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خطابب ررببااألرربابب به پاپپ
اانیفاررووقق اایزددیی

مقدّّمه

ااین بعدها که بوددهه رروومم پرستبت اامپرااطورراانن  لقبSupreme Pontiff  یا پاپپ لقب
ددااددهه ااختصاصص خودد به مسیحی آآئین کاتولیک فرقۀ ااررشد ررئیس رراا عنواانن وو لقب

معرفی پاپپ ااوولین رراا ااوو ووااقع ددرر وو دداانندمی پطرسس جانشین رراا خودد ااست.  پاپها
شناسند.  می پاپی مقامم سرسلسلۀ وو کرددهه

-Giovanni Maria Mastai فرتی ماستایی مارریا جیووواانی مباررکک، لوحح مخاطب

Ferretti،نونو پیو به معرووفف ٬ Pio Nonoاازز تا1846 سالل    بر1878   پاپی مسند  
مه13 ددرر ااست.  ااوو تارریخ ددررااززاایی ددرر ددوورراانن ترینطوالنی که ززدد تکّّیه ددرر1792    

شد.  متولد اایتالیا، ،Senigallia سنیگالیا

سالل  ددررSpoleto ااسپولتو ااعظمی ااسقف مقامم به اانتصابب ااوو پرااهمیت ظهورر ااوولین
Imola اایموال ااسقفی مهم مقامم سالل ااین ددرر وو کشید  طولل1832 تا که  بودد1827

به اانتصابب ااوو لیبراالی هاییددیدگاهه اازز ناشی هایینگراانی علّّت به ااما شد ااوو نصیب
ترینبرجسته ااوو ،1846 سالل اافتادد.  ددرر تعویق  به1840 سالل تا ااششکاررددینالی مقامم
هاکاررددینالل سریی جلسۀ ااما نبودد؛ شانزددهم گریگورریی جانشینی براایی لیبراالل نامزدد
ررقیب مقابل ددرر ااوو وو کشید طولل ررووزز ددوو فقط جدید پاپپ اانتخابب براایی

بهLuigi Lambruschini المبرووچینی لوئیجی کاررشش،محافظه ددرر ررسیدهه پیرووززیی  
که هفتم، پی خاطرۀۀ به ااحتراامم شد. ددرر برگزیدهه پاپی مقامم  به1846 ژژووئن شانزددهم
عنواانن بودد، اایموال ااسقف ااوو همانند پاپی، مقامم به ررسیدنش اازز قبل نیز وو ددووستش

برگزید. خودد براایی رراا پی
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ااررووپا، شد.  تمامم ررووبروو ددشواارریی ووضعیت با پاپی مسند بر جلوسش اابتداایی ددرر ااوو
سلطۀ تحت هاییسرززمین ددرر ااصالحاتت طالب ااتریش، صدررااعظم مترنیخ، جز شاید
ددرر ااییووسیله رراا پاپپ اامتیاززااتت وو مقامم اایتالیایی گراایاننملّّی بخصوصص بوددند؛ پاپپ
پیمی جزیرهه شبه بر سلطه جهت ااتریش ددست بر ووااقف طرفی اازز نهم دداانستند. 

اایتالیایی علّّت به طرفی، اازز وو بودد ووضعیت ااین بوددنن تحمل قابل غیر وو ناکاررآآمدیی
ووقت، ااتالفف بدوونن ندااشت. ااوو، ساززگارریی سر چنداانن هاااتریشی سلطۀ با بوددنش،

جمله اازز عملی، ااصالحاتت وو نمودد سیاسی عمومی عفو  ااعالمم1846  ژژووئیه16 ددرر
سپس ااجراا به بالفاصله رراا قضایی، تشریفاتت ددرر وو مالی ااصالحاتت گذااشت. 

صوررتت پاپپ نوآآوورریی ترینجسورراانه سپس وو شد عملی سانسورر ساختن ترخفیف
به ووززرراا شد.  شورراایی  ااعالمم1847 سالل ددرر که بودد سیاسی ااصالحاتت آآنن وو گرفت
اازز بایستیمی االزااماًً خاررجه اامورر ووززیر فقط که شد تبدیل ااددااررااتت ررؤؤسایی کابینۀ

باشد.   ررووحانیونن

سرااسر که نکشید طولی وو شد شرووعع سیسیل اانقالبب  با1848 سالل ددرر هااانقالبب
آآنقدرر وو شد ررووبروو گرااهاملّّی وو هالیبراالل هاییخوااسته با پاپپ وو گرفت فراا رراا ااررووپا
ررووزز مواافقت آآنها کلّّیه با ندااشت آآماددگی که بودد آآوورریل29 کند.  هاییفعالیت اازز  

ددیگر وو شد قلمداادد ملّّی ضدّّ ااقداامی که کردد ناررضایتی اابراازز اایتالیا ددرر اانقالبی
مباددررتت ووااکنش به خویش حصارر ددرر ااجباررااًً وو شودد ظاهر اانظارر ددرر نتواانست

کردد.  می

وو پرطرفداارر ووززرراایی اانتصابب با شودد، ررمم به اانقالبب نفوذذ اازز مانع که آآنن براایی
آآووررند. ددرر کنترلل تحت رراا ااووضاعع نتواانستند هیچکداامم ااما کردد مواافقت پسندمرددمم

به  نواامبر15 ددرر ووززرراا ااین اازز یکی که گذااشت بیشتر ووخامت به رروو ززمانی ااووضاعع
ززنداانی صوررتت به عمال پاپپ سویسی، نگهبانانن گرووهه پاشیدنن هم اازز ررسید.  با قتل
ددرر ددرر نواامبر،24-25 تارریخ آآمد.   ددرر گائتا به باوورریا وو فراانسه سفراایی کمک با  

براایی ناپل وو ااسپانیا ااتریش، فراانسه، به ااوو ررسمی گریخت.  توسل ناپل پاددشاهی
آآوورریل12 ددرر که شد ااوو اازز ااتریش وو فراانسه حمایت سبب قدررتت، به باززگشت  

کردد. مرااجعت خودد پایتخت  به1850
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حالی هر ددرر رراا کلیسا مصالح ااما بودد، کرددهه حفظ رراا خودد لیبراالی اافکارر ااگرچه ااوو
ااییلطمه که کرددمی همرااهی لیبراالیسم وو گرااییملّّی با صوررتی ددرر وو دداانستمی مقدّّمم
با ااما کردد، حفظ رراا خودد ددنیویی مقامم بعد سالل ددهه تا نشودد.  ااگرچه وواارردد کلیسا به

ماررسس18 ددرر کرددهه خطر ااحساسس هالیبراالل هاییفعالیت با1861   بخشنامه صدوورر  
Jamdudum Cernimusجمیع که گفت وو کردد محکومم رراا سیاسی نوین عقاید  

ددهدمی ااجاززهه آآنها به نموددهه تشویق رراا غیرکاتولیک مذااهب وو ااددیانن عقاید ااینگونه
تواافق حمله کلیسا به کتباًً سپتامبر15 ددرر اایتالیا وو فراانسه ددوولتهایی کنند.     1864
ااجراایی که ااین گو بودد، پاپپ بر ددیگریی ضربۀ ررمم اازز فراانسویی سرباززاانن خرووجج براایی
اافتادد. تعویق به آآلمانن وو فراانسه جنگ تا شودد، عملی ددووساله بودد قراارر که آآنن،

مربوطط هاییآآلوددگی کلّّیه اازز مقدّّسس مریم براائت وو  طهاررتت1854 ددسامبر هشتم ددرر
ااعالمم اازز آآددمم حضرتت خرووجج به (مربوطط ااوولیه گناهه به ددرر وو گرددید بهشت) 

ددسامبر8 ددرر که ووااتیکانن شورراایی ااوولین ووااقعه، ااین سالرووزز پانزددهمین   1869
دداادد. ررأأیی پاپپ معصومیت بر شد، تشکیل

حکومت اازز ااوو جداایی آآنن، طی ددرر وو ماند باقی مسند ااین بر ددیگر سالل هشت پاپپ
غربی ااررووپایی سرااسر ددرر مسیحی ررووحانیونن علیه هامخالفت وو یافت اافزاایش اایتالیا
ددرر شدّّتت بیسماررکک فرهنگی اانقالبب به مخالفت ااین آآلمانن، گرفت.  

Kulturkampfمنجر کردد محکومم رراا  آآنن1875  فورریه5 بخشنامۀ ددرر پاپپ که شد  
1878 فورریه هفتم ددرر ااوو خودد وو ووااگذااشت جانشینش به رراا مشکل ااین حل ااما

شاهد رراا پاپی جدید نظامم ظهورر حکومتش، طوالنی ززمانن مدّّتت ددرر ددررگذشت. ااوو
7بودد.

وو ااعظم ررئیس نهم، پی "پاپپ فرمایند،می ااوو سرنوشت ددررباررۀۀ اامرااله وولی حضرتت
به مسیحیه کنیسۀ ااقدمم وویکتورر عساکر مقابل ددرر ااووضاعع اافظع وو ااحواالل ااشدّّ ... 

مخصوصص متعلّّقاتت وو متصرفاتت اازز وو آآوورردد فروودد تسلیم سر اایتالیا پاددشاهه اامانوئل
جج7 ررهروواانن،  وو  ررهبراانن  به  کنید  نگاهه  صص2.  طبع 92،  بریتانیکا،  دداائرةةاالمعاررفف   / (پاووررقی)   1974،

/ خطاباتت قلم ااعلی ددرر شأنن نزوولل االوااحح ملوکک وو سالطین، ااثر محمدعلی فیضی،15، صص8میکرووپدیا، جج
 88-92 شمسی، صفحاتت 1336طبع
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اازز متجاووزز که جاوودداانن، مدینۀ ااین بکشید.  فقداانن ددست رروومیه مدینۀ حتّّی خویش،
ااحزاابب به نسبت که تحقیریی وو تزییف وو بودد ااهتزاازز ددرر آآنن فراازز بر پاپی لواایی قرنن ددهه
ساخت خشمگین وو متغیر رراا ااوو سخت آآمد، وواارردد پاپپ ظل ددرر مستظلّّه مذهبی فرقق وو
رراا حیاتت آآخر سنین وو گرددید توأأمم فکریی وو ررووحی تألماتت با جسمی هاییناررااحتی وو
سپس ناکامی وو تلخی کمالل به اازز که اایتالیا سلطنت ررسمی شناسایی گذرراانید.  

