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 و بررسی ۀمحاکم
 حکام و آداب و تاریخدر عقاید و ا

  باب و بهاء

 عالمه مصطفوی:تألیف محقق مفسر
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 هب انم خدا 

 فرجال کیّللو عجّل هماللّ
 

  www.bahaismiran.com                               رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 
 سالم با

 تهبرداش نو ییگامها انیبهائ همچون یزانیست اسالم و کفر جهان با مبارزه یراستا در که یگرام دوستان شما ورود رویتدب

 .است خواستار عرصه نیا رادر شما افزون روز یروزیپ متعال خداوند از و گفته کیتبر را دیا

 کامل یآمادگ(   www.bahaismiran.com رانیا در تیبهائ ) ینترنتیا گاهیپا نیا درضمن

 یسو از متقابل عمل انتظار و نموده اعالم را عرصه نیا در فعال زانیعز هیکل با یعلم یغنا شیافزا جهت در یهمکار

 .دارد زین را دوستان

 خاطرات و سخنان ، مقاالت ، کتب ارائه نهیمز در جامع تیسا کی که را رانیا در تیبهائ تیسا غیتبل انتظار زانیعز شما از و

 یم تیبهائ ضاله فرقه هیعل بر یافشاگر جهت در که یسند گونه هر و... ، لمیف ، صوت ر،یتصاو ، تیبهائ از انیمتبر

 .باشدرادارد

 ارزشمند ییگامها ضاله فرقه نیا خوردگان بیافکارفر ریتنو و نیمسلم اذهان یروشنگر جهت در بتوان آنکه دیام

 . برداشت

  دیباش موفق

 میهست شما منتظر

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

  :ما با ارتباط
 

bahaismiran@bahaismiran.com 
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info@bahaismiran.com 

mbahaism1@yahoo.co 

http://www.bahaismiran.com/
http://www.bahaismiran.com/
http://www.bahaismiran.com/
mailto:bahaismiran@bahaismiran.com
mailto:info@bahaismiran.com
mailto:bahaism1@yahoo.com


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 

 محاكمه و بررسی

 در عقاید و احكام وآداب و تاریخ

 باب وبهاء
 

 

 
   مجلد اول

 

 

: تألیف  

علّامه مصطفوي محقق مفسّر  
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 بشما تقدیم و اهداء می كنم
مطالعات طوالني و تحقيقات عميقانه و بسي دقيق وبا نهايت آزادي و بيطرفي تأليف شده  اين مجموعه را كه در نتيجه

 است:

 برادران عزيزم كه در مسلك باب وبهاء هستند تقديم مي كنم.بخدمت 

 به آنانكه در جستجو و تحري حقيقت هستند، واز هوسراني ولجام گسيختگي و شهوتپرستي گريزانند.

 توقّع من اينستكه اين كتاب را با كمال دقّت و بيطرفي مطالعه نموده، و خود حكومت كنند.

 برادران پاك سرشت و شرافتمند بابي و بهائي ندارم.من نظري بجز خوشبختي و سعادت 

 من بوظيفۀ خويش) در حدود توانائي( عمل كردم،

 تو خواه از سخنم پند گير يا كه مالل.

 حسن مصطفوي
 

 مدارك ما
 مدارك ما در اين كتاب تنها نوشته ها و تأليفات خود بابيّه و بهائيّه است.

 ري مراجعه ننموده، و بنوشته هاي ديگران اعتماد نكرديم:وما بجز نوشته هاي خود ايشان بكتاب ديگ

آري مدارك ما در تأليف اين كتاب، قريب پنجاه جلد از كتب معتبرۀ خود بهائيها است كه : در آخر جلد دوم اين كتاب 

 بخصوصيّات مطالب و طبع آنها اشاره كرده ايم.

 مائيد.وبراي فهميدن جزئيات و خصوصيّات آنها بهمان جا مراجعه فر

وضمنا توصيه مي كنم كه : اين كتاب را پس از مطالعه ، در كتابخانه خودتان با كمال اهتمام نگه بداريد! زيرا داشتن اين 

كتاب مثل آنستكه حدود پنجاه كتاب از كتابهاي كمياب بابيّه و بهائيّه را داشته، و تمام مدارك اصلي و معتبر آنانرا 

 تحصيل كرده باشيد.

 لبَیان و األقدسیا اَهلَ ا
 واألرضين، مَن يَتًخِذ مِن دونِ اهلل اِلها آخَر فهُو مِن األخسَرين، اِنً اهللَ ربّي و رب كلِّ شَيء وَ ما مِن إله اِال هُو فاطرُ السَمواتِ

نَ الماضِين، وأشهدُ انً خاتَم النبيّيوان الدينَ عندَه هو االسالمُ ذلك الدينُ القَيّمُ ال يَاتيه الباطِلُ مِن خَلفِه و الناسخُ لتحلِ  

 محمدا رسولُ اهلل المنتخبُ من الناسِ اجمعين.

فه لفيا اهلَ الباب و البهاء لِمَ تتّخِذون أصناما و تَذَرونَ اِلهَكم الحق احسنَ الخالقين، قومُوا عَن نَومَتكم و انتَبِهوا عَن الغَ

 ن،لعلكم تَرشدون، واهللِ الحقِ انكم لفي ضَالل مبي

 فاعلَموا انّي لكم لِمَن الناصِحين، واني اعظُكم اَن تَضّلوا سَواءَ الطريق و اَن تَكونُوا مِن الهالكين.

ه، يّواوصيكُم يا اِخواني ان تَنظُروا في هذا الكِتاب بعَين االنصاف، وبالنيًه الخالِصه وثاقِب النَظَر، وال تَتّبِعوا الهَوي و العَصب

 شيطانُ وتكونوا في النارِ مِنَ الخالدين. وايّاكم ان تُغويكم ال

 حسن مصطفوي
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 اصول ده گانه
در آغاز اين كتاب ده اصل كلي واساسي را كه دين مقدس اسالم روي آنها استوار و تشكيل شده است: مورد بحث و 

را متزلزل و سست بررسي قرار داديم. ودر نتيجه پابرجا شدن واستوار و محكم بودن اين اصول: پايه هاي اديان مجعوله 

ساخته، و مخصوصا بطالن و ساختگي حزب بهائيت را از نوشته هاي خود آنان و با براهين روشن و عقلي آشكار ميسازيم. 

وعجب در اينستكه : ثبوت و برقراري هر يك از اين اصول ده گانه به تنهائي، در بطالن ومجعول بودن اساس و پايه هاي 

 نام دين جعل ميشود كافي خواهد بود.اين حزب و هر حزب ديگري كه ب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اَصل اول

 باقی بودن دین اسالم
 –( 04سوره احزاب آيه ) -مَاكانَ محمد أبا أحد مِن رِجالِكم و لكن رَسولَ اهلل و خاتَمَ النبيّين وكانَ اهلل بِكل شَيء عليما

ل و ختم كننده پيغامبران است، وخداوند بهر چيزي عالم و دانا محمد پدر يكي از شما ها نيست، او رسول پروردگار متعا

 ميباشد.

از همان روزيكه اين آيه شريفه نازل شده ودر ميان مسلمين منتشر گرديد: همه فهميدند كه رسول اكرم آخرين فرستاده 

وظائف و جامعترين و رسول پروردگار متعال بوده، و تعليمات مقدسۀ آن حضرت )ص( آخرين تعليمان و كاملترين 

دستورها وباالترين حقائقي است كه : براي افراد بشر مقرر گرديده، و سعادت و كمال خوشبختي بشر را تأمين كرده 

 است.

اينستكه از همين روز، اين موضوع جزء عقايد افراد مسلمان و از ضروريّات آئين مقدّس اسالم بشمار رفته، و پيشوايان 

انشمندان و علماء و مؤلفين شهير جهان و موّرخين، همه باين مطلب معتقد و گويا شده، ودر بزرگ اسالم و محدثين و د

 كتب و تأليفات خودشان از جمله مسائل مسلمه و مقطوعه قرار داده اند.

و ما بعنوان ذكر شاهد، قسمتي از كلمات پيشوايان بزرگ اسالم وعلماي برجسته و دانشمندانيرا كه مورد قبول نزد همه 

 ستند، در اينجا ذكر ميكنيم. ه

 

 اسالم دین پاینده و ثابت

 گفتار دانشمندان

مرحوم شيخ احمد احسايي) كه سيد باب از او تجليل نموده واو را مُبشر خود ميداند( در جلد اول جوامع الكلم ) -1

(ميگويد: محمد ) ص( خاتم انبياء است و پيغمبري پس از آنحضرت نخواهد آمد زيرا كه پروردگار متعال در 7 -صفحه

، وخداوند متعال دروغ نميگويد، زيرا دروغ گفتن قبيح است  كتاب خود مي فرمايد: ولكن رسول اهلل و خاتم النبييّن

آنچه را كه رسول اكرم اظهار مي  –وشخص غني از عمل قبيح بي نياز است. و باز ميفرمايد: ما آتيكم الرَسولُ فَخُذوه 

بول حضرت را قپيغمبر بعد از من نخواهد آمد. پس ما بايد سخن آن  -كند بپذيرد. وآنحضرت فرموده است : النبيً بعدي

 كرده و او را خاتم انبياء بدانيم.
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من و قيامت مانند  -أنا و الساعَهُ كَهاتين -( ميگويد: رسول اكرم فرموده است74وباز در جلد دوم جوامع الكلم )ص-2

اين دو انگشت سَبّابه و وُسطي هستيم، مراد اينستكه آن حضرت حقيقت وجود و وجه حق معبود و عقل اول است كه 

ل ديگران از او منبعث مي شوند، وسراج روشني است كه خاموش نميشود، و ظهور آنحضرت مقرون بساعه است، عقو

 -وسراج روشني است كه خاموش نميشود، و ظهور آنحضرت مقرون بساعه است، وباين معني اشاره مي كند درآيه شريفه

از آنحضرت ساعه بر پا ميشود، وخود آنحضرت از عالئم زيرا دين او آخر اديان است، وپس  -اقتربتِ الساعهُ وانشقً القمر

 را ختم كرد.  فقد جاء أشراطُها و ظهور اونبوّت -ساعه است، اينستكه ميفرمايد

ومرحوم سيد كاظم رشتي) كه بقول مورخين و نويسندگان استاد سيد باب و بقول سيد باب مُبشّر او است( در ابتداي -3

يت خود ميگويد: وسپس امام دوازدهم حضرت حجت ابن الحسن كه هادي و قائم كتاب مجموعه الرسائل در ضمن وص

منتظر است، و خداوند بوجود او روي زمين را از عدل پرمي كند بعد از غلبۀ جور و ظلم، و آنحضرت زنده است و نخواهد 

 حساب باقي خواهد بود. و شهادت ميدهم كه شريعت اسالم تا روز -مرد تا هنگاميكه جبت و طاغوت را از ميان بردارد

( ميگويد: تشريع مانند تكوين است، 131ودر رساله غَريّه ) كه در ضمن رسائل ايشان چاپ شده است( در صفحه )-0

وهمانطوريكه در عالم تكوين براي كمال انسان شش طبقه موجود است) نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم و روح( 

شرع نوح، شرح ابراهيم، شرع موسي، شرع عيسي، شرع محمد( و چون رسول مراتب تشريع نيز شش است) شرع آدم، 

اكرم ) ص( ظاهر شد: اقتضاءات گوناگون سپري شده، ومقتضيات كليه برقرار و كامل گشته، و وجود تكوين وتشريع با 

 هم ديگر مطابقه نموده، و شريعت آنحضرت براي هميشه ثابت و اليتغير و باقي ماند.

( ميگويد: نبوّت رسول اكرم ) ص( تمام نبوتها را ختم 343-جمهور احسائي در كتاب مجلي) صفحه  وشيخ ابن أبي-5

زيرا كه كرده، و واليت مطلقه آنحضرت جميع واليتها را خاتمه داده است، واينمطلب بحكم دليل عقل روشن است، 

ومرادف مقام خاتميت است،  رسول اكرم) ص( جامع جميع صفات كليه ميباشد، واينمعني مخصوص آنحضرت بوده،

اينستكه در قرآن مجيد نازل شده است: رسول اهلل و خاتم النبييّن ،وخود او فرموده است كه، ال نبيً بعدي، پس آنحضرت 

 پيشواي كلّ و مقدًم برهمۀ افراد بشر خواهد بود.

فختَم بنا  –، در ذيل جمله وسيد علي خان مَدَني در شرح صحيفۀ سجاديه) در شرح دعاي صلوات بر پيغمبر اكرم -3

علي جميع من ذَرَء( ميگويد: خداوند ما را درآخر مخلوقات خود) از انبياء و تابعين آنان( قرار داده، و پس از ما رسول و 

امتي نخواهد آمد، چنانكه رسول اكرم ) ص( خاتم انبياء و مرسلين بوده و پيغمبري پس از آنحضرت ظهور نخواهد كرد، 

 درآخرالزمان بعنوان تبعيت است نه بعنوان استقالل و نبّوت.و ظهور عيسي 

اللهم صلّ علي محمد وآله خاتَم البييّن و سيّد المرسلين ) از ادعاي استعاذه ( ميگويد: خاتَم  -وباز در جمله ذيل-7

 بمعني آخر است، و با آن حضرت باب نبوت بسته و ختم گرديد.

( ميگويد: والزم است كه شخص 111ضمن بيان اعتقادات مؤمنين در صفحه ) ومحقق كراجكي در كتاب كنزالفوائد در-1

مؤمن معتقد باشد براينكه اسالم دين هميشگي و ثابت و برقرار است تا روزيكه خداوند خود وارث زمين و سكنه آن 

ت مگر آنچه از باشد، و حالل و حرامي نخواهد بود. مگر آنچه آنحضرت حالل يا حرام نموده، و فريضه و عبادتي نيس

جانب او فرض و تعيين گردد، واگر كسي در دين اسالم تصرّف نموده و يا بدين ديگري متمسك شود، كافر و منحرف 

 است و آنحضرت خاتم انبياء بوده و شريعت او ناسخ تمام شرايع است.

 نيزيسلطنت ذي » ند كه ( از قول سطيح كاهن و شق كاهن در تعبير رؤياي مَلِك يمن نقل مي ك15وباز در صفحه )-9

را پيغمبريكه از اوالد فهربن مالك است قطع ميكند، وبراي آن پيغمبر از جانب آسمان وحي ميرسد وسلطنت او براي 
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هميشه و تا آخر دهر باقي مي ماند، تا روزيكه اين دنيا بهم خورده، و جهان ديگري براي اولين و آخرين پديد آيد. ) آري 

 13انيين و علماي ملل ديگر قبل از اسالم نيز معلوم و مسلم بود. چنانكه در باب چهاردهم ) آيه اين معني در ميان روح

( از انجيل يوحناميگويد: ومن از پدرسؤال ميكنم و تسلي دهنده ديگر بشما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند. 

( گويد 34شما گفتم بياد شما خواهد آورد. ودر آيه ) (گويد: او همه چيز را بشما تعليم خواهد داد و آنچه ب 23ودرآيه ) 

 زيرا كه رئيس اينجهان ميآيد.( 

ومحقق الهيجي در كتاب گوهر مراد ) فصل هفتم از باب دوم از مقالۀ سوم( ميگويد: دانستي كه أقصي مراتب كماالت -14

قوي متكامل شود تا بمرتبه كه مشتمل بر است برمراتب متفاوته، و  ا انساني مرتبۀ نبوّتست، ومرتبۀ نبوت نيز مشتمل

مراتب خصايص مذكوره باشد كه اقوي از آن در حيّز امكان متصوّر نباشد، پس باالتر از آن مرتبه مرتبۀ ممكن نتواند بود 

 وآن مرتبه اولست و آن مرتبه وجود خاتم األنبياء است كه نبوّت چون باين مرتبه رسد ختم شود.

 ز كتاب هفت اورنگ گويد:جامي دراورنگ يكم ا-11

 بعد او  هيچكس   پيغمبر  نيست    زپي او رسول ديگر   نيست  

 هرشريعت كه غيرآنست هبااست    شرع او ناسخ  شريعتهااست 

مقتضي بر نقل اقوال و كلمات دانشمندان بزرگ نيست، و ما بهر كتابي كه مراجعه كنيم اثر ونشاني بيش از اين در اينجا 

 پيدا كرده ، وضروري بودن آنرا در نظر مؤلف آن كتاب درك خواهيم كرد.  از اين عقيده

 

 

 

 خاتم النبییّن

 از نظر أحادیث و روایات اسالمی
گذشته از جهت ضروري بودن اين عقيده در ميان افراد مسلمين، روايات و اخبار بسياري نيز در كتب احاديث معتبره، 

 روشن شدن افكار عمومي بچند قسمت مختصر آنها اشاره مي كنيم:در اين موضوع وارد شده است، و ما براي 

هجري( جزو رابع بابي بعنوان خاتم النبيّين منعقد كرده و نقل مي كند كه : رسول – 253-در صحيح بخاري) متوفّي -1 

اكرم ) ص( فرمودند. مثل من و انبياي گذشته چون مرديست كه عمارت محكم و زيبائي را بنا كرده، وتنها يك آجر از 

مجلل و از كسري آن آجر در گوشه آن ساختمان ناقص مانده است، پس در اين صورت مردم از ديدن اين عمارت زيبا و 

حيرت وتعجّب خواهند بود، وفرمود: من مانند همان آجر هستم، و من خاتم أنبياء و تمام كننده مراتب نبوّت و رسالت 

هستم. ) انً مثلي ومثلَ األنبياء من قبلي كمثل رجل بَني بيتا فأحسَنه و أجمَله اال موضعَ لِبنه من زاويه، فجعل الناسُ 

 ويعجبون له و يقولون هَال وضعت هذه اللّلبنه، قال فانا اللِبنه وانا خاتم النبيين يَطوفون به 

آري تشكيالت اجتماعي و مدنيت مردم چون ساختماني است كه: ميبايد هر گونه وسائل زندگاني و. مراتب آسايش را -

 وند، و مقام خاتميت آخرينداشته باشد، و پيغمبران بخاطر تكميل ساختمان و تشكيالت اجتماعي بشر مبعوث ميش

وسيله كمال و نظم اين تشكيالت بوده، وبدست خاتم النبيين ) ص( نقشه صحيح و جامع اجتماع انجام پذيرفته و بمورد 

 اجراء گذاشته ميشود. ( 
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ال : ق(در جلد اول بابي بعنوان ) ما اُعطي النبيّ من الفضل( منعقد كرده ونقل مي كند كه 255-در سنن دارمي)متوفي-2 

فرمود رسول اكرم) ص( من پيشواي مرسلين هستم و افتخار  -آنا قائدُ المرسلين و ال فخرَ وانا خاتم النبيين و ال فخر

 نميكنم ، ومن خاتم انبياء هستم و نظر افتخاري ندارم.

النبيين و در صحيفه عَلويه اول، در دعاي يوم بيست و ششم ماه، مذكور است كه: صلي اهلل عليه و آله خاتم -3 

 درود پروردگار متعال بر رسول اكرم )ص( و برآل آن حضرت باد كه ختم كننده انبياء و مرسلين است. -المرسلين

در صحيفه سجاديه، در دعاي استعاذه مي گويد: اللهمّ صلِ علي محمد خاتَم النبيين و سيّد المرسلين و علي أهل -0 

رست برمحمد كه ختم كننده انبياء و سيد مرسلين است و براهل بيت طاهر پروردگارا درود بف -بيته الطيبينَ الطاهرين

 و پاك آن حضرت.

(در قسمت مباهله، چند جمله در اين موضوع نقل ميشود 730-در اقبال سيد بن طاوس) مطبوعه تبريز در صفحه -5  

وختم ميكنم بوجود او  -تقومُ الساعه ،از جمله : واَختمُ به أنبيايي و رسلي فَعَلي محمد صلي اهلل عليه و آله و امّته

 وپيغمبران و مرسلين را وبرآن حضرت وامت او قيامت برپا مي شود.

( از حضرت رضا )ع( نقل ميكند كه : وشريعت محمد)ص( 235 -صفحه 1317در عيون األخبار صدوق) مطبوعه سال -3  

ي بعدَ نبوّه او أتي بعد القرآن بكتاب فدَمُه مباح لكلّ من ال تُنسخ الي يوم القيمه و ال نبيً بعده الي يوم القيمه فمن ادّع

شريعت حضرت محمد ) ص( تا روز قيامت منسوخ نخواهد شد و پيغمبري پس از آن حضرت تا روز قيامت  –سمع ذلك 

 .تمعبوث نميشود و كسيكه بعد از او دعوي مقام نبوت و يا كتابي بياورد پس خون اومباج است واحترامي براي او نيس

ما سألتُ ربي شيئا اال سألتُ لك مثله غيرَ انه ال نبوه بَعدي انا خاتَم النبيين و  نقل ميكند كه : يا عليّ 229ودر صفحه -7 

يا علي درخواست نكردم از خداوند متعال چيزيرا مگر اينكه مثل آنرا براي تو از پيشگاه متعال  -انت خاتَم الوصيين

موضوع نبوت است كه پس از من نبوتي نيست و من خاتم انبياء هستم چنانكه تو درخواست كردم و جهت اختصاص من 

 خاتم اوصياء هستي و وصي پيغمبري بعد از تونخواهد بود.

( نقل مي كند كه : ثمّ هبطَ جبريلُ ) ع( فقال يا محمد اَلعلي األعلي يقرئك السالم و يقولُ عليً منك 195ودر صفحه )-1

جبرئيل بخدمت حضرت رسول اكرم مشرف شده وعرض كرد: پروردگار متعال  -النبيً بعدك بمنزله هارونَ من موسي و

درود و سالم برتو ميفرستد و ميفرمايد كه علي بن ابيطالب نسبت به تو مانند هارون است نسبت بموسي و تفاوتيكه 

 هست اين استكه پيغمبري بعد از تو نخواهد آمد.

انّ محمدا عبدُه و رسولُه و امينُه و صفيّه و صفوتُه مِن خلقه و سيّد المرسلين و ( نقل ميكند كه : و235ودر صفحه )-9

خاتَم النبييّن و أفضلُ العالمين ال نبيّ بعده و ال تبديل لملته و ال تغييرَ لشريعه و انً جميعَ ما جاء به محمدُ بن عبداهلل هو 

مي كه براي مأمون مينوشتند، مرقوم فرمودند كه : حضرت رضا ) ع( در ضمن بيان عقائد صحيحه اسال -الحق المبين

محمد بن عبداهلل) ص( عبد و رسول پروردگار متعال بوده وامين و برگزيده او است از ميان خلق ، وسيد مرسلين و خاتم 

أنبياء وافضل همه اهل جهان است، و پيغمبري پس از آنحضرت نخواهد آمد، و تغيير و تبديلي در احكام و شريعت او 

 پيدا نخواهد شد، وآنچه آن حضرت آورده است همه محكوم و حق است. 

( مذكور است كه حضرت عبدالعظيم حسني به محضر حضرت علي بن محمد 37در كتاب إكمال الدين صدوق) در باب -14

لنبييّن و وانّ محمدا )ص( عبدُه و رسولُه خاتم ا -النقي) ع( مشرف شده، وايمان وعقيده خود راباين طور  عرض ميكند

د و محمد بن عبداهلل ) ص( عب -ال نبيً بعده الي يوم القيمه و انً شريعتَه خاتم الشرايع فال شريعهَ بعدها الي يوم القيمه
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رسول پروردگار متعال بوده و خاتم انبياء است و پيغمبري پس از آنحضرت نخواهد آمد تا روز قيامت و شريعت او ختم 

 روز قيامت. كننده شريعتها و باقيست تا 

 ودر اينجا باين مقدار) ده حديث( اكتفا بنمائيم.

 خاتم األنبیاء و قرآن پاینده

 از آیات شریفه
اينموضوع از آيات شريفه قرآن مجيد نيز با كمال صراحت فهميده مي شود، وما براي روشن شدن اذهان عمومي به چند  

 قسمت آن كه در نهايت تصريح و وضوح است: اشاره مي كنيم.

( ميفرمايد: ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول اهلل و خاتَم النبييّن و 04خداوند متعال در سوره احزاب) آيه -1

 محمد بن عبداهلل پدر يكي از شماها نيست بلكه رسول خداو خاتم انبياء مي باشد. -كان اهلل بكل شيء عليما

معناي حقيقي واصلي خاتَم: همان ختم و پايان و آخر شيء است، ) در لسان العرب مي گويد: خِتام القوم: اقصاه، وخِتام 

القوم و خاتِمهم و خاتَمهم آخرُهم، ومحمد ) ص( خاتَم األنبياء ،والخاتِم والخاتَم من اسماء النبي) ص( و في التنزيل العزيز: 

كم و لكن رسول اهلل و خاتم النبيين، اي آخرَهم ،وقد قُرِه و خاتَم ) بالفتح( ومن اسمائه ماكانَ محمد ابا أحد من رِجال

ودر اين جهت فرقي در ميان صيغۀ خاتم ) بكسر تاء( و خاتَم ) بفتح تاء( نيست، زيرا العاقِب ايضا و معناه آخر األنبياء( 

صيغۀ خاتَم ) بفتح تاء( قرائت كنيم: آن چيزي است اگر بصيغه اسم فاعل تلفظ شود: بمعني ختم كننده ميشود، واگر ب

كه بوجود او يك امري خاتمه و پايان پذيرد. و اين صيغه مَزيد ثُالثي است: يعني همان ختم است كه الف در وسط آن 

 ززائد شده است، و استعماالت ديگر اين لفظ در معاني مختلف مانند نگين انگشتر و غيره باعتبار همين معني بوده وا

جمله معاني مجازيّه محسوب خواهد شد. وروي اين لحاظ داللت اين صيغه برمعناي خاتميّت محكمتر و روشنتر و واضحتر 

 از صيغۀ اسم فاعل خواهد بود.

واما نبوت : اين لفظ درباره اشخاصيكه از جانب پروردگار متعال خبر ميدهند، استعمال مي شود. و شخص نبيّ از اينكه 

ستقلي داشته باشداعمّ است، يعني هم بانبياء اطالق ميشود و هم بمرسلين ) انبيائيكه كتاب ودين كتاب و شريعت م

 جديد دارند(.

در صَحاح اللغه گويد: نبأ بمعني خبر است و كلمه نبيّ از اين معني گفته شده است زيرا كه شخص نبي از جانب پروردگار 

است يعني خبر دهنده، وحرف آخر كلمه در اصل همزه بوده است متعال خبر ميدهد وآن بر وزن فعيل و بمعني فاعل 

 كه به ياء قلب شده است.

(ارسال مستلزِم است كه توأم با حمل رسالت باشد، يعني اطالق رسول  20ودر فروق لغويّه عسكري گويد) در باب 

سفارش و رسالتي  بشخصي صحيح ميشود كه از جانب مُرسِل )فرستنده( حامل سفارش و خبري باشد. واگر رسول

نداشت: اِنفاذ بمعني خبر دهنده است، وخبر دادن بر دو قسم است يا سفارش و رسالتي را حامل بوده وخبر ميدهد، ويا 

 اينكه خبر ميدهد بدون اينكه حامل سفارش و خبر مخصوصي باشد.

 پس هر رسول نبيّ است: زيرا در هر رسولي جنبه خبر دادن قهري است.

مه نبي بأنبيائيكه دين مستقل وشريعت جديد ندارند: كامال بي ربط و بي جهت و بطور مسلم غلط واختصاص دادن كل

 است.
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ودر قرآن مجيد نيز اين كلمه بهر دو دسته اطالق شده است،ومخصوصا بخود رسول اكرم )ص( در موارد زيادي باين كلمه 

بيُ انا أحللنا لك، انّ اهلل ومالئكتهُ يُصلون علي النبّي، يا ايها النبيُ قل ألزواجِك، يا ايها الن -خطاب شده است، مانند

 النبيّ أولي بالمؤمنين. پس اطالق كلمه نبي بهمه افراد و طبقات انبياء و مرسلين صحيح خواهد بود.

وچون در اين مورد ) خاتم النبيين( بصيغۀ جمع استعمال شده است، و بطوريكه در كتب قواعد لغت عرب و در مبحث 

خاصّ نوشته اند: صيغه جمع در صورتيكه با الم تعريف استعمال بشود) جمع مُحَلّي بالم( افادۀ عموميت و شمول  عامّ و

ميكند. زيرا صيغه جمع بطور كلي داللت مي كند بمطلق جمعيت در مقابل مفرد و تثنيه، وبراي جمعيت مراتبي هست) 

بشود: از اجمال و اهمال بيرون رود، وچون مرتبۀ معيّن و  از سه نفر تا آخر مراتب جمع( و چون الم تعريف داخل جمع

حدّ مشخصي منظور نشده است، قهرا شامل تمام مراتب و همه افراد و طبقات خواهد بود، پس معناي كلمه خاتم النبيين 

 عبارت ميشود از ختم همه انبياء و مرسلين.

 أنبياء اطالق كرده، و سلسلۀ مرسلين را از اينمعناي مخصوص وگذشته از اين جهت: ما نميتوانيم كلمۀ )النبيّين( را تنها ب

عنوان خارج بگيريم، زيرا ختم هر سلسله و پايان هر موضوعي داخل آن سلسله و موضوع است، ودر اين صورت الزم 

الت رسميشود كه رسول اكرم كه در پايان و آخر سلسله انبياء قرار گرفته است: فقط نبيّ بوده و فاقد عنوان و مقام 

 باشد.

واگر از اين كلمه فقط جنبه نبوت را گرفته و بگوئيم: رسول اكرم چون داراي جهت و جنبه نبوّت هم بود، از اين جهت و 

روي اين جنبه و حيثيت ختم كننده انبياء است، وكلمه خاتم النبيين فقط باين جهت ) حيثيت نبوت( ناظر است ، در 

صود و منظور ما عملي ميشود، زيرا ثابت ميشود كه پس از آن حضرت نبايد اين صورت باز دعوي ما ثابت شده ومق

 كسيكه داراي جنبه نبوت باشد ظهور كند.

 01سوره فُصلت -2

ط قرآن مجيد كتاب عزيزيستكه خ -وانّه لكتاب عَزيز ال يأتيه الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ و ال مِن خَلفه تَنزيلُ من حكيم حميد

 از پشت سرآن نخواهد آمد واو از جانب خداي حكيم و حميدي نازل شده است.بطالن از پيش روي و

منظور از اين آيه شريفه، اثبات دوام و هميشگي قرآن مجيد است كه براي هميشه در ميان مردم باقي بوده، وباطل و 

 ستانها چنين حكميمنسوخ نخواهد بود. چنانكه اگر وزارت فرهنگ درباره يكي از كتابهاي كالسي دبستانها يا دبير

اين كتاب كالسي بوسيله كتابهاي مطبوعه گذشته و آينده از بين نخواهد رفت و هيچگاه منسوخ و باطل  -نموده و گويد

 نخواهد شد: بمقتضاي حكم فرهنگ اعتبار و رسمي بودن آن كتاب براي هميشه ثابت و برقرار ميشود.

 ميشه اعتبار آن از جانب پروردگار جهان امضاء شده است.پس قرآن مجيد كتاب حقّ و رسمي الهي است، وبراي ه

 11 -سوره بني اسرائيل-3

و اگر همه بگ -قُل لَئِن اجتَمعتِ اإلنسُ والجنُ عَلي اَن يأتُوا بِمثلِ هذا القرآنِ ال يأتونَ بِمثلِه و لَو كانَ بَعضُهم لبعض ظَهيرا

جنّ و انس اجتماع نمايند تا مانند اين قرآن را بياورند البته نخواهند توانست اگر چه همديگر را ياري كرده و در اين 

 ت يكديگر بدهند. مبارزه پشت به پش

از آنروزيكه قرآن مجيد با اين آيه شريفه، برتري و تفوّق و نيرومند بودن خود را اظهار داشته و دعوي اعجاز نموده است: 

مخالفين قرآن و دشمنان اسالم از يهود و نصاري و بت پرست و زردشتي و مانوي همه بمقام مبارزه برخاسته وبا نهايت 

 قب نشيني كرده اند.سرافكندگي و مغلوبيت ع
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عظمت و سيطر ه حكومت قرآن چنان بر دلها مستولي و غلبه كرده است كه : همه بي اختيار بر قصور و عجز و ناتواني 

 خود اعتراف نموده و زبان بمدح و ثناي قرآن گشوده اند.

ني اسالم بوسائل گوناگون وتا امروز هزاران از اشخاص دانشمند و فصيح و خطيب و بليغ و اديب كه : براي تضعيف مبا

 متوسل شده اند، ولي در مقام مبارزه قرآن مجيد با نهايت شرمندگي زانو بزمين زده اند.

تا امروز با وجود هزاران مخالفين و دشمنان آئين مقدس اسالم كه : پيوسته در كمين نشسته و در جستجوي پيدا كردن 

ميكوشيده اند، هنوز حكومت و نفوذ و سلطنت قرآن مجيد برقرار راه حمله بوده، وبراي بدست آوردن نقاط ضعف قرآن 

 بوده، و رفته رفته بر استحكام و قدرت و عظمت آن افزوده ميشود.

وطوريكه برقرار بودن و بقاي سلطنت ظاهري) درباره يك سلطان( ودوام آن، متوقّف ببقاي نفوذ و قدرت و تفوق و تسلط 

نفوذ و سلطنت معنوي و تشريعي، كه وابسته ببقاي قوت و نيروي معنوي و  سلطان است: همچنين است دوام و بقاي

 تفوق آن امر روحاني خواهد بود.

پس حكومت و نفوذ قرآن از لحاظ اعجاز آن، تا روزيكه نظير آن آورده نشده است، برقرار و ثابت بوده، و حيله گريها و 

 ت و نيروي معنوي قرآن مجيد، نقش برآب ومحو خواهد شد.دعويهاي پوچ و اظهارات باطل مخالفين، همه در مقابل عظم

والبته ما در اين مقام) بقاي عظمت و اعجاز و حكومت قرآن( نيز تنها بقاضي نرفته، و نظر دانشمندان بزرگ و بيطرفيرا 

 كه از مزايا و علوم قرآن آگاهند، مناط ميگيريم.

،وميگويد : شما همه در مقابل قرآن عاجز و جاز قرآن نموده آري پيغمبر اسالم درستي و صدق دعوي خود را مستند باع

 ضعيف و قاصر هستيد وبايددر تحت سيطره و حكومت قرآن داخل شده واز احكام مقدس آن اطاعت و پيروي نمائيد.

 19سوره نحل -0

ء وهُدي يويَومَ نَبعثُ في كُلِ اُمه شَهيدا عَلَيهم مِن اَنفُسِهم وَ جِئنابِك شَهيدا علي هوالء ونزًلنا عَليكَ الكِتابَ تِبيانا بِكلِ شَ

روزي ميآيد كه در ميان هر امت و طائفه شاهدي برآنان مبعوث ميكنيم) مراد روز قيامت  –ورَحمه و بُشري للمُسلمين 

آن شخصيكه از جهت روحانيت و معرفت و بصيرت تفوق برافراد آن امت دارد برآنان شاهد مي شود(  است كه از هر امت

وتو را نيز براين شاهدين شاهد قرار ميدهيم و براي تو كتابي نازل كرده ايم كه در آن بيان هر چيزي هست و هدايت و 

 رحمت وبشارت است برمسلمين.

 داللت ميكند:اين آيه شريفه از دو جهت بر منظور ما 

از جهت اينكه پيغمبر اسالم شاهد ميشود برتمام شاهدينيكه براي امّتها معيّن خواهند شد. وچون شاهد محيط و ناظر -1

و حاكم برديگران است، و رسول اكرم) ص( در روز قيامت برهمه شاهدين امم جهان شاهد خواهد بود؛ پس برتري و 

 مم گذشته و آينده ثابت ميشود.حكومت و فضيلت آن حضرت برهمه طوائف و ا

،وكليات حقايق و معارفق از جهت اينكه قرآن مجيد بيان كننده هر چيز است، ودر قرآن احتياجات بشر تأمين شده-2

و علوم) معارف الهي، علوم مبدء و معاد، علوم مربوط به سير و سلوك، تربيت، تدبير منزل ومدينه، وظائف انفرادي و 

 در اين كتاب آسماني مندرج است.اجتماعي،و غير ذلك( 

ومعناي خاتميت همين است: زير وقتيكه در دسترس بشر كتابي باشد كه محتوي كامتلرين قوانين اجتماعي و انفرادي و 

جامعترين وظائف صالح و سعادت افراد است، ودر عين حال از جهات ديگر) معارف، اخالق، آداب( نيز كامل است: البته 

 ديگر نخواهد داشت.نيازي به كتاب 
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( روايات چندي 31ص  -مرحوم شيخ حرّ عاملي در فُصول مَهِمه )بابُ اَنّ كلً واقعه تَحتاجُ اِلَيها االُمّه لَها حُكم شَرعي

 نبيً المربوط باين آيه شريفه نقل كرده است، واز جمله اينست كه: سَمِعتُ أبا عَبداهلل يَقولُ اِنّ اهلل خَتَمَ بِنَبِيِكم النَبييّنَ ف

يّ شما خداوند ختم كرده است بواسط نب -بعدَه أبدا وخَتَم بِكِتابِكُم الكُتُبَ فال كتابَ بعدَه أبدا و انزلَ فيه تِبيانَ كلِ شَيء

أنبياء را ونبيّ ديگري پس از آن حضرت تا بأبد نخواهد بود و ختم كرده است باقرآن همه كتابهاي سابق را و كتابي پس 

 زل نخواهد شد و نازل فرموده است در قرآن مجيد بيان هر چيزيرا.از آن تا ابد نا

 1-سوره فُرقان -5

بزرگ است آن خدائيكه قرآن را برعبد خود نازل فرموده واو  -تباركَ الذي نَزّلَ الفُرقانَ عَلي عَبدِه لِيَكُونَ لِلعالَمينَ نَذيرا

 را براي عالمين نذير قرار داده است. 

(گويد برخي از دانشمندان گفته اند كه اهل هر زمان 227روق لُغويه) باب السادس و العشرين صابوهالل عسكري در فُ

 عالَم است ،وبعضي عقيده دارند كه عالَم عبارت از مجموع موجوداتيستكه در محيط فلك واقع هستند.

 باشد براي معرفت صانع و آفرينندهوراغب در مفردات گويد: عالَم مانند خاتَم و طابَع اسم است براي چيزيكه آلت و وسيله 

آن، چنان كه خاتَم اسم چيزيستكه وسيله ختم باشد. پس عالَم اطالق مي شود برمجموع آنچه در تحت فلك است: زيرا 

 كه جهان وسيله و آلت معرفت است) أولَم يَنظُرُا في مَلَكوتِ السَمواتِ و األرض(

 مت است، و عالَم بمعناي خلق است و عالَمون بمعني اصناف خلق است.ودر صحاح اللغه گويد:عَلَم )بفتحتين( بمعني عال

پس در صورتيكه متوجه بمادّه و هيئت كلمه عالَم باشيم: خواهيم فهميد كه اين كلمه عبارت از خلق وهيئتي است كه 

، و خواه داللت داشته باشد برآفريننده: خواه آن هيئت در وجود يك موجود فرض شود چون وجود يك فرد از بشر

هئيتي از افرادو طائفه و جمعيتي را فرض كنيم مانند يك قبيله، يا اهالي يك ملت، يا مردم يك شهر، يا يك مملكت، يا 

يك زمان، والبته اين كلمه درمرتبه اول اختصاصي بعقالء نداشته و بعوالم جماد و نبات و حيوان نيز شامل مي شود) اگر 

و حسّاس تر است( ولي چون با واو ونون جمع بسته شد: مخصوص طبقات بشر و  چه معرفي كردن عالم انسان قويتر

 افراد انسان خواهد بود.

ودر نتيجه، از چگونگي تعبير اين آيه شريفه استفاده مي شود كه: رسول اكرم )ص( مبعوث شده است براي اِنذار همه 

 طبقات مردم و اهالي جميع ازمنه و امكنه و تمام ملل و اقوام.

ن عموميت از آيات ديگر بطور صراحت معلوم مي شود: وَ مااهللُ يُريدُ ظُلما لِلعالَمين، فاِنً اهلل غَنيُّ عن العالَمين، تَنزيل واي

 مِن ربِ العالَمين،ولكنً اهللَ ذوفضلِ عَلي العالَمين، أولَيس اهللُ بأعلَمَ بِما في صُدور العالَمين.

رينۀ برتخصيص نباشد،افاده عموميّت و شمول كرده، وبرتمام افرادانسان از اولين پس صيغه جمع) عالَمين( در موارديكه ق

 وآخرين و از ملل مختلف و طبقات مردم شامل خواهد بود.

 143سوره بقره آيه -3

 الهي منسوخ يا آيتي از آيات -ما نَنسخ مِن آيه او نُنسِها نَأتِ بِخَير مِنها او مِثلِها ألَم تَعلم انً اهللَ عَلي كُل شَيء قدير

 فراموش شده و متروك نمي شود مگر اينكه مياوريم آيتي را كه بهتر از اولي يا نظير آن باشد.

پس كتابيكه بعد از قرآن مجيد بعنوان كتاب آسماني و هدايت بشر نازل مي شود، ميبايد از هر جهت بهتر و جامعتر و 

مجيد و احكام وآداب اسالمي را با كتاب سراپا أغالط )لفظي،  مفيدتر از قرآن باشد، وما اگر دين مقدس اسالم و قران

ادبي، معنوي(بيان و اقدس و مطالب و احكم مسخره آميز ودرهم و خنده آور آنها مقايسه كنيم : پاينده بودن وهميشگي 

 دين اسالم ثابت خواهد شد. 
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 اشتباه يا تعجّب

وايات و آيات صريحه چگونه ممكن است كسي برخالف اين در اينجا خواننده گرامي تعجب مي كند كه:با وجود اين ر

مطلب مسلم اظهار رأي و دعوي خالفي كند! ويا باالتر از تعجب، بجا است كه اين صراحت بيان و روشني مطلب موجب 

شبهه و ترديدي بوده وخيال شود كه : بطور مسلم در مقابل اين بيان و برهان، سخن محكمتر وبرهان قويتري موجود 

 .است

وما براي رفع اين توهّم ، ناچاريم بمقام جسارت آمده و خواننده را متوجّه كنيم كه : در خالل اين كتاب مطالب عجيبتر و 

 دعويهاي پوچتر و بسي سستتري از اينطايفه خواهيد شنيد كه انكار خاتميت در مقابل آنها تعجب آور نيست.

ي وعلمي صفري كه دارند دعوي واليت و بلكه دعوي نبوت و بلكه وقتيكه سيد باب و ميرزا بهاء با آن مقامات روحان

دعوي الوهيّت مي كنند، وقتينكه اين دو نفر نوشته هاي خنده آور و سست و مغلوط خودشانرا در مقابل قرآن مجيد 

 نبنام كلمات آسماني بمردم عرضه ميدارند، چه جاي عجب است سخنهاي ديگري نيز درمقابل برهان وحق مسلم بزبا

 بياورند.

وبراي اطمينان خاطر شما خوانندگان محترم، عبارتيرا كه در همين موضوع در يكي از كتابهاي اينطايفه است نقل مي 

 كنيم:

( در ضمن شرح حال يكي از مبلغين بهائي بنام شيخ محمدناطق اردستاني اصفهاني) متوفي 047ص3در مصباح هدايت) ج

 نقل مي كند:قمري در طهران( از قول خود او  1355

واما شبهه ثاني) خاتميت ( باقي بود، تا روزي در ضمن تحقيقات مراجعه به قرآن مجيد وباين آيه كردم وَلَو ِشئنا لَبَعثنا 

 مِن كلّ قَريه مِن نَذير... الخ.

 بيند. يمعلوم ميشود جناب ناطق چون باين آيه تصادف ميكند: شبهه خاتميت او رفع شده و براي بعثت انبياء مانعي نم

تصرف مي كند، و آيه چنين است: وَلَقد صَرّفناه ( است، تحريف كرده و  51و54جناب ناطق آيه را كه در سوره فرقان)  -اوال

ما رحمت خودمانرا در ميان مردم جاري  –بَينهم لِيَذًكًروا فأبي اَكثرُ الناسِ اِال كُفورا و لَو شِئنا لَبَعثنا في كُلِ قَريه نَذيرا 

كرديم تا متذكر و متنبّه شوند ولي اكثر مردم كفران و مخالفت ورزيده و در مقابل حقّ و فضل پروردگار متعال راه 

خطاوعناد را پيش گرفتند، واگر ما ميخواستيم هر آينه در هر آبادي و قريه اي پيغمبريرا بر مي انگيختيم كه آنانرا به 

 اجبار، براه صالح دعوت كنند. ترس و

جناب ناطق از معناي كلمه) لَو( غفلت كرده است كه بقول علماي ادب و لغت مربوط به زمان گذشته بوده ودر  -وثانيا

آسمان  اگر در زمين و -لَوكانَ فيها آلِهه اال اهلل لفَسدَتا -قضايائيكه محقّق نشده است استعمال ميشود، مانند آيه شريفه

 آينه در جهان فسادو اختالل ديده ميشد.  خداياني غير از پروردگار متعال بود هر

اگر بخواهيم در هر سرزميني براي اهالي  -برفرض اينكه معناي آيه شريفه مربوط بآينده بوده و چنين باشد–وثالثا 

آنهاپيغمبري مبعوث ميكنيم: باز مدعي و مقصود ايشان حاصل نخواهد شد، زيرا توانستن داللت بر وقوع و تحقق نميكند، 

آيا متوجه نشدي كه  -( ميفرمايد: الم تَرَ اِلي ربك كيفَ مَد الظِلً و لو شاء لَجَعله ساكنا05ر همين سوره فرقان) مثال د

پروردگار تو چگونه سايه را پهن و منبسط ميكند و اگر ميخواست او را ساكن و ثابت قرار ميداد. آيا نسبت به اين آيه 

 و ثابت است؟ ميتوانيم بگوئيم كه فعال سايه آفتاب ساكن
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مضمون اين آيه شريفه اگر محقق و واقع باشد: الزم است در هر قريه و آبادي پيغمبري مبعوث گردد، پس خوب  -ورابعا

بود جناب ناطق از پيغمبر قريه خودش پيروي كرده و او را پيدا كرده و ترويج مينمود نه پيغمبر شيراز و نور مازندران را 

 نبه انذار نداشتند.آنهم پيغمبرانيكه هيچگونه ج

خود اين آيه شريفه داللت بر نفي بعثت انبياي ديگر) كه مورد تقاضا و ميل مخالفين بود( ميكند، زيرا درآيه  -وخامسا

پس تو از مردم مخالف پيروي نكرده ودر مقابل آنان  -بعد مي فرمايد: فَال تُطِعِ الكافِرينَ و جاهِدهُم به جِهادا كبيرا

 سخت كن. وتو را بايد بجاي پيغمبرانيكه آنان توقع دارند به تنهائي مشغول تبليغ و انذار باشي.مجاهدت و مبارزه 

اين آيه را با آيه اول سوره فرقان) تَباركَ الذي نَزَل الفُرقانَ عَلي عَبدِهِ لِيَكونَ لِلعالمينَ نَذيرا ( كه مادر چند  -و سادسا

 هستند: الزم است ضميمه كرده و مقصد را بفهميم. صفحه پيش استدالل كرديم و هر دو در يك سوره

 پس شما از همين يك مورد خواهيد فهميد كه : سخنان اينطايفه تا چه اندازه بي پايه و سست و موهون است.

وچون خواننده محترم بحقيقت موضوع متوجه شده و اصل مطلب را به طور كامل و واضح درك كرد: نبايد بأمثال اين 

 ات و بافندگيهاي بي اساس اعتنا كرده و فكر و وقت خود را ضايع كند.اوهام و مغالط

وضمنا الزم است دوستان جناب ناطق متوجه باشند كه: شبهه ثاني او كه موضوع خاتميت بوده است بجاي خود باقي 

و سخن گويند. و است، و تا اين شبهه را از راه برهان محكم و منطق صحيح رفع نكرده اند: نبايد برخالف آن راه رفته 

 مسلم است كه هرگز آيات و روايات بآن صراحت قابل ردّ و رفع نخواهند بود.

 واز اين قسمت در ابواب آينده كتاب بطور شرح و تفصيل بحث خواهيم كرد.

 اصل دوم

 حضرت ولیّ عصر) ع( امام دوازدهم
 شيعه معتقد بظهور امام دوازدهم است.

 اين اعتقاد از كجا آمده است؟

 اين عقيده متكي بدالئل و براهين است؟ آيا 

 خصوصيات اين اعتقاد چيست؟

نخستين راهيكه سيد باب از آن راه مقاصد خود را انجام داده، ودعاوي خود را پابرجا و برقرار نموده، واز حسن اعتقاد 

 وسادگي عوام مسلمانان استفاده نمود: اعتماد بظهور امام دوازدهم بود.

ما هم از آن راهيكه سيد باب وارد شده، ودعوي باطل خود را بر مردم عوام تحميل نموده، وجمعي وبسي مناسب است كه: 

 ساده لوحرا اغواءكرده است: وارد شده و گمراهي و اشتباه عمدي و حيله گري او را روشن و واضح كنيم.

آن مجيد بصراحت و تفصيل موضوع و صايت و امامت روي مصالح و جهاتيكه در اينجا مقتضي ذكر آنها نيست: در قر

مورد بحث واقع نشده است، ولي از ابتداي ظهور اسالم پيوسته در ميان مسلمين و محدّثين و علماي اسالم مورد مذاكره 

بوده، واز رسول اكرم) ص( واز هر يكي از يازده امام) ع( در اين قسمت روايات و أخباري در كتب معتبره عامه و خاصه 

 نقل شده است.

اين موضوع جهت فارق در ميان عامّه و خاصّه قرار گرفته، و عامّه با موضوع وصايت خاصّه مخالفت ميكنند، ولي  اگر چه

با اين حال خود ايشان در كتابهاي معتبر و صِحاح خود روايات زياديرا نقل كرده، وبلكه در اين باب كتابهاي مستقلي نيز 

 نوشته اند.
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كه غايب شده و پس از زماني دراز و طوالني عمر خواهد كرد: از همان زمان پيغمبر و مخصوصا موضوع امام دوازدهم) ع( 

 اسالم مورد بحث و مذاكره بوده، و در تمام كتابهاي معتبر و صحيح درج شده است.

ودر نتيجه أخبار متواتره و أحاديث كثيره، جماعت شيعه از همان روز اول معتقد شدند كه: پس از رسول اكرم ) ص( 

ده نفر بمقام وصايت آن حضرت نائل خواهند شد، وضمنا همه ميدانستند كه وصيّ دوازدهم غيبت مفصّلي نموده و دواز

 سپس بعد از طول زمان ظهور خواهد فرمود.

( هجري 255واين عقيده در خصوص شخص معيّن ) يعني امام دوازدهم كه پسر بالفصل امام يازدهم است، ودر سال ) 

 معيني دارد( ميباشد.متولد شده واوصاف 

اينستكه شيعه پيوسته در انتظار ظهور آن حضرت بوده، و در تأليفات خودشان عالئم مخصوصي براي اين ظهور ذكر 

كرده اند. وحتي جمعي از اشخاص پرهيزكار و صالح و برجسته نيز بمحضر مبارك آن حضرت بطور غير رسمي مشرّف 

، غيبت نعماني، غيبت شيخ طوسي ، اصول كافي، شده اند، و تفصيل اين قسمتها در كتب مفصّه )اكمال الدين صدوق

ما بقصد تَيمّن چند حديث از صدها روايات معتبره كه در كتابهاي سيزدهم بحار، و غير آنها( مندرج و مَضبوط است، و 

 حديث ضبط شده است نقل مي كنيم:

ل يا احمد بن اسحق لَو ال كَرامتُك ( از حضرت امام عسكري)ع( نقل ميكند كه : فقا 31صَدوق در كتاب اِكمال الدين) باب 

عَلَي اهللِ عَزًوجلً و عَلي حُجَجِه ما عرضتُ عليكَ اِبني هذا انًه سُمّي بررسول ِ اهلل) ص( وكُنيتِه الًذي يَمال األرضَ قسطا و 

تو مقام و  پس از اينكه فرزند خود را نشان داد، فرمود: اي احمد بن اسحق اگر براي -عَدال كما مُلِئت جَورا و ظلما

محبوبيتي در نزد خدا و حجتهاي او نبود اين بچه را بتو نشان نميدادم اين فرزند من است و ناميده ام او را باسم رسول 

 اكرم و بكنيه او كه جهانرا با عدل و داد پرخواهد كرد پس از اينكه از ستم وجور پر شود، 

: ثُمً الزَكيّ الحسنُ بنُ علي ثمً اِبنُه القائمُ بِالحقِ مهدي اُمًتي  ( از حضرت رسول اكرم) ص( نقل ميكند كه 23باز در باب) 

پس از اينكه اسامي و  -الذي يَمأل األرضَ قِسطا وعَدال كما مُلِئت جَورا و ظُلما هوالء يا جابرُ خُلفائي و اَوصيايي و أوالدي

ن علي و بعد از او پسرش قائم بحق و مهديّ اوصياي خود را ذكر نمود، ميفرمايد: پس از امام دهم پسر او حضرت حسن ب

امت من است كه پرخواهد كرد روي زمين را با داد و عدل هنگاميكه ظلم و ستم زمين را فرا گيرد و اين دوازده نفر 

 اوصياء و اوالد و خلفاي من هستند.

لِ اهللِ انت القائم بالحقّ فقال أنا القائم ( از حضرت موسي بن جعفر) ع( نقل مي كند كه : فَقُلتُ لَه ياابنَ رسو30باز در باب )

بالحق و لكنً القائمَ الذي يُطهِرُاالرضَ مِن أعداءِ اهلل عزوجل و يَمالها عدال كما مُلئت جورا و ظلما هوالخامسُ مِن وُلدي لَه 

ن بحضرت موسي بغَيبهُ يَطول أمدُها. يونس بن عبدالرحمن كه از بزرگان و دانشمندان شيعه است ميگويد: عرض كردم 

جعفر) ع( كه آيا شما قائم بحق هستيد؟ فرمود: من قائم بحق هستم ولي آن قائم بحقيكه )شخصي نه وصفي( روي زمين 

را از دشمنان خدا پاك كرده واز عدل و داد پرميكند پس از پر شدن آن از جور وظلم، پسر پنجم منست كه براي او 

 غيبت طوالني خواهد بود.

م بحاراالنوار) باب ماروي عن الجواد )ع( از حضرت عبدالعظيم حسني نقل ميكند كه: وارد شدم بخدمت ودر مجلد سيزده

مواليم امام جواد )ع( و ميخواستم بپرسم از اينكه آقا قائم همان مهدي است ياغير او است؟ وپيش از سؤال من فرمود: 

غيبت او و اطاعت و تسليم هنگام ظهور او، و او پسر اي اباالقاسم قائم ما همان مهدي است كه واجب است انتظتار در 

سوّم من خواهد بود از نسل من، و سوگند به خداوند اگر از مدت دنيا باقي نباشد مگر يكروز هر آينه خداوند آن يكروز 

 اشد.را طوالني ميكند تا مهدي ما خروج كرده وروي زمين را پر از داد وعدل كند پس ازآنكه پر از ظلم و جور شده ب
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وما در اينجا عالمتيراكه از مجموع روايات و اخبار وارده در كتابهاي مربوط استفاده ميشود: بطور اجمال ذكر ميكنيم، 

 واگر كسي شرح آنها را بخواهد بكتابهاي مزبور و مربوط كه مطبوع و در دسترس همه است مرجعه نمايد.

 عالمت مخصوص قائم از أخبار

ي از اين عالمتها و خصوصياتيكه ذكر ميشود، نتيجه و حاصل روايات بسياري است كه در وبايد متوجه شد كه: هر يك

مانند نوح نبيّ طول عمر -2آنحضرت پسر نهم حضرت حسين بن علي )ع(است   -1اينجا از آنها انتخاب شده است  

پسر ششم -5د   والدت آن حضرت مخفي خواهد ش-0غيبت بسيار دراز و طوالني خواهد كرد   -3خواهد داشت.  

روي زمين را با عدل و داد پركرده -7پسر حضرت امام حسن بن علي بن محمد ) ع( است  -3حضرت صادق ) ع( است  

-9اسم و كينه او مطابق اسم و كنيه رسول اكرم) ابوالقاسم محمد ) ص( خواهد بود.  -1و جور ظلم را برطرف ميكند.  

مادر -14يج كرده و حقائق قرآن مجيد را در ميان مردم نشر خواهد داد.  دين مقدس رسول اكرم را كه اسالم است ترو

 آنحضرت نرجس خاتون دختر يوشعا است.

 هر يكي از اين عالمات ده گانه تواتر معنوي دارد، و شيعه منتظر ظهور چنين شخصي است.

( در عالئم 94( تا صفحه ) 04ه ) مرحوم شيخ احمد احسايي مُبشر باب) بقول خود باب( در جوامع الكلم جلد اول از صفح

( از عوامل و اكمال نقل 50مخصوصه و اسامي و أصحاب و خصوصيات ظهور آنحضرت بحث كرده اتست. و در صفحه )

جمعيت ظلم كننده او را شهيد ميكنند،  –مي كند كه : چگونه رسول اكرم تصديق ميشود در امر عمّار كه فرمود 

فرمود: محاسن مباركش با خود سرش خضاب خواهد شد، و همچين درباره حضرت  وهمچنين درباره اميرالمؤمنين كه

مجتبي كه بواسطه سمّ دادن او را شهيد ميكنند، ونيز درباره حضرت سيد الشهداء كه او را در سرزمين كربالشهيد 

وصيات با تمام خص خواهند كرد ولي تصديق نكنيم پيشگوئي  او را نسبت بحضرت قائم: در صورتيكه غيبت و ظهور او را

و اسم و نسب خبر داده است. آيا رسول اكرم) ص( در تمام أقوال و أعمال خود صادق نيست؟ وآيا حقيقت اسالم غير 

 ازتسليم شدن و پذيرفتن همه احكام وامور ديني است؟ 

ز كه سال هزارو ( از جلد دوم جوامع ميگويد: وخالفت ظاهري حضرت قائم ) ع( از آغاز امر تا بامرو201ودر صفحه )

دويست و سي وچهار هجري قمري است،پوشيده و پنهان نيست. ودر اين مدت كه نهصد و هفتاد و چهار سال ميشود: 

روي زمين را جور و ظلم فرا گرفته و هم رفته رفته بيشتر ميشود. وآن حضرت امروز موجود و زنده بوده ودر امكنۀ 

رت و تمكن ظهور كرده و سراسر روي زمين را با داد و عدل پر كند، ومدت مختلف سكني ميگيرد، تا روزيكه با نهايت قد

 سلطنت آن حضرت هفتاد سال خواهدبود.

وسيد كاظم رشتي استاد باب در وصيت نامه خود كه در اول مجموعه الرسائل او چاپ شده است، ميگويد: وشهادت 

ابوالقاسم حجه بن الحسن الهادي الخلف القائم است، و ميدهم كه شخص دوازدهم از أوصياي رسول اكرم) ص( حضرت 

ما انتظار ظهور اورا داريم تا روزي زمين را كه با ظلم و جور پر شده است عدل و دادبخشد، وآنحضرت زنده است ونخواهد 

 مرد تا روزيكه جبت و طاغوت را از ميان برداشته و باطل نمايد.

