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  ها  دو موعود همۀ آئين  تقديم به
  که در قرآن مجيد

  خدا ""خبِر بزرِگ  و  خدا"کر ِ "ذ
  .اند  نام يافته

  و عشق دو موعودى که براى اشاعۀ ايمان
  و بناى بنيان يکرنگى و دوستى يزدان  به

.اند  ميان مردم جهان مبعوث شده



  



 

  
ْر ِعَباِد الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  َفَيتِبُعوَن اْحَسَنُه اْولََِٔك الِذيَن َفَبشِّ

  ۱۷- ۱۸سوره زمر، آيات   .َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 
شنوند، و نيکوترين آنرا   ها را مى  بندگانى ده که گفته  پس مژده به
  پروردگار راهنماى اين مردم خردمند است. کنند.  پيروى مى

  
  حضرت بهاءاهلل آيات چند نمونه از

 و خواهش از پاک سينه با :ستا اين کردگار گفتار نخستين
و بينا و  آفرينش پيش دانا هاِى   آاليش و دل پاکيزه از رنگ

امروز روز ديدار  .بياريد اوست روز سزاوار و آنچه توانا بيائيد
جان پاک   هب .پديدار و آشکار پرده  چه که يزدان بى است

 از آِب  .سزاوار است پى بريد آنچه  هشايد برسيد و ب ،بشتابيد
و کردارهاى ناشايسته پاک نمائيد تا  آز از پرهيزکارى خود را

دست دهد و  سه چيز ديدار  هب...بيابيد نياز را  بى روزِ  رازِ 
و پاکى گوش از آنچه  پاکى دل و ديده :رستگارى پديدار شود

  .شنيده
گفتارش از گفتارها پديدار و  ،آمد نما  راه :دوستان  ىا !بگو

 بيابيد و گفتار گفتارِ  ،اوست راه راهِ  .نمودار راهش ميان راهها
بارد و خورشيد   ىامروز ابر بخشش يزدان م .بشنويد اوست
نکه آجوانمرد  .نمايد  ىخود راه م  هبخشد و ب  ىروشنى م دانائى
  .گمان را گذاشت و راه خدا گرفت راههاى

  



  
هاى گمان را دريد تا   هتواناى يزدان پرد دست !دوستانى ا

امروز روز شنيدن  .و گوش از شنيدن باز نماند بيند  چشم به
آنچه سزاوار است   هبشنويد گفتار دوست يکتا را و ب .است
  ١.نمائيد رفتار

فزا از باران نيسان  اى بندگان! سزاوار اينكه در اين بهار جان
پرتو افكنده، و ابر يزدانى تازه و خرّم شويد. خورشيد بزرگى 

بهره نساخت  بخشش سايه گسترده. بابهره كسى كه خود را بى
اى مردمان! چراغ  !و دوست را در اين جامه بشناخت. بگو

نافرمانى خاموش منمائيد.  بادهاى يزدان روشن است، آن را به
آسايش تن و آاليش جان مپردازيد.  روز ستايش است، به

روشنى   اه باشيد، و بهگ  آاند،  دهگاهان ايستا اهريمنان در كمين
  ٢ها آزاد نمائيد. گى نام خداوند يكتا، خود را از تيره

  دين براى چيست؟
او  .مذهب الهى از براى محبّت و اتّحاد است! هل عالمااى 

  ٣.ديعداوت و اختالف منمائ را سبب

و علّت  ،ديشانى منمائينظم را سبب پر سبابا :اى عباد !بگو
  ٤.دياختالف مساز اتّحاد را علّت

چشم بيگانگان   هب !بلند شد گانگىيسراپرده  !اى دوستان
  ٥.يک داريد و برگ يک شاخسار بارِ  همه .دينيگر را مبيکدي

 ٦کمال محبت رفتار کنيد. با جميع اهل عالم به ...!اى دوستان
محبت و اتحاد و الفت و وداد دعوت  امروز کل را به

  ٧نمائيم. مى
  



  

  
  ايرانيان  خطاب به

نور خرد و دانش شما منّور و مزيّن بوده ، آيا چه   هوجود ب آفاِق 
خود قيام  دست خود بر هالکت خود و دوستان  هکه ب شد
شايد بندگان از اسيرى  ،نمائيد ت را محکمکمر همّ ...؟دکردي

  حضرت بهاءاهلل  ٨.آزادى رسند  هفارغ شوند و ب

  

  سخنانيک نمونه از 
  حضرت عبدالبهاء

را اگر يز. مطابق با علم باشد ،د مطابق با عقل باشدين بايد
تا  خدا قّوه عاقله داده .مطابق با عقل و علم نباشد اوهام است

 .ميادراک کن را ئىيقت هر شيم و حقيپى بر ءايقت اشيحق  به
ست که اوهام يى نا  ههمخالف علم و عقل باشد شب [دين] اگر

ن يرا ديز .بهتر استنى يد  مانع الفت باشد بى نيو اگر د .است
ن سبب نزاع و جدال ياگر د .است جهت محبّت و الفت  هب

  ٩.ن بهتر استيالبتّه عدم د ،شود
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  بعدجلد 

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  شناسائى آن سخن يزدان و راه

  پروردگار گفتار اوست برترين ميزان شناسايى •
 توان شناخت؟  گفتار خدا را چگونه مى •

 از آيات دو موعود عصر ما: اى  گزيده •
 حضرت باب و حضرت بهاءاهلل 

 يک آزمايش •



  
  پيشگفتار

  
گفتار  را قرآن كه كسانى  هب راستى، راه دوستداران  هب است اى  ههدي كتاب اين

 دانند و علم و حكمت پروردگار را در سراسر اين كتاب آسمانى  مىيزدان 
افكار و تصّورات نياكان  ۀاز محدودبينند. مسلمانانى كه مايلند   ىم آشكار

فكر   هبينند، و ب  هچشم خود ب  هگوش خود بشنوند، ب  هگامى چند برون نهند، ب
  خود آئين جديد را بسنجند.

و انت توفق بذلك ان تشاهداالشياء بعينك ال ...احب االشياء عندى االنصاف
  حضرت بهاءاهلل  ١بعين احد من العباد...

آن موفق شوى كه هر   هو تو در صورتى ب...انصاف استترين چيزها نزد من  محبوب
  چشم ديگران...  هنه ب ،چشم خود بينى  هچيزى را ب

 خاصهدر شناختن حقيقت، اين گفتار يزدان بايد راهنماى همۀ مردمان، 
  مسلمانان با ايمان شود:

ْر ِعَباِد الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتِبُعوَن اْحَسَنُه  اْولََِٔك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك َفَبشِّ
  ۱۷- ۱۸سوره زمر، آيات   .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 

کنند.   شنوند، و نيکوترين آنرا پيروى مى  ها را مى  بندگانى ده که گفته  پس مژده به
  پروردگار راهنماى اين مردم خردمند است.



  قرآن بهاءاهلل در  
٣٢  

عقائد و آئين شما. زيرا تنها اه نمودن است، نه تغيير گ  آهدف اين كتاب 
  تغيير دلهاست:  هپروردگار قادر ب

  ۱۷۸سوره اعراف، آيه   ...َمن َيْهِد اهللُ َفُهَو اْلُمْهَتِدي
  هر كه را پروردگار هدايت كند، هدايت شود...
ِليُْؤِمنُوْا اال ان َيَشاء اهللُ ما َكانُوْا ...َولَْو انَنا َنزْلَنا الَْيِهُم اْلَمالَِٓٔكَة َوَكلَمُهُم اْلَمْوَتى

  ۱۱۱سوره انعام، آيه   .َولَـِكن اْكَثرَُهْم َيْجَهلُونَ 
حتى اگر فرشتگان را بسوى آنها فرستيم و مردگان با آنها صحبت كنند...باز هم 

  جهل و نادانى متمايلند.  همؤمن نشوند، مگر پروردگار بخواهد. زيرا بيشتر آنها ب

نيم قرن ادامه يافته، تصويرى از   گاشتن آن نزديک بهکه ن اين کتاب
و شما را براى سفرى  ،نمايد  شما مى  در تاريخ بشر به را "خبر ترين  بزرگ"

 ،بهاءاهلل در قرآنسازد.   کشورى تازه آماده مى  بخش به  و شادى انگيز  شگفت
وادى است. از هر وادى که  يازدهقول عرفا،   بخش و به يازدهشامل 

شود.   لزوم و اهميت اين سفر بيشتر مى  اطمينان شما نسبت بهگذريد،   مى
ها را با صبر و تأمل طى   شهر موعود، بايد هريک از وادى  براى رسيدن به

  نمائيد.
از يزدان مهربان خواستارم که اين نوشته مقبول نظر شما افتد و سرانجام شما 

  اهى و اطمينان برساند.گ آسرچشمه   را به
پذير و ديگر سخن   تر است. يکى دل سخن  تر و دلکش  دو چيز از همه چيز خوش

حضرت بهاءاهلل  ٢پذير.  دل



 

  بخش اّول
  ترين معّما پنهان  بزرگ

  در سراسر قرآن
  

  شامل دو فصل:
 ترين خبر در تاريخ بشر  بزرگ .۱
 فرستادگان يزدان را چگونه .۲

  توان شناخت؟  مى
  
ز نيست. هدف اين بخش که يسفر بدون تهيه توشۀ راه جا

فصل است، آمادگى شما براى سير و سفر در ده شامل دو 
  وادى ديگر است.

مقصود واصل   هجائى نرسد و ب  هصبر ب  ىب ،مسافر در اين سفر
حضرت بهاءاهلل  ١.نشود



 



 

  
١  

  

  ترين خبر  بزرگ
  در تاريخ بشر

  ١١٤سوره طه، آيه .  ربِّ ِزْدِني ِعلًْما
  پروردگارا بر دانش من بيفزا.

درباره اثبات دعوِى دو موعودى است که کتابهاى آسمانى  بهاءاهلل در قرآن
وعده يزدان در اند. اين دو پيامبر بزرگ، بنابر   ظهور آنها خبر داده  همه به

  ايران ظاهر شدند و اين خبر خوش را براى مردم جهان آوردند:
بشتابيد. بينندۀ يكتا آمده و راه راست نموده.  ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو

ندايت جهان  ،زبان جان بگويد: اى پروردگار  سزاوار آنكه هركه اين ندا را شنيد به
 توست و جانم در آرزوى ديدار تو... را تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم بسوى

ها و گفتارش دوِن گفتارها. بشنويد و بيائيد.   راهش دوِن راه !داراى جهان آمد
  حضرت بهاءاهلل  ٢ست گفتار پروردگار.ا اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اين



  ٣٦  بهاءاهلل در قرآن  
من قبل  مس عليها بمثلهاالشّ  اهلل ظاهرون تلك ايام ما اشرقت ا يومئذ فى اياما كنّ انّ 

اهلل  فكيف انتم راقدون فتلك ايام اظهر و تلك ايام تنتظرهااالمم من قبل يومئذٍ 
 الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون فتلك ايام انتظر تموها من قبل و تلك ايام شمس

  حضرت باب  ٣العدل ان اشكروااهلل يا ايهاالمؤمنون.
پرشكوهى است كه آفتاب بر كنيم. اين روز   ىيقينًا ما اكنون در روز خدا زندگى م

كمال شوق انتظار طلوع و   مثل آن هرگز نتابيده. اين روزى است كه پيشينيان به
اند. چه شده كه سخت در خوابيد؟ اين روزى است كه در   هظهورش را كشيد

عدل الهى  ظهورِ  ايد. اين روزِ   هاعصار پيشين با عشقى سرشار منتظر ورودش بود
  .کر گوئيداى مؤمنان! خدا را شاست. 

حضرت باب ادعاى قائميّت فرمودند و مردمان را براى ظهور حضرت 
آماده ساختند. اگر چه آئين بهائى —موعود همۀ کتابهاى آسمانى—بهاءاهلل

در درجه اّول بر اساس تعاليم حضرت بهاءاهلل بنا شده، اّما هر دو پيامبر را 
  گذاران اين آئين شمرد.  توان بنيان  مى

اهلل في الّسموات واالرض فمن شاء اتّخذه الى اهلل   صراط حّق لهو ال اّن هذا
  حضرت باب  ٤.بالحّق سبيالً 

اين راهى است كه يزدان براى ساكنان زمين و آسمان  !يقين اين حقيقت است  هب
  رساند در پيش گيرد.  ىخدا م  هراهى كه او را ب ،مقّرر فرموده. پس هر كه مايل است

عن ّى فاّن اهلل لغن رديقبل و من لم ياراد فل بعد منن اهلل من قبل و من يهذا د
  حضرت بهاءاهلل  ٥.نيالعالم

پذيرد يا خواهد ب اين آئين پروردگار است، چه از پيش و چه از بعد. هر کس مى
  نياز است. نپذيرد. پروردگار از مردم جهان بى

 حال]  [با اين مع ذلک ،او بشارت داده  هجميع کتب الهى ب اوست موعودى که
  حضرت بهاءاهلل  ٦.شوند  ىمحجوب مشاهده م اهل ارض از او غافل و

دارد و رمزى را که در آن   ترين "معّماى قرآن" بر مى  اين کتاب پرده از بزرگ
منشور آسمانى بيش از هزار سال پنهان بوده، با ارائۀ صدها آيه و نشانه 
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با ديدن آسا، تنها   سازد. داورى درست درباره اين معّماى شگفت  آشکار مى

پذير است. اگر قبل از اتمام   ها، و رابطۀ آنها، امکان  ها و نشانه  همۀ اين آيه
مقصود   آن سبب از تحقيق رو برتافتيد، هرگز به  اين کتاب ايرادى يافتيد و به

  نرسيد. زيرا شرط حِل هر معّمائى صبر و پشتکارى است.
 َعِظيمٌ "قرآن مجيد، آئين بهائى را  " ناميده و صدها آيه بزرگخبر " يعنى "َنَبا

آن تخصيص داده. آيا سزاوار است که تا فرصت داريد اين پيام را نشنويد   به
  اه نشويد؟گ  آآسا   و از اسرار اين معّماى شگفت

  خبر بزرگ
  ٧٢سوره توبه، آيه   .َوِرْضَواٌن مَِّن اهللِ اْكَبرُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

  .رستگارى بزرگ است نآپروردگار است. ، رضايت فضيلتترين   بزرگ
اى بزرگ قرآن" است كه نخستين بار معمّ  " موضوع اين كتاب شرح و حلّ 

ائى است كه در آن با پيدايش آئين بهائى اسرارش آشكار شده. اين معمّ 
  " براى جميع بشر مندرج و مستتر است.بزرگترين خبر" ۀمژد

مردم جهان عطا فرموده. اين   هباى"   در سراسر قرآن، پروردگار مهربان "وعده
" خبر بزرگ" يا "نبأ عظيماسم "  بتى است كه بهرت"وعده" حائز چنان مقام و م

بينى آن كتاب آسمانى، در هنگاِم انجاِم اين   پيشبر ا بناخوانده شده. امّ 
ور شوند كه از ظهورش   همردم جهان چنان در غفلت غوط بيشتر" خبر بزرگ"
  خبر مانند:  ىب

 َعِظيمٌ  قُْل ُهوَ    )٦٧- ٦٨ اتحضرت محّمد (سوره صاد، آي  .انتُْم َعْنُه ُمْعِرُضونَ  َنَبا
  ا شما از او رو گردانيد." است. امّ خبر بزرگبگو! او "

  حضرت بهاءاهلل  ٧الخبير. يملالع اهلل كتب بذكره نتزيّ  الّذى عظيم لنباءهذا انّ  تاهلل قل
اه گ  آبزرگ و  پروردگار آثار شذكر  هب كه است "بزرگى خبراين " !خدا سوگند  هبگو! ب

  زينت يافته.
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  حضرت بهاءاهلل  ٨االعظم واالمم اكثرهم من الغافلين.أ بقد اتى النّ 
  اند. ا اكثر مردمان غافل" آمده. امّ خبر بزرگه "البتّ 

كنند كه براى چند روزى   ىبهائيان از شما و جميع مسلمانان جهان دعوت م
" و انجام اين پيام و خبر بزرگاز اسرار اين "آئين ديگر كنيد تا   هعزم سفر ب

گفتار پروردگار، سرنوشت شما و جميع بشر  بنابراه شويد. گ  آآسمانى  ۀمژد
سراسر  در که مانند يک معّما اهى از اين "وعده" و "خبر" استگ  آ  همرتبط ب

اسراِر اين آئين جديد،  ظهورِ  تا زماِن  شده. پنهان قرآن در قالب رمز و اشاره
آسمانى  يات. آارادۀ يزدان پنهان ماند  به ،بخش  " و وعدۀ شادىخوشر خب"

  آورد.ظهور  ۀعرص  هبرداشت و آنرا ببزرگ  رمزبهائى، ناگهان پرده از اين 

  هاى حّقانيت پيامبران  نشانه
دليل حقانيت پيامبران و آئين آنان چيست؟ خداوند در کتابهاى پيشين در 

دهد. سهم مهمى   ها و خبرهائى داده و مى  باره پيامبران پسين همواره نشانه
هاست.   ذکر اين نشانه  از قرآن و کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان منحصر به

ها و خبرها براى شناختن پيامبران و آئين آنان   بنابر شهادت يزدان، اين نشانه
  کافى است:

ِتيَنا ِبآَيٍة مِّن ربِّهِ    .َوَقالُوا لَْوَال َيا
ِتهِ  ُحِف اْالولَىاَولَْم َتا م َبيَِّنُة َما ِفي الص.  

  ١٣٣سوره طه، آيه 

اى از جانب پروردگارش براى ما  معجزه چرا  پرسش مردمان:
  آورد؟  نمى

در  ]  آيا دليل روشن [درباره حقانيت اين پيامبر  :پاسخ يزدان
  آنها داده نشده؟  هاى آسمانى پيشين به  کتاب
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جميع امور واقعه در اين ...مالحظه نمايند[قرآن]  در آيات کتاب...اگر اين عباد

  ٩...نمايند  در آيات او ظاهر و مکشوف ادراک مى ظهور را از کلّى و جزئى
  حضرت بهاءاهلل   

"جميع آنچه واقع شده، از  ١٠".پديدار آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار"
١٢."مذکور است ،کتب قبل جميع آنچه اليوم ظاهر در" ١١اند."  قبل...خبر داده

  حضرت بهاءاهلل  

حضرت باب و —هيچ پيامبرى تا کنون مانند دو پيامبر بزرگ عصر ما
هاى ظهور اين   با اينهمه دليل و برهان ظاهر نگشته. نشانه—حضرت بهاءاهلل

بهاءاهلل در هاى آسمانى پيشين پنهان و آشکار است. "  آئين در تمام کتاب
حتّى رويدادهاى تاريخى  هاست. قرآن  " حاوى تنها جزئى از اين نشانهقرآن

  دارد:  تفصيل بيان مى  آئين بهائى را به
ْلَناُه َتْفِصيالً  َشْيٍء َفص ١٢، آيه اسرائيل  سوره بنى  .َوُكل  

  ايم.  هر چيزى را کامًال تفصيل داده

َماَواِت َوَال ِفي اْالْرِض َوَال اْصَغرُ ِمن  ٍة ِفي السْكَبرُ َال َيْعزُُب َعْنُه ِمْثَقاُل َذرَذِلَك َوَال ا
 
ٍ
  ٣سوره سبا، آيه   .اال ِفي ِكَتاٍب مِبين

—کوچکتر يا بزرگتر از آن—ها و زمين از او پنهان نيست  اى در آسمان  اندازه ذّره  به
  جز آنکه در کتاب مبين [قرآن] آمده است.

خبِر ظهوِر دو موعوِد عصر ما در قرآن و کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان 
صورت   ها به  بينى  هزار بار تکرار شده. بعضى از اين خبرها و پيشبيش از 

ئياتى زبا چنان روشنى و صراحتى و ذکر چنان جرمز و معّما و بعضى ديگر 
گذارند. هيچ آئينى تا   و ترديد براى احدى نمى اند که جاى شک  بيان شده

معّماى همه دليل و برهان ظاهر نشده. اين کتاب پرده از اين   کنون با اين
دارد و اسراِر "اين رمز بزرگ" را که در سراسر قرآن پنهان و   مى آسا بر  شگفت

  دارد.  شما عرضه مى  آشکار است به
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يک آنها در ظهور اين آئين تحّقق يافته، تنها از   ها که يک  بينى  آنهمه پيش
 ديگرنوا حتّى از دقيقۀ   دست خالق جهان ساخته است. ما بندگاِن بى

بايست بيش   داستان ظهور و بقاى آئينى که مى  تا چه رسد به اهى نداريم،گ  آ
از هزار سال پس از پيدايش اسالم قدم بر عرصه جهان نهد، بر موانع 

در دوران يک سلسله —شمار فائق آيد، و از ايران در عصر قاجار  بى
  بر سراسر عالم سايه افکند.—پادشاهان ظالم و جبّار

هاى قرآن و تحقق آنها پس از   بينى  از پيشاهى شما گ  آيقين بدانيد که   به
رفتۀ شما را   گذشت قرنها در ظهوِر اين آئيِن نوخاسته از ايران، ايماِن از دست

يارى اين آئين از   جبران نمايد، شايد صد چندان بر آن بيفزايد! آنان که به
دهند   اند، شهادت مى  اهى يافتهگ  آسنّت و نقشه يزدان براى تکامل انسان 

از کسب اين بينش و بصيرت، و اين ارمغان جاودان، بار دگر نور که پس 
نوع انسان، و   اميد و ايمان در قلبشان تابيدن گرفت و آنها را در خدمت به

رهائى از زنجير خرافات و تعصبات مذهبى که عالمى را اسير نموده، بيش 
  از پيش کوشا و مصّمم ساخت.

خداست. بر  نور  به ها  دل روشنِى  و دنيا، در خدا نقشه اجراى بالها، جميع عالج
  ها رسانيم.  دل  دنيا واين نور را به  پا خيزيم و اين نقشه را بهر ماست که ب

  زبان رمز
اهى نيافتند، جاى گ  آو اينهمه اسرار  خبرو  وعدهاگر علماى اسالم از اين 

 از ر،مقرّ  موعد از پيش نبايد مردمان شهادت يزدان، بنابرب نيست. زيرا تعجّ 
  

   درود گفتند. هجرى قمرى اين جهان را ب ۲٦۰امام حسن عسگرى، يازدهمين امام، در سال
ميالدى)، اّدعاى قائميّت  ١٨٤٤هجرى قمرى ( ١٢٦٠حضرت باب هزار سال بعد، در سال 

  بينى شده.  فرمودند. تاريخ ظهور حضرت باب چندين بار در قرآن پيش
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الهى، صاحبان مقام و  ۀاهى از نقشگ  آيابند.  خبر پروردگار ۀآيند ۀنقش

ايمان را بر آن دارد كه در آن نقشه دست برند و در جلوگيرى از   هب متظاهراِن 
تحّقق آن بكوشند. بهمين سبب است كه خداوند رجوع حضرت مسيح را 

، آيه ٣فصل  " تشبيه فرموده (مكاشفات يوحنّا،آمدن دزداين جهان، به "  هب
 ۀنقش ). آنطور كه خواهيم ديد، بسيارى از آيات قرآن نيز پنهان ماندِن ٣

" پيامبران را چنان اى ظهورِ كنند. ايزد دانا "معمّ   ىما را تأييد م موعودِ  ظهورِ 
يارى يكديگر   هاسرار بپوشاند كه اگر جميع علما و عرفا ب ۀدر پس پرد

  دست نيابند. "رمز بزرگ"آن   هبهرگز  ،او ۀپردازند، بدون اجازه و اراد
كنيم كه با كمال آزادى   ىما بهائيان از شما جويندگان حقيقت دعوت م

بينيد و عظمت و   هبصيرت ب ۀديد  هاى الهى را بانديشه و عدالت، اين معمّ 
" را آنطور كه در آثار آسمانى بهائى آشكار شده، رمز بزرگاين " شکوه

" را كه از سراسر قرآن خبراين "  هآيات مرتبط بل دريابيد. نيروى تفّكر و تأمّ   هب
در اين كتاب جمع آورى شده با كمال دّقت چندين بار بخوانيد تا اسرارش 

  بر شما آشكار شود.

  النّبييّن"  معناِى "خاَتم
اين تصور نادرست ميان غالب مسلمين شهرت يافته که اسالم آئينى است 

سلسله ظهوِر پيامبران با ارسال رسول  دهد.  ها را تا ابد پايان مى  که ظهوِر آئين
اکرم ناگهان پايان يافت، و از اين پس تا چرخ روزگار در گردش است، 

اند   مردمان افتخار ديدار رسول ديگر را ندارند. مروجين اين عقيده توانسته
قصرى برافرازند و —خاَتم—که تنها با سوء تفسير و تحريِف معناى يک واژه

سّدى بسازند که حتّى تصور خروج از آن قصر و عبور از آن سّد براى احدى 
ممکن نباشد! همانطورى که در طى چند فصل خواهيد ديد، اين کتاب آن 



  ٤٢  بهاءاهلل در قرآن  

تأکيد و تکرار   دهد که قرآن مجيد به  دارد و نشان مى  مى سّد را از راه شما بر
اتمام نرسد و سنِّت   دگانش هرگز بهبخشد که رابطه يزدان با بن  بما اميد مى

ارساِل پيامبران هرگز خاتمه نيابد. ظهور آئين بهائى تنها گامى در اين راه و 
  اى از تحّقق اين سنّت است:  نشانه

  ٢٣سوره فتح، آيه   .ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل َولَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال 
در اين روند  هرگزپروردگار (در رابطه با بندگانش) از پيش معيّن شده.  روند و سنّت

  و سنّت تغيير و تبديلى نخواهى ديد.
اى از تحّقق اين سنّت تغييرناپذير   پيدايش هر يک از پيامبران پيشين، نشانه

ها سال که زمين در جنبش و   الهى است. ساکنان اين جهان در طى ميليارد
شمار" خواهند بود. در ازمنه پيشين،   ر پيامبران "بىگردش است، شاهِد ظهو

خداوند هر هزار سال يا کمتر پيامبرى براى نوع بشر فرستاده است. 
اند. بر   چهار ميليارد سال تخمين زده  دانشمندان عمر آفتاب را حد اقل به

اين قرار، اگر از اين پس، هر هزار سال يکبار پيامبرى بيايد، تعداد پيامبران تا 
خواهد رسيد! آمدن رسوالن نشانۀ  چهار مليون  يان عمر آفتاب و زمين، بهپا

يزدان است. چگونه ممکن است اين فضل و  بخششاظهار فضل و 
انتها رسد؟ آيا خالق ما تا پايان   بخشش، ناگهان پايان يابد و اين مکالمه به

اين روزگار، گفتارى ديگر ندارد که با بندگانش در ميان نهد؟ در بخش دّوم 
  تفصيل مورد بحث قرار گرفته.  کتاب، اين مطلب به

  ترين روزها  سخت
  در تاريخ بشر

موعودشان،   به مردمان اعتنائِى   بى خاطر  به را عصر اين بالهاى پيشين، پيامبران
  اند.  از پيش خبر داده
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قدرى سخت خواهد بود که از آغاز آفرينش عالم، نظير آن نبوده و   آن روزها به
بار را کوتاه نکند، حتّى يک   مصيبت روزهاى آن خداوند اگر و نخواهد بود.

خاطر برگزيدگانش، آن روزها را کوتاه   ماند. ولى به  انسان بر روى زمين باقى نمى
  )١٩-٢٠، آيات ١٣حضرت مسيح (انجيل مرقس، فصل   خواهد نمود.

  ١٣سبب و علت آنرا ادراک ننموده....عالم را بال احاطه نموده...و احدى
  بهاءاهللحضرت   

ِبيَن َحتى َنْبَعَث َرُسوالً    ١۵اسرائيل، آيه   سوره بنى  .َوَما ُكنا ُمَعذِّ
  کنيم، مگر آنکه رسولى بفرستيم.  ما مردمان را معّذب نمى

راء لََعلُهْم  َساء َوالضْهلََها ِباْلَباَخْذَنا اا الِبيٍّ اْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نُعونَ َوَما ار َيض.  
  ٩٤سوره اعراف، آيه   

بال مبتال ساختيم، شايد (بيدار   آورى فرستاديم، مردمانش را به  بهر ديارى که پيام
  درگاه پروردگار بر آورند.  شوند) و دست نياز و تضرع به

  فرمايند: ايرانيان چنين مى خطاب به
دست خود   هکه ب چه شد، آيا د و دانش شما منّور و مزيّن بودهنور خر  هوجود ب آفاِق 

شايد  ،نمائيد ت را محکمکمر همّ ...؟دخود قيام کردي بر هالکت خود و دوستان
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.آزادى رسند  هبندگان از اسيرى فارغ شوند و ب

ور است، اّما آينده آن بس   اگر چه ايران در اين زمان در بحبوحه بال غوطه
  درخشان است:

١٥انظار جميع اعاظم و دانايان عالم حيران ماند.ايران...چنان ترقى نمايد که 

  حضرت عبدالبهاء  

  دينى  عصر اشاعه بى
دينى"   سوِى "بى  بينى حضرت بهاءاهلل، در عصر ما "چهرۀ عالم" به  بنابر پيش

تدريج دامن گرفته و در   متوجه است. اين روند از آن زمان تا کنون به
  يافته.هاى اخير سرعت و شدتش بيش از پيش افزايش   سال
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و اين فقره  ،آن بر غفلت و المذهبى متوجه(چهره)  هِ جْ عالم منقلب است...و وَ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٦شدت خواهد نمود...

  توان يافت:  بينى را در گفتار حضرت مسيح نيز مى  همين پيش
  دهند.  در آن زمان بسيارى از مردمان ايمانشان را از دست مى

  ١٠، آيه ٢٤انجيل متى: سوره   

خاطر سوء استفاده از دين در عصر ما،   تأسف بسيار است که بهجاى 
 حتّى و کشيده، دست ايمان دين بدبين شده، از  ها نفر از مسلمين به  مليون

اند. "اسالم ستيزى" و "اسالم گريزى"   وجود خدا و عقبٰى دچار شک شده  به
ينى در ميان بسيارى از مسلمانان، بخصوص ايرانيان توسعه يافته. اشاعه بدب

  خدا و دين ميان آنهمه مردمان در مّدتى چنين کوتاه، هرگز سابقه نداشته.  به
اين مؤمنان نبايد از رفتار دينداراِن عصر ما دچار شک و شبهه شوند. زيرا 

شد، خداوند در آن کتاب، وضع اسفبار   همان زمانى که قرآن مجيد نازل مى
اى روبرو شدن با چنين بينى نمود و آنها را بر  مسلمين را در عصر ما پيش

  روزى با اين اخطار آماده ساخت:
  ٣٠سوره فرقان، آيه   .َيا َربِّ ان َقْوِمي اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا

  !اند  قرآن دورى جسته اين ! اين قوم من [مسلمين] ازمن اى پروردگار: ۱ترجمه 
  اند!  را ترک گفتهيقين اين قوم من، قرآن   : اى پروردگار من! به٢ترجمه 

  اند:  خبر قرآن را تأييد و تأکيد فرموده البالغه  نهجحضرت امير نيز در 
 لرزه درآيد...  هزير بار خون و خونريزى و فرياد جنگ، سخت ب  هزمين و زمان ب

چشمۀ پاك راستى، .بددالِن زشترو فراوان و نيك انديشاِن خوشرو اندك گردند.
زبان، تظاهر كنند   هپستى طغيان كند. مردم بخشكى نشيند و رودخانۀ دروغ و   هب

اسالم پوستين  و سرانجام بر تن پاك و آراستۀ...دل، يكديگر را دشمن دارند  هو ب
  امير مؤمنان  ١٧ناموزون بپوشانند. واژگونِ 
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جاودانى، يعنى  حياِت  اى مردم! بزودى زمانى خواهد رسيد كه ساغِر آِب 

  امير مؤمنان   ١٨باقى نماند!گون شود و ديگر چيزى از آن   اسالم، واژ

هاى آسمانِى   عصر ما عصر سقوط دين و ايمان در سراسر جهان است. کتاب
  اند:  اه نمودهگ  آديگر نيز ما را از وضع اسفباِر دينداراِن اين زمان 

در آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش خواهند بود. درست همانطور که در 
  بودند.زمان نوح، پيش از آمدن طوفان 

  )٣٧- ٣٨، آيات ٢٤حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

 حضرت مسيح با اين پرسش، وضع اسفبار دين و دينداران را در عصر ما بما
  دهند:  خبر مى

اى از ايمان در جهان خواهد   رسد، آيا نشانه  ظهور مى  هنگامى که پسر انسان به
  ٨، آيه ١٨انجيل لوقا، فصل   يافت؟

دهد که يزدان مهربان، داروى شفابخش جهان را از   نشان مى بهاءاهلل در قرآن
زبان پيامبر اسالم، ساکنان عربستان را   پيش مهيّا ساخته و همان زمانى که به

نمود، نياِز ما را نيز در نظر داشت و در صدها آيه   ايمان و عرفان دعوت مى  به
يل بيان تفص  از آيات قرآن، آنچه براى شناسائى موعودمان الزم بود، به

داشت و بما اطمينان داد که خالق مهربان هرگز بندگانش را از ياد نبرد و 
  راهنما نگذارد.  بى

  
  ٤ ، آيه٤و فصل  ۱-۹، آيات ۳؛ تيموتائوس، فصل ٦-۸، آيات ۲فصل  ،۱: قرنتيان مراجع ديگر. 
   دهند. اين   ظهور دو موعود عصر ما خبر مى  مسيحيان، بيش از هزار بار بهکتاب مقّدس يهوديان و

اين کتابها   ام. به  انگليسى نگاشته  صفحه به ١۵٠٠ها را در طى سه جلد، بيش از   خبرها و نشانه
  مراجعه فرمائيد:

• I Shall Come Again 
• Lord of Lords 
• King of Kings 
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  نقش پيشوايان در
  سقوط دين و کاهش ايمان

را نيز خداوند از پيش بما خبر داده.  وضع اسفبار فقها و پيشوايان دين
" گرى  فتنهه "هدايت و تربيت مردمان پردازند، در عصر ما ب  کسانى که بايد به

تواتر در مراجع مختلف روايت   اند. اين حديث از رسول اکرم به  پرداخته
  اند:  نقل فرموده کتاب ايقانشده. حضرت بهاءاهلل نيز قسمتى از آنرا در 

سياتى على امتى زمان ال يبقى من القران اال رسمه وال من اال سالم اال اسمه 
عامره وهى خراب من الهدى فقهاء مساجدهم  ،يسمون به وهم ابعد الناس منه

 ١٩.اء منهم خرجت الفتنة واليهم تعودذالک الزمان شر الفقها تحت ظل السم
از اسالم  وماند از قرآن جز نوشتارش   ت من خواهد آمد که باقى نمىزمانى بر امّ 
بوئى  شوند در حالى که از اسالم دورند (و  مسلمان ناميده مىمردماْن  .مگر اسمش
اى   ويرانه مردمان، هدايِت  ولى از نظرِ  است، مساجدشان آباد .اند)  ردهاز اسالم نب
 .آسمان چترِ  فقها هستند در زيرِ [شريرترين] بدترين  ،فقهاى آن زمان .بيش نيست

  .گردد  سوى خودشان بر مى  خيزد وبه  فتنه از آنان بر مى
تحّقق —زادگاه آئين بهائى—بينى رسول اکرم در حد کمال در ايران  پيش

نفر  ٠٠٠,۲۰دستور يا حمايت علما و پيشوايان زمان، بيش از   يافت. زيرا به
از پيروان اين آئين، از کودک چند ماهه تا زنان و مردان سالخورده، 

  شهادت رسيدند.  ترين وضع در نهايت قساوت به  فجيع  به
و اعظم و اجل و اکمل از  اعلىٰ  د که خود رايعه نمائيدر علماى فرقه شمشاهده 

ن آن نزد حّق يتر شمردند و پست  ىن خلق ميخود را بهتر...شمردند  ىر امم ميسا
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠.مذکور

  
  نقل شده: اصل حديث و ترجمۀ آن از اين سايت اسالمى  

  http://www.askquran.ir/showthread.php?p=171401  
  اند.  نقل فرموده ١٦٤، صفحه کتاب ايقانحضرت بهاءاهلل قسمتى از همين حديث را در   
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گماِن خود در اعلٰى درجه احتياط و   کنند...به  کنند آنچه مى  اسم اسالم مى  به

  حضرت باب  ٢١اجتهاد سالکند.

وصول  رياست را نهايِت  از خطا سبيلى نخواهند. غير  الهى نجويند و به جز هوىٰ 
تزويرات  اند. محبوب شمرده  بلوغ به اند و کبر و غرور را غايِت  دانسته مطلوب  به

تدبير و   اند و به و رضا گذشته از تسليم نفسانى را مقّدم بر تقديرات ربّانى دانند.
نمايند که   قّوت و قدرت حفظ اين مراتب را مى تمام  و به ،اند ريا اشتغال نموده
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢يابد و يا خللى در عزّت بهم رسد. شوکت راه مبادا نقصى در

متابعِت آن نفوس از   علماى هر عصر بر اعراض قيام نمودند و نفوس ضعيفه به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣دليل و برهان چشم پوشيدند...

نمود، بايد اليوم رؤساى ملّت مسيح از اهل ايمان   اگر علوم ظاهره کفايت مى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤محسوب شوند...

  علماى دين:  خطاب به
ال تغتروا بعلمکم و ال باجتهادکم و ال باعمالکم فان کل ذلک ينفعکم اذا تؤمنون 

  حضرت باب  ٢٥ باهلل و آياته و کنتم فى ذلک الدين لموقنين.
شما سود   تان و اجتهادتان و اعمالتان مغرور مشويد. آنها همه در صورتى به  علم  به

  حقانيت آن آئين يقين نمائيد.  ايمان آوريد، و بهيزدان و آياتش   رسانند که به
کنند بسيارند، از   مخالفت علما و فقها با قائم موعود اشاره مى  احاديثى که به

  جمله اين حديث از امام صادق:
  ٢٦ان اکثر ما يرد عليه المتفقهون...

  ورزند از گروه فقها هستند...  اکثر کسانى که با او [مهدى موعود] مخالفت مى
نهند، گروهى از مردمان، خاصه   عرصه جهان مى  ه پيامبران قدم بههرگا

توان آفتاب را از طلوع و تابش باز   اند که مى  پيشوايان زمان، بر اين گمان
داشت، غافل از آنکه دشمنى آنها چون باران بهارى، بذر عشق و ايمان را 

  افزايد:  و بر گسترش آئين يزدان مى دهد  در قلب مؤمنان پرورش مى
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کّل کلمة تکلّم بها أالعداء انّها يکون بنفسها منادية لهذا النّبأ أالعظم و هادية 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧لهذا الّصراط المستقيم.
" را گسترش خبر بزرگاى که دشمنان بر زبان آرند، آن کلمه خود اين "  هر کلمه

  اين راه راست رهنمون شود.  بخشد و مردمان را به
مخالفت و دشمنى برخاستند،   نه تنها پيشوايان به در هنگام ظهور اين آئين،

خط   يارى و همکارى با آنها پرداختند. اين نامۀ تاريخى، به  حاکمان نيز به
عمويش و سردار لشگريانش، مهديقلى ميرزا،   ناصرالدين شاه، خطاب به

شاهد بر آن است که پيشوايان زمان با هميارى پادشاهى مستبد و خونخوار تا 
  اند:  پروردگار مصمم بوده ۀلع و قمع اين نهال نورستچه حد در ق

خواهم چنان اين طايفه ضالّه مضلّه را از بين بردارى و   اى عموى نامدار من! مى
محو و نابود کنى که کوچکترين اثرى از آنها باقى نماند، و بکلى از صفحه 

  ٢٨روزگار نيست و نابود شوند.
کشور و نواحى  ۲۰۰در اين زمان آئين بهائى در سراسر عالم در بيش از 

تانيکا، از نظر گسترش، آئين   برى دايرةالمعارفمستقل منتشر شده. بنابر آمار 
ها حائز است. مسيحيت در رتبه اّول   بهائى دّومين مقام را مابين همه آئين

 است.
انکار برخاستند و  يان بهدر هر عهد و زمان که نور حقيقت طلوع نمود، پيشوا

گناهان ريختند و عاقبت با يکديگر  مقاومِت نور حقيقت خواستند. بلکه خون بى
نور حقيقت چون شمع برافروختند و در سايۀ  درآويختند...مگر کسانى که به

  حضرت عبدالبهاء  ٢٩درخت اميد درآمدند.

مقّصر چندين بار در قرآن سخن از کسانى است که در دوزخ يکديگر را 
گذارند.   شمرند. پيروان مقلّد، گناِه گمراهِى خود را بر دوش پيشوايان مى  مى

گويند: "شما مجبور نبوديد از ما پيروى کنيد." در   پيشوايان در جواب مى
طلبند که مجازات پيشوايانشان را دو   پايان گفتگو، پيروان مقلد از خدا مى

؛   ۳٤:۳۱- ۳۳ ؛٣٧:٢٧- ٣٣؛ ٤١:٢٩اين آيات مراجعه کنيد:   به( چندان سازد!
٦۸ -۳۳:٦٦(.  
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 ،ن عباد بعزّت و ثروت ظاهر شوندياگر چه ماب. مفسدان و ظالمان...حالِ  بد است

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠.دينما اخذ را نفوس آن انيپا  بى غضب و ناگهان ذلِّت  بيعنقر

بايد —از هر دين و مرام و مسلکى باشند—پيشوايان مذهبى و پيروان مقلّد آنها
ها درس عبرت گيرند و بدانند که "از خود راضى بودن"   بينى  اين پيشاز 

دليِل بر حّق بودن نيست. زيرا خطاِى خود را نديدن و خود را برتر از ديگران 
  ، از خصوصيات بارز انسان است!دانستن

  ٣٢سوره روم، آيه   .ُكل ِحْزٍب ِبَما لََدْيِهْم َفِرُحونَ 
  خوشحال است.هر گروهى از آنچه دارد راضى و 

  حضرت باب  ٣١کنيم.  نفس خود مدهيد که از براى خدا عمل مى  فريب به

در طى يک قرن و نيم پيش، صدها نفر از بزرگترين علماى اسالم چه در 
حال اکثر   اند. با اين  آئين بهائى را پذيرفته ،ايران و چه در ممالک ديگر

  دانند که:  اهى ندارند و نمىگ  آمسلمين از اين حقيقت 
حقانيت اين   برخى از بزرگترين علما و مجتهدين مسلمان، چنان به •

ايمان خود   آئين يقين داشتند که با وجود خطر، در نهايت شهامت به
شهادت دادند، و سرانجام با کمال آزادى و اختيار در اين راه جان 

 نثار نمودند.
گمراهِى   اّما گروهى ديگر از همان علما و مجتهدين، چنان به •

پروا   ن و همياران خود يقين داشتند که حکم قتل آنها را بىهمکارا
 نگاشتند.

بنابر قانون عقل و خرد و حکم محکم يزدان، تقليد و پيروى از احدى جايز 
دسته از اين  حال، از معتقدان به تقليد بايد بپرسيم: کدام  نيست. با اين

  
 زودى.  عنقريب: به  
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ند، يا آنان يزدان جان داد  علما شايسته اعتمادند؟ آنان که در راه عشق به
که در مسند راحت و عّزت نشستند و با خامۀ خود حکم قتل آن عاشقان را 

ند؟ آنان   نگاشتند؟ اگر تقليد جائز است، کدام دسته از اين علما اليق تقليد
اند، و در آن راه آنچه   اند، يا آنان که تشنۀ حقيقت  که طالب مقام و ثروت

  کنند؟  دارند در کمال بندگى فداى دوست مى
  ١٩٧سوره شعرا، آيه   .اَولَْم َيُكن لُهْم آَيًة ان َيْعلََمُه ُعلََماء َبِني اْسَرأِيلَ 

اى از منشأ آسمانِى آن کتاب   اسرائيل، نشانه  آيا شناسائى قرآن از جانب علماى بنى
  نيست؟

بندگان، آزادى عقيده و وجدان است. اين   ههاى بزرگ يزدان ب  هاز هدي
نهد. تقليد از آئين پيشينيان و   ىما مسئوليتى بزرگ م ۀالهى بر عهد ۀهدي

 گام در راه نخستينپيروى از پيشوايان، با آزادى وجدان سازگار نيست. 
 كسب علم و پژوهش، ،پيشينبات و توهمات تعّص دام رهايى از  رستگارى و

  است. مبدأ هستى و آفرينش  ، و دعا و اتکا بهدانش
راهنمايى او نيازمندند، ناگهان از   هش را كه بمهربان بندگان خوي آيا آفرينندۀ

و دو رويان بر آن  دالنبد امير مؤمنان، فرمودۀ  هبرد؟ آيا آئينى را كه ب  ىياد م
گيرد؟ آيا ايزد دانا مردمان   ىناديده م ،پوشانند  ى" مگون ناموزون  پوستين واژ"
كند؟   اب غم و ستم بدون راهنما رها مىقنوا را در دست ظالمان، در غر  ىب

  پروردگار عادل و دادگستر است؟ آيا چنين رفتارى شايستۀ
خاطر رفتار ناگوار دينداران،   پس اگر شما از آن گروه از مؤمنان هستيد که به

اين جهان دل   از خدا و عقبٰى و دين و ايمان همه دست برداشته و به
براى  اهى، دعوت موعود يزدان را که تنهاگ  آ  هخاطر عشق ب  ايد، تنها به  بسته

عرصه هستى نهاده، و بالهاى بسيار در اين راه   سعادت و شادى ما قدم به
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هاى ظهورش نمائيد،   گفتار آسمانى و نشانه  تحّمل نموده، بپذيريد و نظرى به

آن —بينيد پروردگار چه اسرارى را با چه دّقت و مهارتى در سراسر قرآن  و به
ن نموده، و چگونه آن اسرار در قالب رمز و اشاره پنها—همتا  کتاب يکتا و بى

چه بسا، زيبائى و ابّهِت اين  زبان موعودش در اين عصر آشکار ساخته.  را به
، ايماِن از دست رفتۀ شما را جبران نمايد و انگيز  " و شگفتمعماى بزرگ"

  يزدان را در قلب شما برافروزد.  بار ديگر نور اميد و عشق به
گمراهانند و راه  بسيارى از راهنمايان .ديريفتار هر راهنما را نپذ...گاى بندگان
ز او يهيچ چ و ،است که از بند روزگار آزاد است راهنما کسى. اند افتهيراست را ن

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢.از گفتار راست باز ندارد را

  شاعره شجاع و شيرين سخن، طاهره قّرةالعين، چه زيبا سروده:
  سنفُ روشن همه عالم شد ز آفاق و ز اَ   سـفـنـت ازـآغ ودــرمـف دىٰ ـه بحــص انـه
  سد ـــقَ ـــَ ت انّـدک دـــجــســم ودـشـن رـگــدي  رــيوزــت دـنــســم رـب خـيــش دـنـيــشـنـن گرــدي
 دَ ـَت و قرْ زَ  هـن ،اندـم اـبج يخــش هــن  مدُ  از کنَ ـحَ ـال  ُت ـحتَ  رشتۀ ودـش دهـببري   سل
  سر ـفَ ـــَت يروىـن ز لــهــج ودــش دومـــعـــم  تاواــــمس ازوىــب  هــب مـلـظ ودــــش ومــکـحــم

  دانند  از آنهائى که مى
  بپرسيد، نه از مردم فاسق

مردم جهان در هيچ زمانى چون زمان ما دچار چنين حيرت و سرگردانى 
امور اين دنيا بر روح مردمان تسلّط يافته و   اند. از طرفى سرگرمى به  نبوده

فرصتى براى مطالعه و تحقيق نگذاشته، و از طرف ديگر، مّدعيان راه راستى 
در سراسر عالم افزايش يافته. فرياِد "تنها راِه نجات، مذهب من است" از 
  

  عالم مادى و آفاق و انفسظهور حضرت باب؛   اشاره به: صبح هدايت، صبح هدىٰ : هاى شعر  واژه :
پيچند يا بر   سر مى  گذرانند و به  :  دنباله عّمامه که آن را از زير چانه مىالحنک  تحتعالم معنوى؛ 

  زيرکى و فراست دريافتن.  : بهتفرس: حيله و تزوير، فريب دادن؛ زرق و تدلّساندازند؛   شانه مى
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سرچشمه يقين و   توان به  هر طرف بلند است. در اين هنگامه، چگونه مى
چه بسيارند مردمانى که  ت و گفتار يزدان را شنيد و شناخت؟اطمينان راه ياف

اند، اّما ندانند از چه کسى جويا شوند و چطور   تشنه و خواستار حقيقت
فرمايند، در هنگام غروب   مى کتاب ايقانسرچشمه راستى راه يابند. در   به

  "آفتاب حقيقت":
  ٣٣.که توّجه نمايند  عباد در تنگى و سختى افتند و ندانند به
  )بينى حضرت مسيح  حضرت بهاءاهلل (در مورد پيش  

  طلوع و تابش آن "آفتاب" است.  اين تنگى و سختى، نشانه نياز آنها به
" خبر  بى" فردانصاف بگرويم. گفتار هر   آموزد که در داورى به  پروردگار بما مى

 و نادانى را معيار راستى نشماريم. بيشتر ايرانيان آنچه تا کنون در بارۀ آئين
اند، و بدون دليل و   " و دشمنان اين آئين شنيدهخبران  بىدانند، از "  بهائى مى

اند. اين آيه از قرآن، اين مردمان   برهان، گفتار آنان را معيار راستى پنداشته
  دارد:  را از ارتکاب اين خطاى بزرگ سخت برحذر مى

ٍٔ فَ  َتَبينُوا ان تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُْصِبُحوا َيا ايَها الِذيَن آَمنُوا ان َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبا
  ٦سوره حجرات، آيه   .َعلَى َما َفَعلْتُْم َناِدِمينَ 

تحقيق کنيد (از  خبر" آورد، در باره آن خبرىبراى شما " فرد فاسقىاى مؤمنان! اگر 
سپس  قومى (پيروان آئينى) آسيب رسانيد.  او دليل بخواهيد). مبادا نادانسته به

  خاطر خطاى خود پشيمان شويد.  به

بينيد تا چه حد قرآن مجيد راه و رسم مردم زمان ما را شناخته، از قرنها   به
" برحذر داشته. خبر  مردم فاسق و بىاهى داده، و ما را از گفتار "گ  آپيش بما 

خواهد که   بجاى پرسش از مردم متعّصب و نادان، پروردگار از مؤمنين مى
  بپرسند: اهگ  آمردم " را از خبر بزرگاين "

  ۵٩سوره فرقان، آيه   .َفاْساْل ِبِه َخِبيًرا
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اهى درست گ  آ: در باره او [موعود] از کسانى بپرس که از اين [خبر] ۱ترجمه 
  دارند.

  شناسند.  : درباره او از کسانى بپرس که او را مى٢ترجمه 
 َعظ"" و اين خبر خوشحال شما فرصت داريد که اين " " را که يمٌ َنَبا

اند، از کسانى بپرسيد و بشنويد   ظهورش مژده داده  هاى آسمانى همه به  کتاب
که از آن باخبرند و درباره آن با ارائه دليل و برهان و صدها آيه و نشانه از 

  گويند.  قرآن، با شما سخن مى
  حضرت بهاءاهلل  ٣٤.دشمن از دوست مگذر و از سخن ،اغيار از يار دور ممان گفتارِ   هب

  بخش  آغاز بهارى جان
  افزا  از زمستانى طوالنى و غم پس 

بينيم نبايد موجب شگفتى ما شود.   آنچه در اين عصر از دين و دينداران مى
تحقق گفتار يزدان درباره وضع اسفبار پيشوايان و دينداران عصر ما، بايد بر ايمان 

رسيد، آنوقت   انجام نمى  ها به  بينى  . اگر آن پيشما بيفزايد، نه از آن بکاهد
شک و شبهه افتيم و از ايمان و آئين دست و دل برداريم.   جاى آن بود که به

قائم   حضرت بهاءاهلل، همين انکار و اذيّت و آزار مردمان را نسبت به
اند. زيرا آنچه   موعودشان، حضرت باب، دليلى برحّقانيت ايشان شمرده

  ٣٥ان پيشين است.هاى پيامبر  بينى  دهد، سازگار با پيش  روى داده و مى
دهد بايد درس عبرت گيريم. زيرا نقشه   بعکس، از آنچه رخ داده و مى

آفرينش از آغاز روزگار بر اين روند و منوال بوده و خواهد بود که پس از بهار 
بايد در انتظار خزان بود، و پس از خزان و زمستان، بار ديگر در انتظار بهار. 

اهد بود. در اين سنّت و سرنوشت ها چنين بوده و خو  سرنوشت همه آئين
استثنائى نبوده و نيست. بالهاى عصر ما نشانۀ گسترِش زمستانى سخت و 
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افزا، و ظهور آئين بهائى، طليعۀ بهارى تازه و طلوع و تابش آفتابى   غم
  افزاست.  روح

 و زمستان، زيبايى گردش است. پس از سردِى  سير و چرخ روزگار پيوسته در
لَن َتِجَد ِلُسنِة بخشد.   ىجهان م  هسد و بار دگر زندگانى تازه بر  مى فرا بهار گرمى
  .)٦٢(سوره احزاب، آيه  "هرگز دگرگون نگردد يزدان ندرو" ًال ياللِه َتْبدِ 

قل ان ارياح الخريف لو تعرى االشجار من طراز الرّبيع هذا لم يکن االلظهور طراز 
  بهاءاهللحضرت   ٣٦اخر کذلک قدر االمر من لدن مقتدر قدير.

غارت برند، اين   اگر بادهاى خزان درختان را عريان نمايند و زيبائى بهار را به بگو!
  فرموده. حکم قدير و مقتدر پروردگار چنين  اين. هاست  زيبائى از ديگرىر ظهو براى تنها

جوش آمد و "روشنائى"   چون جهان را تاريکى فرا گرفت، درياى بخشش به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧هويدا گشت.

اين معلوم است که طلوع آفتاب بعد از تاريکى شب است...اگر حضرت شاه 
بهرام [موعود زردشتيان] در چنين بحرانى ظلمانى طلوع نفرمايد، در چه وقتى 

  حضرت عبدالبهاء  ٣٨بدرخشد؟

امروز ناله عدل بلند و حنين انصاف مرتفع. دود تيره ستم عالَم و اُمم را احاطه 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٩نموده.

عصر ما مقارِن موسِم زمستاِن دين و غروب آفتاب عشق و ايمان در قلوب 
 ست. اّما بنابر وعده يزدان، اين زمستان را پايانىى پيشين اها  پيروان آئين

سر و سامانى. کار ما در اين فصل بذر  است و اين نابسامانى را سرانجام
پاشيدن و کاشتن است. بذر از خدا، کاشتن از ما. هدف اين کتاب نيز 

يزدان در قلب شما و سايِر   همين است: کاشتِن بذر ايمان و عشق به
اند. ديگر اختيار با هريک از   جويندگانى که هنوز دست از اميد برنداشته

رويد و ميوۀ اميد و ايمان   ا اين بذر مىماست، و سرنوشت ما در دست ما. ي
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برد. بنابر اراده   سپرد و از ياد مى  باد مى  هاى روزگار آنرا به  پرورد، يا طوفان  مى

 يزدان، در دين و ايمان اصًال اجبارى نيست. "
ِ
ين شاهدى  "َال اْكَراَه ِفي الدِّ

  است گويا بر اين گفتار.
ود و ما را از دورى مسلمين از فرم  همان زمانى که خداوند قرآن را نازل مى

نمود، راه نجات را نيز بما آموخت. آن راه، ظهور   اه مىگ  آايمان و دين 
لطف و   َدَمد، آنان را بهاِر ديگر روِح ايمان در مردمان بِ پيامبرى جديد بود که ب

  رحمت پروردگار اميدوار نمايد، و از غم و تشويش اين جهان برهاند.
" خداوند معّماى بزرگ قرآناب خواهيد ديد، در "همانطورى که در اين کت

کند، سال غلبه و گسترش   نه تنها سال ظهور موعودش را چندين بار تکرار مى
گذارد. آن زمانى است که آثار   مى انگيز  آئينش را نيز در آن معّماى شگفت

قدرت و زيبائى پروردگار چنان آشکار شود که ديگر کسى را ياراِى انکاِر 
  هاى خوشگوار نماند!  موسم بهار و زمان رسيدن و چيدن ميوهرسيدِن 

ظهور اين آئين بزرگترين رخداد در تاريخ بشر است. بنابر اراده يزدان، زمانى 
است که مردم جهان بايد در زير سايه يک دين و آئين چون شير و شکر با 

و زماِن يکديگر بياميزند و جهانى نو از نو بسازند. چه ما در اين فرصت کوتاه 
زودگذر، بذر ايمان را در قلب خود و ديگران بکاريم، و از ارمغان زندگانى 

دست آوريم، چه اين عمر را صرف راحت و نعمت   هاى جاودانى به  ميوه
رسد و باغستان يزدان   اين جهان سازيم، موسم تابستان در زمان مقّرر فرا مى

" نقشى نخواهند، بزرگ رويداددهد. آنان که در اين "  در موعد مقّدر ثمر مى
و در اين "قيامت" قيام ننمايند و قدمى برندارند، تنها خود را از فيضى 

بندگان خود هرگز   اند. پروردگار به  آسمانى و بخششى جاودانى محروم ساخته
  نيازى نداشته و ندارد.
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بنابر وعده يزدان در قرآن، با ظهور حضرت باب موسِم بهاِر تازه فرا رسيد و 
يد در جهان آغاز گشت. هزار سال پس از اتمام دوران وحى و عصرى جد

دعوت مردمان پرداخت. اّما آن "زمستان   الهام در اسالم، آن موعود به
پرستان" زيبائى و لطافت بهار را نخواستند، از آن پرتو يزدان دورى جستند و 

تعصبات و خرافات پنهان ساختند. خود را در پس ابرهاى تيرۀ رسومات و 
خالق مهربان و پذيرش اين لطف و بخشش   ى شادى و شکر و نيايش بهجاب

تمسخر و اذيّت و آزار موعودشان   بيم و هراس افتادند، به  پايان، به  بى
پرداختند، و دست از کينه و دشمنى برنداشتند تا سرانجام او را هدف صدها 

ض بينيم نبايد موجب شگفتى ما شود. اگر مري  گلوله ساختند! پس آنچه مى
  از پذيرش داروى شفابخش سر باز زند و در بال افتد، خطا از کيست؟

تفّکر در ...شوند مى جزاى اعمال، خلق در خسران و وبال مشاهده نظر به
 الَتسکن بل َتزداد فيکلِّ يوٍم. هذا ما يخبرک به انقالبات دنيا نما، لعمرى

  حضرت بهاءاهلل      ٤٠،الخبير

  سانى که فرصت مطالعه ندارند!ک
  ٩سوره زمر، آيه   .َهْل َيْسَتِوي الِذيَن َيْعلَُموَن َوالِذيَن َال َيْعلَُموَن انَما َيَتَذكرُ اْولُوا اْالْلَباِب 

دانند يکسانند؟ تنها صاحبان خرد پند   دانند و آنان که نمى  آيا آنان که مى
  گيرند.  مى

  نادان يکيست؟ و که گويد که دانا  وليـکن از آموخـتـن چاره نيـست
  فردوسى  

خود خواهيد گفت:   چه بسا شما خواننده عزيز با ديدن اين کتاب بزرگ به
"زندگانى من بسى پر آشوب و شلوغ است. چگونه فرصت مطالعه چنين 
  

 روز در ازدياد است. کسى که از همه   يابد، بلکه روز به  دنيا] تسکين نمىخدا، [انقالبات   سوگند به
  دهد.  تو خبر مى  اه است، چنين بهگ آچيز 
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خاطر شما خطور نمود،   اى را پيدا کنم؟" اگر چنين فکرى و پرسشى به  نوشته

  خود بگوئيد:  در جواب به
با خواندن دو فصل در ماه، در طى يک سال توان   اين کتاب را مى •

 اتمام رسانيد.  به
ساعت است. آيا صرف دو سه ساعت، يعنى نيم  ٧٢٠هر ماه شامل  •

هزارها —درصد از اينهمه ساعات، در برابر سرنوشت جاودانى من
 کارى است دشوار و از عقل و حکمت دور؟—ميليارد سال
عنوى و اخالقِى ماست. اين اين جهان، رشد و تکامِل م  هدف از آمدن ما به

 پذير  و تکامل، تنها با رابطه نزديک و عاشقانه با سازنده ما امکان رشد
اين هدف بزرگ   است. هدف از آمدن پيامبران نيز همين است. اگر به

هدر   نرسيم، بنابر شهادت همه کتابهاى آسمانى، اين عمر گرانبها را به
نخست : "فرمايند  مىمردم عصر ما   ايم. حضرت مسيح خطاب به  داده

 "شما داده خواهد شد  هر چيز ديگر به ،. پس از آنپردازيد ملکوت خدا... جستجوِى   به
" براى مردم عصر ملکوت خداآئين بهائى " .)٣٣ آيه ،٦ فصل متى، (انجيل

" ارج و بهائى نيست. ملکوتماست. ثروت و عّزت عالم را در برابر اين "
وعده يزدان، هر چيز ديگر نيز از آِن بر دست يابيد، بنااين ارمغان   اگر به

  شماست.
خداوند خواستار سعادت ماست. اّما نخستين گام در راه بدست آوردن اين 

اى که آئينه   فرستاده—همتا، شناسائِى فرستاده خداست  بخشش يکتا و بى
  گاه وحِى" خداست:  عظمت و بزرگى و "طلوع

  حضرت بهاءاهلل  ٤١.هيمشرق وح رفاناّول ما کتب اهلل على العباد ع
گاِه   شمرد، شناسائِى "طلوع  اى که خداوند بر بندگانش واجب مى  اّولين وظيفه

  وحِى" اوست...
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اى که خداوند بر   نخستين وظيفه—اين هدف بزرگ  پس براى رسيدن به
صفت  هر براى پروردگار يبا و کوشا باشيد.بايد شک—بندگانش واجب شمرده

خيرى، اجرى معين مقرر فرموده، مگر صبر را که اجرش نيک و يا عمل 
  حد و حساب است.  بى

اِبرُوَن اْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساٍب  ى الصَما يَُوفن١٠سوره زمر، آيه   .ا  
  نمايد.  آنها اعطا مى  به حساب  بىيقين خداوند، اجر مردم شکيبا را   به
طلب را " ٤٢."واصل نشود مقصود  هجائى نرسد و ب  هصبر ب  مسافر در اين سفر بى"

بايد از مجنون عشق اندازه گرفت. حكايت كنند كه روزى مجنون را ديدند خاك 
جويم.   ىگفت ليلى را م كنى؟  ىچه م :ريخت. گفتند  ىبيخت و اشك م مى

همه جا در  :كنى؟ گفت  ىليلى از روح پاك و تو از خاك طلب م !واى بر تو :گفتند
 حضرت بهاءاهلل  ٤٣"بجويم.كوشم، شايد در جائى   ىطلبش م

بزرگترين ر آرمانى، کاوش و کوشش است. آيا در شناسائى "هالزمه رسيدن ب
  رسند:  مقصود مى  هست؟ تنها مردم کوشا به يىثنا" استخبر در تاريخ بشر

  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََنا
  هاى ما هدايت شوند.  راه  ما بکوشند، به خاطر  يقين کسانى که به  به

اهى که جز در راه راستى گ  آدوستداران دانش و   است به اى  هديهاين کتاب 
  يزدان را از هر چيز برتر شمرند.  و دانائى گام ننهند و ارمغان ايمان و عشق به

  ١٠٤ آيه انعام، سوره  ...َفَعلَْيَها َعِميَ  َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  اْبَصرَ  َفَمنْ  ربُِّكمْ  ِمن َبَصآِٔرُ  َجاءُكم َقدْ 
دالئل روشن از جانب پروردگار براى شما آمده. هر که چشم بينش گشايد رستگار 

  زيانکار... کورى گرايد،  است و هر که به
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  ۵٨سوره يونس، آيه   .َخْيرٌ مِّما َيْجَمُعونَ قُْل ِبَفْضِل اهللِ َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو 
آن ارمغان از هرچه آن شادى کنند.   هفضل و رحمت يزدان اميدوار باشند و ب  بگو! به

  اندوزند برتر است.  مى
اِمِعْينَ  ْبداِع اْن اْنتُْم ِمنَ َظَهرَ َفْضٌل ما َسَبَقُه َفْضٌل ِفْي اال  قُْل َقدْ  ٤٤...الس  

  حضرت بهاءاهلل  
  اگر شنوا باشيد...—بگو! فضل و رحمتى ظاهر گشته که در عالم سابقه نداشته

بهره منمائيد و از آفتاب بينائى خود را   دانائى خود را بى از درياى !اى بندگان
بخش وزيد، پژمردگان را طراوت عنايت فرمود و   فرح محروم مسازيد. نسيم

نيايد و از شرح آن عاجز و قاصر گفتار از عهده بر  تازگى بخشيد. اين روز پيروز را
اه شد و بر مبارکى آن گ  آبر منزلت امروز  اى که  مشاهده شود. نيکوست بنده

  حضرت بهاءاهلل  ٤٥.گواهى داد

فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز نهان   آواز بلند مى  نياز به  بى
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦پديدار شده، اندوهگين مباشيد.

نش ييو آ ،کوکارىيشش نيک. جهاندار آمد و راه نمود .داريپدزدان يش يامروز ک
ازى ين  بى جهان  هن مردمان را بيين آينده بخشد و ايزندگى پا شين کيا .بردبارى
  حضرت بهاءاهلل  ٤٧.رساند

گوش جان بشنويد تا شما را از   هب نياز را  آواز يکتا خداوند بى !دوستان يزدانى ا
٤٨.روشنائى پاينده رساند  هها آزاد فرمايد و ب  ىتاريک گى  ها و تيره  ىگرفتار بند

حضرت بهاءاهلل  



  
 



  
٢  

  
  فرستادگان يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى

  دعوت پيامبران  اعتنائى به  بى
  در آغاز ظهورشان

، همواره راه و رسم در آغاز ظهورشان پيامبران يزدان دعوِت   اعتنائى به  بى
زمان ما با پيشينيان مردم جهان بوده. آيا عصر ما استثناست؟ آيا مردم 

  ؟متفاوتند
بُوهُ  ُسولَُها َكذًة رمَما َجاء ا ٤٤سوره مؤمنون، آيه   .ُكل  
  او را دروغ شمردند. ،هر گاه براى امتى پيامبرى آمد



  ٦٢  بهاءاهلل در قرآن  
ْبتُْم َوَفرِ يَتْهَوى انُفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفرِ اَفُكلَما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما َال  قًا َتْقتُلُونَ يقًا َكذ.  

  ٨٧سوره بقره، آيه   
در برابر او خود را بزرگ  ،هرگاه پيامبرى مخالف ميل شما آمدآيا جز اين است که 

  ؟جمعى را دروغگو دانستيد و گروهى را بقتل رسانديد ،شمرديد

  حضرت بهاءاهلل  ١خيال ناس ظاهر نشده...  ههرگز حّق در هيچ ظهورى ب

ترين درس تاريخ را بما   ترين و مهم  ، حضرت بهاءاهلل الزمکتاب ايقاندر آغاز 
آموزند. در آن کتاب، پس از شرح ظهور پيامبراِن پيشين و رفتار اسفباِر   مى

تأّمل و تفّکر   ها به  گونه پرسش  مردمان با هر يک از آنان، ما را با اين
اند؟   خوانند: چرا هرگز مردمان موعودشان را در آغاز ظهورشان نشناخته  مى

چرا در جميع اعصار پيامبران يزدان، پيوسته مورد رد و اذيت و آزار مردمان 
اند؟ آن منکران چه مشکلى داشتند؟ چه عواملى موجب غفلت و   قرار گرفته

را  قصور آنان شد؟ مردمانى که از دل و جان آرزوى ظهور موعودشان
اذيّت و آزارش   جاى ايمان و اقرار، بهداشتند، چرا پس از ديدارش، ب

پرداختند؟ مؤمنانى که در عالم فکر و خيال، محبوب آسمانى خود را   مى
جاى شادى و ، بشورزيدند، چرا پس از ظهور  او عشق مى  پرستيدند و به  مى

متهم دروغ و جنون   گشودند، و او را به  طعنه و تمسخر مى  شکر، زبان به
فرستادگان   نسبت به انگيز  گونه رفتار اسفبار و شگفت  ساختند؟ سبب اين  مى

  يزدان چه بود؟
ترين درس تاريخ در آنها پنهان و   انگيز که الزم  هاى عبرت  گونه پرسش  با اين

خبرى   کوشند که ما را از پرتگاه غفلت و بى  عيان است، حضرت بهاءاهلل مى
فرستادگان يزدان،   گونه رفتار مردمان به  از ايناهى رسانند. شايد گ  آشاهراه   به

رفتار، پس از   " و "دشمنى بهانکار، پس از اظهار عشق و انتظاريعنى "رد و 
اين حقيقت   اظهار دوستى و بندگى در گفتار" درس عبرت گيريم، و به

  اهى، از همان گروه مردمان باشيم.گ  آگواهى دهيم که شايد ما هم، بدون 
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ْولِ  ىلََقْد َكاَن فِ    ١١١سوره يوسف، آيه   .االْلَباِب  ىَقَصِصِهْم ِعْبَرٌة الِّ
  عبرت است.  هسرنوشت آنان براى خردمندان ماي

  ٢گاه شويد...  بينيد و آ  بگو! اى داراى چشم: گذشته آينۀ آينده است. به
  حضرت بهاءاهلل  

 آيا شناسائى پيامبران يزدان کارى است پيچيده و دشوار؟ آيا براى کسب اين
ارمغان جاودان، تحصيل و تخّصص الزم است؟ آيا يافتن و شناختن راه 
راستى، تنها از پيشوايان ساخته است؟ چنين انديشه و تصّورى هرگز با ميزاِن 

  حکمت و عدالت پروردگار سازگار نيست:
قلب و  صفاى  علم ظاهرى ندارد. اين منوط به  هيچ دخلى به...فهم کلمات الهيه
  حضرت بهاءاهلل  ٣ت روح است.تزکيه نفوس و فراغ

  راه شناسائى پيامبران
اند. بدون پيروى از   هاى آسمانى، راه شناسائى پيامبران را بما آموخته  نوشته

آن راه، کسب ارمغان ايمان ممکن نيست. در اين راهنما، حضرت بهاءاهلل 
  آموزند:  با گفتارى بسيار کوتاه، آن راه را بما مى

سه چيز فائز گردد.   اين ايّام بايد از سه چيز بگذرد تا بهاى از بندگان در   هر بنده
چيز اّول: آز و وهم و خواهِش نفس. و سه چيز آخر: اقبال و اقرار و ايقان.  سه

هاى آسمانى مذکور   نياز است که در نامه  آنچه ذکر شد، رازهاى حضرت بى
  حضرت بهاءاهلل  ٤[است].

ميان   به راه موانعاز در گفتار پيش، حضرت بهاءاهلل در آغاز، سخن 
مقصود، نخستين گام، برداشتِن موانع است.   آورند. زيرا براى رسيدن به  مى

از دِر بسته بيرون نتوان رفت، و از چشم بسته آفتاب جهانتاب را نتوان ديد. 
آشکار است که در شناسائى دين و کسب ايمان، موانع بسيار در راه مردمان 
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در راه  سه مانع بزرگ  هلل در گفتار پيش بهپيوسته بوده و هست. حضرت بهاءا
  فرمايند:  هاى الهى اشاره مى  شناسائى آئين

  آز
 انمردم بيشتردارد.   خدا باز مى  امور دنيا، مارا از توّجه به  توّجه بيش از حد به

بهترين ساعات زندگانى خود را در راه راحت و رفاه جسمانى خود بکار 
حّدى که فرصتى براى امور معنوى و سرنوشت جاودانى خود   برند، به  مى

  دارد.  باز مى ،نياز  آستاِن خالِق بى  آنها را از نزديکى به ،آزندارند. 

  وهم

يا اعتقادى است نادرست که انسان  انديشهمانع دّوم وهم است. "وهم" 
چه دليل مسيحيان   شمارد. به  آنرا بدون تحقيق و جستجو، درست مى

شمرند؟ از راه "وهم و گمان" يا از راه "دليل و   گمراه شمرده و مىمسلمين را 
آئين جديد   برهان"؟ آيا ممکن است مسلمين نيز در قضاوت خود نسبت به

همين الهى بهاى   يزدان گرفتار چنين "وهمى" باشند؟ جدائى ميان آئين
اهى از گ  آسبب است. اگر جز اين بود، مردمان همه پيرو يک آئين بودند. 

اين واقعيت   رهاند و به  ن حقيقت، قلب هر مؤمنى را از غفلت مىاي
اند. آيا عصر ما   رساند که هرگز پيامبران يزدان طبق انتظار مردمان نيامده  مى

  از اين روند و سنّت مستثنا است؟

 خواهش نفس

در هر انسانى دو نيرو پيوسته در رقابتند: راحت و عّزت و نعمت زودگذر، و 
دلبستگى  ؛خدا  و عشق به ،دنيا  عشق به ؛نعمت پايدارراحت و عّزت و 
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جنّت جاودان. آشکار است که نخستين خواهِش "نفس"   جهان، و اميد به  به
راحت و نعمت اين جهان است. عّزت و راحِت حال را با عّزت و راحِت 
ا مآل معاوضه نمودن، کار هر نو هوسى نيست، و خواهِش "نفس" را ب

 نى مبادله نمودن کار آسانى نه.شادمانى در بهشت جاودا
اين   بنابر گفتار حضرت بهاءاهلل، هرکس سه مانِع پيش را از سر راه بردارد، به

  سه ارمغان بزرگ دست يابد:

 پذيرد.  شناسد و با دل و جان مى  آئين يزدان را مى :اقبال •
 آورد.  زبان مى  با کمال شهامت آنچه در دل دارد به :اقرار •
  رسد.  مى اطمينان و يقين  به يزدان آئين  به در ايمان خود :ايقان •

سر منزل مقصود   بگذرد، به خواهش نفس، و وهم، آز هر کس از سه وادِى 
تصّور آيد برتر   رسد، واّال از شادمانى و زندگانى جاودانى، که از آنچه به

" کارى است سه وادىبهره و نصيب ماند. آيا گذشتن از اين "  است، بى
اين مقصد و   وجه! براى رسيدن به هيچتوانائى ماست؟ بشوار؟ آيا مافوق د

  آرمان بزرگ، تنها الزمه و مايۀ موفقيّت ما، خواست ما و اراده ماست.
جستجو و تحقيق تشويق فرموده. اجراى   هيزدان مهربان همواره بندگان را ب
را از نقصان عقل و  آنو ناديده گرفتن  ،اين اندرز را از عقل و خرد دانسته

  :مردهش خرد
ْر ِعَبادِ  َن َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك يتِبُعوَن اْحَسَنُه اْولََِٔك الذِ يْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَن يالذِ  َفَبشِّ

  ١٧-١٨ ياتقرآن مجيد، سوره زمر، آ  .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 
آنرا پيروى شنوند و برترين   ىها را م  همردمانى ده كه گفت  ه" را بخبر خوشپس "

  .آنان از خردمندانندكنند. پروردگار چنين افراد را راهنماست و   ىم
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 خبراين " ۀاين مژده و پيام الهى و شناختن پيامبرى كه آورند تحّققاهى از گ  آ
 برتر است. بنا  ىضرور امرى هر از جهان عامه مردم و " است، براى شماخوش

جستجو پردازيد تا از اين بخشش كاوش و   هيزدان، بايد آنقدر ب ۀفرمان و اراد
خبر ، دروغ شمردن اين "بر اخطار پروردگاراهى يابيد. بناگ  آالهى  ۀو هدي
  :نتايجى ناگوار در پيش دارد" بدون تحقيق و جستجو، بزرگ
بِ يٌل يَفوَ    ١١ -١٢يات سوره طور، آ  .ْلَعبُونَ يَخْوٍض  ىَن ُهْم فِ يالذِ  نَ يْوَمٍِٔذ ِلْلُمَكذِّ

 توّهمات و خياالتحقيقت را دروغ شمرده، سرگرم  ،در آن روزكه  كسانىواى بر 
  !خود شوند

ديگران از روى نادانى يا تعّصب، بدون دليل و برهان، بما نسبت هرگاه 
انصاف و   ىدفاع ازخود برخاسته، متّهمان را ب  هب دهند،  گناه و خطا مى

شنويم،   ىتازه يزدان را م اِن گبرگزيد ظهورِ  ا وقتى خبرِ شمريم. امّ   ىوجدان م  ىب
و متعّصبان اهان گ  آنا اين روش را ترك گفته، بدون تتبع و جستجو، قضاوِت 

گرويم. پروردگار ما را همواره از   ىتقليد م  ه. بجاى تحقيق، بپذيريم  را مى
  داشته: اين كار برحذر

ْمَع َواْلَبَصَر َوالْ يَوَال َتْقُف َما لَ  الس نَِٔك َكاَن َعْنُه َس لََك ِبِه ِعْلٌم اولـا ُفَؤاَد ُكل
  ٣٦سوره بنى اسرائيل، آيه   .َمْسُؤوالً 

. زيرا گوش و چشم منمااهى درست ندارى پيروى گ  آآن علم و  ۀاز چيزى كه در بار
  مسئولند. خدااينها نزد  ۀهم ،و دل

اهى از گ  آاى است سرشار از علم و حكمت پروردگار.   ههر آئين تازه، گنجين
علم و حكمت، مستلزم صرف وقت و تحقيق و تتبع بسيار است. اين همه 

دل و جان   هكسانى داده كه ب  هراه راست را تنها ب شناختِن  ۀپروردگار دانا وعد
  كنند:  ىمقصود جهد م  هكوشند و در رسيدن ب  ىم

  ٦٩سوره عنكبوت، آيه   .نُهْم ُسبُلََنايَنا لََنْهدِ يَن َجاَهُدوا فِ يَوالذِ 
  هاى ما هدايت شوند.  هرا  ه، البتّه ببکوشندكسانى كه در يافتن ما 
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آيد و پرده از جمال   مطلوب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوه نمى
  طاهره، قرّةالعين  ٥کشد.  نمى

شمار   ىهاى ب  اگر رضايت و عنايت يزدان را طالبيد، اگر خواستار بخشش
ترين   ترين و الزم  را پرارزش آسمانىاهى از اين وعده و مژده گ  آپروردگاريد، 

ى خود شمريد، زيرا در هنگام سفر از اين جهان انزندگ هدف و آرمان
شما رضايت و عنايت پروردگار است. اين رضايت  ۀجهان ديگر، تنها توش  هب

  زمان است. ۀبرگزيد  هاقرار ب  ههمواره وابسته بو اين افتخار و عنايت 
رضاى حق فائز نشود،   خيريه...عامل شود و بهجميع اعمال   اگر نفسى اليوم به

  حضرت بهاءاهلل  ٦کلمه رضا فائز شويد.  البتّه ثمر نخواهد داشت...جهد نمائيد تا به

   ٧بگو! اى عباد: مقام خود را از دست مدهيد و قدر خود و اين ايّام را بدانيد.
  حضرت بهاءاهلل  

ش نيست. زيرا پادا  يقين بدانيد كه زحمت و كوشش صميمانه شما بى  هب
 ۀوعد تحّققاهى يافتن از گ  آو  ،كاوش و كوشش  هپس از اجراى فرمان الهى ب

اى يزدان كه اسرار و آثارش در سراسر قرآن نمودار است، تصويرى از آن "معمّ 
. آنگاه نمايدروح شما جلوه  ۀبزرگ" در كمال زيبايى و شكوه در آئين

كسانى است  اين پاداشِ عيان خواهيد ديد.   ههاى خود را ب  حاصل كوشش
ب و متظاهر و رات پيشوايان متعّص كه بجاى تقليد از نياكان و تبعيت از تصوّ 

 جاودانىعقل و درايت خود متّكى شوند. مردمانى كه سرنوشت   ه، بداننا
چشم   هعقل و وجدان خود نسپارند. مؤمنانى كه ب  هاحدى جز ب  هخويش را ب

  چشم مردم نابينا.  هخود نگرند، نه ب
اى است كه   وظيفهترين   ترين و الزم  قرآن" پرارزش اهى از "وعدۀ يزدان درگ  آ

. بايد در اين كار از هيچ است مردم جهان نهاده ۀشما و عامّ  ۀپروردگار بعهد
  خداست:  هخدا تهمت ب ۀكوششى دريغ نداريد. زيرا انكار برگزيد



  ٦٨  بهاءاهلل در قرآن  
 اْفَتَرى َعلَى اهللِ َكِذًبا

ِ
  ١٨هود، آيه  سوره  .َوَمْن اْظلَُم ِممن

  خداست؟  هچه گناهى بزرگتر از تهمت ب
از خدا بخواهد  را هدايت هديۀ پاک و مصّفا، نيّت با کسى است ممکن آيا

  گويد:  ىبينيد با چه محبّت و لطافتى خالق ما با ما سخن م  و پاسخ نگيرد؟ به
لََك ِعَباِدي َعنِّي  ِّ َواَذا َسا اِع اَذا َدَعاِن َفلْ ُب َدْعَوَة يٌب اجِ يَقرِ  ىَفان ىبُوْا لِ يْسَتجِ يالد 

  ١٨٦سوره بقره: آيه   .ْرُشُدونَ يلََعلُهْم  ىْؤِمنُوْا بِ يَولْ 
دعاى آنها پاسخ   آنها نزديکم و به  هرگاه بندگانم درباره من بپرسند، بگو: "من به

راه من راسخ باشند تا   دعوت من پاسخ دهند و در ايمان به  دهم. پس آنها نيز به  مى
  راست را بيابند.

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  ٢١، آيه ٣کتاب اّول سموئيل، فصل   او نشان داد.  پروردگار...از راه گفتارش خود را به

  حضرت بهاءاهلل  ٨؟خلق را با حق چه مشابهت...اى قوم !بگو

 ترين ميزان  بنابر بسيارى از آيات قرآن، گفتار پروردگار برترين و مطمئن
  شناسائى اوست:

  ٤٠سوره توبه، آيه   .َ◌َكِلَمُة اهللِ ِهَي اْلُعْلَيا
  مقام گفتار پروردگار بس بلند است.

  ٨٢سوره يونس، آيه   ....َويُِحق اهللُ اْلَحق ِبَكِلَماِتهِ 
  رساند...  اثبات مى  پروردگار، حقيقت آئينش را با گفتارش به

ْصغأِها َوانها َتْسَتِضْيُء َبْيَن َكِلماِت الناِس اْنُظرُوا ِفْي َكِلماِت اهللِ  ُكْم ُخِلْقتُْم النال
ْمِس َبْيَن اْنُجٍم َمْبزُْوًغا ْشراِق الشحضرت بهاءاهلل  ٩.َكا  

گفتار پروردگار نظر اندازيد، زيرا شما براى شنيدن آن آفريده شديد. آن گفتار، در   به
  فتاب ميان ستارگان است.برابر سخن مردمان، چون درخشش آ
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ُه اال اْلُمَطهرُونَ  ِفي ِكَتاٍب مْكنُونٍ  نُه لَُقْرآٌن َكِريمٌ اِ  َيَمس ٧٧-٧٩سوره واقعه، آيات   .ال  
دالن   اى است پنهان از جانب پروردگار جهانيان، که کسى جز پاک  قرآن کريم نوشته

  .آن دست نيابد  آنرا لمس نتواند و به

رويدادهاى آينده،   باشيم که سهم مهمى از گفتار پروردگار مرتبط بهاه گ  آبايد 
خاّصه وعدۀ ظهور پيامبران است. در طى اين کتاب، شما فرصت داريد 

هاى آسمانى را از نظر بگذرانيد. هر يک از آن   صدها نمونه از نوشته
 نمايد، زبانى که نظير آنرا در آثار  ها، زبان خاص خالق ما را بما مى  نمونه

  توان يافت.  اى نمى  هيچ نويسنده
ها، در روح هر جوينده منصفى که از دل   ها و نمونه  تأّمل و تفّکر در آنهمه آيه

و جان خواستار شناسائى يزدان و کسب ارمغان ايمان است، تصويرى 
جاى  که همتاست  آفريند. آن تصوير چنان ممتاز و چنان يکتا و بى  نظير مى  بى

گذارد، مگر کسانى که در اين راه نکوشند و   ىشک و شبهه براى احدى نم
  بهره نمايند.  ترين بخشش آسمانى بى  خواست خود، خود را از بزرگ  به

نام پيامبرى ثبت و نقل شده، بايد   ظاهر به  اگر چه هر يک از اين آيات به
گويند، از قول   بدانيم که پيامبران از خود سخنى نداشته و ندارند. آنچه مى

تنده آنهاست. تنها مسئوليت و وظيفه آنها، ابالغ وحِى آفريننده و فرس
  پروردگار بماست:

 لَيَنا َبَشرٌ مِّْثلُُكْم يُوَحى اَما ان١١٠ره کهف، آيه سو  .ا  
  شود.  من وحى مى  من فقط انسانى مانند شما هستم که به

گويم، از من نيست، بلکه از پدرى است که در من متجلّى   سخنانى که مى
  )١٠، آيه ١٤حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   است.

  )٣:١۵حضرت موسى (خروج   پروردگار، خداى پدران شما...مرا فرستاده است.



  ٧٠  بهاءاهلل در قرآن  
!" که در آغاز بسيارى از آيات قرآن و آيات آئين بهائى بگو" يعنى "قل!واژه "

حکم خدا سخن   دهد که گوينده به  اين حقيقت شهادت مى  بکار رفته، به
  خواست خود:  گويد، نه به  مى

تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل ...تلک آيات اهلل نزلت علّى بالحّق ...يا قوم قل!
من لدن عزيز محبوب. و انّى لعبٌد آمنت باهلل و آياته و ال املک لنفسى حرکة و ال 

و کلّما اسکن فى البيت و اصمُت عن الّذکر روح القدس يقومنى على ...سکونًا
لّسموات و االرض و هذا لم يکن من عندى بل من عنده ان االمر و ينطقنى بين ا

  حضرت بهاءاهلل  ١٠انتم تعرفون.
خدا   بهحقيقت بر من نازل شده...  اى مردمان:...اين آيات الهى است که به بگو!

خدا و   اى هستم که به  سوگند از من نيست. از داناِى عزيز و محبوب است. من بنده
ارم و نه سکونى. و هرگاه در خانه ساکت آياتش مؤمنم...نه حرکتى از خود د

اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا کند. اين از نزد من   نشينم، روح القدس مرا به
  نيست، از نزد اوست، اگر بشناسيد.

َماَواِت َواْالْرِض انُه َكاَن َغُفوًرا رِحيًما ِفي الس ر   .قُْل انَزلَُه الِذي َيْعلَُم السِّ
  ٦سوره فرقان، آيه   

اه است. او بخشنده و گ  آها   آنرا کسى نازل نموده که از اسرار زمين و آسمان !بگو
  مهربان است.

يكتا آمده و راه راست نموده.  ۀبشتابيد. بينند ،نما آمد  هرا :اى بندگان !بگو
زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت جهان   هسزاوار آنكه هركه اين ندا را شنيد ب

بسوى توست و جانم در آرزوى ديدار  تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم را
گفتارها. بشنويد و  ها و گفتارش دونِ   هرا تو...داراى جهان آمد، راهش دونِ 

  ١١ست گفتار پروردگار.ا بيائيد. اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اين
  حضرت بهاءاهلل  

يا ميان گفتار پروردگار و حرِف درباره اين پرسش هرچه بيشتر بينديشيد: آ
خدا نسبت دهند،   مردمان دروغگو و مّکار که اوهام و افکار خود را به

  کمترين شباهت و قرابتى هست؟
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هاى شما و   ها و افکار من نيز از راه  ها از زمين بلندترند، راه  همانطور که آسمان
  ٩، آيه ۵۵اشعيا، فصل   افکار شما بلندترند.

  ٤٦، آيه ٧انجيل يوحنا، فصل   مسيح سخن نگفت.هرگز کسى همانند 

علم و دانش ظاهرى نيست. هر نفسى   هدر شناسايى سخن يزدان، نيازى ب
 تواناست كه گفتار حّق را از غير آن تميز دهد. اگر چنين نبود، داناِى 

آسمانى، سخن خود را ميزان شناسايى فرستادگان خويش و راهنماى راه 
  فرمود:  ىراستى معين نم

چگونه حّجت [دليل] بر كّل  ،گفتار پروردگار] در مردم نبود ر قّوۀ ادراك آن [اگ
  حضرت بهاءاهلل  ١٢شد؟  ىواقع م

و من دون ذلك لم يتّم حّجته على عباده  اهللاودع فى كّل نفس ما يعرف به آثار 
ان انتم فى امره من المتفّكرين انّه ال يظلم نفسًا و ال يأمر العباد فوق طاقتهم و انّه 

  حضرت بهاءاهلل  ١٣لهوالرّحمن الرّحيم.
وديعه   هميزان شناسايى كالم يزدان و تميز دادن آن را از غير آن ب ،در هر نفسى

شد. اگر صاحب فكر   ىيزدان بر بندگانش كامل نم گذاشت. واّال دليل و برهانِ 
بندگانش حكمى مافوق   هو ب ننمايدكسى ظلم   هكنيد كه) پروردگار ب  ىباشيد (درك م

  طاقتشان ندهد. او بخشنده و مهربان است.
  حضرت بهاءاهلل  ١٤النفوس.  اهلل جعل امره واضحًا ثابتًا بحيث يدرکه کل  ان

درک آن قادر   روشنى ثابت نمود تا همه مردمان به  يقين "امرش" را به  پروردگار به
  باشند.

وجدان است، يا تراوشى   يا آئين بهائى ساخته و پرداخته فکر يک انسان بى
از دانش و بخشش آفريننده جهان. آيا يافتن و شناختن اين تفاوت فاحش و 

  آشکار، دشوار است؟
  حضرت بهاءاهلل  ١٥؟خلق را با حق چه مشابهت...اى قوم !بگو

  ٢۵٦سوره بقره، آيه   .ىَن الرْشُد ِمَن اْلغَ يَقد تبَ 
  تفاوت راه راست و گمراهى آشكار است.



  ٧٢  بهاءاهلل در قرآن  

در صورتى روشن و آشكار شود كه امر و آئين پروردگار  دو راه اين تفاوت اامّ 
نه ، متحقيق پردازي  هديگران، ب ۀديد  هنه ب ،خود بنگريم و بسنجيم ۀديد  هرا ب
  تقليد:  هب

ها بعيونكم و ال تعلقوا ابصاركم بذى بصر الن اهلل ابصاركم لتشهدوان افتحوا 
  حضرت بهاءاهلل  ١٦ماكلّف نفسًا االوسعها.

هاى خود را   بينيد. چشم  هچشم خود ب  ههايتان را باز كنيد تا حقيقت امر را ب  چشم
  مكنيد. پروردگار كسى را بيش از توانائيش مكلّف ننمايد. ابستهچشم ديگران و  هب

  حضرت بهاءاهلل  ١٧نفسه تميز حق از باطل نمايد.  واجب است که به هر نفسب

  نقش زبان در
  رابطه انسان با يزدان

زبان سبب ندانستن   هميان آيد، بسيارى از ايرانيان ب  ههرگاه سخن از قرآن ب
 معذورآئين بهائى  ۀدر بار و داورى ع، خود را از تحقيق و تتبّ تازى
ت قضاوت را بر عهده ديگران، بخصوص اين سبب، مسئوليّ   و به شمرند.  مى

با اين تصّور نادرست، روح خود اين دسته از مردمان،  گذارند.  پيشوايان مى
اند،   هسپرند كه عربى آموخت دست كسانى مى  هخود را ب و سرنوشت جاودانى

بهشت   ههاى الهى و رمز دستيابى ب  اهى از بخششگ  آاين گمان كه كليد   هب
  !است تازى جاودان در دانستن زبان

اگر زبان تازى دارند؟   آيا فارسى زبانان براى شناسائى موعود قرآن، نيازى به
آيا ايمان من   نمايد، از خود بپرسيد: "  زبان در نظر شما بزرگ مى مشكِل 

، تازىاهى از زبان گ  آدانستن عربى است؟" اگر شما بدون   هاسالم متّكى ب  هب
توانيد آئين ديگرى را با وجود اين محدوديت   اسالم را پذيرفتيد، نمى

اهى از مقام و گ  آبشناسيد؟ باز از خود بپرسيد: "آيا فرستادن پيامبرى كه 
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زبان باشد، از حكمت و عدالت پروردگار  بر تسلّط ت گفتارش بسته بهصحّ 
حضرت مسيح معتقدند، زبان مادرى او را   هدور نيست؟ آيا مردمانى كه ب

غرب كه عربى  جهاِن  خود بپرسيد: "مسيحياِن  دانند؟" باز از  مى
  قرآن معذورند؟"  هاند، آيا از ايمان ب  هنخواند

قل يا مٔال االرض انصفوا باهلل باّى حّجة آمنتم بمظاهر القبل و باّى برهان انکرتم 
  حضرت بهاءاهلل  ١٨هذا الفضل الّذى به تنّورت االٓفاق.

کدام دليل   انصاف بنگريد. بهنظر   فرستاده يزدان به  بگو! اى مردم جهان: به
چه دليل اين فضل و بخششى که جهان را   پيامبران پيشين ايمان آورديد؟ و به  به
  کنيد؟  نورش تابان نموده، انکار مى  به
آيات الهى، براى شناختن موعود زمان، شرط الزم، روح پاك و  بنابر

شق عدالت و كوشش است و ع ؛اهى از آثار علما و فقهاگ  آمصّفاست، نه 
كشف حقيقت، نه تسلّط بر زبان ديگران. يزدان مهربان هرگز طالبان راه   هب

هاى   هها و هدي  راستى و جويندگان پاكدل را از عنايت و رضايت و بخشش
. همواره چنين بوده و خواهد بود. كسانى از پرتو ننمايدآسمانى خود محروم 

خودخواهى و  هاى  هبهره مانند كه روح و روان را در پس پرد  اهى بىگ  آ
  ب و گمان پنهان كنند.تعّص 

پايه   که از تارو پود افکار نادرست و انتظارات بى "تصور و گمان"اگر پرده 
بخِش الهى بما راهى   پيشينيان بافته شده، روح ما را بپوشاند، پرتو جان

  معبود و مقصود نرساند.  اهى ما را بهگ  آنيابد، و نور آزادى و 

  سرنوشت ما
  در دست ماست

نُفِسِهمْ    ۵٣سوره انفال، آيه   .اهللَ لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة اْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتى يَُغيِّرُوْا َما ِبا
دهد، مگر آنکه روح و روان   قومى تغيير نمى  پروردگار رحمت و نعمت خود را به

  خود را تغيير دهند.
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آفرينش نماييم و  هنقش  در پايان اين بخش، شايسته است بار ديگر نظرى به
 ايم، و پيش از سفر از اين سراى فانى  اين جهان آمده  بپرسيم: براى چه به

چه ارمغانى را بايد بدست آوريم؟ رستگارِى جاودانِى انسان  سراى ديگر،  به
  در چيست؟

  ٧٢سوره توبه، آيه   .مُ يَوِرْضَواٌن مَِّن اهللِ اْكَبرُ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِ 
" در كسب اين رضايت رستگارى بزرگاست. " يزدان رضايت ارمغان، ترين  بزرگ
  است.

اعلموا باّن شرافة العبد فى قربه الى اهلل و من دون ذلک لن ينفعه ابدًا ولو يحکم 
  حضرت بهاءاهلل  ١٩على الخاليق اجمعين.

چيزى خداست. و جز اين هرگز   نزديکى او به  اى به  يقين بدانيد که شرِف هر بنده  به
  او سود نرساند، حتى اگر بر جميع مردم جهان حاکم شود.  به

برگزيدۀ زمان   هو اين رستگارى بزرگ، بدون اقرار ب ارمغان جاودانآيا كسب اين 
اين مقصود نرسيم، زندگى مارا چه سود و ثمرى   ه؟ اگر بپذير است  امكان

آن "وعده" برترين  ۀآورند  هاهى از اجراى "وعده" پروردگار و اقرار بگ  آاست؟ 
هاى آنان در دو   ىشاد ۀمردمان، و سرچشم  هيزدان است ب ۀبخشش و هدي

عالم انسان اهدا   هشهادت تاريخ، هرگاه اين هديه آسمانى ببر ا بناجهان. امّ 
  اند.  هناسپاسى پرداخت  هشده، مردمان بجاى شكر و ثنا ب

ُكورُ  ىٌل مِّْن ِعَبادِ يَوَقلِ  ١٣سوره سبا، آيه   .الش  
  بندگان شكرگزار من كميابند.

َل يَرْوْا َسبِ يًال َوان يتِخُذوُه َسبِ يَل الرْشِد َال يَرْوْا َسبِ يْؤِمنُوْا ِبَها َوان يٍة ال يَرْوْا ُكل آيَوان 
بُوْا ِبآيتِخُذوُه َسبِ ي ىاْلغَ  ُهْم َكذن   ١٤٦، آيه سوره اعراف  .اِتَنايًال َذِلَك ِبا

بينند رو گردان شوند   هاگر راه راست را ببينند، ايمان نياورند.   دليلى) بههر نشانه (يا 
  هاى ما را دروغ شمرند.  هو راه گمراهى پيش گيرند، زيرا آيات و نشان

  ٩٢سوره يونس، آيه   .اِتَنا لََغاِفلُونَ يًرا مَِّن الناِس َعْن آيَوان َكثِ 
  .)آيات پروردگار نكنند  هبهى توجّ ( از آيات ما غافلند مردمان بسيارى از

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠عالم را غفلت فرو گرفته.
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نياز است و هرگز از اقرار   ياد آوريم كه پروردگار از ايمان ما بى  هشايسته است ب
خود   هضررى نبرد. اگر ما از تتبع و جستجو روى برتابيم، ب يايا انكار ما نفع 

آسمانى  تايت. اين نكته در آماس هر دو از آِن  ،ايم. سود و زيان  نمودهستم 
  بارها تأييد و تكرار شده:

 اْهَتَدى َفانَما يا ا يقُْل 
ِ
ِلَنْفِسِه َوَمن  ىْهَتدِ يَها الناُس َقْد َجاءُكُم اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن

  ١٠٨سوره يونس، آيه   .َهايِضل َعلَ يَضل َفانَما 
هركه راه  پروردگار شما براى شما آمده است.حق و راستى از  :اى مردمان !بگو

  زيان او.  هسود اوست، و هركه گمراه شد ب  هب را برگزيدراست 
تاهلل ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان تكفروا باهلل و بآياته لكنّا باهلل عن الخلق 

  حضرت باب  ٢١والملك على الحق غنيًا.
ايد. و اگر پروردگار و آياتش را   هخود نيكى كرد  هخدا سوگند! اگر نيكى كنيد، ب  هب

  نيازيم. بى آن مردم و جهان اين از با داشتن يزدان ما شويد، منكر

  ٢٩سوره كهف، آيه   .  ْكُفرْ يْؤِمن َوَمن َشاء َفلْ يَوقُِل اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن َشاء َفلْ 
كه  هر مان آورد وخواهد اي كه مى بگو! اين حقيقت از پروردگار شماست. هر

  خواهد منكر شود.  نمى
انه لهوالغفور  ملكوت البقا و تاهلل انه ما اراد لكم اّال ما يقربكم اليه و يدخلكم فى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢حيم.الرّ 
ملكوت بقاست.   هخدا و ورود شما ب  هنزديكى شما ب خدا سوگند! تنها خواست او  هب

  پروردگار بخشنده و مهربان است.

  ١٠٤سوره انعام، آيه   .َهايَفَعلَ  ىربُِّكْم َفَمْن اْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعمِ َقْد َجاءُكم َبَصآِٔرُ ِمن 
پروردگار ظاهر و آشكار شد. هركه بيناست خود بهره برد، و هركه  دليل و برهانِ 

  نابيناست خود خود را محروم كند.
خرم اى از اراضِى استعدادات و حقائق اگر در اين يوم اعظم سرسبز و   هر قطعه

اى نه که ابدالدهر از فيوضات رحمانيه محروم ماند و جز خاِر   نگردد، شبهه
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣ندامت و نوميدى گياهى نرويد.



  ٧٦  بهاءاهلل در قرآن  
كدام امر در ارض قابل اثبات است يا  ،! اگر اين امر انكار شود  اى اهل انصاف

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤اليق اقرار؟
بگو! اى  ٢٥.ديرا محروم منمائخود ...هىاگ  آامروز روز دانائى است و روز 

   حضرت بهاءاهلل  ٢٦امروز را مثل و نظيرى نبوده و نيست. دوستان:



  

  موّ دبخش 
  ينالّنبيّ   خاتم

  ترين مانع بر سر راه مسلمين  بزرگ
  

  فصل: سهشامل 
 "خاَتم"ۀ واژمعناى  .۱

 آيات قرآن مجيد در بارۀبخش اّول:  .۲
  پس از رسول اکرم ىمبراناظهور پي

 بارۀآيات قرآن مجيد در  بخش دّوم: .۳
  پس از رسول اکرم ىمبراناظهور پي

  
مقّدسه مذکور است جميع  هاى الهى که در کتب  ميقات امم منقضى شد و وعده

  حضرت بهاءاهلل  ١.ظاهر گشت

  حضرت بهاءاهلل  ٢خيال ناس ظاهر نشده...  هرگز حق در هيچ ظهورى به

  
  



  



  

  خيالى راه عبور از يک سدِ 
اى با اثبات   توان آنرا کتابى جداگانه دانست، رابطه  اين بخش که مى

يک سوء تفاهم بزرگ و  رفع حقانيت آئين بهائى ندارد، و تنها براى
  .اين کتاب اضافه شده  بنيادين بهيک سوء تفسير 

درباره ظهور دو  مجيد آيات قرآن توضيح و تشريحهدف اين کتاب 
" ربطى با ظهور اين دو النّبيّين  خاتم" موضوعموعود عصر ماست. 

 که پيشوايان و علماى مسلمان ابدى اين اعتقاد سّدى استموعود ندارد. 
و بر سر راه همه پيامبران  ،ساخته در قلب مؤمنان "خاتم و نبى"از دو واژه 

و چنان در دلها  و استوار است بزرگاين سد چنان  اند.  آينده گذاشته
مسلمانان با ايمان، عبور از آن بسيار دشوار  بيشترکه براى  ريشه دوانده

معناى حقيقى دو و حتّى غير ممکن است. براى اين مؤمنان، کشف 
  :حائز اهميّت بسيار است "نبى" و "خاتمواژۀ "

  حضرت بهاءاهلل  ٣.که کشف آن از اعظم امور است...نيّيالنّب  خاتم

 اين بخش که شامل سه فصل است تنها براى مسلمانانى نگاشته شده
 عامتنا" از تحقيق درباره آئين بهائى سد خيالى" يکخاطر   که به
 مؤمنان اطمينان دارند که پس از رسول اکرم، هرگز اين ورزند.  مى

اين عقيده ايمان   اگر شما به راهنمائى بشر نخواهد آمد.پيامبرى براى 
 هاى  پيشگوئى ازهاى خود را   بررسىداريد، از اين سه فصل بگذريد، ون

 اصلى اين کتاب موضوعکه —٦فصل —قرآن درباره ظهور آئين بهائى
  کنيد. آغازاست، 





  
٣  

  
  "خاَتم"ۀ واژمعناى 

  سبب جدائى بين
  هاى الهى  آئين

  ۷۳سوره نمل، آيه   .َوان َربَك لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس َولَِكن اْكَثرَُهْم َال َيْشُكرُونَ 
آنان قدر نشناسند و زبان  اکثرفضل پروردگار تو شامل حال مردمان است، اما 

  شکر نگشايند.  به
مطلبى كه در قرآن مجيد مورد تأكيد بسيار قرار گرفته اين است كه 

  و عبرت گيريد: نظر اندازيدهاى پيشين   ان و آئينپيامبرسرنوشت   به
  ۱۲۰يه آسوره هود،  .َمْوِعَظٌة َوِذْكرَى ِللُْمْؤِمِنينَ ...َوُكـال نُقص َعلَْيَك ِمْن انَباء الرُسلِ 

كنيم...از اين جهت است كه مؤمنان   ىان براى تو نقل مپيامبر آنچه از سرگذشت
  را پند و تذكرى باشد.



  ٨٢  بهاءاهلل در قرآن  

ْوِلي االْلَباِب    ۱۱۱سوره يوسف، آيه   .لََقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة الِّ
  ه عبرت است.يخردمندان ما ىآنها برا ىها  داستان

  شده: تأييد و تأکيدين مطلب ادر آثار آسمانى بهائى نيز 
  ٤.گاه شويد  آ د وينيب  هب ،نده استيآ نهيگذشته آ :اى داراى چشم !بگو

  حضرت بهاءاهلل  

د. يا  هاد برديات و خاطرات گذشته خود را از يد شما ناگهان تجربيفرض كن
ست يبا  ىز مين ىهر ملّت ىبر شما چقدر مشكل خواهد شد؟ زندگ ىزندگ
اند.   هآموخت ىمتماد ىها  قرن ىان در طينيشيباشد كه پ يىدرسها  هب ىمتّك
رد، يخود عبرت نگ ۀكه از اشتباهات گذشت ىن، هر ملتيشهادت موّرخ بربنا

 نيآموزد ا  ىم بماخ يكه تار ىن درسيتر  د مهميهاست. شا  تكرار آن  همحكوم ب
ن يشيپ ىها  سرنوشت نسلآموزند و از   ىخ را نميست كه مردمان درس تارا

 ىها  نين است كه آئيخ ايتار ديگر ىها  رند. از جمله درسيگ  ىعبرت نم
قرار ، نيان ديشوايخاصه پ ،پروردگار همواره مورد سوء استفاده مردمان

  ن مّدعاست.يشاهد ا ىمذهب ىها  . جنگاند  هگرفت
 ىكه برازدان را يپاك  ىها  نيان، آئيان اديشوايم چطور پينيب  هسته است بيشا

 ىو جدائ ىدشمن ۀليند، وسيآ  ىن مردمان ميب ىگانگيو  ىدوست ۀاشاع
ها همواره   ىو جدائ ها  ىخ شاهد است كه منشأ و منبع دشمنيكنند. تار  ىم

رها گوناگون و متعّددند. يتفس  بوده. سوء ىان الهپيامبرر گفتار ير و تعبيتفس  سوء
رش ياست كه مردمان را از پذ ىرين فصل سوء تفسينكته مورد توّجه ما در ا

  د پروردگار باز داشته.يجد ىها  نيآئ
زدان، ي ىها  نيك از آئي ش هريدايپس از پ ىخ، چنديشهادت تار بربنا
، ىا  هيآ كه اند  هديكوش خود منصب و مقام ميتحك ىبرا ان،يشواياز پ ىاريبس
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 ىاز خاّص يابند كه امتيخود ب ىدر كتاب آسمان ىا  واژه ى، و حتّ ىا  هنكت
گر يد ىها  نيافكار و عقائد آنها را بر آئ ىبرتر ىنحو  هن آنها بخشد و بيد  هب

وسته يهمواره منشأ تعّصب، و تعّصب پ ىن احساس برترين كند. ايتضم
  و جنگ شده است. ىسبب دشمن

را  واژها يه يآن آ ىنيهر آئ اِن يشوايمورد نظر، پ واژها يه يافتن آيپس از 
قرون و  ىاند. و در ط  هساخت يشعقائد خو يۀپا ،دهيت خاص بخشياهم

ع و يقصر وس واژها يه يكمك آن آ  هال و آمال خود، بيخ ىاعصار، با تارها
امن و  اند كه هرگز از آن پناهگاهِ   هآموخت خود روانيپ  هساخته، ب ىپرشكوه

در انتظار  ىرا گمراه كنندگان مّكار در سر هر راهيامان قدم برون نگذارند. ز
اند،   هان داشتيشوايپ  هكه ب ىنانيخاطر اطم  هز بيروان نياند. و پ  هستاديآنان ا

ى را بر حكم آنان را حكم خدا شمرده، و آرامش و سكون در قصر اجداد
  اند.  هح دادي" در كشور نامحرمان ترجىر و سفر و "دربدريس "رِ "خط

روان يپ  ان بهيشوايد. آن پيرورا در نظر آ ١ىن حضرت موسيآئ اِن يشوايعلما و پ
بزرگ را  يۀن هديد قدر ايد. بايپروردگار ۀديآموختند كه شما اّمت برگز  ىم

بها را از  پر يۀن هديگر، اين ديرش ديد. پذيد و در حفظ آن بكوشيبشناس
م ين كليآئ  هد، تنها بيو سعادت ىد. پس اگر خواستار راه راستيدست شما بربا

روان يمنع پ ىان برايشواين پيد. ايزياميگر نيد ىها  نيروان ديد و با پيدل بند
 سدخود " ىكتاب آسمان ىها  هيح، از آيرش موعودشان حضرت مسياز پذ
 ۀامبر ما با قدرت و غلبيآموختند كه پ خود روانيپ  ه" ساختند. از جمله بىبزرگ

ن ياز ا ىاتيخود، آ ىاثبات اّدعا ىجهان گذارد. برا ۀعرص  هب ىپادشاهان پا
  ل شاهد آوردند:يقب
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    ل شود.ياسرائ ىد كه حاكم و فرمانروايد آيپد ىت اللحم، از تو موعوديشهِر ب ىا
  ۲، آيه ۵ميكا، فصل   

  ۱۱، آيه ۱۳۲مزامير داود، فصل   اى را از بين شما بر تخت پادشاهى نشانم.  هشاهزاد

گذرد، هنوز   ىح مياكنون كه دوهزار سال از ظهور موعودشان حضرت مس
با  ىش را در انتظار آمدن موعوديروان خويپ م،يان قوم كليشوايعلما و پ

گر از جمله يد ىها  نيرش آئيقدرت و سلطنت نگاه داشته، آنان را از پذ
  اند.  هت و اسالم باز داشتيحيمس
ده انگاشتند. از سرنوشت يخ را ناديتار ىها  ز درسين ىحيان مسيشوايپ
كه آن  ىا  هين اسالم سر باز زدند. آيرش آئيان عبرت نگرفتند و از پذينيشيپ

افتند و با آن قصر بلند و پرشكوه يخود  ىقت در كتاب آسمانيحق منكراِن 
ن يگر برحذر داشتند، اين ديرش اسالم و هر آئيان را از پذيحيساختند و مس

  ح است:يگفتار مشهور حضرت مس
راه  ىپدر آسمان  همن، ب  هكس جز ب چي). هجاودانى( ىانو زندگ ىمنم راه راست

  ٦، آيه ۱۴انجيل يوحنّا، فصل   ابد.ين

رون يب ىان آموخت كه پايحيمس  هش، بيپ يۀر و سوء استفاده از آيسوء تعب
 مناك و پرياست ب ىكوتاه، كار ىداريد ىبرا ىاكان، حتّ ينهادن از قصر ن

گذرد، هنوز   ىن اسالم حدود چهارده قرن ميش آئيدايخطر. اكنون كه از پ
گر يد ىها  نيرش آئيخود را از پذ ،شيپ يۀبر طبق آ ،ان جهانيحيمس ۀعام
  قرآن رو گردانند. ىام آسمانيق و تتبّع در پياز شمرند و از تحقين  ىب

  ۷۵سوره مائده، آيه   .اال َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلِه الرُسلُ ...ما اْلَمِسيحُ 
  مسيح...فقط پيامبرى بود مانند پيامبرانى که پيش از او آمدند.

  

 
  آن  ىسيد انگليجد ىها  هن كتاب بكار رفته، از نسخيد" در ايم" و "عهد جديكه از "عهد قد ىاتيآ

  اند.  هدو كتاب ترجمه شد
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  ۱۷۱سوره نساء، آيه   ...اْهَل اْلِكَتاِب َال َتْغلُوْا ِفي ِديِنُكمْ ا يَ 

  نکنيد... اغراقدر دين خود  !اى اهل کتاب
خ عبرت نگرفتند و از همان راه و يز از درس تاريان و علماء اسالم نيشوايپ

ن صاحبان مقام و يكردند. ا ىروين پيشيپ ىها  نيان آئيشوايروش علما و پ
 ىروان خود خواستند كه هرگز از قصر بلند و پرشكوه اسالم پايز از پيمنصب ن

نان ين و اطميقيده انگارند. با كمال يزدان را ناديد ين جديبرون ننهند و آئ
مردم جهان  ىبرا ىنين آنان هرگز آئيش آئيدايروان آموختند كه پس از پيپ  به
در قرآن نازل اموزد، ينوع انسان ب  هخواست ب  ىزدان مهربان ميد. آنچه را ياين

چون  ىد و كتابيگر سخن نگويد ىتيدار است، خالق گيفرمود. تا جهان پا
  خداست. ىوح ن فصِل يقرآن نفرستد. قرآن آخر

نان خاطر يروان اطميپ  هداشتند كه ب ىا  هيآ  هاز بيان مسلمان هم نيشوايعلما و پ
ه را در ينگذارد. آن آ ىاحد ىن اّدعا برايشك و شبهه در ا ىبخشد و جا

  افتند:يسوره احزاب 
ِه َوَخاَتَم النِبيِّينَ ...ُمَحمدٌ    ۴۰سوره احزاب، آيه   .رُسوَل الل
  اء است.يم انبرسول خدا و خاتَ ...محمد
ان و منع ير اديسابر ن خود يد برترِى اثبات  ىان اسالم برايشوايعلما و پ

پرداختند و از " مخاتَ " واژه رير و تفسيتعب  هگر، بيد ىنيرش آئيمسلمانان از پذ
با نفوذ و قدرت، با  اِن يشواين پيدار ساختند. ايپر شكوه و پا ىآن قصر

نگذاشتند. و  ىاحد ىد برايشك و ترد ىك جانبه و مؤّكد خود، جاير يتفاس
زدان، مردمان را از يگفتار  رِ يفستن با سوء يشيپ ىها  نيان آئيشوايچنان كه پ آن
آخر   " هب ىم" را كه ربط"خاتَ  واژهز يان مسلمان نيشوايقت باز داشتند، پيحق

آن دادند،   هتازه ب ىآن منحرف ساخته، معان ىبودن" ندارد، از مقصود اصل
  شمردند. ها  نير آئياز آن بر سايامت يۀاسالم و ما ىاصل يۀو آن را پا
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را  ىبزرگ ۀم، الزم است پرديبزرگ قرآن" پرداز ىحّل "معّما  هش از آنكه بيپ
را تا يم. زيبردار ها  چشم ىاند از رو  ه"خاَتم" بافت واژهان اسالم از يشوايكه پ
مان از ين با اي"خاتم" پنهان است، مسلم ۀن معّما در پس پرديكه ا ىزمان

زدان را ين ين نويبرون ننهند و عظمت و ابّهت آئ ىاكان پايم نيقصر قد
  نند.ينب

 ِى رو  هاست كه دِر بسته را ب ىديم" چون كل"خاتَ  واژه ىواقع ىادراك معن
آنها   هرا ب ىن الهيو عظمت قصر نو ىبائيباز كند و ز ىندگان راستيجو
اكان قدم برون يافكار ن ۀندگان از محدودين در باز نشود و تا جويد. تا ايبنما

جلوه و شكوه قصر  ىچ پرتويآنان را كنجكاو نكند و ه ىليچ دلينگذارند، ه
  د.يآنها ننما  هن بها" را بين آئيگلستان نو  "خدا و  ىبايتازه و ز
 نيمسلم ن "مانع بزرگ" از راهين فصل و دو فصل بعد برداشتن ايهدف ا

م" و طرز "خاتَ  واژه ىلغو ىن فصل، شرح و بسط معنيا ىاست. نكته اصل
از  ىاتيآ ۀارائ دو فصل بعد ىر و سوء استفاده از آن است. نكته اصليسوء تعب

 كنند. پس از برداشتن  ى"خاتم" را آشكار م واژه ىواقع ىقرآن است كه معنا
بزرگ قرآن" آغاز  ى"معّما حلّ  و ىمعرف ندگان،يجو دگانِ يد از بزرگ ۀپرد نيا
النّبيّين" سّدى در راه شما   همانطور که ذکر شد، اگر عقيده "خاتمشود.   ىم

  آغاز کنيد. ٦نيست، مطالعات خود را از فصل 

  "خاَتم" واژه ىامعن

اين  در ضمن ،ك مورديتنها در  ،فتح تاء در تمام قرآن  هب النِبيِّينَ   َخاَتمَ لقب 
  امبر اسالم اعطاء شده:يپ  هب هيآ يک

ما َكاَن ُمَحمٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َولَِكن رُسوَل اللِه َوَخاَتَم النِبيِّيَن َوَكاَن اللُه ِبُكلِّ 
  ۴۰احزاب، آيه سوره   .َشْيٍء َعِليًما
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است.  انپيامبر" رِ ُمه"يست. او رسول خدا و ك از مردان شما نيچ يه رمحّمد پد

  اه است.گ  آ زيچ  هپروردگار از هم

بكار  ىدو صورت در عرب  هب خاتم واژهم كه ياه باشگ  آدر ابتدا الزم است 
مشترك دارند، اّما هر  ىاچند معن واژهن دو يكسر تا. ا  هفتح تا و ب  هرود، ب  ىم
كه در قرآن بكار رفته  ىا  واژهدارد.  ىاستعمال خاص ىك از آنها در عربي
ار يت بسين نكته حائز اهميكسر تاء. ا  هب "خاِتم"فتح تاست، نه   هب "خاَتم"

مختلف و متعّدد دارند.  ىمعان ىعرب لغاتاز  ىاريكه بسينگر اياست. د
را  ىا  واژهمختلف هر  زبان معانى ىاه  فرهنگاست.  لغاتن نوع ياز ا خاتم

فتح تاء طبق   هب مخاتَ  ىكنند. معان  ىت و استعمال آنها ذكر ميب اهميترت  هب
  ن:يفرهنگ مع

  انگشترى، انگشتر •
  نگين ،ُمهر •
  دهان معشوق •
  نين، آخريبازپس •
  ل ساخته شده مانند قلمدان خاتم.يكه از عاج ف ىاسباب •
  فرهنگ: همان كسر تاء طبق  هب مخاتِ  واژه ىمعان

  ختم كننده •
  ان، عاقبتيپا •

 
  پيامبران  ى تشبيهى دارد. پدر مسئول حفاظت و دفاع از فرزند است.ا، معن آيهاين " در پدر" واژه

  اه نمودن و دعوت كردن است:گ  آ آنهاتنها مسئوليت  چنين مسئوليتى ندارند.
  ٩٩سوره مائده، آيه .  ما َعلَى الرُسوِل اال الَْبَالغُ 

  گفتار خداست. رساندنِ تنها وظيفه فرستاده خدا 
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فتح   هب خاَتم واژه ىم. معانيز مراجعه كنيگر نيك فرهنگ دي  هسته است بيشا
  اللغات: اضيتاء طبق ر

  انگشتر •
 ى شخصنش اسم و امضايبر نگ ىعنيهم باشد  رُمهكه  ىانگشتر •

  باشد
  كنند هرمُ  ، آنچه بدانهرمُ  •
  زيز، عاقبت و آخر هر چيختام هر چ •
  پشت گردن ىفرو رفتگ •
  :ءكسر تا  هب مخاتِ  واژه ىمعان

  نندهکتمام  •
  آخر رساننده  هب •
  ر زنندهُمهكننده، شخص  ـهرمُ  •

در  خاَتم واژهخدمت" و  ۀم"خاتِ  در اصطالِح  مخاتِ  واژه ىدر زبان فارس
  " مستعمل است.ى"خاَتم كار اصطالِح 

معروف چند ترجمه   سته است بهيشا "خاَتم" واژه ىاق در معنيتحق ۀادام ىبرا
را چطور  "خاتم" واژهم استادان زبان عرب ينيب  هم و بيو معتبر قرآن نظر كن

كه  ىسيانگل  قرآن به ۀن ترجميتر  ن و متداوليتر  د معروفياند. شا  هترجمه كرد
ن ياست. ا ىوسفعلي ۀن جهان واقع شده، ترجميمورد اعتماد و توّجه مسلم

جامع از  ىا  هپرداخت و ترجمر قرآن يتفاس ۀمطالع  هب ىمتماد ىها  محّقق سال
با پشتيبانى از ن ترجمه يم نمود. ايعالم غرب تقد  هب ىن كتاب آسمانيا

پادشاه عربستان، چندين بار مورد تصحيح و تصويب و تأييد علماى بزرگ 
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آن کشور قرار گرفته و اکنون مسلمانان ممالک عربى آنرا در آمريکا طبع و نشر 

  .کنند  مى
" هرمُ   " را انتخاب كرده كه همان "seal" واژه" خاَتم" ۀدر ترجم ىوسفعلي

 واژه" خاَتمز همه در برابر "يبعد ن ىها  او، ترجمه ۀاست. عالوه بر ترجم
"seal "اند:  هبكار برد "رُمه  "ا ي  

7. An Interpretation of the Qur’án
)مترجم(   Majid Fakhry 
8. The Qur’an  
)مترجم(   Muhammad Zafar’u’llah 
 Khan 
9. The Noble Qur’án 

)مترجم(  Dr. Muhammad Taqi-
ud-Din Al-Hilali, and Dr. 
Muhammad Muhsin Khán 

10. The Holy Qur’án 
 Maulana Muhammad Ali (مترجم)

11. The Holy Qur’án 
 ,Amatul Rahman ‘Omar (مترجم)
and ‘Abdul Mannan ‘Omar

1. The Koran (interpreted)
)مترجم(   A. J. Arberry 
2. Al-Qur’an 
)مترجم(   Ahmed Ali 
3. The Koran 
)مترجم(   Rodwell 
4. The Meaning of the 
 Glorious Koran 
)مترجم(   Mohammed Pickthall 
5.  The Message of the Qur’an 
)مترجم(   Muhammad Asad 
6. The Koran 
)مترجم(   N. J. Dawood 

اى ممتاز از   مجيد فخرى است که ترجمه ،انگليسى  يکى از مترجمين قرآن به
يادگار گذاشته. اين مترجم نيز مانند ساير مترجمين که زبان مادرى   قرآن به

دانشگاه اى از   " بکار برده. کميتهُمهرواژه " خاَتمآنها عربى است، در برابر 
هاى اسالمى، از جمله قرآن مجيد   که مسئول تأليف و ترجمه کتاب االزهر
  مهر تصديق خود را بر ترجمه او نهاده است: است،

  دة االسالميه.يليس فيه ما يتعارض مع العق
 

   والترجمه.االزهر الشريف، مجمع البحوث االسالميه. االدارة العلميه للبحوث والتأليف 
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  چيزى که با عقيده اسالمى تعارض و اختالفى داشته باشد، در آن ترجمه نيست.
ست كه ا نيم ايريگ  ىم مخاتِ و  خاَتم واژهدو  ىلغو ۀكه از مطالع ىا  هجينت
پايان " مخاتِ  و مصطلِح  ىاصل ىامعن " وهرمـُ  " خاَتمو مصطلح  ىاصل ىامعن

 ىازين فصل نيا  هبود، ب مخاتِ انتخاب شده در قرآن  واژهاگر  است. "دهنده
ن. در آنصورت يآن مشّخص و مع ىم اسم فاعل است و معنرا خاتِ ينبود. ز

ن است يامبران بودند. اّما مشكل ما ايپ ۀسلسل ۀان دهنديحضرت محّمد پا
" هرمـُرا "ير است، زيقابل تفس واژهن ي. امخاتِ نه  ،است خاَتمقرآن  واژهكه 
م شما ي. فرض كنىاللفظ  تحت قِ يدق ىاك معنينه  ،" داردىهي"تشب ىمعان

 كيد: "من يگوئ  ىشنوندگان م  هد و در ابتدا بيكن  ىنطق م ىدر برابر گروه
گفتار  دهم."  ىنطقم را خاتمه م ٩صحبت دارم و ساعت  ساعت فرصِت 
گذارد. حال   ىشنوندگان نم ىابهام برا ىست و جاير نيتعبر و يشما قابل تفس

د: "من افتخار دارم ين گفتيشنوندگان چن  هش، بيمطلب پ ىد بجايفرض كن
شما هستم." شنوندگان شما چه  ‘هرِ مُ ’من ،كه ناطق شما باشم و در واقع

 واژهتواند از   ىش ميل خويتخ ىروين  ك از آنها بنا بهيخواهند كرد؟ هر  ىفكر
 ۀ" در سورخاَتم" واژهپرورد. استعمال در ذهن خود ب ىخاّص  ى" معناهرمُ "

گوناگون  ىمعان توانيم  اگر بخواهيم، مىرا داراست.  ىن حالتياحزاب، چن
  .استنباط کنيمل خود از آن يم  هب

ش، يل و تصّور خويتخ ىروين  هان اسالم، چطور بيشوايم علما و پينيب  هحال ب
ر و ي، مترجم شهىوسفعلياند.   ه" بدست آوردآخرين  " ىا" معنخاَتم" واژهاز 

 "مخاتَ "واژه طور از  نير قرآن، ايمورد اعتماد مسلمانان و متبّحر در تفاس
  " استنباط كرده:آخرين" ىامعن

 
  کاشتن) و ُکشتن در   دهد، مثل ِکشتن (  را بکلى تغيير مى  گاهى تغيير کمى در تلفظ واژه، معناى آن

 فارسى.
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امبر يتوان افزود. پ  ىآن نم  هب ىزيشود كامل است، و چ  ىمهر مـُ ىمدرك ىوقت

مات خداوند يد. تعليانتها رسان  هامبران را بيپ ىطوالن ۀمقّدس اسالم، سلسل
 بعد از محّمد نبوده و نخواهد بود. ىامبريافت، اّما پيشه ادامه خواهد يهم
ن يمبر. اياپ  هب اما نه، داشت دنن خواهين و مصلحيمتفّكر  هب نيازنده يآ ىها  قرن
را "خداوند يار هست، زين حكم، علم و حكمت بسيست. در ايدلخواه ن ىامر

  است."اه گ  آ ىزياز هر چ

 ىروين  هشتر نهاده، بيقدم پ ىوسفعلير ياز تفس ىحتّ  ىرانين اياز مترجم ىبعض
محّمد  ۀترجم ىكياند.   ه"خاَتم" در آورد واژهتازه از  ىال خود، معنيتخ

نده يابوالقاسم پا ۀترجم ىگريه) و ديه اسالمي(از انتشارات علم ىكاظم معزّ 
 "سرآمد" واژه" هرِ مُ   " ى" بجامخاتَ " ن دو مترجم در برابري. انام بردتوان   ىرا م
  اند:  هديگز

  ترجمۀ
  محّمد كاظم معزّى:

 پيامبرنيست محّمد پدر يكى از مردان شما وليكن 
  ان (است).پيامبر سرآمدخدا و 

  ترجمۀ
  ابوالقاسم پاينده:

محّمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست بلكه پيغمبر 
  پيغمبران است. سرآمدخدا و 

" خاَتم" واژه" را از سرآمد" معنِى ن دو مترجم چطور و از كجا يست ايمعلوم ن 
 ىلغت "سرآمد" برا ىها  فرهنگك از ي  چياند. چون در ه  هبدست آورد

خود  ۀترجم ۀجين دو مترجم محترم از نتيا اي"خاَتم" ذكر نشده. آ واژه ىامعن
 ىامعن، بگذاريم" هرمـُ" ى" را بجاآمد"سر واژهرا اگر ياند؟ ز  هداشت ىاهگ  آ

 
  :اصل نوشته يوسفعلى  

When a document is sealed, it is complete, and there can be no further addition. The 
holy Prophet Muhammad closed the long line of Apostles. God's teaching is and will 
always be continuous, but there has been and will be no Prophet after Muhammad. 
The later ages will want thinkers and reformers, not Prophets. This is not an arbitrary 
matter. It is a decree full of knowledge and wisdom: “for God has full knowledge of 
all things.” Yúsuf ‘Alí, The Meaning of the Holy Qur’an, sixth edition, page 1069 
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نده" يبودن" رابطه "خاَتم" را با "آ آمدم. "سريده  ىن" را از دست ميآخر"
ست. تنها موضوع، يزمان مطرح ن ۀگر مسئليد ،ن صورتيكند. در ا  ىقطع م

 ىمنتف ىا نبودن" بكلّ يآخر بودن " ۀمقام حضرت محّمد است. مسئل
  شود.  ىم

را اينطور ترجمه کرده: ختم " النِبيِّينَ  َخاَتمَ مجتهد معروف، مکارم شيرازى، "
  کننده و آخريِن پيامبران.

از ذکر معناى  کنند. آنها  کار را بر خود آسان مىفارسى،  مترجمين قرآن به اکثر
. چند نويسند  اصل آن را مى ه،جاى ترجم. بورزند  امتناع مى خاَتمواژه 

  هاى قرآن:  نمونه از ترجمه

  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم انبياء

  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  ختم پيامبران

  بهاءالدين خرمشاهى
  عبدالمحّمد آيتى

  محّمد مهدى فوالدوند
  اى  مهدى الهى قمشه
  مسعود انصارى
  حسينعلى کوثرى
  طاهره صّفارزاده

  حوزه قمهفت نفر از علماى 

مسلمين است.  عقايدترين   از مهم پايه و اساس يکى "النِبيِّينَ   َخاَتمَ لقب "
مترجمين قرآن  اکثر اين لقب است. چرا معناِى  درک  سرنوشت آنها متکى به

  ورزند؟  " امتناع مىمخاتَ " ذکر معناىفارسى از   به
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ر خود دو ين دانشمند و مفّسر معروف، در تفسي. اىوسفعلير يتفس  هم بيبرگرد

  كند:  ىنكته ذكر م
  ا مدرك است.يل بر كامل بودن مطلب يدل ،هرمُ  بكار بردن •
  آخر بودن است. ۀكامل بودن نشان •

م يفصل بعد خواه دو معقول و مجاز است؟ آنطور كه در پيشر يا تفسيآ
اشاره  رسول اکرمپس از  ىامبرانيآمدن پ  هقرآن ب بسيار درات يد، آيد
ن فصل يسته است در ايم، شايكن ىات را بررسينكه آن آيش از ايكنند. پ  ىم
 ىان و علمايشواير پيو سا ىوسفعليم و از ي"خاَتم" بپرداز معناِى واژه بررسى  به

  م:ين سؤاالت را بپرسياسالم ا
در کسِر تا)   (به مخاتِ ن" است، چرا يآخر"" خاَتم" واژهاگر منظور قرآن از  .١

، مشكل واژهك ين يدر تلّفظ ا ىن تفاوت جزئيمباركه نازل نشده؟ ا يۀآ
 ىباق ىاحد ىشك و شبهه برا ىمباركه جا يۀكرد. آ  ىرا كامًال حّل م

. پس سبب انتخاب مشخص دارد يک معناى خاِتم، زيرا گذاشت ىنم
ن و مشّخص يمع ىابا معن مخاتِ  ىجاب ،ىهيتشب مختلِف  ىبا معان خاَتم
  اين نكته شايان اهميت بسيار است.ست؟ يچ

 ىاز امضاء در هر مدرك ىرود و منظور اصل  ىامضاء بكار م ىاجبُمهر  .٢
 واژهمنظور از  که د مطالب آن است. از كجا معلوم استييق و تأيتصد
ا يد آنها؟ آييق و تأين است، نه تصديشيامبران پيپ  هب دادن خاتمه م،خاتَ 

م يريده گيد است نادييق و تأيرا كه تصد هرى مُ جائز است كه هدف اصل
م "نامه را يگوئ  ىم ىكس  هب ى؟ وقتجاى آن گذاريمب ىگريو هدف د

د نامه ييما تأ ىا مقصود اصليست؟ آيما چ ىامضا كن" مقصود اصل
خود ُمهر  يم باست كه بگوئين نيما ا ىا مقصود اصليا اتمام آن؟ آياست 
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ا كامل بودن از يآخر بودن  ىثابت كن كه مطالب نامه از شماست؟ معنا
  آن. ىاللفظ تحت و ىاصل ىنه معن ،" استهرمـُ " ىهيو تشب ىثانو ىمعان

 ىحاو كه مدرك كي آخر در ندبود "هرىمُ   " امبر اسالميم پيفرض كن  .٣
 ىبا اسام ىا  امبران است. اگر پروردگار مدرك تازهيك سلسله از پي ىاسام

  خواهد داشت؟ ىتضاد ىد، با فرض قبليتازه ارائه فرما
است  ىزدن در آخر نامه امر هرمُ  شه در آخر نامه است؟يهمهر مُ  ا محلّ يآ  .٤

  .ىمتداول نه قطع
  بکار بردن مهر در باالى نامه يا اطراف آن، در گذشته معمول بوده.  .۵
  ست؟يممكن و مجاز ن ى پس از امضاءا افزودن مطلبيآ  .٦
آخر  ىاداء معن ىبرا ىدر عرب ىا  واژها ي. آىار غنياست بس ىزبان ىعرب  .٧

  شود؟  ىافت نميفتح تاء   هب خاَتمبهتر از  ،بودن
  را شامل است: ىمهم ۀر هر مسئليد، تفسيقرآن مج  .٨

َِّقْوٍم يُْؤِمنُونَ  ۱۱۱سوره يوسف، آيه   .َوَتْفِصيَل ُكل َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ل
  

 ۀليآورند وس  ىمان ميكه ا ىكسان ىن كتاب هست. برايدر ا ىزير هر چيتفس
  ت و رحمت است.يهدا

  ۳۸سوره انعام، آيه   .الِكَتاِب ِمن َشْيٍءما َفرْطَنا ِفي 
  ست كه در آن روشن نشده.)ين ىز الزميندارد. (چ ىن كتاب (قرآن) كمبوديا

ا معقول ي. آين مسائل آئين اسالم استتر  آخر بودن" از مهمّ " مسئلۀ
را كه سرنوشت عالم تا  ىا  ه، مسئلچون قرآن جامع ىاست كه كتاب

ن يا  هب ىاست كه مطلب عادالنها ياست مبهم گذارد؟ آ ىآن متّك  هب ابد
قرآن روشن نشود؟  سراسر قاطع و مؤّكد در ىبا تكرار و گفتار ،تياهم
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ات يعكس آ  هست. بين نكته نيد ايمؤ مجيد در قرآن ىا  هيچ آيه زيرا

  كنند.  ىمتعّدد آنرا نقض م
 شود؟ ذكر هيآ خود در الاقل تياهم نيا  هب ىا  همسئل كه نبود الزم ايآ  .٩

آخر بودن   " با موضوع ىا  " بكار رفته رابطهمخاتَ " واژهكه در آن  ىا  هيآ
  ا نبودن" ندارد.ي

  زدان ويامبران يق پيد و تصدييتأ
  آنان ىآسمان ىها  كتاب

٥حق جل جالله در هر ظهور تصديق کتب خود را که از قبل نازل شده نموده.

  حضرت بهاءاهلل  

ست؟ يچ ىبرا هرمُ چه؟ بكار بردن  ىعني" انپيامبرهر مُ "م لقب ينيب  هحال ب
د است. ييق و تأيتصد هرمُ  از بکار بردن ىمقصود اصل ،همانطور كه ذكر شد

امضا بكار  ىم غالبًا بجايكند و در قد  ىن ميرا تضم ىر اعتبار هر مدركهمُ 
جه ين نتيا  هب ،مير كنين مفهوم تفسيان" را طبق اپيامبرر همُ "رفته. اگر لقب   ىم
 دييتأ و زداني امبرانيپ قيتصد رسول اکرم مهمّ  ىها  هدف از ىكيم كه يرس  ىم

  از جمله قرآن بوده است: ىآسمان ىها  كتاب
  .اْلَعالَِمينَ  ربِّ  ِمن ِفيهِ  َرْيَب  الَ  َتْصِديَق الِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب ...َهـَذا اْلُقْرآنُ 

  ۳۷ سوره يونس، آيه  
كند. شّكى نيست   ىتفسير م را ها  قرآن...آنچه را نزد اوست تصديق و كتاباين 

  كه از جانب پروردگار است.
َِّما َبْيَن َيَدْيهِ  ًقا ل   ۳۱سوره فاطر، آيه   .َوالِذي اْوَحْيَنا الَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَحق ُمَصدِّ

ش نازل يرا هم كه از پقت است. آنچه يم، حقيكرد ىتو وح  هن كتاب بيآنچه در ا
  كند.  ىد مييق و تأيشده تصد
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ٌق    ۱۲سوره احقاف، آيه   .َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى اَماًما َوَرْحَمًة َوَهَذا ِكَتاٌب مَصدِّ

ن يفضل و رحمت پروردگار در ب ۀمردم و نشان ىراهنما ىن، كتاب موسيش از ايپ
  كند.  ىد مييق و تأين كتاب (قرآن) آنرا تصديآنها بود. ا

قًا لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ    ۳سوره آل عمران، آيه   .َنزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ
ق يبر تو نازل كرد. آنچه را هم نزد اوست تصد ىراست  ه(خداوند) كتاب (قرآن) را ب

  كند.  ىم

و  اسالم امبريپ تيحقان قيتصد در قرآن اتيآ از است يىها  نمونه شيپ اتيآ
از  آيات بسيار ىآنها. در آن كتاب اله ىن و آثار آسمانيشيان پپيامبررش يپذ
 هرِ مـُ" ىمعنا  هن" را بييالنب آنها لقب "خاتم ۀن نوع نازل شده كه هميا

  مهم ذكر شده: ۀاحزاب سه نكت ۀمبارك يۀكنند. در آ  ىد ميي" تأتصديق
 نقش پدر شما را ندارد. پيامبر خدا محّمد "پدر" شما نيست (او •

ٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلُكمْ ممسئول ايمان و انكار شما نيست):  ا َكاَن ُمَحم.  
او شهادت  حقانيت و او ۀوظيف  هاو پيام آوردن است. خداوند ب ۀوظيف •

  .َولَِكن رُسوَل اللهِ دهد:   مى
 ُمهردهد.   آنها شهادت مى حقانيتپيامبران پيشين و  ۀوظيف  هب نيزاو  •

  .َوَخاَتَم النِبيِّينَ : نهد  بر آنها مىتصديق 
نامه" در زبان فارسى مصطلح   اصطالح "تصديِق امضاء" يا "تصديِق گواهى

نامه، تصديق يعنى صادق شمردن آن   است. مقصود از ُمهر زدن بر گواهى
و تأييد خود را بر حّقانيت پيامبران  ُمهر تصديقان نيز پيوسته پيامبراست. 

  اند.  پيش از خود گذاشته
د ير را تأكيمطالب ز ىدهد كه آن كتاب آسمان  ىد نشان ميقرآن مج ىبررس

  نموده:
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  وصف پروردگار واحد و توانا •
  م آنهايق و تكرين و تصديشيامبران پيوصف پ •
  ديق حضرت محّمد و قرآن مجيتصد •
  هاشناختن آن ىها  د و راهامبران بعد از حضرت محمّ يق پيتصد •
 و بد كياعمال ن •
  پند و اندرز، تشويق و ترغيب. •
 ن و بدكاران و مجازات آنهايرفتار منكر •
  رفتار مؤمنيِن راستين و پاداش آنها •
  اسالم ىن اجتماعيقوان •
  ، وصف بهشت و دوزخجاودانعالم  •

  افت:يتوان   ىز ميان نيحيمس ىق" را در آثار آسماني"تصد موضوِع 
د از خدا ينيب  هتا ب ،ديش كنيد. بلكه ارواح را آزمايريرا نپذ ىهر روح :  زيعزدوستان 
د: هر يطور بشناس نيارند. "روح خدا" را ايان دروغ بسپيامبررا يا نه. زيهستند 

  او از جانب خداست. ،ح جسمًا آمدهيمس ىسيع نمايدق" يكه "تصد ىروح
  ۱- ۳ ات، آي۴رساله اّول يوحنا، فصل   

فرموده، او  اعطاح يحضرت مس  ه" را حضرت محّمد بروح خدان لقب "يهم
 آشكار است ىا  نشانه قرآن، ح دريق حضرت مسي. تصدنددي" ناماهلل روحرا "
تحقق ن صورت يتر  كامل  ن نشانه را بهيا ديمج قرآن .رسول اکرم تيحقان بر

اعراب  ميانك فرد متولّد در يح از جانب يمقام حضرت مس  ه. اقرار ببخشيده
 ىوح  هنده ملهم بينكه گوياست آشكار بر ا ىا  هآن زمان، نشان ىوحش

انصاف  ۀديد  هان بيحيد. اگر مسيگو  مىپروردگار است و از خود سخن ن
  رند.يپذيامبر اسالم را بل پين دليد بهميبنگرند، با
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خود را با تار و  جاودانى ۀلند كه خانيشتر مردمان متمايخ، بيشهادت تار بربنا
آرامش  كمال راحت و  هدر آن ب ىان زندگيال بسازند و تا پايپود تصّور و خ

و  تتبّع ينبدون كمتر ،انيحيون نفر از مسيارامند. در عصر ما صدها مليب
 غافالن، نيا انگارند. افسانه را قرآن ،شمرده مسلمانان را گمراه يق،تحق
  .دانند  نمىدن و داشتن يد ۀستياكان شاين ۀرا جز خان ىا  چ خانهيه

 ۀق و تتبّع در باريان از هر گونه تحقيحيز چون مسيمسلمانان عصر ما ن اکثر
 ،زداني يۀهد نيبزرگتر قرآن،  به مؤمنان نيا كنند.  ىم ىخوددار ىن بهائيآئ

دست   به آن است،  و اختيار را که سرنوشت ابدى آنان متّکى به آزادى يعنى
 ى، قصرواژهك ير يكه از سوء تفس ىانيشوايدست پ  به __ اند  گران سپردهيد
ا ياند. آ  هحفظ مقام و منصب خود ساخت ىبرا پايدارظاهر پرشكوه و   به

اعتبار گذاشتن با فرمان   ىب ىرين تفسيرا بر چن يشخو پايان ناپذيرسرنوشت 
سؤال را از ن يل جواب ايتفص  هعقل و حكمت سازگار است؟ دو فصل بعد ب

د.ندار  ىم ميات قرآن تقديآ



 

  
٤  

  
  آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور

  کرم  مبرانى پس از رسول ااپي

  لوّ ابخش 
، اظهار دليل و برهان نيست. پيش آغاز شدفصل  باهدف اين بخش که 

مانع، تفسير ترين مانع از سر راه مسلمين است. آن   هدف آن، برداشتن مهم
  " است.نخاتم النّبيّيغير معقول و غير مجاز از لقب "

  تفکر و تعمق در
  آيات الهى

را آخرين كتاب يزدان دانستن و اسالم را آخرين آئين شمردن، در  مجيد قرآن
مرور زمان   هرود. اين پندار ب  ىحساب م  هات باذهان غالب مسلمين از بديهيّ 

دل راه   هآن شك ب ۀكه كمتر كسى دربار چنان در افكار مردمان ريشه گرفته
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اى مخالف اين پنداِر   هطلبد. شنيدن نظري  ىو يا در اثباتش دليل م ،دهد  ىم
ا براى شما و هر مسلمان ديگر كار آسانى نيست. تنها راه حل اين جپابر

قرآن است. براى توفيق در اين مقصود،  تمعّما، پژوهش و دّقت در آيا
ده با كمال دّقت و توّجه بخوانيد و با ميزان عقل آنچه را كه دراين فصل آم

بينيد كدام يك   هايد قياس كنيد و ب  هبسنجيد. سپس آنها را با آنچه شنيد
  ترند.  تر و با حكمت يزدان موافق  معقول
گوناگون  سخنان كه در قرآن، شخص خردمند كسى است گفتار پروردگار بنابر
  گزيند:  ىبهترين آنرا برم نى آنها،اشنود و پس از تعّمق در مع  ىرا م

 ِٔ َْولُه َواِذيَن َهَداُهُم اللَِٔك الَْولْحَسَنُه اِبُعوَن اِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتْر ِعَباِدال َك َفَبشِّ
  ١٧- ١٨ اتآي سوره زمر،  .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 

كنند.   مى پيروى آنرا نيكوترين و شنوند  ىم را ها  هفتـگ كه ده بندگانى  هخوش ب س خبرـپ
  ند.ردمانى است. زيرا صاحب عقل و خرديزدان رهنماى چنين م

بسيار است. حتّى  ۀاين كتاب براى شما و مسلمانان ديگر حاوى مطالب تاز
شمرند، از آنها   ىعلماى اسالم كه خود را مرجع تقليد و منبع علم م

بر و تعّمق بسيار است. بنا ه، تفّكردرك اين همه مطالب تاز ۀ. الزمخبرند  بى
ق زندگانى ما آنهاست كه صرف يهاى آسمانى، بهترين دقا  كتاب شهادت

ايم.   هاين جهان آمد  هحّل معّماى جاودانى ما شوند. زيرا براى اين مقصود ب
اين نوشته گامى در راه حّل اين معّماى بزرگ است. براى توفيق در اين كار 

اين كتاب ذكر شده چندين بار بخوانيد.  الزم است كه آيات الهى را كه در
مقصود گفتار پروردگار براى شما آشكارتر  معنا و خوانيد،  ىهر بار كه م

  شود.  مى
هاى يك چراغ هزارشمع زيبا و پرفروغ در نظر آوريد   هاسرار قرآن را چون تكّ 

كه در سراسر قرآن منتشرند. هدف اين كتاب گردآوردن و نمودن اين 
خوانيد، زيبايى و تابش نور يزدان   ىت. هر فصلى را كه مبهاس هاى پر  شمع
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 بزرگ معّماى اين حلّ  در طرفى  بى و حقيقت  به عشق با اگر بينيد.  را بيشتر مى

بكوشيد، سرانجام پرتو اين چراغ هزارشمع سراسر وجود شما را خواهد 
  گرفت.

  سنّت تغيير ناپذير يزدان
روشنى و با  كماِل   همجيد بد كه قرآن نده  ىنشان م و فصل بعد اين فصل

" ينبيّ خاتم النّ ى "ادهد. اگر معن  ىظهور پيامبران ديگر م  هتأكيد بسيار مژده ب
 معناآخرين فرستاده بود، خداوند دانا آيات ديگرى در تفسير و تأييد اين 

عكس   ه"خاَتم" روشن شود. و حال آنكه ب مقصود از واژهفرمود تا   نازل مى
در آيات بسيار شهادت بر آمدن پيامبران ديگر  قرآن مجيداين است. 

كلّى پروردگار را نشان  ۀدهد. شايسته است با آياتى كه رسم و شيو  ىم
  دهند، بحث را آغاز كنيم:  ىم

َيْمُحو اهللُ َما َيَشاء َويُْثِبُت َوِعنَدُه ام  ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب ...َولََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك 
  ٣٨- ٣٩ اتسوره رعد، آي  .ْلِكَتاِب ا

. پروردگار براى هر عصر و زمانى كتابى استالبتّه پيامبرانى پيش از تو فرستاديم...
دارد.   ىدهد يا ثابت نگاه م  ىهرچه را (هر حكمى يا قانونى را) بخواهد تغيير م

  ها نزد اوست.  كتاب ۀسرچشم

  ٣٦سوره نحل، آيه   .لََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ امٍة رُسوالً 
  ديم.نموالبتّه در بين هر اّمتى پيامبرى مبعوث 

  ٧سوره رعد، آيه   .ِلُكلِّ َقْوٍم َهادٍ 
  نمايى دارد.  هر ملّتى راه

  ٣٤سوره حج، آيه   .ِلُكلِّ امٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا ِلَيْذُكرُوا اْسَم اللهِ 
ياد   هپروردگار را ب له)آن وسي  هكه (ب داشتيمبراى هر اّمتى آداب و رسومى مقرر 

  آورند.
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  ٢٤سوره فاطر، آيه   .انا اْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوان مِّْن امٍة اال خَال ِفيَها َنِذيرٌ 
پروردگار هرگز اّمتى را بدون حقيقت ترا براى نويد دادن و اخطار دادن فرستاديم.   هب

  تحذير كننده نگذاشت.

  ٢٣سوره فتح، آيه   .َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال لَن 
  هرگز در روش و شيوۀ پروردگار تغييرى نخواهى يافت.

دهند كه يزدان مهربان هيچ اّمتى را   ىكمال روشنى نشان م  هآيات پيش ب
همين سبب در هر عصر و   هگذارد. و ب  ىبدون رسول و راهنما نگذاشته و نم

براى هر : ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب " ۀآنها نازل فرموده. آيزمانى، كتابى تازه براى 
دهد كه گفتگوى پروردگار با بندگانش هرگز   ى" نشان معصرى كتابى است

بندگان  ۀيزدان ابراز لطف و محبّت است، و وظيف ۀرسد. شيو  مىاتمام ن  هب
احسان و مرحمت و محبّت  ۀخالق مهربان. ما آئين  هاظهار بندگى و عشق ب

روح ما در تاريكى است. آيا ممكن است  ،يزدانيم. بدون تابش جمالش
كه آفتاب عشق و حكمت خالق دانا ناگهان روى از ما بپوشاند و ما را در 

و مهربانى ناگهان  خردمندتاريكى رها كند؟ آيا ممكن است پدر و مادر 
  سر باز زنند؟ شانيزسكوت گرايند و از سخن گفتن با فرزندان عز  هب

آن آيات،  بنابركنند.   ى" را نيز روشن ماّمت" واژهى اآياتى كه ذكر شد معن
اى   هگروهى از مردمان كه پروردگار براى آنها برگزيد  "ز "اّمت" عبارت است ا

  مسلمانانند. و ،مسيحيان ،يهوديان ها  اّمت چنين نمونه فرستد."  مى يا فرستاده

  ها  مردن و زندگى يافتن اّمت
چه سبب پروردگار براى هر اّمتى،   هدهد كه ب  ىچنين توضيح م  قرآن مجيد هم

شهادت آن كتاب، همانطور كه هر  بنابرفرستد.   ىتازه م ىتازه و كتاب ىپيامبر
 زرسد، پروردگار ني  ىاو فرا م ى دارد و پس از اتمام آن، اجِل نانسانى عمر معي
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آن اّمت  از اتمام آن زمان، اجِل بخشد. پس   ىبهر اّمتى عمر و زمان معينى م

  رسد.  ىفرا م
  ٤٣، آيه ونسوره مؤمن و ،۵سوره حجر، آيه   .ما َتْسِبُق ِمْن امٍة اَجلََها َوَما َيْسَتاِخرُونَ 

  فتد.ا  ىماّمتى پيش يا پس ن اجل

چه سبب زمان يا عمر   هبرسد.   پايان مى  يعنى مرگ يا زمان معينى که به اجل
" .يزدان  و عشق به روح ايمانسبب از دست دادن "  هرسد؟ ب  ىمپايان   هاّمتى ب

معبد نزديكند، اّما   مردمان به كه رسد؟ زمانى  ىاجل اّمت فرا م ىچه زماندر 
و مسجدها در نهايت شكوه و  ، کنيساها،از معبود دور. هنگامى كه كليساها

زمانى كه ها پر از غّصه و غم است.   زيبايى است، اّما دنيا پر از ستم و دل
كنند. اين   ىكسب دينار و دولت ناپايدار م ۀپيشوايان، دين و ايمان را وسيل

ايمان و وجدان است. اّما پايان هر زمستانى را نوروزى است و  زمستاِن  موسمِ 
يارى پروردگار بهارى تازه براى نوع انسان   هبهارى. پيامبران همواره ب نو
زندگى  ،شده ظاهر معين و موعد مقّرر برگزيدگان، دراين  آورند.  ىارمغان م  به

  بخشند:  ىمردمان م  هنوين ب
بشتابيد و  ،دهد  ىدست بخشش يزدانى آب زندگانى م :بگو! اى مردگان

بنوشيد. هر كه امروز زنده شد، هرگز نميرد و هر كه امروز مرد، هرگز زندگى 
  حضرت بهاءاهلل  ١نيابد.

  دين در نظر يزدان "مرده" است:  ىب انساِن 
  ٢٠-٢١ اتسوره نحل، آي  .اْمواٌت َغْيرُ اْحَياء...َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ

  اند.  محروم زندگى روح از و اند  همرد...پذيرند  ىم معبودى خدا جز كه مردمانى

  ايمان بود:  هدر زمان حضرت مسيح نيز، زندگى يافتن مرتبط ب
  هرگز نميرد....ايمان آوردمن)   همنم "قيامت" و منم زندگى. هر كس (ب

  ٢۵- ٢٦ات ، آي١١انجيل يوحنا، فصل   
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 ىکـزديـن ناِى ـمع  هـب تن"ـافـي دگىـ"زن و داـخ از دورى اِى ـعنـم  هـب روح" "مردن
  هاى آسمانى بکار رفته:  خدا، بارها در کتاب  به

 ْحَياُكْم ثُم ِه َوُكنتُْم اْمَواتًا َفا .يُِميتُُكْم ثُم يُْحِييُكْم ثُم الَْيِه تُْرَجُعونَ َكْيَف َتْكُفرُوَن ِبالل
  ٢٨سوره بقره، آيه   

سپس زندگى را از شما  مرده بوديد، شما را زنده نمود.ورزيد؟   خدا کفر مى  چگونه به
  سوى اوست.  بخشد. بازگشت شما به  شما مى  گيرد و بار ديگر زندگى به  مى

از بينش باز نداشت و گفتار او را از  امروز مرد دانش کسى است که آفرينش او را
بخش در اين بامداد دلکش بيدار   کردار دور ننمود. ُمرده کسى که از اين باد جان

  ٢شد، و بسته مردى که گشاينده را نشناخت و در زنداِن آز سرگردان بماند.ن
  حضرت بهاءاهلل  

 م َك َال تُْسِمُع اْلَمْوَتى َوَال تُْسِمُع الصنْوا ُمْدِبِرينَ اَذا َولَعاء ا نَت ِبَهاِدي  الدَوَما ا
  .اْلُعْمِي َعن َضَاللَِتِهْم ان تُْسِمُع اال َمن يُْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم مْسِلُمونَ 

  ٨٠- ٨١سوره نمل، آيات   
و کوران  تابند، شنوا کنى  تو روى برمى ازو کران را که  مردگانتوانى   يقين تو نمى  به

آيات ما   که بهتوانى شنوا کنى   از گمراهى نجات بخشى. تنها کسانى را مىرا 
  شوند.م آورند و در برابر پروردگار تسلي ايمان

 َيا ايَها الِذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيبُوْا ِللِّه َوِللرُسوِل اَذا َدَعاُكم ِلَما يُْحِييُكْم َواْعلَُموْا ان اهللَ 
  ٢٤سوره انفال، آيه   .اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوانُه الَْيِه تُْحَشرُونَ َيُحوُل َبْيَن 

 آنچه مايه زندگانى است  بهاش شما را   اى مؤمنان! هنگامى که پروردگار و فرستاده
يقين خداوند ميان انسان و قلبش قرار دارد. [سرانجام]   خواند، اجابت کنيد. به  مى

  شويد.  در پيشگاه او جمع مى

ها و ارسال پيامبراِن تازه براى   دهند كه مرگ اّمت  ىبعد نيز نشان مآيات 
  آنها، امرى است هميشگى و غير قابل تغيير:  هزندگى بخشيدن ب

َوَيُقولُوَن . َوِلُكلِّ امٍة رُسوٌل َفاَذا َجاء َرُسولُُهْم قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم َال يُْظلَُمونَ 
ِخرُوَن ...ْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقيَن قُلَمَتى َهـَذا اْلوَ  ِلُكلِّ امٍة اَجٌل اَذا َجاء اَجلُُهْم َفَال َيْسَتا

  ٤٧-٤٩ اتسوره يونس، آي  .َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ 



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم٤فصل   ١٠٥
عدالت   شود، بين آنها به  ىبراى هر اّمتى پيامبرى است. وقتى پيامبر آنها ظاهر م

اين  ،گويى  ىگويند: اگر راست م  ىرسد. مردم م  ىمآنها ظلمى ن  هكند و ب  ىحكم م
بگو...براى هر اّمتى زمان خاصى معين شود؟   ىاى" كه بما ميدهى كى ظاهر م  ه"وعد

توانند حّتى ساعتى آنرا جلو يا  ، نمى)بد(عمر آنها پايان يا دل آنها فرا رسشده. وقتى اَجَ 
  عقب ببرند.

  در آيات پيش چند مطلب مهم ذكر شده:
  فرستد.برسم و شيوه پروردگار اين است كه براى هر اّمتى پيامبرى  •
براى هر اّمتى اجل و زمان خاّصى معين شده. واضح است دو نكته  •

آغاز  است بر اى  هنشان ،اّمتى اند. پايان يافتن دوره هر  پيش بهم مرتبط
اى است بر   هنشان ،و ظهور پيامبر جديد ؛اّمت تازه و ظهور پيامبر جديد

  اّمت و آئين پيشين. ۀاتمام دور
" يزدان پرسيدند. در ۀ"وعد انجامِ  ، مردم از هنگامِ پيشآيات  بنابر •

ظهور  زماِن   هآيه ذكر نشده كه "وعده" يزدان چه بوده كه مردم نسبت ب
سؤال پى برد. جوابى   هتوان ب  ىاند. ولى از جواب م  هآن كنجكاو بود

 ساعتى كه است اّمتى هر دوره تِن ياف پايان شده، مردم داده  هكه در آيه ب
افتد. پس معقول است فرض كنيم كه سؤال مردم   نمى جلو يا عقب

 ىعمر اسالم و وعده ظهوِر اّمت و آئين جديد پاياِن  زماِن   همربوط ب
 است از جانب پروردگار.

بخشد و   گوش جان بشنو، چه که حيات مى  را به [پيامبر يزدان] نداى مقصود عالم
  حضرت بهاءاهلل  ٣.فرمايد  عطا مىدائمى  زندگى

که ننوشيد از  زندگى پاينده رسيد و هر  هد بيهر که از اين چشمه چش !اى بندگان
  حضرت بهاءاهلل    ٤.مردگان شمرده شد

  
  در تفصيل   ها در زمان معيّن، و زندگى يافتن آنها در هنگام ظهور پيامبران، به  "مردِن" پيروان اّمت

 ) مورد بحث قرار گرفته.٢٤" فصل خلق جديدو " ١٨" فصل زندگانى معنوىطى دو فصل ("
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  اّمت وسط
هاى ديگر روشن   اّمت  همسلمين را نسبت ب زمانِى  محل يا موقعيِت  آيات بعد

  كنند:  ىم
َِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعلَى الناِس َوَيُكوَن الرُسوُل َعلَْيُكْم َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم امًة  َوَسًطا ل

  ١٤٣سوره بقره، آيه   .َشِهيًدا
(اعمال)  اين چنين اّمت شما را (اى مسلمين) در وسط قرار داديم، تا شما شاهدِ 

) نيز شاهد (اعمال) رسول اکرمخدا ( ۀهاى پيشين) باشيد، و فرستاد  مردمان (اّمت
  شما باشد.

 ِليُْؤِمنُواْ  َكانُواْ  َوَما ِباْلَبيَِّناِت  ُرُسلُُهم َولََقْد اْهلَْكَنا اْلُقرُوَن ِمن َقْبِلُكْم لَما َظلَُموْا َوَجاءْتُهمْ 
 ِلَننُظرَ  َبْعِدِهم ِمن االْرضِ  ِفي َخَالَِٔف  َجَعْلَناُكمْ  ثُم  اْلُمْجِرِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذِلَك 

  ١٣-١٤ ات، آينسيو سوره  .َتْعَملُونَ  َكْيَف 
  ٣٩چنين سوره فاطر، آيه   هم  

پيامبرانشان با اقوامى بودند قرنها پيش از شما (مسلمين) که آنها را نابود نموديم. 
طور گناهكاران را مجازات   دليل و برهان آمدند، اّما آنها ايمان نياوردند. اين

 (شما را بيازمائيم) و آنها قرار داديم تاپس شما (مسلمين) را جانشين سكنيم.   ىم
  كنيد.  ىبينيم شما چكار م  هب

 مسلمين بقره، سوره در است. مسلمين  هخطاب ب واضح است آيات پيش
اند و مقصود از "وسط بودن" اين است كه   ه" ناميده شدوسطاّمت "

َِّتُكونُوْا ُشَهَداء هاى پيشين باشند (  توانند شاهد اّمت  ىمسلمين م و  )َعلَى الناسِ ل
چه رفتارى متمايل بودند؟ چه اشتباهاتى مرتكب   هآنها چه كردند؟ ب بينند  به

شدند؟ چرا پيوسته پيامبرانشان را انكار كردند و سرنوشت آنها چه بود؟ بعد 
َوَيُكوَن د بود (طور شاهد رفتار شما خواه فرمايند كه رسول خدا هم همين  ىم

). مطلب اّول اين آيه در آيات ديگر بارها تكرار شده. از ًداالرُسوُل َعلَْيُكْم َشِهي
 درس و از آنها نظر اندازندسرنوشت گذشتگان   بهمسلمين خواسته شده كه 

  عبرت گيرند.



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم٤فصل   ١٠٧
شود كه مردمان   ىپروردگار مسلمين را بار ديگر يادآور م ،در سوره يونس

). ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت َوَما َكانُوْا ِليُْؤِمنُواْ َوَجاءْتُهْم اند (  هرشان را انكار كردبپيوسته پيام
فرمايد كه من شما را جاى آنها   ىبعد از ذكر اين مطلب تاريخى، خداوند م

ِلَننُظرَ كنيد (  بينم شما چه مى  هب تا) ثُم َجَعْلَناُكْم َخَالَِٔف ِفي االْرضِ گذارم (  ىم
بينم شما هم پيامبرى را كه پس   هب و مكن تا شما را نيز آزمايش ،)َكْيَف َتْعَملُونَ 

  كنيد؟  ىشود انكار م  ىظاهر م رسول اکرماز 
مسلمين اخطار   ههر يك از دو مرجع فوق از سوره بقره و سوره يونس ب

. آزمايش نشويدخود مغرور و از خود راضى   هشما ب :دهد كه اى مسلمين  ىم
قرار خواهيد  ينهاى پيش  . شما هم روزى در موقعيت اّمتيافتهيزدان پايان ن

بكوشيد تا از رفتار و سرنوشت آنها پند گيريد و پيامبر تازه را  پس گرفت.
  بدانيد كه پروردگار شاهد رفتار شماست. و انكار نكنيد

  ١۵سوره مزمل، آيه   .انا اْرَسْلَنا الَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا َعلَْيُكمْ 
  د اعمال شماست.ايم که شاه  ما براى شما رسولى فرستاده
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  َجَعْلَناُكْم امًة َوَسًطا
  شما را در وسط قرار داديم (جاى شما در وسط است)

  َجَعْلَناُكْم َخَالَِٔف ِفي االْرضِ 
  شما را جانشين پيشينيان قرار داديم

مناسب  كرديم، مراجعه لغت كتاب  هب م""خاتَ  ِى امعن درك كه براى طور همان
كتاب لغت مراجعه كنيم. معانى كلمه   هنيز بى "وسط" ابراى معن است

  :فرهنگ معين بنابر"وسط" 
چيزى كه در ميان واقع شده (خواه اطراف آن مساوى باشد و خواه  .١

  نباشد)
  ميان، ميانه، مركز .٢
 چيزى كه نه خوب باشد و نه بد .٣
 چيزى كه نه زياد باشد و نه كم .٤
  چيزى كه نه كوتاه باشد و نه دراز  .۵
  باشد و نه فربهآنچه نه الغر   .٦
  :فرهنگ بزرگ سخنبنابر 
جايى که فاصلۀ آن از اطراف يا از جاهاِى مورد نظر، بطور تقريبى   .١

  مساوى باشد
زمانى که فاصلۀ آن از دو زمان مورد نظر يا مشخص بطور تقريبى   .٢

  مساوى باشد.
  جنس نامرغوب و درجه دو، متوسط  .٣
  نه خوب نه بد  .٤

اصلى و مشخص "وسط"  نِى ابجاى پذيرش معبسيارى از علماى اسالم 
 تمايالتاز تصورات و  معناى مجازى و غير مستعمل از آن استنباط نموده،

اند. آن علما   هاعتبار ساخت  ىباطن سست و ب  ظاهر محكم و به  هبنائى ب يشخو



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم٤فصل   ١٠٩
رو بودن" است. و منظور از گفتار يزدان اين   هاند مقصود از "وسط" "ميان  هگفت

راست تمايل   هملّتى "متعادل" بوده و خواهند بود. نه ب است كه مسلمين
ديگر  بعضى . تفريط  هاند نه ب  هافراط پرداخت  چپ، نه به  هاند نه ب  هجست

اند كه مقصود از "وسط" موقعيت جغرافيايى مسلمانان است كه در   هپنداشت
اند   هگروهى ديگر گفت اند.  ههاى ديگر ساكن بود  دنياى قديم در وسط ملّت

در "وسط بودن" يعنى عادل بودن، چون فرد عادل نه طرف ظالم را كه 
اند،   هگيرد نه طرف مظلوم را. چنين تفاسيرى با مشكالت گوناگون مواج  ىم

  از جمله:
  قرآن موافقند ۀنه با موضوع مورد بحث در آيه مبارك •
  نه با بعضى از احكام اسالم •
  نه با رفتار و اخالق بسيارى از مسلمين زمان ما •
  هاى پيشين  با رفتار و اخالق مسلمين در زماننه  •
  "وسط" واژهى اصلى و متداول او نه با معن •
هاى قرآن را مقايسه   ه"خاتم" چند نمونه از ترجم واژهطور كه در مورد  همان

  م.در اين مورد نيز چند ترجمه را مقايسه كني مناسب استكرديم، 
  ى اصلى وااين گروه از مترجمين، معن

  اند:  ه"وسط" را گزيد واژهاللفظى   تحت
Thus we have made you a central people ِلرادو  
Thus we appointed you a midmost nationآربرى  

Thus We have appointed you a middle nationمحمد پيك ثال 
  

  
 Geographically, Arabia is in an intermediate position in the Old World, as was 

proved in history by the rapid expansion of Islám, north, south, west, and east. 
 Yúsuf ‘Alí, ‘Abdullah, The Meaning of the Holy Qur’án, p. 58. 
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  معزى كاظم محمد (ترجمه فارسى) اّمتى ميانه

   ىامعن  هب مترجمين، از دسته اين
  اند:  هشد متوّسل "وسط" واژهمجازى 

  احمد على a temperate peopleمتعادل 
  شكير  a medium nationميانه رو  

  محمد اسد a community of the middle wayيانه رو  م
  يوسفعلى justly balancedمتعادل و عادل  

  رشاد خليف impartialطرف   بى
  داود a just communityعادل  

  اى  هقمش اخالق معتدل و نيكو  هآراسته ب فارسى) ه(ترجم

  "وسط" واژهبعضى ديگر از مترجمين، براى 
  اند، از جمله اين مترجم:  همعنى تازه ساخت

  محمد ظفراهلل خان  an exalted peopleبلند پايه  
  

  

قبله را تغيير دادند.  رسول اکرم" هنگامى نازل شد كه َجَعْلَناُكْم امًة َوَسًطاآيه "
اين تغيير قبله براى گروهى از پيروان آن حضرت سخت ناگوار آمد، و سبب 

سست  ِن شد كه از اسالم روى برتابند. تغيير قبله آزمايشى بود براى مسلمي
آن زمان، براى كسانى كه ميل خود را بر اراده پروردگار ترجيح  ايماِن 

بر خويش را با پندار و انتظار خود دادند. اين مردمان چون رفتار پيام  ىم
شك و شبهه افتادند و سرانجام گوهر گرانبهاى ايمان را از   سازگار نيافتند، به



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم٤فصل   ١١١
" بودن نيز چنين آزمايشى است، اّما براى وسط اّمِت دست دادند. "

افتخار آنها " را دوست ندارند. وسط بودنزمان ما. بيشتر مسلمين " مسلمانان
پندار و انتظار  ،يا مسلمانان عصر ما نيز چون پيشينيانآ "!"آخر بودن است هب

دهند؟ آيا اين مسلمانان   ىحكم و حكمت پروردگار ترجيح م  خويش را به
يزدان، كلمات قرآن را از مقصود خود  ۀكوشند كه بجاى پذيرش اراد  ىم

  ؟دخارج سازند تا مطلب مطابق ميل آنها در آي
بينيم هدف از آزمايش چيست؟ آزمايش براى جدا ساختن مردم   هحال ب

است. در هر عصر و زمانى،  بين  کوتهمتفّكر و دور انديش از مردم مقلّد و 
پندار و تصّور پيشوايان گوناگون است. هر پيشوايى را حكمى است و هر 
فقيهى را مقصود و مدعايى. تكليف ديگران در اين گير و دار چيست؟ 

كسى است كه  بين  خردمند و روشنه از پيش گذشت، مسلمان طور ك همان
گزيند. اين كتاب براى   ىشنود و بهترين آن را بر م  هاى گوناگون را مى  هگفت

چنين مسلمانانى نگاشته شده. هدف آن اظهار و اثبات پيامى است كه 
اهى شما از آن نبوده و گ  آ  هغالب علما و پيشوايان اسالم ابدًا راضى ب

حّدى است كه   هاين پيام ب اشاعۀمخالفت جمعى از اين پيشوايان با نيستند. 
اند و حتّى از كشتن آنها دريغ   هزندان انداخت  بسيارى از طرفداران آن را به

اهى شما از افكار گوناگون سبب گمراهى شماست؟ آيا از گ  آاند. آيا   هنداشت
  رسد؟  ىشما يا هر مسلمان ديگر م  شناختن آئين بهائى زيانى به

اين   د بهـايـبدانـنـد،   " مىروى  هـيانـت و مـدالـع" را "طـوسناى "ـانى که معـکس
  ها پاسخ دهند:  پرسش

هزار نفر از   هاى اخير، تنها در کشور عراق، بيش از پنجاه  در سال •
دست مسلمين کشته شدند.   به—زن و مرد و کودک—گناه  مسلمين بى
 است؟ روى يا عدالت  اى از ميانه  آيا اين نشانه
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پاکستان، گناه، در افغانستان،   ها هزار نفر ديگر از مسلمين بى  ده •
و کشته شده دست مسلمين   و سوريه به لبنان ليبى، مصر، ايران،

توان   چنين انتظارى مى" رو  اّمت معتدل و ميانهشوند. آيا از يک "  مى
 داشت؟

آيا اشاعه فقر در بعضى از کشورهاى اسالمى، و تمرکز ثروت در  •
 هاى اسالمِى ديگر، نشانه اعتدال و عدالت است؟کشور

دختران و زنان در بسيارى از کشورهاى مسلمان بخصوص   آيا ظلم به •
 هاى اخير، نشانه اعتدال و عدالت است؟  در افغانستان، در سال

در جنگ ميان ايران و عراق، صدها هزار نفر کشته و تعدادى  •
روى و   نشانه ميانهخانمان شدند. آيا اين   شمار زخمى و بى  بى

 دادپرورى است؟
هاى متمادى،   آيا جنگ و دشمنى ميان سنّيان و شيعيان در طى قرن •

 نشانه اعتدال و عدالت است؟
کشند، امتى عادل و   هاى آئينشان را مى  آيا پيروان آئينى که همۀ امام •

 متعادلند؟
آيا دشمنى با حق آزادِى انديشه و بيان در بسيارى از ممالک  •

 نشانه اعتدال و عدالت است؟اسالمى، 
ها هزار نفر از دگرانديشان و حبس و شکنجه بسيارى   آيا اعدام ده •

رو و دادگستر   خواه در ايران نشانه اّمتى ميانه  ديگر از مردم آزادى
 است؟

اين آئين در ايران، و قلع و   از مؤمنين به ۰۰۰,٢٠آيا کشتن بيش از  •
رو و   ر، نشانه اّمتى ميانهقمع نمودن صدها هزار نفر ديگر در آن کشو

 دادپرور است؟
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آيا کشتن مسيحيان در سودان و قتل بيش از يک مليون از ارامنه در  •

دوره پادشاهان عثمانى (ترکيه) که مّدعى مقام خالفت بودند، نشانه 
 داد و عدالت است؟

آيا اختالف و دشمنى ميان مسلمين در برگزيدن جانشين رسول اکرم،  •
  روى است؟  نهنشانه عدالت و ميا

  تحريف گفتار پروردگار
پنهان نمودن يا تحريِف معانى گفتار پروردگار که مخالف ميل مردمان است، 

  تازگى ندارد.
  .َيا اْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحق ِباْلَباِطِل َوَتْكتُُموَن اْلَحق َوانتُْم َتْعلَُمونَ 

  ٧١سوره آل عمران، آيه   
پوشانيد؟ شما دانسته حقيقت را   چرا بر حقيقت لباس باطل مى اى اهل کتاب!

  کنيد.  پنهان مى

ان الِذيَن َيْكتُُموَن َما انَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيناُه ِللناِس ِفي اْلِكَتاِب 
ِعنُونَ  َِٔك َيلَعنُُهُم اهللُ َوَيْلَعنُُهُم الالولَـ١۵٩-١٦٠سوره بقره، آيات   .ا  

کسانى که داليل و هدايتى را که نازل کرديم و در کتاب بر مردم عرضه داشتيم 
  شوند.  کنندگان واقع مى  کتمان کنند، مورد لعن خدا و لعن

"وسط" را  واژهى "آخرين" و امعن  هم" را ب"خاتَ  واژهعلما و فقهائى كه 
جاى اينكه فكر خود را با قرآن ب ،دهند  غيير مىترو"   ناِى "عادل و ميانهمع  به

چنين   كوشند قرآن را با فكر خود تطبيق دهند. خطاب به  ىتطبيق دهند، م
  فرمايد:  ىمفّسرينى است كه يزدان مهربان م

  ٤٦سوره نساء، آيه   .يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعهِ 
  كنند.  ىو مقصود گفتار يزدان را دگرگون م ا: معن١ترجمه 
  كنند.  مىخود خارج : گفتار پروردگار را از جاى ٢ترجمه 
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چطور ممكن است گفتار پروردگار را از جاى خود خارج كرد؟ فرض كنيد بر 
گيرد.   ىمحض اطاق را فرا م اى است كه بدون آن، تاريكِى   هديوارى پنجر

پوشاند. اين محيط   ىاى م  هتصّور كنيد كه شخصى اين پنجره را با پرد
ميل اوست مرتكب شود. در تمام   هدهد كه هرچه ب  ىآزادى م او  هتاريك ب

اند كه نور يزدان را از مردمان باز   هها بيشتر علما و پيشوايان اديان كوشيد  زمان
. پيشوايان آئين مسيح را در نظر وافر گيرند ۀدارند و از نادانى مردمان بهر

اين يک آيه "جز   هنظران هنوز با توّسل ب  هآن كوت همانطور که ذکر شد، آوريد.
، ١٣پدر راه نيابد" (انجيل يوحنا، فصل   وسيله من [مسيح] هيچ کس به  به

دارند. رمز موفقيت   ىاسالم باز داشته و م  همسيحيان را از ايمان ب )،٦آيه 
ها چه بوده؟ تحريف يا سوء تفسير تنها يک آيه از   در طى اينهمه قرنآنها 

  سخنان حضرت مسيح!
نور خدا." مردمان هرگز جز   همن" مطابق است با "جز ب ۀوسيل  ه"جز ب ِى امعن
اين نور  ۀيزدان راه نيابند. حضرت مسيح در عصر خويش آئين  هب ،آن نور  به
از  عصر ماشد و در  تابانمحمدى"  ۀاز "آئين پرتو درخشاناين  سپس. ندبود
 كه در هر عصرى درست ، نور خداينده. گوئينه نيست، آيندهگو  ."بهاء ۀ"آئين
  شود.  ىاى تازه نمودار م  آئينه

٥.ديت فرمايه زندگى عنايو ما...ه بخشديباق اتيکه باقى بود تا ح کسى نآآمد 
  حضرت بهاءاهلل  

مرتفع شد و لکن افسردگان در  ن و آسمانين زمينداى رحمن ماب !اى اهل ارض
  حضرت بهاءاهلل  ٦.اند ان ماندهيغفلت و نس قبور

ه شکستند و نداى رحمن يّ قدرت اله  هب ه رايّ وهمکه اصنام   ىکوست حال نفوسين
  حضرت بهاءاهلل  ٧.اند ن اموات برخاستهيده از مابيرا شن
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د، تا شما را از يگوش جان بشنو  هرا ب نياز  کتا خداوند بىياى دوستان يزدان! آواز 

  ٨.رساند پايندهروشنائى   هد و بيها آزاد فرما  ىکيرگى تاريو ت ها  ىبند گرفتار
  بهاءاهللحضرت   

در سراسر قرآن پنهان و آشکار  ،وعدۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم
کتاب، بسيارى  اين در پايان—ديگررسوالنى —۲۵است. فصل بعد و فصل 
دارند.  از اين آيات را عرضه مى



  
 



  
۵  

  
  آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور

  کرم  مبرانى پس از رسول ااپي

  بخش دّوم
بررسى آيات قرآن درباره ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم، حائز اهميت 

  بسيار است:
رد   رسول اکرم، تنها مرتبط بهپايان يافتن عصر وحى با ظهور   اعتقاد به •

يا قبول موعود زمان ما نيست. اين اعتقاد سدى است خيالى که 
 اند.  پيشوايان مسلمان ساخته و بر سر راه همه پيامبران آينده گذاشته
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هاى عميق   با گذشت زمان، اين عقيده در روح و قلب مؤمنان ريشه •
يروى از آئينى که شمرند، و از پ  حدى که آنرا از بديهيات مى  ، بهيافته

بالند. از دست دادن   ترين پيام خداست، بر خود مى  آخرين و برگزيده
 چنين اعتقادى عميق و چنين افتخارى بزرگ، آسان نيست.

پايان يافتن دوران وحى از سوى پروردگار، زندانى است   اعتقاد به •
تفکر   گسترده و استوار که بر روح عامه مسلمانان تسلط يافته و عشق به

حس کنجکاوى را در آنها بکلى از ميان برده است. اگر پيامبرى و 
صد برابر قرآن آياتى در نهايت فصاحت و بالغت ارائه دهد، 

اى جز رد و انکار و حتى اذيت و   اتمام دوران وحى، چاره  معتقدان به
 آزار او را ندارند.

ابزارى است که  مصالح و هدف اين بخش فاش نمودن اسرار و نشان دادن
گسترده  مهندسان و طراحان ماهر در طى قرون و اعصار در ساختن اين زنداِن 

  اند.  و پايدار بکار برده

ِتَينُكمْ "   يعنى چه؟ "اما َيا
  ١٢٣؛ سوره طه، آيه ٣۵سوره اعراف، آيه 

ترين آيات قرآن است. ترجمه آن آيه   ترجمه يکى از مهم  اين بحث مرتبط به
دهد که چطور عقايد و افکاِر اجدادِى   مانان دانشمند نشان مىاز جانب مسل

شود که معنا و مقصود آيات الهى را با انتظارات و   مؤمنان سبب مى
تصّورات خود تطبيق دهند. اين کار تازگى ندارد. آيات بسيار در قرآن 

  توان يافت.  پيروان اديان پيش از اسالم در اين باره مى  خطاب به
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دهند بسيارند.   ور پيامبرانى پس از ظهور رسول اکرم خبر مىظه  آياتى که به
بعضى از آنها در طى چند فصل در اين کتاب ارائه شدند. در يکى از آن 

صورت خاّصى، آن وعده را با ترکيب اين دو واژه بيان   آيات، خداوند به
  دارد:  مى

  اگر، چون، هرگاه :اما •
ِتَينُكمْ  •   شّک) براى شما خواهند آمديقين، بدون   البتّه (به :َيا

ِتَينُكمْ ترکيب " زبان حضرت   "  دو بار در قرآن مجيد بکار رفته. يکبار بهاما َيا
بندگانش   زبان حضرت محّمد. در هر دو مورد، خداوند به  آدم، بار ديگر به

دهد که ظهور پيامبران از جانب يزدان ادامه خواهد داشت. مقايسه   تعهد مى
اژه از جانب مترجمين قرآن، آموزنده است. پيش از مقايسه ترجمه اين دو و

  بينيم.  ها، الزم است آن آيات را با ترجمه آنها به  ترجمه

 وعده خداوند از
  زبان حضرت آدم

 اتَبَع ُهَداَي َفَال َيِضل َوَال َيْشَقى
ِ
ِتَينُكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن  ١٢٣سوره طه، آيه   .َفاما َيا

هدايت من براى شما خواهد آمد. هر کس از هدايت من پيروى  يقين  بهپس 
   بخت.  نمايد، نه گمراه است و نه تيره

  
 وعده خداوند از

  زبان حضرت محّمد
وَن َعلَْيُكْم آَياِتي ُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصِتَين  ٣۵سوره اعراف، آيه   ...َيا َبِني آَدَم اما َيا

پيامبرانى از ميان شما خواهند آمد که آيات مرا براى  يقين بهاى پسران آدم: 
  شما بخوانند...
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ِتَينُكمْ بينيم مترجمين قرآن، ترکيب "  به " را در رابطه با اين دو وعده اما َيا
  کنند:  چطور ترجمه مى

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان حضرت آدم

 ترجمه محّمد اسد:
There shall most certainly come unto you… 

  هدايت من براى شما خواهد آمد... يقين  به

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان رسول اکرم

 ترجمه محّمد اسد:
Whenever there comes unto you… 

  براى شما بيايد... هرگاه

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان حضرت آدم
  ترجمه موالنا محّمدعلى:

There will surely come to you… 
 براى شما خواهد آمد... يقين  به

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  رسول اکرماز زبان 

  ترجمه موالنا محّمدعلى:
If Messengers come to you… 

 ..بيايند. ىبراى شما پيامبران اگر
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  نفوذ انتظارات مترجمين و مفسرين
  معانِى آيات قرآن  مسلمان به

ِتَينُكمْ دهند که مترجمين قرآن "  هاى پيش نشان مى  نمونه " را يکسان اما َيا
" يقين، واژه "حضرت آدموعده خداوند از زبان   کنند. در اشاره به  نمى ترجمه

" يا اگر، واژه "رسول اکرمهمان وعده از زبان   برند؛ در اشاره به  بکار مى
  گذارند.  " مىيقينجاِى "" بهرگاه"

اى که از زبان حضرت آدم بيان شده، براى مسلمين قابل   است وعدهبديهى 
اى از تحّقق آن وعده است. اّما   قبول است. ظهور پيامبر اسالم خود نشانه

رسند، با مشکل بزرگى   رسول اکرم مى  وعده خداوند به  وقتى مسلمين به
شوند: ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم، مخالف عقايد اجدادى   مواجه مى

رسول اکرم وظيفه خود   آنهاست. مترجمين قرآن در ترجمه وعده خداوند به
دانند که صحت عقايد اجدادى خود را محترم شمرند. آنها چطور معناى   مى

" البتّه" يا "يقينًاجاى واژه "کنند؟ آنها ب  آن وعده را با عقيده خود موافق مى
فرستادگانى  يقين  به" برند. تفاوت بين  " بکار مىهرگاه" يا "چون" "اگرواژه "

" توّجه اگرفرستادگانى بيايند" بسيار است. واژه " چونخواهند آمد" و "
" چونواژه "  کند. کمتر کسانى به  خود جلب نمى  خوانندگان را چندان به

هاى مشروط (مانند "اگر"   گونه واژه  دهند. با بکار بردن اين  اهميّت مى
کنند.   را از آيه مبارکه حذف مى"چون" "هرگاه") مترجمين، معناِى حتميّت 

که خداوند با   چطور ممکن است، رسول اکرم آخرين پيامبر باشند، در حالى
دهد که ظهور پيامبرانى ديگر، پس از آن   مردم جهان وعده مى  تأکيد به

  ، حتمى است؟پيامبر
اى که ذکر شد، استثنا نيستند. مناسب است سه نمونه ديگر از اين   دو ترجمه
  را مورد نظر قرار دهيم:ها   ترجمه
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  ترجمه اسدالرحمن و عبدالمنّان:
  وعده از زبان حضرت آدم:

There will surely come to you. 
  براى شما خواهد آمد. يقين  به

  وعده از زبان حضرت محّمد:
Whenever there comes to you… 

  براى شما بيايد... هرگاه

  
  ترجمه يوسفعلى:

  وعده از زبان حضرت آدم:
If, as is sure, there comes to you Guidance from Me. 

  آيد.  مى يقين  بههدايت من بيايد، که  اگر

  وعده از زبان رسول اکرم:
Whenever there comes to you Messengers… 

  پيامبرانى براى شما بيايند... هرگاه

حضرت آدم، يوسفعلى،   بينيم، در ترجمۀ وعدۀ خداوند به  همانطور که مى
  نويسد:  برد. مى  " هر دو را بکار مىيقين" و "اگردو واژۀ "

  آيد.  مى يقين  بههدايت من بيايد، که  اگر

بينيم   تر است. به  " دقيقيقين  به" با "اگرترجمه يوسفعلى (يعنى همراه نمودن "
حضرت آدم و رسول اکرم، يک نکتۀ دقيق ادبى   چرا؟ در وعدۀ خداوند به
ترکيب غير متداوِل   توضيح دارد. آن نکته مربوط به  گنجانده شده که نياز به

ِتَينُكمْ " " وامادو واژۀ "   " است:َيا
 هرگاه، چون، اگر "اما" •
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ِتَينُكمْ " •  البتّه براى شما خواهند آمد (فعل مضارع مؤّکد) "َيا
پيش متداول نيست، زيرا يكديگر را خنثى  ۀواضح است كه تركيب دو كلم

ِتينُكمْ " ۀكند، كلم  ممكن بودن امرى مى  " اشاره بهاما" ۀكنند. كلم  مى " يا
منزل شما خواهم آمد."   حتميت آن. متداول نيست بگوئيم: "اگر حتمًا به  به
بريم كه مقصود ما اميد دادن است: ممكن   " را در صورتى بكار مىاما"

ِتينُكمْ " منزل شما بيايم.  است به يم كه مقصود ما بر  را در صورتى بكار مى "يا
اى در   معقول نيست كه واقعه "منزل شما خواهم آمد.  تعّهد است: "حتمًا به

  هم مشروط باشد و هم قطعى. ،عين حال
حضرت آدم درست ترجمه کرده. در اين   يوسفعلى وعده خداوند را به

واژه "اگر". در آيه مبارکه،   آيد" پاسخى است به  يقين مى  ترکيب خاص، "به
ِتينُكمْ واژه " (فعل مضارع با نون تأکيد ثقيله) در نهايت تأکيد، پاسِخ  "يا

جواب   آيد" واژۀ "اگر" را بى  يقين مى  دهد. حذِف "به  " را بما مىاگر"واژه" "
  گذارد.  مى

كند. ما   مى حلتنهايى معّما را   " بهاما" واژهاز اين گذشته، تأّمل در استعمال 
شود. آيا   "اگر" اظهار مى ۀترديد هست كه با كلمدانيم در كار بشر شك و   مى

در كار خدا هم "اگر" هست؟ استعمال "اگر" فقط در موردى معقول است 
مردمان موعود يزدان را اگر  توان گفت:  كه دست بشر در كار است. مثًال مى

" در موردى چون اگرنپذيرند، سرنوشت آنها در خطر است. اّما استعمال "
كه تنها دست خداست، معقول  ،براى هدايت مردمان انارسال پيامبر

 مربوط نه ،حكم و حكمت يزدان است  نيست. ارسال پيامبران تنها متّكى به
همين   عالم الهى راهى نيست. به  "اگر" را به واژهبندگان.  ۀميل و اراد  به

اند. از   ه"اگر" را در ترجمه نياورد واژهطرف،   بعضى از مترجمين بى ،سبب
  ):Rodwellول (رادجمله 
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O children of Adam! There shall come to you Apostles (Messengers) 
from among yourselves... 

  شما خواهند آمد... مياناى پسران آدم! پيامبرانى براى شما از 

هائى که پس از   اّمت  پروردگار با دو واژه خاص، ميثاق و تعهد خود را به
کردند با ارسال پيامبرانى مانند رسول اکرم تحّقق   حضرت آدم زندگى مى

اما "بخشيد. آيا معقول است تصّور کنيم که معناى همان دو واژه يعنى 
ِتَينُكمْ  پس از ظهور رسول اکرم، ناگهان تغيير  همان تعهد،  در اشاره به "َيا
 يافت؟

  لزوم تجديد دين
  گويند.  د و نياز ما سخن مىدر هر عصر و زمانى، پيامبران يزدان بنابر استعدا

گان بمانند و نو رستگان  ديتا نو رس شود  ىاندازه گفته م  هسخن ب !اى مردمان! بگو
 ند و در بارگاهيجهان بزرگى در آ  هد داد تا کودکان جهان بيبا ر باندازهيش .برسند

  حضرت بهاءاهلل  ١.ننديگانگى جاى گزي

كنند. هرچه آن كتاب   ىآيات قرآن مقصود و معناى يكديگر را روشن م
شود.   كلّى پروردگار براى ما آشكارتر مى ۀآسمانى را بيشتر بررسى كنيم، نقش

 ظهور پيامبران تازه هست:  هدهد كه چرا نياز ب  ىبعد نشان م ۀمبارك ۀآي
ْثِبُت َوِعنَدُه ام يَشاء وَ يْمُحو اهللُ َما ي ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب ...َولََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك 

  ٣٨- ٣٩ اتسوره رعد، آي  .اْلِكَتاِب 
. خداوند هر براى هر عصر و زمانى كتابى استالبتّه پيامبرانى پيش از تو فرستاديم...

دارد.   ىدهد يا ثابت نگاه م  ىچه را (هر حكم يا قانونى را) بخواهد تغيير م
  نزد اوست. ها  كتاب ۀسرچشم

كنند. اگر براى هر اّمتى پيامبرى و   ىتأييد مپيش نيز آيات ديگر را  آيات
رسد و   ىانتها م  هعصر خاّصى معين شده، الزم است كه وقتى اين عصر ب
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نيز از جانب پروردگار فرستاده شود.  كتاب جديدىرسد،   ىعصر جديد فرا م
توضيح قسمت اّول است. نزول كتاب جديد، دليلى  ،پيش ۀقسمت دّوم آي

كتاب جديد و   هاست بر لزوم تغيير قوانين و احكام قديم. واّال چه نيازى ب
هرچه را  ،نزد اوست ها  كتاب ۀرسول جديد است؟ معلّم آسمانى كه سرچشم

الزم داند ثابت نگاه دارد، و هرچه را غير الزم داند، تغيير دهد. اين امر 
  افق با عقل و حكمت است.كامًال مو

 اتشد، آي  ىمطلب مورد بحث يافت نم اگر هيچ مرجع ديگر در قرآن دربارۀ
  :اتتنهايى براى كشف حقيقت كافى بود، زيرا در اين آي  هپيش ب

١  
ان پيشين شده كه رسم و شيوۀ گذشته پيامبرذكر  در آغاز،

"البتّه پيامبرانى پيش ." لََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك معلوم شود: "
  ازتو فرستاديم."

٢  
بعد با كلماتى روشن، رسم و شيوۀ كلّى الهى بيان شده. زيرا 

" همه معانى مشّخص دارند. كتاب  " و "اجل" "كلّ   كلمات "
 واژه" دليل بر اين است كه استثنائى در كار نيست. كلّ   " واژه

تاب " هم ككتاب  " يعنى زمان محدود، نه غير محدود. "اجل"
" "براى هر عصر و زمانى ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب آسمانى است: "

  كتابى است."
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٣  
يعنى خداوند تعاليم و احکام پس، قدرت الهى مطرح شده. س

دهد يا ثابت   هر کتاب آسمانى را بنابر اراده خود تغيير مى
ى آسمانى است و ها  . زيرا او منشأ همۀ كتابدارد  نگاه مى

." ْثِبُت يَشاء وَ يْمُحو اهللُ َما ياند: "  هگرفتهمه از او سرچشمه 
 نگاه ثابت يا دهد  ىم تغيير بخواهد را هرچه "خداوند

 بيان نمود؟ تر  آيا ممكن است مطلب را از اين روشن "دارد.  ىم

عصر هر آئين و  اتمامِ  عالوه بر آيات الهى، دالئل تجربى و تاريخى نيز لزومِ 
كنند. پيامبر اسالم برخى از احكام قرآن را   ىى تازه را تأييد مها  ظهور آئين
  سال رسالت خود تغيير دادند: ٢٣در مّدت 

  ۱۰٦ سوره بقره، آيه  ٍر مِّْنَها اْو ِمْثِلَها.يَناِت ِبخَ ...ةٍ يَما َننَسْخ ِمْن آ
  مگر اينكه مثل آن يا بهتر از آنرا نازل كنيم....كنيم  ىاى را نسخ نم  هما آي

 ليون ساِل انين قرآن در طى صدها و هزارها مكه قوپس چگونه ممكن است 
حتّى  اسالمى كشورهاى نباشند؟ نسخ  هب نيازمند و كنند جهان را كفايت ديگر

 قوانين قرآن نيستند. رسم و روش هميشگِى  اجراى همۀ  هدر عصر ما قادر ب
ى گوناگون جهان بوده. چرا ها  و اّمت ها  پروردگار فرستادن پيامبران براى گروه
  پيامبر خاّصى خاتمه پذيرد؟  هاين روش ناگهان در زمان خاّصى و ب

  ۲۳سوره فتح، آيه   ًال.يلَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبدِ 
  ٦۲سوره احزاب، آيه همچنين   

  و شيوۀ پروردگار تغييرى نخواهى يافت. ندهرگز در رو

  اند:  حضرت عبدالبهاء بارها اين مطلب را توضيح داده
  

  .تغيير قبله در دوران حيات پيامبر اسالم از اين نوع تغييرات است 
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د يد و شايک آنچه باي ظاهر شده و هر اپىيوم آدم الى االٓن پيه از يان الهياد
ت کرده تا از ظلمات يده و تربيت بخشينموده و نوران خلق را زنده ،مجرى داشته

هر  و نىيولى هر د .دنديت ملکوت رسينوران  هب ،افتنديعت نجات يطب عالم
بود و شجر پر انسانى  مّدتى از قرون کافل سعادت عالم ،عتى که ظاهر شديشر

لهذا  .اثر و ثمر ماند  م شد بىيچون قد ولى بعد از مرور قرون و اعصار .ثمر بود
  ...ست ولى تجّدد الزما ىکين الهى يد .د شديدوباره تجد

 ،افتهيافکار تجّدد  ،افتهيتجّدد  جهانْ  د که حالْ يعالم جسمانى نمائ  هب نظر
و اکتشافات تجّدد  مشروعات ،افتهيعلوم و فنون تجّدد  ،افتهيعادات تجّدد 

نى که کافل يم ديشود که امر عظ  ىم پس چگونه .افتهيادرکات تجّدد  ،افتهي
ج فضائل ات ابدى و مروّ يست و سبب حا ىانسان العاده عالم  ات فوقيترقّ 

 ن مخالف فضل و موهبتيا ؟دد مانَ تجدّ   بى ،ت دو جهانىيو نوران نامتناهى
  عبدالبهاءحضرت   ٢.زدانى استيحضرت 

  
اى يار ديرين! پرسشى چند نموده بودى. پرسش نخست اين بود که چرا آئين 
پيغمبران ديگرگون گردد...َمَثل عالم امکان [وجود] َمَثل هيکل انسان است که 

مزاجى   طبيعتى ديگر و از مزاجى به  در طبيعت واحده مداوم نه. بلکه از طبيعتى به
مختلف گردد و امراْض متنّوع شود. لهذا پزشک ديگر انتقال نمايد و عوارْض 

دانا و حکيم حاذق درمان را تغيير دهد و عالج را تبديل نمايد...و اين تغيير و 
تبديل عين حکمت است، زيرا مقصد اصلى صّحت و عافيت است...اّما 
اساس آئين يزدان را تغيير و تبديلى نبوده و نيست. مثًال خصائل حميده و فضايل 

و روش پاکان و کردار بزرگواران و رفتار نيکوکاران از لوازم آئين يزدان  پسنديده
  حضرت عبدالبهاء  ٣است و اين ابدًا تغيير ننموده و نخواهد نمود.

  وحدت پيامبران يزدان
جهان الهى راهى نيست. در آيات يزدان، طلوع   جدائى و برترى و تمايز را به

  تشبيه شده:طلوع و غروب آفتاب   و غروب پيامبران به
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  حضرت باب  ٤اگر صدهزار مرتبه شمس طالع شود، يک شمس بوده و خواهد بود.

اگر بگوييم  ايم.  هين" است حقيقت گفتبيّ النّ   "اّول رسول اکرماگر بگوييم 
ين" است بيّ النّ   ايم. اگر بگوييم "وسط  هين" است حقيقت گفتبيّ "آخرالنّ 

  ايم.  هاست، باز هم حقيقت گفتين" بيّ النّ   كلّ   "ايم. اگر بگوييم   هحقيقت گفت
  حضرت محّمد  ٥اما النبيون فانا.

  من همۀ پيامبران هستم.

  حضرت باب:  خطاب به
  حضرت باب  ٦و جعلتك االّول واالخر والظاهر والباطن انا كنا عالمين.

  اهيم.گ  آتو را اّول و آخر و ظاهر و باطن قرار داديم. ما از همه چيز 
ثم  ىعل ب ثّم باسميمرّة باسم الرّوح ثّم باسم الحبالّذى قد ظهر  تاهلل هذا لهو
  حضرت بهاءاهلل  ٧.بهذا االسم
اسم روح (مسيح) ظاهر شد،   بار به  خدا! اين همان کسى است که يک  سوگند به
اين   د باب)، و سپس بهمحمّ   اسم على (على  اسم حبيب (محّمد)، بعد به  بعد به

  اسم (بهاءاهلل)...
هذا لهو الّذى ظهر من قبل و يظهر من بعد و من فرق بينه و والحّق يقول فاعلم باّن 

  حضرت بهاءاهلل  ٨بين من ظهر او يظهر انه کفر باهلل و اياته.
يقين بدانيد که اين پيامبر همان کسى است که از قبل   گويد: به  خداوند چنين مى

 شود. هر کس بين او و کسى که از قبل ظاهر شد و از  ظاهر شد و از بعد ظاهر مى
  خداوند و آياتش کفر ورزيده.  شود، فرقى گذارد، به  اين پس ظاهر مى

  فرمايند:  حضرت باب درباره وحدت خود با حضرت بهاءاهلل چنين مى
  حضرت باب  ٩.اهيانا ا ىواننّ  ىايانّه هو ا

   يقين او منم و من او هستم.  به

ک دين اند، اّما همه ي  هاى گوناگون ظاهر شده  اسم  پيامبران الهى اگر چه به
اند. قرآن آن دين ابدى را "اسالم"   يک آئين دعوت نموده  داشته و ما را به

  خوانده است:
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ِهْم َقالُوا آَمنا ِبِه انُه يْتلَى َعلَ يَواَذا  ْؤِمنُونَ يَناُهُم اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِه ُهم ِبِه يَن آتَ يالذِ 
  ۵۲- ۵۳سوره قصص، آيات   .نَ يُمْسِلمِ  اْلَحق ِمن ربَِّنا انا ُكنا ِمن َقْبِلهِ 

قرآن   به ]يهوديان و مسيحيان[آنها کتاب داده بوديم   پيش از اين به کسانى که
 .آن کتاب ايمان داريم  ما به"گويند:   معتقدند و چون کلمات قرآن را بشنوند مى

ما  ،قرآن نازل شود پيش از آنکهاز جانب پروردگار.  يقين آن کتاب حق است و  به
  "مسلمان بوديم.

َمَثل امراهلل [آئين الهى] َمَثل شمس است. اگر ماالنهايه طالع شود، يک شمس 
  حضرت باب  ١٠زياده نيست.

   .ًفايَم َحنِ يًنا مِّمْن اْسلََم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُمْحِسٌن واتَبَع ِملَة اْبَراهِ يَوَمْن اْحَسُن دِ 
  ۱۲۵سوره نساء، آيه   

فرود  تسليم سر خداوند در برابر که تواند دين بهترى داشته باشد از کسى  مى چه کسى
  اعمال نيک پردازد، و از آئين پاک ابراهيم پيروى کند؟  آورد (مسلمان باشد)، به

اگر اسم را از ميان  .بر سر اسم است اختالفشاناساس اديان الهيّه يکى است...
 زمان...بوده و هر شريعتى درمقصدشان مقصد واحد  بينند که  جميع مى ،بردارى

 حضرت عبدالبهاء  ١١...خود کامل

 تنها "آخر" نبودند. هم "اّول" بودند و هم رسول اکرمگفتار يزدان، بر بنا
" مرتبه بلندترى است از مرتبه "آخر بودن." "آخر." "اّول بودن" و "آخر بودن

ر. شريك جميع پيامبران اين دو مقام را داشته و دارند. هم اّولند و هم آخ
پيامبر اسالم را  برد. پس آئين بهائى رتبۀ  مىمقام را پائين ن داشتن، مقامِ 

نه تنها "آغاز" پيامبران  رسول اکرمبرد.   ىباالتر از آنچه مسلمين معتقدند م
شود حائز اين  ظاهر آينده در كه نيز ديگر بودند بلكه "پايان" آنها. هر پيامبر

  پروردگارند. برگزيدگان همه پرتو يكدو مقام خواهد بود. زيرا اين 
گا مِ ودهم. من آلفا و ا  ىرفتارش پاداش م بنابرآيم و هر كس را   ىمن بزودى م

    هستم. ابتدا و انتها هستم. اّول و آخر هستم.
  )۱۲-۱۳، آيات ۲۲حضرت مسيح (مكاشفات يوحنا، فصل   

  
  :۳:۸۵ ;۳:۱۹-۲۰ ;۱٦:۱۲۳ ;۳:٦۷مراجع ديگر.  
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كه  است...زيرا حّق  هم آن ،بر آرند "ينالنبي  انا خاَتم  " نداى پيامبران)  ( جميع اگر
  ١٢حكم يك ذات و يك نفس و يك روح و يك جسد و يك امر دارند.

  حضرت بهاءاهلل  
    ١٣همان حين اسم آخريت صادق. ،نى كه اسم اوليت صادق استيدر ح

  حضرت بهاءاهلل  
او اّول   هب که اّول زيرا ،او نبوده اوست که در کّل کتب ناطق بوده. اّولى از براى

  حضرت باب  ١٤گردد.  ىاو آخر م  هزيرا که آخر ب ،از براى او نبوده گردد و آخرى  ىم

] از او ظاهر، و اوست آخرى که اّول از او باهر، و   اوست ختمى که َبدء [آغاز
  حضرت بهاءاهلل  ١٥اوست... مظهر کلمۀ هو االّول واالٓخر والّظاهر والباطن...

اِهرُ َواْلَباِطنُ  ُل َواْالِٓخرُ َوالظو٣سوره حديد، آيه   .ُهَو اْال  
  او اّول و آخر و ظاهر و باطن است.

اين گفتار از حضرت باب، هم درباره خدا صادق است و هم درباره 
  فرستادگان خدا:

اذ هواالّول فى حين الذى هواالٓخر و هوالباطن فى حين الذى هوالظاهر و هوالذى 
  حضرت باب  ١٦يذکر باسم کل اسم فى حين الذى لم يذکر باسم.

که آخر است، و اوست باطن در حالى که ظاهر است. او کسى   اّول در حالىاوست 
  شود.  هيچ اسمى ذکر نمى  شود، در حالى که به  ها ذکر مى  همه اسم  است که به

  :گواهى دادهاين حقيقت   بهمولوى نيز 
  چونکه صد آمد نود هم پيش ماست  نام احمد نام جمله انبياست

  ترين درس تاريخ  مهم
" پايۀ بزرگى ساخته و بر آن قصر مخاتَ مبهم يعنى " واژهعلماى اسالم از يك 

 زيبااز اين قصر  ها  در طى قرن از مؤمنين نفر ها  مليون .اند  همجلّلى بنا كرد
 . اّما آيات متعدد و روشنِ اند  آخر بودن" افتخار نموده  ه و "بهتمتّع وافر برد
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بايست   ىكه م  اند. در حالى  هگرفتديده اديگر را كه مغاير اين تصّور است، ن
  روشن بسازند. بناى محكم و قصر مجلّل را از آنهمه آياِت 

 در صدها مليون مسيحى را با تحريف معناى يک آيهعلماى مسيحى نيز 
در كتاب  آن آيهدارند. كه اگر   ىاز قبول اسالم باز داشته و م ها  قرن طى

  يافتند.  اسالم و تأمين آرزوى خود، آيۀ ديگر مى دِ آسمانى آنها نبود، براى ر
دانند و از اين راه مورد آزمايش   پيروان همه اديان، آئين خود را آخرين مى

  اند:  قرار گرفته
  ١٧.اند  شده [امتحان] نحَ متَ در اين ظهور مُ  جميع اهل ارض ،اين مطلب  به

  حضرت بهاءاهلل  

ز است كه سرنوشت ابدى يجا شايسته است در باره اين سؤال تفّكر كنيم: آيا
آنهمه آيات  ، اّمابگذاريم "رُمه" واژه يعنى يک خود را بر معناى تشبيهى

تفسير   آيا به دهند ناديده بگيريم؟  ىظهور پيامبران ديگر م  همحكم را كه مژده ب
توان اطمينان نمود؟ آنها در امور جزئِى شرعى با هم   و تعبير علما و فقها مى
تنها هاى آسمانى.   درک اسرار نوشته تا چه رسد به اختالف نظر دارند،

هاى   مشکالت نوشتهاست و در هر عصرى  خبر با خود گفتار اسرار بر پروردگار
  کند:  پيشين را روشن مى

  ۳۷سوره يونس، آيه   َن.يِه ِمن ربِّ اْلَعالَمِ يَب فِ يَل اْلِكَتاِب َال رَ يَتْفصِ ...َهـَذا اْلُقْرآنُ 
  ست از جانب پروردگار. در آن شّكى نيست.ها  و تفصيل كتابتفسير ...قرآناين 

  ۹۴سوره يونس، آيه   َن.يلََقْد َجاءَك اْلَحق ِمن ربَِّك َفَال َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَترِ 
  حقيقت از جانب پروردگار آمده. ابدًا شك و شبهه نكنيد.

  ۱۵سوره يونس، آيه   .ىوَحى الَ ياْن اتِبُع اال َما 
  كنم.  ىشود پيروى م  ىمن وحى م  هتنها از آنچه ب
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...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن اهلل نزلت على بالحّق  يا قوم تلك آيات
  حضرت بهاءاهلل  ١٨عزيز محبوب.
 سوگند خدا  هحقيقت بر من نازل شده...ب  هاين آيات الهى است كه ب !اى مردمان

  است. محبوب و عزيز داناى از نيست. من از

ى خود تغيير داده و ها  هوس بنابرهمواره مردمان معنى گفتار يزدان را 
  دهند:  مى

َل الذِ  ذِ يَن َظلَُموْا ِمْنُهْم َقْوًال غَ يَفَبدْرَسْلَنا َعلَ يقِ  ىرَ ال َماء يَل لَُهْم َفا ِهْم ِرْجًزا مَِّن الس
  ۱٦۲سوره اعراف، آيه   ْظِلُموَن.يِبَما َكانُوْا 
خاطر اين ستم، بالئى از   همقصود گفتار (يزدان) را تغيير دادند. بكاران   پس ستم

  آسمان براى آنها فرستاديم.

بُوْا ِبَما لَْم  ا يحِ يَبْل َكذوِ يُطوْا ِبِعلِْمِه َولَمِتِهْم َتا َب الذِ يا َن ِمن َقْبِلِهْم يلُُه َكَذِلَك َكذ
اِلمِ يَفانُظْر كَ  ۳۹سوره يونس، آيه   َن.يَف َكاَن َعاِقَبُة الظ  

از اينكه تفسير آن بر  پيشآنچه را كه از حيطه علم آنها خارج بود دروغ پنداشتند. 
قضاوت پرداختند). گذشتگان هم حقيقت را چنين تكذيب   هآنها نازل شود (ب

  .ه سرنوشتى داشتندكاران چ دند. پس ببين ستمنمو

ب آئين خود را اسرار کتا ،مانند يهوديان و مسيحيان ،هاى پيشين  اّمت
 مسلمينآيا همين سبب از قبول اسالم امتناع ورزيدند.   دانستند، و به  نمى

آيا علما و ترند؟   اهگ  آاند؟ آيا از اسرار گفتار پروردگار   متفاوت آنهاعصر ما با 
  ترند؟  متّقى هاى پيشين  آئيناز علما و فقهاى  مسلمانفقهاء 

ِّ يالذِ اِم ينَتِظرُوَن اال ِمْثَل ا يَفَهْل  َمَعُكم مَِّن  ىَن َخلَْوْا ِمن َقْبِلِهْم قُْل َفانَتِظرُوْا ان
  ١٠٢سوره يونس، آيه   .نَ ياْلُمنَتِظرِ 

در  آنچه از غير دارند آيا غير از رويدادهاى روزگار گذشته را انتظار دارند؟ (آيا انتظار
  گذشته روى داد، روى دهد؟) بگو! "در انتظار باشيد، من هم با شما در انتظارم." 

  حضرت محّمد  ١٩لتسلكن من قبلكم شبرًا فشبرًا و ذراعًا فذراعًا.
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خواهيد  قدم دنبال  هالبتّه شما هم (اى مسلمين) همان راه و روش پيشينيان را قدم ب
  كرد.

  .زمان نوح را تکرار خواهد نمود رويدادهاى ،آمدن پسر انسان
  )۳۷، آيه ۲۴(انجيل متى، فصل  حضرت مسيح  

طور که در ...خواهند بود، درست هماندر آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش
  ٣٧-٣٨، آيات ٢٤انجيل متى: فصل   ٢٠از آمدن طوفان بود. پيشزمان نوح 

ايمان   بى افرادى مؤمن، اّما در باطنْ  ظاهرْ   هاى آخر...(مردمان) به  در زمان
  ١-۵، آيات ٣تيموتائوس، فصل   نامۀ دّوم پولس به  خواهند بود.

اّمتى كه عمر آن پايان  پير و فرسودۀ پيکر  تعلّق و بستگى شديد بهشگفتا 
دارد.   يافته، مردمان را از شناختن نقشۀ نوين الهى در زمان مقرر باز مى

پيش روند، تا حّد امكان   هزدان را بپذيرند و بي ارادۀ جانْ   هجاى اينكه بب
اّمت" و مقاومت شديد در پذيرش اين  پردازند. انكاِر "اجِل   ىمقاومت م  به

انكار پيامبران يزدان  موجب ها  حقيقت ابدى و تغيير ناپذير، در تمام زمان
  شده.

خيال ناس ظاهر نشده و برخالف آنچه در دست   هرگز حق در هيچ ظهورى به
  حضرت بهاءاهلل  ٢١ناس بوده ظاهر شده.جميع 

ر ـد. اگـوانـخ  خداونـد، قـرآن مـجـيـد را کتـابى "مـبـيـن" يـعـنـى "روشن" مـى
ما تعليم دهد که اسالم "آخرين آئين" است، درباره اين خواست ب  مى

" را که معنايى خاِتممطلب که پايه و اساس هر مطلب ديگر است، چرا واژه "
  (پايان دهنده)، بکار نبرده است؟قطعى و روشن دارد 

را از  خاَتمکوشند که معناى   زبان فارسى، مى  به چرا اکثر مترجمين قرآن
آن   اى که سرنوشت مسلمين به  ايرانيان پنهان دارند؟ چرا در ترجمۀ واژه
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اى که پايه اسالم را بر   چرا معنى فارسى واژه ورزند؟  وابسته است، قصور مى
عربى   ذکر اصل آن به  گويند؟ چرا تنها به  خوانندگان قرآن نمى  اند به  آن گذارده
نويسند   مى محّمد "ُمهِر انبياست"جاى اينکه بنويسند کنند؟ چرا ب  اکتفا مى

صورت   دانند که خوانندگان قرآن به  ؟ آنها نيک مىمحّمد "خاتم انبياست"
 خاِتمو  خاَتم دهند. در معنا، بين  " رابطه مىخاِتمه" را با "خاَتماه واژه "گ  آنا

  " کجا؟دهنده  پايان" کجا؟ "ُمهرفاصله از زمين تا آسمان است. "

توان يافت، بلکه از آنچه در   مىهست مقصود يزدان را نه تنها از آنچه در قرآن 
صراحت در هيچ جاى   . چرا در اين کتاب "روشن" خداوند بهنيستقرآن 

مطالبى که در آن کتاب قرآن اين تصور نادرست را تأييد نفرموده؟ چه بسا 
 :ما نياموخته کهرا تنها با نزول يک آيه خداوند بمجيد بارها تکرار شده. چ

"اى مؤمنان! ديگر منتظر رسولى پس از رسول اکرم نباشيد"؟ چرا مؤمنان 
  پرسند؟  اين سؤاالت را نمى

" را نبايد کوچک گرفت. زيرا اگر مقصود قرآن را درست ينبيّ النّ   خاتممسئله "
نکنيم، با خيال راحت، بدون بحث و گفتگو، پيامبران آينده را يک درک 

يک دروغ خواهيم شمرد و آنها را مورد توهين و رد و اذيّت و آزار قرار 
خواهيم داد، همانطور که اجداد ما چنين کردند. پس اى مؤمنان، اين 

گر ظهور پيامبران دي  مسئله را کوچک نشمريد و آيات متعدد قرآن را که خبر به
  دهند ناديده نگيريد:  مى

آنرا ادراک  بعضى کلمات که معانى  هم هر گز راضى نشود که نظر بيسل عقل
ن يو از براى ا .انگارد را مسدود [ظهور پيامبران] تين باب هدايا ،ننموده

ه يض کلين فيعظم از ااضى يرا فيز .ديتعّقل نما ابتدا و انتهائى ،نواراشموس و 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.نبوده
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اند، سبْب آن بوده که   جميع ناس که از شاطِى بحِر معرفت رحمانى محروم شده
عرفان خود را ميزان عرفان حّق قرار داده بودند، لذا از کوثر معانى محروم و 

ادلّه و براهين خود منتظرند...و اين   اند. چنانچه هر ملّتى اليوم به  ممنوع گشته
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣اند.  عرفان داشتهالجمله اراده   نفوسى است که فى حالِ 

گيريم اين است كه   ىاى كه از مباحث اين فصل و دو فصل پيش م  هنتيج
" آخر بودن نيست، و ثانيًا قرآن مجيد پايان نَ ييّ النبِ   َخاَتمَ اّوًال معنى اصلى "

مردم   هيافتن زمان و عصر هر اّمتى و آمدن رسوالنى را پس از پيامبر اسالم ب
كيد و تكرار وعده فرموده. عالوه بر اين، تجديد دين، هم با   جهان، با تأ

آهنگ است و هم با عقل و قضاوت انسان. جاى  حكمت يزدان هم
اى   هجمل در ،مختلف و متعدد معانى با "خاتم" واژه يك كه است بسيار شگفتى

مسلمين گشته. اّما اينهمه  اکثرعقائد  آخر بودن نيست، پايۀ  هكه مربوط ب
آيات كه با كمال روشنى سخن از پايان يافتن عصر و عمر اسالم و ظهور 

  اند.  هكنند، فراموش شد  ىان جديد مپيامبر
 ىْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم اال ِخزْ ياَفتُْؤِمنُوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفرُوَن ِبَبْعٍض َفَما َجزَاء َمن 

نْ اِة ياْلحَ  ىفِ  ا َتْعَملُونَ ياَمِة يْوَم اْلقِ يا وَ يالدَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللُ ِبَغاِفٍل َعملَى اوَن اَرد.  
  ۸۵سوره بقره، آيه   

پذيريد و سهمى را منكريد؟ پس جزاء كسى كه چنين   ىآيا سهمى از كتاب خدا را م
شديدترين ا دمانى بكند، در اين دنيا جز ذلّت چيست؟ در روز رستاخيز نيز چنين مر

  . پروردگار از رفتار آنها غافل نيست.روبرو خواهند شدعذاب 

قل ان كان اصولكم على العدل فيكف تأخذون منها ما تهوى به هويكم و تدعون 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤ما كان مخالفًا النفسكم.

اگر قضاوت شما بر پايۀ عدل استوار است، پس چطور از كتاب پروردگار آنچه  !بگو
گزينيد و آنچه را مخالف نفس و هواى   ىرا نفس و هواى شما طالب است بر م

  گذاريد؟  ىيابيد كنار م  ىخود م
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  نفوذ و نيروى يک واژه
  در سرنوشت اسالم و مسلمين

" را كه فقها خاَتمعنى "ي واژهپيش از اتمام اين فصل، شايسته است آن يك 
اند، با آنهمه آيات قرآنى كه   هاسالم نموده و بر آن بناى بزرگى ساخت پايۀ

  نشانه ظهور پيامبران ديگر است، مقايسه كنيم:

  ى آخر نبودنها  يلدل  دليل آخر بودن
يك از مردان شما  محّمد پدر هيچ •

 ِر"ُمه"نيست. او رسول خدا و 
 ۴۰آيه سوره احزاب،   مبران است.اپي

 اكننده ي  براى هر اّمتى پروردگار اخطار •
٢٤سوره فاطر، آيه   پيامبرى فرستاده.

  براى هر عصر و زمانى كتابى است. •
٢٨- ٢٩ اتسوره رعد، آي    

   براى هر اّمتى رسولى است. •
 ٤٧-٤٩ اتسوره يونس، آي    

  براى هر اّمتى زمان خاّصى معين شده. •
٣٤- ٣۵ اتسوره اعراف، آي    

   وسط هستيد. اّمِت شما مسلمين،  •
١٤٣سوره بقره، آيه     

  شما را پيامبرانى خواهند آمد. •
٣٤- ٣۵ اتسوره اعراف، آي    

 روش و شيوۀ پروردگار هرگز تغيير نيابد. •
 ٢٢سوره فتح، آيه     
 ٦٢سوره احزاب، آيه     



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم۵فصل   ١٣٧

 

  توان  آيات قرآن را مى
  صورت زير نيز بيان نمود:  به

رسم خدا اين بوده که در گذشته  .١
 پيامبرانى بفرستد.

خدا اين بوده که هرگز اّمتى را  رسم .٢
  بدون تحذير کننده نگذارد.

رسم خدا اين است که براى هر  .٣
  اّمتى پيامبرى بفرستد.

رسم خدا اين است که براى هر عصرى  .٤
 کتابى بفرستد.

رسم يا سنّت خدا هرگز تغيير نخواهد   .۵
  .کرد

البته  دهد که  خداوند با تأکيد وعده مى .٦
  پيامبرانى در آينده خواهد فرستاد.

  چرا رسم فرستادن پيامبران بايد ادامه يابد؟
  براى اينکه "مرِگ معنوِى" هر اّمتى حتمى است.

از  ندمبر نيستاآخرين پي رسول اکرماين مطلب كه ديانت اسالم آخرين دين و 
 ترين حقايق قرآن مجيد است. شايسته است براى اتمام بحث،  بديهى

  بريم:استدالل معمول در منطق را بكار 
آنها   اّمت عبارت از گروهى از مردمانند كه خداوند به :طبق آيات قرآن  .١

  فرستد.  ىراهنما م
  .رسد  مى پايان  بههر اّمتى  : عمرطبق آيات قرآن  .٢
  اند. مسلمين يك اّمت :طبق آيات قرآن  .٣
  .رسد  مى پايان  بهاّمت اسالم : عمر پس طبق آيات قرآن  .٤

  
ْبتُْم َوَفرِ ياَفُكلَما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما َال َتْهَوى انُفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفرِ  قًا َتْقتُلُونَ يقًا َكذ.

  ٨٧سوره بقره، آيه   



  ١٣٨  بهاءاهلل در قرآن  

 

گاه پيامبرى مخالف هواى نفس شما آمد، خود را در برابر  جز اين است که هر آيا
  رسانديد؟قتل   او بزرگ شمرديد و بعضى را هم به

   ٢٥يا اهل االرض فو ربكم انكم ستفعلون ما فعل القرون فانذرو انفسكم...
  حضرت باب  

د. پس نموخدا سوگند شما هم مثل پيشينيان عمل خواهيد   هاى مردم جهان! ب
  برحذر باشيد...

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦اهلل.  قل انتم تقولون بمثل ماقالوا امم القبل فى زمن رسول
گفتند،   هاى پيش در هنگام ظهور رسول خدا مى  آنچه را اّمت بگو! شما نيز شبيه

  گوئيد.  مى

بُوهُ  ُسولَُها َكذًة رمَما َجاء ا ٤٤سوره مؤمنون، آيه   .ُكل  
  اى آمد، او را دروغگو شمردند.  ههر گاه براى اّمتى فرستاد

١سوره رعد، آيه   .ْؤِمنُونَ يَك ِمن ربَِّك اْلَحق َولَـِكن اْكَثَر الناِس َال يانِزَل الَ  ىَوالذِ 
  

  ولى بيشتر مردمان منكرند. ،آنچه از نزد پروردگار بر تو نازل شده حقيقت است
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧عالم را غفلت فرو گرفته.

م الى االفق االعلى قل تاهلل انّه ما اراد لنفسه من شيئى قد اختار البالء لتقرّبک
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨يشهد بذلک کّل االشياء و لکّن النّاس اکثرهم من الغافلين.

خاطر تقرب   خدا، او چيزى براى خود نخواسته و سختى و بال را به  بگو! سوگند به
خدا پذيرفته. هرچه در عالم هست بر اين حقيقت گواه است، اّما اکثر   شما به

  مردمان غافلند.

بندگان است. چرا   ترين بخشش و نعمت يزدان به  پيامبران بزرگارسال 
جاى اينکه با شوق و رش اين بخشش بزرگ اکراه دارند؟ بمردمان از پذي

  سويش بشتابند، چرا از آن گريزانند؟  اشتياق به
و َعلَْيِهْم آَياِتِه لََقْد َمن اهللُ َعلَى اْلُمؤِمِنيَن اْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْن انُفِسِهْم َيْتلُ 

 
ٍ
ُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوان َكانُوْا ِمن َقْبُل لَِفي َضالٍل مِبين   .َويَُزكِّيِهْم َويَُعل

  ١٦٤عمران، آيه   سوره آل  



    : آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم۵فصل   ١٣٩

 

چنين منّت نهاد: از ميان آنها پيامبرى برانگيخت که   يقين بر مؤمنين اين  خداوند به
آنها   هنمايد، آنها را پاک و مبّرا سازد، و حکمت الهى را بآياتش را بر آنها بيان 
  در گمراهى آشکار بودند. پيش از اينبياموزد، در حالى که 

  آئين يزدان براى محبت و يگانگى است، نه دشمنى و جدائى:
بگو! اى عباد: اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد، و علّت اتّحاد را علّت 

  اءاهللحضرت به ٢٩اختالف مسازيد.
  



  
 



  موّ سبخش 
  اى بزرگ قرآنحّل معم

  تاريخ اتمام عصر اسالم
  و آغاز ظهور آئين نوين يزدان
  

  شامل دو فصل:
  گهان  اى پنهان كه نا  هوعد .۱

 رسد  ىانجام م  به
  تاريخ اتمام عصر اسالم .۲

 و هنگام انجام وعدۀ خدا
  ٣٨سوره انبياء، آيه   .َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعدُ 

  رسد؟  ى"وعده" كى فرا م وقوعگويند زمان   ىم
  حضرت بهاءاهلل  ١اين ظهور اعظم.  هجميع کتب ُمبّشر است ب

  حضرت عبدالبهاء  ٢.موعود جميع ملل عالم ظاهر و آشکار گشته

  ٣ايد؟  افسردهآيد. اکنون آمد. چرا   پيک راستگو مژده داد که دوست مى
  حضرت بهاءاهلل  





  
٦ 

  
  گهان  اى پنهان كه نا  وعده
  رسد  ىانجام م  به

  ٩سوره آل عمران، آيه   .َربَنا انَك َجاِمُع الناِس ِلَيْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ان اهللَ َال يُْخِلُف اْلِميَعادَ 
شکى نيست. پروردگارا، تو گردآورندۀ مردمان هستى، در روزى که در آمدن آن 

  کند.  يقين خداوند خلف وعده نمى  هب

  ٤٧سوره ابراهيم، آيه   ...َفَال َتْحَسَبن اهللَ ُمْخِلَف َوْعِدهِ 

  اش وفادار نيست...  وعده  فکر نکنيد که خداوند به

َحق ُهَو قُْل اي َوَيْسَتنِبوَنَك ا ...اثُم اَذا َما َوَقَع آَمْنتُم ِبهِ ...َوَيُقولُوَن َمَتى َهـَذا اْلَوْعدُ 
    .اَال ان َوْعَد اهللِ َحق َولَـِكن اْكَثَرُهْم َال َيْعلَُمونَ ...َوَربِّي انُه لََحق َوَما انتُْم ِبُمْعِجِزينَ 

 ٤٨ ,۵١, ۵٣, ۵۵ اتسوره يونس، آي  



  بهاءاهلل در قرآن  
١٤٤  

آيا پس از اينكه "واقعه" (وعده) رسد؟...  گويند، زمان وقوع "وعده" کى فرا مى  ىم
(آيا پس از انجام وعده خدا، مردمان مؤمن ...آوريد؟  ىآن ايمان م  ه، بتحقق يافت

 سوگند آرى! :بگو است؟ حّق  پرسند: آيا او (موعود)  ىشوند؟) آنها م  ىم
شما نتوانيد مانع او شويد...آيا وعده پروردگار  و است. حّق  او البتّه پروردگارم،  هب

وعده خدا)  تحققحقيقت نيست؟ (البتّه حقيقت است) اّما بيشتر مردمان (از 
  خبرند.  ىب

  ٥"اهلل...  هذا سبيل" ٤"فو رب السماء واالرض انه لهو الحق من لدنا."
  حضرت باب  

ماست." "اين راه پروردگاِر آسمان و زمين که او حق است و از جانب   "سوگند به
   خداست..."

شنيدن اين خبر که يک جوان تاجر ادعاى قائميت نموده براى مردمان غير 
  اين سبب آن موعود در آغاز خود را "باب" ناميدند:  قابل تصور بود. به

مالحظه نمائيد که اّوِل امر، آن حضرت به "بابيّت" خود را ظاهر فرمودند. اين 
ه اَنام [قلوب مردمان] در آن ايّام قادر بر طيران فوق اين آن بود که طيور افئد  نظر به

  حضرت بهاءاهلل  ٦مقام نبودند.

مراتب باالتر از آن، تنها   هائى به  فرمايند که مقام "بابيّت" و مقام  بعد مى
  شود:  اى از جانب ايشان خلق مى  اشاره  به

يخلق بکلمة قد ناحت االشياء بما نسب نفسه بهذا المقام...ما فوقه و فوق فوقه 
  حضرت بهاءاهلل  ٧من عنده و اشارة من اصبعه.

  پس از آنکه مردمان آمادگى يافتند، خبر ظهور قائم موعود را اظهار فرمودند:
اهلل عليک ذلک قائم الّذى کّل   القائم انّه قد ظهر باذن ربّه ذلک من فضل

  حضرت باب  ٨.ينتظرون يومه و کّل به يوعدون
ظاهر گشت. آن از فضل خداوند بر توست. او قائمى اجازه پروردگارش   قائم به

  همه شما داده شده.  است که همه در انتظار روزش هستيد و وعده ظهورش به
  حضرت باب  ٩الکتاب.  قل انّه لمهدى موعود فى ام

  ها (قرآن) داده شده.  بگو! او مهدى موعود است که وعده ظهورش در مادِر کتاب



    رسد انجام مى اى پنهان كه ناگهان به : وعده٦فصل   ١٤٥
ظهور پيامبر پس از خود مژده   از پيامبران به بنابر سنّت و شيوه يزدان، هر يک

  دهند:  مى
 ِبيُسوَل النْنِجيلِ ...الر ْوَراِة َواالِذي َيِجُدوَنُه َمْكتُوًبا ِعنَدُهْم ِفي التال.  

  ١۵٧سوره اعراف، آيه   
  توانند بيابند.  يلى که دارند، مىش را در تورات و انجکه ذکر...پيامبِر "خبرآور"

  ١٩٦سوره شعرا، آيه   .لَِفي ُزبُِر اْالوِلينَ َوانُه 

  وصف آن (قرآن) در کتابهاى پيشينيان آمده است.
  ٩٣سوره نمل، آيه   .َسيُِريُكْم آَياِتِه َفَتْعِرفُوَنَها

  شما نشان خواهد داد، و شما آنها را خواهيد شناخت.  هاى (ظهور) خود را به  نشانه
هايش و شناسائى موعودش   تحّقق وعدهخواهد که براى   پروردگار از ما مى

  دعا پردازيم:  به
يَماِن اْن آِمنُوْا ِبرَبُِّكمْ  َنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يَُناِدي ِلالنَنا ابَنا َعلَى ...رَنا َوآِتَنا َما َوَعدتَرب

  ١٩٣-١٩۵سوره آل عمران، آيات   .َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُهمْ ...ُرُسِلَك 
خواند (و   "ايمان" مى اى" را شنيديم که مردمان را به  ا! ما نداى "ندا کنندهپروردگار

دهند:) اى   پروردگارتان ايمان آوريد!"...(آنها پاسخ مى  گويد) "به  آنها مى  به
ما عطا نما...پس اى، ب  ما وعده دادهزبان فرستادگانت ب  پروردگار! آنچه را به

  پروردگار دعاى آنها را اجابت فرمود.
پيامبران پيشين داده که براى تحّقق آن بايد دعا   اى خداوند به  وعدهچه 

ايمان   خاطر تحّقق اين وعده مردمان را به  نمود؟ چه کسى است که به
پروردگارشان   خواهد که به  خواند؟ چرا "دعوت کننده" از مردمان مى  مى

دهند که پس از گذشت زمان، مردمان   ايمان آورند؟ اين نکات نشان مى
دهند و براى کسب اين ارمغان   دين و خدا هر دو از دست مى  نشان را بهايما

  سوى يزدان برافرازند.  بايد دست دعا به
  اند:  پيروانشان داده  هاى آسمانى، همه وعده موعود عصر ما را به  کتاب



  بهاءاهلل در قرآن  
١٤٦  

وقت واپسين، سوشيانس [موعود زردشتيان] ظهور خواهد کرد، پاکى و   در آن
  ه، بنياد بدى و آزار اهرمن را از بن خواهد کند.تازگى جهان را تکميل نمود

  ٨٩زامياد يشت، فقره   
  فرمايد:  حضرت زرتشت مى  ، اهورامزدا خطاب بهدينکرددر کتاب 

  ١٠پيغمبرى را از ميان فرزندان تو برانگيزم...
  زردشتيان:  خطاب به
وعده داده بودند، جميع تحّقق يافت.  هائى که حضرت وخشوِر وخشوران  مژده

هوشيدر مه بامى، حضرت اعلٰى [حضرت باب]...است. شاه بهرام، حضرت 
 حضرت عبدالبهاء  ١١بهاءاهلل. اّما من عبدالبهاء، يعنى بندۀ ناتوان حضرت بهاء.

  حضرت بهاءاهلل  ١٢.جميع کتب الهى باو بشارت داده اوست موعودى که

جميع صحف و کتب و زبر الهى بوده و جميع  امروز روزى است که ذکر آن در
  ١٣اند.  آن وعده و بشارت داده  نبيين و مرسلين خلق را از جانب حق به

  حضرت بهاءاهلل  
تحّقق "وعدۀ"   حضرت بهاءاهلل و حضرت باب صدها بار در آيات خود به

  اند:  خدا شهادت داده
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.قد جاءالوعد و ظهرالموعود طوبى لمن سمع النداء و اجاب مواله

حال کسى که اين ندا را شنيد و   وعده تحّقق يافت و موعود ظاهر گشت. خوشا به
  موالى خود پاسخ داد.  به

مذکور است جميع  هاى الهى که در کتب مقّدسه  ميقات امم منقضى شد و وعده
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.ظاهر گشت

آمده و راه راست نموده. كتا ي ۀبشتابيد. بينند ،نما آمد  هرا :اى بندگان !بگو
ندايت  !زبان جان بگويد: اى پروردگار  هكه اين ندا را شنيد ب هر ،سزاوار آنكه

  
 اى است از محبت و احترام   يعنى پيامبر. اين لقب نشانه وخشور: پيامبر پيامبران. وخشوِر وخشوران

 حضرت رزدشت.  حضرت عبدالبهاء به



    رسد انجام مى اى پنهان كه ناگهان به : وعده٦فصل   ١٤٧
بسوى توست و جانم در آرزوى ديدار  جهان را تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم

گفتارها. بشنويد و  ها و گفتارش دونِ   هرا تو...داراى جهان آمد، راهش دونِ 
  ١٦ز را مانند نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.بيائيد. اين روز پيرو

  حضرت بهاءاهلل  
شهداهلل انه ال اله اّال هوالمهيمن القيّوم و ان هذا هوالقائم الحّق الّذى کنتم به 

  حضرت باب  ١٧توعدون.
قيّوم نيست. و اين همان قائِم حّق شهادت خداوند، خدائى جز خداونِد مهيمن و   به

  شما داده شده.  است که وعده ظهورش به
مس عليها بمثلها من قبل الشّ  اهلل ظاهرون تلك ايام ما اشرقت ا يومئذ فى اياما كنّ انّ 

اهلل  فكيف انتم راقدون فتلك ايام اظهر و تلك ايام تنتظرهااالمم من قبل يومئذٍ 
 الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون فتلك ايام انتظر تموها من قبل و تلك ايام شمس

  حضرت باب  ١٨كروااهلل يا ايهاالمؤمنون.العدل ان اش
كنيم. اين روز پرشكوهى است كه آفتاب بر   ىيقينًا ما اكنون در روز خدا زندگى م

كمال شوق انتظار طلوع و   همثل آن هرگز نتابيده. اين روزى است كه پيشينيان ب
اند. چه شده كه سخت در خوابيد؟ اين روزى است كه در   هظهورش را كشيد

ايد. اين روز ظهور عدل الهى   هپيشين با عشقى سرشار منتظر ورودش بوداعصار 
  است. شكر خدا را بجاى آوريد.

انّني انا اهلل ال اله اّال انا واّن ما دوني خلقي قل ان يا خلقي ايّاي فاعبدون قد 
وبعثتك وجعلتك مظهر نفسي لتتلون من عندي آياتي ولتدعوّن ...خلقتك ورزقتك
ى ديني هذا صراط عزّ منيع وخلقت كّل شيء لك وجعلتك من كّل من خلقته ال

  ...لدنّا سلطاًنا على العالمين
قد خلقتك بك ثّم كّل شيء بقولك امًرا من لدنّا انّا كنّا قادرين وجعلتك االّول 

  حضرت باب  ١٩.واالٓخر والّظاهر والباطن انّا كنّا عالمين
اى بندگانم! مرا  !منند. بگومن خدايم، خدائى جز من نيست. غير من همه آفريدۀ 

برگزيدم، و مظهر ...پرستش کنيد. من تو [حضرت باب] را آفريدم، رزق بخشيدم،
که اين راِه پر شکوه و منيع —آئينم  نفسم نمودم تا آياتم را ذکر کنى و بندگانم را به

بر جميع مردم  اراده خود  خاطر تو آفريدم و تو را به  بخوانى. هر چيزى را به—است
  م...ا  حاکم نموده عالم
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عرصۀ وجود آوردم.   کلمۀ خّالقيّت تو به  تو آفريدم. سپس همه چيز را به  تو را به
همه چيز توانائيم. تو را اّول و آخر و ظاهر و باطن قرار   چنين امر مقّدر شد. ما به  اين

  اهيم.گ  آداديم. ما از همه چيز 
فقد فاز بالحّق فضًال کبيرًا. و من عصى اهلل و بابه فقد ضّل  من اطاع اهلل و کلمته

  حضرت باب  ٢٠ضالًال بعيدًا.
فضل و رحمت   حقيقت رسيده و به  کلمۀ" او پيروى نمايد، به  هر کس از خداوند و "

چه —بزرگى دست يافته. و هر کس از خدا و "باِب" او سرپيچى نمايد گمراه است
  راه راست!گمراهى بزرگى و چقدر دور از 

قد جاءالوعد و ظهرالموعود. طوبى لمن سمع النداء و اجاب مواله وويل لکل 
  حضرت بهاءاهلل  ٢١غافل مرتاب.

