
 

 

 

 

 حضرت بهاء اهلل میفرمایند:  

اگرچه تا حال عاشقان در پی معشوق دوان بودند و حبيبان از پی محبوب روان، در اين ايام، فضل سبحانی از غمام  "
 ".نمايد و محبوب جويای احباب گشتهرحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب عشاق می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همراهان روحانی ااهلل ابهی 

 متی برای همه عزیزان الضمن تبریک به مناسبت جشن اظهار امر حضرت رب اعلی و آرزوی بهروزی و س

ست بهره مندی از فضایی شاد و مفرح، منوط به ی ابدیه.گردد  تقدیم می  بعثت مبارکبرنامه پیشنهادی به مناسبت   
با استفاده از برنامه های متنوع و شاد لحظاتی به  برنامه ریزی، مشورت و به کارگیری ابتکارات فردی است امید آنکه  

 یاد ماندنی را در کنار هم تجربه نمائید 

ء  ال قسمتهائی از آن را انتخاب و اجرا الزم به ذکر است برنامه تقدیمی صرفا پیشنهاد است و میتوانید به فراخور ح
 نمائید و یا با ابتکارات خود برنامه دیگری تدوین فرمائید

 تأیید یارتان                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضرت عبدالبهاء می فرمایند

 .و منشاء امر الهی است دی است و مبداءن است. طلوع انوار صبح ه  امروز روز بسیار مبارکی است متبرک و متیم   
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 مناجات شروع-1

بحان  و َانِزل َعَلیَّ َنَفحاِتَک فی رهان  یا س  لوَبنا ِبانجذاِب نوِرَک یا ب  َک و رضاَک و اجِذب ق  بِّ ٓاناِء   "َهب لی یا الهی َکماَل ح 
". ان  هاِر ِبجودَک یا من  یِل و َاطراِف النَّ  اللَّ
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 قسمتی از لوح مبارک ناقوس-2

وْ  ْو َيا ه  َك َأْنَت اْله  ْو َوِإنَّ  ِبْسِمَك اْله 

وِس ِبَما َظَهَر َيْوم  اهللِ اق  ِة اْضِرْب َعَلى النَّ َحِديَّ ْو َيا َمْن  َيا َراِهَب اْْلَ ْبَحاَنك َيا ه  ِنيٍر، س  دٍس م   َواْسَتَوى َجَمال  اْلِعزِّ َعَلى َعْرِش ق 

اْلَعِزيِز اْلكِريِم  وِر ِباْسِم اهللِ  اق  ْكِم اْضِرْب َعَلى النَّ ْوَد اْلح  ْوَيا ه  َأَحٌد ِإالَّ ه  ْو َيا َمْن َليَس  َو ه  َعلَ ه  ْدِس  اْسَتَقرَّ َهْيَكل  اْلق  ِبَما  ى  

ْوَيا َطْلَعَة اْلَبَقآِء اْض  ْو َيا َمْن َليَس َأَحٌد ِإالَّ ه  َو ه  ْو َيا َمْن ه  ْبَحاَنَك َيا ه  ْرِسيِّ ِعزٍّ َمِنيٍع، س  ْدٍس ك  وِح َعَلى َرَباِب ق  ِرْب ِبَأَناِمِل الرُّ

ْبَحاَنك   ِة ِفي ِرَداِء َحِريٍر َلِميٍع، س  ِويَّ ْخ  َبِديٍع ِبَما َظَهَر َجَمال  اْله  وِر اْنف  ْوَيا َمَلَك النُّ ْو َيا َمْن َليَس َأَحٌد ِإالَّ ه  َو ه  ْو َيا َمْن ه  َيا ه 

وْ  َو ه  ْو َيا َمْن ه  ْبَحاَنَك َيا ه  وِر ِبَما َرِكَب َحْرف  اْلَهآِء ِبَحْرِف ِعزٍّ َقِديٍم، س  ه  وِر ِفي َهَذا الظُّ وْ ِفي الصُّ       َيا َمْن َليَس َأَحٌد ِإالَّ ه 
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 مضمون لوح مبارک به فارسی

پاک و  ).ای پارسای احدیت بر ناقوس بزن زیرا یوم خداوند ظاهر شد و جمال عز  بر عرش پاک و روشن مستوی شد
از آن  تنها  کبریایی مطلق  مقدسی تو ای خداوند، ای کسیکه در مقام غیب منیع خود مستور بوده ای مقام غیب و 

