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  معرّفي كتاب 
   ٰمنتخبات آيات از آثار حضرت نقطة اولي"

  ٰ"عزّ اسمه االعلي

 
 مهری افنان
 

 ١٣۴در سال   عّز اسمه االعلٰىمنتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولٰىکتاب 
سۀ ملّی مطبوعات امری در طهران، تحت اِشراف محفل مقدّس بدیع توسّط مؤسّ

 صفحه و به ١۵۶تعداد صفحات آن .  روحانی ملّی بهائیان ایران، انتشار یافت
ترجمه از فارسی به انگلیسی توسّط جناب حبیب .  خّط نستعلیق نوشته شده است

ار آن، طاهرزاده و با معاضدت لجنۀ مخصوصه در ارض اقدس انجام گرفت و انتش
 میالدی، یکی از اهداف مرکز جهانی در اجرای سومین نقشۀ ١٩٧۶در سال 

 .جهانی تبلیغی بهائی بود
 :این مجموعه شامل هفت فصل است

 فصل اوّل، مستخرجاتی از خطب و توقیعات مبارکه؛
 ؛)تفسیر سورۀ یوسف(االسماء  فصل دوّم، مستخرجاتی از قیوم

  فارسی؛ فصل سوّم، مستخرجاتی از کتاب بیان
  السبعه؛ فصل چهارم، مستخرجاتی از دالئل
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 االسماء؛  مستخرجاتی از کتابفصل پنجم، 
 مستخرجاتی از تواقیع مختلفه؛ فصل ششم، 

 .فصل هفتم، مستخرجاتی از ادعیه و مناجات
 

، به مستخرجاتی از کتاب بیان فارسیدر این مقال سعی شده است که فصل سوّم، 
 .طور مختصر معرّفی گردد

 بر بیان فارسیقبل از شروع به مطلب الزم است گفته شود که کتاب مستطاب 
بینی شده، ولی فقط تا   باب است، پیش١٩ واحد، که هر واحد شامل ١٩مبنای 

 هجری قمری در اّیام ١٢۶٣باب دهم از واحد نهم آن از قلم آن حضرت در سال 
 .ماکو نازل گشته است

، با یک خطبۀ فصیح در تسبیح ذات "ر بابیالکتاب دو امّ"، بیان شروع کتاب 
 .  الهی است

واحد اوّل شامل توضیحات در بارۀ انتظارات مسلمانان از روز قیامت و ظهور 
 .  موعود اسالم و رجوع ائمه است

واحد دوّم در بیان شناسائی حجّت و دلیل و توضیح و تفسیر اصطالحات دینی، 
 . و امثال آن استمانند قیامت، موت، بعثت، و جنّت و نار 

اّن البیان و من فیه طائف فی حول : "اللّه است یظهره واحد سوّم اکثراً در مورد من
 ". اللّه یظهره قول من

 . ، مقام مؤمنین، و مطالب متنوّعه دیگر است"نقطه"واحد چهارم در بارۀ مقام 
 .واحد پنجم در بارۀ احکام مختلفۀ اجتماعی و غیره است

 .  احکام استواحد ششم در مورد
 . واحد هفتم در مورد احکام، و منجمله حکم صلوة است
 .  واحد هشتم در مورد احکام، و منجمله حکم صوم است

های مختلفه   باب است و در همۀ آنها به مناسبت١٩واحدهای فوق همه شامل 
 . اللّه آمده است یظهره ذکر من

 مطالبی راجع به اهمّیّت واحد نهم، که فقط ده باب از آن نازل شده است، شامل
 .  است" اللّه یظهره من"و " نقطه"
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کتاب  بررسی تفصیلی کتاب بیان این نکتۀ مهّم را خاطرنشان می سازد که اصوالً 
اللّه موعود است و بابی از آن نیست که در آن ذکر  یظهره بیان کلًّا در تجلیل از من