حال کسى که اين ندا را شنيد و   زمان وعده فرا رسيد و موعود ظاهر گشت. خوشا به
  لت و شک باقى ماند.فحال کسى که در غ  ا پذيرفت. و واى بهردعوت خالق خود 

على  اهلل بالحّق قد اسقاكم باذن اهلل الحّق من العين الّطهور ماء الّظهور انّي باب
  حضرت باب  ٢٢.جهة الّطور

از "جانب  "هورطاجازه پروردگار از "سرچشمه   خدا" هستم. به حقيقت من "باِب   به
  آشامم.  مى "آب ظهور" شما  طور" به

 ،اّول دو بخششود. هدف   ىحّل "معّماى بزرگ قرآن" با اين فصل آغاز م
برداشتن "مانِع معّما" بود. هدف بقيه كتاب حّل معّماست. براى اينكه در 

بعد   انجام اين هدف بزرگ كامياب شويد، بايد قضاوت نهايى خود را به
آنها را  ۀيك ديده و رابط  هنگامى كه اجزاء معّما را يك  موكول كنيد، به
كه تنها —كامل معّماايد. هر قضاوتى پيش از ديدن تصوير   هسنجيده و شناخت

  از اعتبار ساقط است.—كند  در پايان اين كتاب جلوه مى
سفر دارد. فرض كنيد   هئين، شباهت بسيار بآپژوهش ما در شناختن اين 

هاى گوارا. در آغاز سفر، منظر اين   ههدف شما يافتن باغى است پر از ميو
  

"مفتخر شدند.کلمه  لقب "  از القاب حضرت باب است. حضرت مسيح نيز به "کلمةاالکبر"و  "کلمه "  
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ز آن منظر حى ابَ باغ بكلّى از چشم شما پنهان است. اّما پس از چندى، شَ 

باغ  وجود حقيقِت  هدف، سوى  هب شما حركت كند.  مى در ديدگان شما جلوه
هاى آن   هباغ رسيديد و از ميو  هكند. وقتى ب  ىقدم بر شما آشكارتر م  هرا قدم ب

ايجاد شّك و شبهه در فكر و روح شما   هچشيديد، هيچ نيرويى در عالم قادر ب
اين   به رسيدن است. چنين نيز يزدان نوين آئين شناختن و ايمان كسب نيست.

اى در قدر و منزلت   هآسانى ميّسر نشود. هيچ هدي  همرحله از ايمان و يقين ب
يزدان قابل قياس نيست. آيا رواست كه چنين   هايمان و عشق ب ۀبا هدي

  آسانى نصيب هر نو هوسى شود؟  هب همتا  بىبخششى آسمانى و ارمغانى 
قرن، يعنى از شروع اسالم  ١٣د طور كه ذكر شد، پس از گذشت حدو همان

احمد  شيخ  —تنها دو نفر از علماى بزرگ اسالم تا هنگام ظهور آئين بهائى،
. معّماى بزرگ قرآن چنان پى بردندرمز اين   به—احسائى و سيّد کاظم رشتى

حكم و حكمت يزدان پنهان بود كه علما و متفكرين مسلمان كه در اين   هب
  آن. حلّ   هاهى نيافتند، تا چه رسد بگ  آزمان طوالنى زيستند حتّى از وجود آن 

حّل اين معّما، پژوهش و پشتكارى و بررسى بسيار است. براى  ۀالزم
فته بارها كاميابى در اين آرمان بزرگ، آيات قرآن را كه در اين كتاب بكار ر

يزدان بر اين است كه  ۀبخوانيد و در معانى آنها تفّكر و تعّمق كنيد. زيرا اراد
كوشند، راه   ىدل و جان م  هورزند و ب  ىحقيقت عشق م  هتنها مردمانى كه ب

مانند و   ىاهى و بخشش بگ  آعهد الهى از اين بر راستى را بيابند. ديگران بنا
  اند:  هبهر  ىملكوتى ب ۀاز اين هدي

  ٦٩سوره عنكبوت، آيه   .َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََنا
  كوشند.  ىكنيم كه در يافتن ما م  ىراه خود هدايت م  هكسانى را ب

اَعِة اياَن ُمْرَساَها الس 
ِ
لُوَنَك َعن   ١٨٧سوره اعراف، آيه   .َيْسا

  رسد؟  ى"ساعت" كى فرا م وقوعپرسند هنگام   ىاز تو م
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اَعَة ءاَِتَيٌة اَكاُد اْخِفيَها ِلتُْجزَى ُكل َنْفٍس ِبَما َتْسَعى الس ن١۵سوره طه، آيه   .ا  
دارم تا هر کسى را بنابر کوشش او   آيد. من آنرا پنهان مى  "ساعت" مى يقين  هب

  پاداش دهم.

روشن شد كه در قرآن مجيد خداونِد عالّم اتماِم عصر اسالم و  موّ ددر بخش 
بينيم   بندگان اعالن فرموده. حال به  ه"وعده" ظهور پيامبرانى را در آينده، ب

بينيم آياتى   كنند؟ هم چنين به  ىديگر نيز اين "وعده" را تأييد م آيا آياِت 
ر آئين تازه "وعده" يعنى ظهو تحقق سالاتمام عصر اسالم و  تاريخهست كه 

  را تعيين كنند؟
زمان  ۀان در بارپيامبرآينده و پيش گويى عالقمند بوده، از   همردمان همواره ب

اند. در برابر اين پرسش، پيامبران دو نوع پاسخ   هبعد سؤال كرد موعودِ 
 بايد اه است. شماگ  آاند كه تنها خدا از آن زمان   اند: گاهى فرموده  داده

بيدار باشيد، در جستجو باشيد. زيرا آن زمان ناگهان، د، يهميشه آماده باش
رسد. گاهى ديگر، پيامبران تاريخ دقيق   بدون اينكه شما متوّجه شويد، مى

  صورت رمز و معّما.  اند، اّما به  هزمان ظهور موعود را معين فرمود
كه اگر زمان ظهور، چند سبب است. از جمله اين  هپنهان كردن زمان ظهور ب

دروغ در آن   هكنندگان و كاذبان، ب  ن آن معلوم باشد، مسخرهپيش از رسيد
تاريخ اّدعاى پيامبرى خواهند نمود. در آن صورت راهنمايى پروردگار 

  اثر خواهد ماند.   بى
ان بررسى خواهد شد. پيامبرهايى از هر دو نوع پاسخ   هدر اين بخش نمون

كنند، اّما   ىمهايى كه سخن از "وعده"  بررسى را با پاسخ اين مناسب است
كنند، آغاز كرده، و با آنهايى كه زمان   ىزمان اجراى آن را مشّخص نم

  كنند پايان دهيم.  ى"وعده" را معين م
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 كه شده "خبرى" و اى"  ه"وعد از صحبت بارها هاى آسمانى،  کتاب در

  :ه و هستندمردمان از آغاز تاريخ تا كنون در انتظارش بود
  ١٩٤سوره عمران، آيه   .َوَعدتَنا َعلَى ُرُسِلَك َربَنا َوآِتَنا َما 

  .فرماپيامبران خود "وعده" دادى بما عطا  وسيله  هپروردگارا آنچه را ب
  اين وعده و خبر اشاره شده:  هدر آثار آسمانى مسيحيان نيز بارها ب

م داده شد، او (خداوند) عيسى مسيح را خواهد تعليشما   هطورى كه ب  همان
فرا  زهارند تا هنگام تازه شدن همه چيپذي  ىها او (مسيح) را م فرستاد. آسمان
يس تأساى است كه خداوند) از دهان همه پيامبرانش از آغاز   هرسد. (اين وعد
  ١٩-٢١ ات، آي٣اعمال رسوالن، فصل   بشر) عطا فرموده.  هعالم تا بحال (ب

  در آثار حضرت باب نيز اين حقيقت تأييد شده:
  حضرت باب  ٢٣و يومه. ّال وقد اخذناه بالعهد للذكرو ما ارسلنا من نبّى ا

" و روز او ذكر الهىايم، عهدى در باره "  هبا هر يك از پيامبرانى كه در گذشته فرستاد
  ايم.  هبست

 َمْرَيَم 
ِ
َواْذ اَخْذَنا ِمَن النِبيِّيَن ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نوٍح َواْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبن

اِدِقيَن َعن ِصْدِقِهْم َواَعد ِللَْكاِفِريَن َعَذاًبا  َواَخْذَنا ِمْنُهم مِّيَثاًقا َغِليًظا َل الصِلَيْسا
  ٧-٨سوره احزاب، آيات   .اِليًما

هنگامى که از انبياء (خبرآوران) پيمان گرفتيم، (از جمله) از تو (رسول اکرم)، و از 
تا —از آنها پيمان محکمى گرفتيم—مريمنوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر 

گويان مورد آزمايش قرار گيرد (ثابت شود). اّما براى منکريِن (اين   صدق راست
  پيمان) عذاب دردناکى مهيّا گشته.

ن ترين آنهاست. اي  و خوش يزدانهاى   هوعد سرآمدِ  و اين پيمان اين وعده
خبر " يعنى "عظيمنباء حائز چنان اهميتى است كه در قرآن " "خوش رِ خب"

  " ناميده شده:بزرگ
  

  "اند. " از القاب حضرت باباكبرذكر " و "ذكر اعظم" "ذكر  
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 النَبا اْلَعِظيمِ  َعم َيَتَساءلُونَ 
ِ
ثُم َكال  َكال َسَيْعلَُمونَ  الِذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفونَ  َعن

  ١- ۵ اتسوره نباء، آي  .َسَيْعلَُمون
." در اين مورد با هم خبر بزرگ؟ در باره "کنند  از يکديگر سؤال مىدر باره چه 

  زود است كه بدانند. کنند].  نه چنين است [که فکر مىتالف نظر دارند. اخ
مقامش را بفهميد و در آنچه ظاهر شده انصاف  اين است نباء اعظم و امر عظيم،

  ٢٤ظاهر خود را محروم منمائيد. امر دهيد...جهد نمائيد تا وقت باقى و
  حضرت بهاءاهلل  

ياد  "روز ظهور وعده" قسم اين روز بزرگ، يعنى  در آيه بعد پروردگار به
  كند:  مى

  ٢ه بروج، آيه رسو  .َواْلَيْوِم اْلَمْوُعودِ 
  !روز موعود  هقسم ب

 ،منتظران  هاند، يزدان مهربان ب  هچون مردمان پيوسته گرفتار شك و شبه
  كه در انجام اين وعده ابدًا شك نكنند: دهد  مىاطمينان 

 ِه َحق   ٦٠سوره روم، آيه   .َفاْصِبْر ان َوْعَد الل
  صبور باش. وعده خداوند درست است.

 ِه َحقَوْعَد الل ن٣٣سوره لقمان، آيه   .ا  
  يقينًا وعده خداوند درست است.

 ِه َحقَوْعَد الل ناُس اَها الني۵سوره فاطر، آيه   .َيا ا  
  اى مردمان! يقينًا وعده خداوند درست است!

  ٢۵سوره نور، آيه   .اللُه ِديَنُهُم اْلَحق َيْوَمٍِٔذ يَُوفِّيِهُم 
  آنها خواهيم داد.  در آن روز، آئين حّق (آئين الهى) را به

  ۵سوره ذاريات، آيه   .انَما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق 
تحّقق خواهد   شما داده شده درست است. (وعده "دين" به  اى که به  يقين وعده  به

  رسيد.)
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  ٧سوره مرسالت، آيه   .لََواِقعٌ انَما تُوَعُدوَن 
  انجام خواهد رسيد.  هشما "وعده" داده شده ب  هالبته آنچه ب

  ١- ٢ اتسوره واقعه، آي  .لَْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبةٌ  اَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ 
  وقوعش غير قابل انكار است. رسد!  مى تحقق  بهه" هنگامى كه "واقع

  ١۵سوره حاّقه، آيه   .اْلَواِقَعةُ َفَيْوَمٍِٔذ َوَقَعِت 
  .شود  واقع مىدر آن روز واقعه (بزرگ) 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥مذكوره واقع شد. ۀامروز واقع !بگو

گيرند، چون گفتارشان همه از   ىچون پيامبران يزدان همه از يك منبع مدد م
برند شباهت بسيار هست.   ىكار م  هخداست، در اصطالحات و كلماتى كه ب

آشنا شدن با معّماى قرآن و اسرار نهفته در آن، خوبست بحث را با براى 
برخى از سخنان اين برگزيدگان يزدان آغاز كرده، كلمات رمزى آنها  ۀمقايس

شباهت اين دو گفتار از حضرت   هبينيم و بشناسيم. ب  هتر ب  را با ديد وسيع
  مسيح و حضرت محّمد توّجه كنيد:

  قرآن  انجيل
پسر انسان  مردمان آمدِندر آن زمان، 

از آن روز و د...) را خواهند دي  مسيح  (
كس با خبر نيست، حتّى  هيچساعت 

هاى آسمان. پسر (مسيح) نيز   هفرشت
گاه   خبر است. تنها پدر (پروردگار) آ  بى

گاه باشيد،   است...مواظب باشيد، آ
دانيد آن زمان كى خواهد   ىزيرا شما نم
بيايد،  گر او (موعود) ناگهانارسيد...

    ابد.نگذاريد شما را خفته بي
 ٢٦- ٢٧ اتآي ،١٣ فصل مرقس، انجيل  

اَعِة اياَن ُمْرَساَها قُْل  الس 
ِ
لُوَنَك َعن َيْسا

ِتيُكْم اال ...انَما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي َال َتا
  ١٨٧سوره اعراف، آيه   .َبْغَتةً 

پرسند كه   ىدر باره "ساعت" از تو م
 :است؟ بگو موقعزمان معيِن آن چه 

علم آن نزد پروردگار من است... 
  ناگهان بر شما وارد خواهد شد.
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  هاى مشترك  هكلمات و نشان
  بين انجيل و قرآن

 قرآن  انجيل
  ساعت

  گاه است  آفقط پدر 
  ناگهان

 ساعت
  علم آن نزد پروردگار است

  ناگهان
  

  هاى اضافى در انجيل  كلمات و نشانه
 خبر ىمسيح ب   

  خبر  ىها ب  هفرشت
  خبر  ىشما ب

  مواظب باشيد
 بيدار باشيد

دو گفتار بعد   هپيامبر يزدان آشكار است. ب دو آهنگى و شباهت بين گفتار  هم
دهند. در   ى"مجازات" و "عذاب" م ۀمردمان وعد  هنيز توّجه كنيد. هر دو ب

مردمان  "اهِى گ  آ"عذاب" همراه با "ساعت" و "ناگهان" و "نا ۀقرآن كلم ۀآي
  "وعده" همراه شده: با "مجازات" ۀانجيل كلم ۀبكار رفته. در آي

  قرآن انجيل
"مجازات" است.  زيرا اين زمانِ 

هايى است كه   ههنگام انجام وعد
  .از پيش نوشته شده

  ٢١، آيه ٢٢انجيل مرقس، فصل   

ِتَيُهْم َغاِشَيٌة مِّْن َعَذاِب اهللِ اْو  ِمنُوْا ان َتا اَفا
اَعُة َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعرُونَ  ِتَيُهُم الس   .َتا

  ١٠٧سوره يوسف، آيه   
" الهى آنها را فرا عذابآيا از اين كه پردۀ "

" ناگهان و بدون ساعتگيرد، يا "  ىم
شود، احساس   ىبر آنها وارد م گاهيشان  آ

  كنند؟ ىامنيت م
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  هاى مشترك  هكلمات و نشان

  بين انجيل و قرآن
  قرآن  انجيل
 مجازات

  انجام "وعده" زمانِ 
 عذاب
  ساعت

 

  هاى اضافى در قرآن  هنشان هاى اضافى در انجيل  هنشان
 ناگهان

  مردمان گاهِى   ناآ
  كنيد؟  ىآيا احساس امنيت م

  "عذاب" برهيد؟ توانيد از  ىكنيد م  ىآيا فكر م

اى" در كار است كه از   هتوان دريافت كه "واقعه" يا "وعد  ىپيش م آياتاز 
خبرند. اين واقعه چنان پنهان است كه حتّى   ىحقيقت و هويت آن مردمان ب
اى   اين واقعه نقشه كنند. در پسِ   ىاهى مگ  آپيامبران از اسرار آن اظهار نا

  اه است.گ  آاست نامعلوم كه تنها يزدان از آن 
  "نقشه" چيست؟ اين : سبب پنهان نگاهداشتنسؤال

  مؤمنان است: امتحان و شناسائىسبب اّول، 
 ْخِفيَها ِلتُْجزَى ُكلَكاُد ااَعَة ءاَِتَيٌة ا الس ن١۵سوره طه، آيه   .َنْفٍس ِبَما َتْسَعى ا  

بهر کسى هنگام "ساعت" خواهد آمد. نقشۀ من اين است که آنرا پنهان دارم تا 
  .او پاداش دهم  اندازه کوشش او به  به

بزرگ، نظم و ثبات  ۀواقع ظهوِر اينتحقق وعده است.   دّوم، مرتبط بهسبب 
باعث ترس و وحشت ميان صاحبان  ،اجتماع را بر هم زده متداول و مرسومِ 

طلبان براى حفظ مقام و منصب خويش در   شود. آن جاه  قدرت مى
اهى آن دشمنان گ  آكوشند.   ى" خدا هر چه بيشتر مۀ"وعد تحققجلوگيرى از 

اهى مردمان گ  آاندازد.   ىخطر م  هبيزدان، اجراى نقشه را  ۀپر قدرت از نقش



  بهاءاهلل در قرآن  
١٥٦  

پنهان، پس از انجام آن، بالمانع است. اين "وعده" يا "واقعه"  ۀاز نقش
هان و بدون اگحائز چنان اهميتى است كه انجامش آنى پس و پيش نيفتد. ن

 تحققپنهان يزدان  ۀرسد و نقش  ىم فرا "ساعت" زمان اهى مردمان،گ  آ
  .يابد  ىم

اين "وعده" يا "واقعه" سبب "مجازات" يا "عذاب"  تحقق: چرا سؤال
  جمعى از مردمان است؟ "عذاب" براى چه؟

" روز موعوددهند كه "  ىهاى آسمانى ديگر همه تعليم م  آيات قرآن و كتاب
روز شادمانى و كامرانى براى كسانى است كه از طلوع و تابش آفتاب الهى 

اند   گيرند. زيرا دريافته  ىجشن مخيزند و   ىاهى يافته، از خواب غفلت بر مگ  آ
ما خدا فرا رسيده. آن آثار آسمانى همچنين ب ۀكه هنگام انجام وعد

آموزند كه آن روز بزرگ، روز غم و ماتم و عذاب معنوى براى مردمانى   مى
خبرند.   ىاز طلوع و تابش آفتاب الهى ب ،اهى خفتهگ  آاست كه در بستر نا

از اين شديدتر كه انسان از چنين تابش و درخششى  و بالئى چه محروميت
نصيب ماند؟ چه مصيبتى از اين بزرگتر كه انسان دعوت يزدان را نپذيرد؟   بى

چه عذابى از اين شديدتر كه انسان از نور يزدان بگريزد، در تاريكى غفلت و 
روزگار بگذراند و از اين جهان رخت بربندد؟ چه غمى از  ،خواب و خيال

تر كه انسان بهار را زمستان داند، و از زيبايى و شكوه و شادى آن اين بيش
  بهره و نصيب ماند؟  ىبخش ب زمان پر شور و جان

انسان مردمانند.   فرمايند، پيامبران واسطه فيض الهى به  مىحضرت بهاءاهلل 
ها که معانى آنها را درک   بعضى از واژه  شود که نظر به  راضى نمى خردمند
اين گمان که   ، بهانگاردفضل و رحمت الهى را بسته ، درهاى دکن  نمى

اهى پايان يافته و ديگر بر عرصه جهان طلوع گ  آبخشش و درخشش آفتاب 
  ٢٦ننمايد.

" خبر بد" است براى گروهى از مردمان و "خبر خوشاينكه ظهور موعود "
  براى گروهى ديگر، بارها در گفتار يزدان تكرار شده:
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  ٢٤سوره فاطر، آيه   .ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًراانا اْرَسْلَناَك 

  فرستاديم. مردم  هب دادن) بد حقيقت ترا براى خبر خوش دادن و اخطار دادن (خبر  هب

  ٢٨سوره سبا، آيه   .َوَما اْرَسْلَناَك اال َكافًة لِّلناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا
  ۵٨سوره فرقان، آيه   

ها را تحذير كنى  همۀ مردم خبر خوش دهى و آن  هاينكه بما تو را نفرستاديم مگر 
  (اخطار بدهى).

(خبر  الهى رحمت و فضل سال كه...نموده) کنموده (متبر "مسح"پروردگار مرا 
  ١- ٢ ات، آي٦١اشعيا، فصل   تقام (اخطار) او را اعالن كنم.خوش) و روز غضب و ان

  ١٨ -١٩ ات، آي٤، فصل لوقاانجيل   

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧و روز عطا.امروز روز جزاست 

...زيرا من سلطنت (ملكوت) خدا را تعليم دهم ظهور ۀمن بايد خبر خوش يا وعد
  )٤٣، آيه ٤، فصل لوقاانجيل حضرت مسيح (  ام.  هاين سبب فرستاده شد  هب

 الرِحيمِ 
ِ
  ٤و  ٢ اتسوره فّصلت، آي  .َبِشيًرا َوَنِذيًرا...َتنِزيٌل مَِّن الرْحَمن

  .اخطاراست و  خبر خوششامل ..پروردگار رحمان و رحيم است.(قرآن) وحى 

امر مستوى. از حق  م عادل بر عرشِ يو حك ،امروز روز مجازات و مكافات است
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨طلبيم عباد...خود را از اين نباء اعظم محروم نفرمايد.  ىم

انكار خاطر   هعذاب" كه ب ۀ"پرد در اين جهان، از وجودِ  الزم است بدانيم که
اهى گ  آگونه   هيچ گيرد،  مى در خود سراپاى وجود ما را پروردگار موعودِ 
" خود ۀ"وعد طور كه ديديم، يزدان مهربان، منكران و دشمناِن   . هماننداريم

  پرسد:  ىرا مخاطب فرموده از آنها م
  

  زيرا بارها سال ظهور آئين بهائى را ندترين صورت اجرا فرمود  كامل  حضرت مسيح اين وعده را به .
(سال ظهور حضرت باب  ١٢٦٠حتّى عدد طور كه ذكر شد،   د. هماندنطبق تاريخ اسالم مژده دا

 دوباره منكتاب "  در اين موضوع به. براى تحقيق ندرا عينًا ذكر فرمود بنابر تاريخ هجرى قمرى)
  مراجعه كنيد. ، يکى ديگر از آثار اين مؤلّف،(I Shall Come Again)" خواهم آمد
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ِتَيُهْم َغاِشَيٌة مِّْن َعَذاِب اهللِ  ِمنُوْا ان َتا   ١٠٧سوره يوسف، آيه   .َيْشُعرُونَ َوُهْم َال ...َ◌َفا
وجودشان را در  ،آنها اهِى گ  آ" الهى كه بدون عذاِب  ۀ: آيا از اينكه "پرد١ترجمه 
  كنند؟  ىپوشاند...احساس امنيت م  ىخود م

" الهى سراسر وجودشان را، بدون عذاِب  ۀكنند كه "پرد  ى: آيا فكر نم٢ترجمه 
  اه باشند، خواهد گرفت؟گ  آاينكه 

رهايى ما از اين "پرده" نيست. چه  ۀوجه دليل يا نشان  هيچ  هما ب اهىگ  آعدم 
شمرند، غافل   ىند و خود را از مرگ بس دور ما  ظاهر سالم  هبسا مردمانى كه ب

  را گرفته است. شاناز آنكه بيمارى خطرناكى سراسر وجود
هيچ نفسى نيست که مابين خود و خدا بخواهد که عصيان او را کند. بلکه گمان 

] و حال آنکه لدون اهلل [براِى غيِر خدا] ستکند که هلل است [براى خدا  مى
  حضرت باب  ٢٩بوده.

  حضرت باب  ٣٠کنند.  کنند آنچه مى  کنند، ولى بر او مى  زعم خود از براى او مى  به

کنى که از اهل جنّت...هستى، وليکن...در اصِل نار   در آن يوم، خود گمان مى
  حضرت باب  ٣١دانى.  مقر توست و تو خود نمى

فرمايند که پس از شنيدن خبر ظهور   حضرت باب پيروانشان را تشويق مى
  ندايش پاسخ دهند:  با شتاب هرچه بيشتر به—حضرت بهاءاهلل—موعود
  حضرت باب  ٣٢التعلمون. يومئذ تمان و النّار  على االّ  يکن لم صبرتم فان فيه تصبرن ال

  بدون آنکه بدانيد.در اين کار صبر نکنيد. اگر صبر کنيد در آتشيد، 

. مقصود از رفتهصورت نمادين بکار   آيات الهى به بسيارى از "آتش" در
"آتش" دورى بنده از خالق است. نتيجه دور بودن از خدا چيست؟ هرچه 

تر باشيم، شادى ما بيشتر است، و هرچه دورتر، غم ما بيشتر.   خدا نزديک  به
داشتن بنابر قرآن مجيد، در دوزخ بودن برابر است با "زندگانى سخت" 

). شادمانى جاودانى را تنها در نزديکى ١٢٤" (سوره طه، آيه َمِعيَشًة َضنًكا"
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طراح  ۀتوان يافت. اين نقش  دورى از خدا مى درخدا، و غم و ماتم را تنها   به

، چه بخواهيم چه نخواهيم. خالق ما چنين مقّدر داشته. ما را آفرينش است
  اى نيست!  جز تسليم و رضا چاره

  خوش بود تسليم و خوشتر زآن رضا  پيش يار مهربان با وفا
  حضرت عبدالبهاء  

" يزدان هنگامى از وجود ۀ"وعد شهادت پيامبران، منكران و دشمناِن بر بنا
عالم   هخبر يابند كه قدم بور است   شعله شانکه در روح و آتشىعذاب"  ۀ"پرد

روح هر انسانى در اين جهان پنهان  گذارند. زيرا حالت و مقامِ  جاودان
ناگهان پرده برافتد و اسرار  ،سراى ديگر  هاست. اّما هنگام سفر از اين سرا ب

  آشكار شود. اين نكته نيز بارها در آثار آسمانى تكرار شده:
  ٩٦، آيه حجرسوره   .َيْعلَُمونَ َفَسْوَف 

  زودى خواهند دانست.)  ه(ب !است كه بدانند زود
  ٤- ۵ اتسوره نباء، آي  .ثُم َكال َسَيْعلَُمون َسَيْعلَُمونَ 
  !خواهند دانست بزودى ! پسخواهند دانست بزودى

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣س خود نوحه نمايند.نفُ زود است بر اعمال خود مطلع شوند و بر اَ 

  ۵٦سوره نساء، آيه   .ان الِذيَن َكَفرُوْا ِبآَياِتَنا َسْوَف نُْصِليِهْم َناًرا
  روند.  ىدر آتش فرو م بزودىمردمانى كه آيات ما را منكرند، 

ج اعمال خود را مشاهده كنند يشود و نتا ]پاره[زود است كه حجبات ناس خرق 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٤و بر خود نوحه و ندبه نمايند.

  ٤١سوره رعد، آيه   .َسِريُع اْلِحَساِب  ُهوَ 
  رسد.  ىحساب مردمان م  هب زوداو 

فرد فرد منكران را  " دو نوع است. يكى روِح عذاب پردۀاه باشيم كه "گ  آبايد 
پوشاند، ديگرى   ىگيرد، ديگرى اجتماع آنان را. يكى جان را م  ىدر خود م
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سبب دورى از جسم را. اّولى ناپيداست، دّومى آشكار و هويدا. اّولى 
خداست، دّومى موجب جنگ و بال در اين دنيا. اّولى سبب فقر معنوى 
است، دّومى موجب فقر دنيوى. اّولى سبب بيمارى و فساد روح است، 

  دّومى موجب بيمارى و فساد اجتماع.
هاى   از سرنوشت نسل دهد كه  ىداده و م اخطار امب يزدان مهربان پيوسته

گاه مردمان موعودشان را انكار كردند، هر پيشين درس عبرت آموزيم.
از  آنها موجب جدايى آنها عذاب و بالى اين دنيا نيز مبتال شدند. انكار  هب

سرانجام زندگانى  ،گناه  هو اين جدايى و آلودگى ب شد گناه  هب آلودگى خدا و
  كرد: تباه دنيا اين آنها را در

َوَجاءْتُهْم ...َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الِذيَن ِمن َقْبِلِهمْ اَولَْم َيِسيرُوا ِفي اْالْرِض َفَينُظرُوا 
ثُم َكاَن َعاِقَبَة  ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن اللُه ِلَيْظِلَمُهْم َولَِكن َكانُوا انُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

واى اَساُؤوا الِذينَ  ن السبُوا ا ِه َوَكانُوا ِبآَياِت  َكذ٩- ١٠ اتآي سوره روم،  .َيْسَتْهِزُؤون ِبَها الل  
 ؟چه سرنوشتى مبتال گشتند  مردمان پيشين بهبينند   بهكنند كه   ىآيا در زمين سير نم

 خداوند پس .برخاستند] انكار  هب ولى[ آمد برهان و انى با دليلپيامبر...آنان را 
 كه كسانى فرجام سرنوشت و بد استچه خود ظلم كردند.   هآنها ظلم نكرد. آنها ب  هب

 تمسخر  هب و پندارند دروغ را الهى كلمات و آيات كه مردمانى كنند، بدى
  . پردازند

  ١٢٠سوره هود، آيه   .َوَمْوِعَظٌة َوِذْكرَى ِللُْمْؤِمِنينَ ...َوُكـال نُقص َعلَْيَك ِمْن انَباء الرُسلِ 
  تذّکرى براى مؤمنين است.کنيم...پند و   و آنچه براى تو از اخبار پيامبران نقل مى

ْوِلي االْلَباِب    ١١١سوره يوسف، آيه   .لََقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة الِّ

  انگيز است.  آنها عبرت هاى  براى صاحبان خرد، داستان
ِبيَن َحتى َنْبَعَث َرُسوالً    ١۵اسرائيل، آيه   سوره بنى    .َوَما ُكنا ُمَعذِّ

  ۵٩همچنين سوره قصص، آيه     
  ايم، مردمان را مجازات نكنيم.  هتا پيامبرى را نفرستاد



    رسد انجام مى اى پنهان كه ناگهان به : وعده٦فصل   ١٦١
  ٤٤سوره يونس، آيه   .ان اهللَ َال َيْظِلُم الناَس َشْيا َولَـِكن الناَس انُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

  كنند.  مىخود ظلم   هكند. مردمان ب  نمىمردمان ظلم   هب وجه  هيچ  بهخداوند 
 از شما را تا بشنويد، جان گوش  هب را نياز  ىخداوند باى دوستان يزدان! آواز يكتا 

  ٣٥پاينده رساند. روشنائى  به و فرمايد آزاد ها  ىتاريك تيرگى و ها  ىگرفتار بند
  حضرت بهاءاهلل  

نهان  راز مباشيد. غمگين آمده، خوشى جهان فرمايد:  ىم بلند آواز  هب نياز  ىب
و  جهان از پى برى، زور اين زىوپير  به اگر مشويد. اندوهگين شده، پديدار

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦ن شتابى.دايز كوى  هآنچه دروست بگذرى و ب

ْلِح االكَبِر ِلَيْسَتِرْيَح ِبِه اْلعالَُم َوالناُس َنَبُذوا اْمَر اهللِ َعْن َورأِِهْم  انا اَمْرنا اْلَبَشرَ ِبالص
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧...اْلُمْفِسِدْينَ  َواتَبُعوا ُسبُلَ 

ما مردمان را به "صلح اکبر" امر فرموديم، تا عالم آسايش يابد. اّما آنها "امر يزدان" 
  را پشت سر نهادند، و از مردم مفسد پيروى نمودند.

  مسلمين است:  اين آيات خطاب به
ِباْلَبيَِّناِت َوَما َكانُوْا َولََقْد اْهلَْكَنا اْلُقرُوَن ِمن َقْبِلُكْم لَما َظلَُموْا َوَجاءْتُهْم ُرُسلُُهم 

ثُم َجَعْلَناُكْم َخَالَِٔف ِفي االْرِض ِمن َبْعِدِهم  ِليُْؤِمنُوْا َكَذِلَك َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمينَ 
  ١٣-١٤سوره يونس، آيات   .ِلَننُظَر َكْيَف َتْعَملُونَ 

يم. پيامبرانشان با اقوامى بودند قرنها پيش از شما (مسلمين) که آنها را نابود نمود
چنين گناهکاران را مجازات   آنها ايمان نياوردند. ايندليل و برهان آمدند، اّما 

کنيم. سپس شما (مسلمين) را در زمين جانشين آنها نموديم تا (شما را   مى
  کنيد.  بينيم شما چکار مى  بيازمائيم) و به

لَْوْا ِمن َقْبِلِهْم قُْل َفانَتِظرُوْا انِّي َمَعُكم مَِّن َفَهْل َينَتِظرُوَن اال ِمْثَل اياِم الِذيَن خَ 
  ١٠٢سوره يونس، آيه   .اْلُمنَتِظِرينَ 
اى غير از گذشته، انتظار دارند؟ بگو! در انتظار بمانيد! منهم با شما در   آيا آينده
  انتظارم!
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بسيارى از مردمان تا سختى و بال نبينند، قدر هديه ايمان را ندانند و 
شايسته است بدانيم كه پروردگار هرگز بما ستم نكند. هر باليى سند. نشنا
كشيم "از ماست كه بر ماست." سرچشمه اين بالها انكار برگزيدگان   ىكه م

  خداست:

 الِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َقْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوَقْوِم اْبَراِهيَم ِواْصَحاِب َمْديَ  ِتِهْم َنَبا َن الَْم َيا
َواْلُمْؤَتِفَكاِت اَتْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن اهللُ ِلَيْظِلَمُهْم َولَـِكن َكانُوْا انُفَسُهْم 

  ٧٠سوره توبه، آيه   .َيْظِلُمونَ 
آنها نرسيده؟ از جمله قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و   هآيا خبر گذشتگان ب

(اّما  ندبا دليل آمد آنها براى پيامبرانى ؟ندشد رو و زير كهدين و شهرهايى ساكنان مَ 
  .روا داشتندخود ستم   ه. آنها بننمودآنها ستم   هانكار برخاستند). پروردگار ب  به

  دست ماست: در بنابر شهادت يزدان، سرنوشت ما 
نُفِسِهمْ اهللَ لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة اْنَعَمَها َعلَى َقْوٍم َحتى    ۵٣سوره انفال، آيه   .يَُغيِّرُوْا َما ِبا
دهد، مگر آنکه خود را   قومى تغيير نمى  خداوند فضل و نعمت خود را نسبت به

  تغيير دهند.
دهند که سختى و   آيات قرآن و داستان ظهور پيامبران پروردگار شهادت مى

  نيست: عصر ما نيز از اين قانون مستثنا—بال وسيله بيدارى مردمان است
رُعونَ  ُهْم َيضاء لََعلر َساء َوالضْهلََها ِباْلَباَخْذَنا اا الِبيٍّ اْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَوَما ا.  

  ٩٤سوره اعراف، آيه   
بال مبتال نموديم، شايد (متنبه   هر ديارى که پيامبرى فرستاديم، ساکنانش را بهب

  شوند و) از خدا يارى طلبند.

اهى از اسرار "معماى بزرگ قرآن" گ  آ" يزدان و ۀبراى اطمينان بيشتر از "وعد
دو نمونه ديگر از آيات انجيل و قرآن را مورد بررسى و مقايسه  مناسب است

  قرار دهيم:
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  قرآن  انجيل
) روى كوه زيتون نشسته  مسيحوقتى او (

بود، حواريون آمدند كه با او خصوصى 
سخن گويند. گفتند "بما بگو: اين 

افتد؟ عالمت   ىاتّفاق م موقع(وعده) چه 
 چيست؟"... ‘پايان عصر’آمدن تو و 

 ]در جواب فرمودند كه مسيححضرت [
"از آن روز و ساعت كسى با خبر نيست، 

پسر  هاى آسمان، حتّى  هحتّى فرشت
اه است. گ  آ] پروردگار[. فقط پدر ]مسيح[

 ع، اوضا]مسيح[هنگام آمدن پسر انسان 
 ح  همان طور خواهد بود كه در دوران نو

دانيد كه   ىبود...بيدار باشيد. زيرا نم
 آمد. خواهد روزى پروردگار شما چه

است، انتظار شما كمترين  كه هنگامى
حال   به پسر انسان خواهد آمد...خوشا

 ]موعودش[ اربابش آمدن هنگام كه اى  بنده
  ٣- ٤٦ اتآي ،٢٤ فصل متى، انجيلبيدار باشد."

َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم 
ِتيِهم َبلْ ...َصاِدِقينَ  َفَتْبَهتُُهْم  َبْغَتةً  َتا

َفَال َيْسَتِطيُعوَن َردَها َوَال ُهْم 
  ٣٨ -٤٠ات آي سوره انبياء،  ٣٨.يُنَظرُونَ 

زمان گوييد،   اگر راست مىگويند:   مى
 اين "وعده" چه هنگام است؟...

وارد خواهد شد و آنها  ناگهان بر آنها
كرد. و آنها مانع  را گيج خواهد
شد، و مهلتى هم  ظهور آن نتوانند

  داده نخواهد شد. آنها  هب

   

  هاى قرآن  هنشان هاى انجيل هنشان
  پايان عصر
  ساعت
  خبر  ىجز خدا، همه ب

  حزمان نو عبا اوضاشباهت 
  بيدار باشيد

  نداريد انتظار كه زمانى در وعده انجام
  در هنگام انجام وعده بيدار باشيد

  زمان وعده
  ناگهان
  شوند  ىمردم گيج م

  انجام وعده شوند نعتوانند ما  ىنم
  شود  ىآنها داده نم  همهلت ب
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تازه هست. يكى اينكه  ۀهايى كه در قرآن داده شده، چند نكت  هدر نشان
توانند مانع انجام "وعده" يزدان شوند. زيرا   ىايمان نم  ىمردم ظالم و ب

اجرا رسانند. پيش از اينكه   هخود را ب ۀفرصت و مهلتى ندارند كه نقش
انجام رسيده. اين گفتار پروردگار نشان   هبفهمند چه خبر است، وعده ب

جنگ با   هبسيار دارد كه ب " يزدان دشمنان و منكراِن ۀدهد كه "وعد  ىم
مقصود عاجزند.   هخيزند. اّما اين منكران از رسيدن ب  پشتيبانان آن وعده برمى

كند. اين نكته در آثار   گيج شدن مردمان مى  هچنين اشاره ب  پيش هم ۀآي
  آسمانى ديگر نيز تأييد شده:

رسد...هنگام سرگيجى  روز خدا فرا مى
  ٤، آيه ٧ميكا، فصل   آنهاست.

ِتيِهم َبْغَتًة َفَتْبَهتُُهمْ    ٤٠سوره انبياء، آيه   .َتا

  كند.  گيج مى آيد و آنها را ناگهان مى

غير منتظره و ناگهانى، موجب  ۀسبب گيج شدن مردمان چيست؟ هر واقع
گيج شدن است. چون مردمان استعداد شناختن موعود زمان و روبرو شدن با 

طرفداران  د چه كنند. از طرفى دعوِت دانن  ىناگهان" را ندارند، نم ۀ"واقعآن 
و از جانبى مخالفت دورويان و دشمنان  ،شنوند  ىيزدان را م ۀو مجريان نقش

 گروهدانند چه كنند، و حّق با كدام   ىبينند. در اين گير و دار نم  ىنقشه را م
  است.

دو   هتوانيم ب  ىآيات پيش، م ۀبراى حّل "معّماى بزرگ قرآن" عالوه بر مطالع
  راهنماى ديگر نيز توّسل جوئيم:

  كلّى يزدان براى تربيت و تكامل انسان ۀنقش •
  الهام يزدان بودند  هآثار و گفتار امامان كه ملهم ب •

نقشه و " "ايم؟  اين جهان آمده  چرا به" پيشجلد دو كلّى يزدان را در  ۀنقش
 ذكر دو  ه. در اين فصل بيممورد بررسى قرار داد "يزدان براى سعادت انسان
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طور كه از پيش گذشت، در اين  كنيم. همان  ىنمونه از آثار امامان اكتفا م
حال  ها و مراجع همه از قرآن باشند. با اين  هكتاب كوشش رفته كه نشان

بررسى گفتار امامان در تأييد قرآن، شايد سبب اطمينان خاطرها شود. براى 
ذف اين دو كنيم. اّما ح  ىذكر دو حديث اكتفا م  هرعايت اختصار تنها ب

تنها با آيات  حّقانيّت دو پيامبر عصر ماحديث در بحث ما ابدًا اثرى ندارد. 
قرآن قابل اثبات است. عالوه بر اين، آيات قرآن صّحت آن دو حديث را 

كنند. و در واقع آن دو نمونه از گفتار امامان، تكرار همان مطالب   ىتأييد م
  كند.  مى تر  آن كتاب را روشن دِ تازه كه مقصو ۀاند، همراه با يك نكت  قرآن

ظهور امام دوازدهم  ۀين مرجع از گفتار امامان در بارتر  براى شيعيان، جامع
"قيامت" و "ساعت"  ناگهانى آمدِن  ٣٩"بحاراالنوار" است. در آن كتاب

احاديث بحاراالنوار، در ضمن گفت  بنابر" موعود تعبير شده. يام قائمِ "ق  به
ظهور قائم موعود پرسيدند.  ۀدر بار رسول اکرمامير مؤمنان از و گويى، 

اضافى  ۀجواب آن حضرت عينًا همان است كه در قرآن نازل شده. تنها نكت
  ظهور قائم است:  هند اين وقايع مربوط باين است كه فرمود

ِّيَها ِلَوْقِتَها اال ُهوَ    ١٨٧سوره اعراف، آيه   .ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي َال يَُجل
  کند.  کس جز او وقتش را آشکار نمى اه است. هيچگ  آز آن زمان خدا ا تنها

 مثل يا رسول اهلل متى يخرج القائم من ذريتك فقال اليجليها لوقتها اّال هو. مثله
  ٤١ صفحه ،١٣ جلد بحاراالنوار،  بغتة. االّ  يأتيكم ال...الساعة

فرمودند: چه هنگام ظاهر شود؟ —ه از نسل تو استك—خدا، قائم ۀاى فرستاد
زمان ظهور او را جز پروردگار كسى آشكار نكند. آمدن او مانند "ساعت" 

  ظاهر نشود مگر ناگهان...است.

ظهور قائم تعبير   هقرآن مجيد ب ۀاين آي ،عالوه بر حديث پيش، در بحاراالنوار
  ٤٠:شده

  
  شباهت اين آيه از کتاب دانيال با آيه قرآن توجه کنيد:  هب  

  ٩، آيه ١٢دانيال، فصل   پنهان و مهر شده خواهند ماند تا "آخرالزمان." ]ها  ىپيشگوئ[اين کلمات 
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ِتَيُهم َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشعُ  اَعَة ان َتا الس ال٦٦سوره زخرف، آيه   .رُونَ َهْل َينُظرُوَن ا  
  آيا جز اين انتظار دارند كه "ساعت" ناگهان بر آنها وارد شود و آنها نفهمند؟

چنين در كتاب "نجم ثاقب" از امام حسن نقل شده كه فرمودند: "قائم  هم
آيد و اوست   مىخبر   اه نيست و بىگ  آمانند قيامت ظاهر شود و جز خدا كسى 

  ٤١ساعت."
ظهور قائم و برخاستن مردمان از   هاسالمى نيست كه "قيامت" بتنها در آثار 

. از جمله کند  مىتأييد  را نيز اين مطلب انجيلقبر غفلت تعبير شده. 
  :ندفرمود حضرت مسيح

ميرد،   ىمن ايمان دارد، اگر چه م  همن "قيامت" و زندگى هستم. اگر كسى ب
. آيا نميردمان، هرگز (اّما) زندگى خواهد يافت. هر كس كه زنده است و با اي

  ٢۵-٢٦ ات، آي١١انجيل يوحنا، فصل   كنيد؟  باور مى

دهند كه   ىهايى كه در اين فصل بررسى كرديم همه نشان م  هآيات و نشان
اى" در كار است كه ما بايد در انتظار تحقق آن باشيم.   ه"واقعه" يا "وعد

از "وعده" عالوه بر اين آيات، قرآن مجيد شامل آيات ديگرى نيز هست كه 
فرا رسيدن "ساعت" و  سالِ با اين تفاوت كه  گويند،  ىو "ساعت" سخن م

دهند. اين آيات در دو فصل بعد بررسى   ىم نيزانجام "وعده" را  هنگامِ 
  .خواهند شد

  دهند که:  بسيارى از آيات قرآن خبر مى
 مانند.  خبر مى  پس از ظهور موعود، اغلب مردمان بى •
 کوشند.  از انتشار آئين او مىگروهى ديگر براى جلوگيرى  •

  توان خبرى داد:  تر مى  آيا از اين روشن
َوَيْسَتنِبوَنَك اَحق ُهَو قُْل اي  ...اثُم اَذا َما َوَقَع آَمْنتُم ِبهِ ...َوَيُقولُوَن َمَتى َهـَذا اْلَوْعدُ 

    .ْعَد اهللِ َحق َولَـِكن اْكَثَرُهْم َال َيْعلَُمونَ اَال ان وَ  ...َوَربِّي انُه لََحق َوَما انتُْم ِبُمْعِجِزينَ 
 ٤٨,   ۵١, ۵٣, ۵۵ اتسوره يونس، آي  
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آيا پس از اينكه "واقعه" (وعده) رسد؟...  گويند، زمان وقوع "وعده" کى فرا مى  مى

(آيا پس از انجام وعده خدا، مردمان مؤمن ...آوريد؟  ىآن ايمان م  ه، بتحقق يافت
 سوگند ،آرى بگو! است؟ حّق  پرسند: آيا او (موعود)  ىم شوند؟) آنها  ىم
شما نتوانيد مانع او شويد...آيا وعده پروردگار  و است. حّق  او البتّه پروردگارم،  هب

  خبرند.  ىحقيقت نيست؟ (البتّه حقيقت است) اّما بيشتر مردمان (از وعده خدا) ب

تِ ...َوَهـَذا ِصَراُط َربَِّك ُمْسَتِقيًما وَن َعلَْيُكْم آَياِتي الَْم َيا ُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقص
  .ان َما تُوَعُدوَن الٍٓت َوَما انتُم ِبُمْعِجِزينَ ...َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاء َيْوِمُكْم َهـَذا

  ١٢٦,   ١٣٠, ١٣٤ سوره انعام، آيات  
مرا  اين راه راسِت پروردگار تست...آيا فرستادگانى از ميان شما نيامدند؟ آيا آيات

يقين آنچه   ديدار چنين روزى اخطار ندادند؟...به  براى شما نخواندند؟ و شما را به
  شما داده شده تحّقق خواهد يافت و شما مانع تحّقق آن نتوانيد شد.  اش به  وعده

اهلل في الّسموات واالرض فمن شاء اتّخذه الى اهلل   صراط لهو الحّق  اّن هذا
  حضرت باب  ٤٢.بالحّق سبيالً 

يقين اين حقيقت است، اين راهى است كه يزدان براى ساكنان زمين و آسمان   هب
  رساند در پيش گيرد.  ىخدا م  هراهى كه او را ب ،مقّرر فرموده. پس هر كه مايل است

اهلل قد اظهر هذااالمر من مقام لم   فيا ايها البصير! صف نظرک و الطف بصرک ان
  حضرت باب  ٤٣يخطر بقلب احد.

!] نظرت را مصفا نما و بينائيت را لطيف "بيناست"اى بصير! [اى کسى که نامت 
قلب احدى   صورتى] که به  " را از "مقامى" [از کسى، بهامرساز! پروردگار اين "

  نمود، ظاهر فرمود.  خطور نمى

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  حضرت باب  ٤٤آيات و بيّنات.  حضرت حّجت ظاهر شد به

  حضرت باب  ٤٥است. [از جانب خدا] ن اهللبدانيد که مبدء اين کتاب [بيان] مِ و 
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مع ذلک اهل ارض از او  ،جميع کتب الهى باو بشارت داده اوست موعودى که
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦.شوند  ىمحجوب مشاهده م غافل و

قل يا قوم اّن اصابع قدرة ربکم العلى االبهى تحرّک هذاالقلم االعلى و هذا لم 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٧من عندى بل من لدى اهلل ربکم و رب آبائکم االولين. يکن

بگو! اى مردمان: اين "قلِم اعلٰى" را انگشتان قدرت پروردگار بلندپايه و با شکوه 
آورد. اين (ندا) از من نيست، از جانب خداوند، پروردگار شما و   حرکت مى  شما به

  پروردگار پدران نخستين شماست.
هاى آمال و مال عنقريب پيچيده   گذرد و بساط  م: عمر چون برق مىبگو! اى مرد

  حضرت بهاءاهلل   ٤٨شود. سر از نوم [خواب] غفلت برداريد...  مى
و آن مژده که  .با ثمر آشکار ،ميشتکِ  دست بخشش  هآن شجر که ب !اى بنده يزدان
  حضرت بهاءاهلل  ٤٩.اکنون با اثر هويدا ،ميدر کتاب داد

ظاهر و روح حقيقى موجود. جهد نمائيد تا از اين فضل  امروز کوثر زندگانى
منتهٰى قسمت بريد...اين روز مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه   بى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٠فوت شود تدارک آن محال.



  
٧  

  
  تاريخ اتمام عصر اسالم

  خدا ۀو هنگام انجام وعد
"وعده" بجاست بحث را با  زماِن   همربوط ب آياتبراى تحقيق و پژوهش در 

  يكى از آياتى كه از پيش ذكر كرديم آغاز كنيم:
َوَيُقولُوَن  َفاَذا َجاء َرُسولُُهْم قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم َال يُْظلَُمونَ  َوِلُكلِّ امٍة رُسولٌ 

ِخرُوَن ...َمَتى َهـَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقيَن قُل ِلُكلِّ امٍة اَجٌل اَذا َجاء اَجلُُهْم َفَال َيْسَتا
  ٤٧-٤٩ اتنس، آييوسوره   .َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ 

عدالت حكم   هبراى هر اّمتى پيامبرى است. هرگاه پيامبر آنها ظاهر شود، بين آنها ب
 بمااى كه   هاين وعد ،گويى  ىگويند: اگر راست م  ىآنها ظلمى نرسد. م  هكند و ب

براى هر اّمتى زمان خاّصى معين شده. …؟ بگورسد  انجام مى  بهدهى كى   مى
  توانند حتّى ساعتى آنرا پيش و پس ببرند.  ىاجل آنها فرا رسد، نم هنگامِ  هرگاه

كردند. جوابى كه   ىبر آيات پيش، مردم از زمان وقوع "وعده" سؤال مبنا
محدودى است. در  معيّن و آنها داده شده اين است كه هر اّمتى را عمرٍ   به
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عمر يا عصر هر محدود بودِن   هاين آيه طول عمر اّمت مشّخص نشده. فقط ب
  اّمتى اشاره شده.
آياتى هست كه  ،قرآن جمله از هاى آسمانى  ، در كتابه پيشبر خالف نمون

اند، اّما   هپاسخ داد نيز " يزدانوعدۀ تحّقق زمانِ " ۀسؤال مردم كنجكاو دربار  هب
  رمز و اشاره:  هب

  سوره سبا
َوَيُقولُوَن َمَتى  الناِس َال َيْعلَُمونَ َوَما اْرَسْلَناَك اال َكافًة لِّلناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولَِكن اْكَثَر 

ِخرُوَن َعْنُه َساَعًة َوَال  َهَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقيَن قُل لُكم مِّيَعاُد َيْوٍم ال َتْسَتا
  ٢٨-٣٠ اتسوره سبا، آي  .َتْسَتْقِدُمونَ 

ولى بيشتر همه مردم "خبر خوش" بدهى و اخطار.   هما تو را نفرستاديم مگر اينكه ب
گوئيد، هنگام انجام اين وعده   ىاگر راست م :گويند  ىفهمند. (مردم) م  ىمردم نم

يك  حتى توانيد  ىبراى شما "يك روز" معين شده. نم :كى خواهد بود؟ بگو
  ساعت آنرا پس و پيش ببريد.

پرسند. اين بار   ىوقوع "وعده" را م آيات پيش، كنجكاوان، زماِن  بنابر
رمز. چون مسلّم است "يك روز" مّدت بسيار كوتاهى   ها بگيرند امّ   ىجواب م

مهّمى در طى آن انجام شود، و پيامبرى هم يك روز  ۀاست كه چنين وعد
 ۀكمك آيات ديگر حّل كنيم. آي  هپس از نزول آيه ظاهر نشده. بايد معّما را ب

  كند:  ىمعّما كمك م اين حلّ   هزير ب
  سوره سجده

َماء الَى اْالْرِض ثُم َيْعرُُج الَْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اْلَف َسَنٍة مِّما  يَُدبِّرُ اْالْمرَ  ِمَن الس
ونَ  ۵سوره سجده، آيه   .َتُعد  

  
   سامان دادن، است كه از عربى وارد زبان فارسى شده. "تدبير" يعنى:  تدبير" يَُدبِّر " واژهمصدر

، اداره امور. كلمات "مدير و مدبّر" در فارسى براى اداى نظم و ترتيب دادن، سر و صورت دادن
بعدًا بحث  واژهآئين. اين  يا"امر" يعنى حكم، كار، دين  واژهروند.   ىهمين مفاهيم بكار م

  خواهد شد.
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كند. سپس "امر" در   ى" زمين را از آسمان اداره م(پروردگار) "امرِ   :١ترجمه 

سوى   به—حساب شما برابر با هزار سال است بنابره ک—مّدت يك روز
  گردد.  او بر مى

خود روشن  آئينِ  نور تدبير و هدايت و حكمِت   هپروردگار زمين را ب  :٢ترجمه 
  گردد.  ىسوى او بر م  هكند. سپس آن نور در طى يك روز هزارساله ب  ىم

  از سوره سبا و ،آيات پيش
  :متمم يکديگرند ،سوره سجده

  سوره سبا
  "اْرَسْلَناكَ َما آيه "

  سوره سجده
  "يَُدبِّرُ اْالْمرَ  آيه "

زندگى مردمان،نقش پيامبر اسالم در •
خبر خوش و خبر بد (اخطار) دادن 

  .است
 "يك روز"هنگام انجام وعده پس از  •

  .رسد  ىفرا م

مردمان،  نقش يزدان در زندگى •
  .راهنمايى آنهاست

يزدان در زندگى  راهنمايِى  آثارِ  •
ناپديد  "يك روز"مردمان پس از 

  .شود  مى
  .هزار سال است "روز"طول اين  •

  بينيم، در سوره سبا مّدت روز مشّخص نشده:  ىكه م همانطور
  رسد.  ىانجام م  هبگو بعد از يك "روز" وعده ب: قُل لُكم مِّيَعاُد َيْومٍ 

  در سوره سجده، مّدت "روز" مشّخص شده:
ونَ ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اْلَف َسَنٍة  ا َتُعدمّدت آن "روز" هزار سال است : مِّم

  حساب شما.  به
اداره امور زمين است،   ه" مربوط بيَُدبِّرُ اْالْمرتوّجه كنيم كه آيه " الزم است
وسيله خداست. امور زمين را خداوند چطور اداره   هراهنمايى بشر ب  همربوط ب

 فرستد  مى بندگان  به امامان اي پيامبران وسيله  هب كه احكامى و تعاليم با كند؟  ىم
. پس از اينكه خداوند "امر" يا آئين خود را نازل فرمود، بعد از (عصر تدبير)
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تدريج تأثير آن آئين   هفرستاد، ب شوسيله راهنمايان  هاينكه راهنمايى خود را ب
زمانى معين،  گذشت . پس از(عصر عروج) شود  مردمان كم مىزندگانِى در 

سوى   هيعنى هزار سال، پرتو هدايت يزدان بكلّى از ميان آنها رخت بربسته، ب
  گردد.  بر مى ،يعنى پروردگار ،آن ۀمنبع و فرستند

زمين را از  بينيم در دوره اسالم، مدير و مدبّر جهان چند سال امور  هحال ب
آغاز  امبر اکرمپيآسمان اداره فرمود. مّدت هدايت و تدبير پروردگار از ظهور 

وفات امام يازدهم، امام حسن عسگرى، پايان يافت. امام حسن در   شده به
مّدت هزار سال، آثاِر   ههجرى قمرى رحلت نمود. پس از اين، ب ٢٦٠سال 

از پايان اين هزار  پسپرتو هدايت پروردگار در بين مسلمين نمودار بود. 
معلوم است براى حساب  .رجوع نمودآن  ۀفرستند  هآسمانى ب ۀسال، اين هدي

  را با هم جمع كنيم: ١٠٠٠و  ٢٦٠بايد  ،كردن عصر اسالم

سال رحلت امام 
  حسن عسگرى

  يك روز  
  هزار ساله

  پايان عصر  
  اسالم 

١٢٦٠=  ١٠٠٠+    ٢٦٠   

ساِل بينى شده اجرا فرمود.   " خود را دقيقًا در سال پيشۀپروردگار "وعد
آغاز تاريخ آئين بهائى است. زيرا ، ميالدى) ١٨٤٤هجرى قمرى ( ١٢٦٠

ها پنهان   "امرى" را که از ديده .نددر آن سال حضرت باب "اظهار امر" فرمود
 "هزارساله روز"هر دو مرجع فوق، عصر اسالم را برابر يك  بود ظاهر نمودند.

  كند.  ى، موضوع را كامًال روشن مآنهااند. مقايسه   دهنمو بينى  پيش

اْرَسْلَناَك اال َكافًة  َوَما  ٢٨ آيه سبا، سوره
  .لِّلناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا

"وعدۀ  توهدف پروردگار از ارسال 
بد" دادن است  ۀو "وعد "خوب

  .مردمان  هب
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  رسد؟  ىزمان "وعده" كى فرا م  ؟َمَتى َهَذا اْلَوْعدُ   ٢٩ آيه سبا، سوره

از يك روز فرا زمان وعده پس   .لُكم مِّيَعاُد َيْومٍ   ٣٠ آيه سبا، سوره
  رسد.  ىم

ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه ۵آيهسجده،سوره
  .اْلَف َسَنةٍ 

  مّدت "روز" هزار سال است.

المقدور از ذكر حديث خوددارى   ىكه ذكر شد در اين كتاب حت همانطور
شده. زيرا براى بيشتر مردمان مشكل است قضاوت كنند كدام حديث 

حديث  هزارها زيرا دارند. حّق  تا حّد زيادىدرست است، كدام نادرست. و 
  از پيامبر اسالم و امامان روايت شده كه بسيارى از آنها با يكديگر مغايرند:

  حضرت بهاءاهلل  ١شمار.  ىدر احاديث اختالف بسيار است و شبهه ب
بنابراين، برترين روش براى يافتن حقيقت اين است كه تنها قرآن را راهنماى 

زيرا از عدل پروردگار دور است كه جواب چنين مسئله خود قرار دهيم. 
مهمى را در آن كتاب آسمانى كه حاوى هزارها مطلب ديگر است براى 

استفاده از   هجويندگان راه راستى روشن نفرموده باشد. با عدم تمايل ب
يك نمونه ديگر از اين روايات كه عينًا تكرار و تأييد ذکر   حديث، نگارنده به

 اين حديث با آيات قرآنِى  ۀورزد. مقايس  ىاست، مبادرت مآيات قرآنى 
حديثى كه در  بنابرآنها يكى است.  ۀدهد كه گويند  ىروشنى نشان م  بهپيش 

  فرمودند: رسول اکرم، روايت شده، ١٠٩، صفحه ١فتوحات مكيه، جلد 
  كل يوم الف سنة مما تعد....ان صلحت امتى فلها يوم و ان فسدت فلها نصف يوم

اّمت من صالح و نيكوكار باشند يك روز خواهند داشت، و اگر فاسد باشند اگر 
  حساب شما برابر هزار سال است. بنابرهر روزى ..نصف روز.

، ٨٧شبيه حديث پيش در كتاب نجم ثاقب، صفحه  نيز حديث ديگرى
  نقل شده:
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ان صلحت امتى فلها يوم و ان فسدت فلها نصف يوم واليوم عند ربك كالف سنة 
  تعدون. مما

اگر اّمت من صالح و نيكوكار باشند يك روز خواهند داشت، و اگر فاسد باشند 
  نصف روز. هر روز نزد پروردگارت برابر هزار سال شماست.

در مرجع دّوم يعنى "نجم ثاقب" ذكر شده كه حديث پيش را پيامبر اسالم 
  آيه از قرآن بيان فرمودند: اين هنگام نزول

  ٣٤سوره اعراف، آيه   .لٌ ِلُكلِّ امٍة اجَ 
  براى هر اّمتى زمان خاّصى معين شده.

حاضرين پس از شنيدن آيه پيش پرسيدند كه اجل يا پايان عصر اسالم چه 
صالح بودن يا نبودن   هب مرتبطهنگام است. در پاسخ، حديث پيش را كه 

بار  پيامبر اکرمبينيم كه   ىبيان فرمودند. در حديث پيش نيز م استمسلمين 
يگر پيروان خويش را "اّمت" خطاب نموده و مّدت يا دوره آنها را در د

  اند.  هبينى فرمود  " پيشيك روز هزار سالهبرابر " صورت صالح بودن

  "امر" يعنى چه؟
 مانندنيز  واژه" است. اين امر" واژهاز جمله اجزاء اصلى معّماى بزرگ قرآن 

بهم  آنم، معانى است. اّما برخالف معانى خاتَ  ا" داراى چند معنمخاتَ "
هاى عربى،   هنام  اى است از لغت  هاللغات" كه ترجم  "رياض بنابراند.   هشبي

  "امر" عبارتست از: واژهيكى از معانى 
  ديانت، شريعت •
  اهلل  شريعت الهى، دين ،امراهلل •

  
   مرجع ديگر: اليواقيت والجواهر، تأليف سيّد عبدالوهاب شعرانى. (مبادى استدالل، تأليف

 .)۲۳۱, ۲۳۹اهلل سهراب، صفحات   عنايت
  بزرگترين از يكى حال اين با اند.  هبسيار بودهاى   تاريخ خود گرفتار جنگ طى در مسلمين 

  كند.  ىاند. بدين سبب صفت صالح در مورد آنها صدق م  ههاى جهان را بنيان كرد  تمّدن
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 ى "راهنمائى آسمانى" يا "آئين الهى"امعن  ه" بامر" واژهدر قرآن مجيد 

  اين آيات توّجه كنيد:  هچندين بار بكار رفته. ب
ُعوا اْمَرُهم َبْيَنُهمْ ...َوان َهِذِه امتُُكْم امًة َواِحَدةً  ۵٢- ۵٣سوره مؤمنون، آيات   .َفَتَقط  

را بين خود تقسيم —امرشان—اين اّمت شما، يک اّمت است...اّما مردمان آئينشان
  نمودند.

 الْمرَُنا ا۵٠سوره قمر، آيه   .َواِحَدةٌ َوَما ا  
  يکى است.—امِر ما—آئين ما

لََقِد اْبَتَغُوْا اْلِفْتَنَة ِمن َقْبُل َوَقلبُوْا لََك االُموَر َحتى َجاء اْلَحق َوَظَهرَ اْمرُ اهللِ َوُهْم 
  ٤٨سوره توبه، آيه   .َكاِرُهونَ 

ساختند، تا آنکه   شفته مىشدند و وضع را براى تو آ  آنها پيش از اين باعث فتنه مى
  " ظاهر شد، اگر چه آنها [از ظهور آن] اکراه دارند.امر و آئين الهىحقيقت "

ِتَي اْمرُ َربَِّك ...َهْل َينُظرُوَن اال ان   ٣٣سوره نحل، آيه   ؟ َيا
  " پروردگارت بيايد؟امرآيا جز اين انتظار دارند كه..."

  ١سوره نحل، آيه   .اْمرُ اهللِ َفَال َتْسَتْعِجلُوهُ  اَتى
 امراهللنكنيد. (نخواهيد كه  شتاب. در آمدن آن خواهد آمدموقع)   هآئين پروردگار (ب

  زودتر از موقع مقرر ظاهر شود.)

ى "آئين پروردگار" بكار رفته. موضوع "عجله" نيز امعن  ه" بامراهللدر آيه پيش "
پروردگار شتاب  "ۀمردمان در اجراى "وعد ،كه ديديم همانطورميان آمده.   هب
در ساعت معين، آن وعده  : صبور باشيد،شد  ىآنها گفته م  هكردند. ب  ىم
" از يعرج" و "يأتى" "تعجيل" "وعده" "امرخواهد رسيد. كلمات " جراا  هب

روند و ما را در حّل معّماى بزرگ آن   ىشمار م  هكلمات مهّم معّماى قرآن ب
  .دهند  ىاب يارى مكت

  
  دو سبب. اّوًال زبان   هب ،رود  ىجاى "فعل مضارع" بكار م  هگاهى "فعل ماضى" ب ،در آثار آسمانى

  پروردگار چنان حتمى است كه آينده مثل گذشته است.خدا با زبان ما متفاوت است و ثانيًا گفتار 
  بحاراالنوار، صفحه  ١٣اند. مهدى موعود، جلد   ظهور قائم مرتبط فرموده  امام صادق اين آيه را به

١٠٧٤.  
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رويداد بزرگ عصر ماست،   " در اين آيه نيز که مرتبط بهيدبراالمراصطالح "
  بکار رفته:

ُل االَٓياِت لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ    ٢سوره رعد، آيه   .يَُدبِّرُ االْمَر يَُفصِّ
[وعده]   به دهد، شايد شما  کند و آيات را توضيح مى  " را اداره مىامرپروردگار "

  ديدار پروردگارتان يقين نمائيد.

" "حكم" بگيريم، باز هم موضوع يَُدبِّرُ اْالْمرَ " ۀ"امر" را در آي واژهى ااگر معن
ْمِرهِ  َياِتيَ آورد (  ىشود. چطور پروردگار "حكمش" را م  ىعوض نم )؟ اهللُ ِبا

  پيامبرانش: ۀوسيل  به
  حضرت باب  ٢مقضيًا.قد قضى االمر و كان الحكم فى ام الكتاب 

اجرا   هب (قرآن مجيد)، هاست  كتاب ۀو حكمى كه در سرچشم " تحّقق يافتامر"
  رسيد.

كار"   شود: تا خداوند "  ىكار" بگيريم معنى جمله م  معنى "  هاگر "امر" را ب
  كار" خدا چيست؟ اداره و راهنمائى بشر.  خودش را بياورد. "

  حضرت باب  ٣انه جاء بالحق و اقضى اهلل امره كيف شاء.
 جراا  را به امرشخواست   ىظاهر شد و پروردگار آنطور كه م ]موعود[ او حقيقت  به

  رسانيد.
  حضرت باب  ٤امراهلل ظاهر شده.

  بارها بکار رفته: "يَُدبِّر " و مشتّقات "امرهاى "  در آيات حضرت بهاءاهلل، واژه
  ٥.اند ولکن قوم خود حجاب خود شده .مثابه آفتاب الئح  هظاهر و ب امر

  حضرت بهاءاهلل  

 جنوُد الّسموات  ال يقوم مع أمره .و قُضى أالمر من مدبّر حکيم کذلک أتى الحق
  حضرت بهاءاهلل  ٦.و أالرضين

تحّقق   و حکيم به مدّبر" از جانب پروردگار امرچنين حقيقت ظاهر گشت و "  اين
  زمين و آسمان مقاومت نتوانند." او لشگرهاى امرِ پيوست. در برابر "

  
  اند.  بحث شده ١٣تفصيل در فصل   آيات "لقاء" يا "ديدار" به  
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ّال اله افي قبضتك زمام التّدبير وفي يمينك ملكوت التّقدير ال  ىنت الّذانّك ا
  حضرت بهاءاهلل  ٧.نت المقتدر القديرا

ملکوت " است و در جانِب راست تو "ِزمام تدبيردر قبضه قدرت تو اى پروردگار "
  " خالقى جز تو مقتدر و قدير نيست.تقدير

ديگرى نيز هست:  ۀو آئين بهائى رابط مجيد " در آيات قرآنامر" واژهبين 
" بوده. بهائيان بهائى امرِ " تأسيْس  "آئين بهائى" از همان آغازِ  مصطلِح  لقِب 
  ."امراهلل" يا "اين امر" "امر بهائى" :گويند  ىجاى "ديانت بهائى" مغالبًا ب

از شکم مادر متولد  ظاهر  فرمايند اگر چه پيامبران به  مى کتاب ايقاندر 
  ٨" نازلند.سماوات امرشوند، اّما در حقيقت از "  مى
  توّجه كنيد: ،بهائى كه با آيات قرآن همراه شده ياتاين چند نمونه از آ  هب

ِتَي اْمرُ َربَِّك ...َهْل َينُظرُوَن اال ان   ٣٣سوره نحل، آيه   ؟ َيا
  ؟بيايدآئين پروردگارت ...آيا جز اين انتظار دارند كه

  حضرت باب  ٩ك...ك...جاء امر ربّ لقد قضى حكم ربّ 
  ..."امر" پروردگارت آمداجرا شد... پروردگارتيقين حكم   هب

  ٤٨سوره توبه، آيه   .َجاء اْلَحق َوَظَهرَ اْمرُ اهللِ َوُهْم َكاِرُهونَ 
  آشكار شده، اّما مردمان از اين حقيقت اكراه دارند.امر پروردگار  حقيقت آمده و

ْمِرهِ  ِتَي اهللُ ِبا   ٢٤سوره توبه، آيه   .َفَتَربُصوْا َحتى َيا
  بيايد. آئين يزدان تا صبر كنيد: ١ترجمه 
  .با امرش بيايد : صبر کنيد تا پروردگار٢ترجمه 

  ١٠.َقْد اَتى اْلِميقاُت َوَظَهرَ االْمرُ َوناَدى اْلُمناِد َوالناُس اْكَثرُُهْم ال َيْسَمُعْونَ 
  ت بهاءاهللحضر  

. ندا کننده ندا نمود، اّما بيشتر مردمان ظاهر شد امرزمان موعود فرا رسيد و 
  شنوند.  نمى
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ما ننطق عن الهوى وما ننزّل حرًفا من ذلك الكتاب اّال باذن اهلل الحّق اتقوا اهلل وال 
  حضرت باب  ١١.امر اهلل  في  وا تشكّ 

ن كتاب آ. حرفى از ١نه از روى ميل و هوى ،گوئيم  ىما از روى حقيقت سخن م
  شّك نكنيد. "پروردگار امر"بدون اجازه پروردگار نازل نشده. از خدا بترسيد و در 

  حضرت بهاءاهلل  ١٢يا مٔالاالرض خافوا اهلل وال تنکروا الّذى به ظهر امراهلل...
  نکنيد..." را ظاهر نموده، انکار امر خدااى مردم جهان! از خدا بترسيد و کسى که "

قابل ذكر و يا  "مرىا"چه  نصاف اگر اين ظهور اعظم را انكار نمائيداهل ااى 
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.اليق اقرار است

  

  ١سوره نحل، آيه   .اَتى اْمرُ اهللِ َفَال َتْسَتْعِجلُوهُ 
  آيد. در آمدنش عجله نكنيد.  ىموقع م  هب آئين پروردگار

  حضرت باب  ١٤...الّذكر وامرهاّن اهلل قد كتب عليك ان تسلّم 
بر تو واجب  پروردگار را امر اوباب) و حضرت  ذكر (  هتسليم شدن ب ،يقين  هب
  شمرد.  ىم

ْمِرهِ  َياِتيَ  َحتى َفاْعُفوْا َواْصَفُحواْ    ١٠٩يه آ سوره بقره،  .َشْيٍء َقِديرٌ  ُكلِّ  اهللَ َعلَى ان  .اهللُ ِبا
(تا پروردگار با امرش  بيايد امر خداتا  نمائيدرفتار  با يکديگر و گذشت با بخشش

  . پروردگار بر انجام هر كارى تواناست.بيايد)

  حضرت باب  ١٥لّما جعلنى اهلل مظهر امره...
  نمود. خود امرِ  هنگامى كه پروردگار مرا مظهرِ 

" ديگر در ميان مردمان نيست. امر"؟ براى اينکه آن "چرا امر بيايدسؤال: "
  سوى خدا باز گشته:  " آن پرتو آسمانى بهروز هزار سالهيک پس از پايان "

َماء الَى اْالْرضِ  ْمَر ِمَن السلَْيهِ    يَُدبِّرُ اْالَيْعرُُج ا ْلَف َسَنةٍ  ثُمِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه ا...
  ۵سوره سجده، آيه   
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 ساله يک روز هزار" در طى امر" آن سپس ،شود  ى" زمين از آسمان اداره مامرِ "
  گردد...  ىسوى او (خدا) باز م  به

دهد.   اتمام رسيده، پروردگار بما خبر خوش مى  " بهروز هزار سالهحال که آن "
  " که رفته بود، حال باز آمده:امرى"

  حضرت باب  لقد...جاء امر ربک...
  آمده است... امر پروردگارتيقين...  به

اعظم غافل شود، قادر بر اگر نفسى اين "امر" را انکار نمايد و از اين ظهور 
  حضرت بهاءاهلل  ١٦اثبات هيچ "امرى" نبوده و نيست.

" امربخشد كه "  ىاهى مگ  آ بما" يزدان مهربان يَُدبِّرُ اْالْمرَ "  مرتبط به ۀدر آي
" ما را تشويق َفاْعُفواْ "  مرتبط به. در آيه ثُم َيْعرُُج الَْيهِ  رود:"  ىسوى او "م  هب
 َياِتيَ  َحتى بيايد: "امر" آن تا بگرويم گذشت و بخشش  در زندگى به که كند  ىم
ْمِرهِ  اهللُ نه زمان سوگوارى. روزهاى  ،شادى و شكرگزارى است عصرِ  ناي .ِبا

اى كه از "رفتن امر" سخن گفته بود، حال   هسر آمده. همان گويند  هانتظار ب
  محّمد شاه:  ه. خطاب بگشتهرفته" باز  دهد كه "امرِ   ىخبر م بما

 ان من يوم الّذى ظهر امر ربّك لن يقبل منك شيئى و انّك انت فى ضالل و
  حضرت باب  ١٧مبين.

چيز از تو پذيرفته نشود. البتّه در  ظاهر شد، هيچ امر پروردگارت از روزى كهيقين   به
  .برى  سر مى  به آشكارى گمراهِى 

  سه مرحله يا سه عالم هست: ،در عرصه هستى

  : عالم الهىعالم حّق 
ند و ق: عالم پيامبران كه واسط بين حّق و خلامرعالم 

  الهام و هدايت يزدان ممتاز و مفتخر  هب
  هدايت پيامبرانند ه: عالم بندگان كه نيازمند بعالم خلق
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  ۵٤سوره اعراف، آيه   .اَال لَُه اْلَخْلُق َواالْمرُ 
  " از آِن اوست.امرو [عالم] " خلقبدانيد که [عالم] 
  حضرت باب  ١٨لك.اّن االمر والخلق 

  تواند. از آنِ  خلقو (عالم)  امر(عالم) 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩والخلق. فى عالم االمر
  .و خلق امر در عالمِ 

" بعثت" واژهظهور پيامبران،   هعالوه بر اين، در اديان گذشته براى اشاره ب
رود، مثًال: "زمان بعثت پيامبر اسالم." اّما در آئين بهائى   ىبكار رفته و م

" است. مثًال اظهاِر امربعثت اصًال مصطلح نيست. اصطالح معمول " ۀكلم
." سبب اظهاِر امِر حضرت بابشود: "  ىجاى "بعثت حضرت باب" گفته مب

از اين جهت است كه پروردگار موعودش را و امرش  "اظهار" ۀبكار بردن كلم
  را از مردمان پنهان نگاه داشت تا "ساعت" مقّرر و معين:

  حضرت باب  ٢٠را. "امر مستور"ظاهر كردم در آن سنه 
خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد، چه كه او بسيار  !اى دوستان !بگو

آمده و خوب آمده. بر يك دستش آب زندگانى،  "آنكه پنهان بود  "نزديك آمده. 
ده بگذاريد آنچه در جهان دي :و بر دست ديگر فرمان آزادى. بگذاريد و بگيريد

بخشد. آمده آنچه چشم روزگار   ىشود، و بگيريد آنچه را كه دست بخشش م  مى
  حضرت بهاءاهلل  ٢١مانند آن نديده.

  دو بخش از يک معّما

َماء الَى اْالْرضِ " ۀآي ْمَر ِمَن السقرآن است در  ۀترين آي  ترين و دقيق  " مهميَُدبِّرُ اْال
و  توضيحتاريخ اتمام عصر اسالم و آغاز عصر نوين. آيات ديگر همه در  ۀبار

مفيد  ،مطلب شدن روشن براى اند.  شده نازل مباركه ۀآي آن تكميل تأييد و
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" را با هم مورد نظر قرار داده َفَتَربُصوا" و "يَُدبِّرُ اْالْمرَ "  مرتبط به است دو آيه

  كنيم: مقايسه

  َفَتَربُصواْ   يَُدبِّرُ اْالْمرَ 
َماء الَى اْالْرِض  "اْالْمرَ "يَُدبِّرُ  ِمَن الس

ثُم َيْعرُُج الَْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اْلَف 
ونَ  ا َتُعد۵سوره سجده، آيه   .َسَنٍة مِّم  

" زمين را از آسمان امر(پروردگار) "
" در مّدت امركند. سپس آن "  ىاداره م

روز  ۀرود. انداز  ىاو مسوى   هيك روز ب
  برابر هزار سال شماست.

ِتَي اهللُ  ْمِرهِ "َفَتَربُصوْا َحتى َيا َواهللُ َال  "ِبا
٢٤سوره توبه، آيه   .َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

  

" (امراهلل) امرشصبر كنيد تا پروردگار "
را بياورد. يزدان مردم نافرمان را هدايت 

  .ننمايد

  دو آيه فوق در بينيم كه  ىروشنى م  هب
  اند:  تفسير و تأييد يکديگر نازل شده

  يَُدبِّرُ اْالْمرَ 
  تاريخ ظهور

  َفَتَربُصواْ 
  صبر و انتظار

دهد که در طى   اين آيه خبر مى
سوى پروردگار   هزار سال "امر" به

 رمع" آيه اين گردد.  مى باز
  دهد.  را نشان مى "اسالم

صبور خواهد که   اين آيه از ما مى
باشيم تا "امر" را خداوند بياورد، 

جانب ما باز گرداند. اين آيه   يا به
ظهور "امر" پروردگار در   مژده به

  دهد.  مىپاياِن "عمر اسالم" 

—صبر  آهنگى و توافق بين آيات الهى آشکار است. پس از تشويق به  هم
ظهور   هيزدان را بهاى   هكه وعد کند  مردمانى اشاره مى  آيه مبارکه به—"َفَتَربُصوا"
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َواهللُ َال َيْهِدي اْلَقْوَم  دارند:  در راه جستجو بر نمى گامىاما  شنوند،  ىموعود م
نافرمانى؟ قصور  كند." چه  مى. "پروردگار مردم نافرمان را هدايت ناْلَفاِسِقينَ 

كمك   هاين همه آيات كه ب كوتاهى در تحقيق و پذيرشِ  ؛در يافتن موعود
يزدان سخن  ۀوعد تحققيكديگر در نهايت روشنى از هنگام ظهور موعود و 

  گويند.  ىم
 بارهآهنگ است با آياتى كه در  چنين هم " همَفَتَربُصوا" صبر و انتظار  دستور به

" بررسى كرديم. در آن بحث ديديم كه قرآن در موارد متعّدد م النِّبيّينخاتَ "
بعد نيز خواهيم ديد  هاى  لدهد. در فص  ى"خبر خوش" م ۀمردم جهان وعد  هب

هاى الهى   هوعد وقوعمسلمين خطاب شده كه در   هكه در آن كتاب آسمانى ب
—صبر  تشويق به" باشند. خبر بزرگنكنند. در آينده در انتظار " تعجيل

  كند.  ىآهنگ است و آنها را تأييد م اين آيات هم ۀبا هم—"َفَتَربُصوا"

  هزار ساله پاياِن روزِ 
  و آغاز عصرى تازه

يعنى اتمام  ،يزدان ۀنيز زمان اجراى وعد ىديگر ۀپيش، آي آياتعالوه بر 
  كند:  ىر اسالم و طلوع عصر نوين را معين ممع

ْلِف َسَنٍة مِّما  َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِباْلَعَذاِب َولَن يُْخِلَف اللُه َوْعَدُه َوان َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكا
ونَ  ٤٧سوره حج، آيه   .َتُعد  

" ۀخواهند كه "عذاب" را زودتر بفرستى. پروردگار هرگز در انجام "وعد  ىمردمان م
  حساب شماست.  هبرابر هزار سال ب تخود قصور نكند. هر روزى نزد پروردگار

" با هزار" " يعنىاَلف" " ووعده" واژۀاى است كه در آن دو   هپيش تنها آي ۀآي
در طى يك آيه حائز اهميت بسيار  واژهاند. همراه بودن اين دو   ههم بكار رفت

  .دهد  يارى مىاست و ما را در حّل معّما 
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بخصوص دوام اسالم، آيات پيش، "حّل معّماى قرآن"  به کاز نظر كم

 فوق ۀ. در آي) مقام اّول و دّوم را حائزندَيْسَتْعِجلُوَنَك ِباْلَعَذاِب و ( )  يَُدبِّرُ اْالْمرَ   (
  اند:  ههاى مهّم با هم بكار رفت  هو نشان ها  واژهاين همه  از سوره حج،

  مردم در انجام وعده ۀ: عجلَيْسَتْعِجلُوَنَك  •
  كنند  ى: سرنوشت و سزاى مردمانى كه انجام وعده را انكار مَعَذاِب  •
  ظهور موعود ۀ: وعدَوْعَدهُ  •
ْلِف َسَنةٍ ...َيْوًما • يك روز هزار ساله  : مّدت انتظار تا انجام وعده مساوىَكا

  است
) ٢٨- ٣٠ اتآيات قرآن، (سوره سبا، آي بنابركه از پيش گذشت،  همانطور

اين وعده  ،گوييد  ىاگر راست م" :گفتند  ىپيامبر اسالم و مسلمين م  هب انمردم
 پاسخ). ؟َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقينَ ( "؟اجرا خواهد رسيد  بهكى 
لُكم مِّيَعاُد ( رسد.  ىكه زمان انجام وعده پس از يك روز فرا م بود اينآنها 

اين بار  كردند.  مىرا مطرح  سؤالهمين  ان" مردمَيْسَتْعِجلُوَنَك " ۀ). طبق آيَيْومٍ 
گفتند:   مىهم آثار شّك و شبهه در پرسش آنها آشكار است. در مورد قبل 

عذاب گويند: "  ى" اين بار م؟استگويى، هنگام انجام اين وعده كى   اگر راست مى"
ثابت  بماخودت را  ۀ" يعنى هرچه زودتر راست بودن وعدرا زودتر بفرست.

  كن.
  دهد كه شتاب از جانب منكرين و مسخره كنندگان است:  ىزير نشان م ۀآي

  ١٨سوره شورى، آيه   .َيْسَتْعِجُل ِبَها الِذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِبَها
  كنند.  ى" (وعده) ندارند در وقوع آن شتاب م"ساعت كسانى كه ايمان به
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  بخش براى گروهى  خبرى شادى
  براى گروهى ديگر افزا  و خبرى غم

بسيارى از  در "وعده" جاىب "عذاب" واژه بردن بكار بحث شد، كه همانطور
دهند   مى متعلي ،از جمله قرآن ،هاى آسمانى  هاين سبب است: نوشت  هب آيات

و  بخش  آئين جديد، خبرى بس شادى  مؤمنين بهکه تحقق وعده الهى براى 
  است.فزا  براى منکرين آن آئين خبرى بس غم

قل انّه لَمآُء الوصال للّذين أخذهم ظمأ الفراق و عذاب للّذينهم أعرضوا عن الحّق 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢أال أنّهم قوم مدحضون.

دچارند. و " فراقتشنگى "  " براى مردمانى است که بهوصالبگو! او سرچشمه "
يقين بدانيد که آنها   تابند. به  " است براى مردمانى که از حقيقت روى مىعذاب"

 مقدارند.  گروهى خوار و بى

) اين نكته را كامًال ٢٨- ٣٠ اتآياتى كه از سوره سبا از پيش ذكر شد (آي
كنند. خوبست براى روشن شدن مطلب، نكات آن آيات را بررسى   تأييد مى

  كنيم.
ما تو ". هدف از ارسال پيامبران: اْرَسْلَناَك اال َكافًة لِّلناِس َبِشيًرا َوَنِذيًراَوَما  .١

خوب)  وعدۀ( خبر خوشمردم  ۀهم  هرا نفرستاديم مگر براى اينكه ب
 ).يا وعدۀ عذاب بد وعدۀ( "اخطاربدهى و 

 "است؟كى  وعدهزمان اين ". سؤال مردم: َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعدُ  .٢
  "رسد.  ىوز مر پس از يك وعدهبگو زمان ". جواب: قُل لُكم مِّيَعاُد َيْومٍ  .٣

سپس  كنند،  مى بد نيك و ۀوعد ذكر آغاز اين آيات در ،بينيم  كه مى همانطور
 نتائج متضاد براى ،وعده را. معلوم است انجام وعده اجراى ذكر زماِن 

  دارد. انمردم
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دهند كه انجام "وعده" يزدان سبب سقوط   ىآيات قرآنى ديگر نيز شهادت م

مقام بعضى از مردمان (يعنى منكرين موعود) و ترّقى مقام ديگران (يعنى 
  موعود) است:  همؤمنين ب

  ١- ٣ اتسوره واقعه، آي  .َخاِفَضٌة راِفَعةٌ  لَْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبةٌ  اَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ 
اى است كه   هآيد. وقوع آنرا انكار نتوان نمود. واقع  ىهنگامى كه آنچه بايد بيايد م

  سبب سقوط گروهى از مردمان و باعث بلندى مقام ديگران خواهد شد.

پرسيدند   مى مسخره صورت  هب رسول اکرم از مردم اصلى: مطلب  هب برگرديم
بد) راست است، آنرا زودتر بفرست تا ما  ۀ" (يا وعدعذاباگر اين " :كه
اين بار نيز جواب آنها عينًا همان است كه در سوره سبا  ؟بينيم چطور است  به

" يك روز هزار سالهنازل شده بود. يعنى اين "عذاب" براى منكرين پس از "
 آيه از دهد كه اين دو  ىظاهر خواهد شد. شباهت كامل بين دو پاسخ نشان م

  اند.  هشد نازل سؤال يك  هب جواب در سبا سوره و حجّ  سوره دو
دو  ۀكند، با ترجم  ى" معذابزير را نيز كه صحبت از " ۀمناسب است آي

  مرجع ديگرى كه از پيش مطرح شد مقايسه كنيم:
ِتَينُهم َبْغَتًة َوُهْم َال  َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِباْلَعَذاِب َولَْوَال اَجٌل مَسمى لََجاءُهُم اْلَعَذاُب َولََيا

  ۵٣سوره عنكبوت، آيه   .َيْشُعرُونَ 
خاطر اين نبود كه موعد و زمان   ه" را زودتر بفرستى. اگر بعذابكه " خواهند  ىم

آمد. البتّه   ى" بر آنها معذاب" معين شده، (هم اكنون) "عذابمعينى براى وقوِع "
  ناگهان خواهد آمد و آنها نخواهند فهميد.

  پيش را با اين آيات كه قبًال مطرح شده مقايسه كنيد: ۀآي
گيرد، يا "ساعت" ناگهان و بدون   ىلهى آنها را فرا ما پرده عذابآيا از اينكه 

  ١٠٧سوره يوسف، آيه   كنند؟  ىشود، احساس امنيت م  ىاهيشان بر آنها وارد مگ  آ

گاه در انجام وعده خود   " را زودتر بفرستى. پروردگار هيچعذابخواهند كه "  ىم
  شماست. حساب  هب سال هزار برابر تقصور نكند. هر روزى نزد پروردگار

  ٤٧ آيه حج، سوره  
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هاى زير را در   هو نشان ،گويند  ى" سخن معذابآيات پيش همه از آمدن "

  ارند:د  ىر مظهور آن اظها بارۀ

  شما عجول هستيد •
  خواهد آمد در زمان مقرر و مقدر"عذاب"  •
  ناگهان خواهد آمد •
  مردم نخواهند فهميد و نخواهند شناخت •
." يعنى برابر يك روز استهزار سال در نزد پروردگار زمان: " معّماِى  •

براى خدا هزار سال مّدت كوتاهى است. بايد  ،شما صبر نداريد
تا هنگام وعده فرا رسد. پس از اتمام اين روز هزار ساله،  صبور باشيد

  زمانش خواهد رسيد.
  شده: نيز تأييد مزامير داودمساوى بودن "يك روز" با "هزار سال" در 

  گذشت. کهروز است  يکار سال برابر زيرا در نظر تو (پروردگار) هز
  ٤، آيه ٩٠مزامير داود، فصل   

را  موعود دو فقره آخر سال ظهور قائمدر مراجع اسالمى يك حديث هست كه 
كند. اهميت اين حديث بيشتر در شباهت آن است با آيات   ىمشخص م
همين سبب بجاست آنرا مورد بررسى قرار دهيم. اين حديث از   هقرآن. ب

"فصل الخطاب" صفحه  مراجع مختلف از جمله در ر صادق درامام جعف
  روايت شده: ،در باب احوال ظهور مهدى ١٢٦

  
  صبرى مردمان اين   ىهاى ب  هنمونصبرى است. از جمله   ىيكى از نقاط ضعف بشر، عجله يا ب

است كه در دوره ظهور هر پيامبرى، منتظرند كه ناگهان بدون زحمت و كوشش جهان بهشت برين 
  كند:  ىاين ضعف انسانى اشاره م  هب مجيد گردد. قرآن

نَساُن َعُجوالً  ١١، آيه اسرائيل  بنىسوره   . (انسان عجول است).َوَكاَن اال  
مستلزم صبر و هّمت بسيار است. راهنمايى و بخشش از  ،آزادىتكامل بشر و تأسيس صلح و 

 خداست، اطاعت و كوشش از ما.
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   كره.  يظهر فى الستين امره و يعلو ذ

  شود.  ى" (امر خدا) ظاهر و ذكرش بلند مامرش، "٦٠در سال 
اى است در آينده.   هانجام وعد  همعلوم است گفتار امام جعفر صادق مربوط ب

" امر" ناميده شده، در اينجا هم "امركه در قرآن اين وعده "ى همانطور
بكار  ها"ذكر" نيز در آيات قرآن در مورد اين وعده بار ۀخوانده شده. كلم
  مطرح خواهد شد. تفصيل  به هاى بعد  رفته كه در فصل

" امرالّزمان را "صاحب   ، صاحبنيز ديگرامام جعفر صادق در حديثى 
  اند:  ناميده

  ٢٣اصغرنا سنًّا. صاحب هذاالمر
  سنّش از ما کمتر است. امرصاحب اين 

  " فرمودند.اظهار امرسالگى " ٢۵حضرت باب در سن 
ظهور موعود عصر ما در قرآن ذكر شده، در  ۀهايى كه در بار  ههمان نشان

ميان آمده. مثًال در انجيل بارها اعالن شده   هب ديگر نيزآسمانى  هاى  کتاب
دزد در شب در حالى كه مردم خوابند خواهد كه موعود خدا ناگهان چون 

آمد و آنها نخواهند فهميد. در آثار آسمانى اّمت اسرائيل نيز ذكر شده كه 
). ٢، آيه ١٣معبد خود وارد خواهد شد (مالكى، فصل   هموعود ناگهان ب

كنند،   ىمربوط م ١٢٦٠سال   هكه آيات قرآن سال ظهور را سه بار ب همانطور
و مسيحيان نيز عينًا همين تاريخ را شانزده بار از  وديانيههاى آسمانى   كتاب

  .كنند  ىرا عينًا ذكر م ١٢٦٠حتّى عدد كنند.   ىهاى مختلف اعالن م  هرا
آنان قدرت خواهم داد تا...براى مّدت   من دو شاهد خود را خواهم فرستاد و به

  ٣آيه ، ١١مکاشفات يوحنا، فصل   گوش مردمان برسانند.  روز پيغام مرا به ١٢٦٠
  

  العصمة والرجعة. نقل از "بشارات كتب آسمانى" تأليف  ،جوامع الكلم ،راجع ديگر: غايةالمرامم
تأليف اشراق خاورى، صفحات  ،٢جلد  همچنين: قاموس ايقان، .۵٤حسام نقبائى، صفحه 

، صفحه ١، ترجمه فارسى؛ جنّات نعيم، جلد ٣٠٣، صفحه ١٣بحاراالنوار، جلد  ؛٨٨٠-٨٨١
١٩٩.  



  ١٨٨  بهاءاهلل در قرآن  

اسرائيل و حضرت مسيح درباره ظهور "امر   هاى دقيقى که پيامبران بنى  نشانه
ها و تحّقق آنها را در   بينى  اند بسيارند. بسيارى از اين پيش  بهائى" داده

زبان   به—صفحه ١۵٠٠بيش از —ظهور آئين بهائى، نگارنده در سه جلد
  ام:  انگليسى نگاشته

• I Shall Come Again 
• Lord of Lords 
• King of Kings  

 آسمانى " ناميده شده، در آثارروز عذابدر قرآن روز موعود، "همانطور که 
  " خوانده شده:روز مجازات" نيز آن روزمسيحيان 

هايى است كه از پيش   مجازات" است. هنگام انجام "وعده"" زيرا اين زمانِ 
  )٢٢، آيه ٢١، فصل لوقاانجيل ( ححضرت مسي  نوشته شده.

) ١-٢ ات، آي٦١(اشعيا، فصل  يهودياننيك و بد در آثار مقّدس  ۀدو وعد
اى است روشن بر   هآسمانى نشان هاى  نوشتهنيز اعالن شده. شباهت بين 

  آنها يكى است. ۀاينكه گويند
بارها  عصر ما،موعود  منكريِن  حضرت باب نيز موضوع مجازاِت  آياتدر 

  تكرار شده:
يا اهل االرض فو ربّكم انّكم ستفعلون ما فعل القرون فانذروا انفسكم بانتقام اهلل 

  ٢٤اّن اهلل قد كان على كّل شيئى قديرًا.فالكبير االكبر 
هاى پيشين خواهد بود.   رفتار شما مانند رفتار نسل !خدا سوگند  هاى مردم جهان، ب

جميع امور   هه پروردگار باز انتقام خدا كه بسيار شديد است بر حذر باشيد. البتّ 
  غالب و قادر است.

  كنند:  ىوقوع "عذاب" م  هاين آيات قرآن نيز اشاره ب
  

  اند.  فارسى ترجمه نشده  اين کتابها هنوز به 



    : تاريخ اتمام عصر اسالم و هنگام انجام وعدۀ خدا٧فصل   ١٨٩
ِبينَ ...َما لَُه ِمن َداِفٍع  ن َعَذاَب َربَِّك لََواِقعٌ اِ  الِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض  َفَوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ِللُْمَكذِّ

    ٧  - ١٢ اتسوره طور، آي  .َيْلَعبُونَ 
واى بر چكس مانع آن نتواند شد...و هي ،پروردگار واقع خواهد شد "عذابالبتّه "

كسانى كه در آن روز حقيقت را دروغ انگارند و سرگرم توهمات و خياالت خود 
  شوند.

  ٢٥ظهور قائم است:  بنابر حديثى از "بحاراالنوار"، اين آيه مرتبط به
ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب الَى امٍة  خِْٔن اَِتيِهْم لَْيَس َول مْعُدوَدٍة لَيُقولُن َما َيْحِبُسُه اَال َيْوَم َيا

  ٨سوره هود، آيه   .َمْصرُوًفا َعْنُهْم َوَحاَق ِبِهم ما َكانُوْا ِبِه َيْسَتْهِزُؤونَ 
يقين خواهند گفت: "چه چيز آن را از تحّقق   را مّدتى تأخير اندازيم، به عذابو اگر 
آنان برسد، آن را بازگشتى نيست. (وقوع   به عذابيد، روزى که دارد؟" بدان  باز مى

  اند، گرفتارش خواهند گشت.  کرده  آن حتمى است.) و آنچه را مسخره مى

  هايى چند از معّماى  هنكت
  بزرگ قرآن
  قرآن را آيات مناسب است چند نکته از

  بينيم:  هبا هم ب اند  بهم مرتبطكه  

  فرستد.  ىم پيامبرى گاروردپر اّمتى هر براى  :رُسولٌ ِلُكلِّ امٍة   ٤٧-٤٩ يونس،

  هر اّمتى عمرى دارد  :ِلُكلِّ امٍة اَجلٌ   ٤٧-٤٩ يونس،

َوَما اْرَسْلَناَك اال َكافًة   ٢٨- ٣٠سبا، 
  :لِّلناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا

همه   هبم كه اي  هتو را براى اين فرستاد
  بدهى خبر خوش و اخطارردم م

  رسد؟  ىم فرا موقعچههوعداينزمان  :َمَتى َهَذا اْلَوْعدُ   ٢٨- ٣٠سبا، 

  رسد  ىيك روز م گذشت وعده پس از  :لُكم مِّيَعاُد َيْومٍ   ٢٨- ٣٠سبا، 



  ١٩٠  بهاءاهلل در قرآن  

ِمْقَداُرُه اْلَف َسَنٍة مِّما   ۵سجده، 
ونَ  َتُعد:  

  طول روز هزار سال است

از جانب پروردگار و  "امرظهور و نزول "  حضرت باب، به در بسيارى از آياِت 
  تحّقِق وعدۀ کتابهاى آسمانى اشاره شده:
  حضرت باب  ٢٦يا ايّهاالناس قد جائکم االمر من الرحمن.

  " از جانب پروردگار شما آمده است.امراى مردمان! "
  حضرت باب  ٢٧و انا نحن قد نزلنا االمر من بينکم لتعرفوا بارئکم الّذى خلقکم...

خود را  القوسيله انسانى) از ميان شما نازل نموديم تا خ  " را (بهامريقين ما "  به
  بشناسيد...

  حضرت باب  ٢٨يا عبدالرحمن تاهلل لقد جائکم االمر من عنداهلل.
  " از جانب پروردگار براى شما آمده است.امرخدا سوگند! "  اى بندۀ يزدان! به

الى اهلل اهلل في الّسموات واالرض فمن شاء اتّخذه   صراط لهو الحّق  اّن هذا
٢٩.علم الكتاب شهيًدا  عنده ين القيّم وكفى باهلل ومن دّ اّن هذا لهو ال بالحّق سبيالً 

  حضرت باب  
يقين اين حقيقت است، اين راهى است كه يزدان براى ساكنان زمين و آسمان   هب

رساند در پيش گيرد.   ىخدا م  هراهى كه او را ب خواهد،  مىمقّرر فرموده. پس هر كه 
خداست. شهادت پروردگار، و كسانى كه داراى علم كتابند  تينِ البتّه اين آئيِن راس

كافى است.



 

  
  چهارمبخش 

  همزمان پيامبرِ  ظهور دو  وعده به
  

  شامل دو فصل:
  نام  به ظهور دو موعود  وعده به .۱

 “خبر بزرگ”و  “بزرگ كر ذ”
  دو پيامبر يگانه و هميار .۲

  
  ١است. اين آن نبأ عظيمى است که در جميع کتب مذکور و مسطور

  حضرت بهاءاهلل  

 ىوكّل مفاتيح النّيران ف ىيمين ىاهلل كّل مفاتيح الرّضوان ف  جعل  قد
  حضرت باب  ٢.ىشمال
و کليدهاى  ،کليدهاى بهشت را خداوند در دست راست من نهاد ۀهم

  دوزخ را در جانب چپ من.
  حضرت باب  ٣.اننى انا القائم الّذى انتم بظهوره توعدون

  شما داده شده.  ظهورش به وعدۀ هستم کهمن همان قائمى 



 



 

  
٨  

  
  نام  هب ظهور دو موعود  وعده به

  “خبر بزرگ”و  “بزرگ كر  ذ”
  ٦٧سوره انعام، آيه   .لُِّكلِّ َنَبا مْسَتَقر َوَسْوَف َتْعلَُمونَ 

  د دانست.يخواه ىمقّرر است. بزود ىني" زمان معىهر "خبر ىبرا
ذكراهلل و كتابه هذا فقد اطاع اهلل و اوليائه بالحق و قد يا اهل االرض من اطاع 

  حضرت باب  ٤كان فى االخرة من اهل جنّة الرضوان عنداهلل مكتوبًا.
پروردگار و  " و كتابش پيروى كند، ازذكر خدااى ساكنان زمين! هر كس از "

برين  حكم يزدان از ساكنان بهشت  هب جهان جاودانبرگزيدگانش پيروى كرده و در 
  است.

 بر" ثبت شده كه بناىدهند كه در دفتر روزگار "خبر  مىنشان  ىآسمان ياتآ
" خبرن "يست از مردمان پنهان ماند. ايبا  ىن ميمع ىپروردگار تا زمان ارادۀ

آور كه   ىاست تازه و شاد ىخ بشر است. خبريدر تار رويدادن يبزرگتر  اشاره به



  ١٩٤  بهاءاهلل در قرآن  
نام   هبارها ب ىآسمان ياتآ ، دررويدادن يده. از ايچشم روزگار مثلش را ند

  اد شده.ي" خبر بزرگ" و "خبر خوش"
  حضرت بهاءاهلل  ٥.االعظم عن هذا النّبأ ان يمنعکم ذکر النّبيّ  ايّاکم

  ] باز دارد.  " [بزرگترين خبرنبأ اعظم] شما را از اين "  " [خبرآورنبىمبادا ذکر "
هر لقب " بيش از ذکرحضرت باب، لقب "  در قرآن مجيد، در اشاره به

  ديگر بکار رفته. در آيات حضرت باب نيز اين لقب بارها تکرار شده:
االمر فانّا بالحّق  الحّق لحّق من عنداهلل...والتقفوا لمحة عين على فانّه تاهلل

 سنسئلنکم عن الّسمع والبصروالفؤاد واّن امراهلل من عندالّذکر قد کان فى امّ 
  حضرت باب  ٦الکتاب مقضيًّا.

اى در پذيرش اين امر و   ا او حّق است و از جانب خداست...لحظهخد  سوگند به
گوش و چشم و قلب —آئين مکث نکيند. ما شما را مورد سؤال قرار خواهيم داد

  شده. مقّدردر مادر کتابها [قرآن]  "کر  ذ"شما را. ظهور امر خدا از جانب 
بالحّق...واّن وعد ربّکم انى انااهلل الّذى ال اله اّال هو قد اقمت الّذکر لنفسى 

الرّحمن لحّق و هواهلل کان على کّل شيئ شهيدًا...فقل اّن حّجتى هذاالکتاب من 
  حضرت باب  ٧عنداهلل فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر...

" را از جانب خود کر  ذخدائى که جز او خدائى نيست. من "—من پروردگارم
شما درست است. خداوند بر هر چيزى يقين وعده پروردگار رحمان   برانگيختم...به

شاهد است. پس بگو: "دليل من اين کتابى است که از جانب خداست. هر که 
  "خواهد کافر شود...  خواهد ايمان آورد، و هرکه مى  مى

ن اسرار ياست. سوره صاد از جمله منابع ا ىقرآن منبع اسرار و حكمت اله
" مژده خبر بزرگا "ي" يمنباء عظن "يا ظهور  هن بار بياست. آن سوره چند

كند   ىاد مي" ذكرنام "  هب ىگرين از ظهور موعود ديدهد. سوره صاد همچن  ىم
دن آن "خبر بزرگ" يشن ىاست تا مردمان برا ىادآوريكه هدفش "تذّكر" و 

  آماده شوند.
  

  ين" بين مسلمين.معنِى معموِل "خاتم النّبيّ   اشاره به 



    “خبر بزرگ”و  “بزرگ ذكر ”نام   ظهور دو موعود به وعده به :٨ل فص  ١٩٥

 

ترين   همانطور که در اين فصل خواهد آمد، "ذکر" و "ذکر بزرگ" از مهم
  شود:  صاد اينطور آغاز مى القاب حضرت باب است. سوره

ْكرِ    ١سوره صاد، آيه   .ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّ
  است. "ذكرقرآن كه شامل (موضوع) "  ه"صاد" قسم ب

  شود:  ىن بار تكرار ميامبران عصر ما چنديسوره، دو لقب پ ىدر ط
ِّْلَعالَِمينَ    ٨٧سوره صاد، آيه   .اْن ُهَو اال ِذْكرٌ ل

  مردم جهان. ى" براذكرىست مگر "ياو ن: ١ترجمه 
  همۀ مردم جهان. تذّكرم و يتعل ىشود مگر برا  ىاو فرستاده نم :٢ترجمه 

 َعِظيمٌ    ٦٧-٦٨ اتسوره صاد، آي  .انتُْم َعْنُه ُمْعِرُضونَ  قُْل ُهَو َنَبا
  د.ي" است. (اّما) شما از او روگردانخبر بزرگبگو او "

 
ٍ
ُه َبْعَد ِحين   ٨٨صاد، آيه  سوره  .َولََتْعلَُمن َنَبا

  د دانست.ي" خواهىاو را بعد از "مّدت "خبرن "يقي  هب: ١ترجمه 
  د.يد شني" خواهىظهورش را بعد از "مّدت خبرالبتّه : ٢ترجمه 

" نباءنام "  هدر قرآن ب ىا  ههمتا، سور  ىكتا و بي رويدادن يبزرگ داشت ا ىبرا
  " نازل شده است:خبرا "ي

 َيَتَساءلُونَ  َعم  
ِ
 َكال  ثُم  َسَيْعلَُمونَ  َكال  ُمْخَتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  الِذي اْلَعِظيمِ  النَبا  َعن

  ١- ۵ اتسوره نباء، آي  َسَيْعلَُموَن.
در اين باره با هم  ".خبر بزرگكنند؟ در باره "  ىدر باره چه گفتگو و مباحثه م

  اختالف نظر دارند. البتّه زود است كه بدانند. البتّه البتّه خواهند دانست.
 پيامبرى آمدِن  نويدِ "خبر خوش" و "خبر بزرگ"  ان معتقدند كه وعدۀيبهائ

. بنابر ه استارمغان آورد  هنوع بشر ب ىن خبر را براين و بزرگترياست كه برتر
  .شکوفا شده و ديدار ديامبهاِر سر آمده، و   هر بانتظا وعده و ن خبر، زمانيا

  
   معانى کلمه "ذکر" طبق يوسفعلى مفّسر اسالمى: تذّکر، تعليم، نصيحت، اخطار، کالم يا پيام

  خدا، شريعت.



  ١٩٦  بهاءاهلل در قرآن  
اى بندگان! سزاوار اينکه در اين بهار جانفزا از باران نيسان يزدانى تازه و خرّم 
شويد. خورشيد بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايه گسترده. با بهره کسى که 

  حضرت بهاءاهلل  ٨بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت.  خود را بى

فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز   آواز بلند مى  به [خداوند] نياز  بى
پيروزى اين روز پى برى، از جهان و   نهان پديدار شده، اندوهگين مشويد. اگر به

  حضرت بهاءاهلل  ٩کوى يزدان شتابى.  آنچه در اوست بگذرى و به

کجاست گوشى که ؟ دوست شيرين است، کو کسى که بيابداى بندگان! سخن 
ست کسى که امروز با دوست پيوندد و از هر چه جز اوست در رهش بشنود؟ نيکو

  حضرت بهاءاهلل  ١٠.پاينده راه يابد مينوى  هبگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه بيند و ب

. كوشش و پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى است، ىن بهائيآئ
نشان  همه ىپروردگار. آثار آسمانت از يت و هداياز ما، حما کاوش

از جهان برافتد، نوع  يىده كه رسم جنگ و جدايدهند كه زمان آن رس  ىم
 ىگر تمّدنيكدي ىاري  هزند، و بياميش با هم بيبشر در كمال آرامش و آسا

  ن و استوار در سراسر عالم برقرار سازند.ينو
  حضرت بهاءاهلل  ١١ر.يم الخبيلعلا اهللن بذكره كتب يتز ىم الّذياّن هذالنبأ عظ اهللقل ت

اه گ  آپروردگار دانا و  گفتارذكرش   ه" است كه بخبر بزرگىخدا سوگند، اين "  هبگو! ب
  زينت يافته.

كه حضرت رحمن در  ىظاهر شد آنچه در كتب موعود بود. اوست...خبر بزرگ
  حضرت بهاءاهلل  ١٢آن بشارت فرموده.  هفرقان [قرآن] ب

  حضرت بهاءاهلل  ١٣ن.يواالمم اكثرهم من الغافلباء االعظم النّ  ىقد ات
  اند. شتر مردمان غافلي" آمده، اّما بترين خبربزرگ"

  حضرت بهاءاهلل  ١٤ فى الفرقان بالنّبأ العظيم....انّه هو الّذى سّمى
  خوانده شده. نبأ عظيماو کسى است که...در قرآن 
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اهلل"   "قائم" و "روحنام   احاديث نيز مانند قرآن ظهور دو موعود عصر ما را به
  کنند، از جمله اين حديث:  تأييد مى

اگر يک روز از عمر دنيا باقى باشد، خداوند آن را چندان طوالنى گرداند تا 
اهلل فرود آيد و پشت سر او نماز   فرزندم مهدى در آن ظاهر شود. پس عيسى روح

  ١٥گذارد.
"حسين" رجعت   اهلل، اشاره به  جاِى رجعِت روحبعضى از احاديث ب

  کنند، از جمله اين حديث از حضرت صادق:  مى
  ١٦فقيل له من اول من يخرج؟ قال الحسين يخرج على اثر القائم.

کند کيست؟ فرمود: حسين که بعد از   او گفته شد: نخستين کسى که ظهور مى  به
  شود.  قائم ظاهر مى

بن ذکريا، مردمان را براى ظهور حضرت مسيح   همانطور که حضرت يحيى
بر عهده داشتند. از  را نيز چنين نقشى—ذکراهلل—ه نمود، حضرت بابآماد

  اين جهت، ميان آئين بهائى و مسيحيت شباهت بسيار هست.

  اختالف نظر در باره
  "خبر بزرگ"

دهد كه در موضوع "خبر بزرگ" مردمان اختالف نظر   ىبما خبر م سوره نباء
  خواهند داشت:

  ٢-٣ اتسوره نباء، آي  ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن.الِذي  النَبا اْلَعِظيِم  ...
  " كه در باره آن مردمان اختالف نظر دارند.خبرى بزرگ..."

ن مردمان يد، اختالف نظر بيدخواهيم كهف"  سورهات "يهمانطور كه در آ
از همان آغاز ظهورش تا كنون ادامه داشته و دارد.  ىن بهائيآئ در بارۀ



  ١٩٨  بهاءاهلل در قرآن  
آنان  ىا "فرقۀ ضالّه مضلّه" خوانده، در نابودان رياز مسلمانان بهائ ىبعض
د آزاد گذاشت تا يان را بايگر برآنند كه بهائيد ىكوشند. گروه  ىده و ميكوش

ن هم قدم فراتر يگر از ايد ىا  هپرستش پروردگار پردازند. دست  هل خود بيم  هب
 ىو آباد ىرا باعث ترقّ ينمود، ز ىاريان يبهائ  هد بيند: بايگو  ىنهاده، م

ن اختالف، سخن يدر آثار خود بارها از ا اهللحضرت بهاءاند.   عالم
  ند:يگو  ىم

بذالك النّداء بّشرت العباد بظهورك االعظم و امرك االتّم فلّما ظهر اختلفت االمم 
  حضرت بهاءاهلل  ١٧االرض والّسماء. ىو ظهر االنقالب ف
. ىكامل خود مژده دادن يو "امر" و آئ اعظمظهوِر   هبا آن "ندا" ب[اى پروردگار:] 

ن و يها گشت و سبب انقالب در زم  آشكار شد، موجب اختالف اّمت ىاّما وقت
  آسمان.

ا قوم ال ين. قل ياالبداع ان انتم من الّسامع ىقل قد ظهر فضل ما سبقه فضل ف
  حضرت بهاءاهلل   ١٨ن.يكم و ال تكونّن من المعرضيه و ال تتّبعوا هويتختلفوا ف

گوش   هاگر ب—نداشته و نظير سابقه نمودار گشته كه در عالم ىبگو! فضل و مرحمت
د. ياختالف و مجادله نپرداز  هن ظهور بيا باره مردمان در ىد. بگو! ايشنوا بشنو

  د.ين بر مگردانين آئياز ا ىو رو ،ديخواست خود را نپرست
ع بوده، بلكه يمسلمانان شا مياننه تنها  ىن بهائياختالف نظر در مورد آئ

رفتار مردم   هب ىا  هف و تازيصورت لط  هب نباءان. سوره ياد روان همۀيپ ميان
  كند.  ىعصر ما اشاره م

  بکار رفته: ادو معن  ه" بنباء عظيم، "مجيد در قرآن
  ام بزرگيخبر بزرگ، پ •
  بزرگ ام آورِ يبزرگ، پ خبر آورِ  •

  كند:  ى"خبر" م ه اشاره بهين آيا



    “خبر بزرگ”و  “بزرگ ذكر ”نام   ظهور دو موعود به وعده به :٨ل فص  ١٩٩

 

  ٢-٣سوره نباء، آيات   .ُمْخَتِلُفونَ الِذي ُهْم ِفيِه  النَبا اْلَعِظيمِ 
  " اختالف نظر داردند.آن  "" كه مردمان در بارۀ خبرى بزرگ"

  كنند:  ىام آور" ميا "پي"خبر آور"   هات اشاره بين آيا
 َعِظيمٌ    ٦٧سوره صاد، آيه   .قُْل ُهَو َنَبا

  " خبر بزرگ است.او "بگو 
  ٨٨سوره صاد، آيه   .َولََتْعلَُمن َنَباهُ 

  د.يد شني" را خواهاو"ظهور  خبرن يقي  هب
  بنابر روايتى از امام صادق:

اين آيه   گردد مگر آنکه اهل يقين درباره او شک کنند. و به  [موعود] ظاهر نمى
بزرگ" است و  (او "خبر ١٩تمسک فرمود: قل هو نباء عظيم انتم عنه معرضون.

  ).يدشما از او رو گردان

امبر" يا "پي"خبر آور"  ِى معن  هگ" را بز "خبر بزريات، حضرت باب نين آيدر ا
  اند:  هبکار برد

يا قرّة العين قل انّي انا النّبأ العظيم الّذي قد كان في اّم الكتاب مذكوًرا قل 
  حضرت باب  ٢٠.وكفى باهلل الحّق شهيًدا...اختلفوا الكّل فيّ 

سرچشمۀ " هستم كه در خبر بزرگى) بگو: البتّه من آن "اهللبهاءن" (يقّرة الع" ىا
من اختالف نظر  باره همۀ مردمان در :ان آمده. بگويم  هها (قرآن) ذكرش ب  كتاب

  است. ىزدان كافيدارند...شهادت 
ن مشغول ين آئيا تا بحال، مردم جهان در بارۀ ىن بهائيش آئيداياز آغاز پ

است  ىحدّ   هب ىبهائ نيبحث و جدال بوده و هستند. تفاوت نظر در بارۀ آئ
گر از يد ىاند، و جمع  هان را واجب شمردين كشتن بهائياز مسلم ىكه جمع
 اند. تنها در قرِن   هن نثار نمودين آئيا  همان بيخاطر ا  هن جان خود را بيمسلم

حضرت   هبزرگ اسالم ب ىچهارصد نفر از علما  هك بي، نزدىن بهائيآئ اّوِل 
در اثبات مقام آن موعود  ها  مان آوردند. آن مؤمنان فداكار كتابيباب ا



  ٢٠٠  بهاءاهلل در قرآن  
ن ينش پرداختند. چنيآئ اشاعۀ  هنگاشتند، و با وجود خطر، با كمال شهامت ب

از جانب علما،  ىن گذشت و فداكاريا، و چنياز راحت و عّزت دن ىوارستگ
  ر نداشته.يخ بشر هرگز سابقه و نظيدر تار

ر ـه هـد كـنـياـرمـف  ىوت مـلما را دعـاّصه عـهان خـ، مردم جاهللهاءـضرت بـح
 يىزدان بسنجند و از اختالف و جداي" کا "محيزان" يرا با "م ىا  مسئله

  بگذرند:
الّسموات واالرض والبرهان االعظم لو انتم  ىلمن ف ىقل هذا لقسطاس الهد

  حضرت بهاءاهلل   ٢١ه.ياكم ان تختلفوا فيتعرفون. قل...ا
ن و آسمان ياهل زم ىبرااو  اعظمِ  ل و برهانِ يزدان و دليت يزان هداين ميبگو! ا

  د.ياختالف پرداز  هد. بگو!...مبادا در آن بياست، اگر بشناس
خداوند در  دارند، آن اختالف نظر بارۀ در نيمسلم آنچه را زدان،ي بنابر وعدۀ

  موعودش روشن خواهد فرمود: ظهورِ  ا هنگامِ يامت يروز ق
  ٩٢سوره نحل، آيه   .ِفيِه َتْخَتِلُفونَ  َولَيَُبيَِّنن لَُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنتُمْ 

البتّه روشن  د،يخدا] آنچه را در آن اختالف نظر دار فرستادهام يامت [قيدر روز ق
  م نمود.يخواه

    .ِليَُبيَِّن لَُهُم الِذي َيْخَتِلُفوَن ِفيِه َوِلَيْعلََم الِذيَن َكَفرُوْا انُهْم َكانُوْا َكاِذِبينَ 
  ٣٩سوره نحل، آيه   

كند و   ىاو اختالف دارند روشن م البتّه [پروردگار حقانيت] كسى را كه در بارۀ
  كذب گفتار خود پى خواهند برد.  همنكريِن [امرش سرانجام] ب

  ٦٩سوره حج، آيه   .اللُه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 
  كند.  مى ىامت داوريد در روز قير دارپروردگار در آنچه اختالف نظ

سوره آمد (  ىآن اّمت م خاصِ  ىامبري" پىهر "اّمت ىن، برايشيدر روزگار پ
"خبر  هنگام تحّققِ  ىعنين عصر، ي، در اىاله ). اّما بنابر نقشۀ٢٤فاطر، 

كر يك پي ىكنار نهند و چون اعضا را يىد رسم جدايها با  بزرگ" همۀ اّمت
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است  ىامبريظهور پ  همتّحد گردند. "خبر بزرگ" اشاره بگر سازگار و يكديبا 
ن نوع يب ىگانگي است و هدفش اشاعۀ "نگر  بين" و "جهان  "عالمنش يكه آئ

  تصّور نمود؟ توان  مىن بزرگتر ياز ا ىا خبريس "صلح اكبر." آيبشر و تأس
ار يد، چه كه او بسيدور منمائ ىزدانيبخشش  ىايدوستان، خود را از در ىبگو! ا

، و ىك دستش آب زندگانيك آمده. آنكه پنهان بود آمده و خوب آمده. بر ينزد
ده يد آنچه در جهان ديد: بگذاريريد و بگي. بگذارىگر فرمان آزاديبر دست د

بخشد. آمده آنچه چشم روزگار   ىد آنچه را كه دست بخشش ميريشود، و بگ  ىم
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢ده.يمانند آن ند

  اسم اعظم خدا
 عصر ما "خبر بزرگ خداست" نامِ  امِ يما "روز بزرگ خدا" و پ عصرِ  نه تنها

ار يصفات بس ىآسمان ىها  ز "اسم بزرگ خداست." در كتابيامبر ما نيپ
اسم خود  ىاز آن صفات را پروردگار برا ىكيپروردگار نسبت داده شده.   به

موعود عصر ما عطا   هده، آن صفت را "اسم اعظم" خوانده، و بيبرگز
 ىكتا و آن اسم بزرگ خدا، "بهاء" است كه در ابتداي فرموده. آن صفِت 

  .سحر" بکار رفته ى"دعا
و دارنده و  اوست داننده .بزرگى آمده بشناسيد  هکه ب اسم بزرگ خداوند

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.نگهبان

انه لبهاءاهلل لمن فى ملکوت االمر والخلق و مصباح الهدى لمن فى السموات 
  حضرت بهاءاهلل ُمهرِ   ٢٤واالرض.

يقين او نور خدا و شکوه خدا (بهاءاهلل) براى ساکنان عالم "امر و خلق" است و   به
  اند.  ها و زمين  که در آسمان  چراغ هدايت براى آنان

دعاى سحر دعائى است در نهايت ابهت و فصاحت در توصيف و نيايش 
فرموده ايشان، آنرا امام محّمد   پروردگار. اين دعا از امام رضا نقل شده و به



  ٢٠٢  بهاءاهلل در قرآن  
اند. در اين دعا بسيارى از   خوانده  باقر در هنگام سحر در ماه رمضان مى

  هاى خدا ذکر شده. اّول آنها "بهاء" است:  صفات و اسم
ِٔك َِٔك َبِهى  اَللُّهم ِانّى اَْسلَُك ِمْن َبها  ِباَْبهاُه َوُكل َبها

با اينكه تمام مراتب آن  ،درخشندگيت ترين مراتب  درخشنده  خواهم به خدايا از تو
  درخشنده است

َِٔك ُكلِّهِ  اَللُّهم ِانّى اَْسلَُك   ِبَبها
 مراتب درخشندگيت همه خدايا درخواست كنم به

  ِلِه َوُكل َجماِلَك َجميلٌ ِباَْجمَ  اَْسلَُك ِمْن َجماِلَك  اَللُّهم ِانّى
 زيبا جمالت مراتب تمام اينكه با ،جمالت مراتب زيباترين تو خواهم بهخدايا از 

  است
 لَُك  ِانّى اَللُّهمُكلِّهِ  ِبَجماِلَك  اَْس  

  همه مراتب جمالت  خدايا از تو خواهم به
  َجليلٌ  َوُكل َجالِلَك  ِباََجلِّهِ  للُّهم ِانّى اَْسلَُك ِمْن َجالِلَك اَ 

 جالل تو تمام مراتب با اينكه ،مراتب جاللت ترين  باشكوه  هخدايا از تو خواهم ب
  با شکوه است

  اَْسلَُك ِبَجالِلَك ُكلِّهِ  اَللُّهم ِانّى
  همه مراتب جاللت  خدايا از تو خواهم به

  َوُكل َعَظَمِتَك َعَظيَمةٌ  ِباَْعَظِمها َعَظَمِتَك  اَْسلَُك ِمنْ  اَللُّهم ِانّى
با اينكه تمام مراتب عظمتت بزرگ  ،به عظمتتبزرگترين مرت  خدايا از تو خواهم به

  است
ِّها اَْسلَُك  اَللُّهم ِانّى   ِبَعَظَمِتَك ُكل

  همه مراتب عظمتت  خدايا از تو خواهم به
  

   است از اين سايت اسالمى دعاۀ ترجماصل و:  
http://www.irnets.net/f176/t1087-a.html  
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  َنيِّرٌ  ِباَْنَوِرِه َوُكل نُوِركَ  نُوِركَ  اَللُّهم ِانّى اََسلَُك ِمنْ 
تمام مراتب روشنيت  با اينكه ،ترين مراتب روشنيت  نورانى  هخدايا از تو خواهم ب

  نورانى است
  ...ى اَْسلَُك ِبنُوِرَك ُكلِّهِ اَللُّهم ِانّ 

  همه مراتب نورت...  خدايا از تو خواهم به
فّر و شکوه، زيبائى، جالل،   —پنج صفتى که در آغاز اين دعا بکار رفته

  اند.  همه از معانى کلمۀ "بهاء"  —عظمت، نور
اصفهان، و يکى از دشمنان سرسخت آئين  شيخ نجفى، مجتهد قدرتمند

" ءبهابا لقب " نخاطر رابطه آ  بهائى، مردمان را از خواندن دعاى سحر، به
  نمود:  منع مى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥جاهل ارض [شيخ نجفى] عباد را از تالوت آن منع نموده...

  ٢٦اند.  مقامى رسيده که ناس را از قرائت دعاى سحر منع کرده  ظلم مستبدين به
  حضرت بهاءاهلل  

  مناجاتى از حضرت بهاءاهلل در باره دعاى سحر:
بسم اهلل االبهى. سبحانک اللّهم يا الهى ادعوک بدعاءالّذى دعيت به من لسان 
رسلک و صفوتک. واسئلک باسمک الّذى سئلت به من قبل من السن 

فيا المقرّبين...و اقول "اللّهم انّى اسئلک من بهائک بابهاه و کّل بهائک بهى" 
الهى و محبوبى هذا اسم الّذى...جعلته طراز نفسک يا مالک ممالک االسماء 
وامرت الکّل بان يقرؤه فى االسحار لئّال يحتجب عنه احد من اولى االبصار. فيا 
الهى اسئلک بهذااالسم االعظم بان تثبتنى على حبّه و رضاه على شأن ال اتوّجه 

  ٢٧ل اّال ايّاه.اّال اليه و ال اتمسک اّال به و ال اقب
تر است. پاک و مقّدسى تو اى پروردگار   نام خداوندى که از هر روشنى روشن  به

دعائى که فرستادگان تو و برگزيدگان تو بر زبان   کنم، به  آستان تو دعا مى  من. به
ترين   روشن  کنم روشنى تو را به  گويم: "اى پروردگار! طلب مى  آوردند...و مى

ترين است." اى پروردگار من   از جمال تو بتابد روشن صورت، اگر چه هر روشنى که



  ٢٠٤  بهاءاهلل در قرآن  
آن زينت بخشيدى.   و محبوب من، اين [بهاء] اسمى است...که نفس خو را به

ها هستى. تو حکم فرمودى که مؤمنين اين دعا   که صاحب قلمرو همه اسم  اى کسى
  نماند.را در سحرگاهان بخوانند تا احدى از صاحبان بينش از او [موعود] محروم 

طلبم که مرا بر دوستى او و رضاى   اين اسم بزرگ از تو مى  پس اى پروردگار من! به
غير او متوّسل نشوم و   غير او توّجه نکنم و به  حّدى که به  او ثابت و پايدار بدارى به

  غير او روى نياورم...  به
 قل يا مٔال العالم قد ظهر االسم االعظم ان افرحوا و توجهوا اليه باالفئدة

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨والقلوب.
او توّجه   دل و جان به  بگو! اى مردمان: اسم اعظم ظاهر شده. شادى کنيد و به

  نمائيد.
خود  ىن اسم را برايبرد، ا ىن رمز پيا  هبود كه ب ىن كسينخست ىخ بهائيش

  ن سرود:يد، و در وصف آن چنيبرگز
  دشيبا اسماء بر كلّ  ىسرور  نشناسدش را که کس اعظم اسم

  دهند:  ىهمتا شهادت م  ىكتا و بي " بر عظمت و ابّهت آن كلمۀبهاء" ىمعان
  روشنى، درخشندگى، رونق •
  زيبايى •
  زينت، آرايش •
  عظمت •

 نيكويى •
 كمال •
  ٢٩فرّ، شكوه، فرّه •

  
عظمت   به ىا  هتبّحر داشت، كلم ىكه در زبان عرب ،محّمد موّحد گفتۀبر بنا
 ىن معانيتر  هدين و برگزيتر  هزبد ىرا حاويافت. زي" در لغت عرب نتوان بهاء"

"اسم اعظم" خدا را بر  ىعنير از روز ازل نام "بهاء" يدست تقد يىاست. گو
ن "اسم بزرگ" يا  هز بين ىن شعر معروف فردوسيموعود عصر ما گذاشته بود. ا

  كند:  ىاشاره م
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  ـذارـگ زهـيـنـ ـوارانــس تـدشـ ز  نامـدار ىكين پـس يد از ايـايب
  ىزدان رود چارسوين يد کزو  ىوـخ كـــينـ زۀيپـاك مـرد ىـكي
ز دــابــتــبـ  ىبد     از    من جـهانيا    زو گرددو   "ىزدــيا  ۀرّ ـف" او ا

  ."بهاءاهلل"، كامًال مطابق است با ازدان" در معنيا "شكوه ي" ايزدى فرّۀ"
  بنابر روايتى از اصول کافى:

اهلل الرحمن الرحيم را پرسيدم. ابن سنان گويد: از امام صادق (ع) تفسير بسم 
فرمود: باء بهاِء (روشنِى) خدا، سين سناِء (رفعِت) خدا، و ميم مجِد (بزرگوارِى) 

  ٣٠خداست...

اسم "بهاء" اشاره   بعضى ديگر از عرفا و علماى اسالم نيز در آثار خود به
اهلل   اند. از جمله ميرزا جواد ملکى در تفسير دو حرِف اّوِل "بسم  نموده

معناى "بهاء   اند: باء به  کند که فرموده  الرحمن الرحيم" از امام صادق نقل مى
دهد   معناى "سناى خداست." سپس توضيح مى  خدا" يا "بهاءاهلل" و سين به

مخلوِق اّول و نوِر اّول   خدا و "با" اشاره به  که بنابر روايات، "الف" اشاره به
  "بهاءاهلل" تعبير شده. است که به
  توصيف شده: القاب"بهاءاهلل" با اين  در احاديث،
 العقل االّول •
 القلم االعلىٰ  •
  شجره طوبىٰ  •

 جنّة الماوىٰ  •
 النفس الکلية االلهيه •
  ٣١الکتاب  اّم •

  بيان نيايد:  فرمايند که به  حضرت باب، حضرت بهاءاهلل را چنان وصف مى
فوق  جمالهواّن بهاء من يظهره اهلل فوق كّل بهاء واّن جالله فوق كّل جالل واّن 

  حضرت باب  ٣٢.اّن اسمائه فوق كّل اسماء...واّن نوره فوق كّل نور...وكّل جمال



  ٢٠٦  بهاءاهلل در قرآن  
کند" برتر از هر بهائى، جالل او برتر از هر   کسى که خدا او را ظاهر مى  يقين بهاء "  به

  هاست.  هاى او برتر از همه اسم  جاللى...نور او برتر از هر نورى...و اسم

  بزرگظهور دو موعود   خبر به
دهد، ما را از سال   ظهور دو موعود خبر مى  اى که به  سوره صاد، همان سوره

  کند:  ىاه مگ  آظهور حضرت بهاءاهلل و فاصله ظهور ايشان با حضرت باب نيز 
 
ٍ
ُه َبْعَد ِحين   ٨٨سوره صاد، آيه   .َولََتْعلَُمن َنَبا

  د دانست.ي" خواهمّدتى" او را بعد از "خبرن "يقي  هب

م ي" "خبر" ظهور او را خواهىآموزد كه پس از گذشت "مّدت  ىبما مش يه پيآ
" را در خبر بزرگ" ظهورِ  ساِل  آخرِ  ، دو رقمِ يىآسا  صورت معجزه  هاّما ب ،ديشن

ك از حروف ي، هر ىدهد. در زبان عرب  ىرمز بما م  ه" بمّدتىهمان كلمه "
ابجد"  آن زبان، "زباِن  حروِف  لۀيوس  هاعداد ب دارند. اظهارِ  ىا  هالفبا، شمار

  ست:يحساب ابجد چ  ه" بحينكلمۀ " م شمارۀينيب  هب نام دارد.

 ۸ = ح
  ۱۰  =  ى
  ٦٨ = حين   ۵۰  =  ن

 خواهيم "حين" از "او" را بعد " ظهورِ "خبرِ دهد كه   ىبما خبر م مجيد قرآن
را آن يوست. زيتحّقق پ  هقًا بين وعده دقي، ااهللحضرت بهاء. با ظهور شنيد

ن ينخست ى"خبر بزرگ" را برا ٦٨ا ي" حين" ساِل  پس از گذشِت حضرت، 
ترسناك طهران، معروف  در زنداِن  ،سال بعد از ظهور حضرت باب ٩ ،بار
  اه چال" اظهار فرمودند.ي"س هب
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  ١٢٦٠  )٦٠ساِل ظهوِر موعود اّول (در سال 
  ١٢٦٩  ساِل ظهوِر موعوِد دّوم ( بعد از "حين")

ما در  عصرِ  موعودِ  ، دو رقم آخر سال ظهورِ ىمالحتد با چه مهارت و ينيب  هب
بعد " واژها استعمال دو يآ !كوتاه در قالب رمز و اشاره پنهان شده ك جملۀي

  است؟ ىه تصادفين آي" در احين
م و نباء يد...گمراهان قصد صراط مستقيد، شايين" تفّكر نمايح در ذكِر "بعدِ 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣ند.يم نمايعظ

  دهد:  ظهور قائم ربط مى  آيه قرآن مجيد را بهاين حديث، 
  ٣٤لتعلمن نباه بعد حين قال عند خروج القائم.

  " خواهيد دانست. فرمودند: هنگام ظهور قائم.حينيقينًا خبر او را بعد از "

پرسند.   در باره ظهوِر موعود مى سيد کاظم رشتى از شيخ احمد احسائى
  فرمايند:  ايشان در جواب مى

  ٣٥.نيياب بالتعجوز الجويال 
  مشخص نمودن جواب جايز نيست.

  :کنند  سپس اين آيه قرآن را ذکر مى
ِّْلَعالَِمينَ    اْن ُهَو اال ِذْكرٌ ل

ٍ
ُه َبْعَد ِحين   ٨٧-٨٨سوره صاد، آيات   .َولََتْعلَُمن َنَبا

خبرى " ما را از انجام "ذكر" و "نباء عظيم" شامِل  اِت يآشكار است كه آ
آورتر از ظهور   ىشاد ىا  هتر و چه مژد  بزرگ ىكنند. چه خبر  ىگاه م  آ" بزرگ

  موعود جهان؟ واّال:
  

  .دو دانشمند بزرگ مسلمان که پيروانشان را براى شناختن حضرت باب آماده نمودند 



  ٢٠٨  بهاءاهلل در قرآن  
د؟ يآ  ىمردم جهان م ىادآوريو  تذّكر ىاست كه برا ى" چه كساو" •

  ).٨٧ه ي(سوره صاد، آ
د؟ يم شني" خبر او را خواهمّدتىاز " پساست كه  ى" چه كساو" •

  ).٨٨ه ي(سوره صاد، آ
  ).٦٧ هينام دارد؟ (سوره صاد، آ "خبر بزرگاست كه " ى" چه كساو" •
انتُْم َعْنُه ( گردانند  ىاز او روى بر ماست كه مردمان  ى" چه كساو" •

  ).٦٨ه ي؟ (سوره صاد، آ)ُمْعِرُضونَ 
كنند؟ (سوره نباء،   ىگو و بحث م" گفتچه شخصى" مردمان در بارۀ •

  ).١-۵ اتيآ
(سوره اش اختالف نظر دارند؟   ه" است كه مردمان در بارخبرى چه" •

  ).١- ۵ اتينباء، آ
د؟ (سوره يگوش مردمان خواهد رس  هاست كه حتمًا ب "خبرى چه" •

  ).١- ۵ اتينباء، آ
رسد؟ (سوره انعام،   ىتحّقق م  هن بياست كه در زمان مع "خبرى چه" •

  .)٦٧ه يآ
گاه خواهند شد؟ (سوره   آمردمان از آن  ىزود  هاست كه ب "خبرى چه" •

  .)٦٧ه يانعام، آ
اند، اّما در باطن   ر مرتبطيظاهر متفاوت و غ  همباركه صاد، بمطالب سوره 

  كنند.  ىبشر و حوادث روز ما اشاره م ىسرنوشت روحان  هصورت داستان، ب  به
است كه  سيداستان ابل ،دهد  ىكه مطالب سوره را بهم ربط م ىموضوع

 ن داستان، فرشتگان همه در برابر پروردگاريان شده. بنابر ايب ىزبان خاّص   هب
  

  "گوى پيشواياِن مغرور و مّكار و پرقدرت است كه آئين   " نماينده، مظهر، يا سخنشيطان" يا "ابليس
شمرند. كار اين پيشوايان، گمراه كردن پيروان مقلّد و   ىخود را صاحب ميزدان را غصب كرده، 

  دور داشتن آنها از خداست.
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ن يس كه راه تكبّر و كفر گرفت. بديم فرود آوردند، بجز ابليو تسل ىسِر بندگ
َيْوِم ن" (ياو فرمود تا "روز د  هس را از خود دور نمود و بيسبب خداوند ابل

 
ِ
ين ا يس از خدا خواست كه تا "روز بعثت" يبود. ابل ى) ملعون خواهالدِّ
رد. خداوند فرمود: "تا يمهلت گ) َيْوِم يُْبَعثُونَ شوند" (  ىده ميكه برگز ى"روز

س يم." ابليده  ىتو مهلت م  ه) بَيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ ن و وقت معلوم (يروز مع
ت پاك يكه ن ىكنم، مگر كسان  ىتو تمام مردم را گمراه م ىاري  هگفت: "ب

) (سوره صاد، اْلُمْخلَِصينَ  اال ِعَباَدَك ِمْنُهمُ  َقاَل َفِبِعزِتَك َالْغِوَينُهْم اْجَمِعينَ ( دارند"
هم جهنّم  ن عادالنه است. پس منيپروردگار پاسخ داد: "ا ).٨٢-٨٣آيات 

َالْمَالن َجَهنَم ِمنَك َوِممن  َقاَل َفاْلَحق َواْلَحق اقُولُ ( كنم"  ىروان تو پر ميرا با تو و پ
  ).٨٤-٨۵، آيات ) (سوره صادَتِبَعَك ِمْنُهْم اْجَمِعينَ 

مهربان  خالق نكهيا جمله از است. نهفته ها  حكمت و ها  درس داستانن يا در
ان خودنما و يشوايپ ىعنيمتكبّران   هب ىا  هامبران، فرصت تازيدر هنگام ظهور پ

). َيْوِم يُْبَعثُونَ است ( عصر ما امبريپ دو ن روز، روز بعثِت يدهد. ا  ىمغرور م
  َيْومِ ( بخشد  ىم مردمان  هب ىا  هتاز نيپروردگار آئ كه است ىزمان

ِ
ين   ).الدِّ

پروردگار  دگاِن يبرگز يىدارند كه شناسا  ىن ما را متذّكر ميچن ات همين آيا
ت پاك داشتن يتر، دل پر فروغ و ن  تر و الزم  ز مهميدارد. از هر چ ىطيشرا

كان هرگز گمراه نشوند و گول متكبّران را نخورند. بعد از داستان ياست. ن
  ابد:ي  ىات خاتمه مين آيا اب س، سوره صاد،يابل
لُُكْم َعلَْيِه ِمْن اْجٍر َوَما اَنا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفينَ   :٨٦ه يآ   :قُْل َما اْسا

  
  اند. همانطور   هپيروانشان آموخت  ههاى کوتاه ب حضرت مسيح نيز بسيارى از اسرار الهى را با داستان

 هاست.  گونه داستان که خواهيم ديد، سوره اصحاب کهف نيز از اين
  ست: ا  نيه مباركه ايگردن گرفتن. مقصود آ  هب، مشّقت انجام دادن  هرا ب ىكار، بردن: رنج تكلّف

  قت با ما.يرفتن حقيق و پذيت تحقيبا خداست، مسئول يىراهنما



  ٢١٠  بهاءاهلل در قرآن  
عهده   هخواهم و مسئوليت شما را ب  ىپاداشى براى اين (راهنمايى) از شما نم

  گيرم.  ىنم

ِّْلَعالَِمينَ   : ٨٧ه يآ   :اْن ُهَو اال ِذْكرٌ ل
  .تذّکر دهدمردم عالم   ه(خبر بزرگ) را ب آيد مگر براى اينكه  ىنماو (موعود) 

   :٨٨ه يآ
ٍ
ُه َبْعَد ِحين   :َولََتْعلَُمن َنَبا

  د.يد شني) خواه٦٩" (سال ىام (بزرگ) او (موعود) را بعد از "مّدتيو البتّه پ

  ز نازل شده:يوسف ني، در سوره ٨٧و  ٨٦ ىها  هيه آيشب ىاتيآ
لُُهْم  ِّْلَعالَِمينَ َوَما َتْسا ١٠٤ يهسوره يوسف، آ  .َعلَْيِه ِمْن اْجٍر اْن ُهَو اال ِذْكرٌ ل

  

م و تذّكر يتعل ى. او تنها براىخواه  ىاز آنها نم ى) پاداشيىن (راهنمايخاطر ا  هب
  د.يآ  ى) مردم جهان مىادآوري(

سوره صاد، موضوع از شخص اّول آغاز  ىها  هيم كه در آيبجاست توّجه كن
ه سوره ي). در آاْن ُهوَ رد (يپذ  ىشخص سّوم خاتمه م  ه)، و بَما اْسالُُكمْ شده (

لُُهمْ وسف، موضوع از شخص دّوم آغاز شده (ي شخص سّوم   ه)، و باز بَما َتْسا
" و ذكر" هن، در هر سه مورد، در اشاره بي). عالوه بر ااْن ُهوَ رد (يپذ  ىخاتمه م

  "او" بکار رفته. ىعني"هو"  رِ ي" ضمخبر بزرگ" آمدِن 
  تذّكر است. "او". هدف )١٠٤ه يوسف، آي(سوره  ِذْكٌر لِّلَْعاَلِمينَ ...ُهوَ  •
  است. يادآورى "او" مقصود ).٨٧ه ي(سوره صاد، آ ِذْكٌر لِّلَْعاَلِمينَ ...ُهوَ  •
  خبر بزرگى است. "او" ).٦٧ه ي(سوره صاد، آ َنَبا َعِظيمٌ  ُهوَ  •
•  َنَبا مقّرر]در موقع [را  او). خبر آمدن ٨٨ه يصاد، آ(سوره  هُ َوَلَتْعَلُمن 

  د.يد شنيخواه
  

  ياد کردن، ياد، موضوعى را بر زبان آوردن، ثناء.ذکر :  
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" مژده نبأ عظيم" و "ذكرناِم "  هامبر بيمدن دو پآ  هات بين آيواضح است ا
 ىو آماده نمودن مردمان برا ىادآوريخاطِر تذّكر و   هب ىدهند، كه اّول  ىم
  د.يآ  ى" مخبرمنظوِر اظهار و اعالن آن "  هب ى" و دّومخبر بزرگدن "يشن

كه  ىاز مردمان تا هنگام گروهىدهد كه   ىنشان م اين آيه از سوره صاد
پروردگار اصرار  "ذكرِ " اند، در انكارِ   هديده و نچشيرا ند جاودانعذاب عالم 

  ورزند:  ىم
  ٨اد، آيه صسوره   .َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّن ِذْكِري َبْل لَما َيُذوقُوا َعَذاِب 

  اند.  هدينچش مرا عذاب هنوز دارند. شكّ  خدا") ("ذكر "من ذكر" بارۀ در آنها
  رند:يپذ  ىاست كه موعود را م ىمردمان سرانجامِ  ِى ايگو از آن سوره هين آيا

  ٤٩اد، آيه صسوره   .َهَذا ِذْكرٌ َوان ِلْلُمتِقيَن لَُحْسَن َمآٍب 
  زكاران است.يدر انتظار پره ىخوش ن سرانجامِ يقي  هاست و ب "ذكرن "يا
كوكار يموعود، ن يىشناسا م كه بنابر شهادت پروردگار، الزمۀينيب  ىگر ميدبار 

ن يا داشتن. ايدن كنده از علم و دانشِ   آ ىزكار بودن است، نه ذهنيو پره
  د و تكرار شده.ييبارها تأ و آثار آسمانى بهائى قت در سراسر قرآنيحق

آور   شگفتخبر ظهور پيامبرى بعد از رسول اکرم براى بسيارى از مسلمين 
" را مطابق خاَتم انبياءاست. اين مسلمين بدون تفّحص و تأّمل، معناِى "

  کند:  عدم انتظار اين مسلمين اشاره مى  اند. اين آيه به  " دانستهخاِتم رسوالن"
  ٦٩سوره اعراف، آيه   ؟اَوَعِجْبتُْم ان َجاءُكْم ِذْكرٌ مِّن ربُِّكمْ 

  ؟براى شما آمده پروردگار " از جانبذکرىکنيد که "  آيا تعّجب مى

ْكرِ ز اشاره كرده، آنها را "يروان حضرت باب نيپ  هب مجيد قرآن  ىعني "  اْهَل الذِّ
كند كه اگر در   ىه ميمسلمانان مؤمن توص  هخواند. آن كتاب ب  ىم "پيروان ذكر"

 ذكر" بپرسند. پس سته است از "اهِل يدارند، شا ىمشكل ىفهم كلمات اله



  ٢١٢  بهاءاهلل در قرآن  
ان يافتند. اّما چون بهائي"اهل بها" نام  "ذكر ، "اهِل اهللحضرت بهاءاز ظهور 

  د:يآ  ىز صادق ميبر آنها ن "ز معتقدند، لقب "اهل ذكريحضرت باب ن  به
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ  لُوْا اْهَل الذِّ   ٤٣؛ سوره نحل، آيه ٧سوره انبياء، آيه   .َفاْسا

  د.يبپرس "روان ذكرپي"د، از يدان  ىرا نم ىاگر موضوع: ١ترجمه 
  د.ي" بپرسپيروان ذكرد، از "يدان  ىاگر مقصود از "ذكر" را نم: ٢ترجمه 

خدا   به كه مردمان را "ذكرنام "  هكند ب  ىم ىه بعد صحبت از شخصيآ
ات يز مانند آيه نين آيدهند. ا  ىاو پاسخ م  هخواند، اّما آنها با تمسخر ب  ىم
است، نه اشاره  ىشخصكه "ذكر" نام  دهد  ىنشان م ىروشن  هش، بيپ
  :ىكتاب  به

ْكَر َوَيُقولُوَن انُه لََمْجنُونٌ  لَما ِّْلَعالَِمينَ  ُهَو اال  َوَما َسِمُعوا الذِّ   ۵١-۵٢ اتسوره قلم، آي  .ِذْكرٌ ل
گويند او ديوانه است، و حال آنكه او ياد آورى   ىشنوند، م  ى" را مذكروقتى سخِن "

  يا تذّكرى است براى مردم جهان.

ظهور   هم" و "نباء اعظم" در اشاره بيلقب "نباء عظ اهللحضرت بهاء ياتدر آ
ذكر  ياتن آيگر از ايد چند نمونۀ مناسب استشان بارها بكار رفته. يخود ا
  شود:
 ىكان مكنونا ف ىقد خلقتم لذكر هذا النّبأ االعظم و هذا الّصراط االقوم الّذ اهللت

٣٦الواح ربّكم مالك االسماء. ىف ىالقلم االعلاء...و مسطورًا من يافئدة االنب

  حضرت بهاءاهلل  
. اين راه ياد آوريد  به" را نباء اعظمايد كه اين "  هبراى اين بوجود آمد سوگند!خدا   هب

قلم پروردگار بزرگ   هراست و محكمى است كه در قلوب پيامبران پنهان بوده...و ب
  ها است، رقم يافته.  شما كه مالك همۀ اسم

نفعكم يرفعكم و يانّه خلقكم و اظهرلكم ما  اهللنصحكم لوجه ياسمعوا نصح من 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧م.يم و نبأه العظيو علّمكم صراط المستق
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ده يد. او شما را آفريريدهد بپذ  ىشما اندرز م  هخاطر پروردگار ب  هرا كه ب ىكس ىپندها
شماست ظاهر فرموده.  برترىمقام و  ىدگانتان آنچه را كه سبب بلنديو در برابر د

  " آشنا كرده.نباء عظيمن "يشما نموده و شما را با ا  هراه راستش را ب
٣٨م.ياذا ظهر خضع له كّل نباء عظ ىهذا النّباء الّذ ىثّم انصفوا ف اهللقل خافوا 

  حضرت بهاءاهلل  
خبرى كه در برابر —"نباء عظيمدر بارۀ اين " داورىبگو! از خدا بترسيد و در 

  عدالت بگرويد.  هب—ظهورش همۀ خبرها سر تعظيم فرود آوردند

ثناء ذكره  ىامره و عرفك مظهر نفسه و اقامك عل ىدك عليان اشكر ربّك بما ا
  حضرت بهاءاهلل  ٣٩م.يهذاالنّباء العظ ىاالعظم ف

نفسش  مظهرِ  يىرش امرش و شناسايپذ  هرا تو را بيآر. ز ىشكر پروردگارت را بجا
  " بر پا داشت.نباء عظيمن "ي" در ااعظمشذكر ثناء "  هو ب ،مدد فرمود

 ى...و انّه علىباسمه االبه ىصه االخريقم ىقد ظهر ف ىلنقطة االول اّن هذا اهللت
ممالك  ىم و فيبالنّبأ العظ ىالمٔال االعل ىط و انّه لهو المذكور فيمح ىئيكّل ش

  بهاءاهللحضرت   ٤٠العرش بهذا االسم. ىم و لديالبقاء بجمال القد
د و با اسم پر ياست كه در لباس جد "  ١ىاول ۀن همان "نقطيخدا سوگند! ا  هب

 نباء" هن اهل ملكوت بيز تواناست. در بيشكوه و جاللش ظاهر شده...او بر هر چ
ن يا  به م" و در برابر عرشدَ "جمال قِ  هت بي" مشهور است و در عرصه ابدعظيم

  "اسم" [اعظم].

  پروردگار بزرِگ  ذکرِ 
در  ىآسمان ىها  كتاب و مژدۀ ،است ىكيامبر عصر ما يدو پ و مقصد هدف

اّول  " در درجۀنباء عظيما "ي" نباءمورد هر دو آنها صادق است. اّما لقب "
آن حضرت بارها  ،ميديرفته. چنانكه د بکار اهللحضرت بهاء  در اشاره به

  
  "(نقطه اّول) از القاب حضرت باب است. "١ىاول ۀنقط 
  "ىعنيالعرش." "اسم اعظم"  ىعل ىن عالم است: "ثّم استويدر ا ى" تخت حكومت الهعرش 

  .اهللبهاءا يبهاء 



  ٢١٤  بهاءاهلل در قرآن  
ذكر ا "ي" ذكراند. لقب "  هم" و نباء اعظم" خوانديخود را "نباء" "نباء عظ

شان بارها خود را يرفته. ا حضرت باب بکار  هاّول در اشاره ب " در درجۀاعظم
ر" يالكب اهللاالعظم" "ذكر اكبر" و "ذكر اهلل" "ذكراهلل"ذكر" "ذكر اعظم" "ذكر

 ىآن حضرت را كه حاو ىسته است چند نمونه از آثار آسمانياند. شا  هخواند
كه  "وم االسماءقيّ بعد از كتاب " نمونۀم. چند ينيب  ه"ذكر" است ب واژه

" وم االسماءقيّ اند انتخاب شده. "  هوسف نگاشتير سوره يحضرت باب در تفس
  بًا برابر با قرآن.ي، تقرىعرب  است به ىكتاب
ائه بالحق و قد كان يو اول اهلل و كتابه هذا فقد اطاع اهللا اهل االرض من اطاع ذكري
  حضرت باب  ٤١مكتوبًا. اهللاالخرة من اهل جنّة الرضوان عند ىف
پروردگار و  از كند، ىرويپ كتابش و "خدا ذكر" از كس هر ن!يساكنان زم ىا

ن يبر زدان از ساكنان بهشتيحكم   هب جاودانكرده و در عالم  ىرويدگانش پيبرگز
  است.

قد كان بالحّق حاكمًا و كم من عندنا ي...فاّن الّذكر فاهللا معشرالعلماء اتّقوا ي
  حضرت باب  ٤٢دًا.يشه
 [خدا] ن شماست، از جانب ماي" كه بذكررا "يد...زيان! از خدا بترسيشوايپ ىا

  قت "داور و شاهد" است.يآمده. او در حق
  ٤٣الحّق. فانّك و اطعناه فاغفر لنا اهللو قالواالمسلمون بالحّق ربّنا سمعنا نداء ذكر 

  حضرت باب  
" را شنيديم و از ذكر يزدان" چنين گويند: اى خدا، ما دعوِت  جو مسلمين حقيقت

  او پيروى كرديم. گناهان ما را عفو فرما. البتّه تو حقيقتى.

  
  "ها   يعنى اسمى که قائم بر همۀ اسم وم على االسماء)قيّ . قيّوم االسماء (ذات  " يعنى قائم بهقيّوم

  اى است به "اسم اعظِم" خدا يعنى "بهاء".  است. اين عنوان در درجه اّول اشاره
  )۱۷۴، صفحه ۴(مائده آسمانى، جلد حضرت بهاءاهلل   عّما ظهر و هوالقيّوم على القائم.انّه اعظم 

سبحانک الّلهم يا الهى اسئلک باسمک القيّوم الّذى به بشرت عبادک و جعلته قيّومًا على کّل 
 )  ٦۰آثار قلم اعلٰى، مجموعه مناجات، صفحه   ( حضرت بهاءاهلل  االسماء و مهيمنًا على کّل االشياء...
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  حضرت باب   ٤٤ومه.ياّال و قد اخذناه بالعهد للذكر و  ىو ما ارسلنا من نب
  م.يا  هو روز او بست "ذكردر بارۀ " ىم، عهديا  هكه فرستاد ىامبرانيك از پي هر با

ّطهركم من يكم و ليزكي...لاهللا اهل االرض و لقد جائكم الّذكر من عندي
  حضرت باب   ٤٥غوا الفضل من عنده.بتالحّق فا اهلل امياالرجاس ال

"روز خدا" از  ى" از جانب پروردگار آمده...تا شما را براذكرمردم جهان! " ىا
  د.يباش او رحمت و فضل خواستار پس سازد. مبّرا ها پاك و  ىآلودگ

حضرت بهاءاهلل نيز لقب "ذکر" و "ذکرى" (ذکر من) را در مورد حضرت 
  اند:  باب بکار برده

  حضرت بهاءاهلل  ٤٦.لدن عزيز حميد ال تکونوا کالّذين غفلوا اذ جائتهم الّذکرى من
" که از جانب خداوند عزيز و حميد ظاهر گشت، ذکر منمانند کسانى نباشيد که از "

  غافل شدند.
  حضرت بهاءاهلل  ٤٧کر" اََتم...  و "ذ باب اعظم

حضرت باب نيز موعود بعد از خود، يعنى حضرت بهاءاهلل را، "ذکراهلل" 
  نامند:  مى

  حضرت باب  ٤٨اوست ذکراهلل در آن ظهور.

  حضرت بهاءاهلل  ٤٩هذا الّذکر االعظم به ظهرالفرح االکبر فى العالم.
  گشت. آن "فرح اکبر" در جهان ظاهر  است که به ذکر بزرگىاين 

مختلف بکار رفته است.  ىمعان  هات متعدد و بي"ذكر" در آ در قرآن كلمۀ
موعود   هب ىذكر خدا، و گاه  هب ىكنند، گاه  ىقرآن م  هات اشاره بين آيا ىگاه

خبر بوده و   ىات بياز آن آ ىقت برخين مسلمان از حقيعصر ما. مفسر
اّول  آنكه در درجۀدهند، و حال   ىقرآن ربط م  هر را بيز ۀيهستند. مثًال آ

  ظهور حضرت باب است:  هاشاره ب



  ٢١٦  بهاءاهلل در قرآن  
... ِن ِللِذيَن آَمنُوا ان َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر اللِه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ اْعلَُموا ان  الَْم َيا

  ْعِقلُوَن.تَ  لََعلُكمْ  اْالَٓياِت  لَُكمُ  َبينا َقدْ  َمْوِتَها َبْعدَ  اْالْرَض  اللَه يُْحِيي
  ١٦- ١٧ اتسوره حديد، آي  

" و آنچه از نزد ذكر خداآيا زمان آن نرسيده كه قلب مؤمنين (مسلمانان) در برابر "
از مردنش  پروردگار نازل شده خاضع شود؟...بدانيد كه خداوند، "زمين" را پس

تفّكر و تعّمق   بهدهيم، شايد   ىآيات الهى را براى شما شرح م بخشد. ما  ىزندگى م
  .پردازيد

خاضع  شاتي" و آذكر خداكند كه در برابر "  ىمسلمانان را دعوت م ،شيپ ۀيآ
 . تنهااند  است مسلمانان در برابر قرآن فروتن و خاضع ىهيو خاشع باشند. بد

ن يارزش شمرند. از ا  ىا بيورزند كه آنرا كوچك   ىتكبّر م ىا  هنوشت  هنسبت ب
" ىنيكند. چه "زم  ىن" مي"زم مرِگ   هپروردگار اشاره بن گفتار يگذشته، در ا

" است كه در "آخر زمان" روح ىنين "زميمردمان." چن دِل  ِن يرد؟ "زميم  ىم
شده، جان  ىارين تازه آبيبا ظهور آئ ، اّمادهد  ىرا از دست م ىزندگ

 ۀياست. آ ىو بندگ ىفروتن  هازمند بي" است كه نىنين "زميرد. چنيگ  ىم
آسانى  هدهد كه بسيارى از مسلمانان ب ىلطيفى نشان مصورت  هبش، يپ
در برابر مقام  ىو فروتن ىاظهار بندگ ىرند، و بجايپذ  ىرا نم" ذكر پروردگار"

  ند.يآ  ىآكنده از تكبّر و غرور نزد او م ىها  مانندش، با دل  ىبلند و گفتار ب
ن ياداء هم ى"قلب" برا ىمعن  هن" را بي"زم واژهز ي، ن٣٩ه يسوره فصلّت، آ
  م:يكن ىبررس نيز ات آن سوره راياز آ ىبرد. بعض  ىمقصود بکار م

  ...َفاِن اْسَتْكَبرُوا َفالِذيَن ِعنَد َربَِّك يَُسبُِّحونَ   :٣٨ه يآ
  

  " ْرَض  يُْحِيياين احاديث، جملهدهند  ظهور قائم رابطه مى  " را بهَمْوِتَها َبْعدَ  اْال:  
يحيى االرض بعد موتها يعنى يصلح االرض لقائم آل محمد من بعد موتها يعنى من بعد جور  .۱

 )۱۱٦(بشارات کتب آسمانى، صفحه   اهل مملکتها...
اهلل عز و جل بالقائم بعد موتها يعنى بموتها کفر اهلها ان اهلل يحيى االرض بعد موتها قال يحيى  .۲

  )۱۱٦(بشارات کتب آسمانى، صفحه   والکافر ميت.
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تو هستند  رّب نزد از مردمان تكبّر ورزند، (در عوض) آنان كه  ىاگر گروه
  ورزند.  ىح و عبادت او مبادرت ميتسب  به

اند و با   هكه موعود را شناخت ى" هستند؟ مؤمنانرّب نزد " ىكسانح: چه يتوض
 د.يآ  ىم "رّب" نام  به ما ات قرآن، موعود عصريآ كنند. بنابر  ىاو مكالمه م

دهد كه   ىش نشان ميپ ۀياست. آ "رّب اعلىٰ از القاب حضرت باب " ىكي
او   به ىرند و گروهيپذ  ىرا م (رّب) موعود ىا  همردم دو گروه خواهند بود. دست

  ورزند.  ىتكبّر م
  ...َوِمْن آَياِتِه انَك َترَى اْالْرَض َخاِشَعًة َفاَذا انَزْلَنا َعلَْيَها اْلَماء اْهَتزْت َوَرَبْت   :٣٩ه يآ

ن ي(نشانۀ ا ىنيب  ىن" را خاضع مين است كه "زمينش ايآفر ىها  از نشانه
د و پرورش ياهتزاز آ  هم، بيفرست  ىن است كه) هر گاه باران بر آن ميخضوع ا

  ابد...ي

" قلب انسان. ِن يدهد؟ "زم  ىنشان م ى" خضوع و فروتنىنيح: چه "زميتوض
ن يبر ا ىاست. چه باران ىن صفت و منقبتيابراز چن  هن قادر بيتنها آن زم

  بارد؟ باران فضل و رحمت پروردگار.  ىن ميزم
  .اْلَمْوَتى انُه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ان الِذي اْحَياَها لَُمْحِيي   :٣٩ه يه آيبق

ده يبخش ىبخشد، "مرده" را زندگ ىن" زندگي"زم كه به ىن كسيقي  هب
  تواناست. ىاست. او بر هر كار

كند و نشان   ىمتوّجه م ىمعنو مردگان و زندگاِن   هه توّجه ما را بين آيح: ايتوض
ا با خضوع و ات، روح است كه تنهين آيدر ا ىدهد كه مطلب اصل  ىم

آب  ىدار  هنگا ىارايبلند  ِن يتوان آنرا زنده نمود. همانطور كه زم  ىم ىفروتن
  ست.ي" نىبهره بردن از "آب زندگان  هز قادر بيرا ندارد، روح متكبّر ن

  
  مورد بحث قرار گرفته. ١٣تفصيل در فصل   اين موضوع به  



  ٢١٨  بهاءاهلل در قرآن  
ْكِر ان الِذيَن َكَفرُوا  ...ان الِذيَن يُْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا َال َيْخَفْوَن َعلَْيَنا  :٤٠-٤١ تايآ ِبالذِّ

  .  لَما َجاءُهْم َوانُه لَِكَتاٌب َعِزيزٌ 
كنند، از ما   ى) منحرف مىما را (از مقصود اصل ىها  هكه نشان ىكسان

" ظاهر شود، ذكرهستند كه هرگاه " ىستند...آنها مردمانيپنهان ن
  است توانا. ىكنند. او كتاب  ىانكارش م

خبرهاى كند كه   ىم ىكسان  هاشاره ب ىفيصورت لط  هش بيه پيح: آيتوض
" شناختن موعود عصر ما است، از ىها  ه" را كه از "نشانذكر"  مرتبط به

 "كتابى  " خداست " كه فرستادۀذكرسازند. اّما "  ىآن منحرف م ىمقصود اصل
 ىرا اسرار قدرت الهيد. زيآ  ىم  از عهدۀ آنها بر كه و شکست ناپذير توانا است

  روحش نگاشته شده. بر صفحۀ
  " روح اعظم الهى است:الکتاب  امّ "

  حضرت بهاءاهلل  ٥٠قد ظهر اّم الکتاب و يدع الکّل ِالى اهلل رّب العالمين.
  خواند.  پروردگار عالميان مى  "مادر کتابها" ظاهر شده و همه را به

  حضرت بهاءاهلل  ٥١اّم الکتاب ينطق و القوم هم ال يسمعون.
  شنوند.  "مادر کتابها" در نطق است، اّما مردمان نمى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٢قل تاهلل اّن کتاب المکنون قد ظهر فى هذا الهيکل القديم.
  خدا! کتاِب پنهان در اين "هيکل قديم" ظاهر گشت.  بگو! سوگند به

 َيَدْيهِ   :٤٢ه يآ
ِ
ِتيِه اْلَباِطُل ِمن َبْين   .َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميدٍ ...َال َيا

(باطل و بيهوده  شود  ىافت نميهوده و نادرست يب ىا  هدر سخنش، كلم
د يم و حميحك د از جانب پروردگارِ يگو  ى...هر چه مآستانش راه ندارد)  به

  است.
ِتيهِ آينده است (  که مرتبط بهز يه نين آيح: ايتوض )، خبر از ظهور شخصى َال َيا
  گويد.  دهد که از جانب خود سخن نمى  مى

  کنند:  " را انکار مىذکرمردمان موعودشان "دهد که   آيه بعد نيز نشان مى
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َماَواُت َواْالْرُض َوَمن ِفيِهن َبْل اَتْيَناُهم  ْهَواءُهْم لََفَسَدِت السا َبَع اْلَحقَولَِو ات
  ٧١سوره مؤمنون، آيه   .ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مْعِرُضونَ 

ها و زمين و   کرد، آسمان  مردمان پيروى مىهاى خودخواهانه   اگر خداوند از خواست
" [موعودشان] را ذکرشانهاى آنها] "  جاى خواستشدند. [ب  ساکنان آن فاسد مى

  اند.  " روى برتافتهذکرشانبراى آنها آورديم. اّما آنها از "

خواست مردمان پيوسته اين بوده که موعودشان را با چشمشان بشناسند، نه 
اند، نه تسلّط بر قلبشان.   برقوانين طبيعت خواستهبا روحشان. از او تسلّط 

بيايد. شيعيان منتظرند که  پائينمسيحيان منتظرند که موعودشان از آسمان 
مردم پيروى نمايد،  هاى  بيايد! اگر خداوند از خواست باالموعودشان از چاه 

جاى معجزه ود، يعنى نظم جهان در هم ريزد. بنقشه اصلى الهى "فاسد" ش
" فرستاده که روح آنها را ذکرىآنها را مسحور کند، خداوند "که چشم 

  معجزه است.  مسحور کند. اّما چه فايده، اکثر مردمان چشمشان به
اّما شناسائى پيامبران از راه معجزه، هرگز با اراده پروردگار سازگار نبوده و 

خواهند که با روايت معجزات از   نيست. حضرت بهاءاهلل از بهائيان مى
  ن، از مقام بلند و پاکِى آئين پروردگار نکاهند.ايشا

ط تبزمان مر موعودِ  يىآموزد كه شناسا  ىبما م ىات الهيتفّكر و تعّمق در آ
 ىمقام و وسعت علم ما. صفت ىبلند  هب ىنه متّك ،" ما استجنس قلب" به

است.  خضوع و خشوعد شده، يشتر تأكيگر بيات از هر صفت دين آيكه در ا
 پرورش حبۀ  هبرخوردار نباشد، قادر ب اين خصلت آسمانىقلب" از  ِن ياگر "زم

  ست.يجاودان ن ىمان و كسب زندگانيا
  کند:  ديدار "رب" اشاره مى  آخرين آيه اين سوره به

  ۵٤سوره فصلت، آيه   .اَال انُهْم ِفي ِمْرَيٍة مِّن لَِّقاء َربِِّهمْ 
  پروردگارشان شک دارند.بدانيد که آنها نسبت به [وعدۀ] ديداِر 



  ٢٢٠  بهاءاهلل در قرآن  
هاى قرآن "انبياء" يعنى "خبرآوران" نام دارد. نام اين سوره   يکى از سوره

خبرى است که در آن پنهان شده. در يکى از آيات اين سوره مطلب   اشاره به
  " مرتبط شده:ذکر" با ظهور "خبرميان آمده. در آن آيه، موضوع "  "خبر" به

اِلُحوَن َولََقْد َكَتْبَنا ِفي الزبُ  ْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي الصاْال نْكِر ا ان ِفي َهَذا وِر ِمن َبْعِد الذِّ
َِّقْوٍم َعاِبِدينَ    ١٠۵-١٠٦سوره انبياء، آيات   .لََبَالًغا ل

ارث   " بندگان صالح من زمين را بهذکرايم که بعد از [ظهوِر] "  در کتاب مزامير نوشته
  در اين "آيه" "خبرى" هست براى مردم خداپرست. خواهند برد.

ها و   " يعنى مورد فضل و لطِف پروردگار قرار گرفتن و از بخششارث بردن"
تحقق   اى است به  عنايات او برخوردار شدن. اين اصطالح، همچنين اشاره

  بيِن اين آئين در سراسر عالم.  نقشه يزدان و بنياِن نظم نوين و جهان
  آورد:  ميان مى  صحبت از "وعده" و "انکار وعده" به سه آيه بعد، قرآن

  .َفان َتَولْوا َفُقْل آَذنتُُكْم َعلَى َسَواء َواْن اْدِري اَقِريٌب ام َبِعيٌد ما تُوَعُدونَ 
  ١٠٩سوره انبياء، آيه   

 اخطار يکسان شما همه  آنها بگو: من به  اگر آنها [از اين خبر] رو بگردانند، به
شما داده شده، زمانش نزديک است يا   اى که به  دانم وعده  اّما من نمىام.   داده
  دور.

سوره دهند که "وعده" و "خبِر" مورد نظر در   روشنى نشان مى  آيات مزامير به
  هدايت است و الزمه هدايت، فروتنى و ترس از خداست:  ، مرتبط بهانبياء

هدايت نما...او مردم من بنما. مرا در راه خود   هاى خود را به  [اى خدا] راه
نمايد...کيست انسانى که از   آنها مى  کند و راه خود را به  فروتن را هدايت مى

"ارث   هاى او زمين را به  خدا بترسد؟ خداوند او را هدايت خواهد نمود...و نسل
  ۵-١٣، آيات ٢۵ فصلمزامير:   خواهند برد."

کند،   د متبرک مىمردم فروتن "وارِث" زمين خواهند شد...کسانى را که خداون
  ١١, ٢٢، آيات ٣٧مزامير: سوره   برند.  ارث مى  زمين را به
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ر اسرار يكه در تفس ايقانكتاب  ،اهللحضرت بهاءن آثار يتر  از مهم ىكي
  ابد:ي  ىم انيپا قرآن مباركۀ هيآ دو نيا با شده، ش نازليپ ىآسمان ىها  كتاب

 نَُقيِّْض لَُه 
ِ
  ٣٦سوره زخرف، آيه   .َشْيَطاًنا َفُهَو لَُه َقِرينٌ َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرْحَمن

" بخشنده مهربان روى بر تابد، شيطان را يار و قرين او خداوند ذكرهر كس از "
  خواهيم نمود.

  ١٢٤سوره طه، آيه   .َوَمْن اْعرََض َعن ِذْكِري َفان لَُه َمِعيَشًة َضنًكا
 خواهد ىمشكل ىزندگان) رو گردان شود، وندخداذکر " (من ذكرهر كس از "

  داشت.
  ند:يفرما  ىش ميه پيبعد از ذكر دو آ

  ٥٣كذلك نزل من قبل لو انتم تعقلون.
  د.يبفهم و ديكن تعّقل اگر شده، نازل ن از قبل (از جانب پروردگار)ين چنيا
 ۀيم با دو آينيب  هم و بيقرآن رجوع كن  هسته است بيشتر، شايتعّقل و تفّكر ب ىبرا
  همراه است: ىگريات ديش، چه آيپ

 نَُقيِّْض لَُه َشْيَطاًنا َفُهَو لَُه َقِرينٌ 
ِ
  َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرْحَمن

ِ
وَنُهْم َعن ُهْم لََيُصدنَوا

ِبيِل َوَيْحَسبُوَن انُهم مْهَتُدوَن َحتى اَذا َجاءَنا َقاَل َيا لَْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك بُْعَد  الس
 
ِ
لَْمتُْم انُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن  َفِبَس اْلَقِرينُ اْلَمْشِرَقْين ذ ظَولَن َينَفَعُكُم اْلَيْوَم ا

 
ٍ
م اْو َتْهِدي اْلُعْمَي َوَمن َكاَن ِفي َضَالٍل مِبين نَت تُْسِمُع الصَفاَك ...اُه لَِذْكرٌ لنَوا

  ٣٦-٤٤ اترف، آيسوره زخ  .َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسالُونَ 
ن و مونس يطان همنشيبرتابد، ش ى" پروردگار بخشنده و مهربان روذكرهر كس از "
شدگان   هن گمرايدارند. اّما ا  ىمردمان را از راه (خدا) باز م ها  طانين شياو شود. ا
ش ما يخدا) پ ذكرِ  كه (منكرِ  ىاند. هنگام  افتگانيراه  كنند كه از گروهِ   ىگمان م

) از ، پيشوايان مغرور و خودخواهطانين من و تو (شيكاش ب ىد: "ايگو  ىد، ميآ  ىم
م يآن منكران خواه  ههستم!" (ب ىن بديچه همنش شرق تا غرب فاصله بود. گرفتار

د، البتّه در عذاب يشما نرسد. اگر ستم كرد دادِ   هكس ب چيگفت:) "امروز ه
ا ي، ىدن كنيد  هقادر بدن و كوران را يشن  هكران را وادار ب ىتوان  ىا ميد. آيكيشر



  ٢٢٢  بهاءاهلل در قرآن  
ن). يتو و قوم تو (مسلم ى" است براذكرى؟" او "يىرا راه بنما ىطالبان گمراه

  د گرفت.يمورد مؤاخذه قرار خواه ىزود  هب
َقاَل َربِّ ِلَم  َوَمْن اْعرََض َعن ِذْكِري َفان لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشرُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمى

ي اْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصيًرا َقاَل َكَذِلَك اَتْتَك آَياتَُنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم َحَشْرَتنِ 
  ١٢٤-١٢٦ اتسوره طه، آي  .تُنَسى

خواهد  ىمشكل ىخداوند) روگردان شود، زندگانذکر " (من ذكرهر كس از "
م. (در آن روز) يزانيانگ  ىنا برمي) او را نابجاودانز (در عالم يدر روز رستاخ داشت.
خداوند خواهد  "؟ىنا بودم، چرا مرا كور كرديپروردگار، من ب ىا"گفت:  خواهد

. همانطور هم ىو فراموش كرد ىده گرفتيما را ناد ىها  يىها و راهنما  هگفت: "نشان
  ."ىا  امروز تو فراموش شده

شديد " يزدان تذّکر و اخطار ذکرمنکراِن "  در همين سوره بار ديگر خداوند به
  دهد:  مى

َمْن اْعرََض َعْنُه َفانُه َيْحِمُل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزًرا َخاِلِديَن ِفيِه  َوَقْد آَتْيَناَك ِمن لُدنا ِذْكًرا
  ٩٩-١٠١سوره طه، آيات   .َوَساء لَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمًال 

(آن ذکر) رو بگرداند،  ايم. هر کس از او  " دادهذکرىتو "  يقين از جانب خود به  هب
اش بارى سنگين خواهد بود. اقامت او در آن (دوزخ) دائمى   روز قيامت بر شانه

  .رستاخيزاست. چه ناگوار است حمل آن بار در روز 
  همين اخطار در آثار حضرت باب ذکر شده:

اّن الّذين يکفرون بايات اهلل بعد ما قد جائهم الّذکر بااليات...فبّشرهم بحکم 
  حضرت باب  ٥٤من عذاب اليم.ربّک 

" با آيات ظاهر ذکرکنند، بعد از آنکه "  کسانى که آيات الهى را انکار مى  به
  عذاب دردناکى خبر ده.از آنها را از جانب پروردگار ...شود  مى

قل و من اعرض من ذکرى نحکم له فى الکتاب لشيطان يدخله فى ظلمات 
  حضرت باب  ٥٥بعضها فوق بعض...

" رو بگرداند، در کتاب الهى او را شيطان خواهيم خواند. ذکر منبگو! هر کس از "
  ها مقر خواهد گرفت.  او در زير طبقات تاريکى
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   ٥٦لمحجوبون. ربک اسم ذکر لقاء من اليوم ذلک فى و لکن المشرکين
  حضرت باب  

رّب توست  " که اسمِ ذکردر آن روز از ديدار " (منکرين موعود) اّما مشرکين
  محرومند.

  م:يات سوره زخرف ادامه دهيۀ آيبق مطالعۀ  به
ْكَر َصْفًحا ان ُكنتُْم َقْوًما مْسِرِفينَ   :۵ه يآ   .اَفَنْضِرُب َعنُكُم الذِّ

" را از شما پس ذكرد، ما "يكن  ىنكه شما از حّد خود تجاوز ميعلّت ا  ها بيآ
  م؟يم و شما را كنار زنيريبگ

از  ىاريكه بساين سبب   ها بيپرسد: آ  ىن سؤال را از ما ميش ايه پيح: آيتوض
د آنها را بدون راهنما يموعود را ندارند، پروردگار با شناسائى اقتيمردمان ل
دهد، و   ى" را بما مذكر" ىعنيگر لقب حضرت باب يبار د پيش هيگذارد؟ آ

" خدا را نخواهند ذكرآموزد كه مسلمانان قدر و مقام "  ىدر ضمن بما م
را از حدود علم و ياند؟ ز  ه" خوانده شدمتجاوز، "ن منكرانيشناخت. چرا ا

قرآن را از موعود  آيات ىنانكه معيا ىاند. بجا  نمودهخود تجاوز  ىگاه  آ
  شمرند.  ىبپرسند، خود را عالم م

ِلينَ   :٦ه يآ وِبيٍّ ِفي اْالْرَسْلَنا ِمن نَكانُوا ِبِه  َوَكْم ا الِبيٍّ اِتيِهم مِّن ن   .َيْسَتْهِزُؤونَوَما َيا
م. اّما هر يمردمان فرستاد ىكه در روزگار گذشته برا ىامبرانيار پيچه بس

  كه آمد، او را مسخره كردند. ىامبريپ

آموزد كه   ىكند و بما م  ىد و تكرار ميش را تأكيپ ۀيه، مطلب آين آيح: ايتوض
ر ييتغعت انسان يوه مردمان بوده. چون طبيزدان، رسم و شي امبراِن يپ  هن بيتوه
  و برقرار خواهد بود. ىز باقينده نين رفتار در آيابد، اي  ىنم

" که "مردم نه چشم ديدنش را ذکرنام "  کند به  کسى مى  آيه بعد اشاره به
نکار نمايند و کوچک ادارند، نه تحّمل شنيدن گفتارش را. براى اينکه او را 



  ٢٢٤  بهاءاهلل در قرآن  
تجارتخانه  درِ  بنابر مدارک تاريخى، باالِى . خوانند  شمرند، او را ديوانه مى

  مزيّن بود: اتبا اين آي ،حضرت باب
ْكَر َوَيُقولُوَن انُه لََمْجنُوٌن  ْبَصاِرِهْم لَما َسِمُعوا الذِّ َوان َيَكاُد الِذيَن َكَفرُوا لَيُْزِلُقوَنَك ِبا

ِّْلَعالَِمينَ    ۵١-۵٢سوره قلم، آيات   .َوَما ُهَو اال ِذْكرٌ ل
تو آسيب رسانند.   هايشان به  ه منکرين حقيقت با چشمنزديک است ک  :۱ترجمه 

گويند: او ديوانه است. او تنها   شنوند، مى  " را مىذکرهنگامى که گفتار "
  " است (تذّکرى است از جانب خدا) براى مردم جهان.ذکر"

هايشان تو   خواهند (از شّدت حسادت) با چشم  منکرين حقيقت مى  :٢ترجمه 
گويند:   مى دهند،  مى" گوش ذکرسخن "  که به هنگامى (موعود) را بزنند.

همه مردم عالم   او ديوانه است. هدف از آمدن او، تذّکر و يادآورى به
  است.

آيات قرآن در باره ظهور "ذکر" در "آخرالّزمان" بسيارند. تعداد اين آيات و 
کند. اين آيه پنج بار در   صراحت آنها کار را بر جويندگان حقيقت آسان مى

  تکرار شده: سوره قمر
ِكرٍ  دْكِر َفَهْل ِمن م ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ ١٧, ٢٢, ٢۵ ,٣٢, ٤٠سوره قمر، آيات   .َولََقْد َيس 

" آسان نموديم. آيا کسى هست که پند ذکرقرآن را براى [شناختن] "  :۱ترجمه 
  پذيرد؟)  گيرد؟ (پس کسى هست که [ذکر را] به

قرآن آسان نموديم. آيا پند پذيرى بين شما " را از راه ذکرشناختن "  :٢ترجمه 
  هست؟

ِّْلَقاِسَيِة قُلُوبُُهم مِّن ِذْكرِ  ْسَالِم َفُهَو َعلَى نُوٍر مِّن ربِِّه َفَوْيٌل ل ُه َصْدَرُه ِلْالَفَمن َشرََح اللا 
 
ٍ
  ٢٢سوره زمر، آيه   .اللِه اْولََِٔك ِفي َضَالٍل ُمِبين

اراده حق) گشوده است و   براى اسالم (تسليم شدن بهآيا کسى که خدا سينه او را 
دالن است)؟ پس واى بر کسانى   مانند سختپرتو نور پروردگارش قرار داده ( در

  اند. آنها در گمراهى آشکارند.  سخت دل ذکراهللکه در برابر 
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

بلکه هزارها بار ما را  اش، حضرت بهاءاهلل، صدها  زبان فرستاده  خالق ما به
  خواند:  پذيرش راه راستى و سعادت ابدى مى  دارد و به  متذّکر مى

ذكر   هتا وقت باقى است ب...حجاب ظاهر  كتا بىي دوست !ار پروردگارياى اهل د
  حضرت بهاءاهلل  ٥٧.ديه نمائزدى توجّ يوجه ا  هد و بيشو باقى مشغول

  ٥٨بشارت داده.آن   اين همان موعودى است که جميع کتب و صحف به
  حضرت بهاءاهلل  

هاى   اى دوستان! جهد نمائيد تا از درياى بخشش الهى قسمت بريد و از خرمن
ناهى نصيب برداريد. روِز کار است و وقت کردار، خود را محروم تفضل نام

  ٥٩ننمائيد. هنگام آزادى است، از سالسل نفس و هوٰى خود را فارغ نمائيد.
  حضرت بهاءاهلل  

هاى خورشيد دانش روشن   ىکه جهان از روشن است که در اين بامداداميد چنان 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٠.خواست دوست پى بريم و از درياى شناسائى بياشاميم  هب، است

يا اهل االرض من اطاع ذكراهلل و كتابه هذا فقد اطاع اهلل و اوليائه بالحق و قد 
  حضرت باب  ٦١كان فى االخرة من اهل جنّة الرضوان عنداهلل مكتوبًا.

پروردگار و  " و كتابش پيروى كند، ازذكر خدااى ساكنان زمين! هر كس از "
برين  حكم يزدان از ساكنان بهشت  هب جاودانبرگزيدگانش پيروى كرده و در عالم 

  است.
قل يا قوم اّن اصبع قدرة ربّکم العلى االبهى تحرّک هذاالقلم االعلى و هذا لم 

  حضرت بهاءاهلل  ٦٢ربکم و رب آبائکم االولين. يکن من عندى بل من لدى اهلل
بگو! اى مردمان: اين "قلِم اعلٰى" را انگشتان قدرت پروردگار بلندپايه و با شکوه 

آورد. اين گفتار از من نيست، از جانب خداوند، پروردگار شما و   حرکت مى  به
پروردگار نياکان شماست.



  
 



  
٩  

  
  دو پيامبرِ 

  يگانه و هميار
" مفتخر فرموده. چنين لطف رّب نام "  ظهوِر دو موعود به  خداوند عصر ما را به

و بخششى در هيچ زمانى سابقه نداشته. جاى شگفتى است که بسيارى از 
خبرند يا آنچه دانند بر   عنايت يزدان يا بکلّى بىمردمان از اين بخشش و 
خبران يا متعصبان متکى و استوار است. پروردگار ما   تصورات و توهمات بى
  دارد:  را از اين کار برحذر مى

بيگانگان مردمانى  .تا يگانه را بشناسى از بيگانگان بيگانه شو !اى بنده يزدان
گفتار اغيار از يار دور ممان و از   هب...نمايند  ىشما را از يگانه دور م هستند که

  حضرت بهاءاهلل  ١.دشمن از دوست مگذر سخن

  اين اخطار درباره پيروى از پيشوايان نادان است:



  بهاءاهلل در قرآن  
٢٢٨  

نمايان گمراهانند و راه   راه بسيارى از .نما را نپذيريد  گفتار هر راه!...گاناى بند
چيز او را   آزاد است و هيچکسى است که از بند روزگار  نما  راه .اند راست را نيافته

  حضرت بهاءاهلل  ٢.از گفتار راست باز ندارد

  ظهور پيامبر ديگر  خبر به
موعود بعد از خود، يعنى حضرت بهاءاهلل،   ، بهکتاب بيانحضرت باب، در 
اند. گاهى   کند) داده  اهلل" (کسى که خداوند او را ظاهر مى  لقب "من ُيظِهره

  اند:  فرموده نيز لقب "بهاءاهلل" را عينًا ذکر
  حضرت باب  ٣طوبى لمن ينظر الى نظم بهاءاهلل و يشکر ربه فانه يظهر وال مرد له.

نظر اندازد و پروردگارش را سپاس گويد.  بهاءاهلل "نظم"  حال کسى که به  خوشا به
  شود. در ظهور او شکى نيست.  يقين ظاهر مى  او به

  ٤اهلل باشد.  يظهره  من  از براى کسى که قبض روح شود و مؤمن به طوبىٰ 
  حضرت باب  

پيروانشان براى شناسائِى موعود بعد، در آيات حضرت باب،  نآماده نمود
پيروان خود بارها اخطار دادند که از   به ايشانمقام اّول را حائز است. 

"من پيشينيان پند گيرند، دست از توهمات و تعصبات بردارند و در پذيرش 
  صبر روا ندارند: اهلل"  يظهره
  ٥تصبرن فيه فان صبرتم لم يکن اّال على النّار و انتم يومئذ ال تعلمون. ال

  حضرت باب  
در اين کار [شناسائى و پذيرش موعود] صبر روا مداريد. اگر صبر کنيد، در آن روز در 

  بدون آنکه بدانيد.—آتشيد
هاى آسمانى بکار رفته. ما همه   " در تمام کتابدورى از خدامعناى "  به آتش

دانيم. اراده خداوند بر آن   را نيک مى  سر و کار داريم و خطرات آن با آتش
  

  :آهنگ.  نقشه جهانى الهى براى تأسيس و اداره يک دنياى يگانه و هم  اشاره به نظم بهاءاهلل  
   ٰحاِل؛ چه خوشبخت است کسى که...  خوشا به: طوبى 



    : دو پيامبر يگانه و هميار٩فصل   ٢٢٩
قدر بلکه بيشتر بدانيم. زيرا   " را نيز همينآتِش دورى از اواست که خطِر "

زندگانى ما در اين جهان بس کوتاه است. سرانجام جسم ما خاک 
پذير نيست. اگر ارمغان   پايان جاودانشود، اّما زندگانى ما در جهان   مى

—راستى روح خود را  دست نياوريم، به  "زندگانى جاودانى" را در اين دنيا به
ايم. بنابر شهادت يزدان، جبران اين   آتش فنا سپرده  به—بدون آنکه بدانيم
  پذير نيست.  زيان، هرگز امکان

بايد در ذهن خود، دورى از خدا يا محروم بودن از روابط نزديک با خالق 
آتشى که سراپاى روح ما را فرا گرفته، اّما از —شمريمخود را برابر با "آتش" 

خبرى ما از خطر، خود خطرى است بزرگ.   خبريم. بى  وجودش بکلّى بى
رسند، اّما ناگهان   نظر مى  ظاهر در کمال سالمت به  چه بسا مردمانى که به

دهند و ما را   ما اخطار مىتکرار ب  شتابند. حضرت باب، به  جهان ديگر مى  به
شوند که چه بسا روح ما در آتش دورى از خدا در تب و تاب   يادآور مى

  اه باشيم:گ  آاست، بدون اينکه ما از اين آتش 
کنى که از اهل جنّت...هستى، وليکن...در اصِل نار   در آن يوم، خود گمان مى
  حضرت باب  ٦دانى.  مقِر توست، و تو خود نمى

  دو يار "ناآشنا" و همراز
با يکديگر آشنا نبودند و هرگز يکديگر را حضرت باب و حضرت بهاءاهلل 

بيان نيايد و عقل انسان   نديدند، اّما چنان عشق و محبّتى بهم داشتند که به
  تصّور آن نتواند.

نام "رّب" مفتخر   اگرچه اين دو پيامبر بزرگ از جانب پروردگار هر دو به
ند. گشتند، اّما در آياتشان در نهايت خضوع و بندگى با يکديگر سخن گفت

حضرت باب آرزوئى جز فدا شدن در راه حضرت بهاءاهلل نداشتند و سرانجام 
باختن   ايد که شخصى تنها آرزويش جان  آرزوى خود رسيدند. هرگز شنيده  به



  بهاءاهلل در قرآن  
٢٣٠  

در راه کسى باشد که هرگز او را نديده؟ چنين عشق و فداکارى بين دو نفر 
ه نداشته و خود ب و نوادِر روزگار است، شايد هرگز سابقي"ناآشنا" از عجا

  اى ديگر بر حقانيت آنهاست.  نشانه
اّال  تيلک و ما تمنّ يفى سب ت الّسّب يت بکلّى لک و رضيقد فد ةاهلليّ ا بقي

  حضرت باب  ٧.القتل فى محبّتک
خاطر تو پذيرفتم. و   اى بقيّةاهلل! خودم را بکلّى فداى تو نمودم و لعن و طعن را به

  ندارم.آرزوئى جز جان باختن در راه تو 
  حضرت بهاءاهلل  ٨وانّا اردنا ان نفدى نفسنا فى سبيله کما فدى نفسه فى سبيلى.

طور که او خود را در راه من   ما آرزو داريم روح خود را در راه او فدا سازيم، همان
  فدا نمود.

اين عبد در کمال رضا جان بر " فرمايند:  مى کتاب ايقانحضرت بهاءاهلل در 
  در راه آن موعود فدا شوم. ٩"عنايت الهى کف حاضرم که شايد از

  اند:  اين دو پيامبر در وصف يکديگر داد سخن داده
اگر كسى  "من يظهره اهلل" ظهورِ  زّ كه در يومِ عَ  و ل ذات اقدس الهى جَ   هقسم ب

بهتر است از آنكه  [بخواند] شنود وتالوت كند [حضرت بهاءاهلل] يك آيه از او
  حضرت باب  ١٠.كندرا تالوت  بيانهزار مرتبه 

[حضرت  آفتاب عزّ توحيد که حرفى از کلمات آن مظهر اسما و صفات  قسم به
 ]تر و عزيزتر  [محبوب زعَ ب و اَ حَ بهاءاهلل] اَ حضرت ، نزد جمال ابهٰى [باب]

اين عباد که   هاست. ديگر تا چه رسد به  ها و زمين  است از کل آنچه در آسمان
 آن از شده ظاهر و خاضعيم نزد آنچهمعدوميم نزد حرفى از او [حضرت باب] 

  بهاءاهلل حضرت  ١١عطوفت. قمر و عنايت شمس و حقيقت شجره

  
  " ّطور که خواهيم ديد، اين لقب در قرآن در اشاره   " لقب مشترک بين دو موعود است. همانةاهللبقي

 موعود عصر ما بکار رفته.  به
   از آثار حضرت باب است. بيانکتاب 
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ذات اقدس الهى که يک سطر از کالم او بهتر است از کالم کل ما على   قسم به

دهد شهادت   کنم از اين ذکر...آنچه او شهادت مى  االرض بلکه استغفار مى
  حضرت باب  ١٢خداوند است.

 اند  عينًا حضرت بهاءاهلل درباره حضرت باب تکرار فرمودهگفتار پيش را 
  ).۵۵، صفحه بديع(کتاب 

بارها بندگى و عشق و محبت خود را نسبت  بيانحضرت باب در کتاب 
فرمايند آنچه در   اند. مى  محبوب خود و موعود همزمان خود ابراز فرموده  به

  ١٣بود.جهان هست در برابر شکوه و جالل او ناچيز بوده و خواهد 
  حضرت باب  ١٤اهلل.  ما فى البيان تحفة من اهلل لمن يظهره

  .اهلل"  براى "من يظهره از پروردگار اى است  است، تحفه بيانآنچه در 
، در [موعود] آن  با ايمان به [موعود] هر فؤادى [قلبى] که شاهد شود بر کلمات آن

و همين عزّ و فخر، کّل را بس  ١٦اوست مبدء هر چيز. ١٥جنّت بوده و خواهد بود.
د [دورترين] از خلق بعَ اگر اَ  ١٧خود.  ذکر انتساب به  که او قبول کند نفسى را...به

  حضرت باب  ١٨گردد.  ترين] خلق مى  ب [نزديکقرَ او، اَ   ايمان آورد به

ادراک   يکديگر احدى قادر به  شدت عشق و دلبستگى اين دو موعود را به
ز عشق و لطف و محبّت از دايره فهم و نيست. اين درجه و اين شيوه ا

  اهى بشر بيرون است:گ  آ
رج من لسانى هو بيانه هو محبوبى و انا محبوبه و هو نفسى و انا نفسه و مايخ

ملح االقدس المنيع...قل انّى اکون حيّا بحٰيوته و اتحرک بحبّه کما انّه االبدع اال
  حضرت بهاءاهلل  ١٩بين العالمين.کان حيّا بحٰيوتى و ما تنّفس اّال بذکرى و ثنائى 

او محبوب من است و من محبوب او. او نفِس من است و من نفِس او. و آنچه بر 
يقين من   آورم، گفتار نوين و شيرين و پاک و بلندپايۀ اوست...بگو! به  زبان مى

و  بود زنده من خاطر  به او که همانطور کنم،  مى حرکت او عشق  به و ام  او زنده خاطر  به
  مگر ذکر مرا و وصف و ثناى مرا بين مردم جهان بر زبان آرد. ،آورد  َنَفسى بر نمى
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فواهلل لو يصفه الى آخر الّذى ال آخر له لن يسکن فؤادى من عطش حّب ذکر 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠اسمائه و صفاته فکيف نفسه المقّدس العزير الجميل.

وصف او پردازم، قلبم از   رد، بهخدا! اگر تا پايان زمانى که پايانى ندا  سوگند به
روِح   پذيرد، ديگر تا چه رسد به  ها و صفات او آرامش نمى  عطش عشِق ذکِر اسم

  پاک و عزيز و زيباى او.
رضاى اين   رضاى او، چنانچه او حرکت نفرموده مگر به  ام مگر به  حرکت ننموده

  حضرت بهاءاهلل  ٢١غالم.

تحرک افواهلل الّذى ال اله اّال هو انّه ما اصبح اّال بذکره و ما امسى اّال بثنائه و ما 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢تنفس اّال فى امره.ااّال بحبّه و ما 

گذرد مگر يادش را   خدائى که جز او خدائى نيست! هيچ صبحى نمى  سوگند به
کنم مگر   رکتى نمىوصف و ثناى او پردازم. ح  خاطر آورم و هيچ شبى، مگر به  به
  آورم مگر در راِه امِر او.  عشق او و َنَفسى بر نمى  به

تاهلل الحّق لن يفارق منّى و يستأنس بنفسى و استأنسُت بنفسه المقّدس المهيمن 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.العزيز القدير

نفِس   من مأنوس است و من به  او به شود.  خدا سوگند! از من هرگز جدا نمى  به
  و عزيِز او مأنوس.پاِک، مهيمن 

وجود خود فائز  ثمرۀ  هاو كه ب  هحمد خدا را كه ما را در يوم قيامت عالم گردانيد ب
  حضرت باب  ٢٤.ايم  او خلق شدهاز لقاى الهى محتجب نمانيم كه از براى  گرديم و

حضرت باب چنان بود که پيوسته از رنج فراق   عشق حضرت بهاءاهلل به
يا از آغاز روزگار تا کنون آ ٢٥"ِلِفراِقهِ  االْحياِن   ِفْي ُكلِّ  يتَبك"گريستند:   مى

سابقه داشته و حتى قابل تصور است که دو نفر که هرگز يکديگر را در اين 
اند، چنين عشق و فداکارى، و چنين احساس يگانگى و بندگى   جهان نديده

  يکديگر ابراز دارند؟  به
است که حکم يک نفس حدى   وحدت و يگانگى بين اين دو موعود به

  داشته و دارند.
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 نه ،است [حضرت بهاءاهلل] اهلل  رهظهِ يُ  همان من ،روز  آن [حضرت باب] بيان ۀنقط
  حضرت باب  ٢٦.آن دون

  حضرت باب  ٢٧قبل از ظهور خود. ،ِل بياناو [حضرت بهاءاهلل] بوده ُمنزِ 

 فرمايند که ايشان همان کسى هستند که در  حضرت بهاءاهلل در اين بيان مى
حضرت   به واقعه اين آنکه حال و گرفتند، هوا آويخته شدند و هدف گلوله قرار

  باب روى داد:
رصاص [گلوله] ِغّل و بغضاء مجروح   هدر ظهور اّولم...مرا در هوا آويختند و ب
رّ را از عباد خود قبول چه جهت اين ُض   ساختند...و احدى تفّکر ننمود که به

  ٢٨...فرمودم
" يکتا و روح" است، آن "روح اعظم الهىکيست؟ گوينده "گوينده اين گفتار 

نهد. در اين عصر،   عرصه ظهور مى  نامى پا به  همتا که در هر عصرى، به  بى
  " نام يافت.بهاءاهللو در ظهور دّومش " "رِب اعلىٰ يا " "بابدر ظهور اّولش "

  نامند:  گاهى حضرت بهاءاهلل، ظهور حضرت باب را "ظهوِر اّوِل" خود مى
آسمان و زمين ظاهر  بيندر ما "عليم  ىّ عل" اسِم   همالحظه نما در ظهور اّولم که ب
علماى عصر بر اعراض و اعتراض قيام ، لاوّ  ،شد و کشف حجاب فرمود

  حضرت بهاءاهلل  ٢٩.نمودند

  خوانند:  در اين آيات، حضرت باب را "علِى اعلٰى" و "على" مى
٣٠.ديهواء بغضاء معلّق مساز در [بار ديگر] خرىٰ اُ را مرًة  "علىٰ ا ىّ عل" جمالِ 

  حضرت بهاءاهلل  
  ٣١قل اّن هذالعلّى بالحق قد ظهر مرّة اخرى فى جمال االطهر االظهر االبهى.

  حضرت بهاءاهلل  
و شکوهمندش  و تابان بگو! اين همان علّى حق است که بار ديگر در جماِل پاک

  ظاهر گشته.

  ثناى حضرت باب:مناجاتى از حضرت بهاءاهلل در وصف و 
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عليک يا بهاءاهلل و محبوب البهاء ذکراهلل و بهائه ثم بهاء اهل مٔال أالعلى ثم بهاء 
اهل مداين البقا ثم بهاء کّل االشيا ثم بهاء نفسک لنفسک بنفسک و بهاء 
هذاالبهاء الّذى ظهر لنصرک بين العالمين فيا محبوب البهاء فو عزّتک و جاللک 

ک عبادک و تدبيرک بريتک و ما اردت فى کّل ذلک انّک ما قّصرت فى تبليغ
اّال خضوعهم بين يدى سلطان احديّتک والخشوع عند ظهورات انوار وجهتک فو 
عزّتک يا محبوبى انّى اجد نفسى خجال عما بلغته لظهورى بحيث ما تنفست اال 
بذکرى و ما تکلّمت اّال الثبات امرى و ماجرى من قلمک اّال ما کان فيه مقصود 

فسک ذکرى و ثنائى و فى کّل شأن ظهر منک ما يکون مدًال لنفسى و صريحا ن
فى ظهورى و حاکيا عن جمالى و مع ذلک کيف اذکرک يا محبوبى بعد الّذى 
فو عزّتک لترادف القضايا و تتابع الباليا لن اجد فرصة ال بکى على نفسى و 

  ٣٢کيف ثناء نفسک العلّى العظيم...
را در اثبات حّقانيت حضرت باب نگاشتند.  انايقکتاب  ،حضرت بهاءاهلل

سازند، از جمله از ما   چند نکته منعطف مى  در پايان آن کتاب نظِر ما را به
پرسند که "اگر قدرت جميع دنيا در قلبى گذارده شود" آيا قادر است   مى

ميان آرد که "رؤساى ملّت و دولت جميع بر او اعتراض نمايند"؟   گفتارى به
دست آورد که در برابر هزارها ساله از کجا ب ٢۵آن جوان اين قدرت را 

دشمن سرسخت در کمال شهامت بايستد، دست از جان بشويد و از 
  ٣٣باختن نهراسد؟  جان

هاى حّقانيت پيامبران مقاومت آنها در برابر ظلم و بالست.   از جمله نشانه
آن موعود خوانند که چگونه   تفکر مى  ما را به ايقانکتاب حضرت بهاءاهلل در 
اشاعه آئين يزدان قيام نمودند و با چه استقامتى در برابر   در عنفوان جوانى به

فرمايند، آنچه اذيّت و آزار بر   مخالفان و دشمناِن سرسخت ايستادند. مى
شد، تا آنکه سرانجام جان   آوردند، شوق و عشقشان بيشتر مى  ايشان وارد مى

  شتافتند. جاودانجهان   جانان تسليم نمودند و به  به
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پرسيم که اين تفکر پردازيم و از خود ب  کنند که به  بار ديگر ما را دعوت مى

درجه از قدرت و غلبه از کجا آمد؟ مّدتى کوتاه پس از اظهاِر امِر يزدان 
اندک زمانى آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتداِر" آن موعود در جميع   "به

صوص پيشوايان و ارباب شهرها پديدار گشت. مقاومت عامه مردمان، بخ
  قدرت بر منع و رد ايشان حاصلى نبخشيد.

 هالک عذاب بدترين  به ظالمان که سيرتى  پاک و ممتاز مردمان بسا چه
نمودند. اين فداکاران را حضرت باب چنان "تقليب نمودند و تصّرف 

تا  ٣٤".اش مرادى نجستند و بجز امرش، امرى نگزيدند  فرمودند که بجز اراده
ذکر خدا مشغول بودند "و در هواى تسليم و رضا" در سير و   هنگام مرگ به

  طيران.
فرمايند، حال قدرى تفکر نمائيد: آيا چنين تصرف و احاطه از   سپس مى

کمال   احدى در جهان ظاهر شده؟ اين فداکاران، از ظالمان نهراسيدند، و به
شکر و ثناى   اى شکوه، بهججان پذيرفتند و در موارد بال ب  رضا تير قضا را به

فرمايند،   مى ٣٥يزدان پرداختند و جام شهادت را مانند شهد و شکر نوشيدند.
اين گفتار   . سپس ما را بههستى يافتگويا صبر از صبرشان و وفا از وفايشان 

  سازند:  مخاطب مى
تفّکر فرمائيد تا بر عظمت امر و بزرگى آن مّطلع ...بارى، در جميع اين وقايع

سرير ايقان  عنايت رحمان، روح اطمينان در وجود دميده شود و بر  تا بهگرديد 
  ٣٦مستريح و جالس شويد.

فرمايند که همين مخالفت مردمان و مقاومت مؤمنان در برابر   بعد از اين مى
  خود دليلى است محکم بر حّقانيت آن موعود: ،بال

 ،و جّهال فرمائى جميع مردم از علما و فضال و در هر آن که تفّکر در اعتراضات
واقع شده،  شوى. زيرا که جميع آنچه  تر مى  تر و ثابت  تر و راسخ  محکم در اين امر

  ٣٧اند.  داده خبر [پيامبران پيشين] ازلى لدنّى و مواقع احکامِ  علِم  معادنِ  ،از قبل
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  ها و خبرهاى ديگر  نشانه
امور   مردمان سخت گرفتار امور اين جهانند. غفلت از خدا و توّجه به بيشتر

  دنيا همواره شيوۀ مردم روزگار بوده و هست:
  ٩٢سوره يونس، آيه   .َوان َكِثيًرا مَِّن الناِس َعْن آَياِتَنا لََغاِفلُونَ 

  هاى ما غافلند.  بيشتر مردمان از آيات و نشانه

ْبتُم ِبهِ  بِّي َوَكذنِّي َعلَى َبيَِّنٍة مِّن ر۵٧سوره انعام، آيه   .قُْل ا  
  کنيد.  ام، اّما شما دليِل مرا تکذيب مى  از پروردگارم با دليل آمده بگو! من

رياکار! شما براى  [يهوديان قشرى] حال شما اى علماى دينى و فريسيان  به واى
سازيد، و قبر   پيامبران که اجدادتان کشتند، با دست خود بناى يادبود مى

گوييد: اگر ما   مى کنيد و  دست آنان کشته شدند، تزيين مى  مقّدسينى را که به
  کشتيم.  جاى اجدادمان بوديم، پيامبران را نمىب

  )٢٩- ٣٠، آيات ٢٣حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

  کنند که:  ها اّدعا مى  پيروان هر يک از آئين
َب ِبآَياِت ...لَْو انا انِزَل َعلَْيَنا اْلِكَتاُب لَُكنا اْهَدى ِمْنُهمْ  ن َكذْظلَُم ِمم؟اهللَِفَمْن ا...  

  ١۵٦سوره انعام، آيه   
اگر کتاب [خدا] براى ما نازل شده بود، ما بهتر از آنها [منکرين پيشين] هدايت او 

  ؟...شمرد دروغ را الهى است که آيات شخصىتر از   ظالم کسى چه...پذيرفتيم  را مى

آيا معقول است تصور کنيم که رسم قصور و غفلت و دنياپرستى و ظلم و 
اهى و عدل و اقبال تغيير گ  آرسم خداپرستى و   ناگهان در زمان ما بهانکار 

دهد، و   تفصيل از ظهور دو موعود عصر ما خبر مى  يافته؟ سوره انعام به
دهد که سرنوشت آنان نيز مانند پيامبران پيشين است. در   روشنى نشان مى  به

  دهد:  " زبان وحى در آن سوره چنين خبر مىذکرباره "
٦:٦٦   ْسُت َعلَْيُكم ِبَوِكيلٍ َوَكذقُل ل َب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحق.  
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کنند، و حال آنکه او حّق است. بگو! من   قوم تو [مسلمين] او را انکار مى

  ] شما نيستم.  مسئوِل [انکارِ 

  آينده است:  آموزد که خبِر مورِد نظر مرتبط به  ىما مسپس آن سوره ب
٦:٦٧   َوَسْوَف َتْعلَُمونَ لُِّكلِّ َنَبا ْسَتَقرم.  

  براى [تحّقِق] هر خبرى زمان خاّصى معيّن شده. زود است که بدانيد.

—ديگر در همين سوره، مقاومت منکرين را در برابر حضرت بهاءاهلل آيه
—خواند  خدا مى  به )٦:١٢٦- ١٢٧( موعودى که مردمان را از دارالّسالم

  کند:  بينى مى  پيش
  ١٣٤سوره انعام، آيه   .تُوَعُدوَن الٍٓت َوَما انتُم ِبُمْعِجِزينَ ان َما 

  اجرا خواهد رسيد، و شما مانع آن نتوانيد شد.  وعده خدا به

آموزد که با منکريِن وعدۀ خدا   ىآئين نوين م  مؤمنين به  زبان وحى سپس به
حتّى نگذرانند، و هاى بيهوده با آنها   مجادله نکنند، وقت گرانبها را با بحث

  همنشين نشوند: بين،  با آنها، يعنى مردم کوته
َواَذا َراْيَت الِذيَن َيُخوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفاْعِرْض َعْنُهْم َحتى َيُخوُضوْا ِفي   ٦:٦٨

  .َحِديٍث َغْيِرهِ 
گويند، از آنان   و چون کسانى را ديدى که در مورد آيات ما بيهوده سخن مى

  مواجه مشو]، يا [ال اقّل] رشته سخن را تغيير ده.روى بگردان [با آنها 

اِلِمينَ   ٦:٦٨ ْكرَى َمَع اْلَقْوِم الظ ْيَطاُن َفَال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ َك الشا يُنِسَينمَوا.  
ايمان] باعث شود که [عهد خدا را]   و اگر شيطان [وسوسۀ مردِم مّکار و بى

  ] همنشين مشو.  ظالم [منکراِن ذکر " با مردمذکرفراموش کنى، بعد از ظهوِر "

خود اعتماد ندارند که بتوانند حقيقت را بشناسند.   بسيارى از مردمان به
اينگونه مردمان   روش آنها تقليد است، نه تحقيق. در آيه پيش پروردگار به

دهد که راه نجات آنها دورى از وسوسۀ ظالمان يعنى منکران   اندرز مى
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اند؟ چه ظلمى بزرگتر از   ظالم خوانده شده موعود است. چرا اين منکران
دل و زود   انکار موعود پروردگار؟ چه ظلمى بزرگتر از بازداشتن مردماِن ساده

بزرگتر از پيروى از نقش  باور از پذيرفتن برترين هديه يزدان؟ چه ظلمى
  جاى نقش فرشتگان؟شيطان ب

  نمايد:  ىآئين جديد را معيّن م  سپس خداوند حدود مسئوليّت مؤمنين به
  .َوَما َعلَى الِذيَن َيتُقوَن ِمْن ِحَساِبِهم مِّن َشْيٍء َولَـِكن ِذْكَرى لََعلُهْم َيتُقونَ   ٦:٦٩

مؤمنين با تقوى در برابر منکرين مسئوليّتى ندارند. تنها وظيفه آنها تذّکر 
[و " است]. شايد [منکران نيز] تقوى پيشه کنند ذکرِ است. [ياد آورِى ظهوِر "

  حقيقت را دريابند].

ْنَيا َوَذكِّْر ِبهِ   ٦:٧٠ ْتُهُم اْلَحَياُة الدَخُذوْا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوَغرِذيَن اتَوَذِر ال.  
بازيچه گرفته،   اند، دينشان را به  گروهى از مردمان فريب اين دنيا را خورده

ياد او   گذار و به حال خود وا  اين مردمان را به—دانند  وسيله سرگرمى مى
  ياد او شاد باش].  [موعود] متذّکر شو [به

  انبياء و رسوالن وحى هفده نفر ازسپس زبان 
  )۸٤-۸٦(سوره انعام، آيات  برد:  را نام مى

 . اسحق١
 . يعقوب۵
 . نوح٩

  . داود١٣

 وب. ايّ ٢
 . يوسف٦

 . موسى١٠
  . هارون١٤

 . زکريا٣
 . يحيى٧

 . عيسى١١
  . الياس١۵

 . اسماعيل٤
 ايليا .٨

 . يونس١٢
  . لوط١٦

  . سليمان۱۷

شوند. عدد نوزده، عدد   اين پيامبران با دو موعود عصر ما نوزده نفر مى
  تفصيل بحث شده.  به ١٢برگزيده يزدان در قرآن است. اين مطلب در فصل 
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" اْولَـَِٔك پس از ذکر هفده نفر از پيامبران پيشين، قرآن با بکار بردن کلمه "

دهد و   ، يعنى دو موعود عصر ما مىآيندهخبر از ظهور پيامبراِن  "آنهايعنى "
  کند:  را نيز ذکر مى—ذکر—لقب حضرت باب

ا اْولَـَِٔك الِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنبُوَة َفان َيْكُفْر ِبَها َهـُؤالء َفَقْد َوكْلَنا ِبهَ 
لُُكْم َعلَْيِه  ِبَكاِفِرينَ َقْوًما لْيُسوْا ِبَها  اْولَـَِٔك الِذيَن َهَدى اهللُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه قُل ال اْسا

  ۸۹-۹۰سوره انعام، آيات   .اْجًرا اْن ُهَو اال ِذْكَرى ِلْلَعالَِمينَ 

را انکار  آنها کتاب و حکم و نبوت عطا نموديم. پس اگر گروهى از مردمان آنها به
خداوند  را آنان نکنند. انکارشان که گماريم  [آئين] مى آن ، قوم ديگرى را برنمايند

ذکر خواهم. او " پيروى نمائيد. من از شما پاداشى نمى آنهاهدايت نموده. پس از 
  " است براى مردم جهان.من

 آيد و  " با کتاب جديد مىذکر خدادهد که "  زبان وحى بار ديگر شهادت مى
 پى قرآن اسرار از بسيارى  به هايش  کتاب کمک  به—ذکر اهلِ —پيروانش

  برند:  مى
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ  لُوْا اْهَل الذِّ ْكَر ِلتَُبيَِّن  َفاْسا ِباْلَبيَِّناِت َوالزبُِر َوانَزْلَنا الَْيَك الذِّ

  ٤٣-٤٤آيات سوره نحل،   .ِللناِس َما نُزَِّل الَْيِهْم َولََعلُهْم َيَتَفكرُونَ 
 بر مبنى گفتارشان] آنها [زيرا بپرسيد. "ذکر اهلدانيد از "  اگر مطلبى را نمى

تو فرستاديم تا براى   " را بهذکرهاى آسمانى است. و ما "  هاى روشن و کتاب  دليل
  تفّکر پردازند.  مردمان آنچه را براى آنها نازل شده توضيح دهد، شايد به

است، اّما در مورد حضرت بهاءاهلل نيز " از القاب خاّص حضرت باب ذکر"
  اند:  " خوانده شدهذکرگاهى بکار رفته است. در اين بيان، حضرت بهاءاهلل "

اهلل و ما اريد منکم جزاء ان اجرى اّال على الّذى  قل تاهلل يا قوم اذکرکم لوجه
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨فطرنى و بعثنى بالحق و جعلنى ذکرًا للخاليق اجمعين.

شوم و از شما   مى خاطر خدا شما را يادآور  به :اى مردمان !خدا سوگند  به ،بگو
قت ـقيـح  هـبن تنهـا بـا کسـى اسـت کـه مـرا آفـريـد، ر مـواهم. اجـخ  اداشى نمىـپ

  " براى جميع مردم عالم نمود.ذکرىبرانگيخت، و مرا "
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  کند:  اين آيه از قرآن نيز آيات سوره نحل را تأييد مى
  ٢۵سوره نور، آيه   .يَُوفِّيِهُم اللُه ِديَنُهُم اْلَحق َيْوَمٍِٔذ 

  فرمايد.  آنها عطا مى  در آن روز، خداوند "ديِن حِق" آنها را به
بر  [داللت دارد] روايات محّققه که جميع داّل است چقدر از آيات فرقانيّه و

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩.شرع و حکم جديد

تأييد شده است. بسيارى از احاديث خبر بينى قرآن در گفتار امامان نيز   پيش
  دهند که قائم موعود صاحب آئين جديد و کتاب جديد خواهد بود:  مى

  ٤٠يقوم القائم بامر جديد و کتاب جديد و قضاء جديد على العرب شديد.
] براى اعراب   . [ظهور اوکند قائم با آئين تازه، کتاب تازه، و حکم تازه قيام مى

  مشکل است.
  ٤١ائم عليه الّسالم استانف دعا جديد کما دعا رسول اهلل.اذا قام الق

اهلل   چون قائم عليه الّسالم قيام نمايد، دعوتى تازه از سر گيرد، همانطور که رسول
  دعوت فرمود.

يظهر من بنى هاشم صبى ذو احکام جديد فيدعوالناس...واکثر اعدائه 
  ٤٢العلماء.

قبول احکام جديد دعوت   به، مردمان را شود  مىاز بنى هاشم فرزندى ظاهر 
  ...بيشتر دشمنانش از گروه علما و پيشوايانند. کند  مى

  ٤٣اذا قام القائم جاء بامر جديد کما دعا رسول اهلل.
آئين جديد]   آيد، همانطور که رسول خدا مردمان را [به  قائم با آئين جديد مى

  دعوت فرمود.

ز ائمه اطهار نيز حضرت باب پيامبرى مستقل و صاحب کتابند، با اينحال ا
  دهند.  آئين بهائى پيوند مى  اى آئين اسالم را به  روند، و چون حلقه  شمار مىب

اند، اّما هدف و   اگر چه دو موعود عصر ما هر يک پيامبرى مستقل
يزدان و   مقصودشان يکى است. هر دو براى تأسيِس بنياِن ايمان و عشق به

  اند.  اشاعه يگانگى بين مردم جهان آمده
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دهند که   روشنى شهادت مى  بينيم، آيات قرآن و احاديث به  همانطور که مى

نهد. همين آيات   صحنه جهان قدم مى  موعود ما با کتاب و احکام تازه به
دهند و جاى شک و شبهه براى   " خاتمه مىَخاَتَم النِبيِّينَ مسئله "  تنهائى به  به

  تغيير ناپذير است. گذارند که سنّت يزدان در ارسال پيامبران  احدى نمى
توانند "ذکر خدا" را بشناسند و از "اهل ذکر" يعنى مؤمنان   چه کسانى مى

  ند؟دست آور  توانند هديه ايمان را به  بشمار آيند؟ آن جويندگان، چطور مى
لُُكْم َعلَْيِه اْجًرا انْ  ُهَو اال ِذْكرَى  اْولَـَِٔك الِذيَن َهَدى اهللُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه قُل ال اْسا

  ٩٠سوره انعام، آيه   .ِلْلَعالَِمينَ 
آن مؤمنان [اهل ذکر] اقتدا کن. بگو: من از   پروردگار راهنماى آنهاست. پس به

  است براى مردم جهان. "ىرذکطلبم. او تنها "  شما اجرى نمى

  خبر انکار دو موعود عصر ما در سراسر قرآن پنهان و آشکار است:
ْلِكَتاِب َوالِذَي انِزَل الَْيَك ِمن ربَِّك اْلَحق َولَـِكن اْكَثَر الناِس َال ِتْلَك آَياُت ا

ُل االَٓياِت لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ ...يُْؤِمنُونَ    ١-٢سوره رعد، آيات   .يَُدبِّرُ االْمَر يَُفصِّ
تو آمده [موعود عصر ما] آنها آيات الهى است و کسى که از جانب پروردگار نزد 

 برآورند...[خداوند] امر و آئينش را بنا  او] ايمان نمى  حّق است. ولى بيشتر مردم [به
اين   دهد، شايد شما [به  ها را شرح مى  کند و نشانه  تدبير و حکمتش اداره مى

  ديدن پروردگارتان فائز خواهيد شد، يقين کنيد.  حقيقت که روزى] به

  ٤٨سوره توبه، آيه   .اْمرُ اهللِ َوُهْم َكاِرُهونَ  َجاء اْلَحق َوَظَهرَ 
  حقيقت آمده و آئين پروردگار ظاهر شده، اّما مردمان [از قبول آن] اکراه دارند.

  حضرت بهاءاهلل  ٤٤کل انتظروا بما وعدوا فى ايام اهلل فلّما قضى الوعد انکروه.
بودند. اّما هنگامى که همه مردمان منتظر تحّقق وعده خدا و آمدن روزهاى خدا 

  وعده تحّقق يافت، آنرا انکار نمودند.
  حضرت باب  ٤٥کيف تسمعون آيات اهلل من لسان ذکراهلل ثّم اذا انتم تعرضون.

  گردانيد؟  شنويد و روى بر مى  مى ذکر خداچگونه آيات الهى را از زبان 
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راه و رسم در چه دليل اين   اگر انکاِر پيامبران راه و رسم مردم روزگار بوده، به
  عصر ما دگرگون گردد؟

با از قرآن و چند نمونه از آثار ين گفتار زين فصل را با ايسته است ايشا
  م:يان رسانيپا  هو حضرت باب ب اهللحضرت بهاء

  َعم َيَتَساءلُونَ 
ِ
  ١- ۵ اتسوره نباء، آي  َسَيْعلَُموَن. ثُم َكال  َسَيْعلَُمونَ  َكال ...النَبا اْلَعِظيمِ  َعن

كنند؟ در باره "پيام عظيم." البتّه البتّه زود است كه   ىدر باره چه بحث و جدل م
  بدانند. البتّه البتّه خواهند دانست.

  ٦٧سوره انعام، آيه   .لُِّكلِّ َنَبا مْسَتَقر َوَسْوَف َتْعلَُمونَ 
  د دانست.يخواه ىاست. بزود ىنيزمان مع ىاميهر پ ىبرا

   لََتْعلَُمن َنَبا
ٍ
  ٨٨سوره صاد، آيه   .ُه َبْعَد ِحين

  د دانست.يخواه ىام او را بعد از مّدتينًا) پيقيالبتّه (

خبر " و "ذكر بزرگنام "  هدو موعود ب ظهورِ  ها دربارۀ  هات و نشانيهمه آ نيبا ا
ندارند.  ىگاه  آآن  ىقرآن و معان ىن معّمايشتر مسلمانان از اي" ببزرگ

  م:يمردم عالم برسان  هن خبر بزرگ را بيخواهد كه ا  ىپروردگار از ما م
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦م.ياس بهذا النباء العظاالمر و حّدث النّ  ىقم عل

  اه ساز.گ  آن "خبر بزرگ" يز و مردمان را از ايزدان برخين يبر خدمت امر و آئ

پروردگار  افته و وعدۀيان يدهند كه روز انتظار پا  ىكه ذكر شد شهادت م ىاتيآ
 ىر شادينظ  ىن خبر خوش و بيدن ايسته است از شنيده. شايانجام رس  هب
ن يم، و از ايا  هافتين ارمغان دست يا  هم كه بيشكر آور ىدرگاه اله  هم و بيكن

  م.يان برخورداريپا  ىفضل و رحمت ب
حق الذكر و قد كان  ىلحق ف اهللفو ربكم الحق رب السموات واالرض ان وعد

  بابحضرت   ٤٧ام الكتاب مفعوًال. ىالوعد ف
" ذكرهاست، وعدۀ پروردگار در بارۀ "  ن و آسمانيكه خالق زم يىخدا  هسوگند ب

  افته.يهاست (قرآن) تحّقق   كه سرچشمه كتاب ىقت است. وعدۀ كتابيحق
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  حضرت باب  ٤٨.اننى انا القائم الّذى انتم بظهوره توعدون

  .شما وعده داده شده  من همان قائمى هستم که ظهورش به

که در هنگام زيارِت کعبه با حضرت باب همراه بوده،  بنابر گزارش مؤمنى
صوت بلند سه بار عبارت   دست گرفته، به  آن موعود حلقه درب کعبه را به

  ٤٩فوق را تکرار فرمودند.

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

شناسيم، صداى خالق جهان   آنگونه که پدر و مادر خود را از صدايشان مى
آسانى بشناسيم و از   توانيم به  گويد، مى  که مى آنطورگويد و   مى آنچهرا نيز از 

  سخن ديگران تميز دهيم.
  حضرت بهاءاهلل  ٥٠.منى اهلل بجودهحرفًا اّال ما علّ  قل اى و ربّى ال اعلم
من   حرفى جز آنچه خداوند از روى فضلش به !پروردگارم  بگو! آرى! سوگند به

  دانم.  آموخته، نمى

ما خلقتم ...فى کّل عالم من عوالم ربّکم نفعکميرفعکم و يبما ...انّا امرناکم
  حضرت بهاءاهلل  ٥١.نيالنفسکم بل لخدمة امر اهلل رّب العالم

آنچه موجب ترّقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   کنيم...به  ما شما را امر مى
ايد،   خود خلق نشده  پروردگارتان، از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت به

  ايد.  قدم بر عرصه هستى نهاده—پروردگار جهانيان—آئين يزدان  براى خدمت به

ع احجاب يجم [پاره نمودن] خرق ديست که باا ىروز امروز !اى عباد !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٥٢.ديرا محو کن ع اوهاميد و جمينمائها]   [پرده

  
   در عصر ما، آيات متعدد نازل  دو پيامبر همزماندر کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان درباره ظهور

  ام.  نگاشته—۱۵و  ۱٤—در طى دو فصل Lord of Lordsشده. اين آيات را در کتاب 
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جوشيده، از فرمايد: راه آزادى باز شده، بشتابيد و چشمه دانائى   دوست يکتا مى
  حضرت بهاءاهلل  ٥٣او بياشاميد.

از  و هر که ننوشيد ،پاينده رسيد گىزند  ههر که از اين چشمه چشيد ب !گاناى بند
  حضرت بهاءاهلل  ٥٤.گان شمرده شدمرد

٥٥قل و من اعرض لن يقبل من عمله شيئ و کان اهلل ربک لغنى عن العالمين.

  حضرت باب  
هر کس روى بگرداند، هيچ عملى از او مقبول نيست. خداوند که رّب  !بگو

  نياز است.  توست، از عالميان بى

  ١٠٤سوره انعام، آيه   .َقْد َجاءُكم َبَصآِٔرُ ِمن ربُِّكْم َفَمْن اْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعلَْيَها
ه چشم بينش گشايد دالئل روشن از جانب پروردگار براى شما آمده است. هر ک

  کورى گرايد، زيانکار.  رستگار است و هر که به
ارض قابل اثبات  در "امر"انکار شود کدام  "امر"ن ياگر ا !اى اهل انصاف

  حضرت بهاءاهلل  ٥٦.ق اقراريا الياست و 

اعظم و امر عظيم ، مقامش را بفهميد و در آنچه ظاهر شده انصاف  أاين است نب
  ٥٧.باقى و امر ظاهر خود را محروم منمائيد وقتجهد نمائيد تا ...دهيد

  حضرت بهاءاهلل  
اهى مّواج و شمس دانائى مشرق، بشنويد و بيابيد تا پاينده گ  آامروز بحر 

  حضرت بهاءاهلل  ٥٨.بمانيد

. ايّام چون برق در مرور...، وقت را غنيمت شماريددست مدهيد فرصت را از
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩.فائز شويدانوار توحيد حقيقى   نمائيد شايد به جهد

  حضرت باب  ٦٠يا عبادالرحمن تاهلل لقد جائکم االمر من عنداهلل.
براى شما آمده است.خدا سوگند "امر" از جانب پروردگار   اى بندگان يزدان! به



  
 



 

  
  بخش پنجم

  بينى رويدادهاى تاريخى  پيش
  در آئين بهائى

  
  شامل سه فصل:

 ، بخش اّولسوره کهف .۱
 ، بخش دّومسوره کهف .۲

  دشمنان نقشه يزدان .۳
  

در آيات کتاب [قرآن] مالحظه  ،خالصًا هلل و طلبًا لرضائه ،اگر اين عباد
قسمى که   نمايند، به  طلبند البتّه ادراک مى  نمايند، جميع آنچه را که مى

[قرآن] ظاهر  جميع امور واقعه در اين ظهور را از کلّى و جزئى در آيات او
  ١نمايند...ولکن ال يعرف ذلک اّال اولوا االلباب.  و مکشوف ادراک مى

حضرت بهاءاهلل  



 



 

 

  
۱۰  

  
  سوره كهف
  بخش اّول

  ٢اند. مالحظه نمائيد که چگونه از قبل جميع امورات را اخبار فرموده
  حضرت بهاءاهلل  

است. سوره  و آشکار در سراسر قرآن پنهانهاى آمدن دو پيامبر عصر ما   هنشان
ظهور حضرت باب  هاست. در آن سوره، زماِن   هف از منابع مهم اين نشانهك

صورت   هو حضرت بهاءاهلل و بسيارى از رويدادهاى تاريخى آئين بهائى، ب
حضرت بهاءاهلل در  شده. بيان، )كهف " (اصحابغار ساكناِن " داستاِن 
  فرمايند:  آئين نازل شده مى که در اثبات اين ايقان کتاب
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در آيات کتاب [قرآن] مالحظه نمايند،  ،خالصًا هلل و طلبًا لرضائه ،اگر اين عباد
قسمى که جميع امور واقعه   نمايند، به  طلبند البتّه ادراک مى  جميع آنچه را که مى

در اين ظهور را از کلّى و جزئى در آيات او [قرآن] ظاهر و مکشوف ادراک 
  حضرت بهاءاهلل  ٣نمايند...ولکن ال يعرف ذلک اّال اولوا االلباب.  مى

، در اثبات مطلب فوق، اين آيۀ معروف از قرآن مجيد را ايقان کتابدر 
  آورند:  شاهد مى

 َياِبٍس اال ِفي ِكَتاٍب مُ  َوَال َرْطٍب َوالَ 
ٍ
  ۵٩سوره انعام، آيه   .ِبين

  نباشد.[قرآن] روشن  تر و خشکى نيست که در کتاِب 

"ساعت ظهور" است، بيان   اين آيه از قرآن نيز در باره "ساعت" که اشاره به
  کند:  حضرت بهاءاهلل را تأييد مى

ِتَينُكْم َعاِلِم اْلَغْيِب َال َيْعزُُب َعنْ  اَعُة قُْل َبلَى َوَربِّي لََتا ِتيَنا الس ُه َوَقاَل الِذيَن َكَفرُوا َال َتا
َماَواِت َوَال ِفي اْالْرِض َوَال اْصَغرُ ِمن َذِلَك َوَال اْكَبرُ اال ِفي ِمْثَقاُل َذرٍة فِ  ي الس

 
ٍ
  ٣ سوره سبا، آيه  .ِكَتاٍب مِبين
پروردگارم   بگو! آرى، سوگند به !براى ما نخواهد آمد   گويند: "ساعت"  منکرين مى
، او پنهان نيستها و زمين از   اى در آسمان  وزن ذّره  اه است و بهگ  آ که از غيب

  نباشد. روشن" کتاِب   " آن در ساعت] [درباره که کوچکتر يا بزرگتر از آن نيست چيزى

، حضرت بهاءاهلل در باره يکى از آيات سوره کهف (آيه چهار وادىدر کتاِب 
  فرمايند:  ) چنين مى۱۷

او را کافى است. اين است که  ،را مطلع شود اگر کسى اشارات همين يک آيه
 "ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللهِ فرمايد: "  در وصف اين رجال مى

  ٤.]٣٧سوره نور، آيه [
  

  .خالصًا هلل و طلبًا لرضائه: با نيّتى پاک و مصّفا و تنها بخاطر کسب رضاى خدا 
  موعود.هنگام ظهور   : اشاره بهساعت  
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از سوره کهف و ملحقات آن،  ۱۷گفتار پيش گويا بر آن است که در آيۀ 
  است.يعنى داستان اصحاب کهف، اسرار بسيار پنهان و عيان 

هاى نهفته در اين سورۀ اسرارآميز، پيش از اين زمان امکان   کشف گنجينه
هاى قرآن، رموز نهفته در آنرا از   نداشت. تنها ظهور اين آئين و تحقق وعده

  عرصه عيان آورده است.  عالم پنهان به
حضرت —آيات قرآن مجيد، آن کتاب اسرارآميز، در باره دو موعود عصر ما

 شباهت بسيار با يک معّما دارند. اين معّما عبارت—هللباب و حضرت بهاءا
شمار از يک طرح زيبا که از هم جدا و با هم مخلوط   هاى بى  ست از تّکها

ها و جاى آنهاست. هر   " نشان دادن اين تّکهبهاءاهلل در قرآناند. هدف "  شده
  بزرگ.ست از اين معّماى ا اى  بينيد، تکه  اى از قرآن که در اين کتاب مى  آيه

شايسته است بپرسيم: نشانه درستِى کشِف اسراِر اين داستان چيست؟ آيا جز 
هاى آن با رويدادهاى تاريخى آئين بهائى، نشانه ديگر الزم   بينى  توافق پيش

صدها تکه قسمت کرده، روى ميزى بريزيم، آيا   است؟ اگر يک طرحى را به
ا بگيرد؟ اگر ممکن است که هر يک از آنها بر حسب تصادف جاى خود ر

هاى اين سوره با رويدادهاى   بينى  چنين امرى ممکن است، توافق بين پيش
  پذير است.  تاريخى آئين بهائى نيز بر حسب تصادف امکان

تاريخ آئين بهائى است،  هاى اين سوره مرتبط به  بينى  چون بسيارى از پيش
رويدادهاى مهم گاهى شما از   آ  استفاده شما از اين فصل تا حدى وابسطه به

لطف و مرحمت   گران نيز به  قرن اّول بهائى است. اميدوارم که ساير پژوهش
معنا  اين ميدان قدم گذارند و اسرارى ديگر از اين داستان زيبا و پر  يزدان به

عرصه ظهور آورند، زيرا گفتار پروردگار را معانِى بسيار است. آنچه در اين   به
  و يک" معنا است.کتاب آمده تنها يکى از "هفتاد 
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  تفسير گفتار پروردگار
مسئله   پيش از بررسِى خبرهاِى اين سوره، الزم است نظر مختصرى به

نوا اجازه يا توانائى تفسير و درک معانِى   آيا ما بندگان بى "تفسير" بياندازيم.
اين   به قرآن مجيدداريم؟  را "آيات متشابهاتخاّصه " ،معنوِى گفتار يزدان
  دهد:  پرسش پاسخ مى

ِويلَُه اال اهللُ َوالراِسُخوَن ِفي اْلِعلِْم.   ۷سوره عمران، آيه   َما َيْعلَُم َتا
  اهند [آنرا تأويل توانند کرد].گ  آتنها يزدان و "راسخان در علم" از اسرار آن [قرآن] 

مردمانى که در "علم   خداوند شده، سپس به  در آيه پيش، در آغاز، اشاره به
" راسخ در علم" گويند از خداست. بنابراين  آنچه پيامبران مىراسخ" باشند. 

اسرائيل و   گفتار ديگران است، نه گفتار خدا. انبياء بنى  در درجه اّول اشاره به
  ائمه اطهار از اين گروه مردمانند.

اى گيرند؟   آيا ممکن است مؤمنين ديگر نيز از اين فضل و بخشش الهى بهره
  دارد:  ين رمز برمىاين آيه از قرآن پرده از ا

 الراِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن ِبَما انِزَل الَيَك َوَما انِزَل ِمن 
ِ
لـِكن
  ١٦٢سوره نساء، آيه   ...َقْبِلَك 

اسالم) کسانى   آئين پيشين) و مؤمنين (به  راسخاِن در علم در بين آنها (مؤمنين به
  بر تو و پيش از تو نازل شده ايمان دارند... آنچه  هستند که به

بنابر آيه پيش، "راسخاِن در علم" مؤمنانى هستند که در ايمان و اتّکاء و 
خاطر آنها   يزدان ثابت و استوارند، يعنى تزلزل و شک و شبهه هرگز به  عشق به
چشم دل و جان چون خورشيِد تابان   يابد. اين مؤمنان، پروردگار را به  راه نمى

  بينند.  وشن و عيان مىر
  

  "آياتى است که معناى باطنى يا نمادين دارند.آيات متشابهات " 
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 :ان را دو نوع گفتار استپيامبرفرمايند که   مى ايقان کتابحضرت بهاءاهلل در 
گفتارى بر حسب ظاهر بى رمز و نقاب و گفتارى ديگر پنهان در پرده اسرار. 

مبران آزمايش بندگان است. پس از اين امقصود از گفتاِر اسرارآميز پي
درجه ايمان و پاکى قلب مؤمنان   متشابهات را بهتوضيح، درِک معانِى آيات 

  تحصيالت و معلومات آنان:  دهند، نه به  بط مىر
مگر قلوب مطمئنّه و نفوس  ،معانى اين بيانات [متشابهات] نبرد  احدى پى به

معانى ظاهريه که  ،. و مقصود در امثال اينگونه بياناته و افئدۀ مجرّدهمرضيّ 
  ٥و نيست...نمايند نبوده   مردم ادراک مى

در اين عصر پيش از ظهور آئين بهائى، بسيارى از اسرار قرآن پنهان بود. 
شهادت حضرت  بنابر. دۀ اسرار از اين آثار برداشته شدحکم پروردگار، پر  به

 هدايت و افق  به ،، مؤمنانى که در ظل اين آئينجواهراالسراربهاءاهلل در کتاب 
اسرار گفتار متشابه نيز   قادرند به اند،  عرفان و فضل و عنايت يزدان رسيده

  دست يابند:
واّن ما ذکرنا الکلمات بالمتشابهات هذا لم يکن اّال عند الّذين لن يتعارجوا الى 
افق الهداية وما وصلوا الى مراتب العرفان فى مکامن العناية واّال عند الّذين هم 

متقنات لديهم  عرفوا مواقع االمر...کّل االيات محکمات عندهم و کل االشارات
و انّهم يعرفون اسرار المودعة فى قمص الکلمات بمثل ما انتم تعرفون من 

  ٦الشمس الحرارة و من الماء الرطوبة بل اظهر من ذلک...
افق   کلماتى را که متشابه دانستيم، معنى آنها تنها در نزد کسانى پيچيده است که به

نزد کسانى که ذخائر آئين الهى  اند. واّال   هدايت و مراتب شناسائى و فضل نرسيده
ها روشن و آشکار. اين   اند و همه اشاره  اند...همه آيات الهى از محکمات  را شناخته

تر   پنهان شده در کلمات را چون گرمى آفتاب و رطوبت آب بلکه آسان رمؤمنان اسرا
  شناسند...  از آنها مى

  
  هاى وارسته از تعلّقات اين دنيا.  : قلبمجرده ۀافئد  
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اند، و   حقيقتفرمايند که "صورت کلمات" الهى گنجينه   حضرت بهاءاهلل مى
پروردگار. خداوند مردمان را از کشف آن معانى  هاى دانشِ   معانى آنها دردانه

نمايد تا هنگامى که اراده الهى برآن تعلق گيرد که ُمهر از صورت   منع مى
ها دست يابند و   آن دردانه  کلمات برداشته شود. از آن پس، مردمان به

فرمايند که تا دست قدرت   در بيان ديگر مى ٧اسرار گفتار پروردگار پى برند.  به
الهى ُمهر معارف الهى را نگشايد، احدى بر اسرار گفتار پروردگار مطلع نشده 

  و نخواهد شد:
تا يد قدرِت ظهوِر قبل [ظهور حضرت باب] ختم کنائز علوم فرقان را نگشود، 

  حضرت بهاءاهلل  ٨احدى ادراک ننمود.

  ٩فى کنزالعلم و مخزونا تحت خاتم الحفظ.انّه ظهر و اظهر ما کان مکنونا 
  حضرت بهاءاهلل  

  مختوم. حفظش ُمهرِ   به و بود پنهان علم گنجينه در آنچه فرمود پروردگار ظاهر و آشکار

هاى آسمانى را بر ما   در آثار الهى بارها تکرار شده که خدايا اسرار کتاب
 ماحتّى الزم نبود، چگونه آفرينندۀ  ز ويآشکار نما. اگر درک اين اسرار جا

يارى بزرگ از او  فضيلتاين موهبت و   آموخت که براى رسيدن به  مى بما
  جوئيم؟

  ١٠اغتمسوا فى بحر بيانى لعّل تّطلعون بما فيه من لئالى الحکمة واالسرار.
  حضرت بهاءاهلل  

هاى حکمت و اسرار نهفته در آن   ور شويد تا از ُدردانه  در درياى گفتار من غوطه
  هى يابيد.گا  آ

کلمه الهيّه جامع کّل معانى بوده، يعنى جميع معانى و اسرار الهى در آن مستور. 
  حضرت بهاءاهلل  ١١.طوبى ِلمن َبلَغها و اَخرَج اللّئالئ المکنونة فيها

کلمات الهى رمز است، اسرار است...معدن جواهر است. معدن هميشه مستور 
  حضرت عبدالبهاء  ١٢است.
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تحرير پردازد، از عهدۀ جواب سؤاالت بر نيايد...لهذا احبّاى   اگر صد قلم به
ملکوت ابهٰى نمايند و طلب فيض نامتناهى کنند تا کشف اسرار   الهى بايد توّجه به

  حضرت عبدالبهاء  ١٣گردد و حقايق و معانى جلوه نمايد.

  ١٤.ست فرض بر کلّ ا نيا .ندياد بنمايز ل تتبّعيل جليم و انجيدر قرآن کر
  حضرت عبدالبهاء  

شايسته است در نظر آوريم که گفتار پروردگار را معانى بسيار است. کشف 
  هاى ديگر نيست.  اى چند از اين دريا، مانع کشف دردانه  دردانه

کلمه الهيّه جامع کل معانى بوده، يعنى جميع معانى و اسرار الهى در آن مستور. 
  حضرت بهاءاهلل  ١٥  اخرج اللّئالى المکنونه فيها.طوبٰى لمن بلغها و 

  فرمايند:  نقل مى ايقان کتابحضرت بهاءاهلل اين دو حديث را در 
  لکل علم سبعون وجهًا و ليس بين الناس اال واحد...