ررسمیت جنبۀ شکست ااین به آآمد، عمل به ووااتیکانن ددرر وویی جانشینانن اازز یکی طرفف
صص ،بدیع قرنن(نمودد"  مسلّّم وو محتومم اامریی رراا ااعظم حبر ززمنیۀ سلطۀ اانقرااضض وو دداادد

454(.

لوحح ااین ددررباررۀۀ نوشته، بدیع قرنن کتابب بر که ااییمقدّّمه ددرر تاوونزند جرجج جنابب
مباررکک هیکل یافته، نزوولل عز پاپپ اافتخارر به که منیعی توقیع ددرر "همچنین گوید،می
ددرر ااستظاللل وو االهی موعودد یومم عرفانن به رراا ررووحح ملّّت عطوفت وو عنایت کمالل به
انی شریعت ظلمی ددعوتت رربنامم به وو گراایند پرووررددگارر حضرتت تسبیح به تا فرمایند

اانواارر کسب براایی رراا شما خدااووند فرمایندمی نیز وو شوند ملکوتت ددااخل مقدّّسش
مسیح حضرتت مانید؛ باقی نادداانی وو جهل ظلمت ددرر که نداارردد ددووست وو نموددهه خلق
اازز مباررکک ووجودد آآنن پیروواانن اامرووزز تا فرمودد تطهیر ررووحح ماءء وو محبت نارر به رراا عالم
ااین گرددیدهه ااعطا ااحسانن وو فضل اایاددیی اازز که حیواانن کوثر ااعظم ظهورر بنوشند.  
بیانن ااششمقدّّسه تعالیم وو شدهه ااخبارر ااشعیا لسانن اازز که ااست آآسمانی پدرر ظهورر

"اامورر ددااشت، ااظهارر وو فرمودد خودددداارریی آآنن ذذکر اازز مسیح حضرتت که ااست حقائقی
رراا آآنن ااستماعع ااستطاعت حالل لکن نمایم، بیانن شما براایی باید که ااست بسیارریی

مهیمن خطابب ااین به رراا ااعظم حبر قدََمم ووجه مباررکک، لوحح ااین ددرر باالخرهه ندااررید" وو
ااالطمینانن؛ بِِیدِِ االحیواانن کأسس ... خُُذ پاپا یا االکریم: «أأنن قوله فرمایند،می مخاطب

.)12-13 صص ،بدیع قرنن(ااألددیانن»"  ااهل من االمقبلین ااسق ثم ااووال منها ااشربب أأننِِ

مباررکک لوحح طبع

120 طبع ،االمقربین)ززین خط به ااوولل جلد ،ااعلی قلم آآثارر( مبین کتابب ددرر مباررکک لوحح یناا
38 صفحۀ اازز هیکل، سوررۀۀ ضمیمۀ اایراانن، اامریی مطبوعاتت ملّّی مؤسسۀ توسط بدیع
ددررجج47 تا طبع شدهه   وو ملوکک به خطابب ناززله االوااحح کتابب ددرر آآنن ددیگر ااست.  
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صفحاتت اایراانن، اامریی مطبوعاتت ملّّی مؤسسۀ توسط  بدیع124 طبع ،ااررضض ررؤؤسایی
ااست. گرددیدهه  ددررجج90-73

مباررکک لوحح مخاطبانن یا مخاطب

تنها نه که چه ااست، نهم پی پاپپ مباررکک لوحح مخاطب ررسدمی نظر به ااوولل نگاهه ددرر
به ددااددهه قراارر مخاطب رراا ااوو نیز آآنن هاییقسمت بعضی ددرر بلکه لوحح، اابتداایی ددرر

ااین به شودد،می معلومم بیشتر مطالعۀ با فرمایند.  ااما،می اامر یا ددعوتت مواارردد بعضی
بعضاًً که ددهندمی قراارر خطابب مورردد نیز رراا ددیگریی نفوسس نکرددهه، ااکتفا خطابب
یعنی پاپپ توسط بعضاًً وو مستقیم علماءء با که فرمایندمی مأمورر رراا پاپپ ااست.  
توااننمی رراا مباررکک پیامم مخاطبانن برساند.  ااما آآنها به رراا مباررکک پیامم وو بگوید سخن

بردد: نامم چنین ااختصارر به
االقومم"  ررئیس یا "أأنن پاپا"، یا "أأنن چونن عناووینی با پاپپ خودد یا ااعظم، حبر-1
ااألررضض..." مأل یا "قل فرمایند،می اابالغغ رراا خودد پیامم پاپپ توسط که عالم ااهل-2

خطابب ااند.  ااینگرفته قراارر مخاطب پاپپ توسط ااررضض ااهل نیز ددیگر جایی ددرر
ددرر ااووهامم هاییبت شکستن به حکم وو ااست کلّّی به ددیگر خطابب ااست.  

فرمایند.  می ااالنشاءء" تکلّّم ااهل "یا عباررتت
االعلماءء...". معشر یا "قل فرمایند،می اابالغغ رراا خودد پیامم پاپپ توسط که علما،-3

مقصودد که ااست مشخّّص علماءء، به مباررکک هیکل پیامم محتواایی به توجه با
التقََروونن وو ااالنجیل تقرئونن "أأ فرمایند،می سؤاالل که ااست اانجیل علمایی اایشانن
بباالجلیل..." للر

"یا بیانن با که ااست علماءء به خطابب اادداامۀ ددرر یا مستقیم خطابب که هاررااهب-4
ااند.گرفته قراارر االرهبانن" مخاطب مأل

ااند.گرفته قراارر مخاطب ااألددیانن"، مأل یا "قل بیانن با پاپپ، توسط که ااددیانن ااهل-5
ااشاررهه سماوویی وواالد ظهورر وو ملکوتت ددررباررۀۀ االهی ووعدۀۀ به پیامم ااین ددرر ااما
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مختلفۀ ملل باید نیز ااددیانن ااهل اازز مقصودد که شوددمی ااستنباطط ددااررند.  لهذاا،
باشند. مسیحی

6-یا ااالنجیل"، "یامأل ااالبن"، مأل "یا چونن عناووینی با که عالم مسیحیانن کل"
ااند.گرفته قراارر االنّّصارریی" مخاطب مأل

ااند.شدهه ااألحبارر" خطابب مأل "یا عنواانن با مستقیماًً ااساقفه حضرااتت-7

طبیعت ددرر مباررکک ظهورر ررمزیی وو معنویی تأثیر

رراا طبیعت بر تأثیرشش آآنن، عظمت یا وو ظهورر شدّّتت بیانن براایی شاید مباررکک، جمالل
کید محل نیز االعالم فی نسمةااله فاحت قد" بیانن به لوحح ااین ددهند.  ددررمی قراارر تأ
وو االموعودد ظهر قد یناددیی مدررٍٍ وو حجرٍٍ کل ااذذااًً ااألعظم بمجدهه االمقصودد أأتی بما

ااکتفااالغفّّارر االعزیز االمقتدرر له االملک ددرر شدهه "  آآمدهه مقدّّسس حمد لوحح ااست.  
جدیدۀۀ باددۀۀ ااین اازز رراا ممکناتت حقایق جمیع بگشایید، اانصافف چشم ااگر" ااست،
منورر وو مشرقق اانوااررشش ااشرااقق اازز رراا ااشیاءء ذذررااتت جمیع وو بینید سرمست بدیعه

)321صص ،االوااحح مجموعه(" یافت خوااهید

شهاددتت به وو نیست مباررکک جمالل ظهورر مختص ااین که ددااشت توجه باید االبتّّه
همچه" ددااشت، خوااهد وو ددااشته ووجودد االهیه ظهوررااتت جمیع ددرر مباررکک هیکل
ثابتۀ ااحکامم تغییر وو ظاهر معاررفف ااظهارر به ااست مخصوصص حق ظهورر که مداانید
التحصی ااستعدااددااتت وو فیوضاتت حامل ااشیاءء کل ظهورر حین ددرر بریه.  بلکه بین
،ااقتدااررااتت(" شوددمی ظاهر ملکیه ااسبابب وو ووقت ااقتضایی به وو شد خوااهند وو شدهه
آآنن وو شوددمی ددمیدهه کلماتت قالب ددرر که ااست بدیعی ررووحح آآنن علّّت  وو)90-91صص
می تکلّّم آآنن به حق که ااییکلمه" ددااشت، خوااهد سریانن ووجودد عالم ددرر ررووحح

،می ددمیدهه بدیع ررووحح کلمه آآنن ددرر فرمایدبر کلمه آآنن اازز حیاتت نفحاتت وو شودد کل
اازز االهیه کلمۀ آآثارر عصر وو ززمانن چه تا نماید.  ددیگرمی مروورر باطناًً وو ظاهرااًً ااشیاءء
.)88صص (همانن،" شودد ظاهر اانفسیه وو آآفاقیه مظاهر
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ذذکر جمیل بیانی به رراا ررووحانیه لطیفۀ ااین که کنیممی مالحظه ددیگر بیانی ددرر ااما
کمالل به ااشیاءء جمیع نموددهه؛ ااخذ رراا عالم االهی کلمۀ جذبب اامرووزز" فرمایند،می
رراا عالم ذذکرهایی بیا خاکک اایی گویدمی مشغولل.  آآبب ثنا وو ذذکر به اانبساطط وو فرحح

جبالل مشغولل قدمم مالک ثنایی به وو بگذاارریم اامرووزز ااشجارر اایی میگوید شویم.  
مستویی. ظهورر کرسی بر شهودد وو غیب مقصودد که چه ااست، ترنّّم وو تغنّّی ررووزز

فضل حالل نیکوست وو ما ررووزز نیکوست وو ما ووقت نیکوست محبوبب ما.  
نورر وو موااجج ررحمت ددرریایی تابیدهه، شفقت آآفتابب اانواارر نموددهه، ااحاطه عالمیانن
)245صص ،3جج ،حکمت لئالی(" مشرقق بخشش

ملکوتت به وورروودد به ددعوتت

به مباررکک لوحح مخاطبانن جمیع اازز ددعوتت لوحح، ااین ددرر مباررکک جمالل ااصلی بحث
ملکوتت ملکوتت به وورروودد با وو ااست مصرحح مسیح حضرتت هاییووعدهه ددرر ااست.  

