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 . برداشت

  دیباش موفق
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 رساله دزدبگیر

سال قبل، به  32حدودا  5231د توجه جدّي شخصيتي بلند پايه علمي است كه يآنچه پيش رو، در دست مطالعه دار

، در حقيقت ترويج بي محاباي اين گمراه كننده به بهائيتلحاظ هماهنگي رژيم بي اعتبار پهلوي  با مسلك استعماري 

 رشته تحرير درآمد. 

پديد آورنده اين اثر جالب در روزگاري كه ايران اسالمي شيعي چون انگشتر سليمان در دست ديوان بدسرت وخائن 

كه  –بهائي به ظاهر مسلمان بود، مصمم مي شودبا نگرشي تحقيقي، به دوراز ترس و وحشت مربوط به اينگونه اقدامات 

 خدمتي به آنان -ي، لشكري و اقتصادي آن روز ايران بوددر حقيقت مقابله با اغلب رجال قدرتمند خود فروخته كشور

 كه فريب خورده يا مورد تبليغ مبلغان بي حيثيت بهائي قرار گرفته و مي گيرند بنمايد.

مجموعه دستورات مسلكي بهائيان، نوشته حسينعلي نوري) منشي زاده سفارت روس « ايقان» در پي اين منظور مقدس،

د كرده باشبه عنوان خبر چين از جمله مستخدمين بود.( را مورد شناسائي قرار داد. تا ثابت تزار در ايران كه خود نيز 

به مسلماني در جهت بستر سازي معتبري آسماني براي پيشبرد مقاصد آنان در مسير تخريب وتضعيف بهائيان تظاهر 

كه هائيه ب وبابيه  ، در حقيقت مسلكسلطه گر را كالفه كرده، بل مانع تسلط آن شدهاستعمار دين مبين اسالم است كه 

 ساخته محمد« وهابيت»است راه نجاتي همانند « شيخيه» نتيجه فرقه سازي شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي به نام

كه به عنوان ديني دلخواه مورد استقبال و پذيرش  –بن عبدالوهاب مستخدم انگليسي، براي استعمار از اسالم مي باشد 

 اهلل قلي» در خاتمه اين شرحِ الزم دانشمندي آشنا به علوم و معارف اسالم به نام -گرفته است طبقات مختلف قرار

 را تكميل نموده است.« دزدبگير» با توضيحاتي جالب و مفيد رساله « نيازمند

 سابقه سیاسی

 دزدِ رساله دزد بگیر

مستقيم با موضوع مورد بحث رساله حاضر نداشته ، با استعماري تزاري روس اگر ربط فتنه بابتوجه به ارتباط دهندگان 

د دز»معرفي كرده وبا دزد  ابيوردي شيرازي به استناد دالئل واضح و روشن او را مهباشد، فردي را مي شناساند كه عال

هائيان بتوجه عموم را به او جلب كرده است كه با مطالعه رساله حاضر او را كامال شناخته به دام تزوير و دانه خدعه « بگير

، براثر شيطنت ها و ترفندهاي شيادان مسلك استعماري بهائيت گرفتار نشوند وآن عده كه براثر ناآگاهي از ماجراي 

مستخدم استعمار فريب خورده اند تا دير نشده است دست به كاري زنند كه كامال در باتالق بهائيت پنهان نشوند. يحيي 

ميرزا »علي بهاء كودتاچي مسلك ساز بهائيت دو فرزند عباس نوري معروف به شيخيه بابيه وحسينصبح ازل ادامه دهندۀ 

. ق در تهران زاده شد از همان ايام منشي  ه 5322از منشيان زمان محمد شاه قاجار بود بهاء كه در دوم محرم « بزرگ

 د.رگري دربار قاجار براي سفارت روس تزار پنهاني پادوئي مي ك

ي و حسينعلي وميرزا مجيدشوهرخواهرشان وميرزا ابوالقاسم آهي خواهر زاده رئيس دو حسن نوري برادر بزرگ يحي

فرقه ازليه وبهائيه تمامي به نوعي در سفارت روس به نفع سياست ضد ايراني بل ضد استعماري تزار مشغول خدمت بوده 

 ( 4/74،فلسفه نيكو/ چاپ فراهاني:  33،چاپ هفتم:  4/78اند.) كشف الحيل،چاپ چهارم، 

زماني كه كينياز دالگوركي تصميم مي گيرد اختالفات را در ميان مسلمانان گسترش دهد يحيي و حسينعلي را انتخاب 

من در اين فكر بودم كه چگونه اختالف را در ميان مسلمانان گسترش دهم وچگونه ايران » مي كند چنانكه مي نويسد:

از خود را به رم همتم متوجه اين هدف بود ... من عده اي از ياران همرابه وسيله ايجاد نفاق و بدبيني مسخر نمايم وتما

عنوان جاسوس تربيت مي كردم ولي هيچ كدام از آنان مانند ميرزا حسين علي و برادرش ميرزا يحيي استعداد اين كار 
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ران است، دالگوركي يخاطرات دالگوركي( بعدها كه همزمان با مرگ كاظم رشتي وآمدن علي محمد باب به ا« ) را نداشتند

 به عنوان سفير تزار واردايران مي شود. اين دو برادر وابسته به سفارت روس را در كنار علي محمدباب قرار مي دهد.

 مؤلف رساله دزد بگیر

هجري قمري در قريه الله گون  5373فرزند حبيب اهلل در سال « حبيب» آيه اهلل حاج شيخ علي ابيوردي متخلص به 

سالگي براي ادمه تحصيل به  34شيراز رشد كرد. پس از تحصيل مقدمات در ابيورد  چهاردانگ به دنيا آمد، درسرحد 

شركت نمود در حالي پيشواي ضد استبداد سامرا رفت ودر حوزه درس مرحوم آيت اهلل العظمي حاج سيد حسن شيرازي 

ز رحلت استاد مجتهد خود كه پيشواي شيعيان و كه مجتهدي از فحول علماء و فضال عصر خود به شمار مي رفت بعد ا

رئيس حوزه هاي علميه شيعه آن عصر بود از سامرا به نجف مشرف شد. به بركات فيو ضات  مجاورت آستان مالئك غالم 

نابغه  اني رياضي دزبردست ،  فقيهينامدار،  حكيمييگانه اميرالمؤمنين عالم اسالم  -سالم اهلل عليهما -علي بن ابيطالب

چيره دست بود، بل  شاعريما نه اينكه عالمه مؤلف در يك كلمه جامع معقول و منقول گرد يده به وطن مراجعت كرد. 

 از نعمت هنر خط خوش و زيبا نصيب داشته، نگارش چند جلد كالم اهلل مجيد را ثمره عمر نموده است.

هجري قمري دعوت حق را  5218كرد در  سال عمر كه در خدمت تشيع و شيعه وايران شيعه سپري 81عاقبت بعد از 

 لبيك گفت در جوار حضرت علي بن حمزه صورت عبوديت برخاك نهاد.

وعات خرافي رائج در دو شجاعانه موض –قدس سره  -شيرازيحاج شيخ علي ابيوردي عالمه فقيد مجاهد، آيت اهلل 

مد باب علي محكرده، استدالل هاي منافقانه  راشناسائي« بهائيه» كه مقدمه اي بود براي فساد «بابيه» ماريمسلك استع

به  كه –عليهم السالم –به آيات قرآن شريف واحاديث ائمه معصومين « ايقان»در حسينعلي بهاء و « بيان»در نوشتن 

صورت تحريف، تحذيف و تصحيف انجام گرفته، دام و دانه ابليسانه، جهت فريب مردمان ناآگاه شناخته و سعي به تفهيم 

حسينعلي   دزدياين دريافت نموده است. جالب توجه اينكه استفاده غير معقولِ به صورت تحريف آيات وروايات را 

 نام نهاده است.« دزد بگير»ه رساله اش را نوري معروف به بها از قرآن واحاديث تشخيص داد

با توضيحات ضروري تحقيقات عالمه ابيوردي حاج شيخ محمد جعفر دادخواه عامل به نام  فاضلي مجاهد از تبار عالمان

سال آن را بازبيني  72منتشر نمود.اين سعادت نيز نصيب راقم گرديد تا پس از « دزد بگير در شرح« بز بگير»را با نام 

عالوه براِعراب گذاري احاديث وتذكراتي ضروري كه در متن رساله داخل دو قالب و پاورقي ها و معني لغات در  كرده

متن و پاورقي تجديدچاپ نموده در دسترس قرار دهم اميد آن دارم مورد استفاده قرار گيرد. در خاتمه از تحمل زحمات 

 »كه كتاب الياس كريم آقائيار را فراهم آورد و جناب كه اطالعات ضروري نسبت به مؤلف بزرگواصغر بخشي آقاي 

خ شيرا در اختيار گذاشتند و صديق ارجمندم جناب حجه االسالم والمسلمين آقاي « ابيوردي ديار تركان پارسي گوي

آملي كه زحماتي را قبول كرده اند تشكر نموده توفيق منتظران ظهور را در زمينه سازي آن از محمد صادق يدالهي 

 حت قدس الهي خواهانم. سا

 علي امير مستوفيان          
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 قال 

 رسول اهلل

 صلي اهلل عليه و آله و سلم

 اذا  ظَهَرتِ  البِدعُ   فِي  اُمًتي

 فَليظِهرَ  العالِمُ عِلمَهُ فَمَن لَم َفعَل فَعَليه

 لَعنهُ اهللِ چون بدعت در امت پيدا شود  بر

 دانشمندان است كه مردم را مطلع سازند، اگر

 دانشمندي مسامحه كند، علم خود را

 ظاهر نسازد از رحمتِ

 پرورگار دور 

 شود

 +كافي(  3/155)وسائل الشيعه: 

 

 مناظره مدعی در باب خاموشی دانشمندان

 «به صاحب بز بگیر   وسبب تألیف   كتاب »

نشسته وشكايت آغاز كرده وزبان به طعنه گشوده، د، در گوشه اي يكي از صاحبدالن كه به صورت وسيرت ممتاز بو

شمسي  5251هجري قمري مطابق  5241پرونده اي از ذم دانشمندان باز نمود؛ كه در اين عصر) تأليف كتاب در سال 

ه است دوره سلطنت رضاخان( دانشمندان ، رهبانيت) گوشه گيري و تاريك دنيا( را براجتماع، وسكوت را بر مناظر

كه چون در امت من بدعت  -صلي اهلل عليه و آله -ترجيح داده اند. با اينكه در خبر است از خواجه عالم محمد مصطفي

و دين سازي پيداشود، بردانشمندان است علم خود را ظاهر سازند؛ واگر كوتاهي نمايند از رحمت ايزد تعالي دور افتند.) 

 عنت خدا براو كه مؤلف محترم دوري از رحمت حق معني كردند. ( دارد يعني ل« لعنه اهلل» در متن حديث كلمه

چون رشته سخن به اينجا كشيد، به منظور پاسِ ) رعايت، مالحظه( سپاس ) قدرداني( نعمت دانشمندان، خاموش نشستن 

 خداست. چنانكه در روايتناسپاسي مردم ناسپاسي «) مَن لَم يَشكُرِِ الناسَ، لَم يَشكُرِ اهلل» را طريق مروت ندانستم، كه

+عيون االخبار 55/14جلدي:  35، 53/252جلدي: 25وسائل « ) من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكراهلل...» است 

 (5/38الرضا: 

« گفت»آمده يعني شيخ محمد جعفر دادخواه وهر جا لفظ « گفتم» شمشير كالم از نيام بيرون كشيدم وگفتم) هر جا لفظ

دانا طبله ) صندوق كوچك عطر عطار( » صاحبدلي كه به صورت وسيرت ممتاز بود.( دانشمندان گفته اند آمد يعني آن

 « معركه گير( بلند آواز وميان تهي.«) عطار است، خاموش وهنر نماي؛ نادان چون طبل غازي

( ]زبان 4نهج البالغه: حكمت « ) ءَ لِسانِهِلِسان  العاقلِ وَراءَ قَلبِهِ وَ قلبُ االَحمَقِ وَرا»گفت: استاد سخن علي) ع( فرمايد:

نهج  583عاقل پشت قلب اوست و قلب احمق پشت زبان او[ ) شبيه اين كالم نوراني ، روايت ديگري است در خطبه 

« قَلبِه اءُانً لِسانَ المُؤمِنِ وَر» يگانه اميرالمؤمنين عالم اسالم مي فرمايند: –سالم اهلل عليهما  -البالغه كه علي بن ابيطالب

وقلب منافق از پس زبان اوست.( وسعدي شيرازي اين « إنً المُنافقِ مِن وَراء لِسانِهِ » زبان مؤمن در پس قلبِ اوست و

 جمله را به نظم درآورده : 

 كليد دَرِ گنج  صاحب  هنر   زبان در دهان  خردمند چيست 
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 )كاسب دوره گردجزئي فروش(   است يا پيله ور ) جواهر فروش(كه جوهرفروش --چو دربسته باشد   نداند  كسي 

 سالمت انسان در حفظ زبان اوست( « ) ساَلمت ُ االنسانِ في حفظ اللًسانِ» گفتم:

 گفت: حفظ زبان براي روز نياز است.

اب )وعتابي ( ( ]يعني: وهر گاه مردم جاهل به آنها خط32سوره فرقان آيه /« .) اِذا خاطَبَهُم الجاهِلونَ قالُوا سَالما» گفتم:

 كنند با سالمت نفس ) وزبان خوش( جواب دهند.[

 گفت: اينكه گفتي نه درباره اهل بدعت ودين سازان است ؛ كه خار راه بني نوع انسانند.

 ( ]يعني :وبا بهترين طريق) با اهل جدل( مناظره كن.[531سوره نحل آيه /« ) وَجادِلهُم بِالًتي هِيَ اَحسَنُ» گفتم:

 حسن ، به كار انداختن قلم دانشمندان است.گفت: طريق ا

 گفتم: دين سازان شياداني هستند كه دانشمندان را به تعب) رنج وسختي( اندازند.

گفت: در خبر است از امام به حق ناطق، جعفر بن محمد الصادق ، كه دين مقدس اسالم را دانشمندان مانند بهترين محبو 

نادانان حفظ كنند. مانند دم آهنگر كه كوره را حرارت دهد تا چرك از رخساره ها در آغوش خود نگاه دارند واز حمله 

 آهن پاك كند.

 گفتم: گفتار در همه جامؤثر نيفتد.

 گفت: سكوت در همه مورد مطلوب نباشد.

 گفتم: 

 تربين  نااهل را چون  گردكان برگنبد است  پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد است

 چيز گرد مثل توپ برگنبد قرار نمي گيرد تربيت در نااهل قرار نمي گيرد و اثر ندارد.( ) منظور: همانطور كه 

حجت بالغه يعني بزرگ ترين حجت و نهايي ترين آن( ]يعني: پس برخداوند « ) فاهلل ُ عَلَي الناس حُجًهُ البَالِغَه»گفت: 

 است كه حجت بالغه خود را برعموم مردم عرضه دارد.[ 

 گفتم: 

 «مروت  با دشمنان  مدارا نبا دوستا  دو گيتي تفسير اين دو حرف استآسايش »

فضل اهلل » . البته آيه مباركه بدين صورت است: 51سوره نساء آيه « ) فَضًلَ اهللُ المُجاهِدينَ عَلَي القاعِدينَ دَرَجه» گفت:

داكار به مال و جان را بر نشستگان ]يعني : خداوند مجاهدان ف«  المجاهدين  باموالهم وانفسهم علي القاعدين درجه

 فضل و برتري بخشيده است.[

 برمريض حرج و گناهي نيست.( « ) ولَيسَ عَلَي المَريض حَرَج» گفتم: نادانان مريضند

بيماري اندك را كوچك مشمار، به « ] ال تُحقًر المَرَضَ اليَسيرَ فإنًهُ كالنار تُحرقُ وَهي ذاتُ خرام» گفت :شيخ الرئيس گويد

 درستي كه بيماري اندك مانند آتش است مي سوزاند در حالي كه داراي كاستي است.[

 -صلواه اهلل الملك االعلي–گفتم: اين جمله منسوب است به سردفتر اهل تقوي، سرور اوليا، علي مرتضي 

 ود انك  منك   وال تشعر    دوا  تك  فيك  وما تبصر

 العالم االكبروفيك انطوي     وتزعم  انك  جرم  ثقيل

يعني دواي درد تو در وجود تو است ، نمي بيني. ودرد تو از تو  است، درك نمي كني. تو گمان مي كني كه جرم ثقيلي 

 هستي، عالم هاي بزرگ در وجود تو پيچيده شده است.
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بدين صورت است: ومن  آيه شريفه 23سوره مائده آيه /« ) وَمَن اَحياها فَكانًما اَحيا الناسَ جَميعا»گفت: طبق كريمه 

احياها فكانما احياالناس جميعا. ترجمه: وهر كس نفسي راحيات بخشد مثل آن است كه به همه مردم حيات بخشيده.( 

 وظيفه دانشمندان است كه به نشر فرهنگ پردازند ودر تن مرده نادان، مسيحانه روح معرفت دمند.

 گفتم:

 فَاغتَنِم  الفُرصَهَ بَينَ  العَدَمينِ  قُم   ما فاتَ  مَضي  و ما سيأتيكَ  فَاينَ

ور ادباء است كه مربوط به ديوان علي بن ابيطالب قيرواني است. عالمه حسن زاده آملي براين عقيده اند: ه)اين بيت مش

 -مي دانند كه اشتباه است هر چند اميرالمؤمنين –عليه السالم  –اين بيت را مربوط به حضرت علي وصي اميرالمؤمنين 

 اشعاري داشته اند اما داراي ديواني نبودند. واين تشابه اسمي بعضي را به اشتباه انداخته است.(  –ليه السالم ع

]آنچه كه از دست تو رفت دگر گذشت، آنچه درآينده نزد توخواهد آمد كجاست. برخيز ميان دو ظرفِ زماني كه نيست 

 فرضت را غنيمت شمار.[ 

 اينك چه بايد كرد؟

ي ) چراغ راهنمائي و مشت باز -اعلي اهلل مقامه–دزد بگير فقيه فقيد، آيت اهلل آقاي آقا شيخ علي ابيوردي گفت: كتاب 

 »مشت بازي در اينجا به معناي افشاي مطالب است( حزب بهائي است و براي خواص محتاج به مبين و مفسري نيست

ادبا  «لِلهِ دَرُُّه فارِسا» ي بكند اگر طرف جنگجو باشد مي گويدعرب براي اينكه دعاي خيري براي شخص« ) لِلهِ درُ لِمُصَنًفِهِ

از اين جهت كه او دلير   ندخداوند به او بركت ارزاني مي دار» نظر مي دهند اگر جمله را خبري بدانيم معنايش مي شود

 «جنگاور و دلير است.خداوند به او بركت دهد در حالي كه » وجنگاور است اگر جمله را انشائي بدانيم معنايش مي شود:

» مي آرد كه اگر خبري بگيريم مي شود:« لِلهِ دَرُّهُ مصنفا»را بهتر بود مؤلف به صورتِ « لِلهَ دَرُُْ لِمُصَنًفه » جمله 

خداوندا بركت را از » واگر جمله را انشائيه بگويم مي شود:« خداوندبركت را از براي مصنف اين كتاب ارزاني مي دارد

اثر ارزاني بدار.( ولي براي نونهاالن ايران كه آشنا به اصطالح فنون برهان نيستند، نيازمند به شرح براي مصنف اين 

 است. 

 گفتم: اين خدمت از عهده اين بي مقدار آيد؟

اين اصطالح بين حضرات فقهاء مي باشد(]آن چه كه تماما درك نمي شود كال « ) ما اليُدركُ كلهُ ال يُتركُ كُله» گفت:

ترك شود به عبارت ديگر: هر مقدار كه ميسور باشد اداء گردد. مثال آن كه نمي توانيم همه نوافل را به جا آوريم نبايد 

 بعضي را به جا مي آوريم[

گفتم: برزبردستان است كه عيب زير دستان بپوشانند.) آقاي شيخ محمد جعفر دادخواه خود را زبر دست و آن صاحبدل 

 بر دست خواند( به صورت و سيرت ممتاز را ز

 ( ]يعني خدا هيچكس را تكليف نكند مگر به قدر توانائي او.[373سوره بقره آيه: « ) اليُكلفُ اهللُ نفسا اال وُسعَها» گفت:

 در چه موضوع بحث كند؟« دزد بگير» گفتم: كتاب

مهدي  »در ايران به نام گفت: چون علي محمد باب وحسينعلي بهاء و يحيي صبح ازل و ابوالفضل گلپايگاني و و و حزبي 

آمده[ تشكيل دادند وبه منظور پيشرفت مقاصد خود، دستبردي در آيات و اخبار و احاديث مرويه) روايت «] موعود

زده اند، كه ذهن عوام را مشوب) آشفته و پريشان( كنند وبگويند –صلوات اهلل عليهم اجمعين  –شده( از ائمه معصومين 

دزدي ايشان راگرفته ودر جزوه اي  -عليه الرحمه–بار نيز هست، شيخ] علي ابيوردي[ دليل ادعاي ما در آيات و اخ

 مدون به طبع( چاپ ( رسانيده ونام او را دزد بگير گذاشته.

 گفتم: مؤسس اين حزب كيست؟
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 گفت: علي محمد، پسر سيد رضا بزاز شيرازي است.

 ي شود؟گفتم: مگر از نژاد محترم سادات، اينگونه عناصر فاسد پيدا م

 گفت:

 خوي  عليست و   خصلت   او   فرزند  علي  كسيست  كو را

 سودي  نبري  ز   وصلت    او   گو  خصلت  مرتضي   نداري

 ]چنانكه گفته اند:[ 

 خاندان   نبوتش   گم    شد   پسر نوح  با بدان   بنشست 

 پي نيكان گرفت ومردم شد   سگ اصحاب كهف روزي چند

 با زبان ساده شرح دزد بگير نويسم. گفت: نيكو گفتي!گفتم: امر فرما كه 

 كه باشد  مقتضاي  حال  سامع  چنان  بايد سخن گويد  سخن گو 

 نه در قولش   بود اجماع مانع  نه  در گفتش بود تفصيل     عايق

 كه باشد  مقتضاي حال  سامع  به هر حال آنچنان بايد سخن گفت

 ) شنونده(

د: الف: آنقدر گوينده داراي فضل است كه سخنان فضيلت بارش مصرع را فهميدن است. ب: اين مصرع را دو معني باش

 به جاي تفضيل، تفضيل آورديم يعني آنقدر مفصل مي گويد كه فهميدن آن مشكل است.(

 )عايق يعني بازدارنده ، مانع(

 )آنقدر كوتاه و ناقص بيان مي كند كه فهميدن آن ممكن نيست( 

 رساله كوتاه و مختصر( را چه نام كنم. گفت: مناسب ِ بزبگيرشرح بر دزد بگير است.گفتم: اين وجيزه) 

 گفتم : مناسبت بز بگير چيست؟ 

 گفت: به دو مناسبت:

اي كساني كه ايمان آورديد( سرفراز « ) يا ايها الذين آمنوا» اول، چو قرآن مجيد و فرقان حميد اهل ايمان را به كريمه

 اي بره هاي خدا(«) يا اَغنام اهللِ» خواسته با خدا لجاج) لجامت و خيره سري( كند؛ به دوستانش فرمايد، رئيس حزب بهاء 

نام كن تا براعت استهالل) ادبا ودانشمندان در ديباچه كتاب اشاره به مقصود « بز بگير» خطاب نموده، تو نيز اين وجيزه را

 ، قبل از شروع به مقصود كنند( رعايت شده باشد.

مرسوم دزدان ]بز وگوسفند[ اين است كه بته خاري به دُم بز ببندند خار را آتش زنند و چون بزها در ميان  دوم، چون

گله گوسپندان از ترس متفرق شوند دزدان آنها را برباين ؛ چون رؤساي حزب بهائي دزداني هستند كه خار شبهات به 

سترده از خداوند نيكي نمودنِ گ« ] نَسئَلُ اهللَ مِن فَضلِه الواسِع» يند.دُم بعضي از نادانان بسته اند تا مانند بزها آنها را بربا

 اش را خواستاريم[

 شارح  دزد بگیر:          

 شیخ محمد جعفردادخواه             
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 بسم اهلل الرحمن الرّحیم
 

 الحَمدُ لِله

 ربً العالِمينَ وَ

 الصلوهُ والسالمُ علي مُحمد

 الِهِ الطيبينَ ولَعنَه اهللخاتَم النًبينَ وعَلي 

 عَلي المُنحَرفيَ مِن شَرعِ المَتين

اما بعد چنين گويد احقر عباداهلل المؤمنين علي بن حبيب اهلل بن عبداهلل بن اسماعيل بن عبداهلل ابي وردي شيرازي كه 

 قيقت آن كيش، استداللگاه گاه در گوشه وكنار مي ديدم بعض از متمايلين به حزب بهاء براي اثبات مدعاي خويش و ح

به بعض از احاديث وارده از اهل عصمت وطهارت مي كنند كه در فالن كتاب ، بهمان حديث مذكور؛ در همان اوراق، فالن 

خبر مسطور است . ساده لوحان بي اطالع بسا باور مي كنند. علماء شيعه هم نظر به بي اعتنائي ومتابعت مرسله) )حديث( 

يا بعضي از راويان آن حذف شده باشد يا بدون ذكر راويان به امام معصوم نسبت دده شود.(معروفه ويژگي روايتي كه تمام 

باطل با مطرح نشدنش ، مي ميرد. تا حدود امكان تفحص شده به صورت فوق در متون « ) الباطلُ يَمُوتُ بِتَركِ اسمِهِ»

س) بدجنس و ملعون( سيرتِ ملبس به لباس انسان، روائي وجود ند اشت( واينكه طرفيت به اين جماعت عوام الناس نسنا

رفته رفته آنها را داخل يك ملتي مي كند سكوت اختيار مي كنند. كما اينكه اين احقر هم به همين عقيده تا حال در 

 لمعرض نيامدم؛ تا اينكه ديدم عوام الناس گمان نمي كنند كه بسا باشد اين اخبارِ] مورد استناد روساء حزب بهائي[ اص

 ندارد. 

هر چند هم اگر داللت آنها وسند آنها به مدعاي آنها ندارد.) چون آن روايات و احاديث از اهل بيت عصمت وطهارت 

وهر چند هم اگر داللت آنها وسند آنها و جهت شرف صدور يافت و داللت بر مدعاي الهي دارد نه داللت بر دعوي باطل( 

ين سيد المرسلين نخواهد ايستاد. گذشته از ضرورت، يك خبر، مقابل دويست صدور آنها هم تمام باشد، مقابل ضرورت د

خبر متواتر وششصد حديث معتبر ظاهر و صد و شصت حديث كه اهل تسنن روايت كرده اند مقاومت نمي كند. فقط 

 الن حديثخواستم تحقيقِ ]كنم[ صدق  ]وكذب اين ادعا را ثابت[ كنم آيا در فالن مجلد و بهمان كتاب كه گويند ف

 هست، هست يا نيست.

ن ميرزا حسينعلي كه] بهائيان او را[ پيغمبر بلكه مظهر رب االرباب دانند از كسي گرفته، احاديثي را كه نسبت اكتاب ايق

داده و نوشته بود كه در فالن كتاب است يا معين نكرده بود، همه را پيدا كرده، مطابقت  –عليهم السالم –به خاندان اطهار 

نموده، ديدم بدون استثناء هيچ كدام مطابقه) اهل دانش و پژوهش واقفند براي به دست آوردن صحت روايات بايد متون 

روائي شيعه را بررسي نمود تا اصالت روايت يا موضوع و مجعول بودن آن ثابت شود. مؤُْف مي فرمايد به آنچه استناد 

ود زيرا تصحيف و تحريفي ارائه داده شده است.( يا تصحيف) يعني دو دم مطابق واقع نباكرده اند را مورد تحقيق قرار د

يكي منقود و ديگر  -نقطه دار بودن -واژه از جهت نوشتاري به يك سبك و موزون نوشته شوند اما از جهت منقوط بودن

ا نمايان مي توشه و بوسه؛ كه بيشتر در خطوط كوفي خود ر -حال و خال -خر و حُر -فاقد نقطه باشد مانند عم وغم

اختالف شده بي توجهي به اين مهمّ است.  -سالم اهلل عليها -در شهادت بانوي دو عالم حضرت زهراسازد و علت اينكه 

روز( به خط كوفي يكسان نوشته مي شو) به اين  51روز( وخمس و تسعون)  81چون در تاريخش خٌمس و سبعون) 

به معناي طرف و جانب مي باشد كه در آيه كريمه وارد شده: وَمِنَ صورت خمس و سعون( وتحريف) تحريف: از ماه حَرف 

 (55الناسِ مَن يَعبُدُ اهللَ عَلي حَرف فَإن أصابَهُ خَير إطمَئنً بِه وَإن أصابَتهُ فِتنه إنقَلبَ عَلي وَجهِهِ ) سوره حج: آيه 
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داخل ميدان وگودِ دين نشده، كنار  يعني :  از ميانِ مردم كسي است كه خدا را بر يك جانب پرستش مي كند) يعني:

 ميدانِ دين ايستاده( 

 اگر خوبي به آن رسد به او خوشي دست مي دهد واگر گرفتاري به او رسد دگرگون مي شود.

پس تحريف يعني بخشي و كناره اي از يك حديث را گرفتن كه به نفع و سود باشد و كناره اي ديگر  را كه به ضرر و 

 زيان است رها نمودن.

نتيجه مي گيريم چون در كالم باال تصحيف و تحريف رخ داده وقابل مطابقه هم نمي باشد لذا معني نمي دهد. ( كرده 

بدال والهاء الذال و قمرها الهالل و الفها الصاد و ثمودها العاد »است، يا دزدي و اسقاط) انداختن، حذف كردن( في المثل

.الزم دانستم اغالط را نشان دهم. كتاب ايقان موجود « الشطيان و ملكها الجانو ميمها الجيم و رحيمها الرجيم و انسانها 

است؛ كتاب هاي احاديث هم موجود است. صفحات، بلكه سطور را معين كرده ام؛ هر كس مي خواهد مراجعه نموده، 

يعني  «مصنف» ي نويسدآنجا كه م«) مصنف» دن اين حقير نكند. ونام اين مشروحه را دزدبگير گذاشتم.ااعتماد به خبر د

شيخ علي مجتهد ابيوردي وتوضيحات مربوط به شيخ جعفر دادخواه تأليف حضرت آيه اهلل « دزد بگير » ابتهمان اصل ك

 است كه شرح دزد بگير مي شود.( 

فن معقول و منقول را مدرس)  –اعلي اهلل مقامه  -توضيح حضرت آيت اهلل مرحوم آقاي شيخ علي مجتهد ابن وردي

مي داده است( بوده وحائز مقام اجتهاد بوده ودر شيراز در حرم مطهر حضرت علي بن حمزه مدفونند وآثار علمي درس 

 ايشان در دسترس خواص علماء و دانشمندان شيعه گذارده شده، شرح زندگاني ايشان ايجاب كتاب مخصوص نمايد.
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 دزدی های حسینعلی نوری بها

  ک بهائیتلمؤسس مس

 
 

 

 دزدی اول بهاء

ونَ در كتاب ايقان نوشته است في روضه الكافي) كتاب روضه كافي( قال  اَبُو عَبدِ اهللِ: تَعرفُ الزُّورَاءَ،قُلتُ جَعَلتُ فِداكَ يَقُولُ

االَسوَدَ عَن يَمين  اِنُّها بَغدادُ.قال: ال، ثُمً قَالَ: دَخَلتَ الرِي.قُلتُ نَعَم قالَ: دَخَلتَ سُوقَ الدًوابِ. قُلتُ نَعَم. قالَ: رَأيتَ الجَبَلَ

 -رت صادقهلل كه حضالطَريقِ: تِلكَ الزورَاء، يَقتَُلَُ فِيها ثَمانُونَ رَجُال كُلًهُم يَصلَحُ لِلخِالفَهَ يَقتُلُهم أوالدُ العَجَمِ يعني ابوعبدا

مال فروش ها شده باشد به راوي فرمود: آيا تو زوراء را مي شناسي؟ عرض كردم: بلي. فرمود: داخل بازار  -عليه السالم

اي؟ عرض كردم: بله. فرمود: كوه سياهي كه در سمت راست راه ديده مي شود، همان زوراء است؛ و در آنجا هشتاد نفر 

كشته مي شود كه همه آنها سزاوار خالفت هستند. و آنهاراوالد عجم مي كشند. سپس مي خواهد تقريب استدالل به 
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ن جنب قبر شيخ طبرسي) بقعه شيخ طبرسي آرامگاه شيخ احمد معروف به اين نحو نموده باشد كه چون در مازندرا

شيخ طبرسي يا مدفن عالمه شيخ طبرسي معروف صاحب تفسير مجمع البيان كه در مشهد نزديك بارگاه امام هشتم 

است كه  نمدفون مي باشد، متفاوت است. بقعه شيخ احمد تقريبا در بيست و دو كيلومتري بابل مازندرا -عليه السالم –

حسين بشرويه از عمده مريدان باب ملعون درآنجا لنگر گرفت و تعداد زيادي از مردم را به خاك وخون كشيد.( هشتاد 

نفر از اصحاب باب كشته اند، در اين حديث اشاره به آنها فرموده! ]در جواب اين استنباط غلط توضيح مي دهد[: اوال به 

ت خراب است؛ چون امام شيعه كسي را قابل خالفت و امامت نمي داند. زيرا كه جهتِ صدور اين رواياصطالح علم اصول 

در مذهب شيعه خالفت قميصي) پيراهن( است مختص به قيامت اشخاص معين.) منظور اين است كه خالفت فقط منحصر 

 هلل عليه واست به دوازده تن اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم، جانشينان به حق حضرت ختمي مرتبت صلي ا

آله وغير از اين هر كس لفظ خالفت يا امامت را به كار برد به گزاف ودروغ وافتراست.( وثانيا چون خودش معين كرده 

از  557سطر دوم حديث  235است كه اين حديث در روضه كافي است، شما هم زحمت كشيده اين حديث را در صفحه 

چاپ مرحوم مشير الملك لعقول  تأليف عالمه محمد باقر مجلسي( روضه كافي در جلد چهارم مرآه العقول ) مرآت ا

 مالحظه فرمائيد.

