
تبیین ررموزز مندررجج ددرر "کتابب مقدّّسس"١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

 ددرر مندررجج ررموزز تبیین
مقدّّسس" "کتابب

فاررووقق اایزددیینیا

مقدّّمه
کتب مقدّّسه ددرر جمیع ااددوواارر دداارراایی ررموزز وو ااسراارریی بوددهه که عقل هر اانسانی قاددرر به

تأوویل کلماتت حماماتت ااززلیهکشف سرّ آآنن نبوددهه ااست وو به بیانن حضرتت بهاءءااللّه، «
رراا جز هیاکل ااززلیه ااددررااکک ننمایند وو نغماتت ووررقاءء معنویه رراا جز سامعۀ ااهل بقا

 وو یکی اازز علل عدمم ددررکک معانی حقیقیۀ کلماتت االهیه ددرر هر ددوورر آآنن بودد کهنشنودد»
«تأوویل کتابب رراا اازز ااهل حجابب مستفسِر شدند وو علم رراا اازز منبع ااوو ااخذ ننموددند»

).  ااووّلل آآنن که خودد علمایی هر طایفهاایی عاررفف به معانی مکنونه١۱۴، صصاایقانن)
«جهّالل آآنن طائفه همنمیشوند وو به تعابیر خودد متمسّک میشوند وو ددیگر آآنن که 

تمسّک به علمایی خودد جُسته اازز ززیاررتت جمالل سلطانن جاللل محروومم ماندند»
یابند، به ظنّ).  ددرر ااینجا علماءء چونن بابب علم رراا مسدوودد می٢۲١۱(همانن، صص
شوند، یعنی آآنچه رراا که نتیجۀ اافکارر وو آآررااءء خودد مجتهدین ااست فتواامتمسّک می

میددهند وو توضیحاتی رراا که به ااصطالحح ظنّّیاالدّّالله ااست، وو نه قطعیاالدّّالله، بیانن
١۱میکنند.

«ااین ددرر ووقتی ااست کهحضرتت بهاءءااللّه ددرر تبیین "ضیق تلک ااألیّامم" میفرمایند، 
آآثارر شمس حقیقت وو ااثمارر سدررۀۀ علم وو حکمت اازز میانن مرددمم ززاائل شودد وو ززمامم
ناسس به ددست جهّالل اافتد وو اابواابب توحید وو معرفت که مقصودد ااصلی اازز خلق
اانسانی ااست مسدوودد شودد وو علم به ظنّ تبدیل گردددد وو هداایت به شقاووتت ررااجع
شودد، چنانچه االیومم مشاهدهه میشودد ... با ااین که اابواابب علم االهی به مفاتیح
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قدررتت  رربّانی مفتوحح گشته  وو  جوااهر ووجودد  ممکناتت به نورر علمی وو فیوضاتت
قدسی منوّرر وو مهتدیی گشتند، به قسمی که ددرر هر شیءء بابی اازز علم بازز گشته ااست»

کید می٢۲٣۳، صصاایقانن) «حالل کداامم ضیق وو تنگی ااست که ااززیدفرمایند، ).  بعد تأ
اازز مرااتب مذکوررهه باشد که ااگر نفسی طلب حقّّی وو یا معرفتی بخوااهد نماید
نمیددااند نزدد کداامم رروودد وو اازز که جویا شودد.  اازز غایت ااین که ررأأییها مختلف وو
سبیلها متعدّّدد شدهه؛ وو ااین تنگی وو ضیق اازز شراایط هر ظهورر ااست که تا ووااقع نشودد

.(٢۲۴، صصاایقانن) ظهورر شمس حقیقت نشودد»
ددرر کتب سابق نیز به ااین موضوعع ااشاررهه شدهه که فکّ ررحیق مختومم ددرر ااین ددوورراانن،
یعنی ظهورریی که ددرر ززمانن آآخر ووااقع میشودد، رروویی خوااهد دداادد.  خنوخخ، پشت هفتم

 میفرماید، «ااین پسر اانسانن ااست که جمیع ذذخایر مخفی وو مکنونن٢۲حضرتت آآددمم،
).  ااشعیا٢۲، آآیۀ ۴۶رراا مکشوفف خوااهد ساخت» (کتابب خنوخخ نبی، فصل 

میفرماید، «وو ددرر آآنن ررووزز کراانن کالمم کتابب رراا خوااهند شنید وو چشمانن کورراانن ...
خوااهد ددید ... وو آآنانن که ررووحح گمرااهی ددااررند فهیم خوااهند شد وو متمردّداانن تعلیم رراا

).  پولس ررسولل خطابب به قرنتیانن٢۲۴ وو ١۱٨۸، آآیاتت ٢۲٩۹خوااهند آآموخت» (بابب 
) میگوید: «پیش اازز ووقت به چیزیی حکم مکنید تا۵، آآیۀ ۴(ررسالۀ ااووّلل، بابب 

خدااووند بیاید که خفایایی ظلمت رراا ررووشن خوااهد کردد.»
«هذهه لصحیفةُُ االمختومةُُ االمحتومةُُ االّتی میفرمایند، سوررةةاالبیاننحضرتت بهاءءااللّه ددرر 

کانت مرقومةًً مِن ااصبعِ االقدسس وو مستوررةةًً خلف حجُبِِ االغیب وو قد نُُزّلَتْ بالفضل
مِن لدنن مقتدررٍٍ قدیر وو فیها قدّّررنا مقاددیر أأهل االسّموااتت وو ااألررضض وو علمَ ااألووّلین وو
ااآلخرین.  لنیعزَببَ عن علمه شیءءٌ وو لنیُعجِِزهَه أأمرٌ عمّا خُُلق وو یُخلق ااِنن أأنتم مِن
االعاررفین.  قل قد جائت کرةّة ااألخریی وو بسطنا ید ااالقتداارر علی کلّ مَن فی االسّموااتت
وو ااألررضض وو أأظهرنا مِن سرّنا ااألعظم علی االحقّ االخالص سرّااًً ااقلّ عمّا یُحصی ...»

.(١۱١۱٠۰، صص۴، ججآآثارر قلم ااعلٰى)
وو اامّا ااشاررهه به ااین نکته نیز مناسب مقالل ااست که ددرر ااین یومم اانسانن به آآنن حدّّ اازز
بلوغغ وو ااستعداادد ووااصل شدهه که کالمم حقّ رراا ددرر تبیین بیاناتت االهیه ددرر ااددوواارر سابقه

«هذاا یوممٌ فیه فاززََتتِِ ااآلذذااننااستماعع نماید وو جمالل قیّومم شهاددتت میددهد که، 
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باِصغاءء ما سمِع االکلیم فی االطّورر وو االحبیب فی االمعرااجج وو االروّوحح ااذِذ صعِد االی االلّه
.(١۱۶٣۳، صصظهورر عدلل االهی) االمهیمن االقیّومم»

بنابرااین، تبیین آآیاتت االهی که ددرر توضیح بیاناتت مندررجج ددرر کتب سالفه ناززلل شدهه
ددرر ااین ددوورر به نوعع اانسانن عنایت گشته ااست.  ددرر ااین مختصر به آآنچه که حضرتت

عبداالبهاءء ددرر کتابب مفاووضاتت تبیین فرموددههااند ااشاررهه خوااهد شد.

ووالددتت حضرتت مسیح

ددرر موضوعع تولّد حضرتت مسیح اازز ررووححاالقدسس بین ماددّیونن وو االهیونن ااختالفف
ااست.  ماددّیونن ااووّلل به علم متمسّک شوند وو تولّد اانسانن بدوونن پدرر رراا محالل دداانند وو
سپس به آآیاتت قرآآنی ااستنادد کنند که اانسانن وو حیواانن وو گیاهه، هر سه به صوررتت ززووجج

  ااستداللل حضرتت عبداالبهاءء ااین ااست که ووالددتت فرززند بدوونن پدرر٣۳آآفریدهه شدههااند.
محالل نیست، اامّا ددیدهه نشدهه ااست.  مثالً ددرر سابق تلگراافف ووجودد ندااشت، ااینترنت
ووجودد ندااشت وو بسیارریی اازز موااررددیی که بعدها کشف وو ااخترااعع شد، قبالً ووجودد
ندااشت.  لهذاا میانن شیءء محالل وو شیءء نامرئی تفاووتت ووجودد دداارردد.  نکتۀ ددیگریی
که بداانن ااشاررتت ددااررند ااین ااست که به هر حالل اانسانن حاددثث ااست وو البد اابتداایی
ددااشته وو ددرر آآنن اابتداا بدوونن پدرر وو ماددرر تولّد یافته ااست.  بنابرااین، ددرر مورردد حضرتت

مسیح حدّّ ااقلّ ماددرر ووجودد ددااشته ااست.
نکتۀ ااووّلل که قطعیت دداارردد ااین ااست که ااعتقادد ددرر اامر بهائی ااین ااست که حضرتت
مسیح بدوونن ووجودد پدرر تولّد یافته ااست.  ددرر ااین مورردد آآیۀ قرآآنن نیز مورردد ااستنادد
ااست که ررووححاالقدسس به صوررتت بشر تجسّد یافت وو مریم اازز ااوو بارردداارر گشت (سوررۀۀ

  ۴.(١۱٧۷مریم، آآیۀ 
نکتۀ ددوومم ااین ااست که، ااگرچه حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت ووالددتت حضرتت
مسیح رراا اامریی غیرممکن نداانستهااند، اامّا ددرر لوحی آآنن رراا جزوو خوااررقق عاددااتت بیانن

«... جَرَتتْ عاددةةُُ االمَلِکِِ االعالمّم أأننْْ تََنْْدََفِقَ نطفة ااالنسانن مِن ااألصالبب ووااند: کرددهه
تنعقدََ فی ااألررحامم وو خََلََقَ االمسیح ررووححَااللّه بنفخةٍ مِنْ ررووحِهِ خاررقاًً للعاددةةِ االمستمرةَة

).  وو ددرر بیانن ددیگر نیز٩۹، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء) االمسلّّمة بین ااألنامم»
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«چونن حضرتت به ررووحح االهی موجودد شدهه بوددند خودد رراا اابنااللّهمیفرمایند، 
.(۴٩۹، صصمفاووضاتت) نامیدند»

نکتۀ سومم ااین ااست که ااین بیپدرریی، آآننگونه که مسیحیانن تصوّرر میکنند، فضیلتی
براایی حضرتت مسیح محسوبب نمیشودد.  ااگر مقصودد اازز بیپدرریی، فرززند خداا بوددنن
ااست، آآیاتت ددیگریی نیز ووجودد دداارردد که هر کََس به خدااووند اایمانن آآوورردد فرززند خداا
گردددد.  بنابر ااین، شرفف وو بزررگواارریی حضرتت مسیح به بیپدرریی نیست، بلکه به
کماالتت وو فیوضاتت وو تجلّّیاتت االهیّه ااست.  ددرر ااین خصوصص به بیانن حضرتت
عبداالبهاءء مسیحیانن با حضرتت ررسولل ااکرمم نیز محاجّه نموددند وو بیپدرریی آآنن
حضرتت رراا فضیلتی دداانسته سبب برتریی آآنن حضرتت بر حضرتت ررسولل ااکرمم دداانستند
که حضرتت ررسولل آآنن رراا ررددّ فرموددند.  خالصۀ کالمم ااین ااست که ااهل نجراانن به

گویی تو ااعظم اازز عیسی هستی ددررحضورر طلعت محمّدیی ررفتند وو گفتند، «آآیا می
حالی که ااوو ررووححااللّه بودد؟»  حضرتت فرمودد، «همه اازز ددرریایی ررحمت االهی فیض
میگیریم وو هیچ فرقی بین ررسوالنن االهی نیست.»  آآنها گفتند، «حاشا که چنین
باشد؛ عیسی با هیچ پیامبریی جز خوددشش قابل مقایسه نیست ززیراا اازز ررووحح االهی
موجودد شدهه ااست.»  حضرتت محمّد پرسیدند، «به چه ددلیلی ااین سخن رراا
میگویید؟»  گفتند، «آآیا تا به حالل بشریی بدوونن پدرر ددیدههاایی؟» ددرر ااین هنگامم آآیه
اازز سماءء االهی ناززلل شدهه که، «مَثََل عیسی نزدد خدااووند مانند آآددمم ااست» (نقل به

 .(مکاتیب عبداالبهاءء جلد ااووّلل ١۱۵٧۷مضمونن اازز صفحۀ 

تعمید 

تعمید یافتن به منظورر اایمانن آآووررددنن وو ررهایی یافتن اازز ااووساخخ وو آآلوددگیهایی عالم
طبیعت، مانند غضب، شهوتت، حبّ ددنیا وو تکبّر وو اامثالل آآنن ااست؛ یعنی اانسانن
ددوورراانن جهالت وو غفلت اازز عرفانن االهی رراا پشت سر گذاارردد وو به اایمانن وو اایقانن نائل
گردددد.  ددرر ووااقع تعمید ظاهریی ررمزیی اازز تعمید باطنی ااست.  مقصودد اازز تعمید

  حضرتت بهاءءااللّه ددرر مورردد تعمید۵آآماددههشدنن جهت ددخولل ددرر ملکوتت ااست.
«یا مأل ااالنجیل أأننِِ ااعمروواا االسّبیل قد ااقتربب االیومم االّذیی فیه یأتی االرّببّمیفرمایند، 

213



تبیین ررموزز مندررجج ددرر "کتابب مقدّّسس"١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