 .  اللّه نشده باشد یظهره من
که در فوق به آن اشاره شد و بحث " ز کتاب بیان فارسیمستخرجاتی ا"در قسمت 

هائی از ابواب واحدهای مختلفه استخراج شده که برای  این مقال است قسمت
 .آشنائی کلّی با این اثر مبارک و به منزلۀ فتح باب است

) ٧٩صفحۀ (قسمتی از خطبۀ کتاب مستطاب بیان در قسمت آخر مستخرجات 
 . مختصر ابتدا با آن آشنا میشویمدرج شده که در این معرّفی

تسبیح و تقدیس بساط عّز سلطانی را الیق : "این خطبه در وصف ذات الهی است
که لم یزل و الیزال به وجود کینونیّت ذات خود بوده و هست و لم یزل و الیزال به 

خلق نفرموده آیۀ عرفان .  علّو ازلیّت خود متعالی از ادراک کلّ شیء بوده و هست
را در هیچ شیئی االّ بعجز کلّ شیء از عرفان او و تجلّی نفرموده بشیئی اّال خود 

نشناخته است او را هیچ شیئی حقّ شناختن و ممکن نیست که بشناسد ... بنفس او 
واحد ..." (و نبوده از برای او اوّلی الّا باّولیّت خود ... او را شیئی بحقّ شناختن 

 ) باب اوّل/ اوّل 
ترتیب خاصّی ندارد، بلکه به صورت گلچینی از مطالب و مباحث این مستخرجات 

ام ترتیبی موضوعی برای معرّفی  متنوّعۀ این کتاب مقدّس است و بنده سعی کرده
 :آن در نظر بگیرم

اگر نفسی نفسی را هدایت نماید بهتر است از برای او از اینکه مالک : "تبلیغ -١
 مستخرجات ۵٢باب شانزدهم، ص/ دوّم واحد ..." (شود ما علی االرض کلًّا را 

 )) م(
اگر نفسی نفسی را هدایت کند بهتر است از برای او از اینکه مشرق تا مغرب را "

 )) م (۶۶باب دوّم، ص/ واحد هفتم " (مالک شود
و عبادت کن خدا را بشأنی که اگر جزای عبادت ترا در نار برد : "عبادت -٢

واحد ..." (، و اگر در جنّت برد همچنین تغییری در پرستش تو او را بهم نرسد
 ))   م (۵٢باب نوزدهم، ص/ هفتم 
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.  شمس طالع میگردد و غارب.  یوم قیامت یومی است مثل امروز: "یوم قیامت -٣
چه بسا وقتی که قیامت برپا میشود، در آن ارضی که قیامت برپا میشود خود اهل 

 )) م (۵٣باب نهم، ص/ واحد هشتم ." (آن مطّلع نمیشوند
مراقب خود بوده که مفرّی نیست کلّ را در یوم قیامت و طالع !  ای اهل بیان"

 ادنای وجود را اگر خواهد اعلٰى.  میشود بغتًة و حکم میکند بر آنچه خواهد
/ واحد هفتم ..." ( میکند، چنانچه در بیان کرد میکند، و اعالی وجود را ادنٰى

 )) م (۶٣باب نهم، ص
تر نبوده نزد  هیچ جنّتی از نفس عمل به اوامراللّه اعلٰى: "ارمعنی جنّت و ن -۴

موحّدین، و هیچ ناری اشّد از تجاوز از حدوداللّه و تعدّی نفسی بر نفسی نبوده، 
باب / واحد پنجم ..." (اگرچه بقدر خردلی باشد در نزد عالمین باللّه و آیات او 

 )) م (۵۴نوزدهم، ص
باب چهاردهم چنین / سمتی از واحد هشتم  همین کتاب، ق۵۶و نیز در صفحۀ 

اللّه یقین کن و طاعت او و نار را وجود  یظهره و جنّت را معرفت من: "آمده است
 ."   له و رضای اودْ ُجمن لَم یَْس