 « مصنف» عينا همين حديث را ذكر فرموده است كه روي دزد را سياه واتباعش را از خجلت زردمي كند.

بدانند كه ممكن وبايد خوانندگان -ايقان در سطر يازده كرده 515اين خدعه را ميرزا حسينعلي در صفحه « » توضيح»

ورق كه  1است] ايقان [چاپ مختلف شده باشد و تغيير صفحه پيدا كند. براي آساني خوانندگان اين جمله را مي نويسم 

 مانده به آخر ايقان مالحظه فرمائيد، دزدي را بگيريد.

 «اصل حدیث این است»

 ابوعبداهلل به بيت شعر البن ابي عُبَه روي زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن معاويه بن وهب قال تمثل 

 «آمده است.( بِالزًورَاء مِنهُم لَدَي الضحي« وَشَجر» به صورت:  2/235تُنحَرُ ) در مجمع البحرين: ج»

 « ثمانينَ الفامِثلَ ما يَنحَرُ البُدَنُ»

ن يمين الطريق تلك الزوراء ثم قال دخلت الري قلت نعم قال دخلت السوق الدواب قلت نعم قال رايت الجبال االسود ع»

 مصنف« يقتل فيها ثمانون الفا من ولد فالن كلهم يصلح للخالفه قلت جعلت فداك من يقتلهم قال اوالد العجم

تذكيه) ذبح كردن حيوان مطابق اصول و آداب ديني( شتر است « نحر»جمع بُدنَه شتر قوي هيكل است . « البدن»گويد

متياز دارد؛ با خنجر يا نيزه به حلقوم شترفرو مي برند، نه اينكه مثل ساير حيوانات قطع كه از تذكيه هاي ساير حيوانات ا

اوداج ) اوداج يعني شاه رگ ها( اربعه) اوداج اربعه يعني مري و ناي ودوشاهرگ گردن كه در ذبح شرعي بايد بريده شود 

 ، اما«اين روايت ضعيف است» العقول مي نويسدتا گوشت چهار پا حالل باشد(  او را مي نمايند. باري هر چند در مرآت 

ميرزا حسينعلي چون كه استدالل به اين روايت مي نمايد و جميع فقرات آن را از قبيل بازار مال فروش ها و ديدن كوه 

 بغداد« زوراء » كه مردم مي گويند« تلك الزوراء» سياه در دست راست راه، وصالحيت هشتاد نفر براي خالفت، وعبارت

ت، همه را مي نويسد، او در سه مقام دزدي كرده است: يكي اينكه شعر ابي عقبه را كه حضرت تمثل جسته، ذكر اس

نفر را از ميان انداخته. سوم اينكه فالن، يعني بني العباس را يادآور « هشتادهزار» يعني« الفا»نكرده است. دوم اينكه 

 نشده است.

 معنی از اول تا آخر روایت

تمثل جست بدين شعر، يعني مثل زد به شعر ابن عُقبَه ، كه  –عليه السالم -ب مي گويد: حضرت صادقمعاويه بن وه

معني آن اين است: قرباني مي شود مثل شتر قرباني، وقت ظهور هشتاد هزار نفر از آل عباس، پس از آن به من گفت: 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

فرمود نه. پس به من فرمود: هيچ داخل شهر ري فدايت شوم ! مي گويند بغداد است. زوراء را مي شناسي؟ عرض كردم: 

شده اي؟ عرض كردم: بلي، فرمود: داخل بازار مال فروشان شده اي؟ عرض كردم : فدايت گردم! بلي .فرمود: طرف دست 

راست راه، كوه سياه ديده مي شود، همان زوراء است؛ درآنجا هشتاد هزار نفر از اوالد فالن گشته مي شوند كه همه آنها 

 بل خالفتند. عرض نمودم: چه كساني آنها را مي كشند؟ فرمود؟ اوالد عجم.قا

هر گاه بگوئيم روايت اين نبوده است،] مي گويند روايت را آورده ايم در صورتي كه[ مي بينيم عينا فقرات روايت را ذكر 

 ]را چرا -هزار -كلمه الفاضيه كذب است] مي گويند[ پس نزاعي نداريم وهر گاه نكرده است وهر گاه ]بگوئيم[ اصل ق

در اصل حديث مي باشد] كه « من ولد فالن» ذكر نكرديد. مي گويند[ دروغ است، زياد نوشته شده است، واين كه كلمه

 شما ننوشتيد[ چه جواب مي دهند؟

د لت دارنيست] مي گويند[، جواب اين است: هر كس مي خواهد باشد ؛آيا دال« عباس» فالن[ كنايه از» وهر گاه بگوئيم 

نفري كه  57كه از اوالد يك ]فاميلند [ وفاميل آنها يكي است نه؟ آيا مالحسين بشرويه) از شاگردان كاظم رشتي و جزء 

به باب گرويدند وماجراي قلعه طبرسي او مشهور است. او را باب الباب مي دانند.( و مالمحمد ] علي [ زنجاني) مالمحمد 

اني كه غائله زنجان در عهد ناصرالدين شاه قاجار به راه انداخت.(  وسايرين را كسي علي زنجاني معروف به حجت از بابي

 گفته يك فاميل هستند؟

 وهر گاه بگويند هر دو كلمه زائد است، پس نبايد صاحب ايقان بنويسد در روضه كافي اين روايت اين طور است.

م داشتن همه اين حرف ها، شعرِ ابن ابي عُقبَه ، وهر گاه شرح كافي غلط است، متن اصول موجود است. و با وصف مسل

روي دروغ گو را سياه مي كند؛ سلمنا] تسليم شديم[، همه اين كتاب غلط است، عالوه عبارت شيخ طريحي در مجمع 

لدِ ألفا مِن وُالزًوراهَ جَبَل بالرًي يُقتَلُ فيها ثَمانُونَ » روي دزد را سياه مي كند. كه فرموده است:« زوراء » البحرين در لغت

يعني  «ورُبًما كانَ ذلكَ في دَولَهِ القَائِمِ واهللُ العَالِمُ»  –عليه السالم  -كذا مروي عن الصادق« فُالن كُلُهم يَصلَحُ لِلخَالفه.

زوراء كوهي است در ري، هشتاد نفر از اوالد فالن كشته مي شوند، بسا در دولت قائم چنين اتفاق واقع شود. مصنف 

( مي 2/235ون كشته شدن هشتاد هزار نفر از اوالد يك نفر خيلي بعيد به نظر مي آيد، در مجمع البحرين ) جگويد: چ

ولعلً ذلِكَ » فرموده  235ائم چنين اتفاق بيفتد .در كتاب مرآت العقول در وسط صفحه نويسد: بسا هست در دولت ق

يعني : شايد اشاره  باشد به مقاتله « ونِ وقُتِلَ فيها كَثيرمِن وُلدِ العَباسِاَشارَهَ الي المقَاتِلَه اللًتي وَقَعَت في زَمان المَأمُ

 مأمون در ري با لشكر برادرش محمد امين؛ كه از اوالد عباس در جنگ زياد كشته شده است.

م اين مصنف گويد، مرحوم مجلسي فرمود: در توجيه اين كه اول ابن ابي عقبه اين شعر را فرموده است، بعد از آن اما

شعر را خوانده است] بايد گفت ابن عقبه[ اول از خود امام صادق يا پدرش اين حديث را شنيده و به نظم درآورده وامام 

شنيده پسنديده وبه طور تمثل خوانده است واين روايت را فرموده] است وحسينعلي بهاء به صورت دلخواه آن را تحريف 

 باشد عالمه ابيوردي هم سروده:[كرده تا تائيدي براي ادعاي باب و خودش 

 مملكت  را خوش  مسخر  كردي احسنت  اي جناب              

 ملتي  را  تا ابد  خر كردي  احسنت   اي جناب      

 با چنين  نافهمي   و بي   علمي    و بي        مدركي               

 مختصرگويم كه محشركردي احسنت اي جناب      

عقبه از قرار معروف در كتابخانه ها موجود است. براي اتباع صاحب ايقان بعد از همه تفاصيل يك مطلب ديوان ابن ابي 

مهمي باقي است و آن اين است كه: خرابه شهر ري در خيابان صفائيه است تا چشمه علي كه مقبره محمد بن علي بن 

عليه الرحمه[ در وسط آن خرابه است و كوه سياهي در سمت دست راست، راه در  –بابويه قمي] معروف به شيخ صدوق 
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است. در صورتي كه مقبره شيخ طبرسي ) بقعه « بي بي شهربانو» كوه» يا« شميران» سوق الدواب پيداست، اليد يا كوه

 ي كه حسين بشرويهشيخ احمد بن علي بن ابيطالب اهل سازي مازندران در پانزده ميلي بابل معروف به شيخ طبرس

درآنجا با نيروهاي حكومت ناصرالدين شاه قاجار درگير مي شود( كه هشتاد نفر را درآن مكان كشته اند، هفت منزل) 

مسافتي كه كارواني به يك روز بسپرد. ) از يادداشت هاي مرحوم دهخدا( يا  -منزل مسافت بين دو اقامتگاه را گويند

از ميان چندين جهت از يك جهت  -حسينعلي نوري–نكه حرف پيغمبرشان شش منزل دورتر ازوي هست. محض اي

 دروغ، صورت صدق پيدا كند، بايد مقبره شيخ طبرسي را به تهران انتقال داده در كوه زوراء قرار دهند.

اخيرا كتاب فرائد گلپايگاني) ابوالفضل گلپايگاني از مبلغين معروف بهائيت كه »]چنانكه مرحوم ابي وردي مي نويسد:[ 

در اواخر عمر از اين طايفه ملعون برگشت ولي جرأت اظهار نداشت و لذا به همان عقيده كفر و الحاد مرد كتابي به نام 

( 5377- 5331د كريم خان) محمد كريم پسر ابراهيم خان ظهيرالدوله) فرائد دارد( را ديدم كه نوشته پسر حاج محم

ركن »ادامه دهنده فرقه شيخيه در كرمان از شاگردان كاظم رشتي مدعي جانشيني احمد احسائي بدعت گذار تفكر 

جال ايران: با مُردن استادش رشتي از نجف به ايران بازگشت. در زادگاهش كرمان مسلك شيخيه را ادامه داد. ) ر« رابع

( آنچه توسط بعض از نويسندگان رجال 3/285+هدايه العارفين:  2/3357+ فرهنگ مصاحب: 338+فرهنگ فرق :  4/5

نويس مورد بي توجهي قرار گرفته دو موضوع مهمّ قابل اعتناء است كه در شناخت مسلك شيخيه اهميت دارد. فريب 

االواليه دانسته اند. در حالي كه اگر علي محمد شيرازي فتنه باب را به رديه نامبرده را بر بابيه خورده او را شيعه خالص 

است  «ناطق واحد»كه « ركن رابع» راه انداخت. فرزندانش كه در پي مردنش رئيس شيخيه بوده اند همين فتنه رادر قالب

مي باشد را در  -ا فداهارواحن -دوران غيبت كبري كه واسطه بين امت وحضرت قائم موجود موعود« نوكر مقرب» به نام 

تشيع جعل و اختراع نموده اند. اين همان ادعائي است كه علي محمد در آغاز ادعاي بابيت به آن استناد و استدالل مي 

كرد. وبايد توجه داشت بين ادعاي بابيت علي محمد و ركنيت محمد كريم كرماني، كاظم رشتي، احسائي و قطبيت نيابتي 

ديدي كه راز پنهان آخر شد آشكار تأليف مهدي عمادي و مقدمه خاطرات انحطاط و سقوط  صوفيه هيچ تفاوتي نيست)

« قطبيت»و « ركنيت»، « بابيت» تصحيح آقاي علي امير مستوفيان مطالعه شود( دردعاوي، مختلفند در صورتي كه

 حكايت از يك ادعا مي كند و وجه اشتراك دارند.

كه  رانپذيرفته اند، در صورتي« ركن رابع » كه براي نمونه شيخيه احقاقيهموضوع دوم مسأله تفكيك بين شيخيه است 

شيخيه دارندكه اتباع فرقه بدون توجه به تقلي اعلميت از فقيه شيخي تقليد مي كنند. عالوه « فقيه» مسأله اي به نام

قي آنان را قبول دارند.) به شيخ احمد احسائي و كاظم رشتي مربوط مي شود كه شيخيه احقا« ركن رابع» مسأله انحراف

فتنه گران سياست سياه تأليف آقاي سيد ملك محمد مرعشي مطالعه شود( ايرادگرفته كه در روايت، ]همانطور كه 

دزد »كه مؤلف » شايد روايت ديگر باشد.» هست. جواب اين است كه:« مرحوم ابي ورودي اشاره كرده است[ ثمانون الفا

 -بها –ي [: خيلي احمق بوده كه اين احتمال را داده است، چون خود ميرزا حسينعلي گويد] ابوالفضل گلپايگان« بگير

 –فقرات آن ديده، شعر ابن ابي عُقبَه كه امام نوشته است اين روايت در روضه كافي است. پس چگونه روايت را با همه 

، يعني چه!؟ عالوه بايد « يگر باشدشايدروايت د»در اول روايت تمثل جسته را نديده است؟! پس ادعاي  –عليه السالم 

روايت ديگر را نشان بدهد؛ چون به عهده اوست . به هر حال چون ناسخ التواريخ نوشته است كه هشتاد نفر در مقبره 

شيخ طبرسي در مازندران در يك روز به قتل رسيده است، صاحب ايقان خواسته اين قضيه رابا اين حديث مطابق نمايد. 

قبره شيخ طبرسي درمازندران است؛ و ري قريب به طهران ! ياللعجب!مزخرف تا چه پايه، دروغ به چه و] حال آن كه[ م

آزرمي! مشرق به مغرب دوختن، ارض به سماء چسبانيدن، دروغ به اين بزرگي اندازه! نه از خالق شرمي و نه از مخلوق 

 بي پروا گفتن، خيلي جاي شگفت است!
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ايقان نقل مي كند سه دزدي  515كه ميرزا حسينعلي با حديثي كه از كافي، در صفحه به هر روي خالصه دزدي اين بود 

 كرده است:

 كه به معني هشتاد هزار باشد را دزديده وبه جاي او هشتاد گذارده.« الفا» بوده، كلمه« ثَمانُونَ ألفا» در حديث، -اول

 اينكه در حديث شريف، شعري هست از ابن ابي عقبه، نياورده.–دوم 

در حديث كه اشاره به بني العباس بوده، را انداخته است.] در واقع[ حديث آوردن ميرزا « فالن» اينكه كلمه سوم:

 رندي« چكه شيرازي است» حسينعلي بهاء وانداختن از كلمات آن و بي مورد معني كردن او، مانند تفسير كردن رند

 «اَلَم تَرَكَيفَ فَعَلَ ربكَ بِاَصحابِ الفيل» او معني سوره مباركه مَزُّاح ) بسيار شوخي كننده( را در مجلس حاضر كردند واز

است عالمت دوازده يا شش تيغه مي باشد كه در مراسم « عَلَم » كه در اصل« ) الم»را خواستند، جواب داد: به عقيده من 

 بسيار بلند مي باشد( باشد؛ تر عزاداري از آن استفاده مي شود.(  نباشد، سرِ توق) يك شاخه از نوع همان عَلَم است كه

« اصحاب فيل» نباشد، رُب باشد؛ « ربّ»گناه( باشد؛  –كار بد  -زشتي -نباشد، زيف) بدي« كف» باشد؛نباشد، خشك 

 نباشد، اصحاب كرگدن باشد.

اشد، بحاال ميرزا حسينعلي هم دست به همين نغمه زده، گفته است: هشتاد هزار نفر نباشد، هشتاد نفر باشد؛ تهران ن

 مقبره شيخ طبرسي در مازندران باشد؛ اوالد بني العباس نباشد] اتباع[ مالحسين باشد.

 حديث از امام باشد، ولي من حق دارم كه براو چيزي بيفز ايم.

 دومین دزدی بهاء

ي پ ) اين عنوان را جهت جدا سازي بين دزدي هاي بهاء رئيس مسلك استعماري بهائيت و ابوالفضل گلپايگاني كه در

 مي آيد ، ما اضافه كرديم( 

للقائم اربعه سنه من اربع نبي سنه من موسي سنه من عيسي و سنه من يوسف » در ايقان نوشته است در حديث است

قائم ما از چهار نبي چهار سنت را داراست: سنتي از موسي، سنتي از عيسي ، سنتي از يوسف « ) و سنه من محمد) ص(

لوات ص–عليه و آله( و هر يك از سنت پيغمبران را ذكر نموده است تا مي رسد به سنت محمد و سنتي از محمد صلي اهلل 

ليه و صلي اهلل ع –اما آن سنتي كه از محمد « ) اَما الستًهُ مِن مُحَمًد فَانًهُ يَأتي بآثارِ مِثلِ القرآن » نوشته است –اهلل عليه 

مي آورد( يعني صاحب االمر چند خصوصيت از چند پيغمبر را دارا  داراست آثاري مانند قرآن مي باشد كه با خود –آله 

 مي باشد. اما آنچه كه از محمد) ص( دارا هست، اينكه آثاري مثل قرآن رابا خود مي آورد.

در هيچ كتابي اين عبارت وجود ندارد و نسبت اين عبارت به معصوم افتراء محض و محض افترا است و » مصنف گويد:

كذب است. هرگز چنين عبارتي در هيچ حديثي ذكر نشده كه آثار مثل قرآن كسي مي آورد. هر كذب محض و محض 

ل هيچ كس مث« ) ال يأتون بِمِثله ولوكانَ بَعضُهُم لِبَعض ظَهيرا.» كس بنويسدبا خدا جنگ كرده است. زيرا كه فرموده

 اونمي آورد گرچه بعضي بعض ديگر را ظاهر سازند.( 

درآثاري كه پيرامون مسائل مربوط به ظهور نوشته شده[ يك باب مخصوص، مشتمل است به اينكه صاحب االمر » البته

داراي چندسنت و چند عالمت و چند شباهت از يك پيغمبر مي باشد. در آن باب، چند حديث در كتاب هاي بحاراالنوار 

( معروف به صدوق دوم فرزند علي بن حسين بن موسي 275- 253و اكمال الدين شيخ صدوق) محمد بن علي ابن بابويه) 

( معروف به صدوق اول. فقيه ومحدث واالمقام امامي، اهل قم، ساكن ري و متوفي ومدفون درآن شهر. 235ابوالحسن)

تأليف بزرگ  255به نام او شرف صدور يافته است. داراي  –عليه السالم  -توقيعي از ناحيه حضرت امام حسن عسكري

(  عليه 53/252،سير اعالم النبالء:  3/384،اعالم زركلي:  238تحفه االحبا:  5/13وچك مي باشد. )هديه العارفين: و ك

 -در سطر دهم جلد سيزدهم بحار 18مرقوم داشته اند، يك يك را به عرض عالي مي رسانم: يكي در صفحه –الرحمه 
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بازرگان دانش دوست معروف قاجار كه ايجاد كارخانه  ) محمد حسن فرزند مهدي -چاپ مرحوم محمد حسن امين الضرب

هاي بلور سازي ، چيني سازي، ابريشم بافي و تأسيس كارخانه برق از جمله خدمات ارزنده او در تهران است در سال 

به رياست ضرابخانه جديد سلطنتي منصوب گرديد. از جمله كارهاي ديني وعلمي كه كرد چاپ بحاراالنوار مجلسي  5255

أمًا » ( مي باشد كه از روي خط خود مرحوم مجلسي تصحيح شده3/141جلدبود.) فرهنگ اعالم تاريخ اسالم:  33 در

 ( 15/357/8بحاراالنوار: « ) السنًهُ مِن مُحَمًد فَالقِيامُ بِسيرَتِهِ وتَبيينِ آثار

آثار پيغمبر را ظاهر مي سازد يعني سنت صاحب االمر از محمد اين است كه طريقه وسيرت پيغمبر را اقامه مي كند و

 هفت سطر به آخر مانده، اين حديث است: 13ودر صفحه 

في صَاحبِ هذا االَمر سُنًهُ مِن اَربَع نَبي . سُنًه مِن مُوسي سنًهُ مِن عيسي وَ سُنًه مِن يُوسُفَ وسُنًه مِن مُحمًد ) ص( اما »

لسًجنُ واما مِن عيسي فَيقالُ اِنًهُ ماتَ ولَم يَمُت واما مِن محمًد فَالسًيفُ السنهُ مِن مُوسي فَخائفَ يَتَرقًبُ واما مِن يُوسُفَ فا

حضرت صاحب االمر چهار سنت از چهار نبي با خود دارد سنتي از موسي، سنتي از عيسي، سنتي از يوسف، سنتي « ) 

سنت كه از يوسف داردزندان  اما آن سنت كه از موسي دارد ترسان و منتظر است وآن –صلي اهلل عليه و آله  -از محمد

است وآن سنت كه از عيسي دارد اين كه در مورد او گفتند مُرده است ولي او نمرده بود وآن سنت كه از محمد صلي اهلل 

دارد شمشير است.( ودر همان صفحه ، پنج سطر به آخر مانده، سعيد بن جبير) مؤلف اضافه دارد: صاحب –عليه و آله 

علي اميرالمؤمنين تبري نجست، او را مانند گوسفندي سربريدند.( از امام زين العابدين روايت  جاللت قدري كه چون از

 مي كند:

 روایت اول:

إبراهيمَ و سُنًهُ مِن موسي و سُنًهُ مِن أيوبِ و في القائمُ مِنا سُنَن مِن سُنَنِ األنبياء سُنًه مِن آدمَ وسُنًهُ مِن نُوح وَ سُنًه مِن 

ص( واما مِن آدمَ ونُوح فَطُولُ العُمرِ واما مِن إبراهيم فَخاءُ الوِالدَه وإعتزالُ الناس منهُ واما مِن مُوسي  سُنًه مِن محمد)

 فَالخَوفُ والغَيبَهُ وأما مِن عيسي فاختِالفُ في الناس فيه واما مِن أيوب فالفَرجُ بَعدَ البَلوي و اما مِن مُحمًد )ص( فالخُروجُ

قائم ما سنت هايي از سنن انبياء همراه دارد. سنتي از آدم، سنتي از نوح ، سنتي از  15/358/4ا: بحاراالنو«.) بِالسًيف

اما ازآدم و نوع طول عمر واز ابراهيم  –صلي اهلل عليه و آله  –ابراهيم، سنتي از موسي، سنتي از ايوب و سنتي از محمد 

از مردم واز عيسي اختالف مردم درباره اش واز ايوب  مخفي بودن والدت و گوشه گيري از مردم واز موسي ترس و غيبت

 خروج به شمشير.(  –صلي اهلل عليه و آله  –فرج بعد از شدت واز محمد 

 روایت دوم:

 قائم ما سنتي از نوح دارد وآن طول عمر است.(  15/358/1فِي القائِمِ السُنًه مِن نُوح وهُوَ طُولُ العُمرِ.) بحاراالنوار: 

در صفحه پنجاه وهشت، سطر دوم، محمدبن مسلم كه در مقام طبقه اول هجده نفر اصحاب حديث قرار دارد، به اجماع 

]علماء[ شيعه، هر روايتي يكي از آن هيجده نفر در سلسله آن واقع شود صحيح است، چنان كه سيد بحرالعلوم) سيد 

، مورخ جامع معقول و منقول، بروجردي االصل، نجفي ( فقيه اصولي امامي5353 -5514/5511محمد مهدي بن مرتضي) 

المسكن، متولد كربال، متوفي در نجف ، شاگرد وحيد بهبهاني واستادِ صاحب جواهر و گفته اند شيخ جعفر كاشف الغطاء 

با آن جاللت شأن خاك نعلين او را با تحتالحَنك خود پاك مي كرد. او داراي آثاري است كه بيشترين آن چاپ شده 

» ( فرموده است:5/324،ريحانه االدب: 53/535،معجم المؤلفين: 3/215،هدايه العارفين: 3/38ست.) الكني و االلقاب: ا

مه عال«) ]وَالسِتًهُ األولي مِن األمجاد= از ميان شش تن راوي اوليه[ أربَعَهُ مِنهُم مِنَ ألوتاد ] چهار نفر ايشان از اوتاد بودند[

 كه –عليه السالم  -وامام صادق –عليه السالم  -ه نام اين طبقه از راويان اصحاب امام باقربحرالعلوم در منظومه اي ب

عالمه كشي نقل كرده است را به صورتِ زراره بن اعين، معروف به خربوذ كرخي كه با معروف بن فيروزان كرخي صوفي 
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 -بن مسلم الطائفي، از اصحاب امام صادقدو شخص جداگانه اند ، بريدبن معاويه، ابوبصير اسدي، فضيل بن يسا، محمد 

جميل بن دراج، عبداهلل بن مسكان، عبداهلل بن بكير، حماد بن عثمان، حمادبن عيسي، ابابن عثمان، از  –عليه السالم 

يونس بن عبدالرحمن ،صفوان بن يحيي، بياع السابري ، محمد بن ابي  –سالم اهلل عليهما  -اصحاب امام كاظم و امام رضا

، عبداهلل بن مغيره، الحسن بن محبوب، احمد بن محمد بن ابي بصير( يعني چهار نفر از آن] راويان حديث[ از جمله عمير

مِنَ خَمسَه لِلقائمِ مِن آلِ مُحمد شبها) شباهت( » اوتادند،) از اولياي خدا( از حضرت امام محمد باقر روايت كرده است:

يَعقوبِ وعيسي وموسي ومحمد، امًا شِبهُهُ مِن يُونُس فَرُجُوعُهُ مِن غَيبَهِ وهُوَ شابً ) مِن الرسُل يُونُس بن مَتًي ويُوسُف بنِ 

رِه إخوَتِهِ وإشكالُ أمجوان(  بعدَ كِبَرِ السِن) پيري( وأما شِبهُهُ مِن يُوسُفِ بن يَعقُوبِ فَالغَيبهُ مِن خاصًه وعامًه وإختفائُهُ مِن 

سافَهِ بَينَ وبَينَ وبَينَ أبيه واَهلِهِ و شيعَته وأما شِبهُهُ مِن مُوسي فَدَوامُ خَوفِه و طَولُ غَيبَتِهِ عَلي أبيه يَعقُوبِ مَعَ قُربِ المَ

 هُ عَلي عَدُوًهوخِفاءُ والدَته وتَعَنتُ شيعَته مِن بَعدِهِ بِما لقوا مِنَ االذي والهَوانِ إلي إذن اهللِ عزًوجلً فِي ظُهُورِه و نَصرِهِ وأيًدَ

بهُهُ مِن عيسي فَاختِالفُ مَنِ إختُلِفَ فيهِ حَتي قالَت طائِفه قُتِلَ وصُلِبَ واما شِبهُهُ مِن جَدًه المُصطَفي فَخرُ وَجه واما شِ

حاراالنوار: ب« ) هدُ زايَبِالسًيفِ وَ قَتلُهُ اعداءَ اهللِ وأعداءَ رَسُولِهِ والجَبارينَ والطًواغيتَ وإنًهُ يَنصُرُه بالرُوعبِ وَ السًيفِ وانًهُ التُرَ

واما خبر دوم: اينكه صاحب االمر خصلتي وسنتي از موسي  -خبر اول ذكر شد -( حاصل معني اين اخبار، 15/358/3

دارد كه زماني خائف ومنتظر به سر برد و سنتي از عيسي دارد كه در حق او گفتند، مرده است وحال آنكه نمرده بود.و.از 

اما خبر سوم: سنت صاحب االمر از آدم ونوح، طول عمر؛ و از ابراهيم ،مخفي بودن يوسف زندان، واز محمد شمشير. و

واليت وگوشه گيري از مردم، واز موسي، پنهان شدن از مردم به واسطه خوف؛ واز عيسي، اختالف مردم در حق او؛ و از 

 ايوب ، فرج بعد از شدت؛ واز محمد، آشكار شدن به شمشير.

احب االمر از پنج پيغمبر شباهت دارد: از يونس، در اينكه برمي گردد به قوم خود از حالت اما روايت چهارم: اينكه ص

غيبت در هيكل جوانان بعد از پيرمردي و شباهت به يوسف اينكه حالت زندگانيش از برادران و پدر و خواص و اصحابش 

و پدر و برادران مخفي ومشتبه شد. واما  پنهان باشد وبا وجود نزديك بودن راه ميان كنعان و مصر حالت او بر شيعيان

شباهت به موسي، اينكه از خوف پنهان شود و پنهان شدن او طول مي كشد ودر حالت غيبتش پيروانش در رنج و زحمت 

و محنت اند وبعد از رجوعش خداي تعالي به او ظفر ونصرت مي دهد و او را غالب مي گرداند . اما شباهتش به عيسي، 

ست در حق او؛ بعضي گوينده مُرده است؛ بعضي گويند او را به دار زده اند؛ بعضي گويند هيچ از مادر متولد اختالف مردم ا

اينكه به شمشير خارج مي شود ودشمنان خودش و دشمنان  -صلي اهلل عليه و آله -نشده. واما شباهتش به جدش محمد

د و به رعب و نصرت و هيبت و ترسانيدن مردم او خدا ودشمنان پيغمبر خدا وجباران وسركشان و متكبران را مي كش

 را خداظاهرمي كند.

، سطر نهم ابوبصير) سه تن از مشاهير قديسين شيعه به اين نام شهرت دارند. ابو بصير 17ديگر اين كه در همان صفحه 

د بويحيي نيز گفته انعبداهلل بن محمد اسدي محدث امامي وابوبصير لَيث بن بَختَري مُرادي كه كنيۀ او را ابومحمد وا

 -( محدث ثقه از اصحاب اجماع كه از اصحاب امام باقر و امام صادق515- 547وابوبصير يحيي بن ابي القاسم كوفي) م

است .ودر زمره چهار نفر از شش نفر طبقه « ليث بختري»(  كه اسم او 8/24بوده اند. ) ريحانه االدب:  –عليهما السالم 

ث مي باشد كه اجماع شيعه برصحت روايتشان قائم است و عالمه بحرالعلوم در شأن ايشان اول اصحاب هجده گانه حدي

 فرموده اند:

 يك بيت از منظومه عالمه بحر العلوم مي باشد:« ) والسِتهُ االُولي مِنَ االمجادِ أربَعَهِ مِنهم األوتاد»

 اربعه  منهم   من االوتاد   فالستَه االولي  من االمجار
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از حضرت صادق روايت مراجعه شود.(  528پيرامون آن به كتاب پژوهشي در تاريخ حديث شيعه صفحه جهت اطالع 

في صاحبِ االمرِ سُنًهُ من مُوسي وسُنًه مِن عيسي وسُنًه مِن يُوسُف وسُنًهُ مِن محمد أما مِن مُوسي فخائف » كرده است

مِن يُوسُف فالسًجنُ والتَقيهُ واما مِن محمد فالقيامُ بِسيرتِهِ وتَبيينِ  يَتَرَقًب وأما مِن عيسي فَيُقالُ فيه ما قبلَ في عيسي واما

معني حديث نسبت به سنت پيغبران همان معني است كه ذكر شد واما « آثاره وثُمً يَضِعُ السيفَ عَلي عاتِقه ثَمانيَه أشهر

اينكه سيرت و طريقت آن حضرت را پايدار و آشكار مي  –صلي اهلل عليه و آله  -نسبت به سنت حضرت محمد مصطفي

كند و آثار واحكام آن بزرگوار را ظاهر مي نمايد، سپس هشت ماه شمشير را به شانه خود قرار مي دهد. اين حديث عينا 

 نوعمثال آدم وهمان حديث است كه ميرزا حسينعلي در ايقان نوشته است. ساير احاديث را كه مي فرمايددر طول عمر، 

ودر اينكه مدتي غائب مي شود ودر هيكل جوانان بعد از پيري ظاهر مي شود، مثل يونس است، اصال ذكر نكرده است و 

است را تغيير داده، زيرا در اصل حديث  –صلوات اهلل عليه  -اين حديث را هم كه ذكر كرده، آنچه مربوط به سيرت محمد

ار مي كند، شمشير مي كشد دشمن را مي كُشد ولي ]ميرزا حسينعلي[ نوشته شده: طريقت واحكام وسيرت محمد را پايد

 به عوض آن نوشته است: 

 آثار]ي[ مثل آثار قرآن براي مردم مي آورد، كه خداوند روي دزد را سياه كند. معني آيه

سوره الحاقه، ترجمه: واگر  43تا  44آيات « ) نوَلَو تَقوًلَ عَلَينا بعضَ االقاويلِ لَاَخَذنا مِنهُ بِاليَمينِ ثُمً لَقَطَعنا مِنهُ الوِتي» 

محمد به دروغ به ما، سخناني مي بست . محققا ما او را) به قهر و انتقام( از يمينش مي گرفتيم، ورگ وتينش را قطع 

 ميكرديم( 

ت او را به استناد همين آيه هر گاه حرف دروغي  از جانب خود، كسي بسازد و به خدا ببندد، برخدا واجب است كه دس

كوتاه كند. پس از آن رگ و ريشه قلب او را قطع كند. همين است كه مشت دروغگو را باز مي كند و روي او را سياه مي 

 كند، او را در ميان مردم رسوا مي سازد.

