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لوااحح موسومم به هزاارر بیتی اازز آآثارر حضرتت عبداالبهاءءاا

میثاقق االهی ددرر مسیر تارریخ.2
عالءء االدین قدسس جورراابچی  

اازز ااهم آآثارر حضرتت عبداالبهاءء ددوو لوحح مفصل وو مبسوطط ااست که به ترتیب ددرر
وو ١۱٣۳١۱۴سالهایی  (مقاررنن ١۱٣۳١۱۵  قمریی  هجریی  وو ١۱٨۸٩۹٧۷   ١۱٨۸٩۹٨۸

ددررباررۀۀ ااووفٰى،  عهد  یا  میثاقق  ددووررۀۀ  نخستین  سالهایی  ددرر  یعنی  میالددیی) 
عهد وو پیمانن حضرتت بهاءءااله وو ااهمیت وو نقش ااساسی وو حیاتی آآنن ددرر
حفظ وو حرااست آآئین بهائی وو ووحدتت وو یگانگی پیروواانن آآنن اازز آآسیب وو
گزند تشتّّت وو تفرقه وو پرااکندگی وو نیز ددرر ددفاعع اازز مقامم وو مرکزیت خودد
وو منتسبین  وو  اافنانن  وو  ااغصانن  مرجع  وو  آآیاتت  مبین  وو  جانشین  عنواانن  به 

صریح  آآیاتت  براابر  عموماًً،  بهاءء  ااقدسسااهل  قاطع کتابب   نص وو  کتابب 
 وو ددیگر آآثارر ناززله اازز قلم ااعلٰى اازز یک سو وو ددرر رردد وو اابطالل ددعاووییعهد

وو تهمتهایی اافتراا آآمیز وو ددررووغین وو گفتههایی بیپایه وو مایۀ ناقضین به
سالها وو  ناتنی  برااددرر  محمدعلی،  میرززاا  ااکبر  ناقض  سرکرددگی 
کوچکترشانن اازز سویی ددیگر وو سر اانجامم ددرر بیانن پند وو ااندررزز وو نصیحت
وو ددعوتت آآنانن به باززگشت به دداامانن آآئین یزدداانن وو ثبوتت وو ررسوخخ بر عهد
آآمد. ددرر  تحریر  ررشتۀ  به  عکّّا  ددرر  حضرتت  آآنن  اازز کلک گهربارر  پیمانن،  وو 
به آآنن  بوددنن  طوالنی  بسبب  ررووززها  آآنن  ددرر  ااحبابب  میانن  ددرر  لوحح  ددوو  ااین 

االوااحح هزاارر بیتی موسومم وو معرووفف گرددید.

صفحه  شش  وو  بیست  ددرر  نخست  بیتی  هزاارر  چهاررمملوحح  جلد  ددرر  (مندررجج 
٢۲٠۰٠۰٠۰ چاپپ آآلمانن ددرر سالل منتخباتی اازز مکاتیب حضرتت عبداالبهاءءمجموعۀ 
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وومیالددیی) محقّّق  وو  مبلّّغ  گلپایگانی  اابواالفضائل  میرززاا  اافتخارر  به   
دداانشمند وو نویسندۀۀ عالیقدرر وو پرآآووااززۀۀ بهائی وو ددرر ررووشنگریی وو پاسخ به
پرسشهایی مندررجج ددرر عریضۀ ااووست که با مطلع: «یا من ووقف حیاته

العالءء کلمة االه» ، آآغازز میگردددد وو ددرر پی آآنن چنین میآآید: 

حسب تمامم  ددقّّت  به  وو  ملحوظظ گرددید  بوددید  فرموددهه  مرقومم  آآنچه 
معانیش آآنکه  تا  حالووةة  ززااددتت  قراائت گرددید. کلّّما کرررته  االوصیت 
چونن قند مکررر مذااقق رراا پر اازز شهد وو شکر نمودد، چه که منبعث اازز

به  موقن   کل" که  بوددید  فرموددهه  مرقومم  بودد.  خوااهی  کتاببخیر 
وو ااقدسس عهد  ااینکتابب  پس  نداارردد،  منکریی  هیچ  هستند   

ااختالفاتت چیست وو اازز کجاست؟"

فی  سیل ما   هِِمنََتسلبِِا «یقولوننََ  که  ااست  ووااضح  جنابب  آآنن  نزدد 
«قولل)١۱(قُُلوبِِهِِم مجردد  به  ااست  شرطط  ااستقامت  ااین گذشته  اازز  وو   

هِِملََیع  للتََتََنََز ااستََقامواا   مث  هاال رربنََا  قالواا   نذِِیاال نگردددد، «ااننَّ  تمامم 
به )٢۲(االمالئکََةُُ» ااعتراافف  وو  ااقراارر  ووجودد  با  ااقدسس  وو کتابب  کتابب 

، مخالفت ددرر جمیع شئونن مطابق نیاید....عهد

لوحح هزاارر بیتی ددوومم، با مطلع: «اایی رربب ترٰى هجومم ااالمم وو جولتها وو غروورر
سجنک فی  االغریب  االوحید  االفرید   عبدکک  علٰى  صولتها  وو  االملل 

منتخباتی اازز(مندررجج ددرر جلد چهاررمم مجموعۀ ااالعظم»  ددرر چهل صفحه 
عبداالبهاءء حضرتت  سالل مکاتیب  ددرر  آآلمانن  چاپپ  میالددیی)٢۲٠۰٠۰٠۰،  که   ،

موضوعع  گفتارر ما ددرر ااینجاست، خطابب به میرززاا جلیل مسگر خوئی اازز
مؤمنین ااوولیۀ عهد اابهٰى وو آآنن نیز ددرر جواابب به عریضۀ ااووست ددرر ززمینۀ

عهد وو میثاقق.  

بویژهه وو  ااوو  پرسشهایی  به  پاسخ  ددرر  ااست که  همانن کسی  خوئی  جلیل  میرززاا 
لوحح  کبرٰى››،  «عصمت  متممۀااشرااقاتتموضوعع  وو  مهمه  االوااحح  اازز   
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  ددرر عکّّا اازز قلم ااعلٰى به ااعزااززشش ناززلل گرددیدههکتابب  مستطابب ااقدسس
وو مشرفف گرددیدهه  عکّّا  ددرر  بهاءءااله  حضرتت  حضورر  به  نامبرددهه  ااست.  
مورردد االطافف وو عنایاتت آآنن حضرتت ووااقع شدهه بودد. با ااین همه، پس اازز
آآوواازز وو  سردداادد  بیووفائی  ناموززوونن  نغمۀ  خوئی  جلیل  قدمم،  جمالل  صعودد 
ناخوشش پیمانن شکنی آآغازز کردد وو با میرززاا محمد علی ناقض ااکبر همرااهه
وو ددمسازز شد وو اازز ززمرۀۀ ناقضانن عهد وو پیمانن حضرتت بهاءءااله به شمارر

آآمد.

محرکک وو مشوقق وو معلّّم  نامبرددهه ددرر ااین ررهگذرر، شیخ جمالل االدّّین برووجرددیی
یا جمالل برووجرددیی معرووفف به آآقا جمالل وو ملقّّب به  "ااسم االه االجیم" وو
نخستین سالهایی  وو  اابهٰى  عهد  ددرر  بودد که  ااعلٰى،  قلم  اازز  جمالل"  "ااسمی 
ددووررۀۀ میثاقق ددرر جمع بهائیانن بویژهه ددرر اایراانن نفوذذ وو قدررتی بسزاا ددااشت وو
خودد رراا قائد وو پیشواایی ااحبابب ددرر مهد اامرااله میپندااشت وو اازز نظر علم
اازز پس  چند  سالی  وو  میاانگاشت  ددیگراانن  اازز  برتر  رراا  خویش  عرفانن  وو 
بزررگترین وو  پیمانن  وو  عهد  ناقضانن  سرآآمد  نیز  بهاءءااله  حضرتت  صعودد 
بشمارر بر  وو  بومم  آآنن  ددرر  ااکبر  ناقض  علی  محمد  میرززاا  پشتیبانن  وو  حامی 

 میالددیی) که آآثارر نقض وو١۱٨۸٩۹٩۹ هجریی قمریی (١۱٣۳١۱۶آآمد وو ددرر سالل 
آآنن سویی   اازز  ظاهر گرددید،   ررووشنی  به  عبداالبهاءء  حضرتت  با  مخالفت 
حضر تت اازز جامعۀ ااسم ااعظم طردد وو بر کنارر وو  ددرر لوحی اازز قلم میثاقق

«کفتارر» معرووفف)3(به  کفتارر››  ‹‹پیر  به  ااحبابب  میانن  ددرر  وو  موسومم   
گرددید.

اازز وو  ررااضی  خودد  اازز  وو  خوااهه  خودد  وو  مغروورر  بسیارر  آآددمی  برووجرددیی  جمالل 
خضوعع وو خشوعع وو ووااررستگی چه ددرر ااندیشه وو گفتارر وو چه ددرر ررفتارر وو
گاهی اازز ااین حاالتت کردداارر بی بهرهه وو نصیب بودد. حضرتت بهاءءااله با آآ
باررها ددرر االوااحح ناززله بگونهاایی ااوو رراا پند وو ااندررزز ددااددههااند وو نصیحت وو
«...اایی میفرمایند:  چنین  لوحی  ددرر  جمله  اازز  وو  فرموددههااند   دداللت 
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جمالل، االیومم باید به محبت وو مرحمت وو خضوعع وو خشوعع وو تقدیس وو
وو ااخالقق  وو  اافعالل  وو  ااعمالل  اازز  عبادد  اازز  ااحدیی  شوید که  ظاهر  تنزیهی 
گفتارر شما رروواائح ااعمالل وو گفتارر اامم قبل ااستشمامم ننماید... اایی جمالل،
غیب منیع ال یدررکک ینوحح وو یبکی، چه که ااستشمامم نمینماید آآنچه رراا
که االیومم محبوبست. ااهل حق باید به ااخالقق ااوو ظاهر شوند اانّّه هو ستّّارر
االعیوبب وو عّّمم االغیوبب وو غفّّارر االذّّنوبب... ااحبایی االهی ددرر هر مجمع وو
محفلی که جمع شوند باید به قسمی خضوعع وو خشوعع اازز هر یک ددرر
شهاددتت  محل آآنن  تراابب  ذذررااتت  که  شودد  ظاهر  االهی  تقدیس  وو  تسبیح 
ددهند به خلوصص آآنن جمع وو جذبۀ بیاناتت ررووحانیۀ آآنن اانفس ززکیه ذذررااتت
اانا نماید:  ذذ کر  حالل  لسانن  به  تراابب  آآنکه  نه  نماید  ااخذ  رراا  تراابب  آآنن 
اافضل منکم، چه که ددرر حمل مشقّّاتت فّّحین صابرمم وو به کل ذذیی ررووحح
ااعطایی فیض فیاضض که ددرر من ووددیعه گذااررددهه نموددهه وو مینمایم. مع همۀ
ااین مقاماتت عالیه وو ظهوررااتت التحصٰى که جمیع مایحتاجج ووجودد اازز من
ددرر خضوعع  به کمالل  وو  نمینمایم  وو  ننموددهه  فخر  ااحدیی  به  ااست،  ظاهر 
ززیر قدمم کل ساکنم.... لذاا باید کل با یکدیگر به ررفق وو مداارراا وو محبت
یا باشد  عاجز  مرااتب  بعضی  ااددررااکک  اازز  نفسی  ااگر  وو  نمایند  سلوکک 
رراا ااوو  وو  نمایند  تکلّّم  ااوو  با  شفقت  وو  لطف  به کمالل  باید  باشد  نرسیدهه 
نمایند. مشاهدهه  علویی  وو  فضلی  خودد  ددرر  آآنکه  ددوونن  من  کنند  متذکّّر 
وو به کوچک  نظر  نباید  ددیگر  ااست  فیوضاتت  بحر  اازز  ااخذ  االیومم  ااصل 
بزررگی ظرووفف باشد. یکی کفّّی ااخذ نموددهه وو ددیگریی کأسی وو همچنین

وو)۵(وو ددیگریی قدْْرریی) ۴(ددیگریی کوبی نبوددهه  پوشیدهه   حق اازز  اامریی   ...
فائز تتناهی  ال  فیوضاتت  به  نمایند  حرکت   حق ررضایی  به  ااگر  نیست، 

)۶(خوااهند شد...»

آآذذرربایجانن به  بهاءءااله  حضرتت  صعودد  اازز  پس  سالل  چهارر  برووجرددیی  جمالل 
ززمین سر  آآنن  ددرر  خودد  نایب  وو  مقامم  قائم  رراا  خوئی  جلیل  وو  شد  ررهسپارر 
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تعیین نمودد وو ااوو رراا تشویق وو تحریض کردد که با ااحبا ددرر پنهانی ددیداارر وو
گفتگو نماید وو تخم ددشمنی وو نفاقق نسبت به حضرتت عبداالبهاءء رراا ددرر
قلوبشانن بیفشاند.  جلیل خوئی ددرر ااین ررااهه بیشتر ررااغب وو کوشا گرددید
وو تهمت  اازز  اانباشته  نامههایی  ااکبر  ناقض  علی  محمد  میرززاا  هنگامیکه 
اافتراا وو ااکاذذیب وو شبهاتت بی مایه وو پایه ددرر رردد وو مخالفت با حضرتت

عبداالبهاءء به آآذذرربایجانن فرستادد.

حضرتت وولی اامرااله ددرر توقیع نوررووزز صد وو یک بدیع خطابب به ااحبایی شرقق
ددررباررۀۀ جمالل برووجرددیی، کاررهایی ااوو وو فرجامم حالل ااوو چنین میفرماید:
جحودد ناقض  وو  بپیوست  شروورر  ااهل  به  که  تبهکارر  جمالل  کفتارر،  "پیر 
(مراادد: میرززاا محمد علی ناقض ااکبر) رراا تأیید وو تشجیع وو تقویت نمودد
ذذلت به  وو  االهی گشت  غضب  وو  قهر  سیاطط   محل دداادد،  نصرتت  ووعدۀۀ  وو 

مبین بیفتادد وو به حسرتت تمامم با ددست تهی به مقر خودد ررااجع گشت."

رراا ااوو  خوئی،  جلیل  به  خطابب  بیتی  هزاارر  لوحح  ددرر  عبداالبهاءء   حضرتت  بارریی، 
پیمانن وو  عهد  به  نسبت  دداارریی  ووفا  به  میددهد،  قراارر  محبت  وو  مهر  مورردد 
االهی نصیحت وو دداللت میفرماید، به تفصیل حقیقت وو چگونگی عهد
وو میثاقق حضرتت بهاءءااله رراا بیانن مینماید وو ددالیل وو برااهین متقنه ددرر
ااثباتت ررااستی وو حقّّانیت آآنن اارراائه میددهد وو ددرر توجیه وو توضیح مقولۀ
عهد وو میثاقق بطورر عامم قلم میززند وو بر پایۀ ااعتقادد شیعیانن که معتقد به
جانشینی وو اامامت بالفصل علی اابن اابی طالب بعد اازز حضرتت محمد
هستند وو با توجه به پیشینۀ شیعی بوددنن جلیل خوئی وو ددااشتن ااین باوورر
وو عقیدتت، به عوااقب ناگواارر وو فرجامم ناهنجارر پیمانن شکنی عمر خلیفۀ
ااشاررتت مثالل،  وو  نمونه  براایی  ااسالمم،  ددووررۀۀ  ددرر  ررااشدین  خلفایی  اازز  ددوومم 

میفرماید.

پس اازز صدوورر ااین لوحح، حضرتت عبداالبهاءء ددرر ززمانی که ددرر ااررضض ااقدسس آآتش
اافرووخته حضرتت  آآنن  نزددیک  بستگانن  توسط  بویژهه  مخالفت  وو  نقض 
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شدهه بودد وو جامعۀ پیروواانن ااسم ااعظم رراا تهدید به تشتّّت وو ددوو ددستگی وو
که رراا  ووفادداارر  وو  اامین  مؤمنانن  اازز  ززررقانی  محمودد  میرززاا  مینمودد،  نفاقق 
وو ااررووپا  تبلیغی  ااسفارر  ددرر  حضرتت  آآنن  با  همرااهی  اافتخارر  به  بعد  سالها 
تارریخی سفرهایی  آآنن  خاطرااتت  چاپپ  وو  نگاررشش  به  وو  آآمد  نائل  اامریکا 
ااآلثارر»، عنواانن «بداایع  ززیر  مجلّّد  ددوو  ددرر  ززمین  مغربب  ددرر  آآمیز  موفّّقیت 
وولی حضرتت  منشیگریی  ووظیفۀ  چند  سالیانی  نیز  وو  حاصل کردد  توفیق 
مقررر وو  ااعزاامم  تبریز  بسویی  دداارر گرددید،  عهدهه  ووالیت  آآغازز  ددرر  رراا  اامرااله 
بی بخوااند  اانجامم  تا  آآغازز  اازز  خوئی  جلیل  براایی  رراا  لوحح  میفرماید که 
ددستورر ااین  حکمت  وو  بسپارردد.  ااوو  ددست  به  رراا  آآنن  سواادد  یا  ااصل  آآنکه 
وو پنداارر  لوحح  ااین  ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  چونن  ااست که  بوددهه  ااین  شاید 
گفتارر وو کردداارر ناقضانه وو ناساززگارراانۀ میرززاا محمد علی ناقض ااکبر رراا با
قلمداادد همانند  وو  مشابه  ااسالمم  ددوومم  خلیفۀ  عمر  وو کردداارر  وو گفتارر  پنداارر 
میفرماید، اازز ااینروو نخوااستند که ددرر آآنن هنگامم آآتش نقض بیشتر شعله
مخالفانن ددشمنی  وو  جامعه  ددااخل  ددرر  ناقضانن  مخالفت  براایی  وو  شودد  وورر 

ددرر خاررجج آآنن، بهانه وو ددست آآوویزیی بدست ددهند.

بارریی، جلیل خوئی اازز متن لوحح بدین گونه بتمامم وو کمالل با خبر گرددید، ااما چه
وو حکیمانه  ااندررززهایی  وو  مشفقانه  نصایح  ززیراا  فایدهه،  وو  سودد 
وو نیفتادد  مؤثر  ااوو  ددرر  االهی  پیمانن  وو  عهد  مرکز  ررووشنگر  ررااهنماییهایی 

خودد وو  غروورر  وو  نفسانی  شهوتتخوااهشهایی  وو  سو  یک  اازز  خوااهی 
وو رراا کورر  ددرروونش  ددیدۀۀ  ددیگر،  سویی  اازز  نامجویی  وو  سروورریی  وو  ررهبریی 
نابینا وو گوشش هوشش رراا کر وو ناشنواا کردد وو ددرر مردداابب خسراانن وو ززیانن
ررووحانی گراانبارر همچنانن غوطهوورر وو گرفتارر بماند وو خودد اازز مصاددیق باررزز
ترٰى «فسوفف  بیتی:  هزاارر  لوحح  پایانن  ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  بیانن 
االنّّاقضین فی خسراانن مبین»،  بشمارر آآمد، غافل اازز ااینکه به فرموددۀۀ آآنن
حضرتت: «هرگز آآفتابب عهد به قوتت ااهل مهد پوشیدهه نشودد وو ررخخ مهر
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ررنجیدهه نگردددد وو سیل فیض بهارراانن) ٨۸( خفّّاشانن )٧۷(تابانن به همساتت 
مقطوعع میثاقق  رریاضض  نسیم  وو  نشودد  مسدوودد  خاکک  مشتی  به 

(به یاددددااشتهایی "االف" ررجوعع کنید)نگردددد....». 

نگاهی به مضامین لوحح هزاارر بیتی

به مناجاتی  با  رراا  خوئی  جلیل  به  خطابب  بیتی  هزاارر  لوحح  عبداالبهاءء  حضرتت 
ززبانن عربب بدین سانن آآغازز می فرماید:

هوااله

علٰى صولتها  وو  االملل  غروورر  وو  جولتها  وو  ااالمم   هجومم  تریی   رربب اایی 
تواارردد تنظر  وو  ااالعظم  سجنک  فی  االغریب  االوحید  االفرید  عبدکک 
فوفف من کلیوفف وو تکاثف االصِِماحح وو تکاثر االسهامم وو تتابع االراالس
االنّّحیل االجسم  حولل  هالةًً  االنّّصالل  فاصبحت  ااالنحآءء.  وو  ااالررجآءء 
کالهاللل وو غََدتت تکاثر تواارردد االسیوفف االحداادد تجعله تحت االظاللل.
ااشدّّ علٰى  ااالحبآءء  قامم  االعمیآءء  االمصیبة  وو  االدّّهمآءء  االبلیة  هذهه  مع  وو 

 وو سنانن وو سیوفف ووبسهامماالجفاءء وو ددخلواا یا االهی فی میداانن االکفاحح 
ررِِماحح وو صوبواا االنِِّّبالل االٰى عبدکک ااالعزلل من االسِِالحح وو ظنّّواا یا االهی
بأننّّ هذاا هو االفََالحح وو االنَّجاحح. هیهاتت هیهاتت فسوفف یروونن اانفسهم
وو ینوحونن  وو  االعمی  غََمرااتت  وو  االشِِّّقی  حفرااتت  وو  االرددٰى  مهاوویی  فی 
نقضواا وو  االه  حرمة  هتکواا  وو  االه  جنب  فی  فرطواا  ما  علٰى  یبکونن 
مرکز شََمل  شتّّتواا  وو  فرقواا کلمةااله  وو  االه  رراایة  نکسواا  وو  االه  میثاقق 
االعهد وو نََثروواا ما نظمه ید االفضل.  اایی رربب ااتّّخذوواا میثاقک هزووااًً وو
ِِرربب اایی   . سخریاًً میثاقک  مرکز  وو  مغْْنماًً  صعوددکک  وو  ملْْعباًً  عهدکک 
ااغْْفر ذذنوبهم وو ااستر عیوبهم وو کفّّر عنهم سیئاتهم وو ااررجعهم االیک وو
ااجمعهم تحت لوآآءء میثاقک وو ااخْْلََع عنهم االقمیص االرثیث وو االبِِسهم
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ررِِددااءء االتّّقدیس اانّّک اانت االکریم االرحیم. عع عع

مضمونن  ااین مناجاتت به فاررسی ااین ااست: پرووررددگارراا، هجومم وو تاخت وو تازز
اامم وو غروورر وو خشم وو غضب ملل رراا بر ااین بندۀۀ یکه وو تنها وو بییارر وو
آآمدنن پیاپی  وو  تیرها  رریختن  فروو  وو  بینی  می  ااعظم،  سجن  ااین  ددرر  یاوورر 
نیزهه ها وو اافزوونی شمشیرها وو اانبوهی صف ها رراا اازز همه سو وو اازز همه
چونن ااوو  نزاارر  وو  ررنجورر  پیراامونن کالبد  حلقهوواارر  پیکاننها  مینگریی.  جا، 
شدهه ااوو  سایبانن  برندهه  شمشیرهایی  آآیی  فروودد  اافزوونی  وو  گرددیدهه  هاللل 
ااست. وو با همۀ ااین ررنج وو محنت وو سختی وو مصیبت، خدااوونداا، ااحبا
نیز بر بیووفائی وو جفا بپا خاسته وو با تیر وو شمشیر وو خدنگ به میداانن
جنگ وو نبردد ددرر آآمدهه وو ااین بندۀۀ بیسالحح رراا هدفف وو آآماجج ساخته وو

همچه گمانن کرددههااند که ااین کارر مایۀ ررستگارریی وو فالحح ااست.

