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 اعتذار

اينكه در طبع ونشر جلد چهارم كه عالقه مندان انتظار آن را داشتند قصوري رخ داده ومدتي مديد طول كشيد، يكي 

به واسطه سحاب ظلمتي بود كه در بيست سال افق ديانت را فرا گرفته بود ودر نيمه اخير چنان غمام] ابر[ غرور و بي 

درخشنده احكام وسنن از ديده اهل ايمان نيز مستور شده بود؛ وديگر سبب آن بود تقوائي متراكم گرديده كه كواكب 

كه مي خواستم اگر به مقتضاي طبيعت، خشمي از اغنام يا غيظي از انعام به واسطه ناماليماتي كه پس از تأليف آن سه 

. ي و حقيقت به جانب ديگر ميل كندجلد، كتبا و شفاها شنيده بودم ودر دل بود، مرتفع شود؛ تا مبادا قلم از سطور راست

ويا آنكه نفس وهوا درآنچه كه براي خدا نوشته مي شود، دخيل شود و شركت كند.واين دستور را از موالي خود شاه 

 اولياء علي مرتضي گرفته كه: 

 زود  شمشيري  برآورد   و شتافت  در قضا  برپهلواني   دست  يافت

 خار  هر    نبي   و   هر        وليافت  او خدو انداخت   بر روي   علي

 كرد  او اندر   غزايش        كاهلي    درزمان انداخت شمشيرآن علي                              

 از نمودن  عفو  و رحم    بي محل...  گشت حيران آن مبارز زان عمل

 )از مثنوي مولوي خراساني( 

يباي حروف و كلمات آرايش دهم و جمال مقصود را به حلي) زيور و زينت( ازآن پيش كه قامت رعناي معني را به لباس ز

و حلل) لباس هاي گران قيمت( عبارات و استعارات پيرايش كنم، به پيشگاه راي بالغت آراي ارباب فصاحت و ساحت 

ن خطاب، نه تنها خاطر لطافت افزاي اصحاب بالغت، معروض مي دارد كه نگارنده را غرض از امالء اين كتاب و انشاء اي

تذكره دعاوي ناصواب و تعرفه خرافات ناشيه از ازل وبهاء وباب است؛ چه، اگر مجرد تنسيق ] ترتيب و نظم دادن[ فلفه 

غوايات] گمراهي[ وضالالت وتنميق) نوشتن( امهات وروايات و حكايات بودي، به موجز ترين عبارت و مختصرترين 

نوشتن( شدي وبدون اسهاب] طول و تفصيل[ واطناب] زياده گوئي[ مقرر  -كردناشارتي بي زوائد شواهد محرر) تحرير 

گشتي، اما نظر برآنكه طبع طيف و خوي شريف بشربرآن است كه هر چه از محارم و مساكن و مآكل] خوردني ها[ 

و  ينوا مقدم شودومالبس) همراه، مالزم، هم نشين( است تا زينت نگردند، آنسان كه لباس حرير و زيبا بر پالس ژنده ب

سفره زيبا و غذاي مهنا] گوارا[ بربساط چركين و سماط] سفره[ ننگين رجحان پذيرد، دلبر  معاني اگر عروس وار برتخت 

آبنوس نيارامد و حلي و زيور عبارات و استعارات را مانند چشم خروس نيارايد، ديده عشاق را چون مردمك ديده، سراپا 

مراد اگر از غرف كلمات و قصور تشبيهات سربيرون نكند، لذائذ معنويه و كيفيات  محو جمال خويش بكند. وحوريه

 روحيه را احدي ادراك ننمايد. 

هر چند در اين ايام، ادبيات ما چنان بي رونق مانده وكتب ومراسالت ما چندان ساده وبسيط گشته كه جز معاني صرف 

د نمي گردد، گر چه عين مقصود گوينده و نويسنده القاء معاني ومقاصد بحث] ساده، خالص[ از گوينده و نويسنده مستفا

است، چنانكه غرض پوشنده لباس  وخورنده طعام، حفظ بدن از سورت] تيزي[ سرما و شدت گرما وآزاد نمودن جسم 

دد؛ رازآالم جوع وگرسنگي است؛ معهذا آن لباس بايدبا طرزي نيكو در بررود، وآن طعام با لذتي جان بخش وارد معده گ

تا اين باعث نشاط و مسرت پوشندگان و بينندگان شود، وآن سبب قوت و انتعاش دو]بهبودي[ جسم وجان گردد. با 

آنكه تصديق داريم مترسلين] نويسندگان[ سه قرن پيش در آرايش سخن و پيرايش كالم به اندازه اي افراط نمودند واز 

ر رنگ وشكل وطرز لباس، عمر شريف خود را صرف نموده وروح حد اعتدال خارج شدند ومانند متمدنين اين عصر كه د

لطيف خويش را معذب مي دارند، آنان هم معاني را فداي الفاظ نمودند؛ چنانكه همين متجددين و متمدنين، جان را براي 

زير بار  زيبائي همين لباس در زحمت انداخته و آساش را از آن سلب نموده اند. وروزي خواهد آمد كه بشر خود را از
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سنگين چنين عرف و عادتي نجات دهد. همانطور كه از زير بار آن عبارات مغلقه) پيچيده ودشوار و مبهم( وآن تشبيهات 

خَيرُ  »واستعارات مبهمه نجات داد. پس ما خود رااز آن افراط بركنار گرفته ودر پيرامون چنين تفريطي نيز وارد نشويم؛ و

( 2/222فصل چهارم + كشف الغمه:  305+ اعالم الوري : 6باب  84/478+ بحاراالنوار:  6/735الكافي: « ) االُمُور اوسَطها

را نصب العين خويش قرار داده ، وبدين معني هم رضا نمي دهيم كه به مرور و شهور ]ماه ها[ واعوام] سال ها[ رسوم 

حاسن نوابغِ نيكو شيم) خوي( منطمس] علوم و فنون آداب به كلي مندرس و مُهمَل بماند. وفضايل خداوندان قلم و م

محو  وناپديد[ ومعطل گردد. وعلت ظهور و بروز اين تفريط، آن بود كه چهل سال قبل كه شاهد حيرت و آزادي در ايران  

عرضه جمال نمود، عرصه بر اهل ادب و كمال از اين جهت تنگ شد كه مدارسي به نظام خارجيان دائر و تنظيم گرديد و 

 مِن إنً الجاهِلَ» ي سوادي به اسلوب بيگانگان به ميان آمدند ودر كشور تحرير جوالن نمودند وبه مضموننويسندگان ب

تحف العقول بحث كتابَه امير ) ع( براي امام حسن) ع( ]جاهل و نادان كسي « ) عدً نَفسُهُ بِما جَهِلَ مِن مَعرفَه العِلمَ عالما

نا شمارد و به رأي خود اكتفا كند[ عبارت را مهمل و مطعون) مورد ترديد و است كه خود را به آنچه از حقيقت نداند دا

نادرست( دانستند. و حسن كتابت و استعارت را بي نتيجه و افزون. ومتربيان آن مدارس نيز رو ي كار آمده و امتعه) 

 ر نابينايان گستردند؛ كهمتاع ها( نامرغوب خويش را كه فقط ترجمه كتب غرب، بدون رعايت حسن الترجمه بود، در بازا

اكنون نه از رسوم منطق و بيان اسمي در ميان است و نه از قواعد حكمت وكالم حرفي برزبان. وغالب ابناء] فرزندان[ 

زمان) فرزندان زمان يعني نسل هاي آينده( از اين معني چنان غافل و داهل] بي خبر[ شده اند، كه گمان نمي رود بدين 

در ادبيات كه از آرايش ها و زيبائي ها شعر ونثر بحث مي كند( را فصل ربيعي] بهاري[ بيايد. ويا  زودي فن بديع) دانشي

علم معاني دوره جواني به خود گيرد. وحال آنكه عروس چمن را تا باد صبا تربيت نكند، رنگين و دلنشين نشود. وشاهد 

واكنون چنان شده كه چهره فصاحت هر قدر جلوه سخن تا به استعاره وتمثيل آرايش نيابد، دلربا و شيرين نگردد. 

مالحت و صباحت ) زيبائي، جمال( كند، متروك تر و مطعون تر آيد. وشاهد عبارت هر چند حليه) زينت( بالغت و 

فصاحت پوشد، مغبون تر افتد. ]زيان ديده[ وموهون تر] خوار و ذليل[ آري، اگر ديده اعمي، چهره نو را نبيند، آفتاب 

] نغمه ها[ نشوند، آهنگ ننگ را چه ننگي! را چه گناهي است !واگر سمع اصم از] ناشنوا[، سجع] آهنگ[ نغم جهان تاب

يا مشام مزكوم اگر] سرما خورده[ عرف مشموم) حس شامه( محروم افتد، نافه خطا) مشك ختن( را چه خطائي است! 

ا ماند كه بدون سرمايه معاني وبيان ترك ادب گويد ضرير شمس] كور[ عديم البصر] بدون چشم[ انكار وقمر كند، همان ر

و ادب را نجويد. و مريض عديم الذائقه ) بدون احساس چشائي( اگر نكوهش شهد وشكر كند، درست همان را افتد كه 

 لذت سحر حالل را نيافته واز ساده لوحي مردم را به ساده نويسي دعوت كند.

 «ار  بندي  پشيمان  شويكه گر ك    ز صاحب غرض   تا  سخن   نشنوي

 )از بوستان سعدي شيرازي(

اما روزي آيد كه به ظهور شاهد علم وادب دفتر ساده نويسان چون نامه ساده پرستان سياه شود، وآثارشان چون چهره  

ي ومپري رخان ريش بيرون آورده، پريشان و تباه گردد. اكنون با رعايت آداب، شروع به اتمام تاريخ بهاء و باب نموده 

 گوئيم:

 تصميم در قتل باب

از ان پس كه فتنه زنجان خاطر سلطان را خسته و پريشان نموده بود، ميرزا تقي خان امير كبير در حضرت شهرياري 

چنين مقرر نمود كه هنوز اراضي مازندران و تربت شيخ طبرسي از آاليش خون جماعت بابيه گلگون است و بسيار از 

رض هالك و دمار افتادند. با اين همه اينك در زنجان به قيادت مال محمد علي فتنه چنين لشگريان درآن رزمگاه به مع

نمايان گرديد وتا ميرزا علي محمد باب زنده باشد، پيروان او از پاي نخواهند نشست. هر روز يك تن از مردم او سراز 
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باب را به معرض هالك ودمار بركشند و بلدي به در خواهد كرد وخون همه را هدر خواهد ساخت. بهتر آن است كه خود 

بابِ اميد را بر روي اصحاب باب به كلي بربندند. سلطان را اين تقرير وبيان پسنديده افتاد وامر كرد تا سليمان خان 

افشار به جانب آذربايجان رهسپار گشت و فرمان داد تا حمزه ميرزاي حشمت الدوله كه آن هنگام والي آذربايجان بود، 

از قلعه چهريق آورده ودر مالء عام وي را اعدام نمايند. چون سليمان خان با آن دستور وفرمان به مملكت باب را 

آذربايجان رسيد، حشمت الدوله كس فرستاد تا باب را با سيد حسين كاتب از چهريق بدان بلده كوچ دادندواو را به 

سيد حسين كاتب يزدي از ابدا وانتهي با باب بود؛ چه، كاتب ميرزا حسن وزير نظام برادر امير كبير سپرد تا بسته بدارد. و

 وخادم او بود.

 ميرزا علی محمد زنوزي

قبل از آنكه گفته شود ميرزا محمد علي تبريزي با باب كشته شد، الزم دانسته از سابقه احوال و سبب گرفتارش آگاه 

 گرديم.

ز، مهتر] بزرگتر[ ميرزا عبدالوهاب نام داشت و كهتر] دو برادر بودند از متوسطين مردم تبريز وصاحب تقوي و پرهي

كوچكتر[ ميرزا محمد علي. وهر دو در حلقه اصحاب باب به شمار مي رفتند. و ليكن ميرزا عبدالوهاب آن آشفتگي و 

 يدلباختگي را كه برادر كوچكش ميرزا محمد علي دارا بود، نداشت. اما ميرزا محمد علي چنان در محبت باب شيفته و ب

اختيار بودو آنسان خدمات خود را در اشاعه كيش باب واعالي كلمه او اظهار و ابراز مي نمود كه مايه حيرت و تعجب هر 

كس مي گرديد .چنانكه به زحمات بسيار و سختي هاي بي شمار، خود را به قلعه چهريق رسانيد و پس از ديدار محبوب، 

يكي از علماي تبريز برساند. او نيز با نشاطي شگفت انگيز به تبريز باب وي را مأمور نمود كه توقيعي )لوحي( جهت 

شتافت ومكتوب باب را به آن عالم بداد. آن مجتهد رفيع از قرائت آن توقيع چنان برنجيدي كه گوئي سم نقيع) آنچه 

رآشفت و وي در آب مي خيسانند ومي خورند. سم نقيع: سم قائل وكشنده، خالص( به كامش رسيدي، از اين رو سخت ب

را سقط] ناسزا[ ودشنام بگفت و خدام را به زدن و گرفتن رسول مأمور نمود واو را به ديوانخانه شاهزاده حشمت الدوله 

حمزه ميرزا بفرستاد. و آن جوان در محبس حكمران بود تا حمزه ميرزا، باب را چنانكه گفته شد از چهريق به تبريز 

ه مطلوب ،وحبيب به محبوب رسيدند. يعني در محبس ، باب و سيد حسين كتاتب طلبيد؛ كه اتفاقا درآن محبس طالب ب

و مالمحمد علي زنوزي بودند. وصيت شهرت و ضاللت مال محمد علي در نزد عامه اهل تبريز، كمتر از باب نبود. چنانكه 

 درجاي خود گفته مي شود كه چگونه با باب در مشهد فدا همراه شد. 

 رجوع به قتل باب

الدوله بفرمود تا علماي شهر انجمن شوند و با باب سخن آغازند و فتاوي خود در اين باب بدهند. علماء در پاسخ حشمت 

گفتند كفر باب از آفتاب روشن تر و قتلش چون كشتن مشركين و مرتدين اهل كتاب به صواب تر است. چه، ديرگاهي 

ن را به درازا بايد كشيد و گوش به ترهات او فراز بايد است عقيدتش سنجيده آمده و قتلش واجب افتاده، ديگر چرا سخ

داشت. حشمت الدوله چون كراهت علماء را در معافيت باب باز دانست، هنگام شب، باب را به مجلس خود احضار نمود 

 ،و ميرزا حسين وزير نظام وحاج ميرزا علي پسر حاج سردار مسعود وسليمان خان افشار را نيز طلب داشت. درآن مجلس

حاج ميرزا علي از معضالت احاديث سخني چند بپرسيد وباب در جواب فرار مي نمود. آنگاه حشمت الدوله گفت چنين 

مي پندارم كه تو خاطر خويش را مهبط وحي آسماني داني و قرآني در حق اين چراغدان بلور از آسمان فرود آيد . باب 

نور و سراج و ضياء بود) كه درآخر كتاب برخي از آن را براي بي هول و هراس، كلمات وجمالتي چند كه حاوي بلور و 

مسطوره بنگاريم( تركيب نموده، ودر حضور حضار فروخواند. حشمت الدوله بفرمود آن كلمات را برنوشتند. آنگاه باب 

طر را گفت : اين آيات وحي آسماني نيست؟ باب گفت: آري، وحي آسماني است. حشمت الدوله گفت: هرگز وحي از خا
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فراموش نشود. باب تصديق كرد وگفت چنين باشد. حشمت الدوله گفت: اين آيات را دوباره اعادت دهيد تا صدق از 

 كذب معلوم گردد، چون باب ديگر بار قرائت كرد با اول بار مخالف بود.

 حسن اخالق با بهائی سبب رسوائی است

پس از اقتراح ) مصنوعي را مطرح كردن و نظر پرسيدن( حمزه، ميرزاي حشمت الدوله كه آن شب باب را احضار نمود و 

آيات و افتضاح كلمات و بينات، مطلب را فهميد، چنانكه حسين خان والي فارس خشونت نمود وبه درشتي زبان گشود، 

ن آ حشمت الدوله به ماليمت وبه مسالمت ،اين مجلس را انجام داد و باب را دوباره به محبس فرستاد . امروز بهائيان از

مسالمت حشمت الدوله چنين نتيجه مي گيرند كه حمزه ميرز باطنا از اصحاب بود و طرفداري امر را مي فرمود . چنانكه 

مال محمد علي زنوزي را در تبريز به ماليمت حبس نمود واز كشتن او درگذشت! وباب را كه از چهريق به تبريز احضار 

توقيف كرد!و وقتي شب هنگام، او را طلبيد و با آنكه باب با شب كاله بود،  فرمود، او را نزد پيرو ومريدش مال محمد علي

تا درب دراستقبال كرد و احترامات فائقه و تكريمات اليقه تقديم نمود!وبدين سخنان تنها قانع نگرديد، روايتي از قول 

 خود حمزه ميرزا نقل مي كنند كه حمزه ميرزا در حضور يكي از مبلغين  چنين گفت:

از اوصاف كماليه و آيات منزله باب بي اطالع بودم و پيوسته مي خواستم كه در عين نزول آيات، خود حاضر باشم! تا من 

آنكه شب هنگام او را طلبيدم ودرخواستم كه آياتي نازل فرمايد كه مشتعمل برچراغ و چراغدان و ضياء ونور باشد و 

ابهت عظيم آن آيات كريم را سرود كه من متوحش و مضطرب  منشي طلبيدم تا نزول وحي را بنويسد والحق چنان با

شدم، ولي وسوسه ديگرم در پيش آمد و مرا به تشويش انداخت كه خوب است خواهش شود دوباره بخوانند تا ببينم 

د وچه حالتي را از توافق و تخالف پيدا مي كند؛ چون دوباره خواندند ونوشته شد و مقابله كرديم ،ديدم در معني و مقص

 موافق ودر الفاظ وكلمات مخالف بود!

سپس وسوسه ديگرم در پيش آمد وخاطرم را پريش كرد كه گفتم آقا من عين آن را استدعا نمودم واكنون در عبارات 

تفاوتي ملحوظ است، با جبهه افروخته فرمودند: خدا اين دفعه چنين خواست! واين وسوسه ها باب رد و قبول را برمن 

مبلغ حاضر به شاهزاده مي گويد و وي را چنين متذكر مي كند كه اگر عينا همان عبارات و الفاظ را  مسدود نمود! آن

تكرار مي فرمودند، وسوسه سخت تر پديدار مي گشت كه مي گفتيد اگر اينها آيات منزله سماويه است، چرا تابع اراده 

فوظ كه تكرار مي شود. بالجمله بايد حضرت واال خلق شد و هيچگونه تغييري درآن پديدار نشد؛ همانا كلماتي است مح

بداند كه انسان اگر وسوسه و توهمات خويش را پيروي وتعقيب نمايد، چون ميدانش وسيع است، هرگز به سرمنزل 

مقصود نرسد وبه جائي منتهي نگردد كه مانند پاره اي سوفسطائي ها) حكمتي كه بناي آن بروهم باشد.( بايد تمام امور 

 قيقت انگارد و هيچ برهاني را حق نشمارد . را بي ح

 چون دليل  آري  خيالش بيش شد    هر وجودي  كه خيال  انديش  شد 

 ) از مثنوي مولوي خراساني( 

غرض نگارنده آن است كه چون حمزه ميرزا آن شب اخالق به خرج داده و فحش و ضربي به كار نبرده، پس از هشتاد 

 بهائيان عقوبت بيند.  سال امروز بايد بدين مفتريات

چنانكه هر آدم اخالقي در مجلس حضرات حاضر و به حسن اخالق مجادله و ممارات ]جنگ وجدال[ نمود، پس از عمري 

او را درعِداد خود شمرده و وي را يا بهائي خالص و يا محبي مخلص معرفي مي كنند. چنانكه قضيه مرحوم شيخ مرتضي 

 به جاي خود گفته آيد.  - مقامهمااعلي اهلل -انصاري وميرزي شيرازي

يادش به خير!رفيقم آقاي آيتي ،وقتي اين معني را از او پرسش نمودم كه چرا در كشف الحيل زبان به فحش گشودي و 

قلم را از سطور تقديس وادب منحرف نمودي؟ چنينم پاسخ داد با آنكه من به عقيده خود فحش نداده ام وحقايقي را به 
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شته ام ،ترسيدم اگر ماليم بنويسم؛وقتي آيد كه حيله ديگر به كشف الحيل بربندد وآن را ضميمه كواكب قلم تند وتيز نو

 الدريه كنند و از آن استفاده ها بنمايند و بگويند آوازه از ما است. و مصلحت تبليغ امر درآن روز چنين بوده.

 قتل باب

داد تا او را بي آنكه به دارالخالفه درآورند تا مردمانش  ازآن پيش خطاي دولت را در حبس وتبعيد باب گفتيم كه حكم

ديدار كنند، از طريق تهران به چهريق فرستاد و درآنجا محبوس داشت. تا ساده لوحان را گمان افتاد كه او را علمي و 

ند و خون عالمتي است وكرمي و كرامتي. از اين رو مردمان از دين گريخته ،به حبال) طناب، ريسمان( اوهامش آويخت

جماعتي را دراين راه ظنون و اوهام ريختند. وحال آنكه اگر باب را رها مي ساختند تا به دارالخالفه درآيد، وبه هر جا كه 

خواهد مسكن نمايد تا مردمانش ببينند وطريق مجادله و مماراتش ]جنگ و جدالش[ سپرند، همه كس را مكشوف مي 

كه رب اعلي شود يا سده المنتهي گردد. اكنون مي گوئيم اولياء دولت در  افتاد كه وي را آن فضيلت و معرفت نيست

قتل او خطا نمودند كه باب را پوشيده از انظار به معرض هالك و دمار] تباهي[ آرند. چه، قطعا بيم آن ميرفت اشخاص 

تصور نمايند.به اميدي كه  آشوب طلبي ثواب وار او را چون قائم موعود در چاهي كنند تا به جامي رسند. يا او را زنده

ديگر باو ظهور خواهد كرد، از پاي ننشيند ودست از فتنه باز ندارند و مردمان را به تعقيب و وهم كه موافق به اطباع آنها 

 است تبليغ و دعوت نمايند.

ينند وي را بازدانند. الجرم كاردان دولت چنان صواب ديده كه او را در ميان شهر و بازار سير دهند تا تمامت مردم او را بب

بوده، مسلما غلط است، زيرا دوشنبه بناي قاعده  24شعبان ) اينجا اگر بهائيان بگويند دوشنبه  25از اين صبح دوشنبه 

علمي و رياضي بيست وهفتم مي شود و قاعده او اين است كه سال هاي متخلله مابين آن سال و حال را در سيصد و 

مي كني وحاصل ضرب را هفت هفت طرح مي نمائي، هر چه زياد آمد به قهقهري پنجاه وچهار وخمس و سدس ضرب 

ق بنابر تحقيق جماعتي از عوانان) مأموران ،سرهنگان ديوان سلطان(  ه 4266مي روي تا به آن روز مي رسي.) نيكو( 

باقر مجتهد اصولي حكومت باب را با مال محمد زنوزي و سيد حسين كاتب يزدي برداشته، نخست به خانه حاج ميرزا 

آوردند. در صورتي كه ازدحام خلق در عقب آنها بود، مجتهد مزبور يا مريض بود يا تمارض نمود] خود را به ناخوشي زد[ 

 و حضرات را به خود راه ناد و بديشان روي ننمود تا به قتلش فتوي راند.

 كه قريب پانزده جلد است.واينكه صاحب ناسخ التواريخ ) معروف ترين تاريخ عمومي دوره قاجاريه 

. ق( است. وي تأليف آن را در زمان محمد شاه  ه 4225مؤلف آن ميرزامحمد تقي ،متخلص به سپهر) لسان الملك( و ) 

قاجار آغاز كرد و درزمان ناصرالدين شاه ادامه داد. وچون درگذشت ، پسرش عباسقلي خان سپهر كار او را دنبال كرد، 

 ( ولي باز هم ناتمام ماند

مرقوم نموده كه بر قتلش فتوي داد، چندان موجه نيست. و از آن پس باب را به خانه مال محمد علي مامقاني ملقب به 

 حجه االسالم ،رئيس علماي اخباريه آوردند.

اتفاقا آن روز بعضي از علماء از قبيل حاج ميرزا عبدالكريم وميرز حسن زنوزي ملقب به مالباشي و مال محمد تقي و 

محمد جعفر، ملقب به امير) جد زعيم الدوله صاحب كتاب باب االبواب( حاضر بودند. آن طور كه در باب االبواب مي مال

گويد نقال از جد خويش كه : ممقاني باب را به احترام پذيرفت و از او پرسيد و يك دسته از نوشتجات را براو ارائه داد كه 

عقيده ثابت وباقي هستي؟ يا خير؟ وباب انكار ننمود و سپس پرسد كه آيا آيات اين كلمات از تو است و اكنون برهمين 

 كنون برصحت آنها معرف ] شناسا[ هستي؟

باب گفت آري، اين قسمت مورد تصديق و صحت نيست وشايد اين روايت از رعب آن مجلس يا حب مفرط به باب نقل 

وشته بود، درجلد دوم نگاشتيم، مجالي براي اين گونه اقوال شده، چه بعداز آنكه ما اصل توبه نامه باب را كه به خط خود ن
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و روايات نمي دهد. ودر اين مورد قول ناسخ التواريخ صحيح تر است كه مي گويد: عالوه از آنكه باب در مجلس ممقاني 

از كرده اعتراف صريحي ننمود و عقايد خود را مكتون داشت، دست عجز و استيمان ]امان خواستن[ به دامن ممقاني در

وگفت: حجت) منظور ممقاني اخباري است كه به حجه االسالم معروف بود.( تو هم به قتل من فتوي مي دهي؟ گوئي باب 

،علماي اخباري را به خود ومرام خود نزديك مي ديده وتوقع آن را نداشت كه اخباري ها وي را تكفير كنند. باري، ممقاني 

( تو خود به ترهات وكفريات خود برقتل خويشتن 24سوره يونس، آيه « ) تَ قَبلُآالنَ وقَد عَصَي» در جواب مي گويد: 

قيام نمودي. وبرفرض آنكه تسليم شويم، براينكه در محضر ممقاني اعتراف نموده باشد، كار تزلزل و تبديل] عوض 

ب امام بوده، و گاهي ودگرگون شد[ واختالف گوئي شان ورويه باب بوده، كه گاهي ذكر مي شده و گاهي باب، دمي نائ

 خود امام، وقتي معترف به امام ونواب اربعه بوده، وزماني ديگر رب وحيد وخداي مجيد مي گشته.

باري، پس از آن مجلس، وي را به خانه سيد علي زنوزي آوردند واو نيز به قتلش فتوي نوشت .وچون قتل باب مسلم شد، 

اسان، متوحش و ناالن ،توبت و انابت همي نمود. بدو گفتند باب و سيد حسين كاتب را اضطراب فرا گرفت وگريان و هر

عقيده اش را لعنت كن وخيو) تف( به صورتش همي انداز تا از اين بند رها شوي؛ سيد حسين نيز همين كار را كرد و از 

 قتل رسيد،آن بندبجست. )هر چند از آن پس به بابيان پيوست و در فتنه طهران با سليمان خان شركت نموده وبه 

چنانكه در جاي خود گفته شود( اما ميرزا محمد علي زنوزي به استقامتي تمام باقي بدو وابدا بازگشت ننمود. حتي سيد 

محمد مجتهد زنوزي، نظر به آنكه محمد علي زنوزي فرزند زنش بود، اصراري داشت كه وي را از آن عقيدت بازگرداند، 

كه عيالش رابا دختر شش ساله اش حاضر نموده باشد كه به واسطه گريه و زاري و  ممكن نشد؛ تا اين حيله را به كار برد

ناله و بي قراري آنان از اين خيال درگذرد و به حال ايشان غمنده ] غمناك و اندوهناك[ شود واز اين رفتار نابهنجار 

 بازآيد؛ مفيد واقع نشد.

ش گفت اگر برخود رحم نكني،برمن رحم كن ؛اگر به من رحمي چنانكه زن وفرزند آمدند و ناله  و بي قراري نمودند وزن

نكني، براين كودك صغير رحمت و شفقت كن ؛وطفل خردسالش به تركي گفت: گل بابا اونمزه كيداق يعني بابا بيا برويم 

اين  لشخانه مان، نتيجه نبخشيد. ودر جواب گفت: زنان را به اينگونه امور دخالت و شركتي نيست . كه گوئي زبان حا

 بود:

 سيرم  از   فرهنگ   واز فرزانگي   عاشقم  من برفن  ديوانگي

 باالخره عالوه بران كه از اين رفتار بازنگشت ، خواستار شد كه مرا نخست بكشيد، آنگاه قصد باب كنيد.

وب ور مؤثر در قلدر اين مورد محتمل است بغض خوانندگان را تزلزلي در خاطر آيد كه شايد اين امر حقيقي بوده كه اينط

گشته كه جان مي دهد وتبري نمي كند؛ عرضه مي دارم كه اينگونه عقايد در نفوس ضعيفه ساده، مانند محمد علي 

زنوزي است و بس؛ زيرا زعماء و رؤساء كه از اوضاع و احوال مطلع و آگاه شدند، همه تبري جستند. بلكه لعن كردند، 

كتاب نقطه  422جاني را در نقطه الكاف درباره قدوس نقل مي كنم. در صفحه براي اثبات مدعا، عين گفته حاج ميرزا 

 الكاف كه مرحوم ادوارد براون تصحيح و طبع و ترجمه نموده، مي گويد:

روزانه ديگر، شاهزاده آدم فرستاد خدمت حضرت) يعني مال محمد علي( وعرض نمود كه زحمت بكشيد وتشريف »

صحاب خود، تا شرفياب فيض مالقات سركار بشويم؛ پس آن جناب به روايتي با هفت نفر بياوريد به منزل ما با بزرگان ا

وبه روايتي با چهارده تن تشريف فرما شده، بعد از تعارفات مجلسي، شاهزاده خدمت آن حضرت عرض نمود كه اين چه 

و مي دانستند كه مراد آن فتنه بود كه برپا نموديد و سبب چه بود؟ چون كه آن حضرت اتمام حجت به او كرده بود 

ملعون تفحص نيست، بلكه آن بود كه موسس اين فتنه مال محمدحسين بود ومن نبودم. من هم به جهت تفحص رفته 

بودم و گير افتادم. واز اين قبيل فرمايشات فرمودند. ومذكور گرديد كه جناب آخوند را لعن نموده بودند. هر كس 
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وس و جناب طاهره را فهميده ولحن ايشان را ادراك نموده، كه چه مراد دارند، سرمعارضه در بدشت فيمابين حضرت قد

 «معني اين كالم را نيز دانسته و اال افال.

انتهي ما اين جمله را كه مقصود از لعن به روسا و ائمه اسالم است كه سِرّا و شفاها فهميده و شنيده ايم به جاي ديگر 

 حوالت مي دهم.

اوي، همچنان ايشان را از ميان كوي و بازار عبور داده به ميدان تبريز آوردند. در صورتي كه فوج باري، پس از اتمام فت

خاصه تبريز به رياست آقاجان بيك و فوج بهادران به فرماندهي سام خان بود. صف بربسته و تفنگ هاي خويش را 

وبه سام خان سپرد، او نيز قوچ علي سلطان  ازباروت و گلوله پر كرده بودند وچون حكم اعدام را فراشباشي حكومت آورد

فوج را مامور اين خدمت داشت . قوچ علي سلطان هم آن عده را به سه صف تصفيف ] رده بندي[ كرد و باب را آوردند 

پهلوي جرز ديواري و كتف او را با دو چوب محكم برستند و با طناب قريب سه زرع او را به بلندي كشاندند . در اين 

خواستند مالمحمد علي را نيز بربندند، وي التماس نمود تا چنانش بربندند كه صورت او روبروي قدم هاي باب موقع كه 

واقع شود، اين تمنا از او پذيرفته نشد واو را نيز آن طوري كه مقتضي بود بربستند و سپس فرمان شليك را به صف 

گ ها باروتي قديم، چنان دودي عظيم هوا را فرا نخستين دادند،يك دفعه همگي آن صف شليك نمودند و از آن تفن

گرفت كه كسي، كسي را نمي ديد. بعد از آنكه هوا روشن شد، ديدند باب نيست، چون نزديك شتافتند، باب را نيافتند. 

وليكن مال محمدعلي تير خورده ودرآن احوال مي گويد يا موالي! آيا از من راضي شدي؟ پس از جستجو معلوم گرديد، 

تفنگ به طناب هاي باب اصابت نموده و وي را در عوض آنكه هالك كند، از بند برهانيده است. وباب هم در حجره تير 

كه نزديك آن محل بود قرار گرفته بود ويا به قول بعضي فرار كرده بود. به هر صورت قوچ علي خان سلطان با دل قوي 

ه او را آوردندوبه ريسمان محكم بربستند و هدف گلوله اش وخاطري آسوده بدان حجره شتافت و او را دريافت و دوبار

ساختند. كه در كرت] نوبت[ دوم، بيست و پنج گلوله به بدنش اصابت نموده، ولي صورتش را مجروح ساخت. واز آن پس 

 جسدش را روزي چند در ميان شهر كشيدند وعاقبت در بيرون دروازه، پشت خندقي درانداختند و بنابر قول عموم به

 خورد جانوران دادند.

 چرا  بهره  ما همه  غفلت  است    جهان  سربه سر حكمت وعبرت  است

 )از شاهنامه فردوسي( 

 بيان حال واختالف اقوال

در اين موضوع ازلي ها مطابق گفته حاج ميرزا جاني كه در نقطه الكاف نوشته، مي گويند: جسم همايون آن سرور را دو 

داخته، بعد از آن جسم مطهر ايشان را وجسم قرباني كوي وفايش يعني آقا محمد علي را روز و دو شب در ميدان ان

بيرون آورده، با حرير سفيد پيچيده، نظر به وصيت خود ايشان به نزد حضرت وحيد ثاني) ازل( آوردند. وآن جناب به 

 -عليه السالم -اميرالمومنيندست مبارك خود نعش شريف آن حضرت را در قبر نهادند. ودر محلي كه حديث از حضرت 

وارد است كه فرمودند كه قائم ما را در اين محل دفن خواهند نمود ونوزده گنبد رفيع كه يكي از آن حضرت باشد و 

 هيجده از آن ساير اولياء مرتفع خواهد گرديد و هفتاد هزار نفس زكي درحول آن خواهند دفن شد. 

كس نيز بداند براو حرام است اظهار آن ، تا سوم، سليمان خان تبريزي كه  خالصه آنكه الحال اين امر مستور است وهر

مردصوفي مشربي بود، با محمود خان كالنتر در بردن جسد باب هم رأي شدند. ازاين جهت حاج اهلل يار رئيس قراوالن 

و در خانه حاج احمد  را واداشتند تا آن دو جسدرا شبانه به آنان تحويل داد. وايشان جسدها را در صندوقي گذاشته

ميالني پدر حاج محمد علي ميالني امانت نهادند و مدتي درآنجا بود. سپس آن را به طهران بردند و درامامزاده معصوم 

گذاشتند. سه باره از آنجا بيرون آورده و در خانه محمد كريم عطار نزديك چهار سو چوبي گذاشتند. ومدت ها گذشت 
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آن را طلبيدو از طريق بغداد آن را به حيفا بردند ودر كوه كرمل دفن نمودند!! واينك مقام تا ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ 

 اعلي، قبر حضرت اعلي است!

وتمام اين گفته بهائي از كارخانه دروغ بافي ميرزا عباس] عبدالبهاء[ بيرون آمده؛ كه ابدا مورد صحت نيست. وحق و 

فرض كنيم كه آن را بابي ها ربوده اند، قول ازلي ها صحيح تر است؛  حقيقت آن است كه آن جسدها مفقود شدند. واگر

زيرا درآن روز تمام اختيارات با ازل بود و مؤمنين به باب، متوجه او بودند. حتي پدر ميرزاعباس] حسينعلي نوري[ هم 

 مطيع امر او بوده و بهايي در بين نبود كه از اين كارها بكند!

ي بهائيان واماكن مشرفه ساختنشان و تشكيالت متولي و زارين و نذورت را كه رونق واصول دين سازي و شريعت باز

 داده اند، به جاي خود مشروح مي افتد. 

 صفات باب

باب، متوسط القامه و گشاده رو و گندم گون، عصبي مزاج و صفراوي طبع و ابروانش به همديگر وصل نبود و چندان 

 نه حال بود؛ نه چندان چاق و نه چندان الغر بود.فاصله نيز با هم نداشتند و بدنش ميا

واولين كتابي كه نوشت، تفسير سوره يوسف و شرح آن بود كه در يكصدو بيست فصل) يا به اصطالح خود سوره( قرار 

داده وبدان تحدي) ديگران را براي مثل آنچه او آورده فراخواندن( نموده و به توسط قدوس) مال محمد علي بارفروشي( 

صادق خراساني) پدر ابن اصدق ايادي امر اهلل كه اخيرا از صدر تا باب را منكر شد و با عباس به هم زد و بيست سال ومال

قبل از دار دنيا رفت( آن كتاب را نزد اغلب علماي عصر ارسال داشت كه درآن تفسير سوره يوسف خود را نايب مهدي 

منتظر مي خواند. ودر اواخر آن، خويش را مهدي منتظر مي شمارد. موعود مي نامد. ودر جاي ديگر كتاب ،خود را قائم 

تصريح مي كند براينكه او افضل از پيغمبر است؛ چه، مقام خويش را مقام نقطه مي داند ومقام پيغمبر را مقام الف و الف 

 از نقطه به وجود آمده.

ين كتاب او، تفسير سوره والعصر است كه دومين كتاب او، كتابي است كه به طرز مناجات صحيفه سجاديه است . وسوم

برحسب خواهش ميرسيد محمد سلطان العلماء در اصفهان تألف نموده و چهارمين كتابش در بيان دالئل نبوت خاصه 

است كه براي منوچهر خان ارمني نژاد معتمدالدوله تدوين شده و پنجمين كتاب او قدوس االسماء است كه معركه و 

يرا[ گاهي به حساب جمل و علم وحروف زائجه حروفات از طبايع حروف و مطالع و مواليد حروف تماشا درآنجا است] ز

و اركان حروف و نتايج حروف و جفر) فني كه توسط آن امور نهائي را بازگويند. دانشي كه از غيب، اخبار كنند. ( و رمل 

اء حروف را پشت پا گذارده و با قواعد مخترعه وغيره بيان و استدالل ربوبيت خويش را مي كند. وزماني نيز قواعد علم

مبتدعه كه از اختراعات و اختالفات او و فقط از ابكار) بكر( افكار الوهيت خود اوست، مدعاي خويش را اثبات مي نمايد. 

نداد آن وششمين كتاب او بيان است كه بناي او را برنوزده باب و هربابي را نوزده واحد قرار داده و روزگار او را فرصت 

 را تمام كند.

كی یاست، چهار هدف بيشتر ندارد:  كتاب بيانوآن كتاب آخري كه در افواه بابي هاي بهائي و بابي هاي ازلي، معروف به 

شكايت و دلتنگي از اهل اسالم و مومنين به قرآن است كه چرا او را به نبوت يا ربوبيت نپذيرفته اند و سال ها و قرن ها 

 يا قائم بوده اند واو دعوي مهدويت و قائميت كرده، چرا محتجب ]پنهان[ ماند. منتظر مهدي موعود

اهر ظ« من يظهره اهلل» تحريض ]وادار[ وترغيب تبعه خود] اهل بيان[ است كه برخالف اهل فرقان به محض آنكه ودیگر

ه دو هزار و يك سال مي شود، شد و دعوت كرد، او را بپذيرند. ونيز تصريح مي كند كه من يظهره اهلل ر سنه مستغاث ك

ظاهر خواهد شد و بايد اهل بيان بدانند كه اطفال مكتب خانه ها را از اين به بعد مبادا بيازارند. شايد من يظهره اهلل در 

 ميان آن اطفال باشد. 
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صور  معاني و تاويالتي است كه از ساعت و قيامت و بعث و حشر ونشر و جنت ونار وصراط وميزان ونفخهدف سوم و

وتكوير شمس و ظلمت قمر و تبديل ارض و سموات و اجتماع شمس و قمر وغيره مي نمايد؛ كه تمام آنها را به ظهور 

ودعوت خود تعبير و تاويل مي نمايد.) در صورتي كه در اين گونه تاويالت و تعبيرات نيز مبتكر نيست. زيرا از باطنيه) 

، وحال آنكه دعاه اسمعيليه كه بدين تاويالت تشبث نمودند و فتوحاتي فرقه اي از اسماعيليه( قرون وسطي اخذ نموده

وَمَثَل كَلِمَه خَبيثَه كَشَجَره خَبيثَه أجُتًثت » كردند وچندين طبقه هم از آنها امارت و سلطنت نمودند. به مقتضاي كريمه

 ن رفتند.( پايدار نماناند واز بي26سوره ابراهيم: « ) مِن فَوق االرضِ مالَها مِن قَرار

آن احكام است كه اوامر و نواهي براي اهل بيان مقرر داشته كه ما چندين حكم او را در اينجا ذكر مي هدف چهارم و

 نمائيم:

اول وجوب هدم ابنيه و بقاعي كه در روي زمين هست از كعبه و قبور انبياء و ائمه و تمام جوامع ومساجد وكنائس 

 به اسم ديانت برپا شد.  وكليساها و بتخانه ها وهر بنائي كه

ونز برسالطين عالم كه به دين بيان وارد مي شوند؛ الزاما واجب نموده كه خانه شيراز را كه خود درآنجا تولد شده و 

زندگاني نموده به طور مخصوصي بنا كنند كه از بيرون نودو پنج در داشته باشد واز ميان، نود در قرار دهند. وآنقدر 

شهر شيراز و حومه آن را فرا گيرد كه چون اهل دنيا كه به حج بابي گري مي روند، گنجايش آنان را وسيع باشد كه تمام 

داشته باشد. وعالوه از خانه شيراز كه خانه كعبه مي شود، هيجده بقعه رفيع منيع ديگر از باالي قبر هيجده حروف حي 

داده كه اگر امكان پذير بود امر مي دادم كه همه را از كه مومنين اول او هستند بنا كنند. ودستور ساختمان آنها را هم 

 احجار قيمتي مانند الماس و ياقوت بنا كنند.

 از واحد چهارم مي گويد: 43چنانكه در باب 

ن )يعني چو« في ارتفاع بقاع الواحد وحكم من ملك شيئا من بقاع فوق االرض بان اليجوز صرفه االفي تلك البقاع»

نيا را خراب كرديد، مي بايد جميع ثروت و قيمت آنها را در بقاع نوزده گانه) واحد( كه مطابق جميع بقعه هاي ديني د

از واحد چهارم ذكر مي  42و  44و  45عدد واحد است صرف نمايند. وذكر بيت الحرام وترتيب حج و زيارت آن را در باب 

 بابي گري ذكر شده است. كند. وما را مجال ذكر آن نيست؛ چه، در جلد اول مختصري از آداب  حج

 حفظ البيان با عز ما يمكن عند كل نفس. -دوم

 ال يجوز العمل اال باثار النقطه. -سوم

اليجوز كتابه آثار النقطه كلها اال باحسن الخط و ان يكن عند احد حرفا من دون خط الحسن فيهبط عمله و لم  –چهارم 

 يكن من المومنين. 

غير البيان اال اذا انشاء فيه مما يتعلق بعلم الكالم وان ما اخترع من المنطق واالصول ال يجوز التدريس في كتب  -پنجم

 و غيرهما لم يوذن الحد من المومنين.

 من يتجاوز عن حد البيان فاليحكم عليه حكم االيمان سواء كان علما او سلطانا او مملوكا و عبدا. -ششم

 ي عنه بما قد عفي اهلل عنه.في ان من يستجير بتلك البقاع يأمن و يعف -هفتم

 ال يجوز الحد ان يمتنع احدا اذا اراد ان يستجير بتلك البقاع. -هشتم

 في بيان حكم اخذ اموال الذين اليدينون بالبيان و حكم رده ان دخلوا في الدين اال في البالد التي ال يمكن االخذ. –نهم 

 ما لم يكن له عدل لن يملكه اال نقطه البيان. -دهم

 في دفن  االموات في احجار المرمر و جعل خواتيم العقيق في ايديهم.  –دهم ياز
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مطهرات راآفتاب آتش وهوا و آب و خاك و نقطه و آثار نقطه واز دست ديگران به دست اهل بيان رسيدن  –دوازدهم 

 بار ذكر اهلل مطهر او مي شود. 66قرار داده واگر هيچ نشد 

 اصول تعاليم باب

 ح و آثار باب مستفاد مي شود، اصول مبادي و تعاليم او از اين قرار است:چنانكه از الوا

خداوند مدرك و محيط بركل شيئي است وخود از حيز ادراك بشر بيرون است و احدي را به سبحات جالل و سرادق 

 عرفان او راهي نبوده ونيست.

او؛ وايمان به خدا، ايمان به او؛ وپناه به او است. زيرا عرض مراد از معرفت اهلل معرفت مظهر او است.و مراد از لقاء اهلل ، لقاء 

به ذات اقدس ممكن نيست و لقاء باري تعالي متصور نه. وآنچه در كتب آسماني ذكر لقاء او شده، ذكر لقاء ظاهر به ظهور 

براو، رجوع ادالء ) جمع او است. ) از واحد دوم و سوم باب هفتم بيان است.) مؤلف( ومراد از رجوع مالئكه الي اهلل وعرض 

دليل( برمن يظهره اهلل هست به سوي او. زيرا كه سبيلي از براي احدي به سوي ذات ازل نبوده ونيست؛ نه دربدء و نه در 

عود.) از واحد دوم باب اول) مؤلف( آنچه در مظاهر ظاهر مي شود، مشيت است كه خالق كل اشياء است . ونسبت او به 

ه معلول و ناربه حرارت. اين مشيت نقطه ظهور است كه در هر كوري بر حسب آن كور ظاهر اشياء نسبت علت است ب

گشته. ) از واحد دوم با سيزدهم و از واحد سوم باب هفتم و هشتم) مؤلف( مثال محمد نقطه فرقان است وباب نقطه بيان 

) مولف( آدم كه به عقيده بيان) از واحد و هر دو يكي مي باشند. ) از واحد اول باب پانزدهم و از واحد هشتم باب دوم

سوم باب سيزدهم ) مؤلف( دوازده هزار و دويست و ده سال قبل از باب بوده است، با ساير ظهورات يكي است . ) از 

واحد هفتم باب دوم) مؤلف( وبه عينه نقطه بيان، همان آدم بديع فطرت اول بوده، و به عينه خاتمي كه در يد او است، 

م بوده كه ازآن روز تا امروز خداوند حفظ فرموده. ) واحد سوم باب سيزدهم ) مؤلف( اعراض در ظهورات همان خات

مختلفه ظاهر مي شود واال مستوي براعراش كه معري از حد حدود است ،همان مشيت اوليه است كه اعراش او متغير 

س اگر ماالنهايه طالع شود، يك شمس زياده نمي كند. ) واحد هفتم باب اول واحد هشتم  باب دوم) مؤلف( مانند شم

نيست وكل به او قائم هستند.) از واحد چهارم باب دوازدهم واز واحد هفتم باب پانزدهم واز واحد هشتم باب اول) مؤلف( 

 همان مطالع از يوم آدم، همان رسول اهلل هست. وكل كتب منزله، قرآني است كه براو نازل شده. )از واحد هفتم باب دوم)

مؤلف( ودر هيچ عالمي مظهر مشيت نبوده، اال نقطه بيان ذات حروف سبع و نه حروف حي آن اال حروف حي بيان.) واحد 

سوم باب سيزدهم ) مؤلف( ظهورات را نه ابتدايئ است نه انتهائي؛ الي ما ال نهايه شمس حقيقت طالع وغارب مي گردد 

و اليزال اين شان بوده عند اهلل و خواهد بود.) از واحد سوم باب پانزدهم واز براي او بدني و نهايتي نبوده ونيست ولم يزل 

واز واحد چهارم باب چهاردهم) مؤلف( وقبل از آدم، عوالم و او ادم ما النهايه بوده) از واحد سوم باب سيزدهم واز واحد 

النهايه.) از واحد چهارم باب دوازدهم چهارم باب چهاردهم) مؤلف( وبعد از من يظهره اهلل ظهورات ديگر خواهد بود الي ما 

و از واحد هفتم باب سيزدهم و از واحد نهم باب نهم) مؤلف( هر ظهور بعدي، اشرف از ظهور قبل و مقام بلوغ آن مي 

باشد وهر ظهور بعدي ظهور قبل را دارد با آنچه خود دارد. چنانچه غين دارد نهصد ظاهء را، ولي ظاء هزار غين را ندارد.) 

سوم باب سيزدهم واحد چهارم باب دوازدهم) مؤلف( مشيت اوليه در هر ظهور بعدي به نحو اقوي واكمل از ظهور  واحد

قبل ظاهر مي شود. مثال آدم در مقام نطفه بوده و نقطه بيان در مقام جواني دوازده ساله ومن يظهره اهلل در مقام جواني 

ر ظهوري به منزله غرس شجره ايست كه ظهور بعد وقت كمال آن چهارده ساله. ) از واحد سوم باب سيزدهم) مؤلف( ه

شجره و اخذ ثمره آن است و قبل از آن هنوز به حد بلوغ نرسيده است. و وقتي كه شجره به درجه كمال و اخذ ثمر 

رسيد، بدون لمحه اي تاخير، ظهور بعد واقع خواهد شد. چنانچه در ظهور حضرت عيسي غرس انجيل كه شد به كمال 

رسيد، اال اول بعثت رسول اهلل كه اگر رسيده بود، يك روز زودتر، همان روز بعثت مي شد كه بيست وششم رجب باشد ن
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نه بيست وهفتم. وبعد از غرس شجره قرآن، كمال آن در هزار و دويست وهفتاد رسيد؛ كه اگر بلوغ آن دردو ساعتي در 

هر نمي شد. ) از واحد ششم باب سيزدهم) مؤلف( ولي ظهور را شب پنجم جمادي االول مي بود، به پنج دقيقه بعدتر ظا

 جز خداوند كسي دانا نيست .) از واحد هفتم باب اول و از واحد سوم باب پانزدهم )مؤلف( 

قيامت عبارت است از وقت ظهور شجره حقيقت در هر زمان به هر اسم الي حين غروب آن. مثال از يوم بعثت عيسي تا 

موسي بود. واز يوم بعثت رسول اهلل تايوم عروج آن بيست و سه سال بود، قيامت عيسي. واز حين  يوم عروج آن قيامت

ظهور شجره بيان الي ما يغرب قيامت رسول اهلل است. ) از واحد دوم باب هفتم واز واحد سوم باب سوم واز واحد نهم 

تفسير مي كند.وهمه موهوما امري را توهم  باب سوم) مؤلف( ونبايدآن را به معني مادي آن حمل نمود؛ چنانكه شيعه

نموده كه عنداهلل حقيقت ندارد.) از واحد دوم باب هفتم) مؤلف( وشيئي وقتي كه به كمال رسيد، قيامت آن برپا مي شود. 

وكمال دين اسالم، الي اول ظهور بيان منتهي شد. واز اول ظهور بيان تا حين غروب اثمار شجره اسالم آنچه هست ظاهر 

شود.) از واحد دوم باب هفتم واز واحدهفتم باب پانزدهم) مؤلف( وهر شيئي كه اطالق شيئيت براو شود، در يوم  مي

قيامت مبعوث مي گردد. مثال اين فنجان و نعلبكي كه االن بين يدي اهلل گذارده، در يوم قيامت مبعوث مي شود. به 

يق فرمايد كه اين فنجان و نعلبكي به عينه او است.) از كينونيت وذاتيت و نفسانيت؛ در وقتي كه شجره حقيقت تنط

واحد دوم باب يازدهم) مؤلف( وبعث هيچ نفسي از نفس ميت نمي شود كه از قبر ترابي بيرون آيد؛ بلكه بعث كل از نفس 

اب يازدهم) احياء آن زمان مي گردد. اگر در علين است، از مؤمنين، واگر از دون علين است، از دون آن.) از واحد دوم ب

مؤلف( روز قيامت آمد و رفت، ومحتجبين خبردار نشدند.) از واحد ششم باب سيزدهم) مؤلف( چه يوم قيامت يومي 

است مثل كل ايام؛ شمس طارع مي گردد و غارب، چه بسا وقتي كه قيامت برپا مي شود ودرآن اراضي كه قيامت برپا 

تم باب نهم) مؤلف( همچنين جنت عبارت است از اثبات، يعني مي شود، خود اهل آن مطلع نمي شوند.) از واحد هش

 تصديق وايمان به نقطه ظهور.) از واحد دوم باب اول ودوم وچهارم واز واحد دوم باب شانزدهم) مؤلف( 

 تاين است حقيقت جنت در عالم حيات. وبعد از موت ال يعلم اال اهلل. ) از واحد دوم باب شانزدهم ) مولف( ونار عبارت اس

از نفي، يعني عدم ايمان به نقطه ظهور و انكار او. ) از واحد دوم باب اول واز واحد دوم باب چهارم وهفدهم) مؤلف( هر 

كس در نفي رفت، در نار الهي است، الي يوم من يظهره اهلل. وهر كس در ظل اثبات مستقر شد، در جنت الهي است الي 

) مؤلف( وتا امروز غير از مظاهري كه خداوند مخصوص به خودفرموده، كسي يوم من يظهره هلل.) از واحد دوم باب چهارم

نه جنت را فهميده، نه نار را.) از واحد دوم باب شانزدهم) مؤلف( ومراد از برزخ فاصله بين ظهورين است. ال ما هو المعروف 

ما يقضي علهيم اال اهلل وان ما هم بين الناس بعد موت اجسادهم فان هذا دون ما تكلف به الناس الن بعد موتهم اليعلم 

به يؤمرون البد ان يعلمون.)از واحد دوم باب چهارم) مؤلف( وبه همين تريب موت و قبر و سؤال مالئكه در قبر و ميزان 

و صراط وحساب و كتاب وامثالها را تعبير مي نمايند. و هر كه مي خواهد مفصل تر بنگرد، بايد به كتاب بيان و ساير الواح 

 رجوع نمايد.او 

 فروع تعاليم باب

محو كردن تمام كتب ديني وعلمي وادبي و اخالقي است كه بايد با بيان جز به آيات بيان وآثار وتفاسير شهداء بيان به 

هيچ دليل وبرهان ايمان نياورند و هيچ كتابي را قابل تصديق و اذعان ندانسته، بلكه تمام را بسوزانند ومحو كنند. وبايد 

ن با حسن ما يملكن نوشته و تذهيب شودونظم بيان نيز مي بايد از نوزده مجله تجاوز نكند. سه مجلد مخصوص كتاب بيا

آيات وچهار مجلد حاوي ادعيه و مناجات و شش مجلد شامل تفاسير وبينات و شش مجلد حامل ساير علوم و درايات. 

حرف زياده نباشد. وامثال اينگونه دستورات. وبرهر يك وآنها نيز مي بايد به خط قرمز نوشته شوند وهر بيت آنها از سي 

از اهل بيان واجب است هر روزي نوزده آيه از آيات بيان قرائت كند. واگر قرائت نتواند، نوزده مرتبه )اهلل اهلل ربي وال 
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اهلل اقدم بگويد. و  اشرك باهلل ربي احدا( بگويد.وهمچنين در هر روز اول از ماه نودو پنج مرتبه اهلل اعظم ودر روز دوم،

واجب است زن ومرد هيكلي با خود قرار دهند كه از آيات بيان درآن  هيكل ترسيم شده باشد. ونيز واجب است طلسمي 

كه نوزده خانه در نوزده خانه باشد در اول هر ماه بكشد و خانه هاي آن را از اسماء اهلل از قبيل اعظم و اهلل اظهر پر كند؛ 

ا با خودبدارد وچون ماه به آخر رسد، دوباره طلسمي ديگر براي ماه جديد تمهيد كند.ودر مدت وپيوسته آن طلسم ر

سال يك شب براهل بيان واجب است كه احياء بگيرند واز اول غروب شمس تا طلوع آن به يك اسم از اسماء اهلل كه 

بابي واجب است كه چون فرزندي تولد انتخاب شده متذكر شوند. صلوه والدت كه بر پنج تكبير است برهر پدر و مادر 

شود، نخست تكبيري گويند و پس از تكبير اول نوزده مرتبه )انا كل هلل مؤمنون( وبعد از تكبير دوم نوزده مرتبه ) انا كل 

 (هلل موقنون( وپس از تكبير سوم نوزده مرتبه ) انا كل للهئ محيون(وبعد از تكبير چهارم نوزده مرتبه) انا كل هلل مميتون

وپس از تكبير پنجم نوزده بار) انا كل باهلل راضون( بگويد. و همينطور صلوه ميت نيز شش تكبير است كه بعد از تكبير 

بار انا كل هلل قانتون و  42بار انا كل هلل ساجدون و بعد از تكبير سوم  42بار انا كل هلل عابدون و پس از تكبير دوم  42اول 

بار  42بار انا كل هلل شاكرون و پس از تكبير ششم  42كل هلل ذاكرون و بعد از تكبير پنجم  بار انا 42پس از تكبير چهارم 

 اني ال عملن هذا هلل» انا كل هلل صابرون، گويند. وبراي هر كارگر و عاملي واجب ست در حين عمل اين آيه را تالوت كند

 گر قرائت او را نتواند، اين معاني را بر ضمير راند.وا« رب السموات و رب االرض و رب ما يري و ماال بري رب العالمين.

مثقال است ونصاب نقره  784زكوه در نقدينه به جهت بابي واجب مي شود، مادام كه به نصاب خود برسد. ونصاب طال 

بايد ( بيان 44معادل قيمت طال است وزكوه تعلق به باب دارد در عصر خود، وبعد ازآن به ادالء) راهنمايان = حروف حي= 

( 44داده شود. ومي بايد هر چيز نفيس گرانبها را كه عديل ومثيلي ندارد، خدمت باب يا ادالء ) راهنمايان = حروف حي= 

او بفرستند، حج بيت شيراز كه باب در آنجا تولد شده، واجب است برتمام بابيان جهان، رجاال، وبراي ساكنين شيراز، 

اف كنند. ودر معامالت  ازدواج  به رضاء زوجين است وبس. و صيغه ازدواج را) رجاال ونساء: مگر آنكه: زنان در شب طو

انني انا اهلل رب السموات و رب االرض رب كل شيئي رب اميري و مااليري رب العالمين( بايد طرفين بگويند و چون اين 

از نوزده مثقال طال الي  صيغه خوانده شد، ازدواج حاصل مي شود.ومهريه هم محدود است، يعني براي ساكنين شهرها

نودو پنج مثقال است وبراي اهل دهات همان مقدار نقره است. وهر گاه از مقدار مذكور زيادشود، عقد باطل گردد. مثقال 

نز نوزده نخود است. طالق اجتناب كردن ودوري نمودن زوج است در مدت يك سال بياني كه نوزده ماه باشد . هر گاه 

شد رجوع شده واگر به آن اصرار در مدت يك سال امرار دهد و از زوجه كناره گيري جويد،  در اثناء مدت محبت حصل

 پس از انقضاء سال، طالق حاصل شده است. 

 تحيت و سالم

برمردان واجب است درحين ورود به مورد، اعم از آنكه فرد يا جماعت هستند، اهلل اكبر، گويد. وبرمورود، گفتن اهلل اعظم 

زنان اهلل ابهي گويند وجواب اهلل اجمل شنوند. هدم جميع بقاع مرتفعه ، حتي كعبه براهل بيان واجب واجب مي گردد و

است. وهمچنين بنا كردن و برافراشتن نوزده بقعه بلند در تمام دنيا؛ يكي بر سر قبر باب و هيجده ديگر برسرقبور حروف 

 حي كه ادالء باب وشهداء بيانند، واجب گرديده.

بنا شود. وكسي را نمي رسد كه قيمت خانه يا ملك « ما يمكن في االبداع» كه بيت اهلل است، مي بايدبا حسنخانه شيراز 

مطالبه نمايد . بايد جميع اطراف خانه را خراب نموده و با حسن وجه چنان بزرگ و وسيع بنا كنند كه نودو پنج در، 

كه محل طواف اهل بيان است، هيجده مسجد نوراني  درمسجد الحرام قرار گيرد و در اطراف و حوالي مسجد الحرام

مفصل ديگر براي حروف حي كه ادالء بيانند بنا گردد. سال، منقسم به نوزده ماه، و ماه منقسم به نوزده روز شده است. 
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ن داموات مي بايد در بلور يا احجار صيقلي دفن شوند و انگشتر عقيق بايد در انگشت آنها نمود. و واجب شده وصيت كر

 براي اهل بيان كه وصاياي خود را به ادالء بيان عرضه بدارند.

مرتبه اهلل اطهر به آن شيئي  66مطهرات پنج است: آتش، هوا، آب و كتاب بيان. وترتيب طهارت به بيان ،آن است كه 

هت قره به جنجس بخوانند تا تطهير شود. مني تشريفا به من يظهر اهلل پاك شده است. لباس حرير واستعمال طال ون

 رجال جايز است. 

برمعلم حرام است شاگرد را بزند، مگر در صورت ضرورت پنج دفعه به اطراف لباس او زند. هر گاه از پنج مرتبه زياد شود 

روز زنش براو حرام شود. صيام نوزده روز است كه عيد فطر روز اول نوروز است.  42ويا چوب به گوشت بدن او بخورد 

مرتبه شهداهلل انه ال اله اال هو المهمن القيوم گفته شود. ودر  366و آالء آماده شود. ودر شب عيد فطر وبايد انواع نعم 

بار شهداهلل انه ال له اال هو العزيز المحبوب گفته شود. بايد از ظلم ظالم جلوگيري كرد . اگر كسي  366روز عيد فطر 

الش براو حرام مي شود. برسلطان بيان واجب شده كه قصري بتواند جلوگيري از ظلم ظالم كند ونكند، نوزده روز عي

 درقرار دهد و از داخل نود در. 27بزرگ به نام باب بنا كند و خود درآن قرار گيرد و درآن قصر از خارج 

 رجوع به سرگذشت سيد یحيی و حادثه فتنه نيریز

وج مبادي باب در بالد وامصار] شهرها[ مي ازآن پيش گفتيم كه سيد يحيي در ربقه] حلقه[ احباب درآمد و پيوسته مر

بود. وبيشتر مسافرت هاي تبليغي خود را در حدود جنوب ايران قرار داده، گهي از يزد به حدود شيراز مي رفت وگاهي 

ا قاز فارس به حوالي يزد به تك وتاز مي آمد. تا در بالء يزد به اتفاق محمد عبداهلل كه يكي از خود سران بود، سه روز با آ

خان نايب الحكومه طريق مبارزت و مقاتلت سپرد واز آن فتنه و فساد كاري برسر مراد نرفت، بي تواني آهنگ شيراز 

 نمود و به بالد فساد درآمد.

اتفاقا حكومت شيراز هم معزول بود و سرپرست معيني درآن حدود نبود. و سيد يحيي منتهز]منتظر[ چنين فرصتي بود 

و مهمات خويش را آماه وبساز نمايد. از اين جهت سيصد تن از مردم گرد خود جمع نمود و از كه مقاصد خود را آغاز 

فسا به جانب نيريز شتافت. از قضا آن هنگام مردم نيريز بر زين العابدين خان كه حكومت ايشان داشت بشوريدند 

دين خان قريب دو هزار نفر گرد او ورسيدن سيد يحيي را به فال نيك گرفتند و براي غلبه برحكومت و رفع زين العاب

مجتمع شدند.واو نيز در يك طرف نيريز كه قلعه خرابه بود فرودآمدند. برج و باروي آن قلعه را بساخت و درآنجا به 

خويشتن داري پرداخت. وصورت حال را به نصيرالملك نگاشت. نصيرالملك بدو نوشت كه چه شما را واداشته كه چنين 

ر انجام، خانمان خويشتن را بسوزي. پيش از آنكه اين آتش بزرگ شود وجهان را فرو گيرد، به آب آتشي برافروزي كه د

وخرد و حكمت خاموش كن و اين خياالت واوهام را فراموش كن. چون كتاب نصيرالملك به وي رسيد، براي اغفال او 

ربرآورده اند ومن از بطش ] سخت گيري چنينش پاسخ داد كه جماعتي پيرامون من انجمن شده اند وبه نافرماني دولت س

وخشم راندن[ آنان مي هراسم و نمي توانم علني از آنان كناره جويم؛ چه، بيم آن است كه مرا هالك كنند. اگر خواهي 

كه به حضرتت شتابم، گروهي به جانب من فرست باشد كه مرا از اين بال برهاند و به بال شيرازم برساند. بالجمله در همان 

ون ظلمت جهان را فرو گرفت، برزين العابدين خان شبيخون آورد و اصحاب او صيحه كنان وهلهله گويان با شب چ

 شمشيرهاي كشيده به نيريز درآمدند.

وتيغ تيز در مردو زن نهادند وعلي عسكخان برادر مهتر زين العابدين خان را با جمعي ديگر از وجوه واعيان نيريز عرصه 

سران علي عسكر خان را دستگير نموده، اسيروار ببردند. وخود زين العابدين  خان به زحمت تيغ ساختند. وسه تن پ

بسيار از ميان آن گيرودار فرار كرده و صورت حال را به نصير الملك بازنوشت. وليكن پس از اين فتح، تمام مردم نيريز 

به يغما بردند. و زياده از دوهزار تن مردم دل به عقيدت وارادت سيد يحيي نهاند. واموال واثقال حكومت وكسانش را 
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جنگي آماده ساخت. ودر اين وقت كه فيروز ميرزاي نصرت الدوله كه از طهران طريق فارس مي سپرد، چهار منزل از 

اين سوي شيراز اين خبر و آواز بشنيد. از اين رو بي تواني، خطي چند نگاشته و دستوراتي انباشته، به دست مسرعي 

شيراز فرستاد؛ كه به صواب ديد نصيرالملك، شجاع الملك به اتفاق مصطفي قليخان سرتيپ و دو فوج  سبك سير به

قديم وجديد قراگوزلو بيرون شوند و سيد يحيي را دفع دهند. پس از رسيدن فرستاده شاهزاده به شيراز، نصيرالملك 

ن داد كه چندان كه تواند از مردم آن حدود ،شجاع الملك را با صد سوار بيرون فرستاد وبه زين العالدين خان فرما

ومحال ، چريك و لشكري مهيا سازد و به شجاع الملك بپيوندد. ومصطفي قليخان را از پس او با سرباز ودوهزار توپ و 

قورخانه اليق بيرون فرستاد. واين هر سه لشكر در عرض راه با هم پيوسته شدند و طريق نيريز برگرفتند. از قضا يك 

سيد يحيي خيمه اي از زين العابدين خان حكومت به غارت برده بود و در كنار حصار خويش استوار داشته  روز كه

واصحاب او با تيغ هاي كشيده در حضورش قرار داشتند و چشم گوش بر خطابه او مي داشتند و سيد يحيي اصحاب 

و ترغيب مي فرمود، وضمنا مي گفت هرگز خود را به بردباري و استقامت نصيحت مي نمود و به غلبه برخصم تحريض  

از توپ و تفنگ نهراسيد و از مبارزه با دولت در بيم نشويد كه چون من فرمان دهم توپ گشاده نشود. وتيغ وتير تاثير 

نكند، در اين گونه سخنان بود كه از دور گرد لشگر پديدار شد وشجاع الملك و مصطفي قليخان با توپچيان برسيدند 

ه گلوله توپي به سوي خيمه سيد يحيي رها دادند وگلوله اش برستون خيمه آمدواز آن گذشته، سواري را در واز گرد را

كنار خيمه برد وخيمه را برسر سيد يحيي واصحاب سرنگون ساخت . واز آن پس مكشوف افتاد كه گلوله توپ به فرمان 

تافت و اطراف و بروج وباروهاي او را محكم استوار احدي نيست. چون سيد يحيي توپ را بي فرمان يافت. به سوي قلعه ش

نمود و لشگريان نيز به كار سنگر پرداختند و مدت پنج روز هر دو لشگر نگران يكديگر بودند. و مصطفي قليخان چندانكه 

به رسل و رسائل رنج برد وزحمت كشيد كه آتش اين جنگ و جوش را يزالل مسالمت و مصالحت خاموش كند، چنان 

حيي به غلبه خود مطمئن بود كه مفيد نيفتاد. وشب ششم كلماتي چند بركاغذ پاره ها رقم كرده، از گردن اصحاب سيد ي

خود بياويخت و گفت اين حرزي است كه شما را از بليات ارضي و سماوي محفوظ  مي دارد. وبا بودن اين دعا، گلوله توپ 

را مهياي شبيخون ساخت وهمگي با شمشيرهي برن وگرزهاي  و تفنگ را زياني حاصل نشود. آنگاه سيصد تن از اصحاب

 گران از قلعه بيرون تاختند وصيحه زنان روي به لشگر نهادند. واز نيمه شب تا سپيده صبح رزم دادند.

ومصطفي قليخان را به صدمت چوب زحمت فراوان دادند و با تلفات زياد به قلعه خويش مراجعت نمودند. وكشتگان خود 

ه برده و شبانه در پس ديوار به قلعه مدفون ساختند و جماعت سيد يحيي فهميدند كه كاغذ پاره جلوگيري از را به قلع

گلوله توپ و تفنگ نكند وبدين قالشي ها ومردم فريبي ها سيد فروماه به اورا واذكار با لشكري بسيار جنگ نتواند. 

ازگشتند. وچون سه روز ديگر از اين قلعه سپري شد، يك الجرم بعضي از اطرافش پراكنده شدند و به خانه هاي خويش ب

بار ديگر سيد يحيي از بهر شبيخون شتاب گرفته وتا كنار لشگرگاه يورش برده كه شجاع الملك و مصطفي قليخان به 

كار درآمدند و بكوشيدن وفرمان دادند توپ ها وتفنگ ها را به جانب ايشان بگشادند كه هزيمت كنان پشت به جنگ 

ه و روي به قلعه خود نهادند. واز آن سوي كه فيروز ميرزاي نصرت الدوله وارد شيراز شد، وليخان سيالخوري را با كرد

فوج سيالخور به نيريز فرستاد. و چون سيد يحيي فتور و قصور اصحاب خويش را معاينه كرد، وعده خود را اندك ديد، 

ليخان نيز ابواب رسل و رسائل بازداشت. چندانكه سيد يحيي تملق[ را پيش گشيد. ومصطفي ق -سرمداهنه] چرب زباني

تسليم شد. واصحاب خود معدودي كه هنوز به جاي بودند، پراكنده ساخت و آسوده خاطر به منزل او شتافت. ومصطفي 

يريز ن قليخان نيز به ديدار او نياز برده، از قفاي او نمازي به جماعت گذاشت و چنين مقرر داشت كه سيد يحيي چون در

خانه ملكي دارد به خانه خويش شود وآسوده بيارامد تا مردمان چون اين ببينند، به كلي از جنگ وجوش بنشينند. وهر 

كس پيكار بگذارد و پي كار خويش شتابد، از اين فتنه وفساد بياسايد. سيد يحيي نيز طوعا وكرها) با اطاعت و 
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فتار شد و ]پذيرفت[ وبا يك تن مالزم او طريق سراي خويشتن گرفت. فرمانبرداري در عين بي ميلي( گفتار او را پذير

در عرض راه، پسران علي عسكر خان وجماعتي ديگر از محبوسين كه بعد از بيرون شدن سيد يحيي از قلعه رها شده 

و را دو پسر ابودند، برسراو تاختند و او را عرصه تيغ و خنجر ساختند. وبعد از قتل او ، شجاع الملك ومصطفي قليخان 

با سي تن از اصحاب او دستگير نموده، با كنده و زنجير به شيراز آوردند. ونصرت الدوله هم پسرهاي او را نظر به احترام 

سيادت ببخشود و از آن عقوبت رها نمود. واصحابش را به معرض عقاب و عذاب درآورده و محبوس نمود. تا وقتي او 

مؤيد الدوله والي مملكت فارس گشت، چنين مسموع داشت كه جمعي از تبعه  معزول شد وشاهزاده طهماسب ميرزاي

سيد يحيي قريب پانصد تن در كوهي كه نزديك نيريز بود رفته اند وتمامت مواشي) چارپايان، مانند گاو، گوسفند وشتر( 

وهر وقت فرصت به دست واموال واثقال خود را بدان معقل متين دربردند وآالت دفاعيه براي خويش تدارك نموده اند 

 مي آورند، از فراز آن كوه به نيريز مي آيند ودست تطاول را به مال وناموس مردم دراز مي نمايند. 

مؤيد الدوله از اين عمل سخت برآشفت و به حكومت نيريز فرمان داد تا تجهيز لشگر كند و برايشان بتازد وآن جماعت 

ن كرماني و سربازان گلپايگاني با دو عراده توپ مالزم خدمت او داشته، به مقدمه را از بيخ و بن براندازد. وجمعي از غالما

بيرون فرستاد. واز عقب آنها فوج قشقائي و فوج حومه فارس را با لطفعلي خان سرتيپ مامور ساخت و چند عراده توپ 

انات و دارالجرد مهيا ساخت و اين و قورخانه نيز بدو سپرد. وهمچنان محمد باقر خان قاجار را با گروهي از مردم اصطبه

لشگر قطع طريق كرده، برسيدند و اطراف آن كوه را پره زدند وجنگ بپيوستند. در سلخ] آخر[ محرم، جنگي صعب در 

ميانه برفت. مهراب سلطان فوج مهبران و چندين سرباز مجروح و مطروح شدند. در پايان امر، به باريدن گلوله توپ و 

ين وسرپر كه سربازان قديم به كار مي بردند( كار برجماعت بابيه سخت كردند وبه قوت يورش شمخال) حربه اي آتش

بدان كوه بلند صعود نمودند. وچهارده سنگر كه در پس يكديگر كرده بودند فرا گرفتند. و صدتن از آن گروه در ميان 

را با كنده و زنجير به شهر شيراز آوردند  گيرودار ،عرضه هالك و دمار گشت. وبقيه السيف اسير و دستگير شدند.وايشان

. مؤيد الدوله بعضي را در آنجا كشت و بعض ديگر را به طهران فرستاد و مال غالمعلي اصفهاني كه با جماعت بابيه در 

نيريز مي زيست، از آنجا فرار كرده، به شهر يزد درآمد. و روزي چند براي پي كردي و اشتباه روضه خواني و ذكر مراثي 

يد الشهداء مي نمود وچون مسلمين آن حدود به سرائر وي آگاه شدند، صورت حال را به محمد حسن خان سردار س

ايرواني كه حكومت يزد و كرمان داشت، باز نمودند. واو فرمان داد تا او را دركرمان بگرفتند و در دو مجلد از كتاب باب 

را عرصه هالك و دمار ساختند. و قضاياي سيد يحيي به كلي خاتمه در اثاثيه و كااليش بيافتندو بر قتلش شتافتند و وي 

 يافت.

 مشورت بابيان در قتل سلطان

ازآن پيش گفته شد كه يكي از مبشرين امر باب، مالشيخعلي بود كه ملقب به عظيم شد ودر بالد ايران پيوسته مي 

ل فيد نيفتاد . الجرم به طهران بازگشت و در محافگرديد و تبليغ مي نمود تا به كاشان رسيد كه صدراعظم را تبليغ كند م

بابيان، چون محافل حاليه بهائيان حاضر و براي ترويج مرام خويش تبادل افكار مي نمودند. وآن مجامع و محافل اغلب 

در خانه حاج سليمان خان پسر يحيي خان تبريزي منعقد مي گرديد و سليمان خان ترك تبريزي را چنان ماليخولياي 

امر گرفته بود وچنان شيفته و مجذوب تعاليم باب گشته كه در هر جا بي پروا سخن آغاز مي كر و در هر انجمن  اين

بدون بيم وهراس با هر لباس مجادله ساز مي نمود. الجرم به پاداش اينگونه تهور يا جهالت وسستي تصور، گاهي تن در 

بان شتابان راه مي پيمود وگرنه فرزندان ميرزا بزرگ نوري گرفتاري زنجير و زندان مي فرسود وگهي در صحاري و بيا

مانند ميرزا وازل كه در اين عقيده داخل بودند ودر همان مجامع سري حاضر مي شدند و باالخره ثمره شجره مهدويت 

 باب را خوردند و حاصل دسترنج اصحاب و احباب را به اسم حقوق اهلل بردند، وصد يك اينگونه جسارت وشهامت كه

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ازآن ترك تبريزي بروز مي نمود، به خرج نمي دادند. چنانكه در همين واقعه كه در صدد ذكرش هستيم، ميرزا داود بود 

و از دعائم كار بود. ودر مقان خويش تحاشي و انكار نمود. باري، خانه او مجمع احباب و اصحاب بود ومبلغين و واردين به 

لي )حضرت عظيم( نيز به خانه او مأموي كرد.وشبانه كه محفلي مي آراستند خانه وي فرود مي آمدند . چنانكه مالشيخع

ومي خواستند ترويج شريعت باب كنند، از هر دهني سخني آشكار و از هر سري سري نمودار مي گشت. من جمله قرار 

ت اين دين نشود و برآن شد كه تا فدائيان صادق و جان بازان عاشقي، منصوروار از خود نرهندو بر سر دار نشوند، نصر

ترويج اين .آئين نگردد ، لذا عده] اي [ ترك جان ومال وعيال واطفال گفتند وبراين عهد بستند كه خويش رافدائي اين 

 امر كنند.

 فدائيان ميرزا عباس

ي سال قبل نيز عده اي در طهران به همين عهد استوار آمدند وبرهمين نيت قرار دادند كه خود را فدائ 84چنانكه در 

عبدالبهاء) ميرزا عباس ( كنند. وجمع شدند وعكسي برداشتند و مرام جان بازي خويشتن را به عبدالبهاء نوشتند. واو 

 -ايشان را از آن عمل بازداشت. ولي فديه آنان را به قرباني جان خود قبول نمود ولوحي در اين باب به حضرات نوشت

كالم بدينجا كشيد وحاصل راي محفل بدين قرار انجاميد كه دو نفر از  تا اينكه -كه شايد اقتضاء كند درآتيه ذكر كنم

آن جماعت ، ناصرالدين شاه را بكشد و پس از قتل شاه كه هول وهربي) اينجا معني گريختن و فرار كردن مي دهد( تمام 

ه و بازار درآيند و هر ك در مردم افتد، باقي ديگر با شمشيرهاي كشنده نعره زنان ويا صاحب الزمان گويان، به ميان كوي

را ديدار كنند از تيغ بگذرانند. تا از آن دهشت، مردم وحشت كنند واز آن، كردار نابه هنجار، دارالخالفه طهران برآنان 

 مسلم و برقرار گردد.

 فرا  خوارزم  وصد  هزار  اسب تو راست   امروز  به يك  حمله  هزار  اسب  بگير

 ردي( ) بيتي از رباعيات نوري ابيو

وبهترين موقع و محل را تكيه دولت دانستند . كه چون مردم درآنجا جمع، وشاه نيز براي ذكر مرائي حاضر مي شود، آن 

نيت را درآنجا صورت دهند. از اين رو همه روزه با حربه نهاني در تكيه دولت مي رفتند و منتظر فرصت مي بودند كه به 

شد و از آن محل كه بهترين موقع براي اجراي كار بود مايوس آمدند، ميرزا] مقصود نرسيدند. و چون ايام محرم سپري 

حسينعلي نوري[ به عتبات رفت وباقي ديگر انتظار وقت مي كشيدند تا باالخره عده اي از آنها به نياوران شتافتند و به 

 انتهاز فرصت كمينگاهي را براي خود برگزيدند.

سلطنتي( بود وميرزا نيز از عتبات مراجعت كرده بود و در شميران منزل گزيده  چه در اين وقت شاه به نياوران )ييالق

ق كه شاه آهنگ شكار داشت، بهائيان خود را مهيا نمودند ودر  ه4264،اين بود تا روز يكشنبه بيست و هشتم شوال 

ي كه از حكام به ما مي طريق اوكمين كردند. نخست عبدالوهاب شيرازي متظلم وار فرياد مي زند امان از ظلم و جور

رسد وبه جانب شاه شتاب مي گيرد. چون از عوانان] پاسبانان محافظ[ به او پرخاش مي شود كه پيش تر ميا، وادب 

نگهدار، از بيم آنكه مبادا) مقصود فوت شود طپانچه را ازآنجا رها مي دهد ومتعاقب او محمد صادق تبريزي مي شتابد و 

ه گشا مي دهد كه يكي از مالزمان سلطان دهنه آن را مي گيرد كه طپانچه برخطا م شود طپانچه خويش را به جانب شا

ودشنه بردهان او مي زند و او از پاي نمي افتد و چون ديو رها گشته وآدم پدر كشته، با آن جراحت عظيم، خنجر خويش 

ز وغضب جهانسوز برسيد و شاه را به را كشيده و آهنگ شاه مي كرد واز پس او، مال فتح اهلل قمي نيز با خشم كين تو

يك دست برگرفت، به دست ديگر آهنگ صدمتش مي داشت كه سركشي اسب و ممانعت عوانان] محافظان[ شاه را از 

دستش نجات داد. ودرآن ميانه چندين كس از عوانان ]مأموران[ مجروح و مطروح شدند. تا از آن سه نفر، يك نفر تلف 

د. آنها را براي استعالم وتحقيق حبس نمودند. وصدراعظم چون از اين زدو خورد وشور غوغا گرديد و دو نفر ماخوذ شدن
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آگهي يافت ، نزد شاه آمد ووي را به سراي سلطنتي آورد و معلوم شد چند پاره سرب )ساچمه ( به پوست بدن شاه 

 اصابت كرده بود.