 حاال مشتِ ]حسينعلي نوري بها[ را به دست خودش باز كرده است.

شكار كند. مثال هر گاه دروغي را بر خدا ببندد، برخدا واجب مقصود اين است كه واجب است خدا كذب دروغ گو را آ

است كه دليل واضحي بر كذب آن بيان فرمايد. ايضا در وسط همان صفحه حديثي طويل نقل مي كند كه بعضِ فقرات 

وارد  -عليه السالم –حضرت صادق آن اين است: سدير صيرفي گويد:باجمعي] مفضل، ابوبصير .وابابن تغلب[ خدمت 

يم، ديديم مثال زن وبچه مرده ندبه ونوحه مي كند و مي گويد: غائب بودن تو اي آقاي من، روزگار ما را سياه و شب شد

وروز وخواب و آرام ما را گرفته است، در وقت خواب محل خواب مرا تنگ كرده واستراحت مرا اسير كرد، سيد من! غيبت 

ي فقرات چند در مقام اظهار حزن و اندوه مي فرمودند: سدير گويد: تو مصيبت مرا به اندوه ابدي مبتال گردانيده؛ بار

خيال كردم كه شايد مصيبت تازه به آن بزرگوار عارض شده است كه آن قدر اشك به دامن مي ريزد، تا اينكه معلوم شد 

قَدًرَ »ايد: به جهت مصيبت طول زمان غيبت صاحب الزمان كه بعد از اين واقع مي شود بوده؛ ودر آخر حديث مي فرم

ح لمولدُ تَقديرَ مولد مُوسي وقَدًر غَيبَتهُ تَقدير غَيبه عيسي و قدًر إبطاء ابطاء تقدير نَوح وجُعل مِن بعدِ ذلكَ عُمرُ عَبدِ الصا

يعني : مقدر شده است چگونگي تول حضرت صاحب به نوع تولد حضرت موسي شيه « أعني الخَضر دَليال عَلي عُمره

غيبت حضرت صاحب به مقدار غيبت حضرت عيسي، مقدر شده است عمر حضرت صاحب، به  است ومقدر شده است

 مقدار عمر حضرت نوح، وعمر بنده صالح، يعني خضر باشد.

 »،سه سطر به آخر مانده، ابوبصير ]بعد از توصيفي كه مالحظه نموديد[ از حضرت صادق روايت مي كنند17ودر صفحه 

نَ االنبياء سُنًه مِن مُوسي و سُنًهُ مِن عيسي وسُنًه مِن يُوسُف وسُتًه من مُحمًد اما سُتًهُ مِن إنً في صاحبِ هذا االمرسُنَنا مِ

سنن ساير انبيا را ذكر نمي كنيم، چون قبال اشاره كرده ايم محل شاهد سنت « مُحمد فَيَهدي بِهُداءُ ويَسيرُ بِسيرتِهِ
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]اثرهايي « يَأتي بِآثار مِثلَ القُرآن» ي( نموده به صورتِ تعد -محمد)ص( است كه صاحب ايقان دزدي و تغلب) تجاوز

 بسان قرآن را ميآورد[ معني كرده است.

 خاطر مهر مظاهر) جلوه ها، نشانه ها( اخوان را مسبوق ) آگاه، مطلع( مي دارد كه اين عبارت در هيچ

 كتابي نمي باشد. 

 

 قصه عادل نام

ابراهيم، پولي از ايشان به سرقت برده بودند، اتفاقا جواني عادل نام را متهم ن احقر را عمي] عموئي[ بود نامش حاج اب

ساخته بودند، چون احتمال دزدي درباره او در نظر حاج به سرحد يقين رسيده بود، بيچاره را در معرض شكنجه آورده 

مي كردند نمي يافتند.  بود كه پول را كجا پنهان كرده اي؟ جائي از حاشيه جدول آب را نشان مي داد، چون تفحص

شكنجه را تعقيب مي كردند. ]يقين به[ برائت ذمه) برائت ذمه: رها شدن از تعهد و بدهكاري ( داشت يا] برفرض دزديدن 

ت يا آن را خرج كرده بود( ناگزير موضوع ديگر را نشان مي داد. چون پول آن[ را اخراج كرده بود، ) يا اصال پولي برنداش

مي كردند نمي يافتند، مجددا شكنجه] دادن او راتكرار[ مي كردند كه پول كجاست؟ حال اگر شخص آنجا را هم تفحص 

 زنده، دعوي) ادعا( اين احاديث را نمايد، اليق همين تعقيب است.

 دزدی نوروز

مثلي است مشهور، نوروز نامي گوسفندي از طويله كسي دزديده، شب هنگام در همان طويله سرش را بريد، كشان 

كشان به خانه خود مي برد؛ معلوم است در وقت طلوع  آفتاب ، اثر كشيش جسد گوسفند در خاك هاي زمين و خط 

 سير خون، كوشش دزد را ضايع وباطل نموده، صاحب گوسفند را به مالش مي رساند.

 وسفند دزد است.[ ]منظور مؤلف از مثالي كه آورده اين است، استفاده ودستكاري ميرزا حسينعلي از احاديث مانند گ

 دزدی در ایقان

شود، اهل مشرق و اهل چون رايت حق آشكار « فِي الحَديثِ إذا ظَهَرَت رايَهُ الحَقً لَعنَها اَهلُ الشًرقِ وأهلُ الغَرب» نوشته:

 مغرب لعنتش كنند؛ باري. اما تقصيرش چيست وساعي كيست؟ معلوم نيست. 

دي، گردو است. هر رايتي كه حق است ، لعنتش كنند؛ نه] اينكه[ هر مصنف گويد: هر گردوئي ، گرد است؛ نه هر گر

، جلد سيزدهم بحاراالنوار چاپ مرحوم حاج 52ملعوني، حق است. اما حديث، دراينجا دو حديث است: يكي در صفحه 

 محمد حسن امين الضرب كه به خط خود مرحوم مجلسي مقابله شده.

( عالم لغوي ومُقري بزرگ، فقيه جليل القدر، از مردم كوفه بود. با آن كه 545م راوي، ابان بن تغلب) ابان تغلب جُزيري) 

او را غاليان شيعه دانسته اند. احمد بن حنبل و يحيي بن معين و ابوحاتم اورا توثيق كرده اند. آثاري نظير غريب القرآن 

لقرآن را تأليف وتدوين نموده است.) كه ظاهرا نخستين كتاب در اين موضوع است القرائات، صفين، الفضائل، معاني ا

إذا رَفَعتُ رايَهُ الحقً لَعَنَها اهلُ » روايت كنند (ازحضرت صادق5+ تحفه االحباب: 5/5، معجم المؤلفين: 3/33اعالم زركلي: 

يعني كارهائي كه از اهل « هالشًرق وأهلُ الغَربِ أتَدري لِمَ ذالِكَ قُلتُ ال، قالَ لِلًذي يَلقي الناسُ مِن اهلِ بَيتِهِ قَبلَ خُروجِ

 بيت آن حضرت پيش از خروجش ببينند، چون ناپسند مردم افتد، لعنتش بكنند.

إذا رَفَعَت رايَهُ الحَقً » بحاراالنوار[ از حضرت نقل كند 52جلد  52حديث دوم را منصوربن حازم، شش سطر آخر صفحه] 

( يعني 521/ 13/232)بحاراالنوار: « لَعَنَها اهلُ الشًرقِ وأهلُ الغَربِ. قُلتُ لَهُ مِمً ذالكَ قالَ مِمً يَلقَونَ مِن بَني هاشم

بعض از  يعني« ) بَعضُ األخبارِ يُفسًرُ بَعضا»به عبارت(  -اعراض مردم است. به منطوقه)به لفظ بدرفتاري بني هاشم باعث

خبرها تفسير بعضي كند؛ چنانچه كلمات هر صاحب كالمي، بعضي از آن، قرينه بعضي، وبرخي شاهد برخي مي باشد. 
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ست كه ششصد حديث احصا) شمارش( مانند دفتر روزنامه تاجر، شاهد دفتر جمع وخرج محاسبه اوست. پس معلوم ا

شده، با اينكه شيخ احمد احسائي ، مقبول مُسلم) مسلمان با اين توضيح كه نزد شيخيه وعوام يا مغرضين غير از اتباع 

شيخيه مقبول ميباشد.( وبهائي، در شرح الزياره احصائيه، ساير علما را تصديق كرده] مي گويد[  زيادي كشتار آن 

مجمل) قابل توضيح وتفسير( است؛ حرف در اين كار عامه خواهد شد. مراد از اهل بيت آن حضرت، ذوالفقار ، سبب ان

است كه: اين آقا] =بهاء[ خبر را دزدي كرده تا وانمود كند چون، حضرت صاحب االمر را مردم به مقتضاي حديث، كافر 

 دانند، مرا هم به موجب حس واشتهار ،زنديق) كافر، بي دين( خوانند.

اين محسوس، همان معقول است . هر گاه آخر حديث را ندزديده  بود، چه ربطي داشت كه در ايقان براي پس 

اذعان)اعتراف، اقرار( وايقانِ] يقين كردن[ اهل بيان] پيروان علي محمد باب[ اين بيان را كند؟! آخر به يك نقطه، مُحرم، 

ا ميرز» صاحب بز بگيرگويد: اگر مانند« دزد بگير» شارحمجرم واسقاطش مجرم را محرم احرام كعبه مرحله قرب كند! 

اينگونه اشخاص كه نسبت خود را به پيغمبر خاتم) ص( مي دهند « علي محمد باب واحمد كسروي تبريزي وسيف القلم 

ي ا و نيز هر فردي از افراد سادات رعايت كنند كه خالف دستور قرآن رفتار ننمايند و حفظ نژاد سيادت كه نژاد برجسته

است نمايند، مردم دلباخته آنها گردند؛ ولي هزار اسف) تأسف( كه اينگونه عناصر فاسده، اعمالي از ايشان صادر مي 

 و در حقيقت ننگ پيغمبر مي باشند.گردد كه قلوب مردم از ايشان بيزار است، خود را فرزند زاده پيغمبر مي دانند 

به شما واگذار مي كنم. مالحظه فرمائيد مضمون حديث مي فرمايد:  برادران ايماني!قضاوت از طريق انصاف و عدل را

« چون مردم از دست اوالدهاي گمراه شده پيغمبر ستم مي كشند، سبب مي شود كه مردم از پچم حق دوري جويند»

انصاف دهيد اين مسئله مخصوص سادات نيست؛ محتج دادگاه و دادستان نبودند. يعني اختالف حقوقي با يكديگر 

اشتند. اگر مسلمين رفتار به قانون جهاد و دفاع مي كردند، يعني مي دانستند مقدمات واجب مطلق واجب است، يعني ند

شارع مقدس وقتي كه امربه دفاع و جهاد مي فرمايد، برجميع مسلمين واجب است در قبال نيروي دشمن ،با تمام وسائلِ 

بايد مسلمين نيز شمشير برنده داشته باشند، ولي اگر احتياج به  آماده، دفاع كنند؛ يعني اگر كفار به شمشير بجنگند،

تهيه طياره و زره پوش وكشف اتم و غيره شده، بايستي مسلمين به وجه اتم و اكمل براي خود تهيه كنند، واال چگونه 

 ، پرچم قلدي باالبدون  وسيله مي توانند در برابر دشمن مقاومت نمايند؟ نه اينكه با دزدي از اول وآخر حديث پيامبر

 زنند و بگويند پيغمبرِ تازه آمده.

قرآن را -5)سوره حج آيه « انا نَحنُ نَزًلنا الذِكرَ وانا لَه لَحافِظون»پرودگارا! در قرآن مجيد وفرقان حميد، وعده فرمودي

ائيم كه برما مگير و ما نازل كرديم و ما هم آن را حفظ خواهيم كرد.(آفريدگارا! اينك از درگاه كبريائيت مسئلت مي نم

قلوب ما رابا يكديگر مرتبط ساز تا با وحدت كلمه در جهاد بكوشيم و بيش از اين لباس ننگ و عار در تن نپوشيم و به 

 شغل دين سازي اعاشه) گذران زندگي، معيشت( خويش نگذرانيم.

 ءدزدی سوم بها

عجل اهلل تعالي فرجه الشريف[ شريرترين  حسينعلي در ايقان نوشته :در حديث است كه فقهاي زمان ظهور مهدي]

فُقَهاءُ ذلِكَ الزًمانِ شَر فُقهاء تَحتَ ظِلً السًماء مِنهُم خَرَجَتِ الفِتنَهُ »فقهاء زيرآسمان هستند. چون حديث فرموده است 

 نها عود كند. يعني علماء آن زمان بدترين علما زيرا آسمانند؛ چون فتنه از آنها خارج گردد وبه آ« وإلَيهِم تَعُودُ

بهاء]مؤسس  5تأليف عالمه ابي وردي است/«دزد بگير »مصنف  گويد: ) منظور شيخ محمد جعفر دادخواه شارح رساله 

را به دعوي خود حسينعلي، اشاره به زمان ظهور « آن زمان» يعني« ذلك الزمان»بهائيت[ اولحديث را دزديده،تا كلمه 

از جلد سيزدهم بحار.)از  513مي گويد: زيرا كه متن روايت در وسط صفحه بگيرد. در صورتي كه چنين نيست ، دروغ 

 چاپ مرحوم حاج محمد حسن( چنين آمده است:
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ي اهللُ صَلً -في كِتابِ بَصائِرِ الدرجات عن محمدبن صفار عن ابيه عن النوفلي عن السَكُوني عَنِ الصًادِق قالَ رَسُولُ اهللِ»

اُمًتي ال يَبقي مِنَ القُرآن إال رَسمُهُ وال مِنَ االِسالمِ إال إسمُهُ يُسمُّونَ وهُم اَبعَدُ الناس. مِنهُ  سَيَأتي زَمان عَلي–عَليه وآله 

« يهم تَعودامَساجِدُهُم عامِرُهُ وهِيَ خَراب مِنَ الهَدي. فقهاءُ ذلِكَ الزًمان شر فُقَهاء تَحتَ ظِل السًماء مِنهُم خَرَجَتِ الفِتنه و إلَ

 (3/555/54ار: ) بحاراالنو

ذلك  »صاحب  دزدبگير ]عالمه فقيه ابيوردي [درباره اينكه چرا ميرزا حسينعلي اول حديث را دزديده؟ ميگويد:تا كلمه

 را بتواند اشاره به زمان ظهور صاحب االمر قرار دهد؟

معني حديث:به زودي زماني برامت من فراخواهد رسيد كه از قرآن جز رسمش ]تالوت آن[ واز اسالم جز نامش نخواهد 

ماند، آنها خودشان را مسلمان مي نامند در صورتي كه دورترين افراد نسبت به آن هستند. مساجد آنان از جهت پناه 

ران، بدترين دانشمندني هستند كه در زير آسمان زندگي مي آباد، ولي از جهت هدايت، ويران است، دانشمندان آن دو

 312اين روايت در ثواب االعمال صدوق: « ) كنند. فتنه و آشوب از آنان سرزده وبه سوي آنان باز خواهد گشت.

 يگويد: )شارح دزد بگير( چون ميرزا حسينعلي منش«بز بگير»( مصنف 3ح 438+ منتخب االثر: 35ح  13/555بحاراالنوار: 

 يعني«سياتي »زادۀ]سفارت روسيه تزار درايران[ بوده است، عبارت پردازي را خوب مي دانسته؛ اماعربي نخوانده بود.

]را نفهميده كه[ شايد آن زمان، زمان شهادت حضرت سيد الشهداء بوده است و مراداو « به زودي چنين زماني مي آيد.»

اصل او از يمن بود واز سوي عمر بن خطاب به قضاوت كوفه منصوب  از فقها، شريح قاضي)از مشاهير قضات صدر اسالم،

ومعاويه ،قاضي آن شهر بود، اودر سوره قضاوت ضرب المثل –عليه السالم  -شدودر زمان خالفت عثمان ،امام علي

 -است)فهرست اعالم تاريخ اسالم تهامي( وامثال آن كه بروجوب قتل آن حضرت وحجربن عدي) ازاصحاب رسول خدا

واز سرداران اميرالمؤمنين عليه السالم در جنگ هاي جعل و صفين همراه حضرت علي عليه السالم  -لي اهلل عليه و آلهص

هجري به همراه يارانش به حكم معاويه در مرج عذراء از قراي دمشق به  15بود. سپس در كوفه سكونت گزيد، در سال 

م تاريخ اسالم تهامي( وسعيد بن جبير)از بزرگان تابعين و شهادت رسيد، قبر او زيارتگاه مردم است) فهرست اعال

اصل او حبشي بود. بسيار زاهدانه مي زيست ودر ماه رمضان هر شب يك ختم  –عليه السالم  –ازاصحاب امام سجاد 

قرآن مي كرد. وي در حكومت حجاج بن يوسف به اصفهان هجرت كرد وچندي مقيم آن شهر بود وهنگامي كه ابن اشعث 

ضد عبدالملك مروان خروج كرد به او پيوست به مكه رفت اما درآن شهر دستگير و نزد حجاج فرستاده شد وبه فرمان بر

حجاج، وي راگردن زدند) فهرست اعالم تاريخ اسالم تهامي( وعمروبن حمق خزائي) از اكابر اصحاب اميرالمؤمنين عليه 

وپس از شهادت امام علي عليه السالم نخست به مصر و السالم كه درجنگ هاي جمل، نهروان و صفين حضور داشت 

سپس به موصل رفت ودرآن شهر دستگير شد و به دستور معاويه به اتهام مشاركت در قتل عثمان، كشته شد وسراو را 

از تن جدا كردند وبه شام نزد معاويه فرستادند واين نخستين بار در اسالم بودكه سركسي از تن جدا و برسر نيزه نصب 

و به جاي ديگر فرستاده شد.)همان ماخذ( فتوا دادند ومسجد، مسجد معاويه بود. ومسجدها در كوفه براي شكرانه قتل 

اينكه اميرالمؤمنين برمسجد ساختن معاويه ،طعن نوشت. عالوه حضرت سيد الشهداء ساختند كه خراب شده است. كما 

وط به دعوي و حقانيت باب است؟! اين خبر هم مانند ساير اخبار اين ازمنه باشد، چه مرب«[زمان»برفرض اينكه ]منظور از 

غيبيه است كه خبر داده اند؛ مانند سلطنت بني اميه ،بني مروان و بني عباس، واتراك) جمع تُرك( وخرابي كوفه،آب 

نم ت:مبدون عدد و شماره( اين حرف ها نظير قول آن شخص است كه گف«)مماال تعدو ال تحصي»گرفتن بصره وغير ذلك

آن دالو شجاع كه محمد خان خواجه، قلعه شيشه را گرفت. در هر صورت قصد ما از وضع اين كتاب، دزد گرفتن وروي 

دروغگو سياه كردن است. واين هم پرواضح شد كه صدر روايت را حذف كرده تا ذلك آن را اشاره به ظهور قرار دهد. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بگير[ گويد:خوب است دوستان حسينعلي بهاء اين حديث را  ]شيخ محمد جعفر دادخواه، شارح دزد« بز بگير»مؤلف 

 درست بخوانند تا بدانند كه حرف پيغمبر چيست؟ 

محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجاله عن محمد بن مسعود بن محمد، قال حدثني علي بن محمد بن فيروزان 

محمدبن اب نصر عن اسمعيل بن جابر عن ابي  القمي، قال حدثنا احمد بن محمدبن خالد الرقي، قال حدثنا احمد بن

يَحمَلُ هذا الدينَ في كُل قَرن عُدول يَنفَونَ عَنهُ تأويلَ المُبطلين  –صلًي اهلل عليه و آله  -قالَ رَسُولُ اهلل» عبداهلل قال

الت پناه فرمايد:در هر )به حذف سند( حضرت رس« وتَحريفَ الغالين و انتِحالَ الجاهلينَ كَما يَنفي الكيرُ خَبَثَ الحَديد

هستند و چون كوره آهنگر كه چرك آهن  -اسالم–قرني دانشمندان پرهيزگار به منزله شبان و پاسبان اين دين مقدس 

پاك كند،دين سازان وغلو كنندگان و محرفين را كه به منزله چرك و كثافت بدن نوع انسانند، از ميان بردارند. ونگذارند 

 مردم را گمراه سازند.

س معلوم شد عده اي كه مانع از تبليغات حزب بهائي هستند، مضمون حديث شريفند؛كه حزب بهائي در جامعه به پ

منزله مرض مسريه است، چنانچه معالجه عالج ننمايند، مرض مزمن گردد. وبرعهده دانشمندان پرهيزگار است كه به 

 قلم خود، دفاع از اينگونه عناصر فاسد بنمايند.

 دزی بلكه چپو

في حدث الفمضل سئل عن الصادق فكيف يا موالي في ظهوره فقال في سنه الستين » پيغمبر دزدان در ايقاظ نوشته

 ؛ چون مسئول حضرت«سئل الصادق»غلط است، بلكه بايست بنويسد « سئل عن الصادق»اوال « يظهر امره و يعلو ذكره

ايقان ميرزا حسينعلي چشم باز كنند، و ]متقابال[ صادق است ومسئول عنه ظهور است. ثانيا خوب است] بهائيان[ به 

سطر نهم ازجلد سيزدهم بحاراالنوار ) چاپ مرحوم امين الضرب( آن عبارت را كه چيست؟ عبارت دزدي  355صفحه 

نعلي دوستان حسي «فَقالَ يَظهَرُ في شبهه لِيَستَبينَ أمرُهُ ويَعلو ذِكرُهُفَقُلتُ فَكَيفَ يا مَواليَ في ظُهورِهِ » نشده اين بوده:

!اين مراد شما ،دزد خبر است و از گرامر صرف و نحو عرب بي اطالع بوده، اينك شما به عوض پيغمبر ساختگي و مظهر 

 رب دروغي خود، خجالت بكشيد!

 معني اين قسمت حديث اين است: ظاهر گردد در حالت شبهه تا آشكار شود امر او و باال برود ذكر او.

هر گاه چيزي را در پنهاني از كسي بربايند، دزدي گويند. وهر گاه به طور آشكار ببرند، نام او در عربي غارت است؛ ودر 

فارسي چپو. وچون عبارت حديث بدين واضحي و روشني است كه همه كس مي بينند واز نسخه متعدد، چه خطي و چه 

 5315محمد شاه قاجار) سومين پادشاه قاجار است كه در سال  چاپي، چه دربحاراالنوار عربي وچه فارسي، كه در زمان

پس از مرگ فتحعلي شاه سه سلطنت رسيد. نخست در تبريز سپس در تهران تاجگذاري كرد. وزارت را به ميرزا ابوالقاسم 

ايرواني معروف او را از مقام وزارت عزل كرد به قتل رساند.سپس ميرزا عباس   5315قائم مقام فراهاني سپرد ولي در سال 

به بيماري نقرس مُرد درقم خاك شد.) فرهنگ مصاحب:  5334به ميرزا آقاسي رابه صدارت منصوب كرد. در سال 

سيدجزائري) « انوار نعماني»شيخ صدوق و«اكمال الدين » ( ترجمه شده، و چه غير بحاراالنوار از قبيل كتاب2/3351

( فقيه و محدث جليل القدر امامي، اهل جزاير 5553 -5515هلل جزايري) نعمت اهلل بن عبداهلل شوشتري معروف به نعمت ا

جلد  21بصره متولد و پرورده شوشتر، دانش آموخته شيراز واصفهن متوفي در قريه جايدر در منطقه جزاير بصره مؤلف 

،ريحانه االدب:  3/358هبه العارفين : 7/25،اعالم زركلي:  3/225تأليف مورد استناد مفاخر شيعه) الكني و االلقاب: 

اشت، چند سطر قبل از د ( وپنجاه مجلدهاي غيبت كه شايد اسامي آنها را بعد از اين ذكر كنم، حديث را نوشته2/552

در جواب مي فرمايد:  –عليه السالم  –ي كند كه امام، زمان ظهور رامعين كند، امام اين فقره آنچه مفضل مبالغه و اصرار م

غيبت است كه مختص است به خدا؛ وهر كس وقت معين كند براي خدا، شريك قرار داده. وفرمود: اين مسله از قبيل علم 
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حاشا كه خداوند وقتي را براي ظهور معين كند و شيعيان ما » يعني« حاشَ لِلهِ أن يوقتَ ظُهُورُهُ بِوَقت يَعلمُهُ شيعتُنا

النًهُ هُوَ الساعه التي قالَ »من براي چه چنين است، فرموداي آقاي «يا سَيدي لِمَ ذالكَ » بعد ازآن عرض مي كند:«بدانند

زيرا آن همان ساعت و زماني مي باشد كه علم آن نزد خدوند « اهللُ تعالي وَيَسئَلُونكَ عَنِ الساعَهِ قُل إنما عِلمُها عِندَ ربي

 3/454و وافي:  55ح 13/511ار: ،بحاراالنو 55ح  5/245قسمتي راكه مؤلف آورده از متن حديث طوالني در كافي: «) است.

 آورده شده است.(  481ح  2/124واثبات الهداه:  3ح  585وغيبه نعماني:  5/335والزام الناصب:  54ح 

 خطاب به عقالء و دانشمندان

خردمندان، دانشمندان، بينايان كشور ايران، آيا تصور مي شود كه هنوز مركب نوشته اين فرمايشات خشك نشد، بگويد 

نه شصت ظاهر مي شود، پس اگر ميرزا حسينعلي عمدا تصحيف) تغيير دادن كلمه با تغيير دادن يا كم و زياد :در س

كردن نقطه هاي آن، در اصطالح علم بديع آن است كه نويسنده يا شاعر كلماتي استعمال كند كه با تغيير دادن نقطه 

(وتحريف كرده است، وسيله رسوائي ومشت « مجرم»و« محرم » معني آنها تغيير كند، يا مدح بدل به قدح شود مثل

 بازي خود را فراهم كرده است.

 «قصه العَجَبُ ثُمً العَجَبُ بَينَ الجُمادي والرًجَب»

را پرسيدندگفت مالقات زنده ها در زمان رجعت با « العجب ثم العجب بين الجمادي و الرجب»)از ابان بن تغلب معني 

 مردگان است( 

ن مصرع در دهان اطفال عرب جاري شد، ومن هم به طور مزاح نوشتم، اما در حقيقت نقل حال ماست واقعا هر چند اي

العَجَب ثُمً »در اين مصرع؛ اخبار كثيره از اميرالمؤمنين در خصوص مطلب ظهور و رجعت وارد است؛ باز مي گوئيم

حب در شهري كه كنار دجله بنا مي شود در چند سطر متصل به همين فقره از حديث مفضل امام مي فرمايد: صا«العَجَب

غائب مي شود و فرموده اند: در سنه  335و پادشاه ستمكار و متكبر و ظالمي به نام جعفر با لقب متوكل دارد در سال 

 دويست و پنجاه و هفت متولد مي شودو پدرش درسنه دويست و شصت وفا مي كند.

بر صحت روايت كرده است، بايد ملتفت شود عبارتِ حديث اين  پس چون ميرزا حسينعلي اين فقرات را ديده و تصديق

 بود كه ذكر شد؛ باري روشن شد كه بهاء غير از چپو مقصودي نداشته است.

 حرف ساده لوح

ساده لوحي به يك لهجه احمقانه، گفت: به يك مبلغ بهائي اعتراض كردم كه باعث جعل و تحريف واين همه اسقاط و 

جواب داد: چون نظر ما به جميع اهالي ملل دنيا است و ادله برحقيقت مذهب ما غير از تصحيف در اخبار چيست؟ 

 اينهاست.

 دليل داريم.حال خواسته است صاحب ايقان بگويد: در احاديث خودتان هم 

 است.(  «بزبگير»شارح رساله دزد بگير كه مؤلف «) آفرين!هر كس دليل پنهان داشته باشد، مي تواند آشكارا دزدي كند.»

 ءبهادزدی چهارم 

ومراد از حق جديد، دين « السالمُ عَلي الحَقً الجَديد»غارت آشكار: در ايقان نوشته است: درزيارت صاحب االمر است 

دين ما است. بگيريد دزدي اين را، اين زيارت منحصر به همين جمله نيست؛ فقرات ديگر جديداسالم است؛ دين جديد، 

الساًلمُ عَلي صاحِبِ الصَمصام »هم داردكه پيش چشم ما است. يعني در كتاب هاي اخبار است. عبارات آنهااين است 

نده كاسه هاي سر.... وسالم بر يعني سالم بر صاحب شمشر صمصام،شكاف«وقِالقِ الهامِ... السًالم علي سيف الشاهر

شمشير آشكار، چون ميرزا علي محمد] باب[ كاسه سركسي رانشكافته وشمشير نداشته، از پيش چشم ما اين فقرات 

 را ميرزا حسينعلي دزديده است.ومعني اين رقم دزدي، غارت است.
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[صاحب االمر، شرع جديدي ظاهر مي بازهم دزدي، ميرزا حسينعلي رئيس حزب سياسي بهائي، ]او براي اينكه ثابت كند

)يعني: كجاست آن برگزيده خدائي كه احكام « اَينَ المُدًخِرُ لتَجديدِ الفَرائض والسنَنِ»نمايد ودر ايقان استدالل به فقره

 مندرس را تجديد كند( دعاي ندبه مي كند.

 از فقرات آن اين است: دعاي ندبه را حضرت تعليم فرموده به شيعيان كه در زمان غيبت بخوانند. وبعضي

 ليتَ شِعري اَينَ إستَقَرًت بِكَ النًوي بَل اي ارض تُقلك اَو ثَري أو رضَوي اَو غَيرها اَم ذي طُوبي عزيز عَليً اَن اَرَي الخَلقَ»

اي كاش! مي دانستم چه مكان دوري جاي تو باشد، بلكه مي دانستم چه سرزميني و محلي مكان داري آيا جاي «وال تُري

 در كوه رضوي كه نزديك مدينه] است مي باشد[ يا كوه ذي طوي] كه يك فرسخي مكه است[  تو

ايها المنصفون!]=اي اهل انصاف[ آيا اين فقرات تأسف از غيبت غائب منتظري است كه بعد از وجود و بلوغ به مقام واليت 

تلهف] تأسف وافسوس خوردن براي[  و امامت و وصول به منصب خالفت ،چندي غيبت از انظار مردم كرده باشد؟! يا

كسي است كه قدم به دائره وجود ننهاده واز مادر نزائيده باشد. ويا آنكه ]مانند علي محمد باب[ بعد از وجود وقدم به 

عرصه وجود گذاشتن، به چوبه دار باال رفته و تير بارن شده باشد؟! بايست اگر اشاره به ميرزا علي محمد باشد، در عوض 

ك الوري]تو را رها كردندوياري تو را ترك كردند[ يَقتُلكَ الوَري]مردم تو را كشتند و به قتل رساندند[ يَصلُبُكَ يَخذُلُ

 به دار آويختند[گفته باشد. -العِدي]دشمنان و بيگانگان تو را به صليب كشاندند

 الئحي!)الئح=روشن، آشكار( بي مروت! دروغ تا چه حد! افترا به چه اندازه! مغلطه به چه واضحي! سفسطه به چه 

اين »چاالك ،واز قباحت و وقاحت بي باكيد، اين فقره) خوب بود شما كه در دزدي وتصحيف وتحريف، آنقدر چابك و 

كه از نظر گذشت(  دعا را كه استنباط و استدالل به آن را برخالف مقصود و منظور « المدخر لتجديد الفرائض و السنن

 اين طريق تصرف و تحريف مي كرديد:دعاي ندبه نموده ايد به 

كجاست آن ذخيره ، براي ازاله واز بين »يعني: «) أينَ المُدًخرُ لِنَسخ الفرائضِ والسنَن والمُتَخيرُ إلحداثِ المِلًه والشًريعهِ»

تواني تا بهتر ب«( بردن فرائض و سنن صالحه و آن كسي كه براي ايجاد علت جديد وشريعت نو، اختيار گرديده  كجاست.

