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 مقدّمه
 در جلد اول، اصول عقائد و گفته هاي اساسي سيد باب وميرزا بهاء را بطور شرح وتفصيل نقل نموديم.

كليات گفته هاي ايشانرا بازميگوئيم. واگر كسي شرح آنها را  در اينجا بخاطر استحضار خوانندگان گرامي، بطور اختصار

 طالب باشد، بهمان قسمت مراجعت نمايد.

 سيد باب چه مي گويد؟

( هجري در شيراز متولد شده، و پيش شيخ عابد كه يكي از علماي 5321سيد عليمحمد پسر سيّد رضا شيراز در سال ) 

ا بود : درس خوانده، وقدر مسلم نوشتن وخواندن وقسمتي از ادبيات شيخيه و مشغول تعليم و تربيت و تدريس بچه ه

 فارسي و عربي وكليات مطالب شيخيه را درآن مكتب آموخته است.

وسپس بطوريكه در آن زمان موسوم بوده است، از مكتب بيرون آمده و در خارج بواسطه استيناس ومعاشرت با علماي 

غريبه و رياضتهاي متنوعه) در شيراز و بوشهر( عالقه و ميل پيدا كرده، و گاهي شيخيه وديگران بمطالب عرفاني و علوم 

 نيز با خال خود مشغول امور كسب و تجارت ميشده است.

سپس بقصد زيارت اعتاب مقدسه و بعزم استفاده از محضر درس و حوزه سيد رشتي بسوي كربال رهسپار شده، و در 

 ضمن تالمذه رشتي مشغول تحصيل ميشود.

پس از مدتي بشيراز مراجعت كرده، و بوسيله مكاتبه ارتباط خود را با تالمذه واصحاب سيد رشتي حفظ ميكرد، اينستكه و

س  604ص 3مال علي بسطامي  باصحاب سيد سفارش ميدهد كه) مصابيح هدايت ج پس از دعوي مقام ذكريّت بوسيله 

 راز بفرستيد.( از مكاتيب و مراسالت من در كربال نزد هر كس هست بشي30

وچون سيد رشتي فوت ميكند، و تالمذه ايشان در جستجوي شيعه كامل و جانشين سيد ) ركن رابع( بودند، وچند نفر 

 مدعي اينمقام بودند، سيد عليمحمد نيز در شيراز مدعي مقام ركنيت و شيعه كامل ميشود.

و اصطالحات عرفان آشنا بوده، و ميتوانست  سيد عليمحمد در نتيجه معاشرت با اهل رياضت و سلوك: با عوالم سلوك

 مردم ساده لوح و اشخاص ظاهر پرست را فريب بدهد.

( گويد: حضرت باب غالب اوقات در بوشهر بتجارت مشغول بودند، وبا آنكه هوا در نهايت 44در تلخيص تاريخ نبيل ) ص

وبنماز مشغول بودند، آفتاب در نهايت  درجه حرارت بود هنگام روز چند ساعت باالي پشت بام منزل تشريف ميبردند

 حرارت ميتابيد ولكن هيكل مبارك قلبا بمحبوب واقعي متوجه بود... الخ.

اينستكه دعوي او مؤثر واقع شده، ومقصد او پيشرفت حاصل نموده، و رفته رفته كار او توسعه يافته، ودر مدت پنج ماه 

بمقام روحانيت او معتقد گشتند، والبته همه اين اشخاص از و خرده هيجده نفر) حروف حي( بسيد باب متوجه شده و

 همان شيخيه بودند.

ومسلم است كه: توجه اين هيجده نفر بطور خصوصي بوده است، و اگر نه، عموم شيخيه كه اقال صد مقابل ميشدند: 

 وديگران. بأشخاص ديگر متوجه بودند مانند حاجي محمد كريمخان كرماني و ميرزا حسن گوهر و ميرزا باقر

واين خود دليل بزرگيست كه سيد علي محمد درميان تالمذه سيد رشتي از جهت عنوان وفضيلت ومقام از مدعيان 

ديگر عقب افتاده تر بوده وتا مدت شش ماه توانسته است) آنهم بكمك بشروئي و ديگران( فقط هيجده نفر از پيروان 

هزاران حيله وتزوير( جلب كند و چون روي اضطراب وسادگي بعناوين سيد رشتي را بجانب خود) البته بزور تبليغات وبا 
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مختلف و دعاوي گوناگون ) ركن رابع، وكيل امام، نائب امام، باب امام( متوسل ميشد: ناچار مورد حمله اشخاص دانشمند 

 و فاضل قرار گرفت.

را انكار نموده ودر مدّعي اينگونه  وحتي اينكه در مسجد وكيل شيراز از هر گونه دعاوي تبري كرد، وگفته هاي خود

 لعنت فرستاد.

( گويد: پس آنگاه امام جمعه شيراز در مسجد وكيل از حضرت باب درخواست كرد كه 521درتلخيص تاريخ نبيل) )ص

حضرت باب روي بجمعيت كرده فرمودند: لعنت خدا براي تسكين هيجان عمومي مردم، بيان خود را مختصر بفرمائيد! 

ا وكيل امام غائب بداند لعنت خدا بركسيكه مرا باب امام بداند لعنت خدا بركسيكه بگويد من منكر وحدانيت بر كسيكه مر

خدا هستم لعنت بركسيكه مرا منكر نبوت حضرت رسول بداند لعنت خدا بركسيكه مرا منكر انبياي الهي بداند لعنت 

 ر بداند.. الخ.خدا بر كسيكه مرا منكر امامت اميرالمؤمنين و سائر ائمه أطها

اينستكه سيد باب چون دكان خود را در مقابل كرماني و ديگران كاسد مي بيند:دعوي خود را عوض كرده، وزمزمۀ ) اِني 

 اَنا القائمُ المُنتَطر والحُجهُ األكبر( را بگوش پيروان خود رسانيده، ومردم را با اين آواز جديد بخود متوجه ميسازد.

وصفات شخصي قائم را بخود تطبيق بدهد، دعوي قائم مفهومي ونبوت استقاللي نموده، و  وسپس كه نميتواند عالئم

 كتاب جديد و أحكام تازه از پيش خود جعل ميكند.

منظور من از حجت و قائميكه  -وضمنا براي دعويهاي گذشته و نوشته هاي سابق خود را تصحيح و تأويل كند: ميگويد

بشارت ظهور او را ميدادم واز مقام او پيوسته تمجيد و تجليل مينمودم: مَن يُظهره  از جانب او دعوي بابيت ميكردم، و

 اهللُ) كسيكه بعد از من خدا او را ظاهر خواهد كرد( است.

 آري ايندفعه عنوان مَن يُظهره اهلل آب و تاب و رنگ و روغني پيدا كرده، وتكيه كالم سيد قرار ميگيرد.

ريز كه در مقابل نمايندگان دولت و علماي بزرگ وفضالي تبريز، از هر جهت محكوم و وپس از اين حرفها، در مجلس تب

 عاجز ميشود: شروع بانابه و توبه و انكار نموده، وبخط خود توبه نامه نوشته و امضاء ميكند.

واگر  آري درآن توبه نامه كه امروز عين آن در صندوق مجلس شوراي ملي ايران محفوظ و مضبوط است، مينويسد: ]

ودر هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را واين كلماتي كه خالف رضاي او بوده از قلم جاري شده غرضم عصيان نبوده 

بنده را مطلق علمي نيست كه منوط بادعائي باشد اَستغفرُ اهللَ ربي و اتوبُ اليه مِن اَن ينسب الي امر و بعضي مناجات 

يچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجه اهلل ) ع( را محض ادعاي وكلمات كه از لسان جاري شده دليلش بره

مبطل و اين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعاي ديگر مستدعي از الطاف حضرت شاهنشاهي و آن حضرت چنان است 

 كه اين دعاگو را بالطاف وعنايات بساط رأفت ورحمت خود سرافراز فرمايند.[.

 يد؟ميرزا حسينعلي چه ميگو

( هجري در طهران متولد شده، وادبيات وعلوم  5322ميرزا حسينعلي پسر ميرزا بزرگ نوري مازندراني در سال ) 

مقدماتيرا در طهران تحصيل نموده، وبا عرفاء و فضالء ونويسندگان) كه با پدرش رفاقت ودوستي داشتند( معاشرت 

 داشته است.

 ر ميشود: در سلك اصحاب او درآمده و شروع بتبليغ وترويج ميكند.وپس از اينكه آوازه بابيت سيد عليمحمد منتش

 ودر همين روزها طوريكه از نوشته هاي مورخين معلوم ميشود: با برخي از كارمندان روسي ارتباط داشته است.

( گويد: حضرت بهاء اهلل روز ديگر سواره به اردوي شاه كه در نياوران بود رفتند، در بين 420در تلخيص تاريخ نبيل) ص

راه بسفارت روس كه در زرگنده نزديك نياوران بود رسيده، ميرزا مجيد منشي سفارت روس از آن حضرت مهماني كرد 
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تاد تا حضرت بهاء اهلل را از سفارت تحويل گرفته بنزد شاه بياورد. و پذيرائي نمود... ناصرالدين شاه فورا مأموري فرس

 صدر اعظم برويد و كاغذيسفير روس از تسليم حضرت بهاء اهلل بمأمور شاه امتناع ورزيد، وبآنحضرت گفت كه بمنزل 

ر ش نمائي واگبصدر اعظم نوشت كه بايد حضرت بهاء اهلل را از طرف من پذيرائي كني ودر حفظ اين امانت بسيار كوش

 آسيبي ببهاء اهلل برسد و حادثۀ رخ دهد شخص تو مسئول سفارت روس خواهي بود.

(گويد: قنسول روس كه از دور ونزديك مراقب احوال بود و از گرفتاري حضرت بهاء اهلل خبر داشت  410ودر صفحه ) 

و حكومت ايران تحقيقات كامل درباره پيغامي شديد بصدراعظم فرستاد واز او خواست كه با حضور نماينده قنسول روس 

حضرت بهاء اهلل بعمل آيد... قنسول و نماينده حكومت اقرار او را نوشته بميرزا آقاخان خبر دادندودر نتيجه حضرت بهاء 

 اهلل از حبس خالص شدند.

ران را ترك نمايند ( گويد: حكومت ايران بعد از مشورت بحضرت بهاء اهلل امر كرد كه تا يكماه ديگر اي411ودر صفحه )

وببغداد سفر كنند، قنسول روس چون اين خبر شنيد ازحضرت بهاء اهلل تقاضا كرد كه بروسيه بروند و دولت روس از 

 آنحضرت پذيرائي خواهد نمود، حضرت بهاء اهلل قبول نفرمودند وتوجه بعراق را ترجيح دادند.

از قراي مازندران تشريف داشته و درآنجا مستخدمين و  ( ميگويد: موقعيكه ايشان در درجز386در كواكب الدريه )ص

سرحدداران دولت روس ارادتي شايان بحضرتش يافته اراده كرده اند كه آنحضرت از دست مأمورين ايراني گرفته و يا 

ده رفرار داده بروسيه ببرند ولي آنحضرت قبول نكرده... وبعد خبر وفات محمد شاه رسيد و دريابيگي روس اظهار سرور ك

 و سبب نجات بهاء اهلل شد، ودر اين سفر سيد بصير هندي همراه او بود.

( مختصري از ارتباط باب وبهاء را با دول اجنبي تذكر داديم، ودر اينجا نيز ميگوئيم: ميرزا حسينعلي 338در جلد اول) ص

ي و سخني نداشته است كه موجب در آنروز يكي از پيروان عادي ) درجه دوم يا سوم( باب بوده، واز خود كوچكترين دعو

عالقه سرحدداران و مستخدمين روس باشد، و گذشته از اين: سيد بصير هندي كه هنوز اسم و رسم او معلوم نيست، و 

( اسم او معلوم نيست ولي از دودمان اقطاب ومشايخ و مراشد هند بوده، و بسوي عتبات و ايران 11بقول كواكب ) ص 

كرمان اقامت نموده سپس عازم عتبات ميشود، ودر بحبوحه صيت سيّد رشتي وارد كربال مسافرت ميكند، ومدتي در 

شده، و سيد رشتي در خلوات و جلوات او را ميپذيرفت و احترام ميكرد، آيا از اين قرائن استفاده نميكنيم كه: او فقط از 

ري اختالفي در ايران ايجاد كند، وچون طرف دولت انگليس ماموريت پيدا كرده بود كه بوسيله كرماني يا رشتي يا ديگ

ازكرماني و رشتي مأيوس ميشود: وجود سيد عليمحمد را مستعدّ ميبيند، وپس از اينكه سيد باب را تحريك و اغواء 

 ميكند: بوسيله بهاء كه كامال مستعدّ اجنبي پرستي و الاباليگري بوده است، مقصد خود را انجام ميدهد.

ناصرالدين شاه مورد سوء قصد و حمله چند نفر بابي قرار ميگيرد: جماعت بابيه شديدا مورد ( كه 5348باري در سال ) 

تعقيب و سختگيري دولت واقع شده، و ميرزا بهاء نيز در ضمن زنداني ميشود، وبطوريكه خود بهء وديگران نوشته اند: 

 يكند.( از سجن طهران آزاد شده وبكمك سفير روس بسوي بغداد حركت م5341در سال) 

( 5380وپس از يازده سال كه در بغداد اقامت داشته است، در نتيجه شكايت اهالي و نفرت و مخالفت مردم، در سال ) 

ميرزا بهاء با جمعي از بابيه كه در شهر بغداد اجتماع كرده بودند، همه بدستور سلطان عثماني) كه آنروز حكومت برعراق 

 د.داشته است( بسوي اسالمبول تبعيد ميشون

دعوت  هودر حدود چهار ماه در شهر اسالمبول توقف داشتند كه: همه را بادرنه تبعيد نمودند، ودر اينجا ميرزا بهاء زمزم

 بنفس را شروع كرده، واختالف شديد در ميان او و صبح ازل برادرش پديدار گشت.
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ن او بوده، و ميرزا بهاء تا ايام توضيح اينكه: صبح ازل)ميرزا يحيي( بموجب سفارش و وصيت سيد باب وصي و جانشي

اقامت در ادرنه) در حدود هيجده سال تمام( وصايت او را قبول داشته، واز اوامر ودستورهاي اوصورتا اطاعت و پيروي 

مينمود،و حتي اينكه در كتاب ايقان كه پس از مراجعت از سليمانيه در بغداد نوشته است: در موارد زيادي باشاره و كنايه 

 ازل تجليل و تمجيد نموده است.از صبح 

آري ميرزا بهاء در مقابل وصيت سيد باب نميتوانسته است يكمرتبه مخالفت نموده، وبرادرش صبح ازل را طرد كند، ولي 

آورده، وروابط خود را با جمعي از بابيه وباكسانيكه در اين امر مؤثر بودند: محكم بتدريج مقدّمات مقصود خود را فراهم 

در سال چهارم اقامت در ادرنه دعوي خود را آشكار كرده وگفت: من همان شخص موعود باب) مَن يُظهِرُه اهلل( نموده، تا 

هستم، و صبح ازل بايد از امر من پيروي كند: واحكام وحدود بيان متوقف بتصديق و امضاي من است، ومن مسلك باب 

 را نسخ نمودم.

 گشته، و پيوسته در طرد ولعن و تكفير همديگر ميكوشيدند. از اينجا فرقه بابيه بدو دسته متخالف منشعب

ودر نتيجه اين اختالف كه بيم فساد ميرفت: از طرف سلطان عبدالعزيز فرماني صادر شد كه ميرزا بهاء را با اصحابش و 

ي نمايند، بريس نفبا چند نفر ازلي به عكا تبعيد كنند، و ميرزا يحيي را نيز بااصحاب  او و چند نفر بهائي به ماغوساي ق

 ( بمورد اجراء گذاشته شد.5381و اين حكم در سال ) 

(گويد: بهاء در ادرنه در انتظار اهميت و ابهّتي داشتند، چندانكه قناسول و كارگذاران خارجه هر  280در كواكب ) ص

 وقت بحضور آنحضرت مشرف شدند: زبان تمجيد گشودند.

د اصفهاني بابي ازلي است: در همان ادرنه از جانب ميرزا بهاء تأليف و جمع وكتاب بديع كه در جواب اعتراضات سيد محم

آوري شده، واين كتاب در نهايت درجه اختالل و ضعف و ركاكت ميباشد، وهم از تاريخ آن معلوم ميشود كه: اختالف 

 بهاء وازل در سالهاي اول ادرنه صورت گرفته است.

( در عكا اقامت داشت، و پسرانش بزرگ و تحصيل كرده و فاضل بودند،و هم  5201وپس از اينكه ميرزا بهاء تا سال ) 

اصحابي فاضل و دانشمند باطراف خود جمع كرد، توانست در نوشته هاي خود دقت كرده، وبكمك آنان الواح عربي و 

ارند( ادي باز دفارسي كه نسبت با نوشته هاي گذشته او تفاوت آشكار و روشني داشت) اگر چه اغالط لفظي و معنوي زي

 درست كرده و منتشر نمايد.

( ميگويد: جمال مبارك لسان عرب نخواندند و معلم و مدرّسي نداشتند و در مكتبي وارد 5س 31در مُفاوضات ) ص

نشدند ولي فصاحت و بالغت جمال مبارك در زبان عرب و الواح عربي العباره محيّر عقول فصحاء و بلغاي عرب بود وكلّ 

 مُعترفند كه مثل ومانندي ندارد.مُقرّ و 

( سال 58آري ميرزا بهاء گذشته از تحصيالت طهران و استفاده هائيكه از مراشد و اقطاب سليمانيّه برده است: مدت ) 

در بغداد وادرنه و در ميان اعراب اقامت كرده است، و پس از هيجده سال كتاب بديع را كه انصافا بديع است تأليف كرده 

 براي اينكه حقيقت سخن عبدالبهاء روشن شود: دو قسمت از كلمات بهاء را براي نمونه در اينجا نقل ميكنيم.است : وما 

( در پاسخ معترض ميگويد: فما عَظمت مَسئلتُك وصَغرت كَينونيتُك هَل شمسُ التي هي في مَراياء  301در بديع) ص

 –وسُ في يَوم ظهورِه سَجاد لطَلعتِها اِن كانت شُموسا حقيقيّه ظُهوره في نقطه البَيان يَسئلُ عَن شَمسِ التي تلكَ الشُم

چقدر بزرگست سؤال تو و كوچك است ذات تو وآيا آن آفتابيكه در ظهور نقطه بيان از جمله مرآتهاي آن ظهور بوده 

و آنهم لعت ااست ميتواند بپرسد از آن آفتابيكه همه آفتابهاي مرآتي در يوم ظهور آن آفتاب سجده كننده هستند برط

 اگر آن آفتابهاي مرآتي شموس حقيقيّه باشند. 
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ما اين جمله را با رَمل و اُسطرالب ترجمه كرديم، زيرا دراين سه سطر گذشته از سوء تعبير و نامفهوم بود : هشت غلط 

 لفظي و ادبي موجود است دقت بفرمائيد.

اُرسل بها كل النبيين و المُرسلين ثُمً علي بِالحق فبِايِ حُجه  ( گويد: قدبَعثَني اهلل واَرسلَني بآيات التي315ودر صفحه ) 

تَكفرونَ هذا االَمر الذي اَشرق عن اُفق القُدس بِسلطان مُبينا يا قوم هل تَعترِضونَ بالذي به ثَبت ايمانُكم وايمانُ كل مؤمن 

رستاده است با آياتي كه انبياء ومرسلين خداوند مرا مبعوث كرده و ف -وبه رُفعت اَسمائكم وظَهرت كلمهُ اهلل في اآلفاق

گذشته را فرستاده بود سپس سيد علي محمد را بحق با همان آيات فرستاده با كدام دليل باين امر كافر ميشويد چنان 

امريكه از افق قدس بسلطان مبيني ظاهر شده است اي قوم من آيا اعتراض ميكنيد بكسيكه ايمان شما وايمان هر 

 و ثابت شده واسماي شما با او مرتفع گشته و كلمه خدا درآفاق بوجود او ظاهر شده است.مؤمني بواسطه ا

 در اينجا نيز گذشته از جهات معنوي: سه غلط لفظي و ادبي واضح در اين جمله موجود است.

براي فصحاء  آري ايندوقسمت نمونه ايست از هزاران الواح و جمالت عربي ميرزا بهاء كه بقول عبدالبهاء: محير العقول

 نظير و مانندي ندارد.وبلغاي عرب بوده، وهمه معترفند كه 

درست است در بي ربطي و مغلوط و بيمعني بودن: نظير ندارد ودر ميان مطلعين بر زبان عرب مورد حيرت و شگفت 

 : بطور قطع و يقيناست، وضمنا از امثال اين كلمات كه در اوائل امر بهاء) عبارات عربي ايقان و بديع( نوشته شده است

ميفهميم كه الواح عربي ميرزا كه دراَواخر امر) پس از روي كار آمدن پسران ميرزا و جمع شدن چندنفر بابي دانشمند( 

 او منتشر ميباشد، بياري و كمك و مساعدت ديگران بوده است.

 عبدالبهاء ميرزا عبّاس

( استفاده ميشود: عبدالبهاء) ميرزا عباس پسر ه– 5340ان وبطوريكه از شرح حال و نوشته هاي عبدالبهاء) متولد درطهر

ارشد بهاء( در مقام تحصيل علوم ادبي و عقلي وبراي بدست آوردن اطالعات متنوعّه و فتون مختلفه ،زحمات زيادي 

رو صورتي سكشيده، وبمراتب از پدرش فاضلتر و تواناتر و باالتر بوده، و بلكه روي پدرش را سفيد كرده، و بگفته هاي او 

 داده است.

وهمينطور كه ميرزا بهاء با برادرش صبح ازل مخالفت كامل نموده، وتا آنجائيكه ميتوانست در تفسيق و تكفير و بدگوئي 

او كوتاهي نكرد: پسرش عبدالبهاء نيز نسبت به برادرش غصن اكبر ) ميرزا محمد علي كه از بعضي جهات برتري و 

هر نسبت ناروا و بدگوئي و تفسيق خودداري ننموده، وبراي بعد از خود نيز پسر دخترش فضيلت بر عبدالبهاء داشت( از 

 شوقي افندي را ) اگر وصيت نامه جعلي نباشد( وصيّ خود قرار داد.

 شوقي افندي

( هجري متولد شده، پدر او ميرزا هادي شيرازي و مادر او ضيائيه دختر بزرگ عباس افندي است، 5256وشوقي در سال ) 

( وصيت نامه مخصوصي ) كه اثر ساختگي از جهت چندي درآن بود( بين 5260وپس از فوت عبدالبهاء در حيفا در سال )

 گوسفندان منتشر كرده، و شوقي بمقام وليّ امراهلل ورياست بيت العدل موهومي منصوب گرديد.

 زمان حيات خود آنرا منتشر كند.واگر اين وصيت نامه حقيقت داشته باشد: البد عبدالبهاء صالح نميديد كه در 

( مرجع اموال و اوقاف خيريّه، اوالد) اغصان( او هستند و پس از 53س 52زيرا بموجب تصريح خود بهاء در اقدس) ص

 اغصان راجع به بيت العدل ميشود.

اِال بَعدَ اِذنِ مَطلع الوَحي و مِن بعده  قَد رَجعت االَوقافُ المُختصّه لِلخَيراتِ اِلي اهلل مُظهر اآليات لَيسَ لِآحد اَن يَتصرًفَ فيها

اوقاف خيريه برميگردد بخدائيكه ظاهر  -يَرجعُ الحُكم اِلي االَغصان ومِن بَعدِهم الي بَيت العَدلِ اِن تَحققَ اَمرُه في البالد
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اغصان و بعد از كننده آيات است) بهاء( وكسي را نشايد بدون اذن او در آن اموال تصرف كند وبعد از بهاء برميگردد ب

 اغصان برميگردد به مجلس بيت العدل اگر صورت بگيرد. درگذشت 

 رَودر كتاب عهدي بهاء) وصيتنامه (ميگويد: قَد قَدًر مَقام الغُصن االَكبر بَعد مَقامِه انًه هو اآلمرُ الحَكيم ، قد اصطَفَينا االكب

اكبر را ) ميرزا محمد علي برادر كوچكتر عبدالبهاء( بعد از مقام خداوندمقام غصن  -بعدَ االَعظم اَمرا مِن لَدُن عليم خَبير

عبدالبهاء قرار داده است واو امر كننده وحكيم است، وما برگزيديم غصن اكبر را بعد از غصن اعظم و اين امريست از 

 جانب خداوند عليم وخبير.

قام نيابت و خالفت ميرزا بهاء معين شده پس بموجب اين وصيتنامه:ميرزا محمد علي غصن اكبر بعد از عبدالبهاء بم

 را هر فرديكه اطالع مختصري از لغت عرب داشته باشد ميفهمد. -است، ومعناي جمله قد اصطَفَينا االَكبرَ بَعد االَعظم

گذشته از تحقق اِصطفاء اكبر) از لحاظ تعبير بصيغه ماضي و مقرون بودن آن بحرف قد(: تأكيد شده است بجمله  -وثانيا

 اَمرا مِن لَدُن عَليم خبير. كه داللت ميكند بصدور امر الهي و تعلق و تحقق فرمان پروردگار. –

نسته است مخالف بودن و ناقص اپس در اين مورد نيز خداي بهائيان در پيش بيني واخبار خود خطء واشتباه كرده، ونتو

 بودن غصن اكبر را تشخيص بدهد.

 ظلم و ستم كرده وحقوق او را بكلي پايمال و از بين برده است. ويا اينكه عبدالبهاء نسبت بغصن اكبر

واين از عجايب است كه: خداوند دو نفر را براي مقام واليت و اصطفاء معين كند و سپس آن دو نفر با همديگر چنان 

 مخالفت ودشمني بورزند كه يكديگر راناقص و كافر بدانند.

 ( هجري بقول بهائيان بواليت امر منصوب گرديد.5260شد، واز سال ) بهر حال: اين اختالف بسود شوقي افندي تمام

( ميگويد: دين هم اگر باعث اختالف و منازعه شود بيهوده است، ودراينصورت بيديني بهتر است... 31درنظر اجمالي) ص

هائي مسدود، ( طبق اين بيان مبارك جميع ابواب اختالف و انشعاب دين و پيدايش مذاهب فرعيّه در ديانت ب34) ص

 فقرات ذيل نمونه اي از تعليمات بهائي براي جلوگيري از بروز اختالف و انشقاق است.

تنصيص صريح حضرت بهاء اهلل بمقام حضرت عبدالبهاء مركز عهد و ميثاق و مبيّن آيات پس از شارع اعظم،  -الف

ي و تعيين ولي امرهاي متوالي كه همگوتنصيص حضرت عبدالبهاء بمقام حضرت شوقي رباني ولي اهلل، ودستور تنصيص 

 مقام واليت امر اهلل ورياست دائمي بيت العدل را دارند....الخ.

 تابحال در هيچ دين ومسلكي ديده نشده است كه اين اندازه از اختالف و تنازع وتكفير و تفسيق وشتم بوجود آيد.

مان سيد رشتي بمرحله كمال و تمام رسيد، و پس شيخ احسائي تفرقه بزرگي در ميان مسلمين انداخته و اينمعني در ز

از درگذشت سيد رشتي، باز افراد شيخيه منشعب و مشتّت شده وهمديگر را تكفر و لعن كردند، وباز بعد از فوت سيد 

باب: در ميان صبح ازل وميرزا بهاء خصومت شديدي پيدا شده ودر طعن وشتم يكديگر كتابها نوشتند، و پس از فوت 

 ء نيز اختالف شديدي ما بين غصن اعظم و اكبر پيدا شد.ميرزا بها

وعجب اينستكه: شوقي افندي درگذشت، وچون كسي نبود كه مقام رياست بيت العدل خيالي را بعهده گيرد: واليت امر 

 بهائي موكول بهيئت شده،وعناصر مختلفي اين امر را بعهده گرفتند.

 لي( از توالي افتاده واين پيش بيني ودستور بخطا رفت.دراينمورد نيز موضوع) تعيين ولي امرهاي متوا

 وبي تناسب نيست كه در اينمورد از باب نمونه چند قسمت از الواح صادره بنام و امضاي شوقي افندي را ذكر كنيم.

هجري در سال اول واليت خود بمحفل روحاني طهران نوشته است، ميگويد: وچون  5265جمادي االولي  50در لوح 

ت حقوق و رجال و نساء در اين دور بديع از تعاليم اساسيّه است در حين انتخابات رجال و نساء از سنّ بيست و مساوا
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يك و مافوق آن هر دو حقّ تصويب يعني ابداي رأي و انتخابات دارند، ولي مجبور بتصويب نيستند اگر خود را آگاه و 

ننمايند، وچون امر حجاب در شرق مانع است و معمول به: عجاله  مطلع براوضاع امريه ندانند انتخاب نكنند و ابداي رأي

نساء از حق عضويت در محافل روحاني ممنوع ،واميد چنانستكه اين قدم اول كه در ميدان مساوات حقوق رجال و نساء 

 برداشته شد: سبب تشجيع و تحريص اِماء الرحمن در آنسامان گردد.

سال از آنوز  21اب شوقي صادر شده است، واز همان سال) كه اآلن آري اين دستور در سال اول جانشيني جن

ميگذرد(افراد بهائي شروع به فعاليت و تبليغات قولي و قلمي كرده اند، ومسلمانان بي خبر ونادان نيز نفهميده ونسنجيده 

 از اين سخن پيروي ميكنند.

تساوي حقوق زن  ومرد: صرف نظر از جنبه فلسفه حقوقي، با مسلك روحانيت وتوجه بمقام تقوي وبا نظر گرفتن مقامات 

معنوي سازگار نيست. ولي با هدف بهائيت كه تنها متوجه بجهت ظاهر بوده وتأمين مقتضيات نفساني و خواهشهاي 

 شهواني پيروان خود را ميخواهد، كمال مالئمت را دارد.

 ن يُظهِرُهُ اهلل، كيست؟مَ

در مجلد اول اين كتاب اشاره كرده بوديم كه: سيد باب مجبور بود كه اين عنوان را وِرد زبان خود قرار داده، واز اين 

 ظهوريكه درآينده بوقوع خواهد پيوست خبر بدهد.

ين مقام و اين عنوان، دعوي  آري سيد باب در اوائل امر خود دعوي بابيّت و ذكريّت و وساطت كرده، و تاچند سال بجز

 ديگري نداشته، و روي همين دعوي كتاب احسن القصص وكتاب تفسير كوثر و تفسير والعصر را تأليف نموده است.

سيد باب در اين چند سال پيوسته اظهار ميكرد كه : من از جانب مهدي موعود وقائم منتظر وامام دوازدهم مأموريت 

ني دارم، و ميگفت: سخنان من همه از پيشگاه او نازل شده، و منظور ما بجز تقويت اصول داشته و با آنحضرت ارتباط باط

 دين اسالم و تأييد آداب و تجديد مراسم و حدود مقدسه آئين محمدي، چيز ديگري نبوده و نخواهد بود.

دي شد: مجبور وچون بعد از چند سال دعوي مقام نبوت كرده و بعنوان ظهور مستقل مشغول نازل كردن كتاب جدي

گرديد كه سخنان گذشته و نوشته هاي سابق خود را تا ميتواند تأويل و تصحيح كند، وضمنا عنوان قائم ومهدي منتظر 

را كه پيوسته ورد زبان و سرلوحۀ نوشته ها و عنوان تأليفات خود قرار داده بود: تبديل بيكلمه جامع و مفهوم مبهم كلي 

 تعبير كرد.نموده، وبلفظ مَن يُظهره اهلل 

 سيد باب با اين تعبير خود را راحت كرده، و گفته هاي سابق و نوشته هاي گذشته خويشرا تأويل و تصحيح نمود.

ولي ديگران از اين لفظ مبهم كلي سوء استفاده كرده، وهر كسي كه ميتوانست چند تن از اغنام ساده لوح وعوام را بدور 

خود را گرم وشيرين كند! دعوي مَن يُظهره اللهي كرده وگفت من همان شخص خود جمع كرده، وبراي اينكه بازار كاسد 

 موعود سيد باب هستم.

ومخصوصا اينكه سيد باب عالمتي براي او بجز گفتن آيات) چون خودش بجز تلفيق جمالت بشكل آيات هنر ديگري 

 نداشت( چيز ديگري را عنوان نكرده بود.

يرزا بهاء فعاليت و جربزه زيادي خرج كرده، و البته اوضاع خارجي و سياسي هم آري در ميان همه اين مدّعين انصافا م

 با او مساعدت نموده وديگران را تحت الشعاع خود قرار داد.

( گويد: پس از كشتن ميرزا اسداهلل ، ميرزا عبداهلل متخلص بغوغا ادعاي اينمقام را ) مَن يُظهره 202در هشت بهشت) ص

ز قلندران بي باك و صوفيان چاالك بود، پس از او حسين ميالني كه او را حسين جان ميگفتند در اللهي( نمود واو يكي ا

طهران ادعاي مقام موعود را نمود، واز دنبال او شخص اَعمي كاشاني واز پي آن سيد حسين اصفهاني، وكار بجائي رسيد 
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يآراست ... ميرزا حسينعلي كه اوضاع كه هر كس بامدادان از خواب پيشين برميخاست تن را بلباس اين دعوي م

رابدينگونه هرج و مرج ديد مصلحت وقت درآن يافت كه خود اين دعوي را ساز كند كه از هر جهت خويشرا از اين 

 اشخاص پيش و بيش ميديد واسباب  كار را آماده تر داشت... الخ.

غا و شيخ اسمعيل و حاجي مال هاشم هم ادّعاي ( از قول معترض ميگويد: عالوه ديّان و ميرزا غو52س 581در بديع ) ص 

 وادّعاي آنها باطل شده پس محض ادعاء كفايت نخواهد كرد و اال اين حضرات بايدهمان موعود باشند.اين امر نمودند 

وچون تصديق اينمطالب بضرر جناب بهاء تمام ميشد: در پاسخ او مطالب مبهم و جمالت دو پهلو ذكر كرده است، مثال 

( ميگويد: ابدا ادعائي ننموده كه مخالف باشد در سنه اول امرش چند مناجاتي از او در 312ديّان در صفحه )راجع ب

 ساحت اقدس ارسال داشتند ودرآن الواح جز اظهار خضوع و خشوع و ايمان باهلل و مظاهر امر او مشاهده نشد.

ا چه ارتكاب نموده كه باين قسم بغضش در قلوب (: وديگر نميدانم كه ميرزا غوغ345وراجع بميرزا غوغا گويد) صفحه 

امثال او جا گرفته بشأنيكه دررسائل در ردّ او مينويسند بسا از نفوسند كه در غليات ذوق و شوق كلماتي ميگويند 

 ايشانهم سخني ذكر نمودند ديگر نبايد باين شدت در صدد هتك حرمت عباد باشند.

در عين حال هم كه از اين دو نفر اسم ميبرد نتوانسته است دعوي آنانرا انكار جناب بهاء از ديگران اسمي نبرده است، و

 كند، بلكه بمناجات والواح داشتن آنها در ضمن كالم خود اعتراف ميكند.

( ميگويد: چند جزوه از سماء مشيت نقطه بيان نازل ودر بعضي مِن اهلل اِلي اهلل ودر بعضي مِن اهلل اِلي 312ودر صفحه )

هرهُ اهلل مذكور و يكي مخصوص ميرزا اسداهلل نازل و نقطه بيان او را ديان فرموده و بكل اسماء حسني ناميده... مَن يُظ

وهمچنين يكي مخصوص جناب آقا سيد ابراهيم از سماء مشيّت مقتدر عظيم نازل و او را مُرشدت) ميرزا يحيي( 

 ابوالدواهي ناميده.

ميرزا نقل ميكند( ديان وسيد ابراهيم از مصاديق عنوان) مَن يُظهره اهلل(  پس بموجب نوشته سيد باب) بطوريكه جناب

هستند، وديّان هم اگر دعوي ظهور نمودند: حق داشتند وبايد ديد كه : آيا سيد باب چنين نامه) باعتراف مخالفين ( 

( بودن او اشاره نموده است يا بجناب ميرزا نوشته وهمينطور بصراحت لهجه به الوهيت ) الي اهلل( يا به )مَن يُظهره اهلل

 نه؟

( گويد: وآن جناب بنفس 51س 366وبعقيده مؤلف نقطه الكاف مراد از مَن يُظهره اهلل : صبح ازل است چنانكه در ) ص 

 خود حجت مستقل ميباشد ومراد از مَن يُظهره اهلل من بعد از ايشان خود حضرت ازل ميباشد الغيره... الخ.

مه نقطه الكاف) م( ميگويد: مقارن اين اوقات )در مراجعت بهاء از سليمانيه( يا اندكي پيش و پس وادوارد برون در مقد

ميرزا اسداهلل تبريزي ملقب بديان كه باب او را كتب آيات صبح ازل قرار داده بود و زبان عبري و سرياني نيكو ميدانست 

ه بسيار نمود وباالخره بدست بابيّه كشته شد، و بروايت كنت دعوي مَن يُظهره اللهي نمود بهاء اهلل با وي مجادله و مباحث

دوگوبينو: سنگي بپاي او بسته او را در شطّ العرب غرق كردند. همچنين ميرزا عبداهلل غوغا و حسين ميالني معروف 

ين همه هم بحسين جان و سيد حسين هندياني و ميرزا محمد زرندي معروف به نبيل كه بعدها از اتباع بهاء اهلل گرديد،

ادعا را نمودند تا بقول هشت بهشت: كار بجائي رسيد كه هر كس بامدادان از خواب پيشين برميخاست تن را بلباس اين 

 دعوي مي آراست.

پس گذشته از اينكه اينقول از ريشه فاسد و بي اساس است : كسي نميتواند باستناد آن براي خود مقامي ثابت كرده، و 

علماي اصول: تمسك بعموم در شبهه مصداقيه جايز نيست، ومخصوصا اينكه وصي  بخواند، وبقول خود را مَن يُظهره اهلل

 منصوص خود سيد باب ) صبح ازل( با اين شخص مخالفت كامل كرده و منكر دعوي او باشد.
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 شيخ اَحسائي و سيد رشتي

وچون كلمات بيمعني و سخنان  (هجري متولد شده است، 5511) شيخ احمد پسر شيخ زين الدين احسائي در سال ) 

امع الكلم( در مورد چند پهلو و تاويالت بسيار سست وخرافي او در ميان دانشمندان منتشر گرديد) رجوع شود بجو

 (وفات كرد. 5363تحقير و طعن و لعن محققين واقع شده، وبسوي حجاز مسافرت نموده ودر مدنيه ) سال 

اسم رشتي جاي نشين او شده، واصحاب شيخ احسائي را بدور خود جمع وپس از شيخ شاگرد اوسيد كاظم پسر سيد ق

نموده ودر كربال حوزه درسي تشكيل داده ومطالب او را با آب و تاب بيشتر و با افاضات و خرافات زياده تري ترويج و 

 رگذشت.( (د 5311( هجري متولد ودر سال ) 5301نشر كرد) رجوع شود برسائل رشتي و شرح قصيده او( ودر سال )

چنانكه بارها گفته ايم: سيد باب در روزهاي اول دعوي نيابت از سيد رشتي ) دعوي مقام شيعه كامل وركن رابع( كرده 

، وبهمين اسم جمعي از شيخيه را) كه اساس تشكيل و شيوع مسلك او بودند ( بدور خود جمع نموده، ومشغول فعاليت 

 شد.

 ت در ضمن انتقاد علماء ودانشمندان از اين دو نفر نيز انتقاد و بدگوئي كند.اينستكه در نوشته هاي بعد خود نتوانس

وبا اينكه سراسر نوشته هاي شيخ وسيد مخالف دعويهاي باب وبهاء بوده؛ ولي بيش از اين قابل اصالح و تصحيح وتأويل 

جمله براي نمونه) در جلد اول( از نميشد و مخصوصا اينكه پيروان درجه اول باب و بهاء از همان شيخيه بودند، و ما چند 

 كلمات ايشانرا در نفي دعوي باب و تكفر مدعي ظهور، نقل كرديم.

سيد باب در همان روزهائيكه دعوي نيابت سيد رشتي را داشته و خود را باب امام ميدانست، در كتاب احسن القصص 

( يا اَهلَ االَرض اِني قد نَزّلتُ عَلَيكم ) از 31 كه بتصريح خود او از جانب امام دوازدهم نازل شده است، ميگويد) سوره

زبان امام است( االَبوابَ في غَيبَتي) غيبت امام زمان( وال تتبعونهم من المؤمنين اال قليل ولَقد اَرسلتُ عَليكم في االَزمنه 

الحقِ  ا اَهلَ الكِتاب ال تَخافوُا مِنَ اهللالماضيه احمدَ وفي االَزمنه القَربيه كاظما فَال تتبعوهمان اال المُخلصون مِنكم فما لكم ي

لم عِمَوليكُم القَديم... فَيا ايها المُومنون اُقسمُكم فَهل وَجدتُم مِن هوالء االبوابِ حُكما مِن دون حُكمِ الكِتابِ هذا فَيغرنكم ال

 نازل و معين كردم براي شما ابوابي را اي اهل زمين من -بِكُفركم فارتَقِبُوا فانّ اهلل مَوليكُم الحق مَعكم عَلي الحق رقيبا

درغيبت خودم و پيروي نكردند از آنان مگر قليلي و فرستادم براي شما در اين زمان گذشته احمد را و در زمان نزديك 

كاظم را پس تابع نشدند آنانرا مگر مخلصون پس براي چه از خداوند نميترسيد و سوگند ميدهم شما را آيا از اين ابواب 

 ف حكم خدا حكمي را ديديد و آيا مخالف قرآن سخني از آنان شنيديد وبراي چه فريب علم خودتانرا ميخوريد.برخال

پس در اينجا شيخ و سيد را مانند خودش از ابواب امام زمان) ع( بحساب آورده، واعتراف نموده است كه: گفته ها ونوشته 

 هاي آنان موافق احكام مقدسه اسالم و قرآن است.

نهصد و پنجاه سال از اول غيبت صغري گذشته آن سلطان فضّال )امام ( ميگويد: همينكه 3س 11قطه الكاف ) ص ودر ن

بنور معارف زمان )ع( مرحوم شيخ احمد زين الدين احسائي را از ميان شيعيان خود برگزيده وديده دل آن صفوه اخيار را 

هم اجمعين روشن فرموده از اينجا بود كه آن برگزيده موحدين و فضائل خويش و آباء واجداد طاهرين خود سالم اهلل علي

 ميفرمودند سَمِعتُ الحجًه كذا و كذا ... الخ. 

( از حبس ماكو در پاسخ شكوك  5342( در ضمن نقل كالم سيد باب كه در سال )56ودر جلد چهارم ظهور الحق) ص

بَ االمام) ع( البدّ ان يَكونُ مِرآتا له فهو حقّ ال رَيبَ فيه يكي از پيروان خود نوشته است، مينويسد: وانً ماكتبتَ بانً با

كما انً االمامَ) ع( هو مِرآتُ اهلل جل جالله و ان ما كتبتَ انً السيدَ رحمه اهلل عليه ما ادعي حُكمَ الذي انا ادعيتُ ولِذا لم 

واياكَ واسمَ العامريه انني اَخافُ  -ره من االَوقاتيَظهره منه خَوارقُ العادات فَقد اشتَبه االَمره عليك و سمعتُ قولَه في كثي
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ن يا يا صغيرَ الس -عَليها مِن فَمِ المُتكلم . اما سمعتَ قولَه في حق مَن يَجيئيُ بَعدَه بِتلك االَشعار في كثير من االُوقات

اشد آئينه و مرآت امام باشد: البته رطبَ البَدن يا قَريبَ العَهدِ مِن شُربِ البَن... الخ. آنكه نوشته بودي كه باب امام ميب

درست است چنانكه خود امام نيز الزمست مرآت خدا باشد ... واما اينكه نوشته بودي كه سيد رشتي ادعاء نكرده است 

آنچه را كه من ادعاء ميكنم، و روي اين جهت از او خوارق عادات و كراماتي ديده نشد: بطور مسلم اينمطلب برتو مشتبه 

من چندين مرتبه قول او را شنيدم كه ميگفت: نام ليلي عامريّه را بزبان نياريد زيرا كه من در همين حال شده است و 

باز براو ميترسم، وباز در موارد زيادي از او ميشنيدم كه ميگفت: اي كسي كه صغير السنّ و لطيف البدن و قريب العهد 

 بزمان شير خوارگي است.

سيد رشتي و مقام خود او است كه بواسطه تمثل بآن بيت مرتبه بابيت خود را مي  منظور از بيت اول: اشاره بدعوي

 فهمانيد.

( ميگويد: واَما الحسينُ )ع( فقد نَحلتُه غَيرتي و شَجاعتي، 35ص 35ص 5314آري سيد رشتي در مجموعه رسائل) مطبوعه 

تَكونَ الذُريه مِن نَسل الحُسين )ع( و فافَهم و اشرَب عذبا والغَيره والشَجاعه هي الواليه الظاهره فَجَري التَقديرُ االِلهي اَن 

صافيا فانّي قد اظهرتُ لك ماكانَ مكتوما عَلي الناسِ واَخفيتُ ما كانَ يَتَلَجلَجُ في صَدري و يَجولُ في خاطِري قائال واياكَ 

جاعت رسول اكرم ) ص( باو داده شده است، واما حسين ) ع( غيرت و ش -واسمَ العامريّهِ انني اُغازُ عَليها مِن فَم المُتكلم

 وغيرت و شجاعت عبارت از مقام واليت ظاهر و آشكار است.

پس تقدير الهي اقتضاء كرده است كه ذريه طاهره از نسل آنحضرت باشد. پس اينمطلب را بفهم و از شراب شيرين و 

ردم واخفاء كرده ام آنچه را كه گاهي در قلبم گواراي حقيقت بنوش كه من ظاهر كردم براي تو آنچه را كه پنهانست بر م

خلجان ودر خاطرم جوالن ميكند) اشاره ميكند بدارا بودن خود مقام واليت را بدليل اينكه او از نسل حضرت حسين) 

ع( وحسيني است( ولي من ميگويم كه: نبايد اسم ليلي عامريه را بزبان آورد و من كراهت ميدارم كه اسم او بزبان كسي 

 ي بشود از لحاظ غيرت و حميّت .جار

از اينكالم فهميده ميشود كه : سيد رشتي در باطن امر همان مقاميرا كه سيد باب در اوائل امر خود ادعا مينمود) مقام 

بابيت و واليت( براي خود ثابت ميدانست، وبطور مسلم اينمطلب را با اصحاب مخصوص خود مذاكره نموده، و جماعت 

 نظر بسيد رشتي متوجه بودند. شيخيه هم با همان

سيد رشتي پيوسته در اين فكر بود كه  –آري اين همان حرفي است كه : ما در خالل نوشته هاي خود بارها گفته ايم 

رفته رفته دعوي باطني و بابيت خود را ) كه در ذهنش خلجان ميكرد( در ميان مردم ظاهر سازد و چون اجل در ميان او 

داد: سيد باب كه از دير زمان فكر نهائي او را خوانده بود زمينه را براي دعوي خود مساعد و  وآرزو ومقصودش فاصله

 مقتضي ديده و شروع بفعاليت نمود.

پس سيد رشتي براي اثبات دعوي باطني خود، واينكه او كمال محبت و ارتباط و عالقه بحضرت وليّ عصر) ع( دارد به 

 آن حضرت ميگفت: يا صَغير السِن يا رَطبَ البَدن.بيت دومي نيز متمل ميشده ، و خطاب ب

وجاي بسي حيرت و شگفت است كه: نويسندگان اين طائفه اين مطلب را تحريف نموده و مينويسند كه رشتي بابيت ) 

يا صغيرَ السنّ... الخ( اشاره به سيد باب مينموده است، در صورتيكه كالم خود سيد باب صريح در مطلب گذشته ودر 

( وخطاب به 631ص  5201اثبات ادعاي سيد رشتي است، وبيت مزبور نيز از اشعار حالج ) خزائن  نراقي طبع مقام 

حضرت حجه) سالم اهلل عليه( است، باعتبار ابتداي زمان غيبت و حال حضور آن حضرت كه در سن پنج سالگي بودند، 
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كربال بوده( اطالق عنوان) قريب العهد من شرب سالگي در  36وچگونه معقول است كه بسيد باب) بقول خودشان در سن 

 اللبن ( صحيح باشد.

( درباره احسائي و رشتي ميگويد: واكثر منجمان خبر ظهور نجم را )سيد باب( در سماء 4س 65وميرزا بهاء در ايقان) ص

 ظاهر داده اند وهمچنين در ارض هم نورين نيرين احمد و كاظم قدس اهلل تربتهما.

( گويد: مثال در رتبه عقل ظهور خضر حقيقي و اسم سماوي ومعلم اول الهي حضرت شيخ 320ص  ودر هشت بهشت )

احمد احمد احسائي وحضرت سيد كاظم رشتي عليهما السالم بود اصطالحات علميه ومطالب حكميه اين ظهور اعظم را 

 ستعداد حيات بخشودند... الخ.بگوشها  آشنا نمودند وايشان بمنزله مدارا نازل از بحر صاد بودند كه مواد را ا

ولي بايد متوجه شد كه نه تنها در سراسر نوشته هاي شيخ احسائي و سيد رشتي جمله براي نمونه پيدا نميشود كه : 

داللت بالوهيت يا نبوت يا مهدويت يا الاقل به بابيت سيد باب كند، بلكه تمام گفته ها ونوشته هاي ايشان از هر جهت 

 وي سيد باب است.منافي و مخالف دعا

تامبشر ( از جلد اول ( 550و  63و  54وما براي نمونه چند قسمت از كلمات ايشانرا نقل ميكنيم ) باز رجوع شود به ) ص 

 بودن آنان براي ظهور سيد باب خوب روش گردد.

اين رساله  ( نزد نويسنده موجود است 5324شيخ احسائي در رساله مال محمد طاهر كه بخط خود شيخ) كتابت نسخه 

را يكي از افراد شيخيه بمقدماتي از من دزديد و در هر جا باشد ملك بنده است. چون شيخ بخط خود مطالبي گفته 

لت بها حجه اهلل عَلي اَهل الدُنيا و اآلخره ( مينويسد: اعلم انّ هذا المسائل لوسأ32س  332است) در جوامع الكلم اول ص 

هلل فرجه و سهّل مخرجه واعاننا علي طاعته ورضاء لَما اَجابَك عنها فيما اَعلمُ واِن كانَ و االُولي محمد بن الحسن عجّل ا

بدانكه اين مسائلرا ) مثال حضرت يونس در اين  -عالما بِها فَكيف بِمثلي مَع عَدم عِلمي بِاَكثرِها اِذال صَالحَ في الجَواب

ل كني از حضرت حجه كه حجه خدا است در دني و آخرت و بر امت والقاء او بدريا و بلعيدن حوت و غير آنها( اگر سؤا

فرج وظهور او را نزديك كند و ما را بر طاعت و رضاي آنحضرت  اولين و آخرين و نامش محمد بن الحسن است كه خداوند

عالم  لتوفيق بدهد البته تو را پاسخ نخواهد داد، زيرا كه كشف اين مسائل صالح نيست با اينكه آن حضرت برهمه مسائ

 است و من باكثرآنها جاهل هستم، پس چگونه من ميتوانم پاسخ همه سؤاالت شمارابدهم.

( گويد: ولِلعامًهِ في ذلك ثَلثهُ اَقوال اَحدُها ان القائمَ)ع( الموعودَ بِخروجه  201ودر شرح جامعه ) ذيل تَوَليتُ آخرَكُم ص

اِن اهللِ بِقُدرتِه و حِكمتِه قَد  اَطالَ عُمرَه كَما اَطالَ عُمرَ الخِضرِ و اِلياس... هو مُحمد بنُ الحَسنِ العَسكري كما تَقولُه الشيعهُ و

والحَق ما دلًت عليه الرواياتُ مِن الفَريقينِ واِجماعُ اَهل البَيت عليهم السالم و شيعتهِم وَ هو انه مُحمدُ بنُ الحسنِ العسكري 

رَكم الخ بمعني آمنتُ بِوجود آخِركم عجلَ اهلل فرجَه و سهًل مَخرجه او بِبقائِه و عجًل اهلل فرجَه فَيجوزُ اَن يَكونَ تَولتُ آخ

وبراي عامّه در اينموضوع سه قول هست اول اينكه مراد از قائم موعود همان حضرت محمدبن  -انه حي اِلي اَن يَخرجَ

ا طوالني كرده است چنانكه حسن عسكري است چنانكه شيعه معتقد هستند و خداوند بقدرت و حكمت خود عمر او ر

عمر خضر و الياس را طوالني نموده است، وحقّ اينستكه مراد از قائم موعود همان حضرت محمد بن الحسن العسكريّ 

است، زيرا كه روايات عامّه و خاصّه و اجماع و اتّفاق اهل بيت ) عليهم  السالم( و شيعيان آنان برآن داللت ميكند پس 

 كم ( اينستكه من بوجود وببقاي آنحضرت ايمان دارم تا روزيكه ظهور فرمايد.معناي) تَوليتُ آخرَ

حجه البالغه( ميگويد: ونَعتقدُ انً الشَريعهَ السادسهَ حاملُها محمد ) ص( وانّها  251و سيد رشتي در مجموعه الرسائل) ص

ه مامعتقد هستيم كه شريع –لِظهور وشريعتِه ناسخه لجَميع الشَرايع غَيرُ مَنسوخه ابدا و انً تلكَ الشَرايع كلها مقدمات 
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ششم كه بوسيله حضرت محمد ) ص( نازل شده است ناسخ همه شرايع بوده و هيچگاه منسوخ نخواهد شد وهمه اديان 

 الهي مقدمه ظهور اين شريعت بودند.

 حاجي محمّد كريمخاني كرماني

جار كرماني از بزرگان اصحاب شيخ احسائي و سيد هجري( پسر ابراهيم خان قا 5388حاجي محمّد كريمخان) مُتوفاي 

كاظم رشتي و صاحب تأليفات كثيره، و دارنده دارائي و عنوان ومرجع اغلب شيخيه پس از سيد رشتي، و بزرگترين 

 معارض و مزاحم سيّد عليمحمد باب است.

وذ و تبليغات مبلّغين باب وبهاء حاج كرماني چند كتاب در ردّ اقوال و دعاوي سيّد باب تأليف و منتشر كرده، واز نف

 جلوگيري كاملي) عمال و قوال( مينموده است.

اينستكه سيّد باب و ميرزا بهاء در نوشته هاي خودشان تا ممكن بود از او انتقاد و بدگوئي كرده، وبراي از بين بردن حريف 

 شته است( كوشيده اند.زبر دست و معارض نافذ خويش) كه از هر جهت برسيّد باب وميرزا بهاء برتري دا

( ميگويد: اُذكُروا الكَريمَ اِذ دَعوناهُ اِلي اهلل اِنه استَكبَر بِما اتّبعَ هَويه بَعد اِذ اَرسلنا اِليه ما قرّت 53س 61بهاء در اقدس ) ص

را هنگاميكه او را متذكر باشيد كريم  -بِه عَينُ البُرهان في االِمكانِ و تَمّت حُجه اهلل عَلي مَن ف السمواتِ و االَرضين

دعوت كرديم بسوي خدا و او استكبار كرد سبب اتباع او از هوي خود پس از اينكه فرستاديم بسوي او آنچه را كه روشن 

 خداوند برساكنين آسمانها وزمين . ميشود با آن چشم برهان در عالم امكان و تمام شد حجه

رفان او در كتابيكه ترك نشد از او امري ذكر شده است كه ( گويد: ومراتب علم وجهل و ايقان و ع554ودر ايقان )ص

 زُميفرمايد: اِنً شَجرهَ الزَقّوم طَعامُ االَثيم وبعد بيانات ديگر ميفرمايد تا اينكه منتهي ميشود باين ذكر : ذُق اِنك اَنتَ العَزي

م خودرا در كتاب خود از الكريم ملتفت شويد كه چه واضح و صريح وصف او در كتاب محكم مذكور شد و اينشخص ه

 بابت خَفض جَناح عبد اثيم ذكر نموده، اثيمُ في الكتاب و عزيزُ بين االَنعام و كريمُ في االسم.