موران امر به معروف و نهي از منكر( مأمور شدند تا پس از آن عزيزخان آجودان باشي و كالنتران شهر و محتسبان ) مأ

در شهر وحومه تجسسي بسزا كنند وهر چه بابي بيابند، دستگير سازند. نخست به خانه سليمان خان تاختند و او را با 

اير سدوازده نفر ديگر گرفتار نموده وآنها را دست بسته به نياوران همي بردند و درآنجا محبوس داشتند. واز محبوسين 

رفقا را فحص و استفسار كردند و سي و شش نفر ديگر بيافتند و ميرزا سليمانقلي وميرزا محمود و آقا عبداهلل و ميرزا 

جواد خراساني در عداد متهمين ومحبوسين بودند. ومالشيخعلي را نيز گرفتار نموده وبه محبس آوردند. صدراعظم 

يعني مقرر داشت كه از اين جماعت به طور دقت فحص و تحقيق كنند،  در اين باب فكري بسزا نمود. –شهد اهلل  -نوري

هر كه بابي باشد و به كيش خود اصرار كند، در معرض هالك و دمار آيد، وآنكه بابي نباشد واز اين آئين تبرئه و انكار 

ه غير از ميرزا] كند، مستخلص گردد. همين كه از حضرات فحص و تحقيق شد، همه اقرار كردند كه ما بابي هستيم، ب

حسينعلي نوري[ وچند نفر ديگر كه انكار نمودند وبدين واسطه از قتل رستند و تبعيد گرديدند. مثالصدر اعظم نوري، 

از مالشيخعلي پرسيد تو آن نيستي كه مي خواستي مرا دركاشان بفريبي؟ گفت: چرا من مي خواستم شما را هدايت 

تي؟ گفت: رفتم، باشد كه به مقام ابا عبداهلل كه مقام شهادت است برسم. كنم، پرسيد به خانه سليمان خان چرا رف

وهمچنين از سليمان خان تبريزي پرسيد: تو بابي هستي و معتقد به بابي؟ گفت: آري، من معتقدم، صدراعظم گفت يك 

رت فرخ خان را كرور پول دولت به خرج پدر تو يحيي خان و برادرت فرخ خان در قتال زنجان هدر شد وبابيان براد

كشتند،توچرا بابي گشتي وخونخواهي برادرت چه شد؟ در جواب گفت: چه عيب دارد شاه نوكر بابي هم داشته باشد. 

غرض آن است كه حق يا باطل، راست گفتند و انكار نكردند. وليكن ميرزا] حسينعلي بها[ كه در انجام، خودش را خدا 

و نتوانست مثل يك نفر بابي تبريزي و كاشاني و شيرازي، به راست گويي  دانست، چرا آن روز دروغ گفت و انكار كرد

 خود را معرفي كند وچون ديگران بگويد؟!

 يا قدم  در محنت  آباد عدم  بايد    نهاد  يا به صد خواري  ببايد  ساخت  با بار غمش

 خنده

ال مبارك )ميرزا( درآن روز كه شاه را تير در ميان بهائيان معروف است يعني ميرزا عباس]عبدالبهاء[ شهرت داد كه جم

زدند، در شميران تشريف  داشتند و خود سوار شدند و به اردوي دولتي تشريف بردند وبعد هم او را محبوس داشتند. 

چون از او تحقيق كردند كه آيا تو به باب ايمان داري و او را در دعواي خود صادق مي داني يا نه، فرمودند: من به خدا و 

 حمدمصطفي هم ايمان درست نياورده ام، چگونه به خودش مؤمن مي شوم! م

يعني به چنين كالمي كه حقيقت محض و محض حقيقت بود، خود را نجات داد. چه، جمال مبارك، خود خداست و مُنزل 

اب ميرزا ]بهاء كتب و مرسل رسل است . خاتم انبياء را او فرستاده است، چگونه به او مؤمن و مطيع مي شود!! باري، جن

[ كه در حقيقت موسس اين كار بود، به تحاشي) دوري جستن، امتناع كردن( قيام نمود و خويش را از آن مهلكه پرتشويق 

 رهانيد و ياران خويش را درآن آتشي كه افروخته بود نشانيد! كه بايدگفت:

 اي و آنگه   زميان  كار   بگريخته   صد حيله   به رنگ   بو  برآميخته اي 

 اين گرد  بال را كه  تو انگيخته اي    باران  دو صد ساله     فرو    ننشاند

 )برگرفته از كتاب كليله و دمنه، ترجمه ابوالمعالي نصراله منشي(

 واين معني را عمه خانم ميرزا عباس در جواب مراسله او نوشته كه خواندني است و ما در مجلد بعد آن را ذكر مي كنيم.
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بل از اين كه گزارش سرانجام مهاجمان باب مسلك به ناصرالدين شاه را بخوانيد به تذكري كه ضروري است ]مي طلبد ق

 توجه داشته باشيد. اين گروه بابي به جرم حمله به ناصرالدين شاه مجازات شده اند نه بابي گري.[

خويش، صدراعظم را فكري مأل انديش  بالجمله پس از اقرار بهائيان براينكه همگي به كيش سيد بابند وبيگانه از جان

به خاطر رسيد كه عامه ملت را در سفك دماء) خونريزي) آنان شريك و سهيم نمايد تا همگي در اين فوز عظيم و جنت 

نعيم وارد و دخيل گردند. تا اين جماعت بدانند كه تمامت مردم تهران در خون ايشان شريكند. از اين دو روز سلخ] آخر 

 شيخعلي( را به دست علما سپردند وبه فرمان آنان كشتند. )وسيد حسن  خراساني( را به شاهزادگان [ ذيقعده) مال

سپردند تا او را با تيغ پاره پاره نمودند. )و مال زين العابدين( يزدي را به مستوفيان دادند تا به صدمات مستوفي او را 

ارجه داده تا به ضرباتي گران جان از بدنش خارج نمودند. متوفي كردند. )ومالحسين خراساني( را به دست اتباع دول خ

و)ميرزا عبدالوهاب( شيرازي را كسان صدراعظم و منتسبين صدارت ها به هالكت رساندند.) ومال فتح اهلل( قمي كه 

 مباشر جراحت بدن شاه بود، بدنش را شمع آجين كرده و فراشانش با كارد و دشنه پاره پاره نمودند. )وشيخ عباس(

طهراني را روساي دربار، هالك ودمار نمودند. ) ومحمد باقر( نجف آبادي را) محمد باقر در واقعه زنجان و مازندران بوده( 

پيشخدمتان به ضرب تير و تيغ به آن جهان فرستادند .) ومحمد تقي( شيرازي را به نعلبندان دادند تا نخست نعل اسب 

چوب سنگيني كه سرش ميخ زده باشند( سروتنش را در هم شكستند.) برپايش بستند، سپس با تخماخ و ميخ) تكه 

ومحمد نجف آبادي( را چارچي باشي و نسقچي ) پاسبان و محافظي كه از جانب پادشاه مقرر شده باشد.( باشي واتباع 

م يوزباشيان و غال آنان به قتل درآوردند. )وميرزا محمد نيريزي را)ميرزا محمد نيريزي در مازندران و زنجان وتبريز بوده(

پيشخدمتان با تيغ تيز ريز ريز نمودند. ) و محمد علي نجف آبادي را نصيب خمپاره چيان كردند تا نخست چشم او را 

بركندند وآن گاهش به خمپاره اي بسته، آتش برزدند.) وسيد حسين كاتب( يزدي را قسمت به سرهنگان و سرتيپان 

. ) وآقاي مهدي كاشي( را به فراشان بخشيدند تا به ضرب چوب و چماق به ديار دادند تا به مرسوم خود معدومش نمودند

عدمش كشيدند. )وميرزا نبي دماوندي( را به مدرسه دارالفنون پري دادند  تامعلمين و متعلمين وي را پاره پاره نمودند. 

اعدام نمودند. )وميرزا محمود قزويني( را )وميرزا رفيع نوري( را به سواره نظام دادند تا ايشان او را به شديدترين عذابي 

به جماعت زنبور كچيان سپردند تا به هدف زنبوره اش بستند و جسدرا با كارد ودشنه بخستند.)وحسين ميالني( را به 

سربازان دادند تا به حكم نيزه پيش خاطرش را پريش و جانش را ريش نمودند. )همان كه بهائيان مي گويند امانت باب 

رزا رسانيد( ) و مالعبدالكريم قزويني( را توپچيان معدوم ساختند. )ولطفعلي شيرازي( را جماعت شاطران عرضه را به مي

هالك ودمار دادند. و ) نجف خمسه( را به مردم شهر سپردند تا با چوب و سنگ زمين را از خونش رنگ نمودند. و )حاج 

ند ، تا وي را معدوم نمودند. ) وحسن خمسه( را به طباخان و ميرزا جاني تاجر كاشي( را ) صاحب تاريخ( به تجار سپرد

مطبخيان دادندتا مقتولش ساختند. و )محمد باقر قهپايه( را به طايفه قاجار دادندتا باتيغ آبدار هالك و دمارش نمودند. 

شهر بياويختند. ) و )صادق زنجاني( كه روز اول از پاي درآمد فرمان رفت تا جسدش را چند پاره كرده از دروازه هاي 

وحاج سليمان خان( و )قاسم نيريزي( را )قاسم نيريزي خود را وصي سيد يحيي  مي دانست( شمع آجين نمودند. واهل 

طرب را حاضر ساخته، به اتفاق اهل طرب با ضرب وساز دمساز نموده، از ارك با آن ساز و برگ به ميان بازار عبور داده 

به فحش و نفرين بگشودند. واز بام ودر برسر ايشان خاك وخاكستر بباريدند. بدين گونه تا مردم شهر صغير و كبير زبان 

طي مسافت نموده، تا در بيرون دروازه شاهزاده عبدالعظيم ،مير غضبان تن ايشان را به چهار پاره كردند ودر چهار دروازه 

ود خان كالنتر سپرده بودند. ومحمود خان هم بياويختند.واز پس اين واقعه، قره العين را كه به طهران آورده، به محم

چندان براو سخت نمي گرفت واو هم از تبليغ و تبشير خود دست نمي كشيد و همان دواعي) سبب هايي كه با آن مردم 
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را به دين خود فرا مي خواند( را داشت. چون اين احدوثه) سخن شگفت( واقع شد، صالح درآن ديدند كه وي را نيز 

 گويند او را در چاهي انداختند وآن چاه را از خاك وسنگ پر ساختند. هالك نمودند.

 نمونه اي از كلمات باب

الحمد هلل الذي قد اظهر ذاتيات الحمدنيات باطراز طرزا طرزا طرزانيه، واشرق الكينونات الذاتيات با شراق شوارق »

دس متناعيه، واظهرانوار نيات متالئحات بظهورات شراقيه، واالح الذاتيات بالبازخيات بطوالع بدايع رقايع منايع مجد ق

آيات فردانيه، استحمد حمدا ماحمده احد من قبل وال يستحمده احد من بعد، حمد اطلع واضاء، و تشعشع واشرق وانار 

الرتقاق، او برق فاربا فارتفع، وتسطع فامتنع، حمدا شراقا ذواالشتراق ، و براقا ذواالبتراق، وشقاقا ذو االشتقاق، وبراقا ذو

براقا ذواالرتباق، رفاقا ذواالرتفاق، حقاقا ذواالحتقاق، سياقا ذواالستياق، فراتا ذواالفتراق، حداقاذواالحتداق قالقال 

ذواالقتالق، خالقا ذو االختالق، زهاقا ذواالزتهاق، شقاقا ذواالشتقاق، طرازا ذواالطراز، عزازا ذواالعتزاز، كنازا ذواالكتناز، 

خار، فخارا ذواالفتخار، سخارا ذواالستخار، نوارا ذواالنتوار، فطارا ذواالفتطار، ظهارا ذواالظتهار، خبارا ذخارا ذواالزت

 .«جمال، كمال زقعا بهيا بحيانا جمالنا ،جموالنا وعظمانا» تا آخر كه به طريق مسجع مي گويد« ذواالختبار، نصارا ذواالنتصار

 ع خوانندگان ذكر مي نمائيم.قدري ديگري از بيان عربي او را براي اطال

 در یک لوح

بتهي مبسم اهلل االبهي االبهي باهلل البهي البهي اهلل ال اله اال هو االبهي البهي اهلل ال اله اال هو البهي البهي اهلل ال اله اال هو ال»

ما ان بهاء السموات و االرض و ما بينهالمبتهي اهلل ال اله اال هو المبهي المبهي اهلل ال اله اال هو الواحد البهيان وهلل بهي بهي

 واهلل بهاء باهي بهي.

واهلل بهي بهيان بهيه السموات واالرض  و ما بينهما واهلل بهيان مبتهي مبتهاه واهلل بهي بهيان ابتهاء السموات و االرض وما 

 مليك سلطان ابهائه من احد البينهما و اهلل بهيان مبتهي مبتاه قل اهلل ابهي فوق كل ذي البهاء لن يقدر ان يمتنع عن 

في السموات و ال في االرض وال ما بينهما انه كان بهاء باهيا بهياء قل اهلل ابهي فوق كل ذي بهاء لي يقدر ان يمتنععن بهي 

 تا مي گويد: « بهيائه من حد ال في السموات و ال في االرض وال ما بينهما انه كان بهيانا مبيتهيا بهيا

ك الشيئي توتين الذهب و تاخذنه بعلم اهلل علم البهاء لعلكم تتقون هذا كتاب من عند اهلل المهيمن قل ان بهاء ذال» 

القيوم الي من يظهره اهلل انه ال اله اال انا العزيز المحبوب ان اشهد انه ال اله اال هو و كل له عابدون انا قد جعلناك  جالال 

جاملين، وانا قد جعليناك عظماتا  عظيما للعالمين، وانا قد جعلناك نورا جليال للجالين وانا قد جعلناك جماال جميال لل

 نورانا نويرا للناورين، وانا قد جعلناك رحمانا رحيما للراحمين ،وانا قد جعلناك تماما تميما للتامين تا مي گويد

لراضين قل ناك رضيانا رضيا لانا قد جعلناك بطشانا للباطشين قل انا قد جعلناك سكانا سكينا للساكنين قل انا قد جعل

 انا جعلناك هدانا هديا للهادين قل انا قد جعلناك نبالنا نبيال للنابلين قل انا قد جعلناك جهرانا جهير اللجاهرين.

 قل انا قد جعلناك جردانا جريدا للجارين

 قل انا قد جعلناك سرجانا سريجا للسارجين

 قل انا ق جعلناك طرازا للطارزين

 لناك شمسا مضيئا للضائينقل انا قد جع

 قل انا قد جعلناك قمرا منيرا للناورين

 قل انا قد جعلناك كواكبا مشرقه للشارقين تا مي گويد 

 تبارك اهلل من رب ممتنع منيع
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وتبارك اهلل من ملك مقتدر قدير، وتبارك اهلل من تسلط مستلط رفيع، وتبارك اهلل من وزر مؤتزر وزير، وتبارك اهلل من 

كم بديع، وتبارك اهلل من حمل متحمل حميل، وتبارك اهلل من نور متنور وتبارك اهلل من رحم مرتحمو رحيم حكم محت

 تا مي گويد:« وتبارك اهلل من شمخ مشتمخ شميخ

هذا صراط اهلل لمن في السموات واالرض وما بينهما كل به يهتدون هذا نصراهلل لمن في السمواتوا االرض وما بينهما كل »

رون هذا فتح اهلل لمن في السموات واالرض و ما بينهما كل به يفتحون هذا سلط اهلل لمن في السموات واالرض و به ينتص

ما بينهما كل به يستلطون هذا قهر اهلل لمن في السموات واالرض و ما بينهما كل به يقهرون) تامي گويد( هذا من يظهر 

قل ان من ظهر قد يظهر يوم القيامه من بعدا فانتم باهلل وآياته التوقنون)  يوم القيمه من بعدا فانتم باهلل وآياته ال توقنون

تا باالخره مي گويد( وان تنسون قاليسأل اهلل عنكم ولو انتم في كل حياتم تحتجبون ولكن تعي ما تذكرتم فلتذكرون 

 «ثم في دين اهلل تشكرون.

ود را روي همين كلمات باب قرار داده ومن يظهري ميرزا] حسينعلي نوري[ كاخ رفيع الوهيت و قصر منيع ربوبيت خ

خويش را از سالمت] آساني و رواني[ و متانت اين آيات!! اثبات نموده، كه حضرت اعلي ) يعني باب( در همين لوح، سيصد 

سي و شصت اشتقاق از كلمه بهاء آورده و به قوه اعجاز همين حروف و كلمات كه از اثرات اتم شديدتر است، دو هزار و 

ودو سال كلمه المستغاث را به آني طي نموده ومن يظهره هلل دوهزار سال بعد را از اتم جويه در اصالب آبائد و ارحام 

امهات سير داده، وباالخره در صلب ميرزا بزرگ نوري آن را قرار داده و آن نطفه را به شكل و هيكل ميرزاي خود پسند 

 به گوسفندان خود خطاب كند: اي بنده من! يا اي فرزند كنيز من!پرغمزه درمي آورده است! كه بيشتر اوقات 

 اي برادر خال  تو بي خايه   است    اينت   استدالل   واينت  پايه است 

 لوح دیگر

بسم اهلل االقدم االقدم بسم اهلل الواحد القدام بسم اهلل المقدم المقدم بسم اهلل القادم القدام بسم اهلل القادم  -يا خليل»

قدوم بسم اهلل القادم القدمان بسم اهلل القادم المتقدم بسم اهلل المقتدم المقتدوم بسم اهلل القادم المتقادم بسم اهلل ال

المتقدم المستقدم بسم اهلل القادم القيدوم بسم اهلل الواحد المقادم ذي القدامين بسم اهلل القدم ذي القدماء بسم اهلل القدم 

ذي االقدام بسم اهلل القدم ذي االقادم بسم اهلل القدم ذي القدام بسم اهلل القدم ذي القدومين  ذي القدمات بسم اهلل القدم

بسم اهلل القدم ذي القدامين بسم اهلل القدم ذي المتقاديم بسم اهلل القدم ذي المتقدمات بسم اهلل القدم ذي التقدمات 

 تا مي گويد« اهلل القدم ذي القدادم  بسم اهلل القدم ذي المتقدمات بسم اهلل القدم ذي القدام بسم

ان يا اسم الرحيم ان اشهد انه ال اله اال انا الرحام الرحيم لن يري في االسماء اال اهلل انك رب العالمين ان يا ابراهيم ان »

يحصي   اشهد انه ال اله اال انا رب العالمين لم يكن لكا خلقت من اول و ال آخر وكل ما يري قائمون ولن يقدر  احدان

ظهورات ربك من اول الذي ال اول له الي آخر الذي آخر له قل في كل الظهورات ال اله اال اهلل وان مظهر نفسه لحق الريب 

 فيه كل بامر اهلل من عنده يخلقون.

 ان اشهد ان يا ابراهيم انت كنت في يوم عرش ظهور ربك و انا كنا من قبل من بعد الظاهرين انظر قد خلقناك ورزقناك

وامتناك واحييناك الي جنئذ وان الذين الصحف هم الي حينئذ محتجبون فلما انزلت علي اهلل ربك رب ما يري و مااليري 

 رب العالمين قد سمعت صوت ما يتبعن امرك و هم يحبون انهم في حبك يتعاليون.

 هور اهلل من المؤمنين وانقل كالثم كال اثني قد حشرت ومن اتبعني علي اهلل ربي في يوم الذي كنت بموسي عرش ظ

هؤالء ال يتبعوني وان اتبعوني المنوا بموسي قبل عيسي ثم بمحمد بعد عيسي ثم بنقطه البيان يوم القيامه ثم بمن يظهره 

اهلل ثم الي ما شاء اهلل ان يعرفن عباده نفسه علي انه ال اله اال انا المهيمن القيوم، انظر في كل ظهور كي ياخذ اهلل جواهر 

لق ويذر مادونهم في حجابهم بانهم يحسبون عند انفسهم بانهم يحسنون مثل ما قدر وزرنا هؤالء بعد اربع ظهور و الخ

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

انهم قد اخذ عنهم روح الحياه وهم علي انفسهم يحسبون انهم اهلل ربهم يعبدون غير ان يبعثن اهلل من يدخلنهم بقهره 

ل كل ظهور كمثل ظهور ما اظهره اهلل من قبل و ان يوم من يظهره اهلل في رضوان اهلل هم ال يتذكرون وال ينتبهون انظر مث

الذين اوتو البيان بمثل الذين اوتوالكتاب من قبل لمفتنون ربما يظهره اهلل مظهر نفسه و انهم باعلي تقويهم في البيان 

ا بالنار واذا هم بالحق يومنون، ان ي لمتقون، فاذا ال ينفعهم ما اكتسبوا االوان ال يومنون بمن يظهره اهلل يبدل اهلل نورهم

 «.خليلي في الصحف لم يكن العراش ظهور اهلل من حد ال من قبل وال من بعد ولكن الناس عن السر محتجبون

 از لوح دیگر

وانني انا القائم الذي كل ينتظرون يومه و كل به يوعدون، قد خلقني اهلل بامره و جعلني قائما علي كل نفس بما قد اتاني »

اهلل من االيات و انه هو المهيمن القيوم ولعمري اول من سجد لي محمد، ثم علي، ثم الذين هم شهداء من بعده، ثم ابواب 

الهدي اولئك الذين سبقوا الي امر ربهم و اولئك هم الفائزون، وان اول ذلك االمر اول يوم القيامه كل علي اهلل يعرضون 

وآياته مؤمنين فاولئك هم اصحاب الرضوان قد جزينا هم في الكتاب باحسن مما ان الذين عرضوا علي وهم كانوا باهلل 

اكتسبت ايديهم و كذلك نجزي المخلصين وان الذين هم عرضوا علي وهم بي وآياتي ال يوقنون و حسبهم ما اكتسبت 

زلنا من قبل في القرآن ايديهم وما هم يشهدون علي ذلك ما قد شهداهلل عليهم و جعلنا هم واعمالهم هباء ذالك ما قد ن

لعلكم توقنون، كل شئ هالك اال وجهه كذلك يظهراهلل صدق ما نزل لعلكم تتذكرون وان قد نزلنا في القرآن من قبل 

كلمه فيها كل امر لعلكم بها تتقون، فاي حديث بعد اهلل و آياته يومنون، وانا قد نزلنا من قبل انه ال اله اال انا اياي فاتقون 

م يكن اوال قبلي وال اخرا بعد وال ظاهرا غيري و ال باطنا دوني و ال آيه اال من عندي كذلك يمحص اهلل الناس لتوقنن ان ل

كلهم اجمعون ولعمري ان امر اهلل في حقي اعجب من امر محمد رسول اهلل من قبل لو انتم فيه تتفكرون، قل انه ربي في 

يات و جعله رسول الي العالمين، قل اني ربيت في االعجمين وقد نزل المرب ثم من بعد اربعين سته قد نزل اهلل عليه اال

اهلل علي من بعد ما قد قضي من عمري خمسه بعد عشرين سنه آيات التي كل عنها بعجزون، وقد قضي يوم الدين و انا 

بالليل والنهار فانها  360بما قد وعدنا في القران اناكنا نستنسخ ما كنتم به تعلمون نريد ان نوفي به فلتقرأون آيه االولي 

 «خير عن كل االعمال ان انتم بها توقنون. 

 رساله كيمياویه

 رساله در كيميا و صنعت به عربي به طرز آيات قريب بيست صفحه مي شود كه در اينجا ما را مجال ذكرش نيست.

 اختالف اقوال در مدت توقف باب در عراق و رفتن به حجاز وحقيقت احوال

يند، باب چهار ماه واندي در عراق توقف داشته و مسلمين مي گويند چهار سال ونيم در آنجا بوده؛ بابي بابي ها مي گو

ها مي گويند باب از عراق به مكه رفت ودرآنجا اظهار امر نموده وجمعي درآنجا به او مؤمن شده اند. اين ادعا به دالئل 

ي جريده حكمت ومرد بااطالع كاملي است، همين دالئل زير باطل محض است و ميرزا مهدي خان زعيم الدوله كه منش

 را در مفتاح باب االبواب ذكر مي كند: 

اگر باب در مكه رفته و مابين ركن ومقام اعلي رؤس االشهاد دعوي مهدويت و قائميت نموده بود، آيا نبايد احدي از -4

شور خود به ارمغان بياورد؟ وآيا معقول است حجاج اهل تشيع و تسنن دعوت او را بشنود و چنان خبر نوظهوري را به ك

 كه مسلمين چنين دعوتي را بشنوند، يا به رد و يا به قبول، لب نگشايند.

مسلمين عموما وطايفه شيعه خصوصا، ظهور مهدي وقائم] ارواحنا فداه[ را مانندشخص روزه دار به رويت هالل -2

 باشند و بشنوند واتفاق در كتمان آن مسموع نمايند؟ منتظرند، چگونه رواست كه صدها هزار از چنين منتظرين

شيعه يا سني، اگر دعوت او را شنيدند، كجا رفتند آنهائي كه آن دعوت را پذيرفتند؛ وكجا شدند آن قومي كه دعوتش -3

ن) طنيرا رد كردند؟ ما نه از پذيرندگان خبري شنيديم و نه از رد كنندگان چيزي فهميديم! چرا اهل سنت و جماعت و قا
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قاطن: مقيم( هند و سند و جاوه وچين و عراق و مصر وسوريه و فلسطين وافغانستان احدي يافت نشد كه چنين خبري 

را به بلد خود به ارمغان ببريد؟ آيا در محاضر قاضي مكه و مفتي، يا در دفتر شريف مكه ويا حكومت عثماني ويا امير 

يك آدم معلوم يا مجهولي چنين كلمه معقول يا غير معقولي را درآن  عرب، يك كلمه يافت شد كه مشعر براين باشد كه

 سال برزبان رانده تا آن را صيحه و ندا بخوانيم؟ ويا درگوش ديگري خوانده، تا آن را سربه گوشي و نجوي بدانيم؟

ده ا ديروز ايمان آورپس اينگونه حرف ها تبليغاتي است كه اكنون هم بهائيان امثال آن را هميشه دارند؛ كه ملكه روماني

و پادشاه بريطانيا امروز. پس حق و حقيقت آن است كه باب به واطه انقالب دريا و طوفاني وخوف از غرقاب از عراق 

،عنان اشتياق را به كعبه مقصود خويش كه انتشار دعوت خود باشد، منحرف نمود و پس از چندي كه مصادف با مراجعت 

وارد شد؛ وپيروانش مصلحت انديشي نموده تا چنين بگويند كه تطابق با خبر ماثور حاج) حجاج( بود به بندر بوشهر 

 بنمايد. 

 صبح ازل

 
.ق متولد گرديد و  ه 4285ميرزا يحيي مقلب به صبح ازل، پسر ميرزا عباس نوري، مشهور به ميرزا بزرگ است. در سنه 

. ق به تشريف خالفت و وصايت باب  ه 4267رمضان سنه به اتفاق جمع بابيان وبهائيان درآغاز جواني در ماه شعبان يا 

 مشرف گرديد.

چنانكه حاج ميرزا جاني در كتاب نقطه الكاف كه مرحوم ادوارد براون طبع نموده، در خاتمه احوال قدوس مي گويد: 

يه و وهمين كه عرايض جناب ازل به حضرت ذكر) باب) مؤلف( رسيد، در نهايت مسرور شده و بناي غروب شمس ذكر

طلوع قمر ازليه شده ولهذا به عدد واحد) نوزده ) مؤلف( از آثار ظاهر خود كه طبق باطن بوده باشد، از قبيل قلمدان 

وكاغذ و نوشتجات و لباس مبارك وخاتم شريف و امثال آن را به جهت حضرت ازل فرستادند. ووصيت نامه نيز فرموده 

يسيد. وهر گاه من يظهره اهلل در زمان توبه اقتدار ظاهر گرديد، بيان را وفرمايش كرده بودند كه هشت واحد بيان را بنو

نسخ نما وآنچه كه الهام مي نمايم بر قلب تو، عمل نما. تا آنجا كه مي گويد ومراد از من يظهره اهلل من بعد از ايشان، خود 

 حضرت ازل مي باشد؛ الغير.
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جاني برتنصيص باب به وصايت صبح ازل، داليل خارجي ديگر نيز  وبه قول ادوارد براون) قطع نظر از تصريح حاج ميرزا

 در دست است. اوال اصل توقيع باب، خطاب به ازل در تنصيص به وصايت اوهمين توقيع است:

اهلل اكبر تكبيرا كبيرا هذا كتاب من عنداهلل المهيمن القيوم الي اهلل المهيمن القيوم قل كل من اهلل مبدؤن قل كل الي » 

يعودون هذا كتاب من علي قبل نبيل) علي قبل نبيل يعني علي محمد چه نبيل در عدد با محمد مطابق است.) مؤلف( اهلل 

ذكر اهلل للعالمين  الي من يعدل اسمه اسمه الوحيد) يعني يحيي كه عددا با وحيد مطابق است) مؤلف( ذكر اهلل للعالمين 

 «د فاحفظ ما نزل في البيان وامر به فانك لصراط حق عظيم.قل كل من نقطه البيان لمبدون . ان يا اسم الوحي

ميالدي( فيلسوف و نويسنده فرانسوي( كه در كتاب مذاهب  4446ثانيا شهادت كنت دو گوبينو ) كنت دوگوبينو ) متولد 

لي اندكي ترديد در خصوص جانشين باب مابين اتباع او به هم رسيد. و»گويد،  255و فلسفه در آسياي وسطي صفحه 

باالخره معلوم همه شد كه كيست؛ ولي به غير طريق انتخاب. چه، بعضي عالمات ظاهري وپاره اي خصايص معنوي است 

كه به طور روحاني مميز رئيس مذهب است. ولي خيلي جوان بود وفقط شانزده سال داشت.) سهو است ازل درآن وقت 

 «ر ميرزا بزرگ نوري. الي آخر.نوزده ساله بوده ) مؤلف( وموسوم است به ميرزا يحيي و پس

قمري چنانكه مذكور افتاد، كشتند؛ عموم بابيه بالاستثناء ميرزا يحيي  4266شعبان  25مع القصه از آن پس كه باب را در 

ازل را به بزرگواري و مطاعيت شناختند و وي را موالي مفترض الطاعه خويش يافتند.واو هم تابستان ها را در شميران 

ان ها را در نور مازندران به سر مي برد. ودستورات الزمه را به اصحاب و احباب مي داد. اتفاقا در قضيه تير تهران وزمست

زدن ناصرالدين شاه ،ازل در نور مازندران رفته بود وخود اين معني داللت دارد براينكه عمدا پيش بيني كرده وبراي 

ود كه ادوارد براون نيز نگاشته) ازل تابستان ها را در شميران صيانت نفس خويش به نور مازندران رفته. چه بنابر معه

طهران و زمستان ها را در نور مازندران مي گذرانيد( مي بايستي درآن موقع در طهران وشميران باشد؛ وليكن بابيان كه 

 ور و به حد نوركمر به قتل سلطان بسته بودند، نخست موالي خود را از منطقه گرفتاري و زحمت، از محل ييالقي مهج

مستور نمودند. باشد كه در موقع گرفتاري و قتل وشكنجه احباب از آن راه دور و سرادق نور، مالئكه غالظ) سخت كوش، 

درشت اندام ، ستبر( وشدادي]تندي[ مامور كند تا شاه ايران را مغلوب و مقهور كنندو بابيان را به آمال خويش نائل 

 نمايند! 

ت آمالشان به اجابت نرسيد و طپانچه سربي آنها چندان در بدن شاه به اصابت نرسيد وبناي بابي غافل از آنكه چون دعو

گري شد، چنان هول و اضطراب در دل اصحاب نمايان شد كه موالي آنان ميرزا يحيي) حضرت ثمره( با عصاي سالمت 

، به مهاوي) دره هاي بين راه ها( مسالك انديشي و لباس درويشي از رياض نور واراضي كجور كه وطن و دارالقرار او بود

و سلوك به وادي مهالك عبور نموده و خائفا يترقب ) ترسان برنفس خود و انتظار برنده كه كسي از پي او آيد( دمي 

 . ق در بغداد رحل اقامت گشود و دارالقرار را به دارالسالم تبديل نمود. ه 4264نياسود. تا در اواخر سنه 

بيان وچراغ محفل بابيان در بغداد برافروخت، تمامي هواخواهان وجان نثاراتش از اطراف واكناف،  وچون ثمره شجره

پروانه وار گردش جمع شدند. چنانكه ميرزا] حسينعلي نوري[ نيز پس از چهار ماه حبس مستخلص گرديد وخود را با 

تقريبا يازده سال در عراق  4252رار دادند. وتا سنه عائله به بغداد رسانيد. و به تدريج بابيان، بغداد را مركز عمده خود ق

عرب به سر بردند. ودر تمام اين مدت چنانچه از نوشتجات بابيان وخود ميرزا استنباط مي شود، تمام اهل بيان حتي 

اب بخود ميرزا، به استثناي سال اخير، مطيع و منقاد صبح ازل و در تحت حكم او بوده، همانطور كه سابقا در تحت حكم 

 بوده اند.

 اشراق!!
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در اين مدت اقامت بابيه به بغداد، متصل در قلوب اهل بيان وافئده جواهر من في االمكان! از انوار صبح ازل اشراق مي 

م مترن« انا القائم الذي ظهر»شد. چنانكه در زمان باب به درويش هندي و امثال او اشراق نور قائميت مي شد . وبه كلمه 

آنگونه اشراقات را از انوار شديد ظهور باب مي دانستند. همين طور در طلوع قمر ازليت! نيز از آفاق  مي گشت. وبابيان

افئده دعوي من يظهره اللهي اشراق مي شد. چنانكه ميرزا اسداهلل اصفهاني ملقب به ديان و ميرزا عبداهلل غوغا و حسين 

ضعي  است از محال محمره)خرمشهر ( )مؤلف( وميرزا ميالني معروف به حسين جان وسيد حسين هندياني) هنديان مو

محمد نبيل زرندي، دعوي من يظهره اللهي كردند. ومعهذا با اين گونه دعاوي كه در نظر اهل بيان كاشف از شدت نور 

مه لايمان بود، آن مدعيان چون ساير اهل بيان، چنانكه ادوارد براون نيز مي نگارد، همه در تحت لواء صبح ازل متفق الك

 و متحد المقصد ،مجتمع وآثار هيچگونه تفرقه و انقسامي ) قسمت شدن، چند دسته شدن( بين ايشان مشهود نبود.

 ایشان

ببايد دانست كه چون زعماي بابيه در بغداد گرد آمدند ودرآنجا تمركز كردند، چنين تصميم و اتفاق نمودند كه ميرزا 

ن شود واز انظار خاص وعام مستور گردد. يكي آنكه از غيبتش هيبتي يحيي ازل كه موال و مقتدي آنهاست، پرده نشي

در قلوب خواص پديدار شود، وديگر چون از گروه اسالم ازدحامي نمايان شود واز حكومت قهر و سطوتي به ميان آيد، 

يفتد، هدف تير اگر حضرت ثمره)ازل( در انظار نمايان باشد، مورد ظلم و طغيان اهل عدوان شود. وچون حضرتش برمالأ ن

جفا نشود. وبالضروره ديگران سپر بال گردند و او از آزار ايمن و بركنار گردد. اين بود كه برادر بزرگش] حسينعلي نوري 

كه بعدها[ بهاء اهلل] خوانه شد[ را چون جبرئيل، واسطه ميان ازل و تابعين قرار دادند كه هر كه عرضي داشت به وي مي 

مي رفت و به طور سفارت جواب مي آورد و پيوسته براي احباب، دستورات الزمه را مي گرفت گفت واو به حضور برادر 

و مي داد. واز اين رو اهل بيان وي را) ايشان( ناميدند؛ كه در حقيقت مراد از كلمه ايشان، به طور كنايه، ازل منظور بود. 

ازل كه مطاع و متبع بود، بنمايد، مي گفت: ايشان  وهر يك از احباب كه مي خواست نقل اقوال يا بيان احوال را از قول

 فرمودند. يعني حضرت ثمره به توسط بهاء اهلل چنين فرموده اند!

چون چندين سال بدين منوال بگذشت و دست مريدان و بندگان از دامن ازل بر حسب ظاهر كوتاه بود وفقط 

احباب مانوس و محشور بود، چنانكه حاج شيخ احمد)  ميرزا]حسينعلي[ حمال اين بار و دالل اين كار شد، و پيوسته با

با ميرزا آقاخان كرماني و خبير الملك در تبريز به سعايت ميرزا عباس به امر 4328صفر  8حاج شيخ احمد مذكور در 

محمد علي ميرزا خفيه ] مخفيانه[ به اتهام سياسي مقتول شدند.) مؤلف( كرماني مشهور به روحي مترجم كتاب حاجي 

ا در كتاب هشت بهشت) هشت بهشت كتابي است در فلسفه بيان.) مؤلف( مي گويد ) كم كم بعض آثار تجدد ومساهله] باب

سهل گيري[ وخود فروشي و تكبر در جنات احوالِ بهاء اهلل مشهود گرديد. بعضي از قدماء امر از قبيل مالمحمد جعفر 

جي سيد جواد كرباليي ،وحاجي ميرزا احمد كاتب، ومتولي نراقي، ومال رجبعلي قهير و حاج سيد محمد اصفهاني، وحا

باشي قمي، وحاجي ميرزا محمد رضا وغيرهم، ازمشاهده اين احوال مضطرب گشته، بهاء اهلل را تهديد نمودند وبه درجه 

د. ودر راي براو سخت گرفتند كه وي قهر كرده از بغداد بيرون رفت و قريب دو سال در كوه هاي اطراف سليمانيه به سر ب

اين مدت، مقر وي معلوم بابيان بغداد نبود. وقتي كه عريضه استدعائيه ميرزا] حسينعلي[ به ازل مي رسد، كه درآن مي 

الي آخر، باالخره فهميدند كجاست، صبح ازل نامه اي « اما كنت نمله من وادي احديتك، اوبقا من بيداء صمديتك» گويد

گردد.او نيز اطاعت كرده ،مراجعت نمود. چنانكه در ايقان خود ميرزا پس از اظهار به وي نوشته كه مي بايد به بغداد باز

 دلتنگي بسيار مي گويد: كه چون از مصدر امر، امر گرديد، مراجعت نمودم.

 ازل در قبرس
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 دستي ازل در تمام مدت عمر  خود در قبرس با نهايت قناعت وآرامش زندگي نمود. برخالف ميرزا] بهاء[ كه در عكا به هم

پسرش ميرزا عباس عبدالبهاء به سياست بازي و پشت هم اندازي وآدم كشي وعيش و نوش سرا مشغول بودند.وعلنا 

براي اغفال اغنام به مظلوميت و مسجونيت) زنداني بودن( و تنگدستي و بي مرادي خود را مي نمودند . او در قبرس به 

اخت. وبراي تبعه خود نيز در موارد الزمه دستوراتي مي داد. شكيبائي وسادگي به تصنيف و تأليف كتب خود مي پرد

واينكه بهائيان ، ازل را از علوم وآداب بابي گري بي نصيب و عاري و بري مي دانند، وميرزا] بهاء[ را در علوم بابي گري 

يرا و بغض آن است. ز وانزال الواح و تأليف كتب  پرمايه مي پندارند، به كلي غلط و افترائي است كه منبعث از حب اين

ازل قريب شصت جلد كتاب در معلومات بابي گري كه خود وبرادرش ميرزا در مدرسه باب تحصيل كرده بودند، تأليف 

وتصنيف نموده كه تماما نزد تبعه خودش محفوظ و مضبوط است. اگر بهائيان همان چهار كتاب چرندي كه ميرزا به اسم 

اقدس نوشته وآنها را معجزات ميرزا مي پندارند، بروند كتاب هاي ازل را هم ببينند اشراقات و طرازات و مبين وايقان و

، از برادرش ميرزا صد درجه باالتر بوده است. نهايت آن است كه اقبال معلومات بابی گري وخركردن مردمكه او نيز در 

ي، با عدم كاميابي اوامري غيبي است كه وكاميابي بشر به ايده آل خود اعم از صواب يا خطا، حق يا باطل، مادي يا معنو

هنوز ديده بشري به آن نقطه غيب نرسيده است. واتفاقا اقبال ميرزا به اقبال ازل چربيده و براو به اندازه اي غالب 

گرديده؛ هر چند پيروان ازل نيز به يقين قطع به مرام و عقيده خويش باقي هستند كه تا هر وقت كه شده دعوي من 

ي ميرزا رسوا خواهد شد وآئين هوائي بهاء به هباء) ضايع، نابود( خواهد انجاميد. چنانچه ما را محقق و مسلم يظهره الله

براي حق غلبه و پيروزي مي باشد و براي باطل گرد وغباري است كه «] لِلحق دَولَه و لِلباطلِ جَولَهُ » است كه به مقتضاي

دد[ آئين هر دو و هر سه و هر چهار، روي به زوال و دمار خواهد نهاد. به هوا بلند مي شود، سپس مضمحل ونابود مي گر

 چنانچه مدعيان كذبه قرون اولي و وسطي، خود وآئين شان معدوم ونابود گرديدند .باري، مقصود ذكر كتب ازل است.

 كلمات ازل كه به صورت آیات نازل كرده!!

ي علي امر مستتر، وانه لكتاب مقدر نزل فيه احكام كل شيئي بسم اهلل الرحمن الرحيم انا اعطيناك الحكم في كل شيئ»

و لدنيا حكمه مستقر ينقل عليكم آيات اهلل لتعلموا ان اهلل يحكم بينكم علي لوح من قدر ، وان لكل اجل في كتاب ربك 

 رال يتقدم نفس عنه ومالنا حكم ان يتاخر، كذلك من انباء القري نقص عليك لتعلم حكم اهلل كل امر مستت

 )تا مي گويد(

قل لو نزلنا آيه علي الجبال لرأيتموها مندكه من خشيه اهلل وانكم تقراؤن آيات اهلل و ال تومنون ان اتقوا اهلل وال تشركوا 

 باهلل وانتم تفلحون

 )باز مي گويد(

، ومراد عني گوسالهولقد جائكم نورين من لدنا بالحق مصدق لما معكم من الكتاب ان اتقوا اهلل و ال تتخذوا العجل)عجل ي

 از عجل، برادرش ميرزا است (

من بعده وانتم تعلمون خذوا ما اظهر نا بقوه ثم اعرضوا عن االثم لعلكم ترحمون، ان الذين يتخذون العجل من بعد نوراهلل 

 اولئك هم المشركون .

 )باز مي گويد(

ن من بدع آيات وما نزل عليك من كتاب اهلل آيات المر، قد ما نزلت عليك االيات اال ليعلم الناس ان ربك لغني حليم و ا

 لكل اواب عليم

 )مي گويد(
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بسم اهلل الرحمن الرحيم  سبحان الذي نزل الكتاب بالحق فيه آيات اللوح هدي و بشري لقوم يسمعون ، ان اتبع حكم 

زيز الحميد، وان من دعائهن ربك ال اله اال هو كل اليه ترجعون و ان في الحين قد خرجن الحوريات من قصر بحكم ربك الع

قل هذا الحرف فلما جاء الرجل الذين يقاتلون من اهلل بالحق فانا نحن لفائزون . وان وعده اهلل لمفعول قل الحكم في يوم 

 االمر كان من لدي لمشهودا ان ارجعن وسجن رب الخلق الذي بيده ملكوت كلشيئي وان ال اله اال هو الغني الحميد

 ) مي گويد(

ا الذين كفروا بنوراهلل حتي ال تكون بينكم فتنه ولعلكم ال تتلون، وان استعينوا باهلل يوم البيان يوم التقاء الجمعاه قاتلو

حينئذ علي العرش استوي الرحمن اتقوا اهلل وثم تتقون، ما يفصل اهلل بينكم فويلكم كيف ال تعلمون. اتقوا اهلل وامنوا بآيات  

لم يك مغير انعمه حتي تغير و اما بانفكسم وانه شهيد علي ما كنتم تعلمون، وحرض الذين اهلل لعلكم ترحمون، ان اهلل 

امنوا ان تقتلوا المشركين كافه و ينصرون اهلل و نوره لو كانوا موقنون ان يكن ايمانكم خالصا في الحق يغلب علي من في 

 االرض ان انتم قليال ما تشعرون .

 طالعه في السماء لم يك فيه من خوف افال تذكرون، قاتلوا الذين كفروا حيث وجدتموهم هذا اذن اهلل والتوه وذلك وجه اهلل

و ال تقبلن منهم فديه وال الجزيه لعلكم بامراهلل تعلمون وان تابوا وانابوا الي اهلل من قبل يوم البطش ليغفراهلل لهم بفضله 

 «ولتوبتهم ما كل به يشكرون.

 ت نامهنوحه سرائی براي سيد باب یا زیار

بسم اهلل المقتدر المحبوب العزيز الشهيد، البهاء من اهلل عليك و من نفسك ايها الكينونه القدم، والذاتيه االول، كيف » 

عرش قربك ومفقوده لدي ظهور قدسك، فانني لم اقدر اذكر  اسميك يا سدي بعد اني اعلم حد نفسي فانها معدومه تلقاء

،وال بالذكر ،وال بالبيان فاه آه بكت السموات و مافيهن فاه اه بكت االرض و ماعليهن فاه  قدر شيئي ال بالوصف ،وال بالبيان

اه بكت ما في الملكوت العلي و ما في الجنات و ما بينهن فاه آه كيف اذكر ماجري عليك وقضي فيك ولديك، فوحقك 

رك، او اشير الي مكنونات حكمك تاهلل و يا سيدي انني لم اقدر ان اذكر كماجري فاه آه كيف اذكر طرز امن مخزونات س

وحقك  قد كال) كال مقصودش كل است.) مؤلف( لساني عن البيان فانما فوضت امري الي اهلل ربي ذوالجود و االحسان، 

فاه آه يا محبوب ان كنت مذنبا فالي اين مهر بي، فاه آه  يامطلوب ان كنت معصيا) معصيا مقصودش عاصيا است.) مؤلف( 

ملجئي، فاه آه ان تطردني يا سيدي العلي فاني اين افرمن سطوتك وان انت تخذلني يا محبوبي الوفي فالي اين  فالي اين

اهرب من خشيتك ، ال وحقك يا مقصدي ان تطردني و تخذلني لم اربابا مفتوحه غيرك، وال محبوبا سواك، وال مولي 

 كريما دونك.

كر يا سيدي شقاوه نفسي فانها ما عملت االخطاء، وكيف اعلن ما في استغفرك يا سيدي واتوب اليك . فاه آه وكيف اذ

ضميري فانني ما فعلت اال ذنبا واثما، فاه آه فواسوء اتاه اين اهرب يا مليك ذاتيتي فاه و الف آه اين افر يا سلطان كينونتي 

بتك ع فاه آه سيدي مصي، فاه آه سيدي مصيبتك اطفت نور ذاتي فاه آه سيدي مصيبتك تضج المومنين اليك بالضجي

 «تصرخ المهتدين لديك بالصريخ؛ الي آخر.

 ویل لمن كفره نمرود

 تكذیب ازل برادرش ميرزا را

هواهلل الباقي الحق المستعان ،ذكر كتاب من علي وحيد وجه ربكم العدل الي معشر المحبين الذين احتجبوا عن الحق »

هو االمر علي انفسهم و اطاعوا حسينا اخاه و كانوا من الخاسرين ) وكانو اليوم عن لقاء الحق محجوبا و انهم قوم اشتب

حسينعلي) ميرزا( برادر ازل است از يك پدر ودو مادر) مؤلف( في كتاب االمر بايدي اهلل مكتوبا، ايقظوا عن  رقدتكم 

 علماء مذكورا ،واعلموا بان ذلكوارجعوا الي اهلل وانتظر واليوم االمر ان تريدوا ان تكونوا من الساجدين لدي اهلل في علو ال
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لهو النور في مجمع االنوار وكان قمصه بنور الوجه المجد هنالك مرفوعا ،وان هذا لهو القمص في عماء البقاء و كانت شمس 

غيبته طالعه في السماء السناء والقمر من هنالك بازغ واالمر قد كان من لدي النور مقضيا، وان هذا لهو الوجه خير الوجوه 

ن انكره فقد انكر نقطه البيان ثم الرسل من قبل ذلك وكان من االخسرين لدي اهلل في قطب النار مورودا) ميرزا نقطه فم

بيان وهمه رسل را انكار نموده وبنا برگفته ازل در قطب نيران با خسروان مورود است! ) مؤلف( ل يحتجب عن وجه االزل 

الغي اولئك هم اصحاب الضالل وكانوا من االضلين لدي اهلل في عماء االهوت  اال الذين اتبعوا اخاه هنالك فمن اتبع سبيل

مشهورا، كذلك ينزل اهلل آيات الكتاب و يصرف االيات لمن اقتدي به وكان الحكم من لدي اهلل في كتاب الكبرياء محتوما، 

اهلل  ، فمن كفر بعد ذلك الكتاب بوجهوما كان اهلل ان يفوته من شئي مما في السموات و االرض وكان اهلل بكل شيئي عليما

اولئك لن يقبل اهلل اعمالهم و يدخلهم في النار مع النفي هنالك انهم كانوا في دين اهلل كفورا، فسالمن علي من اتبع 

  «النور هنالك و رجع الي اهلل بالحق و كان رضيا.

 مدعيان مهدویت

قمري جانشين برادرش سفح  436باسي بود كه در سال درعهد منصور دوانقي) منصور دوانقي دومين خليفه ع -اول

قمري به دستورش حضرت امام صادق عليه السالم به شهادت  484قمري حكومت كرد كه در سال  474شد وتا سال 

هجري، محمد بن عبداهلل ملقب به نفس زكيه، به پشت گرمي برادر خود ابراهيم، قيام به دعوت  487رسيد( در سل 

هي دعوتش را پذيرفتند وبصره  واهواز وبعض بالد فارس ومكه و مدينه را فتح كرد، وعمال ومبلغين مهدويت نمودوگرو

خويش را به طرف يمن فرستاد ونزديك شده بود كه دولت عباسيه را برهم زند كه به حسن تدبير منصور، مغلوب و 

 مجهور شد و باالخره جان خود را برسراين كار داد.

محمد الحبيب بن امام جعفر صادق، مؤسس دولت فاطميه مغرب بود كه در اواسط قرن چهارم  عبيداهلل مهدي بن -دوم

هجري، كشور مصر را فتح نمود و دولت خويش را وسعت دادو منطقه نفوذ خويش را فسحت] فراخي و ميدان[ وخلفاء و 

شهر قاهره در دوران القاهر باهلل بنا ملوكي چند به پيروي او برخاستند كه ايام امارت و امامتشان امتداد پيدا نمود. و

گرديد. وعاقبت االمر رشته هاي تافته براهين واستداللشان و پا رچه هاي بافته داليل و بيناتشان به نيروي محكمات 

قرآني پنبه وازده شد. وبواطن ناپسندشان را باطن قرآن چنان ظاهر وباهر نمود، و نهال داليل و عقائدشان را از اراضي 

ن سان ريشه كن فرموده كه امروزاثري از آنان مشاهده نشود. حتي زراري و احفادشان ازانتساب به چنان آبائي لوب آ

( در اطراف پراكنده اند. وخويش را فقط به جد 8سوره قارعه، آيه « ) كالفراشِ المَبعُوث» تبري و بيزاري مي جويند. و

 اوليه خود منتسب مي شمارند.

بن عبداهلل بن تومرث معروف به مهدي كه اصلش از جبل سوس واقع درآخرين ديار غرب بود و ابوعبداهلل محمد  -سوم

براي تحصيل و تكميل به ديار شرق و عراق آمد و از ابوحامد غزالي و ديگران اقتباس علوم نمود. ودر بدايت احوال به 

رهسپار شد واز آنجا به مراكش رفت.ودر تقوي و ديانت به خوبي معروف و مشهور گرديد. وبه طرف حجاز و مصر وقاهره 

اوائل قرن ششم هجري آنطور كه در جزء دوم تاريخ ابن خلكان) شمس الدين ابوالعباس احمد ابن ابراهيم برمكي از ملي 

 شافعي ،كتاب معروف او) وفيات االعيان( مرقوم شده، دولت بزرگي به نام دولت عبدالمؤمن بنا نمود.

ه در اواخر قرن هفتم هجري در مغرب دعوي مهدويت نمود. وشهر قاس را هم به طور قهر عباس فاطمي بود ك -چهارم

و غلبيه گرفت و بازارها را آتش زد .وكسان و پيروان خويش را به تسخير اطراف و اكناف فرستاد كه ناگاه به خدعه در 

 جنگ كشته شد و خمير تدبيرش را دست تقدير همانطور بي مايه و فطير گذاشت.
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با اسياخ )  4283سيد احمد هندي است كه در اوائل قرن سيزدهم در حدود پنجاب هند دعوت نمود ودر سنه  -مپنج

ميالدي توسط بابانانك هندي ايجاد شد(  46قومي از هندوان داراي مذهب) وشنو( شعبه اي از آئين بودايي كه در قرن 

 محاربه نمود و باالخره معدوم گرديد.

 كه به طور تفصيل ذكر او شده ومي شود.)علي محمد باب(  -ششم

ميالدي  4524شيخ محمد علي بن شيخ محمد سنوسي علوي است كه در جبل سنوس جزائر مراكش در سال  -هفتم

بدان بالد مستولي شدند، ايشان سال هاي چند را ميانه مصر و مكه  4430متولد شده؛ در دوران فرانسوي ها كه در سال 

ود پرداخته، سپس در واحد جغبوب نزديكي سيواي مصر، رحل اقامت گشوده وزماني چند به تحصيالت و تكميالت خ

درآنجا به تدريس وتعليم نفوس پرداخت . وچون متقي و پرهيزكار ودانشمند در علوم ديني بود، مطالف قلوب و زيارتگاه 

 دوران و اتقي و ازهد اهل زمان فهميدند.نفوس كثيره گرديد؛ آنسان كه قاطبه معاصرين بدو گرويدند ؛از آنكه او را عالمه 

سپس مذهبي ابداع و طريقه اي اختراع نمود كه) بنابر قول زعيم الدوله كه در كتاب خويش مي نگارد، امروز اقوي و اهم 

مذاهب اسالميه به شمار مي رود. ( خواهي نخواهي رسوخ آن در قلوب بسيار مي شود و نشر وانتشار آن در اطراف 

شمار، چه طريقه او اين است كه دين را از اوهام وخرافات و پيرايه هاي بي اساتس و بدعت هاي بي قياس كه واكناف بي 

به مرور ايام بدو بسته اند پاك و منزه بدارد.وآنچه كه شايبه تفريق و تشتت در آن مي رود، از آن بركنار شوند.و اسالم 

ونفوذ و سيطره دين اسلم را در تمام حكومت هاي اسالميه متحد را به بساطت ) سادگي، بي تكلفي( اوليه برگردانند. 

كنند. وپس از آن مرام وعقيده ونظام متين و ترتيبات معيني استوار و برقرار نموده، كه تمام معتقدين به جان  و دل 

 كنند، اعمال رعايت آن نظام وترتيب را به عهده شناختند. بدين معني كه باهم  برادرشوند، برابر شوند، حفظ اسرار

شايسته خود را مخفي بدارند، مراعات قواعد دين كنندواوامر آن را به جاي آورند، ونواهي آن را ترك كنند، وامر شيخ 

وگفته او را بدون چون وچرا اجرا نمايند. براي آنان لباس مخصوصي نيست تابدان شناخته شوند؛ بلكه رموز واشاراتي 

رموز واشارات يكديگر را مي شناسند. استعمل دخانيات وقهوه ننمايند. ونخستين  ميانشان مقرر و معين است كه بدان

تكليفي كه بدان مكلفند، ايجاد مساجد و تكايائي است كه در يك ضلع آن دبستاني و دبيرستاني براي تعليم و تعلم 

باشد. وبراي تعهد چنين  اطفال از كتابت و قرائت و حساب و طريق فالحت و زراعت و غرس اشجار ونخل وزيتون وغيره

خدمتي ، بزرگان واعاظم واجله و اغنياء وسادات سنوسي در جميع نقاط عالم اسالمي پراكنده شده، وچهارصد مسجد 

وتكيه در بالد سودان ساخته و پرداخته، سواي آن مساجد و زوايائي كه در اقطار مصر و حجاز و باديه العرب ساخته اند 

پيروان وفادار بي شمار او، قدرت شيخ به جائي رسيدكه از تمامي كشورهاي بعيده و اتفاقات . وبه واسطه حسن استقبال 

وارده باخبر بود. يعني خبرنگاراني داشت كه راپرت مي دادند وهر امري صادر مي نمود به كمتر وقتي به تمام پيروان در 

را نفوذ عجيبي پيدا كرد و فرزندش مهدي محمد  امصار] شهرها[ واقطار او مي رسيد. وتعاليم او انتشار غريبي واوامرش

 مسيحي درگذشت. 4474را خليفه خود نمود. ودر سال 

 مهدي

شيخ فقيد در دوران حياتي خود هر چند تصريحا فرزندش مهدي را خليفه خود قرار نداد، و ليكن تلويحا و تلميحا آن 

پرسش نمودند كه چه وقت خواهد بود، يا مي گفت نمي  را مي نمود. حتي مريدان و پيروانش ،ظهور مهدي منتظر را از او

دانم ويا مي گفت شايد در آخر قرن سيزدهم ظاهر شود.از اين پس از درگذشت او، سنوسيون يقين قطع نمودند كه 

 فرزندش مهدي همان موعود منتظر است و كمر خدمت واطاعت او را به جان ودل بربستند.

ت جلوس كرد، به مرور منطقه رياست و سروري خويش را بيش از دوره پدرش واز عنفوان جواني كه بركرسي مهدوي

وسعت وفسحت داد. وكارش به جائي رسيد ه بيشتر خاك افريقا در تحت اوامر و نفوذ او برآمد و سالطين افريقا از 
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او تا وادي پشت  مطاوعت اوامر او دريغ نمي نمودند. ومذهب او در جميع قبائل مغرب منتشر گرديد. و سيطره و سيادت

مملكت دارفور كشيده شد. وچنان نفوذ عجيب و غريبي در بزرگواري و عظمتش پديدار شد كه چون سلطان مملكت 

 دارفور فوت نمود، اهالي آن كشور از حضرت او درخواست نمودند كه سلطاني را براي آن كشور معين فرمايد.

نوادر مشهودات آنكه، اگر امر به جهاد مي داد ، اركان عالم اسالمي  وايشان يوسف نامي را به سلطنت آن ديار برگزيد. واز

چنان به جنبش واهتزاز درمي آمد كه از شرق افريقا تا مصر و جنوب افريقا تا كونفو ودرياچه شاد و غرب افريقا نيز 

 مساجد و تكايا و موسسات داشتند، همگي هم آواز مي شدند و براي جان بازي مهيا مي گشتند.

سي در نهايت تقوي و درستي، رعايت امور دين را مي نمود ودر غايت زهد و قناعت زندگي مي فرمود. وجهد تام سنو

وتمامي در ايجاد وازدياد وسائل تحبيب وتأليف و اتفاق مبذول مي داشت. آن چنان كه از بركات آن تعاضد ) كمك كردن 

يله هاي بزرگ[ افريقا در خصب] فراواني[ نعمت بوده و از به يكديگر( وتعاون و اتفاق حاصل شده، اقوام و شعوب] قب

حيث تجاري و صناعي و زراعي در رفاهيت و آسايش خاطر مي زيستند و. از دخالت اروپائي ها در مناطق اسالمي چنان 

رشك و غيرتي در وجود او نمايان بود كه گوئي از غيرت مي خواست هالك شود. وهمان عاطفه بيشتر سبب علو مقام 

 ونفوذ كالم وبسط تعاليم و مرام او در بين انام گرديد.

وخود او شخصي متقي، عالم، با ورع، مطلع به اوضاع شرق و غرب و باخبر از دنيا امروز و مطلع و بصير در سياست هاي 

ي از دول و دانا وخبير از جميع مذاهب اسالميه و طرق صوفيه بود. وپيروانش آنقدر زياد شدند كه بنا بر گفته يك

 دانشمندن آلمان كه اطالع كال از قاره افريقا پيدانموده ،عده آنها رابه نه ميليون ذكر نموده.

در قريه قاديان كه از بالد پنجاب هند است تولد شده وپدرش يكي  4432ميرزا غالم احمد قادياني كه در سنه  -هشتم

ا اعانه مي داد و آنان را تحريص و ترغيب مي نمود. عليه انگليسي ه 4475از مالكين بود كه در شورش هاي هنددر سال 

چون غالم احمد شخصي بود قوي بنيه، گشاده سينه، كريم النفس ، با سه زبان اردو، فارسي و عربي تكلم نموده، به حد 

لع طرشد رسيد، با آنكه خودسني بود، قرآن را نزد بعض فقها و مفسرين شيعه تلمذ نمود و به اقوال و عقائد فريقين م

گرديد. و با اينكه رتبه در استخدام حكومت برايش ميسر شده وچندي هم در جواني مشغول بدان خدمت بود، معهذا به 

واطه ميل مفرطي كه به علم و زهد و انقطاع و بحث در دين و ميل به مدارج علم اليقين مي داشت، از آن مقام در حالت 

ن زندگي كرد. ودو زن را تزويج نمود، كه از زوجه اولي دو پسر شد كه اسم جواني استعفا داده ودر قريه احمد آباد قاديا

فرزند اول را سلطان احمد گذارد و در اداره دارائي حكومت به خدمتي موظف بود واز زوجه دوم چهار پسر و يك دختر 

چهارمي مبارك نام  دارا شد كه يكي بشير محمود چهارده ساله و ديگري بشير احمد يازده ساله و سومي ولي اهلل و

ساله بود.ويكي از كرامات او را چنين گويند كه قبل از والدت هر فرزندخبر آن را مي داد واسم آن  42داشت ودخترش 

 را معين مي نمود.
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و احايث نبويه  بود كه دعوت نمود.و برخالف ميرزا وباب، تمام دعوت او برقرآن و سنت هغالم احمد درآن حال چهل سال

بود. ومي گفت كه درقرآن آياتي است كه مشعر ]آگاه كننده[ است بروجوب ظهور مسيح در اسالم. يعني همانطور كه 

مسيحي پس از موسي آمد وحقايق تورات را بيان نمود، مسيحي در اسالم خواهد آمد كه حقايق قرآن را كشف و بيان 

 ايان مرده است و قبرش در كشمير است.فرمايد. ونيز معتقد چنان بود كه مسيح ترس

در بين براهمه ) دين « ال اله اال اهلل»وآنچه سبب انتشار دعوت او و قبول مردم گرديد، همانا سعي و جهد او در نشر كلمه 

 ويشنو ) محافظ (آمر كاينات،-2برهما خداي بزرگ،  -4قديم هندوان، پيروان اين فرقه به سه خدا يا رب النوع معتقدند: 

شيوا) مخرب( خراب كننده ي موجودات( ومسلمين. وپيوسته تمام اوقات خود را در تأليف كتب و تبليغ اسالم صرف  -3

مي نمود .واز منزل خويش جز براي صلوه جماعت بيرون نمي شد.وگاهي از اوقات در حين عبور كتابت مي نمود. وبراي 

كه هفتگي بود و حوادث و وقايع درآن به لغت هندي منتشر نشر تعاليم خوش سه مجلد را مي نوشت: اولي مجله بدر 

مي شد، ودومي مجله حكم بود كه بحث از اسالم مي نمود، واجوبه سؤالت مردم نز درآن داده مي شد و سومي مجله 

االديان بود كه به زبان انگليسي ماهي يك بار منتشر مي گشت. ودرآن مبادي ودالئل عقايد واجتهادات خود را مي 

اشت . واضافه برآنها، يك جريده ديگر به زبان عربي و فارسي مسمي به)بشري( ميان عرب و فارس منتشر نمود. نگ

 واضافه برآنها شصت وچند كتاب غالبا به لغت اردو  و بعضي رابه فارسي و عربي و انگليسي تاليف نمود.

وتحري) در طلب امر بهتر و سزاوار تر بودن( ومهمانخانه را در قاديان براي مسافرين كه براي فحص] جستجو[ وتحقيق 

 حقيقت به قاديان مي رفتند ، بنا نهاد. واز واردين به لطف و مهرباني پذيرائي مي نمود.

در قاديان و در ساير بالد پنجاب و بمبئي و بالد عرب وزنگبار دعوت او آشكار شد. و تبعه او به  يكصد و پنجاه هزار نفر 

مي ناميدند؛ كه درآنها ثروتمند و عالم به طبيب نبز بودند. منجمله شيخ نورالدين طبيب شصت  رسيد كه خود را احمديه

روپيه شهريه از حكومت كشمير داشت، چنان فريفته كلمات او شد كه از خدمت حكومت استعفا داد وبه  200ساله كه 

وم درآن قريه قاديان بنا نمود. و مدرسه اي براي تدريس حكمت و فلسفه و ساير عل 4423قاديان شتافت و در سال 

 مريضخانه مجاني ساخت و اداره كرد.
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وديگر از علماء سيد احمد احسن امروهي و مولوي عبدالكريم سيالكوتي بودند .واز تجار ، اسمعيل آدم تاجر بمبئي و 

شيخ محمد علي شيخ رحمت اهلل تاجر الهوري بودند وحضرات فوق الذكر محفلي داشتند به رياست خود غالم احمد و

كه تصديق م. ا . داشت و مدرسه تعليم االسالم رابنا نمودند و تالمذ از اوالد خود وكسانشان درآن مدرسه قريب صد نفر 

شاگرد تهيه نموده ومجانا تعليم مباي مذهب جديد را مي دادند. ومصارف آن مدرسه ومريضانه از هدايا و اعانات متواصله 

 سال مي شود. 447رسيده بود) كه با تاريخ تأليف  اين كتاتب  54احمد به  بود. ودرآن هنگام عمر غالم

 بعد از فوت غالم احمد 

 
چون غالم احمد وفات نمود ودر شهر قاديان در مقبره مخصوص دفن شد، برطبق وصيت ايشان كه مي بايد تبعه او خليفه 

لدين به جاي او برسبل خالفت منتخب شد وبه خليفه المسيح مسمي گرديد. در رامعين كنند، به اتفاق آراء مولوي نورا

دوران خليفه المسيح به هيچ وجه از بشير محمد احمد پسر غالم احمد سروصدائي نبود و نفوذ و تصرفي در پيروان پدر 

د ن آمد، بشير محمود احمنداشت. وچون خليفه المسيح دار فاني را وداع نمود و براي تعيين خليفه ديگر گفتگو در ميا

پسر غالم احمد سربلند كرد وخود را جاي نشين پدر دانست و منكر انتخابات شد وعده اي پيروي او را نمودند و عده 

 ديگر برحسب انتخاب، مولوي محمد علي را خليفه دانستند، ودر اينجا قادياني ها دو دسته شدند.

و خويش را به خليفه المسيح ثاني ناميد و مركز او در قادياناست. اين شخص ارثا يا حقا خودرا خليفه پدر دانست 

 وقادياني مطلق كه بگويند مقصود تبعه و پيروان اوست.

 وعقيده آنان اين است.

 (كه هر كس به غالم احمد ايمان و اعتقاد ندارد، كافر است.4

 (نه از غير قادياني دختر مي گيرند و نه به غير قادياني دختر مي دهند.2

 (در نماز به غير قادياني در جماعت ايتمام)ائتمام، قصد كردن( نكنند.3

 (برميت غير قادياني نماز نكنند.8

 (بسيار در تبليغ مي كوشند تا تبعه و معتقدين چنين كيش و آئيني را زياد كنند.7
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ال قبل در طهران نيز ومبلغين آنهادر عراق ومصر وافريقا و فلسطين و چين و جزائر درياي ساكن، هست. ودر بيست س

يك نفر مبلغ داشتند. ودر لندن در محله پت ني بيست ودوسال قبل مسجدي بنا نمودند كه خود بشير محمود احمد به 

لندن رفت و آن را افتتاح نمود. ومجله اي هم هرماهه به زبان انگليسي انتشار مي دهند. وعده اي از انگليس ها هم 

. ودر شيكاگو هم مسجدي دارند. وچون پيوسته به اسم غالم احمد دعوت وتبليغ مي داخل اين مذهب و عقيده شده اند

 كنند، پيروان زيادي هم از آمريكائي ها پيدا نموده كه بدان عقيده گرويده اند.

 بشير محمود احمد در قاديان سالي يك بار كنفرانس مي دهد وچهار زن گرفتن را سنت مي داند.

 الهوري ها

ند به احمديه و رئيس آنان كه برحسب قاعده انتخابات تعين شده، مولوي محمد علي است كه ايشان الهوري ها معروف

 مولف چندين كتاب و مترجم قرآن به انگليسي است. 

طريقه وعقيده آنان نسبتا ماليم تر و جذاب تر است .ازآنكه حضرت رسول اكرم را خاتم النبيين مي دانند. و چنان 

فقط مجدد دين ومروج آئين سيد المرسلين است. وهر گاه كسي عقيده به غالم احمد هم نداشته  معتقدند كه غالم احمد

باشد، خللي به اسالم او نمي رسد و مسلمان است . وبه همه دختر مي دهند، واز همه دختر مي گيرند. وهمه مسلمين را 

به جماعت نماز مي گذارند. ودر تبليغات خود  برادر مي دانند. وفرقي در ميان شيعه وسني نمي گذارند. وبا سني و شيعه

اسمي از غالم احمد نمي برند. واصراري ندارند كه از او اسمي ببرند. فقط هدف آنان بسط اسالم و توسعه شريعت سيد 

االنام است. مركز ايشان الهور است واز جمله پيروان ودلباختگان اين عقيده، مرحوم خواجه كمال الدين بود كه با 

ي تام وانجذابي تمام خدمات شاياني بدين عقيده و آئين نمود؛ ودر لندن رايت اسالم را چنان بلند نمود كه هزار حرارت

ها نفوس در انگلستان به واسطه خدمات وتبليغات او مشرف به دين اسالم شدند، واكنون هم پرچم روحانيت آنان در 

 اروپا عموما وانگلستان خصوصا در اهتزاز ست.
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وكينك شهري است نزديك لندن كه مركز اين طايفه است. ودرآن مسجدي است كه بيكم بهوپال هندوستاني آن را بنا 

كرده وهر ماهه مجله به زبان انگليسي به اسم اسالميك رويو، در حقايق وبراهين اسالم و تفسير و تشريح آيات قرآن 

ي هم آنجا مسلمان شده بود. وشعبه اي هم در برلن دارند كه آن شعبه مسجد طبع و توزيع ميشود كه مرحوم لرد هيدل

بسيار مجللي در يكي از خيابان هاي معروف برلن بنا نموده اند و بسياري را مشرف به دين اسالم كرده اند. ودر خود 

ي باقي و برقرار سال است كه تشكيالت آن هم در تحت يك قواعد منظم و مرتب 37لندن هم مسجدي دارند واكنون 

است وفعال رياست آن تشكيالت بامولوي آفتاب الدين احمددر شهر وكينك است كه با يك برنامه منظمي اداره مي 

شود. ودر جنب مسجد وكينك هم منزلي براي امام آن مجسد بنا شده كه درآن منزل كتابخانه و دارلتبليغ و منزل براي 

ايام و ليالي واعياد، نماز جماعت برپا مي شود . وبراثر آن تبليغات هزار  چندين نفر محصل مهيا گرديده. ودر تمام

هاانگليسي و غير انگليسي به دين حنيف اسالم مشرف شده و تعداد نو مسلمانان آنجا به حدي است كه شرعيات را در 

فته اند. ربي است  كه ياد گرلسان انگليسي براي استفاده ايشان در كتابي جديد طبع نموده اند . وتمام فرائض ديني به ع

 فقط شرعيان و خطابه و مواعظ به زبان انگليسي در پشت ميز خطابه بيان مي گردد.

 مساجد تازه

مسجدي -4مساجدي كه بعد از جنگ بين المللي اول به همت حضرات مسلمين در اروپا بنا شده، بعد از مسجد وكينك: 

مسجدي است كه پادشاه انگليس به افتخار -2اني ها بنا نموده اند.   است كه در يكي از محالت لندن) پت ني( كه قادي

هزار ليره  32تبعه مسلمين خود كه در جنگ كشته شده اند، در معروف ترين محالت لندن بنا نموده كه محل آن را 

خانه و خريده و مخارج آن يكصد هزار ليره مي شود كه تشكيالت منظمي از حيث منزل امام مسجد و مدرسه و كتاب

مسجدي است كه در يكي از بنادرمهم انگلستان مي باشد. آن را عرب ها بنا نموده اند كه -3مهمانخانه و حمام دارد.  
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در اين جنگ براثر بمب هاي آلمان خراب شد، وليكن آن را از نو بنانمودند. ودر چندين كشور ديگر كه هيچ مسلمان 

و مسجد بنا نموده اند؛ منجمله در پاريس مسجدي بنا شده، در برلن  نبوده، به واسطه تبليغات، مسلمين پيدا شده

مسجدي بنا نموده اند، در برزيل امريكا از اعانه مصري ها مسجدي بنا شده، در شيكاگو مسجدي بنا شده، در يكوهاماي 

 ) ژاپن ( مسجدي بنا شده.

 حوزه علميه

ست ؛ كه مي نگرد در هندوچين وجاوه و اروپا اينجاست كه سرشك غيرت از ديده تحسر وتأسف و عبرت جاري ا

مسلمين قيام نموده ونابينايان را به انوار ساطعه محمدي روشن مي كنند و محرومان را به شريعه شرع احمدي وارد مي 

نمايند و جوهر علم و فقاهت و روح حكمت وهدايت را به خرج مي دهند و برعكس در ايران، بعضي از خودپسندان 

شوا و مقتدا دانسته و بر سر سفره سياهي نشسته و جمعي نادان بي سواد را دور خود جمع نموده تا در ،خويش را پي

چنين عصري احكام ام ولد) يعني مادر فرزند و آن كنيزي است كه از صاحب خود آبستن شود( را تدريس نمايد. ويا در 

خبر و بي بهره باشد كه نتواند مغالطات مضلين و  فروع دين مباحثه فرمايد. واز ادله و براهين اصل اسالم آنقدر بي

 شبهات ملحين را جواب گويد. 

محمد احمد مهدي سوداني است كه عينا مانند باب، دعوي قائميت نموده و مي گفت من امام دوازدهم هست كه  -نهم

ه آن بود كه برحسب ظهور كرده ام. وعوامل چندي سبب نفوذ كلمه او و انتشار دعويش گرديد: يكي ز آن عوامل مهم

اعتماد به گفته سنوسي كه به قرب طهور مهدي موعود بشارت مي داد و قلوب مردم را آماده ظهور موعود داشته بود، 

مانند كلمات كاظم رشتي  و شيخ احمد احسائي كه از قرب ظهور سخن مي راندند، از اين رو محض دعوت او، اهالي 

ل آن بود كه سوداني ها عموما برحسب روايات موثقين خود از قبيل قرطبي و سودان براو گرويدند. ديگر از آن عوام

 سيوطي و ابن حجر كه در كتب خويش، يكي از عالمات ظهور مهدي خروج صاحب سودان را نوشته بودند.

قي رميالدي كه در جزيره بنت، مقابل دنفله يا جنگ متولد شده، ونسبت او به شيخ ق 4484محمد احمد سوداني در سنه 

 صاحب كتاب) المفروق( مي رسد.

در اوائل صباوت و بلوغ به مدرسه مي رفت. وبه طور اكراه برحسب امر عم خود شريف الدين در جزيره بشكه نزديكي 

سنار به صناعت كشتي سازي مي رفت وآن را فرا گرفت. وچون عمش او را رنجور نمود، از آنجا به جانب خرطوم شتافت 

نه[ ) توجه به اين مهمّ قابل تحقيق و پژوهش است كه احمد مهدي سوداني بعد از ورود به فرقه و وارد طريقه ]صوفيا

دراويش سوداني، شيخ احمد احسائي بعد از ورود به فرقه ذهبيه اغتشاشيه ،حسينعلي نوري بعد از ورود به فرقه 

تب مخصوص عبدالبهاء نيز بعد از نقشبنديه، بدعت هائي در دين مبين گذاشته اند، وعجيب است كه مرحوم صبحي كا

توبه به عضويت فرقه نعمه اللهيه كوثريه در مي آيد( فقراء سوداني شد ودر نزديكي خرطوم در مدرسه خوجه لي چند 

سالي تحصيل نمود و سپس به بربر رفت و وارد مدرسه بربر شد. واز آنجا به قريه ازداب خدمت علي الشيخ )نوراالتم( 

ميالدي اخذ نمود. وچون قوه حافظه اش زياد بود، قرآن را با بسياري از  4454طريقه فقراء را در سال رسيد واز او اسرار 

احاديث به  حافظه داشت. واز آنجا به جزيره آباتا، واقع در جنوب خرطوم رفت ودرآنجا اقامت گزيد. وچون تيزهوش و 

طب او چنان اثر غريبي در شنوندگان مي نمود كه شيرين بيان و زيرك و خوش مشربق و فصيح و بليغ بود، كلمات و خ

در كمال محبت بدو مي گرويدند، نماز مي گزارد و وموعظه مي فرمود و ملبس به لباس تقوي وزهد و اعتزال از دنيا بود. 

 لهذا گروه گروه از مردمان به جانب او متمايل شدند و بدو مي پيوستند.

ز جانب حكومت مصر با نهايت شدت مطالبه ماليات از طبقات رنجبران و در آن موقع از طرف رئيس دارائي سودان، ا

بيچارگان و مستمندان مي نمود وآنان را به ضجر) جاي تنگ، دلتنگي( وحبس و زحمت انداخته بود و اين شدت ها و 
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زديك است كه ظلم ها، خون آنها را در عروقشان به جوش آورده و چنين مي پنداشتند كه عالم پر از ظلم وجور شده ون

مهدي منتظر مصلح الهي ظهور كند واين مظالم طاقت فرسا را از عالم محو نمايد ،ودنيا را پر از عدل و قسط فرمايد. وهر 

مجمعي كه آراسته مي گشت وهر دو نفري كه با يكديگر صحبت مي داشتند ، گفتگو وانتظارشان فقط در اين بود كه اين 

كه به دست طبيبي مالوف يا حكيمي معروف درمان شود، بلكه پزشك آسماني بايد، مظالم جانگداز، نه آن مرضي است 

وطبيب روحاني شايد. چون محمد احمد ]سوداني[ مشاهده گرفتاري هاي بي شمار مردم آن روزگار را نمود كه پيوسته 

ه قاعده لطف، ظهور در انتظار ظهور چنين موعودي هستند، اغتنام فرصت ديده، به تلميح وتلويح مي گفت: همانا ب

موعود مسعود نزديك است. وبه غمز اشارات ولمز عبارات چنين مي نمود كه شايد در همين ايام هم موجود باشد تا 

آنكه از او پرسيدند، شايد خودت همان مهدي منتظر باشي، در جواب فرمودند: آري، من همانم. سپس شروع به نشر 

و كم كم در جزيره آباتا به خرطوم و مضافات رسيد. مردم ستمديده به جان تعاليم خويش صراحتا بنمود و خبر دعوت ا

آمده، دعوتش را پذيرفتند. وتجار برده فروش كه از حكومت مصر ممنوع از تجارت برده بودند، رغما النف] برخالف ميل[ 

ز مواصلت نمودند . حكومت بدو پيوستند و حكم حكومت را در امتناع برده فروشي شكستند. وبا خود محمد احمد ني

وعبداهلل تعايشي كه مرد معروف جليل محترمي بود ودر علم حروف و نجوم يد طوالني داشت، بدو مؤمن شد؛ و ملقب 

به وزير المهدي گرديد. ودر سال ظهور او اتفاقا  ستاره ذوذنبي در آسمان پديدار گرديد، كه اهل سودان نيز آن را نزه و 

ميالدي خبر او به خرطوم رسيد،  4444ت مالئكه آسماني برافراشته شده. وچون در سال پرچم مهدي دانستند كه به دس

 رئوف پاشا حاكم خرطوم، ابوالمسعود را مامور به احضار او نمود. محمد احمد اجابت ننمود.

ده، به دوباره گروهي را به احضار او مامور كردند وشكست خوردند وكشته شدند. پس از آن به مركز سودان هجرت نمو

دسامبر  2محمد سعيد پاشا و لشگر او تاخت. واز آنجا به كوه قدير رفت و به حاكم فشوده رشيدبيك حمله نمود. ودر 

ميالدي آن را نيز مغلوب و مقهور كرد. وقبايل آنجا را چون قبيله شكك هم راز و هم آواز نمود. وقبيله هاي كيابيش  4444

ار، وبشارين، چادر نشين و ده نشين بودند كه به كلي تسليم نبودند، گاهي متمايل كه در شمال كردو فان و رفاعه، در ست

ميالدي كه رئوف پاشا دچار ضعف رأي و سستي  4442به طرف مهدي و گاهي از حكومت اطاعت مي نمودند. در سال 

 عي كه عبدالقادر پاشا به سمتاراده گرديد، جيكلر پاشا به قائم مقامي او مأمور گرديد وآتش محاربه را برافروخت  تا موق

به جانب ابيض  پايتخت كردوفان بشتافت و برآن  4442مي  44حكومت به خرطوم واردشد، مهدي خود باكسانش در 

پرچم او را لشگر مصري بگرفتند كه يكي از آن پرچم ها پرچم  63شهر بتاخت و درآن هجوم شكست فاحش خورد كه 

ار نفر از پيروان او را كشتند كه منجمله از آنها برادر خود مهدي و يوسف برادر عزرائيل ناميده مي شد و قريب ده هز

 عبداهلل تعايشي بود واز طرف حكومت فقط سيصد نفر كشته شدند.