دالل بجوئي. ولي بايد بداني كه اين دعاوي بدون تحريف، محل شاهدي براي شما درآن عوام را  فريب دهي  .سپس است

 -ادقاز امام ص» در لغت به معني تازه كردن، بعد از اندراس و كهنگي است. نمي بيني در حديث« تجديد»نيست؛ زيرا كه 

 است: –عليه اسالم 

ا هر كس جنازه فوق جنازه بگذارد[ أو مَثًل مثاال فَقَد خَرَجَ كند، ي–تعمير  -مَن جَدًد قبرا] هر كس قبري را تجديد بنا»

كه شامل صورت و مجسمه  –مُحرمه ، بخش تصوير ذوات االرواح(  ]يا تصويري   5عَنِ االسالمِ ) مكاسب شيخ اعظم درج 

يُكرَهُ تجديدُ »بكشد يا بسازد از اسالم خارج شده است[ ونيز در كتب بعض فقهاء مذكور است  -موجود روح دار باشد

يعني كهنگي( ]تجديد بناي قبر وبازسازي آن، گل مالي كردن آن جهت تعمير بعد از « ) القبرِ وتظيينُهُ بعدَ اإلندِراسِ

كهنگي، كراهت دارد.[) البته فرموده اند: قبر عالمِ عامل از اين حُكم استثناء شده است( پس معلوم شد كه تجديد موقوف 

]همانگونه كه پوشيده و « كما ال يَخفي» فرع بروجود اصل ماده است واين شاهد است براي براندراس است واندراس 

 مخفي نمي باشد[

 تشجیع )جرأت( سركردۀ دزدان

از اين قبيل دزدي و تحريف هم، چندان در بيم وخوف نباشيد؛ چون كه اين مَرده) مريدان( سفله]= پست فطرتِ ناكسِ 

كه شما داريد، بعضي ازغايت نافهمي وبرخي از كثرت عناد ولجاج ، به طوري  -هائيكاركنان حزب سياسي ب –فرومايه[ 

شيفته مقام بي حقيقت شما هستند كه اگر هزار درجه باالتر از اين دزدي وچپاول ببينند، اغماض كرد،] اين[ مزخرفات 

 را به قيمت لئاتلي عاليات) مرواريدهاي عالي( وآيات بينات مي خرند.
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 حكایت

امراء حجاج ] بن يوسف ثقفي[ وقتي به ديدن او شتافت، لدي الدخول ]هنگام ورود[ تقاضاي دست بوسي كرد،  يكي از

حجاج گفت: دستم را به روغن قسط) روغن گياهي است كه در فارسي به آن كوشنه مي گويند.( چرب كرده ام؛ امير 

فتخار خواهم بوسيد. ]چنان كه مشهور است سيد گفت: باكي نيست، اگر به غائط و نجاست ماليده باشي، من با كمال ا

 علي كفري مدعي ارتباط با امام زمان و قطبيت فرقه ذهبيه اگر چشم مريدي آسيب مي ديد درآن ادرار مي كرد.[ 

 دزدی پنجم بها

لونَ وَيُقتُ» استدالل برحقيقت ميرزا علي محمد كرده اند به حديث لوح حضرت فاطمه] سالم اهلل عليها[ كه مي فرمايد:

يعني اصحاب قائم كشته مي شوند و سوزانيده مي شوند؛ مصنف گويد:  ) شارح رساله دزد بگير عالمه ابي « ويُحرَقُونَ

ر وذيلي هم دارد؟ اگر دارد چرا ذكر نمي كندتامشت دزد باز شود؟ وردي( حديث لوح، همين يك دو كلمه است، يا صد

اين حديث را بسياري از اصول كافي نقل كرده اند. شيخ احمد احسائي) درباره پي بردن به ماهيت نامبرده كه مؤسس 

ان نه گرعلي محمد شيرازي راآورد. به كتاب فت« بابيت» كه زمينه ساز ادعاي« ركن رابع» فرقه شيخيه است وبدعت

آورده « در ذريه رسول اهلل» سياست سياه، تأليف آقا سيد ملك محمد مرعشي رجوع نمائيد.( در شرح الزياره در ذيلِ

است، چون مفصل است و رساله ما گنجايش آن را ندارد، به ذكر محل شاهد اكتفا مي كنم تا دزدي آشكارشود، در اين 

هاي مبارك هر يك از دوازده امام را به ترتيب دوره امامت ذكر فرموده  حديث لوح پس از بردن نام مبارك پيغمبر، نام

اُخرِجُ مِنهُ الداعي إلي سَبيلي و الخازِنَ لِعِلمي الحَسن وأكملُ ذلك » وچون به نام حضرت عسكري مي رسد، مي فرمايد:

اين  تا مي رسد به« فَتَذلُ اوليائي في زَمانِهِرَحمه لِلعالمين عَلَيهِ كمالُ موسي و بهاءُ عيسي و صَبرُ ايوب « م ح م د« بإبنِه

يعني خارج مي كنيم ما از حضرت امام علي نقي) ع( كسي را كه داللت كننده است به سوي « فَيَقتَلون ويَحرَقُونَ» فقره

ه طريق ما و خازن علم ما است كه آن امام يازدهم مسمي به حسن است) ع( وكامل مي كنيم ما اين نعمت هاي وجودائم

برعالميان ؛براوست كمال موسي و بها عيسي  را به پسر بالفصل آن حضرت كه مسمي به محمد است از جهت رحمت

 «خدا به فرياد ما برسد از دست اين موش صفتان دزد!» وصبر ايوب، سپس دوستان وشيعيان او در زمان او ذليل ميشوند.

ن عسكري مسمي به محمد، وبراوست كمال موسي. هيچ آنجا كه مي فرمايد اكمال مي كنم دين را به پسر حضرت حس

كه خود اين حديث براي ما دليلي قوي است كه از زمان غيبت « وتُقتُلُونَ وَيُحرَقُونَ» ذكر نمي كند. مي چسبد به خصوص

آن حضرت تاكنون چقدر از شيعيان را به جرم تشيع كشتند. مثل قتل و غارت سلطان افاغنه امير عبدالرحمن خان، 

هزار نفر شيعيان بربري را كشت. باقي ماندند ودر بالد متفرقند،يا مثل جرائم تركمن  45ي وهشت سال قبل از اين كه س

ها كه هنوز دست نكشيده اند وغيرذلك از قبيل قتل عام كربال) كه از جمله،حمله پاشاي عثماني به كربال معلي در پي 

به حرمين شريفين هجوم بردند حتي در داخل ضريح امام حسين  طرح شيخ احمد احسائي است، در اين حمله وحشيانه

هم پناهندگان را به شهادت رساند وعجيب است كه خانه كاظم رشتي بست بودوديگر  -سالم اهلل عليهما -وابوالفضل

است( در زمن فتحعلي شاه به دست اتراك « وهابيت» حمله بي رحمانه محمدبن عبدالوهاب مؤسس فرقه استعماري

 مبول، كه برارباب سير و تواريخ اين قبيل مصيبت هاي شيعيان مخفي و پوشيده نيست.اسال

اينجا مناسب است كه اصل حديث را خدمت برادران ايماني عرض كنم تا مطلع باشند اين رئيس حزب بهائي شيادي و 

 دزدي را به چه پايه و مايه رسانيده است.) شارح دزدبگير( 

 مقدمه قصه لوح

به جابربن عبداهلل انصاري)  -عليه السالم -در كافي است كه حضرت صادق )ع( فرمود: پدرم حضرت امام محمد باقر

سال پيش از هجرت به دنيا آمده، صحابي معروف و مُعمًر رسول خدا از بيعت  53ابوعبداهلل جابربن عبداهلل انصاري 
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غزوه است حضور داشته. در اواخر عمر حلقه درسي  55كه جمعا  كنندگان ليله العقبه است. او در غزوه بدر وديگر غزوات

حديث از او روايت  5145در مسجد نبوي داشت وبه مردم فقه مي آموخت.بخاري و مسلم وديگران از اهل سنت و شيعه 

ر ال دداشت كه نسخه خطي آن موجود است. او نخستين زائر بعد از واقعه دلخراش كرب« مُسندي» كرده اند واو خود نيز

ي كه كودك –عليه السالم  -روز اربعين است كه با بازگشت اسراء مصادف مي شود. جابر سالم رسول خدا رابه امام باقر

(  فرمود: من با تو صحبتي دارم، هر زمان 5/578+ريحانه االدب:  3/554ساله بوده است مي رساند.) اعالم زركلي:  1

 ا مالقات نمايم. جابر عرض كردم: هر وقت كه بخواهد.وسعت وقت براي تو باشد معين نما، تا تو ر

اي جابر! خبر ده مرا ازآن لوحي كه در دست مادرم فاطمه دختر رسول » پدرم روزي با جابر خلوت نمودند، به او فرمود: 

ت كه خدا)ص( ديدي ونيزآن چه را كه مادرم در شرح آن لوح فرموده بيان كن. جابر عرض كرد: خداوند آگاه و گواه اس

من وارد شدم در خانه فاطمه دختر رسول خدا به منظور تهنيت بروالدت موفور السعاده حضرت خامس آل عبا حسين 

گمامن كردم زمرد مي باشد وديدم درآن لوح نوشته سفيدي  بن علي )ع( ديدم در دست آن صديقه لوح سبزي است كه

باد، اي دختر رسول خدا!!اين لوح چيست؟ پس فرمود:  است به رنگ آفتاب؛ پس عرض كردم: پدر و مادرم به فداي تو

اين لوحي است كه خداوند تعالي به سوي رسول خودش هديه فرستاده است؛ در اين لوح نام پدرم و اسم شوهرم ونام 

 مرا دو فرزندم ونام هاي اوصياء او از اوالد من است. بدان كه اين لوح را پدرم به من عنايت فرموده تا اينكه بشارت دهد

به آن. جابر گويد آن لوح را ازحضرت صديقه گرفتم و خواندم و نسخه اي ازآن برداشتم. حضرت باقر فرمود: اي جابر 

!آن لوح را به من نشان ده. حضرت باقر به منزل جابر تشريف بردند، سپس حضرت فرمود! اي جابر ! تو نسخه خود را بر 

حضرت صادق فرمايند: پدرم « مطابق نسخه مي خوانم وخوب مطلعم دست بگير من مي خوانم، تو مالحظه نما كه من

 شروع فرمود به خواندن، پس مخالف واقع نشدحتي حرفي به حرفي.

اينك اصل حديث لوح رابادقت بخوانيد و دزدي حسينعلي بهاء  وابوالفضل گلپايگاني را بگيريد. ودستگاه حزب سياسي 

 بهائي را به قوه وحدت از ايران برچيند.

 سالم اهلل علیها -دیث فاطمه زهراح

ت اين كتاب ونوشته اي اس« هذ كِتابُ مِنَ اهلل العَزيز الحَكيم»به نام خداوند بخشنده مهربان.  –بسم اهلل الرحمن الرحيم 

آن محمدي كه از جانب او « محمد» به سوي « لِمُحَمًد نَبيّه ونُورِه و سَفيره  و حِجابِهِ ودَليله » از جانب خداوند تواناي دانا.

اين نوشته را روح االمين « نَزَلَ به رُوحُ األمين مِن عندَ ربً العالَمين.» هادي و سفير و دليل يعني راهنماي مردمان است

اي محمد! « عظًم يا مُحمدُ أسمائي و أشكُرآالئي و ال تَجحَد نَعمائي»آورده. « محمد» از جانب خداوند براي  –جبرئيل  –

 إني أنا اهللُ»ار نعمت هاي ظاهري من رامنما. نام هاي مرا به بزرگي ياد كن ودر برابر نعمت هاي من سپاس گزار باش. و انك

تم منم درهم شكننده س« قاصِمُ الجَبارينَ وَمديلُ المَظلومينَ و ديانُ الدين» كه منم خداي يكتا بي همتابه درستي « إال أنا

خافَ غَيرَ عَدلي عَذًبتُهُ  ال إلهَ إال انا فَمَن رَجا غَيرَ فَضلي أو» كنندگان  وياري كننده مظلومان و پاداش دهنده روز جزا. 

به درستي كه منم خدا و معبودي كه غير از من احدي استحقاق پرستش ندارد. پس « عَذابا ال اُعَذبُهُ احدا مِنَ العالَمين

هر كس كه اميدوار و نظر او به غير از من باشد، يا اينكه از عدل من ترسناك نباشد، او را عذابي كنم كه احدي از عالميان 

 به آن عذاب معذب نكرده باشم. را 

قَضتُ إني لَم اَبعث نبيا فَاكمُلتُ ايامُه وما أن» تنها مرا ستايش و پرستش نما و برمن توكل كن.« فَإيايَ فَاعبُدوا عَليً فَتَوَكل »

ي وتش داراي وصبه درستي كه من مبعوث نكردم پيغمبري را مگر اينكه بعد از انقضاء نب« نُبُوًتَهُ إال جَعَلتُ لَهُ وصيا 

به  «وإني فَضَلتُكَ عَلي كُلً األنبياء و فَضًلتُ وصيًكَ عَلَي األوصياء» وجانشين بوده. يعني براي او جانشين معين كردم.

 وَ اَكرمتُكَ»درستي كه من برتري دادم تو را برتمام پيمبران. ونيز برتري دادم وصي و جانشين تو را برتمام اوصياء. 
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وگرامي داشته ام تو را به دو بچه ودو شيرزاده و دو دختر زاده تو كه حسن وحسين « يكَ حَسَن و حُسَينبِسِبطَيكَ و شِبلَ

وقرار دادم ]حضرت امام[ حسن را خزينه علم « ضاء مُدًهَ أبيه فَجَعَلتُ حَسَنا مَعدَنَ عَمَلي بَعدَ انقُ» بوده باشند.

 ابيطالب]سالم اهلل عليهما[  خودم بعد از ختم مدت امامت پدر بزرگوار او علي بن

لتُ وجَعلتُ حُسينا خازَنَ وَحيي واكرَمتُهُ بِالشهادهِ و خَتَمتُ لَهُ بالسعادهِ فَهُوَ أفضل مَنِ استَشهدَ وأرفع الشُهداء درجه .جَعَ»

امامت حضرت خامس اصحاب كساء به  خداوند تصريح به« كَلِمَتي التامَهَ عِندَهُ و حُجًتي البالِغَهَ مَعَهُ بِعِترَتِهِ أثيبُ وأعاقِبُ 

اين قسم مي نمايد: كه قرار دادم حسين ]عليه السالم[ را خزينه دار وحي خود، وگرامي داشتم حسين را به واسطه 

وسعادت را به نام او ختم كردم. پس او از تمام شهداء درجه ومقامش برتر  -اشاره به شهادت اوست در كربال -شهادت

كه كلمه تامه من با اوست. حسين است كه حجت بالغه من با اوست. به واسطه عترت اوست كه خواهدبود. حسين است 

هركس واليت اين خانواده  -يعني حضرت حسين بن علي) ع( وعترت او ميزان ثواب و عقابند –ثواب وعقاب مي دهم. 

كس مخالفت از ايشان كرد، خداوند ننمود، خداوند به او ثواب خواهد داد. وهر  را قبول كرد واز اطاعت ايشان سرپيچي

اَوًلُهُم سيّدُ العابِدينَ وَ زَيًنُ أوليائ الماضينَ وانبه شَبيه جدًه المَحمودِ محمد الباقر »عقابش كند وبه جهنمش فرستد. 

 عترت حسين كيانند كه منصب امامت دارند؟ خداوند مي شمارد: اول آنها آقاي عبادت« لِعلِمي و المَعدَنِ لِحِكمَتي

صلي  -سپس فرزند دلبند آن جناب كه شبيه به جدش محمد–علي بن الحسين  -كنندگان وزينت دوستان گذشتگان

سَيَهلَكُ المُرتابُونَ في جَعفَر اَلرادُ عليه كَالردِ عَلي حقِ » مي باشد. -محمد، لقبش باقر -بود؛ نام مباركش –اهلل عليه وآله 

معين مي فرمايد امامت امام ششم حضرت جعفربن « وألسرًنًهُ في أشياعِه وأنصارِه وأوليائه الكُرُ مِن مَثوي جَعفَر القَولِ مِنًي

محمد را؛سپس چنين فرمايد: زود است كساني كه به امامت] حضرت[ صادق شك آوردند به هالكت افتند. هركس برآن 

بگويم راست است. هرآينه گرمي مي حضرت ايرادوارد سازد، مانند اين است به من كه خداي جهانم ايراد گرفته، آنچه 

اُتِيحَت »را.مسرور مي سازم او را به واسطه دوستان و يارانش. -جعفربن محمد عليه السالم–دارم جايگاه حضرت صادق 

)  «گنج گوهر») ايتحت هو بصيغه المجهول من االتاحه بمعني التقدير واال نزاالي قدرت له و انزاث وحندس اي مظلمه. 

بِمُوسي فِتنه حَندَس ألنً خَيطَ فَرضي ال يَنقَطَعُ وَ حُجًتي ال يَخفي وإنً أوليائي يَسقَونَ الكاسَ إال وفي ومَن  مؤلف( بَعدَهُ

نص برخالفت وامامت حضرت موسي بن »] جَحَدَ واحدا منهُم فَقَد جَحَدَ نَعمَتي ومِن غَيرِآياته مِن كتابي فَقَد إفتري عَلي

ر گرديده كه بعد از] حضرت[ صادق، پسر او موسي وصي پيغمبر باشد. با اينكه زمان] جعفر فرمايد:[ مقدر شده وام

حضرت[ موسي بن جعفر تاريك و ظلماني است، زيرا ك حجت من از روي زمين قطع نخواهد شدورشته فرض ]=واجب[ 

 من منقطع نخواهد گرديد. 

كس كه انكار يك نفر از ايشان رابنمايد، انكار نعمت به درستي كه اولياء من به جام لبريز بالء من سيراب مي شوند.هر 

 مرا كرده. و كسي كه كتاب]=لوح[ مرا تحريف كند و تغيير دهد، بر من افترا بسته است.

هَ مُوسي. عَبدي حَبيبي وخِيَرَتي في خَلقي وَلِي وناصِري ومَم اضع عَلَيه  وَيل لِلمُفتِرين الجاهدينَ عِندَ إنقضاء مُدً

 بُوًهِ وإمتَحنتُهُ باألضطِالعِ بِها يَقتُلُه عِفريت ) انسان خبيث( مُستَكبَر يُدفَنُ فِي المَدينه اللًتي بَناها العَبدَ الصالحُاعباءَ النُ

 إلي جَنبِ شرِ خَلق.

 تصریح برامامت امام هشتم حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا)ع(

مت حضرت امام هشتم را بنمايد بعد از انقضاي مدت امامت پدر واي بر افترا بندگان برمن! و واي بركسي كه انكار اما

سپس مدح فرمايد: اين امام هشتم، بنده من و دوست و برگزيده من و ياور من است. اين امام هشتم، كسي بزرگوارش ، 

ن امام ياست كه زحمات و مشقات پيغمبر را به كتف او مي گذارم؛ يعني در ترويج دين سيد المرسلين كوتاهي نكند. ا

 هشتم، كسي است كه او را امتحان مي نمايم. 
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اين امام غريب را، عنقريب متكبر سركشي] چون[ مأمون شهيد مي كند؛ .ودفن مي گردد دربنائي كه آن رابنده صالح 

 من) ذوالقرنين( در جنب و مجاورت شريرترين خلق من يعني هارون الرشيد ساخته است.

عِلمِه فَهُوَ مَعدَنُ عِلمي ومَوضِعُ سِري وحُجًتي عَلي خَلقي بِمُحمًد إبنُهُ وخَليفتُهُ مِن بعدِهِ و وارثُ حَق القَولِ منِي ألسُرًنًهُ »

 «ال يؤمِنُ به عَبده إال شَفَعَتهُ في سَبعينَ مِن أهلِ بَيتهِ كُلهم قَدِ استوجَبَ النارُ.

ت فرزند دلبند او امام محمد تقي ) ع( مي فرمايد خداوند بعد از نص برامامت حضرت علي بن موسي الرضا تصريح برامام

راست است آنچه را كه مي گويم. هر آينه شاد ومسرور مي سازم آن حضرت را به فرزندش كه نام او محمد است وفرزند 

اوست وجانشين وامام است بعد از او، و وارث علم من و موضع سرُّ من است. وحجت من است برخلق من. هر كس كه 

 وأختَمُ بِالسَعادهِ إلبنه»او آورد، شفاهت هفتادنفر از اهل بيت او را با اينكه مستوجب آتش باشند مي پذيرم. ايمان به 

بعد از تصريح امامت محمد بن علي، تصريح امامت حضرت « عليً وَلي وناصِري والشاهدِ في خَلقي وأميني عَلي وحَيي

اي آن محمد به سعادت، به سبب پسرش علي كه ولي و يار من علي بن محمد مي فرمايد؛ به اينكه ختم مي كنم از بر

 وشاهد در خلق من وامين وحي من است. 

يعني خارج مي سازم از حضرت امام علي نقي فرزند او را كه « اُخرجُ منهُ الداعي إلي سَبيلي والمعدَنَ لِعِلمي الحَسَن»

واكمَلُ » سن است كه مراد امام حسن عسكري است.داعي من است به سوي راه من ومعدن علم من است ونام مباركش ح

و به اتمام مي رسانم امامت را به فرزند « رَحمَهَ لِلعالَمين عَليه كَمال مُوسي وبهاء عيسي وصبرُ ايوب« م ح م د» ذلكَ بإبنِه 

بر ايوب حضرت امام حسن كه نام مباركش محمد است. و رحمت است از براي اهل عالم. وكمال موسي وبها عيسي و ص

 دارد.

نام حضرت حجه را كه به عالمت )م ح م د( نوشته اند، به واسطه اين است كه در زمان غيبت ،نهي از بردن نام  -تبصره

 آن جناب داريم. 

مَرعُوبينَ  خائفينفَتذلُ أوليائي في زَمانِه وتَتَهادي رُؤسُهُم كما تَتَهادي رُؤسُ التًرگِ والدًيلَمِ فَيقتُلونَ ويُحرَقُونَ ويَكُونونَ »

هِم بِهِم أرفعُ كلً فِتنه عمياء حَندَس وبِ-و جلينَ تَصبُغُ األرضُ بِدمائِهِم ويَقشُو الوَيل والرنَهُ في نِسائِهِم اولئكَ أوليائي حقا

در زمان حضرت « أكشُفُ الزِلزلَ وأرفَعُ األبصار واإلغالل. أولئك عَلَيهم صلواتُ مِن ربهم ورَحمَه وأولئكَ هُمُ المُهتَدونَ

حجه بن الحسن، دوستان من ذليل باشند. و سرهاي ايشان به هديه فرستاده شود؛ مانند سرهاي ترك وديلم. ايشان 

كشته خواهند شد وسوزانيده خواهندگرديد . وزمين به خون ايشان كشته خواهند شد و سوزانيده خواهند گرديد. 

اي ايشان بلند گردد. ايشانند دوستان من مي باشند كه به واسطه وزمين به خون ايشان رنگين شود. وصداي ناله زن ه

 تاريكي ها را برمي دارم وشدائد را برمي اندازم . برايشان باد صلوات خدا و رحمت خدا! ايشانند هدايت شدگان.

باند. زاز بچسدزد را بگيريد، زيرا نام پسر امام حسن را نياورد. خواسته مطلب را با يك من سريش به پسر سيد رضاي ب 

 ولي مشت او به حمداهلل باز و دزي او برتمام عالم معلوم گرديد.

 دزدی ششم بها

سُئِلَ ابو عبداهلل عَن سيرَه المَهدي كيفَ سيرَتُهُ .قالَ يَصنَعُ ما صَنَعَ رَسُولُ اهللِ و يَهدَمُ ما كانَ قَبلَهُ  كَما » در ايقان نوشته

 امام صادق )ع( مورد سوال وايع شد در مورد  -يعني« هَدَمَ رَسُولُ اهللِ امرَ الجاهِليًهِ

 »ذا فرمودند: سيرت و طريق مهدي اين است كه مثل قائم آل محمد. لذا فرمودند:چگونگي سيره و روش قائم آل محمد. ل

سيرت و طريق مهدي اين است كه مثل پيغمبر ، اساس دين سابق را درهم شكست و كار جاهليت را خراب كرد، آن هم 

ايت عبداهلل بن عطا، ،سطر بيست و چهارم ،رو 555همان عمل را مي كند. مصنف گويد: روي دزد را سياه مي كند صفحه 

كه همين روايت را از حضرت صادق  روايت مي كند و سه سطر به آخر صفحه مانده، به همين عبرت از حضرت باقر و 
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يعني دين اسالم را پس از كهنگي واندراس از سر مي گيرد و « وَيستَأنِفُ اإلسالمَ جديدا» آخر هر دوروايت مي فرمايد

ين كلمه را دزديده است كه بگويد در احاديث خودتان هم نوشته است) لَهُ كتابُ جَديد تازه مي كند. اين كهنه دزد، ا

ابوبصير، بعد از  533لَيسَ شأنُهُ اال القَتل( يعني كتاب تازه آورد. وشأن او نيست، مگر كشتن. ودر حديث طويل در صفحه 

يعني توبه احدي را قبول « ال يَستَنيَبُ أحَدا» استنوشته  553در صفحه «لَيسَ شأنُهُ إال القَتل» ذكر فقراتي مي فرمايد:

 نمي كند. كه كار او نيست مگر كشتار. و توبه كسي پذيرفته نمي شود.

 دفع توهم

از احاديث مستفيضه معلوم مي شود كه قانون جديدآن حضرت ، چند حكم است: يكي قبول نكردن توبه. دوم قبول 

خود. نه از روي شهادت شاهد. ودر كتب اصول فقيه نوشته ايم كه آوردن  نكردن جزيه از كفار. سوم حكم از روي علم

اين چند حكم، چون وديعه خود خاتم النبيين است، نسخ نمي باشد. چون نسخ در شرعيات ،مثل بداء در تكوينيات. 

الن كنند كه ف آشكار كردن ،چيزي است كه مصلحت نظام اكمل احسن، مدتي در پنهاني او بوده، نه اينكه آشكارا اعالن

وقت، فالن حكم را امام دوازدهم مي رساند.واين سه حكم اعالن شده. هر چند در حكم دوم، بعض اخبار برخالف وارد 

است و شيخ طبرسي ايراد نسخ را مي كند؛ولي از عهده جواب برنمي آيد. فقط عذر مي آورد كه چون دو سه حكم نسخ 

تيم؛ چون مقصود دزد بگيري است . لهذا مجال اثبات اين مدعا بيش از شده ، عيب ندارد. ولي حق همان است كه گف

 اين نيست.

خدايا آگاهي كه غرض در اظهار فضل نيست؛واال كتاب جديد ايضا از اخبار ديگر ظاهر است كه آن همان قرآني است كه 

ندي جمعي رياست طلب، حضرت اميرالمؤمنين جمع فرمود. وچون خالفت بعد از رسول اكرم به واسطه بلوي و دسته ب

از اهلش منسلخ و به نااهل منتقل گرديد، لهذا از باب غرض وعنادي كه به آن حضرت داشتند، قرآني كه در خانه 

علي بن ابيطالب[ جمع و تأليف شده بود مقبول نيفتاد. وآن قرآن تام جامع «]كالم اهلل ناطق»پيغمبر)ص( به دست آن 

ترويجش موكول به زمان رجعت گرديد. وآن قرآن همين قرآن است. لكن مع الزوائدي كامل، وديعه و امانت الهيه شد و 

 كه به دست سائر كتبه قرآن نيفتاده ، يا آنكه افتاده فراموششان شده بود.

 دزد را بگیرید

 )تنبیه(

يم. عرض كنچون حزب سياسي بهائي را به روايت ابولبيد مخزومي استدالل كرده اند، مجبوريم آنچه مقتضاي حق است 

عاشي يكي از كساني است كه كتاب غيبت  -ابالبيد نامي اصال درروايت نيست؛ پس روايت مجهول است . ثانيا –اوال 

نوشته واسم او محمد بن مسعود سمرقندي است؛ هر چند جليل القدر است، زيرا كه سيصد هزار اشرفي موروث از پدر 

 رد: يكي عمومي وديگري در خصوص اين روايت.را خرج علم كرده است ودويست كتاب تصنيف نموده، اما دو عيبت دا

 -اما اول اينكه از ضعفا روايت مي كند. دوم اينكه خودش در زمان امام نبوده، بلكه استادش طيالسي از اصحاب عسكري

بوده، چندين واسطه دارد ؛ وسائل  –عليه السالم  -بوده و روايتش از ابولبيد كه معاصر امام محمد باقر –عليه السالم 

 واين كالم دروغ است؛ زيرا« يَملك مِن وُلد عباس إنني عَشَر » اينكه در اين روايت نوشته يا ابالبيد  –اقط شده . سوم س

 يَقتُلُ بَعدَ الثامِنِ» آنكه نوشته -سي وهفت تن از اوالد عباس] بن عبدالمطلب[ خالفت كرده اند] نه دوازده نفر[ چهارم

به اجل خود « منتصر» به اجل خود مُرد؛ يازدهمين آنها« الواثق» ؛ چون نهمين فردآنهااين هم دروغ است«أربَعَه مِنهُم 

روايت ذكر شده كه هر گاه مكررات حروف مقطعه) منظور حروفي است كه دراول بعضي اينكه در اين  –مُرده است. پنجم 

مي شود كه مطابق با تولد پيغمبر  552 از سوره هاي قرآن مانند بقره، يس، حم) دخان( آمده( را بيندازيم، عدد حروف آن

است؛ اسقاط مكررات دو طريق دارد: يك طريق اينكه از اول قرآن تاآخر، آنچه الف در حروف مقطعه مذكور است يك 
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را حساب كنيم، باقي را بيندازيم و آنچه) الم( مذكور است يكي را حساب كنيم و باقي را بيندازيم و هم چنين ساير 

مي باشد. يعني « صُراطُ عَليُ حَق نُمسكُهُ» گاه مقصود اين است ، حاصل آنها صدوسه نمي شود؛ بلكه حروف مقطعه. هر

راه علي حق است، ازآن راه مي رويم. طريق دوم اينكه معامله را درهيئت مجموعه بكنيم به اينطور كه آنچه) الم( هست، 

نمي شود. وهر گاه مقصود  552ز انداختن مكررات ،يكي را حساب كنيم. و اين صورت هم مجموعه حروف مقطعه بعد ا

« را» اين باشد كه مجموع عددحروف را به حساب ابجد بگيريم، به اسقاط مكررات، آن هم غلط است؛ چون همان حرف 

دويست مي باشد. عالوه نوشته است در اين حديث كه حرفي از حروف مقطعه، عالمت قيام يك نفر بني هاشم است؛ 

مرد به قيام بني هاشم، اگر قيام به امر سلطنت است، سالطين صفويه از كدام حرف از حروف مقطعه مي گوئيم كه 

فهميده مي شود؟! و همچنين خلفاي بني الفاطمه و خلفاي اسماعيليه در قلعه الموت گيالن كه حسن صباح ) حسن بن 

عيليه نزار بوده است او در مرو متولدشده، ( سازمان ونابغه نظامي كه نظريه پرداز فرقه اسما157-437صباح بن علي) 

يار وهمكار احمد بن عكاش رهبر اسماعيليان اصفهان مي شود، به مصر مي رود مورد احترام مستنصر فاطمي قرار مي 

گيرد با او بيعت كرده مأمور تبليغ كيش اسماعيلي مي شود. پس از سفرهائي به شام وشمال عراق، خراسان و ماوراء 

ام برقلعه الموت مستولي مي شود ودرآن مستقر مي گردد. اسماعيليان امروز در هند كه به نام آقاخانيان النهر سرانج

( وزير آنها بود، وسالطين سادات 5/555معروف هستند عقايد خود را به او منتسب مي كنند.) فرهنگ اعالم تاريخ اسالم: 

ودر سودان ومراكش و الجزاير وتونس  -مثقال او رايج استدر هند، ودر ملك سند سد خدايار كه فعال سكه اشرفي تمام 

وغيرها؟ وهر گاه مقصود از آن قيام خليفه برحق است، بني العباس برحق نبودند. عالوه معلوم نيست سال  -و زنگبار

هاي اين تاريخ، قمري است يا شمسي؟ ومعلوم نيست مبدأ تاريخ هجري است يا از بعثت است يا يزدجردي است يا 

ا ر« صاد» است كه به استناد اخبار متداول زمان ائمه هدي بوده، « ابجد مغربي» الدي؟ ومعلوم نيست غرض از حسابمي

آن؟ وعالوه تا حال « زبُر»حروف است يا« بينات» را هزار حساب نموده؛ يا حساب ابجد حاليه؟ اينكه مقصود« شين»و  35

غالم احمد بن « ) احمد قادياني» هاي زيادداشته ودارند؛ مثل ده نفر مدعي مهدويت قايم شده اند وهمه آنها رعيت

( در قاديان ايالت پنجاب به دنيا آمد. زبان هاي فارسي و عربي رااستادانه ميدانست. در 5233-5311مرتضي قادياني) 

س از آن سالگي مدعي شد كه وحي الهي براو نازل مي شود، چندي پ 11سالگي كتاب براهين احمديه را نوشت ودر  45

خود را مسيح و مهدي موعود خواند. پيروان اين مسلك استعماري به نام قاديانيه معروفند. بايد توجه داشت عقايد 

( 3/5551+فرهنگ مصاحب:  3/584قادياني وفرقه او از طرف علماي اسالمي مردودشمرده شده است. ) معجم المؤلفين: 

هجري  5334ميالدي مطابق  5747در سال « متمهدي»وف شده به محمد احمد مهدي سوداني معر«) متمهدي سوداني»و

قمري در قبيله ناقله سودان به دنيا آمد. فراگيري دانش را از نزد عمويش آغاز كرد چون در اثناي تحصيل از عمو كه 

در سال م كندبه خارطوم مي رود، درآنجا وارد طريقه صوفيه مي شود. استادش نيز بود كتك مي خورد از مدرسه فرار 

هجري قمري اجازه شيخيت مي گيرد.در پي فشار حكومت مصر براي اخذ ماليات به حمايت از مردم پرداخت. در  5377

همين زمان بو كه مسأله فساد عالم و انحراف مردم را مطرح نمود، اقدام ظالمانه حكومت مصر را نتيجه منحرف شدن 

د مردي را خواهد فرستاد تا اوضاع عالم را اصالح كند اشاره كرده مردم از طريق حق دانسته وبه اينكه عنقريبا خداون

هجري قمري زمزمه هاي پراكنده خود را كه من همان مهدي  5357بعد از چندي گفت او مهدي منتظر مي باشد . در سال 

شيخ محمد بن »پس از اينكه عبداهلل تعاشي را جانشين خود قرار داد، مُرد( و 5253منتظر هستم آشكار كرد، در سال 

(در مستغانم الجزاير به دنيا آمد. در فارس و مراكش دانش  5383-5353)محمد بن علي بن سنوس) « علي سنوسي

آموخت به دست شيخ عبدالوهاب تازي به تصوف گرويد. به گشت وگذار در صحراي جنوب الجزاير پرداخت. سپس به 

چندي به برقه ليبي رفت. زاويه البيضاء را در ناحيه جبل االخضر مكه رفت در جَبَل ابوقُبيس زاويه اي بنا كرد. پس از 
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ليبي برپا كرد. پيرواني فراهم آورد و چون مايه نگراني دولت عثماني گرديد، به واحۀ جغبوب رفت درآنجا مُرد )فرهنگ 

ل كرده، البد ممكن نق« مفتاح باب االبواب» ( كه تفصيل سلطنت ورعيت هاي آنها را كتاب3/5384اعالم تاريخ اسالم : 

است به يكي از اين طريق هاي مختلفه، ابجد كبير مغربي يا مشرقي يازبرُ يا بينات هر كدام به يك حساب از اين حساب 

« المر»متولد شده اند؛ هر كدام عده اي پيروان دارند وبا 5335وغالم احمد سنه  5338ها درست بشود. مثال متمهدي در 

 نيست.) شرح فرمايشات معظم له به قلم دانشمند محترم آقاي نيازمند بيايد.) بز بگير.(  مطابق است وطلوع باب مطاق

 خطاب دزد بگیر به حزب بهائی

اي بي انصاف مردم! بردين خود رحم كنيد ودر مقابل ضرورت دين وهزارها حديث معتبر، به اين حرف هاي چرند نمي 

 فساد دارد. شود دين درست كرد؛ آن هم به اين خبر كه هزار راه

 دزدی فاحش

ز يعني ا« فِي البِحارِ البُدً لَنا مِن آذَربايجانَ ال يَقُومُ مَعَهُ أمرَ» ابوالفضل در صفحه پنجاه و نهم فرائدش نوشته است:

محتومات است تا شهادت آن مظهر رحمن را درآن مدينه به چشم سروسرُّ مشاهده كنيم. مصنف گويد: گويا مقصودش 

درآذربايجان يك امر عظيمي براي اهل بيت پيغمبر عارض مي شود. عرض مي كنم اين عبارت را ببريد در اين است كه 

به « همع» مدرسه به طالب نشان دهيدواستدعا كنيد تركيب الفاظ و معني عبارت او رابنمايند و معين كنند كه ضمير

ياء ورسل آورده اند وبيست وهفت حروف ديگر كجارجوع كرده؟ گويا آن بيست و هفت حروفي كه دوتاي آن را تمام انب

آن نزد مهدي] موعود عجل اهلل تعالي فرجه الشريف [است، يكي ازآن همين عربي باشد كه ابوالفضل بلغور كرده است! 