و هیچ جنّتی از برای : "...  چنین آمده است۶٠همچنین در همین مورد در صفحۀ 
مان بآیات من نیست، و هیچ خلق من اعالی از حضور بین یدی نفس من و ای

نیاوردن بآیات من نبوده و  ناری اشدّ از احتجاب این خلق بمظهر نفس من و ایمان
  ) باب اوّل/ واحد دوّم ..." (نیست 

خداوند دوست میدارد مطّهرین را و هیچ شأن در بیان احّب : "طهارت و نظافت -۵
باب چهاردهم، / نجم واحد پ." (نزد خداوند نیست از طهارت و لطافت و نظافت

 )) م (۵۴ص
مثالً سمع خود .  بدانکه تطهیر در بیان اقرب قربات و افضل طاعات بوده و هست"

 ))  م (۶٨ ص،باب دهم/ واحد نهم ..." (اللّه شنوی  را طاهر کن از اینکه ذکر دون
 :ذکر و عبادت بدون شناسائی مظهر ظهور ثمری ندارد -۶
از اوّل عمر ... ای خدا را  اللّه را، آنوقت ذکر کرده هیُظهر بدانکه اگر ذکر کنی من"

 ولی مؤمن مباش بمظهر آن تا آخر عمر یک سجده کن و همه را بذکراللّه بگذران،
ولی اگر شناسی او را و عارف شوی بحقّ او و .  ظهور، ببین نفع میبخشد ترا
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 را بمنتهای ذکر  اوای بگوید قبول کردم کلّ عمر ترا در ذکر خود هر آینه ذاکر بوده
 ))م (۵۵باب نوزدهم، ص/ واحد هشتم ..." (

 :در مورد معرفت حجّت و دلیل و احتجاج به آیات است -٧
 بر رسول ای نیست در اینکه خداوند این آیات را نازل فرمود بر او بمثل آنکه شبهه"

خدا نازل فرموده، چنانچه حال بمثل این آیات بقدر صدهزار بیت در میان خلق 
و صور علمیه و حکمیّۀ او و در عرض پنج  شر است بغیر صحف و مناجات اومنت

ساعت هزار بیت از نزد او ظاهر میگردد یا به اسرع طوری که کاتب نزد او بتواند 
و هرگاه میگوئید که این آیات بنفسها ... نماید  اللّه را قرائت می تحریر نماید آیات

 خداوند در مقام اثبات نبوّت رسول خدا اههرگ.  شود نظر کنید در قرآن حجّت نمی
باب / واحد دوّم ..." (بغیر آیات احتجاج فرموده شماها هم تأمّل نمائید ) ص(

 ))  م (۵۵اوّل، ص
 : در مورد قیام در هنگام ذکر اسم قائم است -٨
و همچنین در ظهور نقطۀ بیان که کلّ از برای اسم او قائم میشدند و از برای ظهور "

 ولی حال که باعظم حجّتی که دین... نمودند  تضرّع و ابتهال میشب و روز 
 است کلّ بعد از باون برپا است ظاهر شده و منتظرین ظهور او الیحصٰىشان ای

های خود مستریح نشسته و او اآلن در جبل ماکو است  استماع آیات او در خانه
د که از برای او قدری مراقب خود شده ای اهل بیان که اینطور واقع نگرد.  وحده

شب و روز گریه کنید و از برای اسم او قائم گردید و حال که یوم اخذ ثمره است 
 ..." بهم رسانید این قسم محتجب مانید که از قیام به اسم، سبیلی بسوی مسمّٰى

  ))م (۵٧باب پانزدهم، ص/ واحد ششم (
 :استمرار ظهورات – عهد ایمان بظهور بعد -٩
 نبیّ را مبعوث نفرموده و هیچ کتابی را نازل نفرموده، مگر از و خداوند عالم هیچ"