وچون اين معني بر مهدي بسيار گران آمد، سَري و سِرّي با حاكم نور عنقره در ميان نهاد وباز آن را فتح نمود ودوباره 

كرد. واصول نهضت و دعوت خويش را به دارفود و بحر الغزال فرستاد ودرآنجا نيز انقالب و اجتماعي از  ابيض را محاصره

ميالدي دارفود فتح شد . واهالي ابيض از گرسنگي هم ناگزير  4442مشاهده اين وقايع پديدار گرديد. تا در اوايل سال 

رمي آمد. واز ذخائر واسلحه و امول وخواربار به قدري در به تسليم شدند. وايالت كردوفان داخل در حوزه متصرفات او د

قبضه قدرت او درآمد كه قبائل بزرگ نيز به طرف او متمايل شده و بدو پيوستند. در آن هنگام عبدالقادر پاشا لشگر 

الد ن ببسياري تهيه نمود و عالء الدين پاشاه را به جاي خود گذارد و شخصا با لشگر خويش به اتفاق اشخاصي كه درآ

عالقه و نفوذ داشتند ، براي قلع و قمع متمهدي به قيادت كلنل هيكس انگليسي) هيكس پاشا( كه مركب از يازده هزار 

اسب و چهار توپ كروپ وده توپ كوهي و شش توپ نور و نفلت بود، حركت نمود. در  700شتر و  7700سال سرباز و 

ق و روتروماسي بي ايفانس و خبرنگار تيمس و ديلي نيوز و گرافيك صورتي كه كلنل فركوهار فرانسوي وبكتاشيه سكندرا
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با آنها بود. ولشگر مصري هم تحت فرماندهي سليم عرفي بيك وسيد عبدالقادر بيك وابراهيم حيدر پاشا و رجب صديق 

 2 بيك و خيرالدين بيك و عبدالعزيز بيك و والي بيك وملحم بيك ويحيي بيك وعباس وهبي بيك حاضر بود، در

سپتامبر معركه جنگ به دويم رسيد ودر اوائل اكتبر بربحيره شركالواقع شد و  20سپتامبر از ام درمان شروع شد ودر 

اكتبر ميدان جنگ به رهط رسيد و در سوم نوامبر به كشجيل منتهي شد تا به دو ميلي از شيكان ميانه كشجيل  20در 

كرده بود كه گروهي از لشكر متمهدي برآن تاخت و آنها مقاومت وبركه كشيده شد. وعطش و بي آبي آنان را بيچاره 

 نتوانستند] چنان [ كشت و كشتار بسياري واقع شد كه حضرات به آخرين رمق در حيات رسيده بودند.

كلنل هيكس وعالء الدين وجميع سران لشگر وفرماندهان تماما تلف گرديدند. و جز سيصد نفر مرد كه جان به در بردند، 

كشته شدند. پس از چنين قضيه، اسم متمهدي بلند شد وغالب شهرها يا از ترس و وحشت يا به ميل و رغبت، همگي 

در حوزه او وارد شدند. واز آن به بعد جميع بالد سودان شرقي از تبعه حكومت مصر خارج شده و در تصرف متمهدي 

ده خود را كه در باقيمانده از سودان بودند، خارج برآمد و بنا به فشار دولت انگليس ،حكومت مصر مجبور شد كه بقيه ع

 نمايد و به كلي آن را به دراويش متمهدي واگذارد.

واز آن پس دولت انگليس جنرال غردون پاشا را به سودان روان كرد تا مطالعاتي بنمايد كه براي حمايت فرانسويان مقيم 

مايد. واو چون به قاهره رسيد، لرد كرومر قنسول درسودان وتثبيت حكومت منظمي در سواحل بحر احمر اقدامي بن

دولت انگليس بدو خبر داد كه حكومت مصر جميع سودان را كه محمد علي پاشا به تصرف مصر درآورده بود، به دراويش 

 44واگذار نموده تا خودشان سلطاني يا نگهداري براي خود معين كنند. لهذا غردون به خرطوم رهسپار شد وچون در 

بدانجا رسيد ودرآنجا تصرفات مالكانه شروع كرد، كه ناگاه هفتاد هزار از قشون مسلح جان باز متمهدي،  4448فوريه 

صداي غرش تفنگ به  4447نوامبر سال  26خرطوم را محاصره نموده وراه برياوران غردون انگليسي بربسته ودر بامداد 

رفت و ديد عرب داخل در قلعه شده ، به شتاب و عجله  گوش غردون رسيد. براي تفحص به پشت بام سراي حكومتي باال

پائين آمد، لباس و سالح پوشيد. چون بيرون شد، ديد سه درويش در پلكان باال ايستاده، ازآنها پرسيد آقاي شما مهدي 

زد ه، نكجا است؟ اولي نيزه براو زد، دومي شمشير براو فرود آورد، سومي سرش را از تن جدا ساخته و در منديلي پيچيد

متمهدي برد. خرطوم نيز كه عاصمه سودان بود، بدين ترتيب تحت تبعيت مهدي درآمد. ولكن متمهدي درآنجا اقامت 

ننموده، محل اقامت خود را ام درمان قرار داد. درآنجا شهري بنا كرد و پايتخت خود را استقرار داد واز آن وقت سودان 

 شمرده مي شد.تا ماوراء خط استواء مملكت متمهدي سوداني 

 

 خطابات سالطين جهان

پس ازآن فتوحات ،دعوت هائي از سالطين جهان كتبا و تلگرافا بنمود . وآنان را به مبادي روحاني خود دعوت فرمود و  

وثوق واطمينان وايمان مردم براو زيادت شد. از آنكه مي ديدند با استقامت تامي قيام نموده ودر هر واقعه رايت فتح و 

بلند بوده، وهيچ شهري را اراده تسخير ننمود، مگر آن را با دست قدرت بگشوده، وبا هيچ لشگري روبرو  نصرت او

نگشته، مگر آن را شكست داده و مقهور نموده. وچنان گمان مي بردند كه به زودي جملگي ملوك جهان به حضرتش 

 خاضع شوند و دعوتش را لبيك گويند.

تاره اقبال اين منحوس،] زيرا[ بعد از اقامت چند ماهي در پايتخت ام درمان در خوشبختانه فال آنان معكوس شد، وس

براثر تب شديدي كه احساس كرد دمي از عمرش بيش نمانده ، به طائفين حول و خواص امراء خود  4447ژانويه سال  24

هللُ أال انً النًبي صَلًي ا» گفت: احمد ولد سليمان و محمد ولد بصير و عثمان ولد احمد و سيد مكي و ديگران با ناله ضعيف

 أستَغفِرُ اهلل) از واژه« عَلَيهِ وسَلًمَ إختارَ الخَليفَهَ ،عبداهللِ الصًديقُ خَليفَه لي وهُوَ مِنّي وانَا مِنهُ فَاطيعوهُ ما اَطَعتُمُوني
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ه داشته ي بودن روايت توجاستغفراهلل كه مؤلف بركالم عربي اضافه كرده فهم مي شود مرحوم نيكو نيز به جعلي و ساختگ

است( سپس شهادتين گفت و جان تسليم كرد. وهمان دم حضار با عبداهلل بيعت نمودند و وي را خليفه المهدي ناميدند. 

وجنازه مهدي را پس از غسل و كفن، در حفره همان غرفه كه جان داده بود دفن نمودند. وسپس قبه در باالي قصر بنا 

ناميدند. ونزديك همان قبه، چاهي براي شرب زوار و آب وضوء حفر نمودند و زيارتگاه عموم  نموده وآن را قبه المهدي

 پيروانش گرديد.

متمهدي بلند باال و گندم گون وداراي شانه هاي عريض و بنيه قوي و در خدش ]رخسارش[ خالي بود كه آن را عالمت 

ي نمود. و هميشه به عطر گل و مشك و صندل معطر و مهدويت مي دانستند . وپيوسته جبه سفيد كوتاه نظيفي در بر م

  مطيب بود. وچنان مشهور و معروف به اين روائح بود، كه بوي انها را پيروان او، رائحه المهدي مي ناميدند .

 
 خليفه المهدي

و از غالب سواحل بحر احمر ماليات به عبداهلل تعالشي برسرير خالفت جلوس نمود واز حدود مصر تا ماوراء خط استواء 

 او فرستاده مي شد. وعدد اتباع او به ده مليون رسيد.

او شخصي باهوش و مدبر و خوش خلق وسياستمدار بود ودر حسن بيان وتأثير در خلق وجذب قلوب مهارتي بسزا داشت 

د. وچون ذكر معاصي بشر يا ذكر نعماء و هر وقت شروع به خطابه وتكلم مي نمود، گوئي تمام اعضاء و جوارح او متكلمن

اخرويه الهيه يا تحريص وترغيب برجهاد مي نمودف خود گريان مي شد. واز غايت خشوع و خلوص او شنوندگان نيز 

گريان و ناالن مي گرديدند و نيز در شدايد و بليات ،بسيار صبور و خونسرد بود. ودر هر موقع كه خشم و غيظي عارض 

فرو مي برد و با نهايت مهرباني سخن مي راند. آن چنان كه كشورهاي افئده و قلوب مردمان را مي شد، آن خشم را 

بدين حسن اسلوب كه بهترين اسلحه براي فتح ممالك قلوب است، مسخر نموده بود. واينك نبذه اي) چيز كم و آسان 

 از هر چيزي( از مبادي و تعاليم او گفته مي شود.

 تعاليم و مبادي متمهدي

( ]دنيا دوستي 48/8جامع احاديث الشيعه: « ) حَب الدُنيا رأسُ كُل خَطيئَه»تبعه خود را به زهد در دنيا و ترك لذايذ كه-4

+ 88/8سرآغاز هر خطا و لغزش است[ ) اين روايت به صورت هاي مختلف از ناحيه رسول خدا )جامع احاديث الشيعه: 

+ جامع  2/427( علي اميرالمؤمنين) مجموعه ورام:  2/36االنوار : +بحار 3/448+ كنزالعمال : 2/422مجموعه ورام: 

+ شرح نهج البالغه ابن ابي 868و  4/867+ سفينه البحار: 3/334و  2/334+مستدرك الوسائل : 48/7احاديث الشيعه: 

و  4/863حار: ( امام صادق) سفينه الب4/23+علي امام المتقين، شرقاوي:  4/340+غررالحكم:  327و  20/223الحديد : 
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شرف صدور يافته است( است –( صلوات اهلل عليهم اجمعين 48/47+جامع احاديث الشيعه:  57/6+ بحاراالنوار :868

تعليم داده و مجد و بزرگي دنيائي را از قبيل القاب رسميه و غير رسميه و نشان ها و مدال ها وآنچه باعث امتياز و افتخار 

ني و فقير مساوات كامل برقرار داشته و واجب كرده بود برتبعه خود از غني و فقير و آمر مي شود، الغاء نموده، وميانه غ

 و مامور و تابع و متبوع، فقط يك جبه مرقع)وصله دار( بپوشند.

مذاهب اربعه را جمع نموده، بدين معني آنچه كه مورد خالف بوده، بعضي را تسويه نموده وبعضي را الغاء فرموده و -2

رآن كريم اختيار نموده كه هر روز پس از نماز فجر وعصر تالوت شود وآن را) راتبه( ناميده و وضوء را نيز آسان آياتي از ق

 تر نموده.

مجالس سرور وعروسي را كه متضمن مصارف زياد است حرام نموده، وشرب خمر را نيز در عروسي حرام نموده، ومهر -3

ال و دو پارچه لباس براي باكره و پنج ريال و يك پارچه براي ثيبه] بيوه[ عروس را به اندازه اي تنزل داده كه از ده ري

بيشتر نشود ومجازات متخلفين از اين حكم را سلب تمامي اموالشان قرار داده كه غالبا اين گونه تكاليف طاقت فرسا 

 سبب عدم اقتران وتزويج مي شود.

 اموال مقرر داشته.لعب و رقص را نقض فرموده و مجازات را تازيانه و سلب -8

منع حج را بهانه آنكه حكومت مصري جلوگيري نموده واسباب زحمت مي شود، منع نموده؛ اما علت واقعي از آن -7

 جهت است كه مبادا تبعه او چون به دربار حجاز بروند، بدانها القاء شود كه تعاليم متمهدي برخالف شرع است.

قصاصي قرار داده، كه دست راست و پاي چپ او را ببرند. وثبوت اين  براي آنان كه در دعوت او شك كنند، چنين-6

دعوت هم به شهادت دو شاهد مي شود. ونيز براي تأئيد مباني دعوت خود، هر كتاب و ورقه را كه مخالف اين تعاليم 

 است بايد سوزانيد. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سكه متمهدي

سكه كه متمهدي رواج نموده، نقره ايست كه در يك طرفش اسم آن شهري است كه سكه زده شده و زيرآن تاريخ 

 )كه سال استقالل او به اقطار سودان است( و در باالي آن رقم قرار داده كه مقصود سال اول سلنت است. 4308جري ه

نوشته شده كه منظور از مقبول آنكه در  7وبرطرف ديگر، خطي شبيه به طغراء ) مقبول( نوشته شده وزير طغراء سنه 

 جم ظهور است.اشاره به آنكه سال پن 7دوائر پذيرفته است. ورقم سنه 

 كتاب 643تصوير دارد صفحه 

 )بهاء اهلل( ميرزا حسينعلی

اين شخص كه اكنون در صدد شرح تاريخش هستم، پسر ميرزا عباس نوري مشهور به ميرزا بزرگ است. ميرزا بزرگ كه 

ان معرفي مي نمايند، بهائيان وي را گاهي وزير مي دانند وزماني او را شاهزاده مي خوانند و دمي او را از رجال بزرگ اير

فقط يك نفر ميرزاي متوسطي بود كه به واسطه حسن خط در شمار منشيان ديوان دولت وارد مي شد و از فن انشاء 

دايره روزگار خودش را به انتهاء مي گذرانيد. واو را هفت اوالدذكور ودو اناث بود: اول، ميرزا حسن كه در سفارتخانه 

ميرزا حسينعلي. سوم، ميرزا موسي) ملقب به كليم( چهارم، ميرزا تقي پريشان. پنجم روس مستخدم و منشي بود. دوم، 

،ميرزا رضا قلي حكيم، ششم، ميرزا يحيي ملقب به صبح ازل. هفتم، ميرزا محمد قلي. وآن دو دختر، يكي فاطمه و 

يرزا عباس] عبدالبهاء[ نزد ديگري فخر الحاجيه نام داشت كه به واسطه مجادالت و مناظرات قلمي با برادرزاده اش م

بهائيان به عمه مشهور شد. وچون داعيه باب در بالد واقطار منتشر شد، ميرزا] حسينعلي[ كه برادر مهتر بود، به واسطه 

تبليغات عبدالكريم قزويني بابي شد و در حلقه ارادت باب وارد گشت و ازل كه برادر كهتر اوبود، وبدو انس والفت داشت 
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وبا برادر مهربان خود در بندگي باب، خواجه تاش وهمقطار شد. خواهر خود را نيز بابي كردند؛ اما ساير  نيز بابي شد.

اخوان كه از مادر آنها جدا بودند، از طريقه ايشان اباء كردند واز ننگ بابي گري فرار نمودند.  چنانكه يك روز در محفلي 

عرفي مي كنند، وي سخت برآشفته مي شود و مي گويد مردم پدر ميرزا رضا قلي را به برادري ميرزا حسينعلي بابي م

دارند، خوب بود بگويند پسرفالن است نه برادر فالن] حسينعلي[) اينجا بهائيان مي گويند صدراعظم نوري برميرزا 

در اواخر  مگررضاقلي برآشفت و گفت: چگونه افتخار نداري به برادري كه مردمان به ربوبيت و الوهيت او قائلند!!) مؤلف( 

ايام كه ميرزا ، برادرش ميرزا موسي را كه مرد بي كفايت بي هنري بود، به واسطه مواصلت] وصلت و معاشرت[ ومواخات] 

برادري[ گرفتار نموده و بروي سوار شده تا به بزرگي و بزرگواريش اقرار كند، از اين رو او را به مناسبت اسم موسي، 

 حضرت كليم لقب داد.

 كه  نتوان  بريدن  به تيغ  اين كمند    به الطاف   گردن  ببندعدو  را  

در صورتي كه ميرزا موسي مانند ميرزا احمد پسر ازل كه در فقر و پريشاني در مسافرخانه  حيفا روزي را كه به شب مي 

د محلي راهش نمي دادن گذرانيد، بهائي ازلي يا بابي نبود، چون ننگ بابي گري برادرش ميرزا با او بود و در هيچ مكان و

و به عالوه خود آدم پستي بود كه از دسترنج ديگران سفره مهنا] خوش آيند و گوارا[ ولقمه مهيا مي خواست، در ظاهر 

برسرسفره ميرزا رسيد وبه دامانش چسبيد ودر باطن به ريشش مي خنديد. باري، ميرزا در اوائل به تحصيل كماالت 

ي و خط وانشاء و صرف ونحو وتاريخ بكوشيد و پيوسته با ادباء و شعراء واهل حال مي متداوله آن روزه از قبيل فارس

دختري كه به نوابه معروف بود وبعدها او را ام الكائنات لقب دادند،  4374نشست تا در وي ذوق ادبي ايجاد شد. ودر سنه 

د از آن پسر ديگر موسوم به مهدي )غصن به عقد ازدواج درآورد. وپس از دو سال ميرزا عباس از آن زن متولد شد. وبع

اطهر( به وجود آمد. و پس از آن دختري مسماه به خانم ها كه بعدها او را ورقه عليا نامدند به وجود آمد. و پس از چندين 

سال خواهر زن برادرش ميرزا قلي را گرفت و آن را مهد عليا قلب داد. واز آن خانم نيز سه پسر: محمد علي) غصن اكبر( 

وبديع اهلل و ضياء اهلل ويك دختر به وجود آمد .كه آن دختر را به مجد الدين پسر ميرزا موسي دادند وفوت نمود. و بعد 

از آنكه ميرزا] بها[ اغنامي ]گوسفنداني [ جمع كرد، داعيه من يظهره اللهي او منتشر شد و از اكناف بهجت اومريدان 

هر خانم را بردند كه از او نيز دختري به وجود آمد كه فروغيه اش نام گذارند  هديه و تحفه مي بردند؛منجمله از كاشان گو

 واو را به آقا سيد علي افنان دادند.

 بابی شدن ميرزا

اين معني مسلم است كه بعض مردم فلسفه نخوانده، استاد نديده ،چون داراي سواد فارسي شدند وبه بعض آيات واخبار 

آيات توغل ) در كاري به مرتبه كمال رسيدن و مشق كامل داشتن، فرو رفتن در  آشنا شدند. پيوسته در متشابهات

كاري( مي كنند ودر معضالت مسائل و بينات تعقل مي نمايند. وچون صحبت عالمي نحرير) مهذب( برسند، پرسش جبر 

مايند و چنين مفهومي و اختيار را تقرير مي كنند؛ وبيان سعادت و شقاوت و عزت و ذلت و دولت و نكبت را مطرح مي ن

 را استفهام مي دارند:

 گوهر انسان  را  زج  آخج   سرشتي    بار  خدايا   اگر   ز  روي     خدائي

 مايه خوبي  چه بود  وباعث    زشتي    طلعت  رومي  وطينت   حبشي  را

 زاهد  محرابي   وكشيش      كنشتي   ه سعيد اوفتاد واز چه شقي گشتازچ

 همچو  دل دوزخي  وجان    بهشتي    وي ترك  چرا شدچهرۀ  هندو ور

 محنت مفلس چراست كشتي كشتي    نعمت  منعم  چراست دريا   دريا
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ويا آنكه حقيقت قيامت وصراط و ميزان وجنت و نار وامثالها را مي جويند. وچون بيان اين در كتاب تدوين ناگفته مانده 

نيست حقيقت اينگونه اسرار و معاني جلوه نمايد، يا درياي بيكران جوهره واسرار آن در كتاب تكوين نهفته شده، ممكن 

انجم و افالك درپيمانه تنگ ادراك درآيد. از اين سائل، شخص مسئول عنه را چون خويش جاهل و غافل مي شمارد 

ب وبدانها ترتي وخود را با وي همسنگ و هم رنگ مي داند. نتيجه آن مي گردد كه افكار خويش را پيوسته صائب دانسته

 اثر مي دهد.

چنانكه ميرزا نيز يكي از آن اشخاص بود كه هميشه در مسئله قيامت و صراط وميزان وجنت و نار ، تامل و توغل) فرو 

رفتن در كاري( مي نمود و از علما و طالب، حقيقت آن را پرسش مي فرمود وبرديده ادراكش جواب مقنعي] قانع كننده[ 

عيه باب سمر] پخش[ گشت و تاويالت او در قيامت و صراط وميزان مشتهر؛ اين بود كه ميرزا آن چهره نمي گشود؛ تادا

تاويالت بديعه را  بشنود و تجسس حقايق آنها را بنمود، تا باالخره به دست مالعبدالكريم قزويني كه يكي از مبلغين امر 

بابيان با حرارت گرديد و براي تبليغ مبادي باب كمر  باب بود، صيد گرديد ودر حلقه ارادت و بندگي باب برآمد. ويكي از

بربست.وچون ساير بابيان براي انتشار تعاليم نقطه بيان در اين ميدان جوالن نمود. وچندي در حدود مازندران به تقرير 

دمساز و براي بيان، كاالي تجارتخانه باب رابنمود. واز آنجا به طهران مراجعت فرمود. وهميشه در مخافل سرّي با احباب 

ترويج كلمه باب و برافراشتن بيرق سلطان بيان، با دوستان سرّي جان فشان همدم و همراز بود؛ وليكن چون وجود 

ايشان نيز به مناسبت برادري با ميرزا يحيي ازل و سفارت نزد برادر محترم وذي شأن بود، بابيان نيز او را مانند برادرش 

ير خوردن ناصرالدين شاه پيش آمد. كه شهداهلل بابيان هر چند در شدائد و محن ازل محفوظ مي داشتند تا واقعه ت

گرفتار شدند وخود دچار زحمت و محنت بودند، دامن ناپاك ايشان را به لوث تهمت يا همدستي و شركت نيالودند. مع 

ه آن وقت در بار فروش القصه ايشان بعد از گرفتاري و حبس چهارماهه طهران مستخلص شدند. وبه امر واشاره ازل ك

 بود، با اجازه حكومت به عنوان عتبات با عائله خويش حركت نمودند.

در اينجا بهائيان براي اهميت ميرزا و عظمت قضيه، چنين مي گويد كه از طرف دولت بهيه روسيه، عده اي با مامورين 

ري، يكي از نتايج خبر چيني هاي خائنانه دولت به همراهي ميرزا تا سرحد ايران مي روند. ] كه اين نشانِ ذلت و خوا

 حسينعلي براي سفارت روس در ايران بود.[ 

البته معلوم است كه جعل اينگونه اوهام بي اصل، فقط براي بزرگ نمودن پسر ميرزا بزرگ است. وغافل از آنكه اگر راست 

ي به بغداد رسيد، در آن شهر منزل باشد ، نظر سياسي بوده كه بذر تشتيت و تفريق بين مسلمين باشد. بالجمله چون

گرفته ودر آنجا به مدت دوازده سال زندگاني كردندوبراي اجراي خياالت آتيه خود تبعه دولت عثماني شدند. وسپس به 

انواع واقسام دسيسه ها وتبليغات و تحريكات و فتنه انگيزي مشغول بودند. گاهي بي گناهي از تبعه برادرش را درآب 

دند، ووقتي بدبختي ديگر را به جرم آنكه با خياالت آينده او همراه نيست ترور مي كردند و وقتي كاغذ دجله غرق مي كر

نويسي مي كردند و قريب پانصد كاغذ بي امضاء به مركز سلطنت مشعر برتهديد و تخويف) ترسانيدن، بيم دادن( مي 

ء مي فرستادند كه اگر رعايت اين جانب مرعي نوشتند. و پس ديگر به متنفذين وامراء وعلماء صدها خطابه بي امضا

 نگردد، شبانه در فراش، همگي شما را نابود كنيم، بالجمله اينقدر از اينگونه تحريكات كرده كه دولت را خسته نمودند.

 ]حسينعلی نوري بهاء[ ترورهاي ميرزا

ان اديب آن است كه فهم مستمع و قبول آري ، بايد تصديق كرد كه هر چه را ديده و فهميده ايم، نبايد نوشت؛ زيرا انس

او را نيز در نظر بگيرد و مطالبي بنويسد كه موجب استغراب ) غريب شمردن، به شگفت آمدن از چيزي( نشود. چه اگر 

حقايقي بگويد كه در فهم مستمع نگنجد و غير قابل قبول شود، عينا مانند لغز و معما است ونتيجه از گفتار او حاصل 

خود نگارنده از بسياري بهائي زادگان شنيدم كه مي گفتند : آواره هر چه را در كشف الحيل گفته، چون نشود. وچون 
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عصباني بوده است، نمي توان تمام را درست و راست دانست. پرسيدم در كشف الحيل چه ديده ايد كه بركذب ودروغ 

رزا حسينعلي ( در عكا چهار نفر را داد ترور او يقين كرده ايد؟ گفت: قضيه ترور را كه نوشته است جمال مبارك )مي

كردند، مسلما دروغ است. زيرا هر نسبتي را به جمال مبارك بدهند نزديك تر است از اينكه يك چنين افترائي به او 

بزنند. ديدم اين بيچاره چنان فريفته روحانيت و مظلوميت مصنوعي ميرزا] بهاء[ شده است ، يعني از روز اول كه مميز 

در محفل درس اخالق او را برده اند واز فضايل و مناقب مصنوعي ميرزا به او تزريق  -، به طوري كه قبال اشاره شدشده

كرده اند و ضمنا هم مظلوميت و روحانيت او را چنان به اطفال خردسال خودشان جلوه داده اند كه ممكن نيست آدم 

 كشي ميرزا را باور كند!

ه بين ميرزا و ميرزا يحيي ازل در سر رياست و مهتري اين يك مشت مردم بدبخت در قضاياي معارضه و مخاصمه ك

پديدار بود، تابعين ميرزا] حسينعلي بهاء[ يحيي ازل را يك شخص غاصب متعدي جاني دروغگوي رياست طلبي مي 

پس از آنكه دفتر دانستند و به همين طرز تابعين ميرزا يحيي نيز همين عقايد را شديدتر درباره ميرزا داشتند . و

حياتشان منطوي] پيچيده[ شد ونوبت رياست به ميرزا عباس وميرزا محمد علي رسيد، آنان نيز در سراندوخته پدر كه 

منجمله تصاحب و تمليك همين مردم فريب خورده )گوسفندان ميرزا( بود، نزاع و جدال نمودند. وبا اينكه ميرزا عباس 

ه پدر دراز كرده بود، ودر حقيقت آن برادر ديگري ) ميرزا محمد علي( را خانه غلبه داشت ودست تصرف را به اندوخت

نشين كرده بود، معهذا در رسائل و الواح خود كه به جهت مريدان مي نوشت، خود را مظلوم و بردبار وآن برادر را جفاجو 

شنود كه جمال مبارك )ميرزا( چهار و ستمكار قلمداد مينمود. اين است كه بهائي زاده نمي تواند يك چنين حقيقتي را ب

نفر را در عكا ترور كرده است. بهائي زاده خبر ندارد كه ميرزا] حسينعلي بها[ در بغدا چه فتنه برپا كرد و چه اشخاص را 

دور خود جمع نمود . بهائي زاده خبر ندارد همين ميرزا كه خود را ظهور حسيني مي دانست و خود را مظهر حسين بن 

اند، وخويش را به مظلوميت مي ستود، مصدر چه مظالمي واقع شد! بهائي زاده خبر ندارد كه اشخاص ترور علي مي خو

 شده، هفت نفر بودند و سه نفر آنها از قلم نويسنده كتاب كشف الحيل افتاده است. 

باب وازل بودند، از  بهائي زاده خبر ندارد در مدت توقف بغداد، ميرزا] حسينعلي بهاء[ اشخاصي از طبقه اول كه پيرو

خوف ترورهاي متوالي ميرزا به بهانه زيارت به كربال و نجف هزيمت نمودند. بهائي زاده خبر ندارد كه] به دستور ميرزا 

بهاء [ سيد اسماعيل اصفهاني را سربريدند، وحاجي ميرزا احمد كاشي را شكم دريدند، و ابوالقاسم كاشي را كشته ودر 

د را به ضرب گلوله مقتول ساختند، ميرزا رضا را به سنگ جفا مغزش را پراكندند، وميرزا علي شط انداختند ، سيد احم

 را پهلويش بدريده و معدوم نمودند!

بهائي زاده خبر ندارد كه بعضي را روز روشن در بازار حراج پاره پاره كردند! و چنان اين حركات وحشيانه باعث انزجار و 

ين گرديد كه سيد عباد درآن اوقات از عقيده باطله خود اعراض كرده، واين بيت را انشاء فسخ اعتقاد بعضي از خود تابع

 نمود كه محافل ومجالس خودشان مي خواندند و مي خنديدند:

 هزار  رحمت   حق   بر روان  پاك   يزيد  اگر حسينعلي   مظهر  حسينِ  علي است 

نايات مهمي دربغداد، دولت ايران در زحمت و حكومت بغداد در آري، بهائي زاده خبر ندارد كه به واسطه صدور چه ج

عذاب بود.وچه مراسالتي بين دو دولت در موضوع جلوگيري از فساد و شرارت بهائيان ردو بدل مي شد. وما عينا صورت 

ي مزيد تأليف ادوارد براون به دست آورده وبرا  Debhaireligenدو مراسله را كه مويد همين ترورها است، از كتاب

اطالع بهائي زادگان درج مي نمايم. ودر كتاب مذكور، مرحوم ادوارد براون عين اين دومراسله را گراور كرده است. ماعين 

 مراسله را مي نگاريم.

 مراسله كه از ایران به ميرزا سعيد خان ) قونسول بغداد ( فرستاده شده
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له خبيثه بابيه از جانب دولت عليه به آن تفصيل كه آنجناب مي جنابا! بعد از اهتمامات بليغه كه در قلع و قمع فرقه ضا

دانند به تقديم رسيد، الحمدهلل ريشه آنها به توجهات خاطر همايون سركار اعلي حضرت قوي شوكت شاهنشاه جم جاه 

د صه كه در قيكنده شد، مناسب و بلكه واجب اين بود كه براحدي وفردي از آنها ابقاء نشود. خا -روحنا فداه –دين پناه 

و بند دولت هم گرفتار شده باشد. ولي از ايقان و سوء تدبير پيشكاران سابق، يكي از آنها كه عبارت از ميرزا حسين علي 

نوري است ،از حبس انبار خالص و براي مجاورت عتبات عرش درجات، مرخصي حاصل كرده و روانه شده؛ از آن وقت تا 

در بغداد است و اگر چه او] حسينعلي بهاء[ هيچ وقت در خفيه از افسد واضالل حال چنانكه آن جناب اطالع دارند، 

سفهاء ومستضعفين جهال خالي نبود وگاهي به فتنه و تحريك قتل هم دست مي زد ،مثل مقدمه جناب فضايل نصاب 

او مساعدت نمود. آخوند مال آقاي دربندي، كه زخم هاي منكر به قصد كشتن به او زدند؛ و تقدير در بقاي چند وقته 

وچند قتل ديگر كه اتفاق افتاد، وليكن كارش به اينطور كه حاال هست باال نگرفته بود و اين قدر كه اين روزها شنيده 

مي شود، مريد و متابع به دورخود جمع نكرده بود وجرأت آن نداشت كه اظهار از ما في الضمير خود كرده، در اوقات 

منزل خود، آدم هاي مسلح از جان گذشته همراه داشته باشد و خود را محاط اين جمع تردد وآمد و شد ومكث در خارج 

جانباز نمايد. عالوه بر اطالعاتي كه به وسائل عديده به توسط معتبرين و ثقات حاصل شده بود، كاغذي هم از عالي مقام 

واالتبار، عمادالدوله حكمران  مقرب الحضره العليه ميرزا بزرگ خان كارپرداز دولت عليه بغداد ونواب شاهزاده

كرمانشاهان، ومضافان وعريضه نيز از نواب معزي اليه به حضور مراحم ظهور اقدس همايون رسيد كه اين اطوار ميرزا 

حسين علي را در نظرها محسوس و مشاهده مي نمود. با وصف اينها از براي دولت عليه دليل كمال غفلت و بي احتياطي 

 وخيم العاقبه صرف نظر كرده، در صدد چاره ورفع آن برنيايد. بود كه از اين اوضاع

 ويوشك  ان  يكون   لها   ضرام   اري  تحت  الرماد  و  ميض نار 

زيرا كه حالت وطبيعت اين گروه گمراه در ممالك دولت عليه وجسارت واقدام آنها برامور خطرناك، بارها به تجربه 

حدث و باطل خبيث را بردو چيز هايل گذاشته اند: يكي دشمني و خصومت رسيده، معين است كه اساس اين دين مست

فوق الغايه نسبت به دين دولت اسالميه، ديگري بي رحمي و قساوت خارج العاده نسبت به آحاد اين ملت. و گذشتن از 

لتين، ت و صفاي دوجان خودشان براي ظفر يافتن به اين مطلوب نجس. واين بديهي است كه به حمد اهلل تعالي از حسن ني

مراتب دوستي و يك جهتي ميان دو دولت قوي شوكت اسالم به جائي رسيده است كه در نفع و ضرر سمت مساوات 

ومساهمت) هم بهره شدن با كسي، انبازي دربهره و نصيب( به هم رسانده اند. چگونه مي شود كه اولياي عظام آن دولت 

مه رفع آن از موافقت و همراهي متحدانه خود با اولياي اين دولت عليه دريغ بعد از استحضار اين مراتب، در تدابير الز

ومضايقه نمايند . لهذا دوستدار برحسب امر قدر قدرت همايون سركار، اعليحضرت شاهنشاه ظل السلطان ولي نعمت 

ن جناب رسانيده، مامور شد كه مراتب را به توسط چاپار مخصوص به اطالع آ -روحي فداه –كل ممالك محروسه ايران 

ماموريت بدهد كه بالدرنگ از جنابات جاللت مابان صدراعظم وناظر امور خارجه آن دولت وقت خواسته، مطلب را به 

طوري كه دوستي و مواحدت] اتحاد و همبستگي[ دولتين عليتين اقتضاء و اوصاف نيك خواهي و عقل متين جنابان 

ر اطراف آن وقت وتعمق وافي به كار برده، ورفع اين مايه فساد را از مثل معزي اليهما دعوت نمايد به ميان بگذارد ود

بغداد جائي كه مجمع فرق مختلفه و نزديك به حدود ممالك محروسه] خريداري شده[ است، از كمال خير انديشي وبي 

ا اتباع او را درآنجغرضي ايشان بخواهد. اين مسئله در نظر اولياي دولت مسلم است كه نبايد ميرزا حسين علي وخواص 

گذاشت. وميدان خياالت فاسده و حركات مختلفه آنها را وسعت داد. از دو كار يكي به نظر اولياي اين دولت مناسب مي 

آيد. به اين معني كه اگر اولياي دولت عثماني در اين ماده مهمه موافقت كامله با اولياي اين دولت مي كنند، بي آنكه 

ي دين را نمايند و در اين بين كه پاي مصلحت دولت به ميان آمده است، حرف خارج از مالحظه شخص آن مفسدين ب
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مسئله چنانكه مامول و متوقع است به هيچ وجه به ميان نمي آورند. بهتر اين است كه حكم صريح به جناب نامق پاشا 

در شود كه ميرزا حسين علي و والي ايالت بغداد بدهند واز اين طرف هم حكم به عهده نواب حكمران كرمانشاهان صا

هر چند نفر از اتباع و خواص او را كه باني و اساس فساد هستند، به طوري كه مقتضي مي شود گرفته، در سرح به دست 

گماشتگان نواب معزي اليه تسليم نمايند. ودولت آنها را در جائي از داخله خود كه مناسب مي داند، به قراول و مستحفظ 

ذارد كه شرارت و فتنه آنها سرايت نمايد. واگر بالفرض اولياي آن دولت در عمل به شق اول به هر مالحظه نگاه داشته، ونگ

كه تأمل نمايد داشته باشند، ديگر در اين معني چاره وگريزي نيست كه هر چه زودتر قرار بدهند كه آن مفسد و چند 

ني كه دسترس به حدود ما نداشته باشد، جلب وتوقيف نفر خواص او را از بغداد به جائي ديگر از داخله ممالك عثما

نمايند كه راه فتنه و فساد آنها مسدود شود. آن جناب در اين باب اقدام و اهتمامي بكند كه الئق اين حكم موكد همايون 

 -عليو ماموريت چاپار  مخصوص باشد. و هر چه زودتر قرار داد خود را بنويسد تا از آن قراربه عرض پيشگاه اقدس ا

 . ق .  ه 4254برسد. محررا في دوازدهم ذي الحجه  -روحنا فداه

 صورت مراسله دیگر

جنابا! در كاغذ مفصل جداگانه، اگر چه اسم در كاغذ عالي جاه ميرزا بزرگ خان به نواب عمادالدوله وعريضه نواب معزي 

قيدي نرفته است؛ به اين جهت كه آن كاغذ  اليه به حضور اقدس همايون برده شده، ليكن از فرستادن اصل با سواد آنها

 مفصل به طوري است كه اگر شما صالح بدانيد مي توانيد براي جنابن فؤاد پاشا و عالي پاشا قرائت نمائيد.

اگر صريح از فرستادن اصل يا سوادهاي مزبور قيد مي شد، شايد شما نمودن آن كاغذهارا مصلحت نمي دانستيد. حاال 

ديد خودتان است. اصل نوشتجات مزبوره در جوف پاكت است. بعد از مالحظه تامل خواهيد كرد، كليه منوط به صالح

 اگر صالح است به عينه يا به اندك تغيير و اصالح خواهيد نمود؛ واال به هر طور كه مقتضي باشد عمل خواهيد كرد. 

دفع اين اشرار يا به گرفتن و تسليم كردن مقصود اين است كه انشاء اهلل چنانكه امر و فرمايش مؤكد همايون دررفع و 

گماشتگان نواب و االتبار عمادالدوله ويا به دور كردن از عراق عرب به جائي كه شما صالح بدانيد، شرف صدور يافته 

 . ق.ه 4254ذي حجه الحرام  42است به شايستگي وزودي انجام پذير شود. تحريرا في 

م كشي بهائيان] به دستور بهاء[ ،يكي از قضاياي مسلمه بوده كه دولت عثماني باري، غرض اين است كه مسئله ترور وآد

وايران، هردو در زحمت وملت اين دو مملكت، گرفتار اين قساوت و بي رحمي بوده اند، وبه طوري كه ترور شدن تبعه 

» . چنانكه در رسالهميرزا يحيي مسلم و معين است، منشاء جميع اين مفاسد و آدم كشي ها، جناب ميرزا بوده است

كه خواهر خود ميرزا در جواب برادر زاده اش ميرزا عباس نوشته، گفتار ما را تاييد مي كند. از اين رو « تنبيه الغافلين

 قسمتي از كتاب مشاراليها را درج مي كنيم.

 شطري از رساله تنبيه النائمين تاليف خواهر ميرزا

 خطاب به عباس افندي عبدالبهاء[ وف به صبح ازل]حسينعلی معروف به بهاء و ميرزا یحيی معر

ابوي شما) ميرزا( بعد از مراجعت از بدشت و ختم نزاع قلعه شيخ طبرسي ،همواره به معاشرت اصحاب عرفان و يقين، 

اوقات را مصروف داشته وهميشه بذر خيال رياست وتخم سلطنت در اراضي دماغ و دل مي كاشته. در همان وقت ايشان 

جهانگيري در سر بود. گمانش اينكه اگر به شاه] ناصرالدين [ زياني رساند، زمانه او را برسرير سلطنت مي  را سوداي

نشاند. مدت ها اين خيال خام را در تنور خاطر مي پخت. بعد از چندي كريم خان مافي قزويني را كه از زمره اصحاب 

لغه بسيار، پنجاه تومان نقد واسب و شمشير، وپيشدو) نوعي بود، خواست واين مطلب را با او درميان گذاشت. بعد از مبا

اسلحه( خود را به خان مافي داده واو را براي انجام اين كار فرستاد. آن شخص نيز از خوف جان، نقد واسب و شمشير را 

ه از ي را كبرگرفته و به جانب اسالمبول گريخت. چون جناب ميرزا ديدند به آن مقصود نايل نشدند، محمد صادق نيريز
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مومنين بيان بود ومدت ها در خدمت جناب عظيم تربيت يافته و جاني براي قرباني بركف داشت، او را خواسته و بدين 

مطلب تحريض نمود كه حضرت ثمره، يعني ميرزا يحيي در اجراي اين قضيه مصرند. وحال آنكه كذب وافتراء بوده و 

مله او نيز كمر جالدت] صالبت و شكيبايي[ بسته، كه گوي سبقت از همگنان بلكه، بعد ازاطالع، منع صريح فرمودند. بالج

بربايد. او را تطميع نموده، پيشدو و قمه بدو داده و آن بيچاره را براي قرباني بفرستاد. اگر نديديد، البته شنيديد كه آن 

اين اسم بود، سراپا سوخت. بسي  فتنه بزرگ برسر اهل بيان چه آورد و چه سوزنده آتشي افروخت؛ كه هر كه منتسب به

بزرگواراني كه به خاك مذلت افتادند . چون جناب عظيم ، وجناب خال، وميرزا قربانعلي، وسليمان خان ،وميرزا سليمان 

قلي، و امثال ذلك، قريب هشتاد نفر. وچه اموال كثيره به نهب] به غارت وتاراج[ رفت وچه خانه ها خراب شد. واين اول 

فتنه بود كه جناب ايشان )ميرزا( كاشتند. وپس از اشتغال نائره فساد، حاشا كرده وبه گردن ديگران گذاشتند. بذر نفاق و 

بالجمله درآن تراكم امواج ظلم، بسي روساء و سليله ها] دخترها[ كه به زير سلسله رفتند. وچه اشخاصي را كه براي 

 حبس ابدي به انبار دولتي بردند.

 رجوع

 ]حسينعلی بهاء[ مهتري ميرزا به خودسري و طلب

چنانكه دانسته شد، ميرزا از اوائل ورود به بغداد، همه كارۀ صبح ازل شد وبه ظاهر اومر ونواهي صادره از مقام ازل را به 

احباب مي رسانيد و عرايض و مستدعيات آنان را بدان مقام منيع معروض مي داشت. ولي در باطن و سِرّ سِرّ، خود را 

فروخت. و براي روزگار آينده تهيه مي اندوخت. وميرزا آقاجان كاشي ) خادم اهلل ( آتش هوس او را مي افروخت بدانها مي 

كه هان! چه نشسته اي كه احباب جز حضرتت ديگري را نديده اند و نشناسند واغنام] گوسفندان[ جز جمال مباركت، 

حوم ادوارد براون) نقل از ترجمه مقاله سياح كه شيخ احمد طلعتي را نطلبيده و نستايند. وخادم اهلل، وي را به قول مر

كرماني مصنف هشت بهشت نمده) مؤلف( به شدت در اين خيال ترغيب و تحريض مي كرد وآثار اين ادعا روزبه روز 

االت يبرصفحات احوال بهاء اهلل ظاهر تر مي شد. ولي اشكال عمده، وجود روساء وقدماء بابيه بود كه قطعا مانع پيشرفت خ

او بودند. و بايستي فكري جديد در اين باب نمود. ميرزا در اين موضوع مطالعاتي نمود كه چسان لواء سروري را برافرازد 

و سمند] اسب[ مهتري را در اين ميدان بتازد. اگر دعوي باب را ناصواب داند وخود از چهره ادعائي جديد نقاب بگشايد، 

ل زير ركاب باب بوده و غاشيه] فرمان[ بردار  برادر شده، واگر در وصايت و قطعا مسموع نشود؛ كه خود چندين سا

واليت] يحيي صبح[ ازل خدشه نمايد وخود را به وصايت و واليت معرفي كند،يقينا بر وي بخندند وگويند عالوه از آنكه 

بودي، چگونه فراموش  وصايت و واليت او مخالفي ندارد، تو خود چندين سال آن وصي ر غاضيه] بار گران[ بردوش

شد وگفت من موعود بيانم. ) كتاب بيان از نوشته هاي باب( وبه ادله « من يظهره اللهي» نمودي؟ !اين بود كه مدعي

الزامي، بعض بابيان را به پيروي خويش ملزم نموده؛ كه ما مفاهيم مختصري از آن احتجاجات را به طور ايجاز ايراد مي 

 كنيم.

 لكتاب مبين سوره هيك

ميرزا به مباشرت پسرش ميرزامحمد علي در بمبئي طبع نموده وآن را چون  4304كتابي موسوم به كتاب مبين در سنه 

بهترين آثار و آيات خويش مي دانست، در اواخر ايام آن را هم ميان بهائيان منتشر نمود. اين كتاب جميعا به لحن آيات 

همچنين و« يا هاء الهيكل ويا باء الهيكل ،ويا كاف الهيكل» ري از قبيلقرآني نوشته شده و مشحون به يك كلمات خنده آو

يا حوريه البقاء، ويا حوريه المعاني وامثالها است. اينك ما جمله اي از آن را كه راجع به ازل است، به مالحظاتي درج مي 

 كنيم:
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م من قصص نفسه وما ورد عليه ليطلعن يا طلعه االحديه ان وجدتهم وادركت لقائهم اقصصي عليهم ما يقص عليك الغال» 

علي ما هو المسطور في لوح محفوظ، واخبريهم بنباء الغالم و ما مسته من الباساء والضراء ليتذكرن بمصائبي و يكونن من 

الذينهم يفقهو ثم اذكري لهم انا اصطفينا احد اخواننا ) يعني ميرزا يحيي ازل) مؤلف( واظهرنا له من طمطام بحر العلم 

حا و البناه قميص اسم من االسماء و رفعناه الي مقام قام كل علي ثناء نفسه و حفظناه عن ضر كل ذي ضر بحيث رش

عجزعنه القادرون وكنا امام وجوه من في السموات و االرض في ايام كل العباد قاموا الي قتلي و كنا بينهم ناطفا بذكر اهلل 

اهلل بين خلقه واشتهرت آثاره وعلت قدرته و الحت سلطنته يشهد بذلك و ثنائه وقائما علي امره الي ان تحققت كلمه 

عباد مكرمون ان اخي لما راي االمر ارتفع و جد في نفسه كبرا و غرور خرج عن خلف االستار و حارب نفسي و جادل 

ا عبادها جزو بآياتي وكذب برهاني و حجد آثاري وما شبع بطن الحريص الي ان اراد و اكل لحمي وشرب دمي يشهد بذلك

مع اهلل) نمي دانم چه كرده؟ ) مؤلف( وعباد مقربون، وشاور في ذلك احد خدامي و اغواء عي ذلك ذا نصرني اهلل بجنود 

الغيب و الشهاده وحفظي بالحق وانزل علي ما منعه عما اراد وبطل مكرالذين هم كفروا بايات الرحمن اال انهم قوم منكرون، 

واطلع علي مكره الذينهم هاجروا ارتفع الضجيج من هؤالء وبلغ مقاما كادان يشتهر بين  فلما شاع ما سولت له نفسه

المدينه اذا منعناهم والقينا عليهم كلمته الصبر ليكونن من الذين هم يصبرون واهلل الذي  ال اله اال هو انا صبرنا في ذلك 

بيت آخر لتسكن نار البغضا في صدره و يكون من  وامرنا العباد بالصبر و االصطبار و خرجنا عن بين هوالء وسكنا في

الذينهم مهتدون و ما اعترضنا عليه و ما رايناه من بعد و جلسنا في البيت مرتقبا فضل اهلل المهيمن القيوم انه لما اطلع 

ه بين العباد نعلي ان االمر اشتهر اخذ قلم الكذب و كتب الي العباد ونسب كل ما فعل الي جمالي الفريد المظلوم ابتغاء فت

و ادخال البغضاء في صدور الذينهم آمنوا باهلل العزيز الورود و الذي نفسي بيده تحيرنا من مكره بل تحير منه كل الوجود 

من الغيب و الشهود معذلك ما سكن ما في نفسه الي ان ارتكب ما ال يجري القلم عليه و به ضيع حرمتي و حرمه اهلل 

اذكر ما فعل) نمي دانم چه كرده؟ ) مؤلف( لن تتمه بحوراالرض لو يجعلها اهلل مدادا ولن تنفذه المقتدر العزيز المحمود لو 

االشياء ولو يقلبها اهلل اقال ما كذلك نلقي ما ورد علي نفسي ان كنتم تعلمون يا قلم البقاء ال تحزن عما ورد عليك سوق 

قلم عن ذكر هوالء ثم حركه علي ذكر مالك القدم دع يبعث اهلل خلقا يرون بابصارهم ويذكرون ما ورد عليك امسك ال

الممكنات ثم اشرب من رحيق ذكري المختوم اياك ان تشتغل بذكر الذين لنتجد منهم اال روائح البغضاء واخذ هم حب 

 االرياسه بحيث يهلكون انفسهم العالء ذكرهم وابقاء اسمائهم قد كتب اهلل هوالء من عبده اسما، في لوح محفوظ اذكر م

اردته لهذا الهيكل ليظهر في االرض اثاره و يمالء االفاق انور هذا االشراق ويطهر االرض من دنس الذين كفرو باهلل كذلك 

 نزلنا االيات و فصلنا االمر لقوم يعرفون.

ل كيا هذا الهيكل ابسط يدك علي من في السموات واالرض و خذ زمام االمر بقبضه ارادتك انا جعلنا في يمينك ملكوت 

شيئي افعل ما شئت وال تخفف من الذينهم ال يعرفون ثم ارفع يدك الي اللوح الذي اشرق من افق اصبع ربك و خذه بقوه 

باخذك تاخذه ايادي من في االبداع هذا ينبغي لك ان كنت من الذينهم يفقهون بارتفاع يدك الي سماء فضلي ترفع 

وف) اين سين و سوف ها هيچ وقت مصداق به خود نگرفت. ) مؤلف( ايادي كل شيئي الي اهلل المقتدر العزيز الودود س

بنعث من يدك ايادي القوه و القدره واالقتدار و نظهر بها قدرتي لمن في ملكوت االمر و الخلق ليعرف العباد انه ال اله اال 

 «انا المهيمن القيوم.

ين لوح مذكور است. بعد از خطبه عربي به لسان در اول كتاب طرازات كه آن هم مانند كتاب مبين در بمبئي طبع شده، ا

پارسي: نداي مظلوم را بشنو. نابالغ هاي عالم عمل نموده، آنچه را كه هيچ ظالمي عمل ننموده، وگفته اند آنچه را كه هيچ 

 مشركي نگفته.
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وده ب حقيقت نبنفوسي كه در طين ظنون] كِل بدگماني وسستي وضعف[ واوهام غرقند، قابل ادراك تجليات انوار آفتا

ونيستند. تا قلب از نارِ وهم فارغ نشود، البته به نور يقين فائز نگردد. كجايند آن نفوس كدره موهومه و نفوسي كه از 

عالم گذشته اند و برشاطي) كناره رود، ساحل( بحر انقطاع] ساحل درياي بريده شدن وگسستن[ خرگاه افراخته اند؟ يا 

قلم را ازتحرير منع نموديم و سبب آن ، احزان وارده بوده؛ چه، كه حضرت تقوي) مقصود  ايها الناظر الي الوجه، چندي

ازل است. مؤلف( تقوي در تحت براثن] پنجه[ نفس و هوي مشاهده شده، آتش طمع و حرص برهيكل تقديس ) مقصود 

س موجوده قابل ادراك مقامات خود اوست) مؤلف( وارد آورد. آنچه را كه قلم از ذكرش عاجز واوراق از حملش قاصر، نفو

نبأ) خبر( عظيم نبوده ونيستند. اال من شاء ربك پرامل، قادر بر طيران در اين فضاي مقدس مبارك؛ نه قل يا قوم اتقوا 

هلل وال تكونوا من الغافلين ضعوا) مقصود ميرزا كلمه ضعوا، دعواست؛ چه هميشه ضع را به جاي  دع استعمال نموده.) 

و رايتم واخذتم  وخذوا ما اوتيتم من لدي اهلل رب العالمين لعمراهلل ال يلتقينكم ما عندكم وال ينفعكم  مؤلف( ما سمعتم

ما عند االحزاب ضعوا الظنون واالوهام متوجهين الي افق اشرق منه نير االيقان من لدي الرحمن هذا ما امرتم به من قبل 

بهائي امروز هر نفسي اراده نمايد، به آفتاب حقيقت كه از افق « في الواح شتي و في هذا اللوح المبين يا محمد عليك.

سجن) مقصود عكا است.) مؤلف( ] زندان[ اشراق نموده، توجه كند. بايد قوه مدركه را از قصص اولي مقدس نمايد وراس 

يه كند.) اين معاني عرفان را به تاج انقطاع وهيكل وجود را به طراز تقوي مزين دارد. وبعد اراده تغمس در لجه بحر احد

را مادر مجلدات قبل و شرح زيارت عكس ميرزا گفتيم.( يا علي عليك بهاء اهلل االبدي، امروز روز كلمه مباركه قل اهلل ثم 

ذرهم في خوضهم يلعبون است . قاصدين بايد حين قصد ذروه عليا، در قدم اول از كوثر اين آيه مبارك بياشامند. 

اني تركت مله قوم اليومنون باهلل وهم » م كعبه آلهي، اين آيه را به لسان حقيقت تالوت كنندوهمچنين در قدم ثاني، اما

اگر طالب به آنچه ذكر شد، فائز شود. اوالئق تقرب وحضور وقابل طيران در اين هواء مقدس است؛ « باالخره هم كافرون 

يا محمد قبل علي، هرخس وخاشاكي اليق اين بساط واال بايد به اوهام معرضين ومغلين تاسي نمايد. چنانچه نموده اند. 

نبوده ونيست. باري، اسباب توجه به شاطي بحر معاني و تقرب به انوار آفتاب حقيقي، آن است كه ذكر شد. من دون آن 

 السبيل مسدود و الطلب مردود باعلي لنداء كل را به افق اعلي دعوت نموديم، وليكن غافلين ومعرضين نپذيرفتند.

جل جالله مسئلت نما، شايد عباد را تائيد فرمايد و قوت و قدرت بخشد، تا از مرقاه] درجات[ اسماء صعود نمايند.  از حق

يعني بگذرند و قصد سماء معاني كنند. هادي دولت آبادي ) مقصود حاج ميرزا هادي پدر حاج ميرزا يحيي دولت آبادي 

نصيحت نموديم كه شايد از شمال وهم به يمين يقين توجه كند واز است.) مؤلف( را به نصايح مشفقانه ومواعظ حكيمانه 

موهوم) مقصود ازل است) مؤلف( به شطر قيوم) مقصود خود ميرزا است.) مؤلف( اقبال نمايد و به انوار حضرت معلوم 

 حزب شيعهفائز شود. نصايح قلم اعلي در صخره صماء] سنگ سخت[ اثر ننمود وثمري ظاهر نه؛ حال جمعي را به مثابه 

ترتيب داده وبه اغواي آن نفوس غافله مشغول) گويا اشاره به ماجراي جانشيني دولت آبادي اشاره مي كند كه بعد از 

مرگ يحيي صبح ازل بابيان به او رجوع نمودند تا به جانشيني صبح ازل با او بيعت كند واو بعد از مذاكراتي بيعت آنان 

هد اطاعت كنند. بابيان ازلي قبول نمودند. دولت آبادي آنها را به تشيع و مراعات به شرطي قبول كرده كه آنچه دستور د

دستورالعمل هاي آن امر كرد، اطاعت نمودند.( وبراصنام اسماء معتكف. سبحان اهلل! حزب قبل از تجارت اسماء چه ربحي 

روم مشاهده شدند و شجره مباركه تحصيل نمودند وبه چه فوزي فائز گشتند. در يوم جزاء كل از حفيف سدره منتهي مح

را به ايادي بغي و فحشاء قطع نمودند. وبر منابر به لعن و سب مشغول بوده وهستند. انظر كيف جعل اهلل اعليهم اسفلهم 

 واسفلهم اعليهم نفسي.) غرض احمد قادياني است.) مؤلف( 

ريب صد هزار نفس اطاعتش نمودند وبه از اهل سنت و جماعت در جهتي از جهات ادعاي قائميت نموده و الي حين ق

خدمتش قيام كردند. قائم حقيقي به نور الهي در ايران قيام برامر فرمود، شهيدش نمودندوبراطفاء نورش همت گماشتند. 
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وعمل نمودند آنچه را كه عين حقيقت گريان است. ) ما اين جمله را در جلد اول در ابطال نفوذ كلمه ايراد كرديم.) مؤلف( 

رود از مظلوم در زوراء الي حين به مثابه امطار الواح مقصود عالميان براهل ايران باريده، معذالك آگاه نشدند ودر از و

غفلت وشقاوت قديم خود باقي و برقرار. واگر اين عنايت از اين شطر به اين جهات توجه مي نمود، حال كل را مستقبل 

طين اقامت داشت ودر تمام اين مدت يك نفر را با خود وعقيده خودهمراه الي اهلل مشاهده مي نموديد.) خود ميرزا در فلس

ننموده، مي گويد اگر خود اينجا نبودم والواح ونوشتجاتم مي آمد، همگي بهائي مي شدند!( بعد از يك صفحه عربي، باز 

د. آفتاب حقيقت منع مي نماينمي گويد: يا نبيل قبل علي خفا شهاي عالم عباداهلل را به صد هزار اوهام وظنون از تجليات 

كوثر استقامت وبيان و رحيق اطمينان و ايقان نصيب نفسي است كه به بصر حق به افق اعلي ناظر باشد، وبه سمع او به 

اصغاء نداء توجه نمايد. امروزامواج بحر بيان، مقصود عالميان ،امام وجوه اديان ظاهر، وتجليات انوار ظهور مكلم طور 

حمن در قطب فردوس اعلي ناطق، يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يسمعون يا ليت قومي ينظرون مشهود ،وسوره ر

،اين ايام اغنام الهي) گوسفندان ميرزا) مؤلف( بين ذئاب ارض مبتلي ،واين مظلوم تحت براثن بغضاء؛) پنجه دشمني 

ن ستر وحجاب، مابين احزاب اظهار نموديم وكينه( وليكن شاكريم كه حق عنايت فرمود و تائيد نمود به شاني كه من دو

آنچه را كه سبب اظم است از براي اصالح عالم ونجات امم. ) بايد دانست كه ميرزا اين اظهارات را روي كاغذ نموده، واال 

خودش همه روزه مانند پسرش ميرزا عباس اظهار اسالم مي كردند ودر جامع اسالمي نماز جماعت مي كردند.) مؤلف( با 

ي مداهنه ننموديم و در اجراي اوامر الهي توقف نكرديم .) در صورتي كه ميرزا] بهاء[ هميشه مداهنه مي كرد. حتي احد

دعوي خود را به هيچ وجه آشكارا نفرمود. وچون به مسجد عكا مي رفت و نماز جمعه را با جماعت مسلمين مي خواند، 

كرده اند؟ جواب مي داد: چون كه مشرب ما بر طريق سنت و جماعت از او مي پرسيدند به چه علت شما را از اوطان تبعيد 

بود، اهل ايران كه عموما رافضي هستند و سب خلفا مي كنند، با ما خصومت ورزيدند.( ]نبايد آزرده خاطر شده و شكوه 

ان بدون مسكن كرد زيرا دروغگويان عالم هم خدا و پيامبر وامامي مي خواهند چنانكه جهنم اگر خلق نمي شد، گناهكار

 مي ماندند ودر به در مي شدند.[

باري، در همين كتاب، باز صحبت روزنامه اختر را مي كند كه به ناحق برما افتراء زده، وبه همان ترتيب چندين صفحه 

ديگر را سياه مي كند. تا مي گويد: بعضي از خلق در هر حال نظرشان براعراض و اعتراض است؛ چنانكه الي حين چند 

اهل بيان سؤال نموده اند كه حضرت داود صاحب زيور بعد از حضرت كليم عليه بهاء اهلل االبهي بوده، وليكن نقطه كرت 

قلنا اتق »اولي، روح ما سواه فداء آن حضرت را قبل از موسي ذكر فرموده، واين فقره مخالف كتب و ما عند الرسل است 

را  سزاوار عباد آنكه، مشرق امر الهي« و اسماء الحسني و صفاته العليا اهلل وال تعترض علي من زينه اهلل بالعصمه الكبري

تصديق نمايند؛ درآنچه از او ظاهر شود. چه، كه مقتضيات حكمت بالغه احدي، جز حق آگاه نه؛ يفعل ما يشاء ما يريد 

 وهو المقتدر القدير.

 داود پيش از موسی!!

ميرزا عباس كرده بودند وجواب مجعل ميرزا عباس را كه گفته بود اين ما درجلد دوم اين مطلب را نوشتيم وسؤالي كه از 

داود، داود ديگر است كه قبل از موسي بوده، نگاشتيم . اينك هم جواب شافي كافيِ خود ميرزا] بهاء[ را مالحظه فرمائيد! 

 وَ إتًق اهللَ» ، مي گويد: كه در عوض آنكه مانند پسرش ميرزا عباس يك تاويل مهملي كند ويا به داود ديگري قائل شود

]تقواي الهي را پيشه كن و به خاطر عصمت عظما برزينت الهي معترض « التُعرضُ علي مِن زينَهِ اهللِ بالعِصمهِ الكُبري!

 مشو.[

واينقدر احساس نمي كند كه سائل، به عصمت كبري او قائل نيست؛ بلكه گوينده اين كالم را آنقدر جاهل دانسته ، كه 

ه از تاريخ غافل بوده است تا داود را قبل از موسي در بيان وارد نموده است! طرفه تر] شگفت تر [ آنكه ميرزا اين درج
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عباس] عبدالبهاء[ كه در همه موارد به عصمت كبري پدرش ميرزا قائل بود، اينجا غفلت كرده بود كه پدرش تصديق 

خالفت پدر كند و به داود ديگري قائل شود. كه ما درجلد ضمني نموده كه داود همان داود است يا عمدا خواسته بود م

 دوم در تحت عنوان) غلطي با هزار توجيه هزار و يك غلط مي شود( ابطال نموديم.

 خنده

بعد از دو سه سطر ديگر در همين لوح مي گويد: اي كاش! نفسي امثال آن مسئوالت را درنفس سانكه در جزيره) مقصود 

 « ! ليظهر له ما نزل بالحق في هذا المقام العزيز المنيع» رس بود) مؤلف( مي نمودازل است  كه درجزيره قب

در اينجا ميرزا] بهاء[ به علم و فضل خود خيلي فخر و مباهات مي كند؛ كه گوئي اسرار غامضه اي را براي شخص سائل 

اين جهت آرزو كرده كه از ازل پرسش در قضيه داود قبل از موسي حل نموده وازل از اينگونه علوم الهي! محروم است. از

كتاب اقتدارات) كتاب اقتدارات  240شود تا مدارج علوم ميرزا آشكار گردد! واز آن خنده دار تر آن است كه در صفحه 

عبارت از چندين لوح است كه توسط پسرش ميرزا محمد علي در بمبئي طبع شده. )مؤلف( به حاج محمد كريم خان] 

خيه كرمان[ مطلبي مي گويد كه حاصل آن اين است: ميرزا حسين قمي مكتوبي از مرحوم شيخ كرماني رئيس شعبه شي

احمد احسائي آورد وگفت شيخيه استدعا نموده اند اين كلمات را معني و تفسير نمائي. من به مالحظاتي معني و تفسير 

 را مي نويسد و مي فرستد.  نكرده ام، حاال اگر شما بارع وعالميد، آن را تفسير نمائيد. او صورت مكتوب

 كتاب اقدس

]قابل تذكر است رد اين كتاب با تصحيح ومقدمه وتحقيقات ضروري به وسيله دكتر فرج اهلل عفيفي) توسط نشر راه 

 نيكان در تهران( منتشر شده است.[

 بسم الحاكم علی ما كان و ما یكون

مره الذي كان مقام نفسه في عالم االمر و الخلق، من فاز به ان اول ما كتب اهلل علي العباد عرفان مشرق وحيه و مطلع ا»

فاز بكل الخير والذي منع انه من اهل الضالل ولو ياتي بكل االعمال اذا فزتم بهذا المقام االسني و االفق االعلي ينبغي 

 « ه مطلع االلهام.لكل نفس ان يتبع ما امر به من لدي المقصود النهما معاال يقبل احد همادون االخر هذا ما حكم ب

 )نماز(

 « قد كتب عليكم الصلوه تسع ركعات هلل منزل االيات حين الزوال و في البكور و االصالل»

)اين نماز نه ركعتي را موش برده، ويا خرگوش خورده، يا ميرزا محمد علي آن را دزديده، يا ميرزا عباس اظهار آن را 

 مصلحت نديده.(

 «م شطري االقدس المقام المقدساذا اردتم الصاله ولوه وجوهك»

 )يعني جسد او در عكا قبله است.(

 «قد نزلت في صاله الميت ستته تكبيرات من اهلل منزل االيات »

 «.قد فرض عليكم الصلوه والصوم من اول البلوغ امرا من اهلل ربكم و رب ابائكم االولين»

 عجب نماز و روزه ايست كه خودش هم آن را نخوانده ونگرفته!

 «كتب عليكم الصاله فرادي قد رفع حكم الجماعه»

)عجب است كه ميرزا تا آخر عمر خود و پسرش نماز جمعه منسوخ شده را در عكا و حيفا پشت سرامام جمعه مي 

 خواندند!!(

 « قد كتب اهلل علي كل مدينه ان يجعلوا فيها بيت العدل و يججتمع فيها النفوس علي عدد البهاء»

 عباس و شوقي به اسم محفل روحاني اجرا كرده اند( )اين حكم را ميرزا
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خانه شيراز( وخانه) بغداد( اولي باقي است ودومي به دست مسلمين افتاد «) قد حكم اهلل لمن استطاع منكم حج البيت »

 ومسافرخانه شد.

 تبليغ

 «ع االيات.يا عبادالرحمن قوموا علي خدمه االمر علي شأن التاخذكم اال حزان من الذين كفروا بمطل»

)اين حكم را بابي هاي بهائي انصافا چنان به جاي آورده ومي آورند كه درراه تبليغ حاضرند دختر و پسر وزن خود را 

 براي تبليغِ متبلغ به كار و زحمت وادارند.(

 )اوقاف(

لع الوحي ومن بعد قد رجع االوقاف المختصه للخيرات الي اهلل مظهر االيات ليس الحدان يتصرف فيها اال بعد اذن مط»

 «يرجع الحكم الي االغصان

)يعني اوالد او، و طرفه اينجاست كه گوسفندان ميرزا، ملك شخصي خود را هم در محاضر مي برند و به اسم شوقي 

 افندي انتقال مي دهند! تا قانون اسالم در اين باب چه كند!(

 سرقت و زنا

 حكم آن را درجلد اول گفتيم.

 قرهاستعمال ظروف طال و ن

 «من اراد ان يستعمل اواني الذهب والفضه الباس عليه»

 )تربيت اوالد(

 «كتب علي كل اب تربيه ابنه و بنته بالعلم و الخط و دونهما»

 )چون ميرزاهاي قديم مانند خود ميرزا حسن خط را مساوق با علم مي ديدند تعليم حسن خط را واجب نموده!( 

 )غناء و سماع(

 «ء االصواب والنغمات اياكم ان يخرجكم االصغاء عن شان االدب والوقار.انا حللنات لكم اصغا»

 «ديات»

 «قد ارجعنا ثلث الديات كلها الي مقر العدل»

 )مقدار وكميت ديات را معين نكرده، فقط ثلث نامعلومي را به مقر عدل حواله داده!!(

 «ضرب و شجاج»

 «ا.واما الشجاج والضرب تختلف احكامها باختالف مقاديرهم»

 )ضيافت(

 «قد رقم عليكم الضيافه في كل شهر مره وحده و لو بالماء ؛اين ضيافت باسم محفل برقرار است.»

 «صيد وذباحه»

 «!!اذا ارسلتم الجوارح الي الصيد اذكرو اهلل اذا يحل ما امسكن لكم و لتجدونه ميتا انه لهم العليم الخبير»

 عبارت را بنگريد وتأمل را فرو بريد.

 «قربیذوي ال»

 «ان اهلل قد امركم بالموده في ذوي القربي و ما قدر لهم حقا في اموال الناس انه لهو الغني عن العالمين.»
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)در اينجا مي خواسته اهانتي به شارع اسالم كند كه او براي فرزندان خود خمس قرار داده و حال آنكه نص اين آيه قرآن 

() سوره «فَاَنً لِلهِ خُمسَه وَ لِلرًسُولِ وَ لِذِي القُربي و اليَتامي والمَساكينِ وابنِ السًبيلوَاعلمُوا انًما غَنِمتُم مِن شَيئي » است 

 ( 84انفال، آيه 

 «ازدواج»

 «قد كتب اهلل عليكم النكاح اياكم ان تجاوز واعن االثنين»

بهاء بيشتر بود. وخود ميرزا  )من هر چه از بابي هاي بهائي دو آتشه ديدم، چندين زن گرفته بودند كه عددشان از كلمه

 با اينكه به قول خود مسجون] زنداني [ بود ]در واقع نبود[ به دو و سه زن قناعت نكرد!(

 «بيغ غلمان واماء»

 «قد حرم عليكم بيع االماء والغلمان»

م را در )در اين حكم منظورش آن بوده كه به ساحت قدسي كه يك قرن پيش از بعثت او به خدائي، خريد و فروش غال

 مملكت خود ممنوع نموده، تقربي پيدا كند.(

 «طهارت منی»

قد حكم اهلل بالطهاره علي ماء النطفه رحمه من عنده علي البريه اشكروه بالروح و الريحان وقتي بقاعده) قد انقسمت » 

 االشياء في بحر الطهاره(

 براي نطفه باقي نمي ماند!هر چيزي را حتي مدفوع انسان و حيوان را پاك قرار داده؛ ديگر محلي 

 «نسخ این حكم بيان»

 « قد عفي اهلل عنكم في البيان من محو الكتب وادناكم بان تقرا ومن العلوم ما ينفعكم »

)دراينجا بايد از ميرزا ممنون شويم، واال تمام كتابخانه هاي دنيا و علومي كه در دنيا تدريس مي شود از بين مي رفت؛ 

 ر از بيان، چيز ديگر تدريس نشود( زيرا باب گفته بود غي

 «خطابات»

يا معشر الملوك قد اتي المالك والملك هلل المهيمن القيوم اال تعبدوا اال اهلل و توجهوا بقلوب نوراء الي وجه ربكم ما لك »

 «.االسماء تا مي گويد انها المنظر البهاء يشهد بذلك ملكوت االسماء لو انتم تفقهون

مطلع نور االحديه في عكا از قصدت المسجد االقصي مررت و ما سئلت عنه بعد اذ رفع به كل بيت ياملك النسمه كان » 

 «و فتح كل باب منيف

 «قل يا ملك برلين اسمع النداء من هذا الهيكل المبين»

 «الغفور الكريم. يا ملوك امريقا و روء ساء الجمهور فيها اسمعوات ما تغن به الورقاء علي عن البقاء ال اله اال انا الباقي»

 «يا معشر الروم نسمع منكم صوت البوم اخذكم سكر الهوي ام كنتم من الغافلين» 

يا ارض الطاء التحزني من شيئي ق جعلك اهلل مطلع فرح العالمين لو يشاء يبارك سريرك بالذي يحكم ويجمع اغنام »

بالفرخ واالنبساط اال انه من جوهر الخلق عليه بهاء  اهلل) گوسفندان ميرزا( التي تفرقت من الذئاب انه يواجه اهل البهاء

 «.اهلل من في ملكوت االمر في كل حين

)وقتي محمد علي ميرزا به مجلس شوراي ملي توپ بست و آزادي خواهان را در باغ شاه كشت و عزيز اهلل و ولي اهلل 

الواحي چند صادر كرد و صريحا گفت همان ورقاء در دربار او راه يافته و پيشخدمت بودند، ميرزا عباس] عبدالبهاء[ 

سلطاني كه در اقدس وعده داده شده؛ محمد علي شاه است؛ وبايد بهائي ها به جان ودل به او خدمت كنند. و در محافل 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

و السنه بهائي، آن بينوا سلطان اقدس ناميده شده. واز قدس بركات الواح ميرزا عباس وتصريحات او كه محققا سلطان 

 قدس است، كارش به جائي كشيد كه در غايت بدبختي در ادسا) شهري بندي در اوكراين( بدرود حيات گفت!موعود درا

يا ارض الخاء]خراسان[ نسمع فيك صوت الرجال في ذكر ربك الغني المتعال طبي ليوم فيه تنصب رايات االسماء في »

 لمشركون ]يعني مسلمين[ملكوت االنشا باسمي االبهي يومئذ يفرع المخلصون بنصراهلل وينوح ا

)خنده در اينجا است كه چون اين خطابات را اغنام ]گوسفندان[ مي خوانند، عظمت ميرزا] بهاء[ راچنان مهم مي پندارند 

واينطور خيال مي كنند كه ميرزا با ملوك دنيا روبرو شده وبا كمال عظمت و جالل به آنان اين خطابات نموده وآنها هم 

 جمال مبارك سربه زير انداخته و ترسان و لرزان قدرت جواب دادن را ندارند!  از عظمت رعب و جالل

]ولي [ اينقدر شعور ندارند كه ميرزا در خانه خود زير تشك خود اين كلمات را به سبك آيات تنسيق نموده و به طور 

 بالد اسالميه آفتابي كنند!(نهاني و سرّي آن را به خواص خود نشان داده و هنوز هم كتاب اقدس را جرأت ندارند در 

 «زكوه»

 «والذي تملك ماه مثقال من الذهب فتسعه عشر مثقاال هلل فاطر االرض والسماء»

 انصافا عجب زكاتي بهائي ها مي دهند كه يك شاهي تا به حال نداده، بلكه اين حكم را اوالد آنها هم نشنيده اند.

 «غسل و ناخن گرفتن»

والدخول في ماء يحيط هياكلكم في كل اسبوع و تنظيف ابدانكم بما استعملتموه من  قد كتب عليكم تقليم االظفار»

 «!!اياكم ان تقربوا خزائن حمامات العجم» تا مي گويد« قبل

 «محارم»

قد حرمت عليكم ازواج ابائكم انا نستحيي ان نذكر ذكر الغلمان اتقوا الرحمن يا مالء االمكان وال ترتكبوا ما نهيتم عنه »

 «لوح و التكونوا في هيماء الشهوات من الهائمينفي ال

)در اينجا فقط زن پدر را حرام نموده وباقي ديگر از خواهر و دختر و خاله و عمه و غيره حالل است. واين حكم را بسياري 

د كه از بهائيان پرحرارت اجراء كرده اند كه دختر خود وخواهر خود را گرفته اند! واز بس اين حكم قباحت عموم دار

بيشتر بهائي ها و مبلغين خجالت مي كشند آن را باور كنندويا اين حكم را اجرا نمايند!در بعضي هم كه رگي از قوم لوط 

 درآنها هست، غلمان ] غالمان زيبا[ را نيز حالل وار نوش جان مي كنند. 

 «وصيت»

)يعني  «فيه بوحدانيه اهلل مظهر في ظهوره قد فرض لكل نفس كتاب الوصيته وله ان يزين را سه باالسم االعظم و يعترف»

 خود بها(

 «عيد»

 «قد انتهت االعياد الي العيدين العظمين»

 )يعني روز والدت ميرزا(« اما االول ايام فيها تجلي الرحمن علي من في االمكان باسمائه الحسني و صفاته العليا»

الموات وحشر من في السموات واالرضين ) يعني روز بعثت واالخر يوم فيه بعثنا من بشر الناس بهذا االسم الذي قامت ا»

 باب(

 «احكام مریض شدن»

اذا مرضتم ارجعوا الي الحذاق من االطباء انا ما رفعنا االسباب بل اثبتناها من هذا القلم الذي جعله مطلع امره المشرق »

 «المنير

 راجعت نكنيم!!( )بسيار متشكريم كه دانستيم هر وقت مريض شديم ديگر به پاالن دوز م
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 وبديهي است كه هر كس هم به پاالن دوز حاجت پيدا كند، به ماهرترين آنها رجوع مي نمايد.

 تقديم نمودن اشياء گران بها كه باب واجب كرده بود

قد كتب اهلل] يعني باب[ علي كل نفس ان يحضر لذي العرش بما عنده مما ال عدل له انا عفونا عن ذلك فضال من لدنا »

 «لهو المعطي الكريم انه

 )آفرين از بخشش كه دست حاتم طايي را بسته!!(

 «شرب خمر»

 «ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل وله ان يعمل ما ينبغي لالنسان ال ما يرتكبه كل غافل مريب»

صريح )چون در اينجا حكم تصريحي در حرمت نيست، بهائيان مسكرات را مانند آب مي خورند و مي گويند نهي 

 نفرموده!(

 «تعيين جانشين»

 «اذا غيض بحر الوصال وقضي كتاب المبداء في المال توجهوا الي من اراده اهلل الذي انشعب من هذا االصل اقديم»

)اينجا با قرائن ديگر، منظورش تعيين پسر كوچك خود ميرزا محمد علي بوده؛ و چون از عباس مي ترسيده، تصريح 

گر اين معني را ثابت كرده ايم واگر منظورش او نبود، تصريح به اسم ميرزا عباس مي نمود.] نكرده، چنانكه در جاي دي

دراين صورت عباس افندي عبدالبهاء مانند پدرش كه بريحيي صبح ازل جانشين باب خروج كرده، او نيز برميرزا محمد 

 بي گري و بهائي گري مي باشد.[علي برادرش خروج نموده است واين بهترين دليل و نشانه بي اعتباري مسلك با

 «نكوهش مرام از آزادیخواهان»

انا نري بعض الناس رادوا الحريه و يفتخرون بها اولئك في جهل مبين ان الحريه تنتهي عواقبها الي الفتنه التي ال تخمد »

 «نارها كذلك يخبركم المحصي العليم فاعلموا ان مطامع الحريه و مظاهرها هي الحيوان

 «سؤال»

رم عليكم السؤال في البيان عفي اهلل عن ذلك لتسئلوا، ماتحتاج به انفسكم ال ما تكلم به رجال قبلكم اتقواهلل وكونوا ح»

 «من المتقين

 «عدد ماه ها»

 «ان عده الشهور تسعه عشر شهر في كتاب اهلل قد زين اولها بهذا االسم المنهمين علي العالمين) شهر البهاء( »

 «دفن اموات»

اهلل دفن االموات في البلور و االحجار الممتنعه او االخشاب الصلبه اللطيفه و وضع خواتيم المنقوشه في اصابعهم  قد حكم»

 «انه لهو المقتدر العليم يكتب للرجال، وهلل ما في السموات و االرض و ما بينهما وكان اهلل علي كل شيئي قدير

ساوي داشته، چرا در نقش خاتم كه در انگشت مرده مي كنند، جدائي )اينجا نفهميدم ميرزا كه ذكور و اناث را در ارث م

 افكنده؟ وچه تأثيري در اسم عليما و قديرا ديده كه آن را براي رجال و اين را براي نساء تخصيص داده!!

 تحریض اغنام در بناء خانه بغداد و شيراز

م الرحمن كذلك ما يامركم مولي العارفين اياكم ان وارفعن البيين في المقامين والمقامات التي فيها استقر عرش ربك» 

تمنعكم شئونات االرض عما امرتم به من لدي قوي امين كونوا مظاهر االستقامه بين البريه علي شان التمنعكم شبهات 

 «الذين كفروا باهلل اذا ظهر لسلطان عظيم

رد و محمد خان پرتوي را براي محاكمه بيت چه خوب خانه در بغداد ساختند! ميرزا عباس هر چه جان كند و پول خرج ك

 بغداد فرستادو باالخره به جائي نرسيد وآن خانه مسافرخانه اهل اسالم شد واز دست ايشان بيرون رفت.
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 «معاشرت»

عاشروا مع االديان بالروح والريحان ليجدوا منكم عرف الرحمن تا مي گويد اياكم ان تدخلوا بيتا عند فقدان صاحبه اال »

ذنه تمسكوا بالمعروف في كل احوال و التكونن من الغافلين تا مي گويدقد منعتم في الكتاب) در بيان( عن الجدال بعد ا

 «والنزاع و الضرب و امثالها عما تحزن به االفئده و القلوب.

ا في هذمن يحزن احدا فله ان يتفق تسعه عشر مثقاال من الذهب ما حكم به مولي العالمين انه قد عفي ذلك عنكم » 

 «. الظهور و يوصيكم بالبر و التقوي امرا من عنده في هذا اللوح المنير

 «تجدید اثاث البيت»

 اب( يعني ب«) كتب عليكم تجديد اثاث البيت بعد انقضاء تسعه عشر سنه كذلك قضي االمر من لدن عليم خبيرا»

 «افيون»

 «ن من المتجاوزينحرم عليكم الميسر واالفيون اجتنبوا يا معشر الخلق و التكون»

 انصافا بهائي ها در قمار بازي يد طوالني دارند وما در مجالت سابق تفصيل تقلب در قمار ايشان را ذكر نموده ايم.