مباررکک جمالل آآثارر ااست.  ددرر شدهه یادد آآنن اازز نیز جدید ااووررشلیم نزوولل چونن عناووینی
شاید شدهه مطرحح کرااتت به ددیدهه باررهه ااین ددرر تلویحاًً که موررددیی ااوولین ااست.  
ددرر که نمایید ااخبارر رراا یقین ااهل" فرمایند،می که باشد مکنونه کلماتت ددرر شوددمی

وو عالین ااهل جمیع وو گشته ظاهر جدیدیی ررووضۀ ررضواانن، قرببِِ قدسس، فضایی
ددرر مقامم آآنن به تا نمایید جهدیی ااند.  پسگشته آآنن حولل طائف برین خلد هیاکل
بالغۀ هاییحکمت جمیع وو جویید شقایقش اازز رراا عشق ااسراارر حقائق وو آآیید

"آآمنین. فیه ددخلواا هم االذین اابصارر بیابید.  قرتت ااششباقیه ااثمارر اازز رراا ااحدیه

ددرر عبداالبهاءء گردددد.  حضرتت ملکوتت معنایی به ااشاررتی که نباشد مناسبتبی شاید
یعنی ااست؛ ملک مبالغۀ لغت ددرر ملکوتت که بداانن" فرمایند،می ملکوتت معنایی
وو ملکی عالم بر محیط که االهی عالم حقیقت ااهل ااصطالحح ددرر وو سلطنت
قدیم مکمل مجردد ملکی عالم نقائص وو قیودد وو خصائص وو شئونن اازز مقدّّسس
ااگر)418صص ،منیر مصباحح یاددنامۀ(" ... ررووحانی نورراانی ررضواانن وو االهی ملکوتت .  
بداانیم، ووااحد مقامم براایی متفاووتت عنواانن سه رراا قربب مقر وو الیزاالی محبوبب قدسس

نصیر به خطابب بهاءءااله حضرتت که باشد عالم همین ددرر توااندمی ملکوتت
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قدسس ررضواانن ددرر ددخولل به اامر وو نموددیم مبعوثث هیکلی به رراا تو" فرمایند،می
فائز هنوزز وو شدهه قائم متحیرااًً بابب فنایی ددرر نموددهه توقّّف تو وو فرموددیم محبوبب

که نما مالحظه نشدهه.  حالل ررحمانیه عز مقر وو صمداانیه قدسس مدینۀ ددرر وورروودد به
ااووهامم وو ظنونن به رراا خودد تو وولکن ددخولل؛ به مأمورر تو وو مفتوحح فضل بابب

تو اامثالل وو تو حین کل ددرر االحق ماندهه.  تاله ددوورر قربب مقر اازز نموددهه محتجب
وو متوقّّف حیرتت عقبۀ ددرر برخی وو ووااقفند سؤاالل عقبۀ ددرر بعضی که مشهوددند
.)171صص مصر، طبع االوااحح مجموعۀ(" محتجب ااسماءء عقبۀ ددرر بعضی

ددررنمی ااوو خودد ااما ااست؛ ملکوتت به وورروودد مشتاقق بل محتاجج، آآددمی ااین ددااند.  
مقابل ددرر ددرریا ااست.  ااین ددرریا االهی ملکوتت وو شوددمی تشبیه ماهی به بشر مقامم
خسراانن بیابانن ددرر سرگردداانی اازز وو برددااشت قدمی باید فقط ااست، موااجج اانسانن رروویی

ررسید. فرااتت عذبب بحر به وو یافت نجاتت

ملکوتت به ناسس وورروودد براایی ظهورر ددوو ددرر فداا وو اایثارر

بیانن به وو کنندمی فداا رراا خودد یابند، ررااهه ملکوتت به کل که آآنن براایی مباررکک جمالل
تفوههلحیوتکم نفسنا فدینا اانّّا" هیکلمی "  براایی پذیرفت رراا ززنداانن ظهورر فرمایند. 

ااین حاصل بندگانن عزتت تا کردد قبولل رراا ذذلت وو اانسانها آآززااددیی فدااکارریی، شودد. 
چه ااست، ظهورر مظهر سروورر علّّت ااما ااست، جسمانی عذاابب وو ررنج سبب ااگرچه

ااماءءاالرحمن اازز یکی به خطابب لوحی، شودد.  ددررمی عبادد آآسایش وو ررااحت سبب که
اازز ااگر وو محن وو بالیا پرسی غذاا اازز ااگر وو سجن پرسی منزلل اازز ااگر" فرمایند،می

نمی مقابله که فرحی وو سروورر ددرر پرسی ررووحح اازز ااگر وو ضعف ددرر پرسی جسد
ن سروورر آآنن به نمایدگرددنن تا فرموددیم قبولل رراا ااألررضض.  حبس علی ماازز عبادد هایی

مشرقق اازز ااحباءء عزتت تا نموددیم ااختیارر ذذلت وو شودد فاررغغ هوٰى وو نفس سالسل
.)5صص ،7جج ،ااعلی قلم آآثارر(" نماید ااشرااقق ااررااددهه

ااما ااعدااءء، بر غلبه بر ااست قاددرر حق بلکه نیست، ضعف اازز ناشی فداا وو اایثارر ااین
همچه" آآووررند، رروویی االهی ملکوتت سویی به جمیع ووسیله ااین به که ااست آآنن ااررااددهه
جمیع ااررووااحح فرماید، ااررااددهه ااگر که ااعظم ااسم به ااست.  قسم عاجز حق که مداانن
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مع ااخذ ااییکلمه به رراا اامم حمل وو پوشیدهه چشم ظالمین ظلم اازز ذذلکنماید.  
اا ذذلک کشاند.  الیعلم اابدیه باقیۀ مدینۀ به رراا کل تا فرموددهه التحصٰى بالیایی
.(همانن)" اااللبابب ااوولو

حالت گردددد.  همین طاهر عصیانن اازز عالم ااهل تا پذیرندمی رراا صلیب حق جمالل
جمالل مصدااقق نیز مسیح حضرتت مورردد ددرر ااین به بدیع کتابب ددرر مباررکک دداارردد.  

مغاررهه ددرر که "عیسی بودد، نوشته بدیع کتابب ددااررند.  مخاطب لطیف ااییااشاررهه نکته
مقر ددررخت ددرر که ذذکریا وو گشته مخفی جواالل ددرر که پیغمبر وو بودد گزیدهه مأوویی
وو شهر به شهر اازز کشیدند،نمی نفس ددیگر جهت یا وو خوفف اازز ااوولیا کل وو جسته
کتابب نص" فرموددند، جواابب ددرر بهاءءااله حضرتت کرددند؛" وومی فراارر ددیارر به ددیارر
عیسی که اایینوشته فرمودد.  حاللمی جهرةةًً اامرااله تبلیغ هیکل ددرر ررووزز هر که ااست
خودد شأنن اازز وو نموددهه تعدّّیی بسیارر کشیدند،نمی نفس خوفف اازز وو بوددهه مغاررها ددرر

کوثر اازز شاید که  شوددمی ذذکر ررووحح اازز بیانن یک مقامم ااین اایی.  ددررجسته تجاووزز
بنفسه حملََه االصلیب ررأأیی شویی.  فلما وواارردد سبحانن حدیقۀ به ررحمن جمالل بیانن
وو منتظرکک أأنا سنة ثلثین وو ثلثة منذُُ االذیی االعزیز صلیبی یا هلّّم قائال ااعتنََقه ثما

ااگرچه حباًً فیک مستمرااًً أأموتت أأنن ااُُرریدُُ وو علیک مفتّّشاًً ااین نفحاتت بأغنامی.  
ددررکک ررحمن منظر ااهل جز رراا بیانن ااین لذّّتت وو نیابند ررووحانیین جز رراا کلمه

بشنو ددرر چه که ننمایند...  حضرتت آآنن قتل بر یهودد جمیع که حینی فرموددهه.  
اافتادد، صلیب بر مباررکک چشم نموددند حاضر صلیب چونن وو بوددند، شدهه مجتمع
صص ،بدیع کتابب(" تو مشتاقق وو توااََمم منتظر که ااست سنه سه وو سی که بیا بیا فرمودد

.)297-8  وو293

بأننّّ ااعلم ثم" فرمایند،می بیانن ددیگر مقامم ددرر بیشتریی صرااحت با رراا معنی ااین
کل ااستعدّّ قد ررووحه بانفاقه وولکن کلّّها ااألشیاءء بکت قد االرووحح سلّّم ااذذاا ااالبن
وو االحکمة منه ظهرتت حکیم ااجمعین.  کل االخالئق فی تریی وو تشهد کما شیءء
کل ملت عالوو االعلومم منه فص نائع منه ظهرتت صانع کلوو االص ظهرتت سلطاننٍٍ کل
)93صص ،قتدااررااتت(اا" االمنیر االمتصرفف االمتعالی ررووحه تأیید من کلّّها االقدررةة منه
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اایشانن تالشش اازز مانع اامریی هیچ که فرمایندمی تصریح مباررکک جمالل آآنن، بر عالووهه
اایشانن منع بر قاددرر اابتالیی وو بال هیچ وو شد نخوااهد ملکوتت به خلق هداایت براایی

ااگر نخوااهد میانن اازز ااندااززند، آآتش هاییشعله ددرر رراا اایشانن خشکی رروویی ددرر بودد.  
تارریک چاهه ددرر ااگر وو کردد خوااهند بلند رراا االهی نداایی وو نمودد خوااهند بلند سر ددرریا

ددفن ززمین ززیر ددرر ااگر وو کردد خوااهند مالحظه کوهها بلنداایی بر رراا اایشانن ااندااززند،
اازز قطرهه هر بریزند، رراا اایشانن خونن ااگر وو کردد خوااهند طلوعع آآسمانن اافق اازز نمایند،

آآوورردد. خوااهد بر فریادد آآنن

تا نمودد ااحراازز رراا شراایطی باید وو نشودد میسر سهولت به ملکوتت به وورروودد ااما
اازز بعضی به پاپپ به خطابب مباررکک لوحح یافت.  ددرر رراا ملکوتت به وورروودد شایستگی

ااند.فرموددهه ااشاررهه آآنن ررفع لزوومم وو مواانع

ملکوتت به وورروودد مواانع

مطرحح ملکوتت مدخل ددرر نفوسس اازز بسیارریی توقّّف نصیر، به خطابب مباررکک لوحح ددرر
ددرر شدهه ااست، عامم ددعوتت ااین که ااندفرموددهه ااشاررهه نکته ااین به نیز آآنجا ااست.  

