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ظھور اديان بابی و بھائی



2 

 

 

 

  

 قل يا معشر ا�مراء و العلماء و العرفاء 

 قد ظھر اليوم الموعود و اتی رب الجنود؛ ان 

 افرحوا بھذا الفرح ا�عظم ثم انصروه بالحکمة 

1و البيان
 ھذا يوم فيه اشرقت ا�رض بنور ربک و لکن . 

2القوم فی غفلة و حجاب
 حجاب را خرق از برای کسی کهطوبی . 

3نمود و بانوار آفتاب ظھور منور گشت 
 اين در جميع کتب قبل، عظمت.  

 و يوم و عظمت ظھور و عظمت آيات و عظمت کلمه و عظمت استقامت و عظمت شأن 

4بودند  انبياء لقای اين يوم را آمل. خلق از او غافل و محتجب مقام ذکر شده؛ معذلک 
 که  امری. 

  و �يزال مقصود نبيين و غاية رجای مرسلين بوده به اراده مطلقه و مشيت نافذه ظاھر لم يزل

  او  از معذلک اھل ارض  به او بشارت داده الھی شده؛ اوست موعودی که جميع کتب

5ميشوند غافل و محجوب مشاھده 
  حول آفتاب به قد اتی الوھاب ناطق و قمر. 

  از جميع اشياء  توجه نمايد فوأد بسمع اگر انسان. طائف اکبر منظر 

  يوم يوم هللا است و .کلمه مبارکه قد اتی مالک الوری اصغا کند

  فضل بين عالم متضوع؛ طوبی از برای نفسی عرف 

 که شبھات و اشارات قوم در اين يوم او را  

6از رحيق مختوم منع ننمود
.  

 "حضرت بھاءهللا"           
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  كه از انفاس خوشش بوی كسی می آيد      مژده  ای  دل  كه  مسيحا  نفسی  می آيد
  زده ام   فالی  و   فرياد  رسی  می آيد    از غم ھجر مكن  ناله  و فرياد  كه  دوش 

iميد   قبسیموسی  آنجا  به  ا     زآتش  وادی  ايمن  نه  منم  خرم  و  بس   
7می آيد  

  

  )حافظ شيرازی(    

در تمامی دوران، ھمواره، حياتی جديد و روحی بديع در کالبد بشريت دميده و الھام از  الھیظھور پيامبران 

تعاليم آنان نقش مؤثری در پيشرفت و ترقی تمدن ھا ايفا نموده است؛ چنانچه مورخانی منصف چون ويل 

کر تأثير شگرف اين شموس مشرقه در تحول تمدن مادی بشر چشم پوشی کنند دورانت نيز نتوانسته اند از ذ

ھرچند . و ھمواره در مقاطع خاص تاريخ بشری نفوذ و تأثير عميق اين نفوس مقدسه را يادآوری نموده اند

بنا به تذکر مولوی، برای باور کردن طلوع خورشيد صرفاً بايد چشم را متوجه به آن کرد و وجود خورشيد، 

د اعظم دليل بر طلوع آن در آسمان ظاھری است؛ برای ايمان به اين شموس معنوی نيز صرفاً بايد به خو

عظمت ظھور آنان و آيات مبارکه شان و تأثير و نفوذ اين ھياکل قدسيه در شئونات زندگی بشريت نظر 

  . کرد، چرا که ھمين يک دليل بر عظمت و حقانيت ظھور، دليلی اعظم و کافی است

  گر دليلت بايد از وی رو متاب    ب آمد دليل آفتاب   آفتا

با اين وجود، مظاھر ظھور و پيامبران آسمانی به صرف فضل و عنايت و برای تسھيل ھدايت نفوس به 

فرادی اظھور بعد از خود، در آيات و آثار مبارکه شان، خصوصياتی را خاطر نشان می نمايند تا چنانچه 

به ھمين جھت گاه به تلويح و . ، بی بھره نمانند و باب شبھه و ترديد مسدود گرددنيازمند استناد به آن باشند

.        گاه به تصريح، نشانه ھا و بشاراتی در خصوص ظھور بعد را در آثار مبارکه خود ذکر می فرمايند

زبان عرفا و بشاراتی که در کتب مقدسه اديان پيشين، روايات و احاديث اسAمی و ھمچنين از با اين مقدمه، 
                                                             

i
و آن  سخن گفت، قبسبه واسطه شعله آتش، خداوند با حضرت موسی سوره نمل دارد؛ وقتی که  7به آيه اشاره  

tَِْھِلِه إِنِّي آَنْسُت ناراً َسآتيُكْم ِمْنھا بَِخبٍَر أَْو آتيُكْم ِبِشھابٍ   إِْذ قاَل ُموسى: اولين بارقه وحی را دريافت کرد حضرت

 .َلَعلَُّكْم تَْصطَلُونَ َقَبٍس 
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شعرا و روشن ضميران، صريحاً و يا تلويحاً، در خصوص ظھور اديان بابی و بھائی و طلعالت مقدسه اين 

اديان آسمانی، مذکور گرديده بسيار زياد و قابل توجه بوده و به عنوان قرائن ظھور، در خور تأمل و 

در آثار اديان قبل، به دو ظھور بابی و به عبارتی، تعداد بشارات موجود . بررسی جويندگان حقيقت می باشد

خصوصاً . بھايی، قابل قياس با بشارات ذکر شده در ھر يک از کتب مقدسه قبل به دين بعد از خود نمی باشد

بشارات مذکور در آثار اسAمی به اين دو ظھور الھی، بقدری زياد است که عظمت ظھور در اين دور 

اد بسياری از اين بشارات با وقايع اين دو ظھور مبارک، نيز دليلی بر نورانی را بيان می دارد، و تطبيق تعد

انطباق اين بشارات با دو ظھور مھيمن و عظيم حضرت باب و . حقانيت اديان بابی و بھائی می باشد

ليکن، برای درک بيشتر  .حضرت بھاءهللا در سر فصلھای جداگانه مورد بررسی قرار خواھد گرفت

  .ب ھای آسمانی، مقدمتاً توجه به مطالبی چند در اين مقام را ضروری می دانيمبشارات موجود در کتا

صyورت نگرفتyه و پيyروان اديyان ظھور پيامبران الھyی در ادوار مختلyف ھyيچ گyاه مطyابق انتظyارات مyأمول  -1

ھمواره اين ظھورات خارق اوھام و عقايد باطل پيروان اديان پيشyين بyوده اسyت و ايyن خyود يکyی از د>يلyی 

أَ فَُكلَّمmmا جmmاَءُكْم ": سyyوره بقyyره مyyی فرمايyyد 87اسyyت کyyه بyyا پيyyامبر دوران مخالفyyت مyyی شyyود؛ چنانچyyه در آيyyه 

ْبتُْم َو فَريقmاً تَْقتُلmُون  َرُسوٌل بِما � تَْھmوى ، ھmر زمmانآيyا چنyين نيسyت كyه  يعنyی،  أَْنفُُسmُكُم اْسmتَْكبَْرتُْم فَفَريقmاً َكmذَّ

اى را تكyذيب كyرده، و  فyس شyما آورد، در برابyر او تكبyر كرديyد؛ پyس عyدهپيامبرى چيزى بر خAف ھyواى ن

مyyاجرای دعyوت پيyامبران الھyی  و اخبyyار منکyران و حyق سyتيزان در تمyyامی  ".!جمعyى را بyه قتyل رسyانديد؟

بyyه فرمyوده حضyyرت اميرالمyyؤمنين  !کتابھyای آسyyمانی مyذکور گرديyyده تyا درس و عبرتyyی بyرای مyyؤمنين باشyد

، يعنی چه بسيار است مايه ھای عبرت آموزی و چه اندک است، عبرت 8ثََر اْلِعبََر َو أَقَلَّ اِ�ْعِتبَارَما أَكْ ): ع(

  !گرفتن

و ايyن سyنت >يتغيyر  گيرنyدمyی قyرار  و امتحyان مyورد آزمyايشپيروان اديان با ظھور پيامبران، ھمواره،  لذا

 .يافتyه انyدھyدايت  گانه کننyدپيشy تقوی و انيزکارپرھ و تنھا الھی در تمامی ظھورات الھی اتفاق افتاده است
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اشyاره آل محمyد، قyائم  موعودشyان، در احاديث ائمه اطھار، نيyز، بyه امتحانyات مسyلمين در ارتبyاط بyا ظھyور

ْفوُ  :شده ھمچنين، حضرت ابyی الحسyن  .تا آنکه مکدر بگذرد و مصفی بماند ،9َحتَّى يَْذھََب اْلَكِدُر َو يَْبقَى الصَّ

سyوره  2، بyه آيyه 10باب حتمی بودن امتحانات الھی و امتحان مسلمين در يوم ظھور قائم، در حديثیدر ) ع(

َولَقmَْد فَتَنmَّا الmَِّذيَن ِمmن  .أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنmَّا َوُھmْم َ� يُْفتَنmُونَ : "عنکبوت استناد می فرمايند

 ُ يعنی آيا مردم چنين پنداشyتند، کyه بyه صyرف اينکyه گفتنyد   الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذِبيَن،قَْبلِِھْم فَلَيَْعلََمنَّ هللاَّ

ما به خyدا ايمyان آورديyم رھايشyان نمyوده و ھyيچ امتحانشyان نکننyد و مyا اممyی را کyه پyيش از اينyان بودنyد بyه 

"گويان کامA معلوم کندامتحان و آزمايش در آورديم تا خدا دروغ گويان را از راست
ii

 .  

خاصyی نشانه ھyای آثار و عودشان با که ظھور مو منتظر بودهھمواره آسمانی  ، پيروان ادياناز سوی ديگر

بyا ظھyور ظyاھر  صyورتبyه  ،مyذکور اين نشانه ھا و عAئyم و بشyاراتدر ھيچ دوره ای ، گو آنکه اتفاق افتد

کشyف انطبyاق بشyارات و عAئyم و نشyانه ھyای بنyابراين،  .نمايyدا ھمه مردم را متفقاً قyانع جديد مطابق نبوده ت

ظھور بر مدعی ظھور، خود توانyايی و شايسyتگی خاصyی را مyی طلبyد کyه عمyدتاً مبتنyی بyر انصyاف، سyعه 

بyه عبyارتی، درک، شyناخت و تطبيyق . صدر و معرفت تام از دين و آشنايی با ھدف و انگيزه پيامبران است

به حوادث زمان موعود، عموماً، به نحوی است که با جديت، اھتمyام، پyی گيyری و  آثار دينی و بشارات قبل

 عشyق بyه درک حقيقyت تyوأم بyوده تyyا صyاحب ايyن مقامyات از سyايرين سyyبقت گرفتyه، بyه نعمyای خyاص الھyyی

ايمان بyه مفتخر شده و به حق واقعی خود که نيل به جزای اعمال در دين حق، که يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يَشاُء 

                                                             
ii مانyان آسyروان اديyان پيyی شايان ذکر است که ظھور موعود اديان، يکی از مسائلی بوده که ھمواره سبب امتح

ماننyyد يھوديyyان، (گرديyyده و يکyyی از عقايyyدی کyyه در تyyاريخ اديyyان تکyyرار شyyده اسyyت اينکyyه پيyyروان اديyyان الھyyی 

کyه بعyد از ديyن و  را که اعتقاد نداشتهچ! که ترويج شريعتشان نمايد ودهبمنتظر موعودی ) مسيحيان و مسلمانان

پيروان اين اديان به ظھور ديانyت بعyدی ايمyان  پيامبرشان، ديانت و فرستاده ديگری بيايد؛ بدين دليل بسياری از

ضyرورت و سنت غير قابل تغيير الھyی و استمرار ظھور پيامبران در صفحات بعد خواھيم ديد که ( .نياورده اند

مقتضای حکمت الھی بyوده و خyتم ارسyال پيyامبران از جانyب خداونyد، جھyت ھyدايت و تربيyت بشyريت، مخyالف 

 )می باشد امری ناگسستنی، دائمی و رو به تکامل ظھور اديان نابراين،؛ بباشد رحمت الھی میفضل و 
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مؤمنين به ظھyور جديyد کyه عمyدتاً افyرادی صyالح و فyداکار بyا روحيyه تحقيyق و . ظھور بعد می باشد نائل آيد

اھتمام به کشف حقيقت می باشند در آستانه شروع تحول جديد دينyی بyه عنyوان الگyويی بyرای سyاير مردمyان 

   . جلوه کرده و باعث ھدايت طالبان به حق و حقيقت می شوند

زمyان ظھyyور حضyرت مسyيح، يکyyی از د>يyل رد آن حضyyرت توسyط يھوديyان بyyه وقyوع نپيوسyyتن  در بyاری،

يھوديyان انتظyار داشyتند کyه قبyل از ظھyور موعودشyان عAئمyی ظyاھر شyyود و . ظyاھری عAمyات ظھyور بyود

زمين وسيع تنگ گردد، مyاه و خورشyيد نyور ندھنyد، سyتاره ھyای آسyمان بyه زمyين سyقوط کننyد و قبايyل روی 

مين به نوحه و زاری برخيزند آنگاه موعود آنھا در حالی کyه سyوار بyر ابyر اسyت از آسyمان ظyاھر شyود و ز

ھنوز ھم منتظرند که آن ظھوری که در تورات ذکر شده با ھمان عAمات واقع گردد؛ در صyورتی کyه ھyيچ 

ن مyورخ چنانچyه، حتyی بزرگتyري. يک از ايyن عAمyات در زمyان ظھyور حضyرت عيسyی بyه وقyوع نپيوسyت

، نyyه تنھyyا متوجyyه چنyyين ظھyyور )Joseph Flavius(معاصyyر بyyا ظھyyور حضyyرت مسyyيح، ژوزف فAويyyوس 

 .عظيمی نشد، بلکه حتی نامی از آن حضرت در آثار خود نبرده است

يھوديان منتظر موعودی بودند که با سلطه و قدرت عظيم ظاھر گشته، بر سرير داود نشسته و تأسيس 

نه لشکری و نه مملکتی بود و ادعا می کرد که پادشاه  ،سيح را نه سلطنتیسلطنت کند؛ ليکن حضرت م

: زمانی که آن حضرت را برای محاکمه نزد پيAطوس بردند، پيAطوس از حضرتشان پرسيد. يھود است

"آيا تو پادشاه يھوديان می باشی؟" 
11

حضرت مسيح فرمودند که بر خAف پادشاھی که يھوديان منتظر  

اگر . من يک پادشاه دنيوی نيستم: " لطنت آن حضرت، سلطنت روحانی و ابدی می باشدظھورش ھستند س

پادشاھی من متعلق به اين دنيا . بودم، پيروانم می جنگيدند تا در چنگ سران قوم يھود گرفتار نشوم

"نيست
12

تاجی از خارھای بلند " ليکن، سربازان با تمسخر به ادعای پادشاه يھود بودن آن حضرت . 

ت کردند و بر سرش گذاشتند، و يک چوب، به نشانه عصای سلطنت، به دست راست او دادند و پيش درس

پس از آن، به صورتش آب دھان انداختند و ! درود بر پادشاه يھود: او تعظيم کردند و با ريشخند می گفتند
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"چوب را از دستش گرفته، بر سرش زدند
13

مسخره کنان می  سران قوم نيز ايستاده به او می خنديدند و. 

برای ديگران معجزات زيادی انجام داد؛ حال اگر واقعا مسيح و برگزيده خداست، خود را نجات : " گفتند

!"دھد
14

"اين است عيسی، پادشاه يھود: " اين نوشته را نيز با>ی سر او بر صليب نصب کردند. 
15

 .  

  .و مکشوف گرديددر نتيجه، حقيقت معانی اصليه بشارات، با ظھور حضرت مسيح معلوم 

روش بررسی اعتبار روايات و احاديث در موضوع بشارات با موضوعاتی مانند فقه، احکام و مسائل  -2

در مورد موضوعات فقھی بايد تنھا و تنھا به منابع موثق و قابل قبول توجه نمود و . تاريخی متفاوت است

Aوه بر اقوال صحيح و موثق، در اعتمادی به احاديث و روايات ضعيف نيست، اما در مورد بشارات ع

زيرا در . مواردی ھم احاديث و روايات، ھرچند ضعيف، می تواند به عنوان مستندی قابل قبول تلقی شود

مباحث تاريخی و فقھی، موضوع روايت و حديث، مورد توجه و مد نظر است لذا بايد حديث معتبر باشد؛ 

خاص و يک حديث نيست، بلکه بعضی اوقات  يک موضوع يا واقعه اما در بشارات نظر منحصراً در

. کليت بشارات وارده در يک موضوع يا موضوعات مشابه و مرتبط به ھم و احاديث مختلفه مد نظر است

در اين صورت اخبار و روايات ھرچند ھم يکايک ضعيف باشند، در اثبات دعوی می توانند مفيد واقع 

در زمان ظھور در شھری مانند خراسان بشارت دھند و مثA اگر رواياتی ضعيف، واقعه ای را . گردند

روايات ديگر، واقعه ديگری را در اصفھان و احاديث ديگر در آذربايجان و به ھمين طريق در رابطه با 

اکثر شھرھای ايران روايات بسيار نقل شده باشد و ھمه اين روايات درمورد ظھور قائم باشند، می توان به 

زيرا بر اساس علم آمار و احتما>ت عقA صحيح نمی . استناد نمود» ايران«ائم از آن ھا در اثبات ظھور ق

باشد که روايات زيادی تصادفاً باھم موافق آيند؛ بنابراين کثرت اين اخبار که ھمه وجه مشترک دارند به 

وجه ضمنا بايد ت .آنھا حالت تواتر می دھد و کليت موضوع به خاطر کثرت اين روايات اثبات می شود

 .داشت که تحقق ھر يک از وقايع بشارت داده شده در احاديث، د>لت بر صحت آن حديث دارد
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iiiآخر الزمانجميع پيامبران الھی به دو ظھور پياپی در  -3
بشارات داده اند و اين دو ظھور مھيمن در ھر  

از آنجا که  ليکن،. يک از کتب مقدسه آسمانی به عبارات و بشاراتی مخصوص تبشير و توصيف گشته اند

اين دو ظھور پياپی حقيقتاً يک ظھور می باشند، لذا در بشارات کتب مقدسه و اخبار و احاديث مرويه، بين 

 . اين دو ظھور، فرق و فصلی واقع نگرديده است

، در بيان زيبايی در خصوص يگانه جانشين حضرت بھاءهللا و مبين و مفسر آيات الھیحضرت عبدالبھاء، 

دو ظھور تصريح می فرمايند که حقيقت متجلی در وجود حضرت باب و حضرت  وحدت حقيقت اين

بھاءهللا، حقيقت واحد، جوھر واحد و کينونت واحدی است؛ بيان آن حضرت در اين مقام مناسب حال می 

ای ياران الھی و حبيبان معنوی به جان و دل گوش کنيد و به صريح عبارت اين عبد اکتفا نماييد "... :باشد

اين است عقيده ثابته راسخه و حقيقت معتقدات واضحه صريحه اين عبد و . در خردلی تجاوز منماييدو بق

شمس حقيقت ساطع از برج حقيقت و حضرت اعلی ) حضرت بھاءهللا(اھل ملکوت ابھی که، جمال مبارک 

جه شمس حقيقت >مع از برج حقيقت، يعنی آن نور حقيقت و مصباح احديت در اين زجا) حضرت باب(

ُ نُوُر السَّماواِت َو اyَْْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشكاٍة فيھا " رحمانيت و اين مشکوة وحدانيت ساطع و >مع  هللاَّ

يٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة َزْيتُونٍَة � َشْرِقيٍَّة َو �   ِمْصباٌح اْلِمْصباُح في جاَجةُ َكأَنَّھا َكْوَكٌب ُدرِّ ُزجاَجٍة الزُّ

"نُورٍ   ُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسهُ ناٌر نُوٌر َعلى ْرِبيٍَّة يَكاُد َزْيتُھا يُضيغَ 
iv

و آن نور حقيقت در وقت واحد و زمان  

ولی مشکاة . واحد ھم در اين زجاجه فردانيت ساطع و ھم در اين مشکاة وحدانيت ظاھر و واضح و >مع

                                                             
iii  پايان دوران بشريت نيست، بلکه منظور آغاز دوره ای  آخر الزمانبه استناد آثار ديانت بھائی، مقصود از

 هآثارش در ھمه جا نمودار گشتچنانچه  می باشد؛که مقارن با بلوغ بشريت  تر بودهجديد و به مراتب عظيم 
 .است

iv خداوند نور آسمانھا و زمين : سوره نور می باشد که مضمون بيان به فارسی چنين است 35 يهاشاره به آ
باشد، آن چراغ در حبابى قرار ) پر فروغ(است؛ مثل نور خداوند ھمانند چراغدانى است كه در آن چراغى

شود كه از درخت  وغنى افروخته مىگيرد، حبابى شفاف و درخشنده ھمچون يك ستاره فروزان، اين چراغ با ر
ور شود؛   پربركت زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى؛ نزديك است بدون تماس با آتش شعله

 .نورى است بر فراز نورى
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ساطع و از زجاج وھاج فائض بر مشکاة چون مقتبس از زجاج، چه که نور حقيقت در زجاجه رحمانيت 

اين مشکاة شمس آفاق است و اين زجاج نير اعظم . سراج و مقام مبشری به اين برھان محقق می گردد

اشراق، اين مشکاة مصباح عالم با> و اين زجاج کوکب مAء اعلی؛ اينست که با وجود وجودشان در زمان 

حقيقت واحده بودند و کينونت واحده، جوھر توحيد بودند و  واحد و عصر واحد و تعدد بحسب ظاھر، باز

سازج تفريد، چون در نور نگری نور واحد بود چه که در زجاج و مشکاة ھر دو ساطع و چون به ھويت 

نگری تعدد مشاھده شود و زجاج و مشکاة بينی و ھمچنين اين زجاجه رحمانيه و حقيقت شاخصه به درجه 

و رحمانی که با نور حقيقت بقسمی تعاکس يافته که حقيقت واحده تحقق نموده ای لطيف و نورانی و شفاف 

  ". ُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسهُ نارٌ  يَكاُد َزْيتُھا يُضي "و صرف توحيد رخ گشوده 

  رق الزجاج و رقت الخمر          و تعاکسا فتشابه ا�مر

vرو کـأنـمـا خـمـر و � قـدح          و کأنما قدح و � خم
  

اياکم ان تذکروا نورانيت سراج و لطافت زجاج دست بھم داده نور علی نور گشته، اين است که می فرمايد 

کل عباد له و کل بامره و مادون اين دو شمس حقيقت  فّی آيتين ای آية ال_ھوت و آية الناسوت

..."يعلمون
16
.  

                                                             
v  " می، فخرالدين عراقی، شعر از اين ابياتAاشعار صاحب بن عباد می باشد که عارف بزرگ اس

  :سروده استصاحب را به نظم فارسی چنين 

  بھم آميخت  رنگ  جام  و مدام  کز  صفای  می  و  لطافت  جام

  يا مدام است و نيست گوئی جام  ھمه جام است و نيست گوئی می

حضرت عبدالبھاء از ابيات صاحب بن عباد چنين نتيجه می گيرند، که حقيقت حضرت باب اعظم و جمال 

بحّدی که ھرگز ... شته است، که حقيقت واحد می نمايد چنان در ھم آميخته و متحد گ) حضرت بھاءهللا(قدم 

 ).112 -  111نقل از کتاب مقامات توحيد، صص " (نمی توان ميان آنان وجه افتراقی تصور نمود
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  مقدمه

قرآنyی اسyتد>ل بyه آيyات شود؛ ليکن  ناد میبرای بررسی بشارات ظھور به قرآن شريف و احاديث مرويه است

موجب تفسير به رأی و عدول از مyنھج صyواب در تأويyل متشyابھات شyود؛ و  می تواندبدون اتکاء به روايات 

استشھاد به روايات بدون تطبيق آنھا بر قرآن شريف مجاز نمی باشد، زيرا کyه مAyک صyحت احاديyث شyريفه 

17انطباق آنھا بر آيات کريمه است
در ذکyر مطyالبی چنyد  ،بپyردازيم بشارات ظھور بنابراين، پيش از اينکه به. 

   .ضروری می باشدو احاديث مرويه  کAم هللا مجيدخصوص 

   مجيدقرآن  �

  تأويل، نه تفسير به رأی �

گرديده؛ چنانچyه از امyام علyی  مذکوردر روايات اسAمی  چند مبنی بر نھی از تفسير به رأیاحاديثی 

از ايّاك ان تفّسر القرآن برأيmك، حتmى تفقھmه عmن العلمmاء، : ه آن حضرت فرمودندروايت شده ک) ع(

آن  )بyه حقyايق قyرآن(به وسيله عالمyان آن بپرھيز كه قرآن را به رأى خود تفسير كنى، پيش از آن كه 

18را فھميyyده باشyyى
منظyyور از علمyyا، در " : آمyyده اسyyت"  الحيyyاة" در توضyyيح ايyyن حyyديث در کتyyاب . 

، كه عالمان واقعى علyم »ع«، كسى جز ائّمه طاھرين حتّى تفقھه عن العلماء  :»ع«م على حديث اما

اسyت كyه پيyامبر ھyادى   آنچه گفته شد واقعيّتى اسyت پژوھيyده؛ و ايyن خyود ھمyان امyرى. قرآنند، نيست

چyون بyديھى اسyت كyه مقصyود از . ترسyيد  ، از آن، بيشتر از ھر چيز ديگر بyر اّمyت خyود مyى»ص«

زننyد، و آيyات آن را بyر معyانيى جyز  دست به تأويل قرآن مى«گويد،  مى» ص«كه پيامبر اكرم  كسانى

، مردم عادى و كاسبان بyازار و كشyاورزان روسyتاھا نيسyتند، بلكyه مقصyود »كنند آنچه ھست حمل مى

عالمyyان و محقّقyyانى ھسyyتند كyyه ميyyان مyyردم شyyھرت دارنyyد، و پيوسyyته در كyyار بحyyث و تحقيyyق و تyyأليف 

yyyرم ھسyyyامبر اكyyyان پيyyyد و بدينسyyyحات علمينAطyyyده اصyyyع و كاربرنyyyاره »ص«تند، و واضyyyن بyyyدر اي ،
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در ميyان » نتأويyل قyرآ«پيشگويى كرد، و بyه وسyيله ايyن بيمھyا و ھشyدارھا كyه داد فھمانيyد كyه مشyكل 

"اّمت پيش خواھد آمد
19

در بyاره تأويyل قyرآن و ... احاديث نيyز" : در ھمان مأخذ آمده است ،ھمچنين. 

بyدين گونyه خyوب روشyن . اند كه اين علم مخyتص اسyت بyه اھyل آن اند، و گفته سخن گفته» علم تأويل«

اسyت كyه برخyى بyدان » تفسyير بyه رأى«غيyر از تأويyل كyردن آيyات قyرآن و » علم تأويل«شود كه  مى

از پyيش  يعنyى تأويyل -بنابراين، ھر گونه تأويل قرآن و تفسير آيات آسمانى بدين شyكل. اند دست يازيده

بyه ھمyين دليyل اسyت كyه پيyامبر ... از جملyه بزرگتyرين خطاھyا و گمراھيھاسyت -خود و تفسير به رأى

أكثر ما أخاف علmى أّمتmي مmن بعmدي، رجmل يتmأّول القmرآن، يضmعه علmى غيmر : " گويد مى» ص«اكرم 

تأويل آيyات  بيشترين ترسى كه براى امتم پس از خود دارم، از پيدا شدن كسانى است كه به،  مواضعه

"گيرند پردازند، و آنھا را به معناھايى جز آنچه ھست مى قرآن مى
20

 .  

:به قول مو>نا
21

  

viپست و کژ شد از تو معنّی و سنی    بر ھوا تأويل قرآن می کنی
  

 تأويل موکول به آخرالزمان �

ام ايyن و انجy ل آيyات قyرآن کyريم ھنyوز نيامyدهکyه تأويy تصريح گرديدهدر قرآن مجيد و احاديث مرويه 

و معyانی اصyليه ايyن و آن حضyرت تأويyل آيyات قرآنyی  ،باشyد م مخصوص موعود آخر الزمان میمھ

بُوْا بَِمmا لmَْم "  :آمyده اسyتسyوره يyونس  39آيyه در  .را روشyن و معلyوم مyی نمايyدکتاب شريف  بmَْل َكmذَّ

ا يَْأتِِھْم تَأِْويلُهُ َكَذلَِك َكذََّب الَّ  ه يعنی بلکه تکyذيب کردنyد قyرآن را بy ،...ِذيَن ِمن قَْبلِِھْم يُِحيطُوْا بِِعْلِمِه َولَمَّ

؛ پيشyينيان ھyم اينچنyين نيامده اسyت علم آن و حال آنکه ھنوز تأويل آنه سبب آنکه احاطه نمی نمايند ب

                                                             
vi چون از روی ھوای نفس قرآن را تأويل می : در شرح مثنوی معنوی کريم زمانی در شرح اين بيت آمده است

مثنوی معنوی، دفتر اول،  شرح جامع(آن به دست تأويل تو پست و کج شود کنی، پس معنای بلند و روشن قر

 ).367ص 
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 روايyت مyی) ع(از امام صyادق  از زراره "بحارا>نوار"کتاب  مه مجلسی درعA...". تکذيب کردند 

ْجَعmِة َو  :فرمودکه آن حضرت  کند ِ ع َعْن َھِذِه اyُُْموِر اْلِعَظmاِم ِمmَن الرَّ َعْن ُزَراَرةَ قَاَل َسأَْلُت أَبَا َعْبِد هللاَّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ بَْل كَ  بُوا بِما لَمْ أَْشبَاِھَھا فَقَاَل إِنَّ َھَذا الَِّذي تَْسأَلُوَن َعْنهُ لَْم يَِجْئ أََوانُهُ َو قَْد قَاَل هللاَّ يُِحيُطmوا  ذَّ

ا يَْأتِِھْم تَأِْويلُه پرسyيدم از امyور عظيمyه رجعyت و ) ع(زراره گويد از امام صادق يعنی ، 22بِِعْلِمِه َو لَمَّ

پyس ايyن آيyه . آن حضyرت فرمyود ايyن چيزھyا کyه مyی پرسyيد ھنyوز اوقyات آن نرسyيده اسyت. امثال آن

بُوْا بَِما لَْم يُِحيمبارکه را تAوت فرمود   ا يَْأتِِھْم تَأِْويلُهُ بَْل َكذَّ   .طُوْا بِِعْلِمِه َولَمَّ

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم ُھًدى : " آمده استسوره اعراف  53و  52آيات در ھمچنين،  َولَقَْد ِجْئنَاھُم بِِكتَاٍب فَصَّ

هُ يَقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمن قَْبُل قَْد ھَْل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُ  )52(َوَرْحَمةً لِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن 

و محققا ما برای ايشان کتابی آورديم که آن را بر اساس علم و  يعنی، ...ِباْلَحقِّ َجاءْت ُرُسُل َربِّنَا 

آيا جز اين انتظار دارند که . دانش تفصيل داديم برای ھدايت و رحمت آن گروه که ايمان می آورند

د؟ آن روز فرا رسد کسانی که آن را پيش از اين فراموش کرده بودند خواھند تأويل آن به آنان برس

َھْل "  سوره اعراف 53در تفسير آيه  ".ھمانا رسو>ن پروردگارمان حق را برای ما آوردند: گفت

 "، در "ان برسد؟آيا جز اين انتظار دارند که تأويل آن به آن يَْنظُُروَن إِ�َّ تَأِْويلَهُ يَْوَم يَْأتِي تَأِْويلُهُ،

فھو من ا�يات التي تأويلھا بعد تنزيلھا، قال ذلك في القائم ع و يوم : آمده است "تفسير قمی

بعد از نزولش می آيد، بگو آن تأويلش در  آن، يعنی پس آيه مذکور از آياتی است که تأويل 23القيامة

  .می باشدزمان قائم و يوم قيامت 

يِن ُكلِِّه   َو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ ِبالْھُدىُھ "سوره توبه  33و در تفسير آيه  َو ِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِھَرهُ َعلَى الدِّ

يعنی اوست خدايی که پيامبرش را با ھدايت و دين حق فرو فرستاد تا آن را َو لَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن، 

: روايت شده است) ع(م صادق از اما" بر ھمه اديان پيروز گرداند اگر چه ناخوشايند کافران باشد

ِ َما نََزَل تَأِْويلَُھا بَْعُد َو َ� يَْنِزُل تَأِْويلُھَا َحتَّى يَْخُرَج اْلقَائُِم ع فَإَِذا َخَرَج اْل  قَائُِم ع لَْم يَْبَق َكاِفٌر فَقَاَل َو هللاَّ
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َماِم إِ�َّ َكِرهَ ُخُروَجهُ  ِ اْلعَِظيِم َو َ� ُمْشِرٌك ِباْ�ِ َحتَّى أَْن لَْو َكاَن َكافِراً أَْو ُمْشِركاً فِي بَْطِن َصْخَرٍة ِبا�َّ

24لَقَالَْت يَا ُمْؤِمُن ِفي بَْطنِي َكاِفٌر فَاْكِسْرنِي َو اْقتُْله
ھنوز تأويل اين آيه نازل ! ؛ يعنی به خدا سوگند 

خيزد، ھيچ کافر و به پا ) ع(پس زمانی که قائم . نيز نازل نخواھد شد) ع(نشده است و تا زمان قائم 

  . مشرکی نمی ماند مگر آنکه خروج او را ناخوشايند می شمارد

ْك بِِه ِلَسانََك ِلتَْعَجَل بِهِ "  :سوره قيامت آمده است 19 – 16و ھمچنين در آيات  إِنَّ َعلَْينَا ) 16( َ� تَُحرِّ

با شتاب و عجله  يعنی ، )19(ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَانَهُ  )18( فَإَِذا قََرْأنَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآنَهُ ) 17( َجْمَعهُ َوقُْرآنَهُ 

پس ھرگاه آن . که ما خود قرآن را محفوظ داشته و بر تو فرا خوانيم. زبان به قرائت قرآن مگشای

ه ؛ ب"آن را بر تو بيان کنيم) حقايق(پس از آن بر ماست که . از خواندن آن پيروی کن را خوانديم

  .نده بيان و تفسير اين آيات را ما خواھيم فرستاد، در آيعبارت ديگر

بيyان  يی بyه صyورت اشyارات و تشyبيھاتدر کتب مقدسه بنی اسyرائيل، نيyز، انyذارات و پيشyگوئی ھyا

 مختyyوم و وعyyده تبيyyين معyyانی مکنونyyهکyyه تأويyyل آيyyات کتyyب مقدسyyه و بyyاز شyyدن خyyتم رحيyyق  ،گرديyyده

  . باشد مخصوص موعود آخر الزمان می

  ).4آيه  12دانيال نبی باب " (ای دانيال کAم را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مھر کناما تو " 

دانيyال نبyی " (او جواب داد که ای دانيال برو زيرا اين کAم تا زمان آخر مخفی و مختوم شده اسyت" 

  ).9آيه  12باب 

  ).11آيه  29ب اشعيا با" (و تمامی رويا برای شما مثل کAم طومار مختوم گرديده است" 

اين چيزھا را به مثل ھا به شما گفتم لکن ساعتی می آيد که ديگر به مثل ھا با شما حرف نمyی زنyم " 

  ). 25آيه  16انجيل يوحنا باب " (بلکه از پدر به شما آشکارا خبر خواھم داد
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اله دوم رسy" (کyه ھyيچ نبyوت کتyاب از تفسyير خyود نبyی نيسyت... کAم انبيyا را نيyز محکمتyر داريyم " 

   ).20و  19آيات  1پطرس باب 

زيyyرا کyyه نبyyوت بyyه اراده انسyyان ھرگyyز آورده نشyyده بلکyyه مردمyyان بyyه روح القyyدس مجyyذوب شyyده از " 

  ). 21آيه  1رساله دوم پطرس باب " (جانب خدا سخن گفتند

 ءھر ظھور جديد با تفسير علمااتفاوت تفسير مظ �

وص شyyريعت ، تفاسyyير ارائyyه شyyده در خصyyآن کyyه اتی يافyyت مyyی شyyود مبنyyی بyyردر تyyاريخ اديyyان اشyyار

بيyان توسط علمای يھود، مغاير بyا تفاسyيری بyود کyه حضyرت عيسyی  حضرت موسی و صحف انبياء

از ( آنچyyه کyyه بyyيش از ھyyر چيyyز فريسyyيان : " چنانچyyه در ايyyن خصyyوص مyyذکور اسyyت. فرمودنyyد مyyی

در تفسyير شyريعت موسyی و را رنجه مyی سyاخت ھمانyا کمyال آزادی عيسyی ) بزرگترين مذاھب يھود

... "صحف انبياء بود که بدون اعتنا به سنن و احاديث يھود آنھا را تأويل و تفسير می نمود
25

 .  

در اخبyyار و روايyyات اسAyyمی نيyyز شyyواھدی مبنyyی بyyر اخyyتAف نظyyر قyyائم بyyا مسyyلمين در تفسyyير آثyyار 

فضيل ابyن يسyار از ت ذيل از روايجلد سيزدھم بحار ا>نوار، در خورد؛ چنانچه  اسAمی به چشم می

شyود در  خAيق مبعوث مyیه نمايد ب که قيام می ما در وقتی) ع(قائم ...  :"ه استآمد) ع(امام صادق 

آيyات آن ه عقايyد خyود بyه کننyد و بy عقايyد باطلyه خyود تاويyل مyیه که ھمه ايشان کتاب خyدا را بy حالتی

26حجت و دليل می آورند
حات مکيه، بyه عyدم موافقyت احکyام مھyدی فتو 366ابن عربی نيز در باب . 

"يخالف في غالب أحكامه مذاھب العلماء: " کند موعود با احکام علمای اسAم اشاره می
27
.   

، بyر خAyف مضyامين اصyلی و آنچyه مقصyود حقيقyی الھyی دينyی باری، تفسير آيات الھی توسط علماء

فmmُوَن اْلَكِلmmَم َعmmن"اسyyت و مصyyداق يyyافتن بيyyان مبyyارک  َواِضmmِعهِ  يَُحرِّ را، ائمyyه اطھyyار ) 46/ نسyyاء( "مَّ

: " فرماينyد نھج البAغyه مyی 147خطبه پيشاپيش اخبار نموده اند؛ چنانچه، حضرت اميرالمؤمنين در 

َو َ� أَْكثmََر  ٌء أَْخفmَى ِمmَن اْلَحmقِّ َو َ� أَْظَھmَر ِمmَن اْلبَاِطmلِ  َو إِنَّهُ َسيَْأتِي َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِدي َزَماٌن لَْيَس ِفيِه َشيْ 
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َماِن ِسْلعَةٌ أَْبَوَر ِمَن اْلِكتmَاِب إَِذا تُ  ِ َو َرُسولِِه َو لَْيَس ِعْنَد أَْھِل َذلَِك الزَّ ِلmَي َحmقَّ تَِ_َوِتmِه ِمَن اْلَكِذِب َعلَى هللاَّ

َف َعْن َمَواِضِعه  "َو َ� أَْنفََق ِمْنهُ إَِذا ُحرِّ
28

شyما زمyانی خواھyد يعنی، ھyر آينyه بyزودی پyس از مyن بyر . 

باطل و نه زياده از کyذب بyر خyدا  زآشکارتر ا آمد که در آن زمان چيزی مخفی تر از حق نباشد و نه

و در نyyزد اھyل آن زمyyان متyاعی کسyyاد تyر از کتyyاب نباشyد چyyون براسyتی تAyyوت شyyود و . و رسyول او

  . متاعی از کتاب رواج تر نباشد چون از مواضع خود تحريف يابد

بشyناس : " ... در نامyه امyام بyاقر عليyه السAyم بyه سyعد الخيyر آمyده اسyت "بھشت کyافی"  ھمچنين، در

ھyاى قyرآن را بyر  در اين اّمت؛ كسانى كyه الفyاظ و واژه) احبار يھود، و رھبان نصارى(نظاير آنھا را 

آن  كننyد و بyر خAyف مyا، بyه تفسyير و تطبيyق دارند و حدود و مقّررات حقيقى آن را تحريف مyى پا مى

"پردازند مى
29

 .  

، تفسير حقيقی آيات الھی کتب مقدسه بر خAف تفاسير ارائه شده توسط علمyاء دينyی، مطyابق بyا باری

و تفاسير بyديع و دلنشyينی از آيyات  ،بشارات روايت شده، در اين دور و ظھور اعظم به وقوع پيوست

ی نظير و زيبنده مقام موعyود مyی نازل گرديد که در نوع خود ب و کتب مقدسه اديان پيشين قرآن کريم

نشyر،  ماننyد حشyر و برخی مصداق ھا و حقyايقی کyه در آيyات متشyابه دربyاره آنھyا سyخن رفتyه،. باشد

د، در آثyyار حضyyرت نکyه قابyyل درک نمyyی باشyy... بھشyت و جھyyنم، قيامyyت، مAئكyyه، عAمyyات ظھyyور و 

طالعه آنھا ميتوان بر اصyطAحات که با م اعلی، حضرت بھاءهللا و حضرت عبدالبھاء تبيين شده است

  . انبياء وقوف يافت و بر فھم کAم الھی نائل آمد

حضرت بھاءهللا در کتاب مستطاب اقدس، فقره پنجم، در خصوص برداشتن مھyر از اسyرار و رمyوز 

� تحسmبن انmا نزلنmا لکmم ا�حکmام بmل فتحنmا خmتم الرحيmق المختmوم باصmابع : فرماينyد کتب مقدسه مyی

، يعنyی گمyان مبريyد کyه ا�قتدار يشھد بذلک ما نزل من قلم الوحی تفکروا يmا اولmی ا�فکmارالقدرة و 

برای شما احکام نازل کyرديم، بلکyه گشyوديم مھyر بyاده ای را کyه مھyر شyده بyود بyه انگشyتان قyدرت و 
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کنيyyد ای  تفکyyر. دھyyد بyyه ايyyن مسyyئله آنچyyه کyyه نyyازل شyyده از قلyyم وحyyی الھyyی شyyھادت مyyی. اقتyyدار الھyyی

  . احبان فکرص

  که نه ھر کو ورقی خواند معانی دانست  قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

  )حافظ شيرازی(      

رد تأويل و تفسير قرار گرفته مودر اين ظھور اعظم،  ،)روز داوری(قيامت معنای ل، امث برای

الھی نازل گرديده و  وحیه با استناد به تبيينات طلعات مقدسه اديان بابی و بھائی که ب هکاست؛ چنان

ھمانطور که  ،با عنايت به اين مطلب که تأويل آيات قرآن مجيد با ظھور قائم روشن می شود، قيامت

نمی  پيامبران آسمانی قيام و ظھورچيزی جز در احاديث ذکر کرده اند، صراحتاً نيز ائمه اطھار 

  :ندک به اين حقيقت اشاره می مثنویباشد؛ مو>نا به زيبايی تمام در 

 حّل و عقد  زانكه حّل شد  در فناي بود نقد              پس محمد  صد قيامت 

  اندر  عيان   و اصد  قيامت   بود    احمد در جھان             ستا زاده  ثاني

 ؟قيامت   راه   چند   تا  ،اى   قيامت اند          ھمى  پرسيده  را زو قيامت 

 !كه ز محشر  حشر را  پرسد كسي سى             ب  گفتى  با  زبان  حال  مى 
30

  

" موعود، يوم قيامت ناميده شده؛ چنانچه در قائم يوم ظھور  ھل بيتدر اخبار و روايات اباری، 

اَعةُ في قوله : آمده است "تفسير قمی 31قال خروج القائم ع اْقتََربَِت السَّ
عبارتی قيامت چيزی جز ه ب. 

ه شرائع قبل نيست و قيامت شريعت قبل، شريعت بعد بوده و قيامت ظھور يک شريعت جديد در ادام

  . در عرض عالم می باشد نه در طول عالم

روز قيامت  صراحتا روز ظھور قائم موعود) ع(در حديثی از مفضل بن عمر از امام صادق 

اِدَق ع ھَلْ : دانسته شده است ِل ْبِن ُعَمَر قَاَل َسأَْلُت َسيِِّدَي الصَّ ِلْلَمأُْموِر اْلُمْنتَظَِر اْلَمْھِديِّ ع ِمْن  اْلُمفَضَّ

ِ أَْن يَُوقَِّت ُظھُوَرهُ ِبَوْقٍت يَْعلَُمهُ ِشيَعتُنَا قُْلُت يَا َسيِِّدي َو ِلَم َذاَك َقاَل  َوْقٍت ُمَوقٍَّت يَْعلَُمهُ النَّاُس فَقَاَل َحاَش ِ�َّ
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ُ تَعَ  اَعة أَيَّاَن ُمْرساھا قُْل إِنَّما ِعْلُمھا ِعْنَد َربِّي �  الَىtَِنَّهُ ھَُو السَّاَعةُ الَِّتي قَاَل هللاَّ يَْسئَلُونََك َعِن السَّ

ُ ) 187/ اعراف( يَُجلِّيھا لَِوْقتِھا إِ�َّ ھَُو ثَقُلَْت فِي السَّماواِت َو اyَْْرضِ  اْ�يَةَ َو ھَُو السَّاَعةُ الَِّتي قَاَل هللاَّ

اَعِة أَيَّاَن ُمْرساھايَْسئَلُونََك َعِن اتََعالَى  اَعةِ َو قَاَل ) 42/نازعات( لسَّ َو َلْم ) 34/لقمان( ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ

اَعةَ أَْن تَأِْتيَھُْم بَْغتَةً فَقَْد جاَء أَْشراطُھا اْ�يَةَ يَقُْل إِنَّھَا ِعْنَد أََحٍد َو قَاَل  َو ) 18/محمد( فََھْل يَْنظُُروَن إِ�َّ السَّ

اَعةُ َو اْنَشقَّ اْلقََمرُ اْقتَرَ قَاَل  اَعةَ تَُكوُن قَِريباً َو قَاَل ) 1/قمر( بَِت السَّ ) 63/احزاب( -ما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّ

َن  إِنَّ الَِّذييَْستَْعِجُل بَِھا الَِّذيَن � يُْؤِمنُوَن بِھا َو الَِّذيَن آَمنُوا ُمْشِفقُوَن ِمْنھا َو يَْعلَُموَن أَنَّھَا اْلَحقُّ أَ�

اَعِة لَفِي َض_ٍل بَِعيدٍ  32يُماُروَن فِي السَّ
، خAصه بيان آنکه مفضل بن عمر می گويد که )18/شوری( 

پرسيدم که آيا برای ظھور حضرت مھدی مأمول منتظر وقتی ھست که ) ع(از حضرت صادق 

ما آن آن حضرت فرمود حاشا که خداوند برای ظھور مھدی وقتی مقرر فرمايد که شيعه . مردم دانند

است که  قيامت گفتم يا سيدی سبب اين چيست، فرمود زيرا که يوم ظھور ھمان ساعت. را بدانند

: بگو! رسد؟ كنند، كى فرا مى درباره قيامت از تو سؤال مى: " خداوند تبارک و تعالی فرموده است

در  وقت آن را آشكار سازد؛) تواند نمى(علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و ھيچ كس جز او

و يوم ظھور ھمان ساعت است که خداوند تبارک و )" 187/اعراف(آسمانھا و زمين، سنگين است

شود؟  پرسند كه در چه زمانى واقع مى و از تو درباره قيامت مى: " تعالی فرموده است

و نفرموده )" 34/لقمان( نزد خداوند است علم ساعت و قيامت: ؛ و ھم فرموده است)"42/نازعات(

آيا آنھا جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناگھان فرا رسد، در : " ديگر ھست و ھم فرموده نزد احدی

  .و الی آخر)" 18/محمد(ھاى آن آمده است  حالى كه ھم اكنون نشانه

اَعةَ قَِريبٌ " سوره شوری  16ھمچنين، در تفسير آيه  دانى، شايد يعنی، چه می   َو ما يُْدِريَك لَعَلَّ السَّ

نقل كرده كه منظور ) ع(، مفضل بن عمر از حضرت صادق "!نزديك باشد؟) م قيامتقيا(ساعت 

33وقت ظھور قائم است
ا اْلَعذاَب " سوره مريم  75در تفسير آيه  و ايضاً .  َحتَّى إِذا َرأَْوا ما يُوَعُدوَن إِمَّ

ا السَّاَعةَ فََسيَْعلَُموَن َمْن ھَُو َشرٌّ َمكاناً  ه ببينند آنچه را كه ب تا آن زمان كه : يعنى اً َو أَْضَعُف ُجْند َو إِمَّ
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زودى خواھند دانست چه كسى ه پس ب! يا عذاب را و يا ساعت قيامت را: آنھا وعده كرده بوديم

ابو بصير از امام ششم نقل كرده كه : " آمده است" تر است؟  بدترين جاى دارد و نيروى او ضعيف

قائم ماست و آن ساعتى است كه پيروان باطل خواھند ديد، و  قيام» إِذا َرأَْوا ما يُوَعُدونَ «: فرمود

"دست تواناى قائم آل محمد خواھند چشيده عذاب خدا را ب
34

 .  

 می باشد) روز داوری(رسيدگی به حساب خAئق که از اھداف برپايی قيامت  ين دليل است کهبد

َو لِواِلَديَّ َو ِلْلُمْؤِمنيَن يَْوَم   ا اْغفِْر ليَربَّنَ : "در تفسير آيه، به قيام قائم تفسير شده است؛ چنانچه، نيز

من و پدر و مادرم و ھمه مؤمنان را، در آن روز كه ! ، يعنی پروردگارا)41/ابراھيم( يَقُوُم اْلِحسابُ 

: يَقُوُم اْلِحساُب معناه: آمده استطبرسی  "تفسير جوامع الجامع" ، در !"شود، بيامرز حساب برپا مى

  . ، يعنی بر پا شدن حساب، استعاره ای از قيام قائم می باشد35تعار من قيام القائميثبت، و ھو مس

نکته حائز اھميت ديگر آنکه، عAئمی که در خصوص رجعت ثانی و ظھور مجدد حضرت مسيح 

در اناجيل مقدسه آمده؛ مانند نزول مصيبتھا، ريختن ستارگان، تاريک شدن ماه و خورشيد، زلزلة 

نوحه قبائل ارض، نزول مAئکه، آمدن مAئکه در سايه ای از ابر، نزول  ا>رض، ضيق ارض،

دخان، رعد و برق، صيحه آسمانی؛ ھمان عAئم به عينه در قرآن مجيد در خصوص قيامت مذکور 

روايتی  "ارشاد القلوب"در چنانچه، . گرديده که روشن است مقصود قيام يکی از پيامبران می باشد

عAمات قيامت را به ظھور حضرت عيسی تفسير نموده ) ص(سول اکرم نقل گرديده که حضرت ر

َ�ِزُل َو تَْكثُ : " ... اند اَعةُ َحتَّى يُْقبََض اْلِعْلُم َو تَْكثَُر الزَّ َر اْلفِتَُن فَقَاَل فَأَْعلِْمنَا أَْشَراطََھا فَقَاَل َ� تَقُوُم السَّ

َب اْلَعاِمُر َو يُْعَمَر اْلَخَراُب َو يَُكوَن َخْسٌف َو يَْظھََر اْلھَْرُج َو اْلَمْرُج َو تَْكثَُر  ِفيُكُم اyَْْھَواُء َو يَُخرَّ

ابَّةُ َو ِباْلَمْشِرِق َو َخْسٌف بِاْلَمْغِرِب َو َخْسٌف بَِجِزيَرِة اْلعََرِب َو تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِھا َو تَْخُرَج الدَّ 

اُل َو يَْنتَِشرَ  يَأُْجوُج َو َمأُْجوُج َو يَْنِزَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم فَُھنَاَك تَْأتِي ِريٌح ِمَن ِجَھِة اْليََمِن  يَْظھََر الدَّجَّ

"أَْليَُن ِمَن اْلَحِريِر فََ_ تََدُع أََحدا
. كرد ما را از عAمات قيامت آگاه كن ، يعنی سپس آن مرد عرض36
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فتنه و آشوب و : د، زلزله فراوان گرددبعد فرمود، قيامت نيايد تا اينكه دانش مردم زياد شو

خونريزى بسيار گردد، ھرج و مرج آشكار شود، و ھواپرستى در ميان شما فراوان گردد، آباديھا 

آفتاب از ھا آباد، و در آن وقت در مشرق و مغرب و جزيرة العرب زمين فرو رود،  ويران، ويرانه

در زمين شوند،   پراكنده يأجوج و مأجوج آشكار شود، دجالبتابد، جنبندگان بيرون آيند،  مغرب

   .از آسمان فرود آيد عيسى بن مريم

 – 25آيات  11در انجيل يوحنا باب حضرت مسيح نيز خود را قيامت و حيات خوانده اند؛ چنانچه 

عيسی بدو گفت من قيامت و حيات ھستم ھر که به من ايمان آورد اگر مرده باشد : آمده است 26

  که زنده بود و به من ايمان آورد تا به ابد نخواھد مرد آيا اين را باور ميکنی؟و ھر . زنده گردد

viiخويش بنما که قيامت نک منم  ھر که گويد کو قيامت ای صنم
  

)جAل الدين محمد مولوی(
37

  

قيامyت؛ يعنyی زمyانی کyه مyاه بyی وقوع حyوادث و تغييyرات مھيyب و عظyيم مطلب ديگر آنکه، پس از 

جا جمع شوند و پس از انفطار آسمان و ريزش و پراکنyدگی کواکyب و  ماه يکنور گردد، خورشيد و 

برخyی از وقyوع قيامyت ستارگان، از ھم پاشيدن کyوه ھyا و ديگyر عAمyات قيامyت؛ مطyابق آيyات ذيyل، 

در غفلyyت غوطyyه خyورده و ايمyyان نياورنyyد و فراتyyر از اينھyا، يکyyديگر را انکyyار کyyرده و  ؛!آگyاه نشyyوند

 شyود، متفyاوت جلyوه مyی تصyور مyینyزد عمyوم اين آيات ماھيت قيامyت را از آنچyه ( نمايند لعنت می

َوأنmmذِرھُم يmmوَم الَحسmmَرِه إذ قُِضmmی اyمmmُر َوُھmmم فmmی " :سyyوره مyyريم آمyyده اسyyت 39بyyاری، در آيyyه . )!دھyyد

ه انجyام آگyاه كنيyد ، زمyانی كyه كyه امyر بy) قيامت(، يعنی آنھا را از يوم حسرت َغفلَهٍ  َوھُم َ� يوِمنُونَ 

ھمچنين در ديگyر آيyات مربyوط  ".!رسد ، در حالی كه آنھا در غفلت فرو رفته اند و ايمان نمی آورند
                                                             

vii  بعثت انا و الساعة : روايت شده است) ص(به حديثی است که از حضرت رسول  اشاره مثنویاين بيت
 ، يعنی من و قيامت مانند دو انگشت با ھم برانگيخته شده ايم، و به)و أشار بالسبابة و الوسطی(کھاتين 

 ).137، ص 3بخاری، ج صحيح ؛ 125، ص 1جامع صغير، ج (انگشت سّبابه و وسط اشاره نمود 
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ن َعَذاِب هللاِ أو تَأتَيھُُم الَّسmاَعهُ بََغتmهً َو ُھmم �َيشmعُُروَن  :به قيامت آمده است أفَأمنُوا أن تَأِتتَھُم َغاِشيهٌ مِّ

تند که عذاب سخت خداوند بر آنھا خواھyد آمyد يyا اينکyه سyاعت ، يعنی آيا آنھا ايمن ھس)107/ يوسف(

اَعةَ أَْن تَْأِتيَھُْم بَْغتmَةً  .بر آنھا به طور ناگھانی خواھد آمد و آنھا نمی فھمند) قيامت( ھَْل يَْنظُُروَن إِ�َّ السَّ

ه سراغشyان آيyد در ، يعنی آيا جز اين انتظار دارند كه قيامت ناگھان بy)66/زخرف( َو ھُْم � يَْشعُُرونَ 

، يعنyی امyا )25/عنکبyوت( يوَم القيامه يكفُُر بَعُضكُم بmبَعٍض َويلَعmُن بَعُضmكُم بَعًضmا. فھمند حالى كه نمى

  . در يوم قيامت بعضی ديگر را انكار خواھيد كرد و بعضی از شما بعضی را لعنت خواھيد نمود

از حسن زمان ظھور قائم  مين دردر خصوص امتحان مسل نيز دقيقا به ھمين مضمون، در احاديث

قَالَْت َسِمْعُت اْلَحَسَن ْبَن َعلِيٍّ ع يَقُوُل َ� يَُكوُن اyَْْمُر الَِّذي تَْنتَِظُروَن : روايت شده است )ع(بن علی 

َي َحتَّى يَْبَرأَ بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض َو يَْتفَُل بَْعُضُكْم فِي ُوُجوِه بَْعٍض َو َحتَّى يَْلعََن بَْعُضكُ  ْم بَْعضاً َو َحتَّى يَُسمِّ

اِبين ، يعنی نخواھد بود امری که شما منتظر آن ھستيد تا آنوقت که بعضی از شما 38بَْعُضُكْم بَْعضاً َكذَّ

از بعض ديگر تبری جويند و بعضی در روی بعضی آب دھان اندازند و بعضی بعضی را لعن کنند 

  .و بعضی از شما بعضی را دروغگو نامند

جه آنکه حضرت مسيح نيز در خصوص رجعت خyود در آخyر الزمyان ھشyدار مyی دھنyد کyه جالب تو

و کسyانی کyه ھشyيار ) رسyاله دوم پطyرس، بyاب سyوم، آيyه دھyم" (چون دزد خواھyد آمyدروز خداوند "

بيyدار باشyيد زيyرا نمyي دانيyد كyه در چyه : "آن حضyرت مyی فرماينyد. نباشند از ظھور او آگyاه نگردنyد

yه مyد وقت صاحب خانyه ... ي آيyه ھمyويم بyي گyما مyه بشyا آنچyد امyه يابyما را خفتyده شyان آمyادا ناگھyمب

شyما : انجيyل متyی مyی فرمايyد 24بyاب  36و در آيyه ). 13بyاب  33مرقس، آيyه " (ميگويم بيدار باشيد

   .نيزحاضر باشيد زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسرانسان مي آيد

يامت، اتفاقاتی نيست که با ظھور يک ديانyت جديyد بyه وقyوع ق در خصوصبنابراين، آيا وقايع مذکور 

  ! می پيوندد؟
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) خداونyد( بyه او معرفyت بyه مبyدأ و وصyول و" : فرمايند حضرت بھاءهللا در کتاب مستطاب ايقان می

از  ،پyس .از شمس حقيقت) پيامبران(حاصل نمی شود مگر به معرفت و وصول اين کينونات مشرقه 

لھذا ھyر ... لقاءهللا حاصل می شود و از علمشان علم هللا و از وجھشان وجه هللا  لقاء اين انوار مقدسه

نفسی که به اين انوار مضيئه ممتنعyه و شyموس مشyرقه >ئحyه در ھyر ظھyور موفyق و فyائز شyد او بyه 

ت قيامmو اين لقاء ميسر نشود برای احدی ا> در  .واردحيات ابديه باقيه لقاء هللا فائز است و در مدينه 

ست معنی قيامت که در کل کتب مسطور و مyذکور ا و اين که قيام نفس هللا است به مظھر کليه خود

"ارت داده شده اند به آن يوم است و جميع بش
39
.  

  مرويه احاديث �

جyyه بyyه بyyا تولyyيکن،  ن روايyyات بسyyياری نقyyل گرديyyده اسyyت؛در خصyyوص ظھyyور موعyyود و شyyواھد و عAئyyم آ

وقyوع مصyداق آنھاسyت، لyذا ه مشخص گرديد که صyحت و سyقم روايyات بسyته بy مطالبی که در مقدمه ذکر شد

yyات بyyحت آن روايyyر صyyت بyyل د>لyyائی، کyyابی و بھyyان بyyور اديyyا ظھyyات بyyن روايyyياری از ايyyق بسyyوان ه تحقyyعن

ھyايی از آن بyه وقyوع  وقوع نپيوسته و يyا بعضyاً بخyشه اما در خصوص رواياتی که يا ب. بشارات وارده دارد

  . گردد البی چند بيان میپيوسته، مط

 و جعل احاديث دقيق احاديث بياندر راويان عدم صداقت  �

راويان احاديث ممکن است در روايت دقيق احاديث صادق نبوده باشند؛ چنانچه از امام صادق عليه 

گوييم، ولى آنھا كAم را  ما براى برخى از مردم سخنانى مى "  :الّسAم در اين خصوص آمده است

ھا را آن  و حديث، گيرند اى را كه خودشان دوست دارند مى و نتيجهاى ديگر تأويل كرده،  به گونه

"كنند گونه كه سليقه آنھا را تأمين كند روايت مى
40
.   
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ھمانا احاديث : " نيز در خصوص احاديث مجعول و اخبار گوناگون فرموده اند) ع(حضرت علی 

و ) شامل ھمه(کننده و نسخ شده و عام  در دسترس مردم حق و باطل و راست و دروغ و نسخ

و ) که معنی آن واضح نيست( و متشابه ) که معنی آن آشکار( و محکم ) مخصوص بعضی(خاص 

..."است) از روی وھم و گمان(و موھوم ) از غلط و اشتباه(محفوظ 
41
.   

داران بوسيله طرف نصرت مذاھب"  ھمچنين، در آثار اسAمی د>يلی جھت جعل احاديث، من جمله،

"ھر کدام از فرقه ھا
42

"متمايل ساختن مردم به دين يا تحکيم ديانت آن ھا" و  
اخت_فات "  ،43

"سياسی
44

"تأييد حزب و گروه خود، از گروه ھای سياسی گرفته تا گروه ھای مذھبی"  و 
45

ذکر  

   .گرديده است

که می باشد ) ع(از امام صادق  بيانی در خصوص جعل حديث از جمله شواھد موجودفی المثل، 

� تقلبوا علينا حديثا ا� ما وافق " : استشيخ طوسی نقل شده " اختيار معرفة الرجال"در کتاب 

القرآن و السنة او تجدون معه شاھدا من ا�حاديث المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنه هللا دس فی 

نا ما خالف قول ربنا و سنة ث بھا ابی فاتقوا هللا و � تقبلوا عليکتب اصحاب ابی احاديث؛ لم يحدّ 

")ص(قال هللا عز و جل و قال رسول هللا : نبينا فانا اذا حدثنا قلنا
سخنان ما آنکه مضمون بيان ، 46

قبول سخنی که از احاديث قبلی ما شاھدی بر آن باشد آن يا  استرا جز آنچه موافق با قرآن و سنت 

در > به >ی کتاب ھای اصحاب پدرم بياناتی از رحمت خدا دور باد  نکنيد؛ برای اينکه مغيره سعيد

را اضافه کرد که ھرگز پدرم آنھا را نگفته بود؛ پس از خدا بترسيد و خAف گفتار خدا و سنت 

رسول را به ما نسبت ندھيد زيرا وقتی ما سخن می گوييم گفتار خدا و پيامبر را برای شما نقل می 

  . کنيم
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 يثرمز و راز نھفته در روايات و احاد �

در روايات تصريح گرديده که در کAم الھی و بشارات ائمه اطھار رمز و راز نھفته است؛ به 

عAمه طباطبائی در تفسير . عبارتی تأکيد بر اين است که بشارات را به ظاھر نمی توان معنا نمود

انند در اخبار ما نيز م: " کند نقل می) ع(الميزان روايت ذيل را از کتاب عيون از حضرت رضا 

متشابه در (محکماتش بر گردانيد ه قرآن محکم و متشابه ھست، بايد که شما متشابھات آنرا ب

، و زنھار )اصطAح خAف محکم است که نتوان معنی منظور را به آسانی استخراج نمود

"شويد متشابھات را پيروی مکنيد که گمراه می
47

 . 

َخبٌَر تَْدِريِه : حضرت فرمودند ند که آنک روايت می) ع(ھمچنين، مفضل بن عمر از امام صادق 

ِ َ� نَُع  ُجَل ِمْن ِشيَعِتنَا َخْيٌر ِمْن َعَشَرٍة تَْرِويِه إِنَّ لُِكلِّ َحقٍّ َحِقيقَةً َو لُِكلِّ َصَواٍب نُوراً ثُمَّ قَاَل إِنَّا َو هللاَّ دُّ الرَّ

که ده خبر را  بر را بفھمی بھتر است از اين، يعنی يک خ48فَِقيھاً َحتَّى يُْلَحَن لَهُ فَيَْعِرَف اللَّْحن

قسم بخدا که ما : پس فرمود. زيرا که ھر حقی را حقيقتی است و ھر صوابی را نوری. روايت کنی

او  که به رمز و لحن قول به او گفته شود و مردی را از شيعه خود فقيه و دانا نمی شماريم جز آن

 . بشناسد رمز را

) ع(ه مجلسی در باب احاديث صعب مستصعب از حضرت ابی جعفر عAم "بحار ا>نوار" و در 

ٌب أَْو نَبِيٌّ ُمْرَسٌل أَْو : روايت ذيل نقل شده است قَاَل َحِديثُنَا َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب َ� يَْحتَِملُهُ إِ�َّ َملٌَك ُمقَرَّ

آنھا را نمی . وارفھمش دشوار است، بسيار دش که، احاديث ما ، مضمون بيان آن49ُمْؤِمٌن ُمْمتََحنٌ 

که خداوند قلبش را در جھت شايستگی ايمان  تواند درک کند جز مAئکه مقرب يا پيامبر يا بنده ای

  . آزمايش کرده باشد

شود دارای وجوه  ھمچنين، در احاديث و روايات از ائمه اطھار آمده، کلمه ای که از آنھا نقل می

! باشد تاد وجه و برای ھر وجھی مخرجی میمتعدده و معانی باطنی بوده و برای آن کAم ھف
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 : "روايت کرده که فرمودند )ع(چنانچه، در کتاب بحار از حضرت ابی عبدهللا صادق آل محمد 

ُجُل ِمْنُكْم َفِقيھاً َحتَّى يَْعِرَف َمَعاِريَض َكَ_ِمنَ   ا َو إِنَّ َحِديٌث تَْدِريِه َخْيٌر ِمْن أَْلٍف تَْرِويِه َو َ� يَُكوُن الرَّ

"اْلَكلَِمةَ ِمْن َكَ_ِمنَا لَتَْنَصِرُف َعلَى َسْبِعيَن َوْجھاً لَنَا ِمْن َجِميِعَھا اْلَمْخَرج
شريف مضمون حديث  ،50

ست که ھزار حديث از ما ا ست که امام فرمودند اگر يک حديث ما را بفھمی بھتر از آنا اين

اشارات و معانی حقيقی کAم ما اھل شود که  در ميان شيعيان ما کسی فقيه ناميده می. روايت کنی

بيت را بفھمد و بداند زيرا يک کلمه از کAم ما ھفتاد وجه دارد و ما ھمه آن وجوه را در نظر می 

  . گيريم و تکلم می کنيم

  وقوع بداء �

ظھyyور کyyه در يکyyی از مسyyائل حتميyyه ايسyyت بyyداء کyyه،  مطلyyب قابyyل توجyyه و حyyائز اھميyyت ديگyyر آن

وقyوع بyداء در خصyوص  و واقyع گرديyده اسyت ،موسyی و حضyرت مسyيح حضyرت، پيامبران گذشته

عبyارتی، ممکyن اسyت کyه تنھyا برخyی از ه در احاديث ذکر گرديyده اسyت؛ بy صراحتاً نيز،  ظھور قائم

عAمه مجلسyی روايتyی از حضyرت چنانچه، . د و در مابقی بداء حاصل شودنيوندروايات به وقوع بپ

بعضyی از  وقyايع مربyوط بyه در ممکyن اسyت ند که ايفرممی آن حضرت کند که  نقل می) ع(صادق 

کyyه راوی ميگويyyد مyyن  در در جاھyyای مختلyyف تعمyyيم دادهقyy ظھyyور قyyائم بyyداء شyyود و ايyyن پديyyده را آن

mُد : خير قyائم از ميعyاد اسyت :می فرمايندحضرت  شود و آنحاصل ترسيدم در خود قائم ھم بداء  ُمَحمَّ

ِد بْ  اٍم َعْن ُمَحمَّ ِ اْلَخالَْنِجيِّ َعْن َداُوَد ْبmِن أَِبmي اْلقَاِسmِم قmَاَل ُكنmَّا ِعْنmَد أَِبmي َجْعفmٍَر ْبُن ھَمَّ ِن أَْحَمَد ْبِن َعْبِد هللاَّ

َوايَِة ِمْن أَنَّ أَْمmَرهُ ِمmَن اْلمَ  ْفيَانِيِّ َو َما َجاَء فِي الرِّ َضا ع فََجَرى ِذْكُر السُّ ِد ْبِن َعلِيٍّ الرِّ ْلmُت ْحتmُوِم، فَقُ ُمَحمَّ

ِ فِي اْلَمْحتُوِم؟ قَالَ : yَِبِي َجْعفٍَر عليه الس_م ِ فِي اْلقَائِِم قَال: ھَْل يَْبُدو ِ�َّ :  نَعَْم قُْلنَا لَهُ فَنََخاُف أَْن يَْبُدَو ِ�َّ

اشmارة " مmن الميعmاد" لعل للمحتوم معان يمکن البداء فmی بعضmھا و قولmه : بيان، اْلقَائُِم ِمَن اْلِميَعادِ 

"ان هللا � يخلف الميعاد: " الی انه � يمکن البداء فيه لقوله تعالی
ذکyر ... خAصyه بيyان آنکyه،  ،51
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من بyه ابyی جعفyر گفyتم . د که در روايات آمده که اين عAمت از عAمتھای محتوم استشاسم سفيانی 

ترسyم کyه  ن مyیدر ادامyه پرسyيدم کyه مy. بلyی: که آيا ممکن است که در امر محتوم بداء شود؟ فرمود

َ � يُْخِلmُف اْلميعmادَ  :چون خداوند فرموده. ز ميعاد استدر قائم ھم بداء شود گفت خير قائم ا آل ( إِنَّ هللاَّ

  ). 9/عمران

بيانگر اھميت اين مطلyب ) ع(و روايت ذيل از امام رضا باری، بداء يکی از اصول مسلمه می باشد 

َعِلmيُّ ْبmُن إِْبmَراِھيَم َعmْن أَِبيmِه َعmِن : " آن را بيان می دارد "اصول کافی" عAمه کلينی در می باشد که 

ُ نَِبيmmّاً قmmَطُّ إِ�َّ ِبتَْحmmِريِم اْلَخْمmmِر وَ  َضmmا ع يَقmmُوُل َمmmا بََعmmَث هللاَّ mmْلِت قmmَاَل َسmmِمْعُت الرِّ يmmَّاِن ْبmmِن الصَّ ِ الرَّ  أَْن يُِقmmرَّ ِ�َّ

"ِباْلبََداء
يکyی : ث نفرمود مگر آنکه دو چيز را به او واجب ساخت، يعنی خداوند پيغمبری را مبعو52

  . را درباره خدا اقرار نمايد ءآنکه شرب شراب را به امت خود حرام کند و ديگر آنکه بدا

ھyايی  اشاره بyدين مطلyب دارد کyه اگyر در بشyارات نارسyائی ھمچنين، برخی روايات از ائمه، تلويحاً 

yا صyyذب و نyد و آن را کyأيوس شyyد مyود نبايyیبyت برخyyن اسyه ممکyرا کyyت، چyا  حيح پنداشyyا و يyاز آنھ

yود؛ بyع نشyا واقyارته قسمتی از آنھyردعبyه کyد توجyع شyه واقyه آنچyد بyدی  .ی بايyاب مھyه، در کتyچنانچ

مربوط به وقوع مسئله بدأ در ظھور حضyرت موسyی روايت شده که ) ع(موعود حديثی از امام باقر 

ر غيبyت نعمyانی از فضyيل بyن يسyار روايyت نمyوده کyه د"  :مyی باشyدجای بسی تامل و تعمyق بوده و 

آنھyا کyه وقyت : پرسيدم آيا ظھور صاحب ا>مر وقت معينی دارد؟ فرمyود) ع(از حضرت باقر : گفت

مyن : آنرا تعيين می کنند دروغ می گويند ، وقتی حضرت موسی بميقات پروردگار رفت بمردم گفyت

د ده شب بر آن افyزود بنyی اسyرائيل گفتنyد موسyی ولی موقعی که خداون. سی شب از ميان شما ميروم

ما نيز ھر گاه حديثی برای شmما نقmل کmرديم و . خلف وعده کرده و ھمه گمراه و گوساله پرست شدند

چنانچmه مطلبmی بmه شmما گفتmيم و بعکmس  ھمانطور که گفته ايم واقع شد بگوئيmد خmدا راسmت گفmت و

!"ر اجر ببريدظاھر شد باز ھم بگوئيد خدا راست گفت تا دو با
53

 .  
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مھyدی "رخ داده اسyت؛ چنانچyه، در کتyاب  حضرت مسيح نيز مسئله بداء راجع به جالب توجه آنکه،

خداونyد وحyی : فرمyود) ع(کلينی از ابو بصير نقل می کند که حضرت صyادق : " آمده است "موعود

درزاد را شyفا فرستاد برای عمران که من فرزندی نيکو و با برکyت بتyو موھبyت مyی کyنم کyه کyور مyا

عمyران ھyم . دھد و باجازه خدا مرده را زنده گرداند و خدا او را به سوی بنی اسرائيل مبعوث گرداند

به زنش حنه که مادر مريم بود خبر داد، وقتyی حنyه بyاردار شyد بyاور مyی داشyت کyه پسyر اسyت ولyی 

مثyyل دختyyر نيسyyت  بyyا اينکyyه ميyyدانم پسyyر! چyyون دختyyر زائيyyد گفyyت پروردگyyارا مyyن کyyه دختyyر زائيyyدم؟

خدا داناتر است که مادر مyريم چyه : خداوند ھم فرمود) مقصودش اين بود که دختر پيغمبر نمی شود(

وقتی خداوند عيسی را به مريم موھبت کرد او ھمان پسری بود که خداوند بyه عمyران مyژده و . زائيد

ممکmن اسmت راجmع بmه  گفتيمما ھم ھر گاه درباره يکی از مردان خود چيزی وعده داده بود بنابراين 

"نوادگان او باشد منکر آن نشويد
54

 .  

