
کالمم ددرر بشاررااتت تبیین
ررببّاالبیّناتت میثاقق مرکز 

نیافاررووقق اایزددیی

 مقدّّمه

ددهد که ددرر هر ظهورر جدیدیی، پیشواایانن ددیانت قبل وو پیروواانن آآنها باتارریخ نشانن می
هایی ددرر کتب خودد ااستناددمظهر ظهورر جدید مخالفت کرددهه وو به عالئم وو نشانه

نموددههااند که بدیهی ااست به صوررتت ظاهر آآنها متمسّک شدهه اازز حقیقت آآنها غافل
ماندههااند.  شاید بتواانن گفت بیانن ررمزیی نبوّااتت سبب میشد که معتقدین به ااددیانن

سَلََف نتواانند به خوبی اازز عهدۀۀ کشف بشاررااتت برآآیند.
) به مخالفت پیروواانن ااددیانن سابق ددرر ززمانن١۱٠۰حضرتت بهاءءااللّه ددرر کتابب اایقانن (صص
«حالل قدرریی ددرر ااین ااموررااتت تأمّلفرمایند، مظهر ظهورر الحقّ ااینگونه ااشاررهه می

فرمایید که چه سبب ااینگونه ااختالفاتت بوددهه که هر ظهورر حقّّی که ددرر اامکانن اازز اافق
المکانن ظاهر میشد، ااینگونه فسادد وو ااغتشاشش وو ظلم وو اانقالبب ددرر ااطراافف عالم

گشت؛ با ااین که جمیع اانبیاءء ددرر حین ظهورر خودد مرددمم رراا بشاررتتظاهر وو هویداا می
فرموددند، چنانچه ددرر همۀددااددند به نبیّ بعد وو عالمتی اازز براایی ظهورر بعد ذذکر میمی

کتب مسطورر ااست.  با ووجودد طلب وو اانتظارر ناسس به مظاهر قدسیّه وو ذذکر عالماتت
ددرر کتب، چراا باید ااینگونه اامورر ددرر عالم رروو ددهد که جمیع اانبیاءء وو ااصفیاءء رراا ددرر هر

 عهد وو عصر ااینگونه ظلم وو جبر وو تعدّّیی نمایند؟»
  ددرر١۱فرمایند.حضرتت عبداالبهاءء به ااشتباهه برددااشت وو تعبیر پیروواانن ااددیانن ااشاررهه می

ووااقع آآنها اانتظارر ددااررند هر آآنچه که بشاررتت ددااددهه شدهه عیناًً به صوررتت ظاهر ررخخ ددهد،

239



االبیّناتتررببّ میثاقق مرکز کالمم ددرر بشاررااتت تبیین١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

ددرر حالی که ااگر آآنچه ذذکر شدهه به صوررتت ظاهر، یعنی طبق اانتظارر اامّت، ووااقع
شودد، ددیگر کاذذبب اازز صاددقق تمیّز ددااددهه نشودد.  لهذاا، ااگر ووعدۀۀ سلطنت ظاهرهه، وو
قدررتت باهرهه، وو سیطرۀۀ عداالت وو نابوددیی ظالمین وو اامثالل آآنن ددرر کتابب االهی ذذکر

شودد، باید به معانی آآنن ناظر بودد.می
 بشاررااتت کتابب سَلََف،٢۲ددرر لوحح منیعی که اازز قلم حضرتت بهاءءااللّه عزّ نزوولل یافته،

قد قضتاالخصوصص کتابب قرآآنن، یکی به یک برشمرددهه شدهه وو با بیانن "علی
" بر ظهورر آآنهااالعالماتت کلّّها ااذِذ خََرَجْنا یدََ االقدررةة مِن جیب االعظمة وو ااالقتداارر

شهاددتت ددااددهه شدهه ااست، بی آآنن که تبیین گرددند یا معانی باطنی آآنها ذذکر شودد.

بشاررااتت تبیین شدهه ددرر کتابب مفاووضاتت عبداالبهاءء

حضرتت عبداالبهاءء ددرر االوااحح عدیدهه به تبیین بشاررااتت کتب قبل پرددااختهااند.  اامّا،
چونن ددرر ااین مقالل، کتابب مفاووضاتت مدّّ نظر ااست، فقط به نقل آآنچه که ددرر ااین

شودد، وو چنانچه ددرر موااررددیی نیاززیی به مرااجعه بهکتابب مستطابب ذذکر شدهه ااکتفا می
سایر االوااحح مرکز میثاقق بودد، اازز آآنها نیز نقل قولل خوااهد شد.

آآنچه که ددرر ااین کتابب ددرر ززمینۀ بشاررتت به ظهورر یا ظهوررااتت بعد آآمدهه، منحصر به
مواارردد ززیر ااست:

٣۳١۱، صص مفاووضاتت) ۴ هشتم وو ددووااززددهم٣۳– کتابب دداانیالل نبی، بابب نهم،١۱
(٣۳۴االی 
 (۴٨۸ االی ٣۳۵، صص مفاووضاتت– مکاشفاتت یوحنّّا، بابب یاززددهم (٢۲
۵(۵٢۲ االی ۴٨۸، صص مفاووضاتت– کتابب ااشعیا نبی، بابب یاززددهم (٣۳

۶(۵٣۳ االی ۵٢۲، صص مفاووضاتت– مکاشفاتت یوحنّّا، بابب ددووااززددهم (۴

دداانیالل نبی
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دداانیالل نبی اازز اانبیاءء ااکابر بَنیااسراائیل ااست.  دداانیالل (به معنی حکمکنندۀۀ من خداا
 قبل اازز میالدد مسیح که به ااسیریی به بابل برددهه شد، بهر۵٨۸۶ااست) ددرر حواالی سالل 

ااقامت ددرر باررگاهه نبوکدنصر وو پیشخدمتی اانتخابب شد وو مانند یوسف ددرر مصر معزّزز
مند گشت وو همین کهوو محترمم گرددید وو اازز علومم وو تمدّّنن وو ززبانن مقدّّسس کلداانیانن بهرهه

ررؤؤیایی غریب پاددشاهه رراا تعبیر نمودد، سراافرااززیی بر علماءء وو کََهَنه وو نیز مأمورریت
ااندااختند، غیبت وو یاحکمراانی یافت وو گویا هنگامی که ررفقایش رراا ددرر تنورر می

تر ررسیدمأمورریتی ددااشت وو همین که خواابب بلشصر رراا تعبیر نمودد، به مقاماتی عالی
وو هنگامی که پاددشاهه اایراانن بابل رراا اازز بلشصر رربودد، بر یکصد وو بیست نفر اازز
شاهزااددگانن سمت رریاست یافت وو به علّّت حساددتشانن ددرر مغاررۀۀ شیراانن اافکندهه شد.
وولی معاندین به هالکت ررسیدند وو دداانیالل تا پایانن حیاتش مشمولل مالطفاتت
کوررووشش بودد وو ددرر سالل سومم پاددشاهی ررؤؤیاهایی متواالیه ددرر حقّ ااحواالل وو ااووضاعع
یهوددیانن تا خالصشانن ددید وو پیوسته ددرر اامورر آآتیهشانن فکر کردد وو سخن گفت تا ددرر

 قبل اازز میالدد مسیح ددررگذشت وو ااوو اازز اانبیاءء۵٣۳۶سنّ متجاووزز اازز هشتادد به سالل 
.(٣۳٣۳٠۰، صص٢۲، ججررهبراانن وو ررهرووااننمعظّم وو نبوّتش مشهورر میباشد (

ااشعیاءء نبی

ااشعیا یا یشعیاءء اازز عصر نهمین پاددشاهه آآللیهودداا تا اایّامم کوررووشش بودد وو ددوو ددوولت آآلل
یعقوبب رراا همی به ااتّّحادد تشویق کردد وو خبر خراابی مملکت وو بعد اازز آآنن خالصی

بردد تا آآنن که تصریح به کوررووششیهودد اازز ااساررتت آآشورر دداادد وو اانتظارر قیامم شخصی می
نمودد وو منشّّه بن حزقیا که چهاررددهمین پاددشاهه وو نوۀۀ ددختریی وویی بودد وو ددرر عصیانن وو
مخالفت شریعت تجاسر وو تجاهر رراا به حدّّ ااعلی ررساند وو همی مورردد نصیحت وو
نکوهش وویی قراارر گرفت، باالخرهه اامر به قتلش دداادد وو مأموررین اازز ااوو همی تعاقب وو
تجسّس کرددند تا وویی رراا ددرر جوفف ددررختی پنهانن یافتند وو ددررخت رراا ااررهّه کرددند، ااوو رراا

.(٣۳٢۲٩۹، صص٢۲، ججررهبراانن وو ررهرووااننکشتند (
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٧۷یوحنّّایی الهوتی

ااوو با برااددررشش یعقوبب به حضرتت مسیح اایمانن آآووررددهه، هر ددوو جزوو حوّاارریونن محسوبب
۴۴شدند.  برااددررشش به علّّت تبلیغ اامر حضرتت مسیح ددرر ااووررشلیم وو یهوددیّه ددرر سالل 

میالددیی به شهاددتت ررسید.  یوحنّّا بعد اازز اایمانن مدّّتی بازز به شغل ماهیگیریی ددرر
ددرریایی جلیل ااشتغالل ددااشت.  آآنگاهه ترکک کردد وو به تبلیغ پرددااخت وو ددرر شب عشاءء
رربّانی نزدد مسیح غنودد وو آآنن حضرتت حین ررفتن براایی شهاددتت، کفالت ماددرر خودد رراا
به ددست وویی سپردد وو به هنگامم گرفتارریی عیسی با پطرسس همرااهه بودد وو ددیگر شاگردداانن
گریختند وو ددرر موقع صلبش حضورر ددااشت وو ووااقعه رراا ددرر اانجیلش نگاشت وو ددرر
بامداادد ررووززیی ددیگر سویی قبر شتافت وو ددیداارر نمودد وو اازز آآنن پس سالیانن طوالنی ددرر
یهوددیّه خصوصاًً ددرر ااووررشلیم نشر نفحاتت مسیحیّه کردد وو چند بارر تاززیانه ززددند وو
منصرفف نگرددید.  آآنگاهه به یکی اازز بالدد همجواارر ررفته به ددعوتت پرددااخت وو مدّّتی
ددرر ااِفِسُس بعد اازز پولس به سر بردد وو اامپرااطورر دداامیشن، قیصر رروومم، سختی وو تبعید وو

 میالددیی ااوو رراا به جزیرۀۀ پَطْمُس نفی کردد وو چونن٩۹۵آآززاارر بسیارر نمودد وو به سالل 
دداامیشن اازز جهانن ددررگذشت، اازز توقیف جزیرهه ددرر آآمدهه به آآسیا آآمد وو ددرر اافسُس

ترین حواارریی نزدد عیسی بودد وو ددررترین وو هم محبوببمدّّتی ززیست وو ااوو شاید جواانن
ااووااخر اایّامم چنداانن پیر شد که بدوونن معاوونت ددرر حمل وو نقلش وورروودد به مجلس

تواانست وو عاقبت ددرر سالل سومم سلطنت تریجانن ددرر همانجا ووفاتت کردد.  گویندنمی
،١۱، ججررهبراانن وو ررهروواانن سالل عمر ددااشت (٩۹۴ میالددیی بودد ااوو نیز ٩۹۴ددرر آآنن سالل که 

.(٢۲٩۹–٢۲٨۸صص 
اازز یوحنّّا سه نامه، اانجیل چهاررمم وو باالخرهه مکاشفاتت وویی به جا ماندهه که ددرر ززمرۀۀ

شودد که یوحنّّا ددرر سن پیریی ددرر اافسس ددررعهد جدید محسوبب ااست.  گفته می
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حدوودد ااووااخر قرنن ااووّلل اانجیل رراا براایی کلیسا نوشت.  اانجیل ااوو اازز نظر ااسلوبب وو
بعضی مطالب با ددیگر ااناجیل تفاووتت ااندکی دداارردد.