ای هود حکم به اسم خداوند عزیز کریم ناقور بزن زیرا هیکل    (توست و هیچ شریک و مثیلی برای تو نبوده و نیست.
خداوند، ای کسیکه در مقام غیب منیع خود مستور بوده ای    پاک بر تخت عزت بلند قرار گرفت. )پاک و مقدسی تو ای

با  بقا  طلعت  ای  نیست(.  و  نبوده  تو  برای  مثیلی  و  شریک  هیچ  و  توست  آن  از  تنها  مطلق  کبریایی  و  غیب  مقام 
تابان ظاهر شد. )پاک و مقدسی تو ای   لباس حریر  ت در  زیرا جمال هوی  بنواز  رباب قدس بدیع  بر  سرانگشتان روح 

بودهخداوند منیع خود مستور  غیب  مقام  در  ای کسیکه  و هیچ ،  توست  آن  از  تنها  کبریایی مطلق  و  غیب  مقام  ای 
ز قدیم حرف عِ   شریک و مثیلی برای تو نبوده و نیست(. ای فرشته نور در این ظهور در صور ِبَدم زیرا حرف هاء بر روی

یب منیع خود مستور بوده ای مقام غیب و کبریایی قرار گرفت. )پاک و مقدسی تو ای خداوند , ای کسیکه در مقام غ 
 .مطلق تنها از آن توست و هیچ شریک و مثیلی برای تو نبوده و نیست(. 

 



 بیانات مبارک حضرت رب اعلی-3

ذكر خدا مشغولند ولى شمس حقيقت قريب  ه  در ظهور نقطه بيان مشاهده كن عبادى هستند كه هر شب تا صبح ب 
اد ارتفاع گشته در سماء ظهه  ب خود حركت ننموده واگر آيات بديعه بر آن خوانده شود ميگويد    ۀور وهنوز آنها از سر سج 

ى در تو نموده چرا محتجبى اگر    .مرا از ذكر خدا باز مدار اى محتجب تو ذكر خدا را ميكنى واز كسى كه اين ذكر را تجل 
بدانكه اگر ذكر كنى من يظهره اهلل را  ؟    ا ميكردىقبل نازل نفرموده بود فاذكروا اهلل كجا تو ميدانستى كه ذكر كنى وكج 

آنوقت ذكر كردٔه خدا را وهمچنين اگر آيات بيان را بشنوى وتصديق كنى آنوقت آيات خدا ترا نفع ميدهد واال  چه ثمر  
ل عمر تا آخر عمر يك سجده كن وهمه را بذكر اهلل بگذران ولى مؤمن مباش ب  .در حق  تو  ين  مظهر آن ظهور ببه  از او 

نفع مى بخشد ترا ولى اگر شناسى او را وعارف شوى بحق  او وبگويد قبول كردم كل  عمر تو را در ذكر خود هر آينه ذاكر  
منتهاى ذكر زيرا كه تو عمل ميكنى از براى آنكه خدا قبول كند وقبولى خداوند ظاهر نميگردد اال  بقبولى ه  بودۀ او را ب
خدا قبول فرموده واال  در هواى نفس اون عامل مانده وِالى   ،ل خدا )َص( قبول نمودمثاًل اگر امرى را رسو  . ظاهر بظهور

سوى  ه  خدا قبول فرموده زيرا كه سبيلى از براى امكان ب  ،بيان قبول نمود  ۀاهلل راجع نگشته وهمچنين اگر عملى را نقط
 . دد الى مظهر ظهور شودذات ازل نيست اال  آنكه آنچه نازل ميشود از مظهر ظهور شود وآنچه صاعد ميگر 
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

اج پر ابتهاج، ..... روز پنجم جمادی اْلولی یوم بعثت حضرت اعلی بود در حوالی بقع س روحی  مَ   ۀمبارک   ۀای به  رقد مقد 
را  ربَ لت   سراپرده  الفدا  و  ته  مهاجرین  از  الهی  ای  احب  جمیع  و  گشت  آراسته  سرور  بزم  ریحان  و  روح  کمال  در  و  زدند 

ناِض  با وجوه  و  کل  حاضر  ب م    ۀر مجاورین و مسافرین  ب ه  ستبشره  ت  و بشارت و مسر  بهجت  و  بعثت ه  ذکر حق   یوم 
ت از صبح  و در  حضرت سراسر بشارت روحی له الفدا مجتمع گشتند و مهمانی موعود آنجناب مجری شد نهایت روحانی 