 )ع( هستند، با آن خصوصيات وأوصافيكه ذكر نموديم.آري جماعت شيعه منتظر ظهورامام دوازدهم 

 استفادۀ سوء از اين عنوان 

وجمعي از اشخاص شهرت خواه ودنيا پرست از اين فرصت استفاده كرده، و بنام باب و نائب ومهدي و امام دوازدهم و 

ش جمع نموده و فتنه و فسادي غيراينها، دعوي مقاماتي كرده وهر يكي باندازه فعاليت و موقعيت خود جمعي را بدور خوي

 در اجتماع برپا كردند.
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وبعضي از اين مدعيان ) مدعيان مهدويت يا قائم منتظر بودن( بمراتب بيش از سيد باب و ميرزا بهاء پيروان و اتباع پيدا 

و محمد  ريقاكرده، و دامنه فعاليت و تبليغات آنان بسيار  وسيعتر بود. مانند محمد بن عبداهلل بن تومرث در شمال آف

احمد مهدي سوداني و امام احمد قادياني هندي و عبداهلل مؤسس سلسله فاطميّين مصر وديگران. ) محمدبن عبداهلل بن 

تومرث المهدي الهرغي اصلش از جبل سوس از مغرب آفريقااست، سپس بعراق و حجاز مسافرت كرده واز دانشمندان 

ده نموده، وبعد بسوي مراكش برگشته و بتدريج جمعيت زيادي را مطيع وعلماي معاصر خودمانندغزالي و ديگران استفا

مجلد دوم( بطور تفصيل  100خود كرده وشهرهائيرا فتح نموده ودولت بزرگي را تاسيس كرد. ابن خلكان) ط طهران ص

 شرح حال او را مينويسد.

لي آن زندگاني كرده، و پس از تحصيل م( متولد شده، ودر خرطوم و حوا– 1101ومحمد احمد المهدي السوداني در سال )

علم و معرفت و حفظ قرآن دعوي مهدويت نموده و بفتوحات بزرگي نائل گرديده، ودر حدودده ميليون تبعه پيدا كرد. 

 .12رجوع شودبمفتاح باب االبواب ص

را بتعاليم خود دعوت م( متولد شده، وپس از تحصيل علم واطالع، مردم  1132وميرزا غالم احمد قادياني هندي در سال )

 كرده، و دعوي مهدويت نمود، و كتابهاي زيادي از او مطبوع و منتشر شده، و پيروان زيادي پيدا كرده است.

 و شرح حال عبيداهلل و سلسله فاطمييين مصر در تمام كتابهاي تاريخ بطور تفصيل ضبط شده است. 

موده وهر يكي باقتضاي فعاليت و جربزه و موقعيت خود وبايد دانست كه : تابحال قريب پنجاه نفر دعوي مهدويت ن

 پيرواني داشته، و تا مدتي پيشرفت نموده است.( 

وچون دعوي مهدويت در ايران ) كه مركز ملت شيعه بوده واهالي بموضوع مهدي آشنا هستند( مشكل بوده واين عنوان 

از امر خود، دعوي بابيّت ) باب و وسيله شخص با شخص سيد علي محمد شيرازي هيچگونه سازگار نبود: سيد باب درآغ

مهدي( نموده، و سپس كه آب صاف را گل آلود وعقائد پاك مردم را مشوّش وكدر كرد: شروع بدعوي مهدويت نموده 

 واظهار كرد كه من همان مهدي موعود و شخص منتظرم.

صراحت روايات مربوطه را تأويل و تضعيف و  البته در اين مقام الزم بود كه فعاليت زيادتري خرج كرده و نصوص اخبار و

 هموار كرده، وباالخره بوجود وظهور خويش تطبيق نمايد.

اگر چه در اين راه تا اندازه يي فعاليت كرد، ولي آنطوريكه الزم بود ممكن و ميسور نميشد، تا اينكه مجبور گشت ودعوي 

منتظر و صاحب رسالت و دين جديد و دارنده كتاب  خود را باز عوض كرده واظهار داشت كه : من قائم موعودونبيّ

 مستقلّي هستم.

ومادرقسمت اول كتاب موضوع خاتميت پيغمبر اسالم و هميشه و پاينده بودن آئين مقدس اسالم را ثابت كرديم، و در 

اينجا براي ثابت و روشن شدن قسمت مهدويت، كه هيچگونه با حفظ خصوصيات گذشته بسيد باب تطبيق نميكند 

 مختصري از حاالت وحسب ونسب سيّد را ذكر ميكنيم.

 سيد علي محمد باب شيرازي

سيد علي محمد پسر سيد محمد رضا طوريكه در كواكب درّيه  ومقاله سيّاح و ساير كتابهاي خودشان نوشته شده است 

را بدورد گفته، ويكي هجري قمري در اول محرم در شيراز متولد گشته، وپدرش در ايام طفوليت او دنيا  1235در سال 

 از أخوال او كه حاجي سيد علي تاجر بود او را تحت كفالت خود درآورد.ومادر سيد عليمحمد فاطمه بيگم نام داشت.
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( گويد: پدر سيد عليمحمد سيد محمدرضا و نام جدش سيد ابراهيم است كه پسر سيد فتح اهلل 0در آئين باب) ص

ما بين مكه و مدينه نوشته است بهمين طريق نام پدر ونياكان خود را متذكر ميباشد، وسيد در كتاب بين الحرمين كه 

 ميشود. 

سيد عليمحمد در شيراز در مكتب شيخ عابد درس خوانده، و پس از اينكه بسنّ رشد و بلوغ رسيدبا خال خود حاج سيد 

 و ستدبودند.علي بسوي بوشهر روانه شده ودر آنجا حجره اي براي كسب و تجارت تهيه و مشغول داد 

سيد عليمحمد در خالل اقامت خود در بوشهر چندان بكسب و تجارت عالقه نداشته: واغلب اوقات انزواء اختيار كرده 

ودر پشت بام بنماز وزيارت عاشورا و گريه وسوگواري مشغول ميشد، بطوريكه در ميان مردم بسيد ذكر مشهور شد، واز 

( كواكب دريه نقل شد: معلوم ميشود كه 30) از اين عبارات كه از صفحه ) همان اوقات مشغول بتأليف وتصنيف گرديد.

سيد در هواي گرم بوشهر در باالي پشت بام مشغول عبادت و رياضت ميشد، وضمنا هم به تحصيالت خود ادامه ميداد، 

 وباستناد تحصيالت علمي خود شروع بتأليف و تصنيف نموده است. 

باب روي سادگي و كسالت روحي كه از هواي گرم بوشهر واز رياضتها سخت در او حاصل واز اينجا معلوم ميشود كه سيد 

 شده بود: دعاوي مختلف وسخنان نامربوط و بيمعني خود را اظهار نموده است .

 وما امثال ايشانرا كه در اثر همين رياضتهاي شاقه بكسالت روحي مبتال شده اند: بسيار ديده و شنيده ايم. ( 

عقايد شيعه را تنقيدننموده وبلكه تمجيد كرده وميگفت عقائد شيعه صحيح و متين است، و وجود موعود غائب ودر ابتدا 

 ( كواكب دريه نقل شد( 35را تصديق مينمود. ) اين پنج سطر از صفحه ) 

وتعظيم  آري سيد باب خودش در نوشته هاي پيش از دعوي قائميت از وجود مبارك امام دوازدهم ) قائم منتظر( تمجيد

زيادي نموده، واظهار اشتياق شديد براي مالقات وظهور آنحضرت مي كند. پس نوشته هاي خود او بزرگترين دليل و 

 مهمّترين برهانيست براي وجود وحيات امام دوازدهم ) ع( در مقابل خود سيّد و پيروانش.

ل فاد ميشود: اينستكه سيد در مرتبه اووبطوريكه از تفسير سوره يوسف و تفسير كوثر سيد ونوشته هاي ديگر اومست

دعوي ارتباط خصوصي وبابيّت آنحضرت را داشته است، پس اگر اظهارات ثانوي او صحيح است در سخنان اوليه كاذب 

و خطاكاتر و مُدلِس خواهد بود. واگر اظهارات قبلي او درست باشد: بطورمسلم آنچه بعدا برخالف آنها اظهار داشته است 

 امربوط ومخالف حقّ ميباشد.همه باطل ون

 وما براي نمونه چند قسمت از كلمات او را از تفسيريوسف نقل ميكنيم.

( ميگويد: يا سيد االكبر ما انا شيء اال وقد اَقامتني قدرتُك علي األمر ما اتكلتُ في شيء اال 51در احسن القصص سوره )

حق و اهللِ الحقّ من وَرائك المُحيط... يا بقيه اهلل قد اَفديتُ بكلي عليك و ما اعتَصمتُ في االمر اال اليك و انتَ الكافي بال

 لكَ واَرضيتُ السبً في سبيلك و ما تَمنّيتُ اال القتلَ في مَحبّتك . 

( گويد: يا اهلَ االَرض تاهلل الحق ان هذا الكتاب قَد مال االرض و السمواتِ بالكمله األكبر للحُجه القائم المنتظر 59ودر سوره )

 بالحق االكبر و ان اهلل قد كان علي كل شيء شهيدا. 

( گويد: يا عباداهلل اسمعو نداءَ الحجه من حول الباب انّ اهلل ربّي قد اوحي اليً انا قد انزلنا هذا الكتاب علي 34ودر سورۀ) 

 عبدك ليكون علي العالمين علي الحق بالحقّ نذيراوبشيرا.

 للحُجه يَدعوا الناسَ لدينِ اهلل الخالِص  ( گويد: وما هو اال عبد33ودر سوره ) 

القائم المُنتظر و انه هو الحق و اني انا عبد مِن ( گويد: قُل اِنّ اهلل فاطرُ السموات و األرضِ مِن عِنده حجتّه  73ودر سوره )

 عِبادِه قد اسخر الملك لدولته فاسلموا امر اهلل.
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الكِتابِ ما كنت علي األمر مِن عِند االمام حُجه اهلل الحق قد كَفي باهلل ( گويد: ويقول المشركون مِن اهلِ 13ودر سوره )

 شهيدا بَيني وبَينكم و اِن الحجه شاهدُ علي بالحقِ األكبر.

(گويد: اقتُلوا المُشركينَ و ال تَذَروا علي األرض بالحق عَلي الحق من الكافرينَ ديارا حتي ظَهرت االرضُ  91ودر سوره ) 

 بقيه اهلل المُنتظر و اعمَلوا لِله الحمد علي سبيل الباب محمودا. ومَن عَليها لِ

 ( ميگويد: قاتِلوا المُشركينَ كافه كَما يردون الذكر كافه و طَيّبوا االرضَ للحجه.142ودر سوره ) 

 ودر چند مورد از همين كتاب باسم شريف حضرت بقيه اهلل واسامي آباء طيّبين آنحضرت تصريح كرده است.

( از كتاب صحيفه بين الحرمين سيد باب نقل ميكند: و انه لكتاب قد نزل مِن لَدن بقيه اهلل امام حقّ 10آئين باب) صودر 

قديم وانّه لهو الحق في السموات واالرض ال يعزب من علمه شيء و ال يحيط بذكره خلق و انه المام حيّ عظيم... قُل اِنني 

و آياته و ما نزل في القرآن ... قل يا ايها المَأل ان اسمَعوا حُكم بقيه اهلل من لدن عَبده  انا عبدُ مِن بقيه اهلل قَد آمنت باهلل

 ... الخ.

 چشم بندي و خيانت آشكار

آري سيد باب در ابتداي امر كه نقشه جديدي كشيده بود نميتوانست يكدفعه موضوع قائم ) ع( وغيبت را كه تمام كتب 

تصريح كرده واز ضروريات عقايد شيعه محسوب است، انكار كند. بلكه خود او هم روايات از فريقين ) شيعه وسُني( 

مشكل بود كه چنين جرأت و جسارتي از خود نشان دهد، ولي اينمعني بتدريج درست شد. وپس از آنكه ابواب تأويل 

ن مطلب را منكر گشوده شد ويكايك مطالب را تأويل كرده واذهان مردم را مشوش و آلوده كردند: بصراحت لهجه اي

شدند. واز يك طرف هم چاره نداشتند زيرا تأويالتيكه ميكردند بسيار سست و موهوم بود. مثال جمعي از نويسندگان 

 بهائي با نهايت پرروئي و بيشرمي نوشته اند كه : مقصود باب از اينجمالت بهاء اهلل است.

از اصحاب درجه دوم يا سوم خود( مبعوث شده، واسم ودر اين صورت جناب باب از جانب يكي از پيروان خود) آن هم 

 او واسامي آباء اورا عوضي گفته، و روي اين عمل مردم را گمراه و اغواء مينمايد.

وديگر اينكه: سيد باب با اين عالقه ومحبت باو، براي خود جانشين و نائبي معين ميكند) صبح ازل( كه دشمن درجه اول 

عيين هم در حقيقت از جانب خود بهاء بوده است: زيرا در جمالت گذشته خود باب تصريحا ميرزا بهاء است، والبد اين ت

 ادعا كرد باينكه آيات نازله از جناب حجه اهلل منتظر است.

( ميگويد: ودر نخستين كتابيكه در تفسير سوره يوسف مرقوم نموده در جميع مواضع 5عبدالبهاء در مقاله سياح) ص 

مناي تغائب كه از او مستفيد ومستفيض بوده نموده واستمداد در تمهيد مبادي خويش جسته و آن خطابهايي بآن شخص 

 فداي جان در سبيل محبتش نموده از جمله اين عبارتست : يا بقيه اهلل قد فديتُ بكلي لك و رضيتُ السبً ... الخ.

آن خطابهائيكه در همين كتاب  از–عبدالبهاء در اين سخن خود بجنايت علمي شگفت آوري مرتكب شده است :اوال 

 تصريح باسم و نسب آن شخص غائب شده است، هيچگونه اسمي نبرده است.

شخص غائبيكه از او استمداد و استفاضه ميشده است، بميرزا بهاء تطبيق نموده است، در صورتيكه ميرزا در  -وثانيا

 د رفتار مينموده است.آنروز يكي از پيروان و متديّنين بدين اوبوده، و طبق دستور حكم سي

ميرزا بهاء بقول خودشان درآن روز هيچگونه سمت نبوّت و واليتي را نداشته وشخص غيرنبي مهبط وحي و الهام  -ثالثا

 نيست تا برسد باينكه بديگران افاضه و امداد و الهام بنمايد.

ت ويقول المشركون من اهل الكتاب ما كنصدها جمالت ديگر در اين كتابست كه قابل انطباق بميرزا نيست مانند )  -رابعا

من عند حجه القائم المنتظر( كه منظور مشركين ) مخالفين باب( حضرت بقيه اهلل  –علي األمر من عند االمام حجه اهلل 
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امام دوازدهم بوده است، ودرآن روز اسمي از ميرزا نبوده تا برسد باينكه مقام و منزلت او پيش مخالفين نيز آشكار 

 وبعنوان حجه قائم منتظر مشهور باشد.گشته، 

عبدالبهاء ما قبل جمله مذكوره را عمدا نقل نكرده است) يا سيد األكبر ما انا شيء اال و قد اقامتني قدرتك  -وخامسا

علي األمر و ما اتّكلتُ في شيء االعليك( زيرا اين جمله صراحت دارد در واليت و حجه فعلي بودن وقدرت و نفوذ داشتن 

 ص غائب.آن شخ

 وسادسا سيد باب در نوشته هاي اخير خود، چگونه ميگويد: من خود حجه موعود و امام منتظر و قائم بحق هستم.

سيد باب باز و پس از چند سال دعوي نبوت كرده و كتاب جديد و دين تازه و تأسيس نموده و خود را از جانب  -وسابعا

 رزا بهاء) بقول خودشان( مبعوث نشده بود.پروردگار برانگيخته ميداند، ودرآن روز هنوز مي

ميرزا خود در موارد زيادي به پيروي و تبعيت خود از سيدباب تصريح ميكند، مخصوصا در نوشته هاي اوليه  -وثامنا

يتُ ف( ميگويد: فَوّضتُ اَمري اِليكَ وتَوكَلتُ عَلَيك و انتَ حَسبي و مُعيني و ناصِري و بِك اكت235َخويش، چنانكه در بديع) 

 الخ. -عن الخاَليق اَجمعين و الحمدُ لك اِذاانك انتَ مَعبودي

 موعود و مُنتظر دوّمي!!

وعجيبتر و شگفت انگيز تر اينستكه: چون ميرزا بهاء بأريكه نبوّت نشسته و اغنام الهيرا بدور خود جمع نمود، موضوع 

( 13س 14وعود و منتظر ديد چنانكه در اقدس ) صنبوت و مقام خودرا اصل مسلم گرفته، و خود را باز مانند باب شخص م

هنگاميكه شخص  –ميگويد: لمّا جاءَ الوَعدُ و ظَهر المَوعودُ اختلَف الناسُ و تَمسّك كلّ حزب بما عِندَه مِنَ الظُنون واألوهام 

 موعود ظاهر شد مردم اختالف كردند و هر كسي بظنّ و وهم خود سخني گفته و استدالل نمود.

ه مسلمين از هزار سال پيش منتظر ظهور امام دوازدهم از اوالد حضرت سيد الشهداء ) ع( هستند كه او پسر در صورتيك

نهم آن حضرت وبنام حضرت محمد مهدي و پسر بالفصل حضرت امام حسن عسكري) ع( است كه در پرده غيبت 

ودند، وتمام مسلمانان جهان از سال مستور مي باشد، و بجز آن حضرت در خالل اين هزار سال شخص ديگريرا منتظر نب

نخست ظهور اسالم تا بامروز همه اتفاق دارند كه : پيغمبر اسالم آخرين پيغمبري است كه پس از آن حضرت، پيغمبري 

 نخواهد آمد، واين معني يكي از ضروريات عقائد مسلمين بوده، و هعيچگونه جاي ترديد وشكّي نبوده است.

نگرفته بودند، و مسلمين موعودي نداشتند و منتظر امام و پيغمبر بجز پسر بالفصل حضرت پس وعده اي از شخص ديگر 

عسكري) ع( نبودند، وآن حضرت هم كه تا بامروز ظاهر نشده است، اگر چه صدها مدعيان دروغي در بالد مختلف جهان 

 پيدا شده، وهر يكي جمعيرا براه ضاللت و باطل كشيده است.

هاي نسنجيده و متخالف ميگويند: گاهي سيد باب دعوي بابيت از طرف امام ميكند، وگاهي دعوي وچقدر اين دو نفر حرف

امامت و قائميت ميكند، وگاهي دعوي نبوت مي كند، و گاهي دعوي الوهيت مي كند، و سپس ميرزا بهاء نيز كه مي بيند 

م ميخواند، و بزور اصرار ميكند كه مردم دنيا جنگل و هرج ومرج است شروع بدعوت كرده و خود را موعود و منتظر مرد

مرا خواسته و انتظار ظهور مرا داشتند، وبكلي دعاوي و نوشته ها وسخنان سيد باب را زير پا گذاشته و تمام آنها را 

 معدوم فرض مي كند.

و  سيد بابودر اينجا نيز حيله ورزي وخيانت ديگر حضرات روشن ميشود، زيرا نويسندگان اين طائفه در مقام اثبات 

ميرزا بهاء كه هر يك بطور استقالل دعوي ظهور و موعوديت ومنتظر بودن نموده اند، مجبور شده اند باينكه: روايات 

مربوطه بامام دوازدهم) ع( را دو قسمت نموده) البته هزار يك روايات كه قابل تطبيق و تأويل است، آن هم با تقطيع 
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بميرزا منطبق نمايند، وگاهي هم اشتباه كرده يك عنوانرا بسيد وهم بميرزا وتبديل كلمات( بعضي را بسيد وبرخيرا 

 تطبيق داده اند.

وبسي خنده آور است كه اينها خودشانرا موعود و منتظر مسلمين ميدانند ،ودر عين حال رواياتيرا كه مربوط بغيبت 

( ميگويد: مشاهده در اهل فرقان 1س 154وظهور امام منتظر است ضعيف وموهوم معرفي مي كنند. بهاء در اقتدارات ) ص

نمائيد كه كلرا قصص قبل واوهام، از سبيل مالك أنام دورنمود و اگر از عالمات و اخبار و شرائط موهومه كه در دستشان 

 بود چشم ميپوشيدند ....الخ.

ظر بودن را استفاده پس درصورتيكه روايات مربوطه بامام دوازدهم ضعيف و موهوم است: از كجا عنوان قائميت و منت

ميتوان كرد، و زمينه براي اين عناوين باقي نخواهد ماند. آري اين حرف در مقابل روايات كثيره واخباريكه قابل تطبيق 

باين مدّعين نبوده و بلكه از هر جهت منافي دعاوي و مخالف اوصاف آنان است: ضروري و الزم بوده است، و ميرزا چاره 

 است. اي بجز اين حرف نداشته

 نمونه از تأويل عالئم ظهور

( ميگويد: اگر اهل فرقان فرياد برآرند كه حضرت اعلي روحي له الفداء فرمودند من 1س 352در مكاتيب عبدالبهاء) ص

ظاهر گشت، اِن كان هذا هو القائمُ الموعود: اَينَ سيفُه المَسلول واَينَ لِوائُه  يپا شد و طامه كبر موعود فرقانم وقيامت بر

يضاء اَينَ البَلمَعقود و اَينَ جُنودُه المُجَنّده و اَينَ األعِنًه واألسنه اَينَ تَرويجُه للشَريعه الغَرّاء واَين تَعميهُ للطَريقه السَمِحه ا

جَحيم نَ الحِسابُ اَينَ الفي اُم القُري اَينَ القِيامَهُ الكُبري اَين الميزانُ اَينَ الصِراطُ اَيطَيران النُقباء و النُجَباء واَينَ اجتماعُهم 

 المُتَسعره و اَينَ الجنه المُتبهجه اَينَ الكَوثَرُ و السَلسَبيلُ واَينَ الكاسُ المَمزوجهُ بالكافور و الزَنجبيلِ اين الحورياتُ

غاللُ داد واَينَ السَالسُلُ و األالقاصراتُ الطَرف في الخِيام و اَينَ الولدانُ المخلدونَ كانًهم لُؤلُؤمَكنون اَينَ المَالئكه الغِالظُ الشِ

واَينَ واَين، حضرت اعلي روحي له الفداء مي فرمايند كه : جميع اين شروط و عالئم و وقايع در لَمح البَصَر واقع و لكن 

 ناس از مشاهده اش مُحتَجب...الخ.

از ظهور و وقوع از جانب شخص نميدانم شروط و عالئميكه احدي در دنيا بحقيقت و مَعاني آنها متوجه نيست و بايد پس 

مدعي تفسير بشود: براي چه ذكر ميشود؟ وفائده اينگونه از عالئم چيست؟ وآيا شخص عاقل چنين عالمت ونشانه اي 

را ذكر مي كند؟ وآيا آدم خردمند از اين قبيل عالئم و آثار) نشانه هائيكه فقط طبق تفسير و ادعاي شخص مدّعي صورت 

 تواند بصدق مدّعي پي برده، و دعوي و گفتار او را تصديق بنمايد؟خارجي پيدا مي كند( مي

اگر بشما گويند: اين صد تومانرا ميبريد ودركوچۀمعيّن بيك نفر سيديكه نامش محمد و پسر حسن از طائفه فالن و در 

يد، ومتوجه علم و دانش و معرفت در مرتبه اول بوده و داراي مرتبت و مقام و شخصيت و جالل و عظمتي است، ميده

باشيد كه: پيش از رسيدن بآن كوچه يكنفر دجال ) دروغگو( خودر ا باو شبيه كرده، و مقام او را دعوي ميكند، مبادا 

 گول او را خورده و حرفهاي او را باور كنيد.

پس شما حركت كرده و پيش از رسيدن بآن كوچه با يكنفر مصادف شده، واز آن شخص، مطلوب خودتانرا استفسار 

 ينمائيد، آن شخص اظهار ميكند، من همان آدمي هستم كه شما درجستجوي اوهستيد. م

شما جواب ميدهيد :نام شما و نام پدر شما بمحمد وحسن تطبيق نميكند، شما علم و دانش و معرفتي نداريد، شما جالل 

 و عظمتي نداريد، من عالئم ديگريرا كه در نظر دارم، هيچگونه بشما منطبق نمي شود.
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نمرد ميگويد: منظور از محمد وحسن، پسنديده بوده خود، و حُسن اخالق و رفتار پدر او است. ومن داراي علوم حقيقت آ

و معارف روحاني هستم كه مردم از آنها بي بهره هستند، من داراي كمال و جالل  معنوي و ثروت و غناي باطني و قلبي 

 تفسير نمايد.هستم، و سپس يكايك آن آثار و عالئم را تأويل و 

آيا شما) اگر عقل وخرد داشته باشيد( سخنهاي او را باورميكنيد؟ آيا حرفهاي او را تصديق نموده و آن مبلغ را بدست 

ميسپاريد؟ وآيا در اين صورت عقالي جهان شما را مذمت و تقبيح نمي كنند؟ واقعا اگر كسي تا اين اندازه روي كنايه و 

 يد: آيا سخنهاي او سزاوار اعتماد ميباشد؟ مجاز و اشاره و تأويل سخن بگو

پس در اينصورت ما ميتوانيم همه حقايق و تكاليف واوامر را تأويل كرده و بگوئيم: منظور از صلوه دعاء خواندن و منظور 

از دعاء هم دعوت كردن خدا و منظور از دعوت خدا دعوت مظهر او و معناي مظهر خدا دعوت خود و مقصد از دعوت 

 آوردن تمايالت نفساني و شهوات ميباشد، وهمچنين زكوه و حج و جهاد وغير آنها.خود بر

 پس ما دراينصورت بكدام سخن و كدام كلمه و لفظي ميتوانيم اعتماد و اطمينان نموده، ودل بدهيم.

ال و لقاي وص ما مي گوئيم) چنانكه جناب بهاء ميگويد( قيامت يعني قيام يكنفر براي اصالح حال مردم، بهشت يعني باغ

يعني بآتش فراق و جهل و خالف سوختن، خداوند يعني آن شخصيكه شما را شخصي كه دعوي مقامي مي كند، جهنم 

تعليم و تربيت مي كند، معجزه يعني عاجز كننده يكمشت عوام و احمق و نادام) از دعويهاي پوچ و طال و نقره و حيله 

آن كلماتيكه از سوي فكر و روح بزبان جاري ميشود، وهمچنين سائر وتزوير و سياست و تدبير( كتاب آسماني يعني 

 قسمتها.

پس آئين ودين يعني چه؟ پس با امكان اين تأويالت و محتمالت چرا مردم بيچاره را زير بار تكليف و قوانين ميبريد؟ 

 پس چرا نميگذاريد مردم با آزادي و حرّيت زندگاني داشته باشند؟

مشتبه مي شود، زيرا نميداند خدا ودين و پيغمبر و قيامت و بهشت و جهنم ووو حقيقتي آري هر كسي در اينصورت 

 براي آنهاهست، يا اينكه تأويل و معناهاي ديگري دارند.

وممكن است جناب بهاء از اينمطلب آگاهي يافته، و براي اينكه خدمت بزرگي بافراد بشر صورت داده، و مردم را از محيط 

برهاند: شروع باين تأويالت عجيب و غريب نموده ،وباين وسيله سختي حدود و مقررات و أحكام  قيودات دين و تكليف

 اديانرا از ميان برداشته، و حرّيت تمام وآزادي كاملي بجهانيان عنايت فرموده است.

عني تصريح ميكنند: (مكاتيب، باين م351وجناب عبدالبهاء كه از اسرار اينمرام آگاه بودند، باز بفاصله دو ورق در صفحه )

اين امور كه ذكر شد) وحدت سياست و حدت آراء وحدت آزادتي وحدت وطن( جميعا قطعي الحصولست زيرا قوّتي 

ملكوتي مؤيد آن، مالحظه نما كه در ايران اجناس مختلفه و مذاهب متباغضه و آراء مختلفه بدرجه بود كه بدتر از جميع 

ط و التيامي حاصل گشته... ودر محافل عظيمه مسيحي وموسوي و زردشتي و جهان بود، حال بنفحات قدس چنان ارتبا

مسلمان در نهايت الفت و يگانگي ومحبت وآزادگي و سرور و فرح با هم مجتمع و مؤانس و مجالسند و ابدا فرق در ميان 

 نه، مالحظه نما كه قوه اسم اعظم چه نموده.

ي اين اسم اعظم كه نه تنها حقيقت اسالمي و تعصب وحرارت ديني واقعا آفرين برقدرت و نفوذ معنوي و حكومت سياس

را از ميان افراد مسلمان برده است، بلكه از عالقه و حرارت مسيحيان و جهودان و زردشتيان هم كاسته است. طوريكه 

قيود  همه با نهايت محبت و يكرنگي در تحت  وحدت آزادي و وحدت سياست و وحدت وطن، زندگاني كرده، و حدود و

 دين و وطن و آئين را از سربدر نموده اند،. آري اينست مرام بهائيت.
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و مؤيد اين مطلب است كه : جناب عبدالبهاء در جمالت گذشته بطوريكه نقل كرديم نه تنها عالئم ظهور قائم موعود         

جهان ديگر را نيز ) ميزان و صراط و را بسخره و استهزاء و تأويل تمام كرده است، بلكه عالئم قيامت و دوزخ و بهشت و 

حساب و مالئكه و حور و كوثر وغيراينها ( در رديف عالئم ظهور شمرده، و همه را واقع شده و منقضي وتمام شده مي 

داند.)جميع اين شروط و عالئم و وقايع در لَمح البصر واقع(اينستكه ميگوئيم : بهائيت آزادي مطلق و حرّيت كلي بمردم 

 و مردم بيچاره را از زير بار تكليف و حدود وجزاء ودوزخ و عذاب و آخرت و حساب و كتاب ميرهاند.ميبخشد ، 

 بايد از اين دين ساز و قانون گذار قرن نوزدهم تشكر كرده، وباين طرّاري و استادي و افسونگري آفرين گفت.     

 فَوَيل لَهُم مِمّا كَتَبت اَيديهم و وَيل مما يَكسِبون.     

 نتیجه گفته هاي پیش
پس معلوم شد: آن مهدي موعوديكه حضرات ائمه اسالم خبر داده اند، و بزرگان وعلماء و محدثين گفته اند، ومسلمين      

و مخصوصا جمعيت شيعه منتظر او هستند: غير از جناب سيد باب و ميرزا بهاء است، و أوصاف و عالئم و اسم و رسم و 

 يد و ميرزا منطبق نمي شود.حسب و نسب او هيچ گونه بس

يكي از مبلغين مشهور اين طائقه نقل ميكرد كه : وارد يك آبادي شده و شروع به تبليغ نمودم، واظهار ميكردم كه      

امام دوازدهم و حجه منتظر و مهدي موعود ظهور كرده است و ما هنوز در خواب غفلت وجهالت غنوده ايم ديدم بچه 

وسط اظهارات من گفت: آيا اين مهدي موعود اسم خود او و اسم پدرش چيست؟ گفتم اسمش سيدي نزديك آمده و در 

 سيد علي محمد واسم پدرش سيد محمد رضا است.

گفت: اين شخص هيچ گونه بما مربوط نبوده وما انتظار او را نداريم. ما منتظر مهدي پسر امام حسن عسكري) ع( هستيم، 

يد: مال خود شما باشد، مردم آبادي از شنيدن اين سخن بخود آمده، ومرا از آبادي واين مهدي كه او را معرّفي مي كن

 بيرون كردند.

 ومن در مدت عمرم مانند آن ساعت سرافكنده و شرمسار و مبهوت نشده بودم.     

هم )ع( حاالت و تفصيل غيبت و جريان ظهور حضرت بقيه اهلل امام دوازدواگر كسي بخواهد بطور تفصيل از شرح      

آگاه شود، مراجعه نمايد بكتابهاي مستقلي كه در اين موضوع تأليف شده است. ) كتابهايي نيز بفارسي در شرح حال 

حضرت بقيه اهلل )ع( و كيفيت ظهور او تأليف كرده اند، وطالبين خوب است بآنها مراجعه كنند، مانند نجم الثاقِب و 

 يقين وغير آنها. (دارالسالم وقسمت آخر منتهي اآلمال و حق ال

 اصل سوم

 مقام نُبوًت
 نبّوت يعني چه؟

 شخص نبيّ چه ارتباطي با خداوند دارد؟

 نبوّت براي چيست؟

 آيا هر شخصي ميتواند نبيّ باشد؟

 ما از كجا و بچه نشانه اي شخص نبي را ميتوانيم بشناسيم؟
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وصفات پسنديده ذاتي و اخالق كريمه او، در مورد پيغمبر فرديست از افراد انسان كه بواسطه صالح عمل و خلوص نيّت  

لطف و عنايت خداوند متعال قرار گرفته، وارتباط مخصوص و اتّصال معنوي روحي پيدا كرده، و سپس روي مأموريت ، در 

 ميان خلق و خالق متعال وساطت نموده، واوامر وسفارشها و پيغامها و فرمانهاي پروردگار جهان را بمردم ميرساند.

پس پيغمبر نماينده حقّ و خليفۀ پروردگار متعال و واسطه در ميان خالق و مخلوق است، اينستكه اطاعت امر او       

برهمه واجب والزم بوده، و مخالفت او در حقيقت، مخالفت كردن از حقّ و سرپيچي نمودن از اوامر پروردگار متعال خواهد 

 بود.

دعوي او براي عموم افراد مشكل بلكه ممتنع است؛ الزم ميشود پيغمبريكه تشخيص مقام نبوت وفهم صدق وچون      

مدّعي اين مقام است در دست خود عالمت و آيت ونشانه داشته؟ وبواسطه آن عالمت صدق دعوي خويشرا باثبات 

 برساند.

 ند. والبته اين آيت الزم است طوري باشد كه :ديگران از داشتن آن عاجز و از تحصيل آن ناتوان باش

پس شخصيكه خود از مراحل حقيقت و روحانيت وصالح رفتار و كردار دور است، ويا دردست خود چنين آيت و       

معجزه اي )آنچه ديگران از آوردن آن عاجز باشند( را ندارد، ودر عين حال دعوي مقام نبوّت و رسالت را ميكند، جنايت 

 خائنين و قُطاع الطريق معمولي بدتر و وقيحتر است. بزرگيرا مرتكب شده، وهزاران مرتبه از سارقين و

 وهر يكي از أنبياي سلف در دست خود آيت و معجزه اي داشته، و باستناد آن، دعوي مقام شامخ نبوّت مينموده است.

ه نو پيغمبر اسالم گذشته از خوارق عادات و معجزات بسيار: آيات قرآن مجيد را در دست داشته، ودر محيطي كه يگا    

شوق و عالقه اهالي بگفتن جمالت فصيح و بليغ عربي بوده، و تنها افتخار آنان بسرودن اشعار خوب و جالب و فصيح 

قرآن آيت حقّ و عالمت نبوّت من است واگر جنّ و انس پشت به پشت همديگر بدهند ازآوردن مانند آن  –فرمود بود: 

 عاجز خواهند بود.

داشتن معجزه و آيت، واگرنه: هر شخص عارف ودانشمند و زيركي ميتواند دعوت مقام  پس دعوي نبوّت مالزم است با    

 نبوّت كرده، و جمعيرا باطراف خود جلب نمايد.

ودر اين صورت اوضاع امور مختلّ گشته،وهر كسي روي هوس و فكر و خيال خام خود شروع بوضع قوانين و جعل     

 كرد.احكام و ساختن قواعد وعقائد جديدي خواهد 

 اشتباه بزرگ باب وبهاء

ودر اينجا اشتباه بزرگي از سيد باب و ميرزا بهاء ظاهر شده) وخيال ميكنم اشتباه عمدي بوده است( وتصوّر كرده اند كه 

 منظور از آيت: ساختن جمالت عربي يا فارسي است كه مانند آيات قرآن موزون و سبك خاصّي داشته باشد.

الواح باب و بهاء اين سبك رعايت و منظور گرديده، و بنام آيت آسماني در ميان مردم اينستكه در كتاب اقدس و در 

 عوام منتشر شده است. 

وچون دستشان از همه جا كوتاه، وقوطي معركۀ ايشان از هر رنگ و نيرنگ خالي بوده، تنها باين قسمت متوسل شده 

چه واهللِ الذي ال الهَ اال هو هرگز جمال ابهي جز آيات منزله  ( ميگويد: اگر11س 211اند، واينستكه ميرزا بهاء در بديع) ص 

( ميگويد: من بهمان حجت نقطه اولي 217كه از سماء احدّيت نازل است  حجّت و ميزان امر نفرموده اند. ودر صفحه )

نفس ظهور و آيات منزله ظاهر شده ام بل اعظم لو انتم تشعرون و اهللِ الذي ال اِلهَ اال هو كه ابدا دوست نداشته اند جز ب

احدي در اثبات امرشان استدالل نمايد... وخود نقطه بيان هم روح ما سواه فداه جز بآيات استدالل نفرموده اند چنانچه 

در مجالس عديده ايشان را حاضر نمودند و برهان طلبيدند جز آيات از آن مكمن اسماء و صفات ظاهر نشد وهر يك از 
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رهان نمودند جواب صادر كه بآيات الهي ناظر باشيد چه كه حجّت لم يزل آيات اهلل بوده و كلّ عبادهم كه طلب حجّت و ب

 مَن عَلي األرض را همين حجّت كافي است.

پس بموجب اين كلمات يگانه آيت و تنها راه حقيقت ومسلك بهائيت وبابيت همان آيات نازله وكلمات ساختگي باب 

ن كتاب نظر اولي ما نقل خود آن كلمات ) آيات آسماني باب وبهاء( است تا مطالعه وبهاء است، وبخاطر همين امر در اي

كنندگان در پيرامون آنها تدبّر و تعقّل نموده، و ميزان عقل و رأي و معرفت جناب ميرزا و سيد باب را بدست آورند. واگر 

 نويسنده در تعقيب آن كلمات سخني گفته ام: استطرادي و ضمني بوده است. 

ي ناگفته نماند كه : آيات منزله ميرزا يا باب  نه تنها آدم بيطرف را بسوي ايشان جلب و موجبان حسن عقيده و تمايل ول

وعالقه را فراهم نميآورد ، بلكه بعكس: مراتب جهل و ناداني و گمراهي وحبّ رياست و شهوت وشهرت آنان را بطور قطع 

 و وضوح باثبات ميرساند.

 اباعجاز آيات بهاء و ب

( همين كتاب بديع كه: اگر مدّعي حجّتي غير از آيات دارند بفرمايند، 231چه خوب گفته است شخص معترض در صفحه) 

واگر ندارند وهمين آيات است: ميرزا يحيي) صبح ازل برادر بهاء( عالوه از نصّ صريح در مقابل ايستاده و ادّعاي باالتر و 

 ست دارد.بيشتر و بهتر دارد، ومجلدات كثيره در د

( كه ميگويد: اين تصريحا مخالف است بآنچه نقطه بيان روح 232وخيلي خنده آور است پاسخ جناب ميرزا در صفحه ) 

ومَن تَكلّمَ بهذه الكلمه او يَتكلم لُعِن و يَلعنُه كلّ الذرات ... نقطه بيان در كلّ بيان ما سواه در كلّ بيان نازل فرموده: 

ر بعد غير آيات نبوده و نخواهد بود...واگر نزد نفسي يك قطعه از ياقوت باشد ونزد نفسي تصريحا فرموده كه حجت ظهو

صد هزار خروار حصاه حال كدام يك را غني ميداني و اهللِ الذي ال اله االه هو مجلداتي كه ميگوئي از براي اين خوب است 

 كه به آب محو شود... الخ.

نبوت( اگر صحيح باشد، جناب ميرزا خدمت بزرگي بجهانيان انجام داده، اين برهان ) دليل بودن حرف زدن بر مقام 

ومردم را از زير بار تكليف و عبوديت رهانيده است، زيرا مقام الوهيت و ربوبيّت را كه در كلمات خود چنانكه خواهد آمد 

 ز جهت خالق ايمن شده اند.بهر شخص بي سروپايي ) باب، قُدوس، باب الباب ، خود ميرزا( ارزاني داشته است، ومردم ا

واما مقام نبوّت : آن هم كه بقول سيد باب و ميرزا بهاء فقط محتاج بنزول آيات است) سخن گفتن بزبان عربي يا فارسي 

بطرز آيات قرآني كه قطعه قطعه باشد( پس در اينصورت بچه ها و جوانهاي حجاز و سوريّه و عراق يا اعرابيكه روي 

 زم است مرسل رسل و خداي انبياي قرن نوزدهم باشند.فصاحت حرف ميزنند، ال

ودر اينصورت ميبايد : صدها امثال حريري كه جناب باب وبهاء از فهميدن جمالت ايشان عاجزند، دررأس مقام نبوت و 

 رسالت قرار بگيرند.

ليغتر وبمراتب فصيحتر و ببلكه بچه هاي خود جناب ميرزا كه نشو ونما و تربيت و تعليمات آنها درمحيط عربستان بوده، 

و صحيحتر از خود جناب ميرزا حرف ميزدند: از لحاظ مقام نبوت باالتر و برتر باشند. اينستكه مالحظه ميشود: مكاتيب 

ميرزا عباس و ميرزا محمد علي هيچگونه طرف نسبت با مكاتيب ميرزا بهاء نيست، وبطور مسلم عبارات اقدس والواح 

مر ميرزا بهاء است، و تفاوت واضح و فرق بسياري با عبارات كتاب بديع دارد، در تحت نظر بچه ديگر كه از آثار اواخر ع

هاي او ) كه درآن موقع بزرگ شده وبا الوهيت ميرزا كمك شاياني كرده اند( يا اشخاص ديگر) چنانكه آواره و ديگران 

كميل ادبيات خود سعي و جديّت نموده، و مراتب هم اشاره نموده اند( تنظيم شده است. ويا اينكه ميرزا شب و روز در ت

 فضل خود را بمرتبه اقدس رسانيده است، ويا اينكه خداي ميرزا در نازل كردن آيات استاد شده.
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( باين قسمت اشاره ميكند كه: عجب تر از اين خودشان ادعاي آن دارند كه 274ومعترض هم در كتاب بديع صفحه )

يشان ميگويند اطفال هفت ساله ايشان هم آيه ميگويند، پس كجا آيات من يُظهرهُ اهلل عبارات من آيه است، ورسوالن ا

 دليل حجّيت او خواهد بود كه خلق او هم آيه گويد و پسر كوچك ايشان هم آيه گويد؟ 

يُريدُ  وبَلي اِنه ل –شگفتتر اينستكه: جناب ميرزا در پاسخ اين اعتراض در همان صفحه زود آيه نازل كرده و گفته است 

اگر او خواست كسيرا بثناء خود گويا كند البته قادر خواهد  -ان يَنطقَ كلّ نَفس بِثَناء نفسه لَيَقدر وانه لَهو المُقتدرُ القدير

 بود.

آري چون پاسخ دادن از اين اعتراض از لحاظ مقام نبوت جناب ميرزا سازگار نبوده و درست نميآيد: هر چه زودتر در 

 ار شده، واز وجهه خدائي او اين پاسخ با يك آيه مختصري صادر شده است.عرش الوهيت برقر

ولي جناب ميرزا از اين جهت غفلت نموده است كه چون ميزان نبوت را نزول آيات قرار داده است، و ضمنا از ديگران 

ي ان اين طوري خدائاست؛ پس مقام نبوت همه آنان ثابت ميشود. والبته پيغمبرهم آياتي نظير آيات ايشان صادر شده 

اين است كه جناب ميرزا مقام الوهيت را نيز حيازت ميكند، ومانعي هم ندارد كه خداي هم مانند جناب ميرزا الزم دارند. 

 آنان جناب ميرزا باشد.

واگر بمقام شامخ جناب ميرزا جسارت نباشد، اين بنده قاصر و جاهل دعوي ميكنم كه من حاضرم، جناب شوقي افندي 

فعلي بهائيان، آيات چندي را از آيات منزله وفصيحه جناب بهاء انتخاب نمايد، وضمنا پنج نفر از ادباي و  پيشوي

دانشمندان بيطرف جهان را نيز معرفي كند، وبنده هم در مقابل ، آياتي بهمان طرز و سبك در ظرف پنج دقيقه بسازم و 

اء برنده شدند بنده خودم كه مسلم است وجمع زيادي هم باقتضاء و حكومت آن پنج نفر اگر در اين مسابقه جناب به

 بهمراه خود بالوهيّت ايشان ايمان خواهيم آورد.

واگر جناب شوقي افندي بالوهيت و مقام روحانيت ميرزا اذعان وايمان دارد: الزم است در اين عمل مسامحه و سستي 

اين وظيفه بزرگ خود را انجام بدهد، زيرا ايشان را روا نديده: وبراي پيشرفت مرام خودشان و هدايت مردم محجوب 

بايد پيش خود يقين داشته باشند كه: اين بنده عاجز) مخصوصا در صورتيكه اعتقادي بخداي مُنزل آيات و پيغمبر قرن 

نوزدهم ندارم( در اين مسابقه برنده نخواهم شد. ) جناب شوقي افندي پس از طبع اول اين كتاب حدود دو سال زنده 

ه و با اينكه اين كتاب در همه جا منتشر شده وحتي همه مبلغين بهايي اين كتابرا خريده و خواندند، با اين حال بود

 جوابي از طرف آنان داده نشد، وتا قيامت هم جواب نخواهند داد.( 

يله يكي از روزنامه سولي شما بيقين بدانيد كه: نه تنها در اين مسابقه شركت نميكنند، بلكه براي احتجاج كتبي نيز كه بو

 هاي بيطرف جهان صورت بگيرد: حاضر نخواهند شد.

 اينستكه ما ميفهميم :اين خدا واين پيغمبر از كجا آمده اند ومقصدشان چيست و براي چه آمده اند؟

تي دآري در يكي از محافل بهايي كه در حدود بيست نفر از بهائيان محترم ودونفر مبلغ فاضل و تحصيل كرده) بعد از م

خوب رفيق شديم فهميدم كه در باطن معتقد نيستند( ايشان حضور داشتند، پس از مذاكرات مفصّل و گفت وشنيدهاي 

طوالني، يكي از آن مبلغين شروع بتعريف كردن و اعجاز و خارق العاده بودن آيات جناب ميرزا نمود، بنده هم همين 

تي را انتخاب وامضا كنيد، بنده هم آياتي از خودم بسازم، ودريكي پيشنهاد را نمودم، وگفتم در همين اين مجلس شما آيا

از روزنامه ها منتشر كنيم، وچند نفر از دانشمندان اين مملكت را كه با بيطرفي مشهورند، حكم قرار ميدهيم، و هر 

نجا رسيد كه ايطوريكه آنان حكومت كرده وحكم دادند تسليم بشويم، وباين گفت و شنيد خاتمه بدهيم، متأسفانه قلم 

 سر بشكست.
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( ميگويد: وحال مالحظه فرمائيد كه درجميع كتاب) قرآن( جز آيات را كه حجّت قرار فرموده 7س 130وباز در ايقان) ص

براي معرفت مظاهر جمال خود، ديگر امري ذكر شده تا بآن متمسك شوند و اعتراض نمايند؟ بلكه در همه موارد بر 

ه آن وعده نار فرموده اند. حال اگر كسي بيايد) منظور سيّد باب است( بكرورها از آيات و منكرين آيات و استهزاء كنند

 خطب و صحائف و مناجات بي آنكه بتعليم اخذ نموده باشد، آيا بچه دليل ميتوان اعتراض نمود... الخ.

هم  بتقليد قرآن باشد) آن تركيب جمالتآري دليل ما همين است كه گفته شد: زيرا اگر منظور از آيات تلفيق كلمات و 

با هزاران اغالط لفظي و معنوي و بدون رعايت قواعد ادبي( هر كسي كه مختصر اطالعات علمي داشته باشد براين امر 

قادر خواهد بود، بنده خودم صد مقابل بهتر و فصيحتر از آيات ايشان، ميتوانم آيه و جمله بنويسم، ولي مانعي كه دارم 

 م خود را رسوا كنم،ودر مقابل آيات معجزآساي قرآن مجيد آبرو و حيثيت خود را ببرم.اين است كه نميخواه

 جناب ميرزا از آيات ) قُل لَئن اجتمعَتِ االنسُ و الجن عَلي أن يَاتوا بِمِثل هذا القرآنِ...الخ. قُل فأتوا بِسوره مِثلِه ...الخ(

رده و چنان در نظر ديگران مجسم ميكند كه : قرآن هم مانند غفلت نموده، ويا اينكه از روي كم لطفي اسمي از آنها نب

 كلمات سيد باب فقط و فقط دعوي بالدليل و الف خالي است.

ودر قرآن مجيد براي انبياء و مظاهر الهي خوارق و دالئل و معجزات زيادي بيان كرده است، و جناب ميرزا در اينجا نيز 

 كند.خود را به تجاهل زده وهمه آنها را نفي مي

آيا طوفان نوح و آتش ابراهيم و عصاي ودست موسي و ناقه صالح از دالئل انبياء و مظاهر حقّ محسوب نميشوند. در 

كجاي قرآن هست كه: يكي از انبياي الهي در مقابل قوم خود ودر جواب آنان فقط نزول آيات را ) آنهم آيات مطلق( 

 ن حرف نميخندند؟دليل نبوت خود قرار دهد؟ وآيا مردم دانشمند باي

گذشته از اينها وجود خود صبح ازل ) ميرزا يحيي( جواب تكويني جناب ميرزا ميباشد، زيرا ميرزا يحيي هم آيات زيادي 

چون آيات ميرزا نازل كرده، وهم دعوي مقام ظهور مينمود، وعالوه از اينها مورد عنايت و توجه مخصوص سيد هم بوده 

 او خاضع و خاشع بوده است. است، بلكه خود ميرزا در حدود ده سال در مقابل 

آري ميرزا يحيي آيات زيادي نازل كرده و كتابهايي چون كتابهاي ميرزا تأليف نموده است، ودر مقابل شدائد وسختيها و 

 سجن و حبس و تبعيد صبر كرده، ودر امر ودعوي خود استقامت ورزيده است.

است اين صبر وتحمل، واگر استقامت عالمت است اين پس اگر نزول آيات دليل است اين آيه، واگر صبر وتحمل برهان 

 استقامت،واز فضائل و خصوصيات زائده ميرزا يحيي هم صرفنظر ميكنيم.

 طلب مبارزه ميرزا بهاء

ا ( گويد) اِنا نَزّلنا ألحَد من االُمراء ما عَجزَ عَنه مَن عَلَي األرضِ و سَئلناه أن يَجمعَن14س 114ميرزا در الواح بعد از قدس) ص

از  ما نازل كرديم بيكي -مَع عُلماء العَصر ليَظهرَ له ججّهُ اهلل و بُرهانُه و عَظمتُه و سُلطانُه وما أردنا بِذلك اِال الخَيرَ المَحض

اميران آنچه را كه همه مردم از آن عاجز هستند و درخواست نموديم كه جمع كند ما را با علماي عصر تا حجّت و برهان 

 ظاهر شود واراده نكرديم مگر خير تنها را. وعظمت وسلطنت خدا

بحث وگفتگو در مطالبي ميشود كه مورد ترديد و اختالف و قابل انتقاد و اثبات و ردّ در ميان اهل فضل و تحقيق و  -اوال

ل سنظر باشد، وما اگر امروز به دانشمندان و فالسفه جهان اعالن كنيم كه: بيائيد و در موضوع تاريكي شب يا شيريني ع

يا در امر محسوس ديگري با همديگر مباحثه وجدال كنيم ،البته كسي به اين پيشنهادپاسخ نداده،وباستهزاء ومسخره 

 تلقي خواهند كرد. 
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دعوي برتري و تفوق و افضليت و اعلميت ويا اگر شخصي پس از تحصيل مختصر و پيش از اتمام رشته تحصيالت خود: 

فيلسوفها و پروفسورها و دانشمندان جهان باالتر هستم، وحاضرم با آنان وارد بحث كرده، وبگويد من از همه دكترها و 

و مذاكره بشوم، البته در اين صورت كسي بحرف و دعوي او اعتنايي نكرده و بجز ريشخند و مسخره واستهزاء ويا سكوت 

 پاسخي باو نخواهند داد.

ز زياد گفت ، و ناصرالدين شاه براي رفع اشتباه و سوء تفاهم وسيد باب پيش تر از ميرزا بهاء از اين حرفهاي مسخره آمي

مردم عوام مجلسي در تبريز در حضور خود تشكيل داده و انصافا مقام فضل و روحانيت و همه حقيقت نبوت او بهمه 

 حاضرين روشن وآشكار گرديد!! ودر اينصورت محتاج به تشكيل جلسه ثانوي نبوده است.

ز دوازده قرن پيش همه و همه معتقد هستند كه : دين مقدس اسالم آخرين دين آسماني بوده، مسلمانان جهان ا -ثانيا

 و پيغمبر اسالم خاتم پيغمبران و قرآن مجيد آخرين كتاب ديني است.

مسلمانان اين عقيده را بعبارتهاي مختلف از پيغمبر اسالم و حضرات ائمه) ع( استماع كرده، ودر خود قرآن مجيد هم 

 ت مختلف باين معني اشاره و تصريح فرموده است.بتعبيرا

واگر كسي در مقابل اين سخن تأويالتي بگويد و مطلب را باين طرف و آن طرف بزند: مانند اينستكه تاريكي شب را انكار 

 كرده، وبراي مشتبه ساختن طرف شروع بتأويل وذكر ادله كند.

در دست خود برهان و عالمتي) معجزه( داشته، و جاهل و عالم در گذشته از اينها: كسيكه پيغمبر است، الزمست  -ثالثا

مقابل آن سر خضوع و عجز و تسليم فرود آورند. ودعوي آنكه: من بيكي از امراء چيزي فرستادم كه همه اهل عالم در 

 و آيا آنمقابل آن عاجز هستند، آيا مسخره نيست؟ خوب بود آن چيز را بيان ميفرمود كه همه ميديدند وميدانستند 

 چيز نامه و نوشته تنها بود ويا چيز ديگر؟ وآيا مراد نامه ناصرالدين شاه است يا چيز ديگر؟

حضرت عيسي هنگاميكه دعوت كرد، فرمود: من مرده را زنده ميكنم، و حضرت موسي فرمود: دست من مانند آفتاب 

فصحاء جمع بشوند نميتوانند نظير يكسوره ميدرخشد، وعصايم بصورت اژدها درميآيد. حضرت رسول ) ص( فرمود: تمام 

 از سوره هاي قرآن را بياورند.

ودر عين حال :مره را زنده كرده، وعصا را اژدها نموده و آيات و سوره هاي قرآن مجيد را در مجالس و مجامع عمومي 

د آيات غريبه اي از خومنتشر كرده، وبدون اينكه متوسل بتأويل وعرفان بافي و چشم بندي بشوند: معجزات و خوارق و 

 نشان داده، ودوست و دشمن را عاجز و ساكت و مقهور نمودند.

ولي جناب باب وبهاء ميگويند: ما هر گونه آيات و معجزاتيرا كه بخواهيد دارا هستيم ،ومتأسفانه در مقام عمل ،مقدمات 

 زده بود: از گفته خود نادم ميشود . و بافندگيهائي درست مي كنند كه انسان درخواست خود را پس گرفته ،وحرفيرا كه

ميگويند: ما در بيان مطلب و كشف حقيقت) يد بيضا( داريم، ما قلوب مرده و دلهاي محجوب را)احياء( ميكنيم، كسي 

نميتواند در مقام عرفان و مكاشفه با ما همقدم باشد،وما بيكي از امراء چيزي فرستاديم كه اهل عالم در مقابل عاجز 

 ر اين حرفها. ميشوند، وغي

 اگر مقام نبوت با اين حرفها و تأويالت ثابت بشود: بنده خودم هم پيغمبر هستم، بنده هم از اين آيات وعالمات زياد دارم.

واقعا آدم خجالت مي كشد كه قسمتي از موضوعات و مطالبيرا كه در كتابهاي اين آقايان موجود است مذاكرعه و گفتگو 

 كند.

ج شدم، وبي نهايت معذرت مي طلبم، البته اگر سخن من باطل است ديگران حكومت خواهند من از وظيفه خود خار

 نمود.
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آري از حق نبايد گذشت كه: ميرزا بهاء در اين قسمت چندان مقصّر و خيانت كار نيست، زيرا كليات مطالب را سيد باب 

از هموار شدن وساخته شدن راه: ميرزا درست كرده واين راه كج و تاريك و پرخطر بدست او ساخته شده است، و پس 

 بهاء در اثر فعاليت و كوشش خود از آن راه استفاده نموده است.

درمقدمه نقطه الكاف)مد( مينويسد اگر كسي خوب دقيق باشد چندان تعجب نخواهد كرد از اينستكه ادوارد براون 

اهلل را پذيرفتند: زيرا كه اگر باب بطرز و اسلوب قرآن اينكه با وجود آنهمه اختالف شديده، باالخره اكثر بابيه دعوي بهاء 

آيات آورد: بهاء اهلل نيز آيات آورد. واگر باب صدق دعوي خود را بنفوذ باطني و تصرف درأفئده اتباع خود ثابت نمود: 

رار خود قبهاء اهلل نيز همچنين كرد. اشكالي كه هست در اينست كه: صبح ازل كه بالشبهه باب او را جانشين و وصي 

داده بود بشدت و اصرار هر چه تمامتر از تصديق دعوي نابرادري خود امتناع شديد نمود، بناء براين بهايي كه قطعا بمن 

جانب اهلل بودن باب معتقد باشد: مجبور است تصديق كند كه باب عالما و عامدا كسيرا براي جانشيني خود انتخاب كرد 

 و اشدّ منكرين مَن يُظهره اهلل گردد. كه بايستي بعد از خودش، نقطه ظلمت

 مباحثه مؤلف با يك بهائي

يادارم كه روزي با يكي از مبلغين بهائي برخورد كرده، ومذاكرات ما بانتخاب بهترين دين الهي از ميان اَديان موجوده 

 منتهي گرديد.

وهر جمعي براي پيشواي خود گفتم: پيروان هر ديني درباره خود صدها فضيلت و خصوصيت وامتياز ذكر مي كنند، 

نوشته ها و گفته هاي اين اشخاص كه در ه آيت و معجزت و كرامتي ميشمارند. وروي اين لحاظ ما نميتوانيم ب نهزارا

 پيرامون مسلك و آئين خودشان دارند، اعتماد واطمينان بنمائيم.

وبدون دقت و تحقيق بهيچ كاري شروع وچون اينجانب در انتخاب هر امري نيازمند به تحقيق و فكر و بررسي هستم، 

نكرده، و بهيچ مسلكي وطريقي نزديك نميشوم: الزم است شما از گفته ها ونوشته ها وآثار خود بهاء يا باب در دسترس 

من بگذاريد، تا من مقام علمي و ادبي و اخالقي و روحاني او را از آثار او كشف كرده و البته اگر نبوغ و تفوق و امتياز 

 ي از ايشان فهميدم، قهرا در مقابل عظمت و برجستگي ايشان خاضع خواهم شد.بيشتر

واين قسمت را هم متذكر ميشوم كه: من بيست و پنج سال تمام است كه در علوم ادبي و فلسفي و حقوقي تحصيل 

حقيق ون آنها تميكنم، وچندان نسبت به مذاهب و اديان فعلي هم خوشبين نيستم، يعني آنطوريكه بايد هنوز در پيرام

و بررسي نكرده ام، والبته از كسي تجليل وتعظيم كرده و در پيشگاه او خضوع و خشوع خواهم كرد كه: برتري و فضيلت 

 و تفوّق خارق العاده اي نسبت بامثال من داشته باشد. 

