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  صفحة خالية
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  طّ المبسالقاموس

  ٕلاليقان المستطاب

  

مات والمصطلحات الواردة في كتاب ولة متواضعة لشرح معاني بعض الكلمحا

ٕااليقان المستطاب لالخذ بيد الطالب الى معرفة جزئية تتسع مع محاوالت ادراك  ٕ ٔ ٕ

ٔعاني االلهية، وتبقى القاعدة االس المودعة في بحور المئٓالالل اسية لفهمها صفاء القلب ٕ

والذين جاهدوا "رة ومضاء العزيمة في تحري الحقيقة والجهاد في سبيلها ّوحدة البصي

ٕباالضافة الى سعة االطالع في المسائل الدينية والتاريخ والعلوم " ّفينا لنهدينهم سبلنا ٕ

يقان باللغة الفارسية وترجمت بتصرف واختصار ٕجمعت مواده من قاموس اال. العامة

ٕاالضافة الى مراجع أخرى مذكورة في متن ّ عن الشرح المفصل والتشعيب باًبعيد ٕ

ٕالكتاب، وقد وضعت بعض الكلمات الواردة في االيقان مع أل التعريف، مجردة منها 

وهناك ملحق في نهايته بآيات القرآن الكريم التي استشهد بها . في موضعها في القاموس

   حضرة بهاءا مع ذكر
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ٔصفحة كتاب االيقان الواردة فيها وملحق باالحا ٔديث النبوية والقدسية وأحاديث االئمة ٕ

ٔاالطهار باالسلوب نفسه ٔ.  

  

بين أمواج أضع ثمرة هذا المجهود المتواضع أمام الباحثين عن الحقائق 

ّالمعارف االلهية حتى تهب على النفوس نسائم الفضل وتنبت في القلوب سنبالت  ٕ

  .ٔ العون والهداية من رب االربابًالالمعرفة آم

  معد القاموس 

  ب أردكانيمني
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َمقدمة  َ ُ  

  

ًيجد الباحث في أسرار كتاب االيقان درر ّ وجواهر الهية تشد القارإ ٕ الى معانيها ئٕ

ّالسامية في معين ال ينضب من المعرفة الالهوتية، ولما كان الربط والتحليل أساس 

ٔوصول المدرك المنصف الى ينابيع الحقيقة حتى ينهل من تلك االسرار الربانية التي  ٕ

ّيقها وفض ختمها حضرة بهاءا في هذا المعراج الذي يرتقيه المؤمن في طريقه فك رح

ًنحو االيقان، فقد بذل الحبيب منيب أردكاني مجهود ٕ في اعداد هذا القاموس اً مخلصإ

ٕالمبسط لمعاني بعض الكلمات والمصطلحات التي وردت في هذا السفر االلهي 

ٕ بما جاء في قاموس االيقان باللغة اًستنيرٕ االيجاز والشمول ماًالجامع المانع مراعي

 هٓوبعض المراجع في االثار البهائية وغيرها ساعدوري إالفارسية للمرحوم جناب اشراق خ

وا نسأل أن يزيل عن البصائر  .في ذلك لجنة متخصصة قامت بالمراجعة والتنقيح

 ٔغشاوة الظنون واالوهام لتطبع في القلوب صور 
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  .لى معانيها فهذا هو الجهاد بعينه وذلك هو الفوز العظيمٕالحقائق االلهية بأج

  

  ٔ االردن/اللجنة المركزية للدراسات التعمقية 
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  )أ(ٔحرف االلف 

  

  ّأئمة الهدى

  

ٔهم االئمة االثنا عشر كما وردت أسماؤهم في كتاب مطالع االنوار ٕٔ:  

  

   م٦٦١ / ه٤٠قتله ابن ملجم سنة   ٕاالمام علي بن أبي طالب   .١

سمه معاوية بن أبي سفيان سنة   م الحسن بن عليٕاالما   .٢    م٦٧٠ / ه٥٠َ

  م٦٨٠ أكتوبر ١٠/ه٦١قتل في كربالء سنة   ٕاالمام الحسين بن علي   .٣

 وســــمه الوليــــد بــــن عبــــد –ويــــسمى زيــــن العابــــدين   ٕاالمام علي بن الحسين   .٤ َ

  الملك

سمه ابراهيم بن الوليد   بن باقرٕاالمام محمد   .٥ َ  

وسم بأمر المنصور العباسي  م جعفر الصادقٕاالما   .٦ ُ  
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سم بأمر هارون الرشيد سنة   ٕاالمام موسى الكاظم   .٧   ه١٨٣ُ

ســم فــي طــوس بــأمر الخليفــة المــأمون ســنة   ٕاالمام علي بن موسى الرضا   .٨  ه٢٠٣ُ

ْودفن في مشهد التي سميت بذلك من أجله َ  ُ  

ٕاالمام محمد تقي بن االمام الرضا   .٩ ســـــم  ٕ  بمعرفـــــة الخليفـــــة المعتـــــصم فـــــي بغـــــداد ســـــنة ُ

  ه٢٢٠

ٕاالمام علي تقي بن االمام تقي  .١٠ سم في سامراء سنة   ٕ   ه٢٥٤ُ

ٕاالمام الحسن العسكري بن االمـام علـي   .١١ ٕ

  تقي

سم سنة    ه٢٦٠ُ

ٕاالمـــــــــام محمــــــــــد بــــــــــن االمــــــــــام الحــــــــــسن   .١٢ ٕ

  العسكري

 ه لـم يمـت وأنـهٔآخر االئمة الذي يعتقـد الـشيعة بأنـ

ٔ ســرداب تحــت االرض وســيعود ويظهــر اختفــى فــي

 بظهــوره ويقلــب أفكــار الكفــار اًقبلــه المــسيح مبــشر

 .ٔويؤسس العدل ويبدأ الحكم الذهبي لاللف سنة

  

 ) تاريخ النبيل–ٔ مطالع االنوار بمن كتا(
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  ّابن صوريا

  

ٕوسكن في فدك احدى قرى خيبر، ) ( للرسول اًأحد علماء اليهود، كان معاصر ْ َ َ

ً وحكماًأن يكون شاهد) (رسول وقد طلب منه ال َ  حكم ٕ في موضوع اثبات تحريفاَ

 الزاني ّالتوراة بينه وبين علماء اليهود الذين أنكروا تحريف حكم التوراة بخصوص حد

ْالمحصن والزانية المحصنة بالرجم واستبداله بالجلد َ ُ ُ.  

  )٢٣-٢٢ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  اثنين من السنين

  

ة وجاء شرحها في ّليمانيّفيافي الس في اًة بهاءا هائمقضاها حضرّالمدة التي 

ًعده ا فيها نهائيأالتي ٕكتاب االيقان بإيجاز مجازي رائع وفي تلك الفترة   اً تمهيداّ

ٕالعالن االمر وبأنه هو موعود االمم الى أن صدر حكم الرجوع الى بغداد من ا العلي  ٕ ٔ ّٔ ٕ

ٓاالحد فكان مصداق االية الكريم ) مرتاستقم كما ا(ٓواالية الكريمة ) ما تؤمرصدع با(ة ٔ

  وكما تفضل حضرته في لوح
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هذه ورقة حركتها أرياح مشيئة ربك العزيز الحميد هل لها ... " ناصر الدين شاه 

لقد جاء أمره المبرم ... ٔاستقرار عند هبوب أرياح عاصفات ال ومالك االسماء والصفات 

  ...."ٔوأمرني بالنداء بين االرض والسماء 

  

ّاالحاديث النبوية ٔ  

  

ٕوهي مقسمة الى حسن وصحيح وضعيف وكل واحد من الحسن والصحيح  ّ

  : على الترتيب التالياً قسم١٣ٕينقسم الى 

  

) ٨(رج  ّمد) ٧(فرد  ) ٦(مغلق  ) ٥(معنعن ) ٤(موضوع  ) ٣(ّمتصل  ) ٢(مسند  ) ١(

  .الثقةزائد ) ١٣( مسلسل) ١٢(  فّحمص) ١١ ( غريب) ١٠(  عزيز) ٩( مشهور 

  

ٕ مقسم الى اًوالحديث الضعيف أيض   : على الترتيب التالياً قسم١٢ّ

  

ِمعضل) ٥(منقطع ) ٤ ( ُمرسل) ٣ ( مقطوع) ٢ ( موقوف) ١( ) ٨( منكر ) ٧(  شاذ) ٦(  ُ

  .موضوع) ١٢( مقلوب ) ١١ ( مضطرب) ١٠(  ّمدلس) ٩ ( ّمعلله

  

  ) تحت كلمة حديث٥٤٣ ص ١ٕللمزيد من التفصيل يرجى مراجعة قاموس االيقان ج(
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  أخت هارون

  

يا أخت هارون ﴿: ٓوردت ضمن االية القرآنية المباركة في سورة مريم قوله تعالى

  .﴾ّبوك امرء سوء وما كانت أمك بغياما كان أ

  

ٕرجعت به الى ووأخت هارون هي مريم العذراء فعندما ولدت حضرة المسيح 

ك غير متزوجة ولم يكن والدك أنحن نعلم ِقومها قالوا لها من أين جئت بهذا الطفل ون

  .ا وال أمك بغياً فاسدًالرج

  

المقصود من أخت هارون فقال بعضهم أنها أخت  وقد اختلف العلماء في

 المسيح ّموسى عليه السالم وهارون وكان اسمها مريم بنت عمران وأنها ليست مريم أم

ويتفضل حضرة ). عمران(ٔالنه لم يكن لها أخ باسم هارون كما أن اسم والدها ليس 

ًعبدالبهاء في لوح المرحوم معاون التجار النراقي قوله االحلى مترجم ية ٓالسألت عن ا: "أ

ًالن حضرة هارون كان مشهور. المباركة الفرقانية يا أخت هارون  بالزهد والورع والتقوى أ

وكذلك حضرة مريم لذا عرفت بين الناس بأخت هارون، أي كانت أخت هارون في 

. ٓكما جاء في االية" بنت عمران"يم بيا روكذلك خوطبت حضرة م. التقديسالتنزيه و

  ومريم ابنة عمران من حيث التقديس والتنزيه أما والد مريم الحقيقي فلم يكن عمران 
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  ."ما جاء في الكتاب المقدسك

  )١٨١٤ ص ٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  آدم

  

ذي خلقه ا أول ما ٕالهيكل االنساني البشري ال: ٔ االول،لهذه الكلمة معنيان

فهو مظهر أمر : أما الثاني. خلق وهو بداية الجنس البشري وال يمكن تحديد زمانه أو بدئه

ٕل بولص في رسالته االولى الى كورا وكما قا صار ...  الخامس عشرصحاحٔنثوس االٔ

ًآدم االنسان االول نفس ٔ ً حية وآدم االخير روحإ ٔ ً محيياّ  بل ًاللكن ليس الروحاني أو) ٤٦ (اُ

ٔاالنسان االول من االرض ترابي) ٤٧(وحاني رالحيواني وبعد ذلك ال ٔ ٕالنسان الثاني ا. ٕ

  ...الرب من السماء

  

وفي لوح نزل من قلم حضرة عبدالبهاء أرواحنا له الفداء لجناب المال عبد 

ًالغني قوله االحلى مترجم ٔان آدم في االكوار االلهية واالدوار المقدسة الرحمانية : "... أ ٕٔ ٕ

ٔو أول من آمن النه البديع االول وبنو آدم هم نفوس دخلوا في ذلك الكور في ظل ه ٔ

  ."نية وهم بمنزلة ساللة ونسل حضرتهتلك الكلمة الرحما

  )١٠٩-١٠٨ ص ٢مائدة آسماني ج(

  

ً في لوح ميرزا اسحق همداني قوله االحلى مترجماًويتفضل أيض ٕان قضية آدم : "أ

  أبو البشر المذكورة في الكتب
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 ٕر، والمقصود من االيجاد هو الخلق الروحاني والوجودّة لها تأويل ويجب أن تفسّماويّسال

ٔالرحماني واال فبقليل من المالحظة حتى االطفال يدركون أن هذا الكون الالمتناهي ٕ... 

  ..." من ذلك بكثيرمليس منذ ستة آالف سنة فقط، بل هو أقد

  )٤١ ص٢مائدة آسماني ج(

  

ٔوفي االثار االمرية م ٔكيف ال يوجد ذكر لالنبياء قبل آدم أبو : أما ما سئل: اًترجمٓ

 على عدم ًالٔالبشر وسالطين تلك االزمنة في كتب التواريخ فإن عدم الذكر ليس دلي

ٔلطول المدة وانقالبات االرض لم يبق له أثر وعدا عن ذلك فلم تكن قبل  اًالوجود ونظر

ٓ موجودة االن بين الناس وكان هناك ٔآدم أبو البشر قواعد التحرير واالساليب التي هي

  .زمان لم توجد فيه أسلوب الكتابة قط بل أساليب أخرى

  

آدم الترابي أصبح بالكلمة : "اًي مترجمصفهانٕوفي لوح للشيخ النجفي اال

ًااللهية عرشي  للحكمة الربانية وحضرة أبو ذر راعي الغنم اً وصياد السمك صار حائزإ

ٔأصبح سيد االمم ّ".  

  )١٤-١٣ص ١ر جثآأسرار اال(

  

ٕأما معنى آدم وحواء وقصتهما في القرآن الكريم فيمكن الرجوع اليها في كتاب 

  . "من مفاوضات عبدالبهاء"
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  رشاد العوامٕا

  

لى أربعة ٕمة للحاجي كريم خان كرماني وينقسم اهو كتاب من المؤلفات المه

  :أقسام

  

 ١ .ٔرفة أتباع االئمة وكبارهم عم. ٤ ٔمعرفة االئمة. ٣ ٔرفة االنبياءعم .٢ معرفة ا

  . وعلمائهم

  

ّويحتوي هذا الكتاب على مواضيع عجيبة وتحقيقات غريبة ويدفع بعقال الناس 

ٔالى الحيرة والذهول وقد طبع الى االن طبعات عديدة، االولى ٓ ٕ ِٕ في بومبي سنة : ُ

ِ عدة سنوات في كرمان في مطبعة السعادة الخاصة ُق، والثانية طبعت قبل .ه١٢٧١ ّ

  .ية كرمان ويقع في أربعة مجلداتبشيخ

  )٦٣-٦٢ ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ّأرض الطف

  

مام الحسين بن علي وأهل بيته في اليوم ٕالاسم من أسماء كربالء حيث استشهد ا

ّعلى مر الزمن سميت كربالء و. بيد جيش الكوفةه ٦١سنة ّالعاشر من محرم الحرام  ّ

  :ٔباالسماء التالية

  

 – الفرات ئ شاط– شط الفرات – هواويس – عمورا –ية  مار– نينوى –قاصرية 

  . طف الفرات– حائر حسين –ّأرض الطف 

  )٦٤ ص١ٕقاموس االيقان ج(
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  أرض يهوذا

  

ّاسم القسم الجنوبي من فلسطين الذي سكنه العائدون من سبي بابل وسميت 

  ...في العهد القديم ببالد يهوذا وفي العهد الجديد قد تطلق على فلسطين 

  

وولد في بالد " ليئة"وهو رابع أبناء يعقوب من " حمد"وذا اسم عبري معناه ويه

ٕوبعد رجوعه الى كنعان انحدر الى مصر مع بنيه الثالثة و... ما بين النهرين ُقد ولد له من ٕ

وقد أصبح فارص أحد أسالف داود ... بنان آخران هما فارص وزارحتامار أرملة ابنه ا

ّاالسباط وخرج من سبطه بوعز ويسى وداود ومنوكان يهوذا أبرز ... والمسيح ِ ِْ داود خرج  ٔ

ٕأما مملكة يهوذا فقد اشتملت على أرض سبط يهوذا وأكثر أرض بنيامين الى ... المسيح

ٕالشمال الشرقي، ودان الى الشمال الغربي، وشمعون الى الجنوب وكانت مساحتها نحو . ٕ

تتح داود أدوم وكانت ميناء ٕ ميل مربع وبعد تأسيس مملكة اسرائيل المتحدة اف٣٥٠٠

 لتجارة سليمان وغيره من الملوك ومما أعان مملكة يهوذا بعد امحط" عميون جابر"

حافظوا على الناموس ٕ لبني اسرائيل الذين  هو أن قصبتها كانت المركز الدينياالنفصال

  ...الموسوي

  )١٠٨٨-١٠٨٥قاموس الكتاب المقدس ص (
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ّاالزلية ٔ  

  

  .الزمانّما ال أول له بحسب 

  

  ٔاالسماء الحسنى

  

ّان  عز وجل تسعة ): "ص(قال رسول ا . ٔو االسماء الحسنى فادعوه بها ّ ٕ

  : من أحصاها دخل الجنةاًمٕاسوتسعين 

   

ٕال اله اال هوالذي  ا هو) ١( ) ٥ (الملك) ٤(حيم ّالر) ٣(حمن  ّالر) ٢  (ٕ

ر ّالمتكب) ١١(ار ّالجب) ١٠(العزيز ) ٩(المهيمن ) ٨(المؤمن ) ٧(السالم ) ٦(وس ّالقد

) ١٨(اب ّالوه) ١٧(ار ّالقه) ١٦(ار ّالغف) ١٥(ر ّالمصو) ١٤(البارئ ) ١٣(الخالق ) ١٢(

) ٢٤(الخافض ) ٢٣(الباسط ) ٢٢(القابض ) ٢١(العليم ) ٢٠(اح ّالفت) ١٩(اق ّالرز

العدل ) ٣٠(الحكم ) ٢٩(البصير ) ٢٨(ميع ّالس) ٢٧ (ّلذُالم) ٢٦ (ّزالمع) ٢٥(لرافع ا

) ٣٧(الشكور ) ٣٦(الغفور ) ٣٥(العظيم ) ٣٤(الحليم ) ٣٣(الخبير ) ٣٢(اللطيف ) ٣١(

) ٤٣(الجليل ) ٤٢(الحسيب ) ٤١(المقيت ) ٤٠(الحفيظ ) ٣٩(الكبير ) ٣٨ (ّالعلي

) ٤٩(الودود ) ٤٨(الحكيم ) ٤٧(ع الواس) ٤٦(المجيب ) ٤٥(قيب ّالر) ٤٤(الكريم 

المتين ) ٥٥(القوي ) ٥٤(الوكيل ) ٥٣ (ّالحق) ٥٢(الشهيد ) ٥١(الباعث ) ٥٠(المجيد 

المحيي ) ٦١(  المعيد) ٦٠(المبدئ ) ٥٩(المحصي ) ٥٨(الحميد ) ٥٧( ّالولي) ٥٦(

  )٦٣(المميت ) ٦٢(
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القادر ) ٦٩(الصمد ) ٦٨(الواحد ) ٦٧(الماجد ) ٦٦(الواجد ) ٦٥(وم ّالقي) ٦٤(الحي  

) ٧٦(الظاهر ) ٧٥(ٓاالخر ) ٧٤(ٔاالول ) ٧٣(المؤخر ) ٧٢(المقدم ) ٧١(المقتدر ) ٧٠(

العفو ) ٨٢(المنتقم ) ٨١(اب ّالتو) ٨٠( ّالبر) ٧٩(المتعالي ) ٧٨(الوالي ) ٧٧(الباطن 

) ٨٧(المقسط ) ٨٦(ٕذو الجالل واالكرام ) ٨٥(الملك مالك ) ٨٤(وف ؤّالر) ٨٣(

ور ّالن) ٩٣(افع ّالن) ٩٢(ار ّالض) ٩١(المانع ) ٩٠(غني ُالم) ٨٩(الغني ) ٨٨ (الجامع

 .الصبور) ٩٩(شيد ّالر) ٩٨(الوارث ) ٩٧(الباقي ) ٩٦(البديع ) ٩٥(الهادي ) ٩٤(

  )رواه الترمذي وابن حيان والبيهقي عن أبي هريرة رضي ا عنه(

  

ّسم صفة ليست في غيره من االسماء وانواعلم أن لكل ا ٕ  اقتران االسم بغيره من ٔ

ادة من العارفين ّ أن السٔسم ا على االسماء أسرع لالستجابة واعلميم أاالسماء وتقد

  . الهمزة في اسم ا حين يدعوه بياء النداءّمن يحقق

عنها تعلمك كيف تدعو ا ّواليك دعاء السيدة عائشة رضي ا قالت عائشة . ٕ

ّيا عائشة هل علمت أن ا قد دلني على : (اًلها يومقال ) ص(رضي ا عنها أن النبي  ّ

ُاالسم الذي اذا دعي به أجاب؟ قالت َ يا رسول ا فعلمنيهفقلت بأبي أنت وأمي: ٕ ِ ْ  َ َ .

  يتّفتنح: ٕانه ال ينبغي لك يا عائشة، قالت: قال



 ٢٠ 
 

َوجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت يا رسول ا علمنيه، قال  ُ  : ّانه ال ينبغي ٕ

لك يا عائشة أن أعلمك، انه ال ينبغي أن تسألي به شي ّ ٕ فقمت وتوضأت : قالت.  للدنياا

ّاللهم اني أدعوك ا وأدعوك الر: يت ركعتين ثم قلتّثم صل حيم ّ الرّحمن وأدعوك البرٕ

. ها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمنيّوأدعوك بأسمائك الحسنى كل

ٔانه لفي االسماء التي دعوتيه بها: ثم قال) ص(رسول ا قالت، فاستضحك  رواه  ".)ٕ

  "ابن ماجة

  )١١-١٠ٔ كتاب و االسماء الحسنى ص من(

  

ص ) ٕالدليل واالرشاد في لقاء رب العباد( في كتاب الحاج أحمد حمدي وجاء

٤٤:  

  

ٔفالمشار اليه باالسماء الحسنى ليس هو ذات الحق سبحانه بل هم الحقايق  ٕ

  .ةّسة االلهيّات المقدّة التي هي سرايا لحقيقة الذّ والكينونات الرحمانييةّالكل

  

ٔ هذه االوصاف العالية وهذه االسماء السامية لم ّوثابت لدى كل عارف بصير أن ٔ

ٔتكن للمرايا لنفسها بنفسها بل تلك االوصاف والنعوت واالسماء الحسنى راجعة لذلك  ٔ

. ن شمس العناية في تلك المرايا الصافيةٕالتجلي وطائفة حول ذلك االشراق المشرق م

  .ٔفات واالسماء مالزمة للتجلي باقية ببقائهّفالص
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  ٕاالكسير

  

ٕولم يوفق الى ل المصاعب الشديدة ّ لشخص تحماًيتفضل حضرة بهاءا جواب

ن العليم يا علي قبل أكبر لقد أحضر ّهو المبي: "اًكسير الكيمياء قوله تعالى مترجممعرفة ا

ٔضر كتابك وعرض في المنظر االكبر وعلمنا أن جنابك مستاء من عدم ظهور العبد الحا ُ

الذهب والفضة استغفر ا ٕالنصرة االلهية ب ٔاالمور الموهومة وأن المعلوم لديك أن

ّان... العظيم ٕ االكسير االكبر كان كلمة الحق وان يد القدرة أخرجت وأظهرت المعدن ٕ ٔ ٕ

بعد ظهور (حبة فإذا بذلت القلب بنار المالمكنون باسم المخزون فارعها في شغاف 

نحاس الوجود ٔه على أهل االرض فإنك ترى جميع ذرة من) ٔجميع االركانأثره في 

ً ابريزاًذهب ٔ هذا هو االكسير االعظم الذي انشغل بذكره قلم القدم ولم يزلإ ٕ".  

  )٢٥-٢٤ ص ٤مائدة آسماني ج(

  

ٔاالناجيل االربعة ٔ  

  

  .رقس، لوقا، يوحناُ م،ّىمت: هي

  

  

  ٕاالنجيل

  

ٕوقد أوجز االنجيل في أن  )الخبر الطيب(ومعناه ) أونجليون(من اللفظ اليوناني 

  .ا أرسل ابنه الوحيد لخالص المؤمنين
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ّوالنقط الرئيسية في االنجيل كما بش ٔ المسيح مات الجل ّأن: ر بها بولس هيٕ

ُه قام من بين االموات، ويّ وأن،خطايانا ٕا وانجيل ٕدعى في العهد الجديد انجيل ٔ

ٕالمسيح وانجيل نعمة ا وانجيل السالم وانجيل خالصكم وانجيل مجد المسيح  ٕ ٕ ٕ

ّوانجيل الملكوت أو بشارة الملكوت وقد بشر يسوع المسيح نفسه بهذا االنجيل وبشر به  ّٕ ٕ

ٕكلمة انجيل عن الكتابات التي ) الشهيد(وقد استعمل جستن مارتر . رونّالرسل والمبش

 اًميالدية تقريب) ١٥٠(ة ليسوع في عصر مبكر أو في سنة ّسوليتتضمن الشهادة الر

 أي أنها كتاب رسولي اًتشمل هذا المعنى أيض) بشارة(ٕوالكلمة العربية لالنجيل وهي 

ّواالناجيل االربعة القانوني... ٔيختص بحياة المسيح على االرض ٔ ّة هي متى ومرقس ولوقا ٔ

ٔد بها الكاتب في كتابته واالشخاص ّلتي تفرزة له اّ منها خاصياته المميّولكل... ويوحنا

ّويطلق اسم االناجيل المتشابهة على متى ومرقس ولوقا النها ترك... ٕالذين كتب اليهم ٔ ز ٔ

ٕحول تبشير المسيح ومناداته في الجليل بينما يركز يوحنا انجيله حول عمل المسيح في 

ٔوتشترك االناجيل االربعة في الشيء الكثير حيث ي... ّةاليهودي ٓؤيد الواحد االخر ٔ

  .ٓويختلفون عن بعضهم البعض بحيث يكمل الواحد منهم االخر ويتممه

  

ٔ ان وعد المسيح لتالميذه ليؤيد صدق هذه االناجيل وصحة رسوليتها فقد اًوأخير ّ ٕ

  ّأما المعزي، الروح القدس الذي : "قال
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ٔ االناجيل أما..." ٓسيرسله االب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

ٕة فهي انجيل يعقوب، انجيل نيقوديموس، انجيل االبيونيين، انجيل يغير القانون ٕ ٕ ٕٔ

ٕالمصريين، انجيل العبرانيين، انجيل الناسيين، انجيل بطرس، انجيل توما، وانجيل  ٕ ٕ ٕ ٕ

ٔالطفولية وهو انجيل عربي ويتبع االناجيل االربعة أعمال الرسل وغيرها وعددها  ٔ ٕ٢٣.  

  )١٢٢-١٢٠ٕجى الرجوع الى قاموس الكتاب المقدس ص للمزيد من التفاصيل ير(

  

  

  أنهار الحيوان

  

ّأنهار الحياة االبدي ٕة، اذ أن كلمة حيوان تعني من جملة معانيها الحياة ٔ

ُوهي مجاز فكما أن الماء يهب الحياة للجسد العنصري فكذلك الماء . الملكوتية ِ َ

  .ياة للروحٕالروحي أي التعاليم االلهية والفيوضات القدسية تهب الح

  

ّاالهلة ٔ  

  

ّجمع هالل وهو القمر في بعض أطواره وكان العرب يستدلون باالهلة على بداية  ّٔ

ًالشهر القمري وانتصافه وانتهائه وتطلق أيض  على القرابين التي تقدم كأضاحي عند اُ

  .ظهور الهالل
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ٓوفي القرآن الكريم وردت هذه الكلمة في االية المباركة في سورة البقرة آية 

ّيسألونك عن االهلة قل هي مواقيت للناس والحج "١٨٥  من بينهم اًوذلك أن جمع" ٔ

في موضوع نقص وكمال القمر أي ) (ٔمعاذ بن جبل وثعلبة االنصاري سألوا الرسول 

ن هدفهم من السؤال معرفة السبب ا كاًوطبع. حاالته من هالل وبدر وكيف يتم ذلك

فكان جواب . ًال أو هالاًذا يكون القمر بدرٔاالصلي في تناقص القمر ثم اكتماله ولما

ٕولكن هذه االجابة لم " قل هي مواقيت للناس والحج"ٓأن تال هذه االية ) (الرسول 

ٕوالى هذا . تكن بجواب لسؤال المشركين فأخذ بعضهم باالعتراض على حضرة الرسول

ًيشير حضرة بهاءا في كتاب االيقان قوله االحلى مترجم ٔ  نفوا صفة بعد االستماع "إ

  ".العلم عن حضرته

  )١٨٤٣-١٨٤٢ ص ٤ٕقاموس االيقان ج (

  

  

  ٕااليقان

  

ًحضرة بهاءا مشرفق عندما كان .ه١٢٧٨عام  في بغداد عزم جناب مير سيد ا 

ف ّ وتشرٕقدسة وجاء الى بغدادمٔب بالخال االكبر، على زيارة العتبات الّمحمد، الملق

ّبحضور جمال القدم جل جالله وسأل عدة ّ َ  أسئلة من محضره المبارك ونزل كتاب ِ

ًااليقان في تلك السنة جواب  وكان – باللغة الفارسية – على أسئلته خالل يومين وليليتين إ

  اسمه في البدء رسالة الخال ثم
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ويمكن استنتاج . كاتب الوحي ٕي بعد ذلك بكتاب االيقان وكان حضرة عبدالبهاءمُس

  :ان كما يليٕأهم أسئلة الخال من متن كتاب االيق

  

  عالمات ظهور الموعود .١

 مسألة ختم النبوة .٢

 القيامة الكبرى .٣

ٔرجعة النبي واالئمة االطهار .٤ ٔ 

 لقاء ا في يوم القيامة .٥

 مسألة تحريف الكتب السماوية .٦

 الحشر والنشر والقيامة .٧

 بعث الموتى .٨

  

ٕ لبيان حضرة ولي أمرا في كتاب گاد پاسز باي النسخة االنجليزية ص اًوطبق

ٕ وقد وردت االشارة ه١٢٧٨م الموافق ١٨٦٢ٕ نزول كتاب االيقان كان سنة  فإن١٣٨

ٕفي كتاب االيقان الى سنة النزول قوله تعالى ٔلقد مضى على هذه االنوار المقدسة ﴿: ٕ

ويستدل من هذا  .﴾ حيث أمطرت عليهم الباليا من كل الجهاتاًثمانية عشر عام

ٔ سنة من ظهور حضرة االعلى ١٨ٕالبيان بكل وضوح أن نزول االيقان كان بعد مضي 

  .ق.ه١٢٧٨يعني سنة 

  )٤-٣ ص ١ٕقاموس االيقان ج(
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  )ب(حرف الباء 

  

  الباء والهاء

  

  .)بهاء(يقصد بهما اسم جمال القدم المبارك وهو 

  )١٥٣٦ ص ٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  باقر

  

وهو أخ المال مهدي ) كند(ِجناب مال باقر ابن الحاج مال علي محمد عالم قرية 

وقد فاز المال باقر والمال مهدي بعنايات . ٔ ذو الشهرة الكبيرة في تاريخ االمرِالكندي

ٕالجمال االقدس االبهى في مطلع االمر في طهران بااليمان وااليقان واشتغال فيها  ٕ ٔ ٔ ٔ

ّبتعليم وتربية االطفال وأوالد علي ة القوم وكانا ضمن أصحاب حضرة القدوس في ٔ

وقد ثبت اسم المال باقر . بشرف الشهادة الكبرىملحمة الشيخ طبرسي وفازا في النهاية 

  .ٕضمن شهداء قلعة طبرسي ونزل اسمه في كتاب االيقان

  )٢٣٧ – ٢٣٦ ص١جان ٕقاموس االيق(
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  بآية واحدة

  

ّاالية التي نزلت بمجرد صدورها من لسان المظهر االلهي عند بداية ظهوره يتبين  ٕ ٓ

ٕاني رسول ) "(بمجرد أن ذكر الرسول  ًفمثال. النور من الظلمة ويمتاز السعيد عن الشقي

ّفكل من سمع وصدق اعتبر من عنصر النور ) ١٥٨ٔسورة االعراف أية ..." (ٕا اليكم 

نفصال وسبب هذا اال. صر الظلمة والشقاوةوالسعادة، وكل من أعرض وكفر اصبح من عن

ٕهو محك الكلمة االلهية فكما الذهب الخالص والمعدن المطلي بالذهب يتشابهان 

ٕ حسب الظاهر ولكن المحك هو الذي يميزهما عن بعض فكذلك االيات االلهية اًتمام ٓ

ٕلها نفس التأثير فبها يتحقق الفصل االكبر، وهذه من احدى عالمات السلطنة والغلبة  ٔ

  .المعنوية لمظاهر الظهور

  )٣٦٤-٣٦٣ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ٔبحار االنوار

  

تقي باقر بن مال محمد  محمد ّمن مؤلفات المرحوم العالمة المجلسي مال

ٕويعتبر بحار االنوار دائرة المعارف للشيعة االمامية، ويقع في ستة . المعروف بالمجلسي ٔ

ّحه المحدث الشهير المرحوم حاجي ميرزا حسين ّ، وقد صحاً ضخماًوعشرين مجلد

ّنوري في القرن االخير، وتم طبعه في دورة ناصر الدين  ٔ  
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  .شاه وأعيد طبعه عدة مرات

  )٢٤٣ -٢٤٢ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

َالبداء َ  

  

ٔ، ومعناه في االمر المبارك ظهور المظاهر اًمعنى البداء في اللغة ظهور ما كان خافي

ٕالمقدسة االلهية في كل دور بشريعة وأحكام ودستور خاص بحيث أن فروع أحكام 

ّ من دين الخر فيأتي كل مظهر من المظاهر المقدسة ااًالشريعة تختلف كثير ٕاللهية في كل ٓ

 محل الشريعة السابقة ّدور بما يقتضيه الدور والزمان وفهم البشر واستعدادهم بشريعة تحل

ٔعلى االرض وينسخ بها االحكام والدساتير الفرعية للشريعة السابقة، ويطلق على هذا في  ٔ

َبك أشرقت شموس : "ي لوح الزيارة للجمال المباركوقد نزل ف). البداء(ٔاالمر المبارك 

ٕقضاء هو مقام اظهار لفا..." لقدم في سماء القضاء وطلع جمال الغيب عن أفق البداءا

ٔاالمر وبعثة المظهر أمر ا الذي هو حتمي الوقوع، لذلك يطلق عليه في هذا المقام 

والبداء هو مقام المظهرية . ٕالقضاء االلهي بحيث ال يمكن أن يعتريه تغيير وال تبديل

ٕوالمعنى الوارد في كتاب االيقان للبداء هو ظهور . لجديدةووضع الشريعة المستقلة ا

   تخالف العالمات الظاهرة في الكتب السماوية كما حدث فيٕالمظهر االلهي بصورة
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  .ً ظهور السيد المسيح مثال

  )٢٥٠-٢٤٩ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  بيضاء المعرفة

  

ٕوتعالى الى ٕكانت احدى معجزات موسى عليه السالم عندما أرسله ا سبحانه 

ّوقد بين حضرة . ير سوءه من جيبه فخرجت بيضاء منيرة من غُفرعون وأمره أن يخرج يد

في كتاب االيقان بأن اليد البيضاء هي معرفة ا تشير " بيضاء المعرفة"وجملة . ٕبهاءا

ٕالى أن حضرة موسى قام على هداية الناس بنور معرفة ا.  