ِ تَْبِدي_ً  ،باری ِ الَّتِي قَْد َخلَْت ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة هللاَّ حال آيyا وقyوع بyدأ در ). 23/سوره فتح(ُسنَّةَ هللاَّ

  خصوص موعود مسلمين نيز امکان پذير نمی باشد؟ 

  خداونyد آن چyه را كyه بخواھyد، مقyدم": فرمyود) ع(نyد كyه امyام صyادق ك عياشى از ابyن سyنان نقyل مyى

اندازد و ھyر چyه را كyه اراده كنyد، از لyوح تقyديرات مyى  دارد و آن چه را كه بخواھد به تأخير مى مى

"دارد و در پيش اوسyت نسyخه اصyلى كتyاب زدايد و آن چه را ھم كه مشيتش تعلق گيرد، ثابت مى 
55

 .

در خصyوص ظھyور ) ع(از اصyبغ بyن نباتyه از حضyرت علyی  "اصyول کyافی "حديث ذيل کyه در و 

ُ ما يَشاُء فَإِنَّ لmَهُ بmََداَءاٍت َو إَِراَداٍت َو  می باشد؛ گفتارقائم روايت گرديده، فصل الخطاب اين  يَْفعَُل هللاَّ

نyد را بyداھا و خداوند انجام می دھyد آنچyه را کyه مyی خواھyد زيyرا کyه خداو يعنی، 56َغايَاٍت َو نَِھايَات

  .می باشد اراده ھا در آخرھا و نھايت ھا
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  بشارت به دو ظھور

داده شده، که توسط آن دو ظھور بشارت در جميع اديان آسمانی به دو ظھور بزرگ پياپی در آخر الزمان 

ُ نُوُر السَّماواِت َو اyَْْرض انوار موعود،  viiiاyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھاَو أَْشَرقَِت " بشارت  ؛عالم را احاطه نمايدهللاَّ
 

اِع إِلى"  ندای؛ محقق گردد) " 69/زمر( ixٍء نُُكر َشيْ   يَْوَم يَْدُع الدَّ
"  وعده؛ به گوش عالميان رسد )6/قمر( 

ْحمن xاْلُمْلُك يَْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِللرَّ
نھايتاً استقرار ملکوت الھی در در روی زمين محقق گردد؛ و  " )26/فرقان( 

حقق يابد، ھمان ملکوتی که اديان سالفه منتظر آن بوده و جميع تحقق آن را بشارت فرموده بسيط زمين ت

  .کوتاه سخن آنکه، عالم رتبه بلوغ يابد و مرحله جديدی در تاريخ عالم انسانی شروع گردد ؛xiاند

ر و ظھور حضرت باب، جھت آماده سازی مردم برای عرفان ظھوری عظيم ت ،به اعتقاد بھائيان ظھور اول

ن و ؛ و ظھور دوم ظھور حضرت بھاءهللا، موعود کل اديان که نظمی نوير کلی الھیپيوند اديان قديم به ظھو

ھمانطور که يحيی تعميد دھنده پيش از ظھور به عبارتی، . تأسيس نمود مدنيتی روحانی در عالم بشريت

انجيل ( آسمان نزديک است توبه کنيد زيرا ملکوت": حضرت مسيح مبعوث شد و خطاب به يھوديان فرمود

مردم را مبعوث شدند تا  از ظھور کلی الھی و موعود کل اديان، حضرت باب نيز قبل ")2، آيه 3متی، باب 

xiiآماده کنند حضرت بھاءهللابرای پذيرش و قبول امر 
.  

                                                             

viii  و زمين به نور پروردگار خود روشن گردد. 

ix  كند روزى را به ياد آور كه دعوت كننده الھى مردم را به امری حيرت آور دعوت مى. 

x  استحكومت در آن روز از آن خداوند رحمان. 

xi انجيل (که در آسمانست بر زمين گسترده شود  ی نام تو مقّدس باد ملکوت تو بيايد اراده تو چنانای پدر آسمان
 .)10آيه  6متی باب 

xii اّنه . يا م� ا�بن، قد ارسلنا اليکم يوحنّا مّرة اخری: " ه استد، آملوح خطاب به پاپ آثار ديانت بھائی، در
عيونکم قد اقترب يوم المشاھدة و الّلقاء ثّم يا م� ا�نجيل أن  يا خلق ا�کوان طّھروا: نادی فی بّرّية البيان

آثار قلم اعلی، ج ( اعمروا الّسبيل قد اقترب اليوم اّلذی فيه يأتی الّرّب الجليل أن استعّدوا للّدخول فی الملکوت
بسوی  بار ديگررا ) يحيی تعميد دھنده ( ، يوحّنا جماعت مسيحیفارسی، ای ه مضمون بيان ب)". 43اّول، ص 

آواز در داد که ای جھانيان، چشمھا را پاکيزه نمائيد، زيرا روز ديدن و ديدار " بيان"او در بيابان . شما فرستاديم
و ای مسيحيان، راه را ھموار سازيد، زيرا روز آمدن پروردگار بزرگ بر در است، پس خود را . نزديک است

 .برای دخول در ملکوت آماده کنيد
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ر انرژی جديدی در کالبد انسانی و روح بديعی دپس از وقوع اين دو ظھور عظيم پی در پی، باری، 

و اخبار ائمه طاھرين در خصوص پيشرفت کتب مقدس آسمانی بشارات  تراعات و اکتشافات دميده شد واخ

به حد  دائره علوم و فنون افزوده گرديد وقوای تفکر بشريت ؛ علم در آخر الزمان به وقوع پيوست

جديدی  مسير جھان وارد مرحله ،در کائنات اھتزاز جديدی بوجود آمد توسعه و ترقی يافت؛ چشمگيری

بساط نظم " به طور کلی،و  ،عظيمی در تمامی عرصه ھا گرديد گرديد و تمدن عالم انسانی شاھد جھش ھای

   ".کھن بر چيده شد و نظم نوين جايگزين آن شد

ای دوست، آتشی از ملکوت در قلب عالم در سدره مبارکه مشتعل گشته که :" می فرمايند ت عبدالبھاءحضر

جميع عAمات ظاھر شده و . ن عالم بر افروزد و پرتوش آفاق امم را روشن نمايدشعله اش عنقريب در ارکا

..."واضح گرديده کل اشارات مشھود گشته و آنچه در کتب و صحف بوده تماماً 
57

 .  

  ظھور در اين دوپيشين  ءانبياء و اصفيا رجعت �

مام حسين، ائمه طاھرين در بشاراتی چند راجع به ظھور در آخر الزمان، به رجعت ايليا، حضرت مسيح، ا

رجعت مورد تفسير و تبيين قرار گرفته است و با عود و در ديانت بھائی مفھوم . اشاره رفته است... و 

برای . و مادی می باشد نه جسمانی و کمالی استناد به آثار ديانت بھايی، مقصود از رجعت، رجعت صفاتی

حضرت ترکيب يافته و  و عناصر جسمانی آن ء، مقصود از رجعت حضرت موسی اين نيست که اعضامثال

حضرت با ھمان ظاھر جسمانی به اين دنيا باز گردد، بلکه اين شخصيت الھی حضرت موسی است که  آن

به ھمين خاطر است که حضرت مسيح رجعت . در ھيکل ديگری به نام عيسی مسيح در عالم پديدار می شود

   .ايليا را ھمان ظھور يحيی تعميد دھنده دانست

قبل از ظھور حضرت مسيح ) الياس(ايليا  يھوديان برطبق بشارات وارده در تورات منتظر رجعتباری، 

بودند تا خلق را به قرب ظھور موعود بشارت دھد؛ بنابراين، علمای بنی اسرائيل به آن حضرت اعتراض 

 موعودبه ظھور  را تا آنانچرا ايليا رجعت نفرمود  می باشند مسيح موعود ،حضرت آننمودند که اگر 
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؛ چنانچه در اين خصوص شاگردان حضرت مسيح اين مسئله را از آن حضرت مستفسر شدند .دھدبشارت 

انجيل (شاگردانش از او پرسيده، گفتند پس کاتبان چرا می گويند که می بايد الياس اول آيد؟ "  :آمده است

گويم که الحال الياس آمده است و او  به شما می: " حضرت در جواب فرمودند آن)". 10، آيه 17متی، باب 

يحيی تعميد دھنده بديشان  گاه شاگردان دريافتند که در بارهآن ... بلکه آنچه خواستند با وی کردند را نشناختند

  )". 13و 12انجيل متی، باب ھفدھم، آيات (سخن می گفت 

ع صفاتيست يعنی رجوع مظھر مقصود انبيای الھی از رجوع، رجوع ذاتی نيست بلکه رجو" ، با اين تفاسير

فرمايد که يحيی بن زکريا حضرت ايلياست؛ از اين بيان مراد رجوع  در انجيل می. نيست ظھور کما>تست

نفس ناطقه و شخصيت حضرت ايليا در جسد حضرت يحيی نه، بلکه مراد اينست کما>ت و صفات حضرت 

"ايليا در حضرت يحيی جلوه و ظھور نمود
58

 .  

که صفات و  موجوددر قرآن کريم آياتی . در اين خصوص از آثار اسAمی بسيار می باشدمستندات بھائی 

سورهء آل عمران،  183 مثA در  آيه. دھدحا>ت و حتی وقايع و اعمال گذشتگان را به آيندگان نسبت می 

َ  "ھنگامی که مخالفان حضرت محمد به ايشان اعتراض می نمودند که   َعِھَد إِلَْينا أَ�َّ نُْؤِمَن الَّذيَن قالُوا إِنَّ هللاَّ

خداوند از ما پيمان گرفته : ھمان كسانى ھستند كه گفتند) اينھا(يعنی لَِرُسوٍل َحتَّى يَْأِتيَنا بِقُْرباٍن تَأُْكلُهُ النَّاُر، 

؛ "!ردآن را بخو  يك قربانى بياورد، كه آتش) اين معجزه را انجام دھد( كه به ھيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا

ِباْلبَيِّناِت َو بِالَّذي قُْلتُْم فَلَِم   قُْل قَْد جاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن قَْبلي: "در جواب، خطاب به معترضين زمانشان فرمودند

پيامبرانى پيش از من، براى شما آمدند؛ و د>يل روشن، و آنچه را : يعنی بگوقَتَْلتُُموھُْم إِْن ُكْنتُْم صاِدقيَن، 

کشته  )ص(رسول اکرم حضرت لذا،  !".گوييد؟ پس چرا آنھا را به قتل رسانديد اگر راست مىگفتيد آوردند؛ 

ھا با آن زمان فاصله  به مردمان ھم عصر خويش که قرن ،را شانتوسط مردم زمان پيشين شدن پيامبران

  . د نسبت می دھندندار
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كانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَّذيَن  وَ ": فرموده اند به اھل زمان رضاً ابقره، تع سوره 89ھمچنين در آيه  و

ِ َعلَى اْلكافِرينَ  ا جاَءھُْم ما َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ هللاَّ ، يعنی و پيش از اين، به خود نويد پيروزى بر َكفَُروا فَلَمَّ

ناخته بودند نزد آنھا آمد، به او دادند با اين ھمه، ھنگامى كه اين كتاب، و پيامبرى را كه از قبل ش كافران مى

تند و وقتی ظاھر خدر اين آيه مقصود از کسی که قبA او را می شنا!". كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد

شد انکارش کردند، حضرت عيسی است که در ھيکل حضرت محمد ظھور نمود؛ بنابراين طبق اين آيه، 

  . در عالم امکان به ظھور می رسد او مجدداً  الھی خصی است که صفات و کما>ترجعت ش مقصود

 عبارتیه ؛ بکما>ت است، رجعت صفات و مفھوم رجعت مھم می باشدآنچه در ارتباط با  با اين تفاسير،

را بر عھده  پيامبر بعدیظھور  جھتو اصAح و آماده سازی مردم  ايليای نبی که مبشر ظھور جديد بوده

لذا ھمچنان که يحيی تعميد دھنده . در ھياکل متعدده خواھد داشت ، در ظھورات بعدی نيز رجعتیداشته

دارای ھمان صفات ايليا برای ظھور حضرت مسيح بود؛ حضرت باب نيز دارای چنين کما>ت و صفاتی 

  . برای ظھور حضرت بھاءهللا بوده و راه را برای ظھور جديد الھی مھيا و آماده ساختند

  به دو ظھور اسرائيل و احاديث مرويهنی کتب مقدسه بمذکور در بشارات  �

xiiiاينک من ايليای نبی: " فرمايد می 5در کتاب مAکی نبی باب چھارم آيه 
را قبل از رسيدن روز عظيم و  

را بسوی پدران خواھد  را بسوی پسران و دل پسران مھيب خداوند نزد شما خواھم فرستاد و او دل پدران

اينک من رسول خود را خواھم فرستاد و : " فرمايد سوم آيه اول میو باز در ھمان کتاب، باب ". برگردانيد

                                                             
xiii َْرِض "سوره زمر،  68که در تفسير آيه جالب توجه آنyْوِر فََصِعَق َمْن ِفي السَّماواِت َو َمْن ِفي ا َو نُِفَخ ِفي الصُّ

ُ ثُمَّ نُفَِخ فيِه أُْخرى شود، پس ھمه كسانى كه در آسمانھا و زمينند  دميده مى» صور«و دريعنی،  ، إِ�َّ َمْن شاَء هللاَّ

نفخه  ،در حديثی، "شود دميده مى» صور«خواھد؛ سپس بار ديگر درمدھوش می شوند، مگر كسانى كه خدا ب

النفخة ينفخ في الصور و أخرج عبد بن حميد عن عبد هللا بن العاصي قال : " اول از جانب ايليا تفسير شده است

، 5ثور، جلد الدر المنثور فى تفسير المأ" (و النفخة الثانية من باب آخر أو قال الغربي ا�ولى من باب إيليا الشرقي

 ).339ص 
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او طريق را پيش روی من مھيا خواھد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشيد ناگھان به ھيکل خود 

  ". باشيد ھان او می آيد خواھد آمد، يعنی آن رسول عھدی که شما از او مسرور می

می  11 و 7و  3در آيات . اره به دو شاھد و رجعت آنان شده استاش ،باب يازدھم ،يوحنا در مکاشفه

و به دو شاھد خود خواھم داد که پAس در بر کرده و مدت ھزار و دويست و شصت روز نبوت : "فرمايد

آيد با ايشان جنگ کرده  و چون شھادت خود را به اتمام رسانند آن وحش که از ھاويه برمی)... 3(نمايند

و بعد از سه روز و نيم روح حيات از خدا بديشان درآمد که )... 7(و ايشان را خواھد کشت غلبه خواھد يافت

  )". 11...(بر پايھای خود ايستادند

که مقصود از دو شاھد، حضرت محمد و حضرت علی می باشند چنانچه خداوند در قرآن کريم حضرت 

راً َو نَذيرا إِنَّا أَْرَسْلناَك شاِھداً : محمد را چنين خطاب می فرمايند ما تو را گواه  يعنی، )45/ احزاب(َو ُمبَشِّ

بنی اميه است که ظلمت جھالت آن ھا با " وحش"و مقصود از . دھنده و انذاركننده فرستاديم و بشارت

پس از اين، به جسد بی جان اين دو . نورانيت نبوت و و>يت به مبارزه برخاست و دين هللا را پايمال نمود

و ) حضرت باب اعظم( مھدی/ دميده شده و دوباره زنده می گردند که اشاره به ظھور قائم شاھد روح حيات

  . دارد) حضرت بھاءهللا( مسيح/ رجعت حسينی

ظھور اول، به عنوان مھدی / قائم آمده است؛ خروجه دو ظھور مربوط ب آثار اسAمی نيز اشاراتیدر ، باری

   .باشدظھور دوم می به عنوان مسيح  / و رجعت حسينی

در  .ذکر می گردد اشاره شدهرجعت حضرت مسيح به عنوان ظھور دوم که در آنھا به نمونه احاديثی لذا 

حديثی روايت شده که به ظھور حضرت مھدی و رجعت ) ص(از حضرت رسول اکرم " إحتجاج" کتاب 

يَّتِي اْلَمھْ : حضرت عيسی، به عنوان دو ظھور پی در پی اشاره می کند ِديُّ إَِذا َخَرَج نََزَل ِعيَسى ابُْن َو ِمْن ُذرِّ

فارسی، از ذريه من مھدی ظھور می کند و پس از ه ، مضمون بيان ب59َمْريََم ع ِلنُْصَرتِِه فَقَدََّمهُ َو يَُصلِّي َخْلفَه
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خروج او عيسی برای نصرت او نزول خواھد کرد و او مھدی را جلو می اندازد و در پشت سرش نماز می 

  . خواند

: " ... ندفرمودآن حضرت روايت نموده كه ) ص(از پيغمبر "  كمال الدين" ين، شيخ صدوق درکتاب ھمچن

مقام پيغمبرى برانگيخته كه اگر يك روز از عمر دنيا باقى باشد، خداوند آن ه راستى به خدائى كه مرا به ب

وح هللاَّ از آسمان فرود پس عيسى ر. روز را چندان طو>نى گرداند تا فرزندم مھدى در آن روز ظھور كند

نور ه زمين، ب.  و تشرق ا�رض بنور ربّھا و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب. آيد و پشت سر او نماز گزارد

"پروردگارش روشن شود و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش يابد
60

 .  

ھا و عيسى في آخرھا و لن تھلك اّمة انا في اّول": فرمود) ص(عباس روايت نموده كه پيغمبر  -و نيز ابن

ه ، يعنی امتى كه من در اول و عيسى در آخر و مھدى در وسط آنھا باشيم، ھرگز بالمھدّى في وسطھا

"افتند ھAكت نمى
61
.  

62ھر دو را شھسوار می بينم  مھدی وقت و عيسی دوران
  

  )شاه نعمت هللا ولی( 

در  ؛ چنانچهشده استدوم اشاره به عنوان ظھور ) ع(به رجعت امام حسين  احاديث در برخی، ھمچنين

نوزده : ماند؟ فرمود قائم در عالم خود چقدر مى": حديثی جابر جعفی از حضرت باقر عليه الّسAم می پرسد

"گردد دنيا برميه يعنى حسين عليه الّسAم ب» منتصر«آنگاه . سال
63
.  

گردد،  رجعت به دنيا برمىاول كسى كه در ": و حمران بن اعين از امام باقر نقل كرده است كه فرمود 

كند كه از پيرى ابروانش روى ديدگانش  ھمسايه شما حسين عليه الّسAم است آن حضرت چندان سلطنت مى

"گيرد را مى
64
.  
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 بشارات قرآن مجيد به دو ظھور �

 اشاره به دو واقعه �

در . بسيار می باشدگويند  از دو ظھور سخن می در قرآن مجيد آياتی که اشاره به دو واقعه دارند و تلويحاً 

َو : " می باشد" حيوة"و ندای دوم " صعقه"اشاره شده است که ندای اول  نفحه/ سوره زمر، به دو ندا 68آيه 

ُ ثُمَّ نُفَِخ فيِه أُْخرى وِر فََصِعَق َمْن فِي السَّماواِت َو َمْن فِي اyَْْرِض إِ�َّ َمْن شاَء هللاَّ  فَإِذا ھُْم ِقيامٌ   نُفَِخ فِي الصُّ

شود، پس ھمه كسانى كه در آسمانھا و زمينند مدھوش می شوند،  دميده مى» صور«، يعنی و دريَْنظُُرونَ 

   ".خيزند شود، ناگھان ھمگى به پا مى دميده مى» صور«مگر كسانى كه خدا بخواھد؛ سپس بار ديگر در

که باعث صعق من علی " صعقه"ھا را بيدار می کند، ندای اول  دو ندای عظيم الھی انسانعبارتی، ه ب

  . شود که باعث قيام آنان می" حيوة"ا>رض و ندای دوم 

  سبق     می آرد       ايام     اين     اندر    گفت پيغامبر که نفحت ھای  حق                         

  را   نفحات   چنين     اين    رباييد    گوش و ھش داريد اين اوقات را          در 

  و رفت          ھر که را می خواست جان بخشيد و رفت د مر شما را ديد نفحه آم

65آگاه   باش           تا   از   اين  ھم   وانمانی    خواجه تاش  نفحه  ديگر   رسيد    
  

  )محمد مولوی جAل الدين(

سير شده تف ،)ع(امام حسين رجعت  خروج قائم و يعنی به دو ظھور، دميدن در صور در احاديثباری، 

وِر فَتَْأتُوَن أَْفواجاً : " سوره نبأ 18است؛ چنانچه در تفسير آيه  ، يعنی  روزى كه يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

: حديث ذيل روايت شده است) ع(، از حضرت صادق "آييد  شود و شما فوج فوج مى دميده مى» صور«در

يِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد اْلُحسَ " يَاِديِّ يَْرفَُعهُ إِلَى أَْحَمَد ْبِن ُعْقبََة بَھَاُء الدِّ ٍد اْ�ِ ْيِنيُّ َرَواهُ ِبَطِريِقِه َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ِ ع ُل َمْن يَْخُرُج قَاَل   َعْن أَِبيِه َعْن أَِبي َعْبِد هللاَّ ْجَعِة أَ َحقٌّ ِھَي قَاَل نََعْم فَِقيَل لَهُ َمْن أَوَّ َسْيُن يَْخُرُج اْلحُ ُسئَِل َعِن الرَّ
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ُ تََعالَى ِفي ِكتَابِِه يَْوَم  َعلَى أَثَِر اْلقَائِِم ع وِر فَتَْأتُوَن قُْلُت َو َمَعهُ النَّاُس ُكلُّھُْم قَاَل َ> بَْل َكَما َذَكَر هللاَّ يُْنفَُخ فِي الصُّ

"قَْوٌم بَْعَد قَْوم» 18/ نبأ« أَْفواجاً 
66
آيا رجعت : الّسAم پرسيدندكه از حضرت صادق عليه مضمون بيان آن ، 

حسين عليه الّسAم است كه بعد از : آيد كيست؟ فرمود نخستين كسى كه مى: گفتند. آرى: صحيح است؟ فرمود

نه بلكه چنان است كه خدا : عرض شد آيا ھمه مردم با او ھستند؟ فرمود. آيد ظھور قائم عليه الّسAم مى

وِر فَ ميفرمايد    .آيند مردمى بعد از مردمى مى تَْأتُوَن أَْفواجاً يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

، يعنی و زمين بنور َو أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا" سوره زمر 69، آيه نيز فوق آيه ادامهاست که  بدين جھت

روضة الواعظين و بصيرة "در کتاب  ؛ چنانچهشده است تفسيربه ظھور قائم ، "شود پروردگار روشن می

، 67إِنَّ قَائَِمنَا إَِذا قَاَم أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِرَھا :نقل شده استدر تفسير آيه فوق ) ع(امام صادق از  "المتعظين

xivوقتی قائم قيام کند، زمين به نور او روشن خواھد شد يعنی
 .  

  :شبستری در گشن راز می سرايد

68آدمبود نور نبی خورشيد اعظم              گه از موسی پديد و گه ز 
  

وِر مقصود از  بنابراين، نفخ صور در زمان ظھور قائم تحقق يافت و ندای قائم،  در بار نخستنُفَِخ فِي الصُّ

   .حضرت باب است؛ و بار دوم ندای حضرت بھاءهللا که باعث حيات و زندگی جديد شد

                                                             
xiv ھا إِذا النَّھارِ  وَ ": شده استنقل  ذيل حديث ديلمى سليمان از الفوائد، در بحار ا>نوار از كنز  اْلَقاِئمَ  ِبهِ  َيْعنِي َج_َّ

، "ھنگامى كه زمين را روشن سازد ،به روزسوگند و يعنی ) 3/شمس( َو النَّھاِر إِذا َج_َّھا"  مضمون بيان، "ع

  .)71 ، ص24 ج  اtطھار، اtئمة أخبار لدرر الجامعة اtنوار بحار(است  محّمد آل مقائ منظور

ٍد ص َكَما تُِضي: نقل گرديده استکتاب بحارالنوار  درحديث ذيل ھمچنين،  ْمُس  أََضاَءِت اyَْْرُض بِنُوِر ُمَحمَّ ُء الشَّ
ْمَس َو َمَثَل اْلَوصِ  ٍد الشَّ ُ َمثََل ُمَحمَّ ْمَس ِضياًء َو اْلَقَمَر نُوراً فََضَرَب هللاَّ ، يعنی يِّ اْلَقَمَر َو ُھَو َقْولُهُ َعزَّ ِذْكُرهُ َجَعَل الشَّ

ل محّمد را َث خداوند مَ  ،بخشد خداوند زمين را بنور محّمد روشن كرد ھمان طور كه خورشيد روشنى مى

ْمَس ِضياًء َو : ونس داردسوره ي 5اشاره به آيه  ، کهل وصى و جانشينش را به ماهَث بخورشيد زده و مَ  و َجَعَل الشَّ
بحار اtنوار الجامعة لدرر (، يعنی او كسى است كه خورشيد را روشنايى، و ماه را نور قرار داد اْلَقَمَر نُورا

 ).321، ص 23 أخبار اtئمة اtطھار، ج 
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آن مرده ھا زنده می  که در اثر تشبيه کرده را به دميدن صورندای پيامبر بعثت و  ،مثنوی درنيز،  مو>نا

  :شوند

69ور سھمناک            تا ھزاران مرده بر رويد ز خاکم تو به صُ ردَ خيز دَ 
  

بکار رفته و در مورد کسانی ) ص(در قرآن شريف نيز تعبيری مشابه برای ظھور حضرت رسول اکرم  

واِعِق َحَذَر اْلَمْوِت َو   يَْجَعلُوَن أَصابِعَھُْم في: " که نمی توانستند حقيقت را درک کنند آمده است آذانِِھْم ِمَن الصَّ

ُ ُمحيٌط بِاْلكافِرينَ  و . گذارند تا صداى صاعقه را نشنوند ، يعنی دستھايشان را در گوش خود می)19/بقره( هللاَّ

   ".خداوند به كافران احاطه دارد

ات آمده، ھمگی اشاره به خAصه کAم آنکه، صيحه، صور اسرافيل و ندای جبرئيل که در آيات الھی و رواي

  . ه حيات معنوی، نفوس را زنده می نمايدحندای پيامبر ظھور جديد می باشد که به وحی الھی و نف

  :آمده استمو>نا در دفتر اول مثنوی و ايضاً از 

  مرده را زايشان حيات است و نما    اوليا    وقتند اسرافيل   ھين  که  

  جھد   زآوازشان   اندر   کفن بر      جان ھر يک مرده ای از گور تن

  زنده  کردن   کار   آواز  خداست    گويد اين  آواز،  زآواھا  جداست

  بانگ  حق  آمد   ھمه   برخاستيم    ما   بمرديم    و   بکلی    کاستيم

  آن دھد کاو  داد  مريم  را ز جيب    بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب

70چه  از  حلقوم   عبدهللا  بود گر      مطلق آن آواز،  خود  از  شه بود 
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يَْوَم تَْرُجُف : " سوره نازعات می باشد 7 – 6د، آيات ن شريف که اشاره به دو واقعه داراز ديگر آيات قرآ

اِجفَةُ  اِدفَةُ ) 6/نازعات(الرَّ ھاى وحشتناك ھمه چيز را به لرزه  ، يعنی آن روز كه زلزله)7(تَْتبَعَُھا الرَّ

 ". دھد رخ مى  ال آن، حادثه دوميندنبه آورد، و ب درمى

جامع " راجفه و رادفه دقيقا ھمان نفخ صوری است که دو مرتبه انجام می شود؛ چنانچه، در  ،به عبارتی

اِدفَةُ " : ، در تفسير اين آيه آمده است"البيان طبری اِجفَةُ تَْتبَعَُھا الرَّ تتبع ا�خرة اtولى، و : يقول يَْوَم تَْرُجُف الرَّ

"النفخة ا�خرة: ، و الرادفةالنفخة اyولى: فةالراج
71
.  

وِر فََصِعَق َمْن فِي السَّماواِت َو َمْن فِي اyَْْرِض إِ�َّ َمْن ... "  :و ايضاً در ھمان مأخذ آمده است  َو نُفَِخ فِي الصُّ

ُ ثُمَّ نُفَِخ ِفيِه أُْخرى يَْوَم ثنا سعيد، عن قتادة : ثنا يزيد، قال: الحدثنا بشر، ق .فَإِذا ھُْم ِقياٌم يَْنظُُرونَ   شاَء هللاَّ

اِدفَةُ  اِجفَةُ تَْتبَعَُھا الرَّ ء بإذن هللا، و أما اtخرى فتحيي  ھما الصيحتان، أما اtولى فتميت كل شي: قال تَْرُجُف الرَّ

..."ء بإذن هللا  كل شي
اعث ، مضمون بيان آنکه، گفت اين راجفه و رادفه ھمان دو صيحه است که اولی ب72

  .شود موت ھمه اشياء می شود و دومی باعث حيات و زندگانی ھمه اشياء می

در آيات فوق، راجفه به معنای تخريب و رادفه به معنای سازندگی می باشد و بر طبق اين آيات سازندگی 

ان عنوبه  یباببسيار کوتاه ديانت ان روبنابراين، د. از آن صورت می گيردبعد از تخريب و بAفاصله بعد 

موعود کل امم، حضرت  د کھنه و آمادگی برای ظھورعقاي خرافات، تعصبات وتقاليد، سنن،  انھدامدوره 

xvبه عبارتی، حضرت باب تعاليم و احکام سختی. بھاءهللا، بشمار می رود
را تشريع فرمودند تا انديشه ھای  

وجود آمده بود، ويران کند و آنھا را کھنه و پندارھای پوسيده ای را که در اثر تقاليد کورکورانه بين مردم ب

                                                             

 xv که عمداً به  تعاليم و احکام سخت حضرت باب توضيححضرت شوقی افندی، ولی امر ديانت بھائی، در

اين منشور الھی متضّمن اصول و قواعد و : "منظور از بين بردن اوھام و خرافات تشريع شده بود می فرمايند

احکام و فرائضی است که متعّمداً بنحو شديد و غليظ تشريع گرديده و منظور از آن انھدام تأسيسات عتيقه باليه و 

ت و خمودت و ايجاد انقAب و تحّول جديد در قلوب نفوس و تمھيد ايقاظ رؤسای دين و انتباه غافلين از رقد غفل
  ).152، ص 1قرن بديع، ج "( سبيل برای ظھور دور بديع بوده است
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 برای ايجاد نظمی نوين و آئينی بديع، که با ظھور موعودشان محقق می گردد،  آماده کند؛  چرا که انتقال به

آن که در پيام حضرت بھاء هللا برای مردمی  دوره ای جديد نياز به تغييرات ريشه اي عظيمي داشت و

سخن از پايان پيام آسمانی که  --ھنگام و سنگين می بود بسی زود  ،آن دوران می زيستند و اجتماعزمان 

وعود ھمه و ساله کور آدم، و آغاز دوره ای جديد در تاريخ بشريت دارد  6000دوران کودکی بشر، دوران 

بر  صلح عمومیو استقرار وحدت عالم انسانی  هرادر موانع موجود  ؛ تعاليمی کهدبخشمی انبياء را تحقق 

xviو راه را برای ايجاد نظم جھانی مھيا کندبه صلح و وحدت رساند  به تدريج دنيا را ؛يدطرف نما
.   

  تثنيه �

سوره غافر می  11چنانچه، در آيه  :خبر از دو موت و دو حيات می دھد ،در آيه ای از قرآن کريم، صريحاً 

، يعنی )11/غافر( ُخُروٍج ِمْن َسبيلٍ   ِن فَاْعتََرْفنا ِبُذنُوِبنا فَھَْل إِلىقالُوا َربَّنا أََمتَّنَا اْثنَتَْيِن َو أَْحيَْيتَنَا اْثنَتَيْ : فرمايند

ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى؛ اكنون به گناھان خود معترفيم؛ آيا ! پروردگارا«: گويند آنھا مى

  . »راھى براى خارج شدن وجود دارد؟

                                                             

 
xvi قلم اعلي در ھر   :برخی از آثار ديانت بھائی عمق ديدگاه اين آئين جھانی را در اين راستا نمودار می سازد

از اين . قلنا و قولنا الحق عاشروا مع ا�ديان كلھا بالروح و الريحان. ودهيك از آيات ابواب محبت و اتحاد باز نم

بيان آنچه سبب اجتناب و علت اختAف و تفريق بود از ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس نازل 

، في الحقيقه آنچه از لسان و قلم ملل اولي از قبل ظاھر. شده آنچه كه باب اعظم است از براي تربيت اھل عالم

؛ )49مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابھی، ص (سلطان آن در اين ظھور اعظم از سماء مشيت مالك قدم نازل 

براستي مي گويم فساد و . به كمال اتحاد و اتفاق جھد نمائيد كه شايد موفق شويد به آنچه سزاوار يوم الھي است

؛ اجناس و )129منتخباتي از آثار حضرت بھاءهللا، ص ( نيست نزاع و ما يكرھه العقول >يق شأن انسان نبوده و

کل بايد در اين بوستان عظيم انسانی چون . الوان مختلفه موجب جلوه و جAل و ھم آھنگی عالم امکان است

گلھای رنگارنگ بنھايت الفت و اتحاد پرورش يابند و فارغ از ھر گونه نفرت و اختAف با يکديگر دمساز و 

في الحقيقه عالم ...  ليس الفخر لمن يحب الوطن، بل لمن يحب العالم؛ )77، ص ظھور عدل الھی(ند مألوف  گرد

 ).101مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابھی، ص ( يك وطن محسوب است و من علي ا>رض اھل آن
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باشد که با توجه به عکس العمل  روحانی می/ ه ايمانیمقصود از موت و حيات، ھمانا مرده و زندباری، 

ی لبيک گويند زنده ھعبارتی کسانی که به پيام جديد اله ؛ بھا به دو ظھور پياپی الھی تحقق می پذيرد انسان

  . روحانی شوند و کسانی که پيام جديد آسمانی را نپذيرند مرده روحانی شوند

، )22/فاطر(و لما ذكر أنه ما يَْستَِوي اyَْْحياُء َو َ� اyَْْمواُت : سدنوي می "بحر المحيط" ابو حيان در تفسير 

أي ھؤ�ء، من عدم إصغائھم إلى سماع الحق، بمنزلة من ھم قد ماتوا : َو ما أَْنَت بُِمْسِمٍع َمْن فِي اْلقُبُورِ : قال

، 73ؤ�ء، yنھم أموات القلوبفكما أن من مات � يمكن أن يقبل منك قول الحق، فكذلك ھ. فأقاموا في قبورھم

اينان کسانی ھستند که به . و نيستی تو شنواننده آنان که در قبرھايند. يعنی برابر نيستند زندگان و مردگان

ايستاده اند و بدرستی کسی که مرده ) اجسادشان(علت نشنيدن ندای حق مانند مردگانند که در قبرھايشان 

  . که دل مردگانند آنان بدرستیاست ممکن نيست حرف حق را بپذيرد، پس 

كافران مانند مردگانند از ايشان اجابت : " ، می نويسد"مواھب علية" و کاشفی سبزواری در کتاب تفسيرش، 

"نيايد چنانچه از اموات
74
و نه مردگان يعنى  َو َ� اyَْْمواتُ و برابر نيستند زندگان  َو ما يَْستَِوي اyَْْحياءُ " ...  

"ترشيح تمثيل كفار است باموات من فى القبورذكر ... ت نيست با كافران مومنان را مساوا
75
.  

xviiبنگريد ای مردگان بی حنوط
76در سياستگاه شھرستان لوط  

  

  )جAل الدين محمد مولوی(

َ يُْحِي اyَْْرَض بَْعَد َمْوتِھا " در تفسير آيه  "صافیتفسير " در جالب توجه آنکه،  يعنی ) 17/حديد(اْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

في ا�كمال عن الباقر عليه الس_م قال : ، آمده است!"كند بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مى

خداوند متعال ) روح حيات می دمد(کند  يعنی زنده می، 77يُحييھا هللاَّ تعالى بالقائم عليه الس_م بعد موتھا

                                                             
xvii مردگان بی به کيفرگاه شھرھای لوط نگاه کنيد؛  به ظاھر زندهيعنی ای مرده ھای : اين بيت شعر مضمون

شرح جامع نقل از ( که به ظاھر زنده بوده اما فاقد حيات روحانی و معنوی می باشند استکسانی اشاره به حنوط 

  ).713، ص سوممثنوی معنوی، دفتر 
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در تأييد اين مطلب که در قرآن شريف، مقصود از ). بعد از کافر شدن اھل زمين( بقائم بعد از موت آن 

باشد، آيه کAم هللا مجيد در خصوص حمزه، عموی پيامبر می باشد که  ايمانی می/ موت، موت روحانی

خواند؛ چنانچه اين آيه موجب اعتراض بسياری  حمزه را قبل از ايمان مرده و بعد از ايمان حی و زنده می

أََو َمْن كاَن َمْيتاً : سوره انعام خطاب به حمزه آمده است 122يه آدر ! شدشد که حمزه کی مرد و کی زنده 

كسى كه مرده بود، سپس او را زنده  مضمون بيان آنکه، ...بِِه فِي النَّاِس   فَأَْحيَْيناهُ َو َجَعْلنا لَهُ نُوراً يَْمشي

 . كرديم، و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود

مَّ الدُّعاَء إِذا َولَّْوا   إِنََّك � تُْسِمُع اْلَمْوتى: سوره نمل آمده است 81 – 80چنين، در آيات ھم َو � تُْسِمُع الصُّ

نی يع )81(َو ما أَْنَت بِھاِدي اْلعُْمِي َعْن َض_لَتِِھْم إِْن تُْسِمُع إِ�َّ َمْن يُْؤِمُن ِبآياِتنا فَھُْم ُمْسلُِموَن ) 80(ُمْدبِريَن 

گردانند  توانى كران را ھنگامى كه روى برمى توانى سخنت را به گوش مردگان برسانى، و نمى مسلّماً تو نمى

توانى كوران را از گمراھيشان برھانى؛ تو فقط ميتوانى سخن خود را  و نيز نمى! كنند فراخوانى و پشت مى

  ! در برابر حق تسليمند به گوش كسانى برسانى كه آماده پذيرش ايمان به آيات ما ھستند و

  :به قول مو>نا

78گوش آن سنگين د>نش کم شنيد    ه رسيدداودی به سنگ و کُ  لحنِ 
  

ِ َو ُكْنتُْم أَْمواتاً فَأَْحياُكْم ثُمَّ يُميتُُكْم ثُمَّ يُْحييُكْم ثُمَّ " : سوره بقره آمده است 29در آيه و ايضاً  َكْيَف تَْكفُُروَن بِا�َّ

در حالى كه شما مردگان بوديد، و او شما را زنده ! شويد؟ چگونه به خداوند كافر مى يعنی ون، إِلَْيِه تُْرَجُع 

  ". شويد كند؛ سپس به سوى او بازگردانده مى ميراند؛ و بار ديگر شما را زنده مى كرد؛ سپس شما را مى

ن است با سياق آيه ديدگاه مفسرين در خصوص اين آيه که معتقدند اين آيه اثبات وجود خدا برای منکري

مطابق نمی باشد زيرا اگر مقصود اين بود که به منکران وجود خدا فھمانده شود که خداوند آنھا را آفريده، 

؛ يعنی شما عدم بوديد و خدا شما را کيف تکفرون با� و کنتم اعداما فاوجدکم: "بايد اين گونه می فرمود



44 

 

وانگھی اين استد>ل از نظر منطقی مصادره . ا را ايجاد کرد؛ نه آنکه شما مرده بوديد و خدا شم"ايجاد کرد

اينکه چه کسی ما را خلق کرده است، . به مطلوب است يعنی ھمان ادعا به عنوان دليل اقامه شده است

بنابراين، معنی آيه اين است . خداست يا طبيعت، اين اصل ادعا است و نمی توان آن را به عنوان دليل آورد

عثت و حشر و قيامت اين دور را منکريد در حالی که شماھا مرده بوديد، يعنی مرده که شما چگونه ب

شما با حقيقت و جوھر دين که  ليکن مجدداً . روحانی بوديد، و خداوند شما را پس از ايمان زنده روحانی کرد

وری عاری از ھر گونه انحراف و ناخالصی است دور می شويد، به انحطاط می گراييد و در پی آن ظھ

پس از آن باز ظھور کلی ديگری است که ھمه به سوی خدا راجع . خواھد آمد که حيات بخش شما باشد

  . بنابراين، به دو قيام و دو حيات و دو رجوع وعده داده شده است. خواھند شد

يل ايمانی در کتب مقدسه انبيای بنی اسرائيل نيز آمده است؛ چنانچه داستان ذ/ مفھوم موت و حيات روحانی

گفت از عقب من بيا، گفت خداوندا اول مرا به ديگری : از حضرت مسيح در انجيل لوقا مذکور است

عيسی ويرا گفت بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند اما تو . رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن کنم

و شما : ئسيان آمده استباب دوم اف 1ھمچنين، در آيه ). 59آيه  9لوقا باب (برو و بملکوت خدا موعظه کن 

آمين آمين به : انجيل يوحنا آمده است 5باب  23در آيه و  .را که در خطايا و گناھان مرده بوديد زنده گردانيد

شما می گويم ھر که کAم مرا بشنود و بفرستنده من ايمان آورد حيات جاودانی دارد و در داوری نمی آيد 

   .بلکه از موت تا به حيات منتقل گشته است

بر ھمه  مقصود از صور، صور محّمدی است که: " بيان حضرت بھاءهللا در اين مقام، مناسب حال می باشد

قبور اجساد مرده بودند ھمه  و غافلين که در. ممکنات دميده شد و قيامت، قيام آن حضرت بود بر امر الھی

اين است وقتی که آن جمال احديّه . مودبديعه زنده ن را به خلعت جديده ايمانيّه مخلّع فرمود و به حيات تازه

و حشر و جنّت و نار و قيامت اظھار فرمايد جبرئيل وحی اين آيه  اراده فرمود که رمزی از اسرار بعث

زود ، يعنی )51/سوره اسراء(قَريباً  فََسيُنِغُضوَن إلَيَک ُرؤوَسُھْم و يَقُولُوَن َمتَی ھَُو قُل َعَسی اَْن يَُکونَ : آورد
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سرھای خود را از روی استھزا حرکت می دھند و می گويند چه زمان  گمراھان وادی ضAلتاست اين 

خAصه معنی آنکه ھر عبادی ... شد؟ تو در جواب بگو که شايد اينکه نزديک باشد  خواھد اين امور ظاھر

ورود در و زنده شدند بر آنھا حکم حيات و بعث و  که از روح و نفخه مظاھر قدسيّه در ھر ظھور متولّد

نار کفر و غضب الھی  آن حکم غير آن که موت و غفلت و ورود در جنّت محبّت الھيّه می شود و من دون

"است می شود
79
.   

به پروردگار دو  17 آمده است؛ فی المثل در آيهدر سوره رحمن آيات بسياری به صورت تثنيه باری، 

xviiiمشرق و دو مغرب
و اشاره به محل ظھور دو پيامبر می  شود که دو ظھور را بشارت داده اشاره می 

  . يعنی او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َو َربُّ اْلَمْغِربَْيِن،: باشد

گويد که اشاره به ظھور دو پيامبر بوده و کتاب آنھا بھشت آن  در آياتی ديگر از دو باغ يا جنت سخن می

، يعنی و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد، دو )46(خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن  َو لَِمنْ : باشد اقوام می

. داراى انواع نعمتھا و درختان پرطراوت است) آن دو باغ بھشتى(، يعنی )48(َذواتا أَْفناٍن . باغ بھشتى است

  . ى ديگر است، يعنی و پايين تر از آنھا، دو باغ بھشت)62(َو ِمْن ُدونِِھما َجنَّتاِن 

د، که اشاره به دو چشمه جوشان از بحر معرفت الھی نگوي جاری در بھشت سخن می آياتی نيز از دو چشمه

در زمان آمدن دو ظھور، خلق را  )30/ انبياء(ٍء َحي  َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ : است که بر طبق آيه مبارکه

فيِھما َعْيناِن  ؛ و، يعنی در آنھا دو چشمه ھميشه جارى است)50( فيِھما َعْيناِن تَْجِريانِ : حيات می بخشد

اَختاِن    . ، يعنی در آنھا دو چشمه جوشنده است)66(نَضَّ
                                                             

xviii  ،سوگند به  ، يعنی )40/ معارج( فَ_ أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمشاِرِق َو اْلَمغاِربِ " آيه تفسير درقابل توجه آنکه

َعْن أَِبي َبِصيٍر : "ده استش، در بحارا>نوار از كنز جامع الفوائد روايت ذيل نقل "ار مشرقھا و مغربھاپروردگ

ِ ع ِفي قَْوِلِه تََعاَلى فAَ أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمشاِرِق َو اْلَمغاِرِب  َياُء قَاَل اْلَمَشاِرُق اyَْْنِبَياُء َو اْلَمَغاِرُب اyَْْوصِ َعْن أَِبي َعْبِد هللاَّ

يعنی ابو بصير از حضرت صادق عليه  ،)77، ص 24 بحار اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار، ج (" ع

 . ق انبياء ھستند و مغارب اوصياءفرمود مشار فَ_ أُْقِسُم بَِربِّ اْلَمشاِرِق َو اْلَمغاِربِ : الّسAم نقل كرد در باره آيه
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پيامبری است که برای مردمان دريايی از دو که اشاره به ظھور  سخن می گويدآيه ای از دو دريا  ،ھمچنين

  . يعنی دو درياى مختلف را در كنار ھم قرار داد ،)19(قِياِن َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَ : معرفت خواھند آورند

کند که دو پيامبر تشبيه به شجره الھيه شده اند که دارای مائده ھای  آياتی ديگر از دو نوع ميوه صحبت می

آن  ، يعنی در)52(فيِھما ِمْن ُكلِّ فاِكھٍَة َزْوجاِن : آسمانی می باشند و از جانب حق بر خلق افاضه می شود

  .اى دو نوع وجود دارد از ھر ميوهدو، 

   تکرار �

می ان ظھور قائم که ھم ،نوع ديگری از بشارات به دو ظھور به صورت تکرار الفاظ مربوط به قيامت

چنانچه، در سوره نباء وقتی صحبت از نباء عظيم می شود، می فرمايد که اين  صورت گرفته است؛ ،باشد

َعِن النَّبَإِ ) 1( َعمَّ يَتَساَءلُونَ  .به زودی می فھمندکه باز تکرار می کند  خبر بزرگ را به زودی می فھمند و

، يعنی آنھا از چه چيز از )5(ثُمَّ َك_َّ َسيَْعلَُموَن  )4( َك_َّ َسيَْعلَُمونَ ) 3( الَّذي ھُْم فيِه ُمْختَِلفُونَ ) 2( اْلعَظيمِ 

چنين نيست . خبرى كه پيوسته در آن اختAف دارند ھمان. كنند؟ از خبر بزرگ و پراھميّت يكديگر سؤال مى

   .فھمند پندارند، و بزودى مى باز ھم چنين نيست كه آنھا مى. فھمند كنند، و بزودى مى كه آنھا فكر مى

به خدا سوگند : " حضرت فرمودند از امام صادق عليه الّسAم روايت نموده که آن "غيبت نعمانی"در 

: و فرمود. ور خواھد كرد، و بيعت ھيچ كس را در گردن خود نخواھد داشتحتما ظھ] بر شما[صاحب شما 

قُْل ُھَو نَبَأٌ : گردد تا آنگاه كه اھل يقين در باره او شّك كنند و به اين آيه تمّسك فرمود صاحب شما ظاھر نمى

)"دبگو او خبر بزرگى است و شما از آن رو گردان ھستي( َعِظيٌم  أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضونَ 
80
.  

که اشاره به يوم قيامت و يوم ظھور است به صورت تکرار آمده " يوم الدين " انفطار،  ھمچنين، در سوره

يِن ": است يِن  )17(َو ما أَْدراَك ما يَْوُم الدِّ جزا / دانى روز دين ، يعنی تو چه مى)18(ثُمَّ ما أَْدراَك ما يَْوُم الدِّ

   ".ست؟جزا چي/ دانى روز دين چيست؟ باز چه مى
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َو الَِّذيَن " در تفسير آيه  "تفسير صافی" به خروج قائم تفسير شده؛ چنانچه در  يوم الديندر روايات 

قُوَن ِبيَْوِم الدِّينِ  في الكافي عن : ، آمده است"، يعنی و آنھا که به روز دين ايمان دارند)26/معارج( يَُصدِّ

81الباقر عليه الس_م قال بخروج القائم عليه الس_م
 .     

ً ِمَن اْلَمثاني" در سورهء حجر صحبت ازھفت مکرر شده  ، يعنى )87( َو اْلقُْرآَن اْلعَظيمَ   َو لَقَْد آتَْيناَك َسْبعا

  ." تا و قرآنی بزرگ 2تا از  7ھر آينه آورديم تو را 

نمازھای  ار سوره حمد در دو رکعت اولاين آيه در تفاسير به امور مختلفی تعبير شده است، از جمله تکر

ايی در بھ آثار ديانتاما آنچه در . تکرار کلمه رحمان و رحيم در خود سوره حمد و نظائر آن پنجگانه و يا

دو واقعه عظيمی است که تعداد بسياری  حضرت اعلی و حضرت بھاءهللاکه ظھور  اين خصوص آمده اين

نام  بنابراين،. داق پيدا کرده استر مورد آنھا مصد ،از آيات قرآن کريم، از جمله آيات مربوط به قيامت

اين دو ظھور عظيم الھی مناسب ترين تعبيری است که می توان برای تحقق مصداق اين عبارت از  انپيامبر

می منطبق با عدد ھفت  اننام مبارک اين دو مظھر آسمانی، تعداد حروفش چرا کهقرآن کريم در نظر گرفت؛ 

و نام مبارک " علی محمد"چنانچه اسم مبارک حضرت باب، . که دو بار تکرار يافته است ھفتیباشد؛ 

  . را محقق می سازند) ھفت مکرر(بوده و بشارت سبع المثانی " حسين علی"حضرت بھاء هللا، 
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  نام خداوند می آيده ظھوری که ب

  بکند  خدا  خدائی  برسد  وصال  دولت    اند اين جدائینم  ھله، عاشقان بشارت که

و ظھوری  اب آسمانی ب الجنود، يھوه صبايوت،و انجيل، کثيری از آيات به ظھور ر در کتب مقدس تورات

چنانچه آياتی چند از قرآن مجيد به ظھور خداوند و نتيجتاً لقاءهللا و  ؛نام خداوند می آيد بشارت داده اند که به

ائم مقام حق و رؤيت که اين آيات کل بشارت به ظھور مظھر ذات خداوند  و قرؤيت پروردگار اشاره دارند، 

الھی و پيامبر عظيم الشأنی که کلی ؛ ظھور مظھر امر در عالم امکان می باشدتجليات آن غيب اقدس امنع 

موعود منصوص جميع اديان الھی بوده و ھمگی در آثارشان بيان داشته اند که با ظھور اين موعود کلی 

xixرسدمی ال و به ثمر الھی و مربی بزرگ جھانی در آخر الزمان، مساعی آنان اکم
حضرت باری،  .

که ھمه اديان و ملل بشارت  ھستندھمان مربی عظيم آسمانی و موعود کليه امم و ظھور کلی الھی  ،بھاءهللا

امروز روزی است که ذکر آن در جميع صحف و کتب و زبر الھی بوده و جميع : " به ظھورشان داده اند

چنانچه در فرقان که فارق بين حّق و . اند  وعده و بشارت داده نبيّين و مرسلين خلق را از جانب حّق بدان

ْرُھْم ِبأَيّاِم ّهللا : باطل است ميفرمايد و اين ھمان ايّامی است که أْن أَْخرِج القَْوَم ِمَن الظُّلُماِت إلَی النُّوِر َو َذکِّ

"موسی بذکر آن مأمور شد و عيسی وصف آن را نمود
82

ت سابقه ھستند به آن حضرت شامل جميع فيوضا؛ 

83طوری که جميع اديان سالفه مانند انھاری که به اقيانوس مي ريزند به آن ملحّق و منتھی خواھند شد
.  

                                                             

xix در ايّام آخر کوه خانه خدا بر قّله کوھھا ثابت خواھد شد و فوق مّلتھا  " :ده استدر باب دوم کتاب اشعياء نبی آم
برافراشته خواھد گرديد و جميع اّمت ھا به سوی آن روان خواھند شد و قوم ھای بسيار عزيمت کرده خواھند گفت 

عليم دھد و به راھھای وی سلوک بيائيد تا به کوه خداوند و به خانه خدای يعقوب برآئيم تا طريق ھای خويش را به ما ت
نمائيم زيرا شريعت از صھيون و کAم خداوند از اورشليم صادر خواھد شد و اّمت ھا را داوری خواھد کرد و قوم 
ھای بسياری را تنبيه خواھد کرد و ايشان شمشيرھای خود را برای گاو آھن و نيزه ھای خويش را برای اّره خواھند 

   ".ير نخواھد کشيد و بار ديگر جنگ را نخواھند آموخت شکست اّمتی بر اّمتی شمش

در آن وقت واپسين سيوشانس ظھور خواھد نمود و پاکی و : " ھمچنين، در کتاب گلدسته چمن زرتشت آمده است
از آن پس دنيا دوره را از سر گرفته ... تازگی جھان را تکميل نموده بنياد بدی و آزار اھرمن را از بن خواھد کند 

جميع ارواح را به نوازش تن پسين که جسم جديده شد، ممتاز خواھد . ه تازه، تھی از آزار و آسيب خواھد ماندھميش
 ).زامياد يشت 89از آيه  63ماده " (فرمود و من بعد دائماً خرم و شادمان خواھند زيست
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  آيات کتب مقدسه انجيل و تورات درباره ظھور خداوند �

  :آياتی که در کتب مقدسه تورات و انجيل به ظھور خداوند و يوم هللا اشاره دارد، ذيA مرقوم می گردد

تکلّم می کند و زمين را از مطلع آفتyاب تyا بyه مغyربش مyی خوانyد از صyھيون کyه کمyال زيبyايی  خدا يھوهخدا 

 ).3تyا  1آيyات  50مزاميyر داود مزمyور (می آيد و سکوت نخواھد کرد  خدای ما. است خدا تجلّی نموده است

ايyن پادشyاه . ه جAyل داخyل شyودای درھای ابدی، برافرازيد تا پادشyا. ھا، سرھای خود را برافرازيد ای دروازه

كyyه  ھنگyyامي ).10و  9آيyyات  24مزاميyyر داود مزمyyور (پادشyyاه جAyyل اوسyyت  يھmmوه صmmبايوتجAyyل کيسyyت ؟ 

خmدا  ).16آيyه  102مزاميyر داوود مزمyور ( ج_ل خود ظھور خواھد نمودخداوند صھيون را بنا مي نمايد در 

ناگھmان بmه باشyيد  یكyه شyما طالyب او مyخداونyدی ). 13آيه  196مزامير داوود مزمور (آيد  یم یداور برای

و امتھا را داوری خواھد نمود خدا خواھyد آمyد و  خدا خواھد آمد). 1آيه  3مAكي باب ( ھيكل خود خواھد آمد

اينmك و در آن روزخواھنyد گفyت ). 16آيyه  66و بyاب  4آيyه  2اشعيا باب ( بر تمامي بشر داوری خواھد نمود 

و ما را نجات خواھد داد اين خداوند است كه منتظر او بوده ايم پyس  ه منتظر او بوده ايماين خدای ما است ك

و بyه صyھيون مyی گويyد كyه خyدای تyو ). 9تyا  6آيyه  25اشyعيا بyاب (ازنجات او مسرور و شادمان خواھيم شد 

yی نماينyرنم مyاھم تyرده بyد كyود را بلنyه آواز خyت كyو اسyان تyده بانyد آوازه ديyی نمايyه سلطنت مyی كyرا وقتyد زي

ايشان معاينه خواھند ديد ای خوابھای اورشليم با آواز بلند بyاھم تyرنم نمائيyد  خداوند به صھيون رجعت می كند

اي اسyyرائيل ). 7آيyyه  52اشyyعيا بyyاب (زيyyرا خداونyyد قyyوم خyyود را تسyyلی داده و اورشyyليم را فديyyه نمyyوده اسyyت

زمmين  خmدا بmر تمmامیو ). 12آيyه  4كتاب عyاموس بyاب ( یخود م_قات نمائ با خدایخويشتن را مھيا ساز تا 

گفتنyد ھوشyيعانا  كنyان مyی پيش و پس مي رفتند  فرياد كهی و آنان). 9آيه  14زكريا فصل ( پادشاه خواھد بود

يyد باسyم خداونyد ھوشyيعانا در آ مبارك بyاد ملكyوت پyدر مyا داوود كyه مyي كه بنام خداوند ميايد مبارك باد كسي

 ا و سنگسار كننده مرسلين خyود ھسyتیاورشليم كه قاتل انبي ای اورشليم ای). 9آيه  11قس بابمر(اعلي عليين

رد و گيyy یخyyود مyy یخyyويش را زيyyر بالھyyا تyyرا جمyyع كyyنم چنانكyyه مyyرغ جوجyyه ھyyای چنyyد كyyرت خواسyyتم اطفyyال
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 يyد تyا وقتyیم كه مرا ديگرنخواھيد دگوي نخواستيد اينك خانه شما برای شما خراب گذاشته می شود و بشما می

 رسmيدن روز خmدامنتظyر و خواھyان ). 34آيyه  13لوقا باب ( آيدمباركست او كه بنام خداوند می آيد كه گوئيد 

من ھسyتم الyف و آيد و ھر چشمي او را خواھد ديد  اينك با ابرھا می). 12آيه  3نامه دوم پطرس فصل (باشيد 

و مyن ). 7آيyه  1يوحنyا بyاب  مكاشفه( آيد د و مین خداوند خداست كه ھست و بوآگويد  ياء و اول و آخر می

بلنyد از آسyمان  آوازی ... م كyه ازجانyب خyدا از آسyمان نyازل مyی شyوديوحنا شھر مقدس اورشليم جديyد را ديyد

اوخواھنyد بyود  ان ساكن خواھد بyود و ايشyان قومھyایگفت اينك خيمه خدا با آدميان است و با ايش يدم كه میشن

حكyم نكنيyد  پيش ازوقyت بچيyزی). 4تا  1آيه  21مكاشفه فصل ( ايشان خواھد بود خدایخود خدا با ايشان و 

كyyه ملكyyوت را بخyyدا و پyyدر اسyyت وقتyyی بعyyد از آن انتھ). 5آيyyه  4رسyyاله اول بقرنتيyyان بyyاب ( خداونmmد بيايmmدتyyا 

تyا  24آيyه  15ب رساله اول بقرنتيان با( خدا كل در كل باشد تا آنكه... خود پسرم ھم مطيع خواھد شد...سپارد

28 .(  

  آيات قرآن کريم مبتنی بر ظھور و رؤيت خداوند �

  :مرقوم می گردد دارد را بيان میرؤيت خداوند آمدن و برخی از آيات قرآن کريم که 

ُ في تظار دارند كه خداوند و يعنی آيا ان) 210/ بقره(ُظلٍَل ِمَن اْلغَماِم َو اْلَم_ئَِكةُ   ھَْل يَْنظُُروَن إِ�َّ أَْن يَأِْتيَھُُم هللاَّ

، يعنی )22/ فجر( َو جاَء َربَُّك َو اْلَملَُك َصفًّا َصفًّا .ھايى از ابرھا به سوى آنان بيايند فرشتگان، در سايه

ھَْل يَْنظُُروَن إِ�َّ أَْن تَْأِتيَھُُم اْلَم_ئَِكةُ أَْو يَْأتَِي  .پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند

بَْعُض آياِت َربَِّك � يَْنفَُع نَْفساً إيمانُھا لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسَبْت   َك أَْو يَْأتَِي بَْعُض آياِت َربَِّك يَْوَم يَْأتيَربُّ 

به سراغشان ، آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان )158/ انعام(إيمانِھا َخْيراً قُِل اْنتَِظُروا إِنَّا ُمْنتَِظُرون   في

اما آن روز كه بعضى از آيات ! آيند، يا خداوند به سوى آنھا بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت؟

اند، يا در ايمانشان عمل نيكى انجام  آوردن افرادى كه قبAً ايمان نياورده  پروردگارت تحقّق پذيرد، ايمان

َمْقَعِد ِصْدٍق   في. »!كشيم كشيد ما ھم انتظار مىانتظار ب« : بگو! اند، سودى به حالشان نخواھد داشت نداده
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َربِّھا   إِلى. ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ ! ، يعنی در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر)55/ القمر( ِعْنَد َمليٍك ُمْقتَِدرٍ 

! نگرد مى، يعنی در آن روز صورتھايى شاداب و مسرور است و به پروردگارش )23و  22/ قيامة( ناِظَرةٌ 

ھَداِء َو قُِضَي بَْينَھُْم بِاْلَحقِّ َو ھُْم �  َو أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا َو ُوِضَع اْلِكتاُب َو جي َء ِبالنَِّبيِّيَن َو الشُّ

نھند و  ھاى اعمال را پيش مى شود، و نامه و زمين به نور پروردگارش روشن مى) 69/ زمر( يُْظلَُمونَ 

َمْن  !شود و به آنان ستم نخواھد شد حق داورى مىه سازند، و ميان آنھا ب گواھان را حاضر مىپيامبران و 

ِ َ�ٍت َو ھَُو السَّميُع اْلَعليمُ  ِ فَإِنَّ أََجَل هللاَّ كسى كه اميد به لقاء هللاَّ دارد زيرا ) 5/عنکبوت( كاَن يَْرُجوا ِلقاَء هللاَّ

َو يَْوَم يَْحُشُرھُْم َكأَْن لَْم يَْلبَثُوا إِ�َّ ساَعةً ِمَن ! ؛ و او شنوا و داناسترسد اجلی را كه خدا تعيين كرده فرا مى

ِ َو ما كانُوا ُمْھتَدينَ  بُوا بِِلقاِء هللاَّ روزى را كه آنھا را ) 45/يونس( النَّھاِر يَتَعاَرفُوَن بَْينَھُْم قَْد َخِسَر الَّذيَن َكذَّ

! اعتى از روز، توّقف نكردند؛ به آن مقدار كه يكديگر را بشناسندسازد؛ آن چنان كه گويى جز س جمع مى

  ! مسلّماً آنھا كه لقاى خداوند را تكذيب كردند، زيان بردند و ھدايت نيافتند

xxکتابی آکنده از محکم و متشابهباری، قرآن شريف 
 رؤيت خداوندآيات مربوط به در خصوص  و می باشد 

مى مطرح بحث از ديرباز بين متكلّمان اسA، و اين ختAف نظر موجودبين مسلمين ا ،که از متشابھات است

عقايد " تذييل"در ذيل عنوان  ةا>نوار در خاتمه باب نفی الروي عAمه مجلسی در جلد دوم بحار .است  بوده

امت : " می گردد ذکردر اينجا که مضامينی از آن  کردهبيان در خصوص رؤيت خداوند مختلف مسلمين را 

 اماميه و معتزله می. اختAف نظر دارند و ھر کدام سخنی گفته اند) لقاءهللا(ی درباره رويت خداوند اسAم

گويند چون  گويند که ديدن خدا و لقای الھی در دنيا و آخرت ممتنع و محال است، طائفه مشبھه و کراميه می

د خداوند جسم نيست که در گوين خداوند جسم است ديدن او در مکان و جھت معين جائز است، اشاعره می

                                                             
xx  ميشوند؛ آيه محکم آنست تقسيم سوره آل عمران، آيات قرآنی به دو گروه محکمات و متشابھات  7بر اساس آيه

مقصود مورد نظر واضح و آشکار باشد و متشابه در اصطAح خAف محکم است که نتوان معنی منظور را  که

آيات متشابه نياز به تأويل  ؛ به عبارتیدرباره آنھا به وجوه مختلف ميتوان انديشيدو  به آسانی استخراج نمود

 .يل آيات متشابه را جز خداوند و راسخون در علم کسی ندانددارند تا به معنای حقيقی آن پی بريم و تأو
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، ولی معتزله و xxiاھل سنت بر وقوع رؤيت در آخرت اجماع دارند... مکان و جھت معين رؤيت شود 

ست که رؤيت و لقای الھی در دنيا و ا عقيده اھل بيت عليھم السAم آن... مرجئه و خوارج منکر ھستند 

"آخرت محال و ممتنع است
84

  انتھی. 