حامد جمال قدم روحی تا دو ساعت از شب گذشته امتداد یافت بعد از تالوت الواح مخصوصه و مناجات و قصائد و مَ 
ائه الفدا و حضرت اعلی بنفسی له الفدا و صحبت و نصائح مدود شد و بیاد شما نهار صرف گشت و بعد مائده مَ   ،ْلحب 

ل و ه  آن جمیع یاران در کمال خضوع و خشوع رو ب دور آمد و پس از  ه  ح چای بدَ قَ  سه نموده در نهایت تذل  روضه مقد 
ف شدیم زیارت تا قریب یک ساعت بعد از مغرب امتداد یافت و تمام انکسار جمعًا بشرف تَ  س مشر  قبیل آستان مقد 

ره را بم    ۀقعهراجهای ب  ِس  یابه از شما روی و موی راه  طه  ر و م  ه  ب   دست خود روشن نمودم و بالن  عنبر تراب آن درگاه معط 
 ....کردم

  ع ع                                                      

 ۲۲۷ص   ۵مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد                                                                        



 تبریک حضرت عبدالبهاء بمناسبت بعثت حضرت اعلی-5

مانند طلوع  ... باب  زیرا ظهور حضرت  است.  اشراق  مبدأ  مبارکی است  روز  اعلی است  بعثت حضرت  روز  امروز  باری 
این یوم لهذا  از شمس حقیقت دهد  آفتاب هر صبح نورانی بشارت  یوم    ،صبح صادق بود و ظهور جمال قدم ظهور 

ل اشراق است  .بدایت طلوع است  .مبدأ فیض است  .مبارکی است ی در چنین روزی مبعوث شد و نداء حضرت اعل  .او 
تابعت جمیع طوائف ایران مقابلی کرد. جمعی در ایران م  ه  ظهور جمال مبارک داد و به  ملکوت ابهی نمود و بشارت به  ب

ت و ثبات آشکار نمودند ات شدیده افتادند و در مقام امتحان و افتتان نهایت قو   .نمودند و در بالیا و مشق 
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 ؟ پذیرفت چه سرنوشتی درانتظارش بودنمیپیام حق را اگر  مالحسینجناب  -6

تبریکمی  را  تاریخی  شب  آن  اعلی  رب  حضرت  بعثت  سالگرد  عالم  سراسر  اعلی  حضرت  امر  اظهار  و  شب  گوییم 
حسین در آن شب چه گذشت؟ه راستی آیا هرگز فکر کردهب  گذریم.می    ایم بر جناب مال 

 .رویدادی بس خطیر، بس خطرناک، بسیار جانکاه، بسیار مهیمن، بسیار عظیم بود

این که در میان مسلمین رایج است که میگویند:پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، واقعًا همین است.  
 ؟پذیرفت چه سرنوشتی درانتظارش بودالباب اگر نمیباب جناب 

 این سؤالی است که از حضرت عبدالبهاء شده است. 

  حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

ل مَ سؤال نموده حال چگونه میگشت و این   ،ن روحی له الفداء اگر محروم میشد در ظهور جمال مبارکن آمَ اید که او 
عوت و محامد و اوصاف و کماالت از خصائص شمس حقیقت است و چون  میع ن  بدانکه ج ؟که راجع بوده اوصاف ب 

قتبس از آن شمس حقیقت است و هر حقیقتی از و این کماالت در حقائق سائره م   ،اوه ضیاء صادر از او و راجع ب 
ل من آمن روحی له الفداء به حقائق ب مه تابان   ۀنزلمه حسب استعداد و لیاقت خویش از آن انوار اقتباس مینماید او 

 نجوم. و البهاء علیک   ۀمنزله جلیله در آن کور ب ۀ هتدیبود که اقتباس انوار از آن شمس حقیقت نمود و سائر نفوس م  

 ع ع
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 از زبان خدیجه بیگم همسر حضرت اعلی-7

را بسیار  . .. رفتار  او  با من  کنم  را توصیف  ان  احترامی که هرگز نمی توانم  با عشقی بی نظیر و  او  دوست داشتم و 
او   و  میبردم  نزدش  را  تجارتی  دستک  و  دفتر  که  .شامگاهان  بود  ظاهر  احترام  و  عشق  این  او  حرکت  هر  از  میکرد 