 گفت: مگر شما پيغمبر اسالم و قرآن مجيد را نمي پذيريد؟

پيغمبر اسالم را شناخته ام و نه قرآن را )البته اين اظهار در مقام اسكات طرف بود(  گفتم: آنطوريكه بايد والزم است، نه

وميخواهم از گفته ها وكلمات جامعه واز آثار باقيه هر يكي از صاحبان شريعت، اندازه نبوغ و برتري و فضيلت او را 

 ناختم سر طاعت و تسليم فرود آرم.تشخيص داده ودر مقابل آن كسيكه مقام نبوت و پيغام آوي او را از جانب حق ش

 گفت: رفيق شما كهنه حريفي هستيد.

گفتم : كه لطفي فرموديد، اوال من با جمعيتي يا با مسلكي سازش نكرده، و حاضر هم نيستم كوركورانه از پدران و قوم  

اب واميدارد. آنرا كه حس گذشتگان خود تقليد بنمايم. وثانيا دين آسماني و آئين الهي كهنه حريفان را بخضوع و ارادت

 پاك است از محاسبه چه باك است. 
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گفت: بسيار از مالقات شما خوشوقت شدم، واميدوارم كه نظر شما از مطالعه كردن الواح مباركه حضرت بهاءاهلل تأمين 

 شده ،وشاهد مقصود خودتان را دريابيد.

 يا از جهت معاني و حقائق؟ گفتم: برتري و فضيلت الواح مباركه از نظر الفاظ و عبارات است 

 گفت: البته از نظر معني و حكمت و مطلب.

گفتم: خواهش ميكنم از آن مطالب برجسته و معاني مخصوصه و حقائق ممتازه كه تنها در الواح جناب ميرزاديده شده، 

 ودرظهورات ديگر گفته نشده بود تقرير بفرمائيد؟

 صدرقم وهزار رقم است تا بتوانيم آنها را بشماريم.گفت: آقا اختيار داريد، مگر اينگونه مطالب 

 گفتم: تقاضا ميكنم از هزاران مطلب، يك يا دوتاي آنها را بيان فرمائيد؟

 گفت: حضرت ابهي ميفرمايند: لَيسَ الفَخرُ لِمَن يُحبّ الوَطنَ بَل الفَخرُ لِمَن يُحبّ العالَم.

خن خنده مي كردم، اوال اين مطلب را سعدي در ششصد سال پيش گفتم: اگر رعايت آداب مناظره الزم نميشد : باين س

 از جناب ميرزا با بيان بهتري گفته است.

 كه در آفرينش  زيك  گوهرند   بني آدم  اعضاي  يكديگرند 

 نشايد   كه   نامت  نهند   آدمي   تو كز  محنت ديگران بيغمي 

 .ديگران هم به شعر و نثر اين معني راگفته و نوشته اند

اگر منظور جناب ميرزا ترجيح دادن حُبّ عالم است برحبّ وطن اين معني در نهايت ضعف و سستي ميباشد، زيرا  -وثانيا

علت محبت و خوش بيني باهل عالم همان همنوعي واز يك گوهر بودن است، واين معني در اهل وطن با علل و مقتضيات 

از همنوعي: از جهت اخالق و آداب معارشرت نزديكتر از ديگران  ديگري موجود ميباشد، اما با اهالي وطن خود گذشته

هستيم، وبا اغلب هموطنان خود از جهت آئين و مسلك ودين موافقت داريم، ما با همديگر تماسّ بيشتر و ارتباط زيادتري 

ك ريم، ما از يداشته و برعالقه و محبت همديگر نيازمند هستيم، ما با همديگر منافع مشترك و خسارتهاي مشتركي دا

آب و گل بوده و در يك هوا و محيط ظاهري و اجتماعي  زندگاني ميكنيم. اهالي يك مملكت تحت يك حكومت ويك 

قانون ويك فكر زندگي دارند: پس چگونه ميشود محبت و عالقه يك نفر بديگران بيشتر از محبت بهموطنان يا بحدّ 

با فطرت و طبيعت اوليه خلقت است و مانند اين است كه بگوئيد:  مساوي با آنان باشد؟ اين معني از هر جهت مخالف

 آدمي بايد به ديگران بيش از اوالد و عيال خود عالقه داشته باشد.

واگر منظور جناب ميرزا تنها دوستي و محبت پيدا كردن بأفراد بشر و خوشبيني و خيرخواهي عموم مردم باشد: اين 

هان مُحرز است، وطوري كه سعدي ميگويد: انسان روي فطرت ميبايد همنوع خود معني در تمام اديان و قوانين ملل ج

 را دوست بدارد، پس جناب ميرزا مطلب تازه اي نياورده است.

در قرآن مجيد ميفرمايد: هُديً للعالَمين ،وما أرسلناك اال رَحمه للعالَمين، اِن هُو اال ذكرُ للعالَمين ، واَحسِن كَما اَحسنَ 

دت و موفقيت او ال تَبغِ الفَسادَ في األرض، پس خير خواهي وارده صالح و هدايت مردم وبذل مساعي در راه سع اهللُ اليك

 و نجات افراد بشر: يكي از صفات حسنه و اخالق جميله انسان است، البته در حدوديكه عقل و حكمت اجازه ميدهد.

هاي ميرزا سراغ نداشتيد كه در مرتبه اول باين جمله تمسك معلوم ميشود كه شما مطلبي بهتر از اين درگفته  -وثالثا

 نموديد.

آري حق داريد: زيرا جناب ميرزا بجز يك مشت الفاظ بيمعني در هم وبرهم كه با هيچ قانون ادبي و فلسفي و حقوقي 

 سازگار نيست، در دسترس شما نگذاشته است. 
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زات ملّي و ديني و برطرف كردن عالئق مرامي باشد، وميخواهد وخيال ميكنم منظور جناب ميرزا از اين جمله: رفع امتيا

با اين جمله اختصاصات طبقاتي و امتيازات ديني را از ميان ملل متديّن برداشته، و سپس آنطوريكه دلش ميخواهد آنانرا 

 بآزادي مطلق و هوي پرستي و لجام گسيختگي كه آخرين هدف ميرزا است دعوت نمايد.

 اكت شد كه دم فرو بسته، وبدرياي حيرت وبهت غوطه ور گشت.رفيق بهائي چنان س

 اصل چهارم

 پروردگار جهان
 ء جهان و جهانيان يكي است.امبد

 پروردگار متعال تنها است و شريكي ندارد.

 قدرت و نفوذ و سلطنت خداوند متعال برهمه اشياء وموجودات احاطه كرده، و همه تحت قبضه توانائي او هستند.

 ان همه مخلوق ومحدود وعاجز و ضعيف و ناتوان و حادث و ممكن بوده، وهمه و همه محتاجند.موجودات جه

 آري همه محتاجند، وهمه ضعيف و عاجز و مخلوقند.

 اينها مطالبيست در پيرامون خداشناسي و معرفت پروردگار متعال كه در دين مقدس اسالم تشريح و تحليل شده است.

 پرستي وخرافات در عقائد و افكار باطل  و موهوهات بي پايه ملل جهان را برانداخت.آئين پاك اسالم هر گونه بت 

يكي از مزايا و حقائق برجسته و نوراني قرآن مجيد : موضوع توحيد و يكتاپرستي است كه تا امروز هنوز دانشمندان 

 بزرگ جهان بحقيقت آن آنطوريكه بايد نرسيده اند.

بندگان عاجز خدا هستيم ،وتنها در مقابل خداي توانا بايد خضوع و خشوع بنمائيم و پيغمبر اسالم مي گويد: ما همه 

 بس.

 خداشناسي و بهائيت

ولي خنده آور است كه: سيد باب وميرزا بهاء پس از همه مجاهدات دين مقدس اسالم، تازه قرون جاهليت وايام خرافات 

تراشي دعوت ميكنند، مالحظه نمائيد كه عبدالبهاء در پرستي و بت پرستي را تجديد نموده، و مردم را به سوي بت 

( ميگويد: چه كه اظهار الوهيت و ربوبيت بسياري نموده  حضرت قدوس روحي له الفداء يك 10س 250مكاتيب اول) ص

عنان  اكتاب در تفسير صمد نازل فرمودند از عنوان كتاب تا نهايتش اِني انا اهلل و جناب طاهره اني أنا اهلل را در بدشت ت

آسمان بأعلي النداء بلند نموده و همچنين بعضي ازأحبا  در بدشت ) جريان امر دشت بدشت و قضايا ودعاوي قدوس و 

ديگرانرا در فصول آينده اين كتاب متذكر خواهيم شد. رجوع كنيد بفهرست( وجمال مبارك در قصيده و رقائيه مي 

 فرمايد:

 و كُلّ الرُبُوبِ  مِن  طَفح حُكمي تَربًت  تكُلُّ االُلوه   مِن  رَشح  أمري تألّه 

 همه خدايان از اثر فرمان من خدا شدند و همۀ پروردگاران از حكم من پروردگار گشتند... الخ.

پس از اين بيت معلوم ميشود كه : جناب ميرزا رئيس آلهه و خدايان است، و آلهه ديگر را جناب او بمقام الوهيّت رسانيده 

 است.

براين جهالت و ناداني كه: پس از هزارو سيصد سال از أيّام توحيد و يكتا پرستي و نورانيت اسالم، باز اين واقعا تفو 

 خرافات نوشته وگفته بشود.

اسالم دراولين مرتبه ميگفت: تنها از پروگار واحد عبادت كرده و از آلهه ديگر منقطع شده، ودر مقابل كسي سجده 

فت: بگوئيد كه بجز خداي متعال پروردگاري نيست و همه در مقابل او بنده و سراپا وخشوع نكنيد، پيغمبر اسالم ميگ
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 –لم يَلد و لم يُولَد و لم يَكن له كفوا احد  -ال حَولَ و ال قوّهَ إال باهلل –ال الهَ إال اهلل  -ضعف و ذلّت و فقر و احتياج هستند

ءَاربابُ متفرّقون  -يَشفعُ عنده إال باِذنهمَن ذا الذي  –اال هو الحيُّ القَيوم  اهلل ال الهَ –هو األّولُ و اآلخرُ و الظاهرُ و الباطنُ 

ما تَعبدونَ مِن دُونه اال أسماء سَمّيتموها أنتم و آباءُكم ما اَنزلَ اهلل ُ بها مِن سُلطان إن الحُكمُ اال  -خير ام اهللُ الواحدُ القهار

 لقَيّمُ ولكنً أكثرَ الناسِ ال يَعلمون.هللِ أمرَ أن تَعبدوا إال إياه  ذلك الدينُ ا

آري قرآن ميگويد: بجز خداي متعال بكسي متوجه نباشيد، وكسيرا براي مقام الوهيت و ربوبيت انتخاب نكيند، ودر 

 و استوار شما. ممقابل كسي عبادت ننمائيد، واَرباب متفرقه را بيندازيد، واينست دين محك

در نتيجه جهالت و ناداني و يا در اثر إلقائات و تلقينات دشمنان خارجي دين مقدس  ولي جناب ميرزا پس از دوازده قرن،

توحيد، شروع به ترويج آلهه و بت پرستي نموده، و با كمال بيشرمي و بيحيائي ميگويد: من رئيس خدايانم، ويك مشت 

 و اطاعت خود امر ميكند. مردم احمق ونادان وعوام وشهوت پرست را بدور خود جمع كرده وآنان را براي عبادت 

( ميگويد: اِنّه يَقُولُ) خود بهاء( حينئذ انني أنا اهللُ ال الهَ إال أنا كَما قالَ النُقطهُ 150وخود ميرزا بهاء در كتاب بديع در ص)

 )سيد باب( مِن قبلُ و بِعينه يقولُ مَن يأتي مِن بَعدُ.

براي سيد باب ثابت ميكند، براي آيندگان نيز فتح باب نموده، وبا ودر اينجا مقام الوهيت را گذشته از اينكه براي خودو 

 كمال جرأت بت پرستي و صنم تراشي را نشر و ترويج مينمايد.

( همين كتاب ميگويد: كه از نفس ظهور )ميرزا بهاء( محتجب نماني چه كه مقصود بالذات او بوده و 301)  وباز در صفحه

خواهد بود او است آيه لَيس كمِثله شيءُ واوست آيه لَم يَلد و لم يُولَد، بل مظاهر لم يَلد و لم يُولد خُلق عندَه إن أنتم 

وح ما سواه فداه در مقام ذكر حروفات و مَرايا ونور و امثالها من أعلي تُوقِنون، از اين جهت است كه نقطه مشيت اوليه ر

مراتب االسماء و الصفات إلي أن يَنتهيَ إلي أدني رُتبه األشياء ميفرمايند اينها از خود تحققي نداشته چون بشمس حقيقي 

 اهر اال اهلل .... الخ.مقابل شده اند اِشراق تجليات النهايه برآنها شده دراين مقام ديده نميشود درآن مظ

جناب بهاء در اينجا پرده خفا را از جمال مبارك ابهي برداشته، و بصراحت لهجه وجود مقصود بالذات و شمس حقيقي را 

معرّفي نموده، و فرموده است كه او است ذات فرد لم يلد و لم يولد و مِثل وكُفوي براي او نيست، ومراتب موجودات كه 

هستند همه از او استفاضه نموده و از آن ذات مبارك) اهلل، ميرزا خدا( خبر ميدهند، وبموجب اين اسماء وصفات تكويني 

 عبارت مقام الوهيت مخصوص تنها ايشان بوده و ديگران همه مرايا هستند.

لي و آري جناب ميرزا درمقام زيركي و جلب تمايالت گوسفندان خدا انصافا كفو و نظيري ندارد) ولم يكن له كفوا احد(

براي نويسنده مكشوف نگرديد. زيرا پدر و مادر و اوالد ايشان وجود خارجي داشتند، حقيقت عنوان ) لم يلد و لم يولد ( 

 وخوب است در اين قسمت جانشينان ايشان توضيحاتي بدهند.

و همچنين ثاني مَن ( بفاصله چند سطر باز ميگويد: مالحظه در اول مَن آمَنَ كن )اول مؤمن بسيّد باب( 302ودر صفحه )

نفر بعدد كلمه حي( وصف نفرموده اند چنانكه  11آمن كه هيچ نفسي رادر بيان از يد از اين دو نفس و سائر حروفات حي) 

 در زيارتشان يا ساذج اهلل و يا كينونه اهلل و يا ذات اهلل وبامثال اينكلمات ذكر فرموده اند.

و اشتباه ما افزوده شده، ودر معرفت مقام الوهيّت جناب ميرزا متحيّر و  باز از مطالعه و خواندن اين عبارت بر ترديد

مبهوت ميشويم، زيرا اگر سخن سيّد باب راست بوده است، پس اول مؤمن باو كينونه خدا و ذات خدا بوده است، ودر 

گان لفاظ براي تحيّر بنداينصورت مقام و منصب وچيز زائدي براي جناب ميرزا باقي نميماند، مگر اينكه بفرمايند: اين ا

 است) ربِّ زِدني تَحيُّيا فيك( 
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( مقصد از هر چهار تحيّت جمال قدم روحي ألحبائه الفدا است نه 3س 205وعبدالبهاء در مكاتيب دوم ميگويد: ) ص

هي است( دون حضرتش ،واجرا هر چهار جائز... كه هر چهار تحيّت در كتاب الهي وارد، وإلي اليوم بانك مألاعلي) اهلل اب

وروح اين عبد از اين نداء مهمتزّ، هر چند مقصود از ) اهلل اعظم( نيز جمال قدم روحي ألحبائه الفدا است، چه كه اوست 

اسم اعظم و نيّر اعظم و ظهور أعظم، اما اين تحيّت )اهلل ابهي( كوس ربوبيت جمال غيب احديّت است كه در قلب امكان 

 تأثير مينمايد.

لبهاء بانك مأل اعلي را نيز مي شنيد، ومخصوصا از شنيدن آن خوشحال ومسرور نيز ميشد، البته حق معلوم ميشود عبدا

دارد كه خوشحال و مهتزّ گردد، زيرا اگر ربوبيّت و نيز جمل قدم بودم ميرزا ثابت نشود، عبدالبهاء چگونه ميتواند دعوي 

مقاميرا بخواهيم خدانكرده از براي خويش چه مقامي ( بگويد: واگر چنانكه 255پسر خدا بودن را داشته ودر صفحه )

 أعظم از فرع مُنشعب از اصل قديمست . تَاهللِ الحقّ ذَلً رِقابُ كلّ مَقام وخَضَعَ أعناقُ كُلِ مَقام و رُتبه لهذ المَقام العظيم.

 .( خضوع وخشوع ميكنندميگويد تمام مقام و مرتبه ها در مقابل مقام من كه پسر خدا هستم) فرع منشعب از ريشه قديم

واقعا چقدر انسان بايد كوتاه فكر و پست و فريفته بخود وجاهل و أحمق باشد كه :چون جمعيرا از مردم نادان و ساده 

لوح و عوام در اطراف خود ببيند، چنان خود را گم كرده و مدهوش و سرمست و مغرور گردد، تا اينكه دعوي ربوبيت يا 

 ن كند.قديم بودن ويا پسر خدابود

( ميگويد: قُل ال يُري في هيكلي اال هيكلُ اهلل و ال في جمالي اال جمالُه و ال في 5س21وخود بهاء در كتاب مبين ) ص

كَينونتي اال كَينونتُه و ال في ذاتي اال ذاتُه وال في حركتي اال حركتُه وال في سكوني إال سكونه و ال في قلمي اال قلمُه العزيز 

يكل و جمال وكينونت و ذات وحركت و سكون و قلم من ديده نميشود مگر هيكل و جمال و كينونت بگوي در ه-المحمود

 و ذات و حركت و سكون و قلم خداوند.

( ميگويد: ثمّ اخرُجي يا حوريّهَ الفِردوس مِن غُرَفِ الجِنانِ وأخبري أهلَ األكوانِ اهللِ قد 10س 01وباز در همين كتاب ) ص

رفه حوريّه از غ –ظَهرَ محبوبُ العالمين و مقصودُ العارفين و معبودُ من في السموات واألرضين ومسجودُ األولين و اآلخرين 

قسم بخدا كه محبوب عالمين و مقصود عارفين و معبود اهل آسمانها  –باهل عالم خبر دهد  هاي بهشت مأمور ميشود كه

 و زمين و مسجود اولين و آخرين ظاهر شد.

متأسفانه مردم جهان هنوز از اين محبوب و مسجود و مقصود خودشان خبري ندارند. خوب بود جناب ميرزا باين شعر 

 هم استشهاد ميكرد:

 وين  عجبتر  كه من  از وي   دورم   ن  بمن است دوست نزديكتر از م 

وبمناسبت اين مقام بمورد است كه موضوع عبادت و پرستش را طرح كرده، و نظر دين مقدس اسالم و سپس نوشته هاي 

 بابيه و بهائيه را در اينموضوع بدانيم.

 عبادت خدا واسالم

در اولين مرتبه سرلوحۀ دعوت خود را كلمه )ال الهَ إال  پيغمبر اسالم نخستين روزيكه براي هدايت بشر مبعوث گرديد:

اهلل( قرار داده و مبارزه خود را از بُت پرستي وعبادت اَصنام  و آلهه مجعوله شروع كرده، و مردم را از عبادت غير پروردگار 

 متعال وسجده و خضوع و توجه بمخلوق نهي اكيد فرمود.

راپا مطيع خداوند توانا معرفي نموده، ومقام عبادت و پرستش را تنها در مقابل پيغمبر اسالم خود را بنده ضعيف و عبد س

 خداي جهان تجويز ميفرمود.
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مسلمين بموجب دستور آن حضرت چون بنماز قيام ميكنند، با حال خضوع و توجه مي گويند: إياك نَعبدُ و إياكَ نَستعين 

 تنها پروردگار جهان را عبادت كرده و تنها از او ياري ميجوئيم، وسپس در مقابل جالل و عظمت او سربسجده ميگذارند.  –

تيم ما نزديكتر هس –خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد: وَ نَحنُ أقربُ اِليهِ مِن حَبلِ الوَريد، فَأينَما تُوَلّوا افثَمً وَجهُ اهلل 

 ريد، وشما بهر سوئيكه متوجه باشيد خدا را بچشم قلب خودتان خواهيد ديد.بشما از رگهاي و

اسالم ميگويد: شما بايد در همه امور خودتان خداوند متعال را در نظر گرفته، واو را محيط و قيّوم وعالم ومدرك و حاضر 

 توجه خاطر داشته باشيد. و ناظر و آگاه دانسته و تا ميتوانيد در همه حال ومخصوصا در حال عبادت حضور قلب و

پيغمبر اسالم ميگويد: من هم مانند شما بشر هستم، منهم فردي از افراد انسان هستم كه ميخورم و ميخوابم و راه ميروم 

و محتاج و فقيرم، وتنها امتياز من ازاين جهت است كه : از جانب پروردگار متعال بمن وحي ميرسد وبقلب من الهام 

 خاصي پيدا ميكنم.ميشود و مأموريتهاي 

اينها مراتب ومقامات معارف و حقائق اسالم مقدس است، وشخص مسلم ميبايد در اثر تعليم و تربيت اسالم، داراي چنين 

 روحيه پاك و خالص بوده، واز شرك و بت پرستي و خرافات و عقائد ناپاك و أوهام باطل دوري جويد.

 عبادت خدا و باب

از تعليمات و دعوت سران بهائيت و بابيه نيز آگاه و مطلع شده وبدانيد اسالم ،خوب است حاال در مقابل تعليمات مقدسه 

 كه تعليمات پيغمبران قرن نوزدهم تا چه اندازه روي خرافات و بت پرستي استوار شده است!!

انع و راضي نبوّت قسيد باب بمقام ركن رابع و ذِكريّت و سپس بمقام بابيّت و سپس بمقام قائميّت و سپس بمقام رسالت و 

نشده، وپارا فراتر گذاشته دعوي معبوديّت و الوهيّت نموده، و پيروان ساده لوح خود را براي پرستش خود دعوت مينمايد 

 . 

در باب اول از واحد رابع بيان ميگويد: مقام اين آيه عظيمه ) مقام غيبي سيد باب( است قل اهللُ حقّ و إن ما دونَ اهللِ 

عابدون، دون اين آيت كه در او است) مقام خلقي سيّد ( خلق او است، واين آيتي است كه در او ديده خَلق و كل له 

نميشود اال اهلل و اين آيتي است كه در او آيتيّت ديده نميشود بل نفس ظهور اهلل و ذات بطون اهلل و علوه اهلل و سُموسمو 

يزل ذكر ميشود، ذكر آيت از براي عرفان است و اال آيت ملحوظ اهلل وكينونيت ازل و ذاتيّت قدم و طلعت صرفه بحتۀ لم 

نميگردد و اگر آيت ملحوظ گردد خلق او ميشود و او بنفسه مذكور نميگردد اال بما يذكر به ذات األزل واز براي او امكنه 

 و حدودات نيست... الخ.

اس و لم يَزل وال يَزال و قديم و غير محدود سيد باب در اين باب خود را بسيم آخر زده، وخود را خالق خلق و معبود ن

 دانسته، وبصراحت تمام ميگويد: كانَ معبودا و ال عابدَ هُنالك وكن مقصودا و ال قاصدَهُنالِك ... الخ.

وسيد باب گذشته از اينكه خود را معبود و آفريدگار پيروان خود قرار ميدهد: اين مقام را براي پيغمبر آينده كه بدعوي 

 واحد ) نقطه بيان اهر ميشود ثابت ميكند ، چنانكه در باب اول از واحد اول بيان ميگويد: كل شيء باين شيءرسالت ظ

كه سيد باب است( ميگردد و كل شيء باين شيء واحد خلق ميشود واين شيء واحد در قيامت بعد) يوم ظهور قيام قائم 

لذي يَنطق في كلّ شأن إنني انا اهلل ال اله اال انا ربّ كل شيء و ان آينده ( نيست اال نفس مَن يُظهره  اهلل ) قائم آينده( ا

 مادوني خلقي ان يا خلقي إياي فاعبدون ... الخ.

اينستكه ميرزا بهاء از همين راه بدنبال سيد باب رفته و چون خود را بعنوان رسالت )مَن يُظهرهُ اهلل( در ميان اَتباع و 

يج آوازه ربوبيّت و الوهيّت و معبود بودن خود را آشكار كرده، وبصراحت لهجه خود پيروان سيد باب معرفي ميكند: بتدر

 را خداي معبود و آفريننده مخلوق و مبدء موجودات ومرجع مراتب هستي ميداند.
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 معبود بودن ميرزا بهاء

يشود وما براي آري اين معني در مسلك بهائيت رنگ رسميت بخود گرفته، وجزو وظائف و فرائض عباد بهاء شمرده م

 نمونه چند قسمت از كلمات اين طايفه را در اينجا نقل ميكنيم.

 ( ميگويد:2در زيارت نامه جمال قدم كه ميرزا بهاء است ) مجموعه مباركه ص 

 شهادت ميدهم -أشهدُ انً بجمالك ظهرَ جمالُ العبود و بوجهك الحَ وجهُ المقصود و بكلمه مِن عِندك فصّل بين الممكنات

كه چهره معبود با جمال تو ظاهر گرديد و وجه مقصود بظهور سيماي تو آشكارا شد و بواسطه كلمه تو در ميان باين

 ممكنات تفصيل داده شد.

ودر دروس الديانه )درس نوزدهم( ميگويد: واما دروقت تالوت آيات و خواندن مناجات رو بقبله بودن واجب نيست بهر 

ورازو قلب بايد متوجه بجمال قدم) ميرزا بهاء( واسم أعظم باشيم زيرا مناجات  طرف روي ما باشد جايز است ولكن در

 نياز ما بااو است و شنوندۀ جز او نيست و اجابت كننده غير او نه.

پس بطوريكه مالحظه ميفرمائيد : در اين كتاب ) كه كليات تعليمات و اصول مسلمه بهائيت درآن نوشته شده است( بجز 

معبود بودن ميرزا مقامات ومراتب ديگري نيز بري او اضافه نموده، و ميگويد: شنونده راز ونياز واجابت كننده آنها بجز 

 ميرزا شخصي در جهان نيست. 

 آفرين گفت. بايد باين عقيده

واقعا جاي حيرت و شگفت است كه: در اين عصر روشن) بقول مردم عصر مشعشع و قرن اتم ( ناداني و جهالت و تاريكي 

باندازه برقلوب مردم مستولي گردد، وباندازه از حق و حقيقت و معرفت وروحانيت مهجور ومحبوب شوند كه : روي 

 اريك ميرزا بهاء آورده و او را شنونده راز ونياز وجواب دهنده بينند.بدرگاه پوسيده و وجود محدود و مقام تيره وت

شخصيكه بقول خود پيوسته تحت سَالسل واغالل ودر قهر سجون بوده، شخصيكه صدها تقلب وخيانت و جنايتهاي 

تاريخي و علمي در نوشته هاي اوديده ميشود، شخصيكه در زير خاك عَكا پوسيده شده است . شخصي كه بجز 

دخواهي و خودبيني انديشه نداشته است، شخصيكه برخالف همۀ اديان الهي سخن ميگفته است: بقول بهائيان معبود خو

 و مسجود عالميان است.

آري عبدالبهاء چون سخاوت و ركاكت اين مطلب را فهميده، تصميم مي گيرد اين موضوع را در حدود امكان اصالح 

 نمايد. 

 تأويل بت پرستي

(مي گويد: إعلَم أنّ حقيقهَ االُلوهيّه الذاتُ البحتُ والمجهول النعت التُدركه العقولُ 3س111اتيب اول) صاينستكه در مك

واألبصار وال تُحيط بها األرفهامُ وألفكار ...فلَيس السبيلُ وال الدليلُ الي إدراك األمر الجَليل ...فاضطَر رنا علي الرجوع الي 

آياته ومَصدر كلماته و مهما تذكر من الحامد و النعوت واألسماء الحسني والصفات مَطرع نوره و مَركز ظهوره و مَشرق 

 العُليا كلها تَرجَعُ الي هذا المَنعوت ولَيس لَنا اال التَوجّه في جَميع الشُئون اِلي ذلك المَركز المَعهود و المَظهر المَوعود و

بدان كه  –األذهان مَخلوقه مَردود ضَربا من األوهام دونَ الوجدان المَطلع المَشهود و إال نَعبد حقيقه  مَوهومه مَقصوره في 

حقيقت الوهيت ذات خالص و مجهولي است از جهت توصيف درك نكند آنرا عقول و ابصار و احاطه نمكند بر آن افهام و 

نور  افكار پس ما سبيل و دليلي براي درك اين امر جليل نداريم و مجبور هستيم كه رجوع كنيم بسوي مطلع

ومركزظهورخدا ومشرق آيات ومصدر كلمات او و هر چه از حامد واوصاف واسماء ونعوث صحبت شود همه برميگردد 
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بهمان منعوت كه مظهر او است وما چاره اي نداريم بجز اينكه در تمام امور و شئون خودمان متوجه باشيم بسوي اين 

 يالي و موهومي عبادت وپرستش كنيم.مركز معهود ومظهر موعود واگرنه ميبايد از يك حقيقت خ

عبدالبهاء دراين عبارت مغالطه كاري كاملي بكار برده و منظور او بجز فريب واغواي يك مشت مردم جاهل و ساده لوح 

چيز ديگري نبوده است و يا از حقيقت عبوديت  و توجه و خضوع بكلي غافل بوده است. ويااينكه داعيۀ ربوبيت و 

 يشود: عبدالبهاء را براين تحقيق و تأويل ركيك وا داشته است.كلمات جناب بهاءمفهوم م از خالل كه الوهيتي

وبهر صورت مسلم است كه عبدالبهاء ازحقيقت فهم اين مطلب محروم بوده، و نميدانسته است كه توجه قلب و عبوديّت 

 و خشوع هيچگونه مربوط و متوقف باحاطه علمي و تحقيق ذات شيء نيست.

براي اشخاصيكه تا اندازه اي توفيق تزكيه قلب پيدا كرده و حال انقطاع و تبتل وتوجه داشته، وازمراحل حضور واينمعني 

 و روشنايي است. و فنا آگاه شده اند دركمال وضوح 

وما براي روشن شدن خاطر اشخاص محجوب مي گوئيم:هر شخصي ميتواند فكر و توجه خود را از همه جا و همه موجودات 

و قطع نموده و تنها بسوي خود وبنفس خويش متوجه كند، ودرعين حاليكه بخود متوجه است، ميداند كه منصرفل 

حقيقت نفس او امرمجهول ومبهم و پوشيده است )روانشناسان قديم و جديد در شناسائي حقيقت نفس عاجز شده اند( 

ان و حالت خشوع و عبوديّت در مقابل پس توجه پيدا كردن و حضور قلب و فناي روح در پيشگاه عظمت پروردگار جه

 خداوند متعال غير از فكر و خيال وتصديق و احاطه علمي يا خارجي ووهمو فهم حقيقت و ذات او است.

 آري تا كسي ازحاال ت توجه و خشوع و فناء وحضور محروم است: از فهم كامل اين مطلب نيز عاجز خواهد بود.

كه تو را نبيند و بجاي تو بدل وعوضي گيرد،آيا ديگري باندازه تو  چشم قلبيسيد الشهداء)ع( ميفرمود : كورباد آن 

 ظهور و جلوه دارد كه آنرا وسيله شناسايي تو قراربدهيم؟ كي غايب شدي تا محتاج دليل باشي؟

 عبدالبهاء ازفهم حقيقت توجه و حضور عاجزمانده است، وباين قسمت نيز متوجه نشده است كه: در توجه داشتن بسوي

جناب بهاء) مَطلع نور و مَشرق آيات ( نيز اشكال او وارد است، زيرا اشخاصيكه بسوي او متوجه ميشوند: هنوز از معرفت 

 نفس خود عاجزند تا برسد بمعرفت نفوس ديگران.

البته توجه بديگري از جهت توجه بنفس و روح او است نه بجسم و بدن، و حقيقت روح مانند حقيقت پروردگار براي 

ر مجهول و مستور بوده، وكسيرا )مردم عادي( توانائي فهم و خيال واحاطه و بررسي آن نيست!قُل الروحُ مِن أمر ربي بش

 ومَن عَرَف نفسَه فَقَد عَرف ربًه. -و ما اُوتيتُم مِنَ العِلمِ إال قليال

ي حاني و مرتبه معنوي و نورانكسيكه نفس و روح خود راشناخت پروردگار خود را شناخته است و كسيكه بتواند بمقام رو

شخصي معرفت پيدا كند: بعظمت و مقام خداوند متعال نيز عارف ميشود، لذا در روايات شريفه وارد شده است كه : چون 

 كسي بمقام روحانيت امام معرفت پيدا كرد خداي جهان راخواهد شناخت.

كه بدون مقدمه و تحقيق و بافندگي ميگفت: شما  عبدالبهاء در اينجا سادگي و خامي بخرج داده است و بهتر اين بود

همه مكلف هستيد كه رو بجناب بها آورده وبسوي او عبادت كرده، ودر مقابل اوخضوع و تذلل نموده، و هر گونه حوائج 

 و نيازمنديهاي خودتانرا از بارگاه او بخواهيد.

ون فكر و تحقيق و تدبر سخن او را پذيرفته، در زيرا دراينصورت :مردم احمق و أغنام اهلل ) گوسفندان جناب بها( بد

مقابل او عبادت و تذلل ميكردند، و اشخاص فهميده و دانشمند و منورالفكر نيز ازاين سخن نرنجيده و متزلزل وعصباني 

 نميشدند.
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ارم، ميگذمن بيش ازاين در اين موضوع سخن نميگويم،وقضا و تحليل و محاكمه رابخود جوانان مُنورالفكر ودانشمند وا

 تا بخوبي معناي جمالت عبدالبهاء را فهميده، وبمنظور باطني وهدف اصلي او آگاه شده، وقضاوت كنند. 

وضمنا الزم است جانشينان جناب بهاء از اين موضوع مشكل نيز پاسخ دهند، وآن اينست : در صورتيكه توجه پيدا 

ع اَلسبيلُ مقطو–غير ممكن بوده، وبقول بهاء وعبدالبهاء  كردن به پروردگار جهان و مبدء ظهور و مشرق آيات براي بشر

الطلبُ مردود، پس خود باب وبهاء در عبادات خودشان يكجا متوجه ميشدند؟ و آيا آنها كدام مرات و مَجلي را در نظر و 

وحقيقت ميگرفتند؟ وآيا شما كه توجه بمبدء را ممنوع و محال ميدانيد. ظهور و تجلي را چطور تفسير مي كنيد ؟ 

مرآتيت و مظهريّت را چگونه فهميده ايد؟ آيا باب و بهاء از افراد بشر نبودند، پس چگونه براي ايشان سبيل توجه مقطوع 

نبوده است؟ و آيا مرآت و مَجلي بودن بدون تحقق توجه و ارتباط صورت ميگيرد؟ وآيا مَرايا و مَظاهر حق از مظهر بودن 

 را نفهميده اند. خودشان غافل و مرآت بودن خودشان

وشايد پاسخ ايشان از اين قرار باشد كه: مرايا از مقام پرستش و عبادت باالترند، مرآتيت خود عبادت و برتر از مرتبۀ 

وچون بمقام يقين واصل شدند: ال فرقَ  –عبادت است، و بقول عرفاي حق نشناس، و اعبُد ربًك حَتي يأتيك اليقينُ 

 بينَهم و بينَ اهلل.

رت مي خواهم، ومن از فصل گذشته واز كلمات باب و بهاء كه در چند صفحه پيش نوشته شد غفلت نمودم، آري معذ

جناب بهاء خود ربّ األرباب و اِلهَ اآللِهه و خداي قرن نوزدهم و مُبطل شرايع و پروردگار گوسفندان بيچاره و ساده لوح 

 ئيده فكر بشر است: نميسازد.است، و مقام الوهيت و ربوبيت با اين حرفهاي ظاهري كه زا

 

 پروردگار محبوب سيد باب

در اينجا يك مرتبه قسمتي از اِشكال گذشته براي نويسنده حلّ شده، واز خود نوشته هاي جناب بهاء، خداي سيد باب 

و محبوب ومقصوداو را پيدا كرديم، و معلوم ميشود سيد باب درهمه طاعات و عبادات و امور و شئون خود، بجناب بهاء 

 ار ميداده است. متوجه ميشده، و او را قبله حاجات و عبادات خود قر

 وطوريكه گفتم: اين مطلب را از پيش خود نمينويسم ، بلكه طبق شرح و نوشته خود جناب بهاء است.

والبته پيروان بهاء كلمات نازله و آسماني جناب بهاء را تصديق خواهند نمود، ديگران هم خود ميدانند ، تصديق كنند يا 

 تكذيب.

 ( از قول سيد باب عبارتهاي ذيل را نقل ميكنند:0س 352آري جناب بهاء در كتاب بديع) ص

وبشنوند قول نقطه اولي را دركَرًه اخري از لسان أبدع أبهي و از ضجيع وناله و حنين آن حضرت شرم نمايند... وهذه 

لواحد م آمنوا باهلل اصورهُ ما نَزَل مِن جَبَروت اهلل العَلي العَظيم بسم اهلل األقدس العليّ هذا كتابُ نُقطه االُولي الي الذينَه

 اين آياتي است از قول سيد باب كه –الفَرد العَزيز العليم و فيه يُخاطب الذينَهم تَوقّفوا في هذا األمر من مال البَيانيّين 

جناب بهاء ساخته است) اين خطاب هشت صفحه ميباشد( وسيد در اين كتاب اهل بيان را مخاطب قرار داده و آنان را 

 هاء تحريص كرده و مقام ايشان را معرفي ميكند.نسبت بايمان بب

( گويد: فَوَ عمري لو ذكرتُ ذكرَ الرُبوبيه ما أردتُ االربوبيه علي كل األشياء وإن جَري من قلمي ذكرُ 350ودر صفحه )

ه المحبوب انو اِن جَري من قلمي ذكرُ المقصود فهو كان مقصودي و كذلك في االلوهيه ما كان مقصودي اال الهُ العالمين 

قد كان مَحبوبي ومحبوبَ العارفين واِن ذكرتُ ذِكرَ السجود مااردتُ اال السجود لوجهه المتعالي العزيز المَنيع و اِن اَثنيتُ 

سم ق -نفسا ما كان مقصودُ قلبي اال ثناءِ نفسه و ان اَمرتُ الناسَ بعمل ما اردتُ اال العملَ في رضائه في يوم ظهوره ... الخ

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

دم كه در هر جائي كه كلمه ربوبيت را بزبان آوردم مقصودم ربوبيت جناب بهاء است برجميع اشياء واگر كلمه بجان خو

الوهيت از قلم من جاري شد منظور من بهمان ايشان بوده است كه اله جهانيان است واگر كلمه محبوب ويا مقصودي 

است واگر موضوع سجود بميان آمد قصد نكردم  ذكر كردم جناب بهاء مقصود و محبوب من است و هم محبوب عارفين

مگر اينكه در مقابل وجه متعالي وعزيز و منيع او سجده بشود واگر كسيرا توصيف و ثناء بنمايم مقصودم ثناء ومدح او 

 بوده است و اگر كسيرا بعملي دعوت كردم اراده نكردم مگر اينكه آن عمل برضاي او انجام بگيرد.

كتابها و نوشته هاي بهاء زياد ديده ميشود، وما نتيجه اي از نقل آنها بجز سياه كردن صفحات وامثال اين جمالت در 

 سفيد قلوب خوانندگان محترم نمي بينيم.

 خداي مقصود ميرزا بهاء

باز متذكر شدم از يادداشتها ئيكه داشتم، ويادم آمد كه: خود جناب بهاء خداي مقصود و مطلوب خويشرا نيز معين 

 اِشكال گذشته را درهشتاد سال پيش از اينكه ما متوجه باشكال باشيم، حلّ كرده است.نموده، و 

 جناب بهاء در موارد زيادي بعنوان ربّ و اِله و مقصود و محبوب و امثال آنها : بسيد باب خطاب نموده است.

ودن ه بايد حق خدمت و استاد بومسلم است كه: بهاء هر چه از سيد باب تجليل و تعظيم كند، باز نتوانسته است آنطوريك

 او را تأديه نموده ودر مقابل احسان و نيكوئيهاي او تشكر و سپاسگزاري كند.

آري سررشته را سيد بدست بهاء سپرده است. وگله و اَغنام الهيرا سيد تحويل بهاء داده است، وخصوصيات آئين سازيرا  

يد از ميان برداشته است. وراههاي بافندگي وحيله و تزوير و سيد ببهاء آموخته است، و سدّ بزرگ حقيقت واسالم را س

 خطا را سيد فتح نموده است.

تا چهار صفحه ديگر زبان به ثناي سيد گشوده و ميگويد: در اين مقام از  232اينستكه بهاء در كتاب بديع از صفحه 

– 233عليك يا بهاءَ اهلل محبوبَ البهاء ... -جبروت أبهي اين كلمات ابدع اَحلي في المناجات مع اهلل العلي األعلي نازل

وبَكت ببُكائي عُيونُ الذين كرّمتَهم  – 230وانهم يا الهي نَبذوا اَحكامَك عن وَرائهم و نَسوا ما نَصحتَهم به في اَلواحك... 

قُدرتك و مَكامن  من بريتك و اصطفيتَهم من بين خَلقك وجعلتَهم مَهابطَ وَحيِك ومَخازنَ عِلمك ومَظاهر امرك و مَطالع

إلهامك ... يا مَن بيدِك جَبَروتُ اآليات و كل ذلك وَرَد عليً بعدَ الذي دَعوتَهم الي شَطر مَواهبك واَلطافك و عرّفتَهم 

فوّضتُ امري  -235زّ فَردانيتك ... مَناهجَ اَمرك و رضائك وأمرتَهم بالخُضوع لدي بابِ رَحمانيّتك و الورود علي فناء ع

كلتُ عليك و انت حَسبي ومُعيني و ناصري و بك اكتفيتُ عن الخاَليق اَجمعين و الحَمدُ لك اِذاَنك انت مَعبودي البك و تو

 وايكاش مهلت ميدادند كه جمال رب العالمين بثناء اهلل و ذكره مشغول شود. -مَن في العالمين و معبودُ

ت و خشوع و بندگي كرده،واو را خداي خود بداند، زيرا آري ميرزا بهاء حق دارد كه : در مقابل سيد باب خضوع و عبوديّ

اگر او كلمات سراپا خرافات و بيمعني و مهمل خود اذهان مردم را مشوش و آلوده نميكرد، اگر او مردم را پس از دوازده 

ني اقرن) از تشعشع توحيد ويكتاپرستي و حقيقت جوئي و صراط حق و عدالت وعلم ومعرفت( بسوي بت پرستي و شهوتر

و خرافات و جهل و ناداني دعوت نمينمود، چگونه ميرزا بهاء زمينه را براي الوهيت و ربوبيت خود هموار كرده، ويكمشت 

 مردم خرافي پرست و جاهل و احمق و شهوت پرست را بدور خود ميتوانست جمع بنمايد.

و شهوتراني و جهالت را درميان آري سيد باب از هر جهت زمينه خداسازي و دعوت نبوت دروغي و خرافات پرستي 

مردم رواج داده و ميرزا بهاء با نهايت مهارت و زيركي توانست از اين آب گل آلوده ماهي بگيرد و در محيط تاريك جهل 

 و بدبيني گوسفندانرا بدوشد.
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 اب استفادهسيد باب حقوق زيادي بگردن بهاء دارد: واگر سيد راه منحرف مسلك جديد راباز نميكرد، بطور مسلم ابو

سوء براي بهاء مفتوح نميشد، چنانكه اگر سيد رشتي مردم را بمهمالت وخرافات و سخنان پوچ خود) از قبيل شمردن 

اسامي محله ها و كوچه ها و موكلين شهر جابلقا و جابرسا در شرح قصيده و هزاران امثال آن ( سردرگم و خرافي پرست 

ز قبيل اعتقاد بركن رابع( درميان پيروان عوام خود ترويج نمينمود: راهي نميكرد، ويك قسمت عقائدسست وباطل را )ا

 براي استفاده سيد باب گشوده نميشد.

( ميگويد: از اين كلمه معلوم ميشود كه شما ربّ اعلي 12س 03وباز ميرزا بهاء در مقابل معترض ازلي در كتاب بديع) ص

ر بعضي مواضع انكار مينمايند ) مقصود صبح ازل برادر بهاء است( نميدانيد ويا تقيه نموده ايد مثل مرشدين شما كه د

وباطراف پشته پشته كتب مجعوله در اثبات حقيقت خود ميفرستند شما و كل مَن في السموت واألرض جَميعا بدانيد بأنا 

صوي و مَلكوتُ العلي و جبروتُ كنّا موقّنا مُعترفا مُذعِنا بأعلي الصَوت بانّه هو ربّ األعلي و سدرهُ المُنتهي و شجرهُ القُ

 العَما و الهوتُ البقا و روحُ البها و سر األعظم و كلمهُ األتمّ و مظهرُ القدم وهيكلُ األكرم و رمزُ المنمنم و ربّ االُمَم والبحرُ

و و مَطلع الصمديه ل المُلتطَم وكلمهُ العليا و ذرّه االولي و صحيفه المكنون و كتابُ المخزون جمالُ األحديه و مَظهرُ الهُويه

 ال ه ماظَهرَ الوجودُ و ما عرف المقصود و ما برز جمال المعبود... الخ.

جناب بهاء) خداي بهائيان( در اين جمال مقام مبشر خود باب را معرفي ميكند كه : او بلندترين خدا و الهوت بقاء و خداي 

جود و مقصود ظاهر نميشد و جمال معبود آشكارا امتها وجمال احديّت و مظهر هويّت است، واگر جناب باب نبود و

 نميگشت.

بنده كه نصف كلمات جنا بهاء را اصال نتوانستم ترجمه كنم، ونصف باقيرا ترجه كردم ولي متأسفانه معاني آنها را نفهميدم، 

جواني الوهيت آري فهميدن كلمات خدا) آن هم خداي قرن اتم( بسيار مشكل است. آري جناب بهاء اين كتاب را در ايام 

كه هنوز پخته نشده و درسش را حفظ نكرده بود، نوشته است، واز اين نظر است كه در اين چند سطر باال بيست غلط 

 ادبي موجود است. 

مگر اينكه شما بگوئيد :در اين ظهور ) طوريكه باب هم ميگفت( قيود و حدود الفاظ برداشته شده، و تقيد بقواعد علوم 

 م نيست.الزادبي) صرف و نحو( 

( در پاسخ اعتراض حاجي كريمخان ميگويد: اِنها نَزلتُ علي لِسانِ القَومِ ال علي 0س 193بهاء در كتاب اقتدارات) ص

 كلمات من روي لسان قوم نازل شده است نه روي قواعد مجعوله. -قَواعدِك المَجعُوله يا ايها المُعرضُ المُريب

معلوم ميشود علو م و معارفي كه از مقام باال بجناب بهاء اظراق والهام است، زيرا ولي در اينصورت پاسخ ميگوئيم كه: 

جناب بهاء طبق اظهارات خود درسي نخوانده و هر چه ميگويد يا ميداند بطريق وحي و الهام است. ودر اينصورت :چطور 

مراعات نميشود؟ آيا اختالف سبك و  ميشود كه در بسياري از موارد، قواعد ادبي مراعات شده و در برخي از آيات نازله

طرز سخن دليل اختالف و تعدد الهام كننده نيست؟ وآيا در صورت بهم خوردن قوانين وقواعد لفظي ميتوانيم بمراد و 

مقصود گوينده آگاه بشويم؟ وما روي كدام قاعده و سبكي مي توانيم اطمينان پيدا كنيم كه فاعل فعل يا مفعول يا صفت 

ال كدام يكي است؟ شايد مقصود گوينده از كلمه ماضي مضارع و از لفظ مضارع ماضي باشد؟ پس در يا مضاف يا ح

 اينصورت تكليف و امري براي مردم قطعي و مُنجّز نخواهد شد.

وگذشته از اين، قواعد از همان لسان قوم) لسانيكه صحيح و فصيح و بي غلط است( گرفته شده است، وميزان تطابق با 

 مان قواعد متّخذه است كه جناب بهاء آنها را مجعوله تصوّر نموده است.لسان قوم ه
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آري اينها نمونه بود از مقام خداشناسي و توحيد و معرفت پيشوايان بهائيت، و بيش از اين مقتضي بر سياه كردن 

 كاغذهاي سفيدنيست.

 

 اصل پنجم

 عبادات توفیقی است
وبرعجز و احتياج وبندگي خود پي برديم: قهرا در مقابل پروردگار متعال هنگاميكه پروردگار تواناي جهان را شناختيم، 

 خضوع و خشوع نموده، و آن طوريكه مقتضاي مرحله عبوديّت و نيازمندي است ؛رفتار خواهيم كرد.

 موآداب و وظائف عبوديّت : بوسيله انبيائيكه از جانب پروردگار جهان مبعوث ميشوند، معين و مقرر شده، و قسمت أعظ

 و أهمّ اديان الهي از اين جهت تشكيل ميشود.

وبطوريكه شخص خدمتگزار ونوكر نيمتواند وظائف مخصوصه خود را روي فهم و فكر و سليقه خود تشخيص داده، وبدون 

تصويب و تقرير موالي خويش، انجام وظيفه بدهد : همچنين ما نميتوانيم وظائف عبوديت و آداب بندگي خودرا نسبت 

ار متعال، روي تشخيص و نظر و سليقه شخصي خويش معين نموده، و طبق همان سليقه عبادت و اطاعت به پروردگ

 كنيم.

اينستكه رسول اكرم) ص( در كتاب احتجاج در پاسخ بت پر ستان عرب ميفرمايد: شما از كجا فهميديد كه پروردگار 

راضي است؟ واز كجا تشخيص داديد كه اين  جهان باين عبادت) كه در مقابل بتها بخاطر تقرّب بخداخضوع ميكنيد(

عمل موجب قرب به پيشگاه احديّت است؟ آيا خداوند چنين دستوري را بشما داده است؟ آيا احتمال نميدهيد كه 

 پروردگار جهان از اين رفتار شما كامال ناراضي وغضبناك باشد؟

قع ميشود كه مطابق ميل و درخواست و تقاضاي پس ما بايد بدانيد كه : عبادت و اطاعت هنگامي پسنديده و مطلوب وا

مولي باشد، وممكن است كارگري بيست و چهار ساعت با نهايت صميميّت و جدّيت روي تشخيص ونظر شخصي خود 

مشغول كار و خدمتي باشد، واز كار او بجز زحمت و خسارت و ضرر مولي عايدي حاصل نگردد. واگر بيكار مي نشست، 

 و نافعتر بود. مطلوبتر و پسنديده تر

اينستكه بزرگان ومتخصّصين در علوم حقوق و فقه گفته اند: عبادات توفيقي است، وكسي نتواند طبق ميل و روي 

 خواهش نفس خويش عبادتي را جعل كرده، ومطابق سليقه خود خد اي جهان را پرستش نمايد.

 ولي اين معني در آئين جديد قرن نوزدهم الغاء گرديده است.

 وعبادات سيّد باب

( در تبريز فوت كرده است، و كتاب بيان او كه محتوي 1233( هجري مبعوث شده، ودر سال )1234سيّد باب در سال ) 

احكام جديد و قوانين و تكاليف مخصوصي است، در اواخر زندگاني او نوشته شده، ودر ميان خِصّيصين از بابيّه منتشر 

( صورت گرفته است. واين مطلب  1230تأليف بيان در حبس ماكو ودر سال ) شده است، ودر تواريخ بابيه مينويسند كه: 

 اگر درست باشد: بطور مسلم در آن سال بدست اصحاب خاصّ نيز نرسيده است. 

خاتمه يافته است( را بررسي كنيم:  1235ما اگر بدقت تاريخ و گزارشات دشت بدشت و قلعه طبرسي) در اوائل سال 

كتاب بيان در آن ميان نبوده و سخني از مطالب آن كتاب در ميان اصحاب مخصوص سيّد مذاكره  خواهيم ديد كه اثري از

 خاتمه يافته است( نيز اثري از اين كتاب ديده نميشود. 1233نميشد، حتي در جريان حادثه زنجان) كه در اوائل سال 
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قامت خود در اصفهان تفسير و العصر را سيّد باب در اوئل امر خود تفسير يوسف و كوثر را نوشته، و سپس در سال ا

 تأليف نموده، و اين سه كتاب تا اواخر زندگي سيد در ميان اصحاب اومشهور و متداول و منتشر بوده است.

سيد باب در اين سه كتاب در اصول و فروع كليّه دين مقدس اسالم كوچكترين تصرفي ننموده، و قوانين و قواعد اسالم 

 رده وعقايد مسلمين را در توحيد و نبوّت و امامت ومعاد امضاء و تصديق نموده است.را بنحو كامل رعايت ك

اينستكه اصحاب مخصوص و سران بابيه كه در سالهاي اخير از مَنويات و اسرار دل سيّد باب آگاه شدند: بناي مخالفت با 

عقل و هوي و هوس خود جعل حكم  اسالم گذاشته و علنا قوانين مقدسه اسالم را نقض كرده، وهر يكي مطابق فهم و

 مينمود.

( ميگويد: سپس در موضوع احكام فروعيّه سخن رفت) در دشت بدشت( بعضي را عقيده اين 129در كواكب دُريّه ) ص

بود كه هر ظهور الحق اعظم از سابق است و هر خلفي اكبر از سلف و براين قياس نقطه اولي اعظم از انبياي سلف و 

ر احكام فروعيّه ، بعضي ديگر معتقد شدند كه در شريعت اسالميه تصرّف جايز نيست و حضرت باب مختار است در تغيي

از قسم اول بوده اصرار داشت كه بايد بعموم اخطار شودو همه بفهمند كه قائم مروج ومصلح آن خواهد بود، و قره العين 

بيل افطار صوم رمضان و امثالها و اگر چه داراي مقام شارعيت است وحتي شروع شود ببعضي تصرفات وتغييرات از ق

 قُدوس هم مخالف نبود ولي جرئت نداشت اين رأي را تصويب نمايد... الخ.

( گويد: ودر مجلسي كه قُدّوس وبهاء نبود قره العين پرده برداشت ) پرده حجاب خود( وحقيقت مقصود  134ودر صفحه) 

نمود، همهمه در ميان اصحاب افتاد بعضي تمجيد نمودند و برخي را ) منسوخ شدن احكام دين اسالم (گوشزد اصحاب 

زبان به تنقيد گشودند و نزد قدوس رفته شكايت نمودند قدوس بچرب زباني و مهرباني ايشانرا ساكت كرد... اما با وجود 

ند.... نگشتاين باز همهمه و دمدمه فرو ننشست و حتي بعضي از آن سرزمين رخت بربستند و چنان رفتند كه ديگر بر

 الخ.

ودر كتاب تاريخ سيد عليمحمد ) ترجمه مذاهب ملل از مسيو نيكال فرانسوي كه روي ترويج بابيّه و تنقيد آئين مقدس 

 ( 297اسالم نوشته شده است. ص 

. .ميگويد: پس از آن تمام مُتّفق الرأي شدندكه سيد عليمحمد پيغمبر جديدي است برتر و بزرگتر از پيغمبران ماقبل خود

وخداوند ظهور نموده و مذهب قبل منسوخ شد وقوانين قديم از ريشه درآمده اند وبايد نهال قوانين تازه را در ميان 

مردم كاشت... قُدوس اظهار كرد كه پيروان اينمذهب همه مسلماناني هستند صادق و ما هم بواسطه مواعظ خودمان 

 ين اظهارات فعال خطرناك است ونميتوان آنها را از اشتباه درآورد.تعصّبات آنها را بيشتر بهيجان آورده ايم و البته ا

از اين كلمات بطور صراحت فهميده ميشود كه : تا آنروز كسي تصور نميكرد كه احكام اسالم تغيير يافته ومنسوخ گردد، 

ه وبديگران را سران اصحاب باب در بدشت در ميان خودشان تصويب نمودو حتي اينكه منسوخ بودن قوانين اسالم 

(چنين فكري را نكرده و احتمال هم نميداده كه  1330گوشزد كرده اند، و ممكن است خود سيد باب هم تا انروز) سال 

 اينمعني عملي بشود.

 ودر عبارتهاي گذشته تصريح شده است كه: قُرّه العين در مرتبه اول قانون حجاب و حكم سوم را نسخ كرده است!

ل سيّد باب بوده، و خدمات شايان و فعاليتهاي قابل توجّهي در ترويج مسلك سيد باب نموده آري قره العين عقل منفص

است، اينستكه سيّد در تفسير سوره يوسف در هر صفحه از صفحات آن كتاب چندين آيه مخصوص قره العين نازل كرده 

 است.
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اي ديگري حمل نكنيم: بطور مسلم كاشف از وما اگر اين اندازه عالقه و محبّت سيّد باب را نسبت به قره العين بجاه

 نهايت زيركي و فطانت او بوده است، براي اينكه از استعداد و فعاليت و فداكاري قره العين مطلع بوده است.

( مينويسد: ونداي مرتفع آنجناب و آثار و اشعار و عقايدش كه از آن جمله 329-325ودر جلد سوم ظهور الحق) ص 

ن و خرق تقاليد اوهام بود از عراق شروع شد ودر نقاط ايران همي بسوي اوج رفت )چون قره راجع بكشف حجاب نسوا

عزيمت بايران نمود( تا در ايام قزوين و طهران، خصوصا  1233العين در ابتداي ظهور باب در كربال و بغداد بود و در سال 

بدشت حضرت قدّوس ) حاجي محمد علي كه  در ايام بدشت بذروۀ ارتفاع رسيد، مكررا چنين حكايت شده كه در ايام

بهمراهي مالحسين بشروئي كه در قلعه طبرسي متحصّن شده بودند( كه در اوقات فريضه سجّاده گسترده و مشغول 

حاضر وميگفت اين بساط را در هم پيچ دور أوراد اَداي فريضه ونافله بود، ناگهان جناب طاهره شمشير برهنه در دست 

اسبي سوار و وبايد بميدان عشق و فداء آماده گشت، ونيز در يومي از آن ايام بي پرده و نقاب بر و سجّاده سپري شد 

لماء اَينَ سعيدُ الع -كه جمال ابهي ) ميرزا بهاء( برايش فرستاده بود در برو شمشير برهنه در دست ميگفت مهتر كليجه

 يگفت: أينَ شَقيُّ األشقياء وأشياعُه؟ وآنان ميگفتند: كُلُّهم فاتُوا.وأتباعُه ؟ و حاضرين بيك صدا ميگفتند: كُلُّهم ماتُوا. باز م

ها س( از قول سيد باب نقل ميكند، وأما ما سئلتَ عن الطاهره هي الّتي آمنت بربّها و خالفت مِن نَف331ودر صفحه )

و استدلت عليها بآيات القرآنِ و  وخَشيت مِن عَدل ربّها و راعت يوم لِقاء بارئِها و كلما استنبطت  في أحكام أهل البيان

أخبار شموسِ اإلمكان وأقمارِ األكوانِ وآثار أهل العيانِ فهو منّا و يَرجع الينا و إنني أنا ما اُحبُّ أن يُنكرها احد وإ سمعوا 

او بخداي  بدانيد كهواما آنچه از قره العين ميپرسيد:  -منها شيئا ال يَبلغُ به عقولُهم و مايُدركه نفوسُهم فَذَروه في سُنبله

خود ايمان آورده و با نفس خود مخالفت كرده واز عدل خدا خائف است و از روز لقاء ربّ رعايت ميكند پس هر چه او 

استنباط كرده است از آيات و اخبار و آثار از جانب ما است و دوست ندارم كسي او را انكار كند اگر چه سخنهاي او از 

 عقول شما دور باشد.