االجلیل؛ أأننِِ ااستعدّّوواا للدّّخولل فی االملکوتت ... أأننِِ ااستمعواا ما تغردّدَتتْ به حمامةُُ
االبقائیة علی اافنانن سدررةة اااللهیّة یا مأل ااألررضض قد أأررسلنا االیکم مَن سمّی بیوحنّّا
لیعمّدکم بالماءء لکی تطهّر أأجساددکم لظهورر االمسیح وو اانّّه غسّلکم بنارر االحب وو ماءء
االروّوحح لالِستعداادد لتلک ااألیّامم االّتی أأرراادد االرّحمن أأنن یغسّلکم بمآءء االحیواانن مِن

 .(۴۴–۴٣۳، صص کتابب مبین) أأیاددیی االفضل وو ااالحسانن»
«قربیت االهیه به تعمید ررووحح ووددرر ووااقع مقصودد اازز تعمید حصولل تقرّبب االهی ااست، 

نارر وو ماءء ااست.  ززیراا ددرر اانجیل میفرماید که هر نفسی باید تعمید به آآبب وو ررووحح
خطاباتت) یابد وو ددرر جایی ددیگر میفرماید باید به آآتش وو ررووحح تعمید یافت»

).  باید دداانست که مقصودد اازز آآبب، آآبب حیاتت ااست وو٩۹٢۲، صص٢۲، ججمباررکه
مقصودد اازز ررووحح، ررووححاالقدسس ااست وو مقصودد اازز آآتش، نارر محبّتااللّه.  به بیانن

«مقصودد ااین ااست که اانسانن باید به ماءء حیاتت وو ررووححاالقدسس وو ناررمباررکک، 
محبّتاالله تعمید یابد تا به حصولل ااین مقاماتت ثالثۀ قربیت االهیه حاصل گردددد؛

" (همانن).قربیت االهی به آآسانی حاصل نگردددد
االبتّّه ااین ررسم به مروورر ززمانن تغییر یافته وو ااکنونن ااطفالل شیرخواارر رراا نیز غسل تعمید
ددهند.  ااطفالل اابدااًً ااین ااحساساتت ررووحانیه رراا ددررکک نتواانند وو ثمریی اازز ااین غسل
نبرند.  نه سبب اایمانن آآنها شودد وو نه بیداارریی اازز خواابب غفلت.  آآنن ززمانن که یوحنّّا
تعمید میدداادد، اابتداا نفوسس رراا نصیحت میکردد وو به توبه اازز گناهانن تشویق مینمودد
وو بشاررتت به قربب ظهورر ملکوتت میدداادد.  جمالل مباررکک ددرر ااین خصوصص

«اابن ززکریّا مع شأنن نبوّتت وو عظمت ااین مقامم ناسس رراا بشاررتت میددااددمیفرمایند، 
به ظهورر ررووحح وو هر ددوو ددرر یک عصر بوددند.  بعضی کلماتت اابن ززکریّا رراا ناسس
ااددررااکک نمینموددند.  چنانچه بعد اازز شهاددتت اابن ززکریّا، بعضی اازز متابعانن ااوو به
مظهر ررحمٰن، عیسی بن مریم، توجّه ننموددند وو اازز شریعۀ ااحدیّه خاررجج شدند»

).  وو ددرر خصوصص نحوۀۀ تعمید توسّط یحیی تعمید ددهندهه٩۹۶۴، صصحضرتت بابب)
«یحیی بن ذذکریّا مبعوثث شد قبل اازز عیسی وو ااددّعایی نبوّتت هم نموددمیفرمایند، 

چنانچه جمیع فِرَقق ااسالمم به نبوّتت ااوو قائل وو مُذعنند وو به ااحکامم وو شراایع هم ظاهر
شدند؛ چنانچه هر نفسی که بین یدیه حاضر میشد، وو به ررسالتش معترفف، به
آآدداابی که ددرر آآنن ووقت اازز سماءء مشیت ناززلل به آآبب غسلش میدداادد وو تلقین کلماتت
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دداادد ناسس رراا به ظهورر کلمۀ ااعظم، یعنیاالهیّه میفرمودد وو همچنین بشاررتت می
 .(١۱۵٩۹، صصکتابب بدیع) "ررووححااللّه

به ااین ترتیب مشاهدهه میکنیم که مقصودد اازز تعمید ظاهرهه، تقرّبب حقیقی به ذذااتت
االهی وو حصولل آآماددگی براایی وورروودد به ملکوتت خدااووند ااست.  بدین لحاظظ ااست که
ددرر بیانی که فوقاًً ذذکر شد، حضرتت بهاءءااللّه بر سبیل تمثیل، حضرتت ااعلٰى رراا
یوحنّّایی تعمید ددهندهه مینامند که قبل اازز هیکل مباررکک مبعوثث گرددید تا آآنها رراا به
آآبب حبّ وو آآتش ررووحح غسل ددهد تا با ررجعت مسیح ددرر هیکل حضرتت بهاءءااللّه،

تعمید به آآبب حیاتت میسّر گردددد.
بیمناسبت نیست که ااشاررهه گردددد که حضرتت بهاءءااللّه، ظهورر خودد وو ظهورر حضرتت
ااعلٰى رراا بعینه مانند ظهورر حضرتت مسیح وو ظهورر یوحنّّایی تعمید ددهندهه میدداانند:
«فوااللّه ظهورر نقطۀ ااوولٰى وو ااین ظهورر اابدعع اابهٰى بعینه ظهورر یحیی بن ذذکریّا وو
ررووححااللّه ااست وو جمیع مطابق ووااقع شدهه؛ همانن قسم که یحیی نبیّ وو ررسولل بودد مِن

فرمودد یا قومم اانّّی اابشََرکمعندااللّه وو همچنین مبشّّر به ظهورر بعد، چنانچه می
بملکوتتااللّه وو اانّّه قد ااقتربب وو ددرر مقامم ددیگر وو قد ااقتربت ملکوتتااللّه وو همچنین
صاحب ااحکامم وو شریعت بوددهه وو همچنین ددرر اایّامم ظهورر ااوو ررووحح ظاهر شدهه؛ نقطۀ
ااوولٰى ررووحح ما سوااهه فدااهه بعد اازز آآنن که ااخذ عهد اازز کلّ نموددهه وو بشاررةة ددااددهه به ظهورر
بعد میفرماید وو لقد قربب االزوّواالل وو أأنتم ررااقدوونن که بعینه همانن مضمونن ااست که

۶.(١۱۶١۱، صصکتابب بدیع) یحیی بن ذذکریّا به آآنن تکلّّم نموددهه وو بشاررتت ددااددهه»

رراازز نانن وو شراابب

شکّّی نیست که حضرااتت مظاهر ظهورر جهت بخشیدنن ررووحح حیاتت به نوعع بشر
ظاهر میشوند وو با تحمّل ررنج وو مرااررتی که عهدشش رراا ددرر ذذررّ عما با ذذااتت االوهیت

 عبادد رراا به قوۀّۀ هداایت االهیّه به حیاتت اابدیه نائل گردداانند.  ررووحح اانسانن رراا٧۷بستهااند
به مددد مائدۀۀ آآسمانی حیاتت بخشند.  ااین ددرر جمیع ااددوواارر ووجودد ددااشته ااست.  ددرر
ززمانن حضرتت موسٰى به صوررتت منّ وو سلویی ددرر صحراایی سینا اازز آآسمانن ناززلل
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  ددرر ززمانن حضرتت مسیح نیز به تقاضایی حواارریونن مائدهه اازز آآسمانن ناززلل٨۸گرددید.
گرددید؛ االبتّّه، ددرر جواابب حضرتت مسیح که خوااستۀ حواارریونن رراا مسألت نمودد که اازز
آآسمانن مائدهه بفرستد وو آآنها بخوررند وو قلوبشانن ااطمینانن یابد، خدااووند پذیرفت که
مائدهه رراا بفرستد، اامّا ااگر بعد اازز ااررسالش کسی کفراانن نعمت نمودد، خدااووند ااوو رراا به

  مالحظه٩۹نحویی عذاابب خوااهد دداادد که ااحدیی اازز ااهل عالم رراا عذاابب ندااددهه ااست.
میشودد که خدااووند به کسی که به غذاایی ظاهرهه کفراانن نموددهه باشد عذاابب بیمثیل
ناززلل نخوااهد کردد،  مگر ااین که مائدۀۀ آآسمانی معنایی ددیگریی ددااشته باشد.  ددرر

 میتواانن به چند مورردد ااشاررهه ددااشت: مائدههمورردد معنایی 
– عرفانن االهی: حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحی به اامضاءء خاددممااللّه میفرمایند،١۱

«للّهاالحمد به مائدۀۀ سمائیه وو نعمت اابدیّه که عرفانن حقّ جلّ جالله ااست فائزند»
«مَن فاززََ بهذََاا ااألمرِِ).  ددرر لوحی ددیگر اازز قلم مباررکک ناززلل، ٣۳١۱٠۰، صصآآیاتت بیّناتت)

، صص٢۲، ججاامر وو خلق) ااِنّّه فازز بنعمةااللّهِ وو االمائدةةِ االمُنزَلَةِ مِن سماءء ااسمه االکریم»
).  همین معنی رراا ددرر آآثارر حضرتت مسیح نیز تواانن یافت که فرمودد، «عیسی۴۵٨۸

بدیشانن گفت، من نانن حیاتت هستم، کسی که نزدد من آآید هرگز گرسنه نشودد وو هر که
).  ددرر عهد٣۳۵، آآیۀ ۶به من اایمانن آآرردَد هرگز تشنه نگردددد» (اانجیل یوحنّّا، بابب 

جدید همین موضوعع ددرر رراابطه با حضرتت موسٰى نیز بیانن گرددیدهه ااست.  پولس
ررسولل خطابب به قرنتیانن میگوید، «همه به موسٰى تعمید یافتند ددرر اابر وو ددرر ددرریا وو
همه همانن خوررااکک ررووحانی رراا خوررددند وو همه همانن شُُربب ررووحانی رراا نوشیدند»

).  ددرر ااین بابب حضرتت عبداالبهاءء ددرر٣۳–٢۲، آآیاتت ١۱٠۰(ررسالۀ ااووّلل به قرنتیانن، بابب 
«یأتی اایّاممٌتفسیر سوررۀۀ قرآآنی رروومم ددرر ووصف کسانی که مغلوبب شدههااند میفرمایند، 

فیها تغربب االشّّمس ااألحدیّة فی مغربب االبقاءء ... وو تخمد نارر االشّّوقق فی قلوبب ااوولی
االنّّهی وو تنقطع مائدةةاالعرفانن مِن سماءء ااالیقانن وو یمنع سحابب االقدسس عن بذلل

.(٧۷٩۹، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء) ااألمطارر ...»
– عمل به موجب ااررااددۀۀ االهی: ددرر بیانی اازز حضرتت مسیح ااین معنی رراا به ووضوحح٢۲

مییابیم: «وو ددرر ااثناءء آآنن شاگردداانن ااوو خوااهش نموددهه گفتند اایی ااستادد بخورر.
بدیشانن گفت من غذاایی ددااررمم که بخوررمم وو شما آآنن رراا نمیدداانید.  شاگردداانن به
یکدیگر گفتند مگر کسی براایی ااوو خوررااکی آآووررددهه باشد.  عیسی بدیشانن گفت
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خوررااکک من آآنن ااست که خوااهش فرستندۀۀ خودد رراا به عمل آآووررمم وو کارر ااوو رراا به
.(٣۳۴–٣۳١۱، آآیاتت ۴» (اانجیل یوحنّّا، بابب اانجامم برسانم

– ذذکر االهی که براایی بندگانن ناززلل شدهه باشد: ررووحح اانسانن مشتاقق ااستماعع کالمم٣۳
االهی ااست تا به مائدههاایی که سبب حیاتت جاوودداانی ااوو ااست نائل گردددد.  حضرتت

«ااین مائدۀۀ اابدیّه سبب وو علّّت حیاتت اابدیی ااست ووبهاءءااللّه ددرر لوحی میفرمایند، 
مائدۀۀ ددرر ررتبه وو مقامم ااووّلل ذذکریی ااست که اازز قلم ااعلٰى مخصوصص عبادد وو ااماءء ناززلل

، ججاامر وو خلق / ٨۸٧۷، صص۵، ججااسرااررااآلثارر) میشودد.  هنیئاًً للفائزین وو االفائزااتت»
.(۴۵٨۸، صص٢۲
– محبّتااللّه: محبّت االهی چونن ددرر عمق جانن وو قلب جایی گیردد، به آآنن حیاتت۴

بخشد وو ززندگی جاووید عطا کند؛ لذاا بدوونن ااین مائدهه حیاتت محالل شودد.  بدین
«آآنن مائدهه که بر حضرتت مسیح ناززلللحاظظ ااست که حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند، 

میشد وو بر حضرتت مریم ناززلل میشد، آآنن محبّتااللّه بودد؛ ررووحح اانسانی اازز ااوو ززندهه
میشد؛ غذاایی قلوبب بودد.  تأثیرااتت ااین غذاایی جسمانی موقّّت ااست، اامّا تأثیرااتت
آآنن غذاایی آآسمانی اابدیی ااست.  ددرر ااین غذاا حیاتت جسم ااست، اامّا ددرر آآنن غذاا