مکاشفاتت یوحنّّا صُوَرر ررؤؤیا وو شهوددهایی ررووحانی ااست که گویند یوحنّّایی حواارریی ددرر
مدّّتت نفی وو حبسش ددرر جزیرۀۀ پَطْمُس یا پطمسه، اازز جزاائر یونانن، که مَنفََی وو
محبس ددوولتی بودد ررااجع به ااووضاعع وو ااحواالل موجوددهه وو آآتیۀ مسیحیت پیشگویی وو

.(۶٠۰، صص١۱، ججررهبراانن وو ررهرووااننجویی نمودد (حقیقت

ااووّلل – نبوّتت کتابب دداانیالل نبی

نبوّتت دداانیالل نبی ددرر فصولل هشتم، نهم وو ددووااززددهم کتابش ذذکر شدهه وو ززمانن ظهورر
کند.  نکتۀحضرتت ااعلٰى رراا تعیین وو ددوو هزاارر وو سیصد سالل فاصلۀ ززمانی رراا ذذکر می

ااووّلی که ددرر ااین نبوّتت مطرحح ااست، بشاررتت به ظهورر حضرتت مسیح ااست که ااشاررهه
فرموددهه که "اازز صدوورر فرمانن به جهت تعمیر نموددنن وو بنا کرددنن ااووررشلیم تا مسیح
ررئیس، هفت هفت وو شصت وو ددوو هفته خوااهد بودد ... وو بعد اازز آآنن شصت وو ددوو

).  ددرر ااین ددوو آآیه اازز٢۲۶ وو ٢۲۵، آآیاتت ٩۹هفته مسیح منقطع خوااهد گرددید" (بابب 
صدوورر فرمانن تعمیر ااووررشلیم تا شهاددتت حضرتت مسیح رراا شصت وو ددوو هفته وو هفت

شودد وو ددرر هفتۀ هفتاددمم که ددرر بشاررتتهفته تعیین کرددهه که جمعاًً شصت وو نه هفته می
گوید، "هفتادد هفته براایی قوممددیگر دداانیالل ددرر باررۀۀ همین موضوعع مطرحح شدهه که می

،٩۹باشد تا تقصیرهایی آآنها تمامم شودد ..." (بابب تو وو براایی شهر مقدّّست مقرّرر می
شودد.)، شهاددتت حضرتت مسیح ووااقع می٢۲۴آآیۀ 

ددرر ووااقع ااینجا چند عددد مطرحح ااست: ااووّلل) اازز تارریخ صدوورر فرمانن تعمیر ااووررشلیم تا
اانتهایی ساخت آآنن هفت هفته؛ ددوومم) اازز پایانن تعمیر ااووررشلیم تا ززمانن حضرتت مسیح
نیز شصت وو ددوو هفته؛ سومم) طبق آآیۀ کتابب مقدّّسس، هر ررووزز نزدد خدااووند یک سالل

، آآمدهه ااست: "یعنی چهل ررووزز،٣۳۴، آآیۀ ١۱۴) ددرر سفر ااعداادد، بابب ١۱محسوبب ااست: 
 آآمدهه ااست:۶، آآیۀ ۴) ددرر کتابب حزقیالل، بابب ٢۲یک سالل به عوضض هر ررووزز ..."؛ 

اامم."  به ااین ترتیب، طبق بیانن"هر ررووززیی رراا به جهت سالی براایی تو قراارر ددااددهه
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حضرتت عبداالبهاءء، مجموعع شصت وو ددوو هفته وو هفت هفته وو یک هفته، هفتادد
 ررووزز ااست.۴٩۹٠۰هفته، معاددلل 

مجموعاًً چهارر فرمانن براایی تعمیر ااووررشلیم صاددرر شدهه ااست: 
 قبل اازز میالدد صاددرر شدهه ااست.  ددرر کتابب۵٣۳۶– فرمانن کوررووشش کبیر که ددرر سالل ١۱

فرماید: یهوهه، خدااییعزرراا، بابب ااووّلل آآمدهه ااست، "کوررووشش، پاددشاهه فاررسس، چنین می
ااییآآسماننها، جمیع ممالک ززمین رراا به من ددااددهه وو مراا اامر فرموددهه ااست که خانه

 قبل اازز۵٣۳٧۷براایی وویی ددرر ااووررشلیم که ددرر یهودداا ااست، بنا نمایم."  ددرر ووااقع تارریخ 
میالدد، ززمانن پیرووززیی کوررووشش وو فتح بابل ااست که ااووررشلیم رراا ددرر سیطرۀۀ خودد ددااشت

  اامّا، ززمانی که تعمیر آآنن جریانن٨۸وو سالل بعد فرمانن تعمیر ااووررشلیم رراا صاددرر کردد.
ددااشت، برخی معاندین مانع شدند؛ لذاا به دداارریوشش، که آآنن ززمانن پاددشاهه اایراانن شدهه

بودد، گفتند که فرمانن کوررووشش کامالً ااجراا نشدهه ااست (کتابب عزرراا، بابب پنجم).
 قبل اازز میالدد به ووسیلۀ دداارریوشش صاددرر شد (کتابب عزرراا،۵١۱٩۹– فرمانی که ددرر سالل ٢۲

  پیروو ااین فرمانن، ززررووبابل، ررهبر یهوددیانن، فقط تواانست معبد رراا به ااتمامم٩۹.(۶بابب 
برساند وو تعمیر ااووررشلیم بازز هم ناتمامم ماند.

 قبل اازز میالدد فرمانی به ووسیلۀ ااررددشیر ااووّلل، پاددشاهه اایراانن، صاددرر۴۵٧۷– ددرر سالل ٣۳
شد که ااووررشلیم تعمیر گردددد (کتابب عزرراا، بابب هفتم).

 قبل اازز میالدد، به علّّت ناتمامم ماندنن ااجراایی فرمانن ااووّلل،۴۴۴– ااررددشیر ددرر سالل ۴
ددیگربارر فرمانی براایی تعمیر ااووررشلیم صاددرر کردد (کتابب نحمیا، بابب ددوومم).

اازز آآنجا که ددوو فرمانن ااووّلل ناتمامم ماند وو فرمانن چهاررمم نیز توسّط همانن پاددشاهی
صاددرر شد که فرمانن سومم رراا صاددرر کرددهه بودد وو منطقاًً متمّم فرمانن سومم محسوبب

ااند.شودد، حضرتت عبداالبهاءء فرمانن سومم رراا مالکک محاسبه قراارر ددااددههمی
 قبل اازز میالدد، تا ززمانی که "...۴۵٧۷به ااین ترتیب اازز ززمانن صدوورر فرمانن سومم، یعنی 

 سالل بعد اازز میالدد آآنن حضرتت بودد،٣۳٣۳مسیح منقطع ..."، یعنی شهید گردددد، که 
شودد.  به ااین ترتیب، حضرتت عبداالبهاءء آآغازز نبوّتت دداانیالل ددرر سالل می۴٩۹٠۰ددقیقاًً 

ا ۴۵۶ ساله تا ززمانن آآخر رراا، سالل ٢۲٣۳٠۰٠۰مورردد فاصلۀ   قبل اازز میالدد تعیین۴۵٧۷ ی
 میالددیی صوررتت گرفت،١۱٨۸۴۴میکنند وو چونن ااظهارر اامر حضرتت ااعلٰى ددرر سالل 
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شودد که دداانیالل ددرر ررؤؤیایی خویش ددید که سالی می٢۲٣۳٠۰٠۰جمع ااین ددوو ررقم همانن 
جبرئیل براایی ااوو فاشش کردد.

حضرتت مسیح نیز ددرر مورردد ررجعت خودد به همین ووعدۀۀ دداانیالل نبی ااشاررهه فرموددهه
) آآمدهه ااست: "چونن به کوهه ززیتونن نشسته بودد،٢۲۴ااست.  ددرر اانجیل متٰى (بابب 

شودد،شاگردداانش ددرر خلوتت نزدد وویی آآمدهه گفتند، به ما بگو که ااین اامورر کی ووااقع می
وو نشانن آآمدنن تو وو اانقضایی عالم چیست.  عیسی ددرر جواابب اایشانن گفت ... پس
چونن مکرووهه وویراانی رراا که به ززبانن دداانیالل نبیّ گفته شدهه ااست، ددرر مقامم مقدّّسس برپا

شدهه بینید، هر که خواانََد ددرریافت کند."
آآید.  طبق آآنچهددرر ااینجا توضیحی براایی "مکرووهه وویراانی وو معصیت مهلک" الززمم می

گفته شدهه، وو ددرر بابب هشتم دداانیالل هم آآمدهه، به علّّت معصیتی که یهوددیانن مرتکب
شدند، به ااین بال ددچارر شدند وو آآووااررگی اازز آآنن آآنها شد وو ااووررشلیم به ددست
غیریهوددیانن اافتادد که آآنن رراا تصرفّف وو وویراانن نموددند وو یهوددیانن رراا اازز وورروودد به ااررااضی
مقدّّسه منع کرددند.  اابتداا رروومیانن وو سپس مسلمانانن ااووررشلیم رراا تصرفّف کرددند.  اامّا

، ززیر فشارر قدررتهایی بزررگگ، به وویژهه اانگلستانن، ددوولت ترکیه که١۱٨۸۴۴ ماررسس ٢۲١۱ددرر 
عنواانن خالفت مسلمین رراا براایی خودد برگزیدهه بودد، فرمانن آآززااددیی رراا اامضاءء کردد وو

١۱٠۰ااجاززۀۀ وورروودد یهودد به ااررااضی مقدّّسه رراا صاددرر نمودد.

به ااین ترتیب تارریخ ظهورر حضرتت مسیح وو حضرتت ااعلٰى طبق تقویم میالددیی تعیین
(١۱٢۲شودد.  بعد، حضرتت عبداالبهاءء به نبوّتت ددیگر دداانیالل که ددرر بابب آآخر (می

کتابش ددررجج شدهه ااشاررهه فرموددهه، ضمن تأییدیی ددیگر بر تارریخ ظهورر حضرتت ااعلٰى،
فرمایند.بر مبنایی تارریخ قمریی، تارریخ ااظهارر اامر علنی حضرتت بهاءءااللّه رراا تعیین می

) "ززمانی وو ددوو١۱ااررقامی که ددرر ااینجا به کارر ررفته، ددرر ووااقع سه مرتبه تبدیل میشودد: 
ززمانن وو نصف ززمانن" که جمعاًً سه وو نیم ززمانن، یا سه ررووزز وو نیم محاسبه شدهه ااست؛

 ماهه۴٢۲) سه ررووزز وو نیم، با ااحتسابب هر ررووزز به میزاانن یک سالل عندااللّه، جمعاًً ٢۲
١۱٢۲۶٠۰ ررقم ١۱١۱) چهل وو ددوو ماهه، ااگر ددرر سی ررووزز ماهه ضربب شودد،٣۳گردددد؛ محاسبه می
) طبق محاسباتت قبلی، هر ررووزز معاددلل یک سالل ااست وو ررقم۴آآید؛ به ددست می

 سالل که سالل ظهورر حضرتت ااعلٰى ااست ددیگربارر ددرر ااینجا حاصل شدهه ااست.١۱٢۲۶٠۰
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 ررووززهه اازز موقوففشدنن قربانی١۱٢۲٩۹٠۰اامّا، ددرر آآیاتت بعدییِِ همین بابب به فاصلۀ 
 تا "آآخر ااین اامورر" که ددرر١۱٢۲دداائمی، که با ظهورر حضرتت ررسولل ااکرمم صوررتت گرفته،

سؤاالل دداانیالل ذذکر شدهه، ااشاررهه شدهه ااست.  حضرتت عبداالبهاءء اابتداایی ااین تارریخ رراا
ددهه سالل قبل اازز هجرتت که حضرتت ررسولل اامر خودد رراا علنی فرموددند، محاسبه

 قمریی رراا که ااظهارر اامر علنی ددرر بغداادد صوررتت گرفت،١۱٢۲٨۸٠۰ااند وو  سنۀ کرددهه
"اازز جمله ااخباررااتت بهفرمایند، ااند.  ددرر لوحح ددیگریی نیز ااینگونه میااستخرااجج فرموددهه

ظهورر مباررکک ددرر کتابب دداانیالل ددرر ااصحاحح ثانی عشر ددرر آآیۀ یاززددهم «وو مِن ووقت
ااززاالة االمحرقة االداائمة وو ااقامة ررجس االمخرّبب االف وو مئتانن وو تسعونن یوما ...»
محرقه محلّ آآتشی بودد ددرر قدسس به موجب شریعت توررااتت قربانن رراا بر ااوو

فرماید اازز ااززاالۀ آآنن محرقه یعنی نسخ شریعت تا هزاارر وو ددوویست ووسوززاانیدند.  میمی
نودد ررووزز ووعدهه ددااددهه وو ااین به حسابب بعثت حضرتت ررسولل ااست که ددهه سالل با
هجریی تفاووتت دداارردد وو ااین حسابب ددرر سنۀ هزاارر وو ددوویست وو هشتادد ووااقع میشودد که
سنۀ ثمانین ااست وو وورروودد جمالل قدمم به ااررضض سرّ وو ااعالنن اامر مباررکک ووااضحاًً