  دانند...  هر علمى را هفتاد معنا است. تنها يکى از آنها را مردمان مى
  وسبعين وجها...نحن نتکلم بکلمة ونريد منها احدى 

  گوئيم و مقصودمان از آن هفتاد و يک معنا است.  ما يک کلمه مى
فرمايند   )، مى۱- ۵حضرت عبدالبهاء در تفسير چند آيه از سوره روم (آيات 

توضيح يک معنِى "محکم" و ُنه   شمار دارند. سپس به  که آن آيات معانى بى
  پردازند.  معنِى "متشابه" پنهان در آن پنج آيه مى

مچنين بايد اقرار کنيم که ما بندگان ناتوان حتّى از فهم بعضى از سخناِن ه
گفتاِر "متشابه" آن مخزن اسرار. تنها   "محکم" پروردگار عاجزيم تا چه رسد به

  
 را   هاى نهفته در آن  حال کسى که سخن يزدان را درک نمايد و دردانه  مضمون آيه عربى: خوشا به

 برون آرد.
   و باطن الباطن الى ما ال  الباطنلمعان فى الظاهر و ة الالهوتيّةالقدسيّة و الرنّ  لهذه االٓيةاّن فاعلم ب

  ". فى کتاب مبينيابس اّال  و ال رطب و ال"لذا قال ...نهاية له
 ٦٦، صفحه ۱مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد     
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و ما بدهند.  بماپيامبران، انبياء، و امامان قادرند کليد "آياِت متشابهات" را 
بعضى از اسرار نهفته در آنها   توانيم به  مى يارى آنها و با بکار بردن آن کليد  تنها به

  .دست يابيم
هاى بزرگ ايمان و عشق   از نشانه ،فروتنى و بندگى  خردگرائى، آميخته به

دو است که در هر کار اين  آموخته بمايزدان است. پروردگار در آثار خود   به
يات نظر قرار دهيم. هر گفتارى را در ظّل هدايت و حمايت آ مدّ معيار را 

يريم واّال در زاويه الهى با ميزان عقل و خرد بسنجيم، اگر سازگار بود بپذ
  فراموشى نهيم.

بندگان است،   فرمايند، بايد عقل را که وديعه يزدان به  حضرت بهاءاهلل مى
هاى گفتار پروردگار راه   درون تاريکى  چون چراغ در دست گيريم و با آن به

  ١٦دگانى رسيم.چشمه زن  يابيم، شايد از فضل يزدانى به
ْر ِعَباِد الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتِبُعوَن اْحَسَنُه اْولََِٔك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َواْولَ  َِٔك َفَبشِّ

  ١٧- ١٨ اتسوره زمر، آي  ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب.
کنند.   پيروى مىشنوند، و نيکوترين آنرا   ها را مى  بندگانى ده که گفته  بهپس مژده 

  پروردگار چنين افراد را راهنماست، و ايشان از خردمندانند.
يک کلمه متشابه را مورد بررسى قرار دهيم. واژه  مناسب استبراى نمونه 

" را در نظر گيريد. اين واژه، هم در مورد ظهور قدرت الهى در پيامبران آتش"
ان و منکران در هر دو گناهکار  بکار رفته، و هم در مورد ظهور غضب الهى به

  جهان.
بينيم   يک هدف مهم پيامبران، نابود نمودن خرافات و تعّصبات است. به

  حضرت مسيح چطور اين هدف را بيان فرمودند:
  ٤٩، آيه ١٢لوقا: فصل  انجيل   آتش زنم.  ام که عالم را به  من آمده

  
 I have come to set fire to the earth… (Luke 12:49 NEB) 
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پرورش جز پاک نمودن مردمان از تعصبات و خرافات، که قرنها در دلهايشان 
هاى جدائى و جهالت و خودخواهى چه چيزى شايسته   يافته، و سوزاندن پرده

  سوختن است؟
  دو معنا بکار رفته است:  در اين بيان واژه "آتش" به

ظّل بقا و قرب و رحمت بشتابيد و   اى بندگان من...از ظّل هوٰى و بُعد و غفلت به
عرفانم از ارض وجود  چون ارض تسليم شويد تا رياحين معّطره ملّونه مقّدسه

انبات نمايد. و چون نار مشتعل شويد تا حجبات غليظه را محترق نمائيد و 
اجساد مبرودۀ محجوبه را از حرارت حّب الهى زنده و باقى داريد و چون هوا 

  حضرت بهاءاهلل  ١٧.لطيف شويد

  منظور از "شعله آتش" در اين بيان از حضرت بهاءاهلل چيست؟
  ١٨.لناِر الْعَدأِيوُكْن َكُشْعلَِة ا

  در برابر دشمنان من، مانند شعلۀ آتش باش.
  توان يافت؟ شعله آتش:  چه نيروهائى در شعله آتش مى

 دهد (عشق و محبّت)  گرمى مى •
 سوزاند (نابودى)  مى •
 کند (پاکى از تعّصبات و توهمات)  پاک مى •
 )ناماليمات برابر در ايستادگى و مقاومتدهد (  قدرت و غلبه نشان مى •

تر است؟ البتّه   در گفتار حضرت بهاءاهلل، کدام يک از معانى پيش معقول
بايد با دشمنان مهربان بود و در پاکى و صفاى قلب آنان کوشيد. اّما در برابر 

  مقاومت و ايستادگى است. اظهار قدرت، تر،  دشمن، از هر چيز الزم
نب جاعجز و انابه، از  بجاىاظهار قدرت و شهامت، در هنگام خطر، 
دل دشمناِن آئين ، آتش قهر و غضب را در بادتندچون  مؤمنين فداکار،
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هاى تاريخ، صدها داستان از اظهار   کند. در کتاب  شديدتر مىپروردگار، 
گران ضبط   قدرت و شهامِت مؤمناِن اين آئين در برابر ظالمان و شکنجه

  شده.
مقرّ فدا نمودند  در اين ظهور اعظم تفّکر نما که هريک با کمال شوق و رضا قصد

١٩و جان را نثار دوست يکتا کردند...اين اعمال عظيمه بر شقاوت معرضين افزود.

  حضرت بهاءاهلل  
  ٢٠.ف نشدهيدالن که از سطوت ظالمان قلوبشان ضع  کوست حال قوىين

  حضرت بهاءاهلل  

بيش از بيست هزار نفر از پيروان اين آئين، چه در زمان ما و چه در زمان 
انابه و   تشى خروشان در برابر ظالمان ايستادند و زبان بهپيشين، چون آ

در  قهر و غضب شدتالتماس نگشودند. از آتش بال رويشان برافروخت و 
حيرت   حّدى که جالّدان را به  ، شعلۀ عشِق آنان را بلندتر نمود، بهدشمنان

  ور ساختند.  انداختند و آتش حسرت و حسد در دل دشمنان و ظالمان شعله
معناى دورى يا جدائى از خداوند، بارها در آيات آسمانى   " بهدوزخآتش "

تر از جدائى يا دورى از منشأ عشق   بکار رفته. آيا بالئى و آِه سوزانى سوزنده
عرصه   توان تصّور نمود؟ نبودن يا قدم به  مى—پروردگار مهربان—ها  و شادى

  راق سوختن است:مراتب برتر از بودن، اّما پيوسته از غم ف  هستى نگذاشتن به
آنچه در کتب الهى وعده داده شده ظاهر گشته. يوم فرح اکبر است. بايد کّل 

" نمايند و خود را از بساِط قربکمال فرح و نشاط و سرور و انبساط قصد "  به
  حضرت بهاءاهلل  ٢١نجات دهند. [آتش دورى] "نار بُعد"

  
  معانى بسيار بکار رفته. از جمله: آتش نفرت، آتش دشمنى،   در آثار حضرت بهاءاهلل، "آتش" به

آتش تعّصب مذهبى، آتش جهنّم، آتش جدائى، آتش عشق، شعله آتش ابدى (اشاره 
سوزاند، آتش امتحان، آتش نفس و هوى، آتش   هاى غفلت را مى  پيامبران)، آتشى که پرده  به

تذّکر، آتش غضب، آتش اميد،  انتقام، آتش انکار، آتش اشتياق، آتش ظلم، آتش قلوب، آتش
  آتش عشق خدا.
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  معناى عشق و محبت، بارها در آيات الهى بکار رفته:  آتش به
  ٢٢.مشتعل نشويد اين نار  هحيف است ب .قلب عالم از کلمه الهيّه مشتعل است

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣افروز، امروز در گيتى ظاهر و نمايان.  آتِش محبّت

، اين نار محبّت .مشتعل [درخت] نار سدره مثابه نور روشن باشيد و مانند  هبايد ب
و  و نار بغضاء سبب و علّت تفريق .نمايدبساط جمع  احزاب مختلفه را در يک

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.جدال است

اين سبب،   در آئين حضرت زردشت، آتش نقش خاصى داشته است. به
شمرند. در اين بيان حضرت   پرست مى  بسيارى از شيعيان، زردشتيان را آتش

شهادت  آن پيامبر بزرگحّقانيت   فرمايند و به  بهاءاهلل اين اتهام را رد مى
  دهند:  مى

هدايت   از حضرت زردشت سؤال نمودى. او من عنداهلل [از نزد خدا] آمده و به
خلق مأمور. نار محبّت برافروختۀ يِد اوست. با ناِر محبّت الهى و کتاب اوامر و 

و ظهورش را  ندانستند را مقامش غافل، حزِب  ولکن آمد، احکام ربّانى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥رّدش نمودند. ،نادانىغفلت و   نشناختند. حزب شيعه نظر به

کلمات متشابه در آثار آسمانى موجب زيبائى و تنوع افکار است. اين تنوع 
اگر باعث اختالف و مجادله نشود، امتيازى است بزرگ، زيرا بر دايره 

افزايد. بدون اين جامه رنگارنگ و زيبا،   گاهى و نيروى تفّکر و تصّور ما مى  آ
برگ و گل، صفا و غناى خود را   جهان، چو درختانى بى اشعار و آثار ادبى
  دهند.  بکلّى از دست مى

توانيم معانى گوناگون از يک واژه   هنگامى که با زبان سر و کار داريم، مى
توان يک   استنباط نمائيم. مثًال در مورد تفاوت بين "تفسير" و "تأويل" مى

داشت. در اين بحث کتاب نگاشت و نظريات گوناگون و حتّى متضاد ابراز 
اى که اهميت خاص دارد، نيّت گوينده و نتيجه گفتار اوست. زيرا   تنها نکته

تأويل و تفسير دو گونه است: مثبت و منفى. اگر گفتار الهى را از روى 
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خودخواهى براى جدائى بين مردمان و انکار حقيقت بکار بريم، در درگاه 
تفاوتى بين تأويل و تفسير و  الهى مسئوليم و مستحق مجازات. از اين نظر،

تشريح نيست. هر نامى بر گفتار خود بگذاريم، نتيجه يکسان است. مثًال 
م نيآيند. اگر "آسمان" را تأويل نک  حضرت مسيح فرمودند که از آسمان مى

  ايم. پس در اينمورد تأويل الزم است، نه تفسير.  خطا رفته  به
که تفسير و تأويل هر دو براى دهد   روشنى نشان مى  دّقت در کلمات الهى به

نيّت جدائى ميان مؤمنان و   اثبات آئين الهى الزمند. اّما تأويل و تفسير به
هاى   انکار گفتار يزدان هر دو مذمومند و ممنوع. از اين نظر تفاوتى بين واژه
نيّت   تفسير، تبيين، توضيح، تشريح، يا تأويل نيست. اّما اگر گفتارى را به

—چه آنرا تفسير بخوانيم چه تأويل—ت حقيقت ابراز داريمپاک و براى اثبا
خطا رويم، سرانجام پرتو   مقبول است و ممدوح. زيرا اگر در راه خود به

برد. در اين   راه راست مى  سازد و ما را به  گاهى خطاى ما را نمودار مى  آ
  آموزند که تأويل يکسان نيست.  مى بمابيان، حضرت بهاءاهلل 

رضاى حّق بوده و يک تأويل   مراتب النهايه بوده. يک تأويل بهاز براى تأويل 
  ٢٦اعتراضا على الحّق...
  "معلوم" يعنى شناسائى حقيقت است: هدف علم رسيدن به

مقصود از جميع تأويالت و تفاسير و معانِى کلمات و آيات آن بوده که معرفت 
 حضرت بهاءاهلل  ٢٧  حّق حاصل شود.

  مقّدمه بر سوره کهف
آسمانى، از نظر تشبيه و تشابه، سوره کهف و مکاشفات يوحنا مقام  ياتآ در

رسد.   اوج کمال مى  به اسرارآميزاّول را دارند. گفتار متشابه در اين دو اثِر 
  

  مورد بحث قرار گرفته.—"متشابه"و  "محكم"آيات —٢٢اين مطلب بار ديگر در فصل 
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اين سبب، در طى قرون و اعصار، اين دو اثر بيش از هر نوشته ديگر   شايد به
ن بسيار در اين اند. دانشوران و متفکري  حّس کنجکاوى مردمان را برانگيخته

سر قلّه اين دو کوه   نيروى تفّکر و تصّور به  اند به  ميدان قدم نهاده، کوشيده
هاى آنها را   برسند، شايد گنجينه—اند  که در دل اسرار بسيار نهفته—بلند

  دوستداران علم و ادب عرضه دارند.  بيابند و به
در آثار آسمانى بهائى، جزئيات سوره کهف تفسير نشده. آن آثار، تنها 

  اند:  داده بماکليدى در مورد بعضى از آيات اين سوره 
قل هذا لکهف الّذى فيه آووا فتية البقاء اذ قالوا ربّنا آتنا من لدنک رشدا و انّک 

للعالمين. قل انت الغفور الرحيم و سمعنا ندائهم و آويناهم فيه و جعلناهم تذکرة 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨هذا لَغار الّذى به حفظ محّمد رسول اهلل عن ايدى المبغضين...

بگو! اين غارى است که در آن "جواناِن بقاء" پناه جستند و گفتند: "اى پروردگار! 
بنما. تو بخشنده و مهربانى." ما نداء آنها را شنيديم و آنها را در آن  بماراه راست را 

اديم، تا مردم جهان از [سرنوشت] آنان پند گيرند. بگو! اين همان غارى غار پناه د
  است که در آن محّمد رسول خدا از دست دشمنان امان يافت...

اّن اصحاَب الکهف والرّقيم عباد فازوا بالفوز العظيم و آووا الى کهف رحمة 
لى ذلک الغار اهلل و التجأوا ا  ربّک الکريم رقدوا عن الّدنياء و استيقظوا بنفحات

مالذ أالبرار و ملجأ أالخيار شريعة ربّک المختار و شمس الحقيقة تقرضهم ذات 
  حضرت عبدالبهاء  ٢٩اليمين و ذات الّشمال...

فضل و عنايتى بزرگ فائز گشتند. آنها   اصحاب کهف و رقيم بندگانى بودند که به
خواب رفتند و از نفحات   در کهف [غار] پروردگاِر مهربان تو پناه گرفتند. از دنيا به

آن غار که "پناهگاه نيکان" يعنى آئين يزدان است، پناه بردند.   الهى بيدار شدند. به
  جانب راست و چپ از هم جدا نمود.  "آفتاب حقيقت" آنها را به

سوره کهف از اسرارآميزترين آثار الهى است و معانى بسيار در آن پنهان شده. 
تفسير دارند، بعضى از آيات اين سوره   ز بهحضرت باب در آياتى که خود نيا

  اند.  ظهور خود مرتبط فرموده  صورت نمادين به  را به
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اديان مختلف رابطه داد. بحث اين   توان به  داستان اصحاب کهف را مى
کهف" يعنى   کهِف" اسالم و ساکنين آن "  "  کتاب در درجه اّول مرتبط به

  مسلمين است.
  حضرت باب  ٣٠محّمد خاتم النّبيّين.اصحاب الکهف...اصحاب رسولک 

  اصحاب کهف...اصحاب رسول تو، محّمد، خاتم انبياء است.

  داستان اصحاب کهف
  شود:  آغاز مى ۹از آيه —۱۸سوره   —  ساکنان کهف اصحاب يا داستان

  ٩آيه سوره كهف،   ؟ اْم َحِسْبَت ان اْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرِقيِم َكانُوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا
هايى   عجايب و عالمت "و رقيم کهف "اصحاِب اى كه در (داستاِن)   هآيا فكر كرد

  از جانب ما نهاده شده؟
 توضيح: اصل داستان ساكنين غار، پيش از ظهور اسالم وجود داشته. قرآن

دهد كه   خبر مى بماآن داستان معانى معنوى بخشيده و در اين آيه   هب مجيد
بسيار نهفته است. شايسته است در كشف آن اسرار و ها و اسرار   هدر آن نشان

  معانى معنوى بكوشيم.
ْذ اَوى اْلِفْتَيُة الَى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربَنا آِتَنا ِمن لُدنَك َرْحَمًة َوَهيِّى لََنا ِمْن اْمِرَنا اِ   :١٠آيه 

  .َرَشًدا
ند گفتند: "اى اى جوان وارد غارى شدند.) وقتى در آن غار پناه يافت  ه(عدّ 

ما را آنطور كه شايسته است  ‘امر  ’لطف و مرحمت نما و  بما !پروردگار
  )."ما را هدايت کنانجام رسان (  به

حّد وافر   هكه از نيروى ايمان ب مؤمنانى است  اشاره بهتوضيح: "جوانان" 
برخوردار بودند. اين "جوانان" از دل و جان اسالم را پذيرفتند و با شوق و 

اجراى احكام و دستورات آن آئين پرداختند. آن مؤمنان، فرمان   هبسيار بعشق 
 يزدان را بر خواست خود ترجيح دادند و از خدا خواستند كه زندگانى آنها
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امر و آئين پروردگار   هبا "امر" و آئين او سازگار باشد. "غار" در اين آيه اشاره ب
هجوم درندگان حفظ است. آنطور كه غار جسم ما را از سيل و طوفان و 

روح ما را از رويدادهاى ناگوار روزگار و  ،آئين يزدان  هكند، پناه بردن ب  مى
  دارد.  در امان مى رفتار و بد طينت مردم بد و آزار نفوذ

  حضرت بهاءاهلل، گاهى واژه "جوان" بکار رفته:  در اشاره به
  بهاءاهللحضرت   ٣١قل اتظنّون فى انفسکم باّن هذا الفتى ينطق عن الهوى.

  گويد؟  بگو! آيا گمان داريد که اين "جوان" از روى هوٰى سخن مى

  .َفَضَرْبَنا َعلَى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا  :١١آيه 
  اى) باز داشتيم.  ههاى معين" آنها را از شنيدن (خبر تاز  در آن غار، براى "سال

 " اسالم است.ۀسالعصر "هزار   ههاى معين" اشاره ب  توضيح: اين "سال
وحى و الهام در اسالم، با رحلت امام حسن  ۀطور كه مطرح شد، دور  نهما

اتمام رسيد. پس از   ههجرى قمرى ب ۲٦۰سال  عسگرى، يازدهمين امام، در
  اى نشنيدند.  هآن تاريخ، تا هزار سال مسلمين از جانب پروردگار خبر تاز

 اْحَصى ِلَما لَِبثُوا اَمًدا ثُم َبَعْثَناُهْم ِلَنْعلََم اي   :١٢آيه 
ِ
  .اْلِحْزَبْين

توانند   بينيم كدام يك از اين دو گروه مى  هسپس ما آنها را برانگيختيم تا ب
  شمار آورند.  همّدت اقامت خود را در اين غار ب

وفا. اين   ىدو نوع مسلمين است: وفادار و ب  هتوضيح: "دو گروه" اشاره ب
"جوانان" گروه ديگرى نيز در غار  ه برودهد که عال  آيه نشان مى

مهم در  ۀكند. مسئل  ىاين نكته را روشن م ١۵زيستند. آيه   مى
مردمان در غار است. حّل اين معّما را نيز  توّقِف  اين آيه، مّدِت 

  ديگر اين داستان خواهيم يافت. در آياِت 
  .ِفْتَيٌة آَمنُوا ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدىَنْحُن َنُقص َعلَْيَك َنَباُهم ِباْلَحقِّ انُهْم   :١٣آيه 

پروردگارشان   هب ،يم درست است. آنها جوان بودندئگو  اين داستانى كه مى
  ايمان آنها بيافزود.  هايمان آوردند. و پروردگار هم ب
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دهد   نشان مى بماكند و   تر مى  "جوان" را روشن ۀى كلماتوضيح: اين آيه معن
حّد وافر   هستند كه از نيروى ايمان و سالمت معنوى بهكه جوانان كسانى 

  برخوردارند. اين چنين مؤمنان همواره مورد فضل و عنايت پروردگارند.
بعضى از مردمان در جسم جوانند، اّما روحشان در غايت پيرى و بيمارى 
است. بعضى ديگر در جسم پيرند، اّما روحشان در نهايت سالمت و صّحت 

مؤمن وفادار پيوسته نيرومند و جوان است و از حمايت و  و قدرت است. روح
  مرحمت پروردگار برخوردار.

َماَواِت َواْالْرِض لَن نْدُعَو ِمن   :١٤آيه  الس َنا َربْذ َقاُموا َفَقالُوا َربَوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوِبِهْم ا
  .ُدوِنِه الًَها لََقْد قُْلَنا اًذا َشَطًطا

ديم. از جاى خود برخاستند و گفتند: نموا محكم و استوار هاى آنها ر  دل
ياد نياوريم. اگر   هها و زمين است. خدايى جز او ب  آسمان ۀخداى ما، آفرينند

  ايم.  هخطا رفت  هب ،ياد آوريم  هجز او ب
كه  است مؤمن و متّقى مسلمانان يعنى نان""جوا وصف در نيز آيه اين توضيح:

  .ندو بيزار و ريا برى معتقدند و از دوروئى و دروغخداى يگانه   هاز دل و جان ب
 َفَمْن اْظلَُم   :١۵آيه 

ٍ
تُوَن َعلَْيِهم ِبُسْلَطاٍن َبيِّن َهُؤَالء َقْوُمَنا اتَخُذوا ِمن ُدوِنِه آِلَهًة لْوَال َيا

 اْفَترَى َعلَى اللِه َكِذًبا
ِ
  .ِممن

خدايى كه بر روح آنها تسلطى اى از اين قوم خداى ديگرى گزيدند.   هاّما دست
  توان يافت؟  خدا مى  هندارد. پس چه ظلمى بزرگتر از دروغ بستن ب

گروه اّول را  ۱٤و  ۱۳صحبت از دو گروه شده بود. آيات  ۱۲ ۀتوضيح: در آي
  گويد.  ردند. اين آيه از گروه دّوم سخن مىکمعرفى 

شوند. اينها   گو يافت شده و مى  بديهى است در هر اّمتى مردم دورو و دروغ
 مكر  هايشان آغشته به  آورند، اّما دل  كسانى هستند كه اسم خدا را بر زبان مى

و ريا است. اين دورويان خداى ديگرى در دل و جان پنهان دارند و پيوسته 
پرستش دنيا. اين   هپرستش آن پردازند. آن خدا نفس آنها است و ميل آنها ب  هب
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شمرند، اّما براستى از غار يعنى ايمان   ىخود را از ساكنان غار م ،دورويان
  پروردگار بسيار دورند و بركنار.  به

ُووا الَى اْلَكْهِف َينُشْر لَُكْم َربُكم مِّن   :١٦آيه  َه َفا َواِذ اْعَتَزْلتُُموُهْم َوَما َيْعبُُدوَن اال الل
  .رحمته ويَُهيِّى لَُكم مِّْن اْمِرُكم مِّْرَفًقا

غار پناه بريد.   هيابيد، ب  ىاحبت با اين دسته از مردمان فراغت مهرگاه از مص
در آنجا پروردگار، شما را غرق الطاف و مراحم خود خواهد كرد. و "امر" را بر 

  شما آسان و راحت خواهد نمود.
ياد   غار، يعنى به  هتوضيح: تنها راه فرار از مردم متظاهر و رياكار، پناه بردن ب

  حفظ و حمايت اوست.  هّكل و اتكاء بآوردن پروردگار و تو
 َواَذا َغَرَبت تْقِرُضُهْم   :١٧آيه 

ِ
ْمَس اَذا َطلََعت تَزاَوُر َعن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمين َوَتَرى الش

َماِل َوُهْم ِفي َفْجَوٍة مِّْنُه َذِلَك ِمْن آَياِت اللِه َمن َيْهِد اللُه َفُهَو  َذاَت الشِّ
  .َوَمن يُْضِلْل َفلَن َتِجَد لَُه َوِليا مْرِشًدا اْلُمْهَتِدي

کند و   مى رف راسِت غاِر آنها طلوعكه از طبينى   (در سحرگاه) خورشيد را مى
با در حالى كه آنها  گذارد،  مى طرف چِپ  هنگام غروب، آنها را جدا کرده،

هر هاى پروردگار است.   ه. اين از آيات و نشانهستند آن محيط وسيع هم در
گمراهى دهد،  ۀكه را خدا راهنما باشد، راه راست را بيابد. و هر كه را اجاز

  راه راست آورد.  هيار و ياورى ندارد كه او را ب

ْمَس اسرار نهفته در " َوَتَرى الش"  
در آيه پيش اسرار بسيار پنهان است. بار ديگر بيان حضرت بهاءاهلل را در 

  نظر بگذرانيم:در باره اين آيه از  چهار وادىکتاب 
او را کافى است. اين است که  ،اگر کسى اشارات همين يک آيه را مطلع شود

" ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللهِ فرمايد: "  در وصف اين رجال مى
  ٣٢.]٣٧سوره نور، آيه [
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ْمَس   َوَتَرى" اين بيان: خورشيد در از نخستين پرسش اين است: منظور و  الش)
  چيست؟ )"بينى  خورشيد را مى

معانى گوناگون بکار   يک واژه "متشابه" است که در آثار الهى به "خورشيد"
رفته. يکى از معانى آن در بسيارى از آيات، از جمله در اين آيه، پيامبِر 

مردمان   اهى بهگ  آتا پرتو  تابد  مىالهى  ۀاز آسمان امر و اراد يزدان است که
  نور راستى بردارد. جدايى و تاريكى را از ديدگان جويندگاِن  ۀبخشايد و پرد  به

  نامند:  در اين بيان حضرت باب خود را "شمس حقيقت" مى
  حضرت باب  ٣٣اسم بابيّت ُمشِرق...  شمِس حقيقت در اين کور [عصر] به

  فرمايند:  حضرت مسيح مى
در تاريکى و سايه مرگ خورشيد از آسمان بر ما طلوع خواهد نمود تا بر آنان که 

  سوى آرامش و صفا سوق دهد.  ساکنند بتابد و آنان را به
  ٧٨-٧٩، آيات ١انجيل لوقا، فصل   

نامند   در اين بيان، حضرت عبدالبهاء پيامبران يزدان را "شمس حقيقت" مى
اى بر   نام تازه  آموزند که آنها چون يک خورشيد در هر عصرى به  مى بماو 

  تابند:  مىعرصه گيتى تابيده و 
قت از برج يشمس حق وقتى  کيمثًال ...آفتابست لِ ثَ مَ  قتيَمَثِل شمس حق

بعد  ،شفقى زد و افقى روشن نمود بعد در برج موسوى ،مى پرتوى انداختيابراه
آنان که طالب  .حرارت و اشراق طلوع کرد ت قّوت ويحى در نهاياز برج مس

. اّما آنهائى که شدنددند ساجد يقت را در هر جا ديحق قت بودند آنيحق
قت موسى را روشن يوقتى که تجلّى بر طور نمود و حق ،بودند ميابراه  همتمّسک ب

  حضرت عبدالبهاء  ٣٤.محتجب شدند، کرد

  :شده طلوع آفتاب تشبيه  به در بعضى از آيات، ظهور حضرت بهاءاهلل
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بختيار آنکه رسيد و ديد و  .بينش پديدار خورشيد دانائى هويدا و آفتاب !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.شناخت

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦.العالم اشرقت شمس القدم من افق
  آفتاب ِقَدم از افق عالم طلوع نمود.

  ٣٧ک.يرِ ك وتقدضأِ ِق قفا اشرقت عن مس الّتيالشّ  کبادعلِهي ايا  عرّف
  حضرت بهاءاهلل  

  .انبندگانت بشناس  و تقدير تو طالع گشته، به قضااى پروردگار! آفتابى را که از افق 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨.الئح ممنوع مسازيد اين شمسِ  خود را از اشراِق  !اى عباد

  حضرت بهاءاهلل چنين فرمودند:  حضرت باب در اشاره به
  حضرت باب  ٣٩...ل الّشمسثَ مَ َمَثلُه جّل ذكره كَ 

  َمَثِل آفتاب است...—بزرگ باد ذکر او—َمَثل او

 "پايان عمرشان"ى امعن  موعود عصر ما "غروب آفتاب" را در اين آيات بهدو 
  اند:  بکار برده

  حضرت بهاءاهلل  ٤٠اذا غربت شمس جمالى...
  هنگامى که آفتاب جمالم غروب نمود...

  حضرت باب  ٤١ بعد از غروب اين شمس...

  حضرت بهاءاهلل:  در اشاره به
  حضرت باب  ٤٢.غربيطلع شمس البهاء الى ان ي من اول ما

  از آغاِز طلوع "آفتاب بهاء" تا غروب آن.
  

  عربى   پرسد، حضرت بهاءاهلل آيات مفّصلى به  در جواب مؤمنى که در باره معنى "خورشيد" مى
 فرمايند، از جمله اين آيات:  نازل مى

مس للش اعلم بان ورة المبارکة ثم ى الّتي نزِّلت فى الستبة أالّولية اطالقاٍت شتها فى الرة...و اننفس المشي 
مس إذا طلعت أالّوليّة و اشراق أالحديّة تجلت بنفسها على االٓفاق الش و استضاء منها َمْن أقبل اليها کما ان 

 ٔالّنهم تُطلَُق على أنبياء اهلل و صفوته ثم فى مقام...بمانع يحيط اشراقها على العالم اال أالراضى التى اْحَتَجبْت 
  ٦-۷مجموعۀ الواح مبارکه، صفحات   .العرفان بأنوار أحدٌ  استضاء ما هم ال لو خلقه بين صفاته و أسمائه شموس
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ْمَس " مورد نظر در آيه دو نکته بکار رفته که شباهت بين خورشيد ...َوَتَرى الش "
دهد. اّول اينکه ظهور هر پيامبرى مانند طلوع و تابش   و پيامبران را نشان مى

). دّوم اينکه در َذِلَك ِمْن آَياِت اللهِ هاى بزرگى خداست (  خورشيد از نشانه
هدايت   هنگام ظهور پيامبران، مردمان از هر زمان ديگر بيشتر نيازمند به

  ).َمن َيْهِد اللُه َفُهَو اْلُمْهَتِديپروردگارند، زيرا سخت دربند تقليد و توهم گرفتارند (
را با شباهت بسيار با آيه  مهتدىو  شمس در اين بيان، حضرت بهاءاهلل کلمات

  اند:  ردهقرآن بکار ب
  ٤٣شدند.مهتدى ن هدايت شمس  هعامۀ ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و ب

  حضرت بهاءاهلل  
ْمَس اَذا َطلََعت...َمن َيْهِد اللُه َفُهَو اْلُمْهَتِدي. ١٧سوره کهف، آيه   َوَتَرى الش  

ه تشبيه بماآفتاب و حضرت امير را   در اين حديث، رسول اکرم خود را به
  اند:  فرموده

  ٤٤انا کالشمس و على کالقمر.
  من مانند آفتابم و على مانند ماه.

حضرت باب که هم مقام رسالت داشتند و هم مقام امامت، در اين آيه 
  اند:  آفتاب و ماه هر دو تشبيه شده  به

  حضرت باب  ٤٥وانا نحن قد جعلناک على العالمين شمسًا مضيئًا و قمرًا منيرًا...
  آفتابى تابان و ماهى نورافشان قرار داديم...ما تو را بر مردم جهان 

اند   تشبيه شده ""خورشيدى  به اين حديث از حضرت امير، حضرت بابدر 
  کنند:  که از "مغرب خود" طلوع مى

  ان الذى يصلى خلفه عيسى، هوالشمس الطالعه مغربها.
خواند، "خورشيدى" است که از   کسى که حضرت عيسى پشِت سِر او نماز مى

  کند.  د" طلوع مى"مغرب خو



    بخش اّول، سوره کهف: ١٠فصل   ٢٦٧

 

اين مطلب است: "خورشيد امامت"   "طلوع خورشيد از مغرِب خود" اشاره به
آن خورشيد  ،با رحلت امام حسن عسگرى غروب نمود، و پس از هزار سال

 و همان آئين اى (سيّد باب) از "مغرب خود" يعنى از همان نسل  نام تازه  به
اشاره به  "خواند  مىکسى که حضرت عيسٰى پشت سر او نماز " طالع شد.

حضرت بهاءاهلل از پيروان  پيروى حضرت بهاءاهلل از حضرت باب است.
و در دفاع از ايشان و اشاعه آئينشان کوشيدند. ظهور حضرت باب بودند 

  حضرت بهاءاهلل، وعدۀ رجوع حضرت مسيح را تحقق بخشيد.
ى امعن "ْمَس َوَتَرى الش  " " در آيهچهار وادىگفتار حضرت بهاءاهلل در "بنابر 
نظر   هولى ب ،اند  هًا بيان نفرمودحمستتر است. اگر چه آن معنا را صري نيز ديگر
پرتو خورشيد را  ،اند  که شايسته هديه ايمان مردمانى رسد چنين باشد:  مى
حتى اگر در غار مسکن دارند. اين مؤمنان چنان فارغ و  ،بينند  مى چشم دل  به

برايشان يکسان است. در هر حال و در هر اند که غروب و طلوع آفتاب   وارسته
  بينند.  جا پرتو راستى را روشن و عيان مى

خبرند و در   در هنگام ظهور پيامبران، بيشتر مردمان از پرتو آفتاب حقيقت بى
که  . اّما در ميان آنها کسانى هستندور  تاريکى تعّصبات و تصّورات غوطه

قرار. در هنگام ظهور   و بى همواره بيدارند و در جستجوى گوهر راستى کوشا
حضرت باب اين ساکنان غار چنان هشيار بودند که بدون آنکه خبر ظهور 
موعود را بشنوند، پرتو يزدان را در آن جوان ديدند و شناختند و سرانجام 

در شعله جمالش جان باختند. آنها نخستين  چون پروانه جمعى از آنها
موعود زندگانى تازه يافتند و "حروف قائم   خاطر ايمان به  کسانى بودند که به

الباب، و طاهره سرآمد آن مؤمنان   " (زنده) ناميده شدند. قّدوس، باب  حىّ 
  بودند.

  
  .اين دسته از مؤمنين، هجده نفر بودند. شماره حروف "حّى" طبق حساب ابجد هجده است 
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حديث و مباحثه ندارند. در هر کجا باشند، موعود   مؤمنين بيدار نيازى به
بينند. آيا خورشيد درخشان در   پروردگار را چون خورشيد، تابان و عيان مى

  دليل و برهان است؟  و پرتوش نيازمند بهاثبات وجود 
  ٤٦.عن الّشمس و اشراقها الن دليلها هو ضيائها و انوارها ال تسئل الدليل

در اثباِت وجوِد خورشيد و تابش آن دليلى نتوان خواست. دليِل وجودش، تابندگى   حضرت بهاءاهلل  
  و پرتو آن است.

ْمَس َوتَ " مرتبط به بعضى از اسرار و اشارت ديگر در آيه َرى الش:"  
ظهور حضرت باب از مشرِق   "طلوع آفتاب از جانِب راسِت غار" اشاره به •

 امِر الهى است.
پناه جستن مؤمنين   "با هم بودن ساکنان غار در محيط وسيع" اشاره به •

 آن موعود در ظّل يک آئين است.  به
"جدا نمودن بعضى از ساکنان غار و گذاشتن آنها در سمت چپ، در  •

مؤمنانى است که پس از اتمام رسالت   غروب آفتاب" اشاره بههنگام 
حضرت باب و غروب آن آفتاب از افق اين جهان، طلوِع ديگِر آن 

) حضرت بهاءاهلل( خورشيد تابان را از افق پر شکوه و درخشنده يزدان
 سوِى چپ گرايش يافتند.  نشناختند و به

، موعود زمان پس از اين آيه  بنابر گفتار حضرت عبدالبهاء در اشاره به
طلوع از آسمان اراده پروردگار، اصحاب غار را در "جانب راست" و 

  کند:  "در جانب چپ" از هم جدا مى
  ٤٧.ن و ذات الشماليميقة تقرضهم ذات اليشمس الحق

  سازد.  آفتاب حقيقت آنها را در طرف راست و در طرف چپ، از هم جدا مى
  

  کنند، از جمله اين   جدا شدن مردمان در هنگام ظهور موعود اشاره مى  سراسر قرآن به آيات بسيار در
 بحث شده. ٢٠و  ١٩تفصيل در فصل   . اين موضوع به٣٧:٢١ ;٤٢:٧; ٤٤:٤٠ آيات:
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بزرِگ" عصر ما يعنى ظهور دو موعود "رويداد   تمامًا مرتبط به سوره واقعه
نام خداست. اين سوره مسّجع با جمالتى بس زيبا و دلنشين اشاره   به
اى بزرگ نموده، سرنوشت "اصحاب راست و چپ" يعنى   واقعه  به

آفرين، شرح   مؤمنين اين آئين و منکرين آن را در بهشت برين و دوزخ غم
  دهد.  مى

 (سوره کهف، ")هاى پروردگار است  آيات و نشانه از آن( َذِلَك ِمْن آَياِت اللهِ " •
مقصود از اين بيان چيست؟ در هر عصر و زمانى، برترى  .)۱۷آيه 

پيامبران يزدان بر ديگران، مانند برترى آفتاب تابان بر شعله لرزان شمع 
است. با اينحال، چه بسيار عالمان و زاهدان که از ديدن و شناختن اين 

اى درخشش آفتاب   آفتاب عاجزند. چقدر باعث شگفتى است که بيننده
ند و نشناسد. بنابر گفتار حضرت بهاءاهلل، پروردگار از هر جهانتاب را نبي

تر است. اين حقيقت   آشکارى، آشکارتر و از هر پنهانى، پنهان
 نيز صادق است.—پيامبران—انگيز در باره مظاهر امرش  شگفت

آن —گروهى از مجتهدين، حکم زجر و زندان را براى حضرت باب
ام با کمال اطمينان صواب شمردند و سرانج—جوان مظلوم و معصوم

دستور قتل ايشان را نگاشتند. گروهى ديگر از مجتهدين، تحّمل دربدرى 
تر   از شهد و شکر شيرين آن موعودخاطر   و فقر و شکنجه و عذاب را به

عشق ايشان جان باختند. آيا جز خدا کسى از   کمال اشتياق به  يافتند و به
چيزى تصّور توان نمود؟ تر از اين   گاه است؟ آيا شگفت  آاين سّر بزرگ 

اين معجزه بزرگ،   اگر جميع معجزات عالم را گرد هم آوريم، نسبت به
  درياست:  مانند قطره به

  ١٧سوره کهف، آيه   .َذِلَك ِمْن آَياِت اللهِ 
  هاى پروردگار است.  آن از آيات و نشانه
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گفتار حضرت بهاءاهلل حاوى اسرار بسيار بنابر از سوره کهف که  ۱۷آيه  •
يابد: "هر که را خدا راهنما باشد، راه راست   است، با اين بيان پايان مى

راه   را بيابد. و هر که را اجازه گمراهى دهد، يار و ياورى ندارد که او را به
 ما دست كه هدايت يافتِن آموزد   مى بماراست آورد." اين بيان بار ديگر 

دل بر نداريم، هرگز طلوع آفتاب تازه را  ۀاگر "پرده" را از ديد .خداست
نبينيم. زيرا يزدان عادل و مهربان، زيبايى جمالش را از نامحرمان و 

با  "نور"خورشيد و رابطه  پرستان در پس هزار پرده پنهان دارد.  تاريكى
"نور خدا" است در سوره نور  معنِى   و "بهاءاهلل" که به "آئين بهائى"ظهور 

بينى شده است. اين آيات در فصل بعد مورد   در ضمن چند آيه پيش
 بررسى قرار خواهند گرفت.

  بقيه داستان
َمالِ   .١٨آيه   َوَذاَت الشِّ

ِ
ِّبُُهْم َذاَت اْلَيِمين   .َوَتْحَسبُُهْم اْيَقاًظا َوُهْم ُرقُوٌد َونَُقل

كنى كه (ساكنان غار) بيدارند، اّما (در حقيقت) در خوابند. ما آنها   ىتصّور م
  پهلوى راستشان و چپشان چرخانديم.  هرا ب

توضيح: ساكنان غار، يعنى پيروان اديان پيشين، در هنگام پيدايش پيامبر 
باطن در خواب. برگزيدگان الهى هنگامى   هاّما ب ،ظاهر بيدارند  هنوين، ب
سلط تها   اى تاريك بر روح  هكنند كه غفلت و دورى از خدا چون پرد  ىطلوع م
نوازند تا   ىو پيشروان راه راستى، شيپور آزادى را مآوران  . آن پياميافته

  برهند. تاريك غار از و بشنوند هوش گوش  هب را بزرگ" "خبر غافالن و خفتگان
قد اتى يوم القيام والغافلون فى نوٍم عجيب، قد ظهر السرّالمکنون والمعرضون فى 

ينادى لسان وهٍم عظيم، قد ارتفع صوت العندليب والنّاس اکثرهم من الغافلين، 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٨العظمة ولکن القوم اکثرهم من الهائمين.

اند. رمز پنهان آشکار   روز برخاستن فرا رسيده، اّما غافالن در خواب عجيبى فرو رفته
اند. نواى عندليب الهى بلند گشته، اّما   گشته، اّما ُمعرضان غرق در وهم و خيال
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مردمان در  بيشترکند، اّما   ت ندا مىاکثر مردمان غافلند. يزدان در نهايت عظم
  سرگردانى و تحيّرند.

  حال کسانى که بيدار باشند.  مانند دزد خواهم آمد. خوشا به ،در آن روز
  )١۵، آيه ١٦حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

شما را خفته  ]موعود[اه باشيد!...توّجه کنيد...مگذاريد گ  آ مواظب باشيد!
  گويم: توّجه کنيد!  همه مى  گويم، به  شما مى  يابد. من آنچه به

  )٣٣-٣٧، آيات ١٣حضرت مسيح (انجيل مرقس، فصل   

لَْعَت َعلَْيِهْم لََولْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُمِلَت . ١٨بقيه آيه  َوَكْلبُُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد لَِو اط
  .ِمْنُهْم ُرْعًبا

جلو كشيده بود. اگر اين   ههايش را ب  دستغار،   هورود ب " در محِل آنهاگ "س
  گريختى.  گشتى و با وحشت و ترس زياد مى  ديدى، فورًا بر مى  منظره را مى

حّدى كه "سگ   هب ،غار، "سگ" نقش مهمى دارد ساكناِن  در داستاِن 
ست: منظور از ا اصحاب كهف" از اصطالحات فارسى شده. سؤال مهم اين

  هستند؟" چه كسانى آنها"سگ" چيست؟ و "
پيش از حّل اين معّما، شايسته است اين نكته را پيوسته در نظر آوريم كه 

كارترين آنها. حضرت   هگنا  هبندگان خداست، حتّى ب ۀهم  هما احترام ب ۀوظيف
نظر حقارت   هگناهكاران ب  هراه راستى هرگز ب ۀفرمايند كه جويند  بهاءاهلل مى

نيست. چه بسا گناهكارى كه در اه گ  آزيرا احدى از سرنوشت خود  ،ننگرد
و چه بسا مؤمنى كه در آن حين، آن  ،گوهر ايمان دست يابد  هحين مرگ ب
  ٤٩بها را از دست بدهد. گوهر گران

وند مشمول اين احدى ندارد. اّما خدا  هاحدى حّق توهين ب ،حكم الهىبر بنا
بكند. خواهد   خواهد بگويد و هر چه مى  . او حّق دارد هر چه مىقانون نيست
  داند.  " مىيفعل ما يشاء و يحكم ما يريدزيرا خود را "
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سگ چيست؟ يك هدف  در آغاز بحث خوبست بپرسيم كه هدف از داشتِن 
شناسد   ىم را دشمن خوب سگ است. امنيت و احساس ، حفظ از خطرمهم
حفاظت از  بجاىشتابد. فرض كنيد سگى   ىم شيارى صاحب  هموقع ب  هو ب

خانه بايستد و صاحبش را از خروج از خانه، و ديگران را  صاحب، جلوى درِ 
  خانه باز دارد. نتيجه چيست؟  هاز ورود ب

ايستد، در درجه اّول اشاره   سگ اصحاب كهف كه در جلو غار مى
داند و حافظ مسلمانان   پيشواى بزرگى است كه خود را جلوتر از همه مى  به

رت باب چنين مقامى را چه پيشوايى در دوران ظهور حض شمرد.  جهان مى
احتمال زياد، اين پيشوا، شريف سليمان، شريف مّكه بود كه از   هداشت؟ ب

مسلمانان، چه شيعه و چه سنّى،  ۀعنوان رئيس هم  هجانب حضرت باب ب
خاّصى گرفت. در آن نامه از او و ساكنان مّكه دعوت شد كه در برابر  ۀنام

پذيرند. اّما يزدان را ب ۀو موعود تازخدا سر تسليم و بندگى فرود آورند  ۀفرستاد
آن پيشواى بزرگ و صاحب مقام و قدرت، مانند غالب پيشوايان ديگر، 

  ده گرفت.دعوت يزدان را نادي
از نظر  شريف مّكه  هحضرت باب را ب ۀاى از دعوتنام  هنمون مناسب است

 ۲۵زبان عربى از جانب يك جوان تاجر   هبگذرانيم. اين دعوتنامه در مّكه ب
رئيس عالم اسالم نوشته شده.   هخطاب ب ،ساله ايرانى كه عربى نخوانده بود

ايد؟ آيا   هاى ديد  بينيد كه هيچگاه چنين نامه  هتفّكر كنيد و باى چند   لحظه
پروردگار از جانب كسى ممكن  ۀاظهار چنين قدرت و عظمتى بدون اجاز

 است، اّما درشريف مّكه و ساكنان آن شهر   هاست؟ اگر چه اين نامه خطاب ب
جميع مسلمانان جهان است. هر مسلمانى كه اين نامه را   هواقع خطاب ب

  
  ساکنان   "سگ اصحاب کهف" معانى مختلف دارد. معناى مورد نظر در اين فصل، تنها مرتبط به

  و محافظان "کهِف" اسالم است.
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جستجو پردازد تا حقيقت   هدر برابر پروردگار مسؤل است كه ب ،خواند  مى
  اّدعاى اين تاجر جوان بر او آشكار و هويدا شود.

ته ان هذا کتاب قد نزلت باذن ربّک من لدن على حکيم...قل من آمن باهلل و آيا
فقد اهتدى و من ضل فانما يضل لنفسه و کان اهلل بما تعملون خبيرا و من کفر 
بآيات هذاالکتاب لن يقبل اهلل من عمله شيئ و قد کان فى ضالل مبين و لن يجد 
لنفسه فى يوم الفصل من ولى و ال نصير. قل يا اهل مکة آمنوا باهلل و آياته و اتبعوا 

ن هوالّذى ال اله اّال هو قد خلق کل شيئ بامره و حکم الکتاب ان انتم ايّاه تعبدو
کل اليه يحشرون. قل لو اجتمع الناس على ان يأتوا بمثل هذاالکتاب لن 

و کفى باهلل شاهدًا و نصيرًا. قل للذين يکفرون بآيات اهلل هاتوا ...يستطيعن
ة برهانکم ان کنتم فى دين اهلل صادقين و ان لم تقدروا و لن تقدروا فآمنوا بحج

  ٥٠ربّکم و آياته.
هر  !نازل شده...بگو علّى حکيمت از جانب اجازه پروردگار  اين کتابى است که به

و هرکه گمراه شد،  ،ايمان آورد، هدايت يافته شهاي  خدا و آيات و نشانه  کس به
و  آيات که هر است. اهگ  آ عامليد شما آنچه  گردد. خداوند به  او باز مى  گمراهِى او به

کتاب را منکر شود، هيچ عملى از او مقبول نيست. او در گمراهى  هاى اين  نشانه
محض است و در روز رستاخيز يار و پشتيبانى نخواهد داشت. بگو! اى اهل مکه 

حکم کتاب عمل نمائيد، اگر عابد خدا هستيد.   خدا و آياتش ايمان آوريد و به  به
رابر او گرد آيند. اگر حکم او هستى يافته و همه در ب  اوست خداى يگانه. هر چيز به

... نتوانند هرگز يارى يکديگر کتابى مثل اين کتاب بياورند  مردمان بکوشند که به
  شهادت و يارى خدا مرا کافى است.

آئين   گوئيد و در ايمان به  کسانى که آيات الهى را منکرند بگو: اگر راست مى  به
دليِل   به  —و هرگز نتوانيد  —يزدان صادقيد، دليل خود را بيان کنيد. و اگر نتوانستيد

  پروردگاِر خود و آياتش ايمان آوريد.
شريف مّکه، چهار نکته   آيه مورد بحث در قرآن، و خطاِب حضرِت باب به

 يا نشانۀ مشترک دارند:
ِه َمن َيْهِد اللُه َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن يُْضِلْل َفلَن َتِجَد لَُه َوِليا مْرِشًدا. َذِلَك ِمنْ  آَياِت الل

  ١٧سوره کهف، آيه   
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هاى پروردگار است. هر که را خدا راهنما باشد، راه راست را   اين از آيات و نشانه
  راه راست آورد.  ه او را بهبيابد. و هرکه را اجازه گمراهى دهد، يار و ياورى ندارد ک

...و من کفر قل من آمن باهلل و آياته فقد اهتدى و من ضل فانما يضل لنفسه
  ٥١لن يجد لنفسه فى يوم الفصل من ولى و ال نصير....بآيات هذاالکتاب

  نامه حضرت باب  
ايمان آورد هدايت يافته، و هر که گمراه  شهاي  خدا و آيات و نشانه  بگو! هر کس به

هاى اين کتاب را منکر   گردد...هر که آيات و نشانه  او باز مى  شد، گمراهِى او به
  شود...در روز رستاخيز يار و پشتيبانى نخواهد داشت.

  نکات مشترک بين آيه
  قرآن و نامه حضرت باب

  :آيات الهى
 آياته—اهلل آيات

  :هدايت الهى
 اهتدى—مهتدى

 :گمراهى منکران
 يضل—يضلل

 :منکران عدم کمک به
  فلن تجد له ولّيًا مرشدًا

لن يجد لنفسه فى يوم الفصل من ولى و ال 
  نصير

مباركه در  ۀ"سگ" در آي واژهآنچه گفته شد،  مطلب اصلى. بنابر  برگرديم به
حافظ ايستد و خود را   ىكسى است كه در جلو مسلمين م  اّول مربوط به ۀدرج

فرمايد: "سگ آنها در جلو غار ايستاده   ىداند. زيرا م  ى"آنها" يعنى مسلمين م
پيشوايانى است كه خود را  ۀهم  هطور كلّى اشاره ب  هب "سگ" واژهبود." اّما 
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نمونه تقوى باشند و در اشاعه ايمان شمرند. اگر اين پيشوايان   مى دينحافظ 
  و در درگاه الهى عزيز و مقبول. اند  ستايش ۀ، شايستيزدان بکوشند  و عشق به

"شبان" يعنى  دين، مقامِ  شهادت تاريخ، بسيارى از اين حافظاِن  براّما بنا
شمارند. اين پيشوايان   ىخود م ۀپيامبر يزدان را غصب كرده، مؤمنان را گلّ 

خاطر مقام و قدرتى كه   هاهى، بگ  آآزادى و  ارمغاِن  نادان و اين غاصباِن 
باز  آن  هب ورود از را آوران" نو و آشنايان "نا و خروج را از ساكنان غار دارند،

در نظر آنها از گروه  ،خطر اندازد  هدارند. هر كس كه مقام آنها را ب  مى
  آشنايان و نو آوران" است.  "نا

ظهور  دهد كه بزرگترين خطر براى پيشوايان، خبرِ   ىتاريخ اديان نشان م
اهى گ  آالهى و پرچمداران آزادى و  پيامبران تازه است. زيرا اين برگزيدگان

آموزند كه   آنها مى  هكنند و ب  ىبشر، با نداى آسمانى خود خفتگان را بيدار م
 خدادادِ  عظمت و قدرت پروردگار، حقِ  بيرون آمدن از غار، و ديدن آفتاِب 
غار كه  با شهامِت  آن برگزيدگان، ساكنانِ  آنهاست. از شنيدن نداى شورانگيزِ 

گشايند و چنان مبهوت شكوه و   ىهايشان را م  شدن دارند، چشمبيدار   هميل ب
قديم قدم بيرون نهاده،  كف از غارِ   هشوند كه جان ب  آنها مى جماِل  ۀجلو
 پناه يزدان تازه آئين حمايت و حفظ کهف  به ، وشتابند  مى آنها سوى  به
  .برند  مى

  بهاءاهللحضرت   ٥٢قل طوبى لراقد انتبه من نسماتى...طوبى لعين قرت بجمالى.
حال   هب د...خوشادار شخوش پروردگار بي نسيماى كه از   هحال خفت  هخوشا ب !بگو

  .گشتچشمى كه از ديدن جمال يزدان روشن 
 ۀتاز ۀپاسداران و غاصبان غار از ديدن آنهمه نفوذ و قدرت از جانب برگزيد

لرزند كه   شوند و چنان بر خود مى  ىپروردگار، دچار چنان نفرت و غضبى م
ترس و وحشت اندازد. اگر كسى منصب و قدرت آنها   هديدارشان انسان را ب
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تا چه بينيد بيان قرآن   هسرنوشت دردناكى مبتالست. ب  هخطر اندازد، ب  هرا ب
در  "سِگ آنها :فرمايد  . مىوجدان است  ىپيشوايان ظالم و ب حاِل  وصِف  حدّ 
را  رهـظـمن ر اينـود. اگـده بـيـو كشـلـج  ش را بهـهاي  تـار دسـغ  هب ورودل ـمح
  گريختى."  گشتى و با وحشت و ترس زياد مى  ديدى، فورًا بر مى  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٣اما تشهدون کيف اجتمعوا علّى کالب.
  اند)؟  اند (بر ضد من جمع شده  ها چگونه اطراف مرا گرفته  بينيد که سگ  آيا نمى

در زمان پيدايش  ،پيشوايان بيشتربايد بدانيم كه در جميع اعصار، نقش 
پيامبران، ممانعت مردمان از قبول آن برگزيدگان بوده. در هنگام ظهور پيامبر 

اسالم، پيشوايان زمان بودند كه سرنوشت   همردمان ب اكرم، مانع اصلى ايماِن 
قدرت خود داشتند. آنطور كه بعدًا خواهيم ديد، در  ۀپيروان را در قبض

رد يكى از پيشوايان بزرگ "سگ" در مو ۀداستان اصحاب كهف، كلم
مسيحيت نيز بكار رفته. در آثار حضرت بهاءاهلل، نقش پيشوايان نادان و 

مؤمنان اخطار شده كه   هبيان آمده و ب  هبارها ب ،خودنما در گمراه كردن مردمان
  مبادا سرنوشت جاودانى و آسمانى خود را تسليم آنها كنند:

راهنمايان گمراهانند، و راه  از بسيارى نما را نپذيريد.هاى بندگان...گفتار هر را
اند. راهنما كسى است كه از بند روزگار آزاد است و هيچ چيز او   هراست را نيافت

  حضرت بهاءاهلل  ٥٤را از گفتار راست باز ندارد.

اه باشيم كه طبق داستان اصحاب كهف، دو گروه در غار ساكنند. گ  آبايد 
رستند و مسلمانان متظاهر كه خداى پ  مسلمانان متّقى كه خدايى جز خدا نمى

آنها نفس آنهاست. پيشوايان نيز در ايمان و تقوى يكسان نيستند. بعضى از 
يزدان و   هرند و در عشق بروَ در علم و دانش سَ  ،اند و نيكوكار  آنان صالح
 ى استمردمان صادق و فداكار. اين پيشوايان را نزد يزدان مقام  هخدمت ب

ارجمند. بايد قدر چنان قهرمانان بزرگ عالم ايمان و وجدان را بدانيم، زيرا 
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هايمان را دوست داريم و   در نظر پروردگار بسيار عزيزند. همان قدر كه چشم
  عزيز شمريم: نيز حكم يزدان بايد چنين علمائى رابنابر كنيم،   حفظ مى

رند از َص بَ مثابه...  هيشان بطراز علم و اخالق مزينند، ا  هالحقيقه ب علمائى كه فى
  حضرت بهاءاهلل  ٥٥براى امم.

خاطر مقام و مسئوليّتى که پيشوايان مذهبى دارند، امکاِن صعود يا سقوط   به
تقوى بگروند و موعود زمان را   آنها از هر گروه ديگر بيشتر است. اگر به

درخشند، واّال در   بپذيرند، چون ستارگان درخشان در اوج عّزت تا ابد مى
هاى آن جهان،   آتِش هجران و تاريکِى جدائى و دورى از يزدان و شادى

  سرگردان بمانند و بنالند.
دستهايش  و ايستاده، غار جلو ديديم كه سگ اصحاب كهف در پيش ۀدر آي
  بينيم بعد چه شد:  هجلو كشيده بود. ب  هرا ب
َقأٌِل مِّْنُهْم َكْم لَِبْثتُْم َقالُوا لَِبْثَنا َيْوًما اْو  َوَكَذِلَك َبَعْثَناُهْم ِلَيَتَساءلُوا َبْيَنُهْم َقالَ   :١٩آيه 

  .َبْعَض َيْوٍم َقالُوا َربُكْم اْعلَُم ِبَما لَِبْثتُمْ 
گفتگو   هب هم با تا كرديم در چنين حالى ما آنها را (ساكنين غار را) بيدار

غار) در پردازند. يكنفر (از ساكنين غار) پرسيد: "چه مدت در اينجا (
 ديگر) (گروه ".يك روز يا قسمتى از يك روزايد؟" در جواب گفتند: "  هبود

  "ايد.  هبود غار در چقدر داند  ىم بهتر شما "پروردگار گفتند:
توضيح: "مّدت اقامت مردمان در غار" حائز اهميت بسيار است. زيرا در 

 ) خوانديم كه۱۲آغاز داستان نيز اين مسئله مطرح شده. در آنجا (آيه 
توانند   بينند كدام يك از دو گروه مى  هپروردگار ساكنان غار را بيدار كرد تا ب

  ند.شمار آور  هغار ب مّدت اقامت خود را در
 ۷اسالم است. چنانكه در فصل  عمرِ  دوامِ   هه بر" اشامّدت اقامت در غار"

 ۱۹ ۀبينى شده. آي  " پيشيك روز هزار ساله" ديديم، عمر اسالم در قرآن برابرِ 
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كند. اّما در اين آيه سخن از "قسمتى از روز"   اين "يك روز" مى  هنيز اشاره ب
بر حديثى طور كه از پيش گذشت، بنا ميان آمده. سبب چيست؟ همان  ههم ب

فرمودند كه "اگر اّمت من  رسول اکرمكه شباهت بسيار با آيات قرآن دارد، 
روز." يك روز يا نصف  صالح باشند يك روز خواهند داشت، واّال نصِف 

قرآن  روز" در آن حديث كامًال موافق است با گفتار پروردگار در اين داستاِن 
َربُكْم دهد: "  ىپيش خبر م ۀطور كه آي  يعنى: "يك روز يا قسمتى از روز." همان

يعنى  ")ايد  هداند چه مّدت در غار ماند  ى(پروردگار شما بهتر م اْعلَُم ِبَما لَِبْثتُمْ 
اسالم يك روز است يا قسمتى از  دوامآيا   ( اه است:گ  آ خدا از اين رمز تنها
  ).آيا عمر اسالم هزار سال است يا کمتر؟ روز؟

کند. مطالب سوره کهف و سوره طه   سوره طه نيز همين بحث را تکرار مى
  اند. در هر دو سوره:  بسيار شبيه

 کنند.  گروهى با هم بحث مى •
 در محلى است. زمان توقف  بحث آنها مربوط به •
گاه نيستند. تنها خداوند و بعضى از   آبحث کنندگان از "زمان توقف"  •

 گاهند.  آمردمان بيدار از اين رمز 
وِر َوَنْحُشرُ اْلُمْجِرِميَن َيْوَمٍِٔذ ُزْرًقا ١٠٢سوره طه، آيه   .َيْوَم يُنَفُخ ِفي الص  

تيره و سنگين دارند هاى   و گناهکاران را که چشم شود  مى روزى که شيپور نواخته
  جمع خواهيم نمود.

  ١٠٣سوره طه، آيه   .َيَتَخاَفتُوَن َبْيَنُهْم ان لِبْثتُْم اال َعْشًرا
  ده' نمانديد."'گويند: "بيش از   يکديگر مى  کنند و به  ا يکديگر زمزمه مىب

چه واحد زمان است.   توضيح: در آيه پيش ذکر نشده که عدد "ده" اشاره به
، ممکن است قرن باشد يا عددى ديگر. اگر واحد زمانى را قرن واحد زمانى
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حساب کنيم، حاصل آن برابر است با "عصر رجوع" در اسالم که يک روز 
  هزار ساله است.

  ١٠٤سوره طه، آيه   .ْحُن اْعلَُم ِبَما َيُقولُوَن اْذ َيُقوُل اْمَثلُُهْم َطِريَقًة ان لِبْثتُْم اال َيْوًمانَ 
ترين فرد   عادلدانيم که آنها چه خواهند گفت. وقتى که بهترين و   خدا] بهتر مىما [

  ميان آنها خواهد گفت: شما بيش از يک روز نمانديد.

داده شده. ديگر  بمامدت زمان دقيقًا  (سوره طه)، توضيح: در آيه پيش
صحبت از واحد زمانى نيست. مدت "فقط يک روز" معين شده. چون بنابر 

برابر هزار سال است، اين آيه نيز سال ظهور حضرت  "روز خدا"قرآن، آيات 
ياد آوريم که با معما سروکار   دهد. بار ديگر الزم است به  مى بماباب را 

  تمام آيات مرتبط نظر اندازيم.  داريم و براى درک هر آيه الزم است به

  اصحاب کهف بقيه داستان
ِتُكم َفاْبَعثُوا اَحَدُكم : ١٩بقيه آيه  ِبَوِرِقُكْم َهِذِه الَى اْلَمِديَنِة َفْلَينُظْر ايَها اْزَكى َطَعاًما َفْلَيا

ْف َوَال يُْشِعرَن ِبُكْم اَحًدا ِبِرْزٍق مِّْنُه َوْلَيَتلَط.  
بيند   هشهر بفرستيد كه ب  هشدگان) با اين پول ب يكنفر را از بين خودتان (بيدار

اين   هآرامى (ب  هى شما سهمى بياورد. سعى كنيد بپاكترين طعام چيست تا برا
  سفر) برويد، بطورى كه از شما يا كارهاى شما احدى خبر نيابد.

"شهر موعود" كه   توضيح: در آغاز پيدايش آئين بهائى، بسيارى از مؤمنان به
پاكترين طعام معنوى، كه از   هرفتند، تا ب  ىدور از وطن بود م نگصدها فرس

آيد، دست يابند. اين طعام، آثار آسمانى   ىفرود مآسمان بخشش الهى 

  
  در اسالم با رحلت امام حسن عسگرى در  عصر تدبير" (يدبراالمر)ديديم، " ٧طور که در فصل   همان

آغاز گشت.  عصر رجوع" (ثم يعرج اليه فى يوم)انتها رسيد، و پس از آن "  هجرى قمرى به ٢٦٠سال 
 پايان رسيد.  هجرى قمرى به ١٢٦٠آن عصر با ظهور حضرت باب در سال 
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حضرت بهاءاهلل بود كه آن مؤمنان فداكار، پنهانى و با كوشش و سختى 
  بردند.  ارمغان مى  هميهنان ب  بسيار، از شهر عّكا براى هم
  فرمايند:  ى، مىنطعام آسما  حضرت بهاءاهلل، در اشاره به

و مائده در رتبه اولٰى و مقام اّول  اين مائدۀ ابديّه سبب و علت حيات ابدى است.
  ٥٦شود.  مخصوص عباد و اماء نازل مى ذکرى است که از قلم اعلىٰ 

مـاء. ِمنَ  َمأـِدةً  َعلَيَنـا اَْنـزلْ  "َربنا فـرمايد:  مى که است اى  مـائده همان اين ٥٧"الس  
  ].۱۱٤[پروردگارا طعامى بر ما از آسمان نازل فرما، سوره مائده، آيه 

الحمد هلل الّذى انزل النعمة و انها مائدة نزلت من سماء فضل...من فاز بها لم 
  حضرت بهاءاهلل  ٥٨ياخذالجوع و ال يمّسه االضطراب.

شکر خداى را که نعمتش را نازل فرمود. آن طعامى است که از آسمان فضلش 
  فرود آمد...هرکه از آن بهره گيرد، گرسنگى و اضطراب باو دست نيابد.

مدائن، ارزاق مقّدر است و نعم باقيه مقرّر. غذاى روحانى بخشد و  در اين
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩نعمت قدمانى چشاند.

  نان.  سخن يزدان است، نه تنها به  زندگانى انسان به
  )٤، آيه ٤حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

اى بود كه در آن زمان تحت حكومت   هدورافتاد و عّكا شهر كوچك
اسرائيل  کشورما اين شهر جزو  عصرامپراطورى عثمانى قرار داشت. در 

ت حكومت مسلمين اين شهر كه در آن زمان تح  هاست. حضرت بهاءاهلل ب
  بود، تبعيد شدند.

  ٦٠طوبٰى لک يا عکا بما جعلک اهلل مطلع ندائه االعلٰى و مشرق آياته...
  حضرت بهاءاهلل  

حال تو اى عکا، زيرا خداوند تو را محل طلوع ندايش و مشرِق آياتش قرار   خوشا به
  داد...

  
  اءاهلل.حضرت به  اشاره به 
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  حضرت بهاءاهلل  ٦١انّها اقبح مدن الّدنيا و اخربها.
  ترين شهر دنياست.  ترين و خراب  آن زشت

گاه عالم شد. فضل الهى آن خطه   سرانجام اين شهر زشت و خراب، قبله
  "سيمرغ از خاکستر برخاست". گمنام را منبع الطاف خود نمود

توّجه  در احاديث اسالمى، اين شهر دورافتاده و گمنام بارها ذکر شده و مورد
نقل ، از جمله در اين حديث که حضرت بهاءاهلل و تمجيد بسيار قرار گرفته

  اند:  فرموده
  ٦٢ا.ا و طوبى لمن زار زائر عكّ طوبى لمن زار عكّ 

كنندۀ   حال كسى كه زيارت  هو خوشا ب ،را زيارت كند اعكّ حال كسى كه   خوشا به
  را زيارت كند. اعكّ 

را مهمانخانه  عّكاهمانطور که ديديم، ابن عربى در فتوحات مکيه، شهر 
  خواند:  خدا مى
  ٦٣فى المأدبة االلهيه. عکامرج 

  که در آن ضيافت خدا برپاست. عکامزرعه 

المائدة الّتى نزّلتها من سماء  طوبى لجائع هرع عن الهوى لهوائى و حضر على
  حضرت بهاءاهلل  ٦٤فضلى الصفيائى.

خاطر من از ميل خود بگذرد و از طعامى كه از آسمان   هاى كه ب  هحال گرسن  هخوشا ب
  رد.بام بهره   هفرود آورد براى برگزيدگانم مفضل و رحمت

  :)۱۹(آيه  بنابر آيه مورد نظر از سوره کهف
برويد، بطورى که از شما يا کارهاى شما احدى  اين سفر)  آرامى (به  بکوشيد به
  خبر نيابد.
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در زمان زندگانى حضرت بهاءاهلل در شهر عّکا، مؤمنان با کوشش و تحمل 
رسند. بمقصود و موعود   پيمودند تا به  ها راه مى  فرسا، ماه  هاى طاقت  سختى

يابى   خاطر دست  هكه ب—اين مؤمنان فداكار ۀ سفرِ دشمنان از نقش گاهى  آ
را سخت  زائرانزندگانى —رفتند  ىزيارِت موعودشان م  هطعام آسمانى، ب  هب
مقصود خود را گاهى حّدى بود كه زائران   هانداخت. اين خطر ب  خطر مى  به

داشتند. بعضى از مسافران از ترس   ىحتّى از خويشان و دوستان پنهان م
داشتند و   ىهاى آسمانى را در البالى لباس خود پنهان م  هشناخته شدن، نام

خوردند! چنين وقايعى در دوران شش   ىگاهى براى حفظ جان آنها را م
  حضرت باب نيز روى داد. رسالِت  ۀسال

اى از اوضاع ترسناک   داستان ايمان يک محّقق مسلمان در اصفهان، نشانه
شود، اّما او در   دهد. اين محّقق با يکنفر بهائى آشنا مى  مى بماآن زمان را 

ايمان خود اقرار   نائى واهمه داشته و تنها با گذشت زمان بهابتدا از اين آش
کند. پس از اطمينان از يکديگر، مشکل اين دو يار اين بوده که محل   مى

پنهانى براى مالقات و گفتگو پيدا کنند. بهتر است خالصه اين ماجرا را از 
  زبان محّقق مسلمان بشنويم:

منزل دوست   بعضى شبها من بهپس از آشنائى، ترس شديد بر ما مستولى شد. 
داشتم تا تمام ساکنان محله   رفتم و خود را در داخل دهليز پنهان مى  بهائيم مى

آمدم و در دهليز يا مطبخ يا محل پوشيده ديگر با   خواب روند. آنگاه بيرون مى  به
کرديم. چون   نموديم و با کمال شادى و هيجان با هم گفتگو مى  هم مالقات مى

گذاشتيم و با   نور داشتيم، چراغى در تنور مى  مطالعه آيات الهى نياز بهگاهى براى 
خوانديم. در منزل من هم وضع بر همين قرار و حتّى   نور آن، آيات را مى

شدند، سه   ندرت اگر سه چهار نفر از بهائيان دور هم جمع مى  تر بود. به  سخت
منزل خود   حر بهرفتيم و هنگام س  ديدن آنها مى  چهار ساعت از شب گذشته به



    بخش اّول، سوره کهف: ١٠فصل   ٢٨٣

 

باغ بود. ريسمان   اش مشرف به  اى بود که پنجره  گشتيم. منزل من در باالخانه  مى  بر
رفتم و در مراجعت با همان ريسمان باال ميرفتم و   آمدم و مى  بستم و پائين مى  مى
 ٦٥خاستم که اهل خانه ندانند بيرون رفته بودم...  مى خوابيدم و صبح بر  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٦٦نمايد.  مى پدر از پسر و پسر از پدر فراربشأنى عظيم است که  امر

  اين آئين.  اين چنين بود زندگانى نخستين مؤمنين به

  بقيه داستان
  .انُهْم ان َيْظَهرُوا َعلَْيُكْم َيْرُجُموُكْم اْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملِتِهْم َولَن تُْفِلُحوا اًذا اَبًدا  .٢٠آيه 

دين خودشان بر   هاجبار ب  هكنند يا ب  ىشما را سنگسار م ،شما را بيابنداگر 
  هدف خود نخواهيد رسيد.  هگردانند. در آن صورت ب  مى

حكم   توضيح: در آغاز ظهور آئين جديد، بسيارى از مؤمنين فداكار به
زمان با شكنجه و سختى بسيار قربانى شدند. سنگسار  پيشوايان و حاكماِن 
آن قهرمانان كشور ايمان بود. آن مؤمنان براى  هاى كشتِن   هكردن يكى از را

بايست ايمان خود را پنهان   حفظ جان، دو راه در اختيار داشتند. يا مى
دارند تا شناخته نشوند، و يا در صورت شناخته شدن دست از ايمان 

  موعود زمان برداشته، خود را بار ديگر مسلمان خوانند.  هب
بلد ارتفع فيه حنينهم و ضجيجهم و کم من ارض صبغت من دمائهم و کم من 

  حضرت بهاءاهلل  ٦٧بکائهم.
رنگين گشت و چه بسا شهرى   ]آئين نوين  مؤمنين به[خون آنها   چه بسا زمينى که به

  که در آن صداى ناله و گريه و زارى آنها بلند شد.

آئين نوين   نيز ذکر شده، از بالياى مؤمنين به کتاب ايقاناين حديث که در 
  دهد:  خبر مى
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تستذل اوليائى فى زمانه و تتهادى رؤسهم...فيقتلون ويحرقون ويکونون خائفين 
وجلين مرعوبين تصبغ االرض من دمائهم ويفشو الويل والرّنة فى نسائهم اولئک 

    ٦٨اوليائى حّقًا.
برند. آنها   هديه مى  شوند...سرهاِى آنها را به  در زمان ظهور او، ذليل مى دوستان من

خونشان   کنند. زمين به  زنند. آنها در خوف و ترس زندگى مى  آتش مى کشند و  را مى
  گردد. آنها دوستان راستين منند.  شود. آه و نالۀ زنانشان بلند مى  رنگين مى

يک افسر اطريشى که در ايران از جانب کشور خود مأموريت داشته، با 
آئين بوده. رفتار وحشيانه مردمان با پيروان فداکار اين   کمال اعجاب ناظر به

  نويسد:  دوست خود چنين مى  اى به  اين افسر در نامه
ام...کسانى که   هايم ديده  توانى تصور کنى آنچه را که من با چشم  چطور مى

يک کشيده،   هايشان را يک  رحم جالد، دندان  هاى پر خشونت بى  دست
اى که با ضربات چّکش متالشى شده، يا هنگامى که بازار،   هاى برهنه  جمجمه

که  اى  انيان شکنجه شدهـش قربـشود براى نماي  انى مىـبندى و چراغ  نـآذي
شان حفر   هايى در پشت و شانه  اين صورت که سوراخ  شوند. به  آجين" مى  "شمع

بهم  زنجيرشود. آنها را با   ها گذاشته مى  هاى روشن در سوراخ  شود و شمع  مى
زنند. پوست پايشان را   برند. مأمورين آنها را تازيانه مى  متصل کرده، گرد شهر مى

کنند. در آخر آنها را   دويدن مى  گذارند و آنها را مجبور به  کنند، در کفش مى  مى
خواهد با بدن   هر کس مختار است هرچه مى. کنند  درخت آويزان مى  وارونه به

  پاره شده بود.  فشنگ پاره ١۵٠نيمه جان آنها بکند. من جسدى را ديدم که با 

  
  :مناجاتى براى نجات مظلومان  

االقدس االمنع! ترٰى يا الهى اجتمع على احّبتک طغاة خلقک و عصاة برّيتک  اهلل  بسم
مأمن ارٍض اّال وقد ارتفع فيها نوح احّبائک و حنين اصفيائک اسئلک باسمک 
االعظم بان تُخرج ِمن جيب قدرتک يد قّوتک و تنضر بها احّبتک ترٰى يا الهى بأّن 

ک و عنايتک َبّدل يا الهى ذلّهم بعزّک و عيونهم ناظرة اليک و اَبصاَرهم الى افق عزّ 
فقرهم بغنائک و عجزهم بقدرٍة من عندک ِاذاّنک انت القديرُ على ما تُريُد ال اله اّال 

 ١۵، صفحه ١مجموعه مناجات آثار قلم اعلٰى، جلد   انت العليم الخبير.
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انديشم که تو و اطرافيانت خواهيد   خوانم، مى  ام مى  ه نوشتهوقتى دوباره آنچه را ک
ام. اّما خدا گواه راستى من است...حاال کمتر از خانه   گفت که اغراق گفته

روم تا شاهد اين جنايات نباشم...تاکنون چند بار تقاضاى انتقال   بيرون مى
  ٦٩ام.  ام ولى موفق نشده  داده

  ٧٠خارجه گريستند و نوحه نمودند.مقامى رسيد که اهل ممالک   ظلم به
  حضرت بهاءاهلل  

  مؤسِس اين آئين بود:  ها و باليا در درجه اّول متوجه به  ظلم
عبان آه آه عّما ستر وال ثينى لترى کّل عضو من اعضائى فى فم علعمرى لوترانى ب

  حضرت بهاءاهلل  ٧١بغى اظهارها.ني
اعضايم را در دهان اژدها بينى، هر يک از   من بهچشم   خدا! اگر مرا به  سوگند به

  يابى. آه آه، از آنچه پنهان است و اظهارش جايز نيست.
هر صباح که سر از   ...در تمام عمر شبى نياسودم و در جميع ايّام دمى نيارميدم

جالس  محفل وحدت در که شامى هر و نمود استقبال جديدى بالى برداشتم فراش
  حضرت بهاءاهلل  ٧٢نپرداختم... حفظ جانم  شدم، عقوبتى رخ گشود...در آنى به

در  موعود را رفتار منکريِن  وقايع آينده است،  سوره مطففين که تمامًا مرتبط به
  کند:  اينطور وصف مى جاوداناين جهان و سرنوشت اين دو گروه را در جهان 

َواَذا ِبِهْم َيَتَغاَمزُوَن... ِان الِذيَن اْجَرُموا َكانُوْا ِمَن الِذيَن آَمنُوا َيْضَحُكوَن َواَذا َمرواْ 
...َفاْلَيْوَم الِذيَن آَمنُوْا ِمَن اْلُكفاِر َيْضَحُكوَن َعلَى َراْوُهْم َقالُوا ان َهُؤَالء لََضالونَ 

  ٢٩- ٣٦سوره مطففين، آيات   اْالَرأِِك َينُظرُوَن َهْل ثُوَِّب اْلُكفاُر َما َكانُوا َيْفَعلُوَن.
هر کردند...و   موعود] را مسخره مى  گناهکاران از کسانى بودند که مؤمنين [بهاين 
زدند و آنها را گمراه [فرقه ضالّه   مسخره چشمک مى  گذشتند، به  از کنار آنها مى هگا

رسيدند، آنها را وسيله خنده و مزاح قرار   منزلشان مى  خواندند. و وقتى به  مضلّه] مى
خندند. در اين زمان اين مؤمنان بر   منکران مى  مؤمنانند که بهدادند...اّما امروز   مى

کنند. آيا منکرين مجازاِت اعماِل   هاى خود [در بهشت] نشسته، نظاره مى  تخت
  اند؟ [آيا توانستند از نتيجه اعمال خود بگريزند؟].  پيشين خود را ديده
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ان. ولکن و هميشه ايّام چشم دوستان او گريان بود و دشمنان او از غفلت خند
آن گريه را صدهزار رحمت از عقب، و اين خنده را هزاران نقمت [عذاب] از 

رويد. زهى مفاخرت براى   دو از شجرۀ قضا مى ثمر هر [بزودى] پى. و عنقريب
  ٧٣چشمى که قابل گريستن شود و زهى توفيق که گردنى قابل کمند دوست گردد.

  حضرت بهاءاهلل  

گر بر حسب ظاهر ذلّت است، صد هزار عزّت در آنچه در ايّام ظهور ظاهر شود، ا
  حضرت بهاءاهلل  ٧٤آن مستور.

چال گذراندند، زندانى چنان   حضرت بهاءاهلل، چهار ماه در زندان سياه
فرمايند در آن حال،   برد. مى  سالمت مى  مهلک که کمتر کسى از آن جان به

  ٧٥ترين فرد جهان بودند.  غنى
تمسخر و تحقير بسيارى از مردمان بوده و پيروان اين آئين از همان آغاز مورد 

اند. در مناجاتى، در راز و نياز با پروردگار،   "فرقه ضالّه مضلّه" نام يافته
  فرمايند:  تمسخِر منکران اشاره مى  حضرت بهاءاهلل به

َوَعْجِزْي  ُسْبَحاَنَك اللُهم يا الِهي َتَرى َفْقِري َواْفِتقاِري َوُضرِّْي َواْضِطراري
لِة الى َوا ْنِكَساِرْي َونُْدَبِتي َوبَُكأِي َوُحْزِنْي َواْبِتالِْٔي، َفَوِعزِتَك َقْد َبلَْغُت ِفي الذِّ

َمقاٍم َيْسَتْهِزُء َعلَي ِعباُدَك الغاِفلُوَن َواْنَت َتْعلَُم ِبانِّي اُكوُن َمْعرُوًفا ِباْسِمَك َبْيَن 
 الِني اَوْصُفَك َوال ِفي َكْينُوَنِتي َخْلِقَك، َوال يُرى ِفي َشا النَُك َوال ِفي َوْصِفي ا  َشا

اال ُظُهوراُت آياِت اَحِديِتَك َوال ِفي ذاِتيِتْي اال برُوزاُت َتوِحيِدَك، َوانَك اْشَتَهْرَت 
َوانِّْي َفَوِعزِتَك ال اْجزَُع ُكل ذِلَك َبْيَن ِبِريِتَك ِبَحْيُث ال َيْعِرفُِني اَحٌد اال ِباْسِمَك، 

اِحبأَِك  ِبما َوَرَد َعلَي ِفي َسِبيِلَك، َولِكْن اشاِهُد ان ِبِذلِتي َضُعَفْت قُلُوُب 
َواْسَتْفَرَحْت اْفَِٔدُة اْعدأَِك ِبَحْيُث َيْشَمتُوَن َعلَى الِذيَن اْنَقَطُعوا َعما ِسواَك َوَسرُُعوا 

يَعِة ِذْكِرَك َوَثنأَِك، َوَقْد َبلَُغوا ِفي الَغْفلَِة الى َمقاٍم اذا َيُمروَن َعلَى اِحبِتَك الى َشرِ 
يَُحرُِّكوَن ُرؤوَسُهْم اْسِتْهزاًء ٔالْمِرَك َوَيُقولُوَن اْيَن َربُكُم الِذْي َتْذُكرُوَنُه ِباللياِلي َواالياِم 
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ْي َتْدُعوَن ِبِه االناَم، َوَقْد َبلَُغوا ِفي الُغرُوِر َواالْسِتْكباِر الى َمقاٍم َواْيَن ُسْلطانُُكُم الذِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٧٦...اْنَكرُوا قُْدَرَتَك َوَسْلَطَنَتَك َواْقِتداَركَ 

اى نيست. مردمان، پيامبر اکرم را   مسخره گرفتن کار تازه  پيامبران الهى را به
  در آغاز ظهورشان چگونه ديدند؟

  ٤١سوره فرقان، آيه   .َواَذا َراْوَك ان َيتِخُذوَنَك اال ُهزًُوا اَهَذا الِذي َبَعَث اللُه َرُسوًال 
آيا اين پيامبرى است که   گويند: "  کنند و مى  بينند، تو را مسخره مى  تو را مى ههر گا

  رسالت مبعوث نموده؟"  خداوند به
  گناهى داشتند؟ آئين يزدان، چه  مؤمنين، جز ايمان به

  ١٢٦سوره اعراف، آيه   .َوَما َتنِقُم ِمنا اال اْن آَمنا ِبآَياِت َربَِّنا
  ايم؟  آيات الهى ايمان آورده  سبِب انتقام گرفتن شما از ما جز اين است که ما به

  بقيه داستان
اَعَة َال َرْيَب ِفيَهاَوَكَذِلَك اْعَثْرَنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا ان َوْعَد   :٢١آيه  الس نَوا ِه َحقالل.  

" يزدان ۀداريم تا مردمان بدانند كه "وعد  ىاين چنين داستان آنان را بيان م
  حق است و شكى در آمدن "ساعت" نيست.

بسيار  هاى  واژه"وعده" و "ساعت" از  واژۀطور كه ديديم، دو  توضيح: همان
اند.   هظهور آئين بهائى بارها بكار رفت  همهّم معّماى قرآنند. و هر دو در اشاره ب

"واقعه" يا   غار مرتبط به ساكناِن  شود كه داستانِ   ىپيش معلوم م ۀاز آي
اى جز آمدن   هانجام رسد. چه واقع  هبايست ب  اى" است كه در آينده مى  ه"وعد

  يك روز هزار ساله؟ خدا پس از پاياِن  ۀموعود و اجراى وعد
اْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم اْمَرُهْم َفَقالُوا اْبنُوا َعلَْيِهم بُْنَياًنا ربُهْم اْعلَُم ِبِهْم َقاَل : ٢١بقيه آيه 

  .الِذيَن َغلَبُوا َعلَى اْمِرِهْم لََنتِخَذن َعلَْيِهم مْسِجًدا
اند) با هم   هى كه از غار بيرون آمدكسان " آنها (امرِ امرِ مردمان در مورد "

گويند: "روى آنها ساختمانى   شوند. بعضى مى  مجادله و بحث مشغول مى  به
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كسانى  .خدا واگذاريد)  هشناسد" (قضاوت را ب  ىبسازيد. خداوند آنها را بهتر م
" آنها پيروزى يافتند گفتند: "شايسته است معبدى برايشان امرِ " ۀكه در مسئل

  بسازيم."

پيش در وصف كنونى بهائيان ايران است. از آغاز پيدايش آئين  ۀتوضيح: آي
بهائى، مابين مسلمانان در مورد رفتار با بهائيان، همواره اختالف نظر بوده و 

اى طرفدار. مخالفين   هطرفند، و دست  ىهست. گروهى مخالفند، جمعى ب
 "ميان برداريد. مضلّه را از ۀضالّ  ۀآن فرق !اند  بهائيان دشمن اسالم"گويند:   مى
آئين   ه. ديديم چطور مؤمنين بشداين گروه اشاره   هتفصيل ب  هآيات پيش بدر 

داشتند و در صورت   ىعّكا پنهان مشهر   همقصود خود را از سفر ب ،جديد
  گرفتند.  ىاين دسته از مسلمين قرار م ۀشناخته شدن تحت ظلم و شكنج

گويند "روى   طرفند، مى  ند. آنهايى كه بىك  دو گروه ديگر اشاره مى  هب ۲۱ ۀآي
شمار آوريد، كه در   هآنها ساختمانى بسازيد" يعنى آنها را گروهى جداگانه ب

اى ديگر از   هاستقالل زندگى كنند. اّما دست  هفضاى اجتماعى و ايمانى خود ب
گويند: "شايسته است معبدى برايشان بسازيم."   هم قدم فراتر نهاده مى اين

فكرند. براى پيشرفت و   معتقدند كه بهائيان مردمى مترقى و روشناين گروه 
آنها يارى كنيم، حتّى معبدى برايشان بسازيم.   هآبادى و آزادى ايران بايد ب

هاى مذهبى در   اين نظريه كامًال مطابق است با طرز رفتار پيامبر اكرم با اقليت
پيامبر  كه نويسد  ىم اسالم" "روح على، در كتاب آغاز ظهور اسالم. سيد امير

اكرم امر فرمودند كه مسلمين بايد در حفظ مسيحيان و كليساى آنان بكوشند. 
دين اسالم   هاجبار ب  هآنها را در اجراى عقايد و رسوم خود آزاد گذارند و ب

نياورند. و اگر مسلمانى همسر مسيحى داشت، آئين خود را بر او تحميل 
ودند كه اگر مسيحيان براى تعمير نكند. آن پيامبر بزرگ همچنين امر فرم
يارى   هكمك باشند، مسلمين بايد ب  هكليسايشان و يا در هر مورد ديگر نيازمند ب
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اين است رسم و سنّت حقيقى اسالم و بلندنظرى و مرحمت  ٧٧آنها بشتابند.
  هاى مذهبى.  مقام در رفتار با اقليت آن پيامبر بزرگ

"شايسته است معبدى برايشان گويند   نظر اين دسته، يعنى كسانى كه مى
فتار قرآن، سرانجام بر نظر ديگران پيروز خواهد شد. رأى آنها م" بنابر گبسازي

"مردمانى كه از پرتو آفتاب از خواب بيدار  " يزدان، يعنى آئيِن "امرِ  در موردِ 
اند" بعد از گفتگو و بحث بسيار، مورد پذيرش اكثر   هشده و از غار بيرون آمد

  خواهد گرفت.مردمان قرار 
اند، در   هگام بود  اين عقيده كه بهائيان از ابتدا در ترقى و آزادى ايران پيش

اين نمونه از   تأييد شده. به ،" تأليف دالرام مشهورىکتا رِگ نام "  هكتابى ب
خصوص در عصر قاجار،   هآن كتاب، در باره نقش بهائيان در ترّقى ايران ب

  توّجه كنيد:
 ۀدادند...آنان در درج  ىمترقى در جامعه ايرانى را تشكيل مبهائيان همانا عنصر 
ترين مبارزان   فشردند و بايد بعنوان شجاع  ىمدنى خود پا م اّول بر حقوق انسانى

راه آزادى و ترقى ايران بشمار روند. و درست همينكه بدون هيچ سالحى بر اين 
اريك، نگهبانان ميدان پاى نهادند، نشانگر اين واقعيت است كه در آن دوران ت

تمدن بشرى در ايران روشنى گرفت و تا  اند كه در سپيده دمِ   هآن فروغى بود
 تمسالم ۀشيو  هامروز خاموشى نگرفته است. از سوى ديگر نيز با توّسل ب  به
ويانه، در دوران جديد نيز فرهنگ "نبرد اجتماعى" در شرق و غرب عالم را ج

  ٧٨اند.  هدارى نمود  هطالي

يارى   قرآن، در اين مورد كه سرانجام پيروان ساير اديان به بينى  تحقق پيش
بهائيان و آئين آنان خواهند شتافت، در آثار آسمانى بهائى نيز تأييد شده. 
رسم مردمان بر آن است كه تا با سختى روبرو نشوند و از جام بال نياشامند، 

تعّصب  توّهم و بين نگشايند، دست از تقليد بر ندارند، و ترِك  چشم باطن
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ها و كشتارهاى بسيار و تحّمل سرنوشت ناگوار،   پس از جنگ .ننمايند
برخاسته  زمين  سرانجام ساكنان جهان، قدر آئين نوين يزدان را كه از ايران

مسلمانان و  ميانخواهند شناخت. در آن هنگام دوستى و همكارى نه تنها 
  مردمان خواهد شد. ۀاديان رسم و شيو ۀپيروان هم ميانبلكه  ،بهائيان

  گشا آورد  كه باد صبح، نسيم گره  ت ز كار بسته مكندال چو غنچه شكاي

  بقيه داستان
َسَيُقولُوَن َثَالَثٌة راِبُعُهْم َكلْبُُهْم َوَيُقولُوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب   :٢٢آيه 

ِتِهم ما َيْعلَُمُهْم اال َقِليلٌ َوَيُقولُوَن َسْبَعٌة َوَثاِمنُُهْم َكْلبُهُ  ْعلَُم ِبِعدبِّي اْم قُل ر.  
گويند: پنج   ىگويند: سه (نفر) بودند، نفر چهارم آنها سگ بود. گروهى م  ىبعضى م

زنند.   (نفر) بودند، نفر ششم آنها سگ بود. اين مردمان آنچه كه ندانند حدس مى
(نفر) بودند، سگ، نفر هشتم آنها بود. گويند: هفت   جمعى ديگر هستند كه مى

  دانند.  كمى هستند كه مى ۀداند. عدّ   ىبگو: پروردگارم تعداد آنها را م

مباركه عددهاى مختلف ذكر شده. اين اعداد مربوط  ۀآي اين توضيح: در
اهى از اسرار قرآن و بهره بردن از گ  آتصّورات ساكنان غار است كه بدون   به

كنند. در پايان اين اعداد، عدد هشت   ىن اظهار نظر ميزدا ۀپرتو پيامبر تاز
  چيست.  هدانند اين عدد مربوط ب  ىكمى م ۀميان آمده و اشاره شده كه عدّ   به

يکى از رويدادهاى دوران رسالت حضرت بهاءاهلل مرتبط است.   اين عدد به
تن از رؤساى سياسى و  ۸لوح يا نامه "خبر بزرگ" را به  ۸آن موعود در طى 

سياسى بودند و  آنها رؤساىاز . هفت نفر آن زمان اعالن فرمودند مذهبى
آنها پيشواى دينى. براى هر يك از اين پادشاهان و صاحبان قدرت از  يكنفرِ 

  :فرمودندخاّصى ارسال  ۀو شهرت نام
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  سياسى حاکمان

  . الكساندر دّوم (پادشاه روسيه)۵  . ناصرالدين شاه۱
  ف (امپراطور اطريش)زژو . فرانسوا٦  . سلطان عبدالعزيز۲
 . ويلهلم اّول (پادشاه آلمان)۷  . ناپلئون سّوم۳

    . ملكه ويكتوريا٤
 پيشواى دينى

 . پاپ نهم۸

گروه جدا  ۀپيش، در تمام موارد يك نفر لقب "سگ" گرفته و از بقي ۀدر آي
خاطر نوع   هنفر از هفت نفر ديگر ب اين يك چه علّت؟ علّت جدا بودِن   هشده. ب
 حضرت جانب از رسمًا كه بود مذهبى رئيس تنها نهم، پاپ اوست. رياست

نامه يا "لوحى" خاص شد. آنطور كه ديديم، در اين   هبهاءاهلل مخاطب ب
مّكه"  پيشواى بزرگ عالم اسالم يعنى "شريِف  ۀبار"سگ" در واژهداستان، 

واتيکان مّکه و  ين دو پيشوا در دو مرکز آئين خودا كار رفته است.ب نيز
  زيستند.  مى

در آثار آسمانى، حيوانات براى رساندن معانى و مقاصد مختلف بكار 
 ۀنقش بنابر. بايد در نظر آوريم كه حيوانات ذاتًا بد نيستند، چون اند  رفته
نياز خاص و بقاى   هب مرتبطو هر صفتى دارند  اند  هستى يافته وندخدا

جانوران   هضل و رحمت يزدان بف نشاِن  پروردگار چنين مقّدر داشته. آنهاست.
نام آنها   همثل سوره عنكبوت و بقره) ب(از قرآن  سورههمين بس كه چند 

خدا"  "بّرۀ لقب انجيل در .آنها ۀنام هم  هناميده شده و يك سوره هم (انعام) ب
  مظلوميّت حضرت مسيح بارها بکار رفته.  صورت نمادين در اشاره به  به

  
 نگاه مردم گفت: "  به آنگاه يحيىآيد.   روز بعد، يحيى، عيسى را ديد که بسوى او مى

اى است که خدا فرستاده تا براى آمرزش گناهان مردم دنيا قربانى   کنيد! اين همان برّه
مقامش از من باالتر  آيد و  مى بعد از من خبر دادمشود. اين همان کسى است که 

 ٢٩-٣١، آيات ١انجيل يوحنا، فصل   است..."
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مخلوقات در نظر پروردگار عزيزند. و هر يك براى مقصودى آفريده  ۀهم
  :است مقامى ديگرسرشت و اند. اّما انسان را   شده

تر از جميع مخلوق   انسانيّت مزيّن، واّال پست  مقام انسان بلند است اگر به
  حضرت بهاءاهلل  ٧٩شود.  مشاهده مى

  آدميّت مکانبنگر که تا چه حّد است   جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به
  سعدى  

 شرارت و ظلم گرايد، سيرت حيوان  اّما اگر انسان قدر خود نشناسد و به 
 حضرت .گردد خونخوار گرگ چون و ،شود گزنده چون مار گيرد، درنده
  ٨٠فرمايند، چنين انسانى حتى اليق اسم حيوان هم نيست.  مى باب

کنند و   رسانند، نادان زندگى مى  نمىديگران   بعضى از مردمان ضررى به
 فكرى  ىب المثل نادانى و  ضرب فارسى در االغطور كه   همانميرند.   نادان مى

  بكار رفته: صفتهمين  و تأييد كيد  هم براى تأ مجيد در قرآن ،است
نُهْم ُحُمرٌ مْسَتنِفَرٌة َفرْت ِمن َقْسَوَرةٍ    ۵٠-۵١ اتسوره مدثر، آي  .َكا

  كنند.  حقيقت) مانند خرانى هستند كه از ديدن شير فرار مى(منكران 
َمَثُل الِذيَن ُحمِّلُوا التْوَراَة ثُم لَْم َيْحِملُوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل اْسَفاًرا ِبَس َمَثُل 

بُوا ِبآَياِت اللِه. ِذيَن َكذ۵سوره جمعه، آيه   اْلَقْوِم ال  
توانند تحّمل کنند، مانند خرانى   را نمى  اند، اّما معناى آن  تکسانى که حامِل تورا

هستند که حامل کتابند. چه بد است سرنوشت مردمى که آيات خداوند را دروغ 
  شمرند!  مى

  در آثار شعرا، حيوانات نقش مهمى داشته و دارند:
  چون بار همى برد عزيز است  تميز است  مسکين خر اگر چه بى

ربــــــــــر بــــــــــار خــــــــران و وانگــــــا   آزار دممــــــر مـــــيــــــانآد ز بـــــــه  دا
  سعدى  

  
  پسر ذئب" "ابن (گرگ)، "ذئب" را قاجار عصر در غّدار و ظالم پيشواى سه بهاءاهلل حضرت) 

  گرگ)، و "رقشاء" (مار) ناميدند.



    بخش اّول، سوره کهف: ١٠فصل   ٢٩٣

 

بسيار  هاى  انسان كه است ستايش قابل و بارز چنان حيوانى در صفتى گاهى
قدرت و  صفت  هشوند. مثًال شير ب  با آن حيوان مقايسه مى و موّفق ممتاز

حضرت امير   ههمين سبب لقب شير ب  هعظمت و شجاعت معروف است. ب
، "شير ۵، آيه ۵داده شده. پيامبر عصر ما نيز در مكاشفات يوحنا، فصل 

، ۱۰صداى شير تشبيه شده (فصل   هقبيله جودا" خوانده شده، و صداى او ب
 خدا داده.  ه). مولوى از اين حّد هم قدم فراتر نهاده، لقب شير را ب۳آيه 

اند   هت ممتازشان با انسان مقايسه شدخاطر صف  هحيوانات ديگرى كه ب
  :عبارتند از

 فداکارى گوساله: بردبارىشتر:
  صلح كبوتر:  اطاعت گوسفند:

  عشق بلبل:  عشق پروانه:

  کان سوخته را جان شد و آواز نيامد  اى مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
  سعدى  

اين  دارد. منفى جنبۀ ،شده مقايسه حيوان با اّما در بيشتر مواردى كه انسان
  توان يافت:  ها را در آثار آسمانى مى  نمونه

  دشمن آئين پروردگار مار:
و  حريص پيشواى و  پيشرو ر:الشخو
  خوار  مفت

  شعور  ىپيرو فاسد و ب الشه:
  پيرو نافرمان بز:

  بيزار از نور حقيقت خّفاش:

كسى كه قابل و شايستۀ شنيدن گفتار خوك:
  نيست و ارمغان ايمان يزدان

  پيشواى ظالم و حريص گرگ:
  كه از نور راستى برى و بيزار است كسى جغد:

  يا محافظ دين ،مخالف دينسگ: 
  مقدار  (مگس) انسان خوار و بىذباب: 

  را گوسفند خواندند: شانحضرت مسيح خود را شبان و پيروان
من شبان خوبى هستم. شبان خوب كسى است كه جانش را فداى گوسفندان 

  ١١، آيه ١٠يوحنا، فصل   كند.
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گوسفندان از جانب گرگان درنده پيوسته در خطر است. شبان  پيداست جاِن 
 گذارد. صفت بارزِ   مهربان، براى حفظ آنان، يك يا چند سگ در گلّه مى

. اگر آن حيوان در حفظ گوسفندان شبان است  هسگ اطاعت و وفادارى ب
 بردارد، فرماِن . اّما اگر دست از وفادارى بکوشد، شايسته تحسين است

خود شمارد، چه خواهد شد؟  صاحب را ناديده انگارد، و گلّه را از آِن 
 حفظ  هپيداست اين حيوان، بدون راهنمايى و اطاعت از فرمان شبان، قادر ب

گوسفندان نيست. و اگر گرسنه ماند، شايد خوى گرگان گيرد و گوسفندان، و 
  حتّى شبان را بدرد.

مارهاى خوش "  يشوايان متظاهر و دورو را، بهدر اين بيان، حضرت مسيح پ
  اند:  " تشبيه فرمودهخط و خال

رياکار! شما براى پيامبرانى که  واى بر شما اى علماى دينى و فريسيان
سازيد، و قبر مؤمنان را که   اجدادتان کشتند، با دست خود بناى يادبود مى

اجدادمان  بجاىگوييد: "اگر ما   دهيد و مى  دست آنان کشته شدند، زينت مى  به
دهيد که فرزندان   کشتيم." اّما با اين گفتار نشان مى  بوديم، پيامبران را نمى

کنيد و در اعمال زشت، از   گام از آنها پيروى مى  قاتالن انبياء هستيد. شما گام به
توانيد خود را   ايد. اى مارهاى خوش خط و خال! چگونه مى  ايشان پيشى گرفته

  ٢٩-٣٣، آيات ٢٣انجيل متى، فصل   ت دوزخ نجات دهيد؟از مجازا

اّول پيشوايان زمان بودند. امام  ۀو حضرت امير در درج رسول اکرم دشمناِن 
  مسلمان سر بريدند. حسين، آن سرور مظلوم و مهربان را با رضايت پيشواياِن 

ايمان و مردم   ى"سگ" در مورد پيشوايان ظالم و ب واژهدر آثار آسمانى، 
  بارها بكار رفته است: کثافات اين دنيا  و جسور و آلوده به طينت  بد

  
  اى از يهوديان قشرى، متعّصب، و کوردل.  : نام فرقهفريسيان 
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ها ساكنند و مردمانى كه روحشان آلوده و كثيف است...و   خارج از بهشت سگ
  ١۵، آيه ٢٢مكاشفات يوحنا، فصل   دروغ گفتن معتاد است...  ههر كس كه ب

الّشمس لن قل تاهلل اّن بحر االعظم لن يتغيّر بما مّسته الکالب و اّن جمال 
  ٨١يکسف بحجاب هذه الّسحاب الّتى حالت بينهم و بين رّب االرباب.
  حضرت بهاءاهلل  

و روى زيباى  ننمايد،از تماس با سگان تغيير  اعظم"درياى "خدا سوگند   به !بگو
 نمودار خدايان خداى و مردمان بين که ابرهائى—نپوشاند ابرها اين را آفتاب
  اند.  گشته

سگ و پيروان   حضرت بهاءاهلل پيشوايان خودنما و ظالم را به، کتاب ايقاندر 
  اند:  الشه تشبيه فرموده  ناداِن آنها را به

  ٨٢اند.  ها] بر اجساد ميّته مجتمع آمده  چون کالب [سگ
شهادت رسيدند.   هپيشوايان زمان ب خواست و حمايت  هحضرت مسيح ب

 شدن مصلوب از خبر ،يهوديان از آثار آسمانى زير، ۀمسيحيان برآنند كه آي
  دهد:  مى مسيح حضرت
اند.   هاى از مردم بدكار دور من حلقه زد  هاند. دست  هها اطراف مرا گرفت  سگ
  ١٦آيه  ،٢٢مزامير داود، فصل   اند.  هها و پاهاى مرا سوراخ كرد  دست

كار اصحاب كهف نيز ب چنانكه ديديم، اصطالح "سگ" در آغاز داستاِن 
آنها" (سگى كه خود را حافظ ملّت  كه "سِگ رفته است. در آنجا خوانديم 

جلو دراز كرده بود، موجب   ههايش را ب  دانست) در حالى كه دست  ىاسالم م
شد. پيداست هدف اصلى اين "سگ" جلوگيرى از   ىوحشت بينندگان م

غار است. شايسته است آن آيه   هبيرون آمدن ساكنان از غار و ورود ناآشنايان ب
  بينيم:  هرا بار ديگر ب

لَْعَت َعلَْيِهْم لََولْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُمِلَت ِمْنُهْم  َوَكْلبُُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد لَِو اط
  ١٨سوره كهف، آيه   ُرْعًبا
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جلو كشيده بود. اگر اين   ههايش را ب  سگ آنها (اّمت اسالم) در جلو غار، دست
  گريختى.  با وحشت و ترس زياد مى گشتى و  ديدى، فورًا بر مى  منظره را مى

طور كه از پيش آمد، تاريخ گواهى است گويا بر آنكه چندى پس از   همان
شبان  بجاىخود را  ،طلب  هظهور پيامبران يزدان، گروهى از پيشوايان جا

شمرند. اين تصاحب ظالمانه در   ىخود م " خدا را از آِن ۀگلّ   گذارند و "  مى
ها مورد سوء   دين ۀوجود آورده. هم  هبشر بطى تاريخ مشكالت بسيار براى 

اند. ولى رشد و بلوغ عالم   هدين قرار گرفت  ىچنين پيشوايان نادان و ب ۀاستفاد
كن خواهد كرد. زيرا در آئين   هتدريج اين سوء استفاده را ريش  هانسان، ب
 سم پيشوا داشتن بكلّى از ميان رفته است. رؤسا و مديران اين آئين،ربهائى، 

"دموكراسى" از جانب مردمان براى مّدتى معين انتخاب  ۀشيوبر بنا
 و اگر از اصول ايمان و وجدان منحرف شوند، فورًا مقام و منصب ،شوند  مى

  دهند.  ىخود را از دست م
  اين شعر زيبا را از طاهره قّرةالعين، در آغاز اين کتاب ديديم:

  عالم شد ز آفاق و ز اَنُفسروشن همه   تـنـفـس آغـاز فـرمــود هـدىٰ  صــبح هـان
  تـَــَقـــدس دکّـان مــســجـــد نـشـود ديــگـر  يــروتــز مــســنـد بـر شــيـخ نـنـشــيـنـد ديــگر
  تـََدلس و زرق نـه مـاند، بجـا شــيخ نــه  ُدم از الـَحـَنک  َتحـُت  رشتۀ شـود ببريـده

  تـَـــَفـرس نـيروى ز جــهــل شـــود مـــعــــدوم  مســــاوات بــازوى  بــه ظـلـم شــــود مــحـکــوم

كند. يك   دو سگ مى  هآنطور كه ديديم، داستان اصحاب كهف اشاره ب
و سگ ديگر كه خود را حافظ  ،داند  سگ كه خود را حافظ اسالم مى

سگ  شخص سّومى هست كه او هم با شمرد. در قرآن داستاِن   ىمسيحيت م
اى بين   هبينيم رابط  هخوبست آن "سگ" را هم بشناسيم و بمقايسه شده. 

كهف هست؟ سوره اعراف (آيات  اصحاِب  دو سِگ  او و داستاِن  داستاِن 
سبب   كند كه پيامبر زمان را به  ى) در ابتدا صحبت از كسانى م۱۷۳- ۱۷٤

گويد كه   ىپذيرند. سپس از داستان شخصى سخن م  ىنم شانتقليد از اجداد
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خود را مانند "سگ"  و طينت تار شود، در هر حال سرشتهر طور با او رف
  دهد:  نشان مى

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن  ْتَبَعُه الش  الِذَي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسلََخ ِمْنَها َفا َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبا
    .َتْترُْكُه َيْلَهثَفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكلِْب ان َتْحِمْل َعلَْيِه َيْلَهْث اْو ...اْلَغاِوينَ 

  ١٧۵-١٧٦ات سوره اعراف، آي  
ها و دالئل خود (خدا) را برايش فرستاديم، اّما   هآنها داستان كسى را بگو كه نشان  هب

َمَثل  مانند او آنها را نديده گرفت. شيطان از او پيروى كرد و از گمراهان شد. َمَثل او
حال خود   هآورد و اگر او را ب  ىمزبانش را بيرون  ،او حمله كنى  هسگى است كه اگر ب

  آورد.  ىگذارى باز هم زبانش را بيرون م

اصحاب كهف  طور كلّى مثل هر يك از دو سِگ   هب "سگ"توضيح: اين 
كنند. اّما   ىتمام كسانى است كه آيات و دالئل الهى را انكار م ۀنمايند

داستان زندگى شخص خاّصى است كه صاحب   هاحتمال زياد، اشاره ب  به
 ها و  همقام و مرتبت است. مقامش از اينجا پيداست كه اّوًال خداوند نشان

فرستد. و ثانيًا، شيطان كه خود حاكم كشور   ىدالئل خود را براى او م
  گمراهى و مكر و ريا است، پيرو اوست و در ظّل حمايت او.
رسند كه   نظر مى  هچه كسى ممكن است حائز اين شرايط باشد؟ دو نفر ب

تحّقق رسيده است. نفر اّول ميرزا يحيى   هآنها ب ۀقرآن تمامًا در بار ۀمفهوم آي
او مقام بلندى داده شد.   هازل است كه از طرف حضرت باب ب  همعروف ب

شبان الهى يعنى تا هنگام ظهور  مقصود از اين انتخاب اين بود كه در غياِب 
كوشد. اّما عهده گيرد و در حفظ آنها ب  هحضرت بهاءاهلل، رياست بابيان را ب

 بجاىشبان است.  شاو شبان حقيقى را فراموش كرد و پنداشت كه خود
 كنده از نفرت،  اى پر از كينه، و قلبى آ  هبا سين ،اطاعت از حضرت بهاءاهلل

  برخاست. بزرگ موعود آن با دشمنى و مخالفت  بهکمال هّمت   به
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تصديق  کتاب بديعميرزا يحيى در   حضرت بهاءاهلل رابطه آيه پيش را به
    :  فرمايند  مى

انک انت الّذى ذکرت فى کتاب القبل بقوله تعالى: کمثل الکلب ان تحمل عليه 
  حضرت بهاءاهلل  ٨٣يلهث او تترکه يلهث.

ميان آمده.   يقين تو (ازل) کسى هستى که ذکرت از قبل در کتاب (قرآن) به  به
ش را بيرون متعالى است گفتارش: [َمَثِل او] ماننِد َمَثل سگى است که زبان

  او حمله کنى، چه نکنى.  آورد، چه به  مى
يکجا  او در رذائل جميع نداشت. نظير شايد گناه  به ميل نظر از ميرزا يحيى

جمع بود. از ارتکاب هر گناهى و ظلمى و مکروهى که از دست انسان 
کوتاهى ننمود. جامِع جميِع نقائص انسانى بود. با اينحال درياى  برآيد،

  چنان مّواج است که در باره او چنين فرمودند:بخشش الهى 
ولو انّه اتى بذنب اثقل عن ثقل السموات واالرضين ولکن لّما تمّوجت 
ابحرالفضل فى ذلک االيّام لو يتوب و يرجع لعّل ان يغفره اهلل برحمة الّتى سبقت 

  حضرت بهاءاهلل  ٨٤العالمين.
است، اّما چون درياهاى فضل و ه  ها و زمين  تر از وزن آسمان  اگر چه گناه او سنگين

بخشش الهى در آن روزها مّواج است، اگر توبه کند و رجوع نمايد، شايد خداوند 
 قرار بخشش مورد است، جهانيان جميع حال شامل که خاطر رحمتش،  به ،او را
  دهد.

و مشّوق ميرزا يحيى  کنقش سيّد محّمد که محرّ   چندين بار به کتاب بديعدر 
  فرمايند:  بود اشاره مى

  
  ميرزا مهدى گيالنى قاضى و پيشواى شيعيان در اسالمبول با سيّد محّمد ظهورالحّق کتاب  بنابر ،

يکى از بهائيان فرستاد. وقتى آن   اعتراض بهاى سراسر افتراء و   اغواى سيّد محّمد، نامه  آشنا شد و به
آن اعتراضات جواب   حضور حضرت بهاءاهلل رسيد، در طّى سه روز، هر روزى دو ساعت، به  نامه به

نام دارد. حضرت بهاءاهلل در طى  کتاب بديع صفحه است، ٣٠٠فرمودند. اين پاسخ، که بيش از 
 صد جلد نازل فرمودند. طول انجاميد، آياتى برابر  سال به ٣٩رسالت خود که 
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  حضرت بهاءاهلل  ٨٥و هذا لم يکن من عندک بل بما القى الشيطان فى صدرک.
و اين [تدبيرها و تزويرها] از جانب تو نيست. بلکه از القاء شيطان [سيّد محّمد] در 

  قلب توست.
او [ميرزا يحيى] تلقين نموده آنچه تلقين نموده. و جميع اين امور   [سيّد محّمد] به

  حضرت بهاءاهلل  ٨٦است.از تدبيرات او 

 شبانِ  مقامِ  اين غاصِب  ۀهايى كه سوره اعراف در بار  هديگر نشان بار خوبست
 را كسى داستان ،فرمايند  ىم قرآن در بگذرانيم. نظر از داده است بمايزدان 
  :  كه بگو آنها براى
  فرستد.  ىها و دالئل خود را براى او م  هپروردگار نشان •
  كند.  شيطان از او پيروى مى •
  .شود  سرانجام گمراه مى •

  تحّقق پيوست:  ههر سه عالمت پيش در زندگى ازل ب
  اى از جانب حضرت بهاءاهلل برايش ارسال شد.  هنام  دعوت .۱
حضرت  كه اصفهانى محّمد دسي نام  به گر  حيله بسيار داشت کىرّ مح و ورپي .۲

  بهاءاهلل او را "شيطان" خواندند.
كه از روى فضل گرفته ميان آمد و مقامى را   هسرانجام عدل الهى ب .۳

  .بود، از دست داد
كه  گشتظاهر  در صحنه اّول بهائى، شخص ديگرى نيز ۀدر تاريخ صد سال

محّمد شاه است كه  ،. آن شخصيافتتحّقق اش   ههر سه عالمت در بار
ها، و دالئل آئين   ها، عالمت  هحضرت باب در طى چند نامه يا لوح نشان

را برايش فرستادند و از او خواستند كه فرصتى فراهم شود تا شخصًا  الهى
ها و   هاثبات رسانند. محّمد شاه اين نام  هحّقانيت گفتار خود را در برابر او ب

 را باب حضرت تحقيق، و جستجو بجاى و گرفت، ناديده ها را  دعوت
هم قدم فراتر . از اين نمودماكو و چهريق، در استان آذربايجان تبعيد  زندان  هب

اسى، حكم قتل حضرت قاغواى ميرزا آ  هنهاده، در روزهاى آخر زندگانى، ب
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اجرا   هاو نداد كه اين حكم را ب  هبهاءاهلل را نيز صادر كرد، اّما مرگ فرصتى ب
  ٨٧رساند.

ها و دالئل خود را   هبينى قرآن، اين شخص كه پروردگار نشان  بر پيشبنا
"شيطان" در زير سلطه و قدرت اوست. فرستد، كسى است كه   ىبرايش م

دانند كه اين شيطان حاجى ميرزا   ىاند م  هكسانى كه تاريخ قاجار را خواند
دل و نادان.   هاسى است. كار شيطان چيست؟ اغوا كردن مردمان سادقآ

 ظاهر پادشاه بود و حاكم بر وزير خود، اّما از خود فكرى  همحّمد شاه اگر چه ب
  زيست.  ىنما م  سوسه و اغواى آن شيطان انساننداشت، و پيوسته تحت و

  
  اسى را خورده بود بسيار متعّجب و متأثر قبزرگان عهد قاجار از اينكه محّمد شاه گول حاجى ميرزا آ

محّمد  هدع و فرمانروايان از خّطاطان بزرگ يکى ،بهاءاهللحضرت بودند. ميرزا بزرگ نورى، پدر 
نفود   هاز زمامداران عصر در اشاره بيكى   ه. ميرزا بزرگ بکه "ميرعماد ثانى" لقب يافت شاه بود

نسناس يعنى: ( ".يا رّب اين نسناس از شه دور باد: "نويسد  مىاسى در شاه قظالمانه و احمقانه آ
. معناى ديگر آن مّکار و شيطان اى شبيه انسان كه هيكلى مهيب دارد  هميمون، جانورى افسان

اين   هكه اين مرد مهيب و مّكار را ب شود اى يافت  هاى يا جمل  هدر هيچ زبانى كلم بعيد است ).است
نامه ميرزا بزرگ را براى آقاسى چين، براى خودشيرينى،  شخص سخناين درستى وصف كند. 

حضرت بهاءاهلل نشان   فرستد. ميرزا آقاسى در مجلسى، با حضور صاحب ديوان، نامه را به  مى
نويسد؟" حضرت بهاءاهلل   چنين مىام که در حّق من   پدر شما چه کرده  گويد "من به  دهد و مى  مى

مطلب را  دهند. صاحب ديوان که دوست ميرزا بزرگ بود، براى حفظ جان دوستش  جوابى نمى
دهد كه چنين   ىاسى جواب مق. ولى آاين خط ميرزا بزرگ نيستگويد كه   كند و مى  انكار مى

اين كوتاهى و زيبايى   هب اى  گفتارى تنها از ميرزا بزرگ ساخته است. منظور او اين بود كه جمله
مهارت در آن گنجاندن، تنها از گوينده هنرمندى چون ميرزا بزرگ  درجه اينا ساختن و مطلب را ب

ساخته است. از اينكه دو موعود عصر ما و آن متفّكر و خّطاط ماهر از دست اين ظالم مّكار جان 
  اى است بزرگ.  در بردند، معجزه  هسالم ب

اداره خود   دل و نادان بود که چنين موجودى را که حتّى قادر به  ادهبينيد محّمد شاه چقدر س  به
نبود، مدير و نخست وزير کشورى نمود! مردى که راهنمايش رمل، ترازوى قضاوتش اسطرالب، و 
مدير و مواليش تفأل بود! يک انسانى را بکلّى از عقل و تدبير و وجدان و انسانيّت خالى کنيد، و 

حال مردمى که نخست   رذالت بگذاريد. اين وصِف حاِل آقاسى است. بايد بهجاى اينها تزوير و 
تدبير و پر تزوير داشتند گريست. بعضى از پيروان حضرت باب، آقاسى را دّجال و   وزيرى چنين بى

  دانستند.  دّجال مى خرِ محّمدشاه را 
عه از قرٰى و بلوک قط ١٤٣٨، "ميرزا آقاسى در مدت چهارده سال وزارتش، الصفا روضةبنابر کتاب 

  تصرف آورد."  و امالک در نقاط متعدده ايران به
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اسى نگاشتند، او را "مظهراالبليس" قآ  هاى كه حضرت باب ب  قهريه ۀدر نام
قدرت و   هقهرآميز را بخوانيد تا ب ۀكوتاه از آن نام ۀخواندند. اين چند نمون

  عظمت گفتار الهى پى بريد:
والمعرض عن جنابه والمستکبر عن اّما بعد فاعلم ايّهاالکافر باهلل والمشرک بآياته 

بابه اّن اهلل عزّ ذکره اليعزب عن علمه شيئ...فوالّذى نفسى بيده اّن غفلتک عن 
ذکرى و عصيانک فى حکمى و اعراضک عن طلعتى لک اشّد من نار 
جهنّم...لو تعلم ما اکتسبت يداک فى امرى لتفر الى قلل االوتاد و تجلس عريانًا 

حکم االيجاد و تصعق الهل الفؤاد اما تعلم ما فعلت يا فى الرّماد و تشهق من 
مظهراالبليس فکانّما ظلمت على کّل من فى الوجود من الغيب والّشهود... 
ازعمت انّک تستلذ فى الّدنيا و قعدت على بساط الّسلطنة و تکبّرت على من 
و  حولک بما جعل اهلل الحکم فى يدک ال و ربّى ما قعدت اّال على صدر النيران

التستلذ اّال بنار الخسران و التأکل اّال من اثمار شجرة الحسبان و التشرب اّال من 
  حضرت باب  ٨٨حميم الغسالن.

 اين دو پيروِ   هآورد" ب  وجه تشابه "سگى كه در هر حال زبانش را بيرون مى
اى گردنش را در   هو محّمد شاه چيست؟ اگر بند ميرزا يحيى"شيطان" يعنى 

 ،د، رهايى او كارى است بس دشواررَ تقليد و توّهم فرو بَ نادانى و  ۀقالّد
هر راهى متوّسل شويم، هر چه بگوييم و بهر طورى، حتّى غير ممكن. ب
صورت انسان، چنان در   هب تفاوت است. اين حيواِن   ىبرايش يكسان و ب

خود اسير كه  ۀپاي  ىدرياى وهم و گمان غرق است و چنان در بند تصّورات ب
احوال،  ۀكند. در هم  ىحقيقت و ميزان عقل و حكمت نم  هى بكمترين توّجه

آورد و بدون تفّكر آنها را تكرار   ىخود را بر زبان م ۀخياالت باطل و بيهود
اسرار الهى است،  ۀكند. در قرآن مجيد، آن كتاب آسمانى كه شامل هم  مى

تشبيه  ""سگى  به  —هازل و محّمد شا  —دو شخص مشهور و متشابهاين 
ظاهر حافظ   هشيطان گرفتار است. اين دو سگ، ب ۀكه در قالّداند   شده

  شيطان. ۀمردمان بودند، اّما در باطن بند
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  بقيه داستان
  .قُِل اللُه اْعلَُم ِبَما لَِبثُوا .َولَِبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثَالَث ِماٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا  :٢۵آيه 

  ٢۵-٢٦ اتآي  
خداوند  !را اضافه كنيد. بگو ۹اين، عدِد   هماندند. بسال  ۳۰۰در غارشان 

  داند چقدر در غار ماندند.  ىم
طور كه در آغاز داستان اصحاب كهف ديديم، وقتى آفتاب  توضيح: همان

 بنابر نهادند. بيرون قدم ديار آن از شده بيدار غار ساكناِن  از بعضى كرد، طلوع
آن گفتار، مّدت اقامت آن ساكنان در غار "يك روز يا قسمتى از روز" بود. 

 ۱۰۰۰) از كجاست؟ عدد اّول (۱۰۰۰و  ۳۰۹تفاوت بين اين دو عدد (
)، ۳۰۹ساكنان از غار است. عدد دّوم ( خروِج  ابتداى زماِن   هسال) اشاره ب

بينى اين   پيش بنابرخروج آنهاست.  انتهاى زماِن   هاحتمال زياد، اشاره ب  هب
ما  حاضر حال در كشد.  ىم طول سال) ۳۰۹( قرن سه حدود ،غار ۀتخلي سوره،

در حّد وسط اين دوران هستيم. با رسيدن آن تاريخ (پايان قرن سّوم بهائى)، 
اى وارد   هكشور تاز  ه، بنهادهساكنان غار، از ديار قديم، قدم بيرون  ۀمعا
  اند.  دهش

  گسترش آئين بهائى با ۳۰۹رابطه عدد 

  

غار، با بيان حضرت عبدالبهاء نيز  ۀتخلي بينى قرآن، در مورد تاريِخ   پيش
فرمايند كه "تا دويست سال ديگر" (از زمان   ىاى م  هموافق است. زيرا در نام

اين  ٨٩نگارش نامه) بهائيان بايد هر چه بيشتر در گسترش اين آئين بكوشند.
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" صبر و كوشش بسيار خبر بزرگانتشار " دهند كه در  بينى نشان مى  دو پيش
  الزم است. آئين حضرت مسيح نيز پس از سه قرن عموميت يافت.

  حضرت بهاءاهلل  ٩٠َمَثل اين ظهور َمَثل ابن ذکريّا و عيسى ابن مريم است.

  چيست؟ ۳۰۰از عدد  ۹سؤال: رمز جدا كردن عدد 
ه اينكه برابر در آئين بهائى از اهميت خاّصى برخوردار است. از جمل ۹عدد 

است با فاصله ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءاهلل. زيرا حضرت 
در  سال پس از ظهور حضرت باب ۹بهاءاهلل "امرشان" را براى اّولين بار 

حساب ابجد برابر است با نام   به ۹ديگر اينكه عدد  اظهار فرمودند. طهران
  مؤسس آئين بهائى يعنى "بهاء:"

 ۲=ب
  ۵ = ه
  ۱=  ا
  ۱ = ء
  ۹ = بهاء

ظهور حضرت بهاءاهلل. زيرا   هاشاره لطيفى است ب ۳۰۰و  ۹جدا بودن دو عدد 
ظهور ايشان از ظهور حضرت  ۀفاصل  هاسم ايشان و ب  هب ۹عالوه بر اينكه عدد 

رحلت يا "صعود"  ساِل  آخرِ  ، سه رقمِ ۳۰۰كند، جمع آن با   باب اشاره مى
ساله" را  ۱۰۰۰ اگر "روزِ  دهد.  بما مى جاودانجهان   هايشان را از اين جهان ب

(مّدت  ۳۰۹عدد   مسلمين از غار، به خروِج  كه پايان آن مطابق است با آغازِ 
آوريم. اين عدد مطابق است   دست مى  هب ۱۳۰۹) بيفزائيم، عدد   غار ۀتخلي

هاى قرآن   بينى  پيش با سال رحلت (يا صعود) حضرت بهاءاهلل از اين جهان.
  متداول ميان مسلمين يعنى سال قمرى است. همه بر اساس تاريخ

  
   ،سال بعد از "اظهار امر" حضرت باب، تحّقق  ۱۹"اظهار امر" حضرت بهاءاهلل بار دّوم در بغداد

  يافت.
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  سال صعود
 حضرت بهاءاهلل

 ۀتخليمّدت
 غار

  هزار روز
  ساله

۱۳۰۹=  ۳۰۹+ ۱۰۰۰   

  آئين بهائىرويدادهاى مهم 
  بنابر سوره کهف

  
  

 ۀبر اين محاسبات، از سال ظهور حضرت باب تا زمان تخليبنا
 ۀسال، و از سال ظهور حضرت بهاءاهلل تا زمان تخلي ۳۰۹غار، 

  كشد.  ىسال طول م ۳۰۰غار، 
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خاطر شک و شبهه در دل مردمان، حضرت بهاءاهلل در آيات خود بارها   به
 قرار اند که در زمان مقّرر آئين يزدان مورد قبول عامه مردم جهان  وعده داده

  آيات: اين از نمونه چند گرفت. خواهد
وقت مخصوص فى  اّن له .اينکه از حين ارتفاع امراهلل سؤال نموده بوديدو 

  حضرت بهاءاهلل  ٩١  اهلل.  کتاب

  حضرت بهاءاهلل   ٩٢.ثبت شده...قات آن در کتاب الهىيم

  حضرت بهاءاهلل  ٩٣فسوف يجتمع اهلل فى ظله کل من فى الملک...
  آورد. زود است که خداوند جميع مردم عالم را در زير سايه خود گرد

  حضرت بهاءاهلل  ٩٤.بر جميع و غالب بر کل خواهيد ديد قريب حق را محيطعن

  حضرت باب  ٩٥آخر االمر خداوند حق را بر کّل ظاهر خواهد فرمود.

زود است که انواِر امر عالم را احاطه نمايد. اگر چه حال وجوه [روى مردمان] 
است. اذاتم يظهر ما شطر [سوى] کفر متوّجه، لکن از براى او ميقاتى مقرّر   به

  حضرت بهاءاهلل  ٩٦هوالمسطور فى کتب اهلل رّب العالمين.

توانند امراهلل را   اند که مى  اند و چنان گمان کرده  اهل ارض بسيار غفلت نموده
خدا که هرچه در   معدوم نمايند و يا انواراهلل را اطفاء [خاموش] کنند...قسم به

٩٧عاجزند نزد ظهورات قدرت او. شود...کلّ   تر مى  اطفائش سعى نمايند، روشن

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٩٨.وقتى  هست با هر امرى مرهون .دلتنگ مباش از تأخير امور

و موعود آمدن هيچ موعودى جز د  ههايى دقيق در اشاره ب  هابراز چنين نشان
هايى را در آثار   هتوان چنين آيات و نشان  . آيا مىزمان ما سابقه نداشته

  
  قرآن، واژه   چه در قرآن مجيد، چه در آيات حضرت بهاءاهلل، در بسيارى از موارد، در اشاره به

  اهلل) بکار رفته.  کالم  (کتاب خدا" "کتاب" يا "
  اهلل، قرآن مجيد است.  احتمال زياد، منظور کالم  اند چه کتابى. به  در اين آيات نفرموده  
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ظهور آئين اسالم يافت؟ خوبست بار ديگر اعداد  ۀمسيحيان در بارآسمانى 
  اين داستان اسرار آميز را كه در آئين بهائى تحّقق يافته از نظر بگذرانيم:

  پس از يك روزِ  سال ظهور آئين جديد •
  ۲٦۰+  ۱۰۰۰=  ۱۲٦۰  .............  هزار ساله

  ۹  .....  ابجد حساب  هب بهائى آئين مؤسس نام •
  ۹  ..............  ما عصر زمانى دو موعود فاصلۀ •
  تعداد رؤساى سياسى كه مورد •

  ۷  .........  خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفتند
  تعداد رؤساى مذهبى كه مورد •

  ۱  .........  خطاب حضرت بهاءاهلل قرار گرفتند
  سال صعود يا رحلت •

  ۱۳۰۹   .........  حضرت بهاءاهلل از اين جهان

  
دهد،   ىف كه داستان اصحاب كهف قسمتى از آن را تشكيل مهك ۀدر سور

بحث  بعد اشاره شده است. آن آيات در فصلظهور حضرت باب نيز   هب
ف هاين چند آيه از سوره ك  هاند. پيش از بررسى آنها، شايسته است ب  هشد

  توّجه كنيم:

  .َوقُِل اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن َشاء َفْليُْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفرْ   :٢٩آيه 
ايمان آورد و هر خواهد   حقيقت از جانب پروردگار شما آمده. هر كه مى !بگو

  خواهد انكار كند.  كه مى
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آئين نوين   هدهد كه ب  كسانى خبر خوش مى  هتوضيح: در اين آيه، پروردگار ب
دهد كه از پذيرش اين بخشش بزرگ و   كسانى خبر بد مى  هيزدان بگروند، و ب

  ارمغان آسمانى سر باز زنند.
انفسکم و اعمالکم و من شاء فليقبل فمن شاء فليعرض اّن ربّى لغنّى عنکم و عن 

  حضرت بهاءاهلل  ٩٩افعالکم.
گرداند. پروردگار من از خواهد روى ب  خواهد روى آورد، و هر کس مى  هر کس مى

  نياز است.  شما و نفس شما و اعمال و افعال شما بى
ْعرََض َعْنَها  :۵٧ه آي   ...َوَمْن اْظلَُم ِممن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّه َفا

شنود و از پذيرش آنها روگردان   هاى خدا را مى  هكه نشان تر از كسى  آيا ظالم
  توان تصّور نمود؟  شود، مى  مى

ها و دالئل خدا ظلم است؟ ظلم يعنى   هتوضيح: چرا روى گرداندن از نشان
يزدان و ورود   هنزديكى ب كسى را از حّق خود محروم داشتن، در اين مورد حقِ 

ما عطا فرموده و بار  ۀهم  هب بهشت جاودان. اين حّقى است كه پروردگار  هب
  كند:  ىآسمانى دعوت م ۀآن عرص  هديگر ما را ب

١٠٠ان ادخلوا الجنة رحمة من عندنا و اشربوا فيها خمرالحيوان من يدالرحمن.

  حضرت بهاءاهلل  
از دست يزدان بگيريد و بنوشيد.  را بهشت وارد شويد و شراب زندگانى جاودانى  به

  شماست.  اين از فضل و رحمت ما به
شادمانى و كامرانى از جانب  پيام" كه بزرگترين بزرگ خبر"  اعتنائى به  بى

دارد. آن نتيجه  ناگوار اى بس  هبندگان است، براى هر انسانى نتيج  هيزدان ب
بر ى آسمانى "دوزخ" خوانده شده. بناها  دورى از خداست كه در كتاب

بر روح خود تحميل  بيشترشهادت قرآن، آيا كسى قادر است ظلمى از اين 
نتايج آنست. فرض كنيد دوستى  كند؟ اهميت اين ظلم در دائمى بودِن 

اهى او گ  آ دهد و هر چه شما در  سالمت خود اهميت نمى  هداريد كه ب
خود او نيست؟ آيا روزى   هظلم ب ،فايده است. آيا غفلت او  بى ،كوشيد  مى
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ا بايد مقّصر داند؟ رفتار خود نخواهد رسيد؟ در آن روز چه كسى ر ۀنتيج  هب
خدا را؟ شما را؟ يا خود را؟ آيا در عالم ايمان و وجدان قانونى جز اين 

خود نكوشيم، چه  فرماست؟ اگر در سالمت و حفاظت روح و رواِن   حكم
توانيم   خواهد شد؟ جز روبرو شدن با رنجورى روان و حتّى مرگ معنوى مى

قصورى، آيا انصاف  انتظار ديگرى داشته باشيم؟ در صورت چنين غفلت و
  است كه در "روز حساب" ديگران را مقصر شمريم؟

اعمال و افعال  ۀغير نداريد، زيرا ثمر رحمى بر خود نمائيد اگر بر !بگو اى مردم
  حضرت بهاءاهلل  ١٠١خود شما راجع است.  هب

بشنويم  جان گوش  هب را آسمانى اندرز اين است، باقى فرصت تا است شايسته
  بيانديشيم:و در نتايج آن 

يا ابن الوجود حاسب نفسك فى كل يوم من قبل ان تحاسب الن الموت يأتيك 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٢بغتة و تقوم على الحساب فى نفسك.

حساب خود برس. زيرا   هحسابت برسند، هر روز ب  ههستى! پيش از آنكه ب اى پسرِ 
  شوى. اعمال خود روبرو يد با نتيجهناگهان مرگ بر تو وارد شود، و تو با

اعتنائى   بى ،بيشتر مردمان تمايل دارند كه راه آسان را برگزينند. اين راه
 نياکاناهانه از تعّصبات و تصّورات گ  آنا تقليد و پيروى دعوت يزدان و  به

تقليد حائز چنان اهميتى است كه قرآن  ۀاست، نه طريق تحقيق و تتبّع. مسئل
  نيست:ا قانون مستثنف از اين هكند. سوره ك  ىبارها آنرا تكرار م

ِلينَ ...َوَما َمَنَع الناَس ان يُْؤِمنُوا اْذ َجاءُهُم اْلُهَدى  :۵۵آيه  وُة اْالِتَيُهْم ُسن   ...اال ان َتا
آيد)...مانع آنها از   رسد (موعود تازه مى  مردمان مى  هوقتى هدايت پروردگار ب

  پيشينيان است. انجاِم سننِ  ايمان، انتظارِ 
سرنوشت مسيحيان و انتظارات آنها تفّكر كنيد. دو هزار سال است در 

منتظرند كه موعودشان مسيح از اوج آسمان فرود آيد. شيعيان نيز همان روش 
اند. آنان نيز بيش از هزار سال است   هو سنّت مسيحيان را در پيش گرفت
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ات و تعّصب  همنتظرند كه قائم موعودشان، از قعر چاه سر برون آرد! بستگى ب
روح و  اهانه از پيشوايان، بندگى و بردگِى گ  آتوهمات پيشينيان و پيروى نا

بردگى روح و   همردمان از بردگى جسم بيزارند، اّما ب بيشترروان است. چرا 
روان راغب و مشتاق؟ تا انسان قدر آزادى معنوى را نشناسد و روان را از بند 

، و در راه تفّحص و تحقيق تصّورات و تعّصبات پيشينيان نرهاند  هبستگى ب
شناختن موعود زمان و ديدن روشنى آن خورشيد   هرگز بهپاى نگذارد، 

. در اين قانون، كه سازگار با حكم و حكمت پروردگار فائز نشوددرخشان 
  نبوده و نخواهد بود. ئىاست، هرگز استثنا

ن آزادى انديشه و عقيده از امتيازات و افتخارات بزرگ انسان است. جانورا
را كه از  و اختيار اهىگ  آآزادى و  ۀاند. اگر هدي  هبهر از اين امتياز و افتخار بى

ج اين افتخار ابدى يهاى بزرگ الهى است از دست بدهيم و از نتا  بخشش
  ايم.  هبرخوردار نشويم، مقام و فضيلت انسان بودن را از دست داد

، يا منفىمثبت دارد يا  ۀگيريم، يا نتيج  هر تصميم مهمى كه در زندگى مى
راه دين و آئين نيز چنين است.  آورد يا خبر ناخوش. گزيدِن   خبر خوش مى

اى است پر از شادى و طرب. ناديده   هپذيرفتن "خبر بزرگ" براى روح ما مژد
گرفتن يا رد كردن آن ، خبرى است بس ناخوش و ناگوار. اين حقيقت در 

  شده است: ف تكرارهسراسر قرآن از جمله در سوره ك
ِريَن َوُمنِذِرينَ    ۵٦ف، آيه هسوره ك  .َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن اال ُمَبشِّ

  فرستيم.  ىما پيامبران را براى خبر خوش دادن و اخطار دادن (خبر بد) م
انتخاب سرنوشت جاودانى ما در دست ماست. در كشور ايمان و آئين، ابدًا 

  اجبارى در كار نيست:
  ١٧، آيه ياسين سوره  .َعلَْيَنا اال اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ َوَما 
  است. خبر رساندنتنها  ما ۀوظيف
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َولَْو َشاء َربَك الَٓمَن َمن ِفي االْرِض ُكلُهْم َجِميًعا اَفانَت تُْكِرُه الناَس َحتى َيُكونُوْا 
  ٩٩سوره يونس، آيه   ُمْؤِمِنينَ 

خواهى آنها را   شدند. آيا مى  همه مؤمن مىخواست، مردم جهان   اگر خدا مى
  ايمان وادارى؟  هاجبار ب  به

قدرت يزدان کارى است بس آسان. اّما اين روند و   تسخير قلوب مردمان به
فرمايند، خواست يزدان اين است که   روش با اراده الهى سازگار نيست. مى

نور يزدان   هاى مردمان به  نيروى دليل و برهان و قدرِت حکمت و بيان دل  به
  ترس و اجبار.  برافروزد، نه به

مظلوميّت بسيار محبوب است...حّق جل جالله الزال مظلوميّت را دوست 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٣داشته و دارد...

گرفت، احدى قادر بر تعّدى بر او نبود. کّل در   اگر اراده حّق جّل جالله تعلق نمى
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٤ذليل.قبضه قدرتش اسيرند و نزد ظهور قّوتش ضعيف و 

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

عنقريب است که اعالم قدرت الهى را در همه بالد مرتفع بينى و آثار غلبه و 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٥سلطنت او را در جميع ديار ظاهر مشاهده فرمائى.

از او  زود است مشاهده نمايند آنچه را که حال منکرند و اقبال نمايند آنچه را که
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٦ُمعِرضند.

يک نفس جميِع عالم   ملکوِت نصر در قبضۀ قدرت اوست. اگر اراده فرمايد، به
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٧را مسّخر نمايد...

سوف يغلب ما أراد  الغالم ليُحيَي العالََم و يتّحد من على أالرض کلّها قل قد جاء
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٨.اهلل و ترى أالرَض جنّة أالبهى
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جهان و اتّحاد و يگانگى ميان جميع   بگو! اين جوان براى زندگى بخشيدن به
ساکنان آن آمده. زود است که اراده يزدان غالب آيد و زمين بهشت برين گردد 

  (زمين جلوۀ "جنّت ابهٰى" يابد).
   الل

ِ
َفَسبِّْح ِبَحْمِد ِه اْفَواًجا اَذا َجاء َنْصرُ اللِه َواْلَفْتُح َوَراْيَت الناَس َيْدُخلُوَن ِفي ِدين

  ١- ٣سوره نصر، آيات   .َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه انُه َكاَن َتواًبا
بينى که مردمان گروه گروه دين خدا را   چون [زماِن] پيروزى و نصرت خدا رسد و مى

وصف و ثناى پروردگارت پرداز و از او طلب آمرزش نما. زيرا او   پذيرند، به  مى
  پذير است.  توبه

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٩.قل اذ جاء النّصر کّل يّدعون االيمان و يدخلون فى امر اهلل
نمايند و آئين  نبگو! چون زمان يارى و نصرت فرا رسد، همه مردمان اّدعاى ايما

  يزدان را پذيرا شوند.
فسوف يحيط االرض و من عليها کذلک قضى االمر و اليقوم معه حکم من فى 

  حضرت بهاءاهلل  ١١٠ضين.السموات واالر
ها   ها و زمين  زودى زمين و ساکنان آنرا احاطه خواهد نمود. هيچ قدرتى در آسمان  به

  در برابرش مقاومت نتواند.
  حضرت بهاءاهلل  ١١١زود است آنچه از زبان گفته شد، در ظاهر ديده شود.

  



  
 



 

 

  
١١  

  
  سوره كهف

  موّ دبخش 
  آيات مربوط

  ظهور حضرت باب  به

 هسور بهاءاهلل، حضرت ها و عالئم بسيار در مورد ظهور  هپس از ذكر نشان
اشاره سّدى   سوره بهاين  ،دهد. در آغاز  ىم خبر باب حضرت ظهور از کهف
برداشتن يا در هم  كس را ياراى  محكم و استوار كه هيچ کند چنان  مى

ما خوش را ب ۀكوبيدن آن نيست. بعد از ذكر اين مانع، خبر دهنده، اين وعد
  دهد:  ىم
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َقاَل َهَذا َرْحَمٌة مِّن ربِّي َفاَذا َجاء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكاء َوَكاَن َوْعُد َربِّي : ٩٨-٩٩هاى   آيه
  .َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمٍِٔذ َيُموُج ِفي َبْعضٍ  َحقا

اين از لطف و رحمت پروردگار من است. هرگاه زمان "وعده" برسد،  گفت:
درست است. پروردگار  ۀسّد (جدايى) را خدا در هم كوبد. بدانيد كه وعد

  موج (امواج دريا) با هم بياميزند. مانندكنيم تا   ىدر آن روز آنها را رها م

ظهور حضرت باب. خبر دهنده در   هست با اى  هپيش مقّدم ۀتوضيح: آي
اينجا از دگرگونى جهان و نزديك شدن و معاشرت مردمان در زمان ما سخن 

اين دگرگونى همراه و همگام با تأسيس آئين حضرت باب آغاز  گويد.  مى
ختراع تلگراف مخابره شد تفّكر كنيد. بار از راه ا نخستينشد. در خبرى كه 

" حضرت باب با اين آيه از كتاب مقّدس اظهار امريك روز بعد از " ،آن خبر
  مردم جهان اعالن شد:  به يهوديان
  ٢٣، آيه ٢٣فصل  :اعداد  بينيد) خدا چه كرده!  ه(ب

و  ،اند  هپس از هزارها سال جدايى، مردم عصر ما ناگهان بهم مرتبط شد
ف، چون امواج دريا در جنبش و آميزشند. آئين هبينى سوره ك  پيش بربنا

پرجنبش جهان در نهايت  يارى بارى، اين امواِج   هبهائى براى اين آمده كه ب
 ۀو از اين پس سبب سيل و خرابى نشوند. آي ،آرامش و نظم با هم بياميزند

كار برده است. " را بوعدهمعّماى قرآن يعنى " مختصِ  واژهپيش بار ديگر 
  اين آئين است: آراِى   و جهان بين نظم جهان ظهورِ  ۀاين وعد
چشم بيگانگان يكديگر را   هيگانگى بلند شد، ب ۀاى دوستان، سراپرد !بگو

  حضرت بهاءاهلل  ١نبينيد. همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار.

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا  :٩٩آيه  َونُِفَخ ِفي الص.  
  .يمرا گرد هم آورد آنهاشيپور نواخته شد و 

هاى مختلف   مستعد و بيدار از گروهتوضيح: هنگام ظهور موعود، ارواح مردم 
 موعود كه از ظهور مردمانى. پيوندند  يک آئين مى  شوند و به  گرد هم جمع مى
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حقيقت گفتارش و اظهار   هاز اقرار ب ،غفلت و تقليد خاطرِ   هيابند، اّما ب  خبر مى
پيوندند   آنها نيز بهم مى—زنند  ىمتش سر باز مخلوص و بندگى در بارگاه عظ

  .شوند  و از گروه منکرين مى
االجداث الى  النّاس هم منصعقون...قوموا من الّصور و نرى قل تاهلل قد نفخ فى

  حضرت بهاءاهلل  ٢متى ترقدون.
از ...بينيم  ىخدا سوگند، شيپور نواخته شد، اّما مردمان را در حال بيهوشى م  هب !بگو

  خواب غفلت گرفتاريد؟  هتا كى ب. دبرخيزيقبرها 

نداى  كه آنان است. جهان مردم و قيام رستاخيز هنگام موعود، زمان ظهور
 گوش هوش بشنوند و از اعماق تاريكى غفلت برهند، زندگانى  هيزدان را ب

خاطر ايمان   هروشنايى پاينده رسند. پس از سفر از اين عالم، ب  هتازه يابند و ب
منتها زندگانى   ىبهشت برين راه يابند و در آن فضاى ب  هجديد، بموعود   هب

اند. (المؤمن   هحديثى، مؤمنان در هر دو جهان زند بنابرتازه از سر گيرند. 
اين جهان پردازند، نداى يزدان را امور   هحى فى الدارين.) اّما آنان كه تنها ب

ر، در همان حال نشنوند، و از قبر غفلت بر نخيزند، پس از سفر از اين ديا
برند. اين مردمان در دو   مىتاريكى، دور از خدا، بسر  بار در اعماِق  اسف

  اند.  هبهر  ىزندگانى معنوى است، ب ۀجهان، از موهبت رستاخيز، كه سرچشم
شطرالرّحمن  الى مسرع منهم االجداث...و من النّاس خرج قل قد اتت الّصيحة و

  حضرت بهاءاهلل  ٣رون.منهم متحيّ ار و و منهم مكّب على وجهه فى النّ 
جانب پروردگار   هاند...گروهى ب  هندا بلند شد و مردمان از قبرها برخاست !بگو

  اى متحير.  هاند، و دست  دوانند، بعضى در آتش

ه من انّ  ّب بين االموات قاصدًا سبيل الرّ  من ائم انتبه من القواة و قامنطوبى ل
  حضرت بهاءاهلل  ٤الفائزين.ه من و انّ  جوهرالخلق لدى الحّق 

راه   و به برخاست، مردگان مياناز  اى كه از خواب بيدار شد،  هحال خفت  هخوشا ب
  مردمان. يزدان روى آورد. او رستگار است و نزد پروردگار از جواهرِ 
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  ف ادامه دهيم.هآيات سوره ك ۀبررسى بقي  هب
ِّْلَكاِفِريَن َعْرًضا الِذيَن َكاَنْت اْعيُنُُهْم ِفي َوَعَرْضَنا َجَهنَم َيْوَمٍِٔذ : ١٠٠- ١٠١هاى   هآي ل

  .ِغَطاء َعن ِذْكِري َوَكانُوا َال َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعا
حقيقت عرضه خواهيم داشت. (اين منكرين  منكرينِ   هجهنم را در آن روز ب
ذكر از ديدن " ،اند  هاى كه بر چشم خود نهاد  هخاطر پرد  هكسانى هستند كه) ب

گوش شنوا ندارند. (ياراى شنيدن "خبر  آنها اند.  نصيب  ى(ذكر خدا) ب" من
  بزرگ" را ندارند.)

اى است كه مردمان   هگويد. اين پرد  ىتوضيح: اين آيه باز از "پرده" سخن م
اين آيه،  بنابردارد.   موعود و شنيدن گفتار معجز آسايش باز مى اررا از ديد

تعّصب و تقليد را  ۀخدا هستند كه پرد ۀشناسايى فرستاد ۀتنها كسانى شايست
  اند.  هاز چشم و گوش برداشت

هاى مهّم "معّماى   هدر آيات پيش، رمز ديگرى نيز پنهان است كه از نشان
 ربا مناسب است" مستتر است. ذكر" واژهرود. آن رمز در   ىشمار م  هقرآن" ب

  بينيم:  هديگر ترجمه آيه را ب
از ديدن  دارند، خود چشم بر كه اى  هپرد اطرخ  هب (اين منكرين كسانى هستند كه)

  اند.  هبهر  " (ذكر خدا) بىذكر من"

بينيم و گفتارش   ه" يعنى "ذكر خدا" را بذكر منبر آيه مباركه، براى اينكه "بنا
طور كه از  را بشنويم، بايد "پرده" را از چشم و گوش خود برداريم. همان

) يعنى ذکر خدا است با "ذكر من" برابر" (كه ذكراهلل" و "ذكرپيش ديديم، "
در آثار دو موعود ما، اين القاب يا شبيه  از القاب مهّم حضرت باب است.

توّجه  اين چند نمونه  هاند. ب  هحضرت باب بكار رفت  هآنها بارها در اشاره ب
  كنيد:

  حضرت بهاءاهلل  ٥ال تكونوا كالّذين غفلوا اذ جائتهم الّذكرى...
  ...ند" ظاهر شد غفلت ورزيدذكر منمردمانى نباشيد كه وقتى " مانندِ 
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رّب الّسموات واالرض اّن وعد اهلل لحّق في حّق الّذكر وقد كان  الحّق   ربّكم فو
  حضرت باب  ٦.الوعد في اّم الكتاب مفعوالً 

" ذكر" ۀ" پروردگار در بارۀ"وعد !هاست  خدايى كه خالق زمين و آسمان  هسوگند ب
  هاست (قرآن) تحّقق يافته.  كتاب ۀ" كتابى كه سرچشمۀ"وعدحقيقت است. 

و لقد كفر الّذين من قبلكم بآياتنا فاخذناهم بما كسبت ايديهم على غير الحق 
جزاء بما كانوا يكذبون اّن الذين اتّبعوا آيات الذكر من لدنّا فاولئك هم 

  حضرت باب  ٧المهتدون.
خاطر تكذيب آن   ه، بنمودندكسانى كه پيش از شما آيات ما را بدون دليل انكار 

" را كه از جانب ماست بپذيرند، ذكرمجازات رسيدند. كسانى كه آيات "  هآيات ب
  از هدايت پروردگار برخوردارند.

  حضرت باب  ٨و ما ارسلنا من نبى اّال وقد اخذناه بالعهد للذكر و يومه.
" و روز او ذكرايم، عهدى در بارۀ "  هرانى كه در گذشته فرستادبا هر يك از پيامب

  ايم.  بسته

  دهد:  مى بمااين آيه نيز از سوره کهف لقب حضرت باب "ذکر خدا" را 

َوَال ...َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن َربُهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجَههُ   :٢٨آيه 
  .اْغَفْلَنا َقلَْبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَبَع َهَواُه َوَكاَن اْمرُُه فُرًُطا تُِطْع َمنْ 

ياد   خوانند [به  تنها با کسانى باش که صبحگاهان و شامگاهان خداوند را مى
" غافل ذکرمانآورند] و صورت او را طالبند...و از کسى که قلب او را از "  مى

هاى خود را دنبال کرد.   استنموديم، اطاعت مکن. او کسى است که خو
  براى او اميدى نيست.

خواهد که با مؤمنيِن راستين الفت گيرد و از   توضيح: اين آيه از هر مؤمنى مى
" غافل است، پيروى ننمايد. اين ذکر خدا" يعنى "ذکر ماشخصى که از "

بينى و اين تذّکر دقيقًا در مورد ميرزا يحيى تحّقق يافت. زيرا او   پيش
  کرد. گمراهباب خيانت نمود و تعدادى از پيروان ايشان را حضرت   به
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هاى ديگر قرآن   هحضرت باب، در سور  هكر من" در اشاره بذكر" يا "ذكلمه "
اين آيات از سوره طه، كه حضرت بهاءاهلل   هنيز بكار رفته است. براى نمونه ب
  اند، توّجه كنيد:  هدر پايان كتاب ايقان ذكر فرمود

َقاَل َربِّ ِلَم  َعن ِذْكِري َفان لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشرُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمىَوَمْن اْعرََض 
َقاَل َكَذِلَك اَتْتَك آَياتَُنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم  َحَشْرَتِني اْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصيًرا

  ١٢٤-١٢٦ اتسوره طه، آي  .تُنَسى
خداوند) رو گردان شود، زندگانى مشكلى خواهد ذکِر " (ذكر منهر كس از "

انگيزانيم. (در آن روز) خواهد   ى) او را نابينا بر مآخرتداشت. در روز رستاخيز (
گفت: اى پروردگار، من بينا بودم، چرا مرا كور كردى؟ خداوند خواهد گفت: 

طور هم امروز  هاى ما را ناديده گرفتى و فراموش كردى، همان  ها و راهنمايى  هنشان
  اى.  هتو فراموش شد

  ادامه دهيم: فهسوره ك ساير آياِت  ۀمطالع  هب
اَفَحِسَب الِذيَن َكَفرُوا ان َيتِخُذوا ِعَباِدي ِمن ُدوِني اْوِلَياء انا اْعَتْدَنا َجَهنَم    :١٠٢آيه 

  .ِلْلَكاِفِريَن نُزًُال 
من، بندگان مرا  بحاىتوانند   ىكنند كه م  ى(اين خبر) تصّور م آيا منكرينِ 

دوست و پشتيبان خود گيرند؟ ما جهنم را براى پذيرايى از چنين منكرانى 
  ايم.  هآفريد

توضيح: ما تمايل داريم از اكثريت پيروى كنيم. زيرا امنيت را در اكثريت 
او ناظر   آموزد كه بايد تنها به  ىم بمايابيم. اّما يزدان مهربان در اين آيه   مى

جز  در اين راه، چشم از ديگران برداريم، زيرا در روز حساب كسى باشيم و
آنها چشم داريم و تكيه   هكسانى كه ما ب آن. نخواهد رسيدداد ما   هخدا ب
ريم، در روز حساب، خود شم  ىكنيم، يا آنها را صاحب عقل و خرد م  مى

  نجات ما.  هگرفتارند و توانايى نجات خود را هم ندارند، تا چه رسد ب
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دارد. چرا   ىبينيم كه پروردگار بار ديگر در اين آيه ما را از تقليد برحذر م  ىم
رسد. اّوًال   ىنظر م  هقدر در قرآن تأكيد و تكرار شده؟ دو علّت ب اين مسئله اين

تقليد  ۀگناه بزرگ و پرخطر. زيرا پرد خطا و خاطر وسعت و قدرت اين  هب
و چنان ضخيم است كه  ،گرفتهچنان گسترده است كه عالمى را در خود 

خاطر وخامت اين گناه. تقليد در   ه. ثانيًا بهزيبايى و عظمت آفتاب را پوشاند
خداست. در اين مثال تفّكر كنيد. هرگاه مردمان   بزرگى به دين توهيِن 

پردازند تا بهترين آنها   ىجستجو م  هخواهند كفش و جوراب بخرند، ابتدا ب  ىم
انتخاب دين و ايمان، كه سرنوشت اهميت ارزش و  را برگزينند. آيا

آن وابسته است، كمتر از انتخاب كفش و   و آسمانى هر كسى به جاودانى
خرند، جستجو   ىخود اسباب بازى م ۀجوراب است؟ اگر مردمان براى بچّ 

ترين آنرا برگزينند. آيا اهميت انتخاب دين و آئين كمتر از   كنند تا مناسب  ىم
 جاودانىيست كه مردمان سرنوشت انتخاب اسباب بازى است؟ سبب چ

  .نمائيدگيرند؟ در اين باره هر چه بيشتر تفّكر و تأّمل   ىخود را چنان كوچك م
 ،نمايد  چندين اسباب خود را محتاج مشاهده مى  هب در دنيا بتكسّ  ىانسان از برا

و  .تغيير و فنايش موقن است  هو حال آنكه ب ،هتحصيل آن متوجّ   هش بمّ و جميع هَ 
د در آن ساكن شود تداركى دوام ملك و ملكوت باي  هحال از براى عالمى كه ب

  حضرت بهاءاهلل  ٩ننموده.

 هالفرصة قبل ان تفوت والمهل االجل اغتنموا يا قوم خذالعمل قبل ان يأتى !بگو
الوقت يأتى بغتة لعمراهلل اذًا ال تحفظكم الحصون و  قبل ان تموت. انّ 

حكم فضًال اهلل و ينص المظلوم انّه يذكركم لوجه نداء تحرسكم الجنود اسمعوا  ال
  حضرت بهاءاهلل  ١٠من عنده.

نيک پردازيد و فرصت را  رفتار  اى مردمان: پيش از سفر از اين جهان ، به !بگو
غنيمت شمريد، پيش از آنکه از دست برود. زيرا زماِن سفر شما از اين جهان، 

قصرها و لشگرها نگاهدار شما نيستند. ندا و  !خدا سوگند  رسد. به  ناگهان فرا مى
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شود و از روى   خاطر خدا شما را يادآور مى  نصيحت اين مظلوم را بشنويد. او به
  دهد.  فضلش شما را اندرز مى

كوتاه بيابيم، آن آيه كدام است؟ آن  ۀاگر عصاره قرآن را بخواهيم در يك آي
و جان حكم آن يك آيه را ر است. اگر مردمان از دل مُ كوتاه در سوره زُ  ۀآي

  بپذيرند و راهنماى زندگى خود سازند، زمين بهشت برين گردد:
ْر ِعَبادِ  الِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتِبُعوَن اْحَسَنُه اْولََِٔك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك  َفَبشِّ

  ١٧- ١٨ اتسوره زمر، آي  .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 
كنند.   شنوند و نيكوترين آنرا پيروى مى  ىها را م  هبندگانى ده كه گفت  هپس مژده ب

  پروردگار چنين جويندگانى را راهنماست و آنان از گروه خردمندانند.

  شبيه گفتار پيش در آثار حضرت بهاءاهلل نيز هست:
رأس كّل ما ذكرناه لك هواالنصاف و هو خروج العبد عن الوهم والتّقليد 

  ١١والمشاهدة فى كّل االمور بالبصر الحديد....
هر .و بريشه و پايه آنچه براى تو ذكر كرديم انصاف است و ترك توّهم و تقليد ..

  چيزى با نظر تيزبين نگريستن.

پيشينيان  ۀانصاف بگرود، از تصورات و توهمات بيهود  هاگر انسان همواره ب
روح و روان برهاند، و در قضاوت عجول نباشد، بلكه در هر كارى خاّصه 

آنها وابسته است،   هاو ب جاودانىامور معنوى و اخالقى و الهى كه سرنوشت 
تأمل و تفكر و تعمق پردازد، و پس از تفّحص و تتبع و دقت بسيار داورى   به

ت جاودانى دست يابد. راحت و سعاد  ه، در هر امرى كامياب شود و بنمايد
پروردگار بكار برده،  ۀاراد بنابرزيرا در آنصورت نه تنها نيروهاى خداداد را 
  بلكه از حمايت و يارى او نيز برخوردار شده:

  ١٨سوره زمر، آيه   .اْولََِٔك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 
  را راهنماست و آنان از گروه خردمندانند.پروردگار چنين جويندگانى 
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تحقيق و جستجو پردازيم،   هدهد كه اگر ب  ىوعده م بماتوّجه كنيد، پروردگار 
او  ۀبنمايد. زيرا ارمغان بزرگ و بلندپاي بمايارى ما آيد و راه راست را   هاو ب
بما عطا   —بد از خوب دادن تميز براى  —همين سبب  هب را كه خرد عقل و يعنى

  ايم.  هفرموده، بكار بست
از چشمان بسته چه انتظار توان داشت؟ از اذهان بسته چه انتظار توان 

 بهاى  شناختن گوهر گران  هكه بردگى آموخته، قادر ب ذهنىداشت؟ آيا 
دور انداخته،   هاهى را بگ  آآزادى و  ۀحقيقت است؟ آيا روحى كه هدي

ديدن شكوه وجمال خداست؟ اگر ارمغان بزرگ عقل و خرد را كه  ۀشايست
كار نبريم، نبودنش تقليد است، ب ۀتحقيق، و نشان تفّکر و بودنش ۀنشان

يارى و حمايت پروردگار هستيم؟ پس يارى و همراهى الهى،  ۀشايست
  ماست. ۀخردمندان كاوش و كوششِ   ههمواره متكى ب

  
 افسرده را تازگى بخشيده. روشن نموده و روزگارِ گيتى را  ،جهانگير پرتو خورشيدِ 

و نياز بخواه تا راز روزش را بنمايد و ت  ىنيكوست چشمى كه ديد و شناخت. از ب
  حضرت بهاءاهلل  ١٢اوست دانا. و توانا اوست نمايد. تازه ،تازه زندگى  هب را

  بينيد ارمغان عقل و خرد در نظر يزدان چقدر بلندمنزلت و بلندپايه است:  هب
كه داراى من نباشد داراى هيچ نه. از هرچه هست  گويد: هر  ىزبان خرد م

بگذريد و مرا بيابيد. منم آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم و 
 دسِت  مردگان را زنده كنم. منم آن روشنايى كه راه ديده بنمايم و منم شاهبازِ 

  حضرت بهاءاهلل  ١٣بياموزم...نياز. پر بستگان را بگشايم و پرواز   ىب

  ف ادامه دهيم:هبقيه آيات سوره ك ۀمطالع  هب
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الِذيَن َضل َسْعيُُهْم ِفي اْلَحَياِة  قُْل َهْل نَُنبُِّكْم ِباْالْخَسِريَن اْعَماًال : ١٠٣-١٠٤هاى   آيه
ْنَيا َوُهْم َيْحَسبُوَن انُهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا الد.  

پاداش   رود (بى  هدر مى  هچه كسانى ب بدانيد كه اعماِل خواهيد   مى !بگو
ماند)؟ اعمال كسانى كه رمز رستگارى را در پرستش اين دنيا يافتند،   مى
  كنند.  ىاين تصّور كه كار خوبى م  به

 منالكه رمز رستگارى را در جمع مال و  مردمانى اتوضيح: چه بس
منافع اين جهان  كه سرانجام، كوشش آنها در كسبآن غافل ازجويند،   مى
آنها را از ديدن و شناختن  ،دنيا  ههدر خواهد رفت. زيرا توّجه شديد ب  هب

  دارد.  مىموعود زمان باز 
اولََِٔك الِذيَن َكَفرُوا ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقأِِه َفَحِبَطْت اْعَمالُُهْم َفَال نُِقيُم لَُهْم َيْوَم : ١٠۵آيه 

  .اْلِقَياَمِة َوْزًنا
) ديدار اور را انكار كردند. ۀكسانى هستند كه آيات پروردگار و (وعد آنها
د ارزشى نخواه ،هدر رفت و در روز رستاخيز  هاين سبب) اعمالشان ب  (به

  هاى خود نگيرند.)  خاطر كوشش  هداشت. (در آن روز پاداشى ب
متشابه و از اسرار مهم "معّماى  آياتتوضيح: اصطالح "ديدار پروردگار" از 

اهى نداشته و ندارند. آنطور كه گ  آ" است كه علماى اسالم از معنى آن قرآن
ظهور و طلوع قدرت و   هخواهيم ديد، اين اصطالح در اشاره ب ١٣در فصل 

  رفته. بكار آسمانى هاى  كتاب در بارها ما عصر موعود عظمت پروردگار در دو
كنند.   پروردگار را انكار مى ارديد ۀكسانى است كه وعد باره آيه پيش در

وعده  اينوعده را انكار كنند، يقينًا موعودى را هم كه مّدعى تحّقق اين اگر 
دهند كه از   ىخود اطمينان م  هكنند. اين منكران چطور ب  است انكار مى

بخشش پروردگار برخوردارند؟ دلخوشى آنها و مدار افتخار آنها لطف و 
دهد كه اين تصّورى   ىچنين مردمانى اخطار م  هرفتار نيك آنهاست. يزدان ب  هب

است بيهوده و خطائى است بزرگ. زيرا انكار موعود پروردگار، رفتار نيك 
منكران را باطل سازد. اين حقيقت در آثار آسمانى بهائى نيز تأييد شده. 

  محّمد شاه توّجه كنيد:  هحضرت باب خطاب ب ۀاين آيه از نام  هب
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  ١٤مبين. ضالل فى انت انك و منك شيئى مر ربك لن يقبلاّن من يوم الّذى ظهر ا و
" پروردگارت ظاهر شد، از تو هيچ چيزى (عملى) قبول نخواهد امراز روزى كه "

  شد. گمراهى تو بديهى و آشكار است.

 باب حضرت جانب از خطاب نهمي  هب نيز شريف سليمان، شريف مّكه
  مخاطب شد:

اهلل من عمله شيئى و قد كان فى ضالل  الكتاب لن يقبل و من كفر بآيات هذا
  ١٥مبين.

آيات اين كتاب انكار ورزد، هيچ عملى از او نزد پروردگار پذيرفته نشود.   ههر كس ب
  يقين او درگمراهى آشكار است.  هب

 بنابر، لزوم همراهى عمل و ايمان است. بندگان  هفرمان يزدان ب نخستين
زمان، بايد توأم  ۀزيدبرگ  هحكم و حكمت الهى، اعمال نيك و ايمان ب

 ۀآي نخستين  هتنهايى باطل و بيهوده است. ب  هباشند، واّال هر يك از آنها ب
  است توّجه كنيد: حضرت بهاءاهللكه از آثار مهم  "كتاب اقدس  "

اّن اّول ما كتب اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع امره...من فاز به قد 
من اهل الّضالل ولو يأتى بكّل االعمال...النّهما فاز بكّل الخير والّذى منع انّه 

  ١٦هما دون االخر.قبل احدمعًا ال ي
 ...ستامر" خدا  ”وحى خدا و  گاه  طلوع شناسائِى  ،بندگان  هنخستين حكم يزدان ب

و هر كس از اين مقصود باز  ،بهر خيرى رسيده است ،اين مقصود رسد  ههر كس ب
يمان ا  —ونيكى عامل باشد...زيرا اين د ماند، از گمراهان است، اگر چه بهر عمل

  همند. يكى بدون ديگرى مقبول پروردگار نيست. با  —و عمل

  ف ادامه دهيم.هبررسى آيات سوره ك  هب
  .َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنُم ِبَما َكَفرُوا َواتَخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهزًُوا: ١٠٦ آيه

ها و   هانكار روى آوردند و نشان  همجازات اين مردمان دوزخ است. زيرا ب
  هيچ گرفتند.  هما را ب هاى  هفرستاد
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توضيح: چرا مجازات اين منكران دوزخ است؟ انكار موعود خدا بزرگترين 
خداست. اين توهين آنقدر شديد است كه پروردگار حتّى اعمال   هتوهين ب

پذيرد. پس جاى كسانى كه چنين گناه بزرگى   ىنيك چنين منكرانى را نم
  اند، كجاست؟  هاند و رضايت پروردگار را نخواست  همرتكب شد

اشاره  آغازديديم، در اين سلسله آيات، گوينده در  ٩٨آنطور كه در آيه 
چه مقصود   ه"وعده" ب واژه). َوَكاَن َوْعُد َربِّي َحقاكند (  حتميت "وعده" مى  به
مرتبط رود؟ آيا براى گذشته است يا آينده؟ معلوم است وعده   ىكار مب
اى در كار است كه مردمان بايد در انتظار   هآينده است. پيداست كه واقع  به

ظهور   هف پس از خبر دادن بهمباركه ك ۀآن باشند. توّجه كنيد كه سور تحّقق
" ُرُسِلي" واژه) با بكار بردن ١٠٦هر يك از دو موعود عصر ما، در آيه پيش (

دهد كه   ى" نشان مُرُسِلي" واژه. كند  ىهر دو آنها اشاره مب(فرستادگان من) 
آمدن بيش از يك رسول است. جاى عجب   ه" يزدان در قرآن مرتبط بۀ"وعد

دو پيامبر مستقل، كه  آمدِن  " ناميده شده. خبرِ خبر بزرگ" نيست كه اين مژده
اسم خدا باشند و مظهر عظمت و قدرت و زيبايى او، هرگز  هر دو حامِل 

مردم   همانند از فضل و بخشش يزدان ب  ىسابقه نداشته. اين ارمغان بزرگ و ب
  ).٩٨" (آيه َهَذا َرْحَمٌة مِّن ربِّياست: " عصر ما

  حضرت باب  ١٧استعرف قدر ايام اهلل فان الشمس ما طلعت بمثلها.و
  آفتاب بر مثل آن نتابيده. قدر روزهاى خدا را بدانيد.

گفتارها. بشنويد و بيائيد.  ها و گفتارش دونِ   هرا داراى جهان آمد، راهش دونِ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٨اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.

  ف پايان دهيم:هسوره ك ۀشايسته است اين فصل را با آخرين آي
اَنا َبَشرٌ مِّْثلُُكْم يُوَحى الَي انَما الَُهُكْم الٌَه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء قُْل انَما : ١١٠آيه 

  .َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه اَحًدا
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رسد. خداى شما   ىمن وحى م  همن فقط انسانى هستم مثل شما كه ب !بگو
رفتار نيك   هپس هر كس خواستار ديدار پروردگار است بايد بيكى است. 

  .نمايدپردازد و تنها خدا را پرستش 

اين نكات توّجه   هد؟ باى با ظهور دو پيامبر عصر ما دار  هرابط پيش چه هآي
  كنيد:
..." مردمان پيوسته انتظار داشته و من فقط انسانى مثل شما هستم" •

شهادت يزدان، اين بر بنا اّما باشد. امبرشان ما فوق انساندارند كه پي
ظاهر   همايه. هرگز پيامبرى ب  ىپايه و تصّورى است ب  انتظارى است بى

متفاوت با ديگران نيامده و نخواهد آمد. يك سبب انكار پيامبران 
كه  اند: اين چه رسولى است  پيشين همين بوده. مردمان پيوسته گفته

 بيمار حتّى و خوابد،  مى شود،  مى خسته خورد،  مى غذا ما مثل
  شود؟  مى

توانند بپذيرند كه   نيستند. بسيارى از آنها نمى امردم عصر ما نيز مستثن
را از شيراز  اى  هسال ٢۵اه و توانا، جوان گ  آممكن است پروردگار 

قائميت برگزيند و او را موعود مردم جهان نمايد. اين مردمان از اين   هب
و جالل و  و قدرت همواره عظمتحقيقت غافلند كه يزدان مهربان 

دارد   صبر و مظلوميت پنهان مى ۀگان خود را در پس پرددزيبايى برگزي
بارگاه آسمانى و   تا تنها صاحبان بصيرت مقامشان را بشناسند و به

ظاهر   نظر و دنيا پرست تنها به  هكوت ابند. مردمجاودانى آنها راه ي
  وى چه زيبا سروده:مول .خبر  ىو ب دور اناظرند و از درون و معن

  ما برون را ننگريم و قال را  ما درون را بنگريم و حال را

طور كه ذكر شد،   همان..." پس هر كس طالب ديدار پروردگار است" •
ظهور و طلوع دو موعود عصر ما   ه"ديدار پروردگار" مرتبط ب ۀوعد
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هاى آسمانى ديگر نيز مكّرر يافت   هاست. اين "وعده" در نوشت
هاى "معّماى بزرگ قرآن"   هبايد آنرا از آشكارترين نشانشود، و   مى
  شمار آورد.  هب

شرايط  ".نمايدرفتار نيك بگرود و تنها پروردگار را پرستش   هبايد ب" •
آيه پيش، يك شرط الزم، نيكوكارى  بنابر"ديدار پروردگار" چيست؟ 

ايمان  ۀهاى آسمانى، يزدان مهربان وعد  هنوشت ۀاست. در هم
و نيك رفتار عطا فرموده و  سيرت مردمان نيك  هرا تنها ب پيامبرانش  به

را از نامحرمان در پس هزار پرده  مقامشانهمواره زيبايى و عظمت 
  پنهان داشته.

مقصود  .زيبايى پروردگار، يكتا پرستى است ديدِن  بر آيه پيش، شرط ديگرِ بنا
خدا و   هيكتا پرستى، توّجه و عشق ب ۀاز "يكتا پرستى" چيست؟ اّولين نشان

پيروى از خواست اوست. اّما در عصر ما مردمان از خداپرستى روى برتافته و 
هاى تازه بسيار   عصر بت اين اند. در  هروى آورد و دنياپرستى خودپرستى  هب

پر  ،مردمان اکثرها ثروت دنياست كه   اند. از جمله اين بت  دهنمودار ش
آن   به وى وصالدر طلب آن و آرزترين ساعات زندگانى خود را   ارزش
جان" را براى ديگران گذاشته با   ىگذرانند. و در پايان عمر، آن "بت ب  مى

  شتابند.  جهان باقى مى  هدست خالى ب
ياد دوست   هپس ب .ياد يزدان پژمرده  ىو دل ب روان مرده است  ىتن ب !گاناى بند
خود خواهش   هب دشمن شما چيزهاى شما است که .پرهيزيد  هو از دشمن ب بياميزيد

جان براى ياد جانان  .ايد آن آلوده  هرا ب ايد و جان ايد و نگاه داشته آن را يافته
  حضرت بهاءاهلل  ١٩...پاکيزه داريد را  آن ،است

پيشينيان است كه مردمان  ۀپاي  ىبت ديگر در عصر ما تصّورات و تعّصبات ب
از  كنند. تقليد  نثار مى حفظشان جان پرستش آنها پرداخته، و گاهى براى  به
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 پرستى دنيا و ،گذارد  نمى تحقيق کنجکاوى و اى براى  توهمات پيشينيان انگيزه
  دهد.  نمى مردمان  هب خداپرستى براى فرصتى

را ُگل   ايد، و ناظِر خاريد و نام آن  را حّق گذاشته  ساجد خياليد و اسم آن
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠ايد.  گذارده

وهم را بر بحر ايقان  اىييک قطره از در .اوهام انس دارند  هاز عباد ب ىاکثر
  حضرت بهاءاهلل  ٢١.ندا  اسم متمّسک  هب ،از معنى محروم .دهند  ىح ميترج

"ديدار پروردگار" عاشق بودن است. خواستاران ديدار خدا  پس شرط ديگرِ 
خدا   هبايد هم نيكوكار باشند و هم عاشق جمال خدا. عاشقان راستگو تنها ب

گمراه و نادان بكلّى بر كنار.  اجداد و داورى پيشواياِن ناظرند، و از تصّورات 
بارگاه الهى راهى نيست و از ديدار   هجز عاشقان فداكار و نيكوكار، كسى را ب

  اى نه.  هپروردگار بهر
خوريم كه ايمان ما تنها دست ما و دست   اين مسئله بر مى  بار ديگر به
  خداست. 

 الن تُْؤِمَن اِذيَن َال َيْعِقلُونَ َما َكاَن ِلَنْفٍس اْذِن اهللِ َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعلَى الِبا.    
  ١٠٠سوره يونس، آيه   

ارمغان ايمان دست نيابد. پروردگار بر روح كسانى كه   هكسى بدون اجازه يزدان ب
  نهد.  ىكنند پرده م  ىتفّكر و تعّقل نم

ند فرموده او را [خداوند] بقدرت کاملۀ خود خلق فرموده سمواِت بيان را، و بل
ارتفاعى که مقّدس گشت از آنکه مّس [لمس] کند او را نامحرمى و يا اينکه   به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢ادراک نمايد او را محرم غير طاهرى...

  همه جا صحبت از قلب است:
تا حق را از باطل تميز  ،بصر قلب را لطيف نمائيد و صدر [سينه] را منير

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣دهيد...
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 پاك از نور آفتاِب  ۀشود، چون آئين يزدانشايسته پرتو  انسان گاه قلبهر 
راستى روشنى يابد و زيبايى خدا را هر دم بنمايد، واّال در تاريكى دورى از 

يار هر دم  قو از فرا ،غم چون شمع بسوزد و بگريد معشوق و معبود از آتشِ 
  آه حسرت از دل بر آرد و بنالد.

مس عليها بمثلها من قبل الشّ  اهلل ظاهرون تلك ايام ما اشرقت اياما يومئذ فى ا كنّ انّ 
اهلل  فكيف انتم راقدون فتلك ايام اظهر االمم من قبل يومئذٍ  و تلك ايام تنتظرها

 الحقيقه فيها فكيف انتم صامتون فتلك ايام انتظر تموها من قبل و تلك ايام شمس
  بابحضرت   ٢٤اهلل يا ايهاالمؤمنون. العدل ان اشكروا

كنيم. اين روز پرشكوهى است كه آفتاب بر   ىيقينًا ما اكنون در روز خدا زندگى م
كمال شوق انتظار طلوع و   همثل آن هرگز نتابيده. اين روزى است كه پيشينيان ب

اند. چه شده كه سخت در خوابيد؟ اين روزى است كه در   هظهورش را كشيد
عدل الهى  ظهورِ  ايد. اين روزِ   هاعصار پيشين با عشقى سرشار منتظر ورودش بود

  است. شكر خدا را بجاى آوريد.

  
وعدۀ روز قيام داده شده و تمام اديان نيز  [پيامبران] بر زبان تمام مظاهر  امر

اينکه بيان انبياء و اولياء مرموز است، لذا   و نظر به .الوعده منتظر آن هستند  حسب
نظر. هر کسى را هوسى در سر و خاطر اندر و منظورى در   هر کسى را فکرى به

کارى در پيش. اّما همۀ آنان چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند و از حق و 
پندارند و از صراط مستقيم بر  محتجبين در حجاِب ..حقيقت بر کنار ماندند.

  طاهره، قرّةالعين  ٢٥کنار.
  



  
١٢  

  
  دشمنان نقشه يزدان

  سوره ُمَدثّر
  حضرت بهاءاهلل  ١قد اتى امراهلل بامر ال يقوم معه جنود االرض.

امرى که سپاهيان جهان در برابرش مقاومت —يقين امر پروردگار ظاهر گشت  به
  نتوانند.

نيز مانند کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان، دائرةالمعارفى است قرآن مجيد 
ها و   ظهور آئين بهائى. بيشتر اين نشانه  ها و "خبرهاى خوش" راجع به  از نشانه

ها کنار   محض اينکه اين پرده  اند، اّما به  خبرها در پس پرده رمز و اشاره پنهان
  شوند.  روند، اسرار و رموز آنها چون روز، روشن و آشکار مى

اى است بسيار کوتاه که اسرار بسيار در آن پنهان است.   سوره سوره مدثّر
زيبائى گفتار يزدان در سراسر اين سوره مسجع آشکار است. اين سوره از 
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از ظهور آئين بهائى، خاّصه شرح يک رويداد تاريخِى  بينى  ابتدا تا انتها پيش
ا ظهور دو موعود عصر مهِم اين آئين است که در قالب رمز نازل شده. تنه

توان   پنج قسمت مى  ما، معانى نهفته در آن را آشکار نموده. اين سوره را به
  :تقسيم نمود

ايستد و براى نابود   داستان شخصى معّمم که در برابر موعود مى .۱
 ).١-٣۵زند (آيات   حيله مى  نمودن او دست به

براى آزمايش مردمان، گيج نمودن منکران، و  ۱۹انتخاب عدد  .۲
 ).۲٦-۳۱طميناِن خاطِر مؤمنان (آيات ا
ظهور دو موعود عصر ما و اختياِر مردمان در قبول يا انکار آنان   خبر به .۳

 ).۳۲-۳۸ (آيات
 ).۳۹-۵۳سرنوشت مؤمنين و منکرين در عالم جاودان (آيات   .٤
 ).۵٤-۵٦هدف اين آيات و خبرها (آيات   .۵

رفتار مجتهدى است مقتدر و   انگيز سوره مدثّر مرتبط به  داستان اصلى و غم
که در دوران اقامت —العراقين  شيخ—مّکار بنام شيخ عبدالحسين طهرانى

طلب   . اين مجتهد مغرور و جاهبهاءاهلل نقش مهمى بر عهده داشت حضرت
توانست در   لقب يافته، نمى "رئيس ظالمان"را حتّى ناصرالّدين شاه که 

تعمير —اى  بهانه  ن سبب او را بهاي  تحت تسلّط و اطاعت خود نگاه دارد، و به
  عراق فرستاد، شايد از دستش در امان ماند.  به—اماکن متبرکه

عللى که خارج از بحث ماست، حضرت بهاءاهلل در هنگام توقف در   به
از مردم عاّدى گرفته تا —بغداد مورد احترام بسيارى از ساکنان آن شهر

قرار گرفتند. مشاهده اين امر، حّس حسادت شيخ —دانشمندان و حاکمان
که در کمال همت بر  بر آن داشتعبدالحسين را شديدًا برانگيخت و او را 

ضديت با حضرت بهاءاهلل برخيزد. آتش نفرت و حسادت در اين شيخ 
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ور بود که گوئى در دل آرزوئى جز نابودى آن موعود   گر چنان شعله  حيله

مورد   ودش، حّد اقل هفت نقشه طرح نموده بهمقص  نداشت. براى رسيدن به
  اجرا گذاشت:

نخستين نقشه او اين بود که از حاکم بغداد دستورى براى دستگيرى و  •
 رساند. اجرا  به ايران بگيرد. اين نقشه را نتوانست  تبعيد حضرت بهاءاهلل به

پس از اين، تصميم گرفت که تعّصبات و احساسات مردم بغداد را بر  •
تحريک کند. براى توفيق در اين مقصود، شايع نمود که ضد بهائيان 

هاى شوم خود بگذارد. اين نقشه نيز   خوابى ديده تا مهر تصديق بر هدف
 جائى نرسيد.  به

پس از اين شکست، طرح ديگرى ريخت: از ميرزا بزرگ خان، کنسول  •
يارى او آيد. اين دو همکار با هم   ايران در بغداد، دعوت نمود که به

که مردم متعصب بغداد را برضد حضرت بهاءاهلل تحريک  کوشيدند
مقابله و انتقام برخيزند، و باين وسيله   شايد از اين راه بهائيان به ،کنند
ايران بدست آورد. اين نقشه نيز   هاى براى تبعيد حضرت بهاءاهلل ب  بهانه

 نقش بر آب شد.
رساند. قتل   پس از اين شکست، تصميم گرفت که حضرت بهاءاهلل را به •

براى اجراى اين طرح، يک جانِى ُترک بنام رضا را استخدام نمود. 
حمام رفته بودند، رضا با اسلحۀ پنهان   يک روز که حضرت بهاءاهلل به

وارد حمام شد. اّما هنگامى که حضرت بهاءاهلل را ديد، چنان اضطرابى 
 باو دست داد که از انجام نقشۀ خود عاجز ماند.

تحريک و پشتيبانى شيخ   ر نکشيد. بار ديگر بهاين جانى دست از کا •
عبدالحسين کوشيد که در محل ديگر در بغداد حضرت بهاءاهلل را مورد 

ايشان نزديک شد، بار ديگر چنان   هدف قرار دهد. اّما هنگامى که به
اضطراب و وحشتى باو دست داد که اسلحه از دستش بيفتاد. آنگاه 
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ليم فرمودند که اسلحه را باو داده، برادرشان جناب ک  حضرت بهاءاهلل به
 راه منزلش را باو نشان دهد.

از اينهمه شکست، شيخ عبدالحسين دلسرد نشد و دست از کار نکشيد.  •
طرح ديگرش اين بود که ناصرالّدين شاه را قانع کند که سکونت 
حضرت بهاءاهلل در بغداد براى او موجب خطر است. براى اثبات 

ها،   دربار شاه فرستاد. در اين گزارش  نى بههاى طوال  ادعايش، گزارش
داد و چنين   نفوذ و قدرت حضرت بهاءاهلل را بيش از آنچه بود جلوه مى

اند،   هاى صحرا نشين عرب طرفدار ايشان شده  نمود که قبيله  ادعا مى
روز صد هزار مرد مسلح   توانند در يک  حّدى که حضرت بهاءاهلل مى  به

داد که ايشان با همکارى با بعضى از   چنين گزارش مى  بسيج دهند. هم
توانند ايرانيان را بر ضد پادشاه برانگيزند.   زمامداران و حاکمان ايران مى

پس از کوشش بسيار، در اين کار توفيق يافت و از ناصرالدين شاه 
موجب آن علما و بعضى از متصديان حکومت بايد   حکمى گرفت که به
 با او همکارى کنند.
ين حکم از پادشاه ايران، علما را گرد هم آورد و پس از دريافت ا

مقصود خود نائل شود. اّما اين بار   يارى آنها به  مجلسى ترتيب داد تا به
نيز دريافت که نقشه او نقش بر آب است. زيرا پس از چندى گفتگو، 

که رئيس شيعيان بود، هدف و  رئيس مجلس، شيخ مرتضى انصارى،
مقصود آن جمع را نپذيرفت و پس از اظهار مخالفت، ناگهان مجلس 

  مشاوره را ترک گفت.
  

  "کرد   مى ترين مرجع تقليِد بال معارِض زمان خود...چنان از سياست دورى  ...بزرگشيخ انصارى
 مرتد او را او مراجعه کردند، حاضر نشد  محّمد باب به  که وقتى براى صدور فتواى ارتداد سيّد على

، صفحات ٤٤مجله ره آورد، شماره هاى او آشنا نيستم." (  احوال و گفته  اعالم کند و گفت: من به
١۵ -١٤.(  

آئين بهائى   به—معروف به فاضِل طهرانى—از عجايب روزگار آنکه يک نوۀ شيخ عبدالحسين
  ايمان آورد و در اشاعۀ آن خدمات بسيار نمود.
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مشورت ادامه دادند و   پس از نااميدى از انجام اين طرح، مدعوين به

  نقشه ديگر کشيدند. شرح اين نقشه را از حضرت عبدالبهاء بشنويم:
عالمى را انتخاب کردند و  بودند شخصان که در کربال و نجف يرعلماى ا

 حضور مبارک  هآمد ب. ل نمودند و اسم آن شخص مّال حسن عمو بوديتوک
و بعد . بعضى سؤاالت از طرف علما کرد جواب فرمودندبهاءاهلل]  [حضرت

 و مسلّم عموم عرض کرد که علما در علم و فضل حضرت مقرّ و معترفند
مسلّم است که  ن هميو ا ،دندارلى نير و مثيع علوم نظيست که در جما

م ين قناعت ننمائيا  هما ب ند کهيگويو لکن علما م ،اند ل نکردهيتدّرس و تحص
لهذا خواهش  .مينکن تشانيحقّ   هاقرار و اعتراف ب ،سبب علم و فضل  هو ب
  ند.يقلب ظاهر فرما نانيجهت قناعت و اطم  هاى ب  ک معجزهيم که يدار

د يحّق با رايز ،حّق ندارند هر چند ،فرمودند [حضرت بهاءاهلل] جمال مبارک
 اى را  هک معجزينند و باالتّفاق يعلما بنش. د نه خلقيخلق را امتحان نما
ماند و   ىنم اى  ن معجزه از براى ما شبههيظهور ا  هسند که بيانتخاب کنند و بنو

مهر کنند و  و آن ورقه را ،مينمائ  ىن امر ميت ايکّل اقرار و اعتراف بر حقّ 
و اگر  ،شما شبهه نماند اگر ظاهر شد از براى .زان قرار دهنديرا م  نيو ا نداوريب

حضرات علما را جمع ...آن شخص عالم .ظاهر نشد بطالن ما ثابت گردد
ن يمشورت کردند و گفتند ا حضرات .غ نموديرا تبل غام مبارکيکرد و پ

 ،ماند  ىاز براى ما حرفى نم د آنوقتيد سحرى بنمايشا ،شخص سّحار است
محافل ذکر نمود و از کربال رفت  ولى آن شخص در اکثر .و جسارت نکردند

ع گفت و خوف و عدم اقدام علما را يجم  هب ل رايکرمانشاه و طهران و تفص  هب
  ٢...ذکر نمود

  وقتى مردمان از رسول اکرم معجزه خواستند، چه پاسخى شنيدند؟
  ٩٣سوره اسرا، آيه   ؟ا رُسوالً قُْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكنُت إَال َبَشرً 

  زدانم؟يمقّدس است از هر وصفى پروردگار من. آيا من انسانى جز فرستاده  !بگو



  ٣٣٤  بهاءاهلل در قرآن  

رسول اکرم اجازه انجام معجزه داده نشد. پس   دهد که به  آيه پيش نشان مى
داده شد؟ اين سؤال مطلب را روشن  حضرت بهاءاهلل  اى به  چرا چنين اجازه

شد؟   دادند، چه مى  علما مى  بهاءاهلل جواب منفى بهکند: اگر حضرت   مى
داد؟ از اين گذشته،   دست شيخ عبدالحسين مى  اى به  اين جواب چه حربه

دانستند که علما از قدرت روحانى ايشان تا   حضرت بهاءاهلل از پيش مى
خطر اندازد   اى که مقام و منزلت آنها را به  حّدى آگاهند و از امضاء نامه

  دهند.  انجام چنين کارى رضايت نمى  و به سخت بيم دارند
بينيم، شيخ عبدالحسين، مجتهدى مقتدر که در حيله و تزوير   همانطور که مى

شايد نظير نداشت، خود را در برابر تقديرات غيبى الهى عاجز يافت و 
بينيم قرآن مجيد چگونه از اين   هايش همه نقش بر آب شد. حال به  نقشه

  دهد:  ماجرا خبر مى

  داستان مجتهدى که
  ايستد  در برابر موعود مى

ثِّرُ  َها اْلُمدي١سوره مدثّر، آيه   .َيا ا  
  اى!  اى کسى که خود را پوشانده

شخصى است که "ُمَدثّر" خوانده شده.   توضيح: اين سوره تمامًا خطاب به
  يعنى: مدثّر

 کسى که خود را در جامه يا جبّه و عبا پوشانده و پيچيده باشد •
 در سر کشيدهجامه  •

  صورت باطن:  صورت ظاهر معنى نمود، و هم به  شود هم به  "ُمَدثّر" را مى
پوشانند؟ چه   صورت ظاهر: چه کسانى خود را بيشتر از ديگران مى  به •

دارند؟   گروهى سر خود را پيوسته در مالٔ عام در زير پارچه پنهان مى
 آيا اين گروه، مردم معّمم نيستند؟
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پوشانند؟ چه کسانى   کسانى روح خود را مىصورت باطن: چه   به •

باطن کاسته؟" اينها مردم متظاهر و دو رو   اند و به  ظاهر آراسته  "به
  گذارد.  هستند. قرآن مجيد گاهى نام "جّن" بر آنها مى

خواهد که خود را   پس از وصف پيش، خداوند از شخص مورد خطاب مى
  براى پذيرش موعود آماده کند:

نِذرْ    ٢ره مدثّر، آيه سو  .قُْم َفا
  برخيز! و بر حذر باش.

  ٣سوره مدثّر، آيه   .َوَربَك َفَكبِّر
  و پروردگارت را بزرگ دار.

  اش را پاکيزه نمايد:  سپس از او خواسته شده که جامه
  ٤سوره مدثّر، آيه   .َوِثَياَبَك َفَطهِّرْ 

  صفات نيکان متّصف شو).  را پاکيزه نما (به ات  جامه

نمادينى از "سيرت پاک" است. "جامه خود را پاکيزه نمودن" "جامه پاک" 
ها ستردن. ناپاکان هرگز شايسته شناختن يزدان   يعنى روح خود را از غبار بدى

  و ارمغان ايمان نيستند.
  ٢٦سوره اعراف، آيه    .َوِلَباُس التْقَوَى َذِلَك َخْيرٌ 

  جامه پرهيزکارى، بهترين است.

استه شده که دست از رفتار زشت خويش بردارد، سپس از اين مرد معّمم خو
  و بيشتر از لياقتش انتظارى نداشته باشد.

  ۵سوره مدثّر، آيه   .َوالرْجَز َفاْهُجرْ 
  زشت دورى گزين. از اعمال

  
  ديگران   اه نمودن و بهگ  آديگران احذار ده." وظيفه پيشوايان مذهبى   معناِى ديگر: "برخيز و به

 احذار دادن است.
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  ٦سوره مدثّر، آيه   .َوَال َتْمنُن َتْسَتْكِثرُ 

  دهى انتظار بيشتر ندار.  از آنچه مى

دهد که از ارمغان ايمان و صفات   نشان مىتوضيح: رفتار شيخ عبدالحسين 
جاى بندگى در برابر موعودش، و بزرگ داشتن او، بهره بود. ب  نيکان بى

گرفت، باز   حرص تمايل داشت. هرچه مى  شمرد، و به  خود را بزرگ مى
هاى شيخ   طرح  خواست. "از اعمال زشت دورى گزيدن" اشاره به  بيشتر مى

  .عبدالحسين درمبارزه با موعود است
  ٧ آيهسوره مدثّر،   .َوِلَربَِّك َفاْصِبرْ 

  و براى (ظهور) پروردگارت صبور باش.

اسم "رّب"   توضيح: "صبر نمودن براى ظهور رّب" (يعنى موعودى که به
آيد) اندرز و تذکرى است که چندين بار در قرآن مجيد و کتاب مقدس   مى

  ظهور موعود عصر ما بکار رفته:  در اشاره به
  ٧: آيه ٣٧مزامير داود: فصل   رّب باشيد. صبر کنيد تا بيايد.منتظر آمدن 

  شود:  اى در قرآن عنوان مى  پس از آيات پيش، ناگهان مطلب تازه
  ٨-٩سوره مدثّر، آيات   .َفَذِلَك َيْوَمٍِٔذ َيْوٌم َعِسيرٌ  َفاَذا نُِقَر ِفي الناقُورِ 

ايمان روز آسانى   م بىشود، روز سختى است. (براى مرد  شيپور نواخته مىزمانى که 
  نيست.)

" نواختن شيپورتفصيل بحث شده، "  به ٢٠طور که در فصل   توضيح: همان
روز قيامت است. آن روز بزرگ، با قيام قائم موعود، يعنى با ظهور   اشاره به

روز حضرت باب آغاز گشت. چرا روز قيامت روز سختى است؟ زيرا "
شد،   روز و اين رويداد روبرو نمى" است. اگر شيخ عبدالحسين با اين تصميم

حد اعلى   چنين مشکلى نداشت. ظهور رستاخيز، نيروهاى درونى او را به
آزمايش گذاشت و ناپاکى روحش را آشکار نمود. از اين گذشته، انکار   به
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موعود، سنّت ديرين مردمان است و رسم روزگار. براى بسيارى از مؤمنان 

کارى —رفتن يا انکار نمودن موعودپذي—ترين تصميم  روبرو شدن با بزرگ
  است بس دشوار و ناگوار.

که جنبه عمومى دارد، خطاب قرآن بار ديگر متوجه فرد  رستاخيزپس از ذکر 
اين مرد مکار و   شود. در آيات بعد، غضب الهى نسبت به  مورد نظر مى

  شود:  توز، بيش از پيش آشکار مى  کينه
  ١١ آيهمدثّر،  سوره  .َذْرِني َوَمْن َخلَْقُت َوِحيًدا

  حساب او برسم).  مرا با کسى که آفريدم تنها بگذار (که به

  ١٢آيه سوره مدثّر،   .َوَجَعْلُت لَُه َماًال مْمُدوًدا
  او ثروت بسيار بخشيدم.من ب

  ١٣ آيهسوره مدثّر،   .َوَبِنيَن ُشُهوًدا
  و پسرانى که از او پشتيبانى کنند.

  ١٤مدثّر، آيه سوره   .َوَمهدت لَُه َتْمِهيًدا
  زندگى او را آسان ساختم.

  ١۵سوره مدثّر، آيه   .ثُم َيْطَمُع اْن اِزيدَ 
  طمع افتاد، و بيشتر خواست.  بهاّما او 

ْرِهُقُه َصُعوًدا َكال انُه َكاَن ِالَٓياِتَنا َعِنيًدا   ١٦-١٧سوره مدثّر، آيات   .َسا
بالى شديدى   ما ايستاد، او را بههاى   ) او در برابر آيات و نشانهوجه! (چون  بهيچ

  گرفتار خواهم نمود.

هاى اين   از جميع نعمت—مجتهدى با نفوذ—توضيح: شيخ عبدالحسين
مقام و محبوبيت   جهان بهره وافر داشت، با اينحال قانع نبود. او نسبت به

خورد، و آنچه را ايشان داشتند، و حتى بيشتر،   حضرت بهاءاهلل غبطه مى
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تاريخ آئين بهائى   " که مرتبط بهقرن بديعخواست. در کتاب "  براى خود مى
  خوانيم که حضرت بهاءاهلل:  است، مى

"جرّدت  ۀكلم  هحّق او بفرموده و در  ر ياديث و مفسد و شريخ مذکور را خبيش
 وسوس الّشيطان فى نفسه" و "يفرّ  اهلل" و "هوالّذى  سيف نفسک على وجه

و  قد بدء من هذا الّشقيّ  من فسق اّال و ماو "ما من ظلم و  يطان عن کفره"الشّ 
  ٣ اند.  هديگرد ناطق سيعود كّل ذلک اليه"

براى اتمام حّجت، حضرت بهاءاهلل او را دعوت فرمودند که براى کشف 
حقيقت در محل خاصى با ايشان مالقات کند. او اين دعوت را پذيرفت، 

حضرت بهاءاهلل در . وعده خود وفا ننمود و در محل مقرر حاضر نشد  اّما به
  فرمايند:  عدم حضور او در محل مقرر اشاره مى  اين لوح (نامه)، به

ان يا حسين تزور الحسين و تقتل الحسين يا ايّها الغافل المرتاب. انّا اردنا 
حضورک فى العراق و جعلنا االختيار بيدک فى اّى محّل تريد لتحضر و نظهر 

ات هبّت االرياح انّک فررت يا ايّها لک البرهان. انّک قبلت و اذا جآء الميق
الّذباب. اتينا بيتًا قرّر فيه االجتماع و ما وجدناک يا ايّها المشرک باهلل مرسل 
االرياح. لّما رايت عجز نفسک اعتذرت يا ايّها المّکار. ما اردنا لقآئک اّال ليتّم 

دور حّجة اهلل عليک و على من حولک لعّل تسکن نار البغضآء فى صدرک و ص
الّذين کفروا برّب االرباب. انّک اعرضت عن لقآئى بعد الّذى يشتاقه اهل 
الفردوس و اهل حظآئر القدس سوف تبکى و تنوح و ال تجد لنفسک من مناص. 
ان اصبر حتّى يأتيک اهلل بقهر من عنده سوف تاخذک نفحات العذاب و 

ک هلل المقتدر ترجعک الى النّيران. قد اتى الرّحمن فى ظلل البيان و المل
  ٤القّهار.

توز ادامه   ها و آيات قرآن درباره اين شيخ مّکار و کينه  بررسى بقيه نشانه  به
  دهيم:
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رَ  َر َوَقد ُه َفكن١٨سوره مدثّر، آيه   .ا  

  او فکر کرد و نقشه کشيد.

رَ  ١٩سوره مدثّر، آيه   .َفُقِتَل َكْيَف َقد  
  واى بر او! چگونه نقشه کشيد!

 رَ ثُم ٢٠ سوره مدثّر، آيه  .قُِتَل َكْيَف َقد  
  بار ديگر، واى بر او! چگونه نقشه کشيد!

کنند مّکار که در دسيسه و تزوير   شخصى اشاره مى  توضيح: آيات پيش به
مهارت بسيار دارد. پشتکار شيخ عبدالحسين و هنر او در "طرح ريزى" 

رَ " بار با ذکرِ   کمياب و باعث اعجاب است. قرآن مجيد يک نقشه َقد) "
رَ   کشيد) و دو بار با ذکِر " مهارت اين مرد  " (چگونه نقشه کشيد!)َكْيَف َقد

  سازد.  مّکار را در ابراز دشمنى با موعود زمان خاطرنشان مى
  ٢١ سوره مدثّر، آيه  .ثُم َنَظرَ 

  اطرافش نظر انداخت.  سپس او به

  ٢٢ سوره مدثّر، آيه  .ثُم َعَبَس َوَبَسرَ 
  روى در هم کشيد و ترشروئى کرد.آنگاه 

  ٢٣ سوره مدثّر، آيه  .ثُم اْدَبَر َواْسَتْكَبرَ 
  سپس روى برگرداند، و احساس بزرگى نمود.

  ٢٤سوره مدثّر، آيه   .َفَقاَل اْن َهَذا اال ِسْحرٌ يُْؤَثرُ 
  پس گفت: اين تنها سحرى است که تازگى ندارد.

  ٢۵ سوره مدثّر، آيه  .اْن َهَذا اال َقْوُل اْلَبَشرِ 
  اين تنها قول انسان است (نه يزدان).

پاسخ   توضيح: اين آيات، احساسات و افکار شيخ عبدالحسين را نسبت به
قبول  که نيست شکى دهند.  مى شرح يارانش تقاضاى او و  حضرت بهاءاهلل به

انجام معجزه از جانب حضرت بهاءاهلل، موجب شگفتى شيخ عبدالحسين 
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کرد که ايشان تقاضاى علما را بپذيرند، واّال هرگز چنين   نمىشد. او باور 
زد. تنها راه روبرو شدن با اين پاسخ غير منتظره اين بود که   طرحى رقم نمى

  ميان آورد:  موضوع "سحر" را به
  ٢٤سوره مدثّر، آيه   .َفَقاَل اْن َهَذا اال ِسْحرٌ يُْؤَثرُ 

  ندارد!پس گفت: اين تنها سحرى است که تازگى 

همانطور که ذکر شد، متقاضياِن معجزه، که در رأس آنها شيخ عبدالحسين 
  بود، گفتند:

اين شخص [حضرت بهاءاهلل] سّحار است، شايد سحرى بنمايد، آنوقت از براى 
  حضرت عبدالبهاء  ٥ماند.  ما حرفى نمى

هو  نْ وا و قالوا اِ ا سمعوا فرّ ر لمّ عصمع مع علماء التجتکذلک اردنا فى العراق ان 
  حضرت بهاءاهلل  ٦ ساحر مبين.اّال 

هنگامى که اين خبر را   .ما اراده نموديم که در عراق با علماء زمان گرد هم آئيم
  شنيدند، فرار اختيار نمودند و گفتند "او جز ساحرى آشکار کسى نيست!"

  پيامبران و گفتار آنان تازگى ندارد:  تهمت سحر به
 ن َتتاِلُموَن ا ْسُحوًراَيُقوُل الظَرُجًال م ال٤٧سوره اسرا، آيه   .ِبُعوَن ا  

  کنيد.  گويند: شما (مسلمين) از مردى جادو زده پيروى مى  ظالمان مى

  ٤٣سوره سبا، آيه   .َوَقاَل الِذيَن َكَفرُوا ِلْلَحقِّ لَما َجاءُهْم اْن َهَذا اال ِسْحرٌ مِبينٌ 
  شدند، گفتند: "اين جز سحرى آشکار نيست."هنگامى که کافران با حّق روبرو 

  ٧.دادند و برخى را سّحار گفتند و حزبى را کّذاب جنون نسبت  هبعضى را ب
  حضرت بهاءاهلل  

هست که رابطه آنها را با رويداد مورد نظر تأييد  ىدر آيات پيش نشانه ديگر
  کند:  مى

  ٢٤- ٢۵اتآي سوره مدثّر،  .اْن َهَذا اال َقْوُل اْلَبَشرِ ...َفَقالَ 

  پس گفت...اين تنها قول بشر است (نه قول پروردگار).
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دهد که شخصى خود را پيامبر خوانده، و شخصى ديگر   آيه پيش نشان مى

که معّمم است، مقامش را انکار نموده، و گفتارش را تنها گفتار بشر 
  دانسته، نه وحى خالق دادگستر.

راه   راه راست برد، نه به  پيروانش را بهسر دارد، بايد   اين پيشوا که عّمامه به
نيستى و تباه. مجازات مجتهدى چنين ظالم و مّکار در جهان جاودان 

  چيست؟
ْصِليِه َسَقرَ    ٢٦ سوره مدثّر، آيه  .َسا
  اندازم.  جهنم مى  بزودى او را به

  ٢٧سوره مدثّر، آيه   ؟َوَما اْدَراَك َما َسَقر
  دهم جهنم چيست؟چطور شرح 

  ٢٨ سوره مدثّر، آيه  .َال تُْبِقي َوَال َتَذرُ  
  کند!  گذارد و کسى را رها نمى  چيزى باقى نمى

ِّْلَبَشرِ    ٢٩ سوره مدثّر، آيه  .لَواَحٌة ل
  شود!  رنگ انسان عوض مى

توضيح: همان خالقى که اين پيشواى مّکار و ستمکار را در قرآن مجيد 
و دوزخ آتشين نموده، بار ديگر در اين عصر  جاودانعذاب عالم   تحذير به

  دهد:  اين خبر را باو مى
سوف تاخذک نفحات العذاب و ترجعک الى النّيران. قد اتى الرّحمن فى ظلل 

  حضرت بهاءاهلل  ٨البيان و الملک هلل المقتدر القّهار.
آتش دوزخ خواهد برد. يزدان در   تو را در بر گرفته، به بزودى "نفحاِت عذاب"

  هاى بيان" نمودار شده. جهان از آِن پروردگار مقتدر و قّهار است.  "سايه

طلبند که منکرين را   حضرت بهاءاهلل در بسيارى از آثارشان از خداوند مى
  اهى و ايمان فائز شوند:گ  آنور   يارى دهند، شايد به

  
  هاى عذاب." َنفحه: نسيم، وزيدن باد.  "نسيم  
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. انابه د فرمايد بر رجوع و توبه ويين را تأين و منکريمعرض طلبمياز حّق جّل جالله م
  ٩.اط و غضب دائمى نمائيديار حيف است خود را مستحّق سيبس

پس از وصف دوزِخ جانکاه، در طى چهار آيه کوتاه، خداوند "نشانه 
  دهد:  ما مىخاصى" در باره آن عرصه جانفرسا ب

  ٣٠ سوره مدثّر، آيه  .َعلَْيَها ِتْسَعَة َعَشرَ 
  بر رأس آن (جهنم) نوزده (نفرند).

  ٣١ سوره مدثّر، آيه  .َجَعْلَنا اْصَحاَب الناِر اال َمَالَِٔكةً َوَما 
  .اند  در رأس دوزخ فرشتگانتنها 

ِّلِذيَن َكَفرُوا َتُهْم اال ِفْتَنًة ل ٣١ سوره مدثّر، آيه  .َوَما َجَعْلَنا ِعد  
  اى قرار داديم براى آزمايِش منکرين.  ) را وسيله١٩عّده آنها (يعنى 

  ٣١ سوره مدثّر، آيه  .ايَماًنا ِلَيْسَتْيِقَن الِذيَن اوتُوا اْلِكَتاَب َوَيْزَداَد الِذيَن آَمنُوا
آنها داده شد (يهوديان و   اى) براى اطمينان خاطر کسانى که کتاب به  و (وسيله

  دين خود) ايمان راستين دارند.  مسيحيان) و کسانى که (به

    ٣١ سوره مدثّر، آيه  .وتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمنُونَ َوَال َيْرَتاَب الِذيَن ا
و براى اينکه (در مورد آئين جديد) شکى در خاطر "اهل کتاب" و مؤمنين 

  (مسلمين راستين) خطور ننمايد.

شوند.   مکر متوسل شده و مى  بسيارى از پيشوايان براى گمراهى مردمان، به 
مردمى که  ،مّکار عصر ماستمردم   مرتبط به از سوره ابراهيم اين آيات

هاى يزدان شوند. شيخ   کوشند تا از راه مکر و حيله، مانع تحّقق وعده  مى
  عبدالحسين سرآمد و پيشواى اين مّکاران بود:

  
  حضرت بهاءاهلل در ميان آمده.   آئين بهائى نيز، سخن از "فرشتگاِن دوزخ و جنان" به در آيات

در دور آمده. پس نيکو است حال  مالئکۀ جنّت و نارهاِى "  دست  فرمايند که جام بقا به  بيانى مى
، ٢(آيات الهى، جلد اهلش واگذارد."   نفسى که از کأس [جام) باقى مرزوق شود و کأس فانى را به

  )١٨٣صفحه 
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َوَقْد َمَكرُوْا َمْكرَُهْم َوِعنَد اهللِ َمْكرُُهْم َوان َكاَن َمْكرُُهْم ِلَتزُوَل ِمْنُه اْلِجَباُل َفَال 

 ْرُض َغْيرَ  َتْحَسَبنُل اال اهللَ َعِزيزٌ ُذو اْنِتَقاٍم َيْوَم تَُبد ناهللَ ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه ا
  ٤٦- ٤٨سوره ابراهيم، آيات   ...االْرضِ 

يقين مکر خود را بکار بردند، و جزاى مکرشان با خداست. نقشه و نيرنگ آنها   به
اش را   نکنيد که پروردگار وعدهکرد. تصور   ها را منهدم مى  چنان بود که کوه

 ،شکند. پروردگار قادر و قّهار است. [آن] روزى است که زمين  پيامبرانش مى  به
  شود.  زمين ديگر مى

  حضرت بهاءاهلل  ١٠مکرى ظاهر شدند که ابليس متحير شده.  اعداء به

  ١٩رمزى پنهان در عدد 
  ٣١ سوره مدثّر، آيه  .وَن َماَذا اَراَد اللُه ِبَهَذا َمَثًال َوِلَيُقوَل الِذيَن ِفي قُلُوِبِهم مَرٌض َواْلَكاِفرُ 

و براى اينکه (انتخاب عدد نوزده باعث شود تا) کسانى که در دل آنها مرضى 
کنند، بگويند: "منظور خداوند از اين َمَثل   است و آنهائى که (موعود را) انکار مى

  ) چيست؟"١٩(انتخاب عدد 

يک "َمَثل" خوانده شده. منظور از مثل  ١٩توضيح: در آيه پيش، عدد 
چيست؟ معانى "مثل" بنابر کتاب لغت: شباهت، مثال، چيزى که نماينده 

  چيز ديگر باشد، نمونه، درس.
حساب انتخاب نشده.   بى ١٩دهد که عدد   روشنى نشان مى  آيه فوق به

بايست عامه مؤمنان را از هر دينى   رمزى در اين عدد پنهان است که مى
بيدار نمايد. چرا از بين هزارها —چه "اهل کتاب" چه مسلمان—ندباش

تواند وسيله   عدد، تنها يک عدد انتخاب شده؟ چطور يک عدد مى
 ١٩اطمينان گروهى از مردمان، و موجب امتحان گروهى ديگر شود؟ عدد 

روشنى در تاريخ و تعاليم   حائز چه اهميتى است؟ جواب اين سؤاالت را به
 ١٩و  ٩توان يافت. زيرا در اين آئين، از همان آغاز، دو عدِد   آئين بهائى مى

  نقش مهمى داشته و دارند، مثًال:
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 ماه است. ١٩سال بهائى  •
 روز است. ١٩ماه بهائى  •
بايست براى عبادت،   روز يکبار مى ١٩بهائياِن هر شهرى، هر  •

 معاشرت، و مشورت دور هم گرد آيند.
 يرند.روز روزه بگ ١٩بهائيان، هر سال بايد  •
 نوروز بهائى پس از غروب نوزدهمين روِز نوزدهمين ماه است. •
) با ذکر "اهلل ابهى" ۵  ×  ١٩بار ( ٩۵بهائيان بايد هر روز عالوه بر نماز،  •

 خود خالق کرنش و تسبيح  به است) روشنى هر از تر  روشن (خداوند
 پردازند.

سال  ١٩شان را هر   توصيه شده که مؤمنين اسباب خانه اين آئيندر  •
يکبار تجديد کنند. (نشانه يا نمادينى از "انقطاع" يا عدم تعلّق 

 مال دنيا.)  به
نفر  ١٩پيروان برگزيده حضرت باب (حروف حّى) با خوِد ايشان  •

 شدند.  مى
نفر  ١٩امراهلل)   انتخاب حضرت ولى  حواريون حضرت بهاءاهلل (به •

 ١١بودند.
شيراز و "اظهاِر امِر" فاصله بين "اظهاِر امِر" (بعثت) حضرت باب در  •

سال بود. (بنابر  ١٩حضرت بهاءاهلل در بغداد بنابر تاريخ شمسى 
 ١٢سال است.) ١٩حديثى در بحاراالنوار، دوره قائم 

 ميالدى ظاهر گشت. ١٩آئين بهائى در قرن  •
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طبقه  ١٩آرامگاه حضرت باب بر روى کوه کرمل (مقام اعلٰى) شامل  •

 (تراس) است.
تقسيم شده:  ١٩بر اساس عدد —بيان—بابترين کتاب حضرت   مهم •

 "واحد" است. ١٩"باب" (فصل) که هر "باِب" آن شامل  ١٩
 ١٩، شامل االسماء  کتابنام   کتاب ديگرى از حضرت باب، به •

 باب است. ١٩واحد، و هر واحد آن، شامل 
درصد از ماِل اندوختۀ خود را از روِى ميل و  ١٩بهائيان بايد هر سال  •

 ر خيريه و اداره و اشاعۀ آئين خود انفاق کنند.اختيار براى امو
شوند. در   هاى گوناگون در آيات حضرت باب ديده مى  صورت  به ١٩عدد 

  فرمايند:  " اشاره مى١٩سه "نوع   اين گفتار، به
اهلل است...و نوزده حرف نفى است که نوزده   َعلَىنوزده اسم است که ُمِدل 

  حضرت باب   ١٣جنّت...ابواب نار باشد، در مقابل نوزده ابواب 

با تاريخ، تعاليم، قوانين، و  ١٩آيا اينهمه روابط گوناگون و متعدِد عدد 
  آيات آئين بهائى بر حسب تصادف است؟

را با آئين بهائى تأييد  ١٩عالوه بر قرآن، يکى از احاديث نيز رابطه عدد 
  کند:  مى

  ١٤يدوراالمر فى زمن القائم على عدد حروف البسمله.
 الرِحيِم آئين (الهى) در زمان قائم بر محوِر عدِد حروف ""امر" و 

ِ
" ِبْسِم اهللِ الرْحمـَن

  زند.  دور مى
  

  شمار   شمار است، درجات بهشت جاودان نيز بى  همانطور که درجات ترّقى و کماِل انسان بى
  است:

  باب از ابواب جنّت، ابواب النهايه بوده و هست. ]١٩[ در ظّل هر
 )۸۲بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه حضرت باب (  
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  نوزده حروِف 
 الرِحيمِ "

ِ
  "ِبْسِم اهللِ الرْحمـَن

 ب  
 ١  

 س
٢  

 م
٣ 

  ا
٤ 

 ل
۵ 

 ل
٦ 

 ه
٧ 

  ا
٨ 

 ل
٩ 

 ر
١٠ 

 ح
١١ 

 م
١٢ 

 ن
١٣ 

  ا
١٤ 

 ل
١۵ 

 ر
١٦ 

 ح
١٧ 

 ى
١٨ 

   م 
    ١٩  

شمارد براى کمک   " را َمَثلى مى١٩ديديم، قرآن مجيد "عدد همانطور که 
). اّما بنابر آن کتاب آسمانى، مردمانى که ٣١دوستداران راه راستى (آيه   به

  ها پند گيرند کميابند:  گونه مثل  از اين
  .اال ُكُفوًرا َولََقْد َصرْفَنا ِللناِس ِفي َهـَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفاَبى اْكَثرُ الناسِ 

  ٨٩سوره اسرا، آيه   
را آورديم. اّما بيشتر مردمان از روى  َمَثلىما در اين قرآن براى مردمان هر گونه 

  ناسپاسى آنها را انکار نمودند.

 َتُهم ِبآَيٍة لََيُقولَنِٔن ِجَاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َولِذيَن َكَفرُوا َولََقْد َضَرْبَنا ِللنال
َفاْصِبْر ان َوْعَد  َكَذِلَك َيْطَبُع اللُه َعلَى قُلُوِب الِذيَن َال َيْعلَُمونَ  اْن انتُْم اال ُمْبِطلُونَ 

  ۵٨- ٦٠سوره روم، آيات   ...اللهِ 
اى براى آنها   ما در اين قرآن براى مردمان هر نوع مثلى آورديم. و اگر آيه يا نشانه

گونه،   گوئيد." اين  گويند: "شما جز حرف باطل چيزى نمى  بياورى، منکرين مى
زند. پس صبور و مطمئن باش که وعده خدا درست   خداوند بر دلهاى آنها مهر مى

  است...

رمز ديگر نيز پنهان است. در پايان  ١٩دهند که در عدد   آيات قرآن نشان مى
  اين فصل، آن رمز را نيز خواهيم شناخت.

  طالعۀ بقيه آيات سوره مدثّر ادامه دهيم:م  به
  ٣١سوره مدثّر، آيه   .َكَذِلَك يُِضل اللُه َمن َيَشاء َوَيْهِدي َمن َيَشاء

کند، و هر کس را بخواهد هدايت   اينطور خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى
  کند.  مى
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هدايت و   دهد که وقايع مورد بحث مرتبط به  توضيح: آيه پيش نشان مى

راه راست. مسلمين در راه   چه راهى؟ به  گمراهِى مردمان است. هدايت به
راست هستند. چه راه ديگرى در ميان هست؟ راهى که پيامبر تازه نشان 

  دهد.  مى
  ادامه دهيم: ١٩بررسى بقيه آيات سوره مدثّر درباره عدد   به

  ٣١سوره مدثّر، آيه   .َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك اال ُهوَ 
  داند.  کس (تعداد) لشگرهاى خداوند را جز خداوند نمى  هيچ و

  ٣١سوره مدثّر، آيه    .َوَما ِهَي اال ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ 
  آن (عدد) تنها تذکرى است براى مردمان.

). آيات پيش بما ٣٠نفرند (آيه  ١٩همانطور که ديديم، تعداد فرشتگان 
تنها يک  ١٩داند. عدد   ا مىآموزند که شماره فرشتگان را تنها خالق آنه  مى

"َمَثل" است، يعنى معناى درونى يا معنوى دارد. آن عدد، فقط "نماينده" 
  "مثال" "نمونه" يا "نمادينى" از تعداد فرشتگان است.

اى از اين کار بدست   چيست؟ چه نتيجه ١٩منظور خداوند از ذکر عدد 
  است: آيد؟ بنابر آيه بعد، مقصود ايجاد کنجکاوى در منکرين  مى

  ٣١ سوره مدثّر، آيه  .َوِلَيُقوَل الِذيَن ِفي قُلُوِبِهم مَرٌض َواْلَكاِفرُوَن َماَذا اَراَد اللُه ِبَهَذا َمَثًال 
باعث شود تا) کسانى که در دل آنها مرضى است و  ۱۹براى اينکه (انتخاب عدد 

اين َمَثل (انتخاب کنند بگويند: "منظور خداوند از   آنهائى که (موعود را) انکار مى
  ) چيست؟"١٩عدد 

  آموزد:  را بما مى ١٩قسمت دّوم آيه، مقصود اصلى از بکار بردن عدد 
  ٣١سوره مدثّر، آيه    .َوَما ِهَي اال ِذْكَرى ِلْلَبَشرِ 

  است از جانب من براى مردمان. تذکرىآن (عدد) تنها وسيله 

ْبِح اَذا اْسَفرَ َوا اْذ اْدَبرَ َواللْيِل  َكال َواْلَقَمرِ  ٣٢-٣٤سوره مدثّر، آيات   .لص  
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، و زمانى که صبح  ماه، و زمانى که شب در خواب است، و سوگند به  نه! سوگند به

  بيدار و تابان است!

ْحَدى اْلُكَبرِ  َها َالن٣۵سوره مدثّر، آيه   .ا  
  است. گىنشانه بزرآن (عدد) تنها يک 

ِّْلَبَشرِ  َر ُكل َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنةٌ ِلَمن َشاء  َنِذيًرا ل خْو َيَتاَم ا ن َيَتَقدِمنُكْم ا.  
  ٣٦-٣٨سوره مدثّر، آيات   

پيش رود، يا پس ماند   هخواهد ب  بشر. هر کس مى  بهاخطارى است  )اين نشانه(
 يشخواعمال  جوابگوى فردى. هر )تحقيق پردازد، يا اين نشانه را ناديده گيرد  هب(

  است.

صورت   سپس، خداوند سرنوشت منکريِن آئين جديد را در جهان جاودان، به
  کند:  گفتگوئى بين آنها و مؤمنين، وصف مى

 
ِ
 اْلُمْجِرِمينَ  ِفي َجناٍت َيَتَساءلُونَ  اْصَحاَب اْلَيِمين

ِ
  .َما َسلََكُكْم ِفي َسَقرَ  َعن

  ٣٩-٤٢ات سوره مدثّر، آي  
که در بهشت  )آئين جديد  مؤمنين به(مردمان دست راست  )رسد که  زمانى مى(

  چيست؟" دوزخ  رفتن شما به موجِب پرسند: "  مى )منکرين(اند، از گناهکاران   ساکن

 َوُكنا َنُخوُض َمَع اْلَخأِِضينَ  َولَْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ  َقالُوا لَْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّينَ 
 
ِ
ين ُب ِبَيْوِم الدِّ   ٤٣-٤٧سوره مدثّر، آيات   .اَتاَنا اْلَيِقينُ  َحتى َوُكنا نَُكذِّ

کرديم،   خوانديم، فقرا را اطعام نمى  گويند: ما نماز نمى  (منکرين) در جواب مى
کرديم). و   پايه رد مى  هاى بى  زديم (خبر ظهور موعود را با جواب  بيهوده حرف مى

 نموديم حاصلاين عالم آمديم) و يقين   شديم. تا اينکه (به  " را منکر مىروز دين"
  .)بخشد  مى مردمان  به تازه دين پروردگار که است روزى دين" "روز که  (

اِفِعينَ  ٤٨سوره مدثّر، آيه   .َفَما َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الش  
  فايده است (ديگر دير شده).  (در آن جهان) شفاعت براى آنها بى

  
  "رفته. اينگونه اصطالحات در  زمان ظهور اين آئين بکار  " چندين بار در اشاره بهروز دين

  اند.  مورد بحث قرار گرفته ٢٠و  ١٩هاى   لفص
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  دورى و فرار از
  آئين پروردگار

  دهد:  آن پاسخ مى  پرسد، و سپس به  بعد از اين، خداوند سؤالى مى
 التْذِكَرِة ُمْعِرِضينَ فَ 

ِ
نُهْم ُحُمرٌ مْسَتنِفَرةٌ  َما لَُهْم َعن   .َفرْت ِمن َقْسَوَرةٍ  َكا

  ٤٩-۵١سوره مدثّر، آيات   
که  را ناديده گرفتند؟ (علت اين بودما  "تذکر"که  (مشکل چه بود) پس چه شد

مانند خرانى  )تفّحص وجاى تحقيق از جانب يزدان، بمدِن ديِن تازه خبِر آ  نسبت به
  ند.داند، فرار اختيار نمو  که شير ديده )يا گورخرانى(

" در خبر بزرگترس مردمان از روبرو شدن با آئين يزدان و فرار آنها از اين "
  بينى شده:  کتاب مقّدس نيز پيش

 است؟...کنند! "روز خدا" چطور   واى بر کسانى که "روز خدا" را آرزو مى
  ١٩، آيه ۵عاموس نبى: فصل   کند...  مانند آن است که کسى از شير فرار مى

اهى و گ  آاين ترس شديد مردمان از پذيرِش آئيِن الهى و گريز آنها از پرتو 
  رستگارى، در آثار حضرت بهاءاهلل بارها تکرار شده:

  حضرت بهاءاهلل  ١٥هذا ربّکم الرّحمن الى من تهربون.
  کنيد؟  سوى چه کسى فرار مى  شنده و مهربان شماست! بهاين پروردگار بخ

  حضرت بهاءاهلل   ١٦.يهرب منّا عباد جاهلون
  کنند.  بندگان نادان از ما فرار مى

  حضرت بهاءاهلل   ١٧قد وقعت الواقعة وهم عنها يفرّون.
  اند.  اقرار) فرار اختيار نموده ايمان و جاىبزرگ" تحّقق يافته، اّما آنها (ب"رويداد 

چشم از براى ديدار، چرا گريزانيد؟  نياز آمده و  ىراز ب شنيدنِ گوش از براى 
  حضرت بهاءاهلل  ١٨گويد آنچه را كه رستگارى در آن است.  ىدار. مپديدوست يكتا 
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١٩.در محاربه و ستيز صمدانيّه عزِ  گريزند و با جمالِ  از نسيم قدس الهيه در

  حضرت بهاءاهلل  

آئين جديد پروردگار، سنت ديرين مردم روزگار ترس مردم از تحقيق در مورد 
  بوده:

خواهد ملکوت [بهشت   نظر]. پروردگار مى  کوچک" [کوته  مترسيد! اى مردم "
  )٣٢، آيه ١٢لوقا: فصل (حضرت مسيح   بخشد.  شما به  برين] را به

  ايمان...جاى آنها در آتش دوزخ است.  مردم ترسو و بى
  )٨آيه ، ٢١حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا: فصل   

  مردم عصر ما نازل شده:  اين آيات، در خطاب به
آنهائى که ترسو هستند بگو: قوى باشيد! مترسيد! بنگريد! پروردگار شما   به

  ٤، آيه ٣۵اشعيا، فصل   خواهد آمد.

  نيرومند باش و با شهامت. انتظار ظهور پروردگارت را داشته باش.
  ١٤، آيه ٢٧مزامير داود، فصل   

—بهاءاهلل حضرت—بعد موعود شناسائِى  در قدر هر ،فرمايند  حضرت باب مى
در اين  ٢٠.شويم  مىاز خدا مبتال دورى  آتش  قدر به  ، هماننمائيماحتياط 

، از بزرگترين ش" را در شناسائى و پذيرش موعوداحتياط، "خداوند ،بيان
  د:آور  مى شمار  گناهان به

  حضرت بهاءاهلل  ٢١.سيئات محسوب احتياط امروز از اعظم

  
  بررسى بقيه آيات سوره مدثّر ادامه دهيم:  به

َرةً  َنشن يُْؤَتى ُصُحًفا ماْمِرىٍٔ مِّْنُهْم ا ۵٢سوره مدثّر، آيه   .َبْل يُِريُد ُكل  
  او داده شود.هر کدام از آنها انتظار دارد که "صفحاتى باز شده" ب

  
  نياز و پاينده، دائم.  : ابدى، سرمدى، ربّانى. صمد: بىصمدانيّه 
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د. اى خاص خودش دار  بنابر آيه پيش، هر کدام از منکرين آرزوى معجزه

اى براى خودش از آسمان بر او فرود آيد. پاسخ يزدان   خواهد نامه  مى
  گونه مردمان چيست؟  باين

  ۵٣سوره مدثّر، آيه   .َكال َبل َال َيَخافُوَن اْالِٓخرَةَ 
شود). اين مردمان از (مجازات)   وجه! (چنين انتظارى هرگز برآورده نمى  بهيچ

  ترسند.  آخرت نمى

مردمانى که —کنند  ايمانى منکران موعود مى  بى  توضيح: اين آيات اشاره به
خواهند با ظهور معجزه،   از حساب و کتاب آخرت ترسى ندارند. آنها مى

يعنى شکستن قوانين طبيعت، موعودشان را بشناسند. معجزه پروردگار در 
تر از اينهمه آيات و   اى بزرگ  هاى اوست. چه معجزه  گفتار او و تحقق مژده

اى ترس از   ها در ظهور اين آئين؟ اگر در قلب کسى ذّره  تحقق اينهمه مژده
  گيرد.  ها، و تذکرات را ناديده نمى  ها، نشانه  خدا باشد، اين اخطار

اند که با اظهار قدرت و غلبه بر   در جميع اعصار، مردمان از پيامبران خواسته 
ر از راه پروردگا  اقرار و ايمان نمايند. ايمان به  قوانين طبيعت، آنها را وادار به

رود. اين نوع ايمان و اقرار در نظر يزدان   شمار مى  معجزه، يک نوع اجبار به
اعتبار است. بنابر بيانى از حضرت بهاءاهلل، اگر خداوند قدرت   قدر و بى  بى

تظاهر و ريا   نمود، بعضى از آنها به  مردمان ثابت مى  خود را از راه معجزات به
کردند، بدون آنکه آن ارمغان را   ان مىظاهر اظهار ايم  شدند. به  متمايل مى

  ٢٢در دل داشته باشند.
شکوه و بزرگى آنها شهادت   رفتار و گفتار و پندار پيامبران يزدان، همه به

اند   نوشته اند،  بوده باب حضرت زندگانى آنان که از نزديک شاهد دهند.  مى
هرگز با اينحال خداوند اند.  که از ايشان جز "خوارق عادات" چيزى نديده

راضى نبوده و نيست که بندگانش از راه معجزه باو و فرستادگانش ايمان 



  ٣٥٢  بهاءاهلل در قرآن  

جوانى که با —انيس  معروف به—آورند. بنابر شهادت محّمدعلى زنوزى
  شهادت رسيد:  حضرت باب به

اما خوارق عادات بقدرى از ايشان [حضرت باب] ديده شده که احدى از 
اين طايفه کرامات عديده  دوست و دشمن منکر نتواند شد. و اغلب افراد

  ٢٣اند.  مشاهده نموده
محّمد بيک چاپارچى، رئيس دوازده نفر از نگهبانانى که از جانب ميرزا 

زندان ماکو در استان   انتقال حضرت باب از اصفهان به  آقاسى مأمور به
  گويد:  آذربايجان بودند، چنين مى

امکان [حضرت باب] نمايم که از آن سيّد   حِق حضرت خداوند قسم ياد مى  به
  ٢٤بجز خوارق عادات چيز ديگر مشاهده ننمودم.

دارد. آيا روح آنها را نيز   مى، مردمان را از انکار باز بر حسب ظاهرمعجزه، 
سازد؟ آيا مردم نااليق با ديدن معجزات، ناگهان مؤمنين راستين   دگرگون مى

  شوند؟  مى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥حّق مقبل نشوند.  بينند جميع آيات را، به  اگر به

  ٢۵آيه  سوره انعام،  .َوان َيَرْوْا ُكل آَيٍة ال يُْؤِمنُوْا ِبَها
  آورند.  بينند، باز هم ايمان نمى  اى به  اگر هر نشانه

شيخ عبدالحسين و علمائى ديگر که از حضرت بهاءاهلل معجزه خواستند، اگر 
اى خاِص   معجزهيک از آنها   شدند. هر  ديدند، قانع نمى  اى هم مى  معجزه

خواست. مثًال "صفحاتى باز شده" از آسمان در باره زندگانى   خود مى
آيه   کرد. "صفحات باز شده" در سوره مدثّر، اشاره به  خودش طلب مى

ديگر در سوره اسراء است. مطلب اصلى آن آيه عينًا تکرار مطلب مورد 
ه در سنت دهد ک  بحث ما در اينجاست. مقايسه آيات اين دو سوره نشان مى

يزدان و سنت مردمان، هرگز تغيير و تبديلى نبوده و نيست. اين مطلب 
  بحث شده. —نقشه يزدان براى سعادت انسان— موّ دتفصيل در جلد   به
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بينيم بنابر سوره اسراء، در زمان ظهور رسول اکرم، مردمان چه گفتند   حال به

مردم عصر ما آموزنده و چه کردند. مقايسه طرز فکر مردم آن زمان با طرز فکر 
  است:

َوَقالُوْا لَن  َولََقْد َصرْفَنا ِللناِس ِفي َهـَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َفاَبى اْكَثرُ الناِس اال ُكُفوًرا
ُه قُْل ُسْبَحاَن تَُنزَِّل َعلَْيَنا ِكَتاًبا نْقَرؤُ ...اوْ  نْؤِمَن لََك َحتى َتْفُجَر لََنا ِمَن االْرِض َينبُوًعا

َوَما َمَنَع الناَس ان يُْؤِمنُوْا اْذ َجاءُهُم اْلُهَدى اال ان  َربِّي َهْل ُكنُت إَال َبَشرًا رُسوالً 
  ٨٩-٩٤سوره اسراء، آيات   .َقالُوْا اَبَعَث اهللُ َبَشًرا رُسوالً 

اى   (با اينحال فايدهبکار برديم،  را اى)  در قرآن هر َمَثلى (هر تذّکر و نشانه
جاى اينکه از کفِر بيشتر مردمان شد. مردمان (بنداشت). تنها (در عوض) باعث 

آوريم، مگر اينکه از زمين   تو ايمان نمى  گويند: "هرگز به  اين امثال پند گيرند) مى
جوش آورى يا...براى (هر يک از ما) کتابى نازل کنى که   اى براى ما به  چشمه

بخوانيم. بگو: مقّدس است پروردگار من! آيا من کسى هستم بجز (بتوانيم) آنرا 
انسانى که فرستاده خداست؟ مانع ايمان مردمان و پذيرش هدايت يزدان اين است 

  رسالت فرستاده؟"  را به انسانىگويند: "آيا خداوند تنها   که مى

انکار رسول اکرم از جانب مردمان آن زمان است)   که مرتبط به  آيات پيش (
انکار   همل چند مطلب است که عينًا در آيات سوره مدثّر (که مرتبط بشا

  موعود عصر ماست) تکرار شده:
 مابّـر، عـالمت، نشـانه) آئين خـود را ل" (تذکـد از راه "َمثَ ـداونـخ •

 کند.  ناساند و آنرا اثبات مىش  مى
ها و تذّکرات خدا) توجهى ندارند، و در   نشانه  مردمان به "َمَثل" (به •

خواهند. يک نمونه از انتظاراتشان اين است که   ض معجزه مىعو
 اى سرگشاده، خاِص خودشان از آسمان برايشان بيايد.  نامه

مردمان انتظار دارند پيامبرشان مافوق انسان باشد. در آيه مربوط  •
 اين ايراد عينًا اشاره شده:  شيخ عبدالحسين، به  به
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  ٢٣-٢۵ اتسوره مدثّر، آي  .اْن َهَذا اال َقْوُل اْلَبَشرِ ...َفَقالَ  م اْدَبَر َواْسَتْكَبرَ ثُ 
  .است بشر قول تنها اينگفت... و کرد سپس او رو برگرداند و احساس بزرگى

نيروى عقل و تفّکِر   سنّت پروردگار در جميع اعصار يکسان بوده: به •
چشمشان. سنّت مردمان نيز پيوسته يکسان   مردمان متوسل شده، نه به

 متّکى بوده و هستند.—يعنى مشاهده معجزه—ديِد چشمشان  بهبوده: 

  وظيفه پيامبران
 تنها تذّکر و يادآورى است

شباهت بين طرز فکر مردم عربستان در عهد جاهليه و طرز فکر مردم عصر 
باعث اعجاب —آسمان رسيده  اهى بهگ  آدر اين زمان که عنان علم و —ما

  يابد:  ىاست. سوره مدثّر با اين سه آيه پايان م
  ۵٤سوره مدثّر، آيه   .َكال انُه َتْذِكَرةٌ 

دهد.) اين تنها تذّکرى است.   ! (خداوند سنّت خود را تغيير نمىوجه  نه، بهيچ
 دهد.)  بندگان تذّکر مى  (خداوند تنها به
  ۵۵سوره مدثّر، آيه   .َفَمن َشاء َذَكَرهُ 

  " او را بپذيرد.ذکرخواهد "  پس هر کس مى

  ۵٦سوره مدثّر، آيه   .َيْذُكرُوَن اال ان َيَشاء اللُه ُهَو اْهُل التْقَوى َواْهُل اْلَمْغِفَرةِ َوَما  
شود، مگر اينکه پروردگار بخواهد. تنها از او بايد بيم داشت و   اّما کسى متذّکر نمى

  تنها از او بخشش گناه خواست.

آموزند که روند و سنّت خالق ما تنها تذّکر دادن   توضيح: آيات پيش بما مى
شود، و تنها   عقل و وجدان ما متوّسل مى  اه نمودن است. پروردگار تنها بهگ  آو 

اجبار وادار   بخشد. يزدان مهربان هرگز ما را به  اهى مىگ  آاز اين راه بما 
  نمايد.  ايمان و اقرار نمى  به
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َال اْكَراَه ِفي يرفت، نه از روى اکراه. "پايان پذ  موعود را بايد با منّت و عشق بى

 
ِ
ين ) شاهدى گويا بر اين مطلب است و رابطه ما را با ٢۵٦ سوره بقره، آيه" (الدِّ

طالبان و عاشقان حقيقت   دهد. خداوند تنها به  روشنى نشان مى  يزدان به
دهد. ديگران را از اين افتخار و فيض بزرگ   اجازه شناسائِى موعودش را مى

  دارد.  پايدار باز مىو 
هنگام اقامت حضرت بهاءاهلل در بغداد، ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه 

حضرت بهاءاهلل فرستاد و از ايشان خواست که   اى به  ايران بود. اين وزير نامه
هاى دشمنانى چون شيخ عبدالحسين محفوظ دارند.   خود را از دسيسه

  ادند بسيار آموزنده است:آن وزير فرست  جوابى که حضرت بهاءاهلل به
م مقصود از بال پروا ندارند و از قضا احتراز يحر مانِ حرِ محبّان کوى محبوب و مُ 

دو   ه. رضاى دوست را بم مشروبيو از نهر تسن مرزوقند از بحر تسليم .ديننجو
ات را يّ د. زهر بلنيل ننمايفضاى المکان تبد  هجهان ندهند و قضاى محبوب را ب

جرعه   ال روح بخشنده بنوشند و سّم کشنده را چون شهدات يچون آب ح
هاى   باديه ياد دوست مّواجند و در  هب ،مهلک آِب   بى اشامند. در صحراهاِى يب
 .اند  اند و عزم جانان نموده  . دست از جان برداشتهجانفشانى چاالک  هف بتلِ مُ 

مقصودى ، اند. جز محبوب  هدوست گشود جمال  هاند و ب  چشم از عالم بر بسته
ران يل طجناح توسّ   هپرواز نمايند و ب لتوکّ ِر پ  هد و جز وصال کمالى نجويند. بندارن
 مّ ر اُ يز از شير تيتر است و ت  بهشتى محبوب ريز از حرير خونري. نزدشان شمشکنند
  .تر  مقبول

  تا کند در هر نفس صد جان نثار  زنده دل بايد در اين ره صد هزار
چه نيکوست  .کنان آهنگ کوى دوست نمود  رقصد و يدست قاتل را بايد بوس

جان افشانى دارد و  ح است اين وقت که روح معنوى سرِ يساعت و چه مل اين
يار را بتمام  دريِغ يب ِغ يم و تي. گردن بر افراختمعارج فنا نموده کل وفا عزميه

م يزارياز نام ب .ميجان محتاج  هر قضا را بيم و تينه را سپر نموديس. مياق مشتاقياشت
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دعا   هب .ميدفع اغيار نپرداز  هم و بيار نکنيفرار اخت .اوست در کنار ريو از هر چه غ

هاى شجر انس   يهم و در سايپرواز کن روح قدسِ  هواهاى در تا ميطالب را بال
  ٢٦...ميان سازيآش

  نوزده: عددى پنهان
  در سراسر قرآن

اين   ، پس از کوشش و کاوش بسيار، بههيک محقق عرب، دکتر رشاد خليف
 ١٩نتيجه رسيد که آيات قرآن داراى يک "نظم رياضى" است که بر عدد 

و از خود  استقرار يافته. اين محقق در اثبات کشفيات خود کتابى نوشت
بعضى از کشفيات او در  يادگار گذاشت.  انگليسى به  اى از قرآن به  ترجمه

  ضميمه اين کتاب نقل شده.
با مخالفت  هد خود، رشاد خليفخاطر اصرار در صّحت عقائ  سرانجام به

بهائى بودن يا   شديد از جانب گروهى از مسلمين روبرو شد. از جمله او را به
آنکه   طرفدارى از بهائيان متهم نمودند. در جواب متهمان گفت که آنها بى

عدِد برگزيدۀ  ١٩اند!" زيرا   بهائى بودن متّهم ساخته  بدانند، "خداوند را به
  خدا در قرآن است.
اصالح و   ، مسلمانان ديگر در اين ميدان قدم نهادند و بههپس از رشاد خليف

—تکميل کشفيات او پرداختند. در اين زمان، بحث بين دو گروه از مسلمين
  
 Qur’án: Visual Presentation of the Miracle (Islamic Productions, 1982, 247 pages.) 