وو گودداالل نابوددیی  وو  هالکک  مغاکک  ددرر  رراا  خودد  بزووددیی  ددرریغ که  وو  اافسوسس  اایی 
تباهه وو تیرههبختی ووگردداابب کورریی وو نابینایی بیابند وو اازز ااینکه ددرر آآستانن
وو ددرریدههااند  رراا  رربانی  حرمت  پرددۀۀ  وو  نموددههااند  وو کوتاهی  قصورر  االهی 
ووااژژگونن رراا  یزدداانی  پرچم  وو  شکستهااند  رراا  خدااووندیی  پیمانن  وو  عهد 
کرددههااند وو کلمۀ اایزددیی رراا اازز هم گسیختهااند وو آآنچه رراا که ددست فضل وو
وو به گریه  پاشانیدههااند،  هم  اازز  بودد،  پرددااخته  وو  ساخته  خداایی  عنایت 

ززاارریی نشینند.

اایی پرووررددگارر، ااینانن میثاقق تراا به مسخرهه گرفتند وو پیمانن تراا باززیچه اانگاشتند،
صعوددتت رراا غنیمت شمرددند وو مرکز عهدتت رراا رریشخند کرددند.

اایی پرووررددگارر، گناهانشانن رراا ببخشا وو عیوبشانن رراا بپوشانن وو اازز ززشتکاررییهاشانن
بگذرر وو آآنانن رراا بسویی خویش بازز گردداانن، پیرااهن پوسیدۀۀ نقض اازز تن

ها بدرر آآرر وو جامۀ پاکی وو تقدیس ددرر برکن. تویی بخشندهه وو مهربانن.

با وو  ساخته  مخاطب  رراا  خوئی  جلیل  عبداالبهاءء  حضرتت  آآنن  اازز  پس  بارریی، 
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چنین رراا  سخن  بابب  مهراانگیز  وو  ظریف  وو  ددلنشین  وو  لطیف  کلماتی 
میگشاید:

(اایی ررفیق، ااگر بداانی که به چه حبی قلم گرفته وو به تحریر ااین نمیقه
 پرددااخته، االبتّّه به مجردد مالحظه ددرر شوقق وو شعف آآئی وو ووجد وو)١۱

طربب کنی که االحمد له چنین غمخواارر غمگسارریی ددااررمم وو چنین یارر
وو گردداابب بیکراانی  مصائب  وو  بالیا  وو  ااحزاانی  چنین  ددرر  مهربانی که 
عذاابی به ااین محبت به نگاررشش جواابب نامه پرددااخته وو با یادد یارراانن
کُُل عوو تََض تعضررا اامع ةعضرم کُُل لهمدمم گشته ددرر یومی که «تََذْْه
نلک کاررٰى ووم بِِسما ه کاررٰى ووس یی االنّّاسسلََها وو تََرمح لمذذااتتِِ  ح

 پرددااخته وو)٣۳(»، ااوو به ذذکر بدیع ددووستانن سدید)٢۲(عذاابب االه شََدِِیدٌٌ
وو بخش  توفیق  وو  تأیید  مینماید که  نیازز  وو  عجز  ااحدیت  ددررگاهه  به 

عنایت فرما... (به یاددددااشتهایی "بب" رر. کک.)

موضوعاتت ددووااززددههگانه

ددرر ما  میرراانند که  سخن  مطالبی  اازز  لوحح  ددنبالۀ  ددرر  سپس  عبداالبهاءء  حضرتت 
وو لوحح  ااصل  اازز  بخشهایی  آآووررددنن  با  موضوعع  ددووااززددهه  ززیر  ااینجا 
هر پایانن  ددرر  «یاددددااشتها»  عنواانن  ززیر  ررووشنگر  وو  الززمم  توضیحاتت 

بخش، به شرحح آآنن میپرددااززیم:

 ددرر باررۀۀ ررووشنی وو ووضوحح عهد وو پیمانن ددرر ااین ظهورر وو تعیینموضوعع نخست:
پایۀ  بر  آآیاتت  مبین  وو  بهاءء  ااهل  مرجع  وو  میثاقق  ااقدسسمرکز  ووکتابب   

، اازز جمله  چنین میفرماید:کتابب عهد

ددرر ااعظم  ااین کورر  ووضوحح  به  وولی  ظاهر  اامرااله  چه  ااگر  هر کورر  ددرر 
هیچ کورریی اامر ووااضح وو عیانن نبودد... وو ددرر ااین کورر نیز هیچ اامریی به
ووضوحح وو ثبوتت وو قوتت وو عظمت عهد وو میثاقق نه. جمالل قدمم...سی
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سالل قبل اازز صعودد ددرر موااضع متعدّّددهه اازز کتابب ااقدسس... به صرااحت
الئح رراا  ددلیل  وو  ووااضح  رراا  سبیل  تلویح  وو  تأوویل  ددوونن  من  توضیح  وو 
فرموددند وو تکلیف االهی وو ددینی وو ررووحی وو ظاهریی وو باطنی کل رراا
بشریه کینوناتت  ددرر  االهیه  رروواابط  وو  ضواابط  ااین  تا  کرددند...  تعیین 
تمکّّن تامم حاصل نماید وو حصن ررززین اامرااله چونن سدّّ سدید حدید
به رراا  مبین  مبین کتابب  نتوااند.  ررخنه  وو کسی  شودد  متین  وو  حصین 
وو آآفاقق کرددند  شهرۀۀ  رراا  میثاقق  مرکز  وو  فرموددند  تعیین  تصریح  ااووضح 
اابهٰى کتابب صریح   نص وو  ااعلٰى  قلم  ااثر  به  شفاهی  بیانن  اازز  گذشته 
ووجودد با  فرموددند...   ززاائل  رراا  محتمله  شبهاتت  جمیع  وو  ناززلل  عهد 
با مهتریی،  ااووهامم   وو  نموددند  سروورریی  هوسس  محدوودد  معدووددیی   ااین، 

 نفوذذ ددرر)٢۲(تاجج برتریی جویند وو به قوتی چونن بعوضض) ١۱(کالهه تتریی
منسی رراا  میثاقق  مرکز  پویند که  ستمگریی  ررااهه   وو  خوااهند  )٣۳(میثاقق 

هیهاتت، ااشرااقق.  محیط  اازز  خاررجج  رراا  عهد  دداایرۀۀ  قطب  وو  آآفاقق کنند 
، هرگز آآفتابب عهد به قوتت ااهل مهد پوشیدهه نشودد وو ررخخ)۴(هیهاتت 

مهر تابانن به همساتت خفّّاشانن ررنجیدهه نگردددد وو سیل فیض بهارراانن به
نگردددد... مقطوعع  میثاقق  رریاضض  نسیم  وو  نشودد  مسدوودد  خاکک  مشتی 

(به یاددددااشتهایی موضوعع نخست رر. کک.)

 ددرر باررۀۀ آآیاتت وو تصریحاتت وو ااشاررااتت حضرتت بهاءءااله ددرر کتبموضوعع ددوومم:
وو آآثارر ناززله ددرر ززمینۀ عهد وو پیمانن وو تعیین حضرتت عبداالبهاءء به عنواانن

مرکز میثاقق وو مرجع ااهل بهاءء وو مبین آآیاتت، اازز جمله چنین میفرماید:

میگوید ااست، که  میزاانن  آآیاتتااله  میگویند:  االهی.....  ااحبایی  اایی 
تعیین مخصوصص  منصوصص  مبین  آآیاتت  ااین  براایی  اازز  لکن  نیست؟ 
وو ددخل  عوضی  طالب  جاهل  یا  وو  مبغضی   مغل هر  آآنکه  نه  شدهه، 
اایی نماید...  معنی  خودد  هواایی  به  وو  نماید   هآآیاتتاال ددرر  تصرفف 
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ااحبابب، شما رراا به خداا قسم، تبسم نمائید، «ااذذاا غیض بحر االوصالل
االذیی االه  ااررااددهه  من  االی  توجهواا  االمآلل،  فی  االمبدأأ  قضی کتابب  وو 

،  منسوخخ گشت وو "حسبنا کتابب)١۱(اانشعب من هذاا ااالصل االقدیم»
ااذذاا ااالنشاءء،  ااهل  «یا  منصوصۀ  آآیۀ  وو  شد  مثبوتت  عمر(االف)  االه" 
ااألخفٰى ااألقصٰى  االمقصد  قصدتت  وو  االثّّناءء  اایک  عن  االوررقاءء  طاررتت 
هذاا من  االمنشعب  االفرعع  االٰى  االکتابب  من  عرفتموهه  ال  ما  أأررجعواا 

االقویم» مهمولل)2(ااألصل  عمرووبن)3(،  ددسیسۀ  وو  شد  فرااموشش  وو   
عاصص که قرآآنن سر نیزهه کردد وو ندعوکم االٰى کتابب االه گفت، مقبولل
وو اافنانن  وو  ااغصانن  باید  آآنکه  االه  «ووصیت  وو  شد(بب).  وومعمولل 

، اازز لوحح قلوبب محو)4(منتسبین طرااًً به غصن ااعظم ناظر باشند...»
ااالحبارر کعب  رروواایاتت  وو  غصنی)5(شد  «یا  شد...  ااقطارر  مشهورر   

ااالعظم... اانّّا جعلناکک حرززااًً للعالمین وو حفظاًً لمن فی االسموااتت وو
بأنن االه  نسألل  االخبیر.   االفردد   باله  آآمن  لمن  حصناًً  وو  ااالررضین 
یحفظهم بک وو یغنیهم بک وو یرززقهم بک وو یلهمک ما یکونن مطلع
االفضل مشرقق  وو  االعالم  فی  لمن  االکرمم  بحر  وو  ااالنشاءء  الهل  االغنٰى 
علی ااالمم...  وو نسأله أأنن یسقی بک ااألررضض وو ما علیها لتََنبت منها
کََال االحکمة وو االبیانن وو سنبالتت االعلم وو االعرفانن....»(جج)، اازز اافکارر

 وورردد ززبانن حاضر وو غائب)6(ززاائل شد وو حکایاتت وو قصص مؤتفکه
گرددید وو اامثالل ااین بسیارر...

توضیح آآنکه:

خلفایی اازز  خلیفه  ددوومین  وو  ااسالمم  پیامبر  صحابۀ  اازز  خطابب  اابن  عمر   – االف 
سالل  اازز  ااست  تا ١۱٣۳ررااشدین  قق.  هـ.   ٢۲٣۳) قق.  هـ.  تا ۶٣۳۴   ۶۴۴

ددخترشش وو  آآوورردد  ااسالمم  هجرتت  اازز  پیش  پنجم  سالل  ددرر  عمر  میالددیی). 
حفصه رراا به همسریی ررسولل ااکرمم ددرر آآوورردد. ااوو نخستین کسی ااست که ددرر
رراا ااوو  ااسالمم  پیامبر  وو  شد  خوااندهه  االمؤمنین»  «اامیر  به  مسلمانانن  میانن 
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ددااددهه لقب  «فاررووقق»  ددااووررییااشش،  وو  قضاووتت  ددررستی  وو  ررااستی  بخاطر 
یعنی کسیکه جداا کند حق رراا اازز باطل. عمر شخصی مدبر وو با هوشش وو
االمالل بیت  وو  اایجادد گرددید  هجریی  تارریخ  خالفتش  ززمانن  ددرر  وو  بودد  ددلیر 
فتح مسلمانانن  بدست  شامم  وو  مصر  وو  اایراانن  وو  عرااقق  وو  شد  نهاددهه  بنیادد 

سالل  ددرر  عمر  (٢۲٣۳گرددید.  قق.  هـ.  برددۀۀ۶۴۴  یک  بدست  میالددیی)   
اایراانی بنامم فیرووزز معرووفف به اابو لؤلؤ به قتل ررسید. شیعیانن میگویند که
ااست: «حسبنا خطابب گفته  اابن  عمر  ااسالمم،  پیامبر  ددررگذشت  اازز  پس 

کتابب االه» یعنی، کتابب قرآآنن ما رراا کفایت وو بسندهه ااست.

حضرتت بهاءءااله ددرر یکی اازز االوااحح ددرر باررۀۀ چگونگی ااعطایی لقب ‹‹فاررووقق››
به عمر اازز سویی ررسولل ااکرمم چنین میفرماید:

ما بین یکی اازز یهودد وو صحابه نزااعع ووااقع شد. یهوددیی به محاکمۀ 
ااصراارر به  مایل.  ااشرفف  بن  کعب  به  مسلم  وو  نمودد  ااقبالل  حضرتت 
... بعد یهوددیی خدمت حضرتت حاضر شدند وو صدرر االحکم للیهوددیی
خطابب. بن  عمر  نزدد  میرروویم  نمودد که  مذکورر  نموددهه  ااعرااضض  مسلم 
أأننْْ االی   بِِرااص أأننِِ  عمر:  فقالل  نموددند.  ذذکر  رراا  تفصیل  حضورر  اازز  بعد 
أأتیک. ددخل االبیت وو ااخذ االسیف وو ررجع وو ضربب عنُُقََه وو قالل: هذاا
اههمس االرسولل  بلغ  فلما  ررسوللااله.  به  حکم  بما   ضضری  مل  نم  جزااءء

ااقتدااررااتت(مجموعۀ بالفاررووققِِ وو من ذذلک االیومم لقِِّّب بهذاا ااالسم... " 
)122  وو121 صفحۀ

اازز عمرووعاصص  یا  عاصص  بن  عمروو   - عاصص...»  بن  عمروو  «ددسیسۀ   - بب 
ددرر بودد که  ااوو  هم  وو  بودد  ااسالمم  معرووفف  سردداارراانن  اازز  وو  پیغمبر  صحابۀ 
پیشنهادد به  معاوویه،  وو  طالب  اابی  اابن  علی  بین  «صفِِّّین»  جنگ 
نتیجه ددرر  وو  اافرااشتند  نیزهه  سر  بر  قرآآنن  معاوویه  سپاهیانن  ددغلباززاانهااشش، 
ررفع براایی  وو  برددااشتند  جنگ  اازز  ددست  طالب  اابی  اابن  علی  سپاهیانن 
ااختالفف وو مناززعت به حکمیت تن ددرر ددااددند که سر اانجامم بازز به شیوۀۀ
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اابی اابن  علی  ززیانن  به  حکمیت  موضوعع  عاصص  بن  عمروو  فریبکارراانۀ 
عمروو که  نماند  ناگفته  گرددید.  منجر  معاوویه  خالفت  وو  سودد  وو  طالب 

عاصص ددرر نزدد شیعیانن مثل باررزز مکر وو فریب وو نیرنگ بشمارر میآآید.

جج -  "یا غصنی ااالعظم..." - لوحی ااست اازز قلم حضرتت بهاءء االه به ااعزاازز
حضرتت عبداالبهاءء. مضمونن بیانن به فاررسی ااین ااست: اایی غصن ااعظم
من، ما تراا پناهگاهی براایی آآددمیانن وو حافظ وو نگاهبانی براایی ااهل ززمین
وو یکتا  خدااووند  به  مؤمنانن  بجهت  ااستواارریی  وو  محکم  ددژژ  وو  آآسمانن  وو 
گاهه، مقررر ددااشتهاایم. اازز خداا میخوااهیم که بوااسطۀ تو آآنانن رراا حفظ وو آآ
نگاهداارریی فرماید وو غنی وو بینیازز ساززدد وو ررززقق وو ررووززیی ددهد وو نیز تراا
ددرریایی وو  بینیاززیی  وو  غنا  مطلع  جهانیانن  براایی  آآنچه که  به  ساززدد  ملهم 
مسئلت ااوو  اازز  وو  باشد.   عنایتش  وو  فضل  مشرقق  وو  کرمم  وو  بخشش 
گیاهه تا  نماید  آآبیارریی  وو  سقایه  رراا  ددلها  ززمین  تو  بوااسطۀ  که  مینمائیم 

حکمت وو بیانن وو خوشههایی علم وو عرفانن اازز آآنن ررووییدهه شودد.

ناگفته نماند که حضرتت بهاءءااله ددرر لوحی به ااعزاازز حاجی اابرااهیم خلیل
قزووینی وو ددرر پاسخ به پرسشهایی ااوو، اازز جمله ددررباررۀۀ فرززنداانشانن وو بویژهه

ددررباررۀۀ یکی اازز آآنانن وو خصوصیاتت وو وویژگیهایی ااوو چنین میفرمایند:

...فاعلم باننّّ اابنائی أأنن یتّّبعونن ااحکاممااله وو ال یتجاووززوونن عما حدّّدد
فی االبیانن کتاببااله االمهیمن االقیومم وو یأمروونن اانفسهم وو اانفس االعبادد
بالمعرووفف وو ینهونن عن االمنکر وو یشهدوونن بما شهد االه فی محکم
فیه االذیی  یومم  فی  یظهرههااله  بمن  یؤمنونن  وو  االمحتومم  االمبرمم  آآیاته 
رربهم االه  علی   کل فیه  وو  ااآلخرین  وو  ااالوولین   ززمن یحصٰى 
یعرضونن ... ااذذااًً فاعلمواا بانّّهم ااووررااقق االشّّجرةة االتّّوحید وو ااثماررهه وو بهم
وو بالفطرةة  یظهر  منهم  االذیی  وو  االغمامم...  ترتفع  وو  االسحابب  تمطر 
یجریی االه من لسانه آآیاتت قدررته وو هو ممن ااختصه االه علٰى اامرهه...
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)68    وو67 ،66 صفحاتت ااوولل، جلد ،آآسمانی مائدۀۀ( 

اازز که  آآناننااند  من  پسراانن  ...بداانکه،  ااست:  ااین  فاررسی  به  گفتارر  مضمونن 
وو نگهبانن  خدااووند  ددرر کتابب  آآنچه که  اازز  وو  نمایند  پیروویی  االهی  ااحکامم 

، ووضع وو مقررر گرددیدهه پا فرااتر نگذااررند وو خودد ووکتابب بیاننپایندهه یعنی 
ددیگراانن رراا به کاررهایی نیک وو پسندیدهه فرمانن ددهند وو اازز کاررهایی ززشت
وو ثابت  وو  ووااضح  آآیاتت  ددرر  خدااووند  آآنچه  به  وو  ددااررند  بازز  ناپسندیدهه  وو 
ررووززیی که ددرر  یظهرههااله  من  به  وو  ددهند  ددااددهه، گوااهی  ااستوااررشش گوااهی 
همۀ ززمانن ها اازز آآغازز تا اانجامم ددرر آآنن شمرددهه گردددد، مؤمن شوند، همانن
ررووززیی که ددرر آآنن همۀ مرددمانن اازز خدااووندگارر جهانن رروویی بر میگردداانند...
بوااسطۀ وو  خدااووندند  یگانگی  ددررخت  بارر  وو  برگگ  آآنانن  بداانید که  پس 
رروویی اازز  آآنانن  اازز  یکی  وو  رروودد...  باال  آآسمانن  ددرر  اابر  وو  ببارردد  بارراانن  آآنانن 
بیانن رراا  قدررتش  آآیاتت  ااوو  ززبانن  اازز  خدااووند  وو  میشودد  ظاهر  فطرتت 
(به  – ااست.  برگزیدهه  اامرشش  براایی  خدااووند  که  ااووست  وو  میفرماید 

یاددددااشتهایی موضوعع ددوومم رر. کک.)

سومم: نص موضوعع  براابر  عبداالبهاءء  حضرتت  ااینکه  باررۀۀ  ددرر  ااقدسس  ووکتابب   
 جمالل قدمم، مرجع ااهل بهاءء وو مبین کتابب ااست وو اازز ااین ررووکتابب عهد

ااختیاررااتت وو  ووظایف  اازز  آآثارر  وو  االوااحح  ااعتبارر  وو  صحت  ددرر  نظر  ااظهارر 
ااووست، اازز جمله چنین میفرماید: 

به نص جلیل، ااین عبد مبین کتابب مبین ااست وو آآثارر آآنچه ددرر تحت
آآنن ااعلٰى،  قلم  ااثر  به  مگر  نیست  ااعتمادد  شایانن  نه  عبد  ااین  تصدیق 
نیز باید نهایت ددقّّت وو فحص ددقیق شودد که نقطهاایی تزیید وو تنقیص

تصحیف فََاقْْبلوهه)١۱(وو  قضیۀ  نگردددد،  فََاقْْتلوهه)٢۲(  تصحیف،  به   )٣۳(
 اامرنامهاایی به)۴(شد، اازز خاطر نروودد. پاددشاهه شامم نورراالدّّین سلجوقی

 نگاشت عباررتش ااین: ااذذاا ووصلکم اامریی هذاا، فاحصواا کل)۵(حلََب
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االیهودد فی حلب، یعنی جمیع یهودد حلب رراا بشماررید. کاتب بعد اازز
تمهیر)۶(توقیع وو  اازز)٧۷(  نقطهاایی  مگسی  نمودد،  غفلت  فرمانن،   

«ااحصواا») ٨۸(فََضالتت حایی  «ااخصواا»)٩۹(باالیی  گذااشت،   )١۱٠۰(
شد. به وورروودد فرمانن، جمیع یهودد مظلومم رراا جمع نموددهه بالیی عظیمی
بر آآنن بیچاررگانن وواارردد آآووررددند. چونن کیفیت منتشر وو مسموعع پاددشاهه
گشت، بسیارر برآآشفت وو ددشنامم گفت وو اازز غضب براافرووخت وو کاتب
مشهودد معلومم گشت،  مسئله  حقیقت  چونن  ساخت.  عتابب  مورردد  رراا 

تحریف وو  تصحیف  ااین  که  ذذبابۀ)١۱١۱(شد  یک  رراا  ضعیف)١۱٢۲(   
نموددهه. مالحظه فرمائید تصحیف وو تزیید نقطهاایی چه ظلم عظیم وو
جمیع االخصوصص  علی  قیاسس کنید،  ااین  اازز  نمودد.  پا  بر  شدید  فسادد 

ااماناتت وو ااووررااقق ااین عبد رراا متزلزلین غصب وو ضبط نموددند...
(به یاددددااشتهایی موضوعع سومم رر. کک.)