"  .(١۱٨۸٣۳، صص۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) مشهوددااًً
ددرر اانتهایی ااین بابب به یک ررقم ددیگر نیز ااشاررهه شدهه ااست: "خوشا به حالل آآنن که

  حضرتت عبداالبهاءء ددرر١۱٣۳اانتظارر کشد وو به هزاارر وو سیصد وو سی وو پنج ررووزز برسد".
ااین مورردد ددرر مفاووضاتت وو نیز ددرر لوحی که اازز جلد چهاررمم منتخباتی اازز مکاتیب نقل

"بشاررااتت نبوّتت ااووّلل دداانیاللفرمایند، ااند.  ددرر جواابب سؤاالی میشد، سکوتت فرموددهه
حسابش اازز بداایت بعثت حضرتت ررسولل ااست که تقریباًً به حسابب هجرتت، هزاارر وو

شودد وو نبوّتت ثانی، به حسابب سنۀ هجریی ااست، یعنی ااززددوویست وو هشتادد می
،مائدۀۀ آآسمانی) بداایت هجرتت؛ پس هزاارر وو سیصد وو سی وو پنج هنوزز نیامدهه ااست"

"آآثارر علوّ وو اامتناعع وو سموّ وو).  ددرر جواابب ددیگر آآنن رراا ززمانن حصولل ٧۷٨۸، صص٢۲جج
، صص٩۹، ججمائدۀۀ آآسمانی بیانن میفرمایند (ااعتالءء اازز براایی کلمةااللّه ددرر شرقق وو غربب"

).  اامّا، ددرر جواابب یکی اازز سائلین، بر خالفف سایر تبییناتت که بر مبنایی تقویم٢۲٠۰
"وو اامّا ما سألت من ااآلیةقمریی ااست، ااین رراا بر مبنایی تارریخ شمسی دداانستهااند: 

االموجوددةة فی سفر دداانیالل «طوبی لمن یریی أألف وو ثالثث مأةة وو خمسة وو ثالثین»
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هذهه سنة شمسیّة لیست بقمریّة؛ ألننّّ بذلک االتّّارریخ ینقضی قرننٌٌ مِن طلوعع شمس
االحقیقة وو تعالیمااللّه تتمکّّن فی ااألررضض حقّ االتّّمکّّن وو تمأل ااألنواارر مشاررقق ااألررضض وو

) وو بالفاصله بر٢۲٢۲۴، صص٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء) مغارربها؛ یومئذٍٍ یفرحح االمؤمنونن"
کید می ١۱۴فرمایند.قمرییبوددنن نبوّتت قبلی تأ

"ررااجعاازز حضرتت وولی اامرااللّه نیز ددرر ااین مورردد سؤاالل شدهه که ددرر جواابب فرموددههااند، 
 که ددرر ررسالۀ دداانیالل مذکورر وو بالیا وو ررززاایاءء عالَمی ددرر ااین سنین١۱٣۳٣۳۵به بشاررتت 

باقیماندهه سؤاالل نموددهه بوددید وو همچنین سؤاالل اازز اانقضایی یک قرنن اازز طلوعع شمس
حقیقت که حضرتت مولیاالوررٰى ااررووااحنا لرمسه ااألطهر فدااهه ررااجع به بشاررتت مذکورر
دداانیالل ددرر لوحی اازز االوااحح میفرمایند که اابتداایی طلوعع آآنن قرنن اازز چه سنه شرووعع

 ررااجع به١۱٣۳٣۳۵میشودد فرموددند بنویس ددووررۀۀ بالیا وو ررززاایا منتهی نگشته وو میعادد 
ااررتفاعع اامرااللّه وو اانتشارر تعالیم االهیه ااست که بعد اازز اانتهایی یک قرنن اازز طلوعع شمس

، تحقّّق پذیردد وو مبدأأ١۱٢۲٧۷٩۹حقیقت، یعنی ااظهارر اامر جمالل قدمم ددرر مدینةااللّه، سنۀ 
.(٢۲٧۷٣۳، صص١۱، ججااسراارر رربّانی) " سنۀ هجرتت حضرتت ررسوللااللّه ااست١۱٣۳٣۳۵

ددوومم – تفسیر بابب یاززددهم اازز مکاشفاتت یوحنّّا

 ااصطالحاتی چونن نی، عصا، پیمایشنموددنن، صحن١۱۵ددرر ااین بابب اازز مکاشفاتت،
ماهه، شهر مقدّّسس،۴٢۲ددااخل قدسس وو صحن خاررجج آآنن، اامّتها، مدّّتت ززمانن 

 ررووزز، ددررخت ززیتونن، چرااغغدداانن، بارراانن، قدررتت١۱٢۲۶٠۰قدسسااألقدااسس، شاهد، پالسس، 
اابتالیی جهانن به بالیا، ووحش هاوویه وو جنگش با ددوو شاهد وو کشتن آآنها، سه ررووزز وو
نیم، جسم ددوو شاهد، سدوونن وو مصر، شاررعع عامم، ددفننکرددنن جسد ددوو شاهد،
شاددمانی ساکنانن ززمین اازز کشتهشدنن ددوو شاهد، ااعاددۀۀ ررووحح حیاتت به بدنن آآنن ددوو
شاهد، ززلزلۀ عظیم، وواایی ااووّلل وو ددوومم وو سومم، فرشته، بیست وو چهارر پیر، سلطنت
االهی، خشم اامّتها اازز تعالیم االهی، ررووزز ددااوورریی، فاسد شدنن مفسداانن، تابوتت عهد، وو
مفتوححشدنن قدسس خداا ددرر آآسمانن مطرحح شدهه که حضرتت عبداالبهاءء به تفصیل

توضیح ددااددههااند.  
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ررووززهه وو ماهه سیررووززهه وو براابر بوددنن هر٣۳۶٠۰تعیین ززمانن ظهورر با ااستفاددهه اازز تعبیر سالل 
 ررووزز وو١۱٢۲۶٠۰ ماهه، ۴٢۲ررووزز عندااللّه معاددلل یک سالل، هر سه ززمانن ذذکر شدهه، یعنی 

سه ررووزز وو نیم رراا با ظهورر حضرتت ررببّ ااعلٰى مقاررنن ساخته وو خبر اازز پایانن ددوورر
ددهد.  اامّا ددرر ااین بحث، خبر اازز ظهورر حضرتت محمّد ووااسالمم وو آآغازز ددوورر بعد می

ددهد که ددرر هیچ ااثر ددیگریی مشاهدههددرر کنارر اایشانن حضرتت علی اابن اابیطالب می
١۱٢۲۶٠۰نشدهه وو هیچیک اازز پیشینیانن به آآنن پی نبرددههااند.  اامتداادد ددوورر ااسالمم به میزاانن 

سالل که اازز هجرتت محمّدیی تا ظهورر ررببّ ااعلٰى محاسبه شدهه وو ررسالت آآنن حضرتت
 وو۴۵» (سوررۀۀ ااحزاابب، آآیۀ اإنَّا اأررْسَلْْنََاككََ شََاهِدااًً ووَ مُبَشِِّّرااًً ووَ نََذِِيرااًًکه طبق آآیۀ قرآآنی «

) "شاهد وو تبشیر ددهندهه وو تخویفکنندهه اازز قهر خداا" باشد ددرر ااین٨۸سوررۀۀ فتح، آآیۀ 
تبیین مباررکک ذذکر شدهه ااست.  ددرر باررۀۀ ااقتداارر ااینانن ددرر ااین ددوورر، وو تکراارر تعالیم
موسویی وو عیسویی که اازز آآنن به "پالسس" تعبیر شدهه وو حتّّی غلبۀ بَنیاامیّه بر اامّت
محمّدیی وو اازز بین برددنن ااصولل تعالیم مباررکه وو ررووحانیاتت اازز میانن قومم چنانن ددرر ااین
تبیین مطرحح شدهه که گویی ااین ددین مبین اازز اابتداا فاقد ررووحانیت گشته ااست؛ به
نحویی که حضرتت عبداالبهاءء ددرر تبیین اافتاددنن جسد آآنن ددوو شاهد ددرر مأل عامم به
ااجراایی صورریی ااحکامم بدوونن ددااشتن ررووحانیت حقیقی ددرر آآنانن ااشاررهه ددااررند.  ددرر
متّّصلکرددنن ظهورر حضرتت محمّد به ظهورر حضرتت ااعلٰى، ااعاددۀۀ ررووحح االهی به ددوو
جسد ااست که به صوررتت حضرتت ااعلٰى وو جنابب قدّّووسس ظاهر میشودد که یادد
آآووررندۀۀ آآنن بیانن حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااستنادد به آآیۀ قرآآنی «فعزّززناهما بثالث» ااست

"ااذذاا نطق لساننااللّه فی کلّ شیءء بأنّّی حیّ فی هذاا ااألفق االّذیی ظهرکه فرموددند، 
بالحقّ ... وو اامّا ما سئلت عن االلّه رربّک فی ما نزّلناهه من قبل علی محمّد عربيّاًً
فاعلم بأنن ااووّلل ما بعثناهه بالحقّ فهو علی قد ااشرقناهه عن اافق االفاررسس وو اانزلناهه علی
ظلل االروّوحح من سماءء عزّ عليّا وو آآخر ما بعثناهه فهو اايضاًً علیّ وو سمّيناهه فی االمأل
ااألعلٰى باسمنا االقدّّووسس إإنن أأنت بذلک عليما وو عزّززناهما بهذاا االجمالل االّذیی ظهر

.(٨۸٨۸، صص۴، ججمائدۀۀ آآسمانی) بالحقّ وو ااشرقق عن اافق ااألمر بسلطانن مبينا ..."
یکی اازز مواارردد مطرووحه ددرر ااین فصل معنایی شهر مقدّّسس وو قدسسااالقدااسس ااست که
به ددوو تعبیر ظاهریی وو باطنی بیانن شدهه ااست.  ددرر مقامی شهر مقدّّسس همانن ااووررشلیم
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ااست که ددرر قرنن هفتم میالددیی تسخیر گرددید اامّا معبد سلیمانن که اازز آآنن به
قدسسااألقدااسس تعبیر شدهه به ظاهر ظاهر هم محفوظظ وو مصونن ماند.  اامّا تعبیر
ددیگرشش عباررتت اازز ظاهر وو حقیقت اامر االهی ااست.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین مقامم

ااالقدااسس مقصد آآنن شریعت ررووحانیّه ااست که اابدااًً تغییر"اازز کلمۀ قدسسفرمایند، می
کند وو منسوخخ نمیشودد وو مقصد اازز شهر مقدّّسس شریعت جسمانیّه ااستوو تبدیل نمی
شودد وو ااین شریعت جسمانیّه که تعبیر به شهر مقدّّسس فرموددهه هزاارر ووکه منسوخخ می

.شودد"ددوویست وو شصت سالل پایمالل می
نکتۀ بسیارر حائز ااهمّیّت آآنن که حضرتت عبداالبهاءء تلویحاًً بیانن میفرمایند که اازز بین

شودد.  ددررررفتن ااخالقق وو فضائل اازز میانن اامّتی سبب مسرّتت خاطر ااعدااءء آآنها می
ووااقع آآنچه که مایۀ سراافرااززیی ملّّت وو اامّت ااست، نه غلبۀ ظاهرهه به ضربب شمشیر
ااست، بلکه غلبۀ حقیقیۀ ررووحانیه ااست که مایۀ ااقتداارر ااست.  ددرر ااینجا تصریح

"فسادد ااخالقق ددرر ملّّت ااسالمم حاصلفرمایند که اامم سائرهه ااطمینانن یافتند که می
.  بعد، ددرر مقایسۀ ووضعیت سابق وو الحقگشت؛ مغلوبب ااقواامم سائرهه خوااهند شد"

فرمایند.بینی رراا ثابت میاامّت ااسالمی تحقّّق ااین پیش
بعد اازز اانطباقق آآیاتت ااووّلیه با ظهورر محمّدیی وو بعد ظهورر حضرتت ااعلٰى، شهاددتت

 اایشانن توسّط"علوّ منزلت وو سموّ منقبت"ررببّ ااعلٰى وو جنابب قدّّووسس وو مشهودد شدنن 
ددشمنانن، رراا به منزلۀ عرووجج وو صعودد آآنها به آآسمانن تبیین فرموددهه وو آآنن رراا مشابه

شهاددتت حضرتت مسیح وو عرووجج آآنن حضرتت به آآسمانن معنی میفرمایند.
ه١۱۶اایی که ددرر شیراازز ررخخ دداادد،لرززۀۀ عظیم به ززلزلهددرر ااین مقامم، بعد اازز تبیین ززمین  ب