 معما

قد ظهر سرالتنكيس لرمزا لرئيس طوبي لمن ايده اهلل علي االقرر بالستته التي ارتفعت بهذه االلف القائمه اال انه من »

 « المخلصين

له را من كه نفهميده ام، ميرزا عباس] عبدالبهاء[ هم آن را نفهميده، خوب است ولي امر اهلل كه شوقي افندي )اين جم

 است اين جمله را معني كند!] كه او هم مُرد و نكرد[ 

 «خطابات به شهر كرمان »

لعليم الخبير ونجد ما يمر بينك في يا ارض الكاف والراء) انا نراك ماال يحبه اهلل ونري منك ما ال اطلع به احد اال اهلل ا»

 «سرالسر، عندنا علم كل شيئي في لوح مبين

 اين جمله را نيز خوب است مبين امر اهلل توضيح دهند.

ال تحزني بذلك سوف يظهر اهلل فيك اولي باس شديد يذكرونني باستقامه ال تمنعهم اشارات العلماء وال تحجبهم شبهات »

 « باعينهم وينصرونه بانفسهم اال انهم من الراسخينالمريبين اولئك ينظرون اهلل 

)چون دل ميرزا از دست و زبان و قلم و دانش وعلم  مرحوم حاج محمد كريم خان خونين بوده وهميشه از دست او مي 

ناليده و در سرسر به توسط كاغذ پراني وسعايت از آن مرحوم به وسايط مختلفه كه شيوه خود و پسرش ميرزا عباس 

شايد » خاطر رجال دربار ناصرالدين شاه را از مرحوم حاج محمد كريم خان مي آشفته، ديو نفس او را ملهم داشته  بوده،

تا قلم غيب گوئي را به دوات عيب جوئي خودكرده و جمالت فوق را در كتاب آسماني! « در اين ميانه يكي كارگر شود

ون واقعه وسانحه دركرمان نسبت به آن مرحوم و فرزندان و خويش انشاء نموده، وحسن اتفاق از هشتاد سال پيش تاكن

 ذريات او واقع نشده بود.

وحال آنكه اگر جزئي سانحه كه از ضروريات عالم طبيعت است در كرمان واقع مي شد، بابي هاي بهائي آن را به ريش 

 ميرزا مي بستند، و مي نمودند كه اين واقعه را در كتاب اقدس صريحا خبر داده!

 «من به بابمؤ»

انظرو الشيخ الذي سمي بمحمد قبل حسن وكان من اعلم العلماء في عصره لما ظهر الحق اعرض عنه هو وامثاله واقبل »

 «الي اهلل من ينقي القمح والشعير
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) بديهي است مرحوم شيخ محمد حسن صاحب جواهر الكالم چگونه به كلمات باب وچرندهاي ميرزا گوش مي دهد و با 

عوارف احمدي و معارف محمدي به چه مناسبت تسليم مزخرفات هيچ و پوچ مي شود! اما آن گندم پاك كن آشنائي به 

بي سواد و پاالن دوز فريدني و ملكي دوز آباده ممكن است فريب بخورد و اوالد زاده هاي آنان امروز به دوراني رسيده 

 ي بمانند( اند وبه همان دين چرند آبائي كه به وراثت برايشان مانده، باق

 «حاج محمد كریم خان»

اذكروا الكريم اذ دعوناه الي اهلل انه استكبر بما اتبع هواه بعد اذ ارسلنا اليه ما قرت به عين البرهان في االمكان وتمت »

ينه بحجه اهلل علي من في السموات و االرضين انا امرناه باالقبال فضال من الغني المتعال انه ولي مدبرا الي ان اخذته زبا

 «.العذاب عدال من اهلل انا كنا شاهدين

همانا زبانيه عذاب در نظر ميرزاي دين ساز شريعت باز، عدم ايمان به او وباب است!! و تمام رحمت وكرامت و جنت، 

ظم عيا معشر العلماء في البهاء تاهلل انتم امواج البحر اال» مختص خود او و پيروان او است! چنانكه به آنها بشارت مي دهد

و انجم سماء الفضل و الويه النصر بين السموات واالرضين انتم مطالع االستقامه بين البريه و مشارق البيان لمن في 

 «!!االمكان طوبي لمي اقبل اليكم و ويل للمعرضين

 «بشارت به بابيان كه ميرزا به مكتب خانه رفته!»

 حظنا اللوح اذ انتم تائمون تاهلل الحق قد قرناه قبل نزوله وانتم يا مالء البيان انا دخلنا مكتب اهلل اذ انتم رادون و ال»

 «اياكم عن تمعكم ما في البيان عن ربكم الرحمن تاهلل انه قد نزل لذكري لو انتم تعرفون.»تا مي گويد« غافلون

 «خطاب به صبح ازل»

ي علي خدودي بما اراك مقبال الي قل يا مطلع االعراض دع االغماض ثم انطق بالحق بين الخلق تاهلل قد جري دموع»

هواك و معرضا عمن خلقك وسواك اذكر فضل موالك اذ ربيناك في الليالي وااليام لخدمه االمر اتق اهلل و كن من التائبين 

هبني اشتبه علي الناس امرك هل يشتبه علي نفسك خف عن اهلل ثم اذكر اذ كنت قائما لدي العرش وكتبت ما القيناك 

 « المهيمن المقتدر القدير.من االيات اهلل

 «حكم قتل خطائي»

من قبل نفسا خطا فله ديه مسلمه الي اهلها وهي مائه مثقال من الذهب اعملوا بما امرتم به في اللوح و ال تكونن من »

 المتجاوزين.

ا هلل يبين لكم ميا اهل المجلس في البالد ،اختاروا لغه من اللغات ليتكلم بها من علي االرض و كذلك من الخطوط ان ا

 ينفعكم

قد حرم عليكم شرب االفيون انا نهيناكم عن ذلك نهيا عظيما في الكتاب والذي يشربه ليس مني اتقوا اهلل يا اولي 

 «االلباب

 ما بعض ديگر احاكم او را از قبيل سرقت و زنا وغيره كه در جلد اول كتاب مشروحا بيان شده، ذكر ننموديم.

خوانندگان يكي از كوچكترين تربيتي كه از آن احكام غير مقدس نصيب بهائيان شده وبدان اكنون براي تفريح خاطر 

 متأدب شده اند، تحت عنوان زير مي نگاريم:

 «سرقت عبادت است»

تصور مي كنم خردمندان، اين عنوان را تصديق نكنند، از آنكه مشكل است و غرابت) پيچيده بودن يا غامض بودن كالم 

ن چيزي( آميز. ودانشمندان اذعان بدين بيان نفرمايند كه بسيار گران است و شگفت انگيز .اما چون ، غير مألوف بود

چندين صفحه را قرائت فرمودند و صفحات مجلدات سابقه را گشودند، از اجمال و تلوح آنجا و تفصيل وتصريح اينجا 
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رقت براي اعالء كلمه بها وترويج شريعت تصديق خواهند فرمود كه تعاليم سريه بهائيان، سرقت است و بس. وچون س

ميرزا واقع مي شود، سرقت عبادت مي گردد! چنانكه قبال گفتيم بهائيان در هر شهري محفل روحاني دارند كه درآن 

نفر عضو، ديگران را حق ورود نيست. واعضاء عامله بهائي كه به عضويت درآن مجمع قدم گذارده اند  2محفل جز همان 

ه و قصد[ خود را مصروف به امر تبليغ مي نمايند كه به هر وسيله مقدور است عده بهائي را زياد كنند و به تمام هم] اراد

هر تشبث و تمسكي ميسور است، ميدان پيروان ميرزا را وسعت وفسحت دهند. و اين معني را چنان در مغز بهائيان 

 دات است.جاي داده اند كه همگي معتقدند تبليغ و مقدمات تبليغ اعظم عبا

ودرآن محفل مانند مدارس علماي اصول كه در وجوب مقدمه واجب بحث مي كنند،اثبات مي نمايند كه مي بايد مقدمات 

 تبليغ را به هر نحوي ممكن شود ايجاد نمود.

نند. اومقدمتا الزم است ذهن خواننده بدين نكته واقف شود كه بهائيان خود را احباب مي گويند وساير ملل را اغيار مي د

يعني بهائي را دوست و غير بهائي را دشمن مي انگارند. بهائي را سالم و غير بهائي را مريض مي شمارند. يهائي را زنده 

 وغير بهائي را مرده مي پندارند.

 گر   پدر  من  بود،  دشمن و اغيارم اوست  برزخ هر   كس  كه نيست داغ  غالمي  يار 

 يوان شمس( ) از غزليات مولوي خراساني در د

وبا تسليم اين فرض مي گويند به هر قيمت شده مي بايد دشمن را دوست يا نابود كرد. وبه هر حيلت ميسر، واجب است 

مريض را معالجه نمود.وبه هر مكر وخديعت ]خدعه و فريب[ ممكن شود، الزم است مرده را زنده نمود. اين دستور اقدس، 

عليم نامقدس، اكتسابي نيست، بلكه وديعه ايست آسماني! معذلك جميع بيان بياني نيست، بلكه وجداني است، واين ت

و اقدس و الواح بدين معني ناطق اند وشاهدي هستند صادق ، كه بايد شب و روز در فكر تبليغ باشيم و مقدمات آن را 

 فراهم كنيم. 

 اين گويد : قوه موثره را بايد به تقويت آراست.

 بايد كاست.آن گويد: از قوه متاثره مي 

 اين گويد: ناطق زبر دست مي شايد.

 آن گويد: مستمع پست و سرمست مي بايد.

 اين گويد: دليل از كجا آريم؟

 آن گويد: مستمع پريشان داريم.

 اين گويد: برهان و حجت چيست؟

 آن گويد: جز غنا و ثروت نيست.

 اين گويد: دولت و ثروت ناپديد است.

 ليد است. آن گويد: سرقت از دولت او را ك

 اين گويد: طريق مكر و خديعت ]خدعه[ چسان است؟

 آن گويد: اختالس از دولت وملت، يك تير و دو نشان است.

بالجمله، آراء زعماي بهائي در محفل روحاني چنان اتفاق مي افتد كه مي بايد احباب خود را در ادارات كشوري و لشگري 

ر قسمت هستند، فرض] واجب[ و متحتم ]الزم[ است كه حتي المقدور وارد كنند. وبرمؤثرترين و روسائي كه متصدي ه

در حوزه رياست واستخدام خويش دست رد بر سينه اغيار نهند، واحباب را در اداره خويش وارد كنند كه شامل چندين 
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 اين در –فايده و حاوي بسي نتيجه وعايده است. در صورتي كه حضرت شيخ] اجل مصلح الدين سعدي[ عليه الرحمه 

 باب هفتصد سال قبل ما را ارشاد فرموده: )اگر در خواب نباشيم(

 نبايد   فرستاد   يكجا   به      هم    دو  هم  جنس  ديرينه  اي  هم قلم 

 يكي دزد  گردد،  يكي  پرده دار    چه  داني   كه همدست  گردند و يار

 ني      سليمرود  در ميان  كاروا    چو دزدان  ز هم  باك  دارند و بيم

 )بوستان سعدي، از سرآغاز باب اول در عدل و تدبير وراي(

يكي آنكه مسلمانان را بي نان و پريشان كرده اند؛ كه آنان به بيچارگي واضطرار دست به دامان شما شوند، واز راه اعسار] 

ه احباب چون وارد شوند و خانه به سختي افتادن[ وافتقار] بينوا شدن[ به شريعت پربهاي ميرزا اقرار آرند. دوم، آنك

 ازاغيار خالي گردد، بي هراس به اختالس مي كوشند و بدون اضطراب و اضطرار دست درآغوش يار مي كنند. 

سيم، آنكه خود اعضاء عامله بهائي به عشق مفرطي كه در توسيع ]وسعت دادن[ « خلوت بي مدعي سفره بي انتظار»

اني به جان مي كوشند، و چون خم مي جوشند، تا صاد صبر نگفته اي به صحرا دائره تبليغ دارند، در تحصيل اين مع

 شتافته، وتا لب تر نكرده اي خود را به دريا زده اند.

هان! مگر نديدي آن جوهر غيرت و مسماي وحدت) وحدت، يكي از بهائيان بود كه درمأموريت ارزاق خمين و گلپايگان 

( به اندك مدت مأموريت، يكصدو پنجاه هزار تومان از ارزاق ربود و بعد از تاديه اختالس زياد كرده و در حبس مرد.)مؤلف

 ، صد نوزده حقوق اهلل، درهاي چه تبليغاتي را گشود!!

چهارم،  آنكه چون اغيار شما را به روي كار ديدند، و مرجعيت و مطاعيت) كسي كه از او فرمانبرداري و اطاعت كنند( 

 به شما نياز دهند، وبرجمال قدم نماز برند، ودر كيش ودين بهائي با شما همراز گردند. شما را فهميدند، در هر قدم

پنجم، آنكه ازدحام وعضوت چندين بهائي در يك اداره، به واسطه رئيس مهم آن اداره، سبب مي شود كه نفوس ضعيفه 

ر ادارات وارد شوند وسائرين را وارد كنند بدين امر اقبال جويند و باالخره طريق بهائيت را بپويند. به هر حال مي بايد د

وبدانند حصول غرض اصلي تعاليم مبارك بهائي در كيست. ونتيجه و ثمره كه مي بايد از درخت استخدام گرفت، چيست. 

 خاصه اگر عايدات كل در آن اداره باشد، قطعا ما ازآن فوائد بسيار يابيم و احباب را به عوايد بي شمار رسانيم.

 دجوهر مقصو

حقيقت منظور وجوهر مقصود كه نشر تعاليم مليك معبود است، حاصل نگرددمگر به اينكه ما احباب كمر خدمت بربنديم 

و اهل ظلمت وحجاب را به طريق هدي وصواب ارشاد نمائيم و اين معني ميسر نشود، جز اينكه از خود بگذريم و در اين 

 راه جان بازي كنيم. 

 حرام  باد  حياتم،   اگر  براي  تو  نيست   غير تو هست وفا  مباد  اميدم  اگر به  

 )بيتي از مولوي خراساني در ديوان شمس( 

هر دوري را طرز تبليغ و مجاهدت طوري مخصوص است وهر زماني را آالت و ادوات جهاد، شكلي ديگر است. امروز كه 

م، از سرقت آن خزينه پر كنيم، و دفينه نهيم. جنگ اقتصادي عالم را فرا گرفته، بايد به محض آنكه به نقدينه رسيدي

واگر به انبار برخورديم، رزق دياري را فرو نگذاريم. اگر به مقصود رسيديم، كه مجاهده في سبيل اهلل شده وتوسعه 

 .شريعت بهاء اهلل مي شود، واگر گير افتاديم و داوري نمودند، از محبس دنيا به مقام اعلي و ملكوت ابهي صعود مي كنيم

هان مگر فراموش كرده ايد همين مسلمانان كه يك مشت خرافات بيشتر « زهر طرف كه شود  كشته، سود احباب است» 

نداشته و ندارند، چقدرها در راه ديانت خود جان بازي نمودند وبه مشهد فدا] محل شهادت[ شتافتند. ما كه به مشرق 

شركين كه در حقيقت رزق حالل ما است بهراسيم؟! در صورتي ظهور و مكلم طور مومن شده ايم، چرا از سرقت اموال م
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كه به فرموده حضرت اعلي و به بيانات حضرت بهاء اهلل، جز عده اي اغنام الهي، جميع انام كه به نور مليك عالم فائز 

ير بهائي حرام نگرديده ايد، مشركند وكافر. ومرغان هوا و ماهيان دريا آنان را لعنت مي كنند و يك جرعه آب هم براي غ

 است.

اينجاست كه آن بهائي زاده ساده كه روح تقوي واطاعت در او است، بدين بيانات سر فرود آورده و خود را آماده خدمت 

مي سازد. واولين قدم كه وارد در خدمت دولت مي شود،براي همين نيت است . وپيوسته مترصد وقت و منتهز ) كسي 

مت شمارد( فرصت است تا چه وقت تكليف روحاني خود را اداء كند. وچه موقع كه پي فرصت مي گردد، فرصت را غني

 بار عدر و خديعت) خيانت و نقض عهد( را به منزل رساند.

اگر بعض جوانان بهائي به نگارنده اعتراض قلبي كنند، به ايشان حق مي دهم وعرض مي كنم اينگونه تعليمات سريه، 

 ه( فقط به آن احباب ميرزا بهائي داده مي شود، نه به آن جوانان نورس.مانند اعضاء فراماسيون) فراموش خان

 اين  غم  به جان  شاد   ودل   خرم   اوفتد   هر دل   فسرده  نبود  اليق   عظمت 

به عالوه براي همين مرام، ملت يهود را شاهد كالم قرار مي دهيم كه غالب دزدي ها و قاچاق ها را يهودي هاي متدين 

مرتكب مي شوند. براي آن است كه جز ملت اسرائيل را آنان خداپرست نمي دانند. ومال غير اسرائيل) گوئيم(  خداپرست

را برخويش حالل مي شمرند. يعني از علماء خويش چنين دستور گرفته اند . از اين رو مرتكب قاچاق وخريد وفروش 

من خود عالوه از آنكه اسرار آن مطلعم، يهودي هائي را اموال مسروقه مي شوند؛ نه آنكه از جهت بي تقوائي است، زيرا 

ديدم كه اگر صد هزار تومان به آنها داده شود، يك مخالفت از شريعت تورات نكنند. وليكن اينگونه امور را از جمله 

 منهيات نمي پندارند كه مرتكب مي شوند.

عبادات فاضله مي دانند: يكي تشفي] آرامش[ چنانكه بهائيان نيز دزدي و سرقت از مال مسلمين را از دو جهت جزء 

صدر حاصل كنند، از آنكه ملت اسالم سبب شد تا دولت، خداي آنان را به بغداد و عكا سرنگون نمود و دل اغنام واحبابش 

را پرخون؛ و ديگر آنكه به كمند فقر واعسار] تنگدستي[ ودام پريشاني واضطرار، ايشان را به معرفت ميرزاي پروردگار 

 شنا نمايند.آ

 جز  در آئينه  تدبير    نگردد     ظاهر  سر  هر نقش  كه از چشم  خرد  پنهان  است

 عنایت اهلل علی آبادي

اين شخص يكي از فراشان ومستخدمين دوره ظلماني مسعود ميرزاي ظل السلطان بود كه در نهايت قساوت و بي رحمي 

كه آدم الابالي بي تقوائي بود، براي نيل به بعض مقاصد با احباب درآن اوقات به ماموريت خويش مي رفت. از آنجائي 

مانوس شد، و محفل تبليغاتشان را چون فانوس، ويك سفر هم به عكا براي مالقات ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ رفت . وچون 

ود، ا ديده بمراجعت نمود، از آن كيش ننگين هم برگشت. به قسمي كه در يكي از مجالس خصوصي كه يك نفر بهائي ر

به طور هزل آميخته به جد به وي مي گفت: كه اين ايام حكومت چنين مقرر كرده كه بابيان را بگيرند، والبته سراغ شما 

هم مي آيند، وچون شما را بردند، بگوئيد كه بابي نيستم، فالن فالن هر چه بهائي و بابي است. و آن وقت يكصد فحش 

مي داد، واو را بدان گفتار تلقين مي داد،و آن بهائي بيچاره، فحش ها از او مي شنيد.  به ميرزا و ميرزا عباس و تبعه او

وچون آن بهائي از آن مجلس بيرون مي رفت، خنده حضار را مي گرفت. وعنايت اهلل با مالحت بيان خود مي گفت ببين 

 چگونه خدايش را فحش داده ولعنت كردم وبربنده اش منت گذاردم؟! 

عنايت اهلل علي آبادي سپري شد وحكايات وي در جامعه بهائيان سمر ]پخش[ گرديد كه در محافل  بالجمله، عمر

 خصوصي اعمال ناشايسته و جيب بري هاي اورا براي تعليم جوانان بهائي، بدين قسم روايت مي كنند:
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س( بود ويك مؤمن صادق و ميرزا عنايت اهلل علي آبادي عليه بهاء اهلل كه خيلي مقرب حضرت مولي الوري )ميرزا عبا

بهائي موافق و بسيار خدمات امري و تبليغات عملي نموده وخاطر مبارك سركار آقا) ميرزا عباس( را از خود راضي نموده، 

چنين حكايت كرد كه يك شب پول عرق و مزه و سرّ] خوشحالي[ و سور نداشتم، متحير بودم كه چه كنم واز كجا تحصيل 

آمد ونوكرش فانوسي جلو او مي كشيد، رفتم وسالم كردم و دست آقا را بوسيده و اظهار داشتم  نمايم، ديدم آخوندي مي

كه من براي نيل به سعادت عقبي، خدمت اهل علم و تقوي را برخود واجب ديده و فوري فانوس را از دست نوكرش گرفته 

م كه رسيدم، فانوس را خاموش نموده وبه حالت ادب در جلوي آقا مي كشيدم، و پس از طي دو كوچه در خم كوچه سو

وزير بغل گرفته وچون آهوي رميده، از جانب ديگر دويده، وفانوس را برده و فروخته و به ميخانه صرف سرّ] سرور[ و 

 سور نمودم.

 وهمچنين مي گفت: در ايام عاشوراء كه ميخانه ها بسته بود ودل شادمان ما از اين غم خسته ، با يكي دو نفر از احباب

در روضه خواني ها مي رفتيم و هر چه چاي مي خورديم، فنجان و پياله ها را درآن ازدحام وجمعيت سرقت نموده و تمام 

 سال پياله هاي چاي خوري و عرق خوري خود را مهيا مي داشتيم.

يك روز  آن ديگري مي گويد: اي خدا رحمتش كند كه ميرزا عنايت اهلل علي آبادي ايمان خالص بود وبهائي مخلص!

چنينم حكايت كرد كه در بادكوبه الت و بي منات شدم وبه بهانه فروش برات به دكان جواهري رفتم؛ ودرآنجا ساعتي به 

ديوار ديدم وبه آن جواهر فروش گفتم: مي توانم يك ساعت تمام سرخود را با لنگر اين ساعت ديواري تكان دهم، بدون 

مغازه گفت: اين كار سختي نيست، من هم مي توانم. گفتم: اگر تو توانستي  آنكه در تكان دادن سر اشتباه كنم؛ صاحب

اين كار را انجام دهي، من دو هزار منات به شما مي دهم. باالخره شرط وعهد بدين معني قرار گرفت و وي برخاست و در 

دن سرخويش است كه مقابل ساعت ديواري بايستاد و مشغول تكان دادن سرخويش گرديد. و او هنوز مشغول تكان دا

 من جعبه جواهراتش را ربوده و به منزل رسانيدم! 

بهائي ديگري مي گويد: اي روانش شاد و ملكوتش آباد! كه سركار آقا) ميرز عباس ( بسيار از او راضي بود. وهر وقت در 

 علي آبادي خندان محضر مبارك مشرف مي شديم، ذكر خير او را مي فرمودند و وجهه مبارك از اسم ميرزا عنايت اهلل

و باز مي شد. يك روز خودش در محفل ،تعريف كرد از بقال سرگذر نسيه آورده بودم و طلب به بيست تومان رسيد 

ومكرر مطالبه مي نمود ونداشتم كه بدهم؛ تا يك روز در قهوه خانه امامزاده زيد، نزد جمعي كه نشسته بودم، آمد كه 

، از او مطالبه بيست تومان نمودم كه برادر جان چرا طلب مرا اين همه امروز و فردا مطالبه كند. من براي حفظ آبروي خود

مي كني. بقال بيچاره را حيرت گرفت و من برشدت مطالبه افزودم . چنان از كثرت تغير و تعجب برافروخته شد كه 

واين پول را بردارد. من هم  بيست تومان از جيب خود برآورد و بر روي صندوق امامزاده گذاشت و گفت بيا قسم بخور

درحضور حضار وضو گرفته و رفتم و قسم خوردم و پول را از روي صندوق امامزاده برداشته وآوردم، بساط عيش و طرب 

 آن شب را آماده ساختم!

آن ديگري گويد: فضايل آن مقرب روحاني، بيرون از حد نصاب است. وحكايات آن يكتا بنده يزداني ، خارج از معيار 

 -روح ما سواه فداء -ساب. همين قدر مي دانم وقتي با فالن وفالن به ارض مقصود مشرف شديم وخدمت سركار آقاح

رسيديم، اول احوال سالمتي عنايت اهلل را پرسيدند و فرمودند : الحق خدمت امر اهلل مي كند و خوب است احباب به او 

ايت فرمود كه به خانه يكي از احباب رفتم وگفتم سر] سرور[ تأسي نمايند. يك روز خود آن مرحوم مسعود! براي ما حك

وسور و منقل و وافور را مهيا كن. او قسم خورد كه نقدينه به هيچ وجه ندارم و براي مهمي از خانه بيرون شد. در اين 

مي شد، يكي  اثناء معامله گران در كوچه صدا مي زدند، لباس كهنه و مستعمل مي خريم. من از دريچه كه به كوچه باز

از لباس هاي صاحب خانه را به دو تومان فروختم و با طنابي لباس را پائين كرده و قيمتش را باال كشيدم. چون صاحب 
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خانه آمد، گفتم: من وتو جدائي نداريم و اين دو تومان هست، بروبساط را فراهم كن. چون او شراب وكباب را تهيه كرد 

نظرش به ديوار افتاد وگفت نمي دانم عبا چه شده است؟ من از دانستن ابا كردم. و چند پياله زديم و سرمست شديم، 

وباالخره آن رفيق، پس از تحقيق دانست كه صرف شراب ودود كباب شده است. واز آن پس عبا هبا] نابود[ شده وچون 

 لمعه ي سراب و نقشه ي برآب است.

 نمكيني مي كرد.  آن ديگري گويد: روحش شاد! چه كارهاي شيرين وصحبت هاي

يك روز در فالن محفل ،چنين فرمود  كه براي قمار به خانه اغيار رفتيم وتا نصف شب بازي كرديم، يكي از حريفان 

يكصد تومان برده بود وسه نفر ديگر باخته بودند، در اين ميانه نزاع درگرفت كه آن مي گفت من صد تومان باخته ام واو 

كار كه به زدو خورد رسيد، من پول را از جيب آن يكي سرقت كرده وبه ميانجي گري گفتم: مي گفت من اينقدر نبرده ام، 

 اين چه نزاعي است؟ من برده ام؛ واز آن مجلس خارج گرديدم!

آن ديگري مي گفت: اي روانش خوش! كه محفل روحانيان را شمع بود و فضايل و خصائل بهائيت در او جمع؛ يك روز كه 

ور حضرت مولي الوري مشرف شديم، تمام توجه و عنايت سركار آقا به اين عنايت بود. و فرمودند به اتفاق در عكا حض

عنايت اهلل چه مي جوئي و چه م طلبي؟ عرض كردند: جمال مبارك) ميرزا( عفي اهلل عما سلف فرمودند: خوب است 

بزنيم. سركار آقا از بس مسرور شدند كه  سركار آقا هم عفي اهلل عما خلف بفرمائيد تا ما بندگان در اين دنيا خر غلطي

از غايت خوشي يك سيلي به ميرزا عنايت اهلل زدند. وخود بهائيان هم اقرار دارند كه وقتي ميرزا عباس از كسي خيلي 

 خشنود مي شد و بسيار راضي مي بود، از كثرت وجد به او سيلي محبت مي زد.

 صادق عمو بادكوبه اي

ب) به شگفت آمدن، غريب شمردن( ننمايد و به عنوان فوق كه نوشتيم) سرقت عبادت است( براي آنكه بهائيان استغرا

خرده گيري نكنند، مجملي از قضيه صادق بادكوبه اي را به عرض مي رسانم كه ايشان به شهادت تمام بهائيان بادكوبه، 

مك ) كوشنده در كاري( در فسق و جور و معتاد مردِ الواطِ زانيِ الئطِ فاسقِ عرق خورِ قمار بازي بود. و به اندازه اي منه

بدين گونه امور بود كه اصال نمي توانست در محافل احباب وارد شود. يعني فرصت محفل رفتن نداشت. اما بهائيان چنين 

 مي گفتند كه چون صادق عمو خيلي به فسق و فجور تجاهر وتظاهر دارد نمي توان ما او را در ميان اغيار به احباب بودن

اقرار كنيم كه مردم مانند آهو مي رمند، وتن به دام تبليغ و خدعه ما ننهند. صادق عمو نيز همين بهانه را غنيمت ديده 

كه در بساط اهل بها نرود و وقت را به كيف ونشاط، خوش به سر برد. حتي ميرزا عزيزاهلل ورقا براي من و جمعي تعريف 

عكا( از راه بادكوبه مي رفتيم. درآنجا احباب از ما پذيرائي كردند و چندين كرد كه چون با پدرم ورقا به ارض مقصود) 

 محفل گرفتند. وپدرم مكرر سراغ عمو صادق را مي گرفت كه او مقرب حضرت عبدالبهاء است ،چرا بايد زيارتش نكنم؟

ردند؛ پس از تعارف چنين جوابش دادند كه وي مشغول به كارهاي خويش است. تا روز سوم به اصرار پدرم، وي را آو

رسمي، پدرم اصرار فرمود كه شما چرا از احباب بريده ايد وگوشه فراغت و عزلت را پسنديده ايد، ودر محافل احباب 

 وارد نمي شويد؟ 

ايشان جواب دادند: من بسي مايلم كه درمجامع و محافل احباب حاضر شوم، ولي چه كنم كه به اعمالي گرفتار و به 

اگر علنا با احباب معاشرت كنم، ضرر به امر الهي مي رسد و احدي به واسطه اعمال ناپسند من به عاداتي دچارم كه 

بهائي شدن رضا ندهد. اگر نتوانم به زبان گويا و فصيح وبا عمل دلربا و صحيح مردمان را به اين ظهور اعظم تبليغ ودعوت 

 كنم، چرا علت احتراز شوم ونفور آنها را زيادت كنم؟!

ون به عكا رسيديم، وبه لقاي مبارك مشرف شديم، جمال مبارك اول از همه احوال صادق عمو را پرسيدند و باري، چ

پدرم هر چه مي دانست عرض كرد. وجهه مبارك برافروخته شد و فرمودند : احباب از حقيقت امر اطالع ندارند؛ حق به 
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از ايمان ونورعرفان در ديگران نيست. واو به حقيقت نقد پاك ناظر است، نه به خس و خاشاك. آنچه در صادق عمو است، 

 رضاي ما عامل است، كه يك قطره از درياي رحمتم، نار جحيم را بيفسرد، ويك ذره از نار محبتم، عالم را برافزود.

 مقرب درگاه است صادق عمو به واسطه این اعمال

آقاي ميرزا عباس] عبدالبهاء[ شد كه تمام بهائيان صادق عمو چون متصف به اين اوصاف بود، اينقدر مقرب جناب ميرزا و 

غبطه به مقام او مي خوردند. ومي گفتند جمال مبارك )ميرزا( وسركار آقا) ميرزا عباس( نسبت به او دعوي عاشقي و 

مام ت مجذوبي دارند. يعني او را نازنين و دلبر خود معرفي فرموده اند. چنانكه چندين  لوح ميرزا براي او نوشته  كه در

آنها اظهار عشق و محبت و تقديس و تمجيد مقام ايماني وي را كرده. وهمچنين ميرزا عباس، الواح مفصله فارسي وتركي 

و عربي بسياري براي وي فرستاده كه منجمله يكي از آنها لوح هفت نشان است؛ ويكي ديگر لوح اي صادقم، اي صادقم 

ها صرف نظر نموده وبهائيان را حواله مي دهم بروند و الواح وي را بخوانند است؛ كه نگارنده براي تطويل كالم از درج آن

ومراتب لطف و محبت و رضاي ميرزا] بهاء[ و ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ را از آن شخص مذكور بدانند. وضمنا از پدران خود 

مخالف واقع ننوشته ام. واين و معمرين و ريش سفيدان، اخالق آن فقيد را پرستش كنند تا بدانند نگارنده يك كلمه 

معني را خود بهائيان نيز از عظمت ميرزا وميرزا عباس ذكر مي كنند كه جمال مبارك وسركار آقا ناظر به اعمال واخالق 

شخص نيست، بلكه نماز و عبادت هم قيمتي ندارد، و آنچه مرضي اوست، محبت خالص است و بس. واگر كسي محبت 

عاصي را مرتكب شود،عيبي نيست. وتمام اين معاصي زائل مي شوند. واگر محبت او را نداشت، او ]بهاء[ را داشت، جميع م

جميع حسنات اولين وآخرين را بياورد، ثمري ندارد. وهمان قضيه صادق عمو را مثال مي زنند و مي گويند جمال مبارك 

دل محبت مرا در دل داشته باشد، از اينطور فرموده كه اگر كسي معاصي اولين و آخرين را مرتكب شود و چون يك خر

 مالئكه مقربين و انبياء مرسلين باالتر است.

مكرر جمال مبارك فرموده: اگر كسي عبادت اولين و آخرين را اتيان كند ومحبت او را در دل نداشته باشد، آن همه 

گيرد وتمام عمر را به معاصي عبادات وبال و آن همه طاعات عين ضالل است، وبالعكس اگر يك ذره محبت او را در دل ب

كبيره به سر برد، در عين رضوان وجنت غفران مستريح است. به عالوه آنكه ما عريضه عرض مي كنيم واز خدمت ولي 

امر اهلل استغفار و طلب آمرزش مي نمائيم. چنانكه براي يكي از احباب كه چندين جنايت و سرقت كرده بود وجز لواط و 

ت، در موقعي كه سرخوش باده و ساده بود ويكي از مبلغين عريضه به جمال مبارك مي نوشت قمار، شغل و پيشه نداش

. همان) اسمش حسين بوده كه ميرزا هم حاء قبل سين گفته) مؤلف( حسين بدمست، يك دست را به گردن آن ساده با 

 به محبت توحسنات را از سيئات ساغري پرباده و به دست ديگر قلم مبلغ را گرفت وگفت: االن بنويس، اي جمال قدم من

ندانم و حالل را از حرام نشناسم، وخداوندي جز تو نجويم، وغفار الذنوبي غير از تو نگويم، چه  شود كه مرا بياوري؟ آن 

مبلغ اتفاقا همين درخواست را در آن ورقه نوشت و پس از دو ماه، لوح طرازات كه خيلي مفصل است و صدر آن نوشته 

آن كتاب مسطور است،  430ق بالحق في ملكوت البيان( نازل و در كتاب طرازات منطبعه بمبئي در صفحه است) هو الناط

انازينا هيكله بطراز العفو و رأسه باكليل الغفران، له ان يباهي بين االنام بهذا الفضل » ذكر جناب حاء قبل سين را نمودند

ين آيه مباركه، مثل آن است كه در اين حين از بطن ام متولد بگو محزون مباش، بعد از نزول ا« المشرق االئح المبين

قل ليس لك ذنب والخطاء قد طهرك اهلل من كوثر بيانه في سجنه العظيم نسئله تبارك و تعالي ان يويدك » گشته اي

 «علي ذكره و ثنانه ويمدك بجنود الغيب انه هو القوي القدير.

 خر گوسفند و

هر كسي را به ابلهي وبالدت مي خواهند توصيف كنند، مي گويند خر است و نمي  يكي از اغالط مشهوره آن است كه

 گويند گوسفند است.
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چه، گوسفند حيوان بسيار بليدي] احمقي[ است. از بس بليد و بي شعور است، براي طعمه شدن به گرگ، به سرعت با 

مشغول نشخوار است؛ وگوئي شعور ندارد،  گرگ مي دود و همچنين در مسلخ مي بيند صدها نوع او را ذبح مي كنند، او

چشم هم ندارد كه جان دادن هم نوع خود را ببيند ومتاثر شود. در صورتي كه نسبتا خر، بسيارزيرك و باهوش است . 

مثال اگر خري را در حضور او داغ كنند، او ادراك مي كند و نگاه مي كند واگر علف به دهن دارد، برهه از زمان علف در 

اويده مي ماند. بالزاك فرانسوي در مقاله خود به نام ) انتقام( از پانوژ ثابت مي كند كه گوسفند بي شعورترين دهنش نج

 حيوانات است.

در اصطالح هندسه، قاعده خر معروف است. به عالوه لفظ خر هم در لغت فارسي به معني بزرگ و سطبر و زياد و مهم و 

وار، خرچنگ، خرگوش، خرسبيل، خرپا، خرگردن، خرپول، خركار، خرزور، بسيار معني مي دهد: از قبيل: خرمن، خر

خررنگ، خرخور، خرسوار، خرگاه، وغيره استعمال مي شود، كه خر اسما ورسما بزرگ و باادراك است. وگوسفند مجسمه 

 رد آنان را اغنامبليدي و بيشعوري است. از اين جهت است كه ميرزا تابعين خود را گوسفند ناميده. از آنكه در صدها مو

 « ال اله اال انا المسجون» ناميده كه جمع غنم است. و خود را صدها مورد خدا خوانده وگفته

پروردگارا! ما چه كنيم با گوسفندها كه چهار جلد تاكنون فلسفه نيكو مملو و مشحون از ادله و براهين در بطالن مسلك 

: اگر 24سوره حشر، آيه « ) عَلي جَبَل لَرَاَيتَهُ خاشِعا مُتَصدًعا مِن خَشيهِ اهلل لَو اَنزَلنا هذَا القُرآنَ» ايشان نوشته ايم كه،

قرآن را به كوهي نازل مي كرديم در برابرش خشوع مي نمود و مي ديدي كه در اثر ترس از خدا شكافته مي شد( وآن 

آن را نخوانده اند. مبادا خدايشان را بيچارگان بنابر اطاعت زعماي خود كه اين كتاب گمراه كننده است، هنوز غالبا 

 معدوم كند. ويا فضايح  شان را معلوم. 

اِنًكَ التَهدي مَن اَحبَبتَ ولكِنً اهلل يَهدي من يَشاءُ » پروردگارا! كريما! رحيما! ما به جان ودل ايمان واذعان داريم به كريمه

ت كني ولي خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند. : تو هر كسي را كه بخواهي نمي تواني هداي76سوره قصص، آيه « ) 

 ) 

ملكا! پادشاها! كردگارا! رهنمايا! تواينان را از وادي ضاللت و حرمان نجات ده ونور ايمان را در دل آلوده ايشان برسان و 

مَلِكَ المُلكِ  آنان را از بندديو ستمكار برهان، تا درظل مرحمتت وارد شوند، ودر رياض موهبت ومغفرتت ماوي گيرند.

« . ) يرل شَيئي قَدتُؤتِي المُلكَ مَن تَشاءُ و تنزِعُ المُلُكَ مِمن تَشاءُ وتُعِزُّ مَن تَشاءُ وتُذِلً مَن تَشاءُ بِيَدِكَ الخَيرُ اِنًكَ علي كُ

ستاني وهر : خدايا فرمانروايي توراست و آن را به هركس بخواهي دهي و از هر كه خواستي مي  26سوره آل عمران، آيه 

 كه را بخواهي عزت مي دهي و هر كه را بخواهي خوار مي كني همه خوبيها به دست توست و تو برهر چيز توانائي( 

 برهان رسالت اعجاز است

اين معني معين ومسلم است كسي كه مخلع) مخلع: خلعت داده شده( به خلعت تقديس نبوت ورسالت گرديد، ومبعوث 

ي را هدايت كند وكيش آبائي واجدادي گروهي را تغيير دهد، مي بايد با برهاني قويم] استوار[ من عنداهلل شد كه برود قوم

وكرامتي عظيم، ظهور كند؛ كه اتيان] آوردن [ به مثل آن از قوه بشري خارج باشد. آن طور كه درعرف  بشري مرسوم 

ر مي شود، به او حكم يا دستخطي مي است، اگر كسي از جانب پادشاهي يا حاكمي به رسالت ويا انجام خدمتي مامو

دهند. همين طور خداوند مجيد كه نوح را به نوحه و دعوت مأمور مي كند كه دست مردم را از دامن يغوث ) نام بتي در 

زمان هاي انبياي سلف( ويعوق) نام بتي كه مردم نوح آن را مي پرستيدند( و نسر،) نام بت قوم نوح عليه السالم( كوتاه 

ود) نام بت قوم نوح عليه السالم ( وسواع) نام بتي در زمان حضرت نوح كه به صورت زني بوده است( را از  كند وپاي

 ميانه بردارد، طوفاين برهانش مي شود و سازمان كشتي نجاتي دليلش مي گردد.
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ون آتش ، ودر كانيا ابراهيمي كه در عصر شديدترين قومي به بت پرستي، ماموريت برافراشتن لواي توحيد پيدا مي كند

) سوره  «يا ناركُوني» كينه ها( وبغضاء]كينه[ نمروديان مي افتد، قوه معنويه -برافروخته ضغينه) جمع ضغاين: دشمني ها

 : اي آتش ،سرد وسالمت شو( پشتيبانش مي شود و بشارت الهيه، بردا و سالمه گلستانش مي گردد. 62انبياء: آيه 

ليه السالم است( حقير و قاتلي) منظور از قاتل اين است كه حضرت موسي عليه يا چوياني ) منظور حضرت موسي ع

السالم قبل از مبعوث شدنش به محلي مي رسد كه دو نفر يكي مؤمن به خدا وديگري كافر در حال نزاع بودند حضرت 

 دراثناء سير الي اهلل به به جهت جدا كردن آنها وارد مي شود مشتي بركافر مي زند واو مي ميرد.( مستجير] بي پناه[ كه

شاطي] كنار[ وادي ايمن روح مي رسد، ومامور به خلع نعلين) درآوردن كفش منظور رفع هرآنچه به او تعلق دارد است( 

يعني فرود آمدن از مطيه ]حيوان[ انانيت) خودي، منظور حيوان نفس است.( مي گردد، واز شجره خضراء) درختي درطور 

ني ا» ي به گوش حضرت موسي عليه السالم رسيد وبدان ندا مبعوث شد.( قدرت نغمه جان بخشسينا كه از او نداي اله

: من خداوند تو رب العالمين هستم( ]من خداوند تو رب العالمين هستم[ مي شنود، وامر  30سوره قصص ، آيه « ) انا اهلل

يِ جَيبِكَ تَخرُج بَيضاءَ مِن غَير سُوء ) سوره اسلُك يَدَكَ ف»مبارك الق عصاك) فرمان انداختن عصا به موسي صادر شد( و

شنيدن( مي نمايد، الجرم به « ) : دست خود در گريبانت فرو برد تا سفيد و بي عيب و نقص برآيد( اصغا32قصص ، آيه 

دستت( از سوي : اين دو برهان )عصا و 32سوره قصص ، آيه « ) فَذانِكَ بُرهانانِ مِن رَبًكَ اِلي فِرعَونَ و مَالئِهِ» مصداق

خدايت است كه براي فرعونيان و اطرافيانشان به تو داديم( ماموريت پيدا مي كند وبدون درنگ آهنگ مصر مي نمايد 

وبا همان قوه معنويه آلهيه، سلطنت فرعوني را به باد مي دهد. واين معجزه ايست  كه از قدرت بشري خارج است. يا، بي 

ريم عليهما السالم است( بدون تعاضد) همكاري( فاميل و برادر، مبعوث و مامور پدري دربدر) منظور حضرت عيسي بن م

: شيطان گفت: من از او 42سوره اعراف، آيه « ) انا خَير مِنه» شود كه علماي خودپسند بني اسرائيل را كه هر يك كوس 

ق فرود آورد.) وچنين امر مهمي از ) انسان ( بهترم( مي زدند، از قله هاي كوه تكبر و غرور به جلگه خرم تواضع و اخال

اَني قَد جِئتُكُم بِايَه مِن ربكُم انًي اخلُقُ لَكُم مِنَ الطين كَهيئَه الطيرِ » قهوه] قوه و توانائي[ بشر خارج بود( وبه آنان بگويد:

يُوتِكُم اهللِ واُنبئُكُم بِما تَاكُلونَ وما تَدًخِرُونَ في بُ فَانفُخُ فيه فَيَكونُ طيرا باذِن اهلل و اُبِرءُ االَكمَهَ واالَبرَصَ وَ اُحبي المَوتي بِاِذنِ

:حضرت مسيح گفت: من معجزه اي از خدايتان آورده  82سوره آل عمران، آيه « ) انً في ذلكَ اليَه لَكُم اِن كُنتُم مُؤمِنينَ

رزاد و پيس را شفا مي دهم وبه ام از گل پرنده ا ي مي سازم ودرآن مي دمم به خواست خداوند پرنده مي شود، كور ماد

خواست خدا مردگان را زنده مي كنم و از آنچه مي خوريد ودر خانه هايتان ذخيره نموديد، خبر مي دهم، اگر ايمان داريد 

در اين ها نشانه اي است.( يعني: بدين برهاني كه از خداوند متعال به من داده شده، شما را به ملكوت اعلي دعوت مي 

 جازي است كه بشر به ناتواني خود از اتيان به مثل آن اقرار مي كند.كنم واين اع

آيا متصور ومعقول است كسي مدعي رسالت من عنداهلل باشد، ودر كتاب مبين خود ذكر اعجاز همه انبياء را بفرمائيد، 

س با دست خالي مردم ودر بعض موارد به طور تكرار به صدور وظهور آن اعجاز و خوارق عادات اقرار و اعتراف كنند، سپ

 را دعوت به اطاعت و فرمانبرداري خود بنمايد! وبفرمايد: 

تمام اديان شما به ظهور من منسوخ وباطل شده واكنون بايد به مني كه فاقد همه معجزات هستم، ايمان بياوريد. وچنين 

 هم بشود كه همگي ايمان بياورند و اطاعت كنند؟!

يعني گوسفندان( چنين تصور و گماني بيايد، رغما النغ كل مغالط وجاحد ) عليرغم  اگربه عقل كساني چون تبعه ميرزا)

 تمام غلط هايش وانكارهايش( مي گوئيم  كه اين خود معجزه است فوق معجزات؛ وبينه ايست فوق بينات. 

 آنها مستوليوحال آنكه اين طور نبوده ونيست. بلكه حقه بازان ودين سازاني كه اشتهاي ضاللت و شهوت رسالت بر

شده، وبا دست تهي آمدند كه مردم را به كيش شوم خود دعوت كنند، نخستين بار انكار معجزات از انبياء عظام عموما 
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واز خانم انبياء و سند اصفياء خصوصا نمودند وگفتند كه آنها معجزاتي نداشتند؛ چنانچه مانداريم . واستناد بدين آيه 

وقالوا لَن تُؤمِنَ » در جواب مقترحات ]خواسته هاي [قوم كه گفتند:  -عليه و آلهصلي اهلل  -نمودند كه حضرت رسول

: گفتند، هرگز به تو ايمان نمي آوريم تا چشمه اي از زمين برما  20سوره اسراء، آيه « ) حتّي تَفجُرَلَنا مِن االَرضِ يَنبُوعَه 

: بگو پروردگار من منزه 23سوره اسراء ،آيه « ) بَشَرا رَسُوالقُل سُبحانَ ربي هَل كُنتُ اال » روان سازي( الي آخر فرمود، 

 است، من بشري كه رسول است از جانب خدا هستم( 

 اینک ما پس از تمهيد یک مقدمه، ابطال آن خرافات واثبات معجزات را می نمائيم.

 مقدمه

ي دهند كه، مدعي رسالت من قضات محكمه عقل نوراني چنين حكم مي كنند، ونمايندگان مجلس روحاني چنين راي م

الحق الي الخلق) از حق به سوي خلق( مي بايد آيتي يا صنعتي كه نمونه كارخانه قدرت الهي است، داشته باشد؛ 

تاكارآگاهان آن هنر و صنعت پس از اختبار) آزمون و امتحان( وامتحان تصديق نمايند كه اين ساخت كارخانه مافوق 

يط طبيعت حكمفرماست . وچون ساير طبقات كه از شناسائي و سنجش خوب وبد آن الطبيعه است و دارنده او برمح

صنعت يا هنر عاريند، اگر در مطالبه معجزه برآيند، البته اذعان واعتراف ماهرين آن فن براي آنان حجت قاطع و دليل 

 ال ضَيرَ انا اِلي» ن وگفتن،ساطع خواهد بود. چنانكه ايمان سحره) ساحران( فرعون در حضرت ]موسي [ كليم، وجان باخت

،گفتند :باكي نيست ما نزد پروردگارمان باز مي كرديم( وگرويدن اطباء اورشليم  70سوره شعراء، آيه « ) ربنا مُنقَلِبُونَ

 - واقطار سوريه در حضرت مسيح، وزانوي عبوديت زدن فصحاء بطحا و جزير ه العرب در پيشگاه حضرت خاتم انبياء

براي ساير اصناف و طبقات هم عصر، حجت قاطع بوده . وهر صنفي غير ساحر و طبيب وفصيح در  –و آله صلي اهلل عليه 

مقام مطالبه اعجاز ،اقتراحا) خواست( برمي آمد، به تصديق ساحر و طبيب و فصيح كه تخصص نامه در آن داشتند، حواله 

حجت گردد. و ناموس فطري عقال و سنت جاريه  مي شد. ومي بايست چنين هم باشد ؛ كه تصديق صاحبان فن درباره او

از بد وزايش تا فناء نژاد بشر برآن جاري است كه نادان از دانا خبر گيرد، وغير خبره به خبره رجوع نمايد. ازآنكه گوهر 

ت را از گوهري پرسند، وطال را  از زرگر. وتصديق و فتواي اهل خبره كه گوهري و زرگر باشد، براي غير اهل خبره حج

 مي گردد.

پس اگر لجوجي عنود)  درمخالفت اصرار دارد( يا ناداني جحود] منكر[ ، بگويد من خود از فصاحت و بالغت بهره ندارم 

و از طبابت و حكمت نصيبي نبرده و فرق ميان سحر و غير سحر نيز نمي توانم دادن، كه ازمعرفت خوب وبد اين صنعت 

ل خبره را نيز قبول نكنم و خود به شخصه آمده ام تا از اين مدعي ، معجزه اي ها عاري و بريم] مبرا هستم[ وتصديق اه

تقاضا كنم تا يه حس شخصي خود رؤيت كنم وبدو ايمان بياورم، مثل آنكه منِ پير ناتوان را جوان كند، ويا زمين ما را 

يرون كند وتاكستان ونخلستاني آسمان نمايد، ماه را هم نشينم كند، وآفتاب را ختنم نگينم نمايد، چشمه از زمين ب

تشكيل دهد، عالوه ازآنكه اجابت اينگونه مقترحات) خواسته ها( غير معقول ،سبب تضييع وقت فرستاده آلهي مي شود، 

و مجلس تقديس نبوت و رسالت، معركه نمايش وشعبده مي گردد و برفرض چون براي هر فردي خواهشي را برآورده 

ع ننموده، بلكه فقط به حاضرين از معاصرين اين گونه نمايش ها داده شده ودست آنانكه در نمايد، باز تمام مردم را قان

اصالب اباء وارحام امهاتند و بعدا به وجود مي آيند از ديدار اينگونه معجزات خالي است، وبايد به روايت آن يك مشت 

اينگونه اشخاصي كه به روايت رؤيت يك مشت عوام عوام ناداني كه اينگونه اقتراحات را نموده اند مؤمن شوند، باز ايمان 

معجزه طلب حاصل شده، به رتبه ايمان و ايقان آن گروهي كه به واسطه اعتراف و خضوع و سجود متخصصين آن صناعت 

مؤمن و معتقد شده اند نمي رسد، ازآنكه اينان از روي علم و درايت موقن] صاحب يقين[ شده اند وآنان از روي جهل و 

 يرتي كه ممكن بود به شعبده هم تسليم گشته وايمان آورده باشند.بي بص
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فضال از آنكه با موازين عقليه و نصوص صريحه به كسي كه خلعت تقديس نبوت و رسالت در برنموده، كليد خزائن الوهيت 

ري، اختيارات داده نشده، وحضرت رب العزه او را شريك در كارخانه ربوبيت و عظمت خويش قرار نداده، به عباره اخ

تامه به او مرحمت نشده كه هر چه از او طلبيدند بدهد، يا ناموس فطرت و خلقت را تغيير دهد، بلكه براي برهان صدق 

رسالت، آتش سوزنده را مطيع يكي قرار مي دهد وامراض مهلكه كشنده را در تحت اختيار آن مي گمارد، وبه آنان مي 

مي بايد روي همين برهان مرحمت شده قرار بگيرد كه ديگران را عاجز كند فرمايد ستون خيمه دعوت و هدايت شما 

ه نقل كرد –ونتواند اتيان به مثل نمايند. وهر خارق عادت يا معجزه كه مسلمين از حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله 

ستن به منظور نشان دادن اند، برفرض تسلم وتحقق وقوع، آنها را مورد تحدي،) تحدي: انجام دادنِ كاري را از كسي خوا

برتري خود و ناتواني او در انجام دادنِ آن( صدق رسالت خود قرار نداده؛ مثال نفرموده من پيغمبرم به دليل آنكه سوسمار 

به زبان آمده، يا من رسول خدا هستم به دليل آنكه سنگ ريزه شهادت داده، بلكه فقط تحدي به قرآن شده وفرموده 

همين قرآن است؛ كه جن وانس را از اتيان به مثل ]اوردن مثل چيزي[ عاجز مي كند، وآن است اعجاز من وبرهان من 

ي صل -حجت قاطعه باقيه. ودرآن رحمت و هدايت است. وهمين طور نوبت دعوت و رسالت كه به سيد بطحا و خاتم انبياء

يا ايها » جبرئيل عظمت شنيد، رسيد، وخطاب مستطاب حضرت الوهيت را از عرش رحمت به لسان–اهلل عليه و آله 

: اي جامه به سركشيده برخيز و برحذر دار مردمان را( به زبان بي زباني به درگاه  2و4سوره مدثر آيات « ) المُدًثًرُ قُم فَاَنذِر

م يحضرت سبحاني مي نالد و عرض مي كند، با چه برهاني مردم را بخوانم وبا چه دليلي آن ها را به جنت نعيم و كوثر تسن

ماه تنگي و سختي نازل نموده ايم . وقدر چنين شبي  22برسانم، مي فرمايد: باهمين قرآن كه آن را در ليله دهماء) شب 

را نمي داني كه فزون تر از هزاران ماه است كه به امر پروردگارت درآن شب ظلماء مالئكه و روح فرود مي آيند وفروغ 

نيست كه همين، هادي اهل تقوي است؛ از آنه تنسيق ]ترتيب و نظم دادن[  نور احديت تا مطلع فجر تابان است، وشبهه

حروف و كلمات را به نحوي مسخر فرمان تو قرار مي دهم كه اگر جن و انس جمع شوند و به تعاضد و تعاون يكديگر قيام 

 كنند كه اتيان به مثل نمايند و مانند قرآن تو بياورند ،نتوانند. 

 اثبات معجزه قرآن 

در عصري بود كه بازار فصاحت  -صلي اهلل عليه و آله–از تمهيد مقدمه فوق، مي گوئيم كه طلوع خورشيد خاتميت پس 

و بالغت رونقي بسزا داشت، ومردم آن عصر به فصاحت الفاظ و بالغت معاني، اقبالي به كمال داشتند. وخطبا و شعراء 

مجتمع مي گشتند و هريك چكامه ]قصيده[سحر آميز و خطبه  وادبا در هر سال در بازار عكاظ) يكي از بازارهاي عرب(

شورانگيز خود را بر سبيل فخر ومباهات مي خواندند . وچون به اجماع اهل ادب مسلم و معين مي گرديد كه آن خطبه 

عبه انه كيا چكامه مرتبه اعالي سحر را حائز شده و نادر كسي مي تواند اتيان به مثل آن نمايد، در نمايشگاه عامه كه خ

 باشد آويخته مي شد.

مشعر برآنكه هر كه را قدرت ادبي است، مانندش بياورد. الجرم مدت ها گذشت تا از نوادر قصائدي كه از بدايع افكار 

ل در خانه كعبه آويخته بودند. وبا مي« معلقات سبعه» بلغاي عرب انشاء شده بود، فقط به هفت قصيده رسيد، كه به اسم

اقان و دلدادگان بدين فخر و مباهات بود ،ممكن نگرديد كه، هشتي، را برآن، هفت، بيفزايند .و گوي مفرطي كه در مشت

چنين افتخاري را از آن ميدان بربايند. درچنان حال، خداوند متعال به شخص امّي درس نخوانده اي كه نه سطري از 

: يعني بخوان( او وحشت مي كند، 4ره علق، آيه سو« ) اقرَاء» كتاب خوانده و نه فصلي از خطاب ديده، وحي مي رساند

اقرَاتء بِاسمِ ربًكَ الًذي خَلَقَ، خَلَقَ اإلنسانَ :» عرض مي كند چه بخوانم؟ خطاب مي رسد « اقرَاء» دوباره وحي مي رسد

( حيرت و :بخوان به نام پروردگاري كه خلق نمود وانسان را از خون بسته خلق نمود. 2و4سوره علق آيات « ) مِن عَلَق

وحشت او را فرا مي گيرد و به خانه خود مي آيد و مي فرمايد: دَثًروني زَمًلُوني ] مرا دريابيد و جامه اي برمن بپوشاند[ 
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ودثار ) پارچه، لباس يا پتو، جامه، روپوش( حيرت و وحشت را به سرمبارك خود مي كشد كه باز وحي مي رسد: يا ايها 

( آن يتيم درياي احديت و حيرت زده صحراي صمديت، گوئي به 3الي 4كَ فَكَبًر،) سوره مدثر، آيات المُدًثًرُ قُم فَاَنذِر وربً

زبان حال در حضرت ذوالجالل عرض مي كند: كردگارا! در اين قرائت شاهدم چيست ؟ ومصدقم) تصديق كننده ام( 

حسن تنسيق] ترتيب دادن كيست؟ كه فرمودند: نص قرآْن مصدق توست و مليك منان شاهد توخواهد بود؛ كه 

وآراستن[ همين حروف  وكلمات را چنان موثر خواهم فرمود كه اساتيد بلغاي جهان و نوابغ فصحاي دوران در حضرت 

تو كمر خم كنند وبه زانو درآيند. واعتراف به اعجاز آن بنمايند. وتو اي حبيب من! همين قرآن را برهان خويش قرار ده 

اي صدق دعوت تو همان را پسنديدم .وهمانطور هم شد؛ چيزي نگذشت كه بزرگان اهل انكار كه من آن را برگزيدم و بر

و فصحاي آن عصر و روزگار، به فوق العاده بودن و اعجاز آن اعتراف و اقرار نمودند. وگر بعض معاندين هم آن را از اساطير 

رت ،مات وحيران ماندند. چنانكه لسان وحي اولين گفتند، راجع به حكايات و قصص آن بود. ودر نفس آيات و حسن عبا

از وليدبن مغيره) وليدبن مغيره)مُرده سال يكم هجري( از روساي قديم و از زنادقه عصر واز دشمنان سرسخت حضرت 

كًرَ اِنًهُ فَ»ختم مرتبت صلي اهلل عليه وآله كه مشركان را در چگونگي مبارزه با آن حضرت راهنمايي مي كرد.( خبر داد، 

) سوره  «هَذا اال سِحرُ يُؤثَرُ دًرَ، فَقُتِلَ كَيفَ قَدًرَ ، ثُمً قُتِلَ كَيفَ قَدًر، ثُمً نَظَرَ ،ثُمً عَبَسَ و بَسَرَ ثُمً اَدبَرَ واستَكبَرَ ، فَقالَ اِنوقَ

سبه باز هم مرگ براو چگونه محا -مرگ براو چگونه محاسبه كرد -: او انديشيد و محاسبه كرد28الي  44مدثر، آيات 

وئي اين جز جاد -سپس روي گرداند و متكبرانه گفت -بعد چهره در هم كشيد وروي ترش كرد -آنگاه نگاهي افكند -كرد

كه فرا آموخته چيزي نيست.( پس عالوه از آنكه در سراسر قرآن آياتي بسيار مي بينيم كه صراحت در اعجاز آن داردكه 

صلي اهلل  –قرآن، از قوه واستعداد بشر خارج است، پيغمبر اكرم  آوردن آن چنان كتابي يا آوردن يك سوره اي چون

را امر مي دهد كه به اعجاز آن تحدي كند و بگويد: اي مردم، اگر شبهه داريد و چنان تصور مي كنيد كه  –عليه و آله 

با تعاون يكديگر يك اين آيات از جانب خدا و عالم ماوراء الطبيعه نيست، پس همه بزرگان وعلماء خود را جمع كنيد تا 

يا ايُّها الناس اِن كُنتُم في رَيب مِما نَزًلنا عَلي عَبدِنا فَأتوا بِسُورهِ مِن مِثله » سوره مانند آن بياورند، اگر هستيد راست گو

ت لتي وَقُودُهَا النًاسُ و الحِجارَهُ اُعِدًوادعُوا شُهَدائكُم مِن دُونِ اهللِ ان كُنتُم صادِقينَ، فَان لَم تَفعَلُوا ولَن تَفعَلُوا فَاَتًقُوا النارَ ا

: اگر شما به چيزي كه ما بربنده خود نازل كرديم شك داريد و راست مي گوئيد 28و  23سوره بقره، آيات « ) لِلكافرينَ

ا ر اگر اين كار را نكرديد كه هرگز نمي توانيد آن -يك سوره مانند آن بياوريد وگواهان خود را براين كار دعوت كنيد

انجام دهيد از آتشي بترسيد كه آتش افروز آن مردم وسنگ ها هستند و براي كافران آماده شده است.( پس اگر 

نباورديد سوره اي چون قرآن و هرگز نتوانيد كه بياوريد، پس بهراسيد و بپرهيزيد از آتش گرسنگي كه شعله فروزانش 

است. وهمچنين در سوره بني اسرائيل مي فرمايد: قُل لَئِن اجتَمَعَتِ از مردم فراموش كار است و براي اهل انكار مهيا شده 

هذا القُرآنِ  اسِ فيالنسُ والجِنُّ عَلي اَن يَأتُوا بِمِثل هذَا القُرآنِ ال يَأتونَ بِمِثلِه ولَوكانَ بَعضُهُم  لِبَعض ظَهيرا ولَقَد صَرًفنا لِلنً

: بگو اگر جن وانس گرد آيند كه مانند ان قرآن را 42و  44سوره اسراء، آيات « ) رامِن كُلً مَثَل فَاَبي اكثَرُ الناسِ اال كَفَو

وما در اين قرآن براي مردم همه گونه مثالي  -بياورند هرگز نتوانند نظيرش را بياورند هر چند كه يكديگر را ياري دهند

آينه، اگر جن وانس جمع بشوند وبا يكديگر  آورديم اما بيشتر مردم جز از روي ناسپاسي ، انكار نكردند( يعني: بگو، هر

مدد دهند تا ماننداين قرآن بياورند، نخواهند توانست. وما در اين قرآن براي مردم از هر گونه داستاني آورديم و بسياري 

نگرويدند مگر ناسپاسي را. در اينجا درچه لجاجت و وقاحت مردمان ناسپاس حقيقت ناشناس معلوم و واضح مي گردد 

ه، سوره ط« ) ما اَنزَلنا عَلَيكَ القُرآنَ لِتَشقي اال تَذكِرَه لِمَن يَخشي» رسولي چون رحمه للعالمين با شفقت و رحمتكه 

: قرآن را برتو نازل نكرديم كه به مشقت افتي بلكه براي يادآوري كساني است كه مي ترسند.( وبا لطف و  3و  2آيات 

: 424سوره توبه، آيه « ) سِكُم عزيز عَلَيه ما عَنِتم حَريص عَلَيكم بالمؤمنينَ رَؤف رَحيملَقَد جائَكُم رَسُولُ مِن انفُ» مرحمت
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رسولي از ميان خودتان به نزد شما آمد كه بي ترديد رنج هاي شما براو گران مي آيد وبه هدايتتان اصرار دارد و برمؤمنان 

:كه خلق واخالق عظيمي  8خُلُق عَظيم) سوره قلم، آيه رئوف و مهربان است( وبا خوشروئي و خوشخوئي واِنًكَ لَعَلي 

: بگو از شما اجري نمي خواهم) اال اينكه اقرباي 23سوره شوري، آيه « ) قُل ال اَسئَلُكُم ، عليه اَجرا»دارد.( وبا عزت نفس 

شَفا  وَكُنتُم عَلي» نمرا دوست داشته باشيد( براي رهانيدن قومي كه در كنار مغاكي] گودالي[ از آتش گرفتارند به مضمو

: حال آن كه برلب پرتگاهي از آتش بوديد وخداوند شما را نجات 403سوره آل عمران، آيه « ) حُفرَه مِنَ النار فَاَنقَذَكُم مِنها

داد( با زبان نرم بدانها بگويد من فرستاده خدايم وبراي هدايت و نجات شما آمده ام. نشاني و برهان صدق گفتارم آنكه 

مه جن و انس جمع بشوند كه چون قرآن من قرآني بياورند، نتوانند؛ از آنكه پروردگارم اين قرآن را معجزه و برهان اگر ه

من قرار داده است، در جواب بگويند: ما به تو هرگز مؤمن نشويم تا چشمه از زمين بجوشاني، يا بوستاني از خرما و انگور 

چنانكه مي پنداري، پاره هاي آسماني را برما بيفكني، ويا خداوند فرشتگان  كه در خالل  آن جريان آب باشد، بسازي. ويا

را كفيل و شاهد بياوري. ويا آنكه دارنده خانه از طال باشي و به آسمان بروي و به صرف آسمان رفتن تو باور نكنيم، مگر 

 آنكه فرود آوري برما كتابي كه آن را بخوانيم!!

سُبحانَ ربي هَل كُنتُ اال بَشَرا رَسُوال ،وما مَنَعَ الناسَ ان يُؤمِنوا اذ » ن است كه بفرمايد:آيا پاسخ اين گونه چرندها جز اي

: پروردگارم منزه است مگر من جز بشري 28و  28سوره اسراء، آيات « ) جائَهُمُ الهُدي اال اَن قالُوا بَعَثَ اهللُ بَشَرا رَسُوال

م بعد از من هدايت بياورند اين بود كه گفتند: آيا خداوند بشري را پيام پيام آور هستم ؟ تنها چيزي كه مانع شد مرد

آور فرستاده است( اگر چشم بصيرتي باز باشد، تمام اعجاز را در همين آيه مباركه، سبحان ربي، مشاهده مي كند. چه، 

ه منزله يك اعالن عمومي ، كه توضيح آن گذشت( الي آخر، ب42و  44سوره اسراء، آيات « ) قل لئن اجتمعت» آيه شريفه

الهي نسبت به كل ساكنين گيتي از عالم و جاهل و شاه و گدا وجن وانس ومعاصر وغير معاصر بود؛ كه اين قرآن انشاء 

بشري نيست، بلكه از كارگاه انشاء مخصوص خالق كون و مكان است و احدي از ممكنات را نرسد هرچند متحد شوند و 

 كه مثل او انشاء كنند. تعاضد و تعاون يكديگر نمايند

وهيچ برهاني براي صحت و حقانيت سفير من از طرف من بهتر و باالتر و شريف تر و واالتر از همين انشاء مخصوص 

( ]به درستي كه در اين كتاب براي مؤمنان 74سوره عنكبوت، آيه « ) اِنً في ذلكَ لَرَحمهُ وذِكري لِقَوم يؤمنُونَ»نيست؛ كه 

 [ رحمت و اندرز است

پس از اين اعالن، در مقام نكوهش اهل كفران وطغيان و مقترحات] خواسته هاي[ منكرين قرآن برآمده،كه اين انشاء 

مخصوص من در تكميل و تربيت هيئت جامعه بندگانم به نحو اتم و اكمل، حائز كل سعادات و جامع جميع كماالت است. 

را گمراهي وضاللت و سركشي وغوايت] گمراهي[ واداشته كه واين ناسپاسان عنود و لجوجان جحود ) انكار كردن( 

اينگونه خواهش هاي نفسيه بنمايند. بايد اي فرستاده من به آنها بگوئي كه من چون بعض سبك مغزان) چون ميرزا) 

سب بهاء اهلل( )مؤلف( دعوي خدائي نكرده ام تا در مقابل كارگاه قدرت و قوه او، قدرت و قوه اي به خرج دهم. وبرح

تقاضاهاي فرد فرد شما لجوجان در هندسه عاليه جهان و نظام متقن كون ومكان تصرفي كنم. هان يك بشري چون شما 

بيش نيستم كه برمن وحي رسيده، شما را هدايت كنم. وهمين برهان را به من مرحمت فرموده كه به شماها نشان بدهم. 

مَنَعَ الناسَ ان يُؤمِنُوا اِذ جائَهُمُ الهُدي اال اَن قالُوا اَبَعَثَ اهللُ بَشَرا وَمَا » واهل بصيرت وخبره هاي شما ببينند و بسنجند

،ترجمه آن گذشت( پيوسته حجاب تيره شمس حقيقت، غمام] ابرها[ ناسوت] مادي و 28سوره اسراء، آيه « ) رَسُوال

براي جامعه بشر، بشري را به خلعت خاكي[ بشريت بوده ،وامتحان رحماني و سنت سبحاني، هميشه برآن جاري بوده، كه 

: سنت خداوند هيچگاه دگرگون 23يا سوره فتح آيه    62سوره احزاب، آيه « ) ولَن تَجِدَ لِسُنًه اهللِ تَبديال» رسالت برانگيزد

ونَ شُقُل لَو كانَ فِي االرضِ مَالئِكه يَم» نشود( وافسوس كه مردمان غافل جاهل، پيوسته به ناجنس خود طالب و متمايل
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: بگو اگر در زمين فرشتگاني بودند كه با اطمينان 27سوره اسراء، آيه « ) مُطمَئِنًينَ اَنزلنا عَلَيهم مِنَ السًماءِ مَلَكا رَسُوال

 راه مي رفتند ما هم فرشته اي را به رسالت از آسمانها برآنها مي فرستاديم.( 

ر براي اقاصي ]دورترين جاها[ و اداني] نزديك ترين محل چون آيات قرآن، معجزه فخر كائنات شد كه در هر عهد وعص

ها[ آيات بنيات و حجج قاطعات گرديد، واز بدو دعوت حضرت رسالت سي سال نكشيد كه نصف دنياي متمدن آن روز 

به قوه معنويه همان حروف و كلمات، دست و دل از عقايد دينيه و روش آيائيه واجداديه خويش شستند و همگي به زير 

مه كلمه مباركه ال اله اال اهلل وارد شدند،  ودر بستان احمدي و دبيرستان محمدي كسب فضائل علميه و اخالقيه خي

نمودند؛ كه شرق به انوار هزاران غزالي و فخر رازي و ابن سينا و فارابي منور شد وغرب به عبير] عطر[ فلسفه هزاران 

 به جوش آمد.ابن رشدها معطر گرديد، ديگ هوس مردماني سبك مغز 

 مدعيان مهدویت

نابخرداني چند را در قرون ماضيه، سوداي سروري و داعيه مهتري در سرافتاد كه دعوت باطلي آغاز كردند و سرانجام 

رسوا شدند. وآب مراد را به دهان نتوانستند رسانيدن؛ از آنكه مشتشان باز بود و افسانه شان دراز. وچند قرن اخير آن 

اده بود، تا در اواخر قرن سيزدهم هجري و نوزدهم ميالدي، يكي در هند سري بلند كرد و مدعي دگ هوس از جوش افت

كه  را نمود« ال اله اال اهلل» مهدويت شد، وليكن انصافا از حدود قرآن تجاوز نكرد و به عقيده خويش ترويج كلمه مقدسه

 ما شرح آن را شايد در فصولي بعد ايراد كنيم. 

 خنده

ا است كه ديگري از شيراز ابراز عقيده جديد نمود وباب بي باكي و جسارت را به نحوي گشود كه رتبه خنده در اينج

افزود و در عالم وهم وخيال به تسويالت –صلي اهلل عليه و آله  -خويش را در كلمات و بيان خود از محمد مصطفي

ودار نمود. جهنمي ساخت وبهشتي بپرداخت. ]وسوسه ها[ نفس بدسگال) بدانديش( قيامتي بر پا كرد و حشر و نشري نم

وصراطي كشيد و ميزاني استوار نمود. وامواتي از قبور ابدان بيرون كشيده و زنده نمود. برخي را به بهشت اقبال برد و 

ساير اهل عالم را به جحيم ادبار بينداخت، وطعمه آتش قهر نمود. وسپس احكامي وضع كرد و دستوراتي به سالطين 

، هر كه ايمان به كلمات او نياورده باشد، عذاب معدوم و نابودش نمايند. وروز و شب انتظار بكشند تا دو هزار عالم داد

سال بعد، كسي ديگر چون او ظاهر خواهد شد. و نيز بر پيروان خود كه همه اهل جهان باشند، واجب نمود كه تمام نفايس 

مهيا بدارند كه دو هزار سال بعد تقديم جمال عديم المثال] بي  دنيا را نگاهداري كنند. وچرب و شيرين هاي عالم را

عقيده مند به گفته خود بود و چنان معتقد بود كه  -هم چنانكه در سابق گفته ايم –مانند[ آن موعود بدارند!! باز او 

 راست مي گويد.

 خنده با قاه قاه

ون ديد در عالم وهم، موالي او بد رنگي نريخته و بد خنده با قاه قاه در اينجاست كه سبك مغزي ديگر از پيروان او، چ

آردي نبيخته، وبد شربتي نياميخته، عجب سفره رنگيني وچه سماط سنگيني  براي آن موعود دوهزار ساله گسترده، 

اي كاش! آن دو هزار سال به آني طي مي شد تا دو دسته خود را بدان خوان مهيا و سفره مهنا مي رساندم؛ اين انديشه 

نان در آن اطماع سبك مغز ريشه نمود كه باالخره پس از چند سال همان دعوت را نمود و پرده ديگر برآن نمايش چ

 افزود ؛ كه من آن موعود هستم كه بايد دو هزار سال بعد بيايد.

 خواجه تا شأن او گفت: آن موعود مي بايد دو هزار سال بعد بيايد، تو خيلي زودآمده اي! 
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امت پنجاه هزار ساله را كه شما در يك طريفه العين از مبشرم پذيرفتيد، چرا طي شدن دو هزار سال در جواب گفت: قي

سال از من نمي پذيريد؟! اين جوابي بود كه به طور مغالطه به آنها داد. وجواب حقيقي او آن است كه رفقا، من  2را در 

 اه واين انعام، اين خرگاه واين اغنام!ديدم اين بساط بدين رعنائي و اين سماط بدين زيبائي، اين درگ

سال  2از ترس آنكه مبادا ديگري آن را بربايد ،به شتاب و عجله چنان نفس زنان دويدم كه دو هزار ساله راه را در مدت 

 رسيدم؛ مبادا دو هزار سال بعد نصيب ديگري گردد!! 

 تذكر وعبرت

وهوشيار نبود كه از تاريخ مدعيان قرون اولي عبرت بگيرد  حيرت در اينجا است كه سبك مغز طمع كار، اين قدر بيدار

كه شلمغاني ) ابوجعفر محمد بن علي، معروف به ابن ابي العزاقر، از مردم شلمغان از قراي اواسط بود. از جمله كساني 

ريه يا غراق» است كه به مخالفت با حسين بن روح پرداخت و خود مذهبي جديد آورد كه پيروانش را به نام خود او

 مي نامند.( « شلمغانيه

به توسط حسين بن روح به دست شلمغاني صادر مي شد. –عجل اهلل تعالي فرجه الشريف  –مدتي توقيعات حضرت قائم 

داشت وبعدا كار ادعاي او باال گرفت و دعوي نبوت و الوهيت نيز كرد. در نهايت او « باب»گويا از ابتدا نظر به گرفتن مقام 

ليفه گردن زدند وجسدش را سوزاندند( با داشتن آن همه معاني چه شد؟ نفس زكيه) محمدبن عبداهلل بن را به فرمان خ

حسن بن علي بن ابي طالب، مكني به ابوعبد اهلل و ملقب ومشهور به نفس زكيه، از مردم مدينه و از اصحاب حضرت امام 

ق كشته شد( كجا رفت؟ عبداهلل مهدي  487سال بود ودر عهد آن حضرت دعوي امامت كرد وبه  –عليه السالم –صادق 

 چه شد؟ عباس فاطمي كجا رفت؟

باطنيه مصر چه شدند ؟ صباحيه كجا رفتند؟ ديگران به كجا رسيدند؟ آيا رخساره محبوبه خود را ديدند و يا ميوه از 

و استخوان هاي درخت طمع و آرزوي باطل خودشان چيدند كه او بعد از سيزده قرن ديگر ريزه نان هاي خشكيده 

پوسيده سفر برچيده آنان به دستش افتاده وبدانها مي خواهد دعوي الوهيت و ربوبيت كند ؟ آيا اين خداي پرريش 

 وكوپال به قدر آن شغال، هوش و ذكاوتي نداشت كه از تقسيم گرگ عبرت بگيرد ودر حضرت شير دعوي انانيت نكند؟

 حكایت

بي زور و اقتدار به بازار شكار رفتند، گاوي وگوسفندي وخرگوشي از آن گويند شيري وگرگي و شغالي به شركت نس

تجارت به غارت آوردند. شير گرگ را فرمود: هان!ارباح) سودها( تجارتي را قسمت كن. گرگ گفت: گاوبزرگ است واز 

 قدرت كه در اينتو، خرگوش كوچك است واز شغال، گوسفند ميانه است واز من. شير او را نزديك طلبيد  و با سرپنجه 

ايام عين قانون ومعدلت است، بدريد. وشغال را طلبيد وگفت: اين غنيمت را تو قسمت كن. شغال عرض كرد زورمندا! 

گاو نهارت را مي بايد، وگوسفند شامت را مي شايد، و خرگوش براي صبحانه ات بماند. شير پسنديد وگفت: اين دانش و 

ذكا را از كه آموختي؟ شغال عرض كرد: آن هم مكرمت و مرحمتي بود كه از تو  هوش را از كي اندوختي، واين زيركي و

به من رسيد. از آنكه مرا عبرت ديگري قرار ندادي وديگري را براي عبرت من به قسمت گماردي.) برگرفته از مثنوي 

 مولوي خراساني(

كذبه قرون ماضيه] قرن هاي  اكنون چه مقدار بالدت] كودني[ و بالهت مي خواهد كه كسي از احوال مدعيان

گذشته[عبرت نگيرد كه با داشتن مقامات علمي و مدارج كماالت فلسفي، واستعداد اهل آن زمان، براي پذيرفتن اينگونه 

دعاوي به هيچ مقصدي نرسيدند و هيچگونه طرفي نبستند،و عاقب المر بافته آنان پنبه وازده شد. ودر چنين عصري 

ار فرمان حضرت يزدان مي روند، ودر اقوال و افعال پيغمبران مرسل آلهي نكته گيري وعيب كه مردمان به سختي زير ب

جوئي مي كنند، آيا شگفت نيست كه ميرزا]بهاء[ با خر و خورجين وحور از قريه نور وكجور، كه بايد برحسب وعده 
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بر هستم كه سيد باب خ« ن يظهره اهللم» اربابانش دو هزار سال بعد بيايد، شتابان و نفس زنان بيايد و بگويد من همان

 «انااهلل الذي لم يلد و لم يولد!»داده! وبه رسالت و امامت و پيغمبري هم قناعت نكند و بگويد من خدا هستم 

آخوند بي سوادي دعوي اجتهاد مي كند، از او مي پرسند از كه اجازه داري؟ گفت: از فالن؛ كه چند درجه از خودش بي 

ندش: احمق! ما مجيز] اجازه دهنده[ تو را نيز بي سواد مي دانيم. اكنون بايد به ميرزا گفت: توئي كه سواد تر بود. گفت

ستون خيمه الوهيت خود را بر پايه سست دعوت باب  استوار نموده اي ، بدان وآگاه باش كه ما گفتيم، كسي را كه 

زه سيد المرسلين، قرآن بود وبه زبان قوم خودش خداوند به رسالت مي فرستد، معجزه به او عطا مي كند. چنانكه معج

بود. وبيش از هزار سال گذشت كه كسي نتوانست اتيان به مثل كند. ارباب تو يعني باب وخود جناب عالي آمده ايد ومي 

گوئيد ما مثل قرآن را آورده ايم. مي گوئيم كدام است؟ مي گوئيد: اقدس و بيان است. مي گوئيم ماكه فارس هستيم و 

ما هم كه از شيراز و مازندران هستيد، چرا فارسي نگفته ايد كه با بفهميم و تشخيص اعجاز آن را بدهيم؟ ما كه عربي ش

نمي دانيم، شما چرا از بيخ عرب شده ايد؟ ما اين ايراد را به شما نمي گيريم و برهاني را كه عيسي آورد، غير از برهان 

يه و آله[آورد، غير از برهان و حجت عيسي بود؛ شما نيز برهاني جديد موسي بود، وبرهاني كه محمد] صلي اهلل عل

ا معجزه و برهانتان همين بيان واقدس عربي است واراده وميل كرده ايد كه همين را بياوريد، فقط عرض مي كنيم اگرشم

معجزه خود قرار دهيد، سزاوار چنان بود كه در بالد عربي برويد و اين معجزه را به آنا نكه اهل زبان هستند ارائه دهيد 

ن اجتَمَعَتِ اإلنسُ و لجِنُّ عَلي اَن يَأتوا بِمِثل هَذَا لَئِ» ودرآنجا بگوئيد كه اگر محمد] صلي اهلل عليه و آله[ در قرآن فرموده:

اين جمله « ) ال تأتونَ بِمِثل حرف مِنه» ،ترجمه آن گذشت( من مي گويم 44سوره اسراء، آيه « ) القُرآن ال يَأتُونَ بِمِثلِه 

ربي از الف تا يا، بيست الياتون بحرف منه در ميان عربي است.) مؤلف( ما كه فارس هستيم، فقط مي دانيم حروف ع

وهشت است و بيان واقدس شما هم از همين بيست وهشت حرف تركيب شده كه الف وبا و جيم باشد؛ چگونه اين را 

معجزه و برهان شما بدانيم؟ شما كه فريب دادن جوانان ما در شيراز و ايران كتاب عربي خود را معجزه قرار داديد و به 

جزه را نشان بدهيد! اما مشيت رحماني وقدرت سبحاني، براي رسوائي، شما را به مهد عربيت بالد عربيه نرفتيد كه اين مع

يعني بغداد و سوريه و فلسطين كشانيد و شما را به مدينه اهل زبان رسانيد؛ چرا سال ها كه درآنجا توقف نموده ايد، 

 د، نشان نداده ايد؟ وهنوز هم نشان نمي دهيد؟اقدس و بيان را از اهل زبان پنهان مي كنيد و به آنان كه صراف اين نقدن

جناب ميرزا] بهاء[ خودمانيم، به جان شما خيلي افتضاح است كه هنوز احكام بيان موالي شما جاري نشده و سالطين 

بيان نيامده اند. تو دو هزر سال زودتر بيائي و موعود بيان بشوي واحكام آن را نسخ كني و كتاب اقدس عربي براي ما 

مانان فارسي زبان بياوري و بگوئي من خداشده ام و برهان من آن است كه احكام براي شما به عربي نازل كرده ام! مسل

 مثل آنكه ديگري در لندن برود و بگويد من پيغمبرم كه كتاب تركي يا اردو براي شما تأليف نموده ام! 