.(۴۵٩۹–۴۵٨۸، صص ٢۲، ججاامر وو خلق) حیاتت ررووحح»
– نفس مظهر ظهورر: ااین معنی ددرر آآثارر حضرتت مسیح کامالً مشهودد ااست.  هیکل۵

مباررکک میفرمایند، «من هستم آآنن نانن ززندهه که اازز آآسمانن ناززلل شد.  ااگر کسی اازز
ااین نانن بخورردد تا به اابد ززندهه خوااهد ماند وو نانی که من عطاءء میکنم، جسم من
ااست که آآنن رراا به جهت حیاتت جهانن میبخشم» وو ددرر اادداامه میفرماید، «وو هر که
جسد مراا خورردد وو خونن مراا نوشید، حیاتت جاوودداانی دداارردد وو من ددرر ررووزز آآخر ااوو رراا

).  حضرتت عبداالبهاءء ددرر۵۴ وو ۵١۱، آآیاتت ۶خوااهم برخیزااند» (اانجیل یوحنّّا، بابب 
«مقامم مسیح کمالل محض بودد؛ آآنن کماالتت االهیّه مانند آآفتاببتبیین آآنن میفرمایند، 

ااشرااقق بر جمیع نفوسس مؤمنه نمودد وو فیوضاتت اانواارر ددرر حقایق نفوسس ساطع وو المع
گرددید.  ااین ااست که میفرماید من نانن ناززلل اازز آآسمانن هستم وو هر کََس اازز ااین نانن
تناوولل نماید، یعنی هر کََس اازز ااین غذاایی االهی نصیب بَردَد، به حیاتت اابدیّه ررسد.
ااین ااست که هر کََس اازز ااین فیض نصیب بُردْد وو اازز ااین کماالتت ااقتباسس کردد، حیاتت
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اابدیه یافت وو اازز فیض قدیم ااستفاضه نمودد؛ اازز ظلمت ضاللت ررهایی یافت وو به نورر
  .(۴۵٩۹، صص٢۲، ججاامر وو خلق) هداایت ررووشن گشت»

«االحمدللّهحضرتت بهاءءااللّه همین مورردد رراا ددرر باررۀۀ حضرتت محمّد ذذکر میفرمایند، 
االّذیی أأنزلل االنعمة وو ااِنّّها مائدةةٌٌ نُُزّلَت مِن سماءء فضله وو هی تعبّر بکلّ لساننٍٍ بشیءءٍ وو
هی االنّّعمة االّتی مَن فازز بها لمیأخذهه االجوعع وو الیمسّه ااالضطراابب وو فی عرفف
اااللهیّین تعبّر بها االحقیقة ااألووّلیّة وو االنّّقطة االوااحدیّة وو االسّرّ ااألحدیّة حبیب مالک
ااألسماءء وو محبوبب مَن فی ااألررضض وو االسّمآءء االّذیی سُمّی بمحمّد صلّّی االلّه علیه وو

.(٢۲۶٩۹، صصآآیاتت بیّناتت) علی آآله وو سلّّم بین االورریی ...»
– کماالتت االهیّه: ااگرچه به تعبیریی، کماالتت االهیّه ددرربرگیرندۀۀ جمیع مواارردد ذذکر۶

شدهه ااست، اامّا جهت تتمیم فایدهه به ااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر جواابب قسیسانن
«مقصد ااززپارریس ااستنادد میگردددد که به هر ددوو مورردد نانن وو شراابب ااشاررهه فرموددههااند: 

ااین نانن مائدۀۀ آآسمانی وو کماالتت االهی ااست ... مقصد اازز خونن نیز ررووحح حیاتت
ااست وو آآنن کماالتت االهی وو جلوۀۀ رربّانی وو فیض صمداانی ااست ... ااین نانن وو خمر
ررمزیی بودد وو آآنن عباررتت اازز آآنن بودد که فیوضاتت وو کماالتت من به شماها ددااددهه شد وو
چونن اازز ااین فیض مستفیض شدید، حیاتت اابدیّه یافتید وو اازز مائدۀۀ آآسمانی بهرهه وو

.(۴۵٩۹، صص٢۲، ججاامر وو خلق) نصیب برددید»

معجزااتت وو خوااررقق عاددااتت

ددرر کتابب اانجیل معجزااتی به حضرتت مسیح نسبت ددااددهه شدهه که مسیحیانن تعبیر به
ظاهر نمایند وو شفا یافتن کورراانن وو کراانن وو تطهیر اابرصانن وو ززندههشدنن مرددگانن وو غیرهه
رراا به صوررتت ظاهر دداانند وو معجزۀۀ حضرتت مسیح گویند.  اامّا حضرتت عبداالبهاءء ددرر

ااین خصوصص به چند نکته ااشاررهه ددااررند:
ااووّلل آآنن که، پیامبراانن قاددررند هر گونه معجزهه رراا اانجامم ددهند وو هر عاددتی رراا خرقق
نمایند وو ااین قدررتت رراا ما نمیتواانیم نفی نماییم، ززیراا آآنها مظهر یفعل مایشاءء وو
یحکم مایریدند.  بنابر ااین، نسبتددااددنن معجزهه به آآنها اامریی ددوورر اازز ذذهن نیست.
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ددرر ااین ظهورر نیز موااررددیی رراا به حضرتت بهاءءااللّه نسبت ددااددههااند، اامّا حضرتت بهاءءااللّه
«ااستدعا آآنن کهبالصّرااحه ااحبّاءء رراا اازز بیانن ااینگونه اامورر نهی کرددههااند، بقوله تعالی: 

ددووستانن ااین ذذیل رراا به غبارر ااکاذذیب نیاالیند وو به ذذکر خوااررقق عاددااتت که نزدد اایشانن
).  وو٢۲۵، صصلوحح خطابب به شیخ) ااست اازز شأنن وو مقامم وو تقدیس وو تنزیه نکاهند»

«ااين بسيشهاددتت میددهند بر یفعل مایشائی حقّ وو توااناییااشش بر ااظهارر معجزااتت، 
ووااضح ااست كه حقّ جلّ كبريائه فاعل مختارر ااست؛ آآنچه بگويد وو بفرمايد همانن
مصلحت عبادد بوددهه وو خوااهد بودد وو آآنچه شما خوااستيد ااعظم اازز آآنن ظاهر شدهه.  ددرر
كتب االهيّه تفرّسس نماييد تا مطّلع شويد بر علم وو حكمت وو سلطنت وو قوّتت وو قدررتت

، ذذیل "ااستدعا آآنن که ددووستانن ااین ذذیل ررااقاموسس لوحح اابن ذذئب) وو ااحاطۀ حق ...»
به غبارر ااکاذذیب نیاالیند ...").

ددوومم آآنن که، ااگر معجزهه به عنواانن حجّت وو برهانن نبوّتت وو مظهریت مطرحح میشودد،
حجّت باید با ااددّعا مطابقت ددااشته باشد.  شاید ااین توضیح جنابب اابواالفضائل ددرر
ااینجا کافی باشد: «نزدد ااهل علم ثابت ااست كه ددرر صحّت ااستنتاجج قضايا شرطط
ااست كه ددليل با مدّّعا مرتبط باشد تا موجب ااثباتت مطلوبب گردددد وو ااگر ااررتباطي
فيمابين مدّّعا وو ددليل نباشد، آآنن ددليل مثبِِتِِ مطلوبب نشودد، هرچند ددليل محيّر وو
مُعجِِب باشد.  مثالً ااگر نفسي گويد من طبيبم وو ددليل من ااين ااست كه به هواا طيراانن
ميكنم وو يا سنگ رراا به نطق ميآآووررمم اابدااًً نزدد عالم، بر فرضض ووقوعع، دداللت بر
صدقق مدّّعي نكند؛ ززيراا كه معالجۀ اامرااضض وو إإبرااءء مريض ددليل صدقق ااددّعاءء طبّ
ااست نه نطق حجر يا طيراانن به سماءء؛ چه، فيمابين ددليل وو مدّّعا ااررتباطي نيست»

).  ددرر مفاووضاتت نیز حضرتت عبداالبهاءء ددلیل حقّّانیت حضرتت٧۷٩۹، صصفراائد)
مسیح رراا بلند کرددنن عَلََم االهی به تنهایی وو ددرر کمالل مظلومیت میدداانند.

سومم آآنن که، ااین معجزااتت ددرر نزدد حق اابدااًً ااررززشی ندااشته وو نخوااهد ددااشت.
حضرتت بهاءءااللّه ددرر جواابب شخصی که مطلبی رراا ااقترااحح کرددهه بودد فرموددند،
«مطالبي رراا كه ذذكر نمودديي وو عالمت حقيقت قراارر دداادديي ااين اامورر نزدد حق لميزلل وو
اليزاالل مرددوودد بوددهه.  بهتر آآنن كه خالصاًً لوجه االرّحمن قدرريي اازز آآياتت قرآآنن تالووتت
نماييد وو ددرر معاني آآنن تفكّّر كنيد؛ شايد ددرر ااين يومم كه سلطانن اايّامم ااست اازز ررحيق
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قاموسس لوحح اابن) عرفانن محروومم نمانيد وو اازز كوثر ووحي االهي بينصيب نشويد»
، ذذیل "ااستدعا اانن که ددووستانن ااین ذذیل رراا به غبارر ااکاذذیب نیاالیند ...").ذذئب

چهاررمم ااین که، معجزااتت ظاهرهه ددرر ااحیانن ددیگر قابل ااتیانن نیست وو هر شنوندههاایی
قاددرر به ررددّ آآنن؛ چه که نمیتواانن آآنن رراا ددرر ززمانن ددیگر نشانن دداادد.  حضرتت عبداالبهاءء

«من معجزااتت جمالل مبارركك رراا ذذكر نكنم.  شايد سامع گويد ااين رروواايتمیفرمایند، 
ااست وو محتمل االصّدقق وو االكذبب.  مثل ااين كه ددرر اانجيل ررووااياتت وو معجزااتت مسيح
اازز حواارريّين ااست نه دديگراانن، اامّا يهودد منكر آآنن.  وولي ااگر من بخوااهم كه ذذكر
خوااررقق عاددااتت اازز جمالل مبارركك كنم بسيارر ااست وو ددرر شرقق مسلّّم، حتّّي ددرر نزدد
بعضي ااغيارر نيز مسلّّم ااست.  وولي ااين ررووااياتت حجّت وو برهانن قاطع اازز براايي كلّ

،مفاووضاتت عبداالبهاءء) «نشودد.  شايد سامع گويد بلكه ااين مطابق ووااقع نيست ...
١۱٠۰.(٢۲٨۸صص

) ددرر ذذکر٢۲٢۲پنجم آآنن که، حضرتت عبداالبهاءء ددرر بخش ددیگریی اازز مفاووضاتت (صص
معجزهه، ااشاررهه ددااررند که خلق حقّ نداارردد حقّ رراا اامتحانن کند وو ااگرچه حضرتت
بهاءءااللّه ددرر جواابب علما، که مالّ حسن عمو رراا نمایندهه کرددهه بوددند، ااظهارر ددااشتند هر

 اامّا نصوصص کتب مقدّّسه١۱١۱معجزههاایی که علما خوااستند اایشانن ظاهر خوااهند فرمودد،
حاکی اازز آآنن ااست که مظاهر قبل طبق خوااستۀ مرددمم عمل نکرددند.  جمالل مباررکک

«حقّ منتظر آآنن نبوددهه وو نيست كه هر نفسي آآنچهبنفسه االمقدّّسس میفرمایند، 
بخوااهد ظاهر فرمايد.  عَلََم يفعل مايشاءء براافرااخته وو به كلمۀ أأحكم ما أأرريد ناطق»

، ذذیل "ااستدعا اانن که ددووستانن ااین ذذیل رراا به غبارر ااکاذذیبقاموسس لوحح اابن ذذئب)
نیاالیند ...").

حضرتت مسیح ددرر آآیاتت گوناگونن به ااین موضوعع شهاددتت ددااددههااند: «فریسیانن وو
صدووقیانن نزدد وویی آآمدهه اازز رروویی اامتحانن اازز وویی خوااستند که آآیتی آآسمانی براایی
اایشانن ظاهر ساززدد؛ اایشانن رراا جواابب دداادد ... فرقۀ شریر ززناکارر آآیتی میطلبند وو آآیتی

،١۱٢۲ / نیز نگاهه کنید به بابب ١۱، آآیۀ ١۱۶بدیشانن عطا نخوااهد شد» (اانجیل متٰى، بابب 
) آآمدهه ااست: «عیسی بدیشانن۵٨۸، آآیۀ ١۱٣۳ به بعد).  ددرر اانجیل متٰى (بابب ٣۳٨۸آآیۀ 

گفت نبی بیحرمت نباشد مگر ددرر ووطن وو خانۀ خویش وو به سبب بیاایمانی اایشانن
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) مذکورر٨۸، آآیۀ ٢۲٣۳معجزۀۀ بسیارر ددرر آآنجا ظاهر نساخت؛" وو ددرر اانجیل لوقا (بابب 
١۱٢۲که، «عیسی براایی هیرووددیس هیچ معجزهه ظاهر نکردد.»