ظهورر حضرتت بهاءءااللّه به عنواانن «وواایی سومم» ااشاررهه ددااررند وو آآنن رراا به کالمم حزقیالل
فرمایند که اازز "وواایی بر آآنن ررووزز ززیراا که آآنن ررووزز نزددیکنبی (فصل سیاامم) مستند می

ااست وو ررووزز خدااووند نزددیک ااست" وو اازز آآنن به یوممااللّه، ظهورر ررببّاالجنودد، تجلّّی
جمالل موعودد، وو ررووزز ظهورر جمالل مباررکک تعبیر میفرمایند.  ددرر ااین یومم جهانن

شودد وو موسم بهارر االهیگردددد وو ررووحح جدیدیی ددرر جسم اامکانن ددمیدهه میتجدید می
میررسد وو خدااووند تا اابدااآلبادد حکمراانی خوااهد کردد.
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ددرر ددوو مقامم به ووجودد اانسانن کامل، یا اانسانی که چونن فرشته ااست، ااشاررهه ددااررند.
یک بارر ددرر تبیین «نی» که میفرمایند مقصودد اازز نی اانسانن کامل ااست که تشبیه به

"ووجه تشبیه ااین ااست نی چونن ددرروونش فاررغغ شودد وو اازز هر چیز خالینی شدهه وو 
گردددد، نغماتت بدیعی حاصل کند وو همچنین آآوواازز وو آآهنگ ااوو اازز خودد ااوو نیست؛

ددمد؛ همچنین آآنن نفس مباررککبلکه االحانن فیاالحقیقه اازز نائی ااست که ددرر ااوو می
قلب مقدّّسش اازز ماسوییااللّه فاررغغ وو خالی وو اازز تعلّّق به سائر شئونن نفسانی بیزاارر وو

فرماید اازز ااوو نیست بلکه ااززبریی وو ددمسازز به نفس ررحمانی ااست وو هر بیانی که می
اایی ااشاررهه شدهه که.  ددرر مقامم ددیگر به فرشتهنائی حقیقی وو ووحی االهی ااست"

"آآنن فرشته اانسانن ااست که به صفاتت ملکوتیّه متّّصف که بهفرمایند که بنوااخت.  می
خُُلق وو خویی فرشتگانن مبعوثث شودد وو ندااهایی بلند شودد که ظهورر مظهر االهی نشر وو
.ااعالنن شودد که یومم ظهورر ررببّ جنودد ااست وو ددووررهه ددووررۀۀ ررحمانی حضرتت پرووررددگارر"

 پیر ااست که ددرر حضورر خدااووند٢۲۴مطلب ددیگریی که ددرر ااین فصل مطرحح شدهه 
خوااهند بودد.  عظمت ظهورر جمالل مباررکک سبب شدهه که ااووصیا وو ااصفیا ددوو براابر
شوند.  ددرر ااین بابب باررها اازز هویت آآنها سؤاالل شدهه وو ددرر جوااببهایی متعدّّددیی که
ووجودد دداارردد، بیش اازز بیست نفر اازز آآنها مکشوفف نشدههااند.  ددرر ااین بابب چند نکته

مطرحح ااست:
ااووّلل آآنن که ااین بیست وو چهارر پیر به بیانن صریح حضرتت عبداالبهاءء حضرتت ااعلٰى،
هجدهه حرفف حیّ وو جنابب حاجی میرززاا محمّدتقی اافنانن، ووکیلاالحق، هستند.

"حالل ذذکرچهارر نفر ددیگر هنوزز مشخّّص نشدههااند.  حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند، 
، صص٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) اایشانن حکمت ااقتضا ننماید؛ بعدااًً ظاهر وو آآشکارر شودد"

۵٠۰).١۱٧۷

"ااین بیست وو چهارر نفوسس بزررگواارر هر چند بر سریر سلطنت اابدیّهددوومم آآنن که 
ااستقراارر ددااررند، با ووجودد ااین به آآنن مظهر ظهورر کلّّی ساجدند وو خاضع وو خاشع"

  .(۴۶، صصمفاووضاتت)
سومم آآنن که همۀ آآنها ددرر صقع ووااحد نیستند؛ فیاالمثل ددرر بابب مقامم حضرتت قدّّووسس

 پیر هستند، حضرتت عبداالبهاءء٢۲۴وو حضرتت ررببّ ااعلٰى که هر ددوو ددرر ززمرۀۀ 
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"فرمایند، می مائدۀۀ) "حضرتت قدّّووسس ددرر ظلّ حضرتت ااعلٰى بوددند نه مستقلّ
).  خودد حضرتت قدّّووسس ددرر بیانی که ددرر همین مقاله نقل١۱۵، صص٢۲، ججآآسمانی

گرددید، ددرر ززمرۀۀ سه نفس مقدّّسی هستند که ددرر تبیین حضرتت بهاءءااللّه اازز
 ذذکر شدهه ااست وو ااین مقامم شامل ددیگر حرووفف حیّ نشد؛ اازز آآنن«فعزّززناهما بثالث»

گذشته جنابب اایشانن دداارراایی هشت ووااحد مرآآتت ددرر ظلّ خودد بوددند، ددرر حالی که
تواانن به لغزشش مالّ حسنددیگراانن فقط یک ووااحد مرآآتت ددااشتند.  اازز مواارردد ددیگر می

بجستانی ااشاررهه نمودد.
مطلب ددیگریی که ددرر ااین فصل مطرحح شدهه معنایی نزوولل ااووررشلیم آآسمانی ااست.
حضرتت عبداالبهاءء آآنن رراا به قدسسااالقدااسس تعبیر فرموددهه ددرر توضیح آآنن میفرمایند:
"قدسسااالقدااسس ددرر ااصطالحح ااهل عرفانن جوهر شریعت االهی وو تعالیم حقیقی رربّانی
ااست که ددرر هیچ ددوورریی اازز ااددوواارر اانبیاءء تغییر نیافته ااست ... وو ااووررشلیم شامل
حقیقت شریعت االهیّه ااست که قدسسااالقدااسس ااست وو جامع ااحکامم وو معامالتت وو
عباددااتت وو قواانین جسمانیّه ااست که شهر ااووررشلیم ااست؛ ااین ااست که ااووررشلیم

.(۴٧۷، صصمفاووضاتت)١۱٨۸شودد"آآسمانی گفته می
"ددررددرر مقامی هم ااووررشلیم وو قدسسااالقدااسس به جمالل قدمم تعبیر شدهه ااست: 

خصوصص ااجتماعع ساللۀ ااسراائیل ددرر ااووررشلیم به موجب نصوصص اانبیاءء سؤاالل نموددهه
بوددند؛ ااووررشلیم وو قدسسااالقدااسس هیکل مکرمّم وو ااسم ااعظم ااست؛ ززیراا آآنن مدینۀ
االهی وو شهربند یزدداانن ااست؛ چه که جامع جمیع آآال وو نعم وو حائز کلّ غنا وو ثرووتت
حقیقیه وو تحف وو ززینت معنویه وو مشتمل بر شئونن وو خصائص حیاتیه وو محلّ ظهورر
آآثارر غریبۀ رربّانیه ااست وو ااجتماعع ااسراائیل ددرر آآنن عباررتت اازز آآنن وو بشاررتت بر آآنن ااست
که کلّ ااسراائیل ددرر ظلّ لوااءء االهی وواارردد وو بر بحر قدمم وواارردد میگردددد؛ چه که ااین
ااووررشلیم االهی که قدسسااالقدااسس ددرر قطبش ووااقع، مدینۀ ملکوتی وو شهر آآسمانی
ااست؛ شرقق وو غربب ددرر ززااوویۀ آآنن ووااقع.  وولی با ووجودد ااین به حسب ظاهر نیز

–٢۲٢۲، صص ٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) ااسراائیل ددرر ااررضض مقدّّسس جمع خوااهند گشت."
٢۲٣۳). 
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سومم – تفسیر بابب یاززددهم کتابب ااشعیاءء نبی

ااین بابب اازز کتابب ااشعیا ددرر ووااقع هنوزز تحقّّق نیافته ااست.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر
تبیین ااین بابب اابتداا تفسیرهایی ددیگر رراا که ااین کالمم ااشعیا رراا منطبق با ظهورر

حضرتت مسیح میدداانستند به ددوو ددلیل مرددوودد میشماررند:
– ااووّلل آآنن که حضرتت مسیح اازز نسل ددااوودد پسر یسٰى نبوددند؛ ززیراا اایشانن به ررووحح١۱

  ددرر لوحی نیز  به نسبت ماددرریی آآنن حضرتت ااشاررهه١۱٩۹االهی موجودد شدهه بوددند.
 بلکه٢۲٠۰"حضرتت مسیح اازز طرفف ماددرر اازز ددووحۀ یسّه پسر یعقوبب نبوددند،میفرمایند، 

، صص۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) مریم اازز ساللۀ هارروونن بودد وو هارروونن اازز نسل الوویی"
).  ددرر همین لوحح مباررکک «یسّه» رراا به معنی ااجر وو مزدد آآووررددهه وو ددووحۀ رربّانیه رراا١۱٨۸۵

ااجر جزیل وو فضل عظیم به جهت رربّانیانن میدداانند.
– آآنچه که ددرر بشاررتت مزبورر آآمدهه ددرر ززمانن حضرتت مسیح تحقّّق نیافت.  ددوو حالت٢۲

دداارردد: با تأوویل یا بدوونن تأوویل.  ااگر مسیحیانن به تأوویل معتقد باشند، که باید
بسیارریی اازز سایر بشاررااتت ررجعت مسیح رراا نیز بپذیرند، مانند معنایی آآمدنن مسیح
سواارر بر اابر یا ضیق ااررضض یا نوحۀ قبایل وو غیرهه.  ااگر نپذیرند، باید قبولل کنند که

هیچیک اازز آآنن عالماتت مذکورر ددرر بابب یاززددهم ااشعیا تحقّّق نیافته ااست.  
"چه که ددرر میانن ملل متعاددیۀ متباغضه صلح وو– صلح ددرر عالم برقراارر نشد؛ ١۱٬٢۲

.  االبتّّه حضرتت مسیح بنفسهاالمقدّّسسصالحح نشد وو نزااعع وو جداالل مندفع نگشت"
فرمایند، "گمانن مبرید کهنیز ااشاررتی به ااین موضوعع ددااررند.  هیکل مباررکک می

آآمدههاامم تا صلح بر ززمین بیاووررمم؛ نیامدههاامم تا صلح بگذااررمم؛ بلکه شمشیر رراا"
).  اازز آآنن گذشته حضرتت مسیح براایی ووحدتت٣۳۴، آآیۀ ١۱٠۰(اانجیل متٰى، بابب 

جهانن ظهورر نفرمودد بلکه فقط براایی بَنیااسراائیل.  حضرتش فرمودد، "فرستاددهه
نشدههاامم مگر به جهت گوسفنداانن گمشدۀۀ خانداانن ااسراائیل" (اانجیل متٰى، بابب

).  حتّّٰى به حواارریونن نیز فرمودد که ددیگراانن رراا ررها کنند وو فقط به٢۲۴، آآیۀ ١۱۵
شدۀۀ ااسراائیل بپرددااززند، "ااین ددووااززددهه رراا عیسی فرستاددهههداایت گوسفنداانن گم
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بدیشانن ووصیّت کرددهه گفت اازز ررااهه اامّتها مرووید وو ددرر بلدیی اازز سامریانن ددااخل
.(۵، آآیۀ ١۱٠۰مشوید؛ بلکه نزدد گوسفنداانن گمشدۀۀ ااسراائیل برووید" (همانن، بابب 

– پُر شدنن جهانن اازز معرفةااللّه.  تبیین هیکل مباررکک هم به صوررتت ظاهر،٢۲٬٢۲
یعنی علومم وو معاررفف وو ااسراارر کائناتت ااست وو هم معرفت االهیّه.  ترقّّیاتت ماددّیّه
آآنچنانن که ددرر ااین عصر وو ززمانن به ظهورر وو برووزز ررسیدهه، اابدااًً ددرر ززمانن حضرتت
مسیح ررخخ نداادد وو اازز آآنن گذشته کلّ کرۀۀ ااررضض رراا ددرر بر نگرفت.  معرفت االهیّه نیز

شمولل عامم به کلّ ااهل ااررضض نیافت.
– جمع شدنن بنیااسراائیل ددرر ااررضض مقدّّسس.  میدداانیم که بعد اازز ظهورر٣۳٬٢۲