. ق( مدعي نبوت شد و ه 42لمه كذّاب )متوفي جناب ميرزا]بهاء[ شما مگر قصه آن شغال قرن اول) مسيلمه( ) مسي

سخناني مسجع به دعوي رقابت با قرآن بافت، رسول خدا صلي اهلل عليه و آله او را كذاب ناميد و عرب هر وقت مي 

خواهد دروغ گوئي را مثال بزند نام او را مي برد( را كه مانند شما آن هم درخم خود پسندي وهوا پرستي افتاده و رنگين 

ه بود ودعوي طاوسي نمود، نشنيده اي؟ كه به حضرت رسول نوشته بود: اين سرزمين از من و زمين بثرب وبطحا از شد

 ان االرضَ هللِ يُورِثُها مَن» شما؛ كه سرپنجه شير قدرت و فصاحت گرگ انديشه ناصواب، او ر از اين تقسيم بدين يك آيه

: زمين از آن خداست و به هر كس بخواهد واگذار كندو سرانجام 424وره اعراف، آيه س« ) يَشاءُ مِن عِبادِه والعاقِبَه لِلمُتًقين

براي پرهيزكاران است.( پاره و معدوم نمود، چرا عبرت نگرفتي وبراي تصاحب به ناحق چهار تا گوسفند كه آن هم از 

 متروكات باب بود، خود را نزد عقالء و جامعه بشر رسوا نمودي؟!

 ابن رشد اندلسی
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 . ق( از بزرگترين فالسفه جهان در قرون وسطي، او را به زندقه والحاد متهم كردند(   ه725 -720ن رشد) )اب

اين فيلسوف بزرگ اسالمي واين آفتاب درخشنده كه در قرن ششم هجري از افق مغرب طلوع كرد و ظلمتكده غرب را 

به ساير جهات شد و دانشمندان وحكماي معروف غرب  از ميامن انواع فلسفه خود به جائي رساند كه قاره اروپا نورافكن

ميالدي(  4554 – 4542ميالدي( فيلسوف و نويسنده فرانسوي( و روسو) روسو)  4554-4628از قبيل ولتر ) ولتر) 

ميالدي( شاعر و نمايشنامه 4646-4678فيلسوف و نويسنده فرانسوي واز بنيانگذاران رمانتيسم( وشكسپير) شكسپير)

سي( غاليه خود را از تالميذ كتب نفيسه او مي شمارند. وبه فهم كلمات و شرح بيانات او افتخار مي كنند. نويس انگلي

وكريستوف كلمب كاشف امريكا مي گويد: هدايت من به كشف امريك، وحيي بود كه از اوج آسمان كتب ابن رشد برسينه 

كتب اين كواكب عالم آراي اندلس كه از انوار قرآن مقتبس من نزول اجالل نمود. وبعد از كتب آسماني ،هيچ كتابي به قدر 

 شده، ترجمه و طبع نگرديده است.

 اعجاز قرآن مهم تر از سائر معجزات است 

بَيًنَ فَقَد تَ» ابن رشد در تفضيل اعجاز قرآن، ذكر مي كند آنجا كه مي فرمايد به هرنبي، برهاني و معجزه از حق اعطا شده

رآنِ عَلي نُبُوًته صَلي اهللُ عَلَيهِ و آلِه لَيسَت هِي مِثلُ انقِالبِ العَصاحَيًه عَلي نُبُوًهِ مُوسي  عَلَيه السًالمُ و ال لَكَ أنً دَاللَهَ الق

ألنبياءِ  ادِيِإحياءُ المَوتي عَلي نُبُوًهِ عِيسي عَلَيهِ السالم وإبراءُ األكمَهِ واألرضِ فَان تِلكَ وإن كانَت افعاال ال تَظهَرُ إال عَلي أي

يا واما يَ النًبيً نَبِو هِيَ مقنعه عِندَ الجُمهُورِ فَلَيسَت يَدُلُّ دَاللَه قَطعِيًهُ إذِ انفَرَدتُ لِأنًها لَيسَت مِن افعالِ صِفَه الًتي بِها سُم

 «القُرآن فَدَاللَتُهُ عَلي هذِهِ الصفَهِ مِثلُ دَاللَه اإلبراءِ عَلَي الطًبِ

 -هصلي اهلل عليه و آل -مي شود رهنمون كردن قرآن بر اثبات پيامبري حضرت ختمي مرتبت ]به تحقيق براي تو بيان

ومانند زنده گشتن مردگان و شفاي  –عليه السالم  -مانند تبديل شدن عصا موسوي به اژدها جهت اثبات نبوت موسي

اين معجزات افعالي است كه فقط داشت نمي باشد. اگر چه  –عليه السالم  -افراد گنگ و كور كه داللت  برنبوت عيسي

به دست انبياء صورت گرفته است. واين تبيين نزد جمهور علماء براي اثبات نبوت پيامبر ]اسالم[ كفايت مي كند. پس 

صرف داللت عقلي جهت اثبات نبوت ايشان] پيامبر اسالم[ مكفي نيست . چون داللت قطعيه در بردارنده صفات كه 

نبي گشته است نمي باشد. اما معجزه اي همانند قرآن داللت بر پيامبري ايشان دارد. اين صفت پيامبر به لحاظ آن صفات 

 است.[ -عليه السالم -مانند شفا دادن افراد گنگ براي اثبت نبوت عيسي

 نتایج تربيت

را در  ته آنهادر جلد دوم كتاب گفتيم كه بهائيان محافلي به اسم درس اخالق براي اطفال معصوم منعقد نموده كه هر هف

آن محل جمع نموده واز بدو طفوليت وتميز، آنان را پاي بند ديانت موهوم و معجزات نامعلوم ميرزا مي نمايند. واز اوان 

طفوليت آنان را چنان بدبخت و مبتال مي نمايند، واز قواعد عقلي و براهين حسي چنانشان بي نصيب و بي بهره مي 

به آنها گفته شود ميرزا) جمال مبارك( خالق آسمان وزمين نبوده، متغير مي شوند.  گردانند، كه وقتي بزرگ شدند اگر

ويا اگر بشوند ريش ميرزا عباس از مو بوده، عصباني مي گردند، چرا؟ به جهت آنكه در عهد صباوت آنان را به رشته 

 ده اند.جهالت بسته اند ودر اوان طفوليت به خدائي ميرزا و خدازادگي ميرزا عباس آشنا نمو

چنانكه كمترين تأثيرش وجود همين بهائي زادگان است كه در اين قرن نوراني كه بسياري از مردم در رسالت انبياء 

شبهه دارند ومي خواهند دالئل وحي و الهام را بفهمند و يا به سرائر) رازها، خصلت هاو نيت ها، آنچه كه پنهان كرده 

عتقد شده اند برآنكه ميرزا) جمال مبارك( خداي عالم و خالق سموات و شود( و فلسفه شرائع و احكام در رسند، م

. ق از صلب ميرزا بزرگ نوري وارد رحم مادر شد و پس از نه ماه از رحم مادر خارج  ه 4232ارضين است كه در سنه 

بغداد تبعيد شد شده و كم كم بزرگ گرديد و براي مردم چند روزي در طهران خدائي كرد وبعد از گرفتاري وحبس، به 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

. ق مُرد.) صعود فرمود!!(  ه 4302ودرآنجا به عكا مسجون گرديد. وچند سالي هم در عكا مشغول خدائي بود تا در سنه 

 ومنصب خدائي را به اوالد خود واگذار نمود! 

ي به هوش م آري، ما گفتيم كسي بهائي نمي شود واگر هم بشود و فريب موقتي آنان را بخورد، پس از مدتي قليل باز

آيد ونادم مي شود. يعني به همين مزخرفات كه رسيد، برمي گردد. وفقط عده بهائيان دنيا عبارت است از همين بهائي 

زادگان بيچاره كه از اوان طفوليت بدين عقايد و آداب رشد و نما كرده اند و فقط ايشانند كه مي توانند به چنين عقايد 

 سفه و عقال گفته اند: طفل، مستعد قبول هر گونه موهومات ومعقوالت است. پوسيده باقي بمانند. زيرا كه فال

ميالدي وفات نموده، مي گويد: طفل، مستعد قبول هر  4577ميالدي تولد شده ودر سال  4647هلفيتوس كه در سال 

 صورت ذهنيه ايست كه به او الغا شود.

ميالدي وفات نموده و الفاتر فيلسوف آلماني كه در  4424ميالدي تولد شده ودر سال  4574گال طبيب آلماني در سال 

ميالدي وفات نموده و مكتشف علم فراست است، مي گويند: طفل مانند  4404ميالدي تولد شده ودر سال  4584سال 

 شمع است در تحت تصرف مربي به هر قالبي كه او را بريزند ، به همان شكل نمودار مي شود و متشكل مي گردد.

 مالحظه كه روسو مي گويد: تربيت انسان از روز اول ميالدش بايد شروع شود. وبه همين

 فينسيلون مي گويد: ثابت تر و بادوام ترين تربيت انسان، تربيتي است كه در حين صباوت از او شده است.

ات] ست مرضعدمونتيسني مي گويد: جرثومه بزرگ ترين عيوب ما راجع به زمان طفوليت است و مهمترين امر دولت به د

شير دادن ها[ است. ) اين جمله خيلي قابل دقت است كه اين فيلسوف بزرگ به چه نكته مهمي برخورده وچه دستور 

 مفيدي مي دهد(

باري، كالم در اين است كه بهائيان نيز اطفال را در محفل درس اخالق جمع نموده و معجزات موهوم و خارق عادات 

ده و قلب صاف آنها را آلوده به زنگارنيرنگ و ريو] مكر، خدعه و فريب[ نموده و باالخره نامعلوم ميرزا در گوششان پر كر

براي اجر و مزد خدائي كردن ميرزا] بهاء[ يك گوسفندي تهيه مي كنند كه در مستقبل ايام، براي رازق انام، كشك و 

 پشمي مهيا گردد.

انيت تربيت مي نمودند وآنان را در عهد صباوت] چنانكه در قرون وسطي، كشيش هاي مسيحي اطفال را به حس روح

كودكي[ به الي الي ديانت در مهد غفلت و جهالت مي خوابانيدند و حس ادراك و اجتهاد را درآنان مي ميرانيدند. به 

حدي كه مي بايستي تسليم اراده و اختيار روساي دين گردند و اوامرشان را فرمان برداري با تمكين شوند. تا در قرن 

نهضتي نمودار شد ونابغه هايي پديدار گرديدند كه در رأس آنها يكي ژان ژاك روسو بود كه رساله اي در تربيت  46و  47

اطفال نوشت. سپس بينالوزي سويسي بود كه در قرن نوزدهم، كتبي در تربيت نگاشت؛ كه انصافا تعاليم اين دو فيلسوف 

نمود. وچون سخن ما در علم پتاگوژي يعني علم تربيت طفل رسيد،  بزرگ، بنياد سست عقايد پوسيده سابق را ريشه كن

و عنان مطلب ما را به اينجا كشيد ،الزم گرديد در اين باب فصلي ايراد كنيم ، شايد اولياء امور در آتيه براي آيندگان 

 تداركي ببينند.

 «علم پتاگوژي»

مه يوناني است  كه مركب از بيه به معني طفل و اجو به پتاگوژي كه مصريان آن را تعريب نموده و بيداجوجيا گويند، كل

معني تربيت است كه روي هم رفته به معني علم تربيت طفل است. اين علم امروز يكي از علوم مهمه است ودر اروپا 

ر نظ وامريكا خيلي بدان اهتمام دارند و در توسيع دايره او مي كوشند. وحق وانصاف همين است كه مزاياي اين علم رادر

بگيرند و فوايد بي شمار او را فراموش نكنند و از والدت طفل شروع به تعليم نمايند. واين علم چنان مقامي در امريكا 

دارد كه هر كه فايد اين علم باشد و در اوائل امر، خود عهده دار وظيفه تعليم نبوده، نمي تواند مرد بزرگ سياسي شود. 
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گ رجال شود وايشان را سعادت بخشد كه در گذشته قالوز) مأخوذ از تركي، چه، كسي مي تواند درآينده پيش آهن

 رهبر، راهنما، پيشرو( اطفال بوده و آنان را تربيت نموده است.

 فائز) پيروز، رستگار( نمودن شيئي به مراتب كماليه، تربيت است. واصل نمودن انسان به مقامات معنويه، تربيت است.

حاصل شود ويا نقصان و فقداني پديدار گردد،نه نبات به كماالت مثمره خود رسد، و نه حيوان  اگر در تربيت قصور يا فتور

به مراتب كماليه اش واصل گردد، ونه انسان به مدارج روحانيون خويش ارتقاء جويد. و چون تربيت نبات وحيوان مورد 

 ه سه تربيت محتاج ونيازمند است:بحث ما نبوده و فقط تربيت انسان مطرح بحث است، لهذا مي گوئيم انسان ب

 تربيت جسمي-4

 تربيت عقلي-2

 تربيت ابي-3

بديهي است تربيت جسم، الزام و اقدم است؛ چه، تا جسم تربيت نشود وقوي نگردد وبه صحت و اعتدال نرسد، خواس 

بيت عقلي وادبي و مشاعر انساني كه وسايل ادراك حقايق و فهم معقوالت است، اختالل پذيرد و قابل قبول براي تر

 نگردد. چنانكه شخص مريض، روشني فكر و صحت راي و جودت) پيروز، رستگار(  نظر وهوش و ذكاء را فاقد است. 

پس جسم وعقل به يكديگر مرتبط ، وكمال اين يك مستلزم كمال آن، ونقصان آن يك مالزم با نقصان اين است.  كه در 

گرند. واين دو چون تربيت گردند و كمال پذيرند، متالزم با تربيت حقيقت جسم و عقل متضامن كمال و نقصان يكدي

 ادبي شوند و مغناطيس او گردند.

وچون عقل انساني در يوم تولد به تدريج ظهور و بروز پيدا مي كند، وعلماء نفس براي آن، سه دوره قائل شده اند، يك 

 دور يا طور اول از سال اول تا سال هفتم است. 

 ال هفتم تا سال چهاردهم است. وطور ثاني از س

 وطور ثالث از سال چهارده تا سال بيست ويكم ست.

پس عقل در طور اول كه طفل ضعيف الفكر و بي اراده است، به زودي متاثر از هر موثري مي شود. اينجاست كه بايد 

ت واكاذيب در مغز آنها جاي خيلي درآن طور ودور مراعات شود ودر تربيت او اهتمام نموده، نگذارند خرافات و موهوما

گير شود و افسانه هاي وهم آميز و يا خرافات رعب انگيز فرا گيرند، كه در اذهانشان مرتسم) نقش بسته شده، چيزي 

 كه برآن نقش ورسم كشيده شود.( شود، كه همان جرثومه وساوس شيطانيه شود و نطفه اخالق سافله] فرومايه[ گردد.  

 ي كند ودر معرض تاثير موثرات خارجيه درآيد. ودر اين طور حافظه قوي و خيال ضعيف است.ودر طور دوم عقل ترقي م

ودر طور سوم كه از چهارده تا بيست و يك است، عقل، سلسله تقليد را بگسالند وچون دو دوره قبل متاثر از موثرات 

ني بعد از حضيض فقط به اوج غني ،يعخارجيه نگرددوتسليم هر افسانه نشود. بلكه پس از ذل تقليد به عز تحقيق رسدو

 عقل و نهي درآيد.

 پس براي معلم و مربي الزم و متحتم] واجب[ است كه نكات معروضه را در نظر بگيرد و از آن دقايق صرف نظر ننمايد. 

ادي چنانكه دست و پا و ساير اعضاء از كثرت شغل و كار خسته و آزاد مي گردند، ذهن شاگرد نيز از كثرت و زي -اول

 جهد وكوشش خسته مي شود . بايد رعايت آن خستگي را معلم در نظر بگيرد وبيش از قوه او را مجبور و مامور ننمايد.

چون اطفال در حالت نمو و نشوء طبيعي هستند، بايد مربي جلوگيري و ممانعت از بازي كردن و دويدن و خنديدن  -دوم

جسم مي گردد ننمايد. زيرا اين حكم مخالف با ناموس طبيعت است و  و مانند آنها كه موجب انتعاش ] به نشاط آمدن[

مستلزم بروز مرض وخسارت جسم مي گردد، بلكه اگر آثار خمول و پژمردگي در طفل مشاهده كند، مي بايد او را به 
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شان( بي ن نشاط بازي و لعب و جست وخيز تحريص و ترغيب نمايد؛ كه گفته اند: حيوان خامل) پست ،فرومايه، گمنام و

 حامل بار نشود وطفل كم نشاط، مرد كار نگردد. 

آنكه مدت تعليم و تعلم هر درسي را از چهل و پنج دقيقه بيشتر قرار ندهد، كه مغز طفل خسته شود واتيان به  -سوم

ل د[ را متصوظائف واجبه خود ننمايد. وبه عالوه بايد در درس ، تنوع، وتجدد قائل شود ودو درس متشابه ومتماثل] همانن

به يكديگر نگويد. مثال اگر ساعت اول حساب تدريس نموده، ساعت دوم را هندسه قرار ندهد؛ بلكه درس ديگر كه 

 مباين] مخالف و جدا[ با آن است بدهد كه مغز شاگرد خسته نگردد.

ود و لباس و اينكه از اطفال حسن تتقيد است، لهذا شرط است كه مربي يامعلم سخن و سكوت و قيام وقع -چهارم

محاسن و جميع حركات و سكنات خويش را به زينت كمال و زيور اعتدال بيارايد، كه بالضروره آن خصال حميده، 

سرمشق متعلمين شود و حس تقليد، آنان را به پيروي معلم كه بيش از هرانيس و جليس به آنها محشور است وادار 

 نمايد.

يات منظومه است، بايد معلم از اين ميل طبيعي استفاده كند و قطعات چون ميل طبيعي طفل به حفظ بعض قطع –پنجم 

واشعار حكمت آميز وجمالت بليغ ادبي را به آنها جلوه گر سازد، تا قوه حافظه را صرف درآن جواهر لمعيه] درخشنده[ 

ي حفظ بعض اشعار بواللي منيره ]لعل هاي درخشان[ كنند. و خيلي ظلم است، بلكه منتهاي جهل كه معلم، محصل را به 

ثمر مجبور نمايد. وقتي نگارنده يكي از محصلين را ديدم كه وقت خود را به حفظ چند صفحه از كتاب تلف مي كرد، 

گفتم تو كه مفاهيم ومطالب آن را كامال مي داني و ميتواني به حسن بيان تقرير كني، چرا عمر خويش را ضايع مي كني 

 حفظ كني؟ كه حرفا به حرف اين صفحه كتاب را

گفت: معلم فرموده كه بايد عين عبارات كتاب را جواب بدهيد. چيزي نگذشت كه معلم تصادفا آمد، پرسيدم چرا شاگرد 

را به اين كار سخت مامور فرموده ايد كه عين عبارات را حفظ كند؟ گفت: چه ضرري دارد! از اين جواب برآَشفتم و گفتم: 

از اين فاحش تر كه سرمايه حافظه اين طفل با مقداري از عمر عزيزش را بيهوده چه ضرري از اين بيشتر و چه خسارتي 

 از مثنوي مولوي خراساني( « ) ماهي از سر گنده گردد ني زدم» تلف مي كني وبه هبا وهدر مي دهي، بعد متذكر شدم كه

 الجرم  منصور   بردار    اوفتد  چون  قلم  بر دست  غدار   اوفتد

 صورت نيز ضبط شده است: )از مولوي به اين

 بي گمان   منصور   برداري  بود  چون  قلم  در دست   غداري  بود

 اين عيب از ناداني بعض زمامداران ماست.

چون در اطفال قوه تمييز وتشخيص ضعيف است، سزوار نيست معلم آنان را به تمييز اشياء متشابهه] همانند[ و  -ششم

 قط آنان را به دروسي مكلف نمايد كه محتاج به نظر و فكر نباشد.متمائله] شبيه[ مكلف كند. يعني ف

چون قوه خياليه اطفال خيلي شديدو قوي است ، سزاوار آنكه معلم مغتنم بداند واز اين سجيه ] خوي، طبيعت[  -هفتم

شد، به اعظ بااستفاده كند. يعني پيوسته افسانه هاي مفيده و حكايات نافعه كه حاوي مسائل تاريخ وشامل نصايح ومو

 چهتشان بيان كند. واز قصص خوف انگيز وحوادث فضاحت آميز احتراز نمايد.

چون اطفال خيلي به تنافس] رقابت، فخر فروشي[ وتسابق] مسابقه[ مايل و هميشه آرزومندند كه مورد تقدير  -هشتم

را به روح غيرت و منافست آشنا و تمجيد واقع گردند، اين است كه بايد معلم از اين حس خيلي استفاده كند وآنان 

نمايد. وبراي ترغيب و تشويق او كارت هاي مرقوم يك آفرين، ده آفرين، و صد آفرين، وهزار آفرين ، تهيه كند كه در 

بعض موارد به جهت افتخار شاگرد به او بدهد تا سبب تشويق او و تحريض ديگران گردد. يا چيزهاي ديگر كه در خور 

 عصر وزمان او باشد.
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 صفات معلم

معلم بايد به زيور اخالق و آداب متحلي] آراسته [ باشد خود به صفات كريمه و اخالق پسنديده آراسته گردد. وچون به 

وقار وحلم و متانت و بزرگي، يا چهره بشاش ابداء مطلب كند ولب به سخن گشايد ، كه اگر هيچ سخني نگويد و تعليمي 

 دهد. همه اطفال براي تقليد و تشبيه خيلي آماده و مهيا هستند.  ندهد، هيكل او وآداب عملي او تعليم

به هر خصالي معلم و مربي آراسته باشد، همان را اخذ مي كنند. وبه عالوه اگر رسول و آداب معلم، تصديق علوم و 

 تيجه نگردد. و منتج ناقوالش را ننمايد، يعني برخالف آنچه مي گويد رفتار كند، تربيت كالمي و زباني چنداني تاثير نكند 

اين است كه براي تذكر فقط اين نكته را يادآوري مي كنيم اگر از بعضي معلمين در ماضي ايام، تسامح و تساهلي شده، 

 در مستقبل روزگار تدارك و جبران نمايد.

ادب را چنين واينكه در اين مورد امساك قلم نموده، چون مي بينم چنان سيل تجدد جاري گشته و فرومايگان ازعلم و

به ذهن فرا رفته كه اعتقاد به مبداء ذي شعور و مريد مباين و مخالف عهد جديد است!واعتقاد به خداوند عليم، برخالف 

فطرت قويم وذوق سليم است! حتي معلميني را مي شناسم كه براي اثبات فضائل موهوم خود به متعلمين مي گويند) 

نشده و اين عادات و آداب ارمغان دوره هجري پيشين است، واساطير پوسيده هنوز وجود خدا نزد فالفه و عقال ثابت 

اولين!( ]قصه هاي دروغ پيشنيان[ واين سوء تعاليم در بعض معلمين، منبعث] برانگيخته[ از آن بود كه چهار نفر بي 

 تقواي بي دين به اسم كفيل يا وزير يا مدير يا معلم، فرهنگ ما را احاطه نموده اند.

داوند فرهنگ را از ناپاكان برهاند! وزمام تعليم وتربيت را به دست پاك خداگويان و خداجويان برساند، تا كودكاني مگر خ

 كه در ظل تربيت آنان نشو ونما مي كنند و رجال آينده كشور مي گردند، مدينه فاضله اي تشكيل دهند.

 اين دعا گفتم واز خيل ملك آمين باد!

 ؟ واگر حق بود، چرا برميد؟اگر حق نبود، چرا برگزید

مكرر جمله فوق را درباره عزيزي از زباني چندشنودم و در پاسخ، زبان بدين عبارات گشودم: كسي كه دلبري ارجمند و 

مسافري دلپسند دارد كه او محبوب جمعي است و محافل اهل دل را شمعي است، پيوسته در انتظار ورود او هست .اگر 

ند وارد شده ودر فالن باغ مأوي گرفته، البته به طرف آن باغ مي رود و ديدار او را مي طلبد. بشنود كه آن دلرباي نوشخ

خاصه وقتي كه بگويند در آن باغ، الذ ميوه جات] لذيذترين ميوه ها[ وانفس نعمات ]نفيس ترين نعمت ها[ موجود وصدها 

ائي مي نمايند، البته براي ديدار به طلب جستجوي خدمتگزار به واردين تهنيت مي گويند، واز آنان به لطف و محبت پذير

يار مي شتابد. چون به در باغ وارد مي شود، آن مسموعات را تا آنجا درست مي بيند كه جمعي در آنجا از واردين پذيرائي 

تر مي كنند. برخي را در خيابان اول وبعضي را در خيابان دوم وگروهي را نزديك قصر، ومي گويند آقاي عزيز در بس

 استراحت در قصر غنوده و پس از لمحه اي] درخشنده[ چند رخ به شما بگشايد و دل از شما بربايد.

شوق ديدار، آن عاشق دراز هجر را مجنون وار به درون قصر مي برد تا شاهد موعود و ليلي معهود را بيابد و جان خود 

گاه[ سوم و پوش ] خرگاه[ چهارم خود را مي رساند، مي را نثار قدومش كند. وقتي به درگاه اول ودهليز دوم و اشكوبه] ن

بيند همه پر از مار و عقرب و پلنگ و نهنگ و ساير سِباع ضاريه] حيوانات درنده[ است، و پس از طي اين چهار به هفت 

 انبوه را مي كشد تا چون باغ پر شود، همه را طعمه خويش قرار دهد.

 بهي!! هراسان و شتابان خارج مي شود.البته آن كس در كمال شتاب، از آن جنت ا

اينجا عواطف عقل و عدل و معرفت و مروت و انصاف، اجازه به آن كس نمي دهد كه بي خبران چند را كه بيرون به طلب 

ورود و ديدار ايستاده اند، خبر نكند و ساكت بماند. بديهي است بايد حقيقتي را كه مشاهده كرده بگويد وبا فلسفه نيكو، 

حيل نمايد. و همچنين تبعه و مزدوران آن ديو را سزاست كه بگويند: گفتار و ديدار آن كس از روي غرض و بي كشف ال
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وفائي است؛ كه ما او را از اين باغ پرنعمت، بي بهره و آواره نموده ايم. اينجا يادم افتاد غيرت يك بانو را كه مشاهده 

 نموده ام، ذكر نمايم. 

 وفاوغيرت یک بانو

اده بهائي مي خواستند براي پسرشان زن بگيرند. با اينكه چندين دختر گنده مانده در اقارب و هم كيشان بابي يك خانو

وبهائي خود داشتند، وحقا ميبايد با آنها وصلت كنند، يا براي آنكه از اخالق دختران بهائي خود كه به محافل ودرس 

نفعت لباس اسالم پوشيدند وازدرخانه ثروتمند مسلماني وارد اخالق مي رفتند، مطمئن نبودند ويا براي تجارت وكسب م

شدند وبه هر تزوير بود با آن خانواده محترم مسلمان وصلت نموده وآن دختر مسلمان را از آشيانه ديانت و تقوي به 

ه دين كخانه نكبت بار بابي گري بردند. پس از چندي كه دختر فهميد از آشيانه تقديس به دامگاه تلبيس وارد شده 

وآئين ورسومشان به كلي مخالف با اسالم وتقوي وديانت است، ملول و افسرده گرديده ومادر وكسانش كه از قضيه آگاه 

شدند بدوتكليف نمودند كه طالق بگيرد؛ دختر به طالق رضا نداد و اين قضيه را از قضاياي الهي دانسته و با كمال صبر 

به سر برد تا آنكه چهار فرزند ذكور واناث پيدا كرد و پس از دوازده سال كه  وشكيبائي چندين ساله با شوهر بابي خود

بزرگترين فرزندش به هفت سالگي رسيد، شوهر خواست فرزند هفت سله را با خود به محفل بهائي ببرد واو را به درس 

 اخالق بسپارد.

هر گفت: دوازده سال تمام است من با تو كه در اينجا آن بانوي باغيرت، پيراهن صبر و طاقت خود راپاره نموده وبه شو

كامال مخالف با دين و آئينم بودي به سربردم و زندگي كردم. من مي گفتم خدا، تو مي گفتي بهاء؛من مي گفتم قرآن ، 

تومي گفتي ايقان وبيان؛ من مي گفتم محمد مصطفي، تو مي گفتي شوقي افندي و ميرزا عباس؛ من مي گفتم قبله مكه 

مي گفتي بيت المقدس است؛ من مي گفتم دختر و خواهر و عمه و خاله حرامند، تو مي گفتي حالل است؛ من  است ، تو

مي گفتم فضله سگ و موش ناپاك است، تو مي گفتي همه پاكند؛ من مي گفتم سال دوازده ماه است؛ تو مي گفتي نوزده 

وز است؛ تمام اين مخالفت ها را تحمل نموده، از آنكه ماه است؛ من مي گفتم ماه سي روزه است، تو مي گفتي ماه نوزده ر

يك نفر بودم ومي دانستم كه باالخره مرا با تو در يك قبرستان هم نمي گذارند. يعني كسان من ،مرا به قبرستان اسالم 

ما گار با شمي برند وكسان تو، تو را به گورستان بابي ها خواهند برد. وبراي اين خاطر اين چهار طفل، محض رضاي پرورد

ساختم. اكنون من تنها نيستم، فعال چهار طفل ويك جنين هست و اينها همه بندگان خداوند هستند و من نمي گذارم 

ه و صلي اهلل علي–و نخواهم گذارد كه تو آنها را ببري وچون خود بابي كني. از زير ساله اسالم وتعليمات محمد مصطفي 

نگ پر از ننگ ميرزا عباس] عبدالبهاء[ وتعليمات بهائي گري وارد كني. آن وقت من آنها را بيرون ببري و در خانه ت -آله

تنها يكي بودم، ممكن بود اخالقا با تو به جهنم بيايم، وليكن اكنون چگونه مي گذارم كه تو اين نونهاالن بي گناه را به 

را در دنيا و آخرت بسوزاني؟ اين مرد بي  مجمع فساد ببري؟ وباالخره به آتش قهر الهي وارد كني تا آنها و آينده شان

انصاف! اين حرف آخري است كه به شما مي گويم: گيرم  كه به خدا و پيغمبر و معاد و قرآن، باور نداري و قيامتي را 

معتقد نباشي وبه عقيده شما بهشت و جهنمي نباشد و فقط همين دار دنيا باشد، من اين جگرگوشه هاي خود را از چهار 

ون) اين رقم امروز بيش از صد برابر شده است( جمعيت اسالم جدا نمي كنم  كه آنها را وارد يك عده قليلي صد ملي

بهائي كه ننگ عالم بشري است، بنمايم. آيا هيچ بي ديني ولو ديوانه باشد، قرآن را كه فضايل بشري را تعليم مي دهدودر 

رد و به طور ترس و لرز در خانه اي به اسم محفل وارد شود كه دونفر تمام دنيا در راديوها با صداي بلند مي خوانند، بگذا

زردشتي و چهار نفر يهودي و شش نفر احمق نشسته اند وچرندهاي ميرزا خدا را به اسم الواح براي اغنام نوشته، گوش 

 دهند؟! 

 مادامی كه بهائيان آزاد و آشكار نشوند،
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 آسایش افكار نيست

ايد اكثريت از دست اقليت آزادي نداشته باشد؟ آيا در هيچ عهد وعصري تاريخ نشان مي آيا درهيچ جاي دنيا شنيده 

دهد ملت غالبي كه نسبتش بست هزار مقابل عده مغلوبي باشد،از دست آن عده مغلوب راحت نباشد؟ آيا در هيچ كتابي 

 خوانده ايد بيست هزار نفر شخص قوي از دست يك نفر ضعيف پست، خواب آسوده نرود؟

يا در هيچ دائره المعارفي نوشته شده است كه  بيست هزار نفر شير شرزه] خشمناك خشمگين[ از دست غدر و مكر آ

 يك گوسفند در زحمت و مشقت باشد؟

اينجا، قارئين محترم حق دارند در شگفت و حيرت فرو روند كه اين چه مقدمه ايست آغاز كرده، واين چه صفحه ايست 

 مير خود بگويند:باز نموده ام! وشايد درض

 شير  را بر عكس صيد گور  كن   اين حديث  منقلب را كور   كن 

 )از مثنوي مولوي خراساني( 

 ولي پس از مطالعه قضايا، خواهد فهميد كه اهل ايران از دست بهائيان آزادي ندارند؛ چطور؟

وم باشد. بودائي، مسيحي، يهودي، بنده را عقيده آن است كه هر ملتي خوب است در عقيده خود آزاد و در جامعه معل

زردشتي ، مسلمان و بهائي.] البته اين آزادي نبايد توام با تبليغ ادياني كه دورشان به سرآمده يا مسلك هاي استعماري 

 مثل وهابيه و شيخيه، قاديانيه وبابيه، بهائيه و ... باشد.[ 

داب اسالم تربيت كنم. وچون طفل را به مدرسه مي اكنون من كه يك نفر مسلمانم، دلم مي خواهد طفل خويش را به آ

فرستم، كامال مطمئنه نيستم و مي ترسم معلم او بهائي باشد. ودر ضمن تعليم يك حرف گوشه داري به او بزندواو را از 

 آن تربيت وتعليمي كه من متوقعم خارج كند. آيا حق دارم كه آسوده و آزاد نباشم؟

يق خود را گرفته و مي خواهد او را به اداره اي از ادارات دولت مستخدم كنيد وميل شما يك نفر برادر داريد كه تصد

داريد برادر كهتر] كوچكتر[ شما كامال متأسي و مقتضي ]پيروي كننده[ به شما شود، وبه تعاليم اسالمي باقي باشد، چون 

درت را در تحت سيطره خود به عقيده خودش به اداره رفت، آيا متزلزل نيستي كه مبادا رئيس آن اداره بهائي باشد و برا

متمايل نمايد؟ يا آنكه وزير يك وزارتخانه است و مي خواهد خدمتي را به وطن و مملكت بنمايد،يقينا آسوده خاطر 

نيست كه مبادا يكي از اجزاء وزارتخانه او بهائي، يعني جاسوس اجنبي باشد، واسرار وزارتخانه رابه كاركنان سفارتخانه 

د. آيا در چنين صورتي وزير فارغ البال و آسوده خيال است؟ پس معلوم شد كه ملت ايران از دست اين جمع قليل برسان

 كه به لباس تبديل در جامعه زندگاني مي كنند، آسايش و راحت ندارند؟

مي شد. واگر آري، اگر آنها هم مثل ساير ملل ارمني، يهودي، وزردشتي  خود را معرفي مي كردند، ملت ايران آسوده 

كسي تصور كند وبگويد كه عده بهائي قليل و معدودند و نادر كالمعدومند، فرضا در اداره هم دونفر يا سه نفر از اينهاباشد، 

چه خسران و زياني به جمع كثيره واردمي شود؛ تصديق مي كنم؛ وليكن بايد دانست كه دانه سيب گنديده مسموم اگر 

علوم شود، اوال گند آن به انبار سيب سيراب كند واز خوبي ديگران به آنها تاثير در يك خروار سيب مخلوط وغير م

ننمايد. وثانيا خورنده سيب در چنين صورتي متزلزل خواهد بود؛ چه احتمال مي دهد كه سيب مسموم رزق مقسومش 

 شود و او را معدوم نمايد.

ست من دوستار و خواستار آزادي تو مي باشم، من آقاي بهائي ، اي اغنام آلهي! من مخالف آزادي تونيستم؛ سهل ا

ميگويم تو بهائي هستي  و ميرزا را خالق زمين و آسمان مي داني، بسيار خوب، همه جبروت و ملكوت ميرزا ]بهاء[ مال 

 تو است، مباركت باد! ولي مرا آزاد و آسوده بگذار. تو انصاف نمي دهي و تمكين نمي كني.
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والواح صريحه و مكرره موالي شما ،ما ملل دنيا از بودائي، مسيحي، و مسلم، و يهودي، و من مي گويم به عقيده شما 

غيره، محروم از رحمت هاي خدائي ميرزا] بهاء[ شده ايم و شما چند هزار نفر فقط مشمول آن سعادت ها و موهبت ها 

ملكوت ها نوش جانتان باد! تو قبول گشته ايد، خيلي خوب، ما از اين محروميت خود متشكر و ممنونيم، آن نعمت ها و 

 نمي كني و ما را زحمت مي رساني.

من مي گويم اگر به قول ميرزا عباس] عبدالبهاء[ بايد ترك تعطب وطني كني ، پس چرا جاسوس خارجه مي شويد؟ 

را ترجيح در نظر شما يكي باشد، پس چ« همه باريك داريد] درختيد[ و برگ يك شاخسار»خارجه وداخله بايد به مفاد 

بالمرجح ، بلكه ترجيح مرجوح به راجح مي دهيد؟!]ترجيح بِالمُرَجح برتري دادن به چيزي يا كسي كه جهت برتري در 

او نمايان نمي باشد. مانند عبارت اول كتاب شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد كه آمده:  أالحَمدُ لِلهِ الًذي قَدًمَ المَفضولَ 

ا سپاس ميكند به خاطر اينكه مفضول يعني ابوبكر را بر فاضل كه علي ) ع( باشد ترجيح داده عَلَي الفاضِل كه خدات ر

 است أستَغفِرُاهلل[ 

باري، من مانند ديگران اعتراض به اشخاص نمي كنم واسمي هم از احدي نمي برم، ولي همينقدر مي گويم اين ملت 

مورواعضاء ادارات كه از آن پول ارتزاق مي كنند، بهائي باشند. مسلمان ايران كه ماليات مي دهند، ميل ندارند متصديان ا

 چه از بهائيان ايمن نيستند. از ارامنه ويهودي و زردشتي ايمنند، ولي از بهائيان كه جاسوس خارجه اند ايمني ندارند.

ند و مهمش بدارد[ دهد، يقين دارم هر وقت زمامداري به روي كار بيايد كه حرف منطقي وحسابي را وَقَعَ و وَقري] اجرا ك

براي اين كار فكري بنمايد. اينك ما خود لزوم آزاي بهائيان را به دالئل و براهين صحيحه در محكمه افكار ثابت نموده و 

 انتظار اجرايش را مي كشيم. 

 بهائی باید آزاد شود

خاص وافي اگر هم بودند، اين معني مسلم است كه نهضت باب ودعوت ميرزا در موقعي شروع شد كه رجال كافي و اش

چنانكه بايد تدبيري صائب دردفع و رفع آنها ننمودند. وآنطوري كه شايد، فكري روشن در اطفاء نيران اصحاب كفر و 

طغيان نفرمودند. وسوء سياست اولياء امور و عدم فراست پيشوايان جمهور، آنان را به تعقيب افكار باطله خود دلير 

كه خود باب را رد قلعه چهريق ماكو حبس و پس از حبس هاي متوالي وي را اعدام نمودند. وجسور نمود. به اين معني 

وميرزا را نيز در نقاط خارجه تبعيد فرمودند. واصحاب باب راكه چون جراد) ملخ(  منتشر در اطراف و اكناف پراكنده 

ر جامعه بگويند و خويش را به جامعه بودند، چنان خائف و مرعوب داشتند كه نتوانستند علني مقاصد ومرام خود را د

معرفي بدارند.از اين در پرده تقيه محتجب گشتند ودر جلباب) پرده، چادر( اختفا مختفي شدند. ودر جوامع ومساجد 

رفتند وبا ساده لوحان جامعه شنيدند و گفتند و نوحه مظلوميت خود را آغاز كردندوپرده حسن معاشرت و مكارم اخالق 

ودند،وكم كم اشخاص ديگر را به صحت دالئل خود متمايل داشتند و مسائل حقه اسالميه را باطل و خويش را باز نم

 عاطل] بيكاره و بيهوده[ انگاشتند.

وليكن اگر درآن وقت به اين جماعت آزادي فكر و عقيده داده مي شد وزعماي آنان را مخفي و تبعيد نمي نمودند، وبا 

كردندومسائل بيان به ميان مي آمد و دالئل و براهين ايقان! در ميانه اين وآن  خود بابيان به حسن عشرت رفتار مي

مطرح مي گرديد وشمشير حجت و بيان كشيده مي شد و سنان تبيان] نيزه واضح و روشن[ وبرهان] دليل قاطع[ به 

افتضاح مي نمودند. ميان مي آمد، خود اين طائفه خلع سالح مي شدند واز سستي دالئل خويش ، اقرار به رسوائي و 

وميرزا] بهاء[ را درعوض آنكه پيغمبر يا خدا بدانند، تابع نفس وهوي مي دانستند و مظهر ظلم و جفا مي شناختند. ديگر 

 نه قتل وصلبي]به دار زدني[ مي شد، و نه اموالي غارت و نهب ميگشت.
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نتايج و فوائدي دارد وعدم آزادي و اختفائشان اكنون بايد دانسته شود كه آزادي بهائيان و معرفي شدنشان به جامعه چه 

 در جامعه داراي چه خسارات بي شماري است.

خود بهائيان فهميده اند كه آزاد شدنشان به ضرر آنها تمام ميشود و آزاد شدن ومحو شدنشان توام وبا هم است؛ زيرا 

ال برهان اعظم ودليل اقومشان] درستشان[ وقتي آزاد شدند، از حيث كيفيت و كميت كامال به جامعه معرفي مي شوند. او

كه نفوذ كلمه ميرزا و زيادي عده بهائي بنا برآنچه مي گويند به مليون ها وبليون ها وترليون ها بالغ شده، در همه دنيا 

به پنج هزا ودويست نفر مي رسد وديگر نمي توانند در مقابل حس وشهود، يك را هزار و مثقال را خروار بگويند. واگر 

بخواهند به برهان ميرزا عباس تمسك نمايند و بگويند حس خطا مي رود ) در جلد دوم گفته است(واين يك، در حقيقت 

هزار است واين ذره ،خروار، ديگر كسي نمي پذيرد و گوش نمي دهد. بلكه مي خندد و به رأي ودانش او استهزاء مي 

ي گردد كه بهائي عالوه از آنكه جامع جميع كماالت انساني كند. واز حيث اخالق و كيفيات معنوي هم مشهود ومعلوم م

نيست، بلكه جامع جميع بد اخالقي هاي بشري و دزدي هاي اجتماعي است. چه، كه در كمال خوبي دزدان انبار و 

مختلسين ادارات دولتي نزد  صغار و كبار ظاهر و آشكار شدند كه اگر چهار نفر هم غير بهائي شركت در دزدي نموده 

 اند، آنان را نيز بهائيان براي همدستي خود مهيا و اغوا نموده اند.

واگر آن بهائيان نمي بودند، يا اختالس وسرقت نمي شد ويا آنكه به اين درجه نمي رسيدبه جهت آنكه بهائيان در دزدي 

ها غارت كرد،  مهارت كلي دارند. اگر رضاي جوزاني چندين سال شرارت و خونريزي نمودويا نايب حسين كاشي سال

قافله ها را زد، به قدر يك نفر بهائي پستي كه دو سه سال متصدي ارزاق خمين و گلپايگان گرديد و يكصدو پنجاه هزار 

 تومان اختالس نمود نيندوختند.

از اين جهت بهائي ميل ندارد آزاد شود ومعرفي گردد. چنانكه ميرزا عباس به ايشان مكرر دستور داده است در هر كيش 

و آئين كه هستيد، بايد خودتان را به جامعه هم كيشان آن طور كه هستند معرفي نمائيد. مثال در بمبئي كه نگارنده 

بودم، با آزادي آن شهر كه تمام ملل در آنجا به هر عقيده كه هستند خود را معرفي مي نمايند؛ حتي بهائيان آنجا نيز 

ق االذكار بهائيان( درب آن نصب نموده بودند كه عابرين تابلو را ديده و منزلي اجاره كرده بودند و فقط يك تابلو ) مشر

بدانند يك چنين جماعتي هم هست. وليكن خود بهائي ها كه چهل نفر از دهاتي هاي زردشتي يزد وكرمان بودند ودرآنجا 

ند و به زردشتي ها مي قهوه چي و رستوران چي بودند، نزد ساير يزدي و زردشتي ها خود را به بهائي معرفي نمي كرد

گفتند ما زردشتي هستيم و به مسلمان ها مي نمودند كه ما مسلمان شده ايم؛ از آنها پرسيدم در اين شهر كه الزم به 

تقيه نيست وهر كسي در عقيده خود آزاد است، شما چرا خودتان را مختفي مي نمائيد؟ جواب دادند، سركار آقا) ميرزا 

ان را از ملت زردشتي جدا و مجزي ننمائيم وبه بهائي بودن خود اقرار و اعتراف نكنيم تا آنها عباس( فرموده اند ما خودم

از ما نرمند و از مالقات ما اجتناب و كناره گيري نكنند. شايد آنان را تبليغ كنيم و به مرام ومسلك خود واردشان نمائيم. 

م و ديگر با ما حرف بزنند و يا مالقات نمايند! مگر شما آقاي نيكو، مگر ممكن است زردشتي ها بفهمند ما بابي شده اي

قضيه گلستان را نشنيده ايد و ندانسته ايد؟ اينك براي اطالع قارئين محترم قضاياي گلستان ها را عموما و گلستان 

رده هاي م بمبئي را خصوصا مي نگارم كه با آنكه پنجاه سال است قبرستاني براي مدفن اموات بهائي از دولت گرفته اند،

 خود را به دخمه مي برند.

 حدیقه الرحمن –قبرستان  -گلستان

به طوري كه سابقا اشاره كرده ايم، كاخ دعوت ملكوتي و ميرزا و غالم احمد و مانند اينها را دست دولت استعماري بنا 

ر دم تيت ملت اسالم، همي كند وبيت عنكبوتي آنان از تارهاي باريك سياست بافته مي گردد. چنانكه در هند براي تش

خدائي ظهور مي كند، و براي تفريق جامعه انام، هر دم پيغمبري از مقام معلوم مبعوث مي شود. و بيشتر مروج آنها به 
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اسم آزادي عقايد و افكار، خود دولت استعماري است. چنانكه به دستور ميرزا عباس )سِرّ عباس افندي( بهائيان بمبئي 

وي )از مثن« اين دعا از تو اجابت هم زتو» قبرستاني از دولت نمودند و دولت كه بنا به مضمون سال قبل درخواست 70در 

معنوي مولوي خراساني( مهياي اجابت اين درخواست بود، تيكه زميني را كه يكي دوهزار متر مساحت داشت، براي 

اطاق درآن ساختند كه منزل يك نفر  قبرستان بهائي به آنها داد و برحسب دستور حيفا آن را گلستان ناميدند. ويك

مستحفظ بود و چند باغچه درآن قرار داده اند وماهي تقريبا هفتاد روپيه مخارج آن خادم وباغچه را مي نمايند. كه وقتي 

نگارنده به بمبئي رفتم، منجمله از شكاياتي كه زعماي بهائي بمبئي نزد خودم و يك نفر مبلغ ديگر نمودند، اين بود كه 

ر آقا به ما امر فرمودند تقاضاي قبرستاني از دولت نمائيم و برحسب امر و فرموده ايشان تقاضا نموديم، ودولت هم سركا

اين تيكه زمين را داده و ما بايد هر ماهه بدون ثمر و نتيجه هشتاد روپيه خرج آن كنيم. هيچ كدام از ما با اينكه سي 

ان بيگانه گوش داده، از اختر تابتاك يزداني چشم پوشيده و به دروغ سال است كيش  خويش را فراموش نموده و به سخن

بي فروغ اهريمني] بهاء[ گوش فرا داده، معهذا چون مرغ جان رشته پاي بند را واكند و كبوتر روان آهنگ باال كند، تن 

ن بهشت دانند.) دفرا به دخمه فرستيم تادستوراتش پشت خوانند؛ نه در زير خاك ناپاك پنهان كنيم كه اهريمنانش 

 مردگان به آئين زردشتيان( 

ساده تر آنكه هيچ يك از ما، درآن دفن نشده و نمي شوند وما خود مرده هاي خويش را به دخمه مي بريم، براي آنكه تا 

زنده ايم خودمان مي توانيم به حقيقت وروحانيت ويا به جسارت وغفلت ويا مصلحت و سياست بهائي بشويم و اعانه 

 و در جمعيت احباب وارد گرديم ، ولي وقتي مرديم، دل رضا نمي دهد كه طريقه قديم و مسلك قويم را ترك كنيم.دهيم 

 جاي  من  دير مغانست   وچه  زيبا  جائي است

 هيچ  عاقل   به  جهان  ترك   چنين جا  نكند

 تائيد گفتار

هر كدام الف بهائي مي زدند و ميرزا را به خدائي مي آنكه نگارنده بسياري از كليمي ها را ديدم كه در محافل بهائيان 

ستودند ،چون در مقام خلوت از آنها پرسش مي نمودم، مي گفتند، آنچه را كه مي گفتند . وشايد ما در جاي خود گفت 

ه حقيقت بآنان را بگوئيم. وليكن تحير بنده در احوال سه نفر از بهائيان كليمي بود كه آنقدر تظاهر مي نمودند و خود را 

وروحانيت و اعتقاد به آئين بهائيت جلوه مي دادند! و عضو محفل روحاني و مؤسسه بهائي بودند و هستند وچه شهادت 

هائي از ميرزا عباس به اسم الواح درباره ايمان وايقان آنها مشهود ومعروف بود، كه احدي حتي نگارنده را جاي تردي و 

نباشند؛ تا آنكه كامال با آنها آشنا شدم وبه خانه آنان رفتم و زن وبچه و عقايدشان شبهه نمي ماند كه آنها بهائي حقيقي 

را فهميدم، دانستم اگر آن يهودي كه براي زيارت جان نشين خدا به عكا و حيفا رفته باشد، شبي جناب ميرزا] حسينعلي 

عباس هم گيسوان دراز غصن الهي را بهاء[ ريش سفيد خدائي خود را به دست بگيرد، از يك طرف خواهش كند و ميرزا 

شفيع كند واز طرف ديگر التماس نمايد كه همان يهودي كه سي سال است به عقيده همه بهائي شده، از غذاي آنها از 

 ذبيحه اسالمي تركيب شده وبه عقيده بهائيان مائده آسماني است تناول كند، اجابت ننمايد.

ي گفت: مگر سركار آقا) ميرزا عباس( به شما امر نفرموده كه بايد مرده خود باري، آن مبلغ محترم، به آن بهائي زردشت

را به دخمه فرستيد؟ گفت : آري؛ حيرت و تعجب من هم در اينجا است كه با اينكه مي داند ما به اين گورستان نخواهيم 

يت كه من مي خواهم وصبرد وخودش نيز تاكيد فرموده كه به دخمه بفرستيم! حتي يك نفر زردشتي سبك مغزي نوشت 

كنم جسدم را درگلستان دفن نمايند. در جواب فرمود كه خير، بايد جسدتان را به دخمه بفرستيد كه عالقه شما از 

زردشتيان بريده نشود؛ چرا اين گورستان را كه اسم بي مسمائي است به ما تحميل فرموده كه سالي يك هزار روپيه 

سال جز ميرزا محرم و يك نفر غريب ديگر درآن دفن نشده باشد؟ آن مبلغ  بدون جهت خرچ او كنيم، ودر اين سي
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گفت: پس بدانيد كه در اين خصوص حكمت هائي است نا گفتني؛ كه يكي از آنها اين است كه به دولت بفهماند بهائي 

ت قبرستان ملتي شده و جمعيتي تشكيل داده كه قبرستان مخصوص الزم دارند . چون درخواست شما از دولت به جه

از بمبئي به لندن مي رود و شايد درآنجا مطرح مي گردد واز آنجا به دول ديگر سرايت مي نمايد، اين است كه ولو عده 

بهائي نزد خودمان محدود ومعلوم است، ولي بايد نزد دول و ملل به هر وسيله ميسور است، جمعيت نامعدودي را در 

 دماغ ها و كله ها موهوم نمود.

 د گفتارباز تأیي

وقتي كه نگارنده در هند وچين رفتم، سيدمصطفي مبلغ تعريف فسحت و وسعت قبرستاني را كرد كه برحسب دستور 

ميرزا عباس با چه مقدمات و زحمات طاقت فرسا از دولت برمه، جهت ملت بهائي درخواست نموده بود. وروز بعد مرا 

ميني ديدم مربع و وسيع كه تقريبا چهل پنجاه هزار متر مربع درآن قطعه زمين كه به اسم قبرستان گرفته بود برد؛ ز

بود وبا يك خوشي و انبساطي مي گفت مالحظه نمائيد اين زميني را كه من از دولت گرفته ام، بزرگتر از قبرستان 

 يستمسيحيان است. پرسيدم رفيق، تو كه مي داني عده احباب اينجا از زن ومرد و كوچك و بزرگ و موافق و مناطق ب

نفرند كه اگر همگي آنها بميرند، در سه متر مربع متواري مي شوند، اين چه زحمتي است كه براي درخواست اين زمين 

مگر براي هو و جنجال وانتشار قيل وقال، بيهوده متحمل شدي؟ گفت تعجب دارم از اينكه شما اين سؤال را مي نمائيد ،

م! زيرا اينها كه نمي دانند ونشمرده اند عده ما چقدر است واين زمين كه من تكفل نموده ا خدمتی از این باالتر است

هاي غفر  بي ثمر] زير پوشش بدون ميوه[ هم هست. همين كه ما تقاضاي قبرستان نموديم، از ما حساب مي برند و تصور 

ه هيم ماند. به عالومي كنند عده زيادي هستيم و نسبتا از اعتراضات وسختي هاي مسلمانان و پيچيدگي آنان ايمن خوا

 در حكومت هم به اين وسيله موهوم، خود را معرفي و معلوم كرده ايم. 

همچنين به اتفاق همين آقاي سيد مصطفي مبلغ، از رنگون به قريه ديد نو كه در حومه شهر كنجكون واقع است و 

د ز مرا دريك قطعه زمين ديگر برمسافتش تا رنگون دو ساعت با كشتي و سه ساعت با اتومبيل بود رفتيم و درآنجا ني

كه آن را براي قبرستان بهائيان آنجا از دولت درخواست نموده بود و خيلي از تحمل زحمات وظهور موانع و مشكالتي 

كه درآن مقصود پيش آمده بود، ذكر مي كرد. وخوب است مسلمين بدانند چه عده از آنها مي رود و به چه نيرنگ وحقه 

مسلمانان رفتار مي نمايند. ومخصوصا حماه] حاميان[ اسالم و مروجين احكام را به آن فصلي كه در  بازي بهائيان با ما

 اين باب مي نويسم، دعوت مي كنم كه به دقت بخوانند.

باري، سخن در اينجا بود كه تهيه قبرستان ها وتسميه به گلستان ها از نقطه نظر سياست و شالوده هاي نيرنگ و 

 ر[ است. خداعت] خدعه و مك

ودر داخله ايران نيز گلستان هائي ايجاد شده ، منجمله آباده، زميني را به دستور ميرزا عباس گلستان و حديقه الرحمن 

 نام نهاده و آن را براي مدفن موتي تخصيص داده اند.

ا آن بود كه يك روز مر اوقاتي كه نگارنده درآباده رفتم، يكي ديگر از آن پذيرائي هائي كه بهائيان آنجا از من نمودند،

درآنجا بردند و تقريبا و ساعت صحبت گلستان و شرح خريداري و صدمات و زحماتي را كه درآن راه ديده بودند، مي 

دادند. والواح ميرزا عباس را كه براي تسميه آن به گلستان نازل شده بود مي خواندند. ومن خود دوسه دفعه در مراسالت 

ان به الواح موسوم است، ذكر گلستان آباده را كه به حديقه الرحمن موسوم است ديده بودم. ميرزا عباس كه نزد بهائي

وهر چند درآباده قبرستاني جهت آنها الزم است، زيرا عده معلومي بهائي هستند، ولي به حقيقت چون بنگريم ، مي 

اده دادن مرام و مسلك( زيادي عده بهائي آب دانيم كه گلستان اينجا و ذكر انجا نيز پروپاگاند) تبليغ، كوشش براي انتشار

 است كه آنقدر زياد شده اند كه محتاج به قبرستان گرديده، از اين رو آن را تهيه نموده اند.
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وميرزا عباس پيوسته لزوم گلستان ونتائج مفيده گلستان را تصريحا و تلويحا كتبا و شفاها گوشزد بهائيان مي نمود، 

نيز به غيرت آيند و زميني را براي قبرستان تخصيص دهند. و با سخت گيري متولي امام زاده  شايد اغنياي بهائي طهران

معصوم و شكايات پي در پي بهائيان طهران، يك چنين غيرتي در آنان پديدار نشد كه اصرار و ابرام سركار آقا )ميرزا 

روتي ميرزا را دريافت نمايند. مگر ميرزا عباس( را در مهيا داشتن قبرستاني اجابت كنند وخيرات ملكوتي ومبرات جب

محمد باقرخان شيرازي كه باغچه اي در بيرون دروازه يوسف آباد داشت، براي مدفن امواتشان محبوس و موقوف نمود. 

و فوري اعضاي محفل روحاني آن را گلستان ناميدند وبه تمام دنيا نوشتند كه از زيادي عده بهائي، قبرستان امام زاده 

پر شده بود وجاي خالي نداشت ،معهذا آن را ترك گرفته و يكي از باغات مفصله و نزهت گاه هاي جميله شهر معصوم 

تهران به همت ياران براي گلستان )قبرستان( مخصوص گرديد. و چون جسد چند نفر بهائي درآن مدفون شد، آن زمين 

آمد و بعدا محل شعبه اداره باربري درآنجا شد. مورد لزوم دولت شد و آن را دولت گرفت و به صورت هاي مختلفه در

 وبعد يك قطعه زمين در مجاورت يهودي ها به آنها داده شد تا در پناه يهوديان ايمن گردند.

 تا آنچنان كه با اورشليم یهود هم قبيله شده اند، با آنها نيز هم گورستان شدند.

 كفش تنگ

قبله احباب يا خدازاده مبدا ومآب )شوقي افندي( در محافل اصحاب، برحسب مواعيد] وعده ها [ سخط آميز ]خشم آلود[ 

اين انتظار چنان شايع و دائع] منتشر شده [ بود كه عنقريب نيكو و شبلش ]بچه شيرش[ وآيتي و مثلش ، به غرابت] 

وشته، مبين ن عجيب و غريب[ مصائب دچار وبه شدائد مكاره] حيله گري[ ومعايب گرفتار مي شوند. نيكو كه در رد كتاب

وچشمه ماه معين را به نگارشات خود گل آلود نموده و قلب مبارك ولي امر اهلل را آزرده، به كلي نابود و ذليل مي شود و 

شكوفه گلزاريش پژمرده و عليل گردد؛ آفتاب مفضش درعقده زنب منكسف) خورشيد گرفتي( شود، وماه مستفيضش 

تيرقدش را سپهر غدار، چون كمان منحني كند. ناهيد سرور و طربش در  در عقده راس منسخف ) ماه گرفتگي( گردد.

بساط نشاط و حبور) شاد شدن، شاد كردن( در افق قهر و غضب افول نمايد. مريخ زبان خونينش بريده وتا گردد. گوهر 

 گفتارش رامشتري بار نيايد. وكيوان كردارش در ايوان تقديس نتابد.

زا، چنان بسوزد كه خاكسترش به آسمان رود واز نهيب قهر چنان ذوب گردد كه به وعاقبت االمر از آتش خشم مير

طبقات زمين فرو رود. اتفاقا كفشي چون دل خود تنك خريده وبه پا نموده و برحسب ضرورت در خيابان شتابان رفته 

ر روي سنگ دويدم، چون به تا به كوچه اي رسيدم، سگي را ديدم كه برمن حمله نمود، ناچار به طور فرار با كفش تنك ب

جاي امني رسيده، ديدم انگشت پايم را كفش صدمه زده؛ قضا را آن شب در خانه يكي از رفقا كه نزديك بود آرميده و 

صبح برحسب ضرورت، همان كفش تنگ را پوشيده .وبه آهستگي لنگان لنگان به خانه خود مي رفتم؛ در اثناء عبور، 

انتظار وعيد و تهديد موالي خويش را نسبت به نيكو مي داشت كه به بليه گرفتار و دچار يكي از احباب غيور كه سال ها 

مي گردد، مرا با آن حالت مي بيند و شادي كنان به محفل مي رود واين بشارت عظيم را مي دهد كه نيكو را ديدم مي 

يدم كه هم شقاقولوس) مأخوذ از لنگيد. چون اعضاي محفل روحاني ايشان بشارت مي شنود، يكي مي گويد: آري، من د

يوناني، بي حسي، فلجي( ]فلج[ شده و از اين مرض نجات نمي يابد. ديگري مي گويد: درياي قهر جمال به جوش آمده. 

اين مي گويد: شايد نهنگ عظمت به خروش آمده. آن مي گويد: دردي است بي دوا. اين مي گويد: آري، غصبي است از 

امري كه مأمورند دروغ يا راست براي محافل روحاني ساير واليات وكشورها بنويسند، اين قضيه  بهاء. باالخره از بشارات

را) به طوري كه درجلد اول نمونه از مراسالت آنها را نوشتيم( با آب و تابي به تمام نقاط كه محفل دارند مي نويسند كه 

و به دردي دچار شده كه ابدا درمان پذير نيست  از جمله بشارات امري آن است كه نيكو به غضب جمال مبارك گرفتار

 وشب و روز ناله و فرياد مي كند.
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چنان كه پس از شش ماه، رفيقي از دوترين واليات آمد و برسبيل تصادف كه مرا ديد، حيرت او را فرا گرفت .گفتم: چرا؟ 

ش ماه پيش محقق و مسلم بود كه شما گفت: من تو را زنده نمي دانستم، گفتم: چرا؟ گفت: از آنكه در مجامع بهائيان ش

با درد شقاقولوس كه بدترين دردها است، گرفتار و تلف گشته ايد! گفتم فقط يك انگشت پايم را كفش زده بود و بعد از 

 بيست وچهار ساعت خوب شد.

 اين قضيه هيجده سال پيش بود ، اما:

 آیتی ونيكو

كه به اصطالح حضرات، معاند امراهلل شده ايم ودر سال اول ودوم اكنون نزديك بيست سال است كه آقاي آيتي ونگارنده 

همه قسم وعده هاي صريح و شديد از ساحت قدس حيفا! به گوسفندان ميرزا داده شده بود كه آيتي ونيكو وصالح 

 ده ووصبحي وغيره به شديدترين ذلت ها و باليا دچار خواهند شد، اتفاقا امروز سال آقاي آيتي به هفتاد وهفت رسي

سال عمر من به شصت و پنج رسيده، واز هشتاد سال پيش تاكنون برسبيل تصادف به هيچ وجه ابتال وناخوشي يا دست 

تنگي كه الزمه عالم طبيعت است به ماها روي ننموده، بلكه از زمان پيش هم از حيث بهتر زندگي نموده ايم. هر چند ما 

ا ذكر نمائيم، لكن چون بهائيان بدين موهومات معتقدند ،مي گويم  كه از بدين معاني معتقد نيستيم كه اينگونه مطالب ر

بيست سال قبل الي كنون، بسياري از بهائيان دوازه ساله وهيجده ساله و سي ساله و چهل ساله و پنجاه ساله مرده اند، 

ار گرفتار شده ويا به فقر وبينوائي دچآن هم يا به زير اتومبيل رفته ويا به چاه غرق شده و يا انتحار كرده ويا به امراض بد 

گشته و يا به واسطه دزدي وخيانت در حبس مرده است ويا محكوم به حبس پنج ساله شده اند. ويا سكته كرده اند. اما 

مدارك )  «إنً أكثَرَ أعمارِ اُمًتي بَينَ الستًين و السًبعينَ»من و آيتي كه بنابر فرمايش خاتم انبياء ]صلي اهلل عليه و آله[ 

مؤلف: علي پناه اشتهاردي ترجمه: اكثر عمرهاي امت من بين شصت الهي هفتاد سال است.+ ارشاد 82، ص2العروه، ج 

( كه بايد رفته باشيم، هنوز زنده مانده تا كشف الحيل نموده و مجلدات فلسفه نيكو را بنويسم و تقديم 4/80القلوب: 

ز آن بيست وچهار ساعت صدمه انگشت پا، مرضي ودردي نديده باشم. جامعه بداريم. ودر تمام اين مدت هم به غير ا

كه چقدر با فضاحت  نوشته بودند، بايداز  4306سال  4225وآقاي صبحي كه برحسب متحد المآل محفل روحاني نمره 

ر ه دنيا منتشجميع حقوق اجتماعي محروم شود و روي زمين او را قبول نكند،مي بينيد كه گفتار و آواز او در راديو به هم

ه ب«) ان في ذلك لعبره الولي االلباب» است وگوش آنان را كه انتظار شنيدن مذلت او را داشته اند، كر نموده است، 

 درستي كه درآن عبرتي است براي صاحبان انديشه و خردمندان.( 

 لوح سلطان

اين كتاب چندين صفحه اي موسوم به لوح  آنطور كه ميرزا عباس در مقاله سياح نوشته ،بهائيان را اعتقاد چنين است كه

 سلطان را، ميرزا براي ناصرالدين شاه فرستاد.

ولي در نظر نگارنده با تحقيقات الزمه و قرائن داخله و خارجه كه به دست آمده، ميرزا تصميم گرفت عريضه به دربار 

ضب شاهنشاهي فرو نشيند. آن بود كه ناصرالدين شاه بدهد ، شايد خاطر ملوكانه نسبت به بابيان رؤف شود وغيظ و غ

درادرنه، عريضه را نوشت و به مجمع احباب و زمره اصحاب گفت كه مي بايد يكي داو طلب شود واين لوح را به شاه 

برساند تا جايگاه او به ملكوت ابهي شود! تا شش سال مدت توقف در ادرنه، احدي از مقربين درگاه كه ميرزا را خدا مي 

شد كه داوطلب اين خدمت شود كه آن عريضه را به سلطان برساند واجر خود را از خداي زمين وآسمان دانست، پيدا ن

 بستاند! دوره ادرنه منقضي شد و ميرزا به عكا وارد شد.

ميرزا بزرگ نامي، پسر حاج عبدالحميد شالفروش كه پسر ديوانه احمقي بود و پدرش او را به واسطه فرط حمق و عصيان 

طغيان، از خود طرد و دفع كرده بود، مُتمرًدا عَن أبيه وارد عَكّا گرديد، به عوض آنكه ميرزا او را مالمت كند كه و بالدت و 
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چرا مخالفت پدر مي كني واو را مي رنجاني وبدون رضايت پدر بدينجا مي آئي، چون او را خفيف العقل و سريع العقل 

 ديد:

 عَقله  فی   رجُلِهلَو انً خِفًهَ  

 لم یفته األرنَب الغزال وسَبق 

سخن به ميان آورد كه هنوز كسي پيدا نشده تا اين لوح را به طهران ببرد وبه سلطان برساند؛ پسر بوالهوس شهوت  

انديش، نظر به حمق خويش و ترحيب] مرحبا[ وآفرين نمودن خداي صاحب ريش، چنين امر خطيري را به عهده گرفت. 

هدف مراد رسيد، چند روزي ن پسر را دستور وتعليم مي داد كه ازچه راهي رود، وبا كسي ميرزا] بهاء[ كه تير آمالش به 

مالقات نكند، وكسي از مكنون خاطر او مطلع نگردد. خرجي به او داد و آن لوح را بدو سپرد كه روانه طهران گرديد وآن 

سوف يخرجنا الوالحكم والغنا من »جمله عريضه) لوح( در ادرنه به خط ميرزا عباس ]عبدالبهاء[ نوشته شده بود،واين 

شايد درآن عريضه بود وبهائيان غيب گوئي ميرزا را هم از اين جمله اثبات « هذه االرض التي سميت بادرنه الي مدينه عكا

مي كنند، وحتي آواره آن روز وآقاي آيتي امروز را واداشتند كه در كواكب الدريه نوشت )واز جمله مسائل مهمه مذكور 

 نجا) آن لوح( حكايت تغير به سجن است، الي آخر ما قال.(درآ

وبهائيان ) گوسفندان ميرزا( هيچ تعقل ندارند كه چرا آن عريضه آن روز كه به قول خودشان در يك صفحه نوشته شده 

ين ئفبود،چرا امروز كتابي هفتاد صفحه شده است و ناصرالدين شاه كه عربي و مناجات الزم نداشته! وعجب است از طا

حول كه دور اين سفره، آن هم در بالد عربي جمع شده اند ومي خواهند عريضه موهوم آن روز را امروز به صورت كتاب 

فسوف يخرجنا الواحكم والغني من هذه االرض التي »درآورند و غيب گوئي به ريش مركز عيب ببندند! چرا، مي گويند 

 ال كه رفت، الي نمي گيرد وخوب بود بگويند، سرسلنا يا، يذهب بنا. چه، خرج به باب افع« سميت بادرنه ي بمدينه عكا

باري، وقتي در راه شميران ،آن احمق نادان برسر راه سلطان عريضه به دست مي گيرد، درباريان شاه تا از او عريضه مي 

است كه ميرزا عباس آن گيرند و مي گشايند كه از ناحيه بابيان است، همان روز وهمان شب او را مي كشند. وطرفه اينج

!!) سوره «جِئتكَ مِن سَبَاء بِنَيَاء يًقين»ابله را به هد هد سليماني ناميده، كه درحضرت سلطاني] همانطور كه ديديد[ گفته 

 ( ]از مُلكِ سبا تو را خبر مهم آوردم، به ناصرالدين  بگويد از حيفا و عكا خبر آورده ام[.22نمل ، آيه 

 ميرزا را كه براي شاه ايران اقامه دليل عقلي برحقانيت خود نموده، ايرد مي كنيم. وما قسمت عمده مغالطه

 مغالطه ميرزا

من الناس من قال ان الغالم ما اراد االابقاء اسمه و منهم من قال انه اراد الدنيا لنفسه بعد اني ماوجدت في ايامي مقرا »

الباليا التي ما اطلع عليها احد اال اهلل انه كان بما اقول  من علي قدر اضع رجلي عليه كنت في كل االحيان في غمرات

« لم و ان »اينجا مي خواهد به دليل عقل، صدق دعوت خود را مدلل بدارد و انديشه ناصواب خلق را به برهان « عليما

را  ت وبرخيابطال فرمايد. مي گويد بعضي را چنين گمان است كه اين بساط خدا بازي براي علو منزلت و بقاء اسم اس

چنان عقيده كه اين دكان آئين سازي به جهت حصول راحت و مزيد ثروت است. آن وقت در قسمت اول بقاء اسم باشد 

وهر انساني تحمل مصائب و شدائد را براي بقاء اسم مي نمايد، حتي ثروت خود راصرف مي كند وجان عزيز را در آن راه 

م براي شهوت همين بقاء اسم، اقدام بدين دعوت نمود، ساكت مي شود وابدا به مخاطره مي اندازد، چنانكه خود ميرزا ه

اسمي از آن نمي برد و با هيچ برهاني آن انديشه را زائل نمي نمايد. وقسمت دوم را كه اندشه طلب ثروت و راحت باشد، 

نموديم ؛ كه در دنيا جايگاهي  مورد بحث قرار مي دهد ومي گويد: اگر مادنيا را مي خواستيم، خود را به شدائد دچار نمي

براي راحت و آسايش نداشته باشيم . اين استدالل] بهاء[درست شباهت دارد به استدالل يك نفر دزد كه درحين سرقت 

گرفتار شده وبراي تبرئه خود بگويد برخي را عقيده آن است كه من براي دزدي آمده ام، و بعضي را چنان گمان است 
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ته ام ويا ثروتي اندوخته ام، وحال آنكه خدا گواه است مرا نه ضياعي]ضايع شده اي[ ونه كه من از دزدي طرفي بس

عقاري] ملك، آب و زمين زراعتي، متاع واسباب خانه[ نه دولتي است ونه ثروتي ،فراشم حصيري است پوسيده، وغذايم 

سكوت عنه قرار داده وبه ابطال نان بياتي است خشكيده. كه چون نمي تواند از نفس سرقت خود دفاع كند، آن را م

 قسمت دوم كه نتايج دزدي است مي پردازد.

آري، جناب ميرزا! ما را عقيده چنان است كه شما و امثال شما كه دكان خدابازي را گشودند وكاالي شريعت سازي را 

ن شما براي ربودن نمودند ، فقط براي آن شهوت و عاطفه كه شهرت و بقاء اسم باشد بوده، وچه بسا سبك مغزاني چو

گوي هيچ وپوچ نام، در معرض خاص و عام، خود را فدا نمودند.وبسيار مردم غفلت كار، بدين و هم نادان شكار گرفتار 

 گشته وخود را فاني و معدوم نمودند.

 اروسترات

قبل از ميالد مي  جناب ميرزا شما هم چون اروسترات ، سودائي به سرتان زد. واو يك نفر يوناني بود كه در قرون چهارم

زيست ودر دماغش عيب ودر سرش جنون بزرگي بود. از اين رو آرزو داشت كه مشهور شود ومانند سركار اسمي از خود 

واقع  Epheseاز رب النوع هاي يوناني را كه در افز  Dianeباقي بگذارد؛ بنابراين تصميم گرفت كه معبد بزرگ ديان 

 ئب سبعه عالم به شمار مي رفت بسوزاند.بود واز حيث عظمت و زيبائي جزو عجا

قبل از ميالد ،آن معبد را سوزانيد و اهالي افز براو خشمگين شده و او را از بين  376وباالخره همين كار را كرد ودر سال 

ن وبردند. سپس مقرر داشتند، كسي نامي از اروسترات نبرد؛ چون او به عشق بقاء نام، اين عمل فضيح را انجام داد. واكن

هر كس يك عمل احمقانه از روي ناداني ياشهوت بقاء اسم انجام دهد، او را اروسترات مي نامند. اكنون ما هم شمارا 

اروسترات قرن سيزدهم هجري مي دانيم وبه مناسبت خسران و زيان شمااكنون يك سوره از قرآن كريم را تفسير مي 

 نمائيم.

 تفسير یک سوره

 ]بسم اهلل الرًحمن الرًحيم[

د به سوگنوالعَصر اِنً االنسانَ لَفي خُسر اِالالًذين امَنُوا وعَمِلُوا الصالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَق وَ تَواصَوا بِالصًبر.) سوره عصر: 

عصر كه انسان در زيان است مگر كساني كه ايمان آوردند وكارهاي صالح انجام داده اند ويكديگر را به راستي و شكيبائي 

 .( توصيه نمودند

خداوند تبارك و تعالي در اين سوره مباركه، بيان خسران و زيان انسان را مي نمايد؛ كه اگر آدمي ايمان به خدا نياورد و 

عمل شايسته ننمود، در نهايت خسران و غايت زيان است. بدين معني كه از تمامي حيوانات وجنبدگان روي زمين پست 

 نصيب تر وبدبخت تر است. تر و از تمامي پرندگان ودرندگان عالم بي

واين معني را به مؤكدات ادبيه تاكيد و تائيد فرموده: اوال به قسم: ثانيا به ان. ثالثا به الم. پس آيه مباركه اينطور معني 

مي دهد: به عصر قسم، به دهر قسم، به دوره نوراني قسم، به عصر طالئي قسم، به مرور زمان قسم، به گردش دوران 

اولي قسم، به قرون اخري قسم، به قرن چهاردهم ما قسم، به قرن بيستم شما قسم، كه انسان مادامي كه قسم، به قرون 

ايمان به خداوند نياورد وعمل شايسته نكرد و توصيه به شكيبائي وحق و حقيقت ننمود، در نهايت خسران است ودر 

 غايت بدبختي و زيان.

وح بدبختي كه به همان زيان و خسران دچار شده و نمي داند بدين ممكن است ساده ل« والعصر ان االنسان لفي خسر»

بيان كه پرسد بخندد و بگويد اگر ما مانند شما تسليم كلمات انبياء نگرديم و آزادانه روزگار به سر بريم، چه زياني كرده 

لم هستيد، اگر ايمان به جاندار( عا -و چه خسراني برده ايم، جواب اين است، شما كه يكي از اين موجودات حيه ) زنده
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عوالم بعديه نداشته باشيد و گردن خود را چون حيوان در چنبر ماده كرده واينطور فهميده باشيد كه اين جهان با اين 

عظمت براي آن ايجاد شده تا تو چند صباحي كه به وجود آمدي ودوره رضاع و فطام] شيرخواري و بازگرفتن از شير[ را 

و دبيرستان رفته و ناماليمات استاد و اديب را ببيني، تا پس از چندين سال تصديق نان خوردن طي نمودي و به دبستان 

را با يك ورقه پاره بگيري، سپس در ميدان تزاحم اجتماعي و تصادم حياتي چند گاهي زدو خورد كني، تملق اين وآن 

از اين و آن بشكني، وقدرت وجواني و توانائي بگوئي، ناسزا از اين وآن بشنوي ، بي وفائي از اين و آن ببيني، ودل ها 

خود را از دست بدهي، و به ضعف پيري و ناتواني برسي، ونفس آخرين را به بي مردادي و حسرت بكشي، وبروي و معدوم  

صرف گردي، چه خسارتي از اين باالتر و چه بدبختي و زياني از اين زيادتر است، با اينكه در دوران حياتي خود ببيني 

گنجشك بدون اين همه زحمات و صدمات، از باالي درخت فرود مي آيد و از سفره طبيعت دانه اي چند) كه در ذائقه  يك

او از بهترين اغذيه بشر مهناتر است( بر مي دارد وبدون هيچ اضطراب و فكري به نشاط خود مشغول مي شود، وتو مي 

قت فرسا را تحمل كني تا بدان برسي! تازه لباس نداري، آن بايد براي آن لقمه نان ،چه زحمات بكشي و چه مقدمات طا

گنجشك بهترين لباس را خياط طبيعت به قامتش موزون و زيبا و برازنده نموده كه نه نيازمند دكه خياط است و نه به 

 صابون و رخت شو و اتو محتاج ؛ چه زيان وخسراني از اين بيشتر كه تو از گنجشكي كمتر شدي؟!

رآن زندگي مي كند، نه براي معاش خود به كسب وتجارت ونوكري و زراعت محتاج است ونه براي مسكن آن ماهي كه د

به مهندس و بنا، نه براي لباس خود به پارچه فروش و خياط، و نه براي نظافت خود به صابون وحمام، او در غايت غنا 

 بلكه از كرمي هم كمتر شدي؟!است و تو در نهايت احتياج، چه زياني از اين بيشتر كه تواز ماهي، 

آن مورد ضعيف ، اول بهار از آرامگاه خود بيرون مي آيد و از سماط طبيعت به قدر احتياج خود هر چه مي خواهد به النه 

خويش مي برد. نه اجازه دارد و نه جوازي، ونه دردي دارد و نه دوائي، نه طبيبي مي خواهد و نه مداوائي ، نه حبسي دارد 

ني، نه ياسي دارد و نه حرماني، اما تو بيچاره به تمام اينها وهزاران احتياجات ديگر دچار و گرفتار هستي ، آيا و نه زندا

 اينها خسران نيست؟ اين خسارت مادي بود، اكنون خسارت معنوي را بشنو.

ن پيدا ه ديد، يقيخسران عقلي اينجاست كه هيچ عاقل، نقشي را بدون نقاش نمي بيند. يعني نقشي را ك -خسران عقلي

مي كند كه نقاشي آن را كشيده و نظر عقالئي در تصوير آن داشته. پس انسان، چون ايمان به خدا نداشت، آنقدر زيان 

 عقلي پيدا مي كند كه وجود خويش را بيهوده تصور مي كند ونظر عقالئي را به پروردگار خود نيز نمي دهد.