قیامم حضرتت مسیح اازز میانن مرددگانن

ددرر اانجیل آآمدهه که حضرتت مسیح سه ررووزز بعد اازز شهاددتت، اازز میانن مرددگانن برخاست
وو به آآسمانن صعودد فرمودد.  مسیحیانن ااین مطلب رراا به حسب ظاهر تلقّّی نمایند.
حضرتت عبداالبهاءء تبیین میفرمایند که قیامم مظاهر االهیّه به جسد نیست؛ شئوناتت وو
حاالتت اایشانن اازز اامورر ررووحانی وو معنویی ااست وو تعلّّق به جسمانیاتت نداارردد.  ددرر
نفس اانجیل هم شهاددتت ددااددهه که، «کِسی به آآسمانن باال نرفت مگر آآنن کََس که اازز

، آآیۀ٣۳آآسمانن پایین آآمد؛ یعنی پسر اانسانن که ددرر آآسمانن ااست» (اانجیل یوحنّّا، بابب 
).  ددرر١۱٣۳، آآیۀ ۶).  وو نیز میفرماید، «ززیراا اازز آآسمانن نزوولل کرددمم» (همانن، بابب ١۱٣۳

حالی که حضرتت مسیح اازز بطن مریم آآمدهه، چگونه ممکن ااست اازز آآسمانن ناززلل
شدهه باشد؟  بدین لحاظظ باید معنایی براایی آآنن یافت.

«ددرر اانجیل میفرماید به آآسمانن کِسیحضرتت عبداالبهاءء ددرر تبیین آآنن میفرمایند، 
صعودد مینماید که اازز آآسمانن آآمدهه؛ کِسی که اازز آآسمانن نیامدهه به آآسمانن نمیرروودد وو
من اازز آآسمانن آآمدههاامم وو حالل ااین که اازز ررحم مریم آآمدهه بودد.  پس معلومم شد که
مقصد اازز آآسمانن ااین فضایی نامتناهی نیست؛ سماءء ملکوتت ااست؛ مسیح اازز آآنجا
ااست؛ اامّا ووقتی آآمد سواارر بر اابر بودد، اابر یعنی جسم بشریی.  ززیراا همین طورر که اابر
مانع اازز مشاهدۀۀ آآفتابب ااست، همین طورر بشریتِِ مسیح مانع اازز مشاهدۀۀ آآفتابب

١۱٣۳.(٧۷۶، صص١۱، ججخطاباتت مباررکه ،١۱٩۹١۱١۱ ااکتوبر ٢۲۶ (خطابۀ حقیقت مسیح بودد»

وو اامّا نهاننشدنن جسد حضرتت مسیح ددرر ززیر ززمین به مدّّتت سه ررووزز نیز به صوررتت
ظاهر ظاهر نیست؛ بلکه مقصودد اازز آآنن ااضطراابب وو پریشانی مؤمنین بعد اازز شهاددتت
حضرتت مسیح بودد که به مدّّتت سه ررووزز مانع اازز تجلّّی حقیقت مسیحیّه گرددید که
تعالیم وو فیوضاتت وو کماالتت وو قوۀّۀ ررووحانیۀ شریعت االهیه بودد.  بعد اازز سه ررووزز آآنها
قیامم به تروویج آآئین حضرتت مسیح نموددند وو تعالیم االهی رراا منتشر ساختند وو شریعت

حضرتت مسیح جانن گرفت.
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ااگر رروواایت مزبورر به حسب ظاهر تعبیر شودد، چند اایراادد بر آآنن وواارردد میشودد:
ااووّلل آآنن که، عرووجج جسم عنصریی به آآسمانن، با علم وو فنّ مباینت دداارردد.  ااگر بر ااین

قضیه پافشارریی شودد، ددین رراا به صوررتت خراافه جلوهه میددهد؛ 
ددوومم آآنن که، ااگر بر فرضض ددرر مورردد حضرتت مسیح صاددقق آآید، باید رروواایاتت ذذکر شدهه
ددرر خصوصص ددیگراانن رراا نیز پذیرفت.  یکی اازز آآنها االیاسس بودد که ددرر عهد عتیق
آآمدهه، «وو چونن اایشانن ]اایلیا وو االیشع[ میررفتند وو گفتگو میکرددند، ااینک عرّاابۀ
آآتشین وو ااسبانن آآتشین، اایشانن رراا اازز یکدیگر جداا کردد وو اایلیا ددرر گرددبادد به آآسمانن

).  ددیگریی خنوخخ نبی ااست که١۱١۱، آآیۀ ٢۲صعودد کردد» (کتابب ددوومم پاددشاهانن، بابب 
ددرر ووصف ااوو آآمدهه، «وو همۀ اایّامم خنوخخ سیصد وو شصت وو پنج سالل بودد وو خنوخخ با
خداا ررااهه میررفت وو نایابب شد، ززیراا خداا ااوو رراا برگرفت» (عهد عتیق، سفر پیداایش،

).  اازز آآنن گذشته، قبل اازز۵، آآیۀ ١۱١۱ / ررساله به عبراانیانن، بابب ٢۲۴، آآیۀ ۵بابب 
حضرتت مسیح، ددرر مورردد میتراا نیز همین موضوعع رراا نقل میکنند، «نهایتاًً مأمورریت
ززمینی وویی پایانن گرفت؛ میتراا بعد اازز یک شامم آآخر به آآسمانن صعودد کردد؛ جایی که

  اازز ااینها گذشته١۱۴هرگز اازز کمک به پیروواانش ددرر حین ااضطراارر بازز نایستاددهه ااست".
خرووجج اازز قبر وو برخاستن اازز میانن مرددگانن ددرر خصوصص سایرین نیز ذذکر شدهه که نه
بعد اازز سه ررووزز بلکه مدّّتی بعد اازز مرگشانن ررخخ ددااددهه ااست: «وو قبرها گشوددهه شد وو
بسیارریی اازز بدننهایی مقدّّسین که آآرراامیدهه بوددند برخاستند وو بعد اازز برخاستن وویی اازز

.(۵٣۳–۵٢۲، آآیاتت ٢۲٧۷قبورر بیروونن آآمدند ...» (اانجیل متٰى، بابب 
سومم آآنن که، مدّّتت ززمانی که ددرر اانجیل ددرر خصوصص نهاننبوددنن جسم حضرتت مسیح
ددرر ززیر ززمین ذذکر شدهه، سه ررووزز نیست، بلکه فقط ددوو شب بوددهه ااست.  یعنی ررووزز

 آآنن حضرتت مصلوبب گرددید ووGood Fridayجمعۀ قبل اازز عید پاکک معرووفف به 
) اازز ززمین برخاست.Easter Sundayررووزز یکشنبه عید پاکک (

ددرر ووااقع ااین همانن ووعدههاایی بودد که حضرتت مسیح به طالبانن معجزهه دداادد که جز آآیت
یونس نبی به آآنها ددااددهه نخوااهد شد.  یونس نبی سه ررووزز ددرر ظلمت ددرروونن شکم
ماهی سپریی کردد وو سپس براایی تروویج تعالیم االهی ددرر میانن ااهالی نینواا قیامم نمودد وو
شریعت حضرتت مسیح نیز به همین قیاسس بعد اازز سه ررووزز تروویج وو اانتشاررشش آآغازز
گرددید.  ددرر خصوصص سه ررووزز ددرر شکم ماهی بوددنن حضرتت یونس نبی نیز حضرتت
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«اامّا حوتت مراادد همانن قومم ااست که ااوو رراا بلعیدند وو ددررعبداالبهاءء میفرمایند، 
ظلماتت جهل وو حیواانیت وو نفسانیت آآنها، خداا رراا ذذکر کرددهه وو عاقبت خداا ااوو رراا

.(۴٨۸۴، صص٢۲، ججاامر وو خلق) نجاتت دداادد؛ یعنی قومم رراا هداایت کردد»
ااین معنی ددرر مورردد مجی ثانی حضرتت مسیح نیز صاددقق ااست؛ یعنی ددرر ظهورر مجدّّدد
نیز اازز آآسمانن خوااهد آآمد؛ جسم ااوو به ظاهر اازز بطن ااممّ ظاهر شودد، اامّا ررووحح قدسی ااوو
اازز آآسمانن خوااهد آآمد.  بدین لحاظظ ااست که ددرر بشاررااتت به ظهورر اانبیاءء، آآمدنن آآنها
اازز مکانن نامعلومم مطرحح میشودد همچنانن که ددرر خصوصص حضرتت مسیح ددرر ظهورر

ااووّلل نیز همین نکته مطرحح گرددید که مقصودد حقیقت مسیح ااست، نه جسم ااوو.
به معنایی آآسمانن ددرر ااصطالحح کتب مقدّّسه نیز باید توجّه ددااشت.  حضرتت بهاءءااللّه

«اانّّا ما أأررددنا مِن االسّماءء ااالّ جهة االعلوّ وو االسّموّ وو منتهی مقامم ااألشياءء إإننمیفرمایند، 
أأنتم من االعاررفين.  اانّّا نذکر لکلّ شیءءٍ سماءءً نعنی به جهة علوهّه وو سموهّه وو منتهی

.(١۱۶۴، صص۴، ججااسرااررااآلثارر) مقامه إإنن أأنتم من االبالغين»

ررووححاالقدسس چیست؟  چراا لعن به ررووححاالقدسس قابل غفراانن نیست؟  معنایی حلولل
ررووححاالقدسس به حواارریونن چیست؟

ررووححاالقدسس فیض االهی ااست وو ااشعۀ ساطعه اازز مظهر ظهورر.  یعنی همانن ررووحح
«ددرر هر حین که ساکن شدهه وو صَمت ااختیاررمقدّّسی که جمالل مباررکک میفرمایند، 

نموددمم، ررووححاالقُُدُُسس اازز یمینم ناطق شدهه وو ررووححااالعظم اازز قُُدّّاامم ووجهم وو ررووححااالمین
.(۵٧۷، صص٧۷، ججمائدۀۀ آآسمانی) فوقق ررأأسم وو ررووححاالبهاءء ددرر صدررمم نداا فرموددهه»

ددرر تعریفی که حضرتت عبداالبهاءء اازز ااررووااحح ددااررند وو به تبیین آآنها میپرددااززند به ررووحح
ررحمانی وو ررووحح الهوتی ااشاررهه ددااررند.  ررووحح ررحمانی عباررتت اازز اامر االهی، یعنی قوۀّۀ
قدسیه وو تأییدااتت رربّانیه وو توفیقاتت صمداانیه وو معاررفف االهیه وو علومم سماوویه ااست
که به ووااسطۀ آآنن خدااووند بندگانن صالحش رراا تأیید میفرماید وو آآنها رراا به مکاشفاتت
غیبی وو مشاهدااتت قطعی هداایت میکند تا به ررحمت کامله نائل گرددند وو به جنّّت
ااحدیه وو حدیقۀ صمداانیّه وواارردد شوند.  اامّا ررووحح الهوتی عباررتت اازز ووجوهه قدسی وو
کلمۀ تامّه وو آآیت کامله وو سرّ ووجودد وو حقیقت پنهانن اازز ددیدگانن هر موجوددیی ااست وو
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آآنن عباررتت اازز قلم ااعلٰى وو نفس ررحمانی وو ظهورر حقّ اازز مشرقق اابدااعع وو شمس حقّ
،مکاتیب عبداالبهاءءاازز مطلع ااخترااعع وو مختصّ حضرااتت اانبیاءء ددرر عالم اانشاءء ااست (

.(۴٨۸٣۳–۴٨۸٢۲، صص ١۱جج
فرماید لعن به ررووححاالقدسس قابل غفراانن نیست،بنابرااین، ووقتی حضرتت مسیح می

یعنی قاددرر به شناخت ااشعۀ ساطعه اازز ذذااتت االهی نیست وو نفس عدمم شناخت به
معنی عدمم غفراانن ااست؛ ووااالّ محلّ برووزز ااین شعاعع که مظهر ظهورر ااست، ااگر فرددیی
موفّّق به شناخت ااوو نشودد، شاید بعدااًً بتوااند به نوعی توفیق عرفانن بیابد، اامّا ووقتی
اازز خودد ااشعه بیزاارر باشد، اازز هر مطلعی که طلوعع کند، ااوو تمایلی به آآنن نخوااهد
ددااشت وو هرگز قاددرر به نیل به عرفانن ذذااتت االهی نخوااهد بودد.  خصومت با مظهر
ظهورر میتوااند موقّّت باشد، وو بعدها نظر به ررحمت االهی شناخت حاصل آآید، اامّا
ووقتی اازز فیض متجلّّی ددرر ااوو نفرتت ووجودد ددااشته باشد، هرگز توفیق عرفانن حاصل

نخوااهد شد.
حلولل ررووححاالقدسس نیز به معنایی اانجذاابب فردد بشر به فیوضاتت ررووحح قدسی االهی
ااست، نه آآنن که اازز براایی ررووححاالقدسس حلولی وو خرووجی باشد.  ددرر اانجیل آآمدهه که

«چونن ثابتررووححاالقدسس ددرر حواارریونن حلولل نمودد.  حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند، 
وو مبرهن ااست که حقایق معقوله رراا ددخولل وو حلولی نیست، االبتّّه ررووححاالقدسس رراا
صعودد وو نزوولل وو ددخولل وو خرووجج وو مزجج وو حلولل ممتنع وو محالل ااست؛ نهایت ااین

.(٨۸٣۳، صصمفاووضاتت) االقدسس مانند آآفتابب جلوهه ددرر مرآآتت نمودد»ااست که ررووحح

تثلیث یا ثالوثث چیست؟

مسیحیانن معتقدند که خدااووند سه نمودد دداارردد: یکی ااََبب ااست وو ددیگریی ررووححاالقدسس
وو ددیگریی اابن.  یعنی ددرر ووااقع تصوّرر نمایند که خدااووند منقسم ددرر سه ااقنومم گشته