الیزاالم قدسس کوثر به وو فرموددمم ددعوتت ززوواالمبی قدسس ررضواانن به رراا عبادد جمیع"
ددرر)172صص ،االوااحح مجموعۀ(" خوااندمم فرمایند،می نیز پاپپ به خطابب لوحح همین .  

ااألقدسس ملکوته فی االعالم یدخل أأنن أأرراادد وو ااألعظم باسمه االقدمم جمالل أأتی قد"
ملکوتت ددرر ددخولل اازز نفوسس ااکثر "  ااماجهه. أأمامم االهملکوتت االمخلصونن یروونن وو

ااشاررتت بداانن نیز مسیح حضرتت که ااست نکته همانن ددقیقاًً ااند.  ااینماندهه ممنوعع
خوااهند ملکوتت ددرر ددااخل وو آآمد خوااهند ااکنافف وو ااطراافف اازز بسیارریی که فرموددهه
شد. خوااهند خاررجج هستند ملکوتت ددرر که آآنانن ااما شد،

وو تو حین کل ددرر االحق تاله" که، ااست آآنن اازز حاکی مباررکک بیانن نصیر لوحح ددرر
حیرتت عقبۀ ددرر برخی وو ووااقفند سؤاالل عقبۀ ددرر بعضی که مشهوددند تو اامثالل

ااما)171 صفحه (همانن،" محتجب ااسماءء عقبۀ ددرر بعضی وو متوقّّف لوحح ددرر .  
فرمایند:می ااشاررهه متعدّّددهه مواانع به پاپپ به خطابب مباررکک
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عدیدهه مواارردد ددرر بهاءءااله حضرتت که ااست موااررددیی جمله علومم: اازز سبحاتت-1
االعلومم سبحاتت ااخرقق أأنن" عباررتت با لوحح ااین ااند.  ددررفرموددهه ااشاررهه آآنن به

ّّک لئومم ااسمی شطر عن تمنعددرر ااند.  ووفرموددهه ااشاررهه نکته ااین " بهاالقی
به عصر علماءء نیز مسیح حضرتت ظهورر ززمانن ددرر که ددااررند ااشاررهه تشبیه مقامم
با ماهی صیادد گرددااندند.  ااما، بر رروویی حضرتت آآنن اازز شدهه غرهه خودد علم
نائل حضرتت آآنن عرفانن به پاکک قلب با تواانست ندااشت، علمی که آآنن

گردددد.  
وو اانسانن بین که شوددمی ااطالقق حجباتت وو مواانع به سبحاتت کلّّی، طورر "به

 )858صص ،2جج ،اایقانن قاموسس(ااست"  حائل مقصوددشش
اازز وو غروورر-2 وو شوددمی تکراارر ظهورر هر ددرر که ااست موااررددیی جمله ااستکبارر: 

غرهه آآنن بخوااهندبه که نیستند نیز علم دداارراایی حتّّی که نفوسس اازز بعضی
مباررکک جمالل رراا نکته ووررززند.  ااینمی ااستکبارر ظهورر مظهر به نسبت شوند،

مطرححاانابب وو بخصوعع ااألررضض مأل یا االیه ااسرعواا أأننِِ" عباررتت با  "
ددرر حضورر شرطط ااعلی حضرتت که آآنن مورردد ااین ددرر جالب ااند.  نکتۀفرموددهه
االهخزاائن فی أأننّّ إإعلم" دداانند،می بحته صرفۀ عبوددیت رراا محبوبب ساحت

کل هو وو خزاائنه فی الیکونن ما االیه فاهدِِ أأنت اانّّک وو موجودد شیءء عجز
حکایتددااررند: " مشابهی بیانن نیز عبداالبهاءء "  حضرتتبحت. فقر وو صرفف
که نمودد سؤاالل وو ددید رراا بزررگواارریی شخص ررؤؤیا عالم ددرر شخصی که کنند

ددررگاهه آآنن به چونن که دداادد گذشت.  جواابب تو کارر االهی ددررگاهه ددرر چگونه
ااننّّ علم.  گفتند کرددمم عرضض آآووررددیی، ااررمغانن چه که نموددند سؤاالل ررسیدیم
ااننّّ عباددااتت.  گفتند وو خیریه ااعمالل هذاا.  گفتم من مملوةة رربک خزاائن
ااین فقر.  گفتند وو عجز کرددمم عرضض هذهه.  پس من مملوةة رربک خزاائن
که ااست ااین شودد.  مقصدنمی پیداا ددررگاهه ااین ددرر ززیراا ااست؛ مقبوله هدیۀ
منتخباتی(" ااست مقبولل ااست، ضعف وو عجز وو فقر کمالل ددرر که نفسی هر
.)255  / فقرهه182صص ،3جج ،مکاتیب اازز
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مباررکک لوحح ااین ااست.  ددرر ااسم ظهورر مظهر به ااقبالل مواانع اازز ااسماءء: یکی-3
ددررنفسی عن ااحتجبواا باسمی نرااهم" عباررتت به ناطقند.   ددیگر بیانی " 

لقایی ملکوتت به ووصولل مواانع ووااقع ددرر که حق، وو خلق بین فاصلۀ ددررباررۀۀ
که ااست نصب بندگانش وو خداا بین نرددبانی که فرمایندمی ااست، االهی
شد.  پلّّه ووااصل حق به تا گذشت باید پلّّه سه ااین ااست.  اازز پلّّه سه دداارراایی
سومم وو شدهه مقدّّرر آآنن ددرر که آآنچه وو آآخرتت ددوومم پلّّه ااست؛ مافیها وو ددنیا ااوولل

.  ددرر)120صص ،8 / جج26صص ،4جج ،آآسمانی مائدۀۀ( ااست آآنن ملکوتت وو ااسماءء
خدااووند ااست؛ لباسس مانند ااسم که فرمایندمی ااسماءء توضیح ددرر ددیگر بیانن
نه خلع فرماید ااررااددهه چونن وو کندمی عنایت بخوااهد کس هر به ددرر کند.  

آآنن لیاقت کسی گرفتن.  ااگر باززپس ززمانن ددرر نه وو کند مشوررتت عطا حین
همانن باشد، ندااشته لیاقت ااگر ااما یابد؛ فزوونی االبتّّه باشد، ددااشته رراا ااسم
نکته ااین به   باید8باشد. متوجه ااوو خودد که آآنن بدوونن شوددمی ااخذ ااوو اازز هم

چه ااست ااسمی هر اازز ترمهم مرااتب به االهی عهد به ووفایی که ددااشت توجه
وو شدهه خلق ااسماءء جبرووتت اازز قبل ووفا ملکوتت مباررکک، جمالل بیانن به که

9ااست. آآنن بر مقدّّمم

ااین وو ذذکر-4 اازز مانع که ااست مقبولل وو محبوبب صوررتی ددرر ددوو عباددتت: 
وو االمذکورر عن االذّّکر یمنعکم أأنن اایاکم" نشودد، معبودد حضورر به ووصولل
ااظهارر وو ااست معبودد به ررسیدنن عباددتت اازز ".   مقصودداالمعبودد عن االعباددةة

ااگر ددررگاهه ددرر بندگی وو عبوددیت قلب بر حجابی شودد سبب عباددتت ااوو.  
مترتّّب آآنن بر ااررززشی هیچ باشد، آآنن بر معبودد نورر تابیدنن اازز مانع که اافتد

قل أأننّّ ااألسماءء هی بمنزلة ااألثواابب؛ نزین بها من نشاءء من عباددنا االمریدین وو ننزعع عمن نشاءء أأمرااًً من لدنّّا "82
وو أأنا االمقتدرر االحاکم االعلیم وو ما نشاوورر عباددنا فی ااالنتزااعع کما ما شاووررناهم حین ااالعطاءء کذلک فاعرفف أأمر

).247، صص4" (آآثارر قلم ااعلی، ججرربک وو کن علی یقین مبین
بداانن که ملکوتت ووفا رراا قبل اازز جبرووتت ااسماءء به سلطانن ااررااددهه خلق فرموددیم؛فرمایند، "جمالل مباررکک می  9

).319" (گلزاارر تعالیم بهائی، صصلهذاا ووفا عندااله ااحب اازز کل ااسم بوددهه وو خوااهد بودد
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ااین ززمانی مباررکک هیکل توجه مورردد بسیارر معنی نیست.  که ااست.  
بودد کرددهه نقل رراا عباررتت ااین اابهٰى، طلعت حضورر ااییعریضه ددرر عندلیب

که معصیتم آآنن مایل وو  آآوورردد عجب به مراا که طاعتم آآنن اازز بیزاارر "االهی که،
نزدد وو ررسید ااتتنامه یاعندلیب" فرموددند، جواابش  ددرر10آآوورردد" عذرر به مراا

کلمه ااین وو گشت سروورر وو بهجت سبب حزنن اایامم ددرر وو شد ذذکر مظلومم
جب به مراا که طاعتم آآنن اازز بیزاارر اافتادد: االهی مقبولل بسیارر ااتتوو آآوورردد ع