حضرتت مسیح بَنیااسراائیل پرااکندهه شدند وو به ااسیریی ررفتند وو چندین قرنن اازز
ااررااضی مقدّّسه ررااندهه شدند وو حتّّٰى ددرر چند قرنن ااخیر وورروودد آآنها به ااررااضی
مقدّّسه ممنوعع بودد وو تا ززمانن صدوورر فرمانن آآززااددیی به اامضاءء خلیفۀ عثمانی آآنها
حقّ وورروودد به ااین نقطه رراا ندااشتند.  ااین بشاررتت به صوررتت اایمانن به حضرتت

"اامّتها ددرر ززیر عَلََممسیح هم تحقّّق نیافت.  حضرتت عبداالبهاءء ااشاررهه ددااررند که، 
.(۵١۱، صصمفاووضاتت) ووااحد که آآنن نهالل االهی ااست ددرر نیامدند"

– ااررتباطط ااقالیم وو اامتزااجج جمیع اامم وو ملل ددرر ززمانن حضرتت مسیح صوررتت۴٬٢۲
نگرفت.  ددرر ززمانن حضرتت مسیح به علّّت قلّّت ووسائل ااررتباطی اابدااًً حصولل

"ددرر ددووررهایی سابقپذیر نبودد.  ددرر یکی اازز االوااحح میفرمایند، چنین اامریی اامکانن
هرچند اائتالفف حاصل گشت، وولی بهکلّّی اائتالفف مَن علیااألررضض غیر قابل بودد.
ززیراا ووسائل وو ووسائط ااتّّحادد مفقودد وو ددرر میانن قطعاتت خمسۀ عالم ااررتباطط وو
ااتّّصالل معدوومم؛ بلکه ددرر بین اامم یک قطعه نیز ااجتماعع وو تباددلل اافکارر معسورر"

.(٣۳۵۶، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء)
حضرتت عبداالبهاءء ددرر مورردد اانتسابب حضرتت بهاءءااللّه به یسٰى پدرر حضرتت ددااوودد،

"ااین ددرر حقّ جمالل مباررکک بتمامه مطابق ااست، حرفاًًفرمایند، فقط تلویحاًً می
 ژژووئیۀ١۱١۱  ددرر ااین مورردد اازز حضرتت وولی اامرااللّه نیز سؤاالل شدهه ااست که ددرر حرفف."
 با ااستنادد به همین بیانن حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت جواابب عنایت١۱٩۹۴٢۲

میفرمایند که نََسَب حضرتت بهاءءااللّه اازز طریق ددااوودد پسر یسّٰى به حضرتت اابرااهیم
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میررسد.  ددرر جایی ددیگر نیز ااشاررتی ددااررند که حضرتت بهاءءااللّه اازز طریق فرززنداانن
 ٢۲١۱حرمم سومم، یعنی قطوررهه، با حضرتت اابرااهیم نسبت پیداا میکنند.

اازز آآنجا که آآنچه ددرر ااین فصل اازز کتابب ااشعیا ددرر بشاررتت به ظهورر حضرتت بهاءءااللّه
آآمدهه هنوزز ووااقع نشدهه، حضرتت عبداالبهاءء ووقایع آآیندهه رراا پیشبینی میفرمایند که اازز

آآنن جمله مواارردد ززیر ااست:
– ددرر ااین ددوورر نزااعع وو جداالل وو قتالل به صلح وو ررااستی وو آآشتی مبدّّلل خوااهد شد وو١۱

جنگ عاقبت ممنوعع خوااهد شد.  
– با ااجراایی ااحکامم کتابب ااقدسس مناززعاتت وو مجاددالتت ددرر محکمۀ ددوولل وو ملل حل٢۲ّ

وو فصل خوااهد شد.
– عداالت وو اانصافف حاکم خوااهد شد. ٣۳
– جهانن اازز علومم وو معاررفف وو حقایق وو ااسراارر کائناتت وو معرفةااللّه مملو خوااهد۴

گشت.
– ددیانت ووااحد بر جهانن حاکم خوااهد شد. ددرر اامر بهائی ااین موضوعع بر سه پایه۵

ااستواارر ااست: ترکک تعصّباتت مذهبی جهت هر چه نزددیکتر کرددنن پیروواانن ااددیانن
مختلف به یکدیگر؛ ددوومم، ووحدتت ااساسس ااددیانن به عنواانن یکی اازز تعالیم مصرّحح ددرر
آآثارر مباررکه که فی نفسه سبب نزددیکتر شدنن اافکارر پیروواانن ااددیانن به یکدیگر خوااهد
شد وو به مروورر ززمانن اازز ااختالفاتت فیمابین کاسته خوااهد شد؛ وو سومم آآنن که حضرتت
بهاءءااللّه موعودد جمیع ااددیانند وو لذاا اانطباقق بشاررااتت جمیع کتب مقدّّسه با آآنن
حضرتت سبب خوااهد شد جمیع با حصولل عرفانن به آآنن حضرتت، جهانن رراا به سویی

"شمعددیانت ووااحد جهانی نزددیک کنند. حضرتت عبداالبهاءء شهاددتت میددهند که، 
چهاررمم ووحدتت ددینی ااست؛ ااین ااصل ااساسس ااست وو شاهد ااین ووحدتت ددرر اانجمن

.(٣۳۵٨۸، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء) عالم به قوّتت االهیّه جلوهه نماید"
– بنی ااسراائیل ددرر ااررضض مقدّّسس ااجتماعع نمایند.  ااین نکته رراا ددرر لوحی ددوو نوعع۶

"ددرر خصوصص ااجتماعع ساللۀ ااسراائیل ددرر ااووررشلیم به موجبفرمایند: تبیین می
نصوصص اانبیاءء سؤاالل نموددهه بوددید؛ ااووررشلیم وو قدسسااألقدااسس هیکل مکرمّم وو ااسم
ااعظم ااست.  ززیراا آآنن مدینۀ االهیّه وو شهربند یزدداانن ااست؛ چه که جامع جمیع آآال وو
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نِعَم وو حائز کلّ غنا وو ثرووتت حقیقیه وو تحف وو ززینت معنویّه وو مشتمل بر شئونن وو
خصائص حیاتیه وو محلّ ظهورر آآثارر غریبۀ رربّانیه ااست وو ااجتماعع ااسراائیل ددرر آآنن
عباررتت اازز آآنن وو بشاررتت بر آآنن ااست که کلّ ااسراائیل ددرر ظلّ لوااءء االهی وواارردد وو بر بحر
قِدممَ وواارردد میگردددد؛ چه که ااین ااووررشلیم االهی که قدسسااالقدااسس ددرر قطبش ووااقع،

  االبتّّه ددرر اادداامۀ بیانن مباررکک تحقّّق ظاهریی آآننمدینۀ ملکوتی وو شهر آآسمانی ااست."
"با ووجودد ااین به حسب ظاهر نیز ااسراائیل ددرر ااررضض مقدّّسسفرمایند، رراا نیز نفی نمی

  وو ددرر آآخر ووعدهه میددهند که ذذلّتجمع خوااهند گشت وو ذذلک ووعدٌٌ غیرمکذووبب."
ددوو هزاارر وو پانصد سالۀ یهودد به پایانن ررسیدهه وو حالل به عزّتت سرمدیه خوااهند ررسید

).  نکتهاایی که حضرتت٨۸۶، صص٣۳، ججااسراارر رربّانی / ٢۲٢۲، صص٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی)
کید ددااررند آآنن که،  "کلمۀ عزّتت وو نجاتتعبداالبهاءء ددرر لوحح ددیگریی بر آآنن تأ

بنیااسراائیل ووقتی ناززلل شد که جمیع آآنها ددرر ذذلّت بوددند به ددررجهاایی که ووصف
٢۲٢۲.(٨۸٧۷، صص٣۳، ججااسراارر رربّانی / ١۱٨۸٧۷، صص۵، ججمائدۀۀ آآسمانی) ندااشت"

– ااررتباطط بین جمیع نقاطط عالم برقراارر خوااهد شد.  ااخترااعاتت گوناگونن ،به وویژهه٧۷
ووسائل ااررتباطی، سبب شدهه که نقاطط مختلف جهانن به یکدیگر نزددیک شوند وو ددرر
یک آآنن بتواانن با نقطۀ ددیگر ااررتباطط برقراارر نمودد.  اازز آآنن گذشته، به علّّت کثرتت
ااررتباطط، وواابستگی متقابل نیز فزوونی یافته وو ااکنونن هیچ کشورریی نیست که محتاجج
کشورر ددیگر نباشد.  ددرر یکی اازز االوااحح حضرتت عبداالبهاءء ااین موضوعع تشریح شدهه

"حالل ووسائل ااتّّصالل بسیارر وو فیاالحقیقه قطعاتت خمسۀ عالم حکم یک قطعهااست: 
یافته وو اازز براایی هر فرددیی اازز اافراادد سیاحت ددرر جمیع بالدد وو ااختالطط وو تباددلل اافکارر با
جمیع عبادد ددرر نهایت سهولت میسّر به قسمی که هر نفسی به ووااسطۀ نشریّاتت مقتدرر
بر ااطّالعع ااحواالل وو ااددیانن وو اافکارر جمیع ملل؛ وو همچنین جمیع قطعاتت عالم یعنی
ملل وو ددوولل وو مُدُُنن وو قُُرٰى محتاجج یکدیگر وو اازز براایی هیچیک ااستغنایی اازز ددیگریی
نه.  ززیراا رروواابط سیاسیّه بین کلّ موجودد وو ااررتباطط تجاررتت وو صناعت وو ززررااعت وو
معاررفف ددرر نهایت محکمی مشهودد.  لهذاا ااتّّفاقق کلّ وو ااتّّحادد عمومم ممکناالحصولل وو
ااین ااسبابب اازز معجزااتت ااین عصر مجید وو قرنن عظیم ااست وو قروونن ماضیه اازز آآنن

٢۲٣۳.(٣۳٠۰، صص١۱، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) محروومم"
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– ددرر ااین بابب اازز کتابب ااشعیاءء نبی به نکتهاایی ااشاررهه شدهه که میگوید، "پلنگ با٨۸
بزغاله خوااهد خواابید وو گوساله وو شیر پروواارریی با هم وو طفل کوچک آآنها رراا خوااهد

 ااشاررۀۀ جالبی به ااین آآیه ااست وو آآنن ااین که ااحبّایی غربیگوهر یکتاررااند."  ددرر کتابب 
ووقتی دداانستند اازز ساللۀ مباررکک حضرتت عبداالبهاءء طفلی به ووجودد آآمدهه، اازز هیکل

 بشاررتت ااست که پس اازز هیکل میثاقق٢۲۴مباررکک سؤاالل کرددند که ددرر کتابب ااشعیا
طفلی ززماممدداارر وو ررااهنمایی ااهل اایمانن خوااهد بودد.  آآیا ااین طفل متولّد شدهه وو موجودد

) ااین خبر رراا تأیید٢۲، صصگوهر یکتاااست؟  هیکل مباررکک با نزوولل لوحی (
میفرمایند وو مرتبۀ ددیگر هم ددکتر یونسخانن اافرووخته حضورر طلعت میثاقق عرضض

کند که "فالنن کََس اازز اامریکا مینویسد که ددرر ااینجا شنیدههاایم سرکارر آآقامی
فرموددههااند ظهورر بعد اازز من به تاززگی متولّد شدهه ددرر ااین عالم موجودد ااست ...
جواابب ااین سؤاالل رراا پس اازز توقّّف وو تأمّل چند ثانیه با یک نگاهه مستانه وو جانانه به

).  به ااین ترتیب تحقّّق۴–٣۳یک کلمه فرموددند، بلی صحیح ااست" (همانن، صص 
بخش ددیگریی اازز ااین نبوّتت ااشعیاءء نبی نیز مورردد تأیید حضرتت عبداالبهاءء قراارر

میگیردد.

چهاررمم – تفسیر بابب ددووااززددهم اازز مکاشفاتت یوحنّّا

مکاشفاتت یوحنّّا اازز مهمّترین کُُتُُب مسیحیانن محسوبب میشودد.  ررؤؤیاهایی که
یوحنّّایی الهوتی ددرر ددوورراانن تبعید ددرر پَطمُس ددید به صوررتت ااین کتابب ددرر آآمد.  آآنچه
اازز بشاررااتت مندررجج ددرر ااین کتابب که طلعت میثاقق به تبیین آآنن پرددااختهااند، ددرر ووااقع

ددوو بابب اازز مکاشفاتت ااست؛ بابب بیست وو یکم وو ددووااززددهم.
ددرر ووهلۀ ااوولٰى حضرتت عبداالبهاءء اانتظارر تحقّّق ظاهریی ااین ررؤؤیاها رراا بیهوددهه میدداانند
وو لذاا تبیین آآنن رراا الززمم میشماررند.  ااووّلل ااصطالحی که هیکل مباررکک به آآنن توجّه
ددااررند وو ددرر تمامم طولل ااین فصل تکراارر میشودد نزوولل ااووررشلیم جدید اازز آآسمانن ااست.