  ااساسس تثلیث به بیانن حضرتت عبداالبهاءء عباررتت مذکورر ددرر اانجیل یوحنّّا١۱۵ااست.
،٣۳، ججخطاباتت) «اابتداا کلمه بودد وو کلمه نزدد خداا بودد وو کلمه خداا بودد»ااست که، 

).  مطلب ددیگر هم ااین ااست که حضرتت مسیح فرمودد ااََبب ددرر اابن ااست وو۶١۱صص
اابن ددرر ااََبب.  ااین ددوو موضوعع سبب شد که مسیحیانن معتقد به ااقانیم ثالثه شوند که
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نه اازز نظر فالسفه مقبولل ااست وو نه با ااعتقادد به ووحداانیت االهیه وو تقدّّسس حضرتت
االوهیت اازز نزوولل وو اانقسامم مطابق.  لهذاا حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحی اابتداا آآنن رراا

شماررند که:ااینگونه مرددوودد می
«ااین مسأله اازز عقل خاررجج ااست؛ ززیراا سه یک نشودد وو یک سه نگردددد.ااووّلل آآنن که، 

«.جمع میانن ااین ددوو مستحیل ااست.  یا یک ااست یا سه
«ااگر بگوییم حقیقت االوهیت منقسم ااست، وولو به ووجهی اازز ووجوهه،ددوومم آآنن که، 

اانقسامم اازز لوااززمم اامکانن وو حدووثث ااست وو قِدََمم مبرّاا.  ااگر گوییم ووااحد ددرر ااصل ووااحد
بودد، بعد منقسم شد، تغییر وو تبدیل ددرر ذذااتت ااحدیت الززمم آآید وو تغییر وو تبدیل اازز
لوااززمم اامکانن ااست نه ذذااتت االوهیت.  وو ااگر گوییم ااین تعدّّدد قدیم ااست، سه قدیم
الززمم آآید وو البد مابین ااین سه مابهااالمتیاززیی هست، آآنن نیز قدیم ااست ددرر ااین

 ددرر اادداامۀ بحث آآنن رراا معاددلل لزوومم تسلسلصوررتت پنج قدیم حاصل شد ...»
میدداانند وو مرددوودد میشماررند.

سومم آآنن که، ووقتی ددرر جمیع ااشیاءء وو کائناتت توحید مشهودد وو ددوو شیءء یکسانن مشهودد
نه، چگونه ممکن ااست مخلوقق مظهر توحید باشد وو خالق نباشد؟

«ووحداانیت االهیه ثابت ااست وولی تجلّّی ددررپرددااززند که، بعد به بیانن مطلب می
حقایق مقدّّسه میفرماید؛ شمس شمس ووااحد ااست وولی ددرر مراایایی متعدّّددهه تجلّّی

.(۴٣۳–۴١۱، صص ٩۹، ججمائدۀۀ آآسمانی) "مینماید
«فرققددرر لوحح ددیگریی موضوعع ااََبب، اابن وو ررووححاالقدسس رراا چنین تشریح میفرمایند، 

ميانۀ ااََبب وو اابن وو ررووححاالقدسس ااين ااست که ااََبب آآفتابب حقيقت ااست وو اابن وو ررووحح
االقدسس ددوو مرآآتت متقابل آآنن آآفتابب.  ددرر هر ددوو آآينه ظاهر وو آآشکارر.  چونن
بهحقيقت نگریی آآفتابب يکی ااست وو ددرر ددوو آآينه دديگر جلوهه نموددهه وو بظاهر تعدّّدد
يافته.  ززيراا آآفتابب مشهودد ددرر مرآآتت نيز آآفتابب ااست، اامّا تجلّّی آآفتابب حقيقی
ااست، نه ااين ااست که آآفتابب اازز علوّشش تنزّلل نموددهه وو ددرر آآئينه منزلل وو مأوویی کرددهه،

یاددنامۀ) بلکه آآفتابب ددرر علوّ تقديسش باقی وو برقراارر اامّا ددرر آآئينه جلوهه نموددهه ...»
١۱۶.(٢۲٢۲۵، صص مصباحح منیر

نکتۀ مهمّ ددیگر معنایی کلمه ااست که مستندّّ مسیحیانن قراارر گرفته ااست.  حضرتت
عبداالبهاءء میفرمایند اافراادد بشر به منزلۀ حرووفند که به تنهایی معنی نداارردد وو
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ااستقاللل نیز نداارردد.  اامّا مقامم حضرتت مسیح مقامم کلمه ااست که معنی تاممّ وو مستقل
دداارردد وو مقصد اازز معنی تاممّ فیوضاتت کماالتت االهیه ااست؛ چه که کماالتت ددیگراانن
ناقص ااست وو اازز خوددشانن نیز نیست وو اازز غیر مأخوذذ ااست؛ اامّا حقیقت مسیحیه
دداارراایی کماالتت تاممّ وو مستقل ااست.  ااین کماالتت که ددرر حضرتت مسیح ظاهر ااست

خطاباتتاازز خداا بودد؛ مثل اانواارر آآفتابب که ددرر مرآآتت حضرتت مسیح تجلّّی کردد (
.(۶٢۲–۶١۱، صص ٣۳، ججمباررکه

مطلب ددیگر ددرر خصوصص تثلیث ااین ااست که ااین موضوعع ددرر جمیع ااددوواارر ووجودد
ددااشته وو مختصّ ززمانن حضرتت مسیح نیست.  ددرر هر ددوورریی فائض، فیض وو
مستفیض، یا مجلّّی، تجلّّی وو متجلّّیٌ علیه، یا مُضیءء وو ضیاءء وو مستضیءء ووجودد
ددااشته ااست.  ددرر ددوورر حضرتت موسی ررببّ، نارر، وو موسی؛ ددرر ددوورر مسیح ااََبب،

االقدسس وو اابن؛ ددرر ددوورر محمّدیی، ررببّ، جبرئیل وو حضرتت ررسولل ووجودد ددااشتند.ررووحح
ددرر جمیع مواارردد مزبورر حقیقت االوهیت ددرر علوّ وو سموّ خودد بوددهه وو اابدااًً تنزّلل

.(١۱٣۳٠۰، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءءنفرموددهه اامّا فیضش رراا ااررسالل ددااشته ااست (

ددااستانن حضرتت آآددمم

آآنچه که ددرر کتب مقدّّسه آآمدهه وو تصوّرر بر ااین ااست که اابواالبشر شش یا هفت هزاارر
١۱٧۷سالل پیش خلق شدهه، ااگر به صوررتت ظاهر تعبیر شودد با علم مغایرتت پیداا میکند.

لهذاا باید تأوویل نمودد.  حضرتت عبداالبهاءء آآنن رراا خلقت ررووحانی میدداانند ززیراا عالم
ووجودد قدمت ددیرینه دداارردد.  اازز آآنن گذشته آآنچه که ددرر توررااتت آآمدهه که خدااووند با آآددمم
عتابب وو خطابب نمودد که چراا اازز شجرۀۀ خیر وو شرّ خوررددیی وو ااوو حوّاا رراا مقصّر
دداانست وو حوّاا مارر رراا وو نهایتاًً سبب خرووجج آآنها اازز جنّّت عدنن شد تا مبادداا اازز شجرۀۀ
حیاتت میل کنند ددرر شأنن حضرتت االوهیت نیست.  حضرتت عبداالبهاءء براایی آآنن

پرددااززند وو آآنن ااین که مقصودد اازز آآددمممعانی متعدّّددهه قائلند وو به بیانن یک مورردد می
 وو مقصودد اازز شجرۀۀ خیر وو شر١۱٨۸ّررووحح اانسانی ااست وو مقصد اازز حوّاا نفس اانسانی

عالم ناسوتت ااست وو مارر تعلّّق به عالم ناسوتت ااست.  جنّّت مقامم ااطالقق ااست،
یعنی ررووحانیت محضه وو چونن اازز آآنن خاررجج گردددد به عالم تقیید قدمم نهد وو ااین گناهه
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محض ااست؛ ددرر تمامم طولل ززندگی مارر، که عباررتت اازز تعلّّق به عالم ناسوتی ااست،
نفس اانسانی رراا به گناهه ددعوتت نماید وو ااین تضاددّ وو ددشمنی ددرر ساللۀ آآددمم همیشه

برقراارر ااست.
نکتۀ ددیگر آآنن که، مقامم آآددمم مقامم نطفه ااست وو مقامم مسیح مقامم بلوغغ وو طلوعع نیّر
ااعظم ررتبۀ کمالل ذذااتی وو کمالل صفاتی ااست.  اازز آآددمم تا مسیح صحبتی اازز حیاتت
اابدیّه وو کماالتت کلّّیۀ ملکوتیه نبودد.  ااین شجرۀۀ حیاتت مقامم حقیقت مسیح بودد که
ددرر ظهورر مسیحی غرسس شد وو به ااثمارر جاوودداانی مزیّن گشت.  لهذاا، ااگر حضرتت
مسیح میفرماید من خونن خویش رراا جهت عفو گناهه اانسانن وو حیاتت اابدیّۀ ااوو فداا
نموددمم به ااین معنی ااست که مقصودد من قطع تعلّّق ااررووااحح اازز عالم ناسوتت وو
اانجذاابب به عالم ملکوتت وو الهوتت ااست.  ووااالّ ااگر فرضض کنیم حضرتت آآددمم

مرتکب گناهی شدهه، ااخالفف ااوو چه تقصیریی ددااررند که باید ددرر ااین گناهه بسوززند.
«شجرۀۀ حضرتت آآ ددمم مقامم بلوغغ عالم ااست.ددرر لوحی اازز قلم مرکز میثاقق صاددرر که، 

حضرتت آآددمم خوااستند که بلوغغ عالم ددرر آآنن عهد جلوهه نماید، سبب تأخّّر شد.
چنانن که پدرر مهربانن خوااهد که طفل شیرخواارر اازز االطف غذااهایی گواارراا تناوولل نماید
لکن معدۀۀ شیرخواارر هضم نتوااند وو نتیجه برعکس بخشد وو اازز غذاایی ااصلی بازز

١۱٩۹.(۴٠۰، صص٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) مانّّد»

وو اامّا ااین مطلب که با خلقت آآددمم، ذذااتت االوهیت به جمیع مالئکه اامر به سجودد دداادد
«آآددمم ددرر ددرر بیانن حضرتت عبداالبهاءء، ٢۲٠۰وو گرووهی ساجد شدند وو گرووهی نشدند،

ااکواارر کلّّیه وو ااددوواارر مقدّّسۀ ررحمانیّه ااووّلل مَن آآمن ااست چه که بدیع ااووّلل ااست وو
بنیآآددمم نفوسی هستند که ددرر آآنن کورر ددرر ظلّ آآنن کلمۀ ررحمانیّه ددررآآیند وو به منزلۀ

  مراادد٢۲١۱" ووَ فََضَّلْْنََاهُمْ عَلََى كََثِيرٍٍ مِِّمَّنْ خََلََقْْنََا فْْضِيلًًاسالله وو نسل ااوو هستند وو لهذاا "...
٢۲٢۲فضیلت ااین نفوسس ااست بر سائرین.  ماعدااءء نفوسی که به منزلهءء آآباءء هستند.

چه که آآنن نفوسس مستثنی هستند وو همچنین نفوسی که اازز عالم بشریت منسلخ شدند
وو به صفاتت ملکوتیه متّّصف گشتهااند، آآنن نفوسس اازز مأل عالّین وو مالئکۀ مقرّبین
محسوبند وو به سمت مَلََکیت موسومم.  آآنن مظاهر ااگرچه به ظاهر ددرر هیکل بشریی
مبعوثند وولی فیاالحقیقه هویت مقدّّسند وو کینونت منزهّه.  ااین حقائق مقدّّسه نیز

.(١۱٠۰٩۹–١۱٠۰٨۸، صص ٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) مستثنا هستند»
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حضرتت بهاءءااللّه ددرر بیانی میفرمایند که حضرتت آآددمم قبل اازز مبعوثثشدنن به ررسالت
مرتکب منهیاتت گرددید وو بعد اازز مدّّتی بیداارر وو هشیارر گرددید وو طریق اانتباهه پویید وو
هفتاددهزاارر سالل گریست وو طلب عفو وو غفراانن کردد وو لذاا خدااووند بر ااوو ررحمت آآوورردد

 ٢۲٣۳وو با ااشک چشم حضرتت آآددمم شستشویش دداادد وو سپس به ررسالت مبعوثش کردد.