إذاصَعَدَ العباسي اعوادَ » ، ابوبصير از حضرت صادق روايت مي كند588باري اصل دو حديث، يكي اين است كه در صفحه 

الباقِرُ البدً لَنا مِن آذربايجانَ ال يَقُومُ لَها شيئي فإذا تَحَرًكَ مُتحركَ » يعني« مَروان،أدرَجَ مُلكُ بني العباس و قالَ مَنبرِ

ويل قالَ و فَاسَعَوا إليه ولَو حَبواواهللِ لكاني أنظُروُا إليهِ بَينَ الركنِ وَ المَقام يُنايعُ الناسَ علي كِتاب جَديد، عَلي العَرب شديد

 (13/354/43بحاراالنوار: « ) لِلعَرَبِ مِن شرً قد إقتَرَب

سيد جعفر دارابي، پدر سيد يحيي كه در راه ميرزا « تحفه الملوك»حديث دوم به همين عبارت به اختالف راوي در كتاب 

معني روايت را « إقتَرَب وَيلُ لِطُغاهِ العَرَبِ مِن امر قد»از حضرت صادق به اين عبارتعلي محمد كشته شد، روايتي ديدم 

دركتاب فارسي سيزدهم بحاراالنوار كه مرحوم شيخ حسن ارومئي، حسب الخواهش محمد خان كه قبل از ميرزا تقي 

خان ملقب به امير نظام، كه امير نظام بود وپيش كار قهرمان ميرزا برادر اعياني محمد شاه كه در زمان محمد شاه والي 

 –عليه السالم  -آمده ابوبصير از حضرت صادق 333اب فعال نزد اين احقر است، درصفحه آذربايجان بوده نوشته و كت

 «وقتي كه عباسي به منبر مروان باال رفت سلطنت عباس مانند طومار پيچيده مي شود.» روايت نموده آن حضرت فرمود:

ناچاريم از ديدن لشكر آذربايجان كه هيچ چيز طاقت مقاومت و مقابله به ايشان ندارد. وقتي »حضرت باقر)ع( فرمود: 

ي خود بيرون نرويد. ناچاريم از شنيدن ندا در بيدا. پس وقتي كه كه اين امر واقع شود، مانند فرش خانه از منزل ها

حركت كننده حركت نمود، يعني صاحب اين امر] حضرت حجه بن الحسن روحي فداه[ قيام كرد، به سوي وي برويد هر 

 چند كه راه رفتن به هر دو دست ها وزانوها مانند طفالن خردسال باشد.

ت را مي بينم كه خاليق در ميان ركن ومقام با احكام تازه، كه برعرب شديد و دشوار به خدا سوگند! هر گاه گويا آن حضر

بعد ازآن فرمود: واي برعرب! از شري كه نزديك شده، ]سپس مؤلف جهت اشاره به تحريف « . است با او بيعت مي كنند

در متن  كه« إاخالس»و « حِبوَا»غت ابوالفضل گلپايگاني مُبلغ بهائيت خوانده به توضيح دو ل« راي فاش»حديث كه آن را 

 روايت آمده مي پردازد[:
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عرق گير » احالس) جمع حلس به كسرها( يعني:»و« راه رفتن بچه با زانو ودست و پا] چهار دست و پا[» يعني:« حبوا»

ثِ الَحديفِي » در پي اين توضيح به آنچه مؤلف مجمع البحرين آورده اشاره مي كند كه[ نوشته:«] زين شتر را گويند

يعني فرش زير جهاز شتر خود باشيد . يعني از خانه خودتان بيرون نرويد. ]وبراي اينكه سوء «كُونُوا  إحالسَ بُيُوتِكُم 

استفاده از حدث را بيان كرده باشد توضيح مي دهد[: انصافا اين روايت چه ربطي دارد به اينكه براي ما مصيبت 

به آن مقاومت نمي كند؟اين معني به صدهزار من سيرش هم نمي چسبد كه  درآذربايجان واقع مي شود كه هيچ چيز

اين مرد در نهايت بي حيائي در كتاب خود مي نويسد و نسبت غرض به علماي اسالم و ودايع حضرت خير االنام ونواب 

 « نمي چسبي به دل ضايع مكن صمغو كتيرا را» مي دهد. باري –عليه السالم  –امام 
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 دزدی های ابوالفضل گلپایگانی

 مبلغ مسلک بهائیت

 دزدی ابوالفضل گلپایگانی

كه به بطالن بهائيت پي برده بود مصمم شد توبه نمايد او را تبعيد به مصر  ي]نامبرده از مبلغين بهائي بوده كه بعد از مدت

 كردندتا مُرد[ 

يعني مهدي ظاهر مي « فِي البِحارِ يَقُومُ القائِمُ ولَيسَ في عُنقِهِ بِيعَهُ لِطاغَيهِ زَمانِهِ » در صفحه پنجاه و يك فرائد است 

شود در حالتي كه بيعت سلطان سركش زمانش به گردنش نيست. مصنف] مؤلف بز بگير شارح دزد بگير[ گويد: هر گاه 
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ت كه در زمان غيبت صغرا در جواب مسائل مشكله اسحق بن يعقوب به اين عبارت مقصودش از اين عبارت، كلماتي اس

بائي انًهُ لم يكن احد مِن آ« تَسألوا عَن أشياء أن تُبدلَكُم تَسُئوكُم »واما عِلًهُ ماوَقَعَ مِنَ الغَيبَهِ فَإنً اهللَ يَقُولُ » فرموده است:

بحاراالنوار: « ) وإني أخرج حينَ اخرج وال بيعه ألحد مِنَ الطًواغيت في عُنقإال وَقَعت في عُنقِهِ بيعَه لِطاغِيًه زَمانِه 

اي اسحق بن يعقوب! اما از حكمت غايب شدن من  سؤال كردي،بدان خدا فرموده از چيزهائي كه اگر » ( يعني:13/53/8

دردنيا بودند، بيعت سلطان شر آن را برشما آشكار كنند غمگين مي شويد، سؤال مكنيد، ولي هر كدام از پدران من كه 

جور زمانش در گردنش بود. ومن چون غايب شده ام، هر وقت ظاهر شوم، بيعت كسي به گردن من نيست كه مردم 

سپس در جواب ابوالفضل گلپايگاني در حقيقت روساء بهائيت مي نويسد[ : اگر شما توقيع « ] بگويند خروج كرده است.

از جلد  584شمااين روايت است كه در صفحه براي ما كافي است. وهر گاه مقصود و غيبت صغري را اعتراف كرده ايد، 

يحفي والدِتُهُ ويَغيًب شخصُهُ لِئال يَكُونَ الحد في عُنُقِهِ بيعه لِطاغيًهِ زَمانِهِ » سيزدهم بحار مذكور است، روايت اين است

مخفي مي شود والدتش، وپنهان مي » ( يعني:15/523/5نوار: بحاراال« ) إذا خَرَجَ ذلكَ تاسعُ وَلَدِ الحُسينِ بنِ سيًد األمء

شود شخصش، تا اينكه درگردنش بيعت براي پادشاه جبار زمانش نباشد. وآن شخص پسر نهم امام حسين كه پسر بهتر 

ه علي–، در هر حال ادامه روايت را دزديده است! زيرا طبق آنچه ابوسعيد از امام حسن مجتبي «بي بي تمام كنيزان 

يَطيلُ اهللُ عُمرَهُ في غَيبَته ثُمً يَظهَرُهُ » بحاراالنوار نقل نموده بعد از كلمه سيده االماء فرموده 582در صفحه  -السالم

 ( 13/385/2بحاراالنوار : « ) بِقُدرته في صُوره شاب ذو أربعينَ سِنه

 )تمثیل(

گاه مسئله اي از عالمي سؤال نمائي كه آيا زوجه غير مصنف ]مؤلف بز بگير شارح دزد بگير[ گويد: نظير اين است كه هر 

ذات ولد از امالك زراعتي شوهرش ارث مي برد يا نه، آن عالم در جواب سؤال بنويسد: زوجه غير ذات ولد، از امالك 

 گويدزراعتي شوهرش به هيچ وجه حق ارث ندارد . واهللُ العالِمُ . طرف مقابل كه زوجه باشد، اصل فتوي را ترك كند وب

مجتهد واليت ما فرموده، اين مسئله را خدا مي داند ومن نمي دانم، تعجب در اين است اغلب كه همين قطعه اين اخبار 

 را نقل كرده اند، فايده به حالشان ندارد. مثال بيعت به كسي نكردن امام زمان، به حال آنها چه فايده دارد، آيا مسلك 

عيت ديني مي دهد؟ مسلما اين گونه دزدي ها كه دستكاري در روايت مي باشد آنها را درست مي كند؟ ] و به آن مشر

 نقشي در اصالت دادن به مسلك استعماري بهائيت ندارد.[

 دزدی دیگر ابوالفضل

في جَوامعِ الكَلم يَقُومُ المَهدي عَلي خوف شديد و فِتنه شَدد والزِالِ وبَال تُصيبُ الناسُ » فرائد نوشته است: 15در صفحه 

وسَئف قاطع و إختالف في دينهم و تغيير في حالِهِم حتي يَتَمنًي المَوتَ صباحا ومساءُ مِن عَظيم ما يُري مِن كِالبِ الناسِ 

روجُهُ عِندَ الياس والقُنُوطِ . فَطُوبي لمَن أدرَكَهُ وكانَ مِن أنصارِه . الوَيل .لِمَن عاداهُ وَ خالَفَ امرَهُ ثُمً يَقُومُ واَكَلَ بَعضُهُم وخُ

 (  53ج 13/325قسمتي از روايت بحاراالنوار: « ) بأمر جديد وكِتاب جَديد وكتاب جَديد وقَضا عَلَي العَرَبَ شديد 

تزلزل وبال به مردم مي رسد، دين و حالت آن ها تغيير كرده، صبح »لم نوشته است: زماني كه در كتاب جامع الك» يعني:

و شام به لحاظ وقايع بزرگي كه ديده مي شود از خدا طلب مرگ مي كنند، به يكديگر حمله مي برند ،يأس و نااميدي 

و از ياورانش باشد! و واي! همه واي  پديد آمده مهدي قيام مي كند. پس خوشا به احوال كسي كه دريابد آن حضرت را

بركسي كه با او دشمني كند، فرمايشش را اطاعت نكند، ]چون با چنين وضعيتي مواجه شد[ حكم تازه وكتاب تازه و 

فارسي يعني از شدت حرص به هم پريدن ؛ كه در « كالب الناس»طريقه تازه مي آورد، وحكمي كه برعرب سخت است. 

 «چپاول.( به هم نمودن باشد. -غارت –هپرو )هَپرو: قاپيدن ، ربودن چيزي از دست كسي ، به يغما بردن 
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باري مقصود صاحب فرائد از اين حديث، اين است كه چون صاحب الزمان به حالت ترس ظاهر مي شود و حكم تازه مي 

كم تازه آورده است. مصنف] مؤلف بز بگير شارح آورد،ميرزا علي محمد است كه هم ترس و بيم داشته است و هم ح

دزدي بگير[ گويد: آه ؛ آه! كه مردم دين خدا را به قدر كاسه سفالي كه حفظ مي كنند كه مبادا به بازي بشكند، اعتنا 

 نمي كنند. ومعاندين دين چقدر قالش و زرنگ هستند. 

ث كه از دزدي كرده است: ] بايد توجه داشت تا دزدي ]زيرا ابوالفضل گلپايگاني مُبلغ بهائيت[ در چند جاي اين حدي

( دزدي 13/325/53را نقل نموده) بحاراالنوار:  –عليه السالم  -آشكار شود[: كه عالمه مجلسي از ابوبصير روايت امام باقر

زا ربوده است كه اندخته؛ جهت انداختنش اين است كه نگويند پيش از مي« سيف قاطع»پيش از« طاعون »اول: كلمه 

وَسَيف قاطع بَينَ » را انداخته، چون اصل عبارت اين است « بين العرب»علي محمد باب، طاعون نيامد. دزدي دوم: كلمه 

يعني شمشير برنده ميانه عرب؛ وجهت انداختنش اين است كه نگويند شمشير برنده ميانه عرب نبوده تا هر گاه « العَرَب

 واب دهند جنگ محمد شاه با افغان، يا ناصرالدين شاه با افغان است.كسي بگويد] مصداق[ شمشير برنده چيست؟ ج

بوده، يعني تمنا كن؛ تمناي موت مي كند؛ آن را چرا انداخته، تا ضمير راجع شود به صاحب « يَتَمَنًي المَوتَ » دزدي سوم:

 »آورده مي شودنقل نكرده استاالمر؛ يعني صاحب االمر تمناي موت مي كند. گذشته از اين ها ادامه روايت را كه ذيال 

لَيسَ شانه إال القتل اليستبقي احدا وال تأخذوه لومه الئم ، « ) لَيسَ شأنُهُ إال القَتلَ ال يَستَبقي أحَدا وَ التأخُذُه ُ لَومَه الئم

لَ به صورت زير آورده شده: قا 72، ص  8اين عبارت قسمتي از روايتي است كه در اثبات الهداه شيخ حر عاملي ج 

 ابوعَبداهللِ )ع( : إذا خَرَجَ القائِمُ يقومُ بأمر جَديد وكتاب جديد وسنًه جَديد و قضاء جديد، عَلي العَربَ شديد لَيسَ شأنُه إال

 -ارواحنا فداه -القَتل وال يَستَبقي أحدا وال تأخُذُه في اهلل لَومَه الئم، امام صادق )ع( مي فرمايد: هنگامي قائم آل محمد

 »با امر جديد و كتاب ورفتار وقضاوتِ تازه ظهور مي نمايد كه برعرب سخت است. كارش كشتار است، احدي ظهور كند 

از كفار وستمگران [ را باقي نمي گذارد. در مورد انجام وظيفه، از سرزنش و مالمت باك ند ارد] مالمت مالمتگر از لحاظ 

ت نيست مگر كشتن؛ واز احدي فرو گذار نمي كند و از مالمتِ نيرو و قدرت در او تأثيري نمي گذارد.[ يعني مثل آن حضر

 ا شناخت؟ حاشا وكالكننده پرهيز نمي كند. ميرزا علي محمد ]باب[ كدام شدت را برعرب نشان داد؟! آيا هيچ عربي او ر

 )تمثیل(

ه جلوگيري كرد كسالي در تهران، فروش باروت غدغن بود، شخصي يك بار باروت وارد ميدان نمود، فراش بيگلربيگي 

بارت چيست؟ جواب داد: قربان! سياهدانه است. فراش: راست بگو. قربان! سياهدانه است. صاحب باروت ، مردي مسن 

بود كه ريش بلندي داشت، فراش هر دو دست او را پر از باروت نمود، همين طور كه باروت مقابل ريش وصورت صاحب 

ريش او سوخت و صورتش سياه شد، باز هم مكرر مي گفت: قربان! نگفتم آشنا كرد، باروت بود، يك نخ  كبيت به او 

سياهدانه است. حال هر چه اسباب روسياهي براي اين قوم] بهائيان[ فراهم آيد، زهي پرروئي! زهي بي حيائي و بي 

 شرمي!

 دزدي ديگر ابوالفضل گلپايگاني

أيامُ اهللِ يَومُ يَقُومُ القائِمُ ويَومُ الكَرَهِ ) روز سنگين ومشقت بار كه منظور » فرائد اين حديث را نوشته است 17در صفحه 

غرض از نقل حديث اين بوده كه بگويد يوم قيام قائم و يوم قيامت ورجعت يكي است. « قيامت است.( وَيومُ الرًجعَهِ 

أبا جعفر قالَ مُثنًي الخِياط سَمِعتُ » بحاراالنوار به اين صورت آورده شده است: 52د حديث در اواسط صفحه دوازده جل

روزهائي كه نسبت به خدا دارد ، سه روز است: » يعني:« يَقُولُ : ايام اهلل ثُلثه . يَومَ يَقومُ القائم ويَومُ الكَره ويَومُ القيامه 

را] كه قيامت است[ دزديده تا وانمود كند هر سه « سومي» فرائدصاحب « روز قيام قائم وروز رجعت وروز قيامت است.
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روز يكي است يعني روز قيامت دروغ است. مؤلف بزبگير گويد: ابوالفضل در اين حديث تقلبي كرده وآن اين است كه 

 روز جعت[ گذارده.« ] يوم الرجعه»است ، « يوم القيامه » ]روز قيامت[ كه« قيامت» به جاي كلمه 

 والفضل گلپایگانیدزدی اب

وقَد حَلَفَ إنهُ يَعني صاحب األمر هُوَ المُضطَر في كتاب اهلل؛ أمًن يُجيبُ المُضطَرً إذا دَعاهُ » نوشته است 35در فرائد صفحه 

 « فَيَكشِف السوء

 امام محمد باقر قسم خورده واهلل! مضطر در قرآن كه دعا مي كند ودعاي او مستجاب مي شود،همان صاحب» يعني: 

 « االمر است.

مقصودش   اين است كه ميزا علي محمد مفلوك صعلوك) فقير،بينوا، ضعيف ، ناتوان( چون مضطر بوده است، پس صاحب 

« فالن را ديدي بهمان را نديدي» الزمان است! مصنف مؤلف بزبگير شارح رساله دزد بگير گويد: مَثلِ مشهور كه مي گويد: 

 ن روايت نوشته است، عبداالعلي حلبي گويد: چند سطر قبل ازاين عبارت ، در اي

يعني امام محمد باقر فرمود: صاحب االمر « يَكونُ لِصاحبِ االمر غيبه في بعضِ هذِهِ الشًعابِ ثُمً او مي بِيَده الي ذي طُوي» 

( ح دزد بگيرپس اشاره به كوه ذي طوي نموده. مصنف ) مؤلف بز بگير شاردر بعض از اين در] ه[ هاي كوه غايب مي شود. 

مي خورد، قسم ديگر « قسم» گويد: معني كوه رضوي و ذو طوي را در دعاي ندبه عرض كردم. وابوجعفر كه در اين مقام

د از آن بع« لكاني أنظِرُ إليهم مَصعَدَينِ مِن نَجَف إلي الكُوفَهِ ثلث مأه وبضعه عَشَرَ رجُال قُلُوبُهُم زُبرُه الحَديد» هم مي خورد

ز نجف و مي بينيم باال مي روند ا» يعني:« ثُمً يَرجِعُ إلي الكُوفَه فَيُبعَثُ ثُلثمأه وبضعه عَشَره إلي األقاليم كلها»فرموده اند 

 «جبرئيلُ عَن يَمينَه وميكائيلُ عَن يَساره« »كوفه، سيصد و سيزده نفر را كه دلهاشان مثل پارچه ريخته شده از آهن است

 يكائيل در طرف چپ آن حضرت است.جبرئيل در طرف راست آن حضرت وم

پس به كوفه برمي گردند. وآن سيصد و سيزده نفر متفرق به كل اقاليم دنيا مي شوند. مصنف گويد: ابوالفضل گلپايگاني 

سوگند حضرت امام محمد باقر را دروغ پنداشته است؛ چون در فرائد متذكر شده: در مقبره شيخ طبرسي اين عده جمع 

 شان شهادت دادند.ند و به خون خودشد

 –سالم عليه ال -را كه ابوالفضل نوشته، بايد رفتن سيصد وسيزده نفر را كه در روايت امام محمد باقر« پس اين سوگند 

آمده است به نجف مي روند و از آنجا به عالم متفرق مي شوند، هم اعتراف كند؛ و حال آنكه « قسم» زير عبارت همين

 252مي گويد: در مقبره شيخ طبرسي به خونشان شهادت دادند؛] يعني[ قسم آن حضرت دروغ مي باشد . ] در حقيقت 

كه در عالم متفرق ميشوند  –ارواحنا فداه –اب امام زمان نفر اصح 252نفري كه در مقبره طبرسي به قتل رسيدند با 

 تفاوت دارند[

 دزدی دیگر ابوالفضل گلپایگانی

در وصف مهدي] عجل اهلل  تعالي فرجه الشريف [ فرموده  -عليه السالم -فرائد مي نويسد: حضرت صادق 535در صفحه 

صاحب االمر به پستان مادر نزديكتر و سبكتر است روي اسب » يعني:« إنه أقرَبُ عَهدا مِني باللَبَنِ واَخَف الدابًهِ» است:

. اما است« عَلي ظَهرِ الدابًهِ« » فَوقَ الدًابَهِ »از من. مصنف ) مؤلف بزبگير، شارح دزد بگير( گويد: صحيح است؛ وبه عوض 

فأنتَ الذي تَقتُلُ » ؤال مي شودبحاراالنوار، از حضرت صادق) ع( س 52از جلد  21قبل از اين عبارت، در روايت در صفحه 

آيا تو همان امام هستي كه دشمنان خدا را مي كشي و به وجود تو دوستان عزيز مي « أعداءَ اهللِ ويَعزبُكَ أولياءُ اهلل

گردند؟ امام جوابي را كه خوانديد مي دهند ]حال مي پرسيم وتوجه مي دهيم[ ميرزا علي محمد در كدام وقت دشمن 

 خدا به واسطه او عزت پيدا كردند؟!كشت و دوستان 
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 دزدی

حكماي محققين فرموده اند كه هر گاه معجزه را خداوند عالم برشخص دروغگو ظاهر كند، مخالف با قاعد ه لطف  است. 

وبيان آن اين است كه هر گاه خداوند عالم چنين قدرت و توانائي را به شخص كذاب داد، الزم مي آيد اساس جميع 

واين قاعده راابوالفضل دزديده. ودر موردي كه مدعي نبوت معجزه و خارق عادتي نداشته باشند شود.  شرايع متزلزل

هم استدالل كرده است. و حال اينكه حكماء و متكلمين فرموده اند: هر گاه مدعي نبوت، معجزه نداشته باشد، چون 

يد. اما نمي دانستند در زمان ما چنين اشخاص احمقي مردم اعتناء به مقاله او نمي كنند، برخدا الزم نيايد رد آن را نما

پيدا مي شوند كه بدون دليل وبرهان ومعجزه، قبول قول هركس را مي نمايند! چون اين مقدمه را دانستي، بدان كه 

دعوي هر نبوتي، عقال خارج از چهار شق نيست: اول اينكه هم نبي سابق، تصديق برحقيقت الحق نموده ووعده ظهورش 

 واساس  وشالوده او را محكم كند؛ وهم نبي الحق، به معجزات باهره و براهين ظاهره به مردم حجت را تمام كند. دهد 

دوم اينكه نبي الحق، اثبات نبوت خود را به طوري كه ذكر شد نمايد؛ هر چند شرع سابق ساكت از شان آن باشد. سوم 

منحصر به فرد از حيث شكل و صورت وسيرت و زمان ومكان اينكه نبوت سابقه به عالئم قطعيه به وجه انطباق كلي 

وحسب ونسب، ] نبوت الحق[ را به آن شخص مشخص كند. چهارم اينكه نبي سابق ساكت از نفي و اثبات او بوده، نبي 

 الحق هم خود از عهده اثبات نيايد، قطعا مدعي نبوت را در فرض شق چهارم نبايد پذيرفت.

بز بگير، شارح دزد بگير( غرضش اين است دعوي ميرزا حسينعلي از قبيل شق چهارم توهم نشود كه مصنف) مؤلف 

است. حاشَ لِله !بلكه شق پنجم است، زيرا كه نبي مكرم به ضرورت دين ونص اخبار متواتره وآيه قرآن، نبي بعد و 

ر خوش كلمه بوده شريعت بعد وكتاب بعد از خودش كه مشتمل برشرع جديد باشد، تكذيب كرده؛ و مع ذلك چه قد

آمنا بِكلماتِهِ الًذي لَو »البته اطفال دبستان جواب مي دهند كه « ايها الناسُ بِمَ آمنتُم بِمُحمد مِن قبل» است كه گويد

 )آنچه در متن آورده شده است« اجتَمَعتِ الجن واإلنسُ علي ان بأتوا بِمِثله ال يَأتونَ بِمِثله ولَوكانَ بَعضُهُم لِبَعض ظَهيرا

قل لئن اجتمعت االنس و الجن علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن الياتون » سوره مباركه اسراء مي باشد 77ستنباط از آيه ا

بمثله ولو كن بعضهم لبعض ظهيرا( ]ايمان آورديم به كتاب او، كه اگر آدميان و پريان گرد آيند براي آنكه بياورند مانند 

اورند هر چند كه يكديگر را ياري كنند وبرخي از آنها پشتيبان برخي ديگر باشند[ اين كتاب را هرگز نتوانند نظيرش را بي

وكذا به شق القمر وبه اخبار غيبيه درقرآن كه محل ذكرش تنگ است . وبه اينكه حضرت عيسي خبر داده است از آمدن 

 آن حضرت.

 حقه بازی نایب رئیس حزب سیاسی بهائی

 «ابوالفضل گلپایگانی»

يگاني به پيروان ميرزا حسينعلي] بها[ دليل تقرير را كه مأخوذ است از قاعده لطف ) قاعده لطف يعني ابوالفضل گلپا

برخداوند تبارك و تعالي لطف به مخلوقات الزم واجب است. مثل عقاب بالبيان كه از خداوند ممتنع است. يعني اگر 

ن هم از جانب خدا معنايي ندارد در نتيجه بيان احكام خداوند متعال در مورد فعلي بياني را به ما نرسانده باشد عقاب آ

و چگونگي كيفيت آنها از جانب شارع مقدس به ما از باب لطف ايشان به مخلوقات مي باشد( نشان داده وبه اين شياطين 

دعوي وگفته: شما ] به مخالفان خود[ بگوئيد برخداوند تبارك و تعالي وتعالي الزم است كه مدعي كاذب را موفق نكند 

 او را باطل كند كه نتواند مردم را فريب دهد.

جوابِ] چنين تزوير و شيطنتي[ در كمال وضوح است؛ زيرا هر گاه مقصوداز اين قاعده اين است كه: خداي تعالي كذب 

 ه برهاناو را ظاهر كند و جلوگيري از او كند به تعليم برهان و ادله واضحه، در اين موضوع به هزار بيان وصد لسان، اقام
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بر كذب چنين مدعي شده است.) يعني آنهايي كه بر رد باب وبهاء مطالبي را با ادله روشن مي نويسند همانا ظاهر نمودن 

  كذب باب و بهاء است.( 

وهر گاه مقصود از چنين قاعده اي باشد كه: واجب است خداوند مدعي كاذب را هالك و قلب او را صد چاك و دهان او 

ند، گوئيم هزار كرور ) هر كرور معادل پانصد هزار( بودائي و بت پرست وبلكه ما ر پرست و آتش پرست و را پر از خاك ك

غير ذلك، شش هزار سال برمذهب باطله خود دوام دارند.) ابطال باطل مقصود است نه انهام آن، چرا كه شيطان اذن 

نقضي؛) يعني اين پاسخ نقض آن گفتار ابوالفضل  اغواي خاليق خواست، حق تعالي پاسخ مثبت داد.( عالوه براين جواب

گلپايگاني ملعون است كه براي خداوند وظيفه تعيين مي كند.( جواب حلي) يعني پاسخي كه مسئله را مرتفع مي كند( 

اينكه: كدام دليل عقلي، شاد وجوب اين قسم از ابطال مقام مدعي كاذب است؟ ) يعني به چه دليل عقلي واجب است از 

برخداوند تبارك و :» داوند دعوي مدعي كاذب واجب است كه ابطال شود چون ابوالفضل  گلپايگاني مي گويد سوي خ

كدام دليل نقلي گواه است؟) دليل نقلي يعني روايات از معصومين عليهم السالم.( آيا خود همين و « تعالي الزم است...

جنبه  داراي« برخداوند الزم است كه...»پايگاني كه گفت: دعوي نظري است ويا بديهي است؟ ) يعني ادعاي ابوالفضل گل

فكري و ذهني دارد ونظري است فهميدنش نياز به فكر دارد اگر نظري باشد دليل الزم دارد يا بديهي كه نيازمند دليل 

هيم دنيست.( مسلم باشد كه نظري است، دليلش چيست؟ هر گاه بگوئي ،ما نظري و بديهي نمي فهميم، خدايا چه جواب 

به جمعي كه دليل نمي فهمند! آيا حجه بالغه همين است ؟ ) يعني آيا دليل كامل و تمام براي مزخرفات باب وبهاء همين 

است كه برخداوند الزم است دعوي آن ها را....( آيا پاسخ قرآن مجيد، همين عبارات مغلوط است كه ميرزا علي محمد 

نام داده شده در مقام تحدي) مقام برتري خود( است، طبع و منتشر نمي كنند؟ « بيان»آورده؟ چرا ]اوراق پاره هائي كه[ 

 غير از اين مي باشد كه مي بيند باعث مشت بازي ) باز شدن مشت يعني رسوا شدن( و افتضاح است؟

بلي يك نفر از پيروان ميرزا حسينعلي چنين گفت كه دين بت پرست و زردشتي چون روز اول اساس حق داشتند ،هر 

چند بالعرض) در مقابل بالذات يعني بت پرستي و زردشتي ذاتا باطل نبودند بل به واسطه هايي باطل شدند.(  باطل شده، 

 واجب نيست برخدا كه پيروانش را هالك كند.