  )٣٦٢ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  طسبيال

  

ًلالتينية بنطيوس، وهو وال أقامته الحكومة الرومانية نائبابنطي وبلويلقب با  أو اٍ

ٕ ميالدية واستمر حكمه بضع سنين الى ما بعد صعود ٢٩ على اليهودية في سنة اًحاكم

 فيقضي -دار الوالية–ٕالسيد المسيح وكانت قيصرية مركز واليته وكان يصعد الى أورشليم 

ٕويرجح أن اجابة ... ّلم المسيح لليهود مع أنه اعترف ببراءتهوقد س... للشعب هناك ّ

  وقد سمح ليوسف... بيالطس لطلب اليهود كانت لغاية المحافظة على مركزه
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وقد ... أن يأخذ جسد يسوع بعد موته ويدفنه، وربما يؤخذ من ذلك أنه ندم على ما صنع

  .اًأنه مات منتحرٕأقيل من وظيفته لقسوته ونفي الى فرنسا ومات هناك ويقال 

  )٢٠٨-٢٠٧قاموس الكتاب المقدس ص(
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  )ت(حرف التاء 

  

  تأويل

  

ٕالتأويل عبارة عن المعنى الباطني لاليات االلهية المتشابهة التي نزلت في  ٓ

ويختص علم التأويل با والراسخين في العلم الذين هم المظاهر . الكتب السماوية

ٕالمقدسة واالولياء الملهمون بااللهامات  ُ ة كما نزل في القرآن المجيد في سورة آل ّالغيبئ

ّال يعلم تأويله اال ا والر"عمران    ...."اسخون في العلم ٕ

  

يختص بجزء  تأويلالٕان : وقد أورد جناب أبو الفضائل في كتاب الفرائد ما يلي

ٕمحدود في الكتب السماوية حيث أن الصحف السماوية والكتب المقدسة االلهية 

ٓفي االحكام والشرائع والسنن واالداب : ٔثة أقسام في مواضيعها، االولتشتمل على ثال ٔ

ٕوالفرائض، وهذا القسم من الكتاب سواء أكان التوراة أم االنجيل أو القرآن الكريم 

  يؤخذ بحسب الظاهر وال يخضع 
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ٕ واال انتهى االمر باختالل الديانة االلهية وتزلزل الشريعة المقدسة وفساد أماًللتأويل قطع ٔ ّ ر ٕ

يشتمل على ذكر : والقسم الثاني. ٓالقضاء والعبادات المنوط بها نظم الحياة واالخرة

ّالحوادث والوقائع الماضية وقصص االنبياء والر ٔسل في االمم الخالية التي وردت في ٔ

ًالكتب االلهية من قبيل االنذار والنصح، وهذا القسم أيض ٕ  ما يؤخذ ظاهره لكي اً غالبإ

ًه وانذاراته ويكون سببتتم الفائدة من نصائح أما .  النتباه أولي البصائر واالستعدادإ

ظهور القادم والقيامة لٓفهو في ذكر الحوادث االتية من قبيل البشارة با: القسم الثالث

والحشر والنشر والموت والحياة وظلمة الشمس والقمر وسقوط الكواكب وانفطار السماء 

ٕ التي تحتاج الى نزول التأويل هي هذا القسم ٓفااليات المؤولة. ٔوتبديل االرض وأمثالها

 -ٔباتفاق جميع االديان– لمراتب االفتتان والتمحيص التي هي اًمن آيات الكتاب فنظر

ّمن السنن االلهية الحتمية للحق جل ّ جالله بهذه العبارات يتم تمييز الخبيث من الطيب ٕ

  .ظهورات كما نعلمّوالذكي من الغبي والمهتدي من الضال وهو ما حصل في جميع ال

  )٣٧٤ – ٣٧٣ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ي الخاصّالتجل

  

  هو مقام الفيض المقدس الذي يفيضه ذات غيب الغيوب
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ٕوأشرف الممكنات هو االنسان، وأشرف أفراد االنسان هو . في مرآة الخلق والممكنات ٕ

التجلي ٕوعليه يكون االنسان الكامل مرآة . ٕحضرة االنسان الكامل أي مظهر أمر ا

ٓهو االول واالخر والظاهر والباطن"الخاص لحضرة غيب الغيوب ومظهر  لهذا فإن لقاءه " ٔ

وعرفانه هو عين عرفان ا هو عين لقاء ا.  

  )٣٨٣ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  العامّالتجلي 

  

ُهو االثار االلهية الموجودة في جميع المخلوقات بحيث يستدل من كل موجود  ٕ ٓ

ً بأن هنالك الهاًسانٕ أم اناً، حيواناًت كان أم نبااًدجما   . للجميع تعالت قدرتهاً صانعاً خالقإ

  

  

  ةّقيّالت

  

ٔستر حقيقة الحال حسب مقتضى المكان والزمان من أجل حفظ االبدان من شر 

ٔوفي أخبار االئمة االطهار التي رواها الشيعة تأكيدات . ٔاالعداء وأذى وضر أعداء الدين ٔ

 أورد المرحوم فيض الكاشاني في كتابه تفسير ًقية فمثالعديدة في موضوع وجود الت

التقية ديني ودين آبائي وال دين لمن ال تقية له ) ع(في المجمع عن الصادق : "الصافي

ُوالتقية ترس ا في االرض الن مؤمن آل فرعون لو أظهر االسالم لقتل ٕ ٔ  وهو يشير بقوله "ٔ

  ٔالن
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ٕمؤمن آل فرعون لو أظهر اسالمه لقتل الى وقال رجل : " قوله تعالى في القرآن الكريمُٕ

  ."ٕمؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه

  

ّوقد صوب القرآن الكريم موضوع التقية وكتمان العقيدة وأجاز ذلك ففي سورة 

ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن ﴿: آل عمران يقول تعالى

ٕوا منهم تقاة ويحذركم ا نفسه والى ا ٕيفعل ذلك فليس من ا في شيء اال أن تتق

  .﴾المصير

  

ٕلمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى كتاب قاموس االيقان ج(   . ")تقية" تحت كلمة ١ٕ

  

ولي أمرا هائي فال يجوز كتمان العقيدة والتقية ويتفضل حضرة أما في الدين الب

ًعه المباركة قوله االحلى مترجمالمحبوب في أحد تواقي على جمهور المؤمنين  ":أ

والمؤمنات جميعهم بدون استثناء المشاركة في االنتخابات المركزية بطيب خاطر 

وبكمال الرغبة ويسجلوا أسماءهم بدون تردد وبكمال الصراحة واالطمئنان في سجالت 

أستحلفكم يا ... عليهم أن يجتنبوا االستعفاء واالنزواء وكتمان العقيدة والتقية. المحفل

ٔ ا ببذل الجهد الجهيد والقيام على هذا االمر االوعر الخطير والتمسك بهذا أحباء ٔ

  ."الحبل المتين والسلوك في هذا المنهج القويم

  )٣٨٥-٣٨٤ص ٤أمر وخلق ج(
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  التوراة

  

ٔعبرية الشريعة وتطلق في المقام االول على االحكام العشرة التي نزلت لمعناها با ٔ

ٕوقد خرج موسى من بين قومه الى جبل ... ل سيناءعلى حضرة موسى عليه السالم في جب

 وعندما اًيوم سيناء لمدة شهر وتأخر عشرة أيام أخرى بحيث غاب عن قومه أربعين

ُاستأخروه شرعوا في عبادة العجل وهي قصة شرحت في سفر الخروج في العهد القديم 

 ﴾...مناها بعشروأعدنا موسى ثالثين ليلة وأتم﴿كما نزل في القرآن الكريم قوله تعالى 

التكوين، : ٔ على االسفار الخمسة في العهد القديم وهياًوتطلق لفظة التوراة مجاز

  . ٣٤ٔويتبع بعد ذلك أسفار االنبياء وغيرهم وعددها . ّالخروج، الالويين، العدد، التثنية

  )ٕللمزيد من التفاصيل يرجع الى الكتاب المقدس(

  

يتفضل : "ٔ قوله االحلىاًباركة مترجمويتفضل حضرة بهاءا في أحد ألواحه الم

ّالقلم االعلى أن ق في هذا الظهور على كتبه التي نزلت من ّ الحق جل جالله قد صدٔ

صديق ّ التّوكذلك تم. ٕقبل كما صدق رسول ا روح ما سواه فداه على التوراة واالنجيل

لتي يقبلها التوراة اولكن . في هذا الظهور على الفرقان وما دونه من الكتب المقدسة

  ."نزلت من لسان الكليم من عند ا هي نفس الكلمات التي ّالحق
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وأما ما هو المزبور في التوراة من أمر : "ويتفضل حضرة عبدالبهاء قوله الجليل

لوط وصباياه واالرتداد هذه أضغاث أحالم ما أنزل ا بها من سلطان تلك أقاويل 

ٔتوراة ما هو منزل في االلواح على موسى وما المؤرخين من أهل الكتاب واعلموا أن ال

بناء على ذلك ال تستغربوا من ... أمر به أما القصص فهذا أمر تاريخي كتب بعد موسى

ٓأخبار صدرت من أقالم المؤرخين بعد موسى النها ليست من االيات المحكمات في  ٔ

  ."ٔالزبر وااللواح

  )١٥٦ – ١٥٥ ص٢أمر وخلق ج(
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  )ث(حرف الثاء 

  

  درةثعبان الق

  

ّ يلقيها تتحول الى ثعبان أو حيةهي عصا موسى التي كانت عندما ّوقد بين . ٕ

ّحضرة بهاءا في كتاب االيقان بأنها عبارة عن القدرة االلهية التي أي ٕ دت حضرة موسى ٕ

وقد وردت هذه الكلمات كالعصا والثعبان واليد البيضاء في التوراة والقرآن . عليه السالم

ٕد معانيها الظاهرة بل الباطنة حيث تشير جميعها الى أن المظهر الكريم وليس المقصو

ّااللهي في كل زمان مؤيد بقوة الهية ال غالب لها وال يقف في سبيل تقد ٕ م شريعته ٕ

لذا يتفضل حضرة بهاءا في . ٕاعراض المعترضين مهما بلغوا من الثروة والجاه والسلطنة

و " بيضاء المعرفة"و " ٔعصا االمر"سى ٕكتاب االيقان عن الشؤون الروحانية لحضرة مو

  .وأمثالها" فاران المحبة"و " ثعبان القدرة"

  )٤٨٠ – ٤٧٧ ص١ٕقاموس االيقان ج(
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  ٔالثقل االعظم

  

  .ٔراجع كلمة الثقل االكبر

  

  

  ٔالثقل االكبر

  

ٕهو القرآن الكريم الذي نزل بالوحي االلهي على حضرة الرسول محمد بن 

 عبدا)(ودعي القرآن ال ،
َ
ِ ) (ٔكريم بناء على ذلك بالثقل االكبر وخاطب الرسول ُ

ٕاني تارك فيكم الثقلين كتاب ا وعترتي وانهما لن يفترقا : "...ّأمته في أواخر أيام حياته ٕ

ّقد عبر عن القرآن المجيد  )(الحظوا أن حضرة الرسول ..." ّحتى يردا علي الحوض

ّوالعترة بالثقلين الى الشيئين المهمين والحجت ّ ٕين البالغتين االلهيتين، وحيث أن القرآن ٕ

ٔالكريم عبارة عن آيات وكلمات الهية لهذا أطلق عليه الثقل االكبر ٓوسمي مبين االيات . ٕ ّ

ٔااللهية بالثقل االعظم، وهم عترة الرسول  ٕ) (ٔواالئمة االطهار عليهم السالم ٔ.  

  

ُأما سبب تسمية القرآن الكريم بالثقل االكبر فيستند الى حديث ر ٕ  عن حضرة َيِؤ

ْيا أيها الناس اني تركت فيكم الثقلي: "ضمن خطبة له حيث قال ) (الرسول  ن خليفتي ٕ

ٓان أخذتم بها لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر من االخر كتاب ا حبل ممدود من السماء  ّ ٕ

ّالى االرض وعترتي وهم أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ٔ ٕ".  

  )٤٨٩-٤٨٦ص ١ٕقاموس االيقان ج(
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  الثقلين

  

ٕفي مقام تطلق على الجن واالنس قوله تعالى في لوح أحمد  ثم عبادة : "...ّ

 ٔوفي مقام آخر تطلق على القرآن الكريم والعترة النبوية أي االئمة الكرام عند..." نْالثقلي

ْاني تارك فيكم الثقلي: "الشيعة بقولهم للحديث الشريف ولدى " ن كتاب ا وعترتيٕ

: ء في القرآن الكريم قوله تعالى وجا".ّ فيكم الثقلين كتاب ا وسنتياركٕاني ت: "ّةالسن

ا ابن ي ": وفي الكلمات المكنونة.ٕ واالنسّ والخطاب للجن﴾ّسنفرغ لكم أيها الثقالن﴿

ن ْب شعرك من دمك لكان أكبر عندي من خلق الكونين وضياء الثقليّان تخضٕاالنس

  .مس والقمرن الشْوالمقصود هنا بالثقلي" فاجهد فيه

  )١٩٢صٓأسرار االثار الخصوصي (

  

  

  اًثمانية عشر عام

  

ٕة ما بين ظهور حضرة االعلى روح ما سواه فداه ونزول كتاب االيقان ّهي المد ٔ

ٕ قبل اعالن أمر حضرة بهاءا في بغداد في رضوان سنة ١٨٦٢ و ١٨٤٤أي بين 

١٨٦٢.  
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  )ج(حرف الجيم 

  

  جبرائيل

  

ّان ّسة االلهيّ المظاهر المقدٕ ة حائزون بموجب نصوص صريحة على قوى متعددة ٕ

مادية للخلق والموت لة ويمتلكون زمام الخلق والرزق والحياة المعنوية واّومواهب خاص

ٕأمر ا واعالن دعوته وعند قيام مظهر . الحقيقي للكفار والمحتجبين في قبضة اقتدارهم

عنوية لخلق ا ويحكم على فإنه يخلق الخلق الجديد ويهب الرزق الروحاني والحياة الم

ومقام نزول الوحي الخاص . الكفار والمحتجبين بالموت الدائم والعذاب المستمر

ٕبالمظاهر المقدسة االلهية يعبر عنه في االسالم بجبرائيل الذي يملك زمام الخلق  ّٕ

ٕالروحاني كما يملك ميكائيل زمام الرزق واسرافيل زمام الحياة وعزرائيل زمام الموت 

وجبرائيل في ...  كلها من الشؤون المتفاوتة العالية المختصة بمظهر أمر اوهذه

ٕاالصطالح االسالمي هو أمين الوحي االلهي الذي  ٕ   بنص –ٕ
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ل حضرة عبدالبهاء في ّوقد تفض...  أنزل الحقائق على قلب مظهر أمر ا-القرآن المجيد

ًكوهي شيرازي قوله االحلى مترجملوح ش ن وجبرائيل وروح القدس ٔروح االمي "... :أ

 اًوذكر جبرائيل في القرآن المجيد ويعرف أيض ."وشديد القوى كلها عنوان شيء واحد

وعند " بهمن"بِٔبروح االمين وروح القدس وحامل الوحي وأمين الوحي وعند الزردشتيين 

ِعنقاء مغرب"بِة ّولدى الصوفي" العقل العاشر"بِفالسفة الشرق  ْ يل وفي مقام آخر جبرائ". ُ

ّهو جانب انزال االيات واظهار البينات وتربية الخلق وتدبير شئون العالم ونظامه وبني  ٕ ٕٓ

 باصطالح فالسفة الشرق هو العقل اًوفي مقام أيض. ٕفي المظاهر االلهيةآدم الموجودة 

ٕالعاشر والمتعلق بكرة قمره ويطلق على مبيني االيات ومراكز العهد االلهي حيث يشبهون  ٓ

وكذلك العنقاء . ن قمر الهداية يكتسب نوره من شمس الحقيقةٔبكوكب القمر ال

المشهورة في اصطالح أهل العرفان هي النفس المقدسة المؤيدة بنفثات روح القدس 

ٔومهبط االلهامات والفيض الرباني ومركز العنقاء هو جبل قاف المحيط بالعالم الن  ٕ

 وهي مصدر الفيض ّالنفس المقدسة المؤيدة بنفثات روح القدس محيطة بالعالم

  .ٕااللهي لعموم البشر

  )٥٠١-٤٩٨ص ١ٕقاموس االيقان ج(



 ٤٢ 
 

  ةّالجن

  

وأما الجنة حق ال ريب فيه وهي اليوم في : "ٔيتفضل حضرة بهاء ا قوله االحلى

ٓويتفضل عن العالم االخر في لوح في وصف النفس "... ي ورضائيّهذا العالم حب

َا خرجت عن الجسد يبعثها اّولم: "المؤمنة ّ على أحسن صورة ويدخلها في جنَ ة عالية ُ

ّان ربك على كل شيء قدير ّ ٕ".  

  )٤٨ص ٣ٓأسرار االثار ج(

  

  ّجهنم

  

ّيتفضل حضرة االعلى جل ٕ ذكره في توقيع الخطبة القهرية الى الحاج ميرزا ٔ

ٕفوالذي نفسي بيده ان غفلتك عن ذكري وعصيانك في حكمي واعراضك : "آقاسي ٕ

ّعن طلعتي لك أشد من نار  ّجهنم بل انها هي تظهر لنفسك في يوم القيامةَ هنالك ... ّٕ

  ."ّلتعرف مقامي وتجد نار جهنم في نفسك

  )٥٣ص ٣ٓأسرار االثار ج(



 ٤٣ 
 

  )ح(حرف الحاء 

  

  حديث جابر

  

لوح فاطمة الزهراء  صٔهو الحديث الذي رواه جابر بن عبدا االنصاري بخصو

وجابر من أصحاب رسول ا . "لوح فاطمة"عليها السالم الذي ورد شرحه تحت عنوان 

) ( وأبو عبدالرحمن وأبو محمد وهو من الذين رووا الحديث عن وكنيته أبو عبدا

وفي مصنف ). ( غزوة مع رسول ا ١٩وقد روى مسلم أنه اشترك في ) (الرسول 

ّكيع أنه نقل عن هشام بن عروة أنه كان لجابر مجلس درس في المسجد النبوي حيث و

  ...ون العلم منهّتلقكانوا ي

  )٤٩٥ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  ّحديث مفضل

  

ٕمفضل بن عمر أحد أصحاب االمام جعفر الصادق بن ّ  



 ٤٤ 
 

وقد رويت عنه أحاديث كثيرة ومدحه الكثير من . ٕمحمد عليه السالم امام الشيعة السادس

ٕالعلماء المشهورين وأعطوا أهمية فائقة لالحاديث التي رواها عن االمام جعفر ال   .صادقٔ

  )٥٦٧ص ١ٕ االيقان جسقامو" ّحديث مفضل"للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة (

  

  

  حرف الهاء

  

ّالمقصود منه تفسير الهاء وهو أحد االلواح المقد سة المباركة التي نزلت من قلم ٔ

ًحضرة االعلى روح من في العالمين فداه جواب ن ّ على أسئلة أحد طالبي الحقيقة وتضمأ

ٕلها وكذلك انكار واعراض المال ّن مظلوميته ومصائبه التي تحمع ًال مفصاًاللوح شرح ٕ

ٕ بعد ايمانه وقام على ايذاء الهيكل المبارك ومضايقتهّجواد قزويني برغاني الذي ارتد ٕ .

ٔ االعلى لوحه المنيع ّوبدأ حضرة الرب..." هذا الكتاب"وقد بدأ السائل عريضته بجملة 

ُ السائل ولهذا عرف هذا اللوح المنيع بتفسير بشرح حرف الهاء الذي ابتدأت به عريضة

  .الهاء

 )٤٤٠ – ٤٣٩ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  عة القرآنيةّالحروفات المقط

  

  . شرح حضرة بهاءا معانيها في لوح تفسير سورة النور



 ٤٥ 
 

  :أما الحروفات المقطعة الواردة في القرآن الكريم فهي على الوجه التالي

  

) يوسف( الر)هود(الر ) يونس(الر) ٔاالعراف(الص ) انآل عمر(الم  )البقرة(الم 

طسم ) النمل( طس )طه( طه )مريم( كهيعص )الحجر (الر) ٕابراهيم (الر) الرعد(المر 

ص ) يس( يس )السجدة(الم ) نلقما(الم ) الروم(لعنكبوت الم ا(الم )  القصص(

حم ) الدخان(حم ) الزخرف(حم ) الشورى(حمعسق ) فصلت(حم ) المؤمن(حم ) ص(

  ).القلم(ن ) قاف(ق ) فٔاالحقا(حم ) الجاثية(

  

  حسبان

  

الشمس والقمر ﴿: وله تعالىّمعناها جهنم أو الجحيم، ونزل القرآن الكريم ق

ّوفسر حضرة بهاءا في كتاب االيقان الش .﴾بحسبان مس والقمر بأنهما يطلقان على ّٕ

 العتراضهم على مظهر يمجحالعلماء ورؤساء الدين الذين يكون مقرهم الحسبان أي ال

أمر ا.  

  )٩١١ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ادقّحضرة الص

  

  ٕهو جعفر بن محمد االمام السادس من أئمة الشيعة



 ٤٦ 
 

االثني عشرية ولقب ب ُ ٕاب الذي ادعى االمامة فيما بعد ّادق لتمييزه عن جعفر الكذّالصٕ ّ

حديث مبارك روي  وذلك حسب ًوقد دعي الصادق مسبقا. ن العسكريٕاثر وفاة أخيه حس

ر  أن يخرج في المستقبل جعفعلي بن الحسين بأن من المقدرّالسجاد ٕعن االمام 

ًسيدعي االمامة زور ٕ ٕ ولذلك عرف االاّ  له عن جعفر ًمام جعفر بن محمد بالصادق تمييزاُ

وقد أورد السيد علي خان الكبير في مقدمة شرح . ي فيما بعدّلكذاب الذي سيأتا

قال ابن خلكان لقب بالصادق لصدقه في مقاله وكان سفيان : " قولهّالصحيفة السجادية ُ  ُ

ّالثوري اذا حدث عنه يقول سمعت أبا عبد ا جعفر  ٕ بن محمد الصادق وكان وا

ّ كما سمي والوجه عندنا في تسميته بالصادق ما رواه أبو خالد الكابلي قال، قلت ًصادقا ُ ُّ

ٕالمام بعدك قال محمد ابني يبقر العلم بقرا ومن بعده َلعلي بن الحسين عليه السالم من ا َ َ ْ َ ٕ

 قال قلت كيف اسمه الصادق وكلكم الصادقون ابنه جعفر اسمه عند أهل السماء صادق

 قال حدثني أبي عن رسول ا) ( ٕقال اذا ولد ابني جعفر بن محمد ابن علي بن ٕ

الخامس من ولده ّالحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم فسموه الصادق فإن 

ٕالذي اسمه جعفر يدعي اال  عليه فهو عند ا جعفر ًمامة اجتراء منه على ا وكذباّ

ّالكذاب المفتري على ا ثم بكى زين العابدين عليه السالم فقال كأني بجعفر  ّ

  ّالكذاب وقد حمل طاغية زمانه



 ٤٧ 
 

والحبيب في حفظ ا على تفتيش أمر ولي أمر ا".  

  )٣٧ – ٣٦ ص١يقان جٕقاموس اال(

  

  

  حضرة العلم

  

ّالمقصود من حضرة العلم في اصطالح الصوفية هو حضرة االلوهي ة وغيب ٔ

  :الغيوب ويؤمن الصوفيون بالحضرات الخمس وهم كما يلي

  

  .ٔوعالمه هو عالم االعيان الثابتة عند حضرة العلم: حضرة الغيب المطلق .١

  .ها هو عالم الملكالتي هي مقابل حضرة الغيب وعالم: حضرة الشهادة .٢

ٔوينقسم الى قسمين االول: حضرة الغيب المضاف .٣ وهو قريب من الغيب المطلق : ٕ

  .ٔهو عالم االرواح الجبروتية والملكوتية يعني عالم العقول والنفوس  وعالمه

ٕة الغيب االقرب الى عالم الشهادةٓواالخر هو حضر .٤   .وعالمه هو عالم المثال: ٔ

ٕات االربع وعالمه هو عالم االنسان الكاملوهو جامع للحضر: الحضرة الجامعة .٥ ٔ.  

    

 ويسمونه ًي الخاص في عين الذات لدى حضرة العلم أزالّصوفية بالتجللويؤمن ا

  وقد ذكر هذا ) ٔالفيض االقدس(



 ٤٨ 
 

  .ٕالموضوع في كتاب االيقان

  )٦١٣ – ٦١٢ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

   اليقينّحق

  

وروى عن . ٕأي االيمان الكامل" هٕااليمان كل"هو ) (سول ّحه الرّاليقين كما وض  

ّاالمام الصادق أنه تفض ّليس شيء اال: "لٕ ّ وله حد قيل فما حد التوكل قال اليقين قيل ٕ ّ

فيض الكاشاني في كتاب وقال العالمة ". قين قال أن ال يخاف مع ا شيا اليّفما حد

ّاليقين أن يرى االشياء كلها من مسب: "الحقائق ٔ ُب االسباب وال يُ ٕت الى الوسائط بل ْلتفٔ

ّيرى الوسائط كل ولليقين ثالث  ":يقين قوله، وفي كتابه علم ال"رة ال حكم لهاّها مسخُ

ّمراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم 

ّلترونها عين اليقين ان يقين فعلم ال:  هذا لهو الحق اليقين والفرق بينهما ينكشف بمثالٕ

ِ هو مشاهدة المرئيات بواسطة نورها وعين اليقين بها معاينة جرمها وحق اليقين ًبالنار مثال

ًنمحاء الهوية لها والصيرورة نارا صرفابها االحتراق منها وا  وليس وراء هذا غاية وال هو ً

  ."ًة ولو كشف الغطاء ما ازددت يقيناقابل للزياد

  )١١٥٥ص ٢ٕقاموس االيقان ج(



 ٤٩ 
 

   الشهداءحمزة سيد

  

َأو من كان نزلت بحقه آية ﴿وابن عبد المطلب الذي ) ( حضرة الرسول ّعم   َ

 بيد وحشي وهو غالم هند زوج ًاستشهد في السنة الثالثة للهجرة مقتوال﴾ ... فأحييناهًميتا

ّالموية ولقبه الرسول س الخالفة اّأبي سفيان بن حرب ووالدة معاوية مؤس ٔ) ( بسيد

ٕهند جاءت الى حمزة وهو مقتول ومزقت بطنه بالخنجر واستخرجت الشهداء ويقال أن 

ٔ منه ارواء لغليل حقدها وعرفت بهند آكلة االكباداًكبده والكت قسم ٕ.  