( چنين مينويسد: فان الذي ادّعي) حاجي محمد كريم 313ودر كتاب ظهور الحق ضمن كالم مفصلي از سيد باب) ص 

ل مُبين و ان نَسبَه مَكذب امرَه لِانه ال يَزالُ يَكون في ذُريّه آلِ اهلل بِنَص كاظم خان( اليومَ اَمرَ كاظم سالم اهلل عليه في ضَال

و اِجماع الفِئَه ال في ذُريّهِ المَعروفه ) قاجار( ولو كانوا مؤمنين ثُمّ آيه وَجهه) كوسج( لِتكونَ مُكذب دَعواه بِما ذَكرَ 

  قدُره لِاَحد بِشأني لِاَني اَكتبُ اِذا شاء اهلل في بَعضِ النَهار صَحيفه .... الخ.الصادق)ع(... واما العلمُ فال حَظً لِاَحد بِمثلي وال

(گويد: در اين وقت تبعه مرحوم شيخ و سيد بدو شعبه منقسم و منشعب شدند، قسمتي 88ودر كواكب الدريه ) ص 

ه محمد كريمخان گشته بشيخي داعيه باب را صواب دانسته بنشر و خدمت امرش پرداختند، و قسمتي تابع كلمات حاجي

مطابق موسوم و موصوف گشتند، خالصه حاجي محمد كريمخان مشغول تأليف و تصنيف شد... وزمام امور شيخيه را 

 بدست گرفته مانع اقبال جمعي گشت و رياست مهمي در ميان شيخيه يافت.

 از اين عباراتيكه در حق خان نقل شد مطالبي فهميده ميشود:

اب در روز اول يكي بوده است، وآن عبارت بود از مقام نيابت سيد رشتي، وروي اين لحاظ سيد باب او دعوي خان و ب-5

رامزاحم و معارض خود ديده، و با دالئليكه مالحظه ميفرمائيد: در صدد دفع و ردّ او آمده است اينستكه در ظهور 

شَريعه اَحَللتُ ما قد حرًم الطهر اَحمد اَحَرًمتُ ما قَد ( از سيد نقل ميكند: هل غَيّرتُ فيكم سُنّه او بَدًلتُ 383الحق)ص

آيا من سنتي را تغيير و شريعت را تبديل كرده ام، وآيا حرام احسائي  –حَلّل الطهر كاظم اَم ادّعيتُ في شأنِ دون العُبوديّه 

 .را حالل  و حالل رشتي را حرام كرده ام، و آيا بجز مقام بندگي چيزي را ادّعاء نموده ام
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نفوذ و رياست و مرجعيت خان مهمّتر و عموميتر بوده، وبجز عدّه معدودي بسيد باب نگرويده بودند، وروي همين -3

 جهت بود كه: سيد مجبور شد عنوان دعوي خود را عوض كند.

معلوم ميشود كه : سيد باب بجز آيه مغلوط نوشتن فضيلت و سرمايه ديگري در دست نداشته است، واز اين لحاظ -2

من در بعضي از روز  –در مقام اثبات افضل و علم بودن خود بر كرماني ، ميگويد: لِأني اَكتبُ في بَعضِ النَهار صحيفَه 

 يكصفحه مينويسم.

 واقعا كه دست سيد باب درد نكند.

معلوم ميشود كه: ميرزا بهاء نيز برهان وحجه را بكرماني بلكه بهمۀ اهل سموات و ارضين تمام كرده است) ما قرًت  -6

به عَينُِ البُرهان( و متأسفانه از آن عين برهان چشمهاي ما روشن نشده است، البته اشخاصي كه برهان بهاء را ديده اند، 

 چشمشان روشن و نوراني باد.

مزاحم و دشمن آنان بوده است، وما اگر هاي اينطائفه معلوم ميشود كه: كرماني بزرگترين رقيب و قويترين از نوشته -1

چه با كرماني از لحاظ برخي از عقائد مخصوص او وبالخصوص از جهت ايجاد تفرقه واختالف در ميان مسلمين و تحكيم 

ولي از تهمت ها ودروغها و نسبتهاي بي اساس و و تشديد انحرافات و خرافات شيخ احسائي و سيد رشتي مخالفين، 

 كلمات زننده و ناسزايي هم كه از طرف پيروان سيد باب نسبت باو گفته شده است، بيزاريم.

( مينويسد: واما سفياني بايد از آل ابوسفيان باشد و از شام و دمشق بيرون آيد وصاحب لواي 323در هشت بهشت) ص

داراي رايت و درايت باشد بانضمام اوصافي ديگر از تلعلع عين و قصور قامت و تجدّر علم وحكمت ومدعي مقام واليت و 

صورت و كوسجي ريش و عفونت تن، در اين عصر سفياني موعود حاجي محمد كريمخان قاجار بود كه هم از اوالد بني 

در واقع حاوي جميع صفات و اميه وهم از شام بود زيرا كه قاجاريّه نخست در شام سكونت داشتند و حاجي خان مزبور 

 شروط سفياني شمرده ميشد... الخ.

 خوانندگان محترم در تطبيق عناوين مختلف) قاجاريّه، بني اميّه، سكونت شام، لواي حكمت( خودشان تحقيق كنند.

 

 

 عدد نوزده

رشتي بخود معتقد سيّد باب پس از ششماه از دعوت خود كه هيجده نفر) حروف حي ( از شيخيه را بعنوان نيابت سيّد 

نموده، وبا خودنوزده نفر شدند، وهم براي اينكه اين مسلك در قرن نوزدهم مسيحي و در اين تاريخ درتحت ترويج و 

تحريك اجانب مسيحي جنبه تظاهر و قوّت بخود گرفت : اين عدد عنوان خاصيّ پيدا كرده، ودر موارد زيادي بموقع 

 اجراء گذاشته شد.

مسلك جديد بنوزده نرسيده بود، و هنوزديگران اميد پيشرفت و چشم اميدي از اينمسلك  آري تا شمارۀ پيروان

 نداشتند، از اين شماره نيز) مانند احكام و حدود ديگر( خبري نبوده است.

ني ( كه در اوائل امر او تأليف شده است، ميگويد: اِنّ عَدد الشُهور في كِتاب اهلل اث503سيّد باب در احسن القصص) سوره 

 شماره ماهها در كتاب خدا دوازده است و چهار ماه آنها حرام است . -عشَر شهرا و قَدًر اهللُ مِنها اَربعه اَشهُر الحَرام

ولي چون كتاب خدا عوض شد، وبراي سيد باب از مبدء ديگري وحي والهام رسيد: شروع بتأليف كتاب بيان كرده و آنرا 

 باب مرتب نمود، ومتأسفانه از تكميل واتمام اين نوزده واحد عاجز شد.برنوزده واحد و هر واحد را برنوزده 

 سيد باب روي اين نوزده عدد خرافات و حدود خنده آور واحكام مسخره آميزي در كتاب بيان ذكر نموده است.
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بر هر شخصي واجب  -جعِهادر باب خامس از واحد تاسع ميگويد: وهللِ عَلي كُلّ نَفس تِسعَهَ عَشَر يَوما يَخدِمُ النُقطه في رَ

 است كه نوزده روز در رجعت نقطه )سيد باب( خدمت او كند.

نوزده روز  –ودر باب ثامن از واحد ثامن ميگويد: ولتَذكروُا اهللَ في تِسعهِ عَشر يوما مِن كُلّ حَول آخرِه واَنتُم صائِمون 

 درآخر هر سال روزه گرفته وذكر خدا كنيد.

علي كُل نَفس اَن يُورثَ لِوارِثه تسعه عشرَ اَوراقا مِنَ القِرطاسِ اللَطيفهِ وَ تِسعه امن ميگويد: يَجبُ ودر باب ثامن از واحد ث

واجب است كه هر شخصي براي وارث خود نوزده ورقه كاغعذ لطيف و نوزده –اَسماء اهللِ عشرَ خاتما يَنقش عليها اسما مِن 

 قي گذارد.انگشتريكه برآنها اسماي خدا منقوش شده است با

اه هر گ -ودر باب ثامن عشر از واحد سابع گويد: في اَن من يحزن نفسا عامدا فَلَه اَن يَأتي تِسعهَ عشرَ مِثقاال مِنَ الذَهَب

 كسيرا عمدا محزون كرديد بايد نوزده مثقال طال بدهد.

نَ عِندَهم تِسعهَ عَشرَ آيه مِمن يُظهرُه اهلل ودر باب ثالث عشر از واحد سابع گويد: فيما فرَضَ اهللُ عَلي كل عَبيدهِ اَن يَكو

خداوند برهمه بندگان خود فرض كرده است كه در ايام ظهور بعد) مانند ظهور بهاء( نوزده آيه از  -فلي اَيام ظُهورهِ بِخَطه

 آيات پيغمبر آينده را بخط خود او همراه داشته باشد.

ر اَحد علي احد في سفر او يَدخل بَيتَه بغيرِ اِذنِه او يُريدُ اَن يُخرجَه ودر باب سادس عشر از واحد سادس گويد: وَمَن يَجي

اگر كسيرا مجبور كنند براي سفر يا داخل خانه او شوند بدون  -مِن بَيته بِغَير اِذنه حَرُمَ عَليه زَوجتُه تِسعهَ عَشرَ شَهرا

 تا نوزده ماه زن او بر او حرام خواهد شد. ضايتش از خانه خود بيرونش  كنند اجازه او يا بخواهند او را بدون ر

ودر باب يازده از واحد سادس گويد: او يَضرب عَلي اللَحمِ يَحرم عليه التَقرّبُ اِلي زَوجَتِه تِسعهَ عَشرَ يَوما حَتي وانِ نسي 

د تا و بدن بچه ز اگر معلمي چوبي برگوشت -واِن لم يَكن له مِن قَرين فَليُنفق لِمَن ضربته تسعه عشر مثقاال من ذهب

نوزده روز حرام ميشود براو زن او اگرچه از روي فراموشي بزند، واگر زن نداشته باشد بايد نوزده مثقال طال برآن بچه 

 مضروب بدهد.

ه بمرد ميتواند تا نوزده مرت–ودر باب ثاني عشر از واحد سادس گويد: وكل ما اَرادَ اَن يَرجعَ حَل لَه اِلي تِسعهَ عَشرهَ مرّه 

 در ايام طالق برزن خود رجوع كند.

الزم است بر هر  -ودر باب ثامن از واحد سادس گويد: ال بدً اَن يَقرئنً ذلك البابَ في كلِ تِسعهَ عشرَ يوما مرّه واحده

 شخصي كه اين باب را) در نهي از استدالل بجز آيات است( در هر نوزده روز يكمرتبه بخواند.

هر شخصي  -خامس گويد: في اَنً لِكلِ نَفس اَن يَقرءَ آياتِ البَيان وَ عَدم جَوازِ نَقصِها عَن عَددِ الواحدودر باب ثامن از واحد 

 ميبايد كتاب بيان را تالوت كند و كمتر از نوزده آيه ) بشماره كلمه واحد( جايز نيست.

خود واز ظهور بيان قرار داده عدد هر  ودر باب ثالث از واحد خامس گويد: خداوند عالم خلق فرموده كلّ سنين را بامر

 ( وآنرا نوزده شهر قرار داده هر شهر نوزده روز فرموده.245سنين را عدد كلّ شيء) موافق است با عدد 

آري اين نوزده ها از معجزات ظهور بيان است كه: در قرن نوزدهم در مقابل تشعشع انوار علم و معرفت از آسمان دانش 

 الهام شده است.سيد باب برقلب او 

متأسفانه اين نوزده بمرحله عمل و اجراء گذاشته نشده بود كه: اغلب آنها از جانب ميرزا بهاء منسوخ ومتروك گرديده، 

و حتي آن حكمي هم كه از جانب خدا نسبت بظهور آينده) تِسعه عَشرَ آيهِ مِمّن يُظهرُه اهلل بخطّه( نازل شده بود، باز 

 يد.باهمال و سستي تلقي گرد

 وجناب ميرزا بهاء از اين نوزده ها: نوزده روز بودن ماه و نوزده ماه بودن سال را روي مصالح و جهاتي پسند نمود.
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 نميخواست ويا نميتوانست اثر مسلك قرن نوزده را بكلي از ميان بردارد.-5

نقشه جديد سيد روي همان  بود، زيرااگر موضوع نوزده بكلي برداشته ميشد: اثري از مسلك باب در خارج نمانده -3

 نوزده طرح شده واغلب قواعد وقوانين او بر آن اساس بود.

اگر نوزده بودن ماده و روز برداشته ميشد: الزم بود دوباره برعدد دوازده رجوع شود، ويا نقشه جديدي طرح گردد، -2

 وهر كدام از اين دو قسمت بي نهايت مشكل بود.

ر مسلك بهائيت نيز نوزده روز ونوزده ماه تصويب گرديده، واز براي هر روي وهر پس روي اين جهات و جهات ديگر، د

 ماهي اسامي مخصوصه معين شده است.

( ميگويد: اِنً عَددَ الشُهور تِسعهَ عَشرَ شَهرا في كتابِ اهلل قَد زُيّن اَوّلُها بِهذا اإلسم المُهيمِن 1س 21ميرزا اقدس ) ص

زده عدد است در كتاب خدا و اول آنها زينت شده است باين اسميكه ) بهاء( شاهد است شماره ماهها نو -عَلي العالمين

 بر جهانيان.

وبراي اينكه در اين موضوع روشن باشيد تذكر ميدهم كه: عده شهور قمري دوازده است، واز رؤيت هالل تا هالل ديگر 

ت كه :بمجرد ديدن هالل نو ماه دوم شروع يك ماه حساب ميشود، وروي اين قاعده هر ماه يكمدت طبيعي و معيني اس

ميشود، و همچنين است در سال شمسي كه از دوازده ماه تنظيم شده و روي حركت طبيعي و انتقالي زمين تنظيم شده 

است، ولي در كتاب اقدس و بيان هر سالي از نوزده ماه وهر ماهي از نوزده روز تشكيل ميشود، واينجريان هيچگونه با 

 سازگار نميشود. جريان طبيعت

 آري ممكن است :اين نوزده روز و نوزده ماه با يك قوانين جديد  طبيعي كه هنوز كشف نشده است، مطابقه كند.

وبطور اجمال ، اين قاعده يكي از قوانين مجهول و مبهم طبيعت است كه هنوز در اجتماع وقاموسهاي جديد حل نشده 

 است.

مصداق و عنواني ندارد: نوزده ماه نيز كه سيصد و شصت و يك روز ميشود، با هيچ وگذشته از اينكه در خارج نوزده روز 

قانون طبيعي وفق نميدهد، اينستكه اين طائفه مجبور شده اند در مقام تطابق و توافق با جريان طبيعت بگويند: پنج 

 روز بقيه سال را مخصوص احسان و مهماني قرار بدهند.

يد:درآئين ما سال نوزده ماه و هر ماهي نوزده روز است، وهر يك از ماهها وسالها و ( ميگو31در دروس الديانه) درس 

روزها و ايام هفته اسمي دارد، اكنون اسم ماهها رابترتيب ذكر ميكنيم: اول شهر البهاء دوم شهر الجالل، سوم شهر 

هشتم شهر األسماء نهم شهر  الجمال، چهارم شهر العظمه، پنجم شهر النور ششم شهر الرحمه  هفتم شهر الكلمات 

الكمال دهم شهر العزه يازدهم شهر المشيه دوازدهم شهر العلم  سيزدهم شهر القدره چهاردهم شهر القول  پانزدهم 

شهر المسائل شانزدهم شهر الشَرف هفدهم شهر السلطان هيجدهم شهر المُلك  نوزدهم شهر العَالء : و پنج روز ديگر 

، بايام هاء وايّام اِعطاء ناميده شد و پيش از شهر عالء كه آخر سال است گرفته ميشود واهل كه زائد براين تقسيم است

 بهاء در آن پنج روز بضيافت واطعام ميپردازند. 

 در آداب اِنفرادي

 اوّلین وظیفه ما
 از پيشگاه اوّلين وظيفۀ بشر پس از شناخت پروردگار يكتا: آشنا شدن وعمل كردن بدستورهاي مقدّس و اوامر صادره

احدّيت است، ما بندگان محتاج خداوند متعال هستيم وبايد وظائف عبوديّت و آداب بندگي را يادگرفته، و طبق آنچه 

 وظيفه داريم انجام وظيفه بدهيم.
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 پس اوّلين وظيفه بشر بندگي و عبادت پروردگار است.

عوت كرده، وميفرمودند: يا قَومِ اعبُدوا اهللَ مالكَم اينستكه انبياء و مرسلين در اولين مرتبه مردمرا بسوي عبادت خدا د

 تنها درمقابل پروردگار جهان عبادت و پرستش كنيد وبدانيد كه براي جهانيان خداي ديگر نيست. -مِن آلِه غَيره

ونه گوبايد متوجه باشيم كه: عبادت بمعني مطلق فرمانبرداري و اطاعت امر مولي و انجام دادن وظائف بندگي است، وهيچ

 اختصاصي به عبادت مخصوص وعمل معيني) نماز يا روزه يا احسان ونيكوئي بمردم و غير آنها( ندارد.

آري يكي از جمله وظائف مقرره و آداب وتكاليف عبد اينستكه نسبت به ديگران بطور كلي ودر مسائل عمومي و نسبت 

را اظهار داشته و هيچ گونه ظلم و ستم وتجاوزيرا بمسلمانان بطور خصوصي و كاملي نهايت محبت و مهرباني و يگانگي 

 درباره كسي روا نديده، وروي كمال وحدت و برابري با همديگر زندگاني كنند.

. ونسبت به يكديگر مهربان هستند -مؤمنين با همديگر برادر و برابرند. رُحماءُ بينَهم –اينستكه فرمود: اَلمُؤمنوُنَ اِخوه 

 نسبت بكفار و مخالفين سخت ميگيرند. -اَشِدّاءُ عَلَي الكُفار

واز اشتباهات بزرگ و غلطهاي قال توجّه مسلك بهائيت اين استكه: برابري و وحدت و يگانگي را نخستين مقصد و اولين 

 رد بهائي دانسته، وبا اين مطلب باطل درمقابل ديگران افتخار مينمايند.وظيفه هر ف

فاضل قائيني در كتاب دروس الديانه) درس يازدهم( ميگويد: اول وظيفه مامحبت و دوستي و الفت و مهرباني با عموم 

ونصاري  هائي و مسلماناهل عالم است ما نبايد بچشم بيگانگي و دون محبت بكسي نظر نمائيم يا فرقي و تفاوتي ميان ب

 و يهودي و زردشتي و برهمني و بودائي بگذاريم همه با هم برادر و برابرند.

آري اينمعني از نظر يك حزب سياسي كه ميخواهد هدف دنيوي و مرام و مسلك سياسي خود را تحصيل و تأمن كند: 

سياسي است، عنوان ديگري قائل نستيم، ولي مانعي ندارد. وما هم بهائيت را بجز اينكه يك حزل متشكّل و فرقه متّحد 

نظر باشتباه جمعي از ساده لوحان كه بتصور تديّن بدين الهي، بمسلك بهائيت گرويده و تحت تأثير يكمشت مبلغين 

 شهوت پرست و بيدين قرار گرفته اند: مجبوريم حقيقت مطلبرا بازگوئيم.

يد افراد بهائي مقيّد بخداپرستي، مقيّد باطاعت پيغمبر معيّن از اين دستور حزبي فهميده ميشود كه: در اين مسلك نبا

ومخصوص، مقيّد بدين و آئين مشخص، مقيّد باعمال و آداب و عبادات محدودي باشند: زيرا خداپرستي  هيچگونه با بت 

نيم با ملل اپرستي سازگار نيست، وما اگر بخواهيم از دستورات پيغمبر معين و آئين مخصوصي پيروي كنيم: چگونه ميتو

 باشيم:ديگر كه از هر جهت برخالف راه ما سير مي كنند، همقدم و همراه باشيم !وما  اگر مقيّد بوظائف و آداب مشخصه 

 چگونه ممكن است با اشخاصيكه وظائف ديگري انجام ميدهند، همراز و همساز گرديم.

، يرود، با شخصيكه بزيارت مكه مشرف ميشوداين سخن مانند اينستكه بگوئيم: كسيكه از مصر بزيارت بيت المقدس م

وبا فرد ديگري كه بسوي پاريس حركت ميكند: هر سه همراه و همراز و همقدم هستند، يا چند فرديكه مرامهاي مختلفي 

دارند) مانند راتيوناليست و امپريست كه دو عالم بفلسفه تعقلي و حسّي هستند، و متافيزيك و ماترياليسم كه فلسفه 

الطبيعه و طبيعي است، وكاپيتاليست و سوسياليست كه طرفدار سرمايه داري واشتراك است( بايد با همديگر ماوراء 

 مهربان و متحد و برابر باشند.

يكي از وظائف حتميه واز فروع دين مقدس اسالم، موضوع تولّي و تبرّي است، يعني هر فرد مسلماني ميبايد اشخاص 

ومؤمن را دوست داشته، واز مردم بي حقيقت وهوي پرست و بي دين و ناپاك و گمراه  متديّن و پرهيزكار و حقيقت خواه

دوري و برائت جويد، بااهل ايمان و يقين همراه و همراز گردد، وبا اشخاص شهوت پرست و بي عقيده مخالفت و اجتناب 

 نمايد.
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ر تمام موارد و در ميان جميع ملل و اقوام واينمعني يكي از مسائل فطر و وجداني و طبيعي است كه: در همه جا جاري و د

 و طوائفيكه مرام وعقيده دارند، خواه ونخواه معمول به است.

اينستكه جمعي از بزرگان گفته اند: تولي ويا تبرّي از فروع دين محسوب نميشود، بلكه از آثار ايمان واز لوازم عقيده و 

 از خصائص الينفك علم و يقين است. 

 مانرا دوست بداريم: قهرا با دوستان آنان دوست و با دشمنانشان دشمن خواهيم بود.ما اگر اوالد خود

اينجا است كه ميگوئيم: بهائي ايمان وعقيده محكمي ندارد، بهائي متحيّر و گمراه است، بهائي هوي پرست و يا جاهل 

ود ونصاري و زردشت و برهمني و بودائي است، بهائي صلح كلّ و با عموم اهل عالم ميسازد، بهائي با همه و با مسلمان و يه

 (از جلد اول( 362برادر است. ) براي اطالع بيشتر رجوع شود به ) ص

 اِستغفار و تَوبه

يكي از وظائف اوليه و قدمهاي نخست شخص سالك: توبه كردن و طلب آمرزش نمودن واظهار ندامت و پشيماني از 

 خطاها و لغزشها و معاصي است.

ا و برگشتن از راه خالف و عصيان و توجه بسوي پروردگار متعال يگانه وظيفه هر فرد خداشناس و روگرداني از خطاه

 نخستين فريضه براي هر شخص ديندار بوده، و در همه حال ودر هر جائيكه شد: الزم و واجب و فوري است.

د از پروردگار جهان و برگرديد بسوي او كه خدا من طلب آمرزش كني –وَاستَغفِرُوا ربًكم ثُمً تُولُوا اِليه انً رَبي رَحيم وَدُود 

 رحم كننده و مهربان است.

 جناب ميرزا در اين موضوع نظريّه جديد داشته، وميگويد: استغفار بايد در جائي باشد كه ديگري درآنجا حاضر نشود.

بيديني است، با تظاهر  آري ميرزا طبق اقتضاي زمان خود) قرن نوزدهم( كه دوره تمدن جديد و زمان تظاهر بفسق و

بخوبي وتقوي و اجتماع و هم آوازي در مقام عبادت مخالف است، اينستكه نماز جماعت را تجويز نكرده، وذكر گفتن 

 پيش ديگريرا نيز منع مينمايد.

عَزيزُ لهُو الغافِرُ المُعطي ال ( ميگويد: لَيسَ لِاَحد اَن يَستغفِرَ عندَ اَحد تُوبوا اِلي اهللِ تِلقاءَ اَنفُسِكم اِنه52س 50در اقدس) ص

جايز نيست براي كسي اينكه نزد ديگري استغفار بنمايد توبه كنيد بسوي خداوند در پيش خودتان و خدا  -التَواب

 بخشنده و عطا كننده وعزيز وتواب است.

ط براي خدا قدم ولي اسالم ميگويد: مردم بايد در اعمال و رفتار خودشان اخالص داشته و به نيت خالص وصاف و فق

بردارند، ومخصوصا در عبادات كه: عبادت بي اخالص هيچگونه مورد قبول و پذيرفته نيست، وبا احراز خلوص نيّت : حال 

جلوت وميان مردم بودن با خلوت هيچگونه تفاوتي نخواهد داشت، و گاهي وظيفه انسان باقتضاي عقل و وجدان در 

استغفار باشد) در مورد تشويق، رفع تهمت، تعليم و تعلم ، اشاعه دين، اينستكه درحضور ديگري مشغول عبادت يا 

 وغير اينها( پس نهي كردن از استغفار در حال جلوت كامال بيربط و بيمعني خواهد بود.

 ذِكر گفتن درميان مردم

ل كند( يكي از وظائف مهمّه واز منازل شخصي سالك) كسيكه خدا پرست است و ميخواهد بوظائف عبوديّت خود عم

 متذكر شدن و پيوسته در ياد خدا بودن ودر همه حال بياد آوردن پروردگار متعال است. 

 وبراي ذكر مراتبي هست:

 ذكر خدا با زبان و قلب -2ذكر خدا تنها بقلب -3ذكر خدا تنها بزبان  -5

 و انفرادي است، ويا در جلوت و درميان اجتماع.وهر يكي از اينها: يا در محل خلوت 
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وباالترين مراتب ذكر: ذكر لساني قلبي است كه درجلوت باشد، يعني هنگاميكه متذكر خدا ميشود: زبانش گويا ودلش 

 متوجه و تظاهرات و مشاغل دنيوي و انس با مردم مانع از ذكر اونباشد.

كرد( ذكر لساني  وجناب ميرزا روي ظاهر پرستي خود، وهم بخاطر حفظ آداب و عادات قرن تجدد) كه نبايد تظاهر بدين

 را در ميان مردم منع ميكند.

( ميگويد: لَيسَ لِاَحد اَن يُحرِكَ لِسانَه اَمامَ الناسِ اِذ يَمشي في الطُرُق و االَسواقِ بَل يَنبغي لِمَن اَرادَ 56س 20در اقدس) ص

فُقِ البَيانِ اُ الذِكرَ اَن يَذكرَ في مَقام بُنِيَ لِذِكرِ اهلل او في بَِيتِه هذا اَقربُ بِالخُلوص وَالتَقوي كَذلكَ اَشرقَت شَمسُ الحُكمِ مِن

كسي را نشايد كه در مقابل مردم زبانشرا حركت داده ودر طُرُق وشَوارع ذكر بگويد بلكه الزمست  -طُولي لِلعالَمين

كسيكه ميخواهد ذكر بگويد در خانه خود يا در مقاميكه مهّياي براي ذكر است متذّكر باشد و اين نزديكترين است 

 يشود آفتاب حكم از افق بيان وخوش بايد برعمل كنندگان. بخلوص نيّت وتقوي هم چنين اشراق م

پس بموجب فتواي ميرزا بهاء: نبايد خدا را درميان مردم پنهان ياد كرد، و تظاهر كردن بخداپرستي و ايزددوستي و 

 سپاسگزاري و ستايش پروردگار جهان در اين مسلك ممنوع است.

ا، تذلّل خضوع، عبادت، تذكّر است: وبندگان خدا بايد درمقابل ديگران شكر، حمد، ثن -والبته ذكر خدا شامل تمام مراتب

 زبان بمدح و ثنا و ستايش و بندگي و شكر و حمد پروردگار جهان بگشايند.

 پرسش از مَطالب مَجهوله 

 يگانه وسيله ترقي وعلم پرسش است.

 پرسش كليد كشف مجهوالت است.

 پيوسته در جهل و ناداني خواهد ماند.كسيكه از پرسش مجهوالت خود خودداري ميكند! 

ودر روايات شريفه وارد شده است، پيش از اينكه اشخاص جاهل موظف ميشوند براي پرسش از مطالب مجهوله، از 

دانشمندان وعلماء تعهد گرفته ميشود كه پاسخ سؤاالت وارده را داده و در كشف و بيان پرسشهاي مردم كوتاهي 

 رسش كردن ،و وظيفه عالم پاسخ دادن است.ننمايند. آري وظيفه جاهل پ

ولي سيّد باب براي اينكه جهل و نادانيش پيش مردم كشف نشود عنوان مَن يُظهرهُ اهلل را بهانه گرفته، ودر باب ثالث 

عشر از واحد ثالث بيان ميگويد: سؤال عَمًن يُظهرُه اهلل جايز نيست اال آنچا اليق باو است واگر كسي خواهد سؤال كند 

جايز نيست اال در كتاب) بوسيله كتابت( تا آنكه حظّ جواب را كَما هِي درك كند و آيتي باشد از محبوب او در نزد او 

 چنانكه در بيان هم كسي اين صفت ) سؤال بوسيله كتابت( محموده را متصف شود محبوب است.

را ميفهمد، وازطرف ديگر او نيز مانند باب وميرزا بهاء چون بسستي و ضعف اين كالم متوجه شده، ومسخره آميز بودن آن

نميتوانست اجازه عمومي براي پرسش بدهد: كالم باب را برنگ ديگري ) با تقييد بسؤاالت مفيده وسكوت از قيدكتابت 

 ( نازل ميكند.

كلًم اجُ بِه اَنفُسُكم ال ما تَ( ميگويد: حُرّم عَليكم السُؤالُ في البَيان عَفَا اهللُ عَن ذلِكَ لِتَسئلوا ما تَحت6س 26در اقدس) ص 

في  نبه رِجال قَبلكم اتًقوا اهلل و كُونوا من المُتًقينَ اسئَلوا ما يَنفعُكم في اَمر اهلل و سُلطانِه قَد فَتحَ بابَ الفَضل عَلي مَش

كم عفو نمود تا حرام شده بود بر شما در كتاب بيان سؤال كردن از مطالب علمي، خداوند از اين ح -السَمواتِ و االرَضين

را كه مورد احتياج خودتان است بپرسيد نه آنچه را كه مردم گذشته مذاكره نموده اند، تقوي داشته باشيد واز شما آنچه 

اشخاص پرهيزكار باشيد و سؤال كنيد چيزيرا كه نفع بدهد شما را در امور مربوط به پروردگار و در عظمت و سلطنت او، 

 ل زمين و آسمانها فتح كرده است.خداوند باب فضل خود را باه

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب) ع( در مقابل جمعيت مردم ميفرمود: از هر چه ميخواهيد از من بپرسيد! واز هر مطلبي 

كه بخواهيد پيش از اينكه ازميان شما بروم از من سؤال كنيد! ولي جناب باب ميگويد: سؤال كردن حرام است، وجناب 

 : از آنچيزي بپرسيد كه بحال شما نافع باشد يا راجع بخدا باشد!بهاء هم مي گويد

انسان بدانستن هزاران مسائل ومطالب علمي و فلسفي و طبيعي و حقوقي نيازمند است، اگر چه درمقام عمل مورد 

نندگان ك احتياج او نباشد، واغلب مسائل علمي  جنبه تنها علمي دارد نه عملي: واغلب دانشمندان و مخترعين واكتشاف

از پيشرفت علوم خودشان تنها استفاده علمي و فكري مينمايند نه عملي، مخصوصا اين قسمت درعلوم رياضي) هندسه 

 و هيئت وحساب( وبعضي از قسمتهاي طبيعي كامال مشهود است.

مي الت علوبسي جاي شگفت است: كسيكه دعوي مقام تكميل علم و دانش و معرفت و كمال و تربيت مردم را دارد، سؤا

 را ممنوع يا محدود كرده، واز جوالن فكر ونظر واز فهم مطالب علمي منع مينمايد.

وبهتر اين بود كه ميگفتند : آنچه را كه ميدانيم بشما بازميگوييم وبجز گفته هاي ما چيزي از ما مپرسيد ! يا اينكه :فقط 

 از مطالبيكه مربوط بآداب ديني است از ما سؤال كنيد!

 فقير سؤال كردن

 وبدتر و عجيبتر از مطالب گذشته: تحريم سؤال براشخاص نيازمند و محتاج است.

در اينجا نيز ميرزا بهاء تحت تأثير محيط تمدن جديد واقع شده و بدون اينكه در پيرامون اين موضوع دقيق تدبّر و تفكّر 

 ز ممنوع كرده است.نمايد: بطور مطلق سؤال نيازمندان را تحريم و اعطاي در مقابل سؤال را ني

( ميگويد: ال يَحلُّ السُؤالُ ومَن سَئلَ حَرم عليه العَطاءُ قد كَتَبَ عَلي الكلِ اَن يَكسِبَ والًذي عَجزَ 50س 21در اقدس) ص

ن م و ال تَكونَنً مِفَلِلوُكَالء واالَغنِياء اَن يَعينُوا لَه ما يَكفيهِ اِعمَلو حُدودَ اهلل و سُنَنه ثُمّ احفَظوها كَما تَحفَظون اَعيُنك

سؤال كردن حالل نيست وچون كسي سؤال كند حرام است براو چيزي دادن ونوشته شده است برهمه مردم  -الخاسِرين

اينكه كسب كنند و كسيكه عاجز از كسب باشد الزمست وكالء و اغنياي ملت باندازه معاش او حقوقي معيّن كرده و 

و سنن او را حفظ كنيد چنانكه چشمهاي خودتان را حفظ ميكنيد و نباشيد از  بپردازند شما بايد بحدود خدا عمل كرده

 جمله اشخاصيكه در خسارت هستند.

اسالم ميگويد: سؤال كردن حرام است مگر در موقع ضرورت و بيچارگي و چون ضرورت بحدّ لزوم برسد، سؤال كردن 

عطا كردن مهر صورت نيكو و مستحسن ميباشد ودر  واجب ميشود، تا خود او و عائله اش از گرسنگي تلف نشوند، واما

موقع شدّت نيازمندي سائل و تمكّن شخص مسئول عنه اجابت كرده وعطاء واجب ميشود، ولي در اينجا ميگويد: سؤال 

 و همچنين اجابت كردن سؤال هر دوحرام است.

شد، پيشِ كِه اظهار حاجت كرده اگر شخصي محتاج و بيچره و مضطرّ چيزيكه در اين حكم موجب حيرت است،اينستكه 

 وبراي درد و بيچارگي و اضطرار و پريشاني خود چاره جوئي كند؟

آيا حكم حرمتِ عطاء شامل وكال و اغنياء نيست: پس بجز وكال و اغنياء كيستند) از اشخاص فقير كه سؤال نميكنند( كه 

آنها شده ومصداق خارجي پيدا كند، واگر شامل از آنان درخواست حاجت بشود و آنها عطاء نكنند، تا اين حكم متوجه 

 آنان هست، پس فقير بيچاره بدبخت دركجا اظهار حاجت و فقر كند، و بكجا برود؟

جناب بهاء اجابت را از لحاظ اعانت كردن به برآوردن سؤال ) كه حرام است( اعانت بحرام دانسته، و تحريم نموده است، 

ت سؤال: اعانت كردن باحياي سائل و حفظ  آبروي او و حفظ جان و ناموس سائل و ولي بايد متوجه باشد كه بسا در اجاب

 عائله او ميباشد.
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وشخص باوجدان وبا احساسات چگونه ميتواند در اين مورد با كمال بيشرمي و خشونت و قساوت قلب در خواست او را 

 حانِ!عاشِروا مَعَ االديانِ بِالروحِ والرَي -اجابت نكند، آيا اينست معناي

 تَجديد اَثاثيه منزل

( ميگويد: كُتِبَ عَليكُم تَجديدُ اَسبابِ البَيتِ بعدَ انقِضاءِ تِسعَ عَشَرهَ سنه كذلك قُضي االَمرِ 5س 65بهاء در اقدس ) ص 

نوشته شده است برشما تجديد و تازه كردن اثاثيه خانه پس از گذشتن نوزده سال همينطور تمام  -مِن لَدن عَليم خَبير

 ه است امر از جانب خداوند دانا ومطلع.شد

اين حكم در نهايت غرابت است : زيراآن اثاثيه كه در سر نوزده سال از هر جهت سالم و تمييز و بي عيب است، ويا آن 

لوازميكه نظاير آنها را نميتوان پيدا كرد ويابسختي و زحمت تهيه ميشود، براي چه و بخاطر چه الزمست آنها را تجديد 

 كنيم.

آيا شخصيكه ميخواهد اسباب خانه نوزده ساله خود را تجديد و تبديل كند: چقدر بايستي تفاوت قيمت مستعمل ونو 

بودن و تفاوت بين دو قيمت خريد و فروش را تاديه كند؟ وچند روز الزمست براي اين كار از شغل و كار خود دست 

نون اجراء بشود، تا چه اندازه اسباب مستعمل خانه تنزل كشيده و متحمل زحمات و سختيها باشد؟ ودر صورتيكه اين قا

 و بي ارزش خواهد شد؟

آيا بخاطر نو كردن و تازه نمودن اسباب خانه كه يك عمل موهوم و خيالي و بي ثمري است: سزاوار است كه تا اين اندازه 

ضعيات داخلي يك نفر متحمل خسارت و زحمت باشند! و ممكن است بجاي اين عمل درهر نوزده سال: هر كسي بو

 رسيدگي كرده، وحوائج و نواقص زندگاني او را رفع و تكميل بكند.

وممكن بود: اگر چناب بهاء علقه زيادي بلطافت و تازه بودن وجلوه داشتن اسباب خانه داشتند، حكم مينمودند باينكه : 

ل بنمايند، والبته با اينحكم نظر ايشان هنگاميكه يكي از اسباب خانه كهنه و افسرده و خراب شد، آنرا تجديد و تبدي

 تامين شده، واسباب زحمت وخسارت و مشقت نيز درست نميشد.

 

 پوشيدن حَريرو تراش ريش

ميرزا بهاء براي اينكه نظر مردم شهوت پرست و جوانان هوي خواه وخودساز قرن مشعشع را بسوي خود جلب كرده، 

كند: حرمت لباس حرير را براي مردها و همچنين حرمت ريش تراشي را  وتمايالت نفساني و شهوات دنيوي آنانرا تأمين

 برداشته و از اين جهت نيز آنانرا آزاد ميگذارد.

( ميگويد: حُرّمَ عَلَيكُم حَملُ آالتِ الحَرب اال حينَ الضَرورهِ واُحِلُّ لكُم لَبسُ الحَرير قَد رَفَع اهللُ 50س 63در اقدس) ص

حرام شده است بر شما حمل نمودن آالت جنگ  -باسِ واللحي فَضال مِن عِندِه اِنه لَهُو اآلمِرُ العََْيمعنكم حَكمَ الحدّ في الِل

مگر در موقع لزوم و حالل شده است بر شما پوشيدن لباس حرير و برداشته است از شما حكم محدودشدن از جهت 

 ست.لباس و ريش را واين فضلي است از جانب خدا و او امر كننده و دانا ا

پوشيدن حرير از براي زن جائز است، ولي از براي مرددر اسالم ممنوع شده است، زيرا حرير پوشيدن و زينت و آرايش 

دادن برخالف كار و فعاليت و مردانگي و كسب است، مرد بايد مردانگي و فضيلت داشته و لباس درستي و تقوي و 

 و عائله اش در تالش و فعاليت باشد.نيكوكاري در بركرده، و پيوسته براي تأمين معاش خود 

تراشيدن ريش نيز در اسالم ممنوع است، اسالم ميگويد: ريش عالمت مردي و وسيلۀ وقار و عظمت و سنگيني مرد 

 است، ريش نورانيّت صورت را افزوده، و براحترام وجالل و مقام مرد زياد ميكند. 
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رام ميدانست و ميگفت: ال تَحلقُوا رُؤسَكُم قَد زَيًنها اهللُ بِالشعر جناب بهاء تراشيدن موي سر را باستناد تبديل خلقت، ح

و في ذلكَ آلياتُ لِمَن يَنظُرُ اِلي مُقتضيات الطَبيعه ، ولي در اينجا طبيعت را فراموش كرده، و تحت تأثير سخنان جوانان 

 هوي پرست امروز قرار گرفته است.

خواه شده،و از شهوات خيالي و تمايالت نفساني و تظاهرات صوري پيروي آري جوانان امروز باندازه ظاهر پرست و هوي 

كرده،و چنان عوالم حقيقت وتقوي و صدق و صفا و روحانيت را فراموش نموده اند كه: كوچكترين توجّهي بآغاز و انجام 

 امور خود پيدا نكرده، وسخنان حقيقت را يكسره مسخره و موهوم مي بينند.

رمردان موي سفيد هستند كه هنوز از خواب غفلت و ناداني بيدار نشده، واز محيط هوي و هوسراني شگفت انگيز تر آن پي

و شهوتخواهي بيرون نيامده، و در سال پيري مطابق تمايالت يكمشت جوانان شهوت پرست و گمراه رقصيده، و بضاللت 

 و شقاوت و بدبختي خود و آنان كمك ميكنند.

حاني نماهاي خبيث سيرت و خوش صورت و سفيد موي و شهوت پرست واز حقيقت دور نظر من در اينجا ببعضي از رو

و بظاهر مسلمان ودر باطن كافر است كه : مطابق تمايالت و شهوات مردم، آيه و روايت خوانده و تفسير وتأويل و ترجمه 

 ميكنند) ضَلّوا واَضلو السَبيلَ(

 بوسيدن دست

ارادت و محبت مردم را در مقابل اشخاص روحاني و رجال تقوي و فضيلت، نميتوانست  ميرزا بهاء براي اينكه اظهار عالقه و

پيش خود تحليل كرده، ومقامات معنويّه و مراتب روحانيه و شخصيت آنانرا نافذ به بيند: از راههاي مختلف بمقام مبارزه 

 خته است.و دفاع برخاسته، و تا ممكن بود در ميان مردم وعلماء و روحانيين فاصله اندا

آري خود را مُرسِل انبياء و مُرسَلين و خالق آسمانها و زمين وفعال ما يَشاء و اَصل قديم و ناسخ همه اديان و افضل تمام 

بني آدم ميداند، وبراي خود حتي عبادت كردن و سجده نمودن و متوجه شدن در حال پرستش را جايز بلكه واجب 

 حريم كرده است.ميداند، ولي در اينجا دست بوسيدن را ت

( ميگويد: قد حُرمَ عَليكُم تَقبيلُ االيادي في الكِتابِ هذا ما نُهتُم عَنه مِن لَدن ربكم العزيزِ الحكّام 55س 50در اقدس) ص

 تحريم شده است بر شما بوسيدن دستها واين چيزيست كه از جانب خداوند عزيز و حكم كننده منهي شده است. –

زگار و دانشمند از لحاظ تجليل مقام علم و تقوي در نظر اسالم مانعي ندارد، و تجليل بوسيدن دستهاي اشخاص پرهي

كردن از مقام تقوي و روحانيّت و اظهار محبّت و تواضع نمودن در مقابل مردم با معرفت و حقيقت در همه جا مطلوب و 

 پسنديده است ، ولي در مسلك بهاء بوسيدن دست حرام شده است.

نظر باشد كه: موضوع علم و معرفت و تقوي و حقيقت بعقيده ايشان در خارج ودر ميان افراد متحقق نيست، وشايد از اين 

 واز اين لحاظ بوسيدن دستهاي ديگران تجويز نميشود.

درست است : اگر مسلك بهائيت رونق بگيرد: اثري از موضوع تقوي و روحانيت باقي نبوده، و در محيط بهائيت يا در 

بهائي، مفهوم فضيلت و حقيقت تحقّقي نخواهد داشت، اينستكه حرمت بوسيدن دست سالبه بانتفاء موضوع ميان افراد 

 خواهد بود.

 تراشيدن موي سر

( التَحلِقُوا رُؤسَكُم قَد زَيًنها اهللُ بالشَعر وفي  ذلِك آليات لِمَن يَنظر اِلي مُقتضيات الطَبيعه مِن 6س 56بهاء در اقدس )ص

موس سر خودتانرانتراشيد كه خداوند سرهاي شما را بواسطه موي زيبا كرده  -ريًه انه لَهُو العَزيزُ الحكيمُلَدُن مالكِ الب

 است و در اين حكم آياتيست براي كسيكه بمقتضيات طبيعت نظر ميكند.
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حكمتي است ( از قول عبدالبهاء نقل ميكند كه: مادام سر را مو خلق شده يقين است كه درآن 310ودر گنجينه احكام) 

 لهذا حَلق رأس مُضرِ است چنانكه طبا و فنا اين ثابت.

در موضوع خلق رأس چون برخالف خودآرائي و تمايالت نفساني جوانان هوي پرست است؛ بمقتضيات طبيعت متمسّك 

ق فشده، وآنرا تحريم مينمايد، ولي در مورديكه مقتضيات طبيعت با هوسراني و شهوت پرستي و ظاهرسازي مردم توا

نداشته باشد: بدون كوچكترين توجه و اعتناء بطبيعت ، تمايالت نفساني آنان تأمين شده و مطابق دلخواه ايشان حكم 

 صادر مي شود، چنانكه در تراشيدن موي صورت و امثال آن گفته شد.

 روي منبر نشستن

( ميگويد: قد مُنِعتُم عن 8س 65و آداب جديد مسلك بهائيت: تحريم صعود برمنابر است، در اقدس) صيكي از احكام 

از اينكه  ممنوع هستيد -االرتقاء اِلي المَنابِر مَن اَرادَ اَن يَتلو عَليكم آياتِ ربه فَليَقعد عَلي الكُرسي المَوضوع عَلي السَرير

 روي منبر بنشينيد و چون كسي خواهد آيات خدا را بخواند الزم است روي كرسي بنشيند.

است كه: منبر و صندلي با همديگر تفاوتي نداشته، و در مقام حقيقت و روحانيت) كه سزاوار جناب ميرزا فكر نكرده 

است هر مسلك و آئيني روي آن برقرار و محكم گردد( امتيازي براي صندلي نيست آري براي صندلي از جهات ديگر 

 امتيازاتي هست: 

 ساخت منبر بسيار طبيعي و ساده است برخالف صندلي.-5

 آثار وصنايع مسلمين است ولي صندلي) مبل و صندلي امروزي( از ممالك خارج واز صنايع اجانب است. منبر از-3

ونمونه اجنبي پرستي وتقليد ملل ديگر است، واينمعني در روي صندلي نشستن برخالف آداب باستاني و ملي بوده، -2

 نظر ميرزا محبوب و مطلوب است.

ته باشد: مقتضي اجتماع وحضور شنوندگان زياد و كثرت جميعت است، منبر مخصوصا كه پله هاي متعددي داش-6

 وميرزا بقرينه احكام ديگر) از قبيل تحريم جماعت( با اين معني مخالف است.

 استخاره كردن

 استخاره بمعني درخواست خير و طلب سالح است.

 فع حيرت و ترديد واضطراب است.روحقيقت استخاره عبارت از استمداد و توسّل و توجه تامّ بمبدء فيّاض و طلب 

استخاره از طرف بنده عاجز ومتحيّر در پيشگاه عظمت و جالل پروردگار توانا: امر وجداني وفطري بوده، وبمقتضاي مقام 

لطف و رحمت و كرم الهي، بيان خير و صالح خواهد شد. اينستكه ما چون با حال توجه وخلوص نيّت متوّسل بخدا شده، 

 خودمانرا از كتاب خدا) نه از اقدس( درخواست ميكنيم: جواب بسيار كافي و شافي و مناسبي درميابيم.و رفع تحيّر 

آري استخاره كردن يك امر تكويني و فطري است، ونهي از استخاره مانع شدن از توجه و تمسك و توسّل و تذلّل و 

 طلب حاجت و اظهار نيازمندي در مقابل پروردگار عظيم جهان است.

(ميگويد: در استخاره و عدم اعتبار آن، حضرت وليّ امر جلّ سلطانه ميفرمايد در مورد سؤال  241نجينه احكام) صدر گ

 ) استخاره كردن باقدس در موقع تحيّر ( آنچه الزم و واجب توجه تامّ و استمداد از مصدر فيض و الهام است ال غير. 

 ه همان توجه و استمداد از مصدر فيض است ال غير. جناب شوقي )جل سلطانه( متوجه نشده است كه: استخار

ولي از انصاف نبايد گذشت، چون موضوع سؤال و بحث در پيرامون استخاره كردن بكتاب اقدس بوده است، وجناب 

شوقي هم بطور مسلم متوجه بود كه اقدس كتابي نيست كه قابل استخار به آن باشد. از اين لحاظ ميگويد : شما بايد 

 متوجه باشيد. بسوي خدا
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آري مؤلف گنجينه احكام نه تنها مراد او را نفهميده است، بلكه از پيش خود تصرف بيربطي هم كرده، ودر عنوان مطلب 

 بطور اطالق مينويسد: در استخاره و عدم اعتبار آن.

 طَبع و نَشر كتاب

ر يز در تحت نظر واجازه رياست بهائي قرابراي اينكه بهائيان هر كتابيرا كه ميخواهند طبع و منتشر نكرده واين قسمت ن

گرفته، وفقط كتابهائيكه نشر آن صالح است منتشر بشود: در اينجا نيز نيرنگ خوبي زده، و بعنوان منبع مخالفت 

 حكومت، از چاپ كردن كتابهاي نهي نموده اند.

بايد اطاعت حكومت نمود اين هيچ ( از قول عبدالبهاء نقل ميكند: امر قطعي الهي اينست كه 248در گنجينه احكام) ص 

تأويل برنميدارد و تفسير نميخواهد از جمله اطاعت اينستكه كلمه بدون اذن و اجازه حكومت نبايد طبع گردد. والسالم، 

 ومَن خالَفَ ذلكَ خالَفَ اَمرَ اهلل و اَنكَرَ آياتِهِ ... الخ.

ت ابيرا كه صالح بهائيت نيست) بنام اينكه مخالفت با دولپس بموجب اين دستور اكيد و امر شديد، بهائيان نميتوانند كت

است( چاپ نمايند ولي در صورتيكه نشر كتابيرا الزم ديدند بوسائل گوناگون تكثير نموده و در ميان پيروان خود منتشر 

 ميكنند.

دلخواه خود آري شرح وتفسير قوانين ممالك جهان در دست رياست بهائي يا محفل روحاني بهائيت است كه مطابق 

 معني ميكنند.

ودر اينمورد ) عمال( ميگويند : منظور از قانون منبع مطبوعات بهائي درباره كتب و نوشته هائيستكه صالح بهائيت نيست: 

 منع طبع وهم منع نشر آنها است.

ي يا سنگ مبع طبع) آنهم طبعولي درباره كتب ونوشته هائيكه از جانب رياست بهائي نشر آنها تجويز ميشود: فقط 

 حروفي( است نه نشر آنها.

اينستكه كتابهاي مفيده را ) نسبت بخودشان( بطريق تكثير در ميان افراد بهائي منتشر ميكنند، ويا اگر چاپ كنند 

 اسمي از چاپخانه و محلّ طبع نميبرند. 

چهارمين مرتبه در در همين كتاب گنجينه احكام كه در زير دست نويسنده است، در صفحه اول آن مينويسد: براي 

 ( در طهران هزار نسخه تكثير گرديد.501سنه) 

ودر كتاب ظهور الحق بخش سوم كه طبع حروفي شده است: براي اينكه مخالفت دولت معلوم نشود، اسمي از خصوصيّات 

 ومحل طبع و سال برده نشده است.

و رسم طبع كرده اند، ويا بطريق تكثير منتشر وامثال اينها زياد است كه: چون مانعي براي نشر آنها نميديدند بي اسم 

 نموده اند.

 نهي از تَقيّه و كِتمان عقيده

 تَقيّه بمعني خودداري كردن و حفظ نفس است.

حفظ نفس در موارديكه موجب از بين رفتن حقّ نباشد: الزم و واجب است، و چون با حفظ حقّ مزاحم و معارض شود، 

 ت متعيّن خواهد بود.البته مراعات حقّ و حفظ كردن حقيق

تقيه درموارد جزئي و نسبت بافراد عادي است ،وبطور كلي در جاهائيستكه با اصل حكم )اثباتا و نفيا( وبا ريشه حقيقت 

 و با اساس حق مطلق برخورد و تماسّ نداشته باشد.
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ف ام( مفهومي نداشته، و برخالتقيّه كردن براي انبياء و مُرسَلين ) كه برانگيخته شده اند براي دعوت مردم وتبليغ احك

 منظور رسالت و بعثت است.

 نوشته ها باب و بهاء و پيروان ايشان در اين موضوع، متخالف و متناقض است. 

بعقيدۀ بابيّه و بهائيّه سيّد باب در تمام زندگي خود) در دعوي اسالم در اظهار ذِكريّت ، ادّعاي بابيّت، ادّعاي مهدويّت ، 

سن القصص و تفسير كوثر و نوشته هاي ديگر، در توبه او از تمام دعاوي خود در شيراز و تبريز، و غير در تأليف كتاب اح

 اينها( روي تقيّه رفتار نموده است.

وهمچنين ميرزا بهاء در اظهارات خود) در دعو مسلماني، پيروي از سيّد باب، پيروي از صبح ازل، اظهار تديّن بدين اسالم 

 تأليف كتاب ايقان، و غير اينها.يا مسلك سيّد باب، 

 ولي براي پيروان خود دستور ميدهند، ميگويند: شما نبايد تقيّه كنيد، اينست كاسۀ گرمتر از آش.

سيّد باب تا زنده بود يكمرتبه بصراحت لهجه در مقابل دانشمندان و علماي معاصر خود نگفت كه: من پيغمبر هستم 

 ما آورده ام.ودين جديد و كتاب تازه براي هدايت ش

( ميگويد: وپارۀ ديگر از مؤلفات وي راجع بود بمحبّت و توصيف اهل بيت عصمت و ائمّه هدي 21در كواكب الدريه ) ص

و بيشتر در وصف حجّه موعود زبان گشوده و بيان فرموده، در ابتدا عقائد شيعه را تنقيد نميفرمود بلكه تمجيد مينمود، 

و متين است وحتي وجود موعود غائب را تصديق نموده، اخيرا معلوم شد كه در وميفرمود كه عقائد آن حزب صحيح 

 نهاده...الخ.اينگونه كلمات حقائق ومعاني ديگررا وديعه 

واقعا جاي حيرت است كه شخصي دعوي بعثت و رسالت نموده و خود را مهدي موعود و رسول منتظر و مَبعوث مِن 

جسارت واستقامت رأي نداشته باشد كه مقصود خود را بصراحت بيان كند، ويا اقال  عِنداهلل بداند، وتا اين اندازه جرأت و

 در مدت زندگي خود يك سخن صحيح و ثابت و محكمي بگويد.

وعجيبتر از آن اينستكه : با اين محافظه كاري و ترس و اضطراب  و تقيّه ) در نشر عقائد ، نشر كُتب ، اظهار مرام در 

 هاي مبهم و چند پهلو ، به پيروان خودشان دستور ميدهد كه شما نبايد تقيّه كنيد.تماسّ با ديگران( و سخن

( از لوح شوقي نقل ميكند: عقيده كتمان ننمايند و از تقيّه اجتناب بنمايند واز پس پرده خفا 246در گنجينه احكام) ص

 برون آيند و قدم بميدان خدمت گذارند مضطرب و هراسان نباشند.

 د: كتمان عقيده حتّي در اينمورد) نقاطيكه بهائي غير موجود است( مذموم و مخالف مبادي اين امر است.( گوي344ودر ) 

 آهنگ و خوانندگي

يكي از امتيازات مسلك قرن نوزدهم تجويز و تحليل خوانندگي و غناء است كه: پيروان اين مسلك از اين قسمت نيز 

 ن تكميل و بحدّ اعال تأمين شود. محروم و ممنوع نگشته و عيش و شهوات نفساني آنا

( ميگويد: اِنا حَلّلنا لَكم اِصغاءَ االَصواتِ و النَعماتِ اِياكم اَن يُخرجَكم االِصغاءُ عَن شَأنِ االدبِ 5س 54بهاء در اقدس )ص

ادب خارج ما حالل كرديم شنيدن آوازها و نغمه ها را و متوجه باشيد كه در مجلس خوانندگي از محيط وقار و  -والوقار

 نشويد.

اسالم بطور كلي از اعمال برانگيخته از هوي و هوس و از شهوتراني واز آنچيزهائيكه روحانيّت و نورانيّت دلرا زائل ميكند 

نهي نموده است واز اين قبيل است: آهنگهاي عيش و طرب و لهو و لعب و آوازه خوانيهاي شهوت انگير كه باصطالح فقه 

 در اينجا شنيدن اين آوازها و آهنگها تجويز شده است.اسالمي غناء گويند،ولي 
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آري در قرن اتم كه وسائل همه جور شهوتراني و هوي پرستي و ساز و نواز و رقص و عيش  و نوش آماده و جمع است: 

يش عبايد حرفي زد كه مردم فرار نكنند، و مطابق دلخواه و شهوات و تمايالت نفساني آنان گفت، امروز بايد: با مجالس 

 ونوش و رقص مردم مخالفت نكرده و دلخوشي وطرب و آسايش فكر و شهوتراني جوانان را تأمين نمود.