 ددررباررۀۀ ددوو جانطه یا چنته محتویی ااووررااقق وو مهرها که حضرتتموضوعع چهاررمم:
حضرتت به  ززندگانی،  پایانن  ررووززهایی  ددرر  وو  صعودد  اازز  پیش  بهاءءااله 

عبداالبهاءء سپرددهه بوددند، اازز جمله چنین میفرماید: 

جمالل قدمم... ددرر اایامم ااخیرهه ووقتی که ددرر فرااشش تشریف ددااشتند، ااین
ررووززیی بوددمم...  ااقدسس  ساحت  ددرر  ررووزز  وو  شب  وو  ررفت  قصر  به  عبد 
وو طپش  چنانن  فرمایش  ااین  اازز  کن.  جمع  رراا  من  ااووررااقق  فرموددند: 
قطعی اامر  مکررر  نتواانم.  شرحح  حاصل گشت که  قلب  ددرر  ااضطراابی 
به مباشرتت  ددست  وو  ددلل  ااررتعاشش  با کمالل  ااطاعت  محض  فرموددند، 

جانطۀ ددوو  وو  نموددمم  ااووررااقق  ووقت)١۱(جمع  ددرر  که  بودد  بزررگگ  بسیارر   
یتعلّّق ما  وو  ااووررااقق  جمیع  عکّّا  به  مرااجعت  وو  قصر  به  برددنن  تشریف 
محبوبب آآفاقق ددرر آآنن ددوو جانطه گذااشته میشد... بارریی، جمیع ااووررااقق

مقدّّسس مهرهایی  سجعهایی  وو  خوااتم  وو  ااماناتت  ددوو)٢۲(وو  آآنن  ددرر  رراا   
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جانطه گذااشته بستیم. فرموددند: تعلّّق به تو دداارردد. بعد ررززیۀ کبرٰى ررخخ
مالءء ززجاجۀ  ددرر  وو  نمودد  صعودد  ااددنی  مالءء  اازز  هدٰى  سرااجج  نمودد... 
ااعلٰى بر اافرووخت... چونن خوااستیم جسد مطهر رراا غسل وو آآبب پاکک
اازز یکی  نمائیم،  معطر  بلّّورر  چونن  تن  آآنن  نفحاتت  به  رراا  طهورر  ماءء  وو 
میرززاا بدهم  بدهید  رراا  جانطه  ددوو  ااین  عبد گفت:  ااین  به  فتورر  ااهل 

 به غرفۀ خویش بردد وو محافظه نماید، ززیراا ددرر ااینجا آآبب)٣۳(بدیعااله
موجج خوااهد ززدد. ااین عبد اازز شدّّتت صدمۀ کبرٰى وو قوتت ررززیۀ عظمٰى
ظلم چنین  گمانن  ووجه  هیچ  به  وو  گشته  فانی  وو  محو  وو  مدهوشش 
یومم چونن  نموددمم...  تسلیم  بتمامه  رراا  جانطه  ددوو  آآنن  لهذاا  نمیگشت. 

تالووتت  ووفاققکتابب عهدتاسع  ااهل  مذااقق  ددرر  میثاقق  معانی  وو   گشت 
بعضی وو  گشتند  مستبشر  وو  مسروورر  حزبی  بخشید،  شهد  حالووتت 
وو ظاهر گشت  ااحبا  ووجوهه  ددرر  بشاررتت کبرٰى  آآثارر  متحسر.  وو  مغمومم 
غبارر کدووررتت عظمٰى ددرر بشرۀۀ ااهل هوٰى نمودداارر گرددید به قسمی که
نقض گذااشته ااساسس  یومم  همانن  اازز  وو  شدند  ملتفت  حاضرین  جمیع 
قلوبب وو  اافرووخت  بر  فسادد  آآتش  آآمد،  موجج  به  ووهم  ددرریایی  وو  شد 
مخلصین بسوخت، ررووزز به ررووزز ااین آآتش شعله وورر گشت وو ااین غبارر
بلندتر شد. تا یکی اازز حضرااتت اافنانن توقیعی جدید ددااشت وو ااستدعا
نمودد که فوقق توقیعش به خاتم مباررکک مزین گردددد، ذذکر شد که یک
ددرر نمایم.  مزین  رراا  توقیع  ااین  تا  بدهید  مباررکک  خاتمهایی  اازز  خاتم 
جمیع شد که  ندااررمم! گفته  مباررکک  خاتمهایی  اازز  خبریی  جواابب گفتند 
خاتمهایی مقدّّسس ددرر جانطه وو ددرر گنجۀ مباررکک بودد وو جانطه رراا من
تسلیم شما نموددمم، گفت: من ندیدمم وو نمیداانم! اازز ااین جواابب قسم
به ررووحح صواابب چنانن ااررتعاشی ددرر بدنن حاصل شد که ووصف نتواانم،
فتنۀ چه  ااین  که  شدمم  ناالنن  وو  گریانن  وو  ماندمم  گردداانن  سر  وو  حیراانن 

یاددددااشتهایی(بهعظمٰى بودد وو چه ظلمت ددهماءء که ظاهر گشت...
موضوعع چهاررمم رر. کک.)
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 ددرر باررۀۀ ااین که حضرتت عبداالبهاءء ددرر توجیه وو توضیح شأنن ووموضوعع پنجم:
ذذررۀۀ وو  نابودد  وو  محو  وو  میخوااند  بهاءء  عبد  عبد  رراا  خویش  خودد،  مقامم 

مفقودد ددرر آآستانن جمالل اابهٰى میشناسد، اازز جمله چنین میفرماید:

ددرر سنۀ صعودد، به عرااقق مکتوبی ااررسالل گشت که مضمونش به ااین
مشحونن عتبته)١۱(معانی  فی  االعبوددیة  أأننّّ  ااعلم  االسامیة)٢۲(:  هی)٣۳(   
 االجلیل وو بها اافتخر بین االمأل االعالین.)۵( وو ااکلیلی)۴(تاجی االوهاجج

وو همچنین صفحهاایی مرقومم گشت که اازز عنواانن تا ختامم عبداالبهاءء بودد
ااسمی أأننّّ  ااعلم  فنا:  وو  فقر  بر  ددااله  تت  عبارراا  ااین  اازز  مضمونش  وو 
عبداالبهاءء وو لقبی عبداالبهاءء وو نعتی عبداالبهاءء وو کینونتی عبداالبهاءء وو
سدررتی وو  عبداالبهاءء  ااالقصٰى(االف)  مسجدیی  وو  عبداالبهاءء  ذذااتیتی 
اامثالل وو  عبداالبهاءء(جج)  االمأووٰى  جنّّتی  وو  عبداالبهاءء  االمنتهٰى(بب) 

ذذلک االی ااالنتهاءء...

محمدعلی آآقا  جنابب  به  قبل  سنۀ  چهارر  سه  که  مکتوبی  همچنین  وو 
ااست: ااین  صوررتش  گرددید،  مرقومم   االغیب(دد)  ررجالل  به  االمشهورر 
هوااالبهٰى، اایی طالب صاددقق وو حبیب مواافق، آآنچه مرقومم نموددهه بوددیی
مالحظه گشت وو به منتهایی ددقّّت تالووتت گرددید. االیومم تکلیف کل ااین
ااست که آآنچه اازز قلم ااعلٰى ناززلل آآنن رراا ااتّّباعع نمایند وو آآنچه بیانن صریح
وو ننمایند  تفسیر  وو  تأوویل  اابدااًً  کنند،   ااعتقادد  ااست  عبد  ااین  ووااضح 
تلویح نداانند. قسم به مربی غیب وو شهودد هر نفسی تصورریی نماید وو

تخطریی ااررتیابب )6(یا  علّّت  وو  ااوو گردددد  ااحتجابب  سبب  شودد.)7(کند   
ااین  ااست ااعتقادد صمیمی حقیقی صریحی بدیهی ااهل ملکوتت اابهٰى
شموسس وو  ااوولیه  نقاطط  که  کلّّیه  ظهوررااتت  که  ااعلٰى  جبرووتت  سکّّانن  وو 
وو ااعظم  ظهورر  به  منتهی  هستند،  ررحمانیه  فیوضاتت  مباددیی  وو  حقیقیه 
جمالل قدمم ررووحی ألقداامم ااحبائه االفداا شد. تا قبل اازز موعد مذکورر ددرر

سنه االف  یعنی  شوند،)8(کتاببااله  موجودد  مقدّّسه که  نفوسس  جمیع   
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ااررقّّاءء)9(ااددالءء وو  عبادد  وو  ددرر)10(   مباررکند کل جمالل  آآستانن  تراابب  بل   
سرجج بمنزلۀ  حقیقی  آآفتابب  آآنن  مستضیئه)11(نزدد  نجومم)12(  وو   

حقیقت)13(مستنیرهه شمس  آآنن  ااشعۀ  اازز  شعاعی  به  که  هستند   
چه االه  سبحانن  یعملونن.  بامرهه   کل وو   هل  عبادد  کل گشتند  مستفیض 
نسبت ااست بین تراابب وو رربب ااالرربابب وو چه مشابهت ااست بین ذذررهه وو
آآفتابب جهانتابب. وو ااما ااین عبد مقامش عبد عبداالبهاست وو ذذررههاایی اازز
ددرر وو  نابوددمم  وو  محو  ااحبایش  ساحت  ددرر  اابهٰى،  جمالل  آآستانن  خاکک 
ااحباءء یا  ذذلک،  ددوونن  عن  أأستغفرااله  بیووجودد  تراابب  بندگانش  آآستانن 
االه. وولی ااین مطلب رراا به کمالل محبت وو ررأأفت تفهیم کل نمائید نه به

عنف وو ززجر که سبب ااختالفف شودد. عبداالبهاءء عع.

مالحظه بفرمائید که ااین عبد ددرر چه مقامم قائم وو ددرر چه فکر وو ااندیشه
ااضعف چونن  اابهٰى  ملکوتت  تأیید  قوتت  با  متالطم،  بحورر  مستغرقق  وو 
چونن اابهٰى  جمالل  نصرتت  قوتت  ظهورر  با  وو  نابودد  وو  محو  وو  فانی  ناسس 

ووجودد صقع  ددرر  عبادد  فتورر)14(ااحقر  ااهل  ااین  ووجودد  با  مشهودد،   )15(
چه قدرر مفتریی وو جسورر که اانتشارر میددهند ااین عبد نعوذذ باله مقامی
فتورر  گراانن ااهل  بر  قضیه  ااین  وو  نموددهه  ااددعا  اابهٰى  جمالل  مقامم  فوقق 

آآمدهه!..

ددرر فنا  وو  محویت  کمالل  ددرر  عظمٰى  عبوددیت  ااین  با  عبد  ااین  بارریی، 
آآستانن ااقدسس قائم وو چونن ذذررۀۀ مفقودد وو معدوومم وو نابودد ددرر مقامم بندگی
ثابت وو ررااسخ وو دداائم، هیچ ااسمی نخوااستم وو خویش رراا به هیچ لقبی
نه نخوااندمم،  ملهم  رراا  خویش  حتّّی  ننموددمم  ووحی  ااددعایی  وو  نیاررااستم 
مستضیءء دداانستم وو نه مستنیر، نه مستشرقق نه مستبرقق، ددرر جمیع ااحیانن
خودد رراا عباسس نامیدمم وو ددرر بین ناسس خودد رراا به ااین ااسم شهیر نموددمم،

بحت فنایی  وو  صرفف  اانعداامم  عبد  ااین  آآررززوویی  منتهایی  ااست )16(بلکه 
که بینامم وو گمنامم شومم وو بیااثر وو بینشانن گرددمم تا به حقیقت عبوددیت
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که عدمم بحت وو فنایی صرفف ااست متحقّّق شومم....

توضیح آآنکه:

االف - مسجدیی ااالقصٰى، عبداالبهاءء = یعنی: قبله گاهه من بندگی وو عبوددیت
ااقصٰى جامع  یا  ااقصٰى  مسجد  آآنکه  توضیح  ااست.  بهاءءااله  حضرتت 
مسجدیی ااست بزررگگ ددرر شهر بیتاالمقدسس یا قدسس شریف یا ااووررشلیم
که ددرر نیمۀ ددوومم قرنن ااوولل هجریی (نیمۀ ددوومم قرنن هفتم میالددیی) ددرر ززمانن
محل ددرر  ااُُمویی  سلسلۀ  اازز  خلیفه  پنجمین  مروواانن  اابن  االملک  عبد  اامیر 
سلیمانن وو  آآغازز  آآنراا  بنایی  نبی  ددااوودد  سلیمانن، که  هیکل  یا  معبد  وویراانۀ 
نبی آآنراا تکمیل وو به ااتمامم ررسانید، ساخته شد. معبد سلیمانن ددرر طولل
تارریخ چند بارر وویراانن وو ددووباررهه بنا گرددید وو «ددیواارر ندبه» ددرر کنارر مسجد
یعنی سلیمانن  معبد  ااست.  معبد  آآنن  بقایایی  اازز  حاضر  حالل  ددرر  ااقصٰى 
پیغمبر ززمانن  ددرر  شودد  ساخته  آآنکه  اازز  پیش  ااقصٰى  مسجد  سابق  محل 
ااسالمم قبلۀ ااوولل مسلمانانن تعیین شد وو چندیی بعد هنگامم نمازز، بر طبق

 اازز سوررۀۀ بقرهه، ررسولل ااکرمم اازز سویی خدااووند مأمورر به١۱۴۴آآیۀ شماررۀۀ  
تغییر آآنن اازز مسجد ااقصٰى به مسجد االحراامم یا خانۀ کعبه گرددید. اافزوونن بر
معرااجج شب  ددرر  خدااووند  إإسرااءء،  سوررۀۀ  اازز  یک  شماررۀۀ  آآیۀ  طبق  بر  ااین، 
پیامبر ااسالمم رراا اازز مسجد حراامم یعنی کعبه ددرر مکّّه بسویی مسجد ااقصٰى

ددرر بیت االمقدسس سیر دداادد وو اازز آآنجا بسویی آآسمانن رروواانه ساخت.

ااووجج وو  شناسائی  مرحلۀ  آآخرین  یعنی:   = عبداالبهاءء  االمنتهٰى،  سدررتی   - بب 
عرفانن من بندگی حضرتت بهاءء االه ااست.

شماررۀۀ  آآیاتت  طبق  بر  مسلمانانن  ااعتقادد    به  آآنکه:  تا ٧۷توضیح  سوررۀۀ١۱۵  ددرر   
نجم هنگامیکه پیامبر ااسالمم به معرااجج ررفت سر اانجامم به سدررۀۀ منتهٰى
(آآخرین ددررخت) ووااقع ددرر باالترین نقطۀ جنّّت ددرر آآمد که آآنن سویی آآنن
بشر وو مالئکۀ آآسمانن نتواانند فرااتر قدمم گذااررند. (ددررخت سدرر یا سدررهه
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ددررختی ااست اازز تیرۀۀ مخرووطیانن که شباهت ززیاددیی با کاجج دداارردد وولی اازز
کاجج بسیارر تنومندتر وو بلندتر می شودد وو تا بیش اازز سه هزاارر سالل عمر

)فرهنگ فاررسی معینمی کند. (

عرفانن ااست که  االهی  ظهورر  مظهر  بیشتر  منتهی  سدررۀۀ  اازز  مراادد  بهائی  آآثارر  ددرر 
خدااووند تنها وو فقط به شناسائی وو عرفانن ااوو اامکانن پذیر وو میسر ااست.

جج - جنّّتی االمأوویی، عبداالبهاءء = یعنی: بهشت موعودد وو منزلل وو آآرراامگه من
آآیۀ براابر  آآنکه:  توضیح  ااست.  االه  بهاءء  حضرتت  عبوددیت  وو  بندگی 

منتهی١۱۵شماررۀۀ  سدررۀۀ  ددرر کنارر  االمأوویی»  «جنّّة  قرآآنن  ددرر  نجم  سوررۀۀ   
ااست که پیامبر ااسالمم بهنگامم معرااجج بسویی آآسمانن بداانجا ررسید.

عرفف ددرر  غیب»  «ررجالل   = االغیب  ررجالل  به  االمشهورر  علی  محمد  آآقا   - دد 
تصوفف به گرووهی اازز مردداانن خداا که اازز نظر مرددمم ددنیا پنهانن وو پوشیدههااند
وو جهانن به ووجودد اایشانن قواامم دداارردد، گفته می شودد "نجبا" وو مراادد اازز آآقا
محمدعلی مشهورر به ررجالل االغیب، آآقا محمدعلی نجارر یزددیی ااست که

 تألیف جنابب ااشرااقق خاوورریی - جلد ددووممکتابب محاضرااتتددررباررۀۀ ااوو ددرر 
 چنین آآمدهه ااست:١۱٠۰۶۴ تا ١۱٠۰۶3صفحاتت 

 ارر جواانی بودد به سندعلی نجسالل اازز ااهل محلّّۀ٢۲٠۰حضرتت آآقا محم 
منجذبب وو  مشتعل  بسیارر  جواانن  ااین  یزدد).  شهر  محّّتت  (اازز  برجج  پیر 
ددرر سبزوواارریی  تقی  محمد  شیخ  بودد که  ااووقاتی  اایشانن  تصدیق  بودد... 
نهایت شقاووتت وو عدااووتت تعقیب به اامر مباررکک ددااشت وو اایامم ررمضانن
ضدّّ بر  تمامم  وو  میفرمودد  ووعظ  چقماقق  میر  مسجد  ددرر  ررووزز  سی  مدّّتت 
ااین اامر مباررکک... همه ررووزز جنابب آآقا محمدعلی ددرر مسجد پایی ووعظ
شیخ من االبدوو االی االختم تشریف میبرددند وو جمیع صحبتهایی ررووزز
منبر رروویی  شیخ که  مطالب  جواابب  شب...ددرر  وو  میگرفتند  فراا  رراا  شیخ 
گفته بودد جواابب مینگاشتند وو آآخر آآنن ااووررااقق رراا به ااسم ررجالل االغیب
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اامضاءء میفرموددند وو همه ررووززهه... به توسط یکنفر اازز ااماءء االرحمن...
مطالب جواابب  ددرر  شیخ  میررسانیدند.  مسجد  به  خوددشانن  گاهی  وو 
عالی آآنن حضرتت عاجز شدهه بودد... گاهی ررووززها باالیی منبر میگفت:
اایی ررجالل االغیب، میدداانم ااآلنن تو ددرر ااین مجلس حاضریی وو آآنچه من
میگویم تمامم رراا فراا میگیریی وولی تراا نمیشناسم وو مطالب اامرووزز من
ااین ااست وو مقصودد اازز ااین صحبت ااین ااست. بازز شب اایشانن جواابب
چیز شما  مقصودد  ااست،  ااین  مقصوددمم  فرموددید  شما که  مینوشتند که 
علمایی سخنانن  نظیر  بودد  ااین  ااین کلمه  اازز  شما  مقصودد  ااست.  ددیگر 
یهوددیی وو مسیحی بوددهه... وولی شیخ...اایشانن رراا قسم میدداادد که خودد رراا
بر من ظاهر نما وو متّّصل باالیی منبر اایی ررجالل االغیب، اایی ررجالل االغیب
ااینکه تا  بودد.  قراارر  ااین   اازز  کارر  ررووزز  سی  مدّّتت  میکردد...  خطابب 
صعودد نیریز  ددرر  وو  برددند  تشریف  نیریز  به  محمدعلی  آآقا  حضرتت 

(بهیاددددااشتهاییفرموددند وو سن شریفشانن بیست وو پنج سالل بودد. 
موضوعع پنجم رر. کک.)

 ددررباررۀۀ ااین که ااهل نقض ددرر آآغازز به کنایه، وو ززاانن پس آآشکارراا،موضوعع ششم:
وو ااست  جدیدیی  ظهورر  وو  مقامی  مدّّعی  عبداالبهاءء  ددااشتهااند که  ااظهارر 

 الکتابب ااقدسسخودد رراا مطلع ووحی میددااند، ددرر صوررتی که براابر حکم 
ااقل تا هزاارر سالل نزوولل ووحی منقطع وو ظهورر مظاهر مقدّّسه ناممکن وو اازز
چنین جمله  اازز  آآیندهه،  وو  ناگزیر  مجاززااتش  وو  ثابت  کفرشش  رروو  ااین 

میفرماید:

سالل پنج  اازز  پس  فتورر  ااهل  رراا که  ااحدیت  حضرتت  نمایم  حمد  وولی 
غََورر وو شََورر وو شُُورر قصورریی که بر ااین عبد وواارردد آآووررددند ااین بودد که به
کنایه وو ااشاررهه وو عباررهه وو تلویح وو حالل به توضیح تفهیم کل مینمایند
که ااین عبد مدّّعی مقامی وو شأنی وو ظهورر جدیدیی وو طلوعع بدیعی
به وو  شمرمم  االهامم  مظهر  وو  میدداانم  ووحی  مطلع  رراا  خودد  یعنی  هستم 
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نص کتاببااله ووحی مختص به حضرتت ااعلی وو جمالل مباررکک ااست
وو تا هزاارر سالل ووحی منقطع وو بعث مظاهر ممتنع ااست(االف). پس
ال من  علیه  االه  حکم «یبعث  وو  ثابت  ووحی کفر  ااددعایی  ااین  بسبب 
یرحمه» الحق، چه که ااین متمم آآیۀ «من یدّّعی اامرااًً قبل ااتمامم االف
سنة کامله»(بب)، ااست. بارریی، چنین اافترااءء صریحی ززددند وو تهمت

شدیدیی رروواا ددااشتند وو فتواایی عظیمی ددااددند.  فنعم ما قالل:

طوعاًً لقاضض  أأتٰى فی حکمه عجبا

أأفتی بِِسفک ددمی فی االحلِِ وو االحرمم (جج)        

چونن  قلم  ددرر  ددست غدّّاارریی  فتادد

ال جرمم  آآنن  یارر  بر دداارریی  فتادد» (دد)...      