نموددیی عرضض آآنچه جمیع آآوورردد.  ااگرچه عذرر به مراا که معصیتم آآنن مایل
نموددیم.  ااننّّ عنایت ددیگر مقامم رراا کلمه ااین وولکن شد تبسم وو فرحح سبب
.)304صص ،3جج ،حکمت لئالی(" االمختارر االمقتدرر لهو رربک

ااین به شدنن غرهه-5 ااست.  ااگر شدهه ذذکر نیز ددیگر صوررتت به معنی ااعمالل: 
به هداایت سبب وو ددررگاهه مقبولل شودد، اانجامم االمعبودد لجمالل حباًً عملی
خوااهد مقصودد اازز ددوورریی سبب باشد، آآلوددهه رریا به ااگر ااست.  ااما، ااوو سویی

من کََم" ااند،فرموددهه ااشاررهه ااینگونه آآنن به لوحح ااین ددرر بهاءءااله شد.  حضرتت
"االه. االی االتّّقربب عن منعواا بها وو ألنفسهِِم حجباًً أأعمالهم صاررتت عباددٍٍ
فرموددند، که ااست ااقدسس کتابب ددرر بهاءءااله حضرتت کالمم یاددآآوورر معنی ااین

ااقدسس ( کتابب..."   بقبولی شیئ کل علق وو ررضائی هو ااالعمالل ررووحح  قل"

. )84 آآیه
ااین ااین سلطنت وو اامتیاززااتت مزخرفۀ ززینت به توجه-6 ااگرچه مطلب جهانن: 

ه حضرتت بیانن ددرر که شدهه ووااقع ااشاررهه مورردد نیز قباللل پلۀ بهاءءاالاازز ااوو
حضرتت ااینجا ااست.  ددرر ددنیا ااین به توجه خلق وو حق فاصل حدّّ نرددبانن

نامهءء خوااجه عبدااله اانصارریی ااست که ااینگونه ضبط شدهه ااست: االهی بیزااررمم اازز طاعتی که مراااازز مناجاتت  10
به عجب آآرردد، مباررکک معصیتی که مراا به عذرر آآرردد.
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ددنیا ززینت وو سلطنت کرددنن ررها رراا االهی ملکوتت به پاپپ توجه شرطط بهاءءااله
فرمایند.می ذذکر

ااین حبل به تمسک-7 ااست. شدهه ووااقع ااشاررهه مورردد مکرررااًً نکته ااووهامم: 
می ااررضض ااهل به خطابب سپس وو شکست باید رراا ااووهامم ااصنامم که فرمایند

اازز رراا ااوو ااووهامم حبل به تمسک مبادداا فرمایندمی پاپپ کردد.  به توجه حق به
کند.  منع شدهه مقدّّرر براایش ملکوتت ددرر که آآنچه

مورردد نفسانی هواایی-8 باشد، مواارردد ااین جمیع رریشۀ شاید که ددیگر اانسانن: 
ووقتی اانسانن نفسانی هواایی وو االهوٰى نبذ لمن طوبٰى" فرمایند،می ااست.  
کامال ووضعیت ددوو "،االیومم هذاا فی بلقاءءااله فازز ممن اانّّه االهدٰى، ااخذ

می قراارر هم مقابل ددرر رراا متضاددددرر هوٰى اازز ددست که صوررتی ددهند.  
هداایت به تواانیممی یابیم، ررهایی نفس حبس اازز ووااقع ددرر یعنی بردداارریم،
گرددیم. فائز االهی لقایی به ملکوتت به وورروودد با گشته نائل کبرٰى

اازز رراا آآنن توااننمی ااما نیست، مباررکک لوحح ااین متن ددرر ااگرچه نهم، مورردد-9
به خطابب ناززله االوااحح جمیع بر ااست ااییمقدّّمه که کردد نقل سوررةةاالهیکل

شاید ررؤؤسایی وو ملوکک ددرر فوقق هشتگانۀ مواارردد کل که گفت بتواانن ااررضض. 
چیزیی هر یا کس هر حب ووجودد آآنن وو ااست شدهه مجتمع کالمم یک همین
منع ملکوتت به وورروودد اازز رراا ااوو که ااست آآددمی قلب ددرر االهی ذذااتت جز
یدخُُل أأنن یقدررلن ددوونی، حب خرددللٍٍ من أأقل قلبه فی کانن من" کند،می

)37صص االمقربین،ززین خط ،مبین کتابب(" ملکوتی

ظهورر ااین ددرر آآنن تحقّّق وو ملکوتت مورردد ددرر مسیح حضرتت اانذاارر

ووضعیتی مبادداا که نمودد اانذاارر ااما فرمودد، ووعدهه ملکوتت ااین ظهورر به مسیح حضرتت
ددااستانن گرددند.  ااین ددااخل ددیگراانن وو شوند ااخرااجج آآنن اازز ملکوتت اابناءء که آآید پیش
مرددیی شدهه ذذکر متٰى اانجیل هشتم بابب ددرر نزدد نظامی فرماندهانن اازز ااست.  
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عزمم مسیح حضرتت نمودد.  چونن خاددمش براایی شفا تقاضایی آآمدهه مسیح حضرتت
مبادداا که شد هرااسانن خویش مقامم وو موقعیت اازز نمودد، رراا وویی منزلل به ررفتن
لهذاا وواارردد آآنن بر ااییخدشه وو بفرمایند کالمی مسیح حضرتت کردد خوااهش آآید.  
حضرتت خوااهد خاددمش شفایی سبب کالمم همانن که بودد مطمئن اازز مسیح شد.  
شما "به فرموددند، حواارریونن به سپس وو نموددند حیرتت اابراازز فردد آآنن اایمانن شدّّتت
وو ااسحق وو اابرااهیم با آآسمانن ملکوتت ددرر آآمدهه مغربب وو مشرقق اازز بسا که گویممی

ظلمت ددرر شد خوااهند اافکندهه بیروونن ملکوتت پسراانن ااما نشست خوااهند یعقوبب
جمالل11باشد." ددنداانن فشارر وو گریه که جائی خاررجی، لوحح ااین ددرر نیز مباررکک  
کانن من االمکوتت ددخل قد ااالنجیل مأل یا" ااند،فرموددهه ااشاررهه نکته ااین به مباررکک
طوبی االبابب لدیی متوقّّفین نریکم االیومم وو منه خاررجاًً وو االنّّورر عرفواا للّّذین ... 
کلونن االملکوتت فی هم إإذذااًً االیه سرِِعواا اابناءء یا نریکم وو ااألصفیاءء مع یشربونن وو یأ

به که باشد کسانی کلّّیه به ااشاررهه "  شایدلکم. الینبغی االظلمة.  هذاا فی االملکوتت
االهی ملکوتت به بهاءءااله حضرتت به آآووررددنن اایمانن با وو ندااشتند اایمانن مسیحی اامر

شدند. ددااخل

ظهورر ددوو تفاووتت وو تشابه مواارردد

ااین تفاووتت وو تشابه مواارردد بعضی به پاپپ، به خطابب مباررکک لوحح ددرر مباررکک جمالل
ااگرچهمی ااشاررهه مسیح حضرتت ظهورر با ااعظم ظهورر نیز ددیگر االوااحح ددرر فرمایند.  

وو ااعلٰى حضرتت ظهورر تشبیه آآنها اازز یکی که ددااشته ووجودد مواارردد ااین به ااشاررااتی

وو ااین که اازز آآیهءء منزله ددرر لوحح پاپا سؤااللااند، "جمالل مباررکک بنفسه االمباررکک به ااین مطلب تصریح فرموددهه  11
فرماید، «وو أأقولل لکم أأننّّ کثیریننموددند ااین عباررااتت تلویحاتت کلماتت اابن ااست که ذذکر شدهه.  ددرر مقامی می

سیأتونن من االمشاررقق وو االمغارربب وو یتّّکئونن مع اابرااهیم وو ااسحق وو یعقوبب فی ملکوتت االسموااتت وو أأما بنواا
، صص1" (مائدههءء آآسمانی، ججاالملکوتت فیطرحونن االی االظلمة االخاررجیة هناکک یکونن االبکاءء وو صریر ااألسنانن
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ددرر  ااما12ااست. مسیح حضرتت ظهورر وو ددهندهه تعمید یحیٰى ظهورر به بهاءءااله حضرتت
ددااررند: ااشاررهه مورردد چند به مباررکک لوحح ااین

تشابه: مواارردد

ااین اازز اامر مظهر ظهورر-1 که فرمایندمی تصریح مباررکک جمالل رراا معنی آآسمانن: 
توجه باید آآمد.  االبتّّه، آآسمانن اازز نیز ددفعه ااین آآمد، آآسمانن اازز قبال که همانطورر
جهت اازز بهاءءااله حضرتت مقصودد که ددااشت نه وو ااست سمو وو علو "آآسمانن" 
ااین آآسمانن تصریح)44صص آآلمانن، (طبع اایقانن کتابب ددرر معنی ظاهریی.   شدهه  
آآنن ظهورر محل آآنن که سمو وو علو جهت مگر نیست سماءء اازز مقصودد" ااست،
"ااست. قدمیه مطالع وو قدسیه مشاررقق

مورردد ااین خلق.  به هداایت جهت شدنن مصلوبب به مقدّّسس نفس ددوو هر ااشتیاقق-2
شد. ااشاررهه فوقاًً

مبادداا کند خرقق رراا علومم حجابب که فرمایندمی پاپپ به علما: خطابب مخالفت-3
رراا مسیح حضرتت ززمانن سپس وو شودد مانع قیومم حضرتت به ووصولل اازز رراا ااوو

ااعلم کانن من علیه أأفتی االرووحح أأتی ااذذ ااذذکُُر أأننُُ" که، فرمایندمی یاددآآوورریی
"مصرهه. فی عصرهه علماءء

محروومیت وو ظاهرهه علم وو سواادد فقداانن علیرغم مخلصه نفوسس آآووررددنن اایمانن-4
بین عز لهم یکنلم االذین من معدووددااتت عدّّةةٌٌ ااال االوجه االی ااقبل ماعلما: "