 پس عيش و طرب با مراعات وقار و ادب تجويز ميشود.

سپس در جمله بعد ميگويد: ما اين آهنگها را وسيله توجه و عروج روحاني قرار داديم و شما هم در مواردهوي پرستي 

 .استعمال نكنيد

ولي اين فلسفه مانند اينستكه بگويد: ما نگاه كردن بزنهاي خوش منظر و جوانهاي خوش خط و ابرو را تجويز ميكنيم، 

 تا از اين نظر استفاده روحاني برده، و بآفريننده جهان متوجه باشيد.

د، اشخاصيكه از محيط آري آواز جالب مانند غذائيستكه هر كسي باقتضاي طبيعت و مزاج خود از آن استفاده خواهد بر

قواي مادّي و شهوات نفساني و تمايالت جسماني بيرون نرفته اند: چگونه ممكن است از ساز و نواز و آوازهاي طرب انگيز 

 استفاده روحاني و استفاضه معنوي ببرند.

كه در اينموضوع  باز در اينمورد قضاء و حكومت را بدانشمندان روحاني و علماي علوم تربيت و اخالق واگذار ميكنيم

 بدقت بررسي كرده و ببينند آيا اين حكم مردم را بسوي شهوات نفساني سوق ميدهد، يا بسوي روحانيت؟

 سفر براي زيارت قبر

بدن انسان چون در محل معيني بخاك سپرده شد محل مزبور از جهات چندي مورد عالقه و توجه باقيماندگان او 

نظر، مردم فهميده وافراد دانشمند ملل جهان از مرقد ) محل دفن ( كسيكه  واشخاص ديگر قرار ميگيرد وروي همين

مورد احترام و تجليل آنها بود پيوسته تعظيم و تجليل نموده، و بياد همان شخص و باحترام او در مَرقد او حاضر شده، و 

 اي امتيازاتي است:تشريفاتي را كه معمول به دست انجام ميدهند، آري مَرقد يك شخص برجسته و روحاني دار

 بدن شخص بزرگ در اثر عظمت و روحانيّت و قوّت روح او قهرا شريف و مورد احترام خواهد بود.-5

بدن شخص روحاني پيوسته مورد توجّه و عالقۀ روح او ميباشد زيرا كه بوسيله آن وظائف خود را انجام داده و منازل -3

 مطلوب و مراحل مقصود را بپايان رسانيده است.

مَرقد شخصي روحاني مورد احترام روحانيّين ومحلّ توجّه ارواح و عُلويّين است، واز اين لحاظ روحانيّت مخصوص و -2

 روحانيّت معنوي پيدا خواهد كرد.

توجه شخص زاير و سير و حركت او بسوي مَرقد شخص بزرگي قهرا توجه او را جلب كرده، واين مقدمه و وسيله تالقي -6

 روحاني والفت خواهد شد. دو روح و سبب انس

حركت بسوي مرقد شخصي بزرگ، موجب تشريف و احترام او بوده، و يگانه وسيله تجليل و تعظيم از مقام روحاني و -1

 شريف آنشخص خواهد بود.

تجليل كردن از مرقد شخص بزرگ: در حقيقت تجليل وتعظيم مقام علم و تقوي و روحانيّت بوده؛ و بهترين وسيله -4

 ز اشخاص دانشمند و پرهيزكار و روحاني است.تشويق ا

سير كردن بسوي مرقد كنوني، يگانه وسيله تحصيل فوز و قرب و سعادت بوده، و بهترين قدميست براي بذل توجهات -1

 غيبي و شمول الطاف و عنايات رحماني و توجه فيوضات ربّاني.

 برهن شده و هيچگونه جاي ترديد نيست.اينها مطالبي است كه : درعلم الروح و علم االجتماع روشن و م
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وخود باب وبهاء وعبدالبهاء نيز باينمطالب معترف بوده، ودر مقام توصيف مراقد مخصوص خودشان ميگويند: مطاف مأل 

 اعلي، روضه مباركه، مقام مقدّس، شطر اقدس، مقبل اهل مدائن بقاء، مَضجح مقدّس، محلّ توجه اهل بهاء ، وغير اينها.

اينكه عناد و عداوت خودشانرا نسبت به پيشوايان اسالمي اظهار داشته، و ارتباط وعالقه مردم را از ان حضرات ولي براي 

 قطع كرده ومقام ومنزلت آنانرا كوچك و پست كنند: تشرّف بزيارت ايشانرا تحريم و منع مينمايند.

 رحال براي زيارت قبور جايز نه.( از قول بهاء مينويسد: در بشارات نازل كه شدّ 313در گنجينه احكام) ص

ومعلوم است كه: اين عدم جواز نسبت بديگران است كه از زيارت قبور حضرات ائمه جلوگيري شود، واگر نه: شدّ رحال 

براي زيارت مراقد باب وبهاء در عكّا از مهمّترين اعمال و از باالترين عبادات اهل بهاء محسوب ميشود، وبهمين جهت در 

گذشته از قول عبدالبهاء نقل ميكند كه: اين حكم عمومي است مگر مواقع منصوصه ولكن هر مرقد پشت سر جمله 

منوّري از شهداء و غير شهداء از احبّاء در هر مملكتي هست بايدنهايت احترام را مجري داشته و زيارتش سبب وروحانيّت 

 و نورانيّت قلوب ميگردد.

كند: اما بقاع مقدّسه مستحقّ تعظيم و تكريمست زيرا منسوب بشخص جليل ( از قول عبدالبهاء نقل مي511ودر صفحه )

اين تعظيم و تكريم راجع بر روح پاكست نه جسم خاك اين محل وقتي كوي جانان بود وآن جان پاك درآن مأوي داشت 

حمايت  لب عَون ولهذا عاشقان خاك آنكوي راكُحل بينش نمايند ولي تعلّق بتراب ندارد بلكه بفيض آفتاب نگرند اما ط

 منتهي به پرستش خاك گردد.و حفظ و صيانت جز بجمال مبارك جائز نه واگر دون آن باشد 

واز اين عبارت استفاده ميشود كه: خداي بهائيان همان ميرزا بهاء است كه در زير خاك عكا پنهان شده است، زيرا طلب 

 حفظ و حمايت از غير خدا جايز نيست.

 واحدانتخاب لغت و خطّ 

 يكي از خوابهاي بسيار شيرين جناب ميرزا: حكم انتخاب و اختيار كردن لغت واحد و خطّ واحد است. 

( گويد: يا اَهلَ المجالِس في البِالدِ اختراوا لُغه مِنَ اللُغاتِ يَتكلم بِها مَن عَلي االَرض وَ كَذلكَ مِنَ 51س 61در اقدس ) ص

اي اهل مجالس در شهرها يكي از لغات موجوده را انتخاب كنيد تا همه مردم  -تَعلَمون الخُطوطِ هذا سببُ االِتحاد لَو انتُم

روي زمين بآن لغت تكلم كنند و همچنين يكي از خطوط را نيز براي نوشتن معيّن نمائيد و اينمعني سبب اتّحاد امم 

 است.

صيل اين مرام زحمات زيادي كشيده، ودر يكقرن بيشتر است كه: برخي از متفكّرين در اينراه قدم برداشته و براي تح

 اطراف جهان براي خود طرفداراني پيدا نموده اند.

ولي تحقّق اينمعني از جمله ممتنعات بشمار ميرود: زيرا خطّ و زبان وابستگي بمليت و قوميّت داشته، وتا آنروزيكه 

ميدهد، اختالف خطّ و زبان نيز برجاي خود حكومتهاي متعدد و ملل مختلف و جمعيّتهاي متشتّت ، افراد انسانرا تشكيل 

 برقرار و ثابت خواهد بود.

آري مردم جهان باختالف فطرت و طبيعت) از لحاظ خلقت اخالق، عادت، عقائد، آب و هوا، موقعيت جغرافيايي( پيوسته 

اي اختن پايه هتشكيالت وحكومتها ومليّتهاي مختلفي را بروي كار آورده، وهر ملتي براي تحكيم حكومت واستوار س

 ملي خود از خطّ و زبان مخصوص طرفداري مينمايد.

 اينستكه ميگوئيم : اختالف زبان وخطّ از آغاز جهان هميشه بوده است، وتا پايان جهان نيز پايدار خواهد بود.

از  ار برخيوچون جناب ميرزا بهاء در مقام حرف و نقشه كشي مقيّد باجراء وعمل نيست: در اينمورد نيز تحت تأثير افك

 متفكرين نامبرده قرار گرفته، وحكم وحدت زبان وخط را از آسمان تشخيص خود نازل نموده است.
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وممكن است اين دستور مقدمه برترويج زبان انگليسي) زبان دوستان خود( بوده است، زيرا در مقام تعليم و تحصيل 

در متّحد المال محفل روحاني ايران) گنجينه احكام  لسان، زبان انگليسي را برلسانهاي ديگر مقدم ميشمارند، چنانكه

( ميگويد: از ديرزماني اراده متعاليه موالي عزيز براين تعلق گرفته كه جوانان بهائي در فراگرفتن لغت انگليزي 546ص 

 در رتبۀ اولي و تحصيل لغت آلماني در رتبه اخري سعي و جديّت تامّه مبذول دارند.

ين پيغمبر قرن نوزدهم زبان مادري واصلي او فارسي است، وچون آيه و لوح نازل ميكند بزبان وتعجب در اينجا استكه: ا

عربي نازل ميكند، وكتاب آسماني او نيز كه در درجه اول براي فارسي زبانها نازل شده است: عربي است، ودر كتاب عربي 

وجه بعربي زبانها بوده است در درجه اول( آسماني خود نيز او روش و سبك قرآن مجيد) قرآنيكه آورنده اش عرب ومت

ميخواهد تقليد كند، وسپس كه ميخواهد براي پيروان خود زبان مشترك بين المللي تعيين كند: لسان انگليزي را انتخاب 

ميكند در اينجا هم مليّت و وعده هاي خود را) راجع بعموميّت واحاطه مسلك خود( فراموش كرده بود، و متأسفانه در 

عمل اين حكم نيز مانند حكم تشكيل بيت العدل تا بامروز بمرحله اجراء گذاشته نشده، وبطور مسلم تا روز قيامت مقام 

 نيز عملي نخواهد شد. 

 ظروف طال ونقره

اسالم در عين حاليكه سعادت و روحانيت و جهات معنوي پيروان خود را تأمين كرده است: قسمتهاي مادّي و اقتصادي 

 نيوي را نيز با بهترين نحو منظور داشته است.وسياسي و جهات د

اسالم بخاطر پيشرفت جنبه اقتصاد و رفع بحران احتكار و توقّف ثروت واز لحاظ جريان ورونق بازار معامالت: استعمال 

 ظروف طال ونقره را تحريم نموده است. 

تظاهر و جلب تمايالت نفساني و  ولي جناب ميرزا از اين نكته بكلي غفلت نموده است. وروي همان ظاهر پرستي و

 شهوات يكمشت مردم شهوت پرست و هوي خواه ؛ استعمال اينگونه ظروف رتا تجويز ميكند.

كسيكه بخواهد ظروف طالو نقره  -( ميگويد: مَن اَرادَ اَن يَستعمِلَ اَواني الذَهَب و الفِضًه البَاسَ عَليه56س 56در اقدس) ص

 نيست.را استعمال كند مانعي براي او 

 با دست غذا خوردن

(ميگويد: اِياكم اَن تَنغَمِسَ اَياديكُم في الصِحافِ والصِحانِ خُذوا ما 51س 56ميرزا بهاء در ذيل جمله گذشته) اقدس ص

انرا در تپرهيز كنيد از اينكه فرو ببريد دستهاي خود -يَكونُ اَقربَ الي اللَطافهِ اِنّه اَرادَ اَن يَريكُم عَلي آدابِ اَهلِ الرِضوان

ظرفها و كاسه ها اخذ كنيد آنچه را كه نزديك بلطافت است و خدا ميخواهد كه شما را روي آداب و روش اهل رضوان 

 ببينيد.

ميرزا بهاء در اينجا نيز از آداب و رسوم اروپائيّين تقليد كرده، و بخيال خود حكم تازن و لطيفي آورده است. ومتوجه 

سعادت و خوشبختي بشر درست نميشود، وامثال اين تظاهرات وتقليدهاي كوركورانه نشده است كه: باكارد و چنگال 

 است كه افراد بشر را باين مرحله بدبختي و شدت وانحطاط اخالقي و اجتماعي رسانيده است.

ت ازندگاني بشر هر چه از حقيقت و آرامش وسادگي، بسوي تظاهر و خودآرائي و تقيّدات بيهوده متمايل شد: قهرا موجب

 گرفتاري و ناراحتي او را فراهم كرده، و محبّت و خوشي وامن واطمينان وحقيقت را از ميان افراد سلب خواهد كرد.

انسان اگر بناء باشد با دست تميز و با حالت طبيعي خود و با كمال سادگي و بدون اينكه خود را بكارد و چنگال و قيودات 

و سپس باز دست و دهان خود را تميز و نظيف كند: بطور مسلم از جهات  ديگر وابسته كند، شروع بخوردن غذا نموده

 زيادي در آسايش وخوشي و رفاهيت خواهد بود.
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اينمعني از لحاظ بهداشت اولي است: زيرا اختيار دست با خود انسان است ولي تميز بودن كارد و قاشق و چنگال در -5

 اغلب اوقات مجهول است.

 تر شده و موجبات راحتي فكر و آسايش قلب او فراهم خواهد بود.هزينه زندگاني انسان كم-3

 قيودات زندگاني انسان كمتر بوده، و بصفاء و حقيقت و سادگي نزديكتر خواهد بود.-2

 موجب محبت و صميميّت بوده، و نفاق و اختالف ونگراني را) اگر رفيقي داشته باشد( رفع خواهد كرد.-6

ت طلبي حقيقت را از پيروان خود طلبيده، و اقال بخاطر رعايت جانب ضعفاء واشخاص خوب بود ميرزا بهاء بجاي لطاف

 فقير، زندگي را از قيود زائد و تظاهرات بيهوده مُجزّي ميكرد.

( مقصود بهاء را درك كرده وميگويد: بهائيان بايد همّت درترويج و اقتباس از 511وجناب شوقي )گنجينه احكام ص 

 اروپا (نمايند.حسنات اهل غرب) مردم 

 پوشيدن خزّ و سمور

( ميگويد: اِلبَسُوا السَمُورَ كَما تَلبَسوُنَ الخَزً و السَنجابَ ومادُونَهما اِنه ما نهي في الفرقان ولكن 56س6بهاء در اقدس ) ص

بپوشيده سمور را چنانكه خز و سنجات وغير آنها را ميپوشيد واز اينموضوع  –اشتَبه عَلي العُلماء انًه لَهُو العَزيزُ العالّم 

 تحريم و منعي درقرآن وارد نشده است بلكه اين حكم برعلماء مشتبه شده است.

در جواز پوشيدن لباس در حال غير صلوه:هيچگونه تفاوتي نيست در اينكه از اجزاء) پوسد، پشم، موي( حيواني باشد 

 ول است يا از اجزاي حيوان غير مأكول.كه گوشت آن مأك

واما پوشيدن لباس در حال نماز و عبادت پروردگار متعال: پس مشروط است باينكه از اجزاي حيوان ماكول اللحم بوده، 

 وهم شرايط تذكيه ) هنگام مردن حيوان( درآن مجري شود.

بزرگترين و دانشمندترين اصحاب حضرت صادق) در فروع كافي و وسائل الشيعه( لباس المصلي( ميگويد: زُراره كه از 

خواندن در لباسيكه از جنس ثعالب ) اقسام روباه و فنك و سنجاب( است جايز ع( است ازآن حضرت ميپرسد: آيا نماز 

است يا نه؟ حضرت صادق ) ع( نوشته اي نشان ميدهد كه از اِمالء رسول اكرم) ص( بوده است، ودرآن ورقه نوشته شده 

ماز خواندن در هر لباسيكه درآن از اجزاي حيوان غير مأكول )پشم و موي و پوست و كرك و فضله( باشد، جايز بود كه: ن

 نيست و لباس مُصلّي ميبايد طاهر و پاك و از اجزاي حيوان ماكول اللحم و تذكيه شده باشد.

فقهاء منظور اسالم و قرآنرا پس معلوم ميشود كه: رسول اكرم) ص( وحضرت صادق) ع( ودانشمندان ديگر و علماء و 

نفهميده بودند، وميرزا بهاء پس از هزار و سيصد سال حكم قرآنرا فهميده، و پوشيدن سمور را ) وهمچنين سائر ارقام 

 لباس را( تجويز نموده است. 

 ترياك كشيدن

 درآئين مقدس اسالم آنچه نجس و مكسر و مضرّ باشد: خوردن و آشاميدن آن ممنوع وحرام است.

ااين تفاوت كه: در نجس و مسكر حكم مُتعلق بذات موضوع) كم باشد يا زياد( است، ولي در مضرّ بموضوع با قيد وصف ب

 ضرر تعلّق ميگيرد، وتا ضرر نميكند حرمت و منعي ندارد.

 -كونَنً مِنَ المِِتجاوزينَ( ميگويد: حُرِّمت علَيكُم المَيسرُ واالَفيونَ اجتَنِبُوا يا مَعشرَ الخَلق وال ت53َس 65بهاء در اقدس )ص

 حرام شده است برشماها قمار باختن و افيون استعمال كردن، اجتناب كنيد ايجماعت مردم، واز تجاوز كنندگان مباشيد.
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قمار مانند مسكرات و موضوعات نجسه و متنجسه بطور مطلق) كم وزياد و مختصر و مفصّل ( حرام است، ولي افيون را 

ت واطالق حرام دانست: زيرا افيون يكي ازداروهاي مؤثر و نافع و بسيار مفيد جهان است، استعمال نميتوان بطور عموميّ

 افيون در موارديكه طبيب حاذق تجويز ميكند) طبق انداره و دستور( اثر معجزآسا و خارق العاده دارد.

 ن باشد.پس بهتر اينستكه: حرمت آن متوقف بمعتاد شدن و ضرر خسارت مالي و جاني وادر كرد

( ميگويد: قَدحُرّم عَليكم شُربُ االَفيون اِنا نَهيناكُم عَن ذلِك نَهيا عَظميا في الكِتابِ والذي يَشربُ 6س10باز در )صفحه 

حرام شده است بر شما كشيدن ترياك و ما نهي كرديم شما را از آن ، نهي سخت  -اِنه لَيسَ مِني اتّقُوا اهللَ يا اُولي االَلبابِ

 افيون بكشد از من نيست پرهيزكنيد از خدا اي صاحبان خرد. و كسيكه 

 پایان آداب اِنفرادي

 

 

 

 مُطالعه و دقّت در

 

 اَبواب

 

 اَحكام وحُدود

 

 را كه از صفحه آینده شروع میشود ، بعلماي حقوق و فقهاء

 توصیه می كنیم، تا بخوبی از مرامنامه و مسلک این حزب

 آگاه باشند!!

 

 

 

 

 باب طهارت

 دست و پايشستن 
آئين مقدس اسالم باندازه اي بموضوع طهارت ونظارت اهميت داده، و بزبانهاي مختلف وتعبيرات گوناگون از اين موضوع 

 طرفداري نموده است كه: باالتر از آن متصوّر نيست.
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سل ،وضوء غُوبراي فهم حقيقت اين مطلب الزم است بابواب مختلف طهارت كه در كتب احاديث فقه منعقد است )تَطهير 

 ،نجاسات، مُطهرات، حمّام، مِسواك، تَزَيُّن ،وغير آنها( مراجعه نمود.

وجناب ميرزا بهاء از يكطرف موضوع نجاسات را از ميان برداشته ، و تمام اشياء را در درياي طهارت غرق ميبيند،واز 

يف و مُتعفّن ميشوند، حكم ميكند طرف ديگر براي جلب نظر مردم ظاهربين، درموضوع پاها كه اغلب بدبو و زودتر كث

 كه: در هر چند روز بايد آنها را شست و شو و پاك كرد.

( ميگويد: اِغسِلوا اَرجُلَكم كُلً يَوم في الصَيفِ و في الشِتاء كلً ثَالثه ايّام واحده و مَن اغتاظَ عَليكُم 1س 65در اقدس) ص

هر روز يكمرتبه بشوئيد و در فصل زمستان از هر سه روز يكمرتبه پايهاي خودتانرا درفصل تابستان در  -قابِلوه بِالرِفقِ

 وچون كسي بشما غيظ و غضب كنددر مقابل آن نرمي و مدارا كنيد.

اسالم ميگويد: در هر وضوئي كه ميگيريد، پايهاي خودتانرا  مسح كنيد، وهر موقع كه بدن شما كثيف شد، آنرا تطهير و 

 ياج يك روز درميان استحمام كنيد. تميز و نظيف نمائيد، ودر صورت احت

انصافا براي تنظيف و استحمام و تطهير نميشود حدّ معيني را تعيين كرد، از باب مثال، كسيرا مي بينيم در اثر عرق 

كردن پايها مجبور ميشود هر روز يك مرتبه پاهاي خود را شسته ،وكثافت وعفونت را از خود زائل كند، ديگري در هر 

هم محتاج بتطهير نميشود. باز يكي در اثر گرمي مزاج وچربي بودن پوست بدن، خود راملزم مي بينيد هفته يكمرتبه 

كه در هر سه روز يكمرتبه بحمام رفته و صابون و كيسه بزند،وديگري از هر ده روز هم يكمرتبه صابودن زدن محتاج 

 نميشود.

مدت ذكر بشود، البته شستن پاها از هر دوروز يا از هر پس بهتر اينستكه: اين حكم بطور كلي و بدون تحديد بزمان و 

سه روز يكمرتبه ومخصوصا براي اشخاصيكه پاهاي ايشان متعفّن ميشود بسيار خوب است، ولي اين حكم را نميشود 

 قانون كلّي براي همه جا و هر فرد و هر فصلي گرفت.

 وز يكمرتبه كامال بيوجه و بيربط است.در نقاط سردسير ومخصوصا در هواي زمستان شستن پاها از هر سه ر

ودر نقاط گرمسير نيز مخصوصا در تابستان نه تنها درهر روز يكمرتبه شستن پاها الزم اتست بلكه در هر روز چندين 

 مرتبه شست و شوي تمام بدن حتمي است.

خواسته است همه  وممكن است جناب ميرزا از لحاظ كثافت و عفونت پاها بسيار ناراحت و متأذي ميشده است، و

 ود ايشان دراين حكم اشتراك جوينمانندخ

 طهارت تمام اشياء

جناب ميرزا در اينجا نيز تحت تأثير افكار مردم ظاهر پرست وبيخرد امروز واقع شده، و براي جلب توجه افراديكه لجم 

بحر طهارت غوطه ور ديده، وبجز گسيخته و بي قيد و بي مباالت: موضوع نجاست را از ميان برداشته، و تمام اشياء را در

 عنوان كثافت و ناتميزي مفهومي براي نجاست قائل نميشود.

( ميگويد: وَ كَذلكَ رَفَع اهللُ حُكمَ دُونِ الطَهارهِ عَن كُل االشياء وَ عن مِلَل اُخري مَوهِبَه مِنَ اهلل اِنًه 55س 33در اقدس) ص

في بَحر الطَهاره في اَول الرِضوان اِذتا تَجَلّينا عَلي مَن في االِمكانِ بِاَسمائِنا الحُسني لَهُو الغَفورُ الكَريم قَد انغمَسَت االشياءُ 

همچنين خداوند برداشته است حكمي را كه بجز طهارت است از  -و صِفاتِنا العُليا هذا مِن فَضلي الذي اَحاطَ العالمين

و بخشنده وكريم است وهمۀ اشياء در درياي طهارت فرو تمام اشياء واز ملتها ديگر بخاطر موهبت و بخشش خداوند و ا

رفته اند در اول رضوان بسبب آنچه ما تجلي كرده ايم باسماء و صفات خودمان بر ممكنات واين فضليست ازجانب 

 پروردگار محيط.
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 ز آنها بنحواسالم ميگويد: خون وبول و غائط و سگ و خوك و مني و شراب و ميته و كافر بخدا نجس هستند، وهر يكي ا

مخصوص و با يكي از مُطهرات تطهير ميشوند، ولي ميرزا بهاء ميگويد: تمام اشياء طاهر و پاك بوده و حكم نجاست را 

 رفع كرديم.

تعجب در اينجا است كه: پس از اين تجلي صفات و اسماء كه)بقول جناب بهاء( همه اشياء را تطهير كرده ونجاستي باقي 

ربهائ كه مخصوص بسگ و گوشت خوك و خون و سائرنجاسات است: از بين نرفته و همينطور نگذاشته است، چگونه ميك

 باقي مانده اند.

جناب بهاء از آن غفلت داشته است كه: امور تكويني قابل تغيير و تبديل نباشد، وطهارت و نجاست اشياء از نظر فطرت 

ميشه همينطور است واگر كثيف و پليد ونجس انس و تماسّ هستند براي هو طبيعت است، سگ و خوك اگر سزاوار 

باشند باز هميشگي است، وتبديل حكم درآنها مانند اينستكه بگوئيم: حسن اخالق حميده و ناپسند بودن برخي از 

( در مكاتيب اول گفته است: اما اُسّ اساس آئين 614صفات رذيله قابل تغيير وتبديل است، وعبدالبهاء نيز در صفحه) 

يير و تبديلي نبوده و نيست مثال خصائل حميده و فضائل پسنديده وروش پاكان وكردار بزرگوران و رفتار يزدان را تغ

 نيكوكاران از لوازم آيين يزدان است اين ابدا تغيير ننموده و نخواهد نمود.

اند، از  و پاكان بوده آري شما ميتوانيد در پاسخ ما بگوئيد: جناب بهاء و دوستان ايشان كه بنظر عبدالبهاء از نيكوكاران

بول وغائط و سائر نجاسات اجتناب نميكردند، ونجاساتيرا كه در ميان جمع ملل و طوائف مختلفه جهان داراي كثافت و 

قذارت هستند، ايشان تميز و پاك و نظيف و پسنديده و طاهر ميدانستند، وبقول عبدالبهاء رفتار وكردار نيكوكاران ابدا 

 تغيير نخواهد نمود.

در اين صورت قهرا الزم است بگوئيم : پيغمبر اسالم و پيشوايان مسلمين و علماء و پر هيزكاران و دانشمندان و و

مسلمانان كه هزارو سيصدسال از سگ و خوك و خون اجتناب ميكردند، از نيكوكاران و بزرگواران نبودند تا رفتار و 

 كردار آنان تغيير نپذيرد.

يخردان ظاهر پرست) كه از آب دماغ و دهن خود دوري كرده ولي از بول و غائط و سگ وخوك ميرزا بهاء مانند برخي از ب

پرهيز نميكنند دست بغذا نميزنند ولي خونرا ميمكند و از يك ظرف غذا نميخورند ولي آبجو را سرمي كشند( تمام 

درعين حال در همان اقدس نجاسات را درآب دريا پاك كرده و حكم طهارت را برهمه پليديها جاري ساخته است، و

كسيكه در لباس او چركي بود دعاي او  –( ميگويد: وَالذي يُري في كِسائِه وَسخ انه ال يَصعد دُعائُه اِلي اهلل 51س 33)ص

 بسوي خدا بلند نميشود.

 وآري فرق دين مقدس اسالم با بهائيت اينستكه: اسالم در سيزده قرن پيش و در محيط عربستان در مقام بهداشت 

آداب زندگي و براي صحّت و عافيت و روحانيت بشر، دستورهايي داده است كه تازه ببرخي از اسرار و حقائق آن ها پي 

 برده اند.

در صورتيكه در قاموسهاي آنروز اثري از ميكربهائيكه علم امروز از سگ يا خوك يا بول يا خون كشف كرده است، وآن 

 ات دامنگير انسان ميشود، نبوده است.امراض و گرفتاريهائي كه از همين نجاس

ولي ميرزا بهاء پس از روشن شدن وحسّي و ثابت و كشف شدن مضار و خسارتهاي وارده از همين نجاسات: ميگويد همه 

 اشياء در بحر طهارت غوطه ور شده اند، زيرا آنها همه مَظاهر اسماء و صفات ما هستند.

 طَهارت مَني
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س اسالم پرهيز كردن ازان الزم شده، و تطهير نمودن لباس و بدنيرا كه بآن آلوده و يكي از نجاساتيكه در دين مقد

 متنجس گشته است، فرض شده است: مني است.

در وسائل الشيعه ) باب نجاسه المَني( از حضرت صادق ) ع( نقل ميكند كه: چون مني بلباس تو برخورد، اگر مالقات 

 ر كن. واگر محلّ مالقات معلوم نيست: الزمست تمام لباس شسته بشود.تطهيبمحلّ معيني شده است همان نقطه را 

وجناب ميرزابا اينكه پيروان خود را بسوي لطافت و نظافت دعوت كرده، و لباسيرا كه بگرد و غبار و يا چرك آلوده شده 

اقدس( در موضوع مني حكم به طهارت  33ص -است، الزم التطهير ميداند) وَ حَكَم باللَطافِه و تَغسيلِ ما تَغيًر من الغُبار

 و پاكي آن نموده است.

( ميگويد: قَد حَكم اهللُ بِالطهاره عَلي ماء النُطفَه رحمه مِن عِندِه عَلَي البريّه اُشكروا بِالرَوح و 3س 33در اقدس ) ص

و پاكي آب نطفه) مني( از جهت  حكم كرده است خداوند بطهارت -الرَيحانِ و التَتًبِعُوا مَن كانَ عَن مَطلع القُرب بَعيدا

 رحمت بر خلق تا او را شكر كنند بروح و رَيحان وتابع نشوند از كسيكه از مظهر قرب دور است.

وتعجب در اينجا است كه: ميرزا با اينكه برخالف بهداشت و برخالف نظافت و طهارت، مني را طاهر دانسته است، تازه 

و ميگويد: اين حكم رحمتي است از جانب پروردگار جهان درباره مردم، و  منت بزرگي هم بگردن پيروان خود گذاشته

 شما بايد خدا راسپاسگزاري كنيد، ودر مقابل اين آزادي خرّم و خندان گرديد.

 نوشته سيد باب در طهارت

 اغلب نوشته هاي ميزا بهاء چون بدقت و تحقيق بررسي شود: از كلمات سيد باب گرفته شده است.

در باب ثاني از واحد سادس بيان بطور اجمال يا شرح بهمه گفته هاي گذشته ميرزا بهاء كه در پيرامون  آري سيد باب

 طهارت نقل كرديم: تصريح نموده است. 

سيد ميگويد: خداوند عالم بجود و فضل خود حكم ماء كاس را ) آب قليل( مثل ماء كثيره فرموده تا آنكه كلّ در سعۀ 

نچه در بئر بما يقع فيه) حكم آنچه در چاه بيفتد( عمل مينمودند مرتفع فرموده ... واگر در يوم فضل و رحمه او باشندو آ

ظهور )ظهور من يُظهره اهلل( حق حكم فرمايد بطهرات شيء ) طهارت همه اشياء( مستعجب ندانسته كه قول او مطهر 

نيست عنداهلل وهمچنين هر روح و نفس است نه نفس شيء... بدانكه هر فؤادي كه حبّ غير اهلل در آن باشد طاهر 

 نفر سيد باب و اصحابش ( و من يحبهم در او باشد طاهر نيست عنداهلل... الخ. 51وجسدي كه حبّ دون حروف واحد ) 

 پس از اين كلمات مطالبي استفاده ميشود:

 ماء قليل را با كثير از لحاظ طهارت و تطهير فرق نميگذارد.-5

 ه در كتب فقهيّه )وجوبا او ندبا( ذكر شده است، مرتفع ساخته است.احكام منزوحات بئررا ك-3

 بطهارت تمام اشياء در زمان ظهور بعد اشاره نموده است.-2

 بنجاست اشخاصيكه بسيد باب معتقد نيستند: قائل شده است.-6

 است. ومورد ديگريكه بالخصوص در كتاب بيان باب مستقلي براي آن منعقد شده است فضله موش و ابابيل

در باب سابع عشر ازواحد سادس ميگويد: في حُكم طَهاره ما يَخرجُ مِنَ الفاره وعَدم فَرضِ التَحرّز عَنهُ وَكذلكَ الحُكمُ في 

الحَيوانِ الذي يَطيرُ بالَليل و الذي يُسَمونه بِاَبابيل، ملخص اين باب آنكه آنچه صعب شده بود بركلّ مؤمنين از ما يَخرجُ 

 و ما يَطير باللَيل او اَشياء ذلك براينكه بأسي نيست ... الخ. مِنَ الفاره ا

پس سيد باب هم خدمت بزرگي بجامعه بشريّت انجام داده، و فضله موش را كه از جهت نجاست آن افراد بشر متأذي و 

 ناراحت بودند، طاهر و پاك دانسته است.
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بّ واگذار ميكنيم، وچون اينقسمت هااز رشته ما خارج البته حكومت در اين موضوعاترا بدانشمندان درعلوم طبيعي و ط

 است: نميتوانيم پيش از نقل قول در اين موارد قلم فرسائي كنيم.

 شَرائط مُطهّر بودن آب

 ميرزا بهاء براي مُطهر بودن آن شرائطي را ذكر ميكند.

لثَالثِ اِياكُم اَن تستَعمِلوا الماءَ الذي تغيَر بالهَواء ( ميگويد: طَهّروا كلً مَكروهِ بِالماء الذي لَم يَتَغيّر بِا8س 33در اقدس) ص

تطهير كنيد هر چيز مكروهيرا  –او بشَيء آخَر كُونُوا عُنصُرَ اللطافهِ بَينَ البَريهِ هذا ما اَرادَ لكم مَوليكُم العزيزُ الحكيم 

ا استعمال كنيد آبيرا كه بوسيله هوا رنگ و بو وطعم باشد( متغير نشده است ومباد -بوسيله آبي كه از سه جهت ) ظاهرا

يا چيز ديگر متغيّر شده است وشما عنصر لطيف باشيد در ميان مردم اين چزيستكه مولي عزيز و حكيم شما خواسته 

 است.

اسالم ميگويد: بجز آب مطهرات ديگري نيست هست مانند آفتابو خاك و انقالب ذات شيء،كه هر يكي در موارد 

ميكند، وآب كه يكي از مطهرات ميباشد تا رنگ و بوي وطعم آن بوسيله نجاست و خباثت مخصوصي تطهير نجاست 

متغيّر نشود: پاك و پاك كننده است ، ولي ميرزا بهاء در اينجا حكم ميكند كه: هر مكروهيرا بوسيله آب تطهير كنيد، 

 واگر آب متغير شد) بهر وسيله باشد( از استعمال آن دوري نمائيد.

كلمه) مكروه( اشاره برفع نجاست اشياء است ، زيرا بعقيده ايشان نجاستي در اشياء باقي نمانده است، و تعبيركردن ب

اگر چيزي باشد كثافت و مكروه است، و جاي بسي شگفت و حيرت است: كسيكه موضوع نجاست را از بين برده، و همه 

 از استعمال آن پرهيز كنيد.اشياء را طاهر ميداند، چگونه ميگويد: آب بهر چيزيكه متغيّر شود 

آبيكه بريختن برگهاي لطيف و سبز وخرّم درختها و گلها و رياحين رنگ آن متغير و سبز بشود: آيا از آن آب پرهيز كنيم 

؟ آبي كه باختالط رياحين معطر و سائر اشياء خوشبو بوي آن تغيير يافته و عطر مخصوصي داشته باشد: آيا بايست از 

ئيم؟ آبي كه در جوار معدنيات است و بواسطه ريختن نمك ويا شكر و يا ادويه ديگري طعم آن عوض آن آب اجتناب نما

شود: آيا الزمست از استعمال آن خودداري بنمائيم؟ وآيا اجتناب كردن از آب متغير الزم ولي اجتناب نمودن از بول و 

ت غوطه ور شده اند، ولي آب متغير از درياي غائط و خون و خوك و سگ الزم نيست؟  و آيا خوك و سگ در درياي طهار

 طهارت دور شده است؟

 آداب حَمّام

ميرزا بهاء بمقتضيات وضعيّات روز، و پس از ديدن خصوصيات حمّامهاي اسالمبول و بيروت، از حمّامهاي ايران انتقاد و 

اليَجوز الدُخولُ فيه اياكم اَن تَقربُوا خَزائنَ  ( ميگويد اُدخُلوا ماءا بِكرا وَ المُستَعملُ مِنه3س 20بدگوئي كرده،ودر اقدس) ص

الخ. داخل شويد بآبيكه غير مستعمل است وجايز حَمّاماتِ العَجَم مَن قَصدَها وَجدَ رائحَتها المُنتَنه قَبل وُرودِه فيها... 

نه باين خزينيست داخل شدن درآب مستعمل و پرهيز كنيد از نزديك شدن بخزينه هاي حمامهاي عجم، كسيكه نزديك 

 ها ميشود بوي كريه و متعفن آنها را از دور احساس ميكند.

 جناب ميرزا در اين مورد نيز كم لطفي نموده است:

بموجب فرمايش ميرزا بهاء ) ماءا بكرا( خزينه كه يكنفر داخل آن شده است ) اگر چه خزينه بزرگ و شخص وارد پس -5

صفا باشد( ديگر قابل استفاده نخواهد بود وكسي نميتواند داخل آن از تنظيف كامل بدن خود داخل و آب در نهايت 

 شود: زيرا آب از عنوان بكر بودن خارج شده است.
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كالم ميرزا بهاء در ماه بكر است،واختصاص بخزينه حمّام ندارد، پس اگر از حوض تميز و بزرگ خانه يكي از اهل خانه -3

تفاده از آن حوض را ندارد، زيرا آب حوض از عنوان بكر بودن بيرون استفاده كرده و داخل آن  آب شد: ديگري حق اس

 ميرود.

انتقاد كردن از حمامهاي عجم بطور مطلق و توصيف نمودن از آنها بطور كلي ببدبوئي وكثافات در نهايت درجه ضعف -2

 و سستي است، وشايد ميرزا بهاء وقتيكه در ايران بودند: بحمامهاي كثيف ميرفتند.

 لوغباب البُ

 بحدّ بُلوغ رسیدن مرد وزن

 

احساسات و قواي دختر زودتر از پسر رشد پيدا كرده، و سريعتر تكميل ميشود. واينمعني فطري و طبيعي و مشهود 

 است.

( ميگويد: هر قدر شييء در اينجهان عاليتر 551شوپنهاور در كتاب افكار و عقائد) ترجمه عقل در زندگاني، ط دوم، ص 

رورش و رشد آن نيز ديرتر و آهسته تر صورت ميگيرد. نيروي عقالني مرد در سنّ بيست وهشت سالگي و كامتلر باشد پ

 هنوز چنانكه بايد بحد كمال نميرسد وحال آنكه رشد قواي ذهني در زن در سنّ هيجده سالگي بمتها درجه خود ميرسد.

حدّ بلوغ مرد را در ابتداي شانزده سالگي قرار داده اينستكه در دين مقدس اسالم حدّ بلوغ زن را در ابتداي ده سالگي و 

 است.

ولي ميرزا بهاء در تحت تأثير قوانين خارجي قرار گرفته، وهم بخاطر حفظ تساوي زن ومرد، مبدء بلوغ هر فرديرا از مرد 

 و زن از سنّ شانزده سالگي قرار داده است.

ف يعني اجراي كليه اوامر و احكام شرعيّه پس از اتمام ( ميگويد: بلوغ شرعي و سنّ تكلي48در كتاب نظر اجمالي) ص

سالگي بر هر پسر و دختر بهائي متساوبا فرض و واجب است واز سنّ هرم كه تجاوز از هفتاد سالگي است تكاليف  51سنّ 

 شرعي واجب نيست.

تشخيص زن سريعتر عقل و ادراك وبطوريكه گفته شد احساسات دختر زودتر از پسر رشد پيدا كرده، وقواي  –اوال 

 تكميل ميشود.

اين تساوي مانند تساوي هاي ديگر كه برخي از مردم نادان تصوّر ميكنند، بضرر زن بوده و موجب تضييع حقوق  -ثانيا

اوست، زيرا توجه تكليف بخاطر تربيت و تكميل و تقويت قواي بدني و روحاني شخص مكلف است، و جناب ميرزا تكليف 

تصور ميكنند بمعناي بار سنگين و تحصيل خيال كرده، و خواسته است از اينراه خدمتي بعالم  را بطوريكه مردم عوام

 نسوان انجام بدهد.

جناب ميرزا از اينمعني غفلت كرده است كه: عقب افتادن و تأخير در تكليف در حقيقت مانند تأخير در تعليم و تربيت 

 ت بفرزند.فرزنداست، واينعمني بزرگترين ظلم و جنابتي است نسب

بزرگترين خوشبختي وسعادت و توفيق بشر وآخرين مرام ومقصود و هدف هر فرد درآنستكه: مقام عبوديت و  -ثالثا

بندگي خود را فهميده ،وبمرحله اطاعت پروردگار و سپاسگزاي وتوجگه و ارتباط با خالق خود قدم گذاشته، واز اينراه از 

وچون اغلب مردم نادان بوده و از تشخسص اين حقايق دورند: دين گردد. حظوظ ولذائذ و حالوتهاي معنوي بهره مند 

مقدس اسالم اينمعني را براي همه تأمين كرده،و از اولين روز استطاعت و رشد و تمييز تا آخرين ساعت قدرت وتوانائي 

هائي بشر را در دوره نبشر بوسيله توجه تكاليف سعادت و خوشبختي او را تأمين و تثبيت نموده است، ولي جناب ميرزا 
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زندگي او كه هنگام وصول بمقصد و نتيجه است، يعني از سنّ هفتاد سالگي از تكاليف انسانيّت وآداب سير و سلوك و 

 اعمال تقوي و صالح معاف داشته واو را چون حيوانات آزاد گذاشته است. 

 باب الوُضوء

 خصوصيّات وضوء گرفتن

چون تا اندازه مربوط بهمان نظافت و لطافت وطهارت بوده است( در مورد طهارت و جناب ميرزا در اين مورد نيز عمال) 

 پاكي قائل باختصار واجمال شده ،وشستن بازو تا مرفق و مسح كشيدن سروپا را اسقاط كرده است.

 ام وضوعوضمنا براي اينكه تكليف پيروان خود ومردم قرن نوزدهم را سهل و آسان كند: آداب نيّت وخلوص قصد را درمق

گرفتن برداشته و وضوء را مانند تنها دست و صورت شستن معمولي آنهم براي سه نماز آنهم در صورت توانائي و بودن 

 آب: معين نموده است.

هِ و( ميگويد: قَد كَتبَ لِمَن دانَ بِاهلل الديّان اَن يَغسلَ في كلّ يوم يَديهُ ثمّ وجهَه ... كَذلكَ تَوضّأوا لِلصل1س 1در اقدس) ص

نوشته شده است براي كسيكه اطاعت ميكند و معتقد ميشود بخداي جزاء دهنده اينكه  -اَمرا مِنَ اهلل الواحد المُختار

 بشويد در هر روز دستهاي خود را و سپس صورتش را وهمچنين است وضوي نماز واين فرمانيست از خداي واحد مختار.

دستهاي خودتانرا از مرفق بشوئيد، وسپس سروپاها را مسح كنيد، اسالم ميگويد: براي وضوء گرفتن ميبايد صورت و 

والبته باين ترتيب طهارت و نظافت و تميزي صورت و دستها از مرفق و سروپاها تأمين ميشود، وشخص وضوء گيرنده 

 مجبور ميشود كه پيوسته دست و پاي وسرو صورت خود را پاك و تميز نگه بدارد.

و ممكن است ميرزا بهاء چون ديده است كه: سروپاها ت وتطهير دست منظور شده است. ولي در اينجا فقط تطهير صور

اغلب بواسطه كاله و كفش پوشيده شده، و برداشتن كاله ودرآوردن كفش تا اندازه اي سخت است راضي نشده است كه 

 مردم بيشتر در تكلف و زحمت) مخصوصا با كفشهاي امروزي ودر فصل زمستان( واقع بشوند.

 ضوء با بودن عُذروُ

بطوريكه از تتبع و مطالعه كلمات و نوشته هاي ميرزا بهاء استفاده ميشود: اينستكه منظور ايشان در ضمن رسيدن بمقام 

نبوت، تسهيل و آسان كردن تكاليف بندگان واَغنام الهي، وتطبيق دادن دستورهاي ديني برحوائج و مقتضيات عصر 

 فساني مردم قرن نوزدهم بوده است.فعلي، وتأمين تمايالت و شهوات ن

وچون يكايك دستورها و گفته هاي ايشان را بدقت بررسي كنيم همين معني را دريافته، و باَسرار و علل احكام و حدود 

 بهائيت آگاه خواهيم شد.

يدن، ت بخاك مالدر اينمورد نيز ميرزا بهاء براي اينكه دوشيزگان وجوانان لطيف عصر اَتم را به تيممّ كردن ودست و صور

 در صورتيكه براي -حواله نكند، وهم براي خالي نبودن عريضه، وبراي تسهيل امر و آساني تكليف و وظيفه ميگويد

شستن دست و صورت خودتان ) وضوء( آب پيدا نكرديد، ويا عذري از استعمال آب داشتيد، الزم است پنج مرتبه 

 بگوييد: بِسم اهلل االَطهر االَطهر.

( ميگويد: مَن لَم يَجِد الماءَ يَذكُر خَمسَ مَرّات بِسم اهللِ األطهرِ األطهر ثُمّ يشرَعُ في العَمَل هذا ما حَكَم 3س1) صدر اقدس 

كسيكه آب پيدا نميكند پنج مرتبه بگويد: بسم اهلل االطهر االطهر و پس از آن شروع بعبادت كند و  –بِه مَولي العالَمين 

 جهانيان.اين حكميست از جانب موالي 

اسالم ميگويد: اگر در مقام وضوء گرفتن آبي نداشتيد الزم است تيمّم بخاك كنيد، دست بخاك پاك بزنيد و سپس دست 

خودتانرا به پيشاني وپشت دستها بماليد، و ممكن است بوسيله خاك كثافتها و ناتميزيهايي از دست وصورت شما برطرف 
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در مقدمه نماز حالت خضوع وتواضع و خشوع قلب پيدا كرده) بخاطر زدن شده) زيرا خاك يكي از مُطهرات است( وهم 

دست بخاك و ماليدن دست بصورت ( وبا حضور دل و توجه باطن براي عبادت قيام كنيد، ولي ميرزا بهاء گفتن كله 

 طهارت را) آنهم طهارت پروردگار( كافي دانسته است.

ل ميكند كه: ودر وجود جراحت يد و وجه و مانع آخر از قبيل اوجاع ( از رساله سؤال وجواب نق54ودر گنجينه احكام) ص

 كه استعمال آن مضرّ باشد ذكر معهود را بدل وضوع تالوت نمايند. 

 

 بابُ األموات

 دفن وكفن میّت
يَكنفي بواحده ( ميگويد: وان تُكَفِنّوه في خَمسهِ اَثواب مِن الحَرير اَو القُطن مَن لَم يَستطِع 6س 21ميرزا در اقدس) ص

وح و رمِنهما كَذلك قُضي االَمرُ مِن لَدن  عَليم خَبير،حُرّم عَليكم نقلُ المَيت اَزيدَ مِن مَسافَه ساعه مِنَ المَدينهِ ادفَنُوه بِال

 واينكه تكفين كنند ميّت را در پنج پارچه از حرير يا از پنبه و كسيكه استطاعت نداشت اكتفاء -الرَيحان في مَكان قَريب

ميكند بيكي از آنها و همچنين حكم شده است از جانب خداي دانا و حرام است بر شما نقل كردن ميّت را بمحلي كه 

 بيش از مسافت يك ساعت راه از شهر فاصله دارد وبايد ميّت را بروح  وريحان در مكان نزديك دفن كنيد.

ل نباشد: الزمست در تأخير دفن هم اينسخن اگر مناط خصوصيت مدّت يكساعت است كه جنازه بيش از يك ساعت معط

گفته شود، واگر علت ديگر است، آنهم با سردي و گرمي هوا و با وسائل حمل و نقل وبا خصوصيات تشريفات با مقاصد 

 مطلوبه فرق ميكند.

ول قونيز ميگوئيم كه : اگر نقل كردن ميّت بمسافت بيش از يك ساعت حرام است، پس چگونه جنازه سيد باب را) ب

خودشان ( از تبريز كوچ دادند ودر طهران دفن كرده و سپس از آنجا نيز بسوي عكا منتقل نموده، ودر مقبره كه فعال 

 بنام باب مشهور است، دفن نمودند.

( ميگويد: حاجي سليمان خان بامر حضرت بهاء اهلل جسد حضرت باب را از تبريز بطهران 248در كواكب الدريه ) ص 

( باز بدستور بهاء اهلل كه از ادرنه نوشته بود: جنازه  را از 5386امزاده معصوم وديعه نهادند، تا در سنه ) نقل داده در ام

 آنجا برداشته و بسوي عكا نقل نمودند. 

 دَفن اموات

 طيفه و وضع( قد حَكمَ اهللُ دَفنَ االَمواتِ في البُلور و االَحجار الممتنعه او االخشاب الصلبه الل1س 26بهاء در اقدس ) ص

خداوند حكم كرده است كه امئال خودتانرا در ميان بلور يا  –الخواتيم المنقوشه في اصابعهم انه لهو المقتدر العليم 

سنگهاي محكم يا چوبهاي سخت و لطيف دفن كرده و انگشترهائيكه منقوش بآيه باشند بدست آنان قرار بدهند و 

 خداوند توانا و دانا است.

ي عشر از واحد خامس بيان ميگويد: چون اين جسد ظاهري عرش آن جسد باطني است برآنچه آن وسيد در باب ثان

حكم ميگردد اينهم محكوم بحكم ميگردد از اين جهت است كه امر باِعظام واحترام آن بغايت شده و اذن داده شده كه 

او باشد در عرش خود مالحظه ننمايند در بلور يا حجر مُصيقَل )مرمر( مستور گردد كه شيئي كه سبب كُرّه جسد ذاتي 

 واذن بخاتم عقيق داده شده... الخ.

وبموجب دستور اسالم: ميبايد زمين را باندازه يك متر و نيم كنده و ميّت را با همان كفني كه شده است، بقيد اينكه 

 صورت ميت را از كفن كنار آورده و روي خاك گذاشته ،دفن نمايند.
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دن الزمست بدن ميت در زير زمين دفن شده، و بطوري محفوظ باشد كه بوي عفوني او بخارج اسالم ميگويد: پس از مر

 نرسيده، وكسي را صدمه نزند.

اسالم ميگويد: بدن مرده را با كمال تجليل و احترام الزمست در زير خاك دفن نموده، و اهتمامي براي طول بقاي بدن و 

مرده فائده ندارد، مخصوصا اينكه ديدن بدن ميت بعد از چند هفته يا پوسيده نشدن آن نشود: زيرا باقي ماندن جسد 

چند ماه كه متعفّن ومتالشي و منقلب شده بجز انزجار و ناراحتي اثري ندارد، واگر مقصود ديدن نيست: دفن در بلور يا 

 در احجار چه نتيجه اي ميدهد.

 صَلوه ميّت

ويُكبّر ستًه تَكبيرات في صَلوه الميّت يَقرء تِسعه عَشَرَ بعَد االول: سيّد باب در باب حادي عشر از واحد خامس ميگويد: 

. وفي ناِنا كل لِله قانتونَ. وفي الثاني: اِنا كل لِله ساجِدونَ . وفي الثالث : انا كل اهللِ قانِتونَ. وفي الرابع : انا كل لِله ذاكِرو

در نماز ميّت شش تكبير گفته ميشود كه پس از هر  -صابِرونالخامس. انا كلّ لِله شاكرون. وفي السادس : اِنا كل لِله 

 تكبير نوزده مرتبه يكي از اذكاريكه بترتيب گفته شد خوانده ميشود.

از قول عبدالبهاء نقل ميكند: اينبنده عزيز جمال ابهي آنچه مرقوم نموده بودي مالحظه  555ودر گنجينه احكام) ص

قوم نموده بوديد: هر چند تكبير در لغت بمعني اهلل اكبر گفتن است، ولي گرديد، در خصوص تكبير در صلوه ميّت مر

 عرف اهل بهاء بمعني تحيّت است وتحيّت اهل بهاء: اهللُ اَبهي است.

( ميگويد: قد نَزَلت في صَلوهِ المَيّت ستُّ تَكبيراتِ مِنَ اهلل مُنزِلِ اآلياتِ و الذي عِندَه عِلمُ القَرائِه 55س 6ودر اقدس ) ص

نازل شده است در نماز ميّت شش تكبير از جانب خدائيكه  -زيزُ الغفارلَه اَن يَقرءَ ما نَزَلَ قبلها واِال عَفَا اهللُ عَنه اِنه لَهو الع

نازل كننده آيات است وكسيكه ميتواند بخواند خوب است كه پيش از تكبيرها از آيات نازله تالوت كند واگر جاهل است 

 ميكند و خداوند عزيز و بخشنده است. تكبيرات تنها كفايت

هادت ش -در اسالم براي نماز ميت پنج تكبير و پيش از هر تكبيري دعاي مختصري مقرّر شده است ، پس از تكبير اول

دادن بتوحيد و يكتا بودن معبود و شهادت بمقام رسالت و نبوّت ختم النبييّن محمد ) ص(، پس از تكبير دوم، دعا و 

طلب آمرزش و رحمت براي همه مؤمنين،  -بر پيغمبر اسالم كه پيشواي ملت است، و پس از تكبير سوم صلوات فرستادن

دعاء و طلب آمرزش نمودن از براي ميّت، وبا اين چهار جمله: وحدت و ملّيت و مهرباني و  –و پس از تكبير چهارم 

ي در اينجا اين قسمتها مورد اهميت ولزوم صميميّت برقرار شده، وهم براي شخص ميّت طلب مغفرت  ورحمت ميشود، ول

 قرار نگرفته ،ودر صورتيكه نماز گزار نتواند تالوت آيات بنمايد، دعاء وقرائت بكلي ساقط ميشود. 

 بابُ الصَلوه

 خصوصیّات نماز
مهمترين عبادت و باالترين عمليكه بمنظور اظهار خضوع وخشوع وبندگي در مقابل جالل و عظمت پروردگار جهان 

انجام داده ميشود: همان صلوه است، و جاي بسي حيرت و شگفت است كه هنوز ترتيب و خصوصيّات آن در مسلك باب 

 و بهاء معين نشده است.

:اول صَلوتيكه وضع شد صلوه ظهر بود، وكلّ آن سيد باب در اولين مرتبه در باب تاسع عشر از واحد سابع بيان گفت 

هر يكي باب جنتي باشد در اطاعت حقّ... ودر سه ركعت آن توحيد ذات كن ودر چهار ( وضع شده تا آنكه 51بعدد واحد) 

 ركعت بعد توحيد صفات و در شش ركعت بعد توحيد افعال و در شش ركعت بعد توحيد عبادت... الخ.
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اين نوزده ركعت هنوز خوب از جهت خصوصيات و شرائط واجزاء و آداب روشن نشده بود، وباحتمال قوي اغلب افراد 

بابيّه هنوز اين نماز را بمرحله عمل نياورده بودند، واز نوشته سيد باب هم بخوبي روشن نميشد كه آيا اين نوزده ركعت 

 براي يكوقت است يا براي يكشبانه روز! 

( در پاورقي ميگو يد: در آنچه در دسترس من بود از كتب وصحائف دستوري از براي نماز مخصوص 12اب) صدر آئين ب

درآنها نديدم ولي در آثار ديده شده است كه خواندن در روز نوزده مرتبه با وضوء روبقبله اين آيه را كفايت از نماز 

مرُ يُحيي ويُميتُ ثُمً يُميتُ و يُحيي وانّه هُوَ حيً ال يموتُ في قَبضَتِه مَلكوتُ شهدَ اهلل انّه ال الهَ اال هو لَه الخَلقُ واالَ -مينمايد

در يكي از ابواب بيان حقيقت نماز تشريح شده است كه مقصود  -كلشيء يَخلُقُ ما يَشاء بِاَمره انه كانَ عَلي كلشيء قدير

 خواندن اوراد و اذكار نيست بلكه صرف توجه بخداوند بايد كرد.