مصنف) مؤُْف بز بگير شارح دزد بگير( گويد: خود اين تفرقه) پراكندگي در اديان منظور است( آيا نظري است يا بديهي؟ 

البته نظري است؛ مي گوئيم قاعده لطف فرق نگذاشته، چون دليلش عقل است؛ هر كس هم عقل دارد، همراه خودش 

. تفسير سوره كوثر را كه ميرزا علي   ت وباطل بالعرضرجوع كنيد ببينيد آيا چه فرق است ميانه باطل بالذاهست 

محمد باب تصنيف كرده، موجود است؛ درآن تفسير آن قدر عبارت هاي مغلوط چرند هست كه هيچ شخص لَُر پس 

 «بيان» كوهي ، چنين عبارت غلطي ننويسد. وكذلك نوشته

لَ اهللُ تَعالي فَرَجَهُ الشًريف[ كه در بحارالنوار هست اغلب، احاديث  واخبار وارده پيرامون حاالت حضرت صاحب االمر] عَجً

را شمرده، ونواب خاص كه معروف به باب بوده اند را يك يك نام برده است. وكساني كه در غيبت صغري) درباره زمان 

جه ح غيبت كبري اظهاراتي به ثبت رسيده گروهي آن را از بدوتولد دانسته اند لكن عده اي نيز براين عقيده حضرت

بعد از اقامه نماز برپدر بزرگوارشان وارد غيبت صغري شده اند وجمع هر دو علت را هم مي  –ارواحنا فداه  –ابن الحسن 

كساني نائل به زيارت مي شدند لكن  -عليه السالم -توان پذيرفت با فرق اينكه در طول زمان حيات امام حسن عسكري

ي حكايت عل ب اربعه سعادت شرفيابي داشتند.( درك خدمت كرده اند، مثلنوا –عليه السالم  -بعد از رحلت امام حسن

بن مهزيار در مكه وتوقيعات آن حضرت را عينا درج كرده، خطبه محزون حضرت امير وحاالت بعض كساني كه در غيبت 

ند هر چ كبري خدمت حضرت صاحب االمر رسيدند. وحكايت محمد بن عيسي بحريني وقصه قالب انار را مفصال نوشته؛

عبارات آن غلط است، اما معلوم مي شود كه ] علي محمد شيرازي روزهاي اول انحرافش[ دعوي مقام باب بودن را داشته 
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است نه مهدويت] كه ما در مقدمه رساله رد بابيه و بهائيه عالمه فقيه محدث مالد عبدالرسول مدني كاشاني با قيد دالئلي 

 اين نظريه راثابت كرده ايم.[ 

 تحقیق

حكايت معجزات انبياي سلف در شرايع وملل مشهور ودر كتب سماوي چه در تورات و چه در زبور وچه ساير صحف و 

 انجيل، ودر قرآن مبين و فرقان متين، معجزات انبياء از هر قبيل مسطور است. 

ئتَ بِآياته فَاتِ ان كُنتَ مِنَ اِن كُنتَ جِ» به طوري كه نام هر پيغمبري رادر عقب آن بدون فاصله به لسان معجزه بيان

فرعون به حضرت موسي عليه السالم گفت:اگر در گفتارت صادق هستي دليلي بياور(  553سوره اعراف، آيه « ) الصادقين

معجزه او را برهان صدقش آورده. در يك مقامي خبر اژدها شدن عصا ودر يك جا آشكار كردن يد وبيضا ودريك مقام 

: صالح پيغمبر عليه السالم گفت: اين شتر آيت خداست به او آب دهيد 52سوره شمس، آيه « ) وسُقياهاناقَهُ اهللِ » قصه

و سيرابش كنيد.( ودريك موضوع حكايت شفا كردن كور مادرزاد ومرده صد ساله را احيا كردن، وبالجمله يك ثلث از 

براي اين قصص مقصود است و تاويالت بسيار قرآن مجيد، مبني بر قصص اين قبيل معجزات است. تو گويي معاني ديگر 

بعيد از قبيل معاني مجازيه بي عالقه منظور بوده است، آيا مي پذيري پيغمبر مكرم براصحاب خود آن معاني رافهمانيده 

است يا نه؟ برفرض اول) يعني اگر فهمانده( مي بايست درميان امت معروف و مشهور شود، پس معلوم مي شود كه شرحي 

اين معاني ظاهريه نفرموده است. پس گفتن الفاظ و اراده معاني ديگر كه باعث هيجان مردم شود، در مطالبه  برخالف

معجزات، موافق چه مصلحت بوده است؟ هيچ تصور كرده ايد كه پيغمبر ختمي مآب از يك طرف فرموده است خاتم 

برد، براي آنها معجزات بزرگ بزرگ مي شمرد!  النبيين وسيد المرسلين هستم واز طرف ديگر يك يك نام انبياء را مي

شفا كرامت فرمود وموسي، عصا را وفرموده اند : صالح از سنگ، ناقه بيرون آورد و عيسي، مرده زنده كرد و كور مادرزاد 

ا يبه شكل اژدها كرد، بعد از اين مردمان عرب آسوده بنشينند واز او مطالبه معجزه نكنند واو را آسوده بگذارند، پس 

صريحا فرموده است : ه كس كه قرآن خوانده است معاني اين عبارات اشارتي است غير از اين ظواهر كه مي فهميد؛ بلكه 

به عموم مردم فرموده است به خصوص بعضي. ويا اينكه حكما معجزه خواسته اند وآن حضرت هم به حدي آيات ظاهر 

خالف معاني آنچه كه مردم مي فهمند براي معاصرين خود بفرمايد فرموده كه آسوده و قانع شده اند؛ و اال ممكن نيست 

و تا امروزه برهمه مخفي باشد! تا پنجاه سال قبل از اين، شماها پيدا شويد و بگوئيد قيامت يعني فالن ، و معجزه  يعني 

معاني ديگر داشته  بهمان وغير ذلك. آنچه درقرآن است از احوال قيامت و معجزات انبياء، حكايت و قصص ، آنها تمام

است؟ وپيغمبر به احدي ابراز نكرده است؟ ويك چهار سالي است كه ما فهميده ايم؟ يا] اينكه پيامبر اكرم[ برعموم مردم 

فهمانيد؟ وهمه فراموش كردند؟ وما تافته جدا بافته شديم، چندسالي است فهميده ايم؟ حاش هلل! شما مي گوئيد خداي 

( آيا مطابق كدام سياست است 545سوره انعام: آيه « ) و مع ذلك فرموده: فَلِلِه الحُجًهُ البالِغَهُ مهربان ما را گمراه كرده،

كه معجزاتِ نبوده و نداشته را از براي مردم وانمود كند كه داشته؟ ولكن در دل خود معناهاي ديگر قصد كند كه مردم 

مجتهدم واعلم از مجتهدين روي زمينم مي بگويد من جرأت پيدا كننددرخواست معجزات نمايند؟! هيچ ممكن است عال

واز طرفي ديگر هم يك يك مجتهدين را بشمارد و بگويد قرآن مجيد را همه مجتهدين حفظ داشتند وشرط اجتهاد هم 

حفظ كردن قرآن است وخودش يك آيه حفظ نداشته باشد؟! آيا در صورت چنين اظهاري، مردم احمق شده اند كه از او 

اندن قرآن از حفظ كنند؟ وهمچنين آيا آن عالم احمق نشده است كه چنين اظهار بي اساسي كند؟! صاحب مطالبه خو

بزبگير] شارح رساله حاضر، دزد بگير[) رساله حاضر تأليف عالمه فقيه ابي وردي( گويد: با اينكه شخص از اعمال حزب 

ليه ع -مت به نوع، افضل عبادات است، چنانچه شيخبهائي، مأيوس مي گردد، ولي به چه منظور انجام وظيفه واينكه خد

 گويد: -الرحمه
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 كه درآفرينش  ز يك  گوهرند   بني آدم  اعضاي  يكديگرند 

 دگر عضوها   را   نماند    قرار   چو عضوي به دردآوردروزگار

اعجاز را اعضاء حزب مقتضي است كه يك دوره اصول دين بيان شود كه هم ذخيره يوم المعاد باشد وهم ضمنا معني 

 بهائي درست بفهمند.

 اول

 عالم صانع دارد

من شعور به ذات خود دارم و مي دانم به خودي خود موجود نشده ام؛ زيرا كه هيچ صنعتي بدون سانع، وشعري بدون 

ين عرصه ا شاعر، و نوشته اي بدون نويسنده، وفعلي بدون فاعل وبنائي بدون بنا صورت نبندد، ونيز من به اختيار پا به

« صغري» دنيا نگذارده ام. تواناي دانا حكيمي مرا آورده؛ اوست آورنده وخداي من. پس من زماني بوده كه نبوده ام

من هستي » ]مسأله [ است. و« كبري»]مسأله[ به اين معنا هر چيزي نيست بوده، به هست آمده، هستي بخش خواهد

 است.« نتيجه « »بخش خواهم

 یم برحسب قانون لطف رهبرانی فرستادهدوم توانای دانای حك

رسول، يا نبي، يا پيغمبر، يا رهبر، سفرائي هستند كه از طرف داناي تواناي حكيم، مأمور به هدايت بندگان اويند، چه اگر 

خداوند ايشان را به هدايت نگماشته بود، الزم مي آمد كه خلقت بني نوع انسان عبث) بيهوده( و بازيچه باشد. ونسبت 

 وبازيچه برخدا روا نيست؛ زيرا كه از حكيم داناي تواناست. عبث

 رسول یا نبی یا رهبر

رسول، يانبي، يا رهبر، انساني را گويند كه از طرف پروردگار عالم، بدون واسطه از بني نوع انسان براي هدايت مردم 

 قانون بياورد و سفير بين خالق ومخلوق باشد.

 عالمت و نشانه پیغمبر

پيغمبر عبارت از امر خارق عادت مطابق به دعوي آن چناني اعجاز  –نه پيغمبر چند چيز است: اول معجزه عالمت ونشا

 مي دهد( باشد؛« برابر كننده اي نداشته باشد» يا« بدون قصه كردن » به تحدي) در اين عبارت معناي است كه مقرون

 به طوري كه مردم از آوردن به مثل او عاجز باشند.

ن شدن آتش برخليل الرحمن، واژدها شدن عصاي حضرت موسي، ومرده زنده كردن حضرت عيسي، وتسيح مانند گلستا

گفتن يك بيابان در كف مبارك حضرت خاتم انبياء چنانچه چهار هزار معجزه، صاحب كتاب مدينه المعاجز به سندمعتبر 

نقل مي نمايد.) جهت تعريف وشرح اين مقام مخصوص پيامبران و امامان  –سَالمُ اهللِ عَلَيهِم أجمَعين  -از پيغمبر و ائمه

ل از بل افض –تأليف محمد مقيمي واينكه حضرت فاطمه در زمره پيامبران « واليت از ديدگاه مرجعيت شيعه» به كتاب

ود. نحوي مراجعه شتأليف آقاي محمد باقر « فاطمه تجلي غيب» به غير از پدر بزرگوارشان مي باشند به كتاب  –ايشان 

 ) 

 پیغمبر باید معصوم باشد

پيغمبر بايد از اول عمر تا آخر عمر، گناه صغيره وكبيره از وي صادر نگردد، زيرا كه اگر گناه كند، وثوق واطمينان مردم 

از قول او سلب گردد. وآنچه را امر ونهي كند، مردم احتمال خطا در آن دهند. در نتيجه نقض غرض حاصل آيد. ونيز اگر 

دارند وحدش زنند.از اين اقدام الزم آيد ايذاء او، وايذاء پيغمبر روا نباشد. منكري به جا آورد، مردم بايد او را باز

دانشمندان كمال عقل و ذكاوت وقوه راي و پاكدامني پدران و عدم عهر] زنا[ مهارت و عفت مادران و طيب) پاكي( والدت 

 دانسته اند.  را از شرائط نوبتو عدم فظاظه) تند خويي( وعدم انبه) أنِيًه: كند، سست وناتوان( 
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 «صلی اهلل علیه و آله» نبوت ختم شد به محمد

اين جمله را تمام مسلمين بدون اختالف كلمه از ضروري] نبوت عامه و [ دين مقدس اسالم دانند. هر كس  حضرت محمد 

ي اينجا بهائ را به پيغمبري شناخته، او را خاتم مي داند. حتي ابوالفضل گلپايگاني مروج حزب -صلي اهلل  عليه وآله –

به عبارات مختلفي كه در متون روائي وارد شده است « ) ال نبِيً بعدي» نتوانسته فرار نمايد؛ مي گويد پيغمبر فرمود

ان تكون مني بمنزله هارون من موسي اال » رسول خدا نسبت به علي بن ابيطالب، اميرالمؤمنين عالم اسالم فرموده اند

)اال االحتجاج « يا علي انت مني بمنزله هارون موسي اال انه كانبي بعدي» ( يا214ح3/5«  )مدينه المعاجز« انه النبي بعدي

هُو  مني بمنزله » نشان مي دادندفرمودند : –سالم اهلل عليه –را به ام سلمه  -عليه السالم–(يادر حالي  مرتضي 515: 

( در مراسم حجه الوداعه خطاب 5/515المسطين: +فرائد  5/423فضائل الخمسه: « ) هارون من موسي اال انه ال نبي بعدي

( 5/53دعائم االسالم: «)به مسلمين فرمودند: ايها الناس اعلموا ان عليا مني بمنزله هارون من موسي اال انه ال نبي بعدي

 :»ه يكي يا وقتي معاويه از عمروعاص مي پرسد چه چيز مانع مي شود به علي ناسزا بگوئي؟ جواب مي دهد سه چيز ك

 3/352به نقل از جامع ترمذي سني:  2/355الغدير : « ) ان تكون مني بمزله هارون من موسي اال انه ال بني بعدي

(سعد ابن وقاص به اين حديث نبوي  اشاره كرده است  )تاريخ دمشق، ابن  2/557+مستدرك حاكم نيشابوري سني: 

در صفحه بعد مي آيد. پس هر كس بعد از پيغمبر اسالم (  نگفته، الظهور بَعدي، جواب اين مغالطه 5/258عساكرر سني 

 ادعاي شريعت تازه بنمايد، دروغگو است.

 امامت یعنی چه؟

يه صلي اهلل عل -امامت عبارت است از رياست عامه در امور دين ودنيا، براي شخصي از اشخاص به نيابت از جانب پيغمبر

 به تعيين پيغمبر. -و آله

دوازده نفر وصي از براي خود معين فرمود كه نام هر يك در حديث لوح ] كه از نظر گذشت[ پيغمبر اسالم به امر خدا 

 بيان شد.

اعجاز وعصمت وكمال عقل و ذكاوت و قوه راي و پاك دامني پدران و عفت مادران وطيب والدت وعدم فظاظه وعدم انيه 

ي پيغمبر يا امام پيش از او تصريح برامامت مدعي نيز از شرائط امامت است. وعالوه بر شرائط نامبرده در امامت، بايست

 بر امامت كند.

 تنبيه: در پيغمبر وامام افضليت شرط است. زيرا كه تقديم مفضول برفاضل ،عقال قبيح است.

 حضرت حجه بن الحسن

 -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف-

داوند،روي همين زمين مخفي و مستور امام حي منتظر كه متجاوز از يك هزار سال است در پس پرده غيبت به امر خ

است وبرحسب وظيفه  خود به آنچه از جانب حق مأمور است از خدمتگزاري شرع و صيانت خواص شيعه كه در اطراف 

،به يك چشم گرداندن، عالم مي باشند اشتغال دارد. وهر گاه زمين طَرفَهُ العين، ) طرفه  العين به يك چشم به هم زدن 

فتح طا(  از امام خالي بماند، اهلش را فرو برد ]به همين خصوصيت امام[ آسمان وزمين به وجود  يك آن و لحظه) به

مباركش برپا است. وهر نعمتي كه از مبداء فيض به ذرات كائنات رسد، از يمين وجود اوست. وهر بالئي به سبب معاصي، 

ع است. وانتفاع ]سود بردن[ اهل زمين به وجود مقتضي است كه متوجه بندگان باشد، غالبا به بركت وجود مباركش مرتف

ميمنت مسعودش ، در حال غيبت، نظير انتفاع  به قرص آفتاب است. وهميشه منتظر امر الهي است كه چه وقت صالح 

عدل وداد نمايد. وبه  در حضورش باشد تا ظاهر شود. وعالمي]را كه[ از ظلم جباره وظلمه پر شده باشد، پاك و پر از
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طع خود، دين خدا را نصرت كند. علت استتار او ظلم ملوك جبابره و دشمنان است. حفظ وجود مباركش در شمشير قا

 استتار است.

سوره  « )لِيُظهرَه عَلَي الدًينِ كلهِ ولَو كَرِهَ المُشركوُن»از بدو اسالم گوشزد اهل عالم شد كه به موجب آيه مباركه  -تبصره

صلوه اهلل  -(  دين اسالم برجميع اديان غالب خواهد شد و خود رسول خداوهيچكدام اوصياء آن حضرت22توبه: آيه 

مي دهد.( از آن نخواهند شد. زيرا همه مظلوم و مقهور سالطين جور « توانگر» متمكن) اينجا معناي -عليهم اجمعين

بودند. وايشان] عليهم السالم[ مزاحمتي در سلطنت جبابره ندارند. به جز خاتم اوصياء كه امام دوازدهم است. لذا ملوك 

با اِعمال تقيه به قدر امكان  چندان اهتمامي در دفع آنها] عليهم السالم[ نداشتند. ومع ذلك به مجردآنكه حضراتشان

نشر دينيات مي فرمودند، وبرهر كدام آن بزرگواران از ]ناحيه[ دشمنان چه صدماتي وارد شد، تا اينكه باالخره مقتول و 

چون شنيده بودند كه اوست خاموش كننده آتش كفر وزندقه،  –صلوات اهلل عليه  –مسموم شدند. به خالف امام زمان 

ي زمين را تسخير نمايد. لذا دشمنان در صدد جلوگيري از آن حضرت بودند. بلكه بسياري از صدمات واوست كه تمام رو

كه برپدران آن بزرگوار وارد آوردند،براي جلوگيري از آن نتيجه عالم بود كه مزاحم سلطنت سالطين عالم است. نظير 

را غرق و تلف خواهد نمود، چقدر اطفال را  فرعونيان كه شنيده بودند از بني اسرائيل كسي به ظهور رسد كه اينان

 –م عليه السال -كشتند وزن هاي آبستن بني اسرائيل را شكم دريدند كه به گمان خود به اين كارها، مانع آمدن موسي

 شوند. غافل از اينكه مشيت كامله الهيه غالب خواهد بود.

پنجاه سال قوم خود را دعوت نمود. خضرو حضرت  معمرين دنيا از جمله حضرت نوح،به نص قرآن مجيد،نهصد و -تبصره

نواميس طبيعت ، « حكمت»عيسي، به نصوص متواتره حيات دارند. لقمان حكيم سه هزار و پانصد سال زندگي نمود. 

 محكوم به حكم خداست؛ نه خدا محكوم به حكم طبيعت است.

 معاد چیست؟

ه باشند واستخوان هاي ايشان پوسيده باشد، در روز قيامت معاد عبارت از عود ارواح به اجساد است، بعد ازآنكه مرد

 زنده مي شوند براي حساب و مجازات.

مسلمين تماما بر معاد جسماني متفقند؛ وبديهي است كه چون ظلم در بني آدم زياد است و غالبا تدارك آن در « تنبيه»

جَلًت  –حق مظلوم را از ظالم بگيرند، الزم مي آيد خداوند عالم  اگرروز جزائي نباشد كه درآن روز اين دنيا نمي شود،

 كه عادل حكيم است، سبب ظلم شده باشد. واين عقال قبيح و ممتنع ]محال[ است. –عَظَمَتُهُ 

 عدل از صفات فعل خداست

آن را هرگز  عدل از صفات فعل پروردگار است. به اين معني كه حق سبحانه راست رفتار ودرست كردار است . وخالف

روا ندارد. غالبا ظلم به سبب احتياج واقع مي شود. او غني بالذات است .نظم آفرينش مقتضي عدل اوست . تكليف 

فرموده بندگان خود را بر حسب قدرت و اختياري كه به آنها داده، در فعل وترك، وهر كدام مطيع باشند، تفضيال اجر 

 د، به استحقاق او به مقتضاي عدل خواهد بود.وثواب مي دهد. وعاصي را اگر عقوبت فرماي

 یک خدعه از ابوالفضل گلپایگانی

« بَ بَعديال كِتا»و « ال ظُهُورَ بَعدي» اما نفرموده است« النبي ً بَعدي» ابوالفضل گلپايگاني نوشته: پيغمبر فرموده است 

را پيغمبر مكرم در عالم تصور، براي آن « الظُهُورَ بَعدي»مصنف ]مؤلف بزبگير، شرح رساله حاضر[ گويد كه امام كلمه 

ال » را و «ال رَسُولَ بعدي»و« ال كِتاب بَعدي» ده، تا آنكه تصديق يا تكذيب كند. وامامعني كه شما قصد داريد تصور نفرمو

 –را هر كس ملزم مي شود بايد چون پانصد دليل از قرآن و حديث نبوي واحاديث ائمه معصومين « شَريعَهَ بَعدَ شَريعَتي

ه هر كس مدعي شريعت جديد است، كذاب كه واضح الدالله باشد بشنود، وايمان واذعان بياورد ك –عليهم السالم 
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ودعويش باطل است. تا احاديث مذكور را جمع نموده وبه نظر او برسانيم. وفعال هم عده احاديث متعدده واضح الدالله، 

محتاج به كتابي جسيم ) با طول وعرض زياد( از اين جهت صرف نظر شد. در نزد احقر حاضر است، لكن چون نوشتن آن 

اد كه اوال نظير كلمه ظرف كه هر گاه باجار) ) اينجا كشيده معنا مي دهد( ومجرور ) كلمه اي كه آخر آن لكن مخفي نمان

حركت كسره داشته باشد( مقابل ذكر شوند، هر كدام معني علي حده دارد. هر گاه علي حده وباالنفراد ذكر شود، به 

ر. وبه عبارت واضحه، مقصود از نبي، رسول هم عوض جار و مجرور هم استعمال مي شود. همچنين لفظ مسكين و فقي

و ثانيا نبي يعني « إفتَرقا وَ إذا إفتَرَقا إجتَمَعاإذا اجتَمَعا » هست؛ چنانكه مشهور ميانه اهل عربيت، اين عبارت است

سي خبردهنده؛ واين معني اعم از رسول است. هر گاه انكار اعم نموديم، مستلزم انكار اخص هم هست، مثال هر گاه ك

بگويد انسان در خانه نيست، مثل اين است كه گفته باشد عالم در خانه نيست، و جاهل نيست، وزن نيست، ومرد نيست، 

و بزرگ نيست، وكوچك نيست. ومتقابال هر گاه خاص را انكار كنيم، الزمه او انكار عام نيست؛ مثالهر گاه بگوئيم زن در 

ين حرف ها] كه اهل باب وبها مي گويند[ در نزد اهل علم حرف هاي پرت خانه نيست. ممكن است مرد در خانه باشد. وا

و پال است. شخص ساده لوحي از طرف مقلدين ميرزا حسينعلي بها گفت: چون لفظ نبي در پيمبران جزء كثرت استعمال 

اء اُمتي عُلم» ستپيدا كرده است و لفظي سست و بي مايه و پايه است؛ شاهد براين مطلب اينكه پيغمبر گرامي فرموده ا

( ازاين جهت اطالق اين كلمه منسوخ شده، نه حقيقت و واقع آن، 3مزار مشهدي: « ) أفضلُ مِن أنبياء بَني اسرائيل

 عموم امت از اين لفظ چه« ال نبيً بَعدي»مصنف] شارح رساله دزد بگير[ گويد:انصاف دهيد آيا پيغمبر مكرم كه فرمود 

كه اسم نبي را خداي متعال به كسي نمي گذارد؛ مثل اينكه زيد بگويد من ولدي ندارم. فهميده اند؟ يا چنين فهميدند 

آيا چنين مردم مي فهمند كه من پسري ندارم؟ يا اينكه بعد از اين هم آنچه از من متولد مي شود، هم آن ولد نمي باشد؟ 

 پس العَياذُ باهلل! پيغمبر مكرم، مردم را به بدون شبهه...امت پيغمبر ازاين عبارت فهميده اند شريعتي ديگر نخواهد بود.

ضاللت باقي گذارده است كه در چنين مواقع مردم در تكليف خود حيران باشند وسرگردان؛ كه قصداو فقط بر داشتن و 

نسخ كردن لفظ بوده وبه مردم عبارتي گفته است كه مردم چيز ديگر بفهمند! يا اينكه به مردم عناد نداشته و به شخص 

زا علي محمد عناد داشته است! يا همه معاصرين و تابعين مقصود پيغمبر را فهميده، لكن به احدي شرح ندادند! مير

سال از   5335وهزار ودويست و شصت سال) اين تاريخ مربوط به زمان ادعاي پيامبري علي محمد باب مي باشد كه 

ا چند نفر تافته جدا بافته، پيدا شدند و هجرت حضرت ختمي مرتبت مي گذشته است( مخفي شد تا در ين سال ه

فهميدند كه لفظ نبي لفظي است سست! الحال مماشت با شما مي كنم: هر گاه لفظ نبي، لفظ سستي است ، چرا شبانه 

ابيشتر م؟ايا درقرآن لفظ نبي برپيغمبر «السالمُ عَلَيكَ ايُها النًبيُ وَرَحمَهُ وَبَركاتُهُروزي پنج مرتبه در نماز عرض مي كني: 

 استعمال داشته ، يالفظ رسول؟لفظ رسول زياده بر سه چهار مقام استعمال نشده، اما لفظ نبي قوله تعالي: 

 ( 37يا ايُها النًبي قُل الزَواجَك) سوره احزاب: آيه 

 ( 23يا نِساء النًبيُ لَستُنً كَاحَد مِنَ النِساء) سوره احزاب، آيه 

 ( 15اَزواجَكَ )سوره احزاب، آيه  يا ايها النًبي اِنا اَحلَلنا لَكَ

 (5يا اُيها النَبيُ إتًق اهلل) سوره احزاب، آيه 

 (3النًبيُ اَولي بالمُومنينَ) سوره احزاب، آيه 

 (25يا نساءَ النًبي مَن يأتِ مِنكُنً ) سوره احزاب، آيه 

 (12ال تَدخُلوُا بُيوتُ النًبي) سوره احزاب، آيه 

 (13لونَ عَلي النًبي) سوره احزاب، آيه اِنً اهللَ و مَالئكَته يُص

 ( 15ان وَهبتَ نَفسَها لِلنَبي) سوره احزاب، آيه 
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 (41يا ايها النًبي انا اَرسلناكَ شاهدا) سوره احزاب، آيه 

 (3التَرفَعُوا اصواتَكُم فَوقَ صوتِ النًبي) سوره حجرات، آيه 

 (15اِن اَرادَ النًبيُ اَن يَستَنكِحَها) سوره احزاب، آيه 

 ( 45ولكن رًسُولَ اهلل وخاتَم النًبيين) سوره احزاب،آيه 

 ( 35ومِنهُم الًذينَ يُوذُونَ النًبي) سوره توبه، آيه 

 كرامت مال بخش علی

مالبخش علي جشياني مردي است عام، سواد ندارد و اهل عربيت نيست، با يك نفر از پيروان ميرزا حسينعلي رئيس  

)  «وَمَن يًبتَغ غَيرَ االِسالمِ دينا فَلَن يُقبُل مِنهُ » حزب بهائي در بازار بحث مي كند، دفعتا استدالل به اين آيه كرده است

س طلب كند ديني غير از اسالم، ابدا از او قبول نمي شود. جمعي كه حاضر  بودند ( يعني هر ك71سوره آل عمران، آيه 

هر كدام يك نسخه از آن آيه نوشته اند. توضيح اينكه چون در عرب انكار چيزي كنند، هر گاه انكار از از شدت اعجاب، 

وز نبوده، واما هر گاه انكار از وقوع وقوع چيزي در زمان سابق باشد يا انتظار وقوع كلمه) لما( استعمال كنند، يعني هن

در زمان بعد كنند، كلمه) ال( استعمال كنند. وهر گاه انكار كنند چيزي را بعد از اين، هميشه كلمه) لن( استعمال كنند؛ 

ن لَ» يعني ابدا مرا نخواهي ديد. وجاي ديگر فرمود« لَن تَراني» يعني ابدا نخواهدبود. مثل اينكه خدا به موسي فرمود

( يعني 45سوره اعراف، آيه: « ) اليدخُلوُنَ الجَنًهَ حَتي يَلج الجَمَلُ في سَمّ  الخياط»( و555سوره بقره، آيه « ) يًدخلَ الجَنًهَ

كافر هرگز داخل بهشت نمي شود، تا اينكه شتر داخل سوراخ سوزن شود. يعني اگر خداوند ديني را به غير از اسالم 

ي خدا را به چشم ظاهر رؤيت كند ومثل رفتن شتر قوي در سوراخ سوزن است. وتفطن قبول كند مثل اين است كه موس

]پي بردن[ به اين مطلب الهام به مالبخش علي است. مثل نادرشاه كه گفت روي پنجه عَلم گنبد حضرت اميرالمؤمنين 

لهام است كه به نادر شاه شده است، ( ميرزا مهدي خان گفت اين ا55سوره فتح ، آيه « ) يَدُ اهللِ فوقَ ايديهِم» بنويسند 

واال نادر شاه شعور اين مطالب را ندارد. نمي دانم هر گاه كسي برخداوند ايراد كند، بنابر فرض حقيقت ميرزا حسينعلي 

خواهد داد؟ باز هم ايراد كند كه نظير كه گفتي هرگز ديني غير از اسالم را قبول نخواهم نمود، اينك كردي، چه جواب 

( يعني خدا فرمود هرگز وعده خود راخلف نمي كند، 48لَن تراني( گفتي) لَن يُخلِفَ اهللِ وَعدَه( ) سوره حج، آيه  فرمودن)

 اينك خلف فرمود؛ چه جواب خواهد فرمود؟! 

 تحقیق

اء ل اِذا جلكُل اُمًه اَجَ» آنها كه اطراف ميرزا حسينعلي را گرفته اند استدالل كرده اند در اينكه شريعت زوال به اين آيه

( يعني هر امتي زمان انحالل وانقضاء دارد، همين كه 45سوره يونس، آيه «) اَجَلهُم فَال يَستاخِرونَ ساعَه وال يَستَقدمُونَ 

مورد انقضاء آن رسيد، يك ساعت از زمان انقضاء كه مقرر شده مؤخر نمي افتد و يك ساعت هم بدان پيشي نمي جويند، 

گير[ گويد: هنگام طفوليت در جواب از سؤال امت كيستي تعليم گرفته اند، امت محمد مصطفي  مصنف ]شارح رساله دزد ب

 -ليك سوراخ دعا گم كرده اند-

بارالها! هر كس كه بر باطل است، آيا تمام حرف هاي او بايد برباطل باشد؟! اگر يك حرف صحيح برآنهاتعليم مي كردي، 

 چه مي شد.

خالصه بايد اول موارد استعمال كلمه امت را درقرآن ذكر نمود، بعد معني آن را از قول اهل لغت]مورد توجه واستدالل 

 ( 535سوره نحل، آيه « ) اِنً اِبراهيمَ كانَ امًه قانتا هللِ»قرار داد[ قوله تعالي:

 ( 41يوسف، آيه « ) وقالَ الًذي نجا مِنهُما وادَكَر بعدَ امًه» قوله

 ( 7سوره هود، آيه « ) له وَلَئن اَخرنا عَنهُم العَذابَ الي امَهِ مَعدودهقو
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 ( 32سوره قصص ، آيه « ) ولما وَرَدَ ماء مَدَين وجَدَ عَلَيه اُمًه مِنَ الناسِ» قوله 

 ( 43سوره انعام، آيه « ) ولَقَد اَرسَلنا اِلي اُمم مِن قَبلك»قوله 

 ( 73سوره نمل، آيه « ) وجاوَيَومَ نحشُرُ مِن كل امًه ف» قوله

 ( 27سوره اعراف، آيه « ) كلًما دَخَلتُ امًه لًعَنَت اُختَها» قوله

 ( 524سوره بقره، آيه «) تلكَ امًه قَد خَلَت لَها ما كَسَبَت» قوله

 ( 27سوره اعراف، آيه « ) اَدخُلوُا في امم قَد خَلَت مِن قَبلِكُم مِنَ الجِنِ واالنسِ في النارِ» قوله

 (27سوره انعام، آيه « ) وما من دابًه في االَرض وال طائِرَ يَطيرُ بَجناحَيهِ اال اُمم اَمثالَكم » قوله

( پوشيده نيست كه امت در اين آيات 555سوره آل عمران، آيه « ) كَنتُم خَيرَ امًه اُخرِجَت لِلناسِ تأمرونَ بالمَعروف» قوله

گذشت[ به معني جماعت مشترك و ششم وهشتم ويازدهم] كه فوقا از نظر به معني دين وآئين نيست، بلي آيات پنجم 

در دين است، نه خود دين. وساير آيات كه هيچ ربطي ندارد. واما معني امت برحسب لغت: اينكه در مجمع البحرين 

« دَه أو زمانُ واحِد أو مَكان واحِداالمًهُ كُلُ جَماعَه يَجمَعُهُم أمرَ،إما دين واحِد أو دَعوَه واحِدَ أو طَريقه واحِ»نوشته است 

يعني هر جماعتي كه يك جهت جامعه داشته باشند، مثال در دين يا در دعوت يا درطريقه يا در مكان يا در زمان، آن 

 جماعت را امت گويند.

زب مصنف] شارح دزد بگير[ گويد: ممكن است يك نفر از چند جهت داخل در چند امت باشد، مثال از جهت آنه عضو ح

دموكراسي مي باشد داخل آن امت است؛ و ازجهت اينكه جزو هيئت خوش نويسان است، جزو يك امت است، يا اهل 

فالن محله است، جزو آن است؛ يا جزو مشتركين مالك است، از آن امت محسوب مي شود؛ يا شريك كمپاني و تجارتخانه 

يعني « بعدُ جَماعُه مِنَ الزًمانِ مُجتَمَعه » نوشته است «امت» است؛ جزو آن امت است. در تفسير آيه دوم دركلمه بعد

جماعت از هر زمان هم امت است. گويا مجمع البحرين نظر به معني غالبي داشته است؛ چون غالبا اعتبار اجتماع راجع 

ت، به مردم است. واستعمال امت در حق حضرت ابراهيم به مالحظه اينكه مركز جماعت است و روح و قلب هيئت اس

 شده ؛ حاصل معني آيه، اينكه هر اجتماعي انحالل پذير است.