از برای فیض او تعطیل و حدّی کلّ اخذ عهد از ایمان بظهور بعد گرفته، زیرا که 
 ))م (۵٩باب شانزدهم، ص/ واحد ششم  ..." (نبوده
 :کمال هر شیئی جنّت اوست -١٠

.  در حدّ خود ظاهر شودهیچ شیئی بجنّت خود نمیرسد الّا آنکه بمنتهای کمال "
و همچنین کلّ شیء را ... مثالً این بلور جنّت حجری است که مادّۀ این بوده 
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 در ایمان بخدا است در هر ظهور و بآنچه از قِبَل آن علّو انسانتصوّر کن، و کمال 
 ))م (۶١باب چهارم، ص/ واحد پنجم ..." (نازل میگردد، نه به علم 

 :اللّه را بشناسد ظهرهی هر کس بنفسه باید من -١١
یوم قیامت خداوند سؤال میفرماید از هر نفسی بآنچه فهم اوست، نه باتّباع او "

چه بسا نفسی حین استماع آیات خاضع میگردد و تصدیق حقّ میکند و .  نفسی را
نزد ظهور ، نه بغیره، و در کلّ بنفسه مکلّفنداین است که .  متبَّع او نمیکند

 تصدیق چه بسا آن ادنٰى.  م علما با ادنای خلق یکسانند در حکم اعلاللّه یظهره من
است که در هر ظهور بعضی باتبّاع بعضی این .  کند و آن اعلم محتجب ماند

 )) م( ۶٣ – ۶٢باب هجدهم، صص / واحد چهارم ..." (داخل نار میگردند 
 :اصل تداوم ظهورات -١٢

ست از اینکه کلّ بیان و کتبی که و اگر کسی یک آیه از آیات او را نویسد بهتر ا"
.  در بیان انشاء شده نویسد، زیرا که کلّ مرتفع میگردد و آن میماند تا ظهور دیگر

در آن ظهور اگر یک حرف از آن ظهور را کسی نویسد با ایمان باو ثواب آن 
آثار حقیقت را از قبل و آنچه در ظلّ او انشاء شده  اعظم تر است از آنکه کلّ 

باب / واحد هفتم  ..." ( عروج کن از ظهوری تا ظهور دیگرمچنینو هنویسد 
 ))م (۶٣سیزدهم، ص

مثل امراللّه مثل شمس است که اگر ماالنهایة طالع شود یک : "و نیز میفرمایند
باب دوازدهم، / واحد چهارم ..." (شمس زیاده نیست و کلّ باو قائم هستند 

 ))م (٧۴ص
 :علّت احتجاب مردم -١٣

ولی ... ل عمر تا آخر عمر باوامر قبل او در دین خود ساجد بوده خدا را از اوّ"... 
در حینِ ظهور آن که میشود کلّ نظر بخود میکنند و از او محتجب میمانند، زیرا که 

واحد ..." (اللّه عن االقتران  سبحانبینند و حال آنکه  او را هیکلی مثل خود می
 )) م (۶۴باب پانزدهم، ص/ هفتم 
 :   رحمت و مغفرت از برای والدینطلب -١۴

سزاوار است که عبد بعد از هر صلوة طلب رحمت و مغفرت نماید از خداوند از "
اللّه که از برای تو است دو هزار و یک  برای والدین خود، که ندا میرسد من قبل
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، باب شانزدهم/ واحد هشتم " (عف از آنچه طلب نمودی از برای والدین خودِض
 ))م (۶۵ص
 :دفن اموات -١۵

در باب دوازدهم از واحد پنجم که در مورد دفن اموات در احجار مرمر است، 
 :اند که حکمت این حکم را چنین نازل فرموده

چون این جسد ظاهری عرش آن جسد باطنی است، بر آنچه آن حکم میگردد این "
ن زیرا که جسد ذاتی بر عرش خود ناظر است بر ای... هم محکوم بحکم میگردد 