فوااله ظهورر نقطهءء ااوولی وو ااین ظهورر اابدعع اابهی بعینه ظهورر یحیی میفرمایند، "161ددرر کتابب بدیع، صص  12
االه ااست وو جمیع مطابق ووااقع شدهه.  همانن قسم که یحیی نبی وو ررسولل بودد من عندااله ووبن ذذکریا وو ررووحح

همچنین مبشّّر به ظهورر بعد ... وو همچنین صاحب ااحکامم وو شریعت بوددهه وو همچنین ددرر اایامم ظهورر ااوو ررووحح
ظاهر شدهه؛ نقطهءء ااوولی ررووحح ما سوااهه فدااهه بعد اازز آآنن که ااخذ عهد اازز کل نموددهه وو بشاررتت ددااددهه به ظهورر بعد

تکلّّممی آآنن  به  ذذکریا  بن  یحیی  ااست که  مضمونن  همانن  بعینه  ررااقدوونن که  أأنتم  وو  االزوواالل  قربب  لقد  وو  فرماید 
همانن هم  بیانن  مأل  نموددند  ااعترااضض  مریم  بن  عیسی  به  آآنچه  هم  ظهورر  ااین  ددرر  وو  ددااددهه  بشاررتت  وو  نموددهه 

"ااعترااضاتت رراا نموددهه...
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وواالنّّاسس؛ من به آآمن" ددااررند، ااشاررهه پطرسس حضرتت اایمانن به ددیگر مقامم ددرر " 
"االحوتت. یصطادد

مسیح حضرتت ظهورر به اابتداا مباررکک آآنن: جمالل اازز بعد ااعرااضض وو ظهورر اانتظارر-5
أأتاهم ااذذ ااالبن علی ااعترضواا االذین فی فانظر" ددااررند، ااشاررهه فریسیونن اانتظارر وو

کََم ااقتداارر؛ وو بسلطنة نین معواا وو لقائه ینتظروواا أأنن کانواا االفریسیفی یتضر
ااعترضواا وو عنه أأعرضواا االجمالل، کشف وو االوصالل طیب تضوعع فلما فرااقه؛
کذلک" آآووررند،می مثالل خودد مباررکک نفس مورردد ددرر رراا همانن عیناًً "  بعدعلیه.
تم فلما باسمی؛ االکنائس فی ااعتکفواا االرهبانن من کََم االزمانن؛ هذاا فی فانظر

وو بالعشی یدعوننی االذیی بعد ماعرفونی االجمالل لهم کشفنا وو االمیقاتت
"ااالشرااقق.

تفاووتت: مواارردد

،16 (بابب یوحنّّا اانجیل ددرر معنی اامثالل.  ااین به مسیح حضرتت گفتن سخن-1

به مثلها به رراا چیزها "ااین فرمودد، مسیح حضرتت که ااست شدهه  ذذکر)25 آآیۀ
لکن شما ززنمنمی حرفف شما با مثلها به ددیگر که آآیدمی ساعتی گفتم.  
حضرتت خوااهم خبر آآشکارراا شما به پدرر اازز بلکه ااین به بهاءءااله دداادد."  

وو ااالبن بلسانن نزلل قد ااألمثالل من نزلل کلّّما" ااند،فرموددهه ااشاررهه مطلب
"بها. الیتکلّّم االیومم ینطق االذیی

محیی بهاءءااله حضرتت وو فرمودد اانسانها صیادد رراا مؤمنین مسیح حضرتت-2
ااین ذذکر)17 (آآیۀ مرقس اانجیل ااوولل بابب ددرر معنی عالم.   ااست، شدهه  

که آآیید من عقب اازز گفت ااندرریاسس] رراا برااددررشش وو [شمعونن اایشانن "عیسی
ااما مرددمم صیادد رراا شما عظمت علّّت به شاید مباررکک، جمالل گردداانم."  
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صیاددیی ألجعلََکُُما تعالیا قالل ااّّنّّه" فرمایند،می مقدّّرر رراا باالتر مقامی ظهورر،
"االعالم. محیی لنجعلََکُُم تعالواا نقولل االیومم وو ااالنسانن

مسیح حضرتت بشاررااتت تحقّّق

تصریح ظهورر ااین ددرر مسیح حضرتت بشاررااتت تحقّّق به االوااحح سایر ددرر مباررکک جمالل
ااست: شدهه ااشاررهه مورردد چند به مباررکک لوحح ااین ددرر ااند.  اامافرموددهه

" خبر آآنن به مسیح حضرتت که سبیلی آآنن ظهورر-1 أأعمالکم من تخافونن أأدداادد: 
کذلک ددیاررهه بقدوومه شََرفف قد االجلیل رربکم ااننّّ االیه أأقبِِلواا أأنن االنّّورر تلقاءء

اانّّی أأخبرهه االذیی سبیل نعلّّمکم "شهیداا. لی کاننََ أأنّّه کما له شهِِد االرووحح.  
حضرتت که کنیممی  مشاهدهه)14 آآیهءء ،16 (بابب یوحنّّا اانجیل ددرر رراا معنی ااین

خوااهد ااست من آآننِِ آآنچه اازز که دداادد.  ززیراا خوااهد جاللل مراا "ااوو فرمودد، مسیح
ااست. اازز من آآننِِ اازز ااست پدرر آآنن اازز چه دداادد.  هر خوااهد خبر شما به وو گرفت
دداادد." خوااهد خبر شما به وو گیرددمی ااست من آآنن آآنچه اازز که گفتم جهت ااین
پسر پدرر "اایی فرماید،می همچنین وو تراا نیز پسرتت تا بدهه جاللل رراا خودد ... 

"ااوو که فرمایندمی مسیح حضرتت که معنی .  ااین)1 آآیهءء ،17 (باببددهد"  جاللل
شدهه ذذکر  صریحاًً)141صص ،مبین کتابب( ااقدسس لوحح دداادد" ددرر خوااهد جاللل مراا

ررفع وو ااالبن مجد االذیی لهو هذاا ... قل لیرشدکم االحق ررووحح جاءء قدااست: "
"اامرهه.

به لوحح ااین ددرر مباررکک فرمودد.  جمالل کتمانن مسیح حضرتت که ااییکلمه ظهورر-2
قد اانّّها ااالبن ستََرها االتی االکلمةُُ ظهرتتِِ قد" ااند،فرموددهه ااشاررتت ااینگونه آآنن

که شودد معلومم ددقیقاًً که آآنن "  برااییاالزمانن. هذاا فی ااالنسانن هیکل علی نََزلت
لوحح به گردددد،می بازز مسیح حضرتت بشاررتت وو بیانن کداامم به موضوعع ااین

جاءء قد" فرمایند،می که شوددمی مشاهدهه وو کنیممی ررجوعع ااقدسس مباررکک
ااذذ ااالبن سترها االتی کلمةُُ االه.  هذههملکوتت فی به ۇۇعدتُُم ما کََمل وو ااألبب
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.)5صص ،ااقدسس کتابب اازز بعد االوااحح مجموعه(" التحملونها أألیومم أأنتم حوله لمن قالل
"االعظمة حجابب خلف محفوظةٌٌ" رراا کلمه ااین پاپپ، به خطابب لوحح ددرر

ددررفرموددهه توصیف مالحظه)12 آآیهءء ،16 (بابب یوحنا اانجیل به نگاهی ااند.   
ددیگر چیزهایی بسیارر "وو فرمودد، ااطراافیانن به خطابب مسیح حضرتت که شوددمی
چونن ندااررید.  وولیکن رراا آآنها تحمل طاقت ااآلنن لکن بگویم، شما به ددااررمم نیز
کردد.  ززیراا خوااهد هداایت ررااستی جمیع به رراا شما آآید ررااستی، ررووحح یعنی ااوو،
اازز وو گفت خوااهد سخن ااست شنیدهه آآنچه به بلکه کندنمی تکلّّم خودد اازز که

تصریح ااقدسس لوحح ددرر تماماًً معنی دداادد."  ااین خوااهد خبر شما به آآیندهه اامورر
حضرتت شدهه بدین ااشاررتی مباررکک مفاووضاتت ددرر نیز عبداالبهاءء ااست.  

ااست) مرااجعه چیز چه االقدسسررووحح اازز "که" (مقصودد فصل ددااررند. به موضوعع
نمایید.

ددرر ااََبب ظهورر-3 نبی ااشعیایی بشاررتت به بهاءءااله حضرتت مقامم ااین سماوویی. 
می ااشاررهه ااینأأشعیا. به أأخبرکُُم االذیی االواالد لهو هذاا" فرمایند،ددااررند.     "
به6 آآیاتت (ددرر که یافت ااشعیا کتابب نهم بابب ددرر توااننمی رراا مورردد بعد)  

وو شد بخشیدهه ما به پسریی وو ززاائیدهه وولدیی ما براایی که "ززیراا فرماید،می
پدرر وو قدیر خداایی وو مشیر وو عجیب ااوو ااسم وو بودد خوااهد ااوو ددووشش بر سلطنت
شد." خوااهد خوااندهه صلح اامیر وو سرمدیی

ددااددهه بشاررتت آآنن به مسیح حضرتت ددهندهه) که تسلّّی یا االحق(ررووحح معزیی ظهورر-4
لهو هذاا" که، ااست منعکس بهاءءااله حضرتت کالمم ااین ددرر معنی ااست.  ااین
االمعزیی اایناالرووحح. عهدََهه أأخذََ االذیی ...  به نیز ددیگر االوااحح ددرر بیانن "  

فی شدهه بیانن مختلف هاییصوررتت ررمز به هرتیک لوحح ددرر االمثلااست.  
ااتّّصل وو ااألرربعین باکلیل االسبعین ررأأسس ززُُین قد" ااست، شدهه ذذکر ااینگونه
بعبالس جنابب)218صص ،3جج ،االحکمةلئالی(" االعشرةة قََبل ددرر خاوورریی ااشرااقق .  
ااین به بیانی مسیح حضرتت قولل اازز یوحنّّا اانجیل "ددرر نویسند،می آآنن توضیح
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ددهندهه تسلّّی ررووحح من اازز بعد وو رروومممی من فرموددند که ااست مندررجج مضمونن
"معزیی" کلمۀ به رراا ددهندهه تسلّّی ررووحح اانجیل عربی هاییترجمه ددرر آآید. وومی
ددررکرددهه تعبیر وو ترجمه ااست ددهندهه تسلّّی معنایی به که جمالل آآیه ااین ااند.  