  در خصوص ظھور و رؤيت خداوندثار اس_می موجود در آنمونه تفاسير  �

   .گردد می ذکر، را ممکن می شماردرؤيت پروردگار ظھور و  که یتفاسير نمونه ازچند 

ُ في: "سوره بقره 210در تفسير آيه " در المنثور"سيوطی در  ُظلٍَل ِمَن اْلغَماِم َو   َھْل يَْنظُُروَن إِ�َّ أَْن يَْأِتيَھُُم هللاَّ

ِ تُْرَجُع اyُُْموُر، اْلَم_ئِكَ  يعنی آيا منتظرند جز اين را که بيايد خداوند ايشان را در ةُ َو قُِضَي اyَْْمُر َو إِلَى هللاَّ

يأتي هللا يوم ... : بيان می دارد "سايه ھای ابر با مAئکه و امر منقضی شود و امور بخداوند راجع گردد

 القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات
خدا در روز قيامت در سايه ای از ابر که طاقھای  عنیي، 85

xxiiکند فرود خواھد آمد آسمان را پاره پاره می
 .  

َو ِزياَدةٌ َو � يَْرھَُق ُوُجوَھُھْم قَتٌَر َو � ِذلَّةٌ أُولِئَك   ِللَّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى:" سوره يونس 26در تفسير آيه و 

كسانى كه نيكى كردند، پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و  يعنی ،)26(لُِدوَن أَْصحاُب اْلَجنَِّة ھُْم فيھا خا

                                                             

xxi عموم منسوبين به اھل سنت براي اثبات رؤيت خدا اتفاق دارند و : نويسد ابن تيميه در كتاب منھاج السنة مي

مختصر (توان ديد توان ديد؛ ولي در دنيا نمي اجماع سلف بر اين است كه ذات احديت را در آخرت با چشم مي

  ).240، ص  2السنة، ج  منھاج

xxii  مطابق است با آيه ای از انجيل مقدس که حضرت عيسی می فرمايد که در ابرھای آسمان مبارکهآيه اين ،

نازل خواھد شد و مAئکه خود را با صورھای بلند آواز به اقطار ارض خواھد فرستاد؛ باری، در انجيل متی 

ت پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت جميع طوايف آنگاه عAما: " آمده است 31 – 30آيات  24باب 

زمين سينه زنی کنند و پسر انسان را بينند که بر ابرھای آسمان با قوت و جAل عظيم می آيد و فرشتگان خود را 

  ".با صور بلند آواز فرستاده برگزيدگان او را از بادھای اربعه از کران تا به کران فلک فراھم خواھند آورد
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تفسير " در ؛ "پوشاند؛ آنھا اھل بھشتند، و جاودانه در آن خواھند ماند ھايشان را نمى تاريكى و ذلّت، چھره

ومئذ ناضره چنانكه در آيت ديگر است وجوه ي مقصود از زياده ديدار حّق است: فخر: " ، آمده است"عاملی

ى آن عالم طراوت صورت است و لقاى حق، پس زيادى موعود در آيه  الى ربھا ناظره كه در اين آيه بھره

"»َربِّھا ناِظَرةٌ   لى«ھمان است كه در اين آيه گفته شده است، 
86

 .  

ُ َو : " در تفسير زيادة آمده که مقصود نظر بر وجه پروردگار عز و جل می باشد "تفسير قمی" و در  هللاَّ

َو ِزياَدةٌ قال   ِصراٍط ُمْستَِقيٍم يعني الجنة قوله ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى  داِر السAَِّم َو يَْھِدي َمْن يَشاُء إِلى  يَْدُعوا إِلى

" النظر إلى وجه هللا عز و جل
87

 .  

: تفسير اين آيه آورده است روايت ذيل را در، "تفسير القرآن العظيم" ھمچنين ابن ابی حاتم در تفسير خود، 

فو هللا ما أعطاھم هللا شيئا ھو أحب  فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك و تعالى :و يدخلنا الجنة قال"... 

"َو ِزياَدة  قرأ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنىإليھم منه ثم 
88

پس حجاب  ؛و داخل بھشت می شويممضمون بيان آنکه، . 

) نظاره خدا(داوند تبارک و تعالی را نظاره می کنند و قسم به خدا ھيچ امری از اين پس خ ؛برداشته می شود

  .برای آنھا محبوب تر نخواھد بود

يعنی در آن روز ، َربِّھا ناِظَرةٌ   ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ إِلى: "سوره قيامت 23و  22ھمچنين، در تفسير آيات 

و : سيوطی آمده است "در المنثور"در  ؛"! نگرد گارش مىصورتھايى شاداب و مسرور است و به پرورد

أخرج ابن عساكر عن أبى موسى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل 

قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا و يبقى أھل التوحيد فيقال لھم ما تنظرون و قد ذھب الناس فيقولون ان لنا لربا 

بده في الدنيا لم نره قال و تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لھم و كيف تعرفونه و لم تروه قالوا انه كنا نع

...فيخرون له سجدا  فيكشف لھم الحجاب فينظرون إلى هللا تبارك و تعالى> شبيه له قال 
89
ه مضمون ب. انتھی 

پا شد ھر کسی که در دنيا چيزی را آمده است که وقتی روز قيامت بر ) ص(از حضرت رسول  فارسی،

به آنھا . کرد عکس و مثال او را در آخرت خواھد ديد، تنھا اھل توحيد بدون مثال باقی می مانند عبادت می
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گفته ميشود منتظر چه چيزی ھستيد آنان پاسخ می دھند ما خدايی را در دنيا عبادت می کرديم که ا>ن او را 

ازآنھا سؤال می . دھند بله آنھا جواب می. شود شما اگر او را ببينيد می شناسيد از آنھا پرسيده می. نمی بينيم

در اين . دھند چون او ھيچ شبيھی ندارد پاسخ می. شود چگونه او را می شناسيد در حالی که او را نديده ايد

فتاده او را کنند و پس از آن بر خاک ا شود و آنان خدا را نظاره می ھنگام پرده از روی خدا برداشته می

  انتھی. کنند سجده می

شود؛ منتظر چه   در روز قيامت به گروھى گفته مى: است روايت ذيل بيان شدهدر صحيح بخارى ھمچنين، 

منتظر پروردگارمان ھستيم، سپس خداوند با صورتى غير از آن : گويند ھستيد؟ مردم ھمه رفتند مى

تو پروردگار ما : من پروردگار شمايم، گويند: گويد ىآيد و م صورتى كه نخستين بار او را ديده بودند مى

90گويد و كسى با او جز انبيا سخن نمى... نيستى 
.  

  مقصود از ظھور و رؤيت خداوند با استناد به بيانات ائمه اطھار و آثار ديانت بھائی �

عبارتی، ه بر اين باورند که ظھور و رؤيت خداوند محال است؛ ب )ع(اھل بيت  ،ه از پيش ذکر شدچنانچ

ذات لقاء هللا بشارت داده اند، در عين حال عدم رؤيت  شماری به ظھور خداوند و ھمانطور که آيات الھی بی

   .خداوند در قرآن شريف و بيانات ائمه اطھار تصريح گرديده است

�xxiii تُْدِرُكهُ اyَْْبصارُ "  :می فرمايدقرآن شريف صراحتاً 
در و ؛ "بينند يعنی چشمھا او را نمى، )103/ انعام( 

ُ ھَُو اْلَمْستُوُر َعْن َدْرِك اyَْْبَصاِر : آمده است) ع(روايت ذيل از حضرت علی " التوحيد للصدوق"  َو هللاَّ

يعني و خدا ھمانست كه از دريافتن ديدھا مستور و از خيالھا و انديشھا  ، 91اْلَمْحُجوُب َعِن اyَْْوَھاِم َو اْلَخَطَرات

                                                             
xxiii
معنی آيه اين است که : نويسد در تفسير كشاف می � تُْدِرُكهُ اyَْْبصاُر َو ُھَو يُْدِرُك اyَْْبصار زمخشري در ذيل آيه 

کند؛ به خاطر اينکه خداوند اجل از اين است كه  بيند و درک نمی گيرد و خداوند را نمی ھا به خدا تعلق نمی چشم

بيند که در جھتی باشد و دارای شکلی و رنگی باشد و خداوند اجل  را می ھا چيزھايی قابل رؤيت باشد؛ چون چشم

 ).54، ص 2تفسير کشاف، ج (بيند  از اينھا است؛ ولی خداوند ھمه کس و ھمه چيز را می
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و در خواست رويت ذات حق را " رب ارنی"خداوند به حضرت موسی که تقاضای ھمچنين، . محجوب است

"لن ترانی"کرد، پاسخ 
xxiv

  . داد 

92َ� تَْستَلُِمهُ اْلَمَشاِعر: در نھج البAغه صراحتاً می فرمايند )ع( اميرالمؤمنين
حواس به کنه خداوند پی نمی ( 

93َمَشاِھُد َو َ� تََراهُ النََّواِظرُ َ� تُْدِرُكهُ الشََّواِھُد َو َ� تَْحِويِه الْ ؛ )برد
ھا او را  مشاعر او را درك نكنند و مكان( 

94َ� تُْدِرُكهُ اْلُعيُوُن بُِمَشاَھَدِة اْلِعيَانِ ؛ )در برنگيرند و ديدگان او را ننگرند
ھا ھرگز او را آشكار  ديده( 

95اْمتَنََع َعلَى َعْيِن اْلبَِصير؛ )بينند نمى
ْخَ_ُص لَهُ َو َكَماُل  ؛)ی چشم محال استديدن او با بيناي(  َكَماُل تَْوِحيِدِه اْ�ِ

فَاِت َعْنهُ ِلَشَھاَدِة ُكلِّ ِصفٍَة أَنََّھا َغْيُر الَْمْوُصوِف َو َشَھاَدِة ُكلِّ َمْوُصوفٍ  ْخَ_ِص لَهُ نَْفُي الصِّ فَِة  اْ�ِ أَنَّهُ َغْيُر الصِّ

َ ُسْبَحانَهُ فَقَدْ  أَهُ فَقَْد َجِھلَه فََمْن َوَصَف هللاَّ أَهُ َو َمْن َجزَّ  ... قََرنَهُ َو َمْن قََرنَهُ فَقَْد ثَنَّاهُ َو َمْن ثَنَّاهُ فَقَْد َجزَّ
96

کمال ( 

دھد كه غير از  مى گواھیتوحيد اخAص، و كمال اخAص، صفتھا را از خدا زدودن است، زيرا ھر صفتى 

كند  وصفرا  ونداز صفت است، پس كسى كه خدادھد كه غير  ، و ھر موصوفى گواھى مىاست موصوف

؛ و با طرح شدن دو خدا، اجزايى دوتايش دانسته، و آن كه برايش قرينی قرار داد، قرينی برای او دانسته

َدهُ َمْن َكيَّفَهُ َو َ� َحقِيقَتَهُ ؛ )براى او تصّور نموده؛ و با تّصور اجزا براى خدا، او را نشناخته است َما َوحَّ

... َمْن َمثَّلَهُ َو َ� إِيَّاهُ َعنَى َمْن َشبَّھَهُ َو َ� َصَمَدهُ َمْن أََشاَر إِلَْيِه َو تََوھََّمهُ  أََصابَ 
97
كسى كه كيفيّتى براى خدا ( 

كسى . قائل شد يگانگى او را انكار كرده، و آن كس كه ھمانندى براى او قرار داد به حقيقت خدا نرسيده است

آن كس كه به او اشاره كند يا در وھم آورد، خدا را . يه كرد به مقصد نرسيده استكه خدا را به چيزى تشب

 .)بى نياز ندانسته است

                                                             
xxiv
ظُْر إِلَيَْك قاَل َلْن أَنْ   لِميقاتِنا َو َكلََّمهُ َربُّهُ قاَل َربِّ أَِرني  َو لَمَّا جاَء ُموسى: سوره اعراف دارد 143اشاره به آيه  
! پروردگارا«: و ھنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد، و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد، يعنی َتراني

  »! ھرگز مرا نخواھى ديد«: گفت» !خودت را به من نشان ده، تا تو را ببينم

برگزيدگان قوم خود بود، در خواست ديدن ای از  از آن جا که حضرت موسی ھمراه با عده ،برخی بر اين عقيده اند
كه  خدا از طرف آنان مطرح گرديد؛ در نتيجه درخواست حضرت موسی بدين جھت بوده كه به قوم خود بفھماند

؛ و سؤال موسی لقومه"   :خواجه نصير الدين طوسی به اين مطلب اشاره می کندمحال است؛ چنانچه رؤيت خداوند 
 ).20، مقصد سوم، فصل دوم، مسأله كشف المراد" (بود به خاطر قومش در خواست موسی
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ابو قره محدث از من : " روايت شده استصفوان بن يحيى  ازابطال رؤيت، باب در اصول کافی، ھمچنين، 

به من اجازه داد، ابو قره ببرم، من از آن حضرت اجازه خواستم و ) ع(خواست كه او را خدمت امام رضا 

شرفياب شد و از آن حضرت سؤا>تى در حAل و حرام و سائر احكام كرد تا رشته سؤال را به توحيد كشيد 

به ما روايت رسيده است كه خدا شرف ديدار خود و ھمسخنى خود را ميان دو : و به آن حضرت عرض كرد

   ).ص(ديدار خود را به محمد داده و شرف ) ع(پيغمبر قسمت كرده و سخن را به موسى 

: � تُْدِرُكهُ اyَْْبصارُ  «: پس كى از طرف خدا به ھمه جن و انس تبليغ كرده است كه: فرمود) ع(مام رضا ا

؛ »)110/ طه(خدا در علم بشر گنجانيده نشود: � يُِحيطُوَن بِِه ِعْلماً  «؛ »)103/ انعام(ھا او را درك نكنند  ديده

  نيست؟) ص(آيا خود محمد . » )11/شوری(نيست به مانند او ھيچ چيز  :ءٌ  َشيْ  لَْيَس َكِمْثلِهِ  «

ممكن است مردى به ھمه خلق توجه كند و به آنھا خبر دھد كه از طرف خدا   چگونه: چرا، فرمود: گفت 

لم خود ھا او را درك نكنند؛ او را در ع ديده: گويد خواند و مى آمده و به دستور خدا آنھا را به سوى خدا مى

ام و او را در علم خود  نگنجانند؛ به مانند او چيزى نباشد؛ و سپس بگويد من خودم او را به چشم خود ديده

"ام و او به صورت آدمى است؟ شرم نمى كنيد؟ گنجانيده
98
.  

جسم  ،خداوند رؤيت رؤيت خداوند، از نظر عقلی نيز >زمه عدم امکاندر تأييد  ،گذشته از مطالب فوق

محدود بودن  و نھايتاً  خداوندو به طور کلی مادی بودن مرکب بودن  ،دارای اجزا بودن داشتن، تجھبودن، 

خدائی محدود و دارای جسم  ،اخد تصور ما از در اين صورت ؛می باشددر ظرف زمان و مکان  ذات الھی

xxvخواھد بود مخلوقی مثل خود مابوده و 
: شده است روايت) ع(از حضرت باقر " التوحيد للصدوق" در . 

                                                             
xxv  اى ابو حمزه، خدا به وصفى كه : روايت می کند که آن حضرت فرمود) ع(ابى حمزه از على بن الحسين

محدودى  وضع  چگونه به ، موجب محدوديت او باشد موصوف نشود، پروردگار ما از صفت داشتن برتر است

ترجمه کمره  –اصول کافی (ھا را درك كند و ھم او لطيف و خبير است  و ديدهتوصيف شود، آنكه حدى ندارد 

داراى حد شد در معرض فزونى و كاستى است و ) خدا(اگر : فرمود) ع(و امام صادق ). 291، صص 1ای، ج 

 ).305، صص 1ترجمه کمره ای، ج  –اصول کافی (ھر چه در معرض فزونى و كاستى است مخلوق است 
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َحاطَِة بَِكْيِفيَّ  ُ َمْعنَاهُ اْلَمْعبُوُد الَِّذي أَلِهَ اْلَخلُْق َعْن َدْرِك َماِھيَّتِِه َو اْ�ِ  تِهقَاَل اْلبَاقُِر ع هللاَّ
) ع(، يعنی حضرت باقر 99

، معنيش معبوديست كه خلق از دريافتن ماھيت او و احاطه نمودن بكيفيتش حيران و سرگر دان فرمود كه هللاَّ

  . اند شده

و في ك_م ا�مام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع : نيز از ھمان حضرت روايت می کندعAمه مجلسی و 

 حيث قال كلما ميزتموه بأوھامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم  إشارة إلى ھذا المعنى

...
100

ترين فکر مشخص  انتان درباره خداوند با دقيقآنکه، آنچه را که در اذھ) ع(مضمون بيان امام باقر . 

   .د شماست و مردود است به خود شمامی کنيد او مخلوق و مصنوعی مثل خو

ِ َ� يَِزيُد إِ�َّ : نيز شايان توجه می باشد) ع(روايت ذيل از امام صادق  َر فِي هللاَّ ِ فَإِنَّ التَّفَكُّ َر فِي هللاَّ إِيَّاُكْم َو التَّفَكُّ

َ َعزَّ َو َجلَّ � تُْدِرُكهُ اyَْْبصاُر َو َ� يُوَصُف بِِمْقَدار تَْيھاً  فرمود كه ) ع(حضرت صادق  يعنی، yِ101َنَّ هللاَّ

بپرھيزيد از انديشه كردن در خدا زيرا كه انديشه كردن در خدا چيزى را نيفزايد غير از سرگشتگى؛ 

        .يابد و نه بمقدار و اندازه وصف شودھا او را در بدرستى كه خداى عز و جل چنانست كه نه ديده

نفوس عاليه و افئده مجرده ھر قدر در سماء علم و عرفان طيران نمايند "  :آثار ديانت بھائی صريحباری، 

"تجاوز نتوانند نمود و ما خلق فی انفسھم بانفسھماز رتبه ممکن 
102

 .  

ر و رؤيت خداوند می باشد را انکار کرد، نه بنابراين، نه می توان آيات بيشمار قرآنی را که دال بر ظھو

. ديگر آيات قرآنی و بيانات ائمه اطھار را که صراحتاً رؤيت ذات خداوند را مستحيل و محال شمرده اند

 با استناد به ھدايات موجود در بيانات ائمهآنچه مسلّم است اينکه بايد وحدتی بين اين مطالب باشد؛ درنتيجه، 

که به آثار ديانت بابی و بھائی و با توجه به تأويل و تشريح آيات و متون کتب مقدسه در در اين راستا  اطھار

 .می شوندتفھيم و اختAفات ظاھری توجيه و ه، اين تناقضات تشگنازل  وحی الھی

ات خداوند مستحيل رؤيت ذ با عنايت به تفاسير فوق از ائمه طاھرين و با استناد به آثار ديانت بھائی،باری، 

مقدس از بروز و ظھور و صعود  ،غيب ھويه و ذات احديه:  "به فرموده حضرت بھاءهللا محال می باشد؛و 
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لم يزل در ذات . و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف ھر واصفی و ادراک ھر مدرکی

تُْدِرُكهُ اyَْْبصاُر َو �  .تور از ابصار و انظار خواھد بودخود غيب بوده و ھست و >يزال به کينونت خود مس

چه ميان او و ممکنات، نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و  ھَُو يُْدِرُك اyَْْبصاَر َو ھَُو اللَّطيُف اْلَخبير

امر او موجود  ع من فی السموات و ا>رض به کلمهبعد و جھت و اشاره به ھيچ وجه ممکن نه، زيرا که جمي

يت است از عدم و نيستی بحت بات به عرصه شھود و ھستی قدم شدند و به اراده او که نفس مش

"گذاشتند
103

 .  

از حضرت رسول ه، از عرفان ذات باری تعالی می باشد؛ چنانچآخرين حد عرفان اقرار به عجز بنابراين، 

"َما َعَرْفنَاَك َحقَّ َمْعِرفَتِك ُسْبحانَك : "ه استدآم در مناجاتی) ص(
104
.    

105و>ك             مكّرر گفت ربّى ما عرفناكشه دنيا و دين، سلطان ل
 

صادق نيايد >جل آنکه اين رتبه در غيب  صدق لقاء برای نفسی در اين مقام : "می فرمايند حضرت بھاءهللا

xxviالسبيل مسدود و الطلب مردود. ذات محقق است و احدی به آن فائز نشود
افئده مقربين به اين مقام . 

106طيران ننمايد
صاحبان عقول و افئده ارادهء معرفت پست ترين خلق او را علی ما ھو عليه  اگر جميع ... 

تا چه رسد به معرفت آن آفتاب عز حقيقت و آن ذات غيب  نمايند جميع خود را قاصر و عاجز مشاھده نمايند

صد  . عرفان عرفاء و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جميع به خلق او راجع بوده و خواھد بود. منيع >يدرک

منصعق و صد ھزار روح القدس در سماء قرب از اصغاء  "لن ترانی"زار موسی در طور طلب به ندای ھ

                                                             
xxvi  عيل طبرسی نوری آن را در جلد اول کتاب کفاية الموحدين نقل می باشد که سيد اسم )ع(علی بيان حضرت

السبيل مسدود و الطلب ... يصنع هللا يستدل عليه و بالعقول تعتقد معرفته و بالتفکر يثبت حجته : می نمايد

، )741، ص 2موس ايقان، ج نقل از قا( مردود، معروف بالد��ت مشھور بالبينات دليله آياته و وجوده اثباته

مسدود و طلب مردود است، زيرا به  راه... می باشد اثبات شدنی مستّدل و با تعقل و تفکر خداوند  :مضمون بيان

 .يات او و وجود او اثبات اوستآدليل او  ،استو به نشانه ھا و د>يل مشھور د>>ت معروف 
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xxviiمتعارجان سماء قرب عرفانش جز به سر منزل حيرت نرسيده اند ... مضطرب" لن تعرفنی"کلمه 
و  

"قاصدان حرم قرب و وصالش جز به وادی عجز و حسرت قدم نگذارده اند
107

  .  

ان هللا کmان مقدسmا عmن المجmئ و النmزول و ھmو الفmرد : " آمyده اسyت ثyار ديانyت بھyائی،، از آدر سورة الصyبر

الصmمد الmذی احmmاط علمmه کmل مmmن فmی السmmموات و ا�رض و لmن يmأتی بذاتmmه و لmن يعmرف بانيتmmه و لmن يmmدرک 

ست، او فرد است، صمد ا. بگو خدا برتر از آن است که فرود آيد يعنی. بصفاته و الذی يأتی ھو مظھر نفسه

بyه . بyه ذات خyود ھرگyز نخواھyد آمyد. علم او ھر آنچyه را کyه در آسyمان و زمyين جyای دارد، فyرا گرفتyه اسyت

108آنکه می آيد مظھر نفس اوست. وجود خود شناخته نخواھد شد و به صفات خود ادراک نخواھد گرديد
 .  

سyyدود بyyوده و طريyyق کyyّل سyyبيل کyyّل بyyه ذات قyyدم م: " مyyذکور اسyyت ی از آثyyار ديانyyت بھyyائیدر لyyوحھمچنyyين، 

از افyق احديyه را در بyين نyاس ) پيyامبران الھyی(و محض فضyل و عنايyت شyموس مشyرقه . مقطوع خواھد بود

مmن عmرفھم فقmد عmرف هللا و مmن سmمع . ظاھر فرموده و عرفان اين انفس مقدسه را عرفان خود قرار فرمyوده

"و من اعرض عنھم فقد اعرض عن هللاکلماتھم فقد سمع کلمات هللا و من اقّربھم فقد اقر با� 
109
.  

                                                             
xxvii دس ا>: " جوادی آملی می نويسدyور شناخت کامل ذات اقyھودی ميسyم شyا علyه بyولی و نyم حصyا علyه بyی نyھ

تفسyير موضyوعی، ج (انتھyی " انبيا و اوليا در ذات او سرگردان ھستند، چه رسد به شاگردان آنان... کسی نيست 

  ). 35و  33، صص 2

توحيyد ذاتyی بyه معنyای شyناخت خyود : " و عAمه طباطبايی نيز عدم امکان شناخت ذات الھی را تصريح مyی کنyد

ات امری محال است، زيرا معرفت نسبتی بين شناسنده و شناخته شده می باشد و در آن مقام ھمه نسبت ھا ساقط ذ

می گردد؛ در واقع ھر گونه شناختی که به او تعلق می گيرد به اسم او تعلق گرفته است نه به ذاتش، احدی بyه او 

  ).156و  35رسائل توحيدی، صص " (احاطه ندارد

َر َفھَُو ِبِخَ_ِفه : در بحار ا>نوار روايت شده است) ع(و از حضرت علی  لَْيَس بِإَِلٍه َمْن َعَرَف بَِنْفِسِه ... َما تُُصوِّ

لِيِل َعلَْي،  الُّ بِالدَّ خدا نيست آنچه با حقيقت ... يعنی آنچه از ذات الھی در تصور انسان بگنجد خAف اوست ھَُو الدَّ

خود با دليل و نشانه به سوی خويش راھنمايی و د>لت می کند  و تمام ذات خويش شناخته شود، خدا

  ).253، ص 4بحاراtنوار، ج (
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، از آنجyyا کyyه عرفyyان و شناسyyايی ذات الھyyی ممتنyyع و محyyال اسyyت، مقyyرر گرديyyده کyyه عرفyyان مظyyاھر در نتيجyه

اين پيyامبران آسyمانی در . عين عرفان هللا و لقای آن نفوس زکيه عين لقاءهللا باشد ،پيامبران الھی ،مقدسه الھيه

  . ده و آينه ھای صافی برای تجلی خداوند در عالم ناسوت می باشندعالم خلق، قائم مقام حق بو

حقيقت الوھيت به تصور در نمی آيد، لھذا رحمت کليه الھيyه مظyاھر مقدسyه : " می فرمايند حضرت عبدالبھاء

را مبعوث فرمايد و تجليات نامتناھيه بر آن مظاھر الھيه اشyراق مyی نمايyد و آنھyا را واسyطه فyيض ) پيامبران(

اين مظاھر مقدسه که انبياء ھستند مانند مرآتند و حقيقت الوھيت مانند آفتyاب کyه در اشyد اشyراق بyر . ی نمايدم

"آنھا می تابد
110

 .  

  :مو>نا در دفتر سوم می سرايد

xxviiiسرنگون کرده ست ای بد گمرھان    صد ھزاران شھر  را  خشم  شھان 
  

  در  طوافآفتابی   چون  خراسی      کوه بر خود می شکافد صد شکاف

111خشم  دل ھا  کرد  عالم ھا  خراب    خشم مردان، خشک گرداند سحاب
  

                                                             
xxviii خشم شھان اشاره به انبياء و اولياء می : در شرح مثنوی معنوی کريم زمانی در شرح اين ابيات آمده است

می پردازد و می  باشد و مولوی در اين اشعار به توصيف نواب و خلفای حضرت حق يعنی انبياء و اولياء

صدھا ھزار شھر را ويران و واژگون کرده ) انبياء و اولياء(ای گمراھان بد سگال، خشم آن شاھان ": فرمايد

چه يعنی ،  َو َكْم ِمْن قَْرَيٍة أَْھَلْكناھا فَجاَءھا بَْأُسنا بَياتاً أَْو ُھْم قاِئلُون: سوره اعراف 4اشاره است به آيه {است 

کيفر ما ايشان را فروگرفت در حالی که در خواب شبانه و يا خواب نيمروز ! كرديم رانوي کهبسيار شھرھا 

. کوه از تجلی شکوه و عظمت شاھان و>يت و نبوت بر خود می شکافد و صد شکاف بر می دارد .}غنوده بودند

بزرگی،  يعنی خAصه متAشی می شود زيرا تاب جAلت آنان را ندارد و آفتاب جھانتاب با ھمه عظمت و

انسان کامل نقطه پرگار ( پيرامون آن شاھان حقيقی که مرکز دايره وجودند مانند آسياب می گردد و می چرخد 

 ).713شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص )" (وجود است و عالم بر مدار او داير است
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مبحث رؤيyت خداونyد، مطyابق بyا اسyتنادات فyوق و اصyول اعتقyادات بھائيyان، در حyديثی از امyام رضyا باری، 

xxix )ع(
 "البرھyان فyي تفسyير القyرآن" در کتyاب  سيد ھاشم بحرانyىکه  به نحو قاطع و روشنی تبيين گرديده،  

   :آن را روايت نموده است

حدثنا علي بن إبراھيم بن ھاشyم، عyن أبيyه إبyراھيم بyن ھاشyم، : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الھمداني، قال: قال

يyا بyن رسyول هللا، مyا تقyول فyي ): عليھمyا السAyم(قلyت لعلyي بyن موسyى : عن عبد السAم بن صالح الھروي قال

): عليyه السAyم(؟ فقyال »المyؤمنين يyزورون ربھyم فyي منyازلھم فyي الجنyةإن «: الحديث الذي يرويه أھل الحديث

على جميع خلقyه مyن النبيyين و المAئكyة، و جعyل ) صلى هللا عليه و آله(يا أبا الصلت، إن هللا تعالى فضل نبيه «

ُسmوَل فَقmَْد َمmْن يُِطm: طاعته طاعته، و مبايعته مبايعته، و زيارته في الدنيا و ا�خرة زيارته، فقال عز و جyل ِع الرَّ

 َ ِ فmَْوَق أَْيmِديِھْم : ، و قال)80/نساء(أَطاَع هللاَّ َ يmَُد هللاَّ ، و قyال النبyي )10/فyتح(إِنَّ الَِّذيَن يُبايِعُونََك إِنَّمmا يُبmايِعُوَن هللاَّ

ى هللا عليyه و صyل(و درجyة النبyي . من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار هللا تعالى): صلى هللا عليه و آله(

  .»في الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار هللا تبارك و تعالى) آله

يا بن رسول هللا، فما معنى الخبر الyذي رووه أن ثyواب > إلyه إ> هللا النظyر إلyى وجyه هللا تعyالى؟ : فقلت له: قال 

و لكن وجه هللا تعالى أنبياؤه هللا تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، يا أبا الصلت، من وصف «): عليه السAم(فقال 

، ھم الذين بھم يتوجه إلى هللا عز و جل و إلى دينyه و معرفتyه، و قyد قyال )صلوات هللا عليھم(و رسله و حججه 

ْكmرامِ   ُكلُّ َمْن َعلَْيھا فاٍن َو يَْبقى: هللا تعالى : ، و قyال عyز و جyل)27 - 26/ لyرحمنا( َوْجmهُ َربmَِّك ُذو اْلَجm_ِل َو اْ�ِ

                                                             
xxix  می، عقلی و فلسفی پر ر) ع(>زم به ذکر است که در عصر امام رضاAونق بود و سؤا>ت زيادی مسائل ک

در اين خصوص مطرح می شد؛ آن دوران اوج منازعات کAمی بوده و منازعات معتزله و اشاعره و فرقه ھای 

خAصه کAم آنکه، آن حضرت از انديشه ھای اسAمی دفاع کرده و با انديشه ھای . ديگر اسAمی رواج داشت

از مباحث جدی و جنجال برانگيز فرق مختلف بود که از  انحرافی به شدت برخورد می کرد؛ رؤيت خداوند نيز

 .آن حضرت بياناتی در اين خصوص، جھت رفع شبھات و ھدايت مؤمنين، روايت شده است
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فyyي ) علyyيھم السAyyم(، فyyالنظر إلyyى أنبيyyاء هللا تعyyالى و رسyyله و حججyyه )88/قصyyص(ٍء ھاِلmmٌك إِ�َّ َوْجَھmmهُ  ُكmmلُّ َشmmيْ 

»...درجاتھم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة، 
112
.   

گفت كyه حyديث كyرد مyا را  »ره«حديث كرد ما را احمد بن زياد بن جعفر ھمدانى فارسی، ه مضمون حديث ب

yت بyه گفyروى كyالح ھyن صyم بAyد السyم از عبyن ھاشyراھيم بyدرش ابyراھيم از پyن ه على بن ابyى بyرت علyحض

حyyديثى كyه اھyل حyyديث آن را نظyyر شyما در خصyوص عyyرض كyردم كyه يyyا ابyن رسyول هللاَّ ) ع(موسyى الرضyا 

  چيست؟ " کنند ا زيارت میر ی خودخدا منزل ھايشاندر  بھشتمؤمنان در " روايت می كنند كه 

، خyداى تبyارك و ، به جھت فضyيلتی کyه پيyامبر بyر جميyع خلyق داردابو الصلتای : فرمود) ع(حضرت رضا 

طاعت او را اطاعت خود و متابعت او را متابعت خyود و زيyارت او را در دنيyا و آخyرت زيyارت خyود  تعالى

 ا تو بيعت می کنند جز اين نيسyت کyه بyا خyدا بيعyت مyیبه درستی که آنان که ب :لذا در قرآن فرموده قرار داد،

مmرا در ايmن دنيmا يmا بعmد از مmرگم  که ھر کهفرمود ) ص(خود پيغمبر و  ،دست خدا با>ی دست آنھاست کنند،

. و درجه پيغمبر در بھشت با>ترين درجyات اسyت ا زيارت کرده استی تعالی رخدابه حقيقت که زيارت کند 

و از منزل خود بyه سyوی درجyه آن حضyرت رود، بyه حقيقyت خyدای را زيارت کند پس ھر کس در بھشت او 

  . را زيارت کرده است تبارک و تعالی

ای پسyر رسyول خyدا معنyی ايyن حyديث کyه روايyت  آن حضyرت عyرض کyردم کyهبyه کyه گويyد  مyیابو الصلت 

ابو الصyلت ای  :فرمود) ع(است چيست؟ حضرت رضا  وجه پروردگارنظر به  � هللا ا� هللاميکنند که ثواب 

لmيكن وجmه خmدا پيغمبmران و رسmو�ن و حجتھmاى او . وصف کنyد کyافر اسyت به وجه و رويیھر کس خدا را 

خواھد خداوند فرموده ھمه چيز فانی  .شوند و معرفت او می آنانند که واسطه توجه به خدا و دين او. ھستند

و رسyو>ن و حجتھyای خyدا در کyردن بyه پيyامبران  ظyرنپyس  ... مyی مانyدبyاقی  پروردگyار تyوو تنھyا وجyه  شد

 .مؤمنانعظيمی است از برای ثواب  جايگاھشان در روز قيامت
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خداونyد دارای اوليyا و خلفyايی اسyت کyه صyفات آنھyا را بyه  ،)ع(از امام رضyا  مذکورامعان نظر به حديث  با 

xxxوجyه خyود ناميyده اسyت و نظر بyه وجyه آنھyا را نظyر بyه جھت عزت و شرف آنھا، صفات خود خوانده
در . 

مبر الھyی در روی زمyين و پياحجت و مظھر امر و ظھور بشارتی به نتيجه، تأويل آمدن و رؤيت پروردگار، 

؛ بر ھمين اساس، ائمه اطھار آيات قرآن مجيyد را کyه در مyورد آمyدن خداونyد، روشyن شyدن رؤيت او می باشد

بنyابراين، ايyن روايyات بyا . را به ظھور قائم تفسير نمyوده انyدزمين به نور خداوند، نگاه کردن به خدا می باشد 

وحyدت نظyر را نشyان مyی دھyد کyه بyه برخyی از ايyن روايyات  ھماھنگ و منطبق بyوده و) ع(تفسير امام رضا 

   .می شوداشاره 

عن الصادق عليه  و القّمي: آمده است "تفسير صافی" در َو أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا  در تفسير آيهباری، 

قيل فإذا خرج يكون ما ذا قال اذاً يستغني الناس عن ضوء رّب اyرض امام اyرض  السAم في ھذه ا�ية قال

إذا قام قائمنا  و في ارشاد المفيد عنه عليه السAم قال. ون بنور اِ�مام عليه السAمئالّشمس و نور القمر و يجتز

                                                             
xxx
 َغْيرِ  ِمنْ  ِمْنهُ  اْبِتَداءً  َيقُولُ  فَأَْنَشأَ  ع َجْعفَرٍ  أَبِي ِعْندَ  ُكْنتُ  قَالَ  َسِعيدٍ  ْبنِ  أَْسَودَ  َعنْ "  :آمده است" الکافی"در کتاب  

ةُ  نَْحنُ  أَْسأََلهُ  أَنْ  ِ  ُحجَّ ِ  بَابُ  نَْحنُ  وَ  هللاَّ ِ  ِلَسانُ  نَْحنُ  وَ  هللاَّ ِ  َوْجهُ  نَْحنُ  وَ  هللاَّ ِ  َعْينُ  نَْحنُ  وَ  هللاَّ  ُوَ�ةُ  نَْحنُ  وَ  َخْلِقهِ  فِي هللاَّ

ِ  أَْمرِ   كرد سخن آغاز كنم پرسشى آنكه بى بودم، )ع( صادق امام نزد من: گويد سعيد بن ، يعنی اسودِعبَاِدهِ  فِي هللاَّ

 ميان در ھستيم هللا عين ما ھستيم، هللا وجه ما ھستيم، هللا لسان ما ھستيم، هللا باب ما خدائيم، حجت ما: فرمود و

  ). 145، ص 1الکافی، ج ( بندگانش  ميان در خدا امر واليان مائيم و خلقش

إِنَّ أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ع : نقل می کند) ع(ل را از حضرت امير حديث ذي "التوحيد"شيخ صدوق در کتاب ھمچنين، 

 ِ ِ َو َجْنُب هللاَّ ِ النَّاِطُق َو َعْيُن هللاَّ ِ اْلَواِعي َو ِلَساُن هللاَّ ِ َو أَنَا قَْلُب هللاَّ  المؤمنين ، يعنی امير  َو أَنَا َيُد هللاَّ قَاَل أَنَا ِعْلُم هللاَّ

 و خدا گوياى زبان و است نگاھدارنده و حافظ كه خدا دل يعنى خدا واعى قلب منم و خدا علم منم فرمود) ع(

  ). 164التوحيد للصدوق، ص ( خدا  دست منم و خدا جنب و خدا چشم

، نحن اسرارهللا المودعة فی ھياکل البشرية: آمده است) ع(و در کلمات مکنونه فيض کاشانی از حضرت علی 

کلمات مکنونه من علوم اھل ( که در ھياکل بشری به وديعه گذاشته شده است  يعنی ما اسرار الھی می باشيم

 ).124الحکمة و المعرفة ،ص 
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113ھاأَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّ 
َو  مضمون بفارسی، در تفسير قمی از امام صادق آمده است که معنی آيه. 

 امامزيرا . مقصود قيام قائم است) نور پروردگار روشن خواھد شد زمين به( أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا 

  . کند که زمين را روشن می زمين ھمان پروردگار زمين است

و في ارشاد المفيد عنه عليه الس_م قال إذا  :آمده است) ع(از حضرت صادق  "ارشاد المفيد" و ھمچنين در 

قام قائمنا أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا و استغنى العباد عن ضوء الشمس و نور القمر و ذھبت الظلمة َو ُوِضَع 

َھداء اْلِكتاُب للحساب َو ِجي قيام کند، زمين به نور خداوند روشن خواھد ، يعنی وقتی قائم 114َء ِبالنَِّبيِّيَن َو الشُّ

رود و قائم کتاب را برای  شد و مردم از نور خورشيد و نور ماه بی نياز می شوند و ظلمت از بين می

  .کند و پيامبران و گواھان را حاضر می سازد حساب وضع می

به نور ) در آن روز(يعنی و زمين، )69/زمر(َو أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُوِر َربِّھا "  و ايضا در تفسير آيه

"ا�رشاد في معرفة حجج هللا على العباد"کتاب ، در "شود  پروردگارش روشن مى
115

و ھمچنين شيخ مفيد  

"إعAم الورى بأعAم الھدى"در 
116

إِنَّ قَائَِمنَا : ... فضل بن عمر از حضرت صادق آمدهاز مشيخ طبرسی،  

    . شود يعنی وقتی قائم قيام کند زمين بنور پروردگارش روشن می  انتھی. ِر َربِّھاإَِذا قَاَم أَْشَرقَِت اyَْْرُض ِبنُو

ُ در تفسير آيه  "أنوار العرفان في تفسير القرآن"ھمچنين، در کتاب  َو جاَء  و آيهھَْل يَْنظُُروَن إِ�َّ أَْن يَْأِتيَھُُم هللاَّ

روايت ائمه طاھرين بسه  طبقدارد که اين آيه  خبر داده، بيان می که از آمدن خداوند َربَُّك َو اْلَملَُك َصفًّا َصفًّا

"روز رستاخيز، روز رجعت، روز ظھور امام دوازدھم عليه الّس_م: روز تفسير گرديده
117

 .  

يَْأتَِي بَْعُض آياِت  ھَْل يَْنظُُروَن إِ�َّ أَْن تَأِْتيَھُُم اْلَم_ئَِكةُ أَْو يَْأتَِي َربَُّك أَوْ : " سوره انعام 158در تفسير آيه و 

xxxiَربِّكَ 
به سوى آنھا ) خودش(آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان آيند، يا خداونديعنی   ،...  

                                                             
xxxi  می آيندآسمانی  انو پيامبر الھیھر امر امظ از طريق تنھاخداوند و آيات >زم به ذکر است که امر. 
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و في ا�كمال عنه عليه السAم في : آمده است "تفسير صافی" ، در ! "بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت؟

                .، يعنی اين آيه به خروج قائم منتظر تفسير شده است118خروج القائم المنتظرھذه ا�ية يعني 

که مقصود از نزول پروردگار در ، آمده است "تفسير صافی" سوره بقره در  210و ھمچنين، در تفسير آيه 

ُ في" سايه ای از ابر  عليه ) الباقر(  شي عنهو العيا: نزول قائم در پشت کوفه است" ُظلٍَل ِمَن اْلغَمامِ   يَْأِتيَھُُم هللاَّ

119ظھر الكوفةبحين ينزل في قباب من نور قال انه نازل ... قال کأنی بقائم اھل بيتی السAم 
    انتھی. 

با عنايت به اين حقائق می باشد که در احاديث مذکور گرديده که ھمانطور که شما با چشمانتان به ماه در 

لذا با توجه به تفاسير فوق . به خداوند نگاه خواھيد کرد شب چھارده می نگريد در روز قيامت نيز ھمانگونه

  .الھی می باشد تأويل رب در اينجا، مظھر رب و پيامبر

َربِّھا ناِظَرةٌ ھذا من   يقولون مضيئة مسفرة مشرقة إِلى: شوکانی آمده است "فتح القدير" تفسير باری، در  

ظر إليه، ھكذا قال جمھور أھل العلم، و المراد به ما تن: إلى خالقھا و مالك أمرھا ناِظَرةٌ أي: النظر، أي

120تواترت به اyحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربھم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر
 .

َو بََدا لَُكُم : فرمايند میتشبيه مشابھی در خطبه ای پيرامون ظھور قائم ) ع(جالب توجه آنکه حضرت علی 

يعنی و ستاره شما از جانب مشرق  ،121ِء َشْھِرِه َو َكلَْيلٍَة تَم َو أَْشَرَق لَُكْم قََمُرُكْم َكِملْ  ِمْن ِقبَِل اْلَمْشِرقالنَّْجُم 

  .طلوع فرمايد و ماه شما کامA مانند شب بدر مشرق شود

نمی باشد؛ که صحبت از نشستن با پروردگار می شود، منظور چيزی جز نشستن با پيامبر الھی  وقتی و يا

به اين ، )"55/قمر(َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍك ُمْقتَِدٍر   في"  طبری، در تفسير آيه "جامع البيان"چنانکه، در 

عند ذي : يقولِعْنَد َمليٍك ُمْقتَِدٍر في مجلس حق > لغو فيه و > تأثيم : يقولَمْقَعِد ِصْدٍق   في :مطلب اشاره ميکند

122و ھو هللا ذو القوة المتين، تبارك و تعالى ملك مقتدر على ما يشاء،
در مجلس حقی که  مضمون بيان آنکه،. 

   .در آن گناه و امور بيھوده يافت نمی شود در نزد پادشاه مقتدر که او خداوند صاحب توانايی عظيم است
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ه چyyون ابyyواب عرفyyان ذات ازل بyyر وجyy : "حضyyرت بھyyاء هللا در کتyyاب مسyyتطاب ايقyyان مyyی فرماينyyدبyyاری، 

" وسyعت رحمتyی کyل شyیء"و " سyبقت رحمتyه کyل شyیء" ود شد لھذا به اقتضای رحمت واسعهممکنات مسد

جواھر قدس نورانی را از عوالم روحانی به ھياکل عز انسyانی در ميyان خلyق ظyاھر فرمyود تyا حکايyت نماينyد 

بتمyامھم از آن شyمس ) انیپيyامبران آسyم( و اين مرايای قدسيه و مطyالع ھويyه . از آن ذات ازليه و ساذج قدميه

"وجود و جوھر مقصود حکايت می نمايند
123

 .  

در جميyع کتyب الھyی وعyده : " ھمچنين، آن حضرت در لوح خطاب به شيخ محمyد تقyی اصyفھانی مyی فرماينyد

لقاء صyريح بyوده و ھسyت و مقصyود از ايyن لقyاء، لقyاء مشyرق آيyات و مطلyع بينyات و مظھyر اسyماء حسyنی و 

پyس مقصyود از لقyاء، . حق بذاته و بنفسه غيyب منيyع >يyدرک بyوده. ق جل جAله استمصدر صفات عليای ح

چyه اگyر از بyرای . مابين عباد و از برای او ھم شبه و مثلی نبyوده و نيسyت لقاء نفسی است که قائم مقام اوست

اری در مقامyات بy. کيف يثبت تقديس ذاته و تنزيه کينونته عن ا�شياء و ا�مثالاو شبه و مثلی مشاھده شود 

"لقاء و تجلی در کتاب ايقان نازل شده آنچه که منصفين را کفايت نمايد
124
.  

xxxiiچون   نمی بينند   رويم   مؤمنان  در تعجب مانده  پيغمبر  از  آن 
  

  شرق رده است بر خورشيدِ ق بُ بَ که سَ   وم خلق؟بينند نور رُ  نمیچون 

  )جAل الدين محمد مولوی(

                                                             
xxxii  به حديثی است که از حضرت  ، می باشد اشاره3475 – 3474اين شعر مو>نا که از دفتر چھارم، ابيات

بحار (، يعنی ھر که مرا ببيند براستی که خدا را ديده است من رآني فقد رأى الحق: آمده است) ص(رسول 

در آثار ديانت بھائی نيز در زيارتنامه مظھر امر ). 235، ص 58 اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار، ج 

؛ مضمون "باّن من عرفک فقد عرف هللا و من فاز بلقائک فقد فاز بلقاءهللاشھد ": الھی بيان مشابھی آمده است

شھادت می دھم که ھر که تو را شناخت خدا را شناخته است و ھر که به ديدار تو فائز شد به ديدار خدا راه : بيان

 ).94ادعيه محبوب، ص ( يافته است 
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، در حديثی از حضرت "ترجمه كتاب السماء و العالم بحار -آسمان و جھان"جالب توجه آنکه، در کتاب 

اشاره می شود، که تلويحا اشاره به آن دارد که کسی  "بھاء"، در توصيف بادی در بھشت به )ص(رسول 

است  يك باد كه از نور آفريده است و زندگى و لذتھا بر آن نوشته: " که بخواھد خدا را ببيند بايد بھاء را ببيند

نام دارد و چون مردم بھشت شوق زيارت پروردگار خود كنند بوزد از گرما و سرما نيست، از نور  بھاءو 

..."گردند، نورى بنورشان فزايد   ھاشان و خّرم شوند و دل خوش عرش است بدمد در چھره
125

 . 

از حق در عالم جلوه  حتی در روايات اشاراتی به چشم می خورد مبنی بر اين که، اولين کمال و زيبايی که

توأم است و ھنگامی که عرفا به مقام وصال می رسند بھاء ذات خدا را مشاھده  "بھاء"می نمايد با صفت 

كما كان : " آمده است) ص(روايت ذيل از حضرت رسول اکرم " تفسير روح البيان"می کنند؛ چنانچه در 

فلما رجعوا من ) أبيت عند ربى يطعمنى و يسقينى(ل حال النبي صلى ّهللا عليه و سلم كان يواصل اtيام و يقو

عندية الحق الى عندية نفوسھم قالوا فَاْبَعثُوا إلخ ففى طلبھم ازكى طعاما اشارة الى ان ارباب الوصول و 

و ذاقوا طعم الوصال و جدوا حAوة ا>نس و مAطفات  الجمال و البھاءاصحاب المشاھدة لما شاھدوا ذلك 

الى عالم النفوس تطالبھم اtرواح و القلوب باغذيتھم الروحانية فيتعللون بمشاھدة كل جميل  الحبيب فاذا رجعو

و يتوصلون بلطافة ا>طعمة الى تلك المAطفات كما قالوا  كل بھاء من بھاء ّهللا >ن كل جمال من جمال ّهللا و 

" فَْليَْأتُِكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ َو ْليَتَلَطَّف
126

 .  

و لن يجد إلى ذلك سبي_ إّ� من قد عفى : " آمده است" ترجمه عبد الرزاق گيAنى -ريعةمصباح الش"و در 

برد به  راه نمى: يعنى. هللاَّ تعالى عنه، و غفر له ما تقّدم من ذنبه و ما تاّخر، و زيّنه و البسه من نور بھائه

مرزيده گناھان باشد، چه شود مگر كسى كه آ اين صفت كمال، كه عفو است و مالك اين دّر گرانبھا نمى

و جناب عّزت او را به صفات ستوده و اطوار محموده، مزيّن و محلّى كرده . گناھان پيش و چه گناھان عقب

"و عّزت الھى، متلبّس باشد نور بھاءباشد و به 
127
.  
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 خداوندظھور اسم اعظم  �

 ھر امر الھیاحق و مظ رؤيت تجلياتظھور و چنانچه از پيش ذکر شد، مقصود از ظھور و رؤيت خداوند، 

و قائم مقام حق کاملترين صنع باری تعالی، انسان کامل، اعلی مراتب وجود و است که  و پيامبران آسمانی

نفس هللا بين عباده و ) پيامبران الھی(ايشانند ... : " به استناد آثار ديانت بھائی. دندر عالم امکان می باش

رفھم فقد عرف هللا و من اقّر بھم فقد اقّر با� و من اعترف فی من ع. مظھره فی خلقه و آيته بين بريّته

"حقّھم فقد اعترف بآيات هللا المھيمن القيّوم
128
.  

، مذکور در کتب مقدسه يوم هللاظھور تجلی و رؤيت خداوند و راجع به و صريحه بشارات عديده ليکن، 

اسم اعظم ی الھی و کلمظھر ور ظھدال بر می رساند،  ظھور حضرت بھاءهللا راکه کل عظمت  آسمانی

به عبارتی، اسم . می باشدو تجليات آن غيب اقدس امنع باری تعالی ظھور  که با>ترين جلوه خداوند بوده

و اشرف موجودات و جامع ترين، برترين و مقدس ترين اسم از  ظھور کلی الھی و موعود جميع امماعظم 

و  می باشد ار روحانی و اسماء ربانی و رموز آسمانیاسماء الھی است که جامع ھمه حقائق الھی و اسر

  . حقايق اسماء مقدس الھی را در بر دارد جميع کما>ت و

می و قائم مقام حق آنکه، حضرت بھاءهللا مطلع اسماء حسنی و صفات عليا و مظھر ذات خدا  خAصه کAم

، در اين دور اعظم، ظھور بيان ديگربه  .استو ظھور مبارک آن حضرت تحقق اسم اعظم الھی ، دنباش

  .می باشد اعلی مرتبه کمال در بوده ودرجات  اسماء و صفات الھی به اشد مراتب و اکمل

اسم اعظم، نام حضرت : " ، از حضرت شوقی ربانی، ولی امر ديانت بھائی، در توقيعی آمده استچنانچه

؛ به بيان اسامی خداوند ظاھر شده اند اسم اعظم به اين معناست که حضرت بھاءهللا با اعظم... بھاءهللا است

"ديگر ايشان اعظم ظھور الھی می باشند
129

 .  
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قد جعلناک مطلع کّل اسم من اسماء : " ... قلم اعلی در توصيف مقام حضرت بھاءهللا می فرمايدھمچنين، 

ثم بعثناک  .الحسنی و مظھر کّل صفة من صفاتنا العليا و منبع کّل ذکر من اذکارنا لمن فی �رض و الّسماء

علی صورتی بين الّسموات و ا�رض و جعلناک آية عّزی لمن فی جبروت ا�مر و الخلق ليھتديّن بک 

"عبادی و يکونّن من المھتدين
تو را مطلع ھمه اسماء حسنی و مظھر ھمه صفات عليای : ، مضمون بيان130

م و به صورت خود در جھان خود ساختيم و منبع ھر ذکری از اذکار خود برای اھل زمين و آسمان فرمودي

  . بندگان من با تو ھدايت يابند پديد آورديم و نشانه عّزت خود در عالم امر و خلق نموديم تا

و ان بھاء من يظھره هللا فوق کل بھاء و ان ج_له فوق کل : " می فرمايند در شأن مقام بھاء و حضرت باب

مضمون بيان . و ان اسمائه فوق کل اسماء... نور و ان نوره فوق کل... و ان جماله فوق کل جمال . ج_ل

مافوق ھر جAل و عظمت او با>تر از ھمه ) حضرت بھاءهللا(به درستی که جAل من يظھره هللا : مبارک

و اسمش اعظم از کل ... و نورش پرفروغ تر از ھر روشنائی... عظمت ھا و جمال او فوق ھمه جمالھا

"اسماء است
131

 .  

بزرگترين اسماء خدای : " ... است آمده" معارف قرآن در الميزان"کتاب م اعظم در توضيح اسدر باری، 

تعالی به تنھائی تمامی حقايق اسماء را شامل است و حقايق مختلف ھمگی در تحت آن قرار دارند و آن 

آثار  بنابراين اسم اعظم آن اسمی خواھد بود که تمامی... اسمی است که غالبا آن را اسم اعظم می ناميم 

"و ھر امری در برابرش خاضع گردد منتھی به آن شود
132
.   

بی شک بايد که معنای اسم اعظم به طور اجمال : " آمده است "مظاھر ا>لھيه"مAصدرا در کتاب از و 

مشتمل بر جميع معانی اسماء الھی باشد ھم چنان که مظھر اسم اعظم بايد حقيقتی باشد که مجموع حقايق 

"ظاھرند را در بر گيردممکنات که ھمان م
133
.  
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xxxiiiدر آثار اسAمی شواھدی دال بر آن است که اسم اعظم الھی در بسم هللا الرحمن الرحيم نھفته است
؛ 

روايت شده است  -صلّى هللاَّ عليه و آله و سلّم -از حضرت رسول  "آيين بندگى و نيايش" در کتاب چنانچه، 

ِ اقرب الى ا�سم ا�عظم من سواد العين الى بياضھا بسم هللاَّ الّرحمن الّرحيم: " كه فرموده اند ، يعنى ِبْسِم هللاَّ

ِحيِم، نزديكتر است به اسم اعظم از سياھى چشم به سفيدى آن ْحمِن الرَّ "الرَّ
134

 .  

روايت ذيل از امام ھشتم علّى بن  "ترجمه غفارى و مستفيد -عيون أخبار الرضا ع "ھمچنين، در کتاب 

ِحيمِ «ھمانا : "آمده استموسى عليھما الّسAم  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ نزديكتر است به اسم اعظم خداوند از » ِبْسِم هللاَّ

"سياھى ديده به سپيدى آن
135
.  

امام خمينی در اشارات تفسيری درباره سوره حمد  بسم هللا است؛ چنانچه" ب" بسم هللا در سّر اھميت و  اما

؛ صلوات هللا و س_مه  عن اميرالمؤمنين وسيد الموحدين و لھذا روى: " کند از اميرالمؤمنين روايت می

الفاتحة ، و كل ما فى الفاتحة فى بسم هللا الرحمن الرحيم ، و كل ما فيه فى  ان كل ما فى القرآن فى: عليه

از اميرمؤمنان و سيد موحدان ، صلوات هللا يعنی كل ما فى الباء فى النقطة ، و انا نقطة تحت الباء،  الباء، و

xxxivھر آن چه در قرآن است در سوره فاتحه: سAمه عليه، روايت شده است  و
ھست ؛ و ھرچه در آن  

بالباء : و ورد... ھستم )) با((است در نقطه ھست و من نقطه زير )) با((و آنچه در )) با((است در 

نقطه  د آمده و عابد باپدي)) با(( يعنی و آمده است كه وجود باالمعبود،  ظھرالوجود و بالنقطة تميز العابد عن

"جدا شد از معبود)) با(( زير
136

 .  

                                                             
xxxiii ترجمه  -احتجاجات؛ 491ترجمه طبسى، ص  - واتمھج الدع: ا در اين منابع نيز می توان يافتاين مطلب ر

 .642اى، ص  كمره ترجمه -صدوق شيخ امالى؛ 383، ص جلد چھارم بحار ا>نوار

xxxiv
اسم أعظم خداوند در فاتحة الكتاب  :علّى بن ابى حمزه بطائنى روايت كند كه امام صادق عليه الّسAم فرمود 

 .)233، ص ترجمه غفارى - ثواب ا>عمال( مندرج است
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منقولست که )) ع(حضرت امير المؤمنين (از آن حضرت : " ھمچنين، در تفسير فاتحة الکتاب آمده است

آنچه در جميع کتب الھی است در قرآن است و آنچه در ھمه سور فرقانی منطويست در بسمله محتويست و 

الرحيم مندرجست  باء بسم هللا بر آن مشتمل است و آنچه که در باء بسم ثابت است آنچه در بسم هللا الرحمن 

..."نقطه با بر آن دالّست و منم آن نقطه يی که در تحت باء بسم هللا است
137
.  

در تأييد اھميت باء بسم هللا، محمد خواجوی در مقدمه کتاب  توحيد مکاشفان حديث ذيل را از حضرت محمد 

"ظھر الموجودات من باء بسم هللا الرحمن الرحيم: " دکن روايت می) ص(
138
ابن عربی در کتاب و  .

"بالباء ظھر الوجود"  :نويسد می فتوحات مکيه
139
.  

ئی شyيخ احمyد احسyا" رسyائل"، با اسyتناد بyه کتyاب "هللا الّرحمن الّرحيم بسمتفسير " در مقاله دکتر نادر سعيدی 

ند که اسم اعظم خدا اشرف موجودات است و اّولين مخلوق اسyت ک شيخ احمد استد>ل مي" : چنين می نويسد

اين مطلب اشyاره بyه عyالم تکyوين و مراتyب وجyود و . و لذا مبنا و علّت ھمٔه مخلوقات و موجودات ديگر است

مطyابق کتyاب تکyوين و ھسyتى اسyت در ) قرآن کyريم(کند که چون کتاب تدوين  اّما آنگاه بيان مي. خلقت است

ر که اسم اعظم اّولين اسم و علّت ھمٔه اسماء است در نتيجه بايد کyه اسyم اعظyم نيyز در سyرآغاز نتيجه ھمانطو

هللا الّرحمن الّرحيم رمز اسم اعظم است ولی به معناى اخyّص   از اينجا واضح ميشود که بسم. قرآن قرار گيرد

ايyد در اّول ھمyٔه حyروف و است که اسم اعظyم اسyت زيyرا کyه بنyا بyه قاعyدٔه شyيخ احمyد اسyم اعظyم ب باءحرف 

"کلمات ظاھر شود و آنھم چيزى جز باء نيست و باء ھم بھاءهللا است
140
.  

خAصه کAم آنکه، اسم اعظم الھی در بسم هللا الرحمن الرحيم نھفتyه اسyت و بyا توجyه بyه آنکyه ھyر چyه کyه در 

ترتيب اسم اعظم خyدا بايyد  بدين  هللا است؛ بسم" ب"هللا است در  هللا است و ھرچه که در بسم قرآن است در بسم

  . می باشدبھاءهللا " ب"بسم هللا باشد و به استناد احاديث حقيقت " ب"که ھمان 

در تفسير چنانچه، ؛ می باشد بھاءهللاز  بسم هللا عبارت" ب"مرويه مذکور است که احاديث  درباری، 

ِ « نان عن أبي عبد هللا ع في تفسير عن عبد هللا بن س:  العياشي، باب من سورة أم الکتاب، آمده است ِبْسِم هللاَّ
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ِحيمِ  ْحمِن الرَّ و سين سناء خدا  باء بھاء، يعنی 141فقال الباء بھاء هللا و السين سناء هللا و الميم مجد هللا» الرَّ

ْحمنِ در تفسير  "نھج البيان عن كشف معانى القرآن" در کتاب و  .خداست ميم مجد و خدا ِ الرَّ ِحيمِ  ِبْسِم هللاَّ  الرَّ

روى الكليني عن عّدة من أصحابنا، عن احمد بن محّمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جّده : " آمده است

ِحيِم  -عليه الّسAم -سألت أبا عبد ّهللا : الحسن بن راشد، عن عبد ّهللا بن سنان، قال ْحمِن الرَّ ِ الرَّ عن تفسير ِبْسِم هللاَّ

ء،  الميم ملك ّهللا، و ّهللا إله كّل شي: روى بعضھم و السين سناء ّهللا و الميم مجد ّهللا،و  الباء بھاء ّهللا  :قال

"الّرحمن بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاّصة
142
سيد جواد ترجمه  – اصول كافى" ھمچنين، در کتاب  .

ِ ال«تفسير ) ع(از امام صادق : ابن سنان گويد: " آمده است "مصطفوی ِحيمِ ِبْسِم هللاَّ ْحمِن الرَّ را پرسيدم، » رَّ

خداست و بعضى ) بزرگوارى(خداست و ميم مجد ) رفعت(و سين سناء  خدا )روشنى(باء بھاء : فرمود

"خداست) سلطنت(اند كه ميم ملك  روايت كرده
143
.   

xxxvندبسم هللا را بھاءهللا دانسته اند در بسياری از کتب تفسيری نقل شده ا" ب"که باری، احاديث مرويه ای 
.  

بھاء که ھمان ( بسم هللا نھفته است " ب"ست که اسم اعظم الھی در آنيد اما از ديگر آثار اسAمی که مؤ

، در آن در بھاءدعای اعمال سحرھای ماه مبارک رمضان ميباشد که اسم اعظم خداوند، ) ميباشد خداوند

؛ چنانچه، xxxviداوند پی برده اندرأس اسماء الھی مذکور گرديده است و برخی توسط اين دعا به اسم اعظم خ

در مفاتيح الجنان، تأليف حاج شيخ عباس قمی، در دعای اعمال سحرھای ماه مبارک رمضان، از حضرت 

                                                             
xxxv برار: "نمونه منابع ديگر عبارتند ازtسرار و عدة اt؛ "81ص ، 1ج ، تفسير الصافى" ؛ "43، ص كشف ا

 . "25، ص تأويل ا�يات الظاھرة" ؛ "256، ص اسرار توحيد"

xxxvi می، که به حقيقت و  بھاءالدين محمد حسين عاملىAمعروف به شيخ بھائی، عارف و شاعر بزرگ اس

پی برده بود و بدين جھت لقب شيخ بھائی را برای خود برگزيد، چنين سروده  بھاء،، عظمت اسم اعظم خداوند

  ):230ملحقات موش و گربه، چاپ مصر، ص (است 

 سروری بر کل اسماء باشدش    اسم اعظم چون کسی نشناسدش 
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در سحرھای ماه رمضان ) ع(نقل شده که فرموده اند اين دعائی است که حضرت امام باقر ) ع(امام رضا 

، اَللّھُمَّ اِنّىاَْسئَلَُك ِمْن بَھآ  اَللّھُمَّ اِنّى :ميخواندند 144اَْسئَلَُك ِببَھآئَِك ُكلِّهِ   ئَِك ِباَْبھاهُ، َوُكلُّ بَھآئَِك بَِھىٌّ
   انتھی .

جالب توجه آنکه، در کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا عليه السAم، در فضيلت ماه رمضان، در 

عا را برايم تصحيح نوشت كه اين د) ع(ايوب بن يقطين براى حضرت رضا " :خصوص اين دعا آمده است

بفرمائيد، امام عليه السAم براى او نوشتند كه اين دعاى حضرت باقر عليه السAم است كه در سحرھاى ماه 

اگر مردم ميدانستند كه اين مسائل چه : كرد كه فرمود خواندند، پدرم از امام باقر روايت مى رمضان مى

با يك ديگر در باره اين دعا ى خواننده را برمي آورد، ھا اندازه نزد خداوند ارج و اعتبار دارد و خواسته

حضرت باقر عليه السAم ... ، و خداوند اشخاصى را به رحمت خود اختصاص مي دھد جنگ ميكردند

، ھر گاه اين دعا را اسم اعظم خداوند در اين دعا نھفته استكردم كه  اگر مي خواستم آشكار مى: فرمود

از كسانى كه اھليت ت خود كوشش داشته باشيد كه او از علوم خفيه است، و قرائت كرديد در انجام درخواس

منافقان، دروغگويان، و منكران، اھليت اين دعا را ندارند، و او دعاء مباھله است و متن . ندارد مكتوم كنيد

"تا آخر»  لُّ بَھآئَِك بَِھىٌّ اَْسئَلَُك ِمْن بَھآئَِك ِباَْبھاهُ، َوكُ   اَللّھُمَّ اِنّى «آن از قرار ذيل است كه ميگوئى 
145

  .  

و برای جان پی برده و او را خونبھای خود دانسته به اسم اعظم در شعری بيان می دارد که نيز مولوی 

:، می سرايد1753در دفتر اول مثنوی، بيت ؛ چنانچه است باختن در راھش شتافته
xxxvii

  

146جانب جان باختن بشتافتيم    و خونبھا را يافتيمبھا ما 
  

                                                             
xxxvii
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من : " فرمايد اين شعر اشاره به حديث قدسی است که می 

، يعنی ھر که مرا طلب کرد يافت ديتها نأفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعر

مرا و آنکه مرا يافت، مرا شناخت و آن که مرا شناخت عاشق من شد، من نيز عاشق او شدم و آن که من عاشق 

طرائق الحقائق، ج ( "ونبھای او ھستماو شدم او را در راه خود به قتل رساندم و ھر که برای من شھيد شد من خ

 ).206، ص 1
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  :نعمت هللا ولی نيز اشعاری در خصوص اسم اعظم سروده است شاه

  لحظه ای بی صاحب اعظم مباش    اسم   اعظم    پادشاه   عالم   است

147جان فدا کن کمتر از ھر کم مباش    ھر کسی در عشق او جان می دھد 
  

ا لھو الذی وعدتم به ھذ... قد تزين العالم باسمه ا�عظم  " : در آيات آسمانی ديانت بھائی آمده استباری، 

اين ... به تحقيق عالم به نام مبارک اسم اعظم مزين گشت : ؛ مضمون بيان مبارکفی کتب هللا العليم الحکيم

"ھمان وعده الھی است که در کتب مقدسه خداوند عليم حکيم داده شده است
148

 .  

الباء "که فرموده حضرت عبدالبھاء به استناد حديث منقول از حضرت امام جعفر صادق " ، ھمچنين

کلمه بھاء را بيانگر نام مقدس حضرت بھاءهللا ميدانند که جامع ھمه حقائق الھی و اسرار روحانی و " بھاءهللا

که عنوان بسمله است کافل ھمه معانی و سرآغاز کتب " باء"اسماء ربانی و رموز آسمانی است و نيز 

ه عوالم غيب و شھود و ظاھر و باطن و علت خلق بفرموده مبارک ھم .مقدسه در عالم تکوين و تدوين است

جمع گرديده و به عبارت ديگر مشيت اوليه ھمان طلعت " ب"ايجاد رمزی از مشيت اوليه است که در 

"است که موعود ھمه اديان ماضيه و امم عالم ميباشند ، حضرت بھاءهللا،ابھی
149
.  

حمyد مقyدس از : " ختام اين مبحث می باشyدقسمتی از آيات الھی ديانت بھائی در خصوص اسم اعظم مسک ال

ذکر ممکنات ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را >يق و سزاست که بyه مفتyاح اسyم اعظyم بyاب لقyا را بyر 

وجه عالم و جميع امم گشود و به اعلی النداء ما بين ارض و سماء صA در داد و کل را به افق اعلyی کyه مقyر 

"ودود، باب وصال بگشود و به صراط مستقيم راه نمظھور و بروز مالک اسماست دعوت فرم
150
. 