 وي همين نظر ، ميرزا بهاء نماز ديگري) البته با تخفيف( در كتاب اقدس از آسمان نازل كرد.پس ر

( ميگويد: قد كُتبَ عَليكم الصلوهُ تِسعَ رَكَعاتِ لِله مُنزل اآليات حينَ الزَوالِ و البُكورِ واآلصال وعَفَونا عِده 51س 2در) ص 

ما نماز كه نه ركعت است و براي خدا بجا آوريد درهنگام زوال و صبح نوشته شده است براي ش -اُخري اَمرا في كتاب اهلل

 و شام وبخشيدم ركعتهاي ديگر را.

متأسفانه اين نماز نيز كه نازل شده است، تا امروز خصوصيات وآداب وكيفيّات آن معلوم نشده، وهنوز بمرحله عمل 

 واجراء گذاشته نشده است.

فيت كي -نَا الصَلوهَ في وَرَقه اُخري طُوبي لِمَن عَمِل بِما اُمربِهّ مِن لَدُن مالِكِ الرِقابِ( اقدس ميگويد: قَد فَصّل1س 6ودر ) ص

 نماز را در ورقه ديگري شرح داديم خوشا بركسيكه عمل كند بوظائف خود كه از جانب ملك رقاب معين شده است.

يمان در خصوص صالت تسع ركعات سؤال فرموده ( از لوح عبدالبهاء نقل ميكند: اي ثابت بر پ31در گنجينه احكام ) ص 

ايد آن صالت با كتبي از آثار در دست ناقضان ) ميرزا محمد علي غصن اكبر( گرفتار تا كي حضرت پروردگار عظيم 

يوسف را از چاه تاريك و تار بدرآرد، اِنّ فيهذا لَحُزن عَظيم لِعبدِ البهاء. منحصر بآن نه جميع امانات اين عبد را مركز 

 نقص سرقت نموده. 

( از رساله سؤال و جواب برخالف قول گذشته نقل ميكند كه: آنچه در كتاب اقدس نازل صلوه ديگر 34باز در صفلحه )

است و لكن نظر بحكمت در سنين قبل بعضي احكام كتاب اقدس كه از جمله آن صالتست در ورقه اخري مرقوم و آن 

 ن بجهتي از جهات ارسال شده بود وبعد اين صالت ثالث نازل.ورقه مع آثار مباركه بجهت حفظ و ابقاي آ

شگفت انگيز تر اينستكه: صلوتيكه ميرزا بهاء در اقدس نازل كرده است، حتي پسرش عباس افندي هم خصوصيات آنرا 

 نفهميده بود، و بلكه هنوز بمرحله اجراء در زمان خود بهاء نيز گذارده نشده بود.

 -( مينويسد52تكه: ميرزا بهاء در مرتبه اول كه ميخواست آيات اقدس را نازل كند، در آيه )وآنچه استنباط ميشود اينس

قد كُتِبَ عَليكم الصَلوه تِسعَ رَكعات هلل مُنزل اآليات ، و چون در آنحال نميتواند شرح وخصوصيات آنرا بيان كند، در آيه 

لصِلواهَ في وَرَقه اُخري. ولي بعدها كه اقدس منتشر شده بود: ( براي اينكه فعال خود را راحت كند ميگويد قد فصّلنا ا30) 

در مقام شرح صلوه از جهاتي بمحذوراتي ) وعمده مفصل بودن و زياد بودن نه ركعت بود براي مردم قرن نوزدهم ( 

 برميخورد ،واز اين لحاظ  اصل موضوع را بكلي مسكوت عنه گذاشته و نماز ديگري نازل ميكند.

قه را در خارج تنظيم كرده و برخي از اصحاب مخصوص نيز ديده باشند، ولي چون باشكاالتي برميخورد: وممكن است ور

 صالح دراين مي بينند كه بهر وسيله باشد آنرا از ميان بردارند.

 واقعا باين دين سازي بايد خنديد. 
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 وبهر صورت پس از تلف شدن آن ورقه: ميرزا بهاء سه رقم نماز نازل كرده است:

 صغير-2نماز وسطي   -3نماز كبير    -5

 كه در هر بيست و چهار ساعت يكمرتبه كافي است.-نماز كبير

اَشهدُ يا اِلهي بِانًك خَلَقتني  -كه وقتش از ظهر تا ظهر ديگر است، و عبارتست تنها از خواندن اين دعاء -نماز صغير

تِك و ضَعفي و اِقتدارك و فَقري و غِنائك ال اله اال انتَ المُهيمنُ لِعرفانِك و عِبادَتِكَ اَشهدُ في هذا الحينِ بِعَجري و قوّ

 القيّوم.

 كه در سه وقت ) صبح، ظهر، شام( است ،ودر هر وقت يكركعت ميخواند، باين ترتيب: –ونماز وسطي 

 اول براي وضوء دستهايشرا ميشويد،و دعائي ميخواند. 

 بعد صورتشرا شسته، باز در آنحال دعائي ميخواند.

 سپس براي نماز قيام كرده، دعائي ميخواند.

 بعد بركوع رفته، ودرآنحال دعاي ركوع را ميخواند.

 بعد ازآن باز قيام كرده ودر حال قنون دعائي ميخواند.

 سپس نشسته در حال جلوس دعائي ميخواند.

 وبا همين اعمال نماز او تمام ميشود.

شَهِد اهللُ النّه ال الهَ اال هُو لهُ االَمرُ والخَلق قَد اَظهر مَشرِقَ الظُهور)  –ودعاي حال قيام كه مفصّلتر از همه است اينست 

ي اَتميرزا بهاء( ومُكلِم الطُور الذي بِه أنار االُفُقَ االَعلي و نَطقت سِدرهُ المنتَهي و ارتفَعَ النِداء بَين االَرضِ والسَماء قد 

 والثري.بَروتُ هلل مَولي الوَري و مالِك العرشِ المالِكُ المُلكِ و المَلَكوتِ والعزّهُ والجَ

شهادت ميدهد خدا باينكه خدائي نيست مگر پروردگار  -اين دعاء از جهت لفظ و معني اغالطي دارد، وترجمه آن اينست

جهان و مخصوص او است امر و خلق) تا اينجا از ادعيه اسالمي و از قرآن گرفته شده است( بتحقيق ظاهر كرده است 

ميرزا بهاء را كه مَشرق ظهور و بسخن آورنده كوه طور است، چنان ميرزابهائيكه بوسيله آن افق اعلي منوّر گشت و 

سدرۀ منتهي بنطق آمد و ميان زمين و آسمان ندا بلند گرديد، و بتحقيق ظاهر شد وآمد مالك جهان وملك و ملكوت و 

 فرش است. عزّت وجبروت براي خدائيست كه موالي خلق ومالك عرش و

موالي عرش و فرش )ميرزا بهاء( اقال نتوانسته است چند سطر دعائيرا كه براي پيروان خود در حال نماز معيّن كرده 

 است: از جهت لفظ و معني صحيح درست كند.

د ( بع5322آري مكلم طور هنوز حرف زدنرا ياد نگرفته و ندانسته كه مشرق ظهور از صلب ميرزاي بزرگ نوري در سال ) 

از هجرت ظاهر نميشود، كسيكه سدره منتهي را بزبان آورده است، اين همه اغالط لفظي و معنوي را) در بديع و ايقان و 

اقدس و الواح ديگر( تلفظ نميكند كسيكه مالك عرش و فرش است اقال ميتواند نمازيرا كه در اقدس آورده است بمردم 

 شود.نشان دهد، و حرفي بزند كه قابل اجراء و عمل ب

( ميگويد : صاله وسطي در سه وقت اداء ميشود از طلوع فجر تا ظهر و از ظهر تا غروب آفتاب و 41در نظر اجمالي ) ص

 از غروب تا دو ساعت از شب گذشته، صلوه صغير يك آيه و وقت اداي آن حين زوال شمس يعني ظهر حقيقي است.

در ورقه صلوه سه صلوه نازل آيا هر سه واجبست  -ب نازل س( ميگويد: در رساله سؤال و جوا51ودر گنجينه احكام) ص

 عمل يكي از اين سه صلوه ثالث واجب هر كدام معمول رود كافيست. –يا نه. ج 

 اين بود تاريخچه نزول نماز در مسلك باب وبهاء.
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ابين خالق و مخلوق وبطوريكه مالحظه فرموديد : باالخره اين عبادت بزرگ و مهميّرا كه يگانه وسيله قرب و ارتباط م

 است از ميان برداشته و بجاي آن چند سطر دعاء) آنهم براي معرفي خودش( گذاشته است. 

 مَوارد سُقوط نماز

ميرزا بهاء بهمان قدر) چند سطر دعاء( از نماز نيز راضي نشده، وهيچگونه براي زحمت و يا عبادت وتوجه و روحانيّت 

 در موارديكه ضعفي براي مكلف باشد: ساقط كرده است.پيروان خود حاضر نبوده، و وجوب آنرا 

( از قول عبدالبهاء نقل ميكند كه: براستي ميگويم از براي صوم و صلوه عند اهلل مقاميست 28در گنجينه احكام) ص

 عظيم و لكن در حين صحّت فضلش موجود و عند تكسّر ،عمل بآن جايز نه اينست حكم حقّ.

سار مزاج و ضعف بنيه دارد: صلوه او) چند سطر دعاء (هيچگونه فضيلتي نداشته و پس بموجب همينكالم كسيكه انك

 نبايد آن دعاء را بخواند.

( ميگويد: مَن كانَ في نَفسِه ضَعفل مِن المَرَض اوالهرَم عَفَا اهلل عنهُ فَضال مِن عِندِه انّه لَهُو 58س 6وبهاء در اقدس ) ص

اشد از جهت مرض و كسالتِ مزاجع ويا از لحاظ پيري و سالخودرگي خداوند از او كسيكه در او ضعفي ب –الغَفور الكَريم 

نماز و روزه را) كه در آيه گذشته مورد بحث بود( عفو ميكندواين بخشش فضلي است از جانب پروردگار واو بخشنده و 

 كريم است.

لف بامري نميكند مگر باندازه قدرت و توانائي و خداوند كسي را مك –در اسالم ميفرمايد: ال يُكلفُ اهلل نفسا اِال وُسعَها 

استطاعت او، وروي اين منطق كلي، تكليف هر كسي مطابق توانائي و استطاعت او، مقرر شده است ولي در اينجا مالحظه 

ميفرمائيد كه: تكليف صلوه و صوم از شخص ضعيف بطور برداشته شده است ، آنهم صلوتيكه با هر گونه ضعف و انكساري 

 سازد.مي

اسالم باندازه اي براي نماز وحفظ ارتباط وادامه توجه و خضوع و عبادت اهميّت داده است كه: در هيچ حالي اين عبادت 

و عمل روحانيرا ساقط نكرده ودر هر حال بمقتضاي همين حالت صلوتي را معين فرموده است. ولي جناب ميرزا دستور 

 نيست ارتباط و عالقه وتوجه خودتانرا نسبت بخالق متعال حفظ كنيد. ميدهد كه: چون انكسار و ضعفي داشتيد، الزم

 خصوصيات سجده 

 سجده يكي از اركان بزرگ صلوه و از مَظاهر خضوع وخشوع و تذلل و فناي عبد است.

سجده باندازه اي اهميت دارد كه: ميتوان گفت آخرين مقصد و نتيجه نهائي و غايت مطلوب نماز همان سجده است ، 

 همين لحاظ است كه پس از قرائت و قيام و ركوع، وباالخره در هر ركعت در مرحلۀ آخر جايگير شده است. وروي

 واز اينجا است كه: مي فهميم براي چه ميرزا بهاء موضوع سجده را از صلوه برداشته است!

امر داللت ميكند براينكه : درآن صلوتيكه در وبا اين حال در كتاب اقدس اشاره بخصوصيّات سجده شده است واين 

اقدس در مرتبه اول بعنوان نُه ركعتي ساخته شده بود، سجده هم يكي از اركان وشرائط آن بوده است، وبعدا روي هر 

 مصلحت و فكريكه بود از ميان برداشته شده است. 

شيئي طاهر ورَفعنا عَنه حُكمَ الحدِّ في الكِتابِ اِنً اهللَ ( ميگويد: قَد اَذنَ اهلل لَكُم السُجودَ عَلي كُلّ 51س 6دراقدس) ص 

يَعلم و اَنتم ال تَعلَمون خداوند شما را اجازه ميدهد كه بهر چيزي كه پاك و طاهر شد سجده كنيد و محدود بودن آنرا بر 

 اجزاء زمين از خاك و سنگ برداشتيم خداوند دانا و شما جاهل هستيد.

ل سجدعه كردن الزمست تا ميتوانيد خود را در پيشگاه جالل و عظمت پروردگار جهان خاضع اسالم ميگويد شما در حا

و خاشع ديده و باندازه اي اظهار تواضع و ذلّت و خضوع بكنيد كه صورت و پيشاني خود را روي خاك) زمين طبيعي( 
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دتانرا تقديس و تسبيح كنيد، بگذاريد، ودر اين حالت كه آخرين درجه تواضع و فروتني و خشوع است، پروردگار خو

ولي در اينجا گويا باين اندازه از ذلّت و خضوع و خواري بندگان راضي نشده، و اجازه داده است كه پيشاني روي فرش و 

 پارچه هاي نرم و قيمتي گذاشته بشود.

انرا ندارد، واز اين آري خدائيكه كتاب اقدس را نازل ميكند: سزاوار بيش از اين از خضوع و تواضع مردم دانشمند جه

 لحاظ حقّ بجانب اين حكم ميدهيم.

وجناب صبح ازل در متمّم بيان در باب ثامن از واحد عاشر ميگويد: في اَن ال يَسجُدنَ اِال عَلَي البُلور فيها مِن ذَرّات طين 

جوف از بلّور ترتيب داده ودر االَوّلِ وَ اآلخر ذكر من اهلل.... در اينظهور هنگام صلوه خود سجده ننموده مگر آنكه مهري 

 آن مقداري از تربت اوّل و آخر گذارده ... الخ.

 نماز قضاء

جناب ميرزا براي رعايت حال مردم قرن نوزدهم كه هيچگونه بسوي عبادت و پرستش پروردگار متعال اقبال ندارند: 

ت و قضاي آن باز كوتاه و مختصر كرده، و نمازيرا كه يكشبانه روز) دو سطر دعاء( براي آنها الزم ديده بود، در صورت فو

 تنها بيك سجده قناعت مينمايد.

( ميگويد: بجاي هر نمازي كه بواسطه سفر يا موانع ديگر فوت شود يك سجده يا ذكر مخصوصي 41در نظر اجمالي) ص

 اداء ميشود.

يكمرتبه ) سُبحان اهلل( پس نماز قضاء در مسلك بهاء: عبارت از يكسجده كردن است ، وذكر سجده هم تنها گفتن 

 ميباشد.

 وبراي اين نماز باز قيودي ذكر ميكند:

 همان شرط عمومي است كه نبودن ضعف وانكسار مزاج باشد، وبا ضعف مزاج ساقط خواهد شد.-5

 نزول در منزل) جائيكه مسافر نزول ميكند هر كجا باشد( است كه تا در حركت است الزم نيست.-3

 منزل است.پس از استراحت در آن -2

 بايد آن محلّ جاي مأمون و منزل اطمينان باشد.-6

وچون اغلب مردم در مسافرت فاقد يكي از اين شرائط ميشوند، از اين لحاظ قهرا از تكليف صلوه قضاء نيز ) سجده 

 واحده( راحت و مُعاف خواهند بود.

وَ استَرحتُم المَقامَ اال من مَكانَ كلّ صَلوه سجده  ( ميگويد: ولكُم ولَهنً في االَسفار اِذا نزلتُم52س 1بهاء در اقدس) ص

حق لواحده واذكرُوا فيها سُبحانَ اهلل ِ ذي العَظَمه واالِجاللِ والمَوهِبَه واالِفضال. والذي عَجز يَقول سُبحان اهلل. انه يَكفيهِ با

ن تَقعُدوا عَلي هَيكلَ التَوحيد و تَقولُوا ثمانيَ عَشرهَ انه لَهو الكافي الباقي الغَفور الرَحيم. وبعد اِتمام السُجودِ لَكم ولَهنّ اَ

براي شما مردها و هم براي زنها است كه  -مرّه : سُبحانَ اهللِ ذي المُلكِ و المَلَكوتِ . كَذلكَ يُبيّنُ اهلل سُبُلَ الحق و الهُدي

مقام استرحات كرديد بجاي هر نماز چون در مسافرت بوده و در منزليكه مقام امن است نازل بشويد پس از اينكه درآن 

سجده تنهائي بجاي آورده و در حال سجده بگوئيد) سُبحانَ اهلل ذي العَظَمه واالِجاللِ وَ المَوهِبَه واالِفضال( و كسيكه از 

گفتن اين ذكر عاجز است بگويد) سُبحانَ اهلل( پس براي اوكفايت خواهد كرد، وچون از سجده فارغ شديد بهيكل توحيد 

)سبحانَ اهلل ذي المُلك والمَلَكوت( خداوند همينطور راههاي حقّ و هدايت را براي شما -سته وهيجده مرتبه بگوئيدنش

 آشكار ميكند.
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( از رساله سؤال و جواب نقل ميكند: اين سجده قضاي نمازيست كه در اثناب حركت و مواقع 36ودر گنجينه احكام) 

اَمن مُستريح باشد: بايد همان نمازموقوف را بجاي آورد و اين حكم كه در قضا  ناامن فوت شده واگر در وقت نماز در جاي

نازل در سفر وحضر هر دو يكسانست پس اگر وقت صالت برسد و امنيت نباشد بعد از وصول بمكان امن هر قدر فوت 

 شده بجاي هر يك يك بار سجده نمايد. 

 نَمار با اَجزاء حَيوان غَير مأكول است

براي اينكه تمايالت نفساني و مشتهيات و شهوات قلبي پيروان خود را تأمين كرده، و كوچكترين اظهاري جناب ميرزا 

كه موجب دلسردي و مخالف ميل آنان باشد، ننمايد، نماز خوانرا با لباسهائيكه از اجزاي حيوانهاي حرام گوشت ) موي و 

ائيكه از استخوان ميته گرفته شده وساخته شده است، پشم و پوست  حيوانهاي درّنده و گوشتخوار( باشد يا با چيزه

 تجويز مينمايد.

جناب ميرزا در مقام روحانيت و تأثير معنوي لباس مصلّي: فرقي در ميان اجزاي حيوانات درنده و گوشتخوار و حيوانات 

 حالل گوشت و علفخوار قائل نشده است.

 د، تا برسد بتأثير لباس و شرائط آن.آري صلوتيكه عبارت از دو سطردعاء باشد: روحانيتي ندار

( گويد: ال يُبطلُ الشَعر صَالتَكم وال مُنع عَن الروح مثلُ العِظام وغيرِها البَسُوا السَمور كَما 52س 6بهاء در اقدس )ص

نميكند  باطل –تَلبسونَ الخزً والسَنجابَ و مادونَهما انه ما نُهي في الفُرقان ولكن اشتَبَه عَلي العُلماء انه لَهو العزيزُ العالم 

چه روح ندارد مانند استخوانها وغير آنها نماز شما را ودر حال نماز بپوشيد پوست سمور را چنانكه خزّ و موي حيوان وآن

سنجاب ميپوشيد واين موضوع برعلماي اسالم مشتبه شده است واگر نه در قرآن نهي و منعي از آنها نشده است و 

 خداوند عزيز و دانا است.

يخواهيد با پروردگار جهان روبرو شده و راز و نياز كنيد ! از جهت مكان و بدن اسالم ميگويد در حال نماز خواندن كه م

و لباس و قلب پاك و نظيف بوده وحتي از اجزاي حيواناتيكه درنده و غير طاهر و غير مأكول هستند بپرهيزيد، واز هر 

دي قدس ديده و از ناپاكيها و جهت طهارت ظاهري و باطني و روحانيت و صفا را مراعات بنمائيد، وخود را در مقام وا

آلودگيها و ناتميزيها دوري كنيد، ولي در اينجا اهميتي باين قسمت نداده وتأثيري درموي واستخوان مرده از جهت 

 روحانيّت قائل نميشود. 

آنها  واما موضوع اشتباه برعلماء :قهرا مراد ايشان از علماء خود رسول اكرم ) ص( وحضرات ائمه ) ع( هستند، زيرا كه

 اين فتوي را داده وديگران از قول ايشان پيروي كرده اند، و حكومت را دراينجا بدانشمندان بيطرف جهان بايد داد.

 ( درهمين كتاب بحث شده است. 82ودرپيرامون اين قسمت در ضمن آداب انفرادي نيز) ص 

 نَماز جَماعت

خداپرستي مخالف بوده، وهيچگونه حاضر نيست كه: جمعي بنام بطوريكه بارها گفته شد: جناب ميرزا با تظاهر بدين و 

دين وعبادت دور يكديگر جمع شده، و همه يكجهت و يكنواخت در اِعالي كلمه حق و حفظ جبهۀ توحيد و حقيقت 

 همراز و همساز و هم آواز گردند.

بين اَفراد خداپرست محكم و  آري اگر اين وحدت ويگانگي در ميان مسلمين باقي بوده، واين جبهه متشكل توحيد ما

پايدار ميشد: كسي را جرأت مخالفت و قدرت اظهار باطل و خودنمائي نبوده و اين همه اختالف و تشتت وضعف در مباني 

 مقدّسه اسالم ودرتشكيالت متين و منظّم مسلمين وارد نميآمد. 
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حُكمُ الجَماعهِ اِال في صَلوهِ المَيّتِ انه لُهو اآلمر الحَكيم  ( ميگويد: كُتِبَ عَليكُم الصَلوهُ فُرادي قَد رُفع8س   1در اقدس )ص 

نوشته شده است براي شما اينكه نماز خودتانرا بحالت انفراد بخوانيد و برداشته شده است حكم نماز جماعت مگر در  –

 نماز ميّت و خداوند امر كننده و حكيم است.

 وبراي رفع حكم جماعت  جهاتي ميشود تصوّر كرد.

 يك دعاي مختصر قابل اين نيست كه براي آن اجتماعي بشود.-5

 در جماعت قهرا تظاهر بآن عمل شده و مشت آنان باز ميشود.-3

 شرائطي كه براي امام الزم است در ميان افراد بهائي تحصيل آنها بسيار مشكل و سخت است.-2

اول بهائي سلب اختيار ميشود، واينمعني درآينده  افراد بهائي قهرا توجه و محبت و عالقه بامام پيدا كرده واز شخص-6

 خطرناك است.

 جماعت با روح تجدّد ويا زندگي نواروپائي وعصر تشعشع قيودات وتظاهرات سازگار نيست.-1

 قبلۀ بابيان و بهائيان

دا( ) نه بخطبق دستورميرزا بهاء: بهائيان موظف هستند كه درمقام پرستش و عبادت، تنها توجه آنها بسوي ميرزا بهاء

 بوده، در مقام ظاهر نيز بسوي مرقد او كه در عكّا است عبادت كنند.

 پس معبود بهائيان ميرزا بهاء بوده، و قبله آنان مرقد ومقبرۀ ميرزا بهاء است.

در دروس الديانه) درس نوزدهم( ميگويد: قبله ما اهل بهاء روضه مباركه است در مدينه عكا كه در وقت نماز خواندن 

 د روبروضه مباركه بايستيم  وقلبا متوجه بجمال قدم جل جالله ) ميرزا بهاء ( وملكوت ابهي باشيم.باي

( گويد: واذا اَردتُم الصَالهَ ولو وُجوهَكم شَطري االقدس المَقام المقدّس الذي جَعَله اهلل مَطاف المَأل 58س   2ودر اقدس) ص

چون خواستيد نماز بخوانيد برگردانيد  -مر لِمَن في االَرضَينَ و السَمواتاالَعلي و مقبل اَهل مَدائن البَقاء ومَصدر االَ

صورتهاي خودتانرا بسوي مقام مقدّسيكه ) محل بهاء ( خداوند قرار داده است آنجا را محلّ طواف مالئكه عُلويّين ومحلّ 

 توجّه اهالي شهرهاي بقاء ومصدر امر است براي مردم آسمانها وزمين .

وجب كالم خودش: نه تنها قبله طاعت و عبادت است، بلكه محلّ طواف ارواح و مالئكه و مورد توجه عقول پس ميرزا بم

 و كروبيّين ومصدر امر همه موجودات سموات و ارضين است.

جناب ميرزا اينحكم را نيز مانند اغلب احكام خود از كلمات سيد باب استفاده كرده است زيرا در آئين باب توجّه زيادي 

 فتاب و مَن يُظهرهُ اهلل شده است حتي در قبله هم اين دو جهت منظور شده است.بآ

( ميگويد: وقبله اگر در اوقات پنجگانه نماز گذارد نقطه مطلع آفتاب حقيقت است كه 23در كتاب هشت بهشت ) ص 

مَن يُظهره اهلل قبله نفس شيراز باشد، واگر در عين ظهر بخواهد بشَهدَ اهلل اكتفا كند قبله جرم شمس است،ودر ظهور 

 نماز آياتآن حضرت ميشود وبا او دور ميكندچنانكه سايه با آفتاب دور ميزند... الخ.

در اين موضوع نيز ميرزا بهاء نسبت به بندگان و اغنام الهي اظهار لطف ومحبت كرده، واين تكليف سخت را كه در هنگام 

اسالم ،بمنظور متوجه ساختن مخلوق بخالق واردشده بود: رفع و ساقط ابتالء و پيش آمدهاي ناگهاني در دين مقدّس 

 كرده است.

( ميگويد: قَد عَفونا عَنكم صَلوهَ اآلياتِ اِذا ظَهرَت و اذكُروا اهللَ بِالعَظَمهِ وَ اإلقتدارِ انّهُ هُو السَميعُ 4س  1در اقدس) صفحه 

ظاهر شود وياد كنيد خدا را بعظمت وقدرت كه خداوند شنوا و ما صلوه آيت را بشما بخشيديم هنگاميكه آيتي  -البَصير

 بينا است.
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اسالم ميگويد: هنگاميكه در معرض خطر عمومي وآسماني و ناگهاني قرار ميگيريد ) كسوف ، خسوف، زلزله، باد شديد، 

لبيد ولي ميرزا صاعقه و رعد( روي بسوي خدا آوريد، وبسوي آفريننده جهان متوجه شده واز پيشگاه او استمداد بط

 آنرا ساقط كرده است.بهاء مردم را از صلوه آيات بي نياز ديده و 

 بابُ الصَوم

 اَیّام صَوم
 ايّام صوم در مسلك بهائيت نوزده روز در شهر العالء است.

بطوريكه گفته شد: هر سالي در مسلك بهائيت عبارت از نوزده ماه است، و ماه هيجدهم شهر الملك و نوزدهم شهر 

العالء ناميده ميشود، و براي اينكه ايام سال تمام بشود: پنج روز در وسط ماه هيجده و نوزدهم را زائد بر ماهها بنام ايام 

 ( ناميده، ودرآن پنج روز مشغول احسان ومهماني و اطعام شده وسپس داخل شهر العالء ميشوند.1الهاء )

متّصل بعيد نوروز شده، و عيد فطر بهائيان منطبق بهمان  پس روي اين حساب) سراپا مجعول و ساختگ( شهر العالء

 عيد خواهد بود.

در دروس الديانه ) درس بيست وسوم( ميگويد: وروزه ما در شهر عالء مقرّر شده وحلّ آن از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب 

 است كه در ظرف اين زمان بايد از خوردن و آشاميدن امساك نمائيم.

افكار سيّد باب است كه درباب ثامن عشر از واحد ثامن گويد: في الصَوم ، وَلتَذكُروا اهللَ في تسعه  واصل اين حكم نيز از

ذكر كنيد خدا را در نوزده روز درآخر هر سال در حالتي كه شما روزه  –عشرَ يَوما مِن كلّ حول آخرِه وَ انتُم صائِمُون 

 گرفته باشيد.

كَتَبنا عَلَيكُم الصِيامَ اَيّاما مَعدوداتِ وَجَعَلنا النَيروزَ عيدا لَكُم بعدَ اِكمالِها كَذلكَ  ( ميگويد: قد1س  4وبهاء در اقدس ) ص  

نوشتيم براي شما روزه گرفتن را در ايام معيني و قرار داديم روز نوروز را عيد براي اَضائَت شَمسُ البَيان مِن اُفقِ الكِتاب 

 د فطر قرار دهيد اين طور روشنائي ميدهد آفتاب بيان از ناحيه كتاب.شما كه پس از پايان روزه عيد نوروز را عي

اسالم ايّام صيام را درهر سالي يكماه قرار داده است، وآغاز وانجام آنرا برؤيت هالل تعيين ميكند، و رؤيت هالل براي هر 

نوروز قرار ميدهد، و هميشه  شخص عالم و جاهل و شهري و بياباني ميسور است، ولي در اينجا پايان ايام روزه را عيد

بايستي روز عيد نوروز بوسيله شخصي كه آشنا بحساب حركت قمر است، معين شده و پس از حساب كبيسه و حساب 

 برجها روز عيد نوروز تعيين شود.

م دور وظاهرا براي مراعت حال بندگان قرن اتم، ايّامي براي صوم تعيين شده است كه از دوازده ساعت كمتر و از گرما ه

 باشد، تا مردم از قبول آن استنكاف نكنند.

( گويد: قَد كَتَبنا الصَومَ تِسعهَ عشرَ يوما في اَعدلِ الفُصولِ وَعَفَونا مادونها في هذا الظُهورِ 5س   16چنانكه درمبين) ص 

 ن ظهور از نحو ديگر.نوشتيم براي شما روزه را نوزده روز آنهم در فصل معتدل و عفو نموديم در اي -المُشرقِ المُنير

 حُدود روزه

 ميرزا بهاء از جهات چندي جانب پيروان خود را در مورد روزه رعايت نموده است.

 سي روز رابه نوزده روز تنزّل داده است.-5

 ايّام روزه رادر اَعدل فصول)  از لحاظ مدّت ( قرار داده است.-3

 كرده است. از جهت هواء نيز) گرما و سرما( حدّ اعتدال را رعايت-2

 ابتداي روزه را از طلوع آفتاب قرار داده است.-6
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 از مسافر و مريض وحامل و مُرضع بكلّي ساقط كرده است.-1

آري ميرزا بهاء درتمام موارد ودر همه جا جانب مردم بي عالقه بروحانيّت و مادّي وظاهرپرست و سست را رعايت نموده، 

 شهوات مادي آنانرا بنحو كامل تأمين كرده است.ودر احكام مجعوله خود تمايالت نفساني و 

( ميگويد: كُفّوا اَنفُسَكم عَن االَكلِ و الشُرب مِن الطُلوع اِلي االُفول اِياكُم اَن يَمنَعكم الهَوي عَنِ هذا 2ص  1در اقدس) ص 

هنگاميكه غروب ميكند از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد از ابتداي طلوع آفتاب تا  -الفَضل الذي قُدّر في الكِتاب

 ومبادا كه هوي نفس شما را از اين فضيلت مانع بشود.

اسالم ميگويد: صبح خيز باشيد، وروحانيّت و صفاي مخصوص اوقات پيش از صبح) اواخر شب( رادريابيد، واگر پيش از 

تفاده اينموقع اس صبح نتوانستيد بسوي جهان روحانيت متوجه بشويد: فضيلت هنگام بين الطلوعين را دريافته واز

كنيد، و حداقل اينكه نماز صبح را در اولوقت صبح ميخوانيد، اينستكه ابتداي امساك را از موقع صبح قرار داده است. 

 ولي در اينجا امساك از اول طلوع آفتاب معيّن شده است.

زمان امساك نيز در  گويا دراينحكم از اشخاصيكه در حدودآفتاب از خواب برميخيزيند طرفداري شده است، وضمنا

حدود يكساعت ونيم كوتاهتر ميشود، و چون پيروان محترمين با كثريّت در طلب وجستجوي روحانيّت نبودند: از موقع 

 بين الطلوعين نيز صرف نظر شده است.

دن يامساك و صوم فقط از خوردن و آشاموضمنا از جمله گذشته اقدس واز سائر نوشته هاي اينطائفه معلوم ميشود كه: 

 است، وكارهاي ديگر از قبيل مقاربت وغير آن مُبطل صَوم نيست.

( از قول عبدالبهاء نقل ميكند: اي سائل صوم عبارت از كفّ نَفس است از جميع مأكوالت و 21در گنجينه احكام) ص 

 مشروبات، دخان از جمله مشروبات است.

نكه داخل در مشروبات است، نه اينكه عنوان مستقلي پس در اينجمله فقط دخانرا اضافه نموده است، آنهم بعنوان اي

 داشته باشد.

 سُقوط تكليف

 بطوريكه اشاره كرديم ميرزا بهاء در موضوع صَوم از هر جهت براي بندگان خود تخفيف قائل شده است.

 غل شاقّهواز جمله موارديكه تخفيف كلي در اينحكم داده شده است: در مورد مسافر بودن و ضعف مزاج واشتغال بمشا

و حالت حيض و استحاضه و نفاس و عيد مبعث وعيد تولّد ومريض شدن وحامله ويا مرضعه بودن است كه در اينموارد 

 اصال تكليفي براي اشخاص متوجه نخواهد بود.

ي كسيكه ضعف –( ميگويد: مَن كانَ في نَفسه ضعف مِنَ المَرَض او الهرمِ عَفَا اهلل عَنه فضال مِن عِنده 58س  6در اقدس) ص 

 يا پيري خداوندنماز و روزه را از او برداشته است.  در مزاج او باشد از جهت مرض

( ميگويد: لَيسَ عَلَي المُسافر والمَريض و الحامِل والمُرضِعِ مِن خَرَج عَفَا اهللُ عَنهُم فَضال مِن 51س   4بازدر اقدس) ص 

مريض و بر زن حامله و مرضعه زحمتي نيست و خداوندروزه را از آنان بر شخص مسافر و  -عِندِه انه لَهو العزيزُ الوَهاب

 برداشته است واين فضلي است از جانب خدا واو عزيز و بخشاينده است.

از صَوم نفوسيكه در شهر صيام باشغال شاقّه  –( از رساله سؤال و جواب نقل ميكند كه س 21ودر گنجينه احكام) ص 

عفو شده و لكن در اين ايام قناعت و سَتر لِاجل احترام حُكم اهلل ومقام صوم اَولي و  صيام نفوس مذكوره-مشغولند . ج

 اَحبّ.
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مولود ) اگر عيد -اگر عيد مولودويا مَبعث در ايام صيام واقع شود حكم آن چيست؟ ج -( مينويسد: س28ودر ) ص 

است واين دو يوم يك يوم محسوب  تولدميرزا بهاء است كه در دوم محرم واقع است وتولد سيد باب در اول محرم

ميشود( و يا مبعث )مبعث سيدباب است كه در پنجم ماه جمادي االولي واقع شده است( در ايام صيام واقع شود حكم 

 آن صوم درآنيوم مرتفع است.

ا ايد تباز از لوح ميرزا بهاء نقل ميكند، حُدود سفر نه ساعت در كتاب الهي معين شده يعني از مقاميكه حركت مينم

مقاميكه اراده وصول بان نموده نه ساعت باشد )واگر مسافر پياده شد مناط دوساعت است( حكم صوم مرتفع است 

 ويوميكه قصد سفر مينمايد آن يوم صوم جايز نه.

أنَ ويُسبِحنَ ( گويد: قَد عَفَي اهلل عَن النِساء حين ما يَجِدنَ الدمَ الصَومَ والصالتَ ولَهنً اَن يَتوض50ًس  1ودر اقدس) ص 

 -خَمسا وتِسعينَ مَرّه مِن زوال اِلي زَوال : سُبحانَ اهلل ذي الطلعه والجَمال، هذا ما قُدر في الكِتابِ اِن اَنتم مِنَ العالمين

خداوند عفو كرده است از زنها هنگاميكه خون ببينندنماز و روزه را و الزمست كه دران ايام وضوء گرفته و نودو پنج 

 ند: سُبحان اهلل ذي الطلعه والجَمال، اين حكميست كه در كتاب مقدّر شده است اگر شما از دانايان باشيد.مرتبه بگوي

( ميگويد: حضرت ولي امر اهلل جلّت قدرته )شوقي افندي( درلوح محفل مقدّس ميفرمايند 21باز در گنجينه احكام ) ص 

 هرم تجاوز از سبعين است. هر شخصيكه بالغ بحدّ هرم است مطلقا مشمول عفو است، وحدّ

 پس بموجب كلمات گذشته در موارديكه صوم ساقط ميشود.

 كسيكه ضعف داشته باشد، خواه ضعف مزاجي باشد يا عارضي بواسطه كسالت و عوارض ديگر.-5

 پيري كه : از هفتاد سال بيشتر سن داشته باشد، خواه درآنمرحله قوي باشد يا ضعيف.-3

ده سفر دو ساعتي ونسبت به سواره نه ساعتي باشد، سوار طيّاره باشد يا اتوبوس يا االغ يا مسافر كه: نسبت به پيا-2

غير آنها، پس اگر كسي با طيّاره مسافت پانصد فرسخ راهرا طيّ كرد ونه ساعت طول نكشيد : صوم از اوساقط نخواهد 

 شد.

 مريض بهر نحوي باشد.-6

 ضعيف.زنيكه حامله است: خواه توانا باشد يا -1

 زنيكه به بچه شير ميدهد: خواه متمكّن از روزه باشد يا نه.-4

 كاسب يا تاجر يا صنعتكار يا كارگر يا كارمنديكه شغل پرمشقت و پرزحمتي دارد.-1

 در روز عيد مولودِ ميرزا بهاء و سيد باب.-8

 در روز مبعثِ سيدباب كه مصادف با شهر صيام است.-1

 رت دارد، اگر چه نتواند مسافرت نمايد.آنروزيكه انسان نيّت مساف-50

 زن حائض و مستحضه و نفساء.-55-53-52

 اشخاصيكه در علم حقوق و مخصوصا در فقه اسالمي تسلط و تخصّص دارند: در اين باب حكومت كنند.

 صَوم در عيد غدير

تفسير سوره يوسف( چيزي ( ومخصوصا در تفسير احسن القصص )  5342سيد باب در نوشته هاي اوليه خود) تا سال 

برخالف كليات احكام و قوانين مقدّسه اسالم ننوشته، ودر عقائد واحكام كليه مطابق اعتقادات واحكام اسالمي سخن 

 گفته است.
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وگاهي باعتقاد خام خود مطلب تازه ونظر مخصوصي استنباط واستخراج كرده،و برخالف دانشمندان وعلماي اسالم اظهار 

 نظر نموده است.

از جمله آنموارد: يكي نماز مخصوص عيد غدير و صوم آن روز است كه ميگويد: وانً اهللَ قد كَتبَ عليكُم صلوهَ الغَدير و و

 خداوند نوشته است براي شما نماز عيد غدير وروزه آنروز را. -صومَه بالحقّ االَكبر

ه غلوّ بيربط و بيمعني ( آنجماعت درباره آري اين قسمت هم روي مذاق شيخيه ودر اثر افراط و غلوّي است كه ) البت

 حضرت اميرالمؤمنين ) ع( مينمايند، و سيد باب هم روي همان طرز فكر اين سخن را بميان آورده است. 

 از اَدعيه ماه صِيام

 يدر نوشته ها و تأليفات سيد باب و ميرزا بهاء وعبدالبهاء وشوقي افندي وصبح ازل وسران اين فرقه، آنچه از هر چيز

 بيشتر است: تلفيق جمالت و تركيب كلمات بطرز آيات و مناجات و ادعيه ميباشد.

وچون يكايك آنها تحت دقت و بررسي قرار بگيرد: همه وهمه از اَدعيه مباركه وكلمات شريفه پيشوايان اسالم حضرات 

 ائمه دين) ع( گرفته شده است.

تي از خودبافته و مطالبي را بقالب لفظ آورده اند كه حقيقتا در آري در برخي از موارد كه بخوبي روشن و پيدااست، جمال

 نهايت درجه بيمزگي و بيربطي است.

( دعائي را كه مخصوص ماه صيام است از قلم ميرزا بهاء نقل ميكند ) در گنجينه احكام ص 12در مجموعه مباركه) ص 

لكُبري و ظُهور فَضلِك بَِن الوَري... اللهمً اني اَسئلُك بِشَعراتك نيز باين دعا اشاره كرده است( اللهُمً اني اسئلُكَ باآليهِ ا 65

التي  تتحرّك عَلي صَفَحاتِ الوَجه كَما يتحرك عَلي صَفَحات االَلواح قَلمُك االَعلي وبِها تَضوًعت رائحهُ المِِسك المعاني 

خدايا سؤال ميكنم تو را بواسطه آيت كبري  -ه القُعودفي مَلَكوتِ االِنشاءِ باَن تُقيمَني عَلي خِدمهِ اَمرك عَلي شَأن ال يعقب

وبسبب ظهور فضل تودر ميان مخلوقات ... خدايا سؤال ميكنم تو را بسبب آنمويهاي تو كه حركت ميكند بر صفحات 

چهره ات چنانكه حركت ميكند قلم اعلي تو بر صفحات الواح تو و بواسطه آنها برانگيخته شده است عطر مشك معاني 

 لكوت انشاء، اينكه مرا واداري برخدمت امر خود بطوريكه پشت سرآن قعود نباشد.در م

اينست كلمات مخصوص ميرزا بهاء كه: در اين كلمات پروردگار جهانرا قسم ميدهد بمويهاي او كه در چهره اش متحرّك 

 ميشود.

 بابُ الزكوه

 مقدار آنچه باید تأدیه كرد
مينويسد: كسيكه اضافه برمخارج ساليانه خود نوزده مثقال طال) از جهت قيمت ( 80-13بطوريكه در گنجينه احكام) ص 

اگر چه جنس باشد( داشته باشد، الزمست نوزده درصدآنرا تأديه كند، واسباب بيت و اسباب كسب و شغل و دكان و 

 بيت مسكوني از تعلق حقوق مستثني هستند.

بحدّ نوزده نرسيده است: حقوقي تعلق نميگيرد، وهر مثقال در  ونصاب دوم نوزده دوم ونصاب سوم نوزده سوم است، وتا

 اين مسلك عبارت از نوزده نخود ميباشد.

( ميگويد: والذي تملًك ماهَ مِثقال مِن الذَهَب فَتِسعهَ عشرَ مِثقاال لِله فاطرِ االَرضِ والسَماء 58س 31بهاء در اقدس ) ص 

كسيكه مالك صد مثقال از طال باشد الزمست نوزده مثقال آنرا  –اياكُم يا قَومِ اَن تَمنَعوا اَنفسَكُم عَن هذا الفضلِ العَظيم 

 ننده زمين و آسمان است خارج كند، ومبادا خودتانرا از اين فضل بزرگ منع نمائيد . براي خدائيكه آفري
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پس ذكر صد مثقال نه براي حدّ نصاب است، بلكه مقصود بيان اندازه تأديه است كه: چون بحدّ نصاب برسد بايد صدي 

 نوزده زكوه داد.

حتي اگر مقداري از آنمال تلف شد، ويا جميع مال وچون يكمرتبه زكوه داده شد: حقي برآن مال تعلق نخواهد گرفت و 

 از بين رفت وسپس كه درمرتبه دوم استفاده ميكند! تا بحدّ اولي برسد حقوقي برآنمال تعلق نخواهد گرفت.

 واصل اين حكم نيز مانند احكام ديگر از نوشته هاي سيد باب گرفته شده است . 

: فيما كُتِبَ عَلي كُل نَفس مِن كلِ ما يَتَملّك مِن مِأهِ مثقالِ ذهب مِن در بيان ) باب سادس عشر از واحد ثامن( ميگويد

بهاء كلّ شَيئي تِسعهَ عَشرَ و واحده لِله اِن كانت الشَمسُ طالِعه فَليُفوّض اليه ليقسمنّ بَين حروفِ الواحدِ كلوا حد مثقال 

طال برسد از قيمت هر چيزي ، پس نوزده مثقال نوشته شده است برهر نفسي اينكه چون ثروت او بصد مثقال  -اذا شاءَ

و يك مثقال آنرا براي خدا صرف كند، يعني اگر شمس) كسيكه دعوي نبوت ميكند( طلوع كرده باشد باو داده ميشود 

 كه درميان حروف واحد ) نوزده نفر( تقسيم كرده وبهر حرفي يكمثقال بدهد.

در رسيدن ثروت است بصد مثقال كه در صد مثقال نوزده مثقال ولي صريح عبارت بيان واقدس اينستكه: حدّ نصاب 

 داده شود، وعلت نصاب بودن نوزده مثقال ) بر خالف صريح كلمات گذشته( هنوز براي ما كشف نشده است.

 زكوه در خوراكيها و قُوتها

واهد موارديرا كه زكوه ( ميخ21( اقدس نصاب زكوه را بيان ميكند، در صفحه ) 31پس از اينكه جناب ميرزا در صفحه )

بآنها تعلق ميگيرد، بنويسد و متأسفانه اسمي تنها از خوراكيها ميبرد كه خداوند درآنها زكوتي معين كرده است، ولي در 

 مقام بيان اندازه زكوه آنها حواله بآينده نموده واز ذكر نصاب معذرت ميخواهد.

قوات ومادونَها بِالزَكوه هذا ما حَكمَ به مُنزل اآليات في هذا الرّق ( گويد: قَد كتب عليكم تَزكيه اال1َس   21در اقدس) ص 

شده ته نوش –المنيع سوف نُفصِِل لَكم نِصابَها اِذا شاء اهلل و اَراد انه يُفصِِل ما يَشاء بِعلم مِن عِندِه اِنّه لَهُو العاَلم الحَكيم 

ميست از جانب نازل كننده آيات در اين صحيفه منيع، است برشما اينكه زكوه قوتها و سائر چيزها را بدهيد اين حك

ودرآينده نصاب واندازه زكوه آنها را خواهيم بيان كرد هر موقعيكه اراده نمائيم، وخداوند آنچه را بخواهد بعلم خود 

 تفصيل ميدهد واو دانا و حكيم است.

 را بيان كند.وظاهرا تا امروز خدا نخواسته است كه: تفصيل و شرح  چگونگي تزكيه اقوات

درباره زكات  -( مينويسد: در لوح زبن المُقرّبين كه در جواب سؤاالت وي نازل شده ميفرمايند558در گنجينه احكام) ص 

 هم امر نموديم كما نزل في الفُرقان عمل نمايند.

اسالمي زكوه  بموجب اين جمله براي بهائيان الزمست كه: در غالت اربع و در شتر و گاو وگوسفند مطابق دستورهاي

 بدهند، ولي اين معني در نهايت بُعد است، ومعلوم نيست كه مورد عمل باشد.

 موارد صَرف زَكوه 

 اختيار كامل زكوه بدست رئيس بهائي است.

 كسي كوچكترين حقّي ندارد كه: بدون اجازه وتصويب او كمترين تصرّفي در حقوق مالي بنمايد.

قوق اهلل يعني صدي نوزده از دارائي خالص براي مصارف روحاني عمومي كه ( گويد: پرداخت ح66در نظر اجمالي) ص

 بحضرت ولي امراهلل در هر زمان تقديم ميگردد.

( ميگويد: يا قومِ ال تَخُونوا في حُقوقِ اهللِ و ال تَصرًفوا فيها اِال بَعد اِذنه كَذلك قُضي االمر في االَلواح 1س  38در اقدس) ص 

 درآنها مگر پساي قوم خيانت نكنيد در حقوق خدا و تصرف نكنيد  -نيعِ مَن خان اهلل يُخانُ بالعَدلو في هذا اللَوحِ الم
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ازاذن خدا همچنين تمام شده است حكم در الواح ودراين لوح واگر كگسي خيانت وتجاوز كند مطابق عدالت نسبت باو 

 جزاء داده شده وخيانت خواهد شد.

 يرزا بهاء نقل ميكند: نزد اميني جميع شود و اخبار نمايند تا باراده اهلل عمل شود.( از لوح م81ودرگنجينه احكام) ص 

 واز لوح عبدالبهاء نقل ميكند: تصرّف در حقوق جزئي و كلي جائز ولي باذن و اجازه مرجع امر.

يدات ملكوت رجب ميگويد: چون مالحظه مينمائيد يوما فيوما بتأي 35( موّرخه 5261شوقي در لوح حاجي امين سال ) 

ابهي دائره امر اهلل وسيعتر و زائرين كعبه مقصودبيشتر همچنين مصارف امريّه زيادتر گردد لذا آنچه از حقوق موجود 

وحاضرشود زودتر برات بانك شاهنشاهي) !( بقرار معمول خريده ارسال فرمائيد ... وصول قبوضات سابقرا مرقوم داشتيد 

 ال شده نيز البته واصل.مفهوم قبض پانصد پوند اخير كه ارس

وباز در لوح ديگر) بافتخار حضرت امين الهي، يار معنوي و امين حقيقي( مينويسد: آنچه از وجه حقوق وبيع امالك 

 عموميّهموجود وحاضر شودمِن دون تأخير بارض مقصود )حضور شوقي( ارسال داريد تا در ترويج مصالح امراهلل و منافع 

 صرف گردد.

زكوه: تنها در مركز امر بهائي است، و فقراء ونيازمندان و مساكين و يتامي و ابناء سبيل وديگران حقّي پس مورد صرف 

 از اين قسمت ندارند، مگر اينكه مركز امر روي مصالح و مقتضياتي نسبت بمورد معيني اجازه دهد.

وبخشش نيز پس از سؤال حرام  ( معلوم شد سؤال كردن و درخواست حاجت خود حرام و اعطاء10والبته بطوريكه) ص 

وممنوع است و روي اين نظر: اشخاص نيازمند نه تنها حقّي در زكوه ندارند، بلكه حقّ سوال و درخواست نيز نخواهند 

 داشت.

 حقوق مالي ديگر در بيان

 نيم.ره ميكبراي رئيس اين مسلك در كتاب بيان حقوق ديگري نيز معين شده است كه: ما به برخي از آنها در اينجا اشا

ذا ادر بيان) باب سابع عشر از واحد ثامن( گويد: في اَنّ الفِضّهَ و الَذهبَ اِذا بَلغا بما اَنتُم تُوزِنونَ ستًهَ الفِ وخمسَ مثقال ف

در اينستكه اگر نقره و طال برسند بميزان شش هزار و پنج مثقال الزم است نودو پنج  –خمس و تِسعينَ مثقاال للنُقطه 

گانه بحساب ابجدي  38را براي نقطه ) سيد باب( بدهند. ) سيدباب در توضيح اين مطلب ميگويد: تمام حروف مثقال آن

پنج هزار ونودو و پنج ميشود و چون ده عدد) عشر غيبي( اضافه شود همان ششهزار و پنج خواهد شد. وچون در مابين 

د( است كه براي هر يكي از آنها پنج مثقال برسد، لذا ظهور نقطتين اين حقوق مخصوص نوزده نفر اولوالطاعه )بعدد واح

حقوق نقره و طالي مزبور را نودو پنج قرار داده است: وميگويد: برهر يكي عدد) ها( قسمت شود، واينستكه تا يوم قيامت 

 ميماند و مؤمنين بآن عمل ميكنند و از هر تجارتي اعظم تر بوده وهست. ( 

د: فرض علي مَن يقدّر اَن يَأخذَ ثَالثَ اَلماس  عددَ البِسم واربعَ لَعل اَصفر عَددَ اهلل وسِتّهَ ودر باب خامس از واحد ثامن گوي

واجب  –زُمرُّدِ عَددَ اآلمنع و سِتًهَ ياقوت عَددَ االقدس اَن يأخذَها و يُسلِم مَن يُظهرُه اهلل و حروفَ الحَي في يَوم ظُهورِهم 

اينكه سه دانه الماس بعدد بسم ) چون سه حرف دارد( وچهار عدد لعل زرد است برهر كسيكه استطاعت داشته باشد 

بعدد حروف اهلل و شش عدد زمرّد بعددحروف اَالَمنع و شش ياقوت بعدد اَالَقدس ) كه كلمات جمله بسم اهلل االَمنع 

د. ) سيد باب بجاي) بسم االقدس است( تهيه كرده وبخدمت مَن يُظهرُهُ اهلل وحروف حي او در يوم ظهور آنها تسليم كن

اهلل الرحمن الرحيم( كه نوزده حرف دارد، جمله) بسم اهلل االمنع االقدس( را درست كرده است، و چون اين جمله چهار 

كلمه داشت) سه حرفي وچهارحرفي و دو تا شش حرفي(بشماره حروف هر كلمه: از جواهر) الماس و لعل و زمرّد و ياقوت( 
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ن يُظهرهُ اهلل و اصحاب او اختصاص داده است. واز امثال اين فرضيه ها ومجعوالت موهومي مقام انتخاب كرده، وبراي مَ

 علمي و فكري سيد باب كامال روشن ميشود.( 

هر چيزيكه باشد اعلي  -في اَنّ كلً شَيء للنُقطه واَوسطَه للحُروف الحيّ واَدناه للخَلق -ثامن گويد ودر باب رابع از واحد

نفر اصحاب او( بوده و باقي مال مردم  58خصوص نقطه ) سيد باب( است و متوسّط آن مخصوص حروف حي) و باالتر آن م

 ديگر است.

ودر مقام شرح اين جمله ميگويد: اينست استحقاق هر موجود در مبدء وجود كه اگر در يوم ظهور مَن يُظهرهُ اهلل سيصد 

نزد او باشد و هر يك از ديگري نودو پنج مثقال ) پنج مقابل  ( قطعه الماس 51در  51و شصت و يك ) بعدد نوزده ماه 

( ذهب در بهاء مضاعف باشد و سيصد و شصت و يك نفر) كه نوزده واحد ميشوند( در يك يوم باوايمان 1در  51نورده 

( د) مؤمنينآورند و فاصله شود بين هر كدام بقدر قول يك بلي، اگر خواهد عطا كند اين عددرا) قطعات الماس( بآن اعدا

قسم بدرجات اين اعداد عطاء ميكند، و همچنين در هر شأن سرّ اهلل را جاري ببين وحكم اهلل را ظاهر لعل دريوم همين 

 قيامت )ظهور بعد( سبقت گيري باقرار بر تصديق بحق.

ين مراتب مؤمن پس گذشته از اينكه استحقاق مادّيرا مربوط ومتوقف براستحقاق معنوي قرار داده است: درمقام تعيين

نيز تقدّم و تأخّر ايمانرا) از جهت زمان( مناط قرار ميدهد، وسخني از شدّت وضعف استعداد وايمان و عمل و فعّاليت 

نفر ميشوند مطابق  51نفر مؤمن درمرتبه اول كه با خود باب  58مؤمنين بميان نميآورد، از اينجا است كه: حروف حي ) 

ومقدم دانسته و سپس حروف واحد دوم و پس از آن حروف واحد سوم را، وهمچنين تا عدد واحد( را برديگران ترجيح 

 آخر اعداد.

باز در باب سادس عشر از واحد خامس گويد: في اَنّ لِله ما لَم يكُن لَه عِدل ما دامت الشَمسُ مُشرقه يُحضرُه بَينَ يَدَي اهلل 

يَملكه اِلي اَن يَطلعَ الشَمسُ مِن مَشرِقِها فَاِذا ال يَحلّ عَليها يَنبغي اَن يَردً وانّ حينَ ما يَغربُ اُذنَ مِنَ اهللِ لِكل نَفس اَن 

آنچه براي آن نظيري نيست الزمست در پيشگاه شمس ) سيد باب( در ايام اِشراق آن حاضر كنيد،  –علَيه عَددَ الواحِدِ 

طلوع كند شمس از مشرق و درآن هنگام باز الزم وچون غروب كرد مأذون هستيد كه آنها را تملك نمائيد تا روزيكه باز 

 عدد( از همين چيزهائيكه بي نظير و بسيار برجسته است بآن شمس داده بشود. 51ميشود بعدد واحد ) 

)مخصوصا( بسيار زننده و سست بود ) زيرا اعطاي اشياء نفيس و پرقيمت بشخصيكه دعوي رسالت و وچون اين قسمت 

 با دعوي او سازگار نبود( جناب بهاء) شمس آينده( حقّ خود را بخشش و گذشت نموده است.روحانيّت ميكند هيچ گونه 

( ميگويد: قَد كَتبَ اهللُ عَلي كلّ نَفس اَن يحضرَ لدي العرش بما عندَه مِمّا ال عِدلَ له انا عَفَونا عَن 54س  25در اقدس) ص 

نوشته بود خداوند برهر نفسي ) در بيان( اين را كه حاضر كند در پيشگاه  –ذلك فَضال من لَدنا اِنه هُو المُعطي الكريم 

عرش )نزد جناب بهاء( آنچه را كه بي نظير  ودر نهايت نفاست و ارزش است وما از اين حكم صرف نظر كرديم و اين 

 فضلي است از جانب ما و او عطا كننده وكريم است. 