  )٦٢٨ – ٦٢٧ص ١ٕقاموس االيقان ج(



 ٥٠ 
 

  )خ(حرف الخاء 

  

  اطينّخر

  

وهي . الديدان الحلقية الكبيرة التي تعيش تحت التراب وال ترى نور الشمس  

هيهات للذين يعيشون في متاهات ظلمات النفس والهوى من مشاهدة  "مجاز يقصد به

  ". أنوار شمس الحقيقة

  

  ٕالخليل ابراهيم

  

ّاالب الر" ومعنى أبرام ،أبرام   ّاالب المكر"أو " فيعٔ " أبو رهام"ٕومعنى ابراهيم ". مٔ

ن، ُولد في بالد ما بين النهري... وقد عاش مائة وخمسة وسبعين سنة " ... أبو جمهور"أي 

ٕوهو ابن تارح من نسل سام بن نوح، وعاش الجزء االول من حياته مع أبيه واخوت ه في ٔ

وبعد . وكانت أخته بنت أبيه وليست بنت أمه) سارة(اي كلدانيين، وتزوج من سارالأور 

    هوموت أخيه هاران رحل



 ٥١ 
 

حيث ٕوزوجته وتارح أبوه ولوط ابن أخيه من أور الى أرض كنعان فأقاموا فيها في حاران 

وزوجته ولوط من ٕولما كان ابراهيم في الخامسة والسبعين من عمره رحل هو . مات تارح

ٔحاران الى أرض كنعان بناء على أمر الرب ويحتمل أنهم ذهبوا عن طريق دمشق الن  ّ ٕ

  .اليعازر الدمشقي الموكل على بيته كان من هناك

  

ٕأقام ابراهيم في شكيم ثم بيت أيل، ثم رحل الى   . ٕ هناك الى مصر الجنوب ومنٕ

ٕ على حياته ذكر لفرعون أن سارة أخته ولم يخبره أنها زوجته، ومن هناك عاد الى ًوخوفا

ٕالى بيت ايل، ثم افترق عن لوط بسبب كثرة   الجنوب في فلسطين ومنهاأرض ٕ

ٕ دائرة االردن، أما ابراهيم فسكن في أرض ٕأمالكهما، فاختار لوط أن يذهب الى أرض ٔ

... وقد وعده الرب بوارث...  لسنوات عديدةًعند بلوطات ممراام كنعان ونقل خيامه وأق

ولما كان أبرام ابن تسعة . ٕوأخذ ابراهيم هاجر جاريته المصرية زوجة فولدت له اسماعيل

ٕوتسعين سنة ظهر له الرب وغير اسمه من أبرام الى ابراهيم ووضع له الختان عالمة  ٕ ّ ّ

كشف له مضمون العهد أن النسل الوارث ٕللعهد، وغير اسم ساراي امرأته الى سارة، و

 سارة ّوافتقد الرب... سيكون من سارة وسيدعى اسمه اسحق ويقيم الرب معه العهد

ًفحبلت وولدت البراهيم ابنا ولما ... ّ في شيخوخته لما كان ابن مائة سنة وسماه اسحق ٕ

  ى أرضٕن ابراهيم فأمره بأن يذهب الّكبر اسحق أراد الرب أن يمتح



 ٥٢ 
 

ّمه ذبيحة ناداه مالك الرب ٕويصعد ابنه محرقة هناك، واذ كان على وشك تقديالمريا 

يدك الى الغالم وال تفعل به شيا ال تمد ًقائال ٕعينيه ونظر واذ بكبش وراءه ٕ، فرفع ابراهيم ٕ

د ع عن ابنه، وبًابراهيم الكبش وأصعده محرقة عوضاة بقرنيه، فأخذ  في الغابًممسكا

ة وعمرها مائة وسبعة ٕثم رجعا الى الخليل وهناك ماتت سار. لسبعٕ الى بئر اًذلك ذهبا معا

... ، ودفنها ابراهيم في قبر في مغارة المكفيلة التي اشتراها من بني حت ًوعشرون عاما

ٕاتخذ ابراهيم لنفسه زوجة اسمها قطورة، ومات ابراهيم وعمره مائة  وبعد موت سارة

  .وخمسة وسبعون سنة ودفن في مغارة المكفيلة

    

ّكان آباء ابراهيم يعبدون آلهة غير الرب فكانوا في أور الكلدانيين يعبدون آلهة  ٕ

ٕأما ابراهيم فقد آمن باالله الواحد ) ننجال(ٕاله القمر وزوجته ) نانار(كثيرة وبنوع خاص  ٕ

ّمالك السماء واالرض والههما وديان االمم وكل االرض والذي كل قوات الطبيعة طوع  ٔ ٔ ّٔ ٕ

ٕيه شيء وهو االله العلي المرتفع وهو سرمدي أبدي ولم يكن ا أمره وال يستحيل عل

ٕالبراهيم االله الواحد فحسب بل كانت البراهيم معه عالقة شخصية وشركة روحية قوية  ٕ ٕ

  .ٕولذلك نال ابراهيم لقب خليل ا الذي ذكر في الكتاب ثالث مرات

  )١٢ – ٩صقاموس الكتاب المقدس (
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ٕ ابراهيم كان سيضحي بابنه اسماعيل كما جاء ذكر وقد ذكر في القرآن الكريم أن ٕ

 بها حضرته والمعجزة التي أظهرها له ا تعالى وغير ذلك من ة النار التي ألقيّقص

  .ٕالتفاصيل يرجى الرجوع اليها في القرآن المجيد

    

ٕوحسب نص التوراة فإن اسم والد ابراهيم الخليل هو تارح وفي القرآن الكريم 

سم  هو اآزر ٕ والد ابراهيم هو تارح وأن اسمٕيقول المفسرون االسالم بأنسمي والده بآزر و

ًعم سيدنا ابراهيم وقديما كان يدعى العم أبا ً  لذلك ورد في القرآن الكريم بأن آزر والد ٕ

ٔاذ قال البيه آزر : "ٕابراهيم   .لخٕا..." ٕ

  )٦٦٤ – ٦٦٣ص ٢ٕقاموس االيقان ج(



 ٥٤ 
 

  )د(حرف الدال 

  

  المّدار الس

  

 استقرار مظهر أمر ّل محّالم مدينة ا بغداد التي كانت تحلّ دار السالمقصود من  

ٓالقرآن المجيد ضمن االيات النازلة في سورة  وقد نزلت البشارة بذلك من قبل في ا

لهم وقوله تعالى ﴿... ﴾ٕوا يدعو الى دار السالم﴿: ٔونس وسورة االنعام بقوله تعالىي

دار السالم ومدينة : "اقوت الحموي في معجم البلدانويقول ي... ﴾دار السالم عند ربهم

ٕالسالم هي بغداد وسيذكر سبب تسميتها بذلك في مدينة السالم ان شاء ا تعالى ودار 

ّة ولعل بغداد سميت بذلك على التشبيهّالسالم الجن ُ    . انتهى،"ّ

    

 السالم ٔسم االعظم في مدينة ا بغداد وداربعد ظهور جمال القدم واستقرار االو

ّتبين معنى االية القرآني   .ة و الحمدّٓ

  )٦٧٦ – ٦٧٥ص ٢ٕقاموس االيقان ج(



 ٥٥ 
 

  دعاء الندبة

  

ٔهو من جملة االدعية المشهورة المأثورة والواردة في الكتب المعتمدة للشيعة   

ٔاالثني عشرية ويقولون أنه أعطي للشيعة من قبل االمام الغائب وهم يقرأونه في االعياد  ٕ ٕ

 ويوم الجمعة حيث أنه من المستحب تالوته في – الغدير –ٔ االضحى –طر الف: ٔاالربعة

هذه المناسبات وقد ورد ذكر هذا الحديث مع خمسة أحاديث غيره في كتاب مصباح 

الزيارة في فصل من فصول أعمال السرداب المقدس ونورد فيما يلي بعض فقرات هذا 

  :الدعاء

    

 اًيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليمالحمد  رب العالمين وصلى ا على س"

اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك 

ٔالعة، أين االقمار المنيرة، أين االنجم الزاهرة، ّموس الطّأين الش: ٕالى أن يقول... ودينك ٔ

ٕ واظهار الحزن ويقوم الشخص الزائر بالندب واالستغاثة..." ين وقواعد العلمّأين أعالم الد

ٕواالسف لعدم وجود االئمة االطهار ومطالع االلهام االلهي في عالم الظاهر الى أن يصل  ٕ ٕ ٔ ٔ ٔ

  :ٕالى القائم الموعود وحيث أن حضرته لم يظهر يواصل الزائر ندبه واستغاثته فيقول

    

ّأين المرتجى الزالة الجور والعدوان، أين المدخر" ٕ  
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ّ العادة الملّلتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير   .الخ..." ة والشريعةٕ

  )٧٣٩ص ٢ٕقاموس االيقان ج (
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  )ر(حرف الراء 

  

  ةّبوبيّالر

    

 ٕفي اصطالح االمر المبارك مقام المظاهر االلهية المقدسة الذين يقومون بأمر ا ٔ

ٔوأشرقت االرض بنور ﴿ على تربية العباد وورد في أحاديث الشيعة في تفسير آية ّعز وجل

ٔ االرض هو امام االرض ّ بأن رب﴾ّربها   ).تفسير الصافي(ٕٔ

    

ّماوي لحضرة النقطة االولى جلّسلٔب االعلى هو المقام اّوالر  ّ ذكره وكلمة ربٔ

ّفي اصطالح الحكماء االشراقيين تفيد رب َ رب طلسم ًالطلق على كل شيء مثُ النوع وتٕ ِ

ّاالرض هو رب ًوفي أسفار المال صدرا... ٔ االرضي النوعٔ د ذكر ذلك  الجلد الثالث ورّ

ّالمطلق يقصد به ذات االحدية وربّويقولون بأن الرب  ّ االرباب وذات الحق، وربٔ ٔ 

ٔاالنسان هو رب النوع االنساني والمراد به االنسان الكامل الذي هو في اصطالح االمر  ٕ ٕ ٕ

المبارك مظهر أمر ا.  

  )٧٥٩ – ٧٥٨ص ٢ٕقاموس االيقان ج(
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  جعةّالر

  

جعة بينما ينكرها ّيعة بالرّردشتيون والهندوس والشون والزّيعتقد اليهود والمسيحي  

ٕواالمام علي  فالشيعة ينتظرون رجعة الحسين بن علي والرسول . ة والجماعةّأهل السن

ّان لي الكرة : "ٕالذي يقولون بأنه سيرجع عدة مرات حسب ما جاء في احدى خطبه قوله ٕ

ّبعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، أنا صاحب الرجعات والك ّ ّرات وأنا صاحب الصوالت ّ

ٔيعة يعتقدون برجعة االئمة وبعضهم برجعة ّ وبعض الش."والنقمات والدوالت العجبات

  .ٕبرجعة االمام الغائب فقط جمع من ملة محمد عليه السالم وبعضهم

    

وهو من مشاهير أنبياء " تشبي"بِ ٕأما اليهود فينتظرون رجعة ايليا النبي المعروف 

وعندما سأل . ٕيرجع من السماء الى الدنيا قبل ظهور موعود التوراةٕبني اسرائيل ويجب أن 

ٕالحواريون حضرة المسيح عن ايليا أجابهم بأنه يوحنا المعمدان ولكنهم لم يفهموا 

  .قصده

    

ّماء فكما صعد الى السّأما المسيحيون فينتظرون رجعة المسيح من الس ماء ٕ

  .بجسده سيرجع منها بجسده

    

ٕ رجعة الشاه كيخسرو الذي أراد الصعود الى السماء فذهب والزردشتيون ينتظرون

  ٕالى جبل عال واغتسل في مياه نبع 
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هناك فاختفى عن أنظار مرافقيه الذين توفوا أثر هطول ثلوج غزيرة والتحقوا بكيخسرو في 

  .شتاسب ابن الشاه گ"َشوتنَپ"كما ينتظر الفرس رجعة . السماء

    

  .ّنم ورسم معي يظهر في كل عصر باسيوالهندوس ينتظرون رجعة كرشنا الذ

  

ّكتاب االيقان مسألة الر يوقد شرح حضرة بهاءا ف ًجعة شرحا وافيإ نها ّ، كما بيً

  .حضرة عبدالبهاء في كتاب المفاوضات

  )٧٨٠-٧٦٢ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  سالةّالر

  

 ًرها رسوال مقدسة يعتبًة والتي يبعث بها ا نفساّريسالة عبارة عن رتبة المظهّالر  

ٕ له بين الخلق ويكون واسطته في ابالغ أوامره وأحكامه اليهمًوممثال وبناء عليه يكون . ٕ

ٕ الهيين أمثال حضرة موسى وحضرة ًأصحاب الشرائع المعروفون بأولي العزم رسال

 ّ كلّويقال أن. لهمالمسيح وحضرة زردشت وحضرة رسول ا محمد بن عبد ا وأمثا

ًرسول نبي أيضا ٔسالة هي وضع االحكام ّ الرّ نبي رسول والمقصود أنّولكن ليس كل، ّ

ً، لذلك فكل صاحب شريعة نبي أيضاة تعني ترويج وانتشار الشريعةّوالشريعة، والنبو ّ 

ّحيث أنه يروج الشريعة التي وضعها من عند ا ولكن كل ً نبي ومروج ليس رسوالّ ّ 

  صاحب شريعة مثل أنبياء بني 



 ٦٠ 
 

انوا جميعهم مأمورين بترويج ونشر شريعة حضرة موسى عليه السالم ٕاسرائيل الذين ك

ًلكن حيث أن حضرة موسى كان مشرعا وًولهذا لم يكونوا رسال  ً فبالتالي كان رسوالّ

ً أنه روج شريعته لذلك كان نبيا أيضاوحيث ً ّ ّ.  

    

ّجوع الى الجلد االول من كتاب التّلمزيد من التفصيل يرجى الر ٔ يان والبرهان بٕ

  .ليف الحاج أحمد حمدي آل محمدتأ

  )٧٦٠-٧٥٩ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  كن الحمراءّالر

  

ٕأحد االركان االربعة للعرش االلهي وهي   ٔ ٔ:  

  

     البيضاء وتعني المشيئةّالركن) ١(

  هادةّ الحمراء وتعني القضاء والشّالركن) ٢(

     الخضراء وتعني القدرّالركن) ٣(

ٔ الصفراء وتعني اجراء االّالركن) ٤(   ٕمور ومقام االمضاءٕ

  ")ششهزار لغت"كتاب (

  

  

  ّالرنة

  

ّويفشو الويل والرنة في نسائهم : "ةصوت البكاء والعويل حيث ورد في لوح فاطم  

  ".لخٕا... 
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  ٔوح االمينّالر

  

ٕالوحي الذي يوحى الى المظاهر االلهية     . )راجع كلمة جبرائيل. (ٕ

  

  

  روزبه

  

ٕد في كتاب االيقان بأنه في زمان روقد و الرسول سلمان الفارسي أحد صحابة   

ٕكل ظهور من المظاهر االلهية المقدسة أمثال ابراهيم وموسى وعيسى ورسول ا كان  ٕ

ُ على االرض نفس تاًماء الظاهرة وتظهر أيضّيظهر نجم في الس خبر الخلق بقرب ظهور ٔ

ان ّمظهر أمر ا ومن جملة هذه النفوس التي بشرت بظهور رسول ا رجل بشر سلم

ٕالفارسي الذي كان يدعى روزبه قبل اسالمه وهداه الى الحجاز  وأن رسول ا سيظهر ٕ

ّفي تلك االرض وذهب سلمان الى الحجاز وتشر ٕ ّف باالسالم وتفضٔ ل حضرة بهاءا في ٕ

كذلك كان ظهور الجمال المحمدي قد ظهرت : "ٕااليقان المبارك بهذا الموضوع ما يلي

ّ بعد االخر يبشًاطنة فقد كانوا أربعة رجال واحدآ االثار البآثار في السماء الظاهرة وأما رون ٓ

الذي سمي " روزبه"ف بشرف خدمتهم ّوقد تشر. ٔالناس على االرض بظهور شمس الهوية

ٕ منهم يرسل روزبه الى الشخص االخر الى أن ًلمان وكان كلما حضرت الوفاة أحدابس ٕٓ

ٕذهب من بعد تكفيني ودفني الى ابه أتت نوبة الرابع الذي قال له في حين وفاته يا روز

  الحجاز حيث
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  .ة ويا بشراك بلقاء حضرتهّديّتشرق هناك الشمس المحم

    

ٔوذكر في أحد المصادر بأن سلمان هو االسم االسالمي له واالرجح أن اسمه  ٕ

ٕهر ملك ايران وسلمان هو اسم أطلقه عليه چوكان والده من ساللة منو... ٔاالصلي هو روزبه

ًكما سماه أيضا حضرة الرسول   سلمان الخير وسلمان المحمدي وسلمان مولى رسول ّ

وقد حصل االختالف في نسبة بلده فقيل أنه شيرازي أو . ا ي ٕاصفهانوكنيته أبا عبد ا

ُح أنه كان من سكان رامهرمز من مضافات خوزستان وكانت رامهرمز ّولكن القول المرج ُ ُ ْ

البر أن أصله من فارس من رامهرمز من قرية يقال لها وقال ابن عبد ... من ملحقات شيراز

ٕاني من رامهرمز من طرف والدتي أما : وروي عن حضرة سلمان حديث بأنه قال... ّجي

من بعض اليهود وكانت محبة سلمان " خواجه كانيات"اشتراه وقد . ٕاصفهانوالدي من 

ّواخالصه ومودته بالنسبة للعتبة المقدسة النبوية الى حد أن قا ٕ  ل فيه حضرة الرسول ٕ

كنت : "ن سلمان قالوقد روى القطب الراوندي بسند معتبر أ..." ّسلمان منا آل البيت"

 رئيس تلك القرية وكان يحبني ّ من قرية تدعى جي وكان والديٕاصفهان من أهل ًرجال

ًحبا شديدا  مزرعته وقال لي بنى والدي عمارة بجانب... ٕ الى درجة حبسي في المنزلً

 ّ بني وقل لعمال المزرعة أن يعملوا كذا وكذا وفي أثناء الطريق مررت بجانباذهب يا

  كنيسة للنصارى وسمعت أصواتهم سألت 
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ن هؤالء قيل أنهم من يخشون ا ويقيمون الصالة فدخلت وأعجبني ما رأيت وجلست َم

ٕهناك الى مغيب الشمس وأرسل والدي يبحث عني ورجعت اليه في الليل ولم أذهب  ٕ

ٕالمزرعة فقال لي والدي أين كنت قلت ذهبت الى كنيسة الخائفين من ا فقال لي ٕالى 

ٔان دين آبائك أفضل من دين هؤالء فقلت ال وا ليس االمر كذلك فوضع في قدمي ... ٕ

ٕ الى النصارى أسألهم من أين أصل دينكم ًالل وحبسني في البيت وأرسلت أحدأاالغ

ّفذهب الى الشام وخدم عند الر. "لخٕ ا...فقالوا أصل ديننا في الشام ٕجال االربعة الى أن ٕ ٔ

  .ٕبلغ الى رسول ا كما ورد ذكره

  )٧٩٦-٧٨٧ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ّالري

  

ٕمدينة تاريخية عريقة كانت من أمهات المدن واحدى مفاخر االسالم، واعتبرها    ٕ

تيبة  الميالد في كٔاالصمعي عروس الدنيا، ورد ذكرها في القرن السادس عشر قبل

وكان لها بين المسلمين . ه٢٣فتحت أيام خالفة عمر بن الخطاب سنة . داريوش الكبير

ٕ بحكمها توجه عمر بن سعد الى كربالء وحارب االمام الحسين ًعظيم، فطمعامقام  ٕ

افعي ّهب الشيعة والبقية من المذّ من الشكان معظم أهل الري. مته النكراءوارتكب جري

   بهاّة حلّة والمذهبيّات السياسيوالحنفي، وعلى أثر النزاع
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ة، ّ الخربة تقع قرب طهران الحاليّ وخلت من سكانها، آثار الريًمار تدريجياّالخراب والد

 اليوم فهي من توابع طهران وهي منطقة مزدهرة فيها قبر شاه عبد العظيم يأما مدينة الر

ٕالمحدث الشيعي الشهير الذي يصل نسبه الى االمام ا مام زاده حمزة وقد ٕلحسن وقبر االٕ

ًءا فيتفضل قوله االحلى مترجمارد ذكرهما في ألواح حضرة بهاو عظيم وحمزة : "ٔ

جناب ميرزا " من فاز بلقائي"والمقصود من ". عليهما بهائي فازا بلقاء من فاز بلقائي

ان وحمزة، وهو ابن أخت الميرزا آقا جمسيح النوري الذي دفن ما بين عبد العظيم 

 بجماله وكماله وعلو قدره وعندما عزم ًالنوري وكان الميرزا مسيح معروفاظم ٔالصدر االع

ّحضرة بهاءا السفر من طهران الى خراسان لم يستطع تحمل آالم الفراق من شدة حب ه ٕ

ٕاالطهر، فتوجه الى لقاء محبوبه وفي للهيكل  ّ ّحانت منيته وفارقت منه الروح "  گزهدر"ٔ ّ

ٕقلت رفاته الى طهران ودفن في مكان خفي جانب مرقد ون. على قدم الجمال المبارك

 كمن ّرئمن زار االخت والمسيح في ال" :ل حضرة بهاءا بشأنهّوتفض. عبد العظيم

 قبر ناصر الدين شاه اً أيضيّفي الر. ه وشاه عبد العظيمّونزل لوح زيارة بحق". زارني

العلماء المعروفين كالفخر كما كانت موطن الكثير من . والعديد من المشاهير والسادات

  .الرازي ومحمد بن زكريا الرازي وغيرهما

  )٨١٥- ٨٠٢ص ٢ٕقاموس االيقان ج(
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  )ز(حرف الزاي 

  

  زمن المستغاث

  

ّب االعلى جل شأنه في عدة مواضع من البيان الفارسي بأنّذكر حضرة الر   ّ  ظهور ٔ

ن المبارك ذكر والمقصود من هذا البيا. حضرة من يظهره ا موكول بزمن المستغاث

ل فيه بأن زمن المستغاث هو ّ وتفض.صراحة في ألواح الهياكل الصادر من القلم المبارك

يعني أن حضرة من يظهره ا سيظهر بعد تسعة . خاتمة سنة الواحد بعد ظهور نقطة البيان

مد  في لوح الحاج محاًجمال القدم أيضوأنزل حضرة . ٔ من ظهور طلعة االعلىاًعشر عام

ّح الهياكل والمقصود االصلي لحضرة الر بخصوص ألواً مفصالًغ شرحاّيم المبلٕابراه ب ٔ

وقد خضع اتباع البيان بعد قيام جمال القدم في حديقة ... ٔاالعلى من كلمة مستغاث

الرضوان واعتبروا حضرته من يظهره ا وموعود البيان عدا نفر معدود اتبعوا النفس 

  لى وتمسكوا بأسباب ٕوالهوى وعزفوا عن اطاعة الحق تعا
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خذوه ّجملة ما ات ّباردة وانتقادات غير واردة وحرموا أنفسهم من المواهب السنية ومن

ٕذريعة لهم كان كلمة مستغاث التي نزلت في كتاب البيان وقالوا ان من يظهره ا سيظهر 

ولم تكن حجتهم ) لّأي على عدد حروف المستغاث بحساب الجم) (٢٠٠١(بعد سنة 

سنة "و " سنة التسع"ٔ سفسطة واهية حيث أن حضرة االعلى ذكر في عدة مواقع ٕهذه اال

ٓاذا ظهر االن " ما ترجمته ًر الخلق بلقاء ا ويتفضل قائالّوبش" واحد ا ظهره ين سمٕ

ّويتفضل أن سني المهلة بعد سنة التسع قد تعي." بديندين وأول العافإنني أول الساج نت ّ

  .المذكور في البيان الفارسي) ١٩يعني (احد  الوّوالمهلة هي خاتمة سني

    

ً وكل هيكل يتألف من أحد عشر بيتا أو ًهيكال) ١٩(اح الهياكل عبارة عن وألو

 الهيكل ًفمثال. سم من أسماء ا بتركيبات رائعة عجيبة ويأتي في كل هيكل اًسطرا

ٔاالول بال عدد ال ًنه االول ويتألف من أحد عشر بيتا أو سطرأ ً ٔاالول على عدد ، البيت ٔ

ًع أحد عشر ثم تأتي االسماء واحداكون المجموالهاء خمسة والواو ستة في" هو"سم ا  تلو ٔ

ٔوهنا ينتهي الهيكل االول ثم ) حق(و) محبوب(و) وحيد( وًالمث) اجّبه(ٓاالخر فيأتي اسم 

ٔالهيكل الثاني تتضاعف أعداد السطور والبيوت الواردة في الهيكل االول ثم يتم 

ٕسم من كل منها وعلى هذا المنوال الى أن نصل الى الهيكل التاسع عشر استخراج ا ٕ

   اًالذي ينتهي فيه اسم حق مضروب
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ٕويكون الحاصل له اسم المستغيث الذي هو وهو آخر االسماء االلهية في رحلة ) ١٩(في  ٔ

ا ضربنا اسم حق في ٕجد فيما ورائه اسم آخر أي أننا اذٔسيرنا في بحوراالسماء وال يو

ٕ أي اسم من االسماء االلهية وال يكون هناك اال تخرج منه ال يمكن أن يسًالثم) ٢٠( ٕ ٔ

ٕوهذه اشارة أن ) ١٩(اسم المستغيث الذي هو حاصل ضرب عدد حق في عدد واحد 

ٕبحور سني الواحد الى ّيظهره ا جل جالله يسير في باطن  حضرة مستغاث العالمين من ّ
ون ظهوره في آخر سنة واحد التي هي عبارة ويك) ١٩(أن يظهر نفسه في ختام سنة واحد 

عن آخر بيوت وسطور الهيكل التاسع عشر وكما ظهر اسم ا المستغيث في خاتمة 

من ظهور ) ١٩(الهيكل التاسع عشر فكذلك يظهر اسم ا المستغاث في خاتمة سنة 

في لوح المبلغ الشيرازي بيانا صريحانقطة البيان وقد تفضل حضرة بهاءا ً ً  بهذا المعنى ّ

ٕ الى – ً مقاما١٩ّ بعد طي –وبلوغه " حق"فيكون المقصود من ذكر : ًقوله تعالى مترجما

ن المقصود  سنة بالمستغاث ولم يك١٩هو ظهور الحق بعد انقضاء " المستغيث"سم ا

  .ًغير هذا ولن يكون أبدا

  )٨٢٥-٨٢١ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

    

 بهاءا ةٕدية وانما هي هيكل حضركر يتضح أن كلمة مستغاث ليست عدُا ذّومم

 أي بعد ١٨٦٣ك في رضوان سنة وحصل ذل) ١٩(بعد عدد واحد أي الذي سوف يظهر 

   على اً عام١٩مرور 
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ٔاعالن حضرة االعلى أمره سنة  ٕ١٨٤٤.  

  

  

  الزوراء

  

َيقول في غياث اللغة أن الزوراء بالفتح  َهي الق◌دح وصحن الفضة ودجلة "َ َ َ

 ." اسم سوق في المدينةًالمدينة قرب المسجد وهي أيضا في ومدينة بغداد وموضع

  .انتهى

  

ّأن الزوراء بفتح االول وسكون الثاني والر: "وجاء في البرهان القاطع ٔ ْ َ  نقطة اء بالّ

  . "ٔبااللف الممدودة هي دجلة بغداد والبعض يقول الزوراء هي بغداد

  

 روضة ّوضمن حديث الزوراء المروي عن حضرة الصادق عليه السالم في

وقد أورد حضرة بهاءا ذلك في كتاب ) طهران (ّي الزوراء مكان في الرّأن: الكافي

  :ٕااليقان ويوافق نص الحديث ما ورد في رواية روضة الكافي كما يلي

  

عن معاوية بن وهب عن أبي عبد ا عليه السالم قال أتعرف الزوراء قلت "...

َال دخلت الري قلت نعم قال أتيت سوق جعلت فداك يقولون أنها بغداد قال ال ثم ق َ َ َّ ْ

ٔالدواب قلت نعم قال رأيت جبل االسود عن يمين الطريق، تلك الزوراء يقتل فيها  َ

يقتلهم قال يقتلهم أوالد   من ولد فالن كلهم يصلح للخالفة قلت منًثمانون رجال

  ."العجم

  

  وجاء في بعض النسخ الخطية والمطبوعة من الكتاب
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 ً منهم ثمانون رجالًثمانون ألفا"ٓوفي بعضها االخر ". ًثمانون رجال"بدل " ًثمانون ألفا"

ٔ االعتراض بهذا على االمر المبارك حيث أن حضرة بهاءا اعتمد ّ وقد تم."من ولد فالن

وقد تحققت النبوءة واستشهد ثمانون من أركان . ٕثمانين في كتاب االيقان المستطاب

أوالد العجم منهم المال عبد الكريم قزويني المعروف بيد ) طهران(ٕأهل االيمان في ري 

وميرزا . اب الوحيّتُأحمد والسيد حسن يزدي الملقب بسيد عزيز وكالهما من ك بميرزا

عبد الوهاب وجناب المال الشيخ علي ترشيزي الملقب بعظيم وجناب الطاهرة وتمت 

 شرحها بالتفصيل  ورد وقدق.ه١٢٦٨هذه الواقعة العظيمة والمذبحة الكبرى في سنة 

 ذلك الوقت ونسختها اليوم ة فيّتفاقية التي كان لها صفة الجريدة الرسميفي صحيفة اال

ٕ وكانت بعد حادثة رمي الشاه التي سجن على اثرها حضرة بهاءا والمؤمنون .موجودة

  .ال بطهرانچفي سجن سياه 

  )٨٢٥ ص٣ٕقاموس االيقان ج(
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  )س(ين ّحرف الس

  

  ّسامري الجهل

  

ّسمية في أصلها الى السامريّرجع التٕ به المعاند الرئيسي للمظهر االلهي وتيقصد ٕ 

ٕالذي أغرى بني اسرائيل بصنع عجل ذهبي وعبادته أثناء غياب موسى عليه السالم في 

ٔطور سيناء وانحرافهم عن عبادة ا الواحد االحد وقد استعمل حضرة بهاءا في بعض 

ٕ الجهل في كتاب االيقان فهو ّ حضرته من سامريا مقصودّأم. ألواحه هذا االصطالح

  . في القرآن الكريم في سورة طهّهذا وقد ورد ذكر السامري. حاجي كريم خان كرماني

  )٨٤٩ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  سبحات الجالل

  

تطلق هذه الكلمة بالمعنى الشامل على الموانع والحجبات التي تحول بين 

  عاع الشمس ٕاالنسان ومعرفة الحق فكما يمنع ش
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. ٕمن مشاهدة قرص الشمس فكذلك أنوار جالل الحق تعالى تمنع من ادراك كنه ذاته

لذلك أطلق في البيانات المباركة كلمات سبحات الجالل والسبحات المجللة على 

ٔاالمور والمسائل التي تمنع الناس عن عرفان الحق والحقيقة، مثل كلمة خاتم النبيين 

ًس عن التوجه الى مظهر أمر ا فكانت حجابوأمثالها التي منعت النا .  بينه وبينهمإ

ٕلذلك يجب التفكر في آثار عظمة ا وقدرته بدون التوصل الى ادراك كنهه وحقيقته ٕ .