که معزیی، یعنی ددهندهه، تسلّّی ررووحح که فرمایندمی ااشاررهه به جالله جل مباررکک
می ظاهر ااست، ددااددهه مسیح حضرتت رراا ظهوررشش بشاررتت سرِِ فرمایندشدهه.  
ددرر که "عع" ااست حرفف سبعین اازز یافت.  مقصودد ززینت اارربعین تاجج به سبعین
می حرفف اارربعین اازز مقصودد وو ااست هفتادد عدددشش جمل حسابب باشد،"مم" 

حرفف یعنی بگذاارریم، هفتادد سر بر رراا چهل چونن وو ااست چهل عدددشش ززیراا
حرفف سبعه اازز مقصودد وو شوددمی "مع" پیداا کلمهءء بچسبانیم، عین به رراا میم

"یی" باشد حرفف که عشرهه اازز قبل چونن وو ااست هفت عدددشش که باشد"زز" می
کلمۀ شودد، "ززیی" متّّصل "مع" به چونن وو شوددمی "ززیی" پیداا جملهءء گیردد، قراارر

،محاضرااتت(شودد" می حاصل ااست ددااددهه بشاررتت ااوو ظهورر به مسیح "معزیی" که

که  آآمدهه12 آآیۀ ،16 بابب یوحنّّا اانجیل ددرر معنی .  ااین)1059-60 صص ،2جج
13شد.  نقل قبال

قد اانّّه" ااست، چنین مباررکک محصولل: بیانن برددااشت یا حصادد یومم ددرر ظهورر-5
ااشاررههاالحصادد. یومم أأتی متی اانجیل ددرر که ااست مسیح حضرتت تمثیل به "  
به33 آآیاتت ،21 (بابب ذذکربعد)   "وو شدهه   بشنوید. ددیگر مثََلی ااست: 

آآنن نموددهه غرسس تاکستانی که بودد ااییخانهصاحب سپرددهه ددهقانانن به رراا ... 
ددهقانانن نزدد رراا خودد غالمانن شد، نزددیک میوهه موسم چونن شد. وو سفر عاززمم

رراا بعضی گرفته رراا غالمانش ددهقانانن برددااررند.  ااما رراا ااوو هاییمیوهه تا فرستادد

به نامم بینا یا حکیمفرمایند: "شاید نقل ااین لوحح کوتاهه اازز قلم جمالل مباررکک ددرر ااینجا مفید باشد که می  13
آآقاجانن  ظاهر شد آآنچه ددرر کتب موعودد بودد.  ااووست یهوهه وو ااووست معزیی وو ااووست ررووححاالحق وو خبر بزررگی

االمقاممکه حضرتت ررحمن ددرر فرقانن به آآنن بشاررتت فرموددهه.  ااووست که بر مشاررفف ااررضض مشی فرموددهه وو بر ااعلی
).62، صص7" (آآثارر قلم ااعلی، ججخیمه براافرااخته.  طوبی لک بما عرفت وو کنت من االمقبلین
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بیشتر ددیگر غالمانن نموددند.  بازز سنگسارر رراا بعضی وو کشتند رراا بعضی وو ززددند
خودد پسر نموددند.  باالخرهه سلوکک همانطورر به نیز بدیشانن فرستاددهه ااوولین اازز
چونن ددهقانانن ددااشت.  ااما خوااهند حرمت مراا پسر گفت فرستاددهه اایشانن نزدد رراا

رراا میرااثش وو بکشیم رراا ااوو بیایید ااست ووااررثث ااین گفتند خودد با ددیدند رراا پسر
آآنگاهه پس اافکندهه تاکستانن بیروونن گرفته رراا ااوو ببریم.   مالک چونن کشتند.  

به رراا بدکارراانن آآنن االبتّّه کردد.  گفتند خوااهد چه ددهقانانن آآنن به آآید، تاکستانن
که سپردد خوااهد ددیگر باغبانانن به رراا باغغ وو کردد خوااهد هالکک سختی
ددهند." بدوو موسم ددرر رراا هایشمیوهه

ساززدد. خودد نفس معاشر ملکوتش ددرر رراا مؤمنین که آآنن براایی مسیح ظهورر-6
ألجعلََکُُم تعالواا االفضل یومم هذاا" ددااررند، ااشاررهه آآنن به ااینگونه مباررکک جمالل
نن ممالک ملوککاا أأجعلََکُُم وو به ووعدناکم ما تروواا أأطعتُُمونی ملکوتی.  
وو  عظمتی جبرووتت فی نفسی مؤاانس االی ااقتداارریی سماءء فی جمالی معاشر
که کنیممی  مشاهدهه)1-4 آآیاتت ،14 (بابب یوحنّّا اانجیل رراا ووعدهه "  ااینااألبد.

حاضر مکانی شما براایی اازز وو بروومم "ااگر فرماید،می حواارریونن به مسیح حضرتت
باشممی من که جایی تا بردد خوااهم خودد با برددااشته رراا شما وو آآیممی بازز کنم،
باشید." نیز شما

ملکوتت: جمالل ساکنانن ماندنن بیروونن وو آآنن به ملکوتت اازز خاررجج اافراادد ددخولل-7
االملکوتت ددخل قد ااالنجیل مأل یا" فرمایند،می اانجیل مأل به خطابب قدمم
ااینمنه. خاررجاًً کانن من بیانن ذذکر قبال موضوعع "   ددرر مسیح حضرتت شد.  

ااست.  مندررجج12 آآیۀ ،8 بابب متی، اانجیل

اانجیلی ااصطالحاتت اازز ااستفاددهه

براایی شاید که یا فرمایند، تکلّّم آآشنا ززبانی به که آآنن براایی شاید مباررکک، جمالل
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ااصطالحاتت اازز بعضی ااند،فرموددهه عنواانن مسیح حضرتت که موااررددیی یاددآآوورریی
شودد:می ااشاررهه مورردد پنج به که فرمایندمی ذذکر رراا اانجیل ددرر مذکورر

یک هر ااگر که ااست آآنن برندمی کارر به مسیح حضرتت که موررددیی ترینمعرووفف-1
نشد، تو مطیع تو نفس ااگر ووااقع ددرر وو نکردد، ااطاعت تو اازز تو بدنن ااعضاءء اازز

بابب متی، اانجیل (ددرر مسیح ساززیی.  حضرتت جداا خودد اازز یا کنی، ررها رراا آآنن باید

می)29 آآیهءء ،5  ،اازز وو کن قلعش بلغزااند، رراا تو ررااستت چشم ااگر "پس فرماید
اازز گردددد، تباهه ااعضایت اازز عضویی که ااست آآنن بهتر رراا تو اانداازز.  ززیراا ددوورر خودد
جمالل اافکندهه جهنّّم ددرر بدنت تمامم که آآنن لو" فرمایند،می مباررکک شودد."  

فخالذذلک فی ی ینبغی ووااحدٍٍ عین هها. أأنن لقلعبا مخالفت ااین ووااقع "  ددرری
شدهه مطرحح نفس نحر به توصیه با ددیگر بیانن ددرر که ااست آآنن با مباررززهه وو نفس

 14ااست. 
ددرر مسیح حضرتت رراا موضوعع نباشد. ااین ووجودد الیق که آآنچه اافکندنن آآتش ددرر-2

بداانن فرددووسیه کلماتت ددرر نیز بهاءءااله حضرتت وو برندمی کارر به ااشجارر مورردد
ثمربی شجر مثابۀ به ررووحح، حضرتت فرموددۀۀ به ثمر،بی اانسانن" ددااررند، ااشاررهه
ددرر)116صص ،ااشرااقاتت مجموعه(" نارر الیق ثمربی شجر وو ااست متی، اانجیل .  
وو)10آآیهءء ،3 (بابب ددهندهه تعمید یحیی قولل اازز بارر یک نکته ااین اازز بارر یک  
بیانن)19 آآیهءء ،7 (بابب مسیح حضرتت قولل "هر شدهه   میوۀۀ که ددررختی ااست: 
خطابب لوحح ددرر بهاءءااله شودد."  حضرتت اافکندهه آآتش ددرر وو بریدهه نیاوورردد، نیکو
االهی ظهورر محصولل برددااشت یومم ددرر که فرمایندمی ااشاررهه نکته بدین پاپپ به

جنابب طرااززااله سمندرریی ددرر خاطرااتش اازز حضرتت عبداالبهاءء نقل میکنند که ووقتی اازز هیکل مباررکک 14
پرسیدند "مقصودد اازز گاوویی که ددرر توررااتت اامر شدهه ااست بنی ااسراائیل ذذبح کنند وو ددرر قرآآنن ذذکرشش بسیارر ااست،

آآنن گاوو هم نفس بوددهه ااست که ددرر براابر نفس مقدّّسس اامرااله مرددوودد بوددهه.چیست؟"  هیکل مباررکک فرموددند، "
ااین ااست که فرموددند ذذبح کنند تا آآنن که نفس مقدّّسس اامرااله ززندهه شودد، یعنی ترکک متابعت اازز نفس خودد

)331-32، صص1" (طراازز االهی، ججکنند.  مقصودد اازز ذذبح، ترکک متابعت اازز ااوو ااست
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ااختیارر مطلوبب که رراا شودد.  آآنچهمی ووااقع فصل ااشیاءء جمیع بین وو شدهه ووااقع
"لها. ینبغی ما االنّّارر فی أألقی" وو نماید

االهی:  ووااقعۀ مظهر لقایی ررووزز نزددیکی به بشاررتت جهت بیابانن ددرر یوحنّّا ظهورر-3
 مشاهدههبعد)  به1 آآیاتت ،3 (بابب متی اانجیل ددرر مسیح حضرتت ززمانن به مربوطط

موعظه وو شد ظاهر یهوددیه بیابانن ددرر ددهندهه تعمید یحیٰى اایامم آآنن ددرر شودد: "وومی
ددرر نزددیک آآسمانن ملکوتت ززیراا کنید توبه گفتمی کرددهه ددوورر ااین ااست."  