  بلوغ عالم بشری مستلزم ظھوری عظيم و بی سابقه  �

 مyی تyوان طyی را طی کرده اسyت؛ چنانچyه متوالی و متمادیحيات اجتماعی بشر در طول تاريخ دوران ھای 

ره ای از مرحلyه تکامyل نحyوی کyه دوه بy ،اين ادوار و مراحل را بyا ادوار رشyد ھyر انسyان مقايسyه نمyود شدن
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دوران کyyودکی، بشyyر پyyا بyyه دوره نوجyyوانی و سyyپس  پيمyyودنبشyyر در صyyباوت و طفوليyyت طyyی شyyده و پyyس از 

بyه سyر دوره بلyوغ در جوانی گذاشته و در حال حاضر تمامی قرائن و نشانه ھا دال بر ايyن اسyت کyه بشyريت 

  .می برد

ل قبل توسط حضرت آدم تأسيس يافت اشاره شyده اسyت و سا 6000در آثار ديانت بھائی به اتمام کور آدم که  

ظھور حضرت بھاءهللا که رسyالت اعAيyش تحقyق اتحyاد " عبارتی، ه از آغاز دوره جديدی صحبت می کند؛ ب

صوری و معنوی جميع ملل عالم است، اگر مقصyد آن بyه درسyتی درک شyود از فyرا رسyيدن دوره بلyوغ نyوع 

جھت پشت سر گذاردن دوران طفوليت و ورود به مرحلyه رشyد و بلyوغ  بشر حکايت ميکند؛ يعنی بشريت در

"و عقل و درايت ميباشد
151

 .  

زمyyانی دوره . حيyyات اجتمyyاعی نyyوع بشyyر را نيyyز ادوار و مراحلyyی اسyyت: " حضyyرت عبyyدالبھاء مyyی فرماينyyد

مyانی بyدان زمان ديگر دوره جوانی بود، ولی حال در مرحله بلوغ وارد شyده اسyت کyه از ديyر ز. طفوليت بود

)"ترجمه(بشارت داده اند و آثارش در ھمه جا نمودار گشته 
152

 .  

استنباط ) ع(تعبير بسته شدن دوره آدم و آغاز دوره جديد را نيز می توان در زيارتنامه ای از حضرت علی 

از نمايد؛ چنانچه  اشاره می و ظھور پيامبرانی در آينده آغاز دوره ای جديدکرد، که در آن تلويحاً، به 

ٍد "  :آمده است، زيارت مخصوصه روز غدير، "مفاتيح الجنان"در ) ع(حضرت امير  السَّ_َُم َعلَى ُمَحمَّ

ِ َخاتَِم النَِّبيِّيَن َو َسيِِّد اْلُمْرَسِليَن َو َصْفَوِة َربِّ اْلَعالَِمينَ  َرُسولِ  ِ َعلَى َوْحيِِه َو َعَزائِِم أَْمِرِه وَ   هللاَّ اتِِم اْلخَ  أَِميِن هللاَّ

برگزيده خاص رسو>ن و  آقایانبيا و  يعنی سAم برمحمد فرستادۀ خدا، خاتم ،لَِما َسبََق َو اْلفَاتِِح لَِما اْستُْقبِلَ 

"آيندگان راھگشایو  خاتم برگذشته گانامين خداوند در وحی و ارادۀ او و پروردگار جھانيان، 
153
.   

 "فرحة الغري" که در کتاب شده  نقل و زيارتی ادعيه به ھمين مضمون نيز) ع( امام صادق حضرت از

ِ َعلَى ِرَسالتِِه َو َعَزايِم أَْمِرِه َو َمْعِدِن اْلَوْحِي َو التَّْنِزيِل اْلَخاَو " :است آمده ٍد أَِميِن هللاَّ تِِم لَِما السََّ_ُم َعلَى ُمَحمَّ

"َسبََق َو اْلفَاتِحِ لَِما اْستَْقبَل
154 ،Aم بر محمد، امين خدا بر رسالت او و بر امورى مضمون بيان به فارسی س
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خاتم برگذشته  كه واجب است اطاعت او در آن، و سAم الھى بر پيغمبرى باد كه معدن وحى است و تنزيل،

  .آيندگان راھگشایو  گان

بنابراين، اين مرحله جديد از تاريخ عالم انسانی، با ظھوری اعظم از ظھورات قبل مقارن شده است و ظھyور 

  . اسماء و صفات الھی در مظھر ظھور اين دور عظيم به اشد مراتب و اکمل درجات می باشد

155که  ھمچو  صنع  خدائی   ورای   ادراکی    ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
  

 ھمyه انبيyاء تحقyق اھyداف خyود را بyه نحyو ، ھدفی جyدا و ممتyاز تعبيyر شyده،اين ظھور با نامی جدا، پيامی جدا

وعده ظھور ثمرات و تAش ھyای خyود را مؤکyول بyه ظھyور آن روز دانسyته  و آن روز تعيين نموده اکمال در

 که در گذشyته بصyورت ظyاھر ميسyر قدرت، شوکت، عظمت و سلطنت الھیظھور جلوه ھای  ؛ به عبارتیاند

   .تحقق يابددر آن روز  نبود

ان آن تاکستانند و او خود را فرزند مالyک حضرت مسيح شريعت را به تاکستانی تشبيه می کند که انبياء غAم

  .تاکستان ميداند اما خبر از روزی می دھد که با>خره مالک آن تاکستان خود را نشان دھد

و مثلی ديگر بشنويد صاحب خانه ای بود که تاکسyتانی : " آمده است 41 – 33آيات  21در انجيل متی، باب  

کند و برجی بنا نمود پس آنرا بدھقانان سپرده عازم سyفر  غرس نموده خطيره گردش کشيد و چرخشتی در آن

امyyا . و چyyون موسyyم ميyyوه نزديyyک شyyد غAمyyان خyyود را نyyزد دھقانyyان فرسyyتاد تyyا ميyyوه ھyyای او را بردارنyyد. شyyد

بyyاز غAمyyان . دھقانyyان غAمyyانش را گرفتyyه بعضyyی را زدنyyد و بعضyyی را کشyyتند و بعضyyی را سنگسyyار نمودنyyد

بyyا>خره پسyر خyyود را نyyزد ايشyyان . فرسyyتاده بديشyان نيyyز بyyه ھمyyان طyور سyyلوک نمودنyyدديگyر بيشyyتر از اولyyين 

امyا دھقانyان چyون پسyر را ديدنyد بyا خyود گفتنyد ايyن وارث اسyت . فرستاده گفت پسر مرا حرمت خواھند داشت

مالyyک  پyyس چyyون. آنگyyاه او را گرفتyyه بيyyرون تاکسyyتان افکنyyده کشyyتند. بياييyyد او را بکشyyيد و ميyyراثش را ببyyريم
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گفتند البته آن بدکاران را به سختی ھAک خواھyد کyرد و بyاغ را بyه . تاکستان آيد به آن دھقانان چه خواھد کرد

  ".باغبانان ديگر خواھد سپرد که ميوه ھايش را در موسم به او دھند

سوره قرآن در قرآن کريم نيز به کلمه مالک اشاره و استناد شده است و در مھمترين و اساسی ترين و اولين 

ين: انسانھا را بشارت بظھور چنين قدرت و مقامی داده است؛ چنانچه می فرمايد ، و در جايی مالِِك يَْوِم الدِّ

ِ اْلواِحِد اْلقَھَّار، ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَْوم: ديگر ميفرمايد يعنی پادشاھی از آن کيست؟ سپس در نھايت صراحت . ِ�َّ

  . ن خداوند استآمی گويد پادشاھی از نام خود را بر او می گذارد و 

َو "  يوم الدين به يوم خروج قائم تعبير و تفسير شده است؛ چنانچه در تفسير آيه جالب توجه آنکه، در تفاسير

قُوَن ِبيَْوِم الدِّينِ  چنين  "تفسير صافى" در " ، يعنی و آنھا که به روز دين ايمان دارند)26/معارج(الَِّذيَن يَُصدِّ

156في الكافي عن الباقر عليه الس_م قال بخروج القائم عليه الس_م: تآمده اس
 .  

آنکه، آيyات الھyی موجyود در کتyب مقدسyه آسyمانی در خصyوص ظھyور و رؤيyت خداونyد، دال بyر  کوتاه سخن

ظھور عظيمی در آخر الزمان بوده که از حيث علو شأن و رفعyت و جAلyت ظھyور بyی نظيyر و از ظھyورات 

که بنyا بyر عظمyت ظھyورش بyا نyام خداونyد تسyميه ظھور مظھر امر الھی و پيامبری  --ی باشد سابقه متمايز م

. خyدا و ھyدايتش ھyدايت خyدا مyی باشyد شده؛ ظھوری که ديدارش ديyدار خyدا، قyدرتش قyدرت خyدا، علمyش علyم

لطنت کليyه در کتب و صحف آسمانی بشارات عديده راجع به يوم هللا، لقاءهللا، تأسyيس سy" بدين دليل است که 

"الھيyyه و ظھyyور اب آسyyمانی موجyyود اسyyت و کyyل حyyاکی بyyر عظمyyت ايyyن امyyر اعyyز ربyyانی اسyyت
157

حضyyرت . 

عنقريب علوم و معارف ماديyه و معرفyت الھيyه چنyان ترقyی نمايyد و معجزاتyی بنمايyد : " عبدالبھاء می فرمايند

، بyه تمامyه ظyاھر "ة هللا پر خواھد شدزيرا که جھان از معرف" که ديده ھا حيران ماند و سّر اين آيه اشعيا نبی 

"خواھد شد
158
.  

و  انبياء سلف استقرار صلح و سAم بين امyم و ملyل را توسyط موعyود آخرالزمyانجميع بنابراين، ھمانطور که 

نyyزول و اسyyقرار ملکyyوت خداونyyد و سyyلطنت الھyyی در روی زمyyين را و  داده بشyyارت مظھyyر ظھyyور کلyyی الھyyی
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کyه ھyدايت و  بازتyابی از ايyن وعyده صyريحه مyی باشyدنی و تعاليم ديانت بھائی نيز وعده فرموده اند؛ پيام آسما

xxxviiiسyوی صyلح و آشyتی و وحyدت و يگyانگی را در بyر دارده راھنمائی اھل جھان ب
حضyرت بھyاءهللا مyی ؛ 

ظاھر نشود مگر به اتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگyر بyه نصyايح ... اصAح عالم و راحت امم : " فرمايند

159م اعلیقل
قسم به آفتyاب حقيقyت، نyور اتفyاق آفyاق را . بکمال محبت و اتحاد و مودت و اتفاق سلوک نمائيد... 

"روشن و منور سازد
160
.  

اسyتقرار اتحyاد جھyانی، صyلح دائمyی و ايجyاد تمyّدنی جديyد و جھyانی و  به عبارتی رسالت اساسی آئyين بھyائی،

در آثyار ی جyز اراده الھyی بyرای ايyن دوران نمyی باشyد؛ چيyز تحقق اين وعودکه وحدت عالم انسانی می باشد 

ھر يوم شدت بA زيyاد مyی شyود تyا آنکyه بyا>خره آنچyه از لسyان عظمyت در مراتyب " : آمده است ديانت بھائی

"صلح نازل شده به آن متمسک شوند و به آن عمل نماينyد
161

: صyراحتاً مyی فرمايyدھمچنyين در لyوحی ديگyر . 

يعنyyی بyه زودی آنچyyه کyه خداونyyد اراده فرمyyوده ، 162و تmmری کmل ا�رض جنmmة ا�بھmی فسmوف يغلmmب مmا اراد هللا

  .غالب خواھد شد و تمامی زمين را جنت ابھی خواھی ديد

اليوم جز قوه کليه کلمة هللا که محيط بر حقايق : " دباشمی اين مطلب  حسن الختامحضرت عبدالبھاء بيانی از 

اوست نافذ در . اح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع نتوانداشياء است، عقول و افکار و قلوب و ارو

"کل اشياء و اوست محرک نفوس و اوست ضابط و رابط عالم انسانی
163

 .  

                                                             
xxxviii  یyرت ولyد؛ حضyزم به ذکر است که در آثار ديانت بھائی اشاره شده که تحقق اين وعود تدريجی می باش<

ھمچنانکه تکامل ترکيبی نوع بشر به آھسyتگی و بyه تyدريج : " می فرمايند" قد ظھر يوم  الميعاد"امرهللا در توقيع 

يجاب کرده که متوالياً وحدت خانواده و قبيلyه و شyھر و ملyت تشyکيل گyردد، بyه ھمyين قسyم نyور صورت گرفته و ا

ظھور الھی که در مراحل مختلفه تکامل ديانتی ساطع و در اديان متتابعه جلوه گر گشته، به تدريج ترقی و تعyالی 

 ".حاصل نموده است
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  مکان ظھور

در احاديث و آيات کتب مقدسۀ اديان گذشته به اماكن و وقايعي در آنھا اشاره مي شود كه با حوادث زمان 

. دارد و به عنوان بشارات کتب مقدسه و روايات موجوده تلقی می گردد ظھور آيين بابي و بھائي مطابقت

بيشتر اماکن مذکور در ارتباط با يوم موعود، اشاره به شھرھای کشور ايران دارد که حاکی از وقوع ظھور 

در سرفصل ھای  اماکن و وقايع آنھا. الھی در ايران و رويداد وقايع مھم زمان ظھور در اين كشور است

نه مورد بررسی قرار می گيرد تا انطباق اين حقايق با ظھور حضرت باب و حضرت بھاءهللا، دو جداگا

  . ظھور توأمان الھی در اين دور مبارک مشھود و واضح گردد

  ظھور از شرق �

بايد . شرق آمده استمدر احاديث مرويه و کتب مقدسه تورات و انجيل، بشارت به ظھور موعود از سمت 

؛ بنابراين وقتی در تورات و انجيل اشاره با توجه به مبشر آن مشخص مي شودظھور،  نمکاتوجه داشت که 

به شرق گرديده با توجه به مکان گويندگان اين کAم الھی، منظور از شرق، شرق اراضی مقدسه و بيت 

ھمين امر در خصوص احاديث . المقدس است که با مکان موجود در ايران و کشورھای عربی مطابقت دارد

نيز صادق است؛ يعنی با توجه به مکان راويان حديث، مقصود از شرق، شرق عربستان و عتبات عاليات، 

  . يعنی ايران می باشد

، در خصوص ظھور و احاديث مرويه موارد ذيل نمونه ھايی از آيات مذکور در کتب مقدسه تورات و انجيل

  :موعود از مشرق می باشد

 ).4آيه  43حزقيال باب(كه رويش به سمت مشرق بود به خانه درآمد  پس جAل خداوند از راه دروازه اي

  ).2آيه  43حزقيال باب(واينك جAل خداي اسرائيل از طرف مشرق آمد 
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و در آن ايام فرشتگان جمع خواھند شد و روي بسوي شرق خواھند نمود روي بسوي مردم پارت و ماد  

شفتگي آنھا را در برخواھد گرفت و نگران خواھند شد كه خواھند نمود كه پادشاھان به تشويق آيند و روح آ

  ).5آيه 56حنوخ باب (از تخت خويش سرنگون خواھند گرديد

كسي را ازمشرق برانگيخت كه عدالت او را نزد پايھاي وي مي خواند امتھا را به وي تسليم مي كند و او را 

   ).2آيه  41اشعيا باب (بر پادشاھان مسلط مي گرداند 

   ).27آيه  24متي باب (ظھور پسر انسان نيز چنين خواھد شد ... كه برق از مشرق ساطع شده ھمچنان 

اما رئيس مملكت فارس بيست و يك روز با من مقاومت نمود و ميكائيل كه يكي از روساي اولين است به 

  ). 13آيه  10دانيال باب (اعانت من آمد 

  ).38آيه  49ارميا باب (برپا خواھم نمود ) راناي(و خداوند مي گويد من كرسي خود را در عيAم 

پيدا شود و ماه تابان  سمت مشرقدار براى شما از  ستاره دنباله : "... آمده است "مھدی موعود" در کتاب 

پس چون اين عAئم پديدار گردد بسوى خدا بازگرديد و توبه كنيد اين را بدانيد كه اگر . براى شما طلوع نمايد

شما را به طريقه پيغمبر اسAم صلى هللاَّ عليه و آله راھنمائى كند و از . مشرق پيروى نمائيد كننده  از طلوع

كورى و كرى و گنگى نجات دھد و رنج طلب روزى را از شما برطرف گرداند و اين بار گران را از روى 

"دوش شما بردارد
164

 . 

راى جلب شما در دست دارند، آب شود، ھا و بخششى كه ب و چون وعده: " و ايضا در ھمان مأخذ آمده است

وقت امتحان و پاك شدن ھر كس نزديك شود و پرده با> رود و مدت انتظار بپايان رسد و وعده نزديك 

چھاردھم براى شما   اى از جانب شرق ماه شما ظاھر و مانند شب شود براى شما ستاره و آشكار مى! گردد

"بدرخشد
165
.  
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  )شيراز ( خطه فارس  �

  ت مغان نــــور خدا  مي بيــــــــنم             اين عجب بين كه چه نوری ز كجا می بينمدر خرابا 

  كيست دردی كش اين ميكده يا رب كه درش            قبــــــــله  حاجت  و  محراب دعا می بينم

  )حافظ شيرازی(

  

ي نياز و موطن كاشف اي ياران الھي خطة شيراز منسوب به حضرت ب« : حضرت عبدالبھاء مي فرمايند

طلوع نمود و از آن اقليم صبح منير سطوع ) حضرت باب(اسرار بر اھل راز است، در آن كشور ماه منور 

يافت، مبشر جمال مبارك نداي الھي را از آن ارض نوراني بلند فرموده و مژده موعود بيان را در احسن 

  .»...القصص به ابدع بيان گوشزد شرق و غرب كرد

ابوالعباس احمد بن "تاريخ شيراز می باشد که توسط  مورديکی از قديمی ترين منابع در  "از نامهشير"کتاب 

سبب بنای شھر م در اين کتاب. شده استھجری تأليف  734در حدود سال  "ابی الخير زرکوب شيرازی

 ،ه محمد يوسفراويان اخبار و ناقAن آثار روايت كردند ك: " معرفی می نمايد "محمد بن يوسف" را شيراز

صومعه فلك از آسمان به ) ستاره ھا، فرشتگان(د كه روشنان دي...  شبي در خواب شد ،باني شھر شيراز

ندين ھزار ي است كه قدمگاه چن قطعه دايره ازمين آمدند و در اين قطعه زمين جمع گشتند و مي گفتند كه اي

جا مرتب خواھد گشت، كان و>يت  آن ي است كه توشه مسافران عالم غيب ازصوفي خواھد بود، گوشه ا

  .است، منبع حكمت و معدن امانت است

. بود خطي پيرامون آن در كشيد) فرشتگان( محمد ابن يوسف در خواب بدان مقدار كه اثر تجلي انوار ملكان 

زميني ... احتياط كرد، آثار آن خط و دايره برقرار ديد. روز ديگر از اصطخر به اين نيت متوجه گشت

ون ، آفتاب جھانتاب و صبح تجلي در او عكس  مي انداخت، ھمچچون بقعه مباركه بيت المقدس... تياف
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گويي . شد انداز می او بر تاب بھشت عكس) نور،روشنايي(و درخش  زد فروغ نور بيت المعمور زبانه می

كه ... يد بيضاء بساط طور بود كه مشعله نور از او دم بدم در خلوتخانه ي اھل حضور تجلي مي نمود، يا 

محمد يوسف استادان مھندس و مھندسان موسس را . در جيب كليم زمين لحظه به لحظه عكس مي انداخت

  ."شيراز تمام گشت خطۀمدت دو سال ه اساس نھادند و ب ،حكم فرمود تا قائده مملكت شيراز ھم بدان رقعه

  :راز استباری، شيراز ھمانطور که ملک الشعراء بھار سروده، شھر رمز و   

166خرم آنروز که کس بر سر اين راز رسد    ھست راز ازلی در دل اين خاک نھان
  

به ظھور پيامبری از شيراز صريحاً صوفيان قرن نھم ھجری، نيز در اشعار خود  جمالی اردستانی، قطب

 :دارد که ھمان ندايی که از حجاز بلند شد، از شيراز نيز بر خواھد خاست اشاره کرده و بيان می

  ھمان  روح  خيزد  که  از  تازيان    مالی   ز  شيراز   و   شيرازيانج

  حقيقت  شمر  اين  سخن  نی  مجاز     که  شيراز  نشان  دارد  از  حجاز 

  :و ايضاً سروده است

167ای جمالی مگر از جانب شيراز آيد  کو نسيمی که دل مرده از آن زنده شود
  

متخلص به صحبت >ري، يکی از  "صمد ابن شاه منصورآخوند محمد باقر ابن محمد علي ابن عبد ال"

اين شاعر مجتھد و دانشمند که دارای . شاعران و سخنوران نامدار سده دوازدھم و سيزدھم ھجری می باشد

تأليفات زيادی بوده است غالب آثارش ھمانند بسياری از دانشمندان و نويسندگان اين سرزمين از بين رفته 

کند که از شيراز بر  ار عارفانه خويش از ظھور عظيم و موعودی صحبت میصحبت >ری در اشع. است

  :طوافش مانند کعبه از واجبات است وميخيزد 

  وی  منا   و  مشعر  از   رشکت  مذاب    ای   صفا   و    مروه   از   داغت  کباب
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  ت   الحراموی    حريمت    غيرت    بي             ای  تو  رشگ   کعبه   و  رکن   و  مقام

  اَين    ھذا   البيت   من   ذاك    دو  اِين    ای   طوافت  عين  فرض  و  فرض عين

طور  و شخصيت عظيمی مانند موسی از انبيای اولی العزم را مأمور زيارت او در کوه طور نموده و ھمان

ق بشارات، ھمان تجلی طب بر موسی جلوه نمود، در آينده نيز،که تجليات الھی از جانب خداوند در کوه طور 

  : تکرار خواھد شد

  منزلی بس صعب و راھی دور دور    طور   به    آسا  کليم   رفتن   بايدت 

  روی   مينا    در   بر    برھنه  پا      شوی     سينا     سينهء   اندر    بايد  

  او  پای  در  نھی  سAمت  رخ    يا     او   تجلی ھای      از   بسوزی    يا  

  :ذيA مرقوم می گردد ،168چند بيتی از ديوان اشعار صحبت >ری

  ای   متاعت   رونق    بازار   حی              ای  صبا   ای   کاروانسا>ر    حی     

  لوحش هللا  کز  تو  آيد  بوی  عشق          بارک   هللا  ای   بريد   کوی  عشق

  مرحبا    اھ    و   سھ      مرحبا                     ای   صبا   ای   تيزرو   پيک  سبا

   ...  

  غبغبش وی   حيات    اندوز   چاه      چاشنی    گير   لبش ای  صبا   ای  

  را    چاره ای    آوارگان  زمرهء        ای  صبا   بيچارگان   را   چاره ای            

…  

  کجا تا      ستم از  کجايت    می فر    کجا   ھيچ    دانی   ميروی    زاينجا

  ناز عجز   تا   جو>ن     از  سرای    از   ديار   خامشان    تا    بزم    راز

   …     

  وز   در   جان   تا  بر  جانان  جان    بر    دل    تا     بر   دلدار    آن    از

…  
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  وز    در   اين   سان   بيت   الحزن    از   بر    اين    عندليب    نوحه   زن

  تا   در   آن   يوسف    بازار   حسن    بر    آن    نوگل    گلزار    حسن     تا 

   ...    

  اين   بيجاست    نسبت     �  حاش     اين نسبتھاست  چه    ميگويم چه   نی

  کجا نسرين   و  سنبل و    کجا  او      کجا  شيرين   و    شكر  و   کجا   او

  داد   مقصود  اين    داد  تواند  کی      سعاد  و   سلمی و    عذرا   و    ليلی

  دورتر معانی       راه   از     گشتم     سپر  ره   گشتم   چند  ھر   مثل  در  

  آمدم   ياد  مولوی   از   فسوس اين     زدم  معنی   بی  تمثيAت   که    بس 

  من  و  تمثيل  من   فرق   بر  خاک    من قيل  و   قال  و  وھم ز ای برون 

  منزلی بس صعب و راھی دور دور    طور   به    آسا  کليم   رفتن   بايدت 

  روی   مينا    در   بر    برھنه  پا      شوی     سينا    سينهء   اندر   بايد  

  او  پای  در  نھی  س_مت  رخ    يا    او   تجلی ھای      از   بسوزی    يا 

  از سر گذشت آب  آور که   براه رو    از حد در گذشت که   بين  اشکم سيل 

  گير  شيراز  ره  و   توشه  بر  گير     گير  انباز  بخود   خواھی  ھر  كه  را

  و  عشق ريز  و عشق بيز عيش خيز              خاکش عيش خيز وه چه شيراز آب و            

   ...  

  يراز        رارخنه      شيرازه       ش    باز   جو   سر   رشته   آن   راز   را

  نامه  در  دست   از  پی   نزل   رھت    آن  ارم  وش  چون   شود   منزلگھت

  کوچه ھا   را   بوئي     و     با زارھا    کام   زن   بر   پا    شکسته     خارھا

  پرسی  از    رندان    با زاری    ھمی    با   فغان   و   ناله    و   زاری    ھمی

  منزل  آن    ترک   شيرازی   کجاست    طنازی  کجاست  کی  عزيزان   کوی 

  آيت    حسن     از     خدای     آسمان    وه  چه  منزل  آنکه  نازل  شد  در  آن
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  ھر  قدم   دل   بر    سر   دل   ريخته    و  آنکه  خاک   او   به  خون   آميخته

 ...  

  يار    بنمايد     تو     را     راه    کوی    تو   را  آيد     عاقبت    خضری    براه  

  منظرش    غرفه      ايوان       عالی       و   درش چون  عيان  گردد  تو  را  بام  

  لبيک    از    نياز  زبان    لبيک    بر      ساز  از   ادب   کردی   بگردش   طوف 

  را   اين   سرود    ميسرائی   آن   سرا     ميرسانی       آستانش       را        درود

  سAم  وی   نو   آئين   حجله    سعدی      کی    مبارک    منزل      سلمی     سAم

  وی  منا   و  مشعر  از   رشکت  مذاب    ای   صفا   و    مروه   از   داغت  کباب

  وی    حريمت    غيرت    بيت   الحرام             ای  تو  رشگ   کعبه   و  رکن   و  مقام

  اَين    ھذا   البيت   من   ذاك    دو  اِين    طوافت  عين  فرض  و  فرض عين   ای

  سوی   خلوتگاه   خاص    الخاص    او    چون   در   آئی   از    در    اخAص   او

  مردمك     را       توتيايی       می کنی    در   حضورش   جبھه    سايی   می کنی

  گه   چو  خاشاکی   بخاک   افتی   برش    سرش    گه   پری   پروانه   وش    گرد

  بارگاھش      غلغله   افکنی        در       گه    کنی    آغاز     شور     و     ولوله

    ...  

) ص(جای امت حضرت محمyد ه آيه از آيات قرآن کريم، به جايگزينی امتی ديگر ب مطلب ديگر آنکه، درپنج

سyوره انعyام بyا  133و در آيyه " استبدال" سوره محمد با بکار بردن لفظ  38ه اشاره شده است؛ چنانچه، در آي

yyه ه بyyردن کلمyyار بyyف"کAتخyyاس "yyی فرمايyyاره مyyايگزينی اشyyن جyyه ايyyامبران ( دبyyور پيyyتمرار ظھyyث اسyyدر مبح

  . )و اديان الھی به تفصيل در اين خصوص سخن خواھيم گفتآسمانی 

بyه اسyتناد قyرآن کyريم، قyوم عyاد : کyار رفتyه اسyته ان در گذشته نيز بyتجديد ادي در ارتباط با" استخAف" لفظ 

يعنی و متذکر باشيد کyه خyدا ، )69/اعراف(َواذُكُروْا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاء ِمن بَْعِد قَْوِم نُوٍح : " جانشين قوم نوح شد
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َواْذُكmُروْا : " م عyاد شyد؛ و ھمچنين قوم ثمyود جانشyين قyو"شما را پس از ھAک قوم نوح جانشين آن گروه کرد

قyyوم عyyاد ) ھAyyک(يعنyyی بyyه يyyاد آوريyyد کyyه خyدا شyyما را پyyس از ، )74/ اعmراف(إِْذ َجَعلَُكmْم ُخلَفmmَاء ِمmmن بَْعmmِد َعmmاٍد 

عبارتی، اشاره به اين جايگزينی، چيزی جز تجديد اديyان وظھyورات الھyی نمyی ه ب". جانشين اقوام سلف نمود

xxxixلھی استسنت غير قابل تغيير ا باشد که
ھای دينی جايگزين يکyديگر شyده  که در گذشته نيز امت و چنان 

  . اند، قوم ديگری نيز جايگزين مسلمين خواھد شد که با استناد به احاديث، آن قوم، ايرانيان می باشند

و امت  )ص(رسول اکرم اما چون قوم مذکور اصحاب قائمند بعضي بر اين گمانند كه قائم برای تحکيم دين 

Aف آن را ثابت می کند ليکن،. م قيام می کنداسAگو اينکه در ھمان آيه، . روايات و آيات قرآنی خ

آمده  به اين معنا که شما را می برد که اين مفھوم "  يُْذِھْبُكمْ " ، قبل از بيان جانشينی قوم بعد، کلمه133/انعام

  . با تحکيم که معنای ظاھری اين آيات است منافات دارد

احاديث مرويه از ائمه اطھار،  تفصيل خواھيم پرداخت که به صريح بخشی ديگر به مقام قائم بهباری، در 

جديد و کتاب جديد و قضاوت جديد قيام خواھد نمود؛ چنانچه امام ) دين(قائم از مرسلين می باشد و با امر 

ت خ_يق بعد از رسول امر شريعت و دعو: " که مايدفر بيان می به ظھور قائم صراحتاً  با اشاره) ع(رضا 

"پس انتظار وی را بايد کشيد بدست کسی ديگر خواھد رسيد) ص(خدا 
169
.   

  :  مرقوم می گردد ،از تفاسير مربوطهای  نمونه اين آيات و

ُ ِبقَْوٍم يُِحبُّھُْم َو يُحِ  ٍة يا أَيُّھَا الَّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن دينِِه فََسْوَف يَْأتِي هللاَّ بُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنيَن أَِعزَّ

ُ واِسٌع َعليم   َعلَى اْلكافِريَن يُجاِھُدوَن في ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاُء َو هللاَّ ِ َو � يَخافُوَن لَْوَمةَ �ئٍِم ذلَِك فَْضُل هللاَّ َسبيِل هللاَّ

                                                             
xxxix  سوره مؤمنون آمده است 44آيه در :mْلنا ُرُسmمَّ أَْرَسmُُھْم ثmا َبْعَضmذَّبُوهُ فَأَْتَبْعنmولُھا َكmةً َرُسm لَنا تَْتmرا ُكmلَّ مmا جmاَء أُمَّ

، يعنی  سپس رسو>ن خyود را يكyى پyس از ديگyرى فرسyتاديم؛ ھyر َبْعضاً َو َجَعْلناُھْم أَحاديَث فَبُْعداً ِلقَْوٍم � يُْؤِمنُونَ 

د؛ ولyى مyا ايyن اّمتھyاى سyركش را يكyى پyس از كردنy آمyد، او را تكyذيب مyى قومى مyى) ھدايت(زمان رسولى براى

 ! آورند قومى كه ايمان نمى) از رحمت خدا(دور باد. نموديم، و آنھا را احاديثى قرار داديمھ_ك ديگرى 



87 

 

از آيين خود باز گردد، خداوند قومی را  ھر كس از شما،! ايد ، يعنی اى كسانى كه ايمان آورده)54/مائده(

آورد كه آنھا را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر  مى

. كنند، و از سرزنش ھيچ مAمتگرى ھراسى ندارند كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنھا در راه خدا جھاد مى

  .خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(دھد؛ و اھد مىاين، فضل خداست كه به ھر كس بخو

، يعنی و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم )38/محمد(َو إِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم ثُمَّ َ� يَُكونُوا أَْمثَالَُكْم 

  .ديگری بجای شما ميگذارد؛ قومی که ديگر مثل شما نيستند

يَِّة قَْوٍم آَخِريَن إِن يََشأْ يُْذِھْبُكْم  ن ُذرِّ ا يََشاء َكَمآ أَنَشأَُكم مِّ ، يعنی اگر بخواھد )133/انعام(َويَْستَْخِلْف ِمن بَْعِدُكم مَّ

كند چنانكه شما را از قومى ديگر پديد  مى] شما[برد و پس از شما ھر كه را بخواھد جانشين  شما را مى

  .آورد

ُ َعلىإِْن يََشْأ يُْذِھْبُكْم أَيَُّھا النَّ  اگر او ! ، يعنی اى مردم)133/نساء(ذلَِك قَديرا   اُس َو يَأِْت ِبآَخريَن َو كاَن هللاَّ

  .مى آورد، و خداوند، بر اين كار تواناست) به جاى شما(برد و افراد ديگرى را بخواھد، شما را از ميان مى

  !آورد مى اى تازه خلق و برد مى را شما بخواھد، ، اگر)19/ ابراھيم( َجديدٍ  بَِخْلقٍ  يَأْتِ  وَ  يُْذِھْبُكمْ  يََشْأ  إِنْ 

قال لما نزلت َو ِإْن  : "ده استاحاديث ذيل روايت شسيوطی  "در المنثور"سوره محمد در  38در تفسير آيه 

سلم فقال  تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم قيل من ھؤ�ء و سلمان رضى هللا عنه إلى جنب النبي صلى هللا عليه و

 ھم الفرس و ھذا و قومه
 و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم ديگری بجای شما می" يه آ، يعنی چون 170

نازل شد، از حضرت رسول سؤال شد که اين قوم چه کسانی ھستند؟ " گذارد؛ قومی که ديگر مثل شما نيستند

از نژاد اين مرد و . و گفت حضرت به سلمان اشاره کرد. نشسته بود) ص(و سلمان در کنار حضرت محمد 

ان النبي صلى هللا عليه و سلم ت_ ھذه ا�ية َو إِْن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل  : "و ايضا آمده است. باشند از فارس می

"قَْوماً َغْيَرُكْم ا�ية فسئل من ھم قال فارس لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس
171

يعنی ھمانا . 
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 و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم ديگری بجای شما می: " ين آيه را تAوت فرمودا) ص(رسول هللا 

فارسيانند، اگر دين در ثريا باشد مردانی : حضرت سؤال شد اينان چه کسانی ھستند؟ فرمودند ، از آن"گذارد

  .از فارس بدان دست خواھند يافت

 : ارس اشاره شودپس از بيان مطالب فوق، >زم است به دو واقعۀ مھم در خطۀ ف

در يکی از نواحی فارس بنام ه ای قعاو -2. حضرت باب در شيراز مرکز خطه فارس) اظھار امر(بعثت  -1

سيد يحيی  ھدايت اصحاب در اين واقعه بر عھده. تاختندحضرت باب  بر پيروانسپاھيان دولت  ، کهنيريز

برای تحقيق در امر دعوی بود که شاه معتمد محمد  ونام و ممتاز زمان ه از علمای ببود؛ وی دارابی 

مخلص و جانفشان حضرت باب در  حضرت در سلک پيروان پس از مAقات آن و انتخاب شدحضرت باب 

پس از اين حادثه . در نھايت مظلوميت به شھادت رسيدند حمAتسيد يحيی دارابی و اصحاب در اين . آمد

تا شيراز راندند و آن مظلومان ) از نيريز(سوار کرده ھای برھنه  سيصد نفر از نسوان را دو به دو بر اسب

را نيمه عريان از بين صفوفی که از سرھای بريده شده شوھران و فرزندان و پدران و برادران آنھا تشکيل 

172شده بود عبور دادند
  . و به رسم فتح و ظفر به محضر والی فارس بردند 

  بردار و اندر کوی عّشاقان  گذار پس قدم   نار عشقی  برفروز  و  جمله ھستی ھا بسوز

  کی چشی  خمر بقا  از  لعل  نوشين  نگار    تا نگردی فانی از وصف وجود ای مرد راه

  تا به بينی ملک باقی را کنون  از ھر کنار    پای نه بر فرق ملک آنگه  درآ  در ظل  فقر

  و ھم بيار بياگر نثار جان  و  دل  داری      گر  خيال  جان  ھمی ھستت  بدل اينجا  ميا

173گر نباشی مرد اين ره دور شو زحمت ميار    رسم ره اين است گر وصل بھا داری طلب    
  

  )حضرت بھاءهللا(
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در خصوص مصائب و بAيای اصحاب قائم، در اين مقام، مناسب حال ) ص(پيشگويی حضرت رسول اکرم 

َصْبُر أَيُّوَب تُْستََذلُّ أَْولِيَائِي فِي َزَمانِهُّ َو تُتَھَاَدى  َكَماُل ُموَسى َو بََھاُء ِعيَسى وَ ) قائم(َعلَْيِه : ...می باشد

ْيلَِم فَيُْقتَلُوَن َو يُْحَرقُوَن َو يَُكونُوَن َخاِئِفيَن َوِجِلينَ  َمْرُعوِبيَن تُْصبَُغ  ُرُءوُسھُْم َكَما تُتََھاَدى ُرُءوُس التُّْرِك َو الدَّ

نَّةُ فِي ِنَسائِِھْم أُولَئَِك أَْوِليَائِي َحقّاً َو َحقٌّ َعلَيَّ أَْن أَْرفََع َعْنُھْم ُكلَّ َعْميَااyَْْرُض ِمْن ِدَمائِِھْم َو يَْفشُ  َء و اْلَوْيُل َو الرَّ

َ�ِزَل َو أَْرفَُع َعْنُھُم اْ�َصاَر َو اyَْْغَ_لَ  ِھْم َو َرْحَمةٌ َو أُولئَِك َعلَْيِھْم َصلَواٌت ِمْن َربِّ  -ِحْنِدٍس َو بِِھْم أَْكِشُف الزَّ

 ،174فَُصْنهُ إِ�َّ َعْن أَْھلِه أُولئَِك ھُُم اْلُمْھتَُدوَن قَاَل أَبُو بَِصيٍر لَْو لَْم تَْسَمْع فِي َدْھِرَك إِ�َّ َھَذا اْلَحِديَث اْلَواِحَد لََكفَاكَ 

 وجود مبارک قائم موصوف است به کمال حضرت موسی و نورانيت و جمال حضرت: مضمون بفارسی

در زمان او سرھای ايشان را مانند سرھای . عيسی و شکيبائی و صبر ايوب، پس ذليل می شوند دوستان او

کفار ترک و ديلم به ھديه می فرستند و ايشان را می کشند و می سوزانند و ھمواره خائف و مرعوب و 

ايشانند دوستان من، . گرددزمين از خونشان رنگين می شود و آه و ناله عيالشان بلند می . ترسناک می باشند

به تحقيق که به وجود ايشان ھر فتنه شديد مظلم را دفع می فرمايم و تزلزل قلوب و شکوک نفوس را به 

بر ايشان . برکت ايشان زائل می نمايم و اغAل عقائد و اعمال شاقه باطله را از اعناق ناس بر می دارم

  .ه گان و ھدايت شدگاندرود و تحيت پروردگار رحمن و ايشانند راه يافت

  :به قول حافظ شيرين سخن

  گوی عشق نتوان زد به چوگان ھوسزانکه    سر بباز عشق بازی  کار بازی  نيست  ای دل

 

175گر چه  ھشياران  ندادند  اختيار خود به کس     به چشم مست يار دل به رغبت می سپارد جان   
  

  

 آذربايجان �

در رابطyه بyا وقyوع اتفyاق نyاگواری در آذربايجyان ) ع(وايت امام باقر مھمترين مطلب مربوط به آذربايجان، ر

يعی حضyرت بyاب در تyوقاست، که ھمانا پيشگويی به شھادت رساندن قائم آل محمد، حضرت باب، ميباشyد و 

که پيشگويی امام محمد باقر به وقوع خواھد پيوست و ايشyان در آذربايجyان  ندمی کنخطاب به محمد شاه بيان 
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بyاری، عAمyه مجلسyی حyديث ذيyل را از غيبyت نعمyانی از ابyو بصyير از حضyyرت دت خواھنyد رسyيد؛ بyه شyھا

ٌء َو  َ� بُدَّ لَنَا ِمmْن آَذْرِبيَجmاَن َ� يَقmُوُم لََھmا َشmيْ " : کند نقل می شانپدر ازحضرت  کند که آن صادق روايت می

ِ لََكmأَنِّي إَِذا َكاَن َذلَِك فَُكونُوا أَْحَ_َس بُيُوتُِكْم َو أَلْ  ُكنَا فَاْسmعَْوا إِلَْيmِه َو لmَْو َحْبmواً َو هللاَّ َك ُمتََحرِّ ِبُدوا َما أَْلبَْدنَا فَإَِذا تََحرَّ

ْكِن َو اْلَمقَاِم يُبَايُِع النَّاَس َعلَى ِكتَاٍب َجِديٍد َعلَى اْلعََرِب َشِديٌد َو قَاَل وَ  عََرِب ِمْن َشmرٍّ ْيٌل لِطَُغاِة الْ أَْنظُُر إِلَْيِه بَْيَن الرُّ

را در آذربايجyان واقعyه ای پyيش آيyد کyه ھyيچ چيyز نمyی توانyد بyا آن ) اھل بيyت(، يعنی  ناچار ما 176"قَِد اْقتََرب

پس چون اين حادثه وقوع يابد، مAزم بيت خود باشيد و در جای خود اقامت کنيد، مادامی کyه مyا . برابری کند

خyدا قسyم ه ب. آمد آنگاه  بسوی او بشتابيد اگر چه با سينه باشداقامت نموديم پس چون شخص متحرکی بجنبش 

گويا می بينم او را که مابين رکن و مقام با مردم بيعت می فرمايد به کتابی جديد کyه بyر عyرب سyخت اسyت و 

"شديد، وای به حال عرب از شری که نزديکشان است
177
.   

و يکyی از  ه در تyاريخ اديyان بyه وقyوع پيوسyته اسyتداعيه مخالفت با پيامبران يکی از اتفاقاتی است که ھموار

. پيyروان اديyان از ظھyور موعyود خyويش مyی باشyد انتظارات و اعتقyادات ناصyحيحد>يل مخالفت با پيامبران، 

پيyام آسyمانی . نبyود علمyای زمyان ، خصوصyاً ظھور حضرت باب نيز مطابق با انتظارات و اعتقyادات مسyلمين

yyر ايyyرعت در سراسyyاب بسyyرت بyyه، حضyyار جامعyyه اقشyyين ھمyyد و در بyyر شyyتايی، " ران منتشyyھری و روسyyش

"شاھزادگان، مشايخ، علما، تجار، کسبه، بازاری و دھقانyان
178
جنبشyی بyی نظيyر پديyد آمyد و افyزايش پيyروان  

خطyر ه دليyل بyه حضyرت بyاب بy .کyه جامعyه مyذھبی و حکyومتی عليyه ايشyان قيyام کننyد حضرت باعyث شyد آن

بعyد از اسAyم و  یجديyدديyن  آوردنت رھبران سياسی و مyذھبی آن دوران و بyه جyرم انداختن مشروعيت قدر

کريمخyان کرمyانی،  .توسط دولت وقت، و به تأييد علماء محکوم به مyرگ شyدند ،تغيير حدود و احکام اسAمی

مAy : " نويسyد مyیدر خصوص ادعای حضرت باب اين کتاب  231در صفحه " ارشاد العوام"صاحب کتاب 

ايyyن : بعyyد از ورود بyyاب بyyه خانyyه اش رو بyyه بyyاب کyyرده گفyyت )از روحyyانيون معyyروف زمyyان( ممقyyانیمحمyyد 

. بله اينھا مال من و بyه خyط مyن اسyت: مجموعه کتب و صحف به خط شماست يا نه؟ باب نگاھی کرد و گفت

بyه ھمyه اينھyا ممقانی گفت به صحت مضامين اينھا مقر و معترفی يا نه؟ آيا اينھا درست است؟ باب گفyت بلyی 
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بyyاز ممقyانی اظھyyار کyرد آيyyا شyما بyyه عقيyده قائميyyت خyود بyyاقی ھسyتيد و ميگوئيyyد ھمyان منتظyyر . مقyر و معتyرفم

. موعyود يعنyyی قyائم مشyyھور و معyروف آل محمyyد شyمائيد؟ بyyاب گفyyت بلyی مyyن ھمyانم کyyه شyما منتظyyرش ھسyyتيد

"واجب است به موجب اين اعتراف صريح قتل شما ممقانی گفت
179

الھی از آثار ديانت بھyائی، در ايyن کAم . 

...   و نفسه الحقھل ظنّنت انک تقدر ان تطفی نار التی اوقدھا هللا فی ا�فاق؟ �: مقام، مناسب حال می باشد

180کذلک قضی ا�مر و � يقmوم معmه حکmم مmن فmی السmموات و ا�رضmين. فسوف يحيط ا�رض و من عليھا
؛ 

ی آتشyی را کyه خداونyد در آفyاق بyر افروختyه اسyت، خyاموش کنyی؟ نyه مضمون بيان، آيا گمان نمودی می تyوان

امر خدا اين گونyه مقyدر شyد و . به زودی زمين و اھل آن را احاطه خواھد کرد... قسم به ذات حق نمی توانی 

  .  حکم ھيچ کسی از اھل آسمان ھا و زمين ھا نمی تواند در برابرش مقاومت کند

 .ری قمری، بyه تائيyد و فتyوای علمyاء در شyھر تبريyز تيyر بyاران شyدندھج 1266حضرت باب در سال ، باری

در لنyدن  1850که در سyال " ايران و مسائل مربوط به آن"لورد کورزن، سفير انگلستان در ايران، در کتاب 

علت شھادت بyاب ھمyان بyود کyه در مyورد حضyرت مسyيح صyورت گرفتyه بyود اگyر : نويسد به طبع رسيد می

تازه نياورده بود و فقط به تعميم دستورات تورات اکتفا کyرده بyود علمyاء آن زمyان او را حضرت عيسی کتاب 

  .کردند مصلوب نمی

حضرت (به علماء از قول بھاء بگو ما به زعم شما مقصريم، از نقطه اولی : " می فرمايند حضرت بھاءهللا

نقطه اولی مقصر، از . موديدن) گلوله سربی(روح ما سواه فداه چه تقصيری ظاھر که ھدف رصاصش ) باب

خاتم النبيين . خاتم النبيين روح العالمين له الفداء چه تقصيری باھر که بر قتلش مجلس شورا ترتيب داديد

حضرت مسيح به زعم باطل شما . مقصر، از حضرت مسيح چه تقصير و افترا ھويدا که صليبش زديد

حضرت کليم به زعم باطل . کذبش گواھی داديدکاذب، از حضرت کليم چه کذبی و افترايی آشکار که بر 

اگر بگوييد ما آن نفوس . شما کاذب و مقصر، از حضرت خليل چه تقصيری ھويدا که در آتشش انداختيد

"نيستيم، می گوييم اقوال شما ھمان اقوال و افعال شما ھمان افعال
181
.  
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"   کند که معبودی اشاره می حافظ شيرازی نيز در اشعار خود به آذربايجان اشاره کرده و بهباری، 

می باشد؛ در ساحل  )2(" ھمچو  صنع  خدا  ورای  ادراک" و با>تر از آن ) 1" (سحری پاک ھمچون شبنم

مسکن گزيند؛ حافظ در اشعار ) 4) (زندان چھريق= سلماس ( سلمی  و منزل) 3) (زندان ماکو( رود ارس 

 خبر داده و به شکوه قاتلين اشاره می –محبوب  شھادت  –خود از واقعه ای عجيب و حادثه ای غريب  

اين شکوه و شکايت توسط دشمنان حضرت باب به وقوع پيوست که پس از شھادت حضرت باب ) (5(کند

و بابيان در سبيل دوست رقص کنان به قربانگاه جانان  کشيد و در بين جميع امم منتشر شدآتش امرش زبانه 

؛ )حضرت ميتوانند ندای الھی را خاموش نمايند کردند با شھادت آن میکه دشمنان تصور  شتافتند؛ در حالی

  ). 6(باری، در خاتمه حافظ آرزو دارد که نام او بر زبان محبوب جاری شود

ھا جاری می زبان شعرا ناطق می گردد و مطالبی به لسان آن روح القدس گاھی به: فرموده حضرت بابه ب

182نظور واقعی را نمی دانندمقصود اصلی و م خود، سازد که غالباً 
نيز در حديثی ) ص(حضرت رسول  .

"ان هللا کنوزا تحت العرش و مفاتيح ھا السنه الشعرا: " فرموده اند
183

خداوند زير عرش خود گنج يعنی،  

  .ھائی پنھان دارد که زبان شاعران کليدھای آن است

  :گردد باری، در اين مقام، دو قطعه از غزل ھای حافظ مرقوم می

 بيا   که   بی  تو   بجان   آمدم   ز غمناکی   با کی  مدمعی   و    شوقی   قصه    کتبت        

  ايا      منازل    سلمی      فاين      سلماک    بسا  که  گفته ام از  شوق با  دو ديده  خود       

  قاتلی    شاکیان   اصطربت   قتي_    و        عجيب   واقعه ای   و   غريب    حادثه ای )5( 

  که ھمچو قطره که بر برگ گل چکد  پاکی    کرا   رسد   که   کند   عيب   دامن   پاکت)  1(

  چو  کلک  صنع  رقم  زد  به آبی  و خاکی    ز خاک  پای تو داد  آب روی  >له  و  گل       

  يب    زاکیوھات      شمسة    کرم    مط    صبا  عبير   فشان   گشت   ساقيا   برخيز       
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  که  زاد راھروان چستی  است  و  چا>کی    دع    التکاسل    تغنم    فقد    جری   مثل       

  اری     مأثر      محيای    من     محياک    اثر    نماند   ز   من    بی  شمايلت  آری       

184ادراکیکه  ھمچو  صنع  خدائی   ورای       ز وصف حسن تو حافظ  چگونه نطق زند) 2( 
  

  :ھمچنين

  بر خاک آن  وادی و مشکين کن نفس بوسه زن       ارس  رود بر  ساحل   بگذری گر    صبا   ای ) 3(

  بانگ  جرس و    بينی    ساربانان  صدای    پر      س_م صد   منزل سلمی که بادش  ھر دم  از  ما) 4(

  فرياد  رس  مھربان  کز  فراقت   سوختم   ای          بزاری  عرضه دار  آنگه    ببوس محمل جانان       

  اينم  پند  بس گوشمالی   ديدم   از  ھجران  که          ناصحان  را خواندمی  قول رباب  من  که  قول      

  عسس آشنائيھاست    با    مير    شبروان    را          راه  عشق  ير کن  می نوش  کاندر عشرت شبگ      

  گوش عشق نتوان  زد  به  چوگان  ھوس  زانکه        ی  کار  بازی  نيست  ای  دل  سر  ببازعشقباز      

  به  کس  گر  چه  ھشياران  ندادند  اختيار  خود         دل به رغبت می سپارد جان به چشم  مست  يار      

  مسکين  مگس  ر می زندو ز تحسر دست  بر س        طوطيان   در   شکرستان    کامرانی   می کنند      

185اين ملتمس است از جناب حضرت شاھم  بس         دوست کلک    بر زبان  آيد  بر  گر حافظ  نام  ) 6(
  

  :کند ھمچنين، صحبت >ری در اشعار خود عAوه بر شيراز به منزل سلمی نيز اشاره ای می

  سAم  ه    سعدی  وی   نو   آئين   حجل     سAم     منزل      سلمی    کی    مبارک 

  

  وی  منا   و  مشعر  از   رشکت  مذاب     کباب  ای   صفا   و    مروه   از   داغت 

  

  بيت   الحرام   وی    حريمت    غيرت             رکن   و  مقام   ای  تو  رشگ   کعبه   و    

  

 دو  اِيناَين    ھذا   البيت   من   ذاك         ای   طوافت  عين  فرض  و  فرض عين
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  خراسان �

ايَاِت السُّوَد قَْد أَْقبَلَْت ِمْن ُخَراَساَن : ثوبان از پيغمبر صلى هللاَّ عليه و آله روايت نموده كه فرمود إَِذا َرأَْيتُُم الرَّ

ِ اْلَمْھِدي سياه ببينيد كه از خراسان چون پرچمھاى  يعنی، 186فَاْئتُوَھا َو لَْو َحْبواً َعلَى الثَّلْجِ فَإِنَّ ِفيَھا َخِليفَةَ هللاَّ

  .آيد باستقبال آن بشتابيد ھر چند با رفتن از روى برف باشد، چه كه در آن جماعت مھدى خليفة هللاَّ است مى

ھايی است که صريحا  از خطه خراسان در زمان قائم از بشارت" رايات سود" حرکت پرچمھای سياه 

  . دھان ائمه صادر می گشته استمذکور گرديده است و کلمه خراسان خراسان مرتب از 

اولين مؤمن به حضرت باب و (باری، ظھور علمھای سياه از خراسان، دقيقا با حرکت مAحسين بشرويه 

به  ھای سياه و اصحاب با علم) جزء ھيجده نفر حروف حی که اولين نفرات مؤمن به آنحضرت می باشند

ه مAحسين پس از چند روز اقامت در اردوگاه بجناب : " در اين خصوص آمده است چنانچه،. وقوع پيوست

ناگھان قاصد امينی از ساحت حضرت باب آمد و عمامه سبز آن حضرت را که ... شھر مشھد عودت نمود 

حضرت باب فرموده بودند که مA حسين عمامه سبز را بسر گذارد . برای مAحسين فرستاده بودند بوی داد

ده شود و ھمراه با اصحاب با افراشتن پرچم ھای سياه و در مAزمت و از آن پس بنام جديد سيد علی خوان

که مراد از جزيرةالخضراء مازندران و بقعه شيخ طبرسی . جناب قدوس به جزيرة الخضراء توجه نمايد

جناب مAحسين در اجرای اوامر مبارک حضرت باب با دويست و دو تن از اصحاب در تاريخ نوزدھم . بود

جناب باب الباب و ياران او در ميان راه بھر نقطه وارد . قمری عازم مازندران گرديدھجری  1264شعبان 

"در ھر نقطه چند تن به اصحاب می پيوستند. می شدند امر بديع را به مردم آن محل ابAغ می نمودند
187

 .

ھا در قلعه در ھر حال، اين رويه ادامه پيدا کرد تا اينکه اصحاب به قلعه شيخ طبرسی رسيدند و تعداد آن

سيصد و سيزده نفر شد، ... عده اصحاب : " نفر بود؛ چنانچه در اين خصوص در تاريخ نبيل آمده است 313

وقتيکه قدوس از عده اصحاب با خبر شدند فرمودند جميع آنچه را حضرت رسول اکرم صلواة هللا عليه 
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ی بر پيشوايان دين که خود مخصوص حضرت قائم موعود فرموده اند ظاھر و آشکار شده تا حجت خداوند

"را عالم بتفسير شريعت اسAم ميدانند و خويش را مفسر احاديث ميشمارند کامل گردد
188

 .  

نفر، که در راه او  313>زم بذکر است که در احاديث مرويه ياران قائم را بعدد شھدای غزوه بدر کبری، 

ٍة : سوره ھود بشھادت می رسند روايت نموده اند، چنانچه در تفسير آيه ھشتم ْرنَا َعْنھُُم اْلَعَذاَب إِلَى أُمَّ َولَئِْن أَخَّ

ْعُدوَدةٍ  امت معدوده، يعنى اصحاب : " روايت شده که فرمودند) ع(از حضرت باقر و حضرت صادق ، مَّ

"حضرت مھدى عجل هللا فرجه در آخر الزمان كه سيصد و سيزده نفرند به تعداد سلحشوران جنگ بدر
189

 .  

  اصفھان �

خروج دجال در . دجال در لغت به معنی کذاب استاصفھان در احاديث مربوط به خروج دجال بوده و ذکر 

آخر الزمان متفق القول يھوديان و مسيحيان و مسلمانان می باشد؛ چنانچه، يھوديان بر اساس بيانات دانيال 

ب چھارم، معتقد به ظھور اول با ی نبی، رسالهنبی، باب ھفتم و يازدھم، و مسيحيان براساس بيانات يوحنا

پولس رسول در . کسی ھستند که در آخرالزمان ظاھر شده و با خدا يا پيامبر او خصومت می ورزد

متزلزل ... درخصوص آمدن خداوندگار ما عيسی مسيح... ای برادران: "خصوص دجال بيان می دارد

مرد شرير، يعنی فرزند ھAکت ظاھر  زيرا که آن روز نخواھد آمد تا اول ارتداد واقع نشود و آن... نگرديد

  ). نامه دوم پولس به تسالونيکيه، باب دوم"( نگردد

در آثار اسAمی نيز درخصوص دجال بحث بسيار شده و احاديث متعدد و متنوعی از طريق محدثين اھل 

تشيع و اھل تسنن به صورت تشبيه و اشارات و رمزگونه، درباره خصوصيات و شخصيت دجال ذکر 

) ع(، در توصيف دجال، از حضرت علی "كمال الدين و تمام النعمة" شيخ صدوق در کتاب . ه استگرديد

ا: " نمايد حديث ذيل را نقل می اُل فَقَاَل أََ� إِنَّ الدَّجَّ َل فَقَاَم إِلَيِْه اyَْْصبَُغ ْبُن نُبَاتَةَ فَقَاَل يَا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َمِن الدَّجَّ

قِيُّ َمْن َصدَّقَهُ َو السَِّعيُد َمْن َكذَّبَهُ يَْخُرُج ِمنْ َصائُِد بُْن الصَّ  بَْلَدٍة يُقَاُل لَھَا أَْصبََھاُن ِمْن قَْريٍَة تُْعَرُف   ْيِد فَالشَّ
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بْحِ ِف  ِباْليَھُوِديَِّة َعْينُهُ اْليُْمنَى َمْمُسوَحةٌ َو اyُْْخَرى فِي َجْبَھتِِه تُِضي يَھا َعلَقَةٌ َكأَنَّھَا َمْمُزوَجةٌ ُء َكأَنََّھا َكْوَكُب الصُّ

ي "ِبالدَِّم بَْيَن َعْينَْيِه َمْكتُوٌب َكافٌِر يَْقَرْأهُ ُكلُّ َكاتٍِب َو أُمِّ
190

يعنی، اصبغ بن نباته از حضرت امير . انتھی 

. می کند) گمراه(المؤمنين سوال ميکند که دجال کيست؟ آنحضرت فرمود دجال کسی است که نفوس را صيد 

از شھری به . که او را تصديق ميکند شقی است و کسی است که او را تکذيب می کند سعادتمند استکسی 

چشم راستش مسح شده و چشم ديگر در پيشانيش قرار . و از قريه ای بنام يھوديه خروج می کند نام اصفھان

آميخته به  چيزی در چشم اوست که گويی. مانند ستاره صبح می درخشد). يعنی يک چشمی است(گرفته 

  .خواند سواد آن را مي ، ھر شخص باسواد و بى»اين كافر است«در پيشانى وى نوشته است . خون است

آنچه از مجموع اين احاديث و آيات کتب مقدسه قبل مستفاد می شود و در ظھورات اديان بابی و بھائی 

ان، ظھور ھيکل مجعولی در مقصود از ذکر خروج دجال و وقوع فتنه در آخرالزم ،مصداق پيدا کرد آنکه

ايام موعود است که نظر به حب رياست، به فتنه قيام نموده و مطابق مذھب زمان خود تکلم می نمايد و به 

اين علت کAم او نافذ می گردد و شبھات او در خلق تأثير می نمايد، تا آن که موعود به وحی آسمانی و قوت 

به ترتيب  مان ظھور اديان بابی و بھايی نيزدر ز. دوم می گرداندکلمه الھيه، کلمه خبيثه شيطانيه وی را مع

"ميرزا آغاسی"افرادی چون 
xl

"سيد محمد اصفھانی "و  
xli

بوده اند که به مخالفت با اين ظھورات الھی قيام  

  .خلق را از صراط مستقيم منحرف نمودند، "صائد بن الصيد" به مصداق بيان کرده و 

  شھر ری �

 :امام صادق به بيتى از شعر ابن ابى عقب تمثّل جست كه: يدگو معاوية بن وھب مى

                                                             
xl
آخرين ) کربA. ق ١٢۶۵رمضان  -  ماکو  .ق ١١٩٨( حاجی ميرزا آغاسیمعروف به  حاجی م_عباس ايروانی 

. به فرمان محمدشاه کشته شد به اين جايگاه رسيد قائم مقام فراھانیاو پس از آن که . بود محمد شاه قاجار صدراعظم

 .به سمت قھقھرا کشيده شد ايرانوی فردی بدنام و نا>يق بود که در زمان او 

xli خواند مي درس اصفھان صدر مدرسه دراھل اصفھان بود و  سيد محمد اصفھانی. 
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  و ينحر بالزوراء منھم لدى الّضحى             ثمانون الفا مثل ما تنحر البدن

 .در ھنگام ظھر در زوراء، ھشتاد ھزار تن از آنھا چون شتر قربانى شوند: يعنى

شناسى؟  زوراء را مى: سپس به من فرمود امام. آمده است» بزل«، »بدن«در روايت ديگرى به جاى كلمه 

» رى«آيا به : نه، سپس فرمود: فرمود. قربانت، زوراء، ھمان بغداد است: عرض كردم: گويد او مى

آن كوه : فرمود. آرى: اى؟ عرض كردم بازار چھارپايان آنجا را ديده: فرمود. آرى: اى؟ عرض كردم رفته

كه ھشتاد  -؟ ھمان زوراء است كه ھشتاد ھزار از ايشاناى سياه را كه در طرف راست جاده است ديده

به : عرض كردم. در آن جا كشته خواھند شد -شان شايسته خAفت نفرشان از فرزندان فAن ھستند و ھمه

191پسران عجم آنھا را خواھند كشت: دست چه كسى كشته خواھند شد؟ فرمود
.  

  :ھزار نفر حائز اھميت می باشد 80نکات ذيل در توضيح  

در برخی نسخ قديمی و نسخه ھای خطی آن بجای است و اين حديث در روضه کافی نقل شده "  -1

يقتل فيھا ثمانون رج_ من ولد ف_ن کلھم : را بطور نسخه بدل نوشته اند ثمانون رج_، ثمانون الفا

 .من يقتلھم؟ قال او�د العجم: يصلح الخ_فة، قلت

ھزار می باشد و اگر با کسر ھمزه باشد بمعنی الفت و اتحاد  معنیه الفا بفتح ھمزه خوانده شده که ب -2

ه اين کلمه الفا ب. نفر در حالی که به ھم مألوف و متحد و يگانه ھستند به قتل می رسند 80است؛ يعنی 

کسر ھمزه در گفتار امام عليه السAم در داستان تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه ھم استعمال شده و 

جمعی از اسAم برگشتند و  ،کعبه مکرمهه ايند که در حين تغيير قبله از بيت المقدس بفرم امام می

پدران خود  به قبلۀالفتی بود که  به واسطۀ، يعنی ارتداد آنھا از اسAم "الفاً بقبله آبائھم"مرتد شدند 

192داشتند
 . 
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که اين نوع مبالغه در تواند به صورت کنايه و مبالغه از عظمت حادثه باشد  ھزار نفر می 80تعداد  -3

حديث ذيل روايت " جامع صغير"نامند؛ در  می لفکاyآثار دينی متداول بوده و آن را به عنوان واحد 

، يعنی ھيچ چيزی بھتر از ھزار چيز 193ليس شیء خيرا من ألف مثله اّ� ا�نسان مؤمن: شده است

 . )که بھتر از ھزار نفر می باشد( مثل خودش نيست، مگر انسان مؤمن 

xliiواحد کاtلف در رزم و کرم
194صد چو حاتم گاه ايثار نعم    

  

  )، جAل الدينمو>نا(

إِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن صابُِروَن يَْغِلبُوا ِمائَتَيِْن َو إِْن يَُكْن : است اين نوع مبالغه در قرآن کريم ھم آمده

 ً ه بيست نفر با استقامت از شما باشند، بر دويست نفر ، يعنی ھر گا)65/انفال( ِمْنُكْم ِمائَةٌ يَْغِلبُوا أَْلفا

 .گردند كنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر ھزار نفر از كسانى كه كافر شدند، پيروز مى غلبه مى

در ھر صورت نظر به آنکه صحت و سقم ھر سخن بسته به وقوع مصداق آن است، در زوراء که امام 

ھجری قمری  1268رموده اند، مصداق بيان مبارک در سال تعيين ف) تھران ( آن را در ری ) ع(صادق 

طور که قبA نيز ذکر گرديد پس از واقعه سوء قصد به جان ناصرالدين شاه، تعداد  ھمان. تحقق يافت

بسياری از مومنين به ديانت جديد الھی و حضرت باب در تھران دستگير شدند و ھشتاد نفر از آن ھا به 

شرح اين واقعه بتفصيل و با ذکر نام شھداء در روزنامه رسمی . عی کشته شدنددست او>د عجم به طرز فجي

در خدمت ارتش  كاپيتان آلفرد فن گويمن، افسر اتريشی که. آن دوران به نام روزنامه اتفاقيه درج گرديد

که تحت تأثير انزجار و وحشت حاصل از وقايعی است که به چشم خود ناظر  در حالی ناصرالدين شاه بود

دوست من، چطور می توانی تصور کنی آنچه را که من با «: بوده در نامه ای به دوستش چنين می نويسد

                                                             
xlii در پيکار و بخشش يک تنه معادل ھزار : در شرح مثنوی معنوی کريم زمانی در شرح اين بيت آمده است

شرح جامع مثنوی معنوی، ( و به ھنگام عطای نعمت ھا صد برابر حاتم طائی عمل می کردی. نفر مؤثر بودی

  ).854دفتر ششم، ص 
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که دستھای پر خشونت بی رحم جAد، دندانھايشان را يک به يک کشيده، جمجمه  کسانی... چشمھايم ديده ام 

شود برای  و چراغانی میھای برھنه ای که با ضربات چّکش متAشی شده يا ھنگامی که بازار، آذين بندی 

نمايش قربانيان شکنجه شده ای که شمع آجين شده اند؛ سوراخھايی در پشت و شانه ھايشان حفر شده و شمع 

شوند و مأمورين  ھای روشن در جای زخمھا شعله ورند، با زنجير به ھم متصلند و گرد شھر گردانده می

اند در روغن مذاب خيسانده اند و چون بھائم در  زنند، پوست کف پاھايشان را کنده آنھا را تازيانه می

... کفشھايی قرار می دھند و آنان را مجبور به دويدن می کنند در حاليکه باران تازيانه جAد ھم تمامی ندارد 

من شخصاً مجبور به ديدن اين صحنه ھا بودم که در آخر آنھا را از دست و پا وارونه به درخت آويزان می 

 150من جسدی را ديدم که با . انی مختار است ھرچه می خواھد با بدن نيمه جان آنھا بکندکردند و ھر اير

وقتی دوباره آنچه را كه نوشته ام  می خوانم می انديشم که تو و اطرافيانت خواھيد . فشنگ پاره پاره شده بود

حا> . تحّمل اين وقايع ھستماّما خدا گواه راستی من است  بخاطر وظيفه ام مجبور به . گفت که اغراق گفته ام

حتّی پس از مرگ، . كمتر از خانه خارج می شوم تا در گوشه كنار شھر و بازار شاھد اين جنايات نباشم

جسد اينان را قطعه قطعه کرده و در دروازه شھر می کوبند و يا به بيابان می اندازند تا خوراک سگان و 

»...ل کرده ام ولی موفق نشده ام تاکنون چند بارتقاضای انتقا... کفتارھا شود 
195

 .  

بين طبقات مختلف مردم تقسيم می را، شدند  که دستگير میيی ھابه ذکر است که در آن سالھا بابی  >زم

طرح اين پيشنھاد توسط نخست وزير صورت گرفت تا به اين وسيله از زير بار مسئوليت شانه خالی . کردند

  .   ی کردند تا ھمه در مسئوليت اين کشتار سھيم باشندآن مظلومان را بين مردم تقسيم م. کند

 )بغداد ( دارالس_م  �

چنانچه، ياقوت حموی در  معجم البلدان در ذيل دارلسAم فرموده  دارالسAم می باشد؛ ،ھای بغداد يکی از نام

ان شاءهللا دارالس_م و مدينة الس_م ھی بغداد و سيذکر سبب تسميتھا بذلک فی مدينة الس_م : است قوله

، يعنی دارالسAم و مدينة السAم ھمان بغداد تعالی و دارس_م الجنة و لعل بغداد سميت بذلک علی التشبيه
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بھشت را نيز دارالسAم گويند و شايد که علت تسميه بغداد به دارالسAم از راه تشبيه بغداد به بھشت ... است 

، دارالسAم را 60ن خوانسارى بر غرر الحكم، صفحه ھمچنين، در مقدمه کتاب شرح آقا جمال الدي. باشد

196بغداد دانسته است
 .  