 فيجب البحث ."ٕكشف سبحات الجالل من غير اشارة: "وهذا معنى قول أمير المؤمنين

ٔفي آثار عظمته وقدرته في االيات االفاقية واالنفسية  ٓ حيث يقول تعالى في القرآن ٓ

  .﴾ٓسنريهم آياتنا في االفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴿: الكريم

  )٨٥٩ – ٨٥٨ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  سبطي العدل

 

ٕالمقصود موسى عليه السالم الذي دعا فرعون مصر الى االيمان با الواحد  ٕ

ّاالحد فأبى واستكبر وأعرض وتجبر فكان بحق قبطي ّ هم سكان مصر ٔظلم واالقباط  الٔ

ٕ من كان على شرعة موسى من االيمان با فهو سبطي العدل ّن كلوبشكل عام فإ. اًقديم

ّ من يعرض عن االيمان با ويكفر به كفرعون وأمثاله فهو قبطيّوكل   . الظلمٕ
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  سدرة المنتهى

  

وجاء في الموجز في شرح .  ا-هيكل الظهور–شجرة على يمين العرش 

  :مصطلحات الواردة في مجموعة ألواح حضرة بهاءا ما يليال

  

ولقد رآه نزلة ﴿: ٓأصل هذا المصطلح من القرآن الكريم االية: سدرة المنتهى

 وقد قيل أن .﴾ السدرة ما يغشىأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى

ٕظهر االلهي ونزل في ٕعلم الخالئق وأعمالهم تنتهي اليها وهذا يدل على أنها بمعنى الم

توجهوا يا قوم بوجوه بيضاء وقلوب نوراء " :ٔالكتاب االقدس من قلم حضرة بهاءا قوله

ٕالى البقعة المباركة الحمراء التي فيها تنادي سدرة المنتهى انه ال اله اال أنا المهي ٕ ٕ ن مٕ

  ."القيوم

  

ٔ ولقب المرسلون بذلك النّالظلسم لشجرة وارفة ، السدرة ااًولغوي   المؤمنين ُ

  . شريعتهمّون في ظلّيستظل

  ) تحت كلمة سدرة٤ج ٔأسرار االثار(

  

  

  سرادق الغيب

  

  .اهرّتعني عالم الغيب الذي تظهر من حقيقته مظاهر الظهور للعالم الظ
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  ينّسنة الست

  

وقد . ه١٢٦٠ٔهي سنة ظهور حضرة االعلى روح من في الوجود فداه أي سنة 

ٔيدبر االمر من السماء الى االر﴿: لكريم قوله تعالىة في القرآن اورد تعيين هذه السن ٕٔ ض ّ

  .﴾ّف سنة مما تعدونٕثم يعرج اليه في يوم مقداره أل

  

ّين االسالمي واستتبابه وشرح كامل أحكامه وتدبير قواعده استمرّ نزول الدّأي أن ٕ 

ٔعند وفاة االمام الحسن العسكري آخر االئمة وابتدأ العروج االلفي ه ٢٦٠ٕالى سنة  ٔ ٕ

  .ٔ بظهور حضرة االعلى أرواحنا فداه في شيرازه١٢٦٠انتهى في سنة الذي 

  

  

  ّسيد الشهداء

  

لذي استشهد في أرض  عليه السالم إاالمام الحسين بن علي بن أبي طالب

ّكربالء مع جمع من أهله وأصحابه االوفياء بنهاية المظلومي ة بفرمان من يزيد بن معاوية ٔ

ق .ه٦١ر من شهر محرم الحرام سنة اليوم العاشوبأمر من ابن زياد في بن أبي سفيان 

ٕفأسرت نساؤه وأوالده وأرسلوا من كربالء الى الكوفة ومنها الى دمشق ليزيد ابن معاوية ٕ .

ة ّليل المتين والبرهان المحكم على أحقيّويعتبر الشيعة استقامة الحسين وشهادته الد

َوأوردوا في كتبهم ومؤلفاتهم بأن العالم لم ير . حضرته ه االستقامة والفداء  لمثل هذاًنظيرَ

   في شرح مصائب حضرته ًفوا كتباّوأل
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ٕوبناء على ما أورده ثقة االسالم محمد ). المقاتل(صة كربالء بالتفصيل في كتب ورووا ق

بن يعقوب كليني في كتاب أصول الكافي في باب مولد الحسين بن علي عليه السالم 

بعد . ه٦١ي المدينة واستشهد في شهر محرم سنة ف. ه٣أن ميالده المبارك كان في سنة 

 من حياته المباركة وكان والي الكوفة عبيد ا بن زياد هو الذي أمر بقتل اً عام٥٧مضي 

حضرته في دورة خالفة يزيد بن معاوية وكانت قيادة جيش ابن زياد بيد عمر بن سعد 

ربالء وأمه فاطمة الزهراء ٕت الشهادة في يوم االثنين العاشر من محرم الحرام في كّوتم

  .كالم كلينيانتهى . سول صلى ا عليه وسلمبنت حضرة الر

  

ّان: ٕوفي رواية أخرى للكليني أن االمام جعفر الصادق عليه السالم قال  المدة ٕ

ّالفاصلة بين ميالد االمام الحسين وأخيه االمام الحسن كانت ست ٕ ة أشهر وعشرة أيام ٕ

ٕلم يولد أحد بين االنبياء ابن ستة أشهر : ن محمد أنه قالوروي عن أبي عبد ا جعفر ب ٔ

  .عدا عيسى ابن مريم والحسين بن علي بن أبي طالب

  )٨٨٢ص ٢ٕد الشهداء قاموس االيقان جّللمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة كلمة سي(
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  سيد لوالك

  

ّنص حديث أمير المؤمنين  عليه الصالة والسالم الذي بيقصد به الرسول محمد

ٕيه السالم وجه اليه الحق تعالى خطعل ْلوالك لما خلق: "ابه المباركّ َ ونورد ". ٔ االفالكُتَ

 من الحديث القدسي لمعرفة سياق التسمية التي بموجبها عرف الرسول ًفيما يلي قسما

  سيد لوالك"بلقب:"  

  

  يسبحه ويحمدهًا محمد بقي ألف عام بين يدي ا واقفافلما خلق ا نور نبين ...

ٕوالحق تبارك وتعالى ينظر اليه ويقول يا عبدي أنت المراد والمريد وأنت خيرتي من 

ُخلقي وعزتي وجاللي لوالك لما خلقت االفالك من أحبك أحببته ومن أبغضك أبغضته  ُ ّ ٔ

ًفتالال نوره وارتفع شعاعه فخلق ا اثني عشر حجاب ٕ ٔ   .لخٕا ... أ

  )٨٨٩ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  السيمياء

  

هو العلم " العلوم السامية وبناء على ما ورد في كتاب نفائس الفنون عبارة عن

ٕباالمور التي تمكن االنسان من اظهار كل ما هو مخالف للعادة أو منع كل ما يتفق مع  ٕ ّ ٔ

ّم في السيارات السبعة وتسخير الكواكب وطلب كل ما يمكن كم ّومنها التحك" العادة ّ

  وهذه ... بةٔخاتم سليمان وغير ذلك من االمور العجي
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ٕوغيرها كما يقال ال تتم اال بتهيئة طالسم معقدة ومعرفة أسماء المالئكة الموكلين 

ٔ في أحد االوراد ًبالكواكب والقيام بطقوس ورسوم صعبة وطويلة وذكر أوراد غريبة فمثال

التي يجب أن تقرأ لحيازة خاتم سليمان بعد القيام بطقوس ما أنزل ا بها من سلطان 

 وهذا ...."ٔتطبون الذي له االسماء الحسنىاللهم يا بشمخ بشمخ وال هارس تت ":يقول

الورد مملوء بالكلمات العجيبة التي ال معنى لها مثل ملخوتوا وموتوا وأرعش أرعيشط 

  .وغيرها

  

رين في هذا العلم الشيخ البوني بن علي والشيخ أحمد ّومن العلماء المتبح

ّ أن االمام الفخر الروالغريبئي ولهما فيه مؤلفات عديدة حسأاال ا  في هذًازي له أيضإ

  .ةّالعلم كتب عد

  )٨٩٠ص ٢جٕقاموس االيقان (
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  )ش(حرف الشين 

  

  شجرة أنيسا

  

ٕ التي أخذ في ظلها العهد والميثاق االلهي وهذا المعنى  والشجرةشجرة الحياة

  .ّصرح به حضرة ولي أمر ا في لوح ذوقي طهراني

  )١٠ص ٢رحيق مختوم ج(

  

  

  مس الغيبش

  

ّتطلق على الذات االلهية والمظاهر الكل ّية االلهيٕ   .ةٕ

  )٢٠٤ص ٤ٓأسرار االثار ج(

  

  

  ٓبتني االيتانّشي

  

ّ والمقصود االيتان الشريفتان القرآني.حديث للرسول  ن تان اللتان تأمرآ

ٕباالستقامة على االمر االلهي  ٓن هاتين االيتين ل الرسول أّلهذا تفض) مرتستقم كما اا(ٔ

  .ب لهما شعرهقد شا



 ٧٨ 
 

ٔاالية االولى نزلت في سورة هود  فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا "ٓ

فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال "والثانية في سورة الشورى  ".ٕانه بما تعملون بصير

ومع أن . ٕوالسورتان مكيتان نزلتا قبل هجرة حضرته الى المدينة المنورة..." تتبع أهواءهم

ٔأخرى نزل فيها االمر باالستقامة ولكن قصد الرسول صلى ا عليه وسلم من آيات قرآنية 

هما آية استقم كما أمرت التي نزلت مرتين كما ذكرنا في سورتي هود " ٓشيبتني االيتان"

  .والشورى

  )٩١٢ص ٢ٕقاموس االيقان ج(
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  )ص(اد ّحرف الص

  

  صالح

  

رع والثمر  فأحيوها بالزّهو نبي قوم ثمود الذين أورثهم ا أراضي عاد وديارهم

ًالى أن بعث فيهم صالحا ْ ودعاهم الى عبادة ا من غير االوثان ولكن صمت منهم ٕ  ُ ٔ ٕ

ّاالذان وغلفت القلوب وعميت االبصار وحاولوا صده عن دينه  ٔ َ ِ ُ َُ  وصرفه عن دعوته ولكنه ٓ

 بآية ُأبى عصيان ربه فأراد المعترضون أن يظهروا للناس عجزه فطلبوا منه أن يأتيهم

ِهذه ناقة لها شرب يوم معلوم فذروها تأكل في أرض : يتبينون بها صدق دعوته فقال لهم

رد تأكل في أرض ا تًومكثت الناقة بينهم زمنا ... ئهمَا ولم ير الناس ناقة تستأثر بما

ً وتصد عنه يومااًالماء يوم ّ ً شك أن قيامها استمال اليه كثيرا والُ  بها ٕ من قومه اذ استبانوإ

 مصدع فرماها  اسمهفكمن لها شخص... صدق رسالته فأفزع ذلك المستكبرين منهم

  بسهم انتظم عظم ساقها وابتدرها قدار بن سالف
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ّبالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت على االرض ثم طعنها في لبتها فنحرها فقال لهم ... ّٔ

فتمتعوا في ... ٕرتكم ان أصبتموها بأذى ولكنكم قد اجترحتم الذنبّصالح قد حذ

أي (ّطيرنا أنهم تمادوا في الضالل فقال ولك...  أيام يأتيكم بعدها العذابدياركم ثالثة

ٕبك وبمن معك واتفقوا أن يتسللوا اليه في جنح الظالم ويباغتوه وأهله والناس ) تشاء منا

... ولكن ا لم يمهلهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين... نيام

ٕأى صالح ما حل بهم اذ أصبحت جثثهم هامدة وديارهم خاوية فقال ور يا قوم لقد "ّ

ّأبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ال تحب   ".اصحينّون النّ

  )٣١-٢٥صمختصر من قصص القرآن (

  

ويتفضل حضرة عبد البهاء أن ناقة صالح كانت نفس صالح المقدسة حيث 

  . عليهم العذابّا فحقفوس الخبيثة بإنكارها وتكذيبهّقامت الن

  )١٨٠٦ص ٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ةّمديّالص

  

د الشهداء ّ وهو بيان سي﴾ أحدًيكن له كفوا  ولم يولد ولمْدِلَلم ي﴿ما ال جوف له 

  .ٕاالمام الحسين بن علي عليه السالم
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  يحةّالص

  

ٕفي كتاب االيقان يشير حضرة بهاءا أن خاتمة أحوال ثمود واعراضهم عن  ٕ

قهره وسخطه ح عليه السالم وكفرهم با كان أن أخذهم ا بغضبه والنبي صال

فأخذتهم الصيحة ﴿: ٕان مرجعهم الى النار قال تعالى وكًوأخذتهم الصيحة جميعا

  .﴾فأصبحوا في ديارهم جاثمين

  )٣٦٣-٣٦٢ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  . ان أحد ألقاب لوح السلطًة من أسماء يوم القيامة وهي أيضايحّ الصّكما أن

  )٢٦٤ص ٤ٓأسرار االثار ج(
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  )ظ(حرف الظاء 

  

ّظهورات االحدي   ةّة في الهياكل القدسئ

  

  .جلي الخاصّراجع المعنى ضمن كلمة الت
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  )ع(حرف العين 

  

  ٔعالم االمر

  

رتبة النقص (وعالم الخلق ) رتبة الغيب المطلق(ابطة ما بين عالم الحق ّهو الر

أنه يستفيض من عالم الحق ويفيض  ٔفحقيقة عالم االمر) الصرف والجهل المحض

ٕلعالم الخلق وعالم االمر هو المظاهر المقدسة االلهية الذين حقيقتهم من عالم الحق  ٔ

ٔوهيكلهم من عالم الخلق وهذا من التفاسير االساسية لرمز االسم االعظم ٔ.  

  )٩٩١ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  هودّعالم الش

  

  .ُراجع كلمة عوالم الملكية

  

  

  بيعبد ا بن أ

  

 ٕكان من كبار المنافقين، قبل االسالم حسب الظاهر ولكنه عمل ضد رسول ا َ َِ

 للفتنة ًوالمسلمين في الباطن مثيرا   
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منعهم من ذلك، حتى   أن يقتلوه ولكن رسول ا ًوقد حاول المسلمون مرارا. الفسادو

ًره لالسالم وبعكس والده كان وفياأن ابنه عبد ا الذي انشرح صد ا أراد أن لرسول  ٕ

 يقتل والده ولكن رسول ا ًمنعه من ذلك الى أن توفي أخيرا  في المدينة وهو في ٕ

  .غاية النفاق والعناد

ٕللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى قاموس االيقان ج(   )١٠٠٥ – ١٠٠٤ص ٢ٕ

  

  

  العترة

  

ة في ّأورد المرحوم سيد علي خان الكبير في شرح الصحيفة الكاملة السجادي

عترة الرجل ) أي كتاب النهاية(ٔقال ابن االثير في النهاية : "...معنى كلمة عترة ما يلي

ٔوقيل أهل بيته االقربون وهم أوالده وعلي . بنو عبد المطلب وعترة النبي . أقاربه صأخ

ٔوقيل عترته االقربون واالبعدون منهم. وأوالده عليهم السالم والمعروف المشهور أن عترته . ٔ

  .انتهى". مت عليهم الزكاةّ بيته الذين حرأهل

  

ّاذن وحسبما هو معروف ومشهور فإن عترة الرسول هم أهله وأقاربه الذين حر مت ٕ

  .عليهم الزكاة أي ال يستطيعون االستفادة من أموال الزكاة

  )١٠١٣-١٠١٢ص ٢ٕقاموس االيقان ج(
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  عرصة الظهور

  

  .العالمُأي ميدان عالم الملك وهو ظهور المظاهر في هذا 

  

  

  ٔعصا االمر

  

ٕنسبة الى عصا موسى عليه السالم التي جاء ذكرها في العديد من سور القرآن 

ر أغلب علماء السنة ّوفس. ٕالكريم والتي تحولت الى ثعبان تلقف ثعابين سحرة فرعون

ٔ واالوامر ريعةّرها بعض المحققين بأنها الشّفسوالشيعة العصا بهذا التفسير الظاهري و

ّااللهي ٔفسرت في االمر المبارك بعصا االمر التي هي شريعة وأحكام موسىة وٕ ٔ.  

  )١٠٢٢ – ١٠١٨ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  عالمات المؤمن

  

وردت في لوح السحاب لحضرة بهاءا جل سلطانه حيث تلك العالمات 

ّتي سجني لعمري انه عز لي بل الذلّليس ذل: "تفضل ّ ائي الذين ينسبون ّة عمل أحبٕ

ٔنهم من الخاسرين لما قضي االمر وأشرق ٕابعون الشيطان في أعمالهم أال ّ ويتٕأنفسهم الينا ُ

ٓنير االفاق من شطر العراق أمرناهم بما ينقطعهم عن العالمين  منهم من أخذ الهوى ،ّ

قل الذين ارتكبوا . ّمر ومنهم من اتبع الحق بالهدى وكان من المهتدينوأعرض عما ا

  الفحشاء 
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ّوتمسكوا بالدنيا انهم ّهب يمرون ّ من الذًم عباد لو يردون واديا ليسوا من أهل البهاء، هٕ

ًعنه كمر السحاب وال يلتفتون اليه أبد ٕ َ أال انهم مني ليجدن منهم أهل مال االعلى عاّ ٔ ٔ ّ رف ٕ

عنده علم الكتاب ولو يردن عليهم ذوات الجمال  قديس ويشهد بذلك ربك ومنّالت

ّبأحسن الطراز ال ترتد اليهن أبصارهم ب ٕ مكم ّقوى كذلك يعلّالهوى أولئك خلقوا من التّ

  .انتهى..." قلم القدم من لدن ربك العزيز الوهاب

  

ّان: "ًلوح آخر يتفضل قوله تعالى مترجماوفي  بث ُ نفس تظهر منها آثار الخّ كلٕ

  ". ولن تكونّوالشهوة ليست من الحق

  )١٦٧ص ٤المائدة السماوية ج(

  

  

  ٔالعلم هو الحجاب االكبر

  

ه الجملة المشهورة هم كبار العرفاء ومشايخ الصوفية المعروفون أصحاب هذ

ٔالن المحسوسات وكل ... ففي كتاب كيمياء السعادة يقول. ٕة االسالم الغزاليّأمثال حج

...  عنهاًواستغرقت فيها فإنك ستكون محجوبإى عن طريقها اذا أنت انشغلت بها ّعلم يتأت

ِوأما اذا أفرغ العال لبه به فهذا العلم لن يكون كتسابي ولم يشغل قم عقله من العلم االٕ

 القلب عند تخليته من الخياالت ّكما أن. ًفتحا له ويمكن أن يكون له ًحجابا

  . لهًلمحسوسات فلن يبقى بعد ذلك حجاباوا
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 ًمة شرحاّصدرا حيث أورد كاتب المقدة للمال ّمة كتاب شواهد الربوبيّوفي مقد

  :ليعن نظريات المال صدرا جاء ما ي

  

ّان المال صدرا يعتقد أن العقل ما لم يتنو ويضع قدمه ) أي الدين(ر بنور الشرع ٕ

ّالن. ٕفي وادي المكاشفة والشهود فلن يصل الى أي مكان  العقل والحقائق المكتسبة ٔ

َمن سيره وسلوكه ما لم تفن في المعلوم الخارجي وتخرج عن مقام الحجاب فإن دركها 

ّالن. حالُللحقائق م ّوالعقل حجاب بين االنسان والواقع والص الفكر ٔ نها ّورة التي يكوٕ

ٔالعقل هي حجاب ا االكبر وقيل العلم حجاب ا االكبر ٔ. ...  

  )١١٠٥-١١٠٤ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ةّعوالم الربوبي

  

ٕة وهي عالم المظاهر االلهية المقدسة من ّة والروحانيّيقصد بها العوالم الغيبي

وتعتبر عوالم الالهوت . سةّية في تلك الوجودات المقدّالمتجلحيث الحقيقة الفائضة 

ّوالجبروت والملكوت والغيب واالنوار جميعها من عوالم الربوبي   .ةٔ

  )١١٣٨ ص٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  عوالم الملكية

  

ّلق وعرصة االمكان التي خلقها الحقَيقصد بها عالم الخ ٕ   
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ويطلق على المراتب . ّل وعالّوتستفيض من أنوار فيض حضرة الفياض المطلق ج

ُالمختلفة لعالم الخلق اسم عالم الملك الذي يقابل عالم الملكوت وهو عالم الغيب 

ّوعالم االمر، وكذلك يطلق على عالم الملك، عالم الن ُ هادة وعالم ّاسوت وعالم الشٔ

  .ٕاالمكان

  )١١٣٨ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  عين اليقين

  

  . اليقينّراجع كلمة حق
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  )ف(فاء حرف ال

  فاران

  

ّبرية واقعة الى جنوب يهوذا وشرق برية : جاء في قاموس الكتاب المقدس ما يلي ّٕ

) ٔواالصح بين حضيروت الواقعة على مسيرة أيام من سيناء(سبع وشور بين جبل سيناء 

ٔعلى البحر االحمر كما ) ٕايالت اليوم(وكنعان وكانت فيها قادس وبطمة فاران أو أيلة 

ّ صين أو كانت مندمجة فيها دون حد معين يفصل بينهما وجميع هذه ّكانت تشمل برية

ٕالمعلومات تشير الى السهل المرتفع أو االرض الجبلية الواقعة الى جنوب كنعان تحيط  ٕٔ

ّبها من الجهات االخرى بري . ل التين ووادي العربةة شور وسلسلة الجبال المعروفة بجبٔ

ٕوفي هذه البرية تنقل بنو اسرائيل  ّ  و ٢٠٠٠ على ارتفاع يتراوح بين ة ومعظمهما سن٣٨ّ

  .انتهى.  قدم عن سطح البحر٢٥٠٠

  

ٕوفاران أرض عبرها أنبياء بني اسرائيل وحضرة موسى وقد َ َ َ  
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ٕ ابراهيم الخليل ويعقوب ويوسف وعندما طردت هاجر من عند ابراهيم ًقطعها أيضا ٕ

ّية فاران ودخلها بنو اسرائيل بعد خروجهم من برية  برسكنت في سيناء وأرسلوا جواسيسهم ٕ

ٕمنها الى أرض كنعان كما التجأ اليها داوود النبي وجبل فاران هو ذلك الجبل الذي . ٕ

تجلى عليه ا.  

  )١١٦٢ص ٣ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  فرعون

  

ً وهو لقب لملوك مصر يقرن أحيانا)لبيت الكبيرا(كلمة مصرية معناها   الملك ُ

ٕكتاب المقدس عدد من بينهم فراعنة ابراهيم ومن الفراعنة المذكورين في ال. الخاص

  :ويوسف والتسخير والخروج وهم غير معروفين بالضبط، أما المذكورة أسماؤهم فهم

  

ٔ واسمه بالمصرية شيشنق وهو أول حاكم من االسرة الثانية والعشرين –شيشق  .١

  .في العهد الليبي

 .ٕ لهوشع ملك اسرائيلً وكان معاصرا–سوا  .٢

ٔالملك الثالث واالخير من الساللة الخامسة وهو ) تهرقا( بالمصرية –ترهاقة  .٣

 ).الساللة الكوثية(والعشرين 

ٔكان الملك الثاني من االسرة السادسة .  فرعون نخوً ويسمى أيضا–نخو  .٤

  .والعشرين
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هو الخلف ) ٕوهو هعبريع المصريين وابريز في هيرودوتس (–فرعون خفرع  .٥

 .صير الق الثانيالثاني لنخو بعد ملك بسامتيك

 )٦٧٧ – ٦٧٦صقاموس الكتاب المقدس (

  

  

  

  ٔالفطرة االصلية

  

 ة، وتأتي كذلك بمعنىّة والطينة والحالة الطبيعيَلقِالفطرة في اللغة تعني الخ

 فطرة ا التي فطر الناس اًفأقم وجهك للدين حنيف﴿: ّالسنة ففي القرآن قوله تعالى

ٓد نزلت هذه الكلمة في االثار المباركة  وق.ّديل لخلق ا ذلك الدين القيم﴾عليها ال تب

ٕبعدة تعابير منها فطرة ا، ولسان الفطرة، والكالم الفطري والفطرة االصلية االلهية حيث  ٔ

اتق ا وال تجادل بآياته : "يتفضل حضرة بهاءا في لوح الحاجي محمد كريم خان

ٕبعد انزالها انها نزلت بالفط ٕ االصلية االلهيةةوما نزل بالفطرة نزل بالفطر...رةٕ ٔ."  

  

ٔوفي كتاب االقدس قوله االعلى  وفي .ت بأمري﴾ٕقل ان الفطرة خلق﴿: ٔ

ٕهو االقرار باالفتقار والخضوع باالختيار بين يدي ا : رأس الفطرة"الكلمات المكنونة 

  ".العزيز المختار

  )٤٥٢ – ٤٥٠ص ٤ٓأسرار االثار ج (
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ّفك الر   حيق المختومّ

  

ٕيوم القيامة وقيام الموعود في البشارة االلهية قوله ذكر في القرآن الكريم عن 

رة  سو﴾يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴿: تعالى

  .٢٦فين آية ّطفمال

  

ٔوالمقصود من ذلك الظهور هو ظهور االسرار وكشف الرموز الواردة في الكتب 

ويتفضل لسان العظمة . هور العظيم عنها الرحيق المختوم في هذا الظّالمقدسة التي فك

ٔال تحسبن انا نزلنا االحكا﴿ٔفي كتاب االقدس المستطاب  ّ ّّ م بل فتحنا ختم الرحيق ٕ

بع القدرة واالقتدار يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي اصالمختوم بأ

  .﴾ٔاالفكار

  )٢٧٨ص ٢رحيق مختوم ج(

  

  

ّالفلك الرابع َ َ  

  

ٕم االفالك الى سبعة وهي كما ّالعالم الفلكي قد قسكان بطليموس . مسّهو الش ٔ

) ٧)  (المشتري(المريخ  ) ٥(الشمس  ) ٤(الزهرة  ) ٣(عطارد  ) ٢(القمر  ) ١: (يلي

  .زحل

  

ٕ وهي اشارة الى الشمس االلهية ًإن الشمس هي الفلك الرابع ترتيبافكما نرى ف ٕ ٕ

  .ٕالتي صعد اليها حضرة المسيح عند استشهاده

ٕفاصيل يرجى الرجوع الى كتاب قاموس االيقان جتلاللمزيد من (   )١٠٤ص ١ٕ
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  )ق(حرف القاف 

  

  القائم

  

ٔأطلق االئمة االطهار  نوا له ّالموعود المنتظر وعيعلى لقب القائم ) عليهم السالم(ٔ

ًمقاما عظيما  كما أوردوا بالشرح الدقيق العالمات الخاصة بشخص الموعود وزمان ً

 ظهوره وقيامه أقل من أربعين سنة، ويظهر في صورة  حضرته حينّنوا أن سنّظهوره وبي

ٔشاب، وله عالمة من االنبياء السابقين، وهو صاحب شرع جديد وكتاب جديد وحكم 

ٔجديد، وينزل على حضرته ما نزل على االنبياء والرسل من قبل، وال يقبل الناس قرآنه 

ّويحاجونه ويلعنه الشرق والغرب، ويعرف حضرته نفسه في مكة، وي ّ سلك سبيل الشهادة ّ

يوسف عليه  ويحسبون من خاصته، ويحبس مثل اًفي سبيله ثالثماية وثالثة عشر نفر

 في آذربيجان، وأكثر أعدائه ومخالفيه العلماء في ذلك الزمان ًالسالم، ويستشهد أخيرا

  وأمور أخرى كثيرة من ... الذين يفتون بقتل حضرته
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د الخاص بالغيبة في ّعالمة المجلسي، المجلٔوفي كتاب بحار االنوار لل... هذا القبيل

ٔالباب الثاني عن أسماء وألقاب حضرة القائم العديد من االحاديث من جملتها هذا 

  :الحديث

  

ائم دعا ٕروى محمد بن عجالن عن أبي عبد ا عليه السالم قال اذا قام الق

ًالناس الى االسالم جديدا ٕ ّ وهداهم الى أمر قد دثر وضل عنهٕ ّ ٕ وانما سمي  الجمهورٕ

ٕالقائم مهديا النه يهدي ال ٔ   .ى أمر مضلول عنه وسمي القائم لقيامه بالحقً

  

ٔ من مفاد االحاديث الواردة المطابقة لظهور حضرة النقطة اًونورد فيما يلي بعض

ّاالولى مع ذكر االبواب التي وردت في بحار االنوار مجل ٔ ٔ   :د الغيبةٔ

  

ٕارة الى اعتكاف المال حسين ٕاش. (أصحاب القائم يقيمون في مسجد الكوفة   .١

  .نْباب سيرة وأخالق القائم، ومذكورة بسندي) وأتباعه في مسجد الكوفة

  ).باب سيرة القائم( القائم أقل من أربعين سنة ّسن   .٢

در وهم ثالثماية وثالثة عشر أصحاب القائم بعدد أصحاب رسول ا في ب   .٣

  ).لقائمن في موضعين من باب سيرة وأخالق ارويت بسندي. (ًشخصا

باب ( هم من أوالد العجم اًأصحاب القائم الثالثماية وثالثة عشر شخص   .٤

  ).ٔالسيرة واالخالق

 ).ٔباب السيرة واالخالق(حديث آذربيجان بوقوع شهادة حضرته هناك    .٥
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  ).ٔباب السيرة واالخالق(أحاديث أن القائم شاب    .٦

  ).ٔباب خلفاء المهدي وباب السيرة واالخالق( سنة ١٩دورة القائم    .٧

 ).باب عالمات ظهور القائم(ّظهور الرايات السود من خراسان    .٨

 ).ٔباب السيرة واالخالق(يالني والقائم الخراساني گالقائم ال   .٩

 ).باب عالمات الظهور(ٔقيام االصحاب من المشرق  .١٠

 ).ٔباب السيرة واالخالق(ّآية يجيب المضطر هي بخصوص القائم  .١١

ٔخطبة حضرة االمير عليه السالم ) (علي محمد (ْيَسمااسم القائم مركب من  .١٢

ّوفي حديث آخر روى أن حضرة الرسول صلى ا عليه وسلم ). باب الرجعة

ٕوهذه اشارة الى . سمي وال يخفى لطفهاقال القائم اسمه على  سم حضرة إ

 ).ٔباب السيرة واالخالق(ٔاالعلى 

 ).ٔباب السيرة واالخالق... (لعنها أهل الشرق والغرب  .١٣

 ).ٔباب السيرة واالخالق(عة أنبياء ّفي القائم سنة أرب .١٤

  