 ننمایم وو)١۱(وولی ااین عبد ددرر حق نفسی فتویی ندهم وو تکفیر وو تفسیق
بر ررجوعع  به  وو  کنم  نصیحت  که  ااینست  نهایت  ندهم،  شرکک  ااسنادد 

 بازز کنم)٢۲(میثاقق دداللت نمایم... وو ددست تضرعع گشایم وو ززبانن اابتهالل
، گویم...)٣۳(وو رربب ااهدِِ قومی فانّّهم ال یعلمونن

توضیح آآنکه:

االف – حضرتت وولی اامرااله ددرر ااین باررهه چنین میفرماید:

وو ددووست  نظر  ددرر  رراا  االهی  میثاقق  مرکز  نفاقق  ثلۀ  وو  شقاقق  عصبۀ  ااین 
ددشمن وو بیگانه وو آآشنا اازز ااعالی وو اادداانی گاهی به توضیح وو تصریح
وو گهی به کنایه وو تلویح، ززمانی شفاهی وو موقعی کتبی، االعیاذذ باله
جاهه طالب  وو  غاصب  نفسی  وو  خوددخوااهه  وو  بیحقیقت  عنصریی 
وو ددستوررااتت  مباررکک  ووجودد  آآنن  که  ددااشتند  ااظهارر  وو  نموددند  قلمداادد 
ووصایایی جمالل ااقدسس اابهی رراا ددرر بوتۀ نسیانن وو فرااموشی نهاددهه وو ددرر
پرددهه وو لفافف با عباررااتت مستعارر مدّّعی مقامم مستقل گرددیدهه وو خودد
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مکاتیب ددرر  وو  شمرددهه  آآفاقق  محبوبب  اامر  شریک  وو  آآیاتت  صاحب  رراا 
خویش با ددووستانن غربب ززمزمۀ ررجعت مسیح وو ظهورر اابن ددرر جاللل
بهراامم شاهه  رراا  خودد  هندووستانن  یارراانن  با  مخابرااتش  ددرر  وو  نموددهه  اابب 
رراا بزررگواارر  وواالد  تفسیر کلماتت  وو  آآیاتت  تبیین   حق وو  خوااندهه  موعودد 
مخصوصص خودد پندااشته وو ددعویی ددوورر جدید کرددهه وو خویشتن رراا ددرر
دداانسته مشاررکک  ااکرمم   ااتم مظهر  وو  ااعظم  ااسم   با  کبرٰى  عصمت 

)۴٩۹١۱ صص قرنن بدیع(کتابب ااست.... 

بب - «من یدّّعی أأمرااًً قبل إإتمامم أألف سنة کاملة إإنّّه کذّّاابب مفترٍٍ نسئل االه بأنن
یؤیدهه علی االرجوعع، ااننْْ تابب إإنّّه هو االتّّواابب وو إإننْْ ااصر علٰى ما قالل یبعث

  - (مضمونن)٣۳٧۷ بند کتابب ااقدسس(علیه من ال یرحمه إإنّّه شدید االعقابب» 
فاررسی: هر کس پیش اازز پایانن هزاارر سالل کامل اامریی رراا ااددعا نماید، ااوو
وو ررجوعع  بر  رراا  ااوو  میخوااهیم که  خدااووند  اازز  ااست.  فریبکارر  ددررووغگویی 
بازز گشت یارریی ددهد. ااگر توبه وو باززگشت نماید، خدااووند بخشایندهه وو
ووررززدد، فشارریی  پا  وو  ااصراارر  آآنچه گفته  بر  چنانچه  وو  ااست  پذیرندهه  توبه 
خدااووند کسی رراا بر اانگیزدد که بر ااوو ررحم وو شفقت نکند وو ااووست سخت

کیفر ددهندهه).

...» - ااین بیت شعر اازز اابو حفض عمربن علی معرووفف جج - «طوعاًً لقاضض
به اابن فاررضض مصریی (شامی ااألصل) عاررفف وو شاعر معرووفف قرنن ششم
سالل ددرر  فاررضض  اابن  ااست.  میالددیی)  سیزددهه  وو  (ددووااززددهه  هجریی  هفتم  وو 

 هـ. قق.۶٣۳٢۲ میالددیی) ددرر قاهرهه متولد شد وو بسالل ١۱١۱٨۸٠۰ هـ. قق. (۵٧۷۶
ااوو١۱٣۳٣۳۴( بائیۀ  وو  تائیه  قصیدۀۀ  ددوو  بست.  بر  جهانن  اازز  چشم  میالددیی)   

بویژهه معرووفف وو مشهورر ااست. مضمونن بیت ااین ااست: حکم قاضی رراا
مطیع وو پذیرندههاامم با آآنکه اازز صدوورر آآنن ددرر شگفت وو تعجبم. ززیراا که ااوو
هم ددرر حرمم کعبه وو هم ددرر محوطۀ حل که گرددااگردد حرمم ااست به کشتن
ااطالقق کعبه  خانۀ  به  «حرمم»  آآنکه  توضیح  ااست!  ددااددهه  فتویی  من 
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میگردددد وو چنانچه گناهکارر خودد رراا به آآنجا ررساند اازز کیفر وو مجاززااتت
معافف میگردددد وو حتّّی صید وو شکارر هم ددرر آآنن مکانن حراامم ااست. ددرر
صوررتیکه ددرر محوطۀ «حل» که گرددااگردد خانۀ کعبه ااست منعی نداارردد وو
ااین ااست که  ااین  بیت  ااین  ددرر  فاررضض  اابن  سخن  چکیدۀۀ  وو  ااست.  آآززاادد 
چه وو  گناهکارر  چه  حالل،  ددوو  هر  ددرر  خداانشناسس  وو  بیاانصافف  قاضی 

بیگناهه حکم وو فتویی بر کشتن من ددااددهه ااست!

، ددفتر ددوومم بیتمثنوییدد - «چونن قلم....» - ااین بیت اازز مولویی ااست ددرر 
. ددرر مثنویی چنین آآمدهه ااست: ١۱۴٠۰٨۸

ال جرمم منصورر  بر دداارریی بوددچونن قلم ددرر ددست غدّّاارریی بودد 

مراادد اازز «منصورر» ددرر ااین بیت حسین اابن منصورر بیضاوویی معرووفف به حّّجج
ددرر که  ااست  میالددیی)  (ددهم  هجریی  سومم  قرنن  نامی  صوفی  وو  عاررفف 
قشریی فقهایی  اازز  مخالفانن  فتواایی  به  عباسی،  خلفایی  اازز  مقتدرر  ززمانن 
بغداادد، ااوو رراا ددستگیر وو سالیانی چند ززنداانی کرددند وو سر اانجامم ددرر سالل

٣۳٠۰٩۹) قق.  هـ.  دداارر٩۹٢۲٢۲  به  بسیارر  عذاابب  وو  شکنجه  اازز  پس  میالددیی)   
آآوویخته وو به قتل ررساندند وو خاکستر جسدشش رراا پس اازز سوززاانیدنن، به
ااین حّّجج  منصورر  وو گناهه  جرمم  آآنن که  توضیح  رریختند.  ددجله  ررووددخانۀ 
بوددهه که عقاید وو اافکارریی عاررفانه ددااشته ماوورراایی فهم وو ددررکک مرددمم ززمانه
وو ددرر حالل شورر وو جذبه با صداایی بلند فریادد «اانا االحق»، بر می آآووررددهه
قولل ااست.به  میررااندهه  ززبانن  بر   ،«االحق  اا جبتی  فی  «لیس  نیز  وو 

حافظ:

گفت آآنن یارر کزوو گشت سر دداارر بلند     

جرمش ااین بودد که ااسراارر هویداا میکردد 

ددرر ااینجا ناگفته نماند که غزلل معرووفی که ددرر آآثارر طلعاتت مقدّّسۀ بهائی باررها
نقل گرددیدهه وو با مطلع: 
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اایی عشق منم اازز تو سر گشته وو سودداائی   

وو ااندرر همۀ عالم مشهورر به شیداائی

(به یاددددااشتهایی موضوععآآغازز می شودد، اازز سرووددهه هایی منصورر حّّجج ااست. -  
ششم رر.کک.) 

هفتم: بهموضوعع  رراا  عبداالبهاءء  حضرتت  اافتراا  وو  تهمت  به  آآناننکه  باررۀۀ  ددرر   
ددعویی مظهریت متّّهم ساختهااند وو خودد براابر شوااهد وو مدااررکک موجودد
وو جدید  ظهورر  ددعویی  بهاءءااله  حضرتت  عنصریی  حیاتت  ززمانن  ددرر  حتّّی 

ااددعایی ووحی وو نزوولل آآیاتت کرددههااند، اازز جمله چنین میفرماید:

رروواا عبد  ااین  به  اافتراا  نفوسی که  نمائید که  مالحظه  اانصافف  به  وولی 
چگونه وو  کرددههااند  عربدههها  چه  وو  نموددههااند  ها  ااددعا  چه  ددااشتند، 
ددعواایی ظهورر جدید نموددههااند وو چه قسم  ااددعایی نزوولل آآیاتت وو ووحی
جمالل به  صعودد  فرصت  که  نموددند  تعجیل  قسمی  به   ! کرددههااند 
شمس آآنن  ووقتی که  ددرر  ندااددند.  فداا  االمطهر  لمرقدهه  ررووحی  مباررکک 
ررووزز چنین  وو  ووقتی  چنین  ددرر  الئح...  وو  طالع  مبین  اافق  ددرر  حقیقت 
فیرووززیی ااظهارر ووجودد نموددههااند وو علم ااددعا براافرااختند وو ددعویی ووحی
توقیعاتت وو  ااندااختند  قزووین  ددرر  معهوددهه  عربدۀۀ  چنانن  وو  نموددند 
نوشتند وو عباررااتت خودد رراا آآیاتت االهیه خوااندند وو خویش رراا سلطانن

تفوهاتت ااین  اازز  چونن  وو  نامیدند.  فتنه)١۱(ررووحح  وو  آآشوبب  حرکاتت  وو   
ددرر قزووین برخاست، توقیع ساطع چونن سیف قاطع صاددرر گشت قوله
جل ذذکرهه: «ااگر آآنی اازز ظل اامر منحرفف شودد معدوومم صرفف خوااهد

... حالل، اایی ااهل اانصافف، قدرریی اانصافف ددهید.)٢۲(بودد» (اانتهی) 
ظهر قد  تاله  قومم  یا  «قل   : مشهوددااًً ووااضحاًً  ااست  نوشته  نفسی که 
کشف وو  اانورر  الئح  کشمس  االقدسس  مشرقق  عن  ااالکبر  االه  ظهورر 
االنّّقابب عن ووجهه ااالطهر وو اانّّه من کل االشّّموسس وو ااالقمارر وو االنّّجومم
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اانورر وو ااکبر» وو همچنین: "بل االشّّمس عندهه من کل صغیرٍٍ ااصغر» وو
آآیاتی وو  تنکروونی  ال  همچنین: «وو  وو  بقولی"  خلقتم   کل" همچنین: 

( ااین نفس)٣۳(االتی أأووحیت االی من عند رربی وو اانزله علٰى لسانی»،
 ااعترااضض بر نفسی که خویش رراا عبد عبد بهاءء خوااند، مینماید)۴

ووحی وو  آآیاتت  صاحب  رراا  خودد  وو  نموددیی  االوهیت  ددعواایی  تو  که 
دداانستی وو شریک جمالل قدمم ررووحی له االفداا شمرددیی!

اامورر ددرر  تبصر  قدرریی  بیبصراانن،  اایی  ددهید،  اانصافف  منصفین،  اایی 
نمائید. کسی که طینتش وو فطرتش به ماءء حیاتت عبوددیت جمالل قدمم

متوهم  اایامم)۵(مخمر،  ددرر  مشهوددااًً  ووااضحاًً  نفسی که  وو  ااددعاست  به   
اامر  ظل اازز  آآنی  ااگر  که  شد  ناززلل  حقّّش  ددرر  وو  نموددهه  ااددعا  مباررکک 
مثبت حالل  شخص  ااین  بودد،  خوااهد  صرفف  معدوومم  شودد  منحرفف 
حتّّی مأموررند   میثاقق که کل مرکز  وو  میزاانن گشته  قولش  وو  شدهه  توحید 

 وو مبغوضض! فاعتبروواا)٧۷( وو مضطهد)۶(ااین شخص، به ااطاعتش، مهانن
یا ااوولی ااالبصارر...  

چه ددرر  متزلزلین  وو  عالمی  چه  ددرر  عبد  ااین  فرمائید که  مالحظه  بارریی 
مغربب وو  مشرقق  بین  شََتّّاننََ  عبوددیتی)٨۸(ووااددیی؟   چنین  اانواارر  هر گز   .

چنین ااموااجج  نگردددد.  خاموشش  محویتی  چنین  شمع  وو  نماند  مستورر 
ماهم  فباطل نشودد  مقطوعع  نسیمی  چنین  هبوبب  وو  نشودد  ساکن  بحریی 

(به یاددددااشتهایی موضوعع هفتم رر.کک.) ....»)٩۹(یعملونن

 ددرر باررۀۀ ااینکه ناقضین به اانوااعع ووسائل وو اافترااها ددرر تخدیشموضوعع هشتم:
ااذذهانن کوشیدههااند وو اازز جمله گفته وو نوشتهااند که عبداالبهاءء حتّّی با ددااددنن
وو تشویق  میثاقق  وو  عهد  بر  ررسوخخ  وو  ثبوتت  به  رراا  نفوسس  پولل  وو  ررشوتت 

ترغیب مینماید، اازز جمله چنین میفرماید:

رراا مقدّّسه  ااررضض  ددووستانن  اازز  یک  هر  متزلزلین  که  فرمائید  مالحظه 
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میکوشند که به اانوااعع ووسائل متزلزلل نمایند وو به ااطراافف مینویسند
که ااین عبد به ززخرفف ددنیا نفوسس رراا به میثاقق االهی دداللت مینماید!
شما رراا به حق قسم میددهم ددرر آآنن سفر که به ساحت ااقدسس مشرفف
شدید ددرر نزدد ااین عبد آآثارر ززخرفف ددنیا مشاهدهه نموددید وو ااین عبد رراا
ررووشش دداائم  ااین  رراا؟  متزلزلین  یا  وو  ددیدید  مبتال  هوسسها  ااین  به 
خاررجج وو  ددااخل  جمیع  مشهودد،  وو  ووااضح  نیز  ااآلنن  وو  بودد  متزلزلین 
میدداانند.  خالصه شخص مکرمی نوشته به یکی اازز ااحبابب که مبلغ
سیصد تومانن به فالنن یعنی شما ددااددهه شدهه ااست که ثابت بر میثاقق
عبد ااین  اازز  وو گله  موجودد  وو  حاضر  شخص  آآنن  خط  ااآلنن  وو  شوید 
نموددهه، ااین کیفیت ااگر چنانچه بر کل مشتبه باشد، بر شما که مشتبه
اافترااها چه  به  که  نمائید  مالحظه  ااست.  کذبب  که  نمیشودد 

 بنیانن)١۱(میخوااهند که بنیانن میثاقق رراا برااندااززند. هیهاتت، هیهاتت 
 ااست وو ااساسس پیمانن تأسیس خدااووند مجید.)٢۲(میثاقق اازز ززُُبر حدید 

ااگر جمیع من علی ااالررضض جمع شوند وو به قواایی ووجودد قیامم نمایند،
(به یاددددااشتهایی موضوعع هشتمددرر ااین ااساسس متین ررخنه نتواانند.        

رر. کک.) 

 ددرر باررۀۀ اامید وو اانتظاررشانن اازز ااحبا وو ااظهارر یأسس وو نومیدییشاننموضوعع نهم:
صعودد رروویداادد  اازز  پس  پیمانن  وو  عهد  ناقضانن  کردداارر  وو  گفتارر  وو  پنداارر  ااثر  ددرر 

حضرتت بهاءءااله، اازز جمله چنین میفرماید: 

ووطید اامید  رراا  عبد  ااین  قدیم،  همدمم  اایی  یارراانن)١۱(«بارریی،  بودد که   
براایا هجومم  وو  ررززاایا  تتابع  وو  بالیا  تهاجم  ددرر  شدّّتت)٢۲(مهربانن  وو   

مصیبت کبرٰى وو بلیۀ عظمٰى وو تسلّّط ااعداا وو تموجج بحر قضا هر یک
هالهل هائل)٣۳(ززهر  ززخم  وو  گرددند  ددررمانن  رراا  کامل)۴(  مرهم  رراا   

 رراا سپر حائل گرددند وو تیر وو شمشیر ددشمنانن رراا)۵(شوند، عدوو صائل
)۶(مانع وو دداافع. حالل آآنانن نیز تیغ جفا کشیدند وو نصیحت میر ووفا
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وو عهد  پسندیدند،  رراا  بهاءء  عبد  ااین  ااضمحاللل  وو  محو  وو  نشنیدند 
ااختالفف  ااسس رراا  اائتالفف  ووااسطۀ  وو  کرددند  شقاقق  مداارر  رراا  میثاقق 

 نموددند وو برهانن المع رراا هزووااًً)٧۷(نموددند... نص قاطع رراا نسیاًً منسیا
 کرددند وو)٩۹( سخریا گرفتند، مبین منصوصص رراا مقصوصص االجناحح)٨۸(

مرصوصص ررئیس)١۱٠۰(بنیانن  یکی  اانگاشتند.  ااالساسس  مهدوومم  رراا   
االمشرکین نامید وو ددیگریی عدوو مبین شمردد. یکی بیعصمت گفت وو
ددیگریی بیعفّّت خوااند. یکی شکایت کردد وو ددیگریی رروواایت(االف).

جحد مرکز  وو  براافرووخت  فسادد  آآتش  صعودد  بدوو  عهد)١۱١۱(اازز  نقض   
آآموخت. ااطفالل مهد آآئین سروورریی گذااشتند وو به ووهم وو گمانن مهتریی
وو ااذذهانن  تخدیش  ووسیلهاایی  هر  به  وو  جستند  برتریی  وو  خوااستند 
خبر ااشطارر  وو  ااقطارر  ددرر  ااخبارر  ااووررااقق  جمیع  نموددند.  یارراانن  تشویش 
ااختر جمله  اازز  نمودد،  ااعالنن  توأأمم  میثاقق  نقض  با  رراا  آآفاقق  نیر  صعودد 

 رراا با طبل وو)١۱٢۲(ررووززنامۀ اایراانیانن ددرر ااسالمبولل (بب) ااین خبر مهولل
ددهل ااعالنن کردد...

توضیح آآنکه:

االف - حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین باررهه ددرر لوحی چنین میفرماید: 

فی  نََتعظ قََدْْ  االملکوتت  قافلةََ  إإننّّ  االحیاةة،  معین   نم ااستََسقی   نم یا 
فََاددلی ااآلبارر  غََیاهبِِ  فی   ماءء یبتََغی  رراائدََها   ررسلتفََا االجبرووتت   یدااءءب
بج فی  ااالخْْوةةُُ   قوههلاا قََدْْ  االمیثاقق   غالمم هذاا  بشرٰى!  یا   : قالل وو   ههولدد
. وو . فََویل لهم مما یکسبوننََ دووددةةعم مررااهدد خْْسب نبِِثََم ههووشََر هتاننِِ وواالب
االبهاءء علیک وو علٰى من ااشْْتریی هذاا االغالمم من هؤالءء ااالخواانن. عع عع 

)٢۲٩۹٤ ، جلد پنجم، صص مائدۀۀ آآسمانی(

مضمونن گفتارر حضرتت عبداالبهاءء به فاررسی ااین ااست: اایی جویایی آآبب اازز سر
چشمۀ حیاتت، کارروواانن ملکوتت ددرر بیابانن جبرووتت ددرر گذرر وو عبورر بودد که
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رروواانه تارر  وو  تارریک  چاهههایی  بسویی  آآبب  یافتن  براایی  رراا  خودد  آآبببیارر 
ددرر بادد!  مژددهه  وو گفت:  ااندااخت  چاهی  ددرر  رراا  سطلش  آآبببیارر  ساخت. 
اافتراا وو  تهمت  چاهه  ددرر  رراا  ااوو  برااددرراانش  که  ااست  میثاقق  غالمم  ااینجا 
آآنانن بر  وواایی  پس  بفرووختند.  چند  ددررهمی  ناچیز  بهایی  به  وو  بیندااختند 
ااین بر کسی که  وو  بادد  تو  بر  االهی  بهایی  میکنند.  وو  آآنچه کرددهه  بخاطر 

غالمم رراا اازز آآنن برااددرراانن خریداارریی نماید. عبداالبهاءء عباسس. 

ددرر  برااددرراانش  وو  یوسف  ددااستانن  ددرر  آآنکه  باببتوررااتتتوضیح  پیداایش،  سفر   ،
 چنین آآمدهه ااست:٢۲٨۸ تا ٢۲٣۳سی وو هفتم، آآیاتت 

آآنن یعنی  رراا  ررختش  خودد،  برااددرراانن  نزدد  یوسف  ررسیدنن  مجردد  به  وو 
چاهه ددرر  رراا گرفته  ااوو  وو  ااوو کندند.  اازز  ددااشت  بر  ددرر  رراا که  بلند  رردداایی 
خوررددنن غذاا  براایی  پس  بودد.  بیآآبب  وو  خالی  چاهه  ااما  ااندااختند 
نشستند وو چشمانن خودد رراا بازز کرددهه ددیدند که ناگاهه قافلۀ ااسمعیلیانن
اازز جِِلعادد میررسد وو شتراانن اایشانن کتیراا وو بلسانن وو الددنن بارر ددااررند وو
میررووند تا آآنها رراا به مصر ببرند. آآنگاهه یهودداا به برااددرراانن خودد گفت:
برااددرر خودد رراا کشتن وو خونن ااوو رراا مخفی ددااشتن جه سودد دداارردد. بیائید
ااوو رراا به ااین ااسمعیلیانن بفرووشیم وو ددست ما بر وویی نباشد ززیراا که ااوو
برااددرر وو گوشت ماست پس برااددرراانش بدین ررضا ددااددند. وو چونن تجارر
مدیانی ددرر گذرر بوددند یوسف رراا اازز چاهه کشیدهه بر آآووررددند وو یوسف
رراا به ااسمعیلیانن به بیست پاررۀۀ نقرهه فرووختند، پس یوسف رراا به مصر

برددند.

ددرر  آآیاتت قرآآننهمچنین  یوسف،  سوررۀۀ  وو ١۱٩۹،  چنین٢۲٠۰  باررهه  ااین  ددرر   
: یا بشرٰى قالل . ههوللٰى ددددفََا مهلواا ووااررِِددررستت سیاررةة فََاجاءء آآمدههااست: "وو
خْْسبِِثََمن ب ههووشََر وو . هذاا غُُالمم وو ااسرووهه بضاعةًً وو االه علیم بما یعملوننََ
ددررااهم معدووددةة ..." یعنی: وو کارروواانی ددرر ررسید وو کارروواانیانن آآبببیارر خودد
وو گفت: بیندااخت  چاهه  ددرر  رراا  سطلش  ااوو  وو  فرستاددند  چاهه  سویی  به  رراا 
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مژددهه بادد! ددرر ااینجا غالمی ااست. پس ااوو رراا چونن کاالیی پنهانن ددااشتند
گاهه ااست. پس اازز آآنن برااددرراانن، ااوو وو خدااووند بر آآنچه مرددمانن میکنند، آآ

رراا (یوسف رراا) به بهایی ناچیز ددررهمی چند، بفرووختند.