  :   خواند بغداد را دار السAم می" جAل"در شعری  ز به اين نکته اشاره شده است؛در اشعار شعرا ني

197فقل  منازل  سلمی علی حماک سAمی    اذا نزلت ببغداد و ھی دار سAمی
  

  :آمده است) بغداد(در قرآن شريف در خصوص دارالسAم 

، يعنی براى آنھا خانه امن و امان )127/انعام( لھُْم داُر السَّ_ِم ِعنَْد َربِِّھْم َو ھَُو َوِليُّھُْم بِما كانُوا يَْعَملُوَن  

   .دادند كه انجام مى) نيكى(نزد پروردگارشان خواھد بود؛ و او، ولّى و ياور آنھاست بخاطر اعمال) بغداد(

ُ يَ  َو   لِلَّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى، )25/يونس( ِصراٍط ُمْستَقيٍم   داِر السَّ_ِم َو يَْھدي َمْن يَشاُء إِلى  ْدُعوا إِلىَو هللاَّ

و خداوند به  يعنی ،)26(ِزياَدةٌ َو � يَْرھَُق ُوُجوَھُھْم قَتٌَر َو � ِذلَّةٌ أُولئَِك أَْصحاُب اْلَجنَِّة ھُْم فيھا خاِلُدوَن 

)بغداد(سAم دارال
xliii

كسانى كه نيكى  .نمايد كند؛ و ھر كس را بخواھد، به راه راست ھدايت مى دعوت مى 

پوشاند؛ آنھا اھل بھشتند، و  ھايشان را نمى كردند، پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلّت، چھره

  .جاودانه در آن خواھند ماند

، به مفھوم نزد مظھر خداوند، يعنی فرستاده )نزد خداوند(ِھْم ِعْنَد َربِّ ليکن در توضيح آيات فوق، معنای 

نزد خداوند قرار دارند اين است که در حضور  در بغداد پس مفھوم اينکه اھل بھشت. خداوند، می باشد

 25و با توجه به آيه  ز استقرار مظھر امرهللا خواھد شدپيامبر الھی، در شھر بغداد ھستند و دارالسAم مرک

                                                             
xliii  مAبه معنای بھشت موعود گرفته شود، پس از ورود به بھشت ) بغداد(>زم بذکر است که اگر دارالس

، چرا که ورود به بھشت فرع حصول )ِصراٍط ُمْسَتقيمٍ   َو يَْھدي َمْن َيشاُء إِلى(موضوع ھدايت بی معنی ميشود 

 . در بھشت معنايی نداردھدايت است و ھدايت 
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که مردم را به رضوان قرب الھی و  ونس، ندای الھی جھت ھدايت اھل عالم از بغداد بلند خواھد شدسوره ي

ُ يَْدُعوا إِلىاين مطالب از آيه  .خواھد نمودمعرفت صاحب امر ربانی ھدايت  داِر السَّ_ِم َو يَْھدي َمْن   َو هللاَّ

که دعوت خداوند به يک شھر مفھومی جز دعوت به  با اين توجيه استناد ميشودِصراٍط ُمْستَقيٍم   يَشاُء إِلى

باشد و اين واقعه حضور پيامبر الھی است که ھر که را  يک واقعه ای مھم که مفيد برای مؤمنين است نمی

xlivچيزی غير از ھدايت به دين جديد می باشد؟ مستقيم حال آيا صراط –به راه راست ھدايت ميکند  واھد،بخ
   

و دار السAم با ھدايت خدا به صراط المستقيم می باشد که عبارت صراط المستقيم موضوع مھم ارتباط بغداد 

آيه قرآن مجيد آمده و بدون استثناء مربوط می شود به تحول برون دينی و ھدايت از دينی به دين  45در 

   .عبارتی آنچه که در دار السAم بغداد واقع می شود ھدايتی است به دين جديده ديگر؛ ب

دھد که چيزی عAوه بر پاداش نيک به آنھا داده می  سوره يونس بشارت می 26له ھمان آيه، در آيه در دنبا

شود و آن مشاھده روی پروردگار است که باز معلوم است مقصود از مشاھده روی پروردگار مشاھده وجه 

  .ھاست منير پيامبر الھی است که برای مؤمن مخلص از با>ترين لذت

  :ن مطلب می پردازدبه اي ذيلروايات 

چنانكyه در آيyت  مقصmود از زيmاده ديmدار حmّق اسmت: فخyر: " ، در تفسير زيyادة آمyده اسyت"تفسير عاملی" در 

ى آن عyالم طyراوت صyورت اسyت و لقyاى  ديگر است وجوه يومئذ ناضره الى ربھا ناظره كه در اين آيyه بھyره

"»َربِّھا ناِظَرةٌ   لىا«ه شده است، حق، پس زيادى موعود در آيه ھمان است كه در اين آيه گفت
198
.  

ُ يَْدُعوا إِلى: " در تفسير زيادة آمده است "تفسير قمی" و در  ِصراٍط   داِر السAَِّم َو يَْھِدي َمْن يَشاُء إِلى  َو هللاَّ

" عز و جلَو ِزياَدةٌ قال النظر إلى وجه هللا   ُمْستَقِيٍم يعني الجنة قوله لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى
 نمضمون بيا، 199

                                                             
xliv  مراد از صراط در ھر زمانی ظھور هللا و امر او بوده، ھر کس : " می فرماينددر بيان فارسی حضرت باب

 ). 48، ص 12، باب 2بيان فارسی، واحد...( مستقر بوده بر صراط حق بوده و ا> بر دون صراط 
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منظور نظر کردن به وجه  ؛)َو ِزياَدةٌ   ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى(مقصود از کلمه زياده که در قرآن آمده  آنکه،

  .پروردگار است که نعمتی از اين با>تر برای مؤمنين وجود ندارد

 :و يدخلنا الجنة قال: "... يه آورده استھمچنين ابن ابی حاتم در تفسير خود، روايت ذيل را در تفسير اين آ

قرأ ِللَِّذيَن فو هللا ما أعطاھم هللا شيئا ھو أحب إليھم منه ثم  فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك و تعالى

"َو ِزياَدة  أَْحَسنُوا اْلُحْسنى
200

مضمون بيان آنکه، و داخل بھشت می شويم؛ پس حجاب برداشته می شود؛ . 

برای آنھا محبوب ) نظاره خدا(و تعالی را نظاره می کنند و قسم به خدا ھيچ امری از اين پس خداوند تبارک 

  .تر نخواھد بود

َو ِزياَدةٌ   لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنى: " ... آمده است تفسير مشابھی سيوطی در تفسير اين آيه "درالمنثور" و در 

 ما أعطاھم هللا شيا أحب إليھم من النظر اليه و > أقر فو هللا فيكشف لھم الحجاب فينظرون اليه... قال 

" >عينھم
201

 .  

به اين صورت تعبير گشته که حجاب از روی پروردگار برداشته می شود و مؤمنين بر  ِزياَدةٌ يعنی آنکه، 

وجه او نظر می کنند، قسم بخدا ھيچ چيز برای آنھا محبوب تر از اين نيست که خدا را نظاره کنند و ھيچ 

از اين مھمتر، بشارت در مورد عظمت اين ظھور در حدی . چشم روشنی برای آنھا بھتر از اين نخواھد بود

در آن روز از اين نعمت بزرگ، يعنی ) ص(ده که انبياء قبل مانند حضرت ابراھيم و حضرت محمد شبيان 

و " : ن شده استبيا نظر به وجه پروردگار، مشعوف و مسرورند و اين مطلب در روايت زير صراحتاً 

أخرج أبو الشيخ عن أبى ھريرة رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كبر على سيف 

البحر تكبيرة رافعا بھا صوته > يلتمس بھا رياء و > سمعة كتب هللا له رضوانه اtكبر و من كتب له رضوانه 

في داره ينظرون إلى ربھم في جنة عدن كما ينظر أھل سAم اtكبر جمع بينه و بين محمد و ابراھيم عليھما ال

َو ِزياَدةٌ فالحسنى   في يوم > غيم فيه و > سحابة و ذلك قوله لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنىالدنيا إلى الشمس و القمر 

 "> اله ا> هللا و الزيادة الجنة و النظر إلى الرب
202

 .  
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که حضرت باب بنا به فتاوی  ثبت گرديده است، پس از آن نيزمر بھائی که در تاريخ ادر توضيح اين مطلب 

شده و علمای تبريز و صدور حکم حکومت به شھادت رسيدند چند نفر از بابيان که از اين امر عصبانی 

لذا در . مصمم شدند که او را به قتل برسانندمسبب اصلی اين جريان ميدانستند  چون ناصرالدين شاه را

، ليکن از آن جا كه از به جان شاه سوء قصد نمودند 1852آگوست  15>نه و نسنجيده در تاريخ اقدامی عجو

دستور قتل بابيان و و نتيجه اين حادثه،  تفنگ ساچمه اي استفاده كرده بودند، شاه جراحتي كوچك يافت

ی برخوردار بودند، و چون حضرت بھاءهللا در بين بابيان از شھرت و اعتبار ويژه ا بودمسببين اين جريان 

در طی چھار ماھی . عنوان محرک اصلی اين رويداد دستگير و روانه سياه چال تھران نمودنده ايشان را ب

اما دسيسه ھا موجب شد كه . دشان بر شاه و اطرافيانش ثابت شگناھی اي که ايشان در زندان مذبور بودند بی

ساختند و لذا علی رغم بيماری شديد، يک ماه پس از حضرت بھاءهللا را به شرط ترک ايران از زندان آزاد 

حضرت در حقيقت سفر . بود تبعيد گرديدند مان جزء سرحدات دولت عثمانیآزادی به بغداد که در آن ز

تکرار وقايع مشابه در ظھورات قبل چون تبعيد حضرت ابراھيم از اورکلده به  ،و خانواده شان بھاءهللا

، برادر و پيروانش از سرزمين اصلی ايشان و نيز ھجرت ناگھانی ارض ميعاد و اخراج حضرت موسی

  .از مکه به مدينه را تداعی می نمايد) ص(حضرت رسول اکرم 

تبعيد شدند، رفتار و منش ايشان در آن شھر موجب اشتھار و ) دارالسAم(حضرت بھاءهللا به بغداد باری، 

" شيخ عبدالحسين تھرانی"شد علمای بغداد از جمله  اين محبوبيت موجب. اعتبار ايشان در بين ھمگان گرديد

ھمچنين سفير ايران متقاضي تبعيد مجدد حضرت بھاءهللا از بغداد به سوی مرکز حکومت عثمانی آن زمان، 

ايشان به باغی که خارج از شھر بغداد قرار داشت  ،از حرکت پيش. شوند) استانبول فعلی(يعنی اسAمبول 

ظھور کلی الھی و موعود ديانت بابی  ر جديد در آن جا واقع شد و به عنوانتشريف بردند و اظھار ام

پرده از وجه ظھور برداشتند و بدين سان بشارات نازله در ظھورات گذشته درباره ) ظھور حضرت عيسی(

، آثار زيادی از قلم ايشان نازل )بغداد(در طی مدت اقامت حضرت بھاءهللا در عراق . دارالسAم تحقق يافت

لذا شکی نيست که عظمت شأن . د که کل گويای عظمت ظھور مبارک و علو شأن موعود کلی الھی استش
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بغداد که در آيات و روايات گذشته آمده بخاطر وقوع اظھار امر حضرت بھاءهللا و نزول وحی الھی بر قلب 

وقايع مھمی اينچنين  راستی چه چيز جز اراده غالبه الھيه می توانده ب. مصفای حضرتشان در آن مدينه است

  !را در مکان و زمان معينی رقم زند و وعود از قبل بيان شده را محقق سازد

  )عکا –بيت المقدس  -مسجد ا�قصی  حول(اراضی مقدسه  �

  )کوه کرمل( اراضی حول مسجد ا�قصی �

ِد اyَْْقَصى الَّذي باَرْكنا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آياتِنا إِنَّهُ بَِعْبِدِه لَْي_ً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إِلَى اْلَمْسجِ   ُسْبحاَن الَّذي أَْسرى

تَْيِن َو لَتَْعلُنَّ   بَني  َو قََضْينا إِلى...  )1/إسراء( ھَُو السَّميُع اْلبَصيُر  إِْسرائيَل فِي اْلِكتاِب لَتُْفِسُدنَّ فِي اyَْْرِض َمرَّ

ا َكبيراً  ياِر َو كاَن َوْعداً   و�ھُما بََعْثنا َعلَْيُكْم ِعباداً لَنا أُوليفَإِذا جاَء َوْعُد أُ ) 4(ُعلُّوً بَأْسٍ َشديٍد فَجاُسوا ِخ_َل الدِّ

ةَ َعلَْيِھْم َو أَْمَدْدناُكْم بِأَْمواٍل َو بَنيَن َو َجَعْلناُكْم أَْكثََر نَفيراً ) 5(َمْفعُو�ً  أَْحَسْنتُْم  إِْن أَْحَسْنتُمْ ) 6(ثُمَّ َرَدْدنا لَُكُم اْلَكرَّ

ٍة َو yَِْنفُِسُكْم َو إِْن أََسْأتُْم فَلَھا فَإِذا جاَء َوْعُد اْ�ِخَرِة ِليَُسوُؤا ُوُجوَھُكْم َو ِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكم َل َمرَّ ا َدَخلُوهُ أَوَّ

يعنی، ) 8(تُْم ُعْدنا َو َجَعْلنا َجَھنََّم ِلْلكافِريَن َحصيراً َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َو إِْن ُعدْ   َعسى) 7(ِليُتَبُِّروا ما َعلَْوا تَْتبيراً 

كه گرداگردش را  -اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد ا>قصى پاك و منّزه است خدايى كه بنده

ه ما ب) ... 1(برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان دھيم؛ چرا كه او شنوا و بيناست  -ايم پربركت ساخته

جويى بزرگى  اعAم كرديم كه دو بار در زمين فساد خواھيد كرد، و برترى ) تورات(بنى اسرائيل در كتاب

ھنگامى كه نخستين وعده فرا رسد، گروھى از بندگان پيكارجوى خود را بر ضّد شما مي ) 4. (خواھيد نمود

كنيم؛ و  شما را بر آنھا چيره مى سپس) 5! (اى است قطعى كنند؛ و اين وعده ھا را جستجو مى انگيزيم، خانه

اگر نيكى ) 6. (دھيم شما را به وسيله داراييھا و فرزندانى كمك خواھيم كرد؛ و نفرات شما را بيشتر قرار مى

و ھنگامى كه وعده دوم فرا رسد، . كنيد كنيد؛ و اگر بدى كنيد باز ھم به خود مى كنيد، به خودتان نيكى مى

شوند ھمان گونه كه بار اول  مى) ا>قصى(شود؛ و داخل مسجد تان ظاھر مىآثار غم و اندوه در صورتھاي



105 

 

اميد است پروردگارتان به شما رحم ) 7. (كوبند گيرند، در ھم مى وارد شدند؛ و آنچه را زير سلطه خود مى

  ) 8. (گرديم؛ و جھنّم را براى كافران، زندان سختى قرار داديم ھر گاه برگرديد، ما ھم بازمى! كند

شود در ارتباط با  نکته ای که حائز اھميت می باشد و عظمت مقامات مقدسه را ياد آور می ،آيات فوق در

  :استموعود و ظھور کلی الھی 

) معراج(اراضی اطراف مسجد ا>قصی و ھدف از اين سير ) ص(محل معراج حضرت رسول اکرم  -1

اھر صورت نگرفته است، چه که محل مسلما اين مشاھده با چشم ظ. مشاھده آيات الھی بيان شده است

سکونت آن حضرت شھر مکه بوده و بدين لحاظ مقصود از مشاھده آيات الھی مکاشفه روحانی و مشاھده با 

آيات . ھمچنين محل اين کشف و شھود نيز در حوالی مسجد ا>قصی معين گرديده است. ديده الھی است

قصی را مبارک نموديم تا آيات خود را به او نشان مبارکه فوق دال بر اين است که اراضی حول مسجد ا>

بديھی است که آيات و نشانه ھا بايد در اين محل و قابل مشاھده باشد و آن مکان ھمانطور که ذکر شد . دھيم

حال که حدود ھزار و اندی سال از آن واقعه گذشته است آيا چه واقعه . اراضی حول مسجد ا>قصی است

رک موعود قرآن و استقرار اماکن مبارکه بھائی در آن سرزمين مقدس اتفاق عظيمی غير از ظھور مبا

  .افتاده است که علت معراج آن حضرت را توجيه نمايد

قابل ذکر است که ھمزمان با بيان معراج آن حضرت و ترک اراضی حول مسجد ا>قصی، مجازات   -2

تَْينِ لَتُْفِسُدنَّ فِي اyَْ (بنی اسرائيل در دو نوبت بيان گرديده  و سپس عفو و بخشش آن قوم پيش بينی ) ْرِض َمرَّ

در زمانی ) َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكمْ   َعسى(اتمام مجازات آنھا و نزول رحمت الھی بر آن قوم  به عبارتی،. شده است

ئم دانسته ھمزمان با ظھور قارا،  هاين واقع شده است که در روايات اسAمی ذکر) َوْعُد اْ�ِخَرةِ (با مشخصه 

که روز پايان پراکندگی آن قوم و ارتفاع ، )يعنی القائم صلوات هللا عليه و أصحابه" جاَء َوْعُد اْ�ِخَرِة (اند 

  . ندای دين جديد طبق بشارات الھی است
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ئيَل إِْسرا  بَني  قََضْينا إِلى "و : عAمه مجلسی مؤيد استناد فوق می باشد "ا>نوار بحار" باری، روايت ذيل از 

: " أی آعلمنا ھم ثم انقطعت مخاطبة بنی إسرائيل و خاطب امة محمد صلی هللا عليه واله فقال" فِي اْلِكتاِب 

ا َكبيراً " لتفسدن فی اtرض مرتين يعنی فAنا و فAنا و أصحابھما و نقضھم العھد  يعنی ما " َو لَتَْعلُنَّ ُعلُّوً

يعنی " بَأْسٍ َشديدٍ   بََعْثنا َعلَْيُكْم ِعباداً لَنا أُولي" يعنی يوم الجمل " �ھُما فَإِذا جاَء َوْعُد أُو" ادعوه من الخAفة 

ياِر " اميرالمؤمنين صلوات هللا عليه و أصحابه  َو كاَن َوْعداً َمْفُعو�ً  "أی طلبو کم و قتلوکم " فَجاُسوا ِخ_َل الدِّ

َو أَْمَدْدناُكْم ِبأَْمواٍل َو بَنيَن َو " امية علی آل محمد  ثم رددنا لکم الکرة عليھم يعنی لبنی"يعنی يتم و يکون " 

إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم  "من الحسين ابن علی عليه السAم و أصحابه و سبوا نساء آل محمد " َجَعْلناُكْم أَْكثََر نَفيراً 

" ِليَُسوُؤا ُوُجوَھُكْم  "و أصحابه  القائم صلوات هللا عليهيعنی "  فَإِذا جاَء َوْعُد اْ�ِخَرةِ yَِْنفُِسُكْم َو إِْن أََسْأتُْم فَلَھا 

ٍة " يعنی تسود وجوھم  َل َمرَّ َو ِليُتَبُِّروا ما َعلَْوا  "يعنی رسول هللا و أصحابه " َو ِليَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكما َدَخلُوهُ أَوَّ

 َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكمْ   َعسى : "ليه و عليھم السAم فقالأی يعلو عليکم فيقتلو کم ثم عطف علی آل محمد ع" تَْتبيراً 

يعنی إن عدتم بالسفيانی عدنا " َو إِْن ُعْدتُْم ُعْدنا : " أی ينصر کم علی عدو کم ثم خاطب بنی امية فقال" 

203بالقائم من آل محمد صلوات هللا عليه
.   

در " زمان امتھا. " می باشد" زمان امتھا"  در کتب مقدسه نيز يکی از عAئم رجعت مسيح به انجام رسيدن

اصطAح زمانی است که در آن اورشليم به دست بيگانگان و غير يھوديان افتد و يھوديان از وطنشان رانده 

بنابراين، رجعت حضرت مسيح پس از به پايان رسيدن دوران دربدری . شده و آواره و پراکنده گردند

و به دم شمشير خواھند افتاد : آمده است 27 – 24، آيات 21ل لوقا، باب چنانچه، در انجي. يھوديان می باشد

و در ميان جميع امتھا به اسيري خواھند رفت و اورشليم پايمال امتھا خواھد شد تا زمانھاي امتھا به انجام 

" ارتی، عبه ب. و آنگاه پسر انسان را خواھند ديد كه بر ابري سوار شده باقوت و جAل عظيم مي آيد... رسد 

نفی و طرد ملت يھود از موطن اصلی خويش پس از دوازده قرن سلطه و حکومت مسلمين در اثر صدور 

به فرموده حضرت مسيح منقضی " زمان امتھا" فرمان آزادی و لغو تضييقات مذھبی تخفيف يافت و 

"شد
204

ی شھری که ای اورشليم، ای اورشليم، ا: " آمده است 39 – 37انجيل متی، آيات  23در باب . 
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چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم ھمانطور که ! پيامبران را کشتی و رسو>ن خدا را سنگسار کردی

و حا> خانه شما برای شما خراب می . مرغ جوجه ھای خود را زير بال خود می گيرد، اما تو نخواستی

که آماده باشيد کسی را که خدا برای شما اين را نيز به شما بگويم که ديگر مرا نخواھيد ديد تا وقتی . ماند

  .می فرستد بپذيريد

  بيت المقدس �

ْيَحةَ ِباْلَحقِّ ذلَِك يَْوُم اْلُخُروِج ) 41/ق(َو اْستَِمْع يَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن قَريٍب  يعنی ، )42(يَْوَم يَْسَمُعوَن الصَّ

روزى كه ھمگان صيحه را بحق . دھد زديك ندا مىو گوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى ن

  !شنوند؛ آن روز، روز خروج است مى

ندای  -1: بيت المقدس اراضی مقدسی می باشد که در اين دور مبارک دو ندای الھی از آن بلند استباری، 

لند سال از بعثتشان که ندای امر الھی را ب 7 - 6حضرت بعد از  که آنقائم موعود، حضرت باب اعظم، 

حضرت به اراضی مقدسه انتقال يافت و در قلب کوه کرمل،  نمودند، در تبريز شھيد شده و عرش مطھر آن

xlvنقطه ای که حضرت بھاءهللا مشخص فرموده بودند استقرار يافت
حضرت زيارتگاه  که آرامگاه آن 

ِة َسْبَع يَ : جالب توجه آنکه در روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است. بھائيان عالم است ْعَمُل َعلَى ھَِذِه اyُْمَّ

 ِسِنيَن َو يَْنِزُل بَْيَت اْلَمْقِدس
   .، يعنی بر اين امت ھفت سال حکومت کند و در بيت المقدس فرود آيد205

می  داندر مبحث عکا ب، که اراضی مقدس، شھر عکااز  ندای ظھور کلی الھی، حضرت بھاءهللا -2

  .پردازيم

                                                             
xlv
 َكْفَنهُ  وَ  ُغْسَلهُ  يَلِي الَِّذي ُھوَ  ع اْلُحَسْينُ  فََيُكونُ  اْلَخاَتمَ  ع اْلقَاِئمُ  إِلَْيهِ  فََيْدفَعُ : روايت شده است) ع(از امام صادق  

 رحلت قائم چون مي دھد حسين به امام را خود انگشتر قائم، مضمون بيان آنکهُحْفَرِته،  فِي يَُواِريهِ  وَ  َحنُوَطهُ  وَ 

بحار اtنوار ( مي گذارد قبر در كرده حنوط و ندك مي كفن و مي دھد غسل را او الّسAم عليه حسين امام كند،

 ).103، ص 53، ج الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار
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َو اْستَِمْع يَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن قَِريٍب يَْوَم يَْسَمُعوَن : سوره ق 41ير آيه باری، در روايات، در تفس

ْيَحةَ بِاْلَحقِّ ذلَِك يَْوُم اْلُخُروج . ، آمده است که ندای الھی از صخره بيت المقدس ارتفاع خواھد يافتالصَّ

س الھی مAقات نموده و محل ديدار اصحاب بنابراين، اراضی مقدسه محلی است که مؤمنين با دو مظھر مقد

با موعودشان می باشد، چه به لحاظ ظاھری که زيارت گاه عاشقان محبوب است، آرامگاه حضرت باب و 

حضرت بھاءهللا؛ و چه به لحاظ باطنی که قلوب ھمه مشتاقان به اين اراضی معطوف می باشد و استماع 

ور کلی الھی در آن اراضی مقدسه است؛ چنانچه از در محضر ظھ) حشر(صيحه دال بر حضور مؤمنين 

اى از جاى نزديكى  بشنو روزى را كه گوينده: " ... مذکور نقل شده است که آيهدر توضيح ) ع(امام صادق 

گوينده، اسم : فرمود) ع(امام صادق !! آن روز، روز قيام است. روزى كه صداى بحق را ميشنوند. صدا زند

"و اين صدا صداى آسمانى است، و آن در روز قيام قائم عليه الّسAم استقائم و پدرش را ميبرد، 
206

اين . 

که حتی خداوند به انبياء گذشته ھم دستور فرموده که  امر، تقدس اين اراضی را به حد اعAء رسانده تا جايی

لَْع نَْعلَْيَك إِنََّك فَاخْ : به موسی بن عمران ھنگام ورود به اين اراضی فرمود: احترام اين اراضی را نگاه دارند

در روايات نيز بيان ! ھايت را بيرون آر كه تو در سرزمين مقّدس ھستى ، يعنی كفشِباْلواِد اْلُمقَدَِّس طُوىً 

نقل شده ) ع(از حضرت امير المؤمنين شده که بھترين مکان ھا در زمان قائم بيت المقدس است؛ چنانچه، 

انِهِ َخْيُر اْلَمَساِكِن يَْوَمِئ "  :است "ٍذ بَْيُت اْلَمْقِدسِ لَيَأِْتيَنَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن يَتََمنَّى أََحُدھُْم أَنَّهُ ِمْن ُسكَّ
، يعنی 207

بھترين جاھا در آن روز بيت المقدس است، روزى خواھد آمد كه ھر كسى آرزو كند كه از ساكنان آنجا 

  . باشد

: کند روايت ذيل را بيان می ،سوره ق 41مذکور در آيه  ،در تفسير َمكاٍن قَِريبٍ  "جامع البيان" طبری در 

"الصخرة التي في بيت المقدسبلغني أنه ينادي من : عن قتادة يَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن قَِريٍب قال"... 
208

و . 

 :آمده است) ع(در تفسير آيه فوق، روايت ذيل از امام صادق  "روضة الواعظين و بصيرة المتعظين" در 

..." َو اْستَِمْع يَْوَم يُناِد اْلُمناِد ِمْن َمكاٍن قَِريٍب يَْعنِي َصْخَرةَ بَْيِت اْلَمْقِدسِ ...
209

) ص(ھمچنين، از رسول اکرم . 

زمانى كه فرشتگان ببينند كه اسرافيل فرود آمده و ھمراه او صور است ميگويند كه خدا ... : نقل شده است
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پس اسرافيل در بيت المقدس فرود آيد سپس رو بقبله ايستد و در صور اجازه مردن اھل آسمانھا را داده 

وِر فَفَِزَع َمْن ِفي السَّماواِت َو َمْن ِفي اtَْْرِض ِإ>َّ : خداى تعالى فرموده دميدن فزع را بدمد يَْوَم يُْنفَُخ ِفي الصُّ

ُ َو ُكلٌّ أَتَْوهُ داِخِريَن الى قوله تعالى، َمْن جا 210َء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َخْيٌر ِمْنھا َو ھُْم ِمْن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُونَ َمْن شاَء هللاَّ
 . 

در کتب مقدسه انجيل و تورات در خصوص اراضی حول مسجد ا>قصی و بيت المقدس آيات بسياری 

  : مذکور گرديده است

ن زمين را بyر زمyين سyزا ھادر آنروز واقع خواھد شد كه خداوند گروه شريفان را بر مكان بلند ايشان و پادشا

و ايشان مثل اسيران در چاه جمع خواھند شد و در زندان بسyته خواھنyد گرديyد و بعyد از روزھyاي . خواھد داد

كmmوه بسيارايشyyان طلبيyyده خواھنyyد شyyد و مyyاه خجyyل و آفتyyاب رسyyوا خواھyyد گشyyت زيyyرا كyyه يھyyوه صyyبايوت در 

 ). 23-21آيyات  24اشعيا بyاب (طنت خواھد نمودو در اورشليم و بحضور مشايخ خويش با جAل سل صھيون

يھyوه صyبايوت چنyين ميفرمايyد بyراي صyھيون غيyرت عظيمyي * و كAم يھوه صبايوت بر من نyازل شyده گفyت

خداوند چنين مي گويyد بyه صyھيون مراجعyت نمyوده ام و در ميyان * دارم و باغضب سخت برايش غيور ھستم

زكريyا *(مسyمي خواھyد شyد كوه يھوه صبايوت بكوه مقmدسق و اورشليم ساكن خواھم شد و اورشليم بشھر ح

كyyه بشyyارت مyyي دھyyي  اورشmmليماي صyyھيون كyyه بشyyارت ميyyدھي بكyyوه بلنyyد بyyرآي و اي ). 3تyyا  1آيyyات  8بyyاب 

اينyyك * آنyyرا بلنyyد كyyن و متyyرس و بشyyھرھاي يھyودا بگyyو كyyه ھyyان خyyداي شyyما اسyyت . آوازت را بyاقوت بلنyyد كyyن

و بازوي وي برايش حكمراني مي نمايد اينك اجرت او با وي است و عقوبyت وي خداوند يھوه با قوت مي آيد 

و خداوند مي گويد كyه ايشyان جميyع بyرادران شyما را از ). 10و  9آيات  40اشعيا باب* (پيش روي او مي آيد

بجھyت خداونyد  بكmوه مقmدس مmن اورشmليمتمامي امتھا بر اسبان وعرابه ھا و تخت روانھا و قاطران وشyتران 

در آن روز واقyع خواھyد شyد كyه كرنyاي بyزرگ نواختyه شyد و  ).20آيyه  66اشyعيا فصyل . (ھديه خواھند آورد

 خداونmmد را در كmوه مقmmدس يعنmي در اورشmmليم عبmادت خواھنmmد نمmmودگمشyدگان و رانyyده شyدگان خواھنyyد آمyد و 

ن خyود، چنyد مرتبyه خواسyتم اورشليم قاتل انبياء و سنگسار کننده مرسAy اورشليمای ). 13آيه  27اشعيا باب (
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اينک خانyه * فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه ھای خود را زير بال خود جمع ميکند و نخواستيد

زيرا به شyما مyی گyويم از ايyن پyس مyرا نخواھيyد ديyد تyا بگوئيyد مبyارک * شما برای شما ويران گذارده ميشود

و ديyدم آسyماني جديyد و زمينyي جديyد چونكyه ). 23آيyه  27ب انجيyل متyی بyا. (مyی آيyد بنام خداونداست او که 

را ديyدم كyه ازجانyب  شھر مقدس اورشليم جديدو  * آسمان اول و زمين اول در گذشت و  دريا ديگر نميباشد

و آوازي بلنyد از * خدا از آسمان نyازل مyي شyود حاضyر شyده چyون عروسyی بyراي شyوھر خyود آراسyته اسyت

نyyك خيمyyه خyyدا بyyا آدميyyان اسyyت و بyyا ايشyyان سyyاكن خواھyyد بyyود و ايشyyان قومھyyاي آسyyمان شyyنيدم كyyه مyyي گفyyت اي

و  کرمmل زيبyائی). 4تyا  1آيyه  21مكاشفات فصل .(با ايشان خداي ايشان خواھد بود  خود خدااوخواھند بود و 

  ).2آيه  35اشعيا باب (و زيبائی خدای ما را مشاھده خواھد نمود  شارون، ج_ل يھوه

  )عسق_ن ( عکا  �

در ادرنه شواھد تyازه ای " . به ادرنه تبعيد شدند) استانبول کنونی(از اسAمبول ماه  4پس از حضرت بھاءهللا 

در اين مدينه به صدور الواح مھيمنه بyه سAyطين و  ايشانحضرت بھاءهللا نمودار شد؛  شھرت و محبوبيت از

رسyمی و عمyومی امyرهللا محسyوب مyyی وزرا و رؤسyای اديyان مبyادرت نمودنyد و ايyن اقyدام در حقيقyت اعAyن 

"گرديد
211

، عyده زيyادی از منyاطق مختلyف بyرای مAقyات و ادرنyهدر حضyرت بھyاءهللا  در مدت زمان اقامت. 

yی نيyأمورين محلyی مyدند و حتyی شyأثير  ززيارت آنحضرت مشرف مyت تyوذ تحyه حضو نفyرار گرفتyان قyرتش

حضyyرت و عائلyyه و  ی دسyyتور تبعيyyد مجyyدد آندولyyت عثمyyان لyyذا. ايyyن امyyر سyyبب تyyرس معانyyدين شyyد بودنyyد کyyه

مين و جنايتکyyاران و مجyyرمين زنyyدان محکyyو ،ھمراھانشyyان بyyه نقطyyه ای دور دسyyت، يعنyyی زنyyدان قلعyyه عکyyا

. کyه تحyت سyلطه امپراطyوری عثمyانی بyود را صyادر کyرد) اسyرائيل کنyونی( در خاک فلسطين آنزمان سياسی

و انجيyyل در خصyyوص بلنyyد شyyدن نyyدای الھyyی از عکyyا و بyyدين ترتيyyب بشyyارات اسAyyمی و کتyyب مقyyدس تyyورات 

عبyدالوھاب  "اليواقيyت و الجyواھر" اراضی مقدسه به وقوع پيوست؛ چنانچه در مبحث شصyت و پyنجم کتyاب 

ا� واحد منھم فی مرج عکا فی المأدبmة ا�لھيmة التmی ) وزراء المھدی( يقتلون کلھم " : شعرانی مذکور است
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( ، يعنی وزراء مھyدی تمyام  کشyته مyی شyوند مگyر يکyی از ايشyان الطيور و الھوام جعلھا هللا مائدة للسباع و

کyه وارد مyی شyود در چمyن عکyا در ضyيافت خانyه الھyی کyه خداونyد آن را خyوان ) اشاره بyه حضyرت بھyاءهللا

ود کyه البتyه نيyت ايyن تبعيyد آن بy. "ضيافت برای درندگان و مرغان و حشرات موذی مقرر و مھيا داشته است

 بyهين آسyمانی نyه تنھyا خyاموش نشyد، بلکyه بyه اراده الھyی يyلyيکن، آوازه ايyن آ ندای ظھور جديد خyاموش گyردد

  .منتھای ظھور و حد اعAی کمال رسيد

اقامت داشتند و در ھمان جا از اين جھان رخت بر بسyتند و  اراضی مقدسه سال در 24حضرت بھاءهللا مدت 

بسyياری از آثyار ديانyت . اسyتقرار يافyت در قلب کوه کرملن عالم است حضرت که زيارتگاه بھائيا آرامگاه آن

جمله کتاب مستطاب اقدس، ام الکتاب بھائيان، در آنجا نازل گرديد کyه شyروع آن کتyاب بyا اعAyم و  ازبھائی، 

212تصريح ظھور سلطان سAطين عالم و رسالت وی، يعنی اسyتقرار حکومyت حyق در کyره ارض مyی باشyد
 .

 ،اقامyyت ايشyyان در عکyyا از جملyyه کتyyاب اقyyدس و لyyوح شyyيخ سyyالۀ 24ضyyرت بھyyاءهللا در دوران آثyyار حبyyاری، 

. ھمگی بر لزوم تاسيس نظمyی بyديع و جھyان شyمول و اسyتقرار صyلح و وداد در عyالم انسyانی تاکيyد ميفرماينyد

شyمول و  اين آثار از ظھور مرحله جديدی از تحول و تکامyل جھyان سyخن گفتyه و لyزوم ايجyاد نھادھyای جھyان

"فرھنگی مبنی بر اصل وحدت عالم انسانی را برای آينده جھان موکد ساختند
213
.   

، چندين فقره از الواح خطاب به ملوک و فرمانروايان عالم، و رؤسyای مyذھبی ماننyد پyاپ پyی نھyم کyه ھمچنين

 حضyرت مyی باشyد در عکyا نyازل و ارسyال شyد و بyدين ترتيyب رسyالت عمyومی متضمن خطابyات عمyومی آن

يyyک از ادوار سyyالفه و اديyyان و  نکتyyه ای کyyه حyyائز اھميyyت مyyی باشyyد آنکyyه، در ھyyيچ. آنحضyyرت اعAyyم گرديyyد

حضyرت بھyاءهللا مسyئو>ن . " می سابقه و نظير نداشته استمذاھب ماضيه چنين ابAغ عمومی و دعوت عظي

معنyوی متyذکر سyاختند و سرنوشت ملت ھا را به لزوم تغيير اساسی در نظام بشری و تقليب بنيyانی در حيyات 

"تعليمات الھی را برای ساختن دنيای جديد بر اساس صلح و وحدت و اتحاد تشريح کردند
214

 .  



112 

 

فرمايند کyه اصyول دموکراسyی دولتyی را در اجyرای امyور  به سAطين و امرای جھان توصيه میحضرت  آن

215داخلی رعايyت نماينyد
ی اقتصyادی و اجتمyاعی و و ھمyه ايشyان را بyه نفyی فرھنyگ خشyونت، محyو بيyدادگر 

216ايجاد صلح عمومی دعوت می فرمايند
.   

 صyريحاً رؤسا و زمامداران دنيا، عواقyب مھيyب عyدم توجyه بyه پيyام الھyی را  در سورة الملک خطاب به جميع

و ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فی ھذا الکتاب بلسان بدع مبين يأخذکم العmذاب مmن کmل : انذار می فرمايند

، يعنyی اگyر بyه آنچyه در ايyن يأتيکم هللا بعدله اذا � تقدرون ان تقوموا معه و تکونن مmن العmاجزينالجھات و 

کتاب به زبان بديع و آشکار به شما نصيحت شده پند نگيريد عذاب از جميع جھات شما را احاطه خواھد کyرد 

yا آن بyود بyود را و عدل الھی بر شما فرود خواھد آمد، در آن ھنگام قادر نخواھيد بyه خyد و البتyه پردازيyه مقابل

217عاجز و ناتوان خواھيد يافت
.   

ه بyنقyش اساسyی خyود را در اداره امyور دنيyا از دسyت داده و سAyطين عyالم  ،از آن پyس>زم به ذکر اسyت کyه 

، انyyذارات نازلyyه از حضyyرت بھyyاءهللا از صyyراحتی آشyyکار بyyاری. قyyدرت و سyyلطنت از آنھyyا گرفتyyه شyyدتyyدريج 

حضyرت  وقوع اين انذارات غير قابل انکار بوده و خود می تواند ميyزان ديگyری بyر حقانيyت آنبرخوردار و 

از جملyyه بyyه از دسyyت رفyyتن متصyyرفات اروپyyائی از زيyyر سyyلطه سyyلطان عبyyدالعزيز خليفyyه عثمyyانی و . باشyyد

محلyی سرنگونی وی ميتوان اشاره کرد؛ ھمان شخصی که باعث سه بار تبعيyد و زنyدانی حضyرت بھyاءهللا از 

سmوف يأخmذکم بقھmر مmن عنmده و يظھmر الفسmاد بيmنکم و يختلmف ممmالککم اذاً تنوحmون : " به محyل ديگyر شyد

شyما را مyی گيyرد و  خدابزودی قھر مضمون بيان، ، ...وتتضرعون و لن تجدوا �نفسکم من معين و �نصير

نوحyه و زاری مyی کنيyد و  ھنگyامدر آن بين شما فساد ظاھر مyی شyود و در مملکyت ھايتyان اخyتAف مyی افتyد 

  . ياوری نخواھيد يافتپناھگاھی و  برای خودتان

نyاپلئون سyوم، کyه دو سyال پyس از  -ھمچنين خبر سرنگونی قدرتمندترين فرمانروای اروپا، امپراطور فرانسه 

صدور لوح ناپلئون، بطور غيyر مترقبyه ای از دولyت پyروس شکسyت خyورد؛ امپراطyوری و تyاج و تخyتش از 
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yyت رفتyyددسyyد گرديyyن تبعيyyت. ه و از وطyyده اسyyاپلئون آمyyه نyyاب بyyوح خطyyی : در لmmور فmmف ا�مmmت تختلmmا فعلmmبم

، يعنyی بyه سyبب آنچyه عمyل مملکتک و يخرج الملک من کفک جزاء عملک اذا تجد نفسmک فmی خسmرا مبmين

کyyردی امyyور در کشyyور تyyو بyyه آشyyفتگی گرايyyد و زمyyام مملکyyت از دسyyت تyyو بيyyرون رود و خyyود را در زيyyانی 

  . شکار بينی و اين جزای عمل توستآ

حضyرت خطyاب بyه ويلھyم اول قيصyر آلمyان اشyاره کyرد کyه ايyن انyذارات بyا  می تyوان بyه انyذارات آنايضاً و 

يا شواطی نھرالرين قد رأيناک مغطاة : وقوع دو جنگ جھانی که به شکست آلمان منجر شد مصداق پيدا کرد

، ة اخری و نسمع حنين البرلين ولو انّھا اليوم علی عّز مبينبالدماء بما سل عليک سيوف الجزاء و لک مر

ھسyتی از آنجyا کyه شمشyير جyزاء بyر تyو ای ساحل ھای رود راين، به تحقيق که می بينم تو را آغشته به خون 

دوم ادامه خواھد يافت و ناله آلمان را می شنويم اگyر چyه ا>ن بyر سyرير  بارکشيده خواھد شد و اين عذاب در 

  .شکار قرار داردعزتی آ

، تأليف ابی الحسن علی بن فضايل الشام و دمشق و ذکر ما فيھا من ا�ثار و البقاع الشريفهباری، در کتاب 

محمد بن شجاع الوثقی المالکی المعروف بابن ابی الھول زوايمانی الحسن بن علی احمد بن زھيرا لمالکی 

بد الرحمان الصالحی بن محمد نوشته شده است، ھجری قمری توسط ع 911رحمة هللا، که در سال ذيعقده 

عسقAن ھمان اشقلون می باشد که (و عسقAن  در خصوص عکا) ص( روايات بسياری از حضرت محمد

در آن شھر چشمه ای است که حضرت ابراھيم بيرون آورده در مجاورت عکا قرار دارد و مذکور است که 

) نقل شدهدر فضايل عسقAن ) ص(احاديث بسياری از پيامبر ، و به استناد لغتنامه دھخدا )نفائس الفنون(

نسخه اين کتاب در کتابخانه عمومی ترکيه موجود می باشد و جزو کتب سلطان غازی . جمع آوری شده است

  .محمود خليفه عثمانی بوده است

_ن و ان افضل السواحل عسق: روايت شده که فرمود) ص(ھمين کتاب از رسول خدا  7چنانچه، در صفحه 

، يعنی برترين ساحل ھا عسقAن است و از افضل منھا عکا و فضل عکا علی السواحل کفضلی علی ا�نبياء
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از  8و در صفحه . او برتر عکاست و برتری عکا بر ساير سواحل مانند برتری من بر سائر انبياست

بين الجبلين علی البحر  قال قال رسول هللا صلی هللا عليه و سلم مدينة: کند روايت می) ص(حضرت رسول 

يقال لھا عکا من دخلھا رغبة فيھا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و من خرج منھا رغبة عنھا لم يبارک 

له فی خروجه و بھا عين تسمی عين البقر من شرب منھا م_ هللا بطنه نورا و من افاض عليه منھا کان 

که به  کوه مشرف بر دو دريا که نام آن عکاست، کسی، يعنی شھری است بين دو طاھرا الی يوم القيمة

که از آن شھر  عشق آن مکان وارد اين شھر شود تمام گناھان او از گذشته و آينده آمرزيده خواھد شد و کسی

در آن چشمه ای است بنام عين البقر که . بخاطر بی ميلی و نفرت خارج شود از برکت الھی محروم گردد

داوند درونش را پر از نور کند کسيکه از آن چشمه نصيب برد تا روز قيامت پاک ھر کس از آن بياشامد خ

قال من رأی : کند نقل می) ص(اين روايت را از رسول هللا  10ھمچنين، در صفحه . و مطھر خواھد ماند

که مدفن شھدا عکا را مشاھده کند خدا خانه ای  ، يعنی کسیموضع شھداء عکا بنی هللا له بيتا من نور

يقول ان ل�خر و ملوکا و سادة و اّن فقراء أھل عکا و : آمده است 12در صفحه  و ايضاً . رايش بنا نمايدب

فقراء . ، يعنی برای روز قيامت، پادشاھان و ساداتی خداوند در نظر گرفتهعسق_ن ملوک ا�خرة و ساداتھم

اين کتاب از  15و  14فحات و باز در وصف عکا در ص. عکا و عسقAن پادشاھان و سادات روز قيامتند

قال من نظر الی البحر حين تقرب الشمس فکبر عند غروبھا غفر هللا له : آمده است) ص(حضرت رسول 

، يعنی کسی که در ھنگام غروب خورشيد به دريا بنگرد و عظمت ذنوبه ولو کانت أکثر من رمل عالج

شايد و لو اينکه گناھان او بيش از انبوھی از خداوند را احساس کند و تکبير گويد خداوند گناھان او را ببخ

يقول طوبی لمن رأی عکا من : آمده است) ص(از رسول خدا  22ھمچنين، در صفحه . تپه ھای شن باشد

، يعنی خوشا بحال کسی از امت من که عکا را ببيند و خوشا بحال کسی که أمتی و لمن رأی من رأی عکا

يقول المشی فی طرقات عکا خير من الصلوة : آمده است 23و  22 و در صفحات. رويت کننده عکا را ببيند

  .، يعنی مشی در بازارھای عکا بھتر است از نماز در مسجدھای جاھای ديگرفيما سواھا من المساجد
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: دارد فتوحات مکيه، بشارتی در ارتباط با ظھور موعود در مyرج عکyا بيyان مyی 366ابن عربی نيز در باب 

ى مأدبة هللا بمرج عكا يبيد الظلم وأھله يقيم الدين وينفخ الروح في ا�س_م بmه بعmد ذلmه يشھد الملحمة العظم

و يقتلون کلھم ا� واحدا مmنھم فmی مmرج عکmاء فmی المائmدة ا�لھيmه التmی جعلھmا هللا مائmدة لسmباع الطيmر و ... 

218و الملحمة الکبری التی ھی المادبmة بمmرج عکmا... الھوام 
کنyد مکتyب  مشyاھده مyی )مھyدی(يعنyی  انتھmی. 

وسyيله او روح ه دارد و بy پyا مyیرکند و ديyن را ب خانه بزرگ و چمنزار عکا را و ظلم و ظالمان را نابود می

و تمyام  آنھyا کشyته مyی ... شyود  وسyيله او بعyد از دوران ذلyتش عزيyز مyیه شود و اسAم ب در اسAم دميده می

yyود در چمyyی شyyه وارد مyyان کyyی از ايشyyر يکyyوند مگyyوان شyyد آن را خyyه خداونyyی کyyه الھyyيافت خانyyا در ضyyن عک

و کشyتارگاه بزرگyyی کyyه آن ... ضyيافت بyyرای درنyدگان و مرغyyان و حشyرات مyyوذی مقyرر و مھيyyا داشyته اسyyت

  . پذيراست در چمنزار عکا

  : در تورات نيز در خصوص عکا مذکور گرديده است

و در آنجا مانند ايام جوانيش ومثل ) ساخت مبدل خواھم (را بدروازه اميد ) عکا –عاخور (و وادی عخور 

  ). 15آيه  2يوشع نبی باب . ( روز بيرون آمدنش از زمين مصر خواھد سراييد

و برگزيدگانم ورثه آن .  بلكه نسلي از يعقوب و وارثي  براي كوھھاي خويش از يھودا به ظھور خواھم آورد

خوابگاه رمه ھا به جھت قوم من  )عکا(عاكور ادي و شارون مرتع گله ھا و* و بندگانم ساكن آن خواھند شد 

 ).10و  9آيه  65اشيعا باب .(كه مرا طلبيده اند خواھد شد 

  کوفه �

آبان بن تغلب از امام صادق عليه الّسAم روايت : " آمده است "ترجمه غفاری –غيبت نعمانی " کتاب در 

مسجد الحرام و (د در بين دو مسجد چگونه خواھيد بود چون سبطه واقع شو«: كرده كه آن حضرت فرمود

پس علم در آن جمع گردد ھمچنان كه مار خود را در سوراخ ) مسجد النّبّي يا مسجد كوفه و مسجد سھله
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اى ديگرى را دروغگو خواند و بعضى در  كند و شيعه در ميان خويش اختAف كند و پاره خويش گرد مى

ھمه خير در ھمان حال : خيرى در آن حال نيست، فرمود: عرض كردم. اى ديگر آب دھان اندازند روى پاره

"»منظور آن حضرت نزديك شدن فرج بود -و اين سخن را سه بار تكرار كرد -است
219

 . 

گوئى ھم اكنون «: امير المؤمنين عليه الّسAم فرمود: حبّه عرنّى گويد: " و ھمچنين در ھمان مأخذ آمده است

اند و قرآن را بدان گونه كه نازل شده است به مردم  ھا زده ه خيمهنگرم ك به شيعيانمان در مسجد كوفه مى

"»آموزند، بدانيد كه قائم ما چون قيام كند آن مسجد را خواھد شكست و قبله آن را راست خواھد كرد مى
220

 .  

 عليھما الّسAم چنين] بن محّمد[جعفر ]  عبد هللاَّ [جعفر بن يحيى از پدرش، از ابى : " و ايضا آمده است

ھا در  چگونه خواھيد بود ھنگامى كه ياران قائم عليه الّسAم خيمه«: روايت كرده كه آن حضرت فرمود

مسجد كوفان زده باشند، سپس فرمانى تازه بر ايشان بيرون آورده شود، امرى نوين كه بر عرب سخت گران 

"»است
221
.  

نقضای دوره ھزار ساله غيبت و ظھور شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی در اکثر تعاليم و آثار خود به ا

سيد کاظم رشتی، کسی را به جھت جانشينی خود معرفی ننمود و وصيت کرد . امام غائب اشاره می فرمودند

  . که بعد از وفاتش، شاگردانش به جستجوی موعود بپردازند

ضل و تقوی بر لذا جمعی از شاگردان سيد کاظم، من جمله جناب مAحسين بشرويه ای که از حيث علم و ف

سايرين مقدم بود، پيش از آغاز جستجوی موعود، در مسجد کوفه اعتکاف نمودند و چند روز بعد مA علی 

بسطامی با دوازده نفر ديگر به آن جمع پيوسته و به مدت چھل شبانه روز به عبادت و راز و نياز 

222پرداختند
 .  

 .رت باب می باشداين اتفاق، يک واقعه مھم تاريخی در ارتباط با ظھور حض
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  مکه �

اول كسى : از ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه الّسAم روايت نموده كه فرمود "كمال الدين" در کتاب 

. آيد و با وى بيعت ميكند كه با قائم بيعت ميكند جبرئيل است كه بصورت پرنده سفيدى از آسمان فرود مى

ميگذارد و با صداى رسا و بيت المقدس ديگر روى آنگاه يك پاى خود را روى خانه خدا در مكه و پاى 

ِ فَ_ تَْستَْعِجلُوه  أَتى: گويد فصيح بطورى كه تمام مردم روى زمين بشنوند مى 223أَْمُر هللاَّ
 .  

 ش جھانيان می رسد و امر جديد به دوکه، ندای الھی توسط روح القدس از دو مکان به گو در توضيح اين

ر حضرت باب از مکه معظمه مرتفع شد و سپس ندای ثانی توسط ندا متکی است؛ نخست ندای ظھو

 . حضرت بھاءهللا از اراضی مقدسه ارتفاع يافت

را از مکه شروع نمودند و در زمانی به آنجا ) اظھار امر عمومی(حضرت اعلی اظھار امرشان " باری، 

نظر مسلمين زيارت خانه  شد و حج اکبر بود؛ از اين حيث در رفتند که عيد اضحی در روز جمعه واقع می

. رفت کعبه و انجام مناسک حج اھميت خاصی داشته و اميد به ظھور موعود منتظر در بيت هللا الحرام می

از اين جھت حجاج بيش از سالھای قبل در مکه معظمه اجتماع نموده بودند و از شھر شيراز نيز عده کثيری 

بقصد انجام اين فريضه مھم و وصول به منقبت از مردم با کشتی که حضرت باب تشريف برده بودند 

مکه رسيدند و در آن مرکز ه حضرت ب اول ماه ذيحجة الحرام آن... عظمی، به مکه معظمه عزيمت نمودند

بزرگ روحانی که جمعيت کثيری از مسلمين کشورھای مختلف جھت انجام فرائض حج و وصول به ثواب 

و منقبت حج اکبر حضور داشتند در ضمن انجام مناسک حج نداء الھی را بسمع حضار و نفوس مھمه 

يک پس از خاتمه مناسک و اعمال  که اين خبر در ميان تمام حجاج منتشر گرديد و ھر طوریه رسانيدند ب

ً اوطان خود که مراجعت نمودند ه واجبه ب طلوع سيدی جوان و نورانی و با صفات و اخAق ملکوتی و  غالبا

ی از آن نفوس اعده . نمودند داعيه جديد از امور خارق العاده آن سال شمرده و برای مردم حکايت می

"ت ظھور جديد آگاه شده بعرفان و ايمان نائل آمدندحضرت نصيبشان گشت و از بشار توفيق زيارت آن
224

 .
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بنابراين، حضرت باب در جايی اظھار امر نمودند که بيشترين و گسترده ترين ابAغ ميسر بود تا حجت بر 

ھا پيچيد و اثر و نفوذ پيام حضرت باب رسرعت در تمام شھه باری، آوازه اين خبر ب. اکثر خلق تمام گردد

ن عظيم و خطير بود که اندکی پس از مراجعت آن حضرت از مکه تمامی مملکت از در مردم ايران چنا

  .تأثير آن بحرکت و ھيجان در آمد
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 زمان ظھور

اشاره به ھزاره اسAم در قرآن کريم، احاديث مرويه، آثار و نوشتجات روحانيون، عرفا، شعراء و 

انت اسAم، قائم آل محمد، با دين و کتابی بدان معنا که موعود دي مذکور گرديده است؛دانشمندان اسAمی 

از باب فی المثل، فصل شانزدھم . جديد در رأس ھزار سال قيام نمايد و روح جديدی در دين الھی دميده شود

اعتقاد به روز ھزار ساله و قيام دولت " کشف المطالب قرآن کريم بخط طاھر خوشنويس، تخصيص به دھم 

225دارد "حقه
ابن . سAم در تاريخ طبری، ذيل تفسير سوره سجده مطرح گرديده استھمچنين، طول عمر ا. 

سال پس از آن را  1000تا ) ص(خلدون نيز در نوشتجات خود فاصله ميان رحلت حضرت رسول اکرم 

226ناميده است" روز محمدی"
 .  

  به سال ظھورمرويه بشارات مذکور در قرآن مجيد و احاديث  �

أس ھزار سال خداوند امر و دستوری جديد برای مردمان ارسال می ر اعتقاد به ھزاره اسAم و اينکه در

نيز با ظھور پيامبر و ديانتی جديد مورد آزمايش قرار می گيرند بر ) ص(نمايد و امت حضرت رسول 

  :می باشدسه آيه از قرآن مجيد  استناد به اساس

ا تَُعدُّوَن يَُدبُِّر اyَْْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اyَْْرِض ثُمَّ يَْعرُ  مَّ سوره  3آيه ( ُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة مِّ

که مقدارش به حساب شما  يعنی، اوست که امر را از آسمان تا زمين تدبير می کند سپس در روزی) سجده

  . است باز به سوی خود با> می بردھزار سال بندگان 

ا تَُعدُّوَن َويَْستَْعِجلُونََك ِباْلَعذَ  مَّ ُ َوْعَدهُ َوإِنَّ يَْوماً ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّ ) سوره حج 47آيه ( اِب َولَن يُْخِلَف هللاَّ

رسول ما آن کافران به سخريه از تو تعجيل در عذاب می کنند و ھرگز وعده خدا خAف نخواھد  يعنی، ای

  . ماستبه حساب ش ھزار سالشد و ھمانا روز نزد خدا چون 
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َويَقُولُوَن َمتَى َھَذا اْلَوْعُد إِن ُكنتُْم . َوَما أَْرَسْلنَاَك إِ�َّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشيراً َونَِذيراً َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َ� يَْعلَُمونَ 

يَعاُد يَْوٍم �َّ تَْستَأِْخُروَن َعْنهُ َساَعةً َوَ� تَْستَقْ . َصاِدِقينَ  يعنی، ما تو ) سوره سبا 30 – 28آيات ( ِدُموَن قُل لَُّكم مِّ

را نفرستاديم جز آنکه تمام مردمان را بشارت دھی و انزار نمايی ولکن اکثر مردمان نمی دانند و می گويند 

است که ساعتی جلو و ) سال ھزار(يک روز بگو وعده شما . اين وعده کی خواھد بود اگر راست می گوييد

  .عقب نخواھد شد

ٍة أََجٌل إَِذا َجاء أََجلُھُْم فَ_َ "... :که ھر امتی اجل و دوره معينی داردبيان گرديده  صراحتاً مجيد  قرآندر  لُِكلِّ أُمَّ

برای ھر امتی اجل معينی است که چون فرا رسد  يعنی ،)49/ يونس( �َ يَْستَْقِدُمونَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً وَ 

ٍة أََجلََھا َوَما : " د فرماي سورۀ حجر می 5در آيۀ چنين، ھم". ساعتی پس و پيش نخواھند شد ا تَْسبُِق ِمْن أُمَّ مَّ

: " سوره مؤمنون آمده است 44 - 43و در آيات   ".يعنی ھيچ امتی اجلش پس و پيش نخواھد شديَْستَأِْخُروَن، 

ٍة أََجلَھَا َوَما يَْستَأِْخُرونَ  بُوهُ فَأَْتبَْعنَا بَْعَضھُم ثُمَّ أَْرَسْلنَا ُرُسلَ . َما تَْسبُِق ِمْن أُمَّ ُسولُھَا َكذَّ ةً رَّ نَا تَتَْرا ُكلَّ َما َجاء أُمَّ

آنگاه . يعنی ھيچ امتی را اجل مقدم و مؤخر نخواھد شدبَْعضاً َوَجَعْلنَاھُْم أََحاِديَث فَبُْعداً لِّقَْوٍم �َّ يُْؤِمنُوَن ، 

سول بر آنھا آمد آن رسول را تکذيب و انکار کردند، پيغمبرانی پی در پی بر خلق فرستاديم و ھر امتی که ر

ھای آنھا را عبرت ساختيم که قوم بی ايمان از رحمت  ما ھم آنھا را از پی يکديگر ھAک کرديم و داستان

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاء أََجلُھُْم �َ : سوره اعراف آمده است 36 - 34در آيات  ھمچنين، ".خدا دور باد َو لُِكلِّ أُمَّ

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فَ_َ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َو�َ يَْستَْقِدُمونَ  نُكْم يَقُصُّ ا يَأِْتيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

بُوا بِآياتِنا َو اْستَْكبَُروا َعنْ  َخْوٌف َعلَْيِھْم َو�َ ھُْم يَْحَزنُوَن، ، ھا أُولئَِك أَْصحاُب النَّاِر ھُْم فيھا خالُِدونَ َو الَّذيَن َكذَّ

آيه بعد ( يعنی ھر قومی را اجل و دوره معينی است که چون فرا رسد لحظه ای مقدم و موخر نتوانند کرد

ای فرزندان آدم چون پيغمبرانی از جنس شما بيايند و ). است که مقصود امت دينی می باشدروشنگر آن 

پس ھر که تقوی پيشه کرد و به کار شايسته شتافت ھيچ ترس و اندوھی بر  ان کنندآيات مرا برای شما بي

، و در برابر آن تكبّر ورزند، اھل دوزخند؛ جاودانه در آن آنھا كه آيات ما را تكذيب كنندو . آنھا نخواھد بود

  .خواھند ماند
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ٍة أََجٌل در تفسير آيه  عبدالوھاب شعرانی مذکور است که،  "الجواھراليواقيت و " کتاب  65، در مبحث لُِكلِّ أُمَّ

ان صلحت امتی فلھا يوم و ان فسدت فلھا نصف يوم و ان : در مورد اجل اسAم فرمودند) ص(پيغمبر اکرم 

يک يعنی اگر امت من صالح و نيکوکار باشند اجل و مدت ايشان  يوما عند ربک کالف سنة مما تعدون،

در  ،ھمچنين. که ھمانا روز در نزد خدا ھزار سال است صف روزناست و اگر فاسد و بدکار باشند  روز

شيخ تقی الدين بن ابی المنصور در عقيده : " ميرزا حسين طبرسی نوری روايت ذيل آمده است "نجم الثاقب"

اگر امت من صالح شد، پس : " که) وعده کرده(امت خود را به قول خود ) ص(رسول خدا : ... خود گفته

؛ يعنی از ايام پروردگار که اشاره "است و اگر فاسد شد برای ايشان نصف روز است برای ايشان روزی

ا تَُعدُّونَ و َ: شد به آن، در قول خداوند عز و جل مَّ ھمانا روز نزد خدا يعنی (  إِنَّ يَْوماً ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنٍَة مِّ

")چون ھزار سال به حساب شماست
227
.  

")ع(أخبار الرضا   عيون"و در 
xlviروايت ذيل نقل شده است 

في الخلفاء ھم اثنا عشر فإذا كان عند : 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم  انقضائھم و أتى طبقة صالحة مد هللا لھم في العمر كذلك وعد هللا ھذه اyمة ثم قرأ َوَعَد هللاَّ

الِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّھُْم فِي اyَْْرِض َكَما اْستَخْ  لََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِھْم قال و كذلك فعل هللا عز و جل ببني َو َعِملُوا الصَّ

، 228إسرائيل و ليس بعزيز أن يجمع ھذا اyمة يوما أو نصف يوم و إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

ايشان  گفته که در خصوص خلفا :چنين آمده استجلد سيزدھم بحار ا>نوار معنی اين حديث در ترجمه 

کند چنين وعده  رند زمانی که ايشان رفتند و طبقه صالحه آمدند خدا عمرھای ايشان را طو>نی میدوازده نف

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم " آن ابن عباس اين آيه را خواند  بعد از ،کرده است خدای تعالی به اين امت َوَعَد هللاَّ

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّھُم فِي اyَْرْ  ")55سوره نور، (ِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِھْم َوَعِملُوا الصَّ
xlvii

راوی گويد   

                                                             
xlvi 475 ، ص2 ج الخصال،: ( اين حديث، عيناً، در خصال شيخ صدوق نيز آمده است.( 

xlvii
ه داده است كه اند، وعد خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارھاى شايسته انجام داده: شريفه آيه معنای 

 .كرد]  ديگران[كند، ھمان گونه كه پيشينيان آنان را جانشين ]  ديگران[حتماً آنان را در زمين جانشين 
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يک را در  اين امتکرد و بر خدا گران و مشکل نيست که  درباره بنی اسرائيلکه مثل اين را خدای تعالی 

ا تَُعدُّوَن َوإِنَّ يَْوماً ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسنَ " بعد از آن خواند  ؛جمع بکند روز يا در نصف روز مَّ "ٍة مِّ
229
. 

قyال الشyيخ تقyي : بyه ھمyين مضyمون روايyت ذيyل را نقyل مyی کنyدنيyز  "عقايyد"شيخ تقی الدين ابن منصyور در 

وكل ھذه ا�يات تقع فyي المائyة اtخيyرة مyن اليyوم الyذي وعyد بyه رسyول هللا : " في عقيدته الدين بن أبي منصور

يعنyي مyن ايyام . إْن صmلحت أمتmي فلھmا يmوم، وإْن فسmدت فلھmا نصmف يmوم: صلى هللا عليه وآله وسلّم أمته بقولyه

"}وإنَّ يوماً عند ربّك كألِف سنة مما تعدون { : الرب المشار اليھا بقوله تعالى
230
.  

قال سيدنا رسول ّهللا صلى : " کند اين روايت را نقل می) ص(از قول حضرت رسول  ھمچنين، ابن عربی

واليوم رباني فإن أيام الرب كل يوم ألف  فلھا نصف يوم متي فلھا يوم وإن فسدتإن صلحت أ: ّهللا عليه وسلم

..."سنة مما يعد بخAف أيام ّهللا 
231

 .  

يرثھا عبادی : " ذکر شده است که محمد کاظم معزی،قرآن کريم با تجويد و ترجمه تفسير آقای و در حاشيه 

، ياران مھدی موعود )بندگان صالح(اين بندگاناز امام ابی جعفر باقر عليه السAم است که مقصود از  -

تمام (و دليل صحت اين خبر روايتی است که عامه و خاصه . است، عجل هللا تعالی فرجه در آخر الزمان

ھمانا  – روز يکاگر نماند از دنيا مگر : که پيغمبر گفت. بر نقل آن اتفاق کردند) فرق اسAم از شيعه و سنی

و بکشد تا برانگيزاند مرد صالحی از اھل بيتم، که زمين را از داد بياکند از پس  خدای چندان درازش گرداند

"انتھی...آنکه آکنده باشد از جور و ستم
232
.  

و يقوم قائمنا عند انقضائھا بالمر : از ابا لبيد مخزومی از امام باقر روايت شده است "تفسير صافی" در 

برسد قيام می  المرکه قائم در وقتی که حروف قرآن به ، که بيانگر آن است 233فافھم ذلک و عّد و اکتمه

   .مقارن با سال ظھور است که اگر حروف مقطعه اوايل سوره ھا را از اول قرآن تا المر بشماريمنمايد، 
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پيش از بيان حديث فوق، >زم بذکر است که بسياری از بشارات اسAمی به ظھور بعد، منطبق با علم 

حساب ابجد : " ... آمده است "اصول کافی" در توضيح حروف ابجد در . دمی باش) حروف ابجد(حروف 

 :يك شماره معروف حروفى است منظم از آحاد و عشرات و مئات به اين ترتيب

ق  90ص  80ف  70ع  60س  50ن  40م  30ل  20ك  10ى  9ط  8ح  7ز  6و  5ه  4د  3ج  2ب  1ا 

  1000غ  900ظ  800ض  700ذ  600خ  500ث  400ت  300ش  200ر  100

ھا از دوران بسيار قديم حسابى معمول و مyورد توجyه بyوده اسyت  اين حساب ابجد و رمز حروف براى شماره

ھyاى بسyيارى وضyع شyده اسyت  و در ترتيب تنظيم حروف و رمز بودن ھر حرفى بyراى شyماره معينyى روش

"كه پايه و مايه علم عميق و اسرار آميز اعداد است
234

 .  

عثمyان بyن : " روايyت ذيyل، در خصyوص اھميyت حyروف ابجyد، بيyان گرديyده اسyت "شيخ صyدوقامالی " در 

فرمyود تفسyير ابجyد را بياموزيyد كyه ) ص(پرسyيد تفسyير ابجyد چيسyت؟ رسyول خyدا ) ص(عفان از رسول خدا 

"ھمه عجائب در آنست واى بر عالمى كه تفسير ابجد را نداند
235

 .  

  : چنين می باشد) ع(قر فوق از امام باباری، متن کامل حديث  

يا أبا لبيد إنه يملك من : قال أبو جعفر عليه السAم: و من الحديث ما رواه العياشي عن أبي لبيد المخزومي قال

ولد العباس إثنا عشر يقتل بعد الثامن منھم أربعة تصيب أحدھم الذبحة فتذبحه فئة قصيرة أعمارھم خبيثة 

و الناطق و الغاوي يا أبا لبيد إن لي في حروف القرآن المقطعة لعلماً  سيرتھم منھم الفويسق الملقب بالھادي

ذلَِك اْلِكتاُب فقام محمد حتى ظھر نوره و ثبتت كلمته و ولد يوم ولد و قد ) الم(جّماً إن هللاَّ تبارك و تعالى أنزل 

لحروف المقطعة إذا عددتھا و تبيانه في كتاب هللاَّ في ا: مضى من اtلف السابع مائة سنة و ثAث سنين ثم قال

: من غير تكرار و ليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيامه ا> و قام من بني ھاشم عند انقضائه ثم قال

اtلف واحد و الAم ثAثون و الميم أربعون و الصاد تسعون فذلك مائة و واحد و ستون ثم كان يدور خروج 
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و يقوم قائمنا عند بلغت مدته قام قائم من ولد العباس عند المص الحسين بن علي عليھما السAم الم هللاَّ فلما 

، يعنی عياشی در تفسير خود از ابو لبيد مخزومی روايت می کند 236انقضائھا بالمر فافھم ذلك وعد و اكتمه

ای ابو لبيد دوازده تن از او>د عباس به سلطنت می رسند، چھار نفر آنھا بعد از :که امام پنجم فرمود 

آنان به قتل می رسد، يکی از آنھا به گلودرد جان ميدھد، عمر آنھا کوتاه مدت دولتشان قليل و  ھشتمين

ای ابو لبيد در . سيرتشان پليد می باشد يکی از آنھا فاسق کوچکی ملقب به ھادی و ناطق و غاوی است

قيام کرد تا آنجا  وقتی خداوند الم ذلک الکتاب را نازل فرمود محمد. حروف مقطعه قرآن علم سرشاری است

ھنگام و>دت او ھفت ھزار و . که نور وجود اقدسش آشکار گشت و سخنان وی در دلھای مردم جا گرفت

سپس فرمود بيان اين در حرف مقطعه قرآن . صد و سه سال از آغاز خلقت آدم ابوالبشر می گذشت يک

اينکه يکی از بنی ھاشم در وقتی بدون تکرار آنرا بشماری ھست ھيچ يک از اين حروف نمی گذرد جز 

در المص نود است که " ص "چھل و " م"سی ، " ل"يک،" الف"آنگاه فرمود  .موقع گذشتن آن قيام می کند

بود وقتی موعد او به " الم هللا > اله "بعد از آن ابتدا قيام امام حسين در . جمعا صد و شصت و يک می باشد

قيام می کند پس آنرا بفھم و در " المر"آن بگذرد قائم ما در  سر رسيد قائم بنی عباس قيام می کند و چون

  .خاطر بسپار و از دشمنان پوشيده دار

به عبارتی، مطابق اين حديث شريف، چون ھفتاد و يک سال از قيام خاتم ا>نبياء گذشت، حضرت سيد 

ز بنی اميه انتقال يافت الشھداء قيام فرمود و چون صد و چھل دو سال از قيام سيد رسل منقضی شد، خAفت ا

و قائم آل عباس، عبدهللا سفاح بر مسند خAفت جلوس نمود؛ و چون بر وفق بيان حضرت ابی جعفر حروف 

بشماريم، يک ھزار و دويست شصت و ھفت می شود که  المرمقطعه اوايل سوره ھا را از اول قرآن تا 

اين ھفت . حضرت باب از شيراز) عثتب(ھجری قمری، يعنی سال اظھار امر  1260سال برابر است با 

در ، بيان گرديده) ص(به دليل آن است که اين زمان از شروع بعثت حضرت رسول  موجودسال اختAف 

237می باشد) ص(حالی که آغاز سال ھجری قمری، ھفت سال بعد از بعثت حضرت رسول اکرم 
 .  
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اشاره شده است؛ چنانچه در سوره ص جالب توجه آنکه، در قرآن کريم به سال ظھور حضرت بھاءهللا نيز 

، يعنی اين تذّكرى براى ھمه )88( َو لَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد حينٍ  )87/ص(إِْن ھَُو إِ�َّ ِذْكٌر ِلْلعالَميَن  :آمده است

  ! شنويد مى" حين"جھانيان است؛ و خبر آن را بعد از 

و بعد حين، بعد از سال شصت و ھشت می  .حين مطابق با علم حروف، ابجد، برابر است با شصت و ھشت

 در احاديث، اين آيه را. حضرت بھاءهللا مطابق با سال شصت و نه می باشد) بعثت(باشد که اظھار امر 

238، قال عند خروج القائمَو لَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحينٍ  :مربوط به خروج قائم دانسته اند
. 