 

 باب اَمر بمعروف
روع دين مقدس اسالم : اَمر بمعروف و نهي كردن از منكر است، واين يكي از مأمويتهاي وجداني يكي از وظائف واجبه و ف

و عقلي و ديني هر فرد مسلمان بوده، ويگانه وسيله شيوع و نشر حقائق و ترويج آداب حسنه و اعمال نيكو و پسنديده 

 ميباشد.
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معلوم است، واجب است . واز جمله آن شرائط: علم بمعروف امر بمعروف ونهي از منكر با شرائطيكه در فقه اسالمي مقرّر و

 و منكر، واطمينان داشتن بتأثير ومفيد بودن امر ونهي ،وامن از ضرر و خطر، و رفع محذورات ديگر است.

وبطور كلي، وجواب امر بمعروف و نهي از منكر درموارديست كه : نتيجه مفيد واثر قطعي داشته، و صالح فردي ويا 

ا در برگيرد. خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد: والمُومنُونَ والمُؤمِناتُ بَعضُهُم اَولِياءُ بَعض يأمرونَ بِالمَعروفِ اجتماع ر

مؤمنين و مؤمنات ياران واولياء همديگرند و يكديگر را واميدارند بفعل كارهاي نيكو و – 15توبه  -و يَنهَونَ عَنِ المُنكَر

 ترك اعمال قبيح.

ريكه در اين آيه شريفه نيز اشاره شده است: امر بمعروف ونهي از منكر از خيرخواهي و محبت و نظر خدمت پس بطو

 برميخيزد ،والبته محبت و عالقه داشتن شخصي مالزم را خيرخواهي و طلب صالح امر او است.

ده،واين خيرخواهي ودر مقابل اين وظيفه وامر وجداني وعقلي و مشروع: جناب بهاء بخيال خود فتح بزرگي كر

 واظهارمحبت و راهنمائي را درباره پيروان خود منع و تحريم نموده است.

تكثير دوم( ميگويد: حقّ اعتراض و چون وچرا و امر بمعروف و نهي از منكر از اشخاص  84در كتاب نظر اجمالي) ص 

فوس داشته و ناصح ومربي ومراقب نسبت باعمال ديگران سلب شده وفقط محافل روحاني يا بيوت عدل حقّ حاكميت برن

 اشخاص ميباشند.

جناب ميرزا تصوّر كرده است كه: امر بمعروف ونهي از منكر مالزم با حاكميّت و تسلط و تفوق بوده، وباقتضاي تساوي 

 حقوق افراد وبخاطر دفع هرج و مرج و اختالف و اختالف از اين امر نهي كرده است.

ين امر بمقتضاي صالح بيني و خيرخواهي و محبت و داد بهمنوع وعالقه بحقيقت جناب ميرزا غفلت كرده است كه: ا

 ومعروف انجام گرفته، ويكي از وظائف اخالقي و وجداني و عقلي بشر شمرده ميشود.

وبايد ايشانرا باينمعني توجه داد كه: حاكميت وقضاء و بررسي ونظارت افراد محفل روحاني ويا افراد بيت عدل مجعول 

 غير ازاز بمعروف و نهي از منكريستكه افراد ملت نسبت بهمديگر اجرا ميكنند. موهوم 

آري در مشرب جناب ميرزا و بمبناي ايشان كه آزادي كامل و حرّيت تمامي به پيروان خود ميدهد: البته اينگونه 

 خيرخواهيها و صالح بينيها نسبت بهمديگر توليد مزاحمت كرده وموجب سلب آزادي افراد و پيروان او خواهد بود. 

 

 

 باب الجهاد

 قِتال در اَحسن القصص
( مخصوص قتال و محاربۀ با مخالفين نازل كرده، و پيروان 503-14سن القصص چند سوره آنرا) سيد باب در كتاب اَح

 خود را با نهايت تصميم و عزم، امر بكشتن وقتال مينمايد.

 ي( كه بنام قتال ناميده است ميگويد: اِنّ اهلل قَد كَتب علَيكم القِتالَ في سَبيل هذا الذِكر االَعظم بِالحقّ عَل14)در سوره 

 لَهُم ضَمِنَ االَمر و قَد كانَ االَمرُ في اُمّ الكِتابِ عَظيما ... يا قره العين حَرِض المُؤمنينَ عَلي القِتال بَين اَيدينا فاِنّ اهللَ قَد

خداوند نوشته است براي شما قتل را در راه اين ذكر اعظم) سيد باب( بحق و روي امر وفوق امر وامر در كتاب  –الجنه 

 .بزرگ است
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ين بكشيد مشرك -( ميگويد: اُقتُلوا المُشركينَ حَيثُ وَجَدتمُوهم اِال عِند المَسجدِ الحَرام وحرم اَئمّتكم الحق11ّودر سوره ) 

را در هر جائيكه پيداكرديد مگر در نزديكي مسجد الحرام )چون موقع نوشتن اين كتاب روي قوانين اسالم رفتار 

 ائمه )ع(ميكرد(ودرنزديكي حرمهاي حضرات 

( ميگويد: يا قرّه العَينِ اِذا جاء االَمرُ مِن عِندي فادعُوا الناسَ اِلي القِتال فَاِنً اهلل قَد اَخزَنَ لِيومِك رِجاال 503ودرسوره )

اي قره العين زمانيكه از جانب من امر قتال صادر شد پس دعوت كن مردم را بسوي قتال و متوجه  -كالجِبال في القوهّ

 اوند براي اين ايام رجاليرا كه مانند كوههاي قوي هستند ذخيره نموده است. باش كه خد

(ميگويد: يا اَيُّها الحَبيبُ حَرّض المُؤمنينَ عَليَ القِتالِ اِن يَكن منكم عَشرُ رجال صابِرونَ يَغلبُوا بِاذنِ اهلل 11ودر سورۀ )

ن( اي حبيب من )قره العي-لِدينِ اهللِ الخالِص و ال تَقبلُوا من الكُفار جِزيهاَلفا... يا معشرَ المؤمنينَ فَاسخَروُا البِالدَ واَهلَها 

تحريص كن مؤمنين را بر قتال اگر از شما ده نفر صابر شد باذن خدا بهزار نفر غلبه ميكنند...واي جماعت مؤمن مسخر 

 كنيد بالد را واهالي شهرها را براي دين خالص خدا و از كفار جزيه نپذيريد.

آري اين احكام روي دعوي مهدويّت و بابيّت بوده است. وميخواسته است آن عالئم) غلبه و قتال حضرت قائم منتظر كه 

در روايت شريفه وارد شده است(و پيشگوئيهائيرا كه درباره حضرت حجه )ع( گفته شده است، بخودش منطبق نمايد 

ي نسبت بمخالفين بنمايد، پس از اتمام حجّت وتعيين ولي غفلت داشته است كه: اگر حضرت قائم ) ع( چنين تشديد

 راه حقّ و روشن كردن حقيقت است، نه مانند باب كه تنها دعوي باشد آنهم دعويهاي متناقض.

 

 جِهاد و قِتال در بَيان

يان بسيد باب در كتاب احسن القصص توجه ونظر او در مرتبه اول) در موضوع قتال( بمخالفين اسالم بوده است، ولي در 

بصراحت لهجه نسبت به مخالفين بيان سخت گيري وتشديد نموده، و بمراتب بيش از گذشته: جان و مال آنانرا غير 

 محترم شمرده است.

در باب سادس عشر از واحد سابع گويد: في اَنّ اهللَ قَد فَرضَ عَلي كُلِ مَلِك يُبعثُ في دينِ البَيان اَن يُجعَل احد عَلَي اَرضه 

اوند خد -كذلِكَ فُرضَ عَلي الناس كُلّهِم اَجمعون اِال مَن يَتجِر تِجاره كليّه يَنتفع بِه الناسُيَدِن بِذلك الدين وَ  مِمّن لَم

واجب كرده است برهر پادشاهيكه در دين بيان برانگيخته ميشود اينكه نگذارد كسيرا از مخالفين وغير مؤمنين به بيان 

اين حكم را برهمه فرض نموده است مگر كسيرا كه تجارت نافعه دارد و مردم از كه درمملكت او سكني كند و همچنين 

 تجارت او استفاده ميكنند.

اينستكه الزمست اموال  –ودر باب خامس از واحد خامس ميگويد:في بَيان حُكم اَخذِ اموال الذينَ ال يَدينونَ بِالبيان 

 كسانيكه متديّن بدين بيان نيستند گرفته بشود.

گويد: وهمچنين حالل نيست در اين ظهور برغير مؤمنين بحقّ آنچه ما يُنسب بايشان است اال آنكه داخل در ايمان باز مي

 گردند كه آنوقت حالل ميگردد برايشان آنچه كه خداوند بايشان عطاء فرموده از جود خود.

اال اذا أنشِئيَ فيهِ ممّا يَتعلقُ بِعلم الكاَلم وانً ما ودر باب عشر از واحد رابع گويد: ال يَجوزُ التَدريسُ في كُتُب غَير البَيان 

جايز نيست تدريس كردن از كتابهاي ديگر بجز بيان  –اخترُعَ مِنَ المَنطِق واالُصولِ و غَيرهما لَم يُؤذَن لِاَحد مِنَ المُؤمنينَ 

م منطق و اصول و غير آنها اذن داده مگر آنچه مربوط بعلم كالم باشد در حدود بيان و آنچه مردم اختراع كرده اند از عل

 شده است كه احدي از مؤمنين از آنها تحصيل و تدريس نمايند.
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آري سيّد باب روي همان مذاق شيخيه واخباريّه با علوم مربوط به استدالل و برهان وفكر ونظر مخالف است، وهم خودش 

و بطور واضح روشن ميشود، بايد از ايشان بپرسيم كه: از اين قسمتها كامال بي اطالع بوده است، چنانكه از نوشته هاي ا

آيا براي تحريم علم منطق كه بخاطر تصحيح فكر است منطق صحيحي دارد؟ و چگونه علم برهان و منطق حرام شده 

 است، ولي علم حروف) كه مهمترين استدالل و اساس سخنها سيّد باب روي آن قرار گرفته است( حالل و جايز است؟ 

( ميگويد: در چهار شان باب دوازدهم از واحد پانزدهم است كه فرزندان را بعلم نحو و صرف 80رآئين باب) ص چنانكه د

فَلتُعِلمَن ذُرّياتِكم عِلمَ النَحو والصَرفِ ثُمِّ حِكمهَ البيان ثُمً الحُروف ثُمّ  -و حكمت بيان وحروف و طلسمات تعليم دهيد

بيان برخالف حرّيت فكر و آزادي نيست؟ ) آري سيد باب در اغلب احكام  الطِلِسمات . وآيا تحريم تدريس از غير

وسخنهاي خود بقسمتهاي اعداد و حروف اتكاء ميكند، وباندازه در برخي از جاها خرافي و موهوم وسست سخن ميگويد 

است، يا روي  كه: انسان قهرا بخنده و مسخره واداشته ميشود. مثال چون حروف )بسم اهلل الرحمن الرحيم ( نوزده

قسمتهاي ديگر: مجبور ميشود بجاي آن، جمله ) بسم اهلل االمنع االقدس( را كه نوزده حرف دارد، بگذارد، وكثيري از 

احكام و حدود و حقوق را محدود برعدد نوزده ميكند، وچون جمله مزبور محتوي چهار لفظ است وهر لفظي داراي سه 

واهر بمن يُظهره اهلل) باب خامس از واحد ثامن( همين شماره ها را منظور يا چهار يا شش حرف است، پس در اعطاي ج

ميكند، وهمچين باز در مقام تفسير بيان) باب اول از واحد سادس( ميگويد: از نوزده جلد بيشتر نباشد كه سه جلد 

منع( وشش جلد درآيات) بعددحروف بسم( وچهار جلد در مناجات) بعددحروف اهلل( و شش جلد در تفاسير) بعدداال

 ديگر در صور علميه) بعددحروف االقدس( وهمچنين در موارد ديگر كه تفصيل اين قسمت محتاج بدفتر مستقلي است.( 

 -ودر باب رابع از واحد سادس گويد ما اَذِنَ اهلل اَن يَسكنَ عَلي قِطَع الخَمسِ غَيرُ حُروف البَيان واِن طالَ عَليه الزَمان

و فارس و آذربايجان و عراق عرب( غير از كه در قطعه هاي پنج گانه) ارض مازندران و خراسان  خداوند اذن نداده است

 اهل بيان مردم ديگر سكني بگيرند، واين حكم براي هميشه است.

 وميگويد: وثواب يك نفس براين پنج قطع افضل است از عبادت دوازده هزار سال اگر در ايمان بحقّ مستقرّ باشد. 

ن حكم شخص غير بابي نبايد دراين پنج قطعه سكني بگيرد، و چون يكنفر بابي در يكي از اين پنج قطعه پس بموجب اي

 سكني بگيرد، هر نفسي كه ميكشد مطابق عبادت دوازده هزار سال خواهد بود.

 جِهاد در كتاب اَقدس

روز تطبيق داده، و صورت حقّ بجانب ميرزا بهاء درمقابل افكار افراطي سيد باب، وبراي اينكه مسلك خود را بمقتضيات 

ومظلوميت بخودبدهد، بطور كلي موضوع قتال و جهاد را نسخ كرده، وپيروان خودرا بصلح طلبي و سازش با مخالفين و 

 معاشرت با همه اديان وتوافق نظر وخوش روئي دعوت نموده، واز جنگ وجدال وخالف و قتال نهي ميكند.

: لِتُعاشِروا مَعَ االَديان وتُبلِغوا اَمرَ رَبكُم الرَحمنِ هذا لَاِكليلُ االَعمالِ لَو انتُم مِنَ  ( ميگويد51س  33بهاء دراقدس )ص

تا معاشرت و آميزش كنيد با اهل اديان  مختلف وتبليغ نمائيد امر خداي مهربان را واين كيمياي اعمال است  –العارفين 

 اگر از اهل معرفت باشيد.

از لوح بهاء نقل ميكند كه: اين ظهور ظهور رجعت كبري وعنايت عظمي است چه كه حكم  (351در گنجينه احكام ) ص

 جهاد را كتاب محو نموده و منع كرده و معاشرت با جميع اديان بروح و ريحان امر فرموده.

ض عرّ( از قول عبدالبهاء نقل مي كند كه :كتاب اقدس ناسخ اين احكام زيرا سيف بكلي نسخ شده و ت358ودر صفحه )

بكلّي ممنوع گشته حتّي مجادله با ساير ملل جايز نيست تا چه رسد بجبر و اكراه وايذاء بلكه نصّ كتاب است عاشِروا 

 االَديانَ بالروح والرَيحان.
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(نقل ميكند كه : معرضين و منكرين بچهار كلمه متمسّك اول كلمه فَضَرب الرِقابِ وثاني حَرق كُتب و 330ودر صفحه )

ب از مِلل اُخري ورابع فناي اَحزاب، حال از فضل واقتدار كلمه الهي اين چهار سدّ عظيم  ازميان برداشته شد ثالث اجتنا

 واين چهار امر مبين از لوح محو گشت و صفات سَبعي را بصفات روحاني تبديل نمود.

ك باب نازل شده بود، بصفت عبدالبهاء براي اينكه جلب توجه معرضين را بنمايد : موضوع قتال و جهاد را كه در مَسل

 سبعي تعبير كرده، واز حكم بيان اعتقاد مينمايد.

( ميگويد:تا آنكه در كتاب اقدس كه قريب پنجاه سال پيش نازل شده، مسئله صلح 338وعبدالبهاء در مكاتيب دوم) ص 

عمومي را تصريح فرموده و بعموم بهائيان تكليف فرموده كه بجان ودل در اين امرعظيم جانفشاني نمايند حتي جان و 

 ند و اعالن وحدت عالم انساني در جميع اقاليم عالم كنند. مال خويشرا فدا كنند و ترويج الفت ملل و مذاهب نماي

 ما حكومت در اين مسئله را بدانشمندان جهان واميگذاريم.

 جِدال و خِالف بهائيان

ميرزا بهاء وعبدالبهاء براي جلب نفوس و رفع اعتراضات وارده براحكام بيان؛ موضوع حسن معاشرت با اديان و صلح كلّ 

 يان آورده، واشخاص ظاهربين ونادانرا از اينراه فريفته وشيفتۀ تظاهرات خود نمود.با ملل و اُمم را بم

عملي به خود بگيرد، فقط و فقط جنبه لفظ ولي اشخاص دانشمند و فهميده جان متوجه هستند كه: اينمطلب اگر صورت 

 و صورت وتظاهر داشته وازحقيقت خالي وعاري است.

شته باشد، قهرا با مخالفين آن مرام مخالف بوده، وبا مزاحمين و معارضين مبارزه انسان اگر حقيقتا مرام و مسلكي دا

 خواهد كرد.

اينستكه حتي خود بهاء) جعل كننده اين حكم( وعبدالبهاء و شوقي افندي )سران اين فرقه( نيز نتوانسته اند با مخالفين 

 خوداز راه صلح و آشتي و حسن ومعاشرت برآيند.

بديع حداقل در دويست مورد نسبت به برادر خودش ) كسيكه از جانب سيد باب منصوص بمقام  ميرزا بهاء در كتاب

وصايت بوده و خود ميرزا بهاء در حدود پانزده سال در زير فرمان او بسر ميبرده است( صبح ازل بدگوئي و فحّاشي كرده، 

ر و بي شرم وخائن و شقي كافر و غير اينها و او را به عنوان مُشرك و مُرتاب و مَطلع فحشاء ومَعدن كذب ومنبع غرو

 معرّفي ميكند.

(در جواب اعتراض معترض كه از پيروان صبح ازل بوده است، ميگويد: لَعنَ اهللُ مَن َلقاكُ ولَعن اهللُ مَن 283در صفحه ) 

ت نرا بتو القاء نموده اسخداوند لعنت كند كسي را ) صبح ازل( كه اين سخ -كَذب وافتَري ثُمّ بَغي واَطغي ثُمّ كفرواَشقي

 و لعنت كند كسي را كه دروغ و افتراء ميگويد و سپس ظلم و طغيان ميكند و كسي را كه كافر وشقي شده است.

 ( خطاب بازل ميگويد:536ونعيم در تركيب بند خود) ص

 چون  تو  تخريب دين ابهي كرد    آنچه  كردي تو هيچ  يحيي كرد 

 چون   تو  خصمي بربّ اعلي كرد    سُفيانيهيچ  دَجّال  و   هيچ       

 چون  تو آزار  شاه    ابهي     كرد    هيچ بوجهل    و  هيچ    بولهبي 

 چون  تو  تشيتيت  قوم موسي كرد    هيچ  فرعون  و   هيچ   هاماني 

 ترك  دنيا و  دين     و  عقبي كرد    هيچ  كولي و    هيچ    ناداني 

 به برادر عبدالبهاء كه مورد طعن و لعن او قرار گرفته )غصن اكبر ( است، ميگويد: ( نسبت531ودر صفحه )

 شرح  يعقوب  ويوسف   چاه است   قصّه  غُصن  اعظم   واخوان  
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 برچينن  طلعتي   باكراه   است    چشم  حقد  برادران   حَسود 

 چون  زليخا  بجان هواخواه است   صد هزارش  بكوري   دشمن 

 چارۀ  كار   ناله   و   آه     است   اي  برادران    عزيز عاقبت  

 اي  زنان  وقت  حاشَ لِله است   اي حسودان  زمان   استغفار 

 ان  ربّي   بِكَيد   كُنً    عليم   عظيمتا بكي  كيد با خداي    

در مرج عكا بگسترد و ( ميگويد: طغيان حزب يحيي بساط نعمت بيمنتهي 32( در صفحه )88شوقي در لوح نوروز) 

 همزات آن سفيه بيوفا اثر و ثمرش ايصال رساالت بهاء بملوك وامراء گرديد.

( ميگويد: صوت ناعق اعظم ) ميرزا يحيي( در ارض سرّ )ادرنه( مرتفع شد وعجل سامري بنداء آمد واوراق 33ودر صفحه )

ف اعرّ ابهي را سمّ جفا بچشانيد و بغي و فحشاي اتباع و ناريّه در دو خطّه عراق و ايران منتشر نمود حيّه رَقطا هيكل الط

 اشياع آن خصم لدود ذيل مُطهرّ را ملوّث ساخت.

( گويد: وغروب شمس بهاء از بسيط غَبرا فرا رسيد كَرّه اخري طوفان بال برخواست و نائره امتحان شعله 31ودر صفحه ) 

قبل بوزيد و فتنه غمياء ظهور يافت ناقض اكبر) غُصن اكبر( اش بعنان آسمان رسيد ريح عقيم بر سدره الهيه اشدّ از 

حجاج خود بدريد وبذر حسد و خصومت در قلوب جمعي از سست عنصران بكاشت انقالب اعظم احداث شد و كابوسش 

زا رجَمره مُحرقه دردلها بينداخت سهام افتراء پران شد وروضۀ غناء چندي جوالنگاه شغاالن نقص ورياء گشت... الخ. ) مي

بهاء اوالد خود رابمردم درموارد زيادي توصيه كرده وبطور مطلق حقوقي براي آنان قائل شده است: مثال در مورد اوقاف 

پس از فوت بهاء  -ومن بعد يَرجع الحكمِ الي االَغصان و مِن بَعدهم الي بيت العدل -( ميگود56س  52خاصه) اقدس ص 

 ايشان به بيت العدل. برميگردد اوقاف مختصه باوالد او و پس از

ولي بطوريكه بهاء برادر خود را ) ميرزا يحيي صبح ازل ( كنار زده و تا ميتوانست از لعن و سبّ و طعن او كوتاهي ننمود: 

عبدالبهاء نيز نسبت به برادر خود ) ميرزا محمد علي غصن اكبر( همين روش و رفتار و سلوك را تجديد نمود، بطوريكه 

ي او قائل نشده ، و حتي اصحاب خود وبهائيان را از مالقات و مصاحبت وگفتگوي با او منع شديد و كوچكترين حقّي برا

 نهي اكيد نمود.( 

 جِهاد از نظر اسالم 

بطوريكه مالحظه شد، سيد باب در نتيجه بي اطالعي خود از مباني وحقائق آئين مقدس اسالم، راه افراطرا پيش گرفته 

وضوع جهاد انديشه كند: پيروان خود را براي قتال و جهاد و محو كتب امر كرده ، وبمحروميّت و بدون اينكه در پيرامون م

 مخالفين خود ) از جهت جان ومال (قائل شده است.مطلق 

ميرزا بهاء نيز در مقابل اين افراط وتجاوز: جانب تفريط را پيش گرفته ، و دستور مساوات ومعاشرت و صلح كلّ بودن را 

 ني را يكي از كرامات مسلك موهوم خود قرار ميدهد.داده، واينمع

ولي دين مقدس اسالم روي همان فطرت وخرد صحيح، براي جهاد وقتال شرائطي ذكر ميكند كه: با حفظ آن قيود 

 وشرائط دستور جهاد از مقام رياست اسالمي صادر ميشود.

 مسلمانان جبهه مخالف تشكيل داده، ونسبت بمسلمينجهاد با كفار حربي بايد باشد:يعني با كسانيكه در مقابل  افراد -5

قصد سوء ونيت محاربه وقتال وحمله دارند، واما مخالفين اسالم واشخاصيكه در بذل حكومت اسالمي زندگاني ميكنند،از 

 هر جهت در حفظ وامان مسلمين هستند.

 نوشته نشده است.قتال براي زن وبچه وپيمرد وديوانه وكور ولنگ وبيمار وعاجز و غير متمكن -3

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 حيله كردن با كفار مانند قتال پس از امان دادن،ويا جنگ پس ازصلح كردن ويا زهر در آب ريختن جايز نيست.-2

 كشتن بچه و زن و پيرمردان كفار جايز نيست.-6

 قتال بايد پس از دعوت بحقّ واتمام حجّت و روشن كردن راه حقيقت باشد.-1

 ازه امام باشد.جهاد الزمست با صالح ديد واج-4

 -( ميفرمايد: وَقاتِلُوا في سَبيل اهللِ الذينَ يُقاتِلونَكُم وال تَعتَدُوا ان اهللَ ال يُحبُّ المُعتَدين510َخداوند در سوره بقره) آيه 

 در راه خدا و براي ترويج حقيقت قتال كنيد با اشخاصيكه با شما بجنگ برخاسته اند،واز راه حق تجاوز نكنيد كه خداوند

 مردم متجاوز و منحرف از حقيقت را دوست نميدارد.

 دَسپس ميفرمايد:وَاقتُلوهُم حيثُ ثَقِفتُموهُم وأخرِجُوهُم مِن حَيثُ أَخرَجوكُم و الفِتنَهُ اَشدّ مِنَ القَتل وال تُقاتِلوهُم عِن

اين  -رينَ فَانِ انتَهو فَاِنً اهللَ غَفور رَحيمالحَرام حتي يُقاتِلوكُم فيه فَان قاتَلوكُم فاقتُلُوهم كَذلك جَزاءُ الكافِالمَسجدِ 

ن هر جائيكه پيدا كنيد آنها را، وبيرواشخاصي را كه با شما مقاتله ميكنند و در صدد نابود كردن شما هستند بكشيد در 

مرج و فتنه نمائيد آنها را از همان حدود و محيطيكه دست شما را از آنجا كوتاه كرده اند، اينها پيوسته در طلب هرج و

برانگيختن هستند و فتنه از قتل بدتر است، و با آنها در نزديكي مسجد حرام جنگ نكنيد مگر اينكه آنها با شما بجنگ 

برخيزندپس درمقابل قتال و حمله آنها شما نيز مقاتله نمائيد و اين جزاي مردم منحرف و كافر است، وهر موقعيكه آنها 

 برداشتند شما نيز از جنگ بگذريد.دست از جنگ و فتنه و آشوب طلبي 

( ميفرمايد: كُتِبَ عَلَيكُم القِتالُ وَهُوَ كُره لَكُم و عَسي اَن تَكرَهُوا شَيئا و هُوَ خَير لَكم وعَسي اَن تُحبّوا شَيئا 354ودر آيه ) 

و آن در نظر شما مكروه و ناروا است، نوشته شده است براي شما جهاد  و قتل  –و هُو شَرّ لَكُم واهللُ يَعلم واَنتُم ال تَعلَمونَ 

و ممكن است شما چيزيرا خوش نداشته باشيد ودر واقع بخير شما باشد و يا چيزيرا دوست بداريد ودر واقع بضرر شما 

 تمام بشود، وبدانيد كه خداوند دانا و عالم و شما نادان وجاهل هستيد.

 آنها اين شرائط و قيود محفوظ است. آيات ورواياتيكه در موضوع جهاد وارد شده است: در تمام

 وما بايد باوّل و آخر و موردنزول آيه بدقّت بررسي كرده، و سپس بمنظور و مفهوم آنرا بفهميم.

آري ما گفتيم كه : احكام مقدسه اسالم روي خرد صحيح و فطرت و طبيعت تنظيم شده است، شما نيز در پيرامون 

 توجه كنيد: در اين جهت با من موافقت خواهيد فرمود.موضوع جهاد بدقت و روي نظرو فكر كامل 

وبطور مسلم خود بهائيان در مقام عمل، بيش از همه براي مبارزه و قتال و دفاع و جهاد با مخالفين خودقدم برميدارند، 

 چنانكه بشهادت تاريخ و پرونده هاي موجوده، تا امروز همينطور بوده است.

يان حمله ميكنند ويا در صدد ايذاء و بهم زدن تشكيالت آنها هستند، آنان ساكت آيا در موارديكه جمعي بسوي بهائ

 نشسته و در مقابل اقدامات دشمن تسليم خواهند شد؟

پس چرا خود بهاء وعبدالبهاء و شوقي در مقابل مخالفين خودشان ساكت ننشسته، ودست بهر گونه فحش و تكفير و 

 ا حالل شمرده اند!تفسيق و افتراء بدگوئي زده، وخون آنانر

از اينجا است كه بارها گفته ايم: دستوردادن بمعاشرت و صلح با عموم و روح و ريحان، همه وهمه جنبه تبليغاتي داشته 

 و فقط براي اغواي مردم وگول زدن اشخاص جاهل و فريب دادن افراد نادان وظاهر پرست است و بس.
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 بابُ الحَج

 خصوصیّات حجّ بعقیدۀ باب
باب خانه مسكوني خود را كه در شيراز است كعبه قرار داده، وزيارت و طواف آنرا براي پيروان خود واجب كرده سيد 

 است.

و لم لَدر باب سابعه عشر از واحد رابع بيان ميگويد: حَولَ البَيتَ ال يَجوزُ بَيعُه و مَن اَرادَ اَن يَرفَعَ هذا حلً عَليه اَن يأخذَ و 

جايز نيست فروش زمينهاي اطراف خانه ، و چون كسي بخواهد ساختمان خانه را بلند  -اهللَ اَحَق بِمِلكهِيَرضَ صاحبُه لِانّ 

كرده وتوسعه بدهد جايز است كه از زمينهاي اطراف خانه تصرّف كند اگر چه صاحب و مالك زمين راضي نباشد، زيرا كه 

 خداوند براي مالكيت آنجا سزاوارتر است.

از واحد رابع ميگويد: في اَن يَجوزُ التَعارُج اِلي ذلكَ البَيتِ اِال بالغناء الذي اليَري في السَبيلِ مِن حُزن ودر باب ثامن عشر 

جايز نيست مسافرت كردن بسوي خانه سيد باب مگر براي كسيكه  –ويُوتي بَعدَ وُفودِه اَربعهَ مِثقال مِن ذَهَب لِمَن يَخدم 

 برهر كسيكه عازم زيارتراه سفر مواجه به نامالئمات واسباب حزن نشود، والزمست  بي نياز و متمكّن است، بطوريكه در

 است اينكه چهار مثقال طال براي خدّام آن بيت عطاء نمايد.

سپس ميگويد: امربحجّ نشده اال آنكه مرتفعين ) مسافرين( بسوي او در سبيل او متلذّذ شوند برضاي او، وتكليف مرتفع 

شده از دون مستطيعين بغناء تا آنكه محزون نگردند در سبيل او، وبرهر نفسي در عمري يكمرتبه واجب شده تا آنكه بر 

ت نهي شده) منظور نائب گرفتن است( ... وتكليف را از نساء برداشته تا او صعب نيايد وفود برآن، وخريد آن از براي مي

زّ را كه در هر حول آنكه برآنها مشقّتي در سبيل وارد نيايد، و اذن داده سكّان ارض بيت خود را و مقرّبين بآن محلّ ع

شده براشخاصيكه قدرت ندارند حجّ را نموده زيرا كه از براي ايشان مثل ديگران صعب نيست، وعفو از چهار مثقال ذهب 

 بر آن و برمماليك و خدّام وصغار و من يبتلي في السبيل... الخ.

ودر باب سادس عشر از واحد رابع ميگويد: واگر قدرت بود مؤمنين باهلل را هر آينه امر ميشد كه از روي آب تا حدّ ارتفاع 

ولي چونكه اين قدرت مشاهده نميشود برهر نحويكه  آن بالماس پرگردد و تُراب آن اِكسير گردد و ماء آن عطر احمر

ارتفاع صدق شود اليق ولي ظاهر و باطن اگر از مرآت) آئينه كاري( گردد اقرب بصفا خواهد بود... دركور قرآن كه ثمره 

 گفته نشده زيرا كه هفتاد هزار نفس كه برحَول آن بيت طواف ميكنند حال محقّق آن بيت كه در جبل ماكو است وغير

از يك نفس در نزد او نيست، چگونه ثمر گرفته شده و حال آنكه اليق بود كه حين ظهور كل مؤمنين بقرآن جائيكه حَول 

امر اودر طيني) كعبه كه از خاك و گل است( اينقدر طواف ميكنند حَول امر نفس او در حين ظهور او الي ماالنهايه طواف 

شد) دريا در ميان خانه او وخانه سيد باب فاصله باشد( از آن عفو شده واگر كنند ... وكسيكه فصل منزل او بابيت بحر با

استطاعت بهم رساند بقدر آن بنفس مؤمني از ذوي القرابه خود عطا كند كه معفّو خواهد بود وعنداهلل مقبول ميگردد 

را كه در بحر غير از حُزني متصوّر حج او، اين امر نشده اال آنكه در سبيل حزني بروافد علي اهلل) عازح حج( وارد نيايد زي

 الخ.نميگردد واسباب مثل برّ )بيابان ( نميتواند جمع نمود... 

( ميگويد: قُل اهلل فرضَ حَجً البَيتِ عَلَي الرِجالِ دُونَ النِساءِ اَفَال تَتًقونَ ... ولِلهِ عَليكُم حَجً  65ودر لوح مسطور) سوره 

خداوند حجّ بيت را بررجال نوشته است نه بر نساء و بر  –الءُ الحيّ لَعلكُم بِما اَمرَ اهللُ لتَعلَمونَ البَيت ثُمً حجُّ النُقطَه ثُمً اَدِ
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نفر بودند(  58شما است كه حج بيت سپس حج نقطه ) سيدباب( سپس حج اَدّالء حيّ )اصحاب اوليّه  وخاص سيد باب كه 

 نمائيد.

 ر اين جمالت چند قسمت الزمست مورد مطالعه قرار بگيرد.اينست احكام حجّ از نظر نوشته هاي سيد باب ود

اسقاط مالكيّت از مالكين حَول سيّد باب،واستدالل باينكه مالك حقيقي خداوند متعال است: در صورتيكه مالكيّت -5

 خداوند متعال نحوه ديگر و در طول مالكيت ظاهري است، واگر خداي جهان مالكيّت ظاهريرا محترم نشمرده وامضاء

 نفرمايد: اوضاع جهان بهم خورده، وجمله اختصاصات وامتيازات از ميان برداشته ميشود.

تفسير تمكّن وغِني باينكه در سبيل حجّ محزون نشود: ودر اينصورت الزمست هر گونه وسائل عيش و راحتي و -3

تداوله باشد، حكم حجّ از او خوشي در اين مسافرت فراهم شود حتي اگر سفر او متوقف باين اتوبوسها و طيّاره هاي م

ساقط ميشود، زيرا حركت با اين وسائل خالي از حزن و زحمت و ناراحتيهاي روحي نيست، چنانكه خود او در قسمت 

 كشتي همين حرف را گفته است.

 امر بحجّ تنها بخاطر اينستكه:در راه حجّ متلذّذ شوند.-2

ماس و اكسير و عطر پر بشود، در صورتيكه اين امر برخالف هدف در صورت تمكّن امر ميشد كه: بيت وحَول بيت از ال-6

 رسالت و نبوّت و روحانيت است.

 سقوط تكليف از كسيكه محتاج بسوار شدن به كشتي باشد.-1

 سقوط تكليف از زنها.-4

 لزوم زيارت خود سيد باب وحروف حي.-1

 خصوصيات حَجّ از نظر اقدس

صورتي داده، وميگويد: بهر كسي واجب است كه بسوي زيارت خانه سيّد باب در ميرزا بهاء بگفته هاي سيد باب سرو 

 شيراز يا خانه خود بهاء در بغداد حركت كند.

-مجدّد از حجّ استفسار شده بود؟ ج –س  –( ميگويد: در رساله سؤال و جواب نازل شده 12در گنجينه احكام ) ص  

ت نقطه اولي در شيراز مقصود است هر يك را كه حجّ نمايند كافيست حجّ بيت كه بررجال است بيت اعظم در بغداد و بي

 هر كدام كه نزديكتر بهر بلد است اهل آن بلد آنرا حجّ نمايند.

( از لوح بهاء نقثل ميكند كه: واِذ وَردَ فيها يُكبّرُ اهللَ ربًه بِلِسانِ السرّ الجهر الي اَن يَصِلَ اِلي الشَطّ واِذا 14ودر صفحه ) 

اليه يَلبسُ اَحسنَ ثِيابِه ثُمً يَتوضّأ كَما اَمرَ اهلل في الكِتاب... الخ. چون وارد شهر بغداد شد تكبير ميگويد تا برسد به  وَصَلَ

 نزديكي شطّ) دجله بغداد( وميپوشد بهترين لباسهاي خود را سپس وضوء ميگيرد بطوريكه مقرّر است.

لِمَن استَطاعَ مِنكم حجً البَيتِ دونَ النِساءِ عَفَي اهلل عَنهُنً رَحمه مِن عِندِه ( ميگويد: قَد حَكمَ اهلل 5س   50ودر اقدس) ص 

شيراز يا خداوند فرمان داده است براي كسيكه استطاعت وقدرت دارداينكه براي زيارت خانه  -اِنه لَهُو المُعطي الوَهاب

و رحمت برآنان وخداوند عطاء كننده وبخشنده  بغداد عزيمت كنند، وعفو نموده است اين حكم را از زنها از نظر رأفت

 است.

( ميگويد: يكي از خانه هاي جواهري را) مشتمل بر يك بيروني كوچك واندروني بزرگ( 218 -214در كواكب دُرّيه) ص 

هري اكه در بغداد كهنه از طرف يمين شطّ در محله كرخ واقع شده است، بهاء اهلل اجاره و بكرايه گرفتند، و پس از فوت جو

اختالف در ميان ورّاث او پديدار شد تا اينكه بهاء خانه مزبور را از ميرزا موسي جواهري خريداري نمود، و سپس كه ميرزا 

موسي فوت كرد، مرتبۀ ديگر از طرف اقارب ميرزا موسي اظهار غبن و دعوي شد ، سه مرتبه قيمت اين بيت از حضرت 
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دريافت شد، ودر اين سنين اخيره بامر حضرت عبدالبهاء بكار تعمير آن بيت بهاء اهلل ومركز ميثاق ايشان عبدالبهاء 

 دست زده شده است.

 شيراز و بَيت سيّد باب

در بيان) باب خامس عشر از واحد سابع( ميگويد: في وجُوب السَجده عِندَ بابِ مَدينه يَطلعن فيها نُقطهُ االِلهيهِ اِعظاما 

 ) كلمه يطلعن و جمله نقطه االلهيه از جهت ادب عرب غلط است( –حبوب مِنَ اهللِ لَه انه هو العزيزُ المَ

در واجب شدن سجده است نزديكي دروازه شهريكه نقطه الهيه) سيد باب( در آنجا طلوع كرده است، براي تعظيم و 

 تجليل كردن خداوند او را و خدا عزيز و محبوبست.

طالع گردد كلّ ساجد شودنزد باب آن وهمچنين ارضيكه) خانه( سپس ميگويد: اينستكه امر شده مدينه كه آن از آن 

محل ظهور آن گردد، مثل آنكه محلّ طلوع مدينه فا) فارس شيراز( ميگردد و محلّ ظهور حصن معروف) خانه سيد باب( 

 واجب است بركلّ نفوس كه در نزد دخول درآن مدينه ودر آن ارض ساجد گردند.

ميگويد: في انّ بَيتَ النُقطهِ ال يَجوزُ اَن يَزيدَ ابوابُه عَلي خَمس وتُسعينَ وبَيوتُ الحُروفِ  ودر باب ثالث عشر از واحد سادس

در اينستكه خانه سيد باب نبايددر بهاي آن از نودو پنج بيشتر باشد ودربهاي بيوت حروف حي نيز از پنج  -عَلي خمسه

 زيادتر  نباشد.

 يَحلُّ السَفرُ اال اذا اَرادَ ....اذن داده شده سفر بسوي بيت و مقعد نقطه ) ودر باب سادس عشر از واحد سادس ميگويد: ال

بيت سيد باب، مسكن فعلي او( اگر استطاعت از براي او باشد و زيارت مقاعد حي) جاهائيكه حروف حي و اصحاب سيد 

 باب مي نشينند( وتجارت و نصرف نفسي اگر خواهد ودون اين اذن داده نشده.. 

 ارتبابِ تِج

 شرائط در خرید و فروش
 -سيد باب در بيان) باب ثامن عشر از واحد خامس ( ميگويد: في البَيع والشَري اِذا تحقق الرِضا بَينَهما بِايّ نَحو كانَ

خداوند اذن فرموده در بيع و شري بتحقّق رضا بينهما و اذن فرموده صغيرو كبير و حرّ و مملوك را همين قدر كه استعالم 

از طرف بيع و شري صحيح ميگردد در بيان اگر چه باشاره يا نفس عمل باشد و اذن فرموده خداوند تجّار را در  رضا شود

تنزيلي كه دأب است امروز مابين ايشان و برآنكه تناقض وتزايد باجل در معامالت خود قرار دهند تا آنكه كلّ در سعه 

 فضل و رحمت حقّ شاكر باشند.

 عتقاد خود سخنان تازه آورده است.سيد باب در اين كالم با

رضايت مطلقه را) بايِ نحو كان( كافي ميداند: در صورتيكه رضايت و توافق نظر الزمست از روي اختيار و اراده باشد -5

 نه اكراه و اضطرار.

ار يبيع وشراي صغير را جايز دانسته است: در صورتيكه صغير از خود عقل و رشد و تشخيص نداشته ، وحكم و اخت-3

 اونافذ نيست، واينمعني در ميان تمام ملل و طوائف جهان مسلم است.

معاملۀ مملوك را نافذ و جايز مي بيند: در صورتيكه مملوك بودن خود برخالف استقالل واختيار تامّ و نفوذ حكم -2

حكومت مولي است، شخصيكه مملوك است ميبايد همه اعمال واقدامات وحركات او) مگر اعمال جزئيّه كه برخالف 

 نباشد( درتحت تصويب واجازه و رضايت مولي و مالك او باشد.

معامله كافي ميداند اگر چه با اشاره باشد: در صورتيكه معامله مجرّد فهميده شدن اجازه و رضايت را درمقام تحقّق -6

حتاج بر ثبوت و تحقّق سبب نقل و انتقال مال است، وخروج مال از يد تصرّف مالك و منتقل شدن آن بر ملك ديگري م
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و واضح شدن معامله ميباشد، وتاتحقّق معامله ثابت نشده است: هر يكي از جنس و وجه در ملك بايع و مشتري باقي 

نخواهد بود، پس رضايت طرفين در مقام معامله )مخصوصا در مقام لزوم و ثبوت نقل و انتقال( محتاج باجازه صريح و 

 واضح خواهد بود.

دادو ستد جايز دانسته است: در صورتيكه فساد و جهات ضعف ونتايج سوء و آثار شوم ربح وتنزيل برهر  تنزيل را در-1

 كسي واضح و روشن است.

وشگفت انگير تر اينستكه : سيد باب بمفاسد و ضررهاي انفرادي و اجتماعي سخنان خود متوجه نشده، وآنها را از جمله 

 فضل ورحمت پروردگار متعال قرار ميدهد.

 بهاء رِبا را اِجازه ميدهد

جريان رِباء نه تنها برخالف كار و فعاليت و كسب و تجارت و صنعت بوده، و استفاده را از راه بودن پول و داشتن ثروت 

 تأمين ميكند: بلكه بر نيازمندي و فقر و گرفتاري اشخص فقير و نيازمند و تهي دست ميافزايد.

كاسب يا كارمند يا كارگريكه سرمايه در دست نداشته، وبراي حفظ آبرو و تأمين معاش خود و عائله اش از ديگري وجه 

دستي) تا مدت معين( ميگيرد:با نهايت زحمت وفشار خواهد توانست همان وجهيرا كه گرفته است تأديه كند، واگر 

تحصيل ذمۀ او كنيم: البته ظلم شديد و تعدّي وبي انصافي دراين صورت يك مبلغ اضافي نيز بعنوان ربح پول و رباء 

 سختي درباره او تجويز كرده ايم.

( از قول بهاء نقل ميكند كه: اكثري از ناس محتاج باين فقره مشاهده ميشوند چه اگر ربحي در 545در گنجينه احكام) ص

را به مثل معامالت ديگر كه مابين ناس متداول است  ميان نباشد امور معطل و معوّق خواهد ماند. لذا فضال علي العباد رباء

قرار فرموديم يعني ربح نقود حين كه اين حكم مبين از سماء مشيّت نازل شد حالل و طيّب و طاهر است تا اهل ارض 

 بكمال رَوح و رَيحان و فرح وانبساط بذكر محبوب عالميان مشغول باشند.

 ين تمايالت شهواني و شهوات نفساني مردم قرن  بيست است. ما بارها گفته ايم: مسلك بهائيت براي تأم

وبايد بجناب ميرزا بهاء گفت: قانون براي حفظ حقوق و حدود و براي جلوگيري كردن از تضييع حقّ و حقيقت ودفع ستم 

 و تعدّي و ظلم و بخاطر توسعه عدل و صواب و درستي است، واگر نه: احتياجي بجعل قانون نيست.

مال فجيع و حركات ناشايست مردم را تحكيم نموده، وستم گري و شهواتراني و تجاوزات خائنين را قانوني قانونيكه اع

تلقّي كرده،و ضعف و مظلوميت و محدودّيت بيچارگانرا تثبيت وتسجيل بنمايد، براي همان مجرمين و جنايتكاران 

 وخائنين و ستمگران خوب است.

 خريد و فروش بنده و كنيز

 آزادي و حريّت عَبيد واِماء تا ميتوانست قدم برداشته و عمال در اين راه مبارزه سختي نموده است.اسالم براي 

براي آزاد كردن بنده اجر بسيار زياد و مهمّيرا قائل شده ،ودر موارد زيادي نيز آزاد كردن بنده را واجب دانسته، ودر 

 برخي از موارد هم قهرا حكم بآزادي آن فرموده است.

مختلفيكه در فقه اسالمي مربوط بعبيد واماء منعقد شده است، در حقيقت براي حرّيت و آزادي آنها از چنگال ابواب 

 استثمار و مالكيت است.

وبسيار جاي حيرت است كه ميرزا بهاءاز منظور واضح و مقدس دين اسالم آگاه نشده، و حكم بسي خنده آور و شگفت 

 انگيزيرا در اين مورد جعل مينمايد.
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( ميگويد: قَد حُرّمَ عَليكُم بَيعُ االِماءِ والغلمانِ لَيسَ لِعَبد اَن يَشتريَ عبدا نَهيا في لَوح اهلل كَذلكَ 4س  35ر اقدس) ص د

حرام شده است بر شماها فروختن كنيزها و بنده ها وكسيرا نشايد كه بنده را –كان االَمرُ مِن قَلم العَدل بِالفَضل مَسطورا 

 از اينمعامله در لوح خدا نهي شده است همچنين نوشته ميشود حكم از قلم عدل آميخته بفضل.خريداري كند، و

 وبموجب اينحكم مملوكيّت عبيد و اماء براي هميشه بايد ثابت بوده و در معرض آزادي قرار نگيرد.

 اهم نمايد.زيرا خريد مملوك ممكن است تنها براي آزاد كردن آن باشد، ويا اقال موجبات آزادي او را فر

جناب ميرزا متوجه نشده است كه: خريد و فروش مملوك در اسالم تحوالتي در زندگي و مملوكيّت او وارد ساخته، 

 ومملوك را بمرحله حرّيت نزديك ميكند، نه اينكه او را در مملوكيّت ثابت و پابرجا نمايد. 

 تِجارت در ايام مُحرًمه

آنراه در امور خيريّه شركت كرده و امور زندگاني خود و عائله خويش را  كسب و تجارت براي اشخاصيكه ميخواهند از

توسعه بدهند، مستحسن و مستحب است، و چون تأمين معاش و حفظ ضروريات زندگي متوقف بر اشتغال وكسب باشد، 

 البته واجب و الزم شمرده خواهد شد.

ايام سنه نه روز اشتغال بشغلي في الحقيقه جايز نه ( از قول عبدالبهاء نقل ميكند كه: در 311در گنجينه احكام) ص 

بعضي نصوص الهيه وبعضي قياس بآن، يوم اوّل و ثاني محرّم) مولد باب و بهاء( سه روز عيد رضوان ،يوم هفتادم نوروز) 

هاء و بفوت ميرزا بهاء( و يوم نوروز و يوم بيست وهشتم شعبان) وفات سيد باب( ويوم پنجم جمادي االولي) تولد عبدال

بعثت باب( اين نه روز اشتغال بكسب و تجارت و صناعت و زراعت جايز نه وهمچنين اجراي مقتضاي مناصب و وظائف 

 يعني اجراي خدمت حكومت.

 واز قول شوقي نقل ميكند: اشتغال بامور در ليل و نهار هر دو از محرّمات حتيمه است.

يكند: در خصوص خبّازها وقصّابها و صاحبان اين قبيل مشاغل در ( از توقيع محفل روحاني ايران نقل م318ودر صفحه )

نقاطيكه مشاغل مزبوره منحصر باحبّاء است سؤال نموده بوديد كه در اين قسمت استثنئي در ايام محرمه متبركه براي 

ست بوده ونيآنان هست يا نه؟ فرمودند: بنويس كسر حدود بهيچ وجه من الوجوه جايز نه و استثنائي مقبول و محبوب ن

 سستي و تهاون در اينموارد علت ازدياد جرأت و جسارت دشمنان امر اهلل خواهد گشت.

آري وقتيكه وجوب صَوم در عيد تولد و مبعث) كه مصادف با شهر عالء ميشوند( ساقط ميشود، وجوب يا استحباب كسب 

 و تجارت بطريق اولي و بطور مسلم ساقط خواهد شد.

ولي حرمت كار براي كارگريكه در صورت تعطيل شغل، خود و عائله اش گرسنه خواهند ماند: در نهايت درجه غرابت و 

اشكال است، وكارگران جهان و پيشه ورانيكه نان بقيمت روز ميخورند: بايد در پيرامون اين قانون كلي و اجباري عجيب 

 وحيرت آور بدقت بررسي كرده، وحكومت نمايند. 

 النِكاحباب 

 همتأهل شدن واَخذ ثَمَر

سيد باب در باب خامس عشر از واحد ثامن بيان ميگويد: فُرضَ لكلّ اَحد اَن يتأهلَ لِيبقي عَنه مِن نَفس يُوحِدُ اهلل ربًهما 

هره عنه والبدً اَن يَجتَهد في ذلك و اِن يَظهره مِن اَحدهما ما يَمنعهُما عن ذلك حلّ علي كل واحد باذنِ دونِه الَن يُظ

واجب شده است بر هر شخصي اينكه تأهل و ازدواج كند تا باقي بماند  –الثَمرهَ و ال يَجوز االقترانُ لِمَن اليَدخلُ في الدين 

از نسل او كسيكه موحّد و خدپرست است و بايد در اين راه جديت نمايند، واگر ظاهر شود از يك طرف آنچه مانع از 
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نكه اذن بدهد برديگري تا بوسيله ديگر ايجاد ثمره كند، و جايز نيست ازدواج كردن با ظهور ثمره است حالل ميشود اي

 كسيكه دردين بيان نيست.

وسپس ميگويد: حتي آنكه اذن داده شده اگر سبب منع از طرفي مشاهده شود اختيار اقتراني باذن آن) نزديك شدن 

ميشود از آنكه ايمان نياورده حقوق آن زيرا كه مالك كلّ  بديگري( تا آنكه ثمره از وجود آن ظاهر گردد... ومنع كرده

شيء خداوند است و اذن نداده بر غير مؤمن تمليك شيء و آنچه براَيدي غير مؤمنين مي بيني بغير حق است كه اگر 

 حقّ مقتدري باشد نفسهاي ايشانرا از ايشان منع ميكند اال آنكه ايمان آورند چگونه ما يَملك ايشان... الخ.

 دراينكالم بطوريكه مالحظه ميشود سه قسمت مورد نظر است:

 اگر از طرف يكي از زوجين مانع از ظهور ثمره) تولد ولد( شد ديگري ميتواند از راه ديگر توليد ولد كند.-5

 ازدواج با غير) كسيكه بابي نيست( جايز نيست: خواه از طرف مرد ويا از طرف زن باشد.-3

 مؤمن ) غير بابي( شد: هيچگونه حقي براي او نيست، ونميتوامد مالك چيزي باشد. اگر يكي از زوجنين غير-2

پس بعقيده سيدباب: زنيكه ازشوهر خود بچه ندارد ميتوانداز مرد ديگر بچه بگيرد، واگر شوهر خود را از دين باب خارج 

 تملّك كند.دارايئ او را ديده و مقتدر باشد: ميتواند شبانه بزندگي او خاتمه داده و تمام 

 باز سيد باب و حُدود مهر

در باب سابع از واحد سادس بيان ميگويد: عدم جوازِ المهر ازيدَ الَهلِ المَداينِ عَلي اكثَر مِن خَمس و تِسعينَ مثقاال مِنَ 

لُ اِال صُعودُ وال النُزوالذَهَب ولِاَهل القُري خمس و تسعينَ مثقاال من فِضه وال اقلً مِن تِسعه عشرَ في كِلتِيهما وال يَنبَغي ال

جايز نيست مهريه زنرا زيادتر از نودو پنج طال براي اهل شهر و نقره براي اهل قريه قرار دادن، وبايد كمتر  -واحدا واحدا

 -11  - 28از نوزده مثقال نيز در هر دو صورت نباشد، واگر خواستيد حدّ وسط را بگيرندبايد نوزده نوزده ترقّي كنند) 

14 ) 

ميگويد: كه بفوق آن ) نودو پنج مثقال( اگر قدر قيراطي باشد باطل ميگردد و اين قسم امر شده تا آنكه كلّ  وسپس

 مكلّفين در فضل و سعۀ رحمت حقّ باشند. اين حكم نيز از دو جهت قابل بحث است:

د سوء نظر و سوء تفاهم مردم كه : بجز ايجامحدود كردن مهريّه مانند قيمت معيّن كردن شهرداري است براي اجناس -5

و نگراني وسلب اعتماد وترقي اسعار و كميابي جنس و تصرف غاصبانه و روي كار آوردن بازار سياه و خارج كردن تجارت 

از مجري طبيعي وصدها مفاسد ديگر، نتيجه ديگر ندارد. و وظيفه شارع در امثال اين موارد ارشاد و هدايت و بيان كليات 

 است.

در ميان شهرنشين واهل قريه برخالف تساوي حقوق و حريّت است: وبسا مي بينيم كه ساكن قريه از فرق گذاشتن -3

 هر جهت) ثروت، علم، ايمان( بر شهرنشين افزوني وبرتري دارد.

 وميرزا بهاء نيز در اين حكم از سيد باب پيروي كرده وميگويد:

دّر للمُدن تسعهَ عشرَ مثقاال مِنَ الذَهَب االِبريزِ و القُري مِنَ الفِضه و ( ال يُحقّقُ الصِهارُ اال بِاالَمهار قد ق3ُس 51اقدس ) ص

متحقّق نميشود  -الزِيادهَ حُرمَ عليه اَن يَتجاوزَ عَن خمسه و تِسعينَ مِثقاال كذلكَ كانَ االَمرُ بِالعزِ مسطورامَن اَرادَ 

مثقال از طالي خالص وبراي قري از نقره وكسي خويشاوندي مگر بوسيله مهرها و معين شده است براي شهرها نوزده 

كه زياده براين تعيين ميكند تا نودو پنج مانعي ندارد و پيش از آن حرام ميشود وهمچنين امر خداوند مسطور شده 

 است.

 ( ميگويد: مهر باعتبار زوجست اگر از اهل مُدُن است ذَهَب و اگر از اهل قري است فِضّه.522ودر گنجينه احكام) ص 
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اين حكم برخالف عرف عقالء و عقل و فهم است: زيرا كه مهر بمنزله ثمن و عوض بوده و مخصوص زوجه ميباشد، واز 

اينجا است كه باختالف عناوين و خصوصيّات زوجه) از نظر عنوان وصفات نفساني و ثروت و وجاهت( اَمهار نيز مختلف 

 ميشود.

تكه: مشتري مطابق عنوان و شخصيّت واعتبار خود جنس مورد نظر خود وتابع بودن مهر بعنوان واعتبار زوج مانند اينس

را كه مال ديگري است تقويم كند، و فروشنده هم حقي در تعيين نرخ متاع خود نداشته، واختيار قيمت در دست خريدار 

 باشد.

 تأديه گردد. ( گويد: ومهر بايد در مجلس عقد با حضور شهود از طرف زوج بزوجگه نقدا11در نظر اجمالي) ص 

اين تقيّد نيز مانند تحديد بمقدار معيّن بي جهت است، در صورتيكه زوجه روي صالح بيني تأخير تأديه را اجازه بدهد: 

 الزام بتأديه نقدي كامال بيمورد وبضرر طرفين تمام خواهد شد.

 ازدواج با غير بهائي

 ه ومال و جان ديگرانرا محترم نشمرده است.بطوريكه معلوم شد: سيد باب ازدواج با غير بابيرا تجويز نكرد

 وميرزا بهاء خواسته است حكيم سيد باب را اصالح نمايد، ودر عين حال خود راه افراط را پيموده است.