معلوم ميشود قره العين از جانب سيد باب اطمينان خاطر وسكون نفس داشته، و ميدانست كه: هر عملي را انجام پس 

 بدهد وهر گونه تصرفي در مسلك سيّد باب بنمايد و هر قدميكه بنام سيد باب بردارد مورد اعتراض واقع نخواهد شد.

شرح حال او را از كتب خودشان در اينجا ذكر حو اختصار وچون اسمي از قره العين برده شد: بسيار بمورد است كه بن

 كنيم.

 قُرًه العَين كيست؟

در قزوين چهار برادر بودند ) مال محمّد تقي شهيد، مالّ محمّد صالح، شيخ جواد، مال علي( وهر چهار نفر از اهل فضل و 

مالمحمد صالح بود، هر دو از علماء  دانش محسوب مي شدند، مخصوصا برادر بزرگتر مال محمد تقي و كوچكتر از آن كه

 و فقهاي درجه اول شهر قزوين شمرده ميشدند.

هجري( بنام اُمّ سلمه يا طاهره يا زرّين تاج كه از كوچكي آثار  1234مال محمّد صالح دختري داشت) متولده در سال 

 استفاده مينمود.استعداد مانند جمال چهره اش از ناصيه اش پيدا و از محضر عمّ و پدرش پيوسته 

اين دختر با پسر عموي بزرگ خود كه مال محمّد امام جمعه باشد ازدواج نموده، و سه اوالد از همين مال محمّد بوجود 

 آمد.

او را پسنديده، وپيوسته  ان سيّد رشتي بود: طاهره نيز طريقهو چون مال علي عموي كوچك او از تالمذه احسائي واز مريد

 طالعه مينمود.كتب شيخ و سيّد را م
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واخيرا هم با سيد رشتي بمكاتبه و مراسله پرداخته، وچون بمالقات او اشتياق پيدا كرده بود: از شوهر و بچه هايش دست 

 (عازم عتبات گرديد. 1259كشيده در سال ) 

ف ود تا تكليتصادفا در همين ايام سيد رشتي فوت كرده، وطاهره بمالقات سيد موفق نشده، و ناچار در كربال اقامت نم

 نائب سيد وشيعه كامل معلوم شود.

آري طاهره در كربال بوسيله چند نفر از مؤمنين باب) حروف حي( با سيد باب مربوط شده، و بناي مكاتبه و سؤال و جواب 

 گذاشتند.

ي ه بسيد باب هنگام نوشتن اَحسن القصص عالقه مَفرطي بقره العين داشته، و در اغلب سوره هاي آن كتاب چند آي

 اختيار در حق او نوشته است، واين عالقه از كجا آمده است: ما نميتوانيم در اينموضوع قضاوت كامل كنيم.

( گويد: يا قرّه العَين قُل انً اهللَ قد جَعلَ السابقينَ في خاتَم من العَقيقه الحَمراء و المؤمنين في خاتم من 25در سوره ) 

م من الحَديد و الخضراء و قد جعلَ اهللُ حُكمَه في أيديكَ عَلي الحق بالحقّ فاصرِفه كما الدُرّه الصَفراء و المشركين في خات

 تَشاء بما تَشاء وانّ اهلل قد كانَ عاليا بالحق مُحيطا. يا قره العَين انك الفَجرُ بعد الليل في عَشر من الشَهرِ الحَرام عاشُوراء

 د قدّر اهلل في اُمّ الكتابِ مَسطورا . و انًك الوتر بعدَ الركعتينِ من الشَفعِ بما قَ

( گويد: يا قرّه العين إنّا قد شرحنا صَدرَك في األمرِ من كلّ شيء عَلي الحقّ بالحقّ بديعا و إنا نحنُ قد 23ودر سوره ) 

 أرفعنا ذِكرَك في البابِ ليَعلم الناسُ قدرتَنا بانً اهلل هو األجل عن وَصفِ العالمين.

نينِ في أيديك هذه عَينُ الكافور حَولَ الماء مَسطورا و هذا ماءُ ي: يا قرّه العَين انّ اهللَ قد جَعلَ العَ( گويد22ودر سوره )

 الطَهور من الكَوثر المَسجور حولَ النار مَستورا فأحي الناسَ بالمائينِ و ما شِئتَ كما شِئنا.

عَماء حظًهنً علي سِرً سطر السِرّ المستسرّ المقنع بالسرّ حَول ( گويد: يا قرّه العين فآتِ ذاالقُربي مِن اهلِ ال21ودر سوره ) 

هللِ ا النار مَستورا و أعطِ للمِسكين اهل لُجّهِ المَحبّهِ علي الحَقّ األكبر قطره من الماءِ المُوَشّحهِ من كأسِ الذَهبِ الطريّهِ باذن

 الحَكيمِ علي سَبيل الحِكمه . 

( كه در پيرامون آيات مربوطه بحضرت يوسف و زليخا 30 -33 -32 -31 -34وطوريكه از خطابات و كلمات سوره) 

العين عالقه و محبت مُفرطي هم داشته است، وبعيد نيست كه اين كتابرا كه: سيد بقره  است،معلوم ميشود، اين است

 بعنوان خطابات به قره العين و ببهانه تفسير سوره يوسف نوشته باشد.

لَ العَماء ال تَقولوا لِلذينَ يُريدونَ اهللَ و يأتُونَه مِن بابِه اولئكَ يَتراوَدونَ فتيً مَليحا عربيّا ليَشفقون ( گويد: يا أه32در سوره ) 

 بنفسه عن انفسهم.

( گويد: يا قرّه العين ال تَجعل يدَك مَغلوله علي السرِ في نفسِك و ال تَبسُطها كلً البَسط في امرك فيقعدَ 31ودر سوره ) 

 لَ البابِ بالحقِ العليّ مَمحوّا علَي السِرّ محسورا. الناسُ حَو

وممكن است اين جمله بعد از نامه قره العين واظهار محبت او بوده است كه سيد او را امر باعتدال مي كند، والبته اين 

 مطلب بايد با شواهد خارجي و تاريخي روشن شود. 

 حقّ و الخَلق والحَولَ وال قوّه اال باهللِ و كَفي باهللِ مَوليكَ مُنتقما. ( گويد: ولعَمري انك المحبوبُ لَدَي ال51ودر سوره )

 (گويد: يا قره العين ان اهللَ قد اختارَك لنفسي فاستَمِع لِما يُوحي اليك مِن قبل اهلل العلي. 73ودر سوره ) 

مذكورا و قل اِني أنا الماءُ في كأس الظهور ( گويد: يا قرّه العين قل اني أنا االنسان في اُمّ الكتاب قد كنتُ 71ودر سوره ) 

 قد كنتُ كافورا.

 ( گويد: يا قره العين  فانطُق علي لَحن الحبيبِ تحتَ قعر الحبِّ من أمر موالك القديم بَديعا.91ودر سوره ) 
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 ميص النَسَمات.( گويد: يا قرّه العينَ فانطقُ عَلَي لَحنِ الحَبيبِ عند العَرش و اقمص علي الكلمات ق93َودر سوره )

وما اين جمله ها را ترجمه نكرديم كه خوانندگان محترم روي صفاء و نورانيّت قلب و با كمال بيطرفي، مقصود و منظور 

 سيد را درك كرده، ودر فهميدن معاني آنها آزاد باشند.

 اين بود اندازه بسط و آزادي در عبادات در مرام بابيت، واما آزادي آن در مسلك بهائيت.

 ميرزا بهاء و تكاليف 

اين پيغمبر چون در قرن نوزدهم مبعوث ميشود، ودر اين قرن أساس استبداد و پايه سلطنت درممالك مختلفه جهان 

متزلزل بوده، ومردم جهان روي اقتضاي زمان وشيوع تظاهرات مادي، خواهان مجلس بين الملل و مجلس شوري و مجلس 

روز، بيت العدلي تأسيس نموده و احكام غير مذكوره و فروعات دينيّه و وظائف  سنا بودند: ميرزا نيز بمقتضاي جريان

 بندگي خود را بمجلس بيت العدل واگذار ميكند.

ميرزا ازاين نكته غفلت ورزيده بود كه :پايه اين مجالس روي اكثريت نهاده شده، و رأي اكثريّت در اين مجالس نافذ و 

 معتبر و حاكم شناخته مي شود.

رتيكه اكثريت هيچگونه از حقيقت و صالح كشف نكرده، ودر بسياري از موارد نظر اكثريت خطا و غلط بوده، ورأي در صو

م بعون اال الظَنّ ،ولكنً أكثرَكُاقليّت صائب و صحيح ميباشد. وإن تُطِع أكثرَ من في االرضِ يُضِلّوكَ عَن سَبيلِ اهلل ان يتً

 ظنا، ولكنً اكثَرهم يَجلهون.للحقّ كارِهون، وما يتّبعُ اكثرُهم اال

معلوم است كه: اكثر مردم بحكم طبيعت روي تمايالت نفساني و شهوات مادي و هوسهاي طبيعي زندگي داشته وامرار 

معاش مي كنند، وهر چه از اينمرحله دور تر شده و با صفات زهد وتقوي و نيكوكاري و قيودات پسنديده ديگر متّصف 

 شد.شوند دائره كوچكتر خواهد

وما بايد پيوسته از نظر صائب و رأي دقيق و فكر خالص و عقيده پاك و حكميكه روي تحقيق و اطالع وتقوي و عدالت 

استوار گرديده است پيروي كنيم، اگر چه  تمام اهل جهان مخالف باشند، پس نقطه اتكا ما الزمست فقط و فقط همان 

 حقيقت و علوم تقوي باشد و بس.

بهاء بجز قوانين معيّنه واحكام چندي، چيزي نگفته و باندازه هزاريك احكام مقدسه اسالم، قانوني  وديگر اينكه ميرزا

جعل نكرده است، واگر بناء بود بيت العدل روي اقتضاي ومصالح وقت، جعل قانون نمايد: اين بعثت براي چه بوده؟ وجناب 

 ميرزا از جانب خدا براي چه برانگيخته ميشده است؟ 

( ميگويد: قد كَتبَ اهللُ علي كل مَدينه ان يَجعلوا فيها بيتَ العدل و يَجتمعَ فيه النُفوسُ عَلي عددَ 9س 9صدر اقدس )

( هيئت 9خداوند فرض كرده است كه در هر شهري بيت العدلي تشكيل داده و بعدد بهاء)  -البهاء وان ازدادَ ال بأسَ... الخ

 دارد.رئيسه انتخاب ميشود واگر زيادتر شد مانعي ن

وبموجب اين دستور مصابح وتكاليف ووظائف بندگان از همان مجلس تصويب شده، و بيت العدل هر شهر و هر محلي 

بمقتضاي آن محيط و بتناسب وضعيّات )اوضاع طبيعي، اوضاع سياسي، واوضاع داخلي و خارجي( آن محل، جعل حكم 

 وقانون خواهد كرد.

 ، وتمايالت نفساني وشهوات و خواهشهاي پيروان خود را تأمين ميكند.وروي اين نقشه ميرزا خود را راحت كرده

( ميگويد: وقسمتي از آئين تعلق بجسم دارد، آن بمقتضاي هر زماني و هر 17س 055عبدالبهاء در مكاتيب اول) ص 

جع يت العدل راموسمي و هر درجه از سنّ تبديل و تغيير يابد ودر اين كور عظيم ودور جديد تفرّعات جسماني اكثر به ب

 كور را امتداد عظيم است.كه به اين 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

احكاميكه در كتابهاي بهاء مذكور شده است، بسيار ناقص كوتاه و غير كافي است، وهزاران احكام و متفرعاتي است كه 

ابل قبايد تعيين و روشن شود، ودر صورتيكه ترتيب و تعيين آنها راجع به بيت عدل گردد، چگونه ميتوانيم مردم را در م

 آنها ملزم بعمل كردن نموده، وبنام آسماني بودن و الهي بودن آنها را بافراد بشر تحميل كنيم؟

احكاميكه بيت عدل تصويب ميكند، وسپس بموجب اختالف ازمنه و مقتضيات روز وامكنه درآنها تجديد نظر مينمايد، 

عدل را ميتوانيم بقوانين مصوبۀ مجلس شوراي يك آيا جزو احكام ديني و آسماني قرار ميگيرد؟ آيا قوانين مصوبۀ بيت 

مملكت) كه در تحت نظر صدها نفر از سران واشخاص برجسته ملت تصويب شده است( ترجيح داده، و آنها را آسماني 

واينها را برخالف حقّ و واقع فرض كنيم؟ آيا اين پيغمبر عكا نميدانست كه مردم جهان باين حرفهاي پوچ و بيمعني 

 نديد؟خواهند خ

بودن پايه عبادات اين دو مسلك ساختگي پس شما خوانندگان گرامي ميتوانيد از همين فصل نهايت سستي و موهون 

را خوب تشخيص داده و راه قرب و كمال را كه آخرين هدف و مقصود نهائي بشر است از نظر باب و بهاء به بينيد و متوجه 

 قت منحرف ساخته واز خداوند دور ميكنند.باشيد كه : بندگان الهي را چگونه از صراط حقي

 اصل ششم

 قیامت و حشر ونشر
وكسي هم نيست كه از اين نويسنده جنايتكار بپرسد: آيا اسم ميرزا بهاء محمد بن الحسن بن علي بود؟ آيا ميرزا بهاء 

اصول اوّليه دين قيامت يكي از امام منتظر و حجّه دوازدهم بود؟ آيا در سالهاي نخست كه باب كتاب احسن القصص 

 مقدس اسالم است.

قيامت عبارتست از نفوذ روح ببدن) معاد( وزنده شدن پس از مردن و حشر مردم براي ديدن نتيجه اعمال خوب و بديكه 

 در اين جهان بجا آورده اند.

 ظاما إنا لمَبعوثُون أو آباؤنا األولون( از سوره واقعه ميفرمايد: وكانوا يَقولون أئِذامِتنا و كُنا تُرابا و ع07ِخداوند متعال در آيه )

دوزخيان ميگويند آيا ما پس از مردم و خاك شدن دوباره  -قُل اِنّ األولينَ و اآلخِرين لمَجموعُونَ اِلي مِيقاتِ يَوم مَعلوم

وم لبرانگيخته ميشويم و آيا پدران گذشته ما محشور مي شوند؟ بگوي كه همه مردم از گذشتگان و آيندگان در وقت مع

 و روز موعود درصحراي محشر جمع خواهند شد.

( از سورۀ مباركۀ يس مي فرمايد: و نُفِخ في الصُورِ فَاذاهُم من األجداث اِلي رَبّهم يَنسِلون قالوا يا وَيلَنا مَن 51ودر آيه ) 

از قبرهاي خودشان بسوي  چون نفخه صور دميده شد مردم -بَعثَنا مِن مَرقَدنا هذا ما وَعدَ الرحمنُ وَصدَق المُرسَلونَ

پروردگار متعال حركت ميكنند و ميگويند اي واي باد برما كيست كه ما را از مرقدها و قبرها برانگيخت سپس متوجه 

 شده وگويند اين همان است كه پرودگار جهان و پيغمبران او خبر ميدادند وآنان راستگويان بودند.

أال يَظُنُّ اُولئك انًهم مَنعُوثونَ لِيَومِ عَظيم يَومَ يَقومُ الناسُ لِربّ العالَمينَ كال اِنّ  ( از سوره مُطَفِّفين ميفرمايد:0ودر آيه )

آيا خيانتكارن تصوّر نميكنند كه مبعوث گشته و براي روز بزرگي برانگيخته خواهند شد  –كتابَ الفُجار لَفي سِجّين 

 ز سرنوشت بدكاران سِجّين خواهد بود.روزيكه همه بسوي پروردگار جهان خواهند شتافت و در آنرو

( از سوره زلزله ميفرمايد: يَومَئذ يَصدُر الناسُ اَشتاتا لِيُرَوا اَعمالَهم فَمَن يَعمل مِثقالَ ذَره خَيرا يَرَه ومَن يَعمل 3ودر آيه ) 

كسي هر چه عمل كرده است در آنروز مردم از مراقد خودشان بيرون آمده و متفرق ميشوند تا هر  -مِثقال ذَرّه شَرا يَرَه

نتيجۀ آنرا مشاهده نموده و جزاي آنرا دريابد. ما اگر بخواهيم آيات مربوطه بقيامت و معاد را بنويسيم: كتاب مستقل و 

 مفصّلي خواهد بود، چنانكه در اين موضوع كتابهاي مستقلّي تأليف نموده اند.
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( گويد: و واجب است 9خودشان( درجلد اول جَوامع الكَلِم صفحه)ومرحوم شيخ احمد احسائي) مُبشّي باب وبهاء بقول 

ايمان آوردن باينكه ارواح پس از مردم دوباره بأجساد عود خواهند كرد، واينمعني امر ممكن و مقدور است براي خداوند 

است، ودرآنروز عدل متعال، وهم پروردگار جهان و رسول او از اين امر خبرداده اند و البته فرمايش آنان صحيح و راست 

و فضل خدا ظاهر شود، و مردم بجزاي اعمال خودشان ميرسند، ومسلمانان براين عقيده اجماع كرده اند، و اين يكي از 

 اصول عقائداسالم است، وكسيكه معاد معتقد نباشد مسلمان نيست، ومنكر معاد كافر خواهد بود.

 ياجي بشرح و توضيح نخواهد داشت.آري اين معني باندازۀ روشن است كه: بيش از اين احت

 قيامت وگفتار باب

حاال در پيرامون اين اصل بزرگ )قيامت( بكلمات باب و بهاء مراجعه فرموده، وخودتان محاكمه نمائيد آري بخوانيد و 

 محاكمه كنيد!

 ومابراي آگاه شدن خوانندگان محترم، چند جمله از كلمات ايشانرا در اينجا نقل ميكنيم.

در باب سابع از واحد ثاني بيان مي گويد: مراد از يوم قيامت يوم ظهور شجرۀ حقيقت است ومشاهده نميشود سيد باب 

كه أحدي از شيعه يوم قيامت را فهميده باشد بلكه همه موهوما امريرا توهم نموده كه عنداهلل حقيقت ندارد وآنچه 

از وقت ظهور شجره حقيقت) پيغمبر( در هر زمان  عنداهلل وعند عرف اهل حقيقت مقصوداز يوم قيامت است اينستكه

بهر اسم الي حين غروب آن يوم قيامت است مثال از يوم بعثت عيسي تايوم عروج آن قيامت موسي بود كه ظهور اهلل در 

آنزمان ظاهر بود بظهور آن حقيقت كه جزاء داد هر كس كه مؤمن بموسي بود...واز حين ظهور شجره بيان الي ما يغرب 

مت رسول اهلل هست كه درقرآن خداوند وعده فرموده بود كه اول آن بعد از دو ساعت ويازده دقيقه از شب پنجم قيا

 ( اول يوم قيامت قرآن بود... الخ .1234جمادي االولي سنۀ )

ه، باين فسيد باب در برخي از كلمات عرفاء يا تأويالت اسمعيليّه وديگران يا در تعبيرات مَجازيّه بعضي از روايات شري

 معني )تأويل قيامت بقيام (برخورده است، ولي متوجه نشده است كه تأويل و مجاز گويي و تشبيه غير از حقيقت است. 

 اگر حافظ ميگويد كه:

 رويت روايتي   زشرح  جمال حور     اي  قصّۀ  بهشت  ز  كويت   حكايتي 

 يا اگر سعدي مي گويد كه:

 وين نه تبسّم  كه معجز است وكرامت         ه قامتاين  كه تو داري   قيامت است   ن

منظور ايشان بهشت حقيقي وحور حقيقي و قيامت حقيقي نيست، وامثال اين اطالقات و تعبيرات در همه زبانها ودر 

 ميان تمام ملل وطوائف متداول و مرسوم است.

 در يكي از صدها آيات قرآن مجيد كه در سيد باب پيش از اينكه آيات مربوطه بقيامت را مختصر بررسي كرده، و اقال

موضوع قيامت وارد شده است، تحقيق وتدبّر نمايد: بنوشتن اين جمالت و مطالب سست مبادرت كرده، وبا كمال غرور 

 و روي نهايت غفلت و بي اطالعي خود ميگويد كه : احدي از شيعه تابحال اين مطلب را نفهميده است. 

 قيامت در بهائيت

 ء نيز از سيد باب در اين تحقيق سست و بي اساس تقليد كرده، وبا قيام خود قيامت اهل بيانرا برپا مي كند.ميرزا بها

 آري قيامت اهل بيان برپا مي شود، واگر هنوز بجهنم وارد نشده بودند اين مرتبه تا بقعر جحيم ميرسند.

شَطر سِجني اِذا اَحاطَني اَعدائي الذين اَنكروا القِيمهَ  ( گويد: يا امتي اسمَعي نِدائي مِن3س142بهاء در الواح بعد اقدس)ص

اي كنيز من بشنو نداي مرا از جنب زندان كه دشمنان مرا احاطه  -وآثارهم و الساعه و اَشراطَها اال اِنهم مِنَ الصاغِرين
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ي هستند كه بذلت راضكرده اند آن كسانيكه بقيامت و آثار آن و بساعت و عالمتهاي آن منكر هستند و آنان از كساني 

 شده اند.

كه مظورش از قيامت: قيام خودش ميباشد براي مقام نبوت، وهمچنين از ساعت اراده كرده است: ساعت بعثت خود را، 

 و روي اين عقيده آيات قران را بخودش تأويل مينمايد.

فخَ في الصُور النَفخه االولي و انصعقَ مَن ( تَباركَ اهللُ ربُّ اآلخره و االُولي قد ن15ُس 33ودر مكاتيب عبدالبهاء است) ص

 في االرض و السَموات  العُلي فَتبعتها نفخه اُخري نَفخهُ الحيا و قامت األمواتُ مِن مَراقد الفَناء و امتدً الصِراطُ السَوِيّ بين

ي فوسُ بالنداء قد قامت القيامه الكُبرالوَري و نُصبَ الميزانُ األوفي واُزلفتِ الجَنّهُ المَأوي و تسعًرت نارُ اللَطفي فضجًت الن

متبارك است پروردگار اول و آخر نفخ شد  –و ظهرت الطامًه العُظمي و حُشِر مَن في االِنشاءِ وجاءَ ربُّك والمَلك صفّا صفّا 

در صور در مرتبه اول ومردم زمين و آسمانها بيهودش و مدهوش گشتند سپس نفخه دوم زده شد كه نفخه زندگي بود 

ين مرتبه مردگان از جاهاي خود برخاستند و در اين موضوع صراط مستقيم در ميان مخلوفات كشيده شد و ميزان وا

كامل ودرست منصوب گرديد و بهشت نزديگ گرديد براي پرهيزكاران و آتش سوزنده شعله ور شد ونفوس بناله آمده 

مخلوقات محشور شدند و پروردگار جهان وصفوف  و فرياد زدند كه قيامت كبري برپا شد وطامّۀ عظمي ظاهر گرديد و

 مالئكه آمدند.

اگر قيامت و بهشت و جهنم و رحمت و عذاب همين باشد: خوشا بحال كسانيكه باين مطالب وباين بهشت و جهنم معتقد 

ندگي ساني زنبوده، وخود را بزير بار تكليف و زحمت وهزاران دستورهاي ديني نبرده، وبا لذائذ و مشتهيات و تمايالت نف

 دنيوي خود را بسر بردند.

اگر صراط مستقيم عبارت از صراطيست كه جنا بهاء معين مي كند وميزان عبارت از مقام و اعمال و افكار ايشان است، 

واگر منظور از قيامت قيام ايشان است، واگر مقصود از آمدن پروردگار و مالئكه برخاستن وظهور جناب ايشان و پيروان 

ست، بنده بصراحت لهجه مي گويم كه كوچكترين اعتقاد و ايماني باين حرفها ندارم و كمترين ارزشي براي آن جناب ا

 اينموضوعات قائل نيستم.

آري ميگويم، واز عهده ميآيم بيرون، من خودم فاقد هر گونه فضيلتي هستم ولي در عين حال از هر جهتي كه حساب 

از نوشته هاي جناب بهاء بطوريكه فهميده ام: از مقام روحانيت و از معارف حقّه نمائيد برروي جناب بهاء برتري دارم، من 

عاري بوده است، واز علوم مُصطلَحه آن طوريكه بايد نصيبي نداشته است، ومقام تقوي و زهد و صالح ايشان براي من 

شان بثبوت رسيد، من جناب ثابت نشده و بلكه اعمال و حركات زيادي برخالف تقوي و صحت عمل و وفاء ودرستي از اي

بهاء را از جهت مراتب اخالقي نمي توانم تهذيب و تقديس و تزكيه كنم، زيرا آثار خودخواهي و فريفتگي بخود و غفلت 

 از نواقص و عيوب خود از نوشته هاي او كامال ساطع و ظاهر است.

 ه، وبراي تحصيل مقام صفاو طهارت نفسآري نويسنده آنطوريكه بايد فنون مختلفۀ علوم عقلي ونقلي را تحصيل نكرد

برياضتها وزحمات طاقت فرسا متحمل نشده است، ولي امروز كه نوشته هاي جناب ميرزا مورد مطالعه من قرار گرفته 

است: نه تنها كوچكترين استفاده علمي و اخالقي و ادبي و روحاني از آنها نميبرم بلكه بشهادت پروردگار متعال و 

ف  خود نهايت درجه سستي و ضعف وانحطاط اخالقي و ادبي را در خالل كلمات و تعبيرات او مشاهده بشهادت وجدان صا

 ميكنم كه در كمتر نوشته اي نظير آنها را ديده ام.

 وخدا را شاهد ميگيرم كه: در اين سخن تحت تأثير تعصّب ديني و عادات و سائر مقتضيات محيط واقع نشده ام.
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همه اديان الهي و انبيا و رسل و كتابهاي آسماني بخاطر من بودند، ومن يگانه مَظهر رحمن و آري جناب بهاء ميگويد: 

مالك جبروت و قطب امكان و مَشرق أنوار هستم، ومنظور از قيامت وبهشت و صراط و ميزان برخاستن وبعثت و لقاء و 

ي و انفرادي و در تكاليف شما تخفيف كلي محبّت و اعمال و گفته ها و رفتار من است. ومن در قوانين و احكام اجتماع

داده ام، و تمام علوم و حقائق و معارف در نوشته هاي من مندرج است، وبراي اغلب معاصي و اعمال ديه هائي معين 

 كردم كه با دادن آن ديه ها ميتوانيد مرتكب آن اعمال بشويد.

بيت عدل بدهيد و راحت ميشويد، واگر با پسري نزديك بهاء ميگويد اگر با يك زن اجنبي زنا كرديد: نه مثقال طال به 

شديد : حكمي براي شما نگفته ايم، اگر ضعيف هستيد: از نماز و روزه و عبادت پروردگار مستثني و معاف ميشويد، 

 ماهمه نجاسات و ارجاس را تطهير كرديم، وپس از اين سگ وخوك و خون و بول و غائط و همه و همه پاك و طاهر شدند.

 بيش از اين چيزي نميگويم، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. من

( از كتاب بديع ميگويد: قدري تفكّر نما كه چه قدر توهّمات در مابين مأل فرقان بود از ظهور قائم وظهور 331ودر صفحه )

د وبقطره از بحر علم قيامت و ظهور ساعت وبعد از ظهور نقطه اولي روح ماسويه فداء معلوم شد كه جميع خاطي بودن

 مشروب نه.

معلوم ميشود: مطالب فرقان و گفته هاي پيشوايان اسالم توهّمات وخياالت بيهوده بوده، ومردمرا بأمثال اينگونه خرافات) 

بعقيده بهاء( مشغول كرده بودند، واز ابتداي اسالم تا روز سيّد باب ده ها هزار از روحانيون و دانشمندان و محققين و 

 ين و فالسفه اسالم همه روي موهومات سخن ميگفتند.محدّث

من از اين تعجب مي كنم كه: ميرزا بهاء در يك جا پيغمبر اسالم و قرآن مجيد و حضرات أئمه را تصديق ميكند، و بأقوال 

لفت و او كلمات آنها استدالل و تمسك مينمايد، ولي در موارديكه بضرر او تمام ميشود: كوچكترين توجه و التفاتي بمخ

 تكذيب و طرح وردّ آنها ندارد.

قيامت امر موهوم  -در اينجا مالحظه ميفرمائيد كه: بصراحت لهجه و بدون كوچكترين شرمندگي و عفّت قلم ميگويد

 وخرافاتي بوده است، و مسلمانان آنرا درست كرده بودند.

 رده و معتقد نبودن او بمبدء و معاد ثابت ميكند.امثال اين كلمات است كه : ما را به بيديني و ماده پرستي ميرزا هدايت ك

قيامتيكه صدها آيات صريحه و هزاران روايات و أحديث صحيحه در پيرامون آن وارد شده است: جناب ميرزا امر خرافي 

 و موهوم و مجعول تصور ميكند، تفو بر اين جهالت.

 عالئم قيامت و بهائيت

از عقيده ميرزا راجع بمعاد آگاه شديد: خوب است قسمتي از كلمات اين وچون از مطالعه اين كلمات فراغت يافته و 

 طائفه را كه در تأويل عالئم و آيات قيامت ذكر نموده اند، در اينجا نقل و مورد بحث قرار بدهيم.

 وخوانندگان محترم بدقت مطالعه كرده و محاكمه نمايند.

وحساب را تأويل كرده، و بطوريكه نقل كرديم بقيام قائم و  جناب ميرزا در موارد زيادي موضوع قيامت و بعث و كتاب

 بعثت رسول وجدائي اهل ايمان با مخالفين و جنت موافقت و لقاء و جحيم خالف و بعد وكفر معني ميكند.

( كتاب ايقان براي اينكه اشتباه و گمراهي خود را برهمه روشن كند، ميگويد: وقتيكه سراج محمدي در  74ودر صفحه ) 

كاه احمديه مشتعل شد برمردم حكم بَعث و حَشر و حيات و موت فرمود.) حكم وقوعي و فعلي( اين بود كه أعالم مش

مخالفت مرتفع شد و أبواب استهزاء مفتوح گشت چانچه از زبان روح األمين خبر داده و لَئِن قلتَ اِنّكم مَبعوثون مِن بَعدِ 

اگر بگويي باين مشركين كه شما مبعوث شده ايد بعد از مردن هر  –ال سِحر مُبين المَوتِ ليَقولَنّ الذينَ كَفَرُوا ان هذا ا
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آينه ميگويند آنهائيكه كافر شده اند بخدا و آيات او نيست اين مگر سحر ظاهر و آشكارا و هويدا، ودر جاي ديگر 

ر عجب ميداري پس عجب است قول كافران و اگ -ميفرمايد : وَ اِن تَعجب فَعَجب قولُهم أئذا كُنا تُرابا أئنّا لفي خَلق جَديد

 معرضان كه ميگويند آيا ما تراب بوديم واز روي استهزاء ميگفتند كه آيا ماييم مبعوث شدگان.

جناب ميرزا ازاين اشتباهات زياد دارد) ولي اشتباه عمدي( واگر نوشته هاي ايشان بدقت رسيدگي بشود: بيش از نصف 

مخالف قواعد مسلمه علمي و ادبي و فلسفي است، وما در اين كتاب نظري بآن قسمت  مطالب ايشان مغالطۀ محسوس و يا

 نداشته و باب مستقلي تحت آن عنوان منعقد نكرديم، زيرا كه اين مطلب خود بحث مفصّل و دفتر جداگانه اي الزم دارد.

رده و اين دو آيه شريفه را كه در ودر اينجا ميگوييم: شما اگر مختصري از لغت عرب اطالع داريد قرآن مجيد را باز ك

( هستند، خوب مالحظه فرمائيد. واگر هيچگونه اطالعي نداريد: از اشخاصيكه 5( وسوره رعد آيه ) 7سوره هود آيه) 

مختصر سواد عربي دارند بپرسيد) كه اگر حرف شرط داخل فعل شد داللت بگذشته ميكند يا آينده( واگر كسي پيدا 

ترجم كه ترجمه تحت اللفظ داشته باشد خريداري كرده و ترجمه تحت اللفظي اين دو آيه نكرديد: يك جلد قرآن م

شريفه را بخوانيد، واگر آنرا هم نميتوانيد پيدا كنيد: كتابهاي تاريخ را كه در حاالت حضرت رسول اكرم نوشته اند) از 

ه را فهميده، و ضمنا از صدق و كذب كتب مسلمين ويهود و نصاري( بدقت مالحظه بفرمائيد: تا معناي دو آيه گذشت

 نوشته ميرزا آگاه باشيد:

وپس از آن اگر اثري از اين مطلب) تطبيق قيامت و حشر به بعثت پيغمبر( در كتابي پيدا كرديد، ويا در حديثي اينمعني 

جناب ميرزا چگونه  را ) اظهار رسول اكرم كه شما مبعوث شده ايد( ديديد: بسيار خوب. واگر نه: خود ميدانيد كه درباره

 محاكمه نمائيد.

وعجب تر از قيامت اسالم: دو قيامت باب وبهاء است كه در كلمات خودشان بآن اشاره ميكنند، ودر هر يكي از آن دو 

 قيامت أشراط و عالمات ساعت برپا وواقع شده و ما بي خبر مانده ايم.

نَفَخنا في الصُور وانصعَقَ مَن في السَمواتِ واألرضِ اال مَن شاء  ( گويد: لَعَمرِ اهلل قد11س 155بهاء در الواح بعد اقدس) ص

زالزُل قَبائلَ األرض و اضطَربَ كل عالم و زلً كلّ قدم و ناحَ كلّ حكيم و اقشعرً جِلدُ كل ربك و ربُّ آبائكَ األولين به اَخذَ ال

در صور و بيهوش شد آنچه درآسمانها و زمين  قسم بخداوند نفخ كرديم -أمير و تحيًر كلّ عارف و سَبق كلُّ قاصد بصير

است مگر كسيكه خداي تو و خداي پدران توخواست و با آن گرفت زلزله ها قبائل زمين را و مضطرب شد هر دانشمند 

و لغزش كرد هر قدم و نوحه كرد هر شخص حكيم ولرزيد پوست هر امير و متحيّر شد هر عارف و سبقت گرفت هر قاصد 

 بصير.

( قد أتي يَومُ القِيام وقام فيه قَيّومُ األسماء بِسُلطان أحاط مَن في السمواتِ 9س 252لواح بعد اقدس است ) ص باز درا

ورِ هُواألرضينَ لَما نُفخَ في الصور و قامَتِ القُبورُ اضطربَ الناسُ منهُم مَن تَحيًر ومِنهُم مَن انصعَقَ و مِنهُم مَن طارَ شَوقا لظ

قد أخَذَ السُرورُ مَن وَجدَ عرف القميص والهمومُ كلً مغلّ أثيم نَعيما لِمَن نَبذَ ما عِندَ الناسِ واَخذَ كتابَ  اهللِ ربِ العالَمينَ

روز قيام آمد و قيّوم براشخاص ومظاهر الهي قيام كرد با سلطنتيكه محيط برآسمانها و زمينها  -اهلل باسمه المُهيمن القدير

پا شد قبرها و مضطرب شدند مردم بعضي از آنان متحيّر شدند و برخي بيهوش وبيخود است زمانيكه نفخ شد در صور و بر

گشتند و بعضي شروع بطيران نمودند از نظر اشتياقيكه بربّ العالمين داشتند و در اين هنگام گرفت وخوشحالي وسرور 

ثيم است و نعمت و رحمت شامل كسانيرا كه عالمت و اثر پيراهن را يافتند و گرفت غم وحزن آن كسيرا كه مغلول و ا

 كسي باد كه كتاب خدا را گرفته و چيزهاي ديگر را ترك كرد.
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جناب ميرزا ميگويد: در هر بعثتي نفخ صور و حشر و نشر و عذاب و نعمت برپا ميشود، و منظور او در اين دو مورد نفخ 

 ميده شده است.خود او بود، و باعتقاد ايشان نفخ ديگري هم در قيام سيد باب برممكنات د

( از كتاب ايقان بنفخ اسالم نيز اشاره كرده وميگويد: ونُفِخ في الصُور ذلك يَومُ الوَعيد و جائَت كُلُّ نَفس 71ودر صفحۀ ) 

دميده شد در صور و آنست يوم وعيد كه بنظر ها بسيار بعيد بود وآمد هر نفس براي حساب وبا  -مَعَها سائق و شهيد

ودر مثل اين مواقع يا كلمه) اذا( را مقدر گرفته اند علماي اسالم و مفسّرين و يا مُستدِل شدند اوست راننده و گواه، 

براينكه چون قيامت محقق الوقوعست لهذا بفعل ماضي أدا شد كه گويا گذشته است... بلكه مقصود از صُور صور 

و غافلين را كه در قبور اجساد مرده محمديست كه برهمه ممكنات دميده شد وقيامت  قيام آنحضرت بود برامر الهي 

 بودند همه را بخلعت جديده ايمانيه مُخلًع فرمود وبحيات تازه بديعه زنده نمود.

( قد ارتَفعت الصَيحهُ و أتَت الساعهُ وظَهرت القارعهُ و لكنً القَومَ في حِجاب 1س 11باز در الواح بعد اقدس گويد) ص 

 عه ظاهر شد و لكن مردم در حجاب غليظ هستند.صيحه بلند شد و ساعت آمد و قار -غليظ

( فبِظهور القيامهِ الكُبري و الطامّه العُظمي 11س  135ودر مكاتيب ثاني عبدالبهاء درمقام اشاره بعالئم قيامت بازگويد: ) ص 

من اسرار الحَشر المُستمر و الرَمز  و قِيامِ الساعه االمرِ األدهيُ تَتَكوّرُ الشُموسُ و تَنتَثرُ النجومُ و يَنشقُّ القَمرُ و هذا سِر

المُستتر عن بَصَر كل ذي نظر و الكاشف له ظهورُ الجليل األكبر المَوعودِ المنتَظر فاذا قامت القيامهُ و أتت الساعهُ و زلزت 

دن رپا شپس با ظهور قيامت كبري و طامه عظمي و با ب -األرض زِلزالها و انفطرت السماء بأطباقها و نسفت الجبال... الخ

ساعتيكه تلخ و تاريك است آفتابها گرفته ميشود و ستاره ها پراكنده گردد و ماه منشقّ ميشود واين از اسرار حقيقت 

حشر بوده و رمزيست مستور از اهل بصر و نظر ، وظهور بزرگ موعود منتظر آنرا كشف كرده است پس چون قيامت برپا 

له نموده و آسمان و طبقات آن شكافته شد وكوهها از هم جدا گشت... شده و ساعت معيّن پيش آمد كرده و زمين زلز

 الخ.

وظاهرا جناب بهاء و عبدالبهاء اين نقشه ها را در خواب ميديدند و پس از بيدار شدن نيز باور كرده واين كلمات را با اين 

يدا كرده وبأندازه از مقام طمطراق مينوشتند ولي جاي شگفت و حيرت است كه بخواب آلوده و آشفته خود اطمينان پ

علم و دانش و از جهان وسيع بي خبر بودند كه گول خضوع و تواضع يك مشت عوام نادان را خورده، واز مسخره خنده 

 دانشمندان جهان متأثر نميشدند.

شمندان دان اينستكه با نهايت بي حيائي ميگويد: در اين ظهور) ظهور جناب باب وبهاء( آفتابهاي علم و دانش تيره شده و

جهان همه سرزير لحاف كرده و گرفته شدند، و كوهها شكافته شد وآسمان درهم پيچيده و بهشت و دوزخ نزديك 

 گرديد، قيامت برپا شده و جهانيان بهم ريخته و ستارگان آسمان علم و معرفت همه تيره و تار وگرفته شدند.

ز نوشته هاي سراپا غلط) غلط ادبي و فلسفي وحقوقي و ما هم بخاطر تصديق دعوي ايشان، مجبوريم بگوئيم: آري ا

اخالقي( جناب باب و بهاء انصافا مقام علم و ادب و فضل منهبط و شكسته شده، و آسمان شرافت و فضيلت ايران و 

ايراني بهم ريخته، وافراد غيور و حقيقت پرست سرافكنده و شرمسار و اندوهناك گشتند، واز شدّت حيله ورزي و اضالل 

 او مقام نورانيت وروحانيت لكه دار شده، و مردم فريب خورده و نادان واحمق خود را بآتش سوزان جهنم نزديك كردند.

آري از شنيدن آيه مباركه ) قَد انغَمَست األشياء في بَحر الطهارِه ( مردم پاكسرشت و پاكدل جهان در درياي حيرت و 

ستَحيي أن نَذكُرَ حُكمَ الغِلمان( اشخاص غيور و حقيقت پرست افراد ملل و تأثر فرو رفتند، از ديدن جمله شريفه )إنا نَ

اقوام شرمنده وشرمسار گشتند، از شنيدن دعوي الوهيت جناب باب) اهلل انا( و زمزمه هاي جناب بهاء كوه ها ودرياها 

 منكدر و گرفته شد. متأثر وبهيجان آمدند، از دعويهاي دروغ و سخنهاي والفهاي وحشت آور ايشان آفتاب حقيقت
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يكي از دوستانم ميگفت: آيا حيف نيست وقت خود را ضايع كرده: وكاغذ را با يك مشت حرفها و كلمات شرم آور و 

 شگفت انگيزيكه آدمي از تصور آنها شرمگين و منفعل است، سياه ميكني؟

سخنان آگاهي يافتيد، متأسفانه از گفتم: فرمايش شما صحيح است، ولي تشخيص و حكم شما پس از اين بود كه از اين 

اين مطالب ديگران آگاهي ندارند، و هر كسي نميتواند از كتابهاي اين جمعيت مطلع باشد و تأليفات جناب باب و بهاء نه 

 تنها در ميان مردم كمياب و نادرالوجود است بلكه نود درصد از پيروان ايشان نيز از كتابهاي آسماني خودشان بي خبرند.

ومنظور من در اين كتاب نقل مطالب و جمالت و احكام اين طائفه است، تا همه ) موافق و مخالف ( از جزئيات مطالب آنها 

 آگاهي يافته، و سپس خودشان حكومت كنند.

مَن يُحبُ لِ من در نوشتن اين مطالب ودر نقل كلمان اين طائفه، ازگفته جناب بهاء) لَيسَ الفَخرُ لِمَن يُحبّ الوَطنَ بَل الفَخرُ

العالَم ( پيروي كرده وتنها بخاطر خدمت به افراد حقيقت خواه جهان، متحمل اين زحمت و مشقّت شده ام، تا مردم 

 جهان نديده ونفهميده و نسنجيده از اين صراط عبور نكنند والبته پس از آگاه شدن خود مي دانند.

( ميگويد: خود آن مشركين خمسين الف سنه يوم قيامت 3س 113وباز بهاء در مقابل متعرض ازلي بابي در كتاب بديع) ص

را ميدانستند كه بيك ساعت منقضي شد بگو اي بي بصران همان معني در اينجا جاري پنجاه هزار سنه در ساعتي 

 منقضي شود حرفي نداريد و لكن اگر دو هزار سال بوهم شما در سنين معدود منقضي شود اعتراض مينمائيد.

رت كامال تصريح ميكند باينكه: آن قيامتيكه مسلمانان مدت آنرا پنجاه هزار سال ميدانستند در يك ساعت) در اين عبا

 ساعت قيام باب( متحقّق و منقضي شد. 

آري كسيكه پنجاه هزار سال را بيك سال تأويل كرده، وتمام عالمات و اَشراط ساعت را بيك معناي عجيبي برميگرداند 

شريعت باب را كه دوهزار و يك سال ) بعدد كلمات مستغاث( از جانب باب تعيين شده بود:  چه مانعي دارد كه مدت

 بيست و سه سال ) از دعوي باب( بداند.

اينستكه بعقيده ما مبدء اين مرام) بهائيت( از حرفهاي سه پهلو و تأويالت بيمعني و سخنهاي پوچ احسائي ورشتي 

 اب محكم و عنوان پيدا كرده است.سررشته گرفته، وسپس بواسطه نوشته هاي ب

از اينجا است كه مالحظه ميفرمائيد: سران اَتباع باب و بهاء و بزرگان ايندسته همه از شيخيه بودند، واگر شخص ديگري 

 باغواي آنان باين طريقه وارد شده است، يا جاهل صرف بوده و يا هر چه زودتر بضاللت و گمراهي خود پي برده است.

 درقرآنعالئم قيامت 

در اينجا براي اينكه برادران مسلمان من مشتبه نشده و تصور نكنند كه كلمات قرآن در اين موضوع قابل تأويل بوده 

 است! چند آيه از آيات شريفه قرآن مجيد را كه  در اين مورد نازل شده است ذكر ميكنيم.

نُ ءاذا مامِتُ لَسوفَ اُخرَج حيّا اَو ال يَذكُر االنسانُ انا ( از سوره مباركه مريم ميفرمايد: و يَقولُ االنسا33خداوند درآيه )

 آن شخص گويدآيا ما –خَلقناهُ مِن قَبلُ و لَم يَكُ شَيئا فَوَربك لَنَحشُرنًهم والشياطينَ ثُمً لَنُحضِرَنًهم حَولَ جَهَنّم جِثيّا 

ابتدائي خودشرا كه چيزي نبوده است و او پس از اينكه مرديم دوباره زنده خواهيم شد؟ او فراموش كرده است آفرينش 

را هستي داديم، و قسم به پروردگار جهان كه همه را وهمه شياطين را محشور و زنده خواهيم كرد، وهمه را در اطراف 

 جهنم حاضر خواهيم ساخت.

رونَها تَذهلُ كل مُرضِعه عَمّا أرضَعت و ودرسوره حجّ ميفرمايد: يا ايها الناسُ اتًقُوا ربًكم اِنً زَلزلهَ الساعهِ شيء عَظيم يَومَ تَ

پرهيز كنيد از عذاب خدا كه  -تَضعُ كلّ ذاتِ حَمل حَملَها و تَري الناسَ سُكاري و ماهُم بِسُكاري و لكِنً عذابَ اهللِ شديد

را زلزله و اضطراب قيامت بسي بزرگ است، در آنروز مادراز بچه شيرخواره خود غفلت كرده و زن حامله جنين خود 
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سقط ميكند، ومردم همه در حيرت و بهت فرو ميروند، ومانند اشخاص مست مدهوش و بيهوش گردند، و عذاب سخت 

 آشكار ميشود.

( ميفرمايد: ذلكَ بانّ اهللَ هُو الحقُ وانه يُحيِ المَوتي و انًه عَلي كل شيء قَدير و انً الساعه آتيه ال رَيبَ فيها و 3ودرآيه ) 

خداوند حق است، واو مردگانرا زنده ميكند، واو برهر امري قادر است، وقيامت خواهد آمد –في القُبور .  انً اهلل يبعثُ مَن

 وشكي درآن نيست، و خداوند مردمرا از قبرها برانگيخته خواهد كرد.

كم ذلكَ لمَيتونَ ثُمً اّنً ( از سوره مباركه مؤمنون ميفرمايد: فتَباركَ اهلل أحسنُ الخالقين ثُمً اِنًكم بعد13َو 15و 10ودر آيه ) 

پس مبارك است احسن آفرينندگان و سپس شما مرده خواهيد شد و پس از آن دوباره در روز  –يومَ القيمه تُبعَثُون 

 قيامت برانگيخته ميشويد.

م مِنها عَمُون ( از سوره مباركه نمل ميفرمايد: بَل ادّارَك عِلمهُم في اآلخره بَل هُم في شَك مِنها بل ه37ُو 33ودر آيه )

آنها نسبت بجهان آخرت جاهل هستند و بلكه در شك و ترديدند  –وقالَ الذينَ كَفَروُا ءاِذا كُنا تُرابا و آبائُنا اَئنا لَمُخرَجوُن 

و يا بكلي بي اطالع و بيخبرند، واشخاصيكه كافرند ميگويند آيا ما و پدران ما پس از اينكه پوسيده و خاك شديم دوباره 

 خواهيم شد.زنده 

پس در پيرامون اين آيات شريفه بدقت مالحظه فرموده، وسپس از جناب باب و بهاء بپرسيد: آيا مردم هنگام قيام ايشان 

پس از اينكه مرده بودند زنده و محشور گشتند؟ آيا ميليونها نفوسيكه در هزارو دويست و شصت سال از دنيا رحلت 

ت را درك نمودند؟ آيا اين همه خطاباتيكه در موضوع قيامت و بعث وارد شده كرده بودند همه مبعوث گشته و روز قيام

 است متوجه چند صد يا چند هزار نفر، آن هم بعد از هزارودويست و شصت سال بوده است؟

 آيا پيروان باب وبهاء پس از اينكه پوسيده و خاك شده بودند قيامت را ديدند؟ 

زمان رسول اكرم داشت كه از اين جهت در مورد طعن و مَذمت آن حضرت واقع آيا قيامت باب وبهاء چه ربطي با مردم 

شوند ) بل ادّارَك عِلمُهم في اآلخره ( ؟ آيا روز قيام باب وبهاء مردم جهان مضطرب و متزلزل شده و چنان متوحّش 

هان براي هميشه در گشتند كه مادرها بچه هاي خود را فراموش كرده و زنهاي حامله وضع حمل نمودند؟ آيا مردم ج

 جهنم معذّب و بهشت متنعّم شدند؟

 مومنون –آري مردم جهان از اين تأويالت خنده آور بايستي در عذاب باشند؟ ) حَتّي اِذا فَتَحنا علَيهم بابا عذاب شَديد 

 دند.ر گر( مردم روشن فكر ميبايد از اين بافندگيهاي پوچ و بيمغزيكه اثر نهايت انحطاط فكر بشر است، متأث77 –

ودر اينجا براي آنكه حقيقت قيامت اينطايفه خوب روشن گشته واز خصوصيات آثار اين قيام آگاه شوند مقتضي است 

 مختصري از تاريخچه قيام سيد باب وميرزا بهاء را از نوشته خودشان بنويسيم.

 بعثت باب يا قيامت

( ونويسندگان ديگر ايشان مينويسند: 54-31رّيه ) ص ( و آواره در كواكب د242ُطوريكه عبدالبهاء در مقاله سياح ) ص

( از شيراز عازم كربال شد، وبدرس سيد كاظم رشتي حاضر ميشد) گويا سبب آشنائي باب با 1251سيّد باب در سال ) 

رشتي شيخ عابد استاد و معلم باب بوده است و طوريكه در مقدمه نقطه الكاف از تاريخ جديد نقل ميكند شيخ شخص 

واز شاگردهاي شيخ احمد احسائي بوده است( وبفاصلۀ يك سال سيّد رشتي فوت كرده، وباب بسوي شيراز  فاضل

 مراجعت ميكند. 

وچون عقيده شيخيه براين بود كه : در هر زماني وجود ركن رابع كه عبارت ديگر شيعۀ كامل و باب و رابطه مابين مردم 

انشيني رشتي معيّن نشده بود، پس از فوت او دونفر دعوي نيابت و ج -وامام غائب است الزم ميباشد، واز طرف ديگر
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ركنيّت و جانشيني كرده، وهر يك جمعي را از پيروان رشتي بدور خويش جمع نمودند. وآن دو نفر عبارت بودند از 

 حاجي محمد كريمخان كرماني و سيد علي محمد شيرازي.

 ا شنيده و تسليم شد: مالحسين خراساني بشروئي بود.ونخستين كسيكه از شاگردان رشتي دعوي بابيّت باب ر

اول مَن  -(هجري در منزل باب دعوي بابيّت او را پذيرفته، وبقول بابيها 1234مالحسين در پنجم جمادي االولي از سال ) 

 ( سالگي بود.25آمَن و ملقب بباب الباب شد، ودر اين موقع سيد علي محمد در سنّ )

ي: -( تا پنج ماه ديگر هيجده نفر از علماي شيخيه باو ايمان آورده، وبحروف حي) عدد ح03وبموجب نوشته كواكب) ص

 هيجده است( موسوم شدند، ودر اينموقع قره العين هم در كربال بود، وبواسطه مكاتبه ايمان آورد.

سطه بين امام غائب و وبطوريكه در مقدمه نقطه الكاف) ك ( مينويسد: ادّعاي ميرزا علي محمد شيرازي كه وي باب و وا

شيعيان است از نقطه نظر شيخيه چندان تازگي و غرابت نداشت، ولي طولي نكشيد كه او از اين درجه قدم باالتر گذاشته 

 ادعا نمود كه وي همان قائم موعود و امام ثاني عشر و مهدي منتظر است. 

را كه موسوم باَحسن القصص است، تاليف  آري سيد باب در همين ايام) كه دعوي بابيت ميكرد( تفسير سوره يوسف

نموده، و درآن كتاب در صفحه اول ادّعاء ميكند كه كتاب او از جانب امام دوازدهم ) ع( نازل شده است، وميگويد: اهلل 

قَد قدّر اَن يخرجَ ذلك الكتب في تفسير احسن القصص مِن عِند محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن 

 الخ.موسي ...

( گويد: وال تَقولوا كيفَ يُكلمُ عن اهلل من كانَ في السِجن علي الحقّ خمسه و عشرونا اسمَعوا فَوربّ السماء 9ودر سوره )

 واالرض انّي عبدُاهلل آتاني البَيناتُ مِن عِند بَقيه اهلل المنتظَر بإمامِكم ...الخ.

الكِتاب ما كنتَ علي األمر مِن عِند االِمام حجه اهلل الحقّ قل كَفي اهللُ ( گويد: ويَقولُ المُشركونَ مِن اَهل 13ودر سوره ) 

 شهيدا بَيني وبينَكم واِنّ الحجّهَ شاهد عَليً بِالحقّ االَكبر... الخ.

 ودر موارد زيادي از آن كتاب باين قسمت اشاره ميكند.

( با نهايت درجه ركاكت مينويسد: از كلمه 2) ص  وچون اين مطلب قابل انكار نبوده است، عبدالبهاء در كتاب مقاله سيّاح

بابيت مراد او چنان بود كه من واسطه فيوضات از شخص بزرگواري هستم كه هنوز در پس پرده عزّتست و دارنده كماالت 

بيحصر و حدّ باراده او متحرّكم و بحبل واليش متمسّك و در نخستين كتابيكه در تفسير سوره يوسف مرقوم نموده در 

( 37يع مواضع آن خطابهايي بآن شخص غائب كه از او مستفيض و مستفيد بوده نموده. ) از اين مطلب در صفحه )جم

 نيز بحث و تحقيق شده است، مراجعه شود.( 

واقعا جاي بسي حيرت است كه انسان بواسطه مال و منال و عنوان چند روزه دنيا، چنان پاي روي حقايق گذاشته، و از 

شرافت و حرّيت و صداقت منحرف گردد كه : نار را از نور و سراب را از آب تشخيص نداده، واز دروغگويي صراط حقيقت و 

 و تزوير واغواي يك مشت بيچاره گان عوام نهراسد.

را مينوشت كوچكترين رابطه وشناسايي در ميان او وميرزا وجود داشته؟ آيا بهاء در آن ايام باب را ميشناخت كه افاضاتي 

اشراقاتي بباب بنمايد؟ مگر بموجب نوشته خودتان ميرزا بهاء سالهاي متمادي شب و روز در ترويج وتبليغ سخنان كرده و

باب نميكوشيد؟ آيا باب نميتوانست اسمي از ميرزا بهاء در اين كتاب ببرد چنانكه در صدها جا اسم قره العين را برده 

 (؟14يكه او را خداي خود ميخوانده است) رجوع شودبصفحه است؟ آيا خود بهاء در مقابل باب خضوع نمي كرد بحدّ
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پس اين ظهور با اين وصف يكي از قيامتها بود كه : بقول حضرات بهائيها جهانيان متزلزل و مضطرب شدند، آسمان 

ف شد، مردم از آغاز اسالم تا آن روز همه بجزاي اعمال خود رسيدند، صراط و ميزان و ششكافته گرديد، آفتاب منك

 بهشت و دروغ برپا گرديد.

 بعثت بهاء يا قيامت 

واما قيامت دوميكه بواسطه بعثت ميرزا حسين علي نوري مازندراني برپا شده است: ميرزا حسينعلي فرزند ميرزا عباس 

نوري مازندراني) ميرزا بزرگ( است كه بقول موّرخين و نويسندگان يكي از منشيان وكارمندان دولت بوده است، ولي 

( مينويسد: جواني 14مقاله سياح نيز) ص( مينويسد: پدرشان از وزراء بود نه از علماء . ودر21لبهاء در مفاوضات ) ص عبدا

 بود از خاندان وزارت و از سالله نجابت از هر جهت آراسته.

 وظاهرا وزارت ميرزا بزرگ هم مانند نبوت ميرزا حسينعلي پسرش در عالم خواب وخيال بوده است.

( هجري در تهران متولد شده است، و بطوريكه عبدالبهاء در مقاله 1233ينعلي در روز دوم محرم از سال ) ميرزا حس

( مينويسد: پس از شيوع مسئله باب آثار مَيالن از او ظاهر گشته، در بدايت خويش و پيوند و كودك و 12سياح ) ص

بدعوت دوست و بيگانه گماشت و باستقامت عظيم  ارجمند سلسله خويشرا داللت نمود، وبعد روز و شبانه همت خود را

 برخاست.

( بوده است، 1239( گويد: ابتداي طلوع و دعوت سرّي بهاء در زندان طهران در سال ) 334 -333ودر كواكب دُريّه ) ص 

تِسع كلً ( محبوس شده و چهار ماه در حبس بود، واين بود مصداق بيان باب كه: وفي سَنَه ال1231زيرا او درآخر شوال )

خَير تُدركون. وسپس از حبس آزاد شده و ببغداد وارد شد، وآزادي او بمدد دست قونسول روس بوده است ودر سال 

 ( كه سال نوزدهم ظهور باب ميشود: ظهور خويش را علني نمود. 1279)

آنجا با لباس ( ناگهان غايب شده و يك سر بسليمانيه رفت، ودر 302وچون بهاء مدت يك سال در بغداد ماند) ص

درويشي بر سر تكيه شاه نقش بند نزول كرده، وتا دو سال بر اَحباب و اصحاب و اهل حرم پوشيده بود كه ايشان كجا 

 هستند.

وسليمانيه از شهرهاي كردستان واز قديم األيام مركز آكراد و علماي اهل سنّت و مراشد و اقطاب از عرفاء و صوفيه 

جا است كه داراي اطاقهاي متعدد ومنزلگاه دراويش و عرفاء وهمواره محلّ درس و تدريس بوده،وتكيه شاه نقش بند درآن

بعضي از علماء و عرفاء بوده، وبهاء خود را بنام درويش محمد ايراني معرّفي كرد، ودر همان اوقات رساله هفت واديرا 

صّل آن انزواء و منزل گرفته و گاهي نوشتند، و سپس بكوه سرگلوي كه در نزديكي سليمانيه بود رفته ودر مغازه مف

بسليمانيه آمده و سر بمنزل خويش كه در تكيه داشتند ميزدند ومراجعت بكوه مينمودند، وبعد از دو سال ببغداد برگشت 

 ،وكتاب ايقانرا در اين موقع نوشته است.