  به سال ظھوراس_می عرفاء و علماء  بشارات شعراء، �

در شyعری، بyه سyال ظھyور اشyاره  ور اشاره نموده اند؛ ابن عربyیراء نيز به سال ظھعو ش ءبسياری از عرفا

  :کند می

  ببسم   هللا   فالمھدی   قاما  اذا دار الزمان  علی  حروف

239اذا دارالحروف عقيب صوم         فاقرؤا الفاطمی منی الس_ما  
  

را معyادل مyاه ) صyوم(اسyت و اگyر کلمyه  168معyادل " بسyم هللا) "روف ابجدح(در اين ابيات ارزش رقمی " 

و  168خواھyد بyyود و جمyyع دو رقyyم  1091معyyادل عyyدد " رمضyان"رمضyان کyyه مyyاه صyوم اسyyت بگيyyريم رقyyم 

اسyyت کyyه سyyنه ظھyyور  1260رقyyم  1259در ايyyن صyyورت عقيyyب رقyyم . خواھyyد گرديyyد 1259برابyyر  1091

"باشد مری میحضرت رب اعلی به حساب ھجری ق
240
.  

  :کند به ھزاره اشاره میدر شعری ھمچنين، خاقانی شروانی 

  آيد  به  وجود   اھل  وفايی   محرم  گويند که ھر ھزار سال از عالم

241آيد پس از اين و ما فرو رفته به غم        آمد زين پيش و ما نزاده  ز عدم    
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  :، و ظھور موعود اشاره نموده است)رهھزا(بابا طاھر عريان ھمدانی نيز به اجل اسAم، الف 

  چو نقطه  بر  سر حرف  آمدستم          مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

242الف  قدم   که   در  الف  آمدستم   به  ھر  الفی  الف   قدی  بر  آيه   
 

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواyَْرْ " سوره سجده 3ابوری، در تفسير آيه عطار نيش َض َوَما بَْينَھَُما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ هللاَّ

ت در شش روز که آفريد آسمانھا و زمين را و آنچه مابين آن دو اس خداست کسی يعنی ،اْستََوى َعلَى اْلعَْرشِ 

  :فرمايد می "پس مستولی شد بر عرش

  درتو تا  دينش  بدانی  ای  برا چنين  فرمود  داور                   اين  قرآنب 

  که عالم را به شش  روز آفريدم                  محمد  را  به  عالم  بر گزيدم

  بود   عالم   حقيقت   عالم    دين                  چنين  دارم  ز  پير  راه  تلقين

  بود  شش  روز  دور شش  پيمبر                 مرا  تعليم  قرآن  گشت   ياور

  ن ترتيب عالم را مدار استاست                  بدا ھزار یسالوليکن روز دين 

243م   مقام  خلق   ظاھرشود  قاي  ال آخر                 س از گردد شش ھزار چه   
  

ی کyyه در سyyال پانصyyد و ھفتyyاد کyyه مقyyارن نصyyف يyyوم بyyوده منظومyyه مخyyزن ا>سyyرار را حکyyيم نظyyامی گنجyyه ا

ان صلحت امتی فلھmا يmوم و ان ر حضرت قائم طبق حديث، کرده که اجل امت اسAم و ظھو سروده گمان می

اينسyت کyه در . در نصyف يyوم بايyد باشyدفسدت فلھا نصف يوم و ان يوما عند ربک کالف سmنة ممmا تعmدون، 

    :ھمين مناسبت اشعاری سروده که چند بيت آن نقل می شوده ب ، نعت سوم،کتاب مخزن ا>سرار

 سايه   نشين   چند   بود   آفتاب          مکی   نقاب  ای مدنی  برقع   و 
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  بيار  ور گلی، از باغ  تو  بويی    بيار  مويی گر مھی، از مھر  تو 

  فرياد   رسه ب ،ای  ز تو  فرياد    لب   آمد    نفسه ب منتظران  را 

  و شبديز  شب  زرده روز اينک    منشين در عرب ،سوی عجم ران

  پر از آوازه کن ان را ھر دو جھ    تازه  کن ملک  بر آرای و جھان 

...  

  از  آلودگان غسل  ده  اين  منبر     باز کش  اين  مسند  از آسودگان

...  

جان تو باش بيا  ،ما ھمه  جسميم باش  سليمان  تو ،ما ھمه موريم    

کنند وز دگر  اطراف  کمين می  از  طرفی   رخنه   دين  ميکنند  

... 

244مجلس  شتابه ب ،روز  بلند  است              پانصد و ھفتاد بس  ايام  خواب    
  

  

، چرا که به ظھورت شتاب کن يعنی پانصد و ھفتاد که مقارن نصف يوم است برای ايام غيبت کافی است(

  )استطو>نی  می باشديک روز که برابر ھزار سال 

و ايyن ھyزاره  سyال اسyت 7000دھخدا به نقل از مجمل التواريخ و القصص نقل نموده که از وقت آدم تyاکنون 

  ).از جلد واو و ھاء  205صفحه (آخرين از ھفت دور پيامبران است 

کyه بعضyی از علمyاء وقyت : نويسyد مyی "اشyعة اللمعyات"  379ھمچنين، شيخ جAل الدين سyيوطی در صyفحه 

خروج مھدی و دجyال و نyزول عيسyی و  )يعنی سنه دھم که می شود ھزار سال(مائه عاشر فتوا دادند که در 

  . ع ديگر عAمات قيامت واقع گرددقوو

و می ) سال 4با اختAف (، از علم نجوم سال ظھور را بدست آورده "طوفان البکاء " جوھری نيز در کتاب

اھل زيج گويند ھفت شاه که " به عبارتی  ھای خود رفتند ھمان سال ظھور است؛وقتی کواکب به خانه : گويد
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. شد ه ھای خويش داخل شدند ھر مرتبه آشوب عظيمی در عالم برپاھفت کواکبند دو مرتبه به اتفاق به خان

يک مرتبه سالی که طوفان نوح شد و مرتبه ثانی سالی که مظلوم کربA جناب سيد الشھداء در صحرای 

نيز کواکب به خانه ھای خود  سنه ھزار و دويست و پنجاه و ششکربA به درجه رفيع شھادت رسيد و در 

"جيب تر از ظھور آن حضرت به نظر نمی رسدداخل خواھند شد و ع
245

 .  

قول ديگر از سيد عظيم الشأن فاضلی شنيدم که کتابی بسيار کھنه در : " در ھمان مأخذ آمده است ايضاً 

کتاب شده است، از آن جمله حديثی در وی ديده اند که  و>يتی به ھم رسيده و احاديث غريبه بسيار است

"رسد ظھور خواھد نمود  العلم و عند هللا عمر حضرت صاحب چون به ھزار می
246

بيان می  ھمچنينو . 

باز مصنف گويد که شخصی از سياحان روزی مرا مAقات نموده بشارت داد که به يک واسطه از : " دارد

قول ابوا>ديان تا حال ھست و تا قيامت خواھد بود شنيدم که عمر قائم که به ھزار می رسد ظھور می 

"نمايد
247

 .  

  :اشاره می کندسال ظھور به حسين اخAطی در اشعاری  سلطان

  و غين ءيجيئ ربا لکم فی النشأتين     ليجيی الدين بعد الرا

کلمه رب (ظھور خواھد نمود تا دين را احيا کند  و غين ءرايعنی کسی که رب شما در دو عالم است بعد از 

می  1000و غين  200را : حروف ابجدبق اطم). مطابق است) علی محمد(در عدد نيز با نام حضرت باب 

  .ظاھر می شود 1200 سال يعنی بعد از باشد؛

در مورد دوره ھزار ساله چنين استنباط " عAئم الظھور للمھدی الموعود" عAّمه ناظم ا>سAم در کتاب 

 ، است که از زمانيدبر ا�مرنموده که دوره اول يعنی دوره تدبير مربوط به قسمت اول سوره سجده، 

خواھد بود و دوره دوم که ھزار سال بايد طول بکشد از  330ھجرت تا انتھای غيبت صغری يعنی سال 

اين . خواھد بود 1330)  330+1000=1330(غيبت صغری تا ظھور حضرت مھدی است که مجموعا 
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ھمه ما  چشم 1330شاءهللا در سال اينگونه نتيجه گيری نموده که ان عالم بزرگ اسAمی بعد از اين احتساب

  . جمال امام زمان روشن خواھد شدبه 

تفاوت فقط دراين است که چون . استد>ل بھائيان و اين عالم اسAمی مشابه ھم می باشند>زم بذکر است که 

ھجری  260بھائيان غيبت صغری را قبول ندارند انتھای دوره تدبير را فوت امام حسن عسگری يعنی سال 

  .را سال ظھور می دانند 1260نند و جمع می ک 1000را به  260قمری حساب نموده اند لذا 

  در اس_م 1260و عدد  1000ارتباط عدد  �

  .آيه از قرآن کريم بشارت داده شده است؛ در سوره ھای سجده، حج و سبا 3در  1000عدد 

بيانگر دوره کامل اسAم است، از ابتدای  1260فقط درباره عصر تکوين می باشد و عدد  1000عدد 

  .ھجرت تا انتھای دوره امامان

  )از ھجرت تا فوت آخرين امام حاضر( سال                260عصر رسالت و امامت روی ھم 

  )انتھای دوره امام تا انتھای دوره اسAم و ظھور مھدی( سال              1000عصر تکوين و عروج 

ر حضرت باب، که در دو ساعت و يازده و اين برابر است با اظھار ام سال  1260مجموع برابر است با 

  .ھجری قمری واقع شد 1260شب پنجم جمادی ا�ولی سال دقيقه از 

  رجعت حضرت مسيح در خصوص ھا غربی پيش بينی �

" تحقيقات وسيعی در خصوص  وايمان آورد به ديانت بھائی  کهبود  یمسيحيانجمله از ويليام سيرز جناب 

 در بررسی وقايع تاريخی بين سال ايشان. ه استنمود" مجدد مسيح قضيه عجيبه عدم آغاز ھزاره سلطنت

 The داستان نبوت، زير را از کتاب مطالب؛ برای مثال آوردی فراھم جالبات گزارش 1850تا  1830ھای 

Story of Prophecyفورمن، ، اثر H.J.Forman، نقل می کند:  
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زمان ظھور مسيح را در ) Joseph Woff( يک يھودی مسيحی شده ای در فلسطين به نام جوزف ولف " 

از زنان سخنور و مشھور ) Harriet Livermore(خانم ھريت ليورمور . پيش بينی کرده است 1847سال 

نقشی واگذار شده بود، ھمه جا ) Wittiers(اثر ويتيرس ) Snow Bound(سنوباوند اآن زمان که به او در 

انی مسيح را پيشگويی می کرد و جمعيت زيادی برای و حتی در مجلس نمايندگان در واشنگتن رجعت ث

برادرزاده شجاع و بی باک ) Hester Stanhope(خانم ھستر استانھوپ . شنيدن سخنان او جمع می شدند

به لندن و مقام و موقعيت و پيروی از سنن متداوله آن پشت کرده، به فلسطين ) William Pitt(ويليام پيت 

"و درزی ھای آن ديار سکنی گزيده بود تا به محل ظھور نزديک باشدسفر نموده و در بين اعراب 
248

و .  

اميد برای ظھور مسيح آن چنان واقعی بود که مردم ترتيباتی برای رجعت : " آمده است ايضاً در ھمان مأخذ

با وجود اينکه مردم در قرن نوزدھم زندگی می کردند و لکن سقوط . او و پايان جھان فراھم ديده بودند

پيرامون خورشيد را فرا گرفته بودند موضوعاتی  1843و ھاله ھائی که در سال  1833تارگان در سال س

دم . برای بحث و گفتگو و تفکر پيرامون موضوع رجعت مسيح فراھم می کردندبودند که بھترين زمينه 

"ی شدميليون مايل تخمين زده م 108ديده شده بود حدود  1843ستاره دنباله داری که در سال 
249
باری،  .

ستاره دنباله دار بزرگ در آسمان پديدار گرديد، مردم آن ستاره را به ھم نشان  1843موقعی که در سال "

 James(در ھمان سال جيمز راسل >ول ! حال زمان رجعت مسيح فرا رسيده است"می دادند و می گفتند 

Russel Lowell ( شاعر آمريکائی در کتاب)The present Crisis (برای ھر انسان يا ملتی: " نوشت 

> مارتين ...". مسيح جديد خداوند صاحب امری عظيم است. لحظه ای فرا می رسد که بايد تصميم بگيرد

)Lamartin (آيا زمان ظھور تو فرا نرسيده : شاعر فرانسوی با ستايش و نيايش بسيار از خداوند پرسيد

"است؟
250

تحقيق می کردند تقريبا ھمه به يک تاريخ " ھزار سالهملکوت "انجيل شناسانی که راجع به  ... 

در آسيا، ادوارد ايروينگ ) Wolff(ولف . بود 1845تا  1843برخورد کرده بودند و آن سالھای 

)Edward Irving ( در انگلستان، ميسون)Mason (در اسکاتلند، ديويس)Davis ( ،در کارولينای جنوبی
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در آلمان و بسياری ) Leonard H. Kelber(سيلوانيا، لئونارد کلبر در پن) William Miller(ويليام ميلر 

"می باشد" آخر زمان"ديگر در نقاط مختلف جھان بر اين باور بودند که اين ھمان 
251
.   

او می گفت نمی تواند . سخنرانی ھايش را در ارتباط با رجعت مسيح آغاز نمود 1831ويليام ميلر در سال 

برو و اين امور را به : " ی نمايد که ندائی باطنی او را وادار می کند به اينکهاز اظھار اين مطلب خوددار

، صفحات H.J.Formanفورمن، ، اثر The Story of Prophecy داستان نبوت، کتاب!". دنيا اعAم کن

چشمھا را ... شواھد ظھور از ھر سو نمايان است : "نقل می کند 1832در سال را  ميلر، نوشته 310 -309

"از کنيد و ببينيد که منجی می آيدب
252

يکی از روحانيون کليسای  1844کمی قبل از فرا رسيدن سال . 

نه تنھا در انگلستان ھمه منتظر : متذکر شد که) Mourant Brock(انگليکان انگلستان بنام مورانت براک 

جا در حالت انتظار به  رجعت غريب الوقوع مسيح ھستند بلکه مردم در آمريکا، ھندوستان و قاره اروپا ھمه

در آمريکا قريب سيصد و در انگلستان حدود ھفتصد کشيش بشارت فرا رسيدن ملکوت خدا را . سر می برند

کسانی که :" نوشت" عصر ما در پرتو نبوت"در کتاب ) W.A.Spicer(اسپايسر  .موعظه می نمايند

ال مذکور در صحيفه دانيال، س 2300کارشان مطالعه و بررسی کتب مقدسه است متوجه شده اند که نبوت 

آنھا به اين نتيجه ... ، ھمانگونه که در باب نھم ھم تشريح گرديده، بزودی تحقق خواھد يافت 8باب  14آيه 

قمری، ھمان سالی است که از آن بنام يوم داوری نام برده شده  1260ميAدی،  1844رسيده اند که سال 

جوزف ولف مبلغ . ان، روسيه و ممالک اسکانديناوی قيام کرده اندگواھانی در اروپا، ھلند، آلم...  است

اعزامی به کشورھای حوزه مديترانه در کشورھای يونان، فلسطين، ترکيه، افغانستان و برخی از کشورھای 

"ديگر فرا رسيدن يوم داوری را مو عظه می نمايند
253

 .  

مسيح در خطاب به حواريونش سه وعده خAصه کAم آن که، گزينش اين زمان بدان دليل بود که حضرت 

  :خاص داده بود که پس از انجام آنھا رجعت خواھد نمود

 ،)به انجام رسيده بود 1844اين وعده تا سال ( انجيل او در ھمه جای روی زمين موعظه گردد .1
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 بازگردند،) فلسطين(به اسرائيل  يھوديانبه انجام رسيده و " زمان امتھا" .2

 .را که به وسيله دانيال نبی وعده داده شده است ببينند" رانیمکروه وي"تمام نوع بشر  .3

  به سال ظھور بنی اسرائيل و حضرت زرتشتبشارات انبياء  �

اشاراتی  در آخر الزمانو رجعت ثانی مسيح  سال ظھور در خصوص در کتب آسمانی انبياء بنی اسرائيل

 1844 ظھور در نحاء مختلف به سالبه ابا يکديگر مرتبط بوده و به عبارتی اين بشارات  ؛آمده است

ھزار و چھل و دو ماه، د؛ نبواتی که به صورت قمری است اشاره می کنن 1260ابق با که مطميAدی 

 1844اشاره به سال و  آمده زمان و دو زمان و نصف زمان يکو  ،دويست و شصت روز، سه روز و نيم

  .داردميAدی 

از باب  3تاب مکاشفه يوحنا مستفاد می گردد؛ چنانچه آيه از جمله بشارات مربوط به زمان ظھور از ک

: روز بيان نموده است 1260يازدھم کتاب مکاشفه يوحنا، طول دوران شريعت پس از حضرت مسيح را 

ھزار و اما من دو شاھد خود را خواھم فرستاد و به آنان قدرت خواھم داد تا پAس پوشيده، برای مدت "

ھر روز را : "از کتاب حزقيال 4باب  6مطابق آيه ". ا به گوش مردم برسانندپيغام مر دويست و شصت روز

دوره اشاره به که  استسال  1260بنابراين، مدت مذکور برابر با ". به جھت سالی برای تو قرار داده ام

می باشند ) ع(و حضرت علی ) ص(حضرت محمد  دو شاھد و دارد اسAم،، ديانت مسيحیديانت بعد از 

راً : را چنين خطاب می فرمايند) ص(خداوند در قرآن کريم حضرت محمد چنانچه  إِنَّا أَْرَسْلناَك شاِھداً َو ُمبَشِّ

  .)45/ احزاب(َو نَذيرا 

، ادامه می يابد که به جسد بی جان اين دو شاھد روح حيات دميده شده 11آنکه، در ھمان باب، آيه  نکته مھم

روح حيات بخش از جانب خدا وارد جسم آن دو خواھد  سه روز و نيم و بعد از: " و دوباره زنده می گردند

بعد از سه روز و نيم در جسد بی جان  ؛ يعنی القاء روح حيات"شد و ايشان بر پايھای خود خواھند ايستاد
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از آنجا که ھر . می باشد رت باب اعظم و حضرت بھاءهللا، که اشاره به ظھور حضانجام پذيرد اين دو شاھد

ابر با سالی است؛ سه روز و نيم برابر با سه سال و نيم يا چھل و دو ماه می باشد، و چھل و دو ماه روز بر

تصريح در اين آيه ھمين باب به نوعی ديگر  3زمان مذکور در آيه روز است؛ به عبارتی،  1260برابر با 

، و ظھور )ع(ی و حضرت عل) ص(که بيانگر پايان دوره شريعت دو شاھد اول، حضرت محمد  می گردد

بشارات فوق، حضرت ، مطابق با چنانچه. حضرت باب و حضرت بھاءهللا به عنوان دو شاھد ديگر می باشد

   .قمری اظھار امر، بعثت، فرمودند 1260سال باب در 

به : "، به نوعی ديگر به سال ظھور اشاره می شوددر مکاشفه يوحنا آيات اول و دوم باب يازدھم ھمچنين،

برو و قسمت داخلی عبادتگاه و ھمچنين قربانگاھی را که در آن :" اندازه گيری دادند و گفتندمن يک چوب 

اما محوطه بيرونی را اندازه . است اندازه بگير، بعد کسانی را که در آن عبادتگاه پرستش می کنند بشمار

را پايمال خواھند " شھر مقدس" مدت چھل و دو ماهنگير زيرا به ساير قومھا واگذار شده است؛ ايشان به 

  ". کرد

افتاده و يھوديان از ) امتھا(اورشليم به دست بيگانگان و غير يھوديان زمانی که  ،"زمان امتھا"در اين آيه 

، مدت چھل و دو ماه "در ميان جميع امتھا به اسيری رفتند"و " به دم شمشير افتادند" وطنشان رانده شدند، 

مانی می باشد که يھوديان پس از دوران تبعيد و در به دری به رجعت حضرت مسيح ز. ذکر گرديده است

ميAدی رؤيای دانيال به وقوع پيوست و نفی و طرد ملت يھود از  1844در سال . وطنشان باز گشته باشند

موطن اصلی خويش پس از دوازده قرن سلطه و حکومت در اثر صدور فرمان آزادی و لغو تضييقات 

امضاء و ) حکومت عثمانی(توسط مقامات حکومتی  1844مارس  21فرمان در مذھبی تخفيف يافت و اين 

چنانچه از پيش چھل و دو ماه عبارت است از ھزار و دويست و شصت روز و ، به عبارتی .صادر گرديد

ه دور(شود ھزار و دويست و شصت سال می  برابر بامدت اين که ذکر شد ھر روز برابر با سالی است 



134 

 

ميAدی، يھوديان به وطنشان  1844/ قمری  1260سال  مطابق با باری،. ))ص(شريعت حضرت محمد 

  . واقع گرديدظھور حضرت باب بازگشتند و در ھمان سال 

در آيه ششم چنانچه  می کند؛ سه سال و نيمماه و يا  42روز،  1260دانيال نبی به نوعی ديگر اشاره به 

ايشان به آن مرد ملبس به کتان که با>ی آبھای نھر ايستاده  و يکی از: " باب دوازدھم کتاب دانيال آمده است

و آن مرد ملبس به کتان را که با>ی آبھای نھر ". که انتھای اين عجائب تا به کی خواھد بود؟: " بود گفت

ايستاده بود شنيدم که دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته، به حی ابدی قسم خورد که 

خواھد بود و چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انجام رسد، آنگاه  مان و دو زمان و نصف زمانز يکبرای 

  ". ھمه اين امور به اتمام خواھد رسيد

که سخن می گفت و را شنيدم  یو مقّدس: فصل ھشتم کتاب دانيال آمده است آيه سيزده و چھارده در ھمچنين،

ت مھلک که قدس عصيمقربانی دائمی و  ه رؤيا دربارهيک که سخن می گفت، پرسيد کاز آن  مقدس ديگری

ام دو ھزار و سيصد شا ت"  :من گفته باو و  و لشکر را به پايمال شدن تسليم می کند، تا به کی خواھد بود؟

به زمان  مربوطمی فرمايد اين رويا ھمان باب  17در آيه که  تا آن ".مقّدس تطھير خواھد شده آنگا و صبح،

  ".ای پسر انسان بدان که اين رؤيا برای زمان آخر می باشد : "می باشدآخر 

 2300شبانه روز برابر با  2300بنابراين،  ھر روز برابر با سالی است؛ باری، مطابق آيات کتب مقدسه

تا يوم و>دت حضرت مسيح  فرمان ارتحشستا به تجديد بنای بيت المقدسپس از تاريخ صدور . سال می باشد

 456حال اگر . سال است 1844يوم و>دت حضرت مسيح تا يوم ظھور حضرت باب  سال است و از 456

 1260/ ميAدی 1844سال کم کنيم برابر است با تعيبر رؤيای دانيال که برابر با سال  2300سال را از 

  .می باشدحضرت باب ) بعثت(می باشد که سال اظھار امر  قمری

ً صراحتبنابراين، دانيال نبی  د که نو حضرت مسيح نيز به حواريون می فرماي نمايد معيّن می سنه ظھور را ا

آمده ؛ چنانچه در خصوص سؤال حواريون از حضرت مسيح مقصود از اين اخبار دانيال زمان ظھور است
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و چون بکوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند بما بگو که اين امور کی ": است

آن حضرت در پاسخ به ). 3، آيه 24متی، باب (؟"دن تو و انقضای عالم چيست شود و نشان آم واقع مي

را که به زبان دانيال نبّی گفته شده است در مقام مقّدس بر  مکروه ويراني  پس چون:" حواريون می فرمايد

  ).15آيه  24متی، باب "(پا شده ببينيد ھر که خواند دريافت کند 

که از آئين تازی ھزار  زمانیھور اشاره شده است و مذکور گرديده، به سال ظزرتشت نيز حضرت در آثار 

را  و تمام خار گشت از دودمان تو کسی   )نيز می شود 1260  که شامل سال( و دويست و اندی سال گذشت 

چون بدی در شما پديدار شود از ": در نامه ساسان پنجم از کتاب زرتشت آمده است چنانچه. بر انگيزانم

ی ظاھر شود که کAمش پيچيده و زبانش سخت باشد و آئينی آورد که به مانند درخت گل است تازی ملت کس

ھزار و و خار در او ديده نشود و چون ششصد سال از او بگذرد نصف خار شود و نصف گل ماند و چون 

انگيزانم بردمی    از آن بگذرد تمام خار شود و گل در آن ديده نشود اگر نماند از مھين چرخ دويست واندی

  ". و کيش و آئين به او سپارمش باز از دودمان تو کسی را
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  ساير بشارات مربوط به ظھور حضرت باب و حضرت بھاءهللا

نوان به عرا که  ءو عرفاآيات کتب مقدسه بنی اسرائيل، احاديث مرويه اسAمی و آثار شعراء در اين بخش، 

اين  هطلعات مقدسبا ھمچنين، بشاراتی که . يم دادمورد بررسی قرار خواھ قرائن ظھور محسوب می شوند،

  .ذکر می گرددسر فصلھای جداگانه  در دنت دارمطابق ،ءهللاحضرت باب و حضرت بھاآسمانی، دو ظھور 

 کنيه و نسب ھياکل مبارک نام، �

  )سيد علی محمد( حضرت باب �

على بن عيسى " كشف الغمة" ؛ چنانچه در دو اسم می باشدنام قائم مرکب از که  مذکور گرديده در احاديث

ٍد  َو ھَُو ُذو اِ�ْسَمْينِ : إربلى آمده است َمانِ َخلٍَف َو ُمَحمَّ ْمِس  يَْظھَُر ِفي آِخِر الزَّ َعلَى َرْأِسِه َغَماَمةٌ تُِظلُّهُ ِمَن الشَّ

) علی(جانشين : ی دو اسم می باشد، يعنی و او دارا254َھَذا اْلَمْھِدينَاِدي ِبَصْوٍت فَِصيٍح يُ تَُدوُر َمَعهُ َحْيثَُما َداَر 

از نور شمس با . ری روی سرش قرار دارد که سايه می افکندبدر آخر الزمان ظاھر می شود و ا. و محمد

و به ھمين مضمون در  .است مھدی ا صدای رسائی ندا می زند که ايناو می چرخد ھر کجا که حرکت کن ب

 "tئمة اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtٍد يَْظھَُر ِفي  َو ھَُو ُذو اِ�ْسَمْينِ : " آمده است "طھاربحار ا َخلٍَف َو ُمَحمَّ

َماِن  ..."آِخِر الزَّ
255

در بسياری از کتب  که نام قائم مرکب از دو اسم است اشاره به اين مطلبباری، . 

" تأويل ا�يات الظاھرة"  ؛xlviiiعماد الدين طبرى "بشارة المصطفى"کتاب  احاديث، من جمله در

xlixترآبادىاس
lشيخ طوسى" اtمالي"و  

  .می باشد مذکور  

                                                             
xlviii 183المصطفى، ص  بشارة   . 

xlix 210الظاھرة،   ا�يات  تأويل   . 

l ماليt291للطوسي، ص   ا    . 
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ِ ص اْلقَائُِم ِمْن :  روايت شده است) ص(از حضرت رسول اکرم  "إكمال الدين" در ھمچنين،  قَاَل َرُسوُل هللاَّ

: فرمودند) ص(ت رسول يعنی حضر، 256ُوْلِدي اْسُمهُ اْسِمي َو ُكْنيَتُهُ ُكْنيَتِي َو َشَمائِلُهُ َشَماِئلِي َو ُسنَّتُهُ ُسنَّتِي

مھدی از او>د من، نامش نام من و کنيه اش از کنيه من، شکل و شمايلش، شکل و شمايل من و سنتش سنت 

  . من می باشد

کشف اين رمز و راز . دارد که نام موعود مرکب از دو اسم است بيان مینيز در اشعارش  صحبت >ری

به صورت مبتدی و  ،257أَنَا َمِدينَةُ اْلِعْلِم َو َعلِيٌّ بَابُھَا ،استچنين است که مقام و>يت را که باب مقام نبوت 

عبارتی اسم مبتدی اسم و>يت يعنی علی، و اسم منتھا انتھای نبوت يعنی محمد می ه منتھا اشاره کرده، ب

  .علی محمدباشد، که می شود 

  م   عاممی نگويم    نام    او    در   بز    آن  که   نامش ھست  نامی تر  زنام

  گر   بنامش   رمز   آرم   غمز   نيست    چاره  گفتن  مرا   جز  رمز   نيست

  منتھايش        منتھای        منتھاست                        مبتدايش       مبتدای       مبتداست          

بن ابى ليلى شنيدم  شيخ طوسى در كتاب غيبت از سفيان جريرى نقل كرده كه گفت از محمد بن عبد الرحمن

و نيز در آن كتاب از فضيل بن زبير نقل كرده . است) ع(بخدا قسم مھدى موعود از دودمان حسين : گفت مي

، از دودمان حسين بن )قائم(اين منتظر : از زيد بن على بن الحسين عليھما السAم شنيدم كه گفت: كه گفت

258على و در ذريه حسين و در پشت حسين است
 .  

: فرمودند) ص(حضرت رسول : در کتاب الغيبة للشيخ الطوسي از أُمِّ َسلََمةَ روايت شده که گفت و ايضاً 

  .يعنی مھدی از عترت من و از او>د حضرت فاطمه می باشد، 259اْلَمْھِديُّ ِمْن ِعْتَرتِي ِمْن ُوْلِد فَاِطَمة

) اسم ولی و نبی(و محمد  باری، نام مبارک حضرت باب، سيد علی محمد است، که مرکب از دو اسم علی

پدر بزرگوارشان سيّد محّمد رضا و اجداد حضرت به خاندان رسالت و طھارت می رسد؛  نسب آن. می باشد

مادر عاليمقام حضرتش ميرزا ابوالفتح بن ميرزا ابراھيم بن ميرزا نصرهللا الحسينی شيرازی ھستند و 
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. حسين از سادات حسينی شيراز می باشدحضرت باب موسوم به فاطمه بيگم دختر حاج ميرزا محمد 

  .می رسد) ص(، دختر حضرت محمد )س(حضرت به حضرت فاطمه زھرا  ھمچنين، نسب پدر و مادر آن

  حضرت بھاءهللا �

در متون مقدس دينی اسAمی و ھمچنين کتب انبيای بنی اسرائيل بسيار است که تلويحاً " بھاء" ذکر کلمه 

در آثار اسAمی، در " بھاءهللا"از جمله اشارات صريح به . باشد ظھور حضرت بھاءهللا میه بشارت ب

ِحيِم ارتباط با تفسير  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بسم هللا عبارت است از " ب" مرويه است که به استناد احاديثِبْسِم هللاَّ

  . بھاءهللا

م على ما رواه في قال مو�نا الصادق عليه الّس_"  :آمده است "تفسير الصراط المستقيم" در  چنانچه،

إن الباء بھاء ّهللا، و السين سناء ّهللا، و الميم «: في تفسير البسملة» العياشي«و » التوحيد«و » الكافي«

"»مجد ّهللا 
  .و ميم مجد خداست خداوند) رفعت(بھاء خدا و سين سناء باء  مضمون بيان آنکه،، 260

باشد که اسم  ل سحرھای ماه مبارک رمضان میاز ديگر آثار اسAمی که اشاره به بھاء دارد دعای اعما

اَْسئَلَُك ِمْن بَھآئَِك ِباَْبھاهُ،   اَللّھُمَّ اِنّى، در آن در رأس اسماء الھی مذکور گرديده است؛ بھاءاعظم خداوند، 

، اَللّھُمَّ اِنّى 261اَْسئَلَُك بِبَھآئَِك ُكلِّهِ   َوُكلُّ بَھآئَِك بَِھىٌّ
   انتھی .

يعنی روز اول محرم به اسم بھاء   زمان استھAل المحرم مربوط به دعای گر آنکه، درطلب قابل توجه ديم

اعوذ بعزة هللا و ج_ل    شاء هللا کان ما): " باشد ميAد حضرت بھاءهللا دوم محرم می(اشاره شده است 

عيل الحجب من نور بھاء هللا اللھم انی ضعيف م  من علم هللا و ما سترت  وجھه و ما وعاه اللوح

..."فقير
262

 .  

  كه ماه  امن  و امان است و سال صلح و صAح  ساغر  راح    بخواه  محرم ھAل  ببين 

  

  مقابل   شب   قدر   است    و    روز    استفتاح  را كه  آن دم  وصال   زمان  عزيز دار
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263نگشايد  چو  گم  کني  مفتاح   کـس  درت  که    د> تو غافلي از کار خويش و مي ترسم 
  

  )حافظ شيرازی(

و الmروح "  :ناميyده شyده اسyت" بھmاء هللا" ھمچنين، در روايتی روح القyدس، مشyيت اوليyه و اول مyا خلyق هللا 

القدس اyعلى ھو حقيقة حقائق اyشياء كلّھا و ھو شمس الضحى و الحقيقmة المحمديmة البيضmاء و بھmاء ّهللا 

و القلmم اyعلmى فmي ألسmنة الشmرائع الفصmحاء و روح  سبحانه و تعmالى و ھmو العقmل اyول فmي لسmان الحكمmاء

و بmدر الmدجى ذات ّهللا العليmا، شmجرة طmوبى، جنmة المmأوى، منزلmة العلويmة . القدس اyدنى ھي الدّرة الصفراء

و قmد يmراد مmن . العليا، و ھي النفس الكلية ا�لھيmة و اللmوح المحفmوظ و ام الكتmاب يقmرأ منھمmا سmائر اyنبيmاء

"و المراد ھاھنا ھو ما ذكرنا. جبرئيل روح القدس
264

 . 

قال : " است  از سوی ديگر، در احاديث تصريح گرديده که در تورات به اسم بھاء در روز بزرگ اشاره شده

فاران قال فی کتاب حيقوق سيد يجیء من   سيناء و تجلی من ساعير و ظھر من جبل فی التوراة اقبل من

"لسماء بھاء و يم_ء ا�رض نورافاران فيعطی ا  مقدس من جبل اليمن
265

 . 

جAل  " باری، در آثار انبيای بنی اسرائيل نيز در باب ظھور موعود در زمان آخر، اشارات زيادی به

مواھب الرحمان " در کتاب که بھاءهللا يعنی جAل خداوند،  در خصوص اين .شده است" بھاءهللا = خداوند 

هللا بھاءهللا می باشد و منظور از بھاءهللا جمال و جAل خداوند می  بسم" ب"آمده است که  "في تفسير القرآن

عليه (فعن الصادق   و في رواية أّن كل واحد من أجزاء البسملة إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى: " باشد

ء الرحمن بجميع  يو ّهللا إله كل ش) ملك ّهللا (الباء بھاء ّهللا، و السين سناء ّهللا، و الميم مجد ّهللا «): الّس_م

"...المراد ببھاء ّهللا جماله و ج_له و السناء بمعنى الرفعة: أقول. »خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة
266
.  

سلوک ) بھاءهللا(ای خاندان يعقوب بيائيد تا در نور خداوند : فرمايد اشعيای نبی در آيه پنجم باب دوم می

يوحنای نبی نيز از . }است هللا) يھوه( بھاء) اور(می باشد که " اور يھوه" در تورات عبری {نمائيم 

را ديدم که از جانب خدا از آسمان نازل  اورشليم جديدو شھر مقدس : رويايش با اين کلمات سخن می گويد
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آن را منور می سازد  ج_ل خداو شھر احتياج ندارد که آفتاب يا ماه آن را روشنائی دھد زيرا که ... می شود 

مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با ھم خواھند  ج_ل خداوندو  . )23و  2و  1آيات  21ب مکاشفات با...( 

(  و شارون، ج_ل يھوه کرمل زيبائی). 5آيه  40اشعيا باب (ديد زيرا که دھان خداوند اين را گفته است 

ان شو زيرا نور برخيز و درخش). 2آيه  35اشعيا باب (و زيبائی خدای ما را مشاھده خواھد نمود ) بھاءهللا

را وظلمت غليظ طوايف را خواھد  بر تو طالع گرديده است زيرا اينك تاريكي جھان ج_ل خداوندتو آمده و 

پوشانيد اما خداوند بر تو طلوع خواھد نمود و جAل وي  بر تو ظاھر خواھد شد و امتھا بسوي نور تو و 

حزقيال نبی رؤيای خويش را ). 3تا  1آيه  60 اشعيا باب(پادشاھان بسوي درخشندگي طلوع تو خواھند آمد 

و زمين از جAل او ... از طرف مشرق آمد  ج_ل خدای اسرائيلو اينک : کند در مورد ايام آخر بيان می

از راه دروازه ای که  ج_ل خداوندپس : گويد حزقيال در ھمين باب می). 2آيه  3حزقيال باب ( منور گرديد 

زيرا که : " و حبقوق نبی می گويد). 4آيه  43حزقيال نبی باب ( خانه در آمد رويش به سمت مشرق بود به 

آيه  2حبقوق باب ( مملو خواھد شد به نحوی که آبھا دريا را مستور می سازد  ج_ل خداوندجھان از معرفت 

 102زبور داود باب (ظھور خواھد نمود  ج_ل خودھنگاميكه خداوند صھيون را بنا مي نمايد در ...). 14

  ).16آيه 

 دوران شريعت �

ترمدى از ابو سعيد خدرى روايت كرده كه گفت ترسيدم مبادا بعد از پيغمبر سوانحى روى دھد، لذا از " 

پنج يا ھفت يا نه مھدى در ميان امت من ظھور كند و «: پيغمبر در اين باره سؤال كرديم، حضرت فرمود

مھدى در امت من : ى هللاَّ عليه و آله نقل كرده كه فرمودو نيز ابو سعيد از پيغمبر صلّ .  »زندگى نمايد سال

"نمايد سلطنت نه سالو حداكثر  ھفتچون ظھور كند حد اقل . خواھد بود
267
.   

و چند ماه  نوزده سالمدت سلطنت قائم : عبد هللاَّ بن ابى يعفور از حضرت صادق روايت كرده كه فرمود

268است
. 
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از ... يت شده كه مدت دولت امام قائم عليه الّسAم نوزده سال است و روا: " آمده است" ارشاد"و در کتاب 

كه در مدت سلطنت آن حضرت رسيده از ھفت سال و نوزده (اين رو ما نمي توانيم به يكى از دو روايت 

"مطمئن شويم و قطع پيدا كنيم گرچه روايت ھفت سال مشھورتر و بيشتر است) سال
269
. 

 9در احاديyث بyه . سال مyی باشyد 7 - 6ر تبريز بين باب تا شھادتشان د توضيح آنکه، از زمان بعثت حضرت

حضyرت ) بعثyت سyری(سال نيز اشاره شده است که نھمين سال پس از بعثت حضرت بyاب اظھyار امyر خفyی 

ھجyری قمyری مyی  1260، بعثت حضرت باب در سyال از سوی ديگر. بھاءهللا در زندان سياه چال اتفاق افتاد

ھجری قمری در بغداد مyی  1279ر عمومی حضرت بھاءهللا که پايان دوره ديانت بابی است باشد و اظھار ام

سال مطابق با مدت سyلطنت حضyرت بyاب کyه در برخyی احاديyث بyدان اشyاره شyده  19باشد که برابر است با 

لطنت سال می باشد که برابyر بyا دوره سy 40ھمچنين، از زمان بعثت حضرت بھاءهللا تا وفاتشان حدود . است

  . آن حضرت می باشد

سال، شده است؛ چنانچه در جامع البيان طبری  40در حديثی نيز اشاره به دوران سلطنت حضرت بھاء�، 

ثنا أبو بكر، عن اtعمش، عن المنھال بن عمرو، عن قيس بن سكن، : حدثنا أبو كريب، قال: روايت شده است

إذا كان يوم القيامة يقوم الناس بين يدي : قالالنَّاُس لَِربِّ اْلعالَِميَن  يَْوَم يَقُومُ  حدث عبد هللا، و ھو عند عمر: قال

رب العالمين أربعين عاما، شاخصة أبصارھم إلى السماء، حفاة عراة يلجمھم العرق، و > يكلمھم بشر أربعين 

270عاما، ثم ذكر نحوه
لعالمين يعنی خAصه بيان آنکه، در تفسير اين آيه فرمود مقصود از قيام ناس لرب ا. 

و ھيچ بشری با ... سال چشمھای آنھا به آسمان دوخته  40مردم بين دو دست پروردگار قيام خواھند نمود 

  .سال تکلم نخواھد نمود 40مدت ه آنھا ب

ظھور دوم، حضرت بھاءهللا، اشاره می کند / سال مدت سلطنت نائب مھدی 40شاه نعمت هللا ولی نيز به 

اشاره به حضرت عبدالبھاء، يگانه جانشين حضرت بھاءهللا و مبين و " ی بينمپسرش يادگار م" مصرع (

  ):مفسر آيات الھی می باشد
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  زانکه   من   آشکار  می بينم       شود        نائب       مھدی        آشکار                  

  ينمسروری   با  وقار    می ب    دانايی    پادشاھی             تمام           

  سر به سر   تاجدار   می بينم    بندگان       جناب         حضرت       او

  دور   آن   شھريار  می بينم    تا    چھل     سال      ای    برادر    من

271پسرش     يادگار     می بينم       دور    او    چون    شود  تمام   به   کام    
  

  ھنگام ظھور قائم یجوان �

حضرت  ، قائم موعود به لفظ صبی، غAم و يا شباب تعبير شده که حکايت از جوانی آندر برخی احاديث

 ،سالگی 25سن عنفوان جوانی، در در حضرت باب روايات  مطابق با اينچنانچه،  ان ظھور دارد؛در زم

 .به رسالت الھيشان مبعوث گرديدند

در کتاب . ام ظھور دارد اشاره ميشودکه حکايت از جوانی قائم در ھنگمرويه باری، به برخی از احاديث 

لَْو َخَرَج اْلقَائُِم لَقَْد أَْنَكَرهُ النَّاُس يَْرِجُع إِلَْيِھْم َشابّاً : روايت ميفرمايد) ع(بحار از ابی بصير و او از ابی عبدهللا 

ُ ِميثَاقَهُ فِي  لُمَوفَّقاً فََ_ يَْلبَُث َعلَْيِه إِ�َّ ُكلُّ ُمْؤِمٍن أََخَذ هللاَّ 272الذَّرِّ اyَْوَّ
، يعنی چون قائم ظھور کند ھر آينه مردم  

او را انکار نمايند، زيرا که رجوع می نمايد به ايشان در حالی که جوانی موفق است و جز آنھا که خداوند 

  . در عالم ذر از آنان پيمان گرفته باشد کسی در ايمان به او ثابت نمی ماند

َو إِنَّ ِمْن أَْعظَِم اْلبَِليَِّة أَْن يَْخُرَج إِلَْيِھْم َصاِحبُھُْم : روايت شده است) ع(دق و ايضا در ھمان مأخذ از امام صا

ً َكِبيرا ً َو ھُْم يَْحَسبُونَهُ َشْيخا ، يعنی اعظم بليه اين است که قائم در سن جوانی خروج می فرمايد و 273َشابّا

ھمچنين، در کتاب مھدی موعود آمده . نمايد مردم گمان می کنند که او بايد در سن پيری و کبر سن خروج

کسی که عمرش از : ... روايت ميکند که فرمود) ع(شيخ صدوق در کمال الدين از حضرت صادق : " است

"چھل سال تجاوز کرده است، صاحب ا>مر نيست
274

 .  
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 ضرت میح کند که از آن روايت می) ع(و در کتاب اصول کافی از حکم بن ابی نعيم از امام محمد باقر 

چگونه من او باشم، در ! ای حکم: " فرمايند که آيا ايشان قائم موعود ھستند و امام در جواب می: پرسد

که صاحب اين امر از من بدوران شير خوارگی نزديکتر و  سالگی رسيده ام و حال آن 45صورتی که به 

"ھنگام سواری چا>ک تر است
275

 .  

َو يَْظھَُر فِي ُصوَرِة فَتًى ُمَوفٍَّق : وايت شده که آنحضرت فرمودر) ع(و در غيبت شيخ طوسی از امام صادق 

مھدی " و ھمچنين در کتاب ". ، جوان موفق سی ساله)قائم(، ظاھر می شود آن حضرت 276اْبِن ثََ_ِثيَن َسنَة

روايت کرده که فرمود چون قائم ) ع(در غيبت شيخ از ابوبصير از حضرت صادق : " آمده است "موعود

کند مردم منکر وی می شوند، زيرا او بصورت جوان موفقی بسوی مردم بر می گردد و جز آنھا که ظھور 

"خداوند در عالم ذر از آنان پيمان گرفته باشد کسی بر اعتقاد سابقش نسبت به او باقی نمی ماند
277

 .  

حضرت  کند که آن روايت می) ع(و مجلسی از غيبت نعمانی از يحيی بن سالم از حضرت ابی جعفر 

ً َو أَْخَملُنَا َشْخصاً : فرمود ...َصاِحُب َھَذا اyَْْمِر أَْصغَُرنَا ِسنّا
، يعنی صاحب اين امر کسی است که سنش از 278

می ) ع(و در کتاب بحار از ازدی روايت شده است که از ابی عبدهللا . ما کمتر باشد و شخصش جميل تر

بُِكْم ثُمَّ أََخَذ ِجْلَدةَ َعُضِدِه فََمدََّھا فَقَاَل أَنَا َشْيٌخ َكبِيٌر َو َصاِحبُُكْم َشابٌّ أَْنَت َصاِحبُنَا فَقَاَل إِنِّي لََصاحِ : پرسد

پس پوست بازوی خود را . من صاحب شما باشد: آن حضرت فرمود. ، يعنی آيا شمائيد صاحب ما279َحَدث

  . استمن پير و کبير شده ام و صاحب شما جوانی نو رسيده : گرفت و کشيد و فرمود

حتی به برخی شيعيان که اعتقاد به غيبت حضرت  94 – 93شايان توجه است که، در کتاب التنبيه صفحات 

چرا که "گيرد،  و سپس قيام ايشان که بيش از يکصد و پنج سال می گذشته ايراد می) ع(موسی بن جعفر 

تد>لی، حديثی است که در ذھنيت به يک چنين اس. باشد اين مدت از حداکثر عمر عادی مردمان بيشتر می

اگر خداوند می خواست عمر کسی را به خاطر : آمده است) ع(رجال کشی از حضرت رضا  458صفحه 

"را طو�نی کرده بود) ص(احتياج جامعه به او طو�نی کند عمر پيامبر اکرم 
280

 .  
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  ظھور قائم ھمزمان با سلطنت پادشاھان ستمگر �

َسيَُكوُن بَْعِدي ُخلَفَاُء َو ِمْن بَْعmِد اْلُخلَفmَاِء أَُمmَراُء َو ِمmْن : رمودندروايت شده است که ف) ص(از حضرت رسول 

، يعنyی بعyد از مyن 281ْورابَْعِد اyَُْمَراِء ُملُوٌك َجبَابَِرةٌ ثُمَّ يَْخُرُج َرُجٌل ِمْن أَْھِل بَْيتِي يَْمَ�ُ اyَْْرَض َعْدً� َكَما ُمِلئَْت جَ 

آنگyاه مyردی از اھyل بيyت مyن خواھyد آمyد . و بعد از امراء پادشاھان ستمگر بياينyد خلفاء و بعد از خلفاء امراء

  . که زمين را از عدل و داد پر کند چنانکه پر از ظلم باشد

فرماينyد؛  نيز در شعری به قبائل ترک و سلطنت بچه ھا و ظھyور قyائم اشyاره مyی) ع(حضرت امير المؤمنين 

اميyر ه اسماعيل بن عباد شعر زير در باره مھدى  را از ديوان منسyوب بyچنانچه قاضى القضاة از كافى الكفاة 

 :كند المؤمنين عليه الّسAم نقل مى

  بنّى اذا ما  جاشت التّرك  فانتظر           و�ية   مھدّى   يقوم   فيعدل  

  و ذّل ملوك اyرض من آل ھاشم           و بويع منھم من يلّذ و يھزل

  � رأى عنده            و � عنده جّد و � ھو  يعقلصبّي من الّصبيان 

  فثّم   يقوم   القائم  الحّق   منكم            و بالحّق يأتيكم و بالحّق يعمل  

  سمّى  نبّى   هللاَّ  نفسى   فداؤه             ف_ تخذلوه يا  بنّى  و عّجلوا

كند و  ند، منتظر سلطنت مھدى باشيد كه قيام مىبحركت درآمد قبائل تركھنگامى كه ! فرزندان من: يعنى

اى كه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد  بچهپادشاھان دودمان ھاشم خوار گردند . بعدل حكومت مي نمايد

مصرف با او بيعت كنند، آنگاه قائم بحق از دودمان شما قيام كند او   و افراد عياش و بى بسلطنت رسد

او را خوار مسازيد ! جان من فداى او باد فرزندانم. او ھمنام پيغمبر خداست. مايدبحقيقت بيايد و بحق عمل ن

282و با شتاب او را بپذيريد
.   
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اينکه خروج قائم ھمزمان با حرکت قبائل ترک و حکومت پادشاھان ستمکار می باشد، و به استناد روايات 

"ھا زمامدار شوند بچه" زمانی است که 
283

"سندھا بحكومت بر بچه...  "  
، مطابقت دارد با دوران 284

   .قاجار که دودمانی ترک نژاد بودندپادشاھان 

و  فتح تھراندنيا آمد و پس از  در ھنگام وليعھدی پدرش به  ،قاجاراحمد شاه، ھفتمين و آخرين پادشاه  باری،

سالگی به سلطنت رسيد، تا رسيدن او  12خلع پدرش توسط يک مجلس عالی از رجال و بزرگان مملکت در 

ن وضع خود بود و به وضعيت نابسامان او بيش از ھرچيز نگرا ؛1293به سن بلوغ و تاجگذاری در تير 

285نھاد کشور چندان وقعی نمی
 .  

ظھور شيخيه، شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی، مبشرين به ظھور حضرت باب مصادف با ، نابراينب

  .شاه قاجار می باشد  مقارن با سلطنت محمد شاه قاجار و بعثت حضرت باب دوران فتحعلي

 اصحاب مبارک قائم موعود �

َ َعلى: " فسير آيهدر ت ُ َجِميعاً إِنَّ هللاَّ ، )143/ بقره( ٍء قَِديرٌ  ُكلِّ َشيْ   فَاْستَِبقُوا اْلَخْيراِت أَْيَن ما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم هللاَّ

پيشyى گيريyد اعمyال نيyك را، ھyر جyا كyه باشyيد خyدا ھمyه شyما را خواھyد آورد، چyه خداونyد بھyر چيyزى : يعنyى

از حضyyرت امyyام جعفyyر صyyادق عليyyه الّسAyyم روايyyت نمyyوده كyyه آن حضyyرت " عمyyانىغيبyyت ن"، در "تواناسyyت

اين آيه در باره قائم آل محمد و ياران او نازل شده و آنھyا پyيش از آنكyه موقyع آمدنشyان معلyوم گyردد، : فرمودند

286اجتماع مي كنند
 .  

ْرنmَا َعmْنھُُم اْلَعmَذاَب : در تفسير آيه ھشتم سyوره ھyودو  ْعmُدوَدةٍ َولmَئِْن أَخَّ mٍة مَّ از حضyرت بyاقر و حضyرت ، إِلmَى أُمَّ

امyت معyدوده، يعنyى اصyحاب حضyرت مھyدى عجyل هللا فرجyه در آخyر : روايت شyده کyه فرمودنyد) ع(صادق 

287الزمان كه سيصد و سيزده نفرند به تعداد سلحشوران جنگ بدر
 .  
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د در كتyاب سyنن از عبyد هللاَّ بyن انy ھمچنين ابن ماجه اين حديث حسن و صyحيح را كyه ثقyات محyدثين نقyل كyرده

مردمyى از جانyب مشyرق قيyام : روايyت نمyوده كyه پيغمبyر صyلّى هللاَّ عليyه و آلyه فرمyود  حارث بن جyزء زبيyدى

288نمايند و سلطنت را براى مھدى آماده سازند
 .  

ايَاُت السُّو تَِجي :ثوبان از پيغمبر صلى هللاَّ عليه و آله روايت نموده كه فرمود ُد ِمْن ِقبَِل اْلَمْشِرِق َكأَنَّ ُء الرَّ

، يعنی پرچمھاي سياه رنگ از 289قُلُوبَھُْم ُزبَُر اْلَحِديِد فََمْن َسِمَع ِبِھْم فَْليَْأتِِھْم فَبَايَعَھُْم َو لَْو َحْبواً َعلَى الثَّلْج

نود بايد ھاي آھن ھر کس نام آنان را بش آيد صاحبان پرچمھا قلبھائي دارند ھمچون پاره سوي مشرق مي

  .بسويشان شتاب گيرد و با آنان بيعت کند اگر چه با کشيدن خود بر روي برف باشد

ھمانا ياران قائم ھمگى جوانند و پير در ميانشان «: فرمود شنيدم علّى عليه الّسAم مى: حكيم بن سعد گويد

»وشه راه نمك استنيست مگر به اندازه سرمه در چشم يا به قدر نمك در توشه راه و كمترين چيز در ت
290

 .  

ابن عربی در خصوص وزراء مھدی معتقد است که ھيچ کدام از آنھا عرب نيستند، اما ھمه عربی صحبت 

"و ھم من ا�عاجم ما فيھم عربی و لکن � يتکلمون ا� بالعربية: " می کنند
291
.  

أَْوِليَائِي فِي َزَمانِهُّ َو تُتََھاَدى  تُْستََذلُّ : آمده است) ع(از ابی عبدهللا جعفر بن محمد " غيبت نعمانی"و در کتاب 

ْيلَِم فَيُْقتَلُوَن َو يُْحَرقُوَن َو يَُكونُوَن َخاِئِفيَن َوِجِلينَ  َمْرُعوِبيَن تُْصبَُغ  ُرُءوُسھُْم َكَما تُتََھاَدى ُرُءوُس التُّْرِك َو الدَّ

نَّةُ ِف  ي ِنَسائِِھْم أُولَئَِك أَْوِليَائِي َحقّاً َو َحقٌّ َعلَيَّ أَْن أَْرفََع َعْنُھْم ُكلَّ َعْميَاَء اyَْْرُض ِمْن ِدَمائِِھْم َو يَْفُشو اْلَوْيُل َو الرَّ

َ�ِزَل َو أَْرفَُع َعْنُھُم اْ�َصاَر َو اyَْْغَ_لَ  أُولئَِك َعلَْيِھْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّھْم َو َرْحَمةٌ َو  -ِحْنِدٍس َو بِِھْم أَْكِشُف الزَّ

 ،292إِ�َّ َعْن أَْھلِه ھُُم اْلُمْھتَُدوَن قَاَل أَبُو بَِصيٍر لَْو لَْم تَْسَمْع فِي َدْھِرَك إِ�َّ َھَذا اْلَحِديَث اْلَواِحَد لََكفَاَك فَُصْنهُ  أُولئِكَ 

در زمان او سرھای ايشان را مانند سرھای کفار ترک و . پس ذليل می شوند دوستان او: مضمون بفارسی

فرستند و ايشان را می کشند و می سوزانند و ھمواره خائف و مرعوب و ترسناک می ديلم به ھديه می 

ايشانند دوستان من، به تحقيق که . زمين از خونشان رنگين می شود و آه و ناله عيالشان بلند می گردد. باشند

ت ايشان به وجود ايشان ھر فتنه شديد مظلم را دفع می فرمايم و تزلزل قلوب و شکوک نفوس را به برک
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بر ايشان درود و تحيت . زائل می نمايم و اغAل عقائد و اعمال شاقه باطله را از اعناق ناس بر می دارم

  .پروردگار رحمن و ايشانند راه يافته گان و ھدايت شدگان

کyه بyاب جديyدی در معyارف اسAyمی گشyود و پyس از او  سائی بنيانگذار مکتب شyيخی،شيخ احمد اح

اين دو عyالم جليyل القyدر اعتقyاد سyنتی تفسyير و تعبيyر لفظyی . رشتی راه استاد را ادامه دادجانشينش سيد کاظم 

کyه بyا کوشyيدند و چون رجعت امyام دوازدھyم را تمثيلyی و نمyادين دانسyتند را ترک کردند و اعتقاد به مفاھيمی 

و  سyyاختهموعyyود موجyyود بyyود مرتفyyع قyyائم حکمyyت حجبyyات و موانyyع بسyyياری را کyyه جھyyت شyyناخت  نھايyyت

معyروف اسyت کyه شyيخ احمyد  .دنyآمyاده و مسyتعّد نماي ، در آينyده ای نزديyک،ظھور را برای ساعت پيروانشان

  :فرمود احسائی ھميشه اوقات در با>ی منبر بيانات خود را باين بيت شروع می

  ھميشه پيشرو آفتاب می آيد    من آن ستاره صبحم که در زمان ظھور

آنھا پيش از " و  "جانب مشرق قيام نمايند و سلطنت را براى مھدى آماده سازند مردمى از"لذا احاديثی چون 

شاگردان شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی اشاره به " آنكه موقع آمدنشان معلوم گردد، اجتماع مي كنند

 د و ازنفر بودن 18حروف حی که  -- دند و از اول مؤمنين به حضرت باباست، که غالباً ايرانی و جوان بو

حضرت بھاءهللا در باب مقامات شيخ احمد احسائی و . در آمدند -- حواريون حضرت باب محسوب می شوند

فخر احمد در آن است که به بعضی از اسرار نبوت آگاه شد و حامل : " ... سيد کاظم رشتی می فرمايند

از معانی کتب الھی مطلع و  حضرت احمد و کاظم آگاه بودند و... اين مقام بسيار عظيم است . امانت گشت

باخبر، و نظر به جذب قلوب بعضی بيانات فرموده اند و مقصود تقرب ناس بوده که شايد به کلمه حق فائز 

نفوسی که اول به شريعه الھی وارد گشتند آن حزب بوده و اين فقره گواه است بر . شوند چنانچه فائز شدند

"آن متمسک بوده اند انتھیآگاھی و علم و حکمت و سبيل مستقيمی که به 
293

  .  

اما نکته ای که ذکر آن حائز اھميت می باشد اينکه، اصحاب و پيروان اديان بابی و بھائی به سبب ايمانشان 

آئين : " به مظاھر ظھور الھی و اديان جديد، به انواع بAيا دچار شده اند؛ چنانچه در وصفشان آمده است
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تابع محن و شدت ر سبيل حبش چشيده؛ از بA شکوه ننموده و از تخود را بخون خود خريده و شھد فدا د

يوس نگشتند؛ به اميدش زنده و از مادونش رسته، امرش را تا آخرين نفس ناصر و ابتAء آزرده و مأ

"بAيايش را در ھر حال حامد و شاکر
294

 .  

در زمان قاجاريه  ، که حاکی مسائل تاريخی و اجتماعی ايران"خاطرات حاج سياح"مطلب زير از کتاب 

بسيار مAھا از کسانی که توقع داشتند بر نيامد بدون : " می باشد، بيانگر وضعيت بابيان آن زمان می باشد

ھراس بيچاره را به تھمت بابی بودن نابود کردند، بسياری يکديگر را به واسطه حسد، با اين تھمت از انظار 

يچاره را خواست لخت کند گفت فAن قدر بده يا تو بابی از کدخدا و کAنتر و فراش و ھرکس ب. انداختند

تھمت بس بود، . حکام در و>يات به اين وسيله دخل ھا کردند و آدمھا کشتند و خانواده ھا برچيدند! ... ھستی

"تحقيق و استنطاق و شاھد و دليل در کار نبود
295

 .  

  )ه از خراسان پرداخته شده استنفر اصحاب قائم و حرکت پرچمھای سيا 313در بخش مکان ظھور، به (

  مطابقت قائم با انبيای سلف �

اِدِق ع أَنَّهُ  :روايت شده است) ع(از امام صادق  "احتجاج" در کتاب  ِ الصَّ َرَوى أَبُو بَِصيٍر َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

296َعلَْيِه َكَماُل ُموَسى َو بََھاُء ِعيَسى َو َصْبُر أَيُّوبَ ... : قَالَ 
رخوردار از كمال موسى و بھاء ، يعنی او ب 

  .عيسى و صبر و بردبارى ايّوب می باشد

چون قائم آل : "از عبد هللاَّ بن عجAن از امام صادق عليه الّسAم روايت كند كه فرمود "ارشاد" و در کتاب 

او الھام ه ى بگواه نباشد، خداى تعاله حكم داود ميان مردم حكم كند، نيازمند به محمد عليھم الّسAم قيام كند ب

فرمايد و او از روى علم خود داورى كند، و ھر كس را بدان چه در دل خود پنھان كرده آگاھى دھد، و 

ھائى  ھمانا در آن است نشانه«: دوست خود را از دشمن بفراست و ھوشمندى بشناسد، خداى سبحان فرمايد

)"76 -75جر آيه سوره ح(» براى ھوشمندان و ھمانا آن براھى است پايدار و استوار
297
.  
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ٍد َحَكَم : روايت شده است "بحار اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار" و در کتاب  إَِذا قَاَم قَائُِم آِل ُمَحمَّ

298بُِحْكِم َداُوَد َو ُسلَْيَماَن َ� يَْسأَُل النَّاَس بَيِّنَة
 داود و سليمان حکم می به حکمآمد آل محمد يعنی وقتی قائم ، .

  .ند و نيازی به گواه و شاھد نداردک

موجود می باشد که بيانگر آن  در قائمباری، مطابق احاديث مرويه عAمات و نشانه ھايی از پيامبران پيشين 

به تنھايی متحمل حضرت  آن ،در راه اعAء کAم الھی تحمل نمودندپيامبران الھی ساير  راآنچه است که 

گر چه در اسامی انبياء و عAمات آنان در قائم، در . ضرتشان می باشدنشانگر دشواری امر ح وخواھند شد 

حضرت بايد عAئمی از  وحدت نظر موجود نمی باشد، ليکن آنچه مسلم است آنکه آن و احاديث روايات

"خوف و انتظار از موسى، و زندان از يوسف" مثA در احاديثی به . انبياء پيشين در خود داشته باشد
299
 

باری، خوف و انتظار از موسى  و . ست که مصداق آن در ظھور حضرت باب به وقوع پيوستاشاره شده ا

300ِمْن ُموَسى فََخاِئٌف يَتََرقَّبُ يا حديث 
فَأَْصبََح ِفي " : ميفرمايدکه  ،سوره قصص 18آيه  مطابق است با 

بنابراين، ھمانطور  ."اى ظار حادثه، يعنی موسى در شھر ترسان بود و ھر لحظه در انت اْلَمدينَِة خائِفاً يَتََرقَّب

حضرت باب نيز در ھر آن گرفتار ظلم و که حضرت موسی پيوسته منتظر نزول بA و گرفتاری بود، 

ھر زمان بيم آن داشتند که مصيبتی جديد رخ بگشايد و بAئی تازه نازل مخالفان بودند و  و عدوان دشمنان

301شود
ْجُن وَ  حديث اما . نيز در ظھور حضرت  زندان و تقيه از يوسف، يعنی، 302التَِّقيَّةُ  ِمْن يُوُسَف فَالسِّ

حضرت مدت نه ماه در زندان ماکو و بيست و ھفت ماه در زندان چھريق اسير  باب مصداق يافت که آن

اما مسئله تقيه آنکه، آن حضرت در اول امر مظھريت خويش را، به جھت حکمت و مصلحت و  .حبس بودند

بلوای عمومی، صراحتاً بيان نفرمودند و خود را باب بقية هللا و باب حجة بن جلوگيری از ضوضاء و 

اگر چه، در اوايل ظھور مقام مظھريت ايشان برای اصحاب اوليه آن حضرت آشکار . الحسن معرفی نمودند

، آن حضرت ازھمان می باشدا>سماء که اّولين اثر حضرت باب بعد از بعثت  در کتاب مبارک قيّومبود و 

يا اھل ا�رض : "قيّوم ا>سماء می فرمايد 61چنانچه در سوره . اند بتداء، مّدعی مقام رسالت و شارعيّت بودها

، يعنی "و لقد جائکم الذکر من عندهللا علی فترٍه من الرسل ليزکيکم و ليطھرکم من ا�رجاس �يّام هللا الحق
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ء و رسو>ن به سوی شما آمده است تا شما را از نزد خداوند در فقدان انبيا) باب(ای اھل ارض ذکر هللا 

  . تزکيه داده  و شما را برای ايّام هللا مطھّر گرداند

يا أَْھَل ": نازل شده است) ص(حضرت محّمد رسالت که در شأن  می باشداشاره به آيه قرآن کريم  فوقآيه 

ُسل فَْتَرٍة مِ   اْلِكتاِب قَْد جاَءُكْم َرُسولُنا يُبَيُِّن لَُكْم َعلى رسول ! ، يعنی اى اھل كتاب ) 19سوره مائده آيه (َن الرُّ

اين آيه در مقام معرفی حضرت به عبارتی، . "ما، پس از فاصله و فترتى ميان پيامبران، به سوى شما آمد

که با فاصله ای نسبت به  بوده پيامبريک خصوصيت و بيانگر الھی می باشد  پيامبرعنوان به ) ص(محمد 

خاص پيامبران ھم  ليزکيکم و ليطھرکم،، ھمچنين، خصوصيات تزکيه و تطھير. شودمی اھر پيغمبر قبل ظ

يُكْم َو : بقره می فرمايدسوره  151 آيه است؛ چنانچه در َكما أَْرَسْلنا فيُكْم َرُسو�ً ِمْنُكْم يَْتلُوا َعلَْيُكْم آياِتنا َو يَُزكِّ

گونه رسولى از خودتان در ميان شما فرستاديم؛ تا آيات ما را بر شما  انيعنی ھم، يَُعلُِّمُكُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمة

 .بخواند؛ و شما را پاك كند؛ و به شما كتاب و حكمت بياموزد

در ابتدای  اينکه پيامبران و فرستادگان خداوندمبنی بر می توان يافت در تاريخ اديان نيز اشاراتی 

خود را پنھان داشته و اصلی ، رسالت رحمت الھیو به سبب فضل و  بندگانجھت مصلحت  ،ظھورشان

ً تدريج در ابتدای رسالتشان ستارگان و ماه و خورشيد  ، به استناد قرآن مجيد،حضرت ابراھيم. بيان نموده اند ا

 اول) ع(بدان که حضرت ابراھيم : " را پرستيدند؛ چنانچه در کتاب تاريخ انبياء در اين خصوص آمده است

خدا گفتن و بعد از آنھا بيزار شدن به جھت ) 78/انعام(و آفتاب را ) 77/انعام(و قمر را  )76/انعام(کوکب را 

اين که در  دوم .اثبات نمودن است بر خصم مذھب ايشان را به طريق واضح، که مجال انکار نباشد خصم را

ود را با خصم اثبات مطلب به خصم، طريق آسان آن است که خود را از طريقی که بيگانه ننمايد و بلکه خ

در ھدايت قوم انطاکيه " شمعون الصفا"ھم مذھب نمايد، تا سخن او به گوش او راه يافته باشد، چنان که 

"نمود
303

 .  