اخذ و  -قِران با مشركين جايز است يا نه؟ ج -( ميگويد: در رساله سؤال و جواب نازل . س531در گنجينه احكام) ص 

ما حَكَم بِه اهلل اِذا استَوي علي عَرشِ الفَضل و الكَرَم. وحضرت عبدالبهاء در لوح اردشير خداداد  عطاء هر دو جايز هذا

 نموده بوديد، در اين آئين دلنشين اينبمبئي فرموده اند، قوله العزيز: در خصوص اقتران فارسيان با سائر طوائف مرقوم 

 ين گرفتن و دادن هر دو جايز.بار سنگين از دوشها برداشته گشته از هر گروه و هر آئ

اسالم در چهارده قرن پيش از اين حدّ اعتدالرا گرفته وميگويد مرد مسلمان ميتواند درمقام ازدواج از هر ملت و طائفه 

كه ميخواهد زن بگيرد، ولي زن نميتواند با غير مسلمان تزويج كند، زيرا زن طبعا در تحت حكومت و تسلط و فرمان 

 وزن مسلمان نبايد در زير سيطره و نفوذ غير مسلمان واقع بشود. مرد قرار ميگيرد،

 اسالم براي هميشه حاكم و متفوّق بوده، و محكوم واقع نميشود. -االِسالمُ يَعلو وَ ال يُعلي عَليه

 رِضايت اَبَوين در نكاح

ناخته و رضايت خود آنها را در اسالم پس از بلوغ و رشد مرد و زن: حرّيت وآزادي و اختيار واستقالل آنها را برسميت ش

اقسام معامالت و نكاح نافذ و مؤثر و كافي ديده است، والبته براي حفظ شئون پدر و مادر واز جنبه تشريفاتي و هم از 

 نظر صالح ديد وارشاد: براي نظر ورضايت آنان نيز احترام قائل شده است.

احد سادس بيان ميگويد: برضاي مَرء و مَرئَه و كلمه كه داللت وسيد باب از نظر اسالم پيروي كرده، و در باب سابع از و

 كند كه او بوده از براي خدا وهست و راضي است بحكم او... الخ. باختالف اينكه هيچگونه اسمي از پدر و مادر نميبرد.

( اِنّه قد 58س  58 وميرزا بهاء در اينجا در مقام اصالح تفريط سيد باب خود راه افراط را پيموده، و ميگويد) اقدس ص

قع بَينَهم ئال تحُدّد في البَيان بِرضاءِ الطَرفين انا لَما اَرَدنا المَحبّه والودادَ واتحادَ العِباد لِذا عَلقناه بِاذنِ االَبوين بَعدَ هما لِ

 ود شده بود تنها برضايتدر كتاب بيان نكاح محد –الضَغينهُ و البَغضاءُ ولَنا فيه مَآربُ اُخري و كذلِك كان االَمرُ مَقضيا 

طرفين، وما چون ميخواستيم در ميان مردم محبت و دوستي و اتحاد واقع بشود تعليق كرديم باذن ابوين تا دشمني و 

 خالف وكينه در ميان ايشان صورت نگيرد، وما مقاصد ديگري نيز در اينحكم داريم.

ه: تزويج معلق است برضايت پدر و مادر مَرء و مَرئه و ( از رساله سؤال و جواب نقل ميكند ك531در گنجينه احكام) ص 

 درباكره و دون آن فرقي نه.
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پس بموجب حكم جناب بهاء :پسر سي ساله و تحصيل كرده كه عقل قوي و تشخيص كاملي دارد، خود نميتواند در مقام 

برضايت شش نفر است، زن انتخاب زوجه آزادي وحرّيت داشته باشد، و همچنين دختر، وبلكه تحقق عقد نكاح متوقف 

 و شوهر و والدين اگر حيات داشته باشند ولو بهائي هم نباشند.

اسالم ميگويد: اگر زن ومرد بحدّ بلوغ و رشد وتميز و عقل نباشند، الزمست از پدر ومادر ويا وليّ ديگر آنها درمورد 

تر است كه با اجازه و موافقت پدران آنها صالح بيني كسب اجازه كنند، ودر صورتيكه بحدّ بلوغ و رشد رسيده باشند به

تزويج بشوند مخصوصا در دختر باكره پس اجازه پدر ومادر را در صورت تشخيص و عقل و بلوغ پسر و دختر الزم 

نميداند، زيرا پسر و دختر در صورتيكه داراي قوه عقل و تدبير بوده وصالح امور خودشانرا ميتوانند تشخيص بدهند: اگر 

موافقت داشته ، وهر دو روي فكر وتميز از اين امر اقبال كنند، چه احتياجي بنظر ورأي شخص خارجي خواهند با همديگر 

 داشت.

حديكه ممكنست مراعات آن الزم است آري تحصيل رضايت و اجازت پدر و مادر جنبه اخالقي و احترامي داشته و تا 

 يت آنان نموده، و پيش از اجازه ابوين نكاح را باطل بدانيم.ولي اينمعني اقتضاء نميكند كه تزويج را تعليق بحصول رضا

وبسا ممكن است كه: در ميان فرزند و پدر اختالف نظر و اختالف سليقه موجود باشد، ويا اينكه پدر غايب و يامخالف و 

 يا كوتاه فكر بوده و تحصيل رضايت او بضرر كلي فرزند تمام بشود.

لَما اَرَدنا( فهميده ميشود كه خود جناب بهاء اين احكام را ميساخته است، زيرا اگر بيان و وگذشته از اين: از عبارت) انا 

اقدس را يك مبدء سرچشمه ميگرفته وهر دو از جانب خداوند نازل ميشده اند، پس چگونه در موقع نزول بيان اينمعني 

 )خواستم اتحاد و محبت درميان خلق( منظور نشده است.

ام نزول بيان خداوند نميخواسته است كه مردم با همديگر مهر و محبت و توافق داشته باشند، اينستكه وبايد بگوئيد: هنگ

 كشت وكشتار و قتل و اختالف سراسر شهرهاي ايرانرا گرفته، و مردم بجان همديگر ريختند.

 فاصله عَقد و زِفاف

نون عمومي براي آن ذكر نمود: زيرا بمقتضيات اين موضوع نيز مانند تعيين مهر از مسائليست كه نميتوان حكم كلي وقا

وقت و حال و شغل و پيش آمدهاي غير متوقع و ضروريات زندگي) مانند رجوع از سفر و خاتمه تحصيل و تهيه وسائل 

 وبهبودي از مرض و غير اينها( تفاوت كلي پيدا ميكند.

روز حرام است، وفاصله  11نامزدي و عقد بيش از  ولي ميرزا بهاء در اينجا حكمي جعل كرده، و معتقد است كه فاصله بين

عقد و وقت عروسي نيز نبايد از يكشبانه روز تجاوز كند. شايد ايشان در چند قسمت تأخير زفاف متضرر يا متأثر وناراحت 

 شده ومجبور شده اند براي رفع اين پيش آمد چنين حكمي را از سماء مشيّت نازل كنند.

 -نامزدي قبل از بلوغ طرفين جايز نيست، دوم -د: اصول ازدواج بهائي از اينقرار است، اول( گوي11در نظر اجمالي ) ص

عقد و زفاف هم بيش از يكشبانه روز نبايد فاصله داشته  –روز حرام است، سوم  11فاصله بين نامزدي و عقد بيش از 

 باشد.

رفين وابوين راضي شدند واقتران تقرر يافت ( ميگويد: در رساله سؤال و جواب نازل، چون ط520در گنجينه احكام) ص

 بايد بعد از نودو پنج روز حكما زفاف واقع گردد تأخير نشود.

( نقل ميكند كه : پس از آن نودو پنج روز بيشتر فاصله جايز نيست بايد زفاف حاصل گردد و آيتين 525ودر صفحه ) 

حرام است و عصيان امر پروردگار ولي عقد باطل نگردد هر تالوت شود و مهر تسليم گردد و اگر از نودو  پنجروز بگذرد 

 كس سبب تأخير گردد مسئول است و مؤاخذ زجر و عتاب گردد.
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 تعدُد زَوجات

( از كتاب صحيفه االحكام سيد باب نقل ميكند كه: كُتِبَ عَليكُم اَن ال تِنكِحُوا اَكثَر مِن اِثني نِساء 16در آئين باب) ص 

نوشته شده است براي شما اينكه بيش از دو زن تزويج نكنيد، واين حدي است كه در  -لعلّكم تتّقونحَدّا في كتابِ اهلل 

 كتاب خدا است واز آن تجاوز ننمائيد تا تقوي داشته باشيد.

سيد باب بعقيده خودش خواسته است تعدد زوجات را اصالح و تعديل كرده و حدّ وسط را بگيرد. وميرزا بهاء نيز در 

 ز او تقليد و پيروي كرده، و با لحن ديگري همان حكم را از آسمان نازل ميكند. اينمورد ا

( قَد كَتَبَ اهلل علَيكم النِكاحَ اِياكُم اَن تُجاوِزوا عَنِ االِنثين والذي اقتَنعَ بِواحد مِنَ االِماء استَراحت 1س 58در اقدس) ص

ند نوشته است خداو –يه كَذلِك كانَ االَمرُ مِن قَلَم الوَحي بِالحقِ مَرقوما نفسُه ونَفسُها وَمَن اتًخذَ بِكرا لِخِدمتِه ال بأس عَل

براي شما تزويج كردن را ومبادا از دو نفر بيشتر تزويج كنيد و كسيكه قناعت ميكند بيكزن خود را وهم نفس زنرا راحت 

وحقيقت امر همينطور از قلم وحي كرده است واگر كسي دختر باكره را براي خدمت كردن انتخاب بنمايد مانعي ندارد 

 نوشته ميشود.

اسالم ميگويد: تعدّد زوجات  در موارديكه مقتضي باشد، مشروط بمراعات جنبۀ عدالت در ميان زوجات است، طوريكه 

طبق عدالت تمام و بنظر واحد و متساوي با آنها رفتار كرده، و كوچكترين افراط و تفريط و ظلم و بي اعتنائي و بيمهري 

بت بيكي از آنها روا ندارد، و در صورتيكه نتواند معاش آنها را تأمين كند ويا نتواند درميان آنها موافق عدل و مساوات نس

 رفتار بنمايد و يامفاسد ديگري برتعدّد زوجات مترتّب بشود: البته جايز نخواهد بود.

 خادمه باكره هم داشته باشيد مانعي ندارد.وميرزا بهاء ميگويد: درمقامن تزويج از دو نفر تجاوز نكنيد، واگر يك 

والزمست متوجه باشيم كه: تزويج تا چهار زن در صورت ايجاب مقتضيات طبيعت و اقتضاي عوامل خارجي) فردي يا 

اجتماعي( است، پس در صورتيكه عوامل خارجي مقتضي تزويج سه نفر است يا چهار نفر، ومرد هم توانائي تأمين معاش 

ر سه يا چهار نفر را بطور عادالنه دارد در اينجا محدوديت وممنوعيت براي چيست؟ آيا اينمحدوديت و تنظيم امور ه

بنفع مرد است يا بنفع زن يا بنفع اجتماع؟ ما فرض ميكنيم مرديرا كه براي اداره چهار زن) آري بيش از چهار زن از 

يز چهار نفر زنرا كه در اثر فشار روزگار با جان و دل عهده اداره يك مرد بيرون است( متمكّن و مقتدر است، ودر مقابل ن

براي ازدواج با چنين مردي اقبال ميكنند، وعوامل و مقتضيات اجتماعي هم موافقت مينمايد: آيا در اين صورت تعدّد 

 زوجات مانعي دارد؟

و ورت  بطور مسلم بيكي از دوديگر اينكه: خادمۀ باكره گرفتن يعني چه؟ اگر منظور تزويج خادمۀ باكره  است: در اين ص

طرف) زن خادمه يا زن آزاد( ظلم و تعدي خواهد شد، وچرا موضوع تزويج زن محدود بدو نفر شده است؟ واگر تنها 

عنوان خدمت است: پس باكره بودن يعني چه و ذكر نمودن آن در ذيل عنوان نكاح يعني چه؟ وتعجب در اينجا است كه: 

وجاترا در خارج) كه تمدن اروپا ممالك شرقي را فرا گرفته است( مورد اعتراض وانتقاد چون عبدالبهاء موضوع تعدّد ز

 ديده است: بالفاصله تحت تأثير تبليغات اجنبي پرستان قرار گرفته، و حكم صريح اقدس را تأويل ميكند.

 حال است.( ميگويد: نصّ كتاب اقدس في الحقيقه توحيد است زيرا مشروط بشرط م560در گنجينه احكام) ص

 وباز از شوقي افندي نقل ميكند كه: تزويج نمودن دو زن نهي صريحست زيرا مشروط بشرط محال است. 

در صورتيكه در عبارت اقدس هيچگونه تقييدي نبوده است، وشايد عبدالبهاء تقييد آيه شريفه قرآن را ) فَإن خِفتُم اال 

 ين سخن را گفته است.تَعدِلُوا فَواحِده ( بعبارت اقدس اشتباه كرده،و چن

 عَقد در نِكاح
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 در مسلك بهائيت عقد حقيقي) نه عقديكه بمعني قرار داد بود( الزمست در همان روز يا شب زفاف باشد.

( از قول بهاء نقل ميكند كه: بعد از رضاي طرفين و رضاي ابوين در محلّي از اتقياء حاضر شوند 524در گنجينه احكام) ص

بكمال رَوح و رَيحان تالوت نمايند وبعد از قرائت خطبه محبوب و محبوبه در محلي عليحده اين دو واين خطبۀ مباركه را 

آيه مباركه كه در بيان نازلشده قرائت نمايند آيتين كه در بيان ذكر شده نوشته شود وبعد مهر از زوج تسليم ضلع نمايد 

كه اهل آن عاجز باشند از قرائت خطبه البأس عَليهم و طرفين درورقه مهر نمايند و همچنين شهداء و اگر محلي باشد 

 قرائت آيتين كافيست.

 لِلرِجالِ : انّا كل هللِ راضونَ.لِلنساء : اِنا كل لِلهِ راضيات. -از آيتين ؟ج -واز رساله سؤال و جواب نقل ميكند : س

ز براي خدا وهست و راضي است بحكم ودر بيان ) باب سابع از واحد سادس ( ميگويد: وكلمه كه داللت كند كه او بوده ا

اِنّني اَنَا لِلهِ رَبّ السَمواتِ  –او بطوريكه درمواقع خود مفصّل ذكر شده كه مختصر آن اينستكه اگر بگويد اين آيه را 

آن طرف  واالَرضِ رَب كلّ شَيء رَبّ ما يُري وَرَبّ مااليُري ربِ العالَمين. با آنچه مقدّر شده از حدود مِهر و همين قسم از

 وهر دو مُهر كنند برلوحي وشاهد باشند برآن از شهداء.

( از قول عبدالبهاء ميگويد: اما مسئله عَقد، در لَيل زِفاف واقع گردد يعني آيتين تالوت شود. 528ودر گنجينه احكام) ص

 وبين عقد و زفاف فاصله نه.

احت لهجه و با بهترين و صريحترين لفظ داللت صيغه عقديكه در قانون اسالم مقرّر شده است: آن جمله است كه بصر

برايجاد علقه زوجيّت در ميان زوج و زوجه بنمايد، واگر مختصرا اجمال ويا ابهامي در اظهار يكي از طرفين ديده شود، 

 عقد غير كافي وباطل خواهد بود.

 له راضيات، است.ولي در مسلك باب وبهاء: آنچه الزمست گفتن جمله اِنا كل لِلهِ راضون وانا كلّ لِ

در صورتيكه راضي بودن از خدا و براي خدا بودن واينكه همه ما براي خدا هستيم، هيچگونه داللت عرفي و قانوني 

 برتحقّق ازدواج و ايجاد عالقه زوجيّت ندارد.

 ند.اقامه برهان ك واگر پس از چند روز يكي از طرفين انكار تزويج نمايد، كسي نتواند) از لحاظ قانون( در مقابل انكار او

 تَعيين وَقت در مسافرت

( ميگويد: قَد كَتبَ اهلل لِكلّ عَبد اَرادَ الخُروجَ مِن وَطنِه اَن يَجعَل ميقاتا لِصاحبتِه في ايهِ 8س 51ميرزا بهاء در اقدس) ص

راي هر بنوشته است خداوند  -قلم االَمر مَكتوبا مُدّه اَرادَ اِن اَتي و وَفي بِالوَعدِ اِنًه اتّبعَ اَمرَ مَوليهُ وكانَ مِنَ المُحسنينَ مِن

بنده كه بخواهد از وطن خود بيرون رود اينكه وقتي براي مسافرت و مراجعت خود معين كند، پس اگر در همان وقت 

مراجعت كرده وبوعده خويش عمل كرد البته از فرمان موالي خوداطاعت نموده واز جمله نيكوكاران محسوب خواهد 

 شد. 

لها ف ميگويد: واال اِن اعتذَرَ بِعُذر حَقيقيّ فَلَه اَن يُخبَر قَرينُته ويَكونَ في غايَهِ الجهد للرُجُوع اليها و اِن فاتَ االَمرانِباز 

ود خواگر بوعده  -تَربّصُ تِسعهِ اَشهُر مَعدودات وَبَعد اِكمالِها البأس عَليها في اختيار الزوجِ واِن صَبَرت اِنًه يُحبُّ الصابِرات

وفا نكرده ودر موعود خود برنگشت پس اگر حقيقتا عذري داشت الزمست معذور بودن خود را بزوجه خويش اطالع 

بدهد ودر عين حال كوشش كند كه هر چه زودتر مراجعت ننمايد. واگر هر دوامر فوت شد) نه مراجعت نمود و نه معذور 

بر ميكند و پس از تمام شدن نه ماه ميتواند شوهر ديگريرا بودن خود را اطالع داد( در اين صورت زوجه مدت نه ما ص

 اختيار كند، واگر باز در اين حال صبر كرده و منتظر رجوع زوج خود باشد بهتر است.
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اگر نفسي سفر كند وميقات رجوع يعني مدت سفر  -( از رساله سؤال وجواب نقل مكند س566ودر گنجينه احكام) ص

اگر امر كتاب اقدس را شنيده) راجع به تعيين وقت  -ر واألثر شود تكليف ضلع چيست؟ جرا تعيين ننمايد ومفقود الخب

سفر( وترك نموده ضلع) زوجه( يك سال تمام تربّص نمايد و بعد اختيار با او است در معروف) صبر( يا اتّخاذ زوج، واگر 

 امر كتابرا نشنيده ضلع صبر نمايد تا امر زوج او را خداوند ظاهر فرمايد.

پس بموجب دستور ميرزا بهاء مرديكه مسافرت كرده) خواه اوالد داشته باشد يا نه وخواه ثروتمند باشد يا نه و مخارج 

عائله اش تأمين باشد يا نه( وبواسطه پيش آمدهاي ناگهاني) مرض و گرفتاري وحبس وغيره( بيش از يك سال سفر او 

كرده بودولي نتوانست معذور بودن خود را بعائله اش اطالع طوالني گشته است: اگر براي مسافرت خودوقتي تعيين 

بدهد، زوجه او پس از نه ماه ميتواند زوج ديگري انتخاب نمايد، واگر وقت تعيين نكرده است ) با توجه بحكم اقدس( 

 زوجه پس از گذشتن يكسال مختار ميشود.

، ميتواند در غياب شوهر خود) پس از گذشتن مدت پس زنيكه چهل سال در خانه شوهر زندگاني كرده واز او اوالدي دارد

سفريكه معين شده بود اگر چه پنج روز باشد( ونرسيدن نامه: شوهر ديگر بگيرد، آفرين برغيرت و فهم سازنده اين 

 قانون. 

 عِدًه در رسيدن خَبر فَوت

د خبر موت يا شهادت او برسد ( از لوح زين المقربين نقل ميكند كه : اگر شخصي سفر نماي561در گنجينه احكام ) ص 

 اثبات اين فقره معلق بشيوع يا بعدلين است بعد از ثبوت وانقضاي تسعه اشهر ضلع در اتخاذ زوج مُصاب است.

( ميگويد: وَ اِن اَتاها خَبرُ المَوتِ او القَتلِ وثَبتَ بِالشِياح اَو بِعَدلَين لَها ان تَلبَثَ في البَيتِ اذا 58س  51ودر اقدس) ص 

اگر براي زن خبر فوت شوهرش رسيد واين خبر بوسيله شياع در ميان  -ضَت اَشهرِ مَعدوداتُ لَها االِختيارُ فيما تَختارُمَ

مردم ويا با گفتن دو شخص عادل بثبوت رسيد پس آنزن منتظر ميشود در خانه و چون ماههاي چندي گذشت ميتواند 

 اختيار زوج جديد كند واو مختار است.

( از رساله سؤال وجواب نقل ميكند كه: مراد از لَبث اَشهر مَعدودات )در عبارت گذشته( نه 531احكام) ص ودر گنجينه

 ماه است.

شگفت انگيز تر اينستكه: جناب ميرزا فرقي در ميان مورديكه زوج مسافر بطور مسلم فوت كرده است، وزوجيكه پس 

 ودر هر دو صورت حكم بگذشتن نه ماه داده است. از گذشتن وقت معين شده مراجعت ننموده است: قائل نشده،

پس در فوت زوج غائب الزم است كه: زوجه نه ماه صبر كند، چنانكه در مورد زوج غائب پس از گذشتن مدت) مدتيكه 

 براي سفر ومراجعت معين شده بود اگر چه پنج روز باشد( وخبر ندادن از معذوريت خود: باز همين نه ماه الزم بوده است.

 رمت نِكاح...حُ

 از موارديكه بسيار شنيدني و جالب توجه است: همين مورد است.

 آري ميرزا بهاء حكمي براي ازدواج كردن با دختر يا خواهر يا مادر يا عمه يا خاله ذكر نكرده است.

 جناب ميرزا تنها بحرمت تزويج زن پدر قائل شده است.

اهيد توانست باور كنيد، ولي عين عبارت اقدس را در اينجا بخوانيد، اين موضوع باور كردني نيست، وميدانم شما هم نخو

 وبهر طوريكه مي فهميد خودتان حكومت كنيد.

( ميگويد: قَد حُرِمَت عَليكم اَزواجُ آبائِكم انا نَستَحيي اَن نَذكُرَ حُكمَ الغِلمانِ اتّقوا الرَحمن يا مَأل 50س  20در اقدس ) ص 

ا زنهاي شماهحرام شده است بر  –ما نُهيتُم عَنه في اللَوحِ وَ ال تَكونُوا في هَيماء الشَهوات من الهائِمينَ االِمكانِ وال تَرتَكِبوا 
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پدران خودتان وما حياء ميكنيم كه حكم پسرها را ذكر كنيم پرهيز كنيد از خدا اي جماعت ممكنات و مرتكب نشويد 

 يد در بيابان شهوتراني از جمله متحيّرين.آنچه را كه در لوح ) اقدس( از آن نهي شده ايد ونباش

جناب ميرزا درتمام نوشته هاي خود تنها دراينجا از قسمت مُحرّمات نكاح بحث كرده، واز اين موضوع نيز تنها ازواج آباء 

 وردرا ذكر نموده است وچون اينحكم را درمقابل غلمان قرار داده است: معلوم ميشود كه در نظر ايشان بجز ازواج آباء م

 ديگري نبوده است.

 شوقي( نيز نتوانسته اند مورد ديگري ذكر كنند. -وروي همين نظر است كه جانشينان او) عبدالبهاء

اين امور هم  -از حلّيت و حرمت نكاح اقارب؟ ج -( از رساله سؤال وجواب نقل ميكند: س561در گنجينه احكام) ص 

 باُمناي بيت العدل راجع است.

بهاء نقل ميكند : ولي اقتران اقارب غير منصوص راجع به بيت العدل كه بقواعد مدنيّت و مقتضاي طبّ وباز از قول عبدال

و حكمت و استعداد طبيعت بشريّه قرار دهند باري آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حكم قاطع و صارم 

 الهي است هيچكس تجاوز نتواند.

 ت گيرد مطمئن باشيد كه ازدواج باَقرباء نيز نادرالوقوع گردد.ونيز ميفرمايد: چون امر بهائي قوّ

( از لوح صدرالعلماء نقل ميكند كه: اي بنده بهاء از طبقات محرّمات سؤال نموده بوديد، رجوع بآيات 510ودر صفحه )

 نمائيد تا بيت عدل عمومي تشكيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون بآن يوم است.

آيات بهاء رجوع كنند: بجز زن پدر اسم كسي را در مقام حرمت ازدواج ) در طبقات محرّمات( نخواهند پس بهائيان چون ب

 ديد، وعدم ذكر) سكوت در مقام بيان( خود دليل اباحه وجواز است.

م كواز طرف ديگر : بيت العدل نيز هنوز تشكيل نيافته است تا در امثال اين موارد وضع حكم وجعل قانون كرده، وبنام ح

 الهي وآسماني در پيروان بهاء منتشر سازد.

 حُرمت مُتعه

 يكي از اقسام نكاح مُتعه است.

 متعه همان نكاح است. ولي نكاح موقّتي نه دائمي.

چون مرد وزني با رضايت وتوافق همديگر ، پس از تعيين مهر ، بخواهند در ميان خودشان عقد نكاح جاري كنند، ولي 

 باشد: آنرا نكاح متعه گويند.نكاحيكه تا مدّت معيني 

ودر نكاح متعه شرط است كه : زوجه در عده مرد ديگري واقع نشده، و پس از تمام شدن وانقطاع مدت متعه نيز بنام 

 عده چهل و پنج روز يا دو عادت صبر كند.

اوتي ده( كوچكترين تفنكاح دائمي با نكاح موقتي از نظر آثار و محاسن و نتائج مطلوبه) با حفظ رضايت طرفين وايام ع

 نداشته، واشخاص معترض از حقيقت متعه و شرائط آن بي اطالعند.

سيد باب در باب سادس از واحد سادس گويد: خداوند عالم از وجود وفضل خود مرتفع فرموده در بيان حدود انقطاع را) 

 متعه( تا آنكه برهيچ نفسي ذلّي در رضاي خدا از براي او وارد نيايد.

 هاء نيز از اين گفتار تقليد كرده واين سخن را تأييد نموده است.وميرزا ب

( از قول عبدالبهاء نقل ميكند كه: واَما االزدواجُ المُوقًت حَرًمه اهلل في هذا الكَور المُقدس 563ودر گنجينۀ احكام ) ص 

ند موقت خداوواما ازدواج  –سُ بَينَ المَأل األعلي ومَنَع النُفوسَ عَن الهَوي حَتي يَرتَدوا بِرداء التَقوي وَ هوالتَنزيهُ والتَقدي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

آنرا حرام كرده است در ايندوره پاك و مردم را از هوي پرستي منع نموده است تا برداي پرهيزكاري متلبّس باشند وآن 

 پاكيزگي وپرهيزكاريست در ميان مأل اعلي.

 ما درمقابل اين گفتار بايد بگوئيم:

 فرقي با نكاح ندارد.اگر متعه هواپرستي باشد: -5

در صورتيكه جواز متعه بموجب قانون آسماني ودين الهي ثابت بشود، چگونه برخالف تقوي و پرهيزكاري بوده، ودوري -3

 كردن از آن موجب قدس در مأل اعلي خواهد بود.

حاضر نموده، وپس وقتيكه يكزن عفيف و پاكدامن با نهايت آزادي و با كمال ميل و رضايت، براي عقد موقت خود را -2

از تعيين مهر و مدت واجراي صيغه عقد، زن رسمي و زوجه حقيقي مرد شده، وخود را بتمام لوازم و آثار زوجيت حاضر 

 ميكند ؛ آيا چه عيب و اشكالي دارد؟

 رجناب ميرزا عقد انقطاع را هوي پرستي تشخيص داده، و بلهجه صريح از آن نهي ميكند، ولي در تزويج مادر و دخت-6

 و خواهر محذوري نديده، و سكوت اختيار ميكند. 

براي زن در صورت غيبت زوج و تأخير از موعد) اگر چه پنج روز باشد( نه ماه ايام صبر و عده قائل شده، و پس از نه -1

 ي نميماه اجازه اختيار زوج ميدهد) اگر جه با زوج اولي چهل سال زندگاني كرده باشد( وآنرا برخالف تقوي و پرهيزكار

 بيند، ولي متعه را با آن خصوصيات مخالف قدس تشخيص ميدهد.

 اختيار طالق

 اسالم اختيار طالق را بدست زوج داده است.

 آري مختار بودن زوجه) زن ( در طالق محذوراتي دارد.

اضر اي طالق حزن شديد التأثر است وممكن است با مختصر حادثه و كوچكترين امريكه براي او ناگوار باشد، خود را بر-5

 كند.

زن هر چه زودتر منفعل شده و تحت تأثير قرار ميگيرد: و ممكن است تحت تأثير فريب وتبليغات سوء ديگران واقع -3

 شده، وزندگاني چندين ساله خود را بقيمت ناقابلي از دست بدهد.

 مختار بودن زوجه موجب كثرت وقوع طالق است، وآن بي نهايت مبغوض و مذموم است.-2

مختار بودن زن، او را در مقام خانه داري وعالقه بتدبير منزل و تربيت اوالد و محبت زوج سست و متزلزل كرده،واز -6

 اين نظر لطمه بزرگي بزندگي داخلي و خانوادگي وارد ميآيد.

رده، ودر اختيار زن، مرد را نسبت باو بدبين و بدگمان كرده، واسباب سلب اعتماد وضعف اطمينان او را فراهم آو-1

 نتيجه تنظيم امور خانه و خانواده مختلّ ميگردد. 

 ورياست بهائي از اينجهات غفلت ورزيده، واختيار طالق را به دست هر دو از زن ومرد داده است.

اما در خصوص كراهت  -( ميگويد: حضرت وليّ امر اهلل جلّ سلطانه ) شوقي افندي( ميفرمايد331در گنجينه احكام) ص

 زوجه از هر طرفي كراهت واقع حكم تربّص جاري ودر اين مقام حقوق طرفين مساوي امتياز و ترجيحي نه.بين زوج و 

 مساوات تامّه است بين زوج و زوجه. -آيا زوجه ميتواند از زوج خود طالق گيرد يا نه؟ ج –ودر لوح فروتن است : س 

روهيت طالق در اين ظهور اعظم در نهايت شدت شگفت انگير تر اينستكه: با اين توسعه در وقوع طالق ميگويند مك

 نازل شده.

 ( گنجينه از شوقي نقل ميكند: امر طالق بسيار مذموم و قبيح ومخالف رضاي الهي است.336در صفحه ) 
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 طَالق دادن

ر يبطوريكه معلوم شد: اسالم عمال با شيوع طالق مخالفت كرده،و اختيار طالق را تنها بدست مرد داده، وزن را كه كث

االنفعال وشديد التأثر وزود باور و ضعيف االِراده واز امور اجتماعي واز فكر عواقب امور دور است: از اين حقّ محروم 

 نموده است.

 ولي سران بهائيت لفظ ميگويند و از مقام عمل دورند.

يُطلقها ولَه اَن يَصبِر سَنه كامِله لَعلً له اَن ( ميگويد: واِن حَدثَ بَينهما كدوره او كُره لَيس 3س   30بهاء در اقدس) ص 

اگر در ميان زن و  -تَسطَع بَينَهما رائحهُ طيبه واِن كَمُلت وما فاحَت فال بأس في الطَالق انّه كانَ علي كلّ شيء حكيما

ن شوهر كدورت يا گرهي حادث شد مرد نميتواند زن خود را طالق بدهد وبايد تا يكسال صبر كند و ممكن است در اي

مدت رائحه دوستي و مهرباني در ميان آنها استشمام بشود و چون يكسال گذشت و رائحه توافق و مودّت استشمام نشد 

 مانعي در طالق دادن نيست و خداوند بهر چيزي حكيم است.

ديگر با هماسالم ميگود: تا ممكن است در طالق دادن عجله نكنيد، ولي در صورتيكه از توافق نظر و اتّحاد و حسن رفتار 

مأيوس شديد هر چه زودتر از همديگر جدابشويد، ولي ميرزا بهاء حكم ميكند باينكه تا يكسال صبر شود وپس از يكسال 

 طالق بدهنئ.

آري طالق دادن بدون جهت، يا بسبب پيش آمدهاي كوچك: بي نهايت مذموم و قبيح بوده، و از محيط وجدان وانسانيّت 

خالفت واختالف سليقه وعقيده بجائي رسيد كه از دلخوشي و دلگرمي و محبت بهمديگر واخالق خارج است، ولي اگر م

يأس پيدا كردند: البته جدا شدن از هم در اين صورت بنفع و صالح طرفين خواهد بود، و ممكن است در ادامه اين 

 زندگاني خطرهاي ناگهاني و ضررها و پيش آمدهاي غير متوقّع صورت بگيرد.

كه: طرفين پس از تحقيق و تدبّر، جدائي از هم ديگر را الزم وحتمي ديده، و با نهايت خوشروئي و  وبسا ممكن است

 رضايت و موافقت همديگر  طالق را تجويز كنند.

 پس صبر كردن يكسال بعد از تشخيص عدم توافق هيچگونه وجه معقولي نداشته ،وكامال بيمورد است.

بهاء نقل ميكند كه: چون زوج قصد فصل نمايد بايد اعالن نمايد تا نفوس بر ( از قول عبدال331در گنجينه احكام ) ص

اين مسئله مطلع گردند بعد جدائي جويد مدت يك سنه اگر اجتناب به ايتالف مبدّل نگشت يعني دوباره الفت حاصل 

 اختيار كند مختار است. نشد طالق واقع و بايد اين نيز اعالن گردد كه مدت تمام شد لهذا زوجه آزاد است اگر زوجه آخر

جناب بهاء متوجه نشده است كه: زن و شوهر در صورتيكه سالها شب روز از هر جهت تماسّ نزديكي داشته و ادامه 

زندگاني را از جهت تخالف اخالقي بضرر همديگر تشخيص دادند: چگونه جايز ميشود يكسال ديگر بانتظار توافق و 

 ايتالف نشسته و صبر كنند.

زوج وزوجه پس از يأس و نوميدي در اينستكه: صيغۀ طالق را در حضور دو شاهد عادل جاري كنند، و سپس  آري صالح

اگر در ايّام عدّه، از اعمال خود توبه نموده و توافق نظر پيدا كردند: البته مراجعه شده و طالق را بي اثر وباطل خواهند 

 نمود.

ارت از انقضاي يكسال است، وچون يكسال منقضي شد جدائي حاصل وبطوريكه فهميده ميشود؛ طالق در مسلك بهاء عب

هر گاه زمان اصطبار منقضي شود  -( از رساله سؤال وجواب نقل ميكند: س326ميشود. چنانكه در گنجينه احكام ) ص

 اءبعد از انقضاي مدت طالق حاصل ولكن در ابتداء وانته -و زوج از طالق دادن امتناع نمايد تكليف ضلع چيست؟ ج

 شهود الزم كه عند الحاجه گواهي دهند.
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وارادۀ جازم زوج اظهار نشده، و طالق كه عبارت از انفصال جريان گذشته پس در اينصورت تصميم جدي و نيّت قطعي 

 و قطع ارتباط سابق است: بمرحله يقين وقطع و ثبوت واقعي نرسيده است.

 دلين با صريحترين لفظ و آشكارترين جمله بزبان گفته شود.اينستكه پيغمبر اسالم ميفرمايد: طالق بايد در حضور ع

 طالق بعقيده باب

 مأخذ حكم ميرزا بهاء در قسمت طالق و خصوصيّات آن نيز، مانند اكثر مطالب ومسائل او، قول سيد باب است.

صبرَ المَرهء مع المَرئه سنه واحده سيد باب در باب ثاني عشر از واحد سادس بيان ميگويد: في اَنّ الطَالقَ ال يَجوزُ اِال واَن يَ

لعلِّ يصلح بينهما واِن لم يصلح بينهما حل عليهما وَكلما اَراد اَن يَرجع حلّ له اِلي تِسعه عشرَ مرّه وال يُشتَرط فيه الصَبرُ 

قت و مواف طالق دادن جايز نميشود مگر پس از اينكه يكسال صبر كند، واگر در اين يك سال صلح -بَعدَ الرَجع اِال شهرا

واتفاق حاصل نشد طالق حالل خواهد شد، وهر موقعيكه خواست رجوع كند بزوجه خود: تا نوزده مرتبه ميتواند، واز 

 حين افتراق تا حين رَجع بايد نوزده روز باشد.

 پس بطوريكه مالحظه ميشود: اصول احكام ميرزا بهاء در باب طالق نيز از سخنان سيد باب گرفته شده است.

 در اينجا رجوع كردن مرد را بزوجۀ خود) پس از طالق( تا نوزده مرتبه جايز دانسته است. وسيد 

 موضوع مُحلَلِ در نِكاح

در اسالم رجوع زوجرا بزوجۀ خود تا سه مرتبه جايز دانسته، وپس از سه مرتبه حرام و ممنوع كرده است: مگر اينكه 

 بگيرد، پس در اين صورت باز ميتواند بامرد اولي ازدواج نمايد.زوجه با مرد ديگري ازدواج كرده، واز او هم طالق 

ودر كتب اسالمي، اينمرد دوم را مُحَلّل گويند، زيرا ازدواج با او و سپس طالق دادن او، حرمت ازدواج با مرد اولي را از 

 ميان برميدارد.

 وميرزا بهاء با اين موضوع مخالفت نموده.

( ميگويد: قَدنَها كُم اهلل عَمًا عَمِلتُم بَعدَ طَلقات ثَلث فَضال مِن عِندِه لِتكونوا مِن الشاكِرين في لَوح 1س30ودراقدس ) ص 

نهي كرده است خداوند شما را از آنچه بجا ميآوريد بعد از طالق سومي واين فضلي است از  –كانَ مِن قَلم االَمرِ مَسطورا 

از آنچه بجاميآوريد بعد از طالق سومي واين فضلي است از جانب او تا شكرگزاري كنيد واين حكم جانب خداوند شما را 

 از قلم امر در لوح نوشته شده است.

اسالم ميگويد: چون در ميان زن و شوهر كارشان بخالف ونزاع وطالق كشيده، وپس از طالق دادن باز بهمديگر رجوع 

: پس بعد از طالق سوم: اين شوهر نميتواند باز بزن خود رجوع كند) مَن جَرًبَ كردند، واين معني سه مرتبه تكرار شد

المُجَرًبَ حَلّت بِه النَدامَه( زيرا مكررا بتجربه رسيد كه ايندونفر با هم سازگار نيستند، وبايد باشخص ديگري مزاوجت 

 ا ازاين عمل نهي كرديم.نمايند) مرد با زن ديگر وزن هم با مردديگر( ولي ميرزا بهاء ميگويد: شما ر

آري بعضي) از عوام الناس( تصوّر ميكنند كه: منظور و مقصود اسالم اينستكه بعد از طالق سوم چون خواستند درمرتبه 

سوم نيز بهمديگر رجوع كنند، الزمست مرد ديگريرا پيدا كرده واين زنرا بمدت يكساعت باو تزويج و تحليل كنند، و 

بهمان مرد اولي تزويج نمايند. واسم اين مرد را مُحَلل ميگويند، ولي اينمعني ربطي بحكم از او طالق گرفته، وسپس 

 مقدّس اسالم ندارد، واين نقشه يك كاله شرعي است كه مردم درست ميكنند، وحقيقت قانون اسالم غير آنست.

 ده است.وظاهرا جناب بهاء نيز از اين حقيقت بي اطالع بوده، ودچار امر مشكل و حكم مبهمي ش
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جناب بهاء ازدواج دومي نهي كرده است، ولي معلوم نكرده است كه : تكليف اين مردو زنيكه سه مرتبه از همديگر جدا 

شده اند چيست؟ آيا بايد درمرتبه سوم باز بهمديگر رجوع كرده، وبا آن تخالف و اشكاالتيكه در زندگاني داشته وديده 

 خالف بگذارند، ويا اينكه بعد از آن، ديگر باره با كسي تزويج نكنند؟بودند، باز خود را بمعرض پيش آمدهاي م

 وبطوريكه از نوشته سيد باب معلوم شد: زوج تا نوزده مرتبه ميتواند بعد از طالق دادن بزوجه خود رجوع نمايد.

 اين هم يكي از اشتباهات بزرگ وغير مَعُفّو باب وبهاء.

 طَالق دادن درمسافرت

وغريب ميرزا بهاء: در مورديستكه زن ومرد با همديگر مسافرت كرده ودر سفر اختالف شديد  يكي از احكام عجيب

 درميان آنها پيدا شده وموضوع طالق بميان آيد.

( ميگويد: والًذي سافَر وسافَرت مَعه ثُمً حَدَتَ بَينَهُما االِختالفُ فَلَه اَن يُوتيها نَفَقَه سنه كامِله 55س  50بهاء در اقدس ) ص 

كسيكه با زن خود بمسافرت رفته ودر خالل سفر اختالفي در ميان آنها پديدار  –ويُرجِعُها الي المَقرّ الذي خَرجت عنه 

 شد برمرد است كه مخارج يكسال كامل آن زنرا بدهد وهم بايد او را برگرداند بآن محليكه از آنجا خارج شده بود.

 اين حكم برخالف حريّت و آزادي است:

رگردانيدن زوجه بوطن، تحميل و ظلم برزوج است، مخصوصا در صورتيكه مخالفت از جانب زوجه ناشي شده تكليف ب-5

 وهم ميل داشته باشد كه: در همانجا بماند.

 تحميل كردن نفقه يكسال زوجه را برزوج، باز ظلم بر زوج است، مخصوصا در صورت گذشته.-3

 افقت او ظلم و تحميل برزوجه است.الزام زوجه بباز گذاشتن بوطن در صورت عدم مو-2

 باب االِرث

 طبقات وُرّاث در ارث

سيد باب در باب ثاني از واحد ثامن بيان ميگويد: واَن اليورث مِن المَيّت اال ابيه و امّه و زوجته وابنه و اخيه و اخته و ما 

واينكه ارث نبرد ازميّت مگر پدر او و مادرش و زوجه او و پسر و برادر و  -عَلًمه بَعدَ ما يُصرَف لنفسه من نَفس ماله

كه ازمال خودميّت در مصارف او صرف ميشود. ) كلمه يورث اگر معلوم باشد: حرف) من( خواهرش و معلم او پس از اين

زائد ميشود، واگر مجهول باشد: اعراب در ) ابيه و اخيه( غلط ميشود، وبايد گفت اباه و اخاه و همچنين جمله) وما علمه( 

 ومن علّمه(  -كه حرف) ما( در غير عاقل استعمال ميشود، و بايد گفت

وسپس ميگويد: از آنجائيكه مراتب توحيد درهفت حرف تامّ ميگردد كه حروف اثبات باشد) اال اهلل( از اين جهت حكم 

شده كه ارث نبرد از ميّت بسر حقيقت اال هفت نفس چنانچه در رتبه هر صفتي هفت رتبه توان خدا را بآن صفت خواند 

 و مُتوحِد و مُوحِد) از باب افعال( ومُوَحّد ) از باب تفعيل( مثل اَوحد و وَحاد ) بصيغه مبالغه( و واحد و وحيد 

 در اين قسمت نيز از چندين جهت بايد بحث كرد:

 معلوم نكرده است كه اين هفت نفر همه در يكمرتبه ودر عرض همديگر هستند ويا در مراتب و طبقات مختلف.-5

 بهر صورت اسمي از اجداد و جدّات ابي و امّي نبرده است.-3

 اسمي از اوالد )اَسباط واَحفاد( نبرده است.-2

 اسمي از دختر نبرده است.-6

 اسمي از زوج نبرده است.-1
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هفت بودن وارث را تعليق و تعليل برهفت حرف داشتن جمله )اال اهلل( نموده است، آنهم حروف مكتوبي نه ملفوظي؛ -4

حساب نكرده است. ومتوجه نشده است كه: احكام و حدود تابع زيرا تشديد را در الم) اال و اهلل( و همزه وصل را در) اهلل( 

مراتب تكوين و وجودات خارجيّه است نه وجود لفظي آنها. وديگر اينكه: اگر منشأ ومحلّ انتزاع احكام الفاظ و كلمات 

 باشد: هر كسي ميتواند مطابق ميل و اختيار خود جمله را انتخاب كرده و نتيجه بگيرد.

ت صفت از اوصاف و ترتيب دادن هفت صفت از يك كلمه: از خرافات و اوهام غلط سيد باب است كه واما انتزاع هف-1

هيچگونه معني ادبي و فلسفي و اخالقي و عرفاني و اجتماعي براي آن نميشود تصور كرد. مثال بقول سيد باب ما ميتوانيم 

قَدّار وقادر و قدير و متقدّر و مُقدر و مَقَدّر ،اعلم  از ماده قدرت و علم و رحمت هفت صفت مشتقّ نموده وبگوئيم: اَقدر و

و علّام و عالم و عليم و متعلّم و مُعلم و مُعَلّم، ارحم و رحّام و راحم و رحيم و مترحّم و مُرحِم و مُرَحّم ،واز اينجا است كه 

 .سيّد باب در خطبه ها ونوشته هاي خود بهمين نحو كلماتيرا مشتقّ و استعمال نموده است

 طَبقات وُرّاث در اقدس

 ميرزا بهاء از فكر سيد باب استفاده و پيروي كرده وبا تغيير واصالحات مختصري آنرا تعقيب نموده است.

آحاد است)وباصطالح داراي كسور تسعه ( را كه قابل تقسيم به تمام اعداد 3130ميرزا بهاء در مقام تقسيم ارث: عدد ) 

 ، و روي اينعدد حقوق ورّاث را پر كرده است.است( منظور ومناط حكم قرار داده

 (160مساوي است  با   40در 1)   براي ذرّيه عدد نه را اعتبار كرده كه -5

 (680مساوي است  با    40در  8)   براي ازواج عدد هشت را كه -3

 (630مساوي است با     40در  1)    براي آباء  عدد هفت  را كه-2

 (240مساوي است با   40در   4)    كه براي امّهات  عدد شش را-6

 (200مساوي است با   40در   1)    براي اخوان عدد  پنج را كه-1

 (360مساوي است با   40در   6)    براي اخوات عدد چهار را كه-4

 (580مساوي است با  40در   2)    براي معلمين عدد سه را كه -1

( تقسيم 3130( پس روي اين قاعده الزمست مال موروثيرا به عدد ) 3130ومجموع اين اعداد هفتگانه مساوي است با )

( قسمت آنرا بآباء ، ومقدار) 630( قسمت آنرا باَزواج ، ومقدار )680( قسمت آنرا بذريه ومقدار) 160كرده، وسپس مقدار ) 

( قسمت 580اَخَوات ،ومقدار ) ( قسمت آنرا ب360( قسمت آنرا باخوان، و مقدار ) 200(قسمت آنرا باُمهات ،ومقدار )  240

 آنرا بمعلم بدهند، و تمام قسمتها تمام خواهد شد.

( ميگويد: قَد قَسمنا المَواريثَ عَلي عَدَد الزاء منها ما قُدّر لذُرّياتِكم مِن كِتابِ الطاء علي عَدَد المقت 55س  1در اقدس) ص 

ء مِن كِتاب الزاء عَلي عَدد التاء والكاف و الالُمّهات من كتاب الواو عَلي ولِالَزواج مِن كتاب الحاء عَلي عَدد التاء والفاء ولِآلبا

عدد الرفيع و لالِخوانِ مِن كتاب الهاء عَدد الشين و لالَخَوات مِن كِتاب الدال عدد الراء والميم و للمُعلّمينَ مِن كتاب الجيم 

يالي واالَسحار، اِنا لَمّا سَمعنا ضَجيجَ الذرّيات في االَصالبِ عَدد القاف والفاء كَذلِك حَكمش مُبشّري الذي يَذكُرني في اللَ

( ومقداري از 1قسمت كرديم مواريث را برعدد زاء )  –زِدن ضعفَ مالَهم ونَقصنا عن االُخري اِنه لَهو المُقتدر علي ما يَشاء 

( ميشود، و مقداريرا براي ازواج از كتاب حاء) 160( كه برعدد مقت) 1آنرا براي ذريه هاي شماقرار داديم از كتاب طاء ) 

ريرا براي ( ميشود، ومقدا630( كه برعدد ت ك ) 1( ميشود، ومقداريرا براي آباء از كتاب زاء) 680( كه برعدد ت ف) 8

( 200( كه برعدد شين) 1( ميشود، و مقداريرا براي اخوان از كتاب هاء) 240( كه برعدد رفيع) 4امّهات از كتاب واو) 

( 2( ميشود، ومقداريرا براي معلمين از كتاب جيم) 360( كه برعدد رم) 6ميشود، ومقداريرا براي اخوات از كتاب دال) 
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ن است حكم مُبشر من ) سيّد باب( آنكه شبها و سحرها مرا يادميكند، و ما چون (ميشود، همچني 580كه بر عدد ق ف) 

 نالۀ ذريّه ها را در عالم اصالب شنيديم حصّه آنها را دو مقابل كرده واز قسمت ديگران كم كرديم، وخداوند توانا است.

 در اينكالم نيز از جهاتي ميبايد بحث كرد:

آيا منظور از آن اوالد بالواسطه هستند يا باَحفاد ) نوه ها( هم شامل ميشود، وآيا در ذريّه ها را توضيح نداده است كه: -5

يك مرتبه ارث ميبرند يا در طول همديگر؟ وآيا ذكور با اوالد اناث تفاوت دارند يا متساوي هستند؟ وظاهر كالن: تساوي 

 كلّ است.

آنها درميان صورت اوالد داشتن ميت ونداشتن اوالد  اطالع ازواج شامل زوج و زوجه هر دو بوده، وتفاوتي در ميان-3

 قائل نشده است.

امّهات بالفصل هستند، واجداد وجدّات خارج ( ميگويد: مقصود از آباء وامّهات: آباء و 16بطوريكه درگنجينه احكام) ص-2

 ميشوند.

گر اُمي تنها شد: يك ثُلث از حصّه او برادران وخواهران با همديگر فرقي ندارند كه: ابي وامّي باشند يا ابي تنها. وا-6

 مخصوص بيت العدل خواهد بود.

معلم در عرض ذُريه وآباء و اِخوان  وازواج وارث ميشود، ولي اجداد وجدّات واعمام وعمّات و اوالد اِخوان واَخوات در -1

 اين مرتبه حقّي ندارند.

آموزيكه چهل سال مشغول تعليم و تربيت بوده، وسالي صد روي اينسخن استاد دانشگاه يا دبير دبيرستان يا دانش  -4

نفر در كالس او حاضر ميشوند ميبايد از چهار هزار نفر ارث برند، ومعلم در اين صورت دارنده بزرگترين سرمايه و باالترين 

 شغل مادي خواهد بود.

ديگران بي اطالع مانده است: زيرا با  جناب ميرزا ضجيج وناله ذُرّيه را دراَصالب شنيده است، ولي از ضجيج و ناله-1

 اضافه كردن حقوق آنان حقوق سائرين را كم كرده واز اَجداد و جدّات و برخي ديگر اصال اسمي نبرده است.

روي نقشه جناب ميرزا اگر شخصي بميرد واز او يك جدّي مانده است كه مربي و بزرگ كننده ميّت بوده است با يك  -8

او را تعليم نموده است: در اين صورت تمام اموال او را درميان اين معلم و بيت العدل عمومي معلم كه مدت چند ماه 

 تقسيم شده،و جدّ ميت كوچكترين حقي در اموال ذريۀ خود ندارد.

 سهم بَيت العدل

ي( دبزرگترين وارثيكه سهم بسيار قابل توجهي را دارنده است: بيت العدل ودر حقيقت رئيس بيت العدل )شوقي افن

 است. ] در اين زمان[ 

 آري سهام گذشته و تقسيماتيرا كه شرح داديم، در صورتيستكه همه صاحبان سهام) طبقات هفت گانه( موجود باشند.

واما اگر يكي از آنان يا چند طبقه از آن طبقات يا مجموع آنها مفقود باشند: در اين صورت بيت العدل جانشين آن طبقه 

 ارث خواهد برد.بوده، وباندازه مقرّر 

( به بيت العدل راجع خواهد بود. واگر طبقه مفقوده از 40در  1وبطور كلي، اگر طبقه مفقود ذريه باشد: تمام سهم او) 

 سائر طبقات باشد: يك ثلث از آن سهم مخصوص بيت العدل و دو ثلث ديگر بسهام طبقات موجوده اضافه ميشود.

م يَكُن لَه ذريه تَرجعُ حُقوقُهم اِلي بيت العدل لِيَصرفوها اُمناءُ الرحمن في االَيتام ( ميگويد: مَن ماتَ ول5َس 8در اقدس) ص 

كسيكه بميرد وذريّه نداشته باشد حقوق ذرّيه به بَيت  -واالَرامل و ما يَنتفعُ به جُمهورُ الناس ليَشكروا ربًهم العزيزَ الغفار

 يتام وحوائج عمومي و تأمين مخارج وزنهاي بيصاحب صرف كنند.العدل رجوع ميكند تا آنرا در موارد الزمه و مصارف اَ
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( ميگويد: وَالذي لَه ذُرّيه ولَم يَكن مادونَها عمّا حُدّد في الكِتاب يَرجعُ الثُلثان مِمّا تَركه الي الذُريّه والثُلثُ اِلي 6ودر ) س

ت پس دو ثلث از سهام مفقودين راجع بذريّه كسيكه ذريّه واوالدي دارد ولي وارث ديگري از او باقي نيس -بَيت العَدل

 ويك ثلث ديگر مخصوص بيت العدل خواهد بود.

( از رساله سؤال وجواب نقل ميكند اگر ذريّه باشد و سائرين از ورّاق نباشند دو ثلث از ميراث 11ودر گنجينه احكام) 

اري است يعني هر كدام از سائر ورّاث بذريّه ميرسد و ثلث آخر به بيت العدل راجع اين حكم در كلّ وبعض هر دو ج

 نباشند دو ثلث بذريّه راجع و ثلث به بيت العدل.

 اوالد برادر و خواهر

 واَعمام وعمّات واَخوال و خاالت

بطوريكه معلوم شد، براي اوالد برادر وخواهر ميّت و همچنين براي اَعمام وعمّات و اَخوال و خاالت ميّت درمرتبه اول 

 نيست، واينهابا بودن يكي از طبقات هفتگانه هيچگونه حقّي نخواهند برد.سهم مقررّي 

آري چون طبقات مزبوره همه مفقودشدند: نوبت باين دسته ميرسد يعني پس از اينكه براي ميّت اوالد و ازواج و اخوان 

نيز مخصوص بيت العدل خواهد و اخوات و آباء و امّهات ومعلّمي نشد: دو ثلث از ميراث ميّت باينطائفه رسيده و يك ثلث 

 بود.

( ميگويد: والذي لَم يَكُن لَه مَن يَرثُه وكانَ لَه ذَوالقُربي مِن اَبناء االَخ و االُختِ و بَناتِهما فلَهُم الثُلثانِ 4س  8در اقدس) ص

ئهنّ وبَناتهنّ و الثُلث يَرجعُ اِلي مَقرّ العَدل واِال لاِلَعمام و االَخوال و العمّات والخاالت و مِن بَعدِهم و بَِعدِ هنّ لِاَبنائِهم و اَبنا

كسيكه وارثي نداشته) ازهمان طبقات هفتگانه( ولي خويشاونداني دارد مانند  -اَمرا في الكِتاب مِن لدي اهللِ مالكِ الرِقاب

به اعمام و  پسران ودختران برادر وخواهر، پس دو ثلث از مال ميّت مخصوص آنان ميشود، واگر آنها نيز مفقود شدند

عمّات و اخوال و خاالت ميرسد ودر صورت فقدان آنها نيز باوالد آنها خواهد رسيد، و ثلث باقي مال به بيت العدل راجع 

 خواهد بود.

 مَقرّ( ميگويد  مَن ماتَ و لَم يَكن اَحد مِنَ الًذينَ نَزلت اَسمائُهم مِنَ القَلم األعلي تَرجع االَموالُ كلها اِلي ال50وباز در ) س

 كسيكه بميرد وهيچگونه وارثي نداشته باشد تمام اموال به بيت العدل رجوع خواهد كرد. -المَذكور

پس اگر بدقت حساب وبررسي شود، خواهيم ديد كه: بيت العدل چند مقابل ورّاث ديگر ارث ميبرد، زيرا در هر موردي 

وبطوريكه معلوم شد در فقدان هر طبقه بيت العدل كه بررسي كنيم يك يا چند نفر از طبقات سبعه را فاقد ميباشد، 

 جانشين آن خواهد بود.