هیچ حساب و کتابی شبیه نبود و  مشغول نوشتن می شد ، چنان اهنگ روحنوازی هنگام تحریر زمزمه می کرد که به  
م می گفت ; این حساب خالیق است .. . .یک روز عصر زودتر از  وقتی با تعجب می پرسیدم چه می نویسید ؟ با تبس  

مد عجیب بود . ولی وقتی گفت کار بسیار مهمی دارد ، قانع شدم . شام در اطاق صرف شد و زودتر آهمیشه به منزل  
هسته از جا برخاست و بیرون آاعتی بعد وقتی همه جا را سکوت و تاریکی در بر گرفته بود ،  از معمول خوابیدیم . . .س

رفت . بیدار بودم ولی چیزی نگفتم . لحظات به کندی می گذشت . و او باز نگشت . نگران شدم . از اطاق بیرون رفتم  
منزل هم مثل همیشه قفل   است . ولی درِ   و به همه جای منزل سر زدم . او را نیافتم . گمان کردم از منزل خارج شده

ن آن را نورانی یا فتم . هرگز ندیده بودم  آنجا نگریستم  آبود تنها جایی که جستجو نکرده بودم باال خانه بود وقتی به  
ن قسمت از خانه برود . . .وقتی برای صرف صبحانه به اطاق مادر رفتم او را دیدم . نشسته بود و در  آوقت شب به  

ارامش چای می نوشید . ان شکوه و جالل شب گذشته در نظرم ظاهر شد . رنگم پرید و لرزه بر اندامم افتاد .  نهایت  
مادر که برای کاری از اطاق خارج می شد متوجه حال اشفتهء من نشد . او به من نگریست . از نگاهش محبت بی 

تا نیمه نوشیده بود به من داد . با نوشیدن ان توان   کران الهی ساطع بود . مرا در کنار خود جای داد و چای خود را که 
رفته ام باز گشت. ارام و مهربان پرسید ; شما را چه می شود ؟ گفتم شما بسیار عوض شده اید . دیگر ان کودکی که  

دو    همسایه و همبازی من بود نیستید . حتی با ان اقا سید علی محمد که با من ازدواج کرد بسیار متفاوتید . بعد از
سال زندگی زیر یک سقف ، فرد دیگری را مقابل خود می بینم . شما به کلی تغییر کرده اید . . . این مرا نگران می کند 

  آن. . به من نگاه کرد . نگاهی که هرگز فراموش نمی کنم . بعد لبخندی زد و گفت ; ابدا مایل نبودم که شما مرا در  
مظهر ظهور   آنق گرفته تا هرگز ذره ای تردید نکنید . به یقین بدان که من  حالت ببینید ولی ارادهء الهی چنین تعل

 ... خداوند هستم که عالمیان هزار سال است در انتظار او هستند 
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 شعر -8

  یاد آور شبی که باب الباب

 بود اندر حضور حضرت باب

  کرد او یک سوال از آن حضرت

  گشت صادر ز حق هزار جواب

  یاد آور شبی که نغمه حق

  برد رونق ز صوت و چنگ و رباب

  یاد آور شبی که بشروئی

  تا سحر دیده اش نرفت به خوب

 یاد آور شبی که آیاتش

  شد به او نشئه بخش ، همچو شراب
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در بعد از ظهر آن روز گرم بیست و دوم ماه مه، مالحسین، بعد از سفری، از ساحل دریا تا آن مدینه)شیراز( سخت  
م   او  ا ذهن  ام  برایش به  خسته بود.  که وصول به هدف،  آرامشی بود  روح او مشتاق آسایش و  ارمغان می ترصد و 

نهایت   در  گیرا مواجه شد. مرد جوان  و  با جوانی جذاب  بود،  زدن  قدم  تفکر در حال  غرق دریای  که  آورد. همچنان 
  .محبت به او سالم کرد و ورودش را خوش آمد گفت، او را دعوت کرد تا در خانه اش مهمان شود 

ر را کوبید. طولی نکشید که غالمی حبشی در مالحسین چنین شرح می دهد: در مقابل در خانه ای ایستادیم، جوان د
سالم آمنین." ابدا به  ها بِ لو  دخ  را گشود. جوان از آستانه در که رد شد با دست به من اشاره کرد که وارد شوم و فرمود "ا  

فکرش خطور نمی کرد که میزبان جوانش همان صاحب الزمان باشد که او در طلبش ساعی و جاهد بود. او چنین نقل  
النهایه اش  قرار گرفته بودم، برخاستم تا ازحضورش مرخص    ۀکند: در حالی که سخت تحت تاثیر محبت بی شِائبمی  