ٔومن الصعب ذكر جميع االحاديث الواردة بخصوص القائم هنا ويكتفى بما 

  ذكر، للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع 
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  .ستدالليةٕالى الكتب اال

  )١٢١٣-١٢٠٩ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

   الظلمّقبطي

  

  .راجع كلمة سبطي العدل

  

  

  قيافا

  

ّمظاهر االلهيفي شرح معنى سلطنة ال ة المقدسة أشار حضرة بهاءا في كتاب ٕ

ٕااليقان الى أحوال السيد المسيح عليه السالم وشهادته وعناد أعدائه وخصامهم وذكر  ٕ

اسم قيافا الذي أفتى بقتل المسيح وقد ورد في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة 

  :قيافا ما يلي

  

 ٣٦ – ٢٧هنة اليهود سنة وهو رئيس ك" صخرة"اسم آرامي ربما كان معناه 

 أثناء صلب السيد المسيح وكانت هذه الوظيفة في البداية تدوم ًميالدية وكان حاضرا

ّدها االّمدى حياة متقل س الكهنة  رئيّوقت كانت تنصبة في ذلك الّ الدولة الرومانيّ أنٕ

ّأو تعزله حسب أمرها ولما أقام المسيح لعازر من االموات قام المجمع اليهودي ضد ه ٔ

ّواذ ذاك نطق بنبوة لم يكن  من امتداد سطوته وهذا ما جعل قيافا يفكر في قتله اًخوف ٕ

  يفهم معناها وبعد القبض على المسيح أتى به أمامه وبعدها حاول
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أأنت : ه قيافإ تكفي الثبات حكم الموت عليه سأل أن يجدوا شهادةًأعداؤه عبثا

االشمئزاز من جوابه اب تظاهر قيافا بٕهو المسيح ابن ا؟ فلما أجاب المسيح بااليج

ّ وقال انًوحسبه تجديفا ٕه غير محتاج الى شهود بعد، فحكموا عليه بصوت واحد بالموت ٕ

ٕولما لم تكن لهم أو لرئيسهم قوة لتنفيذ هذا الحكم، أخذوا السيد المسيح الى بيالطس 

ة الذين أتي وقيافا هذا بعد القيامة كان من جمل. الحاكم الروماني حتى يأمر بصلبه
َ

  . م٣٦ببطرس ويوحنا أمامهم للحكم عليهما، وقد طرده الرومانيون من وظيفته سنة 

  )٧٥١ – ٧٥٠صقاموس الكتاب المقدس (

  

  

  القيامة

  

 ي قولهٕاصفهانويتفضل حضرة بهاء ا في لوح سيد يوسف . قيام ا بمظهر نفسه

عاد والحشر والنشر والصراط  عن المبدأ والمأما ما سألت: "ًتعالى مترجما بما معناه

ّار كلها حق ال ريب فيهّة والنّوالجن ّوالمؤمن والبصير يرى في كل حين جميع هذه . ّ

ٕولكن المقصد االلهي من الحشر والنشر ... المراتب والمقامات بعين الباطن والظاهر

ٔل هذه االذكار، التي ذكرت في االار وأمثاّة والنّوالجن ّلواح االلهئ . هورّظة، هو هذا الٕ

  ةّفالحظ أنه حين الظهور ينطق لسان ا بكلمة تظهر منها الجن



 ٩٨ 
 

وكل نفس أيقنت عبرت . ار والحشر والنشر والصراط وكل ما سألت ولم تسألّوالن

طفين وذكرت عند ا من بين والمصّى ودخلت مع زمرة المقرة الرضّالصراط وفازت بجن

ار ّضت عن كلمة ا أضحت في النوكل نفس أعر. ٕة واالثبات والعليينّأهل الجن

تلك هي المقامات التي .  المشركينّشرت في ظلُواعتبرت من أهل النفي والسجين وح

ٔفوس الموقنة بعد خروج االرواح من االجساد تفوز ّ النّتظهر بكلمة حين الظهور ولكن ٔ

ّبرضى ا وأمره بأجر االعمال في الد ّالن. ٔار االخرىٔ الدنيا  كل ما هو مشهود في هذه ٔ

ٕومع أن كل العوالم االلهية طائفة حول هذا . ليس له استعداد للزيادة عما هو موجود فيه

ّالعالم وستكون كذلك فإن لكل نفس في كل عالم أمر مقدر ومقرر وال تتصور أن ما ذكر  ّ

 بشمس أفق المعاني كان للحق جنات ًقسما. "ًكتاب ا كان لغوا فتعالى عن ذلكفي 

ّيكون ولكن في الحياة االولى يقصد من الجنال عدل لها وس ة رضا ا والدخول في ٔ

ّوبعد ارتقاء المؤمنين من هذه الدنيا يردون الى جنات ال عدل لها ويتنع. أمره  ٍعمِمون بنٕ

ار ّة والنّكذلك الجن... أعمال قاموا بها في الدنياات هي ثمرات ّوتلك الجن. ال تحصى

ٕوبعد صعود الروح تصل الى . ون كذلكٕاالعراض وستكٕفي الحياة الظاهرة هي االقبال و

ًاذا..." عرضُ أعمال المقبل أو المٍى نار ال شبه لها هي ثمرةٕجنات ال عدل لها أو ال ٕ 

  ُراط وضعّنشهد بأن الص"
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اقور ّشرت والبروزات برزت والنُ وأن الميزان قد نصب بالعدل وأن الظهورات حّبالحق

ّ ونسمة ا قد هبت وروح ا أرسلت والحوريات ٔفخ واالرض انبسطتُنقرت والصور ن

ثت ِعُعت وأهل القبور قد بّصُقت والغرف رّقُنت والغلمان استجملت والقصور حّتزي

ُواالعالي سفلت واالداني رفعت والشمس أظلمت والقمر خ ٔ سف والنجوم سقطت ٔ

قد ٓوالمياه سيلت والقطوف دنيت والفواكه جنيت وااليات نزلت وأعمال المعرضين 

محت وأفعال المقبلين قد ثبتت واللوح المحفوظ قد ظهر بالحق ولوح المسطور قد نطق 

ٔبالفضل ومقصود االبداع ثم محبوب االختراع ثم معبود من في االرض والسماء قد ظهر  ٕ

   انتهى".ٕعلى هيكل الغالم اذن ينطق ألسن كل شيء بأن تبارك ا أبدع المبدعين

  )١٤٨٧ – ١٤٨٥ص ٣ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ٔوم االسماءّقي

  

ٕلوح نزل من يراع حضرة االعلى جل ذكره في تفسير سورة يوسف، احدى سور  ّ ٔ

ويتضمن التفسير . ٔوم االسماء كما عرف بتفسير أحسن القصصّالقرآن الكريم، وسمي بقي

ٔفأنزل حضرة االعلى سورة في تفسير كل آية . سورة على عدد آيات سورة يوسف) ١١١(

  ة القائم ظهر مع لقب وحيث أن حضر. منها
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ّحضرة القيوم، وعدد قيوم مطابق لعدد يوسف باالبجدية ولهذا فسر حضرته سورة يوسف ٔ .

ٔ االعظم صرح بما ّوفي لوح مبارك بهذا المعنى نزل بحق جناب ميرزا سيد علي الخال

وم والمراد به قائم ّ هو عدد قي١٥٦وحيث أن عدد يوسف ...﴿: اًترجميلي قوله تعالى م

ّفسر اسم نفسه في بدء الظهور وقد وم، فلذلك ّ القيّحمد عليه السالم وهو الحيآل م

ّ من آية القرآن لكي تكون اشارة الى أنه هو نقطة الفرقان في اًسماأعطى لكل سورة  ٕ ٕ

ٕوخصص أربعين آية بديعة اشارة .  قائم بهاّ الكلّباب البسملة الواردة في الحديث بأن ّ

  .﴾ٕالخ) رأيتهم لي ساجدين(ٓاالية الواردة في ) لي(ٕالى العدد 

  

ٔوقد نزلت سورة الملك وهي أول سور قيوم االسماء في ليلة جمادى االولى سنة  ٔ

ة السور ّفي حضور جناب باب الباب في بيت المبارك بشيراز، ونزلت بقي. ق.ه١٢٦٠

  .بعد ذلك بالتدريج

  

  :ٔوأسماء سور قيوم االسماء كما يلي

  

  ٕسورة االيمان) ٣(  ماءسورة العل) ٢(  سورة الملك) ١(

  سورة الشهادة) ٦(  سورة يوسف) ٥(  سورة المدينة) ٤(

  سورة العماء) ٩(  رّسورة الس) ٨(  سورة الزيارة ) ٧(

  سورة العاشر) ١٢(  سورة الشطر) ١١(  سورة السطر) ١٠(

  سورة المشية ) ١٥(  سورة القدس) ١٤(  سورة الفردوس) ١٣(



 ١٠١ 
 

  

  سورة الصراط) ١٨(  بسورة البا) ١٧(  سورة العرش) ١٦(

  سورة البحر) ٢١(  سورة النور) ٢٠(  سورة السيناء) ١٩(

َسورة القدر) ٢٤(  سورة العصر) ٢٣(  سورة الماء) ٢٢( َ  

  ٔسورة االنوار) ٢٧(  سورة الحل) ٢٦(  سورة الخاتم) ٢٥(

  سورة التبليغ) ٣٠(  سورة الحورية) ٢٩(  سورة القرابة) ٢٨(

  سورة النصر) ٣٣(  ّيسورة الح) ٣٢(  العزسورة ) ٣١(

  سورة العدل) ٣٦(  سورة العبودية) ٣٥(  ٕسورة االشارة) ٣٤(

  سورة الشكر) ٣٩(  سورة الفاطمة) ٣٨(  سورة التعبير) ٣٧(

  سورة العهد) ٤٢(  سورة الكتاب) ٤١(  ٕسورة االنسان) ٤٠(

  سورة الهو) ٤٥(  سورة الرؤيا) ٤٤(  سورة الوحدة ) ٤٣(

  سورة النداء) ٤٨(   الحجةسورة) ٤٧(  سورة المرآة) ٤٦(

  سورة المجد) ٥١(  ٔسورة االحكام) ٥٠(  ٕسورة االحكام) ٤٩(

  سورة الغالم) ٥٤(  سورة الصبر) ٥٣(  سورة الفضل) ٥٢(

  ٕسورة االكسير) ٥٧(  ٔسورة االمر) ٥٦(  ّالركنسورة ) ٥٥(

  سورة الذكر) ٦٠(  ٔسورة االفئدة) ٥٩(  سورة الحزن) ٥٨(

  سورة الرحمة ) ٦٣(  ٔرة االولياءسو) ٦٢(  سورة الحسين ) ٦١(

  ٔسورة االحدية ) ٦٦(  سورة الغيب ) ٦٥(  سورة المحمد) ٦٤(

  ّسورة الرجع) ٦٩(  ّسورة الرعد) ٦٨(  ٕسورة االنشاء) ٦٧(

  سورة البعير) ٧٢(  سورة القلم ) ٧١(  سورة القسط) ٧٠(

  الشمس سورة) ٧٥(  سورة الخليل ) ٧٤(  سورة الكهف) ٧٣(
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  الظهورسورة ) ٧٨(  سورة السالم ) ٧٧(  قةسورة الور) ٧٦(

  سورة الكاف) ٨١(  سورة الزوال) ٨٠(  سورة الكلمة ) ٧٩(

  سمالاسورة ) ٨٤(  لباءاسورة ) ٨٣(  ٔسورة االعظم) ٨٢(

  سورة النبأ) ٨٧(  لطيراسورة ) ٨٦(  سورة الحق) ٨٥(

  سورة التثليث) ٩٠(  ٕسورة االنسان) ٨٩(  ٕ االبالغسورة) ٨٨(

  سورة النحل) ٩٣(  سورة المجلل) ٩٢(  تربيعلسورة ا) ٩١(

  سورة القتال ) ٩٦(  سورة العلم ) ٩٥(  ٕسورة االشهاد ) ٩٤(

  سورة الجهاد) ٩٩(   الجهادسورة ) ٩٨(  سورة القتال) ٩٧(

  سورة القتال ) ١٠٢(  سورة القتال ) ١٠١(  سورة الجهاد) ١٠٠(

  مٔسورة االحكا) ١٠٥(  سورة الحدود) ١٠٤(  سورة الحج) ١٠٣(

  سورة الذكر) ١٠٨(   الفالحسورة) ١٠٧(  سورة الجمعة ) ١٠٦(

  سورة المؤمنين) ١١١(  سورة السابقين ) ١١٠(  َ العبرسورة) ١٠٩(

  

النازلة في القرآن ) لي(ابقة لكلمة وفي كل سورة أربعون آية وهي مط

  .ٔالكريم وقد نزل شرحها في لوح بإعزاز جناب الخال االعظم كما ذكرنا

  )١٢٨٢ – ١٢٧٧ ص ٢يقان ج ٕقاموس اال(
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  )ك(حرف الكاف 

  

  الكروبيين

  

  .أو الكروبيم في العبرية وهم سادة المالئكة

  

  

  كريم خان الكرماني

  

ٕالفقرات اشارة الى سم، وهذه ٔب، عزيز بين االنعام، كريم في االأثيم في الكتا ٕ

َاجي كريم خان كرماني الذي رفع علم الح يد كاظم ّدعاء الركن الرابع بعد حضرة الساَ

.  الرابعّالركن الشيعة الكامل وّد وادعى مقامّالرشتي في كرمان واعتبر نفسه خليفة السي

ٔان شجرة الزقوم طعام االثيم ﴿ّقول تعالى في القرآن الكريم في سورة الدخان وي ّ ٕانها ... ٕ

ْذق... طلعها كأنها رؤوس الشياطين... شجرة تنبت في أصل الجحيم ّ انك أنت العزيز ُ ٕ

ٓوقد أول حضرة جمال القدم هذه االيات الكريمة بأنها  ﴾.مالكري تعني الحاجي كريم ّ

  :ووجه التأويل كما يلي
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ٔان شجرة الزقوم طعام االثيم﴿يقول تعالى   وكان كريم خان عندما يبدأ مقدمة تأليفاته ﴾ٕ

ٕيقول العبد االثيم كريم بن ابراهيم: "يذكر اسمه كما يلي وكتبه ٔويدعو نفسه باالثيم، " ٔ

قد ذكر ا تعالى كلمتي أثيم وكريم في سورة الدخان بخصوص أهل النار وطعامهم و

كورين في القرآن، فكان اسمه ٔ الثيم وكريم المذًال كاماً مصداقّالزقوم فيكون الحاجي

ًأما بخصوص كلمة عزيز بين االنعام فقد كان الحاجي عزيز. ٔكريم ودعا نفسه باالثيم  أ

  .ناس بين الجهال من الاًومحترم

  

ّوذكر حضرة االعلى جل ذ أحد تواقيعه يات الواردة في سورة الدخان في ٓكره االٔ

ٕان . فجاء الحق وظهر أمر ا واليوم يوم ا على الكافرين شديد"...المباركة بما يلي 

ٓهذه هي الساعة ظهرت وانشق القمر وان االيات ن ٕ زلت وقال المعرضون هذا سحر ّ

ٔأما أوعدنا االثيم بالعذاب ... ومّشرككم هذه شجرة الزققل ذوقوا العذاب ب... مستمر

ْاالليم والسموم والحميم ونار الجحيم قد قضي الوعيد ذ◌ق يا أيها العزيز الكريم ُ ُ ُ ّ " لخٕ ا...ٔ

، كما نزل بشأنه لوح القناع من قلم ٔوقد جاء ذكر حاجي كريم خان في كتاب االقدس

عض التفصيل وخاصة فيما يتعلق بتأليفه ٕحضرة بهاء ا وورد ذكره في كتاب االيقان بب

  ".ٕارشاد العوام"كتاب 

  

   ١٨ولد الحاجي كريم خان في مدينة كرمان ليلة الخميس 
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ٕووالده ابراهيم خان ابن عم فتح علي شاه وزوج ابنته حكم . ق.ه١٢٢٥شهر محرم سنة 

يخ لم ئي، ومع أن الشحسأستان وكان من أتباع الشيخ أحمد االچخراسان ثم كرمان وبلو

ٕيكن يبدي أي اهتمام بالحكام ووالة االمر اال أنه زار ابراهيم خان في بيته في يزد ٕ  ومن. ٔ

ٕآثار ابراهيم خان الخيرية التي ال تزال باقية في كرمان مدرسة االبراهيمية التي أرسل  ٕ

وقد ذكر أن الحاجي كريم خان توفي في طريق . ٕاليها ولده كريم خان ليدرس فيها

ر كرمان ٕابته باالسهال، ودفن في قرية لنگٕ شعبان نتيجة الص٢٣ة يوم العتبات المقدس

لمذكور مؤلفات كثيرة أهمها كتاب ول. ٕونقلوه بعد سنتين الى العتبات المقدسة في كربالء

  .رشاد العوامٕا

  )٤٠٠ ص ١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  كعب بن أشرف

  

بحضرته وأتباعه ٔوقد ألحق الكثير من االذى  اء لرسول ا ّلدٔ االٔمن االعداء

ٕوعندما وقعت غزوة بدر صعبت على كعب الهزيمة وانطلق من المدينة الى مكة ووفد 

ّالى بيت مطلب بن ابي ورابحة وبكى بين أيديهما على قتلى بدر ورثاهم بقصيدة طويلة   ٕ

 ٕوعندما رجع كعب الى المدينة وعلم رسول ا ... على االنتقامّوحرض كفار قريش 

ّاللهم اكفني ابن االشرف بما شئت في اعالنه الشر وقوله: "اوته قالبقصة سفره وعد ٕ ٔ  
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وضربه محمد بن ... تل كعبّوسمع نفر من المسلمين قولة الرسول ودبروا لق". ٔاالشعار

ّأس في بطنه فشقه، وعندما سمع الرسول بذلك توجه عليه الصالة والسالم مسلمة بف

ٔالى أصحابه االوفياء وقال  وقد ورد ". ووجهك يا رسول ا"فأجابوا " أفلحت الوجوه"ٕ

  .ٔ ربيع االول في العام الثالث للهجرة١٤في كتاب ناسخ التواريخ أن كعب قتل يوم 

  )١٣٠٠-١٢٩٧ ص٣ٕللمزيد من التفاصيل راجع قاموس االيقان ج(

  

  

  الكوفة

  

ذكر ياقوت الحموي في المجلد الرابع من معجم البلدان في ذيل كلمة كوفة ما 

ّفة بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خد الكو: يلي

ّوقيل سميت الكوفة ... قال أبو بكر محمد بن القاسم سميت الكوفة الستدارتها. العذراء

ٕالجتماع الناس بها، وطول الكوفة تسع وستون درجة ونصف عرضها احدى وثالثون 

م عمر بن اّ تمصيرها وأوليته فكان في أيوأما... ٕدرجة وثلثان وهي في االقليم الثالث 

ضي ا عليه في السنة التي مصالخطاب ر وقال قوم أنها . ١٧سنة َرت فيها البصرة وهي ُ

َمصرت بعد البصرة بعامين في سنة     .لخٕا..." ١٨ وقيل سنة ١٩ُ

  

  وقد نقل الخليفة علي بن أبي طالب عليه السالم في دورة 
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ٕمقر ا) ه٤٠- ٣٥(خالفته  ٕمارته من المدينة الى الكوفة حيث تتابعت فيها الحوادث ّ

وهو من ( اثر قيام عبد الرحمن بن ملجم المرادي ه٤٠واستشهد فيها حضرته سنة 

 رمضان، وفارق الحياة في يوم ١٩بضربه بسيف مسموم على رأسه في ليلة ) الخوارج

أن قبر حضرته في  رمضان وال يعلم مكان قبره بالتحديد ولكن المعروف لدى الناس ٢١

ٕوذكر جرجي زيدان في سلسلة تاريخ االسالم أن ضربة االمام . ٔالنجف االشرف وهو مزار ٕ

وقد اشتهر .  رمضان بهذا الخصوص١٨ بعنوان اً رمضان وكتب كتاب١٨علي كانت ليلة 

. ّبقلة وفائهم ونكث عهودهم حيث لم يخلصوا لحضرة علي عليه السالم أهل الكوفة

. ّفي نهج البالغة على الكثير من الشكوى والذم بحق أهل الكوفةوقد اشتملت خطبه 

ّوعندما أخذت المخدرة "... ّيا أشباه الرجال وال رجال: "ٕوفي احدى خطبه لهم يقول

ٕزينب بنت علي عليه السالم أسيرة مع أوالد الحسين بن علي من كربالء الى الكوفة 

دوا للمشاهدة كانت أولى جملها ما خطبت خطبة عند بوابة الكوفة أمام الناس الذين وف

يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل والمكر أتبكون فال رقأت الدمعة وال : يلي

َهدأت الزفرة، انما مثلكم كمثل الت َ َ ََ ُ َ ّ ٕ ٕتتخذون ايمانكم ًي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ّ

ّ بينكم أال وهل فيكم اال الصلف والنطف والصدر الشنفًالدخ ٕ والكذب وملق االماء ٕ

ِوغمر االعداء أو كمرعى على دمنة  ٔ  



 ١٠٨ 
 

َأو كقضة على ملحو ٕدة اال ساء ما قدمت لكم أنفسكم اِ َن سخط ا عليكم وفي ّٕ َ ْ

  .لخٕا... العذاب أنتم خالدون

  )١٣٠٥-١٣٠١ ص٣ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  الكيمياء

  

تغيير صورة علم الكيمياء عبارة عن معرفة كيفية : "يقول صاحب نفائس الفنون

ويطلق على . يد وغير ذلكٕجوهر ما الى جوهر آخر وتبديل مزاجه بالتطهير والتحليل والتعق

  . انتهى".ٕ اسم االكسير والصنعةًهذا أيضا

  

ٔوأنكر الكثير من المحققين هذا العلم ولكن في االلواح المباركة التي نزلت من 

ر في آخر لوح علي محمد وذك. ٔقلم حضرة بهاءا يوجد تصديق على مثل هذا االمر

ٔوقد نزل العديد من االلواح ... ي بأن الفلزات قابلة للتبديل بغيرهإاصفهانسراج 

ٔوورد في كتاب االقدس بأن ظهور الصنعة ... ٕبخصوص االكسير والصنعة المكتومة

وكذلك ذكر ... واح أخرىه في ألّنزلنا: المكتومة من عالمات بلوغ العالم حيث يتفضل

ٓهاء في أحد ألواحه المندرجة ضمن مكاتيبه بأن االمر االخر المذكور في حضرة عبد الب ٔ

  ....ٔكتاب االقدس وهو عالمة بلوغ العالم هو ظهور الصنعة المكتومة

  )١٣٠٦ – ١٣٠٥ ص ٣ٕقاموس االيقان ج(
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  )ل(حرف الالم 

  

لقاء ا  

  

وتعالى ورد ذكر لقاء ا في العديد من المواضع في القرآن الكريم ووعد سبحانه 

ٕالخلق باللقاء االلهي وعرف المنكرين للقاء ا بأنهم محرومون من الفيض االلهي  ّٕ

ٓرون في المعنى الحقيقي اليات القرآن ّوقد اختلف المفس. ومحجوبون عن العرفان

ّالخاصة بلقاء ا وفسرها كل منهم بمعنى مختلف ٕولمتكلمي االسالم عقائد مختلفة . ّ

المعنوي وليس الظاهري، حيث لقاء الٕعض ان المقصود منه هو في لقاء ا فيقول الب

لن : "وعندما طلب موسى الكليم أن يرى ا قال... ٔال تدركه االبصار: ورد في القرآن

ٔوتعتقد الفرقة االمامية هذا االعتقاد وأثبتوا عقيدتهم هذه باالحاديث ". تراني يا موسى ٕ

ٔواالخبار المروية عن االئمة االطهار مثل ح ٔ ديث دغلب المشهور والوارد في نهج البالغة ّٔ

  سأله دغلب اليماني فقال هل "... بأن 
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َرأيت ربك يا أمير المؤمنين فقال عليه السالم أفأعبد ما ال أرى قال وكيف تراه قال عليه 

ٕالسالم ال تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق االيمان قريب عن 

ويعتقد بعض المتكلمين " لخٕا .. س بعيد منها غير مباين متكلم ال برويةٔاالشياء غير مالم

 بحسب الظاهر حيث ورد في القرآن الكريم ٕوالفرق االسالمية بأن رؤية ولقاء ا ستكون

ٕوجوه يومئذ ناضرة الى ﴿: ٕآيات بهذا المعنى في لقاء ا والنظر اليه مثل قوله تعالى

ٕ واللقاء يتمان في يوم القيامة حيث أن قوى االدراك  ويقولون بأن الرؤيةربها ناظرة﴾ ّ ّ

ٔاالنساني ضعيفة في دار الفناء ولكنها قوية في النشأة االخرى التي هي دار البقاء وقابلة  ّ ٕ

ّللنظر الى وجه الخالق تعالى وهذه هي عقيدة أهل السنة وينكرها المعتزلة والمرجئة  ٕ

 والعهد ٕاشعياالعهد القديم في كتاب وقد وردت آيات عن لقاء ا في ... والخوارج

ٕح حضرة بهاءا في كتاب االيقان بأن المقصود ّوضوقد . الجديد في مكاشفات يوحنا

ًواذا: "لمن لقاء ا الموعود في الكتب السماوية هو لقاء مظهر أمر ا حيث يتفض  من ٕ

 ومن علمهم يظهر علم ا ومن وجههم يلوح ٔلقاء هذه االنوار المقدسة يحصل لقاء ا

ٔلهذا فكل نفس صارت في أي ظهور موفقة وفائزة بهذه االنوار المضيئة ... وجه ا

ٔالممتنعة والشموس المشرقة الالئحة فهي فائزة بلقاء ا وواردة في مدينة الحياة االبدية 

  ٔر الحدّالباقية وهذا اللقاء ال يتيس
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 وقد نزل هذا الموضوع الهام في ".ّالكليّال في القيامة التي هي قيام نفس ا بمظهره ٕا

ّسائر االلواح المباركة وصرح به حضرة الرب ّ ّ االعلى جل اسمه في البيان الفارسي في ٔ ٔ

ّ ما قد نزل ا من ذكر لقائه أو لقاء الربّٕن﴿ا: الواحد الثالث الباب السابع قوله تعالى ّ 

ُانما المراد به من يظهره ا الن ا ال يرى بذاته ٔ أن جميع : "ص هذا البابّ وملخ﴾...ٕ

ما ورد في الكتب السماوية من لقائه هو اللقاء الظاهر بظهوره، والمقصود بذلك هو 

وكل ما ورد في القرآن الكريم من ذكر لقاء ا ولقاء . ٔنقطة الحقيقة والمشيئة االولية

ّ في الحقيقة االوليّالرب   ".لخٕا... ة كان لقاء رسول ا وسيكون ٔ

  )١٣٤٩ – ١٣٤٣ ص ٣ٕس االيقان جقامو(

  

  

  لوح فاطمة

  

 وورد – كلمة حديث جابر انظر –ٔراوي لوح فاطمة هو جابر بن عبد ا االنصاري 

وقد ... ٕهذا الحديث الشريف في كتاب أصول الكافي لثقة االسالم الكليني عليه الرحمة

ٔكتابه بحار االنوار ًرواه سائر علماء الشيعة في كتبهم وأورده العالمة المجلسي أيضا في 

ئي في حسأ في باب االنتظار والفرج، كما ذكره الشيخ أحمد اال١٣مجلد الغيبة رقم 

  ...شرح الزيارة وأصل الحديث كما يلي
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روى أبو بصير عن حضرة أبي عبدا الصادق بن محمد عليه السالم بأن حضرته 

ٕقال أبي لجابر بن عبد ا االنصاري ان لي اليك حاج: تفضل ّٕ ة فمتى تخف عليك أن ٔ

ٔأخلو بك فأسألك عنها، فقال له جابر أي االوقات أجبته فخلى به في بعض االيام فقال  ٔ

 له يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يدي فاطمة عليها السالم بنت رسول ا 

َوما أخبرتك به أي أنه ذلك اللوح مكتوب ْ َ  فقال جابر أشهد با أني دخلت على أمك. َ

ًفاطمة في حياة رسول ا فهنيتها بوالدة الحسين ورأيت في يدها لوح ّت أنه  أخضر ظنناّ

ًمن زمرد ورأيت فيه كتابا ّ أبيض شبه لون الشمس فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول ا 

 الى رسوله فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ما هذا اللوح؟ فقالت هذا لوح أهداه ا ٕ

قال جابر فأعطتنيه أمك . صياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلكٔابني واسم االو

ّفقال له أبي فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ . فاطمة عليها السالم فقرأته واستنسخته
ّقال نعم فمشى معه أبي الى منزل جابر فأخرج صحيفة من رق فقال يا جابر   في انظرٕ

فقال جابر فأشهد با . ً أبي فما خالف حرفافي نسخته فقرأٔالقرأ عليك فنظر جابر كتابك 

  :وهذا أصل اللوح. ًأنني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا

  

ّبسم ا الرحمن الرحيم هذا كتاب من ا العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره " ّ

  ٔوسفيره وحجابه ودليله نزل به الروح االمين
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ٕعمائي وال تجحد آالئي اني أنا ّمن عند رب العالمين عظم يا محمد أسمائي واشكر ن

ّا ال اله اال أنا قاصم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين اني أنا ا ال اله اال أنا  ٕ ٕ ٕ ٕ ّٕ

ًفمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا ال أعذب به أحدا من العالمين  ّ ًّ

ّفإياي فاعبد وعلي فتوكل اني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وا ً ٕ ٕنقضت مدته اال جعلت له ّ ّ

ٔا واني فضلتك على االنبياء وفضلت وصيك على االوصياء وأكرمت شبليك ًوصي ّٔ ّ ٕ

ًوسبطيك حسن وحسين فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه وجعلت حسينا  ً

خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء 

ّيب وأعاقب أولهم علي تي البالغة عنده بعترته أثّتي التامة معه وحجُدرجة جعلت كلم
ّسيد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر علمي 

ّوالمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي حق القول من ّ  يّّ

ّالكرمن مثوى جعفر والسرنه في أشياعه وأن ّٔ صاره وأوليائه أتيحت بعده موسى فتنة عمياء ٔ

ٕحندس الن خيط فرضي ال ينقطع وحجتي ال تخفى وان أوليائي يسقون بالكأس  ٔ ِ

ّاالوفى من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي  ّ َ ًَ ٔ

ّوليي ّويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في علي 

  وناصري ومن أضع عليه أعباء
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ة وأمتحنه باالضطالع بها يقتله عفريت مستكبرة يدفن في المدينة التي بناها العبد ّالنبو

ّالصالح حق القول من السرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه فهو معدن  ٔ

ّعلمي وموضع سري وحجتي على خلقي ال يؤمن عبد به اال  ٕ ه وشفعته نة مأواجعلت الجّ

ّفي سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار وأختم بالسعادة البنه علي وليي وناصري  ّ
ٕوالشاهد في خلقي وأميني على وحيي وأخرج منه الداعي الى سبيلي والخازن لعلمي 

ّالحسن أكمل ذلك بابنه محمد رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر 

ي زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون أيوب فيذل أوليائي ف

ّويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ االرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في  ٔ

ِنسائهم أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس وبهم أكشف الزالزل وأدفع  ً

كتاب " (ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدونٔاالصار واالغالل أولئك عليهم صلوات من 

  .)الحجة أصول الكافي

  

وتالحظون من هذه البيانات أنها تحققت فقط في قائم آل محمد وأصحاب 

ّحضرته وأنها وقعت كاملة على أصحاب حضرة النقطة االولى جل ذكره ٔ...  