كه آدمي در همين نشئه دنيا هم از جنت نعيم و كوثر تسنيم) چشمه اي خسراني ايمان پيدا مي كند وآن، اين است 

است در بهشت، كه آب آن از بلندي فرو ريزد ودر غرفه ها روان است( محروم مي ماند. ودر زمره ابرار و اخيار وارد نمي 

مست باده حقيقت و  شود، تا لذائذ روحي و معنوي را درك كند؛ از آنكه شنيده ايم گروهي بوده و هستند كه چندان

ايمان بودند كه اگر سلطنت عالم را به آنان تقديم مي كردند، قبول نمي نمودند. بلكه غالب آنها هم جان خود را در راه 

 ايمان خوش فدا نمودند ونفس ايمن وايقان را لذيذترين لذات دانستند.

غيب وشهود، عشق و محبت است. عشق خسران ازعشق و محبت پيدا مي كند وآن، اين است كه جوهر و جود حقيقت 

و محبت به ذات باري تعالي لذتي است كه به تحرير و تقرير نگنجد، ظروف الفاظ وعبارات، كوچك تر است از آنكه پيمانه 

 محبت بحر وحدت شود. و حروف و كلمات، روسياه تر است از آنكه مرأت جمال شمس حقيقت گردد.

 چون   به عشق  آيم  خجل   گردم  از آنرح   و بيان                                 چه  گويم  عشق  را شهر             

 شرح  عشق و  عاشقي  هم  عشق    گفت                            عقل در شرحش   چو  خر  در  گل بخفت           

 ) از مثنوي معنوي مولوي خراساني( 

 ي مي رساند كه هيچ چيز جز خداوند در نظرش ارزش ندارد؛ بلكهعشق به حقيقت ومبداء، انسان را به جائ

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 بنگر   كه تا  چه حد  است  مكان     آدميت        رسد  آدمي  به جائي   كه به  جز  خدا  نبيند

 )از غزليات سعدي شيرازي( 

 عشق به حقيقت و مبداء، انسان رابه جائي مي كشاند كه مي گويد:

 دوست ما را و همه  نعمت  فردوس   شما را         امت كه چه  خواهيگر  مخيرم  بكنندم  به قي

 عشق به حقيقت  و مبداء ،آدمي را به جائي مي رساند كه مي گويد:

 كين  هر  دو بگير   ودست  بردار گر هردو  جهان   دهي   وگوئي

 تو سيم سياه خود نگه   دار          ما يوسف خود  نمي فروشيم

 زي با مطلع غزل:) از سعدي شيرا

 منسوخ  كند   گالب   عطار   آمد  گه  آن  كه بوي  گلزار  

پس كسي كه ايمان به خدا پيدانكرد، مسلما از اشعه آفتاب عشق و محبت محروم مي شود وخفاش وار در ظلمات طبيعت 

 چند روزه اي زندگي خود را طي مي كند.

 « عملوا  الصالحات و تواصوا بالصبر  و تواصوا بالحقوالعصر  ان االنسان لفي خسر اال الذين امنوا و »

 ميرزا عباس ] عبدالبهاء[ به دانش خود نبالد

هر چند ما را نشايد كه با بودن چشمه احمدي و كوثر محمدي، دست به آب تيره، مانده استخوان پوسيده ديگران 

نها نكته توحيدي گفته وگوهر عرفاني سفته اند، بياالئيم، ولكن براي آنكه ميرزا و ازل و باب به خود نبالند كه فقط آ

 ذكر مي كنيم. -كه غالبشان مورد قبول اين ناچيز نيستند –قدري از كلمات سالطين گذشته 

 

 در رساله خویشتاب

 در نامه طهمورث ديوبند) طهمورث از شخصيت هاي اساطيري در شاهنامه كه ديوان را به بند مي كشد  ( فرمايد: 

 ا نوري است خويشتاب كه او بي مدد، مايه و افروزنده به ذات خود مي تابد.قبله طاعات شم

 به طرف نوري گراي كه به ذات خود تابان است ومحرق شيطان.

 جی افرام گوید

 اين دو نام) جي افرام وجي آالد( از افسانه هاي دساتير زردشت است(  -)جي افرام نام پيغمبري  از پيغمبران عجم

ا بازدانند، وغنا را ازحاجت بازشناسند، چون ممكنات همه محتاجند به موجد، البد موجودي بايد كه اصال احتياج را از غن

به غير خود محتاج نباشد تا اينها نسبت بدو ممكن باشند، و آن واجب الوجود است. و مر اين دليل را رهبر اهل كشف 

 گرد آور تقرير كرد.  ،كيخسرو ابن آذر كيوان در صغر سن، بدون نظر به كتب يا نامه

 جی آالد فرماید

 ) جي آالد وجي افراد نام دو تن از حكماي قديم ايران بود.( 

خاك اكثف] جرم سنگين[ موجودات است، و آب الطف ]پاكيزه تر[ از آن، وهوا لطيف تر از آب، و آتش الطف از باده، 

هت تجرد ذاتي، وعقل اكمل واعليط بلندتر و برتر[ وآسمان صافي تر از آتش، و نفس اصفي] پاك تر[ و اكمل از آسمان ج

از نفس، بهر عدم مصاحبت جسم در كمال اندوزي. پس اكمل] تمامتر[ از او، موجودي شايد كه اتم] تمامتر وكاملتر[ از 

عقل بود، از جهت غنا از موجود، وآن واجب است و وجود آن از وجود موجودات مذكور واجب. و فوق واجب، موجودي 

 د، چه مراتب كمال به انجام رسيده و زياده براين مجال بود. نشاي

 باسان گوید

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 ميالدي(  4722 -4740)نقاشي ايتاليائي، متولد و متوفي در باسانو) 

اگر دو واجب الوجود موجود باشد. هر يك عين حقيقت آن ديگري، پس امتياز ايشان از يكديگر به واسطه امري بود 

ايشان در تشخص خود و امتياز از عين خود، محتاج مي شود به امري خارج. وهر محتاج  خارج از ذات ايشان، الجرم

 براين وجه ممكن است. 

 )كيومرث از شخصيت هاي شاهنامه فردوسي و نخستين شاه آن ديوان(  كيومرث فرماید

 موجود نتواند بود.اگر دو واجب الوجود موجود باشد، از يكي آنچه سرزند، از ديگري برخالف آن، پس يك دم ممكن 

 ) از شخصيت هاي اساطيري ايران( سيامک گوید

اگر دو واجب الوجود باشند كه هر دو قادر باشند برممكنات ،چه عجز الوهيت را نشايد، پس يكي اراده امري كند وديگري 

ين نيايد، ارتفاع  نقيض اراده نقيض آن نمايد، اگر مراد هر دو به فعل آيد، اجتماع نقيضين شده واگر مراد هيچ يك به فعل

 الزم آيد وعجز هر دو. واگر مراد يكي حاصل آيد، ديگري عاجز باشد، وعاجز الوهيت را نشايد.

 ) از شخصيت هاي اوستائي(هوشنگ فرماید

واجب الوجود از آنج كه واجب الوجود است، اقتضاي كسي گهراني يعني شخصيت معين كند، پس واجب الوجود بيش از 

و اگر از آنجا كه واجب الوجود است اين اقتضا كند، الزم آيد معين شدن او به علتي بود غير ذات واجب  يك شخص نبود 

الوجود . پس واجب الوجود محتاج بود به غير. وهر چه محتاج باشد به غير، ممكن بود. پس واجب الوجود، معين ممكن 

 الوجود باشد واين محال بود.

بيره هاي هوشنگ ،گويند ابليس را مركوب ساخته بود وسوار او مي شد. مدت پادشاهي ) نام پادشاهي از ن طهمورث گوید

او را بعضي سي سال و بعضي هزار سال نوشته اند. قبل از پادشاهي ودر زمان وليعهدي ،همواره در جنگ با متمردان و 

 ديوان بود واو را طهمورث ديوبند گفتند( 

له اشتراك ميان ايشان از همه وجهي نبود، چه هر دو در واجب الوجودي فرض كنيم كه واجب الوجود دو بود، المحا

مشترك باشند ودر بعض ديگر ممتاز. ال محاله آنچه برآن امتياز ايشان از يكديگر بود، يا ذاتي بود يا عرضي. نتواند بود 

ياز حاصل آيد  به آن، يعني كه ذاتي باشد. واگر نه الزم آيد كه واجب الوجود مهگونه يعني جنس بود. وآنچه بدان امت

فضل. واز اين الزم آيد كه واجب الوجود مركب بود .وهر مركب محتاج است . وهر محتاج ممكن. پس الزم آيد كه واجب 

الوجود ممكن باشد واين محال است وچنين نتواند بود كه عرضي باشد. چه، اگر مقتضاي غير واجب الوجودي بود، الزم 

معين بودن محتاج به غير باشد، واين محال بود. پس الزم آيد كه واجب الوجود بيش از يكي آيد كه واجب الوجود در 

 نبود.

پسر خورشيد و نخستين بشري است كه مرگ براو چيره شد و بردوزخ حكومت مي « جم»، «ودا») در  جمشيد فرماید

قول اوستا او نخستين كسي است كه كند. در داستان هاي ملي ما نيز وي يكي از پادشاهان سلسله پيشدادي است. به 

اهورامزدا دين خود را بدو سپرد. در روايات ايراني آمد كه مدت سيصد سال در زمان جم بيماري و مرگ نبود، تا او گمراه 

شد و جهان برآشفت و بيماري و مرگ وي بازگشت . به گفته شاهنامه، جشن نوروز و بسياري از رسوم وآداب از اوست. 

 رانداخت و با ارّه به دو نيم كرد.( ضحاك او را ب

واجب الوجود نشايد كه بيش از يكي بود؛ براي آنكه دو واجب الوجود فرض كنيم المحاله به حيثيتي ، يعني به ماهيت 

مختلف باشند يا متفق. اگر متفق بودند با ماهيت هر يك اقتضاي معين كند و يا غير ماهيت اقتضا كند، در معين بودن 

ير بود؛ پس نه واجب الوجود بود واگر مختلف باشند، هر دو المحاله مشترك بودند در معني وجود. و معلوم محتاج به غ
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است كه معني واجب الوجود، جز وجود و  وجوب نيست . پس الزم آيد كه از آن دو، يكي ممكن الوجود باشد، و آن محال 

 همين است. است. پس الزم است كه واجب الوجود بيش از يكي نبود و خواست

پادشاهي است معروف كه ضحاك را در بند كرد. مطابق شاهنامه او پسر آبتين « فرتَن») در زبان پهلوي  فریدون گوید

و از نسل جمشيد است كه با كمك كاوه آهنگر ضحاك را دستگير و در كوه دماوند ميخكوب مي كند و خود به پادشاهي 

تقسيم مي كند « سلم، تور وايرج»وسيع قلمرو خود را ميان پسرانش  ايران مي رسد. سپس در پايان عمر، سرزمين 

وايران را به ايرج مي سپارد. سرانجام سلم وتور توطئه مي كنند وايرج را به قتل مي رسانند و جنازه او را نزد پدر مي 

اي خود مي رود. بنياد آورند. فريدون پس از زاري بسيار، مقام او را به پسرش منوچهر مي دهد و منوچهر به جنگ عموه

 جنگ هاي ايران و توران نهاده مي شود. ( 

ممكنات موجوده را يك واجب كافي است. چنانكه در صدور كثرت به ترتيب در كتب مبرهن است . واگر واجبي ديگر 

 بن صاحببود، هر آينه معطل باشد؛ و معطل وجود را نشايد. ومر اين تقدير را بي وجدان اين دليل در كتاب كيخسرو ا

 ناموس زحل پايه آذركيوان مذكور ساخت.

 ) پسر فريدون كه شرح احوال او آمد.(  منوچهر فرماید

از يك واجب الوجود اين عالم سرزده، اگر واجب ديگر باشد، هرآينه از او نيز عالمي پديدآيد. اگر موجودات عالم واجب 

يعي بود؛ واگر غير موجودات اين عالم باشند،هر آينه ثاني همين موجودات باشند، الزم آيد يك چيز را دو مكان طب

ممكن نباشند، وآنچه ممكن نيست، ممتنع خواهد بود. چه واجب نتواند كه باشد از آنه او را موجد نبايد. و اگر از واجب 

بر س اكثاني هيچ موجود نيايد، معطل بود؛ و بي كار هستي را نشايد. واين دليل را سالك طريق عرفان ابن صاحب نامو

 آذركيوان در صغر سن بي آنكه براين دليل مطلع باشد با راقم نامه تقرير كرد.

)پسر كي كاووس پادشاه كياني، سودابه زن كيكاووس) نامادري او( عاشق سياوش شد وامر را برشوهر  سياوش گوید

 او از اين امتحان سربلند بيرونومشتبه كرد. كيكاوس براي آزمايش، سياوش را بفرمود تا از ميان آتش افروخته بگذرد، 

آمد و رسوايي سودابه را رقم زد، پدر، براي خواباندن آتش فتنه، او را به توران نزد افراسياب فرستاد. با دختر افراسياب 

 « كيخسرو»ازدواج كرد و ثمره ي اين ازدواج فرزندي شد به نام « فرنگيس»

انمردي كشته مي شود و جنگ ايران وتوران مجددا شدت مي به ناجو« گرسيوز»سياوش به تحريك برادر افراسياب 

 گيرد.( 

بدانكه توانگر، يله. يعني غني مطلق، آن بود كه هيچ نوع كمال از او فوت نشده باشد. پس واجب الوجود اگر دو بود، الزم 

كرده ايم كه هر غني است كه هر دو غني مطلق باشند واز اين ضرر است كه هر دو از يكديگر مستغني بودند. وما بيان 

كه از او چيزي مستغني بود، غني مطلق نباشد. پس الزم شود كه هيچ يك از آن دو واجب الوجود، غني مطلق نباشد؛ 

 پس واجب الوجود نباشد. 

)سومين پادشاه كيانيان به معني بلند مرتبه و عادل. فرنگيس پس از كشته شدن شوهرش سياوش،  كيسخرو فرماید

شود. پيروان ويسه او را به فرمان افراسياب به كو مي برد تا از نژاد خود آگاهي نيابد و پس از آن او را صاحب فرزند مي 

به گنگ دژ مي فرستد . سرانجام گيو، پسر گودرز عازم يافتن او مي شود، او را مي يابد و با مادرش فرنگيس به ايران 

برسرجانشيني اختالف مي افتد. سرانجام قرار مي « ريبرزف»مي آورد ؛چون به ايران مي رسد ميان او وپسر كيكاوس 

را بگشايد ،سزاوار پادشاهي است. كيخسرو دژ را مي گشايد و پس از آن به خونخواهي پدر « دژ بهمن» نهند كه هر كس

 به جنگ افراسياب مي رود و او را مي كشد. آنگاه كاووس پادشاهي را بدو ميبخشد. ( 
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و واجب الوجود كه بيش از يكي نيست وي را مانند وانباز نبود. وهمچنين او را ضدي نيست  ماننده انباز در نوع است،

 چه غير او همه ممكن الوجود است. ودر حكمت مبرهن است كه واجب الوجود تحت يكي از مقوالت نيست.

ادشاهي سرو تخت پ)از پادشاهان كياني وپدركي گشتاسب، از پشت كي پيشين و از تخمه قباد است. كيخ لهراسب گوید

بدو بخشيد. او سرانجام به گشتاسب واگذار كرده وخود به آتشكده نوبهار بلخ رفت و به عبادت پرداخت. چون زردشت 

دين خود آورد، آن را پذيرفت و همچنين به عبادت روزگار مي گذرانيد، تا دريكي از هجوم هاي ارجاسب توراني به 

 بيست سال بود.( دست او كشته شد. پادشاهي لهراسب صدو 

نشايد كه واجب الوجود مركب بُود؛ چه، مركب ممكن الوجود است . وچون واجب الوجود مركب نباشد، الزم آيد كه او را 

مهگونه و بازار، يعني جنس وفصل) جنس و فصل اصطالح منطقي ماهوي هرچيزي به كار مي رود اما چون خداوند ماهيتي 

بل تعريف و حدّ تام نمي باشد.( نباشد؛ چون هر چه جنس و فصل نبود او را يعني نداردپس جنس و فصلي ندارد لذا قا

 حدّ نباشد.] تعريفي ندارد[

) پسر لهراسب كه خواهان پادشاهي از پدر بود. چون پدر تن در نداد، گشتاسب رنجيده به روم رفت و  گشتاسب فرماید

گرفت. سپس به ايران برگشت و به پادشاهي رسيد. با ظهور درآنجا كتايون دختر قيصررا كه دلباخته ي او بود به زني 

زردشت و پذيرش دين او جنگ با ارجاسب توراني شروع شد، سرانجام پس از جنگ هاي متوالي، اسنفديار روئين تن، 

پسر گشتاسب ،ارجاست را مي كشد. درباره ي عالقه مندي او به تاج و تخت داستان ها نوشته اند كه حتي حاضر مي 

 پسر خود را به كام مرگ بفرستد) جنگ با رستم( تا پسر به جاي اوبر تخت ننشيند.(  شود

چون واجب الوجود مركب نيست، معلوم شد كه جسم نيست. چه تن يعني جسم جوهريست كه قابل قسمت است در 

 جسم نباشد. طول و عرض وعمق. پس او منقسم شود به اجزاء . و هر چه اجزاء دارد، ممكن است، پس واجب الوجود

)پيامبر ايران باستان ،از خانواده سپيتمه، بعضي وي را از آذربايجان و برخي از ري و غالبا از شمال شرقي  زرتشت گوید

ايران دانند. وي معاصر گشتاسپ بود وآن شهريار و پدرش دين او پذيرفتند . طبق روايات در  حمله دوم ارجاسب توراني 

  به بلخ، زردشت كشته مي شود.(

اگر واجب الوجود جسم مي بود به اجزاء منقسم گشتي. واجزاء ابرايه يعني علت جمله بودي، وجمله معلول او؛ پس اگر 

 عدم اجزاء فرض كنند، عدم واجب الزم آيد؛ پس ممكن الوجود بود، نه واجب الوجود.

روئين تن شد . در جنگ )فرزند گشتاسپ كه به دست زردشت درآبي مخصوص شستشو داده شد و  اسفندیار فرماید

هاي فراوان شركت كرد و همواره پيروز بود. هفت خواني همانند رستم دارد. سرانجام به تحريك پدر براي به اسارت 

درآوردن رستم به زابل مي رود و رستم به مدد سيمرغ از دست او مي رهد وبا تيري زهرآگين كه به چشم او مي زند او 

 را از بين مي برد.( 

ب الوجود جسم نيست ، دانسته شد به بيان يعني عرض نيست. به حكم آنكه قائم به جسم است. واگر تقدير چون واج

عدم جسم كنند، عدم عرض الزم آيد، چون جسم نيست به روشنگر يعني برهان درست شد ، كه غير نيز نيست. چه او 

 به جسم قائم است.

تربيت رستم قرار مي گيرد و چون به پادشاهي مي رسد، به  ) پسر اسفنديار كه بنابر وصيت پدر، تحت بهمن گوید

خونخواهي پدر، به زابلستان لشكر مي كشد و فرامرز پسر رستم را مي كشد و زال را در قفس مي كند. بعضي او را با 

 اردشير هخامنشي تطبيق مي كنند.( 

ه و بوي وامثال آن. هر چه اين خصال عرض موجوداتي است كه نشان يعني صفت غير باشد. مانند سياهي و سپيدي ومز

 داشته باشد، ممكن الوجود بود، واجب نباشد.
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) هماي) در فروردين يشت( اوستا ، دختر گشتتاسپ وخواهر اسفنديار است. در هفت پيكر نظامي دختر  هماي فرماید

 قيصر روم است وزن بهرام گور (

) جهت( نباشد؛ از براي آنكه آنه در مكان و جهت باشد، چون واجب الوجود جسم نيست، او را بوجاي ) مكان( و سوي

جسم وجزء وصفت جسم بود. وجزو جسم ، قابل تجزيه وتقسيم است .ومكان تابع او است در وجود و محتاج بدو. وهر 

 چه به غير محتاج باشد؛ ممكن است. پس واجب الوجود را مكان و جهاد نباشد.

ي گشتاسب جهان پهلوان، پدر زال و جدرستم كه دستور داد تا فرزند سپيد  ) جهان پهلوان ايراني، نواده سام گوید

 موي خود را نابود سازند و آن فرزند در دامنه ي كوه دماوند رهامي شود و سيمرغ او را يافته و پرورش مي دهد...( 

ره بدان نتوان كرد، مگر چون واجب الوجود را مكان وجهت نباشد، بايد پذيراي هماك يعني قابل اشارت نبود. يعني اشا

 از روي خرد. 

) پسر زال، جهان پهلوان ايران از مردم زابلستان كه داراي قدرتي فوق بشري بود. وي به چند تن از رستم فرماید

پادشاهان كياني) كي قباد، كي كاووس، كي خسرو( خدمت كرد. ديو سفيد را در غارش در مازندران كشت و خون جگر 

وس كه اسير وكور در بند آنان بود چكانيد و او را سالم نموده و آزاد كرد. اسب غول پيكرش )رخش او را به چشمان كاو

( همه جا با اوست. عاقبت پس از كشتن اسفنديار، علي رغم نهي سيمرغ، كه به او يادآور مي شود، كشتن شاه و شاهزاده 

ي پر از نيزه هاي زهرآگين سقوط مي كند ودرهمان ،ناميمون است ونحسي دارد، به دست برادرش شغاد با حيله در گودال

 حالت مرگ، برادر را كه پشت درختي پنهان شده بود، با تيري كه رها مي كندبه درخت مي دوزد.( 

واجب الوجود ديدني نيست؛ چه هر چه مرئي شود، در جهت بود. زيرا شرط است در رؤيت كه مرئي مقابل مبصر باشد، 

اين چنين بود، در جهت باشد. ومبرهن شد كه واجب الوجود در جهت نيست. پس مرئي نتواند  يا در حكم مقابل. وهر چه

 شد مگر به چشم روان كه آن نگرش نيازمند به سو )جهت( نيست.

) در سنت زردشتيان ، جاماسب از خاندان هر گوه و برادر فرشوشتر  بود. وهر دو برادر، وزير گشتاسپ  جاماسب گوید

 »ا دختر به نام پورچيست ازدواج كرد. پيشگوئي هايي به او نسبت داده اند كه ذكر آنها در رساله  پهلويبودند. جاماسب ب

 آمده است. ( « يادگار زريران

 واجب الوجود ، محل حوادث نيست. 

 ؛ كه)ابن دارا) ساسان دوم( به روايت فردوسي در شاهنامه، فرزند دارا آخرين، پادشاه كياني است ساسان دوم فرماید

 بعد از پدر به هند گريخت( 

 هر حادثه، ممكن است و محتاج به فاعل؛ و واجب الوجود محتاج به فاعل نيست؛ پس حادث نباشد.

) مؤسس سلسله ساساني، شورش و اختاللي كه درآغاز قرن سوم ميالدي در ايالت پارس واقع شد،  اردشير بابكان گوید

ر مي سازد. ظاهرا هرشهري كه تا اندازه اي قابل اعتنا بوده است، پادشاه انحطاط قدرت اشكانيان را درآن عهد آشكا

كوچكي داشته، مهمترين اين ممالك كوچك در ايالت پاريس، شهر استخر بود كه پايتخت پادشاهان باستاني محسوب 

پس از او پسرش مي گرديد. ساسان كه مردي از دودمان نجبا بود، در معبد آناهيتا در شهر استخر سمت رياست داشت. 

بابك جانشين او شد. بابك يكي از پسران خود را كه اردشير نام داشت، به مقام عالي نظامي رسانيد. اردشير چند تن از 

ملوك پارس را مغلوب و هالك كرد و مقام آنان را صاحب شد. سپس ؛برادرش شاهپور جنگيد و قلمرو خود را تا بابل 

 گسترش داد.( 

شناس، يعني صفت حادث باشد، آن صفت را فاعل بايد، و فاعل مستقل ذات نتواند بود؛ چه، ذات او اگر واجب الوجود را 

قديم است و هر گاه در صفت خود مستقل باشد، بايد كه صفت او نيز قديم حقيقي باشد، ونتواند بود كه غير ذات مقدس 
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صفت مغلوب غير باشد، و به غير محتاج شود،  واجب الوجود سبب حدوث او شود، واال الزم آيد كه واجب الوجود در اين

 واز رهگذر غير كمال يابد، واين همه محال است.

) ابن ساسان) ساسان سوم( به روايت فردوسي در شاهنامه ،فرزند سامان بن بهمن بن اسفنديار   ساسان سوم فرماید

 است( 

 باشد.( واجب الوجود ،وجود محض است واصال نتوان انديشيد كه آن ذات موجود ن

)خسرو دوم شاهنشاه ساساني ، پسر هرمز چهارم . وي پس از پدر برتخت سلطنت نشست ودر جنگي كه با  پرویز گوید

بهرام چوبينه كرد، شكست خورد؛ ولي به ياري موريس امپراتور روم به ايران بازگشت و از دجله گذشت و در جنگي كه 

رام شكست خورد و خسرو وارد تيسفون شد وبرتخت نشست و قشون بين سپاهيان رومي و سپاهيان بهرام روي داد، به

 رومي را با هداياي فراوان مرخص كرد.

 خسرو پرويز بعد از انوشيروان معروف ترين پادشان ساساني است( 

صفات باري تعالي عين ذات او است. چه، اگر از رهگذر عين نباشد، خالي از نقصي نيست. و نقص برذات مقدس محال 

 است. 

ميالدي به تخت نشست . نسب او درست  632) يزدگرد سوم، سي وپنجمين پادشاه ساساني، در سال  یزد گرد فرماید

معلوم نيست . طبري گويد كه پسر شهريار ) نوه خسرو پرويز( واز مادر رنگي بود و چون كسي را از خانواده سلطنت 

 نيافتند،ناچار او را به تخت نشاندند.

سپاهيان اسالم و ايرانيان درگرفت و در قادسيه) كربال( دو سپاه به جنگ پرداختند . پس از چهار  در زمان او جنگ بين

روز جنگ سخت، رستم فرخ زاد كشته شد و سپاه اسالم برسپاه يزدگرد پيروز آمد. سرانجام در جنگ نهاوند كه اعراب 

 ( آن را فتح الفتوح ناميدند، سپاه يزدگرد با همه ي فزوني شكست خورد.

 جز از ذات مقدس، هيچ چيز قديم نيست؛ وعقول ونفوس به زمان قديمند و به ذات، حادث

خورشيدي را كه با بزرگي و روشني و عظمت مشاهده مي كنيد، با اتمي كه به وسيله آالت دقيقه مشكوف : نيكو می گوید

و كوچكي و نيستي اين، هر دو امري شده وحكم به اليتجزائي] مجزي[ نيست ونيستي وهيچي او مي نمائيد، بزرگي آن، 

اضافي است كه منبعث ]برانگيخته [ از احساسات بشر است. ودر نظر حق منظومه شمسي با منظومه اتمي يكي است. 

 بلكه يكي و دوئي درآن حضرت نيست.

بعد دورترين اگر منظومه شمسي ما هفت ستاره دارد، منظومه اتمي دو هزار ستاره به اسم الكترون دارد. اگر فاصله و

ستاره منظومه شمسي ما) نپتون( با خورشيد، مساوي با هفت هزار برابر قطر خورشيد است، فاصله آخرين الكتروني كه 

روي مدار خود به دور اتم مي گردد، صدهزار برابر پروتون)هسته مركزي( مي باشد. اگر شما سرعت سير سيارات و كره 

حير و تعجب بنگريد، بايد بدانيد كه سرعت سير الكترون ها به دور اتم خود شمس را در اين فضاي بي پايان به نظر ت

 هزار بار بيشتر از سرعت سيارات و خورشيد است. 

اگر بدانيد كه خورشيد در يك ثانيه چه مقدار ذرات بي حساب به نحوه اي حرارت و نور از خود بيرون مي دهد، بايد 

هزار بار بيشتر از خورشيد اجسامي مانند راديوم كه دائما در حال انفجار اعتراف كنيد كه از پروتون) هسته مركزي( 

است، ذرات بي حساب از خود به خارج پرتاب مي كند. اينجا است كه بايد اعتراف نمود زمان،و مكان و بعد، و مقدار، و 

از بين مي رود؛ كه كوچكي و بزرگي، روشني و تاريكي، سكون و حركت، اوليت و آخريت، حتي هستي و نيستي، همه 

تماما از احساسات بشر، وامري نسبي و اضافي است. واحساسات بشر با حقيقت خلقت هرگز راه نيابد، پس وقتي كه بشر 
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از شناسائي و عرفان يك الكترون عاجز باشد، چگونه مي تواند ذات حضرت ذوالجالل را بشناسد و يا آن را به زبان كليل] 

 نجاست كه بايد عرض كرد:كند ومست[ خود بستايد؟! اي

ون صارُ دُإلي قَصُرَتِ األلسُن عَن بُلُوغ ثَنائِكَ كَما يَليق بِجَاللِكَ وعَجَزَتِ العُقولُ عَن إدراكِ كُنهِ جَمالِكَ، وانحَسَرَتِ األب»

 «.كَالنًظَر إلي سَجاتِ وَجهِكَ وَلَم تَجعَل لِلخَلقِ طَريقا إلي مَعرِفَتِكَ إال بِالعَجزِ عَن مَعرفَت

وليكن چه توان كرد با قومي كه به سبب بي توفيقي به دبستان فضائل احمدي وارد نشده، واز دانشگاه معارف محمدي 

ض[ ) افتاده شدن، به نشيب افتادن( علمي پيدا نمودند )  درس نگرفته، وبدين جهت آنقدر انحطاط فكري و انخفاظ]

: از  22سوره حجر، آيه « ) وَنَفَحتُ فِيه مِن رِوحِي» نسبش به مضمون چون قول داروين انگليسي) مؤلف( تا انساني را كه

روح خود در او دميدم( به روح الهي و دم سبحاني مي رسيد، آنقدر پست و ناچيز كردند، كه جد اعالي خويش را ميموني 

ردد، قاء الهيه مشرق گپست معرفي نمودند. ودر حسب و غايت كمال كه مي بايد به جنت نعيم وكوثر تسنيم برسد وبه ل

آنقدر خود را سفيل و رذيل] پست و فرومايه و ناكس[ شمردند كه غايتُ القَصواي رَقاء] نهايت بردگي[ خود را] ميمون [ 

دانستند) چون قول كارل ماركس) مؤلف( كه در موقع ظهور عريزه جنسي، به مقام پست حيوانات برسند تا در مالء عام 

ت خود را با آميزش به زن هاي رهگذر خاموش نمايند. )قُتِلَ األنسانُ ما أكفَرَهُ ]اي كشته باد بدون هيچ پروا، آتش شهو

 انسان[ چرا تا اين حد كفر و عناد مي ورزد[ 

به النه : اي مورچگان 44ياايُّها النًملُ ادخُلُوا مَساكِنَكُم ال يَحطِمَنًكُم سُلَيمانُ وَجُنُودُهُ وهُم ال يَشعُرونَ) سوره نمل، آيه 

 خود برويد، سليمان و سپاهش شما را پايمال كنند( 

 هيئت جامعه مورچگان با يك مدنيت محيرالعقولي زندگاني خويش را به منتهي درجته تعاون و تعاضد ادامه مي دهند.

ازند، دبامداد كه مي شود، بعضي كه براي تنظيم امور داخلي گماشته شده اند، به تلطيف و تنظيف آسايشگاه ها مي پر

وبرخي به اداره آبدارخانه و سالن هاي خوراك قيام مي نمايند، وآنهائي كه براي اصطبل خانه و خدمت وتيمارگاوان 

شيربده و گله هاي گوسفند نامزد گشته اند، به محل ماموريت خود مي روند، وآنان كه براي بنيان شهرها و عمارات و 

، و خانه هاي حيرت انگيز براي خود مي سازند. آنچنان كه بناي خانه ها تعمير انتخاب شده، به تعمير مشغول مي شوند

و شهرستان هاي هر نوع از مورچگان نسبت به اندام آنها مختلف مي شود. مثال النه هاي بزرگي كه درآمريكاي جنوبي 

براي اطفال هست. و  ساخته ميشود، بناهاي مهمي هستندكه داراي اطاق هاي وسيع، انبارها، گالري ها، و پرورشگاه ها

درميان هر يك از اين ساختمان هاي وسيع، ممكن است چندين قريه پر از اجتماعات مورچه كه همه از يك نوع هستند، 

 موجود باشد . كه تمامي آنها قريه ها حكم يك كشوري را دارد.

آجر و آهك وسنت ] سيمان[ وغيره  ومواد اوليه ساختمان ها را كليتا از خاك، با آرواره خود تركيبات شيميائي نموده و

كه در استحكام بنا تأثير كلي دارد، مي سازند و آنچنان آن آجرها و مواد را منظما چون بناي ماهر به جاي خود مي 

 گذارند و به وسيله آرواره آجرها رابه هم مي فشارند، كه باعث حيرت است.

شده وهر طبقه تقريبا پنج ميلي متر ارتفاع دارد  والنه هاي معمولي مورچكان سي تا چهل طبقه روي هم ساخته

وديوارهاي بين آنها به قدر يك ميلي متر است و با استفاده از نبوغي كه هزار درجه از نبوغ بشر زياده تر است، در باغچه 

ل اكه پيوسته آب درآن مي گذارند، خانه وسنكي بنا مي كنند كه از آسيب نم و  رطوبت به كلي محفوظ مي شود و ح

 ساعت باران متواتر ببارد، غالب مساكن بشر چكه مي كند ودر معرض خرابي مي افتد. 84آنكه اگ 

وآن دسته كه به جهت توزيع وتقسيم امور جامعه برگزيده شده اند، در كمال هوشياري و عدالت، بدون رشوه وارتشاء] 

ده كه مأمور توليد ثروت و حمل آذوقه و نعمت رشوه خواري[ هر گروهي را به خدمتي اليق و مناسب مي گمارند. و آن ع

هستند، بيرون مي روندوهر دسته به جانبي مي شتابد ودر نهايت سعي وكوشش بدون تسامح وتواني و طفره و تاني كه 
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الزمه بشر است، از حبوباتِ مأكوله و حشرات پايمال شده، مي آورند و به مخزن عمومي مي سپارند. وبه طوري كه ديده 

گر يك مورچه با حبه درشتي برخورد نمايد كه از قوه و استعدادش به تنهائي برنيايد تا آن را به داخله بكشد، شده، ا

ديگران او را مدد مي نمايند، و به تعاون و تعاضد] ياري و كمك[ يكديگر آن را به سوراخ مي برند. و هر گاه در بين روز 

مرغ و غيره كه آنها را نابود مي كند، آن عمل را در روز تعطيل نموده مشاهده كنند كه دشمني پيدا شده، از قبيل جوجه 

و شبانه كه از كيد دشمن، مأمون و محروسند]ايمن و نگاهداري شده اند[ بدان عمل قيام مي نمايند و حمل آذوقه مي 

 كنند.

حروم شده، آن را از النه وعالوه از آنها، جمعيتي هستند كه مامور دفن اموات هستند، كه اگر موري از نعمت حيات م

 خود بيرون آورده و دور از ممر مورچگان به خاك مي سپارد.

وگروهي به عنوان پزشكي مأموريت دارند هر كجا موري رنجور يا پايمال شده ي انسان و ستور، يا بي جان گشته واز 

دت دهند. ودسته ديگر به عنوان نگهبان حواث ديگر سلب توانايي از او شده بيابند، به انواع تدابير، صحت زائله او را عو

وارتش بدين خدمت مامورند كه نگذارند بيگانه به كشور آنان وارد شود. از اين رو ارتش منظمي براي موقع لزوم و حاجت 

دارند كه اگر دست تجاوز و تطاول به حدود و ثغور آنها دراز شد، به نيروي آن ارتش ،دست متعدي را قطع مي كنند و 

 متجاوز را از پاي درمي آورند و آنان را اسير و دستگير مي نمايند.بيگانه 

ونسبت به جامعه خود نهايت محبت و وحدت را دارند و از بيگانه، كمال شدت و نفرت را ابراز مي نمايند. وابدا چون 

ين و تمجيد بعضي آدم نماهاي بي شرف ، خيال خيانت و وطن فروشي را ننمايند. واينگونه خصال چندان مورد تحس

نيست از آنكه در برهم ، هست، بلكه مجد و بزرگواري آنان در اينجا است كه حقيقتا جامعه را شخص خود مي پندارند. 

وملت را عين خود مي شمارند. رائحه وحدت وعرف يگانگي،آنچنان در فضاي آنان منتشر است كه اگر تخم مورچه را 

به كشور ديگر انتقال دهند( تامورچگان آن كشور آن را پرورش دهند، همين ازالنه اي به النه ي ديگر) يعني از كشوري 

كه پرورش شد، بنابرحب وطن به وطن اصلي خود به شامه وحدت و يگانگي باز مي گردد. وچون به ديار آبائي و اجدادي 

ه هرگز او را نديده اند. خود رسيد، اهل آن ديار نيز او را شناخته و با منتهاي مسرت از او پذيرئي مي كنند؛ با اينك

وبالفرض اگر مورچه ديگري از همان نوع ،ولي ازنژاد بيگانه به نزدشان بياورند، فوري اورا مي كشند و هرگزاشتباه نمي 

 كنند.

غرض آن است خصال و صفاتي را كه دارند ، از قبيل تفريحات وانواع بازي ها كه كشتي مي گيرند، مي پرند، بازي هاي 

نند ودر عين حال قاه قاه مي خندند ) چشم مسلح بشر، از عالمات خارجي ، دالئل اين خنده را به دست اجتماعي مي ك

آورده( و وقتي كه ملكه با گروه كارگران به النه ورود مي كنند، گروه مورچگان كه تبعه و كارگرند، ورود ملكه را با مسرت 

ن كه وارد شود، او را با احترام مي پذيرند، ومسرت خويش را به تلقي مي كنند. و به هر اطاق و انبار و زيرزميني و داال

اشكال عجيبي ارائه ميدهند. با قيافه هاي محسوس مي پرند، و مي جهند، پاهاي عقب را بلند كرده و به روي دو پاي 

رقصند. وهر  جلو مي ايستند . با خوشحالي تمام مي رقصند. جست وخيز و بازي مي كنند و برخي از آنها دور ملكه مي

وقت ملكه خارج شود، چون گارد احترام به دنبالش منظما روان مي گردند. اينگونه خصال را برهان فضيلت آنها قرار 

نداده ام، بلكه برهان فضيلت و برتري آنان، اين را مي دانم كه چون كاگران) يعني توده( ملكه جواني را به شهر خود مي 

د، براي اينكه ديگر خارج نشود. ويك عده مستحفظ تشريفاتي اطرافش قرار مي دهند آورند، اغلب بال هايش را مي برن

كه تحت نظر باشد تا اينكه به محل جديد عادت كرده و با ميل آنجا بماند وبه امور كشور رسيدگي كند.) نه آنكه به ميل 

 خود براي تفريح و خوشي به اروپا برود!(
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ه شرح زندگي مورچگان داده شود. چه، اگر كسي شرح زندگاني و مدنيت آنها را مقصود از ايراد اين مقدمه، آن نيست ك

بخواهد، مي بايد رجوع كند به كتاب هائي كه علماي حشره شناس نوشته اند و عمري را در مشاهدات مدنيت آنها صرف 

ن،موران دارا شده اند. نموده اند. بلكه هدف نگارنده، شرح نظامات عاليه وبيان مدنيت فاضله ايست كه برخالف انسا

وتصور نمي رود هر چند انسان ترقي كند و نصايح انبياء عظام و علماي اخالق را به كار بندد و بني آدم را اعضاي خويش 

تصور كند، وخيلي عموم را بر خير خود ترجيح دهد، و خود را فداي مصالح جامعه بنمايد، خيلي مستبعد است تا هزاران 

 كه آنها رسيده اند، برسد.سال ديگر بدين كمال 

چه هر چه تعاليم اخالقيه و مواعظ الهيه، بشر را تهذيب و تلطيف كند واز رذائل اعمال و رفتار باز بدارد، معهذا دربعض 

موارد، ديو نفس و شيطان هوي، ممكن است او را بلغزاند و از صراط حقيقت و انصاف او را بگرداند. چنانكه درآغاز، پدرش 

 . را لغزانيد

 )فاضله الشيطان ( مگر مرور قرون و اعصار بي شمار، آن صفت را ملكه او گرداند. و طبيعت ثانويه او شود.

برخي را عقيده آن است كه غريزه در حيوانات هست و مورچگان نز به مقتضاي آن غريزه، چنان مدنيت فاضله را تشكيل 

د] آفريده شده اند[ به عبارت ساده ديگر، يعني از روي نابينائي داده اند. به عبارت ديگر يعني بدان عمل مجبور و مفطورن

و عدم بصيرت ، آن كارها را انجام مي دهند! و انسان را از آن حيث ، اعلي و اشرف مي دانند كه به دانشگاه مي رود و 

ن يشه وتفكر سخچهار عمل اصلي مي داند و ادراك كليات مي كند. حكم به بداهت) بي تأمل گفتن و نوشتن، بدون اند

بحثي منطقي است( ]كل بزرگتر از جزء است[ مي كند وبا قانون منطقي، نتيجه از « ) ألكُلُّ أعظَمُ مِنَ الجُزءِ» گفتن( 

صغري و كبري مي گيرد. وحيوانات از اين علوم و مواهب محرومند. در صورتي كه همان مورچه  كه وجود دشمن را 

كسره نتيجه صغرا و كبراي بشر را به كار بست و عمل روز خود را به شب انداخت، مشاهده كرده و جوجه مرغ را ديد، ي

ديگر احتياجي ندارد كه بگويد جوجه مرغ پيدا شده) صغري( وهر جوجه مرغي هالك كننده مور است) كبري( پس ما 

ن مي بالد و مي نازد، يعني بايد عمل روز را به شب قرار دهيم.) نتيجه( مرا حيرت فرا مي گيرد كه منطقي را كه بشر بدا

 چه؟!

پس چه عيب دارد كه بگوئيم اين ترقيات عاليه و مدينه فاضله كه بنا به گفته دانشمندان اين عصر منجمله موريس 

م( او در كان متولد شد .  4282 – 4462مترلينگ) نويسنده بلژيكي كه در فرانسه هنر نويسندگي او ظهور يافت) 

ود . ابتدا به وكالت دادگستري مشغول شد. سپس به پاريس رفت و مشغول نويسندگي شد تحصيالتش در رشته حقوق ب

با قريحه ي خاص خود، سمبوليسم را « پرنده آبي» و « پلئاس و مليزاند» ، «شاهزاده خانم مالن » . در آثار دارمش مانند

 به دريافت جايزه ادبي نوبل نائل آمد.  4244با عرفان درآميخت. در سال 

از كارهاي جالب توجه اوست.( پس از مرور پنج مليون سال در عالم مورچگان ايجاد شده «زندگي زنبوران عسل »ب كتا

، از بركات تعليم و تربيت هائي بوده كه به مرور و دهور، رسوالن الهي و فرشتگان يزداني به آنها داده اند. وآنان نيز 

آداب و رسوم درآنها طبيعت ثانويه شده كه شما اكنون آن را غريزه مي پيروي تعاليم آنها را نموده اند تا امروز همان 

ناميد. وچه ضروري دارد كه آن را نيز چون خودمان بنده الهي و پرستندگان سبحاني بشناسيم! و هر انتظار واميدي را 

د داريم، براي كه در عالم روح و آخرت وتشرف به لقاء حضرت احديت ورسيدن به جنت نعيم و كوثر تسنيم براي خو

آنان نيز داشته باشيم! مگر رحمت رحمانيه و نعمت الهيه و مواهب سبحانيه، محدود به حدي است ، يا محصور و مقصود 

 به نوع بشر است؟

 چرا انبياء مرسل و غير مرسل درآنها نباشد؟ چرا عارفين باهلل و عاملين باهلل درآنان نباشد؟!

 ضرت احديت درآنها نباشد؟چرا زهاد و عباد ودلباختگان جمال ح
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ديروز چنان مي پنداشتيم كه هفت آسمان و هفت زمين و يك شمس و يك قمر و يك مشت ستاره غير محصور و يك 

عرش و يك كرسي است؛ امروز فهميديم كه شموس و اقمر ال يتناهي است، وكهشكاني كه مشاهده مي شود تماما از 

به واسطه بُعد شاسع ) دور، بعيد( ديده نمي شوند. و بسياري از آنها  خورشيد هاي درخشنده جسميه تشكيل يافته كه

پس از يك ميليون و ده ميليون سال، نورشان به زمين ما مي رسد. و بسياري نورشان مي رسد در صورتي كه خودشان 

آنان، ما آنها را از معدوم و نابود شده اند. آيا سزاوار است به صرف بي خبري از محيط حيوانات و بي اطالعي از عوالم 

لذائذ روحي و نعمت هاي روحاني و جنت هاي سبحاني بي نصيب و محروم بشماريم؟! با آنكه دانشمندان و نوابغ ما از 

اطالعاتي كه از حسن انتظام و مدنيت آنان پيدا كرده اند، مات وحيران گشته وآن را جزء معجزات مي شمرند. و متفطن] 

آنها هم جاني دارند و هم جاناني، دلي دارند و دلداري، مبدائي دارند و معادي، حشري دارند زيرك[ بدين نكته نشويم كه 

ثُمً إلي ربهم » و نشري، دوره حياتي را مي پويند. وخداوند كريم رحيم خود را مي جويند. تا باالخره آنان هم به مفاد

رقائيه] به نهايت آزادي[ خويش فائز گردند. نظم و  به سوي پروردگار خويش بازگشتند.( به غايت القصواي« ) مَرجَعُهُم 

نظام وعدل وانصاف وحسن مدنيت واخالق در جامعه مورچگان به عالي ترين رتبه پيوسته ، و محاسن اخالقيه افرادآنان 

 در نهايت درجه كمال رسيده كه هر فردي براي جامعه كار مي كند. بلكه جامعه را عين نفس خويشتن مي پندارد. و در

غايت مواسات و مساوات و يگانگي واتحاد به شاني رسيده اند كه اگر تمامي بشر، بشر حافي، ) بشربن حارث... بن ماهان 

. ق( صوفي بلند نظر و عالي طبع و محدث اهل مرو، ساكن و متوفي در بغداد گفته اندوي  ه 225 -470رازي، ابو نصر) 

توبه كرد و به راه راست  -عليه السالم 0با اندرز و ارشاد امام كاظم  نخست زندگي را با عيش و طرب مي گذرانيد سپس

به معني پابرهنه لقب داده بوده اند.) اعالم « حافي»بازآمد. وي را به سبب آن كه با پاي برهنه و بي كفش راه مي رفت 

سن بصري است و داود ( وحبيب عجمي ) از مشايخ سني صوفيه و از شاگردان ح4/232+ هديه العارفين: 2/78زركلي: 

( صوفي مريد و پرورده ابراهيم ادهم، استاد حاتم اصم  4282طائي ناصبي( و شقيق بلخي) شقيق بن ابراهيم ابوعلي) 

وي تاجر بودودر سفرهاي تجارتي با مسائلي روبرو شد كه او را به ترك تجارت و روي آوردن به عبادت واداشت وي 

اسان از علوم وحاالت صوفيه سخن گفت او سرانجام در جنگ با تركان در نخستين كسي از صوفيان است كه درخر

( وبايزيد بسطامي) طيفوربن عيسي بن سُرشان، بايزيد/ 3/232+ ريحانه االدب: 3/454كوالن كشته شد. ) اعالم زركلي 

م آورد. شرح ( اهل بسطام شهري در استان قومس. جد او سروشان مجوسي بود كه اسال264 – 444ابويزيد بسطامي) 

احوال واقوال اودر همه كتب صوفيه نوشته شده است او را از معتقدان به وحدانيت وجود دانسته اند وگفته شده است 

وي نخستين كسي درميان صوفيان مسلمان بوده كه به مذهب فنا قائل بوده است اتباع و پيروان او را طيفوريه يا 

(  شوند، ممكن نيست به اين 32+ ضبط االعالم : 4/838+ هديه العارفين:  3/237بسطاميه ناميده اند. ) اعالم زركلي: 

زودي مانند جامعه مورچگانم ، بدون تفاخر وتنافس] خودنمائي[ وحقد و حسد و كبر و نخوت و مناعت] بلند نظري[ و 

 منيت زندگاني كنند وخود را فداي جامعه نمايند.

ر اعمال احفاد و اعقاب بشر تاثيرات مهمه بنمايد ودر جراثيم و اتم هاي وجود مگر هزاران سال بگذرد تا تعاليم اخالقيه د

آنها غباري از آن خاطرات  سوء باقي نماند، تا مانند مورچگان امروزي شوند. وشگفت تر از مدنيت و رقاء. مورچه ،مدنيت 

دمي نگارد، مدنيت وتعاضد و تعاون و رقاء موريانه است؛ به طوري كه كلوالند امريكائي و موريس مترلينگ در كتاب خو

موريانه ،هزار درجه باالتر و مهم تر از مدنيت مور است؛ از آنكه آنها پنج مليون سال است كه مدنيت خود را تشكيل 

 داده اند. موريس مترلينگ مي گويد:

يد كه انسان ناچار بدن به لرزه مي افتد اگر زندگاني اجتماعي انسان به همين صورت جلو برود! روزي فراخواهد رس

خواهدشد اسلوب زندگاني اجتماعي موريانه را سر مشق خود قرار دهد. واز فكر اين كه روزي در سايه پيشرفت علوم، 
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زندگاني ما نظير موريانه خواهد شد، بدن به لرزه مي افتد. زيرا در شهر موريانه، هيچ چيز از بين نمي رود و حتي مدفوع 

د، هزاران مرتبه به مصرف تغذيه رسيده و باز خورده مي شود. ونيز اموات موريانه به مصرف موريانه به طوري كه ذكر ش

تغذيه مي رسد وآنها را در انبارهاي مخصوص خشك مي كنند كه به مصرف خوراك برسانند. آنچه به نزديك ترين 

د، ايجاد مورچه بود. زيرا مورچه كه احتمال موريانه را وادار كرد كه حتي اموات و مدفوع خود را به مصرف تغذيه برسانن

خطرناك ترين و مهيب ترين دشمن موريانه است، خيلي كم به او فرصت مي دهد كه از النه خود خارج شده و در جنگل 

تحصيل خواروبار بنمايد. و هر وقت كه موريانه ها از النه خود خارج مي گردند، اقال بايد دويست يا سيصد هزار سلحشور 

د كه ازآنها دفاع نمايند و مورچگان را عقب برانند. اگر اين واقعه براي ما انسان ها هم پيش بيايد ومثال شهر با خود ببرن

ما را محاصره كنند و راه وصول خواروبار قطع شود، ناچاريم كه حد اعالي هوش و ذكاوت خود را به كار اندازيم كه بتوانيم 

در صفحات قبل گفتيم كه موريانه صد مرتبه زيادتر از ما به سرچشمه  از چيزهاي موجود در شهر غذا] تهيه[ نمائيم.

زندگاني نزديك است و به قدري از اسرار با خبر مي شود كه هر كس را براي كار مخصوص ايجاد مي كند. در صورتي كه 

 ي اين اندازه توانائيما نمي توانيم به طيب خاطر، از نطفه، مهندس، ورزشكار، زن زيبا ودانشمند به وجود بياوريم. وحت

نداريم كه به طيب خاطر زن يا مرد ايجاد كنيم. در شهر موريانه، هر كس براي كار مخصوصي ايجاد شده وبراي انجام آن 

 كار، حد اعالي استعداد را دارد.

انستن غرض اصلي ذكر مدنيت موريانه يا مور يا زنبور عسل و غيره كه هزارها حشره شناسان تمام عمر خود را صرف د

طرز زندگاني آنها نموده اند، نيست؛ بلكه منظور اصلي آن است مخلوقاتي كه با اين نظم و ترتيب كامل، مدنيتي بدين 

شگفت انگيزي ايجاد كنند وبدين درجه از استعداد و توانائي برسند، مليون ها سال هم پيش از وجود بشر به دنيا آمده 

را غريزه مي گذاريم ودرانسان به هوش و ذكاوت  ودرايت تعبير مي نمائيم، چگونه  باشند با استفاده از نيروئي كه ما نامش

رواست كه آنان را مشمول رحمت رحمانيه و مورد مواهب سجانيه ندانيم؟! با اينكه هيچ دليلي ندارد كه غريزه جانوران، 

يزه آنان را يك نيروي بي اراده و غير از هوش انسان باشد. از آنكه چون ما از ماهيت زندگي جانوران بي خبريم، غر

نابينائي مي پنداريم ،وبراي هوش خود به بينائي و اراده قائل مي شويم؛ كه ممكن است همين تصور را مخلوقاتي ديگر 

كه شاهد رفتار و كردار ما هستند، درباره ما بنمايند. و همين نسبتي را كه ما به آنها مي دهيم، صد درجه زيادتر وشديدتر 

ه ما قائل گردند. بلكه از مشاهدات بيچارگي و درماندگي و افتقار ]فقر[ و احتياج وضعف و ناتواني ما متاثر و دربار

اندوهگين شوند و ما را بسي خار و بي مقدار بشمرند. چنانكه در السنه وافواه آمده كه موسي بن عمران كرم ضعيفي را 

ين كرم ضعيف چيست؟ خطاب رسيد: همين كرم هم روزي هفتاد بار ديد، از حق تعالي پرسيد: پروردگارا! نتيجه خلقت ا

 همين سؤل را مي كند كه نتيجه خلقت موسي چيست؟

چگونه سزاوار است رداء تقديس عبوديت و بندگي پروردگار را از هيكل آنان سلب نموده وبه قامت زيباي بشر به تنهائي 

حشره شناس متكي و مغرور شده، مي خواهم مقامي براي تخصيص دهيم! نه آنكه نگارنده به معلومات دانشمندان 

حشرات و حيوانات قائل گردم؛ اتكاء واعتماد من به توسعه رحمت رحمانيه، وجود و موهبت سبحانيه است كه تخصيص 

پذير نيست وشامل ذرات عالم وجود است. پس چه دليلي دارد كه ما آن حيوانان را ناعق) ناعق به معني كالغ بانگ 

آمده است( گوئيم، وخودرا ناطق دانيم! يا چه برهاني دارد كه آنان را جاهل وخود را عاقل خوانيم! وبا چه جرأتي  كننده

 آنان را از حريم قدس الهي محروم ديده و خود را محرم حريم حي قيوم بدانيم؟

بًح اسمَ سَ» مر به تسبيح شدهبا اينكه اگر به آيات قرآن بنگريم، خواهيم دانست كه تازه به انساني كه مبتدي است، ا

بًحَ سَ»: به نام پروردگاري كه اعلي است( ودر حق آنان كه نسبتا به ما منتهي مي باشند  4سوره اعلي، آيه « ) ربًكَ األعلي

: آنچه در آسمان ها و زمين است تسبيح خداوند گويند.( گفته شده، 4سوره حديد، آيه « ) لِلهِ ما في السًمواتِ واالرضِ

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

: آن گاه كه وحوش گرد هم 7سوره تكوير، آيه « ) وَ اَذَا الوُحُوشُ حُشِرَت » چنين براي حشر و معاد آنان، آيه مباركهوهم

آيند( كافي است. بلكه اگر نوري در دل بتابد و سعه رحمت الهيه ملحوظ ) مالحظه شده، ديده شده( گردد، كسي جرأت 

واهب كامله و رحمت هاي شامله بي نصيب و محروم بداند. چه، اگر ما درعالم نخواهد داشت كه نبات و جماد را نيز از آن م

سوره رحمان، آيات « ) الشًمسُ والقَمَرُ بِحُسبان والنًجمُ وَ الشًجَرُ يَسجُدان» آنها وارد نيستيم، اما مؤمن و موقنيم برآيه

 : خورشيد وماه حسابي دارند وگياه ودرخت سجده مي كنند.(6و 7

[ در اينجا است كه ما يكي از دالئل متقنه و براهين ساطعه را كه براي اهل زندقه والحاد  ومنكرين به حشر طرفه] شگفت

و معاد اقامه مي نمائيم، اين است كه اگر عالمي وراء اين عالم قائل نگرديم و چون حيوان سر از چنبره ماده ومحسوسات 

ن آن است كه نطفه از صلبي به رحمي وارد شود ودر عالم رحم بيرون آورده و چنين تصور كنيم كه غرض از خلقت انسا

به حالت بي خبري چندين ماه نشو ونما كند وسپس از دهليز رحم بدين فضا وارد شود ودوره رضاع و فطام را طي كند، 

 لقمه ناني ودوران كودكي وغفلت را به انجام رساند، و چندي هم وارد تزاحم اجتماعي و تصادم حياتي گردد، وبا خون دل

با رنج و محنت و زحمت و عسرت به دست بياورد و از باال فرو دهد و از پائين دفع كند،وبا گرفتاري هاي گوناگون به 

 پيري و ناتواني برسد وآخر االمر با دل پرخون و حسرت هاي بي چند وچون بگويد:

 از عمر حسابش كردم هر چه  جان كنده ام         زندگي  كردن  من    مردن   تدريجي    بود

) از محمد فرخي يزدي شاعر معاصر كه به دستور رضا شاه او را در زندان كاله فرنگي دربند، پزشك شهرباني آن ايام، 

آنچه جان كند تنم، عمر حسابش » با تزريق آمپول هوا از بين برد. ضمنا مصراع دوم بيت، به اين صورت نيز آمده است. 

 «. ( كردم

ناچيز شود، براي ايجاد كننده او چنين امري امر كودكانه  بي نتيجه بيش نيست. و عالم خبير و صانع  درگذر ونابود و

 قدير را به ارتكاب لهو و لعبي باطل معرفي مي نمايد.

بلكه رحمت رحمانيه و انوار فيض صمدانيه را نيز نسبت به آن مخلوق ، نارسا و منقطع مي شمارد. وحضرت الوهيت را از 

جود وكرم ونعوت]نشانه هاي [ عطا و نعم، عاري و بري دانسته، كه رأفت و رحمت كامله خود را ازآن دريغ مي اوصاف 

به اين صورت است: سُبحانَهُ و تَعالي عَمّا يَقُولُونَ  83آيه مباركه سوره اسراء، آيه «) تَعالي اهللُ عَن ذلِكَ عُلُوا كَبيرا »دارد. 

است واز آنچه درباره اش مي گويند بسي برتر است.(  لهذا عوالم ماوراء الطبيعه هست كه مي  عُلُوا كَبيرا. يعني: او منزه

بايد انسان با چراغ نوراني شريعت و عصاي طريقت و قدم حقيقت، مَشي إلي اهللِ] پيمودن راه خدا[ نمايد، و مراحل 

 رقّاقيًه ]بردگي[ را بپيمايد ،تا به سدره منتهي و شجره طوبي برسد.

همان دالئل را نيز در عالم حيوان مي توانيم اقامه نمائيم و بگوئيم كه چون انقطاع در رحمت رحمانيه و فيوضات  پس

صمدانيه روا نيست، و درحضرت كبريائي نيز يك بام و دو هوا نيست، مورچگان هم در داخله خود با به كار بستن 

يه] بردگي[ خويش را لم يزل و ال يزال طي نموده و خواهند دستورات روحانيه سادات و زعماي روحاني خود، مراحل رقائ

وَما مِن دابًه فِي االَرض وَ ال طائر يَطيرُ بِجَناحَيه اال اُمم اَمثالُكُم ما » سوره انعام مي فرمايد:  34نمود. فضال ازآنكه درآيه 

ر زمين نيست وهيچ پرنده اي با دو بال خود پرواز هيچ جنبده اي د« ) فَوًطنا في الكِتاب مِن شَيئي ثُمً اِلي ربِهِم يُحشَرُون

نيم كند مگر اين كه امت هايي مانند شما هستند. ما در اين كتاب هيچ چيز را فرو گذار نكرديم سپس به سوي 

پرورگارشان محشور خواهند شد(  كه صريحا مي فرمايد در اين كتاب فروگذار نكرديم چيزي را. هيچ جنبده بر روي 

ه كه با دو بالش مي پرد، نيست مگر مانند شما امتي هستند كه به سوي پروردگار خودشان حشر كرده مي زمين و پرند

شوند. ونيز در خبر است كه در انسان دو گوهر شريف، علم و قدرت، هست؛ الجرم خداوند خويش را بدان دو گوهر 

م مورچه دو شاخ هست كه از آن دو عضوي توصيف مي كند ومي گويد: خداي من عالم وقادر است. همين طور هم در عال
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شريف تر و نفيس تر ندارد. آن مور هم خداي خويش را بدان دو گوهر نفيس توصيف مي نمايد . واين بيان صريح است 

 برآنكه دامن عز احديه از آن علم و قدرتي كه مفهوم ما بشر است، منزه و متعالي است.

وغي رسيده اند كه در قلب پاك آنان نه حقدي هست و نه حسدي، نه ظلمي حاصل گفتار آن است كه مورچگان فعال به نب

ورچه م« ) قُتِلَ النًملُ ما أكفَرَهُ» هست و نه عداوتي، نه سرقتي است و نه خيانتي. و مانند انسان درباره آنها گفته نشده 

مي كنند. اگر از يك مور كشته شد ولي كفر نورزيد( همگي چون اعضاي يك بدن هستند كه براي هيكل جامعه كار 

پرسش شود كه اين حبه را با اين رنج و تعب براي كه مي بري؟ وچرا آن را در همين جا نمي خوري، مي گويد: براي خودم 

 مي برم و مقصودش از خود، هيئت جامعه است.

منظم، عالي و داني  وچون در بهار همه آذوقه ها را بردند و به مخزن هاي عمومي سپردند،وضع سالن خوراكشان مرتب و

و كوچك و بزرگ در سرخوان مهناي ]خوش گوار[ وحدت و سفره مهياي شفقت و محبت مجتمع شده وبه اوقات معينه 

نوش جان مي كنند. درآن مدينه فاضله، مالكيت فردي و امتيازات  شخصي نيست كه باعث تزاحم و تصادم وزدو خورد 

و نه بينوائي، نه رنجبري هست ونه كار فرمائي، نه گدائي هست ونه سلطاني، گردد. از اين جهت درآنجا نه توانگري هست 

نه ديباي خزي هست و نه عرياني، نه دولتي هست و نه وبالي، نه حشمتي هست و نه جاللي؛ همگي متمكن به بساط 

ليماني د كه با كوكبه ستجريدند و متلبس به لباس توحيد. اين بود كه همان مور ضعيف ، چون رب النوع عالم انساني را دي

)  «يا اَيها النًملُ اُدخلوا مَساكِنَكُم ال يَحطِمَنًكُم سُلَيمانُ وجُنُود وهُم ال يَشعرونَ » مي آيد، براي صيانت كسان خودگفت

( يعني اي مورچگان ، داخل مساكن خود شويد، نكند سليمان و لشگرش  شما را پايمال كنند، در 44سوره نمل، آيه 

مي دانند. يعني مبادا خاطرات فراموش شده دوره غفلت و جهالت اعصار گذشته به خاطر شما بگذرد كه منافع حالي كه ن

شخصي و فوائد فردي را به نظر بياوريد تا آن دغدغه خاطر، اسباب تقهقر] به عقب برگشتن[ وهالكت شما گردد، ودوباره 

 به عالم صباوت ] كودكي[ و جهالت باز گرديد.

 فرسان معبد

برارباب بصيرت پوشيده نماناد، چون ساكنين غرب و ملحدين اروپا، رايات خافقه ]پرچم هاي در حال اهتزاز[ ديانت 

عيسوي را به نظر طبيعي خود مرتفع ديدند و ناقوس عظمت و بزرگواري آن را به مسامع ]گوش هاي[ مادي خويش بلند 

دين مسيح دانستند، حسادت و ناپاكي سريرت آنان را  شنيدند و رياست روحانيه را مخصوص پاپ و كشيشان ورؤساي

واداشت تا به اسامي مختلفه و عناوين متشتته ] مختلف[ با رؤساي دين برابري كنند وخودشان را برتوده عوام سروري 

ه كو مهتري دهند. ويا از اين سفره گسترده كه پاپ و كشيش ها دور آن جمع شده اند، لقمه ونصيبي برگيرند. اين بود 

جمعيت هاي سريه] گروه سپاهيان[ تشكيل شد . بدين معني كه هر كس به هواي نفس خود داعيه آغاز و جمعي را با 

مرام خود شريك و انباز نمود. وچون آن دواعي در مقابل رونق كليسا به ظاهر نمي توانست مخالفت يا مقاومت كند، 

ه خود را اظهار نمودند. سپس براي خراب كردن اصول دين نخست به اسم خدمت  به اصول انجيل و حدود كليسا، داعي

و منهدم داشتن اساس كيش وآئين، پيروان خود را به اخفا، گفتار و پنهان داشتن اسرار وادار نمودند؛ كه چون قرامطه 

 .ستور بدارندواسماعيليه ودوروزي هاي جبل لبنان آن زمان و بابي ها و بهائي هاي اين زمان، عقيده، باطنيه را مخفي و م

مسيحي،  4444واول جمعيت سريه] سپاهيان[ كه براي خرابي وتشتيت ] پراكندگي [ نصرانيت تشكيل گرديد، در سال 

ميالدي  43و  42و  44جمعيت فرسان معبد] حاميان كليسا( بود كه بعد از جنگ اول صليبي) جنگ هايي كه در قرون 

مسيحيان از ملت هاي مختلف در آن شركت داشتند، به جنگ  بين مسلمانان و مسيحيان در گرفت. وچون همه ي

صليبي شهرت يافت. مناسبت كلمه ي صليب آن بود كه از مسيحيان هر كس عازم اين جنگ مي شد، برشانه ي راست، 

صليبي از پارچه ي سرخ مي دوخت. مقصود از اردوكشي هاي اقوام اروپاي غربي براي آن بود كه بيت المقدس و تربت 
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را از دست مسلمانان خارج كنند . اعتقاد امت نصارا براين بود كه هر كس تربت عيسي) ع( را زيارت كند يا در  عيسي

راه او صدمه ببيند، استخوان سبك كرده، پس از مرگ به بهشت مي رود، سخت گيري هاي سالجقه از امت عيسي سبب 

ك چشم بنگرند وشهادت در راه عيسي را با خريدن شد كه آنان بسته شدن در بيت العدل را با بستن در بهشت به ي

صواب بهشت يكسان بدانند. عوامل جنگ هاي صليبي را بي شمار مي دانند. جهت اطالع بيشتر به كتاب هاي تاريخ 

قرون وسطي رجوع شود(  كه انظاكيه و بيت المقدس به دست صليبيون افتاد، حكومت بيت المقدس بلدوين دوم آن 

يسا را براي صيانت زوار بيت المقدس در نزديكي معبد سليمان جاي داد. ودر احترام ونوازش آنان جمعيت حاميان كل

كوشيد و پاپ هم عهدي از آنان گرفت كه جز عفت نفس و طاعت حق وخدمت كليسا وترويج امر مسيحا، انديشه اي 

 ننمايند. 

دليري[ و التزام به خدمت نصرانيت ، پيشه  حاميان معبدهم در بدايت امر و ظاهر حال، غير از شجاعت و بسالت ]

نداشتند. ومعيشت آنان فقط از راه صدقات جاريه و جوائز و صاللت مردم بود. از اين مؤمنين به عيسي و ملت ترسا، از 

نزديك ودور به دامن آن قوم، بخشش هاي بسيار و هبات بي شمار چون ابر بهار مي ريختند. واز مدت جنگ صليبي 

رن نگذشت كه حضرات بر سرير ثروت و غنا متمكن شدند و پايه و مايه مهمي به دست آوردند. وداعيه شوم هنوز نيم ق

خويش را كه در حقيقت تخريب بنيان ملت عيسوي بود، به اعمال ناشايسته و مظالم جانگداز اظهار و ابراز نمودند. وبه 

مسيحي، پاپ اعظم كلمنطس پنجم به رئيس فرسان  4307نحوي كفر والحاد سريه] سپاهيان [آنها بروز كرد كه در سال 

معبد ، جاك دي موالي، امر داد كه به قبرس برود و تنظيم قواي مجاهدين را بنمايد؛ ابدا اعتناء نكرد و به اتفاق شصت 

اشان نفر از رجال مهم جمعيت با اموال زياد وجواهر بسيار و غنيمت بي شمار، رهسپار فرانسه شد. وپاپ اعظم به ارتد

ميالدي مجلس تحقيق واستنطاقي منعقد  4305از دين مسيحيت فتواي داد وبه توسط پادشاه فرانسه فليپ در اكتبر 

رعايت احتياط در   گرديد. وغالب اعضاء جمعيت به كفر والحاد و عدم اعتقاد به نصرانيت اقرار كردند. وپاپ، محض

ن اساقفه] اسقف ها[ واحبار] روحانيون يهود[ قرار داد وتحقيقات ميالدي محققين و مستنطقين را از بزرگا 4302نوامبر 

 ديگري از ساير جمعيت وحزب فرسان معبد در ساير بالد ايطاليا و آلمان به عمل آورد. 

وپاپ اعظم، كلمنطس پنجم، قرار كفر والحاد آنان را ابرام نمود. از اين رو ادوارد دوم پادشاه انگلستان اعضاء جمعيت 

در قلمرو خود گرفت و از همگي همان اقرار و انكار مسيحيت واهانت صليب را شنود. چون صيب خرابي  فرسان را

ميالدي مقرر گرديد كه آن جمعيت را درهر جا بيابند، پراكنده كنند ودر محافل آنها  4342وكفرشان باال گرفت، در سال 

 را كه براي كشتن دين مسيحا منعقد مي شود، بربندند. 

سه عالوه از آنكه صدمات بسيار به جمعيت آنها زدند، پنجاه و چهار تن از آنان را زنده زنده سوزاندند. ورئيس ودر فران

ميالدي دستگير نموده و سوزانيدند. چه، مرام آنها مخالف با نظم اجتماعي و  4348مهم آنها چاك دي موالي را در سال 

 مي كنند، مرام آنها درست مطابق با مرام اسماعيليه اسالم بود. اخالقي و اقتصادي بود. و چنانكه مورخين اروپا ذكر

غرض آن است كه با همه سخت گيري ها و كشتن و تفرقه آنان باز در قرن نوزدهم به دستياري يهودي ها، براي توهين 

 4408 دين عيسوي ، مرام ونظريه مشئوم] شوم[ فرسان معبد باز تجديد شد. و شخصي هوفابري باالمرانام در سال

ميالدي دعوي نيابت سريه از چاك دي موالي مي نمود كه دست به دست و سينه به سينه خالفت سريه از او به ايشان 

رسيده است. به هر صورت هنوز الي مبرم فرسان معبد فرو ننشسته بود كه جمعيت البيون به شكل دعوت مانويه و 

اند براينكه فاعل خير، نور و فاعل شر، ظلمت است . البته تباهي اين ثنويه،) فرقه مانويه و ديصانيه، از ثنويه قائل شده 

گفتار روشن است، زيرا نور و ظلمت ،هر دو از اعراض  مي باشند . از اين رو قدم جسم الزم آيد و درآن صورت، آفريدگار 

د. آفريدگار قائل شده اننيازمند به جسم است. صاحب كشاف اصطالحات الفنون گويد: فرقه اي از كفار هستند كه به دو 
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مي گويند ما در اين جهان نيكي ها و بدي هي بسياري مشاهده مي كنيم؛ وبالضروره ذات واحدي نمي توند هم نيك و 

هم بد باشد، پس بايد هر يك از خير و شر را فاعلي علي حده باشد. والبته اين سخن در برابر دالئل وحدانيت حق باطل 

 كيل شد وكارل ماركسي پديدار شد . است. ( براي اضالل خلق تش

ميالدي( فيلسوف آلماني و بنيانگذار سوسياليزم و فلسفۀ ماترياليسم  4443-4444)كارل ماكس ) كارل ماركس

 ديالكتيك( 

ميالدي متولد شده ودر شهر بن و برلن فلسفه و حقوق تحصيل نمود  4444در ترير كه از شهرهاي آلمان است، در سال 

ميالدي در ينا تصديق دكتري در حقوق را گرفت. وپس از آنكه حكومت به او سخت گيري كرد، از بالد  4484ودر سال 

ميالدي( فيلسوف آلماني دوست و همكار  4427-4420خود هجرت نموه و در پاريس به فريدريك انگلس) انگلس) 

ميالدي كه كتاب  4472.ودر سال ماركس( كه مرد شهوت طلبي بود، بپيوست. وبا اوعقد اتحادو هم عقيدگي را بربست

ميالدي ( طبيعي دان انگليسي وبنيانگذار نظريه تكامل به اسم خودش(  4442-4402اصل االنوع دارون ) چارلز اروين )

منتشر شد، كارل ماركس نيز كتاب خود را در موضوع اشتراك منتشر نمود ودرآن سال اين دو كتاب كه حاوي مطالب 

  ديانت و سياست را متزلزل داشت.جديد بود به كلي اوضاع 

 

 

 وظيفه دولت و روحانيت

وظيفه دولت آن است كه هر مرام وعقيده اي در اجتماع وسياست و هر فكر بكري كه از دماغ نابغه خيرخواه يا مفسدي 

 خودخواه طلوم مي كند، آن رابه دقت در شوراي عالي فرهنگي خويش بسنجد و رسيدگي كند. اگر رونق دهنده عالم

اجتماعي است، آن را بپذيرد وبه كار بندد. واگر باعث فساد و هرج و مرج مي شود، آن را جلوگيري كند. و هر گاه مرام 

وعقيده راجع به روحانيت از دماغي ظهور وبروز نمايد، آن را نيز به همدستي مراكز روحانيت بسنجد و آن را به محك 

گر مخالف بود از آن جلوگيري كامل نمايد . تا هر سال از گوشه اي فرسان كالم اهلل بزند. اگر مطابقت كرد، بپذيرد و ا

 معبدي پيدا نشود. وهر ماه از دهليزي، خدائي تجلي نكند. وهر روز از محرابي پيغمبري يا امامي برانگيخته نشود. 

 یک پرده تبليغی

يك شخص معمم  -4هم: حضار اين محفل در اين جا مي خواهم به طور تئاتر، يك شب محفل تبليغي بهائيان را نمايش د

 -3يك شخص فكلي باريك اندام عينكي است كه او را يزداني مي گويند   -2ريش بلندي است كه او را فاضل مي نامند 

يك آدم متوسط الحال زردشتي است كه او را ميرزا  -8يك شخص كالهي ديگري است كه او را رستگار مي خوانند .  

صاحبخانه ايست كه او را دكتر مي دانند. اين پنج نفر از مبلغين  هستند) يعني افاضل و  -7 فريدون خطاب مي كنند 

وپنج شش نفر ديگر هم از بهائيان غير «( طوبي للعلماء في البهاء» علماء دين بهاء كه ميرزا دراقدس درباره آنان گفته

يكي، ميرزا علي آقا كفاش است كه به واسطه معروف كه براي خواندن و شنيدن الواح حاضر شده اند. واز مبتدي ها 

خادم ميثاق به محفل آمده . ديگري عبدالحميد دالل است كه به توسط شعبان كليمي در آنجا وارد شده، وسومي 

 جمشيد خان ، عضو وزارتخانه ايست كه بنابردعوت رئيس شعبه خود بدين محفل حاضر گشته.

 ند، چاي آوردند و صرف شد.نخست دكتر صاحبخانه امر مي دهد چاي بياور

 فاضل: آقاي رستگار يك لوحي قرائت بفرمائيد.

 ميرزا فريدون: تا اين آقا چاي خود را تمام كند] واشاره مي كند كه آن شخص چايش هنوز تمام نشده.[

 اشت.فاضل: بلي، بلي، من ملتفت نبودم كه هنوز چاي در ميان است، البته مي بايداحترام آيات آلهيه را منظور د
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 استكان ها كه برچيده شدند، يكي مي گويد خوب است آن لوح مباركي كه تازه نازل شده خوانده شود.

 ميرزا فريدون : آن لوح مبارك در اينجا مناسب نيست.

يكي از بهائيان مي گويد چون حضرت مبلغ امر اهلل آقاي صدر فريدوني) صدر فريدوني به واسطه ارتكاب بي عصمتي كه 

را براي ديگران برده بود، در عدليه محكوم به حبس جنائي مي شود.(  را در عدليه به واسطه تهمتي محكوم  دوشيزه اي

كرده اند و بدين واسطه همگي احباب دل شكسته و مغموم هستند، خوب است اجازه دهيد لوح احمد) لوح احمد، 

شته ودرآن قسم مي خورد كه هر كس آن لوح كاغذي است كه ميرزا به عربي براي يكي از گوسفندانش به نسق آيات نو

را بخواند ، هرگرفتاري وهم وغمي داشته باشد رفع مي شود. وخواندن آن از ثواب صد شهيد وعبادت ثقلين بيشتر 

 است!! قرائت شود تا سبب تبرئه او و تفريج اهل بهاء هم شود. 

 -او مي گردد؛ ولكن خدمت به امر جمال مبارك يزداني: بديهي است كه قرائت آن لوح مبارك، موجب استخالص وتبرئه

مقدم بر رفع هموم و كشف غموم بندگان او است، پس اجازه دهيد لوح...قرائت شود كه باعث استفاده آقاياني  –جل ثنائه 

 كه تازه در اين محفل تشريف آورده اند، شده باشد.

 همگي: بلي، بلي، همان لوح قرائت شود.

 وع به خواندن آن لوح مي نمايد.رستگار: با آواز خود، شر

فاضل: واقعا اگر كسي گوش شنوائي داشته باشد وادراك تمامي، مي فهمد تمام رموز علوم فنون واسرار و حقايق و 

 در اين لوح مبارك بيان فرموده اند. -روح ما سواه فداه -مواعظ و نصايح را سركار آقا

 يزداني:

 چشم  باز  وگوش  باز و  این عمی»

 «خدا   چشم   بندي  از   حيرتم

 )از مثنوي معنوي مولوي خراساني(

در اين بين سكوتي محفل را فرا مي گيرد و صاحبخانه امر مي دهد چاي مي آورند. يكي دو ختر زيبا چاي مي آورند وبه 

 همه مي دهند.

ك ، مي بينند كه خداوند تبارفاضل در اثناء چاي دادن مي گويد: حقيقتا اگر علماي اسالم اندك دقتي كنند وانصاف دهند

م يَطُوفُ عَلَيهِ» و تعالي در هزارو سيصد سال پيش، تعريف همين مجلس و توصيف همين محفل را در قرآن مجيد فرموده:

: ونوجوانان جاوداني با قدح ها وابريق ها  44و  45سوره واقعه ،آيات « ) وِلدان مُخَلًدُونَ بِاكواب و اَباريقَ وكَاس مِن مَعين

: 23و 22سوره واقعه، آيات « ) حُور عين كَاَمثالِ الّلؤلُؤ المَكنُونِ» وجام هايي از شراب ناب گرداگرد آنها مي گردند( 

 وحوران سيه چشم چونان مرواريد در صدف پنهان( 

؟ در اين اثناء ميرزا علي آقا كفاش به طور نجوي از عبدالحميد دالل مي پرسد چه خبر است؟اينها چه مي گويند

عبدالحميد مي گويد، واهلل من خبر ندارم، من يك نفر دالل هستم كه آقا شعبان پارچه فروش يهودي مرا اينجا آورده و 

جز او كسي را در اين مجلس نمي شناسم. رستگار، از عزت اهلل خان مي پرسد، خيلي ميل دارم اين آقا را] اشاره به 

 جمشيد خان [معرفي نمائيد!

آقاي جمشيد خان آقازاده ... است وبا يكديگر امتحان متوسطه را داده ايم وبسيار جوان خوش اخالقي عزت اهلل خان: اين 

است. چندين دفعه خدمتشان عرض كردم، خوب است يك شبي را برويم محفل بهائيان را ببينيم آقايان بهائي چه مي 

 محفل وارد شديم. گويند؛ امشب سعادت شامل حال اينجانب گرديد كه به اتفاق ايشان در اين

 رستگار: به به! بسيار مشعوف و مسروريم كه امشب را خدمت اين آقا كه يك جوان مقدس اخالقي است، مشرف شديم.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 فاضل: حقيقتا نور ايمان از رخساره حضرت ايشان الئح و نمايان است.

 جمشيد خان: خيلي از حسن ظن حضرت عالي تشكر ميكنم.

لحميد ،داللند، وچندين دفعه براي حجره ما قماش خريده اندوايشان را امشب بنده با آقا شعبان: اين جناب آقا عبدا

 خود آورده ام كه بعض چيزها ملتفت شوند و اگر سؤالي يا ايرادي دارند، بنمايند.

خادم ميثاق: اين آقا، آقاي ميرزا علي آقا كفش دوزند، چون بنده چندين بار ازايشان كفش خريده ام ودر واقع يك 

خص اخالقي نوراني است و قدري با او مذاكرات ديني و روحاني نموده ام، ديدم بي ميل نيستند كه شبي را در محفل ش

 تشريف بياورند و از دالئل و براهين امر مطلع گردند.

 يزداني: به به! امشب براي ما چه شب نوراني است.

ند، از حضرت فاضل استدعا مي كنيم كه بيانات مفصلي دكتر: پس حاال كه آقايان لطف فرموده وما را سرافراز نموده ا

 بفرمايند تا همه مستفيض شويم.

فاضل: امورات كونيه ) درهم پيچيده( وجراثيم) جراثيم جمع جرثومه: اصل و منشاء هر چيز بد( طبيعيه در غيب ذات 

 سوادان بهائي در معرض بررسي منطوي) دنيوي و مادي( ودر حقيقت صفات متجلي است. ) بنا اين نيست كه الطائالت بي

قرار گيرد ولي اين چند مطلب را كه فاضل بهائي گفته است قدر مختصري بررسي مي كنيم تا بي سوادان وفسادشان 

 روشن تر شود.