مقصودد اازز ررجعت چیست؟ 

ددرر بابب ررجعت، حضرتت عبداالبهاءء به موضوعع ررجوعع اایلیا (که نزدد مسلمانانن به
االیاسس معرووفف ااست) ااشاررهه میفرمایند که ددرر عهد عتیق به ظهورر اایلیا قبل اازز ظهورر

  مالکی نبی میفرماید، «ااینک من اایلیایی نبی رراا٢۲۴مسیح بشاررتت ددااددهه شدهه ااست.
قبل اازز ررسیدنن ررووزز عظیم وو مهیب خدااووند نزدد شما خوااهم فرستادد» (بابب چهاررمم،

) حضرتت مسیح ددرر ااشاررهه به یحیٰى١۱۴، آآیۀ ١۱١۱آآیۀ پنجم).  ددرر اانجیل متٰى (بابب 
تعمیدددهندهه میفرماید، «وو ااگر خوااهید قبولل کنید ااین همانن ااست االیاسس که باید

،١۱٧۷بیاید.  هر که گوشش شنواا دداارردد بشنودد.»  وو ددرر مقامم ددیگر (اانجیل متٰى، بابب 
) میفرماید، «به ددررستی که اایلیا آآمد وو ااوو رراا نشناختند وو شاگردداانن ددرریافتند١۱٢۲آآیۀ 

که ددررباررۀۀ یحیٰى تعمیدددهندهه با آآنانن تکلّّم میکند.»
موضوعع ررجعت ددرر سایر ااددیانن نیز به طُرُقق متفاووتت ووجودد دداارردد.  ززررتشتیانن ددرر
اانتظارر ررجعت شاهه کیخسروو هستند که ددرر اافسانهها ااست که ددرر آآخر عمر به باالیی
کوهی بلند ررفته ددرر چشمهاایی شستشو کردد وو اازز اانظارر ناپدید گشت وو حضرتت

«ددرر بیابانن بخشش یزدداانن کیخسرووِِ نهفتۀعبداالبهاءء نیز به تمثیل میفرمایند، 
"آآسمانی رراا بجو وو اازز ددست ااهرمن ستمکارراانن ررها کن وو به کشورر یزدداانن ااررمغانن آآرر

«اامّا ززندگی)؛ وو ددرر باررۀۀ جاوودداانگی ااوو میفرمایند، ٢۲٢۲٠۰، صصیارراانن پاررسی)
جاووید، ااین نصیب حضرتت شاهه خسروو شد، یعنی حضرتت شاههکیخسروو همچنانن که
جانش ززندگانی جاووید یافت، نامش نیز حیاتت اابدیّه یافت.  ااین ااست که آآووااززهه وو

.(١۱۵۴ (همانن، صصصیت ااوو جهانگیر گشت وو االیااألبد باقی وو برقراارر ااست»
حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند که ررجعت به صفاتت وو کماالتت ااست نه به شخصیت

«نقطۀ ااوولٰى ررووحح مَن فیوو نامم وو نسب.  فیاالمثل ددرر لوحح نصیر اازز قلم ااعلٰى ناززلل، 
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االمُلک فدااهه به محمّدحسن نجفی که اازز علمایی بزررگگ وو مشایخ کبیر محسوبب بودد
مرقومم فرموددههااند که مضمونن آآنن ااین ااست که به لسانن پاررسی ملیح مذکورر میشودد

 رراا اازز مرقد ااوو وو ااوو رراا به االوااحح مبین به سویی تو٢۲۵که "ما مبعوثث فرموددیم علی
فرستاددیم وو ااگر تو عاررفف به ااوو میشدیی وو ساجد بین یدیی ااوو میگشتی، هر آآینه
بهتر بودد اازز عباددتت هفتادد سنه که عباددتت نموددهه وو اازز حرفف ااووّلل تو محمّد ررسوللااللّه
رراا مبعوثث میفرموددیم وو اازز حرفف ثانی تو حرفف ثالث رراا که اامامم حسن باشد؛ وولکن

).  وو ااین١۱٩۹٠۰، صصمجموعۀ االوااحح مباررکه) تو اازز ااین شأنن محتجب ماندیی"»
عباررتت اازز ررجعت به صفاتت وو کماالتت ااست نه به شخصیت وو مقامم وو نسب.

توجّه به ااین نکته الززمم ااست که ررجعت ددرر مورردد حرووفف نفی نیز صوررتت میگیردد.
«به علما اازز قولل بهاءء بگو ما به ززعمحضرتت بهاءءااللّه ددرر یکی اازز االوااحح میفرمایند، 

شما مقصّریم، اازز نقطۀ ااوولٰى ررووحح ما سوااهه فدااهه چه تقصیریی ظاهر که هدفف
ررصاصش نموددید؟  نقطۀ ااوولٰى مقصّر، اازز خاتماالنّّبیّین ررووححاالعالمین له االفداا چه
تقصیریی باهر که بر قتلش مجلس شورریی ترتیب ددااددید؟  خاتماالنّّبیّین مقصّر؛ اازز
حضرتت مسیح چه تقصیر وو اافتراا هویداا که صلیبش ززددید؟  حضرتت مسیح به ززعم
باطل شما کاذذبب؛ اازز حضرتت کلیم چه کذبی وو اافتراایی آآشکارر که بر کذبش گوااهی
ددااددید؟  حضرتت کلیم به ززعم باطل شما کاذذبب وو مقصّر؛ اازز حضرتت خلیل چه
تقصیریی هویداا که ددرر آآتشش ااندااختید؟  ااگر بگویید ما آآنن نفوسس نیستیم، میگوییم

.(٣۳۴٠۰، صص١۱، ججآآیاتت االهی) ااقواالل شما همانن ااقواالل وو اافعالل شما همانن اافعالل»

معنایی "تو صخرههاایی وو کلیسایی خودد رراا بر تو خوااهم ساخت" چیست؟

ااووّلل مَن آآمن به حضرتت مسیح، شمعونن بودد که به شغل ماهیگیریی ااشتغالل ددااشت.
ااوو قبل اازز اایمانن به حضرتت مسیح حتّّٰى قاددرر به نگهددااشتن حسابب ررووززهایی هفته

  اامّا، بعد اازز اایمانن به آآنن حضرتت مملو اازز علم وو حکمت شد.  حضرتت٢۲۶نبودد.
«شمعونن صفا که بدرر آآنن نجومم هُدیی بودد به ظاهرعبداالبهاءء ددرر حقّ ااوو میفرمایند، 

صیّاددیی ددرر ددرریاچۀ طبریّا وو چونن به کمالل ااستقامت وو همّت بر نشر آآثارر وو حشر اابراارر
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قیامم نمودد، ددرر اافق ووجودد به اانواارر سجودد چنانن ددررخشید که ماهه وو خوررشید حیراانن وو
.(٧۷٣۳، صص۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) پروواانۀ آآنن شمع تابانن گشت»

آآنچه که حضرتت مسیح به پطرسس فرمودد، که به تصریح حضرتت عبداالبهاءء، فقط
 ددااللّ بر ددوو قضیه ااست:٢۲٧۷بیانی شفاهی ااست که حواارریونن رروواایت کرددههااند،

«حضرتت مسیح ررووحیااووّلل، تعیین پطرسس به عنواانن مرکز میثاقق اامر حضرتت مسیح: 
له االفدآآءء ددرر حقّ پطرسس یک کلمه فرموددند؛ نه به خطّ خویش نگاشتند وو آآنن کلمه
ااین ااست: تو سنگی وو بر آآنن سنگ کلیسایی خودد رراا بنا نمایم.  ااین یک کلمه ااست
چنداانن ااهمّیتی نداارردد وو ااین رروواایت ااست نه کتابت وو نه به قلم مسیح مرقومم شدهه؛ با

منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت) ووجودد ااین جمیع حواارریّین خاضع وو خاشع شدند»
.(١۱۵۵، صص۴، ججعبداالبهاءء

ددوومم، تصدیق ااعتقادد پطرسس ددرر حقّ حضرتت مسیح.  ززیراا حضرتت مسیح اازز حواارریونن
سؤاالل فرمودد که آآنن حضرتت رراا دداارراایی چه مقامی میدداانند.  هر کسی چیزیی گفت؛
یکی گفت ااوو اایلیا ااست؛ ددیگریی یحیایی تعمیدددهندهه نامید وو بعضی اایشانن رراا ااررمیا
یا یکی اازز اانبیاءء نامیدند.  اامّا، پطرسس گفت، «تو پسر خداایی ززندهه هستی.»
حضرتت مسیح ااوو رراا تصدیق فرمودد وو گفت که نظر پطرسس ددرر ووااقع ااساسس وو شالوددۀۀ
تعالیم حضرتت مسیح خوااهد بودد.  ددرر ااینجا کنیسةااللّه یا کلیسایی خدااووند به معنایی

شریعت االهی وو ااحکامم ااوو ااست که مبنایی آآنها همین کالمی ااست که پطرسس گفت.
ددرر ااینجا حضرتت عبداالبهاءء مقامم پطرسس رراا با آآنها که بعد اازز ااوو ددااعیۀ جانشینی ااوو
رراا ددااشتند، یعنی حضرااتی که بر مسند حبر ااعظم تکّّیه ززددند، مقایسه میفرمایند وو
ااظهارر تأسّف میفرمایند که تعالیم حضرتت مسیح مطلب ددیگریی ااست وو آآنچه که
آآنها اازز اایجادد ااختالفاتت وو قتل وو حرقق یکدیگر مرتکب شدهه وو میشوند مطلب

ددیگر ااست.

معنایی "االمدعووونن کثیروونن وو االمختارروونن قلیلونن" چیست؟

،٢۲٢۲؛ وو بابب ١۱۶، آآیۀ ٢۲٠۰ااین بیانن حضرتت مسیح ددرر ددوو موضع اازز اانجیل متٰى (بابب 
یۀ  ) ذذکر شدهه ااست.  ددااستانن آآنن اازز ااین قراارر ااست که، «ملکوتت آآسمانن١۱۴آآ
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پاددشاهی رراا مانََد که براایی پسر خویش عرووسی کردد وو غالمانن خودد رراا فرستادد تا
شدگانن رراا به عرووسی بخواانند وو نخوااستند بیایند.  بازز غالمانن ددیگر رروواانهددعوتت

شدگانن رراا بگویید که ااینک خواانن خودد رراا حاضر ساختهاامم وونموددهه فرمودد ددعوتت
گاوواانن وو پرووااررییهایی من کُُشته شدهه ووهمه چیز آآماددهه ااست؛ به عرووسی بیایید.  وولی
اایشانن بیااعتنایی نموددهه ررااهه خودد رراا گرفتند.  یکی به مزررعۀ خودد وو ددیگریی به
تجاررتت خویش ررفت.  وو ددیگراانن غالمانن ااوو رراا گرفته ددشنامم ددااددهه کشتند.  پاددشاهه
چونن شنید غضب نموددهه لشکریانن خودد رراا فرستاددهه آآنن قاتالنن رراا به قتل ررسانید وو
شهر اایشانن رراا بسوخت.  آآنگاهه غالمانن خودد رراا فرمودد عرووسی حاضر ااست، لیکن
ددعوتتشدگانن لیاقت ندااشتند.  ااآلنن به شوااررعع عامّه برووید وو هر که رراا بیابید به
عرووسی بطلبید.  پس آآنن غالمانن به سر ررااههها ررفته نیک وو بد هر که رراا یافتند جمع
کرددند چنانن که خانۀ عرووسی اازز مجلسیانن مملو گشت.  آآنگاهه پاددشاهه به جهت ددیدنن
ااهل مجلس ددااخل شدهه شخصی رراا ددرر آآنجا ددید که جامۀ عرووسی ددرر بر نداارردد.  بدوو
گفت اایی عزیز چطورر ددرر ااینجا آآمدیی وو حالل آآنن که جامۀ عرووسی ددرر بر نداارریی.  ااوو
خاموشش شد.  آآنگاهه پاددشاهه خاددمانن خودد رراا فرمودد ااین شخص رراا ددست وو پا بسته
برددااررید وو ددرر ظلمت خاررجی ااندااززید؛ جایی که گریه وو فشارر ددنداانن باشد؛ ززیراا

 ٢۲٨۸ به بعد).٢۲، آآیۀ ٢۲٢۲طلبیدگانن بسیاررند وو برگزیدگانن کم." (اانجیل متٰى، بابب 
مقصودد اازز آآنن تفاووتت بین اانساننها ااست.  تفاووتت، به بیانن حضرتت عبداالبهاءء، ددوو
نوعع ااست.  تفاووتت مرااتب که مذمومم نیست.  یکی ددرر ررتبۀ جمادد ااست وو یکی ددرر
ررتبۀ نباتت وو ااین به ااررااددۀۀ پرووررددگارر ااست. تفاووتت بین اانساننها نیز یکی ددرر مرااتب

«اازز حیثیت ترقّّیاتت ررووحانیّه وو کماالتت ملکوتیّه به اانتخابب حضرتت ررحمٰنااست که 
ااست.  ززیراا اایمانن که حیاتت اابدیّه ااست اازز آآثارر فضل ااست، نه نتائج عدلل.  شعلۀ
نارر محبّت به قوّتت اانجذاابب ااست، نه به سعی وو کوشش ددرر جهانن خاکک وو آآبب.»
اامّا آآنچه که به سعی وو کوشش حاصل شودد علم وو ااطّالعع ااست به سایر کائناتت؛ اامّا
ااگر اانواارر جمالل االهی ررووحح رراا به قوۀّۀ جاذذبه ددرر ووجد نیاوورردد، اایقانن حاصل نگردددد.
اامّا ددرر ااین ررتبه که قراارر گیردد، تفاووتت ددیگر ررخخ بگشاید که تفاووتت ددرر کسب کماالتت
مربوطط به آآنن ررتبه ااست؛ یعنی ااگر به نفس وو هویی مبتال گردددد وو اازز ااین موهبتی که
خدااووند نصیبش نموددهه محروومم مانََد، ااین مذمومم ااست.  ددرر ااینجا ااست که حضرتت
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«اایی یارراانن ررحمانی به شکراانۀ ررببّ ووددوودد ززبانن گشایید وو بهعبداالبهاءء میفرمایند، 
حمد وو ستایش جمالل معبودد بپرددااززید که اازز ااین کأسس طهورر سرمستید وو اازز ااین جامم
صهباءء پرنشئه وو اانجذاابب.  اازز نفحاتت قدسس مشامم معطّر نموددید وو اازز رراائحۀ قمیص
یوسف ووفا ددماغغ معنبر کرددید؛ شهد ووفا رراا اازز ددست ددلبر یکتا چشیدید وو مائدۀۀ
اابدیّه رراا ددرر خواانن نعمت حضرتت ااحدیّت تناوولل نموددید.  ااین موهبت اازز خصائص
حضرتت ررحمانیّت ااست وو ااین فضل وو جودد اازز نوااددرر عطایایی ررببّ ووددوودد.  ددرر
اانجیل میفرماید، "االمدعووونن کثیروونن وو االمختارروونن قلیلونن" یعنی اامّت ددعوتت
"بسیاررند وولی نفوسی که به فضل وو موهبت هداایت مخصّص میگرددند کمیابب