اایی عبریی به معنایی دداارراالسّالمم ااست.  مقصودد اازز آآنن بیتاالمقدّّسس ااستااووررشلیم کلمه
٢۲۵که مطافف مؤمنین ددرر ددووررۀۀ شریعت حضرتت موسٰى وو حضرتت مسیح بوددهه ااست.

وو اامّا ددرر تبیین، هیکل مباررکک اابتداا آآسمانن وو ززمین رراا به ظوااهر شریعت سابق تبیین
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میفرمایند چونن ددرر متن مکاشفاتت هم به "آآسمانن ااووّلل وو ززمین ااووّلل ددررگذشت" ااشاررهه
شدهه ااست.  سپس میفرمایند، مقصودد اازز ااووررشلیم شریعت االهی ااست وو مقصودد اازز

جدید هم تجدید شریعت ددرر ااین ددوورر ااست.
"ددررددرر سایر آآثارر مباررکه نیز به ااووررشلیم ااشاررهه شدهه ااست.  ددرر لوحی میفرمایند، 

منتخباتی اازز) بعضی موااقع شریعتااللّه رراا به مدینۀ مقدّّسۀ ااووررشلیم تعبیر مینماید"
 جلد ااووّلل همانن مأخذ)؛١۱۶٢۲ / وو نیز نگاهه کنید به صفحۀ ١۱٨۸٣۳، صص۴، ججمکاتیب

ااین ااووررشلیم جدید باید سبب سعاددتت عالم اانسانی باشد وو حضرتت عبداالبهاءء به آآنن
"نزوولل ااووررشلیم تاززهه، شریعتی ااست آآسمانی وو کافل سعاددتت عالمگوااهی ددااددههااند: 

).  ددرر٢۲۵١۱، صص٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء) اانسانی وو جلوۀۀ نورراانیت عالم االهی"
"ااووررشلیم وو قدسسااألقدااسسمقامی نیز مقصودد اازز ااووررشلیم نفس جمالل قیّومم ااست، 

، ججااسراارر رربّانی / ٢۲٢۲، صص٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی) هیکل مکرمّم وو ااسم ااعظم ااست"
).  ددرر مقامی هم مقصودد اازز ااووررشلیم جدید عکّّا ااست.  جمالل قدمم ددرر٨۸۶، صص٣۳

"صهیونن وو ااووررشلیم ددرر ااین ااررااضی ااست وو میفرماید بهیکی اازز االوااحح میفرمایند، 
ااسم جدید نامیدهه میشودد، چنانچه ددرر ااررضض سرّ اازز لسانن عظمت به ووااددییاالنّّبیل

).  اامّا ااووررشلیم یا قدسسااالقدااسس رراا باید٢۲۴٠۰، صص١۱، ججااسراارر رربّانی) موسومم گشته"
"ددوو هزاارر سالل ااست کهددرر جانن وو ددلل پدید آآوورردد نه آآنن که به آآبب وو گِل ااکتفا کردد: 

وو نهایت آآمالل تجدید معبد]بنیااسراائیل به ااررااضی مقدّّسه میشتابند[ چنین میرروودد 
نمایند وو گریه وو نوحه میکنند ووسلیمانن ااست که پسی ددیواارر وویراانن ااوو ناله وو ندبه می

نمایند که ااین ددیواارر کی پایداارر گردددد وو حالل آآنن که ااین سنگ وو گِلمویه وو ززاارریی می
ااست نه جانن وو ددلل؛ باید قدسسااالقدااسس رراا ددرر جهانن جانن وو ددلل تأسیس نمودد؛ آآبب وو
گِل چه ااهمّیتی دداارردد.  ااندکی ددقّّت نمایید؛ ااین کونن نامتناهی هزاارراانن هزاارر اامثالل
ااین بنیانن رراا ددیدهه وو جمیع به مروورر ددهورر بی نامم وو نشانن گشته وولکن قدسسااالقدااسس

  اامّا هیکل مباررکک تقدّّسس مکانن رراا".ددلل وو جانن باقی وو برقراارر؛ ددرر فکر آآنن باید بودد
"ززیراا ااین آآبب وو گِل آآثارر آآننکه ررمزیی اازز عالم ررووحح وو رروواانن ااست نفی نمیفرمایند، 

جانن وو ددلل وو ددلیل بر آآنن؛ وولی جمیع اازز آآنن آآیت هدٰى وو موهبت کبرٰى غافل وو کلّ
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مکاتیب) پرستند وو اازز ررووحح بیخبرند ..."ددلبستۀ به آآبب وو گِلند؛ جسم رراا می
 .(٣۳۶٢۲–٣۳۶١۱، صص ٣۳، ججعبداالبهاءء

ددرر ررؤؤیایی یوحنّّا نزوولل ااووررشلیم جدید به هیأتت عرووسی آآررااسته وو ززینتیافته مشاهدهه
شدهه که گویی براایی شوهرشش خودد رراا آآماددهه کرددهه ااست وو آآووااززیی بلند اازز آآسمانن بلند
میشودد که ااینک خیمۀ خداا با آآددمیانن ااست وو با اایشانن ساکن خوااهد شد وو خودد
خداا با اایشانن، خداایی اایشانن خوااهد بودد.  ااگرچه بقیۀ ررؤؤیایی یوحنّّا ددرر کتابب
مفاووضاتت نقل نشدهه، اامّا چونن ددرر نظر ااست به یکی اازز االوااحح حضرتت عبداالبهاءء ددرر
ااین مورردد ااستنادد شودد، فقط ااشاررهه میشودد که یوحنّّا ددرر اادداامه میفرماید، "وو خداا هر
ااشکی اازز چشمانن اایشانن پاکک خوااهد کردد وو بعد اازز آآنن موتت نخوااهد بودد وو ماتم وو

ناله وو ددرردد ددیگر رروو نخوااهد نمودد ززیراا که چیزهایی ااووّلل ددرر گذشت."  
) به١۱٠۰٣۳، صص٢۲، ججمکاتیب عبداالبهاءء) ١۱٣۳١۱۴حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحی ددرر سنۀ 

نزوولل ااووررشلیم جدید اازز آآسمانن ددرر هیأتت حورریۀ آآررااستۀ ززیبا که مهیّایی ووصالل ااست
ددهند وو ااین که ددرر ااین مدینه ددیگر موتت ررااهه نخوااهد ددااشت وو حزنن ووشهاددتت می

ناله نیز محلّّی اازز ااعراابب نداارردد وو ملیک جبرووتت نیز بر سریر ملکوتت جالس گردددد.
"یا ااحبّاءءااللّه وو أأبناءءوو ددرر همین لوحح ااشاررهه به ررؤؤیایی یوحنّّایی الهوتی میفرمایند: 

ملکوتتااللّه.  ااِننّّ االسّماءءَ االجدیدةةََ قد أأتََتْ وو ااِننّّ ااألررضضَ االجدیدةةََ قد جاىٔتْ وو االمدینة
االمقدّّسة ااووررشلیم االجدیدةة قد نََزَلَتْ مِنَ االسّماءء مِن عندِِ االلّهِ علی هیئة حورریة حسناءء
بدیعة فی االجمالل مهیّأةة للوصالل وو ناددیی مالئکة االمأل ااألعلٰى بصوتتٍٍ عظیم ررنّّانن
فی آآذذاانن أأهلِ ااألررضضِ وو االسّماءء قائلین هذِِههِ مدینةُُ االلّه وو مسکنه مع نفوسس ززکیّة
مقدّّسة مِن عبیدهه وو هو سَیَسْکنُ معهم فأنّّهم شََعْبُهُ وو هو ااِلهُهُم وو قد مسح ددموعَهم وو
أأووقد شموعهم وو فرّحح قلوبَهم وو شرِِححَ صدووررهم؛ فالموتت قد اانقطَعَتْ أأصولَه وو االحزنن
وو االضّجیج وو االصّریخ قد ززاالت شؤنه وو قد جلس ملیک االجبرووتت علٰى سریر
االملکوتت وو جدّّدد کلّ صُنعٍ غیرمسبوقق.  ااِننّّ هذاا لَهُوَ االقولل االصّدقق وو مَن أأصدقق مِن

٢۲۶ررؤؤیا یوحنّّا االقدّّیس."

بیمناسبت نخوااهد بودد که بشاررتت تحقّّق نزوولل ااووررشلیم رراا ااینگونه نیز اازز لسانن
"اامّا ااووررشلیم آآسمانی که ددرر قطب اامکانن ااستقراارر یافته وومباررکک بشنویم، 
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قدسسااالقدااسس رربّانی که عَلََم اافرااخته جامع جمیع کماالتت وو تعالیم سابقه ااست وو اازز
آآنن گذشته مناددیی ووحدتت عالم اانسانی ااست وو عَلََم صلح عمومی وو ررووحح حیاتت
اابدیّه وو نورر کماالتت االهیّه وو فیض محیط عالم آآفرینش وو ززنیت وو آآرراایش آآفرینش وو
سبب آآسایش عالم بشر ااست.  به االوااحح مقدّّسه مرااجعت نمایید، ااشرااقاتت وو
تجلّّیّاتت وو کلماتت وو بشاررااتت وو طرااززااتت وو کتابب ااقدسس؛ مالحظه مینمایید که ااین
تعالیم االهیّه االیومم ددررمانن ددرردد عالم اانسانی ااست وو مرهم ززخم جسد اامکانی؛ ررووحح
حیاتت ااست وو سفینۀ نجاتت وو مغناطیس عزّتت اابدیّه وو قوۀّۀ نافذهه ددرر حقیقت

٢۲٧۷.(۵٨۸، صص١۱، ججمنتخباتی اازز مکاتیب) اانسانیّه"

پرددااززند وو آآنن رراا به تفصیل بیاننسپس حضرتت عبداالبهاءء به بابب ددووااززددهم یوحنّّا می
میکنند وو بین ااین بابب وو بابب بیست وو یکم ااررتباطط برقراارر کرددهه ااووررشلیم وو ززنی رراا

که آآفتابب رراا ددرر بر دداارردد حقیقت ووااحدهه دداانستهااند که همانن شریعةااللّه ااست.
 اابتداا به عالمتی عظیم ددرر آآسمانن ااشاررهه میکند که ززنی ااست که٢۲٨۸ددرر بابب ددووااززددهم

آآفتابب رراا ددرر بر دداارردد وو ماهه ززیر پاهایش وو بر سرشش تاجی اازز ددووااززددهه ستاررهه.  مقصودد
اازز ااین ززنن شریعت االهیّه ااست که بر حضرتت ررسولل ااکرمم ناززلل شد.  ددرر یکی اازز

"مراادد اازز ااین ززنن شریعةااللّه ااست که ااووررشلیم آآسمانی ااست؛ ززیراااالوااحح میفرمایند، 
به ااصطالحح کتب مقدّّسه ااووررشلیم آآسمانی کنایه اازز شریعتااللّه ااست که ددرر ااینجا

).  اازز ددوو ددوولتی که ددرر۴٠۰۶، صص٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء) تعبیر به ززنن شدهه ااست"
ظلّ ااسالمند، یعنی اایراانن وو ترکک، به شمس وو قمر تعبیر شدهه که عالمت ااین ددوو

  ددووااززددهه ستاررهه نیز عالمت ددووااززددهه اامامم ااست که مرووّجج شریعت٢۲٩۹کشورر ااست.
"ددووااززددهه ااکلیلمحمّدیه بوددند.  ددرر لوحی آآنها رراا به حواارریونن تشبیه میفرمایند، 

،٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء) االلّه نموددند"ددووااززددهه اامامند که مانند حواارریین تأیید ددین
 نیز نگاهه کنید).منتخباتی اازز مکاتیب جلد چهاررمم ١۱٨۸٣۳ / به صفحۀ ۴٠۰۶صص

ااین ززنن بارردداارر ااست وو اازز ددرردد به خودد میپیچد که، به بیانن مباررکک عالمت مشقّّاتت
عظیمه ااست تا نهایتاًً فرززندیی کامل اازز ااوو به ووجودد آآید.  اامّا ددشمنانن مترصّدند تا
فرززندشش به ددنیا آآید وو ااوو رراا بربایند وو اازز بین ببرند؛ لهذاا خدااووند ززنن رراا به بیابانن

فرماید که آآنن ززنن"بعد میفراارریی میددهد که حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحی میفرمایند، 
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فراارر به بریه کردد؛ یعنی شریعةااللّه که مسمّٰى به ااووررشلیم آآسمانی ااست اازز فلسطین به
).  مدّّتت ززمانن۴٠۰۶، صص٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء) صحراایی حجازز اانتقالل نمودد"

١۱٢۲۶٠۰ااقامت ااین ززنن، یعنی ااووررشلیم آآسمانی، یعنی شریعت االهیّه، ددرر ااین سرززمین 
سالل ااست وو سپس وولد کامل ااوو به ددنیا میآآید که ددرر ووااقع ثمرۀۀ شریعت ااسالمیه

 اازز هجرتت محمّدیی١۱٢۲۶٠۰ااست وو آآنن عباررتت اازز حضرتت ررببّ ااعلٰى ااست که ددرر سنۀ 
 ٣۳٠۰ظهورر فرمودد.