ت داده گفتم وقت نماز مغرب نزدیک است. با همراهانم وعده کرده ام که هنگام مغرب در مسجد  آشوم به خود جر 
نا ساعت مراجعت خود را به مشیت و رضایت الهی ایلخانی به آنها بپیوندم . با نهایت لطف و به آرامی فرمود مطمئ

لف وعده بیمناک نباشید. آنها  مشروط نمودید از قرار معلوم مشیت خدا بر امر دیگری تعلق گرفته است. بنابراین از خ  
م   مرجع  رشتی  کاظم  از جناب سید  بعد  پرسید  از مالحسین  میزبان  بعد  پرداختند.  نماز  ادای  به  یکدیگر  طاع شما  با 

موعود را به شما گفته است؟ مالحسین پاسخ داد: مرحوم سید کاظم    ۀ؟  آیا استاد شما جزئیات عالئم مشخصکیست
به شاگردانش دستور داده که بعد از وفات ایشان هر یک از شاگردان باید ترک وطن گوید و در اطراف به جستجوی  

ت و رسالت . حضرت موعود از خاندان نبو  مان پردازد و برای حضرت اوصافی مخصوص معین فرموده استز  صاحب ال  
رب  است. سن مبارکش وقتیکه ظاهر می شود کمتر از بیست و متجاوز از سی سال نیست. دارای علم الهی است از ش  

ا است. آنگاه سکوت حکمفرما شد. میزبان سکوت را با لحن پر  د   ه و مبر  خان برکنار و از عیوب و نواقص جسمانی منز 
را  نین خود شکست  َط  مالحسین  است. سراپای  و ظاهر  در من مشهود  عالمات  این  تمام   . کنید  فرمود: مالحظه  و 

ا  ام  کند.  مقاومت  نظیری  بی  و  العاده  خارق  عای  اد  چنان  برابر  در  کرد  سعی  فراگرفت.  دهشت  و  حیرت  ای  لحظه 
سی واال و فوق العاده  از تقد  حقیقت در مقابل روی او قرار داشت. مالحسین عرض کرد:"نفسی که در انتظار او هستیم  

قو   از  فرماید  اظهار  که  امری  و  علم  برخوردار  وسعت  به  مرحوم  سید  بارها  است.  مند  بهره  العاده  خارق  قدرتی  و  ت 
حضرت موعود اشاره می فرمود. غالبا می گفت علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره نسبت به دریاست که از  

 . طرف خدا به حضرتش عنایت شده

ام رساله ای در خصوص برخی از عقاید و تعلیمات غامضی که شیخ احمد و سید کاظم اظهار  مالحسین در گذشته ای 
داشته بودند ، نوشته بود. آن را به میزبان تقدیم کرد. میزبان بعد از نگاهی سریع به سراسر آن رساله، نه تنها معضالت  

ن سوره ای موسوم به سوره یوسف  آب بیش از آن بیان نمود. در قر آن را توضیح داد، بلکه حقایق و اسراری به مرات
وجود دارد. این سوره بسیار آمیخته به رموز و تمثیالت است. سید کاظم قبال در جواب مالحسین که از وی خواست  

 نی بنویسد گفته بود:  آتفسیری بر این سوره قر 

بعد از من می آید، بدون آنکه از او خواسته شود، این  فی الحقیقه این امر از عهده من خارج است. نفس عظیمی که  "
  .تفسیر را برای تو نازل خواهد کرد 



یوسف است." پس قلم برداشته و با سرعت خارج از   ۀ" اینک وقت نزول تفسیر سور  :میزبان مالحسین به او فرمود
ر، سورة الملک را که اولین سوره آن تفسیر مبارک است، نازل فرمود. حَ  صوت مبارک که در حین نزول آیات   الوتتصو 

خاتمه  ترنُّ  الملک  تا سورة  نفرمودند  درنگ  ابدًا  افزود. حضرتش  می  اش  مبارکه  کلمات  تأثیر  قوت  بر  فرمودند  می  م 
اجازه خواست مرخص   و  برخاست  از جا  لذا  بپیوندد.  به همراهانش  باید  که  بود  قرار  و بی  نگران  یافت. مالحسین 

م لطیفی فرمود:" بنشینید اگر حاال از اینجا بیرون بروید هر که شما را ببیند خواهد گفت که  سُّ شود. میزبان محترم با تب 
  ".این جوان دیوانه شده است. به طوری که مالحسین می گوید:" آنوقت دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود

  . در آن وقت ظهور جدیدی تولد یافت

 نوشته جناب بالیوزی  8-3برگرفته از کتاب باب ص                                                            
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سال از عمر مبارک گذشته بود که قيام بر امر فرمودند .    حضرت اعلی روحی له الفدا در سن  جوانی يعنی بيست و پنج
م است    و در ميان تحصيل نفرمودند و نزد کسی اکتساب    که ابدًا حضرت در هيچ مدرسه ای طائفه شيعيان عمومًا مسل 

ظاهر شدند و با آنکه   شيراز گواهی ميدهند . با وجود اين بمنتهای فضل بغتًة در ميان خلق  علوم نکردند و جميع اهل
ر نتوا. تاجر بودند جميع علمای ايرانرا عاجز فرمودند ب   ن زيرا ايرانيانبنفس فريد بر امری قيام فرمودند که تصو  بتعص 

تی قيام نمود که    زلزله بر ارکان شرايع و آداب و احوال و اخالق و رسوم ايران   دينی مشهور آفاقند اين ذات محترم بقو 
ت و   انداخت و تمهيد شريعت و دين و آئين نمود . با وجود اينکه ارکان  ت و رؤساء دين کل  بر محوي  دولت و عموم مل 

ت و    منفردًا قيام فرمود و ايرانرا بحرکت آورد . چه بسيار از علما و  نمود  اعدام او قيام رؤسا و اهالی که در کمال مسر 
ت و علمای دين و رؤسای  شادمانی جان در راهش دادند عظيم خواستند    و بميدان شهادت شتافتند . و حکومت و مل 

قمرش عاقبت  نتوانستند  نمايند  خاموش  را  سراجش  با  که  نجمش  و  شد  و  طالع  شد  متين  اساسش  و  گشت  زغ 
تأثير   ايرانيان  افکار واخالق و اطوار و احوال  ه پرورش داد و در  الهي  بتربيت  را  . جم  غفيری  مطلعش نورمبين گشت 

ظهور چنين آثار    عجيب نمود و جميع تابعين رابظهور شمس بهاء بشارت داد و آنانرا مستعد  ايمان و ايقان کرد . و
عظيمه و مشروعات  از    عجيبه  فالح  و  نجاح  مات  مقد  تمهيد  و  ی  ترق  اساس  و وضع  ه  افکارعمومي  و  عقول  در  تأثير  و 

ی بوده شخص منصف ابداً  جوانی ی کل  ف در تصديق نمينمايد  تاجر اعظم دليلست که اين شخص مرب    توق 

 19مفاوضات ص                                   
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فی فرمودند و آنرا به بهترين و زيباترين و شاعرانه ترين   حضرت شوقی افندی دين الهی را مانند موجودی زنده معر 
ی طبيعی آن توصيف فرموده اند چنانچه خطاب به مؤتمر بين المللی   در شيکاغو فرمودند که    1953عبارات در حين ترق 

اديان الهی مراحل مختلفهء شجری است که در عصر آدم در روی زمين غرس شد ،و بعد اغصان و افنان و اوراق خود را  
ه باعلی ثمر وجود ظهور حضرت اعلی  بجميع جهان منتشر نمود تا بزمان حضرت باب رسيد که اين شجره قديمهء الهي 

ن گرديد ولکن اين ثمر در آ هن وجودش اخذ  مزي  ت شش سال آنقدر کوبيده و فشرده شد تا د  سيای محن و باليا بمد 
لين اشراق خود را در بغداد نمود و در   گرديد و اين زيت در قلب منير جمال اقدس ابهی بشعلهء سينا روشن گرديد و او 

استراليا گسترده شد و انوارش در  ادرنه باعلی سمو  ارتفاع واصل گرديد و اشعه ساطعه اش بر سواحل اروپا و امريکا و  
ر   ً تا هزار سال آفاق قلوب جهانيان را روشن و منو  ر است که اقال  ياتش مقد  تکوين امر الهی تمام جهان را گرفت و تجل 

 ...بدارد
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دیانت از نظر حضرت باب، از نظر حضرت بهاءاهلل صرفا انعکاس اراده خدا نیست که یک چیز مطلق باشد و یک چیزی 
باشد غیر تاریخی، غیر زمانمند که ایستا باشد و برای همیشه همان باشد که هست و بگوییم اراده خدا تغییر ناپذیر 