نقل مكان داده و در بغداد تازه در  ( بموجب فرمان صادر از اسالمبول ، بهاء و پيروانش را از بغداد كهنه1214ودر سال )

ر دباغ نجيب پاشا كه از باغهاي بزرگ دولتي بود، جاي دادند كه از آنجا بسوي اسالمبول تبعيد نمايند. وبهاء درآن باغ 

( وخود را مَظهر تامّه 359حضور جمعي از اَشراف عرب و عجم لسان گشوده و دعوي خويش را ابراز نمود ) كواكب ص 

بعوث من عنداهلل ومربي نوع بشر معرفي نمود،وچون دوازده روز درآن باغ اقامت داشتند: اين دوازده روز كه الهيّه و م

ابتداي آن از روي سي ودوم نوروز تا روز چهل و چهارم ميشود بعيد اعظم رضوان ناميده شد وهم عيد گل گفته ميشود 

 كه درآن باغ و بوستان صورت گرفته است.
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م از اين عبارتها موضوع قيامت دوم را فهميده والزم است آن آثار و اشراط و عالئميرا كه در گذشته پس خوانندگان محتر

 از قرآن مجيد نقل كردم باين مورد تطبيق كرده ومسخر بودن اين قيامت را بفهمند.

هان و خرد شدن كوهها وبلكه الزم است آن آثار و عالمتها را كه ) زلزله ارض و انشقاق سماء و اضطراب مردم و انقالب ج

گذشته از كلمات خود بهاء وعبدالبهاء نقل كرديم، باين قيامت كه در حقيقت و پراكنده گشتن سنگها و غير آنها (  در 

 قيامت دين باب است تطبيق نمايند، وخودشان قضاوت كنند.

پيروان او فراغت و آرامش و چيزيكه سبب تأثر و اندوه ميشود آنستكه: دين باب روز خوشي بروي خود نديد و تا 

اطميناني پيدا كنند: قيامت برپا شد واحكام باب كه بزحمت در گوشه زندان تدوين كرده بود بمرحله عمل نرسيد 

 وسخنان او پيش از موقع اجرا منسوخ گرديد و وعده هاي طويل او ) مستغاث ( برخالف درآمد.

ر شدن او با دراويش و عرفاي نقش بنديّه و منزل گرفتن او در تكيه والبته درباره مسافرت جناب بهاء بسليمانيه و محشو

شاه نقش بند و اشتهار او باسم درويش محمد و تأليف كتاب هفت وادي: با بيسواد و امي بودن او و با دعوي نبوت و 

 الوهيّت هرطوريكه ميفهميد قضاوت خواهيد نمود.

 دشت بدشت يا قيامت

( مينويسد: 134جا بسيار مناسب است: قضيّه بدشت ميباشد. وطوريكه در كواكب) صوموضوع ديگريكه نقل آن در اين

پس از مصاحبه وگفتگوهاي اصحاب بدشت) در ميان شاهرود و خراسان و مازندران و نزديكي هزار جريب( قرار براين 

وشزد اصحاب كند، واو شد كه قره العين منسوخ شدن احكام اسالم و شروع در تصرّفات و تغييرات قوانين گذشته را گ

پرده برداشته و حقيقت مقصود راگشزد اصحاب نمود، وهمهمه در ميان اصحاب و اختالف پديدار گشت، وحتي بعضي از 

آن سرزمين رخت بربستند و رفتند، وباألخره امر را از اقدام بهاءاهلل آرامشي حاصل شد، زيرا ايشان قرآن مجيد را 

 اجع بمعاد است( گشوده و طوري تفسير نمودند كه قلوب اكثري بيارميد.طلبيده سوره اذا وقعت را ) كه ر

آري بطوريكه از كتب تواريخ واز نوشته هاي خود بهائيان استفاده ميشود، قره العين در دشت بدشت حجاب از چهره 

ن منسوخ شد، و برداشته، و در مقابل جمعيت زياد شروع بخطابه نموده، وگفت : آئين اسالم وا حكام و مقررات آن دي

قوانين و احكام جديدي هم در دست ما نيست) زيرا درآن موقع هنوز بيان تدوين نشده بود( و روي اين قاعده : فعال 

 تكليفي براي ما متوجه نبوده، و ما بجز فداكاري و كوشش كردن و فعاليت در ترويج مرام جديد، تكليفي نداريم.

ايام اوراد  –( ميگويد: مكرّرا به حاجي محمد علي قدّوس خطاب ميكرد كه 325وبطوريكه درجلد سوم اظهار الحقّ ) ص 

 و سجّاده سپري شد واين بساط را در هم پيچ و براي فداكاري مهيّا باش.

واز اين معني اشخاصيكه روي اشتباه و بخيال حقيقت پرستي و قرب بخدا جزو ايندسته شده بودند، بخود آمده ،وراه 

كرده و بر پشت سر خويش نگاه نميكردند. ولي كسانيكه در پي هوي پرستي و رفع تكليف و شهوتراني  ادبار برقرار اختيار

بودند، بي نهايت مسرور و خرم و خندان گشته، واز راههاي مختلف و بزبان و رفتار و گفتار و رنگهاي گوناگون از گفته 

 قره العين تأييد نمودند.

ب و مغالطه واضح متوسل شده، وبراي برافروختن شعله اين آتش دامن زده، اينستكه جناب بهاء نيز باين حيله عجي

 مشت مردم نادان قدم برداشت. وبراي گمراهي و سردرگم شدن يك

وما چند آيه از همان سوره اذا وقعت را در اينجا نقل و ترجمه ميكنيم تا خوانندگان محترم خود قضاوت كرده، ودر حقّ 

 عقيده كنند.ميرزا بهاء هر چه ميخواهند اظهار 
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واجا ا فكانت هَباء منبَثا وكُنتُم اَزاِذا وَقَعت الواقعهُ لَيسَ لِوَقعتِها كاذِبه خافِضه رافِعَه، اِذا رُجًت األرضُ رَجا و بُسًت الجِبالُ بَس

 في نَثَلثه فاَصحابُ المَيمَنه ما اَصحابُ المَيمَنه و اَصحابُ المَشأمَه ما اَصحاب المَشأمه و السابقُونَ السابُقونَ اولئكَ المُقرّبو

دونَ ا مُتقابلينَ، يَطوفُ عَلَيهم وِلدان مُخَلّجنّاتِ النَعيم،ْ ثُله مِنَ األولين و قليل مِنَ اآلخرين علي سُرُو مَوضونه مُتَكئينَ عَليه

ر عِين وبِاَكواكب واَباريقَ وكأس مِن مَعين، ال يُصَدًعونَ عنها و ال يُنزفونَ و فاكهه مِما يَتَخيّرون ولَحمِ طَير مَمًا يَشتَهونَ و حَ

 كأمثال اللُولُؤ المَكنون .... الخ.

جزو اصول و از اركان عقائد همه ملل واديان آسماني) معاد( است واقع  زمانيكه آن حادثه حتمي و آن واقعه معلوم كه

ميشود؛ درآنروز كسي نتواند آنرا تكذيب كند و مخالفي نخواهد داشت، در اين واقعه مراتب معنوي و مقامات اشخاص 

نگهاي بزرگ روشن و ظاهر خواهد شد : در آنروز زمين سخت تكان خواهد خورد ،وكوهها از جاي خودكنده ميشود، س

و كوههاي محكم چون ذرّات غبار در فضاء منتشر و پراكنده گردد، مردم همه محشور و از قبرها برانگيخته شده و بر سه 

دسته منشعب ميشوند، اصحاب يمين و اصحاب شمال و سابقين، سابقين از همه نزديكتر و به پيشگاه پروردگار مقربتر 

راسر نعمت و خوشي است زندگاني خواهند كرد، سابقين از ملل و اقوام گذشته خواهند بود،؛ اينها در بهشت هائيكه س

براسالم و از متأخرين انتخاب خواهند شد، سابقين در روي تختها و جايگاه هاي زيبا برقرار ميشوند ،وبراي هميشه 

نها منتظر خدمت هستند، خدمت كاران جوان كه در دست پياله و كاسه دارند) مملو از آب و مشروبات لذيذ( در اطراف آ

كوچكترين سردرد و خستگي و افسردگي عارض آنان نخواهد شد، هر گونه ميوه هاي لذيذ و مطابق دلخواه ايشان حاضر 

 است ، گوشتهاي لذيذ طيور مهيا است، حورالعين مانند جواهر براق و درخشنده آماده خدمت آنان خواهند بود.... الخ.

ه ذكر شده است، كوچكترين تناسب و كمترين تطابقي با ظهور سيد باب ندارد. آري ممكن عالماتيكه در اين آيات شريف

است بگوئيم: چون در دشت بدشت خود قره العين) كه از جهت جمال  در نهايت زيبايي وخوشروئي بود( رفع تكليف و 

ي بوده و منسوخ بودن نسخ حدود وقيود كرد، وجناب بهاء هم آنروز از سران آن جمعيت محسوب ودر سن سي سالگ

احكام و قوانين ديني را مي پسنديد، قهرا )ولو در همين دشت( ولدان و حورالعين را حاضر و مهيّا بخدمت ديده، و از 

برآوردن مشتهيات نفساني بهر نحويكه دل مباركش ميخواست مانع ورادعي در ميان نديده ،وخود را از سابقين پيروان 

 انسته، ودشت بدشت را بهشت برين ميديد.باب واز مقربين درگاه او د

 وممكن است روي همين نظر بود كه چون خودش قيامت را ثانيا برپا كرد:

اِنا نَستَحيي اَن نَذَكُرَ حُكمَ الغِلمانِ، وهمچنين از زنها نيز تنها امهات آباء را ) آن هم ممكن است براي خودش  -فرمود

 باشد در مقابل فرزندانش ( تحريم نمود. 

يا سوءادبي دارد. بلكه بايست متوجه باشند كه : مقتضاي وبرادران بهائي من تصوّر نكنند كه : نويسنده نظر توهين و 

اعتقاد جناب بهاء همين بوده است، زيرا وقتيكه ايشان در دشت بدشت قيامت را برپا كرده وخود را از سابقين دانسته 

د: قهرا ميبايد تا هست با غلمان باشد و براي هميشه همدم حورالعين و بآيات شريفۀ اذا وقعت استدالل و تمسك نمودن

 و در بهشت برين قرار گيرد، واينمعني با تحريم حورالعين وغلمان هيچگونه سازگار نخواهد بود.

 اصل هفتم

 تحصیل علم و نبوت

 .مقام نبوّت امريست موهبتي الهي

 .شود نه از راه رياضت و تحصيلفضائل شخصي نبيّ بايد از جانب پروردگار جهان اعطاء 
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 .اظهارات پيغمبر ميبايد روي وحي والهام بوده، و هيچگونه متكي به تحصيل و فكر و نظر شخصي نباشد

 .وجود پيغمبر خود مظهر اعجاز وخرق عادت بوده، و حيازت اين مقام ازعهدۀ ديگران بيرون است
يخته برانگ خدائيكه –: هُوَ الًذي بَعثَ في االُمييّنَ رسوال مِنهُم اينستكه خداوند متعال درباره رسول اكرم ) ص( ميفرمايد

  است در ميان مردم بيسواد و تحصيل نكرده پيغمبريرا كه از خود آنان و مانند ايشان بيسواد بوده است:
 واينمعني يكي از اصول مسلّمه ايست كه هيچگونه قابل اختالف وترديد نباشد. 

هاء وخود آنها مجبور شده اند اين اصل مسلم را تحصيل نموده، وبهر وسيله اي باشد بيسوادي اين است كه پيروان باب وب

 و امّي بودن باب وبهاء را ثابت كنند.

 امّي بودن جناب بهاء

بهاء بمدرسه نرفته و تحصيل علمي نكرده  -بهائيان دراين موضوع سخنهاي متناقض و متضادّ دارند: دريك جا ميگويند

ديگر مينويسند: بهاء در دشت بدشت قرآن را بدست گرفته، وطوري سورۀ اذا وقعت الواقعه راتفسير  بود، ودر جاي

نمودند كه همه مطيع شدند. وباز مينويسد : بهاء دو سال تمام در تكيه شاه نقش بنديه سلمانيّه حجره گرفته وبنام 

( وچون در طهران اين اساسرا 13مقاله سيّاح ص درويش محمّد باعرفاي نقش بنديه مأنوس بوده است. وباز مينويسند: )

استوار نمود بمازندران شتافت درآنجا در محافل ومساجد و منازل و مجالس ومدارس بيان وتبياني عظيم آشكار نمود و 

 جمع غفير از غني و فقير و علماي نحرير و منجذب تفرير او گشتند.

( ميگويد: يا مَالالبَيان اِنا دَخَلنا مَكتَبَ اهللِ اِذا اَنتم نائِمونَ 19س 03ودر مقابل اينها خود ميرزا بهاء در كتاب اقدس) ص

اي پيروان بيان ما بمكتب خدا داخل شديم زمانكه شما در خواب بوديد  -تَاهللِ الحَقِّ قَد قَرَئناه قَبلَ نُزولِه و انتُم غافِلونَ

خداي حقّ ما لوحرا پيش از نزول آن خوانده ايم و شما در و لوحرا مالحظه كرديم آن موقعي كه شما بيدار نبوديد قسم ب

 غفلت بوديد.

( گويد: وانًك تَعلمُ انا ما قَرَئنا كُتبَ القَوم وَمااطًلَعنا بِما عِندَهم مِنَ العُلوم كلًما اَرَدنا 10س 117ودر الواح بعد اقدس) ص

الَم وما في الكُتُبِ والزُبُرِ اَمامَ وَجهِ ربك نَري و نَكتُب اِنه اَحاطَ عِلمُه اَن نَذكرَ بياناتِ العُلَما و الحُكَماء يَظهر ما ظَهَر في الع

وتو ميداني كه ما كتابهاي ديگرانرا نخوانده ايم ومطلع نشده ايم بعلوميرا كه پيش آنان است وهر  -السَمواتِ و األرضينَ

كتابها و صحيفه ها ودر عالم هست ومقابل م) وجه  موقعيكه بخواهيم بيانات و مطالب علماء و حكما را ذكر كنيم آنچه در

 ربّ( ظاهر مي شود وما مي بينيم و مينويسيم همين طور احاطه كرده است علم او بآسمانها وزمينها.

پس اگر مقصود ايشا اينستكه : اصال كتابي نخوانده و تحصيلي نكرده و از علوم وفنون مطلع نيستند، در اينجا بنده 

 يتوانم بمقام ايشان جسارتي كرده، وايشانرا تكذيب نموده وبا حرفهاي مسخره آميز پاسخ ايشانرا بدهم.فكرم كوتاه و نم

 خوبست حكومت اين مطلبرا بديگران واگذاريم.

ولي اعتراضيكه بنده دارم اينستكه: اگر مطالب وعلوم و قضاياي غيبي و علمي وخارجي جهان در مقابل چهره مبارك 

ايشان مجسّم ميشده و ايشان شهود داشتند، پس چرا بجاي آن همه دعويها واين طرف و آن طرف زدن، صريحا اعالن 

خ ميگويم، من از اعمال و نيّات و كارهاي جهانيان آگاه ننمودند كه: من رسول آسماني هستم، وهر چه شما بپرسيد پاس

 هستم، من از معارف و علوم طبيعي و رياضي و فلسفي وادبي مطلع بوده، وهمه آنها را درمقابل چشم خود مي بينم. 

شان من يقين دارم كه در اين صورت هر روز هزاران نفر بايشان ايمان آورده، و جاهل و عالم از اطراف جهان بسوي اي

 متوجه شده، ومقام ايشان را تصديق ميكردند.
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اقدس ميگويد:  -0و سطر  30وبسيار تعجب ميكنم كه: بجاي اين سخن، وبا اين فضل و علم و احاطه و بينائي، در صفحه 

رسش كردن پ -رِجال قَبلكُمحُرّم عَليكم السؤالُ في البَيان عَفااهللُ عَن ذلك لِتَسئَلوا ما تَحتاجُ به اَنفسُكم ال ما تَكَلّم بِه 

از مطالب در كتاب بيان تحريم شده است ولي خداوند از اينحرمت درگذشت تا شما از آنچه احتياج داريد بپرسيد البته 

از آنچه مربوط به خود شما است نه از آن مطالب و علوميكه متقدّمين بحث و گفتگو كرده اند. ودر پيرامون اين موضوع 

 م گفت.در آينده سخن خواهي

وديگر اينكه: جمله ) دَخَلنا مَكتَب اهلل( مبهم است، زيرا مكتب بمعناي محل كتابت ونوشتن است وخدا مكتبي ندارد 

 وهمچنين جمله ) قَرئناه قَبلَ نُزولِه( زيرا پيش از اينكه جناب باب بيان را بنويسد، چگونه جناب بهاء آنرا خوانده بود.

ست، وبيان برايشان نازل شده بود، پس چرا جناب باب بخودش نسبت داده است؟ و چرا اگر در اين موقع نبوّت داشته ا

ايشان از جناب باب پيروي كرده و اطاعت ميكردند؟ واگر قبل از نوشتن بيان با همديگر مشاوره و مذاكره مي نمودند: 

 بهم و براي ما مجعول ميشود.اينك نبوت ونزول كتاب آسماني نميشود؟ واگر از جاي ديگر تلقين ميشد: آنهم باز م

وباز باشكال ديگري برميخوريم، كه اگر جناب ميرزا تحصيل علم نكرده وامّي وبيسواد بوده است: چگونه توانسته است 

 كتاب ايقان وهفت واديرا كه سراسر آنها اصطالحات و مطالب علمي و عرفاني است، تأليف نمايد.

ند ايام بعد از دعوي پيغمبري، مطالب علمي برقلب او الهام ميشده است) يَظهرُ واگر در ايام تأليف اين دو كتاب نيز مان

ما في الكُتُب والزُبُر اَمامَ وَجهِ ربك نَري و نَكتُب ( وآراء و عقائد ديگرانرا در مقابل چشم خود بدون مطالعه و مراجعه كردن 

تاب ايقان از سيد باب و از شريعت او ترويج ميديده است : پس چرا اظهارات رسالت و پيغمبري نميكرد؟ وچرا در ك

مينمود؟ وچرا در كتاب هفت وادي اسمي از خود وحتي از سيد باب هم نميبرد؟ وآيا ديگران اعتراض نميكردند كه اين 

آدم امي و بيسواد كه اظهار مقامي هم نميكند چگونه تا اين اندازه بمطالب علمي و اشعار شعراء و اقوال عرفا و علماء 

لط است؟ وآيا پيغمبريكه هر مطلب و حقيقت را بخواهد در مقابل چشمش حاضر  مي بيند: احتياجي به كوههاي مس

 سليمانيّه و تكيه شاه نقش بنديّه خواهد داشت؟

بِه هذا االُمّي  ( ميگويد: اِنا ما دَخَلنا المَدارِسَ وَما طالَعنا المَباحِثَ اِسمَعُوا ما يَدعُوكُم29وباز ميرزا بهاء در كتاب اقدس) ص

ما بمدرسه ها داخل نشده ايم و مباحث علمي را مطالعه  –الي اهللِ األبَديّ انًه خَير لَكُم عَمّا كُنِزَ في األرضِ لَو انتم تَفقَهون 

نكرده ايم گوش بدهيد آنچه را كه اين امّي بواسطه آن شماها را بسوي خداوند هميشگي ميخواند وآن بهتر است شما 

 چه ذخيره شده است در زير زمين اگر بفهميد.را از آن

پس اگر منظور او اين باشد كه در علوم عقليّه و نقليّه ) فلسفه ،رياضيات، حقوق، ادبيّات، طبيعيّات( تحصيل كافي نكرده 

ام: صحيح است، واز نوشته هاي ايشان پيدا است، واگر مقصد ايشان بيسواد بودن و جاهل بودن صرف است: در نهايت 

م لطفي و برخالف حقيقت خواهد بود، زيرا از تمام نوشته هاي ايشان پيدا است كه: در مباحث فلسفه و عرفان) ك

بالخصوص روي مبادي و مباني علمي شيخيه( مستحضر بوده است، وكليات مطالب عرفانيرا) طوريكه باب هم مستحضر 

د: عجب است كه تو خودرا عارف ميداني و از كلمات ( ميگوي121بود( خوب حاضر كرده بود، مثال در كتاب بديع صفحه) 

عرفاء هم اطالع نداري و اال در اين مقام اعتراض نمينمودي چه كه عرفاء برآنند كه اسماء الهي در كلّ حين مؤثر چه كه 

نين و همچ اضافي بعدم اضافي راجع مينمايدتعطيل جايز نه ولذا گفته اند اسم مُميت در كلّ حين كلّ موجوداترا از وجود 

 اسم مُحيي و مُبعث ...الخ.

(گويد: ودراِلحاد اختالف نموده اند بعضي برآنند كه مُلحد نفوسي هستند كه خدا را باسامي مينامند  213ودر صفحه )

كه اذن داده نشده اند در كتاب الهي، و بعضي برآنند كه مُلحد نفوسي هستند كه از اسماي الهي اسمائي اشتقاق نموده 
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ن اسماء عاكفند من دون اهلل چنانچه لفظ منات را از مَنّان و عزّي را از عزيز و الت را از اهلل اخذ نموده اند وبآن اند وبآ

 اسماء ساجد و عاكفند وبعضي برآنند....الخ.

 وصدها امثال اينها از مطالبيكه متوقف بتحصيل و كسب و مطالعه و تعلم ميباشد.

كه بابي صبح ازلي است( نقل ميكند : كسيكه بيست سال در اين دوره پرورش يافته ( از قول مُعترض )  217ودر صفحه )

و بيست سال هم در دوره عرفا، چهار كلمه بل هزار كلمه مطالب عرفا و صورت آيات بنويسد كسبيّه چه مَدخليّت دارد 

 تا فطرت.

زمان پدرش( ومالقات واقع ميشد چه دخلي وجناب ميرزا در پاسخ او ميگويد: اگر بعضي از عرفاء به بيت ميآمدند ) در 

بتعليم و تعلم داشته است. ودر دوره بيان با كه معاشر بوده هر نفسي كه بين يَدَي حاضر ميشد كسب معارف الهيه و 

شئونات حكمت ربّانيّه مينمود، وابدا در حضور اَمنع اَقدس نفسي قادر بر تكلم نبود تا چه رسد بآنكه از او چيزي اخذ 

 ند.فرماي

جناب ميرزا در اين پاسخ غفلت كرده اند از اينكه: اگر ايشان در بيست سال دوره بيان پيوسته مورد استفاضه و استفاده 

ديگران واقع شده وهمه از محضر ايشان كسب معارف الهيه و حكمت ربّانيّه مينمودند: پس چگونه ايشان اُمي و بيسواد 

؟ آيا در آن موقع اين شئون حكمت ربّانيّه ومعارف الهيه را از كجا حاضر كرده  بودند، آيا درآن بيست سال پيغمبر بودند

 بودند؟ وآيا ايشان كتاب ايقانرا كه چندين سال قبل از دعوي پيغمبري نوشته اند، چگونه نوشته اند؟

 رسد.يا ميمثال در صفحه پنجم گويد: چنانچه تفصيل آن در اكثر كتب مشهوره ثبت شده والبته بنظر عالي رسيده 

 پس معلوم ميشود جناب ميرزا اكثر كتب مشهوره را مطالعه كرده وديده بودند كه اين مطلب  را بآنها نسبت داده اند.

 ( گويد: و عالمتي از براي ظهور بعد ذكر ميفرمودند چنانچه در همه كتب مسطور است.10( سطر) 1ودر صفحه ) 

 م جميع در كتب مذكور است واز اكثر آيات و اخبار مستفاد ميشود.( گويد: چنانچه اسم و رس3( سطر)11ودر صفحه) 

 ( گويد: اينستكه در روايات و احاديث جميع اين مضامين هست.3( سطر) 24ودر صفحه )

 پس جناب ميرز اكثر كتب متداوله را ديده و مخصوصا از اخبار و روايات و احاديث آگاه بوده است.

 تب و الواح و صحائف ... چنانچه در مقام ديگر در انجيل مسطور است.( گويد: ودر جميع ك73ودر صفحه ) 

از امثال اين عبارت نيز معلوم ميشود كه: جناب ميرزا از كتب ديني گذشته ) كتب عهد جديد و عتيق و كتب پارسيان 

 وديگران( اطالع داشته، وهمه آنها را مطالعه كرده است. 

 اين آيه را علماي تفسير مختلف ذكر نموده اند ليكن بر مقصود ... الخ.( گويد: اگر چه شرح نزول 10ودر صفحه )

 معلوم ميشود جناب ميرزا بركتب تفسير هم مراجعه نموده ودر اين قسمت نيز اطالعاتي بدست آورده بود.

 د در مدت( گويد: مثال در ماده نحاسي مالحظه فرمائيد كه اگر در معدن خود از غلبه يبوست محفوظ بمان97ودر صفحه )

هفتاد سنه بمقام ذهبي ميرسد اگر چه بعضي خود نحاسرا ذهب ميدانند كه بواسطه غلبه يبوست مريض شده وبمقام 

 خود نرسيده.

 معلوم ميشود جناب ميرزا) طوريكه بعضيها هم نوشته اند( از علوم كيميا نيز اطالعاتي بدست آورده بود.

دست نيفتاد تا اينكه شخصي روزي ذكر نمود كه كتابي از ايشان كه مُسمّي ( گويد: باري كتب عربيّه او ب112ودر صفحه )

بارشادالعوام است در اين بلد يافت ميشود... اين كتابرا طلب نموده چند روز معدود نزد بنده بود گويا دو مرتبه در او 

قريب بيست علم او ازيد مالحظه شد از قضا مرتبه ثاني جائي آمد كه حكايت معراج سيد لوالك بود مالحظه شد كه 

 شرط معرفت معراج نوشته اند.
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نميدانم جناب ميرزا كه پيش ازدعوي مقام نبوت كتاب ارشادالعوام را ) آنهم بقصد تحقيق و انتقاد( مطالعه مينمود، 

مّي اچگونه يك مرتبه همه آنها را فراموش كرده و ميگويد: من درسي نخوانده و بمدرسه نرفته و تحصيل علمي نكرده و 

 هستم!

( كه ميگويد: پدرشان از وزراء بود نه از علماء و در نزد 3س 21وشگفت انگيز تر عبارت عبدالبهاء است ) مفاوضات ص 

 جميع اهالي ايران مسلم كه در مدرسه علمي نياموختند و با علما و فضال معاشرت ننمودند.

نشده است والبته بايد گفت اين قسمت تقصير و كوتاهي از اين جناب وزير اسمي در قاموس وزراي ايران برده  -اوال

آقا زاده جناب وزير چطور شده است كه درسي نخوانده و تحصيل علم و كمالي ننموده است. و  -مورخين است . و ثانيا

 -چطوري بوده است كه جناب وزير هيچگونه با فضالء و دانشمندان معاشرت و رفت وآمدي نداشته است. ورابعا -ثالثا

اگر قول اهالي ايران ) نويسندگان و مورخين و ديگران( را مي پذيريد : همه ميگويند جناب ميرزا پيوسته با فضال و 

 عرفاء و دانشمندان نشست و برخاست ميكرد ما بيطرف هستيم، شما مي دانيد و آنها.

م توحيد در نهايت مسلط و ( ميگويد: اخوي حضرت ازل آدمي هستند با كمال ودر عل11س 239ودر نقطه الكاف ) ص 

 صاحب اخالق حميده و صفات پسنديده ملقّب بلقب بهاء.

از اين عبارات كه نوشته يكي از معاصرين و دوستان ميرزا است، معلوم ميشود كه : ايشان در علم عرفان و توحيد مسلط 

 بودند.

و ما دَخلتُ المَدارسَ فاسئَل المَدينه التي كُنتُ فيها ( گويد: ما قَرئتُ ما عِندَ الناسِ مِنَ العُلوم 10س 19وبهاء در مبين) ص

من پيش كسي از مردم تحصيل علم نكرده و بمدرسه اي نرفتم سؤال كنيد از مردم آن  -لِتُوقِنَ بانّي لَستُ مِنَ الكاذبين

 شهريكه در آنجا بودم تا بدانيد كه من دروغگو نيستم.

توانيم اين موضوع را از معاصرين و هموطنان جناب ميرزا تحقيق كنيم، ولي متأسفانه ما بواسطه فاصله و تأخير زمان نمي

پيروانش مي فهميم كه : ايشان درآن اياميكه بابي شدند ميتوانستند بنويسند و اين اندازه از نوشته هاي خود ميرزا و 

وعلوم اديان را بخوبي  بخوانند وهم در نتيجه معاشرت و مصاحبت با عرفاء و فضالء مطالب كلي از فلسفه و عرفان

يادگرفته بودند، و پس از بابي شدن هم چون پيوسته با سران و دانشمندان شيخيّه و بابيه مأنوس و مصاحب شده است: 

بكليّات مطالب شيخيه و تأويالت و بافندگيهاي سيد باب خوب آشنا شده، وحتي در عداد مبلغين ومروّجين مسلك 

 سيدباب بشمار آمده است.

زا باندازه اي در فراگرفتن مطالب باب جدّيت و اهتمام نموده است كه در مدّت قليل توانسته است سوره اذا آري مير

وقعت را براي رفع اختالف در بدشت خوانده و طبق دلخواه و مسلك آنروز خود تفسير و تأويل نموده و حاضرين را 

 ساكت و ملزم نمايد. 

حتاج بفرا گرفتن علوم متداوله و مخصوصا علم عرفان ديده، بسوي سليمانيّه وسپس كه خود را بيش از پيش نيازمند و م

حركت كرده و بنام درويش محمد دو سال تمام با كمال مراقبت مطالب كلي عرفانيرا فرا گرفته و ببغداد مراجعت نموده 

 و كتاب ايقان را روي همان اطالعات فرا گرفته خود تأليف نموده است.

يقان معلوم است كه : ميرزا هنگام تأليف اين كتاب هيچگونه از ادبيات عرب) نحو و صرف و معاني و ومخصوصا از كتاب ا

بيان( اطالعي نداشته ودر هر كجاي آن كه جمله عربي نوشته است: مغلوط و مخالف قواعد عربيست اينستكه در چاپهاي 

كلي تغيير و تعويض نمايند، واين قسمت رادر آخر بعد آن مجبور شده اند كه آن اغالط را تصحيح و جمالت عربي آنرا  ب

 كتاب) تحت عنوان ايقان( مالحظه خواهيد فرمود.
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ومخصوصا اين تصحيح و تغيير عبارات عربي: برهان بزرگ و دليل مهمي است براشتباه و خطاهاي ميرزا كه خودشان 

 هم متوجه شده و نتوانسته اند پرده روي آنها بكشند.

( بوده است: پس كتاب ايقانرا در زمان نبوت  1239گر دعوت سرّي و نبوّت باطني ميرزا در سال ) آري ما ميگوئيم : ا

نوشته است، وچون طبق اظهار خودش تحصيل نكرده بود : قهرا كلمات ايقان و مخصوصا جمالت عربي آن كه بصورت 

اند در چاپهاي متأخر آن جمالت آيات نوشته شده است از جانب خداي متعال است، ودر اين صورت چگونه توانسته 

 عربيرا طبق قواعد ادبي تغيير و تصحيح نمايند.

وظاهرا هنوز موفق نشده اند كه: كتاب بديع را نيز در مرتبه دوم چاپ كرده، و اغالط بيشمار آنرا نيز تصحيح و تغيير 

 بدهند.

 ب ميرزا نميتوانيم چيزي بنويسيم.وما بيش از اين اندازه اطالعي در دست نداشته، و در پيرامون تحصيالت جنا

جناب ميرزا نسبت بعلوم ظاهري دعوي بيسوادي و بي اطالعي ميكند، ولي نسبت بمعارف و علوم باطني دعوي اعلميت 

 و برتري كرده است. وما براي اينكه اينقسمت نيز روشن شود بطور اجمال در اطراف آن بحث ميكنيم.

 بهاء و دعوي عرفان و كشف

( ميگويد: يا مَعشرَ العُلماء هَل يَقدرُ اَحَد مِنكم اَن يَستَنً مَعي في مَيدانِ المُكاشَفهِ والعِرفانِ اَو يَجولَ 5س 29در اقدس) ص

اي جماعت دانشمندان  -في مِضارِ الحِكمَهِ والتِبيانِ ال وَرَبي الرَحمن كلُّ مَن عَلَيها فان وهذا وَجهُ ربكُم العَزيزِ المَحبوب

اند با من در ميدان كشف حقايق و معرفت بمبدء راه برود ويا در راه حكمت و بيان حقايق همقدم باشد آيا كسي ميتو

 قسم بخداوند كه نميتواند وهمه فاني و معدوم ميشوند، واينست وجه خداي شما كه عزيز و محبوب است.

ولي از آثار و اعمال و اقوال  كشف حقائق ومعرفت و حكمت قابل مشاهده نبوده وبا اين حواسّ ظاهري درك نميشود،

 انسان روشن ميشود.

متأسفانه جناب بهاء موضوع حقايق و معارف را از ميان برداشته، ومطلبي باقي نگذاشته است كه انسان در پيرامون آن 

 بحث و تحقيق بنمايد.

 در مقام الوهيت و توحيد كه: جناب ميرزا ربّ األرباب است. 

 ايشان مُرسل رُسُل و اَكمل انبياء است. در مقام رستالت و نبوّت: باز

 در مقام اسماء و صفات هم: ايشان مَظهر اتمّ و اكمل هستند.

 در خصوص قيامت : قيام ايشان بعث وقيامت است.

پس تمام معارف و حقايق در وجود خود ميرزا جمع شده است، و او مظهر اكمل معارف است، وشناختن او انسانرا از هر 

 وحقائق بي نياز ميكند.گونه علوم 

 وبراي هر يك از اين مباحث فصل جداگانه در اين كتاب منعقد شده است، و بايد بآن فصول مراجعه شود.

 ( نقل ميكنيم.77ودر اينجا نمونه اي از مقام معرفت و خداشناسي جناب ميرزا را از كتاب ايقان ) صفحه 

بسلطنت معنوي و روحاني تعبير كند، ميگويد: پس در حقّ ربّ العزّه كه جناب ميرزا براي اينكه موضوع سلطنت قائم را 

مسلما سلطنت باسم او است و جميع بعظمت و شوكت او معترفند  اين نوع از سلطنت ) سلطنت ظاهري( صادق نميآيد 

 د وهمه كافرچنانچه مشاهده مينمائي كه اكثر  ارض درتصرّف دشمنان او است و جميع برخالف رضاي او حركت مينماين

 و مُعرض و مُدبرند از آنچه بآن مر فرموده... الخ.
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جناب ميرزا باندازه اي ظاهربين و سطحي است كه: سلطنت وحكومت ونفوذ آفريننده جهان و جهانيانرا در موجودات 

مير روشن ضباندازه سلطنت چند روزي و خيالي يكنفر سلطان نمي بيند، وبا اين حال توقع دارد اشخاص مُنور الفكر و 

 و با معرفت از جناب ايشان پيروي كرده، و در مقابل دعوي الوهيت و نبوّت ايشان خضوع و خشوع نمايند.

آري يادم آمد: مقصود ميرزا از ربّ العزّه خود جمال ابهي و ربّ األرباب قرن نوزدهم است كه پيوسته مقهور و مسجون 

است، وروي اين نظر حق دارد كه سلطنت و نفوذ ظاهري را از  ودر تحت سالسل و اغالل )بقول خودش ( مقيّد بوده

 خداوند سلب و نفي كند.

قُل  -حاال شما مالحظه بفرمائيد كه : خداوند متعال در قرآن مجيد چگونه موضوع سلطنت و نفوذخود را بيان ميفرمايد

شاء وتُعزّ من تَشاء و تُذلّ مَن تَشاء بِيَدِكَ الخَيرُ اّنًك عَلي اللهمً مالِكَ المُلكِ تُؤتي المُلكَ مَن تَشاءُ و تَنزِعُ المُلكَ مِمّن تَ

بگوي اي پروردگار من كه تومالك جهان هستي، از سلطنت وملك خود عطا ميكني هر  –( 23كلشي قدير ) آل عمران 

واناي وبي بدست تكه را كه بخواهي و قيض ميكني از آنكه بخواهي ، وعزيز و ذليل ميكني آنكه را كه خواستي، و خير وخ

 تو ميباشد. 

( ميفرمايد: قُل ال اَملِكُ لِنَفسي نَفعا و ال ضَرّا اِال ما شاءَاهللُ و لَو كنتُ اَعلمُ الغَيبَ ال ستَكثرتُ مِن 111ودر سوره اعراف) 

و حدوديكه خدا بگوي كه من نتوانم اختيار نفع و ضرر خود را داشته باشم، مگر بآن اندازه  –الخَير و ما مَسًني السُوء 

( 71بخواهد، واگر عالم و مسلط بغيب بودم هر آينه جلب خير نموده و نميگذاشتم ضرري بمن برسد و درسوره شعراء) 

 –ميفرمايد: الًذي خَلَقَني فَهُوَ يَهدين وَ الًذي هو يُطعِمُني و يَسقينِ وَ اذا مَرضتُ فهو يَشفين والذي يُميتُني ثُمً يُحيينِ 

را آفريده و سپس براههاي صالح هدايت ميكند و او مرا طعام و شراب مي دهد وچون مريض شدم مرا پروردگاريكه م

 شفاء عنايت فرمايد، وحيوه و مرگ من بدست قدرت او است.

جناب ميرزا موضوع ايمان وكفر مردم را بحساب سلطنت و نفوذ خدا آورده، و خيال كرده است كه: نتيجه حكومت و 

عال هدايت و ايمان مردم است، وايشان غفلت كرده اند كه اينموضوع در اختيار مردم گذاشته شده، سلطنت پروردگار مت

 و آنان در اين قسمت مختار شده اند، وخداوند جهانرا نشايد) بنا بعقيده معتزله( كه مردم را بايمان ويا كفر مجبور بنمايد.

مت و سلطنت پروردگار متعال را متوجه نشده، وهنوز اينست اندازه علم و معرفت جناب ميرزا كه هنوز معناي حكو

مراحل تكويني را از تشريع وقانون گذاري جدا نكرده، وهنوز نفهميده است كه جماعت مُعتزله با صدها برهان و دليل 

ن خدا ادر مقابل جَبريّه و اَشعريّه ) كه قائل بنفوذ و سلطنت خدا هستند در تشريعيات( اثبات اختيار براي مردم و بندگ

 كرده اند.

 اُمّي بودن سيّد باب

واما اُمي بودن سيّد علي محمّد باب: در اين قسمت نيز تا ممكن بود اهتمام و كوشش نموده، و خواسته اند امّي بودن و 

 بيسوادي او را اثبات كرده، وسخنها و نوشته هاي او را آسماني و از جانب خداوند متعال بدانند.

( گويد: وچون در ميان مردم مشهور بعدم تعليم وتعلّم بوده و در نظر ناس اين قضيه 3اح ) صعبدالبهاء در مقاله سي

 خارق العاده جلوه كرده بعضي ناس باو گرويدند.

( گويد: در ميان طائفه شيعيان عموما مسلم است كه ابدا حضرت ) سيد باب( در هيچ مدرسه 23س 19ودر مفاوضات ) ص

اكتساب علوم نكردند و جميع اهل شيراز گواهي ميدهند با وجود اين بمُنتهاي فضل  يي تحصيل نفرمودند ونزد كسي

 بغته در ميان خلق ظاهر شدند وبا آنكه تاجر بودند جميع علماي ايرانرا عاجز فرمودند.
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سيد ( اصل تحصيل سيد را نتوانسته انكار نمايد و مينويسد: حاجي سيّد جواد كه از تالمذه 34ودر كواكب دُريّه ) ص

رشتي بود ميگويد در خانه خال سيد علي محمد بودم كه وي را مالقات نمودم واو از مكتب آمده و مشتي كاغذ در دست 

داشت، پرسيدم اين كاغذها چيست؟ گفت اينها صفحات مشق من است، وچون بخلوط او نگريستم نهايت حيران شدم 

ين خوشي و مطالبي بدين دلكشي از كودكي هشت نه ساله از خوبي و متانت خط كه كسي را باور نميافتاد كه خطي بد

 باشد، و آنچه مسلم است محلّ تحصيل ايشان مكتب شيخ عابد بوده.

( گويد: وبا اينكه تحصيالت ايشان منحصر بود بهمان تحصيالت مختصريكه در مَدرس شيخ عابد كرده 30ودر صفحه )

 اري شد.بود معذلك عبارات رائقه و كلمات الئقه از قلم وي ج

( مينويسد: چون مالحسين بشروئي سيّد باب را در محضر سيّد رشتي ديده و استعاراتي از سيّد در هر 39ودر صفحه ) 

موضوع شنيده بود و فقط براي تزهّد و تعبّد دوستي او، ارادت مختصري بنقطه اولي داشت لهذا در شيراز بيش از همه 

 ايشان رازيارت ميكرد.

سيد باب تا در شيراز و بوشهر بود، خواندن و نوشتن را بنحو كامل يادگرفته، و بواسطۀ مصاحبت  آري آنچه مسلم است:

و استيناس او با تالمذه واصحاب احسائي) مخصوصا شيخ عابد معلم كه از تالمذه شيخ بود( كليات مطالب و مَباني شيخيّه 

 ي در درس سيد رشتي حاضر شد.را دردست داشته ، وروي همين عالقه هم بعتبات مسافرت كرده ومدت

وچون عالقه مفرطي هم بعلوم غريبه) كيميا و حروف و رياضت و تسخير( داشته، و پيوسته در اين رشته هم زحمت 

ميكشيد، از اين لحاظ نيز طرف توجّه و مورد عنايت و عالقه جماعت شيخيّه واقع گرديد. ) شيخ احمد احسائي و اصحاب 

به نموده و در تحصيل و فراگرفتن آنها كمال اهتمام را داشتند، وچنانكه از نوشته و گفته هاي او اظهار عالقه بعلوم غري

يكايك آنان ظاهر ميشود: علوم غريبه را در عرض علوم شرعي ديگر برخود الزم دانسته، و رياضت وعدد و جفر و سائر 

 علوم غريبه را در فهم احكام و حقائق مؤثر و مؤيد ميديدند.

سيد كاظم تلمذ مينمود و در همان زمانيكه مؤلف كتاب در عتبات مشرف بودم وچند وقتي بدرس حاجي نزد حاجي 

سيد كاظم ميرفتم مير علي محمد هم بدرس او ميآمد و قلم و دواتي بهمراه داشت وهر چه سيد كاظم از رطب و يابس 

 ميگفت او در همان مجلس درس مينوشت.

سيد باب در مرتبه اول و همچنين توجه اصحاب شيخ و سيد رشتي باو، از نظر واين قسمت هم مسلم است كه : دعوي 

 ركن رابع و شيعه كامل بودن و وساطت در ميان شيعه وامام بوده است.

اينستكه اصحاب سيد رشتي پس از فوت او، متفرق و پراكنده شده و شب و روز در جستجوي شيعه كامل وتعيين ركن 

ان كرماني و جمعي از ميرزا حسن گوهر و عده اي از سيد باب و جماعتي از شيخ باقر ربع بوده، و جمعي از حاجي خ

 پيروي كردند.

( كليشه اي از خط سيد باب چاپ كرده،ودر آن نامه كه پيش از اظهار بابيت  233درجلد سوم اظهار الحق) مربوط به ص 

ست كه مع كتاب شرح الزياره ) شرح زياره بيكي از دوستانش نوشته است، ميگويد: شرح احوال بنهج عريضه قبول ا

احسايي( انفاذ گشته و از قطع عروج سيد جليل اعلي اهلل مقامه كه اشاره فرموده بوديد جميع اركان وجود قميص حزن 

ط... ق پوشانيده اُفّ علي عيش الدّهر بعدَه آه ثُم آه مِن صُعود الي المَأل األعلي لم يَرَ الدهرُ في اَنفُس الشيعه نفس مثله

 الخ.

( در ضمن شرح حال مالحسين بشروئي مينويسد: جناب مالحسين بكربال عودت كرده و از انتقال سيد 113ودر صفحه ) 

بجهان باال خبر يافته بغايت متأثر و محزون گرديد و چون دانست كه در كربال و بالد ديگر ايران حاجي محمد كريمخان 
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رياست گسترده اند وهر يك جمعي را بتبعيّت واطاعت خود آوردند با وجود  وعده از اعاظم علما شيخيه بساط دعوت و

اينكه خود احاطه بأسرار و مقاصد شيخ و سيد داشت با خضوع و اخالص تمام قدم همّت و دقّت در طريق تجسّس احوال 

ياران راه فارس پيش  و آزمايش مدّعيان نهاد و رنج سفر برخود هموار نموده بتفحص و طلب مَن له الحقّ باتفاق بعضي

گرفت و مقدًم بركل در شيراز بمحضر حضرت باب رسيده فائز بأعلي المقام گرديد و بدرجه رفيعه اول من آمن وحرف 

 حَي نخست و باب الباب نائل گرديد.

( ميگويد: جواب فرمودند) سيد باب ( كه طلعت محبوب خود را بچه ترتيب شناسي؟ عرض 3س 143ودر نقطه الكاف) ص

ود) بشروئي( بنقطه علم كه در وجه كمالش ظاهر بوده باشد، پس آن صاحب گنج علوم ربّاني تفسيري بر حديث جاريه نم

نوشته بودند اظهار فرمودند كه مالحظه فرمائيد كه صاحب اين بيان را بوئي از مطلوب شما در برهست چونكه آن تشنه 

 درمرآت نظر اول ناظر گرديد.آب حيات نظر ش بآن چشمه حيات اوفتاد چهره منظور را 

پس معلوم ميشود جناب سيد باب دعوي خود را مستندبتأليف رساله كه در شرح حديث جاريه بوده است، نموده، وهم 

مالحسين بشروئي كه اولين مؤمن از حروف حي است، از نقطه نظر علم و دانش باو گرويده، واز ديدن شرح حديث جاريه 

 منظورش تأمين شده است.

از مطالعه اين كلمات) نوشته هاي خود اين جماعت( با قطع نظر از دالئل خارجي و گفته هاي ديگران، مي فهميم كه،  وما

سيد باب وميرزا بهاء بهمان اندازه كه تظاهر علمي داشته و آثاري از خود باقي گذاشته اند همين قدر نيز تحصيل علم و 

 كسب دانش نموده اند.

برجسته در نوشته هاي باب وبهاء نديده ايم تا محتاج باثبات فضل و دانش بيشتري براي آنها وما آثار دقيق و مطالب 

 باشيم.

( ميگويد: وهمه اهتمام واصرار داريم كه بتحصيل علوم پرداخته سبب سرفرازي 107باز درجلد سوم ظهور الحق) ص

 خاندان ما گردد و ايشان نمي پذيرند.

صادق خراساني است كه در كربال از تالمذه سيد رشتي بود( اگر ويرا بشيراز نبريد آخوند گفت) مقصود آخوند مالمحمد 

ملتزم ميشوم كه مأمول شما را قبول فرموده بتحصيل مشغول گردد و خال مسرور گشته چنين گفت با اينكه مفارقت 

ميگردم تنها بشيراز برايشان بر كل بستگان خصوصا بروالده شان بسي صعب و دشوار است بموجب تعقد شما راضي شده 

 و پس از چند روز بشيراز رفت و آن بزرگوار در كربال ماند.

واز اين عبارات نيز معلوم ميشود كه: سيد باب در اوائل اقامت خود دركربال از مالمحمد صادق استفاده كرده و پيش او 

 س او هم حاضر ميشده است.تحصيل علم مينمود و سپس كه بمذاق  و مطالب سيد رشتي آشنا گشته است بحوزه در

واين قسمت هم معلوم باشد كه: تحصيالت شيخيه مانند اخباريّين در نهايت سادگي بوده، و چون محتاج بمقدمات ديگر 

نبوده، در مدت كمي صورت ميگرفته است، و مخصوصا شيخيه كه تحصيالتش منحصر بدانستن مطالب مخصوصه شيخ 

 احسائي و سيد رشتي بوده است.

 تماصل هش

 نبوّت و درستی
 بعثت نبي براي معرّفي كردن مراتب صدق و حقّ است.

 پيامبر مردم را بسوي راستي و درستي و حقيقت دعوت كرده، واز راههاي تزوير و تقلب و تدليس ودروغ نهي ميكند.
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ي كر و خودستانوجود نبي ميبايد مظهر صفا و صدق و حقيقت بوده، و كوچكترين انحراف و حيله ورزي و عوام فريبي وم

 در رفتار و گفتار و كردار او ديده نشود. 

 آنكس كه خود گم است كه را رهبري كند.

ما بايد از كسي پيروي كرده، و در پيشگاه شخصي خاضع و خاشع باشيم كه: سراسر اعمال و اقوال او درستي و حقيقت 

 باشد.

نبوّت هم داشته، واز جانب خداوند متعال  هاگر پيراي آري انسان در مقابل حقيقت خواه و نخواه خضوع مي كند، مخصوصا

 براي تزكيه و تربيت افراد بشر نيز برانگيخته شود.

( پروردگاريكه رسول خود را روي صراط هدايت و طريق 9 -هُوَ الذي اَرسَلَ رَسُولَه بِالهُدي و دينِ الحقّ ) سوره صف

 حقيقت و درستي فرستاده است. 

 موازين و عالئم صحت دعوي هر دعوي كننده ميباشد. خواه دعوي مقام نبوّت كند يا مقامات ديگر.واين معني يكي از 

وما اگر از همين راه بسوي شناسايي سيد باب و ميرزا بهاء قدم برداشته و در حركات و گفته هاي آنان بررسي و تحقيق 

 نمائيم، البته آنچه بايست بفهميم خواهيم فهميد.

 و تقلبسيد باب و تزوير 

سيد باب در اولين مرتبه) پس از فوت سيّد كاظم رشتي كه اصحاب او و تمام شيخيّه در جستجوي شخص ركن رابع و 

باب بودند( دعوي بابيّت و ذكريت نموده، و در نوشته هاي اوليه خود ) مانند تفسير كوثر و احسن القصص( بجز اينمقام 

 در ابتداي كتاب احسن القصص ميگويد:مرتبه ديگريرا ادعا نمي نمايد،وحتي اينكه: 

اهللُ قَد قَدّر اَن يخرجَ ذلكَ الكتابُ في تَفسير اَحسن القصص مِن عند محمدِ بن الحسنِ بن علي بن محمد بن عليّ بن 

ثيري ك موسي... علي عبدِهِ ليكونَ حجّهَ اهلل مِن عند الذِكر. ولي پس از اينكه مقام بابيت و ركن رابع را احراز كرده، و جمع

را از شيخيه و عدّۀ از مردم ساده لوح را مطيع و درحيازت خود مي بيند؛ زمزمه قائميت و دعوي مقام منتظر موعود و 

 مهدويّت مينمايد.

وچون مجبور بوده است كه : مهدي موعود و قائم منتظر را از عنوان شخصي بودن بمعناي نوعي برگردانيده و برشخص 

ورت منافاتي با دعوي نبوت نديده، و خود را واسطه بين خلق و خالق ديده، و شروع ميكند خود تطبيق نمايد. در اينص

 به ترتيب دادن احكام جديده وقوانين و فروعات مبتدعه، واحكام مقدسه اسالم را بكلي منسوخ ميداند. 

ل اهلل هست كه درقرآن در باب سابع از واحد ثاني بيان ميگويد : واز حين ظهور شجره بين الي ما يغرب قيامت رسو

( كه سنه 1234خداوند وعده فرموده بود كه اول آن بعد از دو ساعت و يازده دقيقه از شب پنجم جمادي االولي سنه ) 

( بعثت مي شود، اول يوم قيامت قرآن بوده... چنانكه ظهور قائم آل محمد بعينه همان ظهور رسول اهلل است ظاهر 1274)

ات اسالم را از آيات قرآنيه كه در افئده مردم غرس فرموده نمايد، واخذ ثمره اسالم نيست اال نميشود اال آنكه اخذ ثمر

 ايمان باو و تصديق باو ... الخ 

وچون تأويالت بيمعني وعرفان بافيهاي خود را در قلوب پيروان خود مؤثر و مورد قبول مي بيند: دعوي مظهريت تامّه و 

 اِنّي انا اهلل ميزند. الوهيّت و ربوبيّت نموده، و الف 

( خطاب به صبح ازل ميگويد: ان يا اسم األزل ) ازل از جهت عدد با يحيي مساوي بوده و شماره 0در رساله : للثمره) ص

 ميباشد( فاشهدُ عَلي اَنّه ال الهَ اال انا العزيز المحبوب...الخ.  31هر دو 
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، دستش از همه جا كوتاه و دليل و برهان و معجزه اي براي واز طرف ديگر: براي اينكه درمقابل اينهمه دعويهاي بزرگ

 من آيات و جمالتي مانند آيات قرآن مجيد نازل ميكنم: -اثبات مدعي خويش نداشته است: ميگويد

در باب ثامن از واحد سادس گويد: في انّ من استَدل بغير كتابِ اهلل و آياتِ البيان و عَجزَ الكل عن اإلتيانِ بمثلِها فال 

 دليلَ له و مَن يَروي معجزه بغيرِ ها فال حجه له ... الخ.

وچون آيات و جمالت ونوشته هاي او سراسر مغلوط و برخالف قواعد علوم لغت و صرف و نحو ومعاني و بيان بوده است: 

ه گون رعايت قواعد ادبي در مقام جمله بندي الزم نبوده، ومن اين -يكمرتبه براي دفع اعتراضات مخالفين ميگويد

 قيودات لفظي و ادبي را برداشته ام.

در اواخر باب اول از واحد ثاني ميگويد: واگر نكته گيري در اعراب قرائت يا قواعد عربيّه ميشود مردود است زيرا كه اين 

قواعد از آيات برداشته ميشود نه آيات برآنها جاري ميشود و شبهه نيست كه صاحب اين آيات نفي اين قواعد و علم 

 آنها را از خود نموده .. الخ.ب

وچون خواسته است تفوق بيان خود را برقرآن مجيد اثبات كند ناچار در مقام معرّفي كردن مقام اعجاز آيات خود، خود 

 را گم كرده وبدون تأمل وانديشه كردن، بكالميكه بسي مسخره آميز و خنده آور است تكلم مينمايد.

گويد: واِنكنتُم في رَيب مِمّا قَد انزلَ اهللُ عَلي عبدِنا هذا فأتوا بِأحرف من مِثله وادعُوا ( از احسن القصص 52در سوره ) 

 اگر در نوشته هاي باب شك داريد چند حرف مانند حروف كتابهاي آنرا بياوريد. -الذينَ قَد زَعمتُم من دونِ ذكرِ اهللِ

وعلماي زمان عاجز ميديد: تنها چاره خود را در اين ديده  با دانشمندان هوچون خود را در مقام بحث و احتجاج و معارض

است كه محو كتابهاي علمي و فلسفي را الزم دانسته و تدريس و تحصيل علوم متنوّعه و مطالعه كتب غير بيان را تحريم 

 كند، واز اينراه چشم وگوش گوسفندان ساده لوح خود را بسته، و ششدانگ دلهاي آنانرا بتصرّف خود آورد.

 ( از احسن القصص ميگويد: يا معشرَ العُلماء انً اهلل قد حرًم عليكم بَعدَ هذا الكتابِ التدريسَ في غيره.27در سوره) 

در  -ودر باب سادس از واحد سادس بيان گويد: في حُكم مَحوِ كل الكُتُبِ كلها اال ما اُنشِئَت او تُنشَي في ذلك األمر... الخ

 و بشود مگر آنچه در پيرامون دين باب نوشته ميشود.اينستكه همه كتابها بايد مح

وباالتر از اين، جناب سيد براي اينكه پيروان خود را تطميع كرده و مخالفين را ارعاب و تخويف و اذار نمايد: جان و مال 

ان حكم اخذ و دارايي غير اهل بيان را در اختيار اهل بيان گذاشته، ودر باب خامس از واحد خامس بيان ميگويد: في بي

 ناموال الذينَ ال يَدينُونَ بالبَيان و حُكم رَدّه اِن دَخلوا في الدين ... الخ. در اينستكه بايد اموال كساني كه با دين بيان متدّي

 نيستند اخذ بشود و اگر زود داخل اين دين شدند بخودشان مرجوع ميشود...الخ.

به بينيد آيا پيغمبري كه مبعوث ميشود ممكن است حرفهاي  پس شما بدقت درآيات و جمالت مذكوره تدبّر نموده و

متناقض و اظهارات متخالفي داشته باشد؟ آيا نماينده كه از جانب سلطاني برانگيخته ميشود ميتواند در روزهاي اول 

آيا  خود را به عنوان نمايندگي معرفي كرده و پس از استقرار و پابرجاشدن اظهار نمايد كه من خود همان سلطانم؟

نويسنده عاقل يا شاعريكه ديوان شعري دارد ممكن است بگويد كه تمام شعراء اگر اتفاق نموده و پشت به پشت هم 

بدهند نخواهند توانست نظير چند حرف يا چند كلمه از كتاب مرا بنويسند و يا بگويند؟ وآيا اين سخن در مورد سخره 

جمعيتي را تربيت و اصالح نمايد جايز است بگويد كه شما الزمست و خنده قرار نخواهد گرفت؟ وآيا شخصيكه ميخواهد 

در مرتبه اول همه كتابخانه ها ومجموعه هاي علمي و ملي وديني خود را بسوزانيد و آثار علمي خود را محو ونابود سازيد 

از جانب پروردگار آيا پيغمبريكه واز علوم ودانشهاي متداوله جهان اعراض نمائيد و تنها بحرفهاي من گوش بدهيد؟ 
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جهان مبعوث ميشود ميتواند بندگان خدا را از هر گونه حقوق واموال ودارائي محروم نموده و مالكيت و اختيار و زندگي 

 را مخصوص پيروان خود قرار بدهد؟

  اينست سخنان نادرست و باطل سيد باب.

 ميرزا بهاء و نادرستي او

، و آنچه ميتوانست در اين قسمت مضايقه وكوتاهي ننموده، و گذشته از جناب ميرزا دراين راه قدم بسي فراتر نهاده

 تقرير وتثبيت سخنان سيد باب: اعمال بي ناحق واقوال ناصواب و سخنان برخالف حقيقت وراستي اظهار داشته است.

رادر خود صبح ازل آري ميرزا در ابتداي امر از پيروان گرم و با حرارت سيد باب بوده، و پس از فوت سيد: پيوسته از ب

ترويج و حمايت نموده و بموجب توصيه سيد باب او را جانشين ووصيّ باب ميدانست، و پس از چند سال كه خود را براي 

 حيازت اين مقام اليقتر ديد، با برادر خود مخالفت نموده و بطور استقالل دعوي ظهور جديدي كرد.

عوي نزول آيات غريبه ،دعوي جعل أحكام عجيبه ، دعوي معرفت و ما با دعاوي كلي او) دعوي الوهيت، دعوي نبوت، د

عرفان  وعلم( كاري نداشته، و متعرض صدق و كذب آنها نميشويم. ودر اينجا تنها بچند مورد جزئي از نوشته هاي او 

 اشاره مي كنيم.

باب ميگويد: واين مضمونات ( در مقام استدالل وذكر بشارت از قرآن مجيد براي ظهور سيد 07ميرزا در كتاب ايقان )ص

در قرآن هم نازل شده چنانچه ميفرمايد: يَومَ يَأتي اهللُ في ظُلَل مِنَ الغَمام،وعلماي ظاهر بعضي اين آيه را از عالئم قيامت 

 موهوم كه خود تعقل نموده اند گرفته اند كه مضمون آن اينستكه روزيكه ميآيد خداي در سايه از ابر ... الخ.