For those who know English and love mathematics, a section of his findings, as 
presented in his book, is offered in the appendix. 

  يک از ما مرتبط نيست.   فهم يا تفسير و تعبير هيچ  گاه باشيم که ارزش اسرار و گفتار الهى به  بايد آ
افکار و مقام و نقش  نيز در اظهار بعضى از هآيا کسى هست که از خطا در امان باشد؟ رشاد خليف
دست دشمنانش، سحرگاه، هنگامى که براى   خود در کشف اسرار دچار خطا شد و سرانجام به

 قتل رسيد.  مسجد رفته بود، به  عبادت به



    : دشمنان نقشه يزدان١٢فصل   ٣٥٧
در جريان است. گروه موافق، "نظم رياضى" قرآن را بر —موافق و مخالف

دانسته، منشأ آسمانى آن کتاب  اى از  امرى معجزآسا و نشانه ١٩اساس عدد 
اى   ايمان مسلمانان بيفزايند. نوشته زير نمونه  کوشند که از اين راه به  مى

زبان فارسى است که در دفاع از   مختصر از نظريات يک مترجم قرآن به
نگاشته و در ضميمۀ ترجمه  ١٩اهميت "نظم رياضى" قرآن بر اساس عدد 

  خود گذاشته:
آن   به ٧٤:٣٠- ٣۵(همانطور که در هاى آسمانى بودن قرآن   يکى از مهمترين نشانه

است...اّولين سؤالى  ١٩اشاره شده) تنظيم رياضى قرآن است که پايه آن عدد 
را پايه رياضى قرآن قرار  ١٩آيد اين است که چرا خداى متعال عدد   که پيش مى

يک از اعداد اهميت خاصى ندارد و   داده است؟ چون واضح است که هيچ
توانست هر عدد ديگرى را   خداى متعال مىخوب و بدى در اعداد نيست. 

انتخاب کند. بهترين دليلى که تا کنون عرضه شده اين است که اين عدد، جمِع 
همتائِى مطلِق   ابجدِى حروف کلمه "واحد" است. يعنى تأکيد بر يگانگى و بى

  ٢٧کند.  خداى متعال مى

 ١٩ =) ٤= ) +(د۸= ح) + (۱=  ا) + (٦= و: (واحد

دارد. در   مسلمان، مطالب بسيار در اثبات عقيده خود اظهار مىاين نويسنده 
و حروف  ١٩ذکر قسمتى از نظريات او در باره رابطه عدد   اين کتاب تنها به

  شود:  مقطع قرآن اکتفا مى
ضريب  ،هاى مربوط  ع را در نظر بگيريد. جمع اين حروف مقطع در سورهحروف مقطّ 

 ۵٣٢٠=١٩×٢٨٠، ل، م، ص): ا(جمع حروف مقطع آن  ٧دارد. در سوره  ١٩
ر):  ل، (ا، ١٤. در سوره ١٤٨٢=١٩×٧٨(ا، ل، م، ر):  ١٣است. در سوره 

و غيره. اين  ٧٩٨=١٩×٤٢(ک، ه، ى، ع، ص):  ١٩. در سوره ١١٩٧=١٩×٦٣
در مورد حروف مقطع واقعًا شگرف انگيز است...خداى متعال در بسيارى  حقائق



  ٣٥٨  بهاءاهلل در قرآن  

اينکه اين حروف از عالئم اين کتاب   د بهفرماي  موارد بعد از حروف مقطع اشاره مى
اين يک جنبه نيست و   ولى قابل تقسيم بودن اين حروف محدود بهآسمانى است. 

  ٢٨همانطور که در مورد کلمه "اهلل" نشان داده شد اين مناسبات نيز چند جانبه است.

کشف پايان   رسد حتى به  نظر نمى  پايان نرسيده است و به  اين تحقيقات هنوز به
تمامى آنها نزديک شده باشيم، ولى بهر حال با هر کشف جديد، عمق و خارق 
العادگِى اين رياضِى نهانِى قرآن بيشتر ميشود. واقعًا غير قابل تقليد و غير قابل 

  ٢٩تصّور است.

دست   گفتار حضرت بهاءاهلل، در حروف مقّطعۀ قرآن اسرار بسيار بهبنابر 
  پروردگار رقم يافته:

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠مستور گشته. قّطعۀ فرقان اسرار ُهويّهدر حروف م

"اسرار هويّه" نهفته در نهاِد اين حروف در حيطۀ علم پروردگار است. ما را 
ظاهر آنهاست. مثًال کلمه "طس" را در ابتداى سوره   تنها ياراِى دسترسى به
  َنْمل در نظر گيريد:

 طس ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب 
ٍ
  ١- ٢سوره نمل، آيات   .ُهًدى َوبُْشَرى ِلْلُمْؤِمِنينَ  مِبين

  هاى" قرآن و کتاب روشنند. براى مؤمنين راهنما و خبر خوشند.  ": آنها "نشانهطس"

بينيم ارزش عددى اين دو   آيا رمزى در حروف "ط" و "س" پنهان شده؟ به
  حروف بنابر حروف ابجد چيست:

 ٩=  ط        ٦٠ = س

، ۱۲٦۰"س" برابر است با دو رقم آخر سال ظهور حضرت باب يعنى  حرف
و حرف "ط" برابر است با فاصلۀ ظهوِر دو موعوِد عصر ما. زيرا حضرت 
  

  خداوند).  دارد؛ ذات بحت (اشاره به صذاته تشخّ   آنچه به: هويّه 
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بهاءاهلل در نهمين سال بعد از ظهور حضرت باب "اظهار امر" فرمودند. عالوه 

  بر اين، ارزش عددى حرف "ط" برابر است با ارزش عددى "بهاء":

  ۹ =  )۱=  ء +۱=ا +۵=  ه +۲=  ب(
  بنابر حديثى:

رسول خدا (ص) فرمود: تفسير ابجد را بياموزيد که همه عجائب در آن است. 
  ٣١واى بر عالمى که تفسير ابجد را نداند.

  نمونه ديگر از حروف مقطعه قرآن:
  طسم

ِ
  ١-٢سوره شعرا، آيات   .ِتلَْك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبين

  کتاِب روشنند.هاى   ": آنها نشانهطسم"

"طسم" يک حرف بيشتر از "طس" دارد، و آن حرف "م" است. شماره 
مساوِى دوران رسالِت  ٤٠است. عدد  ٤٠عددِى "م" طبق حروف ابجد 

بينيم، در اين سه   حضرت بهاءاهلل بنابر تاريخ قمرى است. همانطور که مى
  چهار نشانه پنهان شده:) ط، س، م( حرف

  ظهور حضرت باب): دو رقم آخر سال ٦٠( س
  ): فاصله ظهور دو موعود و شماره نام "بهاء" بنابر حروف ابجد٩( ط
  ): دوران رسالت حضرت بهاءاهلل٤٠( م

انگيز است که آيۀ بعد از اين حروف مقطعه، در هر سه سوره، مانند   شگفت
  همند:
  :طس

ٍ
  ١- ٢ات سوره نمل، آي  .ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب مِبين
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 طسم: 

ِ
  ١-٢، آيات ره شعراسو  .ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبين

 طسم: 
ِ
  ١-٢، آيات ره قصصسو  .ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبين

ما هر يک از اين سه سوره، خداوند ب پس از ذکر حروف مقطعه، در
کتاب روشن" يعنى قرآنند. "آيه"   هائى" از "  آموزد که اين حروف "آيه  مى

  ى "آيه" بنابر کتاب لغت:يعنى چه؟ معان
  هاى قرآن.  نشان، نشانه، عالمت، معجزه، دليل، هر يک از جمله

ها ذکر شده که آنها (حروف   همانطور که ديديم، در يکى از اين سوره
  مقطعه) "براى مؤمنين راهنما و خبر خوشند."

  ٢سوره نمل، آيه   .ُهًدى َوبُْشرَى ِلْلُمْؤِمِنينَ 

در اين حروف خبرى پنهان است، و رمزى که موجب از اين بيان پيداست که 
هدايت مؤمنان است. چه خبرى خوشتر از ظهور دو پيامبر بزرگ براى هدايت 

  بشر؟

توان   " نام دارد. در دو حروف "ط" و "ه" نيز مىطههاى قرآن "  يکى از سوره
  ۵ = ه؛ ٩=  ط اى با آئين بهائى يافت:  رابطه

  
  ارزش عددى کلمۀ "بهاء"

  ابجد: طبق حروف
  "باب" کلمۀارزش عددى 

  طبق حروف ابجد:
  ٢ ب
  ۵  ه
  ١  ا
  ۱  ء

۹بهاء =  

  ٢ ب
  ١  ا 

  ۲  ب
۵باب =
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  حضرت بهاءاهلل  ٣٢بحرف الّطاء المدلّة على هذااالسم (بهاء).

  حرف "طاء" که داللت دارد بر اين اسم (بهاء).  به

"اظهار امر" حضرت  تولد و "طهران" محل  اى به  آيا ممکن است "طه" اشاره
  بهاءاهلل، نيز باشد؟

  طهران:  خطاب به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣اهلل افق النّور.  افرحى بما جعلک

  شاد باش، زيرا خداوند تو را افق نور نمود.

  نقش تعّقل و تفّکر

کتاب روشن" ناميده شده؟ براى اينکه   چرا در آيات پيش، قرآن مجيد "
در سراسر آن کتاب مانند آفتاب روشنند. در  هاى اين ظهور  عالئم و نشانه

توان   کدام اثِر آسمانى، خبرهائى چنين روشن و مکرر در باره آئينى ديگر مى
  خواند:  تفّکر و تعّقل مى  يافت؟ پروردگار پيوسته ما را به

  ٨٠سوره مؤمنون، آيه   ؟اَفَال َتْعِقلُونَ 
  کنيد؟  آيا تعّقل نمى

  ٢٧سجده، آيه سوره   ؟اَفَال يُْبِصرُونَ 
  گشايند؟  آيا چشم نمى

که  ى راا  ن قوهين چنيد اينبا .زان فهم باشديخلق کرده تا م خدا علم و عقل را
 .ميآن موازنه نمائ  هد بيبا ع امور رايجم .ميموهبت الهى است معطل و معوق کن

  
   گروهى معدود از پيروان   طهران بهحضرت بهاءاهلل دوبار "اظهار امر" فرمودند. نخستين بار در

حضرت باب که با ايشان در زندان بودند؛ دّومين بار در دارالسالم بغداد در باغ رضوان 
 جميع مردم جهان.  حاضران و به  به
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ن را چگونه ياگر انسان عقل نداشته باشد د .کند  ىن را عقل ادراک ميرا ديز
  حضرت عبدالبهاء  ٣٤.ستا ست که عقل و علم الزما ن مشهود و واضحيا؟ فهمد  ىم

چه دليل آئين اسالم يا هر آئين ديگر را   ايد که به  آيا هيچگاه فکر کرده
  ايد؟  هپذيرفت

آن   چه دليل به  حضرت موسى معتقديد، بنويسيد به  اگر شما به
  پيامبر ايمان آورديد؟

آن   چه دليل به  بهحضرت زردشت معتقديد، بنويسيد   اگر شما به
  پيامبر ايمان آورديد؟

آن   چه دليل به  حضرت مسيح معتقديد، بنويسيد به  اگر شما به
  پيامبر ايمان آورديد؟

چه دليل   حضرت محّمد ايمان داريد، بنويسيد به  اگر شما به
  آن پيامبر ايمان آورديد؟  به

مان تصّور و اندازد و از پرواز در آس  تفّکر مى  قلم برداشتن و نوشتن ما را به
آورد. چرا حضرت بهاءاهلل بارها اين   عالم حقيقت مى  خيال باز داشته به

  آورند:  خاطر ما مى  نکته را به
قادر بر اثبات  ،غافل شود اگر نفسى اين امر را انکار نمايد و از اين ظهور اعظم

  ٣٥.هيچ امرى نبوده و نيست
از حّق احتراز  ،الئحه ۀواضح ر است از اين عباد که چگونه با اين اشاراتيّ تح

 ٣٦؟اند نموده
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  پيشوائى که هم کريم بود
  و عزيز ثيمو هم اَ 

در دوران رسالت حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، پيشواى ديگرى بر صحنه 
تاريخ قدم گذارد که با شيخ عبدالحسين شباهت بسيار داشت. شايسته است 

کرمان بود.  از او هم در اين فصل يادى کنيم. نامش کريم خان و از اهل
مقام بود، براى خود مکتبى گشود و  مانند شيخ عبدالحسين طالب نام و

خود را "رکن رابع" خواند. از ثروت عالم سهم بسيار داشت. گويند صاحب 
خواست. براى   فرزند شد، با اينحال قانع نبود و عّزت و قدرِت بيشتر مى ٤۰

برخاست و در رّد آنها  مخالفت  يش، با دو موعود عصر ما بههاآرزو  رسيدن به
ها نگاشت. آن دو موعود، بارها او را از دشمنى با امر خدا برحذر   رّديه

  اى نداشت.  داشتند، اّما فايده
اين پيشوا را —اى که هر "تر و خشکى" در آن پنهان است  آن گنجينه—قرآن

نيز از خاطر نبرده. پيش از زيارت مراجع قرآن در مورد اين پيشوا، شايسته 
آسمانى،  هاى  کتاب و دوزخ در بهشت اوصاف که آوريم ديا  به ديگر بار است
ظاهر تعبير و تفسير شوند.   معنائى "متشابه" يا نمادين دارند و نبايد به غالبًا

گونه آياتند و   سرنوشت اين پيشوا در جهان جاودان، از اين  آيات مرتبط به
گمراهى  معّمم خودخواهى است که موجب  اى از غضب الهى به  نشانه

  بسيارى از مؤمنان شده است:
َكَغلِْي اْلَحِميِم ُخُذوُه َفاْعِتلُوُه  َكاْلُمْهِل َيْغِلي ِفي اْلبُُطونِ  َطَعاُم اْالِثيِم  ان َشَجَرَة الزقومِ 

اْلَعِزيزُ الَى َسَواء اْلَجِحيِم ثُم ُصبوا َفْوَق َراِسِه ِمْن َعَذاِب اْلَحِميِم ُذْق انَك انَت 
  ٤٣-۵١سوره دخان، آيات   .اْلَكِريُم ان َهَذا َما ُكنتُم ِبِه َتْمَترُونَ 

  
  :گناهکار. اَثيم 



  ٣٦٤  بهاءاهلل در قرآن  
درخت "زّقوم" طعام گناهکار است. (طعامى که) مانند فلّز مذاب يا آبجوش در 

عمق دوزخ بياندازيد. سپس رويش آب جوشان   جوشد. او را بگيريد و به  دلها مى
درستى که تو   اين طعاِم تلِخ جوشان را) بچش. بهبريزيد، و بگوئيد: (اى گناهکار، 
  سبب شک و شبهه شماست.  عزيز و کريمى. اين مجازات به

شخص خاصى است که گناهى بس   واضح است، اين آيات مرتبط به
بزرگ مرتکب شده. آيا گناهى بزرگتر از ابراز دشمنى از جانب يک پيشواى 

تلخ" يا "فلز جوشان"  توان تصور نمود؟ "طعام  موعود خدا مى  مقتدر به
جاى اشاعه مرد متکبر و خودخواهى است که ب  اى از غضب الهى به  نشانه

  اهى و ايمان، باعث گمراهى مردمان شده است.گ  آدانائى و 
صورت ظاهر "تناقضى" ديده   در آياتى که در وصف اين پيشوا نازل شده به

" انَت اْلَعِزيزُ اْلَكِريمُ انَك سازد. جملۀ "  شود که هر متفکرى را متحير مى  مى
يقين تو عزيز و کريمى) خاص يزدان است، و تنها در مورد خالق جهان   (به

رود. چگونه صفاتى که مختص پروردگارند و در تسبيح و تکريم او   بکار مى
اند؟ اين   در وصف يک گناهکار بکار رفته—"عزيز و کريم"—شوند  گفته مى

  وجدان دارند؟  اى با انسانى بى  کلمات چه رابطه
، حضرت بهاءاهلل در يک جمله، پرده از اين رمز برداشته، کتاب ايقاندر 

اند. قرآن مجيد در توصيف اين پيشوا سه واژه بکار برده   معما را حل فرموده
  است:

 عزيز–کريم–اثيم

—هايش، دو واژه اّول  کريم خان در معرفى خودش رسمى داشته. در نوشته
  اين صورت:  برده، به  همواره بکار مىرا —کريمو  اثيم

  يقول العبد االثيم کريم ابن ابراهيم...
  بنده اثيم (گناهکار)، کريم، پسر ابراهيم چنين گويد...
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اين   ، با اين جمله کوتاه، معماى مرتبط بهکتاب ايقانحضرت بهاءاهلل در 
  اند:  پيشوا را حل فرموده

  ٣٧.َو َکريٌم ِفى إالسم امِ اَثيٌم ِفى الِکتاِب َوَعزيزٌ َبيَن اَالنع

  گناهکار بنابر قرآن، عزيز ميان مردم نادان، و کريم در نام.

ها   در قرآن اسرار بسيار پنهان است. رمز معمائى که علما و مفسرين را قرن
خامه دو موعود ما آشکار   خواست خدا، به  متحير ساخته بود، در عصر ما به

  را که:بينى نمود؟ شخصى   پيشقرآن وصف حال و احوال چه کسى را  شد.

 " بود.کريم  انتخاب پدرش "  بربنا نامش •
 " بود.اثيمقول خودش "  بربنا روحش •
 " بود.عزيزدر ميان پيروانش " وجودش •

نامد و پيروان ايشان   حضرت باب را "ارتداد خالص" مى  کريم خان ايمان به
  نويسد:  و چنين مى ٣٨شمرد.  القتل" مى  کافر و واجب  را "

اهلل عليه و آله هستند و مخرب   اهلل صلى  اعداى [دشمنان] خدا و رسول[آنها] 
  ٣٩ملت و دولت و مفسد عباد و بالدند.

  دهد که رؤساى دين و دولت بايد:  سپس فتوى مى
  

   گفتار بر ". بناارشادالعوامترين کتاب کريم خان" "  معروف  اى است به  (جانوران) اشاره االنعامواژه
. آشکار است که واژه "عوام" براى عوام الناس، بخصوص زنان نوشتهخودش، اين کتاب را 

رود. کريم خان، با   " بکار مىنعامالعوام کصورت "  آميز است. زيرا در زبان فارسى غالبًا به  توهين
کلمه عامه مردمان بخصوص پيروانش آشکار نموده. استعمال   هاش را ب  هبکار بردن اين واژه نظري

نظريه تکبّر آميز اين   اى است لطيف به  احتمال زياد اشاره  "َانعام" از جانب حضرت بهاءاهلل، به
 .دانستند  شمردند و ناجى خود مى  مى عزيزپيروانش که او را   پيشوا نسبت به
 "شجره زّقوم. نشانۀ مربوط باو، يعنى "بوده دخانيات  اند که کريم خان شديدًا معتاد به  مورخين نوشته

  نازل شده! دخان(درخت تلخ) در سوره 



  ٣٦٦  بهاءاهلل در قرآن  
حمايت دين اسالم،   در قلع و قمع آنها بکوشند و آنها را بخود وا نگذارند، و به

  ٤٠.داعداء دين را از صفحه جهان بر اندازن
ترين وضع، و قلع و   فجيع  نفر از پيروان اين آئين به ۰۰۰,۲۰ن بيش از کشت

خاطر چنين فتواهائى از جانب   قمع صدها هزار نفر ديگر در ايران، به
  پيشوايان قدرتمند بود.

اين دو پيشوا   فرد خاصى، آنطور که به  ندرت آياتى خطاب به  در قرآن مجيد به
  :شود  خطاب شده، ديده مى

 شيخ عبدالحسين
  طهرانى:

ثِّرُ  َها اْلُمديَك َفَكبِّر َيا انِذْر َوَرب   .َوالرْجَز َفاْهُجرْ ...قُْم َفا
  ١-۵سوره مدثّر، آيات   

اى!   پوشانده )در لباس روحانيت(اى کسى که خود را 
  ارت را بزرگ دار...و از اعمال زشت دورى نما.گپرورد

کريم خان 
  کرمانى:

  ٤٩سوره دخان، آيه   .انَك انَت اْلَعِزيزُ اْلَكِريمُ  ]الزقومِ َشَجَرَة [ ُذْق 
  : طعام تلخ را بچش! تو هم عزيزى و هم کريم!)اى اثيم(

حضرت باب نيز در اين بيان، رابطه آيات قرآن را با کريم خان تصديق 
  اند:  فرموده

هذه هى الساعة فجاءالحق وظهر امراهلل واليوم يوم اهلل على الکافرين شديد ان 
ظهرت وانشّق القمر واّن االيات نزلت وقال المعرضون هذا ِسْحر مستمرّ...قل 
ذوقوا العذاب بشرککم هذه شجرة الزّقوم...انّا اوعدنا االثيم بالعذاب االليم 

  ٤١والسموم والحميم ونار الجحيم قد قضى الوعيد ذق يا ايها العزيز الکريم.
هر گشت. اين روِز خداست. براى منکرين روز حقيقت پديد آمد و "امر" خدا ظا

دشوارى است. "ساعت" تحقق يافت، ماه منشق شد، و آيات نازل گشت. منکرين 
خاطر ِشرِکتان عذاب را   گويند: اين سحرى است مدام و مستمر...بگو! به  مى

"اثيم" وعده داديم. عذاب دردناک و   بچشيد! اين درخت تلخى است که به
آتِش دوزخ، سهم اوست. وعده خدا تحقق يافت. پس بچش سموم و گرمى و 

  کريم"! (طعام تلخ را) اى "عزيزِ 
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  شود:  اينطور آغاز مى ،ارشادالعوام معروِف کريم خان، کتاب

چنين گويد بنده اثيم کريم بن ابراهيم که چون ديدم...عوام از فهم آنها [کتابهاى 
ردند...که کتابى براى ديگرش] محروم مانده بودند...و بعضى هم التماس ک

 هائى که همه کس از عوام...بتواند آنها را بفهمند...  آنها بنويسم...و دليل
نوشتن اين کتاب [را] شروع خداوند عالم کردم. پس از رخصت...استخاره از 

  ٤٢کردم...

اّدعاى مهارت در علوم گوناگون نموده. حضرت  ارشادالعوامکريم خان در 
مقصودش از اين اّدعا افتخار بوده، غافل از آنکه  ،فرمايند  بهاءاهلل مى

 ٤٣حّق رجوع کند.  هها بايد قلبش را از آنچه آموخته پاک سازد و ب سال
  نيز از او ذکرى شده: کتاب اقدسدر 

ه ما يال استکبر بما اتّبع هواه بعد اذ ارسلنا م اذ دعوناه الى اهلل انّهياذکروا الکر
الّسموات و   االمکان و تّمت حّجة اهلل على من فى  ن البرهان فىيقرّت به ع

انّه ولّى مدبرًا الى ان اخذته  المتعال يّ باالقبال فضًال من الغن انّا امرناه .نياالرض
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤.نيشاهد العذاب عدًال من اهلل انّا کنّا ةيزبان

  ميرزا تقى خان و قربان خان

حضرت بهاءاهلل در مجلسى حضور در هنگام جوانى، پيش از "اظهار امر" 
داشتند. در آن مجلس، ميرزا تقى خان، وزير ناصرالدين شاه نيز حضور 

َال َرْطٍب َوَال نوع استهزاء پرسيد که   "ميرزا تقى خان در مجلس به داشت.
 
ٍ
(تر و خشکى نيست که در آن کتاب روشن نباشد)  َياِبٍس اال ِفي ِكَتاٍب مِبين
رت بهاءاهلل فرمودند: شّکى در آن نيست. پرسيد: يعنى چه معنى دارد؟ حض

  
  .بنابر بيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء  
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چه؟ فرمودند: يعنى در قرآن تواريخ و تفاسير و معانى و دقايق تاريخيّه و وعد 
و وعيد، بلکه ذکر هر چيزى در آن هست. گفت: من هم در آن مذکورم؟ 

اشاره يا تصريح؟ فرمودند:   فرمودند: بلى، تو هم در آن مذکورى. گفت: به
  ٤٥راحة. گفت: من از خود خبرى در آن نديدم."بالّص 

  در پاسخ به پرسش تقى خان، حضرت بهاءاهلل اين آيه قرآن را نقل فرمودند:

  ١٨سوره مريم، آيه   .انِّي اُعوُذ ِبالرْحَمن ِمنَك ان ُكنَت َتِقيا
  (پرهيزکار) باشى! "تقىبرم، اگر تو "  خدا پناه مى  من از تو به

سخت خشمناک شد، ولى چيزى اظهار نداشت، و پرسيد: "او [تقى خان] 
 گفت: هست. فرمودند: هست؟ چيزى هم ،خان قربان پدرم، از آيا
  صراحت." سپس اين آيه را بيان فرمودند:  صراحت يا اشاره؟ فرمودند: به  به

ِتَيَنا  ُكلُُه النارُ  ِبُقْرَبانٍ َقالُوْا ان اهللَ َعِهَد الَْيَنا اال نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَى َيا   .َتا
  ١٨٣سوره آل عمران، آيه   

هيچ پيامبرى ايمان نياوريم، مگر اينکه يک   گفتند: خدا با ما پيمان بسته که به
  (آسمانى) بسوزاند. آتش" بياورد که آنرا قربان"

احتمال زياد، تقى خان از شنيدن اين   معلوم نيست پس از اين چه شد. به
و تند چنان نگران و ناراحت و شايد شرمنده شد که سکوت هاى تازه   پاسخ

  را بر سخن ترجيح داد.

  
   ،مقصود خاصى قربانى کنند، مانند گاو و   و يا به يعنى حيواناتى که در راه خير قرباندر زبان عربى

" (نمادى از دوزخ) همراه شده. از ميان صدها نوع آتش  " با "قربانگوسفند. در اين آيه واژه "
اى (سوزاندن يک حيوان با آتش   کردند، انتخاب چنين معجزه  معجزه که مردمان طلب مى
خاطر همين رويداد و همين گفتگو،   انگيز است. آيا ممکن است به  آسمان) از ميان آنها، شگفت

  چنين معجزه خاصى انتخاب شده؟
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ِمن َشرِّ ...اُعوُذ ِبَربِّ الناسِ " يعنى پرهيزکار، با تقوا، و خداترس. "تقى"

يزدان پناه   بايد به شيطاندهد که از   نشان مى) ۱-٤(سوره ناس، آيات " اْلَوْسَواسِ 
خاطر اصالحاتش مورد تمجيد قرار دادند   را به برد. ايرانيان، ميرزا تقى خان
اه نيستند. (بيشتر گ  آاّما از قساوت قلبش  و او را "اميرکبير" خواندند،

مردمان دوست ندارند قهرمانشان لّکه دار شود.) او کسى بود که حکم 
  شهادت حضرت باب را دو بار صادر نمود.

تنهائى طينت درونى ميرزا تقى   نفر از بابيان، بهدو از اين گذشته، سرنوشت 
کند. در دوران وزارت او، يکى از پيروان حضرت   خان را آشکار و عيان مى

خاطر ايمانش شهيد کنند. يکى از دوستانش که با   خواستند به  باب را مى
دربار رابطه داشت، از تقى خان خواست که واسطه شود و مانع اين جنايت 

حضورش ببرند. پس از   ا بهگردد. تقى خان دستور داد آن شخص ر
باب" را انکار کند. آن مؤمن فداکار  محّمد  علىمالقات، از او خواست که "

را؟ تقى خان  محّمدرا يا  علىاو گفت: کدام يک را انکار کنم؟   در پاسخ به
از اين پاسخ سخت غضبناک شد و دستور داد گردنش را بزنند. ميرغضبان 

همين   تّجار محبوب شيراز بود، به دائى حضرت باب که از چنين نمودند.
بنابر آيات قرآن، کشتن تنها  شهادت رسيد.  صورت، به دستور تقى خان، به

نَما َقَتَل الناَس ...َمن َقَتَل َنْفًسايکنفر مانند کشتن جميع نوع بشر است.  َفَكا
  .)٣٢(سوره مائده، آيه  َجِميًعا

  
   گناه شد، و زيباترين و   نامند، کسى که موجب کشتار هزارها نفر مردم بى  مى کبيراسکندر را نيز

 آتش کشيد.  ترين کاخ جهان، کاخ هخامنشى، را به  باشکوه
  ٧۵٠رت باب و يکى از پيروان جوان و فداکارشان (محّمدعلى زنوزى) دوبار مورد هدف حض 

انگيز در برابر   هدف نخورد. اين رويداد شگفت  ها به  کدام از گلوله  گلوله قرار گرفتند. بار اّول هيچ
  .و در مراجع بهائى و غير بهائى هر دو ثبت شده ر تماشاچى انجام گرفتهزارها نف
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  "جّن و شيطان" يعنى چه؟
نام ميرزا   بسيار داشته و دارد، از جمله دو يار و همکار بهآئين بهائى دشمنان 
ازل و سيّد محّمد اصفهانى که در زمان حضرت بهاءاهلل   يحيى، معروف به

برد. براى   رمز و اشاره ياد مى  زيستند. از اين دو همکار نيز قرآن مجيد به  مى
" ِانس" و "نّ جِ آنها، در ابتدا الزم است با دو واژه "  اهى از آيات مرتبط بهگ  آ

آشنا شويم. استعمال اين دو واژه يکى از اسرار بزرگ قرآن بوده و هست، 
خاّصه کلمه "جّن" که در طى قرون و اعصار موجب کنجکاوى و تفّحص 

بينيم منظور از "جّن" چيست و چه تفاوتى با "انس" دارد؟   بسيار بوده. به
ت که "اجنّه" معناى اصلى "جّن" پنهان بودن است. اعتقاد بر اين اس

موجوداتى هستند با شعور که از چشم ما پنهانند. حضرت عبدالبهاء در 
  اند:  اى پرده از روى اين واژه اسرارآميز برداشته  نامه

مان و انکارشان ينفوسى هستند که ا[قرآن]  فرقان هدر آيه مبارک مراد از جنّ 
يرونکم  :فرمايد  ىست که ما اين .موجودى است پنهان جنّ . مستور و مخفى است

مان و يولى ا ،لعندو مطّ  مان و ايقان شما واقفيا  هيعنى آنان ب .حيث ال ترونهم من
  ٤٦ [است]. ايقان آنان در نزد شما پنهان

شمار روند؟ بعضى از   " بهجنّ از چه جهت مردم عادى ممکن است "
کوشند که درونشان را از ديگران   عللى که خود دانند، پيوسته مى  مردمان، به

دهند،   پنهان دارند. اگر سؤالى از آنها بپرسيد، با اکراه جواب کوتاه مى
انگار از نشان دادن درون خود بيم دارند. اين مردمان غالبًا گرفتار شک و 

مراتب بلند ايمان و ايقان نيستند. زيرا شجاعت،   وصول به  اند و قادر به  شبهه
لوازم اصلى  صراحت، صداقت، و شّفافيت، توأم با خرد و حکمت، از

کاران نيز بکار رفته.   گونه پنهان  اين  " در اشاره بهجنّ اند. واژه "  ايمان و ايقان
  ).١٢:٢٦- ٢٧( بنابر گفتار قرآن، طينت انسان و جّن بکلّى متفاوت است

  فرمايند:  حضرت باب "جن" را چنين تعريف مى
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  ٤٧الجّن من استجّن فيه نار النّفى.
  انکار پنهان باشد.جّن کسى است که در او آتش 

" و وـگ  هـتـسـّکار، "آهـه مـود کـش  الق مىـانى اطـمردم  هـ" نيز بانـيطــش"واژه 
  کارند:  پنهان

ْيَطانِ  ْجَوى ِمَن الشَما النن١٠سوره مجادله، آيه   .ا  
  کار شيطان است. نجوىٰ 

دل   سادهبينند، اّما مردم   لوح را مى  شيطان و ياورانش، زودباورِى مردم ساده
  خبرند:  از مکر پنهان در دل شيطان و ياورانش بى

  ٢٧سوره اعراف، آيه   .انُه َيَراُكْم ُهَو َوَقِبيلُُه ِمْن َحْيُث َال َتَرْوَنُهمْ 
  بينيد.  شما آنها را نمى بينند و حال آنکه  او و ياورانش شما را مى

باطن   و به دارند، انسانظاهر صورِت   بعضى از مردمان دو صورت دارند. به
  :جنّ سيرِت 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٨.اند  هجْ برخى صاحب دو وَ 

  شّفافيّت متمايلند؟  کارى و گروهى ديگر به  پنهان  چرا گروهى از مردمان به
گناه  خواهند در تاريکى  کاران] از نور آسمانى نفرت دارند، چون مى  مردم [پنهان

آلودشان ديده شود و   شوند، مبادا کارهاى گناه  نور نزديک نمى  کنند. پس به
آيند تا همه   سوى نور مى  سزاى اعمالشان برسند. ولى درستکاران با شادى به  به
  کنند، پسنديدۀ خداست.  بينند که آنچه مى  به

  )٢٠-٢١، آيات ٣حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

  
   ٰاى براى   را وسيله گوئى  آرامو  گوئى  کمکه  استکسانى   به اشاره اين آيه: آهسته حرف زدن. نجوى

حرفه   برند. کسانى که به  هاى شوم و ناپسند خود بکار مى  پنهان داشتن درون خود و اجراى نقشه
  کارى است.  گوئى و پنهان  مشغولند، از اين هنر بهره وافر دارند. رمز موفقيت آنها در کمجاسوسى 

نمايد. زشت را زشت و زيبا   آئينه برترين نماد راستى و درستى است. هر چه را آنطور که هست مى
  دهد. بايد صداقت و شفافيت را از آئينه بياموزيم.  را زيبا جلوه مى
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کارى و دوروئى در   رود که شيوه پنهان  مى " در مورد کسانى بکارِاْنسواژه "
نيست. اين مردمان در مدارج و مراتب مختلف ايمان قرار دارند طينت آنها 

دين و ايمان باشند. وجه مشترک آنها صراحت   و حتّى ممکن است بى
لهجه و توافق بين ظاهر و باطن آنهاست. دوست را دوست، و دشمن را 

  خوانند.  دشمن مى
انيّت ما شّفافيّت ماست. هرچه شّفافيّت ما بيشتر، انس  انسانيّت ما مرتبط به

کـارى،   پنهـان  هـه بـرچـهگى ما بيشـتر، انسـانيّت ما بيشـتر. رنـه يکـرچـتر. هـبيش
"جنّيت"   تر شويم، از "انسانيّت" دور، و به  دوروئى، و نيرنگ و ريا نزديک

  ايم. بنابر گفتار حضرت عبدالبهاء:  تقرّب جسته
  ٤٩.ع فضائل انسانى استيصدق و راستى اساس جم

  توان ساخت؟  بدون پايه و اساس مىآيا بنائى را 
  حضرت بهاءاهلل  ٥٠.آن  هب اّول انسانيّت انصاف است و جميع امور منوط

دعوت نمود.  عدل و انصاف  اين عبد از اّول ايّام الى حين اهل ايران را به
اين دو صفت مبارکه مزيّن نباشد، از [نوِع] انسان   الحقيقه هر نفسى به  فى

  حضرت بهاءاهلل  ٥١محسوب نبوده و نيست.

  "انصاف" گرويد؟  توان به  آيا بدون "صداقت" مى
اند، انسان نيستند. واژه "انسان"   بهره  بنابر اين، کسانى که از صداقت بى

تنها در مورد کسانى صادق است که از حّد اقِل انسانيت يعنى صداقت 
  

  قانون است،   غالبًا مرتبط به عدلدانستن تفاوت آنها مشکل است.  فرق عدل و انصاف چيست؟
روابط فردى ميان   مرتبط به انصافاين معنا که همه مردمان در برابر قانون يکسانند.   به

شخص نيازمند بيشتر اعطا شود. اگر يک تّکه نان را   هاست. الزمه انصاف اين است که به  انسان
فرد گرسنه بيشتر بدهيم، اين انصاف   ، اين عدالت است. اگر بهبين دو نفر به تساوى تقسيم کنيم

 است.
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برخوردار باشند. شايد بهمين سبب در قرآن صفت کذب مورد تأکيد بسيار 

  شوند:  گرفته. مثًال منکراِن موعود، دروغگو خوانده مى قرار
ِبينَ ...َواَذا الرُسُل اقَِّتْت ...انَما تُوَعُدوَن لََواِقعٌ ...َواْلُمْرَسَالِت ُعْرًفا ِّلُْمَكذِّ .َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل

  ١, ٧, ١١, ١۵سوره مرسالت، آيات   
شما وعده داده شده   ...آنچه به(دو موعود عصر ما) پياپى فرستادگانِ   سوگند به

واى بر مردمانى که در رسد...وقت ظهور آن فرستادگان خواهد رسيد...  مىوقوع   به
  !شوند مشغول دروغ پردازى  به آن روز

نمايد:   خداوند در قرآن مجيد بارها اين سؤال را براى بيدارى ما عنوان مى
  نمود؟"توان تصّور   خدا مى  "آيا ظلمى بزرگتر از دروغ بستن به

ْدِق اْذ َجاءُه الَْيَس ِفي َجَهنَم َمْثًوى  َب ِبالصِّ ِه َوَكذن َكَذَب َعلَى اللْظلَُم ِممَفَمْن ا
َق ِبِه اْولََِٔك ُهُم اْلُمتُقونَ  ْدِق َوَصد ِّْلَكاِفِريَن َوالِذي َجاء ِبالصِّ لَُهم ما َيَشاءوَن ِعنَد  ل

  ٣٢- ٣٤سوره زمر، آيات   .ْلُمْحِسِنينَ َربِِّهْم َذِلَك َجَزاء ا
کسى که حقيقت را —شمرد  تر از کسى که پروردگار را دروغگو مى  پس کيست ظالم

نيست؟  (منکران) خواند؟ آيا دوزخ منزل و مأواى کافران  پس از شنيدن، دروغ مى
پذيرند، از گروه پرهيزکارانند. آنچه بخواهند نزد   آنان که صادقند وحقيقت را مى

  سيرت است.  پروردگارشان بيابند. اين پاداش مردم نيک

ترين   ترين و متداول  اى دارد؟ آسان  انکار موعود با دروغ گفتن چه رابطه
ديگران. جز از اين راه هرگز موعود   خود است، نه به  ها، دروغ گفتن به  دروغ

ز تواند بهتر ا  کس نمى  توان انکار نمود. بنابر َمَثلى "هيچ  پروردگار را نمى
  خودمان ما را فريب دهد."

مردم   ) و در درجه اّول اشاره به٣٤:٤١" در قرآن منفى است (جنّ تصوير "
آورند، اّما از   شمار مى  شعور و نادانى است که خود را از گروه مؤمنان به  بى

 پيشوايان مّکارى  " در درجه اّول اشاره بهشيطاناى ندارند. و "  ايمان بهره
هاى خودخواهانه   هدف  است که از ايماِن اين مردم نادان براى رسيدن به

  " است:مکر" بهتر از "کفر  برند. در نظر پروردگار "  خود بهره مى
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خانه ساکن شو يم ر مباش. درباش و ماکِ  را مباش. کافِ ياصحاب نار باش و اهل ر
  حضرت بهاءاهلل  ٥٢...تزوير مرو چۀو در کو

شود از همکارى   نام دين در عالم حادث شده و مى  آنچه بدبختى و بال به
بوده و هست. هرگاه اين دو گروه يار و همکار —شيطان و جن—اين دو گروه

وجدان، اين پيروان   شود. پيشوايان بى  شوند، قدرت آنها صد چندان مى
هاى خود بکار   هدف  شعور و نادان را مانند اسلحه براى رسيدن به  بى
کنند،   تّکه مى  گناه را با بمب تّکه  و مردم بى برند. کسانى که خود  مى

اين دو گروه از   مصداق اين گفتارند. آخرين سوره قرآن تمامًا مرتبط به
  مردمان است.

آموزد که براى   آيه است، خداوند بما مى ٧در نخستين سوره قرآن که شامل 
و در دعا پردازيم.   يافتِن راه راست بايد دست نياز و بندگى برافرازيم و به

دهد که از شّر مردم   آيه است، بما تعليم مى ٦آخرين سوره قرآن که شامل 
بايد باو پناه بريم. زيرا کسب ارمغان ايمان و حفظ آن، تنها  کار و مّکار  پنهان
  پذير است.  يارى و فضل و رحمت يزدان امکان  به

صفاتى   ها به  معناى ظاهر گرفت. اين واژه  را نبايد به شيطانو  جنّ هاى   واژه
شوند. اّما هر   کنند که در بسيارى از مردمان کم و بيش يافت مى  اشاره مى

که تنها خداوند —کارى و عدم صداقت و تزوير از حّدى  انسانى که در پنهان
تجاوز نمايد، از نظر يزدان، از حّد انسانيّت پاى —اه استگ  آاز آن حّد 

مرتبه   بود، سپس در تزوير بهبيرون نهاده. مثًال ابليس در آغاز از گروه اجنّه 
  ).١٨:۵٠شيطان رسيد (

در هنگام ظهور پيامبران، مردمان از انسان گرفته تا جّن و شيطان، همه 
  خيزند:  مخالفت با آن فرستادگان برمى  به
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نِس َواْلِجنِّ يُوِحي َبْعُضُهْم الَى َبْعضٍ  ا َشَياِطيَن اال َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدو 

  ١١٢سوره انعام، آيه   .ُزْخرَُف اْلَقْوِل ُغرُوًرا َولَْو َشاء َربَك َما َفَعلُوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَترُونَ 
چه انسان و —اين چنين اجازه داديم که براى هر پيامبرى دشمنانى از گروه شيطان

خداوند  اگر نمايند. مردمان القا  ظاهر شوند و سخناِن فريبنده و نادرست به—چه جنّ 
  هاى خود واگذار.  چنين کارى قادر نبودند. آنها را در دروغ  خواست، به  نمى

 شه ظلمتيرا هميز .هم بلند شد طانينداى ش ،هر وقت نداى الهى بلند شد
خواهد   ىم جهل ،دينما عدل مقاومت خواهد  ىظلم م ،خواهد مقاومت نور کند  ىم

  حضرت عبدالبهاء  ٥٣.ديمقاومت علم نما

  فرمايند:  ظهور شيطان در اين عصر اشاره مى  بهاءاهلل بارها بهحضرت 
  حضرت بهاءاهلل  ٥٤.قد ارتفع نداء الرّحمن و عن ورائه نداء الّشيطان

  يقين نداى يزدان بلند شد و از پِس آن نداى شيطان.  به
تمّسک و تشبّث  انواع مکر و خدعه  هستند و به ون بوده ين در کمياطيش

  بهاءاهللحضرت    ٥٥...نمايند

٥٦.نمايند  حّق ناس را گمراه نموده و مى اسم  هن بوده و هستند و بين در کمياطيش

  حضرت بهاءاهلل  

قل قد ظهر الّشيطان بشأن ما ظهر شبهه فى االمکان و کذلک ظهر جمال 
  حضرت بهاءاهلل   ٥٧.الرّحمن

طورى نمودار شده که شبهش را عالم نديده. ظهور پروردگار نيز   بگو! شيطان به
  چنين بوده.

الّشيطان ولو يکون على صورت   الرّحمن فاعلم بانّه هو  وان يمنعک احد عن سبيل
  حضرت بهاءاهلل  ٥٨االنسان.

صورت   يقين بدان که شيطان است، ولو به  اگر کسى تو را از راه يزدان باز دارد، به
  انسان باشد.

بينا از  نامِ  روشنائِى   هو ب ،اه باشيدگ  آ اند گاهان ايستاده  ريمنان در کميناه !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩.ها خود را آزاد نمائيد تيرگى
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وسواس شيطان از عرفان مظهر رحمن [فرستاده يزدان]   در هر ظهور اکثر ناس به

  حضرت بهاءاهلل  ٦٠ايّام فانيه از حيات ابديه باقيه محروم گشتند.  محروم ماندند و به

ذکر ازلى ندا   هنمايد و سامرى ب  ىدعوت م اسم رحمن  هطان بيدر اين ايّام ش
  حضرت بهاءاهلل  ٦١.س مشغول گشتهينهايت تلب  هب سيو ابل .کند  ىم

شود از جانب   اسم دين در عالم حادث شده و مى  بيشتر مشکالتى که به
ايمان،   ظاهر انسان است. اين متظاهران به  هاى به  ها و "جّن"  "شيطان"

در آئين بهائى، اين دورويان  هاى يزدان بوده و هستند.  دشمنان داخلى آئين
عهد   وفادارى به  شوند. زيرا تعهد خود را به  گويان "ناقض" خوانده مى  و دروغ

هاى پروردگار در اعصار   شکنند. موجب انشعاب آئين  و ميثاق الهى مى
  اند.  گويان، متظاهران، و دورويان بوده  گونه دروغ  پيشين، اين

 همکارن دو دشم
  آئين بهائى و سرسخت

نما داشته، اّما آنها بنابر   هاى انسان  ها و جنّ   بهائى نيز سهمى از شيطان آئين
اند. در بين آنها   هاى شوم خود باز مانده  اراده يزدان، از اجراى نقشه

است. قرآن کريم، آن  ازل  تر و مهمتر از همه ميرزا يحيى، معروف به  معروف
 ش، سيّد محّمد،ارمکّ  طلب و يار  جاه گنجينه ذخائر و اسرار، از اين مرد

چندين بار نام برده است. پيش از بررسى آن آيات، الزم است از چند 
  اه باشيم:گ  آنکته 
ميرزا يحيى برادر ناتنى حضرت بهاءاهلل بود که هم از جانب حضرت  •

باب و هم از جانب حضرت بهاءاهلل مورد فضل و عنايت بسيار قرار 
  

  " شد.شام ازل" خواندند، اّما سرانجام، "صبح ازلميرزا يحيى را پيروانش " 
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ورزيد، و   موعود حسادت مىآن   حال قانع نبود، و به  گرفت. با اين

 مانند شيخ عبدالحسين طالب مقام و قدرت بيشتر بود.
تحريک مردى مّکار بنام سيّد محّمد، با حضرت بهاءاهلل   سرانجام به •

 مخالفت ورزيد و خود را موعود زمان اعالن نمود.
اوقات با مهارت بسيار  بيشترترسيد و   جانش سخت مى  ازل از خطر به •

 داشت.  خود را پنهان مى
بينيم قرآن مجيد درباره او، و محرک مّکار و مددکارش، سيّد محّمد   حال به

  دهد:  چه خبر مى
ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  ْتَبَعُه الش  الِذَي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانَسلََخ ِمْنَها َفا .َواْتُل َعلَْيِهْم َنَبا

  ١٧۵سوره اعراف، آيه   
او داديم، اّما او آنها را نديده را بگو که ما آيات خود را ببراى آنها خبر کسى 

  در پى او افتاد، و از گمراهان شد. شيطانگرفت. سپس 

دهد که داستان کسى در ميان است که با آيات الهى   آيه پيش نشان مى
مستقيمًا سروکار داشته. ميرزا يحيى از همان آغاز آيات بسيار از دو موعود 

داشت و مّدتى رياست پيروان حضرت باب را بر عهده   عصر ما دريافت مى
 فکر در آغاز همان از و نداشت ايمان آيات آن  به ،اينحال داشت. با

رسيدن آمد. براى   تنهائى از عهده اين کار بر نمى  . اّما بهبود رياست
مشّوق و محرکى بود که هم باو جرأت و اميد دهد و   هايش نيازمند به  هدف  به

ريزد. در اين ميان مردى پيدا شد که آنچه را يحيى الزم هم برايش نقشه 
  داشت، همه يکجا در او جمع بود.

شيطان که جز در عالم خيال و تصّور وجودى ندارد، از چند مهارت 
  برخوردار است، از جمله:
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 کارى  پنهان •
 تبحر در مکر و حيله •
 نظر و زودباور  وسوسه در روح مردم کوته •

يکجا در خود در حد کمال داشت و در يارى و  اها ر  سيّد محّمد اين مهارت
همکارى با يحيى، با مهارت بسيار آنها را بکار بست. اگر وسوسه سيّد 

نمود. همکارى اين دو   محّمد در کار نبود، شايد ميرزا يحيى اّدعائى نمى
يار، مانند آميختن دو زهر خطرناک، نيروى سّميت آنها را صد چندان نمود. 

عهده گرفت و سيّد محّمد نقش   " را بهجنّ زل نقش "در اين ماجرا، ا
ترين   کامل  يارى يکديگر، اين دو نقش را به  " را. اين دو يار بهشيطان"

  صورت در صحنه روزگار آشکار نمودند.
تحريک سيّد محّمد، يحيى چند نقشه براى قتل حضرت بهاءاهلل   از جمله به

  مقصود نرسيد:  موقع اجرا گذاشت، اّما به  به
  ٦٢.بر قتلم قيام نمود ،ت فرمودميرحمت ترب [دسِت] يدِ   هب...را کهى نفس

  حضرت بهاءاهلل  

او نام حضرت باب را بر آن  نمود،  مى القا يحيى ميرزا  به محّمد سيّد آنچه
رت ـضـحداد.   ت مىـالـته اصـوشـآن ن  هـرت، بـضـِر آن حـا ُمهـت و بـذاشـگ  مى

اند، از   محّمد، لقب "شيطان" را بکار بردهسيّد   بهاءاهلل، گاهى در اشاره به
  جمله در اين آيات:

 [ُمهر] خاَتِم   نمايد، نوشته و به  شيطان [سيّد محّمد] باو [يحيى] القا مى چه هر
  حضرت بهاءاهلل  ٦٣نموده. مختوم حضرْت 

و براى رياست ظاهره چه مقدار مفتريات  ،ودهمآن شيطانى که او...را اغوا ن
  حضرت بهاءاهلل  ٦٤حّق داده.  نسبت به

  ادامه دهيم: سوره اعرافبررسى بقيه آيات   به
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َولَْو ِشَنا لََرَفْعَناُه ِبَها َولَـِكنُه اْخلََد الَى االْرِض َواتَبَع َهَواُه َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكلِْب ان 

بُوْا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص  َتْحِمْل َعلَْيِه َيْلَهْث اْو َتْترُْكُه َيْلَهث ذِلَك َمَثُل اْلَقْومِ  ِذيَن َكذال
  ١٧٦سوره اعراف، آيه   .اْلَقَصَص لََعلُهْم َيَتَفكرُونَ 

اين دنيا گرايش   نموديم. اّما او به  خواستيم مقام او را با آن آيات بلند مى  اگر مى
 او  سگى تشبيه کرد که اگر به  توان به  يافت و از هواى نفسش پيروى نمود. او را مى

آورد، و اگر رهايش کنى، باز هم زبانش را بيرون   ىحمله کنى، زبانش را بيرون م
  آورد.  مى

، کتاب بديعمورد مطالعه قرار داديم. در  ١٠قسمتى از آيه پيش را در فصل 
  فرمايند:  حضرت بهاءاهلل رابطه آنرا با ازل تصديق مى

ب ان تحمل عليه انک انت الّذى ذکرت فى کتاب القبل بقوله تعالى: کمثل الکل
  حضرت بهاءاهلل  ٦٥يلهث او تترکه يلهث.

يقين تو کسى هستى که ذکرت از قبل در کتاب (قرآن) شده است. متعالى است   به
، چه باو آورد  گفتارش: (َمَثِل او) ماننِد َمَثل سگى است که زبانش را بيرون مى

  حمله کنى، چه نکنى.

تابع نفس و هوٰى بود، آيه پيش دقيقًا وصف حال ميرزا يحيى است. او 
عّزت و راحت اين دنيا گرايشى شديد داشت و لياقت آنهمه لطف و   به

اهش سازند، ثمرى گ  آعنايت را نداشت. هر چه ديگران کوشيدند که 
يار و ياور   اعمال شوم خود ادامه داد، و سرانجام بى  نبخشيد. تا پايان عمر به

  در نهايت نااميدى اين جهان را ترک گفت.
دهند که   دّوم آيه پيش و دو آيه بعد از آن در سوره اعراف نشان مى قسمت

دهند که از   هدايت و ايمان است. آن آيات بما پند مى  خبر قرآن مرتبط به
  سرنوشت اين دو يار و همکار درس عبرت گيريم:

بُواْ  الِذينَ  اْلَقْومِ  ذِلَك َمَثلُ  ُهمْ  اْلَقَصَص  َفاْقُصصِ  ِبآَياِتَنا َكذرُونَ  لََعلَيَتَفك.  
  ١٧٦ آيه اعراف، سوره  
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مردمانى است که آيات ما را دروغ انگاشتند. پس اين  (سرنوشت) اين وصف

  تفکر پردازند.  شايد به بياموزآنها   را به ها  داستان

بُوْا ِبآَياِتَنا َوانُفَسُهْم َكانُوْا َيْظِلُمونَ  ِذيَن َكذ١٧٧سوره اعراف، آيه   .َساء َمَثًال اْلَقْوُم ال  
خود ستم روا   چه شوم است سرنوشت مردمانى که آيات ما را انکار نموده، به

  دارند.  مى

ْولَـَِٔك ُهُم اْلَخاِسرُونَ    ١٧٨سوره اعراف، آيه   .َمن َيْهِد اهللُ َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن يُْضِلْل َفا
را گمراه نمايد (اجازه هر که را خداوند هدايت نمايد، هدايت يافته، و هر که 

  کاران است.  گمراهى دهد) از زيان

آورد که بدون هدايت الهى و کتاب   ميان مى  سوره حج نيز سخن از کسى به
  کند:  آسمانى، مردمان را گمراه مى

ِفِه ِليُِضل َثاِنَي ِعطْ  َوِمَن الناِس َمن يَُجاِدُل ِفي اللِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مِنيرٍ 
َمْت  ْنَيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحِريِق َذِلَك ِبَما َقد ِه لَُه ِفي الدَعن َسِبيِل الل

ِّْلَعِبيدِ  َيَداكَ  ٍم ل َه لَْيَس ِبَظالالل ن٨-١٠سوره حج، آيات   .َوا  
ى و کتاب روشن، با خدا در بين مردمان کسى هست که بدون علم و هدايت اله

شمرد تا مردمان را از راه   د. خود را بزرگ مىپرداز  مجادله مى  (درباره امر خدا) به
خدا منحرف سازد. در اين دنيا براى او رسوائى و ذلّت مقّدر شده و در روز رستاخيز 

اى. پروردگار   عذاب آتش. اين کيفر اعمالى است که تو از پيش مرتکب شده
  ظلم ننمايد.بندگانش   به

  آيات پيش نيز وصِف حاِل ميرزا يحيى است:
 کتاب آسمانى هم نداشت.بهره بود،   و هدايت الهى بى علم هديه از •
 حال خود را بزرگ شمرد و اّدعاى پيامبرى نمود.  با اين •

  
  راه خطا رفتن، يا راه راست را يافتن، هر دو در دست خداست، اّما بنابر ميزان عدل الهى، که   به

شايستگى و لياقت انسان است.   ايمان و انکار هر دو مرتبط بهاه نيست. گ  آاحدى از آن ميزان 
تفصيل در پايان   خداوند همواره حامى مردمان اليق، و مانع مردمان نااليق است. اين مطلب به

  اين کتاب بحث شده.
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 گروهى از مردمان را گمراه کرد. •
 ذلّت افتاد و با خّفت از اين جهان برفت.  در پايان عمر به •

هر بزرگى بزرگتر  زفرمايند يحيى در "دعوى و اّدعا" خود را ا  بيان مىدر اين 
 شمرد، اّما در عمل از هر کوچکى کوچکتر بود:  مى

  ٦٦در دعوى و اّدعا اکبر من کل کبير، و در ظهور و فعل اصغر من کل صغير.
  حضرت بهاءاهلل  

يعنى  "ِكَتاٍب مِنيرٍ   دهند که "  آيات پيش، از سوره حج، از شخصى خبر مى
دهد که شخص مورد نظر   کتاب آسمانى ندارد. اين نکته شهادت مى
آوردن چنين کتابى هستند.   اّدعاى پيامبرى نموده، زيرا تنها پيامبران قادر به

شخص   دهد که اين آيات به  نشان مى—دستهاى تو—"َيَداكَ استعمال واژه "
  اند.  خاّصى مرتبط

آورد که با   ميان مى  به و نفردهمين سوره، چند آيه بعد، ناگهان سخن از 
يَُجاِدُل ِفي خيزند. در آيه پيش شخص مورد نظر با "  دشمنى برمى  پروردگار به

کند) معرفى شده، در آيه بعد، دو نفر مورد نظر   " (با خدا مجادله مىاللهِ 
کنند)   " (با خدا دشمنى مىاْخَتَصُموا ِفي َربِِّهمْ (ميرزا يحيى و سيّد محّمد) با "

  اند:  شده معرفى
َعْت لَُهْم ِثَياٌب مِّن نارٍ    ...َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم َفالِذيَن َكَفرُوا قُطِّ

  ١٩سوره حج، آيه   
لباسى از  پروردگارشان دشمنى نمودند. آنان که کفر ورزيدند باکه  اند  دو دشمناينها 

  آتش خواهند پوشيد...

 ".قيام کرد(گناهان)  جميع مناهى  در اين ايّام بهفرمايند "  ى مىيدرباره ميرزا يح
 را در عالم اخرٰى نشان کشرى و محيميرزا يح افزاى  سرنوشت غم سپس
  :دهند  مى
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  حضرت بهاءاهلل  ٦٧لذا اطردناهما و ترکناهما فى عذاب الّسعير.

  بنابراين آنها را هر دو طرد نموديم و در عذاب دوزخ رها کرديم.

فرمايند، کسى که با خدا در جنگ است، مردمان خداى   مىدر اين بيان 
  اند:  خود نموده

  حضرت بهاءاهلل  ٦٨ايد.  نفسى را که محارب با حّق است، او را رّب اخذ نموده

  حضرت بهاءاهلل  ٦٩قال انا ربّکم االعلى.
  (ازل) گفت: "من پروردگار بلندپايه شما هستم."

ميان آمده که در دل   سخن از کسى به ،١١٤سوره  قرآن، در آخرين سورۀ
کند. اين آيه در مورد همه دشمنان   مردمان، چه جّن و چه انسان، وسوسه مى

  کند، بخصوص ميرزا يحيى و سيّد محّمد:  آئين يزدان صدق مى
  ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخناسِ  الَِه الناسِ  َمِلِك الناسِ  قُْل اُعوُذ ِبَربِّ الناسِ  ِذي ال

  ١- ٦سوره ناس، آيات   .ِمَن اْلِجنِة َو الناسِ  يَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر الناسِ 
پروردگارى که فرمانرواى مردمان وخداى —برم  پروردگار عالميان پناه مى  بگو! به

هاى   کار. کسى که در دل  گِر پنهان  برم) از شّر وسوسه  او پناه مى  آنان است. (به
  کند.  وسوسه مى—چه جّن، چه انسان—مردمان

  نيز در مورد او صادق است: و حضرت بهاءاهلل گفتار از حضرت باب دو اين
يا ذکراهلل قل اعيذوا انفسکم باهلل من شرالوسواس الّذى يوسوس فى صدور 

  حضرت باب  ٧٠النّاس.
کسى که در دلهاى —"وسواسبگو! نفِس خود را از شّر "مردمان)   " (بهذکر خدااى "

  خدا پناه دهيد.  به—کند  مردمان وسوسه مى
٧١وسوسه مشغول است محفوظ دار.  خود را از وساوس خناس که در بين ناس به

  حضرت بهاءاهلل  

دارد، با اين تفاوت که  ١١٤نيز شباهت بسيار با سوره  ١١٣موضوع سوره 
  کند:  حسد اشاره مى  به
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  ۵و  ١سوره خلق، آيات   .ِمن َشرِّ َحاِسٍد اَذا َحَسدَ ...قُْل اُعوُذ ِبَربِّ اْلَفلَقِ 

  ورزد.  پروردگار سحرگاه...از شّر حسودى که حسد مى  برم به  بگو! پناه مى

ميرزا يحيى در اجراى مقاصد شومش نسبت  کشايد مهمترين محرّ 
  حضرت بهاءاهلل و پيروانش، حسادت بود.  به

 را احصا اراده نمايند که حسد و بغضاى نفسش [عالم] ابداع اگر جميع اهلِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٧٢.جميع خود را عاجز مشاهده نمايند ،کنند

 لّ ن غِ يتا حال چن...از اّول بناى وجود عالم...ده کهيحسدى وز ۀدر اين ايّام رائح
  حضرت بهاءاهلل  ٧٣.و حسد و بغضائى ظاهر نشده [کينه]

  حضرت بهاءاهلل  ٧٤.ده نشدهياست و جاه ديشبه اين نفس در حّب ر ،ابداع در

رتبه شيطان سقوط   ام فرشتگان رسيد، اّما پس از چندى بهمق  ميرزا يحيى به
  :نمود. داستان ابليس وصف حال و مآل اوست

َواْذ قُْلَنا ِللَْمَالَِٔكِة اْسُجُدوا ِالَٓدَم َفَسَجُدوا اال اْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن اْمِر 
اِلِميَن َبَدًال َربِِّه اَفَتتِخُذوَنُه َوُذرِّيَتُه  َس ِللظِب ْوِلَياء ِمن ُدوِني َوُهْم لَُكْم َعُدوا.  

  ۵٠سوره کهف، آيه   
 ،همه سجده نمودند .(موعود) سجده کنند "آدم"  فرشتگان گفتيم به  هنگامى که به

او و  ،مگر ابليس که از اجنّه بود. او از امر پروردگارش سرپيچى نمود. آيا شما
گيريد، و حال آنکه آنها از دشمنان شما   دوستى مى  من بهجاى فرزندانش را ب

  کنند.  انتخاب مى )جاى خداب( ىهستند؟ مردم ظالم چه جانشين بد

  هاى آيه پيش همه در مورد يحيى تحّقق يافت:  نشانه
اى" بود که در برابر   يحيى ميان پيروان حضرت باب تنها "فرشته •

 حضرت بهاءاهلل اظهار بندگى ننمود.
  

  شمرند:  يحيى را با ابليس برابر مى ،در اين بيان، حضرت بهاءاهلل  
و لذا  .وجهى هلل رّب العالمين کما اّدعى الّشيطان وقال خلصُت جوهَر االنقطاع  هو يّدعى في نفسه
  .لمن المشرکين قبل و لن أسجَد ٔالنّى لو أسجد لغير اهلل ٔالکون اذًا ما َسَجْدُت الٓدم من

 )٣۵٨-٣۵٩(مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   
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رتبه فرشتگان رسيد، اّما نقش ابليس بر عهده گرفت و از   ظاهر به  او به •
 شمار آمد.  گروه اجنّه به

 از امر پروردگارش سرپيچى نمود. •
جاى پذيرفتن موعود، او را دوست گروهى از پيروان حضرت باب، ب •

 خود و حتّى خداى خود دانستند.
  حضرت بهاءاهلل  ٧٥اّن الّذى اتخذوه المشرکون ربًّا النفسهم...

 جاى پروردگارشان برگزيدند.کسى که مشرکين او را ب

جاى گى مرتکب شدند و چه جانشين بدى بآن پيروان چه اشتباه بزر •
 .موعود خدا برگزيدند

و انّا نحن قد امرنا المالئکة بالّسجود الدم الباب فسجدوا المالئکة 
  حضرت باب ٧٦ کلّهم...اّال ابليس ابٰى واستکبر من امرنا.

سجده کنند. آن —است بابکه —آدم  فرشتگان امر نموديم که به  ما به
فرشتگان همه سجده نمودند...جز ابليس. او از امر ما سرپيچى نمود و 

  .خود را بزرگ شمرد

ميان آمده. در بعضى از   در آيه پيش، در نهايت لطافت نام حضرت باب به
اند.   پيامبران بکار رفته  آيات الهى، واژه "آدم" و "انسان" هر دو در اشاره به

پيروان راستين حضرت باب همه فرشتگان بودند. ازل با استکبار و انکاِر 
  فرمايند:  ازل مى  حضرت بهاءاهلل، خود را نمادى از ابليس نمود. در اشاره به

اسمى معروف، و معلّم ملکوت بوده...و بعد يکمرتبه   شيطان در هر آسمانى به
  اءاهللحضرت به  ٧٧رجيم [ملعون] شده.

" هر دو اشاره ذکراهلللقب حضرت باب "  " و بهحزب شيطان" اين آيه به
  کند:  مى



    : دشمنان نقشه يزدان١٢فصل   ٣٨٥
ْيَطاِن اَال ان ِحْزَب  َِٔك ِحْزُب الشَْولِه انَساُهْم ِذْكَر الل ْيَطاُن َفا اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهُم الش

ْيَطاِن ُهُم اْلَخاِسرُونَ  ١٩سوره مجادله، آيه   .الش  
حزب " را فراموش کنند. آنها "ذکراهللها تسلّط يافت و موجب شد که "شيطان بر آن

  کارانند.  ." پيروان شيطان از زيانشيطانند

  نامند:  در اين بيان، حضرت بهاءاهلل پيروان يحيى را "حزب شيطان" مى
  ٧٨از "حزب رحمن" خارج شده و به "حزب شيطان" توّجه نموده...

تربيت يحيى پرداختند، از او انسانى تعليم و   حضرت بهاءاهلل سالها به
ساختند، و اسم و رسم و مقامى باو عطا فرمودند. اّما او قدر نشناخت و از 

دشمنى با موعود يزدان برخاست   خواست. سرانجام به  آنچه داشت بيشتر مى
آمد در راه غصب مقام موعود کوتاهى ننمود. حتّى   و هرچه از دستش مى

ن شد. داستان اسفبار ازل را در اين آيات موجب قتل چند نفر از مؤمنا
  توان يافت:  مى

بقميص  هبشرًا و َزينا الحّق قد أخذنا ترابا و عجنّاه بمياه االمر و صّورنا منه تاهلل
ذکَره و اشهرنا اسَمه بين مٔال أالسماء اذًا قام  فلّما رفعنا .االسماء بين العالمين

  حضرت بهاءاهلل  ٧٩.العزيز العليماالعراض و حارب مع نفسى المهيمن  على

  اين گفتار از حضرت مسيح مناسب حال است:
کارد. مزرعه اين دنياست،   من همان کسى هستم که تخم خوب در مزرعه مى

هاى هرزه پيروان شيطان.   هاى خوب پيروان ملکوت خداوندند، و علف  تخم
درو،  ها کاشت، شيطان است. فصل  هاى هرزه را البالى گندم  دشمنى که علف

  ها هستند.  آئين جديد] فرشته  آخر زمان است، و دروگرها [مؤمنين به
همانطور که در اين حکايت، علفهاى هرزه را دسته کردند و سوزاندند، در آخر 

طور خواهد شد. من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا...مردمان   زمان نيز همين
—ورۀ آتش بريزند و بسوزانندبدکار را از ملکوت خداوند جدا کنند. آنها را در ک

جائى که محِل گريه و فشار دندان بر دندان است [دوزخ]. در آن زمان، 
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—درخشيد هاى نيک در ملکوت پدرم، خداوند، مانند خورشيد خواهند  انسان
  ٣٧-٤٣آيات  ،١٣انجيل متى: فصل   ٨٠بشنويد. داريد، شنوا گوش اگر

  
 شيطان و جنّ  نقش برخى از مردمان است. آزمايش جهان جاى اين
دادۀ يزدان. چه   گزينند، گروهى ديگر نقش فرشتگان و عاشقاِن دل  مى

اندوزند، آنان   کامرانند مردمانى که از اين زندگانى فانى سرمايه جاودانى مى
که ارزش انسان بودن و نقش اين جهان را در سرنوشت جاودانى خود 

  رسند.  شده مى مقام و منزلتى که براى آنها مقّدر  شناسند و به  مى
ت ظاهر شود از َملَك افضل است و دون آن از حيوان انسانيّ   اگر انسان به"

تر از جميع   انسانيت مزين، واّال پست  مقام انسان بلند است، اگر به" ٨١"تر.  پست
قدر و مقام خود عارف شود، جز   اگر انسان به" ٨٢."شود  مخلوق مشاهده مى

 حضرت بهاءاهلل  ٨٣"ر نشود.اخالق حسنه و اعمال طيبه...از او ظاه

انگيز پنج نفر از دشمنان سرسخت دو موعود عصر   در اين فصل داستان غم
ما مورد بحث قرار گرفت. اين دشمنان موجب گمراهى بسيارى از مردم 

هدايت و   دل گشتند. پيشوايان در نظر يزدان مقامى بلند دارند، اگر به  ساده
گمراهى آنها شوند، مجازات شديد حمايت مردمان پردازند. اّما اگر موجب 

 در انتظار آنهاست.
هاى خود بارها براِى نجاِت گناهکاران و   حضرت بهاءاهلل در مناجات

  اند:  هدايِت آنان دعا فرموده
اظهرته بقّوتک و المعرضين على االقبال  اى رّب ايّد الغافلين على االعتراف بما

يّتک و فردانيّتک اى رّب على االقرار بوحدان الى باب رحمتک و المنکرين
اليک و القيام على تدارک مافات عنهم عند تجلّيات انوار  وّفقهم على الرّجوع

  حضرت بهاءاهلل   ٨٤...نيّر ظهورک
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و نّورت افئدة  .اظهرت بيّناتک قل الهى الهى لک الحمد بما انزلت آياتک و

و سمآء و المخلصين بضيآء بيانک اسئلک ببحر فضلک  المقرّبين بنور عرفانک
و المنکرين  ان تؤيّد المعرضين على االقبال...و ما کان مخزونا فى علمک جودک

و االنابة لدى باب عفوک  على االقرار و الغافلين على الرّجوع الى شطر رحمتک
  حضرت بهاءاهلل  ٨٥.العليم الحکيم ار الفّضالالغفّ  انّک انت التّّواب .و غفرانک

اش در نهايت لطف   زبان فرستاده  مهربان، بهدر اين بيان، خداوند بخشنده و 
دهد و با کلماتى   اندرز مى، کريم خان، آن منبع بزرگ گناهان  به و احسان

علم خود غرور نورزد و از فناى   دارد که به  بس دلنشين و زيبا او را متذّکر مى
  وفا و زودسپر درس عبرت گيرد:  اين دنياى بى

ال تطمئن من الّدنيا فّکر فى  .مشهود نه ىدنيا را بقائى نه و طالبان آنرا وفائ
الى  و أين من أراد أن يرتقى .َمْن بنى الَخَوْرَنَق و الّسديرَ  أْينَ  .تغييرها و انقالبها

 .بالعافية و الخير و غدًا ملکه الغيرُ  کم من قصر استراح فيه بانيه فى أالصيل .أالثير
نحيُب  شدوا الزّرقاَء و فى االشراقفى العشّي فيه القهقهُة و  و کم من بيت ارتفع

لَ  .البکاء و أى روح ما راح و أّي ظالم َشِرَب کأَس  أّي عزيز ما ذّل و أّي أمر ما بُدِّ
فاعلم لکّل . عليم و فوق کّل ذى علم. ن بعلوم ظاهره افتخار منمايو همچن. الفالح

و  شه کنيتقوى پ. و لکّل عزيز ِذلّة و لکّل عالم َزلّة صارم کالٌل و لکّل فرح مالل
قلب را از اشارات قوم . اتّقوا اهلل و يُعلّمکم اهلل. دبستان علم الهى وارد شو  هب

چشم اعراض بربند و . و صفات الهى منور شود سماءاات يتجلّ   همقّدس نما تا ب
  حضرت بهاءاهلل  ٨٦...انصاف بگشا بصر

اين مناجات خداى خود روى آرد، با   فرمايند تا به  سپس او را دعوت مى
  جرگه مؤمنان و مخلصان پيوندد:  طلب بخشش نمايد، و به

فرّطُت فى جنبک و اعترضُت على ما نزّل  قل سبحانک اللّهم يا إلهى أنا الّذى
يا إلهى . االبهى ثّم اتّبعُت النّفَس و الهوى و غفلُت عن ذکرک العليّ  من عندک

 ِسْل علّي من شطر فضلک روائحَ العصيان ثّم أرْ  ال تأُخْذني بجريراتى طّهرنى عن
يا إلهى و . المخلصين الغفران ثّم قّدر لى َمْقَعَد صدٍق عندک ثّم الِحقنى بعبادک
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 کلماتک العليا و ال من فوحات قميصک أالبهى محبوبي ال َتحِرْمنى عن نفحات

فّعال لما تشاء و انّک أنت  ثّم أْرِضنى بما نزّل من عندک و قّدر من لدنک انک
  حضرت بهاءاهلل  ٨٧.فور الجّواد المعطى الکريمالغ

اش شناخت. براى   اند که هر درختى را بايد از ميوه  حضرت مسيح فرموده
برادرشان   رفتار ايشان نسبت به  شناسائى حضرت بهاءاهلل، الزم است تنها به

  درجه لطف و محبّت ايشان پى بريم.  ميرزا يحيى نظر اندازيم، تا به
برادر   رويدادى رخ داده؟ برادرى نهايت محبّت را نسبت بهآيا تا کنون چنين 

کوشد، و از هر نوع فداکارى براى راحت   دارد، در تربيت او مى  خود ابراز مى
حال آن برادر پس از چندى، در کمال   ورزد، با اين  و موفقيّت او قصور نمى

ر خيزد. ه  دشمنى و حسد و نفرت و نفاق در برابِر آن برادِر مهربان برمى
کشد، و چند   دارد، بارها براى قتلش نقشه مى  ظلمى را نسبت باو مجرا مى

آستانه   کند و به  رساند، از جمله او را مسموم مى  اجرا مى  ها را به  بار آن نقشه
حّدى که آن برادر مهربان از اثرات سّم تا پايان عمر رنج   رساند، به  مرگ مى

بخشد، در   وجدان را مى  ادر بىحال، آن برادر مظلوم، اين بر  برد. با اين  مى
پرورد. آيا از آغاز   کوشد، و در دامان مهر و محبت خود مى  نجاتش مى

  روزگار تا کنون حتّى شبيه چنين رويدادى رخ داده؟
تاهلل يا اخى لم يکن فى قلبى بغضک و ال بغض احد من الممکنات. اذا فاسمع 

  بهاءاهللحضرت   ٨٨قولى ثم طهر نفسک و ال تکن من الغافلين...
احدى ديگر در دنيا کدورت و   تو و به  خدا! در قلبم نسبت به  اى برادر من، سوگند به

بغضى نيست. پس گفتار مرا بشنو، نفست را پاک و مطّهر ساز و در اين کار غفلت 
  روا مدار...

شرط   به—پايان  آن منبع گناهان بى—فرمايند حتّى براى ازل  در اين بيان مى
  نجات باز است:توبه، هنوز راه 



    : دشمنان نقشه يزدان١٢فصل   ٣٨٩
ولو انه اتى بذنب اثقل عن ثقل السموات واالرضين و لکن لما تموجت ابحر 

وب و يرجع لعل ان يغفره اهلل برحمته التى سبقت تالفضل فى تلک االيام لو ي
  حضرت بهاءاهلل   ٨٩العالمين.

ها و زمين است، اّما چون درياهاى فضل و   تر از آسمان  اگرچه گناهش سنگين
در اين زمان در موج است، اگر توبه نمايد و رجوع کند، چه بسا  بخشش يزدان،

خداوند از روى فضل و رحمتش که بر جهانيان پيشى گرفته، او را مورد بخشش قرار 
  دهد.

خواهند که فداِى گناِه   آسا، حضرت بهاءاهلل از خدا مى  در اين بيان شگفت
  گناهکاران شوند:

ارياح فضلک و تضوعات مسک   ذاتى لذنب مذنبيک الفداء بما عرفت به
اشرقت شمس مواهبک من   الطافک. کينونتى لعصيان عاصيک الفداء الن به

  ٩٠افق عطائک و نزلت امطار جودک.

حضرت بهاءاهلل، آن نور عظمت و جالل خدا، جميع مردمان حتّى دشمنان 
  دادند:  را مورد لطف و محبّت قرار مى

لحاظ   حاضر شوند، کّل را بهذات قدسش، اگر جميع عالم در محضرش   قسم به
  ٩١طراز مکرمت مزيّن نمايد.  عنايت مالحظه فرمايد و جميع را به

نجستم. مع هر نفسى  نفسى برترى  با احدى در امرى افتخار ننمودم و به
گان. با فقرا مثل يبردبار و را ْت يغا  هب قىيو رف ،مهربان مصاحبى بودم در نهايْت 

  ٩٢کمال تسليم و رضا.و عظما در  فقرا بودم و با علما

شايسته است اين فصل را با چند آيه از قرآن که در وصف حال و احواِل هر 
، و مانند شيخ عبدالحسين، کريم خان—منکِر "اثيم" و ستمکار ديگر

 کتاب ايقاننازل شده، پايان دهيم. اين آيات از سوره جاثيه که در —يحيى
  ر ماست:همۀ مردمان بخصوص مسلمين عص  نقل شده، خطاب به
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ِتْلَك آَياُت اللِه َنْتلُوَها َعلَْيَك ِباْلَحقِّ َفِبايِّ َحِديٍث َبْعَد اللِه َوآَياِتِه يُْؤِمنُوَن َوْيٌل لُِّكلِّ 
ْرُه  افاٍك اِثيٍم َيْسَمُع آَياِت اللِه تُْتلَى َعلَْيِه ثُم يُِصر ُمْسَتْكِبًرا َكان لْم َيْسَمْعَها َفَبشِّ

  .مِهينٌ  َواَذا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشْيا اتَخَذَها ُهزًُوا اْولََِٔك لَُهْم َعَذاٌب َعَذاٍب اِليٍم بِ 
 ٦- ٩سوره جاثيه، آيات   

چه گفتارى، جز   خوانيم. پس به  حقيقت براى تو مى  "آنها" آيات الهى است که به
دروغگوى گناهکارى که آيات آوريد؟ واى بر هر   ىگفتار پروردگار و آياتش ايمان م

ورزد، انگار آن آيات را نشنيده.   شنود، سپس در استکبار اصرار مى  پروردگار را مى
شنود، آنها را   عذاب دردناکى خبر ده. و هر گاه از آيات ما چيزى مى  او را به

  گيرد. عذابى خوارى آور در انتظار چنين منکران است.  تمسخر مى  به

چنين   پروردگار، آشکارترين نشانه اختيار و آزادى و هماظهار دشمنى با آئين 
اهى، نقش بزرگى در گ  آقدر ناشناسى انسان است. آن دشمنان، بدون 

  انتشار آئين الهى داشته و دارند.
گرفت، احدى قادر بر تعّدى بر او نبود. کّل در   اگر اراده حّق جّل جالله تعلق نمى

  حضرت بهاءاهلل  ٩٣ضعيف و ذليل.قبضه قدرتش اسيرند و نزد ظهور قّوتش 

توانند امراهلل را   اند که مى  اند و چنان گمان کرده  اهل ارض بسيار غفلت نموده
خدا که هرچه در   معدوم نمايند و يا انواراهلل را اطفاء [خاموش] کنند...قسم به

٩٤شود...کّل عاجزند نزد ظهورات قدرت او.  تر مى  اطفائش سعى نمايند، روشن

  حضرت بهاءاهلل  
اض من کّل معرض مناد لهذا االمر و به انتشر امراهلل و ظهوره بين رقل اّن االع

  حضرت بهاءاهلل  ٩٥العالمين.
کند و   يقين روى برتافتن از جانب هر منکرى، نداى اين "امر" را بلند مى  بگو! به

  دهد.  ظهورش را ميان مردمان انتشار مى

  ٧٣سوره نمل، آيه   .َولَِكن اْكَثرَُهْم َال َيْشُكرُونَ َوان َربَك لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس 
فضل پروردگار تو شامل حال مردمان است، اّما اکثر آنان قدر نشناسند و زبان 

  شکر نگشايند.  به
حضرت عبدالبهاء  ٩٦ايرانيان عنايت فرمود، ولکن قدر ندانستند.  خدا چه نعمتى به



  
  بخش ششم

  وعده ظهور خدا
  

  شامل سه فصل:
 اسم خدا  به آمدن موعود خدا ۀوعد .۱

 روز بزرگ خدا .۲
  خدا و جالل بهاءاهلل: نور خدا و شکوه .۳

  
  حضرت بهاءاهلل  ١آغاز گفتار ستايش پروردگار است.

  ۵سوره عنكبوت، آيه   .ِلَقاء اللِه َفان اَجَل اللِه َالٍٓت َمن َكاَن َيْرُجو 
آن  معينِ  هر كس اميد مالقات با خدا را دارد (بايد صبر كند). زمانِ 

  خواهد آمد.
كتائى ي  هدهم ب  ىشهادت م !مانند من  ىب خداوند کتاياى پروردگار من و 

  حضرت بهاءاهلل  ٢.ستينبوده و ن نىير و معينكه از براى تو وزيا  هو ب تو

نكه از يا  هتو و ب تيّ ت و فردانيّ وحدان  هدهم ب  ىشهادت م! مايما رحيالها كر
  حضرت بهاءاهلل  ٣.ستينبوده و ن براى تو شبه و مثلى





 

 

  
١٣  

  
  وعدۀ آمدن موعود خدا

  اسم خدا  هب

  وصف خدا در آيات
  دو موعود عصر ما

  است: و خدا دوستى هدف و مقصد از آفرينش، خداشناسى
علّت غائى و  براى معرفت و محبّت خود که...انسان را...ممکنات د از خلق کلبع

  بهاءاهلل حضرت  ٤.ار نموديسبب خلقت کائنات بود اخت

  يک راه شناسائى پيامبران، رابطه آنها با خالق آنهاست:
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کسى که از جانب خود سخن بگويد، نيّتش بزرگ داشتن خود است. اّما کسى 
  شمرد.  که از جانب خداست، خدا را بزرگ مى

  )١٨، آيه ٧حضرت مسيح (انجيل يوحنا: فصل   
خالق خود را  ،مانند دو فرستاده عصر ما ،از پيامبران پيشين يک  هيچ

که  اند  در توصيف شکوه و بزرگى خدا، چنان داد سخن داده .اند  نستوده
خاطر اظهار بندگى در برابر   بيان از وصفش عاجز است. حضرت بهاءاهلل به

 را. بهاءاهللاند، نه   را بکار برده بهاءخود تنها واژه   آفريدگار خود، در اشاره به
بيش از صد جلد   پيامبر عصر ما که بهدر هر برگى از آيات و الواِح دو 

  رسند، وصف خدا چون آفتابى درخشان، تابان و نمايان است.  مى
  اى ديگر از حّقانيت اين آئين است:  اين فصل خود نشانه

نابودى از  هر .زنده و پاينده بوده خودى خود  هش پاک يزدان را سزاست که بيستا
  حضرت بهاءاهلل  ٥.نمودار گشتهو هر هستى از هستى او  بود او پديدار شده

عرفا در وادى معرفتش  کلّ  .افته نفسىينشناخته او را احدى و بکنه او راه ن
کى و درِ منزّه است از ادراک هر مُ . رانيا در ادراک ذاتش حيسرگردان و کّل اول

  حضرت بهاءاهلل  ٦.متعالى است از عرفان هر عارفى

  حضرت باب  ٧.ختنشنا حقِ   هب ئست كه بشناسد او را شييممكن ن
وصف ممكنات معروف   هدهم كه تو ب  ىشهادت م !  الها معبودا مسجودا مقتدرا

  حضرت بهاءاهلل  ٨.كار موجودات موصوف نگردى  ذا  هو ب ىنشو

موجود  توئى آن توانائى كه جودت وجود را ه.ت گواهى داديكتائيگاهى بر   هر آ
  بهاءاهللحضرت   ٩.ت را باز نداشتيعطا فرمود و خطاى عباد

  حضرت باب  ١٠اوست متعالى از هر ذکر و ثنائى و مقّدس از هر نعت و مثالى.

وجود   نيازا کريما رحيما ملکا مالکا! همه عباد تواند و از کلمه تو از عدم به  الها بى
آمدند و معترفند بر فقر خود و غناى تو و جهل خود و علم تو و ضعف خود و اقتدار 

  حضرت بهاءاهلل  ١١تو و عجز خود و سلطان تو.
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اى اله ابدى! تو شاهد و گواهى که اين عبد در جميع احيان و اوان جز طالب 
عنايت تو نخواهد بود...اين عبد کجا قابل آن است   رضاى تو نبوده و انشاءاهلل به

که کلماتش مقبول آيد و يا بيانش مذکور شود. نيسِت َبْحت چگونه َعلَِم هستى 
  بهاءاهللحضرت   ١٢برافرازد...؟

  حضرت باب  ١٣ذات ازل، بذاته لن يدرک و لن يوصف...است.

ذات ازل متعالى است از ذکر و اقتران. و آنچه در امکان ممکن، ظهور مشيّت 
مشيّت که در او ديده  ذاتها. و او است کينونيِت   ظهورها، نه به  است، به اّوليه
ر کس از براى او است، از شود اّالاهلل جّل و عزّ و محبوِب ازل جّل و عزّ. ه  نمى

  حضرت باب  ١٤براى خدا است.

شبنمى از درياى بخشش خود آسمان   ستايش بيننده پاينده را سزاست که به
هاى دانائى بياراست...اوست داننده و بخشنده و   ستاره  هستى را بلند نمود و به

  حضرت بهاءاهلل  ١٥اوست پاک و پاکيزه از هر گفته و شنيده...

يا َمْحبُوَب الَبهآِء َوخاِلَق الَبهآِء ال َيَرى الَبهآُء ِلَنْفِسِه اال الَعْجَز َعْن ِذْكِرَك َفَوِعزِتَك 
  حضرت بهاءاهلل  ١٦.َوَثنأَِك َعلَى ما َيْنَبِغْي ِلَعَظَمِتَك َواْجالِلَك 

عّزت تو! اى محبوب بهاء و خالق بهاء. بهاء در نفس خود، آنطور که   سوگند به
  بيند.  و جالل توست، جز عجز چيزى نمىشايسته بزرگى 

بينيد حضرت بهاءاهلل چه وصف زيبائى از عظمت و بزرگى پروردگار اظهار   به
  اند:  فرموده

قلب   هو اگر گويم ب .تو را بيند چگونه ،بصر خود را نبيند ،ئىآبصر در   هاگر بگويم ب
چگونه تو را عارف  ،مقامات تجلّى در خود نشده  هب قلب عارف ،ادراک شوى

  
  روح اعظم الهى، اراده يا خواسِت نخستين، منشأ آفرينش.مشيّت اّوليه : 
  ظهور رسيدن.  : بودن، پديد آمدن، بهکينونيّت  

 : موعود پروردگار مظهر مشيّت و اراده الهى است.اوست کينونيِّت مشّيت
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و اگر بگويم غير  ،بوده تو مقّدس از عرفان موجودات ،اگر گويم معروفى ؟شود
  ١٧.مستور و غير معروف مانى تو مشهودتر از آنى که ،معروفى

اند و   وصف خدا پرداخته  حضرت باب در بسيارى از آيات خود، چنان به
اند که جاى شگفتى   هچنان بندگى و نيستى در برابر آفريننده خود ابراز فرمود

 ١٩٧اسم "مجموعه مناجات" در   اى از اين آيات به  بسيار است. گزيده
چاپ رسيده. آن موعود جوان که در وجودشان "روح اعظم الهى"   صفحه به

چون خورشيد تابان و درخشان بود و هرگز گناهى مرتکب نشدند، در اين 
خود را در برابر  فرمايند و حتى وجودِ   مناجات از پروردگار طلب بخشش مى

  شمرند:  خدا گناه مى
يا الهى اّن علّو احسانک ظاهرة التختلف و اّن عظمة امتنانک ناطقة ال تحتجب 
قد خلقتنى و لم اَُک مذکورًا ِمن قبُل و اَکرمتنى نعمائک ما النستحق بشئى من 

ُمداراَتَک بعد فکّل ما اذکرُ نفسى ما نشَهُد اّال عصياَنُه و ما َنرٰى اّال احساَنک و 
فيا الهى کيَف اذُکر نفسى و َسيّئاته بعد ما کنُت اَعلم اّن وجودى لَدٰى وجهک 
اعظم ذنب الَيشبهه نار فسبحانک يا الهى فبعزّتک و جاللتک و الَحوَل و ال 
قّوة اّال بقدرتک ما احببت فى شأن اّال حبک و ما اَردُت فى وجٍه اّال 

من جريرات العالماِت ِمن َنفسى عّما  وجهک...فآٍه آٍه عّما يحصى الکتاُب 
يحکى من دون فطرة توحيدک َوَدّل على غير نعِت ازليّتک فبحّقک الّذى ال اله 
اّال انت لواَردت حکم عدٍل على جزاء ما اکَتَسَبت نفسى باالغفال من اَمرک 

  حضرت باب  ١٨لدى محضرک لقد مٔال ارکان اِالبداِع من النّار...

و ما ارانى اهلل شيئًا اّال وقد رايت اهلل وحده ال اله اّال هو و  و ان اهلل ربى هوالحق
  حضرت باب  ١٩المعه اّال هو.

من نشان نداد   يقين خداوند پروردگار من است. او حق است. خداوند چيزى به  به
  مگر اينکه خداى يگانه را ديدم. خدائى جز او نيست و با او جز او چيزى نيست.
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  نقش پيامبران در رابطه
  يزدان با بندگان

اند.   هآئينه تشبيه شد  آفتاب وپيامبرانش به  در آيات آئين بهائى، خداوند به
دهد. اگر   روشنى نشان مى  اين مقايسه، رابطه خداوند را با فرستادگانش به

خطا سخن نگفته.   تصوير آفتاب در آئينه بگويد: "آفتابى جز من نيست" به
يد: "من آفتاب نيستم" باز هم زيرا گوينده آفتاب است. و اگر هم بگو

صواب است. زيرا تفاوِت آئينه با آفتاب از زمين تا آسمان   گفتارش مقرون به
  است.

اهلل بحيث اليُرى فيهم اّال ءو ما نشهد فى ظهورهم اّال ظهوراهلل...و کلّهم مرايا
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠.انتم تعقلون نفس اهلل و جماله و عزّ اهلل و بهائه لو

هاى پروردگارند، بطورى که در آنها جز نفس خدا و زيبائى   ها (پيامبران) آئينههمه آن
  اگر تعقل کنيد.—شود  خدا و عّزت خدا و نور خدا ديده نمى

حضرت   ٢١شود در او اّال اهلل عزّ و جل و او است اّول...و او است آخر.  ديده نمى
  باب

اند  ت نمودهيهستند که حکاه يّ اّوليه ازل هاى]  [آئينه مراياِى  اين هياکل قدسيّه
و عظمت و  از علم و قدرت و سلطنت [خدا] کّل اسماء و صفات او از...

بعضى، دون   بهرحمت و حکمت و عزّت و جود و کرم...اين صفات مختّص 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢ست.يبعضى نبوده و ن

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.َمِشيِتَك انَك َجَعْلَت اراَدِتي َنْفَس اراَدِتَك َوَمِشيِتي ذاَت 
  يقين اراده مرا نفِس اراده خود، و خواست مرا ذاِت خواست خود نمودى.  به

  بنابر گفتار حضرت عبدالبهاء، پيامبران الهى را سه رتبه است:
 نظر ما با آنها شريکيم  " از اينرتبه جسمانى" •
 نيز ما با آنها شريکيمنظر  از اين" رتبه انسانى" •
 ٢٤اين رتبه خاص پيامبران است" رتبه الهى" •
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در رتبه خاص خود که "ظهور الهى" در آئينه وجود آنهاست، پيامبران دو 
  رتبه يا مقام دارند:

 مقام "توحيد" •
 مقام "تميز و تفصيل و تحديد" •

در ...شود  بر آن جواهر وجود شده و مى...اطالق ربوبيّت و الوهيّت...در مقام توحيد
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥از ايشان ظاهر است....عبوديّت صرفه...مقام ثانى

  پردازند:  ذکر اين حديث از رسول اکرم مى  براى اثبات مطلب پيش به
  ٢٦.انا انا و هَو هو الّ انا ا انا هو و هو .لى مع اهلل حاالت

مرا با خداوند "حاالت" و روابطى است. من او هستم و او من است. با اين تفاوت 
  که من منم و او اوست.

روشنى نشان   گفتار از حضرت بهاءاهلل، رابطه پيامبران را با خالقشان بهاين 
  دهد:  مى

اهلل و اذا  يا الهى اذا انظر الى نسبتى اليک احّب بان اقول فى کّل شىء بانّى انا
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧. انظر الى نفسى اشاهدها احقر من الّطين

دوست دارم که از درون هر کنم،   مى تو  نسبت خود به  اى خداى من! هر گاه نظر به
کنم،   مى نفس خود  حقيقت خدا هستم. و هرگاه نظر به  چيزى بگويم که من به

  بينم که کمتر از خاک است.  مى

پيامبران جز نور خدا در خود چيزى ندارند. انکار آن برگزيدگان، جز انکار 
  يزدان چيزى نيست:

  ه.هرکه مرا انکار کند، خدائى که مرا فرستاده انکار نمود
  )١٦، آيه ١٠حضرت مسيح (انجيل لوقا: فصل   

 کدرَ يُ   ال ِع يمن ِب يرا با غ [فرستاده يزدان] آنکه مطلع ظهور حّق  ديجوهر توح
اوامر و نواهى او را از او  ن معنى که افعال و اعمال ويا  هب ،دانى کي ]خداوند[

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨...دانى
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  از وجود خداست:اى   اى و نشانه  از يک نظر، عالم هستى آئينه
و اين  .ناطق   "انّنى انا اهلل ال اله اّال انا "نداء   حّقند به  کّل اشياء از آنچه منسوب به

آن   واضح است که اين کلمه و اين رتبه از نفس آن شىء نبوده بلکه نظر به ىبس
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩.است که در ظّل حّق ساکن گشته و از حّق محسوب شده

  آواز اناالحق شنوداى نيست که   موسى
  ورنه اين زمزمه در هر شجرى نيست که نيست  

مشيّت يا " "روح اعظم الهى"گيرند.   پيامبران همه از يک منشأ سرچشمه مى
در جميع آنها تابان و درخشان است. تفاوت آنها در شّدِت درخشش  "اّوليه

  شّدت است. درجه آنهاست. درخشش اين نور در عصر ما در نهايت

آموزند. خداوند را   مى بمادر اين بيان، حضرت باب وحدت پيامبران را 
فرمايند که در   هائى تشبيه مى  يعنى آئينه ،"مرايا" آفتاب و پيامبران را به  به

تابد،   برابر يک آفتاب قرار دارند. نام آن نورى که از همه پيامبران مى
  " است:مشيّت اّوليه"

ِل مرايا متجلى نيست اال شمس واحده، و آن و َمبين خالقى االاهلل...که در ک
  حضرت باب  ٣٠حقيقت "مشيّت اّوليه" است.

ذات ازل لم يزل و اليزال بر حالت واحده بوده و هست. و ظهور و بطون، صفت 
  حضرت باب  ٣١مشيّت است.

مشيّت، و   شود، خداوند او را ابداع فرموده به  هر شيئى که ذکر شيئيت بر او مى
  حضر باب  ٣٢نفس خود.  موده بهمشيّت را ابداع فر

نفس او، و او   مثل آنکه کل شيئ را خلق فرموده به  مشيّت اّوليه را خلق فرموده، به
خود داده...يک مشيّت   او، و او را نسبت به  نفسه خلق فرموده، و کل را به  را به

  حضرت باب  ٣٣گردد.  بوده و هست که در هر کورى [عصرى] ُمشرق مى
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آموزند که مقصود از ديدن خدا، ديدِن   مى بمادر اين بيان حضرت باب 
  " است:مشيّت اّوليه"

  حضرت باب  ٣٤لقاءاهلل که لقاء مشيّت باشد.

  کند:  اين آيه قرآن رابطه يزدان را با پيامبرانش روشن مى
اْولَـَِٔك ُهُم ...ان الِذيَن َيْكُفرُوَن ِباهللِ َوُرُسِلِه َويُِريُدوَن ان يَُفرِّقُوْا َبْيَن اهللِ َوُرُسِلهِ 

  ١۵٠-١۵١سوره نساء، آيات   .اْلَكاِفرُوَن َحقا َواْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مِهيًنا
کوشند بين خداوند و   مىکنند و   مردمانى که خداوند و پيامبرانش را انکار مى

خوارکننده راستى کافرند...براى چنين کافرانى عذابى   به ،پيامبرانش فرقى گذارند
  مهيا شده.

ظاهر   مقصود از "فرق گذاشتن بين خداوند و پيامبرانش چيست"؟ اگر به
توانيم بگوئيم که رسول اکرم نيز ادعاى خدائى   کلمات ناظر باشيم، مى

اند. اّما مقصود اين آيه چنين نيست. مقصود وحدت بين خداوند و   نموده
ت مسيح نيز چنين بيانى حقيقت عاّمه پيامبران است. حضر  آن پيامبر و به

  اند:  فرموده
  ٣٠، آيه ١٠انجيل يوحنا: فصل   من و پدر يکى هستيم.

اند که شخِص مسيح همان نفِس   مسيحيان از اين بيان استنباط نموده
توان فرقى گذاشت،   بين خورشيد و تصوير آن در آئينه نمى خداوند است.

همانطور که آئينه پاک و "اّما تفاوت بين آنها از زمين تا آسمان است." 
مصّفا جز نور آفتاب در خود چيزى ندارد، پيامبران نيز در برابر اراده الهى از 

  اى ندارند.  خود اراده
  

  دارد. بيشتر آنها چه از فرقه کاتوليک چه ، مابين مسيحيان رواج يک انسان، نسبِت خدا دادن  به
زمين آمد و مصلوب شد!   اشتباه معتقدند که خداوند همان مسيح بود که به  از فرقه پروتستان، به

انگليسى در رد اين   کند. نگارنده فصل مفصلى به  قرآن مجيد اين عقيده را شديدًا انکار مى
  اين کتاب:  هام. ب  عقيده رايج نگاشته

 Muhammad: The Spirit Who Glorified Jesus اين فصل:  و به  
Is Jesus God or a Messenger of God? .مراجعه کنيد  
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اگر همه پيامبران اّدعاى الوهيّت نمايند، حّق دارند، زيرا بين آنها و خدا 
زبان فرستادگانش سخن   فرقى نيست. همان خداى واحد است که به

شود که پيروان اديان   ک و پذيرش اين حقيقت موجب مىگويد. در  مى
دهند،   آئين خود را تغيير مى نامآئين جديد يزدان، تنها   دريابند که با ايمان به

خود را. آن يک آئين ابدى در قرآن "اسالم" ناميده شده. تا جهان  آئين نه
هان اى بر عرصه ج  اسم تازه  پايدار است همان يک آئين هر چندگاه يکبار به

  شود.  نمودار مى
مراتب بلندتر   بينيم بنابر آيات آئين بهائى، مقام رسول اکرم به  همانطور که مى

اند. در نظر مسلمين رسول اکرم بشرى بودند   از آن است که مسلمين پنداشته
  شد. اين عقيده رايج بر اين آيه متکى است:  ايشان وحى مى  که به

  ١٠٩سوره کهف، آيه   .ي اَنا َبَشرٌ مِّْثلُُكْم يُوَحى الَ 
  شود.  من وحى مى  من انسانى مثل شما هستم. فقط به

يابند. اّما مقامى   " مىخاتم النّبيّينمسلمين اهميّت رسول اکرم را در لقب "
فرمايند، قابل قياس با آن   آن رسول بزرگ عطا مى  که حضرت بهاءاهلل به

ها و صفات   اسم نماى پروردگارند. همۀ  لقب نيست. آن رسول، آئينۀ تمام
گر بوده و هست. اين القابى را که حضرت بهاءاهلل و   يزدان در ايشان جلوه

" بسنجيد و ينبيّ خاتم النّ اند با لقب "  حضرت باب در وصف ايشان بکار برده
  کجا:  ا بهتبينيد که تفاوت آنها از کجاست   به

  القاب رسول اکرم

  شمس افق توحيد  جوهر لطف و کرم مثال  جمال بى
  مخزن علم صمدانى  سيّداالولين واالٓخرين  سرور کلّ 
  مظهر ذوالجالل  شمس نبّوت  سيّد رسل
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  مشيّت اّوليه  جمال ازلى  سيّدالمرسلين
  سلطان اصفياء االمم مربّى  سيّدالعالم
  هيکل ازلى  سلطان بقاء  فخر ُرُسل

 ٣٥معدن حکمت الهى  شمس احديّه  جمال احديّه

کند. اين معناِى   هاى پيشين را تصديق مى  آئينشود،   هر آئينى که ظاهر مى
ين" است. آئين بهائى نيز ُمهر تصديق بر همۀ اديان الهى بيّ اصلِى "خاتم النّ 

دهد. حضرت عبدالبهاء در   گذارد و تعاليم آنها را توضيح و تشريح مى  مى
هاى خود در آمريکا، چه در کليساها و چه در کنيساها، درباره رسول   خطابه

بت فرمودند و بعضى از سوء تفاهمات مردم عالم بخصوص اکرم صح
اين نمونه کوتاه از خطابه ايشان در   ساکنان غرب را از ميان برداشتند. به

  کنيساى بزرگ يهوديان در سانفرانسيسکو توّجه کنيد:
افت و ين اقوام وحشى عرب تولّد يب د که حضرت محّمد دريمالحظه نمائ

... ت جهالتيخبر بود و اقوام اعراب در نها  و بى ىامّ  ظاهر  به ،زندگانى فرمود
نور محّمدى  چون...نمودند  ر خاک مىيکه دختران خود را زنده زنده ز قسمى  به

آن اقوام متوّحشه در اندک . عرب زائل گشت ۀيظلمت جهالت از باد ،طالع شد
 ،بغداد ا ويشان در اسپانيت ايّ چنانکه از مدن، دنديت رسيّ مدن درجۀ امنته  زمانى به

ل واضح ين دلين است و ايحال چه برهانى اعظم از ا .کردند اهالى اروپا استفاده
   ٣٦.مگر آنکه انسان چشم از انصاف بپوشد، است

اند که   نويسان" شهرت داده  از همان آغاِز ظهوِر اين آئين، بعضى از "رديه
  اند:  حضرت بهاءاهلل اّدعاى خدائى نموده

  
 اند. نگارنده   هاى بسيار بر ضد اسالم نوشته  از آغاز ظهور اسالم تا کنون، علماى مسيحى رديه

فارسى   هنوز بهام. اين کتاب   زبان انگليسى پاسخ داده  جواب اين ايرادات را در کتابى مفصل به
  .Muhammad: The Spirit Who Glorified Jesusترجمه نشده: 
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الرّبوبية و منهم من قال انّه افترى على اهلل و منهم من قال اّدعى  منهم من قال انّه
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧.اال انّهم من عبدة االوهام...ظهر للفساد انّه

خدا تهمت   گويند: او به  گويند: او ادعاى خدائى کرده! گروهى ديگر مى  گروهى مى
همه بندگان گويند: او براى فساد آمده!...بدانيد که آنها   زده! و گروهى ديگر مى

  اوهامند.

جواب اين مخالفين را بيان  کتاب بديعحضرت بهاءاهلل از همان آغاز، در 
  اند:  فرموده

  حضرت بهاءاهلل  ٣٨ان جرى من قلمى ذکر االلوهية ما کان مقصودى اال اهلل العالمين.
شود، مقصودم کسى جز پروردگار عالميان   هر گاه از قلم من ذکر الوهيّت جارى مى

  نيست.
قوم انى ما اردت فيما اقول نفسى بل نفس اهلل ان انتم من المنصفين و نلقى يا 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩عليکم ما اراد ربکم العلى العظيم.
 روح الهىگويم، نفِس خودم نيست، بلکه   اى مردمان! مقصودم از آنچه مى

يه و گويم بنابر اراده پروردگاِر بلندپا  شما مى  انصاف بنگريد. آنچه به  اگر به—است
  بزرگ شماست.

  فرمايند:  در سورةالملک نيز اين مطلب را تأکيد مى
فى نفسه ما اّدعى فو اهلل هذا لبهتان عظيم  و منکم من قال اّن هذا هو الّذى اّدعى

قلبى و  و ما انا اّال عبد آمنت باهلل و آياته و رسله و مالئکته و يشهد حينئذ لسانى و
  حضرت بهاءاهلل  ٤٠...مخلوق بامره ال اله اّال هو و ما سواهظاهرى و باطنى بانّه هو اهلل 

گويند: "او کسى است که براى خود مّدعى شده، آنچه   گروهى از مردمان مى
اى هستم که   خدا، اين بهتانى است بزرگ. من تنها بنده  مّدعى شده!" سوگند به

انم و قلبم خدا و آياتش و رسوالنش و فرشتگانش ايمان دارم. در اين هنگام، زب  به
پروردگار است. پروردگارى جز او  اودهند که:   و ظاهرم و باطنم همه شهادت مى

  نيست و آنچه جز اوست، آفريده اوست...

فرمايند که "موعوِد بيان" يعنى حضرت بهاءاهلل،   بينى مى  حضرت باب پيش
  چنين خواهد گفت: از زبان خداوند
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و جل باشد: اننى انااهلل ال اله اّال انا  گويد از لسان مجلّى خود که خداوند عزّ   و مى
  حضرت باب   ٤١و ان مادونى خلقى.

بينم که کسى در نامه خود از حضرت بهاءاهلل   فرمايند، گويا مى  بار ديگر مى
اين —نه از قوِل نفِس خود—پرسد و ايشان از جانب خداوند  سؤالى مى

  فرمايند:  جواب را نازل مى
الکتب   کلشيئ و ارسلت الرّسل من قبل و نزلت عليهماننى انااهلل اال انا قد خلقت 
  حضرت باب  ٤٢اّالتعبدوااالاهلل ربّى و ربّکم.

من آفريدم. پيامبران پيشين را  بدانيد که هر چه هست .يقين من پروردگارم  به
نازل نمودم. کسى را مپرستيد، بجز "پروردگار من و  بر آنها ها  فرستادم و کتاب

  پروردگار شما."

هم پروردگار  ،آموزند که خداوند  مى بمادر بيان پيش در نهايت لطافت 
  موعود است و هم پروردگار ما.

  فرمايند:  در اين بيان، رابطه حضرت بهاءاهلل را با خالق خود روشن مى
  حضرت باب  ٤٣از براى او حرکتى و سکونى نبوده و نيست، اّال باهلل عزّ و جل.

اند و   نويسان هنوز دست از تهمت برنداشته  با اينهمه توضيح و تفصيل، رديه
اعتراض   نويسند. مردمانى که به  هاى خود نوشته و مى  اين اتهام را در کتاب

  گيرند، منادِى آن هستند:  خيزند و از اين آئين خرده مى  برمى
قل اّن االعراض من کّل معرض منادى هذا االمر و به انتشر امر اهلل و ظهوره بين 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٤العالمين.
اين وسيله   يقين اعراِض هر ُمعِرضى، ندائى براى اعالن اين آئين است. به  به !بگو

  شود.  "امر خدا" و ظهورش در ميان مردم جهان منتشر مى

  
  يقين من پروردگارم. جز من پروردگارى نيست. غير از من همه مخلوق منند.  به  
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  وعدۀ ظهوِر موعود خدا
  اسم خدا  به

  ۵۵سوره يونس، آيه   .اَال ان َوْعَد اهللِ َحق َولَـِكن اْكَثَرُهْم َال َيْعلَُمونَ 
" پروردگار درست است، اّما بيشتر مردمان از آن (وعده) ۀ"وعديقين بدانيد که   به
  خبرند.  بى

  ٤٥...لقاءاهلل و عرفان اوست ض الهى که براى عباد مقّدر شدهيمنتهى ف
  حضرت بهاءاهلل  

همين قسم که کينونيّت او مظهر الوهيّت و ربوبيّت است...همين قسم کالم او 
  حضرت باب  ٤٦ر الوهيّت و ربوبيّت است.مظه

دهد؟ اين چه   ىآن شهادت م تحقق  هاى است كه پروردگار ب  هاين چه وعد
خبرند؟ از جمله اسرار قرآن و   ىاى است كه بيشتر مردمان از آن ب  هوعد

نام "خدا" ياد   ههاى آسمانى ديگر اين است كه از موعود ما ب  كتاب
زمانى آيد كه "روز ديدار" فرا رسد و مردمان اند كه   هاند، و مژده داد  هكرد
  :قات با خدا" فائز و مفتخر شوند"لقاءاهلل" يعنى "مال  به

  ۵سوره عنكبوت، آيه   .َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء اللِه َفان اَجَل اللِه َالٍٓت 
  .رسيدآن خواهد  زمانِ  يقين بداند که  ، بهر كس اميد مالقات با خدا را دارده

ُل االَٓياِت لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ    ٢سوره رعد، آيه   .يَُدبِّرُ االْمَر يَُفصِّ
(وعدۀ) ديدار   دهد، شايد به  کند و آيات را شرح مى  خداوند "امر" را اداره مى

  پروردگارتان يقين نمائيد.
 فرقان مقال است که هيچ امرى اعظم از لقا و اصرح از آن در خداى واحد شاهد

  حضرت بهاءاهلل  ٤٧ذکر نيافته.[قرآن] 

دهد که افتخار ديدار پروردگار نصيب کسانى است که در   اين آيه نشان مى
  کوشش و کاوش پردازند:  اين راه به
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نَساُن انَك َكاِدٌح الَى َربَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيهِ  َها اْالي٦ سوره انشقاق، آيه  .َيا ا  
اين سبب]   اى، [و به  [ديدار] پروردگارت سخت کوشيدهاى انسان! تو در راه 

  ديدار او فائز خواهى شد.  به

—ديدار پروردگار—اسرارآميز ۀتا ظهور آئين بهائى، احدى از اين وعد
ر و تعّجب تحيّ   هصورت انسان، متفّكرين را ب  هيزدان ب ظهورِ اهى نداشت. گ  آ
چگونه خالق زمين و پرداخت:   ىانداخت و اين سؤال را در ذهن آنها م  ىم

 ،آسمان ناگهان حالت و طبيعت انسان گيرد؟ هرگز چنين امرى ممكن نيست
  شهادت قرآن: بنابرزيرا 

  ١٠٣سوره انعام، آيه   .ال تُْدِرُكُه االْبَصارُ 
  ياراى درك (و ديدن) او را ندارند. ها  چشم

  حتّى حضرت موسى، آن پيامبر بزرگ، ياراى ديدن خدا را نداشت:
  ١٤٣سوره اعراف، آيه   .َربِّ اِرِني انُظْر الَْيَك َقاَل لَن َتَراِني َقالَ 

تو نظر اندازم. پروردگار پاسخ داد: هرگز   همن بنما تا ب  هگفت: پروردگارا خودت را ب
  مرا نبينى.

  مقصود از ظهور خدا
  و ديدار خدا

  ١٩سوره قيامت، آيه   .ان َعلَْيَنا َبَياَنهُ 
  تبيين قرآن با ماست.يقين توضيح و   به

گرانبها و اين معّماى  ۀ، اين دردانيزدان، اين راز نهاناراده و حكمت  بنابر
تا اينكه  ،، هزارها سال در صدف ابهام از مردم جهان پنهان ماندورآ شگفت

  اسرار از روى آن برداشته شد: ۀدر اين عصر، پرد
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ر لقاءاهلل شده، مراد ازل [خداوند] ممتنع است. و آنچه در قرآن ذك لقاء ذاِت 
لقاء خود   هف، خداوند بتشري نسبِت  [موعود] است، كه از جهِت  حقيقتلقاء آن 

  حضرت باب  ٤٨نسبت داده.

در امکان، لقاء ذات ازل ممکن نيست. و آنچه مراد است از لقاءاهلل در قرآن، 
  حضرت باب  ٤٩مراد لقاء شجره حقيقت [فرستاده خدا] است.

مصّفا و تابان مظهر صفات يزدانند، و شكوه و بزرگى او را  ۀپيامبران چون آئين
خدا، و  ۀنمايند. پس آمدن خدا يعنى آمدن فرستاد  ىم بماما  استعدادِ  بنابر

  خدا در هيكل انسانى: ۀديدن خدا يعنى ديدن فرستاد
  ٥٠او [در موعود]. ظهورِ  هيکلِ از لقا، لقاى جمال اوست [خدا] در ...مقصود

  حضرت بهاءاهلل  
٥١...بين عبادما [خدا] َنفسى است که قائم مقام اوست لقاء ،مقصود از لقاء

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٥٢.حق بوده و هست قائم مقامِ  [پيامبر الهى] ،هيکل ظهور

او ظاهر شد آنچه که ازل االزال مستور و   لقاء او. به  لقاءاهلل حاصل نشود مگر به
  حضرت بهاءاهلل  ٥٣پنهان بوده.

کنند، مقصودشان اظهاِر نيستِى صرف   پيامبران اظهار "خدائى" مى هگاهر 
است. از خود نيست شدن است و در خدا هست شدن. در آنصورت 

  گو خداست، نه پيامبر خدا:  سخن
  حضرت بهاءاهلل  ٥٤قل هذا نفس اهلل قد استوى على العرش.

  بگو! اين نفس خداست که بر تخت مستقر گشته.
الکل يحتجبون. هوالذى قد ظهر و قام بامر ربه حين الذى ان الذکر لرب و لکن 

  حضرت باب  ٥٥کل الناس يغفلون.
اند. او کسى است که ظاهر   مردمان همه در پرده ولکن يقين "ذکر" رّب است،  به

  حکم پروردگارش برپاخاست، اّما مردمان همه غافلند.  گشت و به
  سازد:  طب مىدر اين گفتار، پروردگار از نفِس حضرت باب ما را مخا
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  ٥٦يا اهل العرش اسمعوا ندائى من نفس الباب انّى انااهلل ال اله اّال انا...
  حضرت باب  

اى مردم جهان! نداى مرا از نفِس باب بشنويد: من پروردگارم. پروردگارى جز من 
  نيست...

ذکر  کلمه اگر و اين اين مقام ["خدائى"]، مقاِم فناِى از نفس و بقاِء باهلل است
  حضرت بهاءاهلل  ٥٧.است بر نيستى بحت بات لّ دِ شود مُ 

آن   اند، احدى را ياراى آن نه که به  [پيامبران] در منتهٰى رتبه عبوديّت ظاهر شده
در همين رتبه، منتهاى نيستى و فنا در …نحو از عبوديّت در امکان ظاهر شود

اند...و ذکر خود را در آن ساحت [آستان الهى] شرک   خود مشاهده نموده
  ٥٨...اند. زيرا که مطلِق ذکر در اين مقام دليل هستى و وجود است  شمرده

  حضرت بهاءاهلل   
 از "آواز" هم نواز" خداست، و  پيامبران تنها رساننده پيام پروردگارند. هم "نى

  خدا.
در اين آيات از مزامير داود و انجيل معنِى "آمدن پروردگار" کامًال آشکار 

  شود:  مى
  ٢٦، آيه ١١٨مزامير داود: فصل   آيد.  خدا مى "اسم  "بهمبارک است کسى که 

گويم، ديگر مرا نخواهيد ديد تا زمانى که بگوئيد: مبارک است   شما مى  من به
  )٣٩، آيه ٢٣حضرت مسيح (انجيل متى: فصل   آيد.  " خدا مىاسم  کسى که "به

  تحّقق وعدۀ ديدار خدا
رسيدن "روز ديدار" و فرا   نامه، حضرت بهاءاهلل، نه تنها ما را به در اين دعوت

  آموزند:  ىم بمادهند، شرايط "ديدار" را نيز   ى"آمدن پروردگار" مژده م
  

  ُمِدّل: داللت دارد.  
 نيستِى ِصرف، نيستِى مطلق.نيستِى بحِت بات : 
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 پاکجان   هدار و آشكار. بپديپرده   امروز روز ديدار است، چه كه يزدان بى
سه چيز ديدار دست   هب...آنچه سزاوار است پى بريد  هد برسيد، و بشايبشتابيد، 

  ٥٩ى گوش از آنچه شنيده.پاکدل و ديده و  پاکىدار شود: پديدهد و رستگارى 
  حضرت بهاءاهلل  

 !گويد. اى دوستان  دهد و ماه بشارت مى  ىنمايد و آفتاب مژده م  روز ندا مى
٦٠.دل و جان بشتابيد  ، بهگاه آمد، گواهى دهيد. روشنى پنهان آشکار  آخداوند 

  حضرت بهاءاهلل  
  بارها تکرار شده:هاى آسمانى   وعده روز ديدار در کتاب

 من  به من قلب نما. رحمتى من  به و فرما اجابت مرا خواهش اى پروردگار!
خواهم   تو را، اى پروردگار، مى سيماىاو را جستجو کن."  سيماىگويد: "  مى
  بينم.  به

 را از من پنهان مکن سيمايتبينم.   را به سيمايتاى پروردگار! خواستارم که 
راه راست هدايت فرما...من يقين   من بنما. مرا به  ...اى پروردگار! راهت را به
را در زمين زندگان خواهم ديد. در انتظار  "دارم که "خوبى پروردگار
  بمان. پروردگار انتظار در قوى قلبى با و باش پروردگارت باش. نيرومند

  ٧- ١٤آيات  ،٢٧فصل  مزامير داود،  

تبديل نمائيد و سّم هجران را  سرور وصال  هغم فراق را ب !اى عاشقان روى جانان
. شمريد و اين نعمت را کم نشمريد اين فضل را غنيمت...شهد لقا بياميزيد  هب

از چشم  [حجاب] برقع .قانع نشويد هباشياى فاني هاى باقيه را نگذاريد و  نعمت
حجاب بينيد و نديده   ىدل بردريد تا جمال دوست ب قلب برداريد و پرده از بصر

  حضرت بهاءاهلل  ٦١.بشنويد دهبينيد و نشني  هب

ذكر   هب ،تا وقت باقى است...حجاب ظاهر  كتا بىي دوست !ار پروردگارياى اهل د
  حضرت بهاءاهلل  ٦٢.ديه نمائزدى توجّ يوجه ا  هد و بيشو باقى مشغول

  حضرت بهاءاهلل  ٦٣فهنيئًا لمن قرت عيناه فى هذااليوم بلقاءاهلل...
  

  ".خوبى پروردگار" برابر است با "بهاءاهلل."واژه "بهاء" معانى متعدد دارد، از جمله "خوبى" 
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  ديدار پروردگار فائز شود...  به حال کسى که در اين روز ديدگانش  خوشا به
  نمايند:  پيامبران "چهره" خداوند ميان بندگانند. شکوه و بزرگى او را بما مى

  حضرت باب  ٦٤اهلل الذى ال يموت.  انّنى انا وجه
  يقين "چهره" خداوندم، خدائى که هميشه زنده است.  من به

  بهاءاهللحضرت   ٦٥.ز المحبوبيها فان و هذا وجه ربّکم العزيکّل من عل
اين "چهره" پروردگار عزيز و محبوب فنا رسد.   است، به جهان) ر(د آنچه بر آن

  شماست.
فرمايند، هيچ عملى برتر از اين نيست که جوينده راه   حضرت باب مى

بيند و از   روشنى به  نمايد تا حقيقت را به بيانآيات   انصاف نظر به  راستى به
رضايش رضاى خدا، باز  ديدن پيامبرى که ديدارش ديدار خداست و

 اند. عّزت هر فردى در اين  همين سبب خلق شده  نماند. زيرا همه مردمان به
آيات اوست فائز   ثمره وجود خود که ديدار الهى و ايمان به  که به است
  ٦٦شود.

خواهد که اين "نبأ عظيم" و "اسم اعظم" را بين همۀ   خداوند از ما مى
  ها منتشر کنيم:  اّمت
لکم اليوم بان تصيحوا بين أالمم بهذا االسم االعظم اتختارون ينبغى ...قل

الّصمت بعد الّذى کّل حجر و شجر يصيح باعلى النّداء قد اتى الرّّب ذو المجد 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٧.الکبير

بگو...در اين روز شايستۀ شماست که خبِر ظهوِر اسم بزرگ خدا را بين جميع 
زند که   در حالى که هر سنگ و درختى فرياد مىها با صداى بلند منتشر کنيد.   اّمت

  پروردگار با عظمت و جالل آشکار شده، شما ساکتيد؟
بر قرآن، شود. بنا  ى"آمدن خدا و ديدار خدا" با ظهور اسالم آغاز نم ۀمژد

  اند:  هاى مفتخر بود  هچنين مژد  هاّمت اسرائيل نيز ب
  ١۵٤سوره انعام، آيه   .ِبِلَقاء َربِِّهْم يُْؤِمنُونَ لَعلُهم ...ثُم آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب 

"مالقات با خدا"  ۀوعد  هموسى كتاب داديم...شايد آنها (اّمت اسرائيل) ب  هسپس ب
  اطمينان كنند.
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  شده: تكرار بارها نيز مسيحيان و يهوديان مقّدس كتاب در يزدان، آمدن ۀمژد
ايم. او   هماست كه در انتظارش بوددر آن روز گفته خواهد شد: بنگر اين پروردگار 

  ٩، آيه ٢۵اشعيا، فصل   ما را نجات خواهد داد.

  پاكان و مقّدسان خواهد آمد. ۀسپس خداى من و پروردگار من همراه با هم
  ۵، آيه ١٤زكريا، فصل   

است كسى كه  مبارکد تا زمانى كه بگوييد: "يد دنخواهيديگر مرا (مسيح را) 
  ٣٩، آيه ٢٣، فصل متىل انجي  آيد."  اسم خدا مى  به

  اند:  مژده پيامبران پيشين را تأييد فرموده بيانحضرت باب نيز در کتاب 
  حضرت باب  ٦٨شود در او اّالاهلل.  ديده نمى

  حضرت باب  ٦٩او است مرآت الوهيّت و شمس ربوبيّت.

لقاء   اهلل را درک نمايد، لقاءاهلل را درک نموده و فائز به  و هر کس لقاء من يظهره
  حضرت باب  ٧٠او باشد.  شده اگر مؤمن بهرّب 

  اند:  "ديدار" را نيز مشّخص فرموده حضرت باب زمان
  ٧١.بلقاء اهلل ترزقون و فى سنة التسع انتم

  ديدار پروردگار فائز خواهيد شد.  به ۹در سال 

سال بعد از ظهور حضرت باب در زنداِن مهيِب "سياه  ٩حضرت بهاءاهلل 
  فرمودند.چال" در طهران "اظهار امر" 

بسيار  اسرار رود،  ىم شمار  هب" "ديدار يا آيات لقاء" " در اين آيه از قرآن كه از
  نهفته است:

ِتَيُهُم اهللُ ِفي ُظلٍَل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالَِٓٔكُة َوقُِضَي االْمرُ َوالَى اهللِ  َهْل َينُظرُوَن اال ان َيا
  ٢١٠سوره بقره، آيه   .تُْرَجُع أالُمورُ 

ابر، ظاهر شود و  هاى  هساي در فرشتگان، با همراه خداوند، كه دارند انتظار اين جز آيا
  سوى او باز گردند؟  هاجرا رسد و "امور" ب  ه"امر" ب
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؟). اين انتظار با َهْل َينُظرُونَ ميان آمده (  هدر آيه مباركه پيش، سخن از انتظار ب
ِتَيُهُم اهللُآمدن پروردگار در آينده مرتبط شده ( آثار  در حضرت بهاءاهلل ).َيا

جميع مردم جهان اعالن   خوش" را به ۀخود، بارها انجام اين "وعد
خواهند كه با ذهنى پاك و پيراسته از انتظارات و   ىنمايند و از آنها م  مى

  كاوش و جستجو پردازند:  هپيشينيان، ب ۀپاي  تصّورات بى
الوهم...واتى اهلل على ظلل القدس وفى حوله من قل يا قوم قد شقت سحاب 

  حضرت بهاءاهلل  ٧٢المالئكة قبيًال.
از فرشتگان  گروهى با همراه ...و پروردگارشکافته شدبگو! اى مردمان ابرهاى وهم 

  .گشتهاى پاك ظاهر   هدر ساي
  حضرت بهاءاهلل  ٧٣قل ضعواالوهام. قد اتى العالم على ظلل الغمام.

  هاى ابر آمده.  هنيد. پروردگار دانا بر سايبگو! اوهام را رها ك
قد قضت الّساعة بالحق...يا قوم دعوا الهوى هذا الهكم اتى من سماء القضاء 

  حضرت بهاءاهلل  ٧٤عظيم. بسلطانٍ 
...اى مردمان ميل خود را كنار گذاريد. اين پروردگار تحقق يافت"ساعت"  نيقي  هب

  آشكار، نمودار شده. حكم با قدرِت  شماست كه از آسمانِ 
  ٧٥فهنيئا لمن قرّت عيناه فى هذا اليوم بلقاء اهلل الملک المتعالى العزيز.
  حضرت بهاءاهلل  

ديدار پروردگار بزرگ و عزيز روشن   حال کسى که در اين روز ديدگانش به  خوشا به
  گشت.

قل اولم يكفكم رّب الّسموات واالرض انّه قد اتى بالحق باسمه المهيمن على 
  حضرت بهاءاهلل  ٧٦بداع.اال
حقيقت او   هو زمين ظاهر شده؟ ب ها  براى شما كافى نيست كه پروردگار آسمان !بگو

  ممكنات غالب است آمده. ۀبا اسمى كه بر هم

  فرمايند:  حضرت باب درباره مقام حضرت بهاءاهلل چنين مى
 ٧٧کينونيت او مظهر الوهيت و ربوبيت است.
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مانند خود داشتند،   فرزند بى  شديدى به پدر و مادر حضرت بهاءاهلل، عالقه
هائى   نشانه يافتند،  مى خود کودک در آور  شگفت هائى  نشانه آغاز همان از زيرا

شد. پدر ايشان، ميرزا بزرگ نورى،   از فطانت و بلوغ که موجب تحير آنها مى
خط خود نگاشتند و بر   از خّطاطان بزرگ آن زمان، اين دو بيت شعر را به

  ر داشتند نصب نمودند:ييالقى که در مازندران در قريه تاکُ درگاه قصر 
  عــــليـــک نـــه دارد راه ســـالم نـــه کــانــجــــا  بر درگه دوست چون رسى گو لبيک

  ٧٨اين ارض مقّدس است فاخلع نعليک  قـدم نگهـدار اسـت عـشـق وادى ايـن
  دو بيت شعر پيش، از اين آيه قرآن مجيد اقتباس شده:

ِس ُطًوى َك ِباْلَواِد اْلُمَقدنَك َفاْخلَْع َنْعلَْيَك اَنا َربنِّي اَنا اْخَتْرتَُك َفاْسَتِمْع ِلَما  اَوا
َالَة ِلِذْكِري يُوَحى ِقِم الصَنا َفاْعبُْدِني َواا اللََه اُه َال ا   ١٢-١٤سوره طه، آيات   .انِني اَنا الل

هايت را بيرون آر. تو در "وادى مقدس طوٰى"   توام. کفشمن پروردگار  يقين  به
شود، گوش فرا   آنچه وحى مى  (نزديک کوه طور) هستى. من تو را برگزيدم، پس به

  " بپا دار.ذکر مندار. منم پروردگار! خدائى جز من نيست. پس نماز را براى "

نازل شده. حضرت بهاءاهلل در طهران تولّد  طهآيه پيش در سوره  •
 د. آيا اين رابطه تنها تصادف است؟يافتن

در اشاره بهر دو موعود  ذکر منهمانطور که از پيش گذشت، لقب  •
  عصر ما بارها بکار رفته.

  نااميدى مردمان و
  انکار وعده ديدار

توان تصّور نمود؟ جميع ثروت و   آيا افتخارى برتر از "ديدار پروردگار" مى
درياست. پس چرا مردمان از   قطره بهاين افتخار، مانند   عّزت عالم نسبت به

نظيِر يزدان روگردانند؟ در قرآن مجيد آيات بسيار   اين فضل بزرگ و بى
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دهند که در   درباره منکران "وعده ديدار" نازل شده. اين آيات نشان مى
مردمان استعداد شناسائى او را ندارند. تنها با  بيشترآغاز ظهور موعود، 

  واهند برد.مقام او پى خ  گذشت زمان به
  ٨سوره روم، آيه   .َوان َكِثيًرا مَِّن الناِس ِبِلَقاء َربِِّهْم لََكاِفرُونَ 

  شمارند.  مردمان وعده ديدار پروردگارشان را دروغ مى بسيارى از

ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل
ِ
ين بُوَن ِبَيْوِم الدِّ ُب ِبِه اال  الِذيَن يَُكذِّ اَذا  ُكل ُمْعَتٍد اِثيٍم َوَما يَُكذِّ

  .َكال انُهْم َعن ربِِّهْم َيْوَمٍِٔذ لَمْحُجوبُونَ ...تُْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َقاَل اَساِطيرُ اْالوِلينَ 
  ١٠- ١۵سوره مطففين، آيات   

شمرند. تنها   در آنروز، واى بر تکذيب کنندگان! کسانى که "روز دين" را دروغ مى
شمرند. هرگاه آيات ما را بشنود   تجاوز پيشه و گناهکار آن روز را دروغ مىمردمان 

هاى پيشينيان است"...نه، چنين   گويد: "اينها افسانه  [آيات موعود را]، مى
  روز از [ديدار] پروردگارشان محجوبند [محرومند].  نيست! آنها در آن

 ْيَن اْلَمَفرٍِٔذ انَساُن َيْوَم َيُقوُل اْال  َال َوَزرَ  َكال  ٍِٔذ اْلُمْسَتَقرلَى َربَِّك َيْوَما.  
  ١٠-١٢سوره قيامت، آيات   

روز   حاشا! پناهگاهى نيست! در آن گويد: "راه فرار کجاست؟"  در آنروز، انسان مى
  سوى پروردگار توست.  قرارگاه [محل امن] به

َيَتَبيَن لَُهْم انُه اْلَحق اَولَْم َيْكِف ِبَربَِّك َسنُِريِهْم آَياِتَنا ِفي اْالَٓفاِق َوِفي انُفِسِهْم َحتى 
  ۵٣- ۵٤سوره فصلت، آيات   .اَال انُهْم ِفي ِمْرَيٍة مِّن لَِّقاء َربِِّهمْ  انُه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ 

آنها نشان   ههاى خود را هم در عالم هستى و هم در نفِس آنها ب  زود است که نشانه
اثبات رسد که او [موعودشان] حق است. آيا کافى نيست که   راى آنها بهدهيم تا ب

پروردگارت خود شاهد هر چيزى است؟ آرى آنها در امکاِن [وعده] ديدار 
  پروردگارشان شک دارند.

.َذاٌب اِليمٌ َوالِذيَن َكَفرُوا ِبآَياِت اللِه َوِلَقأِِه اْولََِٔك َئُِسوا ِمن رْحَمِتي َواْولََِٔك لَُهْم عَ 
  ٢٣سوره عنکبوت، آيه   

کنند، از فضل و رحمت من   کسانى که آيات الهى و امکان ديدار او را انکار مى
 نااميدند. براى آنها عذابى دردناک مقّدر شده.
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بُوْا ِبِلَقاء اهللِ َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ  ِذيَن َكذ٤۵سوره يونس، آيه   .َقْد َخِسرَ ال  
  کنند از زيانکاران و گمراهانند.  وعده ديدار خدا را انکار مىکسانى که 

لقاء ربّهم  کذلک يبطل اهلل اعمال الّذين هم کفروا و أشرکوا و کانوا فى مرية من
  حضرت بهاءاهلل  ٧٩.بعد الّذى ظهر بکّل االٓيات

شرک پرداختند، و از   خداوند اعمال کسانى که موعود را انکار کردند، بهچنين   اين
ها   بعد از اينکه با جميع آيات و نشانه—ر پروردگارشان در شک و شبهه افتادندديدا

  کند.  باطل مى—ظاهر شد

  حضرت بهاءاهلل  ٨٠.ساهم کما َنَسوا ِلقاه فى اَيّاِمهِ ِبِهم َکما ُهم َيعَملون و َينْ  اهللَ َيفَعلُ 
ديدار او را در طور که وعده   رفتار خدا با آنها مانند رفتار آنها با خداست: همان
  برد.  هنگام ظهورش از ياد بردند، خدا هم آنها را از ياد مى

عالم ديگر است.   گويند که وعدۀ ديدار خدا مرتبط به  مىبعضى از مفسرين 
شويم. اين آيه مطلب را روشن   مىديدار پروردگار فائز   تنها در آن ديار به

  کند:  مى
  ٢٨سوره انعام، آيه   .ِمن َقْبلُ َبْل َبَدا لَُهم ما َكانُوْا يُْخُفوَن 

  شود.  داشتند، بر آنها آشکار مى  آرى، [پس از مرگ]، هر چه از پيش پنهان مى

پس از سفر از اين عالم و پس از مشاهده عظمت و حکومت پروردگار در آن 
ديدار خدا در آن   ديار، آيا ممکن است امکان ديدن او را انکار کنيم؟ فوز به

انکار روى   هر روحى است. و اگر بر فرض روحى به دنيا بزرگترين آرزوى
هاى خدا در   آورد، انکار او حائز چه اهميّتى است؟ اّما انکار تحّقق وعده

هاى خدا را انکار کنيم،   اين دنيا حائز اهميّت بسيار است. زيرا اگر وعده
اين   ايم! به  بدون اينکه بدانيم، خدا را هم "خداى نخواسته" انکار نموده

  يز توّجه کنيد:آيه ن
  ١٣٤سوره انعام، آيه   .ان َما تُوَعُدوَن الٍٓت َوَما انتُم ِبُمْعِجِزينَ 
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  يقين وعده يزدان تحّقق خواهد يافت و شما مانع آن نتوانيد شد.  به

کوشند که از تحّقق باز دارند؟ آيا در آن جهان   اى را مردمان مى  چه وعده
  را خواهند داشت؟مردمان جرأت مخالفت با انجام وعده خدا 

صرف  وهِم   هست که با اين... محروم نمودهعلّتى که جميع ناس را از لقاءاهلل
  حضرت بهاءاهلل  ٨١...اند کفايت نموده

ها   ههمه وعد ها، و اين  ههمه آيات و نشان جاى شگفتى بسيار است كه با اين
پرتو اند و از   هزمان ما سخت دربند شك و شبه ها، بسيارى از مسلميِن   هو مژد

شّك و ترديد و شهر اطمينان و يقين،  بهره. بين وادِى   ىيقين و اطمينان ب
فاصله ميان ما و آموزند كه   ىاى نيست. حضرت بهاءاهلل بما م  هچندان فاصل

قدمى بيش نيست. و ما را اندرز  ،خدا  مقامات بلند عشق و نزديکى به
ه، فرصت را غنيمت انتها نرسيد  هدهند كه تا سفر كوتاه ما در اين دنيا ب  ىم

غفلت نورزيم. قدم اّول را از  از آفرينش خودمقصود   هشمريم و در رسيدن ب
  جهان جاودانى گذاريم.  هجهان زودگذر و فانى برداريم و قدم ديگر را ب

 اکثراند كه زمان ما، زمان گسترش نااميدى است.   هپيامبران از پيش خبر داد
آسمانى  ياتآ ۀار را كه بزرگترين مژدبزرگ پروردگ ۀمؤمنان، خبر ظهور برگزيد

انكار بر   گيرند. بعضى ديگر، پس از شنيدن اين خبر، به  ىاست، ناديده م
  بينى شده:  در قرآن پيش بارها خيزند. اين نااميدى و اين انكار  مى

.َواْولََِٔك لَُهْم َعَذاٌب اِليمٌ َوالِذيَن َكَفرُوا ِبآَياِت اللِه َوِلَقأِِه اْولََِٔك َئُِسوا ِمن رْحَمِتي 
  ٢٣سوره عنكبوت، آيه   

فضل   هكنند، اميد ب  ى) مالقات با پروردگار را انكار مۀكسانى كه آيات الهى و (وعد
  و رحمت من ندارند. براى آنها عذابى دردناك مقرر شده.

فرموده عامل شويد. امروز روز قرب  تآنچه حق جل جالله وصيّ   بگو اى عباد! به
  حضرت بهاءاهلل  ٨٢و لقاست و روز رحمت و عنايت است.

  حضرت بهاءاهلل  ٨٣نور توحيد منّور.  امروز روزى است عظيم و به
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 ٧، آيه ٣٠ارميا: سوره   همتاست.  شبه و بى  آن روز بزرگى است، روزى بى

يكتا و  ۀو از انجام اين وعد "خبر بزرگ"مسلمين از شنيدن اين  اکثر چرا
نااميدى و   هشادى و شادكامى ب بجاىخيزند؟ چرا   ىجستجو بر نم  نظير به  بى

اين چند   هكتابى جداگانه دارد. ب  ه؟ جواب اين مسئله نياز بايندگر  ىناكامى م
  نكته توّجه كنيد:

ان ـردمـم از ارىـسيـان، بـهـاعى جـتمـم اجـظـوردن نـهم خ  رـر بـاطـبخ •
  اند.  هنااميدى و بدبينى معتاد شد  به

  اند.  هدينى برگزيد  ىبسيارى از مؤمنان از جمله مسلمانان، راه ب •
  اميد ندارند. رسول اکرمآمدن پيامبرى بعد از   همسلمانان ب •
اين  ۀ"ديدار خدا" در اين دنيا، كار آسانى نيست. الزم  اميدوارى به •

  اى پروردگار است.ه  هوعد  هاميدوارى، ايمانى استوار و خلل ناپذير ب
مزمن و خطرناكى است. ما  نااميدى و بدبينى، رايج در عصر ما، بيمارِى 

حّس اميد، يعنى مردن  عشق خدا شادكام و پاينده. مردِن   هايم و ب  هاميد زند  به
  زندگى.  هعشق ب

خاطر عشق آفريده. آيا ممكن است كه   هما را ب و پروردگار عاشق ماست
ديدار" را  ۀد؟ يزدان مهربان در سراسر قرآن "وعدعاشق معشوق را از ياد ببر

—محكم ۀمسلمانانى كه در انجام اين وعد  هكند و حتّى ب  ىتأييد و تكرار م
دهند و در نااميدى اصرار   ىدل راه م  هشك ب—هاست  هوعد ۀكه سرآمد هم

دهد كه اگر از اين سّم كشنده، جان و روان نرهانند، در   ىورزند، اخطار م  ىم
اجبار  و فشار ايمان، و عشق عالم در زيرا شوند، رها خود "سرگردانِى گرداب   "

  در كار نيست:
  ١١سوره يونس، آيه   .َفَنَذُر الِذيَن َال َيْرُجوَن ِلَقاءَنا ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ 
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كنيم تا در سرپيچى خود (از ايمان   ما را ندارند رها مى ديدارِ  كه اميدِ  را آنان
  يزدان) سرگردان بمانند. ۀوعد  به

ديگر تأكيد و تكرار  واژۀكه در آيات "لقا" يا "ديدار" بيش از هر  هائى  واژه
  شده، "اميدوارى" و "نااميدى" است:

  ديدار پروردگار  هاميدوار ب  َيْرُجو ِلَقاء َربِّهِ   ١١٠سوره كهف، آيه 

  پروردگارديدار   هاميدوار ب  َيْرُجو ِلَقاء اللهِ   ۵ سوره عنكبوت، آيه

  اميد ديدن ما را ندارند  َال َيْرُجوَن ِلَقاءَنا  ١١سوره يونس، آيه 

ِه  ٢٣ آيه عنكبوت، سوره َكَفرُوا ِبآَياِت الل
  َوِلَقأِِه اْولََِٔك َئُِسوا

 ديدار،آيات و وعدۀ  منكرينِ 
  اميد ندارند

و آور است، و يأس تا چه حّد موجب افسردگى   اميد چقدر دلپذير و شادى
زندگانى در جهان   . آنان که اميد بهاست زندگى  بريدن رشته عشق و ميل به

  در اين جهان ندارند از همين گروهند.را ديگر يا آمدن پيامبر ديگر 
دهد كه تا فرصت   ىاندرز م بماپروردگار بار ديگر، از زبان موعود عصر ما 

گفتار را بارها  . ايناز نا اميدى برهيم و نور اميد در دل برافروزيمداريم، 
  ر يك از بندگانش پى بريد:همحبّت پروردگار ب  هبخوانيد تا ب

تو   هتو مأنوسم و تو از من مأيوس...و در جميع حال ب  همن ب !اى خاك متحرّك
زوال براى تو اختيار نمودم   ىو من عزّت ب .نزديكم و تو در جميع احوال از من دور

آخر تا وقت باقى مانده رجوع كن و منتهى براى خود پسنديدى.   ىو تو ذلّت ب
  حضرت بهاءاهلل  ٨٤فرصت را مگذار.

آيات قرآن حاكى از آن است كه بسيارى از مردمان از حّد نااميدى هم قدم 
د. نشمر  مى"ديدار خدا" را دروغ  ۀقرآن، يعنى مژد ۀفراتر نهاده، وعد
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زندگانى آنان در اين جهان  ۀدهد كه نتيج  ىم اخطاراين منكران   هب پروردگار
  جز ضرر و زيان چيزى نيست:

بُوْا ِبِلَقاء اهللِ َوَما َكانُوْا ُمْهَتِدينَ  ِذيَن َكذ٤۵سوره يونس، آيه   .َقْد َخِسرَ ال  
  كاران و گمراهانند. شمرند، از زيان  ى) "ديدار پروردگار" را دروغ مۀكه (وعد کسانى

  ١٠۵سوره كهف، آيه   .ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقأِِه َفَحِبَطْت اْعَمالُُهمْ اولََِٔك الِذيَن َكَفرُوا 
" ديدار او را انكار كردند. ۀهاى پروردگار و "وعد  هآنها كسانى هستند كه نشان
  ارزش است.  ىاعمال (نيك) آنها باطل و ب

توان آنها را "آيات اميد" نيز ناميد،   ىآشكار است كه "آيات ديدار" كه م
مسلمانانى است كه پيامبر اكرم را   هعموم مردمان جهان، خاّصه ب  هب بخطا

ديدن ما   هگويند پروردگار ديگر ب  ىشمرند. مسلمانانى كه م  ىآخرين پيامبر م
بينند و   ىكه درهاى احسان و رحمت يزدان را بسته م ىآيد. مؤمنان  ىنم
با رحلت پيامبر اسالم، ناگهان  در قرن هفتم ميالدىگويند:   ىخود م  به

پروردگارش  گفتار ديگر بشر ،پس اين يافت. از خاتمه انسان با يزدان صحبت
، اّما خالق مهربان ساكت بگذرد، هزارها سال شودسپرى  ها  . قرننشنودرا 

راهنمايى  و م تازهعلي"خبر خوش" يا ت  بهماند. زيرا ديگر بشر نيازمند 
  پروردگارش نيست.

خبر عصر ما، بزرگترين خبر در تاريخ بشر است. قرآن آنرا " موعودِ آمدن دو 
اين ظهور است و تنها در وصف اين  "بزرگ" خاصِ  ۀخواند. كلم  ى" مبزرگ

يزدان و اظهار اين  ۀامر و آئين بكار رفته. مردم عصر ما بايد از تحّقق اين مژد
 بريايد. بناوصف ن  هشوق و شعف آيند كه ب  هپايان، چنان ب  ىفضل و عنايت ب

كه آرزو داشتند  جهانهاى آسمانى، چه بسيار از عرفا و بزرگان   شهادت نامه
در اين زمان زندگى كنند تا از اين بخشش و درخشش آفتاب الهى برخوردار 

اى   و بهره قدر نشناسند ،اند  هاين ارمغان دست يافت  هشوند. اّما آنان كه ب
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 هاى الهى  و بخشش و فقر را از فضلاهى گ  آ، و ناخو گيرندنااميدى   به ؛نبرند
  برتر شمرند.

كم من عالم اراد لقائى فى االعصار الخالية و فى هذا العصر فلّما اظهرت نفسى 
  حضرت بهاءاهلل  ٨٥اعرضوا عنّى...

چه بسا از علما كه در اعصار پيشين و در اين عصر آرزوى ديدار مرا داشتند. اّما 
  وگردان شدند.، از من رنمودمنمودار  م راوقتى روي

دست   ، پس از گذشت هزارها سال، بهبود "راز نهان""ديدار خدا" كه  معنِى 
آشکار و —است شکوه يزدان که آئينه درخشش و" بهاء خدا"—پيامبر عصر ما

  جشن و شادمانى است، نه زمستان يأس و ناكامى: . اين نوروزِ عيان شد
غمگين مباشيد. راز نهان فرمايد، جهان خوشى آمده   ىآواز بلند م  هنياز ب  بى

  حضرت بهاءاهلل  ٨٦اندوهگين مشويد.ه شد پديدار

امروز روز ستايش است نه زمان آاليش. بگو اى دوستان! روان را از آاليش دنيا 
ستايش دوست يكتا بپردازيد...اى دوستان! از هجران محزون   هسازيد و ب پاک

  حضرت بهاءاهلل  ٨٧مباشيد، روز شادى است. وقت اندوه نه.

يزدان...پيك پروردگار آشكار، هنگام انتظار نه. چشم جان بگشا تا  ۀاى بند
  ٨٨سروش ايزدى بشنوى. ۀروى دوست بينى. گوش هوش فرا دار تا زمزم

  حضرت بهاءاهلل  

ورزند، بدون اينکه بدانند، آيات   کسانى که با آئين بهائى مخالفت مى
ند. از اين نظر نيز در رسان  تحّقق مى  ظهور دو موعود عصر ما را به  مرتبط به

  نقشى دارند. يزدانهاى   انجام وعده
کّل کلمة تکلّم بها أالعداء إنّها يکون بنفسها منادية لهذا النّبأ أالعظم و هادية 

  حضرت بهاءاهلل  ٨٩لهذا الّصراط المستقيم.
آورند، آن کلمه خود وسيله اعالِن اين   ىاى که دشمناِن آئين يزدان بر زبان م  هر کلمه
  اين راه مستقيم است.  بزرگ" و هدايت مردمان به "خبر
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  حضرت بهاءاهلل  ٩٠نفع امراهلل نخواهد بود.  مخالفت اعداء جز به

  دارد:  مى باز جمالش ديدار  را از فوز به "مشرکين" خداوند قرآن، شهادت بنابر
  .ِبِعَباَدِة َربِِّه اَحًداَفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك 

  ١١٠سوره کهف، آيه   
پردازد و کسى را در   اعمال نيک به  لقاى پروردگارش اميد دارد، بايد به  هر کس به

  پرستش پروردگارش شريک نسازد [مشرک نباشد].

  حضرت بهاءاهلل  ٩١[خداوند] مشرکين را از مشاهده جمالش منع نموده.

  رود:  دو معنا بکارمى  به واژه "مشرک" در آثار الهى حد اقل
 وجود خداوند يگانه اعتقاد ندارند.  کسانى که به •
کسانى که اليق شناسائى موعود پروردگار نيستند و او را انکار  •

 کنند.  مى
تفصيل خواهيم ديد، شناسائى پيامبران يزدان   به ٢٦همانطور که در فصل 

نامحرمان نشان   شرايط بسيار دارد. پروردگار چهره زيبايش را هرگز به
  دهد!  نمى

  قوم يهود  وعده "ديدار" به
 زمانِ اند،   ههاى آسمانى، نه تنها ظهور موعود ما را ظهور خدا خواند  كتاب

حضرت   هشهادت قرآن، پروردگار ب بنابراند.   هظهور او را نيز "روز خدا" ناميد
  موسى چنين خطاب فرمود:

ياِم اهللِ   ۵سوره ابراهيم، آيه   .َذكِّْرُهْم ِبا
  ياد آنها (قوم اسرائيل) بياور.  ه" را بروزهاى خدا"

  
  فرمايند:  اين وعده يزدان مى  در اشاره به حضرت باب  

نوحى اليک و الى النّبيّين والمرسلين من قبلک ان انذروا النّاس اليّام اهلل فاّن اجل اهلل  کذلک و
  ٤٦ کتاب الرّوح، نسخه خطى، صفحه  الت واهلل غنّى حميد.
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  ١، آيه ٢: سوره کتاب يوئيل  "روز خدا" خواهد آمد. آن روز نزديک است.
  دهد:  مسلمين نيز مى  خداوند اين خبر خوش را به

  حضرت باب  ٩٢فانا قد نزلنا من عندنا بشرًا مثلکم ليذکرکم بايام اهلل...
" را بياد روزهاى خداما انسانى (رسول اکرم) مثل شما از جانب خود فرستاديم تا "

  شما آورد.

—عيان  در پرده يا بهيا —رابطه انسان با يزدان  در قرآن هر مطلبى مرتبط به
  تفصيل بيان گشته:  به

  ١١١سوره يوسف، آيه   .َوَتْفِصيَل ُكل َشْيٍء
  تفصيل هر چيزى در آن هست.

توان "دائرةالمعارف علوم الهى" دانست، هيچ   اما در آن کتاب که آنرا مى
  صراحِت وعده ظهور پروردگار عنوان نشده.  اى به  وعده

  ١۵٤سوره انعام، آيه   .لَعلُهم ِبِلَقاء َربِِّهْم يُْؤِمنُونَ ...اْلِكَتاَب ثُم آَتْيَنا ُموَسى 
  " يقين کنند.ديدار خداوعده "  موسى کتاب داديم...شايد پيروانش به  سپس به

َِّقأِِه َوَجَعْلَناُه ُهًدى لَِّبِني اسْ  .َرأِيلَ َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفَال َتُكن ِفي ِمْرَيٍة مِّن ل
  ٢٣سوره سجده، آيه   

" شک مکن. او را وسيله هدايت ديدار اوموسى کتاب داديم. پس در مورد "  به
  اسرائيل قرار داديم.  بنى

ديدار چه کسى است؟ چه "ديدارى" است که مردمان   "ديدار او" اشاره به
آن شک دارند؟ اين "ديدار" مانند بسيارى ديگر از "آيات لقا" اشاره   به
  ظهور موعود ماست.  به

اسرائيل موعود را   دهد که گروهى از ميان بنى  سپس زبان وحى خبر مى
  پردازند:  هدايت ديگران مى  شناسند و به  مى

ْمِرَنا لَما َصَبرُوا َوَكانُوا ِبآَياِتَنا يُوِقنُون ًة َيْهُدوَن ِبا ِٔم٢٤سوره سجده، آيه   .َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم ا  
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هدايت   [يهوديان] پيشوايانى [مبلّغينى] برگزيديم که بنابر حکم ما بهاز ميان آنها 
  هاى ما] يقين داشتند.  آيات ما [وعده  همردمان پردازند. زيرا صبور بودند و ب

آئين بهائى ايمان   بينى قرآن نيز تحّقق يافته. بسيارى از يهوديان به  اين پيش
پيامبر آئين خود گرامى اين سبب رسول اکرم را نيز مانند   اند و به  آورده
دارند. اين مؤمنان در هدايت مردم جهان از جمله مسلمانان جهان کوشا   مى

  بوده و هستند.
عجب در اين که ابناء خليل و وّراث کليم فائز شدند و از بحر عنايت حّق جّل 

تا حين غافل و محجوب  [شيعيان] زِب غافلحجالله نوشيدند...ولکن آن 
 اءاهللحضرت به  ٩٣اند.  مانده

"مالقات با خدا" با حضرت موسى آغاز شد، از  ۀاگر فرض كنيم كه وعد
هزار سال طول كشيد.   سه بيش ازآن  تحققهنگام اظهار آن وعده تا زمان 

اند كه تا هنگام   هخواست خود ان پيشين پيوسته از پيروانپيامبراين سبب   هب
  از اميد بر ندارند:همتا شكيبا باشند و دست   ىنظير و ب  ىب ۀتحّقق اين وعد
  ٧سوره مدثر، آيه   .َوِلَربَِّك َفاْصِبرْ 

  براى (آمدن) پروردگارت صبر كن.

  ٧، آيه ٣٧مزامير داود، فصل   منتظر آمدن خدا باشيد. صبر كنيد تا بيايد.

شوند، از دو صفت   افتخار ديدار فائز مى  همانطور که ديديم، يهوديانى که به
  ).٣٢:٢٤("صبر" و "يقين" برخوردارند 

  "روز خدا" روز بزرگى است که چشم عالم مثل آنرا نديده:
  ۵-٦سوره مطففين، آيات     .َيْوَم َيُقوُم الناُس ِلرَبِّ اْلَعالَِمينَ  ِلَيْوٍم َعِظيٍم 
  ايستند.  روزى که مردمان در برابر پروردگار جهانيان مى—روز بزرگى
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  خضوع حضرت بهاءاهلل
  در برابر خدا

عاى برخالف ادّ بار ديگر براى تأکيد، الزم است متذکر شويم که 
دانند. بندگِى ايشان در   نويسان، بهائيان حضرت بهاءاهلل را خدا نمى  هردي

برابر يزدان و حتّى مؤمنان در سراسر آثارشان چون خورشيدى تابان آشکار 
  است:

دهد تا چه رسد ستى و وجود نسبت ه  مظلوم شرم دارد خود را به اين عبد و اين
نمايد خود را خجل   ىبصير هر هنگام بر ارض مشى م انسان. مقامات فوق آن  هب

و  داند که علّت نعمت و ثروت و عزّت  ىن ميمب نيقي  هچه که ب ،کند  مى مشاهده
 .عالم است ارضى است که تحت جميع اقدام ،اهلل  باذن ،او علّو و سمّو و اقتدارِ 

و غرور مقّدس و  البتّه از نخوت و کبر ،شد اهگ  آمقام  اين  هکه بى و نفس
  ٩٤.مبرّاست

  حضرت بهاءاهلل  ٩٥اين مظلوم...َعلَم "انّه ال اله اّال هو" را برافراخت.
ام. بلکه اين عنايتى که ظاهر شده از فضل پروردگار بوده، ِمن   از اهل علم نبوده

  حضرت بهاءاهلل  ٩٦استحقاقى [بدون اينکه من مستحِق آن فضل باشم]. غيرِ 
هر نفسى  [با] نجستم. مع نفسى برترى  هبا احدى در امرى افتخار ننمودم و ب

بردبار و رايگان. با فقراء مثل  غايْت   هب و رفيقى ،مهربان مصاحبى بودم در نهايْت 
  حضرت بهاءاهلل  ٩٧و عظماء در کمال تسليم و رضا. فقراء بودم و با علماء

پيروانشان، حضرت بهاءاهلل خود را   ها خطاب به  در بسيارى از الواح و نامه
  خوانند.  "خادم" و گاهى "اين عبد" و "اين بنده ذليل" مى

  حضرت بهاءاهلل  ٩٨ل اين خادم تکبير برسانيد...بَ دوستان آن ارض را از قِ 
خضوع و خشوع حضرت بهاءاهلل در سراسر آياتشان چون روز تابان و روشن 

  است:
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أن أضَع وجهى على کّل  لممکنات أحّب و عزّتک يا الَه الکائنات و مقصوَد ا
  حضرت بهاءاهلل  ٩٩.بمقام تشرّف بقدوم أوليائک بقعٍة من بقاع أرضک لعلّه يتشرّف

ها! دوست دارم صورتم را   ها و مقصود هستى  بزرگى تو سوگند اى خداى آفريده  به
اى از نقاط زمين تو بگذارم، تا جاِى پاِى دوستانت آنرا (صورتم را)   در هر نقطه

  مشّرف سازد.

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٠.ستميرا طالب نبوده و ن شيگاه و گواه که جز رضا حّق آ
اى اله ابدى! تو شاهد و گواهى که اين عبد در جميع احيان و اوان جز طالب 

اين عبد کجا قابل آنست که ...عنايت تو نخواهد بود  رضاى تو نبوده و انشاءاهلل به
ر شود. نيسِت َبْحت چگونه َعلَم هستى کلماتش مقبول آيد و يا بيانش مذکو

  حضرت بهاءاهلل  ١٠١برافرازد...؟
اين غالم الزال جز عبوديّت صرفه دوست نداشته. فوالّذى نفسى بيده عبودّيت 

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٢محبوب جانم بوده.

النّى عبد آمنت به و برسله و صفوته و ال اجد لنفسى من وجود النّه قد بعثنى 
کون   على العالمين...هل تظّن بانّى انطق من تلقاء نفسى او ابالحّق و ارسلنى 

١٠٣موجودا بوجودى ال فورّب العالمين بل يحرکنى ارياح مشيّته کيف شاء و اراد.

  حضرت بهاءاهلل  
خدا و رسوالن و برگزيدگانش ايمان دارم. براى خودم   اى هستم که به  من بنده

دم جهان فرستاد...آيا گمان داريد مر  يابم. خداوند مرا برانگيخت و به  وجودى نمى
پروردگار   ام؟ سوگند به  وجود آمده  گويم و از خود به  خودم سخن مى بکه من از جان

حرکت   خواهد مرا به  جهانيان که چنين نيست. نسيم اراده الهى آنطور که مى
  آورد.  مى

  خداوند، راه و رسم همه پيامبران بوده است:  اظهار بندگى به
ا خود را يگو..آن نحو از عبوديّت در امکان ظاهر شود.  نه که به را ياراى آن احدى

  ١٠٤.اند  اند و ذکر خود را در آن ساحت شرک شمرده  دانسته معدوم صرف
  حضرت بهاءاهلل  
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دعوا ما عندکم من االوهام ثم استمعوا ما ينطق به لسان ربکم العزيز العالم. الى 
ا اليها مقدسين عما ذکر من متى تتبعون الهوى قد اشرقت شمس الهدى ان اقبلو

قبل من علمائکم تاهلل هذالظهور اهلل...اليعرف بما عندکم من کلمات اهل 
اهلل   االلواح من لدى  الجدال تقربوا اليه بعيون نوراء و وجوه بيضاء کذلک امرتم فى

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٥المقتدر العليم الخبير.
آورد،   داناى شما بر زبان مى دست از اوهام خود برداريد و آنچه پروردگار عزيز و

آن روى آوريد، و   بشنويد. تا کى پيرِو نفس و هوائيد؟ آفتاب هدايت طالع گشته، به
خدا! اين   ايد پاک و مبّرا سازيد. سوگند به  خود را از آنچه از علماى خود شنيده

جدال متمايلند، از شناسائى او عاجزند. با چشمانى   که به  ظهوِر خداست...آنان
چنين در الواح و آيات، از   ساحت او تقّرب جوئيد. اين  هائى مصّفا به  و چهرهروشن 

  شما امر شده.  جانب پروردگاِر مقتدر و عليم و خبير به
لغيب لم يکن ا  السموات واالرضين قل ان  انه لظهوراهلل بين عباده و طلوعه لمن فى

  ١٠٦لحکيم.عليم اطق انى انااهلل ال اله اّال اناالله من هيکل ليظهر...ين
  حضرت بهاءاهلل  

ها و   او [موعود] ظهور خدا بين بندگان اوست و طلوعش براى ساکنان آسمان
 ظهور رسد...  آن به  ها. بگو! آنچه در عالم غيب است، هيکلى ندارد که به  زمين

جز مِن عليم و يد: من پروردگارم، و پروردگارى بگو  [آن وجود غيبى] چنين مى
  حکيم نيست.

شهداهلل لنفسه قبل خلق الّسموات واالرضين بانّه ال اله اّال هو و اّن فاشهد کما 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٧هذاالغالم عبده و بهاؤه.

ها،   ها و زمين  پس شهادت ده، همانگونه که خداوند پيش از آفرينش آسمان
  شهادت داد که خدائى جز او نيست و اين جوان بنده او و روشنى اوست.

 فى کتب اهلل ان انتم تعرفون قد انار افق العالم بهذا الّظهورموعودا  قد اتى من کان
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٨.ءااالعظم ان اقبلوا بقلوب نور

هاى آسمانى ظاهر شده، اگر بشناسيد. افق عالم از اين ظهور اعظم   موعود کتاب
  هاى تابان روى آوريد.  روشن شده، با دل
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 ،نياز با خالق خود پرداخته راز و  حضرت بهاءاهلل بارها در صدها مناجات به
  اند.  در برابر عظمت و بزرگى او، اظهار بندگى و عجز و فنا نموده

ديده بينا بنگرد، همين يک مناجات   اگر کسى با قلب پاک بيانديشد و به
خدا را در آن موعود بيابد، و او را   کافى است که عشق خدا و بندگى به

  گاهى برساند: آسرچشمه   به
للُهم يا الِهي َتْشَهُد اْلُسُن الُمْمِكناِت َعلَى َسْلَطَنِتَك َواْقِتداِرَك َوَعلَى ُسْبَحاَنَك ا

َفْقِرْي َواْفِتقاِرْي ِعْنَد ُظُهوراِت َغنأَِك، ِاًذا يا الِهي َفاْنُظْر هذا اْلعاِصَي الِذْي َطْرفُُه 
ًها الى افُِق َفْضِلَك َوَمواِهِبَك، َوانِّْي لَْم َيَزْل كاَن ناِظرًا الى َشْطِر ُغْفراِنَك َوَقْلبُ  ُه ُمَتَوجِّ

ْمِرَك َواْحَيْيَتِنْي ِمْن َنَسماِت ُجوِد َرْحماِنيِتَك  يا الِهي ِمْن اوِل اْلَيْوِم الِذْي َخلَْقَتِنْي ِبا
ْهُت الى اَحٍد ُدوَنَك، َوقُْمُت ِفي ُمقاَبلَِة االْعدآِء ِبَسلْ  َطَنِتَك َواْقِتداِرَك ما َتَوج

ِّ َتْفِرْيِدَك، َوما اَرْدُت ِفي اياِمْي  َوَدَعْوُت الُكل الى َشاِطىِٔ َبْحِر توِحْيِدَك َوَسمآِء ِعز
ِحْفَظ َنْفِسْي ِمْن ُطغاِة َخْلِقَك َبْل اْعالِٓء ِذْكِرَك َبْيَن َبِريِتَك، َوِبذِلَك َوَرَد َعلَي ما ال 

ٌد ِمْن َخلِْقَك، َوَكْم ِمْن اياٍم يا الِهي ُكْنُت َفِرْيًدا َبْيَن الُمْذِنِبيَن ِمْن ِعباِدَك، َحَملَُه احَ 
َوَكْم ِمْن لَياٍل يا َمْحبُوِبي ُكْنُت اِسيًرا َبْيَن الغاِفِليَن ِمْن َخْلِقَك، َوِفي َمواِرِد الَباسآِء 

راِء كُ  ْرِضَك  ْنُت ناِطًقا ِبَثناِء َنْفِسَك َوالضَِٔك َوأِِع ِذْكِرَك ِفي  َبْيَن َسماوذاكًرا ِبَبدا
ِّ َوْحداِنيِتَك َوال  َملَُكوِت اْمِرَك َوَخلِْقَك، َولَْو ان ُكل ما َظَهَر ِمنِّْي ال َيْنَبِغْي ِلُسلْطاِن ِعز

ِنَك َواْقِتداِرَك، َفَوِعزِتَك يا َمْحبُوِبي لَْم اِجْد   ِعزَِّك َيِلْيُق ِلَشا
ِ
ِلَنْفِسْي ُوُجوًدا ِتْلقآَء َمْدَين

َوُكلما اِرْيُد اْن اْثِنَي َنْفَسَك ِبَثنآٍء َيْمَنُعِني فُؤاِدْي الن ُدوَنَك لَْم َيْقِدْر اْن َيِطيَر ِفي 
نِّْي َهوآِء َملَُكوِت قُْرِبَك اْو اْن َيْصَعَد الى َسمآِء َجَبرُْوِت ِلقأَِك، َفَوِعزِتَك  اشاِهُد ِبا

اِنِع  لى اْسِمَك الصِذْي ال آِخرَ لَُه ِلِنْسَبِتِه الى االِٓخِر الراِب اْسُجُد ِلَكفٍّ ِمَن التلَْو ا
ن َعَمِلي ال َيْنَبِغْي لَُه َبْل كاَن َمْحُدوًدا   التَقرِب الَْيِه َواشاِهُد ِبا

ِ
الِجُد َنْفِسْي َبِعْيًدا َعن

وداِت َنْفِسْي، َولَْو اْخِدُم اَحًدا ِمْن ِعباِدَك ِبَحْيُث اقُوُم َبْيَن َيَدْيِه ِبَدواِم َملَُكوِتَك ِبُحدُ 
ًرا َعْن ادآِء  َوَبقاِء َجَبرُوِتَك ِلِنْسَبِتِه الى اْسِمَك الخاِلِق َفَوِعزِتَك الِجُد َنْفِسي ُمَقصِّ

لَُه، ٔالن ِفي هذا الَمقاِم ال يُرى اال ِنْسَبتُُهْم الى اْسمأَِك  ِخْدَمِتِه َوَمْحرُْوًما َعما َيِلْيُق 
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نُُه ذِلَك َكْيَف َيْقِدُر اْن َيْذُكَر الِذْي ِباشاَرٍة ِمْن اْصَبِعِه  َوِصفاِتك، ان الِذْي كاَن َشا
فاُت َوَجَبرُوتُها، َوِباشا َرٍة اْخرى ُركَِّبِت الكاُف ُخِلَقِت االْسماُء َوَملَُكوتُها َوالصِّ

ِبالنوِن َوَظَهرَ ِمْنها ما َعِجَز َعْن ِعرفاِنِه اْعلى اْفَِٔدِة الُمَقرِبيَن ِمْن اْصِفيأَِك َواْبهى 
َمشاِعِر الُمْخِلِصيَن ِمْن اِوّدأَِك، َفَوِعزِتَك يا َمْحبُوِبْي ِصْرُت ُمَتَحيًِّرا ِفي َمظاِهِر 

ِعْرفاِن  طاِلِع قُْدَرِتَك َواشاِهُد َنْفِسي عاِجًزا َعْن ِعْرفاِن اْدنى آَيِتَك َوَكْيَف ُصْنِعَك َومَ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٩...َنْفِسَك 

: آنچه در جميع کتب الهى در ظهور فرمايد مى بنام خداوند يکتا! قلم اعلىٰ 
براى ربّانى [ظهور رّب] مسطور و مستور بود، در اين يوم ظاهر و مشهود. از 

  حضرت بهاءاهلل  ١١٠احدى عذرى باقى نمانده و نيست.
  
  

  
   ٰروح اعظم الهى. به: اشاره قلم اعلى 



 

  
١٤  

  
  روز بزرگ خدا

اى در تاريخ بشر آغاز   هاى آسمانى، عصر ما فصل تازه  بنابر شهادت کتاب
عصرى که با تحّقق اين تقاضا و آرزوى حضرت مسيح همزمان —  کند  مى

  است:
رسد، در زمين   انجام مى  که در ملکوت بهطور   ملکوت تو بيايد! اراده تو همان

  ١٠، آيه ٦انجيل متى، فصل   تحّقق يابد!

  حضرت باب  ١آن روزى است عظيم.

اهلل   را يوم  خود فرموده، و آن  خداونِد عالم در ميان ايّام، يومى را منسوب به
  حضرت باب  ٢خوانده.
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  بغداد، شهر "ديدار"

گاه موعود ما را   اقامت نامِ  آنها حتّى از يكى بسيارند. "  خدا "ديدار آيات
 ذكر ايقان كتابدر  را آن آيه حضرت بهاءاهلل .آموزد  مى بما روشنى كمال  به

  اند:  هفرمود
َالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء الَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم  لَى َداِر الس٢۵سوره يونس، آيه   .َواهللُ َيْدُعو ا  

راه   هكند. و هر كه را بخواهد ب  ىدعوت مدارالسالم (بغداد)   هيزدان (مردمان را) ب
  برد.  ىراست م

، در آثار نويسندگان قديم ايرانى، "دارالسالم" فرهنگ بزرگ سخنبنابر 
  ها در آن فرهنگ ذکر شده:  عنوان لقب بغداد بکار رفته. اين نمونه  به

 )۱٦۹عالءالدوله...بر دارالسالم بغداد استيال يافت. (واله اصفهانى،  •
 )٦١٦سالم بغداد رسيد. (افالکى، خطه دارال  منزل به  منزل به •
ترين فرهنگ در ايران، در آثار   (دو جلدى)، شايد پرفروش فرهنگ عميدبنابر 

حافظ نيز  .بغداد و شيرازدو شهر بکار رفته:   " در اشاره بهدارالسالمپيشينيان "
  در اشعارش اين دو شهر را بهم مرتبط ساخته:

 م آن روز که حافظ ره بغداد کندخرّ   اندر شيرازمقصود خود   ره نبرديم به

نويسند:   ها دو معنا براى دارالسالم مى  از نام شهرها که بگذريم، فرهنگ
  "سراى سالمت" و "بهشت."

بغداد محل "اظهار امِر" حضرت بهاءاهلل، و شيراز محل "اظهاِر امِر" حضرت 
شهر خاصى   بهدهد که پروردگار ما را   باب است. قرآن مجيد بما خبر مى

 ،اند، در دو شهر  ها بعد، دو پيامبر که يکديگر را نديده  کند. قرن  دعوت مى
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—کنند. آن دو شهر لقب مشترک  واقع در دو کشور، اظهار امر مى
  بينى شده!  دارند و اين همان لقبى است که عينًا در قرآن پيش  —دارالسالم

راه راست دعوت   هدارالسالم و ب  اوند مردمان را بهدبنابر وعده قرآن، خ
  بخشد:  وعده قرآن تحقق مى  کند. اين بيان به  مى

هاى آمال و مال عنقريب پيچيده   گذرد و بساط  بگو! اى مردم! عمر چون برق مى
مستقيم"  "صراط اهلل بر  شود. سر از نوم [خواب] غفلت برداريد و متوّکًال على  مى

رحمت و عنايت او که محل امن جاودانى  "ارالّسالمدامراهلل ثابت شويد، و به "
ارض جلوس آن نيّر  دارالّسالمو مقام محمود ربّانى است وارد گرديد. در ظاهر 

  حضرت بهاءاهلل  ٣اقوم [است]. محکِم ، و در باطن امر ِ[موعود] اعظم

بر قلب منير محّمديّه از قبل نازل فرمود و بنفسه عباد  [خداوند] سلطان احديّه
  حضرت بهاءاهلل  ٤خوانده. [بغداد] ارضخود را باين 

اى بين دو   هكند؟ و چه رابط  ىدعوت م شيرازو  بغداد  هچرا يزدان مردمان را ب
وجود " راه راست  هب مردمانهدايت " و "دارالسالم  هدعوت بيعنى " ،آيه مطلِب 
 " را پذيرفتند،ان"امرش هپاسخ داد آن دو موعوددعوت   ه؟ مردمانى كه بدارد

  " برخوردار شدند.صراط مستقيم" يا "راه راست" از ارمغاِن 
معنى  زيرا ،و مقصود ديگرى نيز پنهان است در "دارالسالم" رمز ديگر

حقيقت   هشوند، ب  آن شهر دعوت مى  هكه ب آنان .دهد  ى"بهشت" هم م
"امر"  حضرت بهاءاهللاند. از اين گذشته، نام باغى كه   هبهشت دعوت شد  هب

" است. "رضوان" يعنى بهشت، باغ رضوانرمودند، "يزدان را در آن اظهار ف
، در در عصر ما بهشت، يا دربان بهشت. در مورد دعوت و هدايت پروردگار

  قرآن مقايسه كنيم: ۀاى شبيه قرآن هست. آن آيه را با آي  هآي نيز انجيل
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  انجيل  قرآن
َالمِ دعوت:  • لَى َداِر السَواهللُ َيْدُعو ا  

دارالسالم دعوت   هبپروردگار مردمان را 
  كند.  ىم

 ِصَراٍط  الَى َيَشاء َمن َوَيْهِدي انتخاب: •
  .)٢۵ آيه يونس، (سوره مْسَتِقيٍم 

و هر كه را بخواهد (از بين دعوت 
  برد.  ىراه راست م  هشدگان) ب

دعوت: كسانى كه دعوت  •
  .شوند بسيارند  مى

آنهايى كه  شمار انتخاب: اّما •
 است شوند كم  انتخاب مى

  )١٤ ، آيه٢٢متى، سوره (انجيل 

دارالسالم هست. آن آيه، نام آن شهر را  ۀديگرى نيز دربار ۀدر قرآن مجيد آي
" نيز مرتبط حضور در محضر پروردگار" بلكه با "يافتن راه راستنه تنها با "

  بينيم و بسنجيم:  ه. اين دو آيه شبيه را با هم بسازد  ىم

 بغداد: شهر صلح و سالم
َالِم َوَيْهِدي  َواهللُ َيْدُعو لَى َداِر السا

 َمن َيَشاء الَى ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ 
  ).٢۵سوره يونس، آيه (

 دارالسالم  هپروردگار مردمان را ب
خواند و هر كس را (از ميان   مى

، نمايددعوت شدگان) اراده 
  برد.  ىراه راست م  به

َالِم لَُهْم َداُر الس  ...َهـَذا ِصَراُط َربَِّك ُمْسَتِقيًما
سوره ( َكانُوْا َيْعَملُونَ  ِبَما َد َربِِّهْم َوُهَو َوِليُهمْ ِعن

  ).١٢٦-١٢٧ اتانعام، آي
، دارالسالمدر ...توست پروردگار راسِت  اين راهِ 

(هدايت شدگان) نزد پروردگارشان رسند. او 
 ولى و پيشواى آنان (مؤمنين) است. و آنها،

او  دهند.  ىم انجام مأمورند، آن  چه به آن
پاداِش کردارشان، دوست و حافظ آنها   به

  خواهد بود.

  شباهت بين انجيل و قرآن
ِتَيُهُم اهللُ" پرسد:  ىم بندگانشيزدان در قرآن از  ..." "آيا َهْل َينُظرُوَن اال ان َيا

 نشان پرسشگفتار" در اين  د؟" "لحِن نديگرى جز آمدن پروردگار دار انتظار
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همتا ابدًا شّكى   ىيكتا و ب ۀاين "خبر بزرگ" و اين وعددهد كه در انجام   مى
گفتار يزدان   هايمان آنان ب نيست، و نا اميدى و نا باورى مردمان از كمِى 

  است.
هاى ابر" چيست؟ پروردگار، روح جهان است و اين عالم،   همنظور از "ساي

 جسم جهان. براى ظهور در اين جهان، پروردگار انسانى را كه مانند ساير
متجلّى خود را در او  ر شکوه و جاللند، روح پگزي  ىست برمها  انسان
و با  نمايد  ىوسيله او بما م  هاستعداد و توانايى ما، خود را ببر ، و بناسازد  مى

ابر تشبيه شده.   ه"متشابه" ب آياِت . جسم اين انسان در گويد  ما سخن مى
ب نيست. ابر، شكوه و آفتا  هآن، ما را ياراى نگريستن ب ۀبدون اين ابر و ساي
و  بينيم  هاستعداد معنوى خود او را ب  بنابرپوشاند تا ما بتوانيم   ىجالل خدا را م

  توان يافت.  ى. تشبيهى از اين زيباتر براى اظهار مطلب نمبشناسيم
ما را  زمان ظهور موعود ۀدر گفتار پيامبران پيشين شباهت بسيار هست. وعد

  :ماز زبان دو پيامبر بزرگ بسنجي

  وعدۀ رجوع مسيح
  در انجيل

  وعدۀ آمدن پروردگار
  در قرآن

(آمدن) پسر  ۀدر آن هنگام، نشان
 انسان در آسمان ظاهر خواهد شد...

پسر انسان را بر ابرهاى آسمان خواهند 
فرستد...تا   ديد. و او فرشتگان را مى

  .آورند هم گردِ ...جهان را ۀمردِم برگزيد
 ٣٠-٣١ ات، آي٢٤انجيل متى، فصل  

آيا جز اين انتظار دارند كه پروردگار در 
با فرشتگان  هاى ابر همراه  هزير ساي
  ٢١٠سوره بقره، آيه   بيايد؟

  :که دهند  ىآمدن موعودى مژده م  ههر دو كتاب آسمانى ب
  آيد  ىاز آسمان م •
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  همراه با ابرها •
  و فرشتگان •

پروردگارند كه  منظور از "فرشتگان" چيست؟ "فرشتگان" پيروان پاك و فداكارِ 
خبر كنند. از جمله وظائف اين مؤمنان اين است كه "  ىموعود تازه را يارى م

يزدان،  ۀفرستاد  هنيروى ايمان ب  هجميع ساكنان جهان برسانند تا ب  ه" را ببزرگ
روند، گرد   ىشمار م  همؤمن و فداكار كه در نظر يزدان از "برگزيدگان" ب مردماِن 

تمّدنى پر شكوه و تازه بسازند. اين است كه  يارى يكديگر  ههم آيند، و ب
گرِد هم فرستد...تا مردم برگزيده (جهان) را...  ىاو فرشتگان را مفرمايد: "  مى

  ."آورند
ميان آمده   ه"امر" ب آمدن يزدان، سخن از اجرا شدِن   هقرآن ب ۀمژد در پاياِن 

" با آمدن موعود و مظهر امر" واژهبينيم كه   ى). بار ديگر م  قُِضَي االْمرُ (
"امر" و آئين  مرتبط شده. هدف از آمدن موعود چيست؟ اظهارِ  پروردگار

  خدا.
"امرها آيد، و ساير   رسد، آئين تازه يزدان مى  اجرا مى  سرانجام "امر" خدا به

 "امر" جمِع  اىجب). در اين مورد   َوالَى اهللِ تُْرَجُع أالُمورُ گردند" (  خدا بر مى  به
اين سبب است:   ه" بامر" بجاى" امور" بكار رفته. استعمال "امور" آن يعنى
ى پيشين ها  آئين ۀ" يعنى زمان همامرها" ۀهم " بهائى، عصرِ امرِ " با ظهورِ 

" دارند، در امريك "  هپايان رسيد. چون در عصر ما، جميع مردم عالم نياز ب  به
 پيش" امرهاى" ۀخدا بود، هم ۀهنگام وقوع "ساعت" كه زمان انجام وعد

" تازه جاى آنها را امر) و يك "  َوالَى اهللِ تُْرَجُع أالُمورُ خالق خود برگشتند (  هب
  ).  َوقُِضَي االْمرُ گرفت (

  حضرت بهاءاهلل  ٥الّظهور االعظم. قد انتهت الّظهورات الى هذا
  پايان رسيد.  ه) اديان پيشين با ظهور اين آئين بزرگ ب  (عصرِ 



    روز بزرگ خدا: ١٤فصل   ٤٣٥

 

  قرآن مجيدمقايسه چند آيه از 
 خبر" رابطه و شباهت بسيار هست. يكى يَُدبِّرُ اْالْمرَ " ۀ" و آيَهْل َينُظرُونَ " ۀبين آي

موعود را معين  آن ظهور زمان ديگرى ،دهد  ىاسم خدا م  هاز آمدن موعودى ب
  سازد. اين دو آيه را با هم بررسى و مقايسه كنيم:  ىم

  َهْل َينُظرُونَ 
ِتَيُهُم اهللُ ِفي ُظلٍَل  َهْل َينُظرُوَن اال ان َيا

مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمالَِٓٔكُة َوقُِضَي االْمرُ 
  ٢١٠سوره بقره، آيه   .أالُمورُ  تُْرَجعُ  اهللِ َوالَى

پروردگار با  آيا جز اين انتظار دارند كه
هاى ابر بيايد؟ (آيا   هفرشتگان در ساي

آمدن)  ۀجز اين انتظار دارند كه وعد
اجرا رسد، و (در آن زمان)   ه"امر" ب
  گردند؟ باز سوى خدا  ه"امرها" ب

  يَُدبِّرُ اْالْمرَ 
 ْرِض ثُملَى اْالَماء ا ْمرَ ِمَن السيَُدبِّرُ اْال
َيْعرُُج الَْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اْلَف 

ونَ  ا َتُعد۵سوره سجده، آيه   .َسَنٍة مِّم  
 از آسمانپروردگار "امر" (اسالم) را 

(آن امر) در طى  سپس كند.  ىم اداره
حساب شما برابر   بنابركه —يك روز

 باز او سوى  به—هزار سال است
  گردد.  مى

شمرد. اين روز   ى" عمر اسالم را برابر "يك روز هزار ساله" ميَُدبِّرُ اْالْمرَ " ۀآي
وحى و الهام در آئين  عصرِ  يعنى پس از اتمامِ (" تدبير دورۀپس از "هزار ساله 

 (يعنى سال رحلت امام حسن عسگرى) هجرى قمرى ٢٦٠در سال  )اسالم
 در شيراز امر" حضرت باب يعنى زمان "اظهارِ  ١٢٦٠آغاز شد و در سال 

  خاتمه يافت.
). ثُم َيْعرُُج الَْيهِ گردد (  ىسوى خدا بر م  هدهد كه "امر" ب  ى" خبر ميَُدبِّرُ اْالْمرَ " ۀآي
دو صورت: هم   هبرد، اّما ب  ىم بکار"امر" را  واژۀ" نيز همان َهْل َينُظرُونَ " ۀآي
" امرفرد آن، سخن از اجراى " صورت جمع. صورِت   هصورت فرد، و هم ب  هب

سوى   ه" بامرهاجمع آن، صحبت از رجوع " كند. صورِت   ى" مامريا آمدن "
  بين اين دو آيه آشكار است. ۀخدا. شباهت و رابط
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"مالقات با خدا" با هم  ۀ" را با وعديَُدبِّرُ اْالْمرَ ت قرآن، اصطالح "يكى از آيا
  برد:  ىكار مب

ُل االَٓياِت لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ    ٢سوره رعد، آيه   .يَُدبِّرُ االْمَر يَُفصِّ
اين   هدهد، شايد شما ب  ىكند و آياتش را شرح م  ىخداوند "امرش" را اداره م

  كه "پروردگار خودتان را خواهيد ديد" يقين كنيد.(وعده) 
آينده. اگر آن را   هگذشته رابطه داد و هم ب  هتوان هم ب  ىآيه پيش را م

گذشته مرتبط كنيم، معنى آن اينست كه پروردگار "امر" و آئين اسالم را   هب
"مالقات با خدا"  ۀوعد  هآشكار فرمود، آيات الزمه را توضيح داد تا ما ب

آينده مرتبط كنيم، معنى آن اينست كه   هل كنيم. اگر آن را بيقين حاص
. آيات مربوط )يَُدبِّرُ اْالْمرَ كند (  ىاى آشكار م  هپروردگار "امر" و آئين تاز

ُل االَٓياِت دهد (  ىموعود تازه توضيح م ۀوسيل  هظهور تازه را ب  هب تا از  ،)يَُفصِّ
تحّقق   ه"مالقات با خدا" درست است و ب ۀتوضيحات او يقين كنيم كه وعد

  ).لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُونَ رسيده است (
هايى   هتر شود، خوبست آي  قرآن براى ما روشن هاى  از مژده براى اينكه مقصود

  هستند با هم بسنجيم: ها)  (آئين "اموريا "(آئين) " امر" واژهكه شامل 

 سوره سجده
   آيد  ىاسالم م "امرِ "
 "  يَُدبِّرُ اْالْمرَ   "

  رود  سوى خدا مى  هسپس ب
 ثُم َيْعرُُج الَْيِه"  "

 سوره رعد
 آيد  ى(تازه) م "امرِ "
  "  رَ يَُدبِّرُ اْالْم  "

  كنيد  مى اين بار با خدا مالقات
  "  لََعلُكم ِبِلَقاء َربُِّكْم تُوِقنُوَن  "

 سوره بقره
  آيد  (تازه) مى "امرِ 

  "  االْمرُ َوقُِضَي"
  گردند  ىخدا بر م  هبى گذشتهها  اين بار همۀ امر

  "  َوالَى اهللِ تُْرَجُع أالُمورُ "
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  "خبر آوردن"پاياِن زماِن 
  و آغاز عصرى جديد

 زمانند. ى "خبر دادن" يا "خبر آوردن" بودگذشته عصر "نبّوت" يعن هاى  قرن
نام "رّب"   موعود به"قيامتى" است که در آن دو  ،ما عصر تحقِق وعده است

—اى در تاريخ بشر آغاز شد  اند. با ظهور حضرت باب، فصل تازه  ظاهر شده
مردم جهان براى نخستين بار در ظّل حکومت پروردگار با صلح و  زمانى که

قرآن مجيد، اين دو عصر را "روز اّول" و "روز  سالم زندگى خواهند نمود.
حضرت بهاءاهلل در بعضى از . )١٢(سوره فصلت، آيه  خواند  دّوم" مى

  فرمايند:  اشاره مى دو عصراين   آياتشان، به
٦ختم فيه النبوة بحبيبه الى يوم القيمة و هذالقيمة التى فيها قام اهلل بمظهر نفسه.

  حضرت بهاءاهلل  
را [خداوند] با ظهور حبيب خود [رسول اکرم] و طلوع روز قيامت  عصِر خبر دادن

وسيله "مظهِر نفس" خود   متى است که خداوند در آن بهپايان داد. اين ظهور، قيا
  قيام نمود.

  حضرت بهاءاهلل  ٧و اتى َمن ارسلها بسلطان مبين. قد طوى بساط النّبّوة
سلطه و قدرتى  فرستاد با  بساط "خبر دادن" درهم پيچيد و کسى که "خبر" را مى

  آشکار، پديدار گشت.
 جاء بالحّق  انّه بلى ة يومئذٍ بوّ يختم النّ  بان علمه فى قضى قد نبيه دا اتى اهلل بمحمّ لمّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٨اهلل امره كيف شاء. و اقضى
"خبر د را فرستاد، همان روز در علم الهى، عصر زمانى كه پروردگار، رسولش محمّ 

 تقديراتش بربنا "خدا امر" و شده اجرا اكنون وعده آن بلى، يافت. پايان دادن"
  يافته. تحّقق

  اند:  طور توصيف فرموده  و امام صادق، هر دو رسول اکرم را اينحضرت امير 
  ٩الخاِتم لما سبق والفاتح لما استقبل.
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دهندۀ آنچه [عصرى که] گذشت و آغازکنندۀ آنچه [عصرى که] در آينده   پايان
  آيد.  مى

ظهور موعودى   رسول اکرم آخرين پيامبر از گروهى از رسوالن بودند که به
نام "روز خدا" مژده دادند. با ظهور حضرت باب   بهنام خدا و عصرى   به
  ." فرا رسيدخبر عصر تحّقق" سپرى شد، و "خبر و انتظارعصر "

  حكومت يزدان بر جهان
آيد، بلكه آن   ىاسم خدا م  هدهند كه نه تنها پيامبرى ب  ىآيات آسمانى مژده م

چند نمونه كند.   مى برپا" را نيز براى نخستين بار بين بشر حكومت خداپيامبر "
  از اين آيات را بررسى كنيم:

   ٢١، آيه ١عوبديا: سوره   [آنروز] سلطنت از آِن خدا خواهد بود.

َماَواِت َواالْرَض ِفي ِستِة اياٍم ثُم اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش  ِذي َخلََق السُكُم اهللُ الَرب نا
  ٣وره يونس، آيه س  .اَفَال َتَذكرُونَ ...يَُدبِّرُ االْمرَ 

  ۵۵سوره اعراف، آيه   
، سپس بر آفريدو زمين را در شش روز  ها  پروردگار شما خداوندى است كه آسمان

  گيريد؟  ى" را اداره كند...آيا پند نمامرشتخت نشست تا "

شهادت  مجيد قرآن ۀتحّقق وعد  هبارها در آثار خود ب حضرت بهاءاهلل
  اند:  هداد

المهيمن القيوم. طوبى لمن فاز بلقائه اذ استوى على قد اتى المالك الملك هلل 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠العرش...

چه مهيمن و قيوم است.  پروردگارِ  حكومت از آنِ  آمده.صاحب و مالك جهان 
  زيارتش، هنگامى كه بر تخت نشسته، فائز شود.  هكسى كه ب خوشبخت است

صورت   هاگر آيه را ب توضيح دارند.  هدر آيه قرآن چند رمز بكار رفته كه نياز ب
مخالف  )روز ٦بينيم كه قسمت اّول آن (خلق عالم در   ىظاهر معنى كنيم، م

علم است، و قسمت دّوم آن (نشستن بر تخت) مخالف مقام بلند يزدان. 
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ثل نشستن م—دكنن  ىامور بشرى مربوط يا محدود م  هآياتى كه خداوند را ب
خود   ند، نه بهطموعود او مرتب مظهر و  هب—رهاى اب  هروى تخت، يا آمدن در ساي

بينيم چه تشبيهاتى در   هروند. حال ب  ىشمار م  هاو. اين آيات از "متشابهات" ب
  كار رفته:پيش ب ۀآي
َماَواِت َواالْرَض ِفي ِستِة ايامٍ  • ِذي َخلََق السُكُم اهللُ الَرب نپروردگار شما خدايى است ا :

  روز آفريد.ها و زمين را در شش   كه آسمان
 بجاىطور كه از پيش گذشت، در آيات متشابهات، "آسمان"  همان

 روز هم در "قلب" انسان. مّدِت  بجاىرود، و "زمين"   ى"دين" بكار م
متشابهات مساوى هزار سال است. در مورد "طول روز" پروردگار  آياِت 

و  ها  "آسمان . آفرينشِ نمودهبما يارى فرموده و اين رمز را از پيش آشكار 
تدريجى يك سلسله  تكامِل   هسال، اشاره ب ٦٠٠٠روز" يا  ٦زمين" در "

در ترّقى و تكامل نوع انسان است. "آدم"  ها  و نقش آن آئين ها  آئين
 آغازانسان  معنوى اى در تاريخ تكامل  هپيامبر بزرگ يزدان، عصر تاز

. تهمين سبب اّولين پيامبرى كه ذكر او در قرآن شده، آدم اس  هفرمود. ب
از زمان آن پيامبر بزرگ تا کنون، بشر پيوسته راه رشد و تکامل (خلق 

خداوند با فرستادن چند آئين در طى اين زمان، نوع  روحانى) پيموده.
  سوى مراحل ترّقى و كمال سوق داده است.  انسان را به

  . سپس (پروردگار) بر تخت نشست.ثُم اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرشِ  •

هفتم  هزاره طى در يزدان ۀفرستاد آمدن  هب اشاره "تخت رب پروردگار نشستن"
اش.   هوسيله برگزيد  هب خداوند نشستن بر تخت" يعنى حكومتاست. "

ى متشابه دارند. ااين "روى تخت نشستن" و "در سايه ابر آمدن" معن بنابر
  كنند.  ىان مپيامبر ۀظهور و تابش پرتو يزدان در آئين  ههر دو اشاره ب
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١١شود از استواء او بر عرش، استواء ظهور او است بر قدرت.  آنچه ذکر مى

  حضرت باب  

نيز  يهوديانمسيحيان و  آسمانى اصطالِح "بر تخت نشستن" عينًا در آثار
اسم  آنها نيز مژده داده شده كه موعود آنها كه به  هشود. زيرا ب  ىديده م
  :دنموپا خواهد  رآيد، سرانجام ملكوت يا سلطنت يزدان را ب  ىخدا م

را پر  معبد او جبّه است. نشسته تخت بر عظمت و شكوه با من ديدم خداوند
 گفتند: سراسرِ   ىديگر م يك  هكرده بود. همراه او فرشتگان بودند...كه دائمًا ب

  ١- ٣ ات، آي٦اشعيا، فصل   عالم مملو از فرّ و بهاء اوست.

برابر است  ا" است كه در معنبهاء خدا"  " اشاره بهبهاء او" پيشدر آيات 
  ."بهاءاهللبا "

) خدا قرار دارند و روز و شب در معبد او (تخِت  آنها [مؤمنان] در برابر عرشِ 
خود  خيمه رزي در را آنها نشيند،  ىكه روى تخت م كسى كنند.  ىباو خدمت م

كند. و خداوند هر قطره   ىهاى زندگانى هدايت م  هچشم  هو آنها را ب...آورد  ىم
  ١۵-١٧ ات، آي٧مكاشفات يوحنا، فصل   .نمايد  آنها پاك مىاشكى را از چشمان 

هاى اوست. او را...خداى   هپسرى براى ما متولّد شده كه حكومت بر شان
خواهد  حكومت داود تخت د. برقادر، پدر ابدى و شاهزادۀ صلح خواهند نامي

  ٦- ۷ات ، آي۹اشعيا، فصل   . "شوِق رِب" قادر، اين كار را انجام خواهد داد.نمود
  :آخر آيه انگليسى اصل

“The Zeal of the Lord Almighty” will accomplish this (New 

International Version). 

" شوقى ربّانى. "است" رّب  شوِق " فارسى  هب ”Zeal of the Lord“ ترجمه 
اى   ه" آئين بهائى و مؤسس نظم ادارى آن است. اين نظم پايامرِ   ولِى نام "

جهان و حكومت يزدان بر آن بنا خواهد شد. لقب است كه نظم آينده 
  " است.امراهلل  ولِى لقب شوقى ربّانى " و" اهلل  ىولحضرت امير "
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  : تا پروردگار امرش را اداره كند. يَُدبِّرُ اْالْمرَ  •
يَُدبِّرُ اْالْمَر ِمَن   " ۀ" عينًا تكرار شده. آي  يَُدبِّرُ اْالْمرَ   در اين آيه باز اصطالح "

َماء الَى اْالْرضِ  كند كه در طى آن   ىيك روز هزار ساله م  ه" اشاره بالس
خداوند امر اسالم را از آسمان اداره خواهد كرد. اينجا ذكر شده كه پس 

  نشيند تا امرش را اداره كند.  ىخداوند خود بر تخت م ،از شش روز
  سروده:روز موعود، چنين   شيخ عّطار، شاعر بنام ايران، در اشاره به

  رهــبــر گـشــت قـــرآن تـــعلـــيـم مــرا  پيامبر شـش دور روز شـش دوَ بــُ
  است عالم را مدار بدان ترتيب  است هزار سالى دين روز وليکن

  ظــاهـــر خـــلـــق مــقــام قـــائــم شــود  چو گـردد شش هـزار از سـال آخـر
  ١٢قـيـامـت پـيدا شـود حــق امـر  بـه  شــــريـــعـــت دور هــمـــه آيـــــد بــســـر

. يكى از آن آيات شدهدو بار ديگر در قرآن تكرار  "نشستن بر تخت"موضوع 
  بررسى كنيم: الزم استشامل مطلبى اضافى است كه 

 اٍم ثُميِة اْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَماَواِت َواْال ِذي َخلََق الساْسَتَوى َعلَى اْلَعْرِش ال
  ۵٩سوره فرقان، آيه   .الرْحَمُن َفاْساْل ِبِه َخِبيًرا

ها و زمين و آنچه بين آنهاست در شش روز آفريد، سپس بر تخت   كسى كه آسمان
  .داند سؤال كن  ىدر باره او از كسى كه مساكن گشت.  يزدان

  ، اين است:پيش مطلب اضافى در آيه
  .َخِبيًراَفاْساْل ِبِه 

  داند سؤال كن.  ىدر باره او از كسى كه م

شناسند و   پيروانش او را مىآيد، تنها   واضح است هرگاه موعود تازه مى
پرسش  بجاىپيوسته چنان بوده كه  . اّما رسم مردماناهندگ  آدربارۀ او خبير و 

 ۀباردينان خود و حتّى از دشمنان آن آئين در  آئين تازه، از هم  هب از مؤمناِن 
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، بلكه بين است. اين روش نه تنها بين مسلمين متداول پرسندبآن آئين 
اسالم  ۀحضرت مسيح بخواهد در بار  ه. مثًال اگر مؤمنى بها  آئين ۀپيروان هم

پيشوا يا محّقق مسلمان.   نه به ،رود  پيشواى خود مى  مطلبى بياموزد، به
اند از پيشوايان خود و   هآئين بهائى آموخت ۀمسلمانان نيز تا كنون هر چه در بار

و  و خرد حتّى از دشمنان بهائيان بوده. بديهى است اين شيوه مخالف عقل
  حكم محكم الهى است.

از هنگام ظهور دو موعود عصر ما تاکنون، دشمنان اين آئين سخت مشغول 
هاى گوناگون در رّد و انکار آنان بوده و هستند. چه بسا مردم   نگارش کتاب

شمرند، غافل   خوانند و حقيقت مى  ها را مى  اه که اين کتابگ  آدل و نا  ساده
  اند.  از آنکه سراسر تهمت و دروغ

 ۀ. آياه جويا شويمگ  آاز مردم  او (موعود) ۀآموزد كه دربار  ىم بما پيش ۀآي
  دهد:  ىما مگروهى را كه بايد از آنها بپرسيم ب نامبعد 

ْكِر ان ُكنتُْم َال  لُوْا اْهَل الذِّ   ٤٣سوره نحل، آيه   .َتْعلَُمونَ َفاْسا
  پرسيد.ب پيروان "ذكر"دانيد، از   ىاگر نم

ترين القاب   " از مهمذكر" واژه، در اين كتاب تكرار شده هاهمانطور كه بار
خود  ۀديگر در بار نامرا بيش از هر  نامحضرت باب است. آن حضرت اين 

  اند.  هكار بردب
قرآن  ۀاين آيدان بر مردمان. مطلب مورد بحث، يعنى حکومت يز  برگرديم به

  دهد:  ىما م خدا در عصرِ  نيز خبر از حكومِت 
َماء ِباْلَغَماِم َونُزَِّل اْلَمَالَِٔكُة َتنِزيًال  ُق السَيْوَم َتَشق 

ِ
  .اْلُملُْك َيْوَمٍِٔذ اْلَحق ِللرْحَمن

  ٢۵-٢٦ اتسوره فرقان، آي  
حكومْت  ،فرود آيند. در آن روزابر شكافته شود و فرشتگان   هروزى كه آسمان ب

  رحمان است. خاِص خداِى 
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  اين تشبيهات در آيه پيش توّجه كنيد:  هب

  معنى تشبيه  تشبيه
ابر  روزى كه آسمان به

  شكافته شود.
يا آئين  ""امر آسمانِ  انسان" يک "جسم كه روزى
  نمايد.  ىم بما را خود و شكافد  ىم را يزدان

در آن آسمان، مؤمنانى پاك و فداكار نيز ظاهر  و فرشتگان نيز فرود آيند.
  .نمايندشوند و او را همراهى 

  اند:  هاين وعده را تأييد فرمود تحققدر آثار خود بارها  حضرت بهاءاهلل
  ١٣.االديان و انشّقت ارض العرفان و الملئکة منزلون قد انفطرت سمآء

  حضرت بهاءاهلل  
  منشق گشت و فرشتگان در حاِل نزولند.ها شکافته شد، زميِن عرفان   آسماِن آئين

  حضرت بهاءاهلل  ١٤.راکبا على الّسحاب قد أتى الوّهاُب 
  "وّهاب" سوار بر ابرها آمده!

  دهند:  حکومت خدا در عصر ما شهادت مى  اين آيات نيز به
ِّلِه َيْحُكُم َبْيَنُهمْ    ۵٦سوره حج، آيه   .اْلُملُْك َيْوَمٍِٔذ ل

  کند.  خداست. او ميان آنها حکومت مىحکومت در آن روز از آِن 

  ١٦سوره غافر، آيه   .اْلُملُْك اْلَيْوَم ِللِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 
  وائى از آِن خداوند يکتاى قّهار است.فرمانر امروز

  ١٥هذااليوم الّذى يشهد فيه کّل الذّرات باّن الملک هلل الواحد المختار.
  حضرت بهاءاهلل  

دهند:   اين حقيقت شهادت مى  آن جميع ذّرات بهامروز روزى است که در 
  حکومت از آِن خداوند واحد و مختار است.

  
  آيد.  اسم خدا مى  آمدِن کسى که به  ه"وّهاب" (بسيار بخشنده) از صفات الهى است. اشاره ب 
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  رحمان
موعود   اشاره بهخداوند و گاهى در   " در قرآن گاهى در اشاره بهرحمانواژه "
ه ـککـسـانى اسـت   هـاب بـطـه خـن آيـه. ايـتـار رفـکـاءاهلل، بـهـرت بـضـا، حـر مـعص

  دانند:  صورتى که انسانها فرزند دارند، فرزند خدا مى  حضرت مسيح را، به
  ٢٦سوره انبياء، آيه   .َقالُوا اتَخَذ الرْحَمُن َولًَدا

  گفتند: "خداوند فرزندى براى خود گرفته."
در مورد  رحمانهاى خداوندند. اسم   پيامبران مظهر جميع صفات و اسم

ظهور حضرت   اشاره بههمه آنها صادق است. اّما بطور خاص اين اسم در 
بکار رفته.  "پروردگار بر عرش استقراربهاءاهلل، بخصوص در رابطه با "

  اند.  حضرت باب نيز همين واژه را بارها درباره حضرت بهاءاهلل بکار برده
 
ِ
  ٢٦سوره فرقان، آيه   .اْلُمْلُك َيْوَمٍِٔذ اْلَحق ِللرْحَمن

  است. مانرححقيقت، از آِن   وائى، بهدر آن روز فرمانر

  ۵سوره طه، آيه   .الرْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى
  بر تخت نشسته است. رحمان

  ، يعنى موعود عصر ماست:رحماناين آيات درباره پيرواِن 
 الِذيَن َيْمُشوَن َعلَى اْالْرِض َهْوًنا َواَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا 

ِ
َوِعَباُد الرْحَمن

  ٦٣سوره فرقان، آيه   .َسَالًما

روند. و چون جاهالن   نرمى راه مى  کسانى هستند که روى زمين به رحمانبندگان 
  دهند.  ماليمت پاسخ مى  ايشان را مورد خطاب قرار دهند، به

  است: رحمانريِن اين آيات درباره منک
 َقالُوا َوَما الرْحَمُن 

ِ
ُمرَُنا َوَزاَدُهْم نُُفوًراَواَذا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا ِللرْحَمن .اَنْسُجُد ِلَما َتا

  ٦٠فرقان، آيه سوره   
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کيست؟ آيا  رحمانگويند:   را سجده نمائيد" مى رحمانآنان گفته شود: "  و چون به
دهى، سجده نمائيم؟ اين [گفتگو] بر نفرتشان   آن فرمان مى  آنچه ما را به  به
  افزايد.  مى

يعنى موعود زمان پاسخ  "داعىدعوت "  اين آيات درباره کسانى است که به
  دهند و در برابر او خاضعند:  مى

 يَ 
ِ
اِعَي َال ِعَوَج لَُه َوَخَشَعت اْالْصَواُت ِللرْحَمن ِبُعوَن الدٍِٔذ َيتنَزْلَناُه قُْرآًنا ...ْوَمَوَكَذِلَك ا

  .َوَصرْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلُهْم َيتُقوَن اْو يُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا َعَرِبيا
  ١٠٨-١١٣سوره طه، آيات   

"صداها"  کنند.  مى پيروى نيست، او در " که هيچ انحرافىکننده  دعوتروز از "  در آن
 عربى نازل نموديم و  چنين قرآن را به  در برابر او خاضع و خاشع است...اين

  ." باشدذکرىبر حذر باشند يا براى آنها "تفصيل توضيح داديم شايد   اخطارها را به

ظهور موعود،   همانطور که ديديم، هم در قرآن و هم در انجيل در اشاره به
  بکار رفته: دعوتواژه 

  ٢۵سوره يونس، آيه   کند...  دارالسالم (بغداد) دعوت مى  يزدان (مردمان را) به

ميان آمده که در او   " بهاى  کننده  دعوتطه، سخن از "در آيه پيش از سوره 
توان يافت. تنها فرستاده پروردگار باين   کوچکترين نقصى يا انحرافى نمى

ظهور   درجه از کمال آراسته است. مطلِب "احذار" و "تذّکر" نيز در رابطه به
  موعود بارها بکار رفته.

نام موعود بکار رفته.   اشاره به" در نهايت لطافت در ذکرعالوه بر اين، واژه "
 " و يادآورىتذّکر" است و مقصود از آمدنش "ذکرزيرا موعود، نامش "

  
  اين سبب باشد که در   چرا در اين آيه ذکرى از زبان قرآن يعنى عربى بودن آن شده؟ ممکن است به

ساکنان آن، زبان قرآن يعنى کننده" در کشورى ساکن است که زبان   زمان تحّقق وعده، "دعوت
بينى تحّقق   زبان خودشان بخوانند. اين پيش  توانند اين آيات را به  عربى است، و آن مردمان مى

  " فرمودند.اظهار امريافت، زيرا حضرت بهاءاهلل در بغداد "
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ها، حديثى از بحاراالنوار، رابطه آخرين سه   همه نشانه  . گذشته از ايناست
  ١٦کند.  مى تأييد " را با ظهور قائم موعوديُْحِدُث لَُهْم ِذْكًرا" آيه پيش يعنى واژه
" را انکار ذکرکسانى که "  بعد، قرآن مجيد به آيه چند گذشته، اين از
  دهد:  کنند، اين اخطار را مى  مى

  ١٢٤سوره طه، آيه   .َوَمْن اْعرََض َعن ِذْكِري َفان لَُه َمِعيَشًة َضنًكا
  " روگردان شود، زندگانى دشوارى خواهد داشت.ذکر منهر کس از "

بينى   پيش نيز آيه اين در يزدان، نوين منکرين آئين سرانجام و سرنوشِت سخِت 
  شده:

 َوَكاَن َيْوًما َعلَى اْلَكاِفِريَن َعِسيًرا
ِ
  ٢٦سوره فرقان، آيه   .اْلُمْلُك َيْوَمٍِٔذ اْلَحق ِللرْحَمن

  است. براى کافران روزى است بس دشوار. رحمانروز از آِن   حکومت در آن

حضرت بهاءاهلل بارها ظهور   " را در اشاره بهرحمانحضرت باب نيز واژه "
، سوره رحمان" در رحماندهند که واژه "  اند. اين آيات نشان مى  بکار برده

  .خاّص حضرت بهاءاهلل است
  حضرت باب  ١٧. الغمام من  ظللٍ  يوم يأتيكم الرّحمن في 

  شود. شما ظاهر مى ميانهاى ابر در  در سايه رحمانروزى که 
  حضرت بهاءاهلل  ١٨اهل البيان الّذين اعرضوا عن الرّحمن.

  تابند.  مى  " روى بررحمانکه از " "اهل بيان"

بار در اشاره   دو صورت بکار رفته، يک  " بهرحماندر اين بيان، واژه "
  يزدان:  بار در اشاره به  موعود زمان، و يک  به

  
  پيروان   " بکار بردند، و حضرت بهاءاهلل در اشاره بهاهل بيانپيروان خود، حضرت باب "  در اشاره به

  ."اهِل بهاءخود "
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انّه هو النّبأ العظيم الّذى أنزل . أالوهام و أتى الرّحمن بأمر عظيم اُط قد ُطِوى بس
اليوم  فى الفرقان طوبى لمن وجد عرف البيان و فاز بهذا الرّحمنُ ِذکرَه 
  حضرت بهاءاهلل  ١٩.البديع

ظاهر گشت. او "نبأ عظيمى"  "امِر عظيم" با "رحمانبساط اوهام درهم پيچيد و "
کسى که  چه کامرواستدر قرآن ظهورش را ذکر نمود.  رحماناست که پروردگار 

  روز نوين فائز گشت. اين  رايحۀ اين گفتار را يافت و به
  ورزند:  همانطور که ديديم، منکرين از خضوع در برابر رحمان امتناع مى

 َقالُوا َوَما الرْحَمنُ 
ِ
   ٦٠ سوره فرقان، آيه  .اَذا ِقيَل لَُهُم اْسُجُدوا ِللرْحَمن

  کيست؟ رحمانگويند:   سجده نمائيد، مى رحمان  آنها گفته شود: به  چون به
  حضرت باب  ٢٠الرحمن بالسجود نفسه.فسوف يدعوکم 

  دعوت نمايد. شخضوع در برابر نفس  شما را به رحمان بزودى
اهلل العليم  بحکم النّار اّن الذين يستکبرون عن سجدةالرّحمن اولئک هم اصحاب

  حضرت باب  ٢١و کان اهلل بکّل شيئ خبيرًا.
اند. خداوند   ورزند، اصحاب آتش  امتناع مى رحمانکسانى که از خضوع در برابر 

  اه است.گ  آ کند. پروردگار از هر چيزى  دانا درباره آنها حکم مى

  عرش پروردگار
بينيم   دهد. به  ربط مى ٨عدد   " را بهعرش پروردگاريکى از آيات قرآن مجيد "

  چه رمزى در اين آيه پنهان است:
ْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمٍِٔذ َواْلَملَُك َعلَى اْرَجأَِها َويَ ...َفَيْوَمٍِٔذ َوَقَعِت اْلَواِقَعةُ 

  ١۵ ,١٧سوره حاقه، آيات   .َثَماِنَيةٌ 
 عرشرسد...و فرشتگان در اطراف آن هستند و   وقوع مى  روز "واقعه" به  در آن

  کنند.  " در فوق خود حمل مىهشتپروردگارت را "
  بينى شده:  در اين آيات نيز آمدن "رّب" همراه با فرشتگان پيش
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  ٢٢سوره فجر، آيه   .َوَجاء َربَك َواْلَملَُك َصفا َصفا
  پروردگارت همراه با فرشتگان صف در صف خواهند آمد.

و يا قوم ال تحتجبوا عن جمال اهلل بعد الذى جاء فى ظلل من الغمام و فى حوله 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢مالئکة القدس.

هاى ابر همراه با   او در سايه محروم مکنيد. اى مردمان! خود را از "جمال يزدان"
  "مالئکه قدس" آمده.

رسد؟ عدد   وقوع مى  روز به  اى" در آن  و چه "واقعه ،چه روزى است روز موعود
روز" در   چيست و چه رمزى در آن پنهان است؟ اصطالح "آن  اشاره به ٨

زمان ظهور موعوِد ما بارها در سراسر قرآن و کتاب مقّدس بکار رفته   اشاره به
همين ظهور بکار رفته.   واژه "واقعه" نيز در سوره "واقعه" در اشاره بهاست. 
  چيست؟ ٨بينيم منظور از عدد   حال به

دو صورت تحّقق يافته. حضرت   اين آيه در آثار بهائى تفسير شده و به
اند. واژه "بهاء" بنابر حروف   نام موعود ما "بهاء" رابطه داده  عبدالبهاء آنرا به

  :است ٩ابجد برابر 

 ء اهب   
٢=٩+۵+١+١

وجود دارد. در آيه  ٩در قرآن و عدد  ٨اى بين عدد   بينيم چه رابطه  حال به
 "باالى خود"روز در   بينى شده که عرش پروردگارت را در آن  سوره حاّقه پيش

  کنند.  " حمل مى٨"
  

  "تجلّى پروردگار در فرستاده اوست که در اين عصر پرده از   " (زيبائى يزدان) اشاره بهجمال يزدان
  رخ برداشته:

 ذكر باقى مشغول  هب ،تا وقت باقى است...حجاب ظاهر  يكتا بى دوست !اى اهل ديار پروردگار
 )٣١۵(ادعيه حضرت محبوب، صفحه  بهاءاهللحضرت   .ه نمائيدوجه ايزدى توجّ   هشويد و ب
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" ٩در اين آيه زيبا و اسرارآميز، موعود عصر ما "بهاء" با عدد نامشان "
". آن موعود در رأس آنهاست و آنها ٨اند و ملل عالم با عدد "  شدهمشّخص 

  همه حامل و پشتيبان اجراى تعاليم ايشانند.
نيز تحّقق يافته. —مقام اعلىٰ —مقبره حضرت باب نقشهبينى در   اين پيش

بينى طرح   امراهلل نقشه آن مقبره را تا حّدى بنابر اين پيش  حضرت ولى
 مقبرهاين  گنبد ستون استوار است. ٨وه کرمل بر اند. آن مقبره در ک  فرموده

حضرت باب که بر جميع مردم عالم حاکمند. مرکز  مقامنمادينى است از 
بر همين کوه و در جوار  نيز—تخت خدا—المللى بهائى  نتشکيالت ادارى بي

  همين "مقام" تأسيس شده.
  دهند:  " رابطه مى۸عدد "  " را بهعرش پروردگارحضرت باب نيز "

  حضرت باب  ٢٣هنالک يحمل عرش اهلل ملئکة العما فى االنفس الثّمان.

ن ـاي  هـوده و بـمـر نـذک عـديـتاب بـکاءاهلل در ـهـرت بـضـاب را حـرت بـضـان حـيـب
  اند:  صورت ترجمه فرموده

    ٢٤ئکه عما در انفس ثمانيه.نمايد عرش پروردگار را مال  حمل مى
  :ايندفرم  مىسپس در تفسير اين گفتار چنين 

اعانةاهلل اين امانت اکبر را   احدى قابل حمل اين عرش نه، مگر مالئکه عما که به
     ٢٥حمل نمايند.

" که برابر با شماِر ابجدِى واژه "بهاء" است، رمز ديگرى نيز ۹در "عدد 
تنها عددى است که تمام اعداد آحاد را در خود دارد،  ۹پنهان است. عدد 

"تعّدد" از "وحدت" برخوردار است. همه اعداد  و با حّد اکثر "کثرت" يا
مطابق است با  ۹هرچه بزرگ باشند، در ظل آنند. اين دو خاصيِت عدِد 

  
  :۸: عدد ثمانيهعالم الهى، عالم غيب؛   ، اشاره بهابر مرتفع عماء.  
  مراجعه نمائيد. ٢٢۵-٢٢٦، صفحات کتاب بديع براى توضيح بيشتر درباره اين بيان، به  
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" يا وحدت در کثرتترين تعليم اجتماعى آئين بهائى. اين تعليم "  وصف مهم
" نام دارد. بنابر اين تعليم، در جهان آينده، ملل عالم از دو وحدت در تنوع"

  دار خواهند بود:مزيّت برخور
 ملّى خود را حفظ خواهند نمود هويّت •
 با يکديگر خواهند زيست. وحدت و در کمال •

جهان زيبائى خواهد   ، تنّوع و کثرت از طرفى بهيزدانبنابر نقشه يا نظم نوين 
ها را در ظّل   " آن ملّتبهاء" يعنى "اسم اعظم" و از جهت ديگر نيروِى  ،داد

هاى رنگارنگ   که در آن گل گلزارمانند يک —ساختخود متحد خواهد 
  زير نظر يک باغبان و مربى در رشد و پرورشند.

  هاى نيک خدا  نام

آموزد که   برد و بما مى  هاى خدا را نام مى  قرآن کريم بسيارى از صفات و اسم
  هاى نيک" است:  خالق ما داراى "نام

  ٨سوره طه، آيه   .اْلُحْسَنىاللُه َال الََه اال ُهَو لَُه اْالْسَماء 
  هاى نيک است.  : خدائى جز او نيست. او صاحب نام۱ترجمه 
  هاست.  : خدائى جز او نيست. او صاحب زيباترين نام٢ترجمه 

  ٢٤سوره حشر، آيه   .َوُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ ...لَُه اْالْسَماء اْلُحْسَنى
  ت.هاست...او عزيز و حکيم اس  او صاحب زيباترين نام

  ظهور حضرت بهاءاهلل:  در اشاره به
  امراهلل  ولىحضرت   ٢٦ُحسنٰى تجلّى فرمود. اسماء جميع  اشياء به جميع سلطان ظهور بر

  
  :ترجمه مجيد فخرىHis are the most beautiful names 
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هاى نيک و زيباى   آورد که نام  ميان مى  سوره اعراف سخن از کسانى به
کنند، يعنى آنها را از معناى مورد نظر منحرف   خداوند را تحريف مى

  سازند.  مى
 ظهور خداوعده  مردمانبينى قرآن، بسيارى از   که ديديم، بنابر پيشهمانطور 

خدا  هاى  اسمکنند. معلوم است که آن منکرين، ظهور صفات و   را انکار مى
  کنند.  ىرا در يک انسان نيز انکار م
گوهرهاى ن در اين زمان چنان مّواج است که درياى فضل و بخشش يزدا

همۀ  ريخته و موعود عصر ما را به نهفته در خود را يکجا بر ساحل هستى
. اّما بنابر آيات است حد اعلى آراسته  هاى با شکوه و زيباى خود به  نام

قرآن، بيشتر مردمان از ديدن اين خورشيد درخشان و شنيدن اين "خبر بزرگ" 
  دارند.  خود را باز مى

  منکرين و مؤمنين
 آئين جديد  به

  سوره اعراف،
  ١٨٠آيه 

اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُروْا الِذيَن يُلِْحُدوَن ِفي  َوِللِّه االْسَماء
  .اْسَمآِِٔه َسيُْجزَْوَن َما َكانُوْا َيْعَملُونَ 

هاست. پس او را با   خداوند صاحب نيکوترين و زيباترين نام
هاى خدا   تحريف نام  ها بخوانيد و کسانى را که به  آن نام

زودى کيفر کردارشان را   حال خود رها کنيد. به  پردازند، به
  خواهند ديد.

  سوره اعراف،
  ١٨١آيه 

  .َوِممْن َخلَْقَنا امٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ 
اند و از   ام اّمتى هستند که پيرو حقيقت  در ميان آنان که آفريده

  پردازند.  عدالت مى  آن راه به
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  سوره اعراف،
  ١٨٢-١٨٣ اتآي

بُوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّْن َحْيُث َال َيْعلَُموَن َواْمِلي َوالِذيَن  َكذ
  .لَُهْم ان َكْيِدي َمِتينٌ 

تدريج از راهى که   کسانى که آيات ما را دروغ دانستند، به
خّفت و ذلّت سوق   کنيم (به  دانند، آنها را گرفتار مى  نمى
دبير من استوار و متين دهيم. ت  آنها مهلت مى  اّما بهدهيم).   مى

  است.

  سوره اعراف،
  ١٨٤آيه 

  .اَولَْم َيَتَفكرُوْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍة اْن ُهَو اال َنِذيرٌ مِبينٌ 
که "مصاحب" آنها ديوانه نيست؟ او فقط  کنند  نمىآيا فکر 

  هشدار دهندۀ آشکار است.

  سوره اعراف،
  ١٨۵آيه 

َماَواِت َواالْرِض َوَما َخلََق اهللُ اَولَْم َينُظرُوْا  ِفي َملَُكوِت الس
ِمن َشْيٍء َواْن َعَسى ان َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب اَجلُُهْم َفِبايِّ َحِديٍث 

  .َبْعَدُه يُْؤِمنُونَ 
ها و زمين و آنچه خداوند آفريده نظر   آيا در ملکوت آسمان

چه گفتارى   هکنند؟ چه بسا اجل آنها نزديک شده. پس ب  نمى
  ؟جز قرآن ايمان دارند

  سوره اعراف،
  ١٨٦آيه 

  .َمن يُْضِلِل اهللُ َفَال َهاِدَي لَُه َوَيَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ 
کس را خداوند گمراه کند راهنمائى ندارد. آنها را در  هر

  گذارد.  طغيانشان سرگردان مى

رسند. اين   نظر مى  غير مرتبط به هفت آيه پيش در سوره اعراف ،ظاهر  به
توان دريافت که همه   يکى از خصوصيات معّماست. اّما با دّقت و توجه مى

بهم مرتبطند و در آنها اسرار بسيار نهفته است. همه آنها خبر از رويدادهاى 
  دهند:  عصر ما مى

هائى   آورد، نام  ميان مى  هاى زيباى خود سخن به  خداوند در آغاز از نام .١
 بخشد.  همه فرستادگان خود مى  که به
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  ١٨٠سوره اعراف، آيه   .َوِللِّه االْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها
ها   هاست. پس او را با آن نام  خداوند صاحب نيکوترين و زيباترين نام

 بخوانيد.
فهمند و   در بين مردمان کسانى هستند که مقصود از اين بخشش را نمى .٢

هاى بزرگ الهى در   نند. از جمله بخششک  گفتار يزدان را تحريف مى
ناِم خوِد پروردگار   نام "رّب" يعنى به  عصر ما، ارسال دو پيامبر بزرگ به

 بجاىاست. بايد از اين فضل و بخشش بزرگ الهى شادى کنند و شکر 
نام بزرگ خداوند "رّب اعلٰى" و "بهاءاهلل" که   آورند. ظهور دو موعود به

بشر سابقه نداشته. داورى پروردگار  "اسم اعظم" خداست در تاريِخ 
قدرشناسى، دو فرستادۀ او را تکفير نمودند و  بجاىمردمانى که   نسبت به

 زندان انداختند چيست؟  به
  ١٨٠سوره اعراف، آيه   .َوَذُروْا الِذيَن يُلِْحُدوَن ِفي اْسَمآِِٔه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوْا َيْعَملُونَ 

حال خود رها کنيد.  هاى خدا پردازند، به نامتحريف  و کسانى را که به
  زودى کيفر کردارشان را خواهند ديد. به

اند. اين مردمان   اّما در ميان اين منکران، "اّمتى" هستند که پيرو حقيقت .٣
شناسند و از راه تعاليم او بنيان عدالت را در جهان   موعود يزدان را مى

 سازند.  برپا مى
  ١٨١سوره اعراف، آيه   .َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ  َوِممْن َخلَْقَنا امةٌ 

عدالت   اند و از آن راه به  ام اّمتى هستند که پيرو حقيقت  در ميان آنان که آفريده
 پردازند.  مى

سرانجاِم منکراِن آئيِن يزدان بسى ناگوار است. خداوند مدتى آنها را در  .٤
. اين منکران سرانجام دهد  مهلت مىآنها   بهسازد و   غرقاب جهالت رها مى

تدريج عّزت و   اه باشند، بهگ  آرسند. بدون اينکه   سرنوشت شوم خود مى  به
 رسند.  ذلّت مى  قدرت خود را از دست داده و به
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بُوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّْن َحْيُث َال َيْعلَُموَن َواْمِلي لَُهْم ان َكْيِدي  ِذيَن َكذَوال
  ١٨٢- ١٨٣سوره اعراف، آيات   .َمِتينٌ 

دانند، آنها را   تدريج از راهى که نمى  کسانى که آيات ما را دروغ دانستند، به
دهيم.   آنها مهلت مى  اّما بهدهيم).   خّفت و ذلّت سوق مى  کنيم (به  گرفتار مى
 استوار و متين است. (پروردگار) تدبير من

وحى الهى   و اگرچه در باطن بهصحبت مردمانند.   پيامبران مصاحب و هم  .۵
فرستادگانى که در —ظاهر انسانى بيش نيستند  گويند، اّما به  سخن مى

 آميزند.  کمال بندگى و محبّت با مردمان مى
  ١٨٤سوره اعراف، آيه   .اَولَْم َيَتَفكرُوْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍة اْن ُهَو اال َنِذيرٌ مِبينٌ 

"مصاحب" آنها ديوانه نيست؟ او فقط هشدار دهندۀ آشکار  آيا فکر نکردند که
  است.

اين مصاحبان مهربان را مردم نادان در جميع اعصار ديوانه خوانده و 
دهد که منظور از "مصاحب"   روشنى نشان مى  خوانند. اين نکته به  مى

 فرستاده يزدان است.
مردمان را اين پيامبران و اين مصاحبان چه مسئوليتى دارند؟ آنها هرگز 

کنند. حتّى از انجام معجزه براى جلب نظر   ايمان نمى  اجبار وادار به  به
مسئوليت  تنها قادرند. اى  معجزه هر انجام  به اگر چه ورزند،  مى امتناع آنان

مردمان اخطار دهند که انکار آنها چه   کمال روشنى به  آنها اين است که به
پيامبران است. از همين نتايج شومى در پى دارد. اين تنها مسئوليت 

  ى "مصاحب" در اين آيات پى برد.امعن  توان به  مطلب نيز مى
 خواند.  تأّمل و تفّکر مى  سپس خداوند ما را به  .٦

َماَواِت َواالْرِض َوَما َخلََق اهللُ ِمن َشْيٍء َواْن َعَسى  َولَْم َينُظرُوْا ِفي َملَُكوِت السا
  ١٨۵سوره اعراف، آيه   .اَجلُُهْم َفِبايِّ َحِديٍث َبْعَدُه يُْؤِمنُونَ ان َيُكوَن َقِد اْقَترََب 
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کنند؟ چه بسا   ها و زمين و آنچه خداوند آفريده نظر نمى  آيا در ملکوت آسمان
  ؟چه گفتارى جز قرآن ايمان دارند  اجل آنها نزديک شده. پس به

بينند که   بهاندازند تا   ها و زمين" نظر نمى  "ملکوت آسمان  آيا مردمان به
بينند که شب   عالم هستى پيوسته در جنبش و گردش است؟ آيا نمى

بهار؟   انجامد و زمستان به  زمستان مى  شب، بهار به  رسد و روز به  روز مى  به
اند که   گيرند؟ آيا نديده  پس چرا از گردش روزگار درس عبرت نمى

ٍة که: "اند   اند؟ آيا اين آيه قرآن را نخوانده  ها آمده و رفته  اّمت مِلُكلِّ ا
شود"؟ آيا   ) "هر اّمتى با مرگ روبرو مى٣٤" (سوره اعراف، آيه اَجلٌ 

اّمت اسالم از اين قانون مستثنى است؟ اگر مؤمنان شهادت قرآن را 
 دانند؟  پذيرند، گفتار چه کسى را شايسته پذيرش مى  نمى

(سوره  ) و هم پايان آن١٧٨اعراف، آيه  (سوره وعدهاين  آغازهم   .٧
هدايت يزدان است. سرنوشت معنوى و   ) مرتبط به١٨٦اعراف، آيه 

جاودانى ما هم در دست خداست و هم در دست ما. اگر ما نقش خود 
  را انجام دهيم، البته مورد فضل و رحمت الهى قرار خواهيم گرفت.

  ١٨٦سوره اعراف، آيه   .َمُهونَ َمن يُْضِلِل اهللُ َفَال َهاِدَي لَُه َوَيَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيعْ 
هرکس را خداوند گمراه کند راهنمائى ندارد. آنها را در طغيانشان سرگردان 

  گذارد.  مى

  يافتگان  گمراهان و راه
ميان   " سخن بههدايت و گمراهى، بار ديگر خداوند از "طى همين سورهدر 
  آورد:  مى

ْولَـَِٔك ُهُم اْلَخاِسرُونَ  َمن َيْهِد اهللُ َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمن يُْضِللْ    ١٧٨سوره اعراف، آيه   .َفا
هر که را خداوند هدايت نمايد، هدايت يافته و هر که را در گمراهى گذارد از 

  کاران است.  زيان
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آموزد که ارمغان ايمان در دست اوست و تنها   در آيه پيش، خداوند بما مى
  :فرمايد  مى . سپسشود که در تحصيل آن بکوشند  کسانى اعطا مى  به

 ْعيٌُن الَيْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم ا نِس لَُهْم قُلُوٌب ال َم َكِثيًرا مَِّن اْلِجنِّ َواالَنا ِلَجَهنَولََقْد َذَرا 
يُْبِصرُوَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبَها اْولَـَِٔك َكاالْنَعاِم َبْل ُهْم اَضل اْولَـَِٔك ُهُم 

  ١٧٩سوره اعراف، آيه   .اْلَغاِفلُونَ 
ان ايم. اين مردم  براى دوزخ آفريده—چه جن و چه انسان—ما بسيارى از مردمان را

بينند، و   دلند]، چشمانى دارند که با آنها نمى  [کور ادراک  هائى دارند بى  دل
مردمى ترند. آنها   شنوند. آنها مانند چارپايان بلکه گمراه  هائى که با آنها نمى  گوش

 غافلند.
آورد. چشم بينا و   ميان مى  آيه پيش سخن از مردمان کوردل و متعّصب به

گوش شنوا داشتن، نخستين الزمه انسان بودن است. بدون اين دو شاهراه 
از خرد که مزيّت انسان بر حيوان  و اهى، در تاريکى زيستن استگ  آعلم و 

 بهره ماندن.  است، بى
هاى الهى که سرآمد آنها خرد است امتناع   هديهمردمانى که از بکار بردن 

ترند، زيرا حيوان آنچه را که ندارد   در نظر يزدان از حيوان پست ،ورزند  مى
برد. بنابر اين آيات، جاى   برد، انسان آنچه را دارد بکار نمى  بکار نمى

 عادالنه و شايسته آيا کجاست؟ در—خدا دورى از—چنين مردمانى جز دوزخ
  راه يابند؟—خدا  نزديکى به—بهشت يزدان  ن و متعصبان بهکوردال که است

چقدر باعث شگفتى است اگر بشنويم که شخصى تمام عمر بر چشم و 
گوشش پرده نهاده تا نبيند و نشنود. اّما در عالم روح و روان اين کار 

آسا بسيار متداول است. چه بسا مردمانى که روح خود را در زندان   شگفت
تمام عمر در آن بسر  ،خبرى محکوم نموده  نى و بىتنگ و تاريک نادا

مردمان  اين است. شديد بسى نظران  کوته اين  برند. داورى يزدان نسبت به  مى
  شوند.  رهسپر مى—دورى از يزدان—قفس ديگر  پس از رهائى از قفس تن به
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  روز بزرگ خدا
  جديد در تاريخ بشر ىعصر

بشر تا كنون از  ؟ناميده شده" خدا" و موعود عصر ما، "روز خداعصر ما " چرا
اى   هتاز زيسته. آن دوران پايان يافته و عصر  مىدوران كودكى  در نظر معنوى

ها   "امر" ۀزمانى كه هم ،سابقه  ىروزى بزرگ و ب ،از تكامل بشر فرا رسيده
  يك اّمت تبديل خواهند شد:  هها ب  اّمت ۀ" و همامريك "  هب

رُُه اال ِالَجٍل مْعُدودٍ  الناُس َوَذِلَك َيْوٌم مْشُهودٌ َذِلَك َيْوٌم مْجُموٌع لُه    .َوَما نَُؤخِّ
  ١٠٣-١٠٤ اتسوره هود، آي  

آن روزى است كه در آن مردمان گرد هم جمع گردند و شاهد آن شوند. در زمان 
  معين بدون تأخير خواهد آمد.

تخت عظمت "اين روزى است فيروز كه پروردگار در غايت جلوه و جمال بر 
  :مستقر گشته "و اقتدار

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧هذا يوم فيه استوى اهلل على عرش العظمة واالقتدار.
  .قرار يافتهاين روزى است كه در آن پروردگار بر تخت عظمت و اقتدار 

  ٣سوره يونس، آيه   ...اْسَتَوى َعلَى اْلَعْرشِ  ...ان َربُكُم اهللُ الِذي
  ى است كه...بر تخت قرار گرفت...پروردگار شما خداي

  ٢٨ آيه ،٢٢ سوره مزامير:  نمود. خواهد حکومت ها  ملّت بر همه خداست. او با سلطنت

  ١٦ه ، آي٩زکريا: سوره   در آن روز خدايشان، پروردگار، آنها را نجات خواهد داد.

پس از شش هزار سال رشد و پرورش، عصر بلوغ عالم آغاز شده. ما اكنون 
هنوز تاريكى و  ،اين روز بزرگ هستيم. هنوز بامداد روشنش نرسيده آغازدر 

  اند. هنوز نيروهاى تاريكى از درك نور يزدان عاجزند:  هروشنى در هم آميخت
  كند.  نمى درك را آن تاريكى اّما درخشد،  مى تاريكى در نور

  )۵ آيه ،١ فصل انجيل يوحنا،  حضرت مسيح (  
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  عالم مثلش را نديده:"روز خدا" روز بزرگى است که چشم 
  ۵-٦سوره مطففين، آيات     .َيْوَم َيُقوُم الناُس ِلرَبِّ اْلَعالَِمينَ  ِلَيْوٍم َعِظيٍم 
  ايستند.  روزى که مردمان در برابر پروردگار جهانيان مى—روز بزرگى

الرّحمن فى الفرقان بقوله تعالى:   اهلل ِمن قبل و ما انزله  تاهلل قد ظهر ما بّشر به رسل
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨العالمين."  "يوم يقوم النّاس لرّب 

اند تحّقق يافته. آن روزى که   آن بشارت داده  خدا سوگند! آنچه پيامبران پيشين به  به
روزى که مردمان در برابر پروردگار جهانيان "—آن خبر داده  پروردگار در قرآن به

  فرا رسيده.—"ايستند  مى
٢٩.فائز و مشرّف شده الجالل  جمال ذى مشاهده  هست که ابصار بى اامروز روز

  حضرت بهاءاهلل  
  ٣٠.هذا يوم فيه اشرقت االرض بنور ربّک ولکن القوم فى غفلة و حجاب
  حضرت بهاءاهلل  

نور پروردگارت روشن شد، اّما مردمان در تاريکى غفلت   اين روزى است که زمين به
  ورند.  غوطه

يوم عظيم است و امر عظيم و ناس اکثرى  ٣١.ست بزرگ و مبارکى اامروز روز
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢ضعيف.

دهند كه يزدان گوش را براى   ىبما خبر م حضرت بهاءاهلل در گفتار بعد
" بما عطا فرموده. چرا ديداراين "  " و چشم را براى فوز بهرازاين " شنيدِن 

  " در فرارند؟ديداراين "  ه" و فوز برازمردمان از شنيدن اين "
نياز آمده وچشم از براى ديدار، چرا گريزانيد؟   ىب رازِ  براى شنيدنِ  گوش از

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣گويد آنچه را كه رستگارى در آن است.  ىدوست يكتا پديدار. م

برخوردار  جمالش فيض از ديدارش صورتى كه عاشقاِن   هب يزدان، آمدِن  ۀوعد
  شود:  ىشوند، در بسيارى از آيات قرآن ديده م

  
   ظهور خداوند است.  زيبائى پر شکوه. اشاره به: الجالل  ذى جماِل  
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  ٢٢سوره فجر، آيه   .َربَك َواْلَملَُك َصفا َصفاَوَجاء 
  آيد.  ىپروردگار تو همراه با گروه گروه از فرشتگان م

  دهد که پذيرش يا رد اين روز بزرگ در دست ماست:  اين آيه نشان مى
  ٣٩سوره نبأ، آيه   .َذِلَك اْلَيْوُم اْلَحق َفَمن َشاء اتَخَذ الَى َربِِّه َمآًبا

پروردگارش  سوى  رجوع به  خواهد راهى به  محقق است. هر کس مى روزآن آمدن 
  برگزيند.

اين گفتار در نهايت لطافت، تفاوت عصر ما را با عصِر پيامبران پيشين نشان 
  دهد:  مى

  ٣٤امروز روزى است که "ال اله اّال اهلل" به "ال اله اّال انااهلل" تبديل يافته.
  حضرت بهاءاهلل  

  " تبديل يافته.،خدائى جز من نيست"  هب،" خدائى جز او نيستامروز روزى است که "

بنابر گفتار پيش، يک نشانه بزرگى روز ما اين است که پيامبران پيشين در 
بردند؛ در اين روز بزرگ، دو پيامبر   خدا ضمير سّوم (او) بکار مى  اشاره به

نيز براى  عصر ما، بنابر اراده الهى، عالوه بر ضمير سّوم، ضمير اّول (من) را
  برند.  نخستين بار بکار مى

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  ٣٥االكبر. الذكر هذا...قد وعدكم الرحمن فى كتابه الّذى اهلل يا عبادى هذه ايام

  حضرت باب  
شما وعده   هاى بندگان من! اين روزهاى خداست كه پروردگار در كتابش ب

  .خداست" ذكر بزرگاين "...داد
  

  "از القاب حضرت باب است.ذكر اكبر "  
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كتا فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست ي  ىدوستان! يزدان ماى 
اه سازد و آزادى بخشد...كيش الهى گ  آپذيريد آنچه را كه بندگان را را و ب

يكتا آمده  ۀنما آمد بشتابيد. بينند  راه :اى بندگان !پديدار و كردارش هويدا. بگو
زبان جان بگويد: اى   هو راه راست نموده. سزاوار آنكه هركه اين ندا را شنيد ب
بسوى توست و جانم  پروردگار ندايت جهان را تازه نمود و زندگى بخشيد. رويم

 ها و گفتارش دونِ   هرا در آرزوى ديدار تو...داراى جهان آمد، راهش دونِ 
يروز را مانند نبوده و نيست. اينست گفتار گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين روز پ

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦پروردگار.
  