به تجاررتت  قصد  به  تبریز  مرددمم  اازز  طاهر  محمد  آآقا   = ااختر  ررووززنامۀ   - بب 
سفاررتت مأموررین  سویی  اازز  بیانن  ددرر  فصاحت  بوااسطۀ  وو  ررفت  ااسالمبولل 
که رراا  ااختر  ررووززنامۀ  نامبرددهه  گرددید.   تشویق  ررووززنامهاایی  نشر  به  اایراانن 
سالل اازز  فاررسی،  ززبانن  به  اایراانن  اازز  خاررجج  ددرر  ااست  ررووززنامهاایی  نخستین 

 میالددیی)، آآغازز به نشر کردد. اازز آآنجائیکه ددرر سالل١۱٨۸٧۷۵ هـ. قق. (١۱٢۲٩۹٢۲
 میالددیی) میرززاا ررضایی کرمانی ناصراالدین شاهه رراا١۱٨۸٩۹۶هـ. قق. (١۱٣۳١۱٣۳

قتل به  گلوله  ضربب  به  طهراانن  جنوبب  ددرر  شاههعبداالعظیم  صحن  ددرر 
آآقاخانن میرززاا  جمله  اازز  ااختر  ررووززنامۀ  نویسندگانن  اازز  برخی  وو  ررسانید 
کرمانی وو شیخ ااحمد ررووحی اازز هواادداارراانن سر سخت جمالل االدین اافغانی
یا ااسد آآباددیی متّّهم به ددووستی وو همکارریی با ااوو بوددند، ددوولت عثمانی
ااین آآوورردد.   عمل  به  جلوگیریی  اانتشاررشش  اازز  وو  توقیف  رراا  ااختر  ررووززنامۀ 
ررووززنامه مدّّتت بیست سالل ددرر اایراانن وو قفقازز وو هندووستانن وو عرااقق شهرتت
وو ااعتبارر ددااشت وو ددرر بیداارریی مرددمم تأثیر بسیارر کردد . اازز ددیگر نویسندگانن
ااین ررووززنامه میرززاا مهدیی خانن تبریزیی ملقّّب به ززعیماالدّّووله بودد که بعدااًً
نیز وو  قاهرهه کردد  ددرر  فاررسی  ززبانن  به  حکمت  ررووززنامۀ  اانتشارر  به  ااقداامم 
میرززاا محمدعلی خانن شیبانی کاشانی که چندیی بعد مدیر ررووززنامۀ ثریا
وو ررووززنامۀ پرووررشش ددرر قاهرهه گرددید.  ناگفته نماند که نویسندگانن ررووززنامۀ
ااختر عالووهه بر اانتشارر مطالب علیه ااووضاعع وو ااحواالل آآنن ررووززگارر ددرر اایراانن
وو ددوولت قاجارر، ددرر مخالفت با حضرتت بهاءءااله وو ددشمنی با آآئین بهائی

بوددند.   وو کوشا  ساعی  نیز  آآنن  پیروواانن  رر.وو  نهم  موضوعع  یاددددااشتهایی  (به 
کک.)

 ددرر باررۀۀ عهد وو میثاقق ددرر شریعت ااسالمم وو تعیین مرجع وو مبینموضوعع ددهم: 
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کتابب به تلویح وو ااشاررهه وو اایما وو مخالفت با ااوو وو عوااقب وو پی آآمدهایی
ناگواارر وو ناهنجارر آآنن، اازز جمله چنین میفرماید:  

رراا اامیر،  حضرتت  مبین کتابب،  خوااست که  چونن  ثانی(االف)  خلیفۀ 
ن کُُنْْتم» منصوصص  وو  نماید...  محصورر  نسیانن  ززااوویۀ  ددرر  وو  مقهورر 

 نماید، ددرر مقابل ،نص)١۱(موالهه فََهذاا علی موالهه »(بب)، رراا محتََقََر
االقرآآننُُ» حسبنََا  وو  االه   یکْْفینا کتابب») به «ال)٢۲  ااستداللل  وو  ، گفت 
، نمودد وو تمسک به «االیومم)٣۳(ررطبٍٍ وو ال یابس اا فی کتاببٍٍ مبین»

ددینََکُُم»  لکُُم  لتکْْم أأنّّا)٤(أأ  هِِمیکف  مل  وو «أأ  به  تشبث  وو  جست   ،
االکتابب؟»  االیک علم،)٥(أأنْْزلنا  ددرر  ررااسخ  کتابب،  مبین  وو  کردد   ،

)٦(حضرتت اامیر رراا خانه نشین نمودد وو هر ررااوویی ضعیف رراا شیر گیر
عمر» لکاننََ  بعدِِیی   نم نبی  «لو کانن  یکی:  رروواایت کردد.)٧۷(کردد.   ،

مبشَّرهه» «عشرۀۀ  حدیث  عثمانن)٨۸(ددیگریی  ددیگریی:  نمودد.  قراائت   ،
االجنّّة» فی  ررفیقی  «عثماننُُ  وو  کردد.)٩۹(ذذوواالنّّوررین»(جج)  تالووتت   ،

خلیال»  اابابکر  تَّخََذْْتت  خلیال  هاالغیر   ااتَّخََذْْتت ،)١۱٠۰(ددیگریی: «لوِِ 
فتاوویی وو  شد  ززیادد  مجتهد  خالصه  نمودد.  حکایت  حضرتت  قولل  اازز 
بیشمارر گشت. غبارر کذبب وو ااررااجیف بلند شد وو نورر آآفتابب صدقق
آآررااءء گشت.  ناپدید  اائتالفف  وو  شد  شدید  ااختالفف  گشت  مکدّّرر 
مختلفه به میانن آآمد وو ااختالفف کلمه عیانن شد. شریعتااله مترووکک

اابنعفّّانن مخذوولل گشت.  مبین کتاببااله(دد)  وو  شد،)١۱١۱(شد  مقتولل   
کلة ااالکبادد(هـ) منصوبب گشت. حربب جمل برخاست، مکر وو اابن آآ
ددغل به میانن آآمد. حمیراا بر ناقۀ  شهباءء سواارر شد وو جوالنن ددرر میداانن
ززااوویه اازز  سر  معاوویه  عفّّانن کردد(وو).  اابن  خونخوااهی  وو  نمودد  عصیانن 
بیروونن کردد وو ددرر ماتم عثمانن اازز ددیدهه خونن بباررید، بر سر منبر ررفت وو
نشر عثمانن  خونن  پر  پیرهن  بنمودد،  پیغمبر  دداامادد  حرمم  مقطوعع  ااصبع 
پر قمیص  ااین  نمودد که  فغانن  وو  فریادد  آآغازز  چشمی گریانن  با  وو  کردد 
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خونن ذذوواالنّّوررین ااست وو ااین ااصبع مقطوعع نورر عین وواا وویال وواا ددینا
اامیر حضرتت  به  مقاوومت  ددرر  وو  حاضرین گریستند  جمیع  شریعتا.  وواا 

 به فلک ااثیر ررسید وو هزاارراانن اازز)١۱٢۲(ززیستند(زز). غبارر تیرۀۀ لیلة االهریر
هذاا علٰى  وو  اافتادد.  مقتولل  خونن  وو  خاکک  ددرر  ررسولل  ااصحابب  نخبۀ 
االمنواالل سائر ااالحواالل. وو ااگر خلیفۀ ثانی ااطاعت به ررااسخ ددرر علم وو
ززبانن بر  کتاببااله،  حسبنا  وو  مینمودد  اامیر  حضرتت  کتابب  مبین 
هتک وو  فتک  ااین  وو  نمینمودد  ررخخ  فسادد  وو  فََتْْن  ااین  اابدااًً  (نمیررااند 

 به میانن نمیآآمد وو سی هز اارر مجتهد ددرر مقابل ررااسخ ددرر علم به)١۱٣۳
مناززعه وو محاجه بر نمیخاست، چه که هر یک اازز ااصحابب ررسولل
خویش رراا مجتهد مستقل شمرددهه اازز آآیاتت وو ااحاددیث ااستنباطط ااحکامم

 وو)١۱٤(وو عباددااتت وو ااعتقاددااتت مینمودد. ددرر ااین میانن کسی که مهمولل
ددوونن من  " کفایت کتابب"  ااین کلمۀ  بودد...  اامیر  حضرتت  بودد  معزوولل 
مبین ااصلش اازز عمر ااست که گفت حسبنا کتاببااله وو به چیز ددیگر

وومحتاجج یعنی  خصومت  وو  جداالل  وو  نزااعع   ااساسس   وو  نیستیم  مبین، 
وو ددووستانن   بین  بغضاءء  وو  عدااووتت  وو  گذااشت  رراا  تفریق  وو  تشتیت 
ااصحابب حضرتت ااندااخت. ااین کلمه ااساسس جمیع ظلمها وو طغیانها
حقایق بر  مطلع   چونن  وو  خونریزیها گشت.  سبب  بلکه  عصیانها  وو 
ووقایع بعد اازز حضرتت ررسولل گرددید، شهاددتت میددهید که ااسس ااساسس
ددین االه اازز ااین کلمه بر هم خورردد وو جنودد نفس وو هوٰى هجومم آآوورردد
وو مجهولل  شخص  هر  وو  گشت  مهمولل  وو  معزوولل  علم  ددرر  ررااسخ  وو 

... معززز وو مقبولل گرددید. االلّّهم ووااللِِ)١۱٦( چونن اابو هریرهه)١۱٥(مخمولل
ااسیر وو حقیر وو خانه نشین شد وو لعن)١۱٧۷(من ووااالهه وو عاددِِ من عاددااهه

 یارر ددلنشین گشت.  ال فََتی اا علی)١۱٨۸(االه االنّّاقةََ وو ررااکبها وو قائدََها
 وو االشَّجرةةُُ)١۱٩۹() سر گشتۀ تاللل وو قفارر شدححال سیف اا ذذوواالفقارر(

االملعونََة فی االقرآآنن، بر عرشش خالفت وو سریر سلطنت ااستقراارر یافت
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آآذذاانی)٢۲٠۰( فقد  آآذذااها   نم منّّی  بِِضعةٌٌ  االفاطمة  االحزنن)٢۲١۱(  بیت  ددرر   
 تا هالکک شد وو عایشۀ بیباکک به حربب آآنن جانن پاکک)٢۲٢۲(گریست 

 وو به تََبغَّلْْتِِ وو تََجملْْتِِ وو لو)٢۲٣۳(با قومی سفّّاکک وو هتّّاکک شتافت 
 معززز وو مکرمم  گشت.  ااین کلمۀ حسبنا کتاببااله)٢۲٤(عشْْتِِ تََفََیلْْتِِ 

تیغ وو شمشیر شد وو بر سر مباررکک حضرتت اامیر خورردد (طط) وو سیف
کلة ااالکبادد  گشت. ااین کلمه ددرر لیلة االهریر نارر سعیر)٢۲٥(صاررمم اابن آآ

ااصحابب)٢۲٦(براافرووخت  ااجلّّۀ  قرآآنن  حفظۀ  نفر  هزاارر  چهارر  وو   
خوااررجج کردد  خََذََلۀ  وو  ررذذََله  وو  هزله  رراا  اامیر  ااین کلمه)٢۲٧۷(حضرتت   .

ا نمودد وو تفریق جمع ااهل ووال کردد. ااین کلمه حبتشتیت شمل ااحب
 وو عدوواانن)٢۲٨۸(ااحبایی  جمالل محمدیی  رراا به سیف وو سنانن  وو حیف 

تبدیل نمودد. ااین کلمه خنجر کین شد وو ددرر ااررضض طف حنجر جمالل
ااین  . نمودد  ررنگین  مطهرشش  خونن  به  رراا  خاکک  وو  قطع کردد  رراا  مبین 
کلمه ددرر صحراایی کربالءء آآنن مصیبت کبرٰى وو آآنن فضیحۀ عظمٰى رراا بر

. ااین کلمه جمیع اائمۀ ااطهارر رراا ااسیر وو مسجونن وو مظلومم)٢۲٩۹(پا نمودد 
(وو محکومم هر غدّّاارر کردد. ااین کلمه سبب شد که ددرر بین اامت مرحومه

 جداالل وو نزااعع وو قتالل وو حربب وو ضربب ااندااخت وو خونن کرووررها)٣۳٠۰
اازز مسلمانانن رریخت. ااین کلمه کورر فرقانن رراا ززیر وو ززبر نمودد وو بوستانن

االهی وو جنّّت محمدیی رراا جنگل سباعع وو ذذئابب تیز چنگ کردد...

توضیح آآنکه:

(به  توضیح حرفف "االف" ددرر موضوعع ددوومم،االف - خلیفۀ ثانی = عمر اابن خطابب. 
رر. کک.)

بب -  «من کنت موالهه....» = حدیث نبویی – شیعیانن گویند پیامبر ااسالمم ددرر
حجة االوددااعع یا آآخرین حج پیغمبر ددرر هنگامم بازز گشت اازز مکّّه به مدینه
اادداا مفصلی  خطبۀ  هجرتت،  ددهم  سالل  ددرر  خم  غدیر  نامم  به  محلّّی  ددرر 
اامت خلیفۀ  وو  خودد  ووصی  وو  برااددرر  رراا  طالب  اابی  اابن  علی  وو  فرمودد 
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خویش وو مفسر کتابب خداا وو اامیر مؤمنانن معین کردد وو اازز جمله فرمودد:
«من کنت موالهه فهذاا علی موالهه» (یعنی: هر کس که من آآقا وو سروورر وو
ررئیس ااوو هستم، علی نیز آآقا وو سروورر وو ررئیس ااووست). توضیح آآنکه ددرر
وو برددهه  وو  بندهه  غالمم،  وو  برددهه  وو  بندهه  معانی:  به  مولٰى  عربب کلمۀ  ززبانن 

غالمم آآززاادد شدهه وو همچنین ددووست وو یارر وو مددد کارر هم آآمدهه ااست.

سومم خلیفۀ  عفّّانن،  بن  عثمانن  لقب  ذذوواالنّّوررین   = ذذوواالنّّوررین  عثمانن   - جج 
به ددیگریی  اازز  پس  یکی  رراا  پیامبر  ددختراانن  اازز  تن  ددوو  ااست که  مسلمانانن 
ززنی گرفته ااست. حضرتت ررسولل اازز ااززددووااجج با خدیجه دداارراایی چهارر پسر
نامهایی: به  ددختر  چهارر  وو  عبدااله  وو  طیب  طاهر،  قاسم،  نامهایی:  به 
ززینب، ررقیه، آآمنه (اامم کلثومم) وو فاطمه بودد. توضیح آآنکه خدیجه پیش
اازز پیامبر ددوو شوهر ددیگر ددااشته ااست. ررقیه بعد اازز مرگگ شوهرشش به عقد
نکاحح عثمانن ددرر آآمد وو پس اازز ددررگذشت ررقیه، پیامبر ددختر ددیگر خودد رراا
بنامم آآمنه که کنیهااشش ااممکلثومم بودد وو مطلّّقه، به عقد عثمانن ددرر آآوورردد. اازز
به ااکرمم  پیامبر  ددختر  ددوو  با  ااززددووااجج  بسبب  عفّّانن  اابن  عثمانن  ااینروو 

ذذوواالنّّوررین (یعنی دداارراایی ددوو نورر) ملقّّب گرددید.

دد - «مبین کتابب االه» = مراادد: علی اابن اابی طالب ملقّّب به اامیراالمؤمنین،
ااسدااله وو موالیی متّّقیانن وو غیرهه، پسر عم وو دداامادد پیغمبر ااسالمم وو خلیفۀ
بودد که مرددیی  نخستین  ااوو  ااست.  شیعیانن  ااوولل  اامامم  وو  مسلمانانن  چهاررمم 
ااسالمم آآوورردد وو پیغمبر ددختر خودد فاطمه رراا به عقد ااززددووااجج وویی ددرر آآوورردد.
علی اابن اابی طالب ددرر ااغلب غزووااتت شرکت ددااشت. به عقیدۀۀ شیعیانن،
پیغمبر ااسالمم ددرر سالل حجة االوِِددااعع (ددهم هـ. قق.) ددرر محلّّی بنامم "غدیر
خُُم" با عباررتت "من کنت  موالهه فهذاا علی موالهه"، علی رراا به جانشینی
تعیین ددرر  مسلمانانن  ررسولل،  حضرتت  ررحلت  اازز  پس  ااما  برگزید.  خودد 
جانشین وویی ااختالفف نموددند وو سراانجامم به ااجماعع اامت، اابوبکر رراا به
خالفت اانتخابب کرددند. پس اازز اابوبکر خالفت به عمر وو پس اازز وویی به
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) شد  مسلمانانن  خلیفۀ  علی  عثمانن،  قتل  اازز  پس  ررسید.  هـ.٣۳٥عثمانن   
 مم). ددوورراانن خالفت علی بیشتر صرفف جنگهایی ددااخلی شد٦٥٦قق. - 

 هـ. قق. ددرر محراابب مسجد کوفه٤٠۰وو سر اانجامم ددرر نوززددهم ررمضانن سالل 
به هنگامم اادداایی نمازز صبح بدست عبداالرحمن اابن ملجم مرااددیی که یکی

 هـ.قق. پس اازز ددوو٤٠۰ ررمضانن سالل ٢۲١۱اازز خوااررجج بودد، ززخمی شد وو ددرر 
 سالگی به شهاددتت ررسید. مدفن علی اابن اابی طالب ددرر٦٣۳ررووزز ددرر سن 

  )فرهنگ فاررسی معین(نجف ااست". 

معاوویه مراادد  وو  خواارر،   جگر  ززنن  پسر  یعنی:   = ااالکبادد»  کلة  آآ اابن   »  - هـ  
ااست. «هند» ماددرر معاوویه اازز ززنانن با نفوذذ قریش وو ددرر آآغازز اازز ددشمنانن
پیامبر ااسالمم بودد.  ااوو ززنی بودد شاعر وو با تدبیر وو سخنورر. اابوسفیانن پدرر
سر مخالفین  اازز  وو  بودد  قریش  ثرووتمنداانن  وو  ااشراافف  وو  بزررگانن  اازز  معاوویه 
سومم سالل  ددرر  «ااُُحد»  جنگ  ددرر  نامبرددهه  آآغازز.  ددرر  ااکرمم  ررسولل  سخت 
هجرتت که منجر به شکست سپاهه ااسالمم شد نیزۀۀ خودد رراا ددرر ددهانن حمزةة
بن عبداالمطلّّب ملقّّب به سید االشّّهداا عمویی پیامبر فروو بردد وو ززووجه ااشش
«هند» نیز جگر «حمزهه» رراا پس اازز کشته شدنن اازز شکمش بیروونن آآوورردد
جگر یعنی  ااالکبادد»  کلة  به «آآ ااینروو   اازز  وو  بجوید  وو  ددهانن گذاارردد  ددرر  وو 

خواارر  ملقّّب گرددید.

سر اانجامم اابوسفیانن وو هند وو فرززندشانن «معاوویه» ددرر هنگامم فتح مکّّه بدست
مسلمانانن ددرر سالل هشتم هجرتت، ااسالمم آآووررددند. ددرر ززمانن عمر حکومت
معاوویه به  شامم  سرززمین  تمامی  حکومت  عثمانن  عهد  ددرر  وو  قسمتی 
ووااگذاارر شد. علی اابن اابی طالب ددرر سالل ددوومم خالفت پس اازز پیرووززیی
ددرر جنگ جمل، معاوویه رراا اازز حکومت شامم بر کنارر کردد، ااما نامبرددهه ززیر
ددرر طالب  اابی  اابن  علی  شهاددتت  اازز  پس  آآغازز کردد.  جنگ  وو  نرفت  بارر 

(۴٠۰سالل  قق.  هـ.  بیعت۶۶٠۰  وو  صلح  معاوویه  با  حسن  اامامم  میالددیی)   
نمودد وو خالفت رراا به ااوو ووااگذاارر کردد وو اازز ااین تارریخ  معاوویه ررسماًً خودد
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بنیاامیه یا  ااُُمویی  خلفایی  سلسلۀ  مؤسس  وو  خوااند  مسلمانانن  خلیفۀ  رراا 
گرددید وو مدّّتت نوززددهه سالل خالفت کردد.

اابوبکر ددختر  عایشه  حمیرااءء،  اازز  مراادد   = برخاست....»  جمل  «حربب   - وو 
خلیفۀ ااوولل اازز خلفایی ررااشدین وو ززووجۀ پیامبر بعد اازز ددرر گذشت خدیجه
ااست. ناقۀ شهباءء شتریی بودد سفید مایل به خاکستریی ررنگ که هوددجی

 هـ. قق. که به٣۳۶بر آآنن نهاددهه بوددند وو عایشه ددرر جنگ جمل ددرر سالل 
خونخوااهی کشته شدنن عثمانن اابن عفّّانن خلیفۀ سومم علیه علی اابن اابی
طالب با همرااهی طلحه وو ززبیر، برااهه ااندااخت، ددرر آآنن هوددجج سواارر بودد.
عایشه ددرر نزددیکی بصرهه شکست خورردد وو ااسیر گرددید وو طلحه وو ززبیر اازز
کبارر صحابۀ پیامبر وو نیز بسیارریی ددیگر اازز مسلمانانن ددرر ااین جنگ کشته
شدند. عایشه ددختر اابوبکر ددرر هفت سالگی ددرر مکّّه به عقد پیامبر ددرر
ووااقع ززفافف  مدینه  ددرر  بعد  سالل  ددوو  یعنی  هجرتت  ااوولل  سالل  ددرر  وو  آآمد 
گرددید. اازز ااین ااززددووااجج فرززندیی بوجودد نیامد وو عایشه حدوودد ددهه سالل ددرر
عمرشش اازز  سالل  بیست  پیامبر،  گذشت  ددرر  هنگامم  وو  بودد  پیامبر  سراایی 
میگذشت. گفتهااند که عایشه اازز فقه وو شعر بهرههاایی ددااشت وو ددوو هزاارر وو

ددوویست وو ددهه حدیث اازز ررسولل ااکرمم رروواایت کرددهه ااست.