.(١۱٩۹٠۰، صص۴، ججمکاتیب عبداالبهاءء)
ددرر بیانن ددیگریی حضرتت عبداالبهاءء هم آآیۀ قرآآنی وو هم آآیۀ اانجیل رراا مطرحح

خدااووند ررحمٰن ددرر قرآآنن کریم میفرماید، "وو یختصّ برحمته مَن یشاءء"میفرمایند، «
یعنی حق جلّ وو عال برخی نفوسس رراا به عنایاتت خودد مخصّص وو صحیفۀ
ووجوددشانن رراا به خاتم عزّ قبولل خودد مزیّن میفرماید.  ددرر اانجیل جلیل نیز چنین
بیانن موجودد ااست.  میفرماید "االمدعووونن کثیروونن وو االمختارروونن قلیلونن".  حمد خداا

.(ددررگه ددووست ١۱۵ (نقل ترجمه اازز اانتهایی فصل رراا که تو اازز آآنن قلیلونی»
نامۀ اازز قلم حضرتت بهاءءااللّه عزّ نزوولل یافته ااست، "لوحح نصیرااین همانن ااست که ددرر 

تو به مقرّ ااقدسس وواارردد وو ناله وو حنین تو مسموعع آآمد.  ددرر ااووّلل مکتوبب ااین عباررتت
مذکورر بودد:

ااِنّّما االقلب وو االفؤاادد لدیکگرچه ددووررمم به ظاهر اازز بَرِِ تو
بداانن که ددرر ظاهر هم ددوورر نبوددههاایی؛ بلکه تو رراا به هیکلی مبعوثث نموددیم وو اامر به
ددخولل ددرر ررضواانن قدسس محبوبب فرموددیم وو تو توقّّف نموددهه ددرر فِنایی بابب متحیّرااًً
قائم شدهه وو هنوزز فائز به وورروودد ددرر مدینۀ قدسس صمداانیّه وو مقرّ عزّ ررحمانیّه نشدهه.
حالل مالحظه نما که بابب فضل مفتوحح وو تو مأمورر به ددخولل؛ وولکن تو خودد رراا به
ظنونن وو ااووهامم محتجَب نموددهه اازز مقرّ قربب ددوورر ماندهه.  تاللّه االحقّ ددرر کلّ حین تو وو
اامثالل تو مشهوددند که بعضی ددرر عقبۀ سؤاالل ووااقفند وو برخی ددرر عقبۀ حیرتت متوقّّف
وو بعضی ددرر عقبۀ ااسماءء محتجب.  پس بشنو نداایی عظمت رراا که ددرر کلّ حین اازز
کلّ جهاتت تو رراا وو کلّ ااشیاءء رراا نداا میفرماید که تالله االحقّ قد ظَهَرَ مُنزِِللُ االقََدََرر فی
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کبر وو ظهر ما ال ظهر ااذذااًً أأخََذََتتِِ االزّلزااللُ مظاهرَ ااألسماءء وو کلّ مَن فی االمنظر ااأل
–١۱٧۷٠۰، صص مجموعۀ االوااحح مباررکه) ااألررضض وو االسّماءء وو ااکثرهم کفروواا ثم نفر»

١۱٧۷١۱).

یاددددااشتها
 به٢۲٣۳۶ االی ٢۲٣۳٠۰، صفحاتت قاموسس اایقانن– ااین موضوعع به تفصیل ددرر جلد ااووّلل ١۱

تفصیل تشریح شدهه ااست.
– جنابب اابواالفضائل میفرماید، «ااخنوخخ، هفتم پشت آآددمم، ااِخبارر اازز ااین ظهورر٢۲

ااعظم به ااین عباررتت محکم فرموددهه که، میآآید خدااووند عظیم وو ظهورر میفرماید
پرووررددگارر بزررگگ با هزاارراانن هزاارر مقدّّسس تا بر همه حکم فرماید وو بیددینانن رراا بر
همدستی االزاامم فرماید.  اامرووزز ااست که مصدااقق ااین ووعدهه ظاهر شدهه ااست»

.(٣۳٨۸٢۲–٣۳٨۸١۱، صص ررسائل وو ررقائم)
)، آآیۀ٣۳۶– ددوو آآیهاایی که حضرتت عبداالبهاءء نقل فرموددههااند ااووّلی ددرر سوررۀۀ یس(٣۳
 ااست؛ آآیۀ ددوومم به ااین ترتیبی که حضرتت عبداالبهاءء ذذکر فرموددههااند یافت نشد؛٣۳۶

اامّا آآیۀ مشابه آآنن (وو مِن کلّ شیئٍ خلقنا ززووجین لعلّّکم تذکّّروونن – سوررۀۀ ذذاارریاتت، آآیۀ
) مشاهدهه شد.  ااین آآیه رراا حضرتت عبداالبهاءء به همانن صوررتی که ددرر مفاووضاتت۴٩۹

) ذذکر فرموددههااند.  اامّا٣۳٨۸٢۲، صص۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیبآآمدهه ددرر لوحح ددیگریی (
 سوررۀۀ ذذاارریاتت ذذکر۴٩۹ددرر ررااهنمایی سوررههها که ددرر اانتهایی کتابب آآمدهه، همانن آآیۀ 

شدهه ااست.
– حضرتت وولی اامرااللّه ددرر جواابب سؤاالی ددرر ااین مورردد فرموددههااند ددرر خصوصص۴

ووالددتت عیسی مسیح اازز مریم باکرهه، ددیانت بهائی با فرقۀ کاتولیک همعقیدهه ااست
.(١۱۶۴٣۳ ،١۱۶٣۳٩۹ ،١۱۶٣۳٧۷، شماررهههایی Lights of Guidance(نگاهه کنید به 

.  متنParis Talks ٨۸١۱– نگاهه کنید به خطابۀ نهم نواامبر مندررجج ددرر صفحۀ ۵
فاررسی خطابه ددرر ددست نیست.

 نیز مرااجعه نمایید.٩۹۶–٩۹۵، صفحاتت ااقتدااررااتت– به مجموعۀ ۶
 (براایی مالحظۀ معنایی ذذررّ عما به٣۳۴٣۳، طبع مصر، صصمجموعۀ االوااحح مباررکه –٧۷

، مرااجعه فرمایید).١۱٩۹٨۸، صصمکاتیب عبداالبهاءءجلد سومم 
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– عهد عتیق، سفر خرووجج، بابب شانزددهم.٨۸
 به بعد.١۱١۱٢۲– نگاهه کنید به سوررۀۀ مائدهه، آآیاتت ٩۹
– نقل ااین کالمم جنابب اابواالفضائل اازز طرفی جالب وو جاذذبب وو اازز طرفی١۱٠۰

توضیحی بر ااین موضوعع ااست: «اامرووزز رراا مالحظه فرمایید که ااحدیی به لقایی حقّ
جلّ ذذکرهه فائز نگشته وو ددرر محضر مباررکک وواارردد نشدهه ااالّ آآنن که خاررقق عاددتی
مشاهدهه نموددهه وو به چشم ظاهر خودد ااحاطه وو ااقتداارر حق رراا ددیدهه ااست.  به ررااستی
معرووضض میددااررمم که جمیع ملل رراا شایسته ااست که اازز ذذکر معجزااتت شرمم ددااررند وو
نامی اازز خوااررقق عاددااتت نبرند.  همۀ جمیع کتب مقدّّسه شاهد وو ناطقند که مظاهر
قدسیّه به معجزااتت ااستداللل نفرموددند وو اازز ااظهارر خوااررقق هنگامم مناظرهه پهلو تهی
کرددند جز ااین ظهورر ااعظم که به حکم ووعدۀۀ سابقه اانّّما ااآلیاتت عندااللّه ووعدۀۀ ااظهارر
فرموددهه وو به ااتّّحادد ررؤؤسایی مُلک معلّّق ددااشته وو ددرر مقرّ سلطنت وو محضر حکومت
منِ بندهه خودد بوددمم وو مشاهدهه نموددمم که قریب بیست نفر اازز جوااهر ووجودد وو بندگانن
حضرتت مقصودد ددرر نهایت ااستقامت متمنّّی گشتند که ررؤؤسا متّّفق گرددند وو به توسّط
تلگراافف هر معجزهه میخوااهند اازز پیشگاهه ااقدسس وو محضر مقدّّسس طلب نمایند.

ااالررکانن ااقویا اازز ااین ااستقامت متزلزلل شد وو پایی نیروومنداانن جهانن بهبنیانن قویی
ظهورر ااین قدررتت اازز جایی برفت.  همانا ااین قومم متوقّّعند که حقّ جلّ ذذکرهه بر
سمندیی باددپایی ررااکب شودد وو به هر شهر وو بلد، بلکه قراایی هر مصر وو مدینه بگذرردد
وو ددررِِ هر خانه رراا بکوبد وو بر بامم هر گمنامم نداا فرماید که هر کََس هر معجزهه

میخوااهد بیاید وو هر کََس هر خاررقق عاددتی میطلبد بگوید ...
هیچگاهم اازز یادد نمیرروودد وو اازز صفحۀ خاطر محو نمیشودد که هنگامی که ددرر خطّۀ
کاشانن متوقّّف وو ددرر قُُهستانن قمصر که گلستانی ااست منوّرر اازز ددیداارر ددووستانن بهرههوورر
بوددمم، ررووززیی ددرر مجلس که به ووجودد ااحبابب االهی مزیّن وو به ااقمارر ووجوهه ااخیارر
مستضیءء وو ررووشن بودد، ررشتۀ کالمم به اامر مبرمم االهی کشید وو مقالل به حجّیت آآیاتت
بدیعه وو کلماتت منیعۀ رربّانی منتهی گشت.  چونن حرااررتت بیانن مستمعین رراا فروو
گرفت وو فرووغغ خوررشید ااحتجاجج قلوبب مستعدّّهه رراا ررووشن نمودد، ناگاهه برززگریی اازز
ااهل قُُهروودد که جز با ووحوشش معاشر نبوددهه وو غیر اازز تیمارر ااََنعامم هنریی نیاموخته، با
هیکلی کریهتر اازز هیکل کاذذبب وو چهرۀۀ تارریکتر اازز ددوودد اازز ززوواایایی مجلس فریادد نمودد
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که ما تا معجزهه نبینیم باوورر نخوااهیم ددااشت وو بی خاررقق عاددتت گوشش به گفتارر کََس
نخوااهیم کردد.  گفتم ززهی شگفت وو خهی عجب؛ سلطانن یفعل مایشاءء وو مشرقق
اانواارر عزّتت وو کبریا تا قُُهروودد هم باید بیاید وو براایی اامثالل ما حشرااتت ااحیایی ااموااتت وو
ااظهارر خوااررقق عاددااتت فرماید؟  ااین ااست پایۀ علم وو ررتبۀ دداانش وو مایۀ ااددبب ااین
قومم.  سبحاننااللّه خسروو سریر عزّتت وو کبریا وو متّّکیِ صدرر عظمت وو قدررتت وو ااستغنا
به ررحمت سابقه وو عنایت محیطه بر ااهل عالم تجلّّی میفرماید وو به ااعالمم سنن وو
ااحکامم وو تشریف حدوودد وو آآدداابب جمعی نادداانانن رراا به ااعلٰى مرااتب اانسانیّت وو
مدنیّت که سزااوواارر مقامم کریم وو ددررخورر مظهر لقد خلقنا ااالنسانن فی ااحسن تقویم
ااست هداایت مینماید.  ااین مشت خاکک وو ااین ددیواانن ناپاکک که ااخسّ اازز دددداانن وو
ااضلّ اازز ااََنعامند اازز حدّّ ااددبب تجاووزز نموددهه به چه جساررتتها لب میگشایند وو ددرر

ررسائل وومحضر کبریا وو پیشگاهه عزّتت وو ااستغنا چهگونه توقّّعاتت ااظهارر مینمایند» (
.(٣۳١۱٠۰–٣۳٠۰٨۸، صص ررقائم
– براایی ززیاررتت بیانن حضرتت بهاءءااللّه ددرر باررۀۀ ااین ووااقعه نگاهه کنید به کتابب مبین١۱١۱

، صصقرنن بدیع / وو نیز نگاهه کنید به ١۱٢۲٠۰–١۱٩۹٩۹)، صص ١۱، ججآآثارر قلم ااعلٰى)
٢۲٩۹۵–٢۲٩۹۶.
– ددرر ااین خصوصص که حضرتت ررسولل ااکرمم نیز هیچ معجزههاایی رراا طبق خوااستۀ١۱٢۲