 حَبوَه چيست

 آن اشيائيكه مخصوص) اختصاص مخصوص( ميّت بوده، و پس از فوت او باقي مانده است، حَبوه گويند.

 ر ميشود.اين اشياء جزو ميراث ميّت حساب نشده، و به نزديكترين شخصي كه سمت جانشيني ميّت را دارد: واگذا

( ميگويد: وَجَعلنا الدارَ المَسكونهَ واالَلبسَه المَخصوصَه للذُرّيه مِنَ الذُكرانِ دونَ االُناثِ و الوُراث 52س   8در اقدس) ص 

وقرار داديم خانه مسكوني ولباسهاي مخصوص ميّت را براي پسران او،ودختران ميّت و ورثه  –اِنه لَهُو المُعطي الفَياض 

 نها ندارند.ديگر حقي درآ

اسالم ميگويد: لباسهاي مخصوص و قرآن و كتاب دعاء وشمشير وانگشتر و آنچه را كه از لوازم مخصوص ميّت است و 

پيوسته با آنها مأنوس بوده وهمراه خود نگه ميداشت: به پسر بزرگ او ميدهند، واين اشياء عنوان ويادبودي دارد،واز 

سب است كه نزد پسر بزرگ ميّت كه رئيس و بزرگ خانواده است محفوظ بماند، لحاظ آثار خانوادگي اهميت داشته و منا
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ودر مقابل اين اشياء كه فقط از نظر خانوادگي قيمت دارند: الزمست پسر بزرگ نيز قسمتي از امور پدر خود را مانند 

اض مهرباني و محبت زيادي نمازهاي فوت شده او وسائر آنچه معيّن شده است انجام بدهد، ولي در اينجا خداي معطي فيّ

 نسبت بذكور اظهار داشته، و دختران بيچاره و بيدست و پا را از خانه مسكوني ميّت محروم كرده است.

نميدانم اين محروميّت را چگونه ودر كجا بايد جبران كرد، در صورتيكه در اغلب موارد ) نودو پنج درصد( ميراث مهم 

است كه در نتيجه يك عمر فعاليت و كار وكسب بدست آورده است، واگر خانه او وارزنده ميّت همان خانه مسكوني او 

 را كنار بگذاريم: باقي ميراث صرف ديون وحقوق ديگر او شده، و دختران ضعيف او كامال محروم خواهند ماند.

واز طرف ديگر وتعجب در اينجا است كه ميرزا بهاء از يكطرف قائل بتساوي حقوق و مساوات در ميان مرد وزن شده،

 چنين محروميّتي را براي زن بيچاره تجويز و امضاء ميكند.

 نه بآن شوري و شوري نه باين بي نمكي!!

وسپس كه ميخواهند اين حكم را تا اندازۀ كه ممكن است اصالح نمايند، مي گويند  :مقصود از ذكور ورثه ولد اَرشد ميّت 

 است.

ء نقل ميكند: واَمّا ما سَئلتَ عَنِ الدارِ المَسكونَهِ فَهي للوَلَد البِكر خاصّه مع ( از لوح عبدالبها500در گنجينه احكام) ص

واما آنچه سؤال كردي از خانه مسكوني ميّت پس از آن براي پسر بكر ) پسر  –تَوابِعها مِن اِصطَبل اَو مُضيف اَو خَلوه 

 ومضيف )مهمانخانه( ياحياط و محلّ خلوت.اولي( است،وهمچنين توابع آن خانه از طويله) محلّ حفظ حيوانات ( 

( نيز نقل ميكند كه: ومراد از ولد بكر بزرگترين اوالد ذكور موجود است ومقصود از اختصاص دار مسكونه 505ودر صفحه) 

فو ع باواينستكه اقال خانه مَتوفي باقي و برقرار ماند تا عائله چون درآن خانه باشند ويا وارد گردند بياد او افتند و طلب

 و غفران نمايند.

ولي در صورتيكه دارائي ميّت پس ازوضع مخارج و ديون او منحصر بيك حياط صدهزار توماني بوده، و آن هم بموجب 

فرمايش جناب ميرزا متعلق بولد بكر واكبر او گردد: در اين صورت آيا ورّاث ديگر ميّت كه در نهايت تنگدستي و فقر و 

د؟ وآيا درحقّ پدر خودشان درهنگام وارد شدن بآنخانه دعاء مينمايند يا نفرين؟ وآيا پريشاني هستند چه خواهند كر

اين عمل مخصوصا اگر ولد اكبر آدم عيّاش و شهوتراني باشد، پسنديده و مطلوب است يا قبيح و زشت؟ وآيا ولد اكبر 

ر بگيرد؟ وآيا اين عمل توليد اختالف ملتزم است كه آن خانه را براي هميشه نگهداري كند تا در دسترس ورّاث ديگر قرا

 در ميان ورّاث ايجاد نخواهد كرد؟و منافرت و دشمني 

 باب القِصاص والحُدود

 جزاي محزون كردن
سيد باب در بيان) باب ثامن عشر از واحد سابع( ميگويد: في اَنً مَن يُحزِن نفسا عامدا فَله اَن يَاتي تِسعهَ عَشرَ مِثقاال مِنَ 

اگر كسي ديگريرا از روي عمد محزون كند  -استَطاع واِال مِنَ الفِضّه و اِال فَليَستغفِر اهلل تِسعهَ عشرَ مرّهالذَهَب اِن 

 بايدنوزده مثقال طال بدهد، واگر متمكن نباشد الزمست نوزده مرتبه استغفار نمايد.

ما يحبس و يَهبط كلّ عمله و ماكانَ مِن  سپس مي گويد: ومَن يَحبس َفسا يَحرمُ عليه ما يَحلّ علَيه مِن قَبل اِلي حينِ

كسيكه ديگريرا محبوس و زنداني  -المؤمنين و اِن يَرجع اِلي ما يَحرمُ عليه في كلّ شهر تِسعهَ عشرَ مِثقاال مِنَ الذَهَب

واگر كند حرام ميشود براو حالل او) زن او( كه تاآنموقع حالل بوده است و تمام اعمال خير او ريخته و محو ميشود، 

 رجوع كند برآن زنيكه حرام شده است بايد درهر ماهي نوزده مثقال طال بدهد.
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وسپس ميگويد: خداوند عالم از سعۀ فضل وجود بر بندگان كه هيچ نفسي نفسيرا محزون نسازد از براي همان شجره 

 مراد است( واگر كسي تجاوز حقيقت كه لعلّ برآن حزني وارد نيايد يوم بطون كه كسي نميشناسد آنرا) مَن يُظهرُه اهلل

كند از حدود الهيّه براو حدّ ذكر شده واگر از آن تجاوزنمايد حكم ايمان براو جاري نميگردد... واگر نفسي نفسيرا قدر 

ذكر شيء حائل شود برآن حدوداهلل وارد ميآيد زيرا كه هيچ عملي مثل آن نبوده نزد خداوند ونيست در شدّت بعد و 

مان جاري نشده ونميشود واگر كسي نزديك گردد محال اقتران او بر آن دون حالل ميگردد وماداميكه برعامل آن حكم اي

 حائل است از آن نفس حكم حليّت برمحلّ اقتران براو جاري نمي گردد... الخ.

ذا ما حَكمَ بِه مَولي ( مي گويد: مَن يُحزن اَحدا فلَه اَن يُنفقَ تِسعهَ عشرَ مثقاال مِن الذَهب ه51س 21وبهاء در اقدس ) ص

تاب در ك -العالمين اِنّه قَد عَفا ذلك عَنكم في هذا الظُهور و يُوصيكُم بالبّر و التَقوي امرا مِن عِندِه في هذا اللَوح المُنير

بيان نازل شده بود كه اگر كسيرا محزون كرديد ميبايد نوزده مثقال طال انفاق كنيد واين حكم موالي عالمين بود ولي 

 اين لوح منير از اين حكم عفو كرده ودر اين ظهور وصيّت ميشود به نيكوكاري و تقوي واين امريست از جانب خداوند.در 

آري حكم بيان) بطوريكه ديديم( در نهايت درجه غرابت بوده، وبسي حيرت آور است كه: ديه محزون كردن يكنفر 

يزتر از آن تعليل بيان بود كه اين حكم بخاطر اينستكه كسي باندازه ديه زنا كردن با او باشد، و شگفت آور وحيرت انگ

 نشناخته ونفهميده ديگريرا محزون ننمايد، ومراقب باشد كه يكمرتبه شجره حقيقت ) مَن يُظهره اهلل( محزون نشود.

ابيّه ران بوبعقيده نگارنده، جناب بهاء كتاب اقدس را از روي مجبوريّت و بخاطر اصالح كتاب بيان نوشته است، زيرا س

پس از اينكه بخود آمدند بنواقص و عيوب وخرافت و جهات ضعف گفته هاي باب متوجه شده، ودر مقام اصالح وگرم 

 كردن بازار دين جديد و رنگ و روغن دادن بآن آمدند.

عيين يه تبيانيكه اِحراق كتب ملل ديگر جهانرا واجب بداند، بيانيكه در موقع محزون كردن ديگري نوزده مثقال طال د

 بكند، بياني كه سؤال كردن از مطالب علمي ومسائل برهاني را تحريم بكند، بياني كه بگويد اشياء نفيسه خود را بمن

 بدهيد، وهمچنين مطالب و الفاظ عجيب و غريب ديگر، البته اين كتاب عوض كردني است.

چنين احكام برخالف عقل و خرد و فطرت،  ومطلب ديگر اينكه جمعيتيكه )بدون تعقل( از چنين كتاب و چنين آئين و

پيروي كرده، وآنرا با جان و دل مي پسندند، آيا از اين جمعيت نبايداستفاده كرد؟ وآيا از اين اغنام الهي نبايد قدرداني 

 و محافظت نمود؟

ت ومنزلت خود هنگاميكه جناب بهاء خود را از جناب باب كمترنمي بيند: چه داعي دارد كه از او ترويج كرده،و شخصي

 را در مقابل شخصيت او كه پستتر است فاني و محو نمايد.

چنانكه ما هم داعي نداريم كه: بهائيان ساده لوح از آئين بهائيت دست بكشند، زيراميدانيم كه: اين جماعت باالخره 

 گي وحيرت نجاتبيچارگان و مستضعفين و سكاري و حياري و گمشدگاني هستندكه: اگر از اين نيرنگ واز اين آلود

 يافتند، در وادي ديگري مبتال و سرگردان خواهند شد.

وخوب است : برادران بهائي در فكر خود باشند، واز تقليد و محدوديت فكري ونظري و علمي خود را خارج كرده، وبا 

 كمال حرّيت و بيطرفي فكر در صدد تحصيل سعادت و خوشبختي آيند.

 سوزانيدن خانه

( ميگويد: مَن اَحرقَ بَيتا مُتعمّدا فاَحرِقوه ومَن قَتل نَفسا عامِدا فاقتُلوه خُذوا سُنَن اهلل باَيادي 1س   58بهاء در اقدس ) ص 

را كسي كه از روي عمد خانه ديگري -القُدرَه واالِقتدارِ ثُمّ اترُكوا سُنَن الجاهِلين واِن تَحكوا لهما حَبسا اَبديا ال بأس عَليكم

زانيد: وكسيكه شخصيرا عمدا بقتل رساند پس اورا بكشيد و قوانين پروردگار رابدستهاي قدرت بسوزاند پس او را بسو
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و توانائي اجراءنموده و از طريقه هاي نادانان دوري نمائيد واگر براي آنان حبس ابدي را اختيار كنيد باز مانعي نخواهد 

 داشت.

عداوت و دشمني يا جهات ديگر( آتش بزند، الزمست پس بموجب اين حكم، اگر شخصي اطاق خالي ديگريرا ) روي 

 آنشخص را سوزانيد.

 دانشمندان جهان بايد در پيرامون اين حكم قرن بيستم بدقت بررسي كرده و حكومت كنند.

 حكم لواط كردن

 اينموضوع در ميان بهائيان از جهت حكم قطعي مبهم و مجهول است. 

حدود و احكام تأليف كرده است: در مقام ذكر حكم و بيان حدّ آن ساكت  ميرزا بهاء در كتاب خود كه رسما براي بيان

 مانده است.

( ميگويد: قَد حُرّمت عَليكم ازواجُ آبائكم انا نَستحيي اَن نَذكر حُكمَ الغِلمان اتّقوا الرَحمنَ يا 50س  20در اقدس) ص 

ه است بر شما زنهاي پدران شما و ما حياء ميكنيم كه حرام شد –مألاالِمكان و ال تَرتكبوا ما نُهيتُم عنه في هذا اللَوح 

 حكم غلمان را ذكر كنيم پرهيز كنيد از خداوند ومرتكب نشويد آنچه راكه در اين كتاب از آن ممنوع شده ايد.

 از اين عبارت بقرائن چندي جواز لواط فهميده ميشود:

 پس تكليف مردم وظيفه شناس چيست؟ اگر آورنده حكم و آفريننده جهانيان از ذكر حكمي خجالت بكشد،-5

جناب ميرزا از بيان حكم زناء وازواج آباء) وصدها مطالب ديگري كه موجب انفعال و شرمندگي بشر است( حياءنكرده -3

 است، براي چه در موضوع لواط خجالت كشيده، و حكم آنرا بيان نميكند.

اط در ميان مردم قبيح است، جناب ميرزا از بيان حياء و خجالت كشيدن از قبح عمل ناشي ميشود، وچون عمل لو-2

 حكم اباحۀ آن خجل شده است، واگر ميخواست تحريم كند، جاي خجلت وحياء نبوده است.

وباالخره از اينعمل در كتاب اقدس نهي نشده است، وبموجب عبارت ) ال تَرتكبوا ما نُهيتُم عَنه في هذا اللَوح( ارتكاب  -6

 هاء ممنوع و منهيّ نخواهد بود.اين عمل براي پيروان ب

( در مقام استدالل بحرمت لواط ميگويد: در لوح مبارك از قلم اعلي نازل: قُل قَد حُرِم عَليكُم 341در گنجينه احكام) ص 

ه حرام شده ي كبگو –الزِنا واللواطُ والخيانَه اَن اجتَنبوا يا مَعشرَ المُقبلين تاهللِ قَد خُلقتُم لتَطهير العالَم عن رِجس الَهوي 

است برشما زنا ولواط و خيانت كردن پرهيز كنيد اي جماعت اقبال كنندگان كه شما آفريده شده ايد براي پاك كردن 

 جهان از رجس هوي پرستي.

تعيين مقادير حدّ به بيت  -از حدّ زبنا و لواط وسارق و مقادير آن؟ ج –س  –سپس از رساله سؤال وجواب نقل ميكند 

 است.العدل راجع 

 البته اگر از اين دو قسمت حرمت لواط در مقابل كالم صريح اقدس فهميده بشود: ما اعتراض خودمانرا پس مي گيريم.

 ولي بهر صورت، سوء تعبير وابهام در جملۀ ) نَستَحيي اَن نَذكر ( باقي بوده و برطرف نخواهد شد. 

 حكم زاني و زانيه

كه درلواط حياء كرده بود( وبدون اينكه حيا كند: حكم و حدّ زنا را بيان جناب بهاء دراين موردخجالت نكشيده) چنان

 نموده است.

 وگذشته ازحياء نكردن، برخالف جمله گذشته) تعيين حدّ زنابه بيت العدل راجع است( حدّ آنرا نيز معين كرده است.
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ي بِيتِ العَدل وهي تِسعهُ مَثاقيلَ مِنَ الَذَهب ( ميگويد: قَد حَكَم اهلل لِكل زان و زانيه ديه مُسَلّمه اِل53س 51دراقدس) ص

خداوند حكم داده است كه هر يكي از مرد و زن -واِن عادَ مرّه اخري عودوا بِضِعفِ الجَزاء هذا ما حَكَم به مالكُ االَسماء

ا كردند و مرتبه زنزنا كنند ميبايد ديۀبيت العدل تسليم كند و مقدار آن ديه را نه مثقال طال تعيين نموده است و اگر د

 الزمست دو مقابل آن ديه پرداخت كنند واين حكميست از جانب مالك اسماء.

اسالم ميگويد: بهر يك از مردو زن زناكار ميبايد صدتازيانه بزنيد، ودراين جهت فرقي درميان ثروتمند و فقير قائل 

ب ميرزا بخاطر تأمين تمايالت مردم قرن نشده، وهمه بطور مساوي از اين جزاء متأذي و در عذاب ميشوند. ولي جنا

 حاضر ميگويد: جزاي زنا كردن نه مثقال طال دادن است، آنهم به بيت العدل.

وشايد نظر ايشان تأمين مخارج بيت العدل و زياد كردن عوائد ومدخل آنجا بوده است كه: باين وسيله اشخاص ثروتمند 

ن را كه بينهايت بنزد آنان ناچيز است) وخرج يكشبه معمولي در ضمن قضاي حاجت و رفع شهوات نفساني، مبلغ معي

 پولداران امروز است( به بيت العدل تسليم بنمايند.

وضمنا معلوم باشد كه: اين حدّ براي غير مُحصن و غير مُحصنه است واما مرد مُحصن) كسيكه زن دارد( وزن مُحصنه) 

 ن عنوان حدّ در گفته ها ونوشته هاي بهاء ذكر نشده است.زنيكه شوهر دارد( از اينحكم خارج است: زيرا براي اي

( از قول عبدالبهاء ميگويد: واما مسئله زنا اين تعلق بغير مُحصن دارد نه مُحصن. واما زاني 363در گنجينه احكام) ص 

 مُحصن حكمش راجع به بيت العدل است.

وتا بيت العدل تشكيل نشده، ودر اين موردحدّي پس اگر مردي بازن شوهر داري زنا كرد: درمسلك بهاء حدّي ندارد، 

 تعيين نكرده است كسي نتواند مزاحم او باشد.

 حَدّ سارق

 اسالم ميگويد: اگر در حقّ كسي موضوع دزدي بثبوت رسيد، دست او را از حدّ انگشته قطع كنيد. 

دست مرد سارق و زن سارقه را قطع كنيد و در جزاي  -اهللِوَالسارقُ والسارِقَهُ فَاقطَعُوا اَيديَهُما جَزاء بِما كَسَبا نَكاال مِنَ 

 آنچه بجا آورده اند واين حدّ براي عبرت گرفتن ديگران است.

 آري اگر يك دست خيانتكار بريده شود: هزاران دستها از خيانت وتعدّي و دزدي و تجاوز كردن جلوگيري ميشوند.

ارق النَفيُ و الحَبس و في الثالثِ فَاجعَلوا في جَبينه عالمَه يُعرفُ ( ميگويد: قد كُتِبَ علي الس1س 56بهاء دراقدس ) ص

شته شده نو -حيمبِها لئال تَقبَلَه مُدُنُ اهلل ودِيارُه اِياكُم اَن تَأخُذُكم الرَأفهُ في دينِ اهلل اعمَلوا ما اُمرتُم بِه مِن لَدُن مُشفق رَ

ه دوم زنداني نمودن و در مرتبه سوم الزمست در پيشاني او است براي سارق در مرتبه اول نفي بلد كردن ودر مرتب

خدا او را نمپذيرند، ومبادا بحال او رأفت و رقّت نمائيد. وآنچه راكه مأموريت عالمتي گذاشت تا همه بشناسند ومدينه هاي 

 داريد انجام بدهيد.

ر موجبات فعاليت و خيانتكاري عميق او رادولي بايد متوجه شد كه : نفي بلد و تبعيد كردن بسا بنفع سارق تمام شده و 

 يك محيط ناشناس و ساكتي فراهم ميآورد.

وهمچنين است زندان: زيرا شخصيكه در زندگي خود هدفي نداشته و بجز چپاول و جمع پول وبدست آوردن مال و 

اش و انس با تأمين عيش ونوش خود مقصدي ندارد، از زنداني شدن ومحبوسيّتيكه موجب آسايش فكر و تأمين مع

 همكاران خود ميباشد: چه باكي خواهد داشت.

واما عالمت پيشاني : آنهم بجز تثبيت دزدي و تسجيل سارق بودن و واداشتن برادامه اين عمل قبيح نتيجه نخواهد 

 داشت.
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 مجموع احكام و حدود

 ا ضبط كرديم.احكام وحدود باب وبهاء همين مجعوالتي بود كه: ما دراين كتاب بترتيب يكايك آنها ر

واگر در ذيل برخي از ابواب، احكام جزئيه   ومطالب متشتتي داشته باشند! چندان قابل توجه نيست، واز اين جهت ما از 

 نقل آنها صرفنظر كرديم.

پس بهائي كسي است كه: باين احكام متعبّد وعامل باشد) اگر عمل كند( و بجز اينها هر چه هست چون در مسلك بهاء 

 است: همه از آنجهت در توسعه و اباحه و برائت هستند. ذكر نشده 

 كتابهاي

 بابِیًه و بَهائِیًه
 كه در اين كتاب از آنها نقل و استفاده شده است.

 مدارك ما درتأليف اين كتاب

 بطوريكه در آغاز جلد اول اين كتاب نوشتيم، مدارك ما در مقام تأليف اينمطلب، فقط و فقط تأليفات ونوشته هاي خود

 سيد باب و ميرزا بهاء وعبدالبهاء وشوقي افندي وپيروان درجه اول آنها بوده است.

آري ما در نقل مطالب اين كتاب هيچگونه بنوشته هاي مخالفين ونقل ديگران اعتماد نكرده، وحتي براي اينكه خاطر 

 سي نكرديم.خود را از تشويش و اضطراب حفظ كنيم: كتب و تأليفات ديگران را اصال مطالعه و برر

وچون كتابهائيرا كه مورد استنباط و اعتماد ما بوده است، در خالل نقل مطالب وكلمات آنها توضيح نداده ايم، الزم است 

 در اينجا هر چه ميتوانيم در پيرامون آنها بتوضيح بپردازيم.

 اقدس بهاء

است، ودر مطبعه ناصري بمبئي در سنه) ( آيه 610( سطر و جمعا ) 51ر صفحه در )( صفحه وه61اين كتاب مجموعا) 

 ( هجري قمري بطبع رسيده است.5256

ما از اين كتاب دو نسخه ديگر نيز چاپ شده،و يك نسخه چهارم خطّي بخطّ زين المقرّبين ديده ايم، وبجز يك نسخه 

 ميباشند.بقطع كوچك بغلي كه ظاهرا چاپ سنگي و قديم ايران است: همه بضميمه الواح ميرزا بهاء 

طبع ونشر كتابهاي اينطائفه ممنوع است، ومخصوصا اين كتاب و چند كتاب ديگر كه از انتشار آنها صريحا نهي وارد شده 

اپريل نوشته است  33( م  5120است، شوقي افندي در لوح خود كه باعضاي محفل روحاني مركزي ايران در سال )

ب انتشارش بين مؤمنين ) بهائيها( جائز ولي تجديد طبع آن جزوه ميگويد: راجع بانتشار جزوۀ مطبوعه سؤال و جوا

 وكتاب اقدس مقتضي نه وقتش خواهد رسيد.

( در پيرامون 514يگانه كتابيكه از كتب بهائيه محتوي احكام وحدود ميباشد: همين كتاب است، وما در جلد اول) ص

 اينكتاب بحث اجمالي بميان آورديم.

 ( هجري پس از برقرار شدن ميرزا بهاءدر عكا  بسَرير الوهيّت نوشته شده است.5310اينكتاب در حدود سال ) 

مطالب وكليّات اينكتاب از بيان سيّد باب گرفته شده است، و با اينكه نظر ميرزا باصالح سخنان واحكام بيان بوده است، 

 خالل ابواب بآنها اشاره نموديم.در عين حال مطالب خرافي و سخنان سست بسياري در اينكتاب ديده ميشود كه ما در 

وچون طرز نگارش وروش جمله بندي اينكتاب را بانوشته هاي قبل )عربيهاي ايقان و بديع( ميرزا بهاء مقايسه كنيم: 

 بطور مسلم خواهيم يافت كه تغيير كلي و تفاحت فاحشي درامالء و انشاء و نويسندگي بهاء پيدا شده است.
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اعدت وهمراهي و ياري ديگران) پسران واصحاب مخصوص بهاء( بوده است، ويا خود بهاء وآيا اين تفاوت در نتيجۀ مس

 در اين چند سال عربي نوشتن را تمرين كرده است. ما نميتوانيم بطور تحقيق در اين موضوع حكومت كنيم.

 ح در آن ديده ميشود.بااين حال گذشته از اغالط و خرافات معنوي: اغالط لفظي زيادي نيز پس ازاين همه دقّت و اصال

 وما براي نمونه بچند مورد آن اشاره ميكنيم: 

 ( يا قلمَ األعلي قُل يا مَأل االِنشاء. وبايد بگويد: يا ايُّها القَلمُ االَعلي قُل يا مأل االِنشاء.8س  4در) ص-5

 : واشتَغِلوا بِما تَنتفعُ بِهِ انفسُكم.( واشتَغِلوا بِما يَنتفعُ بِه اَنفسُكم و اَنفسُ غَيرِكم . وبايد بگويد8س 50در ) ص-3

 ( اَن يَصبِر سَنه كامِله لعلً تَسطع بَينهما رائحهُ المَحبّه و بايد بگويد: لعلً رائحهَ المحبّه تَسطعُ بَينهما.2س 30در )ص -2

 ديانَ.( لِتُعاشِروا مَع االديان و تُبلّغوا اَمرَ رَبِكم. وبايد بگويد: لتُعاشِروا اال51َس  33در ) ص -6

 ( ثُمً انصِفوا بِاهلل لَعلً تَجدونَ لَئاليَ االَسرر. وبايد بگويد: لعلّكم تَجدون.2س 21در ) ص -1

 ( وبه زُيّن صُحفُ االَولين. وبايد بگويد: وبه زُيّنت صُحُف االولين.4س 21در ) ص -4

 عِندكُم. ( لعلّ تَدعون ما عِندَكُم. وبايد بگويد: لعلًكم تَدعون ما51س 21در ) ص -1

 االَلواح بعد اقدس

( لوح از ميرزا بهاء است كه بتقليد قرآن مجيد ابتداء أ الواح بزرگتر و بعد الواح كوچكتر ترتيب 44مجموعه اين الواح ) 

( دربمبئي و مطبعه 5256سنه) داده شده است. وچون بالفاصله در پشت سراقدس چاپ شده است، قهرا سال طبع 

( صفحه است. ولي چون شماره صفحات اين الواح با اقدس متعاقب و 353(سطر وجمعا در)  51ناصري وهر صفحه در) 

 يكسره است: ما هم در نقل عبارت بهمان شماره چاپ شده اشاره كرده ايم، واين الواح بسيار ديدني و خواندني است.

ع النِداء انه يَظهرُ مرّه باسم الحَبيب واُخري در لوح اول ميگويد: بِسمي االَعظم االَقدس العَليّ األبهي. يا عند ليبُ اِسمَ

بِاسمي المَحبوب و تاره باسمِ قََْمي االَعلي و طَورا بهذا االسم) بهاء( الذي بِه ارتعدت فرائصُ االَسمءقَد حضَرلَدَي المَظلوم 

ه وم شده است( كتابُك الذي اَرسلتَ)اينجا مظلوم شده است( كتابُك الذي اَرسلتَه... واَردنا اَن نَذكَر كلّ المَظلوم) اينجا مظل

.. واَردنا اَن نَذكَر كلّ اسم كان في كتابك ... الخ. شروع كرده يكايك اسماي پيروان خود را با تعارف واظهار عنايات ذكر 

 (صفحه ميشود.60ميكند، و جمعا) 

 البهاء عليكم و علي اِمائي الالئي اَقبلنَ و سَمِعنَ ودر پايان ميگويد: اِيّاكم اَن تَمنَعكُم الشُئوناتُ الفانيه عَن مالِك البَريّه،

 واَجَبنَ مالِكَ يوم الدين والحمدُ هلل ربّ العالمين.

( قصه بسيار شيرين وخواندني را نقل ميكند: انا كنّا مُستَويا عَلي العرش) تخت بهاء( دخلت 333( صفحه )55ودر لوح ) 

بَيضاء اَصبحت كالبَدر الطالع مِن اُفق السماء، تعالي اهللُ موجِدُها لم تَرَعين  وَرَقه نوراء ) زن خوشگل( البِسه ثيابا رفيعهَ

بمثلِها( اين جمله تكرر ميشود بتقليد سوره الرحمن( فلمّا حلّت  اللِثامَ )چون برقع برداشت(اَشرقت السَمواتُ واالرضُ، 

الليلَ والنهارَ اعتَنقا، لمّا تَفرًسنا في وَجهها وَجَدنا النُقطهَ  ثُمً وَجدنا الشَعَراتِ السَوداءَ عَلي طُول عُنقها البَيضاء كانً

المَستورهَ تحتَ حجاب الواحدِيّه مُشرقه مِن اُفق جَبينها، وحكت عَن تلك النُقطه نقطه اُخري) خال( فوق ثَديها االَيمن) 

لَ يَدَها حَو ه مُتحرّكه ، اِلي اَن وضعتپستان راستش آشكار شد( وقام هيكل اهلل)ميرزا بهاء( يَمشي و تَمشي ورائَه سامع

 عُنق ربها و ضَمًته اليها فلما تَقَرّبت تقرّبنا) مقاربت كرديم( وَجَدنا مِنها ما نَزل في الصَحيفه الحَمراء مِن قَلَمِي االَعلي)

 خودتان معني كنيد( تَعالي مُوجِدُها لم تَرَعين بِمثلِها.
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ومقاربت در حال بيداري بوده است، زيرا ممكن است در حال خواب ديده شده البته ما نميتوانيم بگوئيم كه: اين مالقات 

است، ودر اينصورت الزم بود كه: ميرزا بهاء غسل جنابت بجا آورد، اگر چه غسل جنابت را ميرزا بهاء برداشته، و بطهارت 

 ماء نطفه قائل شده است.

( او است: اِنّ المَظلومَ يُنادي بَين العالَم وَ يَامُر الناسَ بِما اُمر بِه من لَدي العَزيزِ الحَكيم، 368كوچك ) صواز جمله الواح 

 لِعرفاني لَقُل قَد خَلقتُ االذانَ لِاِصغاء نِدائي و االَبصارَ لِأفقي المُنير، قَد خَلقنا االَيادي لِاَخذِ كُتُبي والقلوبَ لحُبّي والعُقو

 زِ البَديع . الخ.العَزي

چون همه قلوب بخاطر حبّ ميرزابهاء خلق شده اند و تمام عقول براي معرفت ايشان وچشمها براي نظر بسوي ميرزا 

 آفريده شده اند، پس در قصّه گذشته براي توجه و ميل و عالقه آن ورقه مانعي نخواهد داشت.

 مَقاله سیّاح

( هجري قمري در كاغذهاي 5208( ربيع الثاني سنه )34(سطر در تاريخ)  1(صفحه و هرصفحه در)  360اين كتاب در) 

 الوان در مطبعه سنگي مطبوع شده است.

 اينكتاب تأليف عبدالبهاء است كه: بنام مقاله يك سيّاح بيطرف در تاريخ باب و بهاء نوشته و منتشر كرده است.

 كه هر مطالعه كننده را متحيّر ومبهوت ميكند. در اينكتاب قضاياي تاريخي باندازه دگرگون و وارونه شده است

اينكتاب در حقيقت يكي از كتب استدالليّه اينطائفه است،ومؤلف تا ميتوانسته است در تحريف مطالب و تأويل حقائق و 

 تغيير و تصرّف در وقايع مسلمه تاريخ كوتاهي نكرده است.

( از روي همان نسخه مزبور چاپ كرده اند،ولي در 5221يك نسخه ديگراز اينكتاب بنظر رسيده است كه در سال) 

 هيچكدام از اين دو نسخه بمطبعه و شهر طبع آن اشاره نكرده اند.

( ميگويد: چون روايات مختلفه در ساير اوراق مذكور و بيانش سبب تطويل لهذا آنچه تعلق بتاريخ اين كيفيت 2در ) ص

ونزديك بمنتهاي تدقيق از خارج و داخل آشنا و بيگانه جستجو  دارد در اوقات سياحت در جميع ممالك ايران از دور

 شده ومتفق عليه مغرضان بوده باختصار مرقوم ميگردد... الخ.

واغلب مطالب اينكتاب، با خود نوشته هاي ديگر اينطائفه نيز سازگار نميشود، تا برسد باينكه متفق عليه بيغرضان باشد، 

همانستكه: اسم خود را پنهان كرده وبنام سيّاح مجهول كه سياحت ايران نموده و از اولين خيانت عبدالبهاء در اينكتاب 

اشخاص بيطرف تحقيق كرده است:اين مجموعه را تأليف نموده است، در صورتيكه عبدالبهاء اصال پس از هفت سالگي 

 دف نشده است.ايرانرا نديده، بلكه با يك نفر از اشخاص بيطرف ايراني نيز كه شاهد قضايا بودند، مصا

(ميگويد: وجمعي علماي اعالم ومجتهدين عظام را در كاظمين )عليهما السالم( جمع نمودند و متحد ومتفق 532در ) ص 

شدند وبمجتهدين كربالي معلي و نجف اشرف نوشتند وجميع را دعوت نمودند بعضي دانسته آمدند وبعضي ندانسته 

اتمه المحققين مرحوم مغفور الشيخ مرتضي كه رئيس مسلم كلّ بود من ازجمله عالم جليل نحرير و فاضل نبيل شهير خ

دون اطالع حاضر شدند وچون از حقيقت مقاصد مطلع شدند فرمودند من بركنه حقائق اين طائفه واسرار و سرائر مسائل 

زي ي تكفير باشد چيالهيه اين فِئه كما هي حقّها مطلع نيستم و تا بحال در احوال واطوارشان منافي كتاب مبين كه داع

 نديده و نفهميدم لهذا مرا از اين قضيّه معاف داريد هر كس تكليف خويش را دانسته عمل نمايد... الخ.

 مالحظه ميفرمائيد كه : چقدر در بافتن مطالب برخالف حقيقت ونوشتن اكاذيب صريحه و واضحه بي پروا است.
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پس از اجتماع علماء وبزرگان كربال ونجف اظهار بي اطالعي -2آمدن شيخ انصاري.   -3دعوت علماي كربال و نجف.  -5

معافيت خواستن از ظهار نظر.  وهمه -1گفتن اينكه اينطائفه منافي قرآن چيزي نميگويند .   -6كردن مرحوم شيخ   

 اينها با همديگر مخالف هستند.

شده بودند: ممكن است علماي كربال و  آيا بخاطر چند نفر آدم عوام كه بعنوان شورش و آشوب طلبي از ايران تبعيد

نجف دعوت بشوند؟ آيا ممكن است مرحوم شيخ كه بقول خود اورئيس كلّ بود نفهميده باشد كه سيد علي محمد باب 

چه ميگفته است؟آيا دعوي كتاب ومسلك جديد و دعوت نبوت برخالف قرآن مجيد نيست؟ آيا كسيكه همه نجاسات 

كرده و نماز نميخواند وخمس نميدهد وحجّ نميرود وبكتاب مجيد قرآن معتقد نيست را پاك دانسته و وضوؤ وغسل ن

 ومنكر حشر ونشر است: اعمال او منافي قوانين مقدسه اسالمي نخواهد بود؟ 

 گنجینه حدود و احكام

( بديع 501( سطر وبراي چهارمين مرتبه در طهران در سنه) 30( صفحه باضافه فهرست وهر صفحه در )286اينكتاب در )

 شمسي تكثير شده است. 5225مطابق سال 

در پشت صفحه اول كتاب مينويسد: حضرت ولي امراهلل جل سلطانه) شوقي افندي( در توقيع محفل روحاني راجع 

باينكتاب ميفرمايند: راجع بتأليف جناب اشراق خاوري موسوم بگنجينه حدود و احكام انتشار آن مفيد و الزم زيرا اجراي 

 الهي در اين ايام از امور اساسيه محسوب وكافل و ضامن حفظ و صيانت ياران در اين ايام پر انقالب است.احكام 

 واز منشورات دفتر ملي نشر آثار امري است.

در اينكتاب آنچه راجع بحدود و احكام مسلك بهاء است، از اقدس و رساله سؤال وجواب والواح متفرّقه بهاء و عبدالبهاء 

 ي جمع آوري نموده است.و شوقي افند

( بديع با تمام اين رساله 503در آخر كتاب ميگويد: نگارنده فاني عبدالحميد اشراق خاوري در طهران شهر الرحمه سنه )

 توفيق يافت.

 نظر اجمالی دردیانت بهائی

 -شريات امريشمسي با تصويب لَجنه ملي ن(5234سطر در سال ) 51( صفحه با فهرست و هر صفحه در 568اينكتاب در )

( سطر 30( صفحه و هر صفحه در) 540در طهران تكثير شده است و مدرك ما اين چاپ ميباشد. وباز مرتبه دوم در) 

طهران، تكثير شده است. ومؤلف آن احمد يزداني  -( شمسي هجري با تصويب لجنه ملي نشريات امري5231درسال) 

 از مبلغين بهائيه ميباشد.

در تاريخ مختصر از سران اين مسلك، ودر مبادي تعاليم آنان، ونظم اداري، واحكام وفرائض،  ( فصل است:1اينكتاب در)

 وبشارات واستدالل، و كلمات، و اظهارات جمعي از خارجيها، واحصائيه آنان، وفهرست كتب اينجماعت.

، ومطالب كر درست خالي بودهاين كتاب نيز مانند كتب و تأليفات ديگر اينطائفه ،بكلي از دقت و تحقيق و نظر عميق و ف

 را با صورتسازي و مغالطه و تأويالت سست و دعويهاي پوچ تنظيم ميكند.

 

 تلخیص تاریخ نبیل زرندي

منتشر شده است، ودر « شمسي 5231طهران مطابق  -بديع 502از اشراق خاوري، از لُجنه ملي نشر آثار امري در سنه 

 صفحه است. 440
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دروغ و مجعول و مسخره و بي اساس را جمع كرده است كه: آدمي از خواندن ومطالعه آن  اين كتاب باندازه اي مطالب

 در درياي حيرت و تعجب فرو ميرود.

راستي خيانت وتقلبي باالتر از آن نميشود كه مطالب تاريخي را منعكس كرده و يكرشته حقايق و قضايا را بصورت 

ويسنده اي نباشد كه عمدا قلم را بدست گرفته و تنها هدفش منحرف ديگري ضبط نمايند. وجنايتكاري بزرگتر از چنين ن

 كردن افكار و اضالل مردم و منعكس نمودن قضاياي تاريخي و ابطال حقايق باشد.

 وما براي نمونه بچند قسمت از نوشته هاي اين كتاب اشاره ميكنيم:

نام علي را نيز مكرر ميفرمود، مقصودش از ( گويد: شيخ احسائي اغلب اسم حسين را برزبان ميراند و 54در صفحه) 

حسين حسين شهيد نبود بلكه مولود جديد )ميرزا بهاء بود، ومقصودش از علي مبشر آن ظهور فريد ) سيد باب( ...شيخ 

هجري( وفات كرد، شاگردان بروفات او تأسف  -5321پسري داشت موسوم به علي كه در سال تولد حضرت باب) 

ميفرمود: از فوت پسر من محزون نشويد زيرا من او را در راه علي كه همه شما منتظر ظهور او ميخوردند، شيخ بآنها 

امام حسين عليه السالم طواف ( شيخ در كربال هر چند دور ضريح حضرت سيد الشهداء 51هستيد فدا ساختم... ) ص

ب و فؤادش بآن بزرگوار توجه ميكرد ولي معنا طائف حول حسين حقيقي موعود بود كه در هنگام مناجات و دعا قل

 مينمود... الخ.

 اينكالم باندازه اي خرافي و موهوم ومسخره است كه: ما را ازاشاره بجهات ضعف آن مستغني ميسازد.

 وبراي اينكه بيشتر به تقلب وخرافي بودن اين تاريخ مجعول آشنا باشيد: قسمت ديگري نيز از اين كتاب را نقل ميكنيم.

قيه اهلل ب -ميگويد: تا بقلعه رسيدند، جناب قدوس پياده شدند تكيه بضريح مقبره طبرسي كرده فرمودند 268در ص 

خير لكم اِن كَنتُم مؤمنين. اول بيان جناب قدوس بتالوت همين آيه شروع شد، وآنچه را كه حضرت رسول ) ص( بشارت 

ثي هست كه حضرت رسول) ص( فرمودند: وقتي كه مهدي داده بودند درآنمقام مصداقش كامال ظاهر شد، زيرا حدي

ظهورميكند پشت خودش را بكعبه ميدهد و بسيصد وسيزده نفر از اصحابش كه دورش حلقه زده اند ميفرمايد) بَقيهُ اهلل 

 لَكم اِن كُنتُم مؤمنينَ( مقصود جناب قُدوس از بقيه اهلل حضرت بهاء اهلل بودند...الخ.خير 

نحطاط اخالقي داشته و بي پروا باشد كه ازنوشتن اينگونه كلمات متناقض و خرافي و خنده آور منفعل واقعاچقدر انسان ا

 نشود!

 كعبه چه ربطي دارد بمقبره شيخ طبرسي. -اوال

 –اگر قُدوس تكيه كرده و سيصد و سيزده نفر در اطراف او بودند، واگر رسول اكرم فرموده است كه مهدي آيه  -ثانيا

را ميخواند : پس نميفهمم جناب بهاء كه درآن قلعه نبوده وتكيه برمقبره نكرده وآيه راتالوت نفرموده بود،  –بقيه اهلل 

 چگونه يكمرتبه مهدي شد.

روايت از آنحضرت نيست بلكه رواياتي بهمين مضمون  -اما رواياتيكه از حضرت رسول ) ص( نقل كرده است: اوال  -رابعا

( از حضرت 5205ط  515ع( نقل شده است. از جمله آنها در اكمال الدين صدوق) ص از حضرت باقر)ع( وحضرت صادق )

باقر) ع( نقل ميكند كه: چون قائم ما خروج كند برديوار كعبه تكيه كرده و سيصدو سيزده نفر در اطراف او جمع شوند، 

خدا و خليفه او هستم براي شما !و چون واول سخن اواينستكه: بَقيه اهلل خير لكم اِن كُنتم مؤمنين. من بقيه اهلل و حجّت 

 جمعيّت اصحاب او بده هزار نفر رسيد: خروج ميكند وصنمي در روي زمين باقي نماند مگر اينكه از بين ميرود.

حاال شما مالحظه فرمائيد كه جناب قدّوس از ترس قواي دولتي وافراد ملي بهمراهي حدود دويست نفر بقلعه طبرسي 

مهدي كه پسر يازدهم علي بن ابيطالب ) ع( است بجناب مال محمد علي قدوس تطبيق شده متحصّن شده است، پس 
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است، و خانه كعبه بمقبره طبرسي مازندران، ودويست نفر افراد جاهل فريب خورده بسيصدو سيزده نفر از خواصّ 

 اينكه قيام و خروجي كنندمسلمين كه اوتاد اهل زمين هستند، وسپس اينجمعيت قبل از رسيدن بده هزار نفر وقبل از 

 همه كشته شده اند، وتازه مراد از مهدي هم قدّوس نيست بلكه جناب ميرزاحسينعلي بهاء است.

راپا تزوير و بشر ستفو بر اين جهالت  و حماقت! تفو براين جنايت و خيانت! تفو براين بيشرمي و بيحيائي! تفو بر چنين 

 دروغ و خائن!

ر همين كتاب مالحظه فرمائيد كه در صفحات مختلف آن در اطراف قائم چه حرفهاي آري دروغگو حافظه ندارد، د

مختلفي زده وچه تناقضاتي بهم بافته است، يكجا قدوس قائم شده است، جاي ديگر بهاء قائم است، جاي ديگر باب قائم 

 شده است.

ا احضار فرمودند، وعلنا در نزد او ( گويد: در شب دوم پس از وصول به تبريز حضرت باب جناب عظيم ر201در صفحه) 

اظهار قائميت نمودند، عظيم چون اين ادعا را شنيدند درقبول متردّد شد، حضرت باب باو فرمودند من فردادر محضر 

 وليعهد ودر حضور علماء و اعيان ادّعاي خود را اظهار خواهم كرد، وبراي اثبات ادعا بآيات تحدّي خواهم نمود... الخ.

ميشود جناب باب هم بعد از ورود به تبريز دعوي قائميت كرده است، متأسفانه خانه كعبه نبوده است كه پس معلوم -5

بديوارش تكيه كند، وضمنا فهميده ميشود كه تا آنروز اين ادّعاء را نكرده بود، وچون هواي تبريز را مي بيند: لحن ذكريّت 

امر مشكل بود، بمرحله انزال آيات ) جمالت عالئم بابيت از قائم كه و بابيّت را تبديل بقائميت كرده، و از اثبات مقام و 

 قافيه دار بيمعني( تمسك ميجويد.

دّي اكتفا كرده، وبجاي تح-اَلحَمدُ اهلل الذي خَلَق السمواتَ )بفتح تاء( وَ االرضَ -در مقام تحدّي هم متأسفانه تنها بجمله-3

 ن زبان عرب قرائت كرد.و اعجاز ديگران در همان جمله اول برخالف ميزا

 201در اين دعوي جديد نيز چون هنوز پخته و آزموده نبود: نتوانست يك امر كلي را ادّعاء كند، وبطوريكه در ص -2

ميگويد :  ) حضرت باب سه مرتبه فرمودند من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال است منتظر ظهور او هستيد و 

خود قيام ميكنيد... الخ( دعوي كرد كه مقصود از قائم آل محمد كه امام دوازدهم چون اسم او را ميشنويد از جاي 

 وشخص منتشر شيعه است من هستم.

 پس اگر اين كتاب بدست شما رسيد، خوب آنرا مطالعه كرده و نهايت درجه خيانت وتزوير يكفرد از بشر را به بينيد.

 صَحیفۀ عَدلیّه

( سطر 31( در )53( صفحه( بقطع كوچك و با حروف) 63بابيهاي مقيم طهران در) اينكتاب در سالهاي اخير از طرف 

 حروفي چاپ شده است: واز تاريخ و چاپخانه وناشر ذكري نشده است.

( در شيراز از طرف خود سيد عليمحمد 5243اين كتاب بطوريكه از اول آن معلوم ميشود: بعد از مراجعت از مكه در سال )

اسطه انتشار آن درسالهاي اول: محتو جمالتي راجع باسالم و دوام و بقاء آن ومراتب عظمت حضرات باب تأليف شده، و بو

 ائمه) ع( واعتقاد بوجود حضرت وليّ عصر) ع( ميباشد.

( گويد: واَشهدُ لِاَوصياءِ محمد صَلي اهللُ عليه وآله بَعده علي )ع( ثُمً عليّ الحسنُ )ع( ثم بعد الحسنِ 60در صفحه) 

)ع( ثُمً بعد عليّ الحسنُ )ع( ثُمً بعد الحسنِ صاحبُ العَصر حُجّتُك وبقيّتُك صلواتُك عليهم اجمعين... و اَشهد الحسينُ

اَنّ قائمَهم صلواتُك عليه حُجّتُك اِمامي الحقّ به اَتوجّه اليك و به اَعتصمُ بِحبلك وبِه اَرجولِقائَك وبه اَطمئنُّ رِضوانَك 

 و اخذُل اللهمً مَن يَعرفُ حقًه ويُنكر عبدَه فانك بكلشيء عَليم. فانصُر اللهمً مَن اَرادَه
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آري اين كتاب چون در سال دوم دعوي سيد باب تأليف شده است: داراي مزاياي تاريخي و قسمتهاي مهمّي است كه 

ي دازه علمدر نوشته هاي بعد از اين خصوصيّات بتدريج از بين رفته است. از اين كتاب بنحو احسن مقام تحصيل وان

 سيّد روشن ميشود:

( گويد: چنانچه حضرت صادق) ع( در مصباح الشريعه صريح بيان فرموده اند، واِلي اآلن از احدي از حكماء 50در صفحه) 

وعلماء اين مقام بتمامه ظاهر نشده، هر گاه شده بود البدّ بود صحيفه اي از اشان مانده باشد، وغير از اهل بيت عصمت 

مدّعي اينمقام احدي نشده چنانچه مؤلف حق اليقين اعظم معجزه آل اهلل سالم اهلل عليهم را كلمات ايشان عليهم السالم 

 نوشته.

 ودر مقام تجليل و تعظيم قرآن مجيد وحضرات ائمه )ع( مطابق عقيده وجداني و نظر سابق ديني خود اظهار نظر ميكند.

جاري فرموده معني و لفظ آن در مقابل يكحرف از كتاب اهلل ( گويد: وكل آياتيكه خداوند از لسان من 1در صفحه) 

 وكلمات اهل بيت عصمت معدوم صرف است. 

اصل ايقان بمعاني واذعان بكلّ مقامات آن اقرار ( گويد: و 33ودر مقام بيان عظمت و مرتبت رسول اكرم) ص( در صفحه) 

ه آن اول مخلوق واشرف مجعول است، و خداوند بمحمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف است، بآنك

ثل او در عالم در علم خداوند و شبه عالم جعل فرموده است او را براي قيام بمقام خود در اداء و قضاء و بداء و امضاء ، وم

 آن در ابداع واختراع ممكن نيست.

ات و علوم لدنيّه از نومي است كه مشاهده ( : وبدانكه اينظهور آيات و مناج56ودر مقام اشاره بمبدء حال خود گويد ) ص

نموده، بآنكه ديده رأس مطهر جناب سيد الشهداء) ع( رامقطوع از جسد مطهر با رؤس ذوي القربي وهفت جرعه دم از 

كمال حبّ از دم آنجناب شهيد نوشيده، واز بركت دم آنحضرت است كه صدر آن بمثل اين آيات متقنه ومناجات محكمه 

 منشرح گشته.

س اين جمالت از نظر تاريخ و از لحاظ اطالع باوائل حاالت و اظهارات سيد باب بسيار مهم است، و خوانندگان محترم پ

از همين قسمتها متوجه خواهند شد كه دعوي سيد باب در سالهاي اول قيام خود بجز ادعا ركن بودن وبابيت با حفظ 

 هار اواثبات ارتباط با اهل بيت وحضرت وليّ عصر) ع( بوده است.حدودقوانين واصول اسالم چيز ديگري نبوده، و تنها اظ

وشواهد زيادي براي اين مطلب موجود است كه هيچگونه قابل انكار و ترديد نباشد، وبراي نمونه وتأييد مطلب رجوع 

 ( كه در چهار صفحه قبل ذكر شده است.201كنيد بعبارت تلخيص  تاريخ نبيل ) ص 

 مذاهب ملل متمدّنه

اريخ سيد عليمحمد باب ،اصل كتاب بزبان فرانسه نوشته شده است، و بطوريكه درمقدمه كتاب مينويسد: تأليف يا ت

ميسو نيكال منشي اول سفارت فرانسه در ايران بوده، اين كتاب در پنج جلد بفرانسه منتشر شده است، جلد او در 

است، و جلدهاي ديگر در ترجمه كتاب بيان باب است  مختصري از عقايد شيعه ودر شرح وتفصيل جريان امور باب وبابيّه

 كه درهر جلد مقدمه اضافه نموده است.

( صفحه در ترجمه چهار 13( صفحه در ترجمه جلد اول و ) 681واين كتاب كه بفارسي ترجمه شده است: محتوي )

( شمسي( در 5233هشت )ف( معين كرده، ودر ماه ارديب-م-مقدمه چهار كتاب است، ومترجم عنوان خود را برمز) ع

 اصفهان بطبع رسانيده است. ] اگر اين نوشته ها صحيح باشد[
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مترجم و همچنين مؤلف كتاب) اگر در ترجمه تغييرات وتصرّفاتي بعمل نيامده باشد( از پيروان مسلك بابيه هستند، 

ين از دين مقدس اسالم و مسلمومخصوصا هدف اصلي در اين كتاب ترويج وتجليل از سيد عليمحمد باب وانتقاد وبدگوئي 

 است، وگاهي باندازه اي دراين قسمت افراط و اظهار تعصّب وعناد ميشود كه: واقعا خنده آور و حيرت انگيز است.

واين اندازه ناداني و دروغ بوده و پرده پوشي درمقابل حقائق: ميرساند كه اين طرز عمل وفكر از يكفرد فرانسوي روشن 

 ات سياسي و يا مادّي صرف انجام گرفته است.فكر، قطعا روي يك جه

آري شخص اجنبي دلش بحال مسلمين نسوخته و پيوسته از ضعف و اختالل و انحطاط امور مسلمين وگسيخته شدن 

 وحدت وبرابري جامعه اسالم مسرور و مشعوف بوده واستفاده ميكند. 

تحاد و اتفاق خودشانرا از دست داده، وبجاي او دلش ميخواهد كه : مسلمين بصدها قسمت منشعب و متفرق شده، وا

اينكه در مقابل دشمنان خودشان نيرومند و توانا باشند: با دست خودتيشه بريشه خود زده واساس محكم اسالم مقدّسرا 

 متزلزل نمايند.

 نيم.ب اشاره ميكوبراي اينكه شمااز ناداني و دروغگوئي وتزوير اين مؤلف مجهول آگاه باشيد: بدو قسمت ساده از اين كتا

( ميگويد: فقط در ابتداي امر قره العين به حاجي مال علي كَني ومال ميرزا محمد اَندَرماني كه مأمور برگشت 354در صفحه )

او باسالم بودند وباو ميگفتند كه مطابق اخبار و احاديث امام مهدي بايد از جابلسا و جابلقا بيايد، جواب داد اين حرفهاي 

 بگذاريد.اي بچها بچه گانه رابر

 مقام آيه اهلل كَني كه شخص اول طهران بود، باالتر از اين بودكه مأمور باشدتا با قره العين بمذاكره پردازد.-اوال

ظهور امام از جابلقا و جابلسا: از سخنان سست و بي اساس شيخيه و شيخ احمد احسائي وسيد كاظم رشتي دو  -ثانيا

)بقول خود باب وبابيه( ميباشد، ودانشمندان محقّق و علماي ديگر اينحرف را ضعيف  استادومبشّر سيّد علي محمد باب

 و باطل ميدانند.

باز در همان صفحه ميگويد: از او متوقع بودند كه پيش گوئيهاي احاديث واخبار را محقق نمايد، يعني احاديث واخبريكه 

ره بفساد عقيده كسانيكه آنها را جمع كرده اند دارد، تكيه بهيچ جا نداردواساسش فقط تكيه بجهالت و تعصبات وباالخ

سپس مؤلف در پاورقي مينويسد: در اينجا نقطه نظر من مخصوصا مجلسي است كه كتابهاي پرحجمش شاهكارهائيست 

 مملوّ از تزوير و دروغ.

راي وانتظار داشتند كه: ب از او متوقع نبودند پيشگوئيهاي احاديث وارده واخبار صحيحه رامحقق نمايد ، بلكه توقع -اوال

اثبات دعوي خوداگر هيچگونه دليل و شاهد و برهاني ندارد، اقالاز روايات صحيحه شاهد ودليلي ذكر نمايد، و متأسفانه 

 در اينمقام نيز پاي ايشان لنگ بوده واظهار عجز ميكرد.

ي باطله اين فرقه، احاديثي از جلد اگر روايات كتب مجلسي دروغ وتزوير است: پس چگونه درمقام اثبات دعاو -ثانيا

 سيزدهم بحاراالنوار وكتب ديگر مجلسي بقيدتحريف و تقطيع ذكر ميشود.

مؤلف مجهول اين اندازه فهم وآگهي نداشته است كه بفهمد: نوشته هاي عالمه مجلسي كلمه بكلمه از روي مدرك  -ثالثا

مختصري ازخودننوشته است تا موردمؤاخذه واعتراض  و مأخذ نقل شده است، وخود مجلسي در تمام مؤلفات خود حديث

 واقع بشود.

اينعمل از يكنفر فرانسوي روشن فكر كه بدون تحقيق وبررسي بمقام جسارت و توهين آمده، ونسبت بمقدسات  -رابعا

 جمعي حمله كند، در نهايت بي ادبي و حماقت و جهالت است. ] اگر واقعا از او باشد[
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كه در اين مجموعه سراپا دروغ و تزوير مطالعه ميكنيم، ما را در مؤلف اين كتاب به ترديد  وصدها امثال اين جمالت

 واميدارد.

اگرچه مؤلف و مترجم از يكجهت حق دارند: زيرا وقتي كه در كتاب ايقان كه حدوددويست صفحه كوچك است ويا در 

تزوير و خيانت در نقل ديده ميشود ، چگونه يكمرد امثال آن از نوشته هاي اينطائفه ده ها تحريف آيه و روايت ودروغ و 

 بي اطالع وبيخبر از همه جا باور كند كه در كتاب بزرگ بحاراالنوار كه هزار مقابل ايقان است، تحريف و تزويري نباشد.