٣۳۵زز - «معاوویه سر اازز ززااوویه بیروونن کردد....» = علی اابن اابی طالب ددرر سالل 
سالل  ددرر  وو  ررسید  خالفت  به  عثمانن  شدنن  کشته  اازز  پس  ٣۳۶هجرتت 

هجرتت پس اازز پیرووززیی ددرر جنگ جمل با عایشه، معاوویه رراا اازز حکومت
سپاهه کردد.  آآغازز  جنگ  وو  نرفت  بارر  ززیر  معاوویه  ااما  کردد،  معزوولل  شامم 
طرفین ددرر ناحیۀ «صفّّین» ددرر کراانۀ باختریی ررووددخانۀ فرااتت بین عرااقق وو

 هجرتت با یکدیگر رروویارروویی شدند وو یکصد وو ددهه ررووزز٣۳٧۷شامم ددرر سالل 
حکمیت گذااشتند. بر  رراا  بنا  ااختالفف  ررفع  براایی  اانجامم  سر  وو  جنگیدند 
عمروو بن عاصص یا عمروو عاصص اازز صحابۀ پیغمبر وو اازز سردداارراانن معرووفف
قرآآنن معاوویه  سپاهیانن  جنگ  ااین  ددرر  ددغلباززاانهااشش  پیشنهادد  به  ااسالمم که 
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بر سر نیزهه اافرااشتند وو ددرر نتیجه سپاهیانن علی اابن اابی طالب ددست اازز
جنگ بر ددااشتند، اازز طرفف معاوویه وو اابوموسی ااشعریی اازز مرددمم یمن که
ددرر ززمانن پیامبر ااکرمم ددرر مکّّه ااسالمم آآوورردد وو وواالی بخشی اازز یمن گرددید وو
وواالی باررهه  ددوو  وو  شهر کوفه  حکمراانن  سپس  وو  بصرهه  وواالی  عمر  عهد  ددرر 
بصرهه شد وو ددرر ززمانن عثمانن نیز ددرر ااین ددوو شهر حکمراانی کردد، اازز سویی
علی اابن اابی طالب به ااصراارر جمعی اازز مرددمم کوفه، حکََم معین شدند.
عمروو عاصص اازز ساددهه لوحی اابوموسی ااستفاددهه کردد وو ااوو رراا فریب دداادد ددرر
نتیجه حکمیت به سودد معاوویه وو ززیانن علی اابن اابی طالب منجر گرددید
عاصص عمروو  وو  منصوبب  خالفت  به  معاوویه  وو  معزوولل  خالفت  اازز  علی  وو 
نیز پس اازز چندیی وواالی مصر گرددید.   ددرر ااینجا مراادد اازز اانگشتانن بریدهه
عثمانن ااست که:  آآنن  عثمانن  پرخونن  پیرهن  وو  پیغمبر  دداامادد  ززووجۀ  شدۀۀ 
اازز بعد  یکی  آآمنه  وو  ررقیه  یعنی،  ااکرمم  پیامبر  ددختر  ددوو  با  سومم که  خلیفۀ 
ددیگریی ااززددووااجج کرددهه بودد، دداامادد پیغمبر شد وو ذذوواالنّّوررین خوااندهه گرددید.
به مصر  جدید  وواالی  اابوبکر  اابن  محمد  کشتن  ددستورر  هنگامیکه  ااوو 
محرمانه ززمین  سر  آآنن  پیشین  وواالی  به  رراا  طالب  اابی  اابن  علی  ووساطت 
طی نامهاایی صاددرر کردد وو  ااین نامه به ددست مخالفانن اافتادد، محمد اابن
اابو بکر با خنجر برهنه وواارردد منزلل عثمانن شد وو لگدیی به پهلویی ااوو ززدد وو
خوااست با خنجر به کارر ااوو پایانن ددهد که ناگاهه ززووجۀ عثمانن خودد رراا بر
رروویی ااوو ااندااخت که اازز کشته شدنن ااوو جلو گیریی نماید، ااما محمد اابن
اابوبکر ااوو  رراا به یک سو ااندااخت وو با خنجر پهلویی عثمانن رراا ددررید وو
ااوو رراا به قتل ررسانید وو ددرر ااین گیر وو دداارر یک بند اانگشت ززووجۀ عثمانن
اازز معاوویه  عزلل  وو  عایشه  شکست  وو  جمل  جنگ  اازز  بعد  شد.  بریدهه  نیز 
اابی اابن  علی  علیه  وو  بپاخاست  مخالفت  ددرر  اازز  نامبرددهه  شامم،  حکومت 
طالب قد براافرااشت، پیرااهن خونین عثمانن وو اانگشت بریدۀۀ ززووجۀ ااوو رراا
بهانه وو ددست آآوویز ساخت وو آآنراا توطئۀ علی اابن اابی طالب قلمداادد کردد
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وو خودد مدّّعی خالفت شد وو جنگ صفِِّّین رراا برااهه ااندااخت. گفتهااند که
ددرر ااین جنگ وو کاررززاارر معاوویه با یکصد هزاارر وو علی اابن اابی طالب با
نودد هزاارر سربازز وو به رروواایتی بر عکس، به مباررززهه با یکدیگر پرددااختند وو

حدوودد هفتادد هزاارر تن اازز ددوو طرفف ددرر میداانن ررززمم وو نبردد کشته شدند.

حح - " ال فََتی اا علی ، السیف  اا ذذوواالفََقارر" = ذذوواالفقارر، یعنی : صاحب
فقرااتت وو مفردد آآنن: فََقْْرةة (یا فقْْرهه) ااست که هر یک اازز مهرهه هایی پشت بدنن
(وو فََقارر   - ها)  (مهرهه  ااست  مرکّّب  آآنن  اازز  فقْْرااتت  یا  فقََرااتت  ستونن  ااست که 
مفردد آآنن : فََقاررةة) = مهرهه هایی پشت که ستونن فقرااتت رراا تشکیل می ددهد.  ااما
اازز حجاجج)  بن  منبه  بن  عاصص  (یا  حجاجج  بن  منبه  شمشیر  نامم  "ذذوواالفقارر" 
میانن جنگ  نخستین  بدرر،  حربب  یا  غزووهه  ددرر  که  ااست  قریش  کفّّارر  بزررگانن 
ررسولل رراا  شمشیر  آآنن  وو  شد  هجرتت، کشته  ددوومم  سالل  ددرر  مشرکانن  وو  مسلمانانن 
طالب اابی  بن  علی  به  ااُُحد  غزووۀۀ  ددرر  آآنراا  سپس  وو  برگزید  خویش  براایی  ااکرمم 
بخشودد، ززیراا شمشیرشش ددرر آآنن جنگ شکسته بودد . نا گفته نماند که رریاست
سپاهه کافراانن وو مشرکانن ددرر هر ددوو جنگ بدرر وو ااُُحد با اابو سفیانن پدرر معاوویه
بودد که هنوزز ددرر آآنن ززمانن ااسالمم نیاووررددهه بودد. جنگ بدرر ددرر محلّّی به همین نامم
بین مکّّه وو مدینه ااتّّفاقق اافتادد وو به شکست مشرکانن اانجامید وو غزووۀۀ ااُُحد که
ددرر سالل سومم هجرتت رروویی دداادد، به شکست مسلمانانن پایانن پذیرفت. نوشتهااند
که ددرر همین غزووۀۀ ااُُحد بودد که پیامبر با مالحظۀ ررشاددتت وو جنگجویی ددلیراانۀ

ذذوواالفقارر".   اا   یفالس  ، علی   اا "الفتی   : فرمودد  طالب  اابی  بن  (نقلعلی 
)لغت نامۀ ددهخدااباختصارر اازز 

ددرر  = خورردد....»   اامیر  حضرتت  مباررکک  سر  بر  وو  شد  شمشیر  وو  - «تیغ  طط 
نتیجۀ حکمیت که شرحح آآنن ددرر توضیح حرفف "زز" ددرر موضوعع ددهم نوشته آآمد،
بر معتقد  وو  بگردداانیدند  رروویی  ااوو  اازز  طالب  اابی  اابن  علی  سپاهیانن  اازز  گرووهی 
عزلل علی وو معاوویه هر ددوو شدند وو بر علی اابن اابی طالب شورریدند وو ززاانن پس

 هـ. قق. ددرر جنگ٣۳٨۸به «خوااررجج» مشهورر شدند.علی اابن اابی طالب ددرر سالل 
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نهروواانن با خوااررجج جنگید وو آآنها رراا شکست دداادد وو به شهر کوفه، مرکز خالفت،
سالل  ررمضانن  نوززددهم  ررووزز  ددرر  وو  آآمد  مسجد کوفه۴٠۰بازز  محراابب  ددرر  قق.  هـ.   

به خوااررجج  اازز  یکی  مرااددیی  ملجم  اابن  عبداالرحمن  بدست  صبح  نمازز  بهنگامم 
ضربب شمشیر مجرووحح گرددید وو ددرر ررووزز بیست وو یکم ررمضانن پس اازز سه ررووزز
بدرروودد ززندگی گفت وو عبداالرحمن نیز به قصاصص کشته شد. توضیح آآنکه سه
نفر اازز خوااررجج وو یکی اازز آآنانن عبداالرحمن اابن ملجم، ددرر خانۀ کعبه سوگند یادد
کرددهه بوددند که ددرر ررووززیی معین علی اابن اابی طالب وو معاوویه وواالی شامم وو عمروو
بدین پندااشتند که  می  چنین  وو  ررسانند  قتل  به  همزمانن  رراا  مصر  وواالی  عاصص 
تنها میانه  ااین  ددرر  بست.  خوااهد  بر  ررخت  مسلمانانن  میانن  اازز  ااختالفف  گونه 
وو هدفف  اانجامم  ددرر  توفیقی  ددیگر  نفر  ددوو  وو  شد  موفّّق  ملجم  اابن  عبداالرحمن 

 سالل۶٣۳مقصد خودد بدست نیاووررددند. علی اابن اابی طالب به هنگامم شهاددتت 
(به یاددددااشتهایی موضوعع ددهم رر. ددااشت وو ددرر شهر نجف به خاکک سپرددهه شد. - 

کک.)

یاززددهم: ددررموضوعع  مبین کتابب  وو  مرجع  وو  میثاقق  وو  عهد  ااگر  ااینکه  ددررباررۀۀ   
چگونه آآنن  فاسد  تالی  وو  مینمودد  ررخخ  چه  نبودد،  بهاءءااله  حضرتت  آآئین 
کفایت کتابب  چنانچه  ااگر  «بارریی،  میفرماید:  چنین  جمله  اازز  بودد؟ 

آآیۀ  وو  لزوومم  چه  منصوصص  مبین  ااقدسسمیکردد،  الززمم، کتابب  چه  کتابب 
 به جهت چه؟ ااین آآیاتت که ددرر نزدد کل ااحبا موجودد، میخوااندند ووعهد

به موجبش عمل مینموددند.  نهایت هر یک اازز ااحبا مجتهدیی میشد وو
بودد که ااین  نهایتش  وو  میددااشت.  مجریی  حکمی  وو  میکردد  ااستنباطی 
ااستنباططها مختلف میگشت، کارر به مجاددله میررسید، مجاددله به مناززعه
خونن هزاارر  صد  عاقبت  وو  میاانجامید  مقاتله  به  مناززعه  وو  میشد  منجر 
نیر پیمانن  وو  عهد  ووجودد  با  حالل  نمیشد.   ددیگر  چیز  وو  میشد،  رریخته 

کتابب عهد وو کتابب ااقدسسآآفاقق، حسبنا کتابب میگویند، وواایی ااگر آآیاتت 
ددرر میانن نبودد، آآنن ووقت ووااله گوشت وو پوست ااین عبد رراا با ددررفش فوررااًً
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پاررهه پاررهه مینموددند !..... » 

 سر اانجامم قلم معجز شیم مرکز عهد وو پیمانن ددرر پایانن لوححموضوعع ددووااززددهم:
هزاارر بیتی اازز آآنن سخن میررااند که اازز سویی ددرر هیچ ددوورریی چنین پیمانن
تا نشدهه  ددیدهه  هم  میثاقی  نقض  چنین  ددیگر  سویی  اازز  وو  نبوددهه  ررووشنی 
گاهه آآنجا که حضرتت بهاءء االه خودد نیز اازز ااین حقیقت وو رراازز با خبر وو آآ

بوددهه ااست، وو اازز جمله چنین میفرماید:

مختصر ااین که اازز ااوولل اابدااعع تا به حالل چنین عهد صریحی وو پیمانن
ووااضحی وو میثاقق آآشکارریی ووااقع نشد وو ظهورر نیافت وو همچنین چنین
وولی... ووااقع  عهودد  بلی  نشد.  شنیدهه  وو  ددیدهه  نکثی  چنین  وو  نقضی 
وو تصریح  اابدااًً  معرووفف  غیر  پیمانن  مرجع  وو  بودد  مجهولل  میثاقق  مرکز 
توضیح نشدهه بودد بلکه به ااشاررهه اایی تلویح گشته... لکن ددرر ااین کورر
مرکز وو  آآفاقق  مشهورر  میثاقق  مرجع  بلکه  نه،  چنین  مبین  ددوورر  وو  عظیم 
پیمانن معرووفف ااهل جهانن اابدااًً گمانن نمیررفت که چنین فتنه وو وولوله
که ااست  ااین  پیشآآید،  کارریی  ااشتباهه  چنین  وو  اافتد  میانن  ددرر 
ااکبر اافق  من  ووصیتک  شمس  ااشرااقق  بعد  یمکن  میفرماید...: «هل 
االوااحک تزلل قدمم ااحدٍٍ عن صرااطک االمستقیم؟ قلنا یا قلمی ااالعلٰى،
ینبغی لک أأنن تشتغل بما ااُُمرتت من لدیی االه االعلی االعظیم وو ال تسئل
عما یذووبب به قلبک وو قلوبب ااهل االفرددووسس االذین کانواا حولل اامریی
االستّّارر لهو  رربک  إإننّّ  سترناهه  ما  علٰى  تطلع  أأنن  لک  ینبغی  ال  االبدیع، 

االعلیم*.

«مالحظه بفرمائید که چه میفرماید: آآیا ممکن ااست که بعد اازز ااشرااقق شمس
ووصیت تو اازز اافق بزررگترین االوااحت، ددیگر قدمم کسی بلغزدد، یعنی ددیگر
آآنچه به  ااعلی،  قلم  اایی  میفرماید:  پس  کند؟  میثاقق  نقض  نفسی 
آآنن اازز  مباررکت  ددلل  که  چیزیی  اازز  مکن  سؤاالل  وو  باشش  مشغولل  مأمورریی 
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خونن ااستماعش  اازز  فرددووسس  ااهل  منیر  قلب  وو  میگدااززدد  وو  میسوززدد 
میگردددد، سزااوواارر نیست ااطالعع شودد به آآنچه بعد اازز شمس ووصیت ووااقع

خوااهد شد وو ما ستر نموددیم وو پرووررددگارر ستّّارر علیم ااست...»

بارریی، ناگفته نماند که ددرر لوحح هزاارر بیتی، اافزوونن بر مناجاتت آآغازز لوحح، هفت
مناجاتت ددیگر به ززبانن فاررسی وو عربی اازز کلک معجز شیم حضرتت عبداالبهاءء
بانجامم رراا  آآنن، گفتارر  اازز  یکی  آآووررددنن  با  ختامم،  حسن  براایی  ما  ااست که  آآمدهه 

میررسانیم:

اایی پاکک یزدداانن، ااین قومم ددرر ظل سدررۀۀ منتها بوددند وو ددرر رریاضض جنّّت
مأوویی. آآتشی ددرر قلوبشانن شعله ززدد وو مغلوبب االهویی وو مسلوبب االنّّهی،
عربدههاایی ااندااختند وو علََم وولولهاایی اافرااختند وو نردد ااووهامی باختند که
مبین نورر  مأیوسس.   ررجا  حقیقت  وو  منکوسس گردددد  میثاقق  علََم  شاید 
فرااموشش پیمانن  مرکز  جوید.  حصولل  بهیم  لیل  ظالمم  وو  نماید  اافولل 
ااطفالل ددست  ددرر  عهد  ززمامم  خاموشش گردددد.  االموقدةة  االه  نارر  وو  شودد 
مهد اافتد وو شمع شب اافرووزز پیمانن اازز اارریاحح بغضاءء مخمودد گردددد. نیر
میثاقق غرووبب کند وو خفّّاشش شقاقق خیمه به بیروونن ززند.  پرتو حقیقت
مرکز ززند.  به گرددوونن  سرااپرددهه  مجازز  ظلمت  وو  مکنونن گردددد  وو  مفقودد 
صونن ددرر  رراا  عبد  ااین  حالل  تحویل.  میثاقق  محورر  وو  یابد  تبدیل  عهد 
حمایت مصونن نموددیی وو میثاقت رراا محفوظظ وو مثبوتت، بنیانن پیمانن
نقض وولی  ساختی.  رراا کوته  ناقضین  تطاوولل  ددست  وو  براافرااختی  رراا 
عهد گرددننگیر شد وو مانند ااغاللل وو ززنجیر وو "اانّّا جعلْْنا فی ااعناقهم
اایی  . یافت  تحقّّق  مقْْمحونن"**   مفََه ااالذذقاننِِ  االی  فََهِِی   غْْالللااال
پرووررددگارر، به قوتت وو ااقتداارر ااین ززنجیر بردداارر، وو ااعناقق رراا اازز ااغاللل
ررهائی بخش، گرددنها رراا آآززاادد کن وو ددلهایی قیرگونن رراا ررووشن وو شادد
فرما، خفتگانن رراا بیداارر کن وو بیهوشانن رراا هوشیارر، ااطفالل ررضیع رراا به
عنایت ددبستانن  به  رراا  بیخردد  کوددکانن  وو  فرما  دداللت  عزیز  ثدیی 
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وو آآموزز  خشوعع  وو  خضوعع  ررسم  رراا  غروورر  باددۀۀ  مست  نما،  هداایت 
ززنجیرشکن کبر وو محن رراا آآدداابب عبوددیت تعلیم نما. ااین بیچاررگانن
وو نشناسند  وو  نداانند  بیخردداانن،  وو  نوهوسانن  ااین کوددکانن  وو  نادداانند 
اانجامم نبینند، نامم جویند وو ررااهه جفا پویند. تو اانتباهه بخش وو ااشتباهه رراا
میثاقق سدررۀۀ   ظل به  وو  فرما  عنایت  وو  کن  هداایت  بردداارر،  میانن  اازز 
ددلل وو کامم  یابند  جانن  ررااحت  اانیسا  شجرۀۀ  سایۀ  ددرر   تا کل نما  دداللت 
قدررشانن وو  بلند گردددد  مقامشانن  وو  ررسند  بیپایانن  مسرتت  به  وو  جویند 
فرااززتر سر  آآغازز  اازز  عظیمه،  موهبت  وو  یابند  قدیمه  عزتت  ااررجمند، 
گرددند وو اازز پیش، عنایت بیشتر یابند. اایی پرووررددگارر، تأیید بخش وو
رراا حائل  غمامم  ااین  وو  ززاائل کن  رراا  تیرهه  اابر  ااین  عنایت کن،  توفیق 
متالشی وو باطل، نسیم جاننبخشی بوززاانن وو ددلهایی مرددهه رراا ززندهه کن،
بارراانن ررحمتی ببارر وو ااین گیاهه  اافسرددهه رراا تر وو تاززهه نما، حداائق قلوبب
قدیر، اایی  ااعلی.  مأل  رریاضض  رراا  نفوسس  حقائق  وو  اابهٰى کن  جنّّت  رراا 

ررجایی ااین عبد بپذیر.  توئی تواانا توئی بیهمتا.

---------
)٧۷٤جلد ااوولل شماررهه (لئالی االحکمة، (*)   - تمامم ااین لوحح حضرتت بهاءءااله ددرر مجموعۀ  

 ددررجج شدهه ااست.١۱٤ وو ١۱٣۳صص 
  - یعنی: ما بر گرددننهایشانن تا ززیر چانهها بند وو ززنجیر٨۸، سوررۀۀ یاسین، آآیۀ قرآآنن(**)  - 

نهاددههاایم بگونهاایی که سرهایشانن رروو به باال کشیدهه شدهه وو نمیتواانند پیش پایی خودد
رراا ببینند.
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یاددددااشتهایی لوحح هزاارر بیتی

یاددددااشتهایی االف
 -- یعنی: به ززبانن میگویند آآنچه رراا که ددرر ددلل١۱١۱ ، سوررۀۀ فتح، آآیۀ قرآآنن) ١۱(

باوورر ندااررند.
 -- یعنی: آآنانن که گفتند: پرووررددگارر ما کسی٣۳٠۰ ، سوررۀۀ فُُصِِلت، آآیۀ آآننقر) ٢۲(

ماندند، پایداارر  وو  مستقیم  گفتارر  ااین  بر  وو  نیست  یکتا  خدااووند  جز 
فرشتگانن آآسمانن بر آآنانن فروودد آآیند.

الشۀ٣۳( وو  نعش  اازز  منحصرااًً  وویی  غذاایی  وو  ااست گوشتخواارر  جانورریی  ) کفتارر 
ررنگش وو  ااست  کوچک  پلنگی  بقدرر  حیواانن  ااین  ااست.  حیوااناتت 
خاکستریی با خالهایی سیاهه وو شبیه پلنگ ااست. هر یک اازز اانداامهایی
جانورر ااین  ااگر  میشوند.  ختم  قویی  ناخن  چهارر  به  عقبش  وو  جلو 
بقایایی جسد مرددۀۀ حیواانی رراا جهت تغذیه ددرر سطح ززمین پیداا نکند به
ددیگر حیوااناتت  به  یا  وو  میپرددااززدد  خاکک  ززیر  اازز  ااجسادد  آآووررددنن  بیروونن 
ددرر ررووززها  میشودد. کفتارر  حملهوورر  اانسانن  به  بندررتت  وولی  میکند  حمله 
غاررها مخفی میگردددد وو شبها جهت پیداا کرددنن طعمه بیروونن میآآید.

)فرهنگ فاررسی معین(
) کوبب (جمع: ااکواابب)  کوززۀۀ بیددسته ، قدحح ،کاسه۴(
) قدْْرر  (جمع: قُُدوورر) ددیگ۵(
٢۲٢۲٣۳تا ٢۲١۱٨۸، خط مشکین قلم، چاپپ هند صص  ااقتدااررااتت) مجموعۀ ۶(
) همساتت (مفردد آآنن همسة وو همس) یعنی: آآوواازز وو صداایی آآهسته، ززمزمه،٧۷(

نجواا، ددرر گوشی،  ووسوسه وو نجواایی شیطانی وو نفس ااماررۀۀ آآددمی.