( است ودر مقام مذمت اشخاصي كه منتظر بمالقات و مشاهده پروردگار متعال 214فه در سوره بقره آيه ) اين آيه شري

هستند نازل شده است، و اصل آيه را در قرآن مجيد مالحظه فرمائيد: هَل يَنظرون اِال اَن يَأتيهُم اهللُ في ظُلَل من الغَمام 

ايند و هرگز نخواهند توانست، و باصطالح ادبي استفهاميكه در اين مورد آيا منتظرند كه خدا را در سايه ابر مشاهده نم –

 ميشود در مقام انكار است.

پس مالحظه مينمائيد كه: جناب ميرزا بخاطر اثبات دعوي خود تا چه اندازه مرتكب خيانت و تقلب شده، وآيه قرآن 

 مجيد را از جهت لفظ ومعني تحريف نموده است.

جه شده اند كه: اين تحريف موجب آبروريزي و قابل هيچگونه عذرخواهي و تأويل نيست، در وچون پيروان ايشان متو

( آيه شريفه را تصحيح نموده، و براي اينكه استدالل ميرزا از 33( در صفحه )1311چاپ دوم اين كتاب) طبع مصر سنه 

ار ميكشند مگر اينكه بيايد آنها را خدا در بين نرود در ترجمه آن باز مهارت و حيله گري بكار برده و ميگويند: آيا انتظ

 سايه ابر.

( همين كتاب ميگويد: في البِحار انً في قائِمنا اَربعَ عَالمات مِن اَربعه نبيّ موسي و عيسي و يوسف و 155باز در صفحه )

 محمد... والعالمهُ مِن محمد يَظهر بآثار مِثل قُرآن ...الخ.

( مراجعه نموده، و اصل روايت را مالحظه كنيد 34( وچاپ دوم ) ص 57مپاني) صشما بجلد سيزدهم بحاراالنوار چاپ ك

كه گذشته از تحريفات ديگر، در قسمت آخر حديث شريف، جناب ميرزا بجاي جمله) وأما مِن محمد ) ص( فالقِيامُ بِسيرتِه 

رخالف مدّعاي ايشان بوده است. جمله مزبوره و تَبينُ آثارِه ثُمً يَضعُ سيفَه عَلي عاتِقه ثمانيهَ أشهُر( كه سراسر بضرر و ب

 را ذكر ميكند، واقال جمله صحيحي هم ذكر نميكند، وبايد بگويد: بأثر مِثل القُرآن .

وعجب در اينجا است كه : پيروان فهميده جناب ميرزا بصدها امثال اين خيانت و تحريف و تقلب متوجه شده، وجناب 

 دانند.ميرزا را مرد الهي و شخصي آسماني مي
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( در مقام ذكربشارت و تعريف سيد باب ميگويد: چنانكه در كافي در حديث جابر در لوح فاطمه در 109وباز در صفحه )

وصف قائم ميفرمايد: عليه كمالُ مُوسي و بَهاء عيسي و صبرُ ايّوب فيَذلّ اوليائُه في زمانه و تُتهادي رؤسُهم. چنانكه در 

و در هر بلدي ايشان را اسير نموده و بواليات و شهرها گردانيدند و بعضي را  اكثر اماكن دم شريفشان ريخته شد

 سوختند... الخ.

( اصل روايت را بدقت مالحظه 179شما در كافي و در وافي) بابُ النُصوصِ الوارده عليهِم ( ودر اكمال الدين صدوق ) ص 

 نمائيد تا چگونگي تقلب و چشم بندي جناب ميرزا را مشاهده كنيد.

ليه ع جناب ميرزا آغاز جمله را ) اُخرجُ مِنه الداعيَ الي سَبيلي و الخازَن لِعِلمي الحَسَنَ ثُمً اُكمِلُ ذلِك بِابنِه رَحمه للعالمينَ

كمالُ موسي( كه تصريح باسم پدر قائم شده است، حذف نموده ،و سپس ذلت دوستان و مقتول و محروق و مغلوب و 

بزمان ظهور زده وبه اصحاب سيد باب تطبيق نموده پيش از ظهور آن حضرت واقع ميشود:  خائف بودن آنانرا كه در زمان

 است.

 آفرين براين زيركي و چشم بندي.

جناب بهاء در تمام احاديث و رواياتيكه در كتاب ايقان نقل ميكند تقلب و تصرف نموده است: يا از اول حديث كه برخالف 

از آخر حديث، ويا جمله و يا كلمه را كه مخالف مدّعاي او است تبديل بكلمه ديگر منظور او بوده است حذف نموده، ويا 

 نموده است.

 وما بيش از اين بجزئيات نادرستي و حيله گري او نمي پردازيم.

 عبّاس افندي نادرستي او

چكترين غرض و ما اگر در خالل نوشته هاي خود جسارتي يا قهرا سوء تعبيري بنمائيم، خدا را شاهد ميگيريم كه كو

مرض و عداوتي با كسي نداريم ،و وظيفه ما تاريخ نوشتن است و بس و البته شخص مورخ ميبايد مطالب را طوريكه 

 هست وانمود كرده، ودر تحت تأثير عقائد موافقين و مخالفين قرار نگيرد.

ر و كردار ناپسند ايشان ما را برانتقاد ما نه با سيد باب دشمني داريم و نه با ميرزا بهاء و نه با عباس افندي، ولي رفتا

 علمي واداشته، و مسئوليت نويسندگي ايجاب ميكند كه: مطالب را آنطوريكه هست ضبط نمائيم.

خيانتهاي عبدالبهاء بيشمار و از حدّ افزون است، و ما اگر بخواهيم يكايك آنها را بنويسيم: حتي يك كتاب هم كافي 

 نخواهد بود.

( ميگويد: وهمچه گمان بود كه مدّعي وساطت فيض از حضرت صاحب زمان ) ع( 11مقاله سياح ) ص عبدالبهاء در كتاب

است بعد معلوم و واضح شد كه مقصودش )مقصود سيد باب در كلمات خود( بابيت مدينه ديگر است ووساطت فيوضات 

 از شخص ديگر .... الخ.

ه بزرگي بكار برده است: زيرا در صفحه دوم مينويسد: آنچه جناب عباس افندي اوال در تأليف وجمع آوري اين كتاب حيل

تعلق بتاريخ اين كيفيت دارد در اوقات سياحت در جميع ممالك ايران از دور ونزديك بمنتهاي تدقيق از خارج و داخل 

 و آشنا و بيگانه جستجو شده و متّفق عليه بي غرضان بوده باختصار مرقوم ميگردد.

 ا كه پر از اكاذيب و دعويهاي باطل است بنام يك سيّاح بي طرف تأليف نموده است.پس عبدالبهاء اين كتابر

وثانيا خود سيد باب در تفسير كوثر ودر أحسن القصص در موارد متعدده باسم و رسم والقاب حضرت حجه) سالم اهلل 

ويد: ت تاريخي شده وميگعليه( تصريح ميكند و عبدالبهاء برخالف تصريح خود باب با كمال جرئت مرتكب چنين خيان

 مقصود باب شخص ديگري) ميرزا بهاء ( بوده است.
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وثالثا هنگامي كه سيد باب ) در زمان ادعاي بابيت و موقع تأليف احسن القصص( در كلمات و آيات خود دعوي وساطت 

بهاء باشد؟ آيا نموده و ميگفت آيات و كلمات من از جانب حضرت حجه نازل ميشود، آيا ممكن است منظور او ميرزا 

مردم براين سخن باطل نمي خندند؟ آيا ميرزا بهاء خودش در آنروز افتخار پيروزي باب را )اگر درآنروز بابي شده بود( 

 نداشت؟

( گويد: در مجلس تبريز علماء از سيد باب برهان طلبيدند بدون تأمل تالوت عبارات نمود كه اين برهان 34باز در صفحه )

 ه نحوي گرفتند احتجاج بقرآن نمود. .. الخ.باقي اعظم است نكت

اوال اعتراف ميكند كه سيد برهاني بجز آيات نداشته و آياتيرا هم كه خوانده مغلوط بوده است وادّعا كرده است كه 

درآيات قرآن نيز جمالت برخالف قواعد ادبي موجود است، و متوجه نشده است كه گوينده قرآن خود يكي از آن 

 واعد ادبي عرب از گفته هاي امثال او استنباط مي شود.افراديست كه ق

( كليشه از خط 11وثالثا اين نوشته مخالف نوشته هاي همه است، حتي اينكه در كتاب ظهور الحق مربوط به صفحه ) 

ناصرالدين شاه كه جريان مجلس تبريز را به پدرش محمد شاه مينويسد: چاپ كرده و در همان كليشه ناصرالدين شاه 

ينويسد: اول حاجي مالمحمود پرسيد كه مسموع ميشود كه تو ميگوئي من نائب امام هستم و بابم و بعضي كلمات گفته م

اي كه دليل برامام بودن بلكه پيغمبري تست گفت بلي حبيب من و قبله من نائب امام هستم و باب هستم و آنچه گفته 

ل اُدخُلوا البابَ سُجًدا وليكن اين كلمات را من نگفته ام آنكه ام و شنيده ام راست است اطاعت من برشما الزمست بدلي

گفته است گفته است پرسيدند گوينده كيست جواب داد آنه بكوه طور تجلي كرده، روا باشد انا الحق از درختي، چرا 

يشد ر او خلق منبود روا از نيكبختي !مني در ميان نيست اينها را خدا گفته است بنده بمنزله شجر طور هستم آنوقت د

و اآلن در من خلق ميشود و بخدا قسم كسي كه از صدر اسالم تا كنون انتظار او را ميكشيد منم آنكه چهل هزار از علماء 

منكر او خواهند شد منم پرسيدند اين حديث در كدام كتاب است گفت اگر چهل هزار نباشد چهار هزار كه هست.... 

و كرامات چه داري گفت اعجاز من اينستكه از براي عصاي خود آيه نازل ميكنم  جناب آخوند مال محمد گفت از معجزات

و شروع كرد بخواندن اين فقره بسم اهلل الرحمن الرحيم سبحان اهلل القُدوس السُّبوح الذي خلق السموات و األرض كما 

خان عرض كر د اگر اين قبيل فقرات از خَلَقَ هذه العصا آيه من آياته، اعراب كلماترا بقاعده نحو غلط خواند امير اصالن 

جمله آيات باشد منهم توانم تلفيق كرد: الحمدُاهلل الذي خَلقَ العصا كما خلق الصَباح و السماءَ باب بسيار خجل شد... بعد 

از آن مسائلي چند از فقه و سائر علوم پرسيدند جواب گفتن نتوانست حتي در مسائل مذهبيّه فقه از قبيل شك و سهو 

 ال نمودند ندانست و سربزير افكند... الخ.سؤ

اكنون شما اين جريان را كه نوشته خود ناصرالدين شاه ) كه در مجلس تبريز حضور داشتند وعين جريان مجلس را 

( كه قريب بهمين مضمونست، با نوشته عبدالبهاء 133-130بپدرش مينويسد( است، وهمچنين نوشته نقطه الكاف) ص 

 انت او را در ضبط قضاياي تاريخي مشاهده كنيد.مطابقه نموده، وخي

( 14عبدالبهاء در اين كتاب تا ممكن بود قضاياي تاريخي را بصورت افسانه هاي تبليغي نقل كرده است. مثال در ) ص

مينويسد: جواني بود ) ميرزا بهاء ( از خاندان وزرت و از سالله نجابت از هر جهت آراسته و اسالفش در ايران مشاهير 

 رجال و مَحط رحال بودند.

( پس از اينكه تحصيل نكردن و بيسوادي او را نوشته است ميگويد: از جمله روزي چهار عالم فاضل از 10ودر صفحه ) 

 مجتهدين نور در محضرش حاضر شدند چنان بيان نمود كه هر چهار بي اختيار شده استدعاي قبول در خدمت نمودند.

 تاب تا آخر.وهمچنين است مطالب ديگر اين ك
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 كه :نور كه يكي از قراء مازندران است در آنروز دارالعلم بوده و بيش از چهار مجتهد درآنجا بودند. وضمنا معلوم ميشود 

( مفاوضات ميگويد: جمال مبارك پدرشان از وزراء بود نه از علماء و در نزد جميع اهالي ايران مسلم كه 21ودر صفحه )

 با علماء و فضالء معاشرت ننمودند. در مدرسه علمي نياموختند و

خوب بودسال وزارت و محلّ وزارت او را معين ميكرد كه كي بود ودركجا بود؟ واگر منظورش از كلمه وزارت معناي  -اوال

 مجازي ديگري است خوب بود بگويد: نوكر دولت يا يكي از حقه بازها بود.

( فرمواش كرده است كه 11، نوشته خود را در مقاله سياح) صعبدالبهاء از باب اينكه دروغگو حافظه ندارد -وثانيا

مينويسد: در عنفوان جواني چون در مجالس مباحث مسائل الهي و دقائق حكمت نامتناهي حاضر گشتي و در محضر 

 جمع غفير علماء و فضال زبان گشودي كل حاضرين حيران ميشدند.

ب نخواندند و معلم ومدرسي نداشتند و در مكتبي وارد نشدند ( مفاوضات ميگويد: جمال مبارك لسان عر27ودر صفحه )

ولي فصاحت و بالغت بيان مبارك در زبان عرب و الواح عربي العباره محيّر عقول فصحاء و بلغاي عرب بود وكلّ مقرّ و 

 مُعترفند كه مثل و مانندي ندارد.

و مسخره آميز و خنده آور است ، چندان محذوري عبدالبهاء اگر در مقاله سياح مطالبي نوشته است كه بديهي البطالن 

ندارد، چون تأليف آنرا بشخص سياحي نسبت داده است، ولي جاي بسي شگفت است كه در اين كتاب كه بنام خود 

 اومنتشر شده است، چگونه توانسته است امثال اين مطالب شرم آور را بنويسد.

مالت عربي كتاب ايقان وبديع را كه در اوائل امر خود ساخته و اگر جناب ميرزا در زبان عرب تسلط داشت: خوب بود ج

 بافته بود. صحيح و درست تركيب ميكرد. 

(هفت سال از زمان تصحيح  1325درست است هنگاميكه بدستور عبدالبهاء كتاب مفاوضات بچاپ ميرسيد ) در سال 

ر مرتبه دوم( ميگذشت. ولي متأسفانه كتاب بديع طبع شد د 1311اغالط عبارات كتاب ايقان ) كه بامر عبدالبهاء در سال 

را هنوز موفق باصالح و تصحيح نشده اند، و مقام فصاحت و بالغت و استادي ميرزا از همين كتاب روشن و واضح ميشود 

 كه انصافا در مهمل گوئي و غلط بافي نظير و مثلي ندارد.

 پيروان بهاء در خيانت 

شايد در مسلك بهائيت اين عمل) تقلب و خيانت در مطالب علمي و تاريخي( جايز باشد، وروي اين اصل پيروان جناب 

و رو كردن مطالب تاريخي وعلم باكي ندارند، ولي نويسنده حكمي كه مجوز اين بهاء هيچگونه از ارتكاب خيانت و پشت 

 مل بزرگترين برهان و دليل جواز است.امر باشد، در كتب بهاء وباب نديده ام، اگر چه خود ع

اينستكه نويسندگان بهائي در نوشته ها وگفته هاي خودشان هيچگونه رعايت موضع امانت و درستي وعفت قلم را 

توانسته اند بنفع خودشان و براي اثبات مدعاي نادرست خودشان تحريف نموده ننموده، وقضاياي علمي وتاريخيرا تا 

 اند. 

( گويد: امروز آن مقدار از فصاحت و بالغت و لطف و جزالت كه اين 034گلپايگاني در كتاب فرائد) ص  ميرزا ابوالفضل

عبد و امثال او در كتاب مستطاب ايقان و ساير الواح مقدسه مشاهده مينمايند وآوردن يك آيه مثل آنرا خارج از قوه 

 بشر ميشمارند....الخ.

ينست : وكذلك نرّش عليك من انوار شموس الحكمه و العرفان ليطمئنً بها طبع اول( ا 31آري يكي از آيات ايقان) ص

 قَبلُك و تكونَ من الّذينهم كانو بجناحين االيقان في هواء العلم مطيورا.

 كه سراسر از جهت لفظ و تعبير و معني) نرش، شموس الحكمه جناحين، هواء العلم، مطيورا( مغلوط است.
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پ دوم كتاب ايقان خود ايقان و عبدالبهاء متوجه باغالط اين آيه معجزآسا) با صدها وبسي خوشوقت هستيم كه : در چا

 جمالت ديگر( شده، وبكلي عبارت مزبور را عوض كردند.

( آن كتاب مالحظه فرمائيد: كذلك نوّرنا اُفق سماء البيّان من أنوار شموس الحكمه  1311( چاپ مصر )سال 52ودر صفحه )

 جنِحَه االيقان في هواء مَحبّه الرحم.والعرفان ... طاروا بأ

واگر اين تصحيح از خود آنان صورت نميگرفت: بطور مسلم وقوع اين اغالط را نيز يكي از معجزات وخوارق عادات ميرزا 

 ميشمردند چنانكه امروز درباره اغالط عبارات ديگر سيد باب وميرزا بهاء همين حرف را ميزنند.

( ميگويد: حضرت بهاء اهلل 399رگترين مبلغ بهائيت در كتاب بهجت الصدور ) ص وميرزا حيدر علي اصفهاني بز

آسمانيستكه از آفاقش شموس أنبياءومُرسَلين إشراق نموده مُرسِل رُسُل و مُنزل كُتُب و ربّ األرباب و سلطان مَبدء و 

و منتشر است و جميع را  مَآب است و بقدر يك صندوق نوشتجات و صحف و ألواح و آيات از حضرت احديّتش موجود

كتب آسماني و صحف ربّاني و تورات صمداني و انجيل رحماني وقرآن يزداني و بيان جليل و واجب االتباع ميدانيم و در 

 همه بيانات مباركش صريحست كه آياتش تأويل و باطن و باطن باطن ندارد و ظاهرش مقصود و مأمور به است.

خودشان حكومت نمايند: زيرا بودن جناب ميرزا مُرسِل رسل و ربّ األرباب و سلطان  در اين عبارت هم خوانندگان گرامي

مُبدء و مَآب از آن مطالبي است كه از نظر علم و فلسفه بجز مسخره و خرافي بودن مفهومي پيدا نميكند، وهمچنين 

است، پس چرا در ميان مردم  داشتن يك صندوق صحف و آيات و الواح، زيرا اگر اين صحف و آيات از جانب آسمان بوده

 منتشر ننموده است؟ و چطور شده است كه مردم حتي خود بهائيان از آنها بي اطالعند.

واما مقصود بودن ظواهر كلمات ميرزا ؛اگر همينطور است: پس چرا كلمات او را بهزار جور تأويل مينمايند؟ آيا ظاهر و 

چيست؟ آيا ربّ األرباب و سلطان مبدء و مآب ميتواند برخالف تمام شرايع گذشته،  صريح دعوي انّي اَنا اهلل، ال اِلهَ اِال اَنا،

سخناني بگويد؟ اگر أنبياي گذشته را جناب ميرزا فرستاده است: پس چگونه احكام و گفته هاي آنانرا تكذيب و نفي 

 ميكند؟

لم از نقباء و نجباء حولش مجتمع ميشوند ( ميگويد: وسيصد و سيزده نفر از اطراف عا31وباز در كتاب دالئل العرفان ) ص

 اين در شيخ طبرسي كه طبرستان است جمع شدند وبخونشان شهادت دادند انّه هُو الحَقّ وَ ما بَعدَ الحَق اِال الضَالل . 

اوال رواياتيكه در اين موضوع وارد شده است، همه تصريح دارند كه چون امام دوازدهم در مكه ظهور كرد سيصد و 

 نفر اصحاب مخصوص آن حضرت از اطراف جهان در اطراف ايشان حاضر شده وانجام مأموريت ميدهند. سيزده

( وبكتاب غيبت طوسي) 192، 194، 117، 112، 171هجري( صفحه)  1332رجوع كنيد بجلد سيزدهم بحاراألنوار) طبع 

 ين مرد اين جمعيت آگاه شويد.( تا از خيانت و تحريف بزرگترين و فاضلتر134( وبكتاب غيبت نعماني ) ص 299ص

در غيبت طوسي مي نويسد: حضرت باقر) ع( فرمود: بيعت ميكند قائم ) ع( را در ميان ركن ومقام سيصد و چند نفر 

 بشماره اهل بدر كه در ميان آنها نجباي از اهل مصر وابدال از اهل شام و اخيار از اهل عراق خواهند بود.

ب آن حضرت بموجب داللت روايات شريفه سيصدو سيزده نفر هستند كه از جانب ودر غيبت نعماني مينويسد: اصحا

 قائم ) ع( براي واليات عامل و نماينده و حاكم معين ميشوند، وبوسيله آنان شرق و غرب زمين فتح ميشود.

هور خواهد در مكه ظ-2قائم پسر بالواسطه حضرت امام عسكري است. -1پس بطوريكه از روايات شريفه مستفاد ميشود: 

در همان موقع سيصد و سيزده نفر از اطراف جهان كه برگزيده مردم هستند در مكه حاضر شده و -3كرد نه در شيراز  

اينجمعيت از جانب آن حضرت در شهرها و ممالك جهان سمت نمايندگي و مأموريت پيدا -0بآنحضرت بيعت ميكنند.  
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مبارزه كرده وغالب و فاتح ميشوند نه اينكه در قلعه طبرسي از ترس اينها با مخالفين -5كرده و باقي خواهند بود.  

 نظاميان متحصّن شده وباألخره پس از چند مرتبه دفاع و حمله كردن همه مغلوب و مقتول گردند.

اين سخن بسيار شبيه است بحرف آن شخصيكه ميگفت: حضرت اسماعيل را در مصر باالي گل دسته شير خورد، ظريفي 

حضرت اسماعيل نبود يوسف بود، مصر نبود كنعان بود شير نبود گرگ بود، گل دسته نبود چاه بود، در چاه پاسخ داد: 

 هم نبود در بيابان بود، تازه خوردن گرگ هم دروغ بود.

 شما اگر بدقت در گفته هاي اين جماعت مطالعه نمائيد: همه را همين طور خواهيد ديد.

 الف گويي بهائيان

خوانندگان محترم، قسمتي از الف گوئي و دروغ پرانيهاي اين جماعت را نيز در اينجا نقل ميكنيم ، تا  وبراي مزيد اطالع

 بخوبي از خصوصيّات گفته ها ونوشته ها و دعويهاي برخالف حقيقت ودرستي اين طائفه آگاه باشيد.

غرب را احاطه نموده و صَيت عظمت ( ميگويد: الحمداهللِ آوازه امراهلل شرق و 3س 245عبدالبهاء در مكاتيب دوم) ص 

جمال ابهي جنوب و شمال را بحركت آورده آهنگ تقديس است كه از اقليم آمريك بلند است ونعره يا بهاء األبهي است 

كه از دور ونزديك متواصل بمأل اعلي، شرق مُنوّر است غرب معطر ست جهان مُعنبر است نفحات بقعه مبارك مشك 

 اَذفر است.

نوشته ايشان بايد بگوئيم: منظور عبدالبهاء شرق و غرب و خانه مسكوني و شمال و جنوب اطاقهاي عمارت براي تصحيح 

مخصوص خويش است، و همچنين مقصد او از شرق و غرب كه منوّر و معطر شده است، شرق و غرب  بقعه مبارك ) مقبره 

را كه آمريك بلند شده است: هر چه بخبر گزاري  جناب بهاء كه در عكا است( ميباشد. واما آهنگ تقديس ونعره يا بهاء

) راديو و مجله و روزنامه ( آمريك مراجعه وگوش ميدهيم، چيزي نميشنويم و ممكن است در اثر نعره زدن زياد 

 آمريكائيها صدايشان گرفته شده است.

علماي ملل هجوم آوردند ( ميگويد: در را بگشود و صالي عام داد جميع فضالء و 9س 173باز در مكاتيب دوم) ص 

وباعتراض وجدال برخواستند و شبهات القاء نمودند و مسائل غامضه ومطالب معضله سؤال كردند وجواب شافي كافي 

 استماع نمودند بقسميكه كلّ اذعان نمودند واقرار بعلم بي پايان كردند.

ده است كه در اين مورد بپرسد: خوب جاي بسي شگفت است كه: در ميان اصحاب ساده لوح ايشان كسي تابحال پيد نش

بود بجاي اين الفاظ واين همه دعويهاي باال و بلند نام يكي از آن علماي ملل و فضالء را برده و شرح يكي از مباحثات و 

گفتگوهاي آن را نقل ميكرد؟ وكسي تابحال اعتراض نكرده است كه: پس از اين همه پرسش و اقرار بفضل و اعتراف بعلم 

 بمقام جناب بهاء چگونه يكي از آن فضال وعلماء دعوت او را قبول نكرده و دعوي او را تصديق ننموده است! و اذعان

( گويد: در ايران ملل متعدده موجود، مسلمان و مسيحي و يهود و زردشتي ، ومذاهب 3س 229باز در مكاتيب دوم) ص

ت در ميان اين ملل و امم حاصل گرديد كه حال مانند برادر متعدده نيز موفور، بقوّت تعاليم بهاء اهلل چنان تأليف و محب

و يا پدر و پسر و مادر و دختر با يكديگر متحد و متّفق و آميزش مينمايند، چون در محفل اجتماع كنند اگر شخصي وارد 

 گردد از شدت الفت و محبت آنان حيران ماند.

ن ومسيحي و يهودي و زردشتي بودند، و چون در محل اگر منظور ايشان چند نفر از بهائيان است كه دراصل مسلما

بهائيت حاضر و اجتماع ميكنند، اظهار محبت و دوستي مينمايند: اينمعني ربطي بدين و درستي و نادرستي و حق و 

باطل ندارد، هر مسلك و مرامي در دنيا همينطور است، امروز افراديكه تحت مسلك ماترياليسم يا نازيسم يا كمونيسم 
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ك مساعي ميكنند، هزاران مرتبه از بهائيان گرمتر و باوفاتر هستند، وهمچنين است جميعت افراد احزاب و دسته تشري

 هاي ديگر جهان .

واگر مقصود ايشان اينستكه اهالي ايران ومردم اين مملكت از مسلمان و مسيحي و يهودي و زردشتي در اثر تعاليم 

حد شده اند! در پاسخ اين كالم فقط الزمست بفكر واستدالل و سخن وهوش جناب بهاء با همديگر مهربان و رفيق و مت

 او بخنديم.

وممكن است خوشحالي وسرور ايشان از اين جهت باشد كه : امروز در اثر شيوع بيديني و سستي عقيده و ضعف دين) 

همساز هستند) البته در بطور كلي( افراد مذاهب واديان مختلف جهان با همديگر يك رنگ و يكخوي و هم آهنگ و 

سينماها و تآترها و كافه هاي عمومي و مجالس رقص و محافل مخصوص( در اينصورت پيشگوئي ايشان درست خواهد 

 شد.

( گويد: اين عبد بي ناصر و مُعين فريدا وحيدا در حالت اسيري و بي مُجيري مَسجون 3س 231باز در مكاتيب دوم) ص

حمداهلل بقوه محبت اهلل چنان فتوحي حاصل شد كه در زير نگاه تسخير كشور آمريك در قلعه عكا بود با وجود اين ال

گشت و زندان تاريك و تنگ علم در ممالك فرنگ بلند شد، حال اگر چه معلوم نيست ولي بانگ اين دهل بامداد معلوم 

 ميشود.

ي، االن بيش از پنجاه سال است كه ميگويند ومشهور است كه : شب عاشق بيدل بلند باشد، ولي نه باين درازي و بلند

هنوز بامدادنشده است تا عالئم و آثار اين فتوح) فتح آمريك و فرنگ( معلوم گردد، بيچاره عبدالبهاء در اين شب 

 جان سپرد، وبجز در رؤياي كاذب بوصال بامداد فتوح نرسيد.بلندتيره 

ي قدوس است كه پيوسته در آن قلعه شيخ طبرسي آرزو و رؤياي عبدالبهاء شبيه به آرزو و پيشگوئي حاجي محمد عل

مازندران مردم را امر بصير و تحمل و استقامت كرده، وميگفت :ايران و ممالك جهان را تسخير  خواهيم كرد، وسالطين 

 جهان گير را اسير ودستگير خواهيم نمود.

ق اشياء معاني الهي جست ذرّت ( گويد: كون بحركت آمد امكان مَسرّت يافت حقائ1س 231باز در مكاتيب اول) ص

 كائنات دلبر رباني يافت شرق مطلع انوار شد و غرب افق إشراف گشت زمين آسمان شد وخاك تيره تابناك گشت.

آنچه ما اطالع داريم: از آن سال ساعت بساعت برفجايع و بدبختي و گمراهي مردم افزوده شده،و تمايالت نفساني و 

ختالل امور و ناراحتي و هرج ومرج شدت پيدا ميكند، امن وخوشي و اطمينان و شهوات و هوي پرستي وستمگري وا

اتحاد و برابري و روحانيت و حقيقت پرستي ودرستي از ميان ملل واقوام جهان رخت بربسته است، امروز مردم جهان 

قوي و خدا پرستي چنان بسوي هوي پرستي و تظاهرات بيمعني و راههاي خطرناك ميشتابند كه: از مراحل حقيقت و ت

 بجز نام اثري نمانده است.

وشايد اين اشراق در محيط ديگري بوده،واين نورانيت و روحانيت وسرور كائنات در عالم خارجي پديدار گشته است، 

واگر در روي همين زمين بوده است: بطور مسلم در عالم خواب بوده است، واين قسمت نيز يكي از رؤياهاي شريفه 

 اشد.عبدالبهاء ميب

( گويد: وعنقريب است كه أعالم قدرت الهي را در همه بالد مرتفع بيني و آثار غلبه و 2س 09وخود بهاء در ايقان) ص

 سلطنت او را در جميع ديار ظاهر مشاهده فرمائي...الخ.

 اي در حدود صد سال است )يك قرن( كه از عمر اين مرام ومسلك ميگذرد و بجاي اينكه در يكقرن پيشرفت وتوسعه

پيدا شده،واشخاص دانشمند و فهميده باين مسلك گرويده بشوند: افراد عالم و دانشمند دوره اول ودوم اين مسلك نيز 
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از بين رفته) يا از جهان بهمان حال ناداني و گمراهي رفتند ويا متنبه شده و برگشتند( وبجز عده معدودي كه اسامي 

 بعيّت مسلك آباء و اجداد يا روي بيديني( باقي نمانده اند.آنها در دفاتر ثبت است) آنهم روي تقليد و ت

وكسي از اين باقيماندگان نادان و بيچاره نميپرسد: شما كه ميگوئيد دين بهائيت اشرف و اكمل اديان است، شما كه 

نوزدهم و  رنميگوئيد) چنانكه خود بهاء وعبدالبهاء نيز گفته اند( بهائيت لباسي است براي مردم روشن فكر و فهميده ق

براي قرن مُشَعشَع ، واز هر جهت براديان گذشته تفوق و برتري دارد: پس چرا در اين قرن توسعه ونفوذي پيدا نكرده 

است؟ مگر دين اسالم درنيم قرن اول ممالك جهان را از شرق تا غرب متصرّف نشد؟ ؟آيا بهائيت چه حرف تازه و چه 

ان اضافه نموده است؟ آيا مردم قرن نوزدهم از اين مسلك جديد كه بدست چيزي را بر علوم و اكتشافات امروزه جه

جناب ميرزا ساخته شده است چه استفاده نمودند؟ آيا پيروان اين مسلك بجز نسخ قوانين محكم و ومتين ودور شدن 

 از معارف الهي و اعتقادات حقّه نتيجه ر ا بردند؟ وآيا معناي كلمه ) قريب(ميرزا بهاء چيست؟

 را بلب آمد نفس!! ظرانمنت

 پيشگوئي ديگر از شوقي افندي

( قمر ميگويد: واَمّا ما سَئلتَ مِن اآلياته الموجودهِ في 1301سال ) 1( ج 25شوقي افندي در لوح همدان و نقاط مجاور) 

سِفرِ دانيال، طوبي لِمَن يَري الفَ و ثالثماه وخمسه و ثالثين، هذا سنه  شمسيّه ليست بقمريّه ألنّ بذلك التاريخ يَنقضي 

تَعاليمُ اهلل تَتمكّن في األرض حَقً التَمكّن وتَمأل األنوارُ مَشارقَ األرض و مَغاربَها يَومئذ قرن مِن طُْلوع شَمس الحقيقِ و 

واما آنچه پرسيدي از مفهوم آيه كه در كتاب دانيال است) خوشا بحال كسيكه درك كند سال  –يَفرح المؤمنون 

ريخ يكقرن از طلوع شمس حقيقت كه بهاء هزاروسيصد و سي وپنج را( مراد سال شمسي است نه قمري، زيرا دراين تا

است منقضي ميشود و تعاليم خداوند بخوبي در روي زمين برقرار شده وانوار حق مشارق و مغارب زمينرا فراميگيرد ودر 

 اين روز مؤمنين به جناب بهاء فرحناك ميگردند.

وف شدن قرباني دائمي و نصب نمودن ( كتاب دانيال از كتب عهد عتيق ميگويد: واز هنگام موق11( آيه ) 12در باب)

 رجاست ويراني هزار ودويست ونود روز خواهد بود خوشا بحال آنكه انتظار كشد و بهزار و سيصد و سي و پنج روز برسد.

پيشگوئيها و رؤياهاي كتاب دانيال از متشابهات است، ونميتوان معني قطعي و مسلمي براي آنها معين كرد، چنانكه 

 قضاياي مندرجه دراين كتاب نيز برخالف نوشته تواريخ است.مطالب تاريخي و 

( ميگويد: در همان شب بلشصر پادشاه كلدانيان كشته شد،. داريوش مادي در حاليكه شصت ودو ساله 34آيه  5در ) 

يان ( ميگويد: در سال اول داريوش بن اخشورش كه از نسل ماديان و بر مملكت كلدان1آيه  9بود سلطنترا يافت. ودر )

( 11آيه  5پادشاه شده بود در سال اول سلطنت او من دانيال عدد سالهائير كه كالم خداوند درباره آنها.... الخ ودر )

 ميگويد: اما تواي پادشاه خدايتعالي بپدرت نبوكد نصر سلطنت و عظمت و جالل و حشمت عطا فرموده... الخ.

پيش از داريوش مادي بابل سلطان بوده است: در كتب سير  در صورتيكه اسمي از اين بلشصر كه پسر بُخت نُصًر و

وتواريخ ديده نشده است،وهمچنين معلوم نيست كه :اين داريوش كه پسر اخشورش و از نسل سالطين مادي و از 

( ق . دولت مادي را منقرض 554معاصرين دانيال بوده است كيست؟ زيرا كوروش كبير از سلسله هخامنشي در سال ) 

ق. نيز در نتيجه مسخّر شدن بابل براي –( 531ت، وبالتازار چهارمين سلطان كلده) پس از بُخت نُصًر ( در سال )نموده اس

 كوروش سقوط نموده است.

(ميگويد: بدايت اين تاريخ 30واما چگونگي استدالل بهائيه بجمله گذشته از كتاب دانيال: عبدالبهاء در مفاوضات ) ص

رت محمد است برعموم اقليم حجاز و آن سه سال بعد از بعثت بود زيرا دربدايت نبوت قمري از يوم اعالن نبوّت حض
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حضرت مستور بود و كسي جز خديجه و ابن نوفل اطالع نداشت بعد از سه سال اعالن گرديد و جمال مبارك) بهء( در 

 سنه هزارودويست و نود اعالن نبوت حضرت محمد اعالن ظهور فرمودند.

( از هجرت در 1214( از اعالن نبوت حضرت محمد مطابق است با سنه) 1294فحه ميگويد: سال )ودر پاورقي همين ص

اين سال جمال مبارك در حين حركت از بغداد بطرف اسالمبول در باغ رضوان كه در بيرون شهر واقع است دوازده روز 

 اقامت نمودند ودرآنجا اعالن ظهور خود را بخواص اصحاب خود فرمودند. 

 استدالل مغالطه ها وچشم بنديهايي شده است:دراين 

با اينكه درخود كتاب دانيال تصريح شده است بابتداي تاريخ اين پيشگوئي )واز هنگام موقوف شدن قرباني دائمي و -1

نصب نمودن رجاست ويراني( كه از روز تسخير بيت المقدس و دستگيري و اسيري و محكوميت بني اسرائيل بدست 

ناب عبدالبهاء بدون كوچكترين تناسب و ارتباط وبا نهايت استادي و بي پروائي آغاز آنرا يوم اعالن بخت نصر است: ج

 نبوّت خاتم النبييّن گرفته است.

يوم اعالن نبوّت همان روز بعثت است كه: رسول اكرم )ص( از همان روز مأموريت پيدا كرد براي ابالغ و اعالن نبوت -2

انند موضوعات ديگر شدت و ضعف و وسعت و ضيق دشته و باختالف زمان و مكان و خود، و البته موضوع تبليغ م

مقتضيات ديگر مختلف ميشود، ودائره تبليغات رسول اكرم ) ص( روز بروز روي بافزوني و وسعت گذاشته، و تشكيالت 

 تي نبوده است و اينسخنآنحضرت هر دم نيرومندتر و مجهزتر ميشد، واگر نه: براي سه سال اول هيچگونه امتياز و خصوي

 برخالف نوشته هاي همه مورخين جهان و قرآن است.

مبدء تاريخ ) در صورتيكه معين و تصريح بآن نشود( يا از حين تكلم و سخن است، ويا جاري بتاريخ معمولي خارجي -3

 سّك نموده، واز پيش خوداست، و اگر نه: هر كسي ميتواند براي اثبات مرام ومطلوب حق يا باطل خود بأمثال اينجانب تم

مبدء تاريخي) از تولد سلطاني، سلطنت پادشاهي، فوت حاكمي ، از حدوث امر مهمي( درست كرده، وبمرام خود تطبيق 

 بدهد.

خنده آور تر اينستكه :چون در سال هزار و سيصد و سي و پنج قمري حادثه قابل توجهي در امر بهائيت رخ نداده و -0

ت و توسعه در اينمسلك پيدا نگرديد: جناب شوقي افندي بدون اينكه از سستي و بطالن و كوچكترين پيشرفت و قوّ

موهون بودن سخن خود انديشه داشته باشد، در لوح سابق خود ميگويد: منظور همان سال شمسي است ، در صورتيكه 

را انيال پيدا نخواهد بود، زياينقسمت تتمّه قسمت گذشته است، و بموجب اين سخن هيچگونه انطباق و تماسّي در آيه د

( قمري ميشود، ومعلوم است در 1251( شمسي از تاريخ سال سوم بعثت منطبق بسال )  1294در اين صورت سال ) 

 آنسال اثري از دعوي سيد باب و ميرزا بهء نبوده است.

 برآب نموده است:پس خود شوقي افندي) بدون توجه و شعور( پايۀ استدالل و اساس احتياج عبدالبهاء را نقش 

واما حقيقت كالم دانيال: احتمال قوي دارد كه اشاره بوالدت مسعود حضرت خاتم النبيين وايام ظهور و شيوع دعوت 

آنحضرت باشد، زيرا فاصله تخريب بيت المقدس و تولد رسول اكرم) ص( در ميان مورخين واقوام وملل بي نهايت مختلف 

عودي و كتب ديگر( وممكن است در واقعه هزار و دويست ونود سال فاصله باشد، است) رجوع شود به تنبيه و اشراف مس

 چنانكه مقتضاي برخي از اقوال همين است.

شمسي( منتشر شده است درج نكرده  1330نويسنده اين مجموعه اين عنوانرا در چاپ اول اين كتاب كه در سال ) -5

وم اين كتاب هستم، اينقسمترا اضافه ميكنم، يعني چهار شمسي( مشغول چاپ د 1339بودم واين موقع كه در سال )
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سال بعداز وعده فتح جناب شوقي افندي، و جاي بسي عجب و شگفت است كه وعده ايشان بعكس شد: وبجاي آنكه 

 او در سفر اروپا سكته كرده واز اينجهان درگذشت.امر بهائيت عالمگير و شرق و غرب را بگيرد: خود 

را كسي عهده دار نبوده، وامور امري تحت هيئتي كه انتخاب و معين شده است اداره ميشود. وفعال رياست بهائيت 

وبطوريكه بعضي از مطلعين اظهار ميكردند: در ميان آن هيئت چند تن از افرد خارجي نيز عضويت داشته و صاحب نظر 

 هستند.

ه يان و صالح و اقتضاي سياست حكومتها ئيستكوآيا دوام وبقاء اين نقشه واين تشكيالت تاكي بشد: البته وابسته بجر

 در اين امر منتفع و بهره مند هستند.

اين حزب چشم بسته و بدون تعقل وتفكر مفتون وگرويده اين تعجب و حيرت است كه: چگونه برخي از افراد  وجاي

 مسلك شده، و هيچگونه توجّهي بجهات ضعف آن ندارند.

سخنهاي بي پايه و دعويهاي خارج از ميزان جناب ميرز وعبدالبهاء و شوقي افندي آري اينها نمونه بود از الف گوئي و 

 واگر بخواهيم همه كلمات بي سروته ايشانرا جمع و نقل كنيم: كتاب مستقلي خواهد بود.

زا رومنظور مااز نوشتن اين باب) نبوت ودرستي( بيدار كردن و آگاه نمودن خوانندگان گراميست تا : بدانند كه نبوت مي

 روي چه اساس و پايه برقرار شده، و دعوي دعوت اوبرمحور چه اصل و قانوني ميچرخد.

 اصل نهم

 كتاب آسمانی

 كتاب آسماني بردو قسم است.  

كتابيستكه از لحاظ تنها مطالب ) معارف و حقائق الهي و قواعد و كليات اخالقي و قوانين و دستورات عملي( داراي  -اول

 ودر تنظيم و بيان آن، سعادت و خوشبختي بشر در زندگي ظاهري و باطني منظور شده است. برتري و تفوق بوده، 

كتابيستكه گذشته از جنبه مطالب و معاني از جهت الفاظ و عبارات نيز داراي خصوصيات و امتيازات فائقه ميباشد  -دوم

 واهد بود.كه: بشر از نوشتن امثال آن كلمات و از تنظيم آن تعبيرات عاجز و ناتوان خ

وبطور كلي؛ كتاب آسماني خود بزرگترين معجزه و باالترين دليل و برهانيست براي اثبات مقام نبوت و رسالت آورنده و 

دارنده آن كه: اگر افراد بشر اتفاق و تباني كنند براي جمع و تأليف چنين كتابي البته از آوردن مثل آن عاجز خواهند 

 بود.

زمان و مدّت: وابسته ببقاي اعتبار و محفوظ ماندن جهت  اعجاز كتاب آن پيغمبر است،  نبوت شخصي نبيّ از جهت طول

و تا روزيكه تفوّق و برتري وخارق العاده بودن آن كتاب محفوظ مانده، و مثل ونظيري براي آن آورده نشده است؛ اعتبار 

 و حجّيّت آن كتاب و آورنده آن باقي خواهد بود.

كتابهاي آسماني ديگر) از عهد عتيق و جديد( همه داراي برتري معنوي و اعجاز و جهت مطالب تورات و زبور  وانجيل و 

بودند، وچون رسول جديدي برانگيخته شده و شريعت تازه ميآورد: قهرا داراي كتاب جديدي بود كه از جهت معارف 

 ني سابق برتري وتفوّق داشت، چنانكهالهي و قوانين ديني و كليات اخالقي و دستورات و وظائف  اجتماعي بر كتاب آسما

 اينمعني در تورات و انجيل مشهود است.

وچون نوبت به پيغمبر اسالم رسيده، و جهت خاتميت آنحضرت و بقاي دين و هميشگي شريعت او محرز گرديد: قهرا 

ميان بشر برتري و معجزه  الزم بود كتاب آسماني او نيز از هر جهت داراي امتيازات و تفوق فائقه بوده، و براي هميشه در

 بودن آن محفوظ باشد.
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د. براي ابد نخواهندتوانست نظير آنرا بياورن –اينستكه درآيات بسياري باين موضوع تصريح شده است: ال يَأتُونَ بمثله 

واهد شيده نخخط بطالن و منسوخيّت هيچگاه بر روي مطالب و حقائق آن ك -ال يَأتيه الباطلُ مِن بَين يَدَيه و ال مِن خَلفه

بزرگ است خدائيكه قرآن را بربنده خود نازل كرده  -ل الفُرقانَ عَلي عَبدِهِ لِيَكونَ لِلعالمين نَذيراشد. تَبارَكَ الذي نَز

در اين كتاب كوچكترين امريرا فروگذار نكرديم. –است تا جهانيرا بسوي حق دعوت نمايد. ما فَرًطنا في الكِتابِ مِن شَيء 

در اين قرآن شرح و تفصيل هر چيزي هست. واُوحِيَ اِليً هذا القرآن الُنذِرَكُم بِه و  –و تَفصيال لِكلِ شَيء وهُدي و رحمه 

. ما كانَ محمًد وحي شده است بسوي من اين قرآن تا انذار نمايم شما و هركسي را كه بعد از شما خواهد آمد –مَن بَلَغَ 

 محمد ) ص( رسول خدا و ختم كننده انبياء است. -أبا أحَد مِن رِجالِكُم و لكن رَسولَ اهلل و خاتَمَ النَبيين

آري هر چه مباحث علم و فلسفه ترقّي كرده، و دانشهاي علوم بشر سير تكاملي خود را تكميل ميكند: هدايت و نورانيّت 

 معارف و حقائق آن واضح و مشهود ميشود.قرآن روشنتر و افزونتر گشته، و 

امروز فالسفۀجهان و بزرگان دانشمندان شرق وغرب در مقام علوم و قوانين و معارف قرآن مجيد انگشت حيرت بدندان 

 گرفته و سرخضوع بپائين مياورند.

فيّت ته، و بمقابله و طراشخاصيكه درمقابل عبارات و معاني و حقائق اين كتاب عظيم آسماني خود نمايي و خود بيني داش

 برخاسته اند: در نتيجه خود را رسوا و مفتضح نموده، وناداني و جهالت و حمق و بيخردي خود را ثابت كرده اند.

 كتاب بيان سيّد باب

سيّد باب از آن اشخاصي است كه : از جهالت و ناداني مردم استفاده كرده، و ادّعا نموده كه كلمات و جمالت من از جانب 

 اوند بوده و آيات منزله الهيه است. خد

وروي سادگي وبي اطالعي خود اظهار ميكرد كه: كسي نميتواند نظير يكسوره بلكه يك آيه بلكه يك حرف آنرا بياورد، 

وعجب در اينجا است كه: دوستان و پيروان ايشان هيچگاه از جناب سيد سؤال ننمودند: آيا اعجاز وخارق الطبيعه بودن 

 ز نظر فصاحت و بالغت الفاظ و جمالت است يا از لحاظ معاني و مطالب يا از جهات ديگر؟كلمات شما ا

ما اين دعوي سيد را اگر كاشف از امراض و اغراض نفساني او ندانيم، بطور مسلم روي همان سادگي و عدم تشخيص و 

مه هبي اطالعي او بوده است! زيرا اگر نوشته هاي سيد نه تنها كوچكترين امتياز و تفوّقي بركلمات متداوله ندارد، بلكه 

رجه سستي و ضعف بوده، حتي در برخي از موارد كامال خنده آور و از جهات قواعد ادبي و موازين علمي در نهايت د

 مسخره آميز است.

وبراي اينكه در اين موضوع نيز تنهاپيش قاضي نرفته و بدون مدرك حكمي نداده باشيم: قسمتي از كلمات مربوطه او را 

 نمايند. در اينجا از مهمترين كتاب او بيان نقل مينمائيم، تا خوانندگان محترم خود حكومت

در باب خامس عشر از واحد ثاني ميگويد: وشئون فارسيّه بعينه مثل شئون آيات است زيرا كه كل از بحر حقيقت جاري 

ميگردد و اگر كسي در كلمات فارسي بعين فؤاد نظر كند فصاحت آيات را بعينها مشاهده مينمايد و يقين ميكند كه غير 

همين قسم اگر مؤمنين برسول اهلل و كتاب او يقين كنند كه ظهور قائم) سيد باب( اهلل قادر براين كالم نبوده ونيست... و

وبيان همان ظهور رسول اهلل است بنحو اشرف درآخرت، واين كتاب بعينه همان فرقان است كه بنحو اشرف نازل شده 

 وتصديق بيان نموده... الخ.در آخرت، احدي از مؤمنين بقرآن خارج از دين خود نشده و اقرب از لمح بصر ايمان آورده 

پس بموجب دعوي واظهار سيد باب: كسي نتواند مثال اين جمالت را بنويسد: وسيد باب همان رسول اكرم است، و بيان 

او همان قرآْن مجيد است، و سيد باب و كتاب بيان از رسول اكرم و قرآن اشرف و باالترند و قيامت و آخرت مسلمين 

 باب است.عبارت از ايام ظهور سيد 
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واينجانب براي اينكه افكار خوانندگان محترم مشوب نشود، توضيح بيشتري نميدهم ،وانتظار دارم كه مكرر اين عبارتها 

 را بدقت مطالعه نموده، و درباره اعجاز لفظي و معنوي آن حكم كنيد.

د واز اين جهت امر فرموده كه ودر باب اول از واحد سابع ميگويد: در هر ظهور خداوند دوست ميدارد كه شيء جديد شو

در هر دويست و دو سال) بعدد كلمه رب يا علي محمد( يكدفعه هر نفسي مايَملك خود را از كتب مجدد كند باينكه در 

 ماء عذاب ريزد يا آنكه بنفسي عطاء كند... الخ.

كه كسي از روي كراهت در اينجا هم سيد باب با اين عبارات آسماني و معجزآساي مخصوص خود ميگويد: بخاطر اين

كلمه را نبيند واز ديدن آن حرف نامطلوب متأثر نشود سزاوار است كه در هر دويست و دو سال) اختيار اين عدد هم 

 كه جمع كرده بود همه را درآب شيرين ريخته و محو كند. ابخاطر اينستكه موافق باشد با عدد اسم خودش( كتابهائير

وزدهم تا چه اندازه بدانش و علم عالقه مند بوده، و تا كجا براي يكدوره زحمات اشخاص مالحظه فرمائيد كه: خداي قرن ن

دانشمند كه در نتيجه يك عمر مطالعه و دقت كتابي را تأليف ميكنند، ارزش ميدهد. پس ما بايد بموجب حكم صريح 

ت موجوده وگذشته را محو و نابود اين كتاب آسماني كه بشر از آوردن نظير آن عاجز است: تمام كتابخانه ها و تأليفا

 كنيم.

آري اين كتاب آسماني ميگويد: كتابخانه هاي عمومي جهان را آْتش بزنيد، كتابهاي خطي و چاپي فالسفه و محققين 

 وبزرگان علم و دانش را بدريا بريزيد، آثار علمي و تحقيقي گذشتگانرا بشوئيد.

ر حضرت اعلي منطوق بيان ضَرب اَعناق وحَرق كتب و اَوراق و ( ميگويد: ودر يوم ظهو3س 233ودر مكاتيب دوم) ص

 هَدم بقاع و قتل عام االمَن آمن و صَدق بود. 

خوبست كه خداي بيان باين امر توفيق نيافت، واگر نه: تمام كتابهاي علمي و تاريخي سوخته ميشد، و همه مردم بجز 

وم ميشدند، ودر نتيجه: يكمشت مردم جاهل و خونخوار يكمشت ساده لوح و عوام و نادان فريب خورده مقتول و معد

 ميماند و كتاب بيان.

آري خداي بيان هر چه زودتر از گفته خود نادم شده، و پيش از اينكه احكام بيان بمرحله اجراء برسد، شخص ديگريرا 

وستي و باشندبايد بنهايت دبرانگيخت و ايندفعه برخالف گذشته، حكم كرد باينكه با جميع افراد بشر از هر قوم و ملتي 

 راستي و امانت و الفت و اتحاد معامله گردد) بَل الفخرُ لِمَن يُحبّ العالَم(

ودر باب ثامن از واحد سادس ميگويد: اگر كسي بغير آيات اهلل) كلمات سيد باب( احتجاج كند بر حقيقت نقطه بيان 

ن نازل شده دون احتجاج بآن نبوده كه اگر كلّ برآن واقف محتجب مانده از اعظم دليل و ارفع سبيل ... و آنچه در قرآ

شده بودند امروز امر ايشان سهلتر بود... وامر شده كه در هر نوزده روز يكدفعه در اين باب نظر كنند لعلّ در ظهور مَن 

سه سال يُظهرُه اهلل محتجب نشوند بشئوني دون شئون آيات كه اعظم حجج و براهين بوده و هست... وحال قريب ب

متجاوز است وامر اهلل ) خود سيد باب( ظاهر شده تا آنكه امروز محلّ مقصود را در جبل ) ماكو و چهريق( قرار داده ايد 

و حال آنكه بر آن حجّتيكه دين كلّ مسلمين براو برپا است ظاهر شده كه بعد از انقطاع وحي تا ظهور اين آيات احدي 

با وجود اين امتناع كه غير از مَن يُظهرُه اهلل كسي نتواند مُدعي شود اين امر را، فرض ظاهر نشد كه اتيان بآيه نمايد.... 

شده در بيان كه اگر نفسي ادعا كند و آياتي از او ظاهر گردد احدي متعرّض نگردد او را، لعل بر شمس حقيقت حزني 

 وارد نيايد الخ.

ز جهت مسخره آميزي بحدّ اعجاز است( امور چندي مالحظه در اين كلمات آسماني و سراسر اعجاز سيد باب) كه واقعا ا

 ميشود:

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 ميگويد: دليل و برهان پيغمبر اسالم تنها آيات نازله بود.-1

رسول اكرم بمقتضاي هر مجلس و بتناسب هر محل و موردي معجزه داشته اشت كه خود قرآن مجيد هم بآنها  -اوال

 اشاره ميكند.

يح است: ولي بشرط اينكه حقيقتا از جانب خدا باشد نه مجعول و ساخته شده و رسوا معجزه بودن آيات الهيه صح-ثانيا

 كننده.

 ميگويد : كسي نتواند مدّعي شد نزول آيات را.-2

در صورتيكه هر شخصيكه چند سال تحصيل ادبيات مختصري ) فارسي يا عربي( نمود بطور مسلم بهتر از آيات سيد 

جهت است كه: پس از سيد باب باندازه اي نزول آيات رائج و معمولّ بّه گرديد كه هر باب را درست خواهد كرد، واز اين 

كسيكه مختصر سوادو اطالعي داشت شروع كرد بنوشتن آيات: رجوع شود بحاالت و نوشتجات ميرزا محمد علي قدوس، 

ان ميرزا يحيي صبح ازل، پسرميرزا محمد علي زنجاني، ميرزا حسين بشروئي، قره العين قزويني، ميرزا حسينعلي نوري، 

 ميرزا حسين علي، ميرزا اسداهلل ديّان، ميرزا غوعا، شيخ اسمعيل ، حاجي مالهاشم و ديگران.

وچون خود سيد باب هم متوجه بود كه: ديگرا بهتر از خود او باين امر قادر خواهند بود، اينستكه درآخر كالمش گفت: 

 دد احدي متعرّض نگردد او را.اگر نفسي ادعا كند و آياتي از او ظاهر گر

ديگر ايشان را هم ) از كتابهاي ديگرش( در اين بود چند نمونه از بهترين آيات و منظمترين كلمات سيد باب، و كلمات 

 ابواب متفرقه اين كتاب بدقت مطالعه كرده، وخودتان حكومت كنيد.

 خصوصيّات ديگر بيان

س از تأليفات ديگرش تنظيم نموده است: كتاب بيان است، زيرا سيد در مهمترين كتاب و باالترين نوشته سيد باب كه پ

مرتبه اول) البته پس از تأليف چند كتاب مانند صحيفۀ بين الحرمين وغير آن كه چندان اهميت ندارد و يا فعال در 

، سپس ددسترس ما نيست( شرح سوره يوسف را بنام احسن القصص تأليف كرده وبوسيله بشروئي وديگران منتشر ش

تفسير سوره كوثر را نوشته و بوسيله سيد يحيي دارابي منتشر كرد، وچون باصفهان تبعيد ميشود: درآنجا هم تفسير 

 سوره والعصر را مينويسد.

سيد باب در ابتداي امر خود بجز دعوي ركن رابع) نيابت سيد رشتي وبابيت ( اظهار نميكرد، وپس از مدتي كه پيشرفت 

دم ساده لوح مشاهده مينمايد: بخود مغرور شده وادعا ميكند كه حجّه منتظر و مهدي موعود هستم، خود را در قلوب مر

و سپس كه مجبور ميشود مهدويت را بمعني كلي و نوعي بزند: منافاتي در ميان مهدويت نوعي و دعوي نبوت نديده، 

 ميكند.ودر ايام اقامت و محبوس شدنش در ماكو و چهريق، شروع بنوشتن كتاب بيان 

سيد باب در نوشتن بيان هر چه ميتوانست قدرت علمي و فكري خود را بكار برده، و خواسته است كتاب جديد و 

دستورات تازه و احكام و قوانين جديدي را بياورد، ودر اولين مرتبه تأليف خود را بنوزده واحد وهر واحد را بنوزده باب 

 شصت و يك باب منتهي ميشود.  تقسيم ميكند كه مجموع ابواب كتاب به سيصد و

وروي اين نقشه سيد باب مجبورميشود كه: در هر باب موضوعي جديد و حكمي تازه و قانون مستقلي را شرح و توضيح 

بدهد، اينستكه بترتيب معهود و معمول فصول عقائد و آداب فقه) توحيد، نبوّت، كتاب، قيامت، طهارت، صلوه ، وفروعات 

 وبطوريكه در كلمات آينده او تصريح شده است: يازده واحد آنرا نوشته است.آنها( را ذكر نموده، 

ومتأسفانه از اين يازده واحد نيز بجز هشت واحد و ده باب) باب دهم از واحد نهم( در دست مردم نبوده، ومابقي از ميان 

 رفته است، چنانكه در مقدمه نقطه الكاف) ص يه( هم باين معني اشاره ميكند.
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در مقدمه كتاب بيان ميگويد: وبعين يقين نظر كن كه ابواب دين بيان مترتب گشته بعدد كل شيء) مساوي  سيد باب

و ما بينهما باذن اهلل مستبح اند ومكبّر و مقدسّ اند و   ( ودر ظل هر بابي مالئكه سموات وارض331است با عدد 

 ممجّد و عاملند ...الخ.

حد( تكميل كند: در نوشته هاي اخير خود شروع ببافندگي نموده، و ميخواهد وا 19وچون نتوانسته است اين نقشه را) 

 از اين نقصان و عجز پرده پوشي نمايد.