آن دو را  مردم انطاکيهبرای ھدايت قوم انطاکيه فرستاده شدند، حضرت عيسی زمانی که دو نفر از رسو>ن 

يه آچنانچه . شمعون الصفا از جانب خدا ارسال گرديدپس از آن . تکذيب کرده و به زندان محبوس ساختند
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ْزنا بِثالِثٍ ": اشاره به اين مطلب داردسوره يس  14 بُوھُما فََعزَّ ھنگامى كه دو  يعنی،  إِْذ أَْرَسْلنا إِلَْيِھُم اْثنَْيِن فََكذَّ

اى تقويت آن دو، را تكذيب كردند؛ پس بر) ما(نفر از رسو>ن را بسوى آنھا فرستاديم، اّما آنان رسو>ن

با پادشاه اختAط کرد و مقرب وارد شد؛ وی  یاز راه ديگرشمعون الصفا ليکن، . "فرستاديمشخص سّومى 

آورده اند با ملک به بتخانه آمدی و خدای : " در کتاب تاريخ انبياء در اين خصوص آمده است. درگاه او شد

بی مشورت او در . ملک بر او اعتماد کرد. ندرا سجده کردی و مردم می پنداشتند که او پرستش بت می ک

"ھيچ امری اقدام نمی نمود
304

در و  به روش تقيه وارد شد ،ای جلب اعتماد ملکبه عبارتی شمعون صفا بر. 

در سه سال نخست ) ص(خAصه کAم آنکه، ھمانطور که حضرت رسول  .مأموريتش را ابراز نکردابتدا 

سخنی جز به چند نفر اطرافيان خود نفرمودند، حضرت باب نيز،  يچبعثتشان، امر خود را علنی ننموده و ھ

نھايتاً در ماکو، آن  آشکار کردند تا در ابتدا، رسالت خود را مکتوم نگه داشته و به تدريج دعوت خود را

liحضرت، رسالت خود را علناً اعAن فرمودند
.  

  م بسازهللا هللا ای لسان هللا راز            نرم نرمک گوی و با مرد

  )هللاءمثنوی مبارک حضرت بھا(

نظر کن در فضل حضرت منتظر : در رساله د>ئل سبعه در اين خصوص می فرمايندباب باری، حضرت 

که چقدر رحمت خود را در حق مسلمين واسع فرموده تا اينکه آنھا را نجات دھد مقامی که اول خلق است و 

                                                             
li
ت، رسالت و مظھريّت، را مدعی شده اند، در خصوص اينکه حضرت باب مقامات متفاوتی، بابيّت، قائمّي  

چنانچه از . حضرت ابراھيم نيز از جمله رسو>نی است که مقامات متفاوتی در خصوص ايشان ذکر شده است

َ تَبَاَرَك " :در خصوص مقامات متفاوت حضرت ابراھيم روايت ذيل نقل شده است) ع(حضرت ابا عبدهللا  إِنَّ هللاَّ

َ اتََّخَذهُ َنِبيّاً قَْبَل أَْن يَتَِّخَذهُ َرُسوً� َو َو َتَعاَلى اتََّخَذ إِ  َ اتََّخَذهُ َرُسوً� َقْبَل ْبَراِھيَم َعْبدًا قَْبَل أَْن يَتَِّخَذهُ َنِبيّاً َو إِنَّ هللاَّ إِنَّ هللاَّ

َ اتََّخَذهُ َخِليً_ َقْبَل َأْن يَْجَعَلهُ إِمَ  ا َجَمَع َلهُ اyَْْشَياَء َقاَل إِنِّي جاِعلَُك ِللنَّاِس إِماماً أَْن يَتَِّخَذهُ َخلِيً_ َو إِنَّ هللاَّ "( اماً فََلمَّ

آنکه خداوند اّول به حضرت ابراھيم مقام عبوّدت بعد نبّوت بعد رسالت بيان مضمون  ،)175، ص 1الكافي، ج 

 .بعد خليلی داد و بعد از ھمه اينھا به او فرمود که تو را برای مردم امام قرار دادم
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يت قائم آل محمد ظاھر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اول مظھر اننی انا هللا، چگونه خود را به اسم باب

  انتھی .شوند از کتاب جديد و امر جديدحکم فرمود تا آنکه مردم مضطرب ن

 موعود مقام قائم �

در بين مسلمين، در بسياری از احاديث مذکور گرديده که، قائم از مرسلين بوده و  رايجبر خAف اعتقادات 

در تأئيد . کند حضرت با کتابی جديد، سنتی جديد و قضاوتی جديد قيام می شد و آنشارع ديانتی جديد می با

که  اول کسی:" ... اين مطلب که قائم تابع دين قبل نمی باشد، در ترجمه جلد سيزدھم بحار ا>نوار آمده است

..."دومين است ) ع(باشد و علی  می) ص(شود محمد  تابع می) قائم(حضرت به آن
305

 .  

چنانچه، در ترجمه جلد سيزدھم : خواند حاديثی موجود، که قائم را به صراحت از مرسلين میھمچنين، ا

شيخ صدوق در کتاب کمال الدين از طالقانی او از جعفر بن :" بحار ا>نوار دو حديث ذيل نقل گرديده است

از پدرش  او) ع(مالک او از حسن بن محمد سماعه او از احمد بن حرث او از مفضل بن عمر از صادق 

کند اين آيه را تAوت می فرمايد  قيام می) ع(که قائم  وقتی :حضرت فرمود روايت نموده که آن) ع(

ا ِمْنُكمْ  فَفََرْرتُ (( ً  َربِّي لِي فََوھَبَ  ِخْفتُُكمْ  لَمَّ يعنی از شما گريختم )) )21/ شعراء( ناْلُمْرَسِلي ِمنَ  َجَعلَنِي وَ  ُحْكما

و مرا از جمله فرستادگان  پس پروردگار من شريعتی و نبوتی بمن عطا فرمود که از شما ترسيدم در وقتی

"گردانيد
306

سيد علی بن عبدالحميد در کتاب الغيبه باسناد خود از باقر : " آمده استدر ھمان مأخذ  و ايضاً . 

:" دروايت نموده که آن حضرت فرمود چون قائم ما اھلبيت ظھور می کند اين آيه را تAوت می نماي) ع(

ا ِمْنُكمْ  فَفََرْرتُ  ً  َربِّي لِي فََوھَبَ  ِخْفتُُكمْ  لَمَّ پس پروردگار من نبوت يعنی در وقتيکه از شماھا فرار نمودم " ُحْكما

پس از ھAکت نفس خود ترسيدم فرار کردم وقتی که خدای تعالی بمن اذن داد و کار  و پيغمبری عطا فرمود

"مدممرا اصAح نمود ظھور کردم و نزد شما آ
307

: " ... آمده است" للنعماني الغيبة"و به ھمين مضمون در . 

 قال ع القائم قام إذا ع الباقر علي بن محمد جعفر أبو قال ع هللا عبد أبا يعني يقول سمعته قال عمر بن المفضل

ا ِمْنُكمْ  فَفََرْرتُ  ً  َربِّي لِي فََوھَبَ  ِخْفتُُكمْ  لَمَّ " ِلينَ اْلُمْرسَ  ِمنَ  َجَعلَنِي وَ  ُحْكما
308
. 
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به وضوح نسبت به پيامبران ديگر حضرت را  نموده و برتری مقام آن قائمرسالت  اشاره بهدر حديثی ديگر 

از حضرت موسی بن جعفر عليه السAم در باب ظھور قائم  "اصول کافی" کند؛ چنانچه در کتاب  نمايان می

اِھَب قَاَل أَْخبِْرنِي عَ : " ... آمده است ْن ثََماِنيَِة أَْحُرٍف نََزلَْت فَتَبَيََّن فِي اyَْْرِض ِمْنَھا أَْربَعَةٌ َو بَقَِي فِي ثُمَّ إِنَّ الرَّ

ُرَھا قَاَل َذاكَ  ُ َعلَيْ اْلھََواِء ِمْنَھا أَْربَعَةٌ َعلَى َمْن نََزلَْت ِتْلَك اyَْْربَعَةُ الَّتِي فِي اْلھََواِء َو َمْن يُفَسِّ لُهُ هللاَّ ِه  قَائُِمنَا يُنَزِّ

ُسِل َو اْلُمْھتَِدين يِقيَن َو الرُّ دِّ ْل َعلَى الصِّ ُل َعلَْيِه َما لَْم يُنَزِّ ُرهُ َو يُنَزِّ " فَيُفَسِّ
، يعنی راھب از حضرت موسی بن 309

جعفر پرسيد که مرا خبر ده از ھشت حرفی که در آسمان نازل شد و چھار حرف از آن در زمين ايستاد و 

آن : فرمايند حضرت می. آيا اين چھار بر که نازل شود و که آن را تفسير نمايد .چھار ديگر آن در ھوا ماند

نازل قائم ما است که خداوند تبارک و تعالی بر او نازل خواھد فرمود و او آن را تفسير خواھد نمود و 

  ". خواھد شد بر قائم چيزی که نازل نشده است بر صديقين و مرسلين و مھتدين

إِنَّ اْلقَائَِم اْلَمْھِديَّ ِمْن نَْسِل َعلِيٍّ أَْشبَهُ النَّاِس : " آمده است "غيبت نعماني" کتاب در حديثی ديگر و در 

ُ َجلَّ َو َعزَّ َما أَْعَطى اyَْْنِبيَاءَ  لُهُ  بِِعيَسى اْبِن َمْريََم َخْلقاً َو ُخلُقاً َو َسْمتاً َو َھْيبَةً يُْعِطيِه هللاَّ "َو يَِزيُدهُ َو يُفَضِّ
310، 

وشكوه  است در اخAق و اوصاف، شكل و سيما، ھيبت) ع(كه از نسل حضرت على ) ع(مھدى قائميعنی 

  .نيز با اضافات بيشترى خواھد داد خداى تعالى آنچه به پيامبران داده، به او. است) ع(چون عيسى بن مريم

ٍد اyَْ  :حديث ذيل روايت شده است "اصول کافی" و در   ٍد َعِن اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ ْشعَِريُّ َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُمَحمَّ

ِ ع أَنَّهُ ُسئَِل َعِن اْلقَائِِم فَقَالَ  اِء َعْن أَْحَمَد ْبِن َعاِئٍذ َعْن أَبِي َخِديَجةَ َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ ِ َواِحٌد اْلَوشَّ  ُكلُّنَا قَائٌِم بِأَْمِر هللاَّ

ْيِف َجاَء بِأَْمٍر َغْيِر الَِّذي َكانَء َصاِحُب ا بَْعَد َواِحٍد َحتَّى يَِجي 311لسَّْيِف فَإَِذا َجاَء َصاِحُب السَّ
ن مضمون بيا 

ھمه ما قائم : اينکه، ابو خديجه از امام صادق عليه السAم راجه بامام قائم عليه السAم پرسيد، حضرت فرمود

امر و ب شمشير آمد، که صاحب شمشير بيايد چون صاح به امر خدائيم، يکی پس از ديگری تا زمانی

  . )َجاَء بِأَْمٍر َغْيِر الَِّذي َكان( دستوری غير از آنچه بوده می آورد
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ِ َواِحٌد بَْعَد : کند نقل می مضمون ی به ھمينعAمه مجلسی نيز از كنز جامع الفوائد حديث ُكلُّنَا قَائٌِم ِبأَْمِر هللاَّ

ْيِف فَإَِذا َواِحٍد َحتَّى يَِجي ْيِف َجاَء أَْمٌر َغْيُر َھَذا َء َصاِحُب السَّ يعنی ھمه ما قائم به امر ، 312َجاَء َصاِحُب السَّ

خدائيم، يکی پس از ديگری تا زمانيکه صاحب شمشير بيايد چون صاحب شمشير آمد، امر و دستوری غير 

  .از اين امر می آورد

) ص(که حضرت رسول  طور حديثی ديگر تصريح گرديده که قائم دارای مقام رسالت می باشد و ھماندر 

کند؛ چنانچه در  در ابتدای اسAم خلق را به شريعت و امر جديدی دعوت کرد، قائم نيز ھمين کار را می

ِ ع قَاَل إَِذا " : آمده است "ا�رشاد في معرفة حجج هللا على العباد"کتاب  َو َرَوى أَبُو َخِديَجةَ َعْن أَبِي َعْبِد هللاَّ

ْسَ_ِم إِلَى أَْمٍر َجِديد قَاَم اْلقَائُِم ع َجاءَ  ِ ص فِي بُُدوِّ اْ�ِ "ِبأَْمٍر َجِديٍد َكَما َدَعا َرُسوُل هللاَّ
ابو خديجة از  يعنی، 313

چون حضرت قائم عليه الّسAم قيام كند امر تازه : فرمودآن حضرت امام صادق عليه الّسAم روايت كند كه 

   .امر تازه مردم را دعوت فرموددر ابتداى اسAم به ) ص(بياورد چنانچه رسول خدا 

چون قائم آل محمد ظھور كند دستور تازه : " شده استروايت در کتاب ارشاد از حضرت صادق ع ايضاً و 

"آورد چنانچه پيغمبر اكرم در آغاز اسAم، دستور تازه آورد مى
314
.  

ِ لََكأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه .. .:" نقل شده است) ع(ابوبصير از امام صادق از  "بحار ا>نوار" و روايت ذيل در  َو هللاَّ

ْكِن َو اْلَمقَاِم يُبَايُِع النَّاَس َعلَى ِكتَاٍب َجِديٍد َعلَى اْلعََرِب َشِديٌد َو قَاَل َوْيٌل لِطَُغاِة الْ  عََرِب ِمْن َشرٍّ قَِد بَْيَن الرُّ

" اْقتََربَ 
 كتاب جديدكن ومقام كه با مردم بر كنم به مھدى در بين ر گويا نظر مى! سوگند به خدا، يعنی 315

  ".دند وای بحال عرب از شری که نزديکشان استوكند، و فرم مى بيعت

ِ ص أَ ِمنَّا : آمده است "بحار ا>نوار" در  ھمچنين، َو ِبإِْسنَاِدِه َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ع قَاَل قُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ

ٍد اْلَمْھِديُّ أَ  يَن َكَما فَتََح بِنَاآَل ُمَحمَّ ُ بِِه الدِّ ِ ص َ� بَْل ِمنَّا يَْختُِم هللاَّ ، يعنی از 316ْم ِمْن َغْيِرنَا فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

مھدی از ) ص(يا رسول هللا : عرض کردم) ص(به پيغمبر اکرم : روايت شده که فرمود) ع(حضرت علی 
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کند چنان که  وسيله او ختم میه ماست، خداوند دين را باو از : ما اھل بيت است يا از غير ما؟ پيغمبر فرمود

  .توسط ما گشود

روايت ) ع(روايت ذيل در خصوص قائم از غيبت نعمانی از حضرت ابی جعفر  "بحارا>نوار" در ايضاً و 

"اْلعََرِب َشِديدٌ  يَقُوُم ِبأَْمٍر َجِديٍد َو ِكتَاٍب َجِديٍد َو ُسنٍَّة َجِديَدٍة َو قََضاٍء َجِديٍد َعلَى: " شده است
 ، يعنی قيام می317

و در  .به امر جديد و کتب جديد و سنت جديد و قضاوت جديد که بر عرب سخت و دشوار است) قائم(کند 

اْلقَائُِم ِبأَْمٍر َجِديٍد َو ِكتَاٍب َجِديٍد َو قََضاٍء َجِديٍد َعلَى اْلعََرِب َشِديٌد  يَقُومُ : " آمده است "غيبت نعمانی"کتاب 

..".
کند با امری جديد و کتابی جديد و قضاوتی جديد که بر عرب سخت و دشوار  ، يعنی قائم قيام می318

..." يَقُوُم ِبأَْمٍر َجِديٍد َو ُسنٍَّة َجِديَدٍة َو قََضاٍء َجِديدٍ : " و ايضا در ھمان مأخذ آمده است. است
 ، يعنی قيام می319

  .دکند قائم با امری جديد، سنتی جديد و قضاوتی جدي

باری، مطابق احاديث و آيات فوق که بيانگر مقام موعود مسلمين می باشد، حضرت باب نيز با امری جديد، 

کتابی جديد و احکامی جديد ظھور نمودند؛ آن حضرت پيامبری مستقل و شارع ديانتی جديد بوده و در عين 

ن شريف، که آيات الھی نازله حضرت باب، به استناد قرآ. حال مبشر به ظھور عظيم تری پس از خود بودند

، يعنی آيا )51/ عنکبوت(أََولَْم يَْكفِِھْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَيَْك اْلِكتَاَب "بر پيامبران را دليل حقانيتشان قرار داده است؛ 

؛ نزول آيات الھی به وحی آسمانی را، دليل بر "، نازل فرموده ايمھیکافی نيست که ما بر تو کتاب، آيات ال

و در اين كور خداوند عالم، به نقطه : " يتشان شمرده و در بيان فارسی در اين خصوص می فرمايندحقان

آيات و بيّنات خود را عطا فرموده و او را حّجت ممتنعه بر كّل شيء قرار داده ) از القاب حضرت باب(بيان 

ازلسان او جارى فرموده اتيان و اگر كّل ما على ا>رض جمع شوند نمي توانند آيه به مثل آياتى كه خداوند 

نمايند و ھر ذى روحى كه تصّور كند به يقين مشاھده مي كند كه اين آيات از شأن بشر نيست بلكه 

مخصوص خداوند واحد احد است كه بر لسان ھر كس كه خواسته جارى فرموده، و جارى نفرموده و 
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كّل با ... است مرسل كّل رسل و منزل كّل كتب زيرا كه او ) روح ا>مين( نخواھد فرمود ا>ّ از نقطه مشيّت 

  ". علّو قدرت خود خواستند كه اطفاء كلمات هللا را نمايند ولى كّل عاجز شده  و نتوانستند

حضرتشان در کتابھا و الواح متعددی که از قلم ايشان به وحی الھی نازل گرديد، تأکيد بر ظھور قريب 

را نمود که منظور از آن، ظھور ) آنکه خداوند ظاھرش می سازد( الوقوع موعودی عظيم تر، من يظھره هللا

  .بود) حضرت بھاءهللا(پيغمبری جديد 

 و اديان الھیآسمانی استمرار ظھور پيامبران  �

شارع ديانتی جديد را مطابق با احاديث مذکور در فوق، که قائم را از پيامبران الھی دانسته و آن حضرت 

به استمرار ظھورات الھيه و اديان  ، گاه به تصريح و گاه به تلويح،حاء مختلف، قرآن مجيد نيز به انخوانده

مؤيد و به عبارتی، مطالب مورد استناد به احاديث مرويه مطابق با آيات قرآن شريف و . الھی اشاره می کند

 ، فضلی از جانب پروردگار ومکمل يکديگر بوده و کل حاکی از آن است که سنت ارسال پيامبران

صريح کAم هللا مجيد، ارسال پيامبران سنت  ، وو از واجبات می باشدرت و مقتضای حکمت الھی ضرو

ُسِلنَا َو�َ تَِجُد ِلُسنَِّتنَا تَْحِوي_ً : غير قابل تغيير الھی می باشد ) 77/ ا�سراء(  ُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمن رُّ

  .از تو رسو>نمان را و نيابی مر سنت ما را تغييری يعنی، سنت آنان که بتحقيق فرستاديم قبل

مyی صyريحاً سyوره کھyف  109بنابراين، فيوضات الھی مستمر و کAم الھی پايان ناپذير است؛ چنانچه در آيه 

 يعنyیبmِّي َولmَْو ِجْئنmَا بِِمْثِلmِه َمmَدداً، قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداداً لَِّكلَِماِت َربِّي لَنَِفَد اْلبَْحmُر قَْبmَل أَن تَنفmََد َكلَِمmاُت رَ : فرمايد

بگو که اگر دريا برای نوشتن کلمات پروردگارمن مرکب شود پيش از آنکه کلمyات الھyی بyه آخyر برسyد دريyا 

 :سyوره لقمyان آمyده اسyت 27و ھمچنyين درآيyه . خشک می شود ھر چند دريای ديگری بyاز ضyميمه آن بنمايyد

َ َولَْو أَنََّما فِي اyَْرْ  ِ إِنَّ هللاَّ ا نَِفَدْت َكلَِماُت هللاَّ هُ ِمن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر مَّ ، َعِزيٌز َحِكيمٌ ِض ِمن َشَجَرٍة أَْقَ_ٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّ

يعنی و اگر ھر درخت روی زمين قلم شود و آب دريا به اضافه ھفت دريای ديگyر بyه مyدد آيyد از بعyد آن بyاز 

  .نا تمام ماند ھمانا خدا را اقتدار و حکمت استھم نگارش کلمات خدا 
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دين و پيامبر خود را آخرين دانسته و با استناد به، صرفاً، چند آيه از  ،گرچه پيروان اديان در تمامی دوران

liiمتشابھات کتب مقدسه
ارسال اديان و پيامبران از جانب شده و قائل به ختم سنت الھی  تغييرمعتقد به  

 و کتاب آسمانی و تعلق افراطي متدينين به دين خاص خود و پيامبرگرشی که نتيجه غلو ن .خداوند شده اند

از غلّو در : " انذار فرموده اندرا مسلمين ) ص(بی مناسبت نبوده که حضرت رسول اکرم  ؛می باشدخويش 

"دين پرھيز كنيد زيرا اّمتھاى پيشين به دليل غلّو گمراه شدند
320

يھوديان،  در اعتقاد به ختميت، باری. 
                                                             

lii
محکماتش ه بايد که متشابھات را ب: "... فرمودآن حضرت کتاب عيون روايتی آمده که در ) ع(از حضرت رضا  

سيد محمد باقر موسوی  -  ترجمه تفسير الميزان( "بر گردانيد، و زنھار متشابھات را پيروی مکنيد که گمراه می شويد

 محكمه الى القرآن متشابه ردّ  من: الّس_م عليه ضاالر مولينا قال: ھمچنين آمده است؛ )133، ص 5، ج ھمدانی

شّك آن بنده سليم مھتدى  ھر كسى كه رد متشابه قرآن بمحكم آن نمايد بىيعنی  ،مستقيم صراط الى ھدى
دين پسنديده  "و " خاتم النبيين"به عبارتی استناد به آيه ). 2 ص مقدمه، الميزان، ترجمه(  بطريق مستقيم گرديد

صحيح بدون ارجاع به محکمات  که قابل حمل بر وجوه مختلف می باشند، آياتی چند پھلو، "اسAم است نزد خدا آئين
ْحَكَماٌت ھُنَّ "آيات محکم اصل و مرجع ساير آيات کتاب خداست  چرا که صريح کAم هللا مجيد، می باشدن ِمْنهُ آَياٌت مُّ

پيامبر آنھا در اثبات اينکه  متشابھات کتب مقدسهبه نيز پيشين  گو اينکه تمامی اديان ؛)"7/ آل عمران( أُمُّ اْلِكَتابِ 
ھيچ يک از آيات  ،نکهآخAصه کAم . ديانت آنھا آخرين دين در سلسله اديان الھی است متشبث شدندآخرين پيامبر و 

عتقادی چنين مسئله مھمی که از اصول او  در قرآن نمی باشدختم نبوت و ديانت مؤيد فلسفه قرآن مجيد  محکمات
ه است، بدون ارجاع به محکمات تفسير شده، و خداوند در آيات تاسAمی ميباشد و سرنوشت يک امت بدان وابس

بسياری از آيات محکمات قرآن مجيد در  گو آنکه .به اين مسئله نپرداخته است ، ابداٌ،محکمات که ام الکتاب ميباشد
سنت الھی بعد از  تغيير از جانب خداوند آمده است وآسمانی اديان و جھت ارسال پيامبران  ادامه سنت الھیتأييد 

در قرآن مجيد، استد>ل  النبيين اً با ذکر يک عبارت خاتمصرفتوضيحی و بدون ھيچ پيغمبر،  124000ارسال 
را ذکر ختم نبوت، آيات بعد عAئم ظھور پيامبری ديگر آيه سوره احزاب، پس از  41در آيه وانگھی ! ضعيفی است

و مؤمنينی را که مستحق اجر عظيم اند مأمور نموده جھت خروج از ظلمات و ھدايت آنھا به نور الھی شب و  کرده
 و در ادامه پيامبر اسAم را! فائز شوند ، که منظور لقاء مظھر امر الھی می باشد،روز خدا را ذکر کنند تا به لقاءهللا

راً  وَ  شاِھداً "به عنوان  ِر اْلُمْؤِمنيَن بِأَنَّ لَُھْم : به تبشير ظھور پيامبری بزرگ فرموده است مأمور ،"نَذيراً  وَ  ُمبَشِّ َو بَشِّ
ِ َفْض_ً َكبيراً  تعابير مختلفی برای که مطابق آثار اسAمی،  ذکر می گرددمختصراً ، باری )توضيحش می آيد(. ِمَن هللاَّ

 اء سابق بوده و به نحوی احترام آميز به معنایبه معنای کسی که مويد انبييک تعبير، خاتم النبيين : آمده استخاتم 

منم : ... مؤيد اين معنای خاتم می باشد) ع(حضرت علی ؛ چنانچه خطبه ای از انبياء می باشد بھترين انبياء، يا زينت
ترجمه جلد سيزدھم بحار ا>نوار توسط مرحوم حسن بن محمد ولی ...(  و وارث انبيا خاتم اوصيازبان متقيان و 

( من خاتم ھزار پيغمبرم و تو ): ع(خطاب به امام علی ) ص(؛ ھمچنين، بيان حضرت رسول )726، ص هارومي

می باشد که اشاره به آمدن " آخر نسبی"يک تعبير به معنای  –) 752مأخذ، ص ھمان (  خاتم ھزار وصی) علی
در مفاتيح الجنان در ) ع(رت امير بيان حضکه  ،دارد شروع دوره ای جديد در تاريخ اديانپيامبرانی ديگر و ھمچنين 
يعنی  ،)487مفاتيح الجنان، ص ( اْلَخاتِِم ِلَما َسبََق َو اْلفَاتِحِ لَِما اْستُْقبِلَ  :مؤيد آن است) ص(خصوص حضرت محمد 

برای اطAع (  است کثرت انبياءو مقام وحدت ؛ تعبير ديگر با توجه به مقام آيندگان خاتم برگذشته گان و راھگشای
 .)ديانت بھائی رجوع شود هخصوص به آثار استد>لياين تر در بيش
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حتی، به استناد قرآن شريف، . مسيحيان و مسلمانان ھر يک با خصايص و ويژگيھای خاص خود ديده ميشود

پيروان حضرت يوسف نيز به اين اعتقاد قائل شدند که بعد از حضرت يوسف، پيامبر ديگری از جانب 

ْد َجاءُكْم يُوُسُف ِمن قَْبُل ِباْلبَيِّنَاِت َولَقَ : " سوره غافر آمده است 34در آيه  چنانچه؛ خداوند مبعوث نخواھد شد

ُ ِمن بَْعِدِه َرُسو�ً َكَذلِكَ  ا َجاءُكم بِِه َحتَّى إَِذا َھلََك قُْلتُْم لَن يَْبعََث هللاَّ مَّ ُ َمْن ھَُو ُمْسِرٌف فََما ِزْلتُْم فِي َشكٍّ مِّ  يُِضلُّ هللاَّ

ْرتَابٌ  معجزات و ادله روشن آمد و دايم از آياتی که برای شما  ، يعنی و پيش از اين يوسف بسوی شما بامُّ

آورد در شک و ترديد بمانديد، تا آنکه يوسف از دنيا برفت، گفتيد که ديگر خدا از بعد او ھرگز رسولی نمی 

را که در شک و ترديدند به گمراھی و خذ>ن خود وا ) ستمگری( بلی اين چنين خدا مردم مسرف . فرستد

بارتی، در اين آيه دو جنبه افراط و تفريط خلق را نسبت به انبياء متذکر شده و ھر دو را به ع ".می گذارد

مذموم دانسته؛ يکی عدم عرفان مقام انبياء در زمان حياتشان، ديگری غلو و اسراف در زمان ارتفاع 

سانھا و ؛ اولی را به عنوان شک و ترديد و جھالت انختميت ديانت و رسالتبه معتقد شدن و  شريعتشان

  .و تصريح فرموده که اين نوع تفکر گمراھی است دومی را اسراف در حق پيامبران خوانده

321پاره يی گفتم بدانی پاره ھا    نيست شرح اين سخن را منتھا
  

نيyز،  قyرآن مجيyد،، ..."اْلقَائُِم ِبأَْمٍر َجِديmٍد  يَقُومُ : "مطابق با احاديثی که در فوق در خصوص قائم ذکر شدلذا، 

کyه مقyدارش بyه حسyاب  ،روز خداونyد و وحyی الھyی و عyروجش الyی هللا در يyک) دين(نزول امر به  احتاً صر

mَماِء ": فرمايد سوره سجده می 3؛ چنانچه در آيه اشاره می کند ،بندگان ھزار سال می باشد يَُدبُِّر اyَْْمَر ِمَن السَّ

ا تَُعدُّوَن  إِلَى اyَْْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِي يَْوٍم َكانَ  مَّ يعنی، اوست که امر را از آسمان تyا زمyين ِمْقَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة مِّ

اسyت بyاز بyه سyوی خyود بyا> مyی ھmزار سmال تدبير می کند سپس در روزيکه مقدارش به حسyاب شyما بنyدگان 

گويyا قyائم ... : "در ترجمه جلد سيزدھم بحار آمyده اسyتقائم ظھور به ھمين مضمون راجع به ھمچنين، . "برد

وی رسyيده ه که از آسمان بy امر تازهه بحضرت  عليه السAم را در ميان رکن و مقام می بينم که خAيق به آن

..."کنند  بيعت می
322
.  
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اْلقَائُِم بِأَْمٍر َجِديٍد َو ِكتَاٍب  يَقُومُ ": در تأييد احاديثی که صراحتاً بيان می دارد که قائم با کتاب جديدی می آيد و

لُِكلِّ " :در قرآن شريف، نيز، تصريح شده است که خداوند برای ھر دوره ای کتابی مقرر فرموده؛ "يدٍ َجدِ 

ھمه اين کتابھا از مبدأ و سرچشمه . ، بنابراين ھر کتابی برای زمان و موقعی خاص می باشد"أََجٍل ِكتَابٌ 

جامع و در برگيرنده ھمه مفاھيم  كتب كتاب ثابتي كه واحدی نشأت می گيرد و منشأ آنھا ام الکتاب می باشد، 

   .الھي است و به تناوب در قالب كتب خاص مربوط به ھر دور، ظھور می نمايد

 .َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن يَأْتَِي بِآيٍَة إِ�َّ ِبإِْذِن ّهللاِ لُِكلِّ أََجٍل ِكتَابٌ "  :آمده استسوره رعد  38 – 39آيات در باری، 

، يعنی و ھيچ پيغمبری را نرسد که بی اذن خدا آيه ای آورد، که  يََشاُء َويُْثبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ يَْمُحو ّهللاُ َما 

خداوند ھر چه را خواھد محو و ھر چه را خواھد اثبات می کند و مادر کتاب ھا نزد . ھر دوری کتابی دارد

  ". اوست

  ید در ديگرگر ايزد ز حكمت ببندد درى             ز رحمت گشاي

براى ھر كتاب آسمانى : " اين آيه آمده است تعبيراز قول ابن عباس و ضحاك در  "تفسير اثنا عشري"در 

وقتى است كه عمل به آن نمايند براى تورات وقتى، و براى انجيل وقتى، و براى قرآن وقتى كه تا قيام قيامت 

"است
323
  ).م قائم استھمان قيا -چنانچه از پيش ذکر شد –که قيام قيامت ( 

باشند، ظھورات الھی نيز  بنابراين، از آنجا که جامعه بشری و قوانين اجتماعی پيوسته دستخوش تغيير می

ھمواره تجديد شده تا قوانينی مطابق با مقتضيات، شرايط و احتياجات مربوط به زمان خاص خود ارائه 

  .دھند

    دبزرگ از جانب خداون یفضل و ظھور فضلاستمرار به بشارت  �

ظھور استمرار تلويحاً،  است که آيات الھی، آسمانیپيامبران  ارسالاشارات کAم هللا مجيد به  جملهاز 

 چند، به طور اخص، و در آياتی از جانب خداوند می خواند "لفض" استمرار به عنوان الھی را انپيامبر
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باری، ارسال  .ه می باشددر آيندعظيم بزرگ و به ظھوری  اشاره، که می دھد "فضل بزرگ" به بشارت

تفسير شده است؛ چنانچه تعبير و به پيامبر نيز فضل در احاديث  و ران فضلی از جانب خداوند می باشدپيامب

ِ َعلَْيُكْم َو َرْحَمتُهُ "سوره نساء  83در تفسير آيه  "لَْو � فَْضُل هللاَّ
liii آمده است) ع(، از حضرت صادق " :

"فضل خدا پيامبر است
324
.  

ِ َو بَِرْحَمتِهِ "سوره يونس  58سير آيه و در تف "قُْل ِبفَْضِل هللاَّ
liv فضل خدا نبوت : "آمده است) ع(، از امام باقر

"پيامبر است
ً از ابن عباس در تفسير ھمين آيه آمده است325 منظور از فضل در اين آيه پيامبر : "؛ و ايضا

"است
326

 .  

، و در عين حال، اشاره به استمرار شمرده فضلرا ) ص(سوره بقره رسالت حضرت محمد  105باری، آيه 

َل َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر : اين فضل از جانب خداوند دارد ما يََودُّ الَّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْھِل اْلِكتاِب َو �َ اْلُمْشِركيَن أَْن يُنَزَّ

ُ ُذو الْ  ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يَشاُء َو هللاَّ ) ھمچنين( ، يعنی كافران اھل كتاب، وفَْضِل اْلعَظيمِ ِمْن َربُِّكْم َو هللاَّ

مشركان، دوست ندارند كه از سوى خداوند، خير و بركتى بر شما نازل گردد؛ در حالى كه خداوند، رحمت 

  . دھد؛ و خداوند، صاحب فضل بزرگ است خود را به ھر كس بخواھد، اختصاص مى

يھود و مشرکان دوست ندارند که بر شما : "آيه آمده استدر تفسير اين " ترجمه تفسير جامع الجامع" در 

دھد و او جز آنچه را  را به ھر كس بخواھد اختصاص مى مقام نبّوتوحی نازل شود، در حالى كه خداوند 

"خواھد كند نمى حكمت اقتضا مى
327

 .  

                                                             
liii  ً_َعلَْيُكْم َو َرْحَمتُهُ �َتََّبْعتُُم الشَّْيطاَن إِ�َّ قَلي ِ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما ، يعنی )83/نساء( َو لَْو � فَْضُل هللاَّ

 .كرديد نبود، جز عّده كمى، ھمگى از شيطان پيروى مى

liv  ْا يَْجَمُعونَ قُْل ِبَفض ِ َو بَِرْحَمِتِه فَِبذِلَك فَْلَيْفَرُحوا ُھَو َخْيٌر ِممَّ به فضل و رحمت «: بگو ، يعنی )58/يونس( ِل هللاَّ

 » !اند، بھتر است خدا بايد خوشحال شوند؛ كه اين، از تمام آنچه گردآورى كرده
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يھود : اند شتهبعضى مفّسرين نو: ابو الفتوح: " چنين آمده است "تفسير عاملی" شأن نزول اين آيه در و 

آيه . گويد گفتند شريعت موسى و تورات باقى است و خدا آن را نسخ نكرده و محّمد از خود اين كلمات مى مى

خدا ھر كس را بخواھد برحمت اختصاص : چون در آيت قبل گفت: اند و بعضى گفته. در جواب آنھا نازل شد

» ما نَْنَسْخ ِمْن آيَةٍ «ن آيه فرستد در تعقيب آن اي دھد و براى او دين و پيغمبر مى مى
lv

"نازل شد 
328

 . 

: حق تعالى فرمود: "در تفسير اين آيه می نويسد "تفسير اثنا عشری "حسينى شاه عبدالعظيمی در ھمچنين، 

ُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِهِ  ھر : َمْن يَشاءُ و خداى تعالى اختصاص دھد نبوت و وحى را كه محض رحمت است، : َو هللاَّ

ُ ُذو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ . د و مصلحت بيند و حكمت بالغه اقتضا كندكه را خواھ و خداى تعالى صاحب فضل : َو هللاَّ

"باشد مى نبوت از معظم فضلو اين د>لت دارد بر آنكه . بزرگ است بر ھر كه را نبوت كرامت فرمايد
329
.  

فَْضُل به ) ص(وت حضرت رسول رسالت و نبکه  توان دريافت کردآيات سوره جمعه می  ھمين تعبير را از

 ِ به است، که تلويحاً  بزرگتصريح می کند خداوند صاحب فضل  4در انتھای آيه تعبير شده است؛ ليکن  هللاَّ

يِھمْ : ی ديگر اشاره می کندانظھور پيامبر يِّيَن َرُسو�ً ِمْنھُْم يَْتلُوا َعلَْيِھْم آياتِِه َو يَُزكِّ َو  ھَُو الَّذي بَعََث فِي اyُْمِّ

ا يَْلَحقُوا بِِھْم َو ھَُو اْلعَزيُز ) 2( َض_ٍل ُمبينٍ   يَُعلُِّمھُُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ َو إِْن كانُوا ِمْن قَْبُل لَفي َو آَخريَن ِمْنھُْم لَمَّ

ُ ُذو اْلفَْضِل الْعَظيمِ ) 3( اْلَحكيمُ  ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاُء َو هللاَّ كسى است كه در ) خداوند(او نی و ، يع)4( ذلَِك فَْضُل هللاَّ

زكيه خواند و آنھا را ت ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنھا مى

و نيز قوم ) 2(!ش از آن در گمراھى آشكارى بودندآموزد ھر چند پي و حكمت مى كند و به آنان كتاب مى

دايت فرمايد كه او خداى مقتدر و ھمه كارش به حكمت و اند ھ ديگرى از آنان را كه ھنوز ملحق نشده

 بخشد؛ و خداوند صاحب فضل بزرگ مى اين فضل خداست كه به ھر كس بخواھد) 3(!مصلحت است

   )4(!است
                                                             

lv  َعلىما نَْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نُْنِسھا نَْأِت بَِخْيٍر ِمْنھا َ ھر  ، يعنی )106/بقره( ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ   َأْو ِمْثِلھا َأ َلْم َتْعَلْم َأنَّ هللاَّ

دانستى كه  آيا نمى. آوريم حكمى را نسخ كنيم، و يا نسخ آن را به تأخير اندازيم، بھتر از آن، يا ھمانند آن را مى

 !خداوند بر ھر چيز توانا است؟
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فضل كه عبارت از رسالت و نبّوت : " آمده است" ترجمه بيان السعادة"سوره جمعه در  4در تفسير آيه 

"دھد ز افراد بشر بخواھد مىاست فضل خداست كه به ھر كس ا
330

 .  

اين بعث از فضل خدا است كه آن را به ھر : "در تفسير اين آيه آمده است "ترجمه الميزان" در  ھمچنين،

را به آن مخصوص كند، در نتيجه او را براى رسالت ) ص(دھد، و فعA خواسته است محمد  كس بخواھد مى

"خود اختيار كرد
331
.  

ِ در تفسير " ن في تفسير القرآندر ترجمه مجمع البيا"و   يعنى نبّوت و : مقاتل گويد: "آمده است ذلَِك فَْضُل هللاَّ

"پيامبرى كه خداوند مخصوص پيامبريش قرار داد
332
.  

، با کلمه فضل 4، در آيه نبوت آن حضرت دارد؛ )ص(اشاره به رسالت حضرت محمد  2، آيه به عبارتی

در آيه و  "َو آَخريَن ِمْنُھمْ "ز طايفه ديگری می دھد که بعداً می آيند خبر ا 3ليکن در آيه . هللا معرفی می شود

ينده آدر پيامبری ديگر ظھور استمرار که کنايه از  صاحب فضل عظيم استاشاره می کند که خداوند  4

  . گروھی که ملحق می شوند داردبرای 

 :آمده است " الدر المنثور"انچه در تفسير ؛ چنlviفارسيانند "َو آَخريَن ِمْنھُمْ "مقصود از در احاديث آمده که 

يِّيَن َرُسوً� ِمْنُھمْ قوله  ا يَْلَحقُوا بِِھمْ قال العرب  ھَُو الَِّذي بَعََث فِي اyُْمِّ  قال العجم َو آَخِريَن ِمْنُھْم لَمَّ
، يعنی 333

                                                             
lvi  ًقال كنا جلوسا عند النبي صلى هللا عليه و سلم حين " : آمده است )3/ جمعه( آيهھمين در تفسير و ايضا

ا َيْلَحقُوا بِِھْم قال له رجل يا رسول هللا من ھؤ�ء الذين لم  أنزلت سورة الجمعة فت_ھا فلما بلغ َو آَخِريَن ِمْنُھْم َلمَّ

ه لو كان ا�يمان بالثريا لناله رجال من يلحقوا بنا فوضع يده على رأس سلمان الفارسي و قال و الذي نفسي بيد

و قوم ديگرى از " ، يعنی ھنگام نزول آيه سوره جمعه )215، ص 6الدر المنثور فى تفسير المأثور، ج ( "ھؤ�ء

نشسته بوديم، از آن حضرت سؤال شد اينان چه ) ص(کنار حضرت رسول " اند  آنان را كه ھنوز ملحق نشده

قسم : می شوند؟ پس آن حضرت دستش را گذاشت بر سر سلمان فارسی و فرمودندکسانی ھستند که به ما ملحق 

 .به آن کسی که جان من در دست اوست اگر ايمان در ثريا باشد مردانی از فارس بدان دست خواھند يافت
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ابند و ، اعر"و كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت" مقصود از 

   .فارسيان می باشند"  اند و قوم ديگرى از آنان را كه ھنوز ملحق نشده" مقصود از 

که جايگزين می گردد اشاره داشته، و برای آن قوم به قومی نيز، سوره مائده،  54جالب توجه آنکه در آيه 

ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاءُ ) "پيامبری(فضلی  يا أَيُّھَا الَّذيَن آَمنُوا َمْن  :ده می دھدوعاز جانب خداوند " ذلَِك فَْضُل هللاَّ

ُ ِبقَْوٍم يُِحبُّھُْم َو يُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنيَن أَ  ٍة َعلَى اْلكافِريَن يُجاِھُدوَن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن دينِِه فََسْوَف يَْأتِي هللاَّ ِعزَّ

ِ َو � يَخافُوَن لَْوَمةَ �ِئ   في ُ واِسٌع َعليم َسبيِل هللاَّ ِ يُْؤتيِه َمْن يَشاُء َو هللاَّ ، يعنی اى )54/مائده(ٍم ذلَِك فَْضُل هللاَّ

آورد كه آنھا را  ھر كس از شما، از آيين خود باز گردد، خداوند قومی را مى! ايد كسانى كه ايمان آورده

ابر كافران سرسخت و دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در بر

كه  فضل خداستآن، . كنند، و از سرزنش ھيچ مAمتگرى ھراسى ندارند نيرومندند؛ آنھا در راه خدا جھاد مى

  .خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(دھد؛ و به ھر كس بخواھد مى

خيرات سبقت می گيرند در گروھی که قوم مذکور و سوره فاطر نيز به نوعی ديگر به  32ھمچنين، آيه 

می بزرگی ) پيامبر(فضل  از جانب خداوند،تصريح می کند که برايشان  اشاره داشته و" سابٌِق ِباْلَخْيراتِ "

اِت  سابٌِق ِباْلَخْيرثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتاَب الَّذيَن اْصَطفَْينا ِمْن ِعباِدنا فَِمْنھُْم ظالٌِم ِلنَْفِسِه َو ِمْنھُْم ُمْقتَِصٌد َو ِمْنھُمْ " :باشد

ِ ذلَِك ھَُو اْلفَْضُل اْلَكبيرُ  که ( را به گروھى از بندگان برگزيده خود ) آسمانى(، يعنی سپس اين كتابِبإِْذِن هللاَّ

اى ميانه رو بودند،  اى بر خود ستم كردند، و عده از ميان آنھا عده) اّما(به ميراث داديم؛ ) مقصود مسلمانانند

   ."است فضل بزرگ خير از ديگران سبقت گرفتند، آن ھمانعضى به اذن خدا در انجام کارھای و ب

آمده که آن حضرت به ) ص(سول ليکن، از جمله اشارات صريحتر، آيه ای است که خطاب به حضرت ر

 47که اشاره به ظھوری عظيمتر دارد؛ چنانچه در آيه  ،دنبزرگ بدھ) پيامبری(ن بشارت به فضل يمؤمن

رِ : "سوره احزاب آمده است ِ فَْض_ً َكبيراً  َو بَشِّ ، يعنی و مؤمنان را بشارت ده كه اْلُمْؤِمنيَن ِبأَنَّ لَھُْم ِمَن هللاَّ

  ". براى آنان از سوى خدا فضل بزرگى است



164 

 

" يا دائم الفضل على البريّه" اسAمی دعای معروف، باری
ارسال تأييدی است بر اين مطلب که ، 334

  .برای بندگان می باشد فضلی دائمیاز جانب خداوند رحمان، پيامبران 

  تجديد دين حنيف �

دين نيز  .حقيقت ناب دين می باشدو  دين حنيفتجديد  ،از جمله اشارات قرآن به استمرار ظھورات الھی

و ھمواره ظھور شمس ھدايت بعد از ليل  مانند ساير پديده ھای خلقت صعود و نزول و طلوع و غروبی دارد

لھی پس از گذر از مراحل اوليه، دوران نفوذ و رشد را سپری کرده تا اديان ابه عبارتی،  .ضAلت بوده است

کنند، از حقيقت و  ؛ سپس از آنجا که به مرور زمان با مبدأشان فاصله پيدا میهديتدريجاً به کمال و بلوغ رس

منتھی درجه تدنی و انحطاط به جوھر دين که عاری از ھر گونه انحراف و ناخالصی است دور می شوند، 

بدين ترتيب زمينه برای  .فرا می رسد و دوره افول و زوالشان پيمان خود را با خالق از ياد برده ده،رسي

   .جھت تزکيه دين قبل فراھم می گردد و تجديد دين حنيف ظھور پيامبری جديد

ظاھر شريعت و قسمی ديگر روح و قسم اول : شريعت به دو قسم تقسيم می شود با ظھور دين حنيفلذا، 

که حقيقت ليکن روح شريعت  مت سپرده می شود و تغيير می يابد؛ظاھر شريعت به دست ا. شريعتباطن 

می ) ياد شده استنيز " دين پسنديده"دين حنيف يا ھمان تعبيری که در قرآن کريم به عنوان اسAم (دين  ناب

  . در تحت حفظ و حمايت حق محفوظ می ماند باشد

و نئی مثل عصا به من داده : " زيبايی تمام به اين حقيقت اشاره می شود در مکاشفات يوحنا، باب يازدھم، به

شد و مرا گفت برخيز و قدس خدا و مذبح و آنانی را که در آن عبادت می کنند پيمايش نما، و صحن خارج 

  ". قدس را بيرون انداز و آن را مپيما زيرا که به امتھا داده شده است
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بين با وقوع عAئمی چون بروز اختAف  که توأم مذکور گرديده هللا مجيد باری، روند تجديد اديان در کAم

رفع اختAف، تفکيک و  جھت ين حنيف و پيامبر جديدو متفرق شدن تابعين اديان، ظھور دپيروان امت دينی 

  . و وراثت می باشد ،استخAف و جايگزينی امتھای دينی ،جداسازی متدينين ديانت قبل توسط دين حنيف

تجديد شده و امتھا مورد آزمايش قرار می گيرند؛ ھمواره الھی اد قرآن مجيد، اديان توجه آنکه، به استن جالب

قاً لِما بَيَْن يََدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َو "  :سوره مائده آمده است 48در آيه چنانچه  َو أَْنَزْلنا إِلَْيَك اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ

ةً واِحَدةً َو لِكْن ِليَْبلَُوُكْم فيِل ... ُمَھْيِمناً َعلَْيِه  ُ لََجَعلَُكْم أُمَّ ما آتاُكْم   ُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َو ِمْنھاجاً َو لَْو شاَء هللاَّ

را به حق بر تو نازل كرديم، که تصديق به درستی و راستی ھمه کتب که در ]  قرآن[  و اين كتاب  يعنی، ...

ما براى ھر كدام از شما، آيين و ... حقيقت کتب آسمانی پيشين گواھی می دھد  برابر اوست نموده و بر

خواھد  ولى خدا مى؛ داد خواست، ھمه شما را امت واحدى قرار مى اگر خدا مىطريقه روشنى قرار داديم؛ و 

  ...".   شما را در آنچه به شما بخشيده بيازمايد

ينی واقع می گردد، با ظھور دين حنيف برطرف خواھد باری، تشتت و اختAفی که در بين پيروان امت د

مورد اختAف است پی خواھند  ، به حقيقت آنچهبه ديانت جديد مؤمن می شوندآنھايى كه به عبارتی، ؛ شد

  .  می باشدن اختAفات عامل رفع اي" کتاب، پيامبر" جلوه ھای دين حنيف آيات ذيل  به استناد برد؛

ةً واحِ  ُ النَّبِيِّيَن ُمبَشِّريَن َو ُمْنِذريَن َو أَْنَزَل َمَعُھُم اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّ كاَن النَّاُس أُمَّ اِس فيَما َدةً فَبَعََث هللاَّ

ً بَْينَُھ اْختَلَفُوا فيِه َو َما اْختَلََف فيِه  ُ الَّذيَن آَمنُوا لَِما إِ�َّ الَّذيَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد ما جاَءْتھُُم اْلبَيِّناُت بَْغيا ْم فََھَدى هللاَّ

ُ يَْھدي َمْن يَشاُء إِلى ، يعنی مردم يك دسته )213/ بقره( ِصراٍط ُمْستَقيمٍ   اْختَلَفُوا فيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبإِْذنِِه َو هللاَّ

سوى حق بودند؛ خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دھند و كتاب آسمانى، كه به 

تنھا كسانى كه . تا در ميان مردم، در آنچه اخت_ف داشتند، داورى كندكرد، با آنھا نازل نمود؛  دعوت مى

ھاى روشن به آنھا رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى،  كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه
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د، به حقيقت آنچه مورد اخت_ف بود، به خداوند، آنھايى را كه ايمان آورده بودن. در آن اختAف كردند

  .كند و خدا، ھر كس را بخواھد، به راه راست ھدايت مى .فرمان خودش، رھبرى نمود

اين قرآن بسيارى از  يعنی، )76/ نمل( بَنِي إِْسراِئيَل أَْكثََر الَِّذي ھُْم ِفيِه يَْختَِلفُونَ   إِنَّ ھَذا اْلقُْرآَن يَقُصُّ َعلى 

  .كند ى اسرائيل در آن با يكديگر اختAف داشتند، براى ايشان حكايت مىآنچه را كه بن

 يعنی، )64/ نحل(نُوَن َو ما أَْنَزْلنا َعلَْيَك اْلِكتاَب، إِ�َّ لِتُبَيَِّن لَھُُم الَِّذي اْختَلَفُوا ِفيِه، َو ُھدًى َو َرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤمِ 

آنچه را كه در آن اختAف دارند، براى ايشان بيان كنى، و كتاب را جز براى آن بر تو فرو نفرستاديم تا 

  .اند آورده  ھدايت و رحمتى باشد براى كسانى كه ايمان

از  می نمايد،رفع را ظھور دين حنيف اختAف بين پيروان امت پيشين که ھمانطور  نکته اينجاست ليکن،

ی آورند و کسانی که ايمان م: شود طرف ديگر خود باعث تفکيک و جداسازی پيروان قبلی به دو گروه می

أَ لَْم تََر : فرمايد سوره آل عمران می 23در آيه  .خود به ديانت قبل باقی می مانند کسانی که در عقيده پيشين

ً ِمَن اْلِكتاِب يُْدَعْوَن إِلى ِ ِليَْحُكَم بَْينَھُْم ثُمَّ يَتََولَّى فَر  إِلَى الَّذيَن أُوتُوا نَصيبا يٌق ِمْنھُْم َو ھُْم ُمْعِرُضوَن، ِكتاِب هللاَّ

داشتند، به سوى كتاب الھى دعوت شدند تا در ميان ) آسمانى(اى از كتاب يعنی آيا نديدى كسانى را كه بھره

  اعراض دارند؟) از قبول حق(گردانند، در حالى كه آنھا داورى كند، سپس گروھى از آنان، روى مى

  .دمی باشجداسازی تفکيک و اين  علت" علم، بينه، کتاب" حنيف  دين جلوه ھایآيات ذيل،  به استناد باری،

mmmْلناھُْم َعلmmmَى اْلعmmmالَمينَ   َو لَقmmَْد آتَْينmmmا بَنmmmي ةَ َو َرَزْقنmmmاھُْم ِمmmmَن الطَّيِّبmmmاِت َو فَضَّ  إِْسmmmرائيَل اْلِكتmmmاَب َو اْلُحْكmmmَم َو النُّبmmُوَّ

، يعنyی مyا بنyى )17(ا اْختَلَفُوا إِ�َّ ِمْن بَْعِد ما جاَءھُُم اْلِعْلmُم بَْغيmاً بَْيmنَھُْم َو آتَْيناھُْم بَيِّناٍت ِمَن اyَْْمِر فَمَ ) 16/جاثيه(

ن را بyر و حكومت و نبّوت بخشيديم و از روزيھاى پاكيزه به آنھا عطا كyرديم و آنyا) آسمانى(اسرائيل را كتاب

آنھmmا اختيارشyyان قyyرار داديyyم؛  و د>يyyل روشyyنى از امyyر نبyyّوت و شyyريعت در) 16(برتyyرى بخشyyيديم؛  جھانيyyان

  .ويى آنان بودج  ؛ و اين اختAف بخاطر ستم و برترىاخت_ف نكردند مگر بعد از علم و آگاھى
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ْس_ُم َو َما اْختَلََف الَّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب إِ�َّ ِمmْن بَْعmِد مmا جmاَءھُُم اْلِعْلmمُ  ِ اْ�ِ يَن ِعْنَد هللاَّ ْم َو َمmْن يَْكفmُْر  بَْغيmاً بَْيmنَُھ إِنَّ الدِّ

َ َسريُع اْلِحسابِ  ِ فَإِنَّ هللاَّ lvii، يعنی ديyن در نyزد خyدا، اسAyم)19/آل عمران( ِبآياِت هللاَّ
و تسyليم بyودن در برابyر (

ايجmاد نكردنmد، مگmر بعmد از آگmاھى و ) در آن(اخت_فmىو كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، . است) حق

خداونyد، سyريع الحسyاب  رزد،ستم در ميان خyود؛ و ھyر كyس بyه آيyات خyدا كفyر و، آن ھم به خاطر ظلم و علم

  . است

mيَن َحتmَّى تmَْأِتيَھُُم اْلبَيِّنmَةُ  ِ يَْتلmُوا ) 1/البينyه( لَْم يَُكِن الَّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْھmِل اْلِكتmاِب َو اْلُمْشmِركيَن ُمْنفَكِّ َرُسmوٌل ِمmَن هللاَّ

َق الَّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب إِ�َّ ِمْن بَْعِد ما جاَءْتھُُم اْلبَيِّنَةُ ) 3(ا ُكتٌُب قَيَِّمةٌ فيھ) 2( ُصُحفاً ُمطَھََّرةً  ، يعنyی )4( َو ما تَفَرَّ

دارنyد تyا دليyل روشyنى بyراى آنھyا بيايyد،  دست از آيyين خyود برنمyى:) گفتند مى(كافران از اھل كتاب و مشركان

ھyاى صyحيح  و در آن نوشyته)  2(بخوانyد، ) بر آنھyا(ھاى پاكى را يفهكه صح) بيايد(پيامبرى از سوى خدا)  1(

) نيmز در ديmن خmدا(اھmل كتmاب)  3). (ولى ھنگامى كه آمد ايمان نياوردند، مانند اھل كتyاب! (و پرارزشى باشد

  )4( !براى آنان آمد) بينه( اخت_ف نكردند مگر بعد از آنكه دليل روشن 

لyيکن ايyن  .دنوارث ديyن قبyل مyی شyو و پيشyينجyايگزين امyت جديyد  امتان به عنوجديد به ظھور مؤمنين  لذا

طبyق روال معمyyول دارای مسyyئوليت و اختيyyار شyده و دوره آزمyyايش را شyyروع مyyی  امyت و مyyؤمنين جديyyد نيyyز

  .در معرض امتحان واقع می گردند آنان نيزجديد نھايتاً، در حين ظھور و ، دننماي

                                                             
lvii  ،م به مفھوم جامع و وسيعی بيان شده و به پيروان و انبيایدر ادبيات قرآن شريفAق  اسAگذشته نيز اط

از آن به  ، اسAم ديانت کلی الھی و حقيقت ھمه اديان می باشد که در آثار ديانت بھائیمجموعگرديده، و در 

بنابراين، تمام پيامبران الھی که يک وحدت حقيقی را جلوه . شده است تعبير" دين هللا من قبل و من بعد"  عنوان

ند شده اند که ھمانا دين خدا پرستی و مبارزه با کفر و می دھند، دين اسAم آورده اند و تسليم در برابر امر خداو

، که )دين الھی( کوتاه سخن آنکه، اسAم يعنی سر تسليم فرود آوردن در برابر امر خداوند . بت پرستی بوده است

ھمواره در ھر عھد و زمان با ظھور ھر پيامبر جديدی، ظھور دين حنيف، تجديد می شود و ھر کس در يوم 

  .  امبری، در برابر امر او که امرهللا است سر تسليم فرود آورد، اسAم آورده استظھور ھر پي
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ُ ِليََذَر اْلُمْؤِمنيَن َعلى: رمايدسوره آل عمران می ف 179در آيه  ما أَْنتُْم َعلَْيmِه َحتmَّى يَميmَز اْلَخبيmَث ِمmَن   ما كاَن هللاَّ

َ يَْجتَبmي ُ ِلmيُْطلِعَُكْم َعلmmَى اْلَغْيmِب َو لِكmmنَّ هللاَّ ِ َو ُرُسmmلِِه َو إِنْ   الطَّيmِِّب َو مmا كmmاَن هللاَّ  ِمmmْن ُرُسmلِِه َمmmْن يَشmاُء فmmَآِمنُوا ِبmا�َّ

گونه كه شما ھستيد واگyذارد؛   ، يعنی چنين نبود كه خداوند، مؤمنان را به ھمانتُْؤِمنُوا َو تَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعظيمٌ 

ولmى و نيyز چنyين نبyود كyه خداونyد شyما را از اسyرار غيyب، آگyاه كنyد، . مگر آنكه ناپmاك را از پmاك جmدا سmازد

و ! ؛ پس بyه خyدا و رسyو>ن او ايمyان بياوريyدگزينداھد بر می رسو�ن خود، ھر كس را بخوخداوند از ميان 

  .اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداش بزرگى براى شماست

مyی  ديyن حنيyف/ کyه وارث ديyن هللاو امyت جديyد بنابراين، قرآن شريف انذار می دھyد کyه مبyادا پيyروان اديyان 

أَ َو لmَْم يَْھmِد : سوره اعyراف مyی فرمايyد 100؛ چنانچه در آيه خارج ھستند از اين سير انشوند گمان کنند که آن

، يعنyی قُلُوبِِھْم فَُھmْم � يَْسmَمعُونَ   ِللَّذيَن يَِرثُوَن اyَْْرَض ِمْن بَْعِد أَْھلِھا أَْن لَْو نَشاُء أََصْبناھُْم ِبُذنُوبِِھْم َو نَْطبَُع َعلى

گيرنyد كyه اگyر بخyواھيم، آنھyا را نيyز  شوند، عبرت نمى مى آيا كسانى كه وارث روى زمين بعد از صاحبان آن

lviiiبه گناھانشان ھAك
  !نشنوند؟) صداى حق را(نھيم تا كنيم، و بر دلھايشان مھر مى مى 

نَّاھُْم فِي اyَْْرِض مmا لmَ: " سوره انعام آمده است 6و در آيه  mْن لَُكmْم أَلَْم يََرْوا َكْم أَْھلَْكنا ِمْن قَْبلِِھْم ِمْن قَْرٍن َمكَّ ْم نَُمكِّ

! يعنی آيا نديدند چقدر از اقوام پيشين را ھAyك كyرديم؟فَأَْھلَْكناھُْم ِبُذنُوبِِھْم َو أَْنَشْأنا ِمْن بَْعِدِھْم قَْرناً آَخريَن، ... 

يyت آنان را بخyاطر گناھانشyان نyابود كyرديم؛ و جمع... اقوامى كه قدرتھايى به آنھا داده بوديم كه به شما نداديم 

  ". ديگرى بعد از آنان پديد آورديم

سنتھای الھی غير قابل تغيير و دائمyی مyی  و تصريح می کند که بر اين روند تأکيد نمودهقرآن شريف ھمواره 

ِ : " باشد ِ تَْبِدي_ً َولَن تَِجَد ِلُسنَِّت هللاَّ ِليَن فَلَن تَِجَد ِلُسنَِّت هللاَّ يعنی ، )فاطر/ 43( تَْحِوي_ً فَھَْل يَنظُُروَن إِ�َّ ُسنََّت اyَْوَّ

پس آيا اينان جز آنکه به طريقه امم گذشyته ھAyک شyوند انتظyاری دارنyد؟ و طريقyه خyدا ھرگyز مبyدل نخyواھی 

  ".يافت و طريقه حق را ھرگز تغيير پذير نخواھی يافت

                                                             
lviii کتAو  پيامبر زمان/ عدم ايمان به ديانت ، چنانچه دنباله آيه اين مفھوم را روشن می کند،مقصود از ھ

 .می باشد ايمانی/ ھAک روحانی
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سyyوره  69آيyyه اسyyت؛ چنانچyyه ، در  اً، در قyyرآن کyyريم آمyyدهتحاصyyر ،بyyاری، جyyايگزينی اقyyوام و امتھyyای دينyyی

َواذُكmُروْا إِْذ َجَعلَُكmْم ُخلَفmَاء ِمmن بَْعmِد قmَْوِم نmُوٍح، : " اعراف به جانشينی قوم عاد به جای قوم نوح اشاره می شود

سyyوره  74و در آيyyه ". يعنyyی و متyyذکر باشyyيد کyyه خyyدا شyyما را پyyس از ھAyyک قyyوم نyyوح جانشyyين آن گyyروه کyyرد

يعنyی َواْذُكُروْا إِْذ َجَعلَُكْم ُخلَفَاء ِمmن بَْعmِد َعmاٍد، : " عاد اشاره می شود اعراف به جانشينی قوم ثمود به جای قوم

   ".قوم عاد جانشين اقوام سلف نمود) ھAک(به ياد آوريد که خدا شما را پس از 

؛ فyی المثyل در خصyوص يھوديyان آيyات بyوده و خواھyد بyوددر تمامی اديyان جyاری  سير اين روندبه عبارتی، 

  . می توان يافت "ف، وراثتاختAف، استخA"آن شريف را در باب ذيل از قر

َو لَقَْد آتَْينا ُموَسى : سوره فصلت بيان می دارد که ظھور کتاب باعث اختAف و تفرقه مؤمنان شد 45در آيه 

 وارثدر خصوص  .، يعنی ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ سپس در آن اختAف شد اْلِكتاَب فَاْختُلَِف فيه

: سوره اعراف آمده است 129 و 128در آيات جايگزينی آنھا به جای امت قبل زمين شدن بنی اسرائيل و 

ِ يُوِرثُھا َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقبَةُ ِللْ   قاَل ُموسى ِ َو اْصبُِروا إِنَّ اyَْْرَض ِ�َّ  ُمتَّقينَ ِلقَْوِمِه اْستَعينُوا ِبا�َّ

ُكْم َويَْستَْخِلفَُكْم ِفي ذينا ِمْن قَْبِل أَْن تَأِْتيَنا َو ِمْن بَْعِد ما ِجْئتَنا قالُوا أُو، )128( قَاَل َعَسى َربُُّكْم أَن يُْھلَِك َعُدوَّ

از خدا مدد جوييد و صبر پيشه سازيد كه اين زمين : يعنی موسى به قومش گفت اyَْرِض فَيَنظَُر َكْيَف تَْعَملُوَن،

و سرانجام نيك از آن . دھد ر كس از بندگانش كه بخواھد آن را به ميراث مىاز آن خداست و به ھ

 .پيش از آنكه تو بيايى در رنج بوديم و پس از آنكه آمدى باز در رنجيم: گفتند). 128(پرھيزگاران است 

شما  اه بنگرد تااميد است که خدا دشمن شما را ھAک نمايد و شما را در زمين جانشين کند آن گ: موسی گفت

  .چه خواھيد کرد

َو لَقmَْد آتَْينmا ُموَسmmى : سyوره غyافر تصyريح مyی کنyد کyه بنyyی اسyرائيل را وارث کتyاب قyرار داديyم 53و در آيyه 

، يعنی و ما به موسyى ھyدايت بخشyيديم، و بنyى اسyرائيل را وارثyان كتyاب إِْسرائيَل اْلِكتابَ   َو أَْوَرْثنا بَني  اْلُھدى
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lixقyyرار داديyyم
فَاْنتَقَْمنmmا ِمmmْنھُْم : بنyyی اسyyرائيل را وارث زمyyين مyyی خوانyyداعyyراف،  137و  136و در آيyyات ؛ 

بُوا ِبآياِتنا َو كmانُوا َعْنھmا غmاِفلينَ  َو أَْوَرْثنmَا اْلقmَْوَم الmَّذيَن كmانُوا يُْستَْضmَعفُوَن ) 136( فَأَْغَرْقناھُْم فِي اْليَمِّ ِبأَنَّھُْم َكذَّ

، يعنی سرانجام از آنھا انتقام گرفتيم؛ زيرا آيyات مyا را تكyذيب كردنyد، و )137... ( َھاَمشاِرَق اyَْْرِض َو َمغاِربَ 

بyه ) بنی اسyرائيل(و مشرقھا و مغربھاى پر بركت زمين را به آن قوِم به ضعف كشانده شده. از آن غافل بودند

  .ميراث داديم

نيyز وقyايع گذشyته تکyرار  اين امت بيان گرديده که در خصوص مسلمينصراحتاً درباره  سير اين روندباری، 

را  درست روندی را که جوامyع دينyی در گذشyته طyی نمyوده انyد قyرآن کyريم ادامyه و اسyتمرار آنخواھد شد و 

نيز مانند امتھای قبل در معرض آزمايش بyوده ) ص(رسول حضرت امت  به عبارتی است؛ صريحاً خبر داده

در آيyات شوند و عملکرد آنان در محک آزمايش مyی باشyد؛  تا پس از ظھور بينات مؤمنين جايگزين امت قبل

mا َظلَُمmوْا َوَجmاءْتھُْم ُرُسmلُھُم ِباْلبَيِّنmَاِت َوَمmا : " سوره يونس آمده است 14و  13 َولَقَْد أَْھلَْكنَا اْلقُُروَن ِمmن قmَْبلُِكْم لَمَّ

 ثmُمَّ َجَعْلنmَاُكْم َخ_َِئmَف ِفmي اyَْرِض ِمmن بَْعmِدِھم ِلنَنُظmَر َكْيmَف تَْعَملmُوَن،. َكانُوْا ِليُْؤِمنُوْا َكَذلَِك نَْجِزي اْلقَْوَم اْلُمْجmِرِمينَ 

يعنی و محققا ما اقوام و مللی را پيش از شما به کيفر ظلمشان سyخت بyه دسyت ھAyک سyپرديم و نيyز بyه کيفyر 

ونه مردم بد عمل را به کيفر مyی ما اينگ. آنکه پيمبرانی با آيات و معجزات بر آنھا آمد باز ھيچ ايمان نياوردند

"سپس ما بعد از آنھا شما را در زمين جانشين کرديم تا بنگريم که چگونه عمل خواھيد کرد. رسانيم
lx

 .  