من  قل تاهلل قد فزتم بكأس ما ال فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان تكوننّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧الكأس لن يظمأ ابدًا. ابرين...قل تاهلل من شرب من هذاالّص 
آن فائز نگشته.   هاحدى از پيشينيان بايد كه   هجامى دست يافت  هب !خدا سوگند  هب! بگو

هر كه از اين جام  !  خدا  هسوگند ب !صبر بگرويد...بگو  هزود است بدانيد، اگر ب
  بنوشد، هرگز تشنگى نداند.

  
ه اعلموا بانّ  اصرين ثمّ النّ  انصروه و كونوا من قل يا قوم قوموا على امراهلل و دينه ثمّ 

الى  بذلك يصعدنّ  هذا من فضله عليهم النّ اس النّ  ا سويه و ما يأمر بهى عمّ لغنّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨القرب فى فردوس االعلى... مقرّ 
يارى امِر پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد كه يزدان   هب :اى مردمان !بگو

آن   هنياز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زيرا ب  ىاز غيرش ب
  راه يابند... ،بانپاكان و مقرّ  جنان، مقرّ  ۀعرص  هب

  
انطقنى ربّک المقتدر  تاهلل قد کنت راقدًا هزّتنى نفحات الوحى و کنت صامتًا

اقامنى على امر به  تى ويّ ته مشيّ لوال امره ما اظهرت نفسى قد احاطت مش ريالقد
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مر نطق بما ايالمملوک  اقرء ما نزّلناه للملوک لتوقن بانّ  .نيسهام المشرک يّ ورد عل
مالک االسمآء فى الّسجن  ر و تشهد بانّه ما منعه البالٓء عن ذکريم خبيمن لدن عل

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩.نيدعا الکّل الى اهلل و ما خّوفته سطوة الّظالم

  
ن عبادک بعد اذ ما اردُت يت بيف ابتليا الهى تشهد و ترى کي سبحانک اللّهمّ 

من فى ارضک و سمآئک و الخضوع لدى باب رحمتک الّذى فتحته على  اّال 
و عزّتک ما اردت بآن  .امرتنى و ما دعوتهم اّال بما بعثتنى به ما امرتهم اّال بما
تنى يهم بما اعطيبشأن من الّشئون و ما اردت ان افتخر عل استعلى على احد

ا الهى لنفسى ظهورًا تلقآء ظهورک و ال امرًا ياجد  فضالک النّى الابجودک و 
ه يت کنت ترابًا تقع عليا لين نطق فؤادى يکّل ح رادتک بل فىاّال بعد اذنک و ا
اذن الى  توّجه ذويلو  .آئکين من اصفين من احبّآئک والمقرّبيوجوه المخلص

ت يا لي و لسانى و عروقى و جوارحى سمع من ظاهرى و باطنى و قلبىيارکانى ل
صعد ياالعلى و  يّ ذکر ربّى العل ن ذاقوا حالوةيظهر منّى ما تفرح به قلوب الّذي

و  دک ملکوت البقآءيب ا منيبندآئى احد الى جبروت امرک و ملکوت عرفانک 
 اّال امرک ا مٔال االنشآء ما اردت بذلکي يّ ال يّ و ان قلت ال .ناسوت االنشآء

 تکيّ تک و مقعد عزّ فردانيّ وحدان کّل الى مقرّ  توّجهنّ يالّذى به اظهرتنى و بعثتنى ل
 لبهآء و مقصود البهآء انّه ما اراد اّال حبّک و رضاک وا محبوب ايو انت تعلم 

 نة البقآءيبلّغهم الى مديطّهر قلوب عبادک من اشارات النّفس و الهوى و يد ان يري
ا محبوبى لو يو عزّتک  .عة رضآئکيجتمعوا على شريتّحدوا فى امرک و يل

ئک ما ن احبّآيحدث بيد الحّب عندى من ان ين ببالٓء جديکّل ح تعّذبنى فى
تفرّق به اجتماعهم النّک ما بعثتنى اّال التّحادهم على امرک ي کّدر به قلوبهم وي

ک و اقبالهم الى يسمآئک و ارضک و اعراضهم عّما سو قوم معه خلقيالّذى ال
  حضرت بهاءاهلل  ٤٠.الى شطر رضآئک آئک و توّجههميافق عزّ کبر
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  خدا سوگند از من نيست!"  "به

  اند که گوينده خداست، نه آنها:  دادههمه پيامبران شهادت 
  ٤١.لم يکن هذا من تلقاء نفسى بل بما نطق اهلل فى صدرى تاهلل الحّق 

  حضرت بهاءاهلل  
خدا سوگند! اين [آيات] از من نيست. از پروردگارى است که در قلب من ناطق   به

  است.

نفسى بل  ...تاهلل ان هى من تلقاءاهلل نزلت على بالحّق  يا قوم تلك آياتقل...
 ى لعبد آمنت باهلل و آياته و ال املك لنفسى حركة و الو انّ  .من لدن عزيز محبوب

 البيت و اصمت عن الّذكر روح القدس يقومنى على فى سكونًا...و كلّما اسكن
موات واالرض و هذا لم يكن من عندى بل من عنده ان االمر و ينطقنى بين السّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٢انتم تعرفون.
خدا   هحقيقت بر من نازل شده...ب  هاين آيات الهى است كه ب :اى مردمان !بگو

خدا و   هاى هستم كه ب  هسوگند از من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بند
آياتش مؤمنم...نه حركتى از خود دارم و نه سكونى. و هرگاه در خانه ساكت 

زمين گويا كند. اين از من اهتزاز آرد و بين آسمان و   هالقدس مرا ب نشينم، روح
  نيست، از اوست، اگر بشناسيد.

فو عزّتک يا الهى ال احّب ان اختار لنفسى اّال ما اخترته لى وال اريد ان اتکلّم اّال 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٣بما امرتنى به.

عّزت تو سوگند، اى پروردگار من! دوست ندارم براى خودم چيزى اختيار کنم   به
  کنى.  من حکم مى  اختيار نمودى و چيزى بگويم مگر آنچه بهمگر آنچه تو براى من 

تاهلل ما انطق عن الهوى بل الرّوح تنطق فى صدرى ان هى من عندى بل من لدن 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤مقتدٍر قديٍر.

من ناطق است.  ۀپروردگار در سين سخن نگويم. روِح  از ميل و هوىٰ  !خدا سوگند  هب
  اين آئين از من نيست. از نزد پروردگار مقتدر و تواناست.
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ْمِرَك، َفيا الِهي اْنَت  فيا الِهي لَْيَس ِلْي ِمْن ِذْكٍر اال ِباْذِنَك َوال ِلْي ِمْن َحَرَكٍة اال ِبا
ْظهاِر اْمِركَ  َقْمَتِنْي الْظَهْرَتِني ِبُقْدَرِتَك َواهللحضرت بهاءا  ٤٥.ا  

امر تو. اى   اجازه تو و حرکتى ندارم مگر به  گويم مگر به  اى خداى من! چيزى نمى
  پا داشتى.  قدرتت ظاهر نمودى و براى اظهار امرت بر  پروردگار من! تو مرا به

 باذن االّ  الكتاب ذلك من حرًفا ننزّل وما انّا نحن تاهلل الحّق ما ننطق عن الهوى
  حضرت باب  ٤٦.اهلل

اجازه   گوئيم. هر حرفى که در آن کتاب هست، به  و هوٰى سخن نمى ما از روى ميل
  خداوند نازل شده.

ُكل اْعَضأِْي َوَجواِرِحْي يُِريُد اْن يُْقَطَع ِفي َسِبيِلَك َوِرَضأَِك َويُْلَقى َعلَى التراِب 
انَك اْنَت الُمْقَتِدُر ...اماَم َعْيَنْيَك يا لَْيَت ِعباَدَك ذاقُوا ما ُذْقُت ِمْن َحالَوِة ُحبَِّك 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٧الَعِزيزُ الَقِديرُ.

بعد  کو ارتفع رايات عزّ  کفيا الهى و محبوبى لم ادر باّى لسان ارفع اعالم ذکر
الّذى اشاهد وجودى و ما قّدر فيه و خلق به معدوم عند آية من آيات عزّ سلطنتک 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٨و مفقود لدى جذوة من انوار نار ازليّتک.

َفَوِعزِتَك يا َمْحبُوَب الَبهآِء َوخاِلَق الَبهآِء ال َيَرى الَبهآُء ِلَنْفِسِه اال الَعْجَز َعْن ِذْكِرَك 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٩.َوَثنأَِك َعلَى ما َيْنَبِغْي ِلَعَظَمِتَك َواْجالِلَك 

  راز و نياز پيامبران
  با يزدان

نمايد، و عشق و   را بما مى آنهان، نيّات درونى راز و نياز پيامبران با يزدا
توان   مى دهد. تنها از گفتگوى آنها با خدا  خدا نشان مى  بندگى آنها را به

هاى پروردگار را در آثار دو موعود عصر ما   آنها را شناخت. زيباترين وصف
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توان يافت. آن دو فرستاده يزدان در صدها مناجات و دعا چنان خالق   مى
  اند که سابقه و نظير نداشته.  داد سخن داده شاند و در وصف  ستودهخود را 

  چند نمونه مناجات
  از حضرت بهاءاهلل

 االْرِتقآِء الى َسمآِء ِعرفاِنَك 
ِ
ن ُكل ِذْكٍر َبِديٍع ُمِنَع َعن ُسْبَحاَنَك يا الِهي اْشَهُد ِبا

ُعوِد الى هوآِء الص 
ِ
ًسا َعما ِعْنَد  َوُكل َثنآٍء َجِميٍل ُمِنَع َعن ِعلِْمَك، لَْم َتَزْل ُكْنَت ُمَقد

 ن ُن الَعَدِم ِليُْذكَر ِتْلقآَء الِقَدِم، اْشَهُد ِبا ِعباِدَك َوُمَنزًها َعْن َوْصِف اِرقأَِك، ما َشا
ِديَن َوُمْنَتهى ِذْكِر العاِرِفيَن َيْرِجُع الى َمَقرِّ الِذْي خُ  ِلَق ِمْن َقلَِم اْمِرَك َتْوِحيَد الُمَوحِّ

 الِتَك يا َمْحبُوَب الَبهآِء َوخاِلَق الَبهآِء ال َيَرى الَبهآُء ِلَنْفِسِه اراَدِتَك، َفَوِعزَوُذوَِّت ِبا
  ٥٠.الَعْجزَ َعْن ِذْكِرَك َوَثنأَِك 

  
اال الى َشْطِر َمواِهِبَك  ُسْبَحاَنَك اللُهم يا الِهي َترَى َوَتْعلَُم ِبانِّي ما َدَعوُت عباَدكَ 

َوما اَمْرتُُهْم اال ما اِمْرُت ِبِه ِفي ُمْحَكِم ِكتاِبَك الِذْي نُزَِّل ِمْن َقَدِرَك الَمْحتُوِم 
فيا الِهي لَْيَس ِلْي ِمْن ِذْكٍر اال ِباْذِنَك َوال ِلْي ِمْن َحَرَكٍة اال  .َوَقضأَِك الَمْرقُومِ 

ْمِركَ  ْظهاِر اْمِرَك َوِبذِلَك اْبتُِلْيُت َعلَى  .ِبا َقْمَتِنْي الْظَهْرَتِني ِبُقْدَرِتَك َواْنَت الِهي اَفيا ا
ٍن َمَنْعَت ِلساِني َعْن ِذْكِرَك َوَثنأَِك  ْمِرَك  .َشا ْرَت ِلْي ِبا لِهي َعلَى ما َقدلََك الَحْمُد يا ا

ِّ  .َوْسْلطاِنَك  ْن تَُثب ِتَك يا الِهي ان َفَوِعز  .َتِنْي َواِحبأِي َعلَى ُحبَِّك َواْمِركَ اْسلَُك ِبا
  ل َمَع اْسِمَك ال َيُضرِني َشْيٌء  .َة ِفي اْحِتجاِب الَعْبِد َعْنَك َوالِعزَة ِفي ِعْرفاِنِه اياكَ الذِّ

  .َوَمَع ُحبَِّك ال يُْجِزُعِنْي َبالُٓء العالَِمينَ  ْنِزْل َعلَي َوَعلَى اِحبِتي ما َيْحَفُظنا اْي َربِّ َفا
  ٥١َعْن َشرِّ الِذِيَنُهْم اْعَرُضوا َعْنَك َوَكَفرُوا ِبآياِتَك َوانَك اْنَت الَعِزْيزُ اْلَكِريُم.
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َوُكلما اِرْيُد اْن َفَوِعزِتَك يا الِهي ُكلما اِريُد اْن اْذُكَرَك َيْمَنُعِنْي ُعلُوَك َواْقِتداُرَك، 
اْصُمَت يُْنِطُقِني ُحبَك َواراَدتَُك، َفَيا الِهي ان الِمْسكيَن َيْدُعو َمْوالُه الَغِني َوالَعاِجزَ 

، اْن َقِبَل ِمْنُه انُه َخْيرُ ُمْعٍط، َواْن اْطَرَدُه انُه َخْيرُ عاِدٍل، َوالَمقْ  بُوُل َيْذُكرُ َمْوالُه الَقِوي
يا الِهي َمْن اْقَبَل الَْيَك َوالَمْحرُوُم َمْن َغَفَل َعْن ِذْكِرَك ِفي اياِمَك ُطوبى ِلَمْن ذاَق 
ِه الى َمناِهِج ِرضأَِك َوَمساِلَك  َوجالت 

ِ
َحالَوَة ِذْكِرَك َوَثنأَِك انُه ال َيْمَنُعُه َشْيٌء َعن

لَى االْرِض ُكلها، َفاْنُظْر ُدُموَع الَبهآِء يا َمْحبُوَب الَبهآِء ثُم اْمِرَك َولَْو يُحاِربُُه َمْن عَ 
اْنُظْر َزَفراِت َقْلِب الَبهآِء يا َمْقُصوَد الَبهآِء، َفَوِعزِتَك َوَعَظَمِتَك َوَجالِلَك لَْو تُوِرثُِني 

َك ِفي اَقلِّ ِمْن آٍن اْترُُكها َولَْن الِجناَن ُكلها ِبَدواِم َنْفِسَك َوإنهِا تُْشِغلُِنْي َعْن ِذْكرِ 
َه الَْيها أَبًدا، اَنا الِذْي يا الِهيْ  َتَوجْنيا َوالعاِفَيِة ِفيها، َوِبِذْكِرَك  ا الد 

ِ
ِبُحبَِّك ُمِنْعُت َعن

ْن َتْكِش  َف الِحجاَب َقِبْلُت الَباليا ُكلها، اْسلَُك يا اِنيَس الَبهآِء َوَمْحبُوَب الَبهآِء ِبا
الِذْي حاَل َبْيَنَك َوَبْيَن ِعباِدَك ِلَيْعِرفُنَك ِبَعْيِنَك َوَيْنَقِطُعن َعما ِسواَك َوانَك اْنَت 
الُمْقَتِدُر الَغُفوُر الرِحيُم، ال الَه اال اْنَت الُمَتعاِل الَكاِف الُمَتباِه الَعِزيزُ الَعِليُم، 

مواِت َواالَرِضيَن. َوالَحْمُد لََك اذْ  الس ْنَت َربَك ان٥٢ا  

  

يِّ ِذْكٍر اْذُكرَُك َوِبايِّ َوْصٍف اْثِنيَك َوِبايِّ اْسٍم  ُسْبَحاَنَك اللُهم يا الِهي لَْم اْدِر ِبا
ْبداِع  َماِلَك َمماِلَك اال ن َواالْخِتراِع اْدُعوَك، لَْو اْدُعوَك ِباْسِم الَماِلَك اَشاِهُد ِبا

نُه كانَ   َمْملُوٌك لََك َوَمْخلُوٌق ِبَكِلَمٍة ِمْن ِعْنِدَك، َواْن اْذُكرَُك ِباْسِم الَقيوِم اَشاِهُد ِبا
ساِجًدا َعلَى كفٍّ ِمَن التراِب ِمْن َخْشَيِتَك َوَسْلَطَنِتَك َواْقِتداِرَك، َواْن اِصُفَك 

َحِديِة ذاِتَك اَشاِهُد  ن هذا َوْصٌف اْلَبَسُه َظنِّي َثْوَب الَوْصِفيِة َوانَك لَْم َتَزْل ُكْنَت ِبا ِبا
 ادعى ِعْرفاَنَك َنْفُس ادِّعأِه ِ َيْشَهُد 

ِ
نُوِن َواالْوَهاِم، َفَوِعزِتَك ُكل َمن الظ 

ِ
ًسا َعن ُمَقد

ِعي البُلُوَغ الَْيَك َيشْ  َمْن َيد ّراِت ِبالَعْجِز َوالُقُصوِر، َولِكْن ِبَجْهِلِه، َوُكل الذ َهُد لَُه ُكل
َمواِت َواالْرِض، َقِبلَْت ِمْن ِعباِدَك  ِتْي َسَبَقْت َملَُكوَت ُمْلِك السْنَت ِبَرْحَمِتَك الا
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َيِتَك ِفي ِبالِدَك ِذْكرَُهْم َوَثناُهْم َنْفَسَك الُعْليا َواَمْرَتُهْم ِبذِلَك ِلتُْرَفَع ِبِه اْعالُم ِهدا
ْمِرَك  ْرَت لَُهْم ِبا لى ما َقدا ُكل ِتَك ِفي َمْملََكِتَك، َوِلَيِصلُنَوَتْنَتِشَر آثاُر َرْحَماِني
ْنواِر  َوَقَضْيَت لَُهْم ِبَقضأَِك َوَتْقِديِرَك، اًذا لَما اْشَهُد ِبَعْجِزي َوَعْجِز ِعباِدَك اْسلَُك ِبا

ْن ال َتْمَنَع َبِريَتَك َعْن شاطىِٔ قُْدِس اَحِديِتَك، ثُم اْجِذْبُهْم يا الِهي َجماِلَك بِ  ا
 قُْدِس َوْحداِنيِتَك َوانَك اْنَت 

ِ
ِّ ِعزِّ َفْرداِنيِتَك َوَمْكَمن ِبَنَغماِت قُْدِسَك الى َمَقر

 لَْيَك  الُمْقَتِدُر الَحاِكُم الُمْعِط الُمَتعاِل الُمِريُد، ثُمَه ا ِذْي َتَوجلِهي َعْبَدَك الاْرُزْق يا ا
َك ِبَحْبِل ُعُطوَفِتَك َواْلطاِفَك ِمْن َتْسِنيِم َرْحَمِتَك َواْفضاِلَك  لى َوْجِهَك َوَتَمسْقَبَل اَوا

  ٥٣وُر اْلَكِريُم.ثُم اْبِلْغُه الى ما َيَتَمنى َوال َتْحِرْمُه َعما ِعْنَدَك َوانَك اْنَت الَغفُ 

 خود را در برابر اوکه براى اظهار بندگى —خدا  به حضرت بهاءاهللعشق 
چون آفتاب درخشنده و تابان  اندر سراسر آياتش—اند  " خواندهبهاءپيوسته "

  است.
  

ِبِلساِن انَك اْنَت َرب الَبهآِء َوَمْحبُوُب الَبهآِء َوالَمْذكوُر ِفي َقْلِب الَبهآِء َوالناِطُق 
  ٥٤.الَبهآِء َوالُمْسَتِوي َعلَى َقْلِب الَبهآِء

  
اْبتُِليُت بين عبادک بعد الّذى ما أردُت  سبحانک اللّهّم يا إلهى تشهد و ترى کيَف 

و  .و سمائک لدى باب رحمتک الّذى فتحته على من فى أرضک اّال الخضوعَ 
فو عزّتک ما أردُت أن  .ى بهبما بعثَتن ما أمرتهم اّال بما أمرتنى و ما دعوتُهم اّال 

أعطيَتنى  بشأن من الّشئون و ما أردُت أن أفتخَر عليهم بما أْسَتعلى على أحد
ظهورًا تلقاء ظهورک و ال أمرًا  بجودک و افضالک ٔالنّى ال أجد يا إلهى لنفسى

عليه  بل فى کّل حين نطق فؤادى يا ليت کنُت ترابًا تقع اّال بعد اذنک و ارادتک
لو يتوّجه ذو اُذن الى  .أصفيائک لصين من أحبّائک و المقرّبين منوجوه المخ
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يا ليت  ظاهرى و باطنى و قلبى و لسانى و عروقى و جوارحى أرکانى لَيسمُع من
ذکر ربّى العلّي أالعلى و َيصعُد  يظهر منّى ما تفرح به قلوب الّذين ذاقوا حالوةَ 

ملکوُت البقاء و  من بيدک بروت أمرک و ملکوت عرفانک يا ِبندائى أحٌد الى
يا مٔال االنشاء ما أردُت بذلک اّال أمرَک  وان قلُت الي الي  .ناسوُت االنشاء

و مقعد عزّ  أظهرتنى و بعثتنى ِليتوّجهن الکل الى مقرّ وحدانيّتک الّذى به
و و مقصوَد البهاء انّه ما أراد اّال حبَّک  و أنت تعلم يا محبوَب البهاء .فردانيّتک

و تُبلِّغهم الى  أن تطّهَر قلوُب عبادک من اشارات النّفس و الهوى رضاَءک و يريد
  ٥٥.على شريعة رضائک مدينة البقاء ليتّحدوا فى أمرک و يجتمعوا

  چند نمونه مناجات
  از حضرت باب

فلک الحمد من ثناء نفسک نفسک واليصعد اليک اشارة من خلقک فانّک 
وربّيتنى فى عوالم محبّتک بايدى رحمتک  يا الهى قد خلقتنى ولم اک شيئًا

  ٥٦جودًا بعد ما نستحق بشيئ.

  
يا الهى اّن علّو احسانک ظاهرة التختلف و ِاّن عظمة امتنائک ناطقة ال تحتجب 
قد خلقتنى و لَم اَُک مذکورًا ِمن قبُل واکرمتنى نعمائک ماالنستحق بشيئ ِمن 

ماَنرٰى اّال احسانک و ُمداراتک فيا بعد فکّل مااذکرُ نفسى مانشهد اّال عصيانه و 
الهى کيف اذکرُ نفسى وسيّئاته بعد ماکنُت اَعلم اّن وجودى لدٰى وجهک اعظم 
ذنب اليشبهه نار فسبحانک يا الهى فبعزّتک و جاللتک والحول والقّوة اّال 

  ٥٧بقدرتک ما احببُت فى شأن اّال حبک ومااَردُت فى وجٍه اّال وجهک.
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فلم ادرکيف تسکن القلب لديک واّن سکونها ذنب اليساويه ذنب فيا الهى کل 
الطرق بغير اذنک مردودة و کل الّسبل بغير رضاک مسدودة ِان استشفعت 

جأت بدونک فقد کنت هالکًا فآه آه ما لى تالبالخلق فقد کنت مشرکًا و ان 
الّسبيل والاَجُد المقام للّدليل وانّک يا الهى رّب جليل غنّى الّذى اليتعاظمک 

٥٨شيئ فى الّسموات والفى االرض و انّک على کل شيئ قدير.



  
١۵  

  
  بهاءاهلل: نور خدا

  و شکوه و جالل خدا
  ٦٩سوره زمر، آيه   .َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها

  نور پروردگاش روشن شد.  جهان به
  ١.حجاباشرقت االرض بنور ربّک ولکن القوم فى غفلة و فيه  هذا يوم

  حضرت بهاءاهلل  
نور پروردگارت روشن شد. ولکن مردمان در غفلت و   اين روزى است که زمين به

  اند.  حجاب
  بنابر احاديثى از امام صادق:

  ٢اذا قام قائمنا اشرقت االرض بنور ربها.
  ٣ان قائمنا اذا قام اشرقت االرض بنور ربک.

  شود.  روشن مىنور پروردگارش   هنگامى که قائم برخيزد، زمين به

٤.ننديروشنائى تازه روشن ب  هجهان را ب امروز ،چشم خود بنگرند  به ناگر مردما
  حضرت بهاءاهلل  



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٧٠  

  واژه "نور" در آيات الهى

  ١، آيه ٢٧مزامير داود، فصل   پروردگار نور من است و نجات من.

من نور جهانم. هرکس پيرو من شود، در تاريکى سرگردان نماند. پرتو زندگى از 
  )١، آيه ٨حضرت مسيح (انجيل يوحنّا، فصل   اوست. آنِ 

  حضرت باب  ٥يهدى اهلل بنوره من يشاء.
  کند.  نور خود هدايت مى  هر کسى را که بخواهد، خداوند به

سوره نور نيز يکى از منابع "معماى بزرگ قرآن" است. خداوند در آن سوره 
  کند:  تعّقل در آيات خود دعوت مى  ما را به

  ٦١سوره نور، آيه   .يَُبيُِّن اللُه لَُكُم اْالَٓياِت لََعلُكْم َتْعِقلُونَكَذِلَك 
  کند، باشد که تعقل کنيد.  اين چنين پروردگار آيات خود را براى شما روشن مى

  نور در آثار الهى بسيار بکار رفته: واژه
  )۵، آيه ۹فصل  ،يوحناانجيل حضرت مسيح (  من نور عالم هستم.

  .کند  نمى درک اّما تاريکى آنرا ،درخشد  در تاريکى مى ]خدا[نور 
  )۵، آيه ۱فصل ، يوحناانجيل (حضرت مسيح   

لَُماِت الَى النُورِ  ِذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهم مَِّن الظال ۲۵۷سوره بقره، آيه   .اهللُ َوِلي  
  رساند.  مىنور   رهاند و به  پروردگار نگهدار مؤمنين است. آنها را از تاريکى مى

  ۱همچنين سوره ابراهيم، آيه  ؛۱۵سوره بقره، آيه   .َقْد َجاءُكم مَِّن اهللِ نُوٌر َوِكَتاٌب مِبينٌ 

  از جانب پروردگار براى شما نورى و کتابى روشن آمده است.

 ن يُِتما الَبى اهللُ اْفَواِهِهْم َوَيا   ٣٢سوره توبه، آيه   .نُوَرهُ يُِريُدوَن ان يُْطِفُؤوْا نُوَر اهللِ ِبا
تابد   خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند. اّما خداوند نورش را مى  آنها مى
  رساند.  انجام مى  اش را به  و نقشه



    : بهاءاهلل: نور خدا و شکوه و جالل خدا١۵فصل   ٤٧١
  فرمايند:  اين شعر مولوى اشاره مى  حضرت بهاءاهلل در آثارشان به

  کز حسد پوشند خورشيد ترا  ها  لپارهقصد آن دارند اين گِ 
النّاس و بّشرهم بهذا النّور الّذى بّشر به اهلل فيما انزل على النّبيّين و اخبر 

  حضرت بهاءاهلل  ٦المرسلين.
که خداوند در کتابهاى انبياء  ده ظهور اين نورى  اه نما و خبر خوش بهگ  آمردمان را 
  آن خبر داده.  و رسوالن به

َالِم  َقْد َجاءُكم مَِّن اهللِ نُوٌر َوِكَتاٌب مِبينٌ  َبَع ِرْضَواَنُه ُسبَُل السات 
ِ
َيْهِدي ِبِه اهللُ َمن

لَُماِت الَى النوِر ِباْذِنِه َوَيْهِديِهْم الَى ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ  الظ 
ِ
  .َويُْخِرُجُهم مِّن

  ١؛ همچنين سوره ابراهيم، آيه ١۵-١٦سوره مائده، آيات   
خداوند براى شما آمده. آنان که رضاى يقين نورى و کتابى روشن از جانب   به

اجازه   (جهالت) رها شده، به ىآرامش رسند و از تاريک  يزدان را طالبند از آن نور به
  راه راست رسند.  او از پرتوش روشنى يابند و به

لتهتدوا الى سبل الّسلم ولتخرجوا من ...االرض لقد جائكم النّور من اهلل يا اهل 
  حضرت باب  ٧.اذن اهلللى النّور با الّظلمات 

راه صلح و صفا هدايت شويد، از   تا به...اى مردم جهان! نور يزدان ظاهر گشته
  نور رسيد.  اجازه پروردگار به  ها برهيد، و به  تاريکى

  خواند:  قرآن، يزدان را نور زمين و آسمان مى
َماَواِت َواْالْرضِ  ُه نُوُر السُه ِلنُوِرِه َمن ...الل۳۵سوره نور، آيه   .َيَشاءَيْهِدي الل  

  پرتو خود هدايت کند.  ها و زمين است...هر که را بخواهد به  پروردگار پرتو آسمان

طلوع خورشيد تشبيه   در بسيارى از آيات، حضرت بهاءاهلل ظهور خود را به
  کنند:  ىم

سان يزدانى تازه و خرم يفزا از باران ن  سزاوار اينکه در اين بهار جان !اى بندگان
با بهره کسى که  .ه گستردهيد بزرگى پرتو افکنده و ابر بخشش سايخورش .شويد

  حضرت بهاءاهلل  ٨بهره نساخت و دوست را در اين جامه بشناخت.  ىخود را ب
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نائى خود را يفتاب ببهره منمائيد و از آ  ىدانائى خود را ب اىياز در !اى بندگان
طراوت عنايت فرمود و د، پژمردگان را يفرح بخش وز . نسيممحروم مسازيد
اه شد و بر مبارکى آن گ  آ که بر منزلت امروز ىا .نيکوست بنده.د.يتازگى بخش
  حضرت بهاءاهلل  ٩گواهى داد.

كنند كه اگر طالب   ىدعوت م را در بسيارى از آثار خود، ماحضرت بهاءاهلل، 
نغمات  شنيدن و ديدن نور و خواستار ديدار "آفتاب حكمت" پروردگار

  يارى بارى از چشم و گوش برداريم:  هرا ب "ها  هپرد"فزاى او هستيم، بايد   جان
...طوبى لمن انجذب من نغماتى و خرق کلمتىطوبى لمن استضاء من شمس 

  حضرت بهاءاهلل  ١٠بحات بقدرتى.السّ 
چه خوش فرجام كسى كه از آفتاب گفتارم روشنى يابد... چه خوشبخت است

  قدرت من بدرد.  هها را ب  هوله آيد و پردشور و   هكسى كه از نغماتم ب است
  تا از "ظنون و اوهام" نرهيم، آفتاب يقين را هرگز نبينيم:

مشاهده  کجا اليق ،اند ظنون و اوهام تربيت شده  هدر قرون و اعصار ب نفوسى که
  حضرت بهاءاهلل  ١١؟ندا  انوار آفتاب يقين

زندگى و آفتاب است،   همانطور که زندگى و سالمت جسم ما وابسته به
اند و در   ان واسطۀ اين فيضپيامبرنور خداست.   سالمت روح ما وابسته به

  روح خود جز اين نور که وحى خداست چيزى ندارند:
 لَيَنا َبَشرٌ مِّْثلُُكْم يُوَحى اَما ان۱۱۰سوره کهف، آيه   .قُْل ا  

  رسد.  من وحى مى  من تنها انسانى هستم مانند شما که به !بگو

  سوره نور
  اين آيه را از سوره کهف مورد مطالعه قرار داديم: ،١٠در فصل 

ْمَس اَذا َطلََعت ُه َفُهَو اْلُمْهَتِدي...َوَتَرى الشِه َمن َيْهِد اللَذِلَك ِمْن آَياِت الل...  
  ١٧سوره کهف، آيه   

هاى پروردگار است.   کند...اين از آيات و نشانه  بينى که طلوع مى  خورشيد را مى
  که را خدا راهنما باشد، راه راست را يافته است...هر 
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سوره نور مرتبط   حضرت بهاءاهلل در کتاب "چهار وادى" آيه پيش را به

  اند:  فرموده
او را  ،را مطلع شود ]۱۷سوره کهف، آيه [اگر کسى اشارات همين يک آيه 

تُْلِهيِهْم ِرَجاٌل ال فرمايد: "  کافى است. اين است که در وصف اين رجال مى
  ١٢.]۳۷سوره نور، آيه [ "ِتَجاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللهِ 

اى بين خورشيد (در سوره کهف) و نور (در سوره نور)   بينيم چه رابطه  حال به
ترين آيات   ترين، و معروف  هست. يکى از زيباترين، اسرارآميزترين، مشکل

درخشد. مفسرين مسلمان در   شان، در سوره نور مىقرآن، چون گوهرى درخ
اند، اّما رمز اصلى آنرا   ها گفته  تفسير و توصيف اين آيه متشابه سخن

. سازد  اند. تنها ظهور دو موعود عصر ما اسرار نهفته در آنرا آشکار مى  نيافته
هيج زبانى ممکن نيست. اّما براى درک معانى نهفته   ترجمه اين آيه زيبا به

  م:الزم است ترجمه کني ،در آن
َماَواِت َواْالْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة  ُه نُوُر السالل

نَها َكْوَكٌب ُدرِّي يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَباَرَكٍة َزْيتُوِنٍة ال َشْرِقيٍة َوَال َغْرِبيٍة يَ  َكاُد الزَجاَجُة َكا
ِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه َناٌر نوٌر َعلَى نُوٍر َيْهِدي اللُه ِلنُوِرِه َمن َيَشاء َوَيْضِرُب اللُه َزْيتَُها يُ 

  ۳۵سوره نور، آيه   .اْالْمَثاَل ِللناِس َواللُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

  :ها  واژهمعنا بنابر . ۱
ون چراغدانى است که در آن ها و زمين است. َمَثل نور او چ  پروردگار نور آسمان

انگار  .قرار گرفته ]آبگينه، شيشه[" جزجا ]و[ جدر "زجا " هست کهغچرا ]و[ غ"چرا
که نه شرقى است و نه  "درخت مبارک زيتونى"اى است درخشان که از   ستاره

شود. نزديک است روغنش بدون تماس با آتش افروخته شود.   غربى افروخته مى
نور خود هدايت کند. خداوند براى   را پروردگار بخواهد بهنور بر نور است. هر که 

  زند. او بر هر چيزى داناست.  مردمان مثل مى
  

  
  دارد.  امور دنيا، آنها را از شناسائى ذکراهلل باز نمىکسانى که 
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  مضمون:معنا بنابر . ٢
چراغدانى شبيه است   هها و زمين است. ظهور پرتو او در عالم ب  پروردگار پرتو آسمان

چون تابند. اين دو روشنائى   که در آن دو روشنائى هست که از دو شيشه مى
است  "درخت زيتونى"آيند. منبع روشنائى اين ستاره،   نظر مى  اى درخشان به  ستاره

بخشد. گوئى   سراسر عالم روشنى مى  درختى که به  —که پروردگار آنرا متبرک ساخته
شود. آنچه هست، نور اندر نور است.   ور مى  روغنش بدون تماس با آتش شعله

آورد. و بسيارى از حقايق را با َمَثل و   ىراه راست م  پروردگار هر که را بخواهد به
  اه است.گ  آآموزد. او از همه چيز   مى شبندگان  تشبيه به

  بينيم چه اسرارى در اين آيه زيبا و  به
  آن پنهان شده:  هاى مرتبط به  پرمعنا و آيه

َماَواِت َواْالْرِض ُه نُوُر السالل.  
ها و زمين   پروردگار نور آسمان

 است.

نور تشبيه شده. همانطور  کلمات، خالق ما بهدر اين
 هستىنور آفتاب است،   که وجودجسمانى ما متّکى به

  نور خداست.  معنوى ما متّکى به

  

  .َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ 
  است. ىچراغدان  به شبيه او نور

زمين   نور و روشنائى را از عرصه آسمان به،اين کلمات
آسمان و آفتاب ذکر چراغدان و  بجاىزيرا  ،آورند  مى
 عالمى"چراغدان"  نىيکى از معا کنند.  مى غ  ا  چر

زندگى  است که پيروان هر يک از اديان در ظل آن
محّمدى  ج  ا  سرفرمايند: "  کنند. حضرت بهاءاهلل مى  مى

مشکاة " بياندر اين  ١٣."در مشکاة احمدّيه مشتعل شد
  عالم اسالم است.  " اشاره بهاحمدّيه

  .ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباحُ 
 ]و[ غ  ا  چردر آن چراغدان، 

  چراغ هست.

نه شيشه و فتيله  ،استغ ا چرروشنائىحمنظور از مصبا
" ئىدو "روشنا  اى است به  اشاره حآن. تکرار کلمه مصبا

يا نور تابان. در عالم ماّدى، آفتاب و ماه بما نور 
 دو ،عصر اين در در عالم معنوى نيز دهند.  مى

آميخته  بهمکه نورشان  يمنوردهنده و دو آئين دار
. حضرت باب و حضرت بهاءاهلل هر کدام است

روشن باهم  ِغ   ا  چراند که مانند دو   پيامبرى مستقل
  بخشند.  جهان روشنى مى  به
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. "بهاء" نمودکلمۀ "بهائى" را ميتوان "نورانى" ترجمه 

معانى متعدد دارد، از جمله معانى آن "نور" است. 
حضرت باب را  ٢٣، آيه ٢١مکاشفات يوحنا، فصل 

اين   حضرت باب نيز در اشاره بهخواند.   " مىغ  ا  چر"
" در "چراغدان" غ  ا  چر"  خود را به از سوره نور، آيه

  اند:  هتشبيه فرمود

 الحّق  باهلل كنت المشكوة قد  قل...انّي انا المصباح في
  ١٤مضيا. الحّق   على

هستم در چراغدانى که خداوند  غ  ا  چربگو...من 
  حقيقت مرا روشن ساخته.  به

اين ظهور، خبر   مکاشفات يوحنا نيز در اشاره بهاشعيا و 
"بهاءاهلل" را عينًا  اسمو  دنده  از نور و نور دهنده مى

  :دنبر  کار مىب
 طلوعتو  بر خيز، روشن شو! زيرا نور تو آمده و بهاءاهلل بر

  ٢، آيه ٦٠اشعيا، فصل   نموده.

آفتاب و ماه ندارد. بهاءاهلل   آن شهر [شهر خدا] نيازى به
  ٢٣، آيه ٢١مکاشفات يوحنا، فصل   کند.  آن را روشن مى

  .ِفي ُزَجاَجٍة الزَجاَجةُ 
 دو در ]روشنائى يا  نور دو اين[

دو زجاج (از  هستند. زجاج
  ).درخشند  مى

 هم جهان جسم است و هم جهان جان.،اين عالم
" يا شيشه جزجا"  هبراى رابطه با نور خدا ما نيازمند ب

وسيله  جزجا" چيست؟ جزجاهستيم. منظور از "
انش و پيامبروسيله   هم به ،رساندن نور است. نور خدا

در اين عصر مبارک  رسد.  مىوسيله آئينش بما   هم به
 يعنى دو موعود جيا دو روشنائى در دو زجا حدو مصبا

مانند تکرار  زجاجو دو آئين آشکار گشته. تکرار کلمه 
استقالل دو آئين و دو موعود   اشاره به حمصبا کلمه

چنان بهم  جزجاو دو  حمصباعصر ما است. اين دو 
اند که حتّى حرف "واو" که وسيله اتّصال دو   نزديک

  مصباح و دو زجاج است حذف شده.
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 َها َكْوَكٌب ُدرِّين   .َكا
روشن]  [دو چراغ گوئى آن
  اى است درخشان.  مانند ستاره

وحدت دو آئين و دو مؤسِس آنها اشاره  اين کلمات به
کنند.   يک ستاره درخشان تشبيه مى  نموده، آنها را به

حضرت باب و حضرت بهاءاهلل تنها يک هدف 
است که سراسر  ئينىداشته و دارند و آن تأسيس آ

و صفا روشن  صلحنور ايمان و يگانگى و   جهان را به
ستارۀ   نمايد. مقايسه اين دو موعود و آئينشان به

بزرگى اين روز پيروز و شّدِت   درخشان، اشاره به
درخشِش اين دو موعود است. (ستارگانى که در شب 

مراتب از ستارۀ منظومه شمسى يعنى آفتاب   بينيم به  مى
 ديدنِ  نعبزرگتر و پر نورتراند. تنها دورى آنها از ما ما

  تابش و درخشش آنهاست.)شّدت 

  .يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَباَرَكٍة َزْيتُوِنةٍ 
مبارک درخت  از که] اى  [ستاره

  افروزد.  زيتون مى

عالم   اين کلمات بار ديگر ما را از آسمان و ستارگان به
آورند. روشنى اين ستاره از   گياه و درخت مى

کجاست؟ از درخت زيتونى که متبرک است. 
اعظم" الهى است که  روح"  اشاره به "درخت زيتون"

ها در عالم وجود است. هر   سرمنشأ همۀ روشنى
" اعظم روح" هستى يافته. اين "روحوجودى از اين "

در همۀ پيامبران تابان بوده و هست. بنابر يک 
هاى آسمانى   دائرةالمعارف انگليسى، در کتاب

  معناى "روح خدا" بکار رفته.  روغن" به"
  

 Of the numerous substances, animal and vegetable, which were known to the 
ancients as yielding oil, the olive berry is the one of which most frequent mention 
is made in the Scriptures…Oil was a fitting symbol of the Spirit, or spiritual 
principle of life, by virtue of its power to sustain and fortify the vital energy; and 
the anointing oil, which was prepared according to divine instructions, was 
therefore a symbol of the Spirit of God, as the principle of spiritual life which 
proceeds from God and fills the natural being of the creature with the powers of 
divine life. The anointing with oil, therefore, was a symbol of endowment with the 
Spirit of God for the duties of the office to which a person was consecrated (Lev. 
8:13, I Sam. 10:1, 6: 16:13, 14; Isa. 61:1). Oil was a symbol of abundance (Deut. 
8:8; Ezek. 16:13); and lack of oil was a figure for want and poverty (Deut. 28:40; 
Joel 1:10). Unger’s Bible Dictionary, pp. 805-806. 

  :اند  رتبطدرخت زيتون و روغن زيتون و نور آن با کوه طور م
 
ِ
ْهن ٢٠سوره مؤمنون، آيه   ...َوَشَجَرًة َتْخرُُج ِمن ُطوِر َسْيَناء َتنبُُت ِبالد  
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 موجود استميوۀ درخِت زيتون روغنى همانطور که در 

نيز روغنى بخشد، در گفتار پيامبران   که بما روشنى مى
) که بما زندگى ايمانعقل و  حکمت و هست (روغن

وى بدون حيات معنبخشد.   معنوى يا حيات ابدى مى
و هست در عالم بوده آن روغن ممکن نيست. هرچه 

نتقال اکه حامل يا وسيله از کلمه يا گفتار پروردگار 
  ايمان" است، هستى يافته.حکمت و "روغن عقل و 

  ١٥هذه الشجرة المبارکة المحّمرة بالّدهن العبوديّة...
  حضرت باب  

روغن عبوديّت   اين درخت مبارکى است که به
  ور گشته...  شعله

 جزجا)، چراغ( جسراحضرت بهاءاهلل، کلمات 
 (روغن) را در بعضى از آثار خود ُدهن(آبگينه)، و 

  اند:  بکار برده
ُدهن حکمت برافروختى، از   الهى الهى سراج امرت را به

ارياح مختلفه حفظش نما. سراج از تو، زجاج ازتو، 
  ١٦اسباب آسمان و زمين در قبضۀ قدرت تو.

در مشکاة استقامت  ُدهن هدايت  هسراج حّب الهى را ب
  ١٧.در صدر منير خود بر افروزيد

منزله   الهى و ذکر الهى بهمنزله مشکوة و حّب   کلمات به
  ١٨سراج [است].

 روغن—حنيز همين اصطال مسيحدر گفتار حضرت 
دختر  پنجداستان   بکار رفته. به—عقل و ايمان حکمت و

  ابله و پنج دختر عاقل در آخر اين فصل مراجعه کنيد.
 هاى آسمانى، واژه "درخت" در اشاره  در کتاب

  بکار پيامبران چنين  هم و يزدان، پاک گفتار اديان،  به
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حضرت بهاءاهلل گاهى خود را "سدره" يعنى .رفته
معنى   درخت و گاهى خود را "سدرةالمنتهٰى" به

درختى که سرحد بين پروردگار و پيامبران اوست، 
  اند.  ناميده

  .ال َشْرِقيٍة َوَال َغْرِبيةٍ 
[درختى که] نه شرقى است و نه 
غربى (براى همه مردم عالم 

  است).

 ح" همين اصطالاالسماء قيّومحضرت باب در کتاب "
  اند:  را بکار برده

االيات من   هوالّذى قد انزل من سحائب قدرته هذه
  ١٩شجرة زيتونه التى ما کانت شرقيّة و ال غربيّة...

آيات را از  ايناوست که از ابرهاى قدرت خود، 
"درخت زيتونى که نه شرقى است نه غربى" نازل 

  فرموده...
 النّداء بان يا سمعالّشجرة المبارکة الّتى منها 

 موسى انّک بالواد المقّدس طوى، و ظهرت نار
ال شرقيّة وال  الّتىالحقيقة فى تلک الزّيتونة 

  حضرت عبدالبهاء  ٢٠غربيّة...

اى ارکى که از آن اين ندا شنيده شد: درخت مب
آن تو در وادى مقّدسى. نور حقيقت از موسٰى 

ظاهر  "ه نه شرقى است نه غربى"درخت زيتونى ک
  شد...
 دو .نه براى غرب ،نه براى شرق است بهائى آئين

 عامه بين وحدت تأسيس براى اشاعه و ما عصر موعود
در گذشته چنين امرى امکان اند.   آمده جهان مردم

نخستين بار شرق و غرب در عصر ما براى نداشت. 
  اند.  شده متّصلبهم 

  

   لَْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهللُ َمَثًال َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍة َطيَِّبٍةَماءا ْصلَُها َثاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السُكلََها  اتُْؤِتي ا
 ِباْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب اهللُ االْمَثاَل ِللناِس لََعلُهْم َيَتَذكرُونَ 

ٍ
  ٢٤-٢۵ سوره ابراهيم، آيات  .ُكل ِحين

اش استوار   ريشهزند؟ کلمه پاک مانند درختى است که   اى که خداوند چگونه مثل مى  آيا ندانسته
دهد. پروردگار براى   اجازه پروردگارش مى  اش را به  رسد و ميوه  آسمان مى  اش به  است، شاخه

  زند، باشد که عبرت گيرند.  مردمان مثل مى
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اين عصر  دهد که نور خدا در اين آيه قرآن نيز نشان مى

  رسد:  سراسر دنيا مى  به
  ٦۹سوره زمر، آيه   ...َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها

  شود...  نور پروردگارش روشن مى  جهان به
  شود:  ديده مى نيز ىشبيه آيه فوق در احاديث نبو

المهدى يمٔالها قسطًا و عدًال کما ُملئت جورًا و ظلمًا 
والذى بعثنى بالحق نبّيًا لو لم يبق من الدنيا اال يوم واحد 

ى المهدّى، دحتى يخرج فيه ول ،الطال اهلل ذلک اليوم
)، فيصلّى خلفه و   ع  اهلل عيسى بن مريم ( روحفينزل 

سلطانه المشرق و  يبلغتشرق االرض بنور رّبها و 
  .المغرب

همانطور که عالم از جور و ستم پر شد، مهدى آنرا پر از 
 مقام  که مرا به کسى  سوگند بهکند.   عدل و داد مى

اگر از دنيا جز يک روز باقى  !برانگيخت ىپيامبر
نماند، خداوند آن روز را طوالنى گرداند تا در آن 

بن مريم   عيسى ،اهلل  روحپس س .فرزندم مهدى قيام کند
و زمين از پرتو  خواند او نماز  سرِ  ) فرود آيد و پشت  ع  (

شرق و   پروردگارش روشن گردد و نفوذ و سلطنتش به
  .غرب رسد

ظهور موعود عصر   ائمه اطهار نيز روشن شدن زمين را به
  . از حضرت صادق:اند  ما رابطه داده

  

   حديْث اين سايِت اسالمى است:مرجِع  
http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5011&id=43855  
—حضرت بهاءاهلل (که "رجوع" مسيح بودند) از آسمان اراده الهى فرود آمدند. حضرت باب

خود را از پيروان حضرت بهاءاهلل شمردند و حتى جان خويش را فداى ايشان —مهدى موعود
  نمودند.

يافت.  جروا يجتدر  گناه به ".کند  همانطور که عالم پر از جور و ظلم شد، مهدى آنرا پر از عدل و داد مى"
خطا خو گرفتند. آئين   کم به  بنابر داستان خلقت، آدم وحّوا در ابتدا معصوم بودند. مردمان کم

زمانى که ساکناِن   به  —برد  سوى صلح و صفا مى  به يجتدر  بهائى نيز بنابر نظم نوينش، جهان را به
  شمرند.  جهان يکديگر را ميوه يک دار و برگ يک شاخسار مى
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  ٢١اذا قام قائمنا اشرقت االرض بنور ربها.

  ٢٢قام اشرقت االرض بنور ربها.ان قائمنا اذا 
پرتو پروردگارش روشن   هنگامى که قائم برخيزد، زمين به

  شود.  مى
  :رفته کارب بسيار آيه "اشرقت االرض" در آثار بهائى نيز

هذا يوم فيه اشرقت االرض بنور ربّک، ولکن القوم فى 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.غفلة و حجاب

 روشننور پروردگارت   به زمينامروز روزى است که 
  شده، ولکن مردمان در حجاب غفلت گرفتارند.

مواِت َوأالرض" در اين صبح ازلى که انوار "اهللُ نُوُر الس 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤...عالم را احاطه نموده

...غرس شد...و از هر سمت آواز ١سدره منتهى
"واشرقت االرض بنور رّبها" بلند شد...و ما هنوز 
مخمود و افسرده...آيا منتظر چه باشيم و چه اّيامى آرزو 
نمائيم که بال و پرى زنيم و پروازى کنيم...و ساز و 

  حضرت عبدالبهاء  ٢٥...کنيمآوازى آغاز

َكاُد َزْيتَُها يُِضيُء َولَْو لَْم يَ 
  .ْسُه َنارٌ َتْمسَ 

رسد]   نظر مى  نزديک است [به
بدون تماس با آتش  روغنش

  روشن شود.

کنند.   پاکى و لطافت منشأ نور مى اين کلمات اشاره به
روغنى که منشأ نور است، چنان لطيف و حساس است 

آتش ندارد. خودبخود   که براى افروختن نيازى به
  شود.  روشن مى

مايه و دود روشن و   بى ،خودى خود  هب ،يزدان آتشِ  اين
 مقام قرب رحمان کشاند. هر  به همه امکان را...تا پديدار

که دورى جست،  که نزديک شد برافروخت و رسيد و هر
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦بازماند.

  .نوٌر َعلَى نُورٍ 
نور بر نور است (نور اندر نور 

 است).

آموزند که نور خدا دو بار  اين کلمات بار ديگر بما مى
با هم شود. در آسمان اين ظهور، دو آفتاب   آشکار مى

هنگامى بکار  "نوٌر َعلَى نُورٍ " درخشند. اصطالِح  مى
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بخش، دو برابر انتظار باشد.  شادى اى  رود که واقعه  مى

تر از اينکه دو پيامبر   بخش  اى بزرگتر و شادى  چه واقعه
سراسر جهان نور   زمان ظاهر شوند و به  بزرگ و مستقل هم

  بخشند؟
ِمْصَباٌح کند (  دو "روشنى"مى  ابتدا آيه مبارکه اشاره بهدر 

). اين َكْوَكٌب ُدرِّي وحدت آنها (  )، بعد اشاره بهالِْمْصَباحُ 
استقالل دو نور اشاره   طرز لطيفى هم به  قسمت آيه به

  وحدت آنها.  کند و هم به  مى
  کند:  دو نور مى  اين آيه از مزامير داود نيز اشاره به

  بينيم.  در توست. در نور تو، ما نور مىسرچشمه زندگى 
  ٩، آيه ٣٦مزامير داود، فصل   

.َيْهِدي اللُه ِلنُوِرِه َمن َيَشاء
  ۳۵سوره نور، آيه   

پروردگار هر که را بخواهد 
  .نمايدنور خود هدايت   به

آموزند که َمَثِل "نور، روشنائى،  اين کلمات بما مى
موعود است. شناسائى   ، و چراغدان" مرتبط بهجزجا

در چه موردى مردمان بيش از هر مورد ديگر نيازمند 
پرتو هدايت پروردگارند؟ انکار عامۀ پيامبران از   به

  رساند.  اثبات مى  جانب مردمان، اين نياز را به
بالفاصله پس از ذکر "نور هدايت" قرآن صحبت از 

اى که از اين "نور"   کند، خانه  "خانۀ عبادت" مى
  روشنى گيرد.

بُيُوٍت اِذَن اللُه ان تُْرَفَع ِفي
َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبُِّح لَُه 

  .ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْالَٓصالِ 
  ٣٦سوره نور، آيه   

] در   [درخشش اين نور
اجازه   به که است هائى  خانه

پروردگار برپا خواهد گشت تا 
اسم او در آنها ذکر شود و 
وصف او شب و روز ِورِد 

  باشد. ها  زبان

 محل عبادت در اسالم اسم خاّصى دارد. در اين آيه
 از اين رفته. بکار "مسجد" بجاى "عبادت خانه"

با سه فعل  که کند  مى آينده  به اشاره مبارکه آيه گذشته،
) مشخص شده. محل يَُسبِّحُ ، و يُْذَكرَ ، تُْرَفعَ مضارع (

 انگليسى در " واالذکار مشرق" عبادت بهائيان در عربى
  شود.  ناميده مى (House of Worship) "عبادت خانه"
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ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَال 
  .َبْيٌع َعن ِذْكِر اللهِ 

  ٣٧سوره نور، آيه   
هاى   مردانى [در اين خانه
کنند]   عبادت، عبادت مى

که تجارت و داد و ستد 
[امور اين دنيا] آنها را از 

 کند. "ذکر خدا" غافل نمى

ذکر   " در اينجا دو معنا دارد. هم اشاره بهذکراهلل"
حضرت باب. زيرا يکى از   خداست و هم اشاره به

کلمۀ  ،" است. بنابراينذکراهللآن موعود " بالقا
مسلمانانى است که قادرند   ه"مردان" هم اشاره ب

شناخته شناسند و هم مسلمانانى که او را "ذکراهلل" را ب
  ولند.عبادت مشغ  و در معبد او به

َالِة َوايَتاء الزَكاِة  َقاِم الصَوا
َيَخافُوَن َيْوًما َتَتَقلُب ِفيِه 

  .اْلُقلُوُب َواْالْبَصارُ 
  ٣٧سوره نور، آيه   

 خوانند،  مى نماز که] [مؤمنانى
دهند، و از روزى بيم   مى ذکوة

ها و   دارند که در آن دل
  شوند.  ها دگرگون مى  چشم

دلى است   مسلمين مؤمن و پاکاين کلمات در وصف
که استعداد شناسائى آئين جديد را دارند. در اين 

) بکار َتَتَقلُب و  َيَخافُونَ ( رعقسمت آيه نيز دو فعل مضا
ها دگرگون   رفته. منظور از روزى که دلها و چشم

شوند، روز قيامت است که با ظهور قائم برپا   مى
حث تفصيل ب  به ٢٠شود. (اين مطلب در فصل   مى

شده.) آن روِز سختى است، زيرا شناختن موعود براى 
کار مشکلى  خاطر تعصباتشان  ان بهبسيارى از مردم

"ذکراهلل" يعنى "حضرت باب"   است. براى مؤمنين به
نيز روز سختى است، زيرا بايد حضرت بهاءاهلل را 

 بشناسند.

ِلَيْجِزَيُهُم اللُه اْحَسَن َما 
َعِملُوا َوَيِزيَدُهم مِّن َفْضِلِه 

َيَشاء ِبَغْيِر َواللُه َيْرُزُق َمن 
  ٣٨سوره نور، آيه   .ِحَساٍب 
چنين مردمانى را بر  خداوند

اعمالشان اساس بهترين 
دهد و آنها را   پاداش مى

دهد.   مورد فضل قرار مى
بخواهد رزق  که بهر پروردگار

  بخشد.  مى حساب ىب

کسانى که آئين   ان، فضل الهى بهپيامبردر زمان ظهور 
حّد است. تنها مردمان شجاع و   شناسند بى  تازه را مى

منتها   اين فضل بى  پاکدل، که در آن زمان کميابند، به
  دسترسى دارند.
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َوالِذيَن َكَفرُوا اْعَمالُُهْم 

َعٍة َيْحَسبُُه َكَسَراٍب ِبِقي
ْمآنُ  ى َماء الظَذا َجاءُه  َحتا

لَْم َيِجْدُه َشْيا َوَوَجَد اللَه 
ِحَساَبُه َواللُه ِعنَدُه َفَوفاُه 

  .اْلِحَساِب  يعُ   َسر
  ٣٩سوره نور، آيه   

کسانى که انکار کنند، 
اعمالشان مثل سراب در 

زار است که مردم   بيابان شن
پندارند، اما   تشنه آب مى

چيزى رسند،   آن مى  وقتى به
يابند، جز پروردگار که   نمى
رسد.   حساب آنها مى  به

حساب بندگان   به زوديزدان 
 رسد. مى

آينده است و صحبت از انکار   اين آيه نيز مربوط به
د انکار نتوان  کند. جز موعود چه کسى را مردمان مى  مى

نموده، کنند؟ حضرت بهاءاهلل نيز گفتار قرآن را تأييد 
  فرمايند:  مى کتاب اقدس در ابتداى

 مشرق وحيه...من اّن اّول ما کتب اهلل على العباد عرفان
اّنه من اهل الّضالل  منع فاز به قد فاز بکّل الخير و الّذى

  ٢٧.ولو يأتى بکّل االعمال
بندگان شناسائى مشرق وحى   اّولين حکم پروردگار به

اين فضيلت فائز شود، بهر   [پيامبر] اوست...هر کس به
، و هر کس محروم ماند از است هعمل نيکى فائز شد

  گمراهان است، اگر چه بهر عمل نيکى عامل باشد.

يٍّ  اْو َكُظلَُماٍت ِفي َبْحٍر لجِّ
َيْغَشاُه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه َمْوٌج مِّن 

 َفْوَق  َبْعُضَها ُظلَُماٌت  َسَحاٌب  َفْوِقهِ 
َبْعٍض اَذا اْخَرَج َيَدُه لَْم َيَكْد 

 ٤٠نور، آيه سوره   .َيَراَها
 هاى  مثل تاريکى )منکرين وضع(

 عميق اقيانوس يک پايان در  بى
 در پى جاموا ،آن در که است
اند، و در باالى   حرکت در پى

هاى ابرهاى   آن اقيانوس اليه
تاريک قرار گرفته. (چنان 
تاريک است که) اگر کسى 

زحمت   دستش را بلند کند به
  بيند. آن را مى

 ،" استنور اندر نورمؤمنين " براى همانطور که زندگى
" است. تاريکى اندر تاريکىمنکرين " براى زندگى

  ترسناک است. زيستن واضح است در چنين شرايطى



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٨٤  

  

ُه لَُه نُوًرا َفَما  َوَمن لْم َيْجَعِل الل
  ٤٠سوره نور، آيه   .لَُه ِمن نورٍ 

هر کس را خدا نور ندهد، 
  نورى ندارد.

پايان داده، نتيجه آيات اين کلمات بحث "نور" را 
شوند. هر کس استعداد و لياقت   ما يادآور مىپيش را ب
"بهاءاهلل" يعنى "نور خدا" را داشته باشد،   ايمان به

دهد، واّال   پروردگار اجازه شناسائى اين "نور" را باو مى
 ماند. بهره مى از اين نور بى

داشتند، مقبره حضرت امراهلل که در آئين بهائى مقام واليت   حضرت ولى
" و مقبره حضرت بهاءاهلل را در عّکا کوه نور  باب را بر روى کوه کرمل، "

اند. عالوه بر اين،   " نام بزرگترين الماسدو نوراين " ٢٨" ناميدند.درياى نور"
) منشأ استان مازندران" (در شهر نورحضرت بهاءاهلل "نور خدا" بودند که از "

  دند:جهان روشنى بخشي  به ،گرفته
  ٦٩سوره زمر، آيه   .َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها

  نور پروردگارش تابان شد.  جهان به

توان   "نور رّب" در معنا مطابق است با "بهاءاهلل." پس آيه مبارکه را مى
  اينطور نيز ترجمه نمود:

  اءاهلل" روشن شد."به  به جهان

 بجاىچون در نظر خداوند، آينده مثل گذشته است، در بسيارى از آيات 
توان اينطور نيز ترجمه   رود. آيه پيش را مى  فعل مضارع، فعل ماضى بکار مى

  نمود:
  "بهاءاهلل" روشن خواهد شد.  جهان به

مترجم و مفسر مورد اعتماد علماى —انگليسى، يوسفعلى  در ترجمه قرآن به
يعنى "بهاء"  ”glory“کلمه  ”light“ بجاىدر برابر کلمه "نور" —عربستان
  بکار برده:



    : بهاءاهلل: نور خدا و شکوه و جالل خدا١۵فصل   ٤٨٥
And the Earth will shine with the glory of its Lord. 39:69 

  بهاِء پروردگارش روشن خواهد شد.  زمين به

  شود:  همين خبر در انجيل ديده مى
  ١، آيه ١٨مکاشفات يوحنا، فصل   "بهاء" او روشن شد. ...زمين به

…the earth was illuminated with his glory. Revelation 18:1 

  بهاءاهلل

—شکوه و جالل خدا  و روشن شدن جهان به ظهور بهاءاهلل —اين خبر خوش
بارها در کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان تکرار شده. هجده نمونه از آن 

فصل تقديم فارسى در اين   زبان انگليسى همراه با ترجمه آنها به  آيات به
  شود.  مى

" معانى مختلف دارد. دو معناى بهاءهمانطور که از پيش ذکر شد، واژه "
ظهور   اصلى آن عبارتند از "نور" و "شکوه و جالل." در قرآن در خبر به

حضرت بهاءاهلل از معناى "نور" و در کتاب مقّدس غالبًا از معناى "شکوه و 
با چه صراحت و روشنى لقب بينيد   جالل" استفاده شده. براى اينکه به

بينى شده، اصل   در کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان پيش بهاءاهللحضرت 
فارسى، زيور اين   انگليسى، همراه با ترجمه آنها به  چند نمونه از آن آيات به

  شود:  اوراق مى
  

  نويسد:  يوسفعلى در توضيح آيه فوق چنين مى  
It will be a new Earth. All traces of injustice or inequality, darkness or evil, will 
have gone. There will be the one universal Light, the Glory of Allah, which will 
now illuminate all. Falsehood, pretense and illusion will have disappeared. 
Everything will be seen in its true light. The Meaning of the Holy Qur’án, page 1200 



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٨٦  

For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the 

Lord, as the waters cover the sea. Habakkuk 2:14 NIV
 

  "بهاءاهلل" خواهد شد. هجهان مملو از علِم بپوشانند،   همانطور که آبها دريا را مى
  ۱٤، آيه ۲هبقوق: فصل   

  
And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind 

together will see it. Isaiah 40:5 NIV 

  خواهد نمود، و ساکنان جهان همه با هم او را خواهند ديد."بهاءاهلل" ظهور 
  ۵، آيه ٤۰اشعيا: فصل   

  
…the glory of the Lord fills the whole earth. Numbers 14:21 NIV 

  شد. خواهد خدا] جالل و [شکوه "بهاءاهلل" از مملو زمين ...تمام

  ٢١آيه  ،١٤فصل  اعداد:  

  
…the Holy City…shone with the glory of God… Revelation 21:10-11 NIV 

  ١٠-١١، آيات ٢١مکاشفات يوحنا: فصل   با نور "بهاءاهلل" روشن شد....شهر مقدس...

  
The city does not need the sun or the moon…for the glory of God 
gives it light… Revelation 21:23 NIV 

  بخشد.  آن نور مى  زيرا "بهاءاهلل" بهآفتاب يا ماه...ندارد،   آن شهر نيازى به
  ٢٣، آيه ٢١مکاشفات يوحنا: فصل   

  
And I…am about to come and gather all nations and tongues, 
and they will come and see my glory. Isaiah 66:18 NIV 

  

  

   حروفNIV  مخفِف“New International Version”  .استNIV ترين ترجمه   در زمان ما پرفروش
  انگليسى ميان مسيحيان پروتستان است.  به کتاب مقّدس



    : بهاءاهلل: نور خدا و شکوه و جالل خدا١۵فصل   ٤٨٧
ها و زبانها را گرد هم جمع خواهم نمود. آنها   ...خواهم آمد، همه ملّتمن

  ١٨، آيه ٦٦اشعيا: فصل   را خواهند ديد.—بهاءاهلل—آمد و "بهاِء" من خواهند

  
I will display my glory [Glory of God] among the nations…I will 
no longer hide my face from them… Ezekiel 39:21, 29 NIV 

ها نشان خواهم داد...من صورتم را   را در بين ملّت—بهاءاهلل—من "بهاء" خود
  ٢١, ٢٩: آيات ٣٩ فصلحزقيال:   پنهان نخواهم نمود... از آنها ديگر

  
…they will see the glory of the Lord, the splendor of our God. 
 Isaiah 35:2 

  ٢، آيه ٣۵فصل  اشعيا:  .را شکوه خداى ما—...آنها "بهاءاهلل" را خواهند ديد

  
…“the desired of all nations will come, and I will fill this house 
with glory,” says the Lord Almighty. Haggi 2:7 NIV 

ها خواهد آمد و من اين خانه [آئين] را پر از "بهاء" خواهم   مقصوِد همۀ ملّت
  ٧، آيه ٢ فصلحجى:   فرمايد.  نمود. پروردگار قادر چنين مى

  
…at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his 
glorious throne… Matthew 19:28 NIV 
...هنگام تازه شدن همه چيزها، زمانى که پسر انسان بر تخِت با "شکوه و 

  ٢٨: آيه ١٩ فصل :انجيل متى  نشيند...  بهاء" خود مى

  
When the Son of Man comes in his glory… Matthew 25:31 NIV 

  ٣١: آيه ٢۵انجيل متى: فصل   خواهد آمد...هنگامى که پسر انسان در "بهاء" خود 
  

  

  خداوند است.  واژه "من" در اين آيات اشاره به 



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٨٨  

  
For the Lord shall…appear in His glory. Psalms 102:16 NKJ 

  ١٦، آيه ١٠٢مزامير: فصل   پروردگار...در "بهاء" خود ظاهر خواهد شد.

  
O God…let your glory be over all the earth. Psalms 57:5 NIV 

  عالم را فرا گيرد.اى خدا...بگذار "بهاء" تو سراسر 
  ١١، آيه ۵٧؛ همچنين فصل ۵: آيه ۵٧مزامير: فصل   

  
Praise be to his glorious name forever; may the whole earth be 
filled with his glory. Psalms 72:19 NIV 
هميشه اسم ابهاء و پر جاللش مبارک باد. باشد که جهان از بهايش مملو شود.

  ١٩، آيه ٧٢ فصلمزامير:   

نور و شکوه خدا" ايماِن "آموزد که الزمۀ ديدن   ما مىدر اين بيان خداوند ب
  راستين است:

Did I not tell you that if you have faith you will see the glory of 
God? Christ (John 11:40 NEB) 

  ديد؟شما نگفتم که اگر ايمان داشته باشيد، "بهاءاهلل" را خواهيد   آيا به
  )٤٠، آيه ١١انجيل يوحنا: سوره ( حضرت مسيح  

  معنى "نور خدا" بکار رفته:  در اين آيه "بهاءاهلل" به
…let us walk in the “light of the Lord.” Isaiah 2:5 NIV 

  ۵، آيه ۲اشعيا: سوره   بيائيد تا در "نور خدا" راه برويم.

—شکوهو  نور—"بهاء" اصلِى  در اين آيات از اشعياى نبى، هر دو معناِى 
  بکار رفته:

Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord 
rises upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness 
is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory 



    : بهاءاهلل: نور خدا و شکوه و جالل خدا١۵فصل   ٤٨٩
appears over you. Nations will come to your light, and kings to 
the brightness of your dawn. Isaiah 60:1-3 NIV 

کند.   برخيز، روشن شو! زيرا "نوِر" تو آمده است و "بهاءاهلل" بر تو طلوع مى
بين! تاريکى زمين را فرا گرفته و ابر ضخيم مردمش را. اّما پروردگار بر تو   به
نور تو [موعود] روى   ها به  شود. ملّت  ر تو ظاهر مىب—بهاءاهلل—تابد و "بهاء" او  مى
  ١- ٣، آيات ٦٠اشعيا: فصل   روشنِى سحرگاه تو.  آورند و پادشاهان به  مى

يکى از القاب حضرت بهاءاهلل "جماِل مبارک" است. بهائيان غالبًا مخفف 
." اين لقب را نيز در کتاب بياِن مبارکگويند: "  برند. مثًال مى  آن را بکار مى

  توان يافت:  مقّدس مى
All nations…will call him “blessed.” Psalms 72:17 NIV 

  ١٧، آيه ٧٢مزامير: سوره   ها...او را "مبارک" خواهند ناميد.  همه ملّت

  موانِع ديدن نور

که صحبت —طور که ديديم، حضرت بهاءاهلل آيه مبارکه سوره کهف راهمان
اند. دو آيه مورد نظر، هر دو،   دادهسوره نور رابطه   به—کند  از "خورشيد" مى

  هدايت الهى:  کنند و هم اشاره به  آفتاب و نور مى  هم اشاره به
ْمَس اَذا َطلََعت ُه َفُهَو اْلُمْهَتِدي ...َوَتَرى الش١٧سوره کهف، آيه   ...َمن َيْهِد الل  

َماَواِت َواْالْرضِ  ُه نُوُر السُه ِلنُوِرِه ...اللَمن َيَشاءَيْهِدي الل.  
  ٤٠چنين آيه   ، هم٣۵سوره نور، آيه   

، حضرت بهاءاهلل، همان تشبيهات و کتاب ايقاندر اين بيان کوتاه از 
) بکار راج، مشکاةشمس، مهتدى، سِ اصطالحات سوره کهف و سوره نور را (

  اند:  برده



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٩٠  

شمس هدايت مهتدى نشدند...   عامۀ ناس در هر ظهور اعتراض نمودند و به
عالم وقتى که سراج محّمدى در مشکاة احمديّه مشتعل شد...اَ چنانچه 

  ٢٩مخالفت مرتفع شد.

  نور يزدان در روح انسان تابان است:
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠.ِمشکاتى أنت و مصباحى فيک

  تو "مشکاِت" منى، و "مصباِح" من در توست.

در نهايت شدت  آفتاب قدرت و عظمت الهى در آئينه روح پيامبران
  پوشاند.  ، آن تابش را مىابرتابد. اما جسم آنها مانند   مى

  آيد...  پسر انسان را خواهند ديد که سوار بر ابرهاى آسمان مى
  )٣٠، آيه ٢٤حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

  درخشيد.  ] با ابرها پوشيده بود...صورتش مثل آفتاب مىموعوداو [
  ١، آيه ١٠مکاشفات يوحنا، فصل   

  بر شما وارد خواهم شد. ]حجاببا [ من مانند دزد
  )٣، آيه ٣حضرت مسيح (مكاشفات يوحنا، فصل   

كل منم و احدى مرا منكر  اگر كشف حجب شود [معلوم گردد كه] محبوِب 
  حضرت باب  ٣١نخواهد شد.

  ٣٢اخفيت انوار جمالى ليکون ظاهره ظلمة وباطنه نورًا على نور فوق کّل نور...
  حضرت بهاءاهلل  

  داشتم تا ظاهِر آن ظلمت باشد و باطِن آن نور بر نور و مافوق هر نور.جمالم را پنهان 

پرده ديگرى که مانع ديدن تابش و درخشش آفتاب قدرت و عظمت الهى 
  پايه بينندگان است:  است، اوهام و تصورات خام و بى

٣٣اخرق حجبات الظنون واالوهام لترى شمس العلم مشرقة من هذااالفق المنير.

  حضرت بهاءاهلل  



    : بهاءاهلل: نور خدا و شکوه و جالل خدا١۵فصل   ٤٩١
هاى گمان و اوهام را پاره كن تا آفتاب علم و دانش را از اين افق طالع و   هپرد

  درخشان يابى.

پاكى و صفاى روح و روان ماست،   هشايستگى ما و ارزش ما نزد خدا مرتبط ب
نقش ما خواستن ارمغان ايمان است، نقش يزدان ما.  و ثروتمقام  قدرِ   هنه ب

غفلت و  ۀبرداشتن پرد  هخدا قادر ب ازهاج. نيرويى جز ميل ما و بخشيدن آن
اين بارگاه بلند راهى نيست. پيشوا   را به ئىنيست. هيچ پيشوا توهم و گمان

غفلت و  ۀتسلط دارد. تا پرد ۀنيز مانند ديگر مردمان تنها بر قلب خود اجاز
روح ما   هاهى هرگز بگ  آبر جاى خود باقى است، پرتو  وتوهم و گمان قصور

گسترده، بايد پيوسته از پروردگار مدد  ۀبرداشتن اين پردراهى نيابد. در 
  را داريم:آن يارى او ياراى برداشتِن   هيقين بدانيم كه تنها ب  هو ب ،جوييم

اى توانا، ناتوانان را توانايى بخش و مردگان را زندگى عطا فرما، شايد تو را 
مانند...اى پروردگار، از تو اهيت راه يابند و بر امرت مستقيم گ  آدرياى   هبيابند و ب

٣٤ى قادر و توانا و عالم و بينا.ئى. توئى و هدايت فرمائطلبم كل را راه نما  ىم

  حضرت بهاءاهلل  

  روغن عقل و حکمت

براى اينکه مسيحيان، موعودشان را بشناسند، حضرت مسيح داستان 
ر اند. در آن داستان نيز مانند آيات قرآن در سوره نو  کوتاهى بيان فرموده

 روشنائى که روغنى  —شده "روغن" ذکرِ  درخشد)  مى روغنش، َزْيتَُها يُِضيءُ (
دسته دختر پاک و جوان با هم مقايسه  دو داستان، بخشد. در اين  مى
 داشتند" وغنر" که گروهى و" ابله" نداشتند" "روغن که گروهى اند.  شده

هاى بسيار پنهان و   اند. در اين داستان زيبا، معانى و درس  نام گرفته "عاقل"
توان پيامبران   تنها با "روغن عقل و حکمت" مىآشکار است، از جمله اينکه: 

  :را شناخت



  بهاءاهلل در قرآن  
٤٩٢  

ده دختر جوان   [در زمين] شبيه است به در آن زمان، ظهور ملکوت آسمان
هاى خود براى ديدن داماد [مسيح موعود]   [مسيحيان معصوم] که با چراغ

هايشان   ابله بودند و پنج نفر عاقل. دختران ابله چراغروند. پنج نفر از دخترها   مى
را برداشتند، اما روغن همراه نبردند. دختران عاقل عالوه بر چراغ، مقدارى 

  روغن نيز برداشتند.
تا آمدن داماد، زمان طوالنى بسر آمد، و اين دختران همه خواب آلود شدند و 

جاست!   : "داماد اينخواب رفتند. ناگهان نيمه شب اين فرياد برخاست  به
هايشان را تميز کردند.   ديدن او بيائيد!" دختران همه بيدار شدند و فتيله  به

دختران عاقل گفتند: "مقدارى از روغن خود را بما بدهيد.   دختران ابله به
شوند." دختران عاقل در جواب گفتند: "نه!   هاى ما دارند خاموش مى  چراغ

  از روغن فروشان براى خود روغن بخريد."روغن براى همه کافى نيست. برويد 
موقعى که آن دختران رفته بودند روغن بخرند، داماد ظاهر شد. دخترانى که 

مجلس عروسى رفتند و پس از آن، در [ورود   آماده بودند، همراه داماد به
داماد گفتند:   ملکوت] بسته شد. مّدتى بعد، پنج دختر ديگر آمدند و خطاب به  به

شما را گويم! من...  ى ما باز کن!" او پاسخ داد: "من راست مىرو  ه"در را ب
  

  

  رجوع مسيح:  اشاره به  
دعا کنيد و بگوئيد: اى پدر آسمانى ما، مقّدس باد نام تو! ملکوت تو تحّقق يابد، اراده تو اجرا 

  )٩-١٠، آيات ٦انجيل متى،فصل حضرت مسيح (  همانطور که در آسمان است.شود، در زمين 

گروند، بايد بدانند که حضرت   آئين مسيح مى  اسالم برداشته، به  مسلمانانى که دست از ايمان به
بهاءاهلل، موعود مسيحيان نيز هستند و وعده رجوع حضرت مسيح را با ظهور خود تحّقق 

  اند.  بخشيده
 ثّم اعلم باّن الّذى صعد...ليتّم لکم ما قال من قبل مرّة اخرى حالرّو قل يا قوم قد جآء

ما اقول  الفضل على العالم و کان رّبک على ئحالى الّسمآء قد نزل بالحّق و به مرّت روآ
  )٩٢-٩٣حضرت بهاءاهلل (اقتدارات، صفحات   .شهيدا

را از پيش گفته بود نچه آ) بار ديگر آمده تا مسيحاهلل،   روح" (روحبگو! اى مردمان: "
آسمان صعود نمود، باز گشته، و   کسى که (روحش) به  يقين بدان، آن  اتمام رساند. به  به

  نسائم فضل و رحمت يزدان بر مردم جهان وزيده. پروردگار بر اين گفتار گواه است.
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شناسم!" پس [اى پيروان من] مواظب باشيد! زيرا روز و ساعت [رجوع   نمى

  )١- ١٣، آيات ٢۵حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   ١دانيد.  من] را نمى

ترين اصول روابط يزدان با بندگان است. از جمله   داستان پيش شامل مهم
. توان فرستادگانش را شناخت  تنها در پرتو عقل و حکمت مىآموزد که   بما مى

شود، نور   يارى پروردگار، روشن مى  عقل و حکمت روغنى است که به
  نمايد.  بخشد، و راه راست را بما مى  مى

برند. در اين   حضرت بهاءاهلل، همان معناى متشابه را در آيات خود بکار مى
ود را که چون چراغ است، با "ُدهِن خواهند که روح خ  بيان از ما مى

برافروزيم، آنرا در چراغدان قلب بگذاريم،  حکمت" يعنى "روغن حکمت"
  و با آبگينه (شيشه) عقل در حفظش بکوشيم:

زجاج عقل حفظش   ُدهن حکمت بر افروز و به  قلب بهة سراج روح را در مشکا
  حضرت بهاءاهلل  ٣٥...نما

 داورى ،خرداند، از جمله:   نموده ، معانى مختلف ذکرحکمتدرباره واژه 
 .يا بينش ائى دروننبي، و درست

    
   توان يافت:  را در اين آيات نيز مى روغن، و چراغ، چراغدان، درختاصطالحاِت  

مثل امر رّبک فى الکتاب کشجرة توقد من نار ربّک فى نفسها و يمّد بدهن من کّل وجه من و اّن 
  وجهها کذلک يضرب اهلل االمثال فى انفس الخلق لعلّهم بآيات اهلل يتذکرون.

  )۴۷حضرت باب (کتاب الرّوح، نسخه خطى، صفحه   

المصباح يمد باذن رّبک من دهن حمراء عن الشجرة  هاواّن مثل نور رّبک فى الکتاب کمشکوة في
الّصفراء توقد من ناراهلل قبل ان يمسه دهن من دهن کذلک يضرب اهلل االمثال فى االلواح لعل النّاس 

  )۳۹حضرت باب (کتاب الرّوح، نسخه خطى، صفحه   بآياتنا يوقنون.
  .سراًجا وّهاًجاالحمد هلل الّذي نزل الكتاب على عبده بالحّق ليكون للعالمين 

  )۲٦حضرت باب (منتخبات آثار از حضرت نقطه اولٰى، صفحه   

 لَُك يا فاِلَق االْسمآِء وَ ا ْرِض َوالسْوَقْدَتُه ِبناِر ُحبَِّك َبْيَن االِذْي اْمَدْدَتهُ ْصباِح ِبِمْصباِحَك الا  
ِ
ِبُدْهن

ْنشآِء ِحْكَمِتَك ِفْي َملَُكوِت اال.  
  )۲۷آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه  از(مناجاة: مجموعه اذکار و ادعيه حضرت بهاءاهلل   
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دختران ابله   بنابر اين داستان، دختران عاقل نتوانستند از روغن خود سهمى به
بيند و   چشم خود به  بدهند. عقل و خرد را هر کس خود بايد بدست آورد. به

  .چشم و فکر ديگران  فکر خود بشناسد، نه به  به
زبان داشت، بما چه —بخشش و ارمغان بزرگ يزداناين —اگر خرد

  گفت؟  مى
ز هر چه هست ، اهيچ نه : هر که داراى من نباشد داراىگويد  زبان خرد مي

، پژمردگان را تازه نمايم و بينش و درياى دانش منم آفتاب. بگذريد و مرا بيابيد
شاهباز دست  . منم آن روشنائى که راه ديده بنمايم و منمزنده کنم را  مردگان

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦.بياموزم نياز ، پر بستگان را بگشايم و پرواز  بى

" ديدن و يافتن اسرار آفرينش ممکن نيست. خرد، اين نور آفتاب بينشبدون "
کسانى   همتا، تنها در دست خداست، و تنها به  راه ما، اين هديه يکتا و بى

اه کسب آن از دل و راستى خواهان آن باشند، و در ر  شود که به  اهدا مى
جان آنقدر بکوشند تا شايسته آن شوند. آيا جايز است، بدون کاوش و 

  ترين هديه الهى دست يابيم؟  پرارزش  کوشش، به
  ٢٦٩سوره بقره، آيه   .يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد اوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا

بخشد. هر کس از اين بخشش بهره گرفت،   مى حکمتر که بخواهد پروردگار به
  ارمغان بزرگى دست يافته.  به

هاى   راه  به را يافتن ما بکوشند، البته آنهاکسانى که در   " يعنى پروردگار اين وعدۀ
راستى تعهد خالِق   )، به٦٩" (سوره عنکبوت، آيه خود هدايت خواهيم نمود

مشوق و رهنماى ما، و مرکز و سوى خدا، بايد پيوسته   ست، و در سفر بهبماما 
  مدار افکار ما قرار گيرد.

ترين   خطرناک "خيال و توّهم و تصّور" که دهد  تاريخ پيدايش پيامبران نشان مى
اين خائنان   ترين دشمنان انسانند. سرنوشت جاودانى خود را به  و خائن
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سپردن، نشانه عقل و حکمت نيست. خطر اين خائنان در قدرت و وسعت 

نما،   دوست متظاهراِن  اين جان، و دل عرصه حاکماِن  اين آنهاست. حکومت
چنان نيرومندند که پيوسته مردمان را از شناسائى پيامبران باز داشته، موجب 

  اند.  آنان و پيروانشان گشته  ظلم به
ميان مردمان اين است که تنها آئين راستى از آِن  ها  خيالترين   يکى از شايع

  اجداد آنهاست:
 َال ِقيَل لَُهُم اتِبُعوا َما انزََل اهللُ َقالُوْا َبْل َنتِبُع َما اْلَفْيَنا َعلَْيِه آَباءَنا اَولَْو َكاَن آَباُؤُهمْ  َواَذا

  ١٧٠سوره بقره، آيه   .َيْعِقلُوَن َشْيئًا َوَال َيْهَتُدونَ 
  ١٠٤همچنين سوره مائده، آيه   

گويند: "خير!   گفته شود: "از سخن پروردگار پيروى کنيد." در پاسخ مى آنها  چون به
کنيم." چه! حتّى اگر   اند، پيروى مى  ما آنچه را پدرانمان بما تلقين نموده

  عقل بودند و هم گمراه؟  پدرانشان، هم بى

ها، هنوز رسم و سنّت مردمان بر همان مدار و قرار است.   پس از گذشت قرن
اهى در جنگ و جدالند. گ  آيد و توّهم با نيروهاى آزادى و هنوز نيروهاى تقل

" افکار و رفتار و باورهاى بيشتر مردم جهان را در زير سلطه تصّور و گمانهنوز "
خود دارند. يک روانشناس معروف آمريکائى بر آن است که همه بالهاى 

د. يعنى مردمان نگير  سرچشمه مى   هاى آزمايش نشده"  عالم از "فرضيه
پندارند کارى درست است يا نادرست، سپس بر اساس فرض و خيال   مى

  کوشند.  خود گام برداشته، در راه تحّقق فرضيه و خيال خود مى
يک توّهم و خيال ديگر، شايع در عرصه دين و ايمان، اين است که 

منتظران،  و متوّهمان آيا اين انتظارات مردمان ظاهر شوند. پيامبران بايد بنابر
  دانند که هرگز چنين نبوده؟  آيا نمى اند؟  نداختهتاريخ ني  نظر به

    
  Untested assumptions 
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خيال ناس ظاهر نشده، و بر خالف آنچه در دست   هرگز حق در هيچ ظهورى به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧جميع ناس بوده ظاهر شده.

نام جابلقا و   چه بسا شيعيانى که هنوز منتظرند که قائمشان از شهرى موهوم به
عرصه جهان نهد و آنها را ناگهان با اظهار   به از اعماق چاه قدم جابلسا،

اين   پايان و با شمشير بّران، از بالهاى روزگار برهاند. خطاب به  قدرت بى
  فرمايند:  شيعيان مى

ک از موهومات محّققه نزد شما ي  کدام !ضاللت وادِى  گشتگانِ   گم اى! بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨؟صدق بوده

  فرمايند:  پس از ذکر "شهر موهوم" مى

حرفى از آن تحّقق  ،قوم بوده ن آنيعنى قائم مابير اعظم يّ در ذکر آن ن آنچه
  حضرت بهاءاهلل  ٣٩.نداشته

  فرمايند:  مى
 .اند عالم محروم مانده از مقصود ،نيموهومات قبل و قصص اّول  هاکثرى از ناس ب

اشارات منقطع  ات و کلمات ويااز حک ،در دست ناس موجود است د از آنچهيبا
اوهام قبل ناظر   هاگر نفسى ب .کوى رحمن توّجه نمود  هقلب و جان ب  هو ب ،شد
  ٤٠.ديمثال نخواهد نوش  ىابدًا از زالل کوثر ب، باشد

نقش   ها شايع است، مرتبط به  توّهم و خياِل ديگر که ميان پيروان همه آئين
مؤمنان بر اين تصّور و خيالند که بهترين رهبر و  بسيارى ازپيشوايان است. 
آن   بهشت برين، پيشوايان آنانند، و نقشۀ يافتن و رسيدن به  رهنماى آنها به

ياد   کران، تنها در اختيار آنهاست. آيا اين مردمان به  عرصه جاودان و بى
آورند که پيشوايان دين پيوسته پيشواى رد و انکار و آزاِر پيامبران   نمى
اند که در آغاز ظهور فرستادگان يزدان، اين صاحبان   اند؟ آيا نشنيده  هبود

    
  .در عصر ما اين شهر موهوم "چمکران" نام يافته  
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قدرت، براى حفظ مقام و منصب خويش بيش از هر گروه ديگر، در ظلم 

  اند؟  آنان و کشتار پيروانشان دست داشته  به
در داستان دختران جوان، اسرار بسيار پنهان و آشکار است. از جمله اين 

ى که در شناسائى يزدان و پيامبرانش، حکمت و درس و اين اخطار: مردمان
سراى   خرد را مدير و مدبّر سرنوشت خود نسازند، پس از سفر از اين سرا به

اين  هنگامى که روى خود بسته خواهند يافت.  ديگر، درهاى ملکوت را به
شوند که در   اه مىگ  آبهشت جاودان نمايند، ناگهان   مؤمنان، تقاضاى ورود به

بهشت در دست   اى که اختيار ورود به  اند!" فرشته  آشنا و غريبهآن ديار "نا
  خواند:  اوست، آنها را ناآشنا مى

  !شناسم شما را نمىگويم! من... من راست مى
  )١٣، آيه ٢۵حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

جشن   شنوند؟ حضرت مسيح بهشت را به  چرا آن مؤمنان چنين پاسخى مى
اى را   معقول است که داماد و عروس، غريبهفرمايند. آيا   عروسى تشبيه مى

جشن عروسى خود دعوت کنند؟ اين پيروان نادان که روحشان از روغن   به
بهره بوده و هست،   عقل و حکمت، و جانشان از پرتو دانش و بينش، بى

جان و دل   راستى پيامبرشان را شناخته بودند، دستوراتش را به  اگر به
عکس، آنها مخالِف رضاى او عمل نمودند. در هنگام   . بهپذيرفتند  مى

اظهار عشق و ايمان و بندگى در آستانش، او را غريبه و  بجاىرجوعش، 
قلب   ناآشنا شمردند، مقدمش را گرامى نشمردند. آن موعود اجازه ورود به

    
  " صورت نمادين بکار رفته.   هاى آسمانى به  " در بسيارى از کتابدِر دوزخ" يا "بهشت درِ اصطالح

درجات يا مراتب بهشت و دوزخ نيز   گرفت. اين اصطالح در اشاره بهمعناى ظاهر آن   نبايد آنرا به
  فرمايند:  دِر بهشت اشاره مى  بکار رفته. حضرت بهاءاهلل در اين بيان به

  .بالفضل على وجوه المقبلين االبهى و قد فتح بابها ّشر النّاس بلقاء اهلل فى جنّةب
  )٩٤-٩۵، صفحات قتداراتحضرت بهاءاهلل (ا  

مردمان بده. دِر آن، از روى   ديداِر پروردگار را در "جنّت ابهٰى" (بهشت پرشکوه) بهخبِر خوِش 
 فضل و رحمت يزدان بر مؤمنان باز شده.
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خانه دلشان راهش ندادند، و    رويش نگشودند، به  آنها خواست، اما در به
آيا رفتار آشنا با آشنا، و دوست با  روغ و تزوير متهم ساختند.د  شايد او را به

پيامبرشان ايمان داشتند، اّما   زبان به  دوست، چنين است؟ آرى، آنها تنها به
زبان   شناختند. چطور ممکن است آشنا، آشنا را نشناسد؟ ايمان به  او را نمى

ّقانيت ح  توان يافت که به  نيست. در ميان پيروان هر آئينى، گروهى مى
  اند:  دهند، اّما او را نشناخته  پيامبرشان گواهى مى

٤١.اند دهند و لکن او را نشناخته  ىم ىگواه ىداده و برخ ىو گواه شناخته ىبعض

  حضرت بهاءاهلل  
او را غريبه انگاشتند، با  ند وموعودشان اعتنائى ننمود  حال آن مؤمنانى که به

با موعودشان رفتار نمودند، با  اند. همانطور که  نتيجه رفتار خود روبرو شده
روى او بستند، او هم دِر   هايشان را به  شود. همانطور که قلب  آنها رفتار مى
  روى آنها بسته است. آيا اين عادالنه نيست؟  بهشت را به

رساند،   تحّقق مى  حضرت باب که ظهورشان وعده "رجوع" مسيح را به
انى که ايشان را انکار مسلمان  همۀ مؤمنان، خاّصه به  همين اخطار را به

  دهند:  کنند، مى  مى
کنى که از اهل جنّت...هستى، وليکن...در اصِل نار   در آن يوم، خود گمان مى

  حضرت باب  ٤٢دانى.  [دوزخ] مقِر توست، و تو خود نمى

هزاران شعبه   . تنها مسيحيت بهبسيار استدر جهان طرز تفّکر و عقيده 
اى   باورهاى متضاد و گوناگون، از هر دستهتقسيم شده. چرا اين مردمان با 

دين چه با دين، باورهاى خود را دوست دارند و آنرا   که باشند، چه بى
  شمرند؟  بهترين مى

  ۵٣سوره مؤمنون، آيه   .ُكل ِحْزٍب ِبَما لََدْيِهْم َفِرُحونَ 
  هر گروهى از آنچه دارد، راضى و شادمان است.

  فرمايند:  ديگر تأييد مىصورت   حضرت باب همين حقيقت را به
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کنيم." و حال   گويند: "ما از براى خدا مى  در هر ملّت که نظر کنى، اهل آن مى

  حضرت باب  ٤٣آنکه بر خدا کردند.

" اين صاحبان قدرت، اين دشمنان تصّور، وهم، ظّن، گمان، و خيال"
اند، بارها   هاى بسيارى از مردمان جاى امن و امان يافته  نما که در دل  دوست

چه  چه يهودى،—حال بيشتر مؤمنان  اند. با اين  ر دادگاه الهى محکوم شدهد
شمرند،   آنها را دوست راستين مى—چه مسيحى، چه مسلمان زردشتى،

آنها   نهند، و سرنوشت جاودانى خود را به  داورى آنها را بر چشم مى
پرسند: "چرا مردمان با   کنند، يکبار نمى  سپرند. صد سال زندگى مى  مى

باورهاى متضاد و گوناگون، در درستى افکار و عقايد خود اصرار و يقين 
  دارند؟"

وهم را بر بحر ايقان  يک قطره از درياى .اوهام انس دارند  هاکثرى از عباد ب
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤.اسم متمّسکند  هب ،از معنى محروم .دهند  ترجيح مى

ظلمات   منّور شد، جميع بهانوار شمس ظهور   يوم الهى دميد و آفاق به چون صبِح 
کتابى تمّسک جسته،   اوهام از مشرق نور محجوب مشاهده شدند...هر يک به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٥از ُمنزِل آن محروم ماندند.

م ع اوهايد و جميع احجاب نمائيخرق جم ديست که بايروز امروز !بگو اى عباد
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦.ديا محو کنر

آموزند   ن داستان کوتاه و زيبا بما مىاصل ديگرى که حضرت مسيح در اي
  اين است:

دختران خردمند گفتند: "سهمى از روغن خود را بما بدهيد!   دختران ابله به
شوند." دختران خردمند در پاسخ گفتند: "نه!   هاى ما دارند خاموش مى  چراغ

  روغن براى همه کافى نيست."

دختران ابله بدهند؟   بهچرا دختران خردمند نتوانستند سهمى از روغن خود را 
ديگران بخشيد. تنها با جستجو و   عقل و خرد کاالئى نيست که بتوان به
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توان آنرا بدست آورد. نخستين گام در راه کسب آن، آزادى و   کوشش مى
فکر و اراده خود يافتن   استقالل معنوى است، با چشم خود ديدن است و به

  و شناختن:
ت توفق بذلك ان تشاهداالشياء بعينك ال و ان...احب االشياء عندى االنصاف

  حضرت بهاءاهلل  ٤٧بعين احد من العباد...
آن موفق شوى كه هر   هو تو در صورتى ب...ترين چيزها نزد من انصاف است  محبوب

  ...انديگر چشم  هنه ب ،چشم خود بينى  هچيزى را ب

ميزان توّهم   ميزان عقل و انصاف، به  اتّکاء به بجاىشخصى که   خطاب به
  فرمايند:  توّسل جسته بود، چنين مى

  ٤٨خاک راجعيم.  نديده مگو و نفهميده منويس. عنقريب تو و او و ما همه به
  حضرت بهاءاهلل  

دنبال اين خيال   چه اسفناک است سرنوشت مردمانى که تمام عمر، به
. اين دوندگاِن شادمانى و عزّت جاودانى در جمع مال و منال استدوند:   مى

هاى يزدان،   ها و شگفتى  دوند، از ديدن زيبائى  دنبال باد مى  سرگردان که به
  اند:  بهره  در هر دو جهان بى

  ٧٢اسرائيل، آيه   سوره بنى  .َفُهَو ِفي االِٓخَرِة اْعَمى َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه اْعَمى
  هر که در اين دنيا نابيناست، در دنياى ديگر نيز نابيناست.

  پرتو عقل و ايمان

، سوره حديد آياتى هست که با "داستان دختران عاقل و ابله" در قرآن مجيد
شباهت بسيار دارد. بررسى و مقايسه آيات متشابه اين دو کتاب آسمانى 

  آموزنده است.
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  نورى که در چهره مؤمنين

  درخشد  آئين جديد مى  به
لَُماِت الَى النوِر َوان اللَه ُهَو الِذي يَُنزُِّل َعلَى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِليُْخِرَجُكم مَِّن  الظ

  ٩سوره حديد، آيه   .ِبُكْم لََرُؤوٌف رِحيمٌ 
ها برهاند   کند تا شما را از تاريکى  اش آياِت روشن نازل مى  او کسى است که بر بنده

  شما رئوف و مهربان است.  "نور" رساند. خداوند به  و به

ْيَماِنِهم اْيِديِهمْ  َبْينَ  نُوُرُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنينَ  َتَرى َيْومَ   اْلَيْومَ  بُْشَراُكمُ  َوِبا
  .َجناٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْالْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
  ١٢سوره حديد، آيه   

درخشد،   در جلوى آنها مىکه مؤمنين و مؤمنات را با نورى که  خواهد رسيد روزى
هائى   جاى شما در بوستانانب راست آنها اين خبر خوش است: بينى. و در ج  مى

 "بزرگ رستگارِى " ها جارى است. اين عنايت و افتخاراست که در زيرشان نهر
  است.

  سراى جاودان:  تمناى منکريِن آئين يزدان، پس از سفر از اين جهان به
اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت ِللِذيَن آَمنُوا انُظرُوَنا َنْقَتِبْس ِمن نوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َيْوَم َيُقوُل 

  ١٣سوره حديد، آيه   .َوَراءُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوًرا
آئين جديد] خواهند گفت:   مؤمنين [به  منکرين به [در جهان جاودان] روزى که

آنها جواب داده   بها از نور شما سهمى بگيريم." "صبر کنيد [و بما فرصتى دهيد] ت
  دست آوريد."  گرديد تا [از کوشش خود] نورى بهباز[عالِم] پيشين   خواهد شد: "به

  شباهت بين انجيل و قرآن

دهد که   شباهت بين آيات قرآن، و داستان "دختران عاقل و ابله" نشان مى
  آموزند که:  قرآن و انجيل از يک منشأاند. هر دو کتاب بما مى

بايد رهنماى ما  روغن عقل و نور خردبهشت جاودان،   براى ورود به •
 نتوان يافت. را راست راه تعصب، و تاريکِى تقليد و نادانى باشد. در
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هر انسانى مسئول است که ارمغان عقل و خرد را خود بدست آورد.  •
 عاريت گرفت.  توان اين ارمغان را به  از ديگران نمى

" و روغن حکمتروى مردمانى که از "  ت الهى بهدِر ملکوت و رحم •
اند، پيوسته بسته است. هنگامى که دختران   بهره  " بىنور چراغ خرد"

ابله در زدند که وارد جشِن ملکوت شوند، از موعود خود مسيح 
شناسم!" شرکت نا   حقيقت شما را نمى  شنيدند که گفت: "من به

چه سبب معقول   به آشنا در جشن نا آشنا با کدام سنّتى معمول و
است؟ خارِج "در" ماندن، محروميت ابدى از جنان است و از "در" 

 فضل و رحمت يزدان.  وارِد مهمانِى ملکوت شدن، فوز سرمدى به
 حکمت" •

ِ
" را بايد در اين جهان بدست آورد. پس نوِر خرد" و "روغن

 از سفر از اين سرا، راه برگشت و جبران گذشته ممکن نبوده و نيست.
  ٤٩.تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود بر ابدًا ،آنچه فوت شود

 حضرت بهاءاهلل  

  گفتگو بين منکرين و مؤمنين
  در جهان جاودان

  بررسى آيات سوره حديد ادامه دهيم:  به
اْرَتْبتُْم يَُناُدوَنُهْم الَْم َنُكن مَعُكْم َقالُوا َبلَى َولَِكنُكْم َفَتنتُْم انُفَسُكْم َوَترَبْصتُْم وَ 

  ١٤سوره حديد، آيه   .َوَغرْتُكُم اْالَماِني َحتى َجاء اْمرُ اللِه َوَغرُكم ِباللِه اْلَغرُور
آنها   ندا دهند و گويند: "آيا ما با شما نبوديم؟" مؤمنين به مؤمنين  منافقين بهآنگاه 

کرديد، شک پاسخ دهند: "شما خودتان را فريب داديد، زياده از حد صبر 
" ظاهر شد و "فريب امر خدااميدهاى دروغ خود را گول زديد، تا "  نموديد، و به

  شما را در مورد [ظهوِر] خدا فريب داد. دهنده"

جهان جاودان و ديدن   توضيح: منکرين اين آئين پس از سفر از اين جهان به
ود شوند. زيرا تمام عمر، خ  انگيز خود، دچار شگفتى بسيار مى  سرنوشت غم
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اند و جاى خود را در بهشت برين. حال دچار   دانسته  را از گروه مؤمنين مى
آيا با شما   پرسند: "  اين سبب است که از مؤمنين مى  شگفتى بسيارند. و به

" مؤمنين و منکرين در يک شهر و چه بسا در يک محل و حتى يک نبوديم؟
دوزخ کجا، اند؟   زيستند. حال چه شده؟ چرا از هم جدا شده  منزل مى

  بهشت کجا؟
  اند:  حضرت مسيح نيز همين اخطار را گوشزد پيروان خود فرموده

زمانى خواهد رسيد که صاحب خانه در را خواهد بست. آنگاه شما بيرون 
روى ما باز کن! اّما   ايستاده، در خواهيد زد و التماس خواهيد نمود که...در را به

م! شما خواهيد گفت: ما با تو غذا شناس  او جواب خواهد داد که من شما را نمى
شناسى؟ اّما او   هاى شهر ما تعليم دادى. چگونه ما را نمى  خورديم. تو در کوچه

شناسم. اى بدکاران از اينجا   هيچ وجه شما را نمى  بار ديگر خواهد گفت: من به
  دور شويد!

دا بينيد که ابراهيم و اسحق و يعقوب و همه انبياء در ملکوت خ  آنگاه وقتى مى
ايد، از شدت ناراحتى خواهيد گريست و لبهايتان را   هستند و خودتان بيرون مانده

خواهيد گزيد. مردم از سراسر جهان آمده، در ضيافِت ملکوِت خدا شرکت 
  ٢۵- ٢٩، آيات ١٣لوقا، فصل   ٥٠خواهند کرد، اّما شما محروم خواهيد ماند.

اعتنائِى مردمان را   ) علل بى١٤اى که بررسى کرديم (سوره حديد، آيه   آيه
خاطر آنها   کند. از جمله اين پنج علّت را به  دعوت موعودشان نيز ذکر مى  به
  آورد:  مى

ترين راِه انکار   شايد اين معمول .َفَتنتُْم انُفَسُكمْ  "خود را فريب داديد" •
 فريب را خود پيامبران در جميع اعصار بوده و هست. انسان از چه راهى

خود. دروغگوئى سرمنشأ همه بالها و   گفتن بهراه دروغ  از دهد؟  مى
تواند بهتر از خودمان،   کس نمى  المثلى "هيچ  بنابر ضرب هاست.  بدبختى

 ما را فريب دهد."
 حضرت باب  ٥١کنيم.  نفس خود مدهيد که از براى خدا عمل مى  فريب به
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اند که بهائيان   ها نفر از مسلمانان ايران، از پيشوايان خود شنيده  مليون
اند." اين مردمان بدون کمترين کاوش و جستجو، اين   ضالّه مضلّه "فرقه

 اند.   دروغ را پذيرفته و خود را فريب داده
صبر از برترين صفات انسانى است. آيا  .َتَربْصتُمْ  "صبر کرديد زياده از حدّ " •

ز است؟ بايد بدانيم که عمر ما در اين دنيا بسى يدر کار خير نيز صبر جا
ما سخت زودگذر است. بايد هرچه زودتر سرنوشت  کوتاه و زندگى

ثمر   جاودانى خود را برگزينيم. زيرا پس از سفر از اين سرا، پشيمانى بى
 است.

شک و ترديد، هديه "آزادى و اختيار" را از دست  .اْرَتْبتُمْ  "شک نموديد" •
دارد. بنابر نقشه يزدان،   ربايد و ما را از شناسائى پيامبران باز مى  ما مى

بايد آينده ابدى خود را در اين جهان برگزينيم. اگر در برابر دعوت 
را   —آزادى و اختيار—يزدان، از تصميم امتناع ورزيم، برترين هديه يزدان

 ايم.  هدر داده  به
هاى "خود فريب   راه .َغرْتُكُم اْالَماِني  "اميدهاى دروغ خود را فريب داديد  به" •

آيات قرآن، مردمان از هر گروهى باشند، دادن" بسيار است. زيرا بنابر 
هست راضى و شادمانند." آنان که در تاريکى  "از آنچه نزدشان

اهى و دانائى آرامش آنها را گ  آاند. پرتو   تاريکى انس گرفته  اند، به  زيسته
جمع ثروت يا کسب قدرت و شهرت   بسيارى از مردمان به زند.  بر هم مى

برند،   سر مى  عمر به اين جهاناميد شادمانِى جاودانى در   خوشند و به  دل
غافل از آنکه توقف آنها در اين دنيا چون يک ثانيه در برابر ابديّت 

 است.
ِه اْلَغرُور "فريب داد ] خدا  در مورد [ظهورِ  فريب دهنده شما را" • چه  .َوَغرُكم ِبالل

آنها را فريب دهند؟ توانند در امور دين   کسانى مورد اعتماد مردمند و مى
در جميع اعصار، اين گروه، پيشوايان دين بوده و هستند. اگر يهوديان يا 
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مسيحيان در باره حّقانيّت اسالم از پيشوايان خود سؤالى بپرسند، چه 

تحقيق خواهند نمود؟ آيا پيشوايان   خواهند شنيد؟ آيا آنها را تشويق به
 مسلمان از اين قانون مستثنا هستند؟

ظهور دو   ها در نهايت روشنى به  اين واژه .َجاء اْمرُ اللهِ  "خدا ظاهر شدامر " •
کنند. آنطور   موعود عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، اشاره مى

هاى "معّماى بزرگ   ترين نشانه  " از مهمامرکه بارها تکرار شده، واژه "
" است. ئىامر بها"  هاى آن کتاب آسمانى به  ترين اشاره  قرآن" و از روشن

اين واژه بارها در آيات حضرت باب و حضرت بهاءاهلل در توصيِف دو 
 آئيِن عصر ما بکار رفته:

  حضرت بهاءاهلل  ٥٢.اهللفطوبى لمن اتّبع أمرَ 
  پيروى کند. امراهللحال کسى که از   خوشا به

  حضرت بهاءاهلل  ٥٣قد ظهر امراهلل.
  يقين ظاهر شد  به امراهلل

  حضرت باب  ٥٤.خطيئاتكم  لكم اهلل نغفر ان تتّبعوا امر
  بخشيم.  پيروى کنيد گناهان شما را مى امر خدااگر از 

  حضرت باب  ٥٥.فليبلغّن امر اهلل ربّك الى كّل شيء جوًدا من عنده
  مردمان برسانيد. اين فضلى است از جانب او.  را به امر الهى

في  وا تشكّ  ما ننزّل حرًفا من ذلك الكتاب اّال باذن اهلل الحّق اتقوا اهلل وال
  حضرت باب  ٥٦.امراهلل  

 امر خدااجازه خداوند. از خدا بترسيد و در   کتاب نازل نشده مگر به آن از حرفى
  شک نکنيد.

هاى   جامه با فرمايند که  " تشبيه مىهيکِل امراهلل"  در اين بيان، پيامبران را به
  شوند:  مختلف ظاهر مى

  ٥٧.مختلفه ظاهر شدند جميع انبياء هياکل امراهلل هستندکه در قمائص
  حضرت بهاءاهلل  
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  با اين اخطار جهان جاودانگفتگو در 
  :يابد  از جانب پروردگار خاتمه مى

َواُكُم الناُر ِهَي َمْوَالُكْم َوِبَس  َفاْلَيْوَم َال يُْؤَخُذ ِمنُكْم ِفْدَيٌة َوَال ِمَن الِذيَن َكَفرُوا َما
  ١۵سوره حديد، آيه   .اْلَمِصيرُ 

شود. پناهگاه شما و َسرَور   پذيرفته نمى "اى  امروز از شما و ساير منکرين "فديهپس 
  چه سرانجام و سرنوشت شومى!—است و حاکم شما آتش

اند،   هجهان جاودان رفت  آئين يزدان که به منکراِن   پس از اخطار پيش به
  پرسد:   را مخاطب ساخته، از آنها مى اين جهان پروردگار مسلميِن 

ِن ِللِذيَن آَمنُوا ان َتْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر اللِه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوَال َيُكونُوا الَْم  َيا
َكالِذيَن اوتُوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َفَطاَل َعلَْيِهُم اْالَمُد َفَقَسْت قُلُوبُُهْم َوَكِثيرٌ مِّْنُهْم 

  ١٦سوره حديد، آيه   .َفاِسُقونَ 

" و آنچه از جانب ذکراهللهاى خود را در برابر "  زمان آن نرسيده که مؤمنين قلب آيا
آنها   پروردگار نازل شده خاضع نمايند؟ [و بکوشند تا] از گروه مردمانى نباشند که به

بيشتر اين  ؟سختى گرائيد  هاى آنها به  تدريج قلب  کتاب [آسمانى] داده شد، اّما به
  فاسق و نافرمانند. ]دل  مردمان [سخت

مسلمين است يا منکرين؟   توضيح: الزم است بپرسيم که آيه پيش خطاب به
  اند نه منکرين:  دهد که مخاطب آن مسلمين  روشنى نشان مى  شروع آيه به

ِن ِللِذيَن آَمنُوا   ...الَْم َيا
  آيا زمان آن نرسيده که مؤمنين...

  که: چه نوع مسلمينى مخاطب اين گفتارند؟ مسلمينى
 نيستند. ضعخا" ذکراهللدر برابر " •

    
  آنچه براى رهائى از مجازات پرداخت شود.فديه :  
  ها زيستن و سوختن و ساختن.  در آتِش جدائى از منشأ شادى  
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 خاضع نيستند.—آيات الهى—در برابر آنچه نازل شده •
 اند.  سخت  هائى که موعودشان را انکار کردند، دل  مانند اّمت •
 .پيروانى فاسق و نافرمانند •

کنند که موعودشان را انکار   ها تنها در مورد مسلمينى صدق مى  اين نشانه
شمرند. عالوه بر اينها، اين آيه لقب   را کوچک مىکرده، خود را بزرگ و او 

پيش  ازدهد. همانطور که   قائم موعود، حضرت باب را، بار ديگر بما مى
معماى قرآنند. اين هاى مهم   هاى "ذکر" و "ذکراهلل" از نشانه  بحث شد، واژه

دو لقب در باره قائم موعود در بسيارى از آيات اين کتاب مجيد بکار 
ت باب بارها از جانب پروردگار با اين دو لقب مخاطب قرار اند. حضر  رفته
اند. خداوند در اين آيه، مانند بسيارى از آيات ديگر، از مسلمين   گرفته
هاى پيشين که موعودشان را انکار نمودند،   خواهد که مانند اّمت  مى
  سخت نباشند.  دل

  ٥٨اند.  از ادراک شمس بهاء محتجب مانده و هوىٰ  حجاب نفس  هکّل ب
  حضرت بهاءاهلل  

براى اينکه براى احدى جاى شک و شبهه نماند، در پايان سوره حديد، 
  دهد:  مسلمين نشانه ديگر مى  خداوند بار ديگر به

 ِمن رْحَمِتِه َوَيْجَعل لُكمْ 
ِ
 َيا ايَها الِذيَن آَمنُوا اتُقوا اللَه َوآِمنُوا ِبَرُسوِلِه يُْؤِتُكْم ِكْفلَْين

  ٢٨سوره حديد، آيه   .َتْمُشوَن ِبِه َوَيْغِفْر لَُكْم َواللُه َغُفوٌر رِحيمٌ نُوًرا 
فضل و   رسول او ايمان آوريد تا شما را دوبار به  اى مؤمنين! از خدا بترسيد و به

شما   بخشد که راه راست را به نورىشما   عنايت خود ممتاز و مفتخر سازد: به
  پروردگار بخشنده و مهربان است.بنمايد، و از گناهان شما بگذرد. 

از  اى مؤمنين!فرمايند: "  مؤمنين است. مى  بديهى است، آيه پيش خطاب به
اسالم   آيا معقول است که از مؤمنين به "ايمان آوريد. شرسول  و به بترسيد خدا

اگر شما جشن عروسى داشتيد و  بخواهيم که از خدا بترسند و مسلمان شوند؟
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جشن عروسى بپذيريد"   دعوت مرا به !دوستانحاضرين گفتيد: "اى   به
شوند که جشِن عروسى   حاضرين چه فکرى خواهند نمود؟ آنها مطمئن مى

آموزد که   مؤمنين مى  کمال لطافت به  ين آيه مبارکه نيز بهاديگر در کار هست. 
ظهور ديگر در پيش است. بايد بر حذر باشند و موعود بعد را انکار نکنند. 

مورد فضل و عنايت الهى قرار  دو باراو ايمان آوريد، فرمايند اگر ب  مى
  گيريد:  مى

 راهنماى شماست.—بهاءاهلل—در اين دنيا، نور خدا •
اين پيامبر بزرگ، مورد لطف و بخشش   خاطر ايمانتان به  در آن دنيا، به •

وعده حضرت بهاءاهلل، مردمانى که از قالّده   بر گيريد. بنا  پروردگار قرار مى
پذيرند، در سرچشمه فضل و رحمت   و اين آئين را مىرهند   تقليد مى

 شوند.  الهى از گناهان پيشين پاک و مطّهر مى

  پروردگار را از گفتارش
 توان شناخت  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٩هذا يوم فيه کشف الجمال و ظهر النور.
  آشکار شد. نورشپروردگار و  زيبائىاين روزى است که در آن 

الموعود. طوبى لمن سمع النداء و اجاب مواله و ويل لکل قد جاء الوعد و ظهر 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٠غافل مرتاب.

فرجام است کسى که نداء يزدان را   وعده تحّقق يافت و موعود ظاهر شد. چه خوش
اى که غفلت ورزيد و ترديد او را منع   شنيد و دعوتش را پذيرفت، و واى بر بنده

  نمود.

وح حقيقى موجود. جهد نمائيد تا از اين فضل امروز کوثر زندگانى ظاهر و ر
منتهى قسمت بريد...اين روز مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه   بى
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نمايد که حّق   فوت شود تدارک آن محال. اين خادِم فانى شب و روز استدعا مى

  حضرت بهاءاهلل  ٦١جّل جالله، جميع را مؤيّد فرمايد. انّه جواد کريم...

متى تتبعون الهوى قد اشرقت شمس الهدى ان اقبلوا اليها مقدسين عما ذکر الى 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٢من قبل من علمائکم تاهلل هذا لظهوراهلل...

آن روى آوريد و از آنچه   تا کى پيرو نفس و هوائيد؟ آفتاب هدايت طالع گشته! به
خدا سوگند! اين   ايد، روح خود را پاک نمائيد. به  در گذشته از علماء خود شنيده

  ظهوِر خداست...
  حضرت باب  ٦٣يا اهل االرض آمنوا بالنور الّذى قد انزل اهلل معى.

  که خداوند با من نازل فرموده ايمان آوريد. نورى  اى مردم جهان! به
  حضرت باب  ٦٤يا ايهاالنّاس ال تشکو فى نوراهلل...

  شک نکنيد... نور خدااى مردمان! در 

  نشود  آنکه يافت مى
  آرزوستآنم 

  اين اشعار از مولوى مناسب حال است:
    بنماى رخ که باغ و گلستانم آرزوست
  بگشاى لب که قند فراوانم آرزوست  
  زين همرهان سست عناصر دلم گرفت
  آرزوسـت دسـتانم رستم و خـدا شـير  
  جـانم ملــول گـشــت ز فرعـون و ظـلـم او
  آن نوِر روِى موسِى عمرانم آرزوست  

  چراغ همى گشت گرد شهردى شيخ با 
  کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست  

  ايم ما!"  نشود، جسته  گفتند: "يافت مى
  نشود آنم آرزوست!"  گفت: "آنکه يافت مى  
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ام، اّما اشعار زيباى ديگرى از   ندرت شعر گفته  اگر چه شاعر نيستم و به
شعر  مرا بر آن داشت که—حّج رفته کجائيد کجائيد؟"  "اى قوم به—مولوى

  زير را بر زبان آرم:
  حج رفته کجائيد کجائيد"  "اى قوم به

  جاست بيائيد بيائيد  هم قائم و هم قبله و هم کعبه همين
  تا چند گرفتار غم و رنج و بالئيد

  جاست بيائيد بيائيد  هم شادى و هم شاهد و هم شمع همين
  

  اى اّمت سرگشتۀ اسالم کجائيد کجائيد
  ت بيائيد بيائيدمقصود دل و جان همه اينجاس

  تا چند از اين جشن و از اين جمع جدائيد
  هم ساقى و هم ساغر و دلبر همه اينجاست بيائيد بيائيد

  
  اى مردم جوينده کجائيد کجائيد

  جاست بيائيد بيائيد  آن يوسف گم گشته همين
  "من و ما و شمائيد" تا چند گرفتارِ 

  جاست بيائيد بيائيد  آن گلشن يکرنگى و توحيد همين
  

  دل و آزاده کجائيد کجائيد  اى مردم روشن
  جاست بيائيد بيائيد  همين بخواهيد هرچه آزادِى گفتار

  تا چند از اين وضع اسفبار بناليد
  جاست بيائيد بيائيد  داروى شفابخش همين

  
  تقليد کجائيد کجائيد  اى مردم آلوده به

  جاست بيائيد بيائيد  سرمنزل تحقيق همين
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  و خياليد تا چند گرفتار خرافات

  جاست بيائيد بيائيد  آن مهدى موعود همين
  

  اى مردم شهدوست کجائيد کجائيد
  شاهنشه شاهان و بزرگان همه اينجاست بيائيد بيائيد

  دوران بلند اختر اين خّطه بباليد تا چند به
  آن عقل جهان، فخر زمان، قبلۀ پاکان و بزرگان همه اينجاست بيائيد بيائيد

  
  و افسرده کجائيد کجائيدآزرده  اى قوم دل
  جاست بيائيد بيائيد  انگيز همين  جشن طرب

  تا چند در اين "روز خدا" در خوابيد
  جاست بيائيد بيائيد  خورشيد جهانتاب همين

  
  تشنه کجائيد کجائيد اى مردم لب

  جاست بيائيد بيائيد  بخش همين  سرچشمه جان
  تا چند نظر بر خر دّجال و ته چاه نمائيد

جاست بيائيد بيائيد  آن قائم موعود همين



  
 



  
  بخش هفتم

  و احاديث مجيد قرآن هاى ديگر از  نشانه
  

  شامل دو فصل:
 ها و القاب دو موعود  نام .۱

 در قرآن و احاديث عصر ما
 ؟گويند  احاديث چه مى .۲

امور واقعه  جميع...مالحظه نمايند[قرآن]  در آيات کتاب...اگر اين عباد
در آيات او ظاهر و مکشوف ادراک  در اين ظهور را از کلّى و جزئى

  حضرت بهاءاهلل   ١...نمايند  مى
"جميع آنچه واقع  ٢".پديدار آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار"

 ،کتب قبل جميع آنچه اليوم ظاهر در" ٣اند."  شده، از قبل...خبر داده
  حضرت بهاءاهلل  ٤."مذکور است

ْلَناُه َتْفِصيالً  َشْيٍء َفص ١٢، آيه اسرائيل  سوره بنى  .َوُكل  
  ايم.  هر چيزى را کامًال تفصيل داده
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  ها و القاب دو موعود  نام

  و احاديث مجيد عصر ما در قرآن
 دهند.  ظهور حضرت باب مى  نخستين آيات سوره زخرف، چندين نشانه به

موافق و  آن موعودا با ظهور يم آينيب  م و بهيكن ىها را بررس  از آن نشانه ىبعض
  سازگارند؟

  مح  :١ه يآسوره زخرف، 

نام حضرت از  ىا  هه كه تنها از دو حرف درست شده، نشانين آيح: ايتوض
کند، آيه چهارم اشاره   "محّمد" مى  اين آيه اشاره به دهد.  ىبما م باب
  "."على  به
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  د م ح حروف محّمد: م  اسم حضرت باب: على محّمد
  م ح :  رمز

   :٢ه يآسوره زخرف، 
ِ
  .َواْلِكَتاِب اْلُمِبين

  است "روشن و آشكار." ىقرآن كه كتاب  هسوگند ب

كند كه در   ىق ميآموزد و ما را تشو  ىه مقام بلند قرآن را بما مين آيح: ايتوض
"روشن و آشكار"  ىم. چرا پروردگار قرآن را كتابيكشف اسرار آن بكوش

بنابر حكم و  ؟م منبع رموز و اسرار استيدان  ىخواند، و حال آنكه ما م  ىم
ن بر ما يمنبع اسرار، هر چه الزم است، در موعد مع نيزدان، از ايحكمت 

ما در دست خداست. هرگاه  ىمعنو ىشود. رزق و روز  ىروشن و آشكار م
از —شترينه كمتر نه ب—ن و مقّدريمع اندازۀ  هب ،ميآن رزق محتاج باش  به

  بخشد.  ىما مت خود بيآسمان رحمت و عنا
"متشابهات"  قالب در باب حضرت ظهور از شيپ قرآن، ىها  مژده از ىاريبس

ن مثال توّجه يا  هظهور آمد. ب عرصۀ  هآن موعود ب ىاري  هپنهان بود، و تنها ب
 ىكند. در ط  ىحضرت باب اشاره م  " بهذكر" واژهبارها با  مجيد د: قرآنيكن
سال  چهلن نگارنده، حدود يافت. اين ىگاه  آن رمز ياز ا ىقرن احد ١٣
قرآن را از ابتدا تا انتها با كمال دّقت خواندم. اّما ابدًا متوّجه  يا بيشتر شيپ

كه آن لقب را در آثار حضرت باب  ى" نشدم، تا هنگامذكرمتشابه " ىامعن
"ذكر" را  واژه رمزبار،  نخستين ىبعد كه قرآن را خواندم، برا دم. دفعۀيد
ك رمز و حّل يشناختن  ىافتم و رابطۀ آن را با موعود زمان شناختم. گاهيدر
گر از يد ىاريبس ىقت را هموار و معنيراه كشف حق يىتنها  هك معّما، بي

ا ي اتم مثًال كشف است. نيز چنيكند. در عالم علم ن  ىاسرار قرآن را آشكار م
ات ي"آ ىعت برداشت. معنين طبياز قوان ىاريبس ىجاذبه، پرده از رو ىروين

نه را در ين گنجيد ايپنهان است. موعود زمان كل ىا نهيمتشابهات" در گنج
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در نظر  ىا  هتاز ىايد، ناگهان دنين كليدهد. با بكار بردن ا  ىآثار خود بما م
د ما بوده، اّما هرگز آنرا يوسته در برابر ديكه پ يىايشود. دن  ىما نمودار م

  م.يا  هديند
  .لَعلُكْم َتْعِقلُونَ  انا َجَعْلَناُه قُْرآًنا َعرَِبيا  :٣ه يآسوره زخرف، 

تعّقل و تفّكر   هد شما بي، شانموديمنازل  ىعرب  هما قرآن را ب
  د.يپرداز

ه نشان ين آيبودن قرآن و تفّكر هست؟ ا ىن عربيب ىا  هح: چه رابطيتوض
زبان   هات پنهان است، مرتبط بين آيكه در ا ىا رمزيدهد كه اّوًال نكته   ىم

  م.يتعّقل و تفّكر پرداز  هد بيكشف آن نكته با ىًا براياست، و ثان ىعرب
چون اسم موعود و القاب او عربى است، معرفى نمودن و شناختن او بهمان 

تر است. بسيارى از دانشمندان مسلمان برآنند که نام   مراتب آسان  زبان به
داده شده. —پاراکلتوس—زبان يونانى  " در انجيل بهاحمدرسول اکرم "

ه بر ظاهر نبر شباهت بين معناِى اين دو واژه متکى است،  استدالل آنها تنها
  پذيرند.  هيچ عنوان استدالل مسلمانان را نمى  آنها. اّما مسيحيان به

  .َوانُه ِفي امِّ اْلِكَتاِب لََدْيَنا لََعِلي َحِكيمٌ   :٤ه يآسوره زخرف، 
در بارۀ او (ها" ذكر شده است.   كتاب ن "او" در "مادرِ يقي  هب

نزد ما  )هاست، وجود دارد.  در قرآن كه مادر كتاب يىها  نشانه
  است. "حكيم"" و علىّ او "(خداوند)، 

 ىعنياسم حضرت باب  گرِ يد قسمِت  ىكمال روشن  هه بين آيح: ايتوض
ف اسم يصورت توص  هه بين آيم" در اي"حك دهد. كلمۀ  ى" را بما مى"عل
 ىبيافت كه اسم موعود تركيتوان در  ىها م  ن نشانهي" بكار رفته. از اى"عل

  
 ،فارقليط parakletos, paraclete, parakleteکننده، "احمد" يعنى   . "فارقليط" يعنى شفاعت

القدس است. بهائيان با مسلمانان   روح  اشاره به فارقليطگويند،   تر. مسيحيان مى  تر، حميده  ستوده
  دانند.  اکرم مى اند. اين واژه را خبرى از ظهور رسول  عقيده  هم
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چه کسى جز موعود شايسته است که در  " و "محّمد."ى"عل است از دو اسمِ 
هاى   که از نام—"علىّ نام "  ها" يعنى قرآن، از جانب خداوند به  "مادر کتاب

خوانده شود؟ چه کسى جز موعود شايسته است که در آن   —خداست
  باشد؟متّصف —که از صفات خداست—"حکيمصفت "  کتاب به

  م  ى  ک  ح  على حکيم

  
  د  م  ح  م  على محّمد

  " هر دو اشاره شده:ذکر" و "علِى حکيم"  در اين آيات به
بسم اهلل الرّحمن الرحيم. سبحان الّذى نزّل الکتاب فيه حکم کّل شيئى هدى من 
عنداهلل لقوم يسمعون و انّه لتنزيل من لدى "علّى حکيم" بديع قل و اّن هذا کتاب 

قد فّصلت اياته من لدن عزيز حکيم قل انّما انا ذکر من ربّکم الرّحمن ال ريب فيه 
الّذى ال اله اّال هو ادعوکم اّال تعبدوا اّال اياه ذلک دين اهلل القيّم فى کتاب 

  حضرت باب  ٥حفيظ.
نام خداوند بخشنده مهربان. پاک و مقّدس است کسى که اين کتاب را نازل   به
کتابى که هر حکمى را داراست و وسيله هدايت براى مردمانى است که —ودهفرم

! در اين کتاب شّکى بگوو بديع است.  علِى حکيمگوش شنوا دارند. از جانِب 
" ذکرى! من تنها "بگونيست. آيات آن از جانب پروردگار عزيز و حکيم نازل گشته. 

دت مکنيد. آن ديِن حِق هستم از پروردگار يکتا و بخشنده شما. جز او کسى را عبا
  ذکر شده است. )قرآن(پروردگار است که در کتاب حفيظ 

اعجبتم ان يلقى الرّوح الى نفس من انفسکم يتلى عليکم آياتنا ليزّکيکم و 
  حضرت باب  ٦يعلّمکم الکتاب والحکمة و کان فى اّم الکتاب لدينا لعلّى حکيم.

  
   رّب هاى خداوند است. يکى از القاب حضرت باب "  " از نامعلىّ " فرهنگ بزرگ سخنطبق

 " (بلند مرتبه) يک ريشه دارند.علىّ " (باالترين) و "اعلىٰ " است. "اعلىٰ 
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شما نازل شود، آيات ما را بر آيا براى شما عجيب است که "روح" بر انسانى مثل 

شما بياموزد؟ کسى که در   شما بخواند تا شما را پاک نمايد و کتاب و حکمت را به
  است. على و حکيم"مادِر کتاب" (قرآن) نزد ما 

ذلک دين القيّم ان کنتم فى دين اهلل لمن الّصادقين. قل هذه سبيلى ادعوکم الى 
فليکفر و اّن حّجة اهلل بالغة من لدن علّى اهلل وحده فمن شاء فليؤمن و من شاء 

  حضرت باب  ٧حکيم.
! اين راه من است. بگوآن دين درست است، اگر شما در ايمان خود صادق باشيد. 

خواهد ايمان آورد و هر کس   کنم. هر کس مى  خدا دعوت مى  شما را تنها به
  کافى است. حکيم علِى خواهد کافر شود. دليل خدا از جانِب   مى
  حضرت باب  ٨ه لکتاب قد نزل من حکم ربّک من لدن على حکيم.و انّ 

  " نازل شده.علّى حکيمحکم رّب تو از جانب "  آن کتابى است که به
  حضرت باب  ٩وانّا نحن قد جعلناک...لدى اهلل العلّى حکيما.

  " هستى.علِى حکيميقين تو در نزد خداوند..."  به
  حضرت باب  ١٠حکيم.هذا کتاب قد سطرت من يد الذکر هذا علّى 

  نوشته شد. ،" استعلّى حکيمکسى که " ،ذکردست   اين کتابى است که به

  شريف مّکه:  خطاب به
حکيم...ان اتّبع ما القى  اّن هذا کتاب قد نزّلت باذن ربّک من لدن علىٍّ 

  حضرت باب  ١١اليک من کتاب ربّک...
نازل شده...از  "علّى حکيماجازه پروردگار تو از جانب "  اين کتابى است که به
  کند پيروى نما.  تو القا مى  آنچه کتاِب رِب تو به

دهد که نام ايشان در   شهادت مى زبان حضرت باب  در اين بيان، خداوند به
  قرآن نوشته شده:

  
  " در آيات حضرت باب بارها بکار رفته:علِى حکيملقب "  

 الکتاب  الباب هذا کلمةاهلل "العلِى" الّذى قد کان فى امّ يا عبادالرّحمن فاستبقوا الخيرات من لدى 
اهلل مما تحبّونه النفسکم فسوف تجدون بالحّق عنداهلل من اعمالکم   "حکيمًا." وانفقوا له فى سبيل

  )١٣٧االسماء، نسخه خطى، صفحه   حضرت باب (قيّوم  الرّضوان ملکًا جميًال.  على ارض
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  حضرت باب  ١٢قد کان فى کتاب اهلل مسطورًا....قل ان اسمى محمد بعد کلمةالعلى
...که در کتاب الهى )محّمد  على( است بگو! نام من "محّمد" بعد از "على"

  نوشته شده. )قرآن(

  در حروف مقطعه قرآن در آغاز سوره شورى نيز اسرارى پنهان است:
  .َكَذِلَك يُوِحي الَْيَك َوالَى الِذيَن ِمن َقْبِلَك اللُه اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ  عسق حم

  ١-٣سوره شورى، آيات   
آنهائى که پيش از تو آمدند، وحى تو و   " اين چنين خداوند بهح م ع س ق"

  رساند. خداوند عزيز و حکيم است.  مى

  " پنهان است؟ بنابر حديثى:حم عسقچه رمزى در حروف مقطعه "
  ١٣هو حروف من اسم اهلل االعظم المقطوع يولفه الرسول واالمام...

اند. آنها را "رسول" و   آن حروفى است از اسم خداوند بزرگ که از هم جدا شده
  زنند...  " بهم پيوند مى"امام

  آموزد:  حديث پيش دو نکته بما مى
اسمى از اسامى خداوند. لقب حضرت   " مرتبط است بهحم عسق" •

 باب "رّب اعلٰى" است. در اين حروف اسم آن موعود پنهان است.
محّمد"   نام موعود ترکيبى است از نام "رسول" و نام "امام". "على •

  بخشد.  بينى را تحقق مى  اين پيش
 حروف وست،يپ ىن بهائيآئ  هبزرگ اسالم كه ب ىاز علما ىكيصدرالصدور، 

او  و زمان ظهور موعود عصر ما، و مقام اسمِ   به طور  را اين "قعس حممقّطعه "
  دهد:  ىم بطهرا

 على=ع محّمد=م  ح
 قائم=ق )٦٠ين (ستّ = س



    ها و القاب دو موعود عصر ما در قرآن و احاديث  : نام١٦فصل   ٥٢١
اگر  " هم باشد؟ساعت" يا "سيّدواژه "  " اشاره بهسآيا ممکن است حرف "

اّول بگذاريم،   صورت عکس، يعنى از آخر به  " را بهحم عسقحروف "
  کند:  هويّت حضرت باب را دقيقًا آشکار مى

  م  ح  س  ع  ق
  محّمد  سيّد على  قائم

 از جملهقرآن سازگارند.  ار درباره اسم قائم نقل شده كه بايث بسيدااح
  امبر اكرم فرمودند:يپ

  ١٤و انا تحت رجله. ىّ اسمه اسم عل
  ر آن اسم هستم.يو من ز ،" استىّ اسم او "عل

  ١٥القائم اسمه علٰى اسمى.
  اسم قائم بر اسم من است.

  بنابر حديثى ديگر از بحاراالنوار:
  ١٦و هو ذواالسمين خلف و محّمد يظهر فى آخرالزّمان.

(على) و ديگرى "محّمد." در آخرالّزمان  "او داراى دو اسم است. يکى "جانشين
  شود.  ظاهر مى

ن جهت است كه حضرت باب يد از اي" شامحّمد" و "علىب دو كلمه "يترك
 ىحضرت باب برا كه خانوادۀ ىامبر." اسميهم "امام" بودند و هم "پ

ن سؤال در يهر دو مقام است. ممكن است ا دهندۀ دند، نشانيشان برگزيا
 طور امده؟ هماني" اّول نمحّمد" ب، اسمِ ين تركينظر ما خطور كند: چرا در ا

خاطر احترام   بهار معمول است. ي" بسىب "محّمد عليترك ،ميدان  ىكه م
 ىب "علي. اّما تركگذارند  پيامبر اکرم، مؤمنين اسم ايشان را اّول مى  به

گران ممتاز ياب، موعود را از ديب كمين تركياب است. ايار كميمحّمد" بس
  كند.  ىم
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  چه رمزى در اين آيه نهفته است:
  ٨٧سوره حجر، آيه   .َسْبًعا مَِّن اْلَمَثاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ َولََقْد آَتْيَناَك 

  " را دو بار داده، همراه با قرآن بزرگ.هفتتو "  به )پروردگار(حقيقت   به: ۱ترجمه 
  است. " را دو بار دادههفتتو "  عالوه بر قرآن بزرگ، پروردگار بهيقين،   به: ٢ترجمه 

 که آيه پيشگويند   مفسرين قرآن مى " چيست؟ گروهى ازدو هفتمنظور از "
دو   اين تفسير به سوره فاتحه است، چون آن سوره هفت آيه دارد.  اشاره به

  سبب معقول نيست:
 آيه. ۱٤ "دو هفت" يعنى آيه دارد، نه ۷اّوًال سوره فاتحه  •
 ثانيًا سوره فاتحه جزو "قرآن بزرگ" است، نه عالوه بر آن. •

پيش، يعنى "هفتى که دو بار تکرار يافته" در جواب مؤمنى که از معنى آيه 
دو نام   " اشاره بهَسْبًعا مَِّن اْلَمَثاِنيفرمايند که "  پرسد، حضرت عبدالبهاء مى  مى

زيرا نام هرکدام از  ١٧حضرت باب و حضرت بهاءاهلل است.موعود عصر ما، 
  آن دو موعود از هفت حرف تشکيل يافته:

  ع ل ى م ح م د  محمد  على  حضرت باب

 ح س ى ن ع ل ى  على  حسين  حضرت بهاءاهلل

حروف هفتگانه نام خود، اين اصطالح را   حضرت باب گاهى در اشاره به
  برند:  بکار مى

  ١٨اهلل.  ذات حروف السبع باب
  اهلل.  صاحب "حروف هفتگانه" باب

  
   َن اْلَمَثاِني باره "يوسفعلى، مترجم و مفسر قرآن، در نويسد: اعتقاد مرسوم اين است که   " مىَسْبًعا مِّ

اى است از تمام   سوره اّوِل قرآن يعنى سوره فاتحه است. اين سوره خالصه  اين کلمات اشاره به
 The Message of the Holy Qur’án, p. 634  تعاليم قرآن.
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  حروف مقطعه "حم" هفت بار در قرآن تکرار شده.از اين گذشته، 

  يابد:  مىسوره ِحْجر با اين آيه پايان 
ِتَيَك اْلَيِقينُ    ٩٩سوره حجر، آيه   .َواْعبُْد َربَك َحتى َيا
  يقين برسى.  پروردگارت را پرستش نما تا به

ايست براى شناسائى موعود ، و راهى   آستانش، وسيله  پرستش يزدان و دعا به
  مرحله يقين و اطمينان.  وصول به  به

  حضرت بهاءاهلل  ١٩.االيقانقل ضعوا االوهام تاهلل قد اشرق نيّر 
  خدا سوگند! آفتاب يقين طالع شد.  بگو! اوهام را رها کنيد. به

  َبِقيُةاهلل
اند که   دريافته ،از جمله دکتر فريدون صّحافى ،مسلمان دانشمندانگروهى از 

  :الّزمان است  صاحب  لقب "بقيّةاهلل" در اين آيه اشاره به
  ٨٦سوره هود، آيه   .ُكنتُم مْؤِمِنيَن َوَما اَناْ َعلَْيُكم ِبَحِفيٍظ  اهللِ َخْيرٌ لُكْم ان  َبِقيةُ 

" براى شما منبع خير است. اّما من ولّى يا محافظ اهللَبِقيةُ اگر مؤمن راستين هستيد، "
  شما نيستم.

  
   گفتار يوسفعلى:بنابر  

The combinations of abbreviated letters that run in a series in consecutive 
Súrahs is noticeable. For example, Há, Mím (حم) occurs in seven consecutive 
Súrahs from 40 to 46. 

  و جستجو در ها را تنها با تحقيق   در بسيارى از موارد، مقصود اصلى از بکار بردن بعضى از واژه
کند.   کم فروشان" اشاره مى  " خداوند "بهتوان يافت. مثًال قبل از خبِر ظهوِر "بقيّةاهلل  ىسراسر قرآن م
ظهور   فروشان." آن سوره تمامًا مرتبط است به  کم  " يعنى "نام "مطففين  اى است به  در قرآن سوره

رعايت  فروشى"  کم  "دهد که مقصد اصلى از   روشنى نشان مى  موعود عصر ما. محتواى آن سوره به
  عدالت هنگام ظهور موعود است، يعنى:

  )٦سوره مطففين، آيه ( الناُس ِلَربِّ الَْعالَِميَن.َيْوَم َيُقوُم 
  ايستند.  روزى که مردمان در پيشگاه پروردگار جهان مى



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٢٤  

  حضرت باب  ٢٠الزّمان.  بقيّةاهلل صاحب
  الزمان است.  صاحب ""بقيّةاهلل

اى است   توان دريافت که اين واژه در درجه اّول اشاره  " مىَبِقيُةاهللِاز معناى "
اند و نماينده و نشانه و يادگاِر او در اين   گوى يزدان  پيامبران. زيرا آنها سخن  به

 پرتوى آنها روح آورد. شمار  به "َبِقيُةاهللِ" را آنها از يک هر توان  مى جهان.
حقيقت در جاى خود در نهايت عظمت  است از روح پروردگار. آن آفتاب

يا  توان "بقيّه"  فرستد. اين نور را مى  ساکن است، و تنها نور خود را بما مى
" يعنى َبِقيُةاهللِ"شمار آورد. نقش پيامبران نيز چنين است. واّال آفتاب ب نشانۀ

  چه؟ آيا خداوند قابل تقسيم است که "بقيّه" داشته باشد؟
آموزد که شرط شناسائى و بهره بردن از   ما مىبارکه بعالوه بر اين، آيه م

رسند که   اين حقيقت مى  " ايمان راستين است. تنها مؤمنين راستين بهَبِقيُةاهللِ"
  " منبع هر خيرى براى انسان است.َبِقيُةاهلل"

توان   نيز مى  —"من ولّى شما نيستم")َوَما اَناْ َعلَْيُكم ِبَحِفيٍظ ( از موضوع آخر آيه
نقش پيامبر اکرم اشاره کرده، بما   معناى آن پى برد. زيرا قرآن بارها به  به
است. پيامبران نقش ولّى يا محافظ  دادن اهىگ  آ او وظيفه تنها آموزد که  مى

هاى شناسائى موعود را بما   ندارند. حدوِد مسئوليّت آنها اين است که نشانه
ها را با   هاست. ما مسئوليم که اين نشانه  " از اين گونه نشانهبقيّةاهلل"بدهند. 

  ذهن باز و نّقاد و وسيع بياموزيم و بپذيريم.
همانطور که ديديم، همين اصطالح در آيه ديگر نيز در رابطه با اين آئين 

  بکار رفته. اين آيات را با هم مقايسه کنيد:
َب ِبِه َقْوُمَك َوُهَو اْلَحق قُل لْسُت َعلَْيُكم  ٦٦ سوره انعام، آيه  .ِبَوِكيلٍ َوَكذ  

بگو من مسؤل شما نمودند، (در حاليکه) او حّق است. او را انکار  )مسلمين(قوم تو 
  .نيستم



    ها و القاب دو موعود عصر ما در قرآن و احاديث  : نام١٦فصل   ٥٢٥
  ٨٦سوره هود، آيه   .َبِقيُة اهللِ َخْيرٌ لُكْم ان ُكنتُم مْؤِمِنيَن َوَما اَناْ َعلَْيُكم ِبَحِفيٍظ 

من ولّى يا محافظ شما " براى شما منبع خير است. اهللِ  َبِقيةُ اگر مؤمن راستين هستيد، "
  .نيستم

  چنين آياتى در باره رسول اکرم نيز نازل شده:
  .َولَْو َشاء اهللُ َما اْشَرُكوْا َوَما َجَعْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا َوَما انَت َعلَْيِهم ِبَوِكيلٍ 

  ١٠٧سوره انعام، آيه   
  .تو نگاهدار و مسئول آنها نيستىشدند.   نمىخواست آنها مشرک   اگر خدا مى

  ١٠٤سوره انعام، آيه   .َوَما اَناْ َعلَْيُكم ِبَحِفيٍظ 
  من نگهبان شما نيستم.

  .مْن يُِطِع الرُسوَل َفَقْد اَطاَع اهللَ َوَمن َتَولى َفَما اْرَسْلَناَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا
  ٨٠سوره نساء، آيه   

هدف از فرستادن تو، هر کس از پيامبر اطاعت کند از خداوند اطاعت نموده. 
  .حفاظت و نگاهدارى آنها نيست

دو موعود عصر ما بسيار با  ظهور  " بخصوص در اشاره بهبقيّةاهلل"لقب 
اند. در اين   "نام خدا" آمده  بشارات ديگر سازگار است، زيرا آنها هر دو به

  گويد:  اش، حضرت باب، سخن مى  فرستادهزبان   بيان، روح يزدان به
  حضرت باب  ٢١.ني انا وجه اهلل الّذي ال يموت ونوره الّذي ال يفوتانّ 
  پروردگارم که هرگز نميرد، و نور او که هرگز خاموشى نپذيرد. چهرهحقيقت من   به

ر دو موعود زمان ما بارها "بقيةاهلل" در اشاره بهدر آثار آسمانى بهائى، لقب 
  فرمايند:  حضرت باب مى بکار رفته.

  حضرت باب  ٢٢قد نزل من لدن بقيّةاهلل امام حق قديم.
  " که اماِم "حّق و قديم" است، نازل شده.بقّيةاهللاز جانب " )اين کتاب(

  حضرت باب  ٢٣و اّن الّذين يؤمنون بذکر بقيّةاهلل حّجة ربّک فاولئک هم العابدون.
آورند، از گروه   پروردگار توست، ايمان مىکه برهاِن —بقّيةاهلل—"کر"ذ  کسانى که به

  پرستش کنندگانند.



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٢٦  

  حضرت باب  ٢٤تلک االٓيات حّجًة من بقيّةاهلل.
  آن آيات، دليلى است از جانب بقيّةاهلل.

  حضرت باب  ٢٥قل ما کنت فى شأن اّال بحکم الرّوح يلقى من بقيّةاهلل فى صدرى.
  شود.  قلب من القا مى  به بقّيةاهللحکم روح که از   جز به بگو من مقامى ندارم

ثم اعلم اّن بقيّةاهلل حّجة ربّک يعلم ما فى السموات و ما فى االرض و انّه باذن 
  حضرت باب  ٢٦ربّک قد کان على ما يشاء مقتدرًا.

" حّجِت پروردگار توست. آنچه در آسمانها و در زمين است بقيّةاهللپس بدان که "
  ست.داند و آنچه بخواهد بر انجامش قادر ا  مى

ان اتّبع حکم بقيّةاهلل بالعدل فاّن اليوم ال مفرّ ٔالحد اّال ان يؤمن بايات اهلل و کان 
  حضرت باب  ٢٧من الّساجدين.

" را از روى عدل اطاعت نما. امروز راه فرار براى احدى نيست، مگر بقّيةاهللحکم "
  آيات الهى و بندگى در آستانش.  ايمان به

موعود بعد، حضرت   " را در اشاره بهبقيّةاهللدر اين آيه، آن موعود لقب "
  برند:  بهاءاهلل بکار مى

يا بقيّةاهلل قد فديت بکلّى لک و رضيت الّسب فى سبيلک. و ما تمنّيت اّال 
  حضرت باب  ٢٨القتل فى محبّتک و کفى باهلل العلّى معتصما قديمًا.

خاطر تو   ناسزائى را به! من خود را فداى تو نمودم و هر )اى بهاءاهلل( بقّيةاهلل اى
 )بلند مرتبه(خداونِد علّى   تو تمنّائى ندارم. به  محبّت بهراه پذيرفتم. جز نثار جان در 

  کنم.  دهنده و قديم اکتفا مى  و پناه

  اند:  " با هم آمدهعلّى حکيم" و "بقيّةاهلل، دو لقب "اتدر اين آي
  حضرت باب  ٢٩علّى حکيم.قل يا ايّها المٔال ان اسمعوا حکم بقيّةاهلل من لدن عبده 

" است، علّى حکيماش "  " را که از جانب بندهبقّيةاهللاى مردمان! حکم " !بگو
  بشنويد.

  حضرت باب  ٣٠الذين اليعلمون حکم بقيّةاهلل من لدن عبده على حکيم.
  دانند.  " نمىعلى حکيماش "  " را از نزد بندهبقّيةاهللکسانى که حکم "



    ها و القاب دو موعود عصر ما در قرآن و احاديث  : نام١٦فصل   ٥٢٧
  تدريج اعالن فرمودند:  حضرت باب مقام "قائميّت" را به

بابيت راضى شد، خلق قبول نکردند؛   حضرت اعلٰى [حضرت باب]...به
  حضرت عبدالبهاء  ٣١فرمودند من بقيّةاللّهم، خلق قبول نکردند.

" و باب بقيّةاهللبراى مماشات با مردمان، حضرت باب در ابتدا خود را "
  " ناميدند:عبد بقيّةاهلل"

  حضرت باب  ٣٢يدعوکم الى دين اهلل الخالص.و ما انا اّال عبد بقيّةاهلل 
  کنم.  دين پاک پروردگار دعوت مى  هستم که شما را به بقّيةاهلل من تنها بندۀ

توان گفت که   ناميدند، مى بقيّةاهلل چون حضرت باب، حضرت بهاءاهلل را
  .ايشان است  "عبد" در اين آيات، اظهار بندگى به مقصود از واژه

کتاب   فرمايند براى اينکه مردمان از "  مى سبعهدالئل حضرت باب در کتاب 
" نفسى که مظهر پروردگار است، در آغاز جديد و امر جديد مضطرب نشوند

بعضى از موّرخين برآنند که  ٣٣ظاهر فرمود. باِب قائِم موعوداسِم   خود را به
پرستان آن   همين سبب، يعنى مماشات با بت  " نام بت بزرگ، بهاهللواژه "
  برگزيده شد.زمان، 

بنابر گفتار يکى از اصحاب حضرت باب، محّمدعلى زنوزى، معروف 
  شهادت رسيد:  انيس، که با آن حضرت به  به

نام "باب" و "عبِد بقيّةاهلل" خود را معروف [آن موعود] در ابتداى امر ب
اند...و بعد از آن خويش را   اهلل  الحقيقه باب و عبِد من يظهره  نمودند...فى

ذکراهلل" ملّقب ساختند...و مرتبه "بابيّت" مخصوص "اّوِل َمن آَمن" "لقب   به
و پس از چندى اظهار قائميّت  ،[نخستين مؤمن] جناب مّال حسين بشرويه شد

  ٣٤فرمودند...
  حضرت باب  ٣٥اننى انا قائم الحق الذى انتم بظهوره توعدون.



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٢٨  

  .همه شما داده شده  يقين من همان قائم حّقم که وعده ظهورش به  به

  در اين دو لقِب دو موعود عصر ما شباهت بسيار هست:
  حضرت بهاءاهلل  ٣٦ظهرالقائم و بشرّ النّاس بالقيّوم.

  ." بشارت دادقّيومظهور "  ظاهر شد و به قائم

ايستد،   پا مى  که بر سىاند. "قائم" يعنى ک  در معنا بسيار شبيه قائم و قيّوم
  .ذات)  (قائم به پاست  " يعنى کسى که هميشه برقيّوم"

  رّب اعلىٰ 
  :است اعلىٰ  رِب  باب، حضرت القاب از يکى

  حضرت باب  ٣٧هذا ما نزّل من...رّب االعلى.
  از "رب اعلٰى" نازل شده....تآيااين 

از  آن موعود" را در مورد حضرت رِب اعلىٰ " و "اعلىٰ  حضرت" ايران بهائيان
". اين اعلىٰ نام "اى هست ب  برند. در قرآن سوره  هر لقب ديگر بيشتر بکار مى

" بکار اسِم رّب اعلىٰ آيه کوتاه است که در طى آن دو بار " ١٩سوره شامل 
  رفته:

  .َوَذَكرَ اْسَم َربِِّه َفَصلى َقْد اْفلََح َمن َتَزكى ...َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْالْعلَى
  ١, ١٤ ,١۵سوره اعلى، آيات   

بپرداز...براستى هر کس با دل —رّب اعلىٰ —"ات  بلند پايه وصف "اسم پروردگار  به
  را بياد آَوَرد و نيايش نمايد، رستگار است. )رّب اعلىٰ (پاک اسم پروردگارش 

"خوِد کنند، نه   مى"اسِم رّب"   دو بار اشاره به در سوره اعلٰى، آيات پيش
" اسمبزرگى اين روز، خداوند "  . همانطور که از پيش گذشت، نظر بهرّب"

دو موعود عصر ما عطا فرموده. کتاب مقّدس نيز مانند   " را بهرّب خود يعنى "
  دهد:  اين حقيقت شهادت مى  قرآن به



    ها و القاب دو موعود عصر ما در قرآن و احاديث  : نام١٦فصل   ٥٢٩
  ٢٦، آيه ١١٨مزامير: سوره   آيد.  "اسِم رّب" مى  مبارک است کسى که به

"اسِم   به که کسى شما مرا ديگر نخواهيد ديد تا [زمانى که] بگوئيد: مبارک است
  ٣٩، آيه ٢٣انجيل متى: سوره   آيد.  رّب" مى

ْكرَامِ  ٧٨سوره رحمن، آيه   .َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْال  
  تو، صاحب جالل و اکرام. رّب اسم مبارک است 

  حضرت باب  ٣٨اقرأ کتاب ذکر اسم ربّک من لدن ِامام حّق مبين.
بخوان. آن کتاب از جانِب اماِم حِق مبين است  توست اسم رّب کتاِب "ذکر" را که 

  حّقانيّت او روشن و آشکار است). (امامى که

  اند:  خودشان بکار برده  ها را در اشاره به  حضرت بهاءاهلل، ترکيب همين واژه
حين الّذى حضرت تلقاء العرش و اشرقت على وجهک  القدم  انت عرفت جمال

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩شمس "ذکر اسم ربّک."
حاضر شدى و آفتاِب و تو "جمال ِقَدم" را شناختى هنگامى که در برابر "عرش" 

  ات طلوع نمود.  توست" بر چهره اسم رّب "ذکر که 

را در اشاره  "رّب اعلٰى" حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء نيز لقب
  اند:  حضرت باب بکار برده  به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٠رّب علّى اعلٰى.

  بهاءاهللحضرت   ٤١اند.  اند، و از رّب اعلٰى دور مانده  زخارف دنيا مشغول شده  کّل به

  ٤٢.اند صادر فرموده جميع علماى هر بلدى توقيعى  بخصوص به...رّب اعلىٰ 
  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٤٣بشنو صداى رّب اعلٰى را.

 سينه را هدف...بال در سبيل خدا گذراندند شب و روز را در اشدّ ...حضرت اعلى
  حضرت عبدالبهاء  ٤٤.را رهين هر شمشير هر تير نمودند و گردن

  
  از القاب حضرت بهاءاهللجماِل ِقَدم :.  



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٣٠  

" که نام رّب است با همه ذکربنابر گفتار حضرت باب، خداوند در باره "
  موجودات عهد بسته:

  حضرت باب  ٤٥و لقد اخذنا عهد ذکر اسم ربّک من کّل شيئى.
  ايم.  توست با هر چيزى بسته نام رّب " را که ذکرما عهِد "

  دهد:  مؤمنين تذکر و اخطار مى  دو بار به سوره اعلىٰ 
ْكَرىَفَذكِّْر ان  كرُ َمن َيْخَشى نَفَعِت الذِّ ٩-١٠سوره اعلى، آيات   .َسَيذ  

  گيرد که از خدا بيم دارد.  کسى پند مى )تنها(پس تذّکر ده، اگر سودى دهد. 

دهند که مؤمنان مسئوليت مهمى دارند که در انجام آن   نشان مى پيش آيات
اى يا مسئوليتى   گيرند. آيا مسئله  تذّکرند، اّما گروهى از آنها پند نمى  نيازمند به

  توان تصّور نمود؟  مهمتر از شناسائى موعود مى
بعضى از مترجمين مسلمان، از جمله دکتر محّمد محسن خان و دکتر محّمد 

  اند:  تقى الدين، دو آيه پيش را اينطور ترجمه نموده
د. تنها اى داشته باش  بنابر اين آنها را متذّکر شو، اگر "ذکر" براى آنها فايده

  پذيرند که از خدا بترسند.  کسانى "ذکر" را مى
لقب ديگر حضرت   دهد که هر دو آيه از سوره اعلى به  ترجمه پيش نشان مى

  اند.  " نيز اشاره نمودهذکريعنى " اعلىٰ 
  برد:  اين آيه نيز نام "رّب" را بکار مى

  ٣٨سوره فصلت، آيه   .َفاِن اْسَتْكَبرُوا َفالِذيَن ِعنَد َربَِّك يَُسبُِّحونَ 

  
 اند.  ظهور دو موعود عصر ما خبر داده  همه پيامبران يزدان به  
  :ترجمه از اين مرجع انگليسى  

Therefore remind (men) in case the reminder profits (them). The reminder 
will be received by him who fears (Alláh). The Nobel Qur’án, p. 718 
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بزرگى   به نزد "رّب" تو هستنداگر گروهى از مردمان تکبر ورزند، (در عوض) آنان که 

  دهند.  او شهادت مى

" باشند؟ مؤمنانى که در محضر او حاضرند و رّب توانند نزد "  چه کسانى مى
  دارند.  او را بزرگ مى

هاى قرآن از جمله   اخطار و تذّکر در مورد پذيرفتن "ذکر" در بسيارى از سوره
  شود:  سوره مدثر نيز ديده مى

  ۵٤-۵٦سوره مدثر، آيات   .اللهُ  َيَشاء ان اال  َيْذُكرُونَ  َوَماَكال انُه َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء َذَكَرُه 
اّما کسى  .پذيرد  " را بهذکرشخواهد "  پس هر کس مى نه، اين تنها تذّکرى است.

  خداوند بخواهد.شود مگر اينکه   متذّکر نمى

در مواردى که قرآن سخن از "دست خدا" "صورت خدا" يا "نور خدا" 
آورد، منظور قدرت خدا، زيبائى خدا، و درخشش خدا در روح   ميان مى  به

اند.   اسم "رّب" آمده  هخاّصه در دو موعود عصر ما که ب—فرستادگان اوست
ن، از خوْد نيست هاى پاک و تابا  در اين موارد، آن مظاهر الهى، آن آئينه

  خدا هستى يابند.  شوند و به
  .َوَما ِالَحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة تُْجَزى اال اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه اْالْعلَى َولََسْوَف َيْرَضى

  ١٩-٢١سوره ليل، آيات   
 رّب اعاليش صورِت  ۀمشاهد مگر ،دخواه  نمى که اجرى براى خود ىکس :۱ترجمه 

  .(چنين مؤمنى) خشنود شودرا. زودا که 
انجام  رّب اعلىٰ  روِى خاطر ديدن   مؤمنانى که هر عمل خيرى را تنها به :٢ترجمه 

  دهند، رستگارند.  مى
  ٨٨سوره قصص، آيه   ...ُكل َشْيٍء َهاِلٌك اال َوْجَههُ 

  (در ظهوِر پيامبرانش)... چهره پروردگارنيستى گرايد، مگر   هر چيزى به
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦.ز المحبوبيوجه ربّکم العز فاٍن و هذاها يکّل من عل

  
   مطابق اين آيه قرآن مفاهيمى   کوشند به  اهى ندارند، مىگ  آبسيارى از مترجمين که از اسرار قرآن

  نويسند "رضايت" خدا.  فکر خود بدهند. اين مترجمين بجاى "صورت" خدا مى
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که ( عزيز و محبوب شماست چهرۀ خداىشود. اين   آنچه در جهان است فنا مى
  .)هميشه باقى است

  حضرت باب  ٤٧.ني انا وجه اهلل الّذي ال يموت ونوره الّذي ال يفوتانّ 
  خاموشى نپذيرد. هرگز که " که هرگز نميرد و نور اوچهرۀ پروردگارمحقيقت من "  به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٨اليوم الّذى تنّور بانوار وجه ربّه المقتدر العزيز المختار.
  مقتدر و عزيزش روشنى يافته. چهرۀ پروردگارِ پرتِو   اين روزى است که به

  حضرت باب  ٤٩افبوجه اهلل تکفرون و انتم تعلمون.
  کنيد؟  را دانسته انکار مى صورت خداآيا 

شيئى ان ربک مع الذين اقبلوا الى الوجه سوف يجدون انفسهم فى ال تحزن من 
  حضرت باب  ٥٠اعلى المقام انه لمقام محمود.

اند.   چهره او متوجه  از هيچ چيز غمگين مباش. پروردگارت همراه کسانى است که به
  مقامى بس نيکو.—آنها بزودى خود را در بلندترين مقام و مرتبت خواهند يافت

  گويد:  " هر دو سخن مىذکر خدا" و "ه خداچهراين آيه از "
َوَال تُِطْع َمْن ...َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن َربُهم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجَههُ 

  ٢٨سوره کهف، آيه   .اْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَبَع َهَواُه َوَكاَن اْمرُُه فُرًُطا
او را  چهرهياد خدا هستند و   کسانى باش که در هنگام طلوع آفتاب و غروب آن به با

ايم پيروى مکن. او از   " غافل نمودهذکرمانطلبند...و از کسى که قلبش را از "  مى
  هواى نفس خود پيروى نموده و از حدود خود تجاوز کرده.

  حضرت بهاءاهلل  ٥١.الّذين اعرضوا عن الوجه
  " روى برتافتند.چهره" مردمانى که از اين

  حضرت بهاءاهلل  ٥٢يا قوم التحتجبوا عن جمال اهلل...
  " خود را محروم مداريد...جمال خدااى مردمان از "

  شود:  نيز ديده مى کتاب مقدسوعده ديدن روى پروردگار در 
  ٣، آيه ٨٠مزامير: سوره   اى پروردگار! صورت خود را بما بنما تا ما نجات يابيم.

را بما بنما...بگذار تا بهاء تو [بهاءاهلل] در سراسر عالم بدرخشد.اى خدا خود 
  ۵، آيه ۵٧مزامير، سوره   
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  ٥٣از افق ظهور ظاهر. [چهره خدا] امروز روز بصر است، چه که وجه اهلل

  حضرت بهاءاهلل  

هم ربط " را برّب " و "ذکرحضرت باب در بسيارى از آيات، دو لقب "
  دهند:  مى

الرحيم هذا کتاب من لدنّا فى ذکر اسم ربّک الّذى ال اله اّال بسم اهلل الرحمن 
هوالعزيز الحکيم هو الّذى قد ايّدک بروح من عنده...يا ايّهاالمالء ان اتّبعوا 

  حضرت باب  ٥٤ذکراهلل لتکونّن لمن المهتدين.
ذکر در باره  )خداوند(نام خداوند بخشندۀ مهربان. اين کتابى است از جانب ما   به

عزيز و  خداوند—خدائى که جز او خدائى نيست )از جانِب (، رّب توستکه اسم 
مدد  )روح اهلل(روح خود   را به )حضرت باب(کسى است که تو  )خداوند(او  .حکيم

  پيروى کنيد تا از هدايت يافتگان باشيد. خدا ذکرفرمود...اى مردمان، از 

  بابحضرت   ٥٥و کّل فى ذلک اليوم من عهد ذکر اسم ربّک يسئلون.
" که اسم ذکر"  ، همه مردمان در مورد عهد و ميثاِق مرتبط به)روز قيامت(در آن روز 

  رّب توست، مورد سؤال قرار خواهند گرفت.

  عزيز و حکيم
  اين آيات در ابتداى سوره جمعه نازل شده:

ُِّمُهُم اْلِكَتاَب ُهَو الِذي َبَعَث ِفي اْالمِّيِّيَن َرُسوًال مِّْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياِتِه  َويَُزكِّيِهْم َويَُعل
 
ٍ
َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَما َيْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو  َواْلِحْكَمَة َوان َكانُوا ِمن َقْبُل لَِفي َضَالٍل مِبين

  .َذِلَك َفْضُل اللِه يُْؤِتيِه َمن َيَشاء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ 
  ٢-٤سوره جمعه، آيات   

فرستاد تا آيات خود را  )رسول اکرم(او کسى است که در مياِن مردِم "اّمى" پيامبرى 
مردمانى که —آنها بياموزد بر آنها بخواند، آنها را پاک سازد، و حکمت و کتاب به

و او . اند  آنها نپيوسته  ان] هنوز بهپيامبرو ديگران از گروه آنها [در گمراهى آشکار بودند. 
  .عزيز و حکيم است
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٥٣٤  

" اند  آنها نپيوسته  و ديگران از گروه آنها هنوز بهدر آيات پيش مقصود از جملۀ: "
  عبارت ديگر:  چيست؟ به

  اند.  گروه خود نپيوسته  از همان گروه، کساِن ديگرى هستند که هنوز به

—پيامبران است  دهد که اين جمله مرتبط به  تأمل در آيه مبارکه نشان مى
پيامبران، چه  پيامبرانى که در زمان رسول اکرم هنوز ظاهر نشده بودند.

آنانکه در گذشته آمدند، چه آنان که در آينده بيايند، از يک گروهند. 
عرصه ظهور   اين است که بعضى از آنها هنوز قدم به در تفاوتشان با يکديگر

بنابر اين، اين جمله کوتاه نيز مانند  اند.  گروه گذشتگان نپيوسته  نگذاشته و به
  دهد.  مى بعد از رسول اکرم بما رسوالنىبسيارى از آيات ديگر خبر از آمدن 

آنها  اکثرکنند؟   مترجمين و مفسرين قرآن، جمله پيش را چطور تفسير مى
هاى خارج از عربستانند که هنوز   گويند منظور از "ديگران" اّمت  مى
آيا چنين تفسيرى معقول است؟ بنابر آيه قرآن، هر دو اند.   مسلمين نپيوسته  به

اند، از يک گروهند.   " معرفى شدهآنها" و "ديگران" هاى  گروه که با واژه
فرمايد "ديگران" يا   فرمايد "ديگران از گروه آنها" يعنى همان گروه. نمى  مى

هاى ديگر" از همان گروه باشند،   "ديگران از گروه ديگر." اگر "ملّت
ند نه غير مسلمان. اگر "از گروه آنها" يعنى مسلمين باشند، ديگر مسلمان
  اسالم نيست.  پيوستن آنها به  نيازى به

عالوه بر توضيحات پيش، حديثى از رسول اکرم، رابطه آيه فوق را با ظهور 
کند. اصحاب رسول اکرم ، کنجکاو بودند بدانند   موعود از ايران تأييد مى

چه گروهى است. در پاسخ، اين گروه را با   اشاره به" ديگران از گروه آنهاکه "
  ، مشخص فرمودند.فارسى سلمان  اشاره به
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قالوا يا رسول اهلل من هؤالء الذين ذكر اهلل في كتابه و كان سلمان إلى جنب رسول 

فضرب يده على فخذ سلمان فقال هذا و قومه و  (صلى اهلل عليه وآله وسلم) اهلل
  ...يمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارسنفسي بيده لو كان اال ىالذ

(اصحاب) گفتند: اى رسول خدا، آن کسانى که خداوند در کتاب (قرآن) آنها را 
ذکر نموده، چه کسانى هستند؟ سلمان فارسى نزديک رسول اهلل بود. در آن هنگام 

کسى   گند بهسورسول اهلل دستشان را بر پاى سلمان زدند و فرمودند: اين فرد و قوم او. 
ى از سرزمين انيزدان) در ستاره ثريا باشد، مرد  که روح من در قبضه قدرت اوست، اگر ايمان (به

  .دنآور  زمين مى  فارس آنرا به

  در آيات پيش، از سوره جمعه، اين چند واژه اهميّت خاصى دارند:
  ٣سوره جمعه، آيه   .َوُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ 

  او عزيز و حکيم است.

پيامبرانند،  بحث مورد مطلب رود.  مى بکار پيش تنها در مورد خداوندوصف 
نه خداوند. پس منظور از اين گفتار، پس از ذکر ظهور پيامبران چيست؟ 

صفات خدا منصف   همانطور که ديديم قرآن مجيد، حضرت باب را نيز به
  سازد:  مى

  ٤سوره زخرف، آيه   .لََدْيَنا لََعِلي َحِكيمٌ ...َوانهُ 
  است. علّى و حکيم ...نزد ما (خدا) اويقين  به و

  اند:  حضرت باب نيز اين لقب را بارها تصديق فرمودههمانطور که ديديم، 
  ٥٦انّه لتنزيل من لدى "علّى حکيم."

  نازل شده. حکيم علىّ از جانب  )اين کتاب(يقينًا 

  ٥٧حکيم.قد اتبعت اهواء الّذين ال يعلمون حکم بقيّةاهلل من لدن عبده علّى 
  حضرت باب  

  
  :مرجع حديث، اين وب سايت اسالمى است    

http://dl.islamicdoc.com/Multimedia/fbook/807/00807005.htm 
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 علّى حکيماش   را که از جانب بنده بقّيةاهللاز اميال کسانى پيروى نمودى که حکم 
  دانند.  صادر شده، نمى

سازد، با يک   صفات خدا متّصف مى  سوره جمعه نيز موعود عصر ما را به
  برد:  " بکار مىعزيز" واژه "علىّ تفاوت: بجاى واژه "

  .ُهَو اْلَعِزيزُ اْلَحِكيمُ 
  است. عزيز و حکيماو 

دهد که ايشان بارها ظهور خود را با   بررسى آثار حضرت بهاءاهلل نشان مى
 "روح اعظم الهىگو "  اند. در آيات زير، سخن  همين صفات توصيف فرموده

  گويد:  زبان حضرت بهاءاهلل سخن مى  است که به
کّل بصير بانّى  ان يا قلم القدم اذکر فى اللّوح ما تفرح به افئدة المخلصين و يوقن

انا المقتدر على ما اشاء ال يمنعنى عّما اردت من على االرض کلّها و انا العزيز 
  ٥٨الحکيم.

اى "قلم ِقَدم" در اين نامه ذکر کن آنچه سبب شادى قلوب مردم پاک طينت 
است. تا هر انساِن بينائى يقين نمايد که من آنچه بخواهم بر آن قادرم. مرا آنچه در 

  .من عزيز و حکيم هستمممانعت نتواند نمود.  عالم هست،

قل لو تدخلون جنّة االبهى لتسمعون من حفيف اشجارها انّه انا اهلل ال اله اّال انا 
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩العزيز الحکيم.

"بهشت ابهٰى" وارد شويد، از برگهاى درختان آن، اين ندا را خواهيد   بگو! اگر به
  ، نيست.عزيز و حکيم هستمکه پروردگارى بجز من که  يقين  شنيد: به

قد اخذهم سکر الهوى على شأن ال يرون مولى الورى الّذى ارتفع ندائه من کّل 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٠الجهات ال اله اّال انا العزيز الحکيم.

—بينند  چنان تسخير نموده که موالى مردم جهان را نمى آنها را مستِى نفس و هوىٰ 
عزيز و حکيم جز من که از جميع جهات بلند است: خدائى ب نداى او کسى که اين

  ، نيست.هستم
 اسماءاهلل من االسماء سّمى...بکلّ  هذا کتاب من لدى المظلوم الّذى

  حضرت بهاءاهلل  ٦١الحسنى...
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  ...هاى نيک خدا ناميده شده  همه اسم  به...اين کتابى است از جانب اين "مظلوم" که

  سوره قاف
  هاى قرآن است:  "حم عسق" يعنى "ق" نام يکى از سورهآخرين حرف 

َبْل َعِجبُوا ان َجاءُهْم ُمنِذٌر مِّْنُهْم َفَقاَل اْلَكاِفرُوَن َهَذا َشْيٌء  َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ ق 
بُوا ِباْلَحقِّ لَما َجاءُهْم َفُهْم ِفي اْمٍر مِريٍج ...َعِجيٌب  ١-٤سوره قاف، آيات   .َبْل َكذ  
اى از ميان خودشان آمده، آنها   ! از اينکه هشدار دهندهسوگند قرآن مجيد  . بهقاف

گويند: "اين چيز عجيبى است..." وقتى با حقيقت   اند؟ منکرين مى  در تعجب
  روبرو شدند، آنرا انکار کردند. آنها مردمى سرگردانند.

 اند و هم سرگردان؟  " چه کسانى هستند که هم متعّجبآنها" •
 آيد کيست؟  " که از ميان آنها مىاى  هشدار دهنده" •
 کنند؟  " را آن مردمان انکار مىحقيقتىچه " •

ها همه حاکى از آنند که مردمان با "اخطار دهنده" يعنى پيامبرى   اين نشانه
نظر آنها اين   اند که ظهورش کامًال مخالف انتظارات آنهاست. به  روبرو شده

چه قضاوتى کنند. گيج و دانند درباره آن پيامبر   امرى است عجيب و نمى
  .اند  سر در گم

توان   همانطور که ذکر شد، حروف مقّطعه قرآن بسيار اسرار آميزند و نمى
معانى آنها پى برد. با اين وصف، آيا ممکن است که اين سوره   يقين به  به
توان   چه معنائى مى ظهور قائم باشد؟ واّال از حرف "ق"  نام قائم و اشاره به  به

تجارت مشغول است. ناگهان خود را   به ساله ٢۵جوانى  استنباط نمود؟
توان امرى تصّور نمود؟ حتّى   تر مى  خواند. آيا از اين شگفت  قائم موعود مى

ايمان و   شناختند و به  خويشان نزديِک حضرت باب که ايشان را نيک مى
تقوى و عقل و درايت و صداقت ايشان يقين کامل داشتند، در شگفتى 
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"سرگردان" اين سبب   دانستند چه قضاوتى کنند و به  نمى بسيار بودند، و
  بودند.

  دعوِت رّب و نداى رّب 
  پروردگار پيوسته بندگانش را از زبان پيامبرانش دعوت فرموده:

  ٤۵- ٤٦سوره احزاب، آيات   ...َداِعًيا الَى اللِه ِباْذِنهِ ...َيا ايَها النِبي انا اْرَسْلَناكَ 
اجازه خداوند مردمان را دعوت   ايم که...به  (خبردهنده)! ما تو را فرستادهاى نبى 
  کنى...

  خواهد که دعوت "رّب" را بپذيرند:  اين آيه از مردمان مى
يَماِن اْن آِمنُوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنا َربَنا َفاْغِفْر لََنا  َنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يَُناِدي ِلالنَنا ابُذنُوَبَنا َوَكفِّْر ر

  .َربَنا َوآِتَنا َما َوَعدتَنا َعلَى ُرُسِلَك  َعنا َسيِّاِتَنا َوَتَوفَنا َمَع أالْبَرارِ 
  ١٩٣-١٩٤سوره آل عمران، آيات   

او (کند.   ايمان مى  دعوت به )ما را(ايم که   اى پروردگار! ما نداى کسى را شنيده
ايمان  ما پروردگارا، )دهند:  ى جواب مىتقمردم م( .ايمان آوريد" رّب " به )گويد:  مى

 ما درگذر و روح ما را مصاحب نيکان نما. رآورديم. گناهان ما را ببخش و از قصو
  عطا فرما. بماان وعده دادى، پيامبر  پروردگارا! آنچه را که به

خوانند؟ چه کسى است که از   " مىرّب چه کسى است که مردمان او را "
نداى او   " ايمان آورند، و مؤمنين راستين بهرّب "  که به خواهد  مردمان مى
  دهند؟  پاسخ مى

راه ايمان دعوت   حضرت باب نداى يزدان را بلند نموده، ما را به
  فرمايند:  مى

و ان هذا صراط ذکر اسم ربّک فى الکتاب...قل اتقواهلل و اتبعوه فى حکمه 
  حضرت باب  ٦٢لعلکم ترحمون.

" ناميده شده. از خدا بترسيد و حکم رّب " )قرآن(" است که در کتاب ذکراين "راِه 
  او را اطاعت کنيد تا مورد بخشش قرار گيريد.
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  حضرت باب  ٦٣و اّن هذا صراط ربّک فى الّسموات واالرض يتلوا عليکم آيات اهلل.

" توست در آسمانها و زمين. اين کسى است که آيات الهى را براى رّب اين "راِه 
  واند.خ  شما مى

  دهد:  خبر مى نداى موعود اين آيه نيز از اعالِن 
  ٤١- ٤٢سوره ق، آيات   .َذِلَك َيْوُم اْلُخرُوجِ ...َيْوَم يَُناِد اْلُمَناِد ِمن مَكاٍن َقِريٍب 

  ...آن روز "خروج" است.کند  ندا مىاز محّل نزديکى  ندا کنندهروزى که 

  ٦٤.َوناَدى اْلُمناِد َوالناُس اْكَثرُُهْم ال َيْسَمُعْونَ َقْد اَتى اْلِميقاُت َوَظَهرَ االْمرُ 

  حضرت بهاءاهلل  
نداى ، اّما بيشتر مردمان ندا کننده ندا نمودزمان موعود فرا رسيد و امر ظاهر گشت. 

  شنوند.  را نمى يزدان
  حضرت بهاءاهلل  ٦٥.قد نادى المناد اذ اتى الميعاد

  .کننده ندا نمودندا هنگامى که "زمان وعده" فرا رسيد، 
در مقامات متعدده ندا مرتفع...ظاهر شد آنچه در کتب الهى از قبل مسطور 

  حضرت بهاءاهلل  ٦٦بود.

مقامات باقيه دائمه دعوت   هفرمايد و ب حّق ظاهرًا و باهرًا خلق را ندا مى
  حضرت بهاءاهلل  ٦٧.نمايد  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٦٨امروز...نداءاهلل مرتفع است.

 !اى دوستان .گويد  دهد و ماه بشارت مى  ىنمايد و آفتاب مژده م  روز ندا مى
. دل و جان بشتابيد  ، بهروشنى پنهان آشکار ،اه آمد، گواهى دهيدگ  آ خداوند
از  !. اى بندگاننمايند  ها اخبار مى  شهيرقصند و ب  اها مىيدهند و در  مى آبها مژده

. نائى خود را محروم مسازيديفتاب بد و از آيبهره منمائ  دانائى خود را بى اىيدر
. اين ديطراوت عنايت فرمود و تازگى بخش، پژمردگان را ديبخش وز  فرح نسيم
. ز شرح آن عاجز و قاصر مشاهده شودد و ايايگفتار از عهده بر ن روز رايروز پ

. در هر ن گواهى داداه شد و بر مبارکى آگ  آبر منزلت امروز  ى کها  هنيکوست بند
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د و از ياى عطاى خود محروم ننمايم کّل را از دريخواه  مى حال از دوست يکتا
  حضرت بهاءاهلل  ٦٩.آفتاب راستى منع نکند مشاهدۀ

حضرت باب در شيراز و حضرت بهاءاهلل در بغداد نداى خود را اعالن 
" يا مکان قريبمّکه و مدينه نزديکند. بنابر اين "  فرمودند. هر دو شهر به

کند. شهر عّکا نيز از عربستان   شهر صدق مى "محلّى نزديک" در مورد هر دو
  چندان دور نيست.

  .َذِلَك َيْوُم اْلُخرُوجِ ...َيْوَم يَُناِد اْلُمَناِد ِمن مَكاٍن َقِريٍب 
  ٤١- ٤٢سوره ق، آيات 

  ...آن روز "خروج" است.کند  ندا مىاز محّل نزديکى  ندا کنندهروزى که 

  

  
  فرمايند:  در سوره روم، در مورد محِل شکسِت روميان از ايرانيان، چنين مى  

  )٣سوره روم، آيه (.اْالْرضِ ِفي اْدَنى 
 .ترين سرزمين  در نزديک
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ظهور قائم ربط   " را بهاْلُمَناِد ِمن مَكاٍن َقِريٍب َيْوَم يَُناِد بعضى از احاديث، آيۀ "

  دهند، از جمله اين حديث از بحاراالنوار:  مى
  ٧٠ينادالمناد باسم القائم.

  کند.  مى ندااسم قائم   " بهمنادى"

  آيه مورد بحث:  برگرديم به
ْيَحَة  َيْوَم يَُناِد اْلُمَناِد ِمن مَكاٍن َقِريٍب  َذِلَك َيْوُم اْلُخرُوجِ  ِباْلَحقِّ َيْوَم َيْسَمُعوَن الص.  

  ٤١- ٤٢سوره ق، آيات   
روزى که نداى حقيقت را  .کند  ندا مىاز محّل نزديکى  ندا کنندهروزى که 

  است. روز خروجآن د، نشنو  مى

 ا" يعنى چه؟ اين اصطالح بارها در احاديث بکار رفته و در معنروز خروج"
مطابق است با "ظهور قائم در اين جهان." چند نمونه از احاديثى که با ذکر 

  کنند:  ظهور قائم موعود اشاره مى  کلمه "خروج" به

 .آن روز خروج است ذلک يوم الخروج: •
 .: خروج قائمخروج القائم •
 .شود  پا مى بعد از خروج او، قيامت بر بعد خروجه يکون قيام الساعة: •
 کند؟  چه موقع قائم خروج مى متى يخرج القائم؟: •
 .خروج قائم  به بخروج القائم: •
 .وقتى مهدى خروج کند (ظاهر شود) اذا خرج المهدى: •
  .اهلل است  خروج او (ظهور او) مثل خروج (ظهوِر) رسول ٧١اهلل:  خروجه کخروج رسول •

  
   ِّْيَحَة ِبالَْحق َذِلَك َيْوُم الُْخرُوجِ  َيْوَم َيْسَمُعوَن الص.  

The day they hear the Cry of Truth, that is the day of rising again. 
  ترجمه مجيد فخرى.
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" معناى ديگرى نيز پنهان است. همانطور که در فصل مرتبط خروج" واژهدر 
شود.   بحث شد، هر پيامبرى در کهف خاّصى ظاهر مىسوره کهف   به

برند تا زماِن اجِل   پيروانش در آن کهف در ظّل حفظ و حمايت الهى بسر مى
پايان   اّمِت آن آئين فرا رسد. در آن زمان، درخشش نور يزدان در آن کهف به

" وجِ َذِلَك َيْوُم اْلُخرُ اصطالح قرآن: "  تابد. به  جهان مى  رسيده، از کهف ديگر به
". آن روزى است که پيروان آئيِن پيشين بايد از کهِف آئيِن آن روز خروج است"

قديم قدم بيرون نهاده، در ظّل آئين نوين منزل گيرند. زيرا در آن "ساعت" 
اين  زمان غفلت و آسايش. ، نههنگام رستاخيز است اى آغاز شده.  روز تازه

  سنّت تغييرپذير نيست:
  ٧٧سوره اسرا، آيه   .ا َتْحِويالً َال َتِجُد ِلُسنِتنَ 

  در روند و سنّت ما تغييرى نخواهى يافت.

  پيوسته چنين بوده و خواهد بود:
ياِم اهللِ لَُماِت الَى النوِر َوَذكِّْرُهْم ِبا ْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظْن اْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا الََقْد ا.

  ۵سوره ابراهيم، آيه   
که قوم خود را  )او حکم نموديم  و به(هاى خود فرستاديم   با آيات و نشانهموسى را 

" خواهد روزهاِى خداو آنها را يادآور شود که " نور رساند  نموده به خارج ها  تاريکىاز 
  آمد.

شوند و   مىراه خدا دعوت   دهد که مردمان بار ديگر به  آيه بعد نيز نشان مى
  گويند:  مىنداى دعوت کننده پاسخ   گروهى از آنها به

اِعيَ  ِبُعوَن الدٍِٔذ َيت١٠٨سوره طه، آيه   ...َيْوَم  
  (دعوت کننده) پيروى نمايند... داعىاز  )مؤمنين راستين(در آنروز، 

  حضرت باب  ٧٢قل اّن هذا صراط اهلل فاتّبعوا لعلّکم ترحمون.

  
  روزهاى عصر ماست.  "روزهاى خدا" اشاره به  
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  قرار گيريد.بگو! اين راه خداست. پس پيروى کنيد تا مورد بخشش الهى 

مردمان، گرفتار امور اين جهانند. در گير و دار  بيشتردر هنگام ظهور پيامبران، 
  زندگانى شلوغ و پر صدا، شنيدن نداى يزدان براى آنان کارى دشوار است:

اِع الَى َشْيٍء نُكرٍ  ٦ ,٨سوره قمر، آيات   .َيُقوُل اْلَكاِفرُوَن َهَذا َيْوٌم َعِسرٌ ...َيْوَم َيْدُع الد  
...منکرين کند  دعوت مىمردمان را بکارى "دشوار يا ناگوار"  داعىروزى که 

  گويند: اين روز سختى است.  مى

هاى   براى منکرين روز سختى است، اّما خالق مهربان با دادن نشانه
شمار، کار را بر مؤمنان وفادار بس آسان ساخته. در همين سوره، بما   بى

  " را براى ما آسان نموده:ذکرکه شناختن "دهد   تذّکر مى
ْكرِ  ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ ١٧سوره قمر، آيه   .لََقْد َيس  

  " قرآن را آسان نموديم.ذکربراى (شناختِن) "

آيه پيش را در  براى اينکه مبادا تذکر خالق خود را از خاطر ببريم، خداوند
  .همين سوره پنج بار تکرار نموده

پروردگار است. بنابر شهادت يزدان، اين   بزرگترين توهين بهانکار موعود 
  انکار نتايج دردناک در پيش دارد:

اّن الّذين يکفرون بآيات اهلل بعد ما قد جائهم الّذکر بااليات...فبّشرهم بحکم 
  حضرت باب  ٧٣ربّک من عذاب اليم...قل ان حّجةاهلل بالغة فى ذلک الکتاب...

حکم   با آيات نزد آنها آمده...به ذکرند، بعد از اينکه کسانى که آيات الهى را منکر
آنها خبِر عذاِب دردناکى را بده...بگو! حّجت و دليل خدا در آن   پروردگارت به

  کتاب کافى است.
  ٧٤لن ينفعهم ايمانهم اذا لم يکونوا مؤمنون بذکراهلل و اولئک هم المشرکون.

  حضرت باب  
شمار   به مشرکين از و رساند  نمى آنها  به آنها نفعىايمان  ايمان نياورند، ذکر خدا  هاگر ب
  روند.  مى
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  "باِب" رحمِت الهى

  بينى شده:  " در اين آيه در نهايت لطافت پيشبابلقب "
  .َفُضِرَب َبْيَنُهم ِبُسوٍر لُه َباٌب َباِطنُُه ِفيِه الرْحَمُة َوَظاِهرُُه ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب 

  ١٣سوره حديد، آيه   
" بابگذاشته شد که داراى يک " )منکرين و مؤمنين(پس ديوارى بين آن دو گروه 

  " است.عذاب" و خارج آن "رحمت" "باْب است. داخل آن " )"در" يا "دروازه"(

" باشد؟ باب عقوبت" و هم "باب رحمتتواند هم "  توضيح: چه "بابى" مى
توان تصّور   ديگرى مىرساند، دِر   آستان موعود مى  آيا جز "درى" که ما را به

  نمود؟
الباب سجدا...ذلک قائم الذى کل ينتظرون يومه و کل به   الذين دخلوا فى  قل انّ 

  حضرت باب  ٧٥يوعدون...
" شدند...او (آن باب) قائمى است که همه باببگو! کسانى که با خضوع وارِد "

  ايد...  منتظر روِز ظهورش بوده

معرفى موعود عصر ما بکار رفته. واژه هاى بسيار براى   در قرآن مجيد نشانه
هاست. در آيه پيش، خداوند در نهايت   " در اين آيه، يکى از آن نشانهباب"

آموزد. زيرا ظهوِر ايشان   را بما مى—حضرت باب—لطافت لقب قائم موعود
" است براى مردم جهان، خاّصه مسلمانان. مدعوين مختارند دِر رحمتى"

در اين جهان از آن "باب رحمت" وارد آئين  دعوت آن موعود را بپذيرند و
هاى جاودانش بهره برند، يا پشِت آن "دِر   نوين يزدان شده، از بخشش

کران   آن منبع بى—رحمت" بمانند و تا ابد از غم و ماتِم دورى از معبود
  بگريند و بنالند.—ها  شادى

  نيز لقب حضرت باب ذکر شده: مزامير داوددر 



    ها و القاب دو موعود عصر ما در قرآن و احاديث  : نام١٦فصل   ٥٤٥
است (باب اهلل) که از آن مردم نيکوکار وارد [آئين الهى] اين "باِب پروردگار" 

  آيد!  نام "رّب" مى  خواهند شد...مبارک است کسى که به
  ٢٦و  ٢٠، آيات ١١٨مزامير داود، فصل   

کريم خان کرمانى و پيروان او را دعوت  ،در اين گفتار، حضرت باب
  فرمايند که باب رحمت را بر خود بگشايند:  مى

  حضرت باب  ٧٦ب سّجدًا لعلّکم تفلحون.ان ادخلواالبا
  با خضوع و بندگى وارد شويد تا رستگار گرديد. )رحمت الهى(از باب 

. آنها نيز بايد در قوم يهود بکار رفته  " چندين بار در قرآن خطاب بهبابواژه "
  نهايت خضوع و بندگى وارد باب رحمت الهى شوند:

ًداقُْلَنا لَُهُم اْدُخلُوْا اْلَباَب  ١۵٤سوره نساء، آيه   .ُسج  
  آنها (قوم يهود) گفتيم: با تعظيم و فروتنى وارد اين "باب" شويد.  به

گويد،   آيا ممکن است که در اين آيات خداوند نه تنها از گذشته سخن مى
آينده قوم يهود نيز نظر دارد؟ زيرا حضرت باب موعود همه اقوام و اديان   به

  خوانند:  ايمان مى  بهعالمند و عامه مردم جهان را 
  حضرت باب  ٧٧فما لکم ال تدخلون هذاالباب سجدًا...

  شويد؟  " نمىبابشما را چه شده؟ چرا با خضوع و فروتنى وارد اين "

حضرت باب در تبريز در حضور ناصرالدين ميرزا وليعهد و گروهى از 
مجتهدين و حاکمان شهر محاکمه شدند. در ضمن اين محاکمه، حضرت 

ًداقرآن "آيه   باب به مجتهد شهر، مال  " اشاره فرمودند.اْدُخلُوْا اْلَباَب ُسج
محمد ممقانى در اين محاکمه شرکت داشته. فرزندش مال محمد تقى شرح 

يادگار گذاشته است. بنابر   اين محاکمه را از پدرش بارها شنيده و در کتاى به
  پرسد:  العلما، رئيس مجلس محاکمه از حضرت باب مى  اين نوشته، نظام

  
 This is the Gate of the Lord, through which the righteous shall enter…Blessed is 

He who comes in the name of the Lord! Psalms 118: 20, 26 NIV 
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 شما باب چه هستيد؟ •
 .انا مدينةالعلم و علّى بابها حضرت باب: •
 باِب مدينه علمى؟العلما:   نظام •
 بلى، فادخلوا الباب سجدًا...حضرت باب:  •

پس از اتمام محاکمه، حضرت باب را براى گرفتن فتوٰى نزد چند نفر از 
هنگام برند. فرزند اين مجتهد در   مجتهدين از جمله مال محمد ممقانى مى

مالقات حضرت باب با پدرش حاضر بوده و شرح گفتگوى آنها را در کتابى 
"آن مرحوم [مال محمد ممقانى] آنچه  يادگار گذاشته. بنابر اين کتاب،  به

 مشاراليه  نصايح حکيمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت و دلسوزى به
  ٧٨اثر نکرد..." ]اما[قاء فرمود...لا [حضرت باب]

تگوى حضرت باب را با پدرش، مال محمد ممقانى، مجتهد شهر، سپس گف
  :کند  چنين توصيف مى

حال باز در آن دعاوى که در مجلس همايونى در حضور ما کردى از  :مجتهد
[آوردن] بمثل  [باز نمودن] باب وحى و ِاتيانِ  صاحب االمرى و انفتاحِ  دعوِى 

  قرآن و غيره، آيا در َسِر آنها باقى هستى؟
  آرى. :بابحضرت 
  مهلکه نينداز.  از اين عقايد برگرد، خوب نيست. خود و مردم را عبث به مجتهد:

  [بهيچ وجه، ابدًا، هرگز!] حاشا و کّال  حضرت باب:
  ".کردند، اصًال مفيد نيفتاد آقا محمدعلى  قدرى نصايح به [مجتهد] پس والد"

  ادامه گفتگو:
  دهى؟  قتل من فتوٰى مى  حال شما به حضرت باب:

  
  مؤمنان امير درباره است من شهر علم هستم و على باِب آن است. اين بيان، حديثى از رسول اکرم. 
  اختيار و اصرار خودش با حضرت باب   : جوانى بود که بهملقب به انيس، آقا محمدعلى زنوزى

 شهادت رسيد.  به
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هاى تو که همه دليل ارتداد   فتواى من نيست، همين حرف  حاجت به مجتهد:

  است، خود فتواى تو هست.
  کنم.  من از شما سؤال مى حضرت باب:

حال که اصرار دارى، بلى مادام که در اين دعاوى باطله...باقى  مجتهد:
حکم شرع انور قتل تو واجب است، ولى چون توبۀ مرتِد فطرى را   هستى، به

دانم، اگر از اين عقايد اظهار توبه نمائى، من تو را از اين مهلکه   ل مىمقبو
  دهم.  خالصى مى

  ٧٩ام و جاى توبه نيست.  حاشا، حرف همان است که گفته حضرت باب:
—خبرِى" مردمان بکار رفته  " در رابطه با "مستى و بىبابگاهى واژه "

الهى" را خبرند که "باب رحمت   مردمانى که چنان گيج و از خود بى
  شناسند:  نمى

٨٠ان المشرکين لفى سکرة البعد عن هذاالباب لقد کانوا من غيرالحق مبهوتًا...

  حضرت باب  
  اند...  يقين آنها گيج  برند. به  سر مى" ببابيقين مشرکين در مستِى دورى از اين "  به

اه گ  آاصحاب حضرت باب از رابطه آيه قرآن با ظهور موعود تازه يزدان 
  گفتار از طاهره، قّرةالعين است:بودند. اين 

  ٨١يتبعون اهوائهم وال يدخلون الباب سجدا ليکونوا من الفائزين.
شوند   " نمىبابکنند، و با خضوع و فروتنى وارد "  هاِى نفسشان پيروى مى  از خواسته

  تا رستگار گردند.

  گويد:  حضرت باب چنين مى  زبان وحى خطاب به
انظر الى الناس بالعين الحديدة فهل من نفس تجد فيها غيرالسکر  يا قرةالعين

  حضرت باب  ٨٢عن السر االکبر.

  
  العين نيز عطا شد.  طاهره، قرة  از القاب مشترک دو موعود عصر ماست. اين لقب به قرّةالعين 
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مردمان با چشم تيزبين نظر انداز. آيا در ميان آنها کسى را   اى روشنى چشم! به
" (ظهور حضرت باب) سرّ بزرگخبرى از "  يابى که در حالت مستى و بى  مى

  نباشد؟

" در تاريخ بشر است. چه بسا بزرگترين خبرن از "خبرِى آنا  مستِى مردمان، بى
اّما عمر گرانمايه را در مستى  اند،  اى شراب نچشيده  کسانى که هرگز قطره

  خوشند:  خبرى شاد و دل  برند و در عالم بى  سر مىب
  ٢سوره حج، آيه   .َوَتَرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى

  مست نيستند.بينى، اّما آنها   مردمان را مست مى
 حضرت بهاءاهلل  ٨٣.ارض را احاطه نموده...ع اهليغفلت جم[مستى]  کرِ سُ 

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

ِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكمْ ...َهـَذا ِصرَاُط َربَِّك ُمْسَتِقيًما وَن َعلَْيُكْم آَياِتي  الَْم َيا َيُقص
  .ان َما تُوَعُدوَن الٍٓت َوَما انتُم ِبُمْعِجِزينَ ...َويُنِذُروَنُكْم ِلَقاء َيْوِمُكْم َهـَذا

  ١٣٤,١٣٠,١٢٦ سوره انعام، آيات  

اين راه راسِت پروردگار تست...آيا فرستادگانى از ميان شما نيامدند؟ آيا آيات مرا 
يقين آنچه   براى شما نخواندند؟ و شما را از ديدار چنين روزى اخطار ندادند؟...به

  داه شده تحّقق خواهد يافت و شما مانع تحّقق آن نتوانيد شد.شما  اش به وعده

اهلل في الّسموات واالرض فمن شاء اتّخذه الى اهلل   صراط لهو الحّق  اّن هذا
  حضرت باب  ٨٤.بالحّق سبيالً 

اين راهى است كه يزدان براى ساكنان زمين و آسمان  !يقين اين حقيقت است  هب
  رساند در پيش گيرد.  ىخدا م  هراهى كه او را ب ،مقّرر فرموده. پس هر كه مايل است

مع ذلک اهل ارض از او  ،جميع کتب الهى باو بشارت داده اوست موعودى که
  حضرت بهاءاهلل  ٨٥.شوند  ىمحجوب مشاهده م غافل و



  
١٧  

  
  گويند؟  احاديث چه مى

اهميّت احاديث در سازگار بودن آنها با آيات قرآن است. احاديثى که هم 
اند آنقدر بسيارند که   با قرآن سازگارند و هم در آئين بهائى تحّقق يافته

کمک آنها نگاشت. حضرت   تاريخ اين آئين را بهتوان سهم مهّمى از   مى
کتاب در  ،اند. از جمله  بعضى از آنها اشاره فرموده  باب و حضرت بهاءاهلل به

  فرمايند:  مى ايقان
 نمايم  لهذا چند حديثى ذکر مى ،نيستند ناس بر يک شأن و يک مقام ۀچون هم

چنين   و هم ،گرددمتزلزله شود و اطمينان عقول مضطربه  تا سبب استقامت انفس
  حضرت بهاءاهلل  ١تاّم و کامل گردد. عبادْ  الهى بر اعالى و ادانِى  حّجت

 يا "اثباتيه" هاى "استدالليه"  دانشمندان و نويسندگان بهائى نيز در کتاب
مراجع اصلى احاديث   اند. نگارنده به  ذکر اين احاديث پرداخته  تفصيل به  به



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٥٠  

تم. آنچه در اين کتاب از احاديث ، دسترسى نداش١٣، جلد بحاراالنوارجز 
اى از آثار نويسندگان بهائى است. از اين لحاظ مديون   آمده چکيده

زحمات آنها هستم. شايسته است نام بعضى از اين دانشمندان و آثارشان 
  ذکر شود:

  مؤلف  کتاب
  ابوالفضل گلپايگانى فرائد

 صدرالصدور استدالليه مختصر
  خاورىعبدالحميد اشراق  قاموس ايقان

 نقبائى بشارات کتب مقّدسه
 مؤلف نامعلوم بشارات

  عبدالحميد اشراق خاورى  جنّات النعيم
  آل احمد  تبيان و برهان

چهل نفر از اصحابشان امر فرمودند که هر يک "رساله   حضرت باب به
  ٢اثباتيه" در اثبات اين امر بنگارند.

نقل  درباره حضرت باب کتاب ايقاناحاديثى که حضرت بهاءاهلل در 
  اند، از جمله اينکه قائم موعود:  اند، شامل چند مطلب  فرموده

 شوند.  مانند رسول اکرم با احکام جديد ظاهر مى •
 دارند.  حقايق و اسرار بسيار بيان مى •
 اند.  هاشم  از نسل بنى •
 جوانند. •
 اند.  بيشتِر دشمنانشان از گروه پيشواياِن دين •
 ايشان مشکل است.براى اعراب ظهور و شناسائى  •
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گويد، علما و پيشوايان دينى ضد آنرا حقيقت   آنچه مهدى موعود مى •

 شمرند.  مى
قتل   گيرند. بسيارى از آنها به  پيروان ايشان مورد ظلم مردمان قرار مى •

 رسند.  مى
 قاتليِن پيرواِن ايشان از "اوالد عجم" هستند. •
 فقها و پيشوايان آن زمان شريرترين مردمانند. •
 دارند.  امرشان را اعالن مى ٦٠در سال  آن موعود •

  فرمايند:  بعد از ذکر احاديث فوق، حضرت بهاءاهلل مى
اين احاديث محکمه را که جميع ظاهر شده  مردم را مالحظه نما که هيچ ذکر

 تمّسک ،نيست احاديثى که صّحت و سقم آن معلوم ولکن آن ،نمايند  نمى
  ٣که چرا ظاهر نشد. اند  هجست آنها  به

صورت ظاهر تحّقق   فرمايند که اگر بعضى از روايات به  خاطرنشان مىسپس 
نپذيرند، مؤمنين نبايد مضطرب شوند، "بلکه حمل بر عدم ادراک خود 

بعضى   بپرسند. شايسته نيست کسى با اتّکاء به ٤نمايند...و از اهلش"
اهى و فيض و رحمت الهى ممنوع گ  آرواياِت مشکوک، خود را از اين 

  سازد.
طور که بارها در اين کتاب ذکر شده، هيچگاه پيامبران بر طبق انتظار   همان

هاى   ، سوء تفسيِر خبرها و بشارات کتابسبب انکاراند.   مردمان نيامده
نتايج سوء تفسير اين خبرها پى بريم، خوبست   آسمانى بوده. براى اينکه به

يدن آفتاب مثالى ذکر شود. ظهور پيامبران مانند طلوع آفتاب است. آيا در د
  

  تفصيل شرح   به قاموس ايقانرا در  کتاب ايقاندانشمند بهائى، عبدالحميد اشراق خاورى، احاديث
 اند.  داده
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مشکلى در ميان هست؟ آفتاب حدود يک مليون و سيصد هزار بار از زمين 
تواند صورت آنرا بپوشاند.   اى ابر مى  حال، تّکه  نبزرگتر است. با اي

انتظارات نادرست مردمان شباهت بسيار با آن تّکه ابر دارد. بکلّى نيروى 
ار نشانۀ درست ظاهر دارد. اگر پيامبرى با هز  بصيرت آنها را از کار باز مى

مردمان را از شناسائى باز تواند   مى تنهائى  به نادرست انتظارشود، آن يک 
بينند، اّما از ديدن آفتاِب   اى ابر مى  را مانند تّکه انتظارآن  دارد. مؤمنان

  مانند.  شکوه وعظمت فرستاده يزدان عاجز مى
 ١٣، جلد ظهور قائم  مرتبط به ترين مرجع احاديِث   براى شيعيان، مّهم

فارسى ترجمه شده.   ، تأليف مجلسى است. آن کتاب دوبار بهبحاراالنوار
براى اينکه نقش علما و پيشوايان شيعه را در رابطه با آئين بهائى بشناسيم، 

اين دستور که   اندازيم. به بحاراالنوارمقّدمه   الزم است نظرى مختصر به
  اند توّجه کنيد:  مترجم دّوم آن کتاب داده  اهلل بروجردى به  آيت

  اهلل بروجردى فرمودند:  آنگاه آيت
اند: "مجلسى   "شما کتب فرقه ضاله [بهائيان] را مطالعه کنيد. هرجا آنها نوشته

بحار [چنين] گويد..." شما در مقدمه کتاب يا در پاورقى توضيح دهيد  ١٣در 
 اين دليل و آن دليل ضعيف يا مجهول است،  که مطلب چنين نيست. و حديث به

 و گنگ سابق ترجمه يا اند،  کرده اضافه آن  به يا اند،  انداخته آنرا از يا چيزى
که آنها [بهائيان] ارائه   نامفهوم است و اصل حديث اين است، نه آن

  ٥دهند..."  مى

کنيد؟ احاديث، گفتار رسول   اهلل بروجردى چه استنباط مى  از دستورات آيت
هاى متعدد از   دارند و در کتاب اکرم و امامانند که بيش از هزار سال قدمت

قائم   اى از احاديث مرتبط به  مجموعه بحاراالنواراند.   قديم ضبط شده
  آورى و پخش شده.  موعود است که بيش از سيصد سال پيش جمع
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تفّکر پردازند.   خوانند بدون آنکه درباره آن به  بسيارى از مؤمنان مطلبى را مى

  پرسد:  از ما مىاين سبب است که قرآن مجيد بارها   به
  ۵٠سوره انعام، آيه   افال تتفکرون؟
  کنيد؟  آيا فکر نمى

بينيم چه   و به تفکر پردازيم  بهاهلل قدرى   شايسته است درباره دستور آيت
مقاصدى در طى آن گنجانده شده. آشکار است که هدف ايشان خنثى 
نمودن احاديثى است که در ظهور آئين بهائى تحّقق يافته. براى رسيدن 

وسيله آنها   آموزند تا به  پنج راه مى بحاراالنوارمترجم   اين مقصود، ايشان به  به
مترجم محترم دستور   اين احاديث کم شود. ايشان به  اعتماد شيعيان به

  آئين بهائى، بنويسند که:  دهند که در رابطه با احاديث مرتبط به  مى
 اين دليل و آن دليل آن حديث ضعيف يا مجهول است."  "به .١
 اند."  البى از آن حديث انداخته"مط .٢
 اند."  آن حديث اضافه نموده  "مطالبى به .٣
 "ترجمه قديم بحاراالنوار قابل اعتماد نيست" .٤
اصًال اين احاديث درست نيست: "اصل حديث اين است، نه آنکه   .۵

 دهند."  آنها ارائه مى

"حديث   دهند؟ آيا شباهتى به  اين سلسله دستورات چه کارى انجام مى
ندارند؟ کارى که از قديم ميان مسلمين معمول بوده؟ ايشان سازى" 

مسلمين بگو که "اصل اين حديث اين است، نه آنکه آنها ارائه   گويند به  مى
دهند. اگر اصل   را ارائه مى بحاراالنواردهند." بهائيان فقط احاديث   مى

است، پس "اصل" آن احاديث  بحاراالنواراحاديث آن نيست که در 
اين احاديث تنها در اختيار بهائيان است که مطالبى از آنها  کجاست؟ آيا
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آنها بيفزايند؟ آنچه باعث شگفتى است اين است که مترجم   بردارند يا به
اهلل در   بدون اينکه معناى نوشته خود را بداند، اين دستور تاريخى را از آيت

  مقدمه بحاراالنوار نگاشته است.

  ميان آمده، از جمله در اين آيه:  حريف بهدر قرآن مجيد چندين بار سخن از ت
  ٤١سوره مائده، آيه   .يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعهِ 

(گفتار الهى را غير از آنچه هست  کنند.  معناى گفتار را از مقصود خود خارج مى
  دهند.)  نشان مى

امامان تحريف گفتار رسول اکرم و   اهلل غير از دستور به  آيا دستورات آيت
  است؟

اهلل بروجردى   طرف بوده. آيت  بى بحاراالنواررسد که مترجم قبلِى   نظر مى  به
آموزند که در ترجمه احاديث مواظب باشد که تا   مترجم دّوِم اين کتاب مى  به

حد امکان معانى آنها را منحرف سازد تا با رويدادهاى آئين بهائى مطابق 
  کاران است:  گونه پنهان  نباشند. اين آيه قرآن وصف حاِل اين

.َيا اْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يَُبيُِّن لَُكْم َكِثيًرا مِّما ُكنتُْم تُْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب 
  ١۵سوره مائده، آيه   

پنهان سوى شما آمده تا بسيارى از حقايقى را که   اى اهل کتاب! پيامبر ما به
  .براى شما روشن سازد داشتيد  مى

تر از حّق و راستى، و آشکارتر از نادرستى   روزى فرا رسد که در آن، چيزى پنهان
  حضرت امير  ٦خدا و رسولش نباشد.  و دروغ بستن به

چون ميان مسلمين احاديث نقش مهّمى دارند، شايسته است نظر مختصرى 
بررسى اين  ،بنابر گفتار حضرت بهاءاهلل تحّقق آنها در اين آئين اندازيم.  به

  افزايند.  احاديث که با آيات قرآن سازگارند، بر اطمينان و ايقان ما مى
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١  

  قرآن  نظر مردمان به
که از روى حق و راستى خوانده —قدرتر از قرآن  نزد مردم آن زمان، کاالئى ِبى

نخواهد بود...انگار آنها پيشواى قرآن هستند، نه قرآن پيشوا و راهنماى —شود
  اميرحضرت   ٧آنها.

۲  
  دينى مردمان  بى

  حضرت امير  ٨رود.  چنان که تير از کمان بيرون مى  روند، آن  از دين بيرون مى

۳  
  اشاعۀ علم در عصر قائم

ان المؤمن فى الزمان القائم و هو بالمشرق ليرى اخاه الذى فى المغرب و کذا 
  امام صادق  ٩الذى فى المغرب يرى اخاه الذى فى المشرق.

چنين در   بيند. هم  اّما برادرش را در مغرب مى ،در مشرق استمؤمن در زمان قائم 
  بيند.  مغرب است و برادرش را در مشرق مى

٤  
  ميهن مهدِى موعود

  امام رضا   ١٠اهلل تبارک و تعالى...يمن بهذالدين على اوالد االعاجم.
  گذارد.  بر آنها منّت مى ،اوالد عجم  اين دين بهبا دادِن خداوند تبارک و تعالٰى...

  رسول اکرم  ١١آن دست يابند.  اگر دين در ستاره ثريّا باشد، مردانى از عجم به 

۵  
  ِب قائم موعودسَ نَ 

  ١٢المهدى من عترتى من ولد فاطمه.
  مهدى از نسل من و از اوالد فاطمه است.
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  ١٣اهلل ص القائم من ولدى...  قال رسول
  اهلل ص فرمودند: قائم از فرزندان من است...  رسول

٦  
  موعودسن قائم 

١٤و ان من اعظم البليه ان يخرج اليهم صاحبهم شابا و هم يحسبونه شيخًا کبيرا.

  امام صادق  
شود، در حالى که   ن جوانى ظاهر مىبزرگ اين است که قائم آنها در س مشکل

  مردمان انتظار دارند پير باشد.

٧  
  مّدت سلطنت قائم

  امام صادق  ١٥مّدت سلطنت قائم نوزده سال و چند ماه است.

هجرى قمرى در شيراز و حضرت بهاءاهلل، بعد  ۱۲٦۰حضرت باب در سال 
" خود را در بغداد امرهجرى قمرى " ۱۲۸۰سال و چند ماه، در سال  ۱۹از 

  اعالن فرمودند.
۸  
  هاى سياه  پرچم

اذا رأيتم رأيات السود قد اقبلت من خراسان فائتوها ولوحبوا على الثّلح فاّن فيها 
  رسول اکرم  ١٦خليفة اهلل المهدى.

استقبال   هاى سياه از جانب خراسان در حرکت است، به  بينيد که پرچم  هرگاه به
ها جانشين   آنها بشتابيد، حتّى اگر خود را روى برف بکشانيد، زيرا در زير آن پرچم

  خدا مهدى را خواهيد يافت.
تعداد مبارزان   نفر خواهند بود، به ٣١٣اصحاب حضرت مهدى عجل اهلل فرجه 

  امام باقر  ١٧بدر.جنگ 
  روايات پيش در دوران حضرت باب تحّقق يافت. بنابر مدارک تاريخى:
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حضرت باب] پس از چند روز اقامت در   جناب مّال حسين [نخستين مؤمن به

شهر مشهد رجوع نمود...ناگهان قاصد امينى از ساحت حضرت باب   اردوگاه به
ستاده بودند باو داد. آمد و عّمامه سبز آن حضرت را که براى مّال حسين فر

حضرت باب فرموده بودند که مّال حسين عّمامه سبز را بسر گذارد و از آن پس 
 سياه هاى  افراشتن پرچم خوانده شود و همراه با اصحاب با على سيّد جديد، بنام

از جزيرةالخضرا  مراد که نمايد، توّجه جزيرةالخضراء  به و در مالزمت جناب قّدوس
. مّال حسين در اجراى اوامر مبارک حضرت استيخ طبرسى مازندران و بقعه ش

هجرى  ١٢٦٤باب با دويست و دو تن از اصحاب در تاريخ نوزدهم شعبان 
شدند امر جديد را   قمرى عازم مازندران گرديد. آنها در ميان راه بهر نقطه وارد مى

پيوستند.   اصحاب مى  نمودند. در هر نقطه چند تن به  مردم آن محل ابالغ مى  به
قلعه شيخ طبرسى رسيدند و   در هر حال، اين رويه ادامه يافت تا اينکه اصحاب به

نفر بود، چنانچه در اين خصوص در تاريخ نبيل آمده  ٣١٣تعداد آنها در قلعه 
که جناِب قّدوس از عده   است: "عّده اصحاب...سيصد و سيزده نفر شد. وقتى

را حضرت رسول اکرم صلواةاهلل عليه اصحاب با خبر شدند فرمودند: جميع آنچه 
اند ظاهر و آشکار شده تا حّجت خداوند بر   مخصوص حضرت قائم موعود فرموده

دانند و خويش را مفّسر   تفسير شريعت اسالم مى  پيشوايان دين که خود را عالم به
  ١٨شمارند کامل گردد."  احاديث مى

۹  
  سرنوشت آذربايجان

بايجان (ماکو و چهريق) دور از حضرت باب در دو شهر از شهرهاى آذر
مردمان در دامنه کوه زندانى شدند، در تبريز محاکمه شدند، و در همان شهر 

خواستند ايشان را از دست   شهادت رسيدند. وقتى پيروان حضرت باب مى  به
هاى   کوه  آنها فرمودند: "  دشمنان رها سازند، نپذيرفتند. در پاسخ به

شهادت رسند.   ير چنان بود که آن موعود بهآذربايجان هم حّقى دارند." تقد
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توانست مانع آن شود. حضرت صادق اين رويداد را چنين   هيچ چيزى نمى
  بينى فرمودند:  پيش

  ١٩البد لنا من اذربيجان ما ال يقوم لها شيئ.
تواند   را نمى  چيز جلوى آن  شود که هيچ  رويدادى واقع مى آذربايجانبراى ما در 

  بگيرد.

پيشواى مذهبى، کريم خان کرمانى، از دشمنان سرسخت آئين بهائى، در 
درباره يکى از مجتهدين که حکم شهادت حضرت باب  ارشادالعوامکتاب 

  نويسد:  چنين مى—مال محمد ممقانى—را امضاء نمود
باب کرده گفت: اين   اش رو به  خانه  مال محمد ممقانى بعد از ورود باب به

خط شماست يا نه؟ باب نگاهى کرد و گفت: بله اينها   مجموعه کتب و صحف به
صحت مضامين اينها مقر و معترفى   خط من است. ممقانى گفت: به  مال من و به

همه اينها مقر و معترفم. باز   يا نه؟ آيا اينها درست است؟ باب گفت: بلى به
مان گوئيد ه  عقيده قائميّت خود باقى هستيد و مى  ممقانى اظهار کرد: آيا شما به

منتظر موعود يعنى قائم مشهور و معروف آل محّمد شمائيد؟ باب گفت: بلى من 
موجب اين اعتراف صريح قتل   همانم که شما منتظرش هستيد. ممقانى گفت: به

  ٢٠شما واجب است.

۱۰  
  مرکز جهانى بهائى

  المقّدس  در بيت
بعضى از رّديه نويسان، تأسيس مرکز جهانى بهائى را در خاک اسرائيل 

دهند، غافل از آنکه اين واقعه مرتبط   سياست ممالک اجنبى رابطه مى  به
اى از جهان که در قرآن متبرک   سياست و نقشه الهى است. زيرا تنها ناحيه  به

—شده، اطراف مسجد اقصى در شهر اورشليم است. مرکز جهانى بهائى
  کيلومتر از شهر اورشليم قرار دارد: ١۵٨فاصله   به—شهر حيفا
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الِذي اْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَى اْلَمْسِجِد االْقَصى الِذي ُسْبَحاَن 

ِميُع الَبِصيرُ  ُه ُهَو السن١سوره بنى اسرائيل، آيه   .َباَرْكَنا َحْولَُه ِلنُِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ا  
مسجد   ا از مسجدالحرام بهپروردگارى که بنده خود [رسول اکرم] ر  ستايش و درود به

آن   هاى خود را به  تا نشانه ايم  اطرافش را متبرک ساختهمسجدى که —اقصى برد
  بنمائيم. پروردگار شنوا و بيناست.

اى   " رمزى پنهان است. چه نشانهآن بنمائيم  هاى خود را به  نشانهدر جملۀ "
شد، وجود پيامبر اکرم متبرک   بهتر از اين: همانطور که مسجد اقصى به

وسيله پيامبرى ديگر متبرک خواهد شد. نظر   نواحى اطراف آن بار ديگر به
آن زمين متبرک در احاديث نيز تأييد شده، از جمله در   خاص پروردگار به

  اين گفتار از بحاراالنوار:
خيرالمساکن يومئذ بيت المقّدس ليأتين زمان على النّاس يتمنّى احدهم انّه من 

  ٢١سّکانه.
المقّدس است. زمانى   بيت زماِن ظهور] بهترين جاى زندگى دردر آن موقع [

  المقّدس باشد.  خواهد رسيد که هر يک از مردمان آرزو نمايد که از ساکنين بيت

بسيارى از مؤمنين، پس از زيارت مرکز جهانى اين آئين در شهر حيفا و قبلۀ 
"مسجد  سفرى بهياد "َسَفِر معراج"   روند و به  اورشليم مى  اهل بها در عّکا، به

  جويند.   کنند و از آن خاک پاک تبرک مى  اقصى" مى
بينِى   رّديه نويسان همچنين بايد بدانند که مردمانى مانند خودشان، پيش

حکم و همکارِى دو پادشاه   تحّقق رساندند. زيرا حضرت بهاءاهلل به  قرآن را به
سرزمين تبعيد آن   به—سلطان عبدالعزيز و ناصرالدين شاه—مستبِد مسلمان
خواست خودشان. در بين هزارها شهر، چرا شهر گمنام و خرابى   شدند، نه به

مانند عّکا بر سر زبان انبياء آمد و مورد ستايش آنها قرار گرفت؟ طهران کجا، 
  عّکا کجا؟



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٦٠  

دهد و سپس   خبر مى عّکا  ابِن عربى نيز در فتوحات مکيه از ورود موعود به
 کند:  طابق آيات قرآن است اشاره مىهدف ايشان که دقيقًا م  به

يقيم الدين و ينفخ الروح فى االسالم. يعز اهلل به االسالم بعد ذلّه و يحييه بعد …
  ٢٢موته.

دمد. بعد از   دارد و روح زندگانى را در کالبد اسالم مى  ...[حقيقت] دين را برپا مى
  دهد.  بخشد، و بعد از مرگش باو حيات مى  ذلّتش باو عّزت مى

شدن روح زندگانى از همه اّمتها، بارها در قرآن تأکيد و تکرار شده. جدا 
  چه دليل اّمت اسالم از اين قانون ابدى مستثنا است؟  به

  ٣٤سوره اعراف، آيه   .َوِلُكلِّ امٍة اَجلٌ 
  هر اّمتى با اجل روبروست.

ستايند بسيارند، از جمله اين حديث که در   احاديثى که شهر عکا را مى
چاپ رسيده و حضرت بهاءاهلل نيز نقل   " به نام "فضائل عّکا  اى به  جزوه
  اند:  فرموده

  ٢٣.اءطوبى لمن زار عّکاء و طوبى لمن زار زائر عکّ 
حال کسى که زائر عّکا را   حال کسى که عّکا را زيارت کند و خوشا به  خوشا به

  زيارت کند.

١١  
  کشتار پيروان قائم

  دست ايرانيانب
مؤمنين   و بسيارى از آيات ديگر درباره ظلم به کتاب ايقانحضرت بهاءاهلل در 
  گويند:  اين آئين سخن مى

  
  ،مزرعه عکا، مهمانخانه ةااللهيهبمرج عکا فى المأداينطور وصف شده:  عّکادر روايت ابن عربى :

در اين شهر گمنام که کمتر کسى نام آنرا شنيده، "طعام آسمانى"  خدا يا "محّل ضيافت خدا."
  يعنى آيات الهى براى مردمان نازل شده و در سراسر جهان منتشر گشته.
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واليات و شهرها گردانيدند، بعضى را   هبلدى ايشان را اسير نموده و ب در هر

  ٢٤سوختند.

  آورند:  سپس اين حديث را شاهد مى
  ٢٥َيقتُلُُهم اَوالُد الَعَجم. َمن َيقتُلُُهْم؟ قاَل: قُلُت:

  کشد؟ فرمود: فرزندان عجم.  کسى آنها را مىگفتم: چه 

١٢  
  اختالف نظر در مورد قائم

  ١١٠سوره هود، آيه   .َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفاْختُِلَف ِفيهِ 
  موسى کتاب داديم. در مورد آن، مردمان گرفتار اختالف شدند.  ما به

  امام محّمد باقر در تفسير آيه فوق فرمودند:
کما اختلفت هذه االمه فى الکتاب و سيختلفون فى الکتاب الذى قال اختلفوا 

  ٢٦مع القائم الذى يأتيهم به حتى ينکره ناس کثير.
چنين در   اختالف پرداختند، و هم  اختالف پرداختند، همانطور که اين امت به  به

اختالف خواهند پرداخت. بسيارى از مردمان او را انکار   آورد به  کتابى که قائم مى
  د نمود.خواهن

١٣  
  قائم  رفتار مردم نسبت به

ايستند که در جهالت و نادانى از   چون قائم قيام نمايد، مردمانى در برابرش مى
ترند...قائم ما   جّهاِل عصر جاهليت که در برابر رسول خدا ص ايستادند، پيش

نمايد که مردمان کتاب خدا را بنابر عقايد باطل خود سوء   (ع) هنگامى قيام مى
  امام صادق  ٢٧کنند.  مىتفسير 
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  ٢٨پندارند.  دينان چون خبر ظهور قائم آل محّمد را بشنوند، آنرا افسانه مى  بى
  امام صادق  

۱۴  
  رفتار فقها و پيشوايانِ 

  قائم موعودزمان با 
دست مهدى   بندند و اگر شمشير به  قتلش مى  آنگاه که او ظهور کند، فقها کمر به

  ٢٩شود.  فتواى فقها کشته مى  نباشد، به
يظهر من بنى هاشم صبى ذو احکام جديده فيدعو الناس و لم يجبه احد و اکثر 
اعدائه العلماء فاذا حکم بشيى لم يطيعوه و يقولون هذا خالف ما عندنا من ائمة 

  ٣٠الدين.
پردازد، اّما   دعوت مردمان مى  شود با احکام جديد. به  هاشم جوانى ظاهر مى  از بنى

بيشتر دشمنانش از گروه پيشوايان هستند. و چون پذيرد.   کسى دعوت او را نمى
حکمى بفرمايد، اطاعت نخواهند نمود و در پاسخ خواهند گفت: اين مخالف 

  اند.  است با آنچه پيشوايان دين بما آموخته

  ٣١المتفّقهون. من ان اکثر ما يرد عليه
  شود از فقها است.  بيشتر آنچه بر او وارد مى

  ٣٢لعلما.يخالف فى غالب احکامه مذاهب ا
  .هاى علماى مذهبى است  مخالف رسوم و روشبيشتر احکامش 

اثبات رسانند، زيرا بر درستى و   توانند آئينى را به  تنهائى نمى  احاديث به
توان يقين داشت. اّما اگر با آيات قرآن سازگار باشند،   نادرستى آنها نمى

ان ما اند، بر درجه اطمينان و ايق  همانطور که حضرت بهاءاهلل فرموده
  اين سبب است.  افزايند. ذکر احاديث در اين فصل تنها به  مى
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

د و يکه د  ىکوست کسين .دايدانائى هو نائى از آسمانيامروز آفتاب ب !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣.داريروزگار پد نيش گفته شد در ايپ آنچه از .شناخت

الهى...مسطور و مستور بود در اين يوم ظاهر و مشهود آنچه در جميع کتب 
مگر آنکه از روى هوٰى تکلم  ،است. از براى احدى عذرى باقى نمانده و نيست

  حضرت بهاءاهلل  ٣٤نمايد.

فواهلل هذا لم يکن من عندى بل من لدن من ارسلنى بالحق و جعلنى رحمة على 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٥العالمين.

حق مرا فرستاده   از من نيست. از جانب کسى است که به خدا سوگند! اين آئين  به
  و منشاء فضل و رحمت يزدان براى عالميان ساخته.

هرگز بر  ،نفسى امرى فوت شودانوار آفتاب حقيقت که اگر اليوم از   قسم به
حضرت بهاءاهلل  ٣٦.مؤّيد نشود نآتدارک 



  
 



 

 

  
  بخش هشتم

  معناى قيامت و ساعت
  

  شامل سه فصل:
 زندگانى معنوى .۱

 معناى قيامت و ساعت .۲
 آيات قرآن دربارۀ "قيامت" و "ساعت" .۳

  
ياد   هپس ب .ياد يزدان پژمرده  و دل بىروان مرده است   بى اى بندگان! تن

 دشمن شما چيزهاى شما است که .و از دشمن بپرهيزيد بياميزيددوست 
 .ايد  را بآن آلوده ايد و جان  ايد و نگاه داشته  خواهش خود آن را يافته  هب

زبان براى گواهى يزدان  .پاکيزه داريد آن را ،جان براى ياد جانان است
  حضرت بهاءاهلل  ١.اد گمراهان مياالئيدي  بهآن را ، است

من ايمان آورد، زندگى يابد...و هر   منم رستاخيز و زندگى! هر کس به
  من معتقد باشد، هرگز نميرد.  کس زندگى يابد و به

)٢۵-٢٦، آيات ١١نجيل يوحنا، فصل احضرت مسيح (  



 

 



 

 

  
١٨  

  
  معنوى نىزندگا

اى بندگان! نه هر تن داراى روان است، و نه هر كالبد داراى جان. امروز داراى 
  حضرت بهاءاهلل  ٢جانان نموده. كوِى  جان آهنِگ   هروان تنى است كه ب

ترا بيابند اى توانا! ناتوانان را توانائى بخش و مردگان را زندگى عطا فرما، شايد 
  حضرت بهاءاهلل  ٣اهيت راه يابند.گ  آدرياى   و به
حّد وافر بكار رفته.   ههاى "متشابه" ب  هواژ ،ديگر و آثار آسمانِى  مجيد در قرآن
از فهم گفتار الهى عاجزيم. يك  ،ها توّجه نكنيم  همعناى باطنى اين واژ  هاگر ب

ا بوده و هست. ه  هيزدان، سوء تفسير اين واژ پيامبراِن  سبب مهم انكارِ 
نمونه بعد توّجه كنيد. در اين گفتار، منظور از زندگى، زندگى معنوى   هب

  است، اّما از واژه "معنوى" خبرى نيست:
حيات باقيه بخشد و باقى دارد و مايۀ زندگى عنايت باقى بود تا  آمد آن كسى كه

  حضرت بهاءاهلل  ٤فرمايد.
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ماست، نه و تکامل معنوى هدف اصلى پيامبران سعادت و بقاى روح 
اگر از عمر دراز برخوردار باشيم، اّما از  هسالمت و بقاى جسم ما. چه فايد

جاويدان" باشيم؟ سبب آمدن  اگر "جانورِ  هنبريم؟ چه فايد اى  انسانيت بهره
در  ا رقابت با آنها نيست. زيرا آنهااين دنيا تقليد از جانوران ي  هما ب

. هدف ما كسب كماالت ندا  نمونۀ كامل، "حيوانيت" بدون هّمت و زحمت
هدف  اين  همراتب حيوانى. رسيدن ب  هانسانى است، نه سقوط ب فضائلو 

پذير   امكان گوى خداست،  بزرگ، بدون شناختن موعود زمان كه سخن
  نيست.

جانان را در اين بامداد نيافت از مردگان  هر يك از مردمان جهان كه بوى خوشِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٥محسوب.

معناى معنوى يا "متشابه" بارها   ه، "مردن" و "زندگى يافتن" بيات الهىدر آ
  بكار رفته:

نَما   ٣٢سوره مائده، آيه   .اْحَيا الناَس َجِميًعا َمْن اْحَياَها َفَكا
  .نموده، انگار عالمى را زنده نمايدرا زنده  )را نفسى( آنرا هر كس

  ۵٦سوره بقره، آيه   .ُكْم لََعلُكْم َتْشُكرُونَ ثُم َبَعْثَناُكم مِّن َبْعِد َمْوتِ 
  جاى آوريد.از مرگ بر انگيختيم، شايد شکر ب سپس شما را پس

ْحَياُكْم ثُم يُِميتُُكْم ثُم يُْحِييُكْم ثُم الَْيِه تُْرَجُعونَ  ِه َوُكنتُْم اْمَواتًا َفا .َكْيَف َتْكُفرُوَن ِبالل
  ٢٨سوره بقره، آيه   

ورزيد؟ مرده بوديد، شما را زنده نمود. سپس زندگى را از   خدا کفر مى  بهچگونه 
  سوى اوست.  بخشد. بازگشت شما به  شما مى  گيرد و بار ديگر زندگى به  شما مى

َعاء اَذا َولْوا ُمْدِبِرينَ  الد م َك َال تُْسِمُع اْلَمْوَتى َوَال تُْسِمُع الصننَت ِبَهاِدي  اَوَما ا
  .ِي َعن َضَاللَِتِهْم ان تُْسِمُع اال َمن يُْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم مْسِلُمونَ اْلُعمْ 

  ٨٠- ٨١سوره نمل، آيات   
ند، بتا  دعوت تو روى برمى  پاسخ به ازتوانى مردگان و کران را که   يقين تو نمى  به

  شوند.  مى تسليم پروردگار برابر در و آورند  مى ايمان ما آيات  به که  آنان مگر شنوا کنى.
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  ١٣سوره اعلى، آيه   .َال َيُموُت ِفيَها َوَال َيْحَيى
در آنجا (دوزخ)، نه بميرد (تا راحت شود) و نه زنده ماند (تا از زندگانى جاودانى 

  بهره برد).

  فرمودند: شانيكى از پيروان  هحضرت مسيح ب
  دفن كنند.هاى جسمانى) را   هها (مرد  همرد ،هاى معنوى)  هها (مرد  هبگذار مرد

  ٦٠، آيه ٦لوقا، فصل   
زندگانى جاودانى   آئين يزدان، به  خاطر ايمان به  ، عموى رسول اکرم، بهحمزه

  دست يافت. اين آيه در وصف حال اوست:
ْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي الناِس َكَمن مَثلُُه ِفي  لَُماِت اَو َمن َكاَن َمْيًتا َفا الظ

  ١٢٢سوره انعام، آيه   .لَْيَس ِبَخاِرٍج مِّْنَها
پرتو   هآيا كسى كه مرده بود و ما او را زنده نموديم و نورى در برابرش قرار داديم تا ب

آن بين مردمان راه رود، مانند كسى است كه در تاريكى باشد و راهى از آن 
  خارج نيابد؟  هب

گام برداشتن در راه روشن تشبيه شده، و   هب در آيه پيش، زندگانى تازه يافتن،
زندانى شدن در محيطى تاريك و تنگ. بنابر آيه بعد،   هب ،ايمان ماندن  ىب

  گفتند:  ىمسلمين م  هآئين اسالم، از روى تمسخر ب منكريِن 
  ۵ آيه رعد، رهسو  ...ُكنا تَُراًبا أِنا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد اْولَـَِٔك الِذيَن َكَفرُوْا ِبرَبِِّهمْ 

  اند.  حقيقت و خدا منكر مردمان اين شديم؟ آفريده نو از آيا ما خاك بوديم و

بديهى است منكرين خاك نبودند، و زندگانى تازه نيافته بودند، با اينحال 
شدند. زيرا از   ىآميز متوّسل م  همسخر اين سخناِن   هبراى تحقير گفتار يزدان، ب

اسالم بگرود، زندگى تازه   ههر كس بشنيدند كه   ىاسالم م  همؤمنين ب
  يابد.  ىم

كند و روحى تازه   ىظهور پيامبران يزدان، بهارى معنوى در جهان آغاز م
اين  گاهى، مختارند كه مقدمِ   آبستر ناكامى و نا دمد. خفتگاِن   ىها م  جان  هب
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شور و شعف آيند، و يا در همان زمستان   هالهى را گرامى دارند و ب بهارِ 
  خبرى بخسبند و بنالند.  ىدر بستر ب تاريكى و غم

الربيع الذى زين بطرازه الفردوس ولن يعقبه الخريف فى ابد  هذا اهللقل ت
  حضرت بهاءاهلل  ٦االٓبدين.
آن زينت يافته، بهارى   هخدا سوگند، اين بهارى است كه بهشت برين ب  هبگو! ب

  جاودان كه هرگز خزان نشود.

آورد.   ىگلزار و مرغزار م  هها ب  هان را از النها را بيدار و جانور  هگيا ،فصل بهار
شود، براى مردمان   ىپروردگار آغاز م اّما بهار معنوى كه با ظهور پيامبران تازۀ

استقبال   هآورد. بعضى از آنها با كمال شوق و شعف ب  ىبار م  هنتايج گوناگون ب
ناديده ديگر نوروز را  گويند. بعضى  ىيت منروند، و ورودش را ته  ىنو م فصل

اين گمان كه زمستان پايان نيافته، و   هبرند، ب  ىگيرند و فروردين را از ياد م  ىم
سرماى زمستان   هاى ديگر از مردمان، چنان ب  هاى آغاز نگشته. دست  هسال تاز
يارى يكديگر   هافتند، و ب  ىترس و لرز م  هبهار ب رسيدِن  اند كه از خبرِ   هخو گرفت

پر  گر جهان را بگيرند، و چهرۀ ، آن آرايشكوشند كه جلوى آن فصل زيبا  ىم
انگيز   شكوه بهار را با آنهمه ابهت و عظمت و جالل با افكار سرد و مالل

  پوشانند.  هخود ب
العالم من نفحات الوحى و اظهرنا ربيع المعانى والقوم اكثرهم  انا جددنا
  حضرت بهاءاهلل  ٧اليفقهون.

ظهور   همعنوى را ب معانِى  بهارِ  ما جهان را از نسيم خوش وحى زنده ساختيم و
  خبرند.  ىآورديم، اّما بيشتر مردمان ب

گويند و روح خود را   ىيت منبنابر گفتار پيامبران، مردمانى كه مقدم بهار را ته
يابند، و در دو جهان از   ىسازند، زندگانى تازه م  ىغرق شكوه و شادى آن م

  روند.  ىشمار م  هزندگان ب
  ٨المؤمن حى فى الدارين.

  مؤمن در دو جهان زنده است.
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انه حى باق  اهللالظهور االعظم اليفقده الموت لعمر  فى هذا اهللان الذى آمن ب
  حضرت بهاءاهلل  ٩المنيع. العزيز اهللفى ملكوت 
خدا   هخدا در اين ظهور بزرگ ايمان آورد، مرگ بر او حاكم نيست. ب  ههر كس ب
  پروردگار عزيز و منيع زنده و باقى است. او در ملكوِت  !سوگند

نداى  از شنيدِن  راه راستى بپوشاند، گوش هر كس در اين دنيا چشم از ديدِن 
او نگشايد، در "روز رستاخيز" كه  ستايش فرستادۀ  هيزدان باز دارد، و زبان ب

  حساب آيد.  ههم در اين دنياست و هم در آن دنيا، كور و كر و الل ب
َوَنْحُشرُُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعلَى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا ... َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن يُْضِللْ َوَمن َيْهِد اهللُ
  ٩٧، آيه اسرائيل  بنىسوره   .َوبُْكًما َوُصما

هر كه را پروردگار هدايت نمايد، هدايت يافته. و هر كه را گمراه نمايد...روحش 
  برانگيزاند.كور و كر و الل  را در "روز رستاخيز"

  ٧٢اسرائيل، آيه   سوره بنى  ...َوَمن َكاَن ِفي َهـِذِه اْعَمى َفُهَو ِفي االِٓخَرِة اْعَمى
  هر که در اين دنيا نابيناست، در دنيا ديگر نيز نابيناست...

َواْعلَُموْا ان اهللَ  َيا ايَها الِذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيبُوْا ِللِّه َوِللرُسوِل اَذا َدَعاُكم ِلَما يُْحِييُكمْ 
  ٢٤سوره انفال، آيه   .َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوانُه الَْيِه تُْحَشرُونَ 

 آنچه مايه زندگانى است  بهاش شما را   اى مؤمنان! هنگامى که پروردگار و فرستاده
[سرانجام] يقين خداوند ميان انسان و قلبش قرار دارد.   خواند، اجابت کنيد. به  مى

  شويد.  در پيشگاه او جمع مى

بيند چه کسانى اليق   خداوند در قلب ما پيوسته "حائل" و حاضر است تا به
بخشد که قدر   کسانى مى  را تنها بهآنايمانند. هديه ايمان در دست اوست. 

مردم نااليق را از اين  پروردگاربدانند.  اين احسان و بخشش جاودان را
  دارد.  افتخار باز مى

خدا و دوزخ يعنى   نزديکى" به""بهشت" يعنى  بنابر تعاليم آئين بهائى
شادى زيستن،   عبارت ديگر، بهشت يعنى به  "جدائى يا دورى" از خدا. به
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ها سوختن و ساختن. واژۀ "نار" يا   دوزخ يعنى در غم دورى از منشأ شادى
  احساسات درونى ماست، نه سوختن جسم ما.  مرتبط به آتش

که  [دورى] عدامکنه بُ  ...وصل که اصل جنّت و أعلى الجنان استرب و مقام قُ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠.و حقيقت نفى است اصل نار

كسب گوهر ايمان و زندگانى معنوى است.  ،اين جهان  ههدف ما از آمدن ب
بنابر شهادت يزدان، مردمانى كه قدر زمان را نشناسند، و در فصل زود گذر 

اين   هنصيب نبرند، گويى هرگز ب جاودانى بهارِ  پرورِ  جان زندگانى، از نسيمِ 
اند، و از گلزار پر برگ و بار   هنشنيد را اند، آواز بلبالن آسمانى  هجهان نيامد
اى است درمانده و   هاند. داستان آنها داستان گرسن  هفى نبسترْ زندگانى َط 

 هاى  هميو  هب نگريستن جاىخوشگوار نشسته، و ب خسته كه در باغى پر از ميوۀ
 ،خواست خود  هزمين بسته، و ب  هها، چشمش را ب  هشيرين در البالى شاخ

نصيب ساخته. پس عاشقان بهار، دو   ىخود را از آنهمه نعمت و مرحمت ب
 ديگر در جهان ديگر. اّما يابند: يك بار در اين جهان و بار  ىبار زندگى م

  ميرند.  ىمانند، و مرده م  ىزمستان، مرده م طالباِن 
 يزدان، مأواى زندگان در دو جهان بهشت برين است، و كاشانۀبنابر شهادت 

مردگان در دو جهان دوزخ آتشين. ارادۀ يزدان پيوسته بر اين بوده و هست كه 
اند و از آمدن   هزمستان پيوست  هبرسد. هم آنان كه ب دخو آرماِن   ههر انسانى ب

عاشق آرزوى خود دست يابند، و هم آنان كه   هخسته، ب بهار نگران و دل
  كنند.  ىشمارى م  بهارند و در انتظارش ساعت

خواهد،   ىم بندگانش همۀ براى را بهار است. تر  مهربان مهربانى هر از زدان،ي
  خواند:  ىبهشت برين م  هو همه را ب

َالمِ  لَى َداِر الس٢۵سوره يونس، آيه   .َواهللُ َيْدُعو ا  
  كند.  ى" دعوت مخانۀ آرامش و صفا"  پروردگار مردمان را به
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الوعد بالحق فاسرعوا الى رضوان الذى كان الوجه فيه مضيئا  يا قوم قد...جاء
  حضرت بهاءاهلل  ١١.اهللاياكم ان ال تحرموا انفسكم و عيونكم عن لقاء

سوى بهشتى كه چهرۀ خدا در آن   هانجام رسيده. ب  هوعدۀ يزدان ب...اى مردمان!
 پروردگار باز روى ديدارِ  از را خود ديدگان و را خود نفوس مبادا تابان است بشتابيد.