( ميگويد: انً ابوابَ البَيان قَد قُدّر علي عَددِ كلِ شيء و لكنّا ما اَظهرنا اِال احدي 1س 7اينستكه در رساله للثمره) ص 

( واِن اَظهرَ اهلل عزا في أيامك) خطاب به ثمره 1س1ياكلِ التِسعهِ ... ثُمّ يقولُ في ) صعَشَر واحِدا لِكلِ هَيكل واحد مِن هَ

( واِن يُظهرِ اهلل عِزا في أيامِك فاصبِر عَلي ما 7س 1است كه صبح ازل باشد( فَاَظهِر مَناهجَ الثَمانيه باذن اهلل... وفي ) ص

( و يحضر من آثار اهلل اليك سبعه واحد فاِنا كنا لمُقسِمين خُذ 13س1ي ) صاَمرُ اهلل ... وفنَزل و ال تُبَدّل حرفا فانً ذلك 

ابواب كتاب  -الواحدَ لِنفسك ثُمّ هَب كلً واحد لِمَن في اَرض من فاء و عين و خاء و الف وميم و كاف عبادِ اهلل المؤمنين

حد آنرا كه هر واحد براي هيكلي باشد ( ولي ما ظاهر نكرديم مگر يازده وا331بيان تقدير شده است روي عدد كل شيء) 

از هياكل نه گانه... واگر در ايام زندگاني تو عزّت و قوّتي باشد پس هشت واحد ديگر را نيز باذن خدا ظاهر كند تا نوزده 

واحد تمام باشد واگر عزّت و قدرتي نشد پس صبر كن برآنچه نازل شده است وحرفيرا از آن تبديل نكن... هفت واحد 

را ما حاضر كرده و قسمت ميكنيم كه يك واحد آن براي خود تو باشد و شش واحد ديگر را تقسيم كن براي بالد از آن

 زمين كه ارض فاء وعين و خاء والف وميم وكاف باشد سپس تفصيل اسامي اشخاص وبالد را شرح ميدهد.

كه طبق باطن بوده باشد از قبيل قلمدان ( از آثار ظاهر خود 19( ميگويد: ولهذا بعدد واحد ) 200ودر نقطه الكاف) ص

وكاغذ و نوشتجات و لباس مبارك و خاتم شريف و أمثال آنرا بجهت حضرت ازل فرستادند و وصيت نامه نيز فرموده 

بودند و نص بواليت و وصايت ايشان فرموده و فرمايش كرده بودند كه هشت واحد بيان را بنويسيد و هر گانه من يُظهره 

 تو باقتدار ظاهر گرديد بيان را نسخ نما و آنچه كه الهام مينمايم بر قلب تو عمل نما... الخ. اهلل در زمان

از صريح نوشته اين كتاب كه مؤلف آن معاصر و ناظر حوادث و قضايا بوده، معلوم ميشود كه : كوچكترين خالفي در 

 خود سيد باب بعهده او واگذار شده است. وصايت و نيابت ميرزا يحيي نبوده است، و تتميم كتاب بيان بموجب دستور

اين موضوع از نوشته خود سيد باب هم در رساله للثمره واضح ميشود زيرا كه مرد از ثمره همان ميرزا يحيي است، ودر 

 ضمن نوشته هاي سيد نيز كامال باسم و لقب او تصريح شده است.

يخي مسلم وبا نصّ خود سيد باب مخالفت كرده، ونيابت يكي از قضاياي عجيب اينستكه: ميرزا بهاء با اين موضوع تار

 ميرزا يحيي را بكلي انكار نموده، و خود را وصي و مَن يُظهرُه اهلل خواند.

( ميگويد: وقد نَزل في البيان بانً مَقاديرَ األحكام قد فُصّلت في تِسعهَ عشرَ واحدا و 11س 31باز در رساله للثمره ) ص 

حدي عَشر واحد و احتجبَ الثمانيهُ في مَشيهِ اهلل جلّ جالله و اِن الحُكم عَلي ما ظَهَر ال علي ما شاء قَد ظَهر اِلي حينئذ اِ

در بيان نازل شده است كه احكام در نوزده واحد شرح داده شده است و تا امروز يازده واحد آن ظاهر و  -اهللُ ولم يَظهر

ست و روي ظاهر شده حكم ميشود نه روي آنچه خدا خواسته هشت واحد ديگر آن هنوز در مشيّت پروردگار محجوب ا

 ولي ظاهر نشده است.

متأسفانه اين ابواب ناقص مانده، ودين بيان با آن نقشه كه تنظيم شده بود كه بعدد كلّ شيء باشد: عملي نشده است، و 

 يم و ترتيب بدهد.بطوريكه گفتيم بافندگيهاي جناب سيد تمام شده، ونتوانسته است ابواب باقيه آنرا تنظ
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وتابحال نشنيده بوديم كه پيغمبري از آسمان كتاب ناقصي بياورد، و تكميل آنرا به وصيّ خود يا پيغمبر ديگر واگذارد. 

 وعجبتر اينستكه پيغمبر ديگر هم ) بهاء( بجاي تكميل ،آنرا باطل و منسوخ كند.

نادم و پشيمان شده، و چون متوجه شده است كه دين وبايد گفت كه: خداي سيد باب از تكميل دين و كتاب سيد باب 

باب و سخنان عجيب او در قرن نوزدهم عملي نميشود، از همان نصف كاري كتاب بيان از تصميم خود منصرف شده، و 

 براي برانگيختن ميرزا بهاء كتاب اقدس تصميم گرفته است.

فارسي ط ايران( ميگويد: زيرا كه ميرزا يحيي بناء  ترجمه 34مسيو نيكال در مقدمه كتاب خود) مذاهب ملل متمدنه ص 

برعقيده تمام بابيّه خليفه بالحرف باب بوده است، و هيچكس نبايد دراين باب ترديدي داشته باشد، وبهائياني كه او را 

اري ك انكار ميكنند بي وجدان هستند. مشكل ديگر اينكه اين خليفه يعني ميرزا يحيي بيان را تكميل كرده است، واين

بود كه براي مَن يُظهرُه اهلل محفوظ گذارده، و بطوريكه خود صبح ازل بمن اظهار كرد اينكار را انجام داده است، اگر چه 

 چنين كاري بنظر من غير ممكن ميآيد.

 كتاب آسماني اقدس بهاء

نعلي بهاء است نموده، پس الزم است نظري ديگر در كتاب آسماني اقدس كه از ساخته و پرداخته هاي جناب ميرزا حسي

 و به بينيم خداي اقدس در اين كتاب چه حكم جديد و قانون بديع وامر تازه را براي مردم بيچاره نازل فرموده است.

 آري به بينيم اقدس چه تازه آورده است.

الذي كان مقام نفسه في عالم  آغاز كتاب اقدس اينست : اِنّ اولَ ما كَتبَ اهللُ علي العِباد عِرفانُ مَشرقِ وَحيه و مَطلع امره

نخستين چيزيكه خداوند بربندگان خود فرض نموده است، شناختن مشرق وحي و مَطلع امر او است،  -االمر و الخَلق

 چنان مَشرق وحييكه در عالم امر و خلق مقام او مقام نفس پروردگار ميباشد.

ارهاي پروردگار متعال در وجود او ظاهر و از او بروز منظور ميرزا از مشرق وحي و مطلع امر: آن كسي است كه وحي و ك

 ميكند) پيغمبر( ومقصود اصلي او در اينجا وجود خودش ميباشد.

 در همين جمله مختصر خطاهايي ديده ميشود.

نخستين وظيفه وجداني بشر شناختن آفريننده جهان و پروردگار جهانيان است) در صورتيكه مقصود از كتاب نوشتن -1

اشد( و شناختن پيغمبر پس از معرفت و تصديق وجود او است و تا انسان وجود پروردگار جهان را تصديق تكويني ب

 ننموده است: چگونه ممكن است در صدد معرفت رسول او باشد. 

واگر مقصود ميرزا اينستكه: وظيفه بشر پس از معرفت خداوند متعال كه مُحرز وثابت است،) در مقام تشريع ( شناختن 

 نده ورسول او است:نماي

اوال بشر چنين وظيفه وجداني را ندارد، بلكه ابالغ و تعريف و بيان وظيفه رسول است، چنانكه پيامبران خدا هميشه 

 مردم را بسوي حق دعوت كرده، و پيش از توجه ديگران خودشانرا بسمت نمايندگي و رسالت معرفي مينمودند.

ز معرفت رسالت و تصديق نبوّت است، پس جمله )كتب اهلل علي العباد العرفان( ثانيا كتابت و تعيين وظيفه و تكليف پس ا

 معني ندارد.

اطالق جمله ) مَشرق وَحي( بر شخص پيغمبر جايز نيست، زيرا كه پيغمبر مَهبط وحي است نه مشرق وحي، چنانكه -2

 در زيارت جامعه نيزميفرمايد: ومَهبطَ الوَحي و خُزّانَ العِلم.

 مقام پيغمبر در مقام نفس پروردگار)در عالم امر و خلق( با هيچ فلسفه و مباني علمي جور نميآيد.بودن  -3
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پس جناب ميرزا درآغاز كتاب خود تنها منظورش معرفي كردن خويش و تثبيت مقام ربوبيت و الوهيت خود بوده، و 

 بجاي اينكه مردم را بسوي مبدء حق دعوت نمايد: بسوي خودميخواند.

 ( ميگويد: ليس لمَطلع االمر شريكُ في العِصمَه الكُبري اِنّه لمظهر يَفعَلُ ما يَشاء في مَلكوت االنشاء.1س 15حه ) ودر صف

(اين جمله را تفسير ميكند كه : عصمت كبري عصمت ذاتي است كه قابل انفكاك نباشد 129عبدالبهاء در مفاوضات )ص

ومَطلع امر مَظهر يفعل ما يشاء است واين مقام مختصّ بذات مقدس  مانندعلم و قدرت كه نسبت بحقّ لزوم ذاتي دارند

است و مادون را نصيبي از اين كمال ذاتي نه يعني مَظاهر كليه را چون عصمت ذاتيّه محقق لهذا آنچه از ايشان صادر 

 عين حقيقت و مطابق واقع است، آنچه گويند قول حقّ و آنچه مُجري دارند عمل صدق است.

د ميرزا بهاء از مَطلع امر وجود خودش باشد، اگر چه عبدالبهاء اين كلمه را بيك معني كلي و عمومي) مظاهر ظاهرا مقصو

كليه( زده است، وبهر تقدير: غرض اثبات عصمت كبري داشتن و فَعّال ما يشاء بودن ميرزا است كه كسي را حق اعتراض 

 و ايرادي بروجود مبارك او نباشد.

ت بيشمار و خطاهاي بسيار ميرزا بهاء ،بجز برهان عصمت و فعال ما يشاء بودن ايشان، بهيچ امري آري در مقابل اشتباها

 نميشود متوسّل شده، وخطاپوشي كرد.

آنچه ميگويند  -اگر ميرزا در كتابها و الواح خود هزاران اغالط ادبي و علمي) لفظي و معنوي( دارد: باز بقول عبدالبهاء

 دارند عمل صدق است. قول حقّ است و آنچه مُجري

واگر ميرزا بهاء در نوشته هاي خود هزاران خيانتكاري و دروغ وحيله ورزي و تقلّب نموده است: بايد گفت ايشان عصمت 

 كبري دارند و عصمت الزم ينفكّ وجود ايشان بوده، وهيچگونه غلط و خطائي از وجود ايشان سرنميزند.

اگر  -ولَو تَقوًلَ علَينا بَعضَ األقاويل ألخَذنا مِنهُ باليَمينِ ثُمً لقَطعنا مِنه الوَتينَخداوند درباره رسول اكرم) ص( ميفرمايد: 

 سخني از خود گويد البته رگ قلب اورا قطع ميكنيم، ولي جناب ميرزا عصمت ذاتي داشته و فعال ما يشاء است.

دُه و رَسولُه( افتخار نموده، و بجز خضوع و پيغمبر اسالم) ص( با مقام عبوديّت وتسليم و بندگي) أشهدُ انً محمدا عب

اطاعت صرف) وما تشاءُون اِال اَن يَشاءَ اهللُ( مرتبه اي را دعوي نميكند، ولي جناب ميرزا تصور ميكند كه: كمال مقام نبوت 

 .دو رسالت در اينستكه شخص نبي در مقابل عظمت پروردگار متعال اختيار تامّ  و فعاليت به ما يشاء داشته باش

( ميگويد: قَد حَضَرت لَديَ العَرشِ عَرائضُ شَتيّ مِنَ الذينَ آمَنوا وسَئلوا فيهَا اهللَ ربً ما يُري و ما 11س 21باز در صفحه )

 ينَنال يرُي ربً العالمين لِذا نَزّلنا اللوحَ و زَيناه بطراز األمرِ لعلً الناسَ بأحكامِ ربهم يَعملون و كَذلك سئلنا مِن قَبلُ في سِ

مُتواليات واَمسَكا القَلَم حكمه مِن لَدُنا اِلي اَن حَضرت كُتب من اَنفُس مَعدودات في تِلكَ األيام لِذا اَجَبناهم بالحق بِما 

يُوزَنُ  داعد والعُلومِ اِنًه لَقِسطاسُ الحقِ بَينَ الحقِ قَيَحيي به القلوبُ يا مَعشرَ العلَماءِ ال تَزِنوا كِتابَ اهلل بِما عِندكُم مِن القو

عريضه هاي مختلفي بعرش ) پيشگاه جناب ميرزا كه  –ما عِندَ االُمَم بِهذا القِسطاسِ األعظم وانه بنَفسه لَو انتُم تَعلَمون 

عرش خداي ميرزا است ( رسيده و مؤمنين از خداي جهانيان پرسيده اند كه ) كه كتاب احكام و قوانين و دستوراتي 

كتاب را نوشته و آنرا بسبك امر و حكم زينت داديم تا مردم باحكام پروردگار خود عمل كنند، نوشته شود( اينستكه اين 

و در سالهاي گذشته نيز از ما اين سؤال را كرده اند و ما روي صالح و حكمت اقدام بآن نكرده بوديم، تا اينكه نامه هائي 

تابي نوشتيم كه موجب حيات قلوب است، وعلماء از جمعي در همين روزها رسيد و ما مسئلت آنانرا اجابت كرده و ك

نبايد مطالب والفاظ اين كتاب را با قواعد و موازين علمي كه آموخته اند بسنجند بلكه قواعد علمي را ميبايد با كلمات 

 اين كتاب ميزان كنند واين كتاب را با خود آن ميزان كنند.

 و انصافا داد سخنوريرابپايان رسانيده است. جناب ميرزا در اين جمالت معجز آسا واقعا اعجاز كرده
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 حضور نامه برخالف استعمال فصحاء است. -قَد حضَرت-1

 بمعني عرايض پراكنده شده و متشتت است نه بمعني مختلف كه مقصود ميرزا  است. -عَرائضُ شَتّي-2

رت هم حضور عريضه لدي القلب بيمعني البد از باب قَلبُ المُومِن عَرشُ الرَحمنِ است ولي در اين صو -لَدَي العَرشِ-3

 است.

 مسئول عنه ذكر نشده است. -سَئَلوا فيهَا اهللَ-0

عريضه متوجه بعرض است وخطاب و سؤال از خدا و ايندو قسمت با هم جور نيستند، در صورتيكه مؤمنين  -فيها اهلل-5

 خدا هم خود او خواهد بود.با عرش طرف هستند نه با خداوند واگر منظور از عرش تخت ميرزا باشد، پس 

 اين اوصاف در اين مقام كامال بيوجه و بي جهت و بر خالف بالغت كالم است. -رَبّ ما يُري... الخ-3

 اطالق كلمه امر باوامر و احكام وقوانين الهي برخالف استعمال فصحاء است. -بطراز األمر-7

 است نه وسيله عمل كردن. نزول لوح وسيله وسبب تعلم ويادگرفتن-لعلً الناسَ... الخ-1

 اين جمله الزم بود قبل از قسمت سابق باشد.-وكذلك سئلنا... الخ-9

خوب بود كه آن حكمه را بيان مينمود، زيرا تأخيربيان احكام بعد از بعثت ورسالت هيچگونه وجهي نداشته  -حكمه-14

 و كامال بيوجه و بيمعني است.

 ميكند.قسمت سابق را تكرار  -الي اَن حَضَرت-11

 تقييد بحق كامال بيمورد است، مگر مردم متوقع بودند كه برخالف حق جواب داده شود. -اجنباهم بالحق-12

مگر قواعد وعلوميكه پيش علما ودانشمندان است برخالف خرد و عقل است تا ميزان بودن و اعتبار  -التَزِلوُا...الخ-13

 آنها از بين برود.

 اين قاعده اغالط لفظي و معنوي كلمات ميرزا را تشخيص ميدهيم. ما هم روي -واِنّه بِنَفسه-10

آري اگر در قسمتي از كلمات ميرزا قواعد لفظي و عقلي متداوله مراعات شده است: الزم است در همه جا رعايت بشود، 

خود عالمت بطالن  واگر قواعد معموله رعايت نميشود: بايد در تمام موارد همينطور باشد، واين اختالف و ناموزون بودن،

 وَلَوكانَ مِن عِندِ اهللِ لَوَجدُ فيهِ اختِالفا كثيرا. -ومجعوليت است

 اين بود جهت تأليف كتاب اقدس.

واگر بيش از اين بخواهيد از خصوصيات وجهات ضعف كتاب اقدس آگاه بشويد: بأبواب آينده) در جلد دوم( كه محتوي 

 نمائيد.قوانين و احكام اين كتاب است مراجعه 

وضمنا متوجه باشيد كه : بهترين تأليف و باالترين نوشته ميرزا بهاء همين كتاب است، وميرزا اين كتاب را در مقابل قرآن 

 مجيد ودر مقام تَحدي واعجاز مخالفين )بياري ديگران (نوشته است. 

 دارد. وبعقيده بهائيان اين كتاب برهمه كتب آسماني و صحف أنبياي گذشته تَفوق و برتري

(ميگويد: يَنبغي 7س 213وقوانين واحكام مسلك بهائيت در اين كتاب مندرج بوده، و خود ميرزا در الواح بعد اقدس) ص

مان الزم است برهر كسيكه اي -لِكلّ آمَن بِاهللِ اَن يَعملَ بِما اُمِرَبِه في الكِتاب األقدس الذي نَزَل مِن لَدي الحقّ عَالمِ الغُيوب

ينكه عمل كند بآنچه كه در كتاب قدس مأموريت بآن پيدا كرده است واين كتاب نازل شده است از جانب بخدا ميآورد ا

 خداوند عالم غيوب.

 بيان و اقدس
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 -( ميگويد: اِياكُم اَن يَمنَعُكم ما في البَيانِ عَن رَبكُم الرَحمنِ تَاهللِ انه قَد نَزَل لِذِكري لو اَنتم تَعرفون13س 07در اقدس) ص

ا اينكه مانع شود مطالب كتاب بيان از خداي رحمن، قسم بخداوند كه بيان براي بشارت و ياد من نازل شده است مباد

 اگر بشناسيد.

( انه قَد اُنزلَ بعضُ األحكام لئال يَتَحرًكَ القَلَمُ األعلي في هذا الظُهورِ اال عَلي ذِكرِ مَقاماتِه العُليا 11س 31باز ميگويد: )ص

در  بعضي از احكام -ي و انا لَمّا أردنا الفَضلَ فَصّلناها بالحق و خَففنا ما أردناه لَكم انه لهو الفَصّال الكَريمومَنظره األسن

كتاب بيان نازل شده است براي اينكه در اين ظهور قلم اعلي حركت نكند مگر از براي نوشتن مقامات عاليه و منظر بلند 

آن احكام چيزي بگوئيم روي حقيقت تفصيل ميدهيم، وآنچه را كه بخواهيم اين ظهور، وما چون اراده كنيم زياده بر

 تخفيف قائل ميشويم، وخداوند صاحب فضل وكرامت است.

(ميگويد: اِنا أخبرنا الكُلً بِان ال يُعادل بِكَلِمه مِنك ما نُزلَ في البَيان اِنك انتَ المقتدر علي ما 13س 30باز در اقدس ) ص

داديم كه با يك كلمه از كلمات تو معادل نميشود آنچه در بيان است،تو مقتدر هستي بهرچه كه ما بهمه خبر  –تَشاء 

 بخواهي.

( ميگويد: ما نَزل البَيانُ اال لِذِكري وانًه ورقه مِن حَديقهِ بَياني و خاتم في اِصبَغي اِنً ربًك 7س 10ودر الواح بعد اقدس) ص

نشده است كتاب بيان مگر براي ذكر من، وآن برگيست از حديقه بيان من و انگشتري نازل  –يَفعلُ ما يشاءُ ويَحكم ما أرادَ 

 است در دست من، وخداوند آنچه را كه بخواهد بجا آورده و طوريكه اراده ميكند حكم ميفرمايد.

مي رمظور اينستكه احكام بيان مانند حلقه است كه در انگشتر من باشد و بهر طوريكه خواستم اينطرف و آنطرف ب

 گردانم.

والبته اين تسلط و تفوق جناب ميرزا بركتاب بيان پس از استقرار جناب او بود برتخت نبوّت و الوهيت، واگر نه: در كتاب 

( بدانيد ايقوم كه اين غالم رحمن در جميع أحيان 390بديع كه در اوائل دعوي ظهور تأليف شده است، ميگويد: ) صفحه 

ور قلبش نقطه بيان روح من في األكوان فداه نازل شده ثابت نمايد حركت ننموده ام مگر اراده اش آن بوده آنچه از ظه

ضاي او... ولكن مشركين بيان گمان نموده اند ودر باديه هاي مهلكه مشي كرده اند چنانكه نسبت داده اند كه ر بر

زل حق تعالي... بوده و خواهد بود اين غالم گفته كه نقطه بيان از يكحرف من خلق شده، ال واهلل آنچه نازل شده من

.بگويند اي بيشرمهاي ارض  )خطاب به پيروان باب است كه مخالف با  بهاء هستند( آنچه در اين ظهور نازل بعينه همان 

 كلمات نقطه اوليه بوده و خواهد بود.

و زبر است و كل  ( ميگويد: ودر كتاب اقدس كه مهيمن برجميع كتب و صحف13س 303اول) وعبدالبهاء در مكاتيب 

آنچه در آن مذكور ناسخ جميع صحائف وكتب حتي اوامر واحكام واعالن واظهار آن ناسخ جميع اوامر غير مطابق واحكام 

 غير متساوي مگر امري و حكمي كه درآن كتاب مقدس الهي غير مذكور. 

قرن نوزدهم را از همين جا  پس شما مراتب حقيقت ودرجات صحت و درستي و اعتبار و منزلت اين دو كتاب آسماني

 تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. -ميتوانيد تشخيص بدهيد

 اصل دهم

 دین و تناقض نداشتن

 حقيقت هر قضيه بيش از يكي نيست.

 صدق هر كالمي يكرنگ بيشتر ندارد.
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 و اختالف نظرحقيقت هر مطلب يكي است، وشخص حقيقت پرست چون حقيقت را دريافت هيچگونه تزلزل و اضطراب 

 در خود نمي بيند.

 آدم راستگو براي هميشه يكنواخت سخن ميگويد، ولي دروغ گويان حافظه نداشته، ولحن كالم خود را عوض  ميكنند.

پريشان گوي و اختالف در گفتار و اظهارات متناقض، عالمت دروغ گفتن و تقلب بوده، ودر محكمه و دادسرا از همين راه 

 خيانتكار و دزد رامحكوم ميكنند.اشخاص نادرست و 

اينستكه ميگوئيم: مرد حق و مخصوصا كسيكه از جانب خداوند برانگيخته ميشود نبايد حرفهاي مختلف و اظهارات 

 ضدّ و نقيض باشد. متناقض داشته باشد. وهمچنين است كتاب آسماني كه نبايد محتوي سخنها و مطالب 

آيات آيا در - يَتدبًرونَ القُرْآنَ وَ لَوكانَ مِن عِندِ غَيرِ اهللِ لَوجَدُوا فيهِ اختِالفا كثيراأفَال -( ميفرمايد12در سوره نساء )آيه 

 و مطالب قرآن تدبّر و تحقيق نميكند تا بدانند كه اگر از جانب بشر بود اختالف زيادي درآن ديده ميشد.

نظر توحيد، از نظر نبوّت ،از نظر حشر و نشر، از  وهمچنين ما اگر قرآن مجيد را كه كتاب آسماني پيغمبر اسالم است از

 نظر معارف وحقايق الهي تحت بررسي ودقت قرار بدهيم: كوچكترين اختالف و تناقضي درآن نخواهيم يافت.

قرآن ميگويد: خداي شما يكي است، آفرينندۀ جهان يكي است بسوي خداي يگانه متوجه باشيد، تنها در مقابل خدا 

د، همه تحت فرمان و حكومت خداوند متعال هستند، همه بنده ذليل و فقير ومحتاج و مخلوق او عبادت و خضوع كني

هستند، انبياي خدا و همه مرسلين بندگان مطيع پروردگارند، مقام نبوّت عبارتست از كمال بندگي وآخرين مرتبۀ 

در طول اين جهان واقع خواهند  عبودّيت، همه پس از مردن زنده و مبعوث خواهند شد، حشر و نشر و بهشت و جهيم

شد اينها مطالبي است كه در قرآن مجيد با نظر واحد و سبك معين و روي روش مخصوص وبدون كوچكترين اختالف، 

 از آنها بحث و گفتگو شده است.

 تناقضات در مسلك باب

موضوعيكه وارد شده است ما چون در حاالت و جريان زندگي سيد باب بدقت بررسي ميكنيم: مي بينيم سيد درهر 

حرفهاي متناقض و سخنان متخالف و رنگارنگي بميان آورده است، ومانند اشخاص دروغگو و جنايتكار پيوسته مضطرب 

 و متزلزل و پريشانحال است.

پيغمبر اسالم ازاَوان كودكي خود هميشه در صراط مستقيم عدالت و امانت و درستي و وفاء و صدق رفتار وگفتار قدم 

اشته، واز چهل سالگي تا پايان زندگي خويش اظهار ميكرد كه: من همان بنده فقير وذليل و نيازمند پروردگار جهانم برد

شما  من مانند -اِنًما اَنَا بَشر مِثلُكم يُوحي اِليً -كه مأموريت ديگري برمأموريتها و تكاليف گذشته من اضافه شده است

 وحي ميشود.بشر هستم كه از جانب پروردگار براي من 

ولي شما به بينيد: سيد علي محمد در مكتب شيخ عابد درس ميخواند، در شهر بوشهر مشغول تسخيرات و رياضيات 

ميشود، پيش سيد كاظم رشتي تحصيل ميكند، دعوي ذكريت و بابيت و ركنيت و نيابت رشتي را ميكند، يكمرتبه امي 

امام منتظر و مهدي موعود شما هستم، سپس دعوي نبوت كرده و بيسواد شده و دعوي مهدويت كرده وميگويد من خود 

و كتاب بيان را با آن مهمالت و سخنهاي پوچ تأليف كرده و قرآن مجيد را منسوخ ميداند، در خالل كلمات خودش دعوي 

ده و از كرربوبيت والوهيت ميكند، سپس در تبريز از گفته هاي خويش انابه و توبه كرده و بخط خود توبه نامه را امضا 

 ترس چوب از همه دعويهاي گذشته خود دست ميكشد.

رسول اكرم ) ص( از همان روزيكه براي مقام رسالت مبعوث شد، اظهار داشت كه: من بنده محتاج و ضعيف خدا هستم 

 از خدايان -اهللُ و مأموريت پيدا كرده ام كه اوامر و دستورهاي الهي را براي بشر ابالغ بنمايم ميفرمود: قُولُوا ال اله اِال
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ديگر دست برداريد و تنها در پيشگاه پروردگار متعال عبادت و خضوع كنيد، پيغمبر اسالم در تمام زندگاني خود يك 

 برنامه داشت و بس، وتنها هدف او دعوت مردم بود بسوي توحيد و زندگاني مُرفه و خوش.

و آنرا برنوزده واحد ترتيب ميدهد، وسپس بجزنه يا يازده ولي سيد باب كتاب خود را آسماني واز جانب خدا معرفي كرده 

اين كتاب آسماني را برعهده صبح ازل واميگذارد، ودر اين كتاب بزبان فارسي و واحد براي او نازل نميشود، وتكميل 

ته گذش عربي سخن ميگويد، ودر موارد زيادي نيز برخالف قانون اين دو زبان جمله بندي ميكند، وقواعد وقوانين علوم

را نسخ وباطل ميكند، وبراي حفظ تفاهم در ميان مردم نه قانون جديدي را وضع ميكند، و نه سبك معين و روش 

مخصوصي براي خود پيش ميگيرد، و براي اثبات دعوي خود همين كتاب و نوشته هاي درهم و برهم را مدرك قرار 

 ميدهد.

 را مينويسيم: وما براي نمونه قسمتي از كلمات و سخنان متناقض او

اين دين پيش  -( ميگويداِنً هذا الدينَ عند اهلل سِر دينِ محمد فاسرَعوا اِلي الجنّه والرِضوان01ِدر أحسن القصص) سوره 

خدا باطن و سرّ دين محمد است ) وروي اين لحاظ در همين كتاب گفته هاي او طبق قوانين اسالم است( پس سرعت 

 كنيد بسوي بهشت و رضوان اكبر.

ودر مقابل اين اظهار و اين تمايل: پس از چند سال كه شروع بتأليف كتاب بيان ميكند، باندازه اسالم و آثار اسالم را طرد 

 و طرح ميكند كه حتي اموال و دارائي مسلمين را نيز مباح ميداند.

نسَب بايشان است اِال در باب خامس از واحد خامس ميگويد: در اين ظهور حالل نيست برغير مؤمنين بحقّ آنچه ما يُ

 آنكه داخل در ايمان گردند كه آنوقت حالل ميگردد.

ودر باب عشر از واحد رابع باندازه اي برنوشته هاي خود و برمقام خويشتن مغرور گشته است كه خود را از علوم متداوله 

گويد: چه احتياج است او را باين بي نياز ديده و رعايت قواعد ادب و قوانين منطبق و اصول و فقه را الزم ندانسته ومي

شئون و حال آنكه خداوند باو قدرتي عطاء فرموده ونطقي كه اگر كاتب سريعي در منتهاي سرعت بنويسد در دو شب و 

روز كه فصل ننمايد مقابل يك قرآن از آن معدن كالم ظاهر ميگردد كه اگر اُولُوا األفكار ما عَلَي األرض جمع شوند قدرت 

يه از آنرا ندارند چگونه براِتيان يا برتكلم و عرفان: اينست موهبه الهي در حق مَن يَشاء كَيف يَشاء بِما يَشاء بر فهم يك آ

 لِما يَشاء .

 در اينكالم مطالب غريبي ذكر ميكند.

 احتياجي بعلوم متداوله ندارد.-1

 در دو شبانه روز نظير يك قرآن را مينويسد.-2

 ه آنرا بفهمند.متفكرين جهان نتوانند يك آي-3

 او، مَن يَشاءُ كَيف بِما يَشاءُ لِما يَشاءُ است.-0

آري سيد باب در نوشته ها وگفته هاي خود كوچكترين تعقل و تدبري ننموده، و بدون مطالعه و تحقيق شروع بنوشتن 

 وگفتن ميكرد.

 مه قرآن مجيد برابري ميكند.سيدباب روي تشخيص ناقص خود باور كرده بود كه :نوشته هاي مغلوط او با ْآيات كري

سيد باب رسول اكرم ) ص( را بخود مقايسه نموده، و قرآن مجيد آسماني را نظير كتاب بيان خود دانسته، و روي اين 

 عقيده خام و باطل ميگفت: من ميتوانم نظير قرآن را در دو شبانه روز بنويسم.

 و تأليف و تركيب آن از اختيار وعهده بشر خارج است. او هنوز نميدانست كه : قرآن نوشتني و گفتني نبوده، وجمع
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 اين سخن خود دليل است كه: نوشته هاي سيد باب ساخته شده افكار خام و آثار انديشه هاي مغز خود او است.

 اين سخن خودبا دعوي سيد باب تنافي كلي  تناقض اَساسي داشته، والهي بودن او  را از ريشه برمي افكند.

( ميگويد: واِذا سَمِعتُم قَوال مِنَ الذِكرِ االَكبرِ عَلَي الحق الخالِصِ مِن غَيرِ القواعِدِ الباطِلهِ 13در سوره)  ودراحسن القصص

عد چون از سيد باب كالمي برخالف قوا -الشَيطانيًهِ في اَيديكُم فَال تَرُد والحَقَ فانه المُلكُ هلل يَتَصرفُ كَيف شاءَ كما شاء

يديد آنرا ردّ نكنيد زيرا كه ملك جهان براي پروردگار است واو بهر نحويكه بخواهد در ملك خود متداوله شيطانيه شن

 تصرف ميكند.

وبموجب اين سخن عدل و نظم در كارهاي خداوند متعال معني ندارد، وهم ميزاني براي حق و صدق مدعي رسالت 

و معنا(بعنوان وحي و آيه اظهار كرده، وبگويد در نميتوانيم پيدا كنيم، وهر شخص ممكن است چند جمله مغلوطي) لفظا 

 كارهاي خدا قاعده و ميزاني نيست، مخصوصا روي مبناي سيد باب كه عالمت نبوت را تلفظ بآيات قرار داده است.

لمي ع وضمنا معلوم ميشود كه : فعال بِما يشاء و كَيفَ يَشاءُ و لِما يَشاء بودن ايشان در قسمت تصرّفات در قواعد و قوانين

است، وايشان ميتوانند برخالف دستور زبان، دستور ادب، قانون منطق، كليات وقواعد فلسفه، سخن گويند: زيراكلمات 

 ايشان از جانب مالك جهان است، واو بهر نحو از تصرّفي كه بخواهد قادر است.

يين يب امور و تنظيم كار و تعدرست اين سخن نظير آنستكه : شخصي صد نفر كارگر و رعيتي داشته باشد، و براي ترت

وظائف آنان نماينده از جانب خود معين ميكند، واين نماينده از جهت زبان و از لحاظ منطق و از نظر آداب و عادات و 

 افكار، نقطه مقابل آن جمعيت بوده، وبا همان منطق و زبان و طرز فكر خودميخواهد دستورهائي براي آنان بدهد.

صورت حسن تفاهمي ايجاد شود ؟ آيا ديگران باين عمل نخواهند خنديد ؟ آيا از اين راه ميتوان آيا ممكن است در اين 

 آرامش ونظم و عدالت ايجاد كرده، و هر مقصديراكه انسان داشته باشد تدمين نمود ؟ آيا اين عمل تناقض گوئي نيست؟

 ( خطاب بصبح ازل) ثمره( است ميگويد:2لوح  11ودر لوحيكه )للثمره ص

ل كل اِليَ اهللِ اهللُ اكبرُ تكبيرا كبيرا هذا كتابُ مِن عندِاهلل المُهيمِنِ القَيوم اِلي اهللِ المُهَيمِن القَيوم قُل كل مِنَ اهللِ يبدئُونَ قُ

مَ الوَحيد (ذِكرِ اهلل لِلعالمينَ اِلي مَن يَعدِلُ اِسمُه اِس 92-يَعودُونَ هذا كتاب مِنَ عَلي قبلَ نَبيل) مطالق است با محمد 

(ذكر اهللِ لِلعالَمين قُل كل مِن نقطهِ البَيان لَيَبدئُون اَن يا اسمَ الوَحيدِ فَاحفَظ ما نَزلَ في البَيانِ 21 -)مطابق است با يحيي

 وأمرُ به فانكَ لَصراطُ حق عظيم.

ا دائما ول يزالُ لَيكوننً مثلَ ما قد كانَ ( گويد: ان يا اسمَ الرَحيم فاشهد بانً اهلل لَم يَزل كان حيا باقي0ولوح  30باز در ) ص

 رَ اهللُيَبدء االمرُ مِن اهلل و يَرجع األمرُ الي اهللِ و انً االمرَ يَنتهي الي اسم الوَحيد النً ظهورهَ بِنفسه حجه ومِن بَعدِ اِن اَظه

 حُدودِ ما نزلَ في البَيان ال يَتَجاوَزون... الخ. بمثله ذا حُجه فَيَنتهي اِليه و اال االمرُ بيَد الشهداءِ في البَيانِ الذين هُم عن

 از اينكالم نيز مطالبي استفاده ميشود.

 سيد باب خداي مُهيمن و قيّوم است.-1

 صبح ازل نيز خداي مهيمن و قيوّم است.-2

 موجودان از سيد باب آفريده شده و بسوي او نيز برگشت و رجوع خواهند كرد.-3

 است كه مأموريت دارد كتاب بيان را حفظ كرده ومردم را بآن كتاب دعوت نمايد. صبح ازل صراط بزرگ و حقي-0

اين سخن نيز با مقام رسالت و نمايندگي او كمال تناقض و تنافيرا داشته، واز جهات متعدد با دعوي سيد باب سازگار 

 نيست.
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ء را نقش بر آب و بكلي پوچ و باطل وضمنا متوجه باشيد كه: اين توقيع كه درباره صبح ازل است دعويهاي ميرزا بها

 ميكند.

 تناقضات و بهائيت

نوشته هاي ميرزا بهاء نيز سراسر تناقض و تخالف و ضدّ و نقيض است. ميرزا بهاء تا چند سال پس از فوت سيد باب بمقام 

قائل بوده، و نيابت و وصايت برادرش صبح ازل معتقد بوده، و براي او مقامات معنوي و درجات بس ارجمند و بلندي 

موقعيكه كتاب ايقانرا مينوشت هنوز آثار مخالفت از قلم او تشرح نكرده، و بلكه بكنايه و اشاره در مواردي از ايشان 

 تجليل و تعظيم مينمايد.

( ميگويد: وهمينكه عرايض جناب ازل بحضرت ذكر رسيده در نهايت مسرور شده و بناي غروب 200در نقطه الكاف) ص

( از آثار ظاهر خود كه طبق باطن بوده باشد از قبيل قلمدان 19طلوع قمر ازليّه شده و لهذا بعدد واحد ) شمس ذكريّه و 

و كاغذ و نوشتجات و لباس مبارك و خاتم شريف و امثال آنرا بجهت حضرت ازل فرستادند و وصيت نامه نيز فرموده 

 بودند كه هشت واحد بيان را بنويسد.

وي ازل كه آدمي هستند باكمال ودر علم توحيد در نهايت مسلط و صاحب اخالق حميده و ( گويد: واخ239ودر صفحه )

صفات پسنديده ملقب بلقب بهاء فرمودند كه من مشغول تربيت جناب اَزل بودم آثار فطرت و نيكوئي اخالق از مرآت 

فال و افعال ايشان اجتناب وجودش ظاهر بود و هميشه وقار و سكوت و ادب وحياء را دوست ميداشته و از مخالطه اط

 مينموده ولي من نميدانستم كه ايشان صاحب مقام خواهند گرديد... الخ.

 (بالواسطه از خود ميرزا بهاء نقل ميكند.1231اينها سخنانيست كه مؤلف نقطه الكاف حاجي ميرزا جاني كاشاني متوفاي )

 گام دعوي پيغمبري مينمود، بسيار جالب توجه است.واما اظهارات ميرزا بهاء پس از بيست سال ديگر كه خود درآن هن

( گويد: واينكه نوشته كه فرموده انً االَمر يَنتهي اِلي اسم الوَحيد ) يحيي( النً ظهورَه بنفسه حجّه 13س 33در بديع) ص

قرتَ عدو مِن اَعداء اهلل احتوال يَحتاجُ الي نَصّي ،فَواهللِ حين الذي كَتبتَ هذه الكلمهَ قد بَكت كل األشياء ... النك الِثباتِ 

واما پاسخ سخن تو كه : باب گفته است مقام من برميگردد باسم وحيد ) كه مطابق است در عدد با  -شَأنَ اهللِ وعظمته

 ( كه ظهور او بخودي خود برهان و حجت بوده و احتياج بتصريح و نص كردن من نيست. 21 -كلمه يحيي

ت اين سخت همه موجودات بتو گريه كردند زيرا تو بخاطر اثبات كردن مقام دشمني اينستكه : قسم بخدا كه هنگام كتاب

 از دشمنان خدا بمقام وعظمت پروردگار) بهاء( تحقير و توهين نمودي.

 يحيي را از دشمنان خدا ميشمارد.جناب بهاء در اينجا خود را مظهر عظمت پروردگار دانسته، و برادرش ميرزا 

: كتاب مستيقظ را بخوان كه درآن كتاب مرشدت ميرزا يحيي فتوي بردم جميع نفوس مقدسه ( گويد19باز در بديع) 

داده، وكتاب ديگرش كه درآن مخصوص در اماكن متعدده فتوي بر قتل كلّ نفوس داده مع ذلك جميع را بحق راجع 

 ست.نموده و خود آن خبيث مشرك بحضرت ابهي عريضه معروض داشته و حال بخطّ خود او موجود ا

از اين عبارتها نيز معلوم ميشود كه: صبح ازل بعقيده بهاء خبيث و مشرك است، وبهاء نيز با پيرونش باعتقاد ميرزا يحيي 

 مَهدُور الدم هستند.

لَكُم مِن ( گويد: واَيُّ قَهر اَعظمُ مِن ذلك تَعبُدونَ البَقَر و ال تَعرِفونَ ثُمً تَدعونَ اهلل باَن يُخرِجَ 9س 172باز در بديع ) ص

صُلبه عِجال لتَعبُدوه و تَكوننً من العابدين ثُمّ من نَسلِ هذا العِجل عِجال آخر... الخ. كدام قهريستكه باالتر باشد از عبادت 

كردن شما از گاويكه آنرا نمي شناسيد ) ميرزا يحيي( و سپس از خدا مسئلت مينمائيد كه گوساله از صلب آن بيرون 

 ن گاور از گوساله اش پرستش نمائيد.آورد كه پس از گذشتن آ
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( از قول معترض صبح ازلي) كه بيكي از اطرافيان بهاء اعتراض ميكند( نقل ميكند كه: خيلي خيلي 333ودر صفحه ) 

عجب است از شما كه قريب بيست سال است ميرزا يحيي را بخدائي پرستيديد كه خود مطلعم در اصفهان در نزد خودم 

دود شده، و بديگران چه جوابي گويم كه ميگويند فالنيها هر روي بيكي ميچسبند و يكي را حق اقرار نموديد حال مر

ميد انند و بعد باطل مينمايند اين از عدم تمييز آنها است بجهت آنكه حق باطل نميشود واين تناقض است دين اينها 

 بوالهوسي است بچه دليل اول حق بود وخدا و حال باطل است وعبد كافر.

پاسخ اين اعتراض جناب بهاء از زبان ديگري ميگويد: اوال اين بحث بشما وارد است كه سالها نفوسي را پيشوا  ودر

دانستيد كه اَخبث از آن نفوس در ابداع نيامدهع و ثانيا اينكه اين عباد باو خلوص داشته ايم و مقريم چه در كلمات ابهي 

كه مرجع آن اوصاف نفس موهوم است الي ان كَشفَ اهلل لنا ما بعضي اوصاف مشاهده ميشد و همچه گمان مينموديم 

 كَشفَ واَطلعنا مِن اَفعاله ما ال فَعلَه النُمرودُ وال الفِرعونَ ولذا كَسرنا صَنَم الوهم.

باز ميرزا بهء مناجات مفصلي از قلم صبح ازل ببهاء در همين كتاب نقل ميكند از آن جمالت كه ده صفحه ونيم است ) 

( مطالب چندي معلوم ميشود)الوهيت و ربوبيّت ميرزا بهاء كفر و زندقه ميرزا يحيي بعقيده  254تا  204ز صفحه بديع ا

 او، كمال زيركي و مهارت او در بافندگي و سازندگي، بيسوادي و عدم اطالع او در علوم ادبي.

عرضَ بِاهلل الواحدِ الفَرد المُهيمن القيّوم و ان در پاسخ معترض ميگويد: وكلّما ارتكبتَ يَرجعُ و يَنتهي الي قلم اول مَن اَ

حقيقه قلمه) ميرزا يحيي( قد فرّعنه و حضَر بين يَدي اهلل) ميرزا بهاء( و ضَجً بِضَجيج بَكي عليه كل ما وقع عليه اسمُ 

العالمين )ميرزا بهاء(  ( و هذا ما ناجي به القلمُ ربًه و ربً كل شيء وربً 204شَيء اِن اَنتَ مِن الذينهُم يَعرفون ) و ص

سُبحانك اللهمَ يا اِلهي و مَحبوبي اَنت الذي بِاَمرِك ارتفَع صريرُ قَلم األعلي) سيد باب( بَين االَرض و السَماء و بهِ قضيتَ 

قياء ل احد مِن اَشعلي األلواح ما قَضيتَ ... يا الهي اِسمع نِداء القَلَم الذي بَعُدَ عَن شاطِئي قربِك و لِقائِك وابتَلي بَين اَنامِ

... اذا يا الهي فوَعزّتك لو تَأمُرني ال شقّ بطنه مِن قدره التي قدرت في سِري لعلً بذلك تَستريحُ خَلقِك ) ميرزا يحيي ( 

( خَلصني عن هذا الخبيث واَنامله فآه آه يا مَحبوبي انت خَلَقتني لِذكرك و ثَناءِ نَفسك و اني صِرتُ 201نَفسي و ) ص

ما خلقت له .. فكيف يا الهي اَرفَعُ رَأسي بَين االَقالم لخجله التي به ناكس رَأسي في مَحضرِ المُقربين و ) ص مَحروما ع

( فآه آه كيف 209( واني في تلك الساعهِ قد هَربتُ منه اليك و جِئتك بِضَجيع الفاقدين و صَيحهِ العاصِين و ) ص 200

قَ وحيك ومَطلعَ اِلهامك فكيف اَنظُر اِلي قَلم الذي يُنسب الي محمد رَسولِك اَرفعُ رَأسي عند قلم عَلي الذي جعلته مَشر

 وبه رقم اسرار قضائك ... الخ.

اينهم مناجات جناب ميرزا قلم يكي از بندگان خالص وخاضع جناب ميرزا كه از گرفتاري و ابتالي خود بدست ميرزا 

 يحيي، در مقابل عرش ميرزا خدا اظهار گله مينمايد.

ب ميرزا با ذكر اين مناجات مقام مَن يُظهر بودن خود را ثابت ميكند ، و چون از ايشان دليل و برهان خواسته بودند، جنا

جسارتهاي  اين -ايشان از آن قلميكه چنين تقاضائيرا نموده است انتقاد نموده، و سپس ميگويد: كلما ارتكبتَ يَرجع .. الخ

ي( وبراي اينكه سرطرفرا كامال گرم كرده واز مطلب دور كند، اوال اين قصه مفصل تو برميگردد بقلم صبح ازل ) ميرزا يحي

خرافيرا كه هر چه بچه مميّز مسخره بودن آنها فهميده و بريش جناب ميرزا ميخندد، ذكر مينمايد، و ثانيا خود را از مقام 

 كند. من يُظهري بمرتبه الوهيت و ربوبيت ترقي ميدهد، تا طرف مرتبه ادني را قبول

بنده هم از قلم خود عذرخواهي ميكنم، زيرا هرچه سعي ميكنم عفّت قلم را از دست ندهم، باالخره بجائي ميرسم كه 

اختيار از دستم سلب شده و قلم بخودي خود جريان پيدا ميكند، اگر چه ممكن است قلم من هم يكي از بندگان مخلص 

 دست من بآنجناب گله و شكوه نمايد.جناب بهاء بوده و به پيشگاه او فرار كرده و از 
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 صبح ازل كيست؟

( متولد شده، واز طرف پدر با ميرزا حسين علي بهاء برادر بودند، مادر او در كوچكي فوت 1203ميرزا يحيي در سال ) 

 ( مينويسد: من مشغول تربيت جناب ازل بودم و درس فارسي239ميكند، وبطوريكه نقطه الكاف از قول بهاء در صفحه ) 

 را خواندند وعربي را اقبال نكردند وخط نستعليق را نيكو پيش بردند و اشعار اهل معرفت و توحيد را دوست ميداشتند.

( ميگويد: از ايشان سؤال نمودم كه راه ميل شما باين سلسله از چه سبب گرديد؟ 21س 239مؤلف نقطه الكاف ) ص

م تقليد عالمي از علماء دين نمايم درآن هنگام جناب اخوي) فرمودند اول بلوغ ظهور امر حضرت )باب( شد دوست داشت

بهاء( اصحاب حضرت را بخانه ميآوردند و شبها صحبت ميداشتند و نوشتجات ايشانرا ميخواندند من هم در جزء گوش 

لمه ح اين كفرا ميداشتم تا آنكه يك مناجات از ايشان را خواندند كه در او فقرات فآه آه يا الهي بسيار داشت جذابيت رو

 دل مرا گرفت و محبت ايشان رسوخ نمود.

از اين نوشته معلوم ميشود كه ميرزا يحيي بخاطر صغر سِن و صفاء سريرت تحت تأثير تبليغات برادرش بهاء وديگر 

اصحاب باب كه بمنزل ايشان رفت و آمد داشتند واقع شده، ودر ابتداي امر روي همان صفاء و سادگي و عقيده باطني 

 جوش وخروش وحرارتي پيدا كرده واز جمله اصحاب پرحرارت سيد باب قرار گرفت.خود 

وروي همين حرارت و جوش وخروشش بود كه : در سفر مازندران چون صحبت حاجي محمد علي قدوس و طاهره قره 

س از جانب العين را درك نمود، از جانب ايشان بي نهايت در مورد مالطفت و محبت و تكريم مخصوص واقع شده، و سپ

 ( بمقام وصايت منصوص و متعيّن گرديد.1235سيد باب هم در سال ) 

( مينويسد: من در مازندران چهار ماه يا زياده قبل از اسيري و بعد از آن شبانه روز در خدمت آن 203نقطه الكاف) ص

فرمودند با لحن خوشي كه روح جناب بودم و آنچه از آن جناب استباط كردم بسيار با شور و سرور بودند ومكرّر آيات مي

 افزاي جان مردگان ميبود و بسيار منقطع و مجرد فطري ايشانرا يافتم.

وبعيد نيست كه با همان حرارت و شعف نامه هايي براي سيد باب نوشته ودر ضمن نامه هاي خود از آيات و مناجاتهاي 

سيد را كامال جلب و جذب كرده و،مقدمات ساخته خويش نيز خطاب بسيد باب درج نموده است، واز همين راه نظر 

 وصايت خود را فراهم ساخته است.

( ميگويد: از عنصر ابهي سمّي يحيي) ع( 9و ثمره  39واينمعني از رساله للثمره كامال فهميده ميشود، چنانكه در ) ص 

 عزّ ... الخ.الواح مسطوره كه از جوهر وله و ساذج انجذاب متجلي گشته مشاهده، الشكرُ لمُجليه جلّ و 

وكليشه را كه مالحظه ميفرمائيد عين خط صبح ازل است كه از روي خط سيد باب استنساخ كرده و براي ادوارد برون 

 ( از رساله للثمره مندرج است.2ثمره  11فرستاده است، وعين اين قسمت در) ص 

 وعين خط سيد باب در جلد سوم اينكتاب كليشه خواهد شد، رجوع بآن بفرمائيد.

ودر اين جهت هيچگونه اشكال و ترديدي نيست كه: سيد باب او را براي مقام وصايت و نيابت خويش معين كرده است، 

و تامدت مديدي همه بابيها و حتي خود ميرزا بهاء از جان ودل در مقابل او خضوع كرده، و فرمان او را واجب االطاعه 

 ميدانستند.

( صبح ازل نوزده ساله بود، وعموم بابيه 1233مينويسد: بعد از قتل باب در سال ) ادوارد برون در مقدمه نقطه الكاف) لح(

بال استثناء او را بدين سمت شناختند واو را واجب االطاعه وأوامر او را مفروض االمتثال دانستند و متفقا در تحت كلمه 

ه رؤساء و عظماي بابيه درآن واقعه شربت او مجتمع گرديدند، صبح ازل درآن اوقات تا واقعه هايله مذبحه تهران كه عمد

مرگ چشيدند: تابستانها را در شميران در حوالي طهران و زمستانها را در نور مازندران ميگذرانيد وتمام اوقات خود را 
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( سه 1231شوال سال )  21بنشر و تعليم آثار باب و تشييد مباني دين جديد ميپرداخت، بعد از آنكه در روز يكشنبه 

ز بابيه بقصد ناصرالدين شاه بطرف او تير افكندند ونتيجه اين حركت آن شد كه حكومت قريب چهل نفر از مشاهير نفر ا

 بابيه را دستگير نموده... صبح ازل در آن حين در نور بود في الفور بلباس مبدل ببغداد گريخت.

نتوانسته اند انرا رد و انكار نمايند، و ناچار  موضوع وصايت صبح ازل باندازه روشن و واضح است كه: حتي خود بهائيها نيز

 مجبور شده اند كه اينقسمت را تأويل كنند. 

( مينويسند: وچون از براي بهاء اهلل در طهرن شهرت عظيمه حاصل و قلوب 339( وكواكب الدريه) 11مقاله سياح) ص

ن علماء و تعرّض حزب اعظم ايران و قوه ناس باو مائل با مالعبدالكريم در اين خصوص مصلحت ديدند كه با وجود هيجا

قاهره امير نظام، باب وبهاء اهلل هر دو در مخاطره عظيمه و تحت سياست شديده اند پس چاره بايد نمود كه افكار متوجه 

 شخص غائبي شود وباينوسيله بهاء اهلل محفوظ از تعرّض ناس ماند. 

د قرعه اين فال بنام برادر بهاءاهلل ، ميرزا يحيي زدند وچون نظر ببعضي مالحظات شخص خارجي را مصلحت ندانستن

باري بتأييد وتعليم بهاءاهلل او را مشهور در لسان آشنا و بيگانه معروف نمودند واز لسان او نوشتجاتي بحسب ظاهر بباب 

 مرقوم نمودند... الخ.

سيد باب درباره صبح ازل وبنام او.  در اين كلمات اعتراف ميشود در مرتبه اول بتحقيق وصدور توقيع وصايت از جانب

 ثانيا برسيدن نوشتجاني از لسان او بسيد باب كه: ما هم باينمعني اشاره كرديم، واما آن تأويليكه گفته شده است:

 جعل نوشتجات از لسان صبح ازل موجب اغواء و اضالل سيد باب بوده است، آنهم در چنين امر بزرگ ومهم.-1

ان درجه اول) از علماء و حروف حي( زنده بودند: چگونه ميرزا بهاء در مخاطره عظيمه بود، درآنروز كه هنوز پيرو-2

 واهميت او در عرض اهميت خود سيد باب بوده است.

معلوم ميشود كه ميرزا بهاء براي رياست وتحصيل مقصد سِري خويش از آنروز چنين مقدمه را تهيه و آماده كرده -3

 وصايت برادرش از سيد باب تحصيل نموده است.وباين وسيله توقيعي درباره 

معلوم ميشود كه موضوع وصايت را ميرزا بهاء پيش از خدا و پيغمبر مجعول او سيد باب، ميدانسته است، وبا اين -0

 مقدمه سيد باب و خداي او را براين امر واداشته است.

گوسفندان خدا را اضالل كرده، و بجاي ميرزا بهاء:  سيد باب و خداي او وميرزا بهاء مدت پانزده سال پيروان بيچاره و-5

 صبح ازل را براي آنان معرفي نموده اند.

مدت پانزده سال ميرزا بهاء برخالف عقيده خود و برخالف حق و واقع از صبح ازل تجليل و تعظيم نموده، و مردم را -3

 اغواء واضالل كرده است.

يك مشت پيروان ازل و خود ازل شده است كه: پس از پانزده سال  ميرزا بهاء وسيله ضاللت وگمراهي و بدبختي-7

 شروع ببدگوئي و فحش و تكفير و تفسيق او نموده است.

در اينصورت اگر اسمي از موضوع وصايت برده نميشد، ويا اگر اقال تصريح باسم و نام شخصي نمينمودند : بمراتب -1

 يشان اضافه نميشد.بهتر بوده ويك مشت مردم هم گمراه نشده و برگمراه

غيبت و خفاي صبح ازل پس از قضيه سوء قصد بناصرالدين و تعقيب سران بابيه بوده، و پيش از اين عمل در همه جا -9

 وبا همه محشور و پيوسته مشغول تبليغ و فعاليت بوده است.
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او اسم برده، و بمقام اوبعناوين خود بهاء د ركتاب ايقان در موارد زيادي) قريب به بيست مورد( بكنايه و اشاره از -14

مختلفه) جمال ازلي، صبح ازلي، بحر ازلي، محبوب تازه، شمس حقيقي، حامه ازلي، مستغاث ، شمس حقيقت، سلطان 

 السالطين، شجره الهيه، وغير ذلك ( اشاره نموده است.

 پس اينهم يكي از تناقض گوئي اينطائفه.

 قِسمت دوم

 محاكمه و بررسی در

 تِماعیمَباحِث اِج

 ]در مسلک باب وبهاء[

 ]توجه[

 خوب توجه فرمائید

تا اينجا از ده اصل كلي واساسي بحث كرده، ودر ذيل هر يك از آنها عين كلمات بابيه و بهائيه را آورديم. ودر مقام انهدام 

 يرد.اساس اين مسلك مجعول كافي است كه تنها يكي از آن اصول ده گانه بدقت مورد مطالعه و بررسي قرار گ

وبعد از اين شروع ميكنيم بنقل كلمات اين طائفه كه در قسمتهاي مباحث اجتماعي و تاريخي و آداب و حدود و احكام 

 در كتابهاي خودشان نوشته اند: ودر ذيل هر مطلب بنحو اجمال بحث و محاكمه مينمائيم.

ميكنيم، تا پيدا كردن مطلب وعنواني  ودر حدود امكان ترتيبي را كه در كتب آداب و سنن و فقه معمول است، رعايت

 كه مورد نظر است براي مطالعه كنندگان محترم سهل باشد.

وضمنا متوجه باشيد كه: ما در نقل عبارات و كلمات اين طائفه كوچكترين تصرفي نكرده وعين نوشته آنانرا) صحيح يا 

 يم با تعيين صفحه و سطر مينويسيم.غلط( از كتابهاي نامبرده كه درآخر كتاب خصوصيات آنها را ضبط كرده ا

وتوصيه ميكنيم كه: اين كتابرا كه مجموعه افكار و عقايد و آداب و احكام اين طائفه است، خوب حفظ كرده، وبدانيد كه 

 قسمتي از كتب اين طائفه رفته رفته از بين رفته ودر دسترس شما قرار نخواهد گرفت.

 بيت العدل

در هر بلدي بيت العدلي تشكيل داده شده، وبا انتخاب اين بيت العدلهاي خصوصي  بموجب نقشه ميرزا بهاء الزمست

 بيت العدل عمومي تشكيل بشود، وعده هر بيت العدل از نه نفر كمتر نباشد.

 بيت العدل براي نقشه كشيها و صالح بينيهاي اجتماعي و تشريع احكام و جعل فروع و تكاليف غير منصوصه است.

ميگويد: قد كَتبَ اهللُ علي كُل مدينه اَن يَجعلوا فيها بيتَ العدل و يَجتمعَ فيها النفوسُ علي عَدد ( 9س 9در اقدص) ص

 البهاء و ان ازدادَ ال بأس ويَرون كانًهم يَدخلون مَحضر اهلل العليّ األعلي و يَرونَ مَن ال يري و يَنبغي لهم اَن يكونوا اُمَناءَ

اهلل لِمَن عَلي األرضِ كلها و يُشاوِروا في مَصالح العبادِ لِوَجه اهلل كما يُشاوِرونَ في اُمورِهم و الرَحمن بَين االِمكانِ و وُكَالء 

خداوند بر هر شهري واجب كرده است كه درآنجا بيت العدلي  -يَختاروا ما هو المُختار كذلك حُكم ربكم العزيزِ الغفار

جتماع نمايند وتصور كنندكه گويا بمحضر پروردگارداخل شده تشكيل داده وبعدد بهاء كه نه يا زيادتر درآن مجلس ا

وآنكه را ناديدني است ميبيننند و بايد اين نه نفر اشخاص امين و وكالي خدا باشند برمردم و در مصالح بندگان خدا 
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ر حكم ومشاورت كنند بطوريكه در امور خودشان شور ميكنند وآن حكم ودستوريرا كه بهتر است اختيار نمايند وهمينط

 كرده است خداي عزيز وغفار.