 تحقیق

( اين آيه را دليل قرار داده 21سوره اعراف، آيه « ) يا بني آدَمَ اما يَاتِيَنًكُم رُسُل مِنكُم يَقُصونَ عَلَيكُم آياتي» قوله تعالي

ان بعد داده است. ودر روزنامه هاي خود مي اخبار از زم«يأتي » اند براينكه شريعت پيغمبر نسخ مي شود؛ چون كلمه

نويسند وبه بالد اسالم منتشر مي كنند. اما در دولت ايران كه الحمدهلل مذهب رسمي امناي دولت، جعفري است، از اين 

قبيل اوراق باطله را به طور خفيه وارد مي كنند. ولي انصاف بدهيد زماني كه سلطنت تركيه به دست هارون، بلكه متوكل 

ود، آيا كسي اين جرأت را داشت؟! واين جمع كه هيچ نمي فهمند، به اين آيه استدالل مي كنندو نمي فهمند كه اين ب

آيه حكايت از خطاب هاي الهي است به بني آدم در زمان هبوط آدم؛ چون در اين سوره حكايت آدم حوا را نقل كرده، 

، سوره اعراف« ) يا بَني آدَمَ قَد انزَلنا عَليكُم »ثل قوله تعالي خطاب فرموده، م« يا بني آدم»بعد عقب آن هم به عبارت 

« يا بَني آدمَ خُذُوا زينَتَكُم عِندَ كل مَسجِد» ( قوله31سوره اعراف، آيه « ) يا بَني آدم ال يَفتَنِنَكُم الشًيطان» ( قوله33آيه 

( نظير است به خطاباتي كه در 21سوره اعراف آيه « ) نكُم يا بَني آدَم اما يَاتيَنًكُم رُسُل مِ» ( قوله25) سوره اعراف آيه 

 (583سوره اعراف آيه « واِذا اَخذَ رَبُكَ مِن بَني آدمَ مِن ظُهُورِهِم ذُريًتَهُم...» عالم ذر در ذيل

 شیادی ابوالفضل گلپایگانی

خير المَساكينَ  –العَجَلُ العَجلُ  -في خُطبه أميرالمؤمنين الوحاءُ الوحاءُ» از كتاب فرائد نوشته – 553ابوالفضل در صفحه 

بِها رِيومَئذ بَيت المُقَدًس ليَاتينً زَمان عَلَي الناسِ يَتَمني أحَدَ هُم شِبرا منهُ إلي أن يَقُولُ ذلكَ بَعدَ طُلُوع الشًمس مِن مغ

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

غرضش اين است « من مَغربِها» نوشته است از عالمات ظهور طلوع شمس است  12ودر صفحه « عِندَ ذلكَ تُرفَعُ التًوبهُ

 كه شمس طالع از مغرب ساكن بيت المقدس است وبيت المقدس هم در حدود شام است كه عكاء هم درآن حدود است.

مصنف ]مولف بز بگير شارح دزد بگير[ گويد: اوال آن كسي كه حضرت عيسي خلف او نماز مي خواند، چون از اوالد فاطمه 

حسينعلي را نمي گفتند؛وميرزا علي است، مي گفتند ميرزا علي محمد است كه سيد است وميرزا  -ساَلمُ اهللِ عَليها –

بوالفضل گلپايگاني [ همانطور كه عكاء را بيت المقدس كرده است، محمد باب عكاء را به چشم خود نديده است . پس]ا

ميرزا حسينعلي را ميرزا علي محمد كرده است. و مي خواهد ميرزا علي محمد را صاحب الزمان كند. مع ذلك اسباب 

رَ الثاني عَشَهُوَ » روسياهي ابوالفضل در اينجا فراهم است كه ميان كلمه عيسي وكلمه الشمس اين جمله را دزديده كه 

 زيرا هر دو فقره كه ابوالفضل نقل كرده جزو خطبه اميرالمؤمنين است.« مِنَ العِترَهِ التاسعِ مِن وُلدِ الحُسَين

 خطاب به برادران ایمانی

اي مؤمنين برويد در صفحه پنجاه وسه جلد از سيزدهم بحاراالنوار، اين خطبه را قرائت كنيد؛ اگر حرف حقير راباور نمي 

 « خدا روي دزد را سياه كند.»ائيد. تا برشما مثل آفتاب ظاهر شود. فرم

 دزدی ونیرنگ اورنگ ابوالفضل گلپاپگانی

 نوشته، در روايت است:« فرائد» ابوالفضل در صفحه پنجاه

يتأول ) هر كسي به قول  إذا قامَ القائِمُ إستَقبَلَ مِن جَهلَهِ الناس ما ال استقبلَ رَسول اهللِ مِن جُهال الجاهِليًه إلي أن قالَ»

 ( 13/233بحاراالنوار: « ) خود كتاب خدا را تأويل مي كند( عليه، كتاب اهلل و يَحتَجُ علَيهِ بِه

مقصود او اين است كه جهال مردم چون كتاب خدا را در مقابل صاحب االمر تأويل مي كنند و برآن حضرت به كتاب خدا 

هر گردوئي گرد است، ولي هر » است. مصنف ]شارح رساله دزد بگير[ گويد: احتجاج مي كنند، پس خود او صاحب االمر

را سابقا به عرض عالي رسانيدم. خالصه هر گاه در زمان ظهور، بعض جهال قرآن را درمقابل صاحب « گردي گردو نيست.

خن ن باشد! مع ذلك سالزمان تأويل كنند، دليل نمي شودهر كس را به بطالنش با آيه قرآن استدالل كنند، صاحب الزما

قالَ أما و اهللِ لَيَدخُلَنً عَلَيهم عَدلُهُ جوفَ » است و آن اين است« دزديده »در اينجا است كه] گلپايگاني[ آخر حديث را 

بُيُوتِهِم كَما يَدخُلُ الحرُ ) الحرُّ جمع آن حُرُور وأحارِر مي باشد كه غير قياسي است معناي آن ضِد البَرد مي باشد ]يعني 

القرُّ: البرَد]سردي[ يعني واهلل! عدالت او مثل حرارت و برودت بي اختيار داخل خانه هاشان مي شود. «) حرارت[  والقُر

به ضم قاف سردي است . عالوه كسي بر بطالن ميرزا علي محمد به تأويل قرآن استدالل نكرده؛ بلكه نص و ظاهر « القُرَ»

 او است؛ با يك بار شتر از احاديث اهل عصمت.قرآن وچرندهاي شخص اودليل كافي بربطالن 

 قسمتی از فكاهیات حضرت معظم له مصنف كتب دزد بگیر

 ]عالمه فقیه ابی وردی[

ميرزا خليل خان -5در مدرسه مرحوم ميرزا قاسم مشغول ترتيب اين جزوات بودم، چهار نفر از قرار و مرقوم واردشدند: 

كربالئي -4بخش علي كه تفسير الهام غيبي او را به عرض عالي رسانيدم همان مال-2آقا كربالئي يوسف عطار -3منشي 

پس از اطالع برمضامين مندرجات كتاب. ميرزا خليل خان ]گفت[:يك عقده الينحل در دل من اين است زين العابدين 

هم علي -ئمه هديكه لسان معجزه بيان پيغمبر در احاديث نبوي واخبار متواتره ائمه معصومين و روايات شيعه كه از ا

از حضرت مهدي سؤال مي كردند، اسم مهدي مرادف بوده است با فرج آل محمد وفرج شيعه؛ به حدي كه شعرا  –السالم 

در مراثي و قصائد، فرج آل محمد و فرج شيعه را لقب مهدي قرار داده اند. مثل اشعار سيد اسماعيل حميري، ) اسماعيل 

فقيهخ ثقه جليل القدر وشاعر شيعي اهل بصره، از فحول شعراي اماميه متولد ( 587-582- 551بن محمد ابوهاشم ) 

وادي نعمان نزديك ساحل فرات در شام، متوفي در واسطه ،پدر و مادش ناصبي بودند واو هر دو تن پدر ومادر را در 
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د. وبه كرد به اماميه گرويت –عليه السالم  -شعري لعن كرده است. وي نخست از كيسانيه بود وپس از ديدار با امام صادق

كفن براي او فرستادند 85قصيده است. هنگام درگذشت او بزرگان كوفه  3255شمار قصايد او در مدح اهل بيت بيش از 

( 3/354+معجم المؤلفين:  3/224+الكني وااللقاب : 7/44+سير اعالم النبالء: 25+ تحفه االحياء:  5/233) اعالم زركلي: 

شاعر نامدار عصر عباسي، اهل كوفه ، ساكن بغداد، – 343 – 547 -دِعبِل بن علي بن زين ابوعلي واشعار دعبل خزاعي)

شهره به هجوگويي وتلخ زباني، وي برخالف شاعران مداح، به هجو خلفايي چون هارون ،مأمون، معتصم و واثق مي 

ش مي كشم ولي كسي را نمي يابم كه پرداخت. عمري دراز يافت و مي گفت: پنجاه سال است كه چوبه دار خود را بردو

مرا بردار كشد. اشعار او دررثاء اهل بيت زبانزد همگان است. وي سرانجام در قريه طيب، ميان واسط و اهواز درگذشت) 

-35(واشعار كميت) كميت بن يدبن خُنيس، ابومستهل) 4/541؛ ضبط االعالم: +معجم المؤلفين:  3/225اعالم زركلي: 

شيعي اهل كوفه، ملقب به شاعر هاشميني ،وي در عصر مأمون مي زيست اما هودار ودوستدار  وفقيه(خطيب وشاعر 533

هاشميان بوده، مشهورترين سروده هاي او قصايدي است كه در مدح بني هاشم  سروده، او جامع خصالي بود كه در كمتر 

+ريحانه االدب: 1/322بود) اعالم زركلي:  –م عليهما السال -شاعري جمع آمده است وي از اصحاب امام باقر و امام صادق

(شاعر و اشعار ابوفراس؛)به نظر مي رسد بين ابوفراس حارث 7/548+معجم المؤلفين:  1/277+سير اعالم النبالء:  5/558

( اديب كاتب ، ملقب به بديع. منظور ابوفِراس شيعي  134( وابوفراس سُلمي طِرادبن علي) 218-235بن سعيد حمدان )

( جهت اينكه اين مهدي به كلي 5/315ن غالب بغدادي باشد كه از علماي شراه شيعه بوده است) هدايه العارفين: جُبيرب

شرع پيغمبر را از ميانه برده است و احكام آن حضرت را جميعا نسخ كرده. عالوه برخالف انتظار چه عداوتي داشته است 

 به آل پيغمبر.

 «ما تو را كرديم پدر، تو ما را كردي در به در» كربالئي يوسف گفت: آري مثل مشهور است

]در جواب گفت:[ بفرمائيد: « كربالئي زين العابدين»مالبخش علي سينه را صاف نمود وگفت : آقايان اجازه دارم؛ 

چون در حالت بقاء دين اسالم، علي الدوام اختالف ميانه سني و شيعه و دعوي رياست طلبان وحسد، «: مالبخشعلي»

اوالد پيغمبر رادر رنج و زحمت و تعب داشت، خواست ميرزا علي محمد باب، دين اسالم و شرع سيد االنام را با خاندان 

ن ميرزا خليل خا –خنده درگرفت.  -قاه قاه -تمام احكام قرآن، بالكليه از ميان بردارد تا آسوده شوند وراحت پيدا كنند

ميرزا » مالبخش علي اشاره كرد:«. رف ميرزا خنده مي گيرد مراواقعا از ح»گفت: به قول صاحب روزنامه نسيم شمال 

كتاب بيان وكتاب تفسير سوره كوثر را در مدرسه منصوريه آورد ومن مطالعه كردم، جمعي از طالب « جواد چهرازي 

الناسُ ال يقدِرُونَ  إنً اهللَ قَد أنزلَ لَهُ بِقُدَرته مِن عندَهُ» بودند، يك بساط خنده گسترده شد؛ من جمله از عبارت بيان

يعني : خداوندبراي ميرزا علي محمد به قدرت خود نازل نمود از پيش خود. ومردم « عَلي المِثلُ دُونَ المِثل تَشبيرابِحَرفَه 

قدرت ندارند به يك حرفي از او بر مثل او، پست تر ازمثل او، وجب كردني ...دراين بين آقا سيد عزيز، خادم نجف اشرف 

است. آقا سيدعزيز در جواب پرسيد: از « بيان»سؤال از اين عبارت نمود كه از كيست ؟مالبخش علي گفت: از وارد شد، 

كجا معلوم شد؟ در كتاب مفتاح باب االبواب نوشته. ميرزا خليل خان گفت: از هر جا باشد حرف را كسي وجب نمي كند. 

 همان وجب است كه نسيم شمال گويد :آقا سيد عزيز گفت: گويا « يعني چه؟ وجب يعني چه؟« تشبيرا»

 دوش  رفتم  مدرسه   در حجره  مال  رجب 

 ديدمش  مي كرد دور حوض مسجد  را وجب      

 گفتم   اي  داناي  اسرار  علوم     مجتجب 

 «اين وجب يعني چه؟ گفتا زين وجب منما عجب      
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كُل لَو قَرنَ إحدي مِن صحائِفي بِ» له در تفسير كوثر گفته:كربالئي زين العابدين گفت: از اين عبارت ها زياد است؛ من جم

: يعني« كُتُب القوم لَم يَعدل حَرفا مِنها كُل مَن في السًموات واألرض النًها حَيَوان مِن ظُهُور الوَحدنيًه وَ السِرً الرًحمانيه 

حروف اين صحيفه، جميع آنچه در  كنند، مقابل يك حرف ازيكي از صحيفه هاي مرا به همه كتاب هاي قوم، هم ترازو 

آسمانها وزمين است نمي شود؛ چرا كه صحيفه من حيات بخش است، ياچشمه آب حيات است، از ظاهر شدن وحدانيت 

 وسرُّ رحمانيت. 

 آقاي سيد عزيز گفت: في الواقع عرب معيدي] با تجربه [ از اين قبيل عبارت نمي گويد: واقعا از تفسير كوثر است؟!

قا شيرازي. ساير رف« چكه» رفقا گفت: واقع اين تفسير خيلي مشابه است به تفسير نمودن محمد علي چرخييكي از 

 تقاضا نمودند كه هر گاه تصديع نباشد بي ميل نيستيم كه حكايت آن را نقل فرمائيد.

كه اشعار آن  آن رفيق گفت: سابق شخص بود محمد علي نام، معروف به چرخي، بعضي اوقات شعرهاي مهمل  مي بافت

را از جهت خنده نُقل هر مجلس ومحفل مي نمودند؛ روزي يكي از دوستان مشاراليه بنا به استهزاء وسخريه] ريشخند[ 

ال رَطب وال يابِس » مشهدي محمد علي! خداوند تبارك وتعالي در قرآن مجيد وفرقان حميد مي فرمايدگفت: جناب آقا 

( يعني نيست تر وخشكي كه در كتاب الهي نباشد، پس بوق حمام دركجاي از 15آيه سوره انعام ، «) اِال في كِتاب مَبين

 قرآن ذكر شده است؟

يعني جار جنب مي زند، «والجار الجنب »بداهتا در جواب آن دوست گفت: مگر نه خداوند « چكه» آقا مشتي محمد علي

كردم: بلي، از تفسير خطي كوثر است. چون   مراد همان بوق است. رفقا قاه قاه قاه خنديدند. باالخره من در عرض

واقعه ميرزا علي محمد تا حال هشتاد سال است. مثال يك پدري كه هشتاد سال قبل مردي فاضل و بيست وپنج ساله 

است، اين كتاب را از روي كتاب او كه به خط خودش بوده نوشته، در چهل سال قبل كه آن پدر شصت و پنج ساله بوده 

عنوان ارث رسيده است. حاالت ميرزا علي  محمد برهيچ كس مخفي نيست؛ يعني خيال مي كنيد است به پسرش به 

روزي كه مرحوم حاج شيخ ابوتراب او] علي محمد باب[ را به منبر مسجد وكيل صعود داد و حرف هائي زد ، اگر دعوي 

شتند؟! ]مسلما همانجا به سزاي اعمالش مهدويت را درحضور دوهزار يا پنج هزار نفر اظهار مي كرد ، او را سالم مي گذا

مي رساندند ولي[ مطمئن شدند ]دعوي مهدويت ندارد[ او را پذيرفته ونجات پيدا كرد؟ يا اينكه توبه وانابه واظهار ندامت 

كرده است؟ مسلما هر گاه قسم اول بود، يا او را به قتل مي رسانيدنديا هياهو بلند مي شد، ومشهور مي شد. عقل چيز 

في است، اصال بناي آوردن او به مسجد جهت همين بوده است. پس قسم اول نبوده است.] يعني روزهاي اول دعوي شري

 مهدويت نداشته است[ وهمين يك مطلب براي ما جهت رد حزب بهائي كافي است.

 كربالئي يوسف گفت: اگر عقل داريد مي فهميد و تعقل مي كنيد.

ل، البته هشت نفر مردمان شصت سال و پنجاه ساله، در بيست مجلس مذاكره در اين بين من عرض كردم چهل سال قب

همين مطلب را داشتندو من درآن وقت بيست سال اززندگاني را طي كرده، تحصيل علوم فقه واصول و حكمت مي كردم، 

ب به مسجد وكيل البته از پنجاه نفر كه مركب بودند از تجار محترم ، وشخصا حاج يحيي امام جمعه كه روزِ بردن با

 هيجده ساله بوده است ، ومرحو م حاج محمد رحيم آقا وغير ذلك ، تفصيل را نقل كرده اند.

 آقا يوسف گفت: بلي من مكرر شنيده ام.

عليه –كربالئي زين العابدين گفت:مدعي پيغمبري به خود وپدر خود لعن نمي كند. مگر خطبه حضرت امام زين العابدين 

 جامع شام] ا[ نشنيده اند .خطبه پيغمبر وامام ناشي از اين قسم وبه اين اندازه از قوت قلب است.در مسجد  -السالم

نمي گويد، واو را هم « ال إلهَ إال انتَ ذُوالكَفلِ والكفالين» آقا سيد عزيز گفت: واقع آدمي كه ادعاي پيغمبري مي كند

 معجزه خود بداند.
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؟ يعني چه« يك حرف از حروف من] را [ كسي نمي تواند بگويد » ن] ادعا كه[آقا ميرزا خليل خان گفت: راستي معني اي

 »هيچ تصور نكرده است چه مي گويد ! تمام مواد حروف مهمله و مستعمله يكي است. مواد زيد كه مستعمل است، همين

و مستعمل شريك  است كه مهمله است. بلكه كلمه واحد هم مهمل« ديز» است. وهمين حروف مواد« دال»و « يا»، « زا

است. مثال از همين ظهور را مكرر ما هم مي گوئيم ، در حالي كه نمي دانم جزو كلمات مهمالت است تا بتوانيم بگوئيم، 

 يا جزو همين عبارت است كه نمي توانيم بگوئيم.

عرا نذر ملك الشمال بخشعلي گفت: راست گفته است، احدي نمي تواند به اين مهملي بياورد. يك وقتي فتحعلي شاه با 

بست كه سي شعر بي معني بگويد] براي[ هر شعري پنجاه اشرفي بگيرد و هر گاه يك شعرش معني داشته باشد، يك 

 دندان او را بكشد، شروع به شعر گفتن نمود، من جمله آن اشعار اين است:

 «تخم  خر   محتسب   دو  زرده   حلواي  خروس  وتخم   ارده» 

 « ني مي زد و   اسفناج مي كاشت  خود داشتمجنون دوسه يازده ن 

ي ن» فتحعلي شاه امر كرد يك دندان او را بكشند؛ چون مصرع آخر معني داد؛ فورا آن مصرع را تغيير دادوبداهتا گفت

 «مي زد آش ماست مي كاشت.

اورد، واند[ بيحرف مثل حرف من را كسي ]نمي تكربالئي زين العابدين گفت: اينكه ]علي محمد باب[ گفته است يك 

خواسته است لج بازي با پيغمبر كند؛ چون در قرآن فرموده است: يك سوره بلكه يك آيه كسي مثل اين قرآن نمي 

تواند بياورد .خواسته است باال دست ]قرآن و پيامبر در حقيقت خداي تعالي[ برخيزد. گويند در مجلس محمد قلي خان 

 كه اين قبيل خدام –بوده است « ديلجه رفيع» كه عمامه اي برسر داشت، نامشايلخاني، يك نفر خادم امام زاده اسمعيل 

يك نفر اهل علم از ديلجه رفيع پرسيد: درشك ميانه دو وسه چه بايد كرد ديلجه رفيع به دو  -مي گويند« ديلجه»را 

 زانو نشست و گفت: شك ميانه پانزده و شانزده چه بايد كرد؟

را كه نمي توان تلفظ كرد؛ مثال زيد سه حرف است، چگونه سه حرف را جداجدا تلفظ   ميرزا خليل خان گفت: حرف مفرد

 مي توان كرد؟

آقا كربالئي يوسف گفت :تلفظ حروف مفرد، مخصوص حيوانات است؛ امثال گربه و شغال وغيره. مالبخشعلي گفت: بره 

 هم مي تواند اما آدم نمي توند.

را كه حسينعلي ميرزا فرمانفرما ساخته بود، همان محمد علي چرخي سابق الذكر ميرزا خليل خان گفت: شنيده ام باغ نو 

 (31/53« شعرا از جان برفت رمغ تا كه تاريخ باغ شد هكرغ»در ماده تاريخ او گفته بود 

 دزدی

ته اند پيغمبراني كه گذشاست .يعني ختم كننده « الخاتَمُ لِمَن سَبَقَ والفاتِحُ لِما استَقبَلَ» در صد هزار كتاب زيارت و دعا

 نوشته است. يعني كساني كه مي آيند.« لِمَن استَقبَلَ»وگشاينده قفل علومي كه مي آيد. اين كلمه را تحريف كرده 

 دزدی دیگر ابوالفضل گلپایگانی

رجوع كردن دوباره بعد « كره» معني« إنً لَعَليً كَرًهَ قَبلَ مُحمًد وكَرًهُ بَعدَ حُسَين» فرائد نوشته: در روايت 18در صفحه 

 از حمله است. مي خواهد بگويد كه علي يك بار قبل از محمد مي آيد و يك بار بعد از حسين.

كنايه اول ميرزا علي محمد است و دوم ميرزا حسينعلي. واقعا به ذهن عوام بيچاره خوب مي چسبد ولي چنين نيست؛ 

لَعَليً فِي األرضِ كَرًهُ مَعَ » بفرمائيد، عبارت حديث اين است بحاراالنوار 52جلد  357دزدي كرده است. نظري به صفحه 

 »غض اين است كه در هر دو موضوع كلمه « يَته حَتي يَنتَقِم مِن بَني اُميًه ثُمً كَرًه مَعَ رَسُولِ اهللِإبنِه الحُسينِ يَقبُلُ بِرا

 بوده واز بين دزديده.« مع
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 انبیاء سلف

نقل از مكاشفات يوحنا در باب يازدهم، دو شاهد  –فرائد  555در صفحه  -مبلغ) ابوالفضل گلپايگاني( رئيس حزب بهاء

كه زائيده، همين روز نبوت كنند. ودر باب دوازده قصه زني را  5335خود را قدرت خواهد بخشيد تا اينكه نوشته است 

پيغمبر وعلي است وآن زن حضرت صديقه است. دوازده ستاره كه  مدت بپروراند. در تأويل اين نوشته است: دو شاهد،

 برتاج اوست، دوازده امام است كه دوازدهم آن نقطه اولي است. تمام شد مختصر آن.

مصنف ]شارح دزد بگير[ گويد: اوال سئوال مي كنم كه مگر نه ميرزا علي محمد، جزو همين دوازده نفر است كه در تاج 

بعد از هزار و دويست و شصت روز مقتضي مي شود؟ پس چگونه يكي از آن ستاره ها كه در  آن زن است كه موعد آن

 تاج است، بعد از اين مدت طلوع مي كند؟ اگر شما معني كوسه ريش پهن را نمي فهميد، ما مي فهميم.

م نوشته است از مكاشفات يوحنا رجوع كني، خواهي ديد كه اين دو شاهد درآيه هشتم و نه 458دوم چون به صفحه 

آنها را مي كشند   .ثالثا در شارع عام در مصر وسده به دار مي زنند. وسه روز ونصف كه جسد آنها را به زمين مي اندازند 

معين كرده است:آن به كه زن زائيده مسيح است. اين طايفه به 455،زنده مي شوند .ودر ذيل قصه زن در اول صفحه 

يعني :به هنگام فرا رسيدن «) أقصِمِ الصًلوهَ إلي غَسَقِ الَليل» رده اند. گفته اند:حساب ابجد كبير، دين خود را دستك

» تاريكي شب نمازت را بكشن( حروف غسق الليل هزار و دويست و شصت و يك است؛ ماهم حساب كرده ايم. كلمه

 . قه 5241في شهر رجب « هزار و دويست و شصت ويك است« دروغگوي بابي

 بگیردزد            

 شرح

 فرمایشات

 فقیه ابی وردی در مورد دزدی های

 ابوالفضل گلپایگانی مُبلغ حزب بهائی درباره

 حدیث اَبالَبید كه وعده داده شده بود

 به قلم دانشمند محترم آقای اهلل قلی نیازمند

ت بهائي، مدعي اسبه طوري كه خوانندگان گرامي مشاهده خواهند فرمود، ابوالفضل گلپايگاني، سرحلقه مبلغين حزب 

 -عجل اهلل تعالي فرجه الشريف–خبر از سال ظهور مهدي موعود « ابالبيد»ضمن حديث  -عليه السالم–كه حضرت باقر 

 -ذات حروف سبعه قائميت -ذكريت –هجري قمري، ميرزا علي محمد شيرازي ادعاي بابيت  5335داده، وچون در سال 

مفاد حديث نامبرده منطبق با سال ظهور وي آمده، بالنتيجه مهدي  الوهيت نموده است، -شارعيت -نقطه–مهدويت 

 موعود اسالم ومسلمين همين شخص خواهد بود!

چنانكه خود گلپايگاني هم به تفسير عياشي  -چون راوي اوليه حديث، تنها محمد بن مسعود عياشي مي باشد،-الف

) روايتي كه تعريف متواتر برآن صدق نكند و فاقد متخصصين علم رجال ودرايه، آن را خبر آحاد -استاستناد نموده 

شرائط آن باشد خبر واحد است به عبارت روشن تر خبري كه در تمام، يا برخي ازطبقات ،شعار راويان آن درحدي نباشد 

 كه تباني آنها بركذب عادتا محال باشد، خبر واحد است، جهت اطالع بيشتر به كتاب )آشنائي با علوم حديث تاليف علي

« ثدرايه الحدي» ( درباره حجيت خبر واحدكه بين پيشينيان شيعه اختالف شده است. مي توانيد به كتاب587نصيري: 

 رجوع نمائيد.( دانسته و احتمال صدق و كذب را نسبت به اويكسان مي دانند. 525مرحوم مدير شانه چي: 

سال سلسله روات آن حذف شده، دانشمندان  351تقريبا -عليه السالم -چون از زمان عياشي تا زمان حضرت باقر-ب

علم درايه، آن را خبر مرفوع ) حديثي است كه از وسط سلسله يا آخر آن، يكي يا چند نفر از روات افتاده باشند؛ لكن 
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راوي تصريح به رفع نمايد. در مرفوع ، اصطالح ديگري نيز معمول مي باشد وآن حديثي است كه درآخر به معصوم اضافه 

ساب يابد؛ چه سند حديث مقطوع يا مرسل باشديا مسند.( معلق) حديثي است كه از اول سلسله سند آن يك تن و انت

و  17يا بيشتر از روات افتاده باشد( مقطوع) حديثي است كه از تابعين نقل شود) درايه شهيد شِح بدايه چاپ سنگي: 

ه شود( البته بعضي قول صحابه را نيز در شمار حديث ديد525الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث ابن كثير: 

 (  خوانند؛ كه بالنتيجه سبب سستي و ضعف حديث شده است.43مقطوع آورده اند) الباعث الحثيث: 

اينكه ابوالفضل گلپايگاني مدعي است در حديث، تعيين وقت ظهور شده ، معارض و مخالف با اخبار كثيره معتبره -ج

 -عجل اهلل تعالي فرجه -مي باشد كه فرموده اند هر كس تعيين زمان ظهورمهدي موعود –م عليهم السال -ائمه هدي

قالَ : سألتُ سيًدي الصادقُ هَل لِلمَأمُولِ -5» نمايد، كاذب و دروغگوست. چنانكه در كتاب عوالم و بحاراالنوار مي فرمايد

شا لِلهِ أن بِوَقتُ ظُهُورِه بِوَقت يَعلِمُهُ قُلتُ ياسيًدي ولِمَ ذاكَ. قالَ المُنتظِر المَهدي مِن وَقت موقت لَم يَعلِمهُ الناسُ فقالَ حا

 -عليه السالم -راوي از حضرت صادق« لِانًهُ هُو الساعَهُ الًتي قالَ اهللُ تعالي و يَسئَلُونَكَ عَنِ الساعَهِ قُل إنًما عِندَ رَبي

داند وقت ظهور آن جناب را.عرض كرد:براي چه ؟ فرمود: پرسيد :چه موقع ظهور منتظر مي شود؟ فرمود: هيچ كس نمي 

 زيرا كه اين ساعت از قبيل آن ساعاتي است كه علمش را خدا مي داند.

راوي از حضرت صادق پرسيد: صاحب امر « قالَ سَألتُ  أناجَعفَر هَل لِهذات األمرِ وقت فَقالَ: كَذَبَ الوَقاتُون» روايت دوم: 

 25مود: هر كس وقت معين كند دروغگوست.  پس اينكه ابوالفضل گلپايگاني در صفحه چه وقت ظاهر شود؟ حضرت فر

حديث  ثابتشد كه« ج-ب-الف» دروغ است، زيرا به شرح بند« به ذكر بعض احاديث صحيحه اكتفا مي نمايد» فرائد گفته

بر صحيح، واز ابالبيد نامي در ابالبيد، خبر آحاد ضعيف ، شاذ) خالف قاعده( معارض با احاديث كثيره معتبره ست؛ نه خ

كليه كتب رجال، نشاني نمي يابيم؛ مگربه عنوان مجاهيل.) ساختگي(اكنون به همين اندازه سخن خود را نسبت به سند 

حديث خاتمه داده، جبهه خود را متوجه مغالطه جناب مالذد االغنام ) آخوندي كه صاحب گوسفندان است. در حزب 

سه »و« دو دروغ»و« هفت فرار»د مي خوانند( آقاي گلپايگاني  نموده، آن را زير ]عنوان[ بهائيت، بهائيان را گوسفن

 25از نظر خوانندگان عزيز ميگذرانيم: متن حديث وترجمه آن، جمله جمله از كتاب فرائد صفحه « دوجعل»و « مغلطه

 بدون كم وزياد نقل مي شود.

يا  -عليه السًالمِ-وَمِن الحَديث ماوَراهُ العَياشي عَن ابالَبيدِ المَخزُومي قالَ، قالَ ابُوجَعفَر» حديث يا اولين فرار جمله اول

 « ابالَبيد إنًهُ يَملُكُ مِن وُلِد العباس إثني عَشَرَ

 -امام همان ابوجعفرخالصه ترجمه حديث اين است كه عالم مفسر، عياشي، از ابي لبيد مخزومي روايت نموده است كه 

 فرمود: يا ابالبيد! دوازده تن از فرزندان عباسي مالك مُلك خواهند شد. -عليه السالم

اين جمله حديث، خبر مي دهد كه خلفاي عباسي دوازده نفر مي باشند؛ وحال آنكه بنا به گواهي تمام تواريخ و شجره 

نفر  14نفر و مجموع  58نفر، و خلفاي عباسي قاهره،  28 نامه مقابل] كه درجمله سوم نقل شده[ خلفاي عباسي بغداد،

بوده اند. ولي گلپايگاني چون نتوانسته اين فقره حديث را با خلفاي بني عباس مطابق دهد، از شرح وبسط آن خودداري 

 نموده، ناچار فرار را براظهار، اختيار نموده است.

وپس از هشتمين ايشان چهار نفر از آنها كشته مي « مِنهُم اربَعَه يَقتُلُ بعدَ الثامِنِ» حديث، يا دومين فرار جمله دوم

المُستَعينُ  -المُنتَصرُ باهللِ مُحمًد أبوجَعفَر -المُتوَكًل عَلَي اهللِ جعفَر أبوالفضل -الواثِقُ باهللِ هرُون أبوجَعفر» شوند. يعني

الي دوازدهم به اسامي باال كشته مي شوند، وحال اين جمله حديث، خبر مي دهد كه خليفه نهم «باهللِ أحمَد ابوالعباس

آنكه بنا به گواهي تمام تواريخ دو نفر آنها به مرگ الهي و يك نفر يقينا مقتول و يك نفر ديگر مشكوك بين غرق شدن 

 ويا كشته شدن مي باشد.
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سط تاريخيه تطبيق دهد، از شرح و بابوالفضل گلپايگاني چون نتوانسته اين فقره حديثِ] مورد استفاده خود[ را با وقايع 

 آن خودداري نموده، ناچار فرار را براظهار ، اختيار نموده است.