 هستند. « مادي » يك چيزند وهر دو « جراثيم طبيعيه»و « امورات كونيه» الف: 

ئيان از آن باخبر شدند؟ واگر امورات مادي با غيب درهم پيچيده ب: ذات كه غيب شد يعني مجهول مطلق، چگونه بها

شده باشند چرا غيب باشند؟ امورات مادي كه شهودندو غيب نيستند چگونه مي شود؟ مگر قائل به ظاهر و باطن براي 

ات مادي ورامورات مادي باشيم وبگوئيم باطن را بالحس و العيان نمي بينيم در صورتي كه پيشرفت هاي علمي بواطن ام

 را بيان نموده است.

ه واين امر راب« مظهريت» همان چيزي كه بهائيان به آن اعتقاد دارند« در حقيقت صفات متجلي است» ج: اين كه گفته:

آن نحو كه خودشان مي خواهند تعبير مي كننداول مي گويند: بهاء مظهر خداست بعد هم مي گويند بهاء خداست . البته 

قع امورات كونيه و جراثيم طبيعيه در بهاء منطوي است و درست گفتند. زيرا او به واقع منشاء فسادو اگر چنين باشد بوا

زشتي و پلشتي و جراثيم طبيعيه در او منطوي بود.( از اين جهت هميشه شمس الوهيت در مكمن ] كمينگاه[ ذات 

جمله هم از الطائالت بهائيان است و فاسد.  متواري ]مخفي[ بوده ودر مرائي ]آئينه ها [ صفات منعكس مي گردد. ) اين

است در ثاني اگر شمس الوهيت در ذات پنهان « واجب » نيست بل « ممكن» اوال اگر ذات منظور ذات الهي است كه 

است چرا درمرآتي صفات منعكس  ؟ اين پنهاني كه منعكس شده ،وبه شهود رسيده است ديگر پنهان نيست، بهائيان با 

واهند براي بهاء الوهيت الهي اثبات كنند.( وچون در عهد وعصر، جواهر وجود از غيب سرادق حضرت اين بيان مي خ

واجب الوجود براي هدات عباد وارشاد من في البالد ظهور و بروز نموده ) اين كالم هم فاسد است وچون انبياء الهي 

مرتبت صلوات اهلل عليه و آله كه در خصوص جواهر وجود واجب الوجود نبودند البته منهاي وجود مبارك حضرت ختمي 

ايشان نمي توان چنين گفت. انبياي الهي علهيم السالم از خود مردم بودند نهايت برگزيده بودند.( وهر يك كتابي مبين 

) منظور همان علي محمد باب است كه -اوردند وقوم را بدان دعوت فرمودند، اكنون هشتاد سال است حضرت اعلي

شته نو« بيان»ظهور فرموده و كتاب مستطاب بيان)  -فساد وتباهي بود( روحي و روح العالمين له الفداء بواقع جرثومه

قرار داده است وعلي محمد باب او را كتاب آسماني قلمداد نموده است. ( را  42بي ارزشي است كه همه چيز را برعدد 

دادند . وپس از نه سال هم اسم اعظم  –كر االعظم جل ذ -آوردند و بشارت به ظهور موفور] فراوان[ حضرت جمال قدم
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ظهور فرمودند.) اين مي گويد ظهور فرمودند با ادعاي الوهيت خدائي  -جل ذكره و ثنائه –و نور اقوم حضرت بهاء اهلل 

سازگاري ندارد چون خدايي كه ظاهر شود به صورت ديگران درآمده است وامتيازي برآن بار نيست. ( ودر مركز عالم 

نوشته اي است كه بهاء براي انهدام احكام و حدود الهي آن را نوشته است، « اقدس»يام نموده وكتاب اقدس ) ق

كوچكترين ارزش علمي و اخالقي ندارد( را آوردند و سالطين عالم وعلماء وفالسفه وبزرگان دهر رادعوت فرمودند) 

دوم: آدابي از قبيل  -واج وارث، حالل وحرام ها و امثالهماقدس سه قسمت دارد: احكام از قبيل نماز و روزه وحقوق و ازد

سوم خطاباتي به ملوك و سالطين كه بي ارزش تر  -نظافت وحمام، خوردني ها وآشاميدني ها، تعليم وتربيت و امثالهم

از همه اين قسم سوم است.( وهمگي طوق  عبوديت حضرتش را به گردن نهادند. ) فساد اين جمله اظهر من الشمس 

:» است.( اينك اغلب دنياي امروزه و ممالك جهان در ظل كلمه مباركه او هستند.) بهائيان در اين توهم مصداق كريمه 

( 88وسوره فرقان، آيه  452شدند يعني چهارپاياني بل گمراه تر از چهارپايان) سوره اعراف، آيه « كاالنعام بل هم اضل

مي خود باقي مانده اند و قميص] پيراهن[ تقديس بهائيت را نپوشيده وقدري مردمان بي خبر كه در ايران به كيش قدي

است  نگذاشتند اظهار نظر، افرادي« علما»اند، تقصير با علماست كه نگذاشته اند بدين حقايق پي ببرند.) اين اعتراف كه 

وري زمان وقوع كه دور از حضور در متن وقايع  عنوان كرده اند وترديدي نيست تصميم زعماي ديني ،لشكري وكش

حادثه چنين فتنه اي براساس عالي ترين موازين شرعي و سياسي مملكت داري بوده است( بديهي است كه آنها نيز 

خواهي نخواهي، تسليم اين مبارك خواهند شد.) اين وعده اي است كه از براي تحميق بهائيان به كار مي رود و مصرف 

 داخلي دارد.( 

يدم حضرت فاضل چه بيان مهمي فرمودند؛ اما مطلب را مجسم نمودند و ديگر بياني از اين رستگار: به به! من كه نفهم

 بهتر و واضح تر نمي شود.

 جمشيد خان: مقصود از اين فرمايشات چيست؟ ومنظور اين محفل و اجتماع را روشن تر بفرمائيد. 

دي شده[ و مندمج ] داخل[ بودند.) احتماال فاضل: مسائل ارتباطيه با موازين اجتماعيه، در غيب ذات مندرج] درجه بن

معني كلمات را ندانسته ادا مي كنند. چگونه ممكن است اين امورات در غيب ذات داخل شود ودرآنجا درجه بندي شود 

ويا درجه بندي شده داخل شود احتماال چيز ديگر يا غير از مسائل ارتباطيه وموازين اجتماعيه داخل در غيب ذات و 

اء شده است كه حياي گوينده اجازه بيان نمي دهد.( وچون شميم عنبر نسيم، از طلعات قدس، ظهور وبروز اندرون به

نمود، ديباچه حيات و مجموعه كائنات، از غيب الغيوب ذات چهره برگشود. چنانكه ظل در ذي ظل ونباتات و رياحين در 

نجا بي معني است چون هر چيزي خاصيتي دارد و آب و گل منطوي است. ) كلمه منطوي يعني درهم پيچيده شده در اي

سايه خاصيت صاحب سايه است وقتي كه در مقابل نوري قرار مي گيرد يا آب و گل در نباتات ورياحيت منطوي نيستند 

بخشي از بدن جانداران را آب تشكيل مي دهد وگِل در نباتات ورياحين وارد نمي شود يا پيچيده نمي شود بلكه از 

اين است كه مواد غذايي خود را از خاك و گِل تأمين كند. همين طور هم شجره طور در موقع ظهور در  خاصيت گياه

اني  »سجن اعظم ومركز بقعه عالم) يعني عكا( به نداي اني انا اهلل ناطق شدند. ) هر كسي كه منطق داشته باشد و جمله 

ر سجن اعظم يا مركز بقعه عالم باشد يا نباشد همانطور كه االن من را ياد بگيرد مي تواند بگويد: اني انا اهلل چه د« انا اهلل

 مي گويم: اني انا اهلل، نه در سجن اعظم و نه در مركز بقعه عالم( 

 وهمان طور كه جالل الدين ]مولوي خراساني[ مي فرمايد:

 ما  بها  و  خونبها   را  يافتيم

 جانب جان باختن بشتافتيم

 ء در شعر مولوي منظور حسينعلي بهاء است والغير( )احمق ها فكر مي كنند بها
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منزل كتب) منظور از كتب  -جل ذكره االعظم -پس دليلي از اين واضح تر و برهاني از اين المع تر نيست كه جمال قدم

همان الطائالت بهائيان است( ومرسل رسل) منظور از رسل همين مبلغين بهائي هستند منجمله خود گوينده فاضل!!!( 

ت. چون خود نقاب از چهره گشودند و ظهور فرمودند، بايد همه اهل عالم در ظل مباركش درآيند تا در زمره عبادش اس

 محسوب گردند .]منظور گوسفند شوند[

ميرزا علي آقا دالل: اين فرمايشات شما هيچ كدام دليل نبود؛ اگرمنظور شما آن است كه اين شخص از جانب خدا آمده، 

 بيان كنيد.دليل صدق او را 

]خنده حضار بهائي، همه قاه قاه مي خندند و بعضي تعجب و تبسم مي كنند[ درآن حال يكي از بهائي ها مي گويد، اين 

 بيچاره تقصير ندارد، از بس آخوندها موهومات گفته اند، اينها را به كلي غافل نموده اند. 

خجلت و انفعال در او پديدار شده، مي پرسد ،آقايان مگر  ميرزا علي آقا: با چهره پريده كه از همهمه خنده حضار آثار

 چه جسارتي از من ظاهر شده وچه عرض كردم؟

ميرزات فريدون: از سركار به هيچ وجه سوء ادب وجسارتي ظاهر نشده، ولكن حضرت فاضل كه اين همه بيانات شيرين 

ر دليل جمال مبارك را سؤال مي كنيد. اين است و دالئل وبراهين اقامه فرمودند كه همگي ما مستفيض شديم، تازه سركا

 كه آقايان حضار از كثرت تعجب و حيرت تبسم كردند.

ميرزا علي آقا: جناب فاضل،دليل و برهاني نياوردند واگر آن عبارات مغلقي ]پيچيده اي [ كه فرمودند، دليل و برهان 

 ميد.باشد، بنده كه بي سوادم، آنگونه دليل و برهان را نمي توانم فه

فاضل: با چهره برافروخته، متغير گرديده وبه ميرزا علي آقا مي گويد ، البته شما حرف هاي مرا نمي فهميد كه سهل 

است، علماي شما هم حرف هاي مرا نمي توانند ادراك كنند و بفهمند. ) البته آقاي فاضل درست گفتند چون كسي به 

 آورد و ادراك نمي كند. (  غير از مبلغين بهائي از اين الطائالت سردر نمي

يزداني: حضرت فاضل ،خوب است يك قدري به ماليمت بفرمائيد، زيرا ايشان يك آدم كاسب بازار است وآن بيانات 

عاليه حضرت تعالي را كه تماما راجع به بينه و برهان بود، اگر نفهمد نقصي وبأسي براو نيست، از اين رو استدعا مي كنيم 

 تنزل بدهيد و ساده و روشن تر افاضه بفرمائيد.قدري به بيانات خود 

فاضل: آخر انسان اين همه زحمت مي كشد و دالئل وبراهين اقامه مي كند و يك ساعت حرف مي زند،تازه ايشان مي 

 فرمايند من چيزي نفهميدم. پس معلوم مي شود درست دقت نفرموده و گوش نداده اند.

حقانيت اين شخص را بفرمايند، من در كمال دقت و هوش وحواس استماع مي  ميرزا علي آقا : اگر به طور ساده، دليل

 كنم.

فاضل: معقوالت متساويه) معقوالت اموري است كه به وسيله عقل ادراك مي شود در مقابل محسوسات كه به وسيله 

 حواي پنج گانه دريافت مي شود.

ل ادراك مي شوددر ادراك متساوي هستند يا معقوالت متساويه يا منظورش اين است كه آن چزهائي كه توسط عق

منظورش اين است كه به طور كلي معقوالت متساوي هستند. (  در آفاق وجود به طلعت حضرت معبود نظر بودند.) 

فساداين جمله را ببينيد: مي گويد معقوالت بر فوق خود كه معبودش بود ناظر بود يعني محاط برمحيط ناظر بود كه اين 

ت. ممكن است اين جمله را اين طور معني كنيم كه: معقوالت معبود خود را مي نگريستند واز او تقاضا محال عقلي اس

و نگريستند را توجه بدانيم باز هم جمله فاسد است. « طلب وجود مي كردند.» داشتند چون در ادامه جمله مي گويد:

را آورده است.( وهر يك به زبان حال طلب  چون مطالبه مطلوب قبيح است زيرا خودش در ادامه كالم شيخ سهروردي

كه  كسي« ) طلب الدليل بعد الوصول الي المدلول قبيح» وجود مي نمودند. چنانكه شيخ شهاب الدين سهروردي گويد
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وحال مدلول اگر طلب همان دليل كند قبيح است يعني « مدلول » طلب دليل مي كند وقتي به آن دست يافت مي شود

فاسد « هر يك به زبان حال طلب وجود مي نمايند»معبود خود نمودند مطالبه مجدد آن كه گفت:  اگر معقوالت ادراك

 است. ( وجالل الدين خراساني مي فرمايد:

 اندك اندك  آنچه  در  ارض و سماست

 جنس  خود را همچو كاه  و  كهرباست

ور دو مطلب است( را دو جنبه است: يكي پس در اينجا ثابت و معين مي گردد كه مظهر ظهور) مظهرِ ظهور با خودِ ظه

جنبه الهوتي و ملكوتي، وديگري جنبه ناسوتي و خلقي. ) همه انسان ها اين دو جنبه را دارند نهايت بعضي از آنها مثلِ 

بهائيان توسط اعمال و رفتارشان جنبۀ الهوتي و ملكوتيشان را نابود كردند( چنانكه مرآت را دو طرف است : يك طرف 

روشن، وطرف ديگر سياه و تاريك.) بي سوادي و فساد در مسلك بهائيت بيداد مي كند، آئينه دو طرف ندارد  شفاف و

آئينه يعني چيزي كه شما خود را دراو مي بينيد و اين خاصيت آن چيز و يا جسمي است كه دو رو داردروئي كه آئينه 

فندان بهائي مي خورد( پس همانطور كه كوزه سفال نمي است وروئي كه آئينه نيست. به واقع اين مطالعات به درد  گوس

تواند به كوزه گر بگويد چرا مرا كوزه طال نساختي؟ همين طور هم آن طرف تاريك ، حق ندارد بگويد چرا مرا طرف 

 يروشن نساختي. ) اين قياس مع الفارق است و فاسد؛ چون بي جان با جاندار مقايسه نمي شود بيسوادان بهائي اگر اندك

مطالعه مي كردند مي فهميدند قياس برچه مبنا و پايه اي استوار است.( لهذا ناموس عظمت در فانوس قدرت از سراپرده 

غيب به عرصه ظهور جلوه گر شده و عينا در همان تاريخي كه محيي الدين عربي) محي الدين عربي معروف به ابن 

اندلس به دمشق رفت ودرآنجا درگذشت بسياري از علماء او را  . ق( حكيم متكلم متولد مُرسيه در ه 634 -760عربي) 

به كفر متهم كرده اند. ذهبي از اهل تسنن صاحب اعالم النبالء در آن كتاب مي نويسد: اگر سخنان ابن عربي در كتاب 

رامي چ حفصوص كفر نباشد پس در همۀ دنيا كفري نباشد، عزالدين عبدالسالم عالم اهل تسنن او را شيخ كذاب كه هي

 يَجِئُي» را حرام نمي دانست، توصيف كرده است. از جمله كتاب هايش فتوحات مكيه و فصوص الحكم است.( مي گويد

فساد اين گفتار اين كه: اوال خداي غيب ظاهر شد ثانيا تاريخ « ) رًبُّ لَكُم فِي النًشأتَينِ لِيُحيِي الدًينَ بَعدَ الراء غَين

 لثات گوينده آن ابن عربي است يعني در عالم بشريت به غير از ايشان كسي نبود!!!ظهورش هم قبال گفته شد، ثا

 به واقع حماقت تا چه پايه و مايه؟

به غير از اين، واقعا ابن عربي اين كالم را در مورد ظهور خداي غيب گفته است؟ چرا در ميان چهارصد عنوان كتاب 

ين جمله با ظهور خدا تطابق نمود؟ ( )يعني پروردگاري براي شما در تأليفي كه از خودش به يادگار گذاشته است فقط ا

هر دو نشئه ظهور مي كند تا دين را بعد از هزارودويست سال زنده گرداند.( بدون يك دقيقه كم و زياد ظهور فرمود. 

از هزارو دويست  هم دويست، واينجا محيي الدين مي فرمايد آن رب بعد« راء» هزار است ، و عدد« غين » چرا، كه عدد

سال  64در سنه يك هزار و دويست و شصت  ويك ظهور فرمودند. ]  -روح ما سواه فداه –ظاهر مي شود وحضرت اعلي 

 اضافي بهترين دليل است كه محيي الدين به مطلب ديگري اشاره كرده است[.

رهان ودليل را ظاهر فرمود كه گوئي نه انصافا اين بيان حضرت فاضل خيلي روشن وواضح بود و چنان ب یكی از بهائيان:

 محيي الدين تاريخ ظهور حضرت اعلي را مي دانسته. 

 يكي ديگر: حضرت فاضل، اين  محيي الدين گويا خيلي عالم بوده است كه تاريخ ظهور را هم معين نموده.

هم روشن فرموده تا  فاضل: اين از معجزات جمال مبارك است كه در پيشنيان هم اثر كره است ونور مباركش آنها را

بتوانند از آينده خبر بدهند.) چرا هيچ كجاي تاريخ بعد از ابن عربي، او را پيشگو قلمداد نكردند و بدين عنوان نشناختند. 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

البته اين كلمات شبيه كلمات خادم ميثاق در ادامه داستان است، در متن آمده و حافظ شيرازي را مبشر ظهور بهاء مي 

 داند.( 

ق: بلي، همين طور كه حضرت فاضل فرمودند، نور مبارك چنان احاطه به كائنات نموده كه به خواجه حافظ خادم ميثا

 شيرازي هم سرايت كرده تااو نيز از همين ظهور مبارك بدين شعر خبر دهد:

 بيا  تا  گل  برافشانيم   ومي  در ساغر   اندازيم

 فلك  را سقف بشكافيم  و  طرح  نو دراندازيم

ود او اين است: مي، حضرت اعلي مي شود، وساغر به عدد ابجدي هزار و دويست و شصت و يك است. يعني كه مقص

 درآن وقت كه ظهور مبارك است، خوشي و عشرت كنيم وطرحي نو مي افكنيم.

 يكي ديگر از بهائيان: مرحوم خواجه حافظ، از اين شعر صريح تر هم فرموده:

 كردخورشيد  مي  ز مشرق  ساغر  طلوع  

 گر برگ  عيش مي طلبي  ترك خواب كن

زيرا خورشيد مي كه حضرت اعلي باشد، از مشرق ساغر كه يك هزار ودويست وشصت ويك است، طلوع كرده؛ پس 

 نبايد در آن وقت آدم خواب باشد، يعني ايمان به حضرت اعلي نياورد.

چون در روز اول محرم كه عيد ما « بگير ساغر راببين هالل محرم » رستگار: خواجه حافظ واضح تر از اينها نيز فرموده

بهائيان است كه حضرت اعلي تولد شده، وروز دوم محرم حضرت بهاء اهلل تولد شده است. حضرت خواجه در اين شعر 

مي فرمايد ، ساغر راح را درآن روز تولد بگير و در روز دوم محرم عيش وعشرت  كن.] اين بيت در ديوان خواجه شيراز 

 شد.[) حافظ تصحيح سيد ابوالقاسم نجوي شيرازي( ديده ن

فاضل: خواجه حافظ را از اين جهت لسان الغيب مي گويند ) احمق پنداشتن مردم تا چه حد كه لسان الغيبي حافظ را 

چنين گوئيم( كه از انوار جمال قدم، فيض برده وبه سرائر و غيبيات آگاه گشته و از تمام آنها روشن تر به حضرت اعلي 

 و جمال مبارك وشيراز وبغداد وبيت مبارك شيراز و بغداد اشاره فرموده:

 شكر لبي  پيدا    شود   شيراز  پر  غوغا  شود

 برهم   زند  بغداد  را                                   ترسم كز آشوب لبش

، من يك عدد ململ براي  او مي عبدالحميد دالل: بنده دالل هستم اگر يك نفر تاجر يك عدل چلواري از من بخواهد

برم. البته قبول نمي كند و مي گويد من چلواري خواسته ام. اينك آقا ميرزا علي آقا، دليل حقانيت اين شخص را از شما 

سؤال كرده، شما تاريخ ظهور او را كه در چه سالي محيي الدين يا خواجه حافظ معين كرده، جواب مي دهيد. البته ابهام 

 ليه او به عقيده بنده هنوز باقي است. چنانكه من هم انتظار مي كشيدم كه چيزي بفهمم ، متاسفانه نفهميدم. و اشكال او

يكي از بهائيان: هر چند جسارت است، ولي سركار درست گوش نداديد؛ حضرت فاضل تمام آن جواب ها را به طور شافي 

، واگر نصيحت خواجه مرحوم را به كار مي بستيد و ترك و كافي بيان فرمودند. گويا سركار درآن وقت به خواب بوديد

 خواب مي فرموديد ، همه آن حقايق وداليل وامثال را مي شنيديد.

جمشيد خان: بنده كه يك نفر محصل هستم، از حضرت فاضل تمنا دارم دليل وبرهاني روشن تر بفرمايند كه درخور 

عض جمالت عربي و شعر و غيب گوئي خواجه نباشد، تا مطلبي به دانش و فهم اينجانب باشد. واز كلمات محيي الدين وب

 دست بيايد؛ و فيضي از اين محفل برده باشيم.

فاضل: احسنت! من هم براي جناب عالي دالئل و حقايق را مي گويم و يقين دارم كه سركار مي فهميد. چون كه به مدرسه 

مرا ملتفت نشده اند، حق دارند؛ چون كه اهل بازار و كسب  رفته ايد  وتحصيل كرده ايد.اگر چنانچه اين حضرات عرايض
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هستند و چندان به اصطالحات علمي آشنا نيستند.) الطائالت و ياوه هاي خودرا علمي شمردن الحق خباثت موفوري 

 طلب مي كند كه در تاريخ امثال معاويه ها و عمر وعاص ها چنين كردند.( 

ه خودتان مثال مي زنم، مثال شما كه يك نفر جوان شايسته خوش اخالق پس من براي سركار به طور مثل از مدرس

هستيد، وقتي كه در كالس پنجم مي باشيد، اگر معلم درس كالس ششم را به شما به بدهد متلفت نمي شويد، لذا بايد 

رج حمانيه، درمداكالس پنجم را تمام كنيد، آنگاه به درس كالس ششم برسيد. بناء ، عليهذا ظهورات متعاليه متظاهر ر

و معارج غيبيه مستتر و منطوي است. وقتي چهره حقيقت مي تواند از سرادق غيب آشكار شود، كه ماهيت اشياء به نحو 

بساطت به صورت هيوالئيه منطبق آيد. و چون علت از معلول) فساد اين سخن آن كه: هميشه كسي يا چيزي علت يا 

يف دارد: الف: علت آن است كه از وجودش، وجود شيء ديگر واز عدمش، معلول آن كس يا آن چيز است؟ علت دو تعر

 عدم شيء ديگر الزم آيد. 

ب: علت آن است كه وجود شيء برآن متوقف است و به عدم آن ممتنع ) محال، نشدني، غير ممكن( مي شود ولكن به 

خود نخست حضرت اعلي را  وجود علت، معلول واجب نمي شود( انفكاك نپذيرد، جمال مبارك محض رأفت و رحمت

براي بشارت به ظهور فرستادند. ) علي الظاهر مي خواهد بگويد بهاء علت علي محمد باب است كه قبل از خودش، مبشر 

خود را فرستاد ولي در ادامه موضوع عكس مي شود( وبراي هر كس كه اندك شبهه داشته باشد  ، كلمه رب كه درحساب 

اب كنيد ببينيد كه عينا مطابقت مي كند با عدد حروف، علي محمد، كه اسم مبارك ابجدي دويست و دو مي شود، حس

مبشر جمال قدم است. ) در اينجا علي محمد را رب مي داند يعني علي محمد خداي بهاء است و در عين حال مبشر بهاء 

ل ج -ن گرديد كه جمال مباركو در عين حال علت وجود بهاء، پيدا كنيد پرتقال فروش را. ( پس بنابراين واضح و مبره

فَمَن كانَ يَرجُوا لِقاءَ ربًه فَليَعمَل » همان مشيت اوليه و حقيقت آلهيه است و آياتي كه درقرآن وارد شده: -ذكره وعز اسمه

: هر كس به مالقات پروردگارش اميدوار باشد بايد عمل صالح انجام دهد( بهترين 440سوره كهف، آيه « ) عَمَال صالِحا

و امثال اين نوشتجات را دارند كه ديگر نبايد از قرآن ، سند بياورند، « ايقان»و « اقدس»و « بيان» است.) اگر بهائيان دليل

اگر به قرآن است كه همه آنها كلهم اجمعين معدودند. مفهوم و معني آيه هم اين نيست كه گفت: اين مثل آن است كه 

است( واما ادله عقليه بسيار است، ولي من در اينجا به واسطه ضيق وقت، بگويد حافظ شيرازي درباره باب و بهاء گفته 

يك دليل كافي دندان شكني ذكر مي كنم وآن اين است، كه محققا ده بيشتر از دو است و صد بيشتر از نود؛ چنانكه 

و ربوبيت را مقام الوهيت  -جل ذكره -پس جمال مبارك« چون كه صد آيد ، نود هم پيش ماست» مولوي هم مي گويد:

دارند.) چگونه چنين نتيجه اي از آن صغري وكبري گرفته شده است ؟ به جز احمق هاي بهائي كسي چنين نمي فهمد.( 

لهذا از تمام انبياء افضل تر و اكمل تر است. همچنان كه صد از دو وسه و نود بيشتر است. وبه عالوه به ديده حس مالحظه 

ي شود وسنگ را از بلندي كه رها كني بدون اراده فرود مي آيد. يعني مرتبه بخار باالتر نمائيد، بخار بي اختيار متصاعد م

از مرتبه جماد است. ) بخار وجماد هر دو مادي هستند و هيچ برتري بريكديگر ندارند.( واين برهان را هيچ كس) هيچكس 

هستند وهيچ برتري بريكديگر ندارند[ پس از بهائيان( نمي تواند انكار كند] در صورتي كه بخار و جماد هر دو مادي 

منزل كتب و مرسل  رسل است. چنانكه  -جل ذكره -بنابراين دالئل واضحه، معلوم ومبرهن مي شود كه جمال مبارك

شيخ محمد شبستري گويد: )اوال شيخ محمد شبستري ماجري جمال و حضرت اعلي وامثالهم را نمي دانست ثانيا جهان 

جهان شد به الوهيت و ربوبيت چگونه مرتبط مي شود؟ چون همه انسانها به الوهيت وربوبيت انسان شد و انسان هم 

 جهان مي رسند.  ( 

 جهان  انسان   شد  و انسان  جهاني

 از اين     پاكيزه  تر     نبود   بياني
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 رو رفت.جمشيد خان پس از استماع بيانات فاضل به واسطه ضيق وقت سكوت نمود و به حالت تحير و تعجب ف

حضار بهائي همگي مسرور و مشعوف شده وخيال مي كنند كه اين دالئل و براهين در جمشيد خان اثر نموده كه ساكت 

 مانده.

رستگار: اين بيانات حضرت فاضل خيلي متين و تمام بود كه جميع مسائل عقليه را با امثله وشواهد بيان فرمودند كه به 

 هيچ رو مورد شبهه احدي واقع نشود.

ميرزا فريدون: حضرت فاضل وقتي شروع به بيان و تقرير مي كنند، گوئي از غيب به ايشان الهام مي شود كه مسلسل 

 دليل وشاهد و مثال را مانند سنگ ريزه به دامان مستمع  مي ريزند.

وجود  طلبد، چهميرزا فرج اهلل :به، معلوم است با بودن حضرت فاضل ،سزاوار نيست كسي دليل حقيقت جمال مبارك را ب

ايشان خود دليل حقيقت اين امر است. براي آنكه حضرت فاضل خودشان ازعلماء درجه اول نجف بوده و تمام مجتهدهاي 

نجف را او درس مي داده وچون شنيدند كه حق در عكا ظهور فرموده، همگي طالب را جواب داده وخود پا پيده ازنجف 

فتوي و پيشوائي و اجتهاد را ترك گفته وبه حضور مبارك مشرف مي گردد.  به ارض مقصود رهسپار مي شود. يعني مقام

در صورتي كه قبل از ايمان به اين و امر مبارك، تمام پول هاي نجف را خدمت او مي بردند. پس خود اين وجود مبارك 

 كه ترك دنيا و مقام و رياست را نمود، بهترين دليل حقانيت اين امر است.

است كه آقاي ميرزا فرج اهلل خان بيان فرمودند. به عالوه مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي ) يزداني: همين طور 

ميرزاحسن شيرازي از علماي برجسته ي شيعه، واز مراجع عظام كه حكم به تحريم تنباكو داد وبه موجب لغوامتياز 

به لقب مجدد وامام مجدد نيز  شركت رژي گرديد كه قرار دادي انحصاري با دولت بسته بود. ميرزاحسن شيرازي را

خوانده اند.( هم به امر جمال قدم خاضع و خاشع بود و سِرّا مؤمن به امر بود. همان طور كه مرحوم شيخ مرتضي انصاري) 

. ق در دزفول متولد شدند جنابشان از تبار  ه 4248از مراجع بزرگ و فقهاء صاحب نظرِ عالي رتبه بوده اند كه در سال 

اهلل انصاري بوده اند. از اوائل شباب عازم نجف اشرف شدند. بعد از وفات آيت اهلل العظمي محمد حسن نجفي جابربن عبد

. ق رياست عاليه مطلق شيعه اماميه بدون معارض به ايشان سپرده شد.  ه 4266صاحب كتاب گرانسنگ جواهر در سال 

تومان ايراني بود و معادل همان مبلغ هم به ديگران  45 وي چنان زاهدانه مي زيست كه تمام ارث بازمانده از او معادل

+ معجم المؤلفين: 4/424كتاب وتربيت فقهاء عظيم الشأن بود.) ريحانه االدب :  46بدهي داشتند. ثمره عمرشريفش تاليف 

ت.] اين همان ( هم سرا ايمان به اين امر داشت؛ زيرا ذكر اسمش به قلم مبارك رفته اس2/227+هدايه العارفين :  42/246

روش تبليغي اتباع فرقه ضاله بهائيت است كه به دستور عباس افندي عبدالبهاء براي آبرو دادن به بهائيت به كار مي 

 بستند.[

 دكتر: چاي بياوريد.

حضار: خير وقت تنگ است و انشاء اهلل هفته بعد در همين محفل براي تكميل مطلب حاضر مي شويم.] خداحافظي گفته 

 شدند.[ و متفرق 

 )انشاء اهلل پرده هاي بعد را در جلدپنجم ارائه مي دهم.(

 جواب یک خواهر به برادر

هنوزم به ياد است وخاطرم از آن شاد! كه مي شنيدم خواهر مسلمان با تقوائي در جواب برادر بهائي خود كه گله مي 

بين من و فرزندانم، با تو و فرزندانت تباين  كرد چرا تو و فرزندانت به خانه من قدم نمي گذاريد؟ مي گفت: از آنكه ما

 محض است و هيچ جهت وحدت و هم آهنگي نيست.

 من مي گويم: پروردگارم پديد آورنده آسمان ها وزمين است، تو مي گوئي جمال مبارك است.
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ن مي است. ممن مي گويم مسلمانم، تو مي گوئي بهائيم. من مي گويم پيغمبرم خاتم انبياء است، تو مي گويي شوقي  

گويم كتابم قرآن است، تو مي گويي كتابم اقدس و بيان است . من مي گويم قبله ام كعبه است، تو مي گويي قبله ام 

جسد ميرزا حسينعلي است. من مي گويم روزه ام در ماه رمضان است، تو مي گويي نوزده روز به نوروز مانده است. من 

گوئي سال من نوزده ماه است. من مي گويم ماه سي روز است ، تو مي گوئي  مي گويم سال من دوازده ماه است ، تو مي

نوزده روز است. باالخره در هيچ موردي تو با من جهت اتحاد و وحدتي نداري، حتي بعد از مرگ هم قبرستان من از تو 

 انه ات وارد شوند!جداست. ديگر اين چه اصراري است كه فرزندان من با تو و فرزندانت آميزش كنند يا آنكه به خ

 گله برادر به خواهر

برادر به خواهر مي گويد: چرا من با ساير مسلمانان آمد و شد دارم، آنها از من كناره گيري نمي كنند وتو كه خواهرم 

 هستي ، اين حرف ها را مي زني و از من بيزاري مي جوئي؟

 جواب گله برادر

آئين تو بي خبر است وگمان مي كند تو هم مسلماني؛ واگر هم خواهر مي گويد: راست است، آن مسلمان از كيش و 

بفهمد تو بهائي هستي، مانند من تو را راه نمي دهد. واو نمي داند بهائي يعني چه، اكنون اگر بروي خانه و عوض سالم 

گربه وبگوئي اهلل ابهي، كتاب من اقدس است، پيغمبرم شوقي افندي است ، خدايم حسينعلي است، فضله سگ و موش 

را هم پاك مي دانم، دختر و خواهر و عمه وخاله خود را هم حالل مي دانم، وسالم نوزده ما ه است، وماه هم نوزده روز 

است و بدين اسالم هم معتقد نيستم، اينك به ديدار تو آمده ام، او البته تو را راه نخواهد داد. اينك تورا راه داده، براي 

 وده اي و تحيت اسالم را كه سالم است به جاي آورده اي.آن است كه تظاهر به اسالم نم

پس چون من به عقائد چرند تو واقف و مطلعم، ابدا ميل ندارم كه به خانه تو بيايم و يا آنكه تو و فرزندانت به خانه من 

 قدم گذاري.

 خطاب هاي ميرزا به برادرش ازل به زبان حال

سلمانان همداستان بوديم و آنها هم با ما مهربان، اكنون مردود عباد و آواره برادر مي بيني ما سرو ساماني داشتيم، با م-

 بالد شده ايم.

 چه مي گوئي و چه اوهامي تورا فرا گرفته، باب را كشتند و اصحابش را نابود نمودند و آن انتظارات از بين رفت.-

ئي مي رسي كه با احكام مبتذل بيان، بقاع تو گمان مي بري با اين خرفه خالفت و وصايتي كه در بر نموده اي به جا-

 رفيعه را بكوبي و كتب عالم را بسوزاني و غير از مؤمنين به بيان را بكشي؟! 

آري، چون دعوت باب متزلزل شده واحكام او مبتذل ،اگر دمساز شوي مرا به خاطر رسيده كه دعوتي جديد آغاز كنم -

 را به ساز آرم.« من يظهره الهي» وكاخ منيع

واه رضابدهي و خواه ندهي، من، من يظهره اهلل مي شوم و اگر موافقت نمائي، قول مي دهم كه آب رفته به جوي بيايد خ-

 و لقمه تو چرب تر از پيش شود.

 تو تصديق كن وكارت نباشد.-

 اگر تصديق نكني، من تورا كافر و مشرك خواهم خواند.-

 من تورا زنديق مطرود ميخوانم.-

 ديق مي كند.نيكو هر دو را تص

 جواب هاي ازل به برادرش ميرزا به زبان حال
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ما بايد به مقدرات رضا دهيم وبدين پريشاني و بي سروساماني دلشاد گرديم. چه، عنقريب آوازه اين امر بلد -

 شودوسالطين بيايند وما عزت و رفعت يابيم.

باب را دستور دهم كه تبليغ امر اهلل كنندو استقامت و پايداري شرط طريق است ،بايدصبر و شكيبائي نمود تا من اح-

 عده را زياد نمايند تا به مراد ومقصد خود برسيم.

چاره نيست انسان به آمال و آرزو زنده است. مي بايد ساخت و انتظار وقت را كشيد. مگر شما فكري بهتر انديشيده -

 ايد؟

 من هرگز بدين امر رضا نمي دهم.-

ار سال بعد بيايد، تو چطور آن مي شوي؟ ودو هزار ساله وقت را چگونه به آني طي مي من يظهر اللهي كه بايد دو هز-

كني؟ در صورتي كه هنوز احكام بيان جاري نشده و سالطين بيان نيامده اند! و به عالوه من قناعت را پيشه نموده و 

 چون تو قصر مشيد] محكم واستوار وبلند[ وتسبيح مرواريد الزم ندارم.

 تصديق نمي كنم.من هرگز  -

 اگر توچنين دعوتي بنمائي ،من نيز تو را عجل) گوساله( خواهم دانست.-

 من هم تو را ملحد مردود مي دانم.-

 نيكوشما را نيز تصدیق می نماید.

 جنگ پدر با پسر، یا سِرّ مستتر

 -د وچون ميرزا عيال دومي رابه طوري كه سابق اشاره شد، ميرزا عباس پسر بزرگ ميرزا، از عيال اولي او نوابه خانم بو

گرفت و از غنج] ناز وكرشمه[ ودالل و حسن وجمال اومسرور وآسوده  –كه مادر محمد علي و ضياء اهلل وبديع اهلل باشد 

خيال بود وآن طوري كه سزاوار عدل ومروت وشايسته ميزان عدالت بود، به ميرزا عباس بي مادر و خواهرش ورقه عليا 

ين معني باعث دل افسردگي واغبرا] ملول شدن[ ميرزا عباس مي ش . واين قضيه طبيعي است رسيدگي نمي نمود، ا

.غالب اشخاص كه از زن ازلي سير مي شوند واز پيري او دلگير، همين كه زن جواني گرفتند و در بسترش خفتند، جميع 

پرست باشند،به محض آنكه با خانم  حقوق و آداب زن اولي را ترك مي كند. خاصه كساني كه مانند ميرزا ]بهاء[ شهوت

جواني هم آغوش گشتند، تمامي مسائل اخالقيه و حقوق فاميليه را فراموش مي نمايند. باالخص وقتي كه از عيال تازه 

 جوان دومي، پسراني قشنگ ونور ديدگاني ارجنمد بيابند، چندان دلبستگي به عيال اولي و اوالد او ندارند.

ا]بهاء[ شب در كنار دلدارش) مادر ميرزا محمد علي( مي آراميد وروز فرزند عزيزش اين بود كه پيوسته ميرز

 ميرزامحمدعلي چهارساله را درآغوش مي كشيد.

ميرزا عباس] عبدالبهاء[ كه جواني هيجده ساله بود واين قضايا را از پدر مي ديد، مي رنجيد. هر چند ميرزا به حُسن 

ا به تصدي اغنام بهائي و اداره كردن دستگاه خدائي وادار مي فرمود، و وي را سياست معامله مي نمودوميرزا عباس ر

معامله با اغيار و مفاوضه با احباب گرفتار مي داشت وخادمي مخصوص برايش مقرر داشته كه او را خدمت كند و روزها 

ه يركي بود، پيوسته در اين انديشاو را به شكار ببرد ونگذارد بر وي تلخ بگذرد ، معهذا چون ميرزا عباس جوان تيزهوش ز

 فرو رفته كه پدر با اين عالقه و محبتي كه با زن و فرزندانش دارد، چه معامله درآتيه با او خواهد كرد.

وپسر هم از خودبيني و خودپسندي پدرش كامال آگاه بود كه استبداد رأي داشت و نمي توانست كسي را برخودش مقدم 

ته اي مي شنيد كه برخالف خدابازي وهواي نفسش داللت مي نمود، عوض آنكه از چنين ببيند. مثال اگر از پسرش نك

پسري خرسند شود كه او را آگاه مي كند وداللت مي نمايد، محاسن فطريه او را نمي ستود و خود با ازل برادرش چه 

باس شركت داشته و بيشتر كرده ودر همان دسيسه ها وحقه بازي ها كه جهت برزمين زدن ازل به كار برده، ميرزا ع
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حيله وتدبير پسر در مغلوبيت دشمن پدر كارگر بوده، از اينرو از پسر مي هراسيد ووي را به الطاف بي مغز ظاهري وبعض 

تظاهرات مي نوازيد تا مبادا مخالفت كند ودكان خداييش را خراب نمايد. واز اين طرف نيز ميرزاعباس] عبدالبهاء[ مي 

ري ميرزا، ريشخند پدرانه و سياست حكيمانه است و روح وحقيقتي ندارد. وروز به روز كه ظهور دانست كه الطاف ظاه

وبروز محبت هاي حقيقي پدر را نسبت به برادر خردسال نامادري مشاهدت مي نمود، بريقينش مي افزود كه باالخره پدر 

لي مي نهد و تمام مقصود ميرزا هم همين بود سرش را بي كاله مي گذارد و تاج الوهيت و ربوبيت را برسر ميرزا محمد ع

كه ميرزا محمد علي) غصن اكبر( را خليفه كند ودولت خدائي وگنج كذائي را براي اوبگذارد. چنانكه بعداز اين اثبات 

كنيم، ولكن جوهر قابليت و استعداد فطرت ميرزا عباس چنان پدرش ميرزا بامقهور و بيچاره نموده بود كه نمي توانست 

م خدائي ورايت يفعل مايشائي را در تعيين خليفه خود علنا به دست بگيرد. اين بود كه در كتاب اقدس به طور اجمال عَل

اذا غيض بحر الوصال و قضي كتاب المبداء في المال توجهوا الي من اراده اهلل الذي انشعب من هذا االصل »وابهام گفت : 

بدالبهاء[ لبريز شده و از اين ابهام گوئي وعدم تصريح ملول ومايوس گرديده، در اينجا پيمانه صبر ميرزا عباس] ع« القديم

شروع به مخالفت نموده و بناي زمينه سازي را گذارده و در حضور احباب، لوحي چند برسبك الواح ميرزا] بهاء پدرش[ 

ده نيست. چون ميرزا از آغاز نوشت و تلويحا به اين وآن چنين اظهار نمود كه انشاء اينگونه الواح كار مهم فوق العا

دلتنگي و مخالفت او آگاه گرديد ، از يك طرف وي را به شفقت و مرحمت زباني و وعده هاي نهاني دلخوش كرد تا 

مخالفت نكند و انتظار وصايت و خالفت را بكشد، واز طرف ديگر مشغول زمينه سازي و تهيه مقدمات شد كه اگر عباس 

 به غيب گوئي خود گفته باشد.مخالفت كرد عيب جوئي او را 

چون ميرزا مسلم ومحقق مي دانست كه پس از او در خالفت ميرزا محمد علي، ميرزا عباس مخالفت مي كند واساس كار 

را برهم مي زند وبه كلي ساخته و پرداخته دكان خدائي را بر باد مي دهد، لهذا براي زمينه سازي طرد نمودن او، موتور 

انداخت وگفت،االمر عظيم زود است كه انقالب اكبر ظاهر شود . وهمچنين در جاي ديگر گفت، زود  غيب گوئي را به كار

است كه ظاهر مي شود آنچه از ابصار مستور است، ودر جاي ديگر گفت، زود است كه صوت ناعق) ناعق: بانگ كالغ( 

لو ياتيكم » اخبار داديم وآگاه نموديم بلند شود و اين امري ست كه در عراق و ارض سر و سجن )عكا( عباد را به آن 

ناعق بكتاب دعوهما عن ورائكم و توكلوا علي اهلل الفرد الخبير لعمراهلل انه لكتاب الفجار ان كتاب الفحار لفي سجين و ما 

سوف ترون) مقصود عباس است.) مؤلف( من » ودر لوح ديگر گفت« ادريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ الكاذبين

بسمي المشفق يا ملكه طوبي از براي »ودرلوح ديگر گفت، خطاب به يك خانم « ي نفسه امرا اال انه من الكاذبينيدعي ف

تو چه فائز شدي به آنچه كه اكثر رجال از آن محرومند، انشاء اهلل در حب واقبال ثابت باشي؛ چه، كه ارياح امتحان و 

م ال مِثلَ  لَه) ]همانندي براي او نيست[ مقصود مقام خودپسندي و افتتان] فتنه ها و آشوب ها[ در مرور است. مقام اعظ

الوهيت او است.) مؤلف( رايگان به دست نيفتد ، إال بِفًضلِه وُجُودِه، مخصوص در اين ايام كه دخان تيره در مكاني ظاهر 

 «و ابصار را از مشاهده انوار وجه محروم داشته و مي دارد.

ح مالح القدس و لوح افتتان كه درآنجا مي گويد، امتحان بسيار است، امتحان هم امتحام بالجمله صدها لوح از قبيل لو

ميشود، نوشت و زير دست و پاي اغنام ريخت كه از چنان روزي آگاه شوند. واگر جوانان بهائي چنين تصور كنند ويا 

ها راجع به مخالفت ميرزا محمد علي  مبلغين مزدور بدانها چنين بنمايند كه اين الواح واين غيب گوئي ها وعيب شماري

است، چون به دقت، دالئل و براهين نگارنده را مطالعه كنندوبه اطراف  مطلب بنگرند، خواهند دانست كه راجع به ميرزا 

محمد علي نبوده وآن داعيه نداشته، بلكه پيوسته مشمول الطاف ومحبت هاي پدر بوده ،وچنانكه بعدا خواهيم گفت 

]حسينعلي بهاء[ ناچار مي شود وتسليم ميرزا عباس مي گردد، شرط مي كند كه بايد بعد از تو، ميرزا  وقتي كه ميرزا

 محمد علي باشد. ولوح عهدي را مي نويسد ودرآن برحسب آن قرار داد سري تصريح مي كند:
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اه االكبر بعد مقامه، مشعر] آگ قد اصطفينا االكبر بعد االعظم امرا من عندنا واال اآلمر الحكيم و قد قدراهلل مقام الغصن»

پس  «كننده[ براينكه چون بر خالف ميلم خالفت را ربودي، بايد پس از خود آن مقام را به ميرزا محمدعلي واگذار نمائي.

پسر چون دانست كه پدر با او به  سياست و تزوير راه مي رود و چنانكه بايد وي را در نظر محبت نمي آورد، و آخر االمر 

كاسه آش خدائي تهي و دهنش از الش كذائي بي نصيب و محروم مي ماند، درآن ايام ، هميشه ساكت و صامت  دستش از

و انديشناك و متفكر بود؛ زيرا همين كشمكش هاي سري و شكوه هاي مخفي را از يكديگر داشتند و پدر را هم بيش از 

و بدل همين حرف ها، ميرزا سپرده بود كه وقتي آقا) ماهي يكي دو بار آن هم مستور و مخفي مالقات نمي كرد. وبراي رد

 يعني ميرزا عباس( نزد من مي آيد، بايد هيچ كس نزد من عبور و مرور ننمايد.

پس هر وقت ميرزا عباس، ده روز يك بار يا ماهي  دوبار نزد پدر مي رفت ، خلوت مي شد وكسي را جرأت عبور و مرور 

كه هميشه در دامان پدر بود، به محض ورود او بنابر دستور خارج مي شدند كه  نبود. حتي ميرزا محمد علي و سايرين

امروز آن قضايا را بهائيان بدبخت بي خبر خيال مي كننداز عظمت سركار آقا بوده است . ديگر ان گوسفندان نمي داند 

 چه خبر بوده وچه كارهاي آن روز براي حلقومشان تيز ميشده! 

 ر راتمجيد ميرزا مر  غصن اكب

است و با محمد يكي است.) مؤلف( في صغر  22انا انطقنا النبيل قبل علي ) نبيل قبل علي محمد است، چون عدد نبيل »

سنه ليشهدون الناس قدرتي و سلطنتي الخ. وانا انطقناه حين الذي قضت من عمره ست سنين متواليات ليكون دليال 

هاء[ از فهميدن وشنيدن اين گونه تمجيدها از ] ميرزا محمد علي برادرش[ ميرزا عباس ] عبدالب« عليه و برهانا لنفسه الخ.

غصن اكبر برآشفت و نزد احباب اظهار شأن وخودنمائي كرد وبه آقا علي يزدي گفت، لوحي كه براي پدر خودت مي 

 وحي درخواستخواستي ومي طلبيدي، بگو بدانم عربي باشد يا فارسي؟ ) آن اوقات براي هر بهائي كه حضور داشت و ل

كرده بود، اگر مي خواستند او را خيلي ممنوع كنند، مي پرسيدند كه عربي باشد يا فارسي، هر كدام را اختيار مي كرد، 

به آنطور لوح انشاء مي شد!!)مؤلف( يك لوح مفصل به سياق الواح پدر، بلكه بهتر نوشت وبه او داد. چون به ميرزا ]بهاء[ 

عباس( ]بدون تأمل و فكر كردن[ در حضور احباب مرتجاللوحي گفته ونوشته و به آقا  خبررسيد كه غصن اعظم)ميرزا

علي يزدي داده و مانند جمال بي مثال مبارك از صاحب لوح هم استفسار عربي و فارسي بودن آن را نموده!] حسينعلي 

د و ي به نهايت تعجيل به عكا آمبهاء با شنيدن اين خبر[ نتوانست از كثرت تغير و پريشاني خودداري كند وازقصر بهج

قضيه را ر كمال حيرت به ميرزا آقاجان خادم گفت،بيا ببين آقا لوح نازل مي كند!) يعني پس من چه كاره ام!( چه كند 

زورش كه به پسر] عباس افندي[ نمي رسد؛ يعني اگر دنبال قضيه را مي گرفت وفاش مي كرد، بيم خرابي دكان مي 

ل خشم و غضب و افسردگي به بهجي مراجعت نمودواين لوح را صادر كرد، كه يك جمله آن، اين رفت.آن بود كه در كما

فلما سمعت و رجعت الي القصر بحزن واناب ان هذا لشيئي عجاب، جائت و رجعت وتعالي ذهاب واياب وان هذا »است 

حت كوثر الفم بخطاب و عتاب لحكم عجاب، و ضجت في سرها بنداء يغني الوجود ثم يغاب و ان هذا لحزن عجاب ،وفت

وان هذا سلسبيل عجب وقالت لم تنكرونني يا اهل الكتاب و ان هذا االمر عچاب، انتم هل الهي وهل انتم االحباب) كه با 

بودن من تقاضاي لوح از ديگري كنيد!)مؤلف( تاهلل هذا لكذب عجاب، وقالت ما نرجع اليكم يا ايها االصحاب و ان هذا 

ر اسرار اهلل من الصحائف والكتاب وان هذا امر من عزيز وهاب ولن تجدوني اال اذ ظهر الموعود في يوم لرجع عجاب، ونست

 «.االياب و عمري ان هذا لذل عجاب

از مضمون اين كلمات، در دل وخون جگر ميرزاي خودستا] حسينعلي نوري بهء[ معلوم و مشهود مي گردد. ميرزا آقا 

در خدابازي و شريعت سازي ميرزا زحمت ها كشيده ودر حقيقت عضو مهم آن كمپاني جان كچل)خادم اهلل( كه او نيز 

بود، از قضاياي پدروپسر واقف شده ومطلب را مي دانست، ولي مصلحت نمي ديد كه اين كشمكش ها به اغنام برسد؛ 
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ودش باالي سرميرزا لذا درهمان شب ميرزا آقاجان به منزل خودميرزود وتعارض مي كند. روز چهارم ميرزا] بهاء[ خ

آقاجان مي رود ومي گويد، تمام اين بالهائي كه به سرمن مي آيد، از جهت آن است كه تو سكوت نموده اي و چيزي نمي 

 گوئي.

بالجمله اين قدر تكرار كلمه امتحان و افتتان و صعود دخان تيره در كلمات و مواعيد ميرزا زياد شد كه گوسفندانش به 

ند غرض از دخان تيره چيست؟ و مظهر اين امر كيست؟ فرمودند: اين دخان از شرايط ساعت و سرو صدا آمده، پرسيد

قيامت در كتاب الهي مذكور و مسطور قد ظهره وسوف يظهر واذا ظهر تري و تنظر]است[ چون ميرزا عباس از اين كلمات 

بود وميرزا نيز او را ما بين زمين قهر و الواح كنايه دار پدر كه مي دانست روزي برضررش تمام مي شود خسته و آزرده 

و آسمان مهر نگاهداري و معلق داشته بود، يك روز در بهجي رفت وبا پدر خلوت كرد؛در اثناء سخن آنها پيرمرد معتمدي 

كه تا چندين سال پيش در قيد حيات بودمي رسد وچون درشتي سخن ميرزا عباس را مي شنود، در دهليز اطاق مي 

ا كه نگارنده مي نگارم، مي شنود) شما كه از من بد بينيد و پاس خدماتم را منظور نمي فرمائيد وترجيح ايستد و تا اينج

المرجح مي نمائيد، چرا يك باره چاكر را مايوس نمي كنيد تا بروم متوكال علي اهلل لقمه ناني براي آينده خويش تهيه 

ه مقام علي] عليه السالم [ مي رسد، و نه من از عمر كمترم! نمايم. چه برمرآت منبر واضح و روشن است ، نه محمد علي ب

 پس از غروب شمس حقيقت....

ميرزا: چه مي گوئي مگر ندانسته اي كه من اگر بنائي برپا كنم، قواعد وقوائم آن را محكم، مي نهم وكسي را قدرت آن 

يرون آمد، آن پيرمرد خود را به عقب نيست كه اوهام قبل را اعاده كند! ميرزا عباس در كمال تغير برخاست چون ب

كشيده و روبه روي او مي آمد كه بفهماند تازه به دهليز رسيده ام. دو روز بعد، اين دو لوح كه يك جمله اش اين است، 

 از قلم ميرزا صادر شد:

يا ليت نجد  جمعي در حول از هر قبيلي چاره اوهام كه را مي توان نمود اصل رضاي حق بوده كه اكثري از آن خارج» 

فرصه ليخرج من قبلي آه لعمري لو تراني بعيني لتري كل عضو من اعضائي في فم ثعبان آه آه عماستر و ال ينبغي اظهارها 

سوف يكشف غطائها تا باالخره مي گويد، محبوس اينم كه بمقاصد كدام يك عمل شود، ومنن التحصي از كه حمل گردد، 

 «ه!جز بلي كالمي ندارم جز نعم جوابي ن

از مضامين اين كلمات ومفاهيم از عبارات، براي خواننده، صدق تحقيقات نگارنده معلوم مي شود كه هيچ دشمن خارجي، 

ميرزا در عكا نداشت؛ زيرا او به قول خود مسجون در عك بود. واگر كسي به عكا مي رفت، از دوستان خالص او بود. 

ركه خدائي او بودند. پس ثعباني] مار بزرگي، اژدهائي[ كه هميشه در وطائفين حول هم همه جان نثار و تعزيه گردان مع

كلمات او مذكور بود كه در دهن ثعباني] اژدهائي[ گرفتارم كه اين دم مرا فرو مي برد و يا دم ديگر ببلعد، جز پسرش 

 ه به قول پسرش و بهميرزا عباس كس ديگر نبود. زيرا دشمن او يحيي كه در قبرس بود وبا او مانوس نبود. ميرزائي ك

عقيده پيروانش، با سالطين عالم مقاومت نمود!! وهمه را معدوم فرمود! پس اين ثعباني كه ثعبان مبين قلم نيكو جان 

 -گرفته ونزديك است حبال] ريسمان ها[ اوهام وسحر حرام خداوند اغنام را ببلعد و فرو برد، از كجا ظاهر شد؟ جواب

 جات ميرزا در صدجا اين اژدها را به راي العين خواهيد ديد.پس ازمراجعه به الواح ونوشت

آري، ميرزا از منكر و ذكاوت عباس] عبدالبها[ مي ترسيد، واز حسن سياست و شدت فطانت او مي هراسيد و هميشه 

يد زبردباري مي كرد، وروضه بيچارگي مي خواند. وليكن گاهي از اوقات هم نخوت كبرائيش مي دميد و با خدائيش مي و

 و براي اخافه و تهديد پسر ، از اينگونه حرف ها هم مي زد:

قل اهلل انا لو نأخذ من الغزل الذي يلعبون به الصبيان و نجعله عروه االمر بين السموات و االرض لنقدر بسلطاني الذي »

 كان علي العالمين محيطا!
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ربين و المخلصين لنقدر ،وكذلك كان االمر و لكن لو نأخذ كفا من الطين ونبعث منه هياكل االولين و االخرين ثم المق

عالوه از مهملي معاني، به اغالط و الفاظ متوجه شويد.) مؤلف( وباز در اين لوح چه پيش بيني « ) الناس في حجاب غليظا

 مي كند وبراي به زمين زدن خصم متين وثعبان مبين) يعني ميرزا عباس( چه زمينه سازي مي كند ومي گويد:

ي از مصدر فضل و مطلع رحمت كبري برتو القا مي نمائيم تا از اعراض و اغماض عباد و من في البالد و جميع كلمه ا»

امتحانات قضائيه وافتتانات محدثه از صراط احديه باز نماني وبه دوام ملك و ملكوت برامر وحب مالك جبروت ثابت و 

 مستقيم ماني!

شايد به حيل شيطانيه و خدع طاغوتيه، انفس عز احديه را از شاطئي قدس در اين ايام شياطيني در كيمنگاه نشسته كه 

الهيه ممنوع نمايد، چنانچه مسموع افتاد كلماتي كه در آن جز اغواي عبا د و اضالل من في البالد مفهوم نگشت، از آن 

دميه احديه و مليك عز ق جمله السن كذبه را به اين كلمت نفسيه ناطق نموده اند كه چگونه مي شود نفسي را كه سلطان

از ما بين بريه خود به خلعت اختصاص مخصوص فرمايد، چنين نفسي برسبيل وهم وخطا مشي نمايد، يا به غير رضاء اهلل 

از خود نفسي برآرد و حال آنكه اين سخن به غايت لغو  و بي معني بوده و خواهد بود. اوال در شيطان مالحظه نمائيد كه 

آسمان، به خلع قبول مخلع شد، به قسمي كه اهل ملكوت برمقام او حسرت مي بردند وتاسف مي  بعد از ارتقاء او به

خوردند. ودر هر يك از سموات هفتگانه به اسمي موسوم و به وصفي موصوف گشت واشتهار اسمش در ملكوت اسماء از 

و راجع و خاضع، او را موسوم نموده هر اسمي مشهورتر و از هر ذكري معروف تر بود ومالء عالين به اسم عابد و ساجد 

بودند. وبا اين همه رتبه بلند اعلي و مقام اعز اسني، چون به سجود مامور شد، غرور نمود و استكبار جست، لهذا ازاين 

مراتب عاليه به دركات سافله رجوع نمود. آيا احدي را مجال اعتراض هست كه به سلطان حقيقي اعتراض نمايد كه چرا 

را برگزيد ودر آخر سلب عنايت فرمود، نه واهلل!كسي را اين اعتراض نرسد. چه، كه آن سلطان يفعل ما يشاء از اول او 

باري، جنگ نهاني ما « عمل مي نمايد هر چه اراده فرمايد. قادر است برآنچه بخواهد . ومقتدر است برآنچه اراده نمايد.

و نه پسر تسليم پدر گشته، وتأثيرات عارضي آن كشمكش ها بين پدر و پسر مستمر و مستتر بود؛ نه پدر تسليم پسر 

آن بود كه پدر جميع واردات دخل خدائي را به دست پسر سپرده ومانند طفلي كه به چهار دانه سيب دلخوش شود، 

پسر را امين ماليه خدائي ورئيس مباشرت كبريائي نمود؛ كه سرش به اين كار گرم شود. واز فراست بعض افكار بيفتد. 

حتي مخارج قصر بهجي و كليات مصارف و مخارج پارك ها و قصرها و بناها و مخارج خدم و حشم و مداخل انعام و اغنام 

به كلي راجع به ايشان بود؛ كه همه اغنام ميدانند. واين نكته را از روي بي اطالعي و بي بصيرتي چنين فهميده و مي 

را به عهده گرفته بود تا هيكل مبارك ميرزا از تصدي به امور ملكي و گويند) در جيات مبارك، سركار آقا جميع امورات 

 مالقات به احكام و امراء آسوده بمانند!( 

آري، ميرزا عباس] عبدالبهاء[ از خيال خود آني غفلت نداشت تا اين لوح باال كه از قلم پدر جاري گرديد، سراسيمه نزد 

بدايت امر الي كنون كه زحمات كشيديم وخرافات باب را سروصورتي  پدر رفت و با ديده خشونت آميز به پدر گفت، از

داديم، و وصي منصوصش را نابود و مضمحل نموديم، ودعوت جديدي به ميان آورديم، اكنون كه محتمل است درآتيه 

ه كهترم بثمره از شجره زحمات برده شود ونتيجه از اين دسايس حاصل گردد، شما تمام را در نتيجه حب مفرط به برادر 

 هباء وهدر ميدهيد ، بدانيد كه نه پايه علم او ازعلي فراتر است و نه رتبه وكياست من ازعمر فروتر است. 

پدر چون ديد كه راست مي گويد واگر نه كار برمراد او رود، صفائح كتاب الوهيت را كه سال ها به خون دل نوشته، به 

انام و اغنام مي گويد، اورا نشانيد و عهد و ميثاقي از او گرفت كه من كلي مي شويد و حقايق را صريح و پوست كنده به 

خالفت را به تو تامدت حيات تو واگذار مي كنم و پس از فقدان تو به غصن اكبر؛ به همين ترتيب پسر خوشنودشد و 

 ميرزا كتاب عهد را نوشت و به ميرزا عباس سپرد.
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 درآنجا می گوید

االقدس اذا غيض بحر الوصال وقضي كتاب المبداء في المآل توجهوا الي من اراد اهلل انشعب  انظروا ما انزلناه في الكتاب»

من هذا االصل القديم. مقصود از اين آيه مباركه غصن اعظم بوده كذلك اظهرنا االمر فضال من عندنا وانا الفضائل الكريم) 

ي نمايد كه بعد از عباس او خواهد بود.) مؤلف(  قد مالحظه كنيد چه تاكيدي در برقراري غصن اكبر) ميرزا محمد علي( م

قدر اهلل مقام الغصن االكبر بعد مقامه انه هو االمر الحكيم) اينجا تاكيد را شديدتر مي نمايد كه ما ميرزا محمد علي را بعد 

بر ( قد اصطفينا االكاز ميرزا عباس به طور امر برگزيديم تا مبادا ميرزا عباس بعدها درآن تاويل يا تعبيري كند.) مؤلف

 «بعد االعظم امرا من لدن عليم خبيرا!

 نتيجه ي اجراي حكم پدر

وقتي كه ميرزا عباس لباس كبريائي پوشيد و به سرير الوهيت بهائي رسيد، رغما النف پدر، ميرزا محمد علي را به بهانه 

خدا را باال كشيده، ويا مخالفت با من كه مركز هاي چندي از قبيل آنكه تسبيح  مرواريد رادزديده، يا نمازنه ركعتي ميرزا 

ميثاقم مي نمايد، او را طرد نمود و ناقض اكبرش نام نهاد. با اين جفاهاي بي حدو مر، آن پست فطرت طمع كار، در تمام 

ي بارمدت حيات برادر، صبر وشكيبائي را شعار و دثار خويش قرار داد، ودر قبال فحش ها و ناسزاهاي برادر، تحمل و برد

نمود، به اميد آنكه برادر فرزندي ندارد و پدر هم در لوح عهد ،مقام جاي نشيني او را ثابت و مقرر داشته، همين كه برادر 

خرقه الوهيت را خالي كرد، او به جايش مي نشيند، تالفي وتدارك گذشته ها را مي نمايد. غافل از آنكه ميرزا عباس 

يعني تبعه خود چركين و بي قيمت كرده بود كه به هيچ وجه پس از برادر، او را نخواهند  چنان او را در خاطر اغنام و انعام،

پذيرفت. وبه عالوه نوه خود شوقي افندي را برحسب يك وصيت نامه دست خورده يا نخورده، جاي نشين خويش قرار 

دند. كليد گنج نامه خدائي را بدو سپر داد كه بعد از مردن او شوقي افندي را در لندن كه براي تحصيل رفته بود،طلبيدند و

هر چند ميرز محمد علي فرياد زد و داد نمود كه مي بايد بر حسب وصيت نامه پدرم كه در كتاب عهد توصيه نموده، من 

زمامدار احباب يا چوپان گله اغنام شوم، دادش به جائي نرسيده وكس به حرفش گوش نداد؛ مگر عده اي قليل كه خود 

ني فقط ميرزا بها را خدا مي دانند.) مؤلف( مي نامند و تبعه ميرزا عباس و شوقي را مشرك ) يعني ميرزا را موحد ) يع

 عباس راهم  در الوهيت ميرزا شريك كرده اند.) مؤلف( مي خوانند. 

 

 

 باطل چهار آتشه

تي كه توبه كرد و باطل يك آتشه، باب كه دعوي قائميت و مهدويت نمود، از هر جهت دعوتش باطل بود؛ خصوصا وق

قرآن و شريعت اسالم را نسخ نمود. با آنكه در عصر او اشخاص ديگر دعوي مهدويت نمودند و از حدود اسالم و قرآن 

 خارج نشدند، بلكه شريعت اسالم را هم تمجيد و ترويج نمودند.

انشين خويش قرار داده و چندين باطل دو آتشه، دعوت ميرزا] حسينعلي نوري بهاء[ بود كه با آنكه باب، ازل را وصي و ج

سال هم ميرزا در خدمت ازل اطاعت و پيروي مي كرد، وبرفرض محال اگر دعوت باب حق بود، مي بايستي] حسينعلي 

نوري[ در اطاعت ازل باشد، در اواخر ايام به طمع رياست مستقله، عهد و ميثاق و صايت را برهم زد و گفت من همان 

 ار و يك سال بعد بيايد!موعودي هستم كه بايد دوهز

باطل سه آتشه، گردن كلفتي ميرزا عباس] عبدالبهاء[ بود كه پدرش مي خواست ميرزا محمد علي را جانشين خود قرر 

پدر را مجبور نمود كه پس از خود ميرزا عباس را جانشين قرار دهد وبعد از ميرزا  -به طوري كه شرح داديم –دهد 

 حمد علي باشد.عباس بنابر كتاب عهد، ميرزا م
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باطل چهار آتشه، شوقي افندي است كه مي بايد برحسب وصيت ميرزا، در لوح عهد ، ميرزا عباس بعد از خودش چنته 

و قلمدان خدابازي و ميز وصندلي شريعت سازي را تحويل] برادرش[ ميرزا محمد علي بدهد، اما او در مدت حيات خود 

د علي را ببندد وبه وصيت وريش پدرش ميرزا بخندد، الجرم پس از رنگي ريخت كه بعد از خود، دست ميرزا محم

 درگذشت او، وصيت نامه بيرون آمد كه شوقي افندي واوالد او دكاندار ابدي خدائي خواهند بود.

 علت گمراهی و ميل به كيش بهائی

كو كشف الحيل وفلسفه ني از چندين نفر كه چندين سال به دام شوم حضرات گرفتار شده بودند وباالخره به واسطه قلم

: درآن روز  32و  34سوره عبس، آيات « ) وُجُوهُ يَومَئذ مُسفِرَه ضاحِكَه مُستَبشِرَه» نجات يافته و نگارنده را با سرور

رخسارهايي نوراني خندق و مسرور است(  مالقات نموده و اظهار مسرت واميدواري وعاقبت به خيري خود با مي نمودند، 

 يل و ركون] سكون[ آنان را به اهل ظلم و ضالل پرسيدم كه چه شد بدان دام افتاديد؟اينجانب سبب م

يكي گفت: من از معارف ديني خود كه بايد از علماء درجه اول مستفيد شوم] استفاده كنم[ جز غساله و رساله و اقوي 

قرآن مجيد است و ذكر مصائب يك واحوط چيز ديگر نفهميدم . واز وعاظ و اهل منبر غير از ذكر معجزاتي كه برخالف 

هزارو سيصد سال پيش براهل البيت دركربال و شام وكوفه، از خود حضرت تا وهب ومادر وهب آن هم به طور تكرار 

مطلبي ديگر نشنيدم، واز روش مردمان مسلمان سواي روضه خواني وتعزيه و تيغ زدن و سينه زدن ونخل حركت دادن 

يريه ي ديگري نديدم، وچون با آن طائفه روبرو شدم ، به دالئلي مرا قانع نمودند كه وكربال و مشهد رفتن، اعمال خ

اگردين و نتائج دين فقط اينگونه اعمال و اقوال باشد، چندان مزيتي بر بي ديني ندارد، وبعد كه با بهائيان كامال آشنا 

تسليم بدان تعاليم و گفتار شدم؛ سپس چون شدم، در پرده اول مواعظ و نصائح اخالقيه  بابي وبهائي برايم گفتند كه 

دانستم كه آن تعاليم مسترقه] ناقص و ضعيف[ هم از اسالم است كه براي صيد مرغان  بي خبر در بدايت حال القاء مي 

كنند وچون كسي ثابت ماند، به پرده فضيحت بار ديگر چنانكه من رسيدم مي رسد، وبه كلي مي رمد، آنسان كه من 

 م، ورخت خود ر از آن بساط ننگين بيرون كشيدم. رسيدم و رميد

ديگري گفت: من هميشه در پاي منبر ها بودم و از امام زمان كه حرف مي افتاد، آن گويندگان پيوسته از خون ريزي آن 

حضرت بيان مي نمودند. حتي يك روز واعظي باالي منبر مي گفت، تو در سرنماز هستي، يك دفعه مي بيني حضرت 

ز گردن جداكرده، از آنكه آن حضرت مأمور به باطن است  نه به ظاهر. ومن هميشه در اين انديشه بودم كه چرا سرت را ا

اينطور ميشود . تا به بالد كفر مسافرتم افتاد، در يك خيابان كه چندين كيلومتر طول داشت، شبانه مشاهده نمودم كه 

ال چراغ هاي قرمز قرار داده اند، پرسيدم چرا چراغ هاي اين در تمامي آن عمارات شش اشكوبي ]طبقه[ از پائين تا با

خيابان قرمز است، گفتند در اين خيابان تماما فواحش هستند. چون قدري راه پيمودم، خود ديدم كه علنا مرد با زن  

 نيا مي آيددست درآغوش يكديگرند و به فسق و فجور غوطه ور، به خاطرم خطور كرد كه اگر امام زمان براي اصالح به د

و ميخواهد دين ها را يكي كند و همه را به ربقه] حلقه[ اسالم وارد نمايد، سزاوار آن است كه اول از اينجا شروع كند كه 

اين اهل خيابان عالوه از آنكه مرتكب معاصي و گناهند، اصوال اسالم را هم قبول ندارند؛ من كه اسالم را قبول دارم وروي 

ول اداء فريضه نماز هستم، چرا بدون خبر وتحقيق سرم از تن جدا گردد! وچون امام از عواصم] به قبله ايستاده و مشغ

مركز[ كفر و طغيان شروع فرمود وهمگي رابه اسالم وايمان و قرآن دعوت فرمود، من هم اگر فاسق ويا رياكار بوده ام، 

اق به محفل اهل نفاق رفتم، شنيدم خواننده به پشيمان وتوبه كار مي گردم. اين دغدغه خاطر در من بود تا برسبيل اتف

آواز مي خواند، اي بنده من! جمهور ناس، منتظر موعودي خوانخوارند و ولي ظالمي غدار، مهدي خواهند كه با سيف و 

سنان و شمشيري بران، سيلي از خون بيچارگان جاري وساري نمايد و شب و روز مشغول به ضرب اعناق ]گردن ها[ 
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قاب] گردن ها[ فرمايد و بروجي از سرها را بيارايد، ملك الموت باشد و آفت جان ها گردد. خونريز بود و گردد وقطع ر

 فتنه انگز گردد. اطفال يتيم كند و زنان بيوه نمايد. 

اين را شروط حقيقت دانند و منتظر چنين موعودند. وحال آنكه مظهر الطاف رحمانيه بايد محيي ارواح باشد و منعش] 

دهنده[ اجسام، جان بخشد، نه جان گيرد. سبب حيات شود، نه علت  ممات گردد. الي آخر، منقلب شدم.وانصاف نشاط 

بايد داد كه امام زماني را كه سال ها مانند چنگيز به من معرفي شده بود، اكنون بشنوم كه آن وجود مظهر الطاف الهيه 

حالت پيدا مي شود، آن بود كه رفتم، وپس از سال ها براثر است و جان مي بخشد، نه آنكه جان مي گيرد، چقدر تغيير 

فلسفه نيكو ومشاهدات خودبه سالمت برگشتم و به حقيقت فهميدم كه امام زمانِ جان بگير و آدم كش، همان ميرزا] 

 وشيخحسينعلي نوري بهاء[ است كه در عكا  و بغداد هفت نفر را ترور كرد. وهمان ميرزا عباس است كه ميرزا آقاخان 

احمد روحي را كه دو فرقدان آسمان اخالق و آزاديخواهي بودند، به كشتن داد.) به سعايت وكاغذ نويسي، خاطر دولت 

 را از آنها مشوش نمود.) مؤلف( 

ديگري برافروخت ودل رابدين افسانه بسوخت كه من هميشه در جستجوي امام زمان بودم و اقوال علماي شيعه را در 

غيبت و آثار و عالئم ظهور او مي خواندم، تا به جلد سيزدهم بحاراالنوار رسيدم، ديدم آثار و عالئمي موضوع و داللت و 

ذكر مي كند و امام ها را گاهي دوازده و گاهي سيزده مي نويسد و بسياري، اخبار متضاد غير معقول نقل مي كند كه 

كافي بود، اين بود كه رفتم وبابي شدم.وبعد از مدتي مجموع آن مطالعات براي به شبهه وترديد افتادن من وهزار پدرم 

كه دانستم وفهميدم در كيش تازه بابي و بهايي كه هنوز مدتي از آن نگذشته، صد درجه بيشتر از خرافات و موهوماتي 

 كه به كتب شيعه افزوده اند، از اين جهت فرار كردم وتوبه كار شدم.

قت را بدين نحو عيان، كه چون به حد رشد فكري و اجتهاد عقلي رسيدم ديگري شرح حال خود را چنين بيان كرد وحقي

و شرح امام زمان وعلت غيبت او را از ترس ائمه جور شنيدم، ودر كتب خودمان خواندم روزي مي آيد كه با قدرت و 

رد مي نمايد، و هزار جن در ركب او هستند و تمام اديان را به اسالم وا 87هزار مالئكه و  87سلطنت ظهور مي كند و 

باالخره زن ريش داري او را مي كشد،در درياي حيرت فرو مي رفتم كه كسي كه ديروز از ترس يك خليفه ضعيف عباسي 

گريخت و غائب شد،) البته بايد توجه داشت پنهان شدن حضرت امام زمان را بايد در فوائد ضروري غيبت جستجو كرد 

م ولو قُلدور بي رحم  دژخيم مخفي نمي شود چنانكه نشده اند( چگونه امروز . ترديدي نيست امام از ترس خليفه و حاك

با چنين جاللي ظاهر مي شود؟ مگر آن روز خداوند، مالئكه و جن نداشت كه با او بفرستد تا خليفه عباسي مرعوب شود، 

ند وهمه دين ها را يكي وبه عالوه كسي كه با اين عظمت مي آيد و حتي مردگان از گور سربيرون آورده وزنده مي شو

مي كند ،ديگر اين زن ريش دار هر چند بزرگ زاده و از اهل نور و كجور باشد، با چه قدرتي تواند كه چنين وجودي را 

بكشد؟! از قبيل همين وسوسه ها وماليخولياها مرا فرا مي گرفت تا باالخره به دامان بهائيان افتادم  وميل به طريقه 

هزار جن نيز،  87وبعد از چند سال كه محرم اسرار گشتم وبه قول آنها يكي از اغنام شدم، فهميدم استدالل آنها نمودم. 

محمد درویش یا همان پنجاه شصت نفر پيرزن هفتاد ساله امريكائي است. ودرست آن زن ريش دار را هم شناختم كه 

كر مي كنيد و آخر االمر از مفاهيم فلسفه كه شما آن را به ميرزا ذ خداي با ریش بهائيان، یعنی ميرزا حسينعلی است

نيكو دانستم امام زماني كه باب شد، زن ريش دار يا خداي ريشوئي الزم دارد كه او را بكشد. يعني بيان او را به كتاب 

 اقدسش نسخ كند.
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 اين بود كه به خويش آمدم وخداي با ريش را ترك گفتم و از آن كيش برگشتم.

شرح ضاللت خود را چنين آغاز مي كرد وتار تاريكي خود را چنين ساز، كه من هر چه در غيبت امام و طول  یكی دیگر

عمر او تدبر و تفكر مي نمودم ، با آنكه از هر حيث مخالف منطق عقل و عادت بود به قوه ايمانيه، خود را تسلي مي دادم. 

دگار و مصلحت پروردگار مي شمردم؛ اما در اين دقيقه حيران و سرگردان واين قضيه را از نوا در روزگار وقدرت خداون

مي شدم كه انسان ضعيف اگر بر سبيل تصادف گوهر شريفي به دستش افتاد، آن را براي روزگار آينده خويش سزاوار 

 د كه قادر استاست ذخير نمايد كه روزي به دردش بخورد، از آنكه همه وقت چنين دولتي به چنگ نيايد؛ وليكن خداون

در هر آني هزارها امام خلق كند، چه احتياجي به ذخيره نمودن يك نفسي پيدا مي كند؟ مگر آن امام زمان غايب بر 

 سبيل تصادف به چنگ الهي آمده كه هزارو دويست سال است آن را ذخيره نموده است؟!

وچون به مندرجات فلسفه نيكو رسيدم، آن رشته  الجرم اين خيال مرا واداشت كه رفتم وبا طايفه بابي و بهائي پيوستم.

: 30الي  24سوره مدثر، آيات « ) التُبقي وَ ال تَذَرُ ،لَوّاحَه لِلبَشَر ، عَلَيها تِسعَهَ عَشَرَ» محبت و الفت را گسستم واز ، سقرِ

 نه باقي گذارد نه رها كند، پوست را بسوزاند ،گماردگانش نوزده نفرند.( به كلي رستم.

ديگر غوايت] ضاللت يا غيبت[ خويش را بدين منطق و بيان روشن وعيان مي نمود، كه غبار تيره تباين و تضادي  عزيزي

كه در امر غيبت امام و عالئم ظهورش بلند شد، ابدا به دامن ايمانم ننشسته، وزنگ اخبار ماثوره  غير معقوله) اخباري 

ننموده بود، فقط در سنگالخ بيابان رجعت ،ديوانه و پريشان مي كه عوام ازدرك آن عاجز هستند( آئينه دلم را تيره 

شدم و در درياي تيره بيچارگي و حيرت غرق و حيران مي گشتم؛ از آنكه مي شنيدم پس از ظهور امام، ساير ائمه هم 

ت. به دنيا رجعت مي كنند. هر چه مي خواستم تن به زير بار رجعت ندهم، مي گفتند ضروري مذهب ما شيعيان اس

وبدبختي در اينجابود كه عقل به من مي گفت اگر رجعت راست باشد، رجعت يك نفر مستلزم رجعت پدر و جد وتا آدم 
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ابوالبشر است و بطالن اين امر كه فرزند آخربا جد اول خود آدم ابوالبشر در آن واحد جمع شوند، از بديهيات اوليه است؛ 

صفاتيه. وچون شنيدم باب در بيان، رجعت را صفاتي دانسته،  چه، مي گفتند رجعت، رجعت شخصيه است نه رجعت

رجوع محمد و مظاهر نفس او به دنيا شده، وهمچنين رجوع علمي و » چنانكه در باب دوم از واحد اول بيان مي گويد

ه طوق ايمان ب اين كالم به نظرم شايسته تر و معقول تر از عقيده اوليه آمد، لذا« اوالد او را از ائمه يكايك ذكر مي كند

بيان را به گردن نهاده تابه رجوع حسيني او كه عبارت از ميرزاي كار شما باشد، رسيدم. و چرندهاي او] حسينعلي بهاء[ 

وپسرش] عباس افندي عبدالبهاء[ را كامال شنيدم، بيچاره شدم واز فرط حيرت و بيچارگي به درگاه الهي روي آوردم. 

:كساني كه در راه ما مجاهدت كنند به راه  62سوره عنكبوت ،آيه « ) دوا فينا لَنَهدِيَنًهُم سُبُلناوَ الًذينَ جاهَ» بنابه كريمه 

: از 476هاي خويش راهنمايي خواهيم كرد.( بدين نكته ملهم و متوجه شدم كه انا هلل و انا اليه راجعون) سوره بقره، آيه 

: مسلما بازگشت همه به سوي 4كَ الرُجعي) سوره علق، آيه خداوند هستيم و به سوي او باز مي گرديم( وان الي رَبً

خداست.( چنان آب لطف اين آيه مباركه، تش ملتهبه درونم را خاموش كرد كه به كلي باب و پيروانش را از باب تا محراب 

 فراموش نمودم.