                                                             
lix  َطفَْينا : کتاب می خواندسوره فاطر مسلمين را وارثان  32طبق ھمين روال، در آيهmذيَن اْصmَّاَب الmا اْلِكتmثُمَّ أَْوَرْثَن

 .را به گروھى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم) قرآن(يعنی سپس اين كتابِمْن ِعباِدنا، 

 
lx  ونَ "سوره اعراف  129آيهmَُف َتْعَملmَْرِض فَيَنظَُر َكْيyُكْم َوَيْستَْخِلَفُكْم ِفي ا کyه در حyق )" 129/ اعmراف(يُْھلَِك َعُدوَّ

يھود آمده، بدان معنی است که ما شما را به جای امتی که پيامبرشyان را تکyذيب کردنyد نشyانديم و جانشyين کyرديم 

را تکذيب مyی کنيyد؟ حyال بايyد منصyفانه ) مسيح(موعودتان / تا ببينيم شما چه می کنيد؛ آيا شما ھم مثل آنھا پيامبر

ی مyی ايچyه معنy) سوره يyونس 14آيه (رسول حضرت در حق امت مشترک ظ الفابا  سؤال کرد آيا تکرار اين آيه

دھد؟ جز اين است که بايد عين وقايع قبل يعنی ظھور پيامبر خدا با بينات اتفاق افتyد تyا آنچyه بyه انتظyارش نشسyته 

 !معلوم شود
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َوھَُو الَِّذي َجَعلَُكْم َخ_َِئَف اyَْرِض َوَرفmََع بَْعَضmُكْم فmَْوَق بَْعmٍض َدَرَجmاٍت : " سوره انعام، می فرمايد 165و در آيه 

ِحmmيٌم، لِّيَبْ  يعنyی و او خyدايی اسyyت کyه شyما را جانشyyين لmَُوُكْم ِفmي َمmا آتmmَاُكْم إِنَّ َربmََّك َسmِريُع اْلِعقmmَاِب َوإِنmَّهُ لََغفmُوٌر رَّ

تا شما را در آنچه بmه شmما داده گذشتگان اھل زمين مقرر داشت و رتبه بعضی را از بعضی با>تر قرار داد 

  ". بسيار بخشنده و مھربان استکه ھمانا خدا زود کيفر و  بيازمايد

 مyی دھyد کyهرا  آنyانظھور امتی جديد بعد از  خبر ازخطاب به مسلمين  ، در آيات ذيل،بنابراين، قرآن شريف

يmا أَيَُّھmا الmَّذيَن آَمنmُوا َمmْن  :سyوره مائyده مyی فرمايyد 54در آيyه ؛ چنانچه شود و وارث دين هللا گردد شاننجانشي

ٍة َعلmَى اْلكmافِرينَ  يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعنْ  ُ ِبقَْوٍم يُِحبُّھُْم َو يُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنيَن أَِعزَّ  يُجاِھmُدوَن دينِِه فََسْوَف يَْأتِي هللاَّ

ُ واِسmٌع َعلmي  في ِ يُْؤتيmِه َمmْن يَشmاُء َو هللاَّ ِ َو � يَخmافُوَن لَْوَمmةَ �ِئmٍم ذِلmَك فَْضmُل هللاَّ يعنyی اى كسyانى كyه ٌم، َسبيِل هللاَّ

و  آورد كmه آنھmا را دوسmت دارد خداوند قmومی را مmىھر كس از شما، از آيين خود باز گردد، ! ايد ايمان آورده

آنان نيز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كyافران سرسyخت و نيرومندنyد؛ آنھyا در 

ايyن، فضyyل خداسyyت كyه بyyه ھyyر كyyس . متگyرى ھراسyyى ندارنyyدكننyد، و از سyyرزنش ھyyيچ مA راه خyدا جھyyاد مyyى

  . خدا وسيع، و خداوند داناست) فضل(دھد؛ و مى) و شايسته ببيند(بخواھد

 خلyق و بyرد مى را شما بخواھد، اگر َجديٍد، بَِخْلقٍ  يَأْتِ  وَ  يُْذِھْبُكمْ  يََشْأ  إِنْ  :سوره ابراھيم آمده است 19و در آيه 

  !آورد مى اى تازه

mن : سوره انعام می فرمايد 133، در آيه ھمچنين mا يََشmاء َكَمmآ أَنَشmأَُكم مِّ إِن يََشْأ يُْذِھْبُكْم َويَْسmتَْخِلْف ِمmن بَْعmِدُكم مَّ

يَِّة قَْوٍم آَخِرينَ  كنyد  مyى] شyما[بyرد و پyس از شyما ھyر كyه را بخواھyد جانشyين  ، يعنی اگر بخواھد شyما را مyىُذرِّ

  .ديد آوردچنانكه شما را از قومى ديگر پ

ُ َعلى: سوره نساء آمده است 133ايضاً در آيه  ، ذلَِك قَديرا  إِْن يََشْأ يُْذِھْبُكْم أَيَُّھا النَّاُس َو يَأِْت ِبآَخريَن َو كاَن هللاَّ

مى آورد، و خداونyد، ) به جاى شما(برد و افراد ديگرى را اگر او بخواھد، شما را از ميان مى! يعنی اى مردم

  .تواناستبر اين كار 
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َو إِن تَتََولmَّْوا يَْسmتَْبِدْل قَْومmاً َغْيmَرُكْم ثmُمَّ َ� يَُكونmُوا أَْمثmَالَُكْم، : " سوره محمyد، صyراحتاً، مyی فرمايyد 38و در آيه 

"و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم ديگری بجای شما ميگذارد؛ قyومی کyه ديگyر مثyل شyما نيسyتند يعنی
lxi

در . 

ان تتولmmّوا يmmا معشmmر : عmmنھم علmmيھم الّسm_م: " در تفسyyير آيyyه فyyوق آمyده اسyyت" جyامعترجمyه تفسyyير جوامyyع ال"

از معصومين عليھم الّسAم روايت شده كه اى گروه عرب اگر شyما : العرب يستبدل قوما غيركم يعنى الموالى

"كند را جايگزين شما مى) پارسيان(سرپيچى كنيد، خدا گروه ديگرى يعنى موالى ] از فرمان خدا[
335
. 

سلمان فارسی قوم  ،، حين نزول اين آيه، روايت شده که مقصود از اين آيه)ص(و ايضاً از حضرت رسول 

 لما أنه: "روايت ذيل نقل شده است" التأويل أسرار و التنزيل أنوار" در کتابچنانچه می باشد؛ ) ايرانيان(

"ھذا قوم مإنّھ: قال و سلمان ظھر على يده سلّم و عليه ّهللا  صلّى ّهللا  رسول ضرب نزلت
336
. 

، ھمان بيانyات بyا کلمyات و الفyاظ مشyترک در خصyوص خطاب ھايی که راجع به امت ھای گذشته آمدهباری، 

َق الmَّذيَن أُوتmُوا : در قyرآن کyريم راجyع بyه اھyل کتyاب آمyده اسyت؛ چنانچyه ذکر شده استمسلمين نيز  َو مmا تَفmَرَّ

اختAف نكردنyد مگyر بعyد از ) نيز در دين خدا(، يعنی اھل كتاب)4/البينه( ُم اْلبَيِّنَةُ اْلِكتاَب إِ�َّ ِمْن بَْعِد ما جاَءْتُھ 

َرُسmوٌل "  ، مقصyود پيyامبر3کyه بyه اسyتناد آيyه  "اْلبَيِّنmَةُ  "؛ به عبارتی، ظھyور !آنكه دليل روشن براى آنان آمد

، ھشyدار مشyابھی بyه مسyلمين داده در آن کتyاب شyريف. می باشد سبب اختAف بين پيروان شده است" ِمَن هللاَّ 

شده که مبادا مانند امت ھای قبل که حين نزول پيامبر با کتاب و بينات متفرق شyدند شyما ھyم مثyل آنyان متفyرق 

َو : مyی فرمايyدخطاب به مسلمين سوره آل عمران  105شده و در رد و قبول آن اختAف کنيد؛ چنانچه در آيه 

، يعنyی و ماننyد كسyانى قُوا َو اْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد ما جاَءھُُم اْلبَيِّناُت َو أُولئَِك لَھُْم َعmذاٌب َعظmيمٌ � تَُكونُوا َكالَّذيَن تَفَرَّ 

و ! بyه آنyان رسyيد) پروردگyار(ھاى روشن پس از آنكه نشانه) آن ھم(نباشيد كه پراكنده شدند و اختAف كردند؛ 

                                                             
lxi  تُُكم : " تآمده اس بيان مشابھیسوره ھود  57و به ھمين مضمون خطاب به قوم ھود، در آيهmفَإِن تََولَّْوْا َفَقْد أَْبَلْغ

ا أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْم َوَيْستَْخلُِف َربِّي قَْوماً َغْيَرُكْم،  يعنی پyس اگyر شyما روی بگردانيyد مyن بyه وظيفyه خyود کyه ابAyغ مَّ

 ". ديگر را جانشين شما خواھد کردرسالت بر شماست قيام کردم و خدای من  قومی 
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لی ديگyر نباشyد مyی تyوان مفھyومی بyرای ايyن آيyه تصyور آيا اگر ظھور بينه و رسو. (آنھا عذاب عظيمى دارند

  !)نمود؟

ا الَّذيَن اْسَودَّْت : ، اشاره لطيفی آمده است106/ جالب توجه آنکه، در ادامه آيه مبارکه فوق، آل عمران فَأَمَّ

امت به دو گروه پس از ظھور بينات که طبق روال ھميشه  ؛ بدان معنا که،ُوُجوُھُھْم أَ َكفَْرتُْم بَْعَد إيمانُِكمْ 

تقسيم می شوند گروھی مؤمن و گروھی کافر، در آينده نيز اين مورد پيش می آيد و اين امت ھم دو فرقه 

مؤمن شده، و گروھی روسياه شده يعنی کافر می شوند که به آنھا گفته می / گروھی رو سفيد: خواھند شد

  !؟ه می شويدمشاھدشود شما که در قبل مؤمن بوديد چگونه شده که حال کافر 

بنyابراين صyحبت از ، )ص(ھمانطور که پيدايش اين موضوع مربوط به آينده است نyه در زمyان رسyول اکyرم 

کافر شدن در آينده آن ھم بعد از ظھور بينات تأييد بسيار روشنی بر ظھور پيامبر و تکذيب او از جانyب امyت 

  . اوست

 و صyريحاً بعyد از آن احتمyال کفyر و ايمyان ی گويدسخن مجانشينی  ازسوره فاطر  39، در آيه از سوی ديگر

ُھmَو الmَِّذي که روشن می سازد مقصود از آزمايش، کفر و ايمان به ظھyور بعyد مyی باشyد؛  می کندآوری  ياد را

َربِِّھmْم إِ�َّ َمْقتmًا َوَ� يَِزيmُد اْلَكmافِِريَن َجَعلَُكْم َخَ_ِئَف فِي اyَْْرِض فََمن َكفََر فََعلَْيِه ُكْفُرهُ َوَ� يَِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرھُْم ِعنَد 

، يعنی اوست آن كس كه شما را در ايyن سyرزمين جانشyين گردانيyد پyس ھyر كyس كفyر ورزد ُكْفُرھُْم إِ�َّ َخَساًرا

افزايyد و كyافران را كفرشyان  كفرش به زيان اوست و كافران را كفرشyان جyز دشyمنى نyزد پروردگارشyان نمyى

 .افزايد ن نمىغير از زيا

ةَ فmَإِْن يَْكفmُْر بِھmا ھmُؤ�ِء فَقmَْد : سوره انعام می فرمايد 89و در آيه  أُولئَِك الَّذيَن آتَْينmاھُُم اْلِكتmاَب َو اْلُحْكmَم َو النُّبmُوَّ

ْلنا بِھا قَْوماً لَْيُسوا بِھmا بِكmافِرينَ  ديyم؛ و اگyر بyه آنyان دا كتmاب و حكmم و نبmّوت، يعنyی آنھyا كسyانى ھسyتند كyه َوكَّ

  . كه نسبت به آن، كافر نيستند سازيم كسان ديگرى را نگاھبان آن مىنسبت به آن كفر ورزند، 
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ِبيَن ﴿: سوره مرسAت آمده استدر باری،  ِلmيَن 15َوْيٌل يَْوَمِئmٍذ لِّْلُمَكmذِّ ثmُمَّ نُْتmبِعُھُُم اْ�ِخmِريَن ) 16(﴾ ألmَْم نُْھِلmِك اyَْوَّ

كننyدگان، مگyyر پيشyينيان را ھAyك نكyyرديم،  يعنyyی آن روز واى بyر تكyذيب، )18(ِبmاْلُمْجِرِميَن َكmَذلَِك نَْفَعmُل ) 17(

  .كنيم بريم، با مجرمان چنين مى سپس از پى آنان پسينيان را مى

به اختAف مسyلمين پyس از نyزول کتyاب توسyط قyائم اشyاره  نيز صراحتاً احاديث فوق، در  آيات قرآنیتأييد در 

آن روايyyت شyyده کyyه ) ع(از اصyyول کyyافی از امyyام محمyyد بyyاقر " بحyyار ا>نyyوار"در کتyyاب  شyyده اسyyت؛ چنانچyyه

َو لَقَْد آتَْينا ُموَسى اْلِكتاَب فَاْختُِلَف ِفيِھقَاَل اْختَلَفُوا َكَما اْختَلَفَْت ": فرمودسوره ھود  110در تفسير آيه حضرت 

ةُ فِي اْلِكتَاِب َو َسيَْختَِلفُوَن ِف  "...ي اْلِكتَاِب الَِّذي َمَع اْلقَائِِم الَِّذي يَْأِتيِھْم ِبmِه َحتmَّى يُْنِكmَرهُ نmَاٌس َكِثيmٌر َھِذِه اyُْمَّ
337 ،

؛ اين امت نيز مانند بنyی اسyرائيل )110/ ھود(يعنی ما به موسى كتاب آسمانى داديم، سپس در آن اختAف شد 

ه بyا قyائم مyا اسyت و بyرای آنھyا مyی آورد نيyز اختAف پيدا کردند چنانچه درباره کتyابی کy )قرآن( کتابدرباره 

   .طوری که بسياری از مردم آن را انکار می کننده اختAف نظر خواھند داشت ب

که قوم ديگری جانشين اصحاب حضyرت رسyول  گرديدهن ابه وضوح بي، روايات از ائمه اطھاردر ، ھمچنين

کyه خداونyد  روايyت شyده) ع(ی از امام رضyا چنانچه، در حديث؛ می شوندشده و آنان وارث دين خداوند ) ص(

َ تَبmَاَرَك َو : " ... راب گرفته وبه او>د عجم می بخشدبعد از قبض روح پيامبر اسAم، دينش را از اع َو لَِكنَّ هللاَّ

 َyْى أَْوَ�ِد اmَيِن َعل َعmاِجِم َو يَْصmِرفُهُ َعmْن قََرابmَِة نَِبيmِِّه ص تََعالَى لَْم يََزْل ُمْنُذ قَبََض نَِبيَّهُ ص َھلُمَّ َجّراً يَُمنُّ بَِھmَذا الmدِّ

..."َھلmmُمَّ َجmmّراً فَيُْعِطmmي َھmmُؤَ�ِء َو يَْمنmmَُع َھmmُؤَ�ء
و لکyyن خyyدای تبyyارک و تعyyالی از : ، مضyyمون بيyyان بyyه فارسyyی338

گyذارد و  را قبض روح فرموده اين دين را بyه عجyم زادگyان مyی بخشyد و منyت مyی) ص(که پيغمبرش  زمانی

 .  کنند عجم زادگان عطا میه دارد ھمواره ب باز می) ص(ويشان پيغمبرش از خ

ْلناهُ َعلىدر تفسير على بن ابراھيم ضمن تفسير آيه شريفه و  بَْعِض اyَْْعَجِميَن  فَقmََرأَهُ َعلmَْيِھْم مmا كmانُوا   َو لَْو نَزَّ

: السAyم نقyل شyده كyه آن حضyرت فرمyود روايت ذيل از امام صyادق عليyه) 199 – 198/ شعراء( بِِه ُمْؤِمِنينَ 

... آورد ولى بر عرب نازل شد و عجم بyدان ايمyان آورد  اگر قرآن بر عجم نازل ميشد، عرب به آن ايمان نمى
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اگر دين از دسترس بشر اوج گرفته و نزد ستاره ثريyا باشyد، مردانyى از : و پيغمبر صلّى هللاَّ عليه و آله فرمود

339دعجم به آن دست پيدا كنن
.  

انيان وارث دين خداوند خواھند شد؛ اير/موجود مبنی بر آن که ياران قائمدر روايات اشاراتی بنابراين، 

lxiiسوره نور 55 چنانچه در تفسير آيه
الِحاِت لَيَْستَْخِلفَنَّھُْم فِي "   ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َو َعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

نَنَّ لَھُْم ِدينَھُُم الَِّذي اْرتَضىاyَْْرِض َكَما اْستَْخلََف ا لَنَّھُْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً   لَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھْم َو لَيَُمكِّ لَھُْم َو لَيُبَدِّ

ز شما كه ايمان يعنی خدا به كسانى ا، َو َمْن َكفََر بَْعَد ذلَِك فَأُولئَِك ُھُم اْلفاِسقُونَ  يَْعبُُدونَنِي � يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً 

كند، ]  ديگران[اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در زمين جانشين  آورده و كارھاى شايسته انجام داده

كرد، و دينشان را كه خود برايشان پسنديده استوار سازد، ]  ديگران[ھمان گونه كه پيشينيان آنان را جانشين 

ھيچ چيزى را شريك من ] و[فقط مرا بپرستند ]  تا جايى كه[د، و يقيناً ترس و بيمشان را تبديل به امنيت كن

از امام صادق " غيبت نعمانی"کتاب ، در "و اگر كسى بعد از اين كافر شود، از گروه فاسقين است. نگيرند

"درباره قائم و يارانش نازل شده است": است دهشروايت ) ع(
340

 .  

ْكِر أَنَّ اyَْْرَض يَِرثُھmmا ِعبmmاِدَي  َو لَقmmَدْ " سyyوره انبيyyاء 105ايضyyاً در تفسyyير آيyyه و  بmmُوِر ِمmmْن بَْعmmِد الmmذِّ َكتَْبنmmا ِفmmي الزَّ

الُِحونَ  زمyين را بنyدگان صyالح مyا : بعد از كتب آسمانى سyابق نوشyتيم كyه) حضرت داود(يعنى در زبور  ، الصَّ

341باشنداينان قائم آل محمد و ياران او می : در احاديث آمده است ،"برندبه ارث می 
.  

                                                             
lxii  في الخلفاء ھم اثنا عشر فإذا كان عند انقضائھم و أتى طبقة صالحة  :صدوق آمده استشيخ  "خصال"کتاب در

الِحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّھْم " مد هللا لھم في العمر كذلك وعد هللا ھذه اtمة ثم قرأ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َو َعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ
قال و كذلك فعل هللا ببني إسرائيل و ليست بعزيز أن تجمع ھذه اtمة " َلَف الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِھمْ ِفي اyَْْرِض َكَما اْستَخْ 
ا َتُعدُّون، يوما أو نصف يوم  در خصوص خلفا، ايشان دوازده نفرند  يعنیَو إِنَّ يَْوماً ِعْنَد َربَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ِممَّ

خدا عمرھای ايشان را طو>نی می کند چنين وعده کرده است خدای زمانی که ايشان رفتند و طبقه صالحه آمدند 
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارھاى شايسته "  سوره نور را خواند 55سپس آيه تعالی به اين امت، 

آنان را  كند، ھمان گونه كه پيشينيان]  ديگران[اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در زمين جانشين  انجام داده
کرد و بر خدا گران و  درباره بنی اسرائيلراوی گويد که مثل اين را خدای تعالی "  كرد]  ديگران[جانشين 

ھمانا روز نزد خدا چون ھزار سال به "جمع بکند؛ و  يک روز يا در نصف روزرا در  اين امتمشکل نيست که 
 .)475 ، ص2 ج الخصال،( )"47/ حج(حساب شماست 



176 

 

فصyyل الخطyyاب ايyyن بyyاب ظھyyور قyyائم، در  ،وايyyت ذيyyل از ترجمyyه جلyyد سyyيزدھم بحyyار از کتyyاب الغيبyyةربyyاری، 

خدمت امام رضا عليه السAم عرض کردم که فدای تو شوم اصحاب مyا ه بزنطی گفته که ب"  :می باشد مبحث

کyه احyدی را مالyک  حضyرت فرمyود خyدای تعyالی ابyا دارد از ايyن از شyھاب او از جyدت روايyت کyرده کyه آن

yر ه گرداند بyالی امyدای تعyی خyد يعنyک گردانيyا آن مالyال بyه سyت و سyدت بيسyدا را در مyول خyه رسyزی کyچي

آن حضرت در جyوابم فرمyود کyه اگyر جyدم . کسی ديگر نخواھد داده را بعد از رسول خدا ب شريعت و دعوت

مyوده عyرض کyردم فyدای تyو شyوم در ايyن شود که فر را فرموده است ھر آينه چنان می صادق عليه السAم آن

امmر شmريعت و دعmوت فرمائی، فرمود چه خوب است صبر نمودن و منتظر فyرج بyودن يعنyی  باب تو چه می

پس انتظyار وی را بايyد کشyيد بنyابراين حyديث  بدست کسی ديگر خواھد رسيد) ص(خ_يق بعد از رسول خدا 

را ) ع(قول عبد صالح را يعنی قول پدرم موسyی بyن جعفyر  بعد از آن فرمود آيا نشنيده ای. شھاب اصل ندارد

يعنyی چشyم بظھyور آن حضyرت " فارتقبوا انی معکم رقيب وانتظروا انی معکم مmن المنتظmرين" که ميفرمود 

کyyه مyyنم بyyا شyyما از انتظyyار  درسyyتیه آن دوختyyه ام و منتظyyر فyyرج او باشyyيد بyyه ھyyم بyyا شyyما چشyyم بyy بدوزيyyد مyyن

ھmر آينmه سmنتھای کyنم  بyه خyدا سyوگند يyاد مyی: جدم  امام محمد باقر عليه السAم فرمود... کشندگان فرج اويم 

که در ميmان شmما واقmع  اين امت با سنتھای امتان گذشته طابق النعل بالنعل مطابق است، ناچار است از اين

غيyر سyنت و اگر شما در يک حyال بوديyد ھyر آينyه در  شود ھر آن چيزی که در ميان امتان گذشته واقع شده

"شديد که پيش از شما بودند طريقه کسانی می
342

  انتھی. 

  تجديد حيات روحانی/ داستان آدم و حوا �

دين حنيف در ھر دوره ای دارد، داستان آدم / ھای زيبای قرآن شريف که اشاره به ظھور دين خالص مثل از

می ن ر و تذکری برای مؤمنيھشداکه به استناد ھمان سوره، که در سوره اعراف نقل شده  و حوا می باشد

در ادامه به مؤمنين تأکيد می کند که به آنچه از جانب خداوند نازل می . "ِلْلُمْؤِمنين  ِذْكرى وَ  بِهِ  ِلتُْنِذرَ : "باشد

که به مرور زمان مانند گذشتگان در اديان نفوذ می کند؛ گو آنکه فوراً  و بتھايی شود پيروی کنند، نه افکار
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پيروان ، و اينان نيز از پيشينيان و  تََذكَُّرون ما قَلي_ً : ند که عده کمی متذکر خواھند شدمی ک صريحاً ذکر

  . اديان گذشته تبعيت خواھند کرد

اشاره حوا را، که خود  در داستان آدم وپيامبران آسمانی  و ظھورقرآن شريف تکرار ادوار روحانی باری، 

ا تمثلی زيبا بيان داشته و تأکيد می کند که تمام وقايع و است، ب حياتظھور يک بھار روحانی وتجديد به 

مقصود از بھشت جنت دين می (حوادث اين داستان شامل خوردن از درخت ممنوعه و خروج از بھشت 

و تقسيم ) به سبب ظھور پيامبر، و قبول امر او که امرهللا است، در جنت دين قرار می گيردانسان باشد که 

در تمامی دوران، ھمواره، تکرار " متمردان و تابعين شيطان"و " گان و تابعين خدافرشت"خلق به دو گروه 

  . می شود

ين لَهُ  ُمْخِلصينَ  اْدُعوهُ  وَ  حنيف/ تجديد دين خالصظھور و  به اشارهسوره اعراف ضمن  29در آيه  در ، الدِّ

اتفاق افتاد در دور روحانی شروع حيات  يعنی ھمان حوادث که در َكما بََدأَُكْم تَعُوُدون :ادامه تأکيد می فرمايد

، بيان می دارد که با ظھور پيامبری ديگر مردم 30آيه ادامه، در سپس  .بعد نيز دگر بار تکرار خواھد شد

کرده، رو به پيامبر الھی  ناظر به امرهللا می شوند و اطاعت ازگروھی : مجدداً به دو گروه تقسيم می شوند

َو فَريقاً َحقَّ " و گروھی سزاور گمراھی خواھند گشت ؛"فَريقاً َھدى" شوندوھدايت می سوی او می کنند 

_لَةُ  إِنَّھُُم اتََّخُذوا " واقتدا کنندگان به شيطانند مظھر امر الھی/ ؛ اينان ھمان متمردان ازسجده آدم"َعلَْيِھُم الضَّ

ياطيَن أَْوِلياءَ  آورند؛ چنانچه می  ند كه ايمان نمىبه عبارتی، شياطين اولياى كسانى قرار می گير ".الشَّ

ياطيَن أَْوِلياَء لِلَّذيَن � يُْؤِمنُون: فرمايد   .)27/اعراف( إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

منظور از (جاست که در خAل اين آيات حتی به تحو>ت و تغييرات ظاھری ھمچون تعويض لباس جالب اين

که در داستان آدم قبل اتفاق ) انسان را می پوشاند دين هللا است که زشتيھای برھنگی اخAقی و جھل ،لباس

ی کند خلع لباس قبل و پوشش جديد  که شامل تعاليم روحانی ديانت جديد می افتاده اشاره می کند و تصريح م

  .مجدداً واقع خواھد شد باشد،
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ا ھشدار داده می به عبارتی، ھمانطور که خداوند جسد مادی مؤمنان را به لباس دين مزين فرمود؛ لذا به آنھ 

 ؛دنشود که مبادا آنھا ھم مانند گذشتگان در اثر وسوسه شيطان صراط مستقيم دين را به بيراھه تبديل نماي

به صراط مستقيم که ھمان  ، که تجديد حيات روحانی مجدد می باشد،بلکه در حين تکرار داستان آدم در آينده

سوره اعراف می  27در آيه  .جويند تا ھدايت يابند پذيرش امر خداوند و پيامبر جديد خواھد بود، تمسک

ْيطانُ  يَْفتِنَنَُّكمُ  � آَدمَ   بَني يا: فرمايد  إِنَّهُ  َسْوآتِِھما ِليُِريَھُما ِلباَسھُما َعْنھُما يَْنِزعُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أَبََوْيُكمْ  أَْخَرجَ  َكما الشَّ

 شيطان! آدم فرزندان اى يُْؤِمنُونَ  � لِلَّذينَ  أَْوِلياءَ  الشَّياطينَ  َجَعْلنَا إِنَّا مْ تََرْونَُھ  � َحْيثُ  ِمنْ  قَبيلُهُ  وَ  ھُوَ  يَراُكمْ 

 ساخت بيرون تنشان از را لباسشان و كرد، بيرون بھشت از را شما مادر و پدر كه گونه آن نفريبد، را شما

 بينيد؛ نمى را آنھا شما كه جايى از دبينن مى را شما ھمكارانش و او اينكه چه! دھد نشان آنھا به را عورتشان تا

  ! آورند نمى ايمان كه داديم قرار كسانى اولياى را شياطين ما

 :امتھا پايانی است برای تمام ن را انذار داده که ھشيار بوده و بدانند کهيمؤمن/ بنی آدماين سوره، در ادامه 

ٍة أََجلٌ "  د کلی و ھميشگی حيات بشر می باشد؛د و اين رونزمان آن بھيچوجه تقدم و تأخری ندار ؛"لُِكلِّ أُمَّ

تکذيب  می باشدکه ھمراه با کتاب و آيات جديد را که پيامبر  ھشدار داده می شود ،بAفاصله در آيه بعد

  .نکرده و به او ايمان آورند

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاء أََجلُ : " سوره اعراف می فرمايد 36 - 34، در آيات باری  ھُْم �َ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َولُِكلِّ أُمَّ

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى َوأَْصلََح فَ_َ َخْوٌف عَ . َو�َ يَْستَْقِدُمونَ  نُكْم يَقُصُّ ا يَْأِتيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ لَْيِھْم َو�َ يَا بَنِي آَدَم إِمَّ

بُوا ِبآياِتنا َو اْستَ  ھُْم يَْحَزنُوَن، ھر قومی را  يعنیْكبَُروا َعْنھا أُولئَِك أَْصحاُب النَّاِر ھُْم فيھا خاِلُدوَن، َو الَّذيَن َكذَّ

آيات بعدی روشنگر آن است ( اجل و دوره معينی است که چون فرا رسد لحظه ای مقدم و موخر نتوانند کرد

آيات مرا د و ای فرزندان آدم چون پيغمبرانی از جنس شما بياين). که، منظور قوم و يا امت دينی می باشد

پس ھر که تقوی پيشه کرد و به کار شايسته شتافت ھيچ ترس و اندوھی بر آنھا نخواھد  برای شما بيان کنند
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، و در برابر آن تكبّر ورزند، اھل دوزخند؛ جاودانه در آن خواھند آنھا كه آيات ما را تكذيب كنندو . بود

"ماند
lxiii

.   

yyده کyyريح شyyز تصyyرائيل نيyyی اسyyه بنyyب مقدسyyد در کتyyدگانش خواھyyر بنyyدی بyyام جديyyان نyyر الزمyyد در آخyyه خداون

به عبارتی ديانت جديدی می فرستد که بالطبع پيامبری جديد، کتابی جديyد و احکyامی جديyد را در بyر ( گذاشت

ل نyور طلyوع بخاطر صھيون سكوت نخواھم كرد و بخاطراورشليم خاموش نخyواھم شyد تyا عyدالتش مثy: )دارد

را مشyyاھده و را و جميyyع پادشyyاھان جAyyل تyyو كyyه افروختyyه باشyyد و امتھyyا عyyدالت تyy كنyyد و نجyyاتش مثyyل چراغyyی

يyه آ 62اشعيا باب ( شد را قرار می دھد مسمی خواھی اسم جديدی كه دھان خداوند آنه تو بخواھند نمود و 

، يعنyی آن نyان آسyمانی خواھyد خyورد؛ و مyن بyه او سyنگ سyفيدی خyواھم "مyنّ "ھر که پيyروز شyود از  ؛)2و1

بخشيد که بر آن نام جديدی نوشته شده است، نامی که ھيچکس از آن نام بyا خبyر نيسyت، غيyر از کسyی کyه آن 

  ).17آيه  2مكاشفات باب (را دريافت می کند

  

دين الھی يكyی اسyت ولyی " :د اديان مناسب حال می باشديبيان حضرت عبدالبھاء در خصوص ضرورت تجد

لھyذا باغبyان حقيقyت . دز ثمyر بyاز مانyن گyردد، ابعد از مّدت مديد كھy...  بنشانیرا چون  درختی... تجّدد >زم 

دقyت نماييyد در عyالم وجyود . شود كارد، دوباره شجر اول ظاھر مي دانه ھمان شجر را گرفته در زمين پاك مي

ّدد نماييyد كyه حyال چنyان تجyّدد يافتyه، مشyروعات و اكتشyافات تجy نظر بyه عyالم جسyمانی. ا تجّدد >زمھرچيز ر

عyالم انسyانی  العyاده شyود كyه امyر عظyيم ديyن كyه كافyل ترقّيyات فوق پس چگونه مyی يافته، ادراكات تجّدد يافته، 

تجyّدد مانyد؟ ايyن مخyالف فضyل و  ضائل نامتناھی و نورانيّت دوجھانی، بی و مرّوج ف است و سبب حيات ابدی

"است یموھبت حضرت يزدان
343
.  

                                                             
lxiii  ھو خطاب يعم جميع المکلفين من " : می نويسديَا بَِني آَدَم ذيل تفسير  ،در تفسير مجمع البيانشيخ طبرسی

، يعنی آن کلمه خطابی است عمومی، جميع مکلفين را از "أن ياتيه الرسول بنی آدم من جائه الرسول و من جاز

مجمع البيان ( بيايد ايشان را رسولبنی آدم، چه کسانی که آمده است آنھا را رسول و چه کسانی که جايز است که 

  ).643، ص 4فی تفسير القرآن، ج 
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 امتحان مسلمين در يوم ظھور قائم �

حضyyرت رسyyول  صyyراحتاً مyyذکور گرديyyده وظھyyور قyyائم  يyyوم، امتحانyyات مسyyلمين در ر احاديyyث ائمyyه اطھyyارد

سنت غيyر قابyل  کهل را پيشا پيش اخبار فرموده اند امتحان امت خويش و تبعيت ايشان از حا>ت امم قب) ص(

yه، تغيير امتحان، که ھمواره در تمامی امتھای پيشين بوقوع پيوسته، در اين امت نيyد؛ چنانچyد شyع خواھyز واق

 ِشmْبراً  قmَْبلَُكمْ  َكmانَ  َمmنْ  َسmنَنَ  لَتَتmَّبِعُنَّ  :فرمودنyدبyه اصحابشyان در بحار اtنyوار از آن حضyرت روايyت شyده کyه 

ِ  َرُسmولَ  يmَا فَقmَالُوا لmََدَخْلتُُموهُ  َضmبٍّ  ُجْحmرِ  ِفmي أََحmُدھُمْ  َدَخلَ  لَوْ  َحتَّى ِبِذَراعٍ  ِذَراعاً  وَ  ِبِشْبرٍ   النََّصmاَرى وَ  اْليَُھmودَ  هللاَّ

إِذا فََمنْ  فَقَالَ 
را وجب به وجب ذراع به ذراع متابعyت خواھيyد کyرد حتyی  امت ھای پيشينيعنی که روش ، 344

 اسyت نصyارى و يھyود منظورتان هللاَّ  رسول يا گفتند، خواھيد شد داخلشما ھم  شدند داخل >نه سوسماریاگر 

  .است كسى چه منظورم پس فرمود

أََحِسmَب النmَّاُس أَن يُْتَرُكmوا أَن يَقُولmُوا : آمyده اسyت) ص(، خطyاب بyه امyت رسyول هللا در قرآن شريفچنين، ھم

ُ الmَِّذيَن َصmَدقُوا َولmَيَْعلََمنَّ اْلَكmاِذِبينَ  .آَمنَّا َوھُْم َ� يُْفتَنُونَ  ، )2وت، عنکبy( َولَقَْد فَتَنmَّا الmَِّذيَن ِمmن قmَْبلِِھْم فَلmَيَْعلََمنَّ هللاَّ

يعنی آيا مردم چنين پنداشتند، که بصرف اينکه گفتند ما ايمان بخyدا آورديyم رھايشyان نمyوده و ھyيچ امتحانشyان 

نکننyyد و مyyا اممyyی را کyyه پyyيش از اينyyان بودنyyد بyyه امتحyyان و آزمyyايش در آورديyyم تyyا خyyدا دروغ گويyyان را از 

   .راستگويان کامA معلوم کند

ترجمyه جلyد  ر عليyه السAyم، در خصyوص امتحyان شyيعه در يyوم ظھyور قyائم، در، در حyديثی از امyام بyاقباری

چنmان > محاله فتنه و امتحانی بعد از ايyن واقyع خواھyد شyد، : " سيزدھم بحار ا>نوار عAمه مجلسی آمده است

"امتحانی که محرمان و اھل اسرار ما از آن امتحان درست در نمی آيند
345

 )ع(و ايضا، از حسyن بyن علyی . 

 قَالَْت َسِمْعُت اْلَحَسَن ْبَن َعلِيٍّ ع يَقُوُل َ� يَُكوُن اyَْْمmُر الmَِّذي تَْنتَِظmُروَن َحتmَّى يَْبmَرأَ بَْعُضmُكْم ِمmنْ : روايت شده است

َي بَْعُضكُ  اِبينبَْعٍض َو يَْتفَُل بَْعُضُكْم فِي ُوُجوِه بَْعٍض َو َحتَّى يَْلعََن بَْعُضُكْم بَْعضاً َو َحتَّى يَُسمِّ ، يعنyی 346ْم بَْعضاً َكذَّ

نخواھyyد بyyود امyyری کyyه شyyما منتظyyر آن ھسyyتيد تyyا آن وقyyت کyyه بعضyyی از شyyما از بعyyض ديگyyر تبyyری جوينyyد و 
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بعضی در روی بعضی آب دھان اندازند و بعضی بعضی را لعن کنند و بعضyی از شyما بعضyی را دروغگyو 

ِ َ� يَُكmmوُن الmmَِّذي : آن حضyyرت فرمyyود کنyyد کyyه روايyyت مyyی) ع(ھمچنyyين، بزنطyyی از ابوالحسyyن  .نامنyyد أََمmmا َو هللاَّ

mَمَّ تmَُدُر ثmَْنyْْنُكْم إِ�َّ اmُصوا َو َحتَّى َ� يَْبقَى ِم mا تَُمدُّوَن إِلَْيِه أَْعيُنَُكْم َحتَّى تَُميَُّزوا َو تَُمحَّ َ_ أَْم َحِسmْبتُْم أَْن تُْتَرُكmوا َو لَمَّ

ُ الَِّذيَن جاَھmدُ  mابِِرينيَْعلَِم هللاَّ ) ظھyور قyائم(، يعنyی قسyم بخyدا آنچyه بyدان چشyم دوختyه ايyد 347وا ِمmْنُكْم َو يَْعلmََم الصَّ

نخواھد بود تا آنکه جدا کرده و ممتحن و خالص گرديد و تyا آنکyه بyاقی نمانyد از شyما مگyر کمتyر بسyيار کمتyر 

واگذاشته خواھيد شyد و حyال آنکyه يعنی آيا گمان کرده ايد که : سوره توبه را تAوت فرمود 16پس آيه مبارکه 

و ايضyyاً جyyابر جعفyyی روايyyت مyyی کنyyد کyyه از . مجاھyyدين از شyyما معلyyوم نگشyyته و صyyابرين ممتyyاز نشyyده اسyyت

َھْيَھmاَت : پرسد که فرج و گشايش و ظھور کی خواھد رسyيد؟ آن حضyرت مyی فرماينyد حضرت ابی جعفر می

mْفوُ َھْيَھاَت َ� يَُكوُن فََرُجنَا َحتَّى تُغَْربَلُ  وا ثُمَّ تُغَْربَلُوا ثُمَّ تُغَْربَلُوا يَقُولَُھmا ثََ_ثmاً َحتmَّى يmَْذھََب اْلَكmِدُر َو يَْبقmَى الصَّ
348 ،

يعنی ھيھات ھيھات نخواھد بود فرجی که ما بدان بشyارت داده ايyم تyا آنکyه بيختyه شyويد پyس بيختyه شyويد پyس 

: يتyی ايyن سyه بyار امتحyان بyه تمyام و کمyال ظyاھر شyدبyه روا. بيخته شويد تا آنکه مکدر بگذرد و مصفی بمانyد

حضyرت بyاب، بوقyوع  :نخست باظھور شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی، مبشرين به ظھور قyائم موعyود

و در آخyر بyه ظھyور . سپس به قيام حضرت باب و مبشر ورود يوم هللا امتحان شده و تمحyيص يافتنyد. پيوست

ر اخبار و روايات به سyدرة المنتھyی و نyزول حضyرت عيسyی بشyارت داده حضرت بھاءهللا که ظھور ايشان د

349شده است
.  

  عکس العمل علماء و مردم در زمان ظھور قائم �

احاديث بسياری مخالفت علماء، بزرگان قوم و مردم دوران با قائم موعود را روايات ميکنند کyه بyه برخyی از 

روايyت نمyوده کyه ) ع(وار فضيل ابن يسار از امام صyادق در ترجمه جلد سيزدھم بحار ا>ن. آنھا اشاره ميشود

چون قائم قيام می کند در مقابلش از جھال کسانی می ايستند و مخاصمه می کننyد کyه : " آنحضرت فرموده اند

) ص(در جھالyyت و نyyادانی سyyخت تyyر و شyyديد تyyر مyyی باشyyند از جھyyال ايyyام جاھليyyت کyyه در مقyyام رسyyول خyyدا 
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ه کردند، عرض کردم اين چگونه می باشد فرمود رسول خدا بخAيق مبعyوث گرديyد ايستادند و با وی مخاصم

مmا ) ع(و قmائم در حالتی که ايشان به بتھائی که از سنگ و چوب و تخته ساخته شده بودند عبادت مyی کردنyد 

د تاويmل در وقتيکه قيام مينمايد بخ_يق مبعوث ميشود در حالتيکه ھمه ايشان کتاب خدا را بعقايد باطله خmو

بعد از آن فرمود آگاه شويد بخدا سوگند ياد می کنم ھر  ميکنند و بعقايد خود بآيات آن حجت و دليل می آورند

آينه عدالت آن حضرت بايشyان مyی رسyد در حyالتی کyه در تyوی خانyه ھyا ھسyتند چنانچyه سyرما و گرمyا داخyل 

"خانه می گردد
350
.  

بی دينان چون : ، نقل شده که می فرمايند)ع(رت صادق ، از کنز الفوائد از حض"مھدی موعود"در کتاب 

ما تو را : خبر ظھور قائم آل محمد را بشنوند آن را افسانه می پندارند و ھنگامی که او را ببينند می گويند

نمی شناسيم و تو از فرزندان فاطمه زھرا عليھما السAم نيستی ھمچنان که مشرکين اين گونه سخنانی به 

351 عليه و آله و سلم می گفتندپيامبر صلی هللا
.   

سوره  110روايت شده که در تفسير آيه ) ع(از اصول کافی از امام محمد باقر " بحار ا>نوار"و در کتاب 

ةُ فِي الْ : ھود می فرمايند ِكتَاِب َو َو لَقَْد آتَْينا ُموَسى اْلِكتاَب فَاْختُِلَف ِفيِھقَاَل اْختَلَفُوا َكَما اْختَلَفَْت َھِذِه اyُْمَّ

...َسيَْختَِلفُوَن فِي اْلِكتَاِب الَِّذي َمَع اْلقَائِِم الَِّذي يَأْتِيِھْم بِِه َحتَّى يُْنِكَرهُ نَاٌس َكِثيٌر 
يعنی ما به موسى كتاب ، 352

؛ اين امت نيز مانند بنی اسرائيل درباره معانی قرآن )110/ ھود(آسمانى داديم، سپس در آن اختAف شد 

کردند چنانچه درباره کتابی که با قائم ما است و برای آنھا می آورد نيز اختAف نظر خواھند اختAف پيدا 

  .داشت بطوری که بسياری از مردم آن را انکار می کنند

يظھmر مmن : مyی فرمايyد) ع(در کتاب اربعين محدث بحرينی نقل شده که حضرت ابو عبدهللا صادق بyن محمyد 

يmدعو النmاس و لmم يجبmه احmد و اکثmر اعدائmه العلمmاء فmاذا حکmم بشmيی لmم بنی ھاشم صبی ذو احکmام جديmده ف

( ، يعنyی ظyاھر مyی شyود پيشyوا و رئيسyی از بنyی ھاشyم يطيعوه و يقولون ھذا خ_ف ما عندنا من ائمه الدين

که دارای احکام جديد و تازه است و کسی دعوت او را اجابyت نمyی کنyد و اکثyر دشyمنانش ) او>د رسول ص 
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ا خواھند بود و چون حکم به چيyزی بدھyد مyی گوينyد ايyن خAyف آن اسyت کyه در پyيش مyا از ائمyه ديyن از علم

353است
 .  

فتوحات مکيه نقل  366و ھمچنين در كتاب من ھو المھدي تأليف الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي، از باب 

ھم ان هللا تعالى ما بقي يحدث بعد يخالف في غالب أحكامه مذاھب العلماء فينقبضون منه لذلك لظن...  :ميکند

در غالب احکام با مذاھب علما مخالفت خواھد فرمود، و به اين ) حضرت مھدی(يعنی  ،354ائمتھم مجتھداً 

سبب علما از آن حضرت غضبناک و دلگير خواھند شد، زيرا که گمان ايشان اين است که خداوند تعالی 

  .ن ظاھر گرددباقی نگذاشته است مجتھدی که بعد از ائمه ايشا

شيخ احمد احسائی در کتاب عصمة الرجعه در حديثی در خصوص قyائم موعyود بيyان زيyر را از امyام صyادق 

و لھذا ورد ان اکثرما يرد عليه المتفقھون �نه يحکم بالحق الmذی اراه هللا ايmاه عmن علmم � : آورده است) ع(

مخالفت می کنند فقھا می باشند، زيyرا او بyه ) مقائ(مضمون بفارسی، بيشتر اشخاصی که با ...  بشھادة شھود

355حق حکم می کند  و به آنچه خداوند به او می نماياند امر می فرمايد و احتياجی به شھادت شھود ندارد
  . 

علمyا گناھکyار بyا او مyی جنگنyد پyس : " آمده است" پيرامون ظھور حضرت امام مھدی"و ھمچنين، در کتاب 

"تو امام مھدی غايب نيستیبر گرد، : به او می گويند
356
.  

آنگyاه کyه او : " ، در خصوص اعتقاد ابن عربی راجyع بyه حضyرت مھyدی آمyده اسyت"فصوص الحکم" و در 

ظھور کند فقھا کمyر بقyتلش مyی بندنyد و اگyر شمشyير بyه دسyت مھyدی نباشyد بyه فتyوای فقھyا کشyته مyی ) مھدی(

"شود
357
.  

 وضعيت دين و دينداران در آخر الزمان �

دچyyار تغييyyرات گyyردد و بyyه ) ص(جيyyد، تلويحyyاً، اشyyاره شyyده اسyyت کyyه روح تعyyاليم حضyyرت رسyyول در قyرآن م

اديyان الھyی پyس  .ظھyوری جديyد مyی باشyدآمدن تجديد دين و انحراف کشيده شود که اين انحراف بيانگر لزوم 
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د؛ سyپس از آنجyا از گذر از مراحل اوليه، دوران نفوذ و رشد را سپری کرده تا تدريجاً بyه کمyال و بلyوغ برسyن

از حقيقت و جyوھر ديyن کyه عyاری از ھyر گونyه انحyراف و  کنند ان با مبدأشان فاصله پيدا میکه به مرور زم

ناخالصی است دور می شوند، به انحطاط می گرايند و دوره افول و زوال اديان فرا مyی رسyد و بyدين ترتيyب 

. فyراھم مyی گyردددن روح حيات در ديyن حنيyف و دميزمينه برای ظھور پيامبری جديد، جھت تزکيه دين قبل 

mاَت أَْو : " سوره آل عمران آمده است 144در آيه  باری، ُسmُل أَفmَإِن مَّ ٌد إِ�َّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمmن قَْبِلmِه الرُّ َوَما ُمَحمَّ

و نيز پيغمبرانی بودنyد و در جز يک پيامبر نيست که پيش از ا) ص(يعنی محمد ، ...قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكْم 

و در  ".گذشتند، آيا اگر او به مرگ يا شھادت در گذشت شما بyاز بyه ديyن جاھليyت خyود رجyوع خواھيyد کyرد؟

ُسmوُل يmَا َربِّ إِنَّ قmَْوِمي اتََّخmُذوا َھmَذا اْلقmُْرآَن َمْھُجmوراً، : " سوره فرقان آمده اسyت 30آيه  يعنyی رسyول َوقmَاَل الرَّ

ھمچنyين، در آيyه ". امت مyن ايyن قyرآن را بyه کلyی متyروک و رھyا کردنyد) تو آگاھی که(الھا بار : عرض کرد

أَْن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعذاباً ِمْن فَْوقُِكْم أَْو ِمْن تَْحِت أَْرُجلُِكْم أَْو يَْلِبَسmُكْم   قُْل ھَُو اْلقاِدُر َعلى: " سوره انعام ميفرمايد 65

ُف اْ�ياِت لََعلَّھُْم يَْفقَھُون ِشيَعاً َو يُذيَق بَْعَضُكمْ  او قyادر اسyت كyه از «: ، يعنyی  بگyو بَْأَس بَْعٍض اْنظُْر َكْيَف نَُصرِّ

ھyاى پراكنyده شyما را بyا ھyم بيyاميزد؛ و طعyم  با> يا از زير پاى شما، عذابى بر شما بفرستد؛ يا بصyورت دسyته

ببyyين چگونyyه آيyyات گونyyاگون را بyyازگو » .ندوسyيله ديگyyرى بچشyyاه را بyyه ھyyر يyyك از شyyما بyy) و اخyyتAف(جنyگ

  !".شايد بفھمند! كنيم مى

نيز، به جھت دوری و فاصله با مبدأ ظھyور در اواخyر دوره خyويش بyه ) ص(اين مطلب که امت رسول اکرم 

بنyyادر " گمراھyyی و دوری از حقيقyyت ديyyن مبyyتA مyyی شyyود در روايyyات نيyyز، صyyريحاً، آمyyده اسyyت؛ چنانچyyه در 

): صyلّى ّهللا عليyه و آلyه(قyال رسyول ّهللا : اب ذم علمyاء السyوء و لyزوم التحyرز عyنھم، آمyده اسyت، در بy"البحار

سيأتي على اّمتي زمان � يبقى من القرآن إّ� رسمه، و � من ا�س_م إّ� اسمه، يسّمون به و ھم أبعد النmّاس 

اء تحت ظّل الّسmماء، مmنھم خرجmت منه، مساجدھم عامرة و ھي خراب من الھدى، فقھاء ذلك الّزمان شّر فقھ

بر امت و پيروان من روزگارى خواھد آمد كه از قرآن جز رسyم و : ، مضمون بفارسی358الفتنة و إليھم تعود

 آنyان را مسyلمان مyyي(شyوند  آن اسAyم ناميyده مyيه مانyد، و از اسAyم جyز نyام آن، بy نشyانه آن بyاقى و بجyا نمyي
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ھyyاى  مسyyاجد و جايگyyاه) زيyyرا رفتارشyyان بyyر خAyyف آن اسyyت(از آن انyyد  در حyyالى كyyه دورتyyرين مyyردم) گوينyyد

از ھyدايت و راھنمyائى ويyران ) در باطن و نھان(معمور و آباد شده و ) در ظاھر و آشكار(عبادت و بندگيشان 

yان بyمانه است، فقھاء و دانايyر آسyاء زيyدترين فقھyار بyام آن روزگyرون احكyارى بيyه و تباھكyان فتنyد، از ايشyان  

  . گردد آيد و بايشان باز مي مى

زود : " فرماينyد حضرت اميرالمؤمنين نيز، در نھج البAغه به ھمين مضمون، در خصوص آينده مسلمين مyی

تر از حyق و درسyتی نبyوده، و آشyکارتر از  است که بعد از من بر شما روزگاری بيايد که چيزی در آن پنھان

و رسyول او نباشyد، و نyزد مyردم آنزمyان کyا>ئی بيقyدرتر از  باطل و نادرستی و بيشتر از دروغ گفyتن بyر خyدا

شyود نيسyت، و رواجتyر از آن ) و بدرسyتی تفسyير و تأويyل آن بيyان ( قرآن که از روی حق و راسyتی خوانyده 

ھرگاه در معانی آن تحريف و تغيير دھند و در شھر ھا چيyزی زشyت تyر از کyار شايسyته و زيبyاتر از کyار بyد 

 آن بyی اعتنyا ھسyتند و حافظyانش از يyاد مyی برنyد، پyس قyرآن و اھyل آن در آنه مAن قرآن بنمی باشد، پس حا

روز دور انداخته شده و در ميان جمعيyت نيسyتند و ايyن ھyر دو بyا ھyم در يyک راه يyار ھسyتند و کسyی قyرآن و 

ده و بyا ايشyان زمyان در بyين مyردم بyو اھلش را احترام نکرده نزد خyود نگyاه نyدارد پyس قyرآن و اھyل آن در آن

ھسyyتند، و در حقيقyyت ميانشyyان نبyyوده و بyyا آنھyyا نمyyی باشyyند، زيyyرا ضAyyلت و گمراھyyی بyyا ھyyدايت و رسyyتگاری 

جا با ھم گرد آيند، پس آن مردم دسyت بدسyت ھyم مyی دھنyد بyر جyدائی و پراکنyده  موافقت ندارد و اگر چه يک

"د و قyرآن پيشyوای آنھyا نيسyتکه ايشان پيشوايان قyرآن ھسyتن نستآشوند از جماعت، مانند  می
359

ھمچنyين، . 

)) ص(يyاران حضyرت محمyد (در آخر الزمان گروھى از اصحاب و يارانش : " ... حضرت آمده است از آن

 رونyد آن نماينyد از ديyن بيyرون مyي كنند و قرآن را تAوت مyى دارى مي زنده  دارند و شب  روزھا را روزه مى

..".د رو چنان كه تير از كمان بيرون مي
360

 .  

می آيند در آخر الزمان علما و دانشمندانى كyه : " و از پيغمبر اكرم صلّى هللاَّ عليه و آله روايت شده كه فرمود

سyازند و  ورزنyد، و ايشyان را بyأمر آخyرت راغyب مyي خواننyد و خyود زھyد نمyى مردم را بزھد و ترك دنيا مي
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 و بyاز نمyي) جyور(ا از داخل شدن بر فرمانروايان دارند مردم ر باشند، و باز مي خود بآن راغب و مايل نمي

كننyد و اغنيyا و تyوانگران را بخyود  دارند خود را از داخل شدن بر آنان، فقرا و نيازمندان را از خyود دور مyي

"سازند، ايشانند ستمگرانى كه دشمنان خدا ھستند نزديك مي
361

 .  

اى پسyر مسyعود اسAyم " : سعود آمده استبه عبد هللا بن م) ص(ھمچنين، در سفارشات حضرت رسول اکرم 

ابتدايش غريب بود بزودى بغربyت خyودش برگyردد ھمyان طyورى كyه ابتyدايش بyود، پyس خوشyا بحyال غريبyان 

پyس ھمانyا آنyان روش شyما را پيyروى كننyد دعاھyاى شyما را ... كسى كه درك نمايyد آن زمyان را از نسyل شyما 

ميرند ايشان از امت مyن نيسyتند  شما مى  ا است پس بر غير دينآشكار نمايند ولى كردارشان مخالف كردار شم

..."و نه من از آنانم 
362

 .  

ای مyردم، زود اسyت کyه زمyانی بyر شyما بيايyد کyه : " در نھج البAغه آمده اسyت) ع(از حضرت علی ايضاً و 

از قyرآن جyز از اسAyم جyز اسyم و (اسAم در آن سرازير شود مانند برگشتن ظyرف کyه آنچyه در آنسyت بريyزد 

)"درس و از ايمان جز رسم باقی نماند، آنگاه است که خداوند بندگانش را امتحان فرمايد
363

 .  

 پيشرفت علم در آخر الزمان �

بنا به استناد آيات کتب مقدسه و احاديث مرويه، تحو>ت عظyيم و پيشyرفت ھyای سyريع علyم در آخyر الزمyان، 

  :از عAئم ظھور محسوب می گردد

بسyياری بyه سyرعت تyردد خواھyد نمyود و . ل کAم را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخyر مھyر کyناما تو دانيا 

  ).5و 4، آيه 12دانيال نبی باب (علم افزوده خواھد شد 

نقyل کyرده ) ع(در خرائج راوندی از ابن بن تغلب از حضرت صyادق : " آمده است" مھدی موعود"در کتاب 

غمبران آورده اند دو حyرف اسyت و مyردم ھyم تyا کنyون بyيش از آن دو آنچه پي. حرف است 27علم : که فرمود
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حرف ندانسته اند، پس موقعی که قائم قيام ميکند بيست و پنج حرف ديگر را بيرون می آورد و آنرا در ميyان 

"مردم منتشر ميسازد و آن دو حرف را ھم بآنھا ضميمه نموده تا آنکه بيست و ھفت حرف خواھد شد
364
.  

ان المؤمن فی الزمmان القmائم و ھmو بالمشmرق ليmری " : آمده است که) ع(حديثی از امام صادق ھمچنين، در 

يعنyی، در زمyان دولyت قyائم اگyر  "اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب يری اخاه الذی فی المشmرق

ادرش را کyه يک فرد با ايمان در مشرق باشد  برادرش را در مغرب ميبينyد و آنکyس کyه در مغyرب اسyت بyر

365در مشرق ميباشد ميبيند
 .  

باری، در طول قرن نوزدھم و اوائل قرن بيستم پيشرفتھای چشمگيری در تمامی عرصه ھای علوم بyه وقyوع 

اظھyار امyر نمودنyد  1844می مyاه  22حضرت باب در . پيوست و جھان با روح و حيات جديد به اھتزاز آمد

ولين تلگراف رسyمی را بyين واشyنگتن و بyالتيمور در آمريکyا ساموئل مورس، ا 1844می ماه  24و در روز 

خyدا چyه کyرده : " مخyابره کyرد کyه مyتن انتخyاب شyده اولyين تلگyرام از کتyاب عھyد قyديم و از سyفر اعyداد اسyت

مطبوعات اين روز را سر آغاز جديدی در پيشرفتھای علمی عالم انسانی لقب داده و ايyن اختyراع را ". است؟

366سرعت بخشيدن به اتحاد جھان ناميدند وسيله ای در راه
 .  

وقتی ندای الھی بلند گرديد حياتی جديد بyر ھيکyل عyالم دميyد و روحyی بyديع : " حضرت عبدالبھاء می فرمايند

بھمين دليل عyالم عميقyا بyه ھيجyان آمyد و قلyوب و وجyدان نفyوس تحرکyی جديyد . بر جميع خAيق افاضه فرمود

..."ع ظاھر شود عنقريب آثار اين خلق بدي. يافت
367

 .  

آفتyاب حقيقyی، کلمyٔه الھyی اسyت کyه تربيyت اھyل ديyار معyانی و بيyان، منyوط بyه " به استناد آثار ديانyت بھyائی، 

"اوست ، و اوسyت روح حقيقyی مyاء معنyوی کyه حيyات کyّل شyىء از مyدد و عنايyت او بyوده و خواھyد بyود
368

 .

yدحضرت بھاءهللا در بسياری از آيات نازله، به تجلی و نفyی فرماينyاره مyديع اشyن دور بyة هللا در ايyوذ کلم " :

369قلب عالم از کلمه الھيه مشتعل است
370علت حرکت حyرارت بyوده و علyت حyرارت کلمyة هللا .

مyا عyالم را . 

371به نفحات وحی تجديد کرديم و بھار معانی را ظاھر ساختيم ولی اکثyر مyردم بyر ايyن نکتyه آگyاه نيسyتند
در  .
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ل جھyان را بyه حرکyت آورده کyه تyا کنyون احyدی پyی بyه علyت آن نبyرده و سyبب آنyرا اين عصر حياتی بديع مل

372نشناخته است
از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شyد و آثyارش  .

373در جميع اشيای ارض ظاھر و ھويدا، اين است بشارت اعظم
براستی که نظم جھان از اين نظم اعظyم بyه  .

آشyyyفتگی گرائيyyyد و امyyyور آن بعلyyyت ايyyyن نظyyyم نyyyوين کyyyه چشyyyم آفyyyرينش نظيyyyر آن را نديyyyده اسyyyت منقلyyyب شyyyد 

)ترجمه(
374
.  

ھمچyyه مدانيyد کyه ظھyور حyق مخصyyوص اسyت بyه اظھyار معyارف ظyyاھره و : " حضyرت بھyاءهللا مyی فرماينyد

ای >تحصyی شyده و بلکyه در حyين ظھyور کyل اشyياء حامyل فيوضyات و اسyتعدادھ. تغيير احکام ثابته بyين بريyه

..."خواھند شد 
375

 .  

اينکه تغييرات مادی بyا الھyام از قyوای روحyانی صyورت گيyرد را بسyياری از فAسyفه و متفکyرين مyورد تأئيyد 

بزودی زمان آن فرا خواھد رسيد که ثابyت شyود : " قرار داده اند؛ ايمانوئل کانت، فيلسوف آلمانی، معتقد است

بنابر علyم جديyد روحyی، عامyل روحyی کyه در (ی کامل با عالم ارواح دارد نفس انسان از لحاظ عمل، ھمبستگ

ھمبسyتگی کyه بسyيار محکyم اسyت و ) . کمون ھر موجود زنده ای ھست رابطه کامل با ھوش آن موجyود دارد

ايyن ھمyان حقيقتyی اسyت " ( از ھم جدا نمی شود، و آن عالم در اين عالم مادی ما بطور عميyق اثyر مyی گyذارد

)ه ديگyyر از جملyyه ويليyyام جyyيمس نيyyز آن را تقريyyر و تأکيyyد کyyرده اسyyتکyyه فAسyyف
376

ژرژ بيyyل کلyyی، فيلسyyوف . 

ھyر تغييyرات محسوسyی کyه در مyا و موجyودات ديگyر در :" ايرلندی و عالم مyاورای طبيعyت نيyز معتقyد اسyت

ده روح بلکyه ھمyه آن تغييyرات و تحyو>ت از ارا. جريان حيات و ھستی بوجود مyی آيyد از جسyد مyادی نيسyت

"اعظم، خداوند، منبعث می شود
377

  .  
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  :با بيانی از حضرت بھاءهللا اين گفتار را به پايان می رسانيم

  

  

 ناظر  به ايام  قبل  شويد

 که چقدر  مردم  از  اعالی  و 

 ادانی  که ھميشه منتظر ظھورات  

 ) پيامبران( قدسيه  احديه  در  ھياکل 

 ات وبوده اند بقسمی  که  در  جميع  اوق

 و   اوان  مترصد  و  منتظر  بودند  و  دعاھا 

 تضرع ھا می نمودند که شايد نسيم  رحمت الھيه

  آيد و جمال موعود از سرادق غيب به عرصه بوزيدن 

  ظھور قدم گذارد  و  چون  ابواب  عنايت  مفتوح  ميگرديد 

  و غمام مکرکت مرتفع  و  شمس غيب از افق  قدرت  ظاھر ميشد 

  تامل فرمائيد که سبب اين افعال چه بود که به اين ...ذيب مينمودندجميع تک 

  سلوک می نمودند و ھر چه که ) پيامبران الھی(قسم با طلعات جمال ذی الج_ل 

  در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال ھم سبب اغفال اين عباد شده 

  اعتراض عباد شد، اين کفری است و اگر بگوئيم حجج الھيه کامل و تمام نبود لھذا سبب 

  صراح؛ �جل آنکه، اين بغايت از فيض فياض دور است و از رحمت منبسطه بعيد که نفسی را 

  از ميان جميع عباد برگزيند برای ھدايت خلق خود و به او حجت کافيه وافيه عطا نفرمايد و معذلک 

  لطان وجود بر ھمه ممکنات بظھور مظاھر نفسخلق را از عدم اقبال به او معذب فرمايد بلکه لم يزل جود س

  .خود احاطه فرموده و آنی نيست که فيض او منقطع شود و يا آنکه امطار رحمت از غمام عنايت او ممنوع گردد 
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  .64 – 63کتاب ايقان، صص   

124
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.82ص ول، دفتر امثنوی معنوی، 
 146 

 

147
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162
  .475، ص 4امر و خلق، ج   

163
  319مکاتيب، جلد اول، ص  
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196
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281
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 .420مجلسی، ص 

346
  .115، ص 52بحار اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار، ج   

347
 .113، ص 52ھمان مأخذ، ج  

348
 .خذھمان مأ 



206 

 

                                                                                                                                                                                        
349

 . 110فصل الخطاب، ص  

350
مرحوم محمد حسن بن محمد ولی اروميه رحمة هللا عليه، ترجمه جلد سيزدھم بحار ا>نوار عAمه  

 .616مجلسی، ص 

351
 .263ص  ،ترجمه جلد سيزدھم بحار - مھدى موعود 

352
 .   313، ص 24 بحار اtنوار الجامعة لدرر أخبار اtئمة اtطھار، ج  

353
 .1862، ص 4قاموس ايقان، ج  
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  کتاب شناسی  

  : کار رفته استه که در متن اين مجموعه ب ،ديثاحاسير و اتفاسAمی، بھای ااسامی کت

  

 .ش، چاپ اول 1381انتشارات سرور، : ، قمترجمه روضه كافى -بھشت كافى: حميد رضا ،آژير -1

انتشارات كتابخانه :، تھراناى ممتازطرائف الحكم يا اندرزھ:  شاگردان -ميرزا احمد  ،آشتيانى -2

 .جلد 2ش، چاپ سوم،  1362صدوق، 

نشر مكتبة نزار  :عربستان سعودى، تفسير القرآن العظيم: عبدالرحمن بن محمد ،ابن ابى حاتم -3

 .جلد 13، چاپ سوم،  ق 1419 مصطفى الباز،

 .لدج 2، ق 1381بنى ھاشمى تبريز،  ، چاپ مكتبةكشف الغمة: على بن عيسى ،إربلى -4

انتشارات علميه اسAمی، چاپ اول،  :، تھرانترجمه التوحيد -اسرار توحيد: محمد علی ،اردکانی -5

 .بی تاريخ

، ترجمه جلد سيزدھم بحار ا�نوار ع_مه مجلسی: مرحوم محمد حسن بن محمد ولی ،اروميه -6

 . ق 1379چاپ کتابفروشی اسAميه، جمادی ا>ولی  : تھران

 .ش 1367دار الکتب ا>سAميه، : ، طھراناقبال ا�عمال :سيد علی بن طاوس ،الحلی -7

ق،  1420نشر دار الفكر، : ، بيروتالبحر المحيط فى التفسير: ابو حيان محمد بن يوسف ،اندلسى -8

 .جلد 11چاپ اول، 

 .نشر دارالفكر: ، بيروتصحيح بخارى: اسماعيل ،بخارى -9
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 .جلد

 5ق، چاپ اول،  1416موسسه انصاريان، : ، قم تفسير الصراط المستقيم: سيد حسين ،بروجردى  -11

 .جلد

 ، نشر دار احياء التراث العربى: ، بيروت أنوار التنزيل و أسرار التأويل: عبدهللا بن عمر ،بيضاوى  -12

 .جلد 5،  چاپ اول، ق 1418

 .ش 1383نشر اسراء، : ، قمتفسير موضوعی: عبدهللا ،لیجوادی آم  -13
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،  ش 1363،  انتشارات ميقات: ، تھران تفسير اثنا عشرى: حسين بن احمد ،حسينى شاه عبدالعظيمى  -16

 .جلد 14،  چاپ اول

 1363نشر چاپخانه علميه قم، : ، قم درخشان پرتوى از اصول كافى: سيد محمد ،حسينى ھمدانى  -17

 .جلد 6ش، چاپ اول، 

 .جلد 10نشر دارالفكر، بی تاريخ، : ، بيروت بيانتفسير روح ال: اسماعيل ،حقى بروسوى  -18

 1380دفتر نشر فرھنگ اسAمى، : ، تھرانالحياة با ترجمه احمد آرام: احمد آرام -خوان ا حكيمى  -19

 .  جلد 6ش، 

مركز چاپ و : تھران ،ترجمه بيان السعادة فى مقامات العبادة: حشمت هللا رياضى/ خانى رضا   -20

 .جلد 14، چاپ اول،  ش 1372، نور انتشارات دانشگاه پيام
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 1379انتشارات اسAميه، : ، تھرانترجمه جلد چھارم بحار ا�نوار -احتجاجات :  موسى ،خسروى  -21

 .جلد 2ش، چاپ اول، 

ش،  1363،  نشر اسAميه: ، تھرانترجمه جلد ھفتم بحار ا�نوار -بخش امامت: موسى ،خسروى  -22

  .جلد 5چاپ دوم، 

انتشارات : ، تھرانشرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم:  نآقا جمال الدي ،خوانسارى  -23

 .جلد، چاپ اول 7ش،  1366دانشگاه تھران، 

ش، چاپ  1375انتشارات صدر، : ، تھرانأنوار العرفان في تفسير القرآن: ابوالفضل ،داورپناه  -24

  .جلد 16اول، 

،  ش 1378،  ر الكتب ا>سAميهدا: تھران ،ترجمه جلد سيزدھم بحار -مھدى موعود: على ،دوانى  -25

 .چاپ بيست و ھشتم

ق، چاپ اول،  1412انتشارات شريف رضى، : ، قم إرشاد القلوب إلى الصواب: شيخ حسن ،ديلمى  -26

 .جلد 2

 .جلد 3ق، چاپ اول،  1409مؤسسه ا>مام المھدی، : ، قمالحرائج والجرائح: قطب الدين ،راوندی  -27

انتشارات اسAميه، بی تاريخ، : ، تھرانترجمه رسولى مح_تى -ارشاد:  سيد ھاشم ،رسولى محAتى  -28

 .جلد 2چاپ دوم، 

انتشارات امير كبير، : ، تھرانكشف اyسرار و عدة اyبرار: احمد بن ابى سعد ،رشيدالدين ميبدى  -29

 .جلد 10ش، چاپ پنجم،  1371

. ش A1377ميه، انتشارات اس: ، تھرانترجمه رضايى -ارشاد القلوب:  سيد عبد الحسين ،رضائى  -30

 .جلد 2چاپ سوم، 
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 .چاپ دوم

 .ق 1414انتشارات ھجرت، : ، قمنھج الب_غة: رضى  -32
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 .، چاپ اول ق 1398،  نشر جامعه مدرسين: ، قم التوحيد للصدوق: شيخ صدوق  -39

 .ق، دو جلد در يك مجلد 1403، انتشارات جامعه مدرسين قم، الخصال: شيخ صدوق  -40
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 .جلد 7چاپ دوم، 
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 .سوم
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 .ق 1414ات دارالثقافة قم، ، انتشاراyمالي: طوسى  -54
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