) خفّّاشش (شب پرهه، شبکورر) جانورریی ااست سیاهه ررنگ شبیه موشش. ددست٨۸(
وو پایی وویی با پرددۀۀ ناززکی بهم متّّصل وو بشکل بالل ااست وو بداانن پروواازز
میکند. ددست خفاشش پنج اانگشت دداارردد وو شست وویی کوتاهه ااست وو به
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وو برجسته  گوشش  ددوو  وو  بارریک  پوززههاایی  میشودد.  ختم  تیز  چنگالی 
ددنداانهایی تیز دداارردد. چشمهایش ضعیف ااست وو بدین سبب ررووززها رراا

فرهنگ فاررسی(ددرر تارریکی بسر میبردد وو هنگامم غرووبب پروواازز میکند. 
)معین

بب هایییاددددااشت
) نمیقه: مکتوبب، نوشته، نامه١۱(
 – یعنی: ددرر ررووززیی که هر ماددرر شیرددهی کوددکک٢۲، سوررۀۀ حج ،آآیۀ قرآآنن) ٢۲(

شیرخوااررشش رراا فرااموشش کند وو هر ززنن بارردداارریی نابهنگامم بزااید وو مرددمانن
رراا ددرر مستی وو خمارریی بینی، ااما نه اازز خمر وو شراابب بلکه اازز شدّّتت وو

سختی کیفر وو مجاززااتت خداا.
) سدید: محکم؛ااستواارر، ررااست وو ددررست  سداادد:  ررااستی، ددررستی ددرر گفتارر٣۳(

وو کردداارر، ااستقامت وو پایداارریی

نخست موضوعع هایییاددددااشت
) کالهه تََتََریی یا کالهه تاتارریی، کالهی ااست که مرددمم تََتََر یا تاتارر که اازز طایفۀ١۱(

مغوللها بوددهه وو مرددمی ددوورر  وو بر کنارر اازز تمدّّنن شمرددهه میشدههااند، بر
اازز کنایه  تتریی  کالهه  نویسندگانن  وو  شعراا  عرفف  ددرر  میگذااشتند.  سر 
بقولل وو  ووااالیی  وو  مهتریی  براابر  ددرر  ااست  مقامم  وو  ررتبه  پستی  وو  کهتریی 

سعدیی:
    حاجت به کالهه برکی ددااشتنت نیست

ددرروویش صفت باشش وو کالهه تتریی دداارر
وو مراادد اازز  «کالهه برکی» ددرر ااینجا کالهه پاددشاهانن وو بزررگانن ااست. «برکک» ددرر
کالهه وو  جامه  آآنن  اازز  ددرروویشانن  که  شتر  پشم  اازز  ااست  بافتهاایی  ااصل 
میددووختند وو بعدااًً نیز مورردد ااستفاددۀۀ پاددشاهانن وو اامراا قراارر گرفته ااست.

) بعوضض  یا بعوضه = پشه٢۲(
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) منسی = فرااموشش شدهه (اازز رریشهءء: نََسی  ینََسّّی  تََنْْسیة به معنی کسی رراا به٣۳(
وو نََسیاًً  ینْْسی   نََسی  وو  شدنن،  فرااموشی کسی  مایۀ  ااندااختن،  فرااموشی 

نسیاناًً به معنی: فرااموشش کرددنن)
) هیهاتت، هیهاتت = چه ددوورر ااست چه ددوورر ااست ، چه ناممکن ااست چه۴(

(اافسوسس، ااست:  آآمدهه  نیز  معنی  بدین  فاررسی  (ددرر  ااست.  ناممکن 
اافسوسس، ددرریغا، ددرریغا، چقدرر جایی اافسوسس وو ددرریغ ااست)

ددوومم موضوعع هایییاددددااشت
 مضمونن به)١۱٢۲١۱ ، بند شماررۀۀ کتابب ااقدسس() «ااذذاا غیض بحر االوصالل....» ١۱(

فاررسی: هنگامی که ددرریایی ووصالل من فروو نشست وو ددفتر ظهورر من اازز
فرموددهه، ااررااددهه  رراا  ااوو  خدااووند  سویی کسیکه  به  اانجامم گراایید،  به  آآغازز 

رروویی نمائید، یعنی کسی که اازز ااین ااصل قدیم ررووئیدهه ااست.
 مضمونن به فاررسی:)١۱٧۷۴، بند شماررۀۀ کتابب ااقدسس() «یا ااهل ااالنشاءء....» ٢۲(

وو حمد  مرغزاارر  اازز  معنویی  ووررقایی  ااین  هنگامیکه  جهانن،  ااهل  اایی 
پنهانن وو  ددوورر  مقامم  وو  مقصد  آآهنگ  وو  ددررآآید  پروواازز  به  خودد  ستایش 
خویش نماید، شما آآنچه رراا که اازز کتابب االهی ااددررااکک نمینمائید، به

شاخۀ جداا شدهه اازز ااین ااصل قویم، ااررجاعع کنید.
) مهمولل = ترکک شدهه، فرااموشش شدهه، ناددیدهه گرفته شدهه.٣۳(
کتابب عهدیی) «ووصیة االه آآنکه باید ااغصانن وو.......» - ٤(
ااالخبارر  گفته٥( غلط کعب  به  فاررسیززبانانن  تدااوولل  ددرر  (که  ااالحبارر  ) کعب 

میشودد)، کسی ااست که ددرر ددووررۀۀ جاهلیت اازز علمایی یهودد ددرر سرززمین
به عمر  عهد  ددرر  وو  آآوورردد  ااسالمم  بکر  اابو  خالفت  ززمانن  ددرر  وو  بودد  یمن 
آآنکه: توضیح  ااست.  شدهه  رروواایت  ااوو  اازز  بسیارریی  رروواایاتت  وو  آآمد  مدینه 
حبر یا حبر به معنایی: عالم وو دداانشمند ددینی، حاخامم وو ررئیس کاهنانن
(ددرر نزدد یهوددیانن) وو حبر ااعظم پاپپ ااست.  شاددیی وو سروورر وو جمع ااین
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کلمه: أأحبارر وو حبورر ااست.
) قصص موتفکه = ددااستاننهایی ددررووغین، ددااستانهایی مشکوکک وو بی پایه٦( 

وو ااساسس (اافْْک وو اافکه به معنایی: ددررووغغ وو جمع آآنن أأفائک ااست.)

سومم موضوعع هایییاددددااشت
) تصحیف = خطا کرددنن ددرر نوشتن کلماتت، تغییر ددااددنن کلمه با کاستن یا١۱( 

اافزووددنن نقطه یا نقطههایی آآنن
) فََاقْْبلوهه = ااوو رراا بپذیرید٢۲(
) فََاقْْتُُلوهه = ااوو رراا بقتل ررسانید٣۳(
) نورراالدّّین سلجوقی = اازز پاددشاهانن سلجوقی ددرر شامم۴(
) حلََب شهریی ااست ددرر کشورر سورریه کنونی وو سر ززمین شامم پیشین.۵(
) توقیع = اامضا، اامضا کرددنن، فرمانن، نامه، ددستخط۶(
) تمهیر = مهر کرددنن، مهر ززددنن٧۷(
یا٨۸( اانسانن  بدنن  اازز  ااضافی که  وو  ززاائد  چیز  هر  فََضلة،  آآنن  مفردد  فََضالتت =   (

حیواانن پس اازز هضم غذاا بیروونن آآید وو ددفع شودد، سرگین، پشکل
) ااحصواا = بشماررید (اازز رریشۀ: ااحصاءء، بمعنی شمرددنن وو شماررشش)٩۹(
ااخته١۱٠۰( معنی:  به   صاءءخ یخْْصی  خََصی  رریشۀ:  ااخته کنید (اازز  ااخْْصواا =   (

کرددنن، کشیدنن بیضهها
) تحریف = گردداانیدنن، تبدیل وو تغییر ددااددنن کالمم اازز ووضع وو حالل ااصلی١۱١۱(

تعبیر وو  تفسیر  رراا،  کلمه  یک  حرووفف  اازز  برخی  کرددنن  عوضض  آآنن، 
ناددررست کرددنن کلمه وو کلماتت وو عباررااتت

) ذذُُبابه (یا) ذذُُبابب = مگس١۱٢۲(

چهاررمم موضوعع یاددددااشتهایی
) جانطه = کیسۀ چرمی ددرروویشانن، توبرهه، کیسۀ بزررگگ١۱(
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مهرهایی٢۲( شدهه،  نوشته  موززوونن  قطعههایی   = مقدّّسس  مهرهایی  سجعهایی   (
مقدّّسس

) میرززاا بدیعااله = کوچکترین پسر حضرتت بهاءءااله ااست (اازز فاطمه خانم٣۳(
وو عمه  ددختر  االحمراا،  ووررقة  به  ملقّّب  مریم  خوااهر  علیا  مهد  به  ملقّّب 

سالل  ددرر  که  حضرتت)  آآنن  ددوومم  متولد١۱٨۸۶٧۷حرمم  ااددررنه  ددرر  میالددیی   
گرددید. ااوو برااددرر تنی میرززاا محمدعلی ناقض ااکبر وو میرززاا ضیاءءااله بودد
بشمارر عهد  مرکز  سخت  سر  مخالفانن  اازز  وو  نقض  ااررکانن  اازز  سه  هر  که 
میرززاا  ،" فتورر  ااهل  اازز  "یکی  اازز:  مراادد  ااینجا  ددرر  شاید  وو  آآمدند. 

محمدعلی ناقض ااکبر ااست.
) ظلمت ددهماءء = تارریکی وو ظلمت بسیارر شدید وو قیرگونن۴(

پنجم موضوعع هایییاددددااشت
کندهه١۱( ) مشحونن = اانباشته، پر، مملو، آآ
) عتبه = ددررگاهه، ددررگه، آآستانه، آآستانن (جمع: عتباتت وو  ااعتابب)٢۲(
) سامیه = بلند، ووااال، عالی، مرتفع، ااررجمند٣۳(
) ووهاجج = فرووززاانن، فرووززندهه، ددررخشندهه، اافرووخته۴(
) ااکلیل = تاجج، ددیهیم، (جمع: ااکالیل)۵(
) تخطر کرددنن = بخاطر آآووررددنن، بیادد آآووررددنن، به ددلل گذررااندنن٦( 
) ااررتیابب = شک، ترددید، شبهه، شک کرددنن٧۷(
) "أألف سنه" یعنی هزاارر سالل وو مراادد اامتداادد ددوورر آآئین بهائی ااست که براابر٨۸(

 حدّّ ااقل هزاارر سالل کامل ااست: «من٣۳٧۷، بند شماررۀۀ کتابب ااقدسسآآیۀ 
(مضمونن مفترٍٍ»    کذّّاابب اانّّه   کاملة  سنة االف  ااتمامم  قبل  اامرااًً  یدّّعی 
فاررسی: هر کس پیش اازز پایانن هزاارر سالل کامل ااددعایی  اامریی رراا نماید،

ااوو ددررووغگویی فریبکارر ااست.)
) ااذذءء = وو مفردد آآنن: ذذلیل، یعنی: خواا رر، حقیر، ززبونن، خاکسارر٩۹(
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) ااررقّّاءء = وو مفردد آآنن: ررقیق، یعنی: بندهه، غالمم، برددهه١۱٠۰(
) سرجج  =  وو مفردد آآنن: ِِسرااجج، یعنی: چرااغغ١۱١۱(
)مستضیئه = ررووشنی خوااهه، نورر جویندهه (وو رریشۀ، آآنن: ااستضائه)١۱٢۲( 
) مستنیرهه = نورر جویندهه، نورر گیرندهه، ررووشن (وو رریشۀ آآنن: ااستناررهه)١۱٣۳( 
کراانه،١۱٤(  معنایی:  به  صقع  وو  ااست  هستی  جهانن  مراادد:   = ووجودد  صقع   (

ناحیه، منطقه، سرززمین (جمع: ااصقاعع)
) ااهل فتورر = مراادد: سست عنصراانن وو ناقضانن عهد وو پیمانند،  وو فتورر به١۱٥( 

معنایی: سستی، ضعف، کندیی، ررخوتت.
)  فناءء بحت = نیستی محض، وو «بحت» به معنایی: صرفف، محض،١۱٦( 

ساددهه

ششم موضوعع هایییاددددااشت
) تفسیق = فاسق شمرددنن وو خوااندنن، بدکارر شمرددنن، تبهکارر شمرددنن١۱(
) اابتهالل = ددعا وو ززاارریی، تضرعع، ززاارریی، بزاارریی ددعا کرددنن٢۲(
هداایت٣۳( وو  ررااهنمائی  مراا  قومم  پرووررددگارراا،  فاررسی:  ...مضمونن  ااهدِِ  رربب  (

فرما، ززیراا که آآنانن برااستی نمیدداانند.

هفتم» موضوعع هایی«یاددددااشت
) تفوهاتت = مفردد آآنن:"تََفََوهه" ااست بمعنی ددهانن گشوددنن، به ززبانن آآووررددنن،١۱(

سخن گفتن، سخن گویی
) ددرر ااینجا ااشاررۀۀ حضرتت عبداالبهاءء به میرززاا محمدعلی ناقض ااکبر ااست.٢۲(

نامبرددهه پسر حضرتت بهاءءااله اازز فاطمه خانم ملّّقب به مهد علیا، ددختر
شدهه یادد  توقیع  ددرر  آآنکه  توضیح  بودد.  حضرتت  آآنن  ددوومم  همسر  وو  عمه 
حضرتت بهاءءااله ددررباررۀۀ میرززاا محمدعلی چنین میفرمایند: «اانّّا اانطقنا
االنّّبیل قبل علی فی صغرهه لیشهدننّّ االنّّاسس قدررتی وو سلطنتی ثم عظمتی
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وو کبریائی وو لکن ااحبائی االجهالءء ااتّّخذووهه شریکاًً لنفسی وو فسدوواا فی
االبالدد وو کانواا من االمفسدین. مالحظه نما چقدرر ناسس جاهلند. نفوسی
اانتشارر سخنها  چنین  وو  ررفتهااند  معذلک  بوددههااند  حضورر  تلقاءء  که 
لثناءء اانطقناهه  وو  بقدررتی  خلقناهه  قد  عباددیی  من  عبدٌٌ  اانّّه  قل  ددااددههااند. 
نفسی بین االعالمین وو ااگر آآنی اازز ظل اامر منحرفف شودد معدوومم صرفف

)۴٠۰، جلد هشتم صص مائدۀۀ آآسمانی....».(خوااهد بودد
که٣۳( خداا  به  سوگند  قومم،  اایی  بگو  فاررسی):  «(مضمونن  قومم....  یا  قل   (

وو ظاهر  ررووشن،  آآفتابب  مانند  قدسش  مشرقق  اازز  خدااووند  ااکبر  ظهورر 
آآشکارر گرددیدهه وو اازز چهرۀۀ پاکک وو پاکیزههااشش نقابب برددااشته ااست وو ااوو
بلکه ااست،  بزررگگتر  وو  ررووشنتر  ستاررگانن  وو  ماههها  وو  مهرها  هم،  اازز 
آآفتابب ددرر نزدد ااوو اازز هر چیز کوچکی کوچکتر ااست. همۀ شما به کلم،
من آآفریدهه شدههااید، مراا وو آآیاتم رراا که اازز سویی پرووررددگارر به من ووحی

گرددیدهه وو بر لسانم جارریی ساخته، اانکارر منمائید.
) ااین نفس = مراادد: میرززاا محمدعلی ناقض ااکبر ااست.۴(
) متََوهم = پندااشته شدهه، مظنونن، گماننبرددهه شدهه، اانگاشته شدهه۵(
) مهانن = خواارر، پست، حقیر، بیااررززشش وو ااعتبارر۶(
) مضطهد = ستمررفته، ستمددیدهه، مظلومم٧۷(
)٨۸( بعدََ معنی:  به  ااست  فعل  ااسم   : (شََتّّاننََ  = مغربب  وو  مشرقق  بین  شََتّّاننََ   (

وو شرقق  میانن  ااست  فرقق  بسیارر  مغربب،  وو  مشرقق  بین  جدااست  یعنی: 
تفاووتت وو  فرقق  بسیارر  بینهما:  شتّّاننََ  کجا،  باختر  وو  کجا  خاوورر  غربب، 

ااست میانن آآنن ددوو
) فباطل ماهم یعملونن = چقدرر بیهوددهه وو باطل ااست آآنچه که آآنانن اانجامم٩۹(

می ددهند.

هشتم موضوعع هایییاددددااشت
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هیهاتت (به تثلیث آآخر) = ااسم فعل ااست بمعنایی: چه ددوورر ااست، ددوورر(1)
وو تأسف  مقامم  ددرر  فاررسی  (ددرر  ااست  ناشدنی   - باشد  ددوورر   - ااست 

ااندووهه نیز بکارر برند: اافسوسس - ددرریغا).
به٢۲( ‹‹ززُُبرهه»  آآنن:  مفردد  (وو  آآهنین  صفحههایی   = حدید   ززُُبر (یا)  ززُُبر   -  (

، سوررۀۀ کهف آآیاتتقرآآننمعنی: پاررۀۀ آآهن، پاررههاایی بزررگگ اازز آآهن). ددرر 
 ددرر ددااستانن پاددشاهی که دداارراایی ددوو شاخخ (ذذوواالقرنین) ااست،٩۹٨۸ تا ٨۸٣۳

ووحشی ااقواامم  هجومم  وو  حمله  اازز  جلوگیریی  براایی  ااوو  که  ااست  آآمدهه 
بزررگگ پاررهههایی  اازز  محکم  سدّّیی  خدااووند  یارریی  به  مأجوجج  وو  یأجوجج 
آآهن بساخت وو مرددمانن رراا اازز آآسیب وو گزند آآنانن حفظ وو حرااست کردد.
حضرتت ااست.  سدّّ  همین  سکندرریی»  اازز «سدّّ  مراادد  ناسس  اافوااهه  ددرر  وو 
بهاءءااله ددرر لوحح «قناعع» خطابب به حاجج محمد کریمخانن کرمانی (که
فرقۀ ررئیس  وو  جانشین  ررشتی  کاظم  سید  ددررگذشت  اازز  پس  رراا  خودد 
به وو  رراا  مسجونن  ااین  نصح  میفرماید: «بشنو  چنین  دداانست)،  شیخیه 
هوٰى وو  نفس  یأجوجج  اازز  شاید  بنا کن،  متین  محکم  سدّّ  یقین  باززوویی 
محفوظظ مانی وو به عنایت خضر اایامم به کوثر بقا فائز شویی وو به منظر

نمایی...»   توجه  بهاءءااله(ااکبر  حضرتت  االوااحح  صصمجموعۀ  مصر،  چاپپ   ،
٧۷۴(

نهم» موضوعع هایی«یاددددااشت
) ووطید = ررااسخ، محکم، ااستواارر١۱(
) براایا = وو مفردد آآنن: بریه، به معنی: خلق آآددمی، آآددمیانن، مرددمانن٢۲(
) ززهر هالهل (یا) ززهر هلهل = ززهر کشندهه. (هالهل وو هلهل: گیاهی ااست٣۳(

خزندههاایی نامم  ااست،  خطرناکک  وو  ززهرآآلودد  وو  سمی  موااددیی  دداارراایی  که 
وو کشندهه خطرناکک  سمی  بوددند  آآنن  بر  قدما  خیالی که  وو  موهومم  ااست 

دداارردد.
) ززخم هائل = ززخم سخت وو شدید وو ووحشتناکک (وو رریشۀ آآنن: هولل ااست۴(
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به معنی: ترسس، بیم، هرااسس، ووحشت)
) عدوو صائل = ددشمن سرسخت، گستاخخ، سرکش وو مهاجم. (وو رریشۀ آآنن:۵(

حمله غلبه،  غضب،  قهر،  هجومم،  حمله،  معنی:  به  صوله،  وو  صولل 
برددنن، غلبه کرددنن)

) میر ووفا = مراادد  حضرتت بهاءءااله ااست.۶(
(اازز٧۷( شدهه.  فرااموشش  وو  ررفته  یادد  اازز  بکلی  فرااموشش،   کامال = منسیا  نََسیاًً   (

رریشۀ: نسیانن، به معنی: فرااموشی، فرااموشش کرددنن)
) هزووءء = سخریه، مسخرهه، رریشخند، ااستهزااءء٨۸(
شدهه٩۹( بالل کندهه  وو  پر  شکسته،  بالل  وو  پر  شکستهبالل،  االجناحح =  مقصوصص   (

(اازز رریشه، «قص» به معنی: بریدنن، کندنن)
رریشۀ١۱٠۰( (اازز  پیوسته  ااستواارر،  محکم،  بهمچسبیدهه،  محکم   = مرصوصص   (

هم بر  ساختن،  محکم  وو  ااستواارر  بنا،  ااستواارر کرددنن  معنی:  به   «ررصص»
چسبانیدنن چیزیی رراا به چیزیی وو ااستواارر وو محکم کرددنن آآنن)

) مرکز جحد = مراادد: میرززاا محمدعلی غصن ااکبر وو ناقض ااکبر ااست.١۱١۱(
رراا حق کسی  تکذیب  وو  اانکارر  ااعرااضض،  اانکارر،  معنی:  به  («جحد» 
گاهی اازز آآنن، تکذیب کرددنن، حق ناشناسی کرددنن، چیزیی رراا با علم وو آآ
دداانستن ووجودد  با  اانکارر کنندهه  وو  منکر  معنی:  به  «جاحد»  وو  کرددنن، 

ااست.)
به١۱٢۲( رریشه، «هولل»  مخوفف (اازز  هولناکک،  خوفناکک،  ترسناکک،  مهولل =   (

معنی: ترسس، بیم، هرااسس)

ددهم موضوعع هایییاددددااشت
) محتََقََر= خواارر، پست، حقیر، ناچیز١۱(
وو٢۲( ااست  ما کافی  براایی  خداا  یعنی: کتابب  وو....» =  االه  ) «یکفینا کتابب 

قرآآنن براایی ما بسندهه ااست.
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)٣۳ «.... ، یعنی: تر وو خشکی نیست که)۵٩۹، سوررۀۀ اانعامم آآیۀ قرآآنن () «ال ررطبٍٍ
ددرر کتابب مبین خداا نیامدهه باشد.

 یعنی: اامرووزز ددین)،٣۳، سوررۀۀ مائدهه، آآیۀ قرآآنن() «االیومم ااََکْْملْْت لکُُم ددینکم» ٤(
رراا براایی شما کامل گردداانیدمم.