از این جهت است که امر ... جسد و اگر عّز این را مشاهده کند گویا او عزیز گشته 
 )) م (۶۶باب دوازدهم، ص/ واحد پنجم ..." (باعظام و احترام آن بغایت شده 

 : اللّه یُظهره مَْن -١۶
ه الّل لدون اگر کلّ اعمالت از برای نقطه کنی که اللّه یُظهره  مَْنولی حین ظهور"

واحد هفتم " (نه دون آن  استاللّه یُظهره مَنْ بيان آن روز همان ۀزيرا كه نقطميشود 
 ))م (۶۶باب دوّم، ص/ 

 بر او حزن ّدالُب اگر چه كلّ منتظر اويند ولى چون باو ناظر نيستند: "و نیز میفرمایند
 )) م (۶٧باب یازدهم، ص/ واحد ششم " (وارد خواهد آمد
 طاعات بوده و افضل ر در بيان اقرب قربات وبدانكه تطهي": ایضاً میفرمایند

را كه  عين خود ه شنوى والّل  سمع خود را طاهر كن از اينكه ذكر دون مثالً،هست
 تا آنكه در ،همچنين كلّ شئون خود راو ...د خود را كه شاهد نشوى ؤاف نبينى و

حبوب  را با طهارت ماللّه یُظهره مَنْ لعّل درك كنى ،صرف جنّت حّب پرورش كنى
باب / واحد نهم  ..." (نزد آن كه طاهر باشى از دون من لم يؤمن به ومن لم يكن له

 )).م (۶٨دهم، ص
او با ايمان  هر عينى كه نظر كند در كلمات و: "... ایضاً در همان باب میفرمایند

هر صدرى كه كلمات او را حفظ نمايد   و...بآن واجب ميگردد بر آن جنّت 
  ..."او را از محبّت خود اگر مؤمن باو باشد دخداوند مملوّ فرماي

كه در يوم ظهور َم": و نیز میفرمایند ه الّل ظهرهُي ْنقسم بذات اقدس الهى جلّ و عّز 
را  اگر كسى يك آيه از او شنود و تالوت كند بهتر است از آنكه هزار مرتبه بيان

 قصد شده كه در بيان هيچ حرفى نازل نشده مگر آنكه بدانكه و... تالوت كند 
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واحد " (...نزل بيان قبل از ظهور خود كه او بوده ُم ه راالّل ظهرهُي نْاطاعت كنند َم
 ))م (٧٣باب چهارم، ص/ پنجم 
 : استمعرفة الحجّة و الدّلیل باب اوّل از واحد دوّم در مورد -١٧

 او را بيّنات خود را عطا فرموده و آيات و  بيانۀور خداوند عالم بنقطدر اين ك"
اگر كلّ ما على االرض جمع شوند نميتوانند  حجّت ممتنعه بر كلّ شيء قرار داده و

 ٧٣ص (..." بمثل آياتى كه خداوند از لسان او جارى فرموده اتيان نمايند ای آيه
 ))م(

كافى است شهادت نفس  و"... : و در همین باب در ادامۀ مطلب چنین میفرمایند
ه الّل  من عنديء زيرا كه اين حجّتى است باقيهما على االرض از كلّ ش آيات بعجز

از  چهار سال از عمر او گذشته و  زيرا كه از نفسى كه بيست و...مة االقي  يومالٰى
حال باين نوع كه تالوت آيات  علومى كه كلّ بآنها متعلّم ميگشته متعرّى بوده و

نويسد   ميدر عرض پنج ساعت هزار بيت در مناجات تأمّل و بدون فكر و مينمايد
توحيد ظاهر  شئون علميّه در علّو مقامات معرفت و تفاسير و  وبدون سكون قلم

حكما در آن موارد اعتراف بعجز از ادراك آنها نموده   ومينمايد كه كلّ علما
 )) م (٧٧ص ..." (ه هستعند اللّ  نيست كه كلّ ذلك منای شبهه
 : دوّم میفرمایندمعنی روز قیامت در باب هفتم از واحد  در بارۀ -١٨