  )١٣٦٤-١٣٥٧ ص٣ٕقاموس االيقان ج(
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  لوح المحفوظّال

  

ٕ المحفوظ في هذا المقام هو العلم االلهي حيث ٕلوح االلهيّالمقصود من ال

ٔضرة االعلى من العلماء ّسجلت في دفتر علم ا أسماء جميع النفوس المؤمنة بح

ٕوبخصوص اللوح المحفوظ وردت روايات شتى من علماء االسالم والعرفاء . ّالمتقين

ٔوالحكماء، ويقول المتشرعون وعلماء الظاهر استنادا الى االحاديث الوار ٕ ٔدة من االئمة ً

ّاالطهار واالخبار المروية عن حضرة الرسول  ٔ ٔ بأن اللوح المحفوظ موجود في السماء 

ى يوم القيامة بواسطة ٕا جميع وقائع ما كان وما يكون الوهو على صورة صفحة ثبت فيه

ٕالقلم وهو مصون من التغيير والتبديل، وكل ما سجل عليه فهو قضاء مبرم الهي ال يتغير 

ًله لوح المحو واالثبات وهو في السماء أيضا ويحصل فيه التغيير والتبديل، ِوفي مقاب ِ

ٕولكن جميع التغييرات والتبديالت التي تحصل في لوح المحو واالثبات تكون قد 

  ...ٕسجلت قبل ذلك في اللوح االلهي المحفوظ 

  

ٔان لوح القضاء والقدر والمحو واالثبات وأمثالها في االمر المبارك هي من شؤو ٕ ن ٕ

ويطلق اسم اللوح . ٕالعلم االلهي ومراتبه المختلفة وهو عبارة عن علم مظهر أمر ا

ٕالمحفوظ أحيانا على صفحة النفس وروح االنسان، حيث ورد في مناجاة لحضرة  ً  
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ِال تثبت ذنوب هؤالء العاصين في اللوح المحفوظ وأمحها من "... ًعبد البهاء مترجما  ُ

  ".ّالرق المنشور

  )١٣٩٨-١٣٩٥ ص ٣يقان جٕقاموس اال(

  

ٔوفي لوح ميرزا محمد باقر هشيار شيرازي يتفضل حضرة عبدالبهاء قوله االحلى 

اللوح الزبرجدي هو . كنت قد سألت عن اللوح الزبرجدي واللوح المحفوظ: "ًمترجما

ًكتاب عهدي واللوح المحفوظ الذي كان محفوظا ومكنونا فأضحى ظاهرا ومشهودا ً ً ً .

  ". مندرج ومندمج في بواطن كتاب عهديواللوح الزبرجدي

  )٢١ ص٢المائدة السماوية ج(

  

  

  لواله لم يكن مثله في الملك

  

ٕبيان حضرة بهاءا ضمن شرح معنى السلطنة اشارة لحضرة سيد الشهداء 

لواله : "وقد تفضل في وصف حضرته. الحسين بن علي عليه السالم وسلطنته المعنوية

ًموجودا في عالم لو لم يكن حضرة الحسين بن علي يعني " لم يكن مثله في الملك

  .ّ كرسي جاللهحد أخذ مكان حضرته واالستقرار علىاستطاعة أالوجود لما كان ب

  )١٤٠٤-١٤٠٣ ص٣ٕقاموس االيقان ج(
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  لواله ما استوى ا على عرش رحمانيته

  

ّبيان حضرة جمال القدم جل جالله بخصوص جناب المال حسين بشروئي، أول 

ّ بحضرة النقطة االولى جل ذكره، فلو لم يصل المال حسين في تلك الليلة من آمن ٔ

ٔالى محضر المبارك ويتشرف به لما أظهر حضرته االمر ) ليلة البعثة(المعينة المخصوصة  ٕ

ّولم يكن ليستقر على عرش الصمدانية الذي هو مقام المظهرية ورتبة الربوبية الن المال  ٔ

ان وحيد عصره في تلك الساعة المعينة في استعداده حسين كان أول من آمن، أي أنه ك

ّولو فرضنا أن المال حسين لم يتشرف بالمحضر المبارك في تلك الساعة . لقبول الكلمة

ٕفإن اظهار االمر االلهي كان ليتأخر، ولم يكن الحق ليظهر نفسه ٔ وفي الباب السابع من ... ٕ

﴿كما أن جوهر كل ًترجما الواحد السادس بخصوص أول من آمن يتفضل قوله تعالى م

الوجود آمن حين االستماع بتلك المناعة والرفعة الموجودين في كينونته والتي ال 

ّفالحظوا أنه يتفضل عن أول من آمن بأنه كان جوهر كل . ... يمكن مقارنتها بأحد﴾ ّ

تلك ًالوجود وال يقاس بغيره وهذا هو االستعداد لقبول الكلمة الذي كان موجودا في 

ّ حسين فقط لذلك ألقيت اليه واال كان يحصل تأخير ة المعينة في شخص المالالساع ٕ ٕ

  وهذا هو. ٕفي القائها
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لواله ما استوى ا على عرش : "ّمقصود جمال القدم جل جالله ببيانه المبارك

  ".رحمانيته

  

وبخصوص أن ا يظهر أمره في أي وقت يجد فيه صاحب االستعداد لذلك، 

في كتاب البيان الباب العاشر من الواحد السابع بالبيان الصريح ٔيتفضل حضرة االعلى 

ٕان شجرة الحقيقة ناظرة الى خلقها في كل حال، ففي أي وقت ترى : "ًالتالي مترجما ٕ

ّفيه استعداد الظهور في مرايا أفئدة المسبحين تعرف نفسها للكل بإذن ا عز وجل ّ ّ." 

  .انتهى

  )١٤٠٦-١٤٠٤ ص٣ٕقاموس االيقان ج(
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  )م(ف الميم حر

  

  ّمتى

  

 ًالٕالذي معناه عطية يهوة، وهو أحد االثني عشر رسو) ّمثيا(من االسم العبري 

ٕوكاتب االنجيل االول المنسوب اليه ٔ ٔوى بن حلفي وكان في االصل ًوسمي أيضا ال. ٕ

وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود، .  في كفر ناحوم ودعي من موضع وظيفتهًجابيا

ّاال أنها أفا ُدت متى خبرة بمعرفة االشغال ولم يذكر شيء من أعماله في العهد الجديد ٕ ٔ ّ

ّاال أنه كان من جملة الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح، وزعم يوسبيوس أنه  ٕ

  ...بشر اليهود
  )٨٣٢قاموس الكتاب المقدس ص (

  

  

  متشابهات

  

 الذي أنزل ﴿هو:  سورة آل عمران من القرآن الكريم يتفضل قوله تعالىفي

ّعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم    الكتاب ّ
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ّال يعلم تأويله اال ا والراسخون في العلم﴾... وآخر متشابهات  أي أن القرآن المجيد ٕ

ٕآيات محكمات ال تحتاج الى تأويل، وآيات : ٓيحتوي على قسمين من االيات

 حسب الظاهر وال يعلم ٕمتشابهات تحتاج الى تأويل لفهم معناها الحقيقي وال تؤخذ

د بن علي بن شهر آشوب المازندراني  قال محم...ٕتأويلها اال ا والراسخون في العلم

ّوالمتشابه ما ال يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد : "... رضي ا عنه ُ

 ُد المحكمُقال ابن عباس المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وقال مجاه. منه اللتباسه

ً ما ال يحتمل اال وجها ُما لم معناه والمتشابه ما اشتبهت معانيه وقال الجبائي المحكم ٕ

ًواحدا والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعد ُ وقال جابر المحكم ما يعلم تعيين تأويله اً ُ

 أو ٕوقيل ما ال ينتظم لفظه مع معناه اال بزيادة أو حذف. ُوالمتشابه ما ال يعلم تعيين تأويله

ٔنقل وسمي متشابها النه يشبه المحكم، وقيل الشتباه المراد منه بما ليس بمراد ً ُ .

: ٕوالمتشابه في القرآن انما يقع فيما اختلف الناس فيه من أمور الدين نحو قوله تعالى

 أو أكثر اً ومنها أن يحتمل معنيين أو ثالث﴿وأضله ا على علم﴾ ﴿وأضلهم السامري﴾

ٔفيحمل على االصوب  ُ ومنها ما يزعم فيه من ﴿تجري بأعيننا﴾ و﴿يد ا مغلولة﴾مثل ُ

 وقوله ﴿في أربعة أيام﴾  وقوله﴿فقضاهن سبع سموات في يومين﴾مناقضة نحو 

  وما يتبع ذلك﴿ليس كمثله شيء﴾ 
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ا بموضوع اللغة أو بمقتضى ّمٕتخلص منها إمن الغوامض التي يحتاج الى بيانها ويس

ّكمة في انزال المتشابه الحث على النوالح. العقل أو بموجب الشرع ظر الذي يوجب ٕ

  ".الخ... كال على الخبر من غير نظر ّالعلم دون االت

  )١٤٣٢-١٤٣١ ص ٣ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  مجمع البحرين

  

ّيعتري المظاهر االلهية العجز والضعف والمسكنة وسائر ما يعتري الناس مم ا هو ٕ

أما من حيث مرتبة . ت ذاتهم وصفاتهمشأن البشر، فضجرهم وضيقهم هو بعض مقتضيا

فمن حيث البشرية . ٔالمظهرية فال يعزب عن علمهم مثقال ذرة في االرض وال في السماء

ٕالحاصلة من التقيد والتنزل الى العالم السفلي يحيط بظاهرهم خواص العالم الظاهر  ّ ّ

زولهم كمال فن. ينوبباطنهم خواص العالم الباطن فيصيرون مجمع البحرين ومظهر العالم

ٔهم الى مقامهم االصلي كمال لهملهم كما أن عروج ٕ.  

  ) بتصرف– ٣٧ٕالدليل واالرشاد ص (

  

  

  المجوس

  

ٕاسم أتباع زرادشت وموطنهم ايران الى الشرق من فلسطين وذكر موضوع . ٕ

ٔالمجوس في انجيل متى اال    صحاحٕ
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ٕك اذا مجوس ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس المل: "الثاني بما يلي

ٕمن المشرق جاءوا الى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في 

المشرق وأتينا لنسجد له فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، 

فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح فقالوا في بيت لحم 

كتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين ٔاليهودية النه هكذا م

ٕرؤساء يهوذا الن منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل ّ ِ حينئذ دعا هيرودس المجوس . ٔ

وقال اذهبوا وافحصوا ٕق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم أرسلهم الى بيت لحم ّا وتحقًسر

فما سمعوا . ًنا أيضا وأسجد لهبالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أ

ٕمن الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق 

ٕفرحوا فرحا عظيما جدا وأتوا ابي فلما رأوا النجم صحيث كان ال ً ً لبيت ورأوا الصبي لى اً

ًوا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولباناّرمع مريم أمه فخ ٕومرا ثم اذ  ً ّ

ٕ ال يرجعوا الى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى الى ٕأوحي اليهم في حلم أن ٕ

  .لخٕا..." كورتهم

  

  

  ٕالمدينة االلهية

  

ًبعد أن أنزل حضرة بهاءا في كتاب االيقان شرحا عن ٕ  
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ٕالمدينة االلهية وذكرها بتعبيرات مختلفة أوضح المقصود المبارك من المدينة االلهية  ٕ

ٕ﴿وأما تلك المدينة االلهية فهي الكتب االلهية في : ًقوله تعالى مترجماحيث يتفضل  ٕ

ٕ في عهد موسى كانت التوراة وفي زمن عيسى كان االنجيل وفي عهد ًالكل عهد فمث

هذه المدينة وتتزين في رأس ﴿وتتجدد :  ويتفضل في موضع آخر.محمد كان الفرقان﴾

ٕان المبارك اشارة الى دورة الشرائع  وهذا البي.َف سنة وما يزيد عنها أو يقل﴾كل أل ٕ

 ٕااللهية السابقة أي أنه من ظهور رسول ا) ( ٔالى ظهور حضرة االعلى  سنة ١٢٠٠ٕ

ٕتقريبا ومن دورة ظهور عيسى المسيح عليه السالم الى ظهور حضرة الرسول أقل من ألف  ً

 عيسى ٕومن ظهور حضرة موسى عليه السالم الى ظهور حضرة) ًستماية عام تقريبا(سنة 

ف وخمسمائة عام  وثالثمائة أو ألفام، وحسب أقوال المؤرخين يبلغ ألأكثر من ألف ع

ٔوالقائلون بالرقم االخير أكثر من القائلين باالول ّوقد أيد جناب أبو الفضائل في كتاب . ٔ

ّوان أول من زين صفائح االلواح بهذه البشارة وأيد مجيء : "ًالالفرائد القول الثاني قائ ٔ ٕ

كان السيد العظيم موسى الكليم وبعده جميع أنبياء بني اسرائيل الذين بشروا يوم ا ٕ

  .الخ... سنة بهذه البشائر١٥٠٠ًالناس قرنا بعد قرن خالل 

  )١٤٥٨-١٤٥٧ ص ٣ٕقاموس االيقان ج(
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  مدينة سبأ البقاء

  

ٕاالخبار االلهية وهي اشارة الى ٕ ٕ ان من أخبار مدينة سبأ  ما جاء به الهدهد لسليمٔ

قيس وقد استعمل هذا المجاز جناب بديع فخر الشهداء عندما قدم لوح ا بلوملكته

يا سلطان قد جئتك من سبا بنبا: " لهًالالسلطان لناصر الدين شاه قائ عظيم ."  

  

  

  المستغاث

  

ٕفي كتاب االيقان " ٔظهور المستغاث في يوم القيامة االخرى"وردت في جملة 

والقيامة هي قيام مظهر .  حضرة جمال القدموالمقصود من المستغاث هو من يظهره ا

ٔوالمقصود بالقيامة االخرى ظهور جمال القدم بعد حضرة الرب . أمر ا لدعوة الخلق

ّاالعلى جل ذكره ّلم تكن سني المهلة قد . ق.ه١٢٧٨ٕوعند نزول كتاب االيقان سنة . ٔ
ّذكر نبه حضرته ّانتهت بعد ولم يعرف جمال الموعود نفسه، لذا فضمن البيان السابق ال

ٕأهل البيان كي ال يختلقوا االعذار المختلفة لعدم االيمان بحضرته عند ظهوره في  ٔ

ّالقيامة االخرى بعد ظهور حضرة الرب   .ٔ االعلىٔ

  )٩٨٣ ص ٢ٕقاموس االيقان ج(

  

  

   مغرب االختراع–ٕمشرق االبداع 

  

ٕالمقصود من ذلك في كتاب االيقان عالم االمكان   أما. ٕ
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ٕء فاالبداع يطلق على قوس النزول الذي يبدأ من الروحانيات طالح الحكمافي اص

واالختراع هو قوس الصعود الذي يبدأ من أدنى مرتبة . ٕوينتهي الى مرتبة الجسمانيات

ٕوعالم االبداع هو عالم العقول . ٕالجسمانيات وينتهي الى أعلى درجة الروحانيات

ٔراع هو عالم االفالك والنفوس، وعالم االخت. الطولية الخارجة عن قيود الزمان والمكان

ٕويذهب بعض المحققين الى القول أن ال فرق بين عالم االبداع واالختراع بل هما  ٕ

  .شيء واحد

ٕوالمقصود من بيان حضرة بهاءا في كتاب االيقان هو مشرق عالم االمكان ومغرب  ٕ

ًهذه الدنيا وال عالقة له اطالقا باصطالحات الحكماء ٕ.  

  ) بتصرف١٤٦٣ – ١٤٦٢  ص٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ٕصر االيقانم

  

ومصر المحبوب هي البلد . ٕظهور المظهر االلهي أو وجوده مجاز يقصد به مكان

  .ٕالذي يتكلم منه المظهر االلهي

  

  

  المعاد

  

الفرق بين المعاد والرجعة، المعاد أمر : "ٔيتفضل حضرة عبدالبهاء قوله االحلى

  من حيث. عيني والرجعة أمر علمي
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ٔالثار يدل على الوحدة الحقيقية بين االبرارالشؤون وا   ) كلمة الرجعةانظر (".ٓ

  )٢٦ ص ٩مائدة آسماني ج (

  

  

  مقامات الجمع والفرق

  

ٕمقام الجمع عبارة عن وحدة المظاهر االلهية المقدسة من حيث الحقيقة االلهية  ٕ

ٓالمتجلية فيهم جميعا مصداقا لالية الكريمة  ً فضل ويت". ّال نفرق بين أحد من رسله"ً

ًحضرة بهاءا في كتاب االيقان مترجما ٔان جميع االنبياء هم هياكل أمر ا الذين : "ٕ ٕ

ًواذا ما نظرت اليهم بنظر لطيف لتراهم جميعا ساكنين في . ظهروا في أقمصة مختلفة ٕ ٕ

 واحد وناطقين بكالم واحد ين في هواء واحد وجالسين على بساطرضوان واحد وطائر

 ".هو اتحاد جواهر الوجود والشموس غير المحدودة والمعدودةوآمرين بأمر واحد وهذا 

ومقام الفرق عبارة عن الحدود الظاهرة والشؤون الجسمانية والزمان والمكان واالسم 

ٕوالرسم والطائفة واالصل لكل من المظاهر المقدسة االلهية والتي تختلف من واحد  ٔ

ٓمنهم لالخر مصداقا لالية المباركة   راجع كلمة".  بعضهم على بعضتلك الرسل فضلنا"ًٓ

  . التمييزمقام

  )١٥١٨ ص٤ٕقاموس االيقان ج(
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  ٔمقام االلوهية

  

ٕمقام االلوهية للمظهر االلهي هو مقام الشمس من المرآة وأما مقام المظهرية فهو . ٔ

ّفناء االنية واضافة البشرية الى الحق جل جالله ٕ ٕ ّ ٕفرسل ا هم مطالع النعوت االلهية . ٓ

ّ الربانية وهم في ذلك المقام أي مقام ظهور الحق في مظهر نفسه ومحل ظهور الصفات

هى الفناء والعدم البحت عن أنفسهم وعن تواستوائه على العرش الرحماني في من

  .ًشعورهم بفنائهم أيضا

  )٢٨-٢٦-٢٥ٕالدليل واالرشاد ص (

  

  

  مقام التمييز

  

لدليل لمعرفة الرائد وا"يقول النقابة الحاج أحمد حمدي رحمه ا في كتابه 

أحدهما هذا : ٕان لرسل ا وأنبيائه مقامين: ما يلي" مشارق الوحي ومهابط التنزيل

وأما المقام الثاني وهو مقام الحدود البشرية ... المقام وهو مقام التوحيد ورتبة التجريد

ٕوالخلق والتمايز والتفاضل بين المظاهر االلهية المقدسة فلكل منهم هيكل معين واسم 

ٕوشخصية خاصة وكل واحد منهم غير االخر والى هذا المقام أشار قوله تعالىخاص  ٓ :

  .والتفاضل يشعر بالتمايز). ٢٥٣ –البقرة  (﴿تلك رسل فضلنا بعضهم على بعض﴾

  )١٠٤الرائد والدليل ص (
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  مقام التوحيد

  

ويتفضل العالمة أبو ).  كلمة مقامات الجمع والفرقانظر(هو نفس مقام الجمع 

 معرفة تلك الذات المراد من التوحيد هو: "ي كتابه الحجج البهية ما يليالفضائل ف

شمس  ٕاهر المتعددة والمقصود من االيمان والتفريد هو االستنارة منالواحدة في المظ

ًولذلك ترى في الكتب المقدسة كثيرا ما . الحقيقة المنفردة في المشارق المتكثرة

 ٕ﴿وما أمرنا اال واحدة كلمح بالبصر﴾: عالىاعتبرت تلك المظاهر كنفس واحدة كقوله ت

ٕ باعتبار وحدة الذات والروح االلهي على .﴿ال نفرق بين أحد من رسله﴾: وقوله تعالى

ٔتفاوتهم واختالفهم في االسماء واالجساد واالمكنة واالزمان واعتبرت شرائعهم وأديانهم  ٔ ٔ ٔ

ًشريعة واحدة ودينا واحدا باعتبار وحدة الشارع والمقنن على  اختالفها في الحدود ً

ٓواالحكام والقواعد واالداب ٔ.  

  

  

  مقام العبودية

  

﴿خذ : ففي قوله تعالى. ٕمقام العبودية للمظهر االلهي هو مقام المرآة من الشمس

ٕمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم وا سميع  ّ

ٕده ويأخذ الصدقات وان ا هو التواب ألم يعلموا أن ا هو يقبل التوبة عن عبا. عليم

  )١٠٦-١٠٥التوبة . (الرحيم﴾
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ٕ تشير الى مقام عبودية الرسول اذ أنه مأمور بأخذ ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾: فقوله تعالى ٕ

﴿ألم تعلموا أن ا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ : وقوله تعالى. الصدقات

ّ يشير الى مقام الربوبيالصدقات﴾ ّة وااللوهيٕ  ذٕة مقام المرآة من الشمس اّة فمقام العبودئ

ّت فيها ومقام االلوهيّتجل فما يعتري هذه المظاهر الكريمة . مقام الشمس من المرآةة ٔ

هو ما يعتري سائر البشر ) أي من عجز ومسكنة وسائر ما يعتري الناس مما هو شأن البشر(

ّ الي﴾ٕ﴿قل انما أنا بشر يوحى )(لبشريتهم كما قال تعالى لمحمد  ٕ.  

  )٣٤آل محمد ص . ح. لقاء رب العباد للنقابة الحاج إٔالدليل واالرشاد في(

  

  

  ورّم الطّكلُم

  

ّفتوقعوا ظهور مكلم : "ٕورد في الخطبة الطتنجية قول االمام علي عليه السالم

 وقد فازت الخطبة بتصديق حضرة بهاءا وصرح بظهور ".موسى من الشجرة على الطور

أن الخطبة ﴿ولو : ً ففي لوح جوهر الحمد يتفضل قوله تعالى مترجما.البشارة المذكورة

. ...  أفق سماء الوالية المطلقة لم تشرح باللغة الفارسية﴾الطتنجية التي أشرقت من

  من ذكر الخطبة هو هذه الكلمة المباركة حيث) ٕاالمام علي(فمقصود حضرته 
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 وهذه الكلمة بمنزلة القطب فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور"يتفضل 

... ّان وبهذه الكلمة بشر جميع أهل العالم بظهور اييدور حولها رحى الحكمة والب

فاليوم ظهر مكلم موسى ونطق بأني أنا ا."  

  

ّن اسمي العلي بشركم وأخبركم بهذا اليوم ٕايا علي : "ويتفضل في لوح آخر

ٕالطور تا انه هذا وينطق بأعلى النداء قد م ّالموعود قال وقوله الحق فتوقعوا ظهور مكل

اس هم ال يفقهون تلك كلمة علمه رسول ا من ّ النّحاب ولكنّأتى ا على ظلل الس

  ".قبل عنده علم كل شيء في لوح مسطور

  )٥٣١ ص٢رحيق مختوم ج(

  

  

  المالئكة

  

 يتفضل حضرة عبدالبهاء في لوح الميرزا مهدي آقا اخوان الصفا اليزدي قوله

ٔ المراد من االجنحة قوى –وأما المالئكة أولوا أجنحة مثنى وثالث ورباع  : "...ٔاالحلى

ّالتأييد والتوفيق الن بها يتعارج االنسان الى أعلى معارج العرفان ويطير الى بحبوحة جن ٕ ٕ ٕ ة ٔ

ٕالرضوان بسرعة ال تخطر ببال االنسان والمراد من المالئكة الحقائق المقدسة التي 

ل الشوائب ها وتنزهت عن النقائص والرذائل وتقدست عن كّهب رباستنبأت عن موا

  تسبت جميع الفضائل وأطاعت ربها بجميع الوسائل الواك
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  ".يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

  

من المالئكة والمراد ... أما ما سألت: "ٔويتفضل حضرته في لوح آخر قوله االحلى

ٕبهذا االسم في االيات االلهية فاعلم بأن ل ه معان شتى وفي مقام الخلق يطلق على ٓ

ّالذين قدست أذيالهم عن الشهوات ويتبعون رب السموات في كل الصفات وهذا 

الذين يذكرهم ا في االسم يطلق على باطنهم ويحكي عن سرهم وحقيقتهم وأولئك 

َمنها حملة العرش فاعلم بأن المراد من العرش هو قلب ... هم بأسماء شتىآياته ويسمي َ َ

وفي مقام الحق يطلق على أنبياء ا ورسله كما قال تبارك وتعالى في القرآن ... ٕاالنسان

ٔالكريم الحمد  فاطر السموات واالرض جاعل المالئكة أولي أجنحة مثنى وثالث 

ٓورباع وقد أراد رب العزة من االجنحة في هذه االية شئون االيات وأقسام البينات التي  ٓ ٔ ّ ّ

ٕقام يطلق هذا االسم على مشية ا النافذة وارادته المحيطة الكاملة وفي م... بعثهم بها

ّالنها هي علة خلق العالم وسبب تقمص قميص ٕوان هذا االسم . الوجود هيكل العدم ٔ

وفي مقام يطلق هذا االسم على أحكام نزلت من ... ٕيطلق على جميع الصفات االلهية 

ّحفظ العالم وقدر بها الموت والحياة ٔسماء مشية الرحمن وجعلها ا السبب االعظم ل

 حفظ عباد ا ن المشركين تسمى عزرائيل وفي مقامٕوانها هي في مقام أخذ الروح ع

  ٓعن االفات تسمى مالئكة حافظات وفي كل مقام
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ٕتسمى في االيات االلهية ب سم مخصوص وال يقدر العاقل أن يشك ويضطرب من آ

ٔاختالفات االسماء التي نزلت في كتب اال   ..."نبياءٔ

  )٤٥-٤٣ ص٢مائدة آسماني ج(

  )١٥٢٢-١٥٢١ ص٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  ملك الملوك

  

ٕورد في الرسالة االولى لبولس الى تيموثاوس . حضرة بهاءا - ١٣ آية ٦ أصحاحٔ

ٕ وما بعدها بخصوص ظهور حضرة الموعود بألقاب عظيمة الهية وبأن مسكنه سيكون ١٤

ّأن تحفظ الوصية بال دنس وال لوم الى ظهور رب. ..أوصيك أمام ا: "في نور بما يلي نا ٕ

ٔ االرباب ّنه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك وربّيسوع المسيح الذي سيبي

  ..."ًالذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور ال يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس 

  )٥٣٨ ص٢رحيق مختوم ج(

  

  

  الملكوت

  

كوت نزل في لوح ورقاء من قلم جمال المبارك الذي مطلعه المقصود من المل

  ٕ﴿يا أيها الناظر الى: ًقوله تعالى مترجما
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ٔاالفق االعلى عليك بهاء ا مولى الورى ٔ المقصود من الملكوت في الرتبة االولى .﴾ٔ

ٔوالمقام االول هو المنظر االكبر وفي مقام آخر هو عالم المثال ما بين الجبروت  ٔ

ً ما في السماء واالرض يوجد له مثال فيه وطالما كان مستورا مكنونا في والناسوت وكل ً ٔ

قوة البيان يسمى بالجبروت وهو أول مقام التقييد، وعند ظهوره يطلق عليه اسم 

هذه العوالم، . ٔالملكوت وهو يكتسب القوة والقدرة من المقام االول ويعطي ما دونه

ٔاالزل والسرمد والدهر والزمان نزلت بصورة ٕة واالرادة والقدر والقضاء وّوعوالم المشي

ٔمتكررة في بعض االلواح من القلم االعلى طوبى للفائزين ٔ.  

  )٥٤٠ ص ٢رحيق مختوم ج(

  

  

  مؤمن آل فرعون

  

﴿وقال رجال مؤمن من آل : ّوهو الذي مر ذكره في القرآن الكريم قوله تعالى

ن عائلة فرعون، وقيل أنه  قال البعض أن المؤمن المذكور كان م﴾...ٕفرعون يكتم ايمانه

. ّكان ابن عم فرعون، وقال آخرون أنه ابن خاله، وقال جمع آخر أنه ولي عهد فرعون

ٕوهناك اختالفات كثيرة فقد عرفه البعض باسم حزبيل وحزابيل وآخرون قالوا أنه اسرائيلي  ّ

  ّأما حضرة. ٕ وكان من قوم اسرائيلًالعائلة فرعون أص واسمه حبيب وأنه ليس من
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ّهاءا فقد عرفه في كتاب االيقان بأنه من بيت فرعون وعبر عنه بمؤمن آل فرعونب ّٕ.  