)٥ «...... هِِمیکْْف  مل  وو آآیۀ قرآآنن() - «أأ  عنکبوتت،  سوررۀۀ  ااین)۵١۱،  آآیا  یعنی:   ،
وو آآنانن کافی  براایی  اایم  ناززلل کرددهه  محمد،  اایی  تو،  مابه  قرآآنن که  کتابب 

بسندهه نیست؟
) شیر گیر = شیر گیرندهه، آآنکه شکارر شیر کند، ددلیر، نیروومند٦(
عمر٧۷( همانا  ااوو  باشد،  نبیی  من  اازز  بعد  چنانچه  یعنی  نبی....»  ) «لو کانن 

خوااهد بودد، گویند حدیث نبویی ااست.
حدیث «عشرۀۀ مبشَّرهه» = ددهه یارر بهشتی، ددهه نفر اازز ااصحابب ررسولل ااکرمم)8(

که پیغمبر به آآنانن بشاررتت ررفتن به بهشت رراا ددااددهه ااست وو عباررتند اازز:
سعید، سعد،  طلْْحه،  ززُُبیر،  عثمانن،  عمر،  اابوبکر،  علی،  االمؤمنین  اامیر 
به ددنیا  ددرر  صحیح  خبر  موجب  به  که  عوفف  عبداالرحمن  اابوعبیدهه، 
شرفف خلعت بشاررتت فرددووسس برین مشرفف وو ممتازز شدند، وو ررااوویی ااین

 )لغت نامۀ ددهخداا(خبر سعید بن ززید بن فضیل وو یکی اازز ددهه نفر ااست. 
ززُُبیر اابن عواامم قریشی = اازز خویشاوونداانن وو اازز صحابۀ ررسولل خداا بودد. پس
چندیی وولی  بیعت کردد  علی  حضرتت  با  اابتداا  عثمانن،  شدنن  اازز کشته 
ززووجۀ وو  اابوبکر  ددختر  عایشه  با  وو  پیمودد  مخالفت  ررهه  که  نگذشت 

حضرتت محمد همرااهه شد وو سر اانجامم ددرر جنگ جمل مقتولل گرددید.
ددرر وو  بودد  ااکرمم  ررسولل  ااصحابب  اازز کبارر  ااوو  قریشی =  االه  عبید  اابن  طلْْحة 
حجة االوددااعع با پیامبر همرااهه بودد. پس اازز کشته شدنن عثمانن ددرر آآغازز با
پیش ددشمنی  ررهه  چندیی  اازز  پس  وولی  کردد  بیعت  اابیطالب  اابن  علی 
گرفت وو با عایشه همدااستانن شد وو ددرر جنگ جمل شرکت کردد وو کشته

شد. 
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سعد اابن اابی ووقّّاصص قریشی = اازز ااصحابب پیغمبر وو اازز مشاهیر فرماندهانن
جنگ ددرر  نامبرددهه  مینامیدند.  ااسالمم»  «فاررسس  رراا  ااوو  وو  ااست  ااسالمم 

۶٣۳۵قاددسیه بهنگامم حمله ااعراابب به اایراانن ددرر سالل چهاررددهم هجریی (
خلیفۀ عمر  وو  ساسانی  پاددشاهه  آآخرین  سومم  یزددگردد  ززمانن  ددرر  میالددیی) 
ددوومم ااسالمم، سردداارر سپاهه ااعراابب بودد. ااین جنگ فقط چهارر ررووزز بطولل
اانجامید وو پیرووززیی نصیب ااعراابب شد. سردداارر سپاهه اایراانن ددرر ااین جنگ

ررستم فرخزاادد بودد وو خودد ااوو نیز کشته شد.
اازز «عشرۀۀ وو  صحابه  بزررگانن  اازز  یکی  ااوو  قریشی =  عوفف  اابن  عبداالرحمن 

مبشّّرهه» ااست.  گویند که ااوو هشتمین کس بودد که ااسالمم آآوورردد.
گرووهه اازز  وو  ااسالمم  پیامبر  صحابۀ  بزررگانن  اازز  ااوو   = االجرااحح  بن  عبیدةة  اابو 
«عشرۀۀ مبشّّرهه» وو اازز ااهل قریش بودد وو پیغمبر ددرر باررۀۀ ااوو گفته ااست که

ااوو اامین اامت من ااست.
سعیدبن ززید بن نفیل = ااوو اازز ااصحابب ااوولیۀ پیامبر ااسالمم وو اازز ززمرۀۀ «ددهه
یارر بهشتی» ااست که رروواایت آآنراا اازز قولل حضرتت ررسولل ااکرمم خودد ااوو

نقل کرددهه ااست.
) «عثماننُُ ررفیقی فی االجنّّة» = ااین حدیث اازز پیامبر ااسالمم ددررباررۀۀ عثمانن٩۹(

رروواایت شدهه ااست، یعنی: عثمانن ددووست وو ررفیق من ددرر بهشت ااست.
) لوِِ ااتَّخََذْْتت غیر االه......» = ااین حدیث اازز ررسولل ااکرمم ددررباررۀۀ اابوبکر١۱٠۰(

بر رراا  ددووستی  خداا  بجز  میخوااستم  ااگر  یعنی:  ااست،  شدهه  رروواایت 
گزینم، اابوبکر رراا بر میگزیدمم. اابوبکر خلیفه ااوولل اازز خلفایی ررااشدین وو
کسی چهاررمین  رروواایتی  به  ااوو  ااست.  ااسالمم  پیامبر  ززووجۀ  عایشه  پدرر 
پنهانی مدینه  به  مکّّه  اازز  ااکرمم  ررسولل  شبی که  وو  آآوورردد  ااسالمم  ااست که 
هجرتت نمودد همرااهه ااوو بودد وو ددرر همۀ جنگها وو غزووااتت شرکت ددااشت
وو پس اازز ررحلت پیامبر اازز سویی مسلمانانن به خالفت برگزیدهه شد وو ددرر
سالل سیزددهه هجرتت ددرر شصت وو سه سالگی پس اازز ددوو سالل وو سه ماهه
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خالفت، چشم اازز جهانن فروو بست.
خلیفۀ١۱١۱( وو  ااسالمم  پیامبر  دداامادد  عفّّانن  اابن  عثمانن  شد =  مقتولل  عفّّانن  اابن   (

سومم مسلمانانن اازز خلفایی ررااشدین براایی مدّّتت ددووااززددهه سالل خالفت کردد
)٢۲٣۳ - قق.  هـ.  تا ۶٢۲۴  میالددیی   ٣۳۵ - قق.  هـ.  میالددیی)۶۵۶  بهنگامم  عمر   .

مرگگ تعیین خلیفه رراا به شورراایی مرکّّب  اازز شش تن اازز بزررگانن ااسالمم
محولل کردد وو ددرر نتیجه عثمانن که خودد جزوو آآنن شوررٰى بودد به خالفت
وو خرااسانن  اازز  قسمتی  وو  قبرسس  وو  تونس  ااوو  ززمانن  ددرر  گرددید.  معین 
ناپسندشش ااعمالل  بسبب  شد.  فتح  مسلمانانن  بدست  طبرستانن 

سالل  ددرر  اانجامم  سر  وو  شورریدند  عثمانن  بر  ددرر٣۳۵مسسلمانانن  قق.  هـ.   
خانه ااشش ااوو رراا به قتل ررسانیدند.

) «غبارر تیرۀۀ لیلة االهریر.....» = لیلة االهریر، شبی بودد که جنگ صفِِّّین١۱٢۲(
بین ددوو سپاهه علی اابن اابی طالب وو معاوویه باال گرفت وو سرباززاانن طرفین
اازز شدّّتت گیروودداارر وو جنگ وو جداالل مانند سگ وو گرگگ وو شغالل ززووززهه
وو سختی گیروودداارر  وو  خستگی  شدّّتت  اازز  ددیگر  سخن  به  وو  میکشیدند 
«هریر» وو  میآآمد.  بیروونن  سختی  به  سینههاشانن  اازز  نفس  کاررززاارر 
وو سگ  نالۀ  وو  ززووززهه   ، ااوو  پاررسس  بجز  سگ  صداایی  وو  آآوواازز  بمعنایی: 

حیوااناتت ددیگر اازز شدّّتت سرما.
) «فََتک وو هتک» = «فتک»: کشتن، نابودد کرددنن، با سنگدلی حملهوورر١۱٣۳(

پرددهه بیآآبرووئی،  بیحرمتی،   ررسواایی،  پرددههددرریی،  وو «هتک»:  شدنن. 
ددرریی کرددنن، بی ااحتراامی کرددنن، ررسواا کرددنن.

ااست.١۱٤( شدهه  ررها  شدهه،  فرااموشش  شدهه،  ترکک  معنی:  به   = «مهمولل»   (
(همل یهمل همال: ررها شدنن شتر)

) مخمولل = نامعلومم، ناشناخته، ناشناسس، گمنامم ١۱٥( 
) اابوهریرهه = مراادد عبداالرحمن بن صخرااالززددیی (یا االدّّووسی) ... صحابی١۱٦(

مدینه  ددرر  یا ۵٨۸، ۵٧۷(فوتت  قق. ۵٩۹  رراا)هـ.  مسلمانی  خیبر  غزووۀۀ  ددرر  ااوو  وو   
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ددووست بسیارر  گربه  چونن  وو  یافت.  حضورر  غزووهه  آآنن  ددرر  وو  پذیرفت 
دداامن ددرر  بچه گربهاایی  با  رراا  ااوو  ااکرمم(صص)  ررسولل  ررووززیی  وو  میددااشت 
پدررِِ معنی  به  اابوهریرهه   : آآنکه  (توضیح  دداادد  اافتخارر  بدین کنیت  ددید، 
شغل وو  هیچ کسب  به  وو  بودد  تهیدست  بسیارر  وویی  ااست).  بچه گربه 
چونن وو  میکردد.   (صص)  ررسولل  خدمت  مالززمت  دداایم  وو  نمیپرددااخت 
ددرر  ... شدهه  رروواایت  وویی  اازز  بسیارریی  ااحاددیث  ددااشت،  قویی  حافظۀ 
خالفت عمر ووالیت بحرین ددااشت وو به ررووززگارر عثمانن قضاءء مکّّه بدوو
محولل شد وو به  ززمانن معاوویه چندیی حکومت مدینۀ  ررسولل میررااند.

 )فرهنگ فاررسی معین(
خیبر غزووۀۀ  ددرر  ااوو  چه  نکنند،  ااعتمادد  ااوو  رروواایاتت  بر  شیعه  "محدّّثین 
ددررکک صحبت ررسولل (صص) کردد وو بیش اازز چهارر سالل مصاحبت ررسولل
وو سنّّت  ااهل  لکن   ... نبودد  نیز  وونزددیکانن  مقربانن  اازز  وو  ندااشت 

 )لغت نامۀ ددهخداا(جماعت... ززبانن طعن اازز ااوو کشیدهه ددااررند." 
) "االلّّهم ووااللِِ من ووااالهه ووعاددِِ من عاددااهه " یعنی: خدااوونداا، ددووست بداارر آآنن١۱٧۷(

کس رراا که ااوو رراا ددووست دداارردد وو ددشمن بداارر آآنن کس رراا که ااوو رراا ددشمن
دداارردد. توضیح آآنکه: به ااعتقادد شیعیانن، پیامبر ااسالمم ددرر خطبۀ مفصلی
که ددرر سالل ددهم هجرتت ددرر محلّّی به نامم غدیر خُُم بین مکّّه وو مدینه
ددرر هنگامم باززگشت اازز آآخرین حج خودد (حجة االوددااعع)، علی اابن اابی
طالب رراا ووصی وو جانشین وو خلیفۀ اامت خویش معین نمودد وو اازز جمله

 ". عاددااهه من  عاددِِ  وو   ووااالهه  نم ووااللِِ   مااللّّه" ددهخداا(فرمودد:  نامۀ  –لغت   
)٢۲٢۲، جلد ااوولل، صص محاضرااتت

وو١۱٨۸( شتر  خداا  لعنت کند   : یعنی  قاََئدََها" -   وو ررااکبها  وو  االنّّاقََةََ   هاال  نعل  "  (
حدیث به  ااشاررهه   " جمله:  ااین  آآنکه  توضیح  رراا.  آآنن  ررااههبرندۀۀ  وو  ررااکب 
مروویی اازز ررسولل االه ااست که ددرر ضمن ااخبارر اازز ووقایع بعد اازز خودد ددرر
باررۀۀ جنگ جمل فرمودد: " لعن االه االنّّاقََةََ وو ررااکبها وو قاََئدََهه." مقصودد
اازز ناقه همانن شتر عسکر نامم وو ررااکب آآنن عایشه بودد.  وو به شرحی که
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مکّّه ددرر  ناقه  بر  شدنن  سواارر  حین  ددرر  عایشه  ااست،  مسطورر  تواارریخ  ددرر 
ااین آآهه  گفت:  عایشه  عسکر.  گفتند:  چیست؟  شتر  ااین  نامم  پرسید، 
همانن ااست که حضرتت ررسولل (صص) ااوو وو ررااکبش رراا لعنت فرمودد، من
هرگز بر ااین شتر سواارر نمی شومم. وولکن طلحه وو ززبیر ااوو رراا به سخنانن

،١۱٨۸، جلد ااوولل، صص محاضرااتت(بسیارر قانع کرددند تا بر عسکر سواارر شد". 
  بدیع)١۱٢۲٠۰عبداالحمید ااشرااقق خاوورریی، مؤسسۀ مطبوعاتت اامریی، 

) تاللل وو مفردد آآنن: تََل = تپه، تپۀ بلند، ززمین بلند، وو قفارر وو مفردد آآنن:١۱٩۹( 
قََفْْر = بیابانن بی آآبب وو گیاهه وو تهی اازز مرددمم.

) "وو االشّّجرةةُُ االملعونََة فی االقرآآنن"، بر عرشش خالفت ... ااستقراارر یافت =٢۲٠۰( 
) یعنی: ددررخت نفرین شدهه که ددرر قرآآنن اازز۶٠۰، سوررۀۀ ااسرااءء، آآیۀ قرآآنن(

اازز ملعونه  شجرۀۀ  ااین  شیعیانن،  ااسالمی  تفاسیر  ددرر  ااست.  شدهه  یادد  آآنن 
جمله به خلفایی بنی اامیه تفسیر شدهه ااست. ززیراا معاوویه سر سلسلۀ آآنن
خانداانن، خالفت مسلمین رراا اازز علی بن اابی طالب، چهاررمین خلیفه اازز

(بهخلفایی ررااشدین به غصب بستد وو خودد بر سریر خالفت بنشست. 
توضیح حرفف "زز" ددرر موضوعع ددهم  رر.کک.)

پیامبر٢۲١۱( ددختر  فاطمه   = شد"  هالکک  تا  ...گریست  منّّی  بِِضعةٌٌ  "االفاطمةُُ   (
اازز قبل  هجدهم  سالل  ددرر  رروویی)  سپید  یعنی   ) ززهراا  به  ملقّّب  ااسالمم 
هجرتت اازز  بعد  یاززددهم  سالل  به  وو  آآمد  ددنیا  به  مکّّه  ددرر  هجرتت 
ددررگذشت. با علی بن اابی طالب ااززددووااجج کردد وو اازز وویی چهارر فرززند با
ناممهایی حسن وو حسین وو اامم کلثومم وو ززینب پا به عرصۀ ووجودد نهاددند.
فاطمه اازز سوزز  هجراانن وو ددرردد فرااقق پدرر یعنی پیامبر ااکرمم پیوسته گریانن
وو ناالنن وو خانهنشین بودد تا سراانجامم پس اازز شش ماهه بعد اازز ووفاتت آآنن
باررۀۀ ددرر  شدهه که  رروواایت  ااکرمم  ررسولل  اازز  حیاتت گفت.  بدرروودد  حضرتت، 
فََقََدْْ آآذذااها   نم منّّی  بِِضعةٌٌ  االفاطمةُُ   " ااست:  فرموددهه  چنین  ززهراا  فاطمۀ 
آآذذاانی" یعنی: فاطمه پاررههاایی اازز گوشت من ااست. وو هر کس ااوو رراا آآززاارر

ددهد ، گویی مراا آآززاارر ددااددهه ااست.
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) بیت االحزنن یا(بیت ااالحزاانن) = کنایه اازز خانهاایی ااست که یعقوبب براایی٢۲٢۲(
یوسف فرااقق  سوزز  اازز  وو  مینشست  خانه  آآنن  ددرر  وو  برگزید  خودد 
میگریست، خانۀ غم، مجاززااًً خانۀ هر عاشق محجورر وو باززددااشته شدهه،

 )لغتنامۀ ددهخداا(خانهاایی که ددرر آآنن ااندووهه وو مصیبت باشد 
(به توضیح حرفف) وو عایشۀ بیباکک به حربب آآنن جمالل پاکک... شتافت = ٢۲٣۳( 

"وو" ددرر موضوعع ددهم  رر.کک )
"، معززز وو مکرمم گشت = وو٢۲٤(  ) وو به "تََجملْْتِِ وو تََبغَّلْْتِِ وو لو عشْْتِِ تََفََیلْْتِِ

عایشه به  خطابب  عباسس  اابن  که  ااست  اابیاتی  اازز  مصرااعع  یک  ااین 
سالل ددرر  حسن  اامامم  حضرتت  چونن  بودد که  چنانن  آآنن  وو  قراائت کردد... 
حضرتت آآنن  ززووجهءء  االماسس که  سوددههءء  بوااسطهءء  هجریی  یک  وو  پنجاهه 
خوااستند ااصحابب   ، یافت  ووفاتت  وو  شد  مسمومم   ، دداادد  باوو  ااسماءء  بنامم 
جسد آآنن حضرتت رراا ددرر جواارر قبر حضرتت ررسولل ددفن کنند ااما عایشه
ززووجهءء ررسولل االه مانع شدهه بر ااستریی سواارر شد وو با همرااهانن خودد سر
به ااصحابب  اازز  ددیگر  یکی  یا  عباسس  اابن  گرفت...  ااصحابب  بر  ررااهه 
ااختالفف رروواایاتت ، ااشعارریی خطابب به عایشه گفت وو خوااند که اازز آآنن
"، یعنی: جمله ااین مصرااعع ااست "تََجملْْتِِ وو تََبغَّلْْتِِ وو إإنن عشْْتِِ تََفََیلْْتِِ
ررااهه رراا  جمل  جنگ  وو  سوااررشدیی  شتر  بر  ررووزز  یک  تو   ، عایشه  اایی 
ااندااختی وو با اامیر االمؤمنین به مخالفت برخاستی وو اامرووزز هم بر ااستر
حضرتت قبر  جواارر  ددرر  مجتبی  حسن  اامامم  ددفن  اازز  مانع  وو  شدهه  سواارر 
وو شد  خوااهی  سواارر  فیل  بر  بمانی  ززندهه  ااگر  وو   شویی  می  االه  ررسولل 

کردد."  خوااهی  بپا  ددیگر  صص فتنهءء  ااوولل  جلد   - وو ١۱٣۳(محاضرااتت   ١۱۴-  
 توضیح آآنکه : اابن عباسس نبیرههءء عمویی ررسوللعبداالحمید ااشرااقق خاوورریی)

ااکرمم ااست - جمل شتر وو بغََل ااستر ااست.
برندهه٢۲٥( شمشیر  معنی:  به  صاررمم  سیف  ااالکبادد =  کلة  آآ اابن  صاررمم  سیف   (

کلة ااالکبادد" معاوویه ااست.   "هـبه توضیح حرفف "(ااست، وو مراادد اازز "اابن آآ
 .)ددرر موضوعع ددهم  رر.کک
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) ددرر لیلة االهریر نارر سعیر بر اافرووخت = ددررباررۀۀ "لیلة االهریر" به یاددددااشت٢۲٦( 
آآتش١۱٢۲شماررۀۀ  جهنّّم،  ددووززخخ،  بمعنایی:  لغت  ددرر  سعیر  وو  کک.،  رر.   

هفتگانن، طبقاتت  اازز  چهاررمم  طبقۀ  همچنین  وو  فرووززاانن  آآتش  سوززاانن، 
ددووززخخ آآمدهه ااست. وو برخی اازز مفسرین نامهایی طبقاتت هفتگانۀ ددووززخخ

رراا چنین آآووررددههااند:
 - جهنّّم (جایی ااهل کبایر که بیتوبه مرددههااند)١۱
 - لظی (جایی ستاررههپرستانن) آآتش، ززبانۀ آآتش، ددووززخخ٢۲
 - حطمه (جایی بتپرستانن) آآتش سخت سوززندهه، ددووززخخ٣۳
 - سعیر (مکانن اابلیس وو تابعین ااوو) آآتش اافرووخته وو سوززاانن، ززبانۀ۴

آآتش، جهنّّم
 - سقََر (جایی ترسایانن)۵
 - جحیم (محل مشرکانن) آآتش سختشعله ززنن، آآتش بزررگگ، ددووززخخ۶
میانن٧۷ آآنچه   ،جو وو  هواا  وو کفّّارر)  ززندیقانن  وو  منافقانن  هاوویه (منزلل   - 

)لغت نامۀ ددهخداا(آآسمانن وو ززمین ااست، آآتش، ددووززخخ 
) هزله وو ررذذََله وو خََذََلۀ خوااررجج کردد = هزله وو مفردد آآنن: هاززلل، به معنی:٢۲٧۷(

بیهوددهه گو.  ررذذََله وو مفردد آآنن: ررذذیل وو ررذذلل، به معنی: پست وو فروومایه،
خََذََله وو مفردد آآنن: خاذذلل، به معنی: خواارر وو ددررماندهه

ددرر  همانن گونه که  آآنکه:  ددررتوضیح  "طط"  حرفف  وو  "زز"  حرفف  توضیح 
ددهم آآننموضوعع  پی  ددرر  وو  صفِِّّین  جنگ  ووقوعع  ااثر  ددرر  ااست،  آآمدهه   

ااََجلّّۀ وو  هواادداارراانن  اازز  بسیارریی  معاوویه،  برندههشدنن  وو  حکمیت  موضوعع 
پیروواانن علی اابن اابی طالب به هیجانن آآمدند وو آآشفته وو پریشانن شدند وو
سر به شوررشش وو عصیانن بلند کرددند وو اازز علی وو معاوویه هر ددوو، رروویی بر
تافتند وو به خوااررجج مشهورر شدند وو به کلّّی اازز صرااطط مستقیم ددوورر وو بر

کنارر گرددیدند. 
) «حیف» = جورر وو ستم، ظلم وو بیداادد، ستم ررووااددااشتن، بیداادد کرددنن، وو٢۲٨۸(
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حیف وو میل: ظلم وو بیداادد وو اانحراافف اازز حق، تفریط
) ااین کلمه خنجر کین شد وو ددرر ااررضض طف ... آآنن فضیحۀ عظمی رراا بر پا٢۲٩۹(

نمودد = ددرر ااینجا مراادد اازز "خنجر کین"، کینه وو ددشمنی یزید بن معاوویه
ااست که سبب آآنن گرددید که ددرر سرززمین کربال یا ااررضض طف، سر اامامم
اازز رراا  طالب  اابن  علی  وو  ززهراا  فاطمۀ  فرززند  شیعیانن  سومم  اامامم  حسین، 
بدنن جداا کرددند وو همزمانن علّّت آآنن همه ظلم وو ستم وو شهاددتت حدوودد
هفتادد وو ددوو تن اازز یاررااننااشش گرددیدند. وو ااین رروویداادد ددرر ررووزز جمعه ددهم

 هجرتت به ووقوعع پیوست.۵١۱ماهه محرمم سالل 
شدهه،٣۳٠۰( ررحم  پیروواانن  گرووهه   = مرحومم  اامت  یا  مرحومه  اامت   (

)فرهنگ فاررسی معین)مسلمانانن.
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