قيامت يوم ظهور شجره حقيقت است ومشاهده  مراد از يوم نكهآملخّص اين باب "
 مقصود از يوم ...آنچه   و...فهميده باشد  نميشود كه احدى از شيعه يوم قيامت را

 حين  حقيقت در هر زمان بهر اسم الٰىۀظهور شجر قيامت است اينست كه از وقت
مت قيا يغرب  ما بيان الٰىۀ ظهور شجراز حين  و...غروب آن يوم قيامت است 

آن بعد از دو  اوّل كهه فرمود وعده خداوند قرآن هست كه در )ص(ه الّل رسول
ه  ك،شصت دويست و  هزار وۀسن االولٰى يازده دقيقه از شب پنجم جمادى ساعت و

 روب غاِلٰى هفتاد بعثت ميشود اوّل يوم قيامت قرآن بود و دويست و  هزار وۀسن
  ))م (٧۶–٧۵صص ..." ( حقيقت قيامت قرآن است ۀشجر

 ۀحمد خدا را كه ما را در يوم قيامت عالم گردانيد باو كه بثمر: "و نیز میفرمایند
ايم  از لقاى الهى محتجب نمانيم كه از براى او خلق شده گرديم و وجود خود فائز

ن غير از آنكه ايمان باو  اگر در يوم ظهور آ...االّ از براى همين  ايم عمل نكرده و
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آورى كلّ خير از  آورى كلّ خير كنى نجات نميدهد تو را از نار و اگر ايمان بحقّ 
بآن تا قيامت ديگر در جنّت متلذّذ خواهى  ثبت ميگردد در كتاب خدا و براى تو

 ))م (٧٨باب سوّم، ص/ واحد نهم  ..." (بود
ه الّلربراى آن است كه مراقب بذكاينكه امر شده ذكر سّر از  و" :و نیز میفرمایند

 نه اينكه ،وان باشد كه از محبوب خود محتجب نمانىَيَح باشى كه قلب تو هميشه
اگر واقع  محل انس لعّل  قدس وۀمتوجّه نباشد بذرو قلب تو بلسان ذكر بخوانى و

مقابل باشد شمس حقيقت را كه اگر مُشرق  شوى در يوم قيامت مرآت قلب تو
باو راجع ميشود   هر خير وأست مبد ااو عاكس بهم رساند زيرا كهشود فى الحين ت

 ))م (۶۵باب چهارم، ص/ واحد نهم ..." (كلّ امر 
از مستخرجات کتاب بیان باین مطلب اشاره دارد که مراد و باالخره آخرین قسمت 

 : است) مشیّت اوّلیّه(از ذات الهی و ظهور الهی، شجرۀ حقیقت 
 حقيقت است كه داللت نميكند االّ بر ۀشجر  ذكر ميشود مرادهآنچه از ظهورالّل"... 
كتب بوده و  است كه مرسل كلّ رسل و هاون شجر او و  كه در ...هست  منزل كلّ 

 و) ص(محمّد  هر زمان بآنچه خواسته ظاهر فرموده چنانچه حين نزول قرآن بظهور
ه الّل ظهرهُي نْهور َمدر نزد ظ فرموده و  بيان اظهار قدرت خودءحين نزول بيان بنقطه

 یئیدر فوق ش  نيست ویئیاو است كه در ش  و...باو اثبات دين خود خواهد فرمود 
 استواء ظهور او ،استواء او بر عرش آنچه ذكر ميشود از  نيست ویئیبا ش نيست و

 ت ظهور او راجعآحتّى آنچه گفته ميشود ال يدركه من شيء بمر... است بر قدرت 
  بتواندای ذا اشاره  از اينكهاعلٰى  واو است اجّل ه باشد والّل ظهرهُي نْميشود كه َم

   ))م (٨١–٨٠باب هشتم، صص / واحد دوّم " (...اشاره كند بسوى او 
  
  
  