 / آآلل٩۹٣۳–٩۹٠۰مرددمم ظاهر نفرمودد، نگاهه کنید به قرآآنن کریم، سوررۀۀ بنی ااسراائیل، آآیاتت 
.۵٨۸–۵٧۷ وو ۵٠۰ وو ٣۳۵–٣۳٣۳ / سوررۀۀ اانعامم، آآیاتت ١۱١۱٠۰ / کهف، آآیۀ ١۱٨۸٢۲عمراانن، آآیۀ 

«ااننّّ االسّماءء االّتی صعد االیها االمسیح– ددرر لوحی نیز چنین اازز قلم میثاقق صاددرر: ١۱٣۳
لیس هذاا االفضاءء غیراالمتناهی بل سمائه ملکوتت رربّه االکریم کما قالل نزّلتُ مِن
االسّماءء وو اایضاًً قالل اابن ااالنسانن فی االسّماءء ااذذااًً ظهر أأننّّ سمائه مقدّّسةًً عن االجهاتت وو

 .(١۱۶۴، صص١۱، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) محیطة بالوجودد وو ررفیعة ألهل االسّجودد»
.۵٩۹صص ،The Rise of Christianity به نقل اازز Wine of Astonishment – فصل ددووااززددهم١۱۴
– میکائیل سرووِِتوسس موسّس فرقۀ موحّدین یا یونیترین پس اازز مطالعۀ کتب عهد١۱۵

 ددرر٣۳٢۲۵جدید مالحظه نمودد که مسألۀ ثالوثث که ددرر مجمع شورراایی ااووّلل، که ددرر سالل 
نیقیّه تشکیل شدهه بودد وو اازز ضروورریاتت ددیانت مسیحی شمرددهه شدهه بودد ددرر کتب
مزبورر ووجودد نداارردد وو معتقد شد که ااین عقیدهه کفر محض ااست.  پس ررسالهاایی به
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 منتشر ساخت وو ثابت نمودد که ثالوثث١۱۵٣۳١۱نامم "ااثباتت خطایی ثالوثث" ددرر سالل 
یعنی اایمانن به ااََبب وو اابن وو ررووححاالقدسس اازز اابدااعاتت کلیسایی کاتولیک ااست وو گفت
به االوهیت بشریی به نامم عیسی نمیتواانن ااعتقادد ددااشت، بلکه ذذااتت حقیقی االهی ددرر

االقدسس ووااسطه بوددهه ااست.  پیروواانن کالوَنن هویت ااوو رراا که باعیسی تجلّّی کردد وو ررووحح
نامم جعلی ددرر فراانسه به طبابت مشغولل بودد کشف کرددند وو چونن به ژژنو ررفت ااوو رراا

،حیاتت حضرتت عبداالبهاءء ددستگیر کرددهه ززندهه ددرر آآتش سوززااندند (١۱۵۵٣۳ددرر سالل 
.(١۱، پاووررقی ٩۹٧۷–٩۹۶صص 
فرمایند یکی اازز اایرااددااتی که به– ددرر لوحح ددیگریی، حضرتت عبداالبهاءء می١۱۶

حضرتت مسیح گرفتند ااین بودد که چونن فرموددند خدااووند به جمیع کماالتش ددرر
حقیقت تنها پسرشش ظاهر ااست وو ااین به منزلۀ ااددّعایی االوهیت ااست، آآنن حضرتت رراا
مصلوبب ساختند.  طلعت میثاقق ددرر اادداامه به تشریح معنایی ااألببُ فی ااالِبن

٨۸٧۷، صفخاتت مکاتیب عبداالبهاءءپرددااززند.  براایی ززیاررتت لوحح مزبورر به جلد ددوومم می
 مرااجعه نمایید.٩۹١۱االی 
– حضرتت بهاءءااللّه شهاددتت میددهند که قبل اازز حضرتت آآددمم نیز بشر ووجودد ددااشته١۱٧۷

وو پیامبراانی نیز مبعوثث شدههااند اامّا به علل گوناگونن ااثریی یا تارریخی اازز آآنها باقی
 به٧۷۴، صفحۀ ااقتدااررااتتنماندهه ااست.  براایی ااطّالعع بیشتر نگاهه کنید به مجموعۀ 

بعد.
«مقصد اازز آآددمم– ددرر تفسیر «ااسم ااعظم»، حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند، ١۱٨۸

حقیقت فائضۀ متجلّّیۀ فاعله ااست که عباررتت اازز ظهورر ااسماءء وو صفاتت االهیّه وو
شئوناتت ررحمانیّه ااست وو حوّاا حقیقت مقتبسۀ مستفیضۀ مستنبۀ منفعله ااست که

.(١۱٠۰٢۲، صص٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) منفعل به جمیع صفاتت وو ااسماءء االهیّه ااست»
.١۱٢۲٣۳، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء– همچنین نگاهه کنید به ١۱٩۹
«أأنن یا حورریَة، گرووهی نیز اامر به سجودد نشدند، سوررۀۀ هیکل– بنا به مندررجاتت ٢۲٠۰

االفرددووسس ... ااررجعی االی خلف سرااددقق االعظمة ااذذااًً تجدین قوماًً یستضیءء اانواارر
ووجوههم کالشّّمس فی ووسط االزوّواالل وو هم یهلّّلونن وو یسبّحونن رربّهم علی هذاا ااالسم
االّذیی قامم علی مقرّ ااالستقاللل بسلطانن االعزّ وو ااالجاللل وو کأنّّک لنتسمعی منهم ااالّ
ذذکر االمقدّّسس االمحبوبب وو ما ااطّلع بهؤالءء أأحدٌٌ من االّذینهم خُُلقواا بکلمةااللّه فی ااززاالل
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ااآلززاالل کذلک فصّل لک ااألمر وو صرّفنا ااآلیاتت لعلّ االنّّاسس فی آآثارر رربّهم یتفکّّروونن وو
اانّّهم ما ااُُمروواا بسجدةة ااآلددمم وو ماحوّلواا ووجوههم عن ووجه رربّک وو هم مِن نعمة

).  وو٢۲٧۷۵–٢۲٧۷۴، صص ۴، ججآآثارر قلم ااعلٰى) االتّّقدیس فی کلّ حینٍ یتنعّمونن ...»
ززمانی که خدااووند حضرتت موسٰى رراا مبعوثث میفرماید وو به سویی قومی که مشتاقق

«ااکشف لهم االسّتر عن جمالی ألنّّهملقایی االهی هستند میفرستد میگوید که، 
الیعرفونن سواائی وو غیر ااسمی هذاا وو ذذکر هذاا لنیُذکََرَ عندهم اابدااًً هؤالءء عباددیی
االّذین ما أأمَرتُُهُم بالسّجودد حین خلقت آآددمم وو ما ااطّلع بهم أأهل سرااددقق غیبی وو مأل

.(۴٠۰، صص۴، ججمائدۀۀ آآسمانی) عمائی»
.٧۷٠۰)، آآیۀ ١۱٧۷– سوررۀۀ ااسرااءء (٢۲١۱
«ال شکّ ااننّّ مبدءء هذاا االخلق– ددرر بیانن ددیگر اازز قلم میثاقق چنین صاددرر، ٢۲٢۲

االروّوحانی کانن نفس االظّهورر فی کلّ عهد وو عصر ألننّّ کلّ مظهر من مظاهر االحقّ هو
آآددمم وو ااووّلل مَن يؤمن به فهو حوّاا وو کلّ االنّّفوسس االّتی يتولّد بالوالددةة االثّّانيّة االروّوحانيّة

.(١۱۵۴، صصیاددنامۀ مصباحح منیر) ااووالددهما وو ساللتهما ...»
(١۱۵٢۲ ذذیل "آآددمم" (صصیاددنامۀ مصباحح منیر– نگاهه کنید به ٢۲٣۳ «وو ما بعثنا من :

ررسولل ااالّ وو قد ااررسلناهم بآياتت بيّناتت وو کلّ کانواا بهم مستهزئونن وو منهم آآددمم
أأررسلناهه بالحقّ وو ااسکنّّاهه فی قطب االجنّّة فی ووااددیی االّذیی ما بلغ االيها االمقرّبونن وو
علّّمناهه من ااألسمآءء کلّّها وو ااشهدناهه ااسراارر ااألمر ثمّ أأوويناهه فی ظلّ االشّّجرةة االفرددووسس
کلَ من کلّ شیءء ممّا يشتهی به نفسه ثمّ منعناهه عن إإنن أأنتم تعلمونن وو أأمرناهه بأنن يأ
شجرةةاالروّوحح وو هذاا من سرّ غيب مکنونن هذهه االشّّجرةة نبتت من صرفف االروّوحح وو
الينبغی ألحد أأنن يقرّبها ااالّ االلّه االمهيمن االعزيز االمشهودد فلمّا ووجدناهه علی هوااهه ااقلّ
من االشّّعر ااذذااًً ااهبطناهه عن االجنّّة وو جعلناهه فی ااألررضض من االّذينّّهم کانواا علی مناکبها
يرکبونن ثمّ نبّأناهه فی اامر من ااألمر وو نبّهناهه فيما عمل ااذذااًً صاحح فی نفسه سبعين االف
سنة ثمّ ااکبّ علی االتّّراابب سبعين االف سنة ااذذااًً ررفع ررأأسه وو ناددیی سبحانک اانن ال االه
ااالّ أأنت فاررحمنی وو التأخذنی بما ااکتسبت أأيداایی وو اانّّک أأنت غافر کلّ شیءء وو
ررااحمه وو اانّّک أأنت االعزيز االمرهوبب فاغفر لی يا محبوبی عمّا فعلت بين يديک
ألنّّک ااسکنتنی فی مقامم کانن مقدّّساًً عن غيرکک وو اانا االّذیی ااشتغلت فيه بهویی
نفسی وو غفلت عن ذذکرکک تب علیّ بفضلک وو ررحمتک وو اانّّک اانت االحقّ عالمّم
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االغيوبب ااذذااًً اانزلنا عليه من اامطارر االرّحمة ثمّ غسّلناهه عن ددموعع عيناهه وو طهّرناهه عن
کلّ ددنس وو جعلناهه من االّذينهم کانواا فی هوآآءء االقدسس يطيروونن ثمّ بعد ذذلک
ااصطفيناهه بالحقّ وو جعلناهه نبيّاًً وو ااررسلناهه علی االّذينهم سکنواا فی ااألررضض ليأمرهم
بالعدلل وو ينهاهم عن االظّلم وو هذاا ما ررقم من قلم االعزّ علی االوااحح عزّ مکنونن ...»

ررضوااننااالقرااررضمناًً ددرر مورردد نحوۀۀ خلقت آآددمم اابواالبشر، حضرتت بهاءءااللّه ددرر لوحح 
«... ااذذاا أأرردَدنا أأنن نظهرَ ااألمر فی ملکوتت ااالنشاءء أأخذنا کفّّاًً من االطّینمیفرمایند، 

بقبضة قدررتنا االمقتدرر االعزیز االحکیم.  ثمّ عجنّّاهه بمیاهه االقدسس وو نفخنا فیه ررووحاًً
من ااررووااحح االّتی خلقناها فی جبرووتت االبقا وو صوّررنا علی هیکلٍ من هیاکل االقدسس وو

،۴، ججآآثارر قلم ااعلٰى) سمّیناهه باآلددمم فی جبرووتت ااألسماءء ااِنن أأنت من االعاررفین»
.(١۱٨۸۴–١۱٨۸٣۳صص 
 بحث مبسوطی ددرر باررۀۀ "ررجعت" ددااررندقاموسس اایقانن– جنابب ااشرااققخاوورریی ددرر ٢۲۴

ٰى ٧۷۶٢۲که ددرر جلد ثانی، صفحاتت  ل  ددررجج ااست.  ددرر ااین مختصر نیز اازز٧۷٨۸١۱ اا
اافاضاتت اایشانن ااستفاددهه شدهه ااست. 

«وو آآنن علی که فرستاددههااند نزدد شیخ مذکورر مالّ علی بسطامی بوددهه» –٢۲۵
 .(١۱٩۹١۱، صصمجموعۀ االوااحح مباررکه)

مائدۀۀ / ٢۲٧۷٩۹، صص١۱، ججبداایعااآلثارر– حضرتت عبداالبهاءء ددرر بیاناتت شفاهی (٢۲۶
«پطرسس اازز تربیت ظاهریی مقدّّسس وو مبرّیی بوددفرمایند: ) می۶٧۷، صص۵، ججآآسمانی

به ددررجهاایی که اایّامم هفته رراا نمیتواانست نگاهه دداارردد.  هفت بستۀ نانن میبست وو هر
ررووززیی یکی اازز آآنن بستهها رراا میخورردد.  چونن به بستۀ هفتم میررسید، میفهمید که
ررووزز هفتم ااست وو باید به کنیسه بروودد.  اامّا تربیت ررووحانی ااوو ددرر ظلّ حضرتت مسیح

چنانن بودد که سبب ررووشنایی عالم گرددید.»
،١۱۵۵، صفحاتت ۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء– نگاهه کنید به ٢۲٧۷
١۱۶٢۲، ١۱۶۴.
«یا أأبناءء– حضرتت عبداالبهاءء ااین تمثیل رراا ددرر یکی اازز االوااحح با خطابب ٢۲٨۸

 مرااجعه نمایید.١۱٧۷٣۳، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء ذذکر فرموددههااند.  به االملکوتت"
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