قبل علی رغم اینکه خودشان آمدند و دین قبلی را نسخ کردند و خودشان شدند است.برای همین است که در ادیان  
یک دیانت جدید، همه این توهم را پیدا کردند که دیانتشان آخرین دین است. چرا؟ برای اینکه فرض کردند دیانت  

اراده خدا این است، اراده خدا مطلق است و خارج از تاریخ است. بنابرای ن تغییر پذیر نیست.  یعنی اراده خدا. اگر 
البته انسان و جامعه اصوال خصوصیتشان تغییر و تحول است زیرا هر چیزی که مرده هست تاریخ تحول ندارد اما هر  
اعلی   حضرت  آثار  در  اینقدر  زنده  یعنی  حی  لغت  که  است  علت  همین  شود.به  می  متحول  زنده هست  که  چیزی 

ت به خصوص انسان و حیطه روح، دیانت و کلمة اهلل اینها زنده  اهمیت دارد. از نظر حضرت اعلی همه چیز زنده هس 
مومن اول خودشان را به عنوان مظهری از اسم خداوند نامگذاری می کنند. حی اسم خداوند    18هستند برای همین  

  18هست. در قرآن آمده "هو الحی القیوم" خداوند حی قیوم هست. حضرت اعلی فرمودند قیوم من هستم و حی  
ستند که مومن می شوند و نوزده نفر اول } حروف حی + حضرت باب = واحد اول { که می شود واحد اول  نفری ه

 .این می شود تحقق و انعکاس این توصیف خداوند در قرآن

از نظر حضرت اعلی کلمة اهلل و همه چیز منجمله انسان حی هست زنده هست تحول می نماید تغییر می کند تکامل 
ل باقی نمی ماند.این است که اگر دیانت را صرفا اراده خداوند دانستیم و فکر کردیم آن مطلق  می یابد به یک شک

است و تغییر ناپذیر است نتیجه اش این است که دین می شود بزرگترین عامل کشتار خالقیت و انسانیت. یعنی می  
رگترین مانع برای تکامل و پیشرفت شود عامل مرگ. دین می شود تنها عاملی که مرگ را برای همه چیز می آورد. بز 



می شود. مانعی می شود برای ظهور روح. عامل کشتار روح می شود و ما را به حد جسم و شیئ تقلیل می دهد و  
 .ماده می شود وظیفه و عملکرد دین

عت  البته وظیفه و عملکرد دین این نیست درست عکس آن است. وظیفه و عملکرد دین این است که ما از رتبه طبی
حیوانی و شیئی خارج کند و به طرف ظهور روح ببرد. اما روح حقیقتی است که خودش را می سازد خودش را تعریف  
می کند خالق است دگرگون می شود و دگرگون می سازد و به همین علت متفاوت می شود و تغییر می کند. چون در  

طلق و غیر تاریخی و خارج از زمان و تحول می دانستند  سابق دین را انعکاس اراده خدا می دانستند و این اراده را م
به   منحصر  داشتند  را  اعتقاد  این  هم  شان  همه  است.  دین  آخرین  دیانتشان  که  آمد  وجود  به  برایشان  توهم  این 
مسلمانان نیست. مسلمانان صد مرتبه بیشتر باید اعتقاد به آخرین دین بودن مسیحیان و یهودیان را رد می کردند  

باز خودشان آن حرف را در مورد خودشان تکرار کردند. حضرت اعلی در این مورد چی می فرمایند؟ مطلب    ولی بعد
ایشان یک تعبیر جدید از همه چیز منجمله دین است. دیانت االن تعریف می شود به عنوان حاصل تعامل و تفاعل  

تکامل و تحول انسان و جامعه. مکالمه ای   الوهیت و عبودیت یعنی رابطه ایست بین اراده خداوند و استعداد و درجه
است بین خداوند و انسان و به همین علت دیانت تعیین می شود، شکل بخصوصی پیدا می کند، بر اساس دو عامل  
در   که منعکس می شود  اراده خدا  یعنی  عبودیت.  الوهیت هست و  که جنبه  این دو جنبه  دارد و جمع  و دو جنبه 

ر و استعداد و آمادگی خلق که در اینجا می شود مال حسین بشرویه ای } اولین مومن حضرت باب و پذیرش و اختیا
به حضرت باب { لحظه ای که مال حسین بشرویه ای هم آماده می شود و این اراده الهی و عبودیت که سمبلش اینجا  