بيت العدل عوائد سرشاري دارد، قسمتي از ديات) كه در ضمن احكام خواهد آمد( ومجموع عايدات اوقافيكه مخصوص 

غير خيرات واقف شده است، وقسمتي از زكوه، وقسمتي از عايدات معادن، وقسمتهاي زيادي در باب ارث، واز لقطه، و 

 دل است.آنها ، مخصوص بيت الع

( ميگويد: قد رجعت االَوقافُ المُختَصه لِلخيراتِ اِلي اهلل مُظهر اآليات لَيس لِاَحد اَن يَتصرًف فيها اال 12س13در اقدس) ص

ها وبعدَ اِذنِ مَطلع الوحي و مِن بعده يَرجعُ الحُكم اِلي االَغصانِ ومِن بعدهم اِلي بيت العَدل اِن تحقَق اَمرُه في البِالد لِيصرِف

اوقاني كه مخصوص امور خيريه است برميگردد  -في البِقاع المُرتفعه في هذا االَمر وفيما اُمروا به من لشدن مُقتدر قدير

بسوي پروردگار وكسي نتواند در آنها تصرفي كند مگر پس از اجازه مَطلع وحي ) بهاء( وسپس برميگردد بسوي اَغصان) 

 ت العدل تا در تشكيالت اين امر صرف كنند.اوالد بهاء( وبعد از آنها برميگردد به بي

 متأسفانه اين حكم كه از جانب پروردگار عزيز غفّار فرض شده است) باآن طول و تفصيل( تا امروز عملي نشده است.

( ميگويد: و چون تكليف شديدم آن است كه افكار را حصر 1922شباط  15شوقي افندي در لوح محفل رمحاني طهران ) 

قوي و بمشورت احباء متوجها اليه و معتمدا عليه تمهيدات مهمه الزمه از براي تشكيلد آن مرجعيكه در نموده بتمام 

 مستقبل حالل مشكالت و واضح احكام و شرايع غير منصوصه و مبين امور مبهمه است حتي المقدور فراهم آرم... الخ.

روطه داده واز نقشه استبداد كه درآنروزها مورد ميرزا بهاء بخيال خودش خواسته است براي احكام و تكاليف صورت مش

 انتقاد ملل بوده: خارج كند.

 ولي موانعي براي اجراي دستور پيش آمده است.

 اختيارات از دست پيغمبر قرن نوزده و جانشينان او بيرون ميرود، ومربوط به بيت العدل ميشود.-1

 قسمت مهمي از عايدات واصله قطع ميشود.-2

( در اين صورت 175ل بمقتضاي هر زمان ومكاني ميبايد جعل و نسخ حكم كند) گنجينه احكام ص چون بيت العد-3

 اختالف كلي در ميان اهالي بالد و ممالك پيدا خواهد شد.

چون تصويب حكم در مجلس بيت العدل تابع اكثريت است: در ميان خود اعضاء نيز اقليد واكثريت پيدا شده، وقهرا -0

 دارالشور و سنا بمبارزه با همديگر خواهند پرداخت.مانند مجالس 

 جماعت بهائيه هنوز در هر بلد نه نفر آدم صالح و پرهيزكار كه مورد اطمينان باشند، ندارند.-5

احكام وحدود مسلك بهائيت بكلي صورت بازيچه بخود گرفته، و در هر دوره  بمقتضاي زمان و در پيرو افكار و -3

خيص منتخبين )اعضاي آندوره( جعل و نسخ و محو واثبات شده،واز صورت دين بيرون ميرود، خواهشهاي نفساني و تش

 باالتر از همه قسمت اول است كه بزرگترين مانع شمرده ميشود.

 اينستكه بايد بگوئيم: خداي ميرزا بهاء در اين نقشه كامال اشتباه كرده، وراه خطائيرا پيموده است.

غفلت كرد كه: ميرزا بهاء مجبور بود كه چنين نقشه را بكشد، زيرا نودو نه درصد از احكام و ولي از اين نكته نيز نبايد 

حدود و وظائف مردم را معين نكرده است، و از اين راه توانسته است خود را راحت كند. ) رجوع شود در توضيح اين 

 (147-مطلب بصفحه 

بايست در بيت العدل ) موهومي( تصويب بشود اشاره  ودر اينجا قسمتي از احكام و حدوديرا كه بتصريح خودشان

 ميكنيم.
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( از قول عبدالبهاء نقل ميكند: از مهريه سؤال نمودي بايد در ليل زفاف نقدا تأديه نمايد ويا 131در گنجينه احكام) ص

اء ، اما عبدالبهزوج از زوجه مهلت و مساعده گيرد؟ اين احكام في الحقيقه راجع به بيت العدل عمومي است كه شارع است

 مبين است نه شارع.

( از قول شوقي افندي نقل ميكند: منع تالوت وتخصيص دادن آن باوقاتي مخصوصه جايز نه، حكم نهائي 117ودر صفحه ) 

 قطعي در اين باب راجع به بيت العدل اعظم است.

بقواعد مدنيت و مقتضاي طلب و ( گويد: حليّت و حرمت نكاح آقا رب بامناي بيت العدل رجع است كه 109ودر صفحه )

حكمت و استعداد طبيعت بشريه قرار دهند، آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حكم قاطع و صارم الهي 

 است، هيچكس تجاوز نتواند.

وتا  ائيد( باز از عبدالبهاء نقل ميكند: اي بنده بهاء از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد رجوع بآيات نم154ودر صفحه )

 بيت عدل عمومي تشكيل نيايد متفرعات بيان نگردد مرهون بآن يوم است.

( از اشراقات نقل ميكند: قلم اعلي از تحديد آن حدود) رباء( توقف نموده حكمه من عنده و وسعه 132ودر صفحه ) 

ل محول شده تا بمقتضيات وقت و لعباده و نُوصي اولياءَ اهللِ بالعدل و االنصاف... ولكن اجراي اين امور برجال بيت عد

 حكمت عمل نمايند.

( از عبدالبهاء نقل ميكند: بيت عدل عمومي مرجع كل امور است و مؤسس قوانين و احكاميكه در  173ودر صفحه )

نصوص الهي موجود نه، وجميع مسائل مشكله در اين مجلس حلّ گردد، و وليّ امراهلل رئيس مقدس اين مجلس وعضو 

 يَنعزل و اگر در اجتماعات بالذات حاضر نشود نائب و وكيلي تعيين فرمايد.اعظم ممتاز ال

پس ما اگر بگوئيم مسلك بهائيت، مسلك شهوت و هوسراني و لجام گسيختگي و توحّش و بربريّت است: ممكن است 

 بعضي از خوانندگان محترم در مرتبه اول نتوانند اين مطلب را خوب تجزيه و تحليل كنند.

ورت بايد توجه دقيق نمايند كه: مسلكيكه امروز يكقرن از روز ظهور آن ميگذرد، وهنوز هزاران احكام و در اين ص

حدوديكه مورد ابتالي پيروان آن مسلك است ذكر نشده و تازه ميگويند: صبر كنيد تا مجلس بيت العدل عمومي تشكيل 

، و درآن موارد حكم وتكليفي نداريد، آيا پيروان وافراد و احكام غير منصوصه را تشريع نمايد و شما تا آنروز آزاد هستيد

 اين حزب مجعول بجز هوسراني و لجام گسيختگي حدودي خواهند داشت؟

وخنده آور اينستكه :بهائيان امروز با اين مجلس موهوم خيالي كه تا روز قيامت وجود خارجي پيدا نخواهد كرد، بخود 

 و اين مجلس را يكي از معجزات بزرگ قرن اتم و مسلك بهائيت ميشمارند. مينازند وبا مسلك خود افتخار مينمايند،

 زهي بدبختي و ناداني و حماقت.

 محفل روحاني

اولياي امور بهائيت در اين مورد نهايت زيركي و استادي خود را بكار برده ،وبراي استفاده كردن از موادّ نافعه و قسمتهاي 

ده، وبيت العدل را با حفظ جهات مفيده آن مبدل بعنوان محفل روحاني كرده مفيده مجلس بيت العدل، فكر ديگري نمو

 اند.

محفل روحاني در تمام آباديها و بالديكه دارنده نه نفر بهائي باشد الزم و اعضاي اين محفل مانند بيت العدل بانتخاب 

 معين شده، و تصويب رأي تابع اكثريت آراء خواهد بود.
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( قمري است ميگويد: و كل چه در داخل و چه در خارج محفل بايد 1301بياران ايراني در) شوقي در لوح خود كه خطاب 

اطاعت و انقياد باعضاي محفل نمايند و تصويب و تأييد اجراء اتشرا نمايند ولو رأي اكثريت مخالف واقع وعاري از صواب 

 باشد.

اطفال و محافظه ايتام و رعايت عجزه و نشر ( ميگويد: تربيت 05وظيفه محفل روحاني چنانكه در گنجينه احكام) ص

 نفحات اهلل وشور در امور امري است.

 وكسيكه با محفل روحاني مخالفت كند: از حق انتخاب در جامعه و عضويت محافل روحانيه محروم خواهد بود.

تعاليم اساسيه است در ( از قول شوقي نقل ميكند: چون مساوات حقوق رجال و نساء در اين دور بديع از 03ودر صفحه )

 حين انتخابات رجال و نساء از سنّ بيست و يك و ما فوق آن هر دو حق ابداي رأي را در انتخابات دارند.

انتخابات در هر سال يكمرتبه )اول عيد رضوان كه مصادف ميشود با دوم ارديبهشت( صورت ميگيرد، وهر كسي بايد 

 اء تسليم محفل نمايد.اسامي نه نفر را در ورقه نوشته و بدون امض

 پس در تشكيل اين محفل نتائج حسنه منظور گرديده است.

چون اين محفل از خود اختياري در قسمت تشريع و قانون گذاري ندارد: حكومت و سلطه شخص اول بهائي محفوظ -1

 مانده، و شكستي برمقام او وارد نخواهد آمد.

مستقيم بشخص اول بهائي) آنهم بتأييد وفعاليت محفل( رسيده،  عايدات و امواليكه مخصوص بيت العدل است: بطور-2

 او هم بنام سرپرست بيت العدل در مصارف خود صرف خواهد كرد.

وچون اعضاي اين محفل بجز تحمل زحمت و فعاليت و تنظيم امور و اجراي دستورات متوجهه و تبليغ امري كاري -3

 و كامال تأمين خواهد شد.اول بهائي شده، و منظور و هدف قلبي ا ندارند: از اين نظر نيز منافع بسياري عايد شخص

 ولي شخص اول بهائي نخواهد توانست باعتراض ما پاسخ دهد.

ما ميگوئيم :تشكيل بيت العدل در اين دين قرن نوزدهم بموجب صريح عبارت اقدس واجب و فرض بوده است، براي چه 

 تا امروز تعطيل شده وتشكيل نميشود؟

قرن اول اين ظهور حيرت افزا كه دوره قدرت و تشعشع و تسلط او است، موانعي از تشكيل آن موجود است: واگر در 

 پس چگونه در دوره هاي بعد كه رفته رفته انحطاط و ضعف معنوي پيدا خواهد كرد، تشكيل خواهد شد؟

 را ندارند: پس اعضاي بيت العدلواگر آن نه نفريكه براي محفل روحاني انتخاب ميشوند، صالحيت عضويت  بيت العدل 

 از كجا و در كجا انتخاب خواهند شد؟ 

وآيا خداي اقدس نميدانست كه: تشكيل بيت العدل باين زوديها صورت نگرفته، ومقتضي براي تشكيل آن پيدا نخواهد 

 نرا فراهم آورد؟شد؟ودر اين صورت چرا مردم بيچاره را در اين مدت بالتكليف گذاشته، واسباب بدبختي و گمراهي آنا

 اينستكه برمسخره و خرافي بودن قوانين بهائيت، وبرمرض و غرض شخص اول بهائي، متوجه ميشويم.

 دخالت در سياست

سياست در زبان عرب بمعني تربيت افراد و تأديب اشخاص و تنظيم امور و تدبير كارها و قيام كردن بر اداره امور يك 

 فرد يا جمعيتي است.

ظائف مهم انبياء و مرسلين است، زيرا كه مقام تشريع و جعل احكام مخصوص پروردگار متعال بوده، و سياست يكي از و

شخص پيغمبر احكام و قوانين الهي را بمقام اجراء و عمل گذاشته ،مردم را طبق  همان دستورهاي آسماني تعليم و 

 تربيت نموده، وامور اجتماع را تنظيم و تدبير فرمايد.
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يخته پروردگار جهان برانگ –في االُميينَ رَسوال مِنهُم يَتلو عَلَيهم آياتِهِ و يُزكيهم و يُعلِمهُم الكِتابَ و الحِكمه  هُو الذي بَعثَ

است در ميان مردم بيسواد پيغمبريرا از خود آنان كه آيات و احكام الهي را برآنجمعيت خوانده و آنانرا تزكيه و تعليم 

 كند.

را از محيط واز جريان امور محيط خارج كرده، و بگويد: من مداخله در تدبير امور و تربيت و  آري پيغمبر نميتواند خود

 تعليم افراد و تنظيم و اداره كارهاي شما ندارم.

پيغمبر خود در مقابل سياستهاي خارجي و نقشه هاي حكومتهاي معاصر: تدبير جديد و سياست مخصوص و مأموريت 

روز ميبايد در اجراي سياست و افكار الهي خود جديّت و كوشش كرده، و مخالفين را آسماني و حقي دارد كه شبانه 

 محكوم و نقشه هاي غلط ديگرانرا نقش برآب كند.

پيغمبران گذشته همه در مقابل سالطين زمان و حكومتهاي معاصر، با نهايت شجاعت و با كمال صراحت لهجه ،شروع 

نموده، واز رفتار وگفتار و سلوك ديگران انتقاد كرده، و كوچكترين تقيه و  بهدايت و تعليم و نشر حقائق و دعوت بحق

 ترس و خوف و مالحظه كاري در قدمهاي آنان مشاهده نميشد.

( ميگويد: لَيسَ لِاَحَد اَن يَعترِضَ عَلي الذينَ يَحكُمون عَلي العِباد دَعُوا 10س 27پيغمبر قرن نوزدهم در كتاب اقدس) ص

جايز نيست كه كسي برسالطين و حكومتهاي وقت خود اعتراض كند وبهائيان بايد با حكومت آنان  –لَهم ما عِندَهم 

 كاري نداشته باشند.

( از قول بهاء نقل ميكند: وعزّ مملكت ظاهره را بملوك عنايت فرموده براحدي جائز نه كه 233ودر گنجينه احكام) ص

 شد.ارتكاب نمايد امريرا كه مخالف رأي رؤساي مملكت با

( از قول عبدالبهاء نقل ميكند: براحباي الهي اطاعت اوامر و احكام اعليحضرت پادشاهي است آنچه امر 230ودر صفحه )

 فرمايد اطاعت كنند و همچنين كمال تمكين و انقياد بجميع اولياي امور داشته باشند.

خارج از وظيفه خويش حرفي زند ويا ( نقل ميكند كه: هر كسي در امور سياسيه مداخله كند و 233باز در صفحه ) 

 حركتي نمايد همين كافيست كه بهائي نيست دليل ديگر نميخواهد.

 از اين جمالت مطالبي استفاده ميشود:

بهائي نبايد در حقيقت مرام و مسلكي داشته باشد، زيرا سلطان و اولياي امور هر مملكت ميبايد از قوانين و حقوق -1

پيروي كنند، وكسي ميتواند از سلطان تمكين و اطاعت نمايد كه : كوچكترين تخلفي از اساسي آن كشور  طرفداري و 

 قوانين اساسي و مدني مملكت نكند.

بهائي نبايد در جهان وجود داشته باشد: زيرا در جهان مملكتي نيست كه مسلك بهائيت را بعنوان يك دين الهي -2

 بهائيان احترام و عظمتي قائل باشد. شناخته، وبا مسلك بهائيت توافق نظر داشته، وبراي

خود بهاء وباب بايد دروغگو باشند: بدليل اينكه برخالف قانون اساسي و مدني كشور ايران قيام كرده، و انقالب -3

 خطرناكي براه انداخته و با سلطان وقت جنگيدند.

است: مانند مجلس بيت العدل اغلب احكام و حدود باب وبهاء برخالف سياست مملكت و مخالف ميل سلطان كشور -0

و محفل روحاني كه براي تنظيم امور و تربيت افراد وتدبر در پيشرفت بهائيت تشكيل ميشود. وچون تبليغات بهائيت، و 

تساوي حقوق مرد وزن، ورجوع اوقاف به بيت العدل، وحكم سرقت و قتل و سائر جنايات، وغير اينها كه بهائيان عمال 

 ان سلوك ميكنند.برخالف مشي و روش سلط
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عدم مداخله در سياست: خود بر خالف معني نبوت است، زيرا وظيفه شخص نبي بطوريكه گفتيم همان سياست -5

باز روايت شده  -اَنتُم ساسَهُ العِبادِ –ميباشد، در مجمع البحرين گويد: در وصف حضرات ائمه ) ع( وارد شده است كه 

ثُمً فَوضَ اِلي النَبيّ اَمرَ الدينِ لَيسوسَ عِباده ،وهمه اين تعبيرت  –اَالِمامُ عارف بِالسياسه، باز در حديث است كه  –است كه 

 بمعناي امر و نهي كردن و قيام برامر و توليت بركارهاي رعيت نمودن است.

اَنتُم المَمالك قَد ظَهر المالكُ بِاَحسنِ  ( برخالف حكم سابق ميگويد: يا مَعشرَ المُلوك3ِس-20ميرزا در كتاب اقدس) ص-3

اي پادشاهان زمين شما همه مملوك هستيد و مالك شما ظاهر شده و شما  -الطراز ويَدعُوكم اِلي نَفسه المُهيمِن القُيّوم

 را ميخواند بسوي اطاعت خود و او پيوسته شاهد و مطلع و قائم بامور است.

يد: اِياكُم اَن تَمنَعكم شُبهاتُ الفُقهاء اَو اِشاراتُ العُرفاء او سَطوهُ االُمَراء اِقبَلوا بِوُجوه ( گو9س 94باز در الواح بعد اقدس) ص

مبادا شبهات علماء و اشارات عرفاء وقدرت و قوّت امراء شما را از توجه بسوي بهائيت و از  -نورا و بِاالِستقامه الكُبري

 استقامت كردن در اين امر بازدارد.

ميگوئيم: جناب ميرزا وهمچنين عبدالبهاء در اين گفتار خودشان از دو حالت بيرون نيستند، يا اينستكه  ودر نتيجه

 معناي سياست را نفهميده اند ويا اينكه روي تزوير و عوام فريبي اينسخن را گفته اند.

گار نيست، ومقصود آري دانشمندان گويند: شخص روحاني نبايد مداخله در سياست كند، و روحانيت با سياست ساز

آنان از اين تعبير اينستكه شخص روحاني و پرهيزكار نبايد از سياست امراء و اهل دنيا و سالطين ظاهري پيروي كرده 

ودرآنراه قدم بردارند. زيرا سياست روحانيت با سياست اهل دنيا جدا ميباشد.و مرد الهي خود هدف معين و مقصد 

 مشخص و صراط جداگانه دارد.

 است جناب ميرزا از همين تعبيرات مشتبه شده است.وممكن 

 تَساوي حُقوق زن ومرد

شريعت ميباشد يا فطرت و طبيعت مطابقه كرده، و احكام و حدود ديني الزمست كه موافق مقتضيات وخصوصيات 

كه موضوعات خارجي تنظيم گردد، وچون زن از لحاظ خلقت اصلي واز نظر صفات نفساني و وظائف طبيعي و خارجي 

دارد در نقطه مقابل مرد واقع شده است، ناچار احكام و حدود و وظائف ديني او نيز بتناسب مقام او بوده، وبا خلقت و 

 فطرت وفق خواهد داشت. ) رجوع كنيد بكتاب حقوق زن در اسالم ) آن چه بايد يك دختر بداند( تأليف مؤلف اين كتاب(

بچه را شير بدهد و شب و روز آنرا تربيت كند وامور داخلي خانه را تنظيم زن بحكم فطرت ناچار است كه : بچه بزايد و 

نمايد ودر مقابل مرد خودآرائي كرده و جلب توجه كند، پس قهرا الزمست وظائف ديني او نيز با اعمال خارجي و قدمهاي 

 طبيعي او موافق باشد.

شهوت پرست و هوي خواه و نادان واقع شده،  جناب بهاء وعبدالبهاء وشوقي تحت تأثير تبليغات سوء يك مشت مردم

 وبراي جلب توجه و تأمين شهوات و تمايالت نفساني آنان ، بتساوي حقوق مرد و زن قائل شده اند.

( از قول شوقي نقل ميكند: رجال ونساء بايد در مقامات وحدت و يگانگي و عفت و فرزانگي 71در گنجينه احكام) ص

د بدرجه كه امم سائره بآنها تأسي نمايند تساوي در تحصيل علوم وفنون و صنايع و بدايع ترقّيات روزافزون داشته باشن

 و كماالت و فضائل عالم انساني است.

( باز نقل ميكند: چون مساوات حقوق رجال و نساء در اين دور بديع از تعاليم اساسيّه است در حين 03ودر صفحه ) 

 از سنّ بيست و يك هر دو حق ابدي رأي دارند. انتخابات) براي محفل روحاني( رجال ونساء
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( باز نقل ميكند: آيا زوجه ميتواند اززوج خود طالق گيرد يا نه؟ فرمودند: مساوات تامّه است بين زوج 225ودر صفحه )

 و زوجه.

ن آ ما در اينجا گذشته از موهون بودن و ضعف و سستي موضوع تساوي حقوق) چنانكه اشاره كرديم( باحكام متعارضه

 در بهائيت اشاره مي كنيم.

مساوات برخالف اينستكه: خانه مخصوص و مسكوني و لباسهاي مخصوص ميّت هر چه ارزنده باشند، مال مختصّ پسر -1

 بزرگ باشد.

مساوات مخالف است با اينكه: زوجه در هنگام فوت زوج غائب خود نه ماه صبر كند، واگر مفقود االثر باشد يكسال -2

 زوج حكم اقدس را ) راجع بتعيين مدت مسافرت( نشنيده باشد بهتر است براي هميشه صبر كند. ،واگرصبر كند

 مساوات حقوق منافي است با اينكه: مرد بتواند دو زن داشته باشد، ولي زن چنين حقّي )اختيار دو مرد( را ندارد.-3

 ز رجال باشند و بس.تساوي حقوق مخالف است با اينكه: اعضاي منتخبه در بيت العدل عمومي ا-0

 تساوي حقوق منافي است با اينكه: نفخۀ زوجه با زوج باشد مخصوصا درآن يكسال طالق.-5

متساوي هستند: براي آري اگر زن ومرد از جهت حقوق و تحصيل علوم و فنون و صنايع و بدايع و كماالت با همديگر 

ق او را ضايع ميكنند؟ وبراي چه در قسمت پنجم چه در چهار قسمت اول بزن بيچاره تعدي ميشود ؟ وبراي چه حقو

 بمرد تعدّي شده و نفقۀ يك شخص آزاد و سالم و مقتدر را بگردن مرد بيچاره تحميل مينمايند؟

جناب شوقي متوجه نشده است كه: قسمت مهمّ اجتماع و زندگي بدست زنها تأمين شده، و زنها هستند كه امور داخلي 

بسيار سنگين تربيت اوالد و تدبير منزل بعهده آنان سپرده شده است، واگر زن داخل رشته  منزلرا  اداره كرده و وظائف

هاي ديگر شد) صنايع، فنون، تحصيل علوم و كماالت غير الزم( اوضاع اجتماع مختل و اساس زندگي فلج شده، وحقوق 

 زن بيچاره از دستش گرفته خواهد شد.

 آفرين بر دلسوزي جناب افندي.

 حاديگانگي واتّ

اشخاص ساده لوح وعوام از شنيدن اين عنوان، چنان مجذوب و مسرور و بي اختيار ميشوند كه: گوئي چهره حقيقت 

تنها در مظهر اتّحاد و يگانگي جلوه گر گشته، و اين معني بزرگترين برهان و باالترين دليل جهان نور و حقّ وروحانيّت 

 است.

يك موضوع مادي و دنيوي بوده، و هيچگونه ارتباطي با جهان حقيقت و روحانيت اين مردم هنوز نفهميده اند كه: اتّحاد 

 نداشته، و كوچكترين داللت و هدايتي بصحّت و درستي امري نخواهد داشت.

ما بايد به بينيم مُتعلًق اتّحاد وآن امريكه روي آن اجتماع و ارتباط افراد صورت ميگيرد: چيست؟ زيرا ممكن است هزاران 

يليونها از افراد بشر براي برانداختن شجره حقيقت و عدالت و نشر ظلم و فساد و پيروي كردن از باطل و نفوس و م

 خرافات، دور همديگر جمع شده واتحاد محكم و خلل ناپذيري صورت بدهند.

يّت وبا ن اتّحاد و يگانگي هنگامي پسنديده و مطلوب است كه: در يكموضوع حق و برروي امر الزم و صالحي قرار گرفته

خير و صحيحي انجام بگيرد، واگر نه: موجب بسي تأثر وتأسف بوده، و بجز بدبختي و بيچارگي و گمراهي آن جماعت و 

 ديگران نتيجه دربرنخواهد داشت.
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( ميگويد: مقصود مبارك از حمل اين ثقل اعظم و جميع اين باليا و حمل سَلسل 14س 372عبدالبهاء در مكاتيب اول) ص

و تجسّم مظلوميّت كبري: اتفاق و اتّحاد و يگانگي مَن في العالَم بود، وظهور آيه توحيد الهي بالفعل بين اُمم ، تا و اَغالل 

 وحدت مبدء در حقايق موجوده نتيجه خاتمه گردد و نورانيت لن تَري في خَلق الرَحمن من تَفاوت اشراق كند.

شمسي( ميگويد: جميع عالم انساني مشمول اين بيان و  1323طهران  21در كتاب نظر اجمالي در ديانت بهايي) ص

 اي اهل عالم همه بارِ يك داريد و برگِ يك شاخسار. -خطاب حضرت بهاء اهلل هستند

وحضرت عبدالبهاء مي فرمايند: نوع انسان جميعا در ظل رحمت پروردگار است نهايت بعضي ناقص هستند بايد اكمال 

گردند جاهل هستند بايد تعليم يابند مريض هستند بايد معالجه شوند خوابند بايد بيدار گردند، ونيز ميفرمايد: جميع 

ي از براي نفسي نيست در نزد حقّ امير و فقير يكسانند عزيز بشر در نزد خدا يكسانند حقوقشان حقوق واحد وامتياز

 غير مؤمن وموحّد و مشرك تساوي تامّ حقوقي موجود است.وحقير مساوي در اينظهور اعظم حتي بين مؤمن و 

 اسالم ميگويد: شما همه مُوحد باشيد، واز موجودات ممكنه واسباب منقطعه و وسائل ظاهريّه كه از خود قوّت و قدرت و

بقائي ندارند منقطع و منصرف شده، و روي بسوي پروردگار جهان كه نيروهاي ظاهري و غيبي بدست او است برآريد، 

تنها در امور و كارها و حوائج خودتان بآفريننده دانا و توانا و محيط و پاينده جهان متوجه بوده، و فقط در مقابل عظمت 

 و جالل حقيقي او خضوع و خشوع بنمائيد.

مي گويد: در اينصورت شما قهرا وحدت فكري، وحدت اخالقي، وحدت عملي، وحدت روحي پيدا كرده، و اختالف  اسالم

 ونفاق ودشمني و عداوت از ميان شما مرتفع خواهد شد.

ولي جناب بهاء ميگويد: من مبعوث شدم كه اديان با همديگر بسازند ملل مختلف و اقوام متضادّ يكرنگ و متحد باشند، 

و عيسوي و زردشتي و مسلمان و همه با نهايت مهرباني و دوستي و اتفاق اتحاد بنمايند، وچون در خلق رحمن) موسوي 

مخلوقات خدا( تفاوت و اختالفي نيست: مخلوقات جهان سزاوار است همه يكرنگ و يكنواخت و متحد بوده، ودر مقام 

 عمل و در خارج وحدت و يگانگي داشته باشند.

ء نه براي دعوت حقّ و حقيقت بوده، و نه بخاطر اينستكه مردم بسوي پروردگار جهان متوجه شده، پس بعثت جناب بها

 و از بت پرستي و هواخواهي و شهوت پرستي و عبادت اصنام دست بكشند.

ودر اين صورت مرامهاي اشتراكي )كمونيسم ، سوسياليسم، ماركسيسم( بمراتب بهتر و جامعتر و دلپذيرتر خواهد بود، 

ر خارج هم همين طور است، امروز ماركس آلماني كه معاصر با جناب بهاء بوده، ومانند ايشان مرام و مسلك مخصوصي ود

داشته، وصد مقابل ايشان متحمل سالسل و اغالل و مظلوميت بود، ميلونها در ممالك مختلف جهان پيروان و فداكارني 

وان جناب بهاء در موضوع وحدت و يگانگي و برابري جاني و مالي دارد، و پيروان او) ماركسيستها ( صدها مرتبه از پير

 كاملتر و محكمتر و شديدتر هستند.

 پس خوب است جناب بهاء و جانشينان او از مسلك كارل ماركس ترويج كرده، واز پيشرفت آنان دلشاد وخرم شوند.

فت و مهرباني با عموم اهل عالم است ما ودر دروس الديانه) درس يازدهم( گويد: واول وظيفه ما محبت و دوستي و ال

نبايد بچشم بيگانگي ودون محبت بكسي نظر نمائيم يا فرقي و تفاوتي ميان بهائي و مسلمان و نصاري و يهود و زردشتي 

 و برهمني و بودائي بگذاريم همه با ما برادر وبرابرند.

صرفه و محبت خالصه و وحدت حقيقي و  ودر درس چهل و چهارم گويد: شريعت رباني اساسش مبتني بر روحانيّت

يگانگي عمومي است وآنچه علت جدائي  و مباعدت و اسباب بيگانگي و منافرت و كره و كدورت است در اين شريعت 

 بكلي مرتفع است.
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پس مقصود اصلي و هدف اساسي در مسلك بهائيت اتحاد و يگانگي در ميان ملل مختلفه و مذاهب متنوعه است، آنهم 

طوائف نه تنها در ميان پيروان و افراد بهائيت، وروي اين نظر فهميده ميشود كه: در مسلك بهائيت هدف معنوي  با تمام

و مقصد مخصوص و صراط معيني نبوده، و تنها مقصديكه هست عبارت از يگانگي ملل و صلح كلّ با امم جميع طوائف 

 مختلفه است. 

زا علي محمد يزدي از مبلغين شهير بهائيه كه با پسرش روح اهلل در ( گويد: ورقا) مير135ص 1ودر مصابيح هدايت) ج

ايام تير خوردن ناصرالدين شاه در طهران كشته شدند( از جمال مبارك) ميرزا بهاء( سؤال كرد كه امر اهلل بچه وسيله 

د ثعبان ميشوند و بهم عالمگير خواهد شد؟ در جواب فرمودند كه دو عالم در ازدياد آالت ناريه ميكوشند تا حديكه مانن

ميتازند و خونهاي زيادي ريخته ميشود عقالي ملل جمع شده علت را تحقيق مينمايند و متوجه ميگردند كه علت 

خونريزي تعصبات است كه اشدّ از همه تعصب ديني است سعي ميكنند كه تا دين را از ميان بردارند بعد ملتفت ميشوند 

ند لهذا تعاليم اديان موجوده را جمع و مطالعه ميكنند تا به بينند كداميك از اديان كه بشر بدون دين نميتواند زندگي ك

 منطبق با مقتضيات زمان است آنگاه امراهلل عالمگير ميشود.

 اين سخن جمال مبارك از دو جهت ضعيف و سست است:

ر جائي كه واقع ميشود روي قرنهائيستكه تعصبات ديني از ميان بشر برداشته شده، و اختالف ونزاع و خونريزي د-1

حكومت و رياست و جاه طلبي و پيشرفتهاي اقتصادي و مسائل سياسي است،وگذشته از اين تعصب ديني) البته نسبت 

بدين حق( واجب و ضروري و بحكم عقل و شرع الزم است، ونبودن تعصب در پيروان دين حقّ كاشف از بيديني و هوي 

 ي منظور و مقصود جناب ميرزا است.پرستي آنان ميباشد، اگر چه اينمعن

دين حقّ وشريعت الهي ميبايد با فطرت و آفرينش طبيعي وفق بدهد، تا جهان تشريع وتكوين موافق همديگر بوده، -2

و نظم صوري و معنوي جهان برقرار گردد. ومعلوم است كه: نظم وترتيب تكوين و اصول واساس خلقت در همه زمانها و 

 يكسان و برابر است.دوره هاي زندگي بشر 

دين عبارت از آئين و مقرراتيستكه دقايق معارف و اصول حقائق بنحو كامل در موارد آن منظور شده است، ومعلوم -3

 است كه: حقائق در تمام مراحل و موارد ثابت و برقرار بوده وكمترين اختالف و تغيير و تبديلي در آن راه نيابد.

پروردگار جهان واحد باشد، واگر حشر و نشر و قيامتي باشد،واگر دوزخ و بهشتي  اگر براي جهان خدائي باشد، واگر

باشد، واگر گفته هاي پيامبران الهي و مرسلين راست باشد، و اگر وعده هاي پروردگار متعال درست باشد، واگر دروغ و 

 باشد، واگر اعمال و افعالي از نظرتهمت و ظلم و حيله و تزوير نامطلوب و قبيح باشد، واگر خبث و نجاست اشيائي ثابت 

عقل سالم وفكر دقيق  ومطابق علم و حقيقت پسنديده يا ناپسنديده باشند: البته در همه جا ودر هر زمان و در هر 

 موردي همينطور بوده وخواهد بود، وحقائق با زمان و مكان و سائر مقتضيات مختلف نخواهد شد.

شهوات مردم باختالف زمان و مكان مختلف ميشود، و مسلكي كه با هوي پرستي آري عادات ورسوم و تمايالت نفساني و 

و شهوتراني و تظاهرات قرن نوزدهم سازگار باشد، انصافا همين مسلك است، واز اين لحاظ جا دارد كه جهان گير و 

 توسعه يابد. ) براي توضيح بيشتر در اين قسمت بجلد دوم اين كتاب مراجعه فرمائيد( 

 با اَديانمُعاشرت 

معاشرت كردن با همديگر: بمعني آميزش و اختالط و مصاحبت و همنشيني است. بطوريكه در علوم تربيتي و اجتماعي 

محقّق است : معاشرت بايد روي حدود معين و شرائط خاصي انجام گيرد، وچون معاشرت ومصاحبت تأثير كلي در طرز 
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اب مصاحب دقت كامل بكار برده واندازه آميزش و اختالط روي و روش اخالقي و سلوك آدمي دارد: الزمست در انتخ

 حساب دقيق صورت بگيرد.

 وبطور كلي : معاشرت و مصاحبت ميبايد طوري باشد كه نتيجه خوب و اثر مطلوب ومفيدي داشته باشد.

و راه مستقيم  معاشرتيكه برخالف روش شخصي بوده ،وانسانرا از هدف و مقصد منظور خود دور كرده ، واز صراط حقيقت

 تقوي ودرستكاري وصالح عمل منحرف نمايد !بسيار بسيار مذموم و غير مطلوب است.

وگذشته از اين قسمت: شما اگر حزبي تشكيل داده، و براي تحصيل مقصد معين و رسيدن بهدف خاصي،؛ با جمعي از 

و فاصله درميان شما و افراد احزاب ديگر  افراد ديگر همراه و همراز و مشغول فعاليت باشيد، البته از اولين روز شكاف

پيدا شده، وقهرا اعمال و حركات وطرز سخن و فكر و رفتار شما با ديگران متمايز خواهد شد، واگر هزاران مرتبه جدّيت 

 كرده و بخواهيد با احزاب ديگر روي صفا و محبت و صميميّت آميزش و اختالط نمائيد: باز غير ممكن وسخن خواهد شد.

 در دو صورت اختالط با اجنبي سهل مينمايد:آري 

جائيكه انسان صورتا از اعضاء وافرادحزب معيني باشد، ولي باطنا هدف معين و برنامه شخصي نداشته، و در زندگاني  -اول

 خود مقصد خاص و راه مخصوصي را انتخاب نكند.

رت گرفته، واز حقيقت و صميميت و محبّت صومعاشرت او جنبه ظاهري و صورت داشته، وروي تصنّع و فريب دادن  -دوم

 وبقول بهاء از روح و ريحان خالي باشد.

 اينها يك مطالب وجداني وجداني و حسّي و مسلّمي است كه هيچگونه قابل انكار و محلّ ترديد و شكّ نيست.

 در اينجا باب وبهاء سخنان بسي متخالف و ضدّ و نقيضي دارند.

با اديان و ملل جهان با روح و ريحان و  –( ميگويد: عاشِروا مَع االديانِ بالروحِ و الرَيحان 2س 39بهاء در اقدس ) ص

 خوشي وخوشروئي و محبت معاشرت نمائيد.

بهائيها اين جمله را يكي از معارف وسخنان برجسته بهاء شمرده، و آنرا بروي مخالفين ميكشند، وما در اينجا بجهات 

 آن بطور اجمال اشاره ميكنيم.ضعف 

 اين جمله از نظر ادبيّات عرب غلط است، زيرا كلمه ) مع( زائد است، وبايد گفت: عاشِروا االَديانَ.-1

خود گوينده اين كالم نتوانست عمال با مخالفين خود بسازد تا برسد بروح و ريحان، كتاب بديع را مطالعه نمائيد و به -2

 صبح ازل و پيروان او تا چه اندازه بدگوئي و فحش و افتراء بسته است.بينيد پست سر برادر خود 

عبدالبهاء نيز اين موضوع را غير عملي ديده، وهم براي اينكه از پدر خود پيروي كند: تا ميتوانست با برادر خود ميرزا -3

 ش منع اكيد ميكند.محمد علي غصن اكبر مخالفت نموده، وحتي پيروان خود را از مالقات و معاشرت او واصحاب

وَمَن سَئَل حَرم عليه  –ويا  -مَن اَحرقَ بيتا مُتعمِدا فَاَحرِقوه –معاشرت مخالفين با روح و ريحان مخالف است با حكم -0

 احكام خواهد آمد.العَطاءُ. وامثال اينها كه در ابواب 

مؤثر و مفيد است، وبطور مسلم از  ان حكم براي الاباليگري و رفع تعصب مذهب و كسر حدّت و حرارت ديني بسيار-5

مبادي خارجي بقلب ميرزا تزريق شده است، واين الهام بخاطر اجنبي پرستي و تضعيف مباني ديني و برانداختن شعائر 

 ملي وجايگير كردن تبليغات سوء ديگران وتوطئه براشاعۀ مرامهاي مخالف ميباشد.

اظر ن -لَيسَ الفخرُ لِمَن يُحبّ الوَطنَ بَل الفخرُ لِمَن يُحبّ العالَم –آري اين جمله ناظر بجهات ديني است، چنانكه جمله 

( وچون اين دو جمله را پهلوي هم بگذاريم، حقيقت بهائيت بخوبي 73بجهات ملي و وطني است. ) رجوع شود به ) ص

 روشن و آشكار شود. يعني بيدين و بيوطن.
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ا اخالقي يا اجتماعي مسلمي است: پس سيد باب چگونه برخالف اگر اين جمله ناظر بيك مطلب علمي و يا وجداني ي-3

اين موضوع مسلم قلم فرسائيها كرده است: اموال غير بابي را حالل ميشمارد،  كتابهاي غير بابيّه را سوزاندني ميداند، 

لفين را ( احسن القصص همه مخا99 -97 -73تحصيل و تدريس علوم ديگر را ممنوع وحرام ميكند، ودر سوره هاي ) 

 واجب القتل ميداند.

 

 

 ارتباط با دُوَل اَجنبي

( كه عهد نامه تركمن چاي مابين ايران و روسيه) كه بوسيله عباس ميرزا وباسكويچ منعقد شده و شهرهاي 1203از سال) 

 ايروان ونخجوان وغير آنها بتصرف روسها درآمد( بامضا رسيد: نفوذ روسها در دربار ايران بيشتر شد.

پيوسته سعي مينمود كه بهر وسيله است از جناب شرقي ايران راهي براي هندوستان تحصيل كند، واز اين لحاظ روسيه 

چنانكه در تاريخ مطالعه ميكنيم: چندين بار دربار ايرانرا تحريك نمود كه بجانب هرات لشكر كشي كرده وشهر هرات را 

 كه كليد فتح هند بود تسخير نمايد.

( شخصا به محاصره هرات) البته با مساعدت معنوي دولت روس( 1253د كه: محمد شاه در سال ) و روي همين تحريك بو

 رفته، و مقدّمات تسخير و فتح هرات را آماده كرده بود.

البته دولت انگليس از اين پيش آمد بيش از پيش ناراحت و هراسناك بوده، واز راههاي مختلف) مانند شورانيدن افغان 

 چاره جويي ميكرد.بمخالفت ايران( 

تا اينكه سقوط هرات حتمي شد، ودولت انگليس بجز جمله مستقيم و عمليات متخاصمانه ومسلحانه بر ضدايران) از راه 

 خليج فارس و جنوب ( چاره نيانديشيد.

 د.ف كردنوبا اينكه با ايران قرارداد صلح و مساعدت داشتند: مجبورا بجنوب خاك ايران وارد و تا نزديكيهاي اهواز تصرّ

( با انگليسها قرار داد جديدي منعقد كردند. 1250اينستكه محمد خان مجبورا از تسخير هرات منصرف شده، ودر سال ) 

 وپس از اين برنفوذ و تسلط سياسي ايشان افزوده شد.

صورت واز مدتي پيش ،امور مهمي كه در ايران بوقوع ميپيوست در تحت نظر و با صالح ديد دولت روس و انگليس 

 ميگرفت.

( 1254ميفرمائيد كه چون فتحعلي شاه در سال )وبراي اين مطلب شواهد تاريخي بسياري موجود است: از جمله مالحظه 

وفات ميكند، جانشين او كه محمد شاه پسر عباس ميرزا بود: از تبريز بهمراهي قائم مقام وسفراي روس و انگليس بسوي 

 طهران حركت ميكند.

( دولت روس و انگليس براي اينكه دولت ايران بار ديگر بشهرهاي قفقاز متوجه نشده 1234لهاي ) وبطور اجمال درسا

ونظر حمله بشهر هرات نداشته باشد، وهم بخاطر حفظ منافع مشتركۀ كه در ايران داشتند صالح در اين مي بينند كه 

 ار و نفوذ روز افزون او بشوند.توجه دولت را باختالف ديني و داخلي مصروف داشته، و مانع پيشرفت واقتد

اينستكه فرصت را غنيمت شمرده، وبراي تقويت و طرفداري و ياري سيد باب برخاسته، ودامن بآتش انقالب بابيّه زده، 

 و سپس ميرزا بهاء را حمايت نمودند.

يد) توراه و انجيل( وهم در اين سال بود كه: فاضلخان همداني را با جمعي ديگر براي ترجمه و نشر كتب عهد عتيق وجد

 واداشته، و در ميان افرادايراني منتشر نمودند.
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( گويد: وايلچي روم و ايلچي روس امير را مالمت نموده بودند در باب قتل حضرات )بابيها( 22س 233در نقطه الكاف) ص

 ار در صدد اذيت ايشانوگفته بودند كه چه معني دارد كه جمعي از ضعفاي رعيّت ادهاي مطلبي ميكنند و شما با آن اقتد

هستيد، و حال آنكه در بالد ما نيز جمعي هستند و ما معترض ايشان نيستيم، بلكه در تفحّص امر ايشان نيز هستيم كه 

مطلب ايشان را بفهميم، مثل آنكه پادشاه روس فرستاده بود بنزد ايلچي تبريز كه شرح احواالت حضرت را معلوم نما و 

 خ.بجهت من ارسال دار... ال

( ميگويد: شنيدم از جمله تقصراتيكه پادشاه روس برامير گرفته و سبب عزل آن شده يكي همين قتل 333ودر صفحه )

اين سلسله مظلوم بود خالصه بعد از آن ايلچي روس و ايلچي روم بديدن جناب حجّت ) مالمحمد علي زنجاني( آمدند 

 نداريم... الخ.و صحبت داشتند ايشان بيان فرمودند كه ما نزاع ملكي 

واز جمله قضاياي عجيب: آمدن مؤمن هندي است از هندبعزم سياحت با لباس زهد و ورع و رسيدن او بچهريق وغشّ 

 كردن اواز ديدن سيد باب ونعره زدن او به ) هذا رَبّي ( وباز گفتن او كه ) اَنَا القائمُ الذي ظَهر( سپس حركت او بسوي روم.

 ( شعر بسيار مناسبي نقل ميكند:210از نقطه الكاف، ودر آخر قصه) ص ( 212رجوع شود به صفحه ) 

 آنچه استاد ازل گفت   بگو   ميگويم    در پس  آينه طوطي  صفتم  داشته اند

هجري  1342( ميگويد: فردا ميرزا حسين را) مير زا حسين زنجاني پسر محمد متوفاي 111ص 1ودر مصابيح هدايت) ج

ء در زنجان رفيق شده بود( دم توپ ميگذارم وترا با پسرت) ورقاء و پسرش( بطهران ميفرستم، در عشق آباد كه با ورقا

حضرت ورقاء محرمانه فرموده بود كه ميرزا حسين باطالع قونسول و بامر ناصرالدين شاه از عشق آباد آمده و دامادشان 

واهد شد) خطاب به عالء الدوله حاكم هم مترجم روس است اينمطلب را پي مي كنند واز براي سركار خوش واقع نخ

 زنجان است( بنظر چنين ميآيد كه او را هم با ما بطهران بفرست.

( ميگويد: قد نَصرَني اَحدُ سُفرائِك اذ كنتُ  في السِجن ِ تحتَ السَالسِل و االَغالل بِذلك كَتبَ 1س 73وبهاء در مبين) ص

اي ملك روس ياري كرد مرا يكي از سفراي  –اِيّاكَ اَن تُبدل هذَا المَقامَ العظيم اهلل لَك مَقاما لم يُحِط بِه علمُ اَحد اِال هو 

تو هنگاميكه در زندان ودر زير زنجيرها بودم و روي اين عمل خداوند براي تو مقامي عطا كرده است كه از علم و احاطه 

 مردم بيرون است و مبادا كه اين مقام بزرگرا تبديل بنمائي.

( گويد: والقائم باَمر اهلل) بهاء( را گرفتند و حبس كردند وبقدر يك كرور اَمشوال و امالك و 121الصدور) صودر بهجت 

عمارتش را بردند و غارت نمودند ودر ظاهر چون دولت بهيه روس حمايت آن قائم بامر اهلل كه ملقب به بهاء اهلل است 

 ودند.نمود نتوانستند شهيد نمايند بدارالسالم بغداد نفي نم

( نامه ميرزا ابوالفضل گلپايگاني را كه به ميرزا اسداهلل خان ارسال داشته است نقل 232ص 2ودر مصابيح هدايت) ج

روسيه اطال اهلل ذيلها من المغرب الي المشرق و من الشمال الي الجنوب در  هميكند كه: وعدالتي كه از دولت قويه بهي

و سزاوار مذاكره در انجمن دوستان درجميع ديار و بلدان است... و جميع  اين محكمه ظاهر شد شايسته ثبت در تواريخ

دوستان بدعاي دوام عمر و دولت و ازدياد حشمت و شوكت اعليحضرت امپراطور اعظم الكسندر سوم و اولياي دولت 

 قوي شوكتش اشتغال ورزند... الخ.

چگونه اسمي از ملك روس وانگليس نبرده است، ( كه خطاباتي بملوك مينويسد: هي25وميرزا بهاء در كتاب اقدس) ص

تماسّ او ومردم ايران با آنها بمراتب بيشتر از سلطان چين و رؤساي جمهوريت آمريكا و سلطان فرانسه وآلمان با اينكه 

 بوده است.
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صفهان) اكم اواز جمله قضايئيكه بسيار زننده و خواننده را ظنين ميكند: نگهداري سيد باب است از جانب معتمدالدوله ح

كه  در اصل ارمني بوده است( وراه دادن بابيّه بمالقات باب در پنهاني و گفتن اينكه اجازه بفرمائيد با طهران جهاد كنيم 

 و غير ذلك.

 ( از كواكب الدريه.74رجوع شود به ) ص

در راه آنسلطان ممالك  ( گويد: خالصه آنكه مرحوم معتمدالدوله جان و مال وايمان خود را7س 113ودر نقطه الكاف ) ص

داد. اما ايمانشرا: باينمعني كه ظاهرا اگر چه قبول اسالم نموده بود ولي چونكه بسرّ اسالم برنخورده بود لهذا سرا هم از 

 دين قبل خود منقطع نگرديده.

لي مائيم كتاب مستقوشواهد زيادي در خود كلمات بابيّه و بهائيّه راجع باينموضوع موجود است كه: اگر بهمه آنها اشاره ن

 ميشود.

 علوم و تأليفات دانشمندان

جريان امور گذشته و شرح زندگاني و تاريخچه گذشتگان درس عبرب و برنامۀ زندگي آيندگان است، وروي اين نظر 

 كتب تاريخ اهميت بسزائي در ميان بشر پيدا ميكند.

ات بنحو احسن و آنطوريكه بايد در نوشته هاي وچون بسياري از علوم فلسفه و الهيّات و حقوق وادبيّات و رياضيّ

دانشمندان بزرگ و فالسفه جهان حلّ و تحقيق شده است: ما بايد پيوسته از تأليفات ونظريّه هاي آنان استفاده برده، 

 واز مقام علمي و مراتب تحقيق ايشان قدرداني وتجليل كنيم.

فهم وفكر او از همين سخن روشن رد، كه مقام عقل و در اينجا سيد باب سخن بسيار خنده آور و مسخره آميزي دا

 ميشود.

( ميگويد: قد عَفا اهللُ عَنك ما نَزل في البيان من مَحو الكُتُب و آدناكم باَن تَقرَءوُا مِنَ العُلوم ما 3س23بهاء در اقدس )ص

خداوند بخشيده است بري شماآنچه را  –ين يَنفعُكم ال ما يَنتَهي الي المُجادلَه في الكالم هذا خير لَكم ان انتُم مِن العارف

كه در بيان نازل شده است از محو كردن كتابها و ما اذن ميدهيم كه بخوانيد از علوم آنچه را كه بشما نافع ميباشد نه 

 آنچه را كه منتهي ميشود بمجادله كردن در گفتگو واين بهتر است براي شما اگر معرفت داشته باشيد.

عتراف ميكند كه در بيان حكم از بين بردن كتابها نازل شده بود، وهمچنين اعتراف ميكند كه در همين بهاء در اين كالم ا

كتابها علوم نافعه و مفيده هست كه الزمست آنها را پيروان آنجناب بخوانند: پس در اين صورت اگر بيان و اقدس از 

يعني چه؟ واگر پيروان بيان مقتدر شده وهمه  جانب خداوند واحد نازل شده است، اين اختالف بفاصله زمان نزديك

كتابهائيرا كه علوم نافعه درآنها بود از بين ميبردند چه ميشد؟و اگر سخن بيان برخالف حكم خدا بود، پس تجليل و 

 احترام بيان براي چيست؟

ئت او تُنشَئي في ذلك االَمر... آري در باب سادس از واحد سادس بيان ميگويد: في حُكم مَحوِ كلِ الكُتُب كلِها اِال ما اُنشِ

الخ: در حكم محو كردن تمام كتابهاي گذشتگان است مگر آنچه راجع باين امر) ظهور سيد باب( تابحال نوشته شده 

 است يا پس از اين نوشته ميشود... الخ.

ني است ( در توقيعي كه از جانب سيد باب خطاب به حاجي ميرزا حسن خراسا139ودر ظهور الحق جلد سوم) ص

مينويسد: واِنا لنَعلمُ حُكمَ ما اُنشِأت في عِلم االُصول اَن اتًكل علي اهلل و امحُ الكُتب كلًها و خُذ عَطاء ذكر اسم ربّك ... 

ولِكلّ مَن صدًق بآياتِنا فرضُ عَلي اَن يَمحو كل كُتب القَوم اال بعضا من آياتِ البابين ) احسائي و رشتي( مِن قبل حكم 

ذلك حُكم عدل مِن لدن اِمام حيّ عَظيم اَن احملوا الكُتبَ الي االرض المُقدًسهُ ثُم انزِلوها علي يمّ الفُرات  البدع و انّ
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ما ميدانيم آنچه را كه در علم اصل نوشته اند، بخداي  –ليثبت قلوبُ المؤمنينَ مِن حُكم الكَثره و لتَكوننً مِنَ الخاشِعين 

محو كن... و واجب است برهر كسيكه بآيات ما ايمان آورده است اينكه محو كند همه  خود اتّكال كرده و همه كتابها را

كتابها را مگر برخي از آثار و نوشته هاي سيد رشتي و شيخ احسائي را، واين حكميست از جانب امام حيّ بزرگ كه حمل 

 دم از اين كثرت و اختالف برقرار گردد.كنيد همه كتابها را برزمين مقدسه و بريزيد آنها را بآب فرات تا اينكه قلوب مر

از اين عقيده معلوم ميشود كه: سيد باب مانند برخي از صوفيّۀ بيسواد و مرتاضين عوام و عرفي جاهل و ساده لوح، در 

تحت تأثير رياضت و ذكر و عبادت ظاهري واقع شده، وباندازه نسبت بگفته هاي ديگران نوشته هاي اهل نظر و تحقيق 

 وء ظن پيدا كرده است كه: همه آنها را باطل و برخالف تشخيص وفهم خود تصوّر نموده است.بدبين و س

وبعيد نيست كه : اين عقيده در اثر شدّت غرور و نهايت خامي و ناداني او بوده است، و تصور نموده است كه تمام حقائق 

نكه در باب سادس عشر از واحد ثالث بيان و معارف و علوم جهان در گفته ها و نوشته هاي او پيچيده شده است، چنا

گويد: چنانكه نقطه بيان سه تفسير برقرآن نوشت دو تفسير بنهج آيات الي آخر و يك تفسير بر سوره بقره بنهج شئون 

 نميشود بآنچه كلّ مفسّرين از اول نزول قرآن تا ارتفاع او تفسير نموده.علميّه كه يك حرف از تفاسير او معادل 

اول از واحد ثاني بيان ميگويد: وشبهۀ نيست كه در كور نقطه بيان افتخار اولوااللباب بعلم توحيد و دقايق ودر باب 

معرفت و شئونات ممتنعه نزد اهل واليت بوده... وكلماتي از لسان او جاري فرموده كه هر ذاروح توحيدي نزد او خاشع 

فرموده و شئون حكميه و علميه ماالنهايه از نزد او ظاهر شده اال كسيكه درك ننمايد آنچه او با محبوب خود تكلم 

فرموده كه غير اهلل قدر آنرا ندانسته... اگر كلّ ما عَلي االَرض جمع بشوند نميتوانند آيه بمثل آياتيكه خداوند از لسان او 

 جاري فرموده اتيان نمايند... الخ.

هميده ميشود كه: سيد باب روي هر عنواني بود) بيسوادي، واز نظائر اين عبارات كه دركلمات سيد زياد است، بخوبي ف

سادگي، مرض روحي( از قوه تمييز و تشخيص عاري بوده، و بدون كوچكترين واهمه و اضطرابي ميگفت كه: ما في االَرض 

طوي ن مننظير يك آيه از آيات درهم و مغلوط و بيمعني مرا نتوانند آورد، و علوم حكمت و دقائق معرفت در كلمات پوچ م

شده است، مفسّرين اسالم تابحال نتوانسته اندنظير تفسيرهاي مهمل و غلط مرا بنويسند، وهمه دانشمندان واهل معرفت 

 در پيشگاه معارف و حقائق موهومي من خاشع و خاضع هستند.

وعجب در اينجا است كه :سيد در باب سادس از واحد سادس بيان ميگويد: در هر ظهوري قهرا حكم بمحو كتب گذشته 

شده است، و در ظهور آينده نيز حكم بمحو كتاب بيان ونوشته هاي نقطه بيان واهل بيان خواهد شد، وبا اين حال 

حكم نتوانسته است سخن سيدباب را تصديق كرده و ميرزابهاء بخاطر نهايت سستي و ضعف و مسخره آميز بودن اين 

 او هم بر محو كتب حكم كند، اينستكه در اقدس بصراحت ميگويد: قَد عَفااهللُ عَنكم ما نَزلَ في البَيان من مَحوِ الكُتب. 

 واقعا بايد براين دين سازي خنده كرد.

 در مورد تأليف اين كتاب

ام و تكميل آن مردّد شده و براي اشتغال وصرف وقت برآن بجز تضييع عمر در ضمن تأليف اين كتاب، دو مرتبه در اتم

 و سياه كردن قلب، نتيجه نميديدم.

وتصادفا در هر مرتبۀ كه خواستم از نوشتن اين كتاب منصرف بشوم:در همان شب خواب بسيار مناسب و عجيبي ديدم 

 كه مرا براتمام آن واداشت.

ستان فاضل و دانشمند عازم مسافرت هستند، وگويا در اين مسافرت با افراد بهائي در مرتبه اول ديدم: چند نفر از دو

 مواجه شده وبحث ديني خواهند داشت.
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 ومن از اين موضوع متأثر بوده، وميخواستم از تهيّا و اطالع علمي آنان دراين امر استفسار بنمايم.

بسيار امر ساده و سهلي است، زيرا ما كتاب شما را همراه  در همين موقع يكي از آن رفقاء گفت: مذاكره و بحث با بهائيها

 كه آنها بفهمند كه اين كتاب در دست ما است : خودشان ساكت شده و عقب نشيني ميكنند.داريم، وهمين اندازه 

 وگويا اين معني در خارج مسلم بود كه: اين كتاب پيش هر كسي باشد بهائيهابا او داخل بحث و مذاكره نميشوند.

 ر همين موقع از خواب بيدار شده، و براي تتميم و تكميل اين كتاب تصميم گرفتم.ود

 باز درخالل تأليف جلد دوم، مجددا متردد شده واز تأليف ونوشتن جلد دوم منصرف شدم.

ونيز در همان شب در خواب ديدم كه :مسجد بسيار بزرگ و وسيعي است و همه مسجد از علماء و مجتهدين و دانشمندان 

ر است، وگويا درآن مجلس كه همه روز منعقد ميشود: چند نفر بهائي مشغول فعاليت و عمليات و اقداماتي هستند و پ

 حضرات روحانيّين همه در مقابل عمليات آنها ساكت بوده وهيچگونه اعتراض و مخالفتي نميكنند.

ن همه جمع و حاضر شدند: خود بر باالي من از توجه باين امر بي اندازه متأثر و عصباني شده، وتصميم گرفتم كه چو

منبر رفته و با نهايت درجه حرارت وگرمي و بابيان علمي و روشن، حاضرين را تحريك نموده، و مفاسد اقدامات بهائيهارا 

 بازگويم.

 وپيش خود مسلم ميديدم كه: در نتيجه بيان و خطابۀ من همه يكمرتبه نهضت كرده و مخالفين را سركوب خواهند كرد.

 ودر همين موقع باز از خواب بيدار شده، و براي تتميم جلد دوم تصميم گرفتم.

 جلد دوم

 در جلد دوم اين كتاب قسمتهاي تاريخ و آداب فردي و احكام وحدود مسلك باب وبهاء را مطالعه فرمائيد.
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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