يكي از ايشان] خلفاي عباسي[ راذبحه، يعني درد « تُصيبُ أحَدُهُم الذبحَهَ فَتذبحه» حديث، يا سومين فرار جمله سوم

السًفاحُ عبدهللِ » ر به مرض گلو درد مبتال مي شودگلو دچار مي شود واو را هالك ميكند. يعني يك نفر از هشت نف

االمينُ محمد  -الرشيدُ هرون ابوجعفر -الهادِي موسي ابومحمد–المَهديُ مُحمًدُ ابوعبداهلل  -المَنصُور عبداهلل ابوجعفر

ز كه يكي ا اين جمله حديث، خبر مي دهد« المُستَعصِمُ باهلل محمد أبوإسحق -المأمون عبداهلل ابوعباس -ابوعبداهلل

خلفاي هشتگانه نامبرده به مرض گلو درد مبتال ميشود و حال آنكه طبق تواريخ، هيچ كدام ازخلفاي مزبور به مرض گلو 

 درد مبتال نشدند. 

مخصوصا صاحب روضه الصفا مي گويد: الهادي به واسطه دانه اي كه پشت پاي او درآمد فوت كرد. بنابراين چون ابوالفضل 

نسته اين فقره حديث را با وقايع تاريخيه وفق دهد، از شرح و بسط آن خودداري نموده، ناچار فرار را بر گلپايگاني نتوا

 اظهار، اختيار نموده است.

هُم فِئه قَصيرهُ أعمارِهِم ،خَبيثَهُ سيرَتِهِم ، مِنهُم الفُوَيسق، المُقلبِ بِالهادي و » حديث يا چهارمين فرار جمله چهارم

ي اينان گروهي هستند كوتاه عمر و زشت سيرت، يكي از ايشان آن فاسق گوينده همراه است كه ملقب الناطِقِ والغاو

 «است به هادي.

اين جمله حديث، خبر مي دهد كه عمر دوازده نفر خلفاي بني العباس كوتاه است وراه و روش آنها بد است؛ مخصوصا 

ام تواريخ، عمر اين دوازده خليفه همگي كوتاه نبوده، الهادي چهارمين خليفه عباسي. وحال آنكه بنابه گواهي تم

ومخصوصا الهادي و المنصور كه داراي عمر شصت و دوساله ،وهارون الرشيد شصت وهفت ساله بوده است؛ وطرز حكومت 

ه علي–آنها را هم در صورتي كه با حكومت هاي آن روزي دنيا بسنجيم، به شهادت تاريخ، به استثناي حكومت معصوم 

بهترين حكومت هاي آن روز روي زمين بوده است. )مراجعه شود به تاريخ عرب و اسالم، تأليف امير علي،  -المالس

كارمند كميسيون شوراي قضائي سلطنتي انگلستان( ابوالفضل گلپايگاني چون نتوانسته اين فقره حديث را با وقايع 

 ار را براظهار، اختيار نموده است.تاريخيه وفق دهد، از شرح و بسط آن خودداري نموده، ناچار فر

يا اُبالبيد انً لي في حُرُوف القُرآن المُقطًعَهِ لَعِلما جما؛اِنً اهللَ تعالي أنزَلَ الم) الف الم » حديث، يا پنجمين فرار جمله پنجم

ثبيت كلمَتُهُ، يا ابالبيد! مرا در حروف مقطعه ميم( ذلِكَ الكِتاب، فَقامَ مُحَمًد صَلًي اهللُ عَلَيهِ و آلِه و سَلًم حَتي ظَهَرَ نُورُهُ و تَ

يه صلي اهلل عل -پس قيام فرمود محمد« الم ذلك الكتاب»قرآن علم بسياري است؛ خداوند تبارك و تعالي نازل فرمود 

 «تا آنكه نور او آشكار شد وكلمه او ثابت و استوار گشت. –و له و سلم 

 اين جمله حديث، تاب دو معني دارد:

قيام به رسالت فرمودند؛ مدارك قطعيه « الم ذلك »ول وظاهر، آن است كه حضرت رسول پس از نزول سورهمعاني ا

تاريخيه، اين معني را باطل مي نمايد. زيرا به شهادت كتاب تاريخ قرآن، تأليف استاد ابوعبداهلل مجتهد زنجاني، ترجمه 

در مدينه بين سال سيزدهم و چهاردهم بعثت برحضرت  ؛ سوره بقره اولين سوره اي است كه14ابوالقاسم سحاب، صفحه 

 »نازل گرديد، بنابراين چگونه ظاهر حديث را قبول كنيم كه مي گويد نازل فرمود -صلي اهلل عليه و آله وسلم –محمد 

 و حال آنكه خالف هزارها كتاب سير و تواريخ است؟! -صلي اهلل عليه و آله و سلم -را ، پس قيام فرمود محمد« الم

قيام به رسالت فرمودند؛ معناي دوم هم « الم»واما معني ثانوي غر ظاهر، آن است كه حضرت محمد پس از انقضاء مدت 

درست نيابد، زيرا در اين جمله حديث از براي هفتادو يك سال، مبداء و ابتدائي تعيين نشده كه هفتادو يك سال را ازآن 

دليل از روي ذوق و ميل خود، با يكي از مبادي رايجه يا غير رايجه آن مبداء تا قيام حضرت مطابقه دهيم. واگر هم بال
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بايستي دليل خارجيه قطعيه برصحت آن مبداء اقامه شود. ابوالفضل –كه قطعا تطبيق نمي شود  -روز تطبيق كنيم

ار اري نموده، ناچگلپايگاني چون نتوانسته اين فقره از حديث رابا وقايع تاريخيه مطابقه دهد، از شرح و بسط آن خودد

 فرار را براظهار، اختيار نموده است. 

وَ وُلِدَ يَومُ وُلد وقَد مَضي مِنَ األلف السابِع مِئَه سِنَه وثُالثَ سِنينَ ثُمً قالَ وتِبيانُهُ في كِتابِ » جمله ششم یا ششمین فراز

وتولد يافت آن حضرت ويوم تولد او گذشته بود از هزار هفتم يكصد « اهللِ في الحُرُوفِ المُقَطًعَهِ إذا عَدَتُها مِن غَيرِ تِكرار

[ گذشته بود كه خاتم انبياء) ص( تولد يافت و 3552بوالبشر شش هزار و يكصدو وسه سال] وسه سال؛ يعني از ظهور ا

عالم را به وجود مباركش مزين فرمود. پس فرمود: وتبيان اين نكته در حروف مقطعه قرآن است، واگر اوائل سوره هاي 

 بدون تكرار حساب كرد:  مقطعه مي باشد؛ وبه دو طريق ممكن است آن را 35قرآن را بدون تكرار بشماري؛ 

آن است كه تمام بيست و نه مقطعه اوائل سوره قرآنيه را نوشته، كليه حرف هاي مكررآن را حذف نموده،  طریق اول:

به طور ابجد يا به طور حروف يا به طور  -مراجعه شود به ستون هشت جدول -باقيمانده كه عبارت از چهارده حرف است

نه، ده و يازده از جدول) منظور از جدول، مندرج انتهاي همين كتاب است( واز تركيب تلفظ جمع كنيم؛ مانند ستون 

« راه علي حق است، مي گيريم او را« صُراطُ عَلي حَقً نُمسكُهُ» چهارده حرف ستون هشت پس از مقدم ومؤخرنمودن آن

( جدول به 28( ويازده) 54 ( و ده)352حرفي تلفظي آن، طبق محاسبه ستون نه)  -به دست مي آيد. كه جمع ابجدي

 سال در جمله ششم حديث، مطابقه ننمايند. 552عمل آمده، هيچ كدام با 

آن است كه تمام بيست و نه مقطعه اوائل سوره قرآنيه را نوشته، كليد مقطعه هاي غير مكرر آن را) مانند  -طریقه دوم

فظ جمع كنيم؛ مانند محاسبه اي كه در ستون جدول( به طور حروف يا به طور تل 53مقطعه هاي چهارده گانه ستون 

سال در جمله ششم  حديث مطابقه  525(جدول به عمل آمده؛ هيچ كدام با 552( وپانزده )27(وچهارده ) 5818سيزده)

ناسخ التواريخ جلد  25ننمايد. جز حاصل جمع ستون پانزده كه آن هم مخالف با نص تاريخ است؛ زيرا طبق صفحه 

كه متن حديث مي گويد.  552از هزار هفتم هبوط آدم ابوالبشر است، نه  352ثت پيغمبر در سال حضرت رسول )ص( بع

ابوالفضل گلپايگاني چون نتوانسته اين فقره از حديث را باوقايع تاريخيه مطابقه دهد، از شرح و بسط آن خودداري 

 نموده، ناچار فرار را براظهار، اختيار نموده است.

ولَيسَ مِنَ الحُرُوف المُقَطًعَهِ حَرف تَنقَضي ايامَهُ إال وقائِم مِن بَني هاشم عِندَ انقِضائِهِ. » فتمين فرارحديث يا ه جمله هفتم

نيست حرفي ازحروف »و« ثُمً قالَ: اَاللِفُ واحد والالمُ ثَالثُونَ والميمُ أربَعُونَ والصادُ تِسعُونَ فَذلكَ مِآه و واحد وسِتُونَ

ايامش مگر اينكه قائمي از بني هاشم نزد انقضاي آن قيام خواهد نمود. يعني هر يك از حروف مقطعه قرآن كه بگذرد 

ت يك اس« الف» مقطعه اوائل سور تاريخي است واشارتي است از براي قيام يكي از بني هاشم در دوره اسالم، پس فرمود

 «نود؛ اين جمله يكصدو شصت ويك عدد است.« صاد»چهل و« ميم»سي و « الم»و

چون تعداد كليه مقطعات اوائل سوره هاي قرآن، بيست ونه است، پس بنا به جمله باال، بايد به همان تعداد، بني هاشم 

د. كه دوازده نفر بودن -عليهم السالم -قيام كند. وحال آنكه تا امروز صدها نفر بني هاشم قيام نموده اند. مانند ائمه هدي

نفر،بني عمود  54نفر،سالطين فاطمي افريقا 55نفر ، سالطين ادارسه مراكش  14سالطين بني العباس بغداد و قاهره 

وصدها اشخاص سادات كه قيام بر سلطنت كرده، براي يادآوري همين چند خانوار  -نفر 55نفر، صفويه ايران  5اندلس 

آن  د، از شرح و بسطكافي است . ابوالفضل گلپايگاني چون نتوانسته اين فقره حديث را باوقايع تاريخيه مطابقه ده

 خودداري نموده، ناچار فرار را براظهار، اختيار كرده است.

ثُمً كانَ بَدوُ خُرُوجِ الحُسينِ عَلَيه السالم الم اهللُ ال الهَ، وبالجمله واقع شد آغاز خروج » حديث يا اولين دروغ جمله هشتم

 « اال اهللتردد الم اهلل ال اهلل  –عليهم السالم  –و قيام حسين ابن علي 
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 22صفحه  55ابوالفضل گلپايگاني چون اين فقره حديث را برخالف هفت جمله قبل، قريب به تطبيق يافته، در سطر 

يه عل -]كتابش فرائد[ گفته است: چون هفتادو يك سال از قيام حضرت خاتم االنبياء بگذشت، حضرت سيد الشهدا

 قيام فرمود. -التحيه و البهاء

رسول تا قيام حضرت حسين، مطابق تمام تواريخ، هفتاد و سه سال است، نه هفتادويك سال ؛  از بعثت حضرت اوال:

آخر ذالحجه سنه شصت هجري بوده، وچون سيزده  -عليه السالم –زيرا كلمه مورخين متفقند كه خروج حضرت حسين 

 سال بعثت تا هجرت را به سنه هجري بيفزائيم، هفتادو سه سال تمام مي شود.

سال تعيين نشده كه هفتاد و يك سال بنا به تعيين حديث روي آن  85در اين فقره حديث، مبداء وابتدائي براي  ثانیا:

گذاده شود تا انقضاي آن تطبيق به خروج حضرت حسين )ع( بشود. معلوم نيست به چه عبارت و جمله اي از اين حديث 

د صورتي كه ذوقا با يكي از مبادي تاريخيه رايجه تطبيق سال را از بعثت تعيين نموده است!  85استناد جسته، مبداء 

 بايستي دليل خارجيه قطعيه برصحت آن مبداء اقامه شود. -كه قطعا نميشود -شود

اين » ]فرائد[ مي گويد 24بنا به مثل معروف، گلپايگاني ،حافظه از كفش رفته، در هفت سطر بعد يعني اول صفحه  ثالثا:

ت ابي جعفر تواريخ مذكوره در حديث را از يوم قيام حضرت رسول براعالن اخذ فرمود. نكته پوشيده نماند كه حضر

وچنانكه در جميع كتب سير مذكور است ، آن حضرت هفت سال قبل از هجرت بالعالنيه به دعوت قريش قيام فرمود، 

 «قبل از قيام آن حضرت براعالن دعوت امر بعثت خود را مخفي و مكتوم مي فرمود

اين دروغ بزرگ را  -رار گلپايگاني ،چون قيام آشكار حضرت رسول برامر نبوت، هفت سال قبل از هجرت استبنا به ق

پس هر گاه مبداء هفتاد و يك سال) عدد الم( را از قيام آشكار حضرت نبوي قرار  -بعدا زير عنوان دو جعل ثابت مي كنم

(بالنتيجه باسه دليل 85-8=34يرت دارد) هجري دهيم، مساوي است به سال شصت و چهارم هجي كه چهار سال مغا

 قطعي باال، ثابتشد كه مبلغ حزب بهائي دروغ گفته است.

يعني مدت  -فَلَما بَلَغًتُ مُدًتُهُ قامَ وَلَدِ العَباسِ عِندَ المص وچون اين مدت بالغ شد»حديث، يا دومين دروغ  جمله نهم

 .«قيام نمود قائم ولد العباس ترد المص -حضرت حسين

 543فرائد گفته است: وچون  22صفحه  52ابوالفضل گلپايگاني چون اين فقره حديث را قريب به تطبيق يافته، در سطر 

سال از قيام سيد رسل منقضي شد، قائم آل عباس، عبداهلل سفاح به امر خالفت هاشميه قيام نمود؛ وبه قيامش خالفت 

 امويه زائل ومنقرض گشت.

 523خ، اعم از دوست ودشمن، ابوالعباس عبداهلل سفاح، سرسلسله خلفاي بني عباس، در سال به شهادت تمام كتب تاري

-523=35است. هر گاه از هجرت حساب شود ) 535« المصص» هجري به سرير سلطنت جلوس نموده، در صورتي كه عدد

(شانزده سال دروغ 523+52=541(  )535-541=53(بيست و نه سال دروغ گفته ،واگر از بعثت واقعي حساب گردد، )535

(  535-531=23) -سال قبل از هجرتهفت  -فرائد تعيين كرده 24گفته؛ و هر گاه از بعثت جعلي كه در اول صفحه 

 (حساب شود سي و شش سال دروغ گفته است.8-523=531)

 « وَ اكتِمهُوَيَقُومُ قائِمُنا عِندَ انقِضاء بالمر، فَافهَم ذلِكَ وعَدً »حديث، يا سه مغالطه جمله دهم

پس درياب اين نكته ،رد بشمار و « وقيام خواهد فرمود قائم با ترد انقضاي اعداد حروفات مقطعه اوائل سوره بالمر،»

 پنهان دار!

 چنين شرح مي كند: 24صفحه  7فرائد تا سطر  22صفحه  53ابوالفضل گلپايگاني ترجمه باالي خودش را از سطر 

سوره رعد بشماري « المر»تا« الم ذلك الكتاب» فر، حروف مقطعه اوئل سور را ازوچون بروفق فرمان حضرت ابي جع»

يه عل -مي شود؛ اين مطابق است بايوم طلوع نير اعظم از فارس. واين نكته پوشيده نماند كه حضرت ابي جعفر 5338
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انكه در جميع كتب سير تواريخ مذكوره در حديث را ازيوم قيام حضرت رسول برعالن دعوت اخذ فرموده، وچن –السالم 

مذكور است، آن حضرت هفت سال قبل از هجرت بالعالنيه به دعوت قريش قيام فرمود. وقبل از قيام آن حضرت  بر 

اعالن دعوت امر بعثت، خودرا مخفي و مكتوم مي فرمود. وچون اين عدد برسنين هجريه افزوده شود، بالتمام با سنه 

تمام شد ترجمه وشرح گلپايگاني از « لي عز اسمه االعلي است، مطابق گردد.هزار و دويست و شصت كه سنه نقطه او

 فرائد.

 ]وما براي تطبيق ادعاي گلپايگاني اعداد حروف مقطعه را جمع مي كنيم[

 

 رعد  يوسف  هود  يونس  اعراف آل عمران  بقره

 المر  الر    الر   الر    المص  الم      الم

85   +85  +535  +325     +325        +325     385=5338 

را چون مطابق گفته گلپايگاني، هفت سال قبل از هجرت قرار دهيم، مطابق به سنه هزار و دويست و شصت  5338مبدء 

 هجري، و سال ظهور هجري و سال ادعاي باب مي گردد.

كتاب فرائدش، به  25نقل كرده وسندآن را در صفحه « المر« » الر» آن است كه در متن حديث به جاي مغالطه اول:

تفسير صافي و بحاراالنوار داده است. وحال آنكه مجلسي در كتاب بحاراالنوار وكتاب اربعين در حديث بيست و هفتم، 

فردات، وفيض در تفسير صافي عموما ومتفقا وصاحب عوالم در كتاب عوالم، و ابن شهر آشوب در كتاب مناقب باب م

 »نقل كرده اند. جز تفسير صافي چاپ قديم ايران كه پر ازاغالط چاپي مي باشد واز شدت اغالط كتبي، بعض از آنها« الر»

ذكر كرده است كه با تمام نسخه هاي خطي تفسير صافي و ساير كتب چاپي وخطي مغايرت دارد. « المر» وبعضي« الم

ك جلد كتاب تفسير صافي خطي كه خاتمه آن روز چهارشنبه شهر ذالحجه سنه هزار و دويست و پنجاه و چنانكه ي

در كتابخانه حضرت حجه االسالم و المسلمين آقاي سيد حسام الدين –شش سال قبل از ادعاي باب  –چهار هجري است 

 «المر»بر« الر»ودليل برصحت وترجيح  مرقوم يافته است« الر» فال اسيري موجود مي باشد كه در صفحه نوزدهم آن

همانا نظم و ترتيب مقطعه هاي وسوره هاي قرآن است با نظم و ترتيب مقطعه حديث، به اين معني كه نظم و ترتيب 

» سوره اعراف، چهارم« المص» سوره آل عمران ،سوم« الم» سوره بقره، و دوم« الم»مقطعه قرآن، عبارت است از اول 

سوره رعد، ونظم و ترتيب مقطعه حديث عبارت است از الم بقره براي قيام حضرت رسول) « المر» فتمسوره يونس، ه« الر

ص(،والم]سوره[ آل عمران براي قيامت حضرت حسين، و المص] سوره اعراف[ براي قيام ولد عباس، والر] سوره[ يونس 

سوره رعد ،كه سه سوره « المر»يونس است؛ نه سوره« الر»سوره اعراف، « المص» براي قائم آل محمد)ص( بنابراين بعد از

 عقب تر است.

لمرن ا» راصحيح بدانيم، با مقصد شيعه بهتر مطابقت مي نمايد تا منظور حزب بهائي ، زيرا عدد« المر» وبه فض اينكه

آن بعثت حضرت رسول گرفته شود، تقريبا مطابق است با رحلت حضرت امام حسن كه چون مبداء 385مساوي است به 

« ائِمَنايَقُومُ ق» عسكري وقيام حضرت بقيه اهلل به سرير امامت. ودليل برصحت اين احتمال آن است كه حديث، تعبير به

 زيرا ظهور بعد از خفاست؛ لكن قيام مسبوق به خفا نيست.« يَظهَرُ قائِمُنا» مي فرمايد؛ نه

« ها »الف الم راه( مغالطه كرده، برگشت ضمير بارز انقضائها را«) وَيَقُومُ قائِمُنا عِندَ انقَضائِها بالر»در ترجمه  مغالطه دوم:

قيام »به تمام مقطعه هفتگانه الم + الم+ المص+ الر+ الر+الر+المر داده است وبالنتيجه چنين ترجمه و شرح كرده است

قطعيه زير، ضمير بارز  در صورتي كه به دالئل« خواهد نمود قائم ما ترد انقضاء اعداد حروفات مقطعه اوائل سوره بالمر
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برمي گردد و معني واقعي ظاهري آن اين است؛ قيام خواهد فرمود « المص» انقضائها به مقطعه قبل الذكر در حديث، يعني

 قائم ما ترد انقضاء المص به سبب الر؛ زيرا:

. وبه خودي خود نقل كردن غلط است« المر» است،« الر» پس از اينكه در مغالطه اول ثابت شد كه متن حديث -الف

را باطل مي شود؛ زي« يعني برگشت ضمير به مقطعات هفتگانه» ترجمه اي كه گلپايگاني براي جمله دهم حديث كرده

سال كسر مي گردد . لكن  534سوره رعد، ساقط مي شود و بالنتيجه « المر»سوره يونس وهود و يوسف، ويك« الر»سه

 دالئل ديگري نيز مي پردازيم تا قضيه به خوبي روشن گردد. براي ابطال ترجمه او و اثبات ترجمه خود، به

جمله هفتم حديث ثابتمي كند كه انقضاء هر حرف مقطعه قرآن، قيام يك نفر از بني هاشم ست؛ نه انقضاء هفت -ب

سوره « الم» سوره بقره را براي قيام حضرت محمد) ص( وجمله هشتم حديث« الم» حرف آن. چنانكه جمله پنجم حديث

را براي قائم ولد عباس تعيين مي كند. پس بنا « المص»عمران را براي خروج حضرت حسين) ع( وجمله نهم حديث  آل

به نص جمله هفتم و معرفي جمله پنجم و هشتم و نهم حديث، ضمير انقضائهابه يك حرف برمي گردد؛ نه هفت حرف. 

 نزديكتر مانع« االقرب يمنع االبعد» به قاعده  –ير آن. است؛ نه غ« المص»واز همه حروف اقرب و اولي به ضمير انقضائها 

 مي شوددورتر را.

چون طبق جمله هفتم حديث، مالك قيام هر بني هاشم ،انقضاء يك حرف است، در صورتي كه بنا به ميل گلپايگاني، -ج

« المص»و آل عمران و سوره بقره « الم» مالك قيام مهدي اسالم را انقضاء هفت حرف بگيريم، الزم مي آيد سه مقطعه 

وقيام  -صلي اهلل عليه و آله–يعني يك مرتبه هر كدام به تنهائي براي قيام محمد سوره اعراف، مكرر حساب شود؛ 

وقيام ولد عباس، و يك مرتبه براي قيام موعود اسالم؛ واين تناقض است يا جمله هفتم  –عليه السالم  -حضرت حسين

و هشتم و نهم حديث و تناقض از طرف معصوم محال است، جز آنكه رعايت ظاهر حديث را نموده، انقضاء يك حرف را 

 قيام يك نفر  بني هاشم بدانيم، نه هفت حرف را.

اكنون  –وحال آنكه محال است -ضائها به كليه مقطعات شش گانه ماقبل برمي گرددبه فرض اينكه گفته شود ضمير انق-د

از عموم بهائيان مقدمات ديده، سؤال مي شود آيا شايسته است گفته شود ضمير انقضائها در اين موردبه ما بعد خود 

مير ه نداشته و ندارد كه ضتاكنون سابق -باب فاعل سيوطي–برمي گردد؟ در صورتي كه بنا به قواعد نحوي « المر»يعني

عود ضمير متصل به فاعل به مفعولي  -ابدال -ربه –شأن  -خبر –تنازع  –به ما بعد خود برميگردد؛ جز در هفت باب: نعم 

كه بعد از آن ضمير واقع شده وبدل از آن ضمير نيست. واين موضوع به تصديق تمام نحويين از آن هفت مورد خارج 

« المر» سال كه عدد 385شد كه ضمير انقضائها در اين مورد به مؤخر وما بعد خود برنمي گردد،  است. بنابراين چون ثابت

 سال است بامقصد بهائي ها در دست نيايد. 553سال خارج شده، بقيه كه  5338است، از محاسبه 

وحال  -ددبرمي گر« المر» نيبه فرض اينكه گفته شود ضمير انقضائها به ما قبل، يعني الم + الم +المص وبه مابعد، يع -ه

« الر »برويد از ملل غير مسلمانِ آشنا به زبان عرب سؤال كنيد كه ضمير انقضائها به سه –آنكه ثابت شد كه محال است 

وسوره يوسف كه مندرج در حديث نيست برمي گردد يا خير؟ آن وقت كه جواب شنيديد،  -سوره هود -سوره يونس

سال است،  384خارج نمائيد، ملتفت مي شويد بقيه كه عبارت از  338به دست آمده، از « الر»سال كه از جمع سه  352

 با مقصد شما سازگار نيست.

حال وحال آنكه م -وبه فرض اينكه گفته شود ضمير انقضائها به ما قبل و مابعد و حروف غير مندرج در حديث برمي گردد

ره راهم شامل مي شود؟ زيرا طبق جمله پنجم حديث، پس از سوره بق« الم»آيا وجدانا سزاوار است گفته شود -است

حضرت محمد قيام فرمودند، چطور ممكن است مقطعه كه براي قبل از بعثت تعيين و نشان داده شده، بعد « الم» انقضاء

و  –عليه السالم  -از بعثت بياوريم؟ وحال آنكه گلپايگاني در جمله هشتم و نهم حديث، مبداء خروج حضرت حسين
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اول را كه متن حديث و « الم» اول كه سال بعثت است گذارده، ديگر جايز نيست« الم»قائم ولد عباس را روي انقضاء 

كسر مي شود  5338سال عدد الم از  85شرح گلپايگاني متعلق به قبل از بعثت دانسته، بعد از بعثت بگيريم. بنابراين 

 نمي شود.–گلپايگاني – سال است مطابق با مقصد صاحب فرائد 5553وبقيه كه 

را از جمع كردن از حروفات به دست آورد تا بتواند سال ادعاي  5335گلپايگاني چون مي خواسته عدد  مغالطه سوم:

است جمع نموده، مقصدش  124باب را با آن مطابقت دهد، اول، مفاتح سوره هاي اول و دوم وسوم و چهارم كه عددا 

چهل سال به مقصدش افزوده شود، حسابش درست « ميم»نموده كه به واسطه « المر»بهرا تبديل « الر» تأمين نشده؛ دوم

نيامده؛ سوم برخالف قواعد نحوي، ضميري كه به قرائن قطعيه باال، به يك حرف بر مي گردد، به هفت مقطعه بازگشت 

وجزء حديث  355ه سوره يونس، هود و يوسف كه عددا مساوي است ب« الر»داده، منظورش حاصل نشد؛ چهارم، سه 

)معلوم نيست وكالت عادي است يا رسمي!( جزء حديث كرده،تا  –عليه السالم  -نيست، وكالتا از طرف امام محمد باقر

هجري كه مبداء تاريخ حزب بهائي و يكي از اعياد بهائيان است مطابقه دهد، بدبختانه!  5335با تاريخ فتنه باب يعني سال 

هجري كه روز عزاي بهائيان و روز جشن تولد يگانه رقيب بهائيان، محمد  5338ب، يعني سال با روز قتل با« براي آنها»

احمد المهدي سوداني مطابق درآمد. طبق كتاب مهدي تأليف چهل سال بعد از باب ادعاي مهدويت كرده، ودر جنگ با 

نمايد، نمود؛ ابدا مورد قبولش واقع انگليس ها يازده هزار انگليسي را كشت، ودولت بريطانيا ناگزير شد تقاضاي صلح 

 سودان را اشغال نمود واكنون در عالم داراي پيرواني مي باشد.نشد تا تمام كشور 

باالخره گلپايگاني براي درست كردن مبدأ مغالطه سه گانه خود، قدري فكر كرده، ناچار مبادرت به جعل دراسناد مذهبي 

 به شرح زير نموده است:

براي درست كردن مبداء مغالطه سه گانه خود، برخالف هزار ها كتاب سير وتواريخ  24در صفحه دوجعل: صاحب فرائد 

 به قلم دوست ودشمن ، سند عجيبي جعل كرده، چنين مي نويسد:

تواريخ مذكوره در حديث را از يوم قيام حضرت رسول  –عليه السالم  -اين نكته پوشيده نماند كه حضرت ابي جعفر»

ذ فرموده، وچنانكه در جميع كتب وسير مذكور است، آن حضرت هفت سال قبل از هجرت، بالعالنيه براعالن دعوت اخ

به دعوت قريش قيام فرمود. قبل از قيام، آن حضرت بر اعالن دعوت امر بعثت، خود را مخفي و مكتوم مي فرمود. وچون 

قطه اولي] فتنه علي محمد باب[ عزً اسمُه كه سنه ظهور ن 5335اين عدد برسنين هجريه افزوده شود، بالتمام با سنه 

 األعلي است، مطابق گردد.

سال رااز دعوت آشكار خود، يعني سال ششم بعثت وهفت  5338اوال مي گويد حضرت ابي جعفر، مبداء  -جعل اول

سال قبل از هجرت قرار داده است؛ يكي ازبهائيان روشن فكر قرن بيستم پيدا نشد از گلپايگاني ويا مبلغين ديگري كه 

توسط مادام گوري و شوهرش در  5757سال خودشان را مصلح و مربي عصر راديوم) عنصري كمياب و گرانبها كه در 

معدن اورانيوم كشف شده، جسمي است سفيد و درخشان شبيه به نمك كوبيده، در تاريكي مثل چراغ مي درخشد 

 وتوليد حرارت هم مي كند، هزار برابر طال ارزش دارد( وقرن اتم مي دانند بپرسد:

ت آمده، هفت سال قبل از هجرت گذاريم؟ مگر جامعه تابع سال كه از سه مغالطه به دس 5335مبداء تاريخ  -براي چه

 هوي وهوس و راي شمااست؟!

نسبت داده حضرتشان مبدا تاريخ را هفت سال قبل از هجرت قرار  –عليه السالم -به حضرت ابي جعفر -به چه دليل

 داده؟ چرا ذكر دليل نمي كنيد وسند نشان نمي دهيد؟

م وقائ -عليه السالم -ردجمله هشتم و نهم حديث، نسبت به خروج حضرت حسينچرامبدائي را كه قبال خود شمادر مو

گرفته ايد،به اينجا كه رسيد، مبداء تاريخ حديث را هوسانه عوض نموده ايد؟ اگر مبادي تاريخ در « بعثت» ولد عباس
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مت حضرت ابي جعفر) اينگونه موارد اختياري ودلخواه است، بنده عرض مي كنم اگر تاريخ صدور حديث را، اواسط اما

شما را ازتاريخ صدور حديث بگيريم،  5338هجري است؛ وچون مبداء  55ع( حساب كنيم، طبق تمام تواريخ تقريبا سنه 

مساوي است به قيام جناب آقاي دادخواه ؛) مؤلف بز بگير، شارح رساله دزد بگير( و اينجانب عليه حزب بهائي) 

 هائي در احاديث واخبار.(وكشف جنايات پيشوايان ب5338+55=5233

سال اگر از بعثت حساب شود، به ضرر شماتمام مي شود،واگر از هجرت منظور گردد،  5338بلي ما مي دانيم كه حساب 

به صرف رقيب شما مهدي سوداني منجر مي گردد؛ ولذا است كه بدون ذكر دليل وبرخالف قول خودتان، در شرح جمله 

 فت سال قبل از هجرت گرفته ايد تا مقصودتان درستشود. هشتم ونه حديث ،مبداء تاريخ را ه

 گلپايگاني مدعي است كه حضرت رسول شش سال بعثت خود را مخفي و مكتوم مي فرمود.-جعل دوم

سبحان اهلل! هزارها كتاب تاريخ وسير در تمام دنيا به قلم دوست و دشمن به زبان عربي، فارسي، انگليسي ،تركي وغيره 

كدام از آنها ديده نشده كسي بنويسد حضرت رسول شش سال بعثت خودرا مخفي ومكتوم داشته  مي باشد ،در هيچ

 است؛ دليل برصدق عرايضم. 

آمدن حضرت رسول در اول سال چهارم بعثت به پاي كوهي كه نزديك شهر مكه است، ودرآنجا اعالن عمومي وابالغ 

بن عبدالمطلب ]ساَلمُ اهلل عَلَيهِما[ وعمر بن خطاب وآمدن رسالت نمودن به مردم عربستان، وقضيه اسالم آوردن حمزه 

 33و  35و  13به صفحه  -با گروهي از مسلمين با شمشيرهاي كشيده، ونماز خواندن در خانه كعبه به طور آشكار و علني

 كتاب خاتم النبيين تأليف پروفسور عباس شوشتري مراجعه شود.

ضعيف مقطوع السند متشابه خالي از حجتي است كه معارض با اخبار كثيره نتيجه: حديث ابالبيد مخزومي، خبر آحاد 

دو جهل با مقصد بهائيان و پيروان مهدي سوداني مطابقه  -سه مغالطه -دودروغ -معتبره ائمه هدي، كه با هفت فرار

 نمايد. و بايد دانست كه ابالبيد، در كتب رجال، نام ونشاني ندارد؛ مگر به عنوان مجاهيل.

 «انپای»

 پاینده باد استقالل ایران در سایه تعلیمات مقدس اسالم!

 اهلل قلی نیازمند

 
 

 
                                              

 

 

 
  

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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