الوهی این  جمع  شوند،  می  جمع  هم  با  اینها    } روحانی  زوجیت   { است.  ای  بشرویه  یک مالحسین  عبودیت،  و  ت 
هستی نوینی را به وجود می آورد که این دیانت بابی است، که این مدنیت بدیعی است. این است که آن روز و آن 
لحظه می شود لحظه ای که قیامت بر پا می شود لحظه ای که دیانت جدید به وجود می آید نقطه عطف تاریخ این 

  .است. اتفاق مهم و اساسی این است

 (برگرفته از سخنرانی دکتر نادر سعیدی   )کانال سفینه عرفان                                                 
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باب در یکی از نوشته های خود حجم نوشته هایش را مشتمل بر پانصد هزار آیه برآورد کرده است. ولی او این مطلب  
فارسی از جمله در باب یازده از واحد ششم بیان کرده است و بدین ترتیب این مقدار نه حجم نوشته    را در کتاب بیان

های او بلکه حجم نوشته هایش در نیمه دوران رسالتش بوده است و بنابراین حجم نوشته هایش نزدیک دو برابر  
هریق نوشته شده اند. اصواًل از این نظر  این مقدار است چرا که اکثر نوشته های بسیار بزرگ باب در دوران ماکو و چ

ادیان بی سابقه است و با آنکه اغلب اوقات را در زندان بسر برده ولی او نه یک کتاب آسمانی بلکه   باب در تاریخ 
کتابخانه ای آسمانی به بار آورده است. اکثر این نوشته ها بزبان عربی است و شاید تنها حدود پنج درصد از نوشته  

زبان فارسی است. اما مهمترین کتابش یعنی بیان فارسی به فارسی نوشته شده است. بعالوه تنها مجموع   های وی به 



نوشته   از مشهورترین  است.  بیشتر  قرآن  و  انجیل  تورات،  اسفار خمسه  از مجموع  باب حجمش  فارسی  نوشته های 
پنج   از  بخشهائی  و  السبعه،  دالئل  عدلیه،  صحیفه  فارسی  بیان  او  فارسی  چه  های  برد.اگر  نام  توان  می  را  شأن 

پژوهشهای بسیاری در باره نوشته های باب شده است اما این پژوهش ها یا بیشتر فهرست بندی آثار باب است و یا 
تحقیقی در خصوص یکی از نوشته های پیامبر بابی است. یکی از اولین کوششها برای بررسی جامع نوشته های باب  

ارنده است. آثار باب را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود که این تقسیم بندی تا  کتاب "باب الفؤاد" نوشته نگ
آیات   یا  و  ها  تفسیر سوره  به  بیشتر معطوف  باب  آثار  از  مرحله  است.اولین  بوده  نیز  آثار  آن  زمانی  ترتیب  حدودی 

دعوی خود را آشکار نمود و    قرآنی است. مشهور ترین این آثار تفسیر سوره یوسف است که از طریق آن باب اول بار
بوده است.   امرش  اظهار  از  او پس  نوشته  اولین  بلکه  باب نیست  نوشته  اولین  اثر  این  اما  گردید.  بابی متولد  آئین 
بعنوان مثال قبل از آن باب نوشتن تفسیری بر سوره بقره را آغاز کرد. اما این تفسیر از دو بخش تشکیل می شود که  

به پایان رسیده است در حالیکه بخش دوم همگی پس از   1260شروع و در انتهای سال    1260بخش اول از آغاز سال  
اظهار امر بوده است. دسته دوم بیشتر آثار فلسفی است که در آن به بحثهای مابعدالطبیعه و الهیات تأکید می گردد.  

فسیر هاء، فی الغناء، شرح دعاء غیبت،  از مهمترین این آثار صحیفه عدلیه، توقیع میرزا سعید )جواب سؤالهای ثالثه(، ت
و اثبات نبوت خاصه است.برخی از تفاسیر باب نیز مانند تفسیر کوثر و والعصر که در این مرحله نوشته شده اند به این  
نوع مباحث تأکید می کنند. آثار دو مرحله اول بیشتر در سه سال اول رسالت باب نوشته شده اند. مرحله سوم آثار  

تشریع است که در آن تعالیم اجتماعی و احکام بابی بعنوان یک دیانت نوین مورد برسی قرار می گیرد.    باب مرحله
پس آثار باب در سه مرحله به ظهور آمده است: اول تنزیل به عنوان تفسیر، دوم تنزیل بعنوان تحلیل فلسفه و الهیات، 

 .و سوم تنزیل بعنوان تشریع

 

 

 

 

  

 

 