مخاطب رراا مسیحیانن بیانن ااین به وو فرمایندمی تدااعی رراا حالت همانن مباررکک
فی یناددیی اانّّه ااُُخریی مرةةًً یوحنّّا االیکم أأررسلنا قد ااالبن مأل یا" ددهند،می قراارر
کواانن خلق یا االبیانن بریة وو االمشاهدةة یومم ااقتربب قد عیونکم طهروواا ااأل

"االلّّقاءء.
اانجیل بابب همانن ددرر نیز رراا کالمم پرووررددگارر:  ااین وورروودد جهت ررااهه ساختن آآماددهه-4

ددااددهه خبر ااوو اازز نبی ااشعیایی که آآنن ااست "همین کردد، مشاهدهه توااننمی متی
ااوو طرقق وو ساززید مهیا رراا خدااووند ررااهه که بیابانن ددرر ااییکنندهه نداا صداایی گویدمی
ااالنجیل مأل یا" ددااررند، ااشاررهه نکته همین به پاپپ لوحح نمایید."  ددرر ررااست رراا
ااستعدّّوواا االجلیل. أأننِِ االربب یأتی فیه االذیی االیومم ااقتربب قد االسبیل ااعمروواا أأننِِ

"االملکوتت. فی للدّّخولل
شدهه شناخته وو ملموسس مواارردد جمله اازز نیز آآماددگی حصولل وو پاکی جهت تعمید-5

لهذاا مسیحی ددوورر ددرر ااستفاددهه ززبانن همانن اازز بهاءءااله حضرتت ااست.  
براایی تا ددااددمی تعمید رراا مشتاقانن ااررددنن رروودد ددرر ددهندهه تعمید فرمایند.  یحییمی

)11 آآیهءء ،3 بابب (متی، اانجیل نص به وو شوند آآماددهه مسیح حضرتت ظهورر

رراا آآنن بهاءءااله حضرتت که ددااددمی تعمید آآتش وو االقدسسررووحح به مسیح حضرتت
ااررااددۀۀ ظهورر ااین ددرر ااند.  اامافرموددهه " بیانناالرووحح مآءء وو االحب بنارر غََسلََکُُم اانّّه"

ـکُُم أأنن االرحمن أأرراادد" ااست، گرفته تعلّّق حیاتت آآبب به تعمید به االهی یغسلَـَ
واانن بماءءین االحااالحسانن. وو االفضل أأیاددیی م"
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مباررکک جمالل ظهورر هدفف وو علّّت

ااست. ظهورر علّّت بیانن شودد،می ذذکر مباررکک لوحح ااین محتواایی اازز که مطلبی آآخرین
ه حضرتت که شودد، ااشاررهه نکته ااین به قبالمسیحیانن پایی پیش ددرر رراا ررااهه ددوو بهاءءاال
ااقباللنهاددهه ددرر هیکل اازز ااعرااضض وو اایشانن به ااند.   ووعدهه ااوولل حالت مباررکک.  
رراا آآنها ددوورر، ااین ددرر االهی ظهورر مظهر اازز ااطاعت وو ااقبالل صوررتت ددرر که فرمایندمی

ددرر جمالشانن معاشر وو عظمت جبرووتت ددرر خودد نفس مؤاانس وو ملکوتت ملوکک
حالت ددرر ااست.  ااما اابدیی ووضعیت ااین وو فرمودد خوااهند ااقتداارر وو قدررتت آآسمانن
برددبارریی وو کردد خوااهند صبر که ااندفرموددهه ووعدهه باشد، ااعرااضض وو عصیانن که ددوومم
نقمت بر خدااووند ررحمت که چه شوند، بیداارر آآنها شاید که تا نمودد خوااهند پیشه
اازز وو نکنند پیروویی معرضین اازز که فرمایندمی نصیحت ااست.  االبتّّه گرفته پیشی ااوو

برنگردداانند. رروویی پرددااخته آآنها ددعوتت به ررووزز وو شب که کسی

ااست االهی ملکوتت به ااالررضض علی من هداایت بهاءءااله حضرتت ظهورر ددلیل ااگرچه
ذذکر که رراا مختلفی مواارردد ااما ااست، ررفته ااشاررتت بداانن نیز لوحح همین ددرر که
آآنها ووااررفهرست نقل به ااست.  لهذاا هداایت همین گوناگونن صورر بیانن فرمایند،می

شودد:می مباددررتت ظهورر ااهداافف یا ظهورر ددالیل عنواانن تحت
االعّّمم.  قد االعزیز رربکم هذاا" "لحیوتکم؛ نفسنا فََدََینا اانّّاعالم: " ااهل حیاتت-1

بیانن ددرر که ااست جاوودداانی اابدیی حیاتت مقصودد االبتّّه " کهاالعالم؛ لحیوةة أأتی
ددرراالباقیة. االحیوةة لکم أأرراادد" ااست، شدهه تصریح لوحح همین ددرر ددیگر بیانن "  
کذلک" فرمایند،می کرددهه ددعوتت ملکوتت به وورروودد به رراا عالم ااهل ددیگر

"االباقیة. االحیوةة لکُُم أأرراادد من یأمرکُُم
"کلّّها. ااألررضض علی من لل... ااتّّحادد أأتی قدعالم: " ااهل ااتّّحادد-2
منعتُُم لم االبحر؛ هذاا حیتانن کنتمفرااتت: " عذبب بحر به تشنه ماهیانن ررساندنن-3
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15" االیه. ااسرعواا ووجوهکم أأمامم یتموجج اانّّه مبدئکم؛ عن

" آآززااددیی-4 "أأنفسکم؛ لعتق جسدیی حبِِس قدنفوسس:  ااُُخریی مرةةًً أأتی قد اانّّه"  
16 ااالنشاءء. أأهل یا لخالصکم

"لعزکم. االذّّلة قبلنََاعالم: " ااهل عزتت حصولل-5
" قدسس ملکوتت ددرر عالم ااهل کرددنن ددااخل-6 باسمه االقدمم جمالل أأتی قداالهی: 

"ااألقدسس. ملکوته فی االعالم یدخل أأنن أأرراادد وو ااألعظم
اازز آآنها کرددنن خاررجج ظهورر اازز مقصودد ااند،شدهه خلق نورر براایی اانسانها چونن-7

" ظلماتت یا ااخرجواا أأننِِ االنّّارر نََترووکََکُُم أأنن مانُُحب للنّّورر؛ خََلََقناکُُم قدااست: 
"عنایةااله. اافق من أأشرقت االتی االشّّمس بهذهه االظلماتت من قومم

ااوولل أأتی کما االسماءء من أأتی قداالهی: " ررحمت ظل ددرر عالم ااهل ددااددنن مأوواا-8
ةةکم أأنن أأرراادد وو مرررحمته. ظاللل فی یأووی"

" عالمیانن وو عالم بخشحیاتت رراا اانسانها-9 محیِِی لنََجعلََکُُم تعالیانموددنن: 
"االعالم.

ززین  15 جنابب  لوحح  ددرر  مباررکک  جمالل  بیانن  ااین  "یاددآآوورر  ااست،  مثلاالمقربین  وو  ااست  حوتت  مثل  ناسس  مثل 
االوااحح االهیه ماءء. ااگرچه نسائم ددرر مروورر ااست وو آآنی منقطع نه، وولکن ددرر ااررسالل االوااحح به قدرر اامکانن تعویق

" جائز نه.  چه که اانتشارر کلماتتااله بین عبادد ااررووااحح جدیدههءء منیعه مبذوولل فرماید.

ددررباررههءء مقصودد اازز آآززااددیی ددرر اامر بهائی شاید ااین کالمم ددکتر ددااووووددیی وواافی به مقصودد باشد: "یک نفر  16
بیند که ددرر آآنن ددنیا،بهائی ووقتی مطیع قواانین وو سنن وو تعالیم حضرتت بهاءءااله ااست خوددشش رراا ددرر ددنیایی می

ددرر کلّّیاتت، هر کارریی، هر اامریی، تکلیفش مشخّّص ااست.  ددرر جزئیاتت ااعمالل به حالل خودد ررها شدهه ااست وو
همانن اایمانن کلّّی که دداارردد، وو همانن توجه کلّّی وو تمسک کلّّی که دداارردد، ااوو رراا ددرر هر موررددیی محدوودد میکند به

توااند عمل بکند.  به همین جهت آآززاادد ااست حتّّی ااگر قواایی خاررججخوااهد عمل بکند وو میحدووددیی که می
اازز ااررااددههءء ااوو آآززااددیی ااوو رراا محدوودد بکند، چونن توجهش رراا معطوفف به عالم ددیگریی جزعالم ماددیی کرددهه، به

آآوورر نیست ... ووقتی ااین بند تعالیم رراا بگسلد تا به حالل خودد ررهاهمین جهت محدوودد کرددنن هم براایش ررنج
کشد که هر چه براایی آآززاادد کرددنن ددست ووشودد، آآنن ووقت همین ررها شدنن به حالل خودد، ااوو رراا به بندهایی می

اافزااید" (اانسانن ددرر آآئین بهائی، جلد ااوولل، طبعپایی خودد تالشش کند، همانن تالشش، بند ددیگریی بر بندشش می
).213 وو 212 کلماتت پرسس، صص 1987
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جهت به صرفاًً شدنن مصلوبب به قدمم جمالل عصیانن: ااشتیاقق اازز عالم تطهیر -10
ااست، گرددیدهه بیانن ااینگونه آآلوددگی وو فسادد اازز عالم شدنن طاهر وو پاکک

االعالم لیطهِِر االرحمن سبیل فی االسنانن ینتظر ررأأسی وو االصلیب یشتاقق جسدیی"
"االعصیانن. عن
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