  داريد.
دارد که کّل با   خداوند در هر حال غنى بوده از خلق خود، و دوست داشته و مى

  حضرت باب  ١٢منتهاى ُحّب در جنّات او متصاعد گردند.

و  "خانۀ آرامش راهِ  دادپرور، آفرينندۀ آن عدالت، و انصاف منشور اّما بنابر
 جشن اين در كه نمايد  ىم كسانى  هب تنها را انو جن صفا" و "باِغ رضوان"

  دعوت موعودش از دل و جان پاسخ گويند:  هآسمانى، ب
  ٢۵سوره يونس، آيه   .َوَيْهِدي َمن َيَشاء الَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم 

  نمايد.  ىبهر كه بخواهد، راه راست را م

 فرض كنيد جشن پر شكوهى داشتيد، و از روى لطف و صفا گروهى از مردم
آن جشن بزرگ دعوت نموديد. گروهى از   هرايگان ب  هنا اميد و پريشان را ب

 ،مدعوين، دعوت شما را از روى دل و جان پذيرفتند، اّما گروهى ديگر
شما و   هختند، در اذيت و آزار باشما را از روى تحقير بر زمين اند نامۀ دعوت

كشتن شما و  داستان شدند، و حتّى در پر شكوه شما هم جشِن  بر هم زدنِ 
كرديد؟ آيا بار ديگر آن   ىمهمانان عزيز شما كوشيدند. با اين مردمان چه م

آفرينش، تنها  خوانديد؟ بنابر نقشۀ  ىجشن ديگر م  هظالمان قدر ناشناس را ب
برند كه عاشق بهار باشند، نه دشمن   ىكسانى از زيبايى و صفاى بهار بهره م

خواهند براى خود برگزينند.   ىكه م بهار. مردمان آزادند كه هر راهى و هدفى
  اگر اين امتياز را نداشتند، انسان نبودند.

شمرند. بلبالن شيدا با   ىناچار همه مقدم سال نو را گرامى م  هجانوران ب
ها اسرار عشق در   هدهند، با شكوف  ىنزديك شدن بهار، اختيار از دست م
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 طّراِح   هسرايند، و ب  ىنهند، با شور و شعف بسيار، شب و روز سرود م  ىميان م
  فرستند.  ىها درود م  ىآنهمه زيباي

نشين از ما دعوت  بينيد در اين گفتار، يزدان مهربان با چه زبانى زيبا و دل  هب
خبرى قدم بيرون گذاريم و از   ىغفلت و ب كند كه تا فرصت داريم از كلبۀ  ىم

  باران بهارى تازه و خّرم شويم:
م فزا از باران نيسان يزدانى تازه و خرّ  بهار جاناى بندگان! سزاوار اينكه در اين 

شويد. خورشيد بزرگى پرتو افكنده، و ابر بخشش سايه گسترده. با بهره كسى كه 
  حضرت بهاءاهلل  ١٣بشناخت. بهره نساخت، و دوست را در اين جامه  ىخود را ب

بهارى معنوى  پرده از روى برداشته،آمدن بهار تازگى ندارد. هر پيامبرى كه 
 كه پيامبرى هر كرده. پا ها آغاز نموده و رستاخيزى بزرگ در جهان بر  ر جاند

زندگانى را  سرشارِ  مردمان آزادى داده كه جامِ   هعالم نهاده، ب عرصۀ  هب قدم
آن  خود را ناديده انگارند و از پذيرشِ  بپذيرند و بنوشند، و يا تشنگى روِح 

  جام آسمانى امتناع ورزند:
  رايگان ببرد.  هآيد، آب زندگانى را ب  ىبيايد. و هر كس مهر كس تشنه است 

  )١٧، آيه ٢٢حضرت مسيح (مكاشفات يوحنا، فصل   
  دين در نظر يزدان "مرده" است:  ىب انساِن 

  ٢٠-٢١ اتسوره نحل، آي  .اْمواٌت َغْيرُ اْحَياء...َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ
  اند.  محروم زندگى روح از و اند  همرد...پذيرند  ىم معبودى خدا جز كه مردمانى

  ايمان بود:  هدر زمان حضرت مسيح نيز، زندگى يافتن مرتبط ب
  هرگز نميرد....من ايمان آورد  همنم "قيامت" و زندگى. هر كس ب

  ٢۵- ٢٦ات ، آي١١انجيل يوحنا، فصل   
  در اين عصر نيز چنين است:
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دهد، بشتابيد و بنوشيد.   ىدست بخشش يزدانى آب زندگانى م !بگو اى مردگان
١٤هر كه امروز زنده شد، هرگز نميرد، و هر كه امروز مرد، هرگز زندگى نيابد.

  حضرت بهاءاهلل  
وجه   هيچ  طور که ديديم، هر اّمتى با اجل روبروست، در اين رويداد به  همان

که حتى يک قدرى اين مرگ حتمى و مشخص است   استثنائى نيست. به
  افتد:  ساعت پيش يا پس نمى

ِخرُوَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ    ٤٩سوره يونس، آيه   .ِلُكلِّ امٍة اَجٌل اَذا َجاء اَجلُُهْم َفَال َيْسَتا
هنگام مردن آنها فرا رسد، حتى يک ساعت  ههر اّمتى با مرگ روبروست. هر گا
  تأّخر يا تقّدم در آن ممکن نيست.

اَولَْم َيْهِد ِللِذيَن َيِرثُوَن االْرَض ِمن َبْعِد اْهِلَها ان لْو َنَشاء اَصْبَناُهم ِبُذنُوِبِهْم َوَنْطَبُع 
  ١٠٠سوره اعراف، آيه   .َعلَى قُلُوِبِهْم َفُهْم َال َيْسَمُعونَ 

، روشن برند  ارث مى  آيا بر آنان که زمين را بعد از "اهِل آن" [صاحبان پيشين آن] به
خاطر گناهانشان هالک خواهيم نمود و بر   نيست که اگر بخواهيم، آنها را به

  ؟هايشان مهر خواهيم زد تا ديگر نشنوند  دل

هالک معنوى است. زيرا پس از مرگ   آشکار است که اين آيه مرتبط به
جسم، مهر زدن بر قلب و کر شدن مفهومى ندارد. در هر عصرى گروهى از 

عرصه   . هنگامى که پيامبر تازه قدم بهيزدانندمردمان، وارثان فضل و بخشش 
دهند و   آئين پيشين، اين ارث معنوى را از دست مى  نهد، مؤمنين به  ظهور مى

" روح ايمانشوند، زيرا از "  بنابر آيه فوق هالک مى اگر آن موعود را نپذيرند،
ماند. هنگام ظهور رسول اکرم، اين ارث در دست   اثرى در آنها باقى نمى

ديد را جمسيحيان بود. در عصر ما اين ارث از آِن مسلمين است. اگر موعود 
  دهند.  بپذيرند، بار ديگر اين ارث از آِن آنهاست، واّال آنرا از دست مى

خداست. مجازات چنين توهين   هترين توهين ب  موعود خدا، بزرگ انكارِ 
بزرگى چيست؟ بنابر حكم و حكمت يزدان، مجازات عادالنه، محروم 
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ماندن از زندگانى معنوى و دور ماندن از الطاف و مراحم الهى است. آيا 
  توان تصّور نمود؟  ىم از اين تر  هبراى آن توهين، مجازاتى عادالن

توانايى خود  در خورِ  را مسئوليتى يعنى چه؟ عدالت يعنى بارِ بينيم عدالت   هب
برداشتن. هر انسانى بايد اين بار را بردارد. اين حكم محكم خداست. 
معافيت از اين مسئوليت براى احدى ممكن نيست. هر چه اين بار بيشتر 

ين تر  سنگين است. بيشتر نيز آن نپذيرفتِن  مجازاِت  و پذيرفتن، پاداشِ  باشد،
  بارها بر دوش پيشوايان است. اگر جز اين باشد، عدالتى در كار نيست.

  ٤٢سوره اعراف، آيه   .َال نَُكلُِّف َنْفًسا اال ُوْسَعَها
  دهيم.  ىاو وظيفه يا تكليفى نم  هما بيش از توانايى كسى ب

ورزيم و از مرگ و مردگان   زندگانى کوتاه خود در اين دنيا عشق مى  ما به
" آنطور که بايد و شايد مرگ جاودانىکاِه "  عواقب جان  اّما بههراس داريم، 

اهيم که گ  آشمريم. آيا   انديشيم. ما کشتن يک انسان را جنايت مى  نمى
" بازداشتن جنايتى است بزرگ، حتى روح ايمانمردمان را از کسب "

تر از گرفتن جانشان؟ چه بسا زنان و مردانى که مانع ايمان همسرشان   بزرگ
اند. چه   چه ظلمى بزرگ دست زده  شوند، غافل از آنکه به  فرزندانشان مىيا 

دارند، غافل   " باز مىخبر بزرگبسا پيشوايانى که پيروانشان را از جستجوى "
  تر از آن تصّور نتوان نمود.  اند که بزرگ  گناهى خود را آلوده  از آنکه به

م عن قتل الجسديّة و لذا ًا اعظضالموت اال يمانيّة اعظم من موت الّظاهريّة...اي
  حضرت بهاءاهلل  ١٥يجرى على هذا القاتل حکم القصاص.

قتل است...و همچنين عواقب " "مرگ جسمانىتر از "  " وخيممرگ ايمانىعواقب "
است. بنابراين، بر چنين قاتلى، حکم قصاص  "قتل جسمانىتر از "  " وخيمايمانى

  جارى است.

زندگانى ما در اين جهاِن فانى و  اهميّت مرگ يا قتل معنوى در اين است:
  زودگذر، چون آنى است در برابر ابديّت.
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هستى پوشانده، و  جامۀعشقش، ما را  ابرازِ  خاطرِ   هخالق ما عاشق ماست و ب
 فرستادۀ پاك، پذيرشِ  اين عشقِ   بهمثال و جمالش آراسته. پاسخ  زيورِ   هب

و بما اندرز  خواند،  ىم شخود ديدارِ  بهشِت   هاوست كه ما را پيوسته ب
 بخشِ  جان بهار نو روى آوريم، و از نسيمِ   هب ،دهد كه زمستان را بگذاريم  ىم

  اهتزاز و سرور آييم:  ه"اين بامداد دلكش" ب
خذوا نصيبكم من هذالنسيم الذى به جدد هياكل العالمين و فيه نفخ روح الحى 

  حضرت بهاءاهلل  ١٦الحيوان على عظام رميم.
عالميان از آن تازگى يافته، و روِح زندگانى جاودانى بر از اين نسيمى كه هيكل 

  هاى پوسيده دميده، بهره و نصيب بريد.  استخوان

همتا، مناسب حال   اين چند بيت از طاهره قّرةالعين،، شاعره يکتا و بى
  :است

  يزـبار برخـان غـشـنـود بــاز خ  زــيــرخـب ارــي دــيـــرس هـــتــفـــخ اى
  زـيــرخـب ارــي زار قِ ــاشـع اى  دــآم فــطــل و رـهـم رـس رـب نـيـه
  يزـرخـب زارـن دل هـتـسـخ اى  وارــــــخ  مــغ بـــيـــبـــط وــــت رـــب دـــآم
  يزـار برخـل يـژده وصـان مـه  ىـــالئــتـــبــم رـــجــه ـــهب هــــکــآن اى
  ــيــزـــرخـب ــارـــهـب ــدـآم ـکـنـايـ  کـردت فسـرده خــزان آنـکـــه اى

  ١٧رخـيزب ارـپ الشِ  ۀمرد اى  هان سال نو و حيات تازه است

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

و گفتار او را  ،امروز مرد دانش كسى است كه آفرينش او را از بينش باز نداشت
بخش در اين بامداد دلكش   رده كسى كه از اين باد جاناز كردار دور ننمود. مُ 
و در زندان آز سرگردان  ،ردى كه گشاينده را نشناختبيدار نشد. و بسته مَ 

و هر كه  ،زندگى پاينده رسيد  هبماند. اى بندگان! هر كه از اين چشمه چشيد ب
  حضرت بهاءاهلل  ١٨ننوشيد از مردگان شمرده شد.
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آنچه در عالم ملک و ملکوت موجود است، عکس و َشَبحى از عوالم خفيه  و کلّ 
 [که] صياد و طالب اين اشباح و عکوسند. اين است ،است و غافالنالهيه 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩گردند.  تراب راجع مى  شتابند و آخر مأيوسًا به  صدهزار سال مى

ايد و   انتها رسانده  همايه را ب  و عمر گران ها گذشت قرن !اى مردگان فراش غفلت
شرک مستغرقيد  [درياهاى] ربحُ اَ در  .ساحت قدس ما نيامد  هب س پاکى از شمافَ نَ 

ايد و دشمن مرا   دانسته مبغوض مرا محبوب خود .رانيد  ىتوحيد بر زبان م و کلمه
 ،نمائيد  ىکمال خرّمى و سرور مشى م  هأرض من ب و در .ايد  دوست خود گرفته

اگر  .از تو در گريز رضاشياى ااز آنکه زمين من از تو بيزار است و  غافل
و فنا را از  ،ىتر دان  حزن را از اين سرور خوش صد هزار ،ىالجمله بصر بگشائ  فى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠.نيکوتر شمرى اين حيات

از درياى  شبنمى  هاى را سزاست که ب ستايش بيننده پايندهبنام خداوند يکتا! 
گفتار کردگار  و اين شبنم که نخستين...بخشش خود آسمان هستى را بلند نمود

چه که مردگان بيابان نادانى را زنده ، شود  ىناميده مآب زندگانى   هاست، گاهى ب
  حضرت بهاءاهلل  ٢١.نمايد

. و يزدان فرستاديم، اگر بنوشند شبنمى از درياهاى بخشش !يزدان اى بندۀ
پرهاى   . بهخوش جانان آورديم، اگر بگوش جان بشنوندى از آوازها ىا زمزمه
زندگان   هرا مرده انگار، ب مردمان .ى در هواى محبّت يزدانى پرواز کنشادمان
از  ،بامداد نيافت از مردمان جهان که بوى خوش جانان را در اين . هر يکبياميز

مباشيد.  غمگين آمده خوشى جهان :فرمايد مى بلند بآواز نياز بى .مردگان محسوب
، از جهان پيروزى اين روز پى برى  هاگر ب .راز نهان پديدار شده، اندوهگين مشويد

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.يزدان شتابى ىاوست بگذرى و بکو رد و آنچه

 بخشد و زندگى  گوش جان بشنو، چه که حيات مى  عالم را به نداى مقصودِ 
حضرت بهاءاهلل  ٢٣.فرمايد  دائمى عطا مى



 

  
١۹  

  
  ى قيامت و ساعتامعن

  ١٩و  ١٧سوره قيامت، آيات   ثُم ان َعلَْيَنا َبَياَنهُ ...ان َعلَْيَنا َجْمَعهُ 
  آن نيز بر عهده ماست. "گرد آوردن آن (قرآن) بر ماست...سپس، "بيان

اند.   حضرت بهاءاهلل پرده از بسيارى از اسرار قرآن برداشتهحضرت باب و 
قيامت را بنابر توضيحات آن دو   هاى مرتبط به  طور خالصه واژهاين فصل ب

  دهد.  موعود ارائه مى
هاى شبيه و مربوط   دهد كه "قيامت" و واژه  ىبررسى آثار آسمانى نشان م

قرآن  اصطالِح   ظاهرى و بهى امعن  اند، گاهى به  هدو معنى بكار رفت  هآن، ب  به
  قرآن "متشابه:" اصطالِح   هى باطنى، و بامعن  ه"محكم" و گاهى ب

  
  شرح و تعبير.نمودن و آشکار روشن: بيان ،  
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  قيامت
  .جاودانايستادن در برابر ترازوى عدل يزدان در جهان   :"محكم" معنى

  جهان. اين در يزدان فرستادۀ عدل در برابر ترازوى ايستادن  :"متشابهمعنى "
 

  ساعت
  .جاودانهنگام روبرو شدن با نامۀ اعمال خود در عالم   :"محكم" معنى

نامه يا "نداى" موعود يزدان در   هنگام روبرو شدن با دعوت  :"متشابهمعنى "
  اين جهان.

  ١فرستادۀ الهى.

  امام باقر  ٢اذا قام القائم قامت القيامة.
  شود.  هنگامى که قائم برخيزد، قيامت برپا مى

  حضرت بهاءاهلل  ٣خود. [موعود] هيبه مظهر کلّ اهلل است   قيام نفسقيامت...

  من ايمان آورد هرگز نميرد.  منم قيامت و زندگى...هر کس به
  )٢۵-٢٦، آيات ١١حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

  حضرت باب  ٤که قيامت اين ظهور است. اهلل  هُ رِ ظهِ در يوم ظهور من يُ 

  حضرت بهاءاهلل  ٥او. خدا] بر امرِ مظهر ، قيام مظهر اوست []از قيامت[مقصود 

  حضرت باب  ٦] خود را ظاهر كند روز قيامت است.اهللروزى كه او [حضرت بهاء

  حضرت بهاءاهلل  ٧يوم ظهور، يوم رستخيز اکبر است.

  حضرت بهاءاهلل  ٨بمظهر نفسه. اهللقام  فيها و هذه القيمة الّتى
  .نمودهموعود و مظهرش بر پا  قيامِ با  خود را اين رستاخيزى است كه پروردگار

  
  "حضرت   که حضرت باب در اشاره بهکند) لقبى است   " (کسى که خدا او را ظاهر مىاهلل  من يظهره

  اند.  بهاءاهلل بکار برده
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  ٩اسرار قيامت و شروط ساعت کل مشهود، ولکن عباد غافل و محجوب.

  حضرت بهاءاهلل  
  اند:  دو صورت بکار رفته  نيز به عذابو  حسرت

 
  حسرت

از انكار حقيقت در جاوداندر عالمحروحسرت خوردِن  :"محكممعنى "
  جهان.اين 

 از محروميت از عالمايندرحرو "گاهانۀ  آ"ناخوردن حسرت  :"متشابهمعنى "
  حقيقت.

 
  عذاب

  .جاودانالهى در جهان  عذاِب  :"محكممعنى "

سبب محروميت از الطاف و  هبحرو"گاهانۀ  آ"ناعذاِب   :"متشابهمعنى "
  مراحم الهى در اين جهان.

" گاهانه  آنايزدان در اين جهان " موعودِ  " منكراِن حسرِت " و "عذابچرا "
 از منكران خبرِى   بىاست؟ اين مطلب حائز اهميت بسيار است. زيرا 

 راحت" نهفته در درونشان، آنها را در خواب غفلت و "عذاب و حسرِت 
. اين احساس بخشد  ىآنها احساس امنيت و رضايت خاطر م  بهنگاه داشته، 

را از ديدن خطراتى كه  نآورد و آنا  ىامنيت و رضايت در روحشان مستى م
دارد. اين غافالن ندانند، و از اين مهمتر   ىر وجودشان را گرفته باز مسراس

تر و   ديگر رايج نادانى، از هر نادانِى  گونه . اينندانند كه نداننداينكه: 
چه بسا مردمانى که خود را موّحد دانند و هرگز اين  تر است.  نتايجش وخيم

وى و يگانه خاطرشان راه نيابد که تنها معبودشان نفس و ه  تصّور به
  خالق يکتا.  دنياست، نه به  مقصودشان عشق به



  بهاءاهلل در قرآن  
٥٨٢  

سيفتنون فى هذه الفتنه و يلقون فى النار عباد الذين ما خطرت ببالهم  اهللقل ت
  حضرت بهاءاهلل  ١٠يعبدون. اهللباقل من ذرة انهم غير

آتش دوزخ افتند كه   هكسانى در اين امتحان آزمايش شوند و ب !خدا  هب سوگندبگو! 
  قلب آنها خطور نكرده بود كه جز خدا معبودى داشتند.  هباى   ذّره

کنيم." و حال   گويند: "ما از براى خدا مى  در هر ملّت که نظر کنى، اهل آن مى
  حضرت باب  ١١آنکه بر خدا کردند.

کنى که از اهل جنّت...هستى، وليکن...در اصل نار   در آن يوم، خود گمان مى
  باب حضرت  ١٢دانى.  مقرّ توست و تو خود نمى

خبرى انسان از   ىدهد كه ب  ىطرز خاّصى نشان م  ههاى زير ب  هر يك از مثال
  انسان در خطر نيست: خطر، دليل بر نبودِن 

دانند و در انتظار عمر دراز روزگار   ىچه بسا مردمان كه خود را سالم م •
آورى سراسر وجودشان را گرفته   گذرانند، غافل از اينكه بيمارى بيم  ىم

شنوند،   ىآزمايش را م رسد و نتيجۀ  ىمعاينه فرا ماست. وقتى روز 
  آنهاست. خيال مغاير حال، حقيقِت  افتند. زيرا  ىحيرت و وحشت م  به

قوانين صّحت و سالمت توجهى ندارند. اندرز و   هبعضى از مردمان ب •
 نصيحت، تهديد و اخطار، و ذكر دليل و آمار براى آنها چون حركِت 

تصّور و گمان، خطراتى را كه در انتظار نيروى   ههواست. اين مردمان ب
  پوشانند.  ىآنهاست، از خود م

دانند.   ىتشويش خاطر گرفتارند، اّما سبب آنرا نم  هبعضى از مردمان ب •
بود ـهـب راه ام درـين گـستـا، نخـتى آنهـناراح ۀـشـري تِن ـناخـش تن وـافـي

  آنهاست.
فرماست. بسيارى از   در عالم دين و ايمان نيز چنين قوانين و روابطى حكم

دورى از يزدان و موعود زمان سخت گرفتارند. گروهى از آنها  دردِ   همردمان ب
شكلى در كار هست، اّما سبب درد را مدانند   ىاز وجود درد با خبرند و م
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گاهند و هم از سبب درد، اّما   آاى ديگر، هم از درد   هشناسند. دست  نمى
پوشانند.   ىدر انتظار آنهاست از خود منيروى تصّور و گمان خطراتى را كه   به

اند، و غلبه و حكومتش را بر روح   هنااميدى خو گرفت تاريكِى   هگروهى ديگر ب
 "شادمانى آسمانى" را از لوازمِ  حّدى كه زيستن، بدوِن   هاند، ب  هخود پذيرفت
اند و آواز   هبهار را نديد شمرند. گويى اين مردمان هرگز چهرۀ  ىزندگانى م

  اند.  هنوا را بر شاخسارها نشنيد بلبالن خوش
خبران كار آسانى نيست. كسانى كه در خوابند،   ىبيدار كردن خفتگان و ب

دانستند كه در خوابند، كار آسان بود. اّما كسى كه در خواب است از   ىاگر م
داند كه در خواب است؟ بنابر آيات قرآن، بسيارى از مردمان چنان   ىكجا م

ورزند كه تا "عذاب" عالم   ىموعود يزدان اصرار م غافلند و چنان در انكارِ 
 فرمايند كه منكريِن   ىم اهللحضرت بهاءبيدار نشوند.  ،اند  هرا نديد جاودان

كه از اين جهان بروند و درجات  زمانىمانند تا   ىآئين يزدان در خواب م
  ١٣بينند.  هرا كه جاى آنهاست ب اخرىٰ عالم  پاييِن 

مردمان را از  ،قدرت معجزآسايش  هپروردگار بمشكل كار در اين است: اگر 
و  آزادى آنها بقبوالند، بايد "هديۀ  هايمان" را ب خواب برهاند و "هديۀ

  انسان بودن آنهاست، از آنها بگيرد. ه و الزمۀترين نشان  " را كه بزرگاختيار
خوشند، و آن ديار دلنشين را مسكن  اميد بهشت برين دل  ههمۀ مؤمنين ب
آن ديار   هشمارند. اّما بنابر ارادۀ يزدان، تنها كسانى ب  مىخود  دۀآينده و پاين

افزا راه يابند و در آن گلزار دلگشا مسكن گيرند كه راهش را در اينجا  روح
نبايد از  ديار، ساكنان اين و اختيار آزادى ارمغانحفظ  خاطرِ   هبرگزينند. ب

اه گ  آنتيجۀ رفتارشان يعنى پاداش و مجازاتى كه در انتظار آنهاست كامًال 
تنها در روز سفر و در ديار ديگر از اين رمز بزرگ با بنابر اراده يزدان، شوند. 

، مسكن جاودانى جاودان جهاِن  وارداِن   هخبر گردند. تنها در آن "ساعت" تاز
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موعود يزدان  منكراِن —وز داورىر—خود را خواهند ديد. تنها در آن روز
اند، و چه   هاز دست داد جهانها كه در اين   خواهند دانست كه چه شادى

 زمان آرى، .است شان رفتهاز دست جهانها كه در آن   هها و هدي  نعمت
توان چيزى از خود   که ديگر نمى فرا رسيدهروزى  و فريفتن" پايان يافته  "خود

  پنهان داشت:
  ٢٨سوره انعام، آيه   .ما َكانُوْا يُْخُفوَن ِمن َقْبلُ  َبْل َبَدا لَُهم

  شود.  ى، بر آنها آشكار مداشتند  مىاز پيش پنهان  را چهآن ]در آن زمان[آرى، 
، در عالم آفرينش پنهان و عيان است. يزدان هاى حكمِت   اسرار و درس

  پنهان ماند. زمينبراى رشد و پرورش، دانه بايد در زير 
پاک ادراک  هاِى]  ۀ [قلبجز افئد .و جلوه اين را رمزها ،هاست  حکمتآنرا تر ِسَ 

  حضرت بهاءاهلل  ١٤.ننمايد

  آن سرسبزى بستان شود رّ سِ   دانه چون اندر زمين پنهان شود
 اى در كار است. تنها پس از تولّد از عالمِ   هدر تكامل انسان نيز چنين نقش

رسند. تنها   ىعرصۀ ظهور م  هاين جهان، نيروهاى نهفته در جسم ما ب  هجنين ب
فهميم ديدن يا شنيدن يعنى چه. تنها در اينجا   ىاين عالم، م  هپس از آمدن ب

كنيم چشم و گوش داشتن يا نداشتن چه نتايجى دارد. اين جهان   ىدرك م
است. تنها پس از سفر از اين سرا  جاوداننيز جاى آمادگى براى عالم 

طور كه  رود. تنها در آن ديار خود را آن  ىاسرار بر كنار م پردۀ سراى ديگر،  هب
و خود  دروغ گفتن خود  به شناسيم. تنها در آنجا نيروِى   ىبينيم و م  هستيم مى

از  ديگران از و مانرا از خود " خود"ذاِت  داشتِن پنهان  هنرِ  و را فريب دادن
نيروهايى را كه در اين  جاودان، ارزشِ  دهيم. تنها در آن عرصۀ  دست مى

يابيم. تنها در آن عالم، پاكى يا ناپاكى روح   ىايم در م  هجهان پرورش داد
بريم. تنها   ىمعنوى خود پى م مقامِ   بينيم و به  ىطور كه هست م خود را آن

موعود پروردگار   هوطن ديگر از نتايج انكار يا اقرار ب  هپس از سفر از اين وطن ب
  شويم.  ىبا خبر م
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رسانند، پس از سفر از اين   اجرا نمى  که در اين سرا نقش خود را به کسانى

  گويند:  عرصه جاودانى، چه آرزوئى دارند؟ آنها مى  جهان فانى به
  ١٢سوره سجده، آيه   .َربَنا اْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا انا ُموِقنُونَ 

عالم پيشين   شنويم. ما را به  بينيم و مى  بود] حال مىاى پروردگار! [آنچه از ما پنهان 
  ايم.  گفتار تو يقين نموده  اعمال نيک پردازيم. حال ما به  باز گردان تا به

عبادت خدا پرداختند و   هفرمايند چه بسا بندگانى كه ب  ىم اهللحضرت بهاء
گاه ساختند و در مصيبت   آمعروف و نهى از منكر"   هديگران را از "امر ب

شهداى كربال گريستند، اّما هنگامى كه موعودشان حضرت باب نقاب از 
چهره برداشتند، از او روى برتافتند و آرام نيافتند تا او را هدف گلوله 

چنين ثوابى بزرگ   هشادى پرداختند كه در دوران زندگانى ب  هساختند، و ب
و دليل و  و بيان نيروهاى فكر يارى يکديگر  جهان بهاگر مردم  ١٥!دست يافتند

توانستند آن ظالمان را قانع كنند كه   ى، نمگذاشتند  مى انسان را در يك هانبر
  اند!  هدششمر و يزيد  كاراِن  وارثان و هم

"عذاب" كه سراسر وجودشان  موعود يزدان از پردۀ منكراِن  گاه نبودِن   آپس 
آنها "در عذاب" نيست. اين مطلب  هيچ وجه دليل بر نبودِن   هگرفته، ب فرا را

تأكيد و تأّمل بسيار است. زيرا بنابر شهادت يزدان، مردمان هر   هنيازمند ب
اى كه داشته باشند و از هر سرنوشتى كه براى خود در اين جهان   هعقيد

برگزينند راضيند. در اين آيه بسيار تفّكر كنيد، زيرا دنيايى معنا در آن نهفته 
  است:

  ۵٣سوره مؤمنون، آيه   .ِبَما لََدْيِهْم َفِرُحونَ  ُكل ِحْزٍب 
  دارند راضيند. آن باور  به هچمردمان از هر گروه و مسلكى باشند، از آن

  سعدى اين بيت را بس زيبا سروده:
  کس که نادانم  خود گمان نبرد هيچ  به  گر از بسيط زمين عقل منهدم گردد
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يعنى مسلمانان  ،غار اصحاب كهف ديديم، ساكنان داستانهمانطور كه در 
رسند، اّما در حقيقت در   ىنظر بيدار م  هجهان، در هنگام ظهور موعودشان، ب

  خوابند:
  ١٨- ١٩ اتسوره كهف، آي  ...َوَتْحَسبُُهْم اْيَقاًظا َوُهْم ُرقُودٌ 

  كنى كه آنها بيدارند، اّما (در حقيقت) در خوابند...  ىتصّور م
  حضرت بهاءاهلل  ١٦عجيب.قد اتى يوم القيام والغافلون فى نوم 

  اند.  هآور فرو رفت  غافل در خوابى حيرت روز برخاستن فرا رسيده، اّما مردمِ 
پيامبر عصر ما در آنها پنهان شده  ظهورِ  "قيامت" كه خبرِ   هاى مرتبط به  هواژ

ها را مورد نظر قرار   هچند نمونه ديگر از اين واژ مناسب استبسيارند. 
ذكر معانى   هآنها معلوم است، تنها ب متداوِل دهيم. چون معانى "محكم" يا 

  شود.  ى"متشابه" آنها اكتفا م

  معانى "متشابه" بعضى از
  رستاخيز  ههاى مرتبط ب  هواژ

احكامش، رضاى  برگزيده تازۀ پروردگار و انجامِ  بخاطر پذيرفتنِ   بهشت:
  دست آوردن.  هيزدان را ب

برگزيده تازۀ پروردگار، خود را مورد غضب الهى  بخاطر انكارِ   خ (آتش):زدو
ها سوختن   ىرچشمۀ شادسقرار دادن. از دورى خدا و جدايى از 

  و ساختن.
در صور (شيپور) 

  دميدن:
  مردمان رساندن.  نداى يزدان را اعالن نمودن. "خبر بزرگ" را به

حشر (برانگيختن و 
  گرد آوردن):

بيدار و اميدوار و شادمان مردمان خفته و افسرده و نوميد را 
  نمودن.
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محشر (محّل 
  اجتماع مردمان):

  مردمان پراكنده را در زير پرچم يگانگى گرد آوردن.

نشر، نشور (زنده 
  كردن):

مؤمناِن تازه   هب تازه زندگانى مردمان دميدن و هايمان ب روح
  بخشيدن.

زنده  (روز النشر يوم
  شدن مردگان):

شادمانى. زمان دست يافتن  اهى، وگ  آ هنگام بيدارى،
  زندگانى تازۀ معنوى.  هب

از تاريكى غفلت رستن. از آفتاب بخشش و درخشش موعود   از قبر برخاستن:
  تازۀ يزدان بهره بردن.

ايستادن در برابر 
  خدا:

  آيد.  "اسم خدا" مى  هكه ب ايستادن در برابر موعود خدا

تازۀ  موعودِ   ايمان و اقرار بهعالم   هاز عرصۀ انكار گذشتن و ب  :گذشتن صراطاز 
ترديد و غفلت و عذاب گذشتن و  خدوزپروردگار رسيدن. از 

  اهى و شادمانى رسيدن.گ  آ بهشت قبول و اطمينان و  هب

  زمان در بارۀ مردمان. قضاوت موعودِ   ميزان:

موعود   ههاى عشق و ايمان ب  مؤمنان وارسته از اين جهان كه با بال  مالئكه:
شادمانى و كامرانى و عّزت جاودانى پرواز زمان در هواى 

  كنند.  ىم

روز جدايى (يوم 
  الفصل):

  هنگام جدا شدن مؤمنان از ديگر مردمان.

بعثت (يوم  روزِ 
  البعث)

  "."مردگان معنوى زندگى يافتنِ  روز قيام موعود و هنگامِ 
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  .زمان ظهور موعود  آن روز (يومئذ):

دين (يوم  روزِ 
  الدين):

بخشد. روز جزا، روز جدا  ىجهان م هيزدان دينى تازه بروزى كه 
  .شدن، روز آزمايش

خبرند، اّما در اين   ى" بخبر بزرگاگر چه بيشتر ساكنان جهان از اين "
ساعت، در اين دنيا قيامتى بر پاست. شيپور الهى در دميدن است، و 

، رستاخيزبرخاستن و زندگانى تازه يافتن. در اين  معنوى در حاِل  مردگاِن 
اين "ندا" آزادند كه دعوت يزدان را بپذيرند، از قبر غفلت  شنوندگاِن 

گاهى از   آنا خبرى و تاريكِى   ىبرخيزند و زندگانى تازه يابند، و يا در اعماق ب
  نور الهى بمانند و بخسبند.

شنود، خواه   ىظهور پيامبر زمان را م يزدان، هر كس خبرِ  بنابر حكم و ارادۀ
  ناخواه:

  ايستد.  ىرابر ترازوى عدل الهى مدر ب •
  .کند  پذيرد يا انکار مى  موعود يزدان را مى •
و  ردـيـگ  ىرا م ودـازات خـا مجـاداش يـاوت، پـضـس آن قاـر اسـب •

رسد: يا در بهشت ايمان در سايه الطاف و   ىسرنوشت ابدى خود م  به
دوزخ انكار و دورى از پروردگار   هگزيند و يا ب  ىمراحم يزدان جاى م

 آورد.  ىروى م
خاسته. رستاخيزى بزرگ برسر آمده، روز خدا فرا رسيده، و   زمان انتظار به

هنگام کوشش و کاوش است، نه زمان انتظار و آرامش. انگار اين شعر از 
  :ستمردم عصر ما  فروغى بسطامى خطاب به

  کـنـيـم بـپـا قـيـامـت هـزار تـا بـرخـيـز  انتظار قيامت توان نشست  تا کى به
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  را از گفتارش پروردگار
  توان شناخت  مى

حساب   هظهورش [برگزيدۀ يزدان] قيامت قائم است، و در محضر عدل او ب  هب
رضا  يابد. يا در جنِّت   ىشود، و هر كس جزاى عمل خود را م  ىق رسيدگى ميخال

  حضرت بهاءاهلل  ١٧ماند.  ىكفر و اعراض باقى م شود، و يا در نارِ   ىو اقبال وارد م

  حضرت بهاءاهلل  ١٨اّول...بهشت رضاى حق است.در مقام 

  حضرت بهاءاهلل    ١٩صراط گذشت. از شد، موّفق ""بلىٰ  كلمه  هب كه نفسى هر

گوش جان   هنياز را ب  بىهوش گرائيد. آواز   هاز خواب برخيزيد و از بيهوشى ب
آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائيد. امروز مهتر كسى است   هبشنويد و ب
كسى كه گفتار دانا را نيافت و دوست تازه را در جامۀ  اه شد، و كهترگ  آكه ديد و 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠تازه نشناخت.

بجوده ليقومن عن قبور اجسادهم و يستشعرون  اهللبك ههب على الممكنات ما و
ق ماتيا ثّم ارسل عليهم من نسمات المسكية المعطره على االمر الذى كان بالح

فى ذرالبقا لعل يحرك بها عظائم الرميمة و لئال يحرم الناس  اهللالتى اعطاك 
انفسهم عن هذا الروح الذى نفخ من هذا القلم القدمى االزلى االبدى و يكونن 

٢١.على احسن الجمال محشورًا اهللفى هذه االرض الطيبة المباركة بين يدى 

  حضرت بهاءاهلل  
ببخش، تا از  ديگران  هب فرموده، عطا تو  هب كرم و روى لطف از از آنچه پروردگار

قدم بيرون گذارند و از امر و آئينى كه از جانب يزدان آمده خبر يابند.  تنقبرهاى 
وزيدن آر   هتو اعطا فرموده بر آنها ب  هسپس از نسيِم معّطرى كه پروردگار در عالم بقا ب

حركت آيند و مردمان از اين روحى كه از اين قلم قديم و   ههاى پوسيده ب  استخوانتا 
  

 لَْسُت ِبَربُِّكمْ نداى "َاَلست."   هآرى، بلى، جواب مثبت ب  =  ١بلىآيا من خداى شما نيستم؟  ؟ا
 .)١٧٢(اعراف، 
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دمد، محروم نمانند و در اين سرزمين پاك و مبارك، نزد پروردگار در نهايت   ىابدى م
  شكوه و زيبايى بياسايند.

 ،مردمان را مرده انگار. در هواى محبّت يزدانى پرواز کن  ...  اى بنده يزدان
 جانان را در اين بامداد خوشِ  ردمان جهان که بوِى م هر يک از .بياميززندگان   هب

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.از مردگان محسوب ،نيافت

  ٢٣گذرد....  ىشود و اسرع از برق م  ىساعت مشاهده م ايّام قليله فانيه اقّل از
  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.فانى خواهد شد دنيا و آنچه در اوست نباشيد، چه که کلّ   ناظر به

 آنچه که سبب رستگارى  رود. جهد نمائيد شايد فائز شويد به  ىايّام رفته و م !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥.است در دنيا و آخرت

گردد و غارب. چه بسا   يوم قيامت يومى است مثل امروز. شمس طالع مى
ع اهل آن مّطل شود، خودِ   شود، در آن ارضى که برپا مى  که قيامت برپا مى  وقتى
  حضرت باب  ٢٦شوند.  نمى

نظر کن در اّمت عيسى ع که هنوز...منتظرند و از براى او شب و روز متضرعند و 
حال آنکه آمد و هزار و دويست و هفتاد سال گذشت و قيامت او برپا شد و هنوز 

  حضرت باب  ٢٧آنها در انتظارند.



  
٢٠  

  
  ۀآيات قرآن در بار

  “ساعت”و  “قيامت”
دهند   آياتى که ظهور آئين بهائى را با "قيامت" و "ساعت" رابطه مى شماره
  دهد:  آور است. اين فصل بعضى از آن آيات را ارائه مى  شگفت

ساعت تعبير   هبدانيد...اين وقت و اين حين كه در فرقان [قرآن] بقدر وقت را 
  حضرت بهاءاهلل  ١قيامت مذكور، عالم را جان بخشد.  هشده و ب

  حضرت بهاءاهلل  ٢قيامى تحّقق يافت. قيامت به

ى "برخاستن امعن  هدهد كه "قيامت" ب  ىتفّكر و تأّمل در آيات قرآن نشان م
پروردگار.  حكمت و سنّت معقول و ناسازگار باامرى است غير  "قبر از مردگان

تنها   نه "گاهى  آمعنوى از قبر غفلت و نا مردگاِن  ى "برخاستِن امعن  اّما قيامت به
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سازگار با سنّت و حكمت الهى است بلكه موافق با آيات قرآنى و اصول 
  عقل و فكر انسانى.

رسد، مردمان از   ى، "ساعت" فرا ماتبعد را در نظر گيريد. بنابر اين آي اتآي
خيزند، اّما گروهى از آنها بدون اينكه دليلى داشته باشند يا از   ىم "قبر" بر

  پردازند:  ىمجادله م  هاصل موضوع با خبر باشند، در باره خدا ب
اَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها َوان اللَه َيْبَعُث َمن ِفي اْلُقبُورِ  الس ناِس َمن يُ  اَجاِدُل َوِمَن الن

   ٧-٨ اتسوره حج، آي  .ِفي اللِه ِبَغْيِر ِعلٍْم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مِنيرٍ 
"ساعت" البتّه خواهد آمد. در آمدنش شّكى نيست. آنگاه پروردگار ساكنان قبرها 

) خدا مجادله  د نمود. (در آن زمان) بعضى از مردمان در باره (امرِ اهرا بلند خو
اينكه چيزى بدانند، يا از جانب او هدايت شده باشند، و يا  خواهند نمود، بدون

  "كتاب" كه منبع نور است داشته باشند.

سؤال: آيا ممكن است كه مردگان، پس از برخاستن از قبر، در باره خدا يا 
برخاستگان، جرأت  قبر از آيا آن ؟"يَُجاِدُل ِفي اللهِ   مجادله پردازند "  هخدا ب امرِ 

معنوى" كارى است  دارند؟ اّما مجادله از جانب "مردگاِن  چنين جسارتى را
نظر بوده و   هاعصار شيوۀ ديرين مردم كوت ۀمتداول و مرسوم. اين رفتار در هم

قدرت و  چون ازخبر.   ىناظرند و از باطن دور و ب امر ظاهرِ   ههست. زيرا آنها ب
 ان استانسانى آنان پنه پيامبران و نقاِب  پيكرِ  عظمت يزدان كه در پسِ 

مخالفت با موعود خدا برخيزند و در   هد كه بنده  ىجرأت م خود  به، خبرند  بى
  مجادله با پيروان او بكوشند.

هاى ديگر قرآن تحّقق يافته. زيرا بسيارى از   بينى  بينى نيز مانند پيش  اين پيش
 تازۀ آئين از درست گاهى  آ بدون مسيحيان، و مسلمانان خاّصه مردمان،
آن با  و منشأ آسمانى تا كنون در مورد حّقانيت آن ظهور ابتداى، از يزدان

  بهائيان مشغول مجادله بوده و هستند.
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ال تقربوا اليه ...و ال يعرف بما عندكم من كلمات اهل الجداهللهذالظهور اهللت

  حضرت بهاءاهلل  ٣المقتدر العليم الخبير. اهلللك امرتم...من لدى بعيون نوراء...كذ

اهل اين ظهوِر خداست...آئينى است كه با تصّورات و كلمات " !خدا سوگند  هب
چنين   ...ايننظر اندازيداين آئين   به" شناخته نشود. با چشمانى روشن و بينا جدال

  شود.  ىشما حكم م  هاه بگ  آاز جانب پروردگاِر توانا و دانا و 

  باقر:کنند. بنابر روايتى از امام محمد   احاديث نيز اين حقيقت را تأييد مى
  ٤سيختلفون فى الکتاب الذى مع القائم الذى يأتيهم به حتى ينکره ناس کثير.

آرود، اختالف نظر خواهند داشت، و بسيارى از   درباره کتابى که قائم براى آنها مى
  مردمان او را انکار خواهند نمود.

 نويِن  آئيِن   هد كه مؤمنين بنآموز  ىطور لطيفى بما مب ،اِت پيش در سوره حجآي
سرچشمه دانش و هدايت   هپروردگار از يك مزيت بزرگ برخوردارند: آنها ب

آسمانى  برند. آن سرچشمه، كتاب تازۀ  ىاز آن بهره مو الهى دست يافته، 
) در هر عصر و زمانى ٣٨" (سوره رعد، آيه ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب است كه بنابر آيه "

" در اختيار اهل مجادلهه "" است كچه كتابىشود. واّال "  ىمردمان اعطا م  هب
هم مسلمانان دارند و هم مؤمنان  ،"؟ قرآن مجيد راَوَال ِكَتاٍب مِنيرٍ ندارند "

" يعنى كتابى كه مسائل را ِكَتاٍب مِنيرٍ   آئين تازه يزدان. پس چه كسانى از "  به
اند؟ آشكار است كه تنها منكراِن آن كتاب از آن   هبهر  ىب ،كند  ىروشن م
گاهى درست ندارند   آاند. تنها آن گروهند كه از رستاخيز تازه   هربه  ىكتاب ب

تنها آن گروهند كه از طلوع آفتاب هدايت يزدان در اين زمان سهم  ".ِبَغْيِر ِعْلٍم "
  ."َوَال ُهًدىاند "  هو نصيبى نبرد

  حضرت بهاءاهلل  ٥ما من خير اّال و هو فى كتاب مبين.
  روشن و آشكار نباشد.هيچ چيز خوبى نيست كه در اين كتاب 

  سه اشكال دارند: )َمن يَُجاِدُل ِفي اللهِ ( پس "اهل جدال"
  ).ِبَغْيِر ِعْلٍم نه از سرچشمه علم برخوردارند ( •
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  ).َوَال ُهًدىمندند (  هنه از نور هدايت بهر •
َوَال ِكَتاٍب و نه كتابى در اختيار دارند كه مسائل مبهم را روشن كند ( •

  ).مِنيرٍ 
 " چنان از حقيقت دورند و در داماهل جدالبسيار است كه "جاى حيرت 

ضعف، در برابر  نادانى وتصّور و خيال اسير و گرفتار كه با اين همه  تعّصب و
  نويسند!  ىكتاب رّديه" م  " "شكتاب منير  " ايستند و در ردّ   پروردگار مى امرِ 

فرا " ساعت" آموزد كه  ىدر آيه بعد تفّكر كنيد. در اين آيه، پروردگار بما م
  فهمند:  ىرسد، اّما مردمان نم  مى

ِتَيُهم َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعرُونَ  اَعَة ان َتا الس ال٦٦سوره زخرف، آيه   .َهْل َينُظرُوَن ا
  

  " ناگهان بر آنها وارد شود و آنها نفهمند؟ساعتآيا جز اين انتظار دارند كه "

 ساعِت  است ممكن چطور قيامت است. وعدۀ انجامِ  "ساعت" هنگامِ 
ها برخيزند، اّما مردمان نفهمند؟ چنين   ، مردگان از گورستانفرا رسد قيامت

روستا در رستاخيزى عالم را منقلب نمايد. برخاستن مردگان از هزارها شهر و 
گيرتر و  دنيا از هر رويداد ديگر كه تا كنون در عالم رخ داده، چشم سراسر
  تر است.  ترسناك

مكان رستاخيز جسمانى را با ميزان عقل نيز بسنجيم. اگر ا شايسته است
شمار آوريم، با   هتعداد مردگان را از آغاز آفرينش تاكنون صد برابر زندگان ب

يابد. مثًال يك شهر   ىبرخاستن آنها از قبر، جمعيت زمين صد مرتبه افزايش م
شى رسد. آيا كره زمين گنجايش چنين افزاي  ىمليون م ١٢٠٠مليونى به  ١٢

هاى امروز كه   ها و خيابان  هگاه باشيم كه چه بسا خان  آرا خواهد داشت؟ بايد 
ها   اند. بسيارى از مردگان پيشين بايد از البالى خانه  هدر گذشته گورستان بود

 و ها  قلب و مغزها و ها  چشم هاى امروز برخيزند. و چه بسا  و خيابان
بايد با يكديگر  رستاخيزها كه داراى چند صاحبند و در هنگام   ناستخوا

اند و در هر عصرى   ها پيوسته در سير و جنبش  رقابت پردازند. زيرا اتم  به
  !اى دارند  تازه انصاحب
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صورتى  " درَوُهْم َال َيْشُعرُونَ رستاخيز " تحّققمردمان از  خبر ماندِن   بى

پذير است كه آن رويداد بزرگ در عالم انديشه و روح رخ دهد. اين   امكان
آن كتاب مجيد با  هاى ديگرِ   ىبين  "متشابه" قرآن نيز مانند پيش بينِى   پيش

در  از آغاز ظهورش تا کنون ظهور آئين بهائى تحّقق يافته. زيرا اين آئين
 پا كرده. با اينر ها نفر در سراسر جهان رستاخيزى آسمانى ب  زندگانى مليون

َوُهْم َال دانند "  ىمخبرند و ن  ىبزرگ ب بيشتر ساكنان عالم از اين واقعۀ ،حال
 :" كه در اين روزگار بجاى يك رستاخيز، دو رستاخيز بزرگ بر پا گشتهَيْشُعرُونَ 

  .اهللحضرت بهاء، و بار ديگر با ظهور اهلل يك بار با ظهور حضرت باب
  حضرت باب  ٦احدى او را نشناخته، و او کل را شناخته.

  ١٠، آيه ٣پطرس، فصل  رساله دّوم  "روز خدا" مثل "دزد در شب" خواهد آمد.

دانم که ظاهرًا [عضو] کليسائى فعال و زنده هستى، اّما در حقيقت   من مى
خود بيا و نگذار آنچه باقى مانده، از بين برود، چون   اى! پس بيدار شو و به  مرده

آنهم در شرف نابودى است، زيرا رفتارت در نظر خدا پر از عيب و نقص است. 
بند باش.   آن پاى  شنيدى و ايمان آوردى، باز گرد و به سوى آن پيامى که ابتدا  به

  ٧نزد من باز گرد، وگرنه مانند دزد خواهم آمد...
  )١-٣، آيات ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

 مـرهـثـاک ومـقـوال الـمـعـانـى ربـيـع واظـهرنـا الـوحـى ـفحـاتن نـم المـعـاالـددنـج اـان
  حضرت بهاءاهلل  ٨اليفقهون.

نفحات وحى تجديد نموديم و بهار معانى را ظاهر ساختيم، ولى اکثر   ما عالم را به
  اه نيستند.گ  آ مردمان از اين رويداد

  حضرت بهاءاهلل  ٩ِگِل] اوهام مشغول و از نور ايّام غافل.  طين [  مثابه اطفال به  اکثرى به

 دنِ ـان شـسـن و انـتـاسـرخـنى بـعـز، يـيـاخـتـرى رسـاهـى ظاـنـعـا مـه بـى كـاتـآي
هاى قديم جهان، مغايرت   از قبرستان متفرقهاى   هاى پوسيده و اتم  ناستخوا

  دارند بسيارند:
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  ٣٩ آيه ،مريم سوره  .يُْؤِمنُونَ  َال  َغْفلٍَة َوُهمْ  ِفي َوُهمْ  اْالْمرُ  قُِضيَ  اذْ  اْلَحْسَرةِ  َيْومَ  َوانِذْرُهمْ 
" امرِ بيم و اخطار ده. آن روزى است كه "" روز حسرتآنها را از روبرو شدن با "

موعود) ايمان   هورزند و (ب  ىيد، اّما مردمان (در انجام وظيفه) غفلت مآ  ىپروردگار م
  آورند.  ىنم

  در آيه پيش بسيارى از اسرار "معّماى بزرگ قرآن" پنهان است:
اخطار ." بيم و اخطار براى چه؟ بيم و آنها بيم و اخطار ده  هب" "َوانِذْرُهمْ " •

مهّمى در كار باشد كه بسيارى از مردمان  در موردى الزم است كه واقعۀ
  متوّجه انجامش نشوند و آنرا از دست بدهند.

." دريغ و حسرت براى چه؟ براى حسرت است آن روزِ " "َيْوَم اْلَحْسَرةِ " •
يابد، اّما بسيارى از مردمان غفلت   ىاينكه واقعۀ مورد نظر تحّقق م

  گيرند.  ىليت خود را ناديده مورزند و مسؤ  ىم
نپذيريم، روح ما در هر دو جهان از اين بديهى است اگر موعود زمان را 

است. اين  نظير گرفتار حسرت و دريغ  ىغفلت بزرگ و محروميت ب
طور كه بايد بر ما روشن نيست. هنگامى "حسرت" در اين عالم آن

اسرار بركنار رود و روح  ۀ"حسرِت" درونى روح ما بر ما آشكار شود كه پرد
  بينيم.  عيان به  هطور كه هست بجهان ديگر آن خود را در

  حضرت بهاءاهلل  ١٠زود است مشاهده نمايند آنچه را كه حال منكرند.

" هر امر" و "قضىهاى "  ه." واژرسد  ىاجرا م  هامر پروردگار ب" " قُِضَي اْالْمرُ " •
چندين بار در قرآن بكار " ذكر خدا" و "خبر بزرگظهور "  هدو در اشاره ب

  و آثار حضرت باب توّجه كنيد: مجيد اين چند نمونه از قرآن  هاند. ب  هرفت
ْمِرهِ  ِتَي اهللُ ِبا   ٢٤سوره توبه، آيه   .َفَتَربُصوْا َحتى َيا

  و آئين يزدان بيايد. امرصبر كنيد تا 
  حضرت باب  ١١امره كيف شاء. اهلل انّه جاء بالحّق و اقضى

 جراا  امرش را بهخواست   ىموعود ظاهر شد و پروردگار آنطور كه محقيقت   هب
  .رسانيد
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  ١سوره نحل، آيه   .اَتى اْمرُ اهللِ َفَال َتْسَتْعِجلُوهُ 

  آيد. در آمدنش شتاب نكنيد.  ىموقع) م  هو آئين پروردگار (ب امر
  حضرت باب  ١٢ًا.قد قضى االمر و كان الحكم فى اّم الكتاب مقضيّ 

  اجرا رسيد.  ههاست (قرآن) ب  و حكمى كه در سرچشمه كتاب "امر" واقع شد

صورت ظاهرى   ه." اگر رستاخيز باند  مردمان غرق در غفلت" "َوُهْم ِفي َغْفلَةٍ " •
باشد و مردگان از قبرها برخيزند، قصور و غفلت معنايى ندارد. در آن 
حالت مردمان گرفتار چنان وحشتى خواهند شد كه زبان از بيانش عاجز 

پذير است  گاهى از جانب مردمان در صورتى امكان  آغفلت و نا است.
  كه شكوه و عظمت يزدان در پيكر يك انسان مظلوم پنهان باشد.

  ."آورند  ىمردمان ايمان نم" "َوُهْم َال يُْؤِمنُونَ " •
كليد "معّماى بزرگ قرآن" را با  عيانبينيد پروردگار مهربان چطور واضح و   هب

. چرا مردمان ايمان دهد  مىدست ما   ه" در اين آيه بونَ َال يُْؤِمنُ " دو كلمۀ
" اعالن شده، خبر بزرگآورند؟ براى اينكه رستاخيز معنوى برپا گشته و "  نمى

اند كه از   هسال اّما مردمان چنان سرگرم دنيا و اسير تعّصبات و توّهمات هزار
بايد  اند. آن خفتگان  هخبر ماند  ىآن "رستاخيز معنوى" و آن "خبر بزرگ" ب

و  ،اند  ههر ساعتى بر حال خود حسرت و افسوس خورند كه در خواب ماند
اند. اّما بنابر حكم و حكمت يزدان، تا بيدار   هزودتر از بستر غفلت بر نخاست

 افسوس خوردنِ  و حقيقِت  ،نشوند از لزوم افسوس خوردن بر حال خود
ها   قبرستان از را ردگانخبر مانند. اگر پروردگار م  ىب ،آنان حاِل  يزدان بر موعودِ 

آنها بخشد، چطور ممكن است آن بيدار   هبيرون آورد و زندگانى تازه ب
 شدگان، پس از ابراز چنين قدرت و ابّهت و عظمتى از آفريدگار جهان، سرِ 

و  تاج زندگانى جاودانى را نخواهند، بندگى در برابرش بر زمين ننهند،
انسان است از روى دل و جان   هيزدان ب ترين هديۀ  ارمغان ايمان را كه بزرگ

  دارد؟ ظاهرى رستاخيز با اى  هرابط چه )َال يُْؤِمنُونَ ( نياوردن" نپذيرند؟ "ايمان
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فلما جاء اليوم واتت الساعة و قضى االمر و استوت انوارالجمال فى قطب الزوال 
ات اذا قاموا الكل بالنفاق لهذا النور المشرق من شطراالفاق ثم احتجبوا بحجب

  حضرت بهاءاهلل  ١٣كفر غليظا.
" يزدان اجرا شد و پرتو امرهنگامى كه "روز" موعود و "ساعت" مقّرر فرا رسيد و "

شكوه و زيبايى پروردگار در نهايت تالٔلؤ بتابيد، مردمان از روى نفاق، در برابر اين 
كفر روح خود را  نورى كه از آفاق جهان طالع و درخشان است برخاستند، و با پردۀ

  از نورش باز داشتند.

هاى اوهام   هخدا، پرد دهند كه در هنگام انجام وعدۀ  ىآيات بعد نشان م
ى مسلمانان را بپوشاند و تصّورات خام چنان بر روح آنها غالب ئچنان بينا

عظمت و قدرت موعود خود عاجز مانند.  شود كه بيشتر آنها از مشاهدۀ
كه گروهى از آنها بجاى اظهار بندگى در برابر رسد   ىحّدى م  هغفلت آنها ب

خيزند تا مانع   ىمخالفت بر م  هيزدان، با او ب شكوه و عظمت آن برگزيدۀ
  آئينش شوند، اّما از اين كار عاجز خواهند بود: اشاعۀ

ِتيِهم َبْغَتًة َفَتْبَهتُهُ ...َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقينَ  ْم َفَال َيْسَتِطيُعوَن َبْل َتا
  ٤٠و  ٣٨ اتسوره انبياء، آي  .َردَها َوَال ُهْم يُنَظرُونَ 

ناگهان بر  ى است؟...گوييد، هنگام انجام اين "وعده" كِ   ىگويند اگر راست م  ىم
مانع ظهور و اشاعۀ آن نتوانند شد و  ،آنها وارد شود و آنها را گيج كند. مردمان

  نشود.آنها داده   همهلتى هم ب
آموزد كه   ىبينيد يزدان مهربان چطور روشن و آشكار در اين آيه بما م  هب

  مردمان:
  .َفَال َيْسَتِطيُعوَن َردَها

  استطاعت و قدرت رد كردن يا جلوگيرى از انجام "وعده" را ندارند.

جهان ديگر باشد، آيا ممكن است كه مردمان در   هاگر اين "وعده" مرتبط ب
يستند و بكوشند كه او را از انجام مقصود باز دارند؟ آيا برابر خالق خود با

 از خاك برخاسته چنين جرأتى را خواهند داشت؟ تنها "مردگاِن  مردگاِن 
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معنوى" كه روح خود را در اعماق تاريكى تعّصب و نادانى و غفلت دفن 

چنين جسارتى را داشته و دارند. چنين مردمانى در هر  ابرازِ  كنند، جرأِت   ىم
اند كه نور يزدان را از تابش و درخشش باز دارند. در   هو زمانى كوشيدعصر 

جنگ و مبارزه پرداختند و   هعصر جاهليت، اين غافالن با پيامبر اسالم ب
خدا را از انجام اراده  توانند آن فرستادۀ  ىخيال خام خود پنداشتند كه م  به

ون اين داستان يزدان باز دارند. با ظهور هر پيامبرى از آغاز عالم تا كن
  انگيز بارها تكرار شده. زمان ما نيز استثنا نيست.  غم

"مردگان معنوى" را در برابر دعوت موعود تازه  جملۀ آخر آيه نيز مقاومِت 
  فرمايد:  ىكند. زيرا م  ىروشنى تأييد م  هيزدان ب

  .َوَال ُهْم يُنَظرُونَ 
  وعده) داده نخواهد شد. آنها (مخالفانِ   هفرصتى ب

  فرمايند:  آيه پيش مىبعد از 
... َولََقِد اْستُْهِزى ِبرُُسٍل مِّن َقْبِلَك َفَحاَق ِبالِذيَن َسِخرُوا ِمْنُهم ما َكانُوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤون

  ۴۱-۴۲سوره انبياء، آيات   .َبْل ُهْم َعن ِذْكِر َربِِّهم مْعِرُضونَ 
آنها گريبانگير خودشان  پيش از تو رسوالن ديگر نيز استهزاء شدند. اما استهزاء

  نيز از "ذکر پروردگارشان" روگردانند. شد...آنان [مردم عصر ما]

  در اين آيات نيز تفّكر كنيد:
َوَيْسَتنِبوَنَك اَحق ُهَو قُْل اي َوَربِّي انُه لََحق َوَما انتُْم ...اثُم اَذا َما َوَقَع آَمْنتُم ِبهِ 

    .ان َوْعَد اهللِ َحق َولَـِكن اْكَثرَُهْم َال َيْعلَُمونَ اَال ...ِبُمْعِجِزينَ 
  ۵١ ,۵٣ ,۵۵ اتسوره يونس، آي  

آوريد؟ (آيا پس از   ىآن ايمان م  ه، بتحّقق يافت" (وعده) واقعهآيا پس از اينكه "
(موعود) حّق  واپرسند: آيا   ىآنها م...شوند؟)  ىوعده خدا، مردمان مؤمن م اجراى

 ، او حّق است. و شما نتوانيد مانع او شويدمپروردگار  هب آرى! سوگنداست؟ بگو! 
...آيا وعده پروردگار حقيقت نيست؟ (البتّه حقيقت است) اّما بيشتر مردمان (از 

  خبرند.  ىوعده خدا) ب تحّقق
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  آموزند:  ىآيات پيش اين حقايق را بما م
   اى" در كار است كه انجامش در دست خداست. (  ه"واقع وعدۀ • ثُم ا

  ؟)...انجام رسيد  ه. آيا پس از اينكه "واقعه" باَذا َما َوَقعَ 
آَمْنتُم   آن "واقعه" است. (  همردم پذيرفتن وعده و ايمان آوردن ب وظيفۀ •

  آوريد؟)  ىايمان مواقعه آن   ه. بِبهِ 
خدا و مجرى وعدۀ خداست، شك  مردم درباره موعودى كه فرستادۀ •

  )آيا او حّق است؟پرسند:   ى. آنها ماَحق َوَيْسَتنِبوَنَك دارند. (
كيد سوگند   حكم يزدان، پيامبر اسالم با تأ  هبراى اطمينان مردمان ب •

قُْل اي َوَربِّي يعنى از جانب خداست. ( ،كه او "حّق" است ندخور  ىم
 ُه لََحقنالبتّه او حّق است. !پروردگارم  هب سوگند ،آرىبگو! . ا(  

َوَما جلوى موعود را بگيرند، اّما عاجز خواهند بود (كوشند   ىاى م  هعدّ  •
  ). و شما عاجزيد كه جلوى او را بگيريد.انتُْم ِبُمْعِجِزينَ 

اَال فرمايد (  ىدر پايان گفتار، پروردگار بار ديگر انجام وعده را تأييد م •
 َوْعَد اهللِ َحق نپروردگار حّق نيست؟ آيا وعدۀ ؟ا(  

ى اين امعن اندهد كه بيشتر مردم  ىما خبر مب آن خالق دانا و سپس •
َولَـِكن اْكَثَرُهْم مانند. (  ىخبر م  ىفهمند و از انجامش ب  ى"وعده" را نم

  مانند.)  ىخبر م  ى. اّما بيشتر مردمان بَال َيْعلَُمونَ 
كافى بود كه اسرار  واژهديگرى در قرآن نبود، همين چند  اگر هيچ آيۀ

عرصه ظهور آورد. اين آيات   هعرصه خفا ب"معّماى بزرگ قرآن" را از 
دهند كه هنگام روبرو شدن با آن "واقعه" مردمان آزادى   ىروشنى نشان م  به

 بينند و حقيقِت   هتوانند آن "واقعه" را ب  ىدهند. آنها م  ىخود را از دست نم
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كوشند   حّدى است كه گروهى از آنها مى  هآن را انكار كنند. آزادى مردمان ب

  خدا را بگيرند.جلوى موعود 
يكى از اسرار بزرگ قرآن استعمال ضمير "هو" "او" در مواردى است كه 

او" " واژه استعماِل  خاّصى. شخصِ  ظهورِ  نه صحبت از واقعه يا وعده است،
آمدن "موعود" است.   هدهد كه انجام "وعده" مرتبط ب  ىنشان م پيش در آيه

آيا او حّق است؟  .انُه لََحق ...ُهوَ اَحق واّال چرا صحبت از حّق بودن "او" شده (
  .)يقين او حّق است  به

جويند. اّما آيات پيش، ضّد   ىبسيارى از مردمان، امنيت را در "اكثريت" م
فهمند   فرمايند: بيشتر مردم نمى  ىرسانند. زيرا م  ىاثبات م  هاين تصّور را ب

  ).اْكَثَرُهْم َال َيْعلَُمونَ (
  فرمايند:  چند آيه بعد مى

َوَما َظن الِذيَن َيْفَترُوَن َعلَى اهللِ اْلَكِذَب َيْوَم اْلِقَياَمِة ان اهللَ لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس 
  ٦٠سوره يونس، آيه   .َولَـِكن اْكَثرَُهْم َال َيْشُكرُونَ 

کنند؟ فضل   زنند، چه گمان مى  خدا تهمت مى  مردمانى که در روز قيامت به
  بندگان بسيار است. اّما اکثر آنها قدرشناس نيستند.  پروردگار به

خدا تهمت زد؟ تنها راه اين کار دروغ شمردن پيامبر   شود به  چطور مى
  ايم.  خدا تهمت دروغ بسته  اوست. اگر پيامبرش را دروغ انگاريم، انگار به

  فرمايند:  سپس مى
الِذيَن آَمنُوْا َوَكانُوْا َيتُقوَن لَُهُم  َيْحَزنُونَ  اال ان اْوِلَياء اهللِ َال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهمْ 

ْنَيا َوِفي االِٓخَرِة َال َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اهللِ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  اْلبُْشَرى ِفي اْلَحياِة الد.
  ٦٢-٦٤سوره يونس، آيات   

" نه ترسى است و نه غمى. آنها کسانى دوستان خدايقين بدانيد که براى "  پس به
ارند. براى آنها هم در کآورند و از مردم پرهيز  ايمان مى )آئين نوين  به(هستند که 
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بخش است. سخن خدا   زندگانى اين دنيا و هم در دار آخرت خبرى مسّرت
  رستگارى بزرگى است. (شناسائِى آئين جديد يزدان) پذير نيست. آن  تبديل

ايمان  آورند.  مى ميان  انکار به و ايمان از سخن يونس، سوره در آيات پيش
  صحبت شده: ۵٣چه کسى؟ کسى که درباره او در همين سوره، آيه   به

 ُه لََحقني َوَربِّي اُهَو قُْل ا َحق۵٣سوره يونس، آيه   .ا  
  حق است. اوپروردگارم!   حق است (از جانب خداست)؟ آرى! سوگند به اوآيا 

" دوستان خدا" يعنى "اولياءاهللاز سوره يونس، ذکرى از " ،در آيات پيش
چه کسانى است؟ در بسيارى از آيات،   ميان آمده. اين اصطالح اشاره به  به

" يا اولياءاهلل" "احباى الهى" و "احباءاهللحضرت بهاءاهلل پيروان خود را "
  خوانند:  " مىدوستان حق"

 أوليائک أبواَب الحکمة و العرفانعلى وجوه  الهى الهى لک الحمد بما فتحَت 
و عرّفتهم ما يقرّبهم الى  و هديَتهم الى صراطک و نورَت قلوَبهم بنور معرفتک

  حضرت بهاءاهلل  ١٤.ساحة قدسک
روى   اى پروردگار! اى پروردگار! شکر ُتراست از اينکه درهاى حکمت و عرفان را به

نور شناسائى خود   آنها را بههاى   آنها نمودى، دل  هگشودى، راه خود را ب دوستانت
  آستان مقّدس تو تقّرب جويند.  آنها آموختى که چطور به  روشن ساختى، و به

ق حسنه ممدوحه خالاشويد و بطراز  حدگر متّ يکديکّل با اى دوستان حّق!...
 گر رفتاريکديت و دوستى با لفت و محبّ اکه در کمال  ميدواريام...يّن گرديدمز

شرک منهدم  ِت يو را َعلَِم توحيد مرتفع شود ،اتّحاد شما که از  ىشأن  هب ،نمائيد
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.گردد

و  ح مشفقانهينصا  هلحاظ محبّت در خلق نظر نمايند و ب  هب بايد احبّاى الهى
 حضرت بهاءاهلل  ١٦.ت کشاننديافق هدا  هبه کّل را بيّ عمال طا

  رفته:جويندگان حقيقت نيز بکار   واژه "دوستان" گاهى در خطاب به
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گوش جان بشنويد تا شما را از   هب نياز را  آواز يکتا خداوند بى !دوستان يزدانى ا

  ١٧.روشنائى پاينده رساند  هها آزاد فرمايد و ب  ىتاريک ها و تيرگى  ىبند گرفتار
  حضرت بهاءاهلل  

کنند بسيارند، از جمله   مقاومت مردمان در برابر موعود اشاره مى  ى که بهآيات
  :اين آيات

ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل
ِ
ين بُوَن ِبَيْوِم الدِّ ُب ِبِه اال ُكل ُمْعَتٍد اِثيٍم  الِذيَن يَُكذِّ اَذا . َوَما يَُكذِّ

ِلينَ  وَساِطيرُ اْالا َكانُوا َيْكِسبُونَ . تُْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َقاَل اَبْل َراَن َعلَى قُلُوِبِهم م كَ . َكال ال
ثُم يَُقاُل َهَذا الِذي ُكنتُم . ثُم انُهْم لََصالُوا اْلَجِحيِم  انُهْم َعن ربِِّهْم َيْوَمٍِٔذ لَمْحُجوبُونَ 

بُونَ    ٢٢و  ١٠- ١٧ اتسوره مطففين، آي  ان اْالْبَراَر لَِفي َنِعيٍم....ِبِه تَُكذِّ
" را دروغ دين)  رِ (ظهو روزِ كه " کسانى—مردمان دروغ پرداز  در آن روز بهواى 
 ،نهند  ىاهى خود قدم بيرون مگ  آگناهكار كه از حدود  شمرند. تنها مردمانِ   مى
گويند:   ىشنوند، م  ىگروند. اين افراد هنگامى كه آيات ما را م  ىاين دروغ م  به
ها و   البتّه چنين نيست! (علّت انكار آنها) آلودگى دل "هاى قديمند.  هاينها افسان"

بهره   ىپروردگارشان ب يقين در آن روز اين مردمان از ديدارِ   هناپسند آنهاست. ب رفتارِ 
آنها گفته   هشوند. آنگاه ب  ىاطر اين محروميت، گرفتار دوزخ مخ  مانند، و به  مى

هاى خدا را دروغ   هخواهد شد: اين مجازات از اين جهت شما را فرا گرفته كه وعد
اى مردم نيكوكار (كه حقيقت را انكار نكردند) شمرديد و انكار كرديد...اّما ج

  بهشت برين است.

  اند:  هتحّقق رسيد  هآيات پيش با ظهور آئين بهائى همه ب
ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل

ِ
ين بُوَن ِبَيْوِم الدِّ   ١٠- ١١سوره مطففين، آيات   .الِذيَن يَُكذِّ

(ظهور)  روزِ آنها مردمانى هستند كه  !دروغ بگروند  هواى بر كسانى كه در آن روز ب
  شمرند."  ىرا دروغ م دين

اى   ه" تازروز دينپايان يافته و " آئيِن پيشينگويند: "روز" هزارساله   ىبهائيان م
 پاسخن" در يبيّ النّ   خاطر لقب "خاتم  هآغاز شده. اّما بسيارى از مسلمين ب
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 هرگز تجديد نشود.گويند: "روز دين" با ظهور اسالم خاتمه يافت و ديگر   مى
  فرمايد:  ىاى ديگر م  هچنين مردمانى است كه يزدان در سور  هاشاره ب

ِّلِذيَن َكَفرُوا ِمن مْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم    ٣٧سوره مريم، آيه   .َفَوْيٌل ل
  !" را انكار كنندروز بزرگواى بر كسانى كه ظهور "

ظهور   مبارک، پروردگار ما را به دهد كه در اين روز  ىاين آيه نيز شهادت م
  سازد:  اى مفتخر مى  دين تازه

 ُه ِديَنُهُم اْلَحقٍِٔذ يَُوفِّيِهُم الل٢۵سوره نور، آيه   .َيْوَم  
  دهد.  ىآنها م  هآنها را ب راستين در آن روز پروردگار دين

اند؟ براى   ه" را منكرند "دروغگو" ناميده شدروز دينچرا كسانى كه آمدن "
آمدن آئين تازه از جانب يزدان شهادت   هآيات قرآن از ابتدا تا انتها باينكه 

دهند. چطور ممكن است كسى قرآن را بپذيرد، اّما شهادت آن كتاب را   ىم
  كه مخالف ميل و خيال اوست ناديده انگارد؟

  فرمايند:  اين مردمان مى  در اشاره به
  ١٣مطففين، آيه  سوره  .اْالوِلينَ اَذا تُْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َقاَل اَساِطيرُ 

هاى   هگويند: اينها افسان  ىشنوند، م  ىاين افراد كسانى هستند كه وقتى آيات ما را م
  قديمند.

اجابت   در ظهور بعد [ظهور حضرت بهاءاهلل]، صادقين از دوِن صادقين به
  حضرت باب  ١٨گردند.  [پذيرفتن موعود] ممتاز مى

زا كه  هاى جهان، رويدادى است چنان وحشت  برخاستن مردگان از گورستان
ايمانى و انكار را از جهان براندازد. انكار آيات پروردگار و افسانه   ىرسم ب

  پذير است. تنها از جانب "مردگان معنوى" امكان ،شمردن آنها
  كنند:  ىاين آيات نيز انكار مردمان را تأييد م
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اِع الَى َشْيٍء نُكرٍ  َيْوَم َيْدُع الد.   ٦سوره قمر، آيه  

چيزى بخواند كه آنها انكار   ه(آن) روزى است كه دعوت كننده (موعود)، مردم را ب
  كنند (يا بد پندارند).

دهد كه در روز "حساب" مردمان گفتار پيامبر يزدان را   ىآيه بعد نشان م
  كنند:  ىشنوند و مسخره م  مى

ِتيِهم مِّن ِذْكٍر من ربِِّهم مْحَدٍث  مْعِرُضونَ ُهْم ِفي َغْفلٍَة اْقَتَرَب ِللناِس ِحَسابُُهْم وَ  َما َيا
  ١-٢ اتسوره انبياء، آي  .اال اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعبُونَ 

ا آنها غرق در غفلتند و از آن زمان "حساب پس دادن" مردمان نزديك شده، امّ 
را  شمگر آنكه گفتار ،آيد  ىاى از جانب پروردگار نم  ه) تاز " (پيامبرگردان. "ذكرِ رو

  تمسخر پردازند.  هبشنوند و ب

بار ديگر خوبست بپرسيم: اگر "حساب پس دادن" همراه با برخاستن 
چطور جرأت و قدرت تحقير و تمسخر موعود را  انمردگان از قبر بود، مردم

گيرد، زيرا   ىداشتند؟ هنگام "حساب پس دادن" مردمان را ترس فرا م  مى
خود هستند. در آن حالت، غفلت و انكار و  نگران سرنوشت جاودانى

  تمسخر براى چه؟
اى   هكلمۀ "ذكر" نيز با ظهور حضرت باب سازگار است. زيرا ايشان "ذكر" تاز

  بودند از جانب پروردگار:
  حضرت باب  ١٩اهلل... يا اهل االرض! من اطاع ذكراهلل و كتابه فقد اطاع

يروى كند، از پروردگار پيروى اى ساكنان زمين! هر كس از "ذكر خدا" و كتابش پ
  ده...نمو

همانطور كه ديديم، قرآن مجيد بارها از ظهور موعود عصر ما با اصطالح 
  شامل سه مطلب است:كند. آيه بعد،   ى"مالقات با خدا" ياد م

  
   اند، چيزى که از آن وحشت دارند. بسيارى از   : چيزى که مردم مثل آنرا نديدهنُُکرمعانى ديگر

  اند."  "انگار شير ديده کتاب مقّدسمردمان از پذيرش آئين تازه وحشت دارند. بنابر 
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 مالقات با خدا وعدۀ •
 آن وعده از جانب مردمان انكارِ  •
  "ساعت" كه هنگام ظهور وعده است: آمدِن  •

اَعُة َبْغَتةً َقْد َخِسرَ  َذا َجاءْتُهُم السى ابُوْا ِبِلَقاء اهللِ َحت ِذيَن َكذ٣١سوره انعام، آيه   .ال  
مردم زيانكار كسانى بودند كه "وعدۀ مالقات" با خدا را انكار كردند، تا اينكه 

  ظهوِر وعده ناگهان فرا رسيد. ساعِت 

ند. و "مالقات با خدا" و آمدِن "ساعت" با هم مرتبط پيداست كه وعدۀ
  انكار هر يك از آنها، موجب انكار ديگرى است.

اند كه "ساعت" فرا رسيده،   هدو موعود عصر ما صدها بار شهادت داد
مردمان  سنجش اعمال  به يزدان ميزان با فرشتگان "قيامت" برپا شده، و

  مشغولند.
العليم ابين واظهر امام  زالمميّ  والميزان ينادى اناقد اتت الّساعة و نفخ فى الصور 

 الّشاهد الخبير لم يبق من ذّرة اّال وقد اظهرتها و انا وجه العالم اعمال االمم و انا
  ٢٠رّب العالمين. اهللالعدل فى ايام  العادل المستقيم قد جعلتنى مستويًا يد

  حضرت بهاءاهلل  
. اهگ  منم تميز گذارندۀ آ"كند:   ىندا م "ميزان"" آمد و در شيپور دميده شد و ساعت"

اى نيست كه   ه. منم شاهد بينا. ذرنمايمرفتار مردمان را در انظار عالميان آشكار 
نمودارش نسازم. منم عادل و رهرو راه راست. مرا دست عدالت، در روز پروردگار 

  "عالميان، بر كرسى جهان مستقر ساخته.

االسم  ...به انار افق العالم و ظهرهعاو مبعث السّ القيمة  والّذى ظهر انه لمظهر
  حضرت بهاءاهلل  ٢١االعظم.

 "ساعت" است... كنندۀ مبعوث قيامت" و ”كنندۀ  شده، ظاهر كسى كه ظاهر
  ظهورش افق عالم روشن گشته و اسم بزرگ پروردگار آشكار شده.  به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.امروز روز جزاست و روز عطا
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َيْوِم عصر ما بکار رفته "  مهمى که در قرآن در اشاره بهيکى از اصطالحات 

 
ِ
ين " يعنى "روز دين" است. معناى "دين" در تازى و پارسى يکى است. الدِّ
دو صورت بکار رفته، محکم و   " اصطالحى است که در قرآن بهروز ديناّما "

  متشابه:
  بخشد.  مردمان مى  اى به  روزى که خداوند آئين تازه  :محکم
  روز جزا يا قضاوت، که همان روز قيامت است.  :متشابه

  کند:  اشاره مى ديناين آيه بهر دو معناِى 
يَن لََواِقعٌ  انَما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق  لُوَن اياَن َيْوُم ...انُكْم لَِفي َقْوٍل مْخَتِلٍف ...َوان الدِّ َيْسا

 
ِ
ين ان  قُوا ِفْتَنَتُكْم َهَذا الِذي ُكنتُم ِبِه َتْسَتْعِجلُونَ ُذو َيْوَم ُهْم َعلَى الناِر يُْفَتنُونَ  الدِّ

  ۵- ٢۵سوره ذاريات، آيات   .اْلُمتِقيَن ِفي َجناٍت َوُعيُونٍ 
" تحّقق دينشما وعده داده شده درست است. وعده آمدِن "  يقين آنچه به  به

چه  دين روزپرسند: "  باره اختالف نظر داريد...مى  خواهد يافت...شما در اين
شوند. پس   رسد؟ آن روزى است که آنها روى آتش آزمايش مى  موقع فرا مى

 آن رسيدن فرا براى که بچشيد بالِى (عذاب) خود را. اين همان چيزى است
  داشتيد. جاى مردم پارسا در بهشت ميان چشمه سارهاست. شتاب

  آيات پيش:
 است. دهند. اين معنا روشن تدا از ظهور آئين تازه خبر مىابدر  •
آموزند که مؤمنان در اين باره اختالف نظر  سپس اين آيات بما مى •

مسلمين برخالف اعتقاد  اکثرتحّقق يافته.  نيز بينى دارند. اين پيش
 تجديد دين باور ندارند.  به ،بهائيان

آيد. در وصف اين  ميان مى "روز دين" به ، اصطالِح مقّدمه س از اينپ •
 کار رفته:روز، دو رمز ب

 شوند.  سختى که در آن مردمان آزمايش مىروز  •
 روزى که مردمان در فرا رسيدن آن شتاب دارند. •



  بهاءاهلل در قرآن  
٦٠٨  

ظهور آئين بهائى چندين بار در قرآن تکرار شده و در   اين دو نشانه نسبت به
اند. قيامت جسمانى با آزمايش   هاى پيش مورد مطالعه قرار گرفته  فصل

آزادى   مردمان بتوانند بهسازگار نيست. آزمايش در صورتى امکان دارد که 
سرنوشت خود را برگزينند. زمان قيام موعود روزى است که مردمان در بوته 

گيرند تا پاکى و لياقت يا ناپاکى و عدم لياقت خود را نشان   آزمايش قرار مى
دهند. سختى آن روز از اين جهت است که مردمان با تصميم مهمى روبرو 

  ر آسانى نيست.آئين جديد کا  شوند: پيوستن به  مى
" را آنطور که در اين کتاب آمده تأييد روز دينيکى از احاديث، معناى "

  کند. از امام محمد باقر معناى اين آيه را پرسيدند:  مى
 
ِ
ين ُب ِبَيْوِم الدِّ   ٤٦-٤٧سوره مدثّر، آيات   .َحتى اَتاَنا اْلَيِقينُ  َوُكنا نَُكذِّ

  رسيديم. يقين  ما روز دين را انکار کرديم تا به

است.  قائم روزهاى  به مربوط آيه اين يعنى ٢٣."القائم  امايّ در جواب فرمودند: "
اما پس  .اند  بسيارى از مسلمانان منکِر طلوِع روزى تازه و ظهور پيامبرى تازه

ظهور دو پيامبر بزرگ، از عرصه انکار و شک و   اهى از بشارات قرآن بهگ  آاز
  رسند.  وادى يقين و اطمينان مى  گمان، به

  دهد:  ظهور موعود مى  روشنى خبر به  به ، سوره ذارياتچند آيه بعد
َماء َواْالْرِض انُه لََحق مِّْثَل َما انُكْم َتنِطُقونَ  ٢٣سوره ذاريات، آيه   .َفَوَربِّ الس  

طور که گفتار خود را آسمان و زمين سوگند که او حق است. همان ارپروردگ  به
. (همانطور که درباره گفتار خود شک )را نيز خواهيد شنيدگفتار او (شنويد   مى
  کنيد، درباره او نيز شک نکنيد.)  نمى

  دهند:  اين آيات نيز از "روز دين" خبر مى
 
ِ
ين قُوَن ِبَيْوِم الدِّ   .َذِلَك اْلَيْوُم الِذي َكانُوا يُوَعُدونَ ...َوالِذيَن يَُصدِّ

  ٤٤و  ٢٦سوره معارج، آيات   
  " اعتقاد دارند...آن روز موعود است.روز دين"  کسانى که به
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ِ
ين بُونَ  َوَقالُوا َيا َوْيلََنا َهَذا َيْوُم الدِّ   .َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل الِذي ُكنتُْم ِبِه تَُكذِّ

  ٢٠- ٢١سوره صافات، آيات   
" است! اين "روز جدا شدن" است، روزى روز دينگويند: واى بر ما! اين "  آنها مى

  کرديد.  مى که آنرا انکار

  آموزند:  آيات پيش چند نکته بما مى
قُونَ اعتقاد دارند، ( روز دين  گروهى از مردمان به • )، گروهى ديگر يَُصدِّ

بُونَ ( شمرند  مى دروغ آنرا شمرند؟   مى دروغ مسلمين را روزى چه ).تَُكذِّ
پذيرند. بسيارى از آنها قيامتى را که با   آنها قيامت جسمانى را مى

 کنند.  برخاسته انکار مى ظهور حضرت باب
شود: مؤمنين در يک سو،   ظهور موعود وسيله جدا شدن مردمان مى •

 ).َيْوُم اْلَفْصلِ منکرين در سوى ديگر (
سلطان علّى اعلٰى [خداوند] از براى خود ميزان و محکى قرار فرموده تا معلوم 

يومى که اين معرفت حّق فائز شده و که محروم مانده. و آن   شود که کدام نفس به
نامند. زيرا که صادق از   الفصل" مى  َمَحِک الهى ظاهر شود، آن يوم را "يوم

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤شود.  کاذب و ُمِحّب از ُمِغل تفصيل داده مى

معناِى جدا شدن مردمان در روز   اصطالِح "روز جدائى" مانند "روز دين" به
  آيات از سوره نبأ: موعود، در آيات ديگر نيز بکار رفته، از جمله در اين

  ١٧سوره نبأ، آيه   .ان َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًتا
  روز جدائى هنگامى است معيّن.

ورِ  ١٨سوره نبأ، آيه   .َيْوَم يُنَفُخ ِفي الص  
  شود.  روزى که در صور دميده مى

اًبا بُوا ِبآَياِتَنا ِكذ ٢٨سوره نبأ، آيه   .َوَكذ  
  آيات ما را انکار نمودند.

  ٣٨سوره نبأ، آيه   .َيْوَم َيُقوُم الروُح َواْلَمَالَِٔكُة َصفا
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  هاِى فرشتگان.  خيزد همراه با صف  روزى که "روح" بر مى

  ٣٩سوره نبأ، آيه   .َذِلَك اْلَيْوُم اْلَحق َفَمن َشاء اتَخَذ الَى َربِِّه َمآًبا
اهد راه بازگشتى خو  آن روز "روز حق" است (براستى خواهد آمد). پس هر کس مى

  سوى پروردگارش بجويد.  به

  کنند:  چند نکته اشاره مى  آيات پيش به
شود. "نواختن شيپور" اصطالحى   در روز موعود شيپور نواخته مى •

ظهور موعود بکار رفته. اين   است که چندين بار در قرآن در اشاره به
 اصطالح در فصل آيات متشابهات بحث شده.

کنند. همانطورى که بارها   از انکار مىبار ديگر اين آيات صحبت  •
کنند. انکار مرتبط   ذکر شده، قيامت ظاهرى را مسلمين انکار نمى

 شود.  قيامتى است که با ظهور قائم برپا مى  به
اهلل"   "روح يعنى مسيح حضرت رجعت  به اشاره فرشتگان و "روح" ظهور •

داده  مسيحيان  است. خبر آمدِن "روح" با فرشتگان عينًا در انجيل به
 شده.

) دعوت موعود فمن شاءاراده خود (  در آن روز مردمان آزادند که به •
 يزدان را بپذيرند يا ناديده گيرند.

  کند:  "روز جدائى" و "روز جمع شدن" هر دو اشاره مى  اين آيه نيز به
  ٤٠سوره دخان، آيه   .ان َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاتُُهْم اْجَمِعينَ 

شوند.   گرد هم جمع مى )  در آن روز(روز جدائى يقينًا زماِن معيّن شده آنهاست. که 
  پيوندد.)  گروه خود مى  (هر کس به

همانطور که ديديم "روز دين" همان "روِز جدائى" است. اين آيه نيز اين 
  آموزد:  معنا را بما مى
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ِ
ين بُونَ َهَذا َيْوُم  َوَقالُوا َيا َوْيلََنا َهَذا َيْوُم الدِّ   .اْلَفْصِل الِذي ُكنتُْم ِبِه تَُكذِّ

  ٢٠- ٢١سوره صافات، آيات   
گويند: واى بر ما! اين "روز دين" است. اين "روز جدائى" است. روزى   آنها مى

  کرديد.  که آنرا انکار مى

دو گروه   روز موعود، هم "روز جدائى" است و هم "روز اجتماع." مردمان به
پيوندد و   گروه خود مى  شده، هر يک از آنان بهمنکرين و مؤمنين تقسيم 
  شود.  عضوى از جمع آنها مى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥هذا يوم الفصل االکبر و هذا يوم الجمع.
  اين روز "جدائى بزرگ" و اين روز "جمع شدن" است.

يوم الطالق...يوم فصل است. يوم التالقى يومى است که احزاب مختلفه در 
  ٢٦نمايند.  يک َمعين [سرچشمه] توجه مى  هشوند و ب  يک مقام جمع مى

  حضرت بهاءاهلل  

ِعيرِ  ِة َوَفِريٌق ِفي الس٧سوره شورا، آيه   .َيْوَم اْلَجْمِع َال َرْيَب ِفيِه َفِريٌق ِفي اْلَجن  
  "روز جمع شدن" در آن شکى نيست. گروهى در بهشت، گروهى در دوزخ.

قيامت، هم معناى محکم   همانطور که ذکر شد، بسيارى از آياِت مرتبط به
دارند و هم متشابه. آيه پيش نيز از آن آيات است. هم در اين عالم و هم 

پيوندند. بنابر نقشه الهى، منکرين در   گروه خود مى  در آن عالم، مردمان به
  اند و مؤمنين در هر دو عالم در بهشت.  هر دو عالم در دوزخ

  الحسرة  يوم
  روز حسرت

  است: حسرتيکى ديگر از القاب روز ظهور موعود، روز 
  ٣٩سوره مريم، آيه   .َوانِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة اْذ قُِضَي اْالْمرُ َوُهْم ِفي َغْفلٍَة َوُهْم َال يُْؤِمنُونَ 

رسد   اجرا مى  " بهامرکه " است زمانى آنها اخطار ده. آن  به "حسرت روز"از رسيدن 
  آورند.  غافلند و ايمان نمى اناّما مردم آيد)  (امر خدا مى
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  دهد:  آيه پيش چند نشانه بما مى
ترين   مهم از يکى "امر" واژه ديديم، که رسد. همانطور  اجرا مى  " بهامر" •

 ظهور موعود است.  هاى قرآن در اشاره به  واژه
" غافلند. غفلت در صورتى ممکن روز حسرتاز رسيدن " مردمان •

 شود، نه جسمانى.است که قيامت معنوى برپا 
آموزد   مى بما روشنى کمال  به نکته اين زنند.  مى باز سر ايمان از مردمان •

" چطور اجراى امرکه مسئلۀ مورد نظر ايمان و انکار است. پس از "
ممکن است مردمان ايمان نياورند؟ در قيامت جسمانى مسئله ايمان 

ايمانى   بىنتيجه ايمان يا   مطرح نيست. در آن زمان مردمان بايد به
 خود برسند.

  روز عذاب
روز موعود، هم در کتاب مقّدس مسيحيان و هم در قرآن واژه   در اشاره به

خبرى   " و بىروز عذابآمدن "  عجله مردمان به  " بکار رفته. اين آيه بهعذاب"
  کند:  آنها از آمدن آن روز اشاره مى

ِتَينُهم َبْغَتًة َوُهْم َال َوَيْسَتْعِجلُوَنَك ِباْلَعَذاِب َولَْوَال اَجٌل  مَسمى لََجاءُهُم اْلَعَذاُب َولََيا
  ۵٣سوره عنکبوت، آيه   .َيْشُعرُونَ 

اکنون آنها را فرا   در فرا رسيدن "عذاب" عجله دارند. اگر وقت معينى نداشت، هم
 اه نخواهندگ  آ )از وقوع آن(ناگهان بر آنها خواهد آمد، اّما آنها  )عذاب(گرفت.   مى

  بود.

. هم روز بخشش و عطا، و هم روز عذاب و جزاستروز موعود هم روز 
  .مکافاتاست، و هم روز  مجازات

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧.امروز روز جزاست و روز عطا

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨امروز روز مجازات و مکافات است.
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جزا در  .دش نمودنديوف بغضا شهيس  هو بعد ب ،ا حق گفتنديسنه  صديهزار و س

  حضرت بهاءاهلل  ٢٩.ن بوديا ،جزاوم ي

  ج قيامت ظاهرىينتا
قيامت ظاهرى يعنى برخاستن مردگان از قبر با روش و سنّت الهى سازگار 
نيست. در آثار آسمانى شواهد بسيار هست كه اگر پروردگار اراده فرمايد، در 

  اى كافران را مؤمن نمايد:  هلحظ
 يُْذِهْبُكْم َوَياِت ِبَخْلٍق َجِديٍد  َماَواِت َواالْرَض ِباْلحقِّ ان َيَشا اهللَ َخلََق الس نلَْم َتَر اا

ِه ِبَعِزيزٍ    ١٩- ٢٠ اتسوره ابراهيم، آي  .َوَما َذِلَك َعلَى الل
ها و زمين را درست و كامل آفريده. اگر بخواهد شما   دانى كه پروردگار، آسمان  ىنم

آفريند. اين كار براى پروردگار مشكل   مىمردمان را از ميان بر داشته، و خلقى جديد 
  نيست.

و حكمت  علم با بنابر آيه پيش، در خلقت خدا نقصى نيست. اگر مطابق
ساخت. اّما   ىمنتهاى يزدان بود، جهان را نابود كرده جهانى ديگر م  بى

 هنقش اى از نقصِ   هزيرا نشان ،سازگار نيست نقشه آفرينشچنين كارى با 
  دهد:  ىاست. آيه بعد نيز سنّت الهى را نشان م

  ٣١سوره رعد، آيه   .لْو َيَشاء اهللُ لََهَدى الناَس َجِميًعا
  كرد.  ىخواست، همۀ مردمان را هدايت م  ىاگر خدا م

"اگر" در  كند. جواِب   ىآفريننده را آشكار م كمال لطافت نقشۀ  هآيه پيش ب
مردمان  هدايت جميع—. بديهى است چنين كارىداده شده خود آيه

  با اراده پروردگار سازگار نيست.—اجبار  به
، با وجود قدرت آسمانى و حمايت يزدانى، تحّمل آنهمه رسول اکرمچرا 

توانست با يك كلمه موجب   ىيزدان نم رنج و بال فرمود؟ آيا آن برگزيدۀ
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دو رويان شود؟ در آثار آسمانى سرشت و نابودى دشمنان و  ايمان مردم پاك
  بهائى نيز اين نقشه و حكمت الهى بارها تأييد شده:

اسم اعظم كه اگر اراده فرمايد ارواح   ههمچه مدان كه حّق عاجز است. قسم ب
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠اخذ نمايد. اى  كلمه  هجميع امم را ب

روش يزدان همواره چنين بوده و هست كه بندگان را آزادى بخشد تا طينت 
و نيت درونى خود را بنمايند. ترس و اجبار آنها را از اين كار باز دارد، و 

 شايستۀ در صورتىرا از آنها باز ستاند. ايمان ما  آزادى و اختيارهديه 
وح يزدان بياميزد. برخيزد و با ر نيروى عشق  به آفرينندۀ ماست كه از روح ما

اى   هدر نام اهللحضرت بهاءدرگاه الهى راهى نيست.   هاكراه و اجبار را ب
و قادرند  ،گاهند  آفرمايند كه ايشان از آنچه در قلب بندگان پنهان است   ىم

 اى مسّخر نمايند. اّما اگر چنين امورى ظاهر شود، همۀ  هكلم  هكه عالم را ب
ن يزدان سر تسليم فرود آورند و ارمغان ايمان مردمان خواه ناخواه در برابر آئي

  ٣١چنين اقرارى را اعتبارى نيست. اماپذيرند. را ب
  فرمايند:  ىحضرت باب نيز اين حقيقت را تأييد م

من االمر اقرب من لمح  االرض و من عليها على حرٍف  انّا نحن لو نشاء لهدينا
  ٣٢العين جميعًا.
تر از چشم بر هم زدن،   هدر زمانى كوتايك حرف از امر يزدان،   هاگر بخواهيم ب

  جميع مردم جهان را هدايت كنيم.

روش و سنت تغيير ناپذير پروردگار پيوسته چنين بوده و هست كه امور را 
  ظهور و بروز آورد: عرصۀ  هيارى "اسباب" ب  به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣اسباب ظاهر و باهر.  هجميع امور ب

ايمان و كسب  "يش است، و "وسيلۀراه راستى كوشش و جو " يافتِن "اسباِب 
درگاه يزدان توانا و مهربان. پيامبران   هسعادت در دو جهان، دعا و التماس ب
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آنها گفتن است و راه  ايمان نكنند. وظيفۀ  ههرگز بدون "اسباب" ما را وادار ب

  راست را نمودن. وظيفۀ ما خواستن است و با قلب پاك جستن و يافتن:
اُغوِت َويُْؤِمن ِباهللِ َفَقِد َال اْكَراَه ِفي الدِّ  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَن الرَبيَقد ت 

ِ
ين

  ٢۵٦سوره بقره، آيه   .اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى َال انِفَصاَم لََها
شيطان در دين اجبارى نيست. فرق حقيقت و گمراهى روشن است. هر كس 

ها متوّسل   ترين ريسمان  محكم  هخدا ايمان آورد، ب  هرا منكر شود و ب (گمراه کننده)
  ريسمانى كه قابل بريدن نيست.—شده

  ١٧، آيه ياسين سوره  .َوَما َعلَْيَنا اال اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ 
  روشنى ابالغ كنيم.  هاى نداريم جز اينكه پيام پروردگار را ب  هوظيف

  ٤٠سوره رعد، آيه   .َوَعلَْيَنا اْلِحَساُب َفانَما َعلَْيَك اْلَبَالُغ 
  حساب مردمان رسيدن.  هوظيفه تو ابالغ پيام پروردگار است، كار ما ب

يزدان دادگستر، جلوه و جمال خود را پيوسته از نامحرمان و قدر ناشناسان 
روان از بارگاهش راه دهد كه   هدارد. تنها جويندگانى را ب  ىپنهان داشته و م

التماس و دعا و اظهار بندگى و عجز و نياز، ارمغان   به و بشويندها   آلودگى
ديدارش و  ايمان را از آسمان بخشش و عنايتش آرزو كنند. تنها خواستاراِن 

پرستان و نقاب  . حجاببار يابندمثالش   ىب وصاِل   هقرارش ب  ىب عاشقاِن 
هرگز از آن پوشان كه از پرتو راستى بيزارند و از ارمغان ايمان دور و بركنار، 

  آفتاب تابان برخوردار نشوند.

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

استقامت تمام جان پژمرده را در ره   هتا ب...بايد جهدى نمود !اى حبيب من
٣٤ آن فوز فائز شويم.  همحبوب تازه نثار نمائيم و صد هزار عجز و نياز آريم تا ب

  حضرت بهاءاهلل  
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ِّلُْمتِقينَ ...َذِلَك اْلِكَتاُب    ٢سوره بقره، آيه   .ُهًدى ل
  است. پرهيزكارانراهنماى ...آن كتاب

متواضعان بياموزد.  هپروردگار در "روز داورى" خاضعان را هدايت و راه خود را ب
  ٩، آيه ٢۵مزامير داود، فصل   

    يزدان براى "داورى" قيام فرمود تا تمام متواضعان را نجات بخشد.
  ٩، آيه ٧٦مزامير داود، فصل   

طالبان.  هاى است ب  هد. اين هدييريپذ  هپيش آييد و آب زندگانى را ب  هاى تشنگان ب
  ١٧، آيه ٢٢مكاشفات يوحنا، فصل   

نه جور و اجبار. اين شيوه  ،محبّت و دوستى است ،راه هدايت پروردگار
  حضرت باب    ٣٥. در آينده نيز چنين خواهد بود.پروردگار در روزگار پيشين بوده

 اْهَتَدى َفانَما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن قُْل 
ِ
َيا ايَها الناُس َقْد َجاءُكُم اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن

  ١٠٨سوره يونس، آيه   .َضل َفانَما َيِضل َعلَْيَها
سود   هاين حقيقت از پروردگار شماست. هركه راه را يافت ب: بگو! اى مردمان

  زيان او.  هشد بو هركه گمراه  ،اوست
عن الخلق  اهللو بآياته لكنّا ب اهللان احسنتم احسنتم النفسكم و ان تكفروا ب اهللت

  حضرت باب  ٣٦الحّق غنيا. والملك على
 را ايد. و اگر پروردگار و آياتش  هخود نيكى كرد  هاگر نيكى كنيد، ب !خدا سوگند  هب

  نيازيم.  ىب آن مردم و جهان اين از يزدان، داشتن با ما شويد، منكر
  ٢٩سوره كهف، آيه   .قُِل اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن َشاء َفْليُْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفرْ 
كه  هر خواهد ايمان آورد و  ىبگو! اين حقيقت از پروردگار شماست. هركه م

  خواهد منكر شود.  نمى
الغفور  ه لهويدخلكم فى ملكوت البقا و انّ بكم اليه و ه ما اراد لكم اّال ما يقرّ انّ  اهللت

  حضرت بهاءاهلل  ٣٧حيم.الرّ 

ملكوت   هخدا و ورود شما ب  هخدا سوگند! تنها خواست او، نزديكى شما ب  هب
  بقاست. پروردگار بخشنده و مهربان است.

  
  .ترجمه از انگليسى 



 

  
  بخش نهم

  زبان رمز
  

  شامل دو فصل:
 نقشۀ پنهان .۱

 آيات "محکم" و "متشابه" .۲

شرائط ظاهره مذکوره بر حسب ظاهر تمّسک نمايد، هرگز   اگر نفسى به
  حضرت بهاءاهلل  ١نور ايمان فائز نشود.  به

اَعَة  الس نَنْفٍس ِبَما َتْسَعى.ا ْخِفيَها ِلتُْجزَى ُكلَكاُد ا۱۵سوره طه، آيه   ءاَِتَيٌة ا  
هر نفسى دارم تا   ىيقين زماِن "ساعت" فرا خواهد رسيد. من آنرا پنهان م  هب

  پاداش دهم. را بنابر کوشش او
ُه اال اْلمُ  انُه لَُقْرآٌن َكِريمٌ  َيَمس ْكنُوٍن البِّ ِفي ِكَتاٍب مرُوَن َتنِزيٌل مِّن رَطه

  ٧٧-٨٠سوره واقعه، آيات   .اْلَعالَِمينَ 
ايست پنهان از جانب پروردگار جهانيان که کسى جز   قرآن کريم نوشته

آن دست نيابد.  را لمس نتواند و به دالن آن  پاک



 



 

  
٢١  

  
  نقشۀ پنهان

اين   کند و به  اين فصل يکى از اصول روابط يزدان را با انسان روشن مى
هاى ظهور پيامبران در قالب رمز و اشاره   دهد: چرا نشانه  سؤال پاسخ مى

  پنهانند؟
بيان نبِى قبل بوده. و   نبِى بعدى منوط بهمالحظه در کتب قبل نما که اخبار هر 

  حضرت بهاءاهلل  ٢اند.  خفيّه ذکر فرموده تلويحات  جميع به

هاى ظهور موعود عصر ما را در   دهد که پروردگار نشانه  بررسى قرآن نشان مى
هاى گوناگون در نهايت زيبائى و مهارت پنهان داشته. يکى از   ها و پرده  جامه

اختفا طورى است  درجه و حالِت قيامت" است. ها "ساعت" يا "  آن جامه
  

  اشاره فهماندن.  تلويح: معنائى را به 
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هاى معانى و اسرار که در   از دردانهكه اگر آيات الهى را صدها بار بخوانيم، 
كليد   . اّما با داشتن و بكار بردن "بينيم  اى نمى  نشانه ،صدف کلمات پنهانند

رمز" كه موعود ما بما عطا فرموده، ناگهان پرده اسرار از چشم ما بر كنار 
 :بينيم كه دو "قيامت" و دو "قضاوت" در كار است  ىروشنى م  هرود، و ب  ىم

" او در اين ما در برابر ترازوى "قضاوِت  " موعود و ايستادِن يكى بخاطر "قيامِ 
" او در آن عالم. با داشتن ما در برابر ترازوى "قضاوِت  عالم، و ديگرى قيامِ 

چنان در نظر ما آشكار كليد رمز، وجود اين دو "قيامت" و اين دو "قضاوت" 
هاى قرآن چقدر روشن و   هنشان"پرسيم:   ىشود كه با حيرت بسيار م  ىم

ها، از ديدن آنها   همه قرن همه علما و عرفا، در طى اين چرا اين ،اند  واضح
  "اند؟  هعاجز بود

، هر شكلى را آفرينش چشم انسان را در نظر آوريد. اين عضو بنابر نقشۀ
حال گاهى از انجام اين كار عاجز است. طرح زير  بيند. با اين  ىدرست م

شامل دو تصوير است. اّما طّراح آنها را با چنان مهارتى در هم آميخته كه در 
  بيند. شما چشم خود را بيازماييد:  ىابتدا، چشم تنها يكى از آنها را م

  در هر يك از اين دو تصوير، هم زن
  پير هست، و هم زن جوان
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  زن پير

 

  
  زن جوان

در شباهت  جاودان " جهاِن " اين جهان در "قيامِت "قيامِت  پنهان داشتِن  رمزِ 
اين دو "واقعه" را  حيرت انگيز آنهاست. طّراح روزگار با چنان مهارتى نقشِ 
 بينيم. اّما با كمى  ىدر هم آميخته كه بدون توّجه، آنها را از هم جدا نم

يكى  :"واقعه" يا دو رستاخيز در كار استشويم كه دو   ىگاه م  آتعّمق  تأّمل و
دهد، در   ىدر اين عالم، ديگرى در عالم ديگر. آنچه در آن رستاخيز رخ م

 نماى يكديگرند. شباهِت   تمام دو واقعه، آئينۀ دهد. گويى اين  ىاين نيز رخ م
توان آنها را از هم جدا ساخت.   ىحّدى است كه گاهى نم  هآنها ب نقشِ 

  كنند.  اند، و هر دو را وصف مى  بهر دو قيامت مرتبطبعضى از اين آيات، 
خبر براى پنهان داشتن " جاودانعالم   هبكار بردن اصطالحات مربوط ب

هاى آسمانى ديگر   " عصر ما، يكى از زيباترين هنرهاى قرآن و كتاببزرِگ 
ها هم   هاست. يك رمز اين هنر يكتا و طرح سحرآسا در اين است كه نشان

واحد هم تابان باشد و هم تاريك.  يدا. گويى آفتاب در آِن اند و هم پ  پنهان
تنها از دست طّراح روزگار ساخته است. اين سحرى  ،اى  هتنظيم چنين نقش

اى آشكار از قدرت و حكمت   هاست در غايت زيبايى و كمال، و نشان
  پروردگار.

از تابان و پنهان طورى آفريده شده كه حتّى پس از پرده برداشتن  اين آفتاِب 
شكوه و جلوۀ آن، بسيارى از  زمان، و نشان دادن موعودِ  وسيلۀ  هروى آن ب
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اى از   هديدن پرتو زيبا و سحرآساى آن نيستند! آيا معجز  همردمان باز هم قادر ب
  توان تصّور نمود؟  ىاين بزرگتر م

  ى  آشکارتر از هر آشکار
  تر از هر پنهانى  و پنهان

طورى كه ى بفرستيد، بديارى دور خبردوستى در   هفرض كنيد شما بخواهيد ب
كسى ديگر از آن با خبر نشود. زيرا افشا و انتشار خبر، موجب خطر است. 

گوييد   كنيد؟ پيش خود مى  ىهدف خود چه راهى انتخاب م  هبراى رسيدن ب
برم كه دوستم معنى آنها را بفهمد، اّما   ىكلمات و جمالتى در نامه بكار م

ديگرى كنند. با دّقت و توّجه، انجام اين كار  خوانند تصّور  ىديگران كه م
چندان مشكل نيست. حال فرض كنيد خبرى داريد كه بايد بارها در كتابى 

ها نفر در طى بيش از هزار سال   شما را مليون دانيد كه نوشتۀ  ىتكرار كنيد و م
بينيد پنهان داشتن اين خبر از آنهمه   هكمال دّقت بارها خواهند خواند. ب  هب

  كنجكاو و متفّكر در طى اين مّدت چقدر مشكل است. مردم
ما كه بارها  انجام رسيد؟ آيا خبر آمدن موعودِ   هپروردگار سرانجام ب آيا نقشۀ

در قرآن تكرار شده، از آنهمه مردم كنجكاو و متفّكر تا زمان ظهور پنهان 
دهد كه آنها آنطور   ىماند؟ بررسى افكار علما و عرفاى بزرگ اسالم نشان م

 عصرِ  گاهى نيافتند، تا هنگام قيام موعودِ   آپنهان  كه بايد و شايد از اين خبرِ 
اسرار از روى آن بركنار رفت.  دست تواناى او، ناگهان پردۀ  هما فرا رسيد، و ب

از عجايب اين معجزۀ بزرگ آنكه بعضى از مردمان هنوز هم از ديدنش 
  عاجزند.

  تر كه من از وى دورم  وين عجب  من است  هتر از من ب  دوست نزديك
  سعدى  

  
  اند.  توصيف فرمودهطور   حضرت بهاءاهلل، خداوند را اين  
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اى   هاين چه آفتابى است كه هم تابان و هم پنهان است؟ اين چه معجز

حقيقتش جان نثار   هافتخار ديدارش و اقرار ب  هاست كه بعضى از مردمان ب
افتند و   ترس مى  اين معجزه به كنند، و بعضى ديگر، چنان از مهابِت   مى

  كشند!  را مى آن گاِن بينند كه بينند  ىامنيت خود را در خطر م
آورد و هم هوش عطا نمايد. هم فراموشى  [مستى] كرسُ يك ندا هم  اهللسبحان 

  حضرت بهاءاهلل  ٣م فرمايد.رَ كَ  شيئى كلّ  آورد و هم علِم 

در اين کار اسرار و برد؟   ىكار مموعود زمان، زبان رمز ب چرا پروردگار در بارۀ
هاى پروردگار بما،   هترين هدي  يكى از بزرگ هاى بسيار نهفته است.  حکمت

انسان  ما از اين گوهر يكتا آفريده شده.آزادى است. هستى  اختيار و ارمغاِن 
از  آن است. روح ما سرشته از آن است، و وجود ما ساخته  هبودن ما وابسته ب

  آن.
و انه تعالى لو يمسك عباده من فعل و يجبرهم على فعل آخر ليكون ظلما من 

  بهاءاهللحضرت   ٤عنده...
، اين ظلمى کندكارى ديگر   هبمجبور اگر پروردگار بندگانش را از كارى باز دارد و 

  است از جانب او...

برد. در   ىاجبار نزديك آفتاب نم  هپرستان و نقاب پوشان را ب يزدان هرگز شب
  اين روش و سنّت هرگز تغييرى نبوده و نخواهد بود.

  ٥االرواح الى ساحة ربّك... تطيرنّ المقام ل لعمرى لو اخرق الحجاب فى هذا
  حضرت بهاءاهلل  

پرواز   به تپروردگار آستان  هها، همه ب  اسرار را َبر َدرم، روح ۀاگر پرد !خدا  هب سوگند
  آيند...

لو يعرف نفسه عباده على ما هو عليه لينقطعن به كّل عن كلّشيئى و يسكنن فى 
  حضرت بهاءاهلل  ٦جواره بحيث تجدالملوك يفتخرون بمملوكية انفسهم...

  
  همه چيز.كّل شيئى : 
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بندگانش بنمايد، آنها هر چه دارند بگذارند و   هاگر او خودش را آنطور كه هست ب
بندگى در   بهكه پادشاهان  جائى  تا به ،سويش بشتابند تا در جوارش ساكن شوند  هب

  آستانش افتخار ورزند...
هاى" موعود خود را در   هبراى حفظ ارمغان آزادى، خالق حكيم و دانا "نشان

 سرچشمۀ  هدارد تا تنها تشنگان آب زندگانى ب  ىهاى "متشابه" پنهان م  هواژ
پوشان و   آفتاب رسند، نه نقاب  هعاشقان پرتو دانايى ب ومعانى راه يابند، 

تب و تاب افتند و راه فرار اختيار   هپرستان كه از تابش نور دانش ب  حجاب
  كنند.

 معنوى بر روى معانىنازكى  "متشابه" پردۀ هاى  هواژ با طّراح آسمانى
صورت سحرآسايى، تالٔلؤ و درخشش   هظريف و زيبا ب نهد. آن پردۀ  مى

پوشاند.   ىيزدان را از خودپرستان و دورويان م هاى ظهور برگزيدۀ  نشانه
زور و اجبار خفتگان را از خواب خوش بيدار   ههرگز ب ،پروردگار دانا و مهربان

  ديدار رخ يار نكند:  هننمايد و نامحرمان و كور دالن را وادار ب
َولَْو َشاء َربَك الَٓمَن َمن ِفي االْرِض ُكلُهْم َجِميًعا اَفانَت تُْكِرُه الناَس َحتى َيُكونُوْا 

  ٩٩سوره يونس، آيه   ؟ُمْؤِمِنينَ 
 است شدند. آيا جايز  ى، جميع ساكنان زمين مؤمن منمود  اگر پروردگارت اراده مى

  ايمان كنى؟  هوادار باجبار   هكه مردمان را ب

  ١٩سوره مزمل، آيه   ان َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء اتَخَذ الَى َربِِّه َسِبيًال.
خواهد راه خدا را در پيش   ىشماست. هر كس م  هاين تنها براى تذّكر و ياد آورى ب

  گيرد.
 
ِ
ين   ٢۵٦سوره بقره، آيه   .َال اْكَراَه ِفي الدِّ

  در دين اجبارى نيست.
اى نازك و ظريف   هدر پس پرد آراستهعروسى  گفتار كردگار چون چهرۀ اسرارِ 

زند و آن روى   ىبر كنار م را يزدان، پردۀ اسرار پنهان و ناپيداست. موعود تازۀ
  نمايد:  طالبان ديدار و عاشقان روى يار مى  هدلربا را ب
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 عنايت الهى  به ،هاى بيان مستور و پنهان بود  هپرد عروس معانى بديعه كه وراِى 

دهم اى دوستان كه نعمت تمام و حّجت   ى...ظاهر و هويدا شد. شهادت م
چه  كامل و برهان ظاهر و دليل ثابت آمد. ديگر تا هّمت شما از مراتب انقطاع

  حضرت بهاءاهلل  ٧ظاهر نمايد.

ها و آيات   هظاهرى همراه باشد، يا نشان " با قدرت و غلبۀساعتاگر ظهور "
و در نهايت وضوح و روشنى بيان شوند، مردمان همه از زبان "محكم"   هب

پايدار، خواه ناخواه در برابر  عّزت و نعمِت  اميدِ   هروى ترس و اجبار و يا ب
 بندگى فرود آرند و اظهار تصديق و ايمان نمايند. در آن پروردگار سرِ  ارادۀ

صورت، اراده و آزادى و كوشش و كاوش، همه ارزش خود را از دست 
 خودخواهِ دنياپرستى، و هر  قدرناشناسِ  فردِ  هردر نتيجه، د. دهن  مى
ايمان كه يافتن و داشتن  وّهاِج  تاِج   هب ،بصيرتى، بدون كوشش و زحمتى  ىب

  .فتيا  مى هاست، دست  افتخار انسان برترينآن 
بحث شد، آزمايش —ايم؟  اين جهان آمده  چرا به—همانطور که در جلد اّول

ترين راه   است. شايد مهم پنج حلقه آفرينشانسان در اين جهان، يکى از 
اند. اين   زبان رمز نازل شده  آزمايِش ايماِن مؤمنان از راه آياتى است که به

بين را از مردمان ظاهربين يا قشرى جدا   آيات در جميع اعصار، مؤمنين باطن
دو دسته   گفتار پروردگار را به ايقانکتاب اند. حضرت بهاءاهلل در   ساخته

  فرمايند:  تقسيم مى
فرمايند تا   حجاب فرموده و مى رمز و نقاب و  بيانى بر حسب ظاهر، بى •

معارج   نورى راه نماينده، تا سالکين را به باشد هدايت کننده و سراجى
 ٨.بساط انس کشاند  را به قدس رساند و طالبين

  
  يعنى وارستگى از دنيا بخاطر خدا، خدادوستى بجاى دنيا پرستى. انقطاع 
  چراغ.سراج :  
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آنچه در قلب پنهان  فرمايند تا ُمغلّين  مى و بياناتى با حجاب و ستر فرموده و •
  ٩حقايقشان باهر گردد. اند ظاهر شود و  نموده

  شوند؟  " از هدايت يزدان برخودار مىمردم کوشاچرا بنابر وعده قرآن، تنها "
  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََنا

  هاى ما هدايت شوند.  راه  کوشا باشند، البته بهکسانى که در يافتن ما 

  تفّکر و تأّمل، آنهمه در قرآن تکرار شده؟  چرا دستور به
ِعيرِ  ْصَحاِب السا ِفي اْو َنْعِقُل َما ُكنا َنْسَمُع ا١٠سوره ملک، آيه   .َوَقالُوا لَْو ُكن  

متّکى بوديم، اکنون عقل و خرد   داديم يا به  ] گفتند: اگر ما گوش مى [ساکنان دوزخ
  در دوزخ منزل نداشتيم.

كمال روشنى   ه. در اين آيه، خالق ما بنمائيدبعد تفّكر و تأّمل  در معانى آيۀ
رسد تا هر كس بنابر   ى" ظهور مخفيانه فرا مدهد كه "ساعِت   ىبما خبر م

  كوشش و طينت خود پاداش گيرد:
اَعَة ءاَِتَيٌة اَكاُد اْخِفيَها  الس نَنْفٍس ِبَما َتْسَعىا ١۵سوره طه، آيه   .ِلتُْجزَى ُكل  

خواهم آنرا پنهان نگاه دارم تا هر كس بنابر كوشش خود   ىآيد. م  ى"ساعت" البتّه م
  سزا بيند.

ها نفر از مؤمنين،   رمز معناى آيه پيش در خوِد آيه پنهان و آشکار است. مليون
  ند که:ا  اند، اّما از خود پرسيده  آيه پيش را خوانده

 دارد؟  چرا خداوند آمدن ساعت را پنهان مى •
 کوشيدن" هست؟  اى بين "پنهان داشتن" و "  چه رابطه •

 کند.  اين دو پرسش، رمز آيه را چون روز آشکار مى  يافتن جواب به
  

  پرورند. مردمان دو رو.  کسانى که در دل کينه و بغض و حسد مى: ُمغلّين 
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"روز خدا" و موعود خدا  هاى پيش از اسالم نيز مخفيانه آمدِن   آئين در آثارِ 

  تأييد شده است:
. خوشا بحال كسى كه بيدار باشد.آيم  باشيد! من مانند دزد مىدر نظر داشته 

  )١۵، آيه ١٦حضرت مسيح (مكاشفات يوحنا، فصل   
  ٢ آيه ،۵ فصل ان،کيتسالوني اّول نامه  رسد.  ىم شب" فرا در "دزد مثل خدا روز
ظهور دو موعود عصر   کتاب دانيال، از ابتدا تا انتها، مرتبط به ۱۲فصل 

بينى شده.   رمز پيش  ا بههحتّى تاريِخ ظهوِر هر يک از آنماست. در آن فصل 
  هاى دانيال است:  بينى  اين يک نمونه از پيش
شاهزاده بزرگ که محافظ پيروان توست، برخواهد  در آن زمان ميکائيل،

خاست. زمانى است پر از رنج و بال که مثل آن از آغاز روزگار تا آن زمان، ديده 
کتاب" نوشته شده، نجات خواهد   نشده. آنگاه هر کس که نامش در "

يافت...اّما تو اى دانيال، کالم را مخفى دار و کتاب را تا "زماِن آخر" مهر 
ر آن زمان] بسيارى از مردمان سفر خواهند نمود و دايره علم توسعه کن...[د

  ١- ٤، آيات ١٢دانيال، فصل   خواهد يافت.

هاى "متشابه" عالوه بر   هواژ موعود در پسِ  " ظهورِ "ساعِت  مخفى داشتِن 
بين و با بصيرت از مردم ظاهربين و  مردم درون آزمايش و جدا ساختِن 

دارد. حضرت باب را در نظر آوريد. ايشان نظر، سبب ديگرى نيز   هكوت
 جوانى بودند در نهايت ماليمت و مظلوميت كه در برابر توهين و جسارِت 

دفاع از خود زبان   هايستادند، و ب  ىدشمنان در كمال سكون و اطمينان م
  

  آيم! خوشا   نيستيد مىگويد: "مانند دزد، زمانى که منتظر   حال توجه کنيد که عيسى مسيح چه مى
دارد مبادا   بحال کسى که براى بازگشت من آماده است و لباس [فضائل معنوى] خود را نگاه مى

  ٣٤٩عهد جديد و مزامير، ترجمه تفسيرى، صفحه   برهنه راه رود و رسوا شود."
  "فرّ از " اى  حضرت بهاءاهلل است که جلوه  ." اين واژه اشاره بهکسى که "مثل خداست" يعنى ميکائيل

سلسله ساسانيان   نظر است که نسب ايشان به  " از اينشاهزاده" خدا هستند. اطالق واژه "و شکوه
  اند.  رسد. د ر مکاشفات يوحنا، حضرت بهاءاهلل "شاه شاهان" ناميده شده  مى
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 گشودند. اين جوان، تنها و بدون پشتيبان در يك طرف، و هزارها مردمِ   ىنم
شنيدند و چه   ىاو چه م رف ديگر. آن مردمان در بارۀكار در ط  مّكار و ستم

ديدند كه   ىچشم خود م  هشنيدند و گاهى ب  ىدانستند؟ آنها از ديگران م  ىم
رفتار و نفوذ گفتارش، دوستان، خويشان، يا  آرام، با سحرِ  اين جواِن 

برد. آن مردمان امنيت و   ىبدر م ىپيروانشان را دسته دسته از دين اجداد
ديدند. در نظر آن   ىخود را از وجود آن موعود سخت در خطر محتّى هستى 

عقل و دين و ايمان بود، و كارى  آن جوان از لوازمِ  نمودنكاران، نابود  ستم
توانستند در آنى او را پاره   ىپر ثواب و آسان. بدون كمترين ترس و نگرانى، م

اوهام پرست از كار و  همه مردم ستم پاره كنند. از خود بپرسيد كه اگر اين
كردند؟ آيا   ىشدند، چه م  ىگاه م  آپناه   ىظاهر ب  هآن جوان آرام و ب سرانجامِ 
  مردمان برساند؟  هدادند كه پيام يزدان را ب  ىاو فرصت م  هيك روز ب

امنيت خود  آيا صاحبان مقام و منصب حاضر بودند حتّى يك آن آسايش و
 دّكانى بود و ايمان وسيلۀ مخاطره اندازند؟ ظالمانى كه قرآن برايشان  هرا ب

شدند،   ىاه مگ  آ"دكان" و "نان"  اين از دست دادِن  كسب نان، اگر از خطرِ 
 جوان و پيروانش را از روى زمين بر كردند؟ در اّولين فرصت، آن  ىچه م
ايشان   هصورت "دزد در شب" ب  هداشتند. اّما آمدن آن موعود آسمانى ب  مى

مردمان برسانند. اگر   هكه بايد و شايد ب " را آنطورخبر بزرگفرصت داد تا "
را مهدى و خود  ندداشت  ىنقاب از چهره برم از همان آغاز، حضرت باب
انجام   هب پروردگار و نقشۀ شد،  ، اوضاع دگرگون مىخواندند  موعود مى

  رسيد.  ىنم
كاران كار آسانى نبود. اگر آنها  حفظ آن جوان ميان آنهمه دشمنان و ستم

زندگانى  داستان شدند،  ىم گاه  آ جوان آن درونى قدرت از مقّرر موعد از پيش
اتمام نقشه، فدا شدن  ى داشت. اّما پس از انجام وعده وپايان ديگر ايشان

  نهايت آرزويشان بود: يزدان ابدًا مانعى نداشت، بلكه براى آن فرستادۀ
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  حضرت باب  ١٠قد فديت بكلّى لك...و ما تمنيت اّال القتل فى محبّتك.

  ام...و جز شهادت در راه عشق تو آرزويى ندارم.  نمودهمن خود را براى تو فدا 
در باره اين سؤال تفّکر کنيد: اگر سال ظهور موعود، در کمال روشنى، بدون 

شد، چه نتايجى داشت؟ آشکار نمودن سال   "پردۀ متشابهات" بيان مى
غگو که در آن بسيارى از مردم دنياپرست و درو  اى بود به  نامه  ظهور، دعوت

سال خود را موعود خوانند. در آنصورت، شناسائِى پيامبر الهى از بين آنهمه 
د. ـش  ل مىـکـمشکـنـنـدگـان، و دشـمـنـان يـزدان، بسـيـار   رهـخـان، مسـويـگـدروغ
وسيلۀ سوء استفاده جاى هدايت مردمان با ايمان،   بينى پروردگار، به  پيش

رده ـدر پـروردگـار ايـن رمـز بـزرگ را از آنـان پد. ـش  ان مىـّکاران و دورويـم
 ٢۵متشابهات پنهان داشت، و از سوء استفاده حفظ نمود. تنها يک جوان 

—هجرى قمرى ١٢٦٠—ساله از اهل شيراز، بنابر اراده يزدان در موعد مقّرر
قيام فرمود و خود را قائم موعود خواند. پس از گذشت آن سال، ديگر دير 

توانست هدايت   يافت، نمى  اهى مىگ  آشده بود و اگر هم کسى از اين رمز 
  يزدان را وسيله ضاللت مردمان نمايد.

با وجود دالئل بسيار بر حّقانيت آن جوان، بسيارى از مردمان هنوز گرفتار 
جاى حضرت باب در آن سال صدها نفر در ر بند. حال اگا  شک و شبهه

ناميدند، کار تحقيق براى مردم با ايمان   سراسر جهان خود را موعود مى
گوئى پروردگار براى راهنمايى ما   شد. در آنصورت، آيا پيش  چقدر دشوار مى

  اى داشت؟  فايده
خوانند. انسان   تفکر و تأمل و تعمق مى  هاى آسمانى، ما را پيوسته به  کتاب

هاى   بکار بردن عقل و فکر ماست. پنهان داشتن نشانه  ودن ما متّکى بهب
تأّمل و تفّکر پردازيم و ارمغان عقل و خرد را   دارد که به  ظهور، ما را بر آن مى

فرمايد:   که بزرگترين نشانه انسان بودن ماست، بکار بريم. اين است که مى
" (سوره طه، او پاداش دهمدارم تا هر نفسى را بنابر کوشش   من آنرا پنهان مى"
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فکرى، گوهر گرانبهاى ايمان را بدون کوشش و   ). اگر هر انسان بى١۵آيه 
  يافت، آن گوهر را چه قدر و منزلتى بود؟  زحمت مى

آستانش راه يابند.   اراده پروردگار بر اين است که تنها مردم متفّکر و پاکدل به
ها و خبرها در پس   نهبهترين وسيلۀ تحّقق اين مقصود، پنهان نمودن نشا

"پرده متشابهات" است. اين پرده زيبا در جميع عصرها مؤمنان وفادار و 
" يا َيْوُم اْلَفْصلشايسته را از ديگران جدا نموده. اين است که روز رستاخيز "

" ناميده شده. نه تنها خبرهاى قرآن در باره اين آئين، بلکه روز جدائى"
بر اين  دو موعود عصر ماظهور   اشاره به هاى آسمانى در  خبرهاى همه کتاب

هاى آسمانى   نظرگاه بايد خبرهاى کتابتنها با اين ديد و  است. متّکى صلا
را درباره اين آئين و هر آئين ديگر با ميزان عقل و خرد بسنجيم و داورى 

  نمائيم.
هاى آسمانى ديگر، در عرصه غيب پنهان بود.   بسيارى از اسرار قرآن و کتاب

ز را چون روز آشکار و عيان اهى، اين رموگ  آفتاب الهى و تابش نور طلوع آ
ميّتى که ـاطر اهـخـب بـلـطـن مـاي—اتـهـابـشـات متـآي—دـعـل بـصـدر فسـاخت. 
  صورت ديگر مورد بحث قرار گرفته.  دارد به

  ٦٤سوره نحل، آيه   .اْخَتلَُفوْا ِفيهِ َوَما انَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب اال ِلتَُبيَِّن لَُهُم الِذي 
و ما اين کتاب را بر تو نازل کرديم تا آنچه را در آن اختالف دارند، براى آنها 

  توضيح دهى.
الهيّه و معضالت اشارات  بر هر نفسى الزم و واجب است که مشکالت مسائل

عرضه  [پيامبران] منيره و حامالن اسرار احديّه مطالع قدسيّه را بر صاحبان افئده
تأييدات علوم   نه به ،و افاضات الهى حّل مسائل شودى تأييدات ربّان  دارد تا به
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ "اکتسابى. لُوْا اْهَل الذِّ   حضرت بهاءاهلل     ١١."َفاْسا

  
  ٤٣(سوره نحل، آيه بپرسيد. —پيروان موعود—ذکردانيد از پيروان   اگر نمى(.  
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

شاءاهلل قد شاءک و من ادبر  قل قد جاء الحق من عنداهلل بالحق الخالص فمن
  حضرت باب  ١٢عن الحق والکتاب فان اهلل قد کان عن العالمين غنيًا.

بگو! حقيقت از جانب پروردگار آشکار شده. هر کس خواستار خداست، خواستار 
يقين بداند که يزدان از   توست. و هر کس از حق و کتاب خدا روى برگرداند، به

  نياز است.  مردمان بى
عن  يّ رد فاّن اهلل لغنيقبل و من لم ياراد فل هلل من قبل و من بعد منن ايهذا د
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.نيالعالم

خواهد بپذيرد يا رد نمايد.   اين آئين خداست، چه از پيش و چه از بعد. هر کس مى
  نياز است.  يزدان از مردم جهان بى

  ام که احدى قادر بر بستن آن نيست.  ودهبنگريد! من در برابر شما درى گش
)٨، آيه ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   



  
 



  
٢٢  

  
  "متشابه"و  "محكم"آيات 

ات" و ـمـكـحـ"م ت:ـوع اسـر دو نـار بـروردگـار پـتـفـ، گرآنـادت قـهـر شـابـنـب
  "متشابهات."

  ٧سوره آل عمران، آيه   .َواَخرُ ُمَتَشاِبَهاٌت ...ِمْنُه آَياٌت مْحَكَماٌت 
  بعضى آيات از "محكماتند"...و بعضى ديگر، از "متشابهات."

معناى ظاهرى آن باشد، آن گفتار از  هرگاه مقصود از گفتار، اظهارِ 
  "محكمات" است.

آيات محکمات آن است که مقصود الهى از نفس آيه مستفاد شود، و در اثبات 
  حضرت بهاءاهلل  ١برهان و ذکر ديگر نباشد.  آن محتاج به
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شمار   هدهند از محكمات ب  ىآياتى كه احكام و فضائل اخالقى را توضيح م 
 روند. درك و فهم اين آيات مشكل نيست. هرگاه مقصود از گفتار، اظهارِ   ىم

ظاهرى آن باشد، آن گفتار از "متشابهات" است. اين  معناى غير ازى معناي
مردم ظاهربين را از شناسايى  نوع گفتار، حاوى اسرار بسيار است، و پيوسته

  پيامبران يزدان باز داشته.
  که نقوشش ظاهر و جانش خفى است  ظاهر قرآن چون شخص آدمى است

  مولوى  

اشاره،   هاى آسمانى ديگر، برخالف احاديث، تنها به  بشارات قرآن و کتاب
—اشاراتى که درک آنها مشکل است  دهند، آنهم به  از ظهور بعد خبر مى

اند، عالئمى که در پس پرده اسرار   که جامه تشبيهات پوشيدههائى   نشانه
  مستور و پنهانند:

 ًاحمستوره تلوي اشارات معضله و آيات ُمَقنّعه  در کتب آن قوم [مسلمين] به
  حضرت بهاءاهلل  ٢من غير تصريح ذکر ظهور بعد شده. اشاره]  [به

آيات مقنّعه" تنها پس از تحقق وعده ظهور پسين، معانى "اشارات معضله و 
آيند. جائز نيست مؤمنان پيش از موعد   عرصه عيان مى  از عالم پنهان به

  مقرر، معانى اين آيات را بدانند.
دو صورت ممکن است: مجاز و غيرمجاز. تأويل آيات متشابه مجاز   تأويل به

  و الزم است، اّما تأويل آيات محکم مجاز نيست.
رضاى حق بوده و يک تأويل   تأويل به از براى تأويل مراتب النهايه بوده. يک

  حضرت بهاءاهلل  ٣اعتراضا على الحق.

مقصود از جميع تأويالت و تفاسير و معانِى کلمات و آيات آن بوده که معرفت 
  حضرت بهاءاهلل  ٤حق حاصل شود.

  
  در پرده، در روپوش.مقنّع : 
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چه محکم چه —در طى قرون و اعصار، مردمان مقصوِد کلمات الهى را
  فرمايند:  ه مىاند. اين است ک  تغيير داده—متشابه

  حضرت بهاءاهلل  ٥ايّاکم يا قوم اَن تُحرفوا کلمات اهلل عن مواضعها.
  اى مردمان! مبادا کلمات الهى را از مقصود خود منحرف سازيد.

توان   درک هر يک از ما از معانِى آيات الهى متفاوت است. جز اين نمى
شود که در صّحت رأى خود   انتظارى داشت. مشکل هنگامى آغاز مى

افکار و عقايد ديگران بنگريم. اين طرز فکر   نظر حقارت به  اصرار نمائيم و به
پيوسته موجب تفرقه و تقسيم اديان پيشين گشته. حضرت بهاءاهلل بهائيان را 

  دارند:  از اين کار برحذر مى
  حضرت بهاءاهلل  ٦مباد در معنِى کلمات ما بين احباى الهى [بهائيان] اختالف شود.

اى "محکم" معنائى   رود که از واژه  در مواردى بکار مى معموالً  "تأويلواژه "
اى   غير از ظاهر آن استنباط کنيم. در طى تاريخ، مردم نافرمان تأويل را وسيله

  اند.  ان نمودهپيامبر براى امتناع از پذيرش وصاياى
الهام الهى بودند و "راسخ در علم"   پس از نزول قرآن، امامان که ملهم به

هائى از آن توضيحات مرتبط   آيات قرآن را توضيح دادند. نمونهبعضى از 
  اين ظهور، در اين کتاب آمده است.  به

ترين علما و پيشوايان از درك معانى آيات   دهد كه بزرگ  ىتاريخ گواهى م
اجازه   ه"متشابه" عاجز بوده و هستند. اّما همزمان با پيدايش پيامبران، ب

معانى بعضى از اين   هو با ايمان، ب ا تقوىٰ يزدان، بعضى از عرفا و علماى ب
اند. شيخ احمد احسائى و سيد كاظم رشتى، دو تن از   هكلمات پى برد

بزرگترين دانشمندان عالم اسالم، از اين دسته از علما بودند. اين دو عارف 
شاگردانشان آموختند و آنها را   ههاى ظهور موعود را دريافته، ب  هعالم، نشان

  ن با "روز خدا" و "خبر بزرگ" آماده ساختند.براى روبرو شد
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اه شد و حامل گ  آبعضى از اسرار نبّوت   هفخر [شيخ] احمد در آن است كه ب
  حضرت بهاءاهلل  ٧امانت گشت.

 هنگامى كه حضرت باب امر پروردگار را اظهار فرمودند، بسيارى از شاگردانِ 
اين دو عالم عارف پيامش را پذيرفتند، پرچم "خبر بزرگ" را برافراشتند، و 

عرفا  اهىگ آو  دانش آئينش كوشيدند. اّما در برابر پيامبران الهى، در اشاعۀ
آفتاب  ذّره در برابرمانند  ،معنوى كلمات متشابه از معانى بين  ى روشنو علما

لم نزد درياى دانش ايشان فرمايند جميع علوم عا  ىم اهللحضرت بهاءاست. 
  ٨طلبند.  ىبخشش م ونداى بيش نيست. سپس از اين مقايسه از خدا  هقطر

که چون چهرۀ عروسى —سنّت پروردگار چنان است که اسرار گفتار خود را
در هر عصرى با ظهور پيامبرانش —ابهام پنهان و ناپيداست ۀزيبا در پس پرد
موعود عصر ما، براى نخستين بار، بينى قرآن، دو   بنابر پيشآشکار نمايد. 

ابهام از روى بسيارى از اسرار قرآن برداشتند و معانى كلمات متشابه را  پردۀ
  آشكار نمودند.

  حضرت بهاءاهلل  ٩ظهر كل امر و برز كل سرّ و الح كل مكتوم. هب
با ظهورش هر امرى ظاهر گشت، هر رمزى آشكار شد، و هر پنهانى پرده از رخ 

  برداشت.
معارف الهيه را يد قدرت نگشايد، احدى بر آن مّطلع نشده و  ناِءاِ  متا خت

نخواهد شد...چنانچه تا يِد قدرِت ظهور قبل [ظهور حضرت باب] ختم کنائز 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠را نگشود، احدى ادراک ننمود. [قرآن] علوم فرقان

بعضى از کشف معانى   آئين نوين به  در پرتو گفتار اين دو موعود، مؤمنين به
رسد، زيرا اسرار گفتار   پايان نمى  آيات ديگر توفيق يافتند. اّما اين کار هرگز به

  شمار است.  پروردگار بى
  

  ُمهر.ختم : 
  ظرفِاناء :  
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  دارد که تفسير آن هنوز نيامده:  صراحت بيان مى  قرآن مجيد به
ِويلُهُ  ِتِهْم َتا بُوْا ِبَما لَْم يُِحيُطوْا ِبِعلِْمِه َولَما َيا ٣٩آيه  سوره يونس،  .َبْل َكذ  

کنند، و حال آنکه تأويِل آن (معانى   دانند انکار مى  نه، آنها آنچه را (از قرآن) نمى
  درونى آن) هنوز براى آنها نيامده است.

ِويلَهُ  اال  َهْل َينُظرُونَ ...ِبِكَتاٍب  ِجَناُهم َولََقدْ  ِويلُهُ  َياِتي َيْومَ  َتا   ...؟َتا
  ۵٢- ۵٣آيات  اعراف، سوره  

اين دارند که در "روزى" توضيح يم...آيا انتظارى جز ا  هآورد ىمردمان کتابما براى 
  هم بيايد...؟آن

  ١٩و  ١٧سوره قيامت، آيات   .ثُم ان َعلَْيَنا َبَياَنهُ ...ان َعلَْيَنا َجْمَعهُ 
  هم با ماست.  جمع کردن آن (قرآن) با ماست...سپس توضيح دادن آن

  ٩٢سوره نحل، آيه   .َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ َولَيَُبيَِّنن لَُكْم 
  روز قيامت (زمان ما) در آنچه اختالف داريد، قطعًا براى شما توضيح خواهد داد.

  آموزند:  ما مىآيات پيش اين نکات را ب
ات ـن آيـايتـوضـيـح دارنـد.   هـاز بـيـه نـت کـآياتى هس مجـيد در قرآن •

 نام دارند. "متشابه"
دهد که در "روز" خاّصى معانى اين آيات را   پروردگار بما وعده مى •

روزى "روز" جـز زماِن ظـهـوِر مـوعـود، چـه  آن د.ـنـک  مىن ـا روشـراى مـب
 است؟

ظهور موعود خبر   آياتى است که به  دانند" اشاره به  "انکاِر آنچه نمى •
توانند   معانى آن آيات را تغيير دهند، چگونه مى مؤمناندهند. اگر   مى

 موعودشان را بشناسند؟
توضيح و تفسير آيات متشابهات است؟ اگر   چه کسى جز موعود خدا قادر به

جميع علماى عالم گرد هم آيند، از انجام اين کار عاجزند. پس وعدۀ 
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از  اى که علمش  توضيح آيات متشابهات، برابر است با وعدۀ آمدن فرستاده
بُواْ جانب يزدان است، نه از جانب مردمان. با وجود پيشگوئِى ( و َبْل َكذ (...

که از  يقين نمايندتوانند   مى و مفسرين ؟) چگونه علما...َهْل َينُظرُونَ وعدۀ (
فهمند، ديگر   اهند؟ اگر معناى آيات متشابهات را مىگ  آاسرار گفتار يزدان 

  وعدۀ آمدن توضيح دهنده براى چيست؟
هاى آسمانى پيشين را   سنّت الهى چنين بوده که هر پيامبرى مشکالِت کتاب

  براى مردمان توضيح دهد:
  ١٩سوره مائده، آيه   .َيا اْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يَُبيُِّن لَُكْم َعلَى َفْترٍَة مَِّن الرُسلِ 

(مشکالت) را براى    رسوالن"اى اهل کتاب! پيامبر ما آمده تا در "دوراِن فترِت 
  شما توضيح دهد.

ُحِف اْالولَى ِتِهم َبيَِّنُة َما ِفي الص   ١٣٣سوره طه، آيه   .اَولَْم َتا
  هاِى پيشين براى آنها نيامده؟  آيا توضيِح کتاب

.وَن ِمَن اْلِكَتاِب َيا اْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يَُبيُِّن لَُكْم َكِثيًرا مِّما ُكنتُْم تُْخفُ 
  ١۵سوره مائده، آيه   

 ،کرديد  اى اهل کتاب! رسول ما آمده تا بسيارى از حقايقى را که شما پنهان مى
  براى شما توضيح دهد.

د؟ ـدارن  مى داشـتـه و انـهـنـران را پـبـامـيـوِر پـِر ظهـبـخ چگـونـهان ـلماى اديـع
مقصود اصلى منحرف  ترين روش آنها اين است که مطلب را از  معمول
  سازند:

َل الِذيَن َظلَُموْا ِمْنُهْم َقْوًال َغْيَر الِذي ِقيَل لَُهمْ  ١٦٢سوره اعراف، آيه   .َفَبد  
  تبديل نمودند. سخن ديگر  ايشان گفته شده بود، به  کاران، سخنى را که به  پس ستم

  ٤٦، آيه سوره نساء  .يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعهِ 

  
  فاصله بين رسوالن. (پايان يک روز و آغاز روز ديگر.)َفْتَرة : 
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  کنند.)  جا مىدهند. (معناى گفتار را جاب  جاِى کالم را تغيير مى
دهند؟ براى واژه مورد نظر، معناِى   را تغيير مىيزدان گفتار چطور معناى 
" وسط" و "خاَتمدو واژه " معناِى  يابند. بهترين نمونه، تغيير دادن  ديگرى مى

  است.
  سوء تفسير مسلمانان

  دهنده  خاَتم: ُمهر      خاِتم: پايان
  خاِتمرا با معناِى  خاَتممعناِى 

  اند  عوض کرده
  اّمِت وسط           اّمِت عادل

  عادلرا با معناِى  وسطمعناِى 
  اند  عوض کرده

  سوء تفسير مسيحيان
 القدسروِح راستى       روح

 القدس  ح  رورا با معناِى  راستى ح  رومعناِى 
 اند  عوض کرده

" راستى حِ   روآمدِن "  اکرم، بشارت بهرسول   حضرت مسيح، در اشاره به
" در القدس  روح" يعنى تجلّى "روح راستى" گويند  علماى مسيحى مى دادند.

زمان خاّصى بر گروهى از مسيحيان! پيشوايان مسيحى با تغيير و تحريِف 
ترين خبر انجيل را درباره ظهور رسول اکرم   مهم "روح راستىمعناِى دو واژه "

دارند. براى اينکه از تأثيراِت تحريِف اين دو   داشته و مىاز مسيحيان پنهان 
 نهوگبينيم مسيحيان چ  اه شويم، شايسته است بهگ  آواژه در سرنوشت جهان 
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بينى پيامبر خود را از مقصود و معناى راستين آن   اين خبر خوش و اين پيش
  فرمايند:  حضرت مسيح مى اند.  منحرف ساخته

شما بگويم، اّما شما تحمل شنيدن آنها را نداريد.   بسيار چيزهاى ديگر دارم که به
تمامِى حقيقت هدايت خواهد   ، شما را بهآيد  مى—روح راستى—اواّما وقتى 

شنود،   را [از خداوند] مى آنچه اواز جانب خود سخن نخواهد گفت.  اونمود. 
از اين راه، جالل و شکوه  اواز آينده خبر خواهد داد.  اوشما خواهد گفت.   به
  شما خواهد شناخت.  را نشان خواهد داد: آنچه از من است گرفته، بهم

  )١٢-١٤، آيات ١٦حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   

بسيار چيزهاى ديگر دارم که بگويم، اّما شما تحمل شنيدن آنها را نداريد. او " •
بينى را   اين پيش " قرآن مجيدتمامى حقيقت هدايت خواهد نمود.  شما را به

شامل بسيارى حقايق معنوى  بخشد. آن کتاب  تحقق مى بحِد کمال
شود. بيشتر مطالب عهد جديد، نظريات و   است که در انجيل يافت نمى

توضيحات حواريون و پيروان حضرت مسيح است، نه گفتار آن پيامبر. 
توان آنرا "دائرةالمعارف علوم   قرآن مجيد آنقدر غنى است که مى

 ان، "هر تر و خشکى" را شامل است.. بنابر شهادت يزدناميدمعنوى" 
دهد که   " پروردگار بارها شهادت مىگويد.  او از جانب خود سخن نمى" •

 قرآن مجيد از اوست، نه از رسول اکرم.
ظهور دو پيامبر   تر از بشارت به  " چه خبرى مهماو از آينده خبر خواهد داد." •

 .اند  داده مژده—بزرگ خبر—ظهور اين  به پايان تا آغاز از قرآن آيات بزرگ.
  
 I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the 

Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his 
own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. 
He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to 
you. Christ (John 16:12-14 NIV) 

بينى فرمودند، در ظهور حضرت بهاءاهلل نيز تحقق يافت.   پيش که حضرت مسيح هائى  تمام نشانه
  ناميد. روح راستىتوان همه پيامبران را   در حقيقت مى
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او از اين راه، جالل و شکوه مرا نشان خواهد داد: آنچه از من است گرفته " •
ترين لقب را   " رسول اکرم، پرشکوهشما خواهد شناخت.  [نقل نموده] به

" خواندند. اهلل  روححضرت مسيح اعطا فرمودند. آن پيامبر بزرگ را "  به
پسر لقب "  مسيحيان به توان تصور نمود؟  تر مى  آيا لقبى از اين باشکوه

در حاليکه، اين  "مسيح تنها پسر خداست."گويند:   بالند، و مى  " مىخدا
همه مؤمنان اطالق شده. اّما احدى از   به کتاب مقدسلقب بارها در 

 اهلل" مفتخر نگشته.  لقب "روح  به مردمان
 همه پيامبران بخشيده و اين دو پيامبر را  در قرآن مجيد خداوند مقام واحد به

همتاى يکديگر شمرده. عالوه بر بزرگداشت حضرت مسيح، قرآن مجيد 
پايه مسيحيان را خاطرنشان ساخته، و از   بسيارى از توهمات و تصورات بى

عظمت حضرت مسيح افزوده است. مثًال عامه مسيحيان با سوء   اين راه به
، و خدا يکى است، اّما سه شخص استگويند: "  تفسير گفتار پيامبرشان، مى

" قرآن مجيد، با تأکيد بسيار اين عقيده يکى از آن سه شخص پيامبر ماست!
  شمرد.  اعتبار را تحريف گفتار پروردگار مى  بى

پذيرند. آنها بر   تحقق خبرهاى پيش را در ظهور رسول اکرم نمىمسيحيان 
دهنده مردمان از گمراهى است، و   اين باورند که حضرت مسيح تنها نجات

بهر اسم ديگر ظاهر شود باطل است. پيشوايان مسيحى هر پيامبر ديگر 
 آمدن  "  مرتبط است به "آمدن روح راستى  هاى پيش درباره "  گويند، مژده  مى
 .مسيحيان از گروهى ميان در روح آن " در روز خاصى و ظاهر شدنالقدس  روح

با هم در  بنابر تصور آنان، اين واقعه بزرگ هنگامى روى داد که آن مؤمنان
مين آسانى ه  شرکت داشتند! به—Pentecost—ريزان  نام عيد گل  بهجشنى 

ها را تغيير داده، مقصود اين مژده   بينى  ها و پيش  معناى اين نشانه
  

  اين کتاب مراجعه نمائيد:  ام. به  نگارنده فصل مفصلى در رد اين باور نگاشته  
Muhammad: the Spirit Who Glorified Jesus. 
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دارند. اگر چنين است، بايد   مى داشته و بخش را از پيروانشان پنهان  شادى
  ها پاسخ دهند:  اين پرسش  پيشوايان مسيحى به

آن مهمانان   در طى آن جشن در آن محل به "حقايقى"چه  القدس  روح •
پيروانشان نياموختند؟   آموخت که حضرت مسيح در مدت سه سال به

 دانند؟  از هزارها فرقه مسيحى، آن حقايق را مى ،کدام فرقهپيروان 
آن گروه از مسيحيان اظهار   را به "هائى  گوئى  پيش"چه  القدس  روح •

 داشت؟
 "رفت و آمد" دارد؟ القدس  روحآيا  •
 در زمان حضرت مسيح حاضر نبود که بعدًا بيايد؟ القدس  روح ياآ •
آن   در آن چند روز يا چند ساعت، چه چيزهائى به القدس  روح •

مسيحيان آموخت که تحمل شنيدنش را از زبان پيامبرشان حضرت 
 مسيح نداشتند؟

 زند؟  مثل انسان زبان دارد و حرف مى القدس  روحآيا  •
 وجه در آن روز و در آن جشن تحقق نيافت.  هيچ  به پيش يک از شرايط  هيچ

سوء تفسير پيشوايان مسيحى درس عبرتى است براى مسلمانان. پيشوايان آنها 
" در همان راه پيشوايان مسيحى ينبيّ النّ   مخاتَ نيز با تحريف معناى دو واژه "

اند. آنها نيز با تحريف معناى دو واژه، مسلمانان را از شناختن   گام برداشته
چه است! سوء استفاده از دو واژه تا  اند. جاى شگفتى  موعودشان باز داشته

از راه راست منحرف  عالم انسان اثر داشته و مردمان راسرنوشت  در حد
  !ساخته

چرا مترجمين  ،هاى قرآن مجيد  در ترجمههمانطور که از پيش بحث شد، 
فارسى   ، بهشمرند  مى " را که پايه آئين اسالمالنّبييّن  خاتمشيعۀ ايرانى لقِب "
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ى آن لقب را حتى در داخل پرانتز اکنند؟ چرا حّد اقل معن  ترجمه نمى
" خاَتمجاِى "اه شوند؟ اگر بگ  آگذارند که خوانندگان از اين رمز بزرگ   نمى

اگر  نوشتند؟  دهنده) نمى  " بکار رفته بود، آيا معناى آنرا (پايانخاِتمدر قرآن "
" را بپرسيم، چند نفر از نالنّبيّي  خاتماللفظِى "  از صد نفر ايرانى، معناِى تحت

"؟ اصطالح "مهر پيامبران" اصًال در ميان انپيامبرُمهر آنها خواهند گفت: "
 آَخرمثل تفاوِت بيِن  خاِتمو  خاَتمشود. تفاوت بين   ايرانيان شنيده نمى

(پايان) است. کمى تفاوت در تلفظ، معنا را بکلى تغيير  آِخر) و   (ديگر
  دهد.  مى

هاى پيشين را همواره توضيح   پيامبران در هنگام ظهورشان، مشکالت کتاب
. بر ماست که از تاريخ درس عبرت اند. پيوسته چنين بوده و خواهد بود  داده

  گيريم.
ِجتُُكم ِباْلِحْكَمِة َوِالَبيَِّن لَُكم َبْعَض الِذي َولَما َجاء ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت َقاَل َقْد 

ِّلِذيَن َظلَُموا ِمْن َعَذاِب َيْوٍم اِليٍم ...َتْخَتِلُفونَ    .َفاْخَتلََف اْالْحزَاُب ِمن َبْيِنِهْم َفَوْيٌل ل
  ٦٣- ٦۵سوره زخرف، آيات   

ام   م و آمدها  و چون عيسى دالئل روشن آورد، گفت: من براى شما "حکمت" آورده
تا مواردى را که درباره آنها اختالف نظر داريد توضيح دهم...اّما از بين آنها 
(مسيحيان)، احزاب مختلف ظاهر گشت. واى بر ستمکاران! با چه عذابى در 

  شوند!  "روز بزرگ" روبرو مى

  چند نمونه از
  هاى متشابه  واژه
سلطان احديّه و  .هيّ علم ِى الٓل ،مودعه در آن صورت کلمات مخزن حقند و معانى

ارادة اهلل تعلّق  و چون .فرمايد  ىآن منع م  هالهيّه ناس را از اّطالع ب يد عصمت
در کلمات  مثالً  .شوند  ىم ملتفت آن  هب ناس بعد ،آنرا گشود ختِم  گرفت و يد قدرت
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 ِقَدم جّل و عزّ  جمالِ  ۀجميع خزائن علميّ ] [جامِع مالحظه نما که [قرآن]  فرقان
 .وشتندن  ىو تفاسير م نمودند  ىت مئام قرايالى و ايو جميع علماء در کل ل ،بوده

 ،دمستوره در کنوز کلماتيّه ظاهر نماين ىالٓل حرفى از اينکه مع ذلک قادر بر
ختم  [ظهور حضرت باب] ظهور قبلم دست قدرِت  ،الوعد و اذا جاَء .اند نبوده
  ١١.حرکت داد [استعداد ايشان] همداو را على شأن النّاس و استعدا خزائن

  حضرت بهاءاهلل  

ظهور موعود عصر ماست   هاين چند واژۀ "متشابه" كه مرتبط ب  هبراى نمونه، ب
ذكر   هاينجا تنها ب .ها معانى متعّدد دارند  هتوّجه كنيد. بعضى از اين واژ

  اكتفا شده: بعضى از آنها

  ى معنوى گفتارامعن متشابهگفتارِ 
  آئين يزدان  آسمان:

  فرستاده يزدان و گفتار او  خورشيد:
  پيشوايان مذهبى  ستارگان:

 مردم پر قدرت، مؤسسات بلندپايه، خاّصه  ها:  هكو
  تأسيسات مذهبى

  کماالت روحانى، غذاى معنوى  طعام، نان:
  فضل و مرحمت يزدان  باران:

  جهنّم: آتشِ 
دورى از خدا (دورى از عزيزان چون در درد 
 گوييم:  ىزيستن است. در فارسى گاهى م دوزخ

  سازم.)  ىسوزم و م  ىاز دورى او م
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  ى معنوى گفتارامعن متشابهگفتارِ 
  حيات معنوى  آب زندگانى:

  ، شناسائى، علمقلب انسان  زمين:

اجتماعى  نظم و گسيختن عخوردن اوضا بهم  زمين لرزه:
  ، زلزله در افکارقديم

  اعالِن امِر موعود  صور: در دميدن
  ايمان مردمان، شّك و ترديد آزمايشِ   باد:
  موانع شناختن پيامبران  يا دود: ابر

  ، دنياِى متالطمخياالت و تصّورات و توّهمات  دريا:
  حقايق و اسرار ِبکر و زيبا  :اتحوري
 لمان:ِغ

  (جوانان)
نيرومند و در ايمان  يزدان  بهآنان که در عشق 

  ارند، فرمانبران و خدمتکاران خداثابت و استو
  هنفس مّكار  شيطان:

  معنوى اهِى گ  آنا  كر:مستى، سُ 

  حضرت بهاءاهلل  ١٢؟غفلت كّل را احاطه نموده كرِ چه شده كه سُ 

  
  هاى بهشتى خود و   حورى  يافتن به  اميد دست  اين شعر مولوى وصف حال مردم نادانى است که به

معناى ظاهرى آن گرفته،   نظرانى که "حورى و غلمان" را به  کشند و همچنين کوته  دگرانديشان را مى
  کنند:  قرآن را مسخره مى
 پوست را بهِر خران بگذاشتيم  برداشتيم را مغز قرآن ز ما
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زدانى يقّوه   هو حکمت ربّانى ب صدف بحر صمدانى را از کنز علم ىلئال !اى عباد
 نيرا در مظاهر ا" ات غرف ستر و حجابيحور"آوردم و  رونيو قدرت روحانى ب

  حضرت بهاءاهلل  ١٣.محکمات محشور نمودمکلمات 

 "مقصوره معانى اتيحور" و نه استماع قياش را هر گوشى ال اسرار مکنونه
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.اش را هر چشمى قابل مشاهده نه هيعلم [محصور]

 اشربوا عن کأس الّتى يحرّکها ثمّ وا اجسادکم عن خلع الهدى ال تعرّ  ايّاکم ان
انفسکم و  سکم و کذلک امرکم الّذى کان ارحم بکم منوغلمان الّظهور فوق رؤ

  حضرت بهاءاهلل  ١٥.لن يطلب منکم اجرا و ال جزاء
" (خدمتکاران غلمان ظهورجامۀ ايمان را از تن بدر آوريد. پس از جامى که " مبادا

کند   شما امر مى  چنين به  گردانند، بنوشيد. اين  آئين يزدان) فوِق سرهاِى شما مى
  طلبد.  تر است، و از شما اجر و پاداشى نمى  شما مهربان  بهکسى که از شما 

  اند:  تشبيه شده ""عروس  در اين بيان، افکار و معانى بکر و نوين به
عنايت   هب ،بيان مستور و پنهان بود هاى  که وراى پرده ه][تاز بديعه معانِى  عروسِ 

شهادت . جمال دوست ظاهر و هويدا شد يرچون شعاع من ،الهى و الطاف ربّانى
و دليل ثابت  ،و برهان ظاهر ،کامل و حّجت ،دوستان که نعمت تمام دهم اى  ىم

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.از مراتب انقطاع چه ظاهر نمايد ديگر تا هّمت شما .آمد

"آسمان" و "زمين" را مورد مطالعه قرار  واژهدو  مناسب استبراى نمونه، 
دين" و "عرصۀ آسمان" و چه  بينيم چه وجه تشابهى بين "عرصۀ  هداده، ب

  وجه تشابهى بين "عرصۀ قلب انسان" و "عرصۀ زمين" موجود است:

  و روح انسانعرصۀ دين جهانعرصۀ
  گيرد.  روح ما را فرا مى ،مقام دين بلند است، و مانند آسمان  آسمان
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  و روح انسانعرصۀ دين جهانعرصۀ

ما از پرتو فرستادۀ خداست. وجود معنوى ما و روحزندگى  آفتاب
 است. فرستاده يزدانرابطه قلب ما با   به شادى باطنى ما مرتبط

ديگران   و به برند  جانشين پيامبران از نور آن فرستادگان بهره مى  ماه
  بخشند.  مى

  روز ظهور پيامبران يزدان  )  َنهار  روز (
  .گفتار پروردگار چراغ راه ماست نور
  شود. در قلب انسان بذر ايمان کاشته مى زمين

ما  روح، ريزد  ىبر ما فرو مامِر اواز آسماِنيزدانو عنايتفيض  باران
  شود.  ىتر و تازه م

  ستارگان
علما و پيشوايان مذهبى مانند ستارگان در آسمان دين 

روز نو  رسد و آفتاِب   ىفرا م صبحدرخشند. وقتى كه   مى
دهند و   ىپيشين نور خود را از دست م تابد، علماى آئيِن   مى

  گرايد.  ىتاريكى م  هقلب آنها ب افتند." زميِن   ى"از آسمان م

  ابر
در دين موانعى هست كه بايد بر آنها غالب شد، مانند پذيرفتن 

آيد   ىموانعى پديد م ماروح خدا در پيكر يك انسان. در قلب 
  دارد.  را از ديدن نور يزدان در پيامبران باز مى ماكه 

  رعد و برق
آزمايش  گيريم.  ىبعد از اظهار ايمان، مورد آزمايش قرار م

وسيله ظهور استعداد باطنى ماست. هر چه در دل داريم 
  نماييم.  مى

روزانۀ  ع  طلو
  آفتاب

 طلوع از آسمان امر يا آئين الهىدر هر عصرى پيامبرى تازه
  رهد.  ىاز تاريكى م انبخشد. روح مردم  كند و بما نور مى  ىم



  بهاءاهلل در قرآن  
٦٤٨  

  و روح انسانعرصۀ دين جهانعرصۀ

  گاه ع  طلو تغييرِ 
كند. در هر   ىم عطلواى  هپيامبر الهى در هر عصرى از محّل تاز

پيامبر   صورت ظاهر افتخار نزديكى به  هعصرى اّمت خاّصى ب
  الهى را دارد.

  غروب
سوى منشأ   هرسد. پرتو آئين پيشين ب  ىانتها م  هزمان دين پيشين ب
تاريكى   هگردد. قلب مردمان ب  ىم  بر ،خدا ،و فرستندۀ آن

  .رسد  ىگرايد و زمان طلوع پيامبرى ديگر فرا م  ىم

يارى   هاست. بخدكليد گنجينه اسرار آثار آسمانى تنها در دست فرستادگان 
بها صد چندان، بلكه هزار   گاهى ما از آن گنجينه گران  آآن برگزيدگان الهى، 

شود. آنچه از پيش پيچيده و پنهان بود، ناگهان آشكار و عيان   ىچندان م
 خورشيد تازۀگردد. در تاريكى غار، كشف اسرار ممكن نيست. تابش   مى

  سازد.  ىپروردگار، آنچه را كه مورد نياز ماست، چون روز واضح و آشكار م
  حضرت بهاءاهلل  ١٧و مسطورًا فى كتبه. اهللقد ظهر ما كان مكنونا فى علم 

  آنچه در علم پروردگار و آثار او پنهان بود آشكار شد.

  ١٨الّذکر تأويل الکتاب.يا اهل العلم اتقوااهلل فى الّذکر يعلّمکم اهلل من لسان 
  حضرت باب  

 گويد  (حضرت باب) با شما سخن مى "کر  ذ" وسيله  بهاى اهل علم! از خداوند که 
  آموزد.  مى شما  را به )قرآن(کتاب  تأويِل  "کر  ذ"بترسيد. خداوند از زبان 

 را بر صاحبان افئده...الهيّه بر هر نفسى الزم و واجب است که مشکالت مسائل
و افاضات الهى حّل  تأييدات ربّانى  حامالن اسرار احديّه عرضه دارد تا بهمنيره و 

ْکِر إن ُکْنتُمْ  َفاْسلُوا اَهلَ " تأييدات علوم اکتسابى.  به نه ،مسائل شود  ال الذِّ
  حضرت بهاءاهلل  ١٩َتْعلَموَن."
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بنابر شهادت يزدان، پس از ظهور موعود، بخاطر تابش و درخشش آفتاب 
يابند   ىگاهى روشنى م  آعلم و دانش الهى، پيروان آئين جديد چنان از پرتو 

هاى پيشين ندارند. در يكى از   گفتار و تفاسير علما و فقهاى آئين  هكه نياز ب
ين اين آئين فرمايند كه مؤمن  ىم اهللحضرت بهاءهاى آسمانى خود،   هنام
حرفى از آن...اّطالع نيافته و   هعلوم و حكمتى ناطق شدند كه ديگران "ب  به

 ٢٠تعليم و تعلّم مشغول شوند."  هنخواهند يافت" حتّى اگر هزار سال "ب
هاى علم و   همقامى رسند كه چشم  هاين آئين قادرند ب  هفرمايند مؤمنين ب  مى

  ٢١ارى شود.بدون توّقف و تأخير جارى و س شانحكمت از قلب
کند که اگر براى درک معانى نهفته در آن   قرآن مجيد مسلمين را تشويق مى

  کتاب مشکلى دارند، از "اهل ذکر" يعنى پيروان آئين نوين پروردگار بپرسند:
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ  لُوْا اْهَل الذِّ   ٧سوره انبياء، آيه   .َفاْسا

  بپرسيد.دانيد، از پيروان "ذکر"   اگر نمى
 ميانپيامبران در آغاز ظهور آنها، و اختالف  نطور كه ذكر شد، انكارِ هما

متشابه  كلماِت  درِك  ها، پيوسته از عدمِ   پيروان اديان جهان در همه زمان
بار آورده، خوبست   هبينيم اين مشكل چه نتايجى ب  هناشى شده. براى اينكه ب

ها   هبراى اينكه معتقدند نشانپذيرند؟   ىپرسيم: چرا مسيحيان اسالم را نم  هب
 هاى كتاب آسمانى آنها درباره "رجوع حضرت مسيح" در ظهورِ   ىبين  يا پيش

 درِك  فهم آنهاست و عدمِ  حضرت محّمد تحّقق نيافته، غافل از آنكه مشكلْ 
 ، وعدۀرسول اکرم آئين بهائى، با ظهورِ  كلمات متشابه. بنابر آثار آسمانِى 

رسيد. زيرا در آن دوپيامبر، يك روح آسمانى طالع و اجرا   همسيح" ب "رجوِع 
تابان بود. تفاوت آنها در افقى است كه از آن تابيدند، نه در پرتوى كه 

هاى   بينى  ها و پيش  هچند نمونه از نشان مناسب استجهان بخشيدند.   هب
  "متشابه" انجيل را در مورد "رجوع حضرت مسيح" بررسى كنيم.
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  هاى رجوع  نشانه
  مسيححضرت 

  معنى معنوى گفتار متشابهگفتارِ 

از آسمان اراده و علم و رحمت يزدان، از   از آسمان خواهم آمد:
  .آسمان امر و آئين الهى

 بر روى تصّورات، توهمات، و تعّصباِت   بر روى ابرها:
  موعودند. رمردمان كه مانع ديدا

  بيند.  ىهر كه چشم بصيرت دارد م  هر چشمى مرا خواهد ديد:

  ريزند:  ىستارگان فرو م

آفتاب، ستارگان  طلوعهمانطور كه هنگام 
شوند، علما و پيشوايان زمان نيز،   ىناپيدا م

پيامبران الهى، از مقام و  طلوعدر هنگام 
كنند، يعنى   ىسقوط م خود منصب معنوى

و مقامى ندارند،  رجخدا ديگر ا در نظر
  آئين تازه بگروند.  مگر به

فرود شهر خدا از آسمان 
  خواهد آمد:

اراده   هب وحىاى از آسمان  هنقشه تمّدن تاز
  مردمان اعطا خواهد شد.  هيزدان ب

تأسيسات كهنه و حاكمان مستبد و پر قدرت  ها در هم خواهند ريخت:  هكو
  نفوذ خود را از دست خواهند داد.

آئين تازه جهان را در ظل نفوذ خود خواهد  آمد: خواهد بوجود تازه آسمان
  گرفت.

  قلب مردمان، تازه و زنده خواهد شد.  آمد: خواهد وجودب تازه زمين
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مسيحيان از  اکثرانجام رسيد. اّما   هها ب  هاين نشان با ظهور پيامبر اكرم همۀ
آن موعود   هخبرند، و از اقرار ب  ىى معنوى اين كلمات متشابه بكلّى بامعن

بين داشتند،   باطن كه ديدۀند. اّما ميان مسيحيان، آنان ا  هبزرگ روى برتافت
خدا چون آفتاب تابان و درخشان يافتند و  پرتو يزدان را در آن فرستادۀ

  سويش شتافتند.  وار به  پروانه
هاى   هچند نمونه از واژ مناسب استبين آثار آسمانى شباهت بسيار هست. 

  "متشابه" قرآن را نيز مورد بررسى قرار دهيم:

  آفتاب
ْمَس اَذا ١٧سوره كهف، آيه   .َطلََعت َوَتَرى الش  
  بينى.  ىطلوع آفتاب را م

آفتاب حقيقت  آفتاب شکوه و عظمِت يزدان در فرستادگانش،چه آفتابى؟ 
  و يقين:

امروز آفتاب يقين اشراق  ٢٢آفتاب حقيقت از افق سماء علم مشرق و الئح.
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤افق عنايت الهى شمس اشراق نموده. ازاليوم  ٢٣نموده.
از آسمان بر ما طلوع خواهد نمود تا بر آنان که در تاريکى و سايه مرگ  خورشيد

  سوى آرامش و صفا سوق دهد.  ساکنند بتابد و آنان را به
  )٧٨-٧٩، آيات ١حضرت مسيح (انجيل لوقا، فصل   

عرف يا الهى عبادک شمس التى اشرقت عن افق افضالک و تقديرک و ال 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥باسمک االبهى.تجعلهم محرومًا عن جنة التى خلقتها 

، و انبشناس تبندگان  اى پروردگار! آفتابى که از افق فضل و تقدير تو طالع شده، به
  نام درخشان و پر شکوه خود آفريدى محروم مدار.  آنها را از بهشتى که به

  فرمايند:  حضرت بهاءاهلل مى—  قصيده ورقائيه  —عربى  از اشعار به اى  در مجموعه
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  ٢٦.الّشموس تخّفت لظهورها کلّ 
  ها مخفى شدند.  ظهورش، همه آفتاب  به

  ها  هآفتاب، ستارگان، كو
ْمُس  َذااِ  َذا ُكوَِّرْت  الشُجومُ  َواَذا انَكَدَرْت  الن١-٣ اتآي تكوير، سوره  ُسيَِّرْت. اْلِجَبالُ  َوا  

  ها ناپديد شوند.  هتاريكى گرايد، ستارگان تيره گردند، و كو  ههنگامى كه آفتاب ب
گرايد؟ آفتاب آئين پيشين كه پرتوش در   ىتاريكى م  ه" بآفتابىچه " •

  سوى پروردگار رجوع نموده.  هكم ب طى هزار سال كم
شوند؟ ستارگانى كه در آسمان آئين پيشين   ى" تيره مستارگانىچه " •

درخشيدند. علما و پيشوايانى كه در آن آئين، راه راست را   ىم
  نمودند.  ىمردمان م  هب

شوند؟ مؤسساتى كه چون كوه ثابت و   ىناپديد م "هايى  هكو  "چه  •
 پابرجا بودند. كسانى كه در آئين پيشين مورد اعتماد مردمان بودند.

، ٩٩ظهور حضرت موسى است. با آيۀ   مرتبط به ٩٨تا  ١آيات سوره طه از 
شود. مناسب است اين آيات را   حال و آينده عوض مى  زمان از گذشته به
  دهيم:مورد مطالعه قرار 

  ٩٩سوره طه، آيه   .َكَذِلَك َنُقص َعلَْيَك ِمْن انَباء َما َقْد َسَبَق 
  گوييم.  طور اخبار پيشينيان را براى تو مىاين

 اْلِجَباِل َفُقْل َينِسُفَها َربِّي َنْسًفا
ِ
لُوَنَك َعن   ١٠۵سوره طه، آيه   .َوَيْسا

کن خواهد کرد و مثل   را ريشهسند. بگو! پروردگار من آنها رپ  ها از تو مى  درباره کوه
  گرد پراکنده خواهد نمود.

 ،پيشوايان مذهبى در طى قرون و اعصار پيشينزمامداران مستبد و قهار و 
رسم پيشوا داشتن با ظهور آئين بهائى،  اند.    صاحب قدرت و نفوذ بسيار بوده
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 رؤساى قدرتمند و بلندپايه حاکمان مستبد و تدريج  رود. و به  بکلى از ميان مى
که چون کوه —مؤَبد ، ومّال  ،مجتهد ،کشيش ، اسقف،مانند پاپ—مذهبى

و  ،از ميان خواهند رفت مانند گرد در برابر تندباد، اند،  ثابت و پابرجا بوده
  تنها در صفحات تاريخ از آنها ذکرى خواهد ماند.

  ١٠٧ه سوره طه، آي  .َال َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال اْمًتا
  ها) هيچ چيزى کج يا پيچيده نخواهى ديد.  جاى آنها (کوه

پيشوايان، يک  حاکمان و اى قدرت ديکتاتورىبنابر وعده پروردگار، بج
سيستم عادالنه دموکراسى تأسيس خواهد شد. اين سيستم، طبق نقشه 

  يزدان، از هر نوع سوء استفاده جلوگيرى خواهد نمود.
اِعَي َال ِعَوَج لَهُ َيْوَمٍِٔذ َيتِبُعوَن  ١٠٨سوره طه، آيه   .الد  

اى که در   کننده  در آن روز، حکم و اراده "دعوت کننده" اجرا خواهد شد. (دعوت
  خواند).  راه راست مى  دعوت او) کجى يا پيچيدگى نيست (مردم را به

موعود زمان است. همانطور که ديديم خداوند   کننده" اشاره به  "دعوت
  کند:  اد دعوت مىبغد  مردمان را به

َالمِ  لَى َداِر الس٢۵سوره يونس، آيه   .َواهللُ َيْدُعو ا  
  کند.  دارالسالم (بغداد) دعوت مى  خداوند مردمان را به

دو موعود عصر ماست،   مناسب است چند آيه ديگر از سوره طه که مرتبط به
  مورد مطالعه قرار دهيم:

 َفَال 
ِ
  ١٠٨سوره طه، آيه   .َتْسَمُع اال َهْمًساَوَخَشَعت اْالْصَواُت ِللرْحَمن

شوند و تنها صداى پاى مردمان شنيده   همه صداها در حضور پروردگار خاضع مى
  شود.  مى

اسم   اين آئين، در کمال بندگى و خضوع در برابر موعودى که به  مؤمنين به
  رسانند.  اجرا مى  ايستند و حکمش را بدون چون و چرا به  خدا آمده مى
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 ِْٔحَمُن َوَرِضَي لَُه َقْوًال َيْوَمِذَن لَُه الرَمْن ا الَفاَعُة ا َتنَفُع الش ١٠٩سوره طه، آيه   .ٍذ ال  
اجازه موعود، از جانب کسى   مگر به ،در آن روز وساطت براى کسى ممکن نيست

  که مورد قبول اوست.

  ١١٠سوره طه، آيه   .يُِحيُطوَن ِبِه ِعْلًماَيْعلَُم َما َبْيَن اْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال 
دانا دانند،   و آنچه را هم نمى با آن روبرو بوده و هستنداو از هر چيزى که بندگانش 

  .است اهگ  آو 
رسيدند، غالبًا   حضور حضرت باب و حضرت بهاءاهلل مى  مؤمنانى که به
  بودند.اند که آن دو موعود از جميع اسرار آنها با خبر   شهادت داده

  ١١١سوره طه، آيه   .َوَعَنِت اْلُوُجوُه ِللَْحيِّ اْلَقيوِم َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظلًْما
شوند. سرنوشت ظالمان جز   ها در برابر او که زنده و پايدار است خاضع مى  صورت

  نااميدى چيزى نيست.

فرستاده بار ديگر صحبت از غلبه آئين الهى است و خضوع مردمان در برابر 
  يزدان و سرنوشت شوم ظالمان.

  آفتاب و ماه جمع شدنِ 

ظهور "ماه واليت" يعنى حضرت عبدالبهاء   صورت نمادين به  آيات قرآن، به
  دهند:  امراهلل نيز مژده مى  و حضرت ولى

ْمُس َواْلَقَمرُ ...َفاَذا ُجِمَع الش  ْيَن اْلَمَفرٍِٔذ انَساُن َيْوَم َال  َيُقوُل اْال لَى َربَِّك   َوَزرَ َكالا
.ٍِٔذ اْلُمْسَتَقر٧-١٢ ات، آيةسوره قيام  َيْوَم  

پرسد:   ىم (هر انسانى) شوند. انسان  ىهنگامى كه..."آفتاب و ماه" با هم ظاهر م
گاه   هتنها پنا در آن روز شود.  ىگاهى يافت نم  ههيچ وجه! پنا  هگاه كجاست؟ ب  اهپن

  پروردگار است.

  كند:  ى"همراه شدن آفتاب و ماه" اشاره م هاين آيه متشابه نيز ب
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ْمِس َوُضَحاَها َذا َتَالَها. َوالش١-٢ اتسوره شمس، آي  َواْلَقَمِر ا  
  .آيد  هنگامى که پس از آن مىماه   هب سوگندآفتاب و نورش، و   هقسم ب

ماه تشبيه   آفتاب و حضرت امير را به  در اين بيان، رسول اکرم خود را به
  فرمايند:  مى

  رسول اکرم  ٢٧کالشمس وعلى کالقمر.انا 
  من مانند آفتابم و على مانند ماه.

ماه هنگامى که پس   " "سوگند بهَواْلَقَمِر اَذا َتَالَهادر تفسير "حضرت بهاءاهلل، 
  فرمايند:  آيد" مى  از آن مى

بين  شمَس النّبّوة أى يظهر بعده ليقوم على أمر النبيِّ  و القمر رتبة الوالية الّذى تال
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨.العباد

آيد، يعنى پس از او   "ماه واليت" کسى است که پس از "خورشيد نبّوت" مى
  رسد تا آئين پيامبر را ميان مردمان برپا دارد.  ظهور مى  به

  فرمايند:  در آيات قرآن مى
ْمِس َوُضَحاَها َذا َتَالَها. َوالش١-٢ اتسوره شمس، آي  َواْلَقَمِر ا  

  .آيد  هنگامى که پس از آن مىماه   هب سوگندآفتاب و نورش، و   هقسم ب
ْمُس َواْلَقَمرُ ...َفاَذا ۷-۹سوره قيامت، آيات   .ُجِمَع الش  

  شوند.  هنگامى که...آفتاب و ماه با هم ظاهر مى

در دهند.  " خبر مىماه واليت" و "آفتاب نبّوتآيات پيش از همراه بودن "
حضرت امير بودند، در اين عصر، حضرت عصر رسول اکرم "ماه واليت" 

 امراهلل اين مقام و اين نقش را بر عهده داشتند.  عبدالبهاء و حضرت ولى
حضرت عبدالبهاء پيوسته با پدرشان، حضرت بهاءاهلل، همراه بودند، و پس 
از ايشان پرتو يزدان را در سراسر جهان بيش از پيش گستردند. سپس اين 

  راهلل سپردند.ام  حضرت ولى  مسؤليت را به
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دو "ماه عصر ما" اشاره   اند، در درجه اّول به  آينده  چون اين آيات مرتبط به
يکى پس از ديگرى مسئوليّت واليت را  ،کنند که مانند يک روح  مى
  اکمال رساندند.  به

  آسمان، زمين
ماَواُت َمْطِوياٌت َوَما َقَدُروا اللَه َحق َقْدِرِه َواْالْرُض َجِميًعا َقْبَضتُُه َيْوَم  اْلِقَياَمِة َوالس

  ٦٧سوره زمر، آيه   .ِبَيِميِنهِ 
دانند. در روز "قيامت" عرصه زمين   ىرا آنطور كه بايد و شايد نم يزدانمردمان قدر 

  ها "تا شده" در دست راست او.  تمامًا در قبضه قدرت اوست، و آسمان
مردمان. چه "روزى" چه "زمينى در قبضه قدرت اوست"؟ زمين روح و قلب 

ه ـت. چـود اسـوعـام مـيـه زمان قـت كـامـيـ؟ روز قدـده  رخ مىداد ـروين ـاي
  شوند"؟ آسمان اديان پيشين.  ىهايى تا م  "آسمان

َماُء انَفَطَرْت  إَذا الس"." شود   مقصود سماء اديان است که در هر ظهور مرتفع مى
  بهاءاهللحضرت   ٢٩.گردد  ظهور بعد شکافته مى  و به

، حضرت بهاءاهلل در مورد واژه "آسمان" معانى متعدد ذکر کتاب ايقاندر 
  فرمايند.  مى

شود.   مراتب کثيره اطالق مى بر [پيامبران] معانى در بيانات شموسِ  ،لفظ سماء
سماء اراده و سماء عرفان و سماء ايقان و سماء  شيّت ومثًال سماء امر و سماء م

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠...تبيان

  ها، زمين  نور، آسمان
َماَواِت َواْالْرضِ  ُه نُوُر الس٣۵سوره نور، آيه   .الل  

  
  .(على) معناى ديگر همراه بودن آفتاب و ماه: حضرت باب هم پيامبر بودند (محمد) و هم امام 
  ته شود.هنگامى که آسمان شکاف 
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  ها و زمين است.  پروردگار نور آسمان
هاست"؟ آسمان اديان. پروردگار پرتو كدام   پروردگار پرتو كدام "آسمان

  "زمين" است؟ زمين قلب و روح مردمان.
 ِّ َماء َماء ل ْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعلَى َويَُنزُِّل َعلَْيُكم مِّن الس يَُطهِّرَُكم ِبِه َويُْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الش

  ١١سوره انفال، آيه   .قُلُوِبُكْم َويَُثبَِّت ِبِه االْقَدامَ 
و لكه شيطان را از  ،ريزد تا شما را پاك سازد  ى(پروردگار) بر شما از آسمان آب فرو م

  هاى شما ثابت و پايدار گردد.  شود و قدم استوارهاى شما   شما بردارد تا قلب
  ريزد؟ از آسمان امر و اراده الهى.  ىاز چه "آسمانى" آب فرو م •
  آب زندگانى. با؟ سازد  بندگانش را پاک مىچه "آبى"  با •
  دارد؟ لّكۀ شيطان نفس و هوى را.  ىلّكۀ چه "شيطانى" را بر م •
  خدا را.  هكند؟ قدم اطمينان و ايمان ب  ىچه "قدمى" را ثابت م •

ْفَواِهِهْم َوَياَبى اهللُ اال ان يُِتم نُوَرهُ    ٣٢سوره توبه، آيه   .يُِريُدوَن ان يُْطِفُؤوْا نُوَر اهللِ ِبا
خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش سازند. اما خداوند نورش را   ىآنها م
  رساند.  ىانجام م  هاش را ب  هتابد و نقش  مى

آسمان  خواهند خاموش كنند؟ نورى كه از آفتاِب   ىمچه "نورى" را مردمان 
با چه دهانى؟ با دهانى  تابد.  ىجهان م  هاراده پروردگار يعنى موعود زمان ب

  پر از دروغ و تهمت.

  آسمان، دود
  َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ َيْلَعبُونَ 

ٍ
َماء ِبُدَخاٍن مِبين ِتي الساَس َهَذا َفاْرَتِقْب َيْوَم َتاَيْغَشى الن 

ْكرَى َوَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل  َربَنا اْكِشْف َعنا اْلَعَذاَب انا ُمْؤِمنُونَ  َعَذاٌب اِليمٌ  انى لَُهُم الذِّ
  ٩-١٤ اتسوره دخان، آي  .ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌم مْجنُونٌ  مِبينٌ 
انتظار   همشغول. ب خود هاى  ىسرگرم  هب و اند  هشبه و شك گرفتار )  روز آن در( آنهاآرى 

 " آشكار شود و مردمان را بپوشاند. اين "عذابى"دودىروزى باش كه در آسمان "
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 آوريم.  ىاين عذاب را بردار، ما ايمان م ):گويند  ىمردمان م(است دردناك. 
" را براى آنها ذكرماى داشت وقتى "  هچه فايد )گويد:  آنها مى  خداوند در پاسخ به(

هاى   با نشانه )حضرت بهاءاهلل(پيامبرى  )عالوه بر اين( )آيا متذّكر شدند؟  (فرستادم؟ 
  از او هم روگردان شده، او را معلم ديوانه خواندند. سپس آشكار آمد.
  :بررسى نمائيمآيات پيش را  مناسب است

  .َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ َيْلَعبُونَ   :٩آيه 
  هاى خود مشغول.  ىسرگرم  هب و اند  هشبه مردم گرفتار شك و

شنوند،   ىمردم روزگار ماست. هرگاه خبر ظهور موعود را م كامِل  اين وصِف 
نگرند. باور ندارند كه در اين خبر حقيقتى باشد.   ىبا نظر شك و شبهه م

  سرگرمى مردم عصر ما امور اين دنياست.
  

َماء : ١٠- ١١هاى   هآي ِتي السَفاْرَتِقْب َيْوَم َتا 
ٍ
  .َيْغَشى الناَس َهَذا َعَذاٌب اِليمٌ  ِبُدَخاٍن مِبين

آشكار شود و مردمان را بپوشاند. اين  "دودى"انتظار روزى باش كه در آسمان   هب
  است دردناك. "عذابى"

" مانعى است بين ما و خدا. دورى يا جدايى از يزدان و ابر" مانند "دود"
اى روح انسان، بزرگترين "عذاب" محروم ماندن از شناسايى موعود زمان، بر

  در دو جهان است.
  

  ."َربَنا اْكِشْف َعنا اْلَعَذاَب انا ُمْؤِمنُونَ   :١٢آيه 
اى  )گويند:  شوند مى  گرفتار عذاب مى پس از سفر از اين سرا وقتى مردمان(

  تو مؤمنيم.  هما ب ،را از سر ما بردار "عذاب"پروردگار 
  

ْكَرى َوَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مِبينٌ انى   :١٣- ١٤ هاى  هآي   .ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌم مْجنُونٌ  لَُهُم الذِّ
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هاى   ه؟ (آيا متذّكر شدند؟) پيامبرى با نشاناى داشت  " براى آنها چه فايدهذکر"
  خواندند. ديوانه معلم را او و ،از او روگردان شدند آشكار آمد.

از القاب حضرت باب است. آن  "ذکرواژه "ايم،   هبارها ديدهمانطور كه 
حضرت در آثار خود اين لقب و تركيبات شبيه آنرا از هر لقب ديگر بيشتر 

قرآن   ه" تنها اشاره بذكردهد كه "  ىروشنى نشان م  هاند. اين آيه ب  هبكار برد
كند. و اين   ىآمدنش اشاره م  ه" شخصى است كه خداوند بذكرنيست. "
  ا رسولى مقايسه شده، رسولى كه مردم او را ديوانه خواندند.شخص ب

  حضرت باب  ٣١هذا ذکر من عنداهلل لمن شاء اتخذ الى ذکراهلل سبيال.
  را برگزيند. خدا راِه ذکرِ خواهد   از جانب خداست. هر کس مى ذکراين 

اّن الّذين يکفرون بايات اهلل فاولئک هم فى ضالل بعيد لن يقبل عملهم حرف و 
اولئک هم اصحاب الجحيم و اّن الّذين يحکمون بين النّاس بالباطل بعد قد 

  حضرت باب  ٣٢سمعوا ايات اهلل و يعرضون حکم الّذکر فاولئک هم المشرکون.
کنند از گمراهانند. هيچ عملى از آنها مقبول   آنان که آيات الهى را انکار مى

 ذکرشنوند و از حکِم   مىاند. کسانى که آيات الهى را   نيست. آنها ساکنان دوزخ
  اند.  کنند، از مشرکين  باطل حکم مى  گردانند و به  روى مى

شخصى است نه واقعه يا   ه" اشاره بذكرىٰ اين حقيقت كه "  هعلماى اسالم ب
در اين مورد افكار (اند.   هاند، اّما از شناختن او عاجز ماند  هكتابى، اقرار كرد

نام   هشخصى است ب  هاشاره ب متنّوع است. يوسفعلى معتقد است كه "ذكر"
  )"االمين" كه در طايفه قريش قبل از ظهور حضرت محّمد ظاهر شد.

  لوله شدن آسمان
ِجلِّ ِللُْكتُِب َكَما َبَداَنا اوَل َخْلٍق نِعيُدهُ  َماء َكَطيِّ السِّ َيْوَم َنْطِوي الس.    

  ١٠٤سوره انبيا، آيه   
آفريديم،  از آغاز كنيم. همانطورى كه عالم را  ىروزى كه آسمان را مثل كاغذ لوله م

  آفرينيم.  ىاى م  هعالم تاز
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شود؟ آسمان آئين پيشين. چه "عالمى" از نو آفريده   ىچه "آسمانى" لوله م
در ظّل آئين جديد با "آسمان" و  ،شود؟ عالمى معنوى و روحانى  ىم

  "خورشيد" و "ماه" و "ستارگان" تازه.

  ها  هفت آسمان، روز، چراغ
ْنَيا فَ  َماء الد ا السنْمَرَها َوَزيْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماء اَوا 

ِ
َقَضاُهن َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْين

  ١٢سوره فصلت، آيه   .ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِديرُ اْلَعِزيِز اْلَعِليِم 
حى نمود. و " را وامرشاو هفت آسمان را در دو روز كامل كرد و در هر آسمانى "

هايى زينت داديم. اين نقشۀ پروردگار   (اين) دنيا را براى حفظ شما با چراغ آسمانِ 
  توانا و داناست.

يا هفت  هفت آئين آسمانى  هاشاره ب .)هفت آسمان(: "َسْبَع َسَماَواٍت " •
  است. مرحله تکامل بشر

• " 
ِ
در تكامل معنوى بشر دو مرحله وجود دارد،  .)  در طى دو روز(: "ِفي َيْوَمْين

اديان گذشته هر يك  "كمال يا بلوغ.  " و مرحله "آفرينش و پرورش"مرحله 
 بهائى آئين ظهور با اند.  هداشت خاّصى سهم ما معنوى و پرورش در رشد
. پس از تأسيس حكومت گشتآغاز  در تاريخ بشر اى  تازه مرحلۀ

آشكار  حد کمال  به درونى خود را بشر استعداداِت  تدريج  به پروردگار،
 .خواهد نمود

روز "  اشاره بهآن  "روز دّومِ "" و روز رشد"  اشاره به اين دو روز "روز اّوِل "
" و پس عصر نبّوتپيش از ظهور آئين بهائى " ،" است. تاريخ بشركمال

دادن. . "نبّوت" يعنى خبر ناميده شدهاز ظهور آئين بهائى، عصر تحّقق 
اند كه سرانجام   هو مژده داد ،اند  هظهور آئين بهائى خبر داد  هها ب  آئين همۀ

مرحله   هيابد، و عالم ب  ىخدا" تحّقق م رسد، "وعدۀ  ى" فرا مروز خدا"
  رسد.  ىم و کمال بلوغ
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را وحى  "امرش"ها   و در هر يك از آن آسمان(: "َواْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماء اْمَرَها" •
 آن آئيِن  پيامبرِ   هدر هر يك از آن اديان "امر" يا "آئين" پروردگار ب .)نمود

و "امر"  واژهبينيم كه استعمال دو   ى. بار ديگر م"آسمانى" وحى شد
  در آيه زير مطابق است: واژه"آسمان" در آيه پيش با استعمال آن دو 

َماء الَى اْالْرضِ  ْمَر ِمَن الس۵يه سوره سجده، آ  .يَُدبِّرُ اْال  
(ترتيب و تعبيه  كند.  ى" زمين را از "آسمان" اداره مامرِ : خداوند "١ترجمه 

  امور زمين در دست خداست.)
  فرستد.  ىزمين م  ه" را از "آسمان" بامرش: خداوند "٢ترجمه 

" را بما امر" واژهى اكمال روشنى معن  هب پيش در سوره فصلت آيه
  فرستد؟ از راه وحى:  ىرا بما م امرش. از چه راه خداوند آموزد  ىم

  ١٢سوره فصلت، آيه   َواْوَحى ِفي ُكلِّ َسَماء اْمَرَها.
  فرستد.  ىرا از راه وحى بما م امرش: در هر آئينى ١ترجمه 
  آرايد.  ىزيور وحى م  ه: آسمان هر آئينى را ب٢ترجمه 

ْنَيا ِبَمَصاِبيحَ " • َماء الد ا السنهايى زينت داديم  چراغ  هآسمان اين دنيا را ب  (: "َوَزي( .
كنند، علما و دانشمندان با تقوى   ىهمانطور كه ستارگان آسمان را زيبا م
  بخشند.  ىنيز آسمان آئين الهى را جلوه و جال م

ْبِع  َماَواِت الس الس ب٨٦سوره مؤمنون، آيه   .قُْل َمن ر  
  بگو! كيست پروردگار هفت آسمان؟

  هاى هفت آئين بزرگ.  آسمان ها"؟ پروردگارِ   "آسمان کدامپروردگاِر 
تأّمل  ،كه تاريخ ظهور موعود در آن پنهان است ،اين آيه مورد بار ديگر در

  كنيد:
َماء الَى اْالْرضِ  ْمَر ِمَن الس۵سوره سجده، آيه   .يَُدبِّرُ اْال  
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" خدا مثل "زمين" در مقصود از "آسمان" در آيه قبل چيست؟ آيا "امرِ 
خدا در "آسمان" است و از "آنجا" براى ما چيزى "آسمان" معلّق است؟ آيا 

ى اگيرد؟ بديهى است كه "آسمان" در آيه پيش معن  ىفرستد يا تصميم م  ىم
  معنوى دارد، نه ظاهرى.

 است برابر نيز "آسمان" از مسيح" حضرت باره "رجوع اصطالح انجيل در
هر پيامبرى ." زيرا آمدن امر و آئين يزدان از آسمانبا اصطالح قرآن در باره "

اين   هايمان، از آسمان اراده الهى ب براى آوردن امر و آئين يزدان و هديۀ
  نهد.  ىجهان قدم م

  شود؟  ىزمين آمد، چه م  هپس از اينكه "امر" يزدان از "آسمان" ب
ونَ  ا َتُعدْلَف َسَنٍة مِّملَْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه اَيْعرُُج ا ۵سوره سجده، آيه   .ثُم  

  گردد.  ى"آسمان" بر م  سپس (آن امر) در "طى يك روز هزار ساله" به
و بازگشت پيام و  ،سوى ما  هآور، هر چند گاه يكبار از خدا ب آمدن پيام و پيام

قانونى است ثابت و تغيير  ،سوى خدا، مانند طلوع و غروب آفتاب  هآور ب پيام
  ناپذير:
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هاى ديگر، در   سوى خدا، مانند بازگشت آئين  هبازگشت آئين بهائى نيز ب
بينى شده كه   روشنى پيش  هبهائى ب ياتانجام خواهد رسيد. در آ  هزمان مقّرر ب

اين آئين نيز پايانى دارد. بارى ديگر، پس از هزار سال يا بيشتر، پيامبرى 
  ديگر براى هدايت نوع بشر ظهور خواهد نمود.

وِر  هُ َوَيْوَم يُنَفُخ ِفي الصَمن َشاء الل الْرِض اَماَواِت َوَمن ِفي اْال َفَفِزَع َمن ِفي الس.
  ٨٧سوره نمل، آيه   

ناله افتند،   ها و زمين به  روزى که در شيپور دميده شود. پس از آن، ساکنان آسمان
  اراده يزدان (از اين ناله) نجات يابند و حفط شوند.  مگر آنان که به

شود؟ صدا و نداى موعود آسمانى. چه  مىچه صدايى و ندايى بلند  •
روحى که مردگان را زندگانى جاودانى —الهى روحشود؟  دميده مى

 بخشد. مى
اين سبب که تحّمل شنيدن اين نداى   افتند؟ به ناله مى  چرا مردمان به •

 " را ندارند.خبر بزرگآسمانى و اين "
چون ها هستند؟ علما و پيشوايان مذهبى که   چه کسانى در آسمان •

 درخشند. هاى پيشين مى  ستارگان در آسمان آئين
چه کسانى در زمين هستند؟ پيروان آن پيشوايان که با آن ستارگان  •

 اند.  هدايت شده
خلوص نيّت و بندگى  باشوند؟ کسانى که   چه کسانى حفظ مى •

 خبر بزرگ" گوش دهند.نداى آئين تازه و "  هب
وِر َفَصِعَق َمن ِفي  َونُِفَخ ِفي َماَواِت َوَمن ِفيال  الص س   ُه ثُمَمن َشاء الل الْرِض ااْال

  ...َواْشَرَقِت اْالْرُض ِبنُوِر َربَِّها نُِفَخ ِفيِه اْخرَى َفاَذا ُهم ِقَياٌم َينُظرُونَ 
  ٦٨- ٦٩سوره زمر، آيات   
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ها و هر که در زمين است   شود. سپس هر که در آسمان  در صور دميده مى
هد (او را حفظ کند). بار ديگر در مگر کسى که خداوند بخواشود،   بيهوش مى

نور   نگرند. وانگاه زمين به  شود و آنان بر پاى ايستاده مى  آن صور دميده مى
  شود...  پروردگارش روشن مى

شوند؟   چرا ساکنان "زمين و آسمان" از دميدن اين صور بيهوش مى •
 براى اينکه تحّمل شنيدن اين ندا را ندارند.

هاى آسمانى   شود؟ براى اينکه کتاب  بار شيپور دميده مى چرا دو •
 اند.  داده وعدهظهوِر دو موعود   به

نگرند؟ کسانى که از قبر غفلت   ايستند و مى  چه کسانى برپا مى •
 بينند.  چشم جان مى  خيزند و اين رويداد بزرگ را به  برمى

. پروردگارشنور   به" ِبنُوِر َربَِّهاشود؟ "  چه نورى روشن مى  زمين به •
 ."نوِر رّب " در معنا برابر است با "بهاءاهلل"

  کنند:  ظهور دو موعود يا دو قيامت اشاره مى  اين آيات نيز به
  ٦-٧سوره نازعات، آيات   .َيْوَم َتْرُجُف الراِجَفُة َتْتَبُعَها الراِدَفةُ 

  اى ديگر از پِس آن بيايد.  لرزه آيد، و لرزه  روزى که لرزنده به

ظهور اين آئين، عصرى جديد در زندگانى انسان آغاز شد و نظام پس از 
  پيشين متزلزل گشت.

٣٣.الّذى ما شهدت عين أالبداع شبهه...قد اضطرب النّظم من هذا النّظم االعظم

  حضرت بهاءاهلل  
  نظم (جهان) از اين نظم بزرگ بهم خورد...نظمى که عالم وجود شبهش را نديده.
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  سوء تفسير و تعبيرِ 
  الهى گفتار

ندانستن معانى آيات  ،گمراهى مردمان يک موجِب شّكى نيست كه 
متشابه است. بجاى اينكه مؤمنان معانى اين كلمات را از موعود زمان 

اند. آنها هم براى حفظ مقام خود، از راه سوء   هبپرسند، از پيشوايان پرسيد
دوست اى را   هاند. اگر معنى ظاهرى كلم  هتفسير، مردمان را گمراه نمود

آن كلمه معنى   هنداشتند، يعنى آن معنا را مغاير منافع شخصى خود يافتند، ب
آن كلمه معنى   هاى را دوست نداشتند، ب  هباطنى دادند. اگر معنى باطنى كلم

  ظاهرى دادند.
در تفسير كلمات "خاتم" و "وسط" بيانديشيد. همانطور كه ديديم، بار ديگر 

ر" دارد، همُ از كلمه "خاتم" كه معنى " بسيارى از علما و پيشوايان اسالم
هر" را معموًال آخر چه دليل؟ براى اينكه "مُ   هاند. ب  همعنى آخرين بدست آورد

 "سالم" معنى گذارند. اين نوع تفسير مثل اين است كه از كلمۀ  ىنامه م
دست آوريم. چرا؟ براى اينكه   ه"اّولين" و از كلمه "وداع" معنى "آخرين" ب

شود و "وداع" در انتهاى ديدار. يا اينكه   ىداى ديدار گفته م"سالم" در ابت
از "صبح" معنى "اّولين" از "ظهر" معنى "وسط" و از "شب" معنى "آخرين" 
بدست آوريم. چرا؟ براى اينكه "صبح" اّول روز، "ظهر" وسط روز، و 

  "شب" آخر روز است.
تفسير و سوء بينيد پروردگار عالم و دانا، چطور واضح و آشكار، سوء   هب

  استفاده از گفتار خويش را از پيش بما خبر داده:
ُهَو الِذَي انَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مْحَكَماٌت ُهن ام اْلِكَتاِب َواَخرُ ُمَتَشاِبَهاٌت 

ما الِذيَن في قُلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبتِ  ِويِلهِ َفا   ...َغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتا
   ٧ سوره آل عمران، آيه  
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." آنها محكماتنداين كتاب از نزد پروردگار بر تو نازل شده. بعضى از آيات آن از "
كژى   ه." اّما كسانى كه در قلبشان ميل بمتشابهاتنداند. و بعضى ديگر از "  پايه كتاب

اين وسيله با   هكنند. ب  ى(آيۀ محكم) پيروى مو انحراف هست از معناى متشابه آن 
  شوند.  ىمردمان م ميان" فتنهتغيير دادن مقصود خدا موجب "

كنند" منظور   ىآن پيروى م متشابهفرمايند: "از معناى   ىاست، وقتى م بديهى
كنند.   ىاست پيروى م محكماتگفتارى كه از  متشابهاين است كه از معناى 

 خطاگفتارى كه از متشابهات است،  متشابهِ  ىااّال پيروى كردن از معنو
  نيست، بلكه الزم و معقول است.

گوييد "من وسط   ىتفسير ندارد. شما م  هايست كه ابدًا نيازى ب  واژه"وسط" 
جمعيت بودم." در اين جمله هيچ تشبيهى در كار نيست. معنى ظاهر و 

شلوغ بود، باطن گفتار شما يكى است. اّما اگر گفتيد "جمعيت زياد بود، 
گرفت" معنائى است   ىفهميم كه منظور شما از "قلبم م  ىگرفت" ما م  قلبم مى

 آن. در آن صورت، گفتار شما از متشابهات است. اّما اگر جملۀ غير از ظاهرِ 
 شما را تفسير كنيم و بگوييم منظور شما از "وسط جمعيت بودم" اين اّوِل 
"وسط" معنى "متوسط" ست كه "از نظر قد و هيكل متوسط بودم" چون ا

دهد، گفتار شما را كه از "محكمات" است يعنى معنى ظاهرى   هم مى
 ايم.  ه"متشابهات" كه معنى ديگرى غير از ظاهر آن دارد تبديل كرد  دارد، به

اين عينًا همان كارى است كه گروهى از علما و  طور که ذکر شد،همان
اى كه معنى   هاند. از كلم  هپيشوايان اسالم با كلمات "وسط" و "خاتم" كرد

اى   هاند. و از كلم  هاصلى و متداول آن "پايان" نيست، معنى "پايان" در آورد
  اند:  هرو" در آورد  هكه معنى اصلى و متداول آن "وسط" است، معنى "ميان

مشغولند،  آن  به [قرآن] فرقان جميع علماى ف همين است که اليوميمقصود از تحر
  حضرت بهاءاهلل  ٣٤ل خود.يو م کتاب است بر هوىٰ  ر و معنى نمودنيو آن تفس
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  )٤٦، آيه نساء سوره( يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعهِ 
  .دهند  ىمعنى كلمات را تغيير م

 

بينى پروردگار در مورد سوء   بينيد كه پيش  هبار ديگر آيات قرآن را بخوانيد و ب
و "خاتم" تا چه حّد استفاده از گفتار او در تفسير كلماتى چون "وسط" 

  تحّقق يافته. انگار اين آيه در باره سوء استفاده از همين دو كلمه نازل شده:
ِويِلهِ  ما الِذيَن في قُلُوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتا   .َفا

  ٧آل عمران، سوره   

" آن (آيۀ متشابهكژى و انحراف هست، از معنى "  هقلبشان ميل باّما كسانى كه در 
" در فتنهاين وسيله، با تغيير دادن مقصود خدا، موجب "  هكنند. ب  ىمحكم) پيروى م
  شوند.  ىبين مردمان م

مانند "وسط"  با معنائى روشن و مشّخص اى  هاگر امكان سوء استفاده از واژ
ستفاده از كلمات "متشابه" هست. بينيد چقدر بيشتر امكان سوء ا  ههست، ب
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در مورد متشابهات، ذهن انسان كمال آزادى را دارد كه در هر جهتى 
  متمايل است پرواز كند. هيچ مانعى در اين راه نخواهد يافت.

هاى متشابه يکى   بکار بردن واژه .آزمايد  هاى مختلف ما را مى  خداوند از راه
  :از آنهاست

مصادر  که از [مشکل] هزِ لغَ و اشارات مُ [در رمز] از جميع اين کلمات مرموزه 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.مقصود امتحان عباد است ،شود  ظاهر مى [پيامبران] امريّه

َوَما  اما الِذيَن َكَفرُوْا َفَيُقولُوَن َماَذا اَراَد اللُه ِبَهـَذا َمَثًال يُِضل ِبِه َكِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َكِثيرًا
  ٢٦سوره بقره، آيه   .ِه اال اْلَفاِسِقينَ يُِضل بِ 

[گفتار متشابه] چه  َمَثلگويند: خداوند از اين   کفر گرويدند مى  اّما کسانى که به
کند. تنها   قصدى دارد؟ او بسيارى را با آن گمراه، و بسيارى را با آن هدايت مى

  کند.  مردم فاسق را با آن گمراه مى

و حقايق معنوى را از راه َمَثل و داستان حضرت مسيح نيز بعضى از اسرار 
  آموختند:  مردمان مى  به

پس از آن، وقتى آن دوازده نفر و ساير پيروانش با او تنها بودند، از او پرسيدند: 
شما اين اجازه را   "منظور از اين داستان چه بود؟" عيسى جواب داد: "خدا به

اى آنان که از من پيروى عطا فرموده که اسرار ملکوتش را درک نماييد. ولى بر
صورت معّما و َمَثل بيان شود. چنانکه يکى از پيامبران   کنند، بايد همه چيز به  نمى

گردند تا   سوى خدا برنمى  بهفهمند و   نمىشنوند، اّما چيزى   بينند و مى  مى'فرموده: 
اين َمَثل را درک  از ايشان گفت: "اگر منظور  سپس به "  'گناهانش را ببخشد.

  هاى ديگر را که خواهم گفت، چگونه خواهيد فهميد؟"  نکرديد، َمَثل
 ١٠-١٣، آيات ٤انجيل مرقس، فصل   

موعود، تنها مختص مسلمين نيست. پيروان  هاى ظهورِ   هنشان سوء تفسيرِ 
اين نمونه توّجه كنيد. حضرت   هاند. ب  هاديان ديگر نيز همين راه را پيمود

رجوع من مثل "دزد" است. و براى اينكه در آن هنگام مسيح فرمودند:
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گاه باشند،   آپيروان خود توصيه فرمودند كه پيوسته بيدار و   هشناخته شوند، ب
  مانند. باز مبادا در خواب غفلت فرو روند و از شناسايى موعود خود

تحقيق در آئين بهائى پردازند، در   هشوند كه ب  ىهر گاه مسيحيان دعوت م
صورت   هب موعود كه اين نيست ""دزد مانندِ  گويند: منظور از آمدِن   ىجواب م

استعداد پنهان   ىآيد و هويت او مانند دزد از مردم ب  ىيك انسان معمولى م
چون دزد از  ،آيد  ىماند. بلكه مقصود اين است كه مسيح "ناگهان" م  ىم

ر دادن چه آسانى با تغيي  هبينيد ب  هآيد. ب  ىدهد و "ناگهان" م  ىپيش خبر نم
  كنند.  ىم دور اصلى مقصود از را مسيح گفتار حضرت "دزد" ى اصلىامعن

اصطالح آمدن "مثل دزد" از "محكمات" است. اصطالحى است كه 
تفسير و توضيح ندارد. با اين حال چون مطابق ميل مسيحيان   هنيازى ب

دهند. اگر تحريف و تغيير گفتار محكم   ىآنرا تغيير م ى اصلىانيست، معن
اين آسانى است، ديگر آشكار است تحريف و تغيير گفتار متشابه چقدر   هب

  تر است.  آسان
دانند و   ىآيا علما و پيشوايان اديان پيشين كه منافع شخصى خود را هم نم

"متشابه"  معانى كلماِت  درِك   هحتّى در اصول دين با هم در اختالفند، قادر ب
زمان اجازه تفسير كلمات  هستند؟ بنابر حكم قرآن، هيچ انسانى جز موعود

 اشتباهترين آنها در درياى گناه و   متشابه را ندارد. همه مردمان حتّى عالم
گوى خداست. تنها او قادر و مجاز است كه   سخن ،ورند. تنها موعود  هغوط

حّدى است كه   هخواهد بكند. علم او ب  ىخواهد بگويد و هر چه م  ىهر چه م
آشكار كند، چه آن گفتار از محكمات باشد  امعن ٧١تواند از يك گفتار،   ىم

 و حضرت باب اهللحضرت بهاءچه از متشابهات. بنابر حديثى كه در آثار 
  تأييد شده:

  ٣٦تكلم بكلمة و نريد منها احدى و سبعين وجهًا و لنا لكل منها المخرج.ننحن 
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آنها را كنيم و هر يك از   ىمعنى اراده م ٧١گوييم و از آن يك كلمه   ىما يك كلمه م
  توانيم توضيح بدهيم.  ىم

بنابر شهادت يزدان، هر كس با تفسير موعود زمان مخالفت ورزد از 
بودن، پذيرش حكم قرآن است، نه رد مسلمان  دروغگويان است. زيرا الزمۀ

  و انكار حكم آن كتاب:
    .انُهْم َكانُوْا َكاِذِبينَ  ِليَُبيَِّن لَُهُم الِذي َيْخَتِلُفوَن ِفيِه َوِلَيْعلََم الِذيَن َكَفرُواْ 

  ٣٩سوره نحل، آيه   
كند، و   ىالبته پروردگار (حّقانيِت) كسى را كه در باره او اختالف نظر دارند روشن م

  گويى خود پى خواهند برد.  دروغ  هب )سرانجام(کنند   کسانى که امرش را انکار مى

  فرمايند:  حضرت باب نيز همين مطلب را تأييد مى
اجابت [پذيرش موعود] ممتاز   بعد، صادقين از دوِن [غيِر] صادقين به در ظهورِ 

  ٣٧گردند.  مى

چه كسى است كه مردمان درباره او اختالف نظر دارند؟ بديهى است اين 
گويان را از  شخص، موعود زمان است كه با آثار خود اسرار را آشكار و دروغ

  كند.  ىگويان جدا م راست
َِّقْوٍم َوَما انَزْلَنا َعلَْيَك  اْلِكَتاَب اال ِلتَُبيَِّن لَُهُم الِذي اْخَتلَُفوْا ِفيِه َوُهًدى َوَرْحَمًة ل

  ٦٤سوره نحل، آيه   .يُْؤِمنُونَ 
) کسى را (موعودى را) که در باره (شناسائِى  تا ديممورا بر تو نازل ن )قرآن(ما کتاب 

براى مؤمنين  کسى که—  )کنى آسان(روشن کنى براى آنها  ،او اختالف نظر دارند
  .استهدايت و رحمت  سرچشمه
  آموزد که:  مى آيه پيش بما

در هنگام انجام وعده خدا، مسلمانان در باره موعود اختالف نظر  •
 خواهند داشت.

 آن مؤمنان است.  راه و کمک به نمودنهدف قرآن روشن  •
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مابين مسلمانانى که اختالف نظر دارند، آنهائى که حقيقتًا مؤمنند،  •
  پذيرند.  هدايت موعود را مى

اندرزها و اخطارهاى قرآن، اكثر علماى اسالم، حكم خدا را ناديده  با همۀ
  پرستش تصّورات و خياالت خود مشغول بوده و هستند:  هانگاشته، ب
الموعود اختلف النّاس و تمّسك كّل حزب بما عنده من  الوعد و ظهر لّما جاء

  حضرت بهاءاهلل  ٣٨الظنون واالوهام.
اختالف   هچون هنگام انجام "وعده" خدا فرا رسيد و موعود ظاهر شد، مردمان ب

  تصّورات و خياالت خام خود دل بستند.  هاى ب  هپرداختند و هر دسته و فرق
بّشرت العباد بظهورك االعظم و امرك االتّم فلّما ظهر اختلفت االمم و ظهر 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٩.و السماء االنقالب فى االرض

ظهور بزرگ و آئين كامل خود مژده دادى. اّما ظهورش موجب   هبن را) (مردما
  اختالف بين مردمان شد و سبب انقالب در زمين و آسمان.

تفاسير   هب نبايد مسلمين، نظر اختالف موارد در كه دهند  ىم نشان نيز بعد آيات
خود متّكى شوند، بلكه منتظر موعود بمانند تا در هنگام قيام و ظهورش (روز 

  قيامت) حكم و قضاوت يزدان را آشكار كند:
لَيَُبيَِّنن ...َوَنزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 

  ٨٩   ,٩٢ات سوره نحل، آي  .لَُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 

ديم كه هر چيزى در آن بيان شده (توضيح هر چيزى در آن نموما كتابى بر تو نازل 
هست). اين كتاب نشانه رحمت و راه هدايت الهى و شامل "خبر خوش" براى 
مسلمين است...در روز قيامت (قيام فرستاده خدا) آنچه را در آن اختالف داريد 

  روشن خواهيم كرد.

  آسمانى: ياتآمعانى  گاه از رموز و  آو  اند  پيامبران منبع اسرار الهى
لّذكر تأويله ا بالحق...فاسئلوا اهللانا نحن قد نزلنا على عبدنا هذاالكتاب من عند 

  حضرت باب  ٤٠على آياته بحكم الكتاب عليمًا. اهللفانّه قد كان بفضل 
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ايم...پس   هبنده خود نازل كرد  هحقيقت اين كتاب آسمانى را ب  هما (خداوند) ب
 ،فضل حقاز " ماست بپرسيد. زيرا او ذكراز او كه " (معانى باطنى آنرا) تفسيرش را

  اين آيات دارد.  هعلم ب
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ  لُوْا اْهَل الذِّ   ٧سوره انبياء، آيه   .َفاْسا

  " بپرسيد.ذكرفهميد از پيروان "  ىاگر موضوعى را نم

  ٦٩سوره حج، آيه   .َم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ اللُه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيوْ 
البتّه پروردگار در آنچه اختالف نظر داريد در روز "قيامت" (قيام موعود) در بين 

  .نمايدشما داورى 

  ٩٣يونس، آيه سوره   .ان َربَك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ 
روز "قيامت" در باره آنچه اختالف نظر دارند ميانشان داورى  در البتّه پروردگارت

  .نمايد
كنند كه هر اختالف و   ىاز مردم جهان دعوت م اهللحضرت بهاءدر آيه بعد 

  تباينى را با ميزان گفتار پروردگار بسنجند:
عظم لو انتم قل هذالقسطاس الهدى لمن فى السموات واالرض والبرهان اال

  حضرت بهاءاهلل  ٤١تعرفون. قل...اياكم ان تختلفوا فيه...
بگو! اين است برهان اعظم و ميزان هدايت اهل زمين و آسمان، اگر بشناسيد. 

  اختالف پردازيد.  هبگو...مبادا در آن ب

بنابر شهادت يزدان، اسرار قرآن از نامحرمان پنهان است. تنها نيکان و 
  آن اسرار را دارند:  رسى بهدالن، اجازه دست  پاک

ُه اال اْلُمَطهرُونَ  َيَمس ْكنُوٍن الُه لَُقْرآٌن َكِريٌم ِفي ِكَتاٍب من٨٧-٨٩سوره واقعه، آيات   .ا  
دالن کسى   فضائل بسيار آراسته است، فضائلى پنهان که جز پاک  يقين قرآن به  به

  آنها را لمس نتواند.
، و فكرى بينا چشمى با بندگان كه هست و بودهچنين  اراده يزدان همواره

هاى   مصّفا از تمايالت و خواسته پاک و آزاد از افكار مردمان، و قلبى
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فرمايند   مى اهللبهاء حضرت .ندبكوش حقيقت گوهر جستجوى خويش، در
چشم غير مالحظه كنيد، هرگز   بينيد، و اگر به  چشم موعود، موعود را به  به
دهند كه بايد با   بما اندرز مى همچنين ٤٢د.يفائز نشو عرفان و ايمان  هب

افق يزدان توّجه   چشمى تيزبين و گوشى پاك از گفتار و افكار ديگران به
  ٤٣بينيم و نداى آسمانى را بشنويم.  نماييم تا نور راستى را به

غير حّق و بيان حّق ناظر باشد، البتّه از صراط منحرف شود و   هاگر اليوم نفسى ب
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤مقر گيرد. [دوزخ] رقَ سَ   بهالبتّه 

فرمايد: اى اهل من و   ىنمايد و م  ىكمال شفقت و عنايت ندا م  هامروز بيان ب
خود  ،ظنون  هاصحاب من، امروز مالك غيب و شهود بر عرش ظهور مستوى...ب

  بهاءاهلل حضرت  ٤٥از كوثر يقين محروم مسازيد....را
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  پيدايش خلقى جديد

دهد. اين   قرآن مجيد بارها خبر از آمدن "خلقى جديد" و "قومى جديد" مى
  چه "خلقى" و چه "قومى" است؟

گذاشتن" اشاره جاى قومى ديگر فريدن "خلقى جديد" يا "قومى را بآ
ظهور پيامبران و پيروان تازه آنها و انکاِر آن پيامبران از جانب مردمان   به

شود. در   است. اين سنّتى است که در طى جميع اعصار تکرار شده و مى
  خوانيم:  قرآن مجيد از قول حضرت هود چنين مى

  .ُكْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي َقْوًما َغْيَرُكمْ َفان َتَولْوْا َفَقْد اْبلَْغتُُكم ما اْرِسلُْت ِبِه الَيْ 
  ۵٧سوره هود، آيه   

" را قوم ديگرىپروردگارم "، اگر رو بگردانيد ام.  شما رسانده  من پيام پروردگار را به
  جاى شما خواهد گذاشت.ب
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در آثار آسمانى آئين بهائى مراجع بسيار در باره "خلق جديد" ديده 
  شود:  مى

 از دورى هر در و ،فرمود خواهد خلق ال آخر فرموده و الى آخر از اّول ال اّول خلق
  ٤هاِى بديع خود، خلق را جديد فرموده.  ادوار...از تجلّيات ظهوراِت فطرت

  حضرت بهاءاهلل  

قدرت کامله خود برانگيزاند و مبعوث   هاز حّق جّل جالله مسئلت نما خلقى را ب
  بهاءاهللحضرت   ٥.فرمايد که شايد حامل امانت شوند

  حضرت بهاءاهلل  ٦انشاءاهلل خلق بديع [جديد]...ظاهر و باهر و هويدا خواهد شد...

  ٧عبادى خلق خواهند شد که کوثر معانى را از کأس کلمات الهى بياشامند.
  حضرت بهاءاهلل  

و  ىندا نمود که خلقى که قابل اين تجلّ ...منادى از مصدر الوهيّت در اين حين
  حضرت بهاءاهلل  ٨.ع گشتيخلق جديد و صنع بد  هامر ب .مشهود نه اشراق شوند

يبعثهم اهلل من مراقد انفسهم و يخلقهم بمثل ما قد خلقهم اول مرة انه کان على 
  حضرت بهاءاهلل  ٩.کلشيئ قديرا

، و همانطور که نخستين بار آفريده شدند، کند  بلند مىهاِى نفسشان قبرآنها را از 
  ر هر کارى تواناست.بآفريند. پروردگار   آنها را مى

مقصود از ايجاد روحانى...و خلق جديد...ترّقى در مراتب کماالت رحمانى و 
  حضرت عبدالبهاء  ١٠تربيت حقائق انسانى و اشراق انوار الهى است.

دهد که در زمان ظهور موعود، همه چيز از نو ساخته   مکاشفات يوحنا خبر مى
ار ـمـش  هـات" بـهـابـشـتـى از "مـانـمـر آسـات آن اثـى از آيـضـعـون بـچشـود.   مى
  روند، مناسب است در آغاز اين چند نکته تعبير شوند:  مى

دنياى تازه و تمدنى   آيد: اشاره به  ، شهرى که از آسمان مىاورشليم •
 آورد.  جهان مى  است که آئين بهائى به
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هاى از   دنياى نو و دل  اشاره به زمين نوآئين نو، و   ، اشاره بهآسمان نو •

 ساخته است. نو
ثبات است که چون امواج   دنياى پر هرج و مرج و بى  ، اشاره بهدريا •

 دريا در حرکت است.
 آيد.  اسم رّب مى  آمدن موعود خداست که به  ، اشاره بهآمدن خدا •
وحدت پيامبران است. همه آنها هم اّولند   " اشاره بهاّول و آخر بودن" •

 " است.خاَتميّت" واژه و هم آخر. اين يک معناى مستتر در
". چون بهاءاهلل، در معنا کامًال مطابق است با "جالل و شکوه خدا •

 ".نور و شکوه خدا" يعنى "بهاء"
زمين و آسمان اول ناپديد شده بود. از  زيرااى را ديدم،   سپس زمين و آسمان تازه

هم ديگر خبرى نبود. و من، يوحنا، شهر مقدِس اورشليم  [دنياى پر تالطم] دريا
آمد. چه منظرۀ باشکوهى بود!   را ديدم که از آسمان از جانب خداوند پائين مى

 زيبائى يک عروس بود که خود را براى داماد آماده نموده!...  شهر اورشليم به
را از  آنگاه کسى که بر تخت نشسته بود [موعود] گفت: "ببين! اکنون همه چيز

سازم! ...من الف و يا، و اول و آخر هستم. من بهر که تشنه باشد از   نو مى
پيروز  [بر نفس خود] سک دهم تا بنوشد. هر  رايگان مى  چشمۀ آب زندگانى به
 ارث خواهد برد، و من خداى او و او فرزند من  ها را به  شود، تمام اين نعمت

و  ،گردانند  بر مى ىيروى از من روکه از پ [محتاط] ترسو مردمان . ولىخواهد بود
اى است که با   من ايمان ندارند...جاى همه اين مردمان در درياچه  کسانى که به

قلّه کوه بلندى برد. از آنجا   سوزد...سپس در يک رؤيا، مرا به  آتش و گوگرد مى
شهر  نآ آمد.  مى فروداز آسمان  وندخدا سوىشهر مقدس اورشليم را ديدم که از 

غرق در جالل و شکوه خدا [بهاءاهلل] بود، و مانند يک تکه از جواهرات قيمتى 
  ١١درخشيد.  د، مىنزن  که بلورهاى شّفافش برق مى

  ١- ١١: آيات ٢١مکاشفات يوحنا: فصل   
  بينى شده:  "تازه شدن جهان" در آثار آسمانى زردشتيان نيز پيش
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کرد، پاکى و تازگى جهان ظهور خواهد  [موعود] در آن وقت واپسين، سوشيانس
  ١٢را تکميل نموده، بنياد بدى و آزار اهرمن را از بن خواهد کند.

  در قرآن مجيد اين اخطار بارها تکرار شده:
 يُْذِهْبُكْم ايَها الناُس َوَياِت ِبآَخِريَن َوَكاَن اهللُ َعلَى َذِلَك َقِديًرا   .ان َيَشا

  ١٣٣سوره نساء، آيه   
دهد.   ديگران مى  برد و جاى شما را به  اگر خدا بخواهد شما را مىاى مردمان! 

  پروردگار بر اين کار قادر است.

 يُْذِهْبُكْم َوَياِت  ِه َواللُه ُهَو اْلَغِني اْلَحِميُد ان َيَشا  َيا ايَها الناُس انتُُم اْلُفَقَراء الَى الل
  ١۵-١٦سوره فاطر، آيات   .ِبَخْلٍق َجِديدٍ 

نياز و شايسته ستودن است. اگر   خدا نياز داريد. پروردگار بى  اى مردمان! شما به
  آورد.  مى اى  خلق تازهبرد و   بخواهد، شما را مى

 يُْذِهْبُكْم َوَياِت ِبَخْلٍق َجِديدٍ  َماَواِت َواالْرَض ِباْلحقِّ ان َيَشا اهللَ َخلََق الس نلَْم َتَر اا 
ِه ِبَعِزيزٍ َوَما َذِلَك َعلَى    ١٩- ٢٠سوره ابراهيم، آيات   .الل

حق [با هدف خاصى] آفريد؟ اگر   ها و زمين را به  آيا نديدى که خداوند آسمان
آورد. اين کار براى خداوند دشوار   مى خلقى جديدبرد و   بخواهد، شما را مى

  نيست.

ظهور "خلق جديد" را بررسى نمائيم   همناسب است بعضى از آيات مرتبط ب
اى با رويدادهاى عصر ما دارند. اين آيه وصف حال   بينيم چه رابطه  هو ب

  مردم روزگار ماست:

َب الرُسَل َفَحق َوِعيدِ  َكذ ِل َبْل ُهْم ِفي لَْبٍس مِّْن َخْلٍق َجِديدٍ  ُكل وَفَعِييَنا ِباْلَخْلِق اْالا.
  ١٤-١۵سوره قاف، آيات   

بنابر اين، اخطار من تحّقق يافت. آيا ما از همه آنها پيامبران را انکار نمودند. 
" آفرينش جديد  " خسته شديم؟ نه، چنين نيست. آنها در مورد "آفرينش نخستين"

  شک دارند.
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دو مرحله مهم در تکامل بشر   "آفرينش نخستين" و "آفرينش جديد" اشاره به

ر است: مرحله طفوليّت (رشد و يادگيرى) و مرحله بلوغ و تکامل. ما اکنون د
کنيم. بذر تمدن جديد کاشته شده، اما   آستان مرحله دّوم زندگى مى

اند. در آثار شيخ احمد   هاى خوشگوار آن در حال رشد و پرورش  ميوه
  اند.   " نام يافتهتولّد" و "جنيناحسائى، اين دو مرحله، مرحله "

بسيارى از آيات قرآن از شک و شبهه و نااميدِى مردم عصر ما سخن 
آمدن پيامبرى ندارند و معتقدند که پروردگار   کسانى که اميد بهگويند.   ىم

براى آخرين بار پيامبرى در عربستان فرستاد، و ديگر هرگز با بندگانش سخن 
اميد زنده است.   ؟ انسان بهدارندنخواهد گفت، جز نااميدى چه احساسى 

  نمود؟ اى مهمتر و خوشتر از خبر ظهور پيامبران ميتوان تصور  آيا خبر و مژده
" را توضيح نند، زيرا هم معناى "خاتم النّبيّيا  اين آيات بسيار آموزنده

  کنند:  ظهور اّمتى جديد اشاره مى  دهند و هم به  مى
َماَواِت َواالْرَض َقاِدٌر َعلَى ان َيْخلَُق ِمْثلَُهْم َوَجَعَل  ِذي َخلََق الساهللَ ال نَولَْم َيَرْوْا اا

 َجًال الَِٔن َرْحَمِة   َرْيَب ِفيهِ لَُهْم انتُْم َتْمِلُكوَن َخَزآْو اُكُفوًرا قُل ل اِلُموَن إَال َبى الظَفا
نَفاِق َوَكاَن إالنَساُن َقتُوًرا ْمَسْكتُْم َخْشَيَة اال ًذا ال٩٩-١٠٠آيات  اسرائيل،  سوره بنى  .َربِّي ا  

بينند: پروردگارى که آسمانها و زمين را آفريد،   چشم دل نمى  آيا اين حقيقت را به
) زمان محدودى   ؟ براى آنها (مسلمينبيافريند)   مانند آنها (از نو قومىقادر است که 

مقّدر فرموده. در اين حقيقت شّکى نيست. ظالمان جز از راه ناسپاسى اين خبر را 
دست شما بود،  هاى لطف و رحمت پروردگار در  : اگر گنجينهبگوکنند.   انکار نمى

ورزيديد. انسان چه موجود خسيسى   از بيم تنگدستى از صرف آن امساک مى
  است!

که —اسالم دهند که قومى يا اّمتى پس از اّمت  نشان مى روشنى  اين آيات به
کمال   اين آيات بهظهور خواهد رسيد.   به—ناميده شده وسطدر قرآن اّمتى 

" "هر اّمتى عمر َوِلُكلِّ امٍة اَجلٌ " صراحت و تأکيد، آياِت ديگر قرآن را مانند
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آموزند که عصر اّمت اسالم در موعد   کنند و بما مى  محدودى دارد" تأييد مى
خواهد که در اين باره   رسد. خالق ما در اين آيات از ما مى  مى اتمام  مقرر به
آورد.   ياد ما مى  خود راه ندهيم. و در پايان گفتار، خساست ما را به  شّکى به

ديديم؟   گر ما خسيس نبوديم، در جهان اثرى از فقر و تنگدستى مىا
بينيم. زيرا پيروان   مى روشنى  خساست مردمان را در عرصه دين و ايمان نيز به

اند،   هاى پسين امتناع ورزيده  هاى پيشين از پذيرش آئين  هر يک از آئين
پيامبر هاى بخشش يزدان تهى گشته و پس از ظهور   اين گمان که گنجينه  به

پايه   عرصه جهان نخواهد نهاد. اين تصور بى  آنان، پيامبر ديگرى قدم به
اوج قدرت خود   پيوسته در ميان مردمان رايج بوده و در عالم اسالم به

بينى قرآن، مسلمين را از ديدار خزائن و جواهر   پيشبر حّدى که بنا  رسيده، به
  .ها اعطا شده، باز داشته  اّمتآنها و ساير   پايان پروردگار که در اين عصر به  بى

دهند، لقب موعود تازه   ما مىاين آيات نه تنها خبر از ظهور اّمتى جديد ب
  کنند:  يزدان را نيز ذکر مى

َل َخْلٍق نِعيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا انا يَ  وَنا اِجلِّ ِللُْكتُِب َكَما َبَدا َماء َكَطيِّ السِّ ْوَم َنْطِوي الس
اِلُحونَ  ِلينَ ُكنا َفاعِ  ْرَض َيِرثَُها ِعَباِدَي الصاْال نْكِر ا  َولََقْد َكَتْبَنا ِفي الزبُوِر ِمن َبْعِد الذِّ

َِّقْوٍم َعاِبِدينَ    ١٠٤-١٠٦سوره انبياء، آيات   .ان ِفي َهَذا لََبَالًغا ل
آغاز " را خلق اّولروزى که آسمان را چون طومارى در هم پيچيم! همانگونه که "

ايم و البته آنرا   اين وعده را داده گيريم).  گردانيم (آنرا از سر مى نموديم، آنرا بر مى
بندگان " ذکروعده داديم که پس از [ظهوِر] " مزاميردر  تحقق خواهيم رساند.  به

" هست براى مردم خبرىمن وارثان زمين خواهند شد. در اين آيات " صالح
  خداپرست.

  در اين آيه است: مزاميروعده 
کند،   مردم فروتن "وارِث" زمين خواهند شد...کسانى را که خداوند متبرک مى

  ١١, ١٤، آيات ٢٧مزامير: فصل   برند.  ارث مى  زمين را به
  ۵- ١٣، آيات ٢۵ فصلهمچنين مزامير:   
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 ، آئين يزدان است.آسمانبحث شد، منظور از  پيش که در فصل همانطورى

اى در تاريخ بشر آغاز گشت. اديان   عصر تازه—حضرت باب—ذکرظهور  با
اتمام رسيد و آسمان   آنها به زمان يا عمرپيشين همه در هم پيچيدند، يعنى 

با . اند  زمينظهور آمد. بندگان صالح يزدان وارثان   نو، يعنى آئينى نو، به
هاى الهى   بخشش  شود. "زمين" اشاره به  ظهور پيامبران، "زمين" نيز تازه مى

پيروان آئين جديد يزدان اهدا   است که به يا روحى تازه "قلب نو" از جمله
  شود.  مى

معناِى اين   پرستند، به  راستى خدا را مىپيش، تنها مؤمنينى که ب بنابر آيات
  برند:  آور پى مى  ىخبِر شاد

َِّقْوٍم َعاِبِدينَ    .ان ِفي َهَذا لََبَالًغا ل
  .خداپرست" هست براى مردم خبرىدر اين آيات "

  کنند:  " اشاره مىذکرلقب "  اين آيات نيز به
ا اْولَـَِٔك الِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنبُوَة َفان َيْكُفْر ِبَها َهـُؤالء َفَقْد َوكْلَنا ِبهَ 

لُُكْم َعلَْيِه اْولَـَِٔك الِذيَن َهَدى اهللُ َفِبُهَداُهُم  ا لْيُسوْا ِبَها ِبَكاِفِرينَ َقْومً  اْقَتِدْه قُل ال اْسا
  ٨٩-٩٠سوره انعام، آيات   .اْجًرا اْن ُهَو اال ِذْكَرى ِلْلَعالَِمينَ 

عطا نموديم. پس اگر گروهى از  نبّوتو  حکمو  کتاب [دو موعود عصر ما] آنها  به
آنرا گماريم که   مى )آئين(را بر آن  قوم ديگرىآنها را انکار نمايند،  آئين مردمان

 نمائيد اقتداآنها   بهانکار نکنند. آنان (قوم مؤمن) را خداوند هدايت نموده. پس 
" است ذکر منخواهم. او "  . من از شما پاداشى نمى(از راهنمائى آنها بهره بريد)

  براى مردم جهان.

" مقام نبوت(احکام) و  حکم، کتاب آسمانى  چه کسانى "  پيامبران، به  جز به
را با  قومى ديگرشود؟ اين آيات نيز مانند آيات ديگر، برگزيدن   داده مى

دو موعود   اند. در آيات پيش در اشاره به  انکار دو موعود عصر ما رابطه داده
  " شده.ذکرظهوِر "  بکار رفته، سپس اشاره به—آنها—ما، ضمير جمع



  بهاءاهلل در قرآن  
٦٨٤  

  دهد:  روشنى از آمدن قومى در آينده خبر مى  اين آيه نيز به
... ايَها الِذيَن آَمنُوْا َمن َيْرَتد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َياِتي اهللُ ِبَقْوٍم يُِحبُهْم َويُِحبوَنهُ َيا 

  ...يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللِ َوَال َيَخافُوَن لَْوَمَة الٍِٓٔم َذِلَك َفْضُل اهللِ يُْؤِتيِه َمن َيَشاء
  ۵٤سوره مائده، آيه   

زودى خداوند قومى را که دوست   بهخواهد از دين خود برگردد.   مى هرکهى مؤمنان! ا
کوشند و   ...[قومى که] در راه خدا مىانگيزد  مى دارد و آنها نيز او را دوست دارند، بر

از نکوهش و مالمت احدى باک ندارند. اين [درجه از ايمان] از فضل خداست. 
  بخشد.  که بخواهد مىبهر

وعده   مسلمينى است که به  " اشاره بهخواهد از دين خود برگردد  هرکه مى"
هاى   قرآن و وعده  پروردگار ايمان ندارند. مسلمان راستين کسى است که به

اند   برگشته خود دين از ود تازه يزدان را نپذيرندکسانى که موع آن ايمان دارد.
  روند.  شمار نمى  و در نظر پروردگار مسلمان به

ابدى الهى بر اين پايه استوار است: در هنگام ظهور هر سنّت و نقشه 
شوند. از اين نظر همۀ   پيامبرى، پيروانش "جانشين" پيروان آئين پيشين مى

هاى پيشين   ها، اّمت "وسط" اند. اين آيه مسلمين را "جانشين" اّمت  اّمت
  آورد:  ميان مى  خواند، سپس سخن از "انکار" به  مى

  ٣٩فاطر، آيه  سوره  ...َخَالَِٔف ِفي اْالْرِض َفَمن َكَفَر َفَعلَْيِه ُكْفرُهُ ُهَو الِذي َجَعلَُكْم 
هاى پيشين) قرار داد. پس هر کس   او (خداوند) شما را در زمين جانشين (اّمت

  زياِن خود اوست...  انکار ورزد، به

چه موعود، بديهى است، مسلميْن منکرين پيامبر خود نيستند. پس جز 
  ن است انکار کنند؟پيامبرى را ممک

ظهور   " که اشاره بهديدار پروردگاروعدۀ "  " را بهخلق جديداين آيه وعدۀ "
  دهد:  موعود ماست، ربط مى

  .َوَقالُوا أَِذا َضلَْلَنا ِفي اْالْرِض أِنا لَِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهم ِبِلَقاء َربِِّهْم َكاِفرُونَ 
  ١٠سوره سجده، آيه   
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خواهيم شد؟  خلقى جديدگفتند: آيا اگر ما گمراه شويم،  ]  تمسخر  مردمان [به

  کنند.  براستى آنها [امکاِن] ديدار پروردگارشان را انکار مى

دهد، و   آيه پيش رابطه بين "ايمان آوردن" و "خلق جديد شدن" را نشان مى
هاى   وعده  مسلمانان به اکثرآموزد که   مانند بسيارى از آيات ديگر، بما مى

  شک دارند. قرآن
  دهد:  ظهور "خلقى جديد" ربط مى  آيه بعد نيز انکار "رب" را به

ْت ِبِه الرِّيُح ِفي َيْوٍم َعاِصٍف  ْعَمالُُهْم َكرََماٍد اْشَتدِذيَن َكَفرُوْا ِبَربِِّهْم اَثُل الم... نلَْم َتَر اا
  َماَواِت َواالْرَض ِباْلحقِّ ان َيَشا ِت ِبَخْلٍق َجِديدٍ  اهللَ َخلََق السيُْذِهْبُكْم َوَيا.  

  ١٨- ١٩سوره ابراهيم، آيات   
کنند، چون خاکسترى است که   پروردگارشان را انکار مى (ديداِر) اعمال کسانى که

حق   رود...آيا نديدى که خداوند آسمانها و زمين را بهباد فنا   در روزى طوفانى به
  آورد؟  مى خلقى جديدبرد و   را مى[با هدف خاصى] خلق نمود و اگر بخواهد شما 

از کسانى که انتظار ظهور پيامبرى را ندارند، جز انکار موعودشان چه 
توان داشت؟ بنابر آيات پيش و آيات ديگر، اعمال مردمانى   انتظارى مى

  روند."  باد فنا مى  کنند "به  که موعودشان را انکار مى
دهند. عالوه   رابطه مى آيات بعد نيز ظهور خلق جديد را با ظهور پروردگار

دهند که از انکار برحذر   اخطار مى روز بزرگمنکريِن طلوِع اين   بر اين، به
دهند که در   مسلمين تذّکر مى  باشند، زيرا خداوند منتقِم قّهار است. سپس به

  گيرند:  اين آيات پيغامى هست که تنها صاحبان خرد از آن پند مى
ُل االْرُض َغْيَر  َوْعِدِه ُرُسلَُه ان اهللَ َعِزيزٌ ُذو اْنِتَقامٍ َفَال َتْحَسَبن اهللَ ُمْخِلَف  َيْوَم تَُبد

َماَواُت َوَبَرُزوْا هللِ اْلَواِحِد اْلَقهارِ  ْرِض َوالساِس َوِليُنَذُروْا ِبِه َوِلَيْعلَُموْا ...االَهـَذا َبَالٌغ لِّلن
 لَـٌه َواِحٌد َوِلَيذَما ُهَو انْلَباِب اْولُوْا االَر ا٤٧- ٤٨, ۵٢سوره ابراهيم، آيات   .ك  

دارد. خداوند   فرستادگانش نگاه نمى  اش را به  گمان نبريد که خداوند وعده
اى   گونه  صاحب قدرت و انتقام است. در آن روز، زمين زمين ديگر و آسمانها به

اين يابند...  مىشوند. و آنها در برابر خداونِد واحد قهار حضور   ديگر تبديل مى
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اين   . و بهند و بدانند که او معبودى يکتاستتا بدان بيم ياب پيغامى است براى مردمان
  وسيله صاحبان خرد متذکر شوند.