دسته ديگر شنيدم؛ يكي  اينهائي كه ذكر شد چندان مورد ايراد نيست، خنده آور پاسخ هائي است كه درمقام پرسش از

آن كلمه دعاي سحر مرا به آنها «اللهم اني اسئلك من بهائك بابها و كل بهائك بهي»گفت: در دعاي سحر مي شنيدم 

نزديك كرد. اين گفت: شيراز پرغوغا شود) شعر حافظ( مرا بدان دام شوم رساند. آن گفت: ما بها وخونبها را يافتيم) 

ت كشانيد. اين گفت: حديثي برايم خواندند كه قائم داراي دو اسم عالي است ودر اسامي، شعر مثنوي( مرا به طرف حضرا

 »اسمي باالتر از محمد وعلي نمي دانستم، از اين جهت به آنها پيوستم. آن گفت: حديثي شنودم كه پيغمبر به علي فرمود:

يا علي! به درستي كه براي من بازگشتي است و براي تو « ) سَينيا عَليُّ إنً لي كَرًه ولَكَ كَرًتينِ كَرًه قَبلي وكَرًهَ بعدَ الحُ

در مبحث رجعت  22، باب  58، ص  73بازگشت مي باشد: بازگشتي قبل از من و بازگشتي بعد از حسين. بحاراالنوار ج  2

 .57ح 

آوردند تا منويات اصل اين روايت حدودا هشت سطر است كه بهائيان از آن، قسمت هائي را جابه جا به صورت يك خط در

 خود را پياده كنند.( 

( مرا پريشان 7سوره سجده، آيه « )  يدبر االمر من االسماء» مفاد آن را علي محمد و حسينعلي دانستم. اين گفت : آيه 

 كرد. آن گفت: حديث ابولبيد ما بي ايمان كرد.

صفات خالق مبدأ و معاد است. به سومي و  به اولي گفتم: بيدار باش كه آن خواب است . به دومي گفتم: بهاء يكي از

چهارمي حالي كردم كه شعر است. به باقي ديگر فهماندم كه اينها احاديث موضوعه و تأويالت باطله است؛ ونشايد پايه 

بنيان رفيع ايمان را روي شعر و خواب و تاويل قرار داد. كه مانند مالباقر متقي به خوبي بابي شود. ومحمود نشوقاتي در 

 كه از حيفا برايش رسيده، بهائي گردد. 42/2/4242رت سعيد به واسطه مكتوب مورخ پ

خدا مي داند همين محمود نشوقاتي كه من مدتي در خانه اش بودم و مهماندارم بود، علت اصلي بهئي شدن خويش را 

ا . چه، سوادي نداشتم. تهمين ذكر مي كرد، كه هر چه با من گفتگوي تبليغي مي كردند، به من معلوم و ثابت نمي شد

 را در خواب مشاهده كردم و روز بعد مكتوبي از حيفا به تاريخ فوق رسيد كه بهائي شدم!! 2آنه شب رقم سه 

 هر كه بهائی نشد، هيچ دینی ندارد!!!

صرار ا به طوري كه سابقا بيان گرديد، بهائيان چگونه محافل تبليغي تأسيس نموده وچسان مبلغين اجير كرده اند وبه چه

و سماجت مردم بي خبر را به محافل خود مي برند و به چه وسائل مختلفه كوشش مي نمايند كه مردم را فريب بدهند، 

اگر از اشخاصي كه به محافل آنها مي روند ويا با آنها صحبت مذهبي مي نمايند، مطلع باشند وكتب رديه را خوانده باشند 
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ر اين دين حق بود، چرا مبلغين خودتان واشخاص كامل ديگر كه در ميان شما بوده وازآنها بپرسند و يا ايراد كنند كه اگ

اند، برگشته اند واين جامعه پر از فساد را ترك گفته اند؟ آيا مي شود كسي كه سال ها به قول شما درجنات نعيم بوده 

بود، مثل ميرزا آقاجان  است ، بدون جهت از بهشت خارج شود؟ آيا متصور است كسي كه سي سال منشي وحي ميرزا

و معجزات ميرزا با مشاهده كرده بود، برگردد؟! آيا تعجب نيست صبحي كه سه سال كاتب مخصوص ميرزا عباس بود 

وشما تصور مي كنيد كه هر كس ميرزا عباس را ببيند، ديدار او بهترين برهان حقانيت او است، سه سال با او جليس و 

شود، حاال بيايد و برگردد وآن بهشت را وداع بگويد؟! آيا شگفت انگيز نيست از  انيس باشد و مورد محبت ها واقع

بهائيان فهميده منورالفكر، از صد، نودو پنج نفر برگردد و پنج نفر باقي بماند؟ وآنهائي كه دور هم باقيمانده اند، به واسطه 

عرض مي كنم؛ مي گويند، هر كس از اين اغراض شخصي ظاهري است ؟ چه جواب مي گويند؟ اگر شما نمي دانيد ،بنده 

امر برگشت و بهائي نشد، هيچ دين ندارد و ديگر هيچ ديني را قبول نمي كند. اگر به خاطر داشته باشيد ، يك تير و سه 

نشاني گفتيم كه حضرات بهائي هميشه به يك تير تهمت، مي خواهند چند نشان بزنند، در اينجا نيز مقصودشان اين 

 عظمت موهوم ميرزا ودين بي اساس را به سائل گوشزد كنند و بگويند:است كه اوال 

 آن مهر  بركه  افكنم  آن  دل  كجا    برم            گر  بركنم  دل  از تو و بردارم  از تو مهر

 )از سعدي شيرازي(

كه آن بول نشود! وديگر آنوديگرآنكه بفهمانند، ليس و راء عبادان قريه، يعني بعد از دين ميرزا، ديني نيست كه قابل ق

شخص را در جامعه بي اعتبار كنند وبه بي ديني معرفي نمايند. وديگرآنكه جوابي در هر حال به ايراد گوينه داده باشند 

 كه او را ساكت كنند.

تلفه خاما اينطور نيست، اگر به يادشما باشد، نگارنده در اول كتاب گفتم اشخاصي چند در ابتداء دعوت باب، به اغراض م

و جهات متعدده مي رفتند كه تحري حقيقت كنند. و چون حقيقتي نيافتند، برمي گشتند. واكنون هم ممكن است دو 

نفر به دو غرض مختلف ، چند روزي يا چند ماهي وارد بهائيان شوند. يكي متدين واقعي است كه مي خواهد حقيقت 

د، ودر علم اليقين به رتبه حق اليقين رسد، و ديگري غير مندرجات كتاب فلسفه نيكو را به راي العين مشاهده نماي

مقدس و بي تقواي است كه مي رود از آن لذائذ و كيفيات نصيبي بردارد. پس از آنكه هر دو به مطلوب خود رسيدند، 

ر ايعني اين، حقايق را فهميد، وآن، به وصل گلعذار پري چهره رسيد، برگشتند به حالت اوليه خودشان باقي و برقر

ماندند، يعني آن متدين باز متدين بلكه ديانت و تقوايش زيادتر مي شود، وآن بي تقوي و بي دين، باز همان بي تقوس و 

بي ديني است كه روز اول بوده است. غرض آن است كه من تصديق دارم بعضي اشخاص بوده اند كه روز اول به واسطه 

ات رفته اند و مقصد خود را كامال نيافتند، ويا آنكه يافتند، وليكن به بي تقوائي از روي هوا وهوس براي التذاذ آن شهو

آن درجه بي عفتي و بي عصمتي را نپسنديدند وترك كردند و برگشتند، وليكن اشخاص ديگر كه براي تحري حقيقت 

ديس تنزيه و تقرفتند و خداجو بودند، چون حقيقتي نيافتند، وقتي برگشتند ايمان آنها محكم تر و تا آخر عمر مظهر 

 بودند.

 ره حق را نموده   نفي  مطلق  ريو  يك  دو سه  نادان  احمق به 

 ) ريو: مكر ، حيله، فريب وخدعه( 

چنانكه مي شناسم نفس مقدسي را ) كه خداش سالمت بدارد!( قبل از آنكه به كيش بهائي آشنا شود، چندان معتقد به 

ك مي شد. وشايد مرتكب صغاير]گناهان كوچك[ هم مي گشت،وچون رفت عقايد ديني نبود، يعني بعض فرايض از او تر

وچندي با حضرات محشور شد و از داخله آنها وعقايدشان كامال آگاه گرديد و خود را مشاهده كرد كه يونس] پيامبر[ 

اظ ادبي در اينجا وار در شكم ماهي غدار خونخوار وماحي انوار ابرار و اخيار گرفته شده و چندي در غمار و بحار) از لح
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كه معناي درياي ناداني ميدهد ،است( غفلت « بحار غمار» اضافه صفت به موصوف مي باشد و در اصل عبارت به صورت

و قساوت مي بود وراه درياي ظلمت و شقاوت را مي پيمود، وخود را نادم خسته ديده وچون مرغي بال شكسته، فهميده، 

جي شده تا او را از شكم ماهي غفلت نجات دهد، وبه ساحل درياي وحدت ورحمت به خداوند حميد و پروردگار مجيد ملت

برساند، همان طور هم شد، عقايد وآداب ناپسند را ديد و داليل و بينات اوهن] سست تر[ از بيت عنكبوت را فهميد 

 »يدا كنند بسوختوچون شهاب ثاقب برافروخت، وروان تيره شياطيني را كه مي خواستند در آسمان فرقان، نفوذي پ

 ]نيست اين مگر به منت وكرم و فضل و رحمت او[.«  وَلَيسَ هذا إال بِمَنًه وكَرَمه وفَضلِهِ ورَحمَته

در اينجا براي خراب كردن مدرسه خدا بازي ميرزا ومنهدم نمودم دكان شريعت سازي او، مناسب ديدم كه يكي از آيات 

( ] تذكر ده 77سوره ذاريات، آيه « ) وَ ذَكرِه فَاِنً الذًكري تَنفَعُ المُؤمِنين» نشريفه قرآن كريم را عنوان نموده و به مضمو

كه تذكر براي مؤمنان سودمند است[ برادران ايماني خود را كه در مدرسه توحيد تلمذ مي كنند وبراي ارشاد و هدايت 

سته فرموده حضرت الهيه را نصب خلق تحصيل مي نمايند، تذكر دهم كه هيچگاه از تربيت قرآن خارج نشوند و پيو

 العين خود قرار دهند.

: اي اهل 64قُل يا اَهلَ الكِتابِ لَستُم عَلي شَيء حَت تُقيموُا التًوراهَ واألنجيلَ و ما اَنزِلَ الَيكُم مِن رَبًكُم ) سوره مائده، آيه 

پروردگارتان نازل شده است  به كار  كتاب شما بهره اي از حق نداريدمگر آن كه تورات و انجيل و آنچه را كه از طرف

 بنديد.( 

اين آيه مباركه در سوره مائده است، به اهل كتاب مي فرمايد بگو اي اهل كتاب، نيستيد شما برچيزي. يعني هيچيده و 

به هيچ وجه قيمتي وارزشي نداريد. مگر آنكه برپاي بداريد كتاب خود توراه و انجيل و آنچه از جانب خداوند به شما 

رستاه شده، علماي اهل كتاب، در عصر حضرت ختمي مآب، برخود مي باليدند ومي نازيدند، كه ما اهل كتاب هستيم و ف

اهل توحيد وايمانيم. اين مي گفت: من زاده اول خدا هستم، واز اوالد اسحق نبي اهلل و جايگاهم در بهشت است. آن مي 

يه انجيل، فرزند خدا شمرده مي شوم. وحال آنكه هر دو از اصل ديانت گفت: من نه تنها پيرو ابن اهلل هستم، بلكه بنابرآ

منحرف گرديده و پاي بند به خرافات و موهومات شده بودند. اين نصوص صريحه تورات را به مقتضاي فكر و سليقه خود 

ملت خويش را تحريف كرده وآن كالم حضرت مسيح را به دلخواه وميل خود تاويل نموده بود. وزعماي يهود و نصاري 

نمي گذاردند به اصل شريعت و كيش، يعني عين تورات و انجيل دسترسي نمايند. بلكه آنان را بدانچه اجتهاد و سليقه 

ايشان بود، مجبور و مأمور مي نمودند تا بدانها عامل و معتقد گردند. وغالبا احكام تورات را از عامه ملت پنهان مي 

سوره انعام مي  470چيزها را واجب و برخي را حرام مي نمودند. چنانكه در آيه داشتند و به سليقه وميل خود بعض 

« ياتِنابُوا بِآقُل هَلُمً شُهَدائَكُم الذينَ يَشهَدونَ اَنً اهللَ حَرًمَ هذا فَان شَهِدوا فَالتَشهَد مَعَهُم و ال تَتًبِع اَهواءَ الذينَ كَذً» فرمايد:

 ( 470) سوره انعام، آيه 

ان خود را بياوريد تا شهادت دهند كه خدا اينها را حرام كرده است اگر آنها گواهي دهند تو با آنها شهادت ]بگو گواه

نده واز هوي و هوس كساني كه آيات ما را تكذيب كردند و يا آنان كه به آخرت ايمان ندارند وبراي خدا شريك قائلند 

سوره انعام تمام احكام عشره تورات را كه علماي يهود از  478، 473، 472پيروي نكن.[ تا آنجا كه خداوند در سه آيه 

ل ق»ملت مخفي و مستور داشتند ودانش آن را وظيفه موروثي خود دانسته و تخصيص به خود مي دادند، بيان فرمود. 

 موده[وامر ن الي آخر يعني بيائيد بخوانم براي شما آنچه را پروردگارتان برشما حرام فرموده]«تعالوا اتل ما حرم عليكم 

 اينكه انباز نكنيد به او چيزي را-4

 ونيكي به والدين نمودن-2

 ونكشيد فرزندانتان را از بيم تنگدستي ؛ما روزي شما وايشان را مي دهيم.-3
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 وبه كارهاي بد نزديكي ننمائيد، نه پنهان و نه آشكار.-8

 ت كرده شما را به آن و شايد تعقل نمائيد.ونكشيد نفسي را كه خدا حرام فرموده، مگر به حق. اين است كه وصي-7

 ونزديكي به مال يتيم ننمائيد، مگر به طريق نيكوتر تا يتيم به رشد برسد.-6

 وتمام دهيد پيمانه وترازو را به راستي مكلف نمي داريم كسي را مگر به قدر طاقتش. -5

 د صاحب قرابت باشد.وچون بگوئيد ]شهادت [عدالت و نصفت ]انصاف[ را منظور بداريد، هر چن-4

 وبه عهد خداوند وفا كنيد. اين است كه وصيت كرد بدان، باشد كه پند گيريد.-2

وبه راستي اين راه مستقيم من است . پس پيرو آن باشيد و طرق مختلفه ديگر را پيروي مكنيد كه جدا نمايد شما -40

يد؛ انتهي. آري، باد نخوت و غرور هزار ساله در دماغ را از راه؛ اين است كه وصيت فرمود شما را به آن، باشد كه بپرهيز

آنها رفته بود كه خود را شريف ترين ورقه شجره انسانيت مي پنداشتند. واعلي واشرف اقوام ملل مي شمردند . واز 

 احوال سابق خود غافل بودند، كه جاهل بودند. واز بركات پيروي تورات عالم شدند.

ير بودند وآزاد شدند. وفراموش نموده بودند كه سعادت سليل جليل خليل به واسطه وذليل بودند وعزيز شدند . واس

ترك لوث شرك و در برداشتن لباس تقديس توحيد بود. وشرافت آل اسرائيل فقط به جهت پيروي احكام رب جليل بود. 

توار رقرار و سلطنتشان دائم واسچه، تا وقتي كه در زير لواء كلمه توحيد بودند وخداوند يگانه را مي پرستيدند،عزتشان ب

بود؛وچون غفلت و هواي نفس در مغز احبار و رهبانان وارد گرديد، وآنان را از منهج قويم و طريق مستقيم منحرف داشت 

وبازار خود فروشي و مالئي وپيشواي و عجب و خود بيني رونق گرفت، سعادت به نكبت ،وعزت به ذلت، و علم به جهالت 

د. وانديشه هر يك برآن قرار گرفت كه برخالف دستور تورات، جذب قلوب عوام كند تا مقتدي االنام تبديل و تحويل ش

گردد، اين بود كه اصل تورات را مخفي داشته وهر حكمي را سخت تر و هر تكليفي را به مردمان خود شديدتر مي 

 كنايه از آنكه بره« ر شير خودش نجوشانيدبزغاله را د»نمودند. مثال در اطراف يك حكم موسي كه در تورات فرموده بود

كشي نكنيد، يعني بزغاله كه دو نفر را سير كند، نكشيد ؛بگذاريد بزرگ شود و بز شود آن وقت او را بكشيد كه صد نفر 

را سير كند، علماي تورات از آنجا كه نبض عامه به دستشان بود كه هر مقتدائي احتياط خود را بيشتر كند، پيش تر مي 

د و بدو بيشتر مي گروند، به رقابت يكديگر حيلت ها آموختند و احوط ها اندوختند. اين گفت، بزغاله را در شير افت

نجوشانيد، آن احتياط را پيش گرفت و گفت در مطلق شير نبايد جوشانيد، سومي آمد گفت، در روغن هم نبايد جوشانيد، 

گوشت را نبايد در شير جوشانيد. پنجمي كه بازار آنها را به از آنكه متخذ از شير است! چهارمي آمد وگفت كه مطلق 

واسطه سخت كردن اين حكم با رونق تر ديد، فتوي داد كه مطلق لحوم را نبايست در روغن بجوشانند كه اين عمل 

ه الكبيره ايست موبقه!] هالك كننده[ ششمي دست تقواي خويش را دراز كرد ومرغان پرنده هوا را نيز آورد و جزء بزغ

مورد مسئله قرار داد. هفتمي دست احتياط را به دريا فرو برد وماهيان دريا را آورد جزء حكم بزغاله بپيوست. هشتمي 

كه ديد حريفان او برايش چيزي باقي نگذارده اند فتوي داد كه گوشت و شير را نبايد با يكديگر بخورند، از آنكه در معده 

همي راي داد كه مطلق لبنيات را با مطلق لحوم نبايد در سر يك سفره ديد. به چوش مي آيد و كفر محض مي گردد. ن

دهمي بيچاره چه كند؟ ديد كه هيچ برايش نگذاشته اند، حكم داد كه در كاسه اي كه گوشت خورده شده، حرام است 

ك پرستي( در سريدرآن لبنيات بخورند. مختصر آنكه امروز ملت يهود بيچاره براثر هواپرستي پيشوايان خود) يا خدا

سماط خوان،لبنيات وگوشت نمي گذارند. ودر ظرفي كه گوشت خورده شده، ولو در هفت دريا آن را بشويند، پاك نمي 

شود  كه درآن ماست بخورند، الجرم ظروف لحوم آنها از ظروف لبنيات بايد جدا باشد. واكنون عقيده عموم عامه يهود 

بنشيند كه گوشت و شير درآن باشد، مانند كسي است كه محاربه با خدا مي براين است كه اگر كسي در سر سفره اي 

 كند.
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( تا راهي را كه آنان 483سوره بقره، آيه « ) وَكَذلكَ جَعَلناكُم اُمًه وَسَطا» پي برما الزم است كه ازآنان عبرت بگيريم

حيل شرعيه، ربا را حالل نكنيم. وبه خبر پيموده اند نپوئيم. و محكمات قرآن وسنت را تغيير و تبديل ندهيم. مثال به 

واحدي، محكم قرآن را نسخ نكنيم . ونماز جمعه را ترك ننمائيم. و متبابعين را به سليقه خود متصالحين ننمائيم. چه در 

فقه عنوان بيع، غير از عنوان صلح است.در صلح، خيار نيست؛ از آنكه صلح در مورد بخشش يا مجهول بودن كميت و 

ال المصالحه است. صاحب شرع مقدس كه با ميزان وحي والهام تمام مصالح را سنجيده بود، براي بيع خياراتي مقدار م

قرار داده، از قبيل خيار مجلس و خيار غبن و خيار عيب و غيره؛ شايد كسي از عائله خود رنجور گشته، از روي رنجش 

ي فروشد ،در همان مجلس به هوش مي آيد وبا خود مي داخلي به اغواي شيطان عجله و شتاب مي رود وخانه خود را م

گويد : اي واي! چرا متابعت ديو فريبنده كنم واوالد و عائله خويش را بي سامان گذارم؛ غبار ندامت تا برچهره آدمي 

نشست ، از بركات همان خيار مجلس داراي خانه خود مي شد. يا مي رفت ملك مزرعي خود را مي فروخت. چون مشاهده 

بن مي شد، از آن ضرر فاحش، چه خريدار و چه فروشنده ايمن بودند. او كه عوام و بي خبر بود، شما كه مي دانيد او غ

براي مبايعه آمده، چرا عقد مصالحه جاري شود كه اولي بي خانه و آَشيانه شود ودومي به زيان و خسران مبتال گردد! 

اگر به قصد صلح منقعد شود، باب ندامت و تشاجر] مشاجره[ در چطور شما به گمان خود اين مصلحت را فهميديد كه 

 –متعاقدين ]طرفين عقد[ مسدود مي شود، واز اين رو چنين مصلحتي را به كار بربستيد! اما خاتم انبياء و سند اصفياء 

بادات سائل راجع به عاين معني را پيش بيني نكرده بود؟ وتعجب در اينجا است كه غالب فقهاء و علماء در م –العياذ باهلل 

و طهارات و نجاسات، نهايت دقت  ومراقبت را مي نمايند. مبادا غرض ورضاي صاحب شريعت خارج شود. اما در اينگونه 

معامالت كه نظام مصلحت اجتماعي برآن منوط و مربوط است، آنگونه اهتمام و دقت مراعات نشده و دستور داده نشده 

 لحات تبديل نكند. نه چنين نيست.كه آن عاقد، مبايعات را به مصا

حاصل مقصود آن است كه اگر ما يك ذره بخواهيم از دستور قرآن و سنت پيغمبر خارج گرديم و سليقه هاي ناموزون 

خود را به كار بريم و يا به حيله هاي شرعي ربا را حالل كنيم، ويا آنكه اموال وحقوق فقرا  ومساكين وايتام را به توانگران 

ئيم، در صورتي كه خود از يكسره پياز نمي گذريم، هزارها ريال وتومان را به بهانه ودلخوشي آنكه اگر اين بخشش نما

كار را نكنيم آن كس هيچ نخواهد داد، و موئي كندن غنيمت است ببخشيم، و او وامثال او را به سليقه خود بدينگونه 

سد ومعايب است، كه يكي از آن معايب، سستي رفتار عادت دهيم، نقض غرض صاحب شرع است. ومتضمن بسي مفا

 «.والسالم علي من اتبع الهدي»عقايد عموم طبقات مردم خواهد بود. چنانكه آثارش نقدا معلوم و مشهود است. 

 سلطان اقدس!!

 جسال قبل، پيش از آنكه نگارنده به سفر هندوستان بروم، حاج آقا محمد عالقه بند يزدي كه در كاروانسراي حا 26در 

زمان حجره داشت، با رفقاي خود) اسم رفقا در ضمن بيان تلويحا روشن و عيان مي گردد.) مؤلف( به امر محفل روحاني 

در خيابان گمرك محفلي آراسته بود . وجوانان مرز بهائي كه في الجمله غفلت و قساوتي وتهور و شجاعتي داشتند، در 

آنها گفته مي شد، پادشاه كتاب اقدس، امري است حتمي و مسلم  آن محفل احضار مي شدند وپس از تمهيد مقدمات به

، وآن كس را كه جمال مبارك وعده داده كه بخواهد چهره بگشايد وخويشتن را به مردم بنمايد، جنود ولشكر و سپاه 

د ما مي بايوعسگر او كيست؟ مگر نه آن است كه شما خود را بايد مهياي ظهور و طلوع او بنمائيد؟ همه مي گفتند آري، 

منتظر نهضت او باشيم. مجدا ناطق مي گفت: مگر ماها كه حقيقتا جنود ولشگر او هستيم، نبايد آلت وعدت خود را مهيا 

سازيم و آالت حرب خويش را به اندازه قدرت و كفايت تهيه نمائيم؟ جملگي مي گفتند چنين است. نتيجه اين مي شد 

تير نداشتند، مي رفتند و مي خريدند تاوقتي كه سلطان اقدس پاي در ركاب كه فرداي آن روز، همان جوانان اگر هفت 

 كند، اينان به جان بازي و كارپردازي شتاب نمايند.
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شب ديگر كه آن محفل سرّي منعقد مي شد ومصباح محبت مجيدي روشني و فروزش مي نمود و ميثاقيان با مودت 

ني و ضياء نوراني همدم و همراز مي شد، آقاي مبلغ كه دوستدار حقيقي و موهبت صميمي و الفت بديعي با هدايت روحا

يزداني و هواخواه ايراني بود، نخست خادم ميثاق وعبد شوقي مشتاق را فرمود تا به طور مطلق مهتدي كامران بديعي را 

ت امري آزردگان!بشار با ايقاني موثق و ميثاقي موافق متحده ومتفق بدارند. سپس با انقالبي تمام گفت: اي آوارگان ، واي

 واشراق رباني آن است كه در امر اهلل قدم ثابت نمائيد تا رستگار گرديد. و آالت خويش را مهيا سازيد تا به مقصد برسيد.

اين دقيقه ونكته را باخته اند كه تا سلطان اقدس، نهضت پيروان خويش را نبيند، پاي به ركاب ننهد. هان! اگر آرزومنديد 

ئي پرده حجاب و نقاب را بگشايد و سلطان اقدس گوي مراد را به چوگان بيان بربايد، بشتابيد تا او را در كه پادشاه بها

 مازندران يا بادكوبه بيابيد. 

 روز عدو به شام هالكت رسيده بين               صبح اميد تيغ   ظفر  بركشيده   بين

هند به طرف فلسطين شدم و وارد حيفا گشتم ،ميرزا هادي آري، پس از مشاهده آن محفل، رهسپار هند شدم، وچون از 

،پدر شوقي افندي نوشتجاتي به من ارائه داد كه  از محفل روحاني طهران نوشته بودند. وقضايا را چنين شرح داد كه 

كوبه حاج احمد آقا يزدي زحمتي كشيده وطرحي ريخته وجوانان را براي همراهي با احسان اهلل خان به مازندران و باد

برانگيخته تا آلت وعدتي ) لوازم زندگي و اسلحه( ساز كرده و احباب را بدين فكر دمساز نموده، ولي افسوس كه يك 

نفر اغيار داخل بوده و قضايا را به حكومت رسانيده و يكي از دوستداران را برده اند وتوقيف نموده اند. وليكن به شعاع 

را از حبس نجات دادند.) مؤلف( عالئي يزداني، وضياء مصباح حقيقت، ظلمت ) اسامي زعماي بهائي است كه رفيق خود 

 آن تهمت برطرف شد واغيار ستمكار يار، دوستدار ومحبت رستگار شدند. 

گفتم: آن مراسله از كيست؟ گفت  منظورت چيست؟ گفتم : تا بدانم روايت، ضعيف يا حسن است. گفت: همانا از ابوالحسن 

م: به خط خود نوشته ويا به خط آن واين است؟ گفت: خاموش كه به خط شخص مهين است واو است] حاجي امين[ گفت

 امين امين است.) حاج غالمرضا )مؤلف( 

 اسالم و قرآن

پروردگارا! ما كوچكترين از آنكه اسالم را بستائيم  ويا لب به توصيف قوانين موضوعه قرآن بگشائيم. چه، كتابي كه حاوي 

رقاء انساني است، كاخ منيعش  از آن رفيع تر است كه به دست آلوده ناپاك ما بيااليد. وايوان  سعادت بشري و حائز

رفيعش از آن منيع تر است كه قلم ضعيف ما به نقوش نعوت و اوصاف، وي را بيارايد . هر كه از جهان متمدن امروز باخبر 

ي درس نخوانده جزيره العرب كه چهارده قرن پيش به است، مي داند كه عقول فالسفه ونوابغ عالم از افكار بلند يك ام

ظهور پيوسته ،غرق درياي حيرت وتعجب است. از آنكه دانشگاه بشري  وفرهنگ مجموعه انساني نمي تواند چنين نوري 

را بيرون دهد. و اگر كسي سؤال كند كه درآغاز طلوع نور دعوت و رسالت كه هنوز قرآن به تمامه نازل نشده، ومعجزات 

كراماتي ظاهر و باهر نگرديده، وبزرگان دين از مومنين و موحدين پاي به عرصه وجود ننهاده، واز سي جزو قرآن، جز  و

چندين سوره نازل نگرديده، آن همه شوق و شور و انجذاب) كشيده شدن به سوي كسي يا چيزي( والتهاب در دل ها 

ت و روش او را مي فهميد، ويا به تعاليم مقدسه او مي رسيد، پديدار مي شد، و هر كس آيه اي از قرآن مي شنيد، يا سن

بي اختيار ايمان مي آورد و جان فدا مي نمود،واكنون كه چهارده قرن مي گذرد، با چهار صد ميليون) اين عدد مربوط به 

قراء قرآن  آن روز است( مسلمان روي زمين و ميليارها قرآن وصحف دينيه و صدها هزار جوامع و مساجد و صدها هزار

و پيشوا و مفتي و محدث واعظ و مرشد كه در اقطار و امصار ]ناحيه ها وشهرها[ وقراء و دهات موجودند، چرا تأثير اوليه 

را ندارند، كه مردمان فوج به فوج وارد دين مبين مي شدند، بلكه بعضي از جوانان و پرورش يافتگان اسالم نيز سست 

 عقيده مي گردند؟
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گر همان اسالم اوليه را كه عبارت از قرآن و سنت است، ال بشرط، بدون تحريف و بدون تأويل وبدون جواب اين است ا

تفسير و بدون بشرطها و شروطها به مردمان گيتي عرضه بكنند، همان تأثير اوليه را پيدا مي كند. چه اين برگ وسازهائي 

ماما ميوه گنديده اي است كه از درخت پوسيده تلميد يهود كه در اين چهارده قرن از عقائد و آراء به اسالم بسته شده، ت

و مغرضين عنود چيده شده. اين اوهام وخرافات كه امروز جزء معتقدات بي خبران اين امت شده، خارهائي است كه از 

ت. بلكه سشاخ دار تنصر و تهود] نصرانيت ويهوديت [ گرفته و بدينجا پيوسته اند؛ كه هيچ كدام آنها در قرآن يا سنت ني

 مخالف با قرآن مجيد و محكم تنزيل است.

» قرآني كه خيمه دعوت خود را بر سه عمود محكم توحيد، نبوت، ومعاد، قرار داده و به اهل كتاب چنين خطاب فرموده

ربابا مِن دُون شَيئا وال يَتًخِذَ بَضُنا بَعضا ا قُل يا اَهلَ الِكتابِ تَعالوا إلي كَلِمَه سَواء بَينَنا و بَينَكُم اَال نَعبُدَ اال اهللَ و ال نُشرِكَ بِهِ

: بگو اي اهل كتاب به سخني روي آوريد كه ميان 68سوره آل عمران ، آيه « ) اهلل فَاِن تَوَلًوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِانا مُسلِمون

ما ديگر را غير از خداوند ما و شما يكسان است اين كه جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و برخي از 

يكتا خدايي نگيرد اگر روي گرداندند بگوئيد: گواه باشيد كه ما فرمانبرداريم.( ما كه بت شكن بوديم و طعنه به بت پرست 

واهل كتاب مي زديم، چرا مهمات تعاليم اسالم را گذارده و در قرون گذشته به جزئيات خانه برافكن پرداخته بوديم و 

له وقرآن و دعائم و زعماي اسالم به واسطه اختالف در فروع دين مبين، بدبين شده، ودر دنياي ديانت نسبت به اهل قب

و روحانيت، خودمان وآنان را ننگين مي كرديم . ودر اين دوسه قرن اخير نيز با همان بواعث و دواعي] علت ها و انگيزه 

توجه به تعاليم قرآن مجيد بود، دسته هاي ديگري از  ها[ كه منبعث] برانگيخته ، برگرفته[ از سياست و غفلت وعدم

اسالم را مورد نكوهش وطعن قرار داديم؛ كه چرا مشرب او حكمت شد، يا مسلك او عرفان گشت؟ چرا اين منهج اخبار 

را برگزيد، يا او طريقه تصوف را اختيار نمود؟چرا اين معراج را روحاني دانست وآن كره زمين را متحرك فهميد؟ ) 

رديدي نيست اينگونه اظهار نظرهاي روشن مآبانه كه هميشه بوده وهست نظر شخصي است. ديگري هم فلسفه نيكو ت

وكشف الحيل را با همين اظهارات تخطئه مي كند. حكمت وعرفان نظري امروز در مراكز علمي شيعه تدريس مي شود 

طرح مسأله معراج روحاني كه نفي معراج جسماني ورسائل زيادي پيرامون آن نوشته شده به چاپ رسيده است. واين با 

را مي كند يا طرح تحريف گر اسالم ناب محمدي تفاوت دارد.( وبدين اسطه آتش بغض و عداوت و جهل و غوايت] 

گمراهي[ كه از كانون تَنَصًرَ وتَهَوًدَ) اين دو عبارت جزئي از اشعار عرب است كه اشاره به مسيحيت و يهوديت مي كند( 

وخته شده بود، برافروختيم، وهزارها خود اهل قبله وقرآن را ريختيم و هيچ متفطن ]با زيركي وتدبير[ و متذكر برافر

نشديم كه اين آتش از كجا بود وبه كجا آمد! چه، قرآن كه مشعل هدايت بود گذارديم،وشعله غوايت] ناداني و جهالت[ 

زديم.) در تاريخ مذكور است كه به حكم پاپ، چقدر از مسيحي وضاللت نصرانيت را به خرمن حبات مومنين قبله و قرآن 

 ها را كشتند وسوزانيدند.) مؤلف( 

وال تَطرُدِ الذينَ يَدعُونز ربًهُم بِالغَداهِ و العَشي يُريدُونَ وَجهَهُ ما عَلَيكَ مِن » در قرآني كه خطاب به پيغمبر مي شود

( ]كساني را 72سوره انعام، آيه « ) مِن شيئي فَتَطرُدَهُم فَتَكُونَ مِنَ الظالِمينَحِسابِهِم مِن شيئي ومَا مِن حِسابِكَ عَلَيهِم 

كه صبح وشام خدايشان را مي خوانند و خشنودي او را مي خواهند از خود دور مكن نه حساب آنها برعهده توست و نه 

د داد خدائي كه حبيب خود را بدين حساب تو برعهده آنها.اگرآنها را طرد كني از ستمكاران خواهي بود.[ انصاف باي

صراحت نهي مي كند كه تو حق راندن و طرد كردن اشخاصي را كه خداوند را در بامداد وشبانگاه مي خوانند، نداري؛ 

سزاوار است زيد وعمر را به واسطه آنكه خبر واحدي را نپذيرفته، طرد نمايد؟ يا فالني وفالني را به جهت آنكه هم آهنگ 

و نشده، تكفير  نمايد؟ يا بكر خالد را به علت آنكه مشرب ومسلك او را نپسنديده، تلعين ]لعن[ فرمايد؟ با خرافات ا

وبدين جهت مرائي قلوب هزارها اهل ايمان به سنگ ظلم وجفا شكسته شود! وهزاران خون پاك به حربه عناد ولجاج 
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ك ايند ومتذكر نگردند كه اين خار تكفير وتدمير] هالريخته گردد! وتكفير كنندگان ورانندگان، التفات به حكم قرآن ننم

كردن[ از شاخسار دار شرربار تلمود يهود رسته بود، كه آن را بدين شجره طوبي و سدره منتهي بسته اند؟!]ترديدي 

 نيست حُكم تكير و تدمير نسبت به كسي صادر شده باشد طبق موازين شرعي بوده و خواهد بود.[ 

انتباه اغنام بهاء و انعام باب، اين خطاب وجواب را مي نگاريم وآن اين است كه بعد ازهيجده سال  در خاتمه كتاب، براي

كه هزاران جلد از مجلدات كتاب فلسفه نيكو و كشف الحيل طبع و منتشر گرديده وبه طبع دوم و سوم رسيده، تازه 

، مقاله در روزنامه آئين اسالم فرستاده و يك نفر مبلغ بهائي به نام علي فروزش در حقيقت براي جواب فلسفه نيكو

جواب هائي در شماره بعد آن روزنامه از نگارنده وسايرين داده شده كه عينا مقاله مزبور را با اجوبه] جواب[ آن به ترتيب 

 ذكر مي نمائيم.

  نامه یک نفر مبلغ بهائی به اداره روزنامه آئين اسالم

..... 

 سالمآقاي مدير محترم روزنامه آئين ا

مقاله جوف را در جواب عده اي از مسلمانان نگاشته و تقديم داشتيم؛ در صورتي كه برخالف مصالح بهائيان بوده، ولي 

توهين مسلمانان ،مرا ناگزير به اين اقدام نمود. من اين شجاعت را داشتم كه آن را نوشته، بفرستم. اما آيا شما آن 

 يد تا مردم حقانيت دين جناب بهاء را بدانند يا خير؟!شجاعت را داريد كه در روزنامه درج فرمائ

وظيفه ديني) دين بهاء( به من اين حكم را كرده، آيا وظيفه ديني شما درچاپ آن چيست؟ اگر مسلمين راست مي گويند، 

ق، مه حبه گفتار ما جواب دهند، نه اينكه اعتراض كنند. و من چون حقيقت را يافته ام ، با وجود اين براي شيريني كل

 حاضرم اگر هم اجازه بدهيد، ممكن است باز دنباله اين مقاله را تقديم كنم؛ پيروزي شما را به حق خواستارم.

  علي . فروزش          

00000 

آئين اسالم ما، عين مقاله را بدون كم وزياد در اين شماره درج مي كنيم و حتي اغالط آن را نيز اصالح نمي كنيم و به 

قلم نويسنده بيرون آمده است، به چاپ مي رسانيم تا آقاي فروزش نويسنده مقاله كه خود را يك نفر مبلغ طوري كه از 

بهائي معرفي نموده است، بداند كه ما هيچ گونه نظري نداريم. وما خود در پيرامون اين مقاله چيزي هم نخواهيم نوشت؛ 

 قضاوت كند؟! بلكه در معرض افكار عمومي گذارده و منتظريم كه جامعه چه

 اینک عين مقاله:

 فلسفه» )ما نيز براي آنكه رعايت امانت را كرده باشيم ،از ويرايش نامه خودداري نموده ونامه را همان طور كه در كتاب

 آمده است، مي آوريم( « نيكو

00000 

 «بسم اهلل االبهي»
تشره روزنامه اشخاصي برعليه مذهب جناب آقاي مدير محترم روزنامه آئين اسالم چنديست كه مرتبا در شماره هاي من

باب وبهاء چيزهائي مي نويسند و با وجودي كه فرقه بهائي در مقابل آنان مهر سكوت برلب زده اند مسلمانان بي شرم از 
 نوشتن كلمات زشت و ناروا خودداري نمي كنند وگاهي هم شده كه بهائيان را به مجادله مي طلبند.

ن مقاله را در جواب شبهات مضلين خدمت جناب عالي بفرستم تا تصور نشود كه ما بهائيان من برخود الزم دانستم اي
 نمي توانيم جواب چرنديات مسلمين را بدهيم وآنها هم بيهوده به بزرگان ما توهين نكنند كه شاعر گفته است:

 بزرگش  نخوانند  اهل  خرد
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 كه نام بزرگان بزشتي    برد

ياتي دارد ودين بايد مطابق مقتضيات هر عصر وزمان باشد وگرنه مردم شانه از بار دين شما مي دانيد هر عصري مقتض
 تهي مي كنند.

 من صاف و پوست كنده مي گويم دين اسالم با مقتضيات زمان سازگار نيست اما دين جناب بهاء سازگار است.
 خواهيد گفت چطور اكنون جواب مي دهيم.

رف توجه مشتري است در دين. جناب بهاء مساهله زياد شده بعضي از آداب هر ديني اعمال وعبادتش كمتر باشد ط
براي آسان نمودن طريق زندگي از بين برداشته شده، مثال مسلمانان چقدر از نجاست پرهيز مي كنند در صورتي كه 

يح اقدس است بهائي نجاسات را پاك مي داند ودنيا را از گفتگوي در اطراف اين حرف موهوم راحت كرده واين نص صر
:قد  57باز در صفحه  58كه مي فرمايد وكذلك رفع اهلل حكم دون الطهاره عن كل االشياء و عن ملل آخري صفحه 

انغمست االشياء في بحر الطهاره كه ترجمه آن اينست به ترتيب خداوند برداشت حكم غير از طهارت)نجاست( را از 
 كيزگي فرو بردم.اشياء واز ملل بها وتمام اشياء را در درياي پا

جناب باب نيز اغلب نجاسات را پاك مي دانسته مثل اينكه در كتاب بيان فرموده اند: ثم السابع هي بعد العشر: حكم 
بالطهاره ما يخرج من الحيوان فال تحذرن... جاي ديگر فرمايد : ال يحذرن من الكلب يعني هر چه از حيوان خارج مي 

پرهيز نكنيد مثل اينكه امروز اروپائيان باكي ندارند و در باب سابع عشر از واحد شود پاك است واز ميكرب دهان سگ 
 سادس بيان حكم به طهارت فضله موش فرموده است.

پس ببينيد با يك دستور عاقالنه آداب و تكاليف چگونه از ميان اجتماع برداشته مي شود كه ماامروز مثال ديگر مثل 
نمي زنيم كه خون پاك است يا نجس وقتي كه موالي حكم به طهارت نطفه فرموده قديم و مسلمانان متعصب توي سرهم 

 معلوم است ديگر نجاست وجود خارجي ندارد وما بهائيان امروز پيرو اين دستورات شريفيم.
محقق است كه بعضي احكام به محض صدور از طرف پيامبري به صورت وجود متحقق مي شود مثال اگر تمام مردم لعاب 

 گ را پاك بدانند ايمان صرف به اين حكم كتاب آن نجاست را ولو ذاتي باشد از بين مي برد.دهن س
مطلب ديگر كه مسلمين به ما ايراد مي كنند وما آنها را نمي پذيريم باب ازدواج است و من اينك شجاعت مذهبي از 

 خودم ابراز داشته و احكام ازدواج را در مذهب جناب بها آشكار مي نويسم.
لمانان مي گويند كه عمه وخاله و خواهر و محارم كه در شرع اسالم به انسان حرام هستند چرا در مذهب جناب بها مس

حالل است بهائي جواب مي دهد خير اين طور نيست و در اين مذهب هم حرام است بهائي حق دارد حاشا كند زيرا 
باشد تا مردم مستعد وآماده پذيرفتن آن شوند آنگاه بگوئيد  جناب بهاء فرموده اند: اين سخن را فعال به كسي ابراز نكنيد

و از كسي هم باك نداشته باشيد خداوند با شما است من امروز اجتهاد مي كنم كه روزي است كه بايد بدون ترس حقيقت 
حرام  مطلب را فاش كرد و آن اين است كه در اين مذهب كليه محارم بدون زن پدر و مادر حالل است جهت هم ندارد

باشد طبق نص صريح اقدس كه مي فرمايد حرمت عليكم ازواج آبائكم و انا نستحيي من ذكر حكم غلمانكم غير از زن 
پدر همه كس حالل است كما اينكه ايرانيان قديم نيز خواهر خود را ازدواج مي كردند وشاهد تاريخي زيادي براين مطلب 

 مي توان اقامه كرد. 
 آورد وآنها را ازاين ازدواج صحيح بازداشت. منتهي اسالم اين حرف را

همه كس مي داند مقصود ازدواج توليد نسل است وبه همين علت هم حكم درباره غلمان كه در حكم لواط است مسكوت 
 عنه است ومفهوم آن حرمت آن است زيرا توليد نسل نمي شود.
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اند بگيرد ديگر زنا در عالم تحقق نمي يابد توليد نسل حاال با اندكي دقت مشاهده مي فرمائيد كه وقتي انسان همه را بتو

 هم به جاي خود محفوظ خواهد بود.
مگر نمي توان از خواهر و خواهر زاده خود فرزند داشت مگر آن فرزند چه عيب دارد ؟شما را به خدا ببينيد اين حكم 

 كار را چه آسان كرده است كه بايد گفت آفرين به اين قانونگذار.
قول مي دهم يك روز جامعه اروپائي متوجه اين دستورات بزرگ شود حتي در باب ازدواج هم پيروي از اين  من به شما

احكام كنند خواهر و برادر خود را بگيرند و نفرتي هم در بين نباشد زيرا اين نفرت نسبي است نه ذاتي اين هم يكي از 
 علل پيشرفت مذهب بها است.

اعتراض كرده بود كه جناب بهاء معجزه ندارد، عجبا از اين حرف پوچ نفوذ و استقامت در چند شماره قبل مردي نابخرد 
 جناب بها و پيشرفت دين ايشان حتي دردنياي جديد خودش معجزه است امروز صدي نود امريكائي ها بهائي هستند.

آمده است باور نمي كنيد مشرق االذكار در امريكا است وبدين جهت هم امريكائي مفتخر شده كه نامش در كتاب اقدس 
نصف انگليس ها بهائي هستند همين طور نمي توانم قبول كنم كه در اثر اين دين حتي در ميان مردم مالزي و استراليا 

نرفته باشد ما براي خوش آمد مسلمانان مي گوئيم مركز دين بها ايران است ولي حق اين طور نيست در سوريه ومصر 
مفاوضات جمعي را بدين دين آورده است آن وقت مسلمانان ما را مسخره مي كنند هيهات بيانات كتاب اقدس ومبين و 

هيهات از اين نيشخندها!!آن وقت آواره مردود مي نويسد چند نفر پيرزن در امريكا بهائي هستند! بعضي مردم مي گويند 
را واجب االجري مي داند ومي فرمايد بهائي، كشتن مسلمان را واجب مي داند اشتباه كرده اند فقط جناب باب اين حكم 

در باب السادس و العشر من الواحد السابع كه مسلمين را قتل عام كنيد ولي جناب بها براين فرمايش نص صريح ندارند 
اگر چه جناب بها فرموده اند كه درباره اعداي من مثل آتش و شعله آتش باشيد: كن كشعله النار علي اعدائي و كوثر 

ائي ) در لوح احمد( باري اين حكم جناب باب عملي نيست و چون به فعليت نمي رسد اعتراضي برآن وارد البقاء الحب
نيست خالصه آنكه اعتراضات مسلمين پوچ است و غير قابل جواب و من براي تيمن و تبرك پايان اين مقاله را به چند 

من يقرء آيه من ياتي لخير من ان يقرء -4ار شود: دستور جناب باب وبها مزين مي كنم تا حقيقت انشاءاهلل برهمه آشك
-2كتب االولين واالخرين) اقدس( هر كسي يك آيه از آيات من تالوت كند از قرائت كتب اولين وآخرين بهتر است. 

حرم عليكم حمل آالت الحرب االحين الضروره واحل لكم لبس الحرير) اقدس( حمل آالت حرب برشما حرام شد مگر 
من حرق بيتامتعما فاحرقوه ومن قتل نفس معتمدا فاقتلوه) -3ت پوشش و لباس حرير برشما حالل است. در حين ضرور

( كتب عليكم 42اقدس( كسي اگر خانه اي را عمدا آتش بزند او را بسوزانيد و اگر كسي را بكشد او را بكشيد) اقدس، ص 
م شده است كه شما نماز فرداي بخوانيد نه به طور اجتماع الصلوه الفرادي قد رفع الحكم الجماعه اال في الصلوه الميت الز

( كتب علكيم تجديداسباب البيت بعد انقضاء تسع عشره وغيره همه اين احكام يك 488مگر در نماز ميت . ) اقدس ، ص
 مايد.دنيا فلسفه دارد ولي نه از نظر مسلمين . خدا شما را به راه خير هدايت كند وقابل پيروي از اين دستورات فر

  يكي از مبلغين  بهائي   ف. ع        

0000 

 آذر نگارنده گفته ام 30سال دوم  32در شماره 

 ]جواب مرحوم نيكو به علی فروزش[

 استدالل یک بهائی پرحرارت

آئين اسالم به قلم آقاي علي فروزش درج بود كه با شوري تام و انجذابي تمام خود را بهائي معرفي  35مقاله در شماره 

 رموده و صحت كيش بهائي ونسخ وبطالن دين اسالم را به عقيده خويش با دالئلي چند ثابت نموده.ف
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يكي آنكه در اسالم طهارت و نجاست است و درآئين بهائي بنا به گفته اقدس) قد انغمست االشياء في بحر الطهاره( تمام 

جود ندارد و اين معني موافق عقل و مطابق تمدن اشياء را طاهر و پاك قرار داده كه هيچ نجاست و ناپاكي در عالم و

 حاضر است.

ديگر آنكه در اسالم تزويج محارم حرام شده واين حكم باعث بروز فحشاء وظهور زنامي شود وميرزا تزويج تمام محارم 

 را سواي زن پدر حالل فرموده واين حكم سبب تاليف و تحبيب فاميل مي شود.

شده كه يكي از آن معجزات ، بهائي شدن صدي نود قاره آمريكا و نصف تمام كشور  وديگر معجزاتي براي ميرزا قائل

 انگلستان وساير دول معظمه است.

 وديگر ابطال ونسخ  حكم جماعت در نماز است!

ما صحت و سقم دالئل ايشان را به حكومت افكار عامه وعقول سليمه واگذار نموده ونمي خواهيم بگوئيم ابوالفضل 

م در اوايل امر با حرارت تام وتمامي از اينگونه دالئل اقامه مي كرد وايمان آوردن مردم آمريكا را به رخ مردم گلپايگاني ه

مي كشيد، وچون خودش به امريكا براي تبليغ مأمور شد و رفت و فقط صد نفر پيرزن و دختر هفتاد ساله در آنجا بيش 

نهايت افسردگي در زاويه قاهره بخزيد، واز گفته هاي خود نادم و  نديد، از آن بساط حقه بازي برميد، وباقي عمر را با

جوابي  «يا ابا الفضائل اين اتوارك المضيئه واين نيرانك الملتهبه» پشيمان گرديد. وهر چند ميرزا عباس به او مي نوشت

يگر كو نگاشته و بسياري دنداد ومهر سكوت بر لب نهاد؟! ما اين قضايا و بسياري از مطالب ديگر را در سه جلد فلسفه ني

 را در جلد چهارم كه در شرف طبع است، مي نگاريم. 

فقط در اينجا راست گوئي و صراحت لهجه ي آقاي علي فروزش را تقدير و تمجيد مي نمائيم، كه با وضوح وصراحت وبه 

وتزئيف] دروغ و قول خود با كمال شهاعت ،چندين حكم ميرزا را كه برهان صدق دعوت مي دانسته، بدون تحريف 

 كذب[ نقل فرموده.

درد وبالي آن به جان آن مبلغين دو روِ دروغ گو بخورد! كه باطنا معتقد نيستند وحقايق را مكتوم مي دارند. من از چنين 

صراحت لهجه و صدق گفتار او بسي خرسندم كه كفر را پوست كنده وراست مي گويد؛ نه مانند آن پست فطرت كه خود 

 ر است و تبليغ مي كند.مي داند چه خب

آقاي علي فروزش، من هم مانند سركار صراحت لهجه داشته ودارم، وقتي كه از بمبئي حركت كرده و وارد رنگون شدم، 

پس از مالقات هاي عمومي برادر سيد جنابعلي رئيس محفل روحاني آنجا، با يك نفر بهائي ديگر كه عكا را ديده، در اين 

ن گفته بود ميرزا وميرزاعباس) به قول شما جمال مبارك و سركار آقا( در عكا و حيفا به نماز قضيه اختالف مي كنند؛ اي

جماعت واداء فريضه جمعه حاضر مي شدند و به امام عكا وحيفا اقتدا مي نمودند، آن گفته بود معاذباهلل! اين چه افترائي 

فرموده ونمازي ديگر آورده، چگونه مي رود نماز است كه مي زني، كسي كه جمعه و جماعت را در كتاب اقدس خود نسخ 

نسخ شده را ،آن هم به جماعت به جاي بياورد! همانا اين اغراء ]وادار كردن[ به جهل است ،مي بايد امام جماعت عكا را 

 ،هم از اين عمل باز بدارد و او را به كيش خود دعوت كند. اگر محمد مصطفي در خانه كعبه مي رفت كه بت پرستي كند

او هم مي رفت مسجد كه به جماعت نماز بگزارد . باالخره نذري مي بندد و طرفين بدين قرار رضامي دهند كه تلگراف 

حركت نيكو از بمبئي رسيده ودو روز ديگر وارد رنگون مي شود، هر چه او در اين باب عليه هر كه گفت، بايد نذر را ادا 

عمومي، طرفين متعاهدين ] تعهد[ نزدم آمدند. اين با چهره افروخته  كند. چون وارد رنگون شدم، پس از مالقات هاي

گفت: آقاي نيكو، افتراء عجيب را بشنو، اين مي گويد جمال مبارك و سركار آقا به مسجد اسالم مي رفتند و نماز منسوخ 

ه برآن، تمام ماه رمضان شده جماعت را به جاي مي آورده اند ، آيا چنين است؟ مرا تبسمي فرا گرفت و گفتم: آري، عالو

 را هم روزه مي گرفتند.) اينطور تبليغ مي كرده اند.) مؤلف( 
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آن شخص با حرارت، رنگش پريد و آنچه بايد بفهمد فهميد؛ سپس اضافه كردم به آنكه در سنين اخيره كه ميرزا پير و 

رزا نوشتند) در سابق گفته ايم كه ميرزا ناتوان شده بود ،بهائيان عكا قبل از حلول ماه رمضان، جمع شدند وعريضه به مي

احباب را به خود راه نمي داد و بايد مطالب خود را به عريضه عرض كنند( كه ما مي دانيم جمال مبارك براي رعايت اين 

قوم خود را به رنج و مشقت صوم وا مي دارد، نكند ما افطار كنيم و به اعتراض اغيار واهل انكار دچار شويم، كه چون 

نند طريقه اي ديگر غير از اسالم داريم، خونمان هدر شود و خدايمان دربه در گردد، اكنون مابندگان به موي مبارك بدا

قسم مي خوريم وبه خوي مبارك سوگند ياد مي كنيم كه تمام ماه رمضان روزه بگيريم، مشروط به آنكه هيكل مبارك 

 روزه نگيرند و خود را بدين مشقت دچار نفرمايند.

بعد ميرزا حضرات را به حضور مي طلبد ومي گويد ما عريضه شما را به مالء اعلي فرستاديم، پانزده روز مي رود و روز 

پانزده روز بعد جوابش مي آيد،كنايه از آنه مي ترسم افطار كنم و شما نيز جسارت بورزيد و روزه نگيريد ومسلمين به 

احباب به اجابت نرسيد، مشگين قلم كه يكي از اعمده ]بزرگان[  كيش ما واقف شوند و خون ما را بريزند، چون مسئول

بهائي بود، عين واقع را به طور مزاح گفت. حكايت ما، حكايت آن پسر شد كه دعايش وارونه گرديد، از خدا مي خواست 

گردن  مادرش بميرد و پدرش زن جواني بگيرد، باشد كه از آن زن جوان متمتع شود، قضا را پدرش مرد ومادرش به

كلفتي شوهر كرد كه هر دو را زحمت مي داد. ما هم بهائي شديم كه از تعب روزه سي روزه ماه رمضان برهيم، اكنون مي 

بايد سي روزه رمضان را بگيريم ونوزده روز شهر جالل را. اين را خوفا للقتال وآن را حبا للجمال. ) ميرزا در اقدس مي 

 مؤلف(  « )اطيعوا او امري حبا لجمالي»گويد 

اين قسمت را نيز بشنويد كه چون آن آدم از صراحت لهجه و صدق گفتارم از امر بهائي برگشت، ساير بهائيان آنجا به 

من اعتراض كردند كه چرا شما اين راست را گفتيد تا او از دين بهائي برگردد؟ در جواب گفتم: شما به فاعل فعل كه ميرزا 

نماز منسوخ شده را به جاي آورده اند،به من تعرض مي كنيد كه چرا راست گفته و پسرش باشد اعتراض ندارد كه چرا 

ام! چرا نزد شما نفاق و منافقي معقول است، و صدق وصادقي نامقبول! به عالوه دين كه بنيانش بر روي دروغ گفتن 

سركار كه مانند مال وكجي باشد، معلوم است چه حالي پيدا مي كند. آقاي علي فروزش باز هم آفرين به صدق لهجه 

رضاي محمد آبادي ،حقيقت را آشكار فرمودي، او هم چون شما بهائي با حرارتي بود كه دختر خودش را گرفت وعلني 

گفت بايد ترويج شريعت بها بشود و ما بدان احكام عمل كنيم تا در دوره ناصرالدين شاه كه بابي بگيري شد، همان 

يدر علي وحاج آخوند گرفتند وكامران ميرزا كه آن وقت امير كبير و حاكم طهران شخص را با ميرزا ابوالفضل وميرزا ح

بود، حضرات را به حضور طلبيدواز آنان پرسيد كه اعتقاد شما درباره ميرزا حسينعلي چيست؟ اين گفت: قربان! ما او را 

بادي گفت: قربان! راست را از من مرشدي مي دانيم. آن گفت : قربان! ما او را عالمي رباني مي شناسيم. همان محمد آ

 بشنو، ما او را خداي لم يلد و لم يولد مي دانيم. كامران ميرزا به ميرزا ابوالفضل مي گويد: ميان شما هم اختالف است؟

ابوالفضل مي گويد: قربان! در هر ديني صوفي و درويش هست، اين شخص هم صوفي ودرويش بهائي ها است. محمد 

بان! به خدا قسم، دروغ مي گويد. وقتي در محفل پاي سماور نشسته اند، همين را كه من گفتم، آنها آبادي مي گويد : قر

 هم مي گويند. 

اين است كه من صدق لهجه وبيان شما را تقدير مي كنم واز آن مي ترسم كه شما را احباب نكوهش كنند كه چرا اسرار 

سركار هم كه به پرده هاي ديگر رسيديد واسرار وخباياي ] پنهان را ننهفتي و حكم محارم را برمال گفتي؟ ويقين دارم 

داشته هاي[ ديگر را فهميديد، اين بساط را ترك مي كنيد ومانند ابوالفضل از گفته هاي خود پشيمان مي شويد و 

 عرايضم راياد مي كنيد و روح را شاد. در شماره بعد نوشتم:

 عزیزم آقاي آیتی
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وشما و دونفر بهائي ديگر به دقت تمام بهائيان آمريكا را شمرديم و هر چه زور زديم عددشان به ياد دارم شبي را كه من 

به هفتاد نرسيد، ناچار شديم آن چند نفر را هم كه به اصطالح حضرات ناقض بودند، روي آنها گذارديم، بلكه عدد را به 

روي آنها شمرديم، باز عدد به نود نرسيد، باالخره نود نفر برسانيم، نشد. البد شده، نبيل الدوله وكسانش را با آشپزش 

چنين مقرر شد كه چون نبيل الدوله خيلي بهائي است و ممكن است از روحانيت او به گربه اش هم سرايت كرده باشد، 

 گربه او را هم روي اين حساب بياوريم تا عدد نود تكميل شود.

ين اسالم مي گويد، صد نود ساكنين امريكا بهائي هستند! ونصف اكنون مي بينيم آقاي علي فروزش بهائي در روزنامه آئ

تمام انگلستان ودول معظمه دنيا هم بهائي شده اند، واين جمله را هم يكي از معجزات ميرزا و صحت كيش بهائي دانسته) 

 تي است كهالبته شما مي دانيد كه بهائي جامع جميع كماالت انساني است! ويكي از كماالت انساني هم صدق و راس

 درآقاي فروزش وساير مبلغين و خود ميرزا وجود ندارد.(

 اكنون من متحيرم در جواب چنين كذب و ادعائي چه بنويسم و پاسخ اين گزاف گوئي را چه بنگارم؟!

 همين قدر به فكرم رسيد كه از طرف خود قول بدهم اگر بهائي ها توانستند ازهمان پيرزن ها با گربه خانه نبيل الدوله

يكصد نفر بهائي در تمام قاره امريكا ثابت كنند كه دارند، من تمام مجلدت طبع شده فلسفه نيكو را با جلد چهارم كه 

 در شرف طبع است، باطل كرده وهمه را آتش مي زنم؛ واگر نتوانستند، آنها اقدس را بسوزانند.

يد از چند نفر بهائي اضافه از آن عده كه مي دانيد ديگر نمي توانم سركار كه در انگلستان واروپا بوده ايد، حاضر مي شو

 در تمام اروپا داشته باشند، كشف الحيل را ملغي كنيد، آن چنان كه كواكب الدريه را الغاء فرموديد؟ 

 نوشتم: 83در شماره 

 آفرین به این قانونگذار !!

ن الذهب و ان عادوا مره اخري عودوا بضعف قد حكم اهلل لكل زان وزانيه ديه مسلمه الي بيت العدل و هي تسعه مثاقيل م

 الجزاء

آقاي علي فروزش، ميرزا در اقدس مي گويد: اگر آدم بهائي يك ميليون خرج كند تا ملكه وجاهتي را به حباله نكاخ خود 

درآورد، ودر شب زفاف شهوت پرستي ديگر دست تعدي و تجاوز به سوي آن دراز كرد وكاري را كه بايد شوهر صورت 

نخود است)مؤلف( ]نوزده نخودي[ طال به رجال بيت العدل )يعني  42، او صورت داد، اگر نه مثقال) مثقال بهائي  بدهد

دالالن محبت( بدهد، به هيچ وجه براو ايرادي نيست!! يا شما كه خواهر خود را برحسب دستور اقدس به زني گرفتيد 

ريد، او برد، همين كه نه مثقال طال بدهد، كافي است و سركار اگر ديگري آمد و آن لذتي كه شما بايد از خواهر خود بب

 »بايد به روح و ريحان با او رفتار نمائيد. يا ديگري از احباب چون مالرضاي محمد آبادي كه دختر خود را گرفت و با كلمه

چون موقع مقاربت از قلم ميرزا همين طور صادر شده!)مؤلف( دختر و پدر، زن وشوهر شدند و « ) انا كل هلل راضيون

وزفاف شد،اگر ديگري به عنف و جبر رفت وآن كار ابتكار را انجام داد وپدر را از آن لذت و شهوت محروم گذارد وخود 

بدان سور و سرور افتاد،همين كه نه مثقال طال داد، تمام حقوق را ادا نموده و براو بأسي] اشكالي وارد[ نيست! آقاي علي 

يا سزاوار نيست خانم هاي سرمست و مردمان شهوت پرست، همگي دست به دست يكديگر فروزش، در چنين صورتي آ

 داده وبه روان ميرزاي قانون گذار رحمت بفرستند؟!

آيا شما تنها درمقاله خود به اين قانون گذار آفرين نموده ايد؟ يقين بدانيد كه خداوندان افالس] ورشكستگي[ واعسار] 

حضرت پروردگارند ، پيوسته شب و روز از اين در رحمتي كه ميرزا به رويشان باز نموده، به سختي افتادن[ كه در امان 

وارد مي شوند وآن اعمال رذيله و كردار شنيعه را تكرار مي كنند و تاديه داللي محبت را به عند القدره و االستطاعه 

 حواله مي دهند، و به روح ميرزاي شريعت ساز رحمت مي فرستند!!
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افتاد، ببخشيد، شما درمقاله خود اظهار نموده ايد هر چه كه داراي قبح ذاتي باشد، همين كه ميرزاي آئين  اي به يادم

ساز آن را تجويز فرموده، قباحت آن مرتفع مي شود! آقاي ... من گيرم به آنكه به عقيده شما قباحتش مرتفع مي شود، 

شكستگي دل آن شخص بهائي كه بكارت زنش را ديگري برده،  آيا اين نه مثقال طال كه آن را هم اشخاص ديگر بگيرند ،

وآزردگي خاطر شما كه اول ميوه خواهرت را ديگري خورده و افسردگي مال رضا كه ليموي دخترش را ديگري فشرده، 

 جبران مي نمايد؟ 

شو تا صوت مليحم را آفرين اين قانون! آري، آفرين به اين قانون گذار) ميرزا مي گويد ،كور شو تا جمالم بيني وكر 

بشنوي و جاهل شد تا از علمم نصيب بري.) مؤلف( كه دسته را كور كرده تا جمال مبينش را ببينند، وكر نموده تا صوت 

مليحش را بشنوند، وجاهل نموده تا از علمش نصيب ببرند! آقاي علي فروزش، اگر ده نفر آدم باحرارت، چون شما كه 

مائيد، پيدا شود كه حمايت ازآئين اسالم كند و نگذارد اين ستاره فروزنده در افق حمايت آئين پست بهائي را مي ن

مشكالت اقتصادي غروب نمايد، حقايق روشن تري به شما معلوم مي شود كه به كلي از اين بساط شوم دست بكشيد و 

               با جان ودل خدمت به آستان الهي نمائيد.

 ح. نيكو                                                                                                                                                                       

 من هم از فروزش ممنونم!

اين مرد شجاع) !(  آقاي نيكو از علي فروزش به سبب صراحت لهجه اظهار تشكر فرموده اند، بنده هم به نوبت خود از

اظهار امتنان مي كنم. با اينكه علي فروزش در مقاله خود راست ودروغ را به هم آميخته، باز از صراحت لهجه و دريدن 

پرده بايد قدرداني كنم. زيرا من اگر زمين وآسمان را به هم مي دوختم، كسي باور نمي كرد كه بهائيان ازدواج محارم را 

قناعت « قد حرم عليكم آبائكم» ت اينكه عبارت كتاب اقدس را كه در تحريم محارم به جملهحرام نمي دانند. به جه

كرده، به تعبيرات بي حقيقت معتبر مي دارند. ولي در داخله خودشان حتي استدالل به ازدواج دختران و پسران آدم 

 نوشت: كور شو تا جمالم ببيني... ابوالبشر مي نمايند!!! و اينجاست يكي از آن مواقع كه به قول آقاي نيكو بايد

من يظهر، جوان چهارده ساله است. يعني دو هزار سال ديگر پيدا مي شود. با وجود اين، بابي ها سخن باب را قبول 

ندارند ومطلقا آدم وحوا را. شايد برطبق فروضات داروين انكار دارند! اما همين كه سخن از تحريم محارم مي شود ومي 

محارم را مانند مزدك روا بشمارند، پاي آدم ابوالبشر را به ميان آورده، مي گويند عمل آدم در ازدواج خواهند ازدواج 

دختر خود به برادرش هابيل مدرك است . ) البته ازدواج با محارم در تمامي اديان حرام بوده و در ارتباط با  ازدواج 

آنچه در متن آمده است ثبت و ضبط مي باشد( ويك  نخستين در آفرينش كه فرزندان حضرت آدم باشند نيز برخالف

چنين سير قهقرائي وارتجاع زشت و ناروا را روا و سزاوار مي شمارند. آن هم براثر موضوعي كه خودشان منتفي مي 

 دانند. آيا اين متناقض خنده ندارد؟ من گله نمي كنم كه چرا آقاي فروزش مرا آوازۀ مردود خوانده، زيرا از همين امروز

اين كلمه) مردود( در كمين خود ايشان است؛ براي همين كه شجاعت بروز داده وآنچه را از امر بهائي دانسته به قلم 

آورده وانتشار داده. مگر اينكه در اين مقاله هم يك تباني قبلي در كار باشد؛ كه خدا مي داند فردا به چه صورتي جلوه 

گويند علي فروزش مردود است و به ما افتراء بسته، يا بگويند اصال علي كند! يا بگويند علي فروزش از ما نيست يا ب

فروزشي وجود ندارد. اين بسته به تأثير است كه از مقالۀ فروزش بروزش ديده شود. اگر آنطور كه انتظار دارند اين مقاله 

ن را به وجه مثبت مي در يك عده مردمان الابالي وشهوت پرست حسن اثر بخشيدو بساطشان را رونق داد، دنبال آ

گيرند و در هر محفل مي گويند، بلي اين حكم جمال مبارك است وهزار گونه محسنات برآن مي بندند؛ ولي اگر نتيجه 

معكوس بخشيد واز هر طرف مورد نكوهش شدند، آن وقت است كه علي فروزش هم مردود مي شود. يا مي گويند اصال 

ته، ولي در همه احوال من از مقاله فروزش استفاده مي كنم كه مرا از مباحثه ومشاجرۀ از ما نبوده و خرِ ما از اصل دم نداش

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بي فايده خالص كرده، ديگر نبايد قسم ياد كنم كه عقيده بهائيان، حليت ازدواج خواهر و دختر و خواهر زاده و برادرزاده 

زردشتي و يهودي و نصراني و طبيعي و  و عمه وخاله و غيرهست. خدا را شكر كه من از بار غيبت هزاران مسلمان و

دختر را تقبيح مي كنند، خالص شدم و همه دانستند مندرجات كشف الحيل دهري و همۀ مردمي كه ازدواج خواهر و 

 تماما صددر صد صحيح است.

 یادش به خير ! آقاي...

و يك وقت هم در هيئت دوستي كه مأذون نيستم نامش را ذكر كنم واو مرد محترمي است كه صاحب تأليفات است 

مقننه عدليه مقام مهمي داشت واكنون چند سال است نمي دانم در كجا و چه حال است) هر كجا هست خدايا به 

سالمت دارش!( روزي در خيابان مرا صدا كرد وفرمود، فالني از غيبت تو بيرون آمدم، زيرا من در يكي از مطالب كشف 

ومردي از بهائيان مرا از شبهه بيرون آوردند. گفتم: تفصيل چيست؟ فرمود:  الحيل شبهه داشتم، چند روز قبل يك زن

در ازدواج محارم به شرحي كه شما نوشته ايد، از فرط غرابت ]نزديكي[ ايراد داشتم و آن راتهمت مي پنداشتم. چند 

ري به وصلت هم رضا روز قبل زن ومرد جواني نزد من آمدند وتقاضا كردند قانوني وضع كنيد كه اگر خواهر و براد

دادند، مانعي نباشد. من از فرط تعجب پرسيدم ،مطابق كدام مذهب؟ مرد گفت: مطابق مذهب بهائي، گفتم: مگر چنين 

چيزي در مذهب بهائي هست؟ گفت: بلي، وآيه اقدس را به قول خودش) آيه( با آب وتاب خواند. گفتم: اما مذهب باب 

مي شود؛ زيرا تمام مردم اروپ وآمريك آن را براي دنيا مفيد دانسته و  وبهاء رسمي نيست. گفت: عن قريب رسمي

پذيرفته اند.] همين طور كه فروزش باور كرده[گفتم: هر وقت آنطور شد، شما استفاده كنيد. من همچو قانوني نمي 

شما است، گفت   توانم بگذرانم. با كمال تغير رفتند. در حالتي كه من حس كردم كه زن حامله است و پرسيدم خواهر

بلي ، زن هم اقرار كرد، دانستم كار خود را كرده اند واكنون اجازه اش را از ما مي خواهند!! مرا خنده گرفت و گفتم: 

آقاي رحيم... مثل اينها ،مثل كسي است كه رفت نزد مالئي وگفت استخاره اي بگيريد، آخوند استخاره گرفت وگفت 

پرسيدم يعني چه؟ گفت، دلم در دمي كرد ، ميل به گالبي كردم خريدم  بسيار خوب است، گفت من هم خوردم،

وخوردم، بعد گفتم مبادا براي درد دلم بد باشد، پس استخاره بگيرم، اكنون كه شما مي فرمائيد استخاره خوب است، 

         من هم خورده ام.] خنده قاه... قاه !!![

 آيتي  

 به قلم آقاي حسن امداد

 كوچک تعداد بهائيان ایرانشرح یک مصاحبه 

به طوري كه آقايان آيتي و نيكو در شماره هاي گذشته آئين اسالم مرقوم داشته اند، كليه حرف هاي بهائيان دروغ و 

دعاوي آنها بي اساس است. هر كس كه با اين پارازيت هاي اجتماعي روبرو بشود و روزگاري با آنها معاشرت كند واز روي 

رفتار و به خصوص گفتار آنها باشد، در اندك مدتي مي فهمد هر كاري كه انجام مي دهند، از روي دقت مواظب كردار و 

ايمان درستي نبوده وهمه حرف هاي آنها دروغ و بي منطق است. ومي خواهند افكار يك عده مردم بيچاره را مغشوش 

 نموده، آنها را در سلك اغنام الهي وارد كنند.

روه گمراه، اين است كه تعداد جمعيت خود را در هر جا و هر نقطه كه باشند چندين هزار، يكي از تروريست هاي اين گ

بلكه چندين ميليون برابر آنچه كه درواقع هست جلوه مي دهند.از اين راه مي خواهند يك عده دهاتي و جوانان ساده 

ه با كمال پرروئي، اين دروغ ها را در لوح زودبار را اغفال نموده، منظور خود را عملي نمايند. جاي بسي تعجب است ك

مجالت مخصوصي چاپ نموده ودر بين خود انتشار مي دهند وابدا فكر نمي كنند كه روزي اين نوشته ها به دست اشخاص 

روزنامه آئين اسالم شرحي ازآقاي آيتي راجع به  48مطلع افتاده، مشت آنها باز و رويشان سياه مي شود! در شماره 
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اروپا و آمريكا نوشته بودند شايد بعضي اشخاص بي اطالع كه تحت تأثير تبليغات پوچ و بي معني بهائيان  تعداد بهائيان

واقع شده اند، در قلت جمعيت آنها به تعدادي كه آقاي نيكو در فلسفله نيكو نوشته اند، ترديد كنند، اينك براي اينان 

ادداشت زير را بخوانند وبه اين دستگاه مرموز دروغ پردازي كه وحتي خود جوانان بهائي كه الحمدهلل تعصبي ندارند!!! ي

باعث تفرقه و اختالف عقيده عده اي از مردم شده، نفرين فرستند. شايد همين يادداشت كوچك موجب بيداري جوانان 

ت مراهي نجابهائي شد، آنها را وادار كند كه بي غرضانه دين حق و صراط مستقيم را جستجو نمايند و از وادي ضاللت وگ

 يابند.

در دو ماه قبل، روزي با دو سه تن از رفقا به گردش رفته بوديم، تصادفا با دو نفر بهائي زاده كه با يكي از رفقاي من 

آشنايي داشتند برخورد كرديم، كم كم به باغچه اي كه نزديكي آنجا بود رفتيم و از هر دري سخن گفتيم تا نوبت به 

زآن دو كه سنا بزرگتر بود با بياناتي تملق آميز راجع به دين بهاء و پيش گوئي هاي بهاء اهلل بهائي زادگان رسيد، يكي ا

صحبت مي كرد ومي گفت كه عنقريب دنيا گلستان مي شود. شرق وغرب در تحت لواي بهاء در مي آيد. ودنيا به كام 

مي گشايد. مردم از فقر و تنگدستي  اهل بهاء مي شود . وفرشته صلح و نيك بختي بر روي جهان و جهانيان پروبال

نجات مي يابند. كليه زبان هاي عالم به يك زبان بين المللي تبديل مي شود .همه با هم برادر مي گردند. مساوات كامل 

در دنيا برقرار مي شود و در ضمن اين الطائالت مي گفت روزبه روز جمعيت بهائيان زيادتر مي گردد، ومردم گله گله 

و برهان به شرف دين بهاء مشرف مي شوند. در همين اثناء مجله كوچكي از جيب خود درآورده و گفت امروزه بدون دليل 

مبلغان بهائي با كمال حيرت و آزادي به دعوت مشغولند و اين مجله، بهترين و مهمترين نشريه بهائيان است كه هرماهه 

الم فرستاده مي شود و با بانگي رسا دعوت حق را به گوش مقدارزيادي از آن در آمريكا چاپ شده، به اطراف و اكناف ع

جهانيان مي رساند. وآناني كه سعادت داشته باشند، به شرف اين دين جديد مشرف مي شوند. من آن را گرفته، آهسته 

مي مسيحي نجم باختر بود كه بهائيان درآن موقع درامريكا چاپ  4224مطالعه كردم.اين مجله يكي از شماره هاي سال 

كردند. يك قسمت از آن به خط شكسته فارسي و قسمت ديگر به انگليسي ترجمه شده بود. در صفحه دوم فارسي آن 

عبدالبهاء پس از آزادي از سجن، در مدت چهار سال تبليغ با مجاهدات بسيار ورنج بي شمار، »بدان مضمون خواندم

واندن اين عبارت، تعجب كردم وگفتم: اگر از روي حقيقت بيش از ربع جمعيت ايران را به دين بهاء مشرف كردند. از خ

وبدون تعصب به پرسش هاي من پاسخ بدهيدواجازه فرمائيد كه رفيقن گفته هاي ما را يادداشت كنند، بدون ترديد 

سخنان شمارا تصديق مي كنم. گفت: كمال افتخار را دارم كه جواب پرسش هاي شما را بدون  داشتن كوچكترين تعصبي 

البته -كنم. سپس گفتم، آيا به نظر شما نوشته هاي اين مجله نجم باختر تماما صحيح و از روي حقيقت است ؟ ج عرض

 كه صحيح است، زيرا بهائيان جامع جميع كماالت انساني هستند وهرگز دروغ نمي گويند!

 ميليون جمعيت دارد. 44تا  47ايران از  -آيا مي دانيد جمعيت ايران چقدر است؟  ج-س

 هزار نفر بهائي است. 70تقريبا امروزه ايران داراي  -آيا مي دانيد جمعيت بهائيان ايران چقدر است؟ ج -س

روز به روز تعداد زيادي از فرق مختلفه به دين مقدس  -سال قبل بيشتر شده اند؟ ج 28آيا بهائيان امروز نسبت به  -س

تعداد بهائيان اقال ده برابر شده است. پس اي آقاي بهائي سال قبل،  28بهاء مشرف مي شوند، به طوري كه حاليه تا 

سال بيش از ربع  28زاده!در اين صفحه ،نوشته شده كه حضرت عبدالبهاء پس از آزادي از سجن، در مدت چهار سال در 

ه اين دين سال پيش غير از بهائي هائي كه قبال ب 28جمعيت ايران را بهائي كرده، اگر اين ادعا حقيقت داشته باشد، در 

سال در ايران بهائي شده اند وبنا به گفته خود شما، اگر جمعيت امروزه بهائيان  28ميليون در ظرف  8آمده اند، بيش از 

ميليون بيشتر در ايران بهائي باشد و حال آنكه قبال اقرار گرديد كه  80سال پيش ده برابر شده باشد، بايد حاليه  28تا 

بهائي بيشتر نيست!!!بيچاره رنگ از رخسارش پريد و انگشت به لب گزيد، مجله را گرفت،  هزار نفر 70فعال در ايران 
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چندين بار اين عبارت را با دقت خواند وآهسته گفت، قطعا اشتباه شده، اشتباه شده، چه اشتباه بزرگي!!!گفتم: اگر صفر 

.) بيش از ربع جمعيت ايران( چگونه مي با عدد باشد، ممكن است كه اشتباه بشود، در صورتي كه با حروف نوشته است

شود اين غلط بزرگ وفاحش را اشتباه گفت؟ رفيق بهائيش چپ چپ به او نگاه كرده گفت، اين اشتباه  چندان قابل 

اهميت نيست!!! بيچاره جوانك گمراه، چاره جز اقرار به دروغ و اشتباه هاديان مذهب خود نداشت. رفقاي مسلمان من 

ي كه اساس تبليغ و دعوت وهدايتش بر روي دروغ، الف وگزاف باشد، براي همين مردم جاهل هم مي گفتند مذهب

متعصب واغنام ميرزا خوب است!!! شما را به خدا ببينيد چگونه اين جوانان را بدبخت وگمراه كرده اند كه از روي تعصب 

ر اثبات مغلطه آميز آن پافشاري مي شديد موضوع مجهولي را كه جعلش برآنها پوشيده نيست، صحيح وانمود كرده،ود

كنند و اصال به روي بزرگوار خود نياورده، نديده مي انگارند! وحاضر هم نيستند كه حرف منطقي حسابي بشنوند. به قول 

 «كور شده اند كه جمال مبارك را ببينند!كر شده اند كه صوت مليح آقا را بشنوند!!!» آقاي نيكو 

 احمد شكريه و سايرين، جواب هاي مهمي داده شده كه ما را مجال ذكر آنها نيست.  واز آقايان ديگر مانند آقاي

 پایان كتاب

با خواست خداوند، جلد پنجمي بنويسم كه مشحون  -اگر عمري باشد –جلد چهارم ما تمام شد. اكنون وعده مي دهم 

ب تخته پوست ربوبيت او شده، مشروحا از حقايقي ديگر باشد ودوران شوقي افندي را كه وارث بوق الوهيت ميرزا وصاح
به رشته تحرير درآورم. وسپس جلد ششمي به نام) پيام نيكو( كه شامل مواعظ اخالقي ونصايح ادبي است، براي انتباه 

كه بيدار كننده ي بهائيان مي باشد، از مبلغ سرشناس بهائيت )صالح « ايقاظ» وايقاظ) خوشبختانه كتابي با همين نام
ه اي( به وسيله نشر راه نيكان به چاپ رسيده است، شما را به خواندن آن توصيه مي كنم.( ]بيدار كردن[ اقتصاد مراغ

جوانان اين كشور كه شب تيره، شباب آنان را فرا گرفته و به مقتضاي طبيعت الحال هم آغوش دلبر غرور و غفلتند،ودر 
گهبانان ملك ومملكت خواهند بود، بنويسم.تا به خواست استقبال كه صبح پيري از افق اقبالشان دميد، زعماي ملت و ن

الهي آن اندرزهاي نيكو كه ازاعماق دل بيرون آمده، چنان تأثيري كند كه هر يك از خوانندگان وشنوندگان كه پذيرنده 
 آن پيام نيكو شوند، كوكب فروزنده آسمان روحاني گردند ونيّر درخشنده عالم انساني شوند.

 زمن  شنو  كه بگويم  هر  آنچه  ديده شده   ر  صوتي   فاننيفدع  كل  صوت  غي
 انا الصائح   المحكي   واآلخر    الصدي

 نه از كسي كه بگويدچنين شنيده شده     

 مؤلف كتاب                                                                                                                                                            
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