توضیحاتت وو مآخذ
.۴۴–۴١۱، صص ١۱، ججمنتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء –١۱
 ددررجج گرددید؛ سپس ددرر٢۲٣۳٣۳–٢۲٣۳١۱، صص کتابب مبین– ااین لوحح مباررکک اابتداا ددرر ٢۲

) نقل گرددیدهه وو ددرر لوحح۶٩۹–۶٧۷، صص مجموعۀ ااشرااقاتتلوحح مباررکک ااشرااقاتت (
مباررکک خطابب به شیخ محمّدتقی نجفی  نقل گرددیدهه وو ددرر اابتداایی آآنن ددرر لوحح ااخیر

ااند که قلم اازز"یا شیخ اازز هر جهتی اازز جهاتت عبادد ااعترااضاتی نموددههفرمایند: می
ذذلک نظر به ررحمت کبرٰى جواابب علٰى قدرر مرااتبتحریر آآنن ااستغفارر مینماید؛ مع

ناسس ددااددهه شد که شاید اازز نارر نفی وو اانکارر به نورر ااثباتت وو ااقراارر منوّرر گرددند؛
اانصافف کمیابب وو عدلل مفقودد.  اازز جمله ااین آآیاتت محکماتت ددرر جواابب بعضی اازز

(٩۹۶ (صصملکوتت علم االهی ظاهر وو ناززلل ..."
 نیز مرااجعه شودد.۴٠۰٢۲، صص٣۳، ججمکاتیب عبداالبهاءء– به ٣۳
مکاتیب جلد سومم ١۱٢۲۴ وو صفحۀ ۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب ١۱٨۸٣۳– به صفحۀ ۴

 نیز مرااجعه شودد.عبداالبهاءء
 نیز مرااجعه شودد.۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب ١۱٨۸۵– به صفحۀ ۵
 نیز آآمدهه١۱٨۸٣۳، صص۴، ججمنتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء– ااین تبیین ددرر ۶

 نیز مرااجعه شودد.مکاتیب عبداالبهاءء جلد سومم ۴٠۰۶ااست.  به صفحۀ 
منتخباتی جلد ااووّلل ١۱۶١۱– ااصطالحح «یوحنّّایی الهوتی» رراا میتواانید ددرر صفحۀ ٧۷

 مشاهدهه نمایید.اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء
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، کتابب ددهم، صفحۀماکرووپدیا ،(١۱٩۹٧۷۵) دداائرةةاالمعاررفف بریتانیکا– نگاهه کنید به ٨۸
؛ ستونن ددوومم.١۱٣۳٩۹
، کتابب هفدهم، صصماکرووپدیا ،(١۱٩۹٧۷۵) دداائرةةاالمعاررفف بریتانیکا– نگاهه کنید به ٩۹

، ستونن ااووّلل.٩۹۴٧۷
.٢۲۴–٢۲٣۳، صص ددززدد ددرر شب– نگاهه کنید به ١۱٠۰
– باید توجّه ددااشت که ماهه ددرر ااصطالحح کتابب مقدّّسس سی ررووزز وو مدّّتت ززمانن١۱١۱

 ررووزز ااست.  ااین ااستنتاجج به ااین صوررتت اانجامم شدهه ااست که ددرر سفر٣۳۶٠۰یک سالل 
) آآمدهه ااست: "ددرر ررووزز هفدهم، اازز ماهه ددوومم، ددرر همانن ررووزز١۱١۱، آآیۀ ٧۷تکوین (بابب 
هایی آآسمانن گشوددهه ...".  سپس ددررهایی لجّۀ عظیم شکافته شد وو ررووززننجمیع چشمه

هایی، آآمدهه ااست: "وو ررووزز هفدهم اازز ماهه هفتم کشتی بر کوهه۴بابب هشتم، آآیۀ 
، آآیۀ٧۷آآررااررااتت قراارر گرفت، وو تا ماهه ددهم آآبب ررفتهررفته کمتر شد." وو باالخرهه ددرر بابب 

اایی ساددهه،یافت."  با محاسبه ررووزز غلبه می١۱۵٠۰ آآمدهه ااست، "وو آآبب بر ززمین ٢۲۴
 ماهه ااست وو ووقتی معاددلل۵شودد که اازز هفدهم ماهه ددوومم تا هفدهم ماهه هفتم معلومم می

.(٢۲۶، صصددززدد ددرر شب ررووزز باشد، االبتّّه هر ماهه سی ررووزز محاسبه شدهه ااست (١۱۵٠۰
صصگلشن حقایق– جنابب ااررجمند همداانی ددرر ١۱٢۲ نویسد: "ددرر ااین) می١۱۶١۱ (

آآیاتت خبر وو بشاررااتت ااین ظهورر ااعظم ااست که به تارریخ مکرّرر وو مؤکّّد ااست.
میفرماید ززمانن ررفعشدنن قربانی دداائمی ااسراائیل وو خراابی وو وویراانی مقامم مقدّّسس وو
صدماتت وو مکرووهاتی که بر اایشانن منصوبب گشت هزاارر وو ددووست وو نودد ررووزز خوااهد
بودد وو نزدد موررّخین وو مطّلعین مسلّّم ااست که ددفعشدنن قربانی دداائمی ااسراائیل وو
خراابی بیتاالمقدّّسس ددرر اایّامم نبوّتت حضرتت محمّد (صص) ووااقع شد که ددیگر بعد اازز
آآنن بَنیااسراائیل هیچ نتواانستند قربانی سوختنی معمولل ددااررند وو اازز آآنن ززمانن تا طلوعع
حضرتت بهاءءااللّه وو نزوولل وو تکمیل االوااحح مهمّه وو شراایع وو ااحکامم االهیّه هزاارر وو
ددوویست وو نودد سالل بوددهه."  وو ددرر جواابب ااین ااعترااضض که، "قربانی دداائمی
بَنیااسراائیل اابتداا به ووااسطۀ طیطوسس رروومی برددااشته شد" میگوید، "ااووّالً بعد اازز

ااسراائیل چنانچه ددرر کُُتُُب تواارریخشانن مرقومم ااست تا یک ددررجه باززطیطوسس بازز بَنی
آآنن ررسوماتت قربانی رراا معمولل میددااشتند؛ وولی بعد اازز ززمانن حضرتت ررسولل تا ااین
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ظهورر مباررکک بهکلّّی آآنن ررسوماتت وو قربانی ددرر میانۀ اایشانن موقوفف شد وو صدماتت وو
مکرووهاتت بر اایشانن منصوبب گشت به ووااسطۀ ااعرااضض اازز حضرتت محمّد وو ثانیاًً ااگر
اابتداایی ااین خبر وو تارریخ رراا اازز طیطوسس بگیریم هزاارر وو ددوویست وو نودد سالل بعد اازز
خراابی طیطوسس بشاررااتت مذکوررۀۀ ددرر ااین آآیاتت مصدااقش پیداا نشد، بلکه تخمیناًً
پانصد سالل متجاووزز اازز آآنن ووعدهه گذشت وو مصدااقش ظاهر وو کامل نگشت وو ااگر به
غیر ااین ظهورر ااعظم تعبیر شودد، ااین بشاررااتت وو آآیاتت بیمصدااقق میماند وو

نمیتواانن گفت که مصدااقق نداارردد."
– جالب ااینجا ااست که ااین نبوّتت رراا ررووحانیونن یهوددیی ددررکک نکرددند وو اازز آآنن به١۱٣۳

عنواانن ووعدههاایی براایی آآیندهه ااستفاددهه کرددند.  بیانن شفاهی حضرتت عبداالبهاءء ددرر
ججااآلثارربداایع هایی) چنین ااست: "(بعد حکایت اازز خاخامم٣۳٧۷۶، صص١۱ (

اایی رراا ااظهارربَنیااسراائیل فرموددند که) ددرر ااووررشلیم هر چند ووقت ااووررااقق مقدّّسه
نمایند وو تارریخ وو موعدیی معیّن به جهت ظهورر موعودد وو نجاتت بَنیااسراائیلمی

اایم وو چونن به آآننگویند اازز آآنن ااووررااقق مقدّّسه ااستخرااجج نموددههددهند وو میاانتشارر می
اایی ددرر آآنن میااندااززند وو ووعدۀۀ ددیگر میدهند وو به ااینووعدهه وو موعد میرسند شبهه

ددااررند وو اازز حقّ ممنوعع ووطوررها ااسراائیلیانن رراا ددرر تحت ااستنباطط وو ررأأیی خودد نگاهه می
نمایند وو حالل جمیع رراا به تارریخ حضرتت دداانیالل وو سنۀ هزاارر وو سیصد وومحروومم می

سی وو پنج ووعدهه میدهند."
– ددرر ااینجا شاید ذذکر ااین نکته جالب باشد که حضرتت وولی اامرااللّه با ااستنادد به١۱۴

"جریانن ااووّلل بهفرمایند،  می١۱٩۹۴٧۷ ژژووئن ۵ااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء، ددرر تارریخ 
اایی که منشورر نقشۀ ملکوتی حضرتت عبداالبهاءء ااست ررااجعصدوورر االوااحح مهیمنه

 که فصل آآخر کتابب١۱٣۳٣۳۵شودد ... وو با تحقّّق نبوّااتت دداانیالل ررااجع به سالل می
مذکورر وو به فرموددۀۀ حضرتت عبداالبهاءء با فتح وو ظفر جهانی آآیین ااََبب جلیل مقاررنن

.(۴٠۰–٣۳٩۹، صص االلّهحصن حصین شریعت) ااست، به آآخر عهد ااووّلل منتهی گردددد"
 ررووزز١۱٣۳٣۳۵" اازز طرفف هیکل مباررکک به یکی اازز ااحبّاءء نوشته شد: ١۱٩۹۴۶ می ۴وو ددرر 

 میالددیی١۱٩۹۶٣۳رراا باید بر ااساسس تقویم شمسی محاسبه کردد ... که ما رراا به سنۀ 
ررساند.  یکی اازز نکاتت مهمّی که ااحبّاءء باید ددرریابند ااین ااست که نبوّتت مزبورر بهمی
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ووقایع ددااخل اامر مباررکک مربوطط میشودد وو نه خاررجج اازز آآنن.  ااین نبوّتت به طورر ااخصّ
به اانتشارر اامر االهی بر ووجه ااررضض ااشاررهه دداارردد؛ وو آآنن ززمانی حاصل خوااهد شد که اامر
االهی ددرر نهایت ااستحکامم وو قواامم ددرر کلّّیۀ نقاطط بکر که ددرر جهادد کبیر ااکبر ررووحانی
به ااجمالل مطرحح شدهه ااستقراارر یابد وو سایر ااهداافف جهادد مزبورر حاصل گردددد"

دداانیم که ددرر ااین سالل).  می١۱۴١۱۴، شماررۀۀ Lights of Guidance(ترجمه / 
االعدلل ااعظم نیز تشکیل شد.جهادد کبیر ااکبر ررووحانی به ااتمامم ررسید وو بیت

 کتابب مزبورر٢۲٨۸٨۸ نیز تفسیر شدهه ااست.  به صفحۀ گلشن حقایق– ااین بابب ددرر ١۱۵
مرااجعه فرمایید.