  دگرگونى جهان و کيهان در آثار آئين بهائى نيز تأييد شده:
ثوابت و سيّارات مزين گشته.   امروز آفتاب ديگر اشراق نموده و آسمان ديگر به

  حضرت بهاءاهلل  ١٣عالم ديگر است و امر امر ديگر.عالم 

  در آيات بعد نيز پند و تذکرى هست:
ْلَنا اْمَثالَُهْم َتْبِديًال ...َنْحُن َخلَْقَناُهمْ  َنا َبدَذا ِشلَى  َواَخَذ اَهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء ات نا

اِلِميَن اَعد لَُهْم َعَذاًبا اِليًما يُْدِخُل َمن َيَشاء ِفي َرْحَمِتهِ ...َربِِّه َسِبيًال  َوالظ.  
  ٢٨-٣١سوره انسان، آيات   

اين تذّکرى دهيم.   گروه ديگر مى  ما آنها را آفريديم...و هرگاه بخواهيم جايشان را به
را بخواهد  هرکهخواهد، راه خدا گيرد...خداوند   . پس هرکه مىشما  است به

مان (منکرين موعود يزدان) عذاب نمايد و براى ظال  مشمول رحمت خود مى
  دردناکى آماده نموده.

  کند:  دّقت و تفّکر در آيات، اسرار آنها را آشکار مى
"؟ تذّکر در مواردى الزم است که اين تذّکرى استفرمايد: "  چرا مى •

تر از قصور در شناسائى موعود   غفلت در ميان باشد. چه غفلتى مهم
 پروردگار؟

دهد   "؟ اين نکته نشان مىخواهد، راه خدا گيرد  هرکه مىفرمايد: "  چرا مى •
 که مردمان اختيار دارند موعود تازه يزدان را بپذيرند يا انکار کنند.

آيات بعد نقشه کلّى الهى را در فرستادن پيامبران و آفريدن خلقى جديد بما 
دهند. اين آيات   ظهور موعود عصر ما مى  دهند. سپس خبر به  نشان مى

کنند، اّما "آغاز نمودِن آفرينش" در اعصار   روز رستاخيز مى  ظاهر اشاره به  به
گوناگون و خلِق جديد مردمان از نو، از راه ايمان و اهداء زندگانى معنوى 

  آنان است، نه زندگانى ماّدى:  به
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َب اَمٌم مِّن َقْبِلُكْم َوَما َعلَى الرُسوِل اال اْلَبَالُغ الْ  بُوا َفَقْد َكذ ُمِبيُن اَولَْم َيَرْوا َوان تَُكذِّ

قُْل ِسيرُوا ِفي اْالْرِض  َكْيَف يُْبِدى اللُه اْلَخلَْق ثُم يُِعيُدُه ان َذِلَك َعلَى اللِه َيِسيرٌ 
  َة اْالِٓخرََة ان الل  اْلَخلَْق ثُم اللُه يُنِشى النْشا ... رٌ َه َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديَفانُظرُوا َكْيَف َبَدا

َماء َوَما لَُكم مِّن ُدوِن اللِه ِمن َوِليٍّ َوَال  ْرِض َوَال ِفي السنتُم ِبُمْعِجِزيَن ِفي اْالَوَما ا
َوالِذيَن َكَفرُوا ِبآَياِت اللِه َوِلَقأِِه اْولََِٔك َئُِسوا ِمن رْحَمِتي َواْولََِٔك لَُهْم َعَذاٌب  َنِصيرٍ 
  ١٨- ٢٣عنکبوت، آيات سوره   .اِليمٌ 

وظيفه پيامبر —هاى پيش از شما نيز انکار نمودند  چنانکه اّمت—اگر انکار کنيد
چيزى جز ابالغ آشکار نيست. آيا نديدى که خداوند چگونه آفرينش را آغاز 

گرداند؟ اين کار براى يزدان آسان است. بگو! در زمين   کند و سپس آنرا باز مى  مى
ه آفرينش آغاز شد، و سپس خداوند زندگى ديگر پديد بگرديد و بنگريد که چگون

چه در —توانيد  آورد. پروردگار بر انجام هر کارى قادر است...شما نمى  آورد و مى
در برابر خداوند بايستيد. شما دوست و يارى نداريد. کسانى —زمين چه در آسمان

براى آنها را انکار کنند، از رحمت من نوميدند.  شديدارکه آيات خدا و (وعده) 
  عذابى دردناک مقّدر شده.

است. هر آئينى که ظاهر شده و  انسانآفرينش روحانى   آيات پيش مرتبط به
" روبرو اجلمردمى است که با "  شود، هدفش اعطاء زندگانى ابدى به  مى
سوى   در موعد مقرر به سپس و ،آيد  اند. هر آئينى از جانب پروردگار مى  شده

دهد که بارها آفرينش معنوى   تاريخ اديان نشان مىگردد. مطالعه   او باز مى
اند و در موقع مقرر اجل   ها آمده  يافته. بارها اّمت پايانمردمان آغاز شده و 

آنها اعطا   با ظهور پيامبرى تازه، زندگى تازه به ،آنها فرا رسيده. در آن هنگام
  شده.

ردماٍن آموزند که م  آيات پيش نيز مانند بسيارى از آيات ديگر بما مى
"ديدار پروردگار" ندارند. آنها در برابر گسترش و غلبه   "آخرالّزمان" اميدى به

 رسند. حضرت مسيح نيز خبر قرآن  مقصود نمى  خيزند، اّما به  آئين يزدان برمى
  اند:  پيروان خود آموخته  را از راه داستان به مجيد
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  هاى ظالم  داستان باغبان
را ديوار آن اطرافکى تاکستانى ساخت، اين داستان گوش کنيد: مال  و اينک به

کشيد، حوضى براى له کردن انگور ساخت، و يک برج هم براى ديدبانى 
  سفر رفت.  چند باغبان اجاره داد، و خود به  باغ را به . آنگاهاحداث نمود

ها   در موسم انگور چينى، مالک چند نفر را فرستاد تا سهم خود را از باغبان
ايشان حمله نموده، يکى را گرفتند و زدند، يکى را   هب ها  بگيرد. ولى باغبان

اى ديگر فرستاد تا سهم خود را   عده ،کشتند و ديگرى را سنگبار کردند. مالک
آنها احترام او  شايدولى نتيجه همان بود. سرانجام پسر خود را فرستاد،  ،بگيرد

  .دارندرا نگاه 
يکديگر گفتند: "وارث   ، بهپسر مالک افتاد  هايشان به  ها چشم  اّما وقتى باغبان

باغ آمده؛ بيائيد او را بکشيم و خودمان صاحب باغ شويم." پس او را از باغ 
ها چه   بيرون کشيدند و کشتند. بنظر شما، وقتى مالک باغ برگردد، با باغبان

  خواهد کرد؟
پسران قوم جواب دادند: "حتمًا انتقام شديدى از آنان خواهد گرفت و باغ را 

موقع از ايشان   اجاره خواهد داد تا بتواند سهم خود را به ديگرى هاى  باغبان  به
بگيرد." آنگاه عيسى از ايشان پرسيد: "آيا شما هيچگاه اين آيه را در کتاب 

ايد که همان سنگى که بنّاها دور انداختند، سنگ اصلى   آسمانى نخوانده
ت که کرده! منظورم اين اس شد؟ چقدر عالى است کارى که خداساختمان 

قومى خواهد داد که از محصول   خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته، به
تکه خواهد   آن، سهم خداوند را باو بدهند. اگر کسى روى اين سنگ بيفتد، تکه

  شد؛ و اگر اين سنگ بر روى کسى بيفتد، او را له خواهد نمود."
ارۀ آنان سخن وقتى کاهنان بزرگ و سران مذهبى متوجه شدند که عيسى در ب

ها در اين داستان، خود آنهاست، تصميم گرفتند او   گويد و منظورش از باغبان  مى
را بکشند، اما از مردم ترسيدند چون همه [حاضران] عيسى را پيغمبر 

  ٣٣-٤٦، آيات ٢١انجيل متى: فصل   ١٤دانستند.  مى
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  الزم است بعضى از نکات داستان پيش روشن شود:

خداوند يا "روح اعظم الهى" است که در   ه" اشاره بمالک تاکستان" •
 .کند  پيامبرانش ظهور مى

 آئين الهى است.  " اشاره بهباغ" •
 " پيشوايان مذهبى هستند که اداره باغ را در دست دارند.باغبانان" •
پيامبران خواستند هرگاه هاى پيشين است.   پيروان آئين  اشاره به "سهم" •

آئين   پيروان آئين پيشين را به يعنى—" خود را از "باغبانان" بگيرندسهم"
 پيشوايان مذهبى مانع آنان شدند.—نوين بياورند

 حضرت  " اشاره بهمالکحضرت مسيح است و "  " اشاره بهپسِر مالک" •
باب يا حضرت بهاءاهلل. حضرت مسيح خود را "فرزند" و حضرت 

 را "پدر" ناميدند:—روح اعظم الهى—بهاءاهلل
  ٢٧، آيه ١٦انجيل متى: فصل   خواهد آمد.پسر انسان در جالل [بهاء] پدر 

اهلل هذه کلمة الّتى سترها  قل قد جآء أالب و کمل ما وعدتم به فى ملکوت
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.أالبن اذ قال لمن حوله انتم اليوم ال تحملونها

شما   اش به  بگو! پدر آمده است و آنچه در باره (تأسيس) ملکوت الهى وعده
اى" است که "پسر" (حضرت مسيح)   کلمه  يافته. اين "داده شده بود، تحّقق 

اطرافيانش فرمود: "اکنون تحمل شنيدنش را   پنهان داشت، هنگامى که به
  نداريد."

  حضرت بهاءاهلل  ١٦قد اتى المالک الملک والملکوت...هلل مولى الورٰى.
آمده است. ُملک و ملکوت...از آِن خداوند، موالِى مردمان  مالکيقين   به

  است.

ر هنگام ظهور حضرت باب، پيشوايانى که ايشان را نپذيرفتند، مقام د
قومى تازه، يعنى پيروان آئين   باغبانى را از دست دادند. اين افتخار به

  جديد يزدان رسيد.



  بهاءاهلل در قرآن  
٦٩٠  

مردمانى است که از   " در درجه اّول اشاره بهاند  سنگى را که دور انداخته" •
روند. بسيارى   شمار مى"ضعفا" باى ندارند و از گروه   مقام و منصب بهره

از اين گونه مردمان، آئين بهائى را پذيرفته و "سنگ اصلى" بناى يزدان 
 نمايد:  اند. قرآن مجيد نيز اين خبر را تأييد مى  شده

ًة َوَنْجَعلَُهُم  ِٔمْرِض َوَنْجَعلَُهْم اِذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي اْالَعلَى ال ُمنن نَونُِريُد ا
  ۵سوره قصص، آيه   .اِرِثينَ اْلوَ 

) فروتن (مردمان شمردند "ضعيف" ى که خود راايم که بر مردمان  اراده نموده
  منّت نهيم و آنها را پيشوايان و وارثيِن مراحِم خود نمائيم.

بنابر قانون عدالت، خداوند "برکات ملکوت" را از پيشوايان مغرور، پر ادعا 
  بخشد.  اند مى  فروتن که خلقى تازه شدهمردمى   گيرد و به  و خودستا مى

مؤمنين   نظر حقارت به  در آغاز ظهور اسالم و مسيحيت نيز منکرين به
  نگريستند:  مى

  ١١١سوره شعرا، آيه   .َقالُوا انُْؤِمُن لََك َواتَبَعَك اْالْرَذلُونَ 
  پيروى نمائيم؟—اند  از کسى که پيروانش فرومايه—گفتند: آيا ما از تو

شدند تا سخنان عيسى را بشنوند. اما   مطرودين جامعه، جمع مىاز...بسيارى 
گرفتند که با مردم بدنام و   و علماى دين از او ايراد مى [يهوديان قشرى] فريسيان
  ١٧نشيند!  کند و با آنها بر سر يک سفره مى  آميزش مى پست

  ١-٢، آيات ١۵انجيل لوقا: فصل   

بهائيان   نظر حقارت به  اديان پيشين بهدر عصر ما نيز بعضى از پيروان متعصِب 
خوانند، غافل از آنکه خود از   نگرند و آنها را "فرقه ناپاک و گمراه" مى  مى

نظر   کنند. اگر کسى خود "حقير" نباشد، هرگز به  سنّت پيشينيان پيروى مى
  نگرد.  کسى نمى  "حقارت" به
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  ند شد.وارثان "زمين" خواه مردم با خضوع و فروتن: آنهاحال   خوشا به

  )۵: آيه ۵حضرت مسيح (انجيل متى: فصل   

من   من بياموز. راستى خود را به  من بنما و احکام خود را به  اى خدا، راه خود را به
تو   دهندۀ من هستى و من همواره به  بياموز و مرا هدايت فرما، زيرا تو نجات

اميدوارم...پروردگار نيکو و عادل است...او شخص فروتن را در انجام کارهاى 
  ١٨.آموزد  مىاو   و راه خود را به نمايد  مىدرست هدايت 

  ٤- ۵ ,٨- ٩، آيات ٢۵مزامير: فصل   

مردمان فروتن دهم...و "سال   خداوند...مرا فرستاده است که "خبر خوش" به
  ١- ٢، آيات ٦١اشعيا: فصل   را اعالن نمايم. لطف پروردگار"

دهد که اکثر مردمان از هر دينى که باشند، از   نشان مى انداستان باغ و باغبان
ب اينکه انکار آئين يورزند. از عجا  شناسائى موعود پروردگار امتناع مى
  است از حّقانيت آن آئين! اى  يزدان از جانب مردمان، خود نشانه

اختصار بيان   حضرت مسيح، بهحضرت باب نيز داستانى، شبيه داستان 
  فرمايند:  مى

جنًّة يغرس فيها اشجاًرا من كّل الثّمرات اذا يأتي مالكها  ياّن مثلكم كمثل من يبن
قد استملكتموها باسمه وحين ما يأتيكم عن نفسه تمنعون انّا قد اغرسنا شجرة 

جئنا  واذا مونالقرآن واظهرنا في تلك الجنّة من كّل الثّمرات انتم كلّكم بها تتنعّ 
  حضرت باب  ١٩...ان نملكن ما قد اغرسنا كانّكم ال تعرفون صاحبها

هاى ميوه   سازد و در آن انواع درخت  داستان شما داستان کسى است که باغى مى
اسم او در دست   آيد، باغى را که به  کارد. اّما هنگامى که مالِک آن مى  مى

داريد. ما درخت قرآن را   ز مىايد، در زمان ظهورش، او را از تصاحب باغ با  گرفته
  

  سال ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهلل است. در کتاب مقّدس يهوديان و مسيحيان   اشاره به
هجرى قمرى مطابق با سال  ١٢٨٠و  ١٢٦٠شانزده بار سال ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهلل 

 )١٠- ١٨ هاى  (فصل I Shall Come Againکتاب   ميالدى مشّخص شده. به ١٨٦٣و  ١٨٤٤
  مراجعه کنيد.
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ها بهره   ثمر آورديم. شما همه از آن نعمت  هاى گوناگون به  کاشتيم و در آن باغ ميوه
بريد. اّما وقتى ما آمديم که محصول خود را بدست آوريم، انگار شما صاحب   مى

  شناسيد...  باغ را نمى

ت که اى اس  وعده  دهند که خلق قومى تازه مرتبط به  آيات بعد نشان مى
  روبرو شدن با آنرا ندارند:  مردمان ميلى به

 يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمن َبْعِدُكم ما َيَشاء َكَمآ  َوَربَك اْلَغِني ُذو الرْحَمِة ان َيَشا
  .ان َما تُوَعُدوَن الٍٓت َوَما انتُم ِبُمْعِجِزينَ  انَشاُكم مِّن ُذرِّيِة َقْوٍم آَخِرينَ 

  ١٣٣-١٣٤انعام، آيات  سوره  
برد و پس از شما، هر   نياز و مهربان است. اگر بخواهد شما را مى  پروردگارت بى

 ىقومنسِل که شما را از   همانطورى—کند  قومى را که بخواهد جانشين شما مى
شما داده شده بانجام خواهد رسيد و شما   اى که به  ديگر بوجود آورد. وعده

  .شويدمانع تحّقق آن توانيد   نمى

  دهد:  مؤمنين وعده مى  اين آيه نيز به
اِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنُهم ِفي اْالْرِض َكَما  ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصُه الَوَعَد الل

لَ  نُهم مِّن اْسَتْخلََف الِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َولَيَُمكَِّنن لَُهْم ِديَنُهُم الِذي اْرَتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّ
ْولََِٔك ُهُم  َبْعِد َخْوِفِهْم اْمًنا َيْعبُُدوَنِني َال يُْشِرُكوَن ِبي َشْيا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفا

  ۵۵سوره نور، آيه   .اْلَفاِسُقونَ 
مؤمنين با تقوٰى وعده داده است که آنها را در زمين وارث خود نمايد،   پروردگار به

از آنها را وارث خود نمود تا ديانتى را که براى آنها برگزيده  همانطور که مؤمنين قبل
امن و امان تبديل شود. آنها مرا عبادت خواهند نمود و   تمّکن بخشند، و بيم آنها به

  مشرک نخواهند شد. و هر کس پس از اين کافر شود از گروه مردم فاسق است.

  آموزد، از جمله اينکه:  آيه پيش چند نکته بما مى
ط ـبـرتـمه ـاى ک  دهـوع—دـده  ىـاى م  دهـن وعـيـتـن راسـيـنـؤمـم  هـد بـنداوـخ •

 آينده است.  به
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م ـر هيـزامـه در مـت کـاى اس  دهـن" وعـيـتـن راسـيـنـؤمـودن مـمـ"وارث ن •

ظهور آئين   مؤمنان داده شده و در آيات ديگر قرآن نيز در اشاره به  به
 بهائى تأييد شده.

تولّد تازه و آفرينش جديد   امن و امان اشاره به  تبديِل ترِس مؤمنان به •
 آنها است.

  سوره اعراف
عدالت   آورد که مردمان را به  ميان مى  سوره اعراف سخن از اّمت خاصى به

بينى را همراه   دهند. اين چه اّمتى است؟ مناسب است اين پيش  سوق مى
بررسى ظهور موعود عصر ماست مورد   با آيات ديگر اين سوره که مرتبط به

  قرار دهيم:
  ١٨١سوره اعراف، آيه   .َوِممْن َخلَْقَنا امٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدلُونَ 

نمايند و   راه حقيقت هدايت مى  هاى ما اّمتى هست که مردمان را به در ميان آفريده
  دهند.  اجراى عدالت سوق مى  از اين راه آنان را به

خوانند تا از اين   پذيرش حقيقت مى  ان را بهاست که مردم پيروان چه آئينى
هاى حضرت   انصاف و عدالت سوق دهند؟ يکى از هدف  راه آنان را به

  بهاءاهلل، تأسيس عدالت در جهان است:
چه که داراى دو رکن است: مجازات و  ،يا حزب اهلل! مربّى عالم عدل است

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠عالم.اند از براى حيات اهل   و اين دو رکن دو چشمه .مکافات

 ،بادهاى مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد  سراج عباد داد است، او را به
  حضرت بهاءاهلل  ٢١و مقصود از آن ظهور اتّحاد است بين عباد.

٢٢.عالم و راحت امم آنست سبب نظم .نمايد  نور عدل معادله نمى  ههيچ نورى ب

  حضرت بهاءاهلل  
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 ىاساس عدل را در الواح بهاءاهلليز .هاءاهلل طالع شدالحمدهلل آفتاب عدل از افق ب
  حضرت عبدالبهاء  ٢٣.خاطرى خطور ننموده  هموجود که از اّول ابداع تا حال ب

مانند تقسيم عادالنه ثروت، —هاى اجتماعى حضرت بهاءاهلل  اجراِى آموزه
—هاى عدالت در سراسر عالم  تساوى حقوق زنان و مردان، و تأسيس خانه

يزدان را همانطور که در ملکوت برقرار است، بر جهان استوار  حکومت عدل
  خواهد نمود.

حقيقت و   ى که مردمان را بههائ  آفريده" ظهورِ   در همين سوره، آيۀ مرتبط به
  طور خاص، در باره اّمت اسرائيل نيز نازل شده:ب" کنند  عدالت هدايت مى

  ١۵٩سوره اعراف، آيه   .َوِبِه َيْعِدلُونَ َوِمن َقْوِم ُموَسى امٌة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ 
راه حقيقت هدايت   در ميان پيروان حضرت موسٰى، گروهى هست که مردمان را به

  دهند.  اجراى عدالت سوق مى  نمايند، و از اين راه آنان را به  مى

بينى نيز تحّقق يافته، زيرا هزارها نفر از پيروان حضرت موسٰى   اين پيش
رسول اکرم  حضرت مسيح و حّقانيت  اين وسيله به  و به آئين بهائى گرويده  به

پذيرفتن سه آئين از جانب گروهى از مردمان، هرگز  اند.  نيز شهادت داده
، از جـمـلـه انـردمـت مـدايـه در وـج  تـقـيـقـح اِن ـويـوسـم نـاي .سـابـقـه نـداشـتـه

  اند.  آئين نوين يزدان سهم مهمى داشته  به مسلمانان
شود،   ظهور اّمتى که براى تأسيس عدالت در جهان ظاهر مى  بهپس از خبر 

  دهد:  چنين اخطار مى آئين يزدان منکران  قرآن به
بُوْا ِبآَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّْن َحْيُث َال َيْعلَُمونَ  ِذيَن َكذَكْيِدي َمِتينٌ  َوال نْمِلي لَُهْم اَوا.

  ١٨٢- ١٨٣سوره اعراف، آيات   
کنيم.   تدريج از راهى که ندانند، مجازات مى  آيات خود را، بهها و   نشانهمنکريِن 
  دهيم، زيرا که نقشه من پايدار و متين است.  آنها مهلت مى  اّما به

د بود. ـواهـى خـجـدريـد تـديـن جـيـرش آئـتـسـه گـد کـده  ان مىـشـش نـيـه پـآي
اجرا   تحقق نقشه خدا بهدهد تا سهم خود را در   منکرين مهلت مى  پروردگار به
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هاى الهى سهمى دارند.   رسانند. آنها هم در صحنه روزگار در تحقق وعده

  کند:  شخص خاّصى مى  پس از اين مقدمه، لسان وحى اشاره به
  ١٨٤سوره اعراف، آيه   .اَولَْم َيَتَفكرُوْا َما ِبَصاِحِبِهم مِّن ِجنٍة اْن ُهَو اال َنِذيرٌ مِبينٌ 

آشکار   کنند که "مصاحب" آنها ديوانه نيست؟ وظيفه او اين است که به  نمى آيا فکر
  مردمان اخطار دهد.  [از نتايج انکار] به

صحبت" مردمان   چه کسى را خداوند در اين آيه "مصاحب" يا "هم •
 خواند؟  مى

 اند؟  ديوانگى متّهم نموده  چه کسانى را مردمان در جميع اعصار به •
 فرستد؟  بندگان خود مى  براى اخطار و تذّکر بهچه کسانى را پروردگار  •

دهند که ظهور پيامبرى مورد نظر است که مردمان   اين خصوصيّات نشان مى
  شوند.  هاى زيبايش را منکر مى  شناسند و نام  قدرش را نمى

" چيست؟ در زبان عربى واژه "صاحب" صاحبدر بيان فوق، منظور از "
بران سرور عالمند، با اينحال با مطابق است با "مصاحب" در فارسى. پيام

آيند و مصاحب و   ىلباس آنها در م  آميزند، به  کمال خضوع با مردمان مى
شوند. حضرت بهاءاهلل در طرز رفتار خود با مردمان در   سخن آنها مى  هم

  فرمايند:  اين نقش چنين مى  اشاره به
بردبار و  غايْت   به مهربان و رفيقى هر نفسى مصاحبى بودم در نهايْت  [با] مع

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.رايگان

  اند:  حضرت محّمد نيز مورد تحسين پروردگار قرار گرفته
  ٤سوره قلم، آيه   .َوانَك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم 

  اخالقى خوش و قابل تحسين دارى. يقين  تو به

  َه َواْلَيْوَم اْالِٓخَر َوَذَكرَ اللَه لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اللِه اْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو الل
  ٢١سوره احزاب، آيه   .َكِثيًرا
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و خالق  ،دياميدوار جاودانهاى) پروردگار و سراى   (وعده  که به ،براستى براى شما
  .استسرمشق خوبى  پيامبر يزدان، ديآور  ياد مى  خود را بسيار به

تفّکر و تأّمل   بهکه خواهد   خداوند از ما مى پس از معرفِى "مصاحب" ما،
  پردازيم:

َماَواِت َواالْرِض َوَما َخلََق اهللُ ِمن َشْيٍء َواْن َعَسى ان  َولَْم َينُظرُوْا ِفي َملَُكوِت السا
  ١٨۵سوره اعراف، آيه   .َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب اَجلُُهْم َفِبايِّ َحِديٍث َبْعَدُه يُْؤِمنُونَ 

" اجلِ نگرند؟ و چه بسا "  و آنچه پروردگار آفريده، نمىها   عرصه زمين و آسمان  آيا به
وقايع آينده)   کدام سخِن يزدان "پس از او" (در اشاره به  آنها نزديک شده. پس به

  ايمان دارند؟

" اّمت اسالم را انکار اجلآموزد که مسلمين "  روشنى بما مى  آيه پيش به
ندارند. چه  سخن يزدان درباره سرنوشت اّمت خود ايمان  کنند و به  مى

اقرار از  مؤمنانانتهاست، اّما   "اجل" و چه "ُبرهه زمانى" است که نزديک به
ارند؟ آيا اين اجل اکراه د اجل و پايان يافتن آن زمانآن   به شدن نزديک  به

بخشد؟ آيا چيزى   است که خداوند بهر اّمتى مى يا عمرى ""جز برهه زمان
  جز روبرو شدن با اين حقيقت است که:

  ٣٤سوره اعراف، آيه   .َوِلُكلِّ امٍة اَجلٌ 
  مقّدر شده. (عمرى) براى هر اّمتى، ُبرهه زمان معيّنى

چه درسى را  ؟نگرند  ها نمى  عرصه زمين و آسمان  آيا بهفرمايد:   در آيه پيش مى
اى از اتم   آموزد؟ هر آفريده  هاى يزدان مى  هر انسانى با چشم بينا از آفريده

گويند: چرخ روزگار پيوسته در   ها با زبان حال بما چنين مى  گرفته تا کهکشان
آيا در قانون "سير و دارد. بينى آغازى و انجامى   سير و گردش است. آنچه مى

  
  " ِّيهاى يزدان درباره وقايع "بعد از او" يعنى بعد از   بينى  پيش  به اى است  " اشارهَحِديٍث َبْعَدهُ َفِبا

  رسول اکرم.
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هاى پيشين پيوسته تجديد   گردش" و "آغاز و انجام" استثنائى هست؟ آيا آئين

  اند؟ هرگز آئينى آمده که با "اجل" روبرو نشود؟  نشده
از مردگان  ،بامداد نيافت جانان را در اين خوشِ  جهان که بوِى  مانِ از مرد هر يک
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥.محسوب

  آورد:  ميان مى  سپس خداوند سخن از هدايت و ضاللت به
  ١٨٦سوره اعراف، آيه   .َمن يُْضِلِل اهللُ َفَال َهاِدَي لَُه َوَيَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ 

راهنماست. مردم نافرمان را يزدان در   گمراهى گذارد، بى هرکه را پروردگار در
  سازد.  طغيانشان رها مى

ى روبرو خواهند خاص آموزد که مردمان با تصميم  آيه پيش بار ديگر بما مى
  گيرند، يا راه ضاللت را.  شد. در آن حال، يا راه هدايت را مى

که مرتبط آورد. اين آيات نيز   ميان مى  به ساعتسپس قرآن سخن از ظهور 
(معنِى ساعت و قيامت) مورد بحث قرار  ١۹اين ظهورند، در فصل   به

  اند.  گرفته

خلق   تبديل خلقى بهتازه يا  ظهور خلقبراى درک معانى آيات قرآن درباره 
توان يارى گرفت. چند حديث اين کليد را بما   ، از احاديث نيز مىديگر
  اند:  سير فرمودهبينم اين آيه را رسول اکرم چطور تف  دهند. به  مى

  ٣٨سوره محمد، آيه   .َوان َتَتَولْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ثُم َال َيُكونُوا اْمَثالَُكمْ 
که مانند شما گذارد   مىجاى شما تابيد، پروردگار قوم ديگرى را ب و اگر روى بر
  نخواهند بود.

  آيه فوق چنين آمده:البيان طبرسى در تفسير   در مجمعديديم، که همانطور 
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قالوا يا رسول اهلل من هؤالء الذين ذكر اهلل في كتابه و كان سلمان إلى جنب رسول 
فضرب يده على فخذ سلمان فقال هذا و قومه و  (صلى اهلل عليه وآله وسلم) اهلل
  ...يمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارسنفسي بيده لو كان اال ىالذ

(اصحاب) گفتند: "اى رسول خدا! آن کسانى که خداوند در کتاب (قرآن) آنها را 
ذکر نموده، چه کسانى هستند؟" سلمان فارسى نزديک رسول اهلل بود. در آن 
هنگام رسول اهلل دستشان را بر پاى سلمان زدند و فرمودند: "اين فرد و قوم او. 

يزدان) در ستاره ثريا   ر ايمان (بهکسى که روح من در قبضه قدرت اوست، اگ  سوگند به
  ."آورند  زمين مى  باشد، مردانى از سرزمين فارس آنرا به

  که: دهد  مى اطمينان بما و آموزد  مى بما مطلب دو ،پيش از رسول اکرم گفتار
پيروان موعود جديد يزدان   " در آينده، اشاره بهقومى ديگرظهوِر " •

 است.
مردمان   آسماِن وحِى الهى بهکسى که ايمان را از —موعود زمان •

 .وطن سلمان فارسى يعنى از اهل ايران است  هم—رساند  مى
  :آمدهطور رسول اکرم درباره "قومى ديگر" ايندر مرجع ديگر، بيان 

  ٢٦فقال هم الفرس و هذا و قومه.
 هستند، مثل اين شخص (سلمان فارسى) و قوم او. قوم فارسفرمودند: از 

  کنند:  ظهور موعود و نخستين پيروانش اشاره مىمحل   احاديث ديگر نيز به
  ٢٧وزرائه من االعاجم...
  هستند. عجموزراى او (قائم) از گروه 

  ٢٨يمن بهذالدين على اوالد عجم.
  نهد.  ، بر آنها منّت مىعجمفرزندان   با دادن اين دين به

  
  :مرجع حديث، اين وب سايت اسالمى است    

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1851&hid=846&pid=280621  
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  ٢٩ه عشر اوالد العجم.اصحاب القائم ثلثماة و ثلث

  .اند  عجمنفر از مردم  ۳۱۳اصحاب قائم 
و اذا خرج هذااالمام المهدى فليس له عدو مبين اال الفقهاء خاصه...انهم 

  ٣٠يقتلون فى بالد العجم.
شود، فقها دشمناِن اصلى و آشکار او خواهند   زمانى که مهدى امام موعود ظاهر مى
  شوند.  کشته مى عجمبود...آنها (پيروان قائم) در شهرهاى 

الّذين يدعوننى فى اللّيالى و  أالرض فى هذا العصرُعلماء  و اّول من اعرض عنّا
  حضرت بهاءاهلل  ٣١.االيّام

کسانى که مرا شب و —نخستين کسانى که در اين عصر روگردان شدند علما بودند
  آورند).  خوانند (ذکر مرا بر زبان مى  روز مى

شمردند و در يوم الهى از   ىعقال و اهل دانش م چه بسيار از نفوس که خود را از
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢.گشتند جميع فيوضات محروم و ممنوع

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  ١٤- ١۵سوره اعلى، آيات   .َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلى َقْد اْفلََح َمن َتزَكى
  هر کس قلبش پاک باشد و نام پروردگارش را نيايش نمايد، رستگار است.

افت مسّخر يجنود عشق و محبّت الهى بر وجود توّجه نمود، هر قلب را مقبل 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣.اخذش فرمود نمود،

  حضرت بهاءاهلل  ٣٤.وضات آن محروم منمائيديخود را از ف يوم موعود آمد، !اى قوم

ر ييظاهره و تغ معارِف  اظهارِ   همخصوص است بحق  د که ظهوريو همچه مدان
استعدادات  وضات ويف ء حاملاياش کلِ  ،ن ظهوريبلکه در ح .هيّ برن يب احکام ثابته

  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.خواهند شد شده و التحصىٰ 
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٣٦.ندينما انات ادراکيرا از ب ظاهر شوند که مقصود حّق جّل و عزّ  اهلل خلقىانشاء

  حضرت بهاءاهلل  
نند و يب  هب چشم خود  هم که در اين ظهور اعظم بيامر نمود...جميع را! اى دوست

امر الهى  اکثرى ،نور ظهور روشن شد  هولکن چون افق عالم ب. گوش خود بشنوند  هب
 آفتاِب  ۀچهر. اوهام خود مشغول گشتند  هت ربّانى را فراموش نمودند و بيّ و وص

  حضرت بهاءاهلل  ٣٧.دانشان مستور و پنهان مانده  انصاف از ابرهاى اوهام بى

دست  فرصت را از...يقين توّجه نمائيد مشرق  بهاز مغرب اوهام ...نيغافل اى !بگو
نمائيد شايد  ايّام چون برق در مرور. جهد...مدهيد، وقت را غنيمت شماريد

  حضرت بهاءاهلل  ٣٨.انوار توحيد حقيقى فائز شويد  به

 اْلَعالَِمينَ 
ِ
  ٦، آيه سوره عنکبوت  .َوَمن َجاَهَد َفانَما يَُجاِهُد ِلَنْفِسِه ان اللَه لََغِني َعن

نياز است.  هر کس بکوشد، براى خود کوشيده است. پروردگار از جهانيان بى



 

  
٢٤  

  
  پيدايش رسوالنى ديگر

  حضرت باب  ١نبى از اول ال اول آمده و الى آخر ال آخر خواهد آمد.

دهند.   بسيارى از آيات قرآن از ظهور "رسول" يا "رسوالِن" ديگر خبر مى
توان دريافت که منظوِر اين آيات رسول اکرم يا رسوالن   روشنى مى  گاهى به

دهند که منظور ظهوِر   پيش از ايشان است. گاهى مضامين آيات نشان مى
توان اين آيات را از هم   رسول يا رسوالنى ديگر در آينده است. از کجا مى

ن اين آيات از يکديگر، مقصود آنها پى برد؟ تنها راِه تميز داد  جدا نمود و به
دّقت در معانى آنها و آيات همراه با آنهاست. شايسته است چند نمونه از 

  اين آيات را بررسى نمائيم.
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  کرم يا رسوالن  رسول ا  آياتى که به
  کنند  ديگر در گذشته اشاره مى
.ُكنتُْم تُْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب  َيا اْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يَُبيُِّن لَُكْم َكِثيًرا مِّما

  ١۵سوره مائده، آيه   
حقايق را که شما از  از اى اهل کتاب! رسول ما بين شما ظاهر شده تا بسيارى

  براى شما بيان نمايد. ،داريد  کتاب الهى پنهان مى

ِّْغ َما انِزَل الَْيَك    ٦٧سوره مائده، آيه   .َيا ايَها الرُسوُل َبل
  مردمان ابالغ نما.  آنچه بر تو نازل شده، بهاى رسول! 

رسول اکرم   اهلل" تنها مختص به  اه باشيم که ترکيب دو کلمه "رسولگ  آبايد 
نيست. اين لقب در مورد هر پيامبرى صادق است. مثًال حضرت مسيح 

  فرمودند:
  ٦١سوره صف، آيه   ...انِّي َرُسوُل اللهِ ...َواْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ 

  اهلل" هستم...  هنگامى که عيسى پسر مريم فرمود...من "رسول

کسانى است که در مورد مقام حضرت مسيح اغراق   آيه بعد پاسخ به
  نمودند:  مى

  ٧۵سوره مائده، آيه   .اال َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلِه الرُسلُ ...ما اْلَمِسيحُ 
  پيش از او آمدند.مسيح...فقط پيامبرى است مانند پيامبرانى که 

  آياتى که از ظهور پيامبر يا
  دهند  پيامبرانى در آينده خبر مى

اْم َيُقولُوَن اْفَتَراُه َبْل ُهَو اْلَحق ِمن ربَِّك  َتنِزيُل اْلِكَتاِب َال َرْيَب ِفيِه ِمن ربِّ اْلَعالَِمينَ 
  ٢-٣سوره سجده، آيات   .لََعلُهْم َيْهَتُدونَ ِلتُنِذَر َقْوًما ما اَتاُهم مِّن نِذيٍر مِّن َقْبِلَك 
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(آن) کتابى است آسمانى. در آن شکى نيست. از جانب پروردگار جهانيان نازل 

دروغ بافته است. چنين نيست. (حقيقت اين است) که   گويند: آنرا به  . يا مىشده
يش از قومى که براى آنها پ  ، تا اخطار دهد بهحق است و از جانب پروردگار توست او

  شايد هدايت يابند.—تو (رسول اکرم) اخطار کننده نيامده است

 چه کسى است "او"که از جانب پروردگار نازل شده؟  چه کتابى است "آن  "
گويند:   کنند؟ از جمله مى  هاى مختلف کتابش را انکار مى  بهانه  که مردمان به

او شهادت  حقانيت  خداوند بهکه  چه کسى است "او"دروغ بافته "؟   "آنرا به
که براى  چه کسى است "او" "؟!حق است و از جانب پروردگار او: "دهد  مى

  اى نيامده؟  تحذير کننده—پيش از رسول اکرم—آيد که براى آنها  قومى مى
در  دهند براى هدايت قومى که   روشنى خبر از آمدن پيامبرى مى  اين آيات به

رسد: بنابر   نظر مى  سؤالى بهمورد   براى آنها پيامبرى نيامده. در اينگذشته 
  آيات قرآن، هرگز اّمتى نبوده که براى آنها خداوند پيامبرى نفرستاده:

  ٣٦سوره نحل، آيه   .َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ امٍة رُسوالً 
  البته در بين هر امتى پيامبرى مبعوث نموديم.

  ٧سوره رعد، آيه   .ِلُكلِّ َقْوٍم َهادٍ 
  دارد. هر اّمتى راهنمائى

توان توجيه نمود؟ در آغاز بايد بدانيم که قوم مورد   پس آيه قرآن را چطور مى
  نظر غير از اعراب است. آئين اسالم در درجه اّول براى اعراب بود:

  ٩٢سوره انعام، آيه   ...ِلتُنِذَر ام اْلُقَرى َوَمْن َحْولََها...َوَهـَذا ِكَتاٌب انَزْلَناهُ 
ايم...تا هشدارى باشد براى مادِر شهرها (مّکه)   نازل نموده اين کتابى است که ما

  و اطرافش...

پيش از رسول اکرم نيز پيامبرانى مانند صالح و هود براى اقوام عرب آمده 
تفصيل در قرآن آمده است. پس قوم   بودند. داستان ظهور اين دو پيامبر به
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امبرى است غير از مورد نظر، قومى است غير از اعراب وپيامبر مورد نظر، پي
  قومى ديگر رسيده است.  رسول اکرم. نوبت به

ماند. پس   اگر خداوند براى هر قومى پيامبرى فرستاده، ديگر قومى باقى نمى
توان توجيه نمود؟ تنها يک "قوم" است که تاکنون   اين وعده را چطور مى

ر " است. آئين بهائى دعالم انسانبراى آن پيامبرى نيامده است: آن قوم "
ايران تولّد يافته، اّما تنها براى ايرانيان نيامده. اين آئين براى جميع مردم 

  دهد:  جهان است. اين گفتار نقشه پروردگار را براى عصر ما نشان مى
 د اهل عالميبا .ستينبوده و ن اى  نهيا مدين ذکر مخصوص مملکتى و يندا و ا نيا

قى يآزادى حق  ند تا بهيتمّسک نماآنچه نازل شده و ظاهر گشته   به [همگى] طرًّا
  حضرت بهاءاهلل  ٢.شوند فائز

يزدان، سرانجام، در  سابقه است. بنابر وعده  ظهور چنين آئينى در جهان بى
تحّقق خواهد يافت. در زمان ما،  "وحدت عالم انسانى" ظل اين آئين

جمعيت ايران برابر با يک صدم جمعيت جهان است. اگر اين نسبت ثابت 
بماند، ايرانيان تنها جزء کوچکى از جمعيت بهائيان جهان خواهند بود. 

اراده يزدان، در عصر نوين اقوام عالم هويت خود را حفظ خواهند نمود،   به
مده، قوم جديدى خواهند شد، قومى که اّما در ظل يک سراپرده گرد هم آ

  شبهش در جهان نبوده.
مسلمين است، و بنابر تفسير و اعتقاد   از اين گذشته، چون قرآن خطاب به

آنها پيامبرى در ايران براى هدايت ايرانيان نيامده است، بنابر اعتقاد 
  مسلمين، ايران براى ظهوِر پيامبرى تازه، حائزالشرائط است.

  
   سال پيش از ظهور  ٢٦٠٠بنابر اعتقاد بهائيان، حضرت زردشت پيامبر الهى بودند که حدود

ظاهر در قرآن نيامده، اکثر مسلمين   اّما چون ذکر ايشان بهحضرت بهاءاهلل در ايران ظاهر شدند. 
قوم حضرت   حّقانيت ايشان اعتقاد ندارند. بهائيان معتقدند که "اصحاب رس" اشاره به  به

 زردشت است.
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ز پيش گذشت، بعضى از احاديث نيز ايران را محل ظهور همانطور که ا

  دانند.  موعوِد عصر ما مى
" (او حق ُهَو اْلَحق ِمن ربَِّك فرمايند "  در آيه مورد بحث از سوره سجده، مى

ها يا شبيه آن، در   است و ازجانب پروردگار توست). اين ترکيب از واژه
موعود عصر ما بکار رفته.   به شخص سّوم، بارها در قرآن در رابطه  اشاره به

  اين نمونه توّجه کنيد:  به
َوَيَرى الِذيَن اوتُوا اْلِعلَْم الِذي انِزَل الَْيَك ِمن ربَِّك ُهَو اْلَحق َوَيْهِدي الَى ِصَراِط 

  ٦سوره سبا، آيه   .اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ 

سوى تو   از جانب خداوند بهکسى که بينند که   آنها علم عطا شده، مى  مردمانى که به
  کند.  راه پروردگار عزيز و حميد هدايت مى  و مردمان را به آمده، حّق است

مردمانى که لياقت يا آمادگِى   چه کسانى "علم" عطا شده؟ به  به •
 شناسائى موعود را دارند.

 بخشد، نه علم مدرسه.  چه علمى؟ علمى که خداوند مى •
 يرت.بينند؟ با چشم بص  آن مردمان چطور مى •
 چه کسى است که از جانب خداوند آمده؟ او پيامبر خداست. او •
 راه خدا.  فه آن پيامبر چيست؟ هدايت مردمان بهوظي •

همه مردمان   از سوره سبا، خداوند در آغاز، قانون کلّى مرتبط به ،در آيه پيش
و سپس  آنها علم عطا شده"  کسانى که به  ) "الِذيَن اوتُوا اْلِعلْمَ دارد (  را بيان مى

) الِذي انِزَل الَْيَك ِمن ربَِّك دهد (  هر يک از بندگان را مورد خطاب قرار مى
  کسى که از جانب پروردگارت براى تو آمده."  "

دهند بسيارند، از جمله اين   آياتى که از ظهور رسول يا رسوالن ديگر خبر مى
  آيات:
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 الِذيَن َكَفرُوا ِمْن اْهلِ 
ِ
ِتَيُهمُ  َحتى ُمنَفكِّينَ  َواْلُمْشِرِكينَ  اِب اْلِكتَ  لَْم َيُكن َرُسوٌل  اْلَبيَِّنةُ  َتا

  ١-۵سوره بيّنه، آيات   .َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ ...ِفيَها ُكتٌُب َقيَِّمةٌ  مَِّن اللِه َيْتلُو ُصُحًفا مَطهَرةً 
دارند   بر نمىکافران از اهل کتاب (منکريِن اسالم) و مشرکين (از انکار خود) دست 

تا براى آنها دليل روشنى بيايد، پيامبرى از جانب خداوند که الواح مقدس را (براى 
هاى استوار است...و آن دينى است استوار و   آثارى که شامل کتاب—آنها) بخواند

  پابرجا.

ِتَيُهمُ دو فعل مضارع، يعنى " " (خواهد َيْتلُو" (براى آنها خواهد آمد) و "َتا
زمانى است پس از زمان پيامبر   دهند که اين خبر مرتبط به  مى خواند) نشان

" و آئينى از جانب خداظهور پيامبرى "  دهند به  اسالم. آيات پيش خبر مى
" از جانب ُكتُبٌ   پيامبرى که چندين کتاب "—استوارو  پابرجا" يعنى َقيَِّمةٌ "

يهوديان و ها، از جمله   آن زمانى است که همه ملّت آورد.  پروردگار مى
برند. اين   حقيقِت آئين جديد پى مى  مسيحيان دست از انکار برداشته، به

اکنون تحّقق يافته. صدها هزار نفر از "اهل کتاب" و مردم   بينى هم  پيش
  دهند.  حّقانيت آئين بهائى شهادت داده و مى  دين در سراسر عالم به  بى

و احکام و مقام  دهد که صاحب کتاب  اين آيه نيز از ظهور کسانى خبر مى
  اند:  نبّوت

ا اْولَـَِٔك الِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنبُوَة َفان َيْكُفْر ِبَها َهـُؤالء َفَقْد َوكْلَنا ِبهَ 
لُُكْم َعلَْيِه اْولَـَِٔك الِذيَن َهَدى اهللُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه قُل ال  ا لْيُسوْا ِبَها ِبَكاِفِرينَ َقْومً   اْسا

  ٨٩-٩٠سوره انعام، آيات   .اْجًرا اْن ُهَو اال ِذْكَرى ِلْلَعالَِمينَ 
عطا نموديم. پس اگر مردمان آنها  نبوتو  حکمو  کتابآنها (دو موعود عصر ما)   به

دهيم که اين رويداد را انکار نکنند. آنان را   وکالت مى ىقوم  بهرا انکار نمايند، 
يافتگان پيروى نمائيد. من از شما   هدايت نموده. پس از آن هدايت خداوند

  " است براى مردم جهان.ذکر منخواهم. او "  پاداشى نمى

  
  حضرت بهاءاهلل، برابر صد جلد است.  آيات و الواح نازل شده به 
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  دهد:  اين آيه نيز خبر از ظهور پيامبرى در آينده مى

  ...َرُسوِلهِ  َيا ايَها الِذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا ِباهللِ َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي َنزَل َعلَى
  ١٣٦سوره نساء، آيه   

خدا و رسولش و کتابى که بر رسولش نازل شده   ايد! به  اى کسانى که ايمان آورده
  ايمان بياوريد...

او و   کند که به  خداوند آنها را دعوت مى آيا مؤمنين است.  آيه پيش خطاب به
اسالم،   آيا ممکن است که مؤمن به ؟رسولش و قرآن مجيد ايمان آورند

خدا و رسولش و قرآن، مؤمن نباشد؟ پس مقصود از آيه مبارکه چيست؟   به
موعود تازه يزدان و کتاب آسمانى اوست.   پيداست، مقصود ايمان به

رسول تازه يزدان و کتابش ايمان   اند که به  مسلمين در اين آيه دعوت شده
را گفتار آن اند، زي  او ايمان نياورند، خداوند را نيز انکار نموده  آورند. اگر به

  پيامبر، گفتار خداست. اين اخطار در آثار حضرت بهاءاهلل نيز تأييد شده:
ن بِ  َك اتِ ي ذَ فِ  نْ قِ َت ايْ انْ  وانَك   نْ َرَض عَ اعْ  َفَقدْ  الِ ا الَجمَ ذَ هَ  نْ رََض عَ ي اعْ الذِ  ا
  حضرت بهاءاهلل  ٣.ينَ دِ االٓبِ  الى اَبدِ  الِ االٓزَ  لِ في ازَ  اهللَِتكَبَر َعلى ُل ثُم اسْ َقبْ  نْ مِ  الرُسلِ 
يقين بدان که هر کس از ظهوِر اين زيبائِى يزدان (در موعودش) روى بگرداند،   تو به
که  پروردگار از آغاز روزگار (  شک از پيامبران پيشين نيز روى برتافته، و نسبت به  بى

  ورزيده.که انجامى ندارد) تکبّر  آغازى ندارد) تا انجام روزگار (

پذيرش آئين جديد دعوت خواهند   دهد که مسلمين به  آيه بعد نيز شهادت مى
  شد:

انَما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن اَذا ُدُعوا الَى اللِه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ان َيُقولُوا َسِمْعَنا 
  ۵١آيه سوره نور،   .َواَطْعَنا َواْولََِٔك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

تا در ميان آنها داورى —شوند  خدا و رسولش دعوت مى  هنگامى که مؤمنين، به
گويند: دعوت تو را شنيديم و اطاعت نموديم.   (آن مؤمنين) در جواب مى—نمايد

  اين مؤمنين رستگارند.
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دعوت دارند،   آيا نيازى به—خدا و رسولش مؤمنند  مردمانى که به—مسلمين
رسولش ايمان آورند؟ مسلمين نداى يزدان را خدا و   اينکه به  دعوت به

در  "َسِمْعَنا َواَطْعَنااند. چرا دوباره بگويند: "شنيديم"؟ اصطالِح "  شنيده
  اى روبرو شوند.  موردى معقول است که مؤمنين با دعوت تازه

" داورى؟ اين ""ِلَيْحُكَم َبْيَنُهمْ " چيست  " مرتبط بهداورِى يزدان در ميان مؤمنان"
دعوِت موعوِد يزدان. در اين يک نمونه از   پاسخ آنها به  است بهمرتبط 

زبان حضرت باب، در مورد   صدها نمونه ديگر از "داورى پروردگار" به
  مؤمنين و منکرين اين آئين تأمل نمائيد:

يا ايّهاالمؤمنون ما نزّل اهلل فى الکتاب...اّال ليعلمواالنّاس بالحق اّن الذکر لحق 
الذى  مهواهلل کان بکلشيئ على القديم عليمًا يا اهل االرض فو ربّکمن عنداهلل و 

ال اله اّال هو ما ابقى اهلل لنفس بعد الّذکر و هذاالکتاب حّجة...انّى انااهلل ال اله 
اّال انا فاعبدنى واقم الّصلوة للذکر االکبر...فاّن ربّکم اهلل الحّق واّن الّذين تدعون 

ار على العدل...يا اهل االرض اتقوااهلل...فاّن من دونه فاولئک اصحاب النّ 
الّذکر لحّق بالحّق وانتم وماتدعون من دونه لقد کنتم بحکم الحّق من اهل النّار 
فى اّم الکتاب مکتوبًا...وما على الّذکر اّال بيان من الحّق عن اهلل العلّى بديعًا هو 

هوالمسطور فى اّم الّذکر من عنداهلل ليبشرکم بوعده و لينذرکم من نقمته و
الکتاب...واّن اهلل قد جعل الّذکر خيرًا لکم من انفسکم النفسکم ليتلوا آيات اهلل 
عليکم ويزکيکم ويخرجکم من الّظلمات الى النّور وهواهلل کان على کل شيئ 
شهيدًا...يا اهل االرض ال تسلکوا مع الّذکراالکبر مّما قد فعلت االّمه بالحسين 

االرض المقدسة تاهلل الحّق انّه هوالحّق و کان اهلل عليه علٰى غيرالحّق فى 
  حضرت باب  ٤شهيدًا...

اى مؤمنان! خداوند چيزى در کتاب [قرآن]...نازل نفرموده مگر براى اينکه مردمان 
اه گ  آهمه چيز   " حّق است و از جانب خداست. پروردگار هميشه بهکر  ذبدانند که "

  بوده و هست.
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خدا که جز او خدائى نيست! خداوند چيزى جز ايمان   سوگند به !اى اهل زمين

من پروردگارم، خدائى جز من باقى نگذارد. و اين کتاب دليل است بر شما.  "کر  ذ"  به
يقين   پا داريد. به  " بهکر بزرگ  ذپس مرا عبادت کنيد و نماز را براى " نيست.

بنابر حکم عدالت، ساکنان پروردگاِر شما حّق است و کسانى که جز او را بخوانند، 
  اند...  دوزخ

حّق است و از جانب حّق، و اگر  "کر  ذ"يقين   اى اهل زمين! از خدا بترسيد...به
جزو  [قرآن] نام شما در "مادِر کتابها" ،چيزى را جز او بپذيريد، بنابر حکم حّق 

مسئوليّتى جز بيان حقيقت از جانب پروردگاِر  "کر  ذ"شود.   ساکنان دورخ ضبط مى
شما از تحّقق   " است از جانب خداوند تا بهکرى  ذبلندپايه و بديع ندارد. او "

خبر خوش دهد، و از مجازاتش شما را برحذر دارد. نام او در "مادر  اش  وعده
ست را از بين شما براى خير شما برگزيده ا "کرِ   ذ"کتابها" ضبط شده...پروردگار، 

ها   ها پاک نمايد و از تاريکى  تا آيات الهى را براى شما بخواند، شما را از آلودگى
  نور رساند. پروردگار بر هر چيزى شاهد است...  به

اى اهل زمين! آنگونه که مردمان بدون حّق در ارض مقّدس با حسين رفتار 
خداوند شاهد خدا او حّق است و   سوگند به" رفتار نکنيد. کِر بزرگ  ذنمودند، با "

  اوست.

ٍد َرُسوِل اهللِ َو ُکلما َسِمُعوا اْسَمُه قاُموا  اِمِهْم ِبما ُوِعُدوا ِمنْ يّ اْنَتَظرُوا فى اَ  ِلساِن ُمَحم
َل اهللُ َفَرَجُه َفلما َظَهَر ِباْلَحقِّ اَْنَکرُوهُ  وَ  ِه َو يْ فى اَْنُفِسِهْم َو اْعَتَرُضوا َعلَ  َتصاُحوا ِبَعج

ِالى اَْن ...ِغل ُصُدوِرِهمْ  يَ َسَجنُوُه فى َوَسِط اْلِجباِل َو ما اُْطفِ  وُه ِباْلباِطِل وَ جاَدلُ 
  حضرت بهاءاهلل  ٥.اْلُوُجودِ  َفَعلُوا ِبه ماَ اْحَتَرَقْت ِبه اَْکبادُ 

اى که از زبان محّمد رسول خدا شنيده بودند، مردمان در انتظار   بنابر وعده
ظهورت   ودشان را شنيدند، برخاستند و فرياد زدند: "بهنشستند. و هرگاه اسم موع

اعتراض برخاستند   اّما زمانى که ظاهر گشت، او را انکار نمودند، به شتاب کن!"
زندان انداختند.   ها او را به  جدل پرداختند و در ميان کوه  و با گفتارى بيهوده با او به

قلب عالم   زدند که آتش بهکارى دست   هايشان آرام نگرفت...تا به  اّما کينه دل
  زد.

  
  الم زدست رفت، تو پا در رکاب کن."ظهورت شتاب کن. ع  الّزمان به  دعاى مرسوم: "يا صاحب 
  شهادت حضرت باب در تبريز.  اشاره به 
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  ٦فسوف تجدون اعمالکم عنداهلل فى لوح قد کان من ايدى الّذکر...مکتوبًا.
  حضرت باب  

اى که   زود است زمانى فرا رسد که نامۀ اعمال خود را نزد خداوند در صفحه
  ...نگاشته شده بيابيد."کر  ذ"دست   به

شده. همانطور که ديديم، پذيرش آئين جديد بارها در قرآن تکرار   دعوت به
" امرشهرى که حضرت بهاءاهلل "—اى در آن کتاب حتى محل دعوت را  آيه

  کند:  معيّن مى—خود را در آن اعالن فرمودند
َالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء الَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم  لَى َداِر الس٢۵سوره يونس، آيه   .َواهللُ َيْدُعو ا  

راه   کند، و هرکس را بخواهد به  مى دعوت—بغداد—صلح شهر  خداوند مردمان را به
  برد.  راست مى

دهند که مردمان دعوتش را   اى مى  آيات بعد نيز خبر از ظهور دعوت کننده
  شمرند:  "نامطبوع" و "ِسحر" مى

 ْسَتِمرن َيَرْوا آَيًة يُْعِرُضوا َوَيُقولُوا ِسْحرٌ مْهَواءُهمْ  َواَبُعوا ابُوا َوات َوَكذ  ْسَتِقرْمٍر ما َوُكل
 النُذُر َفَتَول َعْنُهْم َيْوَم 

ِ
َولََقْد َجاءُهم مَِّن اْالنَباء َما ِفيِه ُمْزَدَجرٌ ِحْكَمٌة َباِلَغٌة َفَما تُْغن

اِع الَى َشْيٍء نُكرٍ  ٢-٦سوره قمر، آيات   .َيْدُع الد  
گويند: "اين سحرى است که   تابند و مى  بينند، از آن روى مى  اى به  اگر آيه يا نشانه

انکار پرداختند و از هواى نفس پيروى نمودند. هر امرى را   ادامه دارد." آنها به
اين  يقينًا براى آنها اخبارى هشدار دهنده آمده است.سرانجام سر و سامانى است. 

بخشد.   آنها نمى  (مرتبط به) حکمت بالغه الهى است، اّما (هشدارها) سودى به
" (آنها را) دعوت کنندهروى بگردان. آن روزى است که " (منکران) س از آنهاپ

  کند.  آئين جديد يزدان) دعوت مى  " (ايمان بهاى  چيز تازهيا "   "مشکلىبکار "
  

  ترجمۀ موالنا محّمدعلى: کار سخت  :نُُکرHard task  
  ترجمۀ محّمد اسد: چيز تازه و ناآشنا

Lit., “something not known (nukur)—that is, “something that human 
beings cannot know [i.e. visualize] because they have never met with 
anything like it” (Zamakhshari). 
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دهند که ارسال پيامبران همواره موافق با   آيات بعد، در آغاز شهادت مى

(لقب  "کر  ذانکار "  حکم محکم و سنّت الهى بوده و خواهد بود، و سپس به
  کنند:  حضرت باب) از جانب مردمان اشاره مى

ْكرَىٰ ...َرْحَمًة مِّن ربَِّك  اْمًرا مِّْن ِعنِدَنا انا ُكنا ُمْرِسِلينَ  َوَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل  انى لَُهُم الذِّ
  ۵-٦ , ١٣-١٤، آيات سوره دخان  .ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌم مْجنُونٌ  مِبينٌ 

(ارساِل فرستادگان سنّت  فرستيم  ما هميشه پيامبر مىاين حکمى است از جانب ما: 
 ممکن است ما بوده و هست). اين نشانه فضل و رحمت پروردگار توست. چطور

آنها نيست). رسولى با   (اميدى به برند؟اى   " بهرهذکر) "خبرهاى مرتبط بهاز (
  آمده است. از او روى برتافتند و او را معلم ديوانه خواندند.دالئل روشن براى آنها 

اين سه واژه در آيات پيش، سنّت و روش پروردگار را در ارسال پيامبران 
بينيم مترجمين مسلمان چطور   به .انا ُكنا ُمْرِسِلينَ دارند:   روشنائى بيان مى  به

  کنند:  را ترجمه مى اين سه واژه

  ُمْرِسِلينَ انا ُكنا 
  ترجمه يوسفعلى:

We (ever) send (revelations)  
  فرستيم.  ما هميشه "آئين" مى

  
  انا ُكنا ُمْرِسِلينَ 

  ترجمه موالنا محّمدعلى:
We are ever sending Messengers 
  ما هميشه در حال فرستادن پيامبران هستيم.

  
  

   را بپذيرند؟ ذکرچطور ممکن است اين مردمان  
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  انا ُكنا ُمْرِسِلينَ 
  ترجمه دکتر هاللى:

We are ever sending (the Messengers)  
  هستيم. )پيامبران(ما هميشه در حال فرستادن 

  فرمايند:  پس از ذکر وعده پيش، مى
  .َرْحَمًة مِّن ربَِّك 

  (فرستادن پيامبران) نشانه فضل و رحمت پروردگار توست.

بندگان بزرگتر از فرستادن پيامبران براى   آيا لطف و مرحمتى از جانب يزدان به
توان تصّور نمود؟ چرا اين بخشش بزرگ ناگهان پايان   هدايت آنان مى

  يابد؟

  سوره صف
کنند، اّما چند   ظهور رسول اکرم اشاره مى  ها از سوره صف ظاهرًا به  اين آيه

دهند که پيامبِر مورِد نظر، موعود عصر   حديث از آن رسول شهادت مى
  ماست.

ْفَواِهِهْم َواللُه ُمِتم نُوِرِه َولَْو َكِرَه اْلَكاِفرُونَ يُِريُدوَن ِليُْطِفُؤوا نُوَر اللِه  ُهَو الِذي اْرَسَل  ِبا
ِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكونَ   ُكل

ِ
ين  اْلَحقِّ ِليُْظِهَرُه َعلَى الدِّ

ِ
  .َرُسولَُه ِباْلُهَدى َوِدين

  ٨-٩سوره صف، آيات   
اتمام   کنند، اّما خداوند نورش را بهخواهند "نور خدا" را با دهانشان خاموش   مى
اگر چه منکرين از ديدن اين  سازد)،  ىم پيروزدهد و   گسترش مى رساند (  مى
) اکراه دارند. اوست که رسول خود را براى راهنمائى مردمان و پيروزىگسترش و  (

 اگر چه مردمِ —ها را در ظل خود در آورد  تأسيس دين حق فرستاد تا همه آئين
  ) اکراه دارند.پيروزىمشرک از ديدن اين (

  دهد:  مؤمنين خبر خوش مى  در پايان اين سوره، خداوند به
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ِر اْلُمْؤِمِنينَ    ١٣سوره صف، آيه   .َنْصرٌ مَِّن اللِه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّ

  مؤمنين خبر خوش بده.  يارى از پروردگار است و هنگام فتح و غلبه نزديک. به

  نمايند:  طه آيات پيش را با ظهور موعود عصر ما تأييد مىاين احاديث راب
  ٧نصر من اهلل و فتح قريب يعنى فى الدنيا بفتح القائم.

فتح و پيروزى   "يارى از پروردگار است و هنگام فتح و غلبه نزديک" يعنى: در دنيا به
  قائم.

زلت "هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله." انها ن
  ٨فى القائم آل محمد و هواالمام الذى يظهره اهلل على الدين کله.

تا همه "اوست که رسول خود را براى هدايت مردمان و تأسيس دين حق فرستاد 
." اين آيه در باره قائم آل محمد نازل ها را در ظل خود (و اطاعت خود) در آورد  آئين

  خواهد آورد.شد. او امامى است که همه اديان را در ظل خود 
  ٩"ليظهره على الدين کل" قال على جميع االديان عند قيام القائم.

ها در اثِر   فرمودند: بر همه دين ها را در ظل خود در آورد"  آئين"تا همه  )  (در تفسيرِ 
  هنگاِم) ظهور قائم.يا (

  آموزند:  آيات پيش، از سوره صف چند مطلب بما مى
آور و مکروه است، اّما   منکران رنجظهور آئين يزدان و گسترش آن براى  •

يابد. اين   " در جهان گسترش مىنور خدارسد و "  اجرا مى  نقشه الهى به
 حقيقت در بسيارى از آيات ديگر نيز تأييد شده.

وعدۀ يزدان، در   بر ." اين نور بنابهاءاهلل" در معنا مطابق است با "اهللنور" •
 گرفت.موعد مقرر، سراسر جهان را در ظل خود خواهد 

  حضرت بهاءاهلل  ١٠فسوف يجتمع اهلل فى ظله کل من فى الملک...
  زود است که خداوند جميع مردم عالم را در زير سايه خود گرد آورد.

هاى مدنى است. در زمان نزول آن، فتح و غلبه   سوره صف از سوره •
 فتح و غلبه لزومى نداشت.  نصيب مسلمين شده بود. وعده به
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نور براى خاموش نمودن "—زادگاه آن—ايرانمنکرين آئين بهائى در  •
قدرت بازو   آنها توسل به اّوِل  ۀبرند. حرب  " دو حربه بکار برده و مىخدا

نفر از پيروان اين آئين و غصب و  ٠٠٠,٢٠است. اّما کشتن بيش از 
 ها هزار نفر ديگر، مانع انتشار آن نور تابان نشده.  غارت اموال ده

 نـاي وده.ـدروغ ب و تـمـهـت  هـب لّـوسـت ن،ـيـآئ نـاي انـنـمــدش دّومِ  ـۀربـح
اند. خاموش کردن   هاى متعدد در رد اين آئين نوشته  گويان، رديه  دروغ

  اين حربه است.  "نور خدا" از راه "دهان" اشاره به
  حضرت بهاءاهلل  ١١اذا قاموا الکل بالنفاق لهذا النور المشرق من شطر االفاق.

روى نفاق، در برابر اين نورى که از آفاق جهان هنگامى که عامه مردمان از 
  طالع گشته، قيام نمودند.

اوست که پيامبر خود " فرمايند  ديديم، مى ٩سوره صف، آيه در  همانطور که
آئين بهائى براى نجات و " ها را در ظل خود در آورد.  را...فرستاد تا همه آئين

را در ظل خود  سعادت عامه مردم عالم آمده است. سرانجام همۀ اديان
ها همه   شوند و اّمت  ها همه يک آئين مى  سازد. آئين  آورد و متحد مى  مى

) نيز ٩٨:١-۵يک اّمت. همانطور که از پيش ديديم، سورۀ ديگر از قرآن (
دين"   اهل کتاب و مردم بىها از جمله "  دهد که سرانجام همه ملّت  خبر مى

  کنند.  اقرار مىحّقانيت اين آئين   از انکار دست برداشته، به
دوستى در آيات آسمانى اين آئين مورد تأکيد بسيار قرار   بينى و جهان  جهان
  گرفته:

حاد و ت و اتّ كمال محبّ   ههمه بار يك داريد و برگ يك شاخسار. ب !اى اهل عالم
فاق، آفاق را روشن و آفتاب حقيقت، نور اتّ   هفاق سلوك نمائيد. قسم بت و اتّ مودّ 
  بهاءاهللحضرت   ١٢ر سازد.منوّ 

كمال   هب در اصالح عالم بكوشند. عالم يك وطن است...بايد كلّ  بايد كلّ "
هاى يك   شما قطره !اى اهل عالم" ١٣"ت گمارند.تعمير آن همّ   هفاق بحاد و اتّ اتّ 
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ك فاق تمسّ حاد و اتّ اتّ   بحر و اوراق يك شجريد. اختالف و نفاق را بگذاريد و به

 ١٥"ت رفتار كنيد.كمال محبّ   هل عالم باى دوستان...با جميع اه" ١٤"نمائيد.
  حضرت بهاءاهلل  ١٦"چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد.  به"

"امروز انسان ...ک وطن محسوب است و من على االرض اهل آن."يعالم "
  حضرت بهاءاهلل  ١٧د."يام نمايع من على االرض قيخدمت جم  هکسى است که ب

  حضرت بهاءاهلل  ١٨.در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد .خود مشغول نباشيد  هب

  فرمايند چه خوشبخت است کسى که:  حضرت بهاءاهلل مى
دارد. بهترين اعمال   گذارد و برمى  فراش مى  قصد اصالح عالم سر را به  امروز به

  حضرت بهاءاهلل  ١٩محبّت با اهل عالم است.

براى جميع مردم  هبالقوّ م ها از جمله اسال  بنابر گفتار حضرت باب، همۀ آئين
اند. از اين نظر، آنها همه يکسانند. اّما زمان تحّقق اين هدف و   جهان آمده

 حدودآرمان بزرگ تنها در زمان ما امکان يافته. اسالم در پايان عمر خود، 
  .ارديک ششم از ساکنان جهان را در ظل خود د

  سوره صافات
  دهد:  مى—فرستادگان—مرسلينظهور   اين سوره نيز خبر به

ِلينَ  َواْن َكانُوا لََيُقولُونَ  وِعنَدَنا ِذْكًرا مِّْن اْال نِه اْلُمْخلَِصينَ  لَْو اا ِعَباَد اللَفَكَفرُوا ِبِه  لَُكن
َوان  ونَ انُهْم لَُهُم اْلَمنُصورُ  َولََقْد َسَبَقْت َكِلَمتَُنا ِلِعَباِدَنا اْلُمْرَسِلينَ  َفَسْوَف َيْعلَُمونَ 

  ُجنَدَنا لَُهُم اْلَغاِلبُونَ 
ٍ
  ١٦٧- ١٧٤سوره صافات، آيات   .َفَتَول َعْنُهْم َحتى ِحين

" مانند گذشتگان داشتيم، بندگان مخلص ذکرىگفتند: اگر ما "  بعضى از آنها مى
شديم. [اّما وقتى موعودشان ظاهر شد] او را انکار نمودند. زود است که   خدا مى
رسالت   يقين فرمان ما درباره بندگانى که به  اعمال خود را) بدانند! به(نتيجه 

آنها کمک خواهد شد. لشگريان ما بر آنها   فرستيم، قبًال صادر گشته: به  مى
  ."حين" تافت. از آنها [منکرين] روى بگردان [دشمنان آن پيامبران] غلبه خواهند يا
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  آموزند:  آيات پيش اين نکات را بما مى
يعنى  "ذکرى" خداوند اگر نيستيم. پيشينيان مانند ما :گويند  مى نمردما •

پذير   پذيريم. اّما سنّت مردمان تغيير  پيامبرى ديگر بفرستد، ما او را مى
 را انکار نمودند.بار هم مانند پيشينيان موعودشان  نيست. اين

زدان، ـي انـادگـتــرسـن، آن فـيـلــرسـآن مفــايـده اســت.   ىـان بـردمـار مـکـان •
 يارى پروردگار بر دشمنانشان غالب خواهند شد.  سرانجام به

  در آيات پيش رمز ديگرى نيز بکار رفته:
 
ٍ
  ١٧٤سوره صافات، آيه   .َفَتَول َعْنُهْم َحتى ِحين

  ."حينپس از آنها [منکرين] روى بگردان تا "

ر رفته. آيه پيش دو بار در رابطه با ظهور موعود عصر ما در سوره صافات بکا
تاريخ ظهور   " پنهان است؟ در آيات مرتبط بهحينچه رمزى در واژه "

  همين واژه را ديديم: نيز حضرت بهاءاهلل
 
ٍ
ُه َبْعَد ِحين   ٨٨سوره صاد، آيه   .َولََتْعلَُمن َنَبا

  د دانست.يخواه (مّدتى) "حين" او را بعد از "خبرن "يقي  هب

آموزد که   آيه مبارکه بما مى" در سوره صافات چيست؟ حينپس منظور از "
آنها نکنيم و صبور باشيم. چرا چنين   از منکرين روى برگردانيم، اعتنائى به

" مقّرر، موعود " يا "مّدِت حينرفتارى پيش گيريم؟ زيرا پس از انقضاء "
  انجام خواهد رسيد.  ظاهر خواهد شد و وعده الهى به

. در آيات زير، اين واژه " در آيات ديگر قرآن نيز بکار رفته استحينواژۀ "
تکامل تدريجى نقشه الهى براى تأسيس "وحدت عالم انسان"   در اشاره به

  ترين هدف اجتماعى آئين بهائى است، بکار رفته:  که مهم

ُعوا اْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزبًُرا َوان َهِذِه امتُُكْم امًة َواِحَدًة َواَنا َربُكْم َفاتُقونِ  ِحْزٍب  َفَتَقط ُكل
  ِبَما لََدْيِهْم َفِرُحونَ 

ٍ
  ۵٢- ۵٤آيات  سوره مؤمنون،  .َفَذْرُهْم ِفي َغْمَرِتِهْم َحتى ِحين
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اين اّمت شما يک اّمت است و من پروردگار شما هستم. پس از من پروا کنيد. اّما 

هر تفرقه پرداختند.   " (آئينشان) را ميان خودشان تقسيم نمودند و بهامرشانمردمان "
  " در غفلتشان واگذار.حينخوشند. پس آنها را تا "  آنچه دارند دل  گروهى به

هاى گوناگون   شعبه  در طى قرون و اعصار، مردمان آئين يکتاى يزدان را به
تفرقه   وعده يزدان، اين جدائى را پايانى است. به  بنابر اند. اما   تقسيم نموده

" در اين آيات حينه "شود. واژ  " مهلت داده مىحينجويان تا هنگاِم "
کند. زيرا تا فرا رسيدن   ظهور حضرت بهاءاهلل مى  صورت لطيفى اشاره به  به
) تقسيم اديان ادامه داشت. پس از آن زمان، با ظهور ٦٨" (سال حين"

بينى   حضرت بهاءاهلل، در علم الهى اين عصر پايان يافت. تحقق اين پيش
  نوين يزدان است.آئين   ايمان عامه مردم جهان به  مرتبط به

دو موعود —در سوره صافات، آيات ديگرى نيز درباره اين فرستادگان يزدان
  ذکر شده، از جمله اين آيات:—عصر ما

َق اْلُمْرَسِلينَ  ٣٧سوره صافات، آيه   .َبْل َجاء ِباْلَحقِّ َوَصد  
  حقيقت آمد و آن فرستادگان تصديق شدند.

  ١٨١صافات، آيه سوره   .َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِلينَ 
  درود بر آن فرستادگان.

هاى آسمانى شباهت بسيار هست. همانطور که ذکر شد، بنابر   در کتاب
اگر ما نيز مانند گذشتگان گفتند:   آيات سوره صافات: "بعضى از آنها مى

." شبيه اين مطلب را در شديم  کرى' (پيامبرى) داشتيم، بندگان مخلصى مى  'ذ
  توان يافت:  انجيل نيز مى

اى   واى بر شما اى علماى دينى و فريسيان رياکار! شما مانند قبرهاى سفيد شده
هاى مردگان و کثافات   هستيد که ظاهرى زيبا دارند، اّما درون آنها پر از استخوان

نما،   کوشيد خود را ديندار جلوه دهيد، اّما در زير آن عباى مقدس  است! شما مى
ى بر شما اى علماى دينى و فريسيان رياکار! هايى داريد پر از ريا و گناه. وا  دل
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شما براى پيامبران که اجدادتان آنها را کشتند، با دست خود بناى يادبود 
دهيد و   دست آنان کشته شدند، تزيين مى  سازيد، و قبر مقرّبان و پاکان را که به  مى
  ٢٠کشتيم."  جاى اجدادمان بوديم، پيامبران را نمىگوييد: "اگر ما ب  مى

  )٢٧-٣٠، آيات ٢٣مسيح (انجيل متى: فصل حضرت   

  سوره مجادله
  دهد که موعودمان را بشناسيم:  ما يارى مىاين سوره نيز با چند نشانه ب

ْيَطانِ  َِٔك ِحْزُب الشَْولِه انَساُهْم ِذْكرَ الل ْيَطاُن َفا ُه ...اْسَتْحَوَذ َعلَْيِهُم الشَكَتَب الل
  .ِحْزُب اللِه اَال ان ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  [مؤمنون] اْولََِٔك ...َالْغِلَبن اَنا َوُرُسِلي

  ١٩- ٢٢سوره مجادله، آيات   
حزب . آنها "" را فراموش کنندذکراهللبر آنها تسلط يافت و باعث شد که " شيطان
 ...خداوند چنين مقدر فرمود: "من و پيامبرانم غالب خواهيم شد."...."شيطانند

روند.   شمار مى  " بهاهلل  حزبخدا و روز آخرت ايمان دارند) "  مؤمنان (آنان که به
  " رستگارند.حزب خدايقين بدانيد که "  به

کسانى است که با خدا سر جنگ دارند. اين مردمان   آيات پيش مرتبط به
توانيم رابطه آنها را با   هميشه بوده و هستند. تنها با دقت در اين آيات مى

  شود:  اين عصر دريابيم. از اين نظر، در اين آيات سه نشانه ديده مىموعود 
 " که لقب حضرت باب است.ذکراهلل" •
 چند رسول است.  " که اشاره بهرسلى" •

  
  " دشمنان آئين يزدان بکار رفته. پس از شهادت   " در اشاره بهحزب شيطاندر آثار حضرت باب

  يکى از پيروانشان، چنين فرمودند:
فى باب حرمک و تکتب اسمى فى الزّائرين لنفسک و تعّذب فأسئلک اللّهم بجودک ان تدخلنى 

الّذين جعلوا هذا اليوم يوم الفرح و رضوا بفعل حزب الّشيطان...انّک على کّل شيئى قدير و بکّل 
 ٣۵-٣٦مجموعۀ مناجات حضرت نقطۀ اولٰى، صفحات   شيئى محيط.
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اند و   پيروان خود عطا فرموده  " لقبى که حضرت بهاءاهلل بهاهلل  حزب" •

 بارها در آثارشان بکار رفته:
عدل است چه که داراى دو رکن است: مجازات و  اهلل! مربِّى عالمْ   يا حزب

  ٢١اند از براى حيات اهل عالم.  مکافات. و اين دو رکن، دو چشمه
  حضرت بهاءاهلل  

اهلل! بخود مشغول نباشيد، در فکر اصالح عالم و تهذيب امم   يا حزب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢باشيد.

غارت شأن درندگان يقين مبين بدانيد: فساد و نزاع و قتل و   اهلل! به  يا حزب
اهلل! با   علم و عمل است...يا حزب  ارض است. مقام انسان و شأنش به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣محبّت و موّدت معاشرت نمائيد.  جميع احزاب عالم به

محبّت و شفقت و حکمت و   فرمايد و به  اهلل را وصيّت مى  حزب قلم اعلىٰ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤نمايد.  مدارا امر مى

من و دهد که: "  از سوره مجادله، خداوند شهادت مىدر آياِت پيش 
." اين آيات از سوره يونس نيز همين خبر را تأييد پيامبرانم غالب خواهيم شد

  کنند:  مى
َفَهْل َينَتِظرُوَن اال ِمْثَل اياِم الِذيَن َخلَْوْا ِمن َقْبِلِهْم قُْل َفانَتِظرُوْا انِّي َمَعُكم مَِّن 

  .ثُم نَُنجِّي ُرُسلََنا َوالِذيَن آَمنُوْا َكَذِلَك َحقا َعلَْيَنا نُنِج اْلُمْؤِمِنينَ  نَ اْلُمنَتِظِري
  ١٠٢- ١٠٣سوره يونس، آيات   

"در انتظار باشيد! من هم با شما  !آيا غير از وقايع گذشتگان را انتظار دارند؟ بگو
در انتظارم!" سپس (در آن هنگام) ما پيامبرانمان و مؤمنين را نجات خواهيم داد. 

  چنين بر ما واجب است که مؤمنين را نجات دهيم.  اين

  آموزند که:  آيات پيش بما مى
  

  اين خود  اند.  " بکار بردهقلم اعلىٰ " "قلم ابهىٰ خود و آثار خود بجاى "  حضرت بهاءاهلل در اشاره به
 است. روح اعظم الهى  اشاره به "قلم اعلىٰ "اى از وحدت بين اين دو موعود است.   نشانه
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رد و اذيّت و انکار، رسم مردم روزگار بوده. در اين سنّت تغييرى  •
 نخواهد بود.نبوده و 

وده و ـروردگار بـنّت پـز سـيـان نـشـروانـيـپظ و حمـايت از رسـوالن و فـح •
خواهد بود. بدون حفظ و حمايت يزدان، هيچ آئينى در جهان ريشه 

 نگرفته و نخواهد گرفت.
  رسد.  ظهور مى  در اين عصر، بيش از يک پيامبر به •

  سوره ياسين
  در اين ظهور داستان يک رويداد تاريخى

  شود:  ظهور دو موعود عصر ما ديده مى  در اين سوره نيز مراجع زياد مرتبط به
ْكَر َوَخِشَي  َوَسَواء َعلَْيِهْم اانَذْرَتُهْم اْم لَْم تُنِذْرُهْم َال يُْؤِمنُونَ   اتَبَع الذِّ

ِ
انَما تُنِذُر َمن

  ١٠-١١سوره ياسين، آيات   .الرْحَمن ِباْلَغْيِب 
است، چه هشدار بدهى، چه ندهى، در هر صورت ايمان  براى آنها يکسان

" پيروى نمايد و از پروردگاِر ذکردهى که از "  کسى هشدار مى  آورند. تو تنها به  نمى
  پنهان بيم داشته باشد.

آموزند که تنها مؤمنين راستين از عدالت پروردگار بيم   آيات پيش بما مى
ساير   شوند. هشدار دادن به  " مىکر  ذشناسائى موعودش "  دارند و موفق به

  فايده است.  مردمان بى
  آورد:  ميان مى  سپس خداوند سخن از داستانى به

  ١٣سوره ياسين، آيه   .َواْضِرْب لَُهم مَثًال اْصَحاَب اْلَقْرَيِة اْذ َجاءَها اْلُمْرَسلُونَ 
  آنجا آمدند، براى آنها مثال بزن.  داستان ساکنان آن ديار را که رسوالن به

 ْرَسلُونَ الَْيُكم ما انْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقالُوا ابُوُهَما َفَعز َفَكذ 
ِ
َقالُوا َما انتُْم  ْذ اْرَسْلَنا الَْيِهُم اْثَنْين

ا َقالُوا َربَنا َيْعلَُم ان  اال َبَشرٌ مِّْثلَُنا َوَما انَزَل الرْحمن ِمن َشْيٍء اْن انتُْم اال َتْكِذبُونَ 
  ١٤-١٧سوره ياسين، آيات   .َوَما َعلَْيَنا اال اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ  الَْيُكْم لَُمْرَسلُونَ 
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آنها (ساکنان آن ديار) دو نفر را فرستاديم، آن فرستادگان را کاذب   زمانى که ما به

شمردند. سپس با فرستادن نفر سّوم آنها را (فرستادگان را) تقويت نموديم. آنها 
هاى خدا هستيم." (مردمان در جواب) گفتند:   ستادگان) گفتند: "ما فرستاده(آن فر

دروغ سخن   هائى مثل ما هستيد. خداوند چيزى نفرستاده. شما به  "شما تنها انسان
داند که ما فرستاده او   گوئيد." (آن فرستادگان در جواب) گفتند: "خداوند مى  مى

  چيز ديگرى نيست."زبان روشن   هستيم. وظيفه ما جز خبر دادن به

دهند. اين واقعه چيست؟ و اين دو فرستاده و   اى مى  آيات پيش خبر از واقعه
فرستاده سّوم چه کسانى هستند؟ همان خالقى که اين آيات را نازل فرموده، 
اين رمز را نيز توسط موعودش حضرت بهاءاهلل (يکى از آن فرستادگان) براى 

" "سپس با نفر سّوم َفَعزْزَنا ِبَثاِلٍث سير "ما روشن نموده. حضرت بهاءاهلل در تف
  فرمايند   آنها را تقويت نموديم" چنين:مى

فاعلم بان اول ما بعثناه بالحق فهو على قد اشرقناه عن افق الفارس...وآخر 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥مابعثناه...باسمناالقدوس...وعزّزناهما بهذاالجمال...

" بود. او را علىّ حقيقت مبعوث نموديم " پس بدان که اولين نفرى که براى اشاعه
" را قّدوساز افق فارس طالع نموديم...نفر ديگرى که مبعوث نموديم اسم ما "

  " يارى داديم...جمالداشت. آن دو نفر را با اين "

در گفتار پيش، حضرت بهاءاهلل آيه قرآن را تفسير نموده، هر يک از سه نفِر 
  فرمايند:  مورِد نظر را معرفى مى

 باب بود.  محّمد" ملقب به  " يعنى "علىعلىّ نفر اّول " •
 " بود.قّدوسترين پيرو حضرت باب ملّقب به "  نفر دّوم مهم •
ّفِف ـخـه مـ" کالـمـجا واژه "ـه بـد کـودنـ" بهاءاهللـضرت بـحّوم "ـفر سـن •

 اند.  " است، معرفى شدهمبارک  جمال"
پيروان حضرت باب بنابر شهادت تاريخ، حضرت بهاءاهلل براى حمايت از 

سوى   که در قلعۀ شيخ طبرسى از جانب قواى حکومت در محاصره بودند، به
  مقصود نرسيدند.  آن قلعه حرکت نمودند، اّما در طى راه گرفتار شدند و به
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اند. شايسته   حضرت بهاءاهلل، تنها آيه پيش را از سوره ياسين تفسير فرموده
دو موعود عصر ماست، مورد   است آيات ديگر اين سوره را که مرتبط به

دهد.   مى هاى ديگر بما  قرآن مجيد نشانهيش، بررسى قرار دهيم. بعد از آيه پ
آورانى از جانب خداوند و   صورت گفتگو بين پيام  ها در ابتدا به  اين نشانه

  گيرد.  آوران صورت مى  منکريِن آن پيام
فه ما خبر دادن تنها وظيگويند: "  پس از اينکه آن سه نفر فرستادگان يزدان مى

  دهند:  آنها جواب مى  " منکرين، بهاست
نُكم مِّنا َعَذاٌب اِليمٌ  ُكْم َولََيَمسْم َتنَتُهوا لََنْرُجَمنِٔن لَْرَنا ِبُكْم لا َتَطينا.  
  ١٨سوره ياسين، آيه   

گيريم. اگر از ادعايتان دست بر نداريد، شما را   فال بد مى  شما را بهديداِر ما 
  کنيم. در آنصورت عذاب دردناکى نصيب شما خواهد شد.  سنگسار مى

  گويند:  فرستادگان يزدان در پاسخ مى
  ١٩سوره ياسين، آيه   .َقالُوا َطأِرُُكْم َمَعُكْم أِن ُذكِّْرتُم َبْل انتُْم َقْوٌم مْسِرفُونَ 

در دست شماست. آيا در تذّکر دادن زيانى هست؟ —خوب يا بد—سرنوشت شما
  نهيد.)  يقين شما مردمانى گستاخ و متجاوزيد. (از حّد خود پاى بيرون مى  به

يابد.   گفتگو بين فرستادگان يزدان و مردماِن منکر و متجاوز در اينجا پايان مى
  دهد:  گفتگو ادامه مى  رسد و به  در اين ميان، شخص ديگرى از راه مى

اتِبُعوا َمن ال  َقاَل َيا َقْوِم اتِبُعوا اْلُمْرَسِلينَ َوَجاء ِمْن اْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى 
لُُكْم اْجًرا َوُهم مْهَتُدونَ    ٢٠-٢١سوره ياسين، آيات   .َيْسا

از اين  !از "دورترين شهر" دوان دوان آمد و گفت: "اى قوم من آنگاه مردى
هدايت خواهند و خود   از کسانى که از شما مزدى نمى—رسوالن پيروى کنيد

  "اند.  يافته
  

  :نظِر موالنا محّمدعلى  This “man” represents the believer in the Truth.  
 .حقيقت  اين "مرد" نمادى است از مؤمن به  
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که داريم اين است که  اى  رسد کيست؟ تنها نشانه  اين شخصى که از راه مى

دو صورت   توان به  را مى "اْقَصى اْلَمِديَنةِ او از "دورترين شهر" آمد. دو واژه "
  ترجمه نمود:

 دورترين محِل شهر •
 دورترين شهر، شهرى دور •

يک شخص نامعلوم که از   به شود  اگر معناى اّول را بپذيريم، آيه مرتبط مى
خواند. اگر   ايمان مى  آورد و مردمان را به  جائى در همان شهر ايمان مى

حضرت   بينى را در نخستين مؤمن به  معناى دّوم را بپذيريم، تحقق اين پيش
الباب   يابيم. وطِن باب  " مىالباب  باب" اى ملقب به  باب، دانشمند بلندپايه

بود، و وطن حضرت باب شهر شيراز. اين دو شهر بشرويه در ايالت خراسان 
شهر در دو محل متضاد در کشور ايران قرار دارند. بشرويه در شمال شرق و 

الباب نيز در قلعه شيخ طبرسى همراه   شيراز در جنوب غرب ايران است. باب
منظوِر دفاع از خود و ساير پيروان حضرت باب مدتى با   با قّدوس، تنها به

ند و سرانجام جان خود را در راه اشاعۀ آئين حضرت قواى حکومت جنگيد
مقام دّوم  الباب  باب، مقام اّول و قّدوسدر ميان مدافعين،  باب فدا نمودند.

نفر بودند که شماره آنها در  ٣١٣را داشت. تعداد مدافعين در اين قلعه 
  بينى شده.  احاديث پيش

يا غيرمستقيم آنها  بنابراين، وجه مشترِک بين اين چهار نفر، شرکت مستقيم
در مقاومت در برابر ارتش ناصرالدين شاه است. حضرت باب و حضرت 

توانستند در اين   بهاءاهلل هر دو در اين زمان در زندان بودند و مستقيمًا نمى
مستقيمًا در —الباب  قّدوس و باب—مبارزه شرکتى داشته باشند. دو نفر ديگر

  خود را در اين راه فدا نمودند.اين مبارزه شرکت داشتند و سرانجام جان 
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عمويش و سردار لشگريانش که مأموِر   خط ناصرالدينشاه خطاب به  اى به  نامه
  بابيان بود:  حمله به

خواهم چنان اين طايفه ضالّه مضلّه را از بين بردارى و   اى عموى نامدار من! مى
صفحه ترين اثرى از آنها باقى نماند، و بکلى از   محو و نابود کنى که کوچک

  ٢٦روزگار نيست و نابود شوند.

  اى از جناب قّدوس  نامه

  همانطور که ديديم، بنابر آيه قرآن، آن "فرستادگان" گفتند:
 ١٦-١٧سوره ياسين، آيات   .َربَنا َيْعلَُم انا الَْيُكْم لَُمْرَسلُوَن َوَما َعلَْيَنا اال اْلَبَالُغ اْلُمِبينُ 

زبان روشن چيز   فرستاده او هستيم. وظيفه ما جز دادِن خبر بهداند که ما   خداوند مى
  ديگرى نيست.

الباب   باب جناب جمله از—اصحاب از گروهى جناب قّدوس با که هنگامى
اى نگاشتند که   سردار جنگ نامه  به—در قلعه شيخ طبرسى در محاصره بودند

اى است از   شود. مطالب اين نامه نشانه  هائى از آن در اينجا نقل مى  گزيده
  بينى قرآن درباره اين فرستادگان:  تحّقق پيش

خداى احد واحد شاهد است که اين بينوايان نهايِت نفرت و کراهت را از 
مجادله و مقاتله...ما بر حسِب تکليف دينى   خصومت داريم تا چه رسد به

گويايند اظهاِر ظهوِر ُحّجِت  "علماى اَعالم که هزار سال است منتظر و "اَلَعَجل  به
مثابۀ علماى   موعود را نموديم و ابالغ آيات و بيّنات او را کرديم. و ايشان به

موهومى چند شده از حجِت معلوم چشم پوشيدند. نه فقط   سلف متمّسک به
اغواى عوام قيام کرده جميع را از اين فيِض مطلق   خود را محروم ساختند بلکه به

  محروم ساختند...
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کفر و قتل عباد دادند و بالتجّسس، تحقير و   بدون تفّحص و تحقيق، حکم به

تنجيس نمودند و عوام بيچاره را بر قتِل اين مظلوماِن آواره تحريک کردند. کشتن 
اهلل قلمداد نمودند و امر را بر مردم   يک مشت مردماِن مظلوم را وسيلۀ تقرّب الى

لشگرِکشى و   اه انداختند. ايشان را بهاشتب  ُمشتبه کردند و حضرِت سلطان را به
رعيت ُکشى وادار نمودند و تا انقراض عالم، ُغباِر اين ننگ را بداماِن دودماِن 

الواقع مجتهديْن مميِّز حق و باطل بودند، الزم بود   اين دولت نهادند. و اگر فى
م و که در بدِو ظهوِر اين امر در مقاِم تحقيق برآيند و تشخيص اين دعوى را اعظ

الزم از کِل امور دانند و آنى آسوده نشوند تا ُمّدعى اين مقام را مالقات کرده 
  بدون غرض و مرض و هواى نفسانى مذاکره نمايند و ُمناظره فرمايند...

با کسى کينه نداريم و ضغينه نورزيم. جمعى هستيم مظلوم و در اين بيابان 
ايم. راه بدهيد تا از اين   شيدهپايان ک  گرفتار. صدماِت فراوان ديده و زحمات بى

شما و علما   جانب عتبات عاليات برويم. و اين مملکت را به  ُملک سفر کنيم و به
واگذاريم. و هرگاه راه ندهيد و چاره را از چهار جهت مسدود نمائيد و مقصود 
شما فقط کشتن اين مظلومان باشد، تکليفى جز دفاع نداريم. و هرچند در دفاع 

اش ُشرِب شراِب شهادت است، ولى براى اين شهادت   م که نتيجههم يقين داري
  ايم...  مردانه حاضر شده

اين اصحاب که در اين قلعۀ خراب محصورند، از جان و مال و هستى گذشته، 
اند...مجذوبانه   سبب مقاِم يقينى که در ظهوِر ُحّجت [موعود] حاصل کرده  به

اند. و اکنون قضاياى الهيه را   ستهعالم حقيقت پيو  سلسلۀ عاليق را ُگسسته و به
  حاضر و حوادث طوفانيه را منتظر.

نفر از پيروان حضرت باب در قلعه طبرسى در برابر قواى  ۳۱۳داستان دفاع 
نگاشته شده. در اين دفاع، دو  "تاريخ نبيلتفصيل در "  ناصرالدين شاه، به

آنها جام فدا ، و اکثر اصحاب الباب  قّدوس و بابقهرمان بزرگ اين ماجرا، 
  نوشيدند.
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  سوره مؤمنون
دهد.   نها را مىپيروان آ سوره مؤمنون نيز خبر از آمدن "رسول" و "رسوالن" و

  آموزد:  اى نيز بما مى  دهد و نشانه  خبرِى توده مردمان مى  اين آيه خبر از بى
َبْل قُلُوبُُهْم  َوُهْم َال يُْظلَُمونَ  َوَال نَُكلُِّف َنْفًسا اال ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب َينِطُق ِباْلَحقِّ 

  ٦٢-٦٣سوره مؤمنون، آيات   .ِفي َغْمَرٍة مِّْن َهَذا
ست که حقيقت را اى نزد ما کتابدهيم.   کسى مسئوليتى مافوق توانائى او نمى  به

  خبر است.  هاى آنها از اين بى  شود. اّما دل  آنها ظلم نمى  د و بهدار  بيان مى

مردمان توانائى انجام آنرا دارند؟ شناختن موعود. چه مسئوليتى است که 
خبرند؟   دارد، اّما مردمان از آن بى  چه کتابى است که حقيقت را بيان مى

  کنند؟ با انکار موعود.  خود ظلم مى  کتاب موعود. چطور مردمان به
کمال روشنى از ظهور "پيامبراِن" عصر ما و رفتار مردمان با   آيات بعد نيز به

  دهند:  ىآنها خبر م
برُوا اْلَقْوَل اْم َجاءُهم ما لَْم َياِت آَباءُهُم اْالوِلينَ  َفلَْم َيدْم لَْم َيْعِرفُوا َرُسولَُهْم َفُهْم  اا

َولَِو اتَبَع  اْم َيُقولُوَن ِبِه ِجنٌة َبْل َجاءُهم ِباْلَحقِّ َواْكَثرُُهْم ِللَْحقِّ َكاِرُهونَ  لَُه ُمنِكرُونَ 
َماَواُت َواْالْرُض َوَمن ِفيِهن َبْل اَتْيَناُهم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم ا ْهَواءُهْم لََفَسَدِت السا ْلَحق

  ٦٨-٧١سوره مؤمنون، آيات   .َعن ِذْكِرِهم مْعِرُضونَ 
اى براى آنها پيش آمده که براى   کنند؟ آيا واقعه  آيا در گفتار (پروردگار) تأمل نمى

شناسند و او را   نيامده بود؟ (آيا جز اين است) که پيامبرشان را نمىاجدادشان پيش 
خوانند؟ آرى، حقيقت براى   کنند؟ (آيا جز اين است) که او را مجنون مى  انکار مى

آنها آشکار شده، اّما اکثرشان از پذيرش حقيقت اکراه دارند. (آنها اميال و 
ها و   ها گوش دهد، زمين و آسماناميال آن  هاى نامجاز دارند) اگر خداوند به  خواسته

آنها   هاى آنها) خداوند به  جاى اجراى خواسته(ب شوند.  ساکنانشان فاسد مى
  " رو گردانند.ذکرشان" را عطا فرموده. اّما آنها از "ذکرشان"

  
  مردمان.طلب معجزه از جانب   اشاره به 



    پيدايش رسوالنى ديگر: ٢٤فصل   ٧٢٧
اين سؤاالت پاسخ   تفّکر و تأّمل پردازيم و به  خواهد که به  خالق ما از ما مى

  دهيم:
ايم؟ زيرا گفتار   روردگار بر گفتار مردمان تفّکر نمودهآيا در امتياز گفتار پ •

 خدا با گفتار بندگانش قابل قياس نيست.
هاى پيشين نيامده؟ ظهور پيامبران در   آيا آئين تازه بنابر سنّت آئين •

همه اعصار يکسان بوده. هيچگاه خداوند از راه معجزه بندگانش را 
ظاهر مانند ساير   نش بهپذيرش فرستاده خود ننموده. پيامبرا  مجبور به

 اند.  مردمان بوده
توانيم موعود خود را بشناسيم،   آيا علّت انکار ما اين است که نمى •

 چون دالئل او قانع کننده نيست؟
توانيم تهمت ديوانه بودن موعود را وسيله انکار او قرار دهيم؟   آيا مى •

اند.   در جميع عصرها مردمان براى انکار موعودشان دنبال بهانه گشته
هاست. در عصر ما نيز بسيارى از   ديوانه بودن موعود يکى از آن بهانه

کنند. مثًال   کر تنها يک جمله، موعودشان را انکار مى  مردمان با ذ
گويند: "اين دين ساخته فالن حکومت اجنبى است." اين   مى

کوشند که خورشيدى درخشان و زيبا را با يک تصّور ناروا   منکران مى
 بپوشانند.

ها، خالق ما علّت اصلى انکار موعودش را   ر پايان اين پرسشد •
 آورد:  خاطر ما مى  به

  ٧٠سوره مؤمنون، آيه   .اْكَثرُُهْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهونَ 
  بيشتر آنها از پذيرش حقيقت اکراه دارند.

اين پرسش در فصل   چرا مردمان از پذيرش موعودشان اکراه دارند؟ پاسخ به
  قرار گرفته.تفصيل مورد بحث   به ۲۷
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  مردم عصر ماست: اکثراين آيات نيز وصف حاِل 
لُونَ  ورُونَ ...َبْل َقالُوا ِمْثَل َما َقاَل اْالَفَال َتَذكِه قُْل اَفَال ...َسَيُقولُوَن ِللِه قُْل اَسَيُقولُوَن ِلل

  .اُهم ِباْلَحقِّ َوانُهْم لََكاِذبُونَ َبْل اَتْينَ  َسَيُقولُوَن ِللِه قُْل َفانى تُْسَحرُونَ ...َتتُقونَ 
  ٨١ ,٨۵ ,٨٩ ,٩٠ سوره مؤمنون، آيات  
(يا در  خدا  شبيه همان را به بزودىبلکه گفتند شبيه آنچه را که پيشينيان گفتند...

خدا   شبيه همان را به بزودى...گيريد؟  . بگو: آيا پند نمىخواهند گفت باره خدا)
خواهند خدا   شبيه آنرا به بزودى بار ديگر...نداريد؟. بگو: آيا بيم خواهند گفت

ايد")؟ آرى،   ايد ("چرا مفتوِن فريب و فسون شده  . بگو: شما چطور ِسحر شدهگفت
  شمرند.  مىحقيقت براى آنها آمده، اّما آنها آنرا دروغ 

آموزند که روند و سنّت پيشينيان ادامه خواهد يافت. روند   اين آيات بما مى
ن جز انکار پيامبران چه بوده؟ براى تأکيد، در طى اين آيات، و سنّت مردما

" سه بار تکرار شده. در جميع خدا خواهند گفت  بزودى شبيه آنرا بهآيۀ "
خدا نسبت   اند، سپس به  اند گفته  از قول خود آنچه خواسته مردمان ،اعصار
تنها گويند خداوند در انجيل بما آموخته که "مسيح   اند. مسيحيان مى  داده

النبيين'   گويند "خداوند رسول ما را 'خاتم  خداست." مسلمين مى  راه به
خواهند   خوانده." با اين روش، با تأويل و تفسير نادرست خود، آنچه را مى

  دهند.  خدا نسبت مى  به
کمال روشنى از ظهور آئين جديد و انکار   ، خداوند بهپيش در پايان آيات
  دهد:  مردمان خبر مى

  ٩٠سوره مؤمنون، آيه   .اُهم ِباْلَحقِّ َوانُهْم لََكاِذبُونَ َبْل اَتْينَ 
  شمرند.  مىآرى حقيقت براى آنها آمده، اّما آنها آنرا دروغ 

خداوند از  پس از وصف حال منکرين، در اين سوره که "مؤمنون" نام دارد،
ياد   دهد و بار ديگر نام موعودشان "ذکر" را به  اين آئين خبر مى  مؤمنين به

  آورد:  مى
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 انُه َكاَن َفِريٌق مِّْن ِعَباِدي َيُقولُوَن َربَنا آَمنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوانَت َخْيرُ الراِحِمينَ 

انِّي َجَزْيتُُهُم اْلَيْوَم  َفاتَخْذتُُموُهْم ِسْخِريا َحتى انَسْوُكْم ِذْكِري َوُكنتُم مِّْنُهْم َتْضَحُكونَ 
  ١٠٩- ١١١سوره مؤمنون، آيات   .َصَبرُوا انُهْم ُهُم اْلَفأِزُونَ  ِبَما

گويند: "پروردگارا! ما ايمان آورديم. ما را   هستند که مىمن گروهى از بندگان 
) آنها را (آن   ديگر گروهى  شما ( "اى.  ببخش و بما رحم نما. تو بهترين رحم کننده

تمسخر آنها   يد و بهد" را از خاطر برنذکر محّدى که "مؤمنين را) مسخره کرديد، تا 
  ام. آنها رستگارند.  خاطر صبرشان پاداش دادهيد. من امروز آنها را بادادامه د

  سوره رحمن
  کتاب بيان

ظهور دو موعود عصر ماست. اين سوره   سوره رحمن از ابتدا تا انتها مرتبط به
  شود:  چنين آغاز مى

نَسانَ َخلََق  َعلَم اْلُقْرآنَ  الرْحَمنُ  َمُه اْلَبَيانَ  اْال١-٤سوره رحمن، آيات   .َعل  
  " را آموخت.بياناو "  " را آفريد و بهانسانپروردگار رحمان قرآن را آموخت. "

  توضيح دارند:  در آيات پيش دو واژه بکار رفته، که نياز به

 انسان
آفريدِن نوع انسان نيست، زيرا آفريدِن   " در اين آيه مرتبط بهانسانواژۀ "

بسيارى از انسان پس از آموختِن قرآن آمده. در اين واژه رمزى پنهان است. 
تفسير  يزدان پيامبريعنى  "،انسان کامل"معناِى   مفسرين، "االنسان" را به

 " "همهَعلَم آَدَم االْسَماء ُكلَها" و آيه "خلق آدم على صورتهحديث " کنند.  مى
  

  گفتار موالنا محّمدعلى: بنابر  
…many commentators interpret al-insán as meaning the perfect man, 
i.e., the Prophet… The Holy Qur’an, p. 1044 
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" را آدم  ) نيز معناى واژه "۳۱(سوره بقره، آيه  آدم آموخت"  ها را به  اسم
 .کنند  روشن مى

  آموزد:  اين آيه نيز معنِى "انسان" را بما مى
َبْيَن ان َيْحِمْلَنَها َواْشَفْقَن  َماَواِت َواْالْرِض َواْلِجَباِل َفا َماَنَة َعلَى السا َعَرْضَنا اْالنا

نَساُن انُه َكاَن َظلُوًما َجُهوًال ِمْنَها  ٧٢سوره احزاب، آيه   .َوَحَملََها اْال  
ها عرضه داشتيم. اّما از اين کار   ها و زمين و کوه  ما "امانت" (الهى) را بر آسمان

" آنرا حمل نمود. او مورد انسانبيم داشتند و از حملش امتناع ورزيدند. (تنها) "
  دمان قرار گرفت.اعتنائى از جانب مر  ظلم و بى

  بنابر اين آيات، وعده پيش با ظهور حضرت باب تحقق يافت:
واّن اهلل قد عرض واليتنا على الّسموات واالرض والجبال فا بين ان يحملنها و 

  حضرت باب  ٢٧کراهلل الکبير...  اشفقن منها فحملها االنسان ذ
ها عرضه داشت. آنها از حمل اين   ها و زمين و کوه  پروردگار "واليت" ما را بر آسمان

" (حضرت باب) آنرا کر بزرگ خدا  ذ" انسانامانت بيم داشتند و سر باز زدند. پس 
  حمل نمود.

اند، و غالبًا   " عاجز ماندهَظلُوًما َجُهوًال علماى اسالم از درک معناى دو واژه "
بنابر گفتار حضرت  گويند "انسان" (نوع انسان) ظالم و جاهل است!  مى
تفسير معقول نيست. زيرا حمل امانتى چنين پر قدر و سنگين بدالبهاء، اين ع

پذير است، نه از مردمان   تنها از برگزيدگان الهى و پيروان راستين آنها امکان
  نادان و پر کين.

ن ظلوم يا ،ديفرما  ىم "ظلوم و جهول"قرآن که در حّق حامل امانت کبرى  يهاّما آ
عنى ي .ش مظلوم و مجهول استيبلکه معن، ستيظالم و جاهل ن هو جهول مبالغ

القدر   مجهول و ندينما  ىم استکبار و انکار خلق رايز است مظلوم کبرى امانت حامل
  حضرت عبدالبهاء  ٢٨.دانند  ىقدر او را نم .است

  
  :ترجمه مجيد فخرى He (man) has indeed been unjust and ignorant 
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ورزند،   ها جز پيامبراِن يزدان از حمل آن امتناع مى  امانتى که همه آفريده

و  اعتنائى  قدرناشناسى، بى مردمان است.  نداى يزدان بهمسئوليت ابالغ 
پذيرش اين   حّدى است که کسى جز پيامبران قادر به  دشمنى مردمان به

ها و زمين از   مسئوليت، يعنى حمِل اين بار سنگين نيست. حتّى آسمان
خيزند نيز در حمل   يارى پيامبران برمى  تحّمل اين بار عاجزند. بندگانى که به

  امانت شريکند:اين 
قدرت کاملۀ خود برانگيزاند و مبعوث   از حق جل جالله مسئلت نما خلقى را به

  حضرت بهاءاهلل    ٢٩فرمايد که شايد حامل امانت شوند.

ّرها و دُ  ،کران پروردگار  از درياى بى—حامالن امانت يزدان—پيامبران
 اعتنائى، و  اند، اّما جز تمسخر، ظلم، بى  ها بر ساحل هستى ريخته  مرجان

  اند؟  ) از مردمان چه ديدهَظلُوًما َجُهوًال قدرناشناسى (
  دارد:  سپس خداوند علِّت مظلوميِّت حامالِن امانتش را بيان مى

َب اللُه اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاِت    ٧٣سوره احزاب، آيه   ...ِليَُعذِّ
قانون عدالت)  بررا، چه مرد و چه زن، (بنا و مشرک رو تا پروردگار مردماِن دو

  مجازات نمايد.

  
   و  ظلومو  انسانحضرت عبدالبهاء معناى ديگرى از "آيات الهى معانى متعدد دارند. در اين بيان

  دارند:  " را بيان مىجهول
در  يهاين موهبت کلّ  .خبر طراز خلعت انسانى مزيّن ولى از حقيقت آن بىه جميع بشر هرچند ب

يک معنى از معانى آيه مبارکه انّه کان  .ولى انسان غافل و ذاهل ،حقيقت انسانى جلوه نموده
  ٣٦١، صفحه ٦منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .ستا ظلومًا جهوال اين

  فرمايند:  در اين بيان حضرت عبدالبهاء در کمال فروتنى از حمل اين امانت اظهار عجز مى
عبد ضعيف با جسمى  حال اين .قدر صعب و سخت استحظه نمائيد که عبوديّت درگاه چمال

  ...هيهات هيهات ،نحيف و قّوتى طفيف حمل اين ثقل اعظم خواهد
  ٣٦٤، صفحه ٦منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   
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مظلوميّت پيامبران، مردماِن متظاهر و دو رو را از پذيرش هديه يزدان باز 
دارد. نقشه آفرينش بر اين است که اين مّدعياِن ايمان را مورد آزمايش   مى

اين باشد، هر  قرار دهد تا طبيعت و نيّت درونى خود را بنمايند. اگر جز
هديه يزدان را —نه از روى عشق—و طمع ظالم دو روئى، از روى ترس

  پذيرد. ايمان متکى بر ترس و اجبار، هرگز مقبوِل درگاه پروردگار نيست.  مى

 بيان
" است. در اين سوره، بيانرمز ديگرى که در سوره رحمن بکار رفته واژۀ "

عقول نيست پس از نزول قرآن، . مبعد از نزول قرآن آمده استآموختن بيان، 
انسان بيان بياموزد. حل اين مشکل براى مفّسرين مسلمان کارى   خداوند به

کند.   مى آسان را مشکل اين باب، حضرت آيات از اهىگ  آدشوار است. اّما 
هاى متعدد داشتند، اّما کتاب اصلى ايشان که مانند قرآن   آن موعود کتاب

" نام دارد. پس معناى آيات قرآن بيان" شامل احکام و تعاليم الهى است،
 در سوره رحمن چنين است:

 پيامبر اسالم آموخت.  ." خداوند قرآن را بهَعلَم اْلُقْرآنَ  الرْحَمنُ " •
نَسانَ " • يعنى پيامبر ديگرى آفريد.انسان." سپس "َخلََق اْال " 
 " را آموخت.بيان"—حضرت باب—اين پيامبر  ." و بهَعلَمُه اْلَبَيانَ " •

 دو بخشش بزرگ
، بياننام   پس از خبر از ظهور حضرت باب و ذکر کتاب آسمانى ايشان به

  پردازد:  بحث در دو مطلب ديگر مى  سوره رحمن به
  

  .اين تفسير از آغاز ظهور آئين بهائى، مورد توّجه مفسرين بهائى بوده  



    پيدايش رسوالنى ديگر: ٢٤فصل   ٧٣٣
 بندگان.  فضل و رحمت يزدان به •
 قدرناشناسى و ناشکرى مردمان. •

پرسد که چرا در برابر اينهمه فضل   در طى اين سوره، خالق ما بارها از ما مى
اعتراض زبان   جاى قدرشناسى، بهب—بزرگارسال دو پيامبر —و بخشش

گيريد؟ فرض   نظير و يکتا را ناديده مى  بى ارمغانگشائيد؟ چگونه اين   مى
جاى رگ و زيبا هديه داديد. اّما او بشخص فقيرى دو قصر بز  کنيد شما به

آزار و اذيّت شما پرداخت و حتّى در خرابى آن دو قصر و   قدرشناسى، به
قتل شما و دوستان شما نيز برخاست. اين رفتاِر بسيارى از مردمان با حبس و 

آيه است،  ٧٨دو فرستاده پروردگار در عصر ما بوده. در اين سوره که شامل 
  پرسد:  بار ما را مخاطب ساخته، از ما مى ٣٠خداوند 

َبانِ    ١٣سوره رحمن، آيه   .َفِبايِّ آَالء َربُِّكَما تَُكذِّ
  کنيد؟  هاى پروردگارتان را انکار مى  يک از نعمت  کدامپس (شما دو گروه) 

—"رّب "—ظهور پروردگار  ". اين واژه اشاره بهدو گروه" يعنى "رِب شما َربُِّكَما"
در دو موعودى است که براى تأسيس دو آئين ظاهر شدند. اگر چه حضرت 

اند و دو آئين مستقل تأسيس   باب و حضرت بهاءاهلل هر دو پيامبرى مستقل
خاطر تأسيس يک آئين است. بنابر اين، بدند، اّما هدف نهائى آنها نمو

توان گفت که پذيرفتن يا انکار آئين بهائى برابر   استقالل آن دو پيامبر، مى
  است با پذيرفتن يا انکار دو آئين يا دو بخشش بزرگ از جانب پروردگار.

نيز —بابيان مسلمين و—آيه مزبور در مورد دو گروه از منکرينعالوه بر اين، 
حضرت بهاءاهلل را  ،. زيرا گروهى از بابيان نيز مانند مسلمينکند  صدق مى

  .تکذيب نمودند
در سوره رحمن، رموز بسيار پنهان و آشکار است، از جمله اينکه عالوه بر 

، خداوند از هر چيزى دو نوع يا دو نمونه آفريده است. اين دو پيامبرارسال 
  اند:  ها در اين سوره آمده  نمونه
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 دو عالم •
 دو نوع دريا (شيرين و شور) •
 دو مشرق •
 دو مغرب •

 دو چشمه •
 هاى گوناگون  دو نوع ميوه از ميوه •
 دو مجازات در دوزخ •
 دو بهشت •

  دو نوع مخلوق:
  انسان و جنّ 

کنند،   نقشه "دوگانه" آفرينش اشاره مى  اريات در آغاز بهذاين دو آيه از سوره 
  دارند:  متذّکر مى" کر  ذلزوم شناسائى "  سپس ما را به

 لََعلُكْم َتَذكرُون
ِ
ْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ ...َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْين   .َوَذكِّْر َفان الذِّ

  ٤٩, ۵۵سوره ذاريات، آيات   
از هر چيزى دو تا آفريديم، شايد متذّکر شويد...پس متذّکر باش، زيرا (پذيرِش) 

  سودمند است." براى مؤمنين ذکر"

. ها  ها و جنّ   انساناند:   دو گروه تقسيم شده  نيز به مردماندر سوره رحمن، 
براى شناسائى اين دو واژه، بخصوص واژه اسرارآميِز "جّن" که پيوسته مورد 

آفريده  قرار گرفته، الزم است بدانيم که هر چيز شگفتى و کنجکاوى مردمان
جّن —يکى از اين دو گروه  م که بهخداست، جز اراده ما. هر يک از ما آزادي

واژه "جّن" معانى  ،پيونديم. همانطور که از پيش گذشت  به—يا انسان
رود که تمايل دارند   مختلف دارد. اّما در اکثر موارد درباره مردمانى بکار مى
  در خفا بسر برند و بخصوص ايمان خود را پنهان دارند.

حائز چنان اهميتى است —زيستندر خفا —گونه صفت و اين رفتار  چرا اين
کند؟ نخستين نشانه   دو گروه تقسيم مى  که خداوند ما را بر اساس آن به
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کار بايد پيوسته   انسان بودن ما، صداقت و شفافيت ماست. مردم پنهان

بکوشند تا روح خود و افکار و تمايالت خود را از ديگران پنهان دارند، 
راى حفظ منافع خويش، حقيقت را واگر با خطرى يا مشکلى روبرو شوند، ب

  بپوشانند و از گروه دو رويان شوند.
است.  حد از بيش احتياط و ترس کار،  يکى ديگر از خصوصيات مردم پنهان

ميزان افتخار و تاج انسان بودن ماست، شجاعت برترين اگر صداقت اساس 
سربلندى ماست. مردم شجاع براى سعادت و راحت ديگران حتّى جان خود 

آئين يزدان   هاندازند. چه مردمانى، در آغاز ظهور پيامبران، ب  خطر مى  بهرا 
خاطِر شهامِت مؤمنان کوشند؟ اگر ب  آورند، و در انتشار آن مى  ايمان مى

؟ چه مردمانى پيوسته در گرفت  هيچ آئينى در جهان ريشه مى آيا فداکار نبود،
ى از عدالت در عالم خاطر مردم شجاع نبود، اثراند؟ اگر ب  برابر ظلم برخاسته

اند؟ جز   عالم انسان نموده  چه خدمتى به و محتاط شد؟ مردم ترسو  يافت مى
اند؟ مقلدان همواره بارى   تقليد، از چه راه ديگر سرنوشت خود را برگزيده  به

  اند.  بر دوش عالم انسان بوده
ازل   کار، ميرزا يحيى معروف به  ترين پنهان  در تاريخ آئين بهائى، معروف

او جانش را از خطر و افکارش را پيوسته در پس پرده ريا پنهان  است.
 بهشت جاودان  به داشت. ترس و فرار از حقيقت، انسان را حتّى از ورود  مى

  :. بنابر شهادت حضرت مسيحدارد  باز مى
ارث خواهد برد، و من   ها را به  هرکس [بر نفس خود] پيروز شود تمام اين نعمت

 بر روى من پيروى از که ترسوها ولى من. فرزند او و بود خواهم او خداى
اى است   جاى همه آنها در درياچه...من ايمان ندارند  گردانند و کسانى که به  مى

  )٧-٨، آيات ٢١حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا: فصل   ٣٠...سوزد  که با آتش و گوگرد مى

  است:اهى از افکار دگرانديشان، کار شيطان گ  آترساندِن مردمان از تحقيق و 
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ْيَطاُن يَُخوُِّف اْوِلَياءهُ  َما َذِلُكُم الشن١٧۵سوره آل عمران، آيه   ...ا  
  .ترساند..  يقين "شيطان" پيروانش (يا دوستانش) را مى  به

ان را از ـشـدارانـان و طرفـتـواره دوسـان، همـســه نوييـان و ردّ ـايم  ان بىـوايـشـيـپ
برحذر داشته، و حتّى صحبت با آنها را معاشرت با پيروان ادياِن نوين يزدان 

  شمرند.  خطرناک مى
" در پذيرِش حقيقت و انتشار آن، از گناهان احتياطدر اين عصر، حتّى "

  رود.  شمار مى  بزرگ به
  حضرت بهاءاهلل  ٣١.محسوب [گناهان] ئاتيّ سَ  احتياط امروز از اعظم

شنوند، اّما   مى " در تاريخ بشر رابزرگترين خبر" مژدهچه بسيارند مردمانى که 
آئين نوين يزدان، از تحقيق و تفّحص امتناع   هخاطر بيم از نتايج ايمان بب

سازند.   هاى جاودان الهى تا ابد محروم مى  ورزند، و خود را از بخشش  مى
حّدى   و دو رو به و محتاط امتياز مردم با شهامت و با صداقت بر مردم ترسو

  دهد.  آنها مى  را تنها به انساناست که خداوند نام 
حضور   خواست به  نام کيوان ميرزا مى  يکى از شاهزادگان عهد قاجار به

خفا، مبادا کسى از  ، اّما در نيمه شب در کمالحضرت بهاءاهلل مشرف شود
تقاضاى او، حضرت بهاءاهلل دو بيت از   اين ديدار خبر گيرد. در پاسخ به

وسيله ميرزا محيط   به غزلى را که در هنگام توقف در کردستان سروده بودند،
  که واسطۀ اين تقاضا بود، براى شاهزاده فرستادند:

  دل اينجا ميا  گر خيال جان همى هستت به
  ور نثار جان ودل دارى بيا و هم بيار  

  رسم ره اينست گر وصل بها دارى طلب
  ٣٢ور نباشى مرد اين ره دور شو زحمت ميار  

اين ديدار و افتخار بزرگ باز ترس انداخت و از   اين دو بيت، شاهزاده را به
  .ديار ديگر برد  نکشيد که دست قضا او را به داشت. طولى
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 ادامه مخـلـوقـات "دوگانـۀ" وجـودِ  بـاره  در رحمن ورهـس آيات قيهـب ىـبررس  به

دو   بهنيدن خبِر ظهور موعود، اند، اّما پس از ش  دهيم. مردمان در ابتدا يکسان
ه ـچ اودانـجالم ـن در عـريـکـنـن. مـريـکـنـن و مـيـنـؤمـد: مـونـش  يم مىـسـقـگروه ت

که معناى نمادين يا —"دو بالسرنوشتى دارند؟ بنابر سوره رحمن، آنها با "
  شوند:  روبرو مى—"متشابه" دارند

ُب ِبَها اْلُمْجِرُمونَ    .َيُطوفُوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آنٍ  َهِذِه َجَهنُم الِتي يَُكذِّ
  ٤٣-٤٤سوره رحمن، آيات   

کردند. (اين   اين همان دوزخى است که گناهکاران (منکرين موعود) آنرا انکار مى
  اند.  در گردش "آب جوشان"و  "آتش دوزخ"يعنى)  المنکرين) بين (دو ب

  اّما سهم مؤمنين بر خالف منکرين، زندگى در "دو بهشت" است:
  ٤٦سوره رحمن، آيه   .َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَتانِ 

اّما براى کسى که از ايستادن در پيشگاه پروردگارش بيم دارد، دو باغ بهشت مقدر 
  گشته.

  :دريا نوع دو
  شور و شيرين

رابطه بين دو آئين بابى و بهائى نيز در نهايت زيبائى و لطافت در سوره 
  رحمن بيان شده:

 َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما 
ِ
َباِن َيْخرُُج ِمْنُهَما َمَرَج اْلَبْحَرْين َبْرَزٌخ ال َيْبِغَياِن َفِبايِّ آَالء َربُِّكَما تَُكذِّ

  ١٩-٢٢سوره رحمن، آيات   .اللْؤلُُؤ َواْلَمْرَجانُ 

  
  " اين نيست که با ترس و لرز زندگى کنيم. مقصود اين است که از قدرت و بيم از خدامعناى "

نتيجه   که "حساب و کتابى" در کار است و سرانجام به اه باشيم، و بدانيمگ  آ عدالت خالق خود
  رفتار خود خواهيم رسيد.
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دو دريا که بهم —آزادى در جريان باشند  : او دو دريا را رهانموده تا به۱ترجمه 
کنيد؟ از آنها (دو   انکار مىهاى پروردگارتان را   يک از نعمت  کدام اند.  متصل

  ريزد.  دريا) لؤلؤ و مرجان (بر ساحل وجود) مى
جريان آورد تا بهم رسيدند. ميانشان حائلى است (تا   : دو دريا را به٢ترجمه 

هاى پروردگارتان را انکار   يک از نعمت  استقالل آنها را حفظ نمايد). کدام
  آيد.  کنيد؟ از آن دو (دريا) لؤلؤ و مرجان بيرون مى  مى

  کند:  دو دريا اشاره مى  اين آيه از سوره فرقان نيز به
 َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح اَجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهَما َبْرَزًخا 

ِ
َوُهَو الِذي َمرََج اْلَبْحَرْين

  ۵٣سوره فرقان، آيه   .َوِحْجًرا مْحُجوًرا
ن، و آن شور و تلخ، و ميان آن م آميخت: اين گوارا و شيرياوست که دو دريا را به

  دو، حائلى استوار قرار داد.
مقصود از "دريا" چيست؟ حضرت باب و حضرت بهاءاهلل دو پيامبر 

اند. اّما هدفشان از همان آغاز تأسيس يک آئين بوده. در آيات   مستقل
دو دريا   به—اقدس کتاب و بيانکتاب —پيش، دو کتاب اصلى اين دو پيامبر

ريزند. اّما هر يک از   که جواهرات بسيار بر ساحل هستى مىاند   تشبيه شده
آن دو دريا نقش خاصى داشته و دارد. بعضى از احکام آئين بابى 
شديدند، يعنى اجراى آنها دشوار است. اين احکام در مذاق بسيارى از 

اند." اّما اين شورى و تلخى را هدف خاصى است.   مردمان "شور و تلخ
سازى مردمان از افکار و توهمات پوسيده و   ک" پابيانهدف احکام "

  آمادگى آنان براى ظهور حضرت بهاءاهلل بوده.
گويد، در آغاز خبر از   " با ما سخن مىبياناى که در باره طعم تعاليم "  سوره

  دهد:  همين کتاب مى
 ١-٢سوره رحمان، آيات   را آموخت. قرآنپروردگاِر رحمان : الرْحَمُن َعلَم اْلُقْرآنَ 

  
  :ترجمه موالنا محّمدعلى  He has made the two seas to flow freely—they meet. 

رابطه بين زن و مرد را در ازدواج  اى  گفتار پروردگار معانى بسيار دارد. حضرت عبدالبهاء، در نامه
  اند.  دريا مقايسه فرمودهبا رابطه اين دو 
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نَسانَ   ٣سوره رحمان، آيه   " را خلق نمود.انسان": َخلََق اْال 

  ٤سوره رحمان، آيه   او آموخت.  " را بهبيان": َعلَمُه اْلَبَيانَ  

اند، اّما هر يک از آنها اثرى   شيرينى و شورى، هر دو براى سالمت ما الزم
توان   مى شور درياى الهى را هم درهاى   جداگانه دارد. از اين گذشته، نعمت

  ).٣۵:١٢يافت و هم در درياى شيرين (
، احکام و فرائضى هست که بيانفرمايند که در کتاب   امراهلل مى  حضرت ولى
دهند که سبب اين   نحو شديد تشريع شده. سپس توضيح مى  متعمدًا به

شّدت، انهدام تأسيسات پوسيدۀ قديم، بيدارى رؤساى دين، و انقالب و 
دگى آنان براى ظهور حضرت بهاءاهلل بوده. تحّول در قلوب مردمان و آما

نه تنها بعضى از احکام پيشين را نسخ نمود،  بيانگفتار ايشان، احکام بر بنا
بلکه حّد فاصل و حلقه ارتباطى بود بين نظام قديم و نظم نوين آئين 

  ٣٣بهائى.
معانى مختلف بکار   هاى حضرت بهاءاهلل به  " بارها در مناجاتدرياواژه "

خوانند. اصطالحاتى مانند   " مىبحر اعظممناجاتى، آئين خود را "رفته. در 
هاى درياى   اهى، درياى غناى يزدان، دردانهگ  آدرياى غفران، درياى 

هاى ديگر در آثار حضرت بهاءاهلل بارها   ، و بسيارى نمونهدرياى بيان توحيد،
  بکار رفته:

  ٣٤.حکمة و االسرارالى ه من لئاليانى لعّل تّطلعون بما فيب اغتمسوا فى بحر
  حضرت بهاءاهلل  

 نهفته در آن حکمت و هاى اسرار  ور شويد تا از دردانه  من غوطه درياى بياندر 
  يابيد. اهىگ  آ

  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.بحَر أالعظم تموج فى ذاته باسمه االعظم االکبر
  موج آمد.  اسم اعظم و اکبر خود به  "درياى بزرگ" در ذات خود به

نُه ُمْحِيي هذا الَبْحِر  َماِء ِبا ْرِض َوالسْعلى النِّداِء َبْيَن االَقْطرٍَة ِمْنُه تُناِدي ِبا ِذْي ُكلال
  حضرت بهاءاهلل  ٣٦...العالَِمينَ 
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زمين و آسمان ندا  ميانبلندترين صدا   اى از آن به  است که هر قطره دريائىين ا
  جميع جهانيان است. کند که او (فرستاده يزدان) سرچشمه زندگانى براى  مى

ِريَعِة الِتْي اْنَشَعَبْت ِمَن الَبْحِر االْعَظِم ِبَمِشيِتَك  ال َتْمَنَع ِعباَدَك ِمْن هِذِه الش
  حضرت بهاءاهلل  ٣٧.َواَراَدِتَك 

خواست تو سرچشمه گرفته، منع   " بهبحر اعظمبندگانت را از اين شريعتى که از "
  منما.

ناتوانان را توانائى بخش و مردگان را زندگى عطا فرما، شايد ترا بيابند و  !اى توانا
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨.اهيت راه يابندگ  آدرياى   هب

 "امر عالمِ "ه كاست  "تيّ مش بحرِ "ن آ .است...هيّ اّول ِت يّ مش مقامِ  ،عالم امر
  حضرت عبدالبهاء  ٣٩...است

کرى ذ  هب هر موجى .عالميان ظاهر مقصودِ  فضلِ  امواج برهان و  هب" بيان بحر"
  حضرت بهاءاهلل  ٤٠...ناطق

  ٤١گشتيد... الهى محروم "بحر آيات" ازه قطر  هب !اى عباد غافل !بگو
  حضرت بهاءاهلل  

من  يا اهل االرض انظروا ِالى امواجى و ما ظهر منّى :بحر البيان ينادى ويقول
  حضرت بهاءاهلل  ٤٢.لئالئ الحکمة و البيان

امواج من و آنچه از   گويد: اى ساکنان زمين! به  کند و مى  ندا مى بياندرياى 
  عرصه ظهور آورده، نظر اندازيد.  هاى حکمت و بيان به  دردانه

٤٣رشحات "بحر اعظم" سبب و علت ظهور و بروز صنايع و اشياء عالم است.

  حضرت بهاءاهلل  
  بهاءاهللحضرت   ٤٤.هر چه ادراک شود از او ظاهر گردد .ست دارا و جامعا ىبحر

قليل و کمياب. و بايد  مشرق، ولکن طالْب  مّواج" و شمْس  جارى و "بحرْ  فراْت 
خبرى   بصرى اليق نه و جوهر ثمين را هر بى  چنين باشد چه که لؤلؤ معانى را هر بى

  حضرت بهاءاهلل  ٤٥قابل نه.

  واژه "دريا" در آيات حضرت باب نيز بکار رفته:
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  حضرت باب  ٤٦المحيط...فاستمعوا ندائى...فى هذالبحر 

  نداى مرا...از اين دريائى که عالم را احاطه نموده، بشنويد...

صورت ظاهر نيز از شط زوراء (دجله)   هاى اسرار و حکمت الهى به  دردانه
  وارد دريا شد. بنابر شهادت منشى حضرت بهاءاهلل:

خط مبارک [حضرت بهاءاهلل] تحرير   صدها هزار بيت از آيات که...اغلب به
  ٤٧ يافته بود، حسب االمر در شط زوراء ريخته شد و محو گرديد.

گاهى واژه "شيرين" را بکار  کتاب اقدس  حضرت بهاءاهلل در اشاره به
  فرمايند:  مى کتاب اقدسدر  ٤٨برند.  مى

 تاهلل الحّق قد انفجرت من...انىيب سکنت امواج بحر...أخذکم االضطراب اذايال 
من  ان ربّکم المختار و انتمياخذتها حالوة ب الّسآئغة بمااالحجار االنهار العذبة 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٩.نيالغافل
خدا سوگند! شيرينِى   " من ساکت شد، مضطرب نشويد...بهبحِر بيانِ هرگاه امواِج "

طعم   ها نهرهاى شيرين و خوش  بياِن پروردگاِر مختاِر شما چنان است که از سنگ
  بريد.  مىجارى شد، اّما شما در غفلت بسر 

  فرمايند:  در مناجاتى مى
  حضرت بهاءاهلل  ٥٠ثم ارزقهم حالوة اوامرک و احکامک...

  پس [اى پروردگار] بندگانت را از شيرينى دستورات و احکامت برخوردار فرما...

طومارى شيرين اشاره شده. حزقيال نبى، در عالم   در تورات و انجيل نيز به
در مياِن اين تجربه  شود.  " فائز مىبهاءاهلل"به ديدار کسى شبيه   معنوى به

  " را بخورد:طومارى شيرينخواهد که "  اى از او مى  روحانى، فرشته
  

  او   شد، حضرت بهاءاهلل به  چون منشى ايشان در اجراى اين دستور دچار تردد و تحيّر مى
  .در اين احيان احدى اليق اصغاء اين نغمات نهفرمودند:   مى

 This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord [Bahá’u’lláh]. 
When I saw it, I fell facedown… Ezekiel 1:28-29 
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من گفت: "اى پسر انسان، آنچه پيش توست تناول نما..." آنگاه دهانم را   به
من داد که بخورم...پس من آنرا خوردم. در دهانم مثل   گشودم و او طومار را به

بود...آنگاه "روح" مرا بلند نمود و از عقب صداى بلندى را عسل شيرين 
  که گفت]: "حمد و ثنا بر جالِل يهوه [بهاءاهلل] باد!"  شنيدم [

  ١-٣, ١٢: آيات ٣حزقيال نبى: فصل   

من گفت: "برو طومار باز   سپس صدايى که از آسمان شنيده بودم، بار ديگر به
سوى   زمين ايستاده، بگير." پس به اى که بر روى دريا و  شده را از دست فرشته

من گفت:   من بدهد. او به  آن فرشته رفتم و از او خواستم که طومار کوچک را به
مانند عسل شيرين خواهد  را ات را ترش، اّما دهانت  "آنرا بگير و بخور. معده

  مزه شيرين داد... من آنرا چشيدم، مثل عسل در دهانمنمود." 

  ٨-١٠آيات ، ١٠مکاشفات يوحنا: فصل   

  بخشد.  رؤياى يوحنّا تحقق مى  که کتاب کوچکى است، به اقدس

  سوره مرسالت
  دهد:  سوره مرسالت نيز از ظهور دو فرستاده يزدان خبر مى

  ١سوره مرسالت، آيه   .َواْلُمْرَسَالِت ُعْرًفا
  پى (حضرت باب و حضرت بهاءاهلل).  در  فرستادگاِن پى  سوگند به

  ۵سوره مرسالت، آيه   .َفاْلُمْلِقَياِت ِذْكرًا
  .آورندگان وحى (دو موعود)  سوگند به

  
 And he [the angel] said to me, "Son of man, eat what is before you, eat this 

scroll…” So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat…So I ate it 
and it tasted as sweet as honey in my mouth…Then the Spirit lifted me up, 
and I heard behind me a loud rushing sound—May the glory of the Lord 
[Bahá’u’lláh] be praised in his dwelling place! Ezekiel 3:1-3, 12 NIV 

  کتاب  براى مطالعه بيشتر در باره اين آيات، به Lord of Lords مراجعه کنيد. ۱۸، فصل  



    پيدايش رسوالنى ديگر: ٢٤فصل   ٧٤٣
  ٧سوره مرسالت، آيه   .انَما تُوَعُدوَن لََواِقعٌ 

  وعده تحّقق خواهد يافت.يقين   به

  ١١سوره مرسالت، آيه   .َواَذا الرُسُل اقَِّتْت 
  .رسد  آنگاه که زمان ظهور پيمبران فرا مى

لَْت    ١٢مرسالت، آيه سوره   ؟ِاليِّ َيْوٍم اجِّ
  براى چه روزى (ظهور آنها) معيّن شده؟

  ١٣سوره مرسالت، آيه   .ِلَيْوِم اْلَفْصلِ 
  براى روز جدائى (بين مؤمنين و منکرين).

  ١٤سوره مرسالت، آيه   ؟َوَما اْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصلِ 
  درک تو از "روز جدائى" چيست؟

ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   ١۵سوره مرسالت، آيه   .َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل
  در آنروز، واى بر منکرين حقيقت!

  ۵٠سوره مرسالت، آيه   .َفِبايِّ َحِديٍث َبْعَدُه يُْؤِمنُونَ 
  چه سخن ديگرى ايمان داريد؟  : بعد از اين سخن، به۱ترجمه 
  آوريد؟  چه گفتارى (در باره وقايع) بعد از او (رسول اکرم) ايمان مى  : به٢ترجمه 

  سوره يونس
) از رويدادهاى عصر ما و رفتار ٤١-٧٠آيه از آيات سوره يونس ( ٣٠حدود 

دهند. براى رعايت اختصار، مناسب است   و گفتار مردم آن خبر مى
  اى از آن آيات را از مد نظر بگذرانيم:  خالصه

 مردمان آزادند که حقيقت را انکار نمايند. •

  
  آيه است، ده بار تکرار شده. ۵۰اخطار در طى اين سوره کوتاه که شامل  اين  
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نند گفتار توا  گروهى از آنان گوش شنوا ندارند. آيا چنين مردمانى مى •
ديدن ندارند.   يزدان را بشنوند؟ گروهى از مردمان، چشم بينا و ميلى به

 راه راست آورد؟  توان چنين مردمانى را به  آيا مى
 خود ظلم کنند.  کسى ظلم ننمايد. مردمان به  پروردگار به •
 کارانند.  کنند، از زيان  " را انکار مىديدن پروردگارکسانى که وعدۀ " •
 آيد.  رسولى مىبراى هر اّمتى  •
 رسد؟  " کى فرا مىوعدهپرسند که هنگام تحقق اين "  مردم مى •
بگو! تحقق اين امر دست من (رسول اکرم) نيست. ولى بدانيد که براى  •

 افتد.  هر اّمتى "اجلى" مقّدر شده که زمانش ساعتى پس و پيش نمى
" عجله داشتيد. حال که در موعد مقرر تحقق وعدهشما در تحقق اين " •

 آن ايمان آوريد؟  يافته، حاضريد به
خاطر اين ظلم، خود کنند. ب  خود ظلم مىآورند، ب  آنهائى که ايمان نمى •

نمايند. آيا اين مردمان انتظار ندارند که   عذاب دائمى گرفتار مى  را به
 نتيجه اعمال خود برسند؟  به

خدا سوگند! وعدۀ   پرسند که آيا وعده خدا درست است؟ به  مردمان مى •
 رست است. و شما مانع تحقق آن نتوانيد شد.خدا د

هر روحى که در اين دنيا گرفتار (اين) گناه شود (اين وعده را انکار  •
بيند، حاضر   خاطر اين انکار به)، وقتى عذاِب جهاِن جاودان را بنمايد

است ثروت جهان را براى رهائى از آن عذاب بدهد. در آن زمان، يزدان 
 احدى ظلم نشود.  عدالت حکم فرمايد و به  به

" درست است، اّما بيشتر مردمان از اين وعدۀ پروردگاريقين بدانيد که "  به •
 اه نيستند.گ  آحقيقت 

 گردند.  سوى او باز مى  زندگى و مرگ دست خداست، و همه به •
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زنند (موعود را دروغ   خدا تهمت مى  مردمانى که در روِز قيام موعود، به •

مردمان بسيار   و رحمت پروردگار بهکنند؟ فضل   انگارند) چه فکر مى  مى
 است، اّما غالب آنها قدرناشناسند.

 نه و است بيمى نه (احبّاءاهلل) يزدان دوستان براى جاودان، جهان در •
جويند   مى دورى ها  بدى از و آورند،  مى ايمان موعود)  کسانى که (به. غمى

 در امن و امانند.
گونه مؤمنان   انتظار اينهم در اين سرا و هم در آن سرا، "خبر خوش" در  •

ائى ـاسـنـش  —ارـن کـق در ايـيـوفـد. تـيـاشـئن بـطمـزدان مـده يـاز وعاسـت. 
 رستگارى بزرگى است.—موعود

چون موضوع اين فصل، ظهور رسول يا رسوالن است، مناسب است اين 
  بررسى شدند، پايان دهيم: ٤بحث را با اين آيات که در فصل 

ِخرُوَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ َوِلُكلِّ امٍة  َيا َبِني آَدَم اما  اَجٌل َفاَذا َجاء اَجلُُهْم َال َيْسَتا
 اتَقى َواْصلََح َفَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال 

ِ
وَن َعلَْيُكْم آَياِتي َفَمن ُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصِتَين َيا

بُوْا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبرُوْا َعْنَها اْولَـََِٔك اْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َوالِذيَن َكذ  ُهْم َيْحَزنُونَ 
َب ِبآَياِتهِ  َخاِلُدونَ  ْو َكذاْفَترَى َعلَى اهللِ َكِذًبا ا 

ِ
  ...َفَمْن اْظلَُم ِممن

  ٣٤-٣٧سوره اعراف، آيات   
ا رسد، حتّى ساعتى معين شده. هرگاه آن زمان فر براى هر اّمتى "زمان خاّصى"

که البتّه خواهند —براى شما بيايند پيامبرانىنيفتد. اى فرزندان آدم! اگر  پس و پيش
آيات مرا براى شما خواهند خواند. پرهيزکاران و نيکوکاران را نه ترسى  آنها—آمد

خواهد بود نه غمى. اّما کسانى که آيات ما را انکار نمايند و در برابر آنها کبر 
کارتر از مردمانى   مانند. چه کسى ستم  در آن مى دوزخند و تا ابداکنان ورزند، س

  شمارند؟  زنند و آيات او را دروغ مى  خدا تهمت مى  است که به
" را پيامبراندهند. "  پس از رسول اکرم مى پيامبرانىظهور   آيات پيش خبر به

دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت   همۀ پيامبران يا به  توان به  مى
رسند. ظهور دو پيامبر همزمان   بهاءاهلل رابطه داد. هر دو معنا مقبول بنظر مى

  اين خبر تحقق بخشيده.  در عصر ما به
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  نويسد:  منکرين حضرت باب چنين مى  طاهره قّرةالعين خطاب به
اند امر عظيمى را که رب عظيم، عظيم شمرده و خيال نمودند که   سبک شمرده

و  .است که در نزد ايشان مشهود و هويدا است حق و سنت غير متبدلۀ او همان
يست قباحت و شناعت اين اعتقاد فاسد ننگريستند که کفر  نظر و صفا، به دقِت   به

دست پروردگار بسته نيست...چه مقدار ضعيف و نادان هستيم ما  .عظيم
السالم را   بيچارگان و چه بسيار جهول و ظالم بر نفس خود که دست امام عليه

الملک کيف   سبحانه سبحانه هوالمتصرف فى .دانيم  است بسته مىکه يداهلل 
 .يشاء بما يشاء...يتبعون اهوائهم و ال يدخلون الباب سجدا ليکونوا من الفائزين

احسرة عليهم بان القوا انفسهم بايديهم الى التهلکة و اوردنا الى احسرة ثم وو
ها من يشاء و يهدى بها و هم اليشعرون هذه فتنة يضل ب العظيمة مةظيالمهلکة الع

  ٥١من يشاء انه عزيز حکيم.
اين ديار که فؤاد است با دليل حکمت داخل  بايد از باِب  .اى مستان بادۀ غرور

ال بالمجادلة واالعتراض و ابتالءالنفس باالعراض واالمراض...ان يروا  ،گرديد
حتى اذا جائوک يجادلونک. اين مقام مجاهده است نه  ،کل آية اليؤمنوا

 ،غيب است نه مشاهده. انک ال تهدى من احببت  و مقام ايمان به ،ادلهمج
  ٥٢موردش اينجا است.

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

 !اى دوستان .گويد  نمايد و آفتاب مژده ميدهد و ماه بشارت مى  روز ندا مى
  ...دل و جان بشتابيد  اه آمد، گواهى دهيد. روشنى پنهان آشکار، بهگ  آ خداوند

بهره منمائيد و از آفتاب بينائى خود را   دانائى خود را بى از درياى !اى بندگان
بخش وزيد، پژمردگان را طراوت عنايت فرمود و   فرح محروم مسازيد. نسيم

گفتار از عهده بر نيايد و از شرح آن عاجز و قاصر  تازگى بخشيد. اين روز پيروز را
اه شد و بر مبارکى آن گ  آامروز  بر منزلت اى که  مشاهده شود. نيکوست بنده
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خواهيم کّل را از درياى عطاى خود   گواهى داد. در هر حال از دوست يکتا مى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٣.آفتاب راستى منع نکند محروم ننمايد و از مشاهدۀ

روزگار افسرده را تازگى بخشيده.  پرتو خورشيد جهانگير گيتى را روشن نموده و
و تا راز روزش را بنمايد و ت نياز بخواه  شناخت. از بىنيکوست چشمى که ديد و 

  حضرت بهاءاهلل  ٥٤.دانا زندگى تازه، تازه نمايد. اوست توانا و اوست  را به

اه گ  آ حقيقت آن  شنيد در آن تفّکر نمود و به نيکوست حال نفسى که آنچه
 حضرت بهاءاهلل  ٥٥.گشت

الکتب والزّبر   رتم به فىهذا ما ام دعواالقصص عن ورائکم ان انظروا امرى بعينى
  حضرت بهاءاهلل  ٥٦.والّصحف وااللواح

چشم من بنگريد. خداوند شما را در   ها را پشت سر گذاريد و امر و آئين مرا به  قّصه
  هاى آسمانى، چنين امر فرموده.  ها و الواح و نوشته  کتاب

 نُهْم ُسبُلََنا َواِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَه لََمَع اْلُمْحِسِنينَ َوال٦٩سوره عنکبوت، آيه   .الل  
هاى خود هدايت خواهيم نمود.   راه  خاطر ما بکوشند، البتّه آنها را بهکسانى که ب

  سيرت است.  يقينًا پروردگار پشتيبان مردمان نيک



  
 



  
٢۵  

  
  کر خدا  ذ

رّب الّسموات واالرض اّن وعد اهلل لحّق في حّق الّذكر وقد كان  الحّق   ربّكم  فو
  حضرت باب  ١.الوعد في اّم الكتاب مفعوالً 

در مورد ظهور  يزدان ۀهاست، وعد  شما كه حاكم بر زمين و آسمانپروردگار   هقسم ب
  .تحّقق يافته ها (قرآن)  در مادِر کتاب "کر  ذ"

  :، از جملهمعنا بکار رفته چند  به مجيد هائى است که در قرآن  " از واژهکر  ذ"
پيامبر خدا، کسى که مردمان •

 دارد  را متذّکر مى
  قرآن يا گفتار خدا •

 ياد خدا بودن، عبادت •
 يادآورى •
  موعود عصر ما •

اند، اّما از   مفسرين و مترجمين قرآن چهار معناى اّول اين واژه را دريافته
اند، زيرا منتظر پيامبرى بعد از رسول اکرم نبوده و   معناى پنجم آن عاجز بوده

  نيستند.
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  معناى پيامبر  کر" به  "ذ
 الُمْحَدٍث ا 

ِ
ِتيِهم مِّن ِذْكٍر مَِّن الرْحَمن   ۵سوره شعرا، آيه   . َكانُوا َعْنُه ُمْعِرِضينَ َوَما َيا

  آيد، مگر اينکه از او روگردان شوند.  اى براى آنها از جانب پروردگار نمى  پيامبر تازه

  ٢٠٨-٢٠٩سوره شعرا، آيات   .ِذْكرَى َوَما اْهلَْكَنا ِمن َقْرَيٍة اال لََها ُمنِذُرونَ 
اخطار  آنها  به (پيامبرى) کرى"  "ذ وسيله  بهمگر آنکه ما هيچ قومى را هالک نکرديم، 

  داديم.

  ١٠سوره انبياء، آيه   .لََقْد انَزْلَنا الَْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكرُُكْم اَفَال َتْعِقلُونَ 
بى براى شما نازل نموديم که در آن از پيامبر شما صحبت شده (خبر ظهور ما کتا

  کنيد؟  پيامبر شما داده شده). آيا تعّقل نمى

ُه الَْيُكْم ِذْكًرا رُسوًال َيْتلُو َعلَْيُكْم  َفاتُقوا اللَه َيا اْوِلي اْالْلَباِب الِذيَن آَمنُوا َقْد انَزَل الل
لَُماِت الَى النوِر  اِلَحاِت ِمَن الظ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصِه ُمَبيَِّناٍت لِّيُْخِرَج الآَياِت الل

ن يُْؤِمن ِباللِه َوَيْعَمْل َصاِلًحا يُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْالْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َومَ 
ُه لَُه ِرْزًقا   ١٠-١١سوره طالق، آيات   .اَبًدا َقْد اْحَسَن الل

" کرى  ذايد، از خدا بترسيد. خداوند براى شما "  اى خردمندانى که ايمان آورده
بخِش خدا را براى شما بخواند تا مؤمنان   " که آيات روشنائىرسولى، "ادهفرست

پروردگار ايمان آورد و   . هر کس بهها به "نور" سوق دهد  نيکوکار را از تاريکى
برد و   هائى که جويباران در آنها جارى است مى  باغ  نيکوکار باشد، پروردگار او را به

  بخشد!  آنها مى  د. چه رزق خوبى پروردگار بهده  ها جاى مى  تا ابد آنها را در آن باغ
  اين آيه درباره حضرت نوح است:

اَوَعِجْبتُْم ان َجاءُكْم ِذْكرٌ مِّن ربُِّكْم َعلَى َرُجٍل مِّنُكْم ِليُنِذَرُكْم َوِلَتتُقوْا َولََعلُكْم 
  ٦٣سوره اعراف، آيه   .تُْرَحُمونَ 

—مردى که ميان شماست—پروردگارتانکرى" از جانب   کنيد که "ذ  آيا تعّجب مى
  شما اخطار دهد تا پرهيزکار شويد و مورد رحمت الهى قرار گيريد؟  آمده که به

    
  :ترجمه محّمد اسد  

We did not destroy a community unless it had its warners by way of a Redeemer. 
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  معناى کتاب آسمانى  کر" به  "ذ
ْكَر َوانا لَُه لََحاِفُظونَ    ٩سوره حجر، آيه   .انا َنْحُن َنزْلَنا الذِّ

  کر (قرآن) را نازل نموديم و حافظ آنيم.  ما ذ

ْكرُ انَك لََمْجنُونٌ    ٦سوره حجر، آيه   .َوَقالُوْا َيا ايَها الِذي نُزَِّل َعلَْيِه الذِّ
  اى.  " نازل شده. يقينًا تو ديوانهکر  ذگويند: اى کسى که بر او "  مى

اٌب اِشرٌ  ْكرُ َعلَْيِه ِمن َبْيِنَنا َبْل ُهَو َكذ   ٢۵سوره قمر، آيه   .اُؤْلِقَي الذِّ

شود؟   ) نازل مى  " (گفتار پروردگارکر  ذگويند): آيا در ميان ما تنها بر او "  مى(منکرين 
  نه، او دروغگوئى پر مّدعاست.

  معناى تذّکر  کر" به  "ذ
ِّلُْمتِقينَ  َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقانَ    ٤٨سوره انبياء، آيه   .َوِضَياء َوِذْكًرا ل

(ميزان حق و ناحق) را داديم. آن نورى و "تذّکرى" است موسى و هارون، فرقان   به
  براى مردم پرهيزکار.

نتُْم لَُه ُمنِكرُونَ    ۵٠سوره انبياء، آيه   .َوَهَذا ِذْكرٌ مَباَرٌك انَزْلَناُه اَفا
  کنيد؟  ايم. آيا شما آنرا انکار مى  اين "تذّکر" مبارکى است که ما نازل نموده

  عبادتمعناى   کر" به  "ذ
  ٤۵سوره عنکبوت، آيه   .َولَِذْكرُ اللِه اْكَبرُ ...ُل َما اوِحَي الَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب اتْ 

تصور   بهکر خدا (از آنچه   تو وحى شده تالوت کن...ذ  آنچه از اين کتاب به
  آيد) برتر است.  مى

  
  کتاب الهى. قرآن مجيد.  ، ميزانى که فرق حق و نا حق را نشان دهد، اشاره بهجدا ساختن: فرقان  
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  نام موعود ما:
  کر خدا  ذ

مجيد در اشاره  ، بيش از هر لقب ديگر در قرآنکرىٰ   ذ، و کرى  ذ، کر  ذالقاب 
ندرت القابى شبيه   ظهور حضرت باب بکار رفته. حضرت بهاءاهلل نيز به  به

  اند:  خود بکار برده  آنها را در اشاره به
٢محجوب. غافل کلّ  هذا الّذکر االعظم الّذى به ظهرالفرح االکبر فى العالم و ناح

  حضرت بهاءاهلل  
ر گشت، اّما آنان "فرح اکبر" در جهان آشکا ظهورش  " است که بهکر اعظم  ذاين "

  ناله و فغان پرداختند.  که غافل و در پرده بودند، به

  نامند:  مى "کراهلل  ذدر اين بيان حضرت باب، موعود پس از خود را "
  حضرت باب  ٣کراهلل در آن ظهور.  اوست ذ

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

هاى بسيار از قرآن مجيد و آثار حضرت باب در باره   در اين فصل، نمونه
هاى مشابه نشان   شود. اين نمونه  و تحقق آن وعده تقديم مى کر  ذوعده ظهور 

  اند.  دهند که همه از يک منشأ آسمانى سرچشمه گرفته  مى
  

لُونَ    ٤٤سوره زخرف، آيه   .َوانُه لَِذْكرٌ لَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسا
  .خواهيد گرفتمورد سؤال قرار  بزودى" براى تو و قوم توست. کرى  ذاو "

  حضرت باب  ٤يا عبادالرحمن ان تؤمنوا باهلل الحّق فال تشکوا فى امرالّذکر.
  خود راه ندهيد.  " شّکى بهکر  ذخداوند ايمان آوريد و در امِر "  ! بهيزداناى بندگان 



    ذکر خدا: ٢۵فصل   ٧٥٣
  

 ۵٠اين خبر و اين اخطاِر روشن و آشکار در طى يک سوره کوتاه که شامل 
  بار تکرار شده: ١٠، آيه است

  .َهَذا ِذْكرُ َمن مِعَي َوِذْكرُ َمن َقْبِلي َبْل اْكَثرُُهْم َال َيْعلَُموَن اْلَحق َفُهم مْعِرُضونَ 
  ٢٤سوره انبياء، آيه   

(موعوِد) آنهائى (پيامبرانى) است  کرِ   ذ" (موعوِد) پيروان من (مسلمين) و کرِ   ذاين "
شناسند   نمى که پيش از من (رسول اکرم) آمدند. اما بيشترشان (منتظرين) حقيقت را

  و (از اين جهت) رو گردانند.
٥کرا من عنداهلل مبارکًا فيکم لتنصرنه فى يوم البعث.  و انا نحن قد جعلنا عبدنا ذ

  ابحضرت ب  
از جانب خداوند مقرر فرموديم، تا در  )وسيله تذّکر و يادآورى( کرى  ذ ما بنده خود را

  يارى او پردازيد. ظهورش براى شما مبارک است.  " بهروز بعثت"
  

يَن لََواِقعٌ  انَما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق  َماء َواْالْرِض انُه لََحق ...َوان الدِّ َوَذكِّْر ...َفَوَربِّ الس
ْكرَىٰ    ۵-٦ , ٢٣ ,۵۵سوره ذاريات، آيات   .َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  َفان الذِّ

تحّقق   وعدۀ ظهور دين بهشما داده شده درست است.   اى که به  يقين وعده  به
پروردگار آسمان و زمين سوگند که او (موعود) حّق است (از جانب   ...بهرسد  مى

  مؤمنان سودمند است. " براىکر  ذخداست)...متذّکر باش! "
االمر فانّا بالحّق  الحّق لحّق من عنداهلل...والتقفوا لمحة عين على فانّه تاهلل

 سنسئلنکم عن الّسمع والبصروالفؤاد واّن امراهلل من عندالّذکر قد کان فى امّ 
  حضرت باب  ٦الکتاب مقضيًّا.

اين امر و اى در پذيرش   او حّق است و از جانب خداست...لحظه !خدا  سوگند به
گوش و چشم و قلب —آئين مکث نکيند. ما شما را مورد سؤال قرار خواهيم داد

بينى شده   پيشدر مادر کتابها (قرآن)  "کر  ذ"از جانب  امر خداظهور   شما را. به
  .(ظهورش بنابر نقشه و حکم خداست)

  



  بهاءاهلل در قرآن  
٧٥٤  

ِتَيُهم َبْغَتًة َفَقْد  اَعَة ان َتا الس الَذا َجاءْتُهْم َفَهْل َينُظرُوَن اى لَُهْم انْشَراُطَها َفاَجاء ا
  ١٨سوره محّمد، آيه   .ِذْكَراُهمْ 

که  زمانىآيا جز اين انتظار دارند که "ساعت" ناگهان بر آنها بيايد (تحّقق يابد) در 
" کر  ذکر شده؟ اّما هنگامى که "  هاى آمدن آن) براى آنها در قرآن ذ  شرايط آن (نشانه
ها چه نفعى   ها خواهند برد؟ (آن نشانه  اى از آن نشانه  بيايد، چه بهره آنها براى آنها

  براى آنها خواهد داشت؟)
انى انااهلل الّذى ال اله اّال هو قد اقمت الّذکر لنفسى بالحّق...واّن وعد ربّکم 
الرّحمن لحّق و هواهلل کان على کّل شيئ شهيدًا...فقل اّن حّجتى هذاالکتاب من 

  حضرت باب  ٧شاء فليؤمن و من شاء فليکفر...عنداهلل فمن 
" را از جانب خود کر  ذخدائى که جز او خدائى نيست. من "—من پروردگارم
يقين وعده پروردگار رحمان شما درست است. خداوند بر هر چيزى   برانگيختم...به

شاهد است. پس بگو: "دليل من اين کتابى است که از جانب خداست. هر که 
  "خواهد کافر شود...  آورد، و هرکه مى خواهد ايمان  مى

  
  ١٠سوره انبياء، آيه   .لََقْد انَزْلَنا الَْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذْكرُُكْم اَفَال َتْعِقلُونَ 

شما هست. (خبر ظهور  کرِ   ذما کتابى (قرآن) براى شما نازل نموديم که در آن خبِر 
  کنيد؟  کر شده.) آيا تعّقل نمى  موعود شما در آن ذ

  ٨يا اهل العلم اتقوااهلل فى الّذکر يعلّمکم اهلل من لسان الّذکر تأويل الکتاب.
  حضرت باب  

(از  گويد، بترسيد.  " با شما سخن مىکر  ذ"وسيله   اى اهل علم! از خداوند که به
(قرآن) را کر" معناى کتاب   خداوند از زبان "ذ دعوتش نگران باشيد.)  اعتنائى به  بى
  آموزد.  شما مى  به

  
 ُهْم َكاِفرُونَ 

ِ
  ٣٦سوره انبياء، آيه   .َوُهم ِبِذْكِر الرْحَمن

  کنند.    " را انکار مىکر خدا  ذآنها "

٩انّى انا اهلل ال اله اّال انا قد قّدرت فضل الّذکر کفضلى على العالمين جميعًا.

  حضرت باب  
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فضِل من بر جميع جهانيان  "کر  ذ" پروردگارى جز من نيست. ظهورِ  !من پروردگارم

  است.
  

ْكَرىٰ    .ثُم َتَولْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌم مْجنُونٌ  َوَقْد َجاءُهْم َرُسوٌل مِبينٌ  انى لَُهُم الذِّ
  ١٣-١٤سوره دخان، آيات   

هاى) روشن براى آنها   ؟ پيامبرى (با نشانهداشت سودىبراى آنها چه  کر  ذ ظهورِ 
  روگردان شدند و او را ديوانه خواندند.آمد، از او 

  حضرت باب  ١٠فاتبعوا ما انزل اهلل اليکم بالحّق فى شأن الذکر.
  " نازل فرموده پيروى کنيد.کر  ذاز آنچه پروردگار در شأن و مقام "

  فرمايند:  مى در قرآن مجيد در آيه پيش
ْكَرىٰ    ١٣سوره دخان، آيه   .انى لَُهُم الذِّ

  برند؟  مى سودى" کر  ذاز (ظهوِر) " آيا: ١ترجمه 
  ؟داشت سودىبراى آنها چه  کر  ذ ظهورِ : ٢ترجمه 

  اى شبيه آيه پيش نازل شده:  ، آيهنيز در سوره ذاريات
ْكَرىٰ    ۵۵سوره ذاريات، آيه   .َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  َوَذكِّْر َفان الذِّ
  بخشد.  مؤمنين سود مى  " بهکر  ذمتذکر باش! زيرا "

معناِى "ياد آوردن خدا" ترجمه   را در آيه پيش به کرىٰ   ذمترجمين قرآن واژه 
توان شک نمود، زيرا بياد آوردن   کنند. در صّحت ترجمه آنها نمى  مى

دهد که معناى   قت در آيه نشان مىدخداوند باعث شادى روح ماست. اّما 
  ديگرى نيز در آن پنهان است. اين دو آيه را مقايسه کنيد:

ْكَرىٰ    ١٣سوره دخان، آيه   .انى لَُهُم الذِّ
  برند؟  يا ثمرى مى سودى" کر  ذ(ظهوِر) "از  آيا

ْكَرىٰ    ۵۵سوره ذاريات، آيه   .َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  َوَذكِّْر َفان الذِّ
  بخشد.  مؤمنان سود مى  بهکر   ذ(پذيرِش)  بياد آر! زيرا
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کر من)، گاهى   (ذ کرى  ذحضرت باب، گاهى واژه   در قرآن مجيد در اشاره به
نامه قرآن، از نظر معنا چندان   بکار رفته. بنابر يک لغت کرىٰ   ذ، و گاهى کر  ذ

تعريف را چنين  کرىٰ   ذنيست. فرهنگ عميد  کرىٰ   ذو  کر  ذتفاوتى ميان 
يعنى يادبود و نماينده خدا در  کرىٰ   ذ ،. بنابراين"آورى، يادبود  ياد"کند:   مى

" که از القاب قائم موعود بقيّةاهلل"  ها. اين معنا شبيه است به  ميان انسان
  است.

  
  انُه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم 

ٍ
  ِذي قُوٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكين

ٍ
َوَما َصاِحبُُكم  ُمَطاٍع َثم اِمين

ِّْلَعالَِمينَ  ِبَمْجنُونٍ    .ِمنُكْم ان َيْسَتِقيمَ ِلَمن َشاء  اْن ُهَو اال ِذْكرٌ ل
  ١٩- ٢٢ ,٢٧-٢٨سوره تکوير، آيات   

اى است که صاحب "عرش"   گفتار رسول بزرگوار و قادر و بلندمرتبهيقين آن   به
" است براى کرى  ذاو " " شما ديوانه نيست.مصاحباست. او مطاع و امين است. "

  گيرد. د، راه راست را در پيشخواه  جميع مردم عالم. هر يک از شما که مى

  حضرت باب  ١١ما جعل اهلل امرالّذکر اّال امرنا.
  چيزى نيست. )خدا( ماامر جز  کر  ذ امر

  
  ٢١سوره انبياء، آيه   .َبْل ُهْم َعن ِذْكِر َربِِّهم مْعِرُضونَ 

  " پروردگارشان روگردانند.کر  ذآنها از "
تکسبون  القيمة عما  کراهلل االکبر فى  و هوالشاهد عليکم باذننا فسوف يريکم ذ

  حضرت باب  ١٢النفسکم.
" در روز قيامت کر بزرگ خداوند  ذ" بزودىبر شما شاهد است.  (خدا) اجازه ما  او به

  .خواهد دادشما نشان   ايد، به  آنچه را براى خود کسب نموده
  

  گويد:  وسيله پيامبران با ما سخن مى  صحبت. خداوند به  يعنى هم مصاحبو  صاحب  
  .بردبار و رايگان غايْت   به و رفيقى ،مهربان هر نفسى مصاحبى بودم در نهايْت  [با] مع

  ١٦۵حضرت بهاءاهلل، کتاب ايقان، صفحه   
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  َوَسَواء َعلَْيِهْم اانَذْرَتُهْم اْم لَْم تُنِذْرُهْم َال يُْؤِمنُونَ 
ِ
ْكَر َوَخِشَي انَما تُنِذُر َمن اتَبَع الذِّ

ْرُه ِبَمْغِفرٍَة َواْجٍر َكِريمٍ    ١٠-١١سوره ياسين، آيات   .الرْحَمن ِباْلَغْيِب َفَبشِّ
چه هشدار بدهى چه ندهى، براى آنها يکسان است. در هر صورت ايمان 

پيروى کند و از خدا بترسد.  "کر  ذ"دهى که از   کسى هشدار مى  آورند. تو تنها به  نمى
  آمرزش و پاداش خوب بشارت ده.  چنين کسى را به

فو ربّکم انا نحن االقرب بکم من انفسکم النفسکم ما لکم التبصرون بذکراهلل 
  حضرت باب  ١٣المنيع...

تريم! شما را چه شده؟ چرا   شما نزديک  پروردگار شما سوگند که ما از خوِد شما به  به
  بينيد...؟  نمى چشم دل  " بلند مرتبت را بهکراهلل  ذ(حّقانيت) "

  
  ١٧سوره جن، آيه   .َوَمن يُْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه َيْسلُْكُه َعَذاًبا َصَعًدا

عذاب شديدى سوق   " روى برگرداند، خداوند او را بهکر پروردگارش  ذهر کس از "
  خواهد داد.

  حضرت باب  ١٤کرنا لن يقبل اهلل له من عمله من شيئ.  و من اعرض عن ذ
  " رو بگرداند، هيچ عملى از او نزد پروردگار مقبول نيست.ما کر  ذهر کس از "

  
ِّْلَكاِفِريَن َعْرًضا الِذيَن َكاَنْت اْعيُنُُهْم ِفي ِغَطاء َعن ِذْكِري  َوَعَرْضَنا َجَهنَم َيْوَمٍِٔذ ل

ِعَباِدي ِمن ُدوِني اْوِلَياء اَفَحِسَب الِذيَن َكَفرُوا ان َيتِخُذوا  َوَكانُوا َال َيْسَتِطيُعوَن َسْمًعا
الِذيَن َضل  قُْل َهْل نَُنبُِّكْم ِباْالْخَسِريَن اْعَماًال  انا اْعَتْدَنا َجَهنَم ِلْلَكاِفِريَن نُزُلً 

ْنَيا َوُهْم َيْحَسبُوَن انُهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا ِذيَن  َسْعيُُهْم ِفي اْلَحَياِة الدَِٔك الَولَكَفرُوا ا
َذِلَك َجَزاُؤُهْم  ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقأِِه َفَحِبَطْت اْعَمالُُهْم َفَال نُِقيُم لَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًنا

اِلَحاِت  َجَهنُم ِبَما َكَفرُوا َواتَخُذوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهزًُوا ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصال نا
  .َخاِلِديَن ِفيَها َال َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًال  ُهْم َجناُت اْلِفْرَدْوِس نُزًُال َكاَنْت لَ 

  ١٠٠- ١٠٨سوره کهف، آيات   
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همان کسانى که   داريم، به  کافران (منکران موعود) عرضه مى  در آن روز جهنم را به
آيا دادند.   او نمى  " در حجاب بود، و گوش شنوا بهکر من  ذديدگانشان از شناختن "

دوستى بگيرند؟ ما جهنم را   توانند به  جاى من مىپندارند که بندگان مرا ب  کافران مى
خواهيد بدانيد چه   ىايم تا جايگاه آنها باشد. بگو: م  براى کافران آماده نموده
هاى   کارترند؟ آنها کسانى هستند که براى کسب نعمت  کسانى از همه مردمان زيان

دهند. آنها کسانى   رند که کار درستى انجام مىپندا  کوشند، و مى  اين دنيا مى
کنند. اعمال اين مردمان تباه   " او را انکار مىديدارهستند که آيات پروردگارشان و "

انکار   آيد. جزاء آنها جهنم است، زيرا به  ىحساب نم  است، و در روز قيامت به
اين   که (بهتمسخر گرفتند. اّما کسانى   " مرا بهرسوالنپرداختند و آيات من و "
هاى بهشت   اعمال نيک پرداختند، جاى آنها در باغ  رسوالن) ايمان آوردند و به
  اند. هيچگاه ميل خروج از آنجا را نخواهند داشت.  است که تا ابد در آنها ساکن

اى که شامل   در سوره کهف نازل شده، همان سوره پيش توضيح: آيات
دهند   روشنى نشان مى  به سهم مهمى از تاريخ آئين بهائى است. اين آيات

دارند.   و شنيدن گفتارش خود را باز مى "کر  ذ"که بسيارى از مردمان از ديدن 
گيرند و از آفريننده خود پيروى دوستى   فرستاده خدا را به کر"  "ذجاى اينکه ب

گيرند و از   دوستى مى  نمايند، بندگان خدا (پيشوايان يا ساير مردمان) را به
دار ـ"ديخـود را از بـزرگتـريـن افـتـخـار يـعـنى  ار،ـتـن رفـا ايـد. بـنـنـک  د مىـيـلـقـا تـهـآن

  دارند.  پروردگار" باز مى
در آيات پيش اشاره به "رسوالن" شده که مورد تمسخر و انکار مردمان قرار 

هستند که بارها در قرآن با واژه  رند. اين رسوالن دو موعود عصر ماگي  مى
  هور آنها اشاره شده.ظ  به کر من  ذيا  کر  ذ

فسوف ينبئکم اهلل يوم القيمة من لسان الّذکر عّما کنتم تعملون فى سرائرکم و 
  حضرت باب  ١٥اجهارکم.

کرديد، از زبان   خفا مى  آشکار يا به  بزودى در روز قيامت، پروردگار آنچه را که به
  شما را با خبر خواهد نمود. "کر  ذ"
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اعمالهم کّال فهوالشاهد من اهلل موليهم على ايحسب النّاس ان اليرى الّذکر 

  حضرت باب  ١٦العالمين جميعًا.
بيند؟ نه، چنين نيست! او   اعمال آنها را نمى "کر  ذ"کنند که   آيا مردمان فکر مى

 شاهدى است بر جميع مردم عالم از جانب پروردگار، موالى آنها.

  سوره فرقان
بنابر آن دهد.   عصر ما بما مىهاى بسيار در مورد موعود   سوره فرقان نشانه

  :مردمان روز موعود روزى است که ها،  نشانه
بُوا( کنند  مى"ساعت" را انکار   :١١:٢۵ اَعةِ  َكذ پيش از که همانطورى ).ِبالس 

  زمان ظهور موعود است.  ديديم، "ساعت" اشاره به
ْكرَ کنند (  را فراموش مى "کر  ذ"  :١٨:٢۵   ).َنُسوا الذِّ
  ).َال َيْرُجوَن ِلَقاءَناوعدۀ ديدار خدا ندارند (  اميدى به  :٢١:٢۵

  روز موعود روزى است که:
َيْوَم َتَشقُق آيند (  شود و فرشتگان از آن پائين مى  آسمان شکافته مى  :٢۵:٢۵

َِّل اْلَمَالَِٔكُة َتنِزيًال  َماء ِباْلَغَماِم َونُز هاى ظهور   ). اين نيز از نشانهالس
  .بحث شد قبالً موعود عصر ماست که 

  دهد:  هاى پيش، قرآن مجيد چنين خبر مى  پس از نشانه
 َوَكاَن َيْوًما َعلَى اْلَكاِفِريَن َعِسيًرا

ِ
اِلُم  اْلُملُْك َيْوَمٍِٔذ اْلَحق ِللرْحَمن الظ َوَيْوَم َيَعض

َوْيلََتى لَْيَتِني لَْم اتِخْذ فَُالًنا َيا  َعلَى َيَدْيِه َيُقوُل َيا لَْيَتِني اتَخْذُت َمَع الرُسوِل َسِبيًال 
نَساِن َخُذوًال  َخِليًال  ْيَطاُن ِلْال ْذ َجاءِني َوَكاَن الشْكِر َبْعَد ا  الذِّ

ِ
َوَقاَل  لََقْد اَضلِني َعن

 ٢٦-٣٠سوره فرقان، آيات   .الرُسوُل َيا َربِّ ان َقْوِمي اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا

ر آن روز (روز موعود)، حکومت از آِن خداِى رحمان است. براى منکرين روز د
حسرت   هاى خود را به  ) دست  دشوارى است. روزى است که ستمکار (منکر
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" (موعود قرآن) را پيش گرفته رسولکاش راه "  گويد: "اى  گزد و مى  دندان مى  به
مرا  "کر  ذ"گرفتم. او بعد از ظهور   دوستى نمى  کاش فالنى را به  بودم. واى بر من! اى

" رسولانسان خائن است." "  گمراه کرد (مانع ايمان من شد). شيطان هميشه به
(قرآن را ترک  اند  اى پروردگار! قوم من از قرآن دورى جسته(موعود قرآن) گفت: "

  اند)!"  نموده

ا، کنند، اّما دّقت در معانى آنه  رسول اکرم مى  ظاهر اشاره به  آيات پيش به
ها   . اين نشانهدهد که پيامبر بعدى يعنى موعود قرآن مورد نظر است  نشان مى

  :توان يافت  را در آن آيات مى
اند اين است   آن خبر داده  يکى از رويدادهاى عصر ما که همه پيمبران به •

گيرد و موعوِد   دست مىستين بار، خداوند خود حکومت را بکه براى نخ
صورت ظاهر مستلزم   تحّقق اين وعده بهنشاند.   خود را بر تخت مى
 گذشت زمان است.

آئين تازه يزدان   روز موعود براى منکرين مشکل است، زيرا ايمان به •
مستلزم شهامت و فداکارى است. بيشتر مردمان در زمان ظهور پيامبران، 

شمرند. آيات ديگر قرآن   تر مى  يزدان آسان  جهان را از عشق به  عشق به
 دهند:  دت مىاين حقيقت شها  به

اِع الَى َشْيٍء نُكرٍ  َبْت َقْبلَُهْم َقْوُم ...َيْوَم َيْدُع الد َيُقوُل اْلَكاِفرُوَن َهَذا َيْوٌم َعِسرٌ َكذ
بُوا َعْبَدَنا َوَقالُوا َمْجنُونٌ  ٦و  ٨-٩سوره قمر، آيات   ...نُوٍح َفَكذ  

گويند:   کند...منکرين مى  چيزى نامطلوب دعوت مى  روزى که دعوت کننده به
اين روز سختى است. پيش از آنها "قوم نوح" بندۀ ما (نوح) را دروغ شمردند 

  و گفتند او ديوانه است...
خطاى خود پى برده آرزو   پس از سفر از اين سرا، منکريِن موعود يزدان به •

 ،يعنى موعود قرآن را ،جاى انکار، راه رسول خداکنند که ايکاش ب  مى
 شتافتند.  يارى او مى  گرفتند و به  در پيش مى
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" از اسامى خاص موعود عصر ماست که در سراسر قرآن بکار کر  ذواژه " •

 رفته است:
  ٤٤سوره زخرف، آيه   .انُه لَِذْكرٌ لَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف تُْسالُونَ 

  " توست و براى قوم توست. زود است که مورد سؤال قرار گيريد.کر  ذاو "
دهد که پيامبر ديگرى   کر" نشان مى  مردمان بعد از ظهور "ذگمراه شدن  •

 جز رسول اکرم مورد نظر است.
تحقيق ترجيح ر دهند که بيشتر مردمان تقليد را ب  آيات پيش شهادت مى

جاى پيروى از حکم خدا، از پيشوايان، خويشان، و دوستان دهند. ب  مى
برند و   بزرگ پى مىاين خطاى   کنند. پس از سفر از اين سرا به  پيروى مى

را در زمان زندگى خود در اين  "کر  ذ"خورند که موعود خود   حسرت مى
فهمند که مردمانى که مانع ايمان آنها شدند، از   جهان نشناختند. آنگاه مى

خود   اند، نه انسان. روزى است که منکرين موعود به  نظر خداوند شيطان
  گويند:  مى

" مرا کر  ذگرفتم. او بعد از ظهور "  تى نمىدوس  واى بر من! اى کاش فالنى را به
  انسان خائن است.  کننده) هميشه به  گمراه نمود. شيطان (مردم گمراه

فرستاده جديد يزدان، پس از روبرو شدن با اينهمه انکار و قدر ناشناسى، 
 اى پروردگار!گويد: "  خالق خود مى  آورد و خطاب به  آستان يزدان روى مى  به

جاى اطاعت از " باند!  کتاب آسمانى تو دورى جسته از(مسلمين)  قوم من
  کنند.  حکم تو، از حکم نفس و هوٰى پيروى مى

دهد که آيات   ) نشان مى  " (در آن روزَيْوَمِٔذٍ واژه "ها،   عالوه بر اينهمه نشانه
آينده است، نه گذشته. پس چه "پيامبرى"   سوره فرقان مرتبط به درپيش 

کر"   لقب "ذ  " است که بهکنند؟ چه "پيامبرى  است که مردمان او را انکار مى
حساب   " است که مسلمين را از قوم خود بهشود؟ چه "پيامبرى  ظاهر مى

  کند؟  " است که از دورى مسلمين از قرآن شکوه مىآورد؟ چه "پيامبرى  مى
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العرش اسمعوا ندائى من هذاالذکر...و هو يجلس بالحق علٰى تراب   يا اهل
النّاس اسرار مبدئهم حتّى قد شهدالکّل باّن بارئهم اهلل ليعلم   االرض باذن

العالمين   اهلل الّذى ال اله اّال هو و انه قد کان عبده و باب حجته على  هوالحّق 
  حضرت باب  ١٧جميعًا.

(از آسماِن امِر الهى)  اجازه خدا  " بشنويد...او بهکر  ذاى اهل عالم! نداى مرا از اين "
اين حقيقت شهادت   و به ،تا مردمان اسراِر آغاز و مبدأ خود را دريابند زمين آمده  به

او (موعود) بنده خداست و باِب  ،همتاست  دهند که خالق آنها پروردگار يکتا و بى
  جميع مردم عالم. روِى   هدليل و حّجِت او ب

  سوره طه
َمْن اْعَرَض َعْنُه  َناَك ِمن لُدنا ِذْكًراَكَذِلَك َنُقص َعلَْيَك ِمْن انَباء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آَتيْ 

َوَكَذِلَك ...ِحْمًال  ْوَم اْلِقَياَمةِ َفانُه َيْحِمُل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزًرا َخاِلِديَن ِفيِه َوَساء لَُهْم يَ 
َوَمْن ...َن اْو يُْحِدُث لَُهْم ِذْكرًاانَزْلَناُه قُْرآًنا َعَرِبيا َوَصرْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلُهْم َيتُقو

  .اْعَرَض َعن ِذْكِري َفان لَُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشرُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمى
  ٩٩- ١٠١ , ١١٣ ,١٢٤سوره طه، آيات   
تو   خود به بکنيم. يقينًا از جان  اين چنين اخبار گذشته را براى تو حکايت مى

ايم. هر کس از او رو بگرداند، روز قيامت بارى بر دوش خواهد   " دادهکرى  ذ"
چه بار بدى روز قيامت  (اين منکران) خواهد ماند. )حال(داشت. پيوسته در آن 

عربى نازل نموديم و در آن از انواع   خواهند داشت...اين چنين قرآن را به
کر" را   "ذ(ر شوند در پيش گيرند و متذکّ  ىٰ کر کرديم، شايد آنها راه تقو  هشدارها ذ

 )و سختى(" روى بگرداند زندگانى تنگ کر من  ذ...و هر کس از ")فراموش نکنند
  .گذاريم  مى ياننابينا او را در ميان خواهد داشت و روز رستاخيز

کراهلل العلّى و کان اهلل على کّل   واّن اهلل قد جعل اعظم النعماء فى يومکم هذا ذ
  حضرت باب  ١٨شيئ شهيدًا.

بلندپايه است.  کر خداوند  ذبزرگترين نعمت پروردگار در اين روِز شما، يقين   به
  پروردگار بر همه چيز شاهد است.

  
  کند.  قائم موعود مى  بنابر حديثى در بحاراالنوار، اين آيه اشاره به 
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  سوره مؤمنون
  گويد:  با ما سخن مى کر"  "ذدر سوره مؤمنون نيز خالق ما درباره موعودش 

َماَواُت َواْالْرُض َوَمن  ْهَواءُهْم لََفَسَدِت السا َبَع اْلَحقَتْيَناُهم َولَِو اتَبْل ا ِفيِهن
لُُهْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخْيرٌ َوُهَو َخْيرُ  ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مْعِرُضونَ  اْم َتْسا

  ٧١-٧٣ن، آيات وسوره مؤمن  .َوانَك لََتْدُعوُهْم الَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم  الراِزِقينَ 
هاى آنها پيروى کند،   حّقانيت موعودش) از هوساگر خداوند (براى اثبات 

هاى آنها)   جاى پيروى از هوسساکنان آنها تباه خواهند شد. (ب ها و زمين و  آسمان
" روگردانند. آيا (موعود) از آنها کرشان  ذ" را براى آنها آورديم. اّما آنها از "کر آنها  ذ"

، و ين رزق دهنده استخواهد؟ پاداش پروردگار تو بهتر است و او بهتر  مزدى مى
  .وظيفه تو دعوت مردمان براه راست

  در آيات پيش اين نکات بحث شده:
اند.   خواسته معجزه پيوسته آنها، براى اثبات ادعاىمردمان از پيامبران  •

 العاده همواره مخالف رضاى الهى بوده و هست.  امور خارق  توسل به
حکمت الهى براى " را با علم و کر  ذجاى معجزه، خداونْد پيامبرش "ب •

 آنها فرستاده است. اّما آنها از اين "معجزه بزرگ" روگردانند.
آنها   خواهد. بعکس خداوند به  مزدى نمى مردمانپيامبر يزدان از  •

 راه راست است.  دهد. تنها وظيفه پيامبر هدايت آنها به  پاداش مى
چقدر طرز فکر ما با نقشه و حکمت يزدان متفاوت است! مثًال در زمان 

گفتند: "چرا خدا يک قاتل را   ظهور حضرت موسى بعضى از مردمان مى
گفتند: "چرا يک جوان   پيامبر نموده؟" در زمان ظهور حضرت مسيح مى

گفتند: "چرا   پدر و فقير پيامبر شده؟" در زمان ظهور رسول اکرم مى  بى
سواد را پيامبر نموده؟" در زمان ما هم   خداوند يک صحرانشين بى

ساله را از شهر شيراز  ٢۵چطور ممکن است خداوند يک تاجِر گويند: "  مى
  قائم موعود کند؟"
  گويد:  اين آئين سخن مى  مؤمنين به در بارهن، خداوند ودر پايان سوره مؤمن
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 الراِحِمينَ انُه َكاَن َفِريٌق مِّْن ِعَباِدي َيُقولُوَن َربَنا آَمنا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوانَت َخْيرُ 
  .َفاتَخْذتُُموُهْم ِسْخِريا َحتى انَسْوُكْم ِذْكِري َوُكنتُم مِّْنُهْم َتْضَحُكونَ 

  ١٠٩- ١١٠ن، آيات وسوره مؤمن  
گويند: "پروردگارا! ما ايمان آورديم، ما را   گروهى از بندگان من هستند که مى

آئين   مؤمنين به(ترى." شما آنها   مهربان ،بيامرز و بر ما رحم نما. تو از هر مهربانى
 )کراهلل  ذ(" کر مرا  ذرا مسخره کرديد تا بحّدى که غفلت شما باعث شد که " )جديد

  تمسخر خود ادامه دهيد.  فراموش کنيد و به
ما " "َربَنا آَمنا"گويند:  موعود تازه يزدان، چه کسانى مى  توضيح: جز مؤمنين به

" چه کسى مورد تمسخر کر خدا  ذ، يعنى ""؟ جز فرستاده يزدانايمان آورديم!
  گيرد؟  مردمان قرار مى

کره على الحّق   وانّماالمؤمنون الّذين اليريدون فى انفسهم دون الرّحمن و ذ
  حضرت باب  ١٩حبيبًا.

  خواهند.  " نمىکرش  ذمؤمنين راستين آنانند که براى خود محبوبى جز "رحمان" و "
االکبر بشيئ من دون اهلل فانا نحن قد اخذنا ميثاقه کراهلل   اتقوااهلل و ال تقولوا فى ذ

  حضرت باب  ٢٠عن کل نبّى و اّمته.
 عهد و " چيزى مخالف اراده الهى نگوئيد. ماکر خدا  ذاز خداوند بترسيد و درباره "

  ايم.  ميثاق ظهور او را از هر پيامبرى و هر اّمتى گرفته

  سوره ذاريات
اَتَواَصْوا ِبِه َبْل  َقْبِلِهم مِّن رُسوٍل اال َقالُوا َساِحرٌ اْو َمْجنُونٌ َكَذِلَك َما اَتى الِذيَن ِمن 

ْكَرى َفَتَول َعْنُهْم َفَما انَت ِبَملُومٍ  ُهْم َقْوٌم َطاُغونَ  ... َتنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ  َوَذكِّْر َفان الذِّ
ِّلِذيَن َكَفرُوا ِمن َيْوِمِهُم الِذي    ۵٢- ۵۵ ,٦٠سوره ذاريات، آيات   .يُوَعُدونَ َفَوْيٌل ل

  
  "اند. پيروان هر يک   ظهور دو موعود عصر ما مژده داده  پيامبران پيشين همه به ."عهد و ميثاق گرفتن

عهد خود   پيامبر موعود را بپذيرند، واّال بهحقانيت آئين خود، متعهدند که   از آن پيامبران با اقرار به
  اند.  وفا ننموده

   يعنى ذکرىٰ " يکسان است، اما تلفظ و معانى آنها کمى متفاوت است. "ذکري" و "ذکرىٰ " حروِف "
 .ذکر من" يعنى ذکري" (با تأکيد) "ذکر"
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براى پيشينياِن آنها رسولى نيامد، مگر اينکه گفتند: "جادوگر است يا ديوانه!" آيا 

آنها (مردمان معاصر موعود)   آنها (گذشتگان) اين گفتار را در باره او (موعود) به
اينها خود مردمى اند؟) نه! چنين نيست!   آنها توصيه نموده  اند؟ (به  منتقل نموده

براى  "کر  ذ"گرند. از آنها روى بگردان، بر تو مالمتى نيست. تو تذّکر ده، زيرا   طغيان
را  "روز موعودشان"کسانى که چه بد است سرنوشت مؤمنين سودمند است...

  کنند.  مىانکار 
  آموزند:  ما مىرا ب آيات پيش اين نکات

خود   تازه نبايد شکى بهدر وعده خدا در مورد ظهور موعود تازه و دين  •
 راه دهيم.

 کنند.  مردم زمان ما نيز مانند گذشتگان موعودشان را انکار مى •
اند؟   آيا مردم زمان ما اين طرز فکر و اين رفتار را از گذشتگان آموخته •

هاى پسين منتقل شده؟ نه   نسل  هاى پيشين به  آيا اين فکر از نسل
 انکار ارثى نيست.  چنين نيست. تمايل به

مسلمين تذّکر دهند که ايمان   تنها وظيفه رسول اکرم اين است که به •
 زيان آنهاست.  سود آنها و انکار آن موعود به  کر" به  "ذ به

دهد و ما   ما اخطار مىمودن ما، خداوند در پايان سوره ببراى بيدار ن •
کر"   آموزد که اگر وعدۀ ظهور "ذ  ما مىدارد و ب  را از انکار بر حذر مى

 جاودانگيريم يا انکار کنيم، سرنوشت نامساعدى در جهان  را ناديده
 خواهيم داشت.

  اين آيات را در همين سوره از پيش بررسى کرديم:
يَن لََواِقعٌ  انَما تُوَعُدوَن لََصاِدٌق  َماء َواْالْرِض انُه لََحق ...َوان الدِّ َفَوَربِّ الس.  

  ۵- ٦ ,٢٣سوره ذاريات، آيات   
وعدۀ ظهور دين تحّقق خواهد شما داده شده درست است...  اى که به  وعدهيقين   به

 پروردگار آسمان و زمين سوگند که او (موعود) حّق است.  ...بهيافت
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واّن اهلل قد عرض واليتنا على الّسموات واالرض والجبال فا بين ان يحملنها و 
  حضرت باب  ٢١کراهلل الکبير...  اشفقن منها فحملها االنسان ذ

ها عرضه داشت. آنها از حمل اين   ها و زمين و کوه  پروردگار "واليت" ما را بر آسمان
  " آنرا حمل نمود.کر بزرگ خدا  ذامانت بيم داشتند و سر باز زدند. پس انسان "

ْكرِ    اْهَل الذِّ
  موعودپيروان 

ْكرِ در دو سوره از قرآن، اصطالح " کر" بکار رفته.   " يعنى "پيروان ذاْهَل الذِّ
  منظور از اين اصطالح چيست؟

لُوْا ...َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ امٍة رُسوالً  َوَما اْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك اال ِرَجاًال نوِحي الَْيِهْم َفاْسا
ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ    ٣٦ ,٤٣سوره نحل، آيات   .اْهَل الذِّ

برانگيختيم...کسانى را که پيش از تو فرستاديم مردانى بودند در هر اّمتى پيامبرى 
  " بپرسيد.کر  ذ پيرواندانيد، از "  شد. اگر نمى  آنها وحى مى  که به

" چه کسانى هستند؟ مفسرين مسلمان از تفسير اين اصطالح قرآن کر  اهل ذ"
مسيحيانند.  و يهوديان کر"  ذ "اهل که معتقدند آنها از بسيارى اند.  عاجز مانده

اين تفسير معقول نيست. چطور ممکن است مطلبى را مسلمين ندانند، اّما 
منکرين   منکرين اسالم بدانند؟ اصوًال چرا مسلمين براى حّل مشکلى به

گويند اين آيه خطاب   متوسل شوند؟ گروهى ديگر، از جمله يوسفعلى، مى
ن در مورد از يهوديا مشرکين است که براى شناختن اسالم الزم است  به

حّقانيت اسالم بپرسند. اين نيز غير معقول است. مردمانى که بت پرستند، 
يهوديان اعتنائى داشته باشند تا چه رسد در مورد سنّت   چطور ممکن است به

از آنها —دين و ايمان  يا هر مسئله ديگر مرتبط به—يزدان در ارسال پيمبران
  نظر بخواهند؟
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  حضرت بهاءاهلل  ٢٢؟اشراق فرمودهاز خّفاش مستفسرند که آيا شمس 

توانند   مى جديد آئين  به تنها مؤمنين اين مشکل تنها يک جواب معقول دارد.
  اهى بيشترى از مسلمين داشته باشند.گ  آ

ْكرِ اصطالح "   " در سوره انبياء نيز بکار رفته:اْهَل الذِّ
ِتيِهم مِّن ِذْكٍر من ربِِّهم مْحَدٍث  اْقَتَرَب ِللناِس ِحَسابُُهْم َوُهْم ِفي َغْفلٍَة مْعِرُضونَ  َما َيا

َالِهَيًة قُلُوبُُهْم َواَسروْا النْجَوى الِذيَن َظلَُموْا َهْل َهَذا اال  اال اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعبُونَ 
ْحرَ َوانتُْم تُْبِصرُونَ  تُوَن السِّ َماء َواالْرِض َقاَل َربِّي  َبَشرٌ مِّْثلُُكْم اَفَتا َيْعلَُم اْلَقْوَل ِفي الس

ِميُع اْلَعِليمُ  ِتَنا ِبآَيٍة َكَما  َوُهَو الس َبْل َقالُوْا اْضَغاُث اْحَالٍم َبِل اْفَتَراُه َبْل ُهَو َشاِعرٌ َفلَْيا
لُونَ  وْرِسَل االَفُهْم يُْؤمِ  اْهلَْكَناَها انُونَ َما آَمَنْت َقْبلَُهم مِّن َقْرَيٍة ا  الْرَسْلَنا َقْبلََك اَوَما ا

ْكِر ان ُكنتُْم َال َتْعلَُمونَ  لُوْا اْهَل الذِّ َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا ال  ِرَجاًال نوِحي الَْيِهْم َفاْسا
َعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِدينَ  ُكلُوَن الط   .ْكرُُكْم اَفَال َتْعِقلُونَ لََقْد انَزْلَنا الَْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ذِ ...َيا

  ١-٨ ,١٠سوره انبياء، آيات   

 "کر  ذ"اند. هيچ   "روز حساب" مردم نزديک است، اّما آنها غافلند و روى برتافته
آيد مگر آنکه بعد از شنيدن، آنرا بازيچه گيرند.   اى از جانب پروردگارشان نمى  تازه

گويند: "آيا اين شخص   مىدلهايشان غافل است. اين مردماِن ستمکار در نجوٰى 
پنداريد؟ "او"   بينيد، سحر مى  جز انسانى مثل شماست؟" آيا آنچه با چشم خود مى

گويد: "پروردگارم از آنچه در آسمان و زمين است با خبر است. او شنوا و   ) مى  کر  (ذ
گويند: "او شاعرى بيش نيست واّال مانند پيامبران پيشين   داناست." همچنين مى

  آورد."  اى مى  جزهبراى ما مع
که ساکنان آنها ايمان نياوردند، نابود نموديم. آيا اين  را پيش از آنها، ديارهائى

گيرند) تا ايمان آورند؟ ما پيش از تو نيز مردانى را   مردمان (از گذشته پند مى
کر"   دانيد از "پيروان ذ  اگر نمىشد.   آنها وحى مى  فرستاديم (مانند ساير مردمان) که به

تغذيه داشت. زندگى ابدى هم در   . تِن آنها هم مانند ساير مردمان نياز بهدبپرسي
شما  "کرِ   ذ"اين دنيا نداشتند...ما کتابى (قرآن) براى شما نازل نموديم که در آن از 

  کنيد؟  سخن رفته. آيا تعّقل نمى
  در آيات پيش اين نکات مطرح شده:
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فرا رسيده. (اين روز حساب يا روز قيامت که زمان ظهور موعود است  •
 تفصيل بحث شد.)  هاى پيش به  مطلب در فصل

خبرند. گروهى حتّى بعد از شنيدن اين خبر   اّما مردمان غافل و بى •
 آورند.  بزرگ، ايمان نمى

 اين غفلت و انکار تازگى ندارد. همواره چنين بوده. •
حال   بينند، با اين  مردمان با چشم خود قدرت و عظمت موعود را مى •

گويند: "اينها همه   م خود اطمينان ندارند. با خود مىچش  حتّى به
 سحر و جادو است."

 پندارند.  خوانند يا او را شاعر مى  گروهى ديگر، گفتارش را دروغ مى •
آنچه مردمان از پيامبرشان انتظار دارند، معجزه است. گفتار زيبا و  •

 کند.  معنا آنها را قانع نمى  پر
 پاسخى نداده. جا  اين انتظار بى  خداوند هيچوقت به •
 گيرند؟  مردمان از سنّت يزدان خبر دارند، با اينحال چرا پند نمى •
ها برگزيند و   سنّت يزدان هميشه اين بوده که انسانى مانند ساير انسان •

 بياموزد.او   بهگفتارش را 
" کر  اهل ذاگر در اين مورد شک داريد، از پيروان موعود تازه يعنى " •

 بپرسيد.
بينى نموده. (ظهور موعود در سراسر   " را پيشکر  ذقرآن مجيد، ظهور " •

 کنيد؟  کر شده.) چرا بنابر قانون عقل و خرد قضاوت نمى  آن کتاب ذ
؟  " بپرسندکر  پيروان ذ" يعنى "کر  اهل ذچه مطلبى است که مسلمانان بايد از "

  آموزند:  ما مىين حقايق را در تفسير آيات پيش بتعاليم دو موعود عصر ما ا
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 پروردگار اين بوده که در بين هر اّمتى رسولى بفرستد.سنّت  •
هائى که   انسان—اند مانند ساير مردم  هائى بوده  اين پيامبران انسان •

 شده.  آنها وحى مى  به
 " تکرار شده.کر  ذاسم "  حال هم اين سنّت با ظهور پيامبرى به •
 تا شويد جويا "کر  پيروان ذ" اگر اين مطلب معقول را باور نداريد، از •

آنها شما را قانع کنند که در سنّت ارسال پيامبران هرگز تغيير و تعطيلى 
 نبوده و نخواهد بود.

  کند:  " را در اين آيه روشن مىکر  ذکر نکات فوق، قرآن نقش "  بعد از ذ
ْكَر ِلتَُبيَِّن ِللناِس َما نُزَِّل    .الَْيِهْم َولََعلُهْم َيَتَفكرُونَ ِباْلَبيَِّناِت َوالزبُِر َوانَزْلَنا الَْيَك الذِّ

  ٤٤ سوره نحل، آيه  
تو فرستاديم تا آنچه براى سوِى   به هاى آسمانى  کتاب" را با دالئل روشن و کر  ذما "

  تفّکر پردازند.  مردمان نازل شده، براى آنها توضيح دهد، شايد به
قرآن را آشکار دهد که موعود تازۀ يزدان اسرار   روشنى نشان مى  آيه پيش به

برند و   او بهره مى هاى آسمانى  " از کتابکر  اهل ذکند. پيروانش يعنى "  مى
  سازند.  مشکالت قرآن را براى ديگران از جمله مسلمين روشن مى

لّذكر تأويله ا بالحق...فاسئلوا اهللانا نحن قد نزلنا على عبدنا هذاالكتاب من عند 
  حضرت باب  ٢٣على آياته بحكم الكتاب عليمًا. اهللفانّه قد كان بفضل 

ايم...پس   هبنده خود نازل كرد  هحقيقت اين كتاب آسمانى را ب  هما (خداوند) ب
حکم   و به فضل حقاز " بپرسيد. زيرا او ذكراز " (معانى باطنى آنرا) تفسيرش را

  اين آيات دارد.  هعلم ب کتاب،
  

  شود:  اين صورت بيان مى  زبان امروز ما، آيه پيش به  به  
ْكرَ  َوانَزلَْنا الَْيَك    .ِلتَُبيَِّن ِللناِس َما نُزَِّل الَْيِهْم َولََعلُهْم َيَتَفكرُونَ  ِبالَْبيَِّناِت َوالزبُرِ  الذِّ

  شده. رسول اکرم يک کتاب آوردند، حضرت باب و حضرت ها  کتاب  کِر "  در اين آيات، ذ "
 بهاءاهلل، هر يک کتابهاى متعدد آوردند.
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الِذى اََمَرُهُم اهللُ ِبذِلَک قاَل َو َقولُُه الَحق "فاْسلوا ْکِر َبْعَد اَْهِل الذّ  َو ما َسلُوا َعنْ 
ْکِر َو اتَبُعوا الّساِمرى  ْکِر ِاْن ُکْنتُْم ال َتْعلَُمون" َبْل اَْعَرُضوا َعْن اَْهِل الذِّ اَْهَل الذِّ

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.ِباَْهوأِِهمْ 
امر فرمود. چنين فرمود و سخنش آن   " نپرسيدند، و حال آنکه خداوند بهکر  اهل ذاز "

کر" روى برتافتند   در عوض از "اهل ذ ".کر بپرسيد  دانيد، از اهل ذ  اگر نمىحق است: "
  شدند. "و بنابر ميل و هواى خود پيرو "سامرى

  ٦٩سوره حج، آيه   .اللُه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنتُْم ِفيِه َتْخَتِلُفونَ 
البتّه پروردگار در آنچه اختالف نظر داريد در روز "قيامت" (قيام موعود) در بين 

  .نمايدشما داورى 

  ٩٣سوره يونس، آيه   .ان َربَك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا ِفيِه َيْخَتِلُفونَ 
  .نمايد داورى ميانشان دارند نظر اختالف آنچه هبار در "قيامت" روز پروردگارت البتّه

 الذى َجَعلَهُ يْ ِمْن ُعلَمآُِٔکْم ثُم اْسلُوا اُُموَر د َوال َتْحَتِجبُوا َعّما َسِمْعتُمْ 
ِ
اهللُ  ِنُکْم َعن

َرِة وِن يُ اْلِعْلَم ِمَن اْلعُ  َتتِخُذوا اهللَ َو ال اتُقوا النّاُس  َهاي اَ  اي...راِسخًا فى ِعْلِمه اْلُمَکد
الّسأَِغِة  لَةِ يِ وِن الّسايُ ًا َفاتِخُذوُه ِمَن اْلعُ يّ النْفِس َواْلَجْهِل َجرِ  التى کاَنْت َعْن َجَهةِ 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥...ةِ ي ِة اْلَعْذبِ يَ ِة اْلجارِ يَ الّصافِ 
 اى شما را از ديدن حقيقت باز  ايد، چون پرده  نگذاريد آنچه از علماء خود شنيده

دارد. مسائل دينى را از کسى بپرسيد که پروردگار او را در علمش راسخ 
هاى آلوده و کدر که از   از خدا بترسيد و علم را از چشمه !نموده...اى مردمان

هاى روان و   جانب نفس و نادانى جريان يافته، اخذ نکنيد. آنرا از چشمه
  دست آوريد.  طعم و پاک و شيرين به  خوش

، نه از جويا شويمهر آئينى را بايد از پيروانش  ليل راستىد بنابر حکم خدا،
  گيرند:  منکرانش. اّما مردمان اين حکم را پيوسته ناديده گرفته و مى

أتسئلون اليهود هل کان الرّوح على حّق من اهلل او االصنام هل کان محّمد رسوًال 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦کر اهلل العلّى العظيم.  او مٔال الفرقان ذ

  
  پرستى   گوساله  زمان حضرت موسٰى گوساله طالئى ساخت و مردم را به: ساحرى بود که در سامرى

 معناى فريبنده و گمراه کننده مصطلح گرديده است.  خواند. لذا اين کلمه َمجازًا به
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اهلل) از جانب خداست؟ يا از   پرسيد که حضرت مسيح (روح  از يهوديان مىآيا 

همين قياس) آيا   پرسيد که حضرت محّمد فرستاده خداست؟ (به  مسيحيان مى
  کنيد؟  " بلندپايه و بزرگ خدا، از مسلمين سؤال مىکراهلل  ذدرباره حّقانيت "

  نظر آوريم:شايسته است اين گفتار و اخطار پروردگار را بار ديگر در 
يا ايّهاالمؤمنون ما نزّل اهلل فى الکتاب...اّال ليعلمواالنّاس بالحق اّن الذکر لحق 

الذى  ممن عنداهلل و هواهلل کان بکلشيئ على القديم عليمًا يا اهل االرض فو ربّک
ال اله اّال هو ما ابقى اهلل لنفس بعد الّذکر و هذاالکتاب حّجة...انّى انااهلل ال اله 

انا فاعبدنى واقم الّصلوة للذکر االکبر...فاّن ربّکم اهلل الحّق واّن الّذين تدعون اّال 
من دونه فاولئک اصحاب النّار على العدل...يا اهل االرض اتقوااهلل...فاّن 
الّذکر لحّق بالحّق وانتم وماتدعون من دونه لقد کنتم بحکم الحّق من اهل النّار 

ى الّذکر اّال بيان من الحّق عن اهلل العلّى بديعًا هو فى اّم الکتاب مکتوبًا...وما عل
الّذکر من عنداهلل ليبشرکم بوعده و لينذرکم من نقمته وهوالمسطور فى اّم 
الکتاب...واّن اهلل قد جعل الّذکر خيرًا لکم من انفسکم النفسکم ليتلوا آيات اهلل 

على کل شيئ  عليکم ويزکيکم ويخرجکم من الّظلمات الى النّور وهواهلل کان
  حضرت باب  ٢٧شهيدًا...

اى مؤمنان! خداوند چيزى در کتاب (قرآن)...نازل نفرموده مگر براى اينکه مردمان 
اه گ  آهمه چيز   " حّق است و از جانب خداست. پروردگار هميشه بهکر  ذبدانند که "

  بوده و هست.
ايمان خدا که جز او خدائى نيست! خداوند چيزى جز   اى اهل زمين، سوگند به

حضرت باب) دليل است بر شما. من  آياتباقى نگذارد. و اين کتاب ( "کر  ذ" به
" کر بزرگ  ذپروردگارم، خدائى جز من نيست. پس مرا عبادت کنيد و نماز را براى "

، بنابر دعوتش را نپذيرنديقين پروردگار شما حّق است و کسانى که   پا داريد. بهب
  اند...  حکم عدالت، ساکنان دوزخ

حّق است و از جانب حّق، و اگر جز  "کر  ذ"يقين   اى اهل زمين! از خدا بترسيد...به
ها" جزو ساکنان دورخ ضبط   او را بپذيريد، بنابر حکم حّق نام شما در "مادِر کتاب

مسئوليّتى جز بيان حقيقت از جانب پروردگاِر بلندپايه و بديع  "کر  ذ"شود.   مى
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شما از تحّقق وعده خود خبر خوش   داوند تا به" است از جانب خکرى  ذندارد. او "
ها" (قرآن) ضبط   دهد و از مجازاتش شما را برحذر دارد. نام او در "مادر کتاب

را از بين شما براى خير شما برگزيده تا آيات الهى را براى  "کر  ذ"شده...پروردگار، 
رساند. پروردگار  نور  ها به  ها پاک نمايد و از تاريکى  شما بخواند، شما را از آلودگى
  بر هر چيزى شاهد است...

  حضرت باب  ٢٨ينبغى لکل نفس ان يکون ناطقًا بذکر ربه و ذاکرًا بهذاالذکر.
خاطر کر" را ب  ياد پروردگارش زبان گشايد، و اين "ذ  شايسته است که هر نفسى به

  آورد.
الذى کنتم به شهداهلل انّه الاله اّال هو المهيمن القيّوم و ان هذا هوالقائم الحق 

  حضرت باب  ٢٩توعدون.
شهادت خداوند، خدائى جز خداونِد مهيمن و قيّوم نيست. و اين همان قائِم حق   به

  شما داده شده.  است که وعده ظهورش به
هيچ جنّتى از براى اين خلْق اعلٰى از ظهور من و آيات من نيست. و هيچ نارى 

  حضرت باب  ٣٠من و آيات من نيست.  اشد از احتجاب به

فسوف تجدون اعمالکم عنداهلل فى لوح قد کان من ايدى الّذکر على الحّق 
  حضرت باب  ٣١بالحّق مکتوبًا.

دست   اى که به  زمانى فرا رسد که نامۀ اعمال خود را نزد خدا در صفحه ىزودب
 نگاشته شده بيابيد. "کر  ذ"



 

  
  بخش يازدهم

  راه شناسائى
  پيامبران يزدان

  
  شامل سه فصل:

  ارمغان ايمان چيست .۱
 و در دست کيست؟

  اعتنائى  ىعلل و موجبات ب .۲
 دعوت پيامبران  مردمان به

 اى از "معّماى بزرگ" قرآن  خالصه .۳

و اّال تعرّض  ،حاصل مقصود ،اگر مقبول افتاد .ديبنمائد يآنچه را دارائ
  حضرت بهاءاهلل  ١.باطل

  ٢٩سوره انسان، آيه   .َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمن َشاء اتَخَذ الَى َربِِّه َسِبيًال 
سوى پروردگار   خواهد، راهى به  اى است، تا هر که مى  اين آيات پندنامه

خويش پيش گيرد.



 



 

  
٢٦  

  
  ارمغان ايمان چيست
  و در دست کيست؟

اين فصل از اهميت خاصى برخوردار است، زيرا سهم مهمى از نقش 
رابطه بندگان را با خالقشان، بر اساس آيات آسمانى، بيان آفرينش انسان و 

خداشناسى که هدف از آفرينش " حلقه آفرينشاين " دارد. بدون شناختن  مى
مردمان آنطور  اکثراهميت اين فصل در اين است که  ماست، ممکن نيست.

اهى درست ندارند، و گ  آ يزدان  و عشق به که بايد از رموز و اسرار ايمان
دانند مخالف نقشه   سوء استفاده پيشوايان از دين و ايمان، آنچه مىخاطر ب

  است. آفرينش
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ترين فضل و بخشش يزدان   در آغاز بايد بدانيم که ارمغان ايمان بزرگ
همتا، اغراق ممکن   داشِت اين بخشش يکتا و بى  بندگان است. در بزرگ  به

دريا و ذّره   هها و مواهب جهان در برابر آن چون قطره ب  نيست. جميع نعمت
آفتاب است. زيرا هر راحت و نعمتى را پايانى است، مگر نعمِت ايمان و   به

  بندگان.  عشق و عنايت يزدان به  اميد و اطمينان به
هاى آسمانى، شناسائى و پذيرش و پيروى از   بنابر شهادت يزدان در کتاب

. فرستادگانش، موجب رستگارى و شادمانى ما در جميع عوالم الهى است
حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، پس از زندگانى در اين عالم،  آثاربنابر 
حدود نيست.   ها در انتظار ماست. در آفرينش، هيچ چيزى محدود به  عالم

 شمار است.  هاى الهى نيز بى  همانطور که وجود ما جاودانى است، عالم
 ها و  موجب محروميت از نعمت اين دو فرستاده يزداندعوت   اعتنائى به  بى

. پس اين دعوت در جميع عوالم الهى است ها و مواهب جاودانى  بخشش
ايمان و  را کوچک نشمريد، زيرا مقصود از آفرينش انسان کسب ارمغان

  است. زندگانى جاودانى
 ارمغانجاى تأّسف بسيار است که در اين زمان، اين بخشش بزرگ و اين 

مقدار گشته.   ر و بىقدر در نظر بسيارى از مردمان بخصوص جوانان خوا  گران
در انحطاط دين و ايمان در عصر ما، پيشوايان دين نقش اّول را بر عهده 

بهشت جاودانند، در جميع   ظاهر راهنماى مردمان به  اند. کسانى که به  داشته
مقصود اصلى از   اند و از نيل به  راه نيستى و فنا سوق داده  عصرها آنان را به

  اند.  آفرينش انسان باز داشته
  حضرت عبدالبهاء  ٢لباس علم ظاهر و در فنون جهل ماهر.  به

نام   تصور آيد، به  اى که به  پيشوايان نادان و خودخواه، هر نوع سوء استفاده
خرافات و   اند. آئين پاک يزدان را چنان به  دين و خدا، از پيروان خود نموده
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و  اند، و چنان از حيطه علم و عقل دور داشته، به سياست  تعّصبات آلوده
گر   آئين  به آنرا "اگر زردشت، حضرت شهادت ند که بنابرا  کسب قدرت آميخته
  نمايند، نشناسدش."

  بينى نشناسيش باز  گر که به  بستند بر او برگ و ساز  بس که به
سازد، قدر و مقام آنرا   آئين بهائى، دين را از "برگ و ساز" مبرا مى

يزدان   دهد که عشق به  مى رساند، و نشان  بلندترين مدارج شکوه و عّزت مى  به
خالق کيهان، برترين مدار افتخار و سربلندى انسان و   و تسليم و توّکل به

  ترين سرمايه صلح و يگانگى در جهان است.  بزرگ

  ارمغان ايمان در
  دست خداست

درگاهش تقّرب   آستانش راه نيابد و به  بدون اجازه يزدان، هرگز احدى به
حال   هاى آسمانى تکرار شده، با اين  بنجويد. اين حقيقت بارها در کتا

  اهى ندارند:گ  آمردمان از آن  بيشتر
  ١٠٠سوره يونس، آيه   .اهللما كان لنفس ان تؤمن اّال باذن 

  كسى بدون اجازۀ يزدان، ايمان نياورد.
طرف   تواند نزد من بيايد، مگر اينکه پدرى که مرا فرستاده، او را به  کس نمى  هيچ

  )٤٤، آيه ٦حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   من جذب نمايد...

—بخشش هديه ايمان—کار  حتى پيامبران، بدون اجازه يزدان، از اين
  رسول اکرم است:  عاجزند. اين آيه خطاب به

َه َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو اْعلَُم ِباْلُمْهَتِدينَ    .انَك َال َتْهِدي َمْن اْحَبْبَت َولَِكن الل
  ۵٦سوره قصص، آيه   

توانى هدايت نمائى. هدايت مردمان دست   تو هر که را دوست دارى نمى
  شناسد.  خداست. او بندگانى را که شايسته ايمانند، نيک مى
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ديدن موعود است. فرض  دانستن وعده نيست، راجع به اين فصل راجع به
كنون كنيم عازم شهرى هستيم. اين شهر، وطن موعود است. آياتى كه تا 

هايى كه ما را   ايم، عالمت  ههايى است كه در طى راه ديد  هايم، نشان خوانده
  كنند.  شهر مقصود رهبرى مى  به

  

سفر نيست. هدف ما ديدار معشوق است. چه بسا  سير و اّما هدف ما تنها
معشوق كمترين  رسند، اّما از ديدار جمال و جلوۀ  ىسفر م آخرِ   مسافرانى كه به

آموزند، اّما از زيارت   ىكه وعده را م جويندگانىبرند. چه بسا   ىنصيبى نم
  موعود محرومند.

خوانيم چون پيراهنى است بر تن معشوق.   ىكه از قرآن مهايى   نشانهآيات و 
مقصود ما ديدار معشوق است، نه يافتن پيراهنش. اگر "پيراهن يوسف" را 

  چه فايده؟ بينيم  ا نهو "جمال مبارِک" او ر ديدارش نرسيم بيابيم، اّما به
حكم و حكمت يزدان، معشوق معنوى، صورت زيبايش را از نامحرمان  بربنا

محرمان و  ربايش را تنها به دارد، و جمال سحرآميز و دل  ىپيوسته پنهان م
وق ديدارش از هر راحتى بگذرند و ش  بهكسانى كه   هب—نمايد  ىعاشقانش م

آن جمال، مستلزم  مثاِل   ىب ديدار بهر سختى تن در دهند. دست يافتن به
  است. سرشارعشق جستجو و كوشش و 

فرمايند تا گوش شنوا نيابيم، لب نگشائيم و تا زمين   حضرت بهاءاهلل مى
زار اليق اسرار   بينيم "بذر حکمت" را وديعه نگذاريم. زمين شوره  پاک نه

  در بخشيدن ارمغان ايمان، تعّرض جائز نيست: ٣الهى نيست.
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٤.و اّال تعرّض باطل ،حاصل مقصود ،اگر مقبول افتاد .ديد بنمائيآنچه را دارائ
  حضرت بهاءاهلل  

ذّکروها بالبيان الحسنة و الموعظة البالغة ان کانت متذّکرة  ال تحاربوا مع نفس بل
  حضرت بهاءاهلل  ٥.و اّال فاعرضوا عنها فلها

تذکر دهيد. اگر  حکيمانهمبادا با کسى مبارزه کنيد. بلکه او را با گفتار نيک و اندرز 
  حال خود گذاريد.  سود اوست. در غير اين صورت او را به  تذکر پذير است، به

لسان   هب ،از آن محروم [ديگران] ست که دوِن شماى اشما کلمه و يا جوهر اگر نزد
 ،مقصد حاصل ،اگر قبول شد و اثر نمود .ديشفقت القاء نمائيد و بنمائ محبّت و

شفقت جّذاب قلوب  لسان .گذاريد و در باره او دعا نمائيد نه جفااّال او را باو  و
  حضرت بهاءاهلل  ٦...روح ۀاست و مائد

 ؛اند  آموختههاى" راه را از آيات قرآن بما   ههاى ديگر اين كتاب، "نشان  فصل
اين اسرار،   ه. براى دست يافتن بآموزد  مى اين فصل، اسرار ديدار معشوق را

يزدان   هش اين است: ارمغان گرانقدر ايمان و عشق بترين پرس  نخستين و الزم
توان بدست آورد؟ آيا اين ارمغان تمامًا دست خداست، يا   ىم گونهرا چ

داد  ماجرا و اين هر دوست، نقش ما در اين ما هم هست؟ اگر دسِت  دسِت 
 جويندگان تا برداريم پرده "رمز بزرگ" اين از كه است شايسته چيست؟ ستد و

اهى گ  آسرنوشت جاودانى خود  الهى در برترين هديۀِش از نق راه راستى
نظير نصيب وافر   ىنعمت ب و بزرگ بخشش اين از دارند فرصتى د، و تايابن

  خداست:"ديدار "برند. زيرا مقصود از آفرينش ما 
  دل. آنها خدا را خواهند ديد.  اند مردمان پاک  چه خوشبخت

  )٨، آيه ۵حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

ايم، و از   هعبث زيست  هاين ديدار، عزم جهان اسرار كنيم، ب  هو اگر بدون فوز ب
  ايم.  هبوستان زندگانى جز ناكامى و پشيمانى بار و برى نچيد

يزدان  پرستش از بيشتر مردمان، مصيبت و بال است. عصر ما، عصر سختى و
عشق   هاند، نه ب  عشق چيزها دلخوش  هاند. ب  هپرستش اين جهان روى آورد  هب
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آنها در افزايش است، آئينى  روز شمارۀ  هخدا. اين دسته از مردمان كه روز ب
اند. گروهى ديگر از مردمان،   اند عامل  آنچه مايل  هاند، و ب  هخاّص خود ساخت

ديدار يزدانند، هنوز از ميدان اميد قدم بيرون نگذاشته و  باختۀ شقان دلاكه ع
كه پروردگار مهربان  مردمان يقين دارنداند. اين   هدست از جستجو بر نداشت

هرگز بندگان خود را در سرگردانى ترك ننمايد و بدون يار و ياور نگذارد. اين 
  نگارش يافته. باخته و شكيبا  اين جويندگان دل  هب يارىفصل براى 

من مردِن [روِح] بندگانم را دوست ندارم. پس از راه گمراهى باز گرديد، تا 
  ٣٢، آيه ١٨حزقيال: فصل   د.زندگانى تازه يابي

 [متکبّر] نفوس مستكبره ...ولىدارد كه كّل را هدايت كند  ىخداوند دوست م
  حضرت باب  ٧.عزّ   هعلم وبعضى ب اسِم   هبعضى ب ،شوند  ىنم [هدايت] خود مهتدى

ارد كه كّل با د  مى دوست داشته و و ،خداوند در هر حال غنى بوده از خلق خود
  حضرت باب  ٨.او متصاعد گردندّب در جنّات منتهاى حُ 

بينى حضرت مسيح كه عصر ما   در تفسير پيش كتاب ايقاندر  اهللحضرت بهاء
فرمايند كه اين بال و   ىم عصر "فشار و تنگى" و فالكت و بال است،

اند، اّما   حقيقت ستارسرگردانى مؤمنان است كه خوا  هاشاره ب بزرگ مصيبت
  بها را بدست آورند.  آن ارمغان گرانچه كسى رو آورند و چطور   هندانند ب

اى بوجود   هروز در افزايش است. زيرا در عصر ما دنياى تاز  هاين بال روز ب
و تولّد  ى گوناگونها  ه، تعدد فرقبار  ى مصيبتآمده. يكى از مظاهر اين دنيا

خداست. هر كس براى خود الهى و از سوى   ههاى آسان و كوتاه" ب  ه"را
ساخته است. در هيچ  سب عّزت و نعمت دنياکخدا راهى براى  مذهِب 

اين  حّد عصر ما نبوده. آيا مصيبتى از  ههاى گمراهى ب  هعصر و زمانى، را
عاشق آفتاب باشد، اّما جز تاريكى  انسانىتوان تصّور نمود كه   ىبزرگتر م

  
   :مصيبت بزرگThe Great Tribulation.  
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اى   هتوان تصّور نمود كه جويند  ىتر م  چيزى نيابد؟ آيا باليى از اين سخت
مّدعيان ايمان و  ميانخواستار ديدار خدا و طالب صلح و صفا باشد، اّما در 

  ؟نيابد چيزى ريا و دورويى و تعّصب و دشمنى جز ،دانيز آئين و دين ارانطرفد
گاهى بيشتر از وخامت و شّدت اين بال و مصيبت بزرگ و اين   آبراى 

 آشاميدنِى  آب ساكنيد كهفرسا، فرض كنيد در شهرى   افزا و جان  سرگردانى غم
تنها شما و دوستان شما از اين آلودگى  اّما .شدهكشنده آلوده  زهرهاى  هآن ب

كمال اطمينان و بدون واهمه و نگرانى، آب آلوده را   هد. ديگران بنبا خبر
اين تصّور كه اگر اشكالى در كار بود مسئولين تصفيه آب   هآشامند، ب  ىم
مان حال، خيال اين مردمان راحت و آسوده دادند. در ز  ىآنها اخطار م  هب

نكنند، و چه  يىشما اعتنا  هآنها از آلودگى آب سخن گوييد ب  هاست. و اگر ب
هم زند كه چرا آرامش خيال آنها را باعتراض پردا  هبسا غضبناك شوند و ب

سخت  ا از نوشيدن آب زهرآلود و ناگوارايد. اّما شما و دوستان شم  هزد
ر دورى در ـهـد بهر شـريـاضـران حـگـود و ديـان خـظ جـفـحراى ـد و بـيـرانـنگ

گاهى و اميد در   آجستجوى آب گوارا برويد، شايد راه نجاتى بيابيد. زيرا نور 
روح شما تابان است. اگر شما از اين گروه از تشنگان هستيد، اين فصل را 

دهند   ىان منشاين آب زندگانى را  دّقت بخوانيد، و در آياتى كه سرچشمۀ  هب
تفّكر و تعّقل نماييد. و اگر اشكالى داريد از خدا بخواهيد كه شما را در 

تر است   . زيرا يزدان از هر مهربانى، مهربانبخشديارى  مقصود  رسيدن به
روح ، استوارپروردگار ثابت و   ه. اگر توّكل و عشق شما ب)١۵ آيه اعراف،سوره (

از تعّصب و عشق  پايدار، و قلب شما شما صبرعنايت او اميدوار،   هشما ب
  رهنماى شماست. همواره دنيا پاك و مصّفاست، فضل و رحمت الهى  هب

نمايم.  او مى  هر کس مرا دوست بدارد...من هم او را دوست دارم و خود را به
  )٢١، آيه ١٤يوحنا: فصل انجيل   حضرت مسيح (  

اين مقام شديد، و حق هم   عنايت او موّفق به  حق اقبال نموديد، يعنى به  شما به
  حضرت بهاءاهلل  ٩شما متوّجه.  کمال عنايت به  به
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  حضرت بهاءاهلل  ١٠...صراط البهاء و انه ليهدى من يشاء الى
  پروردگار هر که را بخواهد به "راه بهاء" هدايت نمايد...

  فرمايند:  پس از گفتار پيش مى
  ١١.هدايت باشند براى نفوسى است که فى الحقيقه طالب سبيل اين ذکر و بيان

  يزدان، جويش و کوشش و کاوش است:  نخستين الزمه ايمان و عشق به
 .ختير  ىخت و اشک ميب  خاک مى دنديت کنند که روزى مجنون را ديحکا
روح پاک  لى ازيل ،واى بر تو: گفتند .ميجو  ىلى را ميل :گفت ؟کنى  ىچه م :گفتند

د در جائى يشا ،کوشم  ىطلبش م جا در  همه :گفت؟ کنى  و تو از خاک طلب مى
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.ميبجو

مردمان   چين از بهشت جاودان به  فرمايند، فرشتگاِن گل  حضرت باب مى
بينند که دوست دارند،   نگرند. اگر گلى را بر درختى در گلشن عشق به  مى

  ١٣کنند.  شناسائى موعود و مقصود فائز مى  چينند و به  آنرا مى
جهان در تنوع آن است. يک خانم بهائى مردمان يکسان نيستند. زيبائى 

آئين بهائى ايمان   آمريکائى در شگفتى بود که چرا بعضى از دوستانش به
ارض   بار دّوم براى زيارت به ،ميالدى ١٩٢١آورند. اين خانم در سال   نمى

  حضرت عبدالبهاء چنين گفت:  اقدس رفت و به
ر قرار نگرفتند. وقتى حضور شما رسيدند...اّما تحت تأثي  بعضى از دوستانم به

من اينجا آمدم، کامًال مست و مخمور شدم و تحت تأثيِر عظمت "امراهلل" قرار 
  گرفتم. چرا دوستانم بهائى نشدند؟

اين خانم، حضرت عبدالبهاء مثالى زدند. در اين مثال مردمان   به در پاسخ
  قرار:  چهار گروه تقسيم فرمودند، از اين  را به
اندازند،   داخل باغ مى  ايستند و نگاهى به  اى مى  عّدهدم دروازۀ باغ ملکوت،  •

 شوند.  ولى وارد نمى
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اّما زياد  ،بينند  اش را مى  شوند، زيبايى  دارند و وارد مى  مى ها قدم بر  بعضى •
 روند.  عمق باغ نمى  به

شوند،   مى سرمست ها  گل دالويز بوى کنند و از  بعضى هم دور باغ گردشى مى •
 روند.  بيرون مىبرند و دوباره از همان دروازه   اش لّذت مى  از زيبايى

شوند، از شکوه و جاللى که مشاهده   اى هم هستند که وارد مى  اّما، عّده •
االبد   الى و شوند  مى مست و مخمور شوند که  خود مى  کنند چنان از خود بى  مى

 ١٤مانند.  در باغ ملکوت باقى مى
پرسش روبرو بودند. دو هزار ساْل پيش از عصر ما، مسيحيان با همين 

چهار گروه تقسيم فرمودند. در   حضرت مسيح نيز با مثالى ديگر، مردمان را به
اين مثال، برزگر يا کشاورز، نمادينى از فرستاده الهى، "تخم" نمادينى از 

  گفتار يزدان، و مزرعه يا زمين، نمادينى از قلب انسان است:
راف ـاط  هـا را بـه  مـخـه تـور کـطـنـيـمـت. هـاشـک  م مىـخـاش ت  هـزرعـاورزى در مـشـک

  :پاشيد  مى
  ها آمدند و آنها را خوردند.  از آنها در گذرگاه کشتزار افتادند. پرنده بعضى •
ها، روى آن خاک   بعضى روى خاکى افتادند که زيرش سنگ بود. تخم •

عمق، خيلى زود سبز شدند. اّما وقتى خورشيد سوزان بر آنها تابيد، همه   کم
  از بين رفتند، چون ريشۀ عميقى نداشتند. سوختند و

ها با هم رشد کردند و   ها البالى خارها افتادند. خارها و تخم  بعضى از تخم •
  هاى جوان گياه زير فشار خارها خفه شدند.  ساقه

ها روى خاک خوب افتادند، و از هر تخم سى،   اّما مقدارى از اين تخم •
  دست آمد.  شصت، و حتّى صد تخم ديگر به

  ٤-٩، آيات ١٣انجيل متى، فصل   گوش شنوا داريد، خوب گوش دهيد.اگر 

  :فرمودند تفسير طوراين را بذر و ،مزرعه ،کشاورز داستان مسيح حضرت سپس،
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دهد که مژدۀ   ها بر آن افتادند، قلب کسى را نشان مى  کشتزارى که تخم •
ها   کند. سپس، شيطان تخم  شنود، اّما آنرا درک نمى  ملکوت خداوند را مى

  ربايد.  را از قلب او مى
دهد که تا پيغام خدا را   خاکى که زيرش سنگ بود، دل کسى را نشان مى •

نکرده، در  درک عميقًا پذيرد، اّما چون آنرا  شنود، فورًا با شادى آنرا مى  مى
خاطر ايمانش محض اينکه آزار و اذيّتى ب  دواند و به  اى نمى  دل او ريشه

  دهد.  خود را از دست مىبيند، شور و حرارت و ايمان   مى
دهد که پيغام   زمينى که از خارها پوشيده شده بود ، حالت کسى را نشان مى •

مال، کالم خدا را در او خفه   هاى زندگى و عشق به  شنود، اّما نگرانى  را مى
  کنند...  مى

پيغام خدا گوش   دهد که به  و اّما زمين خوب، قلب کسى را نشان مى •
رساند، و سى، شصت، و حتّى   ديگران نيز مى  فهمد و به  را مىدهد، آن  مى

  ١٩-٢٣، آيات ١٣انجيل متى، فصل   آورند.  آن ايمان مى  صد نفر به

رمز زيبائى آفرينش در تنّوع است. اگر مردمان يکسان بودند، زندگانى معنا و 
. طّراح اختيار و آزادى ماست خاطرجاليى نداشت. تنّوع عالم انسان ب

و انسان را از روز ازل بر دفتر هستى چنين ترسيم  روزگار نقشه آفرينش جهان
  نموده. هرگز در اين نقشه و روند تغيير و تبديلى نبوده و نخواهد بود.

  ٢٣سوره فتح، آيه   .ُسنَة اللِه الِتي َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل َولَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال 
در اين روند  هرگزدگانش) از پيش معيّن شده. روند و سنّت پروردگار (در رابطه با بن
  و سنّت تغيير و تبديلى نخواهى ديد.

آنها   مهربان باشيم، و به—چه مؤمن، چه غير مؤمن—بايد با جمع نوع بشر
نظر احترام بنگريم. غير مؤمنين نيز در تحقق نقشه آفرينش سهمى دارند،   به

نقشه   احترامى به  آنها، بى  احترامى به  افزايند. بى  تنّوع و زيبائى عالم مى  زيرا به
  آفرينش است. کوچک شمردِن آنها، کوچک شمردِن طرح طّراح است.
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خاطر اهميّت گذارند بسيارند. ب  آياتى که هديه ايمان را در دست خدا مى
  چند نمونه ديگر از اين آيات نظر اندازيم:  اين مطلب، الزم است به

و اليحب اهلل ان يذکر من لم يومن باهلل  واهلل يهدى من يشاء الى صراط حق يقين
  حضرت باب  ١٥و آياته واهلل يحب المتقين.

کند. خداوند دوست   راه راست و اطمينان رهبرى مى  پروردگار هر که را بخواهد، به
او و آياتش ايمان ندارند، يادى کند. پروردگار پرهيزکاران را   ندارد از کسانى که به

  دوست دارد.
اريون حضرت مسيح نزد او آمدند و از او پرسيدند: "چرا در اين هنگام، حو

آوريد که درکشان مشکل است؟" آن حضرت   هايى بر زبان مى  هميشه حکايت
شما عطا شده. ديگران از اين   فرمودند: "قدرِت درِک اسراِر ملکوِت الهى تنها به

  ١٠-١١، آيات ١٣انجيل متى، فصل   بخشش سهمى ندارند."

  حضرت باب  ١٦بفضله.اهلل يهدى من يشاء 
  برد.  راه راست مى  ، هر که را بخواهد بهشپروردگار از روى فضل و رحمت
  شوند.  شوند، اّما تعداد کمى انتخاب مى  بسيارى از مردمان دعوت مى

  )١٤، آيه ٢٢حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

  د. من شما را انتخاب كردم.يانتخاب نكرد ]مسيح را[ شما مرا
  ١٦، آيه ١۵ انجيل يوحنا، فصل  

  حضرت بهاءاهلل  ١٧يقّدر لمن يشاء ما يشاء. اهللقل الفضل بيد 

مقّدر  فضل و رحمت در دست خداست. براى هر كس هر چه بخواهد !بگو
  فرمايد.  مى

  ١٨ان ربّک يفتح باب العرفان على وجه من يشاء. انه لهو المدبر الحکيم.
  حضرت بهاءاهلل  

گشايد. پروردگار با   روى هر که بخواهد مى  دِر شناسائى را به ،يقين پروردگارت  به
  تدبير و حکمت است.

ما َكانُوْا ِليُْؤِمنُوْا اال ان َيَشاء اهللُ ...َولَْو انَنا َنزْلَنا الَْيِهُم اْلَمالَِٓٔكَة َوَكلَمُهُم اْلَمْوَتى
  ١١١آيه  سوره انعام،  .َولَـِكن اْكَثرَُهْم َيْجَهلُونَ 
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...ايمان نمايندها با آنها صحبت   آنها بفرستيم، و اگر مرده  بهاگر ما فرشتگان را 
  نادانى معتادند.  آورند، مگر خدا بخواهد. اّما بيشترشان به  نمى

َالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء الَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم  لَى َداِر الس٢۵سوره يونس، آيه   .َواهللُ َيْدُعو ا  
نمايد  اراده را كس هر و كند،  مى دعوت (بغداد) دارالسالم  به را مردمان پروردگار

  برد.  راست مى راه  به

که آنرا "روز قيامت" —حضرت باب در باره زمان ظهور حضرت بهاءاهلل
روز از ديدن و شناختن   فرمايند، چشِم دِل مردمان در آن  مى—نامند  مى

آنها اجازه   نى که خداوند بهمحبوب و مقصودشان، عاجز است، مگر کسا
  ١٩دهد.

  هاى ايمان  نشانه
اقرار و گفتار نيست. الزمه ايمان و نشانه وجود آن،   يزدان، به  عشق و ايمان به

رفتار نيک، گفتار نيک، و پندار نيک است. ايمان راستين بدون صفا و 
يزدان، روح انسان را نپرورد و   پاکى وجدان، ممکن نيست. اگر ايمان به

  در آن نگذارد، تنها سراب است و خواب و خيال. آثارى
ل آب تلخ صافى است که کمال ثَ مَ  َمَثِل شما !باطن کاسته  هظاهر آراسته و ب  هاى ب

احديّه  دست صرّاف ذائقه  هچون ب .در ظاهر مشهود شود لطافت و صفا از آن
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠.ديرا قبول نفرمااز آن اى  قطره ،افتد

و  ،ورت داناـص  هـب. هـتـاسـان کـشـلوبــاز ق...وىـقـو ت ،هـتـم آراسـلـع هـيـلـح  هـر بـاهـظ  هـب
  حضرت عبدالبهاء  ٢١.حقيقت نادان  هب

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.اقوال  هنه ب ،ديارائيب اعمال خود را  هاى برادران ب !بگو

ها؛ در روح انسان   ها جاى دارد، نه بر زبان  يزدان تنها در دل  ايمان و عشق به
  و عبّاده متظاهران و دو رويان. و عّمامه است، نه در پيشانىپنهان 
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[هزار] عمامه بر  لْف اَ  بود، بايد آن شترى که معادلِ   عمامه مى  اگر فضل انسان به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣علم ناس محسوب شود...شود، از اَ   او حمل مى

منارۀ توان يافت، نه در کليساها و منبرها و   خانه جان مى  خدا را در خلوت
آن دست   بهاست که جز خدا کسى به  مسجدها. هديه ايمان چنان گران

  نيابد، و جز او کسى شايستگان را نشناسد.
  حضرت باب  ٢٤خدا داناست که خلوص در چه نفس است و بصيرت در چه نفس.

  منع مردم نااليق از
  کسِب ارمغاِن ايمان

در اعطاى  دهند که  ظاهر نشان مى  آيات پيش و بعضى از آيات ديگر به
وء ـب سـموج اتـن آيـايـمـان، تـبـعـيـض و اسـتـثـنـا در کـار اسـت. ان ايـغـارم

مشابه از چند كتاب آسمانى  اين چند نمونۀ  اند. به  تفاهمات بسيار شده
  توّجه كنيد:

لَُماِت َمن َيَشا اهللُ  َوبُْكٌم ِفي الظ بُوْا ِبآَياِتَنا ُصم ِذيَن َكذَيْجَعلُْه َوال  يُْضِللُْه َوَمن َيَشا
  ٣٩سوره انعام، آيه   .َعلَى ِصَراٍط مْسَتِقيٍم 
تاريكى.  اند، و غرق در كنند، كر و الل هاى ما را انكار مى كسانى كه نشانه

  .برد راه راست مى كند و هر كه را بخواهد به پروردگار هر كه را بخواهد گمراه مى
هايشان را سخت كرده، تا نتوانند با  ر و قلبهايشان را كو (پروردگار) چشم
من رو آورند، تا آنها را شفا دهم.  بينند، با قلبشان بفهمند، و به چشمانشان به

  )٤٠، آيه ١٢انجيل يوحنا، فصل حضرت مسيح (  
  ٨٨سوره نساء، آيه   .اتُِريُدوَن ان َتْهُدوْا َمْن اَضل اهللُ

  راه بياوريد؟  کرده، به خواهيد کسى را که خدا گمراه  آيا مى
و كان الجمال عن اعينهم مستورًا، و انّهم لو يشهدون ال يشهدون كذلك خلقناهم 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥صّما من غير بصر و جعلناهم بكما على ارض الذل محشورًا.
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تماشا كنند،  اگر چشم آنها (منكران) پنهان است. و جمال يزدان از زيبايى
آنها را كر و كور و الل آفريديم تا در خوارى و ذلّت، روزگار بينند. اينطور ما   نمى

  سپرى كنند.
    .َما َكاَن ِلَنْفٍس ان تُْؤِمَن اال ِباْذِن اهللِ َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعلَى الِذيَن َال َيْعِقلُونَ 

  ١٠٠سوره يونس، آيه   
بر روح كسانى كه تواند ايمان بياورد. پروردگار  كسى بدون اجازه پروردگار نمى

  گذارد. كنند پرده مى تعّقل و تفّكر نمى

توان   تر نمى  در وصف يزدان و رابطه خالق با بندگان، گفتارى از اين جامع
  يافت:

  ٢٦.َعلى نُْوٍر َفْوَق ُكلِّ نُْورٍ  اْخَفْيُت اْنواَر َجماِلْي ِلَيُكْوَن ظاِهرُُه ُظْلَمًة َوباِطنُُه نُْوًرا
  حضرت بهاءاهلل  

نور و   راند  باطن نور  ظاهر تاريک نمايد، اّما به  پرتو جمالم را پنهان داشتم تا به
  بتابد. ىتر از هر نور  روشن

كند،   مى گمراه بخواهد را كه "هر پروردگار چرا چيست؟ يشپ آيات از مقصود
جمالش را از  چرا خداوند ؟"برد  راه راست مى  و هر كه را بخواهد به

چنين آياتى نتيجه  بسيارى از مؤمنان از مطالعۀ دارد؟  نامحرمان پنهان مى
اند كه اهداء ارمغان ايمان بر "تبعيض" و "استثنا" متّكى است. خدا  گرفته

بخشد! بعضى ديگر از مؤمنان  "دوستانش" مى بها را تنها به آن گوهر گران
اين  اند كه ايمان امرى است تصادفى. در گرفتن يا دست يافتن به پنداشته

اين   پاسخ به شود. ما مانند، بخت نيك بايد يار و ياور  ر يكتا و بىگوه
  توان يافت.  ها را با بررسِى "شرايط و لوازِم شناسائِى پيامبران" مى  پرسش

  شرايط و لوازمِ 
  شناسائى پيامبران

يزدان و شناختن موعود زمان،   هدهد كه ايمان ب  ىآثار آسمانى نشان م مطالعۀ
استثنا و تبعيض. آنچه دست خداست  نه نتيجۀنه محصول تصادف است، 
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قوانينى است كه بنابر اصول حكمت و عدالت آفريده است. همه محكوم 
اى در   هذرّ  ،فرمايند  ىم اهللحضرت بهاءاند و از آنها تجاوز نتوانند.  اين قوانين

حضرت باب نيز  ٢٧اجازۀ پروردگار.  هكند مگر ب  مىها و زمين حركت ن  آسمان
  فرمايند:  ىهمين مضمون م  هبيانى ب

  ٢٨كّل عباد له و كّل بامره قائمون.
  همه بندگان او هستند و همه تابع حكم و امر او.