  )١٤١٧-١٤١٥ ص ٣ٕقاموس االيقان ج(



 ١٣٥ 
 

  )ن(حرف النون 

  

  نضر بن الحارث

  

ٔأحد االعداء االلداء والمخالفين االشداء لحضرة الرسول  ٔ ٔ) ( والذي جاء ذكره

ّ يسافر الى حدود ايران للتجارة فتعلكان النضر بن الحارث. ًفي القرآن الكريم تلميحا ٕ م ٕ

ٕبعض قصص الفرس مثل قصة رستم واسفنديار وغيرهما، وعند رجوعه الى مكة كان 

ٔيجلس في المسجد الحرام وينقل هذه القصص لالعراب، وكان يقول قصصي أجود 

ٕوأهم من قصص محمد بن عبدا الذي يعتبر نفسه رسول، فما قصص محمد اال 

ٓوكان القوم الجاهلون يحبون سماع قصصه لهذا نزلت االية القرآنية قوله . ٔأساطير االولين

َ﴿ومن الناس من يشتري لْهو الحديث: ّتعالى عز وجل   .الخ﴾...َ

  

ٔبهما يربطون لالعراب القادمين كما كان النضر بن الحارث وأبو جهل وأصحا

ٔى مكة لزيارة االصنام وتقديم االضحياتٕال ٔ  
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  .المعاشرة مع أصحابه والمتاجرة معهملقاء الرسول و فيمنعوهم من

  

  

  ٔالنغمات الحجازية في االلواح المسطورة من قبل

  

ٔالمقصود من االلواح المسطورة من قبل هو لوح جواهر االسرار في معارج  ٔ

ّاالسفار في شرح مراتب السلوك وحل  وشرح عالمات ظهور الموعود وسائر المسائل ٔ

 ٓوااليات العربية بحق أحد) العربيةاللغة (ي ٕالمتعلقة بالظهور االلهي باللحن الحجاز

ّاالحباء وهو السي ، ونزلت في )الّي الدجٕاصفهانوهو غير سيد محمد  (يٕاصفهاند محمد ٔ

بغداد وكان سيد محمد هذا من المجتهدين ومن تالميذ المرحوم الشيخ مرتضى 

ّاالنصاري أحد رواد الشيعة الكبار، وعندما بلغ رتبة االجتهاد وحصل عليها  عزم على ٔ

ّاء وورد على بغداد وسمع عن االمر االلهيّ وكان في سامرٕاصفهانزيارة  ٕ ّ وتحرى عنه ٔ

وآمن به، وبعد ذلك سأل من محضر المبارك أسئلة كانت تحيره ونزل جوابها في لوح 

  .ٔجواهر االسرار باللغة العربية

  )٣٥٩-٣٥٨ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  ةّغمات العراقيّالن

  

ٕاشارة الى نزول كت ًاب االيقان باللغة الفارسية جوابا علىٕ ٕ  
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ّأسئلة سيد محمد، الخال االكبر، الذي تشر ف في بغداد بحضور جمال القدم ٔ

ًجل جالله وقدم أسئلته فنزلت تغنيات الهية باللغة الفارسية بالعراق ردا عليها ٕ ّ للمزيد من . (ّ

ٕالتفاصيل ارجع الى كلمة االيقان ٕ ٕ(  

  )٣٦٠-٣٥٩ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  قباءالن

  

وورد في أحاديث الشيعة أن . المقصود منهم المؤمنون الثابتون الممتحنون

بأن : ٔل حضرة االعلى في كتاب البيان بهذا المضمونّوتفض. أصحاب القائم من النقباء

س منقي قمح أرض ِبَلَحجبوا عن عرفان المحبوب و) ٕاصفهان(اد ّعلماء أرض الص

  .ّالصاد قميص النقابة

  )٥٩٤ ص٢وم جرحيق مخت(

  

  

  

  نمرود

وكوش ولد  : العاشر من الكتاب المقدس ما يليصحاحٔورد في سفر التكوين اال

ّنمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في االرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال  ّ ّٔ ً

... كنمرود جبار صيد أمام الرب وكان ابتداء مملكته بابل وأكد وكلنة في أرض شنعار

  .انتهى
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ٕتروي عنه االخبار االسالمية حكايات عجيبة منها أن أنثى نمر كانت ترضعه و ٔ

وقد روى أبو اسحق النيشابوري في كتابه . بأمر ا لهذا اشتهر باسم نمرود وتعني النمر

ّقال الكهنة لنمرود أن طفال : ...ٔقصص االنبياء بخصوص الحلم الذي رآه نمرود ما يلي

 ثالث وسيكون زوال ملكك على يديه فأمر نمرود بقتل ه خالل سنتين أوّسينفصل عن أم

ّوقصة محاجة نمرود مع ابراهيم ومسألة الن. كل طفل مفطوم لمدة ثالث سنوات ار التي ّٕ

ٕوورد في بحار االنوار أنه يوجد حديث في كتاب الكافي عن االمام ... رماه فيها معروفة ٔ

وفي ذات . لمنجم الخاص لنمرودٕكان آزر والد ابراهيم ا: الصادق عليه السالم أنه قال

ًليلة رأى حلما بأن أثر النجوم دل على أن هنالك طفال ّ ٔ سيولد في تلك االرض وسيكون ً

ًوفي الصباح روى حلمه لنمرود وقال بأنه قريبا ستنعقد . هالك نمرود وأتباعه على يديه

ًنطفة ذلك الطفل في الرحم فتعجب نمرود متسائال  فقال له  هل هذا الطفل في بطن أمهّ

ٔآزر ليس بعد ولكن أصدر أمرا بعدم معاشرة النساء لرجالهن، فكان االمر كذلك ولكن . ً

وعندما عاينها المسؤولون جعل ا ابراهيم . آزر المنجم عاشر زوجته فحملت بإبراهيم

وكان آزر يعرف من . ًها ليست حامالقالت النساء اللواتي قمن بفحصها أنه، وّفي ظهر أم

  .يهّ أن ابنه سيحرق ولكنه لم يكن يعلم أن ا سينجحكم النجوم

  )١٦٠٢-١٥٩٩ ص٤ٕقاموس االيقان ج(
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  النهج البيضاء

  

  .وراءّالطريق البيضاء، طريق الحق، وطريق الشريعة المستقيمة الن

  

  

  نوح

  

وكانت ...  في أجيالهًا كامالكان رجال بار... هو النبي نوح بن المك بن متوشالح

  ) سفر التكوين–الكتاب المقدس (... عمائة وخمسين سنة ّكل أيام نوح تس

  

وهناك . ورد في القرآن الكريم أن دعوة نوح استمرت تسعماية وخمسين سنة

سنة اية البعض انه ألفان وخمسمقال . ٕاختالف في المصادر االسالمية عن عمر نوح

ن سنة دعا فيها ثمانماية وخمسون سنة قبل البعثة وتسعماية وخمسي: ًطبقا للشرح التالي

ُقومه ومايتا عام بنى فيها الفلك وعاش خمسماية عام بعد الخروج من الفلك بحار . (ُ

  ). باب قصص نوح٥ٔاالنوار ج

  

ٕوأما ما تفضل به حضرة بهاءا في كتاب االيقان فهو اشارة الى دورة نوح  ٕ ٕ

ٕوحا الى ولقد أرسلنا ن﴿: ّالمصرحة في القرآن المجيد في سورة العنكبوت قوله تعالى

وأما . ﴾ٕقومه فلبث فيهم ألف سنة اال خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون

ّجملة ناح نوح تسعماية وخمسين سنة فهي اشارة الى الروايات االسالمية المروية عن  ٕ ٕ ٕ

ٔاالئمة االطهار والتي أوردها ٔ  
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كان اسمه نوح بن : ٔالعالمة المجلسي في بحار االنوار عن حضرة الصادق يقول

ٔدالملك وانما سمي نوحا النه بكى خمسماية سنةعب ً ٕ.  

  )١٦٦٤-١٦٦٢ ص ٤ٕقاموس االيقان ج(

    

فصيل في القرآن الكريم في سورة نوح وهود ومواضع ّورد اسم نوح وقصته بالت

أما بالنسبة للطوفان المذكور في القرآن الكريم ونجاة من ركب في سفينة نوح . أخرى

ّن دخل فيها ينجو من غضب ا عز وجل وكذلك في ٔفإنه كناية عن سفينة االمر التي م ّ

ّهذا االمر المبارك فقد شب ُ ٕهت شريعة ا بالسفينة الحمراء وال يركبها اال أهل البهاء أي ٔ

ّوقد أورد حضرة االعلى جل ذكره ذكر السفينة الحمراء في . ٔالمؤمنون بهذا االمر المبارك ٔ

ّلواح حضرة بهاءا وفي لوح مالح ٔكتاب قيوم االسماء، كما ذكرت في العديد من أ

  .القدس

  )٧١ ص١ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  نور اليقين

  

  . اليقينّراجع كلمة حق

  

  

  نيرْين النالنورْي

  

  ّئي والسيد كاظم الرشتي اللذينحسأهما الشيخ أحمد اال
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ويقول ابن من أبناء الشيخ ... أوردا في آثارهما البشارة بظهور حضرة القائم الموعود

خ من أهل يكان أجداد الش: ّد المسمى شيخ عبدا في شرح حال أبيه ما خالصتهأحم

ّالبادية وهم على مذهب السنة وأشهرهم اسمه داعز بن رمضان، وحصل اختالف بين 

ٕداعز وأبيه أدى الى القتال ٕوفي النهاية انفصل داعز عن والده وسكن في احدى قرى . ّ

كان . اء الذين كانوا من الشيعة أصبح شيعيحسأء، ونتيجة لمعاشرته مع أهل االحسأاال

ٕولد الشيخ أحمد في قرية مطر احدى قرى . اسم والد الشيخ أحمد زين الدين بن ابراهيم

أتم الشيخ أحمد قراءة القرآن في سن الخامسة، ... في شهر رجبه ١١٦١ء سنة حسأاال

ّتلك االيام آثار التفكر والت وظهرت عليه في ٕعشرين ذهب الى النجف وفي سن ال... ذكرٔ

ّواشتهر فيها وكان يحضر مجلسه العلماء والفضالء، وأجاز سيد بحر العلوم للشيخ رواية 

ًاالخبار وكان يحترمه كثيرا ِ في العربية وحائزا على الحكم العملية اًوكان عالم... ٔ ً

ٔة واخالص غريبين بالنسبة الهل البيتّوكانت له محب... والعلمية ٕالى وذهب من هناك ... ٕ

ٕ، وكان في أواسط العمر، وعندما أراد الذهاب الى كربالء لزيارة العتبات ورد ٕاصفهان

ٔعلى كرمنشاه ضيفا على حاكمها االمير محمد علي ميرزا ابن فتح علي شاه، ثم ذهب  ً

  ٕبعد مدة الى كربالء حتى يقضي فيها بقية عمره في
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أن يهرب منهم، لهذا قصد ٔكثر أعداؤه ورأى أنه من االفضل ...  وتصنيف الكتبتأليف

 الحرام وباع كل ما لديه وذهب مع أهله وحج بيت ا وأوالده ونسائه ٕالتجأ الى بيت ا

ّالى مكة المكرمة ولكن قواه الجسمانية اضمحل ٕت، وقبل وصوله اليها وصل الى مكان ٕ ٕ

ّيدعى الحدة بالقرب من المدينة ولبى هناك نداء ربه ّ ائل توفي الشيخ أحمد في أو... ّ

ً في سن الحادية والثمانين، وكانت شعوره ومحاسنه بيضاء تماما ودفن في ه١٢٤٢سنة  ّ

ٔمقبرة البقيع الى جوار االئمة ٕوهناك تفاصيل أخرى كثيرة يرجى الرجوع اليها في ... ٕ

  .٤ ج١٦٠٢ٕقاموس االيقان ص 

    

. جارةّ من أسرة مشهورة بالته١١٩٩ فقد ولد في سنة أما السيد كاظم الرشتي

ًدبيل قريبا ثنتي عشرة سنة كان يقطن في أراا بلغ من العمر ّلم. م والده آقا سيد قاسماس

ّلدين اسحق من أوالد االمام موسى الكاظم سابع االئمة وجد ّمن قبر الشيخ صفي ا ٔ ٕ

في ذات ليلة رأى أحد أسالف الشيخ يأمره بأن يكون تحت أمرة الشيخ . ملوك الصفوية

ٔيما اذ ذاك في يزد، فسافر اليها بنا على هذا االمر وانضم ئي الذي كان مقحسأأحمد اال ٕ ٕ ً

ٕالى تالميذ الشيخ أحمد ونبغ في تعاليمه لدرجة اعترفوا له باالجماع، بعد وفاة الشيخ،  ٕ

ٕوجعل يبشر بظهور القائم الى أن )... الة سائحكتاب تاريخ مقمن (ة ّبأنه هو رئيس الشيخي ّ

  توفي. حانت منيته
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  . الستينّفي سنه ١٢٥٩سنة 

ٔللمزيد من التفاصيل ارجع الى كتاب مطالع االنوار( ٕ   ) تاريخ النبيل-ٕ

    

ًلقب تلقب أيضا محبوب الشهداء وسلطان الشهداء من قبل حضرة ّوبهذا ال ّ

بهاءا.  
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  )ه(حرف الهاء 

  

  هابيل وقابيل

  

ًما كان اسم هابيل اسما ساميا معناه ّرب   ّأو اسما كاديا معناه ) نسمة، بخار(ً ) ابن(ً

) قابيل(ًكان راعيا للغنم بينما أخوه قايين . ٓبن الثاني الدم وحواءوهو رابع البشرية واال

ّ المسيح لقبه بالصديقّ حتى أنّكان هابيل تقيًا. ًكان مزارعا ّوحدث أن قدم هابيل . ّ

ٔباكورة أغنامه وسمانها قربانا للرب أما قايين فقدم قربانه من أثمار االرض فرضي الرب  ّ ّ ً ِ

ٔن قربان هابيل ولم ينظر الى قربان أخيه االكبر، فغضب قايين وقتل أخاه فأصبح هابيل ع ٕ

ب عن أخيه، ّا سأله الرّأنكر قايين الجريمة لم. ٔأول شهيد في االرض وقايين أول مجرم

وقد استشهد يوحنا في . ب وطرده من سكنه وأقام في أرض نود شرقي عدنّفلعنه الر

وقال عنه كاتب سفر . ل البارة وندد بأعمال أخيه الشريرةٔرسالته االولى بأعمال هابي

  م ذبيحة  أفضل من قايين، وبه شهد له أنهّالعبرانيين أنه قد
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ٕ اذ شهد ا لقرابينه وبه وان مات يتكلم بعدّبار ٕ.  

  )٨٩٥قاموس الكتاب المقدس ص (

  

  هود

  

ُ قوم عاد التي أقامت باالحقاف ما بين اليمن وعمانّهو نبي   ٔتخذوا االصنام ا. ٔ

ً من أوسطهم نسبا واختاره ا ليكون أمين رسالته، ًا من دون ا، وكان هود رجالرب

ّفدعاهم الى عبادة ا االحد، فأعرضوا عنه واعترضوا عليه وتصدوا له الى أن قال اني  ٕ ٕ ّٕ ٔ

ّأشهد ا أنني بلغت وما قصرت ّوظل هو يدعو والقوم معرضون الى أن هبت عليهم ر. ّ ٕ يح ّ

ٕنقمة فيها عذاب أليم، وما راعهم اال أن رأوا حالهم ودوابهم التي في الصحراء تحملها 

ّالرياح على أجنحتها القوية، فأخذهم الفزع وأسرعوا الى بيوتهم لكي ينجوا ولكن الر يح ٕ

أما هود فقد . ٕحملت اليهم رمال الصحراء سبع ليال وثمانية أيام أصبحوا بعدها صرعى

ٕمن آمن به الى أن انتهى الغضب االلهي انتقل الى حضرموت وقضى ٕآوى اليه صحبه و ٕٕ

  .فيها بقية عمره

  )٢٤-٢٠مختصر من قصص القرآن ص(

  

  

  هيرودس

  

  ا المعني هناّأم. ام وملوك فلسطينّهو اسم لعدد من حك  
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ٔفهو هيرودس الكبير، االبن الثاني النتيباس االدومي االصل وأمه أدومية لذلك لم يكن  ٔ ٔ

ّناحية الجنس، وقسم أنتيباس مدن فلسطين بين أبنائه الخمسة وكان نصيب ًيهوديا من 

ُولد ... وكان قاسي القلب عديم الشفقة... وقد تزوج عشر نساء... هيرودس في الجليل

 ٔ االطفال في بيت لحم حتى ال ينجؤوأصدر االمر بقتل جميع... يسوع في أواخر أيامه

أما هيرودس ... وهو في السبعين من عمرهومات ... ابن داود وال يملك على اليهود

ة ملثاكي لذلك فإن ّأنتيباس فهو االبن الثاني لهيرودس الكبير من زوجته الرابعة السامري

وهو الذي تزوج بامرأة أخيه هيروديا ونال توبيخ يوحنا ... نصفه أدومي ونصفه سامري

ًن هيرودس واحدا من وكا. ّالمعمدان حتى قطع رأسه وقدمه هدية لسالومة ابنة هيروديا

َالقضاة الذي مثل يسوع أمامهم، وأخذ يجادل يسوع ويسأله ُ ُوذكر في الكتاب أن . َ

ًهيرودس هذا ظن أن يوحنا قد قام من االموات وهو الذي سماه يسوع ثعلبا وكان زمن  ّ ّٔ

  .م٣٩ٕالى . م. ق٤ملكه من 

  )١٠١١-١٠٠٨قاموس الكتاب المقدس ص (

  

  

  الهيكل المجعول

  

ٕابق عن المظهر االلهي ّية التي يتوقعها رجال الدين السّة عن الصورة الظنهو عبار  

  الالحق والتي يؤلفونها بمرور الزمن 
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نطباق الصورة أو إوفق عالمات واشارات أساءوا فهمها من كتبهم، فيكون نتيجتها عدم 

ل ٕعلى المظهر الجديد وبالتالي اعراضهم عنه واعتراضهم عليه بمث) الهيكل المجعول(

  .ما نعرف حدوثه عند كل ظهور جديد

    

ٕوالبيان المبارك في كتاب االيقان اشارة الى معتقدات اليهود بخصوص موعود  ٕ ٕ

ّالتوراة وأنبياء بني اسرائيل الذين أقر وا عالمات خاصة للموعود وتصوروا أن هذا ٕ

ْالشخص الموهوم والمجعول سيظهر في مدينة بني موشة واسمه شيح بن داويد، وما زا لوا َ

وعندما . وج أحكام التوراة في جميع الجهاتليرينتظرون ظهور هذا الشخص الموهوم 

لم تتحقق هذه العالمات حسب الظاهر ولم تنطبق على ظهور السيد المسيح قاموا على 

وال يزالون ينتظرون ظهور ذلك الموعود الموهوم ) (ٕانكاره كما أنكروا حضرة الرسول 

  .العالمات الموهومةبتلك ) أو الهيكل المجعول(

  )١٨٠٨-١٨٠٧ ص٤ٕقاموس االيقان ج(
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  )و(حرف الواو 

  

  ٔوادي الروح االيمن

  

ّجرة التي خاطبت موسى وهي شجرة االلوهيّالش ًة التي خاطبت موسى وحئ ْ   .اَ

  

  

  وجاء رجل من أقصى المدينة

  

جل على حد قول المفسرين المسلمين ّوالر. من سورة القصص) ٢٠(ٓهي االية 

ار ويقولون انه ثيوفيلس المعروف عند المسيحيين ومعناه حبيب ا، كما ّنجهو حبيب ال

  .أن ثيوفيلس اسم رجل كتب له لوقا انجيله

  )١٦٩٢ ص٤ٕقاموس االيقان ج(

  

  

  ٕالوحي وااللهام

  

يتفضل حضرة عبد البهاء في لوح ميرزا حسين أخ جناب ورقاء الشهيد قوله   

  مةٔت عن الوحي فإن االئأما ما سأل﴿: تعالى
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ّمطالع االلهام ومظاهر فيض الرحمن، أم ٔاالطهار كانوا ا الوحي فإنه مختص بحضرة ٕ

ًلذلك نقول عن كالم االئمة االطهار انه الهام روحاني وليس كالما ) (الرسول  ٕ ٕ ٔ ٔ

ًالهيا﴾ ٕ  

  )٦١٤ ص٢رحيق مختوم ج(

  

  

  

  الوالية

  

). (ل ة حضرة الرسويعة عبارة عن مقام وصاية وخالفّالشالوالية في اصطالح   

ّوطبقا لعقيدة الش ّووصيه ) (ٕ حضرة االمام علي بن أبي طالب هو خليفة الرسول ّيعة فإنً

  :ٕة أولياء ا الى ستة أقسامّم الصوفيّويقس... ًبال فصل حيث كان حائزا لمقام الوالية

  

  ...نقباء) ٦(نجباء  ) ٥(بدالء  ) ٤(أوتاد  ) ٣(أفراد  ) ٢(أقطاب   )١(

  

ن الولي هو صاحب الكمال والفناء واالضمحالل والمحوية ويقول المال صدرا أ

في الحق ويقول البعض الولي هو العارف با وأولياء ا وهم أخفياء حيث يقول ال 

ّابر تحت االمر والنّ هو الصّالوليويقول أبو يزيد أن . ٕيعرفهم غيري اال أوليائي هي ولكنه ٔ

ّئي جوابا على سؤال أحد عرفاء الشحسأوقد قال الشيخ أحمد اال. مستور غير مشهور يعة ً

  ٕلغة هو االنسان المخبر عن ا تعالى بغيرّبي في ظاهر الّالن: "... ما يلي
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... ٔسل أم ال كيحيى وسائر االنبياءّوسائر الر )(واسطة بشر سواء كان له شريعة كالرسول 

ّوربما فرق بين النبي والرسول بأن الن ّ ول له شريعة وبأن النبي سّبي من ليس له شريعة والرُ

ٕيرى في منامه ويسمع الصوت وال يعاين الملك الذي يوحى اليه في االيحاء، والرسول  ٕ َ َ

ّ وروي أن .سول قد يكون من غير البشر بخالف النبيّيرى في المنام ويسمع ويعاين والر

ين ٔاالنبياء مأة ألف وعشرون ألف نبي أو مأة ألف نبي وعشرون ألف على اختالف الروايت

ّوالمرسلون منهم ثالثمائة وثالث عشر رسوال بعدة أصحاب بدر وبعدة أصحاب القائم  ّ

ّوأما الوالية بفتح الواو وهي الر ﴾ وقد تكسر هنالك الوالية  الحق﴿: ة، قال تعالىّوبيبَ

ّالواو بالكسر بمعنى والية الس ٔلك وقد تفتح الواو فالولي هو المتولي لالمور ُلطان والمِ ّ َ

ّها والمربي لها فالنبوة هي أخبار ورسالة عن أوامر الملك ونهيه والوالية هي تولي وتدبير

ٕسلطنة الملك ومملكته وتدبيرها والنظر فيها والنبي لما كان حامال المر الملك ونهيه الى  ٔ ِ َ

ّالرعية لزم أن تكون والية ليتصرف في تبليغ الرسالة وتقويم الرعي ة على حسب مراد ِ

ٔالية الزمة للنبوة وال عكس فكل نبي ولي وال عكس واالصل في الملك فكانت الو ّ
ّذلك أن الظاهر اذا ثبت دل على وجود الباطن والباطن ال يدل على وجود الظاهر  ّ ٕ

ي بمنزلة ّأنت من"ّبوة ونفسها قال صلى ا عليه وآله لعلي عليه السالم ّفالوالية روح الن

  الروح
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والمراد من أن ..." ّأنت نفسي التي بين جنبي "له وقال صلى ا عليه وآ". من الجسد

ٕرف أو االخبار عن مطلب الخير ّفعة والشّة الرّأن النبو... الوالية باطن النبوة وحقيقة معناها

ٔلع على وضع االشياء من التكاليف مواضعها وال يكون ّط ويطّوال يكون ذلك حتى يتسل

ّذلك حتى يتولى من قبل االمر على المكلفين ليت صرف كما أمر وهو الوالية فكانت ٓ

  ). الرسالة الخامسة–ٔجوامع الكلم القسم االول . (انتهى". الوالية باطن النبوة فافهم

  )١٧٢٣-١٧١٥ ص٤ٕللمزيد من التفاصيل راجع قاموس االيقان ج(

  

  

  ويحذركم ا نفسه

  

ٓنزلت هذه االية في سورة عمران في االيتين  خذ ّال يت﴿:  قوله تعالى٣٠و٢٨ٓ

ّؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من ا في شيء االالم ٕ 

يوم تجد كل نفس ما عملت ...ٕركم ا نفسه والى ا المصيرّقوا منهم تقاة ويحذّأن تت

ّمن خير محض أو ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذ ً ً ّ ركم ا

  ﴾.بادنفسه وا رؤوف بالع

  

ٕوقد فسر حضرة بهاءا في كتاب االيقان بأن كلمة    ٓالواردة في االية هي ) نفسه(ّ

  مظهر أمر ا القائمة مقام نفس
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ّهي شمس الحقيقة االلهي) نفسه(ًا، والمقصود أيضا من كلمة    .ةٕ

  )١٧٧٣ ص٤ٕقاموس االيقان ج(
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  )ي(حرف الياء 

  

  يحيى بن زكريا

  

ئ طريق المسيح وابن زكريا الشيخ وزوجته اليصابات ّ مهي،هو يوحنا المعمدان  

 من لوقا أن والدته كانت قبل ّوكالهما من نسل هارون ومن عشيرة كهنوتية، ويستدل

َكانا محرومين من بركة النسل... كان أبواه يسكنان اليهودية... ة أشهرّوالدة المسيح بست َ ...

في الهيكل ظهر له المالك جبرائيل وفي ذات يوم بينما كان زكريا يقوم بخدمة البخور 

ّوأعطاه االسم الذي يجب أن يسمي الصبي الذي ... وأعلمه أن ا استجاب لصالته

ّما النبوّم أمامه متمّر بظهور المسيح الموعود فيتقدّالمبشّنه سيكون أو... سيرزق به ة التي ً

ّكان يتوق اليها كل يهودي بأن ايليا يأتي قدام المسيح ويهي ٕ ً شعبا مستعدا ّ للربئٕ ولد ... ً

  يوحنا سنة
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ًسكا زاهدااال القليل عن حداثته ونراه في رجولته نٕوال نعلم ا... م.ق ٥ ًحاذيا حذو ... ً

النبي ايليا في ارتداء عباءة من وبر االبل شاد ٕ ًومغتذيا بطعام ا على حقويه منطقة من جلد ٕ

ًالمستجدي من جراد وعسل بري مبكتا الناس على خطاي  َ ُ ا عن نفسه ّولم يظن يوحن... اهمّ

ٔم وعلى االرجح في ٢٦وبدأ كرازته في سنة ... ٕأنه شيء وقال انه صوت صارخ في البرية

ٕن الشعب الذي كان منقطعا عن العمل من الذهاب اليه الى غور ّا مكّة ممّالسنة السبتي ٕ ً

ّاالردن وقد شهد في كرازته أن يسوع هو المسيح وأنه حمل ا وكان يعم ُ َ َ د التائبين بعد ٔ

ٔال النه كان  يوحنا ّقد طلب يسوع أن يعمدهو... ٔأن يعترفوا بخطاياهم في نهر االردن

ّمحتاجا الى التوبة بل ليقدم بذلك الد ٕ ليل على اندماجه في الجنس البشري وصيرورته ً

م أمر هيرودس أنتيباس رئيس ٢٨م أو مطلع سنة ٢٧وحوالي نهاية سنة ... أخا للجميع

ّه في السجن النه وبخه على فجورهّالربع بزج ٕوبعد ثالثة أشهر يحل عيد هيرودس واذا ... ٔ

 هفيقسم أمام ضيوف... بهيروديا ترسل ابنتها الجميلة سالومة فترقص أمام هيردوس الثمل

حسب رغبة أمها رأس يوحنا على طبق، وبعد لحظات فتطلب بأن يعطيها ما تطلب 

ٔولم يترك جثمانه دون كرامة الن تالميذه . يميهوى الجالد بسيفه على عنق الرجل العظ ُ

   يقول جيروم أنهم حملوه.  ورفعوه ودفنوهًجاءوا حاال
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ّالى سبسطيا عاصمة الس   .ليشع وعوبديإاامرة ودفنوه هناك بجانب ضريح ٕ

  )١١٠٨-١١٠٦قاموس الكتاب المقدس ص (

  

  

  يوم التغابن

  

  .من أسماء يوم القيامة

  

  

  يوم التناد

  

.  التعبير عن يوم القيامة بيوم التنادّوفي القرآن المجيد تم. القيامةالمقصود يوم   

 المؤمن ذكر سبحانه وتعالى على لسان مؤمن آل فرعون قوله للظالمين  سورةففي

  .﴾يا قوم اني أخاف عليكم يوم التناد﴿: والمحتجبين

    

عو فيه والمقصود من يوم التناد يوم ظهور مظهر أمر ا، وهو اليوم الذي يد... 