محاضرااتت جلد ددوومم ٧۷٠۰١۱– جنابب ااشرااققخاوورریی ددرر مورردد ززلزلۀ فوقق ددرر صفحۀ ١۱۶
ه.قق. ددرر شيراازز ررخخ دداادد وو جمع كثيریی١۱٢۲۶٩۹توضيح ددااددههااند كه ااين ززلزله ددرر سالل 

هالكك شدند وو خراابی بسيارر ووااقع شد؛ حتّّٰى يكی اازز برججهایی قلعۀ كريمخانن ززند كه
ددرر ووسط شهر ووااقع وو ددرر نهايت ااستحكامم وو متانت بنا شدهه ااست اازز شدّّتت ززلزله كج
شد.  شرحح ااين ززلزله ددرر كتب تواارريخ هم مسطورر ااست؛ اازز جمله ددرر مجلّّد سومم

 تأليف محمّدحسنخانن صنيعاالدّّووله مرااغه پسر حاجباالدّّووله كهمنتظم ناصرییكتابب 
ددرر آآنن ووقت ددووااززددهههزاارر نفر تلف شدند وو خراابی ززيادد شد وو ااين ززلزله ددرر شب

 ررخخ دداادد.١۱٢۲۶٩۹ ماهه ررجب سالل ٢۲۵چهاررشنبه 
؛٨۸٧۷ وو ٨۸۴ وو ۵٠۰، صص ٢۲، ججمائدۀۀ آآسمانی پیر نگاهه کنید به ٢۲۴– ددرر مورردد ١۱٧۷

Lights of؛ ١۱٢۲٣۳، صص٩۹، ججمائدهه آآسمانی؛ ۵٠۰١۱، صص٢۲، ججاامر وو خلق
Guidance ١۱٧۷١۱٣۳، شماررۀۀ.  

"نزوولل ااووررشلیم تاززهه شریعتی ااستفرمایند، – حضرتت عبداالبهاءء ددرر لوحی می١۱٨۸
مکاتیب) آآسمانی وو کافل سعاددتت عالم اانسانی وو جلوۀۀ نورراانیت عالم االهی"

 میفرمایند،نبیل قبل با).  حضرتت بهاءءااللّه نیز ددرر لوحح ٢۲۵١۱، صص٣۳، ججعبداالبهاءء
.(٢۲١۱٣۳، صص٣۳، ججااسراارر رربّانی) "اامرووزز کرسیّ ررببّ ددرر ااووررشلیم جدید بر آآبب ووااقع"

"االمدینة االمقدّّسة ااووررشلیم االجدیدةة قد نزلتوو حضرتت عبداالبهاءء نیز میفرمایند، 
، صص٣۳، ججااسراارر رربّانی که ااشاررهه به مکاشفاتت یوحنّّا ااست (من االسّماءء من عندااللّه"

.(مکاتیب جلد ددوومم ١۱٠۰٣۳، به نقل اازز صص٢۲١۱٣۳
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– ددرر مورردد نحوۀۀ تولّد حضرتت عیسی ددرر مطلب ددیگریی که ررااجع به تبیین ررموزز١۱٩۹
کتب مقدّّسه ددرر کتابب مفاووضاتت ااست سخن گفته خوااهد شد.

، کتابب ااووّلل، میگوید، "وو اابرااهیم ااسحق رراا آآوورردد وو پسرااننتواارریخ اایّامم– ددرر ٢۲٠۰
)؛ ددرر بابب ددوومم پسراانن٣۳۴، آآیۀ ١۱ااسحق عیسو وو ااسراائیل (یعقوبب) بوددند" (بابب 

بردد که یکی اازز آآنها یهودداا ااست.  یهودداا ددااررااییااسراائیل، یعنی یعقوبب، رراا نامم می
پنج پسر بودد که یکی اازز آآنها فاررصّص بودد.  فاررصص پسریی به نامم حصروونن ددااشت وو
پسر ااوو رراامم بودد وو پسر رراامم، عمینادداابب وو پسر عمینادداابب، نحشونن (ررئیس بَنییهودداا)

گوید، "وو نحشونن سلما رراا آآوورردد وو سلما بوعَز رراا آآوورردد وو بوعز عوبید رراابودد؛ سپس می
 همین بابب١۱۵).  ددرر آآیۀ ١۱٢۲ وو ١۱١۱، آآیاتت ٢۲آآوورردد وو عوبید یسّٰى رراا آآوورردد" (بابب 

میگوید که ددااوودد پسر هفتم یسٰى بودد.
 مرااجعه نمایید. ١۱۵۵٩۹، شماررۀۀ Lights of Guidance– به ٢۲١۱
– ددرر ااینجا حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ ذذلّت یهودد ددرر آآنن ززمانن ددرر اایراانن چنین٢۲٢۲

"ددرر طهراانن حقنظریی بودد کلیمی؛ تاززهه، عیالی ووجیهه گرفته بودد.  ااررااذذللمیفرمایند، 
طمعی ددرر باررۀۀ عیالل ااوو نموددهه بوددند.  لهذاا جمعیّت کرددهه پیش اامامم جمعه ررفتند وو
گفتند که عیالل حقنظر مسلمانن شدهه ااست.  رریختند ددرر خانه، ااوو رراا بیروونن کشیدند.
هرچه آآنن ززنن میگفت من یهوددیی هستم، هیچ کََس گوشش نمیدداادد.  با آآنن که حقنظر
حکیم مشهورر بودد وو محمّدشاهه به ااوو اامتیاززیی ددااددهه بودد به جهت ررووغنی که به پایی
شاهه مالیدهه بودد وو ددرردد پا رراا ساکت کرددهه بودد، لهذاا ااوو رراا اامتیازز ددااددهه بوددند، با ووجودد
ااین ذذلّت یهودد به ددررجهاایی بودد که آآنن ددختر رراا اازز خانۀ ااوو بیروونن کشیدند وو هرچه

کردد که من یهوددیی هستم گوشش نمیددااددند.  ووااقعاًً خیلی مغشوششبیچاررهه فریادد می
 وو٣۳۶٣۳ (به صفحاتت بودد، با آآنن که اامر حضرتت ررسولل ررعایت وو مرااعاتت بودد ..."

 نیز مرااجعه فرمایید.)مکاتیب عبداالبهاءء جلد سومم ٣۳۶۵
١۱٩۹٣۳۶– حضرتت وولی اامرااللّه ددرر پیشبینی ااووضاعع آآیندۀۀ جهانن ددرر سالل ٢۲٣۳

"یک ددستگاهه ااررتباطاتت وو مخابرااتت بیناالمللی به ووجودد آآید که با سرعتیفرموددند، 
حیرتتاانگیز وو نظم وو ترتیبی کامل به کارر اافتد وو جمیع کرۀۀ ززمین رراا ددرر بر گیردد وو اازز

.(١۱۶۵، صصنظم جهانی بهائی) جمیع مواانع وو قیودد ملّّی آآززاادد باشد"
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) آآیۀ مزبورر با ذذکر شماررۀۀ بابب وو آآیه٢۲ (صصگوهر یکتا– ددرر متن اانگلیسی کتابب ٢۲۴
ذذکر شدهه، اامّا ددرر ترجمۀ فاررسی به ذذکر مضمونن ااکتفا شدهه ااست.

.٢۲٣۳٩۹، صص١۱، ججااسراارر رربّانی –٢۲۵
، صص١۱ (ججااسراارر رربّانی ،(۵٩۹٠۰، صص١۱ (ججررحیق مختومم– ااین لوحح مباررکک ددرر ٢۲۶
) نقل شدهه ااست.٢۲١۱٣۳، صص٣۳/ جج٢۲۴٠۰
– براایی مالحظۀ تبیین آآیاتت ددهم تا هفتم همین بابب اازز مکاشفاتت یوحنّّا به٢۲٧۷

) مرااجعه١۱۴٢۲ (فقرۀۀ منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءء جلد ااووّلل ١۱۶١۱صفحۀ 
فرمایید.

 نیز تفسیر شدهه، اامّا تفاووتتهایی با تبیینگلشن حقایق– ااین بابب ددرر کتابب ٢۲٨۸
 کتابب مزبورر٢۲٩۹٢۲حضرتت عبداالبهاءء دداارردد.  براایی مالحظه وو مقایسه به صفحۀ 

مرااجعه فرمایید.
ااالیّامم ددرر اایراانن به عنواانن نماددیی اازز پاددشاهی مورردد ااستفاددهه– خوررشید اازز قدیم٢۲٩۹

دداانستند وو ددرر ترکیبی با شیر، قراارر گرفتنبوددهه، ززیراا آآنن رراا سلطانن آآسماننها می
خوررشید ددرر برجج ااسد رراا ااعلٰى ددررجۀ ااعتالءء آآنن به شمارر میآآووررددند وو عالمت شیر وو
خوررشید ددرر ووااقع اازز ززمانن قاجارریه ددرر اایراانن مرسومم گرددید.  براایی ااطّالعع بیشتر به

http://www.qajarpages.org/qajemblems.html) مرااجعه نمایید.  ددرر توضیحی ددیگر  
http://mysticsaint.blogspot.com/2005/11/mysterious-beauty-and-  s  ymbology-of-

sun.html)آآمدهه که ددرر اایراانن باستانن هر ززمانن که نماددیی اازز خدااووند رراا قصد ترسیم 
ددااشتند به صوررتت خوررشید مجسّم میساختند.  سپس صفحۀ گرددیی اازز طال پشت
سر پاددشاهه میکشیدند وو ااوو رراا به صوررتت خوررشید نشانن ددااددهه ززررددااشش مینامیدند وو

کلمۀ «ززررددشت» نیز اازز همین رریشه ااست.  به ااین ترتیب نماددیی اازز اایراانن گرددید.
وو اامّا ماهه به عنواانن نمادد ترکها: ددرر گزااررشی آآمدهه ااست که شهر ااستانبولل اازز اابتداا

هاللل ماهه رراا به عنواانن نمادد خودد اانتخابب کرددهه ااست:
 (http://answers.yahoo.com/question/  index?qid=20080526064144AAmxNg  2).ددوو 

رروواایت ددرر ااین خصوصص ووجودد دداارردد؛ ااووّلل آآنن که ااهالی ااین شهر (قبل اازز میالدد
مسیح) به ااحتراامم االهه ددیانا، هاللل ماهه رراا که نمادد ااوو ااست، به عنواانن نمادد شهر خودد
برگزیدند.  رروواایت ددیگر میگوید که ززمانی که ااهالی رروومم بر گُتها پیرووزز شدند،
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االبیّناتتررببّ میثاقق مرکز کالمم ددرر بشاررااتت تبیین١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

شب ااووّلل یک ماهه قمریی بودد.  به هر حالل، عالمت قمر پیش اازز میالدد حضرتت
مسیح به عنواانن نمادد ااین شهر بر پرچم آآنها نقش بست.  موقعی که ترکها ددرر سالل

 ااستانبولل رراا فتح کرددند، همانن نمادد رراا براایی خودد برگزیدند.  ددرر اافسانهها١۱۴۵٣۳
آآمدهه که عثمانن، بانی اامپرااطورریی عثمانی ددرر خواابب ددید که هاللل ماهه اازز ااین سویی
کرۀۀ ززمین تا بداانن سویی کشیدهه شدهه ااست.  آآنن رراا به فالل نیک گرفت وو هاللل ماهه رراا

به عنواانن نمادد پاددشاهی خویش برگزید. 
 آآمدهه که چونن مسلمین به قمر وو سالل(www.muslimsymbol.com)ددرر تفسیریی ددیگر 

قمریی ااعتقادد ددااررند، هاللل ماهه عالمت ااسالمم ااست وو بدین لحاظظ ددرر کشوررهایی
ااسالمی، اازز جمله ترکیه، ااستفاددهه میشودد.

– ااین بیانن مباررکک یاددآآوورر بیانن حضرتت وولی اامرااللّه ااست که ددرر توقیع چهاررمم٣۳٠۰
"شجرۀۀ ظهورر االهی که ددرر شش هزاارر سالل قبل ددرر  عهد آآددمم فرموددند که، ١۱٩۹۵٢۲می 

به ید قدررتت االهیّه ددرر ااررضض مشیّت غرسس گشته وو مرااحل مختلفه رراا پیموددهه، پس اازز
طیّ مرااحل ددیگر به ذذررووۀۀ کمالل خوااهد ررسید.  ااووّلین مرحلۀ ااین سیر وو حرکت
عظیم نشو وو نمایی تارریخی ااین شجرۀۀ االهیّه ااست که بر ااثر ااستفاضه اازز نورر وو
حرااررتت فیوضاتت متتابعۀ االهیّه ددرر عهد موسٰى وو ززررتشت وو بودداا وو مسیح وو محمّد وو
سائر اانبیایی عظامم وو ددمم شهداایی التعدّّ وو التحصٰى ااغصانن وو اافنانن وو فرووعش اامتداادد
یافته وو به برگگ وو شکوفه وو گل مزیّن وو آآررااسته گشته ااست.  مرحلۀ ثانی ااین سیر وو
حرکت حصولل ثمرۀۀ ااین شجرۀۀ الشرقیه وو الغربیه ااست که ددرر سنۀ ستّّین ددرر مدینۀ

٣۳٣۳–٣۳٢۲ (نقل ترجمه اازز صص شیراازز بر ااثر ظهورر قائم موعودد ظاهر وو آآشکارر گرددید"
.(اامرااللّه اانتشارر
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