خداست، بر ما واجب  قوانينى است كه آفريدۀ  هاگر كسب ايمان مرتبط ب
است آنها را بشناسيم و از راهنمايى آفرينندۀ خود برخوردار شويم، زيرا 

هى از اين قوانين الهى است. خوبست حّل اگ  آ  هسرنوشت دائمى ما متّكى ب
ها را از   ىاين مشكل را با مثالى شروع كنيم، زيرا پروردگار بسيارى از دانستن

زمين و گفتار   هاى آسمانى قلب انسان را به  آموزد. كتاب  ىاين راه بما م
رشد دانه يا گياه  اند. الزمۀ دهنمودانه، حبّه، يا گياه تشبيه  پروردگار را به

  چيست؟ دو عامل آسمانى كه عبارتند از:
  نور •
  باران و •

  و يك عامل زمينى كه عبارت است از:
  زمين مساعد •

  :اند  در عالم معنوى نيز همان عوامل حاكم
  دهد. ىروح ما روشنى م هگفتار الهى كه چون خورشيد ب •
فضل و رحمت الهى كه چون باران از آسمان "امر" و حكمت يزدان  •

  بخشد.  ىبما زندگانى جاودانى م ريزد و ىبر ما فرو م
گاهى و باران فضل و بخشش  نور آ هقلب ما كه مانند خاك نيازمند ب •

 الهى است.
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 در اين گفتار، دو عامل آسمانى را كه منشأ و منبع پرورشِ  اهللحضرت بهاء
  نامند:  مى بخشش" "ابر اند، "خورشيد دانايى" و  ايمان" در قلب انسان "حبّۀ

 بارد و خورشيد دانايى روشنى  اى دوستان...امروز ابر بخشش يزدان مى !بگو
آنچه سزاوار   نمايد...بشنويد گفتار دوست يكتا را و به  خود راه مى  بخشد و به  مى

  ٢٩است رفتار نماييد.

 برند؟ كسانى كه قدرِ   " بهره مىخورشيد دانايى" و "ابر بخششچه كسانى از "
 كسانى چه مردمان اين شناسند.ب" را باران"" و نوردو نعمت آسمانى، يعنى "

  آنهاست. قلب پاکى و صداقت آنها صفت بارزترين و ترين  مهم هستند؟
ِل الَقْوِل اْمِلْك َقْلبًا َجيِّدًا َحَسنًا ُمنيرًا ِلَتْمِلَك ُمْلكًا دأِمًا باِقيًا َيا اْبَن الروحِ  وِفي ا !
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠اَزًال َقِديمًا.

تو اين است: قلبت را پاک، نيکو، و تابناک   روح! نخستين اندرز من به پسراى 
  پايانى. نه و است آغازى که نه آنرا—مقام و مرتبتى رسى که جاودانى است  نما تا به

آيا براى شناسائى خورشيد تابان، دليل و برهان الزم است؟ "آفتاب آمد 
گفتارش چنان آشکار و دليل آفتاب." شوکت و عظمت پروردگار و برترى 

واسطه يا دليل و برهان نيست. بايد "حق را   عيان است که آنرا نيازى به
  حق" بشناسيم:  به

  حضرت بهاءاهلل  ٣١.شناسى  حّق   حّق را به ،انصاف و قلب طاهر هرَ ظْ نَ   به

بذر ايمان آنقدر گرانبهاست که خداوند دوست ندارد کسى آنرا هدر دهد. 
  سخن نگشائيم:  نيابيم، لب به فرمايند، تا گوش شنوا  مى

چنانچه  ،نديابند لب نگشاين حکماى عباد آنانند که تا سمع !اى پسر تراب
 از جان ،جمال معشوق فائز نشود  هنبخشد و عاشق تا ب ساقى تا طلب نبيند ساغر

  
  :نظِر.  به :َنْظَرهِ   به يک نظر انداختن. َنْظَره 
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قلب مبذول داريد و  ۀطيّب هاى حکمت و علم را در ارض  پس بايد حبّه .نخروشد
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢.د نه از ِگليحکمت الهى از ِدل برآ تمستور نمائيد تا سنبال

خوانند و در آن چيزى قابل تمجيد و توّجه   چه بسا مردمانى که قرآن را مى
يابند. اين منقدان جز ايراد و انتقاد از آن منشور آسمانى، سخنى   نمى

ها گفته   ندارند. پيشوايان و علماى مسيحى در رد اسالم و قرآن مجيد سخن
  اند. اين آيه وصِف حاِل اين منکران و منّقدان است:  ها نوشته  کتابو 

ُه اال اْلُمَطهرُونَ  ِفي ِكَتاٍب مْكنُونٍ  انُه لَُقْرآٌن َكِريمٌ  َيَمس بِّ اْلَعالَِمينَ  الَتنِزيٌل مِّن ر.
  ٧٧-٨٠سوره واقعه، آيات   

دالن کسى   هانيان که جز پاکاى است پنهان از جانب پروردگار ج  قرآن کريم نوشته
  آنرا لمس نتواند.

تعصب و تکبر، قرآن را   در بيان يزدان بيانديشيد. کسانى که با قلبى آلوده به
خوانند، حتى از لمس نمودن آن منشور آسمانى عاجزند، تا چه رسد   مى
پنهان در گفتار  هاى معانى و اسراِر آسمانى  درِک رموز آن. فاصلۀ دردانه  به

ه ـشـقـر نـابـبنمنـقّـدان، از زميـن تـا آسـمـان اسـت.  بان وّـصـعـمت ا روِح ـب يـزدان
  بهره است:  آفرينش، چشِم بصيرت اين مردمان از نعمت ديدار بى

  حضرت بهاءاهلل  ٣٣چشم پاک بايد تا بشناسد و زبان پاک بايد تا بستايد.

يرت است که فرمايند، جوينده راستين، چنان بينا و با بص  حضرت بهاءاهلل مى
حضرت باب  ٣٤دهد.  حقيقت را از باطل چون آفتاب از سايه تميز مى

سرّ " از "درياى کثرتبينيم، تا در "  چشم خدا به  فرمايند، بايد خدا را به  مى
  ٣٥" محتجب و محروم نگرديم.وحدت

ميان آمده. فرق آنها   در آيات الهى گاهى سخن از "دانائى و بينائى" به
  چيست؟

  حضرت بهاءاهلل  ٣٦هادِى دانائى است. بينائى، سفير و

  حضرت بهاءاهلل  ٣٧دانائى خرد از بينائى بصر است.
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نظير دارند.   در زندگى روزمره بينديشيد. چه بسا مردمانى که همسرى کم
بينند و قدرش را   دانند، اّما او را آنطور که هست نمى  درباره او مى

شتگان دارند، اّما دانند. چه بسا فرزندانى که مادر و پدرى چون فر  نمى
بينند و   دانند، اّما نمى  اين قدرناشناسان، مىنگرند.   آنها مى  نظِر حقارت به  به

خوانيم. بر همين قياس، چه بسيارند   . اين مردمان را کوردل مىشناسند  نمى
خوانند، مضامين آنها   را مى ايقانيا  بيانيا  انجيليا  قرآنمردمانى که آيات 

  تابد عاجزند.  ديدن پرتوى که از آن آيات مى آموزند، اّما از  را مى
دو چشم تشبيه نمود. يک چشم دست   توان دانائى و بينائى را به  مى

ماست، چشم ديگر دست خدا. آموختن و دانستن دست ماست، ديدن و 
راهنماى چشم فکر است. بدون اين راهنما،  چشم دلشناختن دست خدا. 

  فکر از ديدن و يافتن راه عاجز است.
  حضرت بهاءاهلل  ٣٨.معالَ  دو بصرند از براى هيکل ،نايم بم دانا و عالِ يحک

، براى کسب ارمغان ايمان، حضرت بهاءاهلل سه شرط را الزم آياتدر اين 
  شمرند:  مى

  ٣٩.مظاهر الهيّه شد  ملتجى به و ،و تفّکر نمود ،بايد چشم گشود
 : گشودن چشم دل، بينائىگشودن چشم •
 فکر، دانائىروى بکار بردن ني: تفّکر •
 دعا و طلب يارى از خدا  : توّسل بهالتجاء •

صدق را  ،منشرحه و قلوب منيره و صدور ،و آذان واعيه ،صاحبان ابصار حديده
  حضرت بهاءاهلل  ٤٠.از کذب بشناسند

: چشمان تيزبين. تيزبينى يعنى چيزى را با دقت زياد ابصار حديده •
 نّقاد بهر چيز نگريستن.مورد تحقيق و مطالعه قرار دادن، با فکر و نظر 
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ذهن باز داشتن. بدون مانِع تصّورات و  هاى شنوا.  : گوشآذان واعيه •
 انتظارات، داورى نمودن.

. هاى گشوده  هاى تابناک و قلب  دل: و صدور منشرحه قلوب منيره •
پاک  رياخوش طينت بودن، از تعصب و خودخواهى و دنياپرستى و 

 و مبرا بودن.
آستان پروردگار التجاء   توانا به ى تيز بين وپاک و بينا و فکر دلىهر کس با 
  او بنمايد.  يقين رويش را به  نمايد، به

تابد. اّما تنها "چشم دِل" بينا از اين   جا و بر همه چيز مى  پرتو پروردگار از همه
  انتها برخوردار است.  جلوه و جالِى پر شکوه و زيبا، و اين تالٔلؤ بى

  در تجلّى است از در و ديوار  دارلدچشم بگشا که جلوه 

  اعتنائى  عواقب بى
  دعوت پيامبران  به

بندگان   فرمايند فرستاده يزدان در هر حال به  ، حضرت باب مىبياندر کتاب 
هاى خواستاراِن   خود ناظر است. هرگاه استعداد ظهور خود را در آينه دل

  شناساند:  مى آنها  به را خود جل، و عزّ  ،اجازه پروردگار  بهبيند،   ارمغاِن ايمان به
زيرا که از براى او [پيامبر يزدان] حرکتى و سکونى نبوده و نيست، اّال باهلل عزّ و 

  حضرت باب  ٤١اجازه خداوند عزّ و جل].  جل [مگر به

دهد که ارمغان ايمان تنها در دست خداست.   گفتار پيش بار ديگر نشان مى
اى   يزدان، پيامبران از خود ارادهسوى او. در برابر   همه چيز از اوست و به

دارند. همانطور که در   ندارند، و بدون اجازۀ آفريننده خود، گامى بر نمى
خاطر ند. بک  آغاز اين فصل ديديم، قرآن مجيد نيز اين حقيقت را تأييد مى

  نظر آوريم:  اهميّت اين مطلب شايسته است بار ديگر آن آيه را به
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َه َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو اْعلَُم ِباْلُمْهَتِدينَ انَك َال َتْهِدي َمْن احْ    .َبْبَت َولَِكن الل
  ۵٦سوره قصص، آيه   

توانى هدايت نمائى. هدايت مردمان   تو [اى رسول] هر که را دوست دارى، نمى
  شناسد. دست خداست. او کسانى را که شايسته هديه ايمانند، نيک مى

ظاهر، ما با يک   اين است که اگر چه به آموزند  ما مىدرسى که اين آيات ب
انسان يعنى يک پيامبر سر و کار داريم، در حقيقت با خداى خود روبرو 

دعوت پيامبران،   اعتنائى به  شنويم. بدون شک، بى  هستيم و گفتار او را مى
هاى آسمانى،   آفريننده جهان است. بنابر شهادت همه کتاب  اعتنائى به  بى

ئى، در جهان جاودان بس ناگوار است، و موجب اعتنا  پيامدهاى اين بى
  دورى و جدائى از پروردگار تا زمانى که آنرا پايانى نبوده و نيست.

  هر کس مرا انکار نمايد، کسى را که مرا فرستاده انکار نموده.
  )١٦، آيه ١٠حضرت مسيح (انجيل لوقا، فصل   

فرستاده، محترم هر کس که پسر [مسيح] را محترم نشمارد، پدرى که او را 
  )٢٣، آيه ۵حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   نشمرده.

هر کس به "پسر" ايمان آورد، زندگانى ابدى يابد. اّما هر کس او را رد نمايد، 
  اى ندارد. غضب الهى بر اوست.  از "زندگى" بهره

  )٣٦، آيه ٣حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   
لطف و   کسانى است که به  بعد، از حضرت بهاءاهلل، خطاب به ۀنام  دعوت

خواهد که ارمغان   رحمت يزدان اميد و ايمان ندارند. پروردگار از آنها مى
بندگان چشم   ترين بخشش يزدان به  هدر ندهند، از بزرگ  آزادى و اختيار را به

کمال   هاند، جاِم زندگانى جاودانى را ب  نپوشند، و تا فرصت را از دست نداده
  پذيرند و بنوشند:شوق و اشتياق ب

 سيف عصيان شجره اميد .مأيوس تو مأنوسم و تو از من  همن ب !اى خاک متحرّک
 و من .تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور  هحال ب و در جميع .ترا بريده
 .براى خود پسنديدى منتهى و تو ذلّت بى ،زوال براى تو اختيار نمودم ىعزّت ب

  حضرت بهاءاهلل  ٤٢.کن و فرصت را مگذار آخر تا وقت باقى مانده رجوع
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  گويد  پروردگار چنين مى
هاى بخشش يزدان در  آغاز گفتار، ستايش پروردگار است. اى بندگان! چشمه

يارى دوست يکتا از خاک تيره پاک شويد و   جوش است، از آن بنوشيد تا به
٤٣بگذريد و آهنِگ شهِر جانان نمائيد.د. از جهان يکوى دوست يگانه درآئ به

  حضرت بهاءاهلل  
ار ياو بس چه که ،ديزدانى دور منمائياى بخشش يخود را از در: اى دوستان !بگو
و  ،آب زندگانى ستشد کيبر  .نکه پنهان بود آمده و خوب آمدهآ .ک آمدهينزد

ده يد آنچه در جهان ديبگذار .ديريبگ د ويبگذار .گر فرمان آزادىيبر دست د
آمده آنچه چشم روزگار  .بخشد  ىدست بخشش م د آنچه را کهيريو بگ ،شود  ىم

  حضرت بهاءاهلل  ٤٤!ديبشنو ديبشنو !ديد بشتابيبشتاب !دوستان ىا .دهين ندآ مانند

قلوب بشتابيد، شايد   آفتاب عنايت يزدان مزيّن است، به  بگو! امروز که آسمان به
يک قطره از   اه شويد. امروز کنور عالم بهگ  آسبب و علّت ظهوِر وجود پى بريد و   به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٥اهى معادله ننمايد.گ  آ درياى

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا   اى دوستان! يزداْن مى
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦اه سازد و آزادى بخشد.گ  آرا و بپذيريد آنچه را که بندگان را 

ما خلقتم ...فى کّل عالم من عوالم ربّکم نفعکميرفعکم و يبما ...انّا امرناکم
  حضرت بهاءاهلل  ٤٧.نيالنفسکم بل لخدمة امر اهلل رّب العالم

آنچه موجب ترقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   کنيم...به  ما شما را امر مى
ايد،   خود خلق نشده  پروردگارتان، از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت به

  ايد.  قدم بر عرصه هستى نهاده—پروردگار جهانيان—آئين خداوند  براى خدمت به
گويم. راستگو کسى است که راه راست را ديده...و   راستى مى  اى بندگان! به

اين   اين راه در ميان راهها مانند آفتاب جهانتاب است در ميان ستارگان. هرکه به
  ٤٨مانند.  سخن يکتا خداوند بى راه بوده. اين است  اه نه و بىگ  آراه نرسيده، 

  حضرت بهاءاهلل  

اى) قابل ُحب تو نيست و هر قلبى اليق ُودت   اى محبوب من! هر صدرى (سينه
ظهور جمال   (دوستى تو) نه...طالبان کعبه وصال تا از حدود جالل نگذرند، به
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 شريعه بقا وارد نگردند، و تا قميص  مسرور نگردند، و تا از کأس فنا ننوشند، به
رداِى بلنِد غنا مفتخر نشوند، و تا از درد عشق   فقر در سبيل رضاى تو نپوشند، به

وطن   و تا از وطن ترابى نگذرند، به سر منزل شفا پى نبرند،  مريض نشوند، به
حيات   طلب سرمدى نميرند به [بيابان] و تا در بيداى قدس الهى عروج ننمايند،

 ،نجويندمأوى نيابند بر سماء عزت راه باقى ازلى فائز نشوند، و تا در ارض ذلت 
هاى بُعد و هجر را طى   شهد بقا مرزوق نگردند، و تا باديه  و تا َسِم فراق نچشند به

  ٤٩نشوند. [ساکن] قرب و وصل مستريح [شهرهاى] مصرهاى  نکنند، به
  حضرت بهاءاهلل  

دوست ياد   هپس ب .ياد يزدان پژمرده  و دل بى روان مرده است  تن بى !گاناى بند
خواهش خود   هب دشمن شما چيزهاى شما است که .و از دشمن بپرهيزيد بياميزيد

 ،جان براى ياد جانان است .ايد  آن آلوده  هرا ب ايد و جان  ايد و نگاه داشته  را يافتهآن
٥٠.ياد گمراهان مياالئيد  هرا بآن ،زبان براى گواهى يزدان است .پاکيزه داريد راآن

  حضرت بهاءاهلل  
يمنع انّه على خسران  ال تمنعوا انفسکم عن فضل اهلل و رحمته و َمن قل يا قوم

  حضرت بهاءاهلل  ٥١.عظيم
بگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مداريد. هر کس 

  زيان بزرگى دچار شده.  خود را محروم دارد، به
ر است از شود کل فانى و معدوم خواهد شد...يک کلمۀ او بهت  آنچه مشاهده مى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٢آن فائز گشت.  ثروت عالم...نيکوست حال نفسى که به

هاى مبسوطه را که يد قضا پيچيد و برداشت و ملوک و   چه مقدار از بساط
خاک فرستاد. کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از   را به مملوک هر دو

عدم   ذ کند و بهخرا اآننا شود سطوت ف  عنقريب آنچه مشاهده مى اجل نه؟ پىْ 
و  تاج قبول مزين گردد  عملى فائز شويد که به  جهد نمائيد شايد به...راجع نمايد

  حضرت بهاءاهلل  ٥٣.دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند  به

ام معدوده کسب ين ايدر ا [که] . بر هر نفسى الزمايام مثل برق در مرور است
  بهاءاهللحضرت   ٥٤.ديه نمايۀ باقيمقامات عال

حضرت بهاءاهلل  ٥٥.تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود بر آنچه فوت شود ابدًا



  
٢۷  

  

  اعتنائِى   علل و موجباِت بى
  دعوت پيامبران  مردمان به

  حجاب غفلت و قصور
  فرمايند:  مى کتاب ايقانحضرت بهاءاهلل، در آغاز 

ها   و تضرّعدعاها  مترّصد و منتظر بودند و...ايام قبل شويد که چقدر مردم  ناظر به
از سرادق  ،وزيدن آيد و جمال موعود  نمودند که شايد نسيم رحمت الهيه به  مى

غيب از افق قدرت ظاهر  شمسِ ...قدم گذارد. و چون عرصه ظهور  غيب به
 اعتراضِ  حال قدرى تأّمل نمائيد که سبِب ...نمودند  تکذيب مى جميع ،شد  مى
نمودند که   مى قسمى هم اعتراض  و به ؟ايشان چه بود بعد از طلب و آمالِ  ناس

  حضرت بهاءاهلل  ١عاجز و قاصر است. همه از ذکر آن ،زبان و بيان و تقرير و تحرير
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٧٩٨  

  دهند:  بعد از گفتار پيش، با نقل اين آيه، رسم و روند مردمان را نشان مى
ِتيِهم مِّن رُسوٍل اال َكانُوا ِبِه    ٣٠سوره يس، آيه   .َيْسَتْهِزُؤونَيا َحْسَرًة َعلَى اْلِعَباِد َما َيا
  تمسخر نگيرند!  واى بر بندگان! پيامبرى براى آنان نيامد که او را به

  فرمايند:  پس از ذکر آيه پيش، مى
هم سبب  حال ،آن عباد بود هر چه که در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض

  حضرت بهاءاهلل  ٢اغفال اين عباد شده.

يک بيان   پيامبران پيشين يک  مان را بهسپس داستان اعتراض و اعراض مرد
  اين مقصود:  فرمايند، به  مى

اعراض و اعتراض علماء و جّهال  شايد اين اذکار سبب شود که بعضى از ناس از
  ٣بر ايقان و اطمينانشان بيفزايد. و بلکه ،عصر مضطرب نشوند

کمياب و شمار غير مؤمنين بسيار  در آغاز در جميع اعصار، شمار مؤمنين
فرمايند که در طى   بوده. آغاز ظهور اسالم نيز چنين بود. حضرت باب مى

سپس  ٤امير بود.هوِر رسول اکرم، تنها مؤمن، حضرت هفت ساِل اّوِل ظ
  نمودند. نظر ديگران  به برهان، و دليل  به توّجه بجاىفرمايند، اين منکران   مى

  ۸سوره حديد، آيه   .وَن ِباللِه َوالرُسوُل َيْدُعوُكْم ِلتُْؤِمنُوا ِبَربُِّكمْ َوَما لَُكْم َال تُْؤِمنُ 
ايمان   آوريد؟ او شما را به  اش ايمان نمى  يزدان و فرستاده  شما را چه شده؟ چرا به

  خواند.  پروردگارتان مى  به

پيروان حضرت باب نيز روند و سنّت مردمان پيشين را ادامه دادند. گروهى 
دعوت موعودشان، حضرت بهاءاهلل، پاسخ ندادند. حضرت باب   آنها بهاز 

فرمايند که در درياِى کتاِب آسمانى   ماهيانى تشبيه مى  اين منکران را به
اند، اّما از وجود آن دريا سؤال   شناورند و از آن زندگى يافته  —  بيان—ايشان
فرمايند   مى ٦.دانند  اين گونه پيروان را در ايمان خود صادق نمى ٥کنند.  مى

  
  اعتنائى)  : چشم برهم زدن، ناديده گرفتن، (بىاغماض  
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ذکر خدا مشغولند" در   هستند که "هر شب تا صبح به در ميان مؤمنان کسانى

طلوع است، اّما آنها   حالى که آفتاب حقيقت در آسمان ظهور نزديک به
اند. و اگر کسى آيات آئين نوين را بر   هنوز از سِر سجاده خود حرکت ننموده

اين   سپس خطاب به باز مدار!" ذکر خدا"مرا از  :گويند  آنها بخواند، مى
ايد،   پرده غفلت و انکار جاى گرفته  در پس که  فرمايند، اى کسانى  مردمان مى

شما  را در روح ذکرآوريد، اّما از کسى که اين   را بر زبان مى ذکر خداشما 
  ٧خبريد!  متجلّى ساخته، غافل و بى

همين صورت،   را به دستوراندر اين گفتار، خداوند پيشوايان زردشتى يعنى 
  دهد:  مورد خطاب قرار مى

  حضرت بهاءاهلل  ٨!در گريز اسم من عزيزيد و از من  هب !اى دستوران !بگو

انديشان خود انس گيرند و از دگرانديشان   مردمان تمايل دارند که تنها با هم
ـد، رنـب  ىـذت مـن لـدي  ىـبديـن از مـعـاشـرت بـا مـردم   ىـردم بـد. مـنـويـراز جـتـاح

ان ـمـلـمسفـکـر،   روشـن بـا مـسـلـمـان فـکـر  روشـن انـمـلـسـممـسـيـحـى بـا مـسـيـحـى، 
زب. اين ـاء آن حـزبى با اعضــ، طرفداران هر حمـتـعـصـبان ـمـلـبا مسمتـعـصـب 

تمايل، مردمان را از معاشرت با دگرانديشان و آموختن افکار و عقايد ديگران 
  دارد.  باز مى

زيرا  .نشود ل پژمرده مشغولگُ   هرده جز بمُ  و دلِ  ،جمال باقى نشناسد، ىچشم فان
  حضرت بهاءاهلل  ٩.رديخود انس گ جنس  هد و بيقرين خود را جو ،که هر قرينى

  حضرت بهاءاهلل  ١٠ِقَدم نرسد، و فنا از بقا احتراز جويد.  َعَدم به

و پيروى از پيامبران جديد يزدان، تقليد   اعتنائى مردمان به  يک سبب مهم بى
  ديگران، خاّصه پيشوايان بوده:

  ١١گردند.  اتّباِع [پيروى] بعضى، داخل نار [دوزخ] مى  در هر ظهور، بعضى به
  حضرت باب  
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٨٠٠  

يقدَر أن يُقبَل الى هذا الوجه الّدّرى  قل من لن يطّهَر قلبه عن حجبات التّقليد لن
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.الرفيع

اين چهره   ليد پاک و منّزه نسازد، هرگز نتواند بههاى تق  بگو! هر کس دلش را از پرده
  درخشان و رفيع روى آورد.

دادگاه   بهست. اگر کسى از کسى شکايتى دارد، جاى شگفتى بسيار ا
برهان تخّصص دارند،  اقامۀ دليل ورود. وکالئى که در قانون و بيان و   مى

نهايت مهارت ايستند و در   پس از تحقيق و تفّحِص بسيار در برابر قاضى مى
ها   ، ساعتماهر استکنند. قاضى که در فّن قضاوت   از موّکل خود دفاع مى

دهد، و پس از تأّمل و تفّکر بسيار رأى   سخنان آنان گوش مى  و شايد روزها به
ترين قضاوت زندگانى خود که سرنوشت   دهد. اّما بيشتر مردمان، در مهم  مى

کوشش و کاوش، بر اساس  آن بسته است، بدون کمترين  جاودانى آنها به
توان امرى   تر مى  پردازند! آيا از اين شگفت  داورى مى  ها، به  شايعات و شنيده

  تصّور نمود؟
بگو! اى داراى بصر! ناديده مگو و نارسيده گواهى مده. راه پيدا و روشن است. 

  حضرت بهاءاهلل  ١٣بين و برو...  به

زان معرفت يعاِلم و جاهل م افعال عباد را از اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و
سر منزل بقا نرسد و از جام قُرب و رضا   به...هرگز ،قرار دهد حّق و اولياى او
  حضرت بهاءاهلل  ١٤مرزوق نگردد.

خاطر آنچه از دارند که مردمان ب  در اين گفتار، حضرت مسيح اظهار مى
  اجدادشان شنيده بودند، قصد شهادت ايشان را داشتند:

 جائى براى گفتار من نيست تانمرا بکشيد براى اينکه در دلايد که   شما آماده
  دهيد.  ايد انجام مى  ...شما آنچه از پدرتان شنيده

  )٣٧-٣٨، آيات ٨حضرت مسيح (انجيل يوحنا: فصل   
احکام قرآن عاملند، اّما از   فرمايند، چه بسا مردمانى که به  حضرت باب مى

خوانند، اّما   کتاِب آسمانى را مى. آن اند  نبردهاى   ميوه درخت زندگانى بهره
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گفتار آن موعود، مؤمن بنابر  ١٥خبرند.  از مراد و مقصود الهى غافل و بى

مانند آئينه است، و غيرمؤمن، مانند سنگ. خداوند قادر است که سنگ را 
کار با اراده پروردگار سازگار نيست. زيرا "سنگ" خود   اّما اين ،آئينه نمايد

  فرمايند، در روز ظهور موعود:  بعد مى ١٦.خواسته که "سنگ" بماند
آنچه سبب ايمان مؤمنان گشت، بعينه همان سبب هم از براى او [غير مؤمن] 

  ١٧همان سبب محتجب شد.  بود. وليکن چون محتجب [در پرده] بود، به
  حضرت باب  

خورشيد امر يزدان، و آئين پر شکوهش، همواره درخشنده و تابان است. اّما 
ان، روح پاک و تابناک خود را چنان با ابرهاى اوهام و بسيارى از مردم

  بينند.  نمى جمال و جلوه همه  آن از اثرى کمترين پوشانند که  تصّوراِت خام مى
 از حق .اند  ولکن قوم خود حجاب خود شده ،مثابه آفتاب الئح  هظاهر و ب امر
  حضرت بهاءاهلل  ١٨.ايشان را مؤيّد فرمايد بر رجوع ميطلب  ىم

١٩انوار آفتاب ظهور منّور گشت  هخرق نمود و ب که حجاب را از براى کسى طوبىٰ 

  حضرت بهاءاهلل  
بنابر شهادت يزدان، بعضى از مردمان چنان غافلند و چنان از نظر معنوى 

اهى آنها ديدار رخسار ترسناک گ  آاستعداد که تنها موجب بيدارى و   بى
  جهان جاودان است: ناپذير جدائى از يزدان در  يعنى درد پايان ،دوزخ

َولَْو َجاءْتُهْم ُكل آَيٍة َحتى َيَرُوْا  ان الِذيَن َحقْت َعلَْيِهْم َكِلَمُت َربَِّك َال يُْؤِمنُونَ 
  ۹٦-۹۷ اتسوره يونس، آي  اْلَعَذاَب االِليَم.

يابد، هر نشانه و دليلى   آنان که گفتار پروردگارت بر خالف ميلشان تحقق مى
  .بينند  آورند تا هنگامى که عذاب دردناک (دوزخ) را به  ايمان نمىبينند   به

ميل اکثر مسلمانان است. اين ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم بر خالف 
يعنى "خاتم" يا "ُمهر" در روح مؤمنان  ،متداول، تنها بخاطر يک واژه ميل
  اى عميق يافته.  ريشه

  
  ...چه خوشبخت و کامرواست کسى 
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بارها آفتاِب زيبائِى پروردگار فرمايند که   حضرت بهاءاهلل شخصى را ذکر مى
فى کل حين اشرق اش، حضرت بهاءاهلل، بر او طالع شده بود "  از افق فرستاده

ارمغان ايمان   با اينحال، نه تنها به ٢٠"عليه شمس الجمال من افق االجالل.
  مخالفت با آن موعود برخاست.  دست نيافت، بلکه به

ز مردمان چنان از تعّصب دهد كه روح بعضى ا  ىيكى از آيات قرآن نشان م
كنده است كه ديدن يا شنيدِن گفتار پروردگار،   و دروغ و دشمنى و حسادت آ

  :افزايد  مىنفرت و دشمنى آنها بر مانند وزيدن باد بر آتش، 
  اما الِذيَن ِفي قُلُوِبِهم مَرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا الَى ِرْجِسِهْم َوَماتُوْا َوُهْم َكاِفرُوَن.

  ۱۲۵سوره توبه، آيه   
بيمارى و تيرگى   بهدارند، گفتار پروردگار،  در دل "غرض و مرض"مردمانى كه 

  شوند.  ىايمان تسليم مرگ م  ى. اين بيماران سرانجام بافزايد  مى شانروح

حتى  ارمغان ايمان را چنان مقام و مرتبتى است کههمانطور که ديديم، 
داور دادگستر،  ٢١نيستند.بخشيدن آن   قادر بهپيامبران بدون اجازه يزدان، 

همتا باز داشته و   همواره ناشايستگان را از اين احسان و بخشش يکتا و بى
  دارد.  مى

اند و  ظاهر شده که از امواج بحر رحمت محروم مانده چه کفران از عباد...بار الها
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.اند اشراقات انوار آفتاب ظهور ممنوع گشته از

ايشان را از مالِک ايجاد منع نموده. واّال...فضل عميمش عالم  ،عباد اعماِل خودِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣را فرا گرفته...

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤ت باز داشتى؟يچه ناسپاسى از عبادت ظاهر که کّل را از شناسائ

يقين دست خدا کوتاه نيست که آنها را نجات بخشد...رفتار زشت شما، شما   به
  ساخته. گناهان شما، چهره يزدان را از شما...پنهان داشته...را از خدا جدا 

  ١-٢، آيات ۵٩اشعياى نبى: فصل   

جهان آمد، اّما مردمان تاريکى را دوست داشتند، زيرا رفتارشان ناپسند   نور به
  )١٩، آيه ٣انجيل يوحنا: فصل   حضرت مسيح (  بود.



    دعوت پيامبران  اعتنائِى مردمان به  : علل و موجباِت بى٢۷فصل   ٨٠٣
و از  تر  ى رقيقعجب است از نفوسى که گوش را از گفتارى که از نسيم سحر

  ٢٥دانا و بينا چون کيميا ناياب است....اند  تر است، منع نموده  روح لطيف
  حضرت بهاءاهلل  

  گويد:  در وصف مردم عصر ما، کتاب مقّدس يهوديان چنين مى
خاطر   هوار ب  دين آنها چيزى جز افکار و تصورات مردم نيست که طوطى

  خواهند داد...سپرند...صاحبان عقل، عقلشان را از دست   مى
  ١١-١٤، آيات ٢٩فصل  :اشعياى نبى  

خود  مقرّ   هعنقريب باد اجل هر يک را ب...از براى نفوس غافله صد هزار افسوس
٢٦.خود رجوع نمودند مقام  هستند و غافل بيغافل آمدند و غافل ز. راجع نمايد

  حضرت بهاءاهلل  

دهند.   مى خبر موعودشان قائم  به مسلمين ناهنجارِ  بسيارى از احاديث از رفتار
  فرمايند:  از جمله در تفسير يکى از آيات قرآن، امام محمد باقر چنين مى

. قال اختلفوا کما )١١٠(سوره هود، آيه "و لقد اتينا موسى الکتاب فاختلف فيه" 
اختلف هذه االمة فى الکتاب و سيختلفون فى الکتاب الذى مع القائم الذى 

  ٢٧ثير.يأتينهم به حتى ينکره ناس ک
(سوره هود، آيه موسى کتاب داديم، اّما در آنچه بيان فرمود، اختالف ورزيدند"   "ما به
که اين اّمت (اسالم) نيز درباره   طورى. آنگاه حضرت امام فرمودند: همان)١١٠

اختالف   آورد نيز به  که در کتابى که قائم مى اکتاب (قرآن) اختالف نظر دارند. زود
  بسيارى او را انکار کنند.حّدى که   پردازند، به

دان تسليم و يم [سواراِن] فوارسِ  همين رّد و سّب و لعن اهل ارض بر اين
زيرا ...است. [حضرت باب] حّقيت ايشان اعظم دليل و اکبر حّجت بر ،انقطاع

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨.اند داده خبر...واقع شده، از قبل که جميع آنچه

"ساعت  دِن يدهد، سپس از رس  ى"ذكر" را م آمدِن  وسف در ابتدا مژدۀيسوره 
  دهد:  ىخبر ماهى مردمان گ  آو ناظهور" 
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اَعُة َبْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعرُونَ  ِتَيُهُم الس ِتَيُهْم َغاِشَيٌة مِّْن َعَذاِب اهللِ اْو َتا ِمنُوْا ان َتا   .اَفا
  ١٠٧سوره يوسف، آيه   

گيرد، يا "ساعت" ناگهان و   ىآنها را فرا م: آيا از اينكه پرده عذاب الهى ١ترجمه 
  كنند؟  ىشود، احساس امنيت م  ىگاهيشان بر آنها وارد م  بدون آ

 عذاب" روح آنها را در خود بگيرد، ۀكنند كه اگر "پرد  ى: آيا فكر م٢ترجمه 
  شوند؟  ىم گاه  آ "ظهور "ساعِت  آمدنِ  از كه كنند  ىم فكر آيا فهمند؟  مى

 ىزندگ موجودِ  ِط يل دارند كه در شرايمردمان تمادهد كه   ىش نشان ميپ ۀيآ
" ظهور ناگهان فرا ل آنها "ساعِت يبر خالف تما ىند. وليت نماياحساس امن

غفلت و انكار آنهاست، روحشان را فرا  ۀجيتعذاب" كه ن رسد و "پردۀ  ىم
  خبرند.  ىبزرگ و پر خطر ب ىدادهايهمه رو نيرد، اّما آنها از ايگ  ىم

كه "خبر بزرگ" را دروغ  ىسرنوشت مردمان  ه"عذاب" در اشاره ب واژه
  آمده است: بسيارى از آياتشمرند، در   ىم

ِبينَ ...َما لَُه ِمن َداِفع ان َعَذاَب َربَِّك لََواِقعٌ  الِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض  َفَوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ِللُْمَكذِّ
  ٧-١٢ اتسوره طور، آي  .َيْلَعبُونَ 

 ىبر كسان ىكس مانع آن نتواند شد...وا چي" پروردگار خواهد آمد و هِب البتّه "عذا
  تصورات خود شوند. قت گردند و سرگرم توهمات ويحق كه در آن روز، منكرِ 

قرآن همه  ىها  ىنيب  شينكه پيا بر اياست گو ىمردم عصر ما شاهد ىزندگان
ت يو امن ىاند. سرگرم  كه غرق در غفلت ىارند مردماني. چه بستحقق يافته

خود باز  ىپروردگار و سرنوشت جاودان  هدار، آنها را از توّجه بيناپا ىايدن
 هرچه ،ىخبر چيورند كه ه  هخود غوط ىن مردمان چنان در آرزوهايداشته. ا
  رهاند.   مىن غفلت خواب از را آنها باشد، آور  ىشاد بزرگ و
  بهاءاهللحضرت   ٢٩ن.يالنباء االعظم واالمم اكثرهم من الغافل ىقد ات

  اند. شتر مردمان غافلي" آمده، اّما بخبر ترينبزرگ"
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  نظر  خرد و کوته  مردم بى

  از ديدگاه يزدان
يعنى کسانى که آزادِى —بين، و دگرانديش  فکر، روشن  مردم خردمند، روشن

دهند، در نظر يزدان بس عزيز   عقيده و وجدان را بر بردگِى تقليد رجحان مى
گفتار حضرت مسيح، مانند نمک، حافظ بنابر و محترمند. اين مردمان، 

فکر، و متعّصب شديدًا در آيات الهى   عکس، مردم کوردل، بىاند. ب  جهان
اند. آيا از مجازاِت دوزخ، سرنوشتى   مورد تحقير و توهين و تهديد قرار گرفته

توان تصّور نمود؟ اين آيات در وصف مردم کوردل و   مىتر   و شومتر   سخت
  ها، و بالهاى عالمند:  ها، ظلم  مردمان سرمنشأ رنج خرد است. اين  بى

لَُهْم قُلُوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم اْعيٌُن ال يُْبِصرُوَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبَها 
 َضلْنَعاِم َبْل ُهْم أَِك َكاالْولَـ١٧٩سوره اعراف، آيه   ...ا  

هائى ناشنوا. اين مردمان   ادراک، ديدگانى نابينا، و گوش  هائى دارند بى  آنها دل
  مانند جانورانند، حتى کمتر از آنها...

م اْلبُْكُم الِذيَن َال َيْعِقلُونَ  ِعنَد اهللِ الص َواب الد َشر ن٢٢سوره انفال، آيه   .ا  
که از کسانى —کر و اللند"  ترين جانوران، نزد يزدان، مردماِن "  شک، پست  بى

  کنند).  کسانى که در امور تعقل نمىاند (  بهره  ارمغان خرد بى

خرد را از اين بيشتر تحقير نمود؟ آيا مردم   فکر و بى  توان مردم بى  آيا مى
  ند؟خرد  خرد آنقدر خرد دارند که بفهمند بى  بى

  فرمايند:  اين مردمان مى  خطاب به
هنگام  ،اه آمدهگ  آ ناىيب .نائى استيب روز ،پناه آمده  جهان !اى کوران !بگو
کوکاران يتا در دفتر ن، کوشش نمائيد ،بخشش در اين روزِ  .بازى است  جان

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠.ديمذکور آئ

  ٧٢اسرائيل، آيه   بنى سوره  .َواَضل َسِبيالً  االِٓخَرِة اْعَمى َفُهَو ِفي َهـِذِه اْعَمى َكاَن ِفي َوَمن
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جاودان نيز نابيناست. چقدر چنين  هرکه در اين دنيا کوردل است، در جهان
  شخصى گمراه (و بدبخت) است!

  نفس خودخواه،
  نظر، و خودبين  کوته

 موجب عاملى يا ر، و خودبين ما، چه کسىنظ  خواه، کوتهدجز نفِس خو
" يعنى نفس اّماره" دهند که  بما اخطار مى کورى ماست؟ آيات الهى

 و نما  دوست دشمن اين از تمايالت خودخواهى ما، بزرگترين دشمن ماست.
  بايد برحذر باشيم: سرسخت

  حضرت بهاءاهلل  ٣١زيّن الشيطان لکم اعمالکم...
  شما زيبا جلوه داد...  شيطان (نفس خودخواه) اعمال شما را به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢.ء اّال انفسکم فاعرفوها يا قوم ايّاکم ان تغفلونالم يکن لکم اعد
مبادا در اين کار  !مردمان! او را بشناسيدتنها دشمن شما، نفس شماست. اى 

  !غفلت ورزيد
خدا از شرّ او و از مکر   برم به  خدا، از لوازِم نفس غفلت است...پناه مى  قسم به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣او...

  حضرت بهاءاهلل  ٣٤ايّاک ان يمنعک نفسک عّما قّدرناه لک.
  دارد.مبادا بگذارى نفست، تو را از آنچه برايت مقّدر شده، باز 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.فسيّةال تصرفوا نقوَد اعماِرکم النّفيسِة فى المشتهياِت النّ 
  هاى نفسانى منمائيد.  سرمايه عمر نفيس خود را صرف خواهش

  لزوم احترام و محبّت
  همه مردمانب

اهى دادن است، نه گ  آخاطر آوريم که وظيفه ما بار ديگر الزم است ب
مقدارند،   نظر در نظر پروردگار خوار و بى  کوتهاگر چه مردم متعّصب و داورى. 
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نظر احترام   بر ماست که با همۀ مردمان با رأفت و محبّت رفتار نمائيم و به

 ايم و تصوير يک طّراِح ماهرِ   آنها بنگريم، زيرا همه بنده يک آفريننده  به
اى نگريستن، کوچک شمردِن نقشۀ طّراِح   بنده  نظر حقارت به  داننده. به

 بخاطردهند،   است. آنچه مردم متعّصب و مقلّد و کوردل انجام مىآفرينش 
  همۀ بندگانش عطا فرموده:  ارمغان آزادى است که پروردگار به

  حضرت باب  ٣٦.كّل عباد له وكّل بامره قائمون
  امِر او برپا و قائمند.  همه بندگان او هستند و همه به

کار. بر ماست که هرگز خود را   حِق داورى با پروردگار است، نه با بنده گنه
گفتار حضرت بهاءاهلل، ما از بنابر بزرگ و ديگران را کوچک نشمريم. زيرا 

کتاب ديگران. در   اه نيستيم، تا چه رسد بهگ  آسرانجام و سرنوشت خود نيز 
  فرمايند:  در وصف جوينده و مؤمن راستين مى ايقان

ان قلم يو بر عاص نمايد.از خاطيان در کمال استيالء در گذرد و طلب مغفرت 
اى بسا عاصى  خاتمه مجهول است. سنزيرا حُ  ،حقارت ننگرد  عفو در کشد و به

 ،شتابد مٔال اعلىٰ   مان موفّق شود و خمر بقا چشد و بهيا جوهر  که در حين موت به
 رانيدرکات ن اسفل  ب شود و بهيع و مؤمن که در وقت ارتقاى روح تقليمط و بسا

  حضرت بهاءاهلل  ٣٧مقرّ يابد. [دوزخ]

ترين تصميم در زندگى انسان است. بيشتر   پذيرش آئين تازه يزدان، بزرگ
چنين کارى دست زنند. از هر دينى که   خود اعتماد ندارند که به  مردمان به

فرمايند، اين   شمرند. حضرت بهاءاهلل مى  باشند، آئين اجدادى را برتر مى
اند، تا   هاى لطيفه  طعام  نيازمند بهمردمان مانند طفل شيرخوارند. در آغاز 

  ٣٨تدريج رشد و پرورش يابند و آماده ايمان شوند.  به
  :، شايددين و مخالف، مدارا نمائيد  فرمايند، با مردِم بى  حضرت باب مى

  
   ُساکنان عالم  :َمَالٔ اعلىٰ سرنوشت ابدى انسان در جهان جاودان.  پاياِن خوب، اشاره به خاتمه: سنح

 جهان جاودان.  رجوع و صعود انسان به ارتقاِى روح:بهشت برين.   باال، اهل ملکوت، اشاره به



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٠٨  

[ايمان] در هر  امکانِ  که زيرا حّق.  به ايمان  به شود، ثمرى از وجود ايشان اخذ
  حضرت باب  ٣٩نفسى هست.

اند که منکراِن آئينشان   در صدها مناجات از خداوند خواستهحضرت بهاءاهلل 
را مورد لطف و احسان قرار دهد و آنان را يارى بخشد تا از بهشت جاودان 

  بهره نمانند:  بى
عرف يا الهى عبادک شمس التى اشرقت عن افق افضالک و تقديرک و ال 

  بهاءاهللحضرت   ٤٠تجعلهم محرومًا عن جنة التى خلقتها باسمک االبهى.
، و انبندگانت بشناس  اى پروردگار! آفتابى که از افق فضل و تقدير تو تابان گشته، به

  نام درخشان و پر شکوه خود آفريدى، محروم مدار.  آنها را از بهشتى که به
  

وصف ممكنات معروف   هدهم كه تو ب  ىالها معبودا مسجودا مقتدرا، شهادت م
لكن م ويعليم اگر چه غافل ىا...نگردىكار موجودات موصوف   اذ  هو ب ىنشو
توئى آن جوادى كه  .بحر علمت متوّجه  هم بيو اگر چه جاهل ،مت متشبّثرَ كَ   هب

باب  .ديو اعراض اهل عالم نعمتت را سّد ننما ،كثرت خطا ترا از عطا باز ندارد
س مزيّن يطراز تقد  هرحمتت كّل را ب ىايشبنمى از در .فضلت الزال مفتوح بوده

 ىا .فائز نمايد ىقيحق ىغنا  هوجود را ب ، و رشحى از بحر جودت تمامِ فرمايد
مت عالم را احاطه نموده و انوار اسم رَ الزال ظهورات كَ  .پرده برمدار ،ستّار

بخش تا  ىاهگ  آع فضلت محروم منما و يعبادت را از بدا .دهياعظمت بر كّل تاب
رحمتت ممكنات  .بشتابندت يده تا بسو ىو شناسائ ،دهند ىتت گواهيّ بر وحدان

از امواج بحر بخششت بحور طلب و  .را اخذ كرده را احاطه نموده و فضلت كلّ 
ُخوِل ِفي ِظلَِّك  ،دونت اليق ذكر نهما ،توئى ىهر چه هست .طمع ظاهر ِبالد الا

توئى سلطان كرم و مالك عطا َوالُمَهْيِمُن َعلَى َمْن ِفي ...َوالُوُروِد ِفي ِبساِطَك 
 َماِء.اال حضرت بهاءاهلل  ٤١ْرِض َوالس  

  
ناتک و نّورت افئدة يّ اظهرت ب اتک ويقل الهى الهى لک الحمد بما انزلت آ

انک اسئلک ببحر فضلک و سمآء يآء بين بضيو المخلص ن بنور عرفانکيالمقرّب
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 و ما کان مخزونا فى علمک و مکنونا فى کنز عصمتک و باللّئآلى جودک

الورى و مالک  ا مولىيالمستورة فى خزائن قلمک االعلى و بانوار وجهک 
ن ين على االقرار و الغافليو المنکر ن على االقباليد المعرضيّ العرش و الثرى ان تؤ

و االنابة لدى باب عفوک و غفرانک انّک انت  على الرّجوع الى شطر رحمتک
  بهاءاهللحضرت   ٤٢.ميم الحکيالعل الغّفار الفّضال التّّواب

  

  نقش پيشوايان مذهبى
بينيم چندان زيبا نيست.   هاى آسمانى مى  تصويرى که از پيشوايان در کتاب

هدايت  بجاىها، پيشوايان در جميع عصرها،   زيرا بنابر شهادت آن کتاب
حکم يا رضايت  بخاطراند. در اين عصر،   مردمان، مانع ايمان آنها شده

ايران، در  ،اين آئين در زادگاه آن  مؤمنين بهنفر از  ٢٠٬٠٠٠آنها، بيش از 
نهايت قساوت کشته شدند. نقش پيشوايان در سرنوشت مردم جهان آنقدر 

  کتاب جداگانه دارد.  وسيع است که نياز به
علماى با تقوى در نظر يزدان بسيار عزيزند و مقام و مرتبتى بس بلند و 

  ارجمند دارند:
 خشون من اهلل بارئهم فى سرهم و جهرهم...و اّن اهلل قد کتب العلم للذين ي
  حضرت باب  ٤٣اولئک هم العلماء عنداهلل...

[عدالِت]  از ظاهر در در باطن و چهگار، اهِل علم کسانى هستند که چه در نزد پرورد
  اند.  خدا بيم دارند...نزد خدا آنها علماى راستين

  
  انگليسى درباره نقش پيشوايان در سرنوشت عالم انسان و شرحى از مباحثات   نگارنده کتابى به

  اين وب سايت:  ام. به  خود درباره رجعت حضرت مسيح، با علماى مسيحى نگاشته
www.TheKnowledgeOfGod.com 

مراجعه  Religious Leaders: A Secret Most Believers Do Not Know :اين کتاب  و به
  نمائيد.
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اند و در کلمه بلٰى   او [موعود] شده  عنداهلل اهل علم نفوسى هستند که عاِلم به
  حضرت بهاءاهلل  ٤٤اند.  توقف ننموده

و  .مان و ايقان ارتقا نموديسماء ا  هب ،نخوانده بود از علم اى  بالل حبشى که کلمه
  حضرت بهاءاهلل  ٤٥.نفاق برخاست  هکه از علماء بود ب ىْ ابَ  عبد اهلل

علماى مذهبى در جميع اعصار موجب تقسيم اديان و جدائِى مردمان 
اند. در آئين بهائى، رسم پيشوا داشتن بکلّى پايان يافته. براى اشاعۀ   شده

  يگانگى ميان مردمان، بايد حس برترى بر ديگران بکلّى از ميان برود:
  ٤٦.ران مشاهده گشتيعالم خراب شد و و ،ان آمديم  هب برترى و بهترى که

  حضرت بهاءاهلل  

کتاب دان پرداختند، در مخالفت با آئين يز  درباره علما و پيشوايانى که به
  فرمايند:  مى ايقان

 ىارند و از قفس ظنونات باطله نجاتيسى بر نفَ نَ ، ن که بجز هواى نفسياين معرض
اى يدن يوم سر از فراش برندارند مگر چون خّفاش ظلمانى در طلب و در ،اند افتهين

 کوشند. هيدان امورات راتيتدب در ل راحت نشوند مگريو در ل ،فانيه کوشند
جان در تالش   اند. روز به ر الهى غافل شدهيتقد ر نفسانى مشغول گشته و ازيتدب  به

  حضرت بهاءاهلل  ٤٧ن اسباب فراش.ييشب در تز معاشند و

دخالت پيشوايان در امور سياسى در جميع اعصار موجب پيامدهاى ناگوار 
يکديگر   به پيکر يک اعضاى چون جهان ما که ساکنان گشته، خاصه در عصر

 رب،ــغ در چــه و شــرق در چــه مـذهـبـى، ــشــوايــانيـپ اـم انـزم در د.ـان  لـصّـتـم
اند. آئين بهائى آنها را از اين کار سخت   بار آورده  مشکالت بسيارى به

  دارد:  برحذر مى
و هر وقت علماى  .است...هيّ امور روحان مواظبت ضه فقهايفه علماء و فريوظ
عناد  رانيفساد برافروخت و ن نائرۀ...رى نمودنديتدب...اسىيدر عالم س  ...دين

  حضرت عبدالبهاء  ٤٨.جهانى را بسوخت
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و  ش نتوانند و از بيگانهيو کاشانه خو ت خانهيانه و تربير النه و آشيکه تدب  ىکسان
  ٤٩...نمايند ت مداخلهيّ امور مملکت و رع در مهامّ  ،خبرند  ىب شيخو

  حضرت عبدالبهاء  
  اند:  سياست منع شدهبهائيان از دخالت در 

نان عموم يسبب راحت و اطم د کهيفراهم آ ىران اسبابيم که از براى ايدواريام
اسى يما را در امور س .جور و اعتساف نماند، ديان آيم  هعدل و انصاف ب ،گردد

عالم آداب و   هو ب ،م و ترقّى جمهورير عموم خواهيخ، نه [دخالتى] مدخلى
 دىيک روح جديم که خدا يکوش  ىشب و روز م .ميکن  ىخدمت م رانيا اخالِق 

ان جلوه يرانيران و ايا ۀيالعاده در بن  اى خارق  هک قوّ يران بدمد تا يا در جسم
  حضرت عبدالبهاء  ٥٠.دينما

تحقيق   اند که به  حضرت بهاءاهلل بارها علماى مذهبى را دعوت فرموده
اعتنائى و   با بى پردازند و در اشاعه آئين يزدان بکوشند. اّما بيشتر آنها جز

  :اند  دعوت ايشان پاسخى نداده  مخالفت، به
  حضرت بهاءاهلل  ٥١اّول من اعرض عنّا ُعلماء أالرض...باعراضهم اعرض العباد.

اعتراض برخاستند، علماء جهان   نخستين کسانى که از ما روگردان شدند و به
  بودند...انکار و اعراض آنها موجب انکار و اعراض بندگان ديگر شد.

 اتّقوا...العلمآء ان انصفوا باهلل ثّم اتوا بما عندکم من الحّجة و البرهان قل يا معشر
هذا يوم  اهلل مالک الوجود اهلل و ال تکونوا من الّذين حّقت عليهم العذاب من لدى

تنوحون على ما فرّطتم  و سيفنى ما ترونه اليوم...هئفيه ينادى بحر العلم و اظهر لئال
  حضرت بهاءاهلل  ٥٢.فى جنب اهلل

از دليل و انصاف بگرويد. سپس آنچه   بگو! اى گروه علما! در برابر امر خدا، به
گونه مردمان مباشيد که عذاِب   برهان نزد شماست بياوريد. از خدا بترسيد و از آن

خداوند، مالک جهان هستى، آنها را در خود گرفت. امروز روزى است که درياى 
که آنچه امروز  اهايش را بر ساحل وجود ريخت...زود  دانش ندا نمود و دردانه

  
  حضرت باب و حضرت   همانطور که در آغاز اين کتاب ذکر شد، صدها نفر از علماى بزرگ به

 گونه علما در اقليّت بوده و هستند.  حال، اين  آوردند، با اينبهاءاهلل ايمان 



  بهاءاهلل در قرآن  
٨١٢  

ناله و نوحه   قصور خود در امر خدا به بخاطرنيستى و فنا رسد، و   کنيد به  مشاهده مى
  پردازيد.

علل گمراه شدن هميشه بوده و خواهد بود. اّما واى بر کسى که باعِث آن 
  )١ه ، آي١٧حضرت مسيح (انجيل لوقا: فصل   شود. ]گمراهى مردمان  [

است، اّما در مورد —پيشوايان آئين زردشت—اين اخطار درباره دستوران
  همۀ پيشوايان از هر آئينى که باشند صادق است:

گمراهند و ...آز نمودار ،ازين بجاى .دور نموده کردار دستوران مردمان را از کردگار
  حضرت بهاءاهلل  ٥٣.دانند  ىم خود را داراى راه

 رگاردپرو شکوه و بزرگى ديدارِ  از که کسانى است. خداشناسى علم، از مقصود
  در فرستادگانش، عاجزند، عالم نيستند:

٥٤ماندند.  نمى پرده] [در محتجب ظهوراهلل از هرآينه بود،  مى آنها در اگر جوهر علم

  حضرت باب  

 مسائلِ  چگونه در غوامضِ  ،اند  هنوز در ظّن و شکّ  علمائى که در مسائل شرعيّه
  حضرت بهاءاهلل  ٥٥؟نمايند  قدسيّه اظهار علم مى کلماِت  اسرارِ  جواهرِ و  الهيّه اصولِ 

براى علما و پيشوايان مذهبى، فتواِى قتل دادن بسى آسان است. حضرت 
شهادت رسيدند. در شهادت   فتواى آنها به  سيّدالشهدا و حضرت باب به

حضرت مسيح نيز سهم مهمى داشتند. رفتار ناهنجار علما و پيشوايان 
حّد اعال رسيده. اين حديث از رسول اکرم در بسيارى   در عصر ما بهمذهبى 

، قسمتى از کتاب ايقاناز مراجع اسالمى تأييد شده. حضرت بهاءاهلل نيز در 
  اند:  آنرا نقل فرموده

سياتى على امتى زمان ال يبقى من القران اال رسمه وال من اال سالم اال اسمه 
مساجدهم عامره وهى خراب من الهدى فقهاء  ،يسمون به وهم ابعد الناس منه

 ٥٦.اء منهم خرجت الفتنة واليهم تعودذالک الزمان شر الفقها تحت ظل السم
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قرآن   به ماند از قرآن جز نوشتارش (و  ت من خواهد آمد که باقى نمىزمانى بر امّ 

مسلمان ناميده  ماند از اسالم مگر اسمش و  باقى نمى شود ) و  اعتنائى نمى
 ،مساجدشان آباد .اند)  بوئى از اسالم نبرده ر حالى که از اسالم دورند (وشوند د  مى

فقهاى آن زمان بدترين  .اى بيش نيست  اصالح مردم ويرانه ولى از نظر هدايت و
سوى خودشان بر   خيزد وبه  فتنه از آنان بر مى .آسمان فقها هستند در زير چتر )  شريرترين(

  .گردد  مى

ح ـيـرجـتراحـت ايـن دنـيـا را بـر نـعـمـت عـقـبـٰى  ى،ـبـذهـاى مـلمـارى از عـيـسـب
  دهند:  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٥٧.اند افتهيذهب مذهبى ن ريو بغ ،اند اخذ نکرده الهى بجز هوىٰ 

  مردم عصر ماست:  اين آيات مرتبط به
َعَفاء ِللِذيَن اْسَتْكَبرُوْا انا ُكنا لَُكْم َتَبًعا َفَهْل  ا ِمْن َعَذاِب اهللِ َفَقاَل الضْغنُوَن َعننتُم ما

.ِمن َشْيٍء َقالُوْا لَْو َهَداَنا اهللُ لََهَدْيَناُكْم َسَواء َعلَْيَنآ اَجِزْعَنا اْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمن مِحيصٍ 
  ٢١سوره ابراهيم، آيه   

"ما پيروان  گويند:  مى (پيشوايان) مردم متکبر  به (پيروان) مردم ضعيف(پس از مرگ) 
توانيد کارى کنيد که ما را از عذاب خدا نجات بخشيد؟" آنها   شما بوديم. مى

دهند: "اگر خداوند ما را هدايت کرده بود، البته ما هم شما را هدايت   جواب مى
) چه بيتابى کنيم چه شکيبا باشيم، فرقى .است کرديم. (حال کار از کار گذشته  مى
  ريزى نيست."کند. ديگر براى ما راه گ  نمى

 پيروان مقلّد و گمراه شده  ِسَمِت نماينده آن پيشوايان، به  سپس "شيطان" به
  گويد:  ، چنين مىآنان

  
  :اصل حديث و ترجمۀ آن عينًا از اين سايت اسالمى نقل شده  

http://www.askquran.ir/showthread.php?p=171401 
  .مراجعه کنيد ۱٦٤، صفحه کتاب ايقان  به



  بهاءاهلل در قرآن  
٨١٤  

ْيَطاُن لَما قُِضَي االْمرُ  َوَقاَل الش  ْخلَْفتُُكْم ان اهللَ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُكْم َفا
َطاٍن اال ان َدَعْوتُُكْم َفاْسَتَجْبتُْم ِلي َفَال َتلُوُموِني َولُوُموْا َوَما َكاَن ِلَي َعلَْيُكم مِّن ُسلْ 

 نتُْم ِبُمْصِرِخيَناْ ِبُمْصِرِخُكْم َوَما اا انُفَسُكم ما.   ٢٢سوره ابراهيم، آيه  
" (وعده يزدان اجرا شد)، شيطان گفت: خداوند امر تحقق يافتهنگامى که "

وعده خود وفا ننمودم. مرا بر شما تسلطى   داد، ولى من بهشما   اى درست به  وعده
مالمت من،  بجاىدعوت شما پرداختم و شما پذيرفتيد. پس   ، جز اينکه بهنبود

توانم از گريه و ناله شما بکاهم، شما هم   خودتان را مالمت کنيد. من نمى
  توانيد از گريه و ناله من بکاهيد.  نمى

در هنگام مرگ و پس از آن، در آيات  منکرين آئين يزدان و ناله گريه
شوند   اه مىگ  آناگهان  ارواح آن منکرانحضرت بهاءاهلل نيز تأييد شده. زيرا 

  اند:  هائى را از دست داده  که چه مواهب و نعمت
  حضرت بهاءاهلل  ٥٨...حين االحتضار يعرفون مافات عنهم و ينوحون و يتضرّعون

شده، ناله و گريه سر  اهگ  آاند   از آنچه از دست داده ، آن ارواحهنگام مرگ
  دهند...  مى

اند که سرنوشت مؤمنان در جهان   هاى آسمانى همه شهادت داده  کتاب
افزاست. ما را   افزا و ترس  عکس فرجام منکران غم  بخش، و به  جاودان شادى

 در اين ماجرا اختيارى نيست. داور دادگستر چنين خواسته و مقّدر داشته.
  اين اخطارها را از جانب پروردگار نبايد ناديده گرفت.

فوق آن  را خوف و اضطراب و وحشتى رو نمايد که [گمراهان] اصحاب ضالل
 يدِ  مان را ازيا باقِى  ِف يلط [شراب] قينيکوست حال نفسى که رح .متصّور نه
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩...ديعنايت و الطاف مالک اديان گرفت و آشام [دست]

  
  " ْمرُ اصطالحدر قرآن مجيد و آيات آسمانى اين آئين در اشاره "امر" تحّقق يافت" (قُِضَي اال (

  تحقق وعده پروردگار در اين عصر بارها بکار رفته.  به
  ُصراخ: ناله و استغاثه نمودن، يارى خواستن.َصريخ ،  
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فرمايند اگر پرده اسرار بر کنار رود، مردم جهان از ديدن   اءاهلل مىحضرت به

  مقامى که براى مؤمنين راستين مقّدر گشته، مدهوش شوند.
تا  مؤمنان راستين انجامدهد که سرنوشت ظالمان و سر  نشان مىبعد گفتار 

  چه حد متفاوت است:
اگر  خدا]  [سوگند به لعمر اهلل .مستور بوده و هست خدا]  [به موت و رجوع اسرار

و بعضى بشأنى مسرور گردند که  ،و حزن هالک شوند ظاهر شود بعضى از خوف
موت از براى موقنين بمثابه  .جالله موت را طلب نمايند در هر آنى از حق جلّ 

 .فرح بخشد و سرور آرد و زندگانى پاينده عطا فرمايد .است وانيَ کأس حَ 
. اند رفان حّق جّل جالله است فائز شدهثمره خلقت که ع  هنفوسى که ب مخصوص

  ٦٠.لعالمينا العلم عند اهلل رّب  .اين مقام را بيانى ديگر و ذکرى ديگر است
  حضرت بهاءاهلل  

و پيروانش، اثبات آزادى ) پيشوايان گمراه  ( گفتگو بين "شيطان" مهمِ  ۀنتيج
دهد که هر فردى بايد با کوشِش خود   انسان است. اين مکالمه نشان مى

موعود را بشناسند، نه با پذيرِش گفتار اين و آن، بخصوص مردمانى که 
دهند.   پيروان اين آئين نسبت داده و مى  به—"ضالّه مضلّه"—خود را صفات

" ناميده فاسق" و در آيات ديگر "شيطاناين مردمان، در آيات پيش "
طلبند که   نويسان و پيشوايانى خودخواه و جاه  اند. بيشتر آنها از گروه رديه  شده
آفتاب جهانتاب را از تابش باز —با تهمت و دروغ—کوشند با دهانشان  مى

  فرمايند:  دارند. حضرت بهاءاهلل اين بيت را در اين موارد نقل مى
  کز حسد پوشند خورشيد تو را  ها  پاره  قصد آن دارند اين ِگل

  
  عن العالمين الّذين توّجهوا الى اهلل و انقطعوا فى حبّهاالکوان من مقامات  لو کشف الغطاء لينصعق من فى.  

 ۱۲۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   
  .مردن براى مؤمنين راستين، مانند جام زندگانى است  
  .علم اين اسرار نزد پروردگار، خالق جهان هستى است  



  بهاءاهلل در قرآن  
٨١٦  

  گويد:  گمراه شده چنين مىپيرو   ه بهگمراه کنند پيشواى در پايان گفتگو،
  ١٤سوره ابراهيم، آيه   .انِّي َكَفْرُت ِبَمآ اْشَرْكتُُموِن ِمن َقْبلُ 

  کنم.  داديد انکار مى  من نسبت مى  يقين آنچه را از قبل در رابطه من با خدا به  به

 ،گذارند  مى اّول صف در ايمان و دين نظر از را بديهى است مردمان پيشوايان
شمارند، بدون آنکه   مى جاودانبهشت   و آنها را ستارگان و راهنمايان خود به

دوزِخ دورى از خالقشان سوق   و بدانند که آنها را به اه باشندگ  آاز درونشان 
  .دهند  مى

سپس خداوند براى ظالمين، يعنى کسانى که موجب انکار ديگران 
آئين نوين، وعده بهشت   و براى مؤمنين به ،شوند، وعده عذابى دردناک  مى

  دهد.  برين مى
اند، اّما از   فرمايند كه بسيارى از مردم عصر ما مشرك  ىحضرت بهاءاهلل م
كنند، و آنرا   ىخود سجده م ت و تصوراتخياال  هب ؛زنند  ىيكتاپرستى دم م

 ،در اين مورد ٦١خوانند.  ىنگرند، و آنرا گل م  ىخار م  هنامند؛ ب  ىحقيقت م
ا ـو بـگـتـفـگ اىـجـبذارد. ـگ  ىـدا مـاى خـود را جـه خـت كـى اسـسـرك كـشـم

اوست،  هاى  خواسته و او نفس كند. شنونده،  مى اش، با خود گفتگو  هآفرينند
  ى اين آيه تفّكر كنيد:ادر معن نه آفرينندۀ او.

 اتَخَذ الََهُه َهَواُه َواَضلُه اللُه َعلَى ِعلٍْم َوَخَتَم 
ِ
َعلَى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل اَفَراْيَت َمن

  ٢٣سوره جاثيه، آيه   َعلَى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللِه اَفَال َتَذكرُوَن.
آيا ديدى كسى را كه ميل و هواى نفس خويش را خداى خود نمود؟ خدا هم علم 

چشمش پرده گذاشت. جز و بر ُمهر  و بر گوش و قلبش ،او را باعث گمراهى او كرد
  گيريد؟  ىهدايت اوست؟ آيا پند نم هخدا چه كسى قادر ب

  آموزد:  ىم بماآيۀ پيش دو درس 
  گمراهى. موجب و است کشر خدا،  هب اتّكاء بدون خود، ميل  هب اتّكاء •
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مردمان،   همساعدت و يارى ب بجاىاگر علم با فروتنى همراه نباشد،  •

 شود.  ىموجب گمراهى آنها م
  :فرمايند  مخاطب مىحضرت بهاءاهلل علماى نااليق را چنين 

د و در باطن ذئب اغنام يدعوى شبانى کن چرا در ظاهر !علم  همعروف ب ىاى جهال
و روشن ى ل ستاره قبل از صبح است که در ظاهر درّ ثَ َمَثل شما مَ ؟ ديا من شده

ديار من  نه ويهاى مد  کاروان و هالکت [گمراهى] اضالل است و در باطن سبِب 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٢.است

  حضرت بهاءاهلل  ٦٣.اند دهيظلم را عدل نام اند و جهل را علم نام گذاشته

  :فرمايند  زبان پارسى سره، چنين مى  ، بهپيشوايان زردشتى  خطاب به
از را ين  بى آواز .ديگرائ وشه  هوشى به  ىد و از بيزياز خواب برخ !اى دستوران !بگو
 امروز مهتر .ديخداوند است رفتار نمائ سزاوار روز آنچه  هد و بيجان بشنو گوش  هب

افت و دوست تازه ين که گفتار دانا را  ىو ِکهتر کس ،اه شدگ  آد و يکسى است که د
 ديبشنو .نائى نموداريدار و آفتاب بياى دانائى پديدر. را در جامه تازه نشناخت

د تا يزه نمائيپاک پاک و ستيخود را از آنچه سزاوار ن نده را وينده پاينداى گو
  حضرت بهاءاهلل  ٦٤.ديدگار شويسته بارگاه آفريشا

غرور سبب گمراهى است. بسيارى از   هآلوده ب آموزد كه علمِ   ىما مبعد ب آيۀ
راضى"  فارسى "از خود اصطالح  هبالند كه ب  ىعلم خود م  هعلما چنان ب

  شوند:  ىم
َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُهم مَِّن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم ما َكانُوا ِبِه َفلَما َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت 

  ٨٣سوره غافر، آيه   .َيْسَتْهِزُؤون
با دليل و برهان نزد آنها (علما و پيشوايان) آمدند، آنها  شانهنگامى كه پيامبران

 حال بودند.)  علمشان، راضى و خوش بخاطر( علم خود راضى و شادمان شدند  هب
(گرفتار مجازات  نمودكردند، (سرانجام) آنها را احاطه   ىاّما آنچه را كه مسخره م

  شدند).
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—علم خود راضى و شادمان شدن" تار و پوِد پردۀ تکبّر و غرور است  "به
الزمه شناسائى يزدان و  دارد.  اى که علما را از ديدن حقيقت باز مى  پرده

  پيامبرانش، خضوع و فروتنى است:
ًدا َوَسبُحوا ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم َال انَما يُ  وا ُسجَذا ُذكِّرُوا ِبَها َخرِذيَن اْؤِمُن ِبآَياِتَنا ال

  ١۵سوره سجده، آيه   .َيْسَتْكِبرُونَ 
ستايش   کنان به  گروند که چون آنها را بشنوند، سجده  آيات ما مى  تنها کسانى به

  اى از تکبّر نيست.  نشانهپروردگارشان زبان گشايند. در آنها 

  نمايد.  آنها مى  آموزد و راه راست را به  مردم فروتن مى  او حقيقت را به
  ٩، آيه ٢۵مزامير: فصل   

  اندازد.  زمين مى  طينت را به  کند و مردم بد  پروردگار مردم خاضع را بلند مى
  ٦، آيه ١٤٧مزامير: فصل   

  حضرت بهاءاهلل  ٦٥و نيست.خانه غيب، راه نبوده   خلوت  از مجلس علم و دانش به

بد، كشيش، يا اسقفى كه وكه هر حاخام، م بر اين باورندبسيارى از مردمان 
لباس فاخر و زيبا پوشيد، و هر آخوندى كه عباى بلند بر تن داشت، نعلين 

هر" يا دانشگاه زپا كرد و عربى آموخت، يا درجه اجتهاد گرفت، و به "اال  به
ؤمنان وفادار و برگزيدگان يزدان است. اين از گروه م ،معقول و منقول رفت

مايه كه پيوسته موجب سقوط ايمان   ىپايه و خيالى خام و ب  ىتصّورى است ب
 ىمردمان و دورى آنها از خدا شده است. چه بسا از فقها و علما و مجتهدين

اى از گوهر گرانقدر ايمان   هذرّ   هاند، اّما ب  كه در علوم زمان سرآمد همگان
اند،   هنياموخت مدرسه در اى  هكلم و چه بسا از مردمان كه و نيابند. دست نيافته

اّما قلبشان چنان صاف و روحشان چنان از پرتو عشق تابان است كه سخن 
  پذيرند.  ىدل و جان م  هشناسند و ب  ىيزدان را آنًا م

صفاى   هاين منوط ب. علم ظاهرى ندارد  هفهم كلمات الهيه...هيچ دخلى ب
  حضرت بهاءاهلل  ٦٦روح است.قلب...و فراغت 
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عصا عمامه و  ايمان را در پيشانى نماز خوانان يا در گروهى از مؤمنان، نشانۀ

يابند. اين مردمان از اين حقيقت غافلند كه عبادت   ىدست آنان م تسبيِح  و
دو رويى و ريا است، نه ايمان  حقيقت و عدالت، نشانۀ  هعارى از عشق ب

در سال  ،جنگ پرداختند  هحسين كه با او بان امام نخدا. بعضى از دشم  هب
  ٦٧خواندند.  ىگرفتند و شب و روز قرآن م  ىسه ماه روزه م

ان ال تعتنواالّذين يّدعون العلم فى انفسهم وال يخافنکم کبر عمائمهم وتحرّک 
يض من هذاالّسحاب المشرق المرتفع العزيز لفالسنتهم وتنعرّهم حين ينکرون ا

  حضرت بهاءاهلل  ٦٨المنير.
هايشان و حرکت   کسانى که اّدعاى علم دارند، اعتنا نکنيد. از بزرگى عّمامه  هب

در حالى که اين فيض و باراِن ابِر "مرتفع و عزيز و منير" را —هايشان  زبانشان و نعره
  مترسيد—منکرند

عراض و ظهوُره بين  من کّل معرض مناٍد لهذا أالمر و به انتشر أمرُ اهلل قل إّن اال
  حضرت بهاءاهلل  ٦٩.العالمين
کند و   يقين روى برتافتن از جانب هر منکرى، نداى اين "امر" را بلند مى  بگو! به

  دهد.  ظهورش را ميان مردمان انتشار مى

گروهى از بزرگترين  ؟توان تصّور نمود  انگيزتر مى  آيا رويدادى از اين شگفت
و عّزت و اين آئين، از هر راحت   ايماِن به بخاطرعلما و فقها و مجتهدين، 

جان پذيرفتند، و سرانجام در کمال اطمينان و   نعمتى گذشتند، هر بالئى را به
عشق و ايمان، جان فداى موعود زمان نمودند. گروهى ديگر از همان علما و 

ترين وظائف خود شمردند.   فقها و مجتهدين، کشتن آن مؤمنين را از الزم
وان اطمينان نمود؟ آنان که ت  کدام دسته از اين دو گروه مى  سبب چه بود؟ به
که در مصدر راحت و   حقيقت از هرچه بود گذشتند، يا آنان  در راه عشق به

  عّزت و نعمت نشستند و فتواى قتل آن عاشقان را نگاشتند؟
 فكرْ  كنده از علم و دانش.  خانۀ ايمان، قلب پاك و پر از عشق است، نه مغِز آ

و  ودگى گرايد، قدرت و كثرتآل  هنماست، نه مقصوِد راه. اگر قلب ب  هرا
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ايمان هرگز عبور از پردۀ تعّصب  عشق و دليل سودى نبخشد. زيرا پرتو روشنِى 
  و غرور نتواند.

منکران خدا و سراى آخرت   از پيروان مقلّد و پيشوايانشان بگذريم و نظرى به
بر وجود يزدان و  ننمائيم. چرا بعضى از مردمان پس از شنيدن دليل و برها

ورزند؟ ريشه اين انکار چيست؟   ودان، از ايمان و اقرار امتناع مىجهان جا
  دهد:  اين آيه باين پرسش پاسخ مى

  ٢٢سوره نحل، آيه   .َفالِذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِباالِٓخَرِة قُلُوبُُهم منِكَرٌة َوُهم مْسَتْكِبرُونَ 
آنهاست. آنها آورند، قلبشان موجب انکار   جهان جاودان ايمان نمى  مردمانى که به

  مردمى متکبر و مغرورند.

عالج   سختى گرايد، نيازمند به  مانند قلب جسم ماست. اگر به ،ما قلِب جاِن 
  منکران يزدان و جهان جاودان، در درجه اّول تکبر آنهاست. است. بيمارِى 

اند، خود   مدارج عاليه رسيده  به دانشگاهبعضى از مردمان که در تحصيالت 
نظر   دل به  شمرند. گروهى از مردم ساده  نياز مى  لق جهان بىخا  را از ايمان به

پردازند، غافل از آنکه   تقليد از آنها مى  نگرند و به  آنها مى  پيشوا و راهنما به
کنده از علم و دانش دنيا.   نه مغز آ ،تسخانه خدا دل فروتن و پاک و مصّفا

بخشد،  و گشايش دل صفا و نرمى  چه بسا علم و دانش بجاى آنکه به
سخت را در نظر يزدان   شود. مردم متکبر و دلآن  و تنگى موجب سختى

  ارج و اعتبارى نيست:
  ٢٣سوره نحل، آيه   .انُه َال يُِحب اْلُمْسَتْكِبِرينَ 

  پروردگار مردم مغرور و متکبّر را دوست ندارد.

  بنابر شهادت يزدان، سرنوشت شومى در انتظار اين مردمان است:
  ٢٩سوره نحل، آيه   .َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّرينَ  َفلَِبَس 

  پس چه بد است منزل و مأواى متکبّران.
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آموزند که در رابطه با يزدان، شرط الزم فروتنى   آيات پيش بار ديگر بما مى

جهان جان و دل راه يابد؟ آيا   است. چطور ممکن است قلب متکبّر، به
  الزم است؟ دانشکدهبراى قلب فروتن 
"معلوم" است. بر اين  فرمايند هدف از "علم" رسيدن به  هلل مىحضرت بهاءا

"معشوق" چيست؟ دانشمندانى که  قياس، هدف "عاشق" جز رسيدن به
هستند که عمرشان در  مسافرانىروند، همانند   ايمان از اين جهان مى  بى

  .و از معشوق نشانى يابند رسندشهر مقصود   گذرد، بدون آنکه بهبسفر 

  ميزان برترىعقل و خرد، 
  انسان بر جانوران

  ٧١."ات استعقل اشرف کائن" ٧٠."اعظم جلوه الهى است...عقل انسان"
  حضرت عبدالبهاء  

جهل بر علم و عقل  [لشگرهاى] حق پناه برد که مباد عساکر  بايد در کل حين به
٧٢گمان] بر يقين غالب شوند.  غلبه نمايند و جنود [لشگرهاى] ظن و ريب [

  حضرت بهاءاهلل  

 در تفاوت و تنّوع است. منشأ اين تنّوع، در آفرينشِ  و انسان رمز زيبايى جهان
انسان، آزادى ايمان و وجدان است، كه بر پايۀ نيروى عقل و تفّكر متّكى 
است. اگر تنّوع نبود، زندگانى جلوه و جاليى نداشت. آزادى بدون عقل و 

بردگى. بعضى خرد، ديوانگى است. و عقل و خرد بدون آزادى، بندگى و 
خرند. اين   ىبال و بدى م تنها از مردمان، از سرمايۀ آزادى، براى خود

آاليند كه جايى براى   ىدروغ و گمان م  هرا چنان ب شان، صفحۀ روحغافالن
 يشمقام و منقبت روح خو از مردمان ديگر گروهىماند.   ىنوشتن در آن نم

حه پاك و مصّفا را ناسند، و هرگز آن ارمغان بزرگ يزدان، آن صفش  مىرا 
آنها را با  جاودانىگذارند تا سرنوشت   ختيار متعّصبان و مردم نادان نمىا  به
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تا گفتارى را در پرتو تفّكر و تابش  اين مؤمنان قلم غرور و ريا بر آن بنويسند.
 خود اند، بر صفحه روح  هدانايى نسنجيده و "نشانه" و "دليل" آنرا نيافت

  نگارند.  نمى
ر آفرينش اين است كه پروردگار براى هر چيزى "آيه" يا از جمله اسرا

اين   هدهد كه در جميع امور زندگانى ب  ىاندرز م بمااى" آفريده و   ه"نشان
هايى از   هها" توّجه كنيم. آفتاب، ستارگان، ماه، و آسمان همه نشان  ه"نشان

خدا  بهحكمت و قدرت و زيبايى پروردگارند. تفّكر در وجود آنها، ما را 
دهند تا در "آيات" الهى   ىخود نم  هرساند. بسيارى از مردمان فرصت ب  مى
ها" را ناديده   هتفّكر و تأّمل پردازند. گروهى ديگر، آن "آيات" و "نشان  هب
بهره و   ىشهادت قرآن، از فضل و رحمت يزدان بر بنابگيرند. اين غافالن   ىم

  نصيبند.
 بپرسيم: شايسته است اى" هست،  هچيزى "آيه" يا "نشان هر براى اگر

، پيروى مؤمنىچنين  نشانۀچيست؟ نخستين  "راستگو مؤمن نخستين "نشانۀ
  است: اصولاز اين 

محكوم كردن تقليد كه مخالف آزادى ايمان و وجدان  اصل آزادى: •
  است.

تحقيق عادالنه در جميع امور، خاّصه امور ايمانى  :تفّكر و تعّقلاصل  •
  دارند. جاودانىو وجدانى كه نتايج 

ترين نشانه انسانيت   اصل پيش را که آشکاردر امور عاّدى و روزمره، ما دو 
پرسيم:   ىكسى تهمت زند، م  هشمريم. مثًال اگر كسى ب  ىمحترم مماست، 

دانى؟" اّما در امور دين و ايمان، اين قانون را   ىاز كجا م "دليل تو چيست؟
هاى گوناگون هستند  ه پيرو آئينگيريم. مثًال شما از صد نفر ك  ىغالبًا ناديده م
يت انحقّ   هب هايى  هنشان يا آيات چه رفتيد؟پذي را خود دين دليل چه  هبپرسيد: "ب
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، دين خود را بر آنهابينيد چند نفر از   هدهند؟" و بعد ب  ىدين شما شهادت م

اند. شايد شماره چنين   ه" پذيرفتتفّكر و تحقيق" و "آزادىاساس دو اصل "
شهادت تاريخ، پيروى از دين بر در صد هم كمتر باشد. بنامؤمنانى از يك 

ثى بوده. همانطور كه مردمان خصوصيات جسمانى خود موروپيوسته امرى 
  ند.بر  ه و مىارث برد  هند، دين خود را هم ببر  مىارث   هرا ب

عقل و خرد است، و  بنابر آيات قرآن، امرى را پس از تحقيق پذيرفتن، نشانۀ
 اتامرى را بدون تحقيق پذيرفتن، نشانۀ كمبود عقل و خرد (سوره زمر، آي

ما و برترى ما بر جانوران، در نيروى  نشانۀ انسان بودِن  نخستين). ١٧-١٨
تريم. زيرا  كار نبريم، از جانوران پستو تفّكر ماست. اگر اين نيرو را بعقل 

  بريم.  ىد، ما آنچه را داريم بكار نمبرن  ىآنها آنچه را ندارند بكار نم
که چندين بار در اين کتاب تکرار  پارسى سره از حضرت بهاءاهلل  اين گفتار به

  بس زيباست: شده،
از هرچه هست  .نه هيچ داراى ،هرکه داراى من نباشد: گويد  ىزبان خرد م

م و ينماپژمردگان را تازه . اى دانشينش و دريآفتاب ب منم .د و مرا بيابيديبگذر
  حضرت بهاءاهلل  ٧٣.مردگان را زنده کنم

در عالم انسانى موهبتى اعظم از عقل نيست...عقل ميزان ادراك است. لهذا 
  حضرت عبدالبهاء  ٧٤ميزان عقل موازنه نمائيد.  هاى را ب  ههر مسئل

هاى بزرگ الهى   هها و هدي  گاهى را كه از بخشش  آاگر نيروى فكر و عقل و 
حّدى است كه   هبرابر پروردگار مسئوليم. اين مسئوليت باست بكار نبريم، در 

بايد حضرت مسيح  از اى بدون فكر نبايد بر زبان آريم. اين اخطار  هحتّى كلم
  :راهنماى هر مؤمنى قرار گيرد

در روز داورى  حساب آنرا اى را كه مردمان بدون فكر بر زبان آورند،  ههر كلم
  )٣٦، صفحه ١٢فصل  :انجيل متى  حضرت مسيح (  .خواهند داد
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  داند  که مى پرسيداز کسى ب
اهميت و لزوم "دليل خواستن" و "نشان   هزير تفّكر كنيد تا ب در معناى آيۀ

ز مميّ  قصور و غفلت در بكار بردن اين ميزاِن  طلبيدن" پى بريد، و از عواقِب 
 فاسقمردمى است   . اين آيه اشاره بهشويد اهگ  آانسان بودن ماست  كه نشانۀ

وجدان که بدون دليل و برهان، آئين بهائى را دروغ شمرده، در رد آن   و بى
اند. بسيارى از مسلمين، گفتار اين دشمنان   ها گفته  ها نوشته و دروغ  کتاب

قومى آئين يزدان را بدون کمترين کاوش و جستجو پذيرفته، بهائيان را "
  شمرند.  " و گمراه شمرده و مىنادان

ٍٔ َفَتَبينُواَيا ايَها الِذيَن آمَ  ان تُِصيبُوا َقْوًما ِبَجَهالٍَة َفتُْصِبُحوا  نُوا ان َجاءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبا
  ٦سوره حجرات، آيه   .َعلَى َما َفَعلْتُْم َناِدِمينَ 

(خوب  براى شما خبرى آورد، دليل بخواهيد "فاسقىشخص "اى مؤمنين! اگر 
  شويد. پشيمان سخت بعد و ،نادان شمريد(بدون دليل)  مبادا قومى را. تحقيق کنيد)

منحرف از راه راستى. اين واژه  و " يعنى: بدکار،فاسقبنابر فرهنگ لغات "
حقيقت آئين الهى را از ديگران  ،مردمانى بکار رفته که با دروغ  در اشاره به

مسلمان  و مسيحى پيشوايان و علما .گروهند اين از نويسان  يهردّ  دارند.  مى پنهان
هايشان   نوشته اند.  هاى ديگر، از جمله آئين بهائى، نوشته  در رد آئين کتابها

  تنها از دروغ و تهمت بافته شده.
شنيديد، دليل  فاسقى" از شخص خبرىفرمايند كه اگر "  ىمباركه م در آيۀ

—پيروان آئينى را—، مبادا گروهى رابخواهيد، و بدون جستجو داورى نكنيد
اى را از   بجاى اينکه نشانه حقانيت آئين تازهنادان شمريد. بيشتر مردمان 

  
  "نُواخوب رسيدگى اين معانى:   قرآن بکار رفته، بههاى مهمى است که چندين بار در   ": از واژهَفَتَبي

" حقيقت َتَحرِّى " بهائى آئين آيات ). در٤:٩٤( نمائيد، با دّقت تحقيق کنيد، دليِل روشن بخواهيد
  همين معنا بکار رفته.  به
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آن بپرسند، از منکرين آن آئين، بخصوص از پيشوايان خود   مؤمنان به

  پذيرند.  پرسند، و بدون تحقيق و جستجو، داورى آنها را مى  مى
ايرانيان و  بگوش ايران از بزرگ پيامبرى پيدايش خبر كه است دو قرن  به نزديک
اند،   هشنيد را خبر اين كه مردمانى ميانده است. از هاى ديگر جهان رسي  ملّت
؟ اند  هخواست نشان و دليل بهائيان از و اند  هپرداخت تحقيق و جستجو  هب درصد چند

خوانند، چند   ىاز بين علما و پيشوايان مسلمان كه قرآن را پيوسته خوانده و م
درصد اند؟ چند   هحكم قرآن را مجرى داشت اين آئين  از مؤمنين به درصد
  چيست؟" خبردرستى اين  اند: "دليل يا نشاِن   هپرسيد

تن از بزرگترين علماى  ٤٠٠ نزديک به، تنها در دوران رسالت حضرت باب
آن حضرت ايمان آوردند.   همسلمان، كه در تقوى سرآمد همگنان بودند، ب

حّدى بود كه از هر راحتى گذشتند و هر باليى را   هتقوى و پاكى آنها ب درجۀ
حقيقت اين   هن پذيرفتند. بسيارى از آن علماى بزرگ با جان خود بجا  هب

فرِد " از زبان خبرىحكم قرآن اگر مسلمانى "بر آئين شهادت دادند. بنا
، بلكه از گوينده، دليل و بدون تحقيق نپذيردبشنود، بايد آن خبر را  فاسقى
اى طلبد. در اين سؤال تفّكر كنيد: آيا ايمان و شهادت اين علم برهان

 كافى نيست كه عاّمۀ تقوى و علم و حكمت، عرصۀ بزرگ، اين قهرماناِن 
ها نفر از مردم   اجراى حكم قرآن وادارد؟ آيا ايمان مليون  همسلمين جهان را ب

" و خبر بزرگاين " حقيقِت   هدانشور كه پس از تحقيق و كوشش بسيار، ب
 و فاسق مردماند، از شهادت   هظهور دو پيامبر از جانب يزدان، شهادت داد

  كمتر است؟ دروغگو
آموزد که پس از   آنها مى  به .زمان ما نازل شده براى هدايت مسلماناِن  بعد آيه

 آئين تازۀ  هكاوش و جستجو پردازند، و از مؤمنان ب  هب بايد" خبر بزرگ" شنيدن
  ، نشان و دليل طلبند:خبر يزدان، دربارۀ آن
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  ۵٩سوره فرقان، آيه   . َفاْساْل ِبِه َخِبيًرا
  داند سؤال كن.  ىدر بارۀ او از كسى كه م

آئين تازه؟   هب آئين تازه، يا مؤمناِن  داند؟ منكراِن   ى"او" م چه كسى در بارۀ
درستى  فرمايد كه اگر خبرى شنيديد، در بارۀ  ىقرآن نم توّجه كنيد كه در آيۀ

فرمايد از استاد حديث و   ىپرسيد. نميا نادرستى آن، از مالّ يا مجتهد محّل ب
 مانند كمك بخواهيد، يا با يكى از تفاسير قرآن در عربستان يا ايرانقرآن 

تفسير كبير" مشورت كنيد. پروردگار مسئوليت تحقيق را بر روح هر فردى كه "
خواهد كه از پيروان آئين   ىو از او م ،گذارد  ىشنود م  ى" را مخبر بزرگاين "

  خواهد.بؤال كند و دليل و نشان موعود تازه س تازه دربارۀ
همۀ بندگانش عطا   هشناسايى برگزيدگانش را ب پروردگار مهربان استعدادِ 

دور است كه اين استعداد و اين  ىاز حكمت و عدالت پروردگار بس فرموده.
استادان زبان تازى يا معلّمين فقه و فلسفه و   ههمتا را تنها ب  ىافتخار بزرگ و ب

تقليد از علما و  بجاىرمايد. خواستار ارمغان ايمان، مفّسرين قرآن عطا ف
روى آورد و از  ِى خوديزدان مهربان و توانا  هديگران، بايد ب  هپيشوايان و اتّكاء ب

  او يارى خواهد:
٧٥حق نمايد و از خلق اعراض كند.  هحين توّكل ب بايد [جويندۀ راه راستى] در كلِ 

  حضرت بهاءاهلل  

  مجادله در گفتار
ايمان را بايد با فشار بر مردمان  ارمغانگروهى از مردمان بر اين تصّورند که 

تحميل نمود، از جمله از راه مجادله در گفتار. اين تصّورى است خام و 
ئينش را از راه آمقدار. روش پروردگار پيوسته بر اين بوده و خواهد بود که   بى

  گان بياموزيم:طالبان و تشن  " بهحکمت و بيانمحبّت و اندرز و "
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ّب و رأفت بوده، نه قدرت و سطوت. هذا سنة اهلل من سبيل هدايت از روى حُ 

  حضرت باب  ٧٦   قبل و من بعد.

ربّک ليتّم حّجُة  أن اْذِکِرالنّاَس بالحکمة و الموعظة و ال تُجاِدْل مع أحد فى أمر
  حضرت بهاءاهلل  ٧٧.ربّک على العالمين

شو، و با احدى درباره آئين پروردگارت مجادله  مردمان را با حکمت و اندرز يادآور
  اکمال رسد.  منما. تا برهان و حّجت يزدان بر مردم جهان به

  هدف از مجادله، برترى جستن و تفّوق يافتن بر ديگران است:
٧٨.تفّوق جويد عباد کسى است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود ترين  غافل

  حضرت بهاءاهلل  

در گفتار است و هدف آن، مانند مسابقات ورزشى، غلبه مجادله، رقابت 
گونه رفتار در مسابقات ورزشى پسنديده است، آيا در عرصه   بر رقيب. اين
  جايز است؟ نيزدين و ايمان 

حقيقت است، نه غلبه   هدف از مباحثه و مکالمه در امور معنوى، رسيدن به
حفظ مقام  بخاطربر ديگران. پيشوايان مذهبى، از هر مرام و مسلکى باشند، 

نظر رقيب و   دگرانديشان به  اند که به  پيروانشان آموخته  و قدرت خود، به
  يک هدف و مقصد مشترک.  مخالف بنگرند، نه يار و همراه در رسيدن به

ا احساسات مردم آميخته دين کمتر ب  حتّى در عرصه سياست که نسبت به
است، مجادله بين نمايندگان دو حزب مخالف، باعث توافق و تغيير نظر 

ايد که يک سياستمدار در هنگام   شود. هرگز ديده يا شنيده  نشده و نمى
حزب مخالف، ناگهان بگويد: "من در   مباحثه يا مناظره با فردى متعلّق به

پيشوايان  بين مذهبى مباحثات در چنين،هم توست!"؟ با حق ام!  بوده اشتباه
پيشواى ديگر بگويد: "من در   ايد که پيشوائى به  اديان، هرگز ديده و يا شنيده

  ام! حق با توست!"؟  اشتباه بوده
  

  .اين است سنّت خداوند، از قبل و از بعد 
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اگر چنين است، پس چرا مجادله چنان مقبول و معمول مياِن مردمان است؟ 
همان سبب که مسابقات ورزشى مقبول و معمول است. مردمان دوست   به

بينند رقيبى ببازد، رقيبى ديگر مدال افتخار بدست آورد. طبيعت   دارند به
احساس و  انسان با اين احساس سرشته است. در کشف حقيقت بايد بر اين

تمايل غلبه يافت، زيرا هدف و آرمان ما کشف حقيقت است، نه رقابت؛ 
  خداشناسى است، نه احساس برترى و قدرت.

اهى گ  آدهد که بدون   ماست، خبر از کسانى مىمردم عصر   اين آيه مرتبط به
اند، با پيروان اين آئين   خبران شنيده  از آئين بهائى، تنها بنابر آنچه از بى

  پردازند:  مجادله مى  به
  ٢٠سوره لقمان، آيه   .َوِمَن الناِس َمن يَُجاِدُل ِفي اللِه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب مِنيرٍ 

اى داشته   بهره کتابى روشنو  هدايتو  علمآنکه از ارمغان   از مردمان، بىو برخى 
  پردازند.  مجادله مى  خدا به (گفتار) باشند، درباره

 کتابىو  هدايت و علم" چه کسى جز پيامبران داراى سه ارمغان بزرگ يعنى
" است؟ و جز پيروان دو موعود عصر ما، چه کسى از آنها برخوردار روشن
  است؟

پيشگوئى پيش تحّقق يافته. زيرا از همان آغاز، پيشوايان مذهبى، خاّصه از 
اند و براى   مجادله و مقابله با بهائيان برخاسته  ميان مسلمين و مسيحيان، به

حفظ قدرت و پنهان داشتن حقيقت، پيروان خود را از معاشرت با بهائيان 
  اند.  برحذر داشته

  جشن ملکوت
نامه است. بدون آن،   ، مستلزم دعوتو جشن ملکوت بهشت جاودان  ورود به
  يزدان، براى احدى ممکن نيست.  کران و نزديکى به  آن عرصه بى  ورود به
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دعوت  جشن با شکوه خود  شما اگر جشن عروسى داشتيد، ناآشنايان را به

اين آيه كه چندين   هبکرديد، چرا خدا کند؟   کرديد؟ اگر شما چنين نمى  مى
  كرار شده توّجه كنيد:بار در اين كتاب ت

  وعدۀ خدا
  شرط تحّقق وعده  جويندگان راه راستى  هب

َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم 
  ٦٩سوره عنكبوت، آيه   ...ُسبُلََنا

، بكوشندكسانى كه در يافتن ما 
راه خود هدايت   هالبتّه آنها را ب

  كنيم...  ىم

 .ان اللَه لََمَع اْلُمْحِسِنينَ 
  ٦٩سوره عنكبوت، آيه  

 كاراننيكو با يزدان مرحمت و لطف
  است.

ميان آمده.   همبران بادر آثار آسمانى، صدها بار سخن از شرايط شناسايى پي
" و رفتار مردمان است. در آن جنس قلبمطلب مورد نظر در آنها هميشه "

آثار، حتّى يك بار سخن از زبان، منطق، فقه، فلسفه، مكتب و مدرسه 
  ميان نيامده.  هب

  ٢٢سوره نحل، آيه   .َفالِذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِباالِٓخَرِة قُلُوبُُهم منِكَرٌة َوُهم مْسَتْكِبرُونَ 
  سبب انكار است. آنها مردمى متكبّرند. قلبشانرا منكرند،  جاودانآنان كه جهان 

دست خدا كوتاه نيست كه شما را نجات دهد...گناهان شما صورت او را از 
  ١- ٢ ات، آي۵٩فصل  :اشعيا  .داشتهشما پنهان 

دهند و شرط   ىتذّكر م بمالزوم رفتار نيك را  اهللحضرت بهاءدر گفتار بعد، 
  شمرند:  ى" مپرهيزكارى" اين "روز بزرگ" را ""رازِ  يافتِن 

 روزِ  نمائيد تا رازِ  سته پاکيآز و کردارهاى ناشازکارى خود را از يپره از آب
  ٧٩.نياز را بيابيد بى
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٨٣٠  

  فرمايند:  ىحضرت باب نيز همين مطلب را خاطرنشان م
و كذلك علمهم سبل الحق لعلهم  كذلك نبأ الّذين ترى فيهم خيرًا يومئذٍ 

  ٨٠يفقهون.
آنها راه راست   هو ب ،برساناند   هها آراست  ىزيور نيك  همردمى كه ب  هرا ب يزدانپس پيام 

  حقيقت رسند.  هخداى يگانه را بياموز، شايد بفهمند و ب

فرمايند که فرستاده يزدان "در هر حال ناظر   مى بيانحضرت باب در کتاب 
بيند، خود را   خلق خود" و هرگاه استعداد ايمان را در آئينه قلبى به  است به

  ٨١شناساند.  او مى  اجازه پروردگار عّز و جل به  به
بار ديگر بخوانيد و در  پارسى سره نازل شده،  که به پروردگار را نامهدعوتاين 

  معنى آن تفّكر كنيد:
زه کياز خواهش و آاليش، و دل پا کنخستين گفتار كردگار اين است: با سينۀ پا

هاى آفرينش، پيش دانا و بينا و توانا بيائيد، و آنچه سزاوار روز اوست   از رنگ
 آنچه سزاوار است پى بريد  هتابيد، شايد برسيد، و ببش کجان پا  هد...بياريب

دل و ديده، و  کىسه چيز ديدار دست دهد، و رستگارى پديدار شود: پا  ه...ب
  حضرت بهاءاهلل  ٨٢گوش از آنچه شنيده. کىپا

" مستلزم انجام اين سه پروردگارگفتار پيش، "ديدار" يا "مالقات با ر بناب
  شرط است:

  هر ناپاكى ديگر پاكى دل از دروغ و ريا و •
  روزگارامور ظاهرى و ناپايدار   هپاكى چشم از توّجه ب •
  مردمان ميانشايع  پاكى گوش از "توهمات" و "تصّورات" •

  است:و صفا همه جا سخن از پاكى 
    دل، زيرا خدا را خواهند ديد.  کاند مردم پا  چه خوش بخت

  )٨، آيه ۵فصل  :انجيل متى(حضرت مسيح   
  ١٤، آيه ١٢فصل  :عبرانيان  بيند.  ىپروردگار را نم بدون پاكى (روح)، كسى



    دعوت پيامبران  اعتنائِى مردمان به  : علل و موجباِت بى٢۷فصل   ٨٣١
درگاه الهى راهى نيست.   هدهند كه تبعيض را ب  ىآياتى كه ذكر شد نشان م

 خاصىشرايط  تحقق  هاند. كسب ايمان منوط ب  همه در برابر آفريدگار يكسان
زيور ايمان مزين شود. آيا   هب ،تحقق بخشداست، و هر كس آن شرايط را 

دعوت ايشان از   هكسى را كه ب اهللحضرت بهاءممكن است تصّور كنيم كه 
حّدى است كه   ه، نپذيرند؟ فضل و رحمت الهى بدهدروى دل و جان پاسخ 

طينت را نيز با كمال احترام و محبّت   مردم متعّصب و بد ،آن حضرت
  فرمايند:  ىرا پذيرفته بود، مكسى كه دعوت پروردگار   هپذيرفتند. خطاب ب  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٨٣انّا سمعنا ندائك اجبناك و رأينا اقبالك اقبلنا اليك.
  ديم.نموتو توّجه   هتو پاسخ داديم. توّجه تو را ديديم و ب  هنداى تو را شنيديم و ب

اى   نامه در جهان، در" بزرگ خبر" انتشارِ  روشِ  در بهائيان هدايت براى
خدا  بخاطركند. شما هم   ىبر خرابى و آبادى هر دو مرور م فرمايند كه باد  مى

 رفتار مردمان برسانيد. هر كس پذيرفت، نتيجۀ  هرا ب "خبر بزرگ"اين ندا و 
  ٨٤بيند.  ىم خود را جزايش برتافت، روى كس هر و رسد،  ىم او  هب نيکش

َالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاء الَى  لَى َداِر السْسَتِقيٍم َواهللُ َيْدُعو ا٢۵سوره يونس، آيه   .ِصَراٍط م  
راه   کند و هر که را بخواهد به  مردمان را به [شهر] دارالسالم دعوت مىپروردگار 
  برد.  راست مى

 " حضرت باب در شيراز و اظهار امراظهاِر امرِ "قرن از  دو  نزديک بهاكنون 
برابر  دارالسالم  هگذرد. در زمان ما دعوت ب  ىم بغداد،در  اهللحضرت بهاء

ئينى كه آ—ها و دالئل اين آئين  هجستجو و تحقيق در نشان  هاست با دعوت ب
 ١٨٦٣و  ١٨٤٤هجرى قمرى ( ١٢٨٠ و ١٢٦٠ در سال آن دو شهردر 

  
   ا دو شهر بغداد و شيراز بکار رفته، در رابطه ب از قديم، دارالسالمهمانطور که از پيش ديديم، لقب

  دو شهرى که محل "اظهار امر" حضرت بهاءاهلل و حضرت باب بودند:
  اند.  : سراى بهشت، لقب شهر بغداد، لقب شهر دمشق. شيراز را هم گفتهدارالسالم

 )٩٠٩(فرهنگ فارسى عميد، جلد اّول، صفحه   



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٣٢  

مردم جهان اعالن شد. آشكار است كه بسيارى از مسلمانان   هميالدى) ب
 و تحقيق  هب اند. شنيدن اين اسم، برابر با دعوت  هاسم "بهائى" را شنيد

اجراى   هايمان باشد، ب آمادۀ خبر، اين شنوندگاِن  قلب اگر است. جستجو
كنند   ىو يقين م خيزند،  مى مسلمان صادق است بر "حكم قرآن كه "نشانۀ

  رسند:  كوشش خود مى نتيجۀ  هكه با انجام دو شرط اّول، ب
  بخشد.  ىفكر و روح آنها روشنى م  هب ،دائم صِ تحقيق و تفّكر و تفحّ  •
موجب ريزش باران رحمت و بخشش الهى  ،دعا و استدعاى مداوم •

  شود.  ىم
 آمادۀ را آنان قلب ،بخشش و احسان باران ريزش و آفتاب تابش •

  كند.  ىم ايمان بذر پرورش
  :، يعنىخود غفلت ورزند اّما مؤمنانى كه در انجام وظيفۀ

  .دعوت يزدان را از روى دل و جان نپذيرند •
  .استمداد نجوينددعا از خدا   هو ب •

بهره و   ىب تا ابد از دانش و بخشش الهى و افتخار "ديدار پروردگار" روحشان
  .استنصيب 

  ٨٥ما جائتهم البينات قد قّدر لهم عذاب غير مردود. والّذين توّقفوا بعد
  حضرت بهاءاهلل  

براى مردمانى كه پس از روبرو شدن با دليل و برهان، در پذيرفتن آئين يزدان توّقف 
  ، مجازاتى غير قابل برگشت (حتمى) مقّدر شده.نمايند

 [موعود يزدان] البته بعد از ظهور حّجت و برهان، هر نفسى از محبوب عالميان
  حضرت بهاءاهلل  ٨٦سزاى عمل خود خواهد رسيد.  اعراض نمايد، به

  حضرت باب  ٨٧قل ان ذلة الدنيا الحسن من عذاب االخرة النّه يبقى و ذلک يفنى.
دنيا بهتر از عذاب آخرت است. زيرا اين عذاب باقى است، و آن ذلّت  بگو! ذلّت

  فانى.



    دعوت پيامبران  اعتنائِى مردمان به  : علل و موجباِت بى٢۷فصل   ٨٣٣
نيروى عقل و "مقام انسان بزرگ است." اين مقام بر دو ستون استوار است: 

. بسيارى از مردمان در انتخاب سرنوشت آزادى اختيار و خرد، و ارمغان
اين تصّور كه تفّكر و   هب ،نهند  ىو آسمانى خود، عقل را كنار م جاودانى

عرصه ايمان و وجدان راهى نيست. اين مؤمنان، قفس تاريك و   هگاهى را ب  آ
سير و  بجاىشمرند. و   ىكوچك تقليد را از قصر زيبا و پر شكوه آزادى برتر م

سفر و شركت و شادمانى در اين جشن آسمانى كه نهايت آرزوى پيشينيان 
  دهند.  ىهدر م  هگ و تاريك باى تن  هبها را در گوش بوده، عمر گران
اين   هآزادى است، نه خزندۀ خاكى. ما محكوم و مجبور ب روح ما پرندۀ
ايم. اگر نيروى تفّكر و تأّمل را در برگزيدن سرنوشت جاودانى   هجهان نيامد

خود ناديده انگاريم، و ارمغان بزرگ آزادى وجدان و ايمان را كنار گذاريم، 
  ايم.  هانسانيت خود را كنار گذارد

توان تصّور نمود؟ آيا اين افتخار را   ىتر از "ديدار خدا" م  آيا افتخارى بزرگ
توان بدست آورد؟ پروردگار   ىبدون كوشش و بدون آمادگى روح و روان م

  اى مقّرر فرموده:  هبراى رسيدن بهر هدفى، وسيل
  حضرت بهاءاهلل  ٨٨يغنيكم بها. اهللان االمور معلقة باسبابها و فضل 

غنا   از آن راه شما را به ،" است. و فضل پروردگاروسيله آنمتّكى به "هر امرى 
  .)دهد  مقصود يارى مى  شما را براى رسيدن به(رساند   مى

شما داده خواهد شد. جستجو كنيد كه خواهيد يافت. در بزنيد   هتقاضا كنيد كه ب
  )٧، آيه ٧فصل  :انجيل متى  ( حضرت مسيح  كه باز خواهد شد.

راز و نياز پردازيم، از يزدان مهربان   هن ايمان، بايد پيوسته بارمغا کسب براى
شويم، تا از روى فضل و  ٨٩اذكار مشغول"  هيارى خواهيم، و "در اسحار ب

  روزش" را بما بنمايد: مرحمت "رازِ 
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 افسرده را تازگى بخشيده. جهانگير، گيتى را روشن نموده و روزگارِ  پرتو خورشيدِ 
و نياز بخواه تا راز روزش را بنمايد و ت  ىشناخت. از بنيكوست چشمى كه ديد و 

  حضرت بهاءاهلل   ٩٠اوست دانا. و توانا اوست نمايد. تازه ،تازه زندگى  هب را

اِع اَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيبُوْا ِلي َوْليُْؤِمنُوْا ِبي لََعلُهْم  ِجيُب َدْعَوَة الدنِّي َقِريٌب اَفا
  ١٨٦آيه  سوره بقره،  .َيْرُشُدونَ 
دعوت مرا  )دهم. پس (شما نيز  دعاى شما پاسخ مى  شما نزديکم و به  من به

  من راسخ باشيد، تا راه راست را بيابيد.  بپذيريد و در ايماِن به

ْنُفِسِهمْ    ١١سوره رعد، آيه   .ان اهللَ َال يَُغيِّرُ َما ِبَقْوٍم َحتى يَُغيِّرُوْا َما ِبا
  تغيير ندهد، مگر آنکه نفِس خود را تغيير دهند. پروردگار سرنوشت قومى را

آيه مبارکه پيش در مورد اجتماع و فرد، هر دو صادق است. آيا کسانى که 
  جز جمع زخارف دنيا هدف و آرمانى ندارند، شايسته ارمغان ايمانند؟

متنّبه ، اند  گشته مناصب فانيه مغرور  اند و به  زخارف دنيا دل بسته  نفوسى که به
  حضرت بهاءاهلل  ٩١.دار نگردندياز خواب غفلت ب نشوند و

كار آسانى نيست.  و ورود به "وادِى يقين و اطمينان" شناختن موعود زمان
 خواهد و بوده چنين پيوسته است. الزم كوشش ها مداومت و  گاهى سال

تحقيق دائم، بدون رفتار نيك،  همتا بدوِن   ىيكتا و ب كسب اين افتخارِ  بود.
  پذير نيست. و بدون دعاى مداوم امكان

ِتَيَك اْلَيِقينُ    ٩٩سوره حجر، آيه   .َواْعبُْد َربَك َحتى َيا
  يقين و اطمينان رسى.  پروردگارت را پرستش نما تا به

گاه و   آ ايمان، پروردگارِ   هبهاست كه پس از اقرار ب  ارمغان ايمان چنان گران
آنها  "نهد تا "جنس پنهاِن   ىسوزان آزمايش" م مؤمنان را در "بوتۀ توانا،

است  ايمان كارى  هآشكار و عيان شود. زيرا در راحت و نعمت، اقرار ب
عالم ايمان از  آتشين بال و مصيبت، درجۀ خلوص و پاكِى  آسان. اّما در بوتۀ

  .رسد  عرصه ظهور مى  پنهان به
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    ٢سوره عنكبوت، آيه   .ن َيُقولُوا آَمنا َوُهْم َال يُْفَتنُونَ اَحِسَب الناُس ان يُْتَرُكوا ا

آزمايش قرار  شوند و مورد  ىايمان، رها م  هپندارند كه پس از اقرار ب  ىآيا مردم م
  گيرند؟  ىنم

لَن  .الهى ناپذير  تغييراست سنّت  گاهى، و اين  اين است راه و روش ايمان و آ
ِه    .: هرگز در سنّت يزدان تغيير و تبديلى نيابىَتْبِديًال َتِجَد ِلُسنِة الل

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

قد جاءالوعد و ظهرالموعود طوبى لمن سمع النداء و اجاب مواله و ويل لکل 
  حضرت بهاءاهلل  ٩٢غافل مرتاب.

و حال کسى که اين ندا را شنيد   زمان وعده فرا رسيد و موعود ظاهر گشت. خوشا به
  حال کسى که در غفلت و شک باقى ماند.  دعوت خالق خود را پذيرفت. و واى به
و أخذت ما امَرْت به فى کتاب اهلل رّب ما  طوبى لنفس نبذت أالوهاَم و الّظنونَ 

  حضرت بهاءاهلل  ٩٣.يکون کان و ما
پايه مردمان را کنار نهاد و   کسى که ظن و گمان و تصّورات بى چه خوشبخت است

  آن امر فرمود، پذيرفت.  به—پروردگار جهان—کتاب يزدان آنچه را
٩٤.ديام آنرا بخواه  من خواسته د و آنچهيهاى خود بگذر  از خواهش !اى بندگان

  حضرت بهاءاهلل  

مگر نفسى که از مردمان و آنچه نزد ايشان است  ،نه کردار احدى امروز مقبول
  حضرت بهاءاهلل  ٩٥.سمت يزدان توّجه نموده  هگذشته و ب

  ٦١سوره غافر، آيه   .ان اللَه لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس َولَِكن اْكَثَر الناِس َال َيْشُكرُونَ 
  فضل و رحمت يزدان شامل حاِل بندگان است، اّما بيشتر مردمان قدر نشناسند.

اهلل و يُخبرکم بمافات عنکم فى ايّام ربّکم الرّحمن   قل اّن القلم ينصحکم لوجه
اهلل العزير   الرّحيم و يقّص لکم القصص أالولى ٕالنتباهکم و رجوعکم الى

  حضرت بهاءاهلل  ٩٦الحميد.



  بهاءاهلل در قرآن  
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دهد، و شما را از آنچه در روزهاى   خدا اندرز مى بخاطربگو! قلِم (يزدان) شما را 
هاى سرنوشت   سازد. داستان  ايد، با خبر مى  پروردگار رحيم و مهربان از دست داده

سوى خداوند عزيز و حميد   آورد، شايد بيدار شويد و به  د شما مىيا  گذشتگان را به
  بشتابيد.

امروز روزى است که آفتاب از نوِر او روشن و منير است...ولکن...علماى عصر 
  حضرت بهاءاهلل  ٩٧حائل شدند و ابصار را از مشاهده انوار منع نمودند.

عظم سرسبز و خرّم اى از اراضى استعدادات و حقائق اگر در اين يوم ا  هر قطعه
اى نه که ابدالدهر از فيوضات رحمانيه محروم ماند و جز خار   نگردد، شبهه

  حضرت بهاءاهلل  ٩٨ندامت و نوميدى گياهى نروياند.

اهلل و من دون ذلک لن ينفعه ابدًا ولو يحکم   اعلموا بان شرافةالعبد فى قربه الى
  حضرت بهاءاهلل  ٩٩الخاليق اجمعين.  على
و جز اين هرگز چيزى  خداست.  نزديکى او به  اى به  که شرِف هر بندهنيد ايقين بد  به

  اند، حتّٰى اگر بر جميع مردم جهان حاکم شود.باو سود نرس
مالحظۀ آن از حق غافل شود يا بغير رضاى او   اين دو روز قابل نيست که نفسى به

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٠حرکت نمايد.

د و بغتًة يباغى در کمال اطمينان بسرابر شاخه  ل طير غافلى است کهثَ ل شما مَ ثَ مَ 
او اثرى باقى  گر از نغمه و هيکل و رنگيد .خاک اندازد  هاجل او را ب صيّاد
  حضرت بهاءاهلل  ١٠١.پس پند گيريد اى بندگان هوىٰ  .نماند

امروز کوثر زندگانى ظاهر و روح حقيقى موجود. جهد نمائيد تا از اين فضل 
مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه منتهٰى قسمت بريد...اين روز   بى

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٢فوت شود تدارک آن محال.

  



  
٢٨  

  
  اى از  خالصه

  "معّماى بزرگ" قرآن
وْا ِنْعَمَة اهللِ َال تُْحُصوَها ن َتُعد١٨سوره نحل، آيه   .َوا  

  د.نشمار نياي  هاى پروردگار به  نعمت

نَساَن لََكُفورٌ  اْال ن٦٦سوره حج، آيه   .ا  
  انسان قدرناشناس است.

هاى   هاز وعد اى  خالصه  در پايان اين کتاب شايسته است تأمل نمائيم و به
خبر قرآن در باره موعود زمان نظر اندازيم. ديدن اين تصوير، حل معّماى "

  کند:  مى تر  " را آسانبزرگ
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 آخرين" است، نه " پيامبرانُمهِر " "َخاَتَم النِبيِّينَ معنى اصلى و مصطلِح "  .۱
  ."پيامبر

" َخاَتَم النِبيِّينَ هاى پيش از اسالم نيز گرفتار مشکلى شبيه مشکِل "  آئين  .۲
  .و هستند بوده

هاى   و آئين ها  اه فرموده که از رفتار و سرنوشت اّمتگ  آپروردگار ما را    .۳
  پيشين عبرت گيريم.

جمله  دهند که همۀ اديان مهلت و اجلى دارند، از  آيات قرآن نشان مى  .٤
  " مستثنا نيست.ِلُكلِّ امٍة اَجلٌ اسالم که از قاعده "

رسد و   پايان مى  ر اسالم سرانجام بهمدهند که ع  آيات قرآن نشان مى  .۵
  .شود  اى در زندگانِى معنوِى مردم جهان آغاز مى  عصر تازه

  د.نکن  مبرانى پس از پيامبر اسالم اشاره مىاظهور پي  به آيات بسيار  .٦
کند.   بينى مى ر اسالم را پيشممجيد شش بار دقيقًا تاريخ اتمام عقرآن   .۷

  رسانند.  هجرى قمرى مى ١٢٦٠سال   آن آيات همه ما را به
رسد. در   تحقق مى  هاى آسمانى ديگر، به  وعده قرآن مجيد و کتاب  .۸

هجرى قمرى، پروردگار  ١٢٦٠بينى شده، يعنى سال   تاريخى که پيش
براى هدايت بشر —رّب اعلىٰ —بابنام حضرت   پيامبرى جديد به

  فرستد.  مى
نام خدا از   دهد که در آينده موعودى به  قرآن مجيد بارها مژده مى  .۹

  شود.  جانب خدا ظاهر مى
  دهند.  (بعد حين) رابطه مى ۹عدد   بهظهور اين موعود را  سالآيه  سه  .۱۰
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سال پس از ظهور حضرت باب، مقام خود را با  ۹ ،حضرت بهاءاهلل  .۱۱

  فرمايند.  اظهار مىاز جانب خدا —نام خدا  به—همان عنوان
  دهد.  قرآن مجيد از بسيارى از رويدادهاى تاريخى آئين بهائى خبر مى  .۱۲
اى است که   ين وعدهتر  ين و خوشتر  وعدۀ ظهور دو پيامبر عصر ما، مهم  .۱۳

بشر عطا   يزدان مهربان نه تنها در قرآن بلکه در آثار آسمانى ديگر به
  فرموده.

نام "ذکر" و "نباء عظيم" مژده   ظهور دو پيامبر به  چندين بار به مجيد قرآن  .۱٤
  دهد.  مى

" و حضرت بهاءاهلل بارها خود و ظهور ذکرحضرت باب بارها خود را "  .١۵
  نامند.  " مىنباء عظيمخود را "

  شود.  بنابر آيات قرآن، با ظهوِر قائم موعود، قيامت برپا مى  .۱٦
سمانى در اين جهان با نقشۀ پروردگار سازگار نيست. زيرا در قيامت ج  .١۷

  دهند.  صورت، مردمان ارمغان بزرگ اختيار و آزادى را از دست مى  آن
اين جهان سراى آزمايش است. پروردگار اسرار عرصۀ جاودان را پنهان   .۱۸

  دارد تا مردمان طينت خود را بدون بيم و هراس آشکار کنند.  مى
، و جاودان نظير  هديه ايمان در دست خداست. مغناطيِس اين هديۀ بى  .۱۹

  درگاه خداست.  روح پاک، رفتار نيک، و دعا و مناجات به
ين دليل راستى پيامبران، آثار و گفتار آنهاست. براى تر  برترين و روشن  .۲۰

  با قرآن بسنجيم.بخوانيم و شناختن آئين بهائى، بايد آثار آسمانى آنرا 
وجود روبرو شدن با خطر شديد، صدها نفر از علما و دانشمندان با   .۲۱

در ايران، در ممالک عربى زبان، و کشورهاى اسالمى —بزرگ اسالم
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ت آيات آسمانى بهائى شهادت داده، آنها را عظمت و ابهّ   به—ديگر
  اند.  گفتار پروردگار شمرده

ازات شديد راه شناختن آئين يزدان تحقيق است، نه تقليد. خداوند مج  .۲۲
کنند، مقرر   تقليد تشويق مى  براى مقلّدان و پيشوايانى که مردم را به

  فرموده.
ين تصميمى است که هر انسانى تر  پذيرفتن يا رد کردن موعود زمان مهم  .۲۳

 برابرپيام آئين بهائى،   اعتنائى به  بايد در اين جهان با آن روبرو شود. بى
خاطر ما و براى هدايت ما با انکار دو موعودى که پروردگار است ب

  فرستاده است.
بنابر شهادت يزدان، سرنوشت آسمانى و جاودانى هر انسانى مرتبط   .۲٤

  رد يا قبول موعود زمان است.  به
تنها راه شناختن پيامبران يزدان تحقيق و تتبّع و جستجو است. کوشش   .۲۵

وجب ، و قصور و غفلت مها  برترين پاداش  و کاوش در اين کار منتج به
 محروميت و پشيمانى ابدى است.

 
که در اى   وعده—"بزرِگ  خبر" ظهور  وعده پروردگار به اهى از تحققگ  آبراى 

اين کتاب را چندين بار بخوانيد و در آيات الهى که —سراسر قرآن تکرار شده
، تا اسرار و نمائيداند تفّکر و تأّمل   آمدن دو موعوِد بزرگ عصر ما داده  مژده به

وعدۀ قرآن چون روز بر شما آشکار و عيان شود. هرچه آن آيات را بيشتر رموز 
هاى معماى قرآن را بيشتر از نظر بگذرانيد، "تصوير   بخوانيد و هرچه تّکه

اينکه قضاوت شما با  براى شود.  مى تر  روشن براى شما معما بزرگ" آن
عدالت همراه گردد، در طى مطالعه آن آيات، در باره اين سؤال بيانديشيد 
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ام؟ آيا دليل من از   چه دليل آئين اسالم را پذيرفته  ن بهبپرسيد: م و از خود

  تر است؟  " بيان شده، بيشتر يا محکمبهاءاهلل در قرآنآنچه در "
غافل شود قادر بر اثبات  ن ظهور اعظميد و از اين امر را انکار نماياگر نفسى ا

  حضرت بهاءاهلل  ١.ستيچ امرى نبوده و نيه

  ١٢٩سوره توبه، آيه   ...َفان َتَولْوْا َفُقْل َحْسِبَي اهللُ 
  يزدان مرا کافى است... اگر شما روگردان شويد،بگو! 

  ٣٥سوره نحل، آيه   ؟ َفَهْل َعلَى الرُسِل اال اْلَبالُغ اْلُمِبينُ 
  اى دارند؟  آيا پيامبران جز ابالغ و اعالن امر يزدان وظيفه

َفِسيرُوْا ِفي االْرِض َفانُظرُوْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ...َولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ امٍة رُسوالً 
ِبينَ    ٣٦سوره نحل، آيه   .اْلُمَكذِّ

بينيد   يد و بهشک در هر اّمتى پيامبرى برانگيختيم...در عرصۀ زمين سفر کن  بى
  سرانجام کسانى که پيامبرانشان را دروغ انگاشتند چه بود.

جويندگان حقيقت، شرايط شناسائى   اى خطاب به  حضرت بهاءاهلل در نامه
فرمايند راه وصول به "جميع   فرمايند. در آغاز نامه مى  موعود را بيان مى

شناسائى و ايمان مقامات النهايۀ عرفان" و کسِب "منتهٰى ثمرۀ وجود انسان" 
  يزدان است: پيامبران  به

  ٢.و منتهاى آن تمام رستگارى و اصل آن و حقيقت فوز و مبدأ ستا اين
  حضرت بهاءاهلل  

ترين ضرر   زندگى در اين جهان، بدون شناسائِى آخرين فرستاده يزدان، بزرگ
بريم   اى که از اين جهان با خود مى  و زيان است. زيرا تنها چيز ارزنده

اش   خالق ماست. کسب اين رضايت بدون پذيرش فرستاده رضايت
  پذير نيست.  امکان
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فرمايند، خداوند پيامبرانش را با   آيا شناسائى پيامبران کار مشکلى است؟ مى
  فرستد که ديگران:  هائى فرستاده و مى  چنان دالئل و نشانه

اعراض و مجال  تا احدى را ،اند مثل آن عاجز و قاصر بوده  هب [آوردن] از اتيان
  حضرت بهاءاهلل  ٣.اعتراض نماند

روشن نباشد، حّجت و  پيامبرانشنوند که اگر دليل حقانيت   بعد يادآور مى
اّما شناسائى پيامبران  ٤برهان يزدان بر مردمان "تمام نبوده و نخواهد بود."

يزدان در صورتى آسان است و دليل و حّجت پروردگار در صورتى "تمام" 
درست بکار بريم. آيا ممکن است بدون ميزان  که در قضاوت ميزاِن 

و  وحدت آن آفتابِ فرمايند بايد "  درست، الماس را از شيشه تميز داد؟ مى
" از پرتو آن شناخت. زيرا "حّجت او از نفس او ظاهر و حقيقت را سلطاِن 

  الئح" است:
شمس الئح و  خودِ  دليل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفسِ 

  حضرت بهاءاهلل  ٥...است ئىضمُ  شرق ومُ 

 را ه"ـديـاح سـمـ"ش آن هـک تـاس ؤلـسـم ودـخ ردىـف رـه دـنـايـرمـف  ىـم سـپـس
  ايمان و انکار ديگران:  بدون توّجه به ،بشناسد

عباد براى احدى دليل و حّجت نبوده و نخواهد  رّد و اعراض و يا توّجه و اقبالِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٦.بود

"اصِل  دهند که براى شناختن آئين يزدان بايد نظر به  تذّکر مىما بار ديگر ب
اسم و   يعنى تنها به—جامه نمائيم  اگر نظر به ظهور" نمائيم، نه جامه آن.

  موعود را نخواهيم شناخت:—رسومات ظاهرى دين ناظر باشيم
در هر  ،[بشناسى] او عارف شوى خودِ   همالحظه در انسان نما که اگر او را ب

  حضرت بهاءاهلل  ٧.شناسى  ىم که او را مالحظه نمائى [پيراهن] قميص
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  فرمايند:  مى بياندر پايان اين 

  حضرت بهاءاهلل  ٨.هذا خير النّصح منّى عليکم ان أنتم تقبلون
  شماست، اگر بپذيريد.  اين بهترين نصيحت من به

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

اگر اين امر انکار شود کدام امر در ارض قابل اثبات است و يا  !اى اهل انصاف
  حضرت بهاءاهلل  ٩اليق اقرار؟

١٠.تاهلل الحّق ما ننطق عن الهوى وما ننزّل حرًفا من ذلك الكتاب اّال باذن اهلل

  باب حضرت  
اجازه يزدان نازل   هميل خود سخن نگويم. هر حرفى از آن کتاب ب  هب !خدا سوگند  هب

  شده.

  ٥٣ آيه سوره يونس،  .َوَيْسَتنِبوَنَك اَحق ُهَو قُْل اي َوَربِّي انُه لََحق َوَما انتُْم ِبُمْعِجِزينَ 
خدا   خواهند بدانند که آيا او حق است؟ (آيا او موعود الهى است؟) بگو! به  مى

  امر و آئين او) عاجزيد.از انتشار سوگند، او حق است و شما از جلوگيرى (
حاسب نفسک فى کل يوم من قبل ان تحاسب ٔالّن الموت يأتيک بغتة و تقوم 

  حضرت بهاءاهلل  ١١الحساب فى نفسک. على
حسابت برسند. زيرا مرگ ناگهان   حساِب خود برس، پيش از اينکه به  هر روز به

  .حسابت برسند  که به گيرى  و تو در برابر ميزان عدل الهى قرار مىآيد   سراغت مى  به
ما آزادى وجدان و ايمان است. اگر هاى بزرگ پروردگار ب  هديهيکى از 

ايم. زيرا يزدان را   خود ستم نموده  دعوت برگزيده پروردگار را نپذيريم، به
  ايمان ما نيازى نيست:  به

 اْهَتَدى َفانَما َيْهَتِدي ِلنَ 
ِ
ْفِسِه َوَمن قُْل َيا ايَها الناُس َقْد َجاءُكُم اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن

  ١٠٨سوره يونس، آيه   .َضل َفانَما َيِضل َعلَْيَها َوَما اَناْ َعلَْيُكم ِبَوِكيلٍ 
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 را يزدان هدايت بگو اى مردمان! حقيقت از جانب پروردگار آمده است. هر کس
رسد. من (رسول خدا) وکيل   مىاو   گمراهى گرايد، نتيجه رفتارش به  پذيرد و يا بهب

  (که از شما دفاع کنم).شما نيستم 

  ١٠٤سوره انعام، آيه   .َقْد َجاءُكم َبَصآِٔرُ ِمن ربُِّكْم َفَمْن اْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعلَْيَها
دالئل روشن از جانب پروردگار براى شما آمده است. هر که چشم بينش گشايد 

  کورى گرايد، زيانکار.  رستگار است و هر که به
الفرقان لستم على شيئ اال بعد الذکر و هذا الکتاب ان تتبعوا امراهلل  قل يا اهل

نغفر لکم خطيئاتکم و ان تعرضوا عن حکمنا نحکم على الحق بالکتاب على 
  حضرت باب  ١٢انفسکم بالنّار االکبر و انّا ال نظلم على الناس.

آوريد.  ايمان "اين کتاب"و  "ذکر"  مگر به اى پيروان قرآن! شما را وجودى نيست،
بخشيم. اما اگر از حکم ما سر باز   اگر امر و آئين خدا را پيروى کنيد، گناهانتان را مى
. ما البته نمودآتش بزرگ خواهيم   زنيد، ارواح شما را در کتاب خود محکوم به

  مردمان ظلم روا نداريم.  به
  ١٣.ال تقنع بالموهوم توّجه الى ربّک القيّوم الّذى اتى بقدرة و سلطان

  حضرت بهاءاهلل  
 پروردگار قيّوم نما که با قدرت و سلطنت آمده  هموهومات قانع مباش. توجه ب  هب

  .است
اهلل و يشهد بذلک کّل منصف  قل يا قوم الينفعه ما عندکم...انّه يدعوکم لوجه

بصير. اتأخذون الهوى و تضعون ربّکم االبهى اّن هذالظلم عظيم. سوف يأتى 
انفسکم بما فرّظتم فى جنب اهلل و التجدون النفسکم من ايّام تنوحون على 

  حضرت بهاءاهلل  ١٤حميم.
خاطر او شما را باو [موعود] نفعى نرساند...  بگو اى مردمان! آنچه نزد شماست به

 خواند. هر منصف بينائى شاهِد حقيقِت اين گفتار است. آيا نفس و هوىٰ   خدا مى
سبِب قصوِر   بزودى روزگارى فرا رسد که بهگيريد؟   جالل خود مى را بجاى خداى پر

  خود در امر خدا، بر خود نوحه و ندبه نمائيد و يار و ياورى نيابيد.

  
  "از القاب حضرت باب است.ذکر يزدان" و "ذکر " 
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مالکم وضعتم الهکم و اخذتهم اهوائکم ان افتحوا االبصار لعّل تعرفون ربّکم 

  حضرت بهاءاهلل  ١٥المختار کذلک يعظکم لسان الوحى من لدن عليم حکيم.
ى خود را ها  ها و هوس  خود را کنار گذارده و خواسته شما را چه شده! خداى

چشم بينا بنگريد تا پروردگار برگزيدۀ خود را بشناسيد. اين چنين زبان   ايد. به  برگزيده
  دهد.  وحى از جانب پروردگار عليم و حکيم شما را اندرز مى

و در ظهور ربّانى مسطور و مستور بود در اين يوم ظاهر  آنچه در جميع کتب الهى
مگر آنکه از روى  ،مشهود است. از براى احدى عذرى باقى نمانده و نيست

  حضرت بهاءاهلل  ١٦هوٰى تکلم نمايد.

جان کوشش نمائيد و قدر نعمت بشناسيد...تا عالم ديگر   تا وقت باقى است به
  حضرت بهاءاهلل  ١٧روح قدم گذاريد. مشاهده کنيد و در بساط خوشِ 
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  ١ ضميمه

  
  يعنى چه؟ اجِل اّمت

اين   هآورد. ب  ىپايان ببار م  ىج بيگاهى يك سوء تفسير در گفتار يزدان نتا
و تنها پس از  نمائيمخواهد كه تفّكرو تعّمق   همواره از ما مىسبب خالق ما 

  كوشش و كاوش بسيار گفتارى را بپذيريم.
اعرضوا عن کّل االيات و اتّخذوا من الکتاب حرفا و استدلوا بها على ما 

  حضرت بهاءاهلل  ١عندهم.
د اى برگزيدند، و بنابر آنچه نزد خو  از جميع آيات روى برتافتند، از کتاب کلمه

  آن استدالل نمودند.  هداشتند، ب

  حضرت بهاءاهلل  ٢.رفت ف شد و از دستين اسالم ضعيد ،لفظ کيک اسم و ي  هب

حرفى از   شود به  ظنون و اوهام خود مشغول. بسا مى  اکثرى از ناس غافلند و به
  حضرت بهاءاهلل  ٣اى از بحر اعظم غافل.  قطره  شوند و به  الکتاب محروم مى  ام
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كلمات  از كلمه حائز اينقدر اهميت است؟ زيرا در بعضىى يك اچرا معن
مسيح مانع  حضرتدر گفتار  "تنها" كلمهالعاده پنهان است.  قدرت فوق

 يهوديان" مانع ايمان پادشاه" ۀشد. كلم رسول اکرم  ايمان مسيحيان به
  ." استمخاتَ پر قدرت در عصر ما " ۀحضرت مسيح شد. اين كلم  هب

انداختن بمب  گويند .کشاندجنگ   هرا ب جهانقادر است  واژهگاهى يك 
" مخاتَ " واژۀژاپنى بود. در عصر ما  واژهغلط يك  ۀاتم در ژاپن بخاطر ترجم

اى، بينايى صدها مليون از مسلمانان جهان را پوشانده است.   هچون پرد
  آيات بعد نيز توّجه كنيد:  هب

بُوهُ م اْرَسْلَنا ُرُسلََنا َتْتَرا ُكل َما َجاء ثُ  ُسولَُها َكذًة رم٤٤ يهسوره مؤمنون، آ  .ا  
پس پيامبرانى را پى در پى فرستاديم. هرگاه براى اّمتى رسولى آمد، او را كاذب 

  دانستند.

  ٣٠ يهسوره رعد، آ  .امٍة َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلَها اَممٌ  ىَكَذِلَك اْرَسْلَناَك فِ 
  بودند. ها  ما تو را بين اّمتى فرستاديم كه پيش از آن اّمت ،بنابراين

 بنابرى بسيار در اين عالم زيسته بودند. ها  ، اّمترسول اکرمپيش از ظهور 
 شايسته اى فرستاد.  هپروردگار براى هركدام از آنها برگزيد شهادت قرآن،

، ها  و اّمت گانبرگزيد ن سلسلهايظهوِر چه سبب،   هاست بپرسيم: چطور و ب
  رسد؟ اتمام  هب و اّمت اسالم ناگهان بايد با ظهور پيامبر اسالم
 و تحّوالت ليون سال باقى است. تغييراتهنوز از عمر زمين چندين هزار م

ممكن است  چگونهجهان حتّى در صد سال آينده مافوق تصّور ماست. 
 كلّى يزدان دگرگون گردد و ظهور اين سلسله پيامبران در عربستان ۀناگهان شيو

 اّمتچه دليل اّمت اسالم بايد آخرين   هاتمام رسد؟ ب  هب در زمان خاصى
شود؟ چه تغييرى در جهان يا در طينت انسان حاصل شده كه باعث نسخ و 
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 درباره اين سلسله آيات از قرآن ؟گرددقديم يزدان  ۀاين روش و وعد نقضِ 
  :بيانديشيد مجيد
  : هر اّمتى زمان يا عمر معينى دارد.  ِلُكلِّ امٍة اَجلٌ  •
  : هر اّمتى رسولى دارد.  ِلُكلِّ امٍة رُسولٌ  •
  : هر زمانى كتابى دارد.  ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب  •
: پروردگار هرگز اّمتى را بدون تحذير كننده   رٌ يَها َنذِ يان مِّْن امٍة اال خَال فِ  •

  نگذاشت.
ِه َتْبدِ  • : هرگز در روش و شيوه يزدان تغيير و تبديلى   ًال يلَن َتِجَد ِلُسنِة الل

  نخواهى يافت.
هنگام ظهور  ،ميالدى ٦١٢، ناگهان در سال رسم و شيوه يزدانچرا اين 
چه دليلى براى چنين تغيير و تحولى در سنّت يزدان ؟ بايد پايان يابد ،اسالم
اين   توانيم به  ا ميزان عقل و خرد، با چه ميزان ديگر مىتوان يافت؟ جز ب  مى

  دعوت فرموده: تعّقل و تفّکر  پرسش پاسخ دهيم؟ پروردگار همواره ما را به
  ١٩سوره رعد، آيه   .َتَذكرُ اْولُوْا االْلَباِب يانَما 

  گيرند.  ىصاحبان عقل و خرد پند م

عصرهاى آينده چه تفاوتى با مردم عصر ما و  طلبند:  ىجواب م ها  اين سؤال
يا نيازمند  ،اتمام نرسد  هى روحانى آنها بانمردم گذشته دارند كه زندگ

قوانين تازه نباشند؟ چه تغييرى در طبيعت يا تمّدن بشر حاصل شده كه   به
  پيشين پروردگار را دگرگون سازد؟ ۀشيو
ان پيامبريعنى ارسال —ابدى پروردگار روشِ  ۀ، اداماز سوره اعرافآيات اين 

  كنند:  ىم و تأکيد روشنى تأييد  هب—تازه را
  

  .ده سال قبل از هجرت 
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ِخرُوَن َساَعًة َوَال يَوِلُكلِّ امٍة اَجٌل َفاَذا َجاء اَجلُُهْم َال  آَدَم اما  ىا َبنِ ي ْسَتْقِدُمونَ يْسَتا
تِ ي وَن َعلَ ينُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يا ْصلََح َفالَ  ىاتِ يُكْم آيُقصَقى َواات 

ِ
ِهْم َوَال يَخْوٌف َعلَ  َفَمن

 ٣٤- ٣۵ اتسوره اعراف، آي  .ْحَزنُونَ يُهْم 
براى هر اّمتى زمان خاصى معين شده. هر گاه زمان آن اّمت بسر آيد (اجل آنها فرا 

هرگاه  !آدم توانند حتّى ساعتى آنرا پس يا پيش ببرند. اى پسرانِ   ىرسد) نم
شما بگويند، پس هر كس پرهيزكار و   هو آيات مرا ب پيامبرانى از بين شما مبعوث شوند

  نيكوكار است، نه ترسى دارد و نه غمى.

  آموزند؟  ما مىآيات پيش چه درسى ب

١  
    َوِلُكلِّ امٍة اَجلٌ 

  مدت خاصى معين شده. (هر اّمتى عمرى دارد)هر اّمتى براى 
  

ها هم مثل   چرا هر اّمتى عمرى و اجلى دارد؟ براى اينکه دوره و عصر اّمت
  رسد.  پايان مى  فردى از افراد آن اّمت، سرانجام بههر 

٢  
ِخرُوَن َساَعًة َوَال يْسَتْقِدُمونَ    َفاَذا َجاء اَجلُُهْم َال يْسَتا

  افتد  ىفرا رسد، ساعتى عقب و جلو نم ها  اّمت آن هر گاه اجل
  

  
  گذشته   هدهد، با اين تفاوت كه مربوط ب  ىرا تعليم م )٧:٣٤-٣۵فوق ( اتآيه زير همان مطلب آي

  است:
  ١۵١سوره بقره، آيه   .ُكمْ يَزكِّ ياِتَنا وَ يُكْم آيْتلُو َعلَ يُكْم َرُسوًال مِّنُكْم ياْرَسلَْنا فِ 

مبعوث كرديم تا آيات ما را براى شما بيان كند و شما را پاكى و شما   هپيامبرى از بين شما ب
 صفا بخشد.
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عمر ؟ همان طور كه رسد  و مقرر فرا مىدر "ساعت" معين  ها  چرا اجل اّمت
  .رسد  مى آخر  به نيز ، عمر هر اّمتىيابد  پايان مىبر قوانين خاّصى بناهر انسانى 

۳  
وَن َعلَيُكْم آياِتى ُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يُقصِتين   يا َبِنى آَدَم اما يا

  كه—بياينداى مردم جهان! هرگاه پيامبرانى از بين شما براى شما 
  ..و آيات مرا براى شما بخوانند. —البته خواهند آمد

  
شوند و   ، پيامبرانى از جانب پروردگار مبعوث مىىاّمت هر چرا پس از مرگ

علّت اينكه يزدان مهربان هرگز   هخوانند؟ ب  را براى مردمان مى الهىآيات 
مرگ   آنها "بهكند. هرگاه   نادانى رها نمى غفلت و ابقدر غر ش رابندگان

اجل آنها فرا رسد،  معنوى" مبتال شوند، هرگاه زماِن آئين آنها پايان يابد و
مردمان بخواند و زندگانى براى فرستد تا آيات او را   ىپيامبرى تازه م پروردگار

  آنها بخشد.  هجاودانى ب
  

در . پروردگار اند  بيان شدهاين آيات چقدر واضح و روشن  مضاميِن  بينيد  به
سپس از ارسال فرستادگانى براى  و دهد  خبر مى ها  اّمت ۀاز مرگ هم آغاز

  نمود. بيانتوان   مىن تر  . مطلب را از اين روشنها  آن اّمت  هزندگى بخشيدن ب

٤  
 اتَقى َواْصلََح َفَال َخْوٌف َعلَيِهْم َوَال ُهْم يْحَزنُونَ 

ِ
  َفَمن

  پرهيزكار و نيكوكار باشد، نه ترسى دارد نه غمى. پس هر کس
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نبايد ترس و غمى داشته باشند؟ زيرا اين مردمان در  سيرت  چرا مردم نيك
تحقيق و جستجو   هبا جرأت و شهامت ب جديد يزدانهنگام ظهور پيامبران 

پروردگار پيوسته بندگان  ،يابند. از اين گذشته  ىپردازند و حقيقت را م  مى
آنها   را به اش  ند و پيامبر تازهک  مى راه راست هدايت  هطينت را ب  خوش
  شناساند.  مى

كنند. آن آيات در ابتدا از اتمام   روشنى تأييد مى  هآيات پيش يكديگر را ب
. پايان هر عصرىگويند، سپس از ظهوِر پيامبرانى در   عصر هر اّمتى سخن مى

يا عصر هر اّمتى، امرى است استثناء ناپذير و حكمى غير  عمرتمام شدن 
گفتار يزدان، انجام آن  بربنااين امر بقدرى محكم و دقيق است كه قابل تغيير. 

همين سبب   ه. چنانكه خواهيم ديد، بفتدا  ىمحتّى ساعتى پيش و پس ن
شروِع آئين يا اّمت  بعضى از آثار آسمانى از جمله قرآن و انجيل، هنگامِ 

  اند.  ه" ناميدساعتجديد را "
خداوند عالّم در آيات قرآن جاى شّك و شبهه براى احدى از مسلمين 

هيچ   " بقدرى روشن و محكم است كه بهِلُكلِّ امٍة اَجلٌ آيه مباركه "نگذاشته. 
" همه معانى اَجلٌ   " و "امةٍ   " "ِلُكلِّ وجه قابل تفسير و تأويل نيست. كلمات "

قانون  اين مشمول ها  اّمت ۀهم ه،مبارك ۀآي بنابر زيراروشن و مشّخص دارند. 
هم  آنهاپس قانون كلّى شامل  مسلمين هم اّمتى هستند، .كلّى الهى هستند

  هست.
 ،در موردى معناى "اجل" بکار رفته.  انجيل نيز اصطالح "پايان عصر" بهدر 

  حواريون از حضرت مسيح پرسيدند:
  ٣ ه، آي٢٤انجيل متى، فصل   ست؟(اجل اّمت) چي عالمت آمدن تو و "پايان عصر"

  
  The end of the age 
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آيات قرآن يى دادند كه با ها  اين پرسش، حضرت مسيح نشانه  هدر جواب ب
  توافق كامل دارند.

بنابر  كنيم. بررسى را "اجل" واژه معانى مناسب است بيشتر، پژوهش براى
  :فرهنگ بزرگ سخن

  زمان معين يا مّدت مقّدر •
  مهلت •
  نهايت هر چيزى •
  انتهاى زمان عمر، مرگ، هنگام مرگ •

  اجل" در آيه قرآن عبارتند از: " ۀپس مفاهيم كلم
  شود.  ىاز جمله مسلمين داده م هر اّمتى  هزمان معينى كه ب •
  شود.  ىهر اّمتى داده م  همهلتى كه ب •
  اّمت. عصر و عمرِ  انتها يا پاياِن  •

معنى سّوم "اجل" كامًال مطابق است با اصطالح انجيل يعنى "پايان 
" با همان معناى عربى، وارد زبان اجل" و "اّمت" "لّ ک  " واژهعصر." هر سه 

  اند.  هفارسى شد
پيش نيز موضوع ظهور پيامبران تازه را تأييد  ۀآيات مبارك ۀآخرين نكت

، نه ترسى دارد و استفرمايند: "هر كه پرهيزكار و نيكوكار   كند. زيرا مى  مى
كه زندگيشان موافق با اراده يزدان است، از  نه غمى." واضح است آنان

ن چنين مردما تحقيق و تتبّع عادالنه راغب. اين  هتعّصب مذهبى آزادند و ب
هرگز از حقيقت روى بر نتابند. پس نبايد خائف و نگران باشند. پروردگار 

  همواره يار و ياور آنهاست.
جميع نوع بشرند. عموم فرزندان آدم   هنكته ديگر اينكه آيات پيش خطاب ب

هاى   جهانى بودن آئين  هاى است ب  ه) مخاطب گفتارند. و اين اشارآَدمَ  ىا َبنِ ي(
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براى هر گروهى از مردم عالم، يعنى هر اّمتى،  پس از اسالم. در گذشته
يزدان اين بوده كه پس از اتمام عصر اسالم،  ۀآمد. ولى نقش  پيامبرى مى

متّحد شوند. چنانكه در اين زمان، ملل جهان چون اجزاء يك  ها  اّمت ۀهم
  اند.  هپيكر بهم مرتبط شد

  اجل دين و ايمان
  در قلب مردمان

ت" شباهت بسيار هست. وقتى اجل انسان فرا بين "اجل انسان" و "اجل امّ 
چنين وقتى   . همنمايدجانب يزدان رجوع   هرسد، روح از جسم جدا شده ب

پروردگار   هاجل اّمتى فرا رسد، روح هدايت يزدان از آن اّمت جدا شده ب
اند. راستى و درستى و عشق و   دين برگردد. آداب و رسوم ظاهرى، جسمِ 

معين،  براى مّدتىخدا، روح آن. خواست يزدان چنان است كه   ايمان به
  فروزش الهام گيرند.  آن جسم پرورش يابند و از پرتو روح دل مردمان در سايۀ

اّما پس از چندى، گذشت روزگار، پيرى آورد و آئين پيشين را چندان 
ى پيكر ديگر يعن  هپروردگار از آن پيكر جدا شده ب توانايى نماند. آنگاه روِح 

من پيروان فرمود كه "  هآئينى جديد منتقل شود. از جمله حضرت مسيح ب
يعنى پس از  ).٢٨:٢٠(انجيل متى  "همواره تا پايان عصر با شما خواهم بود

من با پيروانم  " كه همزمان با اجل اّمت است، رابطۀپايان عصر" حدوِث 
و اتمام عصر  مسيح اّمت" ديگر دوام نيابد. ظهور اسالم، همزمان با "اجِل 

عصر  و اتمام اسالم اّمت بود، ظهور آئين بهائى همزمان با اجِل  يتمسيح
حكم و حكمت الهى است. همواره چنين  تغيير و تحول بنابراسالم. اين 

  بوده و خواهد بود.
حدى   فرمايند اسالم، آئين سيدالمرسلين، ضعيف شده به  حضرت بهاءاهلل مى

ر مردمان بر زمين افتاده. هر نفسى يکى از که هيکل آن آئين نازنين در براب
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ربايد و احدى قادر نيست مانع آنها شود، و حتى رفتار آنها   اعضاى آنرا مى
فرمايند: "صدهزار چشم بايد تا بر ملت   مى بعد را مورد سؤال قرار دهد.

  ٤بيضا نوحه نمايد. از حق بطلبيد دين خود را اعانت فرمايد."
بلى و ربى لو کانت فيکم نفحةالحيوة سمعتم نداء ربکم قل هل انتم من االموات 

  حضرت بهاءاهلل  ٥و اقبلتم...
اى از حيات در شما   پروردگارم! اگر نشانه  بگو! آيا شما از مردگانيد؟ آرى، سوگند به

  آورديد...  شنيديد و روى مى  بود، نداى پروردگارتان را مى

 از روح اسالم در اين آيه مبارکه و بسيارى از احاديث دورى مسلمانان
  بينى شده:  پيش
  ۳۰سوره فرقان، آيه   .اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا ىا َربِّ ان َقْومِ ي

  اند.  اى پروردگار! اين قوم من [مسلمين] از قرآن دورى جسته
آن؟ در عصر ما اند؟ از پيکر اسالم يا از روح   همسلمين از چه دورى جست

چاپ رسيده و در   هصدها زبان ب  همساجد زيبا در سراسر دنيا بنا شده، قرآن ب
هاى بزرگ در سراسر   اختيار حتّى فقيرترين مسلمانان قرار گرفته. دانشگاه

عالم براى تعليم و اشاعۀ قرآن برپا گشته. تعداد دانشجويانى که در اين 
ممالک مسيحى تحصيل چه در ممالک اسالمى، چه در  ها  دانشگاه

ها دربارۀ قرآن نوشته شده و   کنند صدها برابر شده. چه تفسيرها و کتاب  مى
اسالم است که از جهان شود. پس مشکل در کجاست؟ مشکل در روح   مى

جان هم افتاده   حّدى که در عصر ما صدها هزار مسلمان به  ، بهرخت بربسته
هزار  ها  دهير بيش از کشند. در اين چند سال اخ  يکديگر را کشته و مى

ها، بازارها، مدارس، و   ها، کوچه  مسلمان از جمله زنان و کودکان در منزل
دست همکيشان خود کشته شدند! بيش از بيست هزار نفر از   ها به  دانشگاه

  
  مضمون.  نقل به 
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دست مسلمانان   بهائيان از کودکان شيرخوار گرفته تا سالخوردگان بيمار به
بينى قرآن   بر تحقق پيش ىنشانه ديگرترين وضع کشته شدند. آيا   فجيع  به

  الزم است؟
اکثر من وانه سياتى عليکم زمان ليس فيه شيئى اخفى من الحق...و ال 

  امير مؤمنان (نهج البالغه)  ٦فلم يبق عندهم اال اسمه...الکذب...
تر...و دروغ از هر چيز   زودى زمانى رسد که در بين شما، حقيقت از هر چيز پنهان  به

  ...و در نزد آنها [مسلمين] جز اسم آن [اسالم] چيزى نمانده است.تر است  شايع

اين حديث از پيامبر اکرم، هم با آيه قرآن مطابق است و هم با گفتار امير 
  البالغه:  مؤمنان در نهج

سياتى على امتى زمان ال يبقى من القران اال رسمه وال من اال سالم اال اسمه 
اجدهم عامره وهى خراب من الهدى فقهاء مس ،يسمون به وهم ابعد الناس منه

 ٧ .اء منهم خرجت الفتنة واليهم تعودذالک الزمان شر الفقها تحت ظل السم
قرآن   به ماند از قرآن جز نوشتارش (و  ت من خواهد آمد که باقى نمىزمانى بر امّ 

مسلمان ناميده  ماند از اسالم مگر اسمش و  باقى نمى شود ) و  اعتنائى نمى
مساجدشان آباد  .اند)  بوئى از اسالم نبرده در حالى که از اسالم دورند (وشوند   مى

 فقهاى آن زمان بدترين .اى بيش نيست  اصالح مردم ويرانه ولى از نظر هدايت و
سوى خودشان   خيزد وبه  فتنه از آنان بر مى .آسمان فقها هستند در زير چتر (شريرترين)

  .گردد  بر مى

سرگردان شوند، مانند گوسفنداِن بدوِن شبان. آتش غضب [در آن روز] مردمان 
ور است. من پيشوايان را مجازات خواهم نمود. پروردگاِر   من بر ضد شبانان شعله

  ١٧، آيه ١٢ فصلذکريا:   قادر و توانا گلّه خود را دوست دارد.

  
  :اصل حديث و ترجمۀ آن عينًا از اين سايت اسالمى در اينجا نقل شده  

http://www.askquran.ir/showthread.php?p=171401 
  اند.  نقل فرموده ۱۹۲، صفحه کتاب ايقان حضرت بهاءاهلل قسمتى از همين حديث را در
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  پيشوايان شما باعث گمراهى شما خواهند شد...،  من  قوم  ىادر آن روز...
  ۱۲و  ۷، آيات ۳فصل  اشعيا:  

در آثار آسمانى يهوديان و مسيحيان نيز سقوط معنوى مردم عصر ما، و 
  بينى شده:  صراحت پيش  ا، به" همرگ اّمت"اصطالح قرآن   به

  گردانند.  مى بر روى ايمان و دين از مردمان از بسيارى
  )۱۰ ، آيه۲۴، فصل انجيل متى  ( مسيح حضرت  

پرداخته، از  پيکر پير و فرسوده دين پيشينپرستش   هشگفتا كه عامۀ مردمان ب
ند. ا  دهبهره مان  ىآن ب نيرومند و تازۀ برناى آئين نوين يزدان و پرتو روِح پيکر 

  زير تأّمل كنيد: در معنى آيۀ
 ثُم َقَضى اَجًال َواَجٌل مسمى ِعنَدُه ثُم انتُْم َتْمَترُوَن.يَخلََقُكم مِّن طِ  ىُهَو الذِ 

ٍ
  ن

  ۲سوره انعام، آيه   
او كسى است كه شما را از ِگل ساخت و (براى شما) اجلى معين نمود. در نزد او 

  آن اجل شك داريد. اجل ديگرى هست. اّما شما در بارۀ

يعنى اين  ،آن شك دارند؟ اجل اّمت در بارۀ اناست كه مردم "اجل"كدام 
  حقيقت:

  ۴۹سوره يونس، آيه   .)استهر اّمتى را اجلى ِلُكلِّ امٍة اَجٌل. (
  ۳۴سوره اعراف، آيه  همچنين  

سبب تقليد از ديگران، خاّصه پيشوايان، از   ههمواره چنين بوده، مردمان ب
امتناع   —"اگر چه از آنچه دارند راهنماى بهترى باشد"  —قبول آئين جديد

  اند:  هورزيده و گفت
َقاَل اَولَْو ِجتُُكم ِباْهَدى ِمما  َعلَى آَثاِرِهم مْقَتُدونَ انا َوَجْدَنا آَباءَنا َعلَى امٍة َوانا 

  ۲۳-۲۴ اتسوره زخرف، آي  .هِ يَوَجدتْم َعلَ 
. بگو: کنيم  مىو ما هم از آنها پيروى  ،كنند  ىاز دينى پيروى م نماپدرانما ديديم 

  چه! حتّى اگر من آئينى بياورم كه از آنچه داريد راهنماى بهترى باشد؟
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  بين زندگانى "فرد" و زندگانى "اّمت" شباهت بسيار هست. هر دو:
  شوند.  ىدر زمان معين متولّد م •
  كنند.  ىتدريج رشد م  هب •
  رسند.  ىدوران طفوليت، بلوغ، جوانى، و پيرى م  هب •
  گيرند.  ىمورد امراض، خطرات و سوء استفاده قرار م •
  اند.  تغذيه و تقويت  هنيازمند ب •
  شوند.  ىگناه و خطا آلوده م  هب •
  دهند.  ىرا از دست مخود شوند و نيروى پيشين   ىپير م •
  شوند.  ىبا "اجل حتمى" روبرو م •
  تمايل دارند "اجل حتمى" را انكار كنند. •
آورد. از جمله اينكه مردمان از   ىمشكالت بسيار ببار م ،اين انكار •

ورزند،   ىروح خود براى پذيرش زندگى تازه امتناع م نمودنآماده 
  كه زندگى آنها در آن حال دائمى است.اين گمان   هب

براى مردمان مشكل است كه معناى "اجل" يا "مرگ" را بفهمند.  •
و حال آنكه "مرگ"  ،كنند "مرگ" مطابق است با نيستى  ىفكر م

اى. اصل وجود ما روح است   همرحل  هاى ب  هانتقال روح است از مرحل
طور وقتى "اجل" دينى فرا  ميرد. همين  نه جسم. تنها جسم ما مى

يابد.   ىدين تازه انتقال م  هرسد، "روح پروردگار" از آن دين ب  ىم
. آئين بهائى منتقل شد  هب ،همان نور الهى كه در اسالم تابان بود

 را جديد آئين كه كسانى بود. خواهد اديان بوده و همان روح در همۀ
تاريك  يابند. چون كسب نور از آئينۀ  پذيرند، زندگى جديد مى  ىم

ممكن نيست. همان پرتوى كه در حضرت مسيح بود در حضرت 
حضرت دو موعود عصر ما، محّمد ظاهر شد. همان پرتو بار ديگر در 

آشكار گشت. ،هللحضرت بهاءاباب و 



  
  ٢ ضميمه

  
  با قرآن مجيد ١٩رابطه عدد 

  هبنابر کشفيات دکتر رشاد خليف
، اماِم مسجد شهر توسان در ايالت آريزونا، کتابى در باره هدکتر رشاد خليف
 تابک آن در نگاشته. انگليسى زبان  بهدر قرآن مجيد  ١٩اهميّت عدد 

مورد از روابط  ٤٣در پايان کتابش،  بيان داشته وتفصيل   کشفيات خود را به
 ١٩ذکر   در اين ضميمه، تنها به. نشان دادهبا آيات قرآن مجيد را  ١٩ عدد

 شود:  ها اکتفا مى  شماره از آن نمونه
1. The opening statement of Qur’án consists of 19 letters. 
2. Qur’án consists of 114 chapters, or 6×19. 
3. The first Quranic revelation (96:15) was 19 words. 
4. First revelation consisted of 76 letters, or 19×4. 
5. First chapter revealed (Ch. 96) consists of 19 verses. 
6. From the end of Qur’án, Ch. 96 is in position 19. 
7. First chapter revealed consists of 304 letters; 19×16. 
8. Last chapter revealed (Ch. 110) consists of 19 words. 
9. First verse of last revelation consists of 19 letters. 

10. Second revelation (68:1-9) was 38 words; 19×2. 
11.  Third revelation (73:1-10) was 57 words 19×3. 
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12. Fourth revelation (74:1-30) brought the No. 19 itself. 
13. Fifth revelation (Ch. 1) placed the 19-lettered opening statement 

immediately after the No. 19 of 74:30. 
14. First word in the opening statement occurs in Qur’án exactly 19 

times. 
15. Second word in the opening statement (Allah) occurs 2,698 times, 

a multiple of 19 (19×142). 
16. Third word in the opening statement (Rahman) is mentioned in 

Qur’án 57 times (19×3). 
17. Fourth word in the opening statement (Rahim) is mentioned in 

Qur’án 114 times (19×6). 
18. Multiplication factors of the opening statement (see points 14-17 

above) [1+142+3+6] add up to a total of 152, which is also a 
multiple of 19 (19×8). 

19. Each frequency of occurrence connected with the opening 
statement, i.e., 19, 2698, 57, & 114 corresponds to the numerical 
value of one of God’s names. 

  نقل از:
Quran: Visual Presentation of the Miracle  

  .۲٤٤-۲٤۵صفحات 



  ٣ضميمه 
  آثار ديگر مؤلفبعضى از 

  ها در  اين سلسله کتاب
  چهار جلد نگاشته شده

  جلد اّول
  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به

  خودشناسى و خداشناسى
  

  موّ دجلد 
  خدا  زندگى با خدا و بى
  تفاوت آنها چيست؟

  
  موّ سجلد 

  بهاءاهلل در قرآن
  ظهور دو پيامبر از ايران  خبر قرآن به

  
  چهارمجلد 

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  گويد؟  پروردگار چگونه سخن مى



  
  چند نمونه از
  آثار ديگر مؤلّف

  
  فارسى  به

  آئين بهائى
  پيام آسمانى براى

  صلح و سعادت جهانى

  
کتابى است نسبتًا مفّصل در باره تعاليم و تاريخ امر بهائى که  آئين بهائى

هائى از   زبان ساده و سليس نگارش يافته. اين کتاب همچنين شامل نمونه  به
  زبان فارسى و عربى است.  آثار آسمانى بهائى به

دى ضبط   سى ١٢تمام اين کتاب با صداى زيباى خانم شکوه رضائى بر 
  توانيد از اين سايت دانلود کنيد:  شده که آنها را مى

www.globalperspective.org 
  

  انگليسى  به
  و يهوديان براى مسيحيان

و يهوديان،  مسيحيان  شده خطاب بههائى که در اين قسمت معرفى   کتاب
، اما اند  نشده فارسى ترجمه  ها هنوز به  است. اين کتاب خاّصه مسيحيان



    : چند نمونه از آثار ديگر مؤلّف٣ ضميمه  ٨٦٥
چون زبان انگليسى در سراسر دنيا رواج يافته، چه بسا فارسى زبانان که 

ها را بخوانند و دريابند که خبر ظهور آئين بهائى منحصر   بتوانند اين کتاب
حتّى بيشتر از   —اب مقّدس يهوديان و مسيحيانقرآن مجيد نيست. در کت  به

ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهلل از سرزمين ايران   صدها بار به  —قرآن
در  ها، پس از چهل سال تحقيق و مطالعه،  و مژده بينى شده. اين خبرها  پيش

  شده. تقديم مسيحيان خاّصه طالبان حقيقت،  به—صفحه ١٦٦٠—سه جلد

I Shall Come 

Again 

Volume I 
522 pages   

 
Lord of Lords

Volume II 
634 pages 

  

 
King of Kings 

Volume III 
510 pages 

آئين مسيح   اخيرًا رواج يافته که گروهى از مسليمن، اسالم را رها کرده به
شود که اين   اند. از عاّمۀ مسيحيان بخصوص از اين گروه دعوت مى  پيوسته

دريابند که بنابر صدها آيه و نشانه که در کتاب مقّدس سه جلد را بخوانند و 
اين جهان باز گشته و آنها را   آنها داده شده، مسيح موعود با اسم تازه به

  افتخاِر شناسائى او فائز شوند.  تحقيق و پژوهش دعوت نموده تا به  به
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Come Now
Let Us 
Reason 

Together 
285 pages  

نگاشته  دات يک کشيش مسيحى بر آئين بهائىايرا  اين کتاب در پاسخ به
و  بسيارى از افکار و عقايد نادرست مسيحيان که ساخته تصّور اسرارِ  شده.
  شده. نوشته فاشست، در اين آنهاپيشوايان  تعّصب

  
  اين عنوان:  مرجع ديگرى که قابل توّجه مسيحيان است، کتابى است به

 Muhammad: the Spirit Who Glorified Jesus  
  بزرگى مسيح شهادت داد  محّمد: روحى که به

هاى مسيحى صدها کتاب بر رد اسالم   هاى اخير علما و کشيش  در سال
اين   به ،بزرگى مسيح شهادت داد  محّمد: روحى که بهاند. کتاِب   نگاشته

که  دهد  کمک آثار آسمانى آئين بهائى، پاسخ داده، نشان مى  ايرادات، به
  نه از پيامبر اسالم و قرآن مجيد. ،خطا از منتقدان مسيحى است

Muhammad:
the Spirit Who 
Glorified Jesus

  اين سايت مراجعه کنيد:  براى کسب اطالعات بيشتر درباره اين کتابها، به
www.globalperspective.org 

  تماس بگيريد: اگر سؤالى يا پيشنهادى داريد با اين آدرس اينترنتى با مؤلّف
info@globalperspective.org 
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زبان   به چاپ نشده اين مؤلّف را هاى  و جزوه ها  جلد از کتاب ۱۹بيش از 
  توانيد از اين سايت مجانًا دانلود کنيد:  مى انگليسى

www.TheKnowledgeOfGod.com  
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  شرح يک خواب
  اين کتاب  بهمرتبط 

ها   خط عربى ظاهر شد. نوشته  شبى خواب ديدم جلوى چشمم يک ستون به
ديدم،   رنگ سفيد. کلمات را خيلى روشن مى  برجسته بود مثل مداِد مدّور به

کردم از آيات قرآن است. ماننِد عربِى   فهميدم. فکر مى  اّما معنى آنها را نمى
دم، آگاه شدم يک دي  قرآن مشکل بود. همان موقع که کلمات را مى

کند و با من تماس معنوى دارد.   من نگاه مى  الى کلمات به  شخصى از البه
ديدم. احساس   وجود اين شخص خيلى روشن بود، اّما قيافه او را اصًال نمى

من   خواهد به  من عالقه دارد و مى  کردم موجودى است مافوق بشر که به  مى
ها اينقدر مشکل   چرا اين نوشتهچيزى بگويد. با زباِن فکر از او پرسيدم که 

نظرم   توانى اينها را بفهمى؟ به  کنى مى  است؟ در جواب گفت: تو فکر مى
خواهد با من شوخى کند و بگويد: تو چقدر پر انتظارى! رابطه اين   رسيد مى

موجوِد روحانى با من مثل رابطه يک پدر مهربان با فرزندش بود. رابطه 
کردم تا بيدار   خواب بسيار احساس شادى مىآميز بود. در   عاشقانه و محبّت

  شدم.
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  شعر وداع

 ،ام پايان داده  اين کتاب را با يکى از دو شعرى که در دوران زندگى سروده
گويم. در اين   فرستم و وداع مى  شما طالبان گوهر دانش و دانائى درود مى  به

اين اند. آيا زندگانى ما در   شعر شادى و غم چون نور و آتش بهم آميخته
  دنياى فانى و زود گذر جز اين است؟

  اين منم اينکه در اين خاک نهفته است منم
  بلبل باغ بها عاشق شيرين سخنم  

  اين منم اينکه در اين باغ نهفته است منم
  روشن از نور خدا شادى هر انجمنم  

  مّدتى چند در اين النۀ غربت ماندم
  و بردم وطنم ناگهان پيک اجل آمد  

  شدم ىطينت و خوشخوهمدم مردم خوش 
  غم و آسوده ز هر اهرمنم راحتم از  
  مست شادى همه از ساغر عشق

  طرب از سخن يار و نوا ساختنمدر   
  اند  رقص آمده  از نواى خوشم ارواح به

  هنر رقص ندارم چکنم؟ من که ذوق و  
  مزارم رو کن  مى بهيگاه گاهى چو نس

  چند پرى گل خوشبوى بنه بر چمنم  
  يادى از اين تنها کنقدمى رنجه نما 

  شبنمى چند کن از ديده نثار کفنم  
  چون وفا را اثرى نيست در اين دار فنا

  سر فرود آر که تابشنوى اسرار بقا از دهنم  
  مطلق از عشق بها گشت چو بلبل گويا

  سخن دم نزنم  سرود و به  ور نه هرگز به  
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  مرغ باغ ملکوتم

  زيبا سروده: مولوى سرانجام و سرنوشت جاودانى انسان را
 روزها فکر من اين است و همه شب سخنم

  که چرا غافل از احوال دل خويشتنم  
 ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا  مانده

  يا چه بودست مراد وى از اين ساختنم  
 مرغ باغ ملکوتم ِنيم از عالم خاک 

  اند از بدنم  چند روزى قفسى ساخته  
  اى خوش آنروز که پرواز کنم تا در دوست

  باميد سر کويش پر و بالى بزنم  
  ؟نگرد  ست در ديده که از ديده برون مىکي

  ؟يا چه جان است نگويى که منش پيرهنم  
  تحقيق مرا منزل و ره ننمايى  تا به

  دم آرام نگيرم نفسى دم نزنم  يک  
  زندان ابد مى وصلم بچشان تا درِ 

  م درشکنمهيکى عربده مستانه ب  به  
  خود باز روم  بهخود نامدم اينجا که   من به

  آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم  
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 .٤٨، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .٢۵
  .۲۹٤، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٢٦
 .٢٦۵آيات بيّنات، صفحه   .٢٧
 .۱۸۳آيات بيّنات، صفحه   .۲۸
 .۱۸۰درياى دانش، صفحه   .٢٩



    فهرست مراجع  ٨٧٧
  ٦صل ف

  .۳۱سفينه عرفان، صفحه   .١
  .۹۸، صفحه ۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٢
  .۱۳ياران پارسى، صفحه   .٣
 .۲۷- ۲۸قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحات   .٤
 .۱۰۱قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .۵
 .۳٦۹، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٦
 .۳٦۹، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٧
 .۵۲۸، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٨
 .۱٦٦ظهورالحق، صفحه   .٩
 .۲۰۱۱، آوريل ۳۷۷پيام بهائى، شماره   .١٠
 .٤۰۳ياران پارسى، صفحه   .١١
 .۱۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٢
 .۷۵ ، صفحه۲امر و خلق، جلد   .١٣
 .۲۳٦آيات بيّنات، صفحه   .١٤
 .۱٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١۵
  .۱۵- ۱٦ياران پارسى، صفحات   .١٦
  .۲۳۲- ۲۳۳افنان، ابوالقاسم. عهد اعلٰى، صفحات   .١٧
  .۱۱۳صفحه  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى،  .١٨
 .۱۱۱- ۱۱۲، صفحات منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .١٩
 .۱۱۳قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢٠
 .۱۲۲مجموعه الواح مبارکه (عندليب)، صفحه   .٢١
 .۳۳صفحه  منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى،  .٢٢
  .٤۵منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٢٣
 .٢، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٤



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٧٨  

 .٢، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢۵
 .۳٤۱- ۳٤۲مجموعۀ الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٢٦
  .٣٢٨، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٧
 .٣٤۵، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٨
  .۲۰۲کتاب بيان، صفحه   .٢٩
 .۲۰۱کتاب بيان، صفحه   .٣٠
 .۲۹٦کتاب بيان، صفحه   .٣١
 .۲۷۸کتاب بيان، صفحه   .٣٢
  .٤٠، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٣٣
  .٦٦، صفحه ٢جلد  آيات الهى،  .٣٤
  .٢٤٧صفحه  چاپ مصر، مجموعۀ الواح مباركه،  .٣۵
  .٢۵٠مجموعۀ الواح مباركه، چاپ مصر، صفحه   .٣٦
  .۸۹، صفحه ۱لئالى الحکمة، جلد   .٣٧
؛ ٣٤؛ سوره لقمان، آيه ٢۵؛ سوره ملك، آيه ٦٣مراجع ديگر: سوره احزاب، آيه   .٣٨

  .٤٢- ٤٦ه نازعات، آيات ؛ سور٦٦؛ سوره زخرف، آيه ٧- ١٢سوره طور، آيات 
  ، ترجمه فارسى.٢٣ ,٢٠٦  ,٢٨۵صفحات: بحاراالنوار،   .٣٩
 .٢٠٤، صفحه ١٣بحاراالنوار جلد   .٤٠
  .۲۹نجم ثاقب، صفحه   .٤١
  .٢٦، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤٢
 .٤۰٤ظهورالحق، صفه   .٤٣
 .٩۵٩حضرت باب، صفحه   .٤٤
 .۱۷۲کتاب بيان، صفحه   .٤۵
 .۱۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٦
  .۳۵۷، صفحه ۲امر و خلق، جلد   .٤٧
  .۳۲۰، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٤٨
  .۲۵۰مجموعۀ الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٤٩



    فهرست مراجع  ٨٧٩
 .۲۳٤آيات بيّنات، صفحه   .۵۰

 ٧فصل 
  .١٣٢كتاب ايقان، صفحه   .١
 .٣٧ ، صفحهاولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٢
  .١١٣، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٣
 .۲۱۱کتاب بيان، صفحه   .٤
 .٤۵مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .۵
  .٩٢مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٦
  .۸۵، صفحه ۲، جلد اعلىٰ مجموعه مناجات قلم   .٧
 .٤٤کتاب ايقان، صفحه   .٨
  .۵ ، صفحهاولىٰ حضرت نقطۀ  منتخبات آيات از آثار  .٩
  .١٠۵، صفحه ١لئالى الحکمة، جلد   .١٠
 .٣٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١١
 .۵٨، صفحه ٢، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٢
 .١٣٣، صفحه ١لئالى الحکمة، جلد   .١٣
  .٢٧، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١٤
  .٤، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١۵
  .١٤٨، صفحه ٣مآخذ اشعار در آثار بهائى، جلد   .١٦
 .٦، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١٧
  .٣، صفحه لىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ او  .١٨
  .١كتاب اقدس، صفحه   .١٩
  .١٤، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٢٠
  .١٧٣درياى دانش، صفحه   .٢١
  .۲۵۳، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٢٢
  .۲۸۷، صفحه ۵۲بحاراالنوار الجامعة لدرر الٔئمة االطهار، جلد   .٢٣
وم االسماء" اّولين كتاب . "قيّ ٤٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٢٤

ره يوسف بر ايشان نازل سالگى در تفسير سو ٢۵حضرت باب است. اين اثر در سن 
  شد.



  بهاءاهلل در قرآن  
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  .۲٤٦، صفحه ۱۳بحاراالنوار، جلد   .٢۵
 .٦۱قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢٦
 .۱۰۹قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢٧
 .۱۱۰قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢٨
  .٢٦، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٢٩

 ۸فصل 
 .۱۸۹مائده آسمانى، صفحه   ١٫
 .۱٤، صفحه اولىٰ  طۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نق  .٢
  .٢٤۵، صفحه ٧مائده آسمانى، جلد   .٣
  .٢٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤
 .۱۵۹کتاب اقدس، صفحه   .۵
 .١٠٣االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٦
 .٩١االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٧
 .٤۷، صفحه ۱پيام آسمانى، جلد   .٨
  .۲۵۰مجموعۀ الواح مبارکه، صفحه   .٩
  .۳۵درياى دانش، صفحه   .١٠
  .١٤١، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١١
 .٦٢، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٢
  .٢٦٤، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .١٣
  .١٤دور بهائى، صفحه   .١٤
 .۲۸۲- ۲۸۳)، صفحات ۱۳جلد  مهدى موعود (ترجمه بحاراالنوار،  .١۵
  .۱۰۳، صفحه ۵۳بحاراالنوار الجامعة لدرر الٔئمة االطهار، جلد   .١٦
 .٢٤رسالۀ تسبيح و تهليل، صفحه   .١٧
  .۵٤ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .١٨
 .٤۵۹غيبت نعمانى، ترجمه غفارى، صفحه   .١٩



    فهرست مراجع  ٨٨١
  .٤۹ ، صفحهاولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٢٠
  .٩٣منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢١
  .١٧۳درياى دانش، صفحه   .٢٢
 .۲۵۷مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٢٣
  .۱۰۱٦، صفحه ۱-۲محاضرات، جلد   .٢٤
 .۸۷ث، صفحه - اسراراالٓثار، جلد ب  .٢۵
 .۱۳۳حه ، صف٤اسراراالٓثار، جلد   .٢٦
 .٤۵- ٤٦، صفحه ۱، جلد اعلىٰ مجموعه مناجات آثار قلم   .٢٧
٢٨. 
 فرهنگ معين.  .٢٩
 .۱۵٤، صفحه ۱اصول کافى، ترجمه سيّد جواد مصطفوى، جلد   .٣٠
 .٤۷۷، صفحه ۱تفسير القرآن الکريم (صدرا)، جلد   .٣١
 .۱۱۰- ۱۱۱اولٰى، صفحه  طۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نق  .٣٢
  .۲۰۵، صفحه ۷آسمانى، جلد مائده   .٣٣
 .٤۹۹تأويل االيات الظاهرة، صفحه   .٣٤
 .۱٦۰، صفحه ۵مائده آسمانى، جلد   .٣۵
  .۵٨مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣٦
  .٧٠مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣٧
  .١۵٤مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣٨
  .۱۱۲ه ب اقدس، صفحمجموعۀ الواح بعد از کتا  .٣٩
 .١١٢- ١١٣ اتمجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفح  .٤٠
  .٢٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤١
  .٢٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤٢
  .٢٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤٣
 .٤۵، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤٤
  .٤١، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤۵



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٨٢  

 .٦ صفحه ،شده نازل اقدس کتاب از که بعد ابهىٰ  اقدس جمال الواح از اى مجموعه  .٤٦
  .۷۸مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٤٧
 .۳۱۷بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٤٨
  .۵۰۱، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٤٠
، صفحه که بعد از کتاب اقدس نازل شده اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .۵۰

۱۵٤. 
، صفحه که بعد از کتاب اقدس نازل شده اى از الواح جمال اقدس ابهىٰ  مجموعه  .۵۱

۱۵۲. 
 .٤۳۹، صفحه ٤راراالٓثار، جلد سا  .۵٢
  .١٩٩كتاب ايقان، صفحه   .۵۳
  .٤۳کتاب الّروح، نسخه خطى، صفحه  .۵٤
  .۱۱کتاب الّروح، نسخه خطى، صفحه  .۵۵
  کتاب الّروح، نسخه خطى .۵٦
 .۳۱۵ادعيۀ حضرت محبوب، صفحه   .۵٧
  .٦، صفحه ۹۵عندليب، شماره   .۵۸
 .۳۸حديقه عرفان، صفحه   .۵۹
 .۲٦۵- ۲٦٦مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٦۰
  .٢٨، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٦١
بديع،  ۱۱۷ر و خلق، تأليف فاضل مازندرانى، مؤسسه ملى مطبوعات امرى، سال ام  .٦٢

 .٦٣٤صفحه 
 ۹فصل 

 .۲٤۸- ۲٤۹مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١
  .۲۵٤- ۲۵۵مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٢
 .۲٤۵، صفحه اولىٰ حضرت نقطۀ   .٣
 .٤٤کتاب بيان، صفحه   .٤
  .۲۷۸کتاب بيان، صفحه   .۵



    فهرست مراجع  ٨٨٣
 .۲۹٦کتاب بيان، صفحه   .٦
  .۳۹٤پيام ملکوت، صفحه   .٧
  .۳۹۰کتاب بديع، صفحه   .٨
 .۱٦۷کتاب ايقان، صفحه   .٩
 .۷۳منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .١٠
 .کتاب بديع  .١١
 .۹۱کتاب بيان، صفحه   .١٢
 .۳، واحد ۱۵بيان فارسى، باب   .١٣
 .۷۲کتاب بيان، صفحه   .١٤
 .۳۲۷بيان، صفحه کتاب   .١۵
 .۳۱۷کتاب بيان، صفحه   .١٦
 .۷۳کتاب بيان، صفحه   .١٧
 .۳۲۱کتاب بيان، صفحه   .١٨
  .۱٤۱-۱٤۲کتاب بديع، صفحات   .١٩
  .٤٤کتاب بديع، صفحه   .٢٠
 .۳۹٤کتاب بديع، صفحه   .٢١
 .۵۸- ۵۹کتاب بديع، صفحات   .٢٢
 .۳۸٤، صفحه ٤و  ۳، ۲، جلد دوم، مجموعۀ مجلدات اعلىٰ آثار قلم   .٢٣
 .۷۸منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٢٤
 .۳۱-۳۲صفحات  : مجموعه آثار و ادعيه من آثار حضرة بهاءاهلل،مناجاة  .٢۵
 .٦٦منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٢٦
 .٩٠٣اهلل. حضرت باب، صفحه   محّمد حسينى، نصرت  .٢٧
  .۲۲۲، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .٢٨
 .۱۸۵مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٢٩
 .۱۷٦مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٣٠
 .۲۰۰، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٣١



  بهاءاهلل در قرآن  
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 .۲۳۲-۲۳۳کتاب بديع، صفحات   .٣٢
 .۱۸حديقه عرفان، صفحه   .٣٣
  .۱۵٦کتاب ايقان، صفحه   .٣٤
  .۱۵٦کتاب ايقان، صفحه   .٣۵
  .۱۵۷کتاب ايقان، صفحه   .٣٦
  .۱۵۷کتاب ايقان، صفحه   .٣٧
  .۲۹۹، صفحه ٤آثار قلم اعلٰى، جلد   .٣٨
 .۱۵۹کتاب ايقان، صفحه   .٣٩
  .٢٩٤فرائد، صفحه   .٤٠
  .۲۹٦- ٢٩۷ اتفرائد، صفح  .٤١
اربعين" و کتاب "عوالم" تأليف فاضل بحرينى. (نقل از "بشارات کتب کتاب "  .٤٢

  .١٠٤آسمانى" نشر دّوم، تأليف حساب نقبائى، صفحه 
  .١٩١بحاراالنوار، صفحه   .٤٣
  .٢٩٦، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٤٤
  .٤۰۳کتاب الّروح، نسخه خطى، صفحه   .٤۵
  .٣۵٤كتاب مبين، صفحه   .٤٦
  .٣٩، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٤٧
  .٢٤۵، صفحه ٧مائده آسمانى، جلد   .٤٨
 ١٤٢.اولٰى، تأليف محّمد على فيضى، صفحه  طۀحضرت نق  .٤٩
 .۸٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵۰
 .۲۰۸- ۲۰۹اشراقات و چند لوح ديگر، صفحات   .۵۱
 .۱۷۰- ۱۷۱اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحات   .۵۲
 .۲۲ياران پارسى، صفحه   .۵۳
  .۱۱۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵٤
  .٣٤٧ کتاب الّروح، نسخه خطى، صفحه  .۵۵
  .۸۲اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .۵٦
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  .۱۱۵کتاب ايقان، صفحه   .١
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 .۱۹۷-۱۹۸کتاب ايقان، صفحات   .۵
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 .۱۲۲صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٨
 .۱٦۲مجموعه الواح مبارکه (عندليب)، صفحه   .٩
 .۹۳حضرت بهاءاهلل، صفحه منتخباتى از آثار   .١٠
  .۳۵٦، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .١١
  .۷٤، صفحه ۳خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٢
١٣.  
 .۱۰۹، صفحه ۷مکاتيب عبدالبهاء، جلد   .١٤
 .۸۳-۸٤اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحات   .١۵
 .٤٢، صفحه ١مائده آسمانى، جلد   .١٦
 .١۵٠، صفحه ١آيات الهى، جلد   .١٧
  .٦سائم الرحمن، صفحه ن  .١٨
 .٤۹۳، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .١٩
 .۹۱اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحه   .٢٠
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 .٤٤مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٢١
 .۲۳۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٢٢
  .۱ياران پارسى، صفحه   .٢٣
 .۲۹۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .۲٤
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 .۲۱صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٢٧
رأفتى، وحيد. يادنامۀ مصباح منير، هوفهايم، آلمان: مؤسسه مطبوعات بهائى آلمان،   .٢٨

 .۱۸۳، صفحه ۲۰۰٦
هوفهايم، آلمان: مؤسسه مطبوعات بهائى آلمان، رأفتى، وحيد. يادنامۀ مصباح منير،   .٢٩

 .۱۸۳، صفحه ۲۰۰٦
 .۳۸٤، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٣٠
 .۳۰۱، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٣١
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  بيان فارسى، باب ششم، واحد چهارم.  .٣٣
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 .۲٤٤چاپ مصر، صفحه  مجموعه الواح مبارکه،  .٣۵
  .۲۰۰، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٣٦
 .۲٤مناجاة: مجموعه آثار و ادعيه من آثار حضرة بهاءاهلل، صفحه   .٣٧
 .۱۸٤- ۱۸۵مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٣٨
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  .۱۷۰ادق. نافه مکنون، چاپ آلمان، صفحه عرفانيان، ص  .٤١
 .۳۲، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٤٢
 .۸٦کتاب ايقان، صفحه   .٤٣
 .۳٦٤سهراب، عنايت اهلل. مبادى استدالل، صفحه   .٤٤
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 .۱۳قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٤۵
  .۵۸، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٤٦
 .۷۱ه ، صفح۲مائده آسمانى، جلد   .٤٧
  .۸۳، صفحه ۱لئالى الحکمة، جلد   .٤٨
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  .۱۰٤ (زندگانى حضرت باب)، صفحه اعلىٰ افنان، ابوالقاسم. عهد   .۵۰
  .۱۰٤ (زندگانى حضرت باب)، صفحه اعلىٰ افنان، ابوالقاسم. عهد   .۵۱
 .۸مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .۵۲
 .۵٦ث، صفحه  -اسراراالٓثار، حروف ب  .۵۳
  .۳۵، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .۵٤
  .١٣لوح ابن ذئب، صفحه   .۵۵
  .۸۷- ۸۸، صفحات ۵اسراراالٓثار، جلد   .۵٦
 .۱۵کتاب ايقان، صفحه   .۵۷
 .۱۸۸مجموعه الواح مبارکه (عندليب)، صفحه   .۵۸
  .۱۳۱کتاب ايقان، صفحه   .۵۹
 .٣٤٦، صفحه ٤ اسراراالٓثار، جلد  .٦٠
 .٣٤٦، صفحه ٤ جلداسراراالٓثار،   .٦١
  .١٣٣شيخ محّمد تقى اصفهانى، چاپ مصر، صفحه   لوح خطاب به  .٦٢
 .۵۱فرائد، صفحه   .٦٣
 .۸مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٦٤
، صفحه ٢٠٠٢الّصدور، چاپ مؤسسۀ مطبوعات امرى آلمان، چاپ سوم،   بهجت  .٦۵

٨.  
 .۲۳۷- ۲۳۸مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   ٦٦٫
  .۱۹۷، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٦٧
 .٦٦الغيبة للنعمانى، صفحه   .٦٨
 روزنامه اطريشى "سولداتن فرند."  .٦٩
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 .۲۲٤، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .۷۰
 .۲۰۱، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٧١
 .۱۰نار و نور، صفحه   .٧٢
 .۱٦نار و نور، صفحه   .٧٣
  .۱۵نار و نور، صفحه   .٧٤
  .۱۳۷اراالٓثار، حرف الف، صفحه اسر  .٧۵
  .۹٦-۹۷مناجاة: مجموعه آثار و ادعيه من آثار حضرة بهاءاهلل، صفحات   .٧٦
. مرجع ثانوى: مسيح و بهاءاهلل صفحات ٨٤مرجع اصلى: روح اسالم، صفحه   .٧٧

٤٠- ٤١.  
، صفحات ١٣٧٨مشهورى، دالرام. رگ تاك (جلد دّوم)، پاريس: چاپ خاوران،   .٧٨

٢١١-٢١٢.  
 .۱، صفحه ۳امر و خلق، جلد   .٧٩
 .۱۷۳کتاب بيان، صفحه   .٨٠
 .۵۲، صفحه ۱لئالى الحکمة، جلد   .٨١
 .۱٦۱کتاب ايقان، صفحه   .٨٢
 .۳۲۱صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٨٣
 .٤۱۰صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٨٤
 .۳۱٤صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٨۵
 .۲۹۲صفحه  المقربين،  خط زين  بديع، بهکتاب   .٨٦
 .۱۷۰، صفحه ۵مائده آسمانى، جلد   .٨٧
  .۳٦۰-۳٦۱ (زندگانى حضرت باب)، صفحات اعلىٰ افنان، ابوالقاسم. عهد   .٨٨
 .۸۵محمد على فيضى، رسالۀ راهنماى تبليغ، چاپ دوم، تهران، ايران، صفحه   .٨٩
 .۱٦۷آيات بيّنات، صفحه   .٩٠
 .٦۸، صفحه ۱لد مائده آسمانى، ج  .٩١
 .۲۷۳پيام ملکوت، صفحه   .٩٢
 .۲٤٤، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٩٣
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 .۳۷۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٩٤
 .۱٦کتاب بيان، صفحه   .٩۵
 .٤۷۳، صفحه ٤امر و خلق، جلد   .٩٦
 .۱٦نار و نور، صفحه   .٩٧
 .٤۵، صفحه ١مائده آسمانى، جلد   .٩٨
  .۳۲۵، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٩٩
  .٣٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٠٠
  .١٢، صفحه ٢لئالى الحكمة، جلد   .١٠١
  .٢٤صفحه  چاپ مصر، مجموعۀ الواح مباركه،  .١٠٢
  .۳٤۹-۳۵۰، صفحات ٤مائده آسمانى، جلد   .١٠٣
 .۳۵۰ه ، صفح٤مائده آسمانى، جلد   .١٠٤
  .۵۱کتاب ايقان، صفحه   .١٠۵
 .۱۰۵عرفان، صفحه حديقه   .١٠٦
 .۹۵حديقه عرفان، صفحه   .١٠٧
 .۹۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٠٨
 .۲۰۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٠٩
 .٢٠٧ملوک و رؤساى ارض، صفحه   الواح نازله خطاب به  .١١٠
  .۱۱ياران پارسى، صفحه   .١١١

 ۱۱فصل 
  .٢٦۵فحه ص چاپ مصر، الواح مباركه، همجموع  .١
  .٣٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢
  .٣۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣
  .١٣١- ١٣٢ ، صفحات۱، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٤
  .٦مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .۵
 .٣٩، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .٦
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  .١٠٧(زندگانى حضرت باب)، صفحه  اعلىٰ افنان، ابوالقاسم. عهد   .٧
  .٤۵، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .٨
  .٣٦٤- ٣٦۵، صفحات ٧آثار قلم اعلٰى، جلد   .٩
  .٣٦۵، صفحه ٧آثار قلم اعلٰى، جلد   .١٠
  .٣٦مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١١
  .٧جهانى، صفحه  مطلق، هوشيدر. آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت  .١٢
  .٧مطلق، هوشيدر. آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى، صفحه   .١٣
  .٣۵٤افنان، ابوالقاسم. عهد اعلٰى (زندگانى حضرت باب)، صفحه   .١٤
  .١٠٤افنان، ابوالقاسم. عهد اعلٰى (زندگانى حضرت باب)، صفحه   .١۵
  .١-٢ اتكتاب اقدس، صفح  .١٦
  .٢٩٨(زندگانى حضرت باب)، صفحه  اعلىٰ قاسم. عهد افنان، ابوال  .١٧
  .١٦ياران پارسى. آلمان: مؤسسه ملّى مطبوعات امرى آلمان، صفحه   .١٨
  .٢۵٢- ٢۵٣صفحات  چاپ مصر، الواح مباركه، همجموع  .١٩
 .٤۵کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٢٠
شده، صفحه  اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل  مجموعه  .٢١

٣٠. 
 .۳۱۲-۳۱۳، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٢٢
 .۳۲٦، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   ٢٣٫
  .١١٣منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٢٤
 .۳٦٤-۳٦۵ظهورالحق، صفحات   .٢۵

 ۱۲فصل 
١.   
 .٢٢- ٢٣مفاوضات، صفحات   .٢
  .۲۹۰-۲۹۱کتاب قرن بديع، صفحات   .٣
  .۳۳۹، صفحه ۱جلد آثار قلم اعلٰى،   .٤
 .٢٣مفاوضات، صفحه   .۵
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 .۱۳۳، صفحه ٤ اسراراالٓثار، جلد  .٦
  .۲۷۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه  .٧
  .۳۳۹، صفحه ۱، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٨
 .٢٣۵ صفحه ،٧ جلد آسمانى، مائده  .٩
  .۱۸اسراراالٓثار، حرف الف، صفحه   .١٠
١١.  “The Apostles of Bahá’u’lláh (the Pillars of the Faith),” The Bahá’í  

     World, Vol. III, 1928-1930, p. 81. 
 .۱۲۱۳، صفحه ۳اشراق خاورى، عبدالحميد. قاموس ايقان، جلد   .١٢
  .۸۲بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٣
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 .۱٦۵بديع، صفحه  ۱۲۰، ۱آثار قلم اعلٰى، جلد   .١۵
 .٢٢مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .١٦
 .٣٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٧
  .٨ياران پارسى، صفحه   .١٨
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 .۸۰، صفحه ۱مائده آسمانى، جلد   .٢٢
 .۳٤ظهورالحق، صفحه   .٢٣
 .٤٠ظهورالحق، صفحه   .٢٤
 .۸۰، صفحه ۱مائده آسمانى، جلد   .٢۵
  .۱٤۷-۱٤۸درياى دانش، صفحات   .٢٦
  قرآن مجيد، همراه با ترجمه فارسى از حسينعلى کوثرى، چاپ پاژن، صفحات   .٢٧

۸۷ -۸٦.  
  .۸٨ترجمه فارسى از حسينعلى کوثرى، چاپ پاژن، صفحه قرآن مجيد، همراه با   .٢٨
  .۹۰ صفحه پاژن، چاپ کوثرى، حسينعلى ترجمه فارسى توسطقرآن مجيد، همراه با   .٢٩
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  .۱۵٦کتاب ايقان، صفحه   .٣٠
(نقل از بشارات کتب آسمانى،  ٣١٧اى، صفحه   امالى شيخ صدوق، ترجمه کمره  .٣١

 ).١٢٣صفحه 
 .۲۷۱صفحه ، ٤اسراراالٓثار، جلد   .٣٢
 .۲٤٤، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٣٣
 .۲۲۷، صفحه ۱خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٤
 .٢٤٦، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٣۵
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  .۱٤۷کتاب ايقان، صفحه   .٣٧
 .٤۰، صفحه ۲۷، سال ۱ايران نامه، شماره   .٣٨
 .٤۰، صفحه ۲۷، سال ۱ايران نامه، شماره   .٣٩
 .٤۰، صفحه ۲۷، سال ۱ايران نامه، شماره   .٤٠
  .٤۲- ٤۳، صفحات ۱اشراق خاورى، عبدالحميد. قاموس ايقان، جلد   .٤١
  .٦۱، صفحه ۱قاموس ايقان، جلد   .٤٢
 .٢١١، صفحه ٧مائده آسمانى، جلد   .٤٣
  .۱٦۲-۱٦۳کتاب مستطاب اقدس، صفحات   .٤٤
  .۱٦٤-۱٦۵ث، صفحات -اسراراالٓثار، حروف الف  .٤۵
  .۳٤- ۳۵، صفحات ۲مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٦
  .۹۰مجموعه الواح مبارکه بافتخار بهائيان پارسى، صفحه   .٤٧
 .۱۷۰اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٤٨
  .۲۰۷قديمى، رياض. گلزار تعاليم بهائى، صفحه   .٤٩
  .٦٦قديمى، رياض. گلزار تعاليم بهائى، صفحه   .۵۰
  .۱۲٤حديقه عرفان، صفحه   .۵۱
  .٢١٠، صفحه ١آيات الهى، جلد   .۵۲
  .۱۸٦، صفحه ۱خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .۵۳
 .۳۰۰، صفحه ٤آثار قلم اعلٰى، جلد   .۵٤



    فهرست مراجع  ٨٩٣
  .٦۲، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵۵
  .١٧٨، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵٦
  .۳۰۰، صفحه ٤، جلد اعلىٰ آثار قلم   .۵۷
  .۱۹حديقه عرفان، صفحه   .۵۸
 .٦۸منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵۹
 .٦٤حديقه عرفان، صفحه  .٦٠
  .۳۳۷- ۳۳۸مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٦١
  .۱۳۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٦٢
 .۹۹، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٦٣
 .٢٦٠-٢٦١المقّربين، صفحات   خط زين  اى از آثار قلم اعلٰى به  مجموعه  .٦٤
 .۳۲۱صفحه  المقربين،  خط زين  کتاب بديع، به  .٦۵
 .۲٦۳کتاب بديع، صفحه   .٦٦
 .۲۰۳، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٦٧
 .۳٦۳کتاب بديع، صفحه   .٦٨
٦٩.   
  .۷۱قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٧٠
 .۲۷٦اسراراالٓثار، حرف الف، صفحه   .٧١
 .۱۵۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   ٧٢٫
  .۱٦۵کتاب ايقان، صفحه   .٧٣
  .۱٤۹مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٧٤
 .۲۸۰، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٧۵
  .۷۱قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٧٦
 .۳۳۵کتاب بديع، صفحه   .٧٧
 .۲۸۰کتاب بديع، صفحه   .٧٨
  .۲۰۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٧٩



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٩٤  

(با  ١٩٩٧المللى کتاب مقّدس،   مزامير، ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين عهد جديد و  .٨٠
  اصالحات مختصر).

  .٢٢٨، صفحه ٧آثار قلم اعلٰى، جلد  .٨١
 .٣٠٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٨٢
 .١٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .٨٣
  .٤اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٨٤
  .١٠٧اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٨۵
  .۷٤-۷۵مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٨٦
 .۷۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٨٧
٨٨.   
 .٤۱۰کتاب بديع، صفحه   .٨٩
  .۳۰رالمقّربين، جلد اّول، صفحه اذکا  .٩٠
  .۱٦۰، صفحه ۸مائدۀ آسمانى، جلد   .٩١
  .١٦۵-۱٦٦کتاب ايقان، صفحات   .٩٢
 .۳۵۰، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٩٣
 .۱٦نار و نور، صفحه   .٩٤
  .۱۵۰اسراراالٓثار، حرف الف، صفحه   .٩۵
 .٤٦ ، صفحه۵مائده آسمانى، جلد   .٩٦

  ١٣فصل 
 .۲ياران پارسى، صفحه   .١
 .۳۷۷- ۳۷۸ادعيه حضرت محبوب، صفحات   .٢
  .۳۳٤ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .٣
 .۳۳۹مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٤
  .۲۵۷مبارکه، چاپ مصر، صفحه مجموعه الواح   .۵
 .۱۳هفت وادى، صفحه   .٦
 .۷۹اولٰى، صفحه  طۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نق  .٧



    فهرست مراجع  ٨٩٥
  .۱٦٤ مناجاة: مجموعه اذكار و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه  .٨
 .۳۲۸ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .٩
 .۳۸بيان فارسى، صفحه   .١٠
 .۱۵۷، صفحه ۱د مجموعه مناجات آثار قلم اعلٰى، جل  .١١
 .۲۲٦-۲۲۷، صفحات ٤مائده آسمانى، جلد   .١٢
 .۸۱بيان فارسى، صفحه   .١٣
 .۳۲۱بيان فارسى، صفحه   .١٤
 .۱۹ياران پارسى، صفحه   .١۵
 .١٠٢صفحه  و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، مجموعه اذكارمناجاة:   .١٦
 .۳۱۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٧
 .۱٦-۱۸مناجات (حضرت نقطۀ اولٰى)، صفحات مجموعه   .١٨
 .۹٦قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .١٩
 .۵۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٠
 .۱۵٤بيان فارسى، صفحه   .٢١
  .٦٦کتاب ايقان، صفحه   .٢٢
  .۱۰۳صفحه  و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، مجموعه اذكارمناجاة:   .٢٣
  .۱۱٤- ۱۱٦صفحات  کتاب مفاوضات،  .۲٤
  .۱۱۷کتاب ايقان، صفحه   .٢۵
 .۵۱منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٦
  .٦۹نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل، صفحه   ٢٧٫
 .۱۵۸- ۱۵۹، صفحات اقتدارات و چند لوح ديگر  .٢٨
 .۷۵کتاب بديع، صفحه   .٢٩
  .۲۷۰بيان فارسى، صفحه   .٣٠
 .۱۱۳بيان فارسى، صفحه   .٣١
 .۸۱فارسى، صفحه بيان   .٣٢
 .۱۲۲-۱۲۱بيان فارسى، صفحات   .٣٣



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٩٦  

 .۸۲بيان فارسى، صفحه   .٣٤
، ۱۹۸۸قديمى، رياض. سيّد ُرسل حضرت محّمد، چاپخانه دانشگاه تورانتو،   .٣۵

 .۱۲٦-۱۲۷ صفحات
  .۳۱۵، صفحه ۲خطابات حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٦
 .۲٦مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣٧
 .۳۵٤يع، صفحه کتاب بد  .٣٨
 .۳۹۱کتاب بديع، صفحه   .٣٩
 .۱٤۷-۱٤۸منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحات   .٤٠
 .۲۷۳بيان فارسى، صفحه   .٤١
  .۹٤بيان فارسى، صفحه   .٤٢
 .۲۵۲بيان فارسى صفحه   .٤٣
  .۱۰۸، صفحه ۱آثار قلم اعلٰى، جلد   .٤٤
 .۹۱ کتاب ايقان، صفحه  .٤۵
 .۲۵٤بيان فارسى، صفحه   .٤٦
  .۱۱۲کتاب ايقان، صفحه   .٤٧
  .٣٣۵افنان، ابوالقاسم. عهد اعلٰى (زندگانى حضرت باب)، صفحه   .٤٨
 .۲۲۲بيان فارسى، صفحه   .٤٩
  .١٣٢كتاب ايقان، صفحه   .۵۰
  .٨٧شيخ محّمد تقى اصفهانى، صفحه   لوح خطاب به  .۵۱
 .۵۳منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵۲
 .۲۷تاب اقدس، صفحه مجموعه الواح بعد از ک  .۵۳
 .٣۵٢، صفحه ٤، جلد آثار قلم اعلىٰ   .۵٤
  .۱۲۳ظهورالحق، صفحه   .۵۵
 .۷٤قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .۵٦
 .٣١شيخ محّمد تقى اصفهانى، صفحه   لوح خطاب به  .۵۷
  .۱۱۸-۱۱۹کتاب ايقان، صفحات   .۵۸



    فهرست مراجع  ٨٩٧
  .٢١١، صفحه ١آيات الهى، جلد   .۵۹
 .٤٧، صفحه ٢آيات الهى، جلد   ٦٠
  .۲۰٦منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٦١
 .۳۱۵ادعيه حضرت محبوب، صفحه   .٦٢
 .۳۲۷، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٦٣
 .۲۸۱، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٦٤
 .٢٣۵تقريرات درباره کتاب مستطاب اقدس، صفحه   .٦۵
 .١٩بيان فارسى، صفحه   .٦٦
 .١٣١، صفحه ١آثار قلم اعلٰى، جلد   .٦٧
 .۵بيان فارسى، صفحه   .٦٨
 .۲۱۵بيان فارسى، صفحه   .٦٩
  .۸۲بيان فارسى، صفحه   .٧٠
  .۱۸۸، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٧١
  .٢٦ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .٧٢
  .٨، صفحه ۵آثار قلم اعلٰى، جلد   .٧٣
  .٧٢ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .٧٤
 .۳۲۷، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٧۵
  .٧٦ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .٧٦
  .۱٤۵کتاب بديع، صفحه   .٧٧
 .۳۹۷گنجينه حدود و احکام، صفحه   .٧٨
 .۱۳۳درياى دانش، صفحه   .٧٩
 .۱٦۹-۱۷۰کتاب ايقان، صفحات   .٨٠
 .۵صفحه  ،٧مائده آسمانى، جلد   .٨١
 .۱۵۵محاضرات، جلد اّول و دّوم، صفحه   .٨٢
 .۲۳٤، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٨٣
  .٢٢٤، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٨٤



  بهاءاهلل در قرآن  
٨٩٨  

  .١٠٣ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .٨۵
  .٢۵٠مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .٨٦
  .٢٠٨، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٨٧
  .٦پارسى، صفحه ياران   .٨٨
 .۲۵۵، صفحه ۳اشراق خاورى، عبدالحميد. محاضرات، جلد   .٨٩
 .۲۵۵، صفحه ۳اشراق خاورى، عبدالحميد. محاضرات، جلد   .٩٠
  .۷۳کتاب بديع، صفحه   .٩١
 .۸۸قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٩٢
 .۱٦۳، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٩٣
 .۳۳-۳٤صفحات  شيخ محّمد تقى اصفهانى،  لوح خطاب به  .٩٤
رأفتى، وحيد. يادنامۀ مصباح منير، هوفهايم، آلمان: مؤسسه مطبوعات بهائى آلمان،   .٩۵

 .۲۲، صفحه ۲۰۰٦
 .۳۱۸کتاب بديع، صفحه   .٩٦
  .۱۹۳کتاب ايقان، صفحه   .٩٧
رأفتى، وحيد. يادنامۀ مصباح منير، هوفهايم، آلمان: مؤسسه مطبوعات بهائى آلمان،   .٩٨

 .۲۰، صفحه ۲۰۰٦
  .٣٣شيخ محّمد تقى اصفهانى، صفحه   لوح خطاب به  .٩٩

 .۱۸۸، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .١٠٠
 .۲۲٦-۲۲۷، صفحات ٤مائده آسمانى، جلد   .١٠١
 .۳۹٤-۳۹۵کتاب بديع، صفحات   .١٠٢
 .۱٤۲-۱٤۳کتاب بديع، صفحات   .١٠٣
 .۱۱۸-۱۱۹کتاب ايقان، صفحات   .١٠٤
  .۲۵۵، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .١٠۵
 .۱۰۹٦، صفحه ۱-۲محاضرات، جلد   .١٠٦
 .۳۰۸صفحه  ،٤اسراراالٓثار، جلد   .١٠٧



    فهرست مراجع  ٨٩٩
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .١٠٨

۱۵۱.  
 .٢٠١-٢٠٣صفحات  و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، مجموعه اذكارمناجاة:   ١٠٩
١١٠.   

 ۱۴فصل 
 .۲۹٦بيان فارسى، صفحه   .١
  .۲۲۸بيان فارسى، صفحه   .٢
 .۳۲۰، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٣
  .۳۲۰، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٤
 .٢١٨منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵
 .۹۱، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٦
 .۲۵۰، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٧
  .١١٣، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .٨
 .۹۳؛ و فرحةالغرى، ترجمه عالمه مجلسى، صفحه ٤۸۷مفاتيح الجنان، صفحه   .٩
 .٨٨ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .١٠
  .۳۸بيان فارسى، صفحه   .١١
  .۱۱۸توانگر، على. روشنائى، صفحه   .١٢
 .۳۷منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٣
  .١٢٢ملوک و رؤساى ارض، صفحه   بهالواح نازله خطاب   .١٤
 .٤۲، صفحه ۱مجموعه مناجات آثار قلم اعلٰى، جلد   .١۵
١٦.     
 .۳۷، صفحه اولىٰ  طۀنقاز آثار حضرت  آيات منتخبات  .١٧
  .۱٦۰، صفحه ۳محاضرات، جلد   .١٨
 .۱٦۰- ۱٦۱مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١٩
  .٤٧قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢٠
 .١١٠قيّوم االسماء، نسخه خطى، صفحه   .٢١



  بهاءاهلل در قرآن  
٩٠٠  

 .۱۹۸، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٢٢
 .۲۲٤کتاب بديع، صفحه   .٢٣
 .۳۲۵کتاب بديع، صفحه   .٢٤
  .۳۲۵کتاب بديع، صفحه   .٢۵
 .١٤٦احباى شرق، صفحه   توقيعات مبارکه خطاب به  .٢٦
 .٣٤٣كتاب مبين، صفحه   .٢٧
 .۲۵۰، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٢٨
  .۲۱۵، صفحه ۷آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢٩
اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده،  مجموعه  .٣٠

 .۱۵۱-۱۵۲صفحات 
اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  جموعهم  .٣١

۱۳۵. 
 .۹۳حديقه عرفان، صفحه   .٣٢
 .٨ياران پارسى، صفحه   .٣٣
٣٤.   
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 .۷۵، صفحه ۵۱بحاراالنوار الجامعة لدرر االٔئمة االٔطهار، جلد   .١٢
 .۷۳، صفحه ۵۱بحاراالنوار الجامعة لدرر االٔئمة االٔطهار، جلد   .١٣
 .۲۸۷، صفحه ۵۲بحاراالنوار الجامعة لدرر االٔئمة االٔطهار، جلد   .١٤
 .۱۰۸۹ بحاراالنوار، صفحه ۱۳مهدى موعود، ترجمه جلد   .۱۵
  .۸۲، صفحه ۵۱بحاراالنوار الجامعة لدرر االٔئمة االٔطهار، جلد   .١٦
 .٦۹، صفحه ۱بحاراالنوار، جلد  ٤احتجاجات، ترجمه جلد   .١٧
 .۹٤-۹۵ بشارات، صفحات  .١٨
بحاراالنوار  ۱۳مرحوم محمد حسن بن محمد ولى اروميه رحمةاهلل عليه، ترجمه جلد   .١٩

 .٤۳٦عالمه مجلسى، صفحه 
 .۹۰-۹۱بشارات، صفحات   .٢٠
 .۱۵٦، صفحه ۱۳۳۲، چاپ ۱۳بحاراالنوار، جلد   .٢١
 .۵١، صفحه فرائد  .٢٢
 .١٣٣شيخ محّمد تقى اصفهانى، صفحه   لوح خطاب به  .٢٣
  .١٦۲-١٦۳کتاب ايقان، صفحات   .٢٤
 .١٦۳-١٦٤کتاب ايقان، صفحات   .٢۵
 .۳۱۳، صفحه ۲٤بحاراالنوار الجامعة لدرر االٔئمة االٔطهار، جلد   .٢٦
بحاراالنوار  ۱۳مرحوم محمد حسن بن محمد ولى اروميه رحمةاهلل عليه، ترجمه جلد   .٢٧

  .٦۱٦عالمه مجلسى، صفحه 



    فهرست مراجع  ٩٠٩
  .۲٦۳بحاراالنوار، صفحه  ۱۳مهدى موعود، ترجمه جلد   .٢٨
 .۸۵فصوص الحکم ابن عربى، صفحه   .٢٩
 .۱۸٦۲، صفحه ٤قاموس ايقان، جلد   .٣٠
 .۱۸۸، صفحه ۱قاموس ايقان، جلد   .٣١
٣٢.  http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/aqaed/imam12/index.htm.  
 .۲۸٦اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٣٣
  .۲۸۸-۲۸۹المقّربين، صفحات   خّط زين  مجموعۀ مبارکه از آثار قلم اعلٰى، به  .٣٤
 .۳۲٤کتاب بديع، صفحه   .٣۵
 .۲۳۰، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٣٦

 ۱۸فصل 
  .۲۵۲- ۲۵۳مبارکه، چاپ مصر، صفحات مجموعه الواح   .١
 .٢۵٣- ٢۵٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحات   .٢
 .١٤٧-١٤٨، صفحات مناجات آثار قلم اعلىٰ مجموعۀ   .٣
 .١٦۵، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٤
 .٢٤٩- ٢۵٠ اتمجموعۀ الواح مباركه، صفح  .۵
 .٣١٦، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
 .١٠٨، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٧
 حديثى است معروف.  .٨
  .٢١، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .٩

 .۳٦۸- ۳٦۹مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١٠
 .٢٩٧-٢٩٨، صفحات ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١١
 .۲۳۵بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٢
 .٢۵۵مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٣
 .٢٦٢مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٤
 .۱۷، صفحه ۱۲سفينۀ عرفان، جلد   .١۵
 .٣١٦، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١٦



  بهاءاهلل در قرآن  
٩١٠  

  .۱۵۳طاهره قّرةالعين، صفحه   .١٧
 .٢۵٦- ٢۵٧صفحات  چاپ مصر، مجموعۀ الواح مباركه،  .١٨
 .۱۰۳۵-۱۰۳٦محاضرات، جلد اّول و دّوم، صفحات   .١٩
  .۲۰کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٢٠
  .۲درياى دانش، صفحه   .٢١
 .١٣٣، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢٢
 .۳۲۸، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٣

  ١۹فصل 
 .۲٤، صفحه ۸آسمانى، جلد  ۀمائد  .١
 .۹۵کتاب ايقان، صفحه   .٢
  .۹٤کتاب ايقان، صفحه   .٣
  .۱۳۸بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٤
  .١١٢كتاب ايقان، صفحه   .۵
  (ترجمه از انگليسى). ١۵٨آثار حضرت باب، صفحه   .٦
 .۱۱ياران پارسى، صفحه   .٧
  .٢٩١، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٨
 .۱۵٦اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٩
  .٢٦٣، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١٠
  .۱۱۱بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١١
 .۲۹٦بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٢
  .١٨٢، صفحه ١مائدۀ آسمانى، جلد   .١٣
 .٤۱رسى، شماره کلمات مکنونه فا  .١٤
  .٣٠٠، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .١۵
  .٨٣ميالدى، صفحه  ١٩٨٦، چاپ برزيل، سال ١لئالى الحكمة، جلد   .١٦
  .١٨٩٢، صفحه ٤قاموس ايقان، جلد   .١٧



    فهرست مراجع  ٩١١
  .٢٤٤مجموعۀ الواح مباركه، صفحه   .١٨
  .١٣، صفحه ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١٩
  .٢٨٧، صفحه اشراقات  .٢٠
  .٢٩۵-٢٩٦، صفحات ٤جلد  مائدۀ آسمانى،  .٢١
  .۲٤۹- ۲۵۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٢٢
  .۳۹٦، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٣
 .۳۹۷، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٤
 .۳۷۱، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢۵
  .۲۹۰بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٢٦
  .۱٤۰بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٢٧

  ٢٠فصل 
  .١٦٦، صفحه ٤آسمانى، جلد  ۀمائد  .١
 .۹، صفحه ۲لئالى الحکمة، جلد   .٢
  .٢۵۵، صفحه ٤آسمانى، جلد  ۀمائد  .٣
  .۳۱۳، صفحه ۲٤بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمة االطهار، جلد   .٤
  .٣٢٤، صفحه ٤آسمانى، جلد  ۀمائد  .۵
 .۱٤۸بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٦
 تفسيرى. عهد جديد و مزامير، ترجمه  .٧
 .۱۰۸، صفحه ۸آسمانى، جلد  ۀمائد  .٨
 .۱٤۹حديقه عرفان، صفحه   .٩
  .١٦، صفحه ٨آسمانى، جلد  ۀمائد  .١٠
  .١١٣اولٰى، صفحه  ۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نقط  .١١
 .٣٧اولٰى، صفحه  ۀقطمنتخبات آيات از آثار حضرت ن  .١٢
 .٢٩٦، صفحه ٤آسمانى، جلد  ۀمائد  .١٣
 .۱٦۱الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه مجموعه   .١٤
  .۲۲۹- ۲۳۲مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١۵



  بهاءاهلل در قرآن  
٩١٢  

 .۳۰۵مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٦
  .۲٤۷مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٧
 .۲۳۷بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٨
  .٢٨اولٰى، صفحه  ۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نقط  .١٩
  .١٤٢- ١٤٣، صفحات ٧آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢٠
  .٢٦١، صفحه ٧آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢١
 .۳۲۸، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٢
٢٣.   
 .۱۱۹حديقه عرفان، صفحه   .٢٤
 .۲۵، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٢۵
 .۲۵۰، صفحه ۳محاضرات، جلد   .٢٦
 .۳۲۸، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٢٧
  .۳٤۵صفحه  ،۲آيات الهى، جلد   .٢٨
 .۲۷۹اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٢٩
  .٢٨٩، صفحه ١، جلد يات الهىآ  .٣٠
  .١٠، صفحه ٨آسمانى، جلد  ءمائده  .٣١
  .٤۵اولٰى، صفحه  ۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نقط  .٣٢
  .١٠٧منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣٣
  .١٣١کتاب ايقان، صفحه   .٣٤
  (ترجمه از انگليسى). ٧٧آثار حضرت باب، صفحه منتخباتى از   .٣۵
  .٢٧منتخباتى از آثار حضرت اعلٰى، صفحه   .٣٦
 .١٨٨، صفحه ٧آثار قلم اعلٰى، جلد   .٣٧

  ٢١فصل 
 .۹۸٤، صفحه ۱-۲محاضرات، جلد   .١
  .۱٦٦آيات بيّنات، صفحه   .٢
 .١٧٧، صفحه ٨آسمانى، جلد  ۀمائد .٣



    فهرست مراجع  ٩١٣
 .٣٢٤، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٤
  .۱۸۹، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .۵
  .١٦١-١٦٢، صفحات ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٦
  .٤٧۵- ٤٧٦ادعيۀ حضرت محبوب، صفحات   .٧
  .۱٦۹کتاب ايقان، صفحه   .٨
  .۱٦۹کتاب ايقان، صفحه   .٩
  .٣٩، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .١٠
  .۱۲٦کتاب ايقان، صفحه   .١١
 .۱۰۸خطى، صفحه قيّوم االسماء، نسخه   .١٢
 .۱۷۳کتاب اقدس، صفحه   .١٣

  ٢٢فصل 
 .۲٦کتاب بديع، صفحه   .١
 .۱۰۸کتاب بديع، صفحه   .٢
  .۵٤، صفحه ۱- ٤نافه تبيين، مجلدات   ٣٫
 .۲۱کتاب بديع، صفحه   .٤
 .۲۵٤، صفحه ۳امر و خلق، جلد   .۵
 .۲۵۵، صفحه ۳امر و خلق، جلد   .٦
    .٢١، صفحه ١مائدۀ آسمانى، جلد .٧
  .٢٠۵، صفحه ٧آسمانى، جلد  مائدۀ  .٨
  .١۵صفحه  ١مائدۀ آسمانى، جلد   .٩
  .۱۲۲کتاب بديع، صفحه   .١٠
  .۱۲۹- ۱۳۰مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .١١
  .٢١٩صفحه  ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .١٢
 .۳۲٦مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٣
 .۱۹، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .١٤
 .۱٦٦از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه  منتخباتى  .١۵



  بهاءاهلل در قرآن  
٩١٤  

 .۸۲کلمات مکنونه فارسى، شماره   .١٦
  .١٨٠، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .١٧
 .٦٠االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٨
  .۱۲٦کتاب ايقان، صفحه   .١٩
 .٨٩، صفحه ٢آيات الهى، جلد   .٢٠
  .٨٩، صفحه ٢آيات الهى، جلد  .٢١
  .١۵٦، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد  .٢٢
  .١٩١، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٣
  .١٦٣، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٤
 .۸۲، صفحه ۱مجموعه مناجات آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢۵
 .۳۲۱آثار قلم اعلٰى، جلد دّوم، صفحه   .٢٦
 .۳٦٤مبادى استدالل، صفحه   .٢٧
 .۱۲فحه مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، ص  .٢٨
 .۲۹کتاب ايقان، صفحه   .٢٩
 .٤٤- ٤۵کتاب ايقان، صفحات   ٣٠
 .۱۹٤صفحه  الّروح، نسخه خطى،  کتاب  .٣١
 .١٢٦الّروح، نسخه خطى، صفحه   کتاب  .٣٢
 .٩٣صفحه  ،منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل  .٣٣
  .۵۷کتاب ايقان، صفحه   .٣٤
 .۳۲کتاب ايقان، صفحه   .٣۵
  .١٩٨كتاب ايقان، صفحه   .٣٦
  .٢٣٧بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .۳۷
اشراق خاورى، عبدالحميد. تقريرات در باره كتاب مستطاب اقدس، آلمان: مؤسسه   .٣٨

  .٩۵مطبوعات امرى آلمان، صفحه 
  .٢٤رساله تسبيح و تهليل، صفحه   .٣٩
  .٢٩منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٤٠



    فهرست مراجع  ٩١٥
  .٩٣صفحه  ،هللمنتخباتى از آثار حضرت بهاءا  .٤١
  .١٩٩، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٢
  .٢٠٣، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٣
  .١٨٧، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٤٤
  .٢٠٠، صفحه ٧مائدۀ آسمانى، جلد   .٤۵

 ۲۳فصل 
 .۱۳منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١
 .۲۷۲- ۲۷۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٢
  .۹٤کتاب بديع، صفحه   .٣
 .٤۹، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .٤
 .۳۹۰، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵
 .۲۱، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .٦
  .۹٤کتاب بديع، صفحه   .٧
 .۲۷۲- ۲۷۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٨
 .۱٦۵ظهورالحق، صفحه   .٩
 .۱٤۲، صفحه ۲مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .١٠
 ۱۹۹۷المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير: ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .١١

  ميالدى.
 .۸۹زامياد يشت، فقره   .١٢
 .۱۱٤پيام آسمانى، صفحه   .١٣
 ۱۹۹۷المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير: ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .١٤

 ميالدى.
 .۵مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .١۵
 .۳۸ب اقدس، صفحه کتا  .١٦
 ۱۹۹۷المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير: ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .١٧

  ميالدى.



  بهاءاهلل در قرآن  
٩١٦  

 ۱۹۹۷المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير: ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .١٨
 ميالدى.

 .۹٦اولٰى، صفحه  طۀمنتخبات آيات از آثار حضرت نق  .١٩
 .۷۵اقدس، صفحه مجموعۀ الواح بعد از کتاب   .٢٠
 .۳٦مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٢١
 .٢٢شيخ محّمد تقى اصفهانى، صفحه   لوح خطاب به  .٢٢
 .۲۱٤قديمى، رياض. گلزار تعاليم بهائى، صفحه   .٢٣
 .۱٦۵کتاب ايقان، صفحه   .٢٤
 .۱۳۳، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .٢۵
  .٦۷ ، صفحه٦الدرالمنثور فى تفسيرالماثور، جلد   .٢٦
  .۱۱۸نقبائى، حسام. بشارات کتب آسمانى، نشر دوم، صفحه   .٢٧
  .۳۸، صفحه ۱الکافى، جلد   .٢٨
  .۱۱۹نقبائى، حسام. بشارات کتب آسمانى، نشر دوم، صفحه   .٢٩
 .۸۸ت کتب آسمانى، نشر دوم، صفحه نقبائى، حسام. بشارا  .٣٠
 .۱٦۰مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣١
 .۱٦۲الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه مجموعۀ   .٣٢
 .۳۷۳، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٣٣
 .۱٤۷، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٣٤
 .۹۰-۹۱اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحات   .٣۵
 .۹۵اقتدارات و چند لوح ديگر، صفحه   .٣٦
 .۱٤۵مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه   .٣٧
  .۱۵٦-۱۵۷، صفحات ۲آيات الهى، جلد   .٣٨

 ۲۴فصل 
  .۱۸۵کتاب بديع، صفحه   .١
 .۵۰، صفحه الواح بعد از کتاب اقدس مجموعۀ  .٢
 .۲۷نسائم الرحمن، صفحه   .٣



    فهرست مراجع  ٩١٧
 .۵٦- ۵٨االسماء، نسخه خطى، صفحات   قيّوم  .٤
  .۲۸۱ايّام تسعه، صفحه   .۵
 .١١٩االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٦
  .۱۱٦صفحه نقبائى، حسام. بشارات کتب آسمانى، نشر دّوم،   .٧
 .۱۸۷و  ۱۵، صفحه ۱۳بحاراالنوار، جلد   .٨
 .۱۷، صفحه ۱۳بحاراالنوار، جلد   .٩
 .۲٤٤، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .١٠
 .۲۹٦، صفحه ٤مائده آسمانى، جلد   .١١
  .١٣٤اشراقات، صفحه   .١٢
  .٢٩اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٣
  .٣٠اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١٤
  .۵٧اصول عقائد بهائيان، صفحه   .١۵
  .١٤٢منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .١٦
  .۱٦۷نظم جهانى بهائى، صفحه   .١٧
  .٤۸، صفحه الواح بعد از کتاب اقدس مجموعۀ  .۱۸
 .۲۳، صفحه ۸مائده آسمانى، جلد   .١٩
 ١٩٩٧المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير، ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .٢٠

 يالدى.م
 .١٤الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه  مجموعۀ  .٢١
 .٦۷منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٢٢
 .۱٤-۱۵اشراقات و چند لوح ديگر، صفحات   .٢٣
 .۱۳۹اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٢٤
 .۸۸، صفحه ٤مائدۀ آسمانى، جلد   .٢۵
 .۱٤۸اقداح الفالح، صفحه   .٢٦
 .٣٩نسخه خطى، صفحه االسماء،   قيّوم  .٢٧



  بهاءاهلل در قرآن  
٩١٨  

  .۵۰، صفحه ۲مائده آسمانى، جلد   .٢٨
 .۲۹۵آيات بيّنات، صفحه   .٢٩
 ١٩٩٧المللى کتاب مقّدس،   عهد جديد و مزامير، ترجمۀ تفسيرى، انجمن بين  .٣٠

  .٣۵٣- ٣۵٤ميالدى، صفحات 
  .۲۲۹، صفحه ۷مائده آسمانى، جلد   .٣١
  .۳۳۵، صفحه ۲بدايع االٓثار، جلد   .٣٢
 .۱٤٦ن بديع، صفحه کتاب قر  .٣٣
 .۱۷۲کتاب مستطاب اقدس، صفحه   .٣٤
 .۱۷۲مجموعه الواح مبارکه (چاپ مصر)، صفحه   .٣۵
 .۷۵مناجاة: مجموعه اذکار و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣٦
 .۲۳مناجاة: مجموعه اذکار و ادعيه من آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣٧
  .۱٤۷-۱٤۸، صفحات ۱اعلٰى، جلد مجموعه مناجات آثار قلم   .٣٨
 .۱٤۱، صفحه ۲مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد   .٣٩
 .۳٦۲- ۳٦۳مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٤٠
 .٤٢- ٤٣الواح بعد از کتاب اقدس، صفحات  مجموعۀ  .٤١
 .٤٤الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه  مجموعۀ  .٤٢
 .۱۷مجموعه الواح مبارکه، عندليب، صفحه   .٤٣
 .۱۰۷ الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه مجموعۀ  .٤٤
 .۲۲۷آيات بيّنات، صفحه   .٤۵
  .قيّوم االسماء، نسخه خطى  .٤٦
  .٦۸قديمى، رياض. حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٧
  .۱۹۱منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٨
 .۵۱- ۵۲کتاب اقدس، صفحات   .٤٩
 .٤٨٤-٤۸۵ظهورالحق، صفحات   .۵۰
 .٤۹۰-٤۹۱ظهورالحق، صفحات   .۵۱
 .٤۷، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵۲



    فهرست مراجع  ٩١٩
 .۲۸۷، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵۳
 .۳۷۰، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵٤
 .١٤٩الواح بعد از کتاب اقدس، صفحه  مجموعۀ  .۵۵

  ۲۵فصل 
  .٣٩، صفحه اولىٰ منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ   .١
 .۵۰۱، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٢
 .٤۷کتاب بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٣
 .٤٢االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٤
 .١٣٧االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .۵
 .١٠٣االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٦
 .٩١االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٧
 .٦٠االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٨
 .٣٨صفحه االسماء، نسخه خطى،   قيّوم  .٩
 .٢٤االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٠
 .٦٠االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١١
 .٤٦االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٢
 .٤٧االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٣
 .٦٦االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٤
 .٦٠االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١۵
 .٨٤نسخه خطى، صفحه االسماء،   قيّوم  .١٦
 .١٠۵االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٧
 .٢٢- ٢٣االسماء، نسخه خطى، صفحات   قيّوم  .١٨
 .٣٤االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .١٩
  .١٨االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٢٠
 .٣٩االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .۲۱



  بهاءاهلل در قرآن  
٩٢٠  

 .۷۹حديقه عرفان، صفحه   .٢٢
  .٢٩از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه  منتخبات آيات  .٢٣
  .۲٤، صفحه ۳آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢٤
 .۲۷۹-۲۸۰رساله ايّام تسعه، صفحات   .٢۵
  .۲۵، صفحه ۱آثار قلم اعلٰى، جلد   .٢٦
 .۵٦- ۵٨االسماء، نسخه خطى، صفحات   قيّوم  .٢٧
 .٦۸اولٰى، صفحه  طۀ. نق٢٨
 .۳۳۲- ۳۳۳عهد اعلٰى، صفحات   .٢٩
 .۱٦نسخه خطى، صفحه  بيان فارسى،  .٣٠
 .١١٩االسماء، نسخه خطى، صفحه   قيّوم  .٣١

 ۲٦فصل 
  .۱۲۲مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١
 .۱۸رساله سياسيه حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢
  .۲۱۸، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .٣
  .۱۲۲مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٤
 .۱۷۸بهاءاهلل، صفحه منتخباتى از آثار حضرت   .۵
  .۱۸۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٦
 .٦٦- ٦۷منتخبات آيات از حضرت نقطۀ اولٰى، صفحات   .٧
 .۵۹منتخبات آيات از حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٨
  .۱۷۸-۱۷۹، صفحات ۸مائدۀ آسمانى، جلد   .٩
  .۱۷، صفحه ۷مائدۀ آسمانى، جلد   .١٠
  .۱۷صفحه  ،۷مائدۀ آسمانى، جلد   .١١
  .٦- ۷هفت وادى، صفحات   .١٢
 .۲۲۷بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٣
 .۵۰، صفحه ۲۰۱۱، سپتامبر ۳۸۱- ۳۸۲پيام بهائى، شماره   .١٤
 .۹۲بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١۵



    فهرست مراجع  ٩٢١
 .۲۳۸بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٦
  .٧١، صفحه ١لئالى الحكمة، جلد   .١٧
  .١٧٨صفحه ، ٨مائدۀ آسمانى، جلد   .١٨
 .۲۳۸بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٩
 .۲۵کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٢٠
 .۳۱رساله سياسيه حضرت عبدالبهاء، صفحه   .٢١
 .۵کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٢٢
  .۳۷۳، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٢٣
 .بيان فارسى، نسخه خطى  .٢٤
  .٤٩، صفحه ١لئالى الحكمة، جلد   .٢۵
 .۷۹- ۸۰، صفحات ۳لئالى الحکمة، جلد   .٢٦
 .١٨٨، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢٧
  .١۵٦، صفحه منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولىٰ   .٢٨
  .٢١٢، صفحه ١آيات الهى، جلد   .٢٩
 .۱کلمات مکنونه عربى، شماره   .٣٠
 .۳۷٦، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .٣١
 .۳٦کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٣٢
 .۸ياران پارسى، صفحه   .٣٣
 .۱۷۲منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٣٤
 .۱۹۷بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٣۵
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه   مجموعه  .٣٦

١٨. 
  .۲٤٤مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٣٧
س ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  اى از الواح جمال اقد  مجموعه  .٣٨

۱۰٤. 
 .۱٤٤کتاب ايقان، صفحه   .٣٩



  بهاءاهلل در قرآن  
٩٢٢  

 .۷نجفى، صفحه   شيخ محّمد تقى اصفهانى معروف به  لوح مبارک خطاب به  .٤٠
  .۲۵۲بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٤١
 .۲۱شماره  کلمات مکنونه فارسى،  .٤۲
 .۲ياران پارسى، صفحه   .٤٣
  .۲۸٦لوح ديگر، صفحه اشراقات و چند   .٤٤
  .۲ياران پارسى، صفحه   .٤۵
 .۱۵ياران پارسى، صفحه   .٤٦
 .۲۰۸- ۲۰۹اشراقات و چند لوح ديگر، صفحات   .٤٧
 .۳ياران پارسى، صفحه   .٤٨
  .۲٦۸- ۲٦۹رساله تسبيح و تهليل، صفحات   .٤٩
  .۹۵، صفحه ۲مجموعه مناجات آثار قلم اعلٰى، جلد   .۵۰
  .۲۵۲- ۲۵۳چاپ مصر، صفحات مجموعه الواح مبارکه،   .۵۱
 .۷۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .۵۲
 .۱٤۲حديقه عرفان، صفحه   .۵۳
 .۳۰۲، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵٤
 .۳۳۵، صفحه ۲آيات الهى، جلد   .۵۵
 .۲٦۷، صفحه ۱آيات الهى، جلد   .۵٦

 ۲۷فصل 
  .۲کتاب ايقان، صفحه   .١
  .۸کتاب ايقان، صفحه   .٢
  .٤کتاب ايقان، صفحه   .٣
 .۱٤۹بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   ٤٫
 .۳۲۸و  ۱۱٦بيان فارسى، نسخه خطى، صفحات   .۵
 .۲۰٤بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٦
 .۳۰۹بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٧



    فهرست مراجع  ٩٢٣
 .۲۵۸مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٨
 .۱۰کلمات مکنونه فارسى، شماره   .٩
 .۳۲۸، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .١٠
 .۱٤۹بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١١
 .۳۰۲مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .١٢
 .۱٤۰حديقه عرفان، صفحه   .١٣
  .۲کتاب ايقان، صفحه   .١٤
 .۲۷۷بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١۵
 .۱۹۵بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .١٦
  .۱۹۵خطى، صفحه بيان فارسى، نسخه   .١٧
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه   مجموعه  .١٨

٤۵. 
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه   مجموعه  .١٩

۱٦۲.  
 .۱۰٦، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٢٠
 .۱۵ظهورالحق، صفحه   .٢١
  .۲۱۹-۲۲۰حات ، صف۷مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٢
  .۱۱۷، صفحه ۸مائدۀ آسمانى، جلد   .٢٣
  .١٤٢، صفحه ١آثار قلم اعلٰى، جلد مجموعه مناجات   .٢٤
 .۱٤۰حديقه عرفان، صفحه   .٢۵
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده،   مجموعه  .٢٦

  .۱٦٤-۱٦۵ اتصفح
 .۳۱۳، صفحه ۲٤ر، جلد بحاراالنوار الجمعه لدر اخبار االئمة االطها  .٢٧
 .۱۵۷کتاب ايقان، صفحه   .٢٨
  .٢٦٤، صفحه ٧، جلد اعلىٰ آثار قلم   .٢٩
  .۲۵۸مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحه   .٣٠



  بهاءاهلل در قرآن  
٩٢٤  

 .۳۲۳، صفحه ۵اسراراالٓثار، جلد   .٣١
 .٤٢٦، صفحه ۱آثار قلم اعلٰى، جلد   .٣٢
 .۳۹۳، صفحه ٤اسراراالٓثار، جلد   .٣٣
 .۱٤۰الف، صفحه اسراراالٓثار، حرف   .٣٤
اى از الواح جمال اقدس ابهٰى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صفحه  مجموعه  .٣۵

۸۱. 
 .۱۵٦منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، صفحه   .٣٦
  .۱۲۸کتاب ايقان، صفحه   .٣٧
 .۱۰۰حديقه عرفان، صفحه   .٣٨
 .۳۲٤بيان فارسى، نسخه خطى، صفحه   .٣٩
 .۸۲، صفحه ۱قلم اعلٰى، جلد  مجموعه مناجات آثار  .٤٠
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Two Websites to Help You Cultivate 
Your Spiritual Potential

www.GlobalpersPective.org
www.TheKnowledgeOfGod.com 

These websites are designed to serve the followers 
of all religions and those of no religion. Their 
message is universal and relevant to all ages, es-
pecially young people in search of a meaning and 
an enduring purpose in life. They can assist you in 
the following ways:

 ■  Help you choose your everlasting destiny in 
the light of knowledge and full awareness.

 ■  Strengthen your faith and cultivate your 
spiritual potential.

 ■ 	Help	you	find	the	means	for	creating	a	more	
pleasant and peaceful world.

 ■  Offer you a global perspective on God’s Plan 
for humankind expressed in the advent of 
many great religions throughout history, and 
in this age through the advent of the Bahá’í 
Faith.

On	the	first	website	you	will	find	“Pamphlets”	on	
many topics, which you can download and print for 
study and distribution.



Dear Reader:
We would like to hear from you. Please share with us 
your thoughts about our publications:

hugh@globalperspective.org  
Visit Our Website:

www.GlobalPerspective.org

Evidence for the Bahá’í Faith

The three volumes present hundreds of biblical proph-
ecies concerning the Second Advent and show their 
unmistakable	fulfillment	in	the	advent	of	the	Bahá’í	
Faith. Investigate for yourself and discover how the 
promise	of	 “coming like a thief ”	was	 fulfilled	by	
Bahá’u’lláh	(meaning	“the Glory of God”)	and	His	
martyred Herald, Bábu’lláh	 (meaning	“the Gate of 
God ”),	who	 appeared	 in	 1844	 and	proclaimed	 the	
dawning of the Day of the Lord.

Be always on the watch.  Luke 21:36

I shall come upon you like a thief.  Rev. 3:3

Lord of Lords 
634	pages, 5˝× 8˝

King of Kings 
510	pages,	5˝× 8˝

I Shall 
Come Again 
522	pages,	5 ×̋ 8˝ 

Volume	1 Volume 2 Volume 3



Unto God 
Shall We Return 
 164	Pages,	$6.00

Selections from the Bahá’í 
Scriptures on the Afterlife

This is the most reliable and comprehensive source 
of information on the destiny, reality, and immor-
tality of the human soul. 

Unto God Shall We Return portrays a most glori-
ous	destiny	for	those	who	fulfill	their	lives’	purpose	
during their short stay on this planet. It shows that 
death is not a voyage to grave, but to God. This 
book brings comfort to all those who mourn the 
loss of their loved ones, and instills hope, peace, 
and joy by unveiling glimpses of the glories that 
await	anyone	who	fulfills	his	mission	on	earth	and	
joins the host of heaven. 

We are not permanent residents of this planet, but 
travelers on a journey to a new and exciting world: 

Say:	“O	son	of	man!	Sorrow	not	save	that	thou	
art far from Us. Rejoice not save that thou art 
drawing	near	and	returning	unto	Us.”	 	
 Bahá’u’lláh 

Man is the life of the world, and the life of man 
is the spirit…Rejoice, for the life eternal is 
awaiting you. ‘Abdu’l-Bahá
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