ٕأهل االيمان النفوس المحتجبة والغافلة الى الصراط المستقيم وينادونهم الى معرفة  ٕ ٕ

  .الحق

  )١٨٨٠ ص ٤ٕقاموس االيقان ج(
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ٔااللقاب أو االوصاف والنعوت ٔ  

على مظاهر أمر ا التي حضرة بهاءا  

  ٕفي كتاب االيقان المستطاب

  

ٕ االنفس االلهية، ،يةٔاالرواح المجردة، أطيار العرش الباقي، أطيار الهو  - أ ٔ

ّاالنوار المجر   .دةٔ

ّجمال االحدي   - ج ٔة، الجمال االزلي، جمال الغيب، جمال المحبوب، جمال ٔ

  .الموعود، الجواهر المخزونة، جواهر الوجود

ّالحمامة االزلي   - ح ّة، حملة االسرار االلهئ ٕ   .ةٔ

  .ٕساذج الوجود، السراج االلهي، سالطين الوجود   -س

ّشمس االحدي   -ش   .ةٔ

  .لعات البديعة، طلعات جمال الحق، طلعات جمال ذي الجاللّالط   -ط

  .ٕالعيون الصافية المنيرة، عيون العلوم االلهية   -ع

  .الكنوز الغيبية المكنونة، الكينونات القديمة   -ك
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ّة، مرايــا االحديــّمخــازن العلــوم الربانيــ   -م ة، ّة، المــشارق القدســيّة، المرايــا القدســئ

ٔمطــــالع االســــرار االلهيــــة، مطــــالع االمــــر، مطــــالع الــــشمس ٔالمطــــالع االحديــــة،  ٕٔ

ٔة، المطـــــالع القدميـــــة، مطـــــالع النـــــور االزليـــــة، مطـــــالع ّة، مطـــــالع العـــــزّالـــــسرمدي

الهويــة، مظــاهر شــمس الحقيقــة، مظــاهر الفــيض الالمتنــاهي، مظــاهر القــدرة، 

ّمظاهر القـدس االحديـ ٕة، مظـاهر الـصفات االلهيـة، مظـاهر ّة، المظـاهر القدسـئ

ّة، مظــاهر الهويــة، مظــاهر االوليــة واالخريــة والبدئيــة والختميــّ الغيبيــالــصفات ٓ ة، ٔ

  .معادن أسماء الربوبية، مواقع الحكم، مواقع الحكمة

  .هياكل أمر ا   -ه

الوجــــودات القدســــية، الوجــــودات المنيــــرة، ورقــــاء المقــــصود، ورقــــاء الهويــــة،    -و

  .ورقات الفردوس
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  ٓااليات القرآنية الواردة

  يقان المستطابٕفي كتاب اال

  

* صفحة  ٓاالية  السورة القرآنية  ٓاالية القرآنية

  ٕااليقان

ٕيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول اال    -

  .كانوا به يستهزئون

  ٧  ٣٠  يس

 برسولهم ليأخذوه وجادلوا ّت كل أمةّوهم   -

  .بالباطل ليدحضوا به الحق

  ٧  ٥  المؤمن/ غافر

ٔوكلما مر عليه مال من قومه سخ  - ّ ن ٕاروا منه قال ّ

ّنا نسخر منكم كما تسخرون إّتسخروا منا ف

  .فسوف تعلمون

  ٩  ٣٨  هود

ّرب ال تذر على االرض من الكافرين ديارا   - ٔ   ٩  ٢٦  نوح  .ّ

   

ٕان أرقام الصفحات المذكورة في هذا الجدول تطابق صفحات الطبعة الرابعة : مالحظة* 

  .ٕلكتاب االيقان
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* صفحة  ٓاالية  ةالسورة القرآني  ٓاالية القرآنية

  ٕااليقان

ّألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا    -

  وهم ال يفتنون

  ١٠  ٢ و ١  العنكبوت

  ١١  ٣٩  فاطر  .ٕوال يزيد الكافرين كفرهم اال خسارا   -

 قال يا قوم اعبدوا ًاحلٕوالى ثمود أخاهم صا   -

  .ٕا ما لكم من اله غيره

  ١١  ٦١  هود

ّنا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت في   -

 ّشك ٕأتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي

  .ٕمما تدعونا اليه مريب

  ١١  ٦٢  هود

ٕوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه    -

أتقتلون رجال أن يقول ربي ا وقد جاءكم 

ًبالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه  ُ ٕ

ًوان يك صادقا يصبكم بعض ُ َ ٕ  

  ١٣  ٢٨  ؤمنالم/ غافر 
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* صفحة  ٓاالية  السورة القرآنية  ٓاالية القرآنية

  ٕااليقان

الذي يعدكم ان ا ال يهدي من هو مسرف   

  .كذاب

      

ّأفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم    -

ًاستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ًّ  

  ٦٢و١٤  ٨٧  البقرة

َيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات ا وأنتم   - ِ 

  تشهدون

  ١٦  ٧٠  آل عمران

َيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل    - ِ

  .وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

  ١٧-١٦  ٧١  آل عمران

-   َقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل ا   ١٧  ٩٩  آل عمران  .ِ

  ١٨  ٧  آل عمران  .ٕوما يعلم تأويله اال ا والراسخون في العلم   -

ا ال نريد منكم جزاء وال ٕانما نطعمكم لوجه    -

  شكورا

  ٢٢  ٩  االنسان

  ٢٣  ١١٤  المائدة  .ربنا أنزل علينا مائدة من السماء   -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

َألم تر كيف ضرب ا مثال كلمة طيبة كشجرة    -

طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 

 .أكلها كل حين

 ٢٣ ٢٥و٢٤ مٕابراهي

  ٣٥  ٥  الرحمن  .الشمس والقمر بحسبان   -

  ٣٦  ٢  الملك  .يكم أحسن عمالأليبلوكم    -

ٔان االبرار يشربون من ك   - س كان مزاجها إٔ

  .كافورا

  ٣٨  ٥  االنسان

  ٣٩  ٩١  ٕاالنعام  .قل ا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون   -

ّان الذين قالوا ربنا ا ثم استقاموا تتنزل    - ٕ

  الئكةعليهم الم

  ٣٩  ٣٠  فصلت

  ٣٩  ٤٠  المعارج  . المشارق والمغاربّفال أقسم برب   -

  ٤٠  ١  االنفطار  ٕاذا السماء انفطرت   -

ٔيوم تبدل االرض غير االرض   - ٔ   ٤٢  ٤٨  ٕابراهيم  .ّ
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

ٔواالرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات    -

 .مينه سبحانه وتعالى عما يشركونمطويات بي

 ٤٣ ٦٧ الزمر

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك    -

  .قبلة ترضاها

  ٤٥  ١٤٤  البقرة

  ٤٥  ١٤٤  البقرة  .ّفول وجهك شطر المسجد الحرام   -

-   المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه ا ٤٦  ١١٥  البقرة  ّو  

ٕا اال لنعلم من وما جعلنا القبلة التي كنت عليه   -

  .ّيتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

  ٤٦  ١٤٣  البقرة

  ٤٧  ٥١و٥٠  المدثر  .ّحمر مستنفرة فرت من قسورة   -

ٔان المال يأتمرون بك ليقتلوك   -   ٤٨  ٢٠  القصص  .ٕ
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

َوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين   -  ٤٩ ١٩ لشعراءا .َ

ُقال فعلتها اذا وأنا من الضالين، ففررت منكم    - ٕ

ّلما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني 

  .من المرسلين

  ٤٩  ٢١و٢٠  الشعراء

ًيا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي   -   ٥٠  ٢٣  مريم  .ّا منسياّ

يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما    -

  .ّكانت أمك بغيا

  ٥٠  ٢٨  مريم

ّ ا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من ا ٕان   -

ًوسيدا وحصورا ً.  

  ٥٦  ٣٩  آل عمران

  ٥٩  ٢٢  الذاريات  .وفي السماء رزقكم وما توعدون   -

  ٦١  ٥٦  الرحمن  .ٕلم يطمثهن انس قبلهم وال جان   -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ٦٣ ٢٥ الفرقان .ّويوم تشقق السماء بالغمام   -

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في    -

َاالسواق لوال أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا َ ٕ ٔ.  

  ٦٣  ٧  الفرقان

ٕهل ينظرون اال أن يأتيهم ا في ظلل من    -

  .الغمام

  ٦٥  ٢١٠  البقرة

يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس    -

  .هذا عذاب أليم

  ٦٦  ١١و١٠  الدخان

ٕواذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم    - ّٕ

 ٕاالنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان ا ٔ

  .عليم بذات الصدور

  ٦٧  ١١٩  آل عمران

  ٧٠  ٧  الفرقان  .ٕلوال أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا   -

  ٧٤  ٤٦  النساء  .ّيحرفون الكلم عن مواضعه   -

وقد كان فريق منهم يسمعون كالم ا ثم    -

  .يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

  ٧٥  ٧٥  البقرة
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم    -

 ...ا قليالًيقولون هذا من عند ا ليشتروا به ثمن

 ٧٦ ٧٩ البقرة

  ٧٨  ٣٥  النور  .ٔا نور السموات واالرض   -

  ٧٨  ٣٢  التوبة  .ٕا اال أن يتم نورهويأبى    -

  ٧٨  ٨٨  المؤمنون  وبيده ملكوت كل شيء   -

ّأو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب   - ٕ   ٧٩  ٥١  العنكبوت  .َ

ّليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق    - ّ

  .ٓوالمغرب ولكن البر من آمن با واليوم االخر

  ٨٠  ١٧٧  البقرة

ٔيدرك االبصار وهو ٔال تدركه االبصار وهو    -

  .اللطيف الخبير

  ٨١  ١٠٣  االنعام

  ٨٢  ٢٨  آل عمران  .ّويحذركم ا نفسه   -

  ٨٤  ٥٣  فصلت  .ٓسنريهم آياتنا في االفاق وفي أنفسهم   -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ٨٤ ٢١ الذاريات .وفي أنفسكم أفال تبصرون   -

  ٨٤  ١٩  الحشر  .نسوا ا فأنساهم أنفسهموال تكونوا كالذين    -

  ٨٥  ٢٥٣  البقرة  .تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض   -

وان يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وأن يروا    -

ّسبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك بأنهم كذبوا 
  .بآياتنا وكانوا عنها غافلين

  ٨٧-٨٦  ١٤٦  ٔاالعراف

ٕوان كان كبر عليك اعراضهم فإن ا   - ستطعت أن ٕ

ًتبتغي نفقا في االرض أو سلما في السماء ّ ٔ ً.  

  ٩١-٩٠  ٣٥  االنعام

لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين ال    -

  .يبصرون بها

  ٩٤  ١٧٩  ٔاالعراف

ولئن قلت أنكم مبعوثون من الموت ليقولن    -

ٕالذين كفروا ان هذا اال سحر مبين ٕ.  

  ٩٥  ٧  هود
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* صفحة يةٓاال السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

ّوان تعجب فعجب قولهم ائذا كنا ترابا أئنا    - ًّ ٕ

  .لفي خلق جديد

 ٩٥ ٥ الرعد

ٔأفعيينا بالخلق االول بل هم في لبس من    -

  .خلق جديد

  ٩٥  ١٥  ق

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل    -

  .نفس معها سائق وشهيد

  ٩٦  ٢١و٢٠  ق

ى هو قل ٕغضون اليك رؤوسهم ويقولون متفسي   -

  .ًعسى أن يكون قريبا

  ٩٧  ٥١  االسراء

  ٩٩  ١٧٩  ٔاالعراف  .فقهون بهالهم قلوب ال ي   -

ًأومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي    - ً َ

به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 

  .بخارج منها

  ١٠١  ١٢٢  االنعام

  ١٠٥  ١٧٣  الصافات  .ن جندنا لهم الغالبونٕاو   -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية آنيةٓاالية القر

 ٕااليقان

-    بأفواههم ويأبى ا يريدون أن يطفئوا نور ا

 .ٕاال أن يتم نوره ولوكره الكافرون

-١٠٥ ٣٢ التوبة

١٠٦ 

ٕيا أيها الناس أنتم الفقراء الى ا وا هو    -

  .الغني الحميد

  ١١٠  ١٥  فاطر

  ١١٤  ٩١  االنعام  .ذرهم في خوضهم يلعبون   -

  ١١٤  ٧٢  الحجر  .انهم لفي سكرتهم يعمهونلعمرك    -

ّهود يد ا مغلولة غلت أيديهم وقالت الي   -

  .ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان

  ١١٤  ٦٤  المائدة

  ١١٤  ١٠  الفتح  .يد ا فوق أيديهم   -

والذين كفروا بآيات ا ولقائه أولئك يئسوا من    -

  .رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم

  ١١٦  ٢٣  العنكبوت

ٕالذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وانهم اليه    -

  .راجعون

  ١١٦  ٤٦  البقرة
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

قال الذين يظنون أنهم مالقوا ا كم من فئة    -

 .قليلة غلبت فئة كثيرة

 ١١٦ ٢٤٩ البقرة

  ١١٦  ١١٠  الكهف  .ًمال صالحافمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ع   -

ٓيدبر االمر يفصل االيات لعلكم بلقاء ربكم    - ٔ

  .توقنون

  ١١٧  ٢  الرعد

ّوان من شيء اال يسبح بحمده   - ٕ   ١١٨  ٤٤  االسراء  .ٕ

  ١١٨  ٢٩  النبأ  .ًوكل شيء أحصيناه كتابا   -

ٓهو االول واالخر والظاهر والباطن   -   ١١٩  ٣  الحديد  .ٔ

ا في ظلل من ال أن يأتيهم ٕاهل ينظرون    -

  .الغمام

-١٢٠  ٢١٠  البقرة

١٢٢  

ّونريد أن نمن على الذين استضعفوا في    -

  .ٔاالرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

  ١٢٢  ٥  القصص
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ١٢٣ ٣٩ الرعد يمحو ا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب   -

ٕد الينا أال نؤمن لرسول حتى يأتينا ٕان ا عه   -

  .بقربان تأكله النار

  ١٢٤  ١٨٣  آل عمران

قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي    -

ٕقلتم فلم قتلتوهم ان كنتم صادقين َ.  

  ١٢٤  ١٨٣  آل عمران

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا    -

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة ا على 

  .ينالكافر

  ١٢٥  ٨٩  البقرة

  ١٢٨  ٢٨٥  البقرة  .ّال نفرق بين أحد من رسله   -

  ١٢٨  ٥٠  القمر  .ٕوما أمرنا اال واحدة   -

ّانا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم    - ّ ّٕ ٕ

  .مقتدون

  ١٣٠  ٢٣  الزخرف

  ١٣٩  ٢٠  يس  .يا قوم اتبعوا المرسلين   -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕاليقانا

-١٤٢ ٨٥ البقرة .ببعض الكتاب وتكفرون ببعضأفتؤمنون   -

١٤٣ 

  ١٤٣  ٤٠  ٔاالحزاب  .ولكن رسول ا وخاتم النبيين   -

ولو يؤاخذ ا الناس بما كسبوا ما ترك على    -

ٕظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل 

  .ّمسمى

  ١٤٤  ٤٥  فاطر

  ١٤٤  ٢٣  ٔاالنبياء  .ال يسئل عما يفعل   -

  ١٤٦  ٣٩  الرحمن  .ٕمئذ ال يسئل عن ذنبه انس وال جانفيو   -

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي    -

  .قدامٔواال

  ١٤٦  ٤١  الرحمن

ٕوا يدعو الى دار السالم ويهدي من يشاء    -

  .ٕالى صراط مستقيم

  ١٤٧  ٢٥  يونس

لهم دار السالم عند ربهم وهو وليهم بما كانوا    -

  .يعملون

  ١٤٧  ١٢٧  االنعام
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ١٤٨ ١٣٦ البقرة .ال نفرق بين أحد منهم   -

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم    -

ّمن كلم ا ورفع بعضهم درجات وآتينا 

 .عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

  ١٤٩  ٢٥٣  البقرة

-١٥٠  ١٧  ٔاالنفال  . رمىوما رميت اذ رميت ولكن ا   -

١٥١  

  ١٥١  ١٠  الفتح  .ٕن الذين يبايعونك انما يبايعون إا   -

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن    -

رسول ا.  

  ١٥١  ٤٠  ٔاالحزاب

  ١٥٤  ١٨٩  البقرة  .هي مواقيت للناس   -

  ١٥٤  ٨٥  االسراء  ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي   -

نك أنت ٕاذق ... ثيمٔوم طعام االٕان شجرة الزق   -

  .العزيز الكريم

  و ٤٣  الدخان

  ٤٩و ٤٤

١٦٠  
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ١٦١ ٥٩ االنعام .ال في كتاب مبينٕاال رطب وال يابس    -

ذن ربه والذي إوالبلد الطيب يخرج نباته ب   -

  ًال نكدإاخبث ال يخرج 

-١٦١  ٥٨  االعراف

١٦٢  

  ١٦٢  ٤٣  النحل  .ٕفاسألوا أهل الذكر ان كنتم ال تعلمون   -

  ١٦٥  ٦٩  العنكبوت  .والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا   -

  ١٧٠  ٢و١  البقرة  .ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين   -

ٕوان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا    -

 بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون ا

  .ٕان كنتم صادقين

  ١٧٢  ٢٣  البقرة

تلك آيات ا نتلوها عليك بالحق فبأي    -

  .حديث بعد ا وآياته يؤمنون

-١٧٣  ٦  الجاثية

١٧٤  
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

سمع آيات ا عليه ثم ّ أفاك أثيم يويل لكل   -

ّصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشري اب ه بعذًّ

 . أليم

 ١٧٤ ٨و ٧ الجاثية

واذا علم من آياتنا شيا اتخذها هزوا أولئك    - ٕ

  .لهم عذاب مهين

  ١٧٥  ٩  الجاثية

ًفأسقط علينا كسفا من السماء   -   ١٧٥  ١٨٧  الشعراء  .ِ

ٕان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا    -

  .حجارة من السماء

  ١٧٥  ٣٢  االنفال

ينات ما كان حجتهم ذا تتلى عليهم آياتنا بٕوا   -

  .اال أن قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين

-١٧٦  ٢٥  الجاثية

١٧٧  

سوا من كفروا بآيات ا ولقائه أولئك يئوالذين    -

  .رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم

  ١٧٨  ٢٣  العنكبوت
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ١٧٩ ٣٦ الصافات .تنا لشاعر مجنونويقولون أئنا لتاركوا آله   -

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم    -

ٕفي شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم 

 من بعده رسوال كذلك يضل ا ِلن يبعث ا ِ

  .من هو مسرف مرتاب

  ١٨٠  ٣٤  غافر

  ١٨٠  ٧  آل عمران  .ٕوما يعلم تأويله اال ا والراسخون في العلم   -

رأيت من اتخذ الهه هواه وأضله ا على أف   -

علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 

  .غشاوة فمن يهديه من بعد ا أفال تذكرون

  ١٨١  ٢٣  الجاثية

  ١٨١  ٦٨و ٦٧  ص  .نتم عنه معرضونأقل هو نبأ عظيم    -
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

ال ٕاياتنا بينات قالوا ما هذا ذا تتلى عليهم إٓوا   -

كان يعبد آباؤكم رجل يريد أن يصدكم عما 

 .فك مفتريٕاال ٕاوقالوا ما هذا 

-١٨١ ٤٣ سبأ

١٨٢ 

ن آمنا أ ّالٕقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ا   -

ن أكثركم ٕابا وما أنزل الينا وما أنزل من قبل و

  .فاسقون

  ١٨٤  ٥٩  المائدة

في قرطاس فلمسوه ا ًولو نزلنا عليك كتاب   -

ال سحر ٕان هذا ٕابأيديهم لقال الذين كفروا 

  .مبين

  ١٨٦  ٧  االنعام

ُوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون   - ُ َُ ٍ َ   ١٩٢  ٢٢٧  الشعراء  .َ

  الجمعة  .ٕفتمنوا الموت ان كنتم صادقين   -

  البقرة

٦  

٩٤  

١٩٢  
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* صفحة ٓاالية السورة القرآنية ٓاالية القرآنية

 ٕااليقان

 ١٩٣ ١٣ سبأ .ليل من عبادي الشكوروق   -

  ١٩٤  ٢  الحشر  ٔفاعتبروا يا أولي االبصار   -

  ١٩٧  ١١٢  هود  .فاستقم كما أمرت   -

  ٢٠٢  ٦  القمر  .ٕيوم يدع الداع الى شيء نكر   -

ن ٕاأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون    -

  .ٕهم اال كاالنعام بل هم أضل سبيال

  ٢٠٦  ٤٤  الفرقان

ًر الرحمن نقيض له شيطانا يعش عن ذكومن    -

  .فهو له قرين

  ٢١٦  ٣٦  الزخرف

  ٢١٦  ١٢٤  طه  .ًومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا   -
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  ٔاالحاديث القدسية الواردة

  ٕفي كتاب االيقان المستطاب

  

صفحة   الحديث

  ٕااليقان

  ١٥٦ و ٦٣  ٔ لوالك لما خلقت االفالك-

  ٨٣  . ّ وأنا سره فأنا هو وهو أناّ االنسان سري-

 عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أولياؤه في زمانه وتتهادى -

رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون 

ٔخائفين مرعوبين وجلين تصبغ االرض بدمائهم ويفشوا الويل والرنة في 

  ...نسائهم أولئك أوليائي حقا

من لوح 

فاطمة ص 

٢٠٧  
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  لنبوية الواردةٔاالحاديث ا

  ٕفي كتاب االيقان المستطاب

  

صفحة   الحديث

  ٕااليقان

  ٣٦   الصوم ضياء والصالة نور-

  ٣٧  . االسالم سماء والصوم شمسها والصالة قمرها-

  ٤٢  . العلم نور يقذفه ا في قلب من يشاء-

  ٩٠  ّ ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت -

  ١٣٦- ١٢٨  .ّ أما النبيون فأنا-

  ١٣٧-١٢٨  .ٔاالول ونوح وموسى وعيسى اني آدم -

  ١٥٥  . العلم نور يقذفه ا في قلب من يشاء-

  ١٦٩  .ٕ اني تارك فيكم الثقلين، كتاب ا وعترتي-

ٓ شيبتني االيتان- ّ.  ١٩٧  

  ٢٠١  .ّ تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة-
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  ٔأحاديث االئمة الواردة

  ٕفي كتاب االيقان المستطاب

  

صفحة   الحديث

  قانٕاالي

ٔلمنيرة، أين االنجم ٔأين الشموس الطالعة، أين االقمار ا...  دعاء الندبة-

  )مام علي كرم ا وجههٕاال. (الزاهرة

٣٣  

ٔالحمر، هل رأيت المؤمن كالكبريت ا". "ٕانهم قوم من شيعتنا خلف العرش "-

  )االمام جعفر الصادق".(ٔالكبريت االحمر

٦٨  

ٕصعب مستصعب ال يحتمله اال ملك ٕانا أمرنا ". "حديثنا صعب مستصعب "-

االمام جعفر ". (ٕمقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن ا قلبه لاليمان

  ).الصادق

٧١  

- ٕعن االئمة واال. (ولم يكن معه شيء كان ا   ٧٩  )مام علي بن أبي طالبٔ
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صفحة   الحديث

  ٕااليقان

  أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك عميت-

  )ٕاالمام الحسين عليه السالم. (عين ال تراك

٨٤  

  ٨٤  )مام علي عليه السالمٕاال. ( من عرف نفسه فقد عرف ربه-

مام علي ٕاال. (وح على هياكل التوحيد آثارهٔ نور أشرق من صبح االزل فيل-

  ).عليه السالم في رواية كميل

٨٥  

ٕ قد اشترى ميت من ميت بيتا محدودا بحدود أربعة، حد الى- ً ٕ القبر وحد الى ً ّ

ٕالى الصراط وحد اما الى الجنة واّاللحد وحد  ٕ ٕ   ).االمام علي. ( النارلىٕا اّمّٕ

٩٩  

  ١٢٠  ).مام جعفر الصادقٕاال. (ذا قام القائم قامت القيامةٕ ا-

  ١٢٢  ).مام علي عليه السالمٕاال. ( يجعل أعالمكم أسفلكم وأسفلكم أعالكم-

  ١٢٨  .حمدلنا محمد، وآخرنا محمد، وأوسطنا مّ أو-
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صفحة   الحديث

  ٕااليقان

  ١٣٨  )مام علي عليه السالمٕاال. (ٕكشف سبحات الجالل من غير اشارة -

مد بن عبدا  واحدة منهن كانت بنت محّني تزوجت بألف فاطمة، كلٕ ا-

  ).مام علي عليه السالمٕاال. (خاتم النبيين

١٤١  

 خمسون ألف كل آدم وآدمني كنت مع ألف آدم والمدة الفاصلة بين ٕ ا-

  ).مام الحسين بن علي عليه السالمٕاال( .سنة

١٤١  

ٕ اني خضت ألف موقعة في سبيل ا بحيث أن أصغر موقعة وأقلها كانت -

مام الحسين ٕاال. (ب فيها أبي وجاهد ضد الكفارمثل غزوة خيبر التي حار

  ).بن علي

١٤٢  

  ١٥٥  .مام علي عليه السالمٕاال. (رها الجاهلونّ العلم نقطة كث-

  ١٥٦  )مام جعفر الصادقٕاال. ( والقدرة والعزة تمام الخلق العلم تمام المعلوم-

  ١٥٨  ).ّجملة مشهورة من أقوال كبار الصوفية(. ٔ العلم حجاب االكبر-



 ١٨٣ 
 

  

صفحة   الحديث

  ٕااليقان

ّاذا ظهرت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب -   ٢٠١  ).االمام جعفر الصادق (ٕ

.  الفرائض والسنن وأي المتخير العادة الملة والشريعة أين المدخر لتجديد-

  ).ٕمن دعاء الندبة لالمام علي عليه السالم(

٢٠٣  

 يظهر من بني هاشم صبي ذو أحكام جديدة فيدعو الناس ولم يجبه أحد -

االمام جعفر الصادق ... (وأكثر أعدائه العلماء فإذا حكم بشيء لم يطيعوه 

  ).ٔفي كتاب االربعين

٢٠٥  

لقد يظهر صبي من بني هاشم ويأمر الناس ببيعته وهو ذو كتاب جديد و -

سرعوا أيبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فان سمعتم منه شيا ف

  ).االمام جعفر الصادق. (ٕاليه

٢٠٤  

  ٢٠٦-٢٠٥  .)ٕاالمام جعفر الصادق... (ًالعلم سبعة وعشرون حرفا -



 ١٨٤ 
 

  

صفحة   الحديث

  ٕااليقان

ٕمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خلرجت الفتنة واليهم  فقهاء ذلك الز-

  )ٕاالمام جعفر الصادق. (تعود

٢٠٩  

  ٢١٤  ).ٕاالمام جعفر الصادق. ( في سنة الستين يظهر أمره ويعلو ذكره-

 ّالٕا وليس بين الناس اًهلكل علم سبعون وج". "ا ليغربلن وا ليمحصن و-

نحن نتكلم ". "لوجوه بين الناسٕوجه واحد واذا قام القائم يبث باقي ا

مام ٕاال". (وجها ولنا لكل منها المخرجٕبكلمة ونريد منها احدى وسبعين 

  ).جعفر الصادق

٢١٥  

  

  

  ّأعد بتاريخ

   بديع١٤٤نوروز 

  م١٩٨٧ / ه١٤٠٧الموافق 



 ١٨٥ 
 

  فهرست

  

 الصفحة  الكلمة الصفحة  الكلمة

 ٢١  كسيرٕاال  )أ(

ٔاالناجيل االربعة ٩  أئمة الهدى  ٔ  ٢١ 

 ٢١  نجيلٕاال ١١  صورياابن 

 ٢٣  أنهار الحيوان ١١  اثنين من السنين

 ٢٣  ٔاالهلة ١٢  ٔاالحاديث النبوية

 ٢٤  ٕااليقان ١٣  أخت هارون

  )ب( ١٤  آدم

 ٢٦  الباء والهاء ١٦  رشاد العوامٕا

 ٢٦  باقر ١٦  أرض الطف

 ٢٧  بآية واحدة ١٧  أرض يهوذا 

 ٢٧  ٔبحار االنوار ١٨  ٔاالزلية

 ٢٨  لبداءا ١٨  ٔاالسماء الحسنى

  



 ١٨٦ 
 

  

 الصفحة  الكلمة الصفحة  الكلمة

  )ح(  ٢٩  بيضاء المعرفة

 ٤٣  حديث جابر  ٢٩  بيالطس

 ٤٣  حديث مفضل  )ت(

 ٤٤  حرف الهاء ٣١  تأويل

الحروفات المقطعة  ٣٢  التجلي الخاص

  القرآنية

٤٤ 

 ٤٥  حسبان ٣٣  التجلي العام

 ٤٥  حضرة الصادق ٣٣  التقية

 ٤٧  حضرة العلم ٣٥  التوراة

 ٤٨  حق اليقين  )ث(

 ٤٩  حمزة سيد الشهداء ٣٧  ثعبان القدرة

  )خ( ٣٨  ٔالثقل االعظم

 ٥٠  خراطين ٣٨  ٔالثقل االكبر

 ٥٠  الخليل ابراهيم ٣٩  الثقلين

  )د( ٣٩  ثمانية عشر عاما

 ٥٤  دار السالم  )ج(

 ٥٥  دعاء الندبة ٤٠  جبرائيل

  )ر( ٤٢  الجنة

 ٥٧  الربوبية ٤٢  جهنم



 ١٨٧ 
 

  

 الصفحة  ة الكلم الصفحة  الكلمة

 ٧٥  السيمياء ٥٨  الرجعة

  )ش( ٥٩  الرسالة

 ٧٧  شجرة أنيسا ٦٠   الحمراءّالركن

 ٧٧  شمس الغيب ٦٠  الرنة

 ٧٧  ٓشيبتني االيتان ٦١  ٔالروح االمين

  )ص( ٦١  روزبه

 ٧٩  صالح ٦٣  ّالري

 ٨٠  الصمدية  )ز(

 ٨١  يحةالص ٦٥  زمن المستغاث

  )ظ( ٦٨  الزوراء

   )س(

ٔورات االحدية في ظه ٧٠  ّسامري الجهل

  الهياكل القدسية

٨٢ 

  )ع( ٧٠  سبحات الجالل

 ٨٣  ٔعالم االمر ٧١  سبطي العدل

 ٨٣  عالم الشهود ٧٢  سدرة المنتهى

 ٨٣  عبد ا بن أبي  ٧٢  سرادق الغيب

 ٨٤  العترة ٧٣  سنة الستين

 ٨٥  عرصة الظهور ٧٣  سيد الشهداء

    ٦٣  سيد لوالك



 ١٨٨ 
 

  

 الصفحة الكلمة  الصفحة  الكلمة

  )ك( ٨٥  ٔعصا االمر

 ١٠٣  الكروبين ٨٥  عالمات المؤمن

العلم هو الحجاب 

  ٔاالكبر

 ١٠٣  كريم خان كرماني ٨٦

 ١٠٥  كعب بن أشرف ٨٧  عوالم الربوبية

 ١٠٦  الكوفة ٨٧  ُعوالم الملكية

 ١٠٨  الكيمياء ٨٨  عين اليقين

  )ل(  )ف(

 ١٠٩  لقاء ا ٨٩  فاران

 ١١١  لوح فاطمة ٩٠  فرعون

 ١١٥  اللوح المحفوظ ٩١  ٔالصليةالفطرة ا

لواله لم يكن مثله  ٩٢  فك الرحيق المختوم

  في الملك

١١٦ 

لواله ما استوى ا  ٩٢  الفلك الرابع

  على عرش رحمانيته

١١٧ 

  )م(  )ق(

    ٩٣  القائم

 ١١٩  ّمتى ٩٦  قبطي الظلم

 ١١٩  متشابهات ٩٦  قيافا

 ١٢١  مجمع البحرين ٩٧  القيامة

 ١٢١  مجوسال ٩٩  ٔقيوم االسماء



 ١٨٩ 
 

  

 الصفحة  الكلمة  الصفحة  الكلمة

  )ن( ١٢٢  ٕالمدينة االلهية

 ١٣٥  نضر بن الحارث ١٢٤  مدينة سبأ البقاء

النغمات الحجازية  ١٢٤  المستغاث

ٔفي االلواح المسطورة 

  من قبل

١٣٦ 

 –بداع ٕمشرق اال

  مغرب االختراع

 ١٣٦  النغمات العراقية ١٢٤

 ١٣٧  النقباء ١٢٥  ٕمصر االيقان

 ١٣٧  نمرود ١٢٥  عادالم

مقامات الجمع 

  والفرق

 ١٣٩  النهج البيضاء ١٢٦

 ١٣٩  نوح ١٢٧  ٔمقام االلوهية

 ١٤٠  نور اليقين ١٢٧  مقام التمييز

 ١٤٠  ّالنورين النيرين ١٢٨  مقام التوحيد

  )ه( ١٢٨  مقام العبودية

 ١٤٤  هابيل وقابيل ١٢٩  مكلم الطور

 ١٤٥  هود ١٣٠  المالئكة

 ١٤٥  رودسهي ١٣٢  ملك الملوك

 ١٤٦  الهيكل المجعول ١٣٢  الملكوت

    ١٣٣  مؤمن آل فرعون



 ١٩٠ 
 

  

 الصفحة  الكلمة  الصفحة  الكلمة

ٕفي كتاب االيقان   )و(

  المستطاب

١٥٦ 

ٓااليات القرآنية  ١٤٨  ٔوادي الروح االيمن

الواردة في كتاب 

 ١٥٨  ٕااليقان المستطاب

وجاء رجل من أقصى 

  المدينة

ٔاالحاديث القدسية  ١٤٨

دة في كتاب الوار

 ١٧٨  ٕااليقان المستطاب

ٔاالحاديث النبوية  ١٤٨  ٕالوحي وااللهام

الواردة في كتاب 

 ١٧٩  ٕااليقان المستطاب

ٔأحاديث االئمة  ١٤٩  الوالية

الواردة في كتاب 

 ١٨٠  ٕااليقان المستطاب

 ١٨٥  فهرست  ١٥١  ويحذركم ا نفسه

     )ي(

    ١٥٣  يحيى بن زكريا

    ١٥٥  يوم التغابن

    ١٥٥  التناديوم 

       

  