ه ارند كآري افراد اين جمعيت از روزيكه چشم باز كرده اند، بجز تقلب و تزوير و تحريف ودروغ چيزي نديده اند ،وحق د

 سخن حقّ و راست راباور نكنند. 

خوب بود جناب مؤلف يكي از آن تزوير و دروغهائيكه از جناب عالمه مجلسي در كتاب بزرگ بحاراالنوار صورت گرفته 

 است پيدا كرده در كتاب سراپا دروغ خود مينوشت.

از تأليف اين كتاب چه بوده است. ]وچه  ويا اقال بمقدمه بحاراالنوار مراجعه كرده ومي فهميد كه مقصود عالمه مجلسي

 مداركي داشته است[ 

 اقتدارات 

( هجري 5250(سطري، و محتوي الواح ونوشته هاي بهاء است،ودر مطبعه سنگي در سال)51(صفحۀ)231اينكتاب در )

 بخط مشگين قلم مطبوع شده است.

اين كتاب با نوشته هاي عربي ديگر بهاء  تاريخ چاپ اينكتاب يكسال پس از فوت بهاء است، وچون سبك نوشته و قلم

 فرق كلّي دارد: بطور مسلم اگر اصل اين الواح از بهاء باشد، درتحت نظر وبا اصالح ديگران صورت گرفته است.

 ... الخ.آغاز: هو المُنادي بِالحقّ اَمامّ وُجوه الخَلق، اَلحمُدهلل الذي سخًر شمسَ البَيان بِقُدرته و قَمَر البُرهانِ بسُلطانه 

مطالب اين كتاب همه دعاي صرفه و مفاهيم مكرّره ميباشد،وگاهي كه وارد استدالل يا بيان علمي ميشود: باندازه سست 

 وخنده آور و بي پايه است كه مورد شگفت و حيرت است.

عَن يَمين العَرش)اريكه ( خود را قيّوم و سيّد باب را قائم فرض كرده وميگويد: واذا يُنادي القائمُ )سيد باب( 45در صفحه)

 بهاء( و يَقُول يا مَألالبيان و تاهللِ هذا لهُو القيّوم )بهاء( قَد جائَكم بِسلطان مُبين هذا لهُو االَعظم الذي سَجد لِوَجهه كلّ

 لعَددِ اَربعهَ( ميخواهد فرق ايندو لفظ را بيان كند ومي گويد: فَاعلَم بِانً الفَرقَ في ا41اعظم و عَظيم...تا اينكه در صفحه) 

،ميباشد( وهذا عددُ البهاءِ اِذا تَحسبُ الهَمزهَ سِتَه لِاَن شَكلَها سِته في قاعدهِ 514و قيّوم  563عشرَ) قائم بحساب ابجد 

الهندسه )ولي همزه را شش حساب كردن بتناسب اينكه در كتابت مشابه هم هستندسابقه ندارد( ولو تقرء القائم . اذا 

مسه وهيَ الهاء في البهاء )خوب است كه بازميگفت عدد پنج موافق ميشود با كلمه باب كه لقب قائم بود(... تَجدُ الفَرقَ خَ

 الخ.

( در ضمن لوحيكه به حاجي كريمخان نوشته است ميگويد: در ايام توقّف در عراق ميرزا حسين قمي نزد 350ودرصفحه )

خيه استدعاء نموده اند كه اين كلماترا معني وتفسير اين عبد آمده مع صورت مكتوب و مذكورداشت كه حضرات شي

نمايند و اينعبد نظر باينكه سائلين را طالب كوثر علم الهي نيافت متعرّض جواب نشده) منظورش از نقل اين مكتوب 

ي لذعاجز كردن خان است( وهذه صوره ماكتبه الشيخ االجلّ االَفضل ظهر االسالم وكعبه االنام الشيخ احمد االحسائي ا

كان سراجَ العلم بَين العالَمين في جواب مَن قالَ اِنّ القائمَ في االَصالب انا تَركنا اوّلَه و كتبنا ما هو المقصود. بسم اهلل 

 بالمر يَقومُ المَهدي... الخ.الرَحمن الرَحيم. اَقولُ رُوِي اِنه بَعد انقِضاء المص 
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( هجري مطبوع شده 5258ضميمه شرح دعاي سحر در سال ) حاجي كريمخان اين  مكتوب را مستقال شرح نموده و ب

 است.

ولي جناب بهاء اوال از شرح كردن آن بعنوان اينكه سائلين را طالب كوثر علم الهي نيافت، معذرت خواسته است. در 

بهاء  باب وصورتيكه بودن قائم در اصالب از اسرار و علوم مكنونه نيست كه  صالح در اخفاء آن باشد، بلكه تمام دعاوي 

 روي همين مطلب و براين پايه برقرارميشود.

چون اول مكتوب بضرر جناب بهاء تمام ميشد: باز از ذكر آن معذرت خواسته است، زيرا نظر شيخ اسكات والزام  -وثانيا

 كردن كس بوده است كه قائل بعدم وجود فعلي حضرت قائم باشد، چنانكه بهاء نيز اعتقادش همين است.

ب اينست : كانَ في زَماننا رجل مِن اَهل الخِالفِ يَدعي مَعرفهَ الحقيقه والرَمز.... وهو علي مَذهب اَهل الخالف واول مكتو

في انّ الصاحب عليه السالم في االَصالب.... اَن اَكتبَ لَه مَسئله فيها رمز ال يَفهمُها حتي يَنكسرَ واِن فَهمَها انكَسر النّها 

ره و عَيانا مشاهده وكشفا واشاره ودالله و حسّا و جفرا و شرعا وغَيرَ ذلك حتي اليكونَ له و تُلزمُه مَذهبَ الحق ضَرو

 لِمُنكر سبيل في ارض و سَماء.

وتعجب در اينجا است كه : بهاء خود را پس از حذف ابتداي مكتوب كامال بتجاهل و تغافل زده، واز مرموز بودن وعدم 

ه، و آنچه راكه بخاطر الزام و افحام او نوشته شده است، از دالئل دعوي خود صراحت مكتوب مزبور سوء استفاده نمود

 ميشمارد.

آري جناب بهاء طوري تعبير كرده است كه: خواننده تصوّر ميكند كه شيخ احسائي ميخواهد نامه كسيرا كه قائل به بودن 

 قائم است در اصالب جواب نوشته و سخن او را تأييد كند.

مات او متوجه شديد كه صريح كالم او اينست كه اگر گويندۀ قول ببودن قائم)ع( در اصالب، اين سخن ولي شما از نقل كل

را خوب بخواند وبفهمد، بطالن عقيده خود را از راه حسّ وعيان كشف ومشاهده واشارت و داللت وشرع وعلم جفر 

 دريافته وبراي انكار خود راهي نميبيند.

 اول-مَصابیح هدایت

سطر و بقطع بزرگتر ازوزيري است،وبتصويب لجنه ملي نشريات امري  321( صفحه و هر صفحه در ) 241در) اين كتاب 

( شمسي تكثير شده است، و تأليف عزيزاهلل سليماني 5234و با اجازه محفل روحاني ملي بهائيان ايران در طهران سنه) 

 اردكاني ميباشد.

را) ميرزا حيدر علي اصفهاني، نيّروسينا، ميرزا حسين زنجاني، مالرضا  در اين كتاب شرح حال نه نفر ازمبلغين بهائيه

 ،مالنصراهلل، شيخ محمد ابراهيم، نبيل اكبر، وآقا بزرگ مستوفي، ورقاء( بطور شرح وبسط نوشته است.

 مؤلف تا توانسته است مقامات علمي و اخالقي و عملي اشخاص نامبرده را باال برده، وجهات مظلوميت و حقانيت

واستقامت آنانرا در مقابل ديگران در راه اثبات وترويج بهائيّت تشريح نموده است،ودر هر مورديكه اشاره به مباحثه و 

احتجاج آنان مينمايد: بطور كلي بغلبه و تفوق ايشان اشاره كرده، و متأسفانه خصوصّيات بحث و احتجاج را ضبط نميكند، 

 د. تا خوانندگان محترم خودشان حكومت نماين

ولي در چند مورد كه بطور اجمال اشاره بخالصه احتجاجات آنها نموده است: بي نهايت سست و موهون مينمايد، و ضمنا 

در هر مورديكه اسمي از مخالفين خودشان ميبرد: مقرون به تحقير واهانت و استهزاء و تعبيرات سوء ميباشد، مثال در 

از اهل قريه سرخه ديزه درآنجا بود مردي بودحرّاف و مغرور و نادان و ( مينويسد: آخوند مالابراهيم نام 514صفحه) 

بيشعور خود را جلوه داده گفت آخر مطلبي نيست اگر مقصود آيات گفتن است منهم ميگويم حضرت ورقاء) ميرزا 
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ثلَ هذا، گفتند ولكن قمري درطهران (فرمود در زمان رسول اهلل هم، لَو نََاء لَقُلنا مِ 5252عليمحمد يزدي در مُتوفي سال 

نتوانستند اتيام بمثل نمايند آخوند گفت من ميگويم و از اين بهتر هم اتيان بمثل ميآورم،ورقا گفت اوال كه نميتواني 

گيرم كه بعد از گفتن چند كلمه عربي هم بقول خودت ازاين بهتر هم باشد اگر كسي از تو پرسد كه اين كالم كيست تو 

الم من است اِبا نميكنم ورقاء فرمود ايمرد صاحب اينكالم ميگويداينكالم خدا است و وحي چه ميگوئي گفت ميگويم ك

آسماني است و چندين هزار نفوس زكيّه از علماء و فضالء بخونشان شهادت داده اند بوحي بودنش وديگرآنكه مدعي 

ايمان آورده اند تو هم يكنفر شاهد  است كه موعود توراه وانجيل منم و موعود قرآن منم از اهل ديانت از هرگروه باو

 بياوربآخوندي خودت ...الخ.

از نقل امثال اين احتجاجات وهزارا ن مطالب سست وخنده آور ديگر معلوم ميشود كه: جناب مؤلف از مباني علمي واز 

 مقام تشخيص و تميز دور بوده است، مثالدر همين احتجاج متوجه نشده است كه:

 از درجه متوسط و معمولي پائينتر است، تا برسد باينكه كسي نتواند امثال آنرا اتيان كند. نوشته ها وكلمات بهاء-5

دعوي كردن بخودي خود هيچگونه ارزش و اثري ندارد، واگر نه:هركسي ميتواند مقامي يا عنوانيرا برخالف حق دعوي -3

ي و مرغوبيت و خوبي آنجنس ردعوي برتكند، وبموجب اظهار جناب ورقاء ميبايد آن جنس معيوب و پستي كه مالك آن 

را مينمايد باالتر و بهتر ازجنسي باشد كه در حقيقت نيكوتر است ولي مالك آن دعوي نيكوئي آنرا نداشته و حرفي 

 نميزند.

اينست حقيقت پرستي و استقامت فكر و صحّت نظر جناب ورقا كه بقول خودشان كي از سران همان نفوس و علماي 

 زكيه است.

ر چند نفر مانند گلپايگاني) كه از ده نفر تجاوز نميكند( ببهاء گرويده و مسلك او راترويج و تبليغ نموده اند :بطور اگ-2

در نهايت درجه كم  -چندين هزار نفوس زكيه از علما –مسلم روي اغراض دنيوي و اغواءات شيطاني بوده است، و جمله 

 لطفي است.

دليل براثبات دعوي نيست،واگر نه: ميبايد بت پرستي و آتش پرستي و گاو ايمان آوردن مردم مختلف هيچگونه -6

 پرستي و ستاره پرستي كه هر يك هزاران مقابل جناب بهاء مريد و پيرو دارد، حق و صحيح باشد.

وظاهرا امثال اين احتجاج از بحثهاي جالب و علمي و برهان )بعقيده خودشان) آنانست كه براي نقل وضبط در تاريخ 

 ف مصابيح نيز با آب و تاب بسياري آنها را دركتاب خود درج نموده است.لنتخاب شده، و مؤَْا

 دوم -مصابیح هدایت

( صفحه بقطع كوچكتر 680مجموع  كتاب در) اين مجلد نيز مانند جلد اول در شرح احوال و تاريخچه سران بهائيه است،و 

سي در طهران بتصويب لجنه ملي وبا اجازه محفل روحاني ( شم5234( سطر، ودر سال) 30از وزيري و هر صفحه در )

 بهائيان ايران، تكثير شده است. 

در اين مجلد شرح زندگاني ده نفر) ميرزا ابويوسفخان  وجداني و شيخ حيدر معلم و مالعلي سبزواري و عبّاس قابل و 

 ئي وحسينقلي ميرزا موزون و عزيز اهللگلپايگاني و شيخ علي اكبر قوچاني و امين العلماي اردبيلي و سيد جواد كربال

 خان مصباح( را بطور تفصيل و بطرز مجلد اول نگاشته است.

 وبراي مزيد آشنائي بسبك تأليف و روش نگارش و پايه علمي محتويات كتاب چند سطر آنرا نقل ميكنيم.

شده  با يكي از مبلغين بهائي واقع( مباحثۀ ميرزاابوالفضل گلپايگاني را كه پيش از قبول مسلك بهائيت 514در صفحه) 

است، باين ترتيب نقل ميكند: ولي آنشخص را نيز مقامي از دانش نبود اما لساني گويا و نطقي جذّاب داشت وميرزا 
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)گلپايگاني( از هر در كه وارد مناظره ومباحثه گشت با جوابهاي ساده دندان شكن روبرو شد از جمله از حديث) حَاللُ 

يَومِ القِيامَهِ وحَرامُه حَرامُ اِلي يَومِ القيامه( سائل گشت مناظر مزبور بكمال مهارت و بنحوي ساده قيامت  محمد حالل اِلي

مذكور را بيوم قيام قائم وقيامت صغري تعبير و تفسير نمود وآيات قرآنيه را از قبيل يوم اهلل ويوم الرب بربّ اعلي منطبق 

سماء اهلل است بر وي اعتراض نمود كه شما چرا آنحضرترا ربّ ميخوانيد واين كفر داشت. ابوالفضائل از طالق ربّ كه از ا

است مناظر جواب داد مگر نه از اسماء اهلل ربّ االَرباب است ميرزا گفت چرا گفت مگر نه ربّ االَرباب) ربّ ربّ ها( است 

اين ربّها ميخوانيم و حضرت اعلي از ميرزا گفت چراگفت از قرار معلوم ربّهاي ديگري هم موجود است كه خد را ربّ 

همان ربّ ها است... اين مباحثه ميرزا را از آن مقام تبختر و كبريا فرود آورد و في الحقيقه خود را درمقابل شخص عامي 

 زبون يافت... الخ.

يني و از حث داين مباحصه باين ترتيب اگر صحيح و راست باشد: فهميده ميشود كه گلپايگاني در آنروز هيچگونه از مبا

 آيات و روايات اطالعي نداشته، و پايه علمي او بسي سست بوده است.

اگر منظور از قيامت قيام قائم و بعثت ديگري است:اين تقييد لغو و عبث خواهد بود، زيرا واضح و روشن است كه دوام -5

ن مقرّر نگرديده است: ثبوت و و بقاء هر شريعتي تا روزيستكه شريعت ديگري ظاهر شود،وتا شريعت ديگري از آسما

 برقرار بودن آن مُحرز و قطعي است. پس ذكر اين غايت كامال لغو و عبث خواهد بود.

معناي حقيقي) حقيقت شرعي( كلمه قيامت در لسان اخبار و آيات همان قيامت كبري و حشر مردم پس از موت -3

و در مقام تأويل و مجازگوئي اراده ميشود، اينستكه اراده  است، و اما بمعني بعثت قائم ونبيّ: از مقام حقيقت دور بوده

( وَيَسخَرونَ مِنَ الذينَ آمَنوا والذينَ 353اينمعني در بسياري از موارد درنهايت درجه فساد و بطالن است، چنانكه در) بقره 

ثلَه مَعه لِيَفتدوا بِه مِن عَذاب يَوم القِيامَه ما ( لَو انّ لَهم ما في االرض جَميعا وم24ِ-اتّقَوا فَوقَهم يَومَ القِيامه. ودر ) مائده 

اَفَمن يتقي  ( 36-قل هي لِلذينَ آمنوا في الحَيواه الدُنيا خالِصه يَوم القِيامه ، ودر )زمر  (23–تُقبل مِنهم ،ودر )اعراف 

 ر آنها است.بوجه سُوء الَعذاب يَوم القِيامه وقيلَ للظالمين ذوقوا ما كنتُم تَكسِبون، وهمچنين نظائ

خنده آور تر و شگفت انگيز تر تأويل يوم اهلل و يوم الرب است بيوم قائم ،آنهم بيوم قائم سيد باب، و سپس اثبات -2

صحّت و درستي دعوي او: در صورتيكه ايام خدا بآن روزهائي اطالق ميشود كه آثار رحمت ويا قهر وغضب خداوند متعال 

( ميفرمايد: ولَقَد اَرسََْنا موسي بِآياتِنا اَخرِج قَومَك مِنَ الظُلماتِ اِلَي النُور و 1اهيم) آيه در آن ايام ظاهر شود، در سوره ابر

ما فرستاديم موسي را بآيات خودمان  كه خارج كند مردم را از تاريكيها بسوي نور و تذكر بدهد ايام  -ذَكّرهُم بِاَيام اهلل

( ميفرمايد: قل لِلذين 56برت گيرند و بترسند. ودر سوره جائيه) آيه خدا را كه در گذشته يا درآينده هست تا مردم ع

بگو بكسانيكه ايمان آورده اندتا بگذرند از اشخاصيكه نميترسند از ايام خدا كه –آَمَنوا يَغفروا لِلذين ال يَرجُونَ اَيّام اهلل 

ري از يوم اهلل و يوم الرب درقرآن مجيد غضب و عذاب خدا درآن ايام ظاهر ميشود، وبجز اين دو آيه شريفه استعمال ديگ

 نشده است.

اطالق ربّ االَرباب بناء بعقيده مردم است كه: روي خيال باطل و اعتقاد فاسد خود خداياني درست كرده اند، چنانكه -6

القَهار ما تَعبدونَ مِن ( ذكر ميشود: يا صاحِبَي السِجنِ أاَربابُ متفرّقون خير اَم اهللُ الواحدُ 21از قول حضرت يوسف) آيه 

 دونِه اِال اَسماء أسَمًيتُموها انتُم و آبائكم .

( ميفرمايد: وال 80در آيات قرآن مجيد بطور صراحت از گرفتن و اخذ ارباب نهي شده است، در سوره آل عمران) آيه -1

امرنميكند كه شما مالئكه وانبياء را براي خودتان  خداوند -يَأمُرَكُم اَن تَتًخذوا المَالئكهَ والنبيينَ اَربابا اَيامُركُم بالكُفر

( ميفرمايد:اِتخَذوا اَحبارَهم و رُهبانَهم  25ارباب بگيريد وآيا ممكن است كه خدا امر بكفر نمايد. ودر سوره توبه ) آيه 
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يت درجه فقر و پس معلوم ميشود جناب گلپايگاني از لحاظ علوم ديني و اطالعات قرآني در نها –اربابا مِن دُون اهلل 

 جهالت بوده،واز شنيدن مغالطه هاي باطل و مطالب فاسد چندي متحير و متردّد و متزلزل شده است.

 بعد از اينكه از همه حرفها صرف نظر كنيم اين دعاوي واين كليات با سيد باب وميرزا بهاء چه ربطي دارد.-4

 سوم -مَصابیح هدایت

( سطر، ودر سال) 30( صفحه كوچكتر از وزيري وهر صفحه در) 461، در ) اين مجلد نيز بهمان سبك وروش اول ودوم

 ( شمسي بتصويب لجنه و اجازه محفل روحاني ملي بهائيان منتشر و تكثير شده است.5238

در اين كتاب شرح حال و تاريخچه نه نفر از سران بهائيه )سيد مهدي گلپايگاني ومال عبدالغني اردكاني وآقا محم نعيم 

ميرزا محمد ثابت و ناظم الحكماء الهيجاني و ميرزا محمد ناطق وميرزا محمود فروغي و ميرزا عليمحمد سررشته دار و 

 واستاد علي اكبر يزدي( را بطور تفصيل و بسط نوشته است.

 مطالب اين مجلد نيز در نهايت درجه سستي و ضعف و پر ازتناقض وكلمات موهون و بي پايه است.

شمسي در طهران( از نوشته خود اونقل ميكند: وعمده اشكال  5251ميرزا محمد اردستاني) مُتوفي  در ضمن شرح حال

من من دوچيز بود يكي اينكه قائم رااز اوالدامام حسن عسكري معين كرده اند،واين شبهه باين اخبار رفع شد كه ائمه 

معلوم شد آن اخبار هم اساس نداشته ولي قائم در  را دوازده نفر اوالد امام وعلي وفاطمه فرموده بودند وبعد از ايمان

 اصل غير از پسر امام عسكري بوده... الخ.

از اين قسمت معلوم ميشود: گذشته از اينكه ناطق اردستاني هيچگونه اطالع اخباري و آگاهي علمي و روايتي نداشته 

و را تميز و تشخيص داده، وامثال اين است: مؤلف اين كتاب نيز نتوانسته است ضعف و موهون بودن و سستي نوشته ا

 مطالب را كه نزد محققين و دانشمندان سخره آميز و بي پايه است، در كتاب خود ننويسد: زيرا: 

تابحال كسي نگفته و ننوشته است كه: ائمه )ع( با حضرت فاطمه ) ع( دوازده نفر ميشوند، يعني آنحضرت در شمار -5

 باشد. حضرت ائمه اثني عشر عليهم السالم

اخباري در كتب تاريخ و حديث ديده نشده است كه داللت بامامت حضرت فاطمه ) ع( بنمايد، تا شبهه جناب ناطق -3

بزرگوار بآن اخبار رفع بشود، وخوب بود مرقوم ميفرمودند كه: آن اخبار در كجا است و سپس ميگفتند كه آن اخبار 

 اساسي نداشته ست.

د كه قائم غيراز پسر امام عسكري) ع( بوده است، يا دليل ما باعتقاد بوجود قائم و انتظار جناب ناطق از كجا فهميده ان-2

ظهور او بجز روايات واخبار است؟ وكدام روايت وخبري است كه داللت بدعوي جناب ناطق ميكند؟ پس خوب بود 

.ولي دراينصورت نيز اشكال بصراحت لهجه ميگفت كه: روايات وارده و اخبارمربوطه بحضرت قائم همه بي اساس است 

وارد ميآيد كه: پس شما از كجا و روي كدام دليل و مدركي منتظر ظهور قائم بوديد؟ وآيا بجز روايات وارده چيز ديگري 

 نيز در اينموضوع داشتيد؟

 اَلواح شوقی افندي

ي افندي تا پنج سال) ( سطر و محتوي الواح سال اول شوق51( صفحه بقطع كوچك وهر صفحه در)650اين مجموعه در ) 

 ( قمري، وبخط علي اكبر روحاني ميالني است.5261

( صفحه از بهائيه خواهر عباس افندي است كه پس از فوت عبدالبهاء براي تحريك وتشويق 13لوح در)  34ودرآخر كتاب 

 ت شوقي افندياحباب ومعرفي كردن شوقي افندي بمردم نوشته است، و در هر نامه عنوان ميكند كه:غصن ممتاز حضر

نظر بشدت تأثر وكثرت احزان وآالم از صعود مبارك اقدس حضرت عبدالبهاء اراده مباركشان برآن تعلق گرفت كه 
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چندي در گوشه خلوت و فراغتي بتضرع وابتهال ومناجات وراز ونياز خاطر انوار رامشغول دارند لهذ مسافرتي موقت 

 نمودنداميد است بزودي مراجعت نمايند.

 ست وشش لوح بامضاء بهائيه است، ولي پيدا است كه ديگران بنام او تنظيم كرده اند.اين بي

( ميگويد: نگارنده از مندرجات اين لوح )يكي از آن الواح بيست و ششگانه 511آقاي نيكو در جلد دوم فسلفه نيكو) ص

يه(را ببينيم و درجات فضل وي را است كه بنام ايشان تنظيم شده است( ودو سه لوح ديگر مايل بودم ورقه عليه )بهائ

مشاهده نمايم تاآنكه اين مأمول مقبول شد واين مسئول انجام گرفت و دانستم ورقه عليا اصال سواد درستي ندارد. 

شبانه از ميرزا منير پسر زين المقربين كه در آنجا منشي مخصوص است پرسيدم اين نوشتجاتيكه باسم ورقه عليا نوشته 

مينويسيد؟ گفت مگر شما ت آيا خود ورقه عليا ديكته ميگويد و شما مينويسيد يا از خودتان ميشود عبارات كيس

نميدانيد كه ورقه عليا همچو سواد وتسلطي ندارد فقط او بمن يا ميرزا هادي ميگويد براي فالن يك لوح تحبيب آميزي 

 ياحرارت انگيزي بنويسد ما هم مينويسيم... الخ.

 ب بطور كلي همان الفاظ مكرّره و رجزخوانيهاي بهاء و عبدالبهاء وعبارات بيمعني است.الواح و مندرجات اينكتا

شهر المسائل  56درآخر اينكتاب لوح مفصلي كه بقلم شوقي افندي در پيرامون فوت زوجۀ بهاء )مادر عبدالبهاء( در تاريخ 

از الواح كه از براعۀ ميثاق )عبدالبهاء( در بابي صادر شده است، نقل و درج نموده، و درضمن ميگويد: در لوحي  14سنه 

جواب سؤال يكي از احباي غرب راجع بتفسير اصحاح پنجاه و چهارم كتاب اشعياء ... ميفرمايند كه اين اصحاح راجع 

بورقۀ عليا امّ عبدالبهاء است،واز جمله آيات منزله درآن سفر كريم اينست: مكان خيمه خود را وسيع گردان و پرده 

كنهاي تو پهن بشود دريغ مدار و طنابهاي خود را دراز كرده وميخايترا محكم بساز زيرا كه بطرف راست و چپ هاي مس

منتشر خواهي شد وذرّت تو امّتها را تصرف خواهند نمود و شهرهاي ويرانرا مسكون خواهند ساخت مترس زيرا كه خجل 

كه آفريننده تو كه اسمش ربّ الجنود است شوهر تو نخواهي شد و مشوش مشو زيرا كه رسوا نخواهي گرديد... زيرا 

است و قدّوس اسرائيل كه بخداي تمام جهان مسمّي است وليّ تو ميباشد... خداي تو اين را ميگويد زيرا ترا باندك لحظه 

 ترك كردم اما برحمتهاي عظيم تراجمع خواهم نمود.. الخ.

 د:جناب شوقي در اينجا از چند لحاظ مرتكب خيانت شده ان

فصول كتاب اشعياء از فصل چهلم تا شصت و شش يكسلسله پيشگوئيهائيست در پيرامون گرفتاريها وآزادي بني -5

 اسرائيل و حاالت حضرت مسيح )ع( ومخصوصا اين فصل مربوط بحضرت مريم است. 

در اشعياء فصل  جناب شوقي دو آيه از ابتداي فصل را ذكر ننموده است،وآن دو آيه بصراحت مطلبرا روشن ميكند.-3

هجري ( ميگويد: اي عقيمه نازائيده ترنّم نما واي آنكه در دزه  5345) ترجمه فاضلخان همداني طبع ادن برغ در سال 16

متروكه از اوالد منكوجه زياده اند، ودر ترجمه نمي كشي گلبانگ زده شادمان باش زيرا خداوند ميفرمايد كه پسران 

گويد: تَرَنّمي ايتها العاقرُ التي لم تَلد اَشيدي بالترنم ايتها التي لم تَمخض يميالدي( م 5815عربي) مطبوعه اكسفورد سال 

بصورت دلكش بخوان اي زن عاقريكه نزائيده است وآواز جالب خود را  -الَنّ بني المُستوحَشهَ اَكثرُ مِن بَني ذاتِ البَعل

ن زن بي شوهر زيادتر از فرزندان زن شوهردار بلند كن بخوانندگي اين زنيكه هنوز درد زائيدنرا نديده زيرا كه فرزندا

 هستند. 

پي پيشگويي اين فصل مربوط بزنيستكه بي شوهر وزحمات حمل و وضع را آنطوريكه طبيعي و عموميّت دارد احساس 

 نكرده، وبجاي شوهر پروردگار جهان بمنزله شوهر و وليّ او باشد.
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را )زيرا كه آفريننده تو كه اسمش رب الجنود است شوهر تو است( ( 1تعجب در اينجا است كه: خود شوقي افندي  آيه ) 

نقل كرده، وهيچگونه متوجه نشده است كه بهاء نه آفريننده زن خودش ميباشد و نه ربّ الجنود، ودر ترجمه فاضلخان 

 مينويسد: چونكه آفريننده ات كه اسمش خداوند لشكرها است بمنزله شوهرتست.

 : جناب بهاء خالق آسمان وزمين و آفريننده جنّ و انس و مرسل انبياء و مرسلين هستند.مگر اينكه ايشان بفرمايند

 نه كتاب از سید باب

بطوريكه از كلمات و سبك عبارات ومطالب اين نه كتاب معلوم ميشود: تاريخ تأليف اين رساله ها پيش از دعوي مهدويت 

قاات حقّه اسالم ومخصوصا بمقام حضرت حجت) ع( مينمايد، رسائل تصريح باعت سيد باب است، زيرا در مواردي از اين

واز جهت عبارات و مطالب كامال با نوشته ها و رسائل سيد رشتي مطابقت ميكند، يعني همان الفاظ و بافندگيها و سبك 

نوشتن سيد رشتي است كه در رسائل و شرح قصيده و شرح خطبه او مشاهده ميشود، از پنج رساله اين مجموعه كه 

 پاورقي( اسم برده شده است. 60درتفسيرند در ضمن شرح حال سيد باب واز جمله در كتاب ترجمه مذاهب ملل )ص

الحمدُ هلل الذي يُنزّلُ االَمر في الكِتابِ عَلي قَدر غَير معدود... وبعدُ فَقَد قَرئتُ كتابَك واطلعت  –شرح سوره توحيد: آغاز -5

ا سَئَلتَ مِن تَفسير سورهِ التَوحيد فاعرِف حقّ ما نَزًل اهلل... الخ. در يازده صفحه و هر بحسن دعائك و انّ اآلنَ اَجبتُك فيم

 صفحه در هفده سطر است.

اَلحمدُ اهلل الذي اَبدعَ ما في السَمواتِ واالَرضَ بِاَمره ثُمّ الذين آمنَوا باهلل و آياتِه ... اما بعدُ فيها  -تفسير سوره قدر: آغاز-3

ذكرَ الجَميل والطالبُ سرّ الجَليل قد قرئتُ كتابَك واطلعتُ بما اَردتَ مِن تَفسير انا اَنزلناه في ليله القدر و انّ  ايّها الذاكرُ

اآلنَ اَجنباكَ بِما سئلتَ فَخُذ ما آتيتُك من ظهوراتُ اَسماء الجَبروت في مَعاني الالهوتِ... الخ. در هفت صفحه هفده سطري 

 است.

ه در جواب سؤاالت ثالثه ميرزا محمد سعيد زواره : آغاز الحمدُاهلل الذي اَبدعَ في كَينونياتِ الخَلق رساله بسيط الحقيق-2

.مِن ثَالثه .آياتِ ظُهور قُدرتِهِ لِيَعرفوه ..وبعدُ لَما سَئلَ جنابُ السيدُ التقيّ والسَندُ المُعتَمد النَفيّ اَدامَ اهلل فَضلَه في حقّه .

هلَت العقولُ عَن دَركِها وزلت اَقدامُ بَعض الحُكماء في بَيانِها فاستَعنتُ مِنَ اهلل ... الخ. در يازده صفحه مَسائلَ مُشكله التي ذَ

هفده سطري است .ودر اين كتاب طبق ذوق احسائي و رشتي از مباحث بسيط الحقيقه،والواحد ال يصدر عنه اال الواحد 

 ،وحدوث وقدم، وغير آنها بحث نموده است.

اَحمدُ اهلل الذي تَجلي لِلمُمكنات بِظُهورِ آثارِ ابداعِه في مَلكوت االَمر و الخَلق... واِنّ اآلن  -سوره والعصر: آغازتفسير -6

لَما نَزَل االَمرُ مِن جَنابِ المُستَطاب ذي حسب الشامخ الرفيع و ذي العزّ الباذخ المنيع و ذي النَسَب العالي الرَفيع و ذي 

الَخالق الرضيه الحُسني سُلطان العُلماء اَدام اهلل ظلّ عُطوفته علي مَن سَكن في ظاِلل رَحَتِه بِاَن اُفسر الصِفاتِ العُليا و ا

( صفحه هيجده سطري است، 84السوره المبارَكه التي نزّلَ اهلل في القرآن هذه والعَصر انّ االنسانَ لفي خُسر... الخ. ) در ) 

ا كه هفتاد و دو حرف است حرف بحرف تفسير وبافندگي كرده و سپس كلمات در اين رساله ابتداءأ حروف اينسوره ر

( ميگويد: بل انّه روحي فِداه لَو لَم يَظلم عليه احد لم يتغير جَسدُه في هذه الحَيوهِ 12آنرا شرح داده است،در صفحه )

ر و غاياتُ الظُهورِ لم يتغيّره بَل اِنّ جَسدَه روحي فداه الدُنيا الّنه كانَ مُعتدال بِغايه االِعتدالِ بحيثُ لَو مَرً عليه سَرمدُ الدُهو

لكانَ اقوي مِن مَقام تجريدِ الذينَ جَعَلَهم اهلل تحتَ رُتبته النّ ذلك المقامَ قد ظَهر في االِمكانِ بِجسمهم وانّ ذلك حكمُ 

فداه لو لم يَظلم احد لَم يَتغيّر في قديم الواقع ولذا انّ الحجه كان حيّا مع ما قضي عليه من الشؤونات المَعدوده وانه روحي 

 الدُهور وال فيما يَحدثُ مِنَ االَزمان بل يدخل الرضوان بجسده... الخ.
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اَلحمدُ اهلل المتقدسِ مِن جَوهر نَعت المَوجودات والمِتعالي مِن مُجرد وَصف المُمكنات... الخ.  -تفسير سوره الحمد: آغاز-1

وصفحه سي و دو سفيد است و در حاشيه صفحه سي و سه آخر رساله نوشته  در سي وسه صفحه هفده سطري است.

است. اين صفحه بفاصله يك صفحه بياض در آخر تفسير الحمد كه دستور هيكل سبع دوائر مرقوم گشته و انتهايش 

الباب  بمتصل بتفسير بسم اهلل است، ولي در كتاب ديگر تفسير بسم اهلل با خطبه غرّائي مرقوم گشته كه جناب با

برحسب امر مبارك حضرت نقطه آن تفسير را مرقوم فرموده اند، چون در اين صفحه امر فرموده اند كه حرز مبارك 

 يعني هيكل سبع دوائر را همراه داشته باشند در اين كتاب ثبت گرديد.

الخَلق يَرجعون واِن الصلوهَ علي  اَلحمدُ هلل الذي يَهدي مَن يَشاء و يُضلّ مَن يَشاء و اليه كلّ -رساله اعتقادات: آغاز-4

محمد رسولِ اهلل و اوصياء الذين قد جعلَهم اهلل ائمهَ الدين و اركانَ اهل اليقين و نزّل اهلل حكمَهم في القرآن حيث قال 

ذ المقام ه عبادُ مُكرمون... وبعدُلمّا سمعتُ انّ بعضَ الناس قد عَرضوا بِمَحضر حَضرهِ العالي بعضَ الكلمات التي يَنبغي في

اَن اذكرَها في ذلك الكتاب فَابتدأتُ بِذكر تلك الكلمات لئال يظنً احد في نفسي دونَ الحقّ ...واَشهدُ لِمحمد رَسولِ اهلل 

بان اهلل قد انتجَبه مِن بُحبوحه القِدم علي مَقام تجليه وجَعلَه مقام نفسه في االداء و القضاء... واَشهدُ لِاَوصياء محمد وفاطمه 

ات اهلل عليهم بِما شَهداهلل لهم في عِلم الغَيب بانّهم اركانُ التَوحيد و ظُهوراتُ التَقديس... واَشهدُ اني عبدُ آمنتُ وآياتِه صلو

 واتّبعتُ حكمَ القرآن و ما اردتُ في شأن اال حكمَ اهلل الخالص و انّ الذين يَفترون عليّ بما اتّبعتُ اَهوائَهم فلَيسوا منّي واَنا

ريءُ و لقد حَدّتُ الناس بما اَكرمَني اهلل مِنَ العِلم... ولَقد اكرمَني اهللُ في مَقام العِلم شئونات اربعه فمنها شأن العلم منهم بَ

. ومنها شأن المناجات حيثُ يَجري بِفضل اهلل ومَنّه مِن قَلمي في سِتّهّ حيثُ يَدلّ عليه ما فصّلتُ فلي ذكر النبوه الخاصّه..

يت من المُناجات ... ومنها شأنُ الخُطَب حيث يَجري من قلمي كلماتُ عاليه... الخ. در پنج صفحه هفده ساعات الفُ بَ

 سطري است.

الحمدُ هلل الذي تَجلي للمُمكنات بظهور المَشيه لها... وبعدُ  -رساله مختصر در دو صفحه در پيرامون جسد النبي: آغاز-1

طاب تِبيانَ االِشكالِ الذي هو مَعروفُ بين رجال االَعراف بانّ جسد النبيّ صَلي لما سَئل الجنابُ المستطابُ في مقام الخِ

اهللُ عليه و آله كيفَ يُمكن في زَمان واحد و مكانِ واحد بِاَن يحضرَ في جميع اَصقاع الوُجود...الخ. در پاسخ اين اشكال هم 

 فقط عبارت پردازي و بافندگي كرده است.

دنا وموالنا قد اَشكل عليً مسائلُ متعدّده و اَرجو مِن فَضلكم العالي اَن تَمنّوا علي عَبدكم سيّ -ثمانيه: آغاز هسلسل-8

بالتَعرض لجوابها...الخ. در سه صفحه است، واز شرح سلسله ثمانيه طوليّه و تأويل باطن و مظاهر ظاهر ظاهر و از نسبه 

، وجواب مبهم داده و در آخر ميگويد: واَمّا السؤالُ بَيني ( سؤال كردهمابين احسائي و رشتي وذكر قائم) كه خود باب است

 صَغُر جُئتك وكبُي مَسئلتك ال يَعلمه ذلك اال اهلل ربّي و ربّ العالمين جميعا... الخ.و بَينهما فما 

تفسير سوره بقره: در آغاز اين كتاب سوره حمد را نوشته و ميگويد اين سوره هفت آيه است و هر آيه را مخصوص -1

( از 562كي از چهارده معصوم تا حضرت موسي بن جعفر) ع( قرار داده،و سپس سوره بقره شروع ميكند، وتا آيه ) ي

سوره بقره را بهمان سبك رشتي تفسير و عبارت پردازي ميكند،ودر خاتمه كتاب مينويسد: در تاريخ يوم چهارشنبه 

 ه خاتمه يافت. نعمت اهلل صفاري.تحرير تفسير مباركه نيم ساعت بغروب ماند 5211مهر ماه سنه 

اين نه رساله را پيش يكي از دوستان محترم كه از آقاي سيد عباس علوي خراساني از مبلغين بهائيه گرفته بودند ديده 

 و مطالعه كردم.

هلل قوما ( ميگويد: وال يَجزي التَغير لهم كَما يَكون الحجّه محمدُ بن الحسن عليهما السالم حيّا عذّب ا530ودر صفحه) 

 قَتلوهُم بعدَ ما عَرفوا عُلوّ جَاللتهم.
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تعجب دراينجا است كه: سيد باب در تمام نوشته هاي خود كه قبل از رسيدن به تبريز از او منتشر شده است ،اعتراف 

بمباني واصول مسلمه دين مقدس اسالم ومخصوصا ولي عصر) عجل اهلل فرجه( كرده واقرار بحيوه آنحضرت ونسب و 

 او ميكند. غيبت 

ولي بعد از رسيدن به تبريز كه تغيير هوا ميدهد:لحن دعوي خود را عوض كرده، ويكمرتبه خود او امام دوازدهم ومهدي 

موعود ميشود، ومتأسفانه اين مهدي موعود بجاي فتح و ظفر وغلبه ونشر حقايق و حكومت حقّه كه روي زمين فرا گيرد: 

بس واز هر جهت محدود و باالخره با نهايت عجز و مغلوبيّت در ميدان بزرگ در بقيه زندگي سه ساله خود همه در ح

 شهر تبريز بدار زده ميشود.

 تَنبیه النائمین

مشهور برساله عمه ، منسوب بعزيه خانم خواهر بزرگ صبح ازل ودختر ميرزا عباس نوري واز پيروان سيد باب و صبح 

عباس افندي جهت عمه خود نوشته شده وآن نامه مشهور بلوح عمه ازل است، اينكتاب درجواب نامه است كه از طرف 

 ودر مكاتيب دوم چاپ شده است.

صفحه مربوط بخصوصيات كتاب و شرح حال عمّه و لوح  53محتوي مقدمه است در –اين كتاب سه قسمت است :اول 

اله رديّه حاجي ميرزااحمد حاوي برخطبه و رس –صفحه  قسمت سوم  551كتاب رساله عمه است در  –عمّه. قسمت دوم 

 صفحه. در سالهاي اخير از طرف بابيه بدون ذكر تاريخ ومحل طبع چاپ و منتشر شده است. 34كرماني است در 

اين كتاب در اثبات وصايت صبح ازل ونقل اعمال سوء ميرزا حسينعلي بهاء و ردّ و طرد دعاوي او است، و بطوريكه از 

ه آن شخص مطلع و محقّق وفاضلي بوده است، و ممكن است يكي از فضالي بابيه بررسي كتاب معلوم ميشود: نويسند

 از زبان عمه اين كتاب را تأليف و تنظيم كرده است، وانصافا در مقام ردّ دعاوي بهاء خوب از عهده برآمده است.

از جانب خدا بياورد  ( گويد: چگونه ميشود كه شخص نبيّ ورسول ظاهر شود وبرهان اقامه نمايد واحكامي64در صفحه) 

كه عباد را از وادي ضاللت و جهالت نجات داده و بجنت عرفان وايقان رساند، هنوز احكام او را كسي نشنيده و بموقع 

اجراء نرسانيده ديگري بيايد احكامش را نسخ نمايد ومتمسك ببعضي از كلمات و عبارات متشابه كتاب بيان باشد، در 

بياورد در ظرف اينمدتيكه مشق اين كار را ميكرد و نتوانست ترتيب اثري دهد، پس از  صورتيكه خودش نتواند احكامي

آنكه درد دروغش مكشوف و كذب و ادعايش آشكارا ميگردد بمَردَه كالقِرَده خود گفت كه نقطه بيان را در عالم نورانيّت 

احكام بيان او را نسخ ننمايم، منهم براو مالقات كردم چون طفل رضيعي كه براي ثدي اُمّ خود ضراعت و زاري نمايد كه 

رحم آورده احكام كتاب او را نسخ ننمودم مگر چند حكم از محرّمات ومنكرات او را چون بر عاملين ترك آنها شاقّ بود 

 استعمال آنها را جايز شمردم، واين شعار را در اينمقام انشاد نمودند:

 بيان از  من شده  صادر منم  برنسخ  او قادر

 كنون  بروي شدم آمر چرا كو شُد مرا ساجد       

يا مَعاشر المُنصفين به بينيد و بشنويد كه: اين مدّعي شمس حقيقت چه ميگويد! اَشهدَكم باهلل هيچ شخص عامي باشعور 

ب اچنين سخني ميگويد و چنين ادّعايي مينمايد اگر نقطه بيان از جانب خدا و احكامش متبّع بوده توچه ميگوئي مگر كت

 بيان رساله عمليّه فالن مجتهد بوده كه تو تقليد ميّت را جايز بداني كه احوط چنين يا اقوي چنان است... الخ.

 هشت بهشت 

 58صفحه وزيري با  220اين كتاب در سالهاي اخير از طرف بابيه بدون تاريخ و بي آنكه اسم محلّ طبع ذكر شود، در 

 صفحه مقدمه كتاب چاپ حروفي شده است.
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ر اول مقدمه مينويسد : كتابيكه اينك بخوانندگان گرامي تقديم ميشودهشت بهشت معروف است كه در فلسفه احكام د

آئين بيان و شرح حال عده اي از فضالء و قدماي بابيه و چگونگي انقسام با بيان باَزَلي و بهائي و ردّ بهائيان نوشته شده 

نفيسي است كه پروفسور ادوارد براون مستشرق دانشمند عاليقدر و بقول استادعالمه محمد قزويني از مآخذ كتب 

انگليسي درباره بابيه تأليف نموده است، وهر چند مرحوم قزويني در شرح حاليكه راجع بشيخ احمد روحي نوشته 

ن آ اينكتاب را از او دانسته است لكن بنا بدالئليكه در دست است شيخ احمد وميرزا آقا خان كرماني متفقا بتأليف

 پرداخته اند...الخ.

در اين كتاب بتناسب قضاياو دعاوي و آداب سيد باب وكتاب بيان او: حرفهاي عجيب و بافندگيهاي سستي درست كرده 

 است.

( گويد: احكام اين شريعت مقدس از حيث قدمت  وحكمت بآئين آفتاب پرستان ومغان مماثل است واز 34در صفحه) 

 دين برهماو بودا مشابه واز حيث بساطت و مناسبات طبيعي باقانون كنفسيوس... الخ.نقطه نظر فلسفه و عمق تأويل ب

( گويد: چون اين جرم شريف جهانتاب نيّر اعظم و مربي ابدان وطبايع و پرورنده قُوي واركان است و 61ودر صفحه ) 

ستان وجود قدم نهادند بواسطه ضياء پاشي و نور بخشي اين جرم منير همه هيئت غاسقه از ظلمت سراي عدم بشب

الجرم در هر روز جمعه امر شده در برابر اين جرم شريف نوراني ايستاده وبا كمال صفا و توجه قلب و لطافت جسم و 

انما البهاءُ مِنَ اهللِ علي طَلعَتِك المُضيئه يا ايها الشمسُ الطالعهُ فَاشهَدي كَما شَهِدَ  -نظافت لباس متوجه او گشته بگويند

نَفسه... وهر روز هنگام ظهر كه آيه شهد هلل بجاي نماز ميخواند بايد متوجه اين پيكر شريف تابناك واين جرم لطيف اهللُ لِ

پاك شد... وحضرت نقطه بيان در ابتداي ظهور هر روز در برابر آفتاب گرم بوشهر ايستاده وادعيه و زيارات ميخواند تا 

 حضرت تسخير آفتاب است... الخ.باطل بيقين پيوست كه مقصود آنبعضي را گمان 

پس از اين جمالت فهميده ميشود كه: درآئين بيان توجه مخصوص براي آفتاب شده است.واز آفتاب پرستي نمونه ها و 

آثاري در اينمسلك گذارده شده و مخصوصا خود سيد باب هم در مقام دعاء وزيارت در هواي گرم بوشهر توجه بآفتاب 

 ميكرده است.

 یه صَحیفه عَدل

سانتيمتري در اين چند سال اخير از طرف بابيه مقيم مركز چاپ  53در  51( صفحه بقطع كوچك 63اين كتاب در ) 

 حروفي شده است.

اين كتاب را سيد باب در سالهاي اوليه خود بعد از مراجعت از سفر حجّ تأليف كرده است، واز اين لحاظ بكليّات واصول 

 اين كتاب اعتراف ميكند.مسلمه دين مقدس اسالم در خالل 

 ( گويد: وتوهّم ننمائي كه ميگويم اين دعوات اتمّ و اعظم است. 50در صفحه) 

نه چنين است بحقّ خداونديكه آل اهلل را بواليت مطلقه خود ظاهر فرموده كه وجود و صفات من وكلماتيكه از لسان وقلم 

اهل عصمت سالم اهلل عليهم نخواهد شد لِاَجل آنكه ايشان من جاري شده وباذن اهلل خواهد شد، معادل يكحرف از ادعيه 

 در موارد مشيت اهلل سكني دارند و ماسواي ايشان در اثر فعل ايشان مذكورند.

( گويد: از سبيل فضل امام غايب عجل اهلل فرجه عبدي از عبيد خود را از بُحبوحه اعجام و اشراف منتخب 52ودر صفحه) 

 علم توحيد و حكمت حقّه كه اعظم كلّ خيرات است باو اعطا فرموده...الخ.از براي حفظ دين فرموده و 
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( گويد: رابع معرفت امامت است، ودر اينمقام بركلّ موجودات فرض است معرفت دوازده نفس مقدس كه 31ودر صفحه )

بن  بن عليّ و الحسين قائم مقام واليت مطلقه بوده باشند... واسماء مقدسه ايشان كه مَراياي بيان است اينست : الحسن

 عليّ ... والحجه القائم محمد بن الحسن صاحب الزمان والفاطمه الصديقه صلوات اهلل عليهم اَجمعين... الخ.

( گويد: واَشهدُ لِاَوصياء محمد صلي اهللُ عليه و آله بعده عليً )ع( ثمّ بعد عليّ اَلحسن ) ع( ثمّ بعدالحسنِ 60ودر صفحه) 

الحسنِ صاحبُ العصر حجّتك و بقيتُك صلواتك عليهم اَجمعين واَشهد بانهم قائمون مقام حبيبك  الحسينُ ... ثمّ بعدَ

في كل شأن... واَشهدُ بِانّ قائمَهم صلواتُك عليه حجّتك اِمامي الحقّ به اَتوجه اليك و به اَعتصم بحبلك و به اَرجولِقائَك 

 ... الخ.

نفكر و خواستار حقيقت تنها اين كتاب را بدقت مطالعه كند، او را از فحص من معتقدم كه: اگر يكنفر بابي يا بهائي روش

ادلّه وبراهين و در مقام تحرّي حقيقت كافي خواهد بود، وبيقين خواهد دانست كه سيد باب روي سادگي خود واغواي 

 شياطين واجانب رفته رفته لحن كالم خود را عوض كرده، وازعقايد اوليه خود دست كشيده است. 

 

 

 

 

 قسمتی از اَلواح خطّ

 نُقطه اولی و  آقا  سیّد حسین كاتب
( لوح بخطّ سيد باب و سيّد حسين يزدي كاتب سيد گراور شده است، ودر مقابل هر گراور ترجمه و  30در اين كتاب) 

داده شده توضيح آن بخط سربي چاپ شده ، وباز در مقدمه كتاب نيز توضيحاتي بنحو كلي در اطراف هر يك از آنها 

 ( صفحه ميباشد.10است، ومجموعا ) 

شمسي( از طرف بابيه مقيم مركز بدون ذكر مطبعه  -5228 -5224اين كتاب مثل چند كتاب گذشته در سالهاي اخير) 

 و محل طبع چاپ شده است. 

 له تبارك اهلل من ذلك( كه بخط خود سيد باب است مينويسد: تَباركَ اهللُ مِن ذلك اال له المُئله المُئا2در لوح دوم) ص

 نالريب المُرتَبب المُتَرابب تبارك اهلل مِن ذلك الكون المُكتَون المُتكاوِن... تَعالي اهلل من ذلك الطرز المُتطارز تَعالي اهللُ م

لك الثمر ن ذذلك الجرد المُتجارِد تَعالي اهلل مِن ذلك السزج المُتسازج تَعالي اهلل مِن ذلك النقب المُتناقب تَعالي اهللُ مِ

يا مَن  وتالمُتثامر ... يا مَن لَه البَهي والبَهَيوت يا مَن له الجل والجَلَيوت يا مَن لَه الجَمل والجَلَيوت يا مَن لَه الجَمل و الجَمَل

 اَنا يا مَن لهله الكَمل و الكَمَلوت يا مَن له العظم و العَظموت يا مَن له الكرم والكَرموت يا من له النَصر و النَصروت... هُو 

ه لالواليه و االوتالء يا مَن له القَداره و االقتدار يا مَن له الحشامه و االحتشام يا مَن له الشكواوه و االِشتواك يا مَن له الجَال

ن م و العلمان يا مو االِجتالل ...اَنا هُو يا مَن له العزز و العزّان يا من له الطرز والطرزان يا مَن له القدر و القدران يا من له العل

له الظهر والظهران يا من له السلط و السلطان ... يا من له الغني والغنيان يا مَن له البهي و البهيان يا مَن له النصر و النصران 

لياء يا من له لعاهلل اَنا يا مَن له الباهين و البهياء يا من له الراضين و الرضياء يا مَن له العالين و العلياء يا مَن له العالمين و ا

 الجالين والجالء يا من له الباقين و البقياء... الخ. ] كلمه هاي ذلك در خط سيد با الف است= ذالك[

خوانندگان محترم اينكلماترا بدقت بخوانند و بهر طوريكه تشخيص ميدهند )درباره گوينده آنها كه سيّد باب است وبخطّ 

 خود نوشته است( حكم كنند.
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 نقطه الكاف

( سطر است،در سنه) 31( صفحه اصل كتاب با فهرست است،وهر صفحه در )314( صفحه مقدمه و )44اينكتاب محتوي) 

 ( مسيحي در مطبعه بريل در ليدن از بالد هالند بطبع رسيده است.5150( هجري مطابق )5238

سيّد باب بوده است،  ( هجري است كه از خصّيصين5348مؤلف كتاب حاجي ميرزا جاني كاشاني مقتول در سنه ) 

 واينكتاب در تاريخ ظهور باب و وقايع هشت سال اول از تاريخ بابيّه است.

 مستشرق شهير ادوارد برون انگليسي مقدمه مفصّلي براين كتاب نوشته، و خود مباشر طبق و نشر آن شده است.

( صفحه 44نظيم مقدمه كه )مستشرق نامبرده زحمت زيادي در تصحيح وطبع اينكتاب متحمل شده،و مخصوصا در ت

 است، تحقيق ودقت قابل تقديري نموده است.

ودر موارد زيادي نيز بمقام وصايت و وبراي اينكه اينكتاب در ايّام رياست و نيابت ميرزا يحيي صبح ازل نوشته شده، 

نشر وطبع آن هيچگونه مرجعيّت و مقام او بصراحت لهجه اشاره شده است، بهائيها با اين كتاب كامال مخالف بوده،وبا 

 موافقت ندارند.

اينكتاب نيز مانند مقاله سياح بصورت تاريخ ولي در حقيقت يكي از كتب استدالليه بابيها ميباشد كه: رويات و احاديث 

 را تأويل كرده،و قضاياي تاريخيرا  تحريف نموده است. 

 ي از آنها درنوشته ها و تأليفات موجوده نيست.ودر عين حال ،مطالب زيادي از اينكتاب فهميده ميشود كه: امروز اثر

( ميگويد: جناب حاجي )حاجي محمدعلي قدوس( مدعي مقام قدوسيت كه رجعت رسول اهلل بوده باشد 513در )ص

وبادلۀ حقّه حقّ خود را ثابت ميفرمودند يكي آنكه صاحب آيات و مناجات وخطب عاليه بودند، دوم آنكه احاديث در حقّ 

ه دين بسيار وارد است، يكي حديث درباب رايات سود من قِبل المَشرق است كه ميفرمايند وفيه خلفه اهلل ايشان از ائم

المهدي، يكي در باب رايات اربعه است كه رايت يماني و حسيني و خراساني و طالقاني است كه هر چهار حقّ ميباشند 

ت يماني جناب ذكر است ،ورايت حسيني كه از همه ورايت سفياني باطل است كه مقابل اين چهار مي ايستد، اما راي

مشخص تر است ورايت محمد بن الحسن) ع( ميباشد و رايت حضرت قدوس است ،ورايت خراساني مراد از رايت جناب 

سيد الشهداء )ع( ميباشد ورايت حضرت قدوس است،ورايت خراساني مراد از رايت جناب سيد الشهداء) ع( است كه از 

ود وباب جناب ذكر بودند ورايت طالقاني كه ميفرمايد از بطن طالقان ظاهر ميشود مراد جناب طاهره خراسان حركت نم

 است كه والد ايشان طالقاني هستند،ورايت سفياني رايت ناصرالدين شاه است.

 آري اغلب نوشته هاي اينكتاب چون اين قسمت در نهايت درجه اختالل و تناقص و ابهام است.

 ت شده وميگويد: من پيغمبر هستم وبرگشته ام بسوي شما و مانند آنحضرت آيات وخطب دارم.قدوس مدعي رجع-5

 وپس از دو سطر رايات سود را بقدوس تطبيق ميدهد.-3

 سه سطر ديگر او را مصداق رايت حسيني قرار ميدهد.-2

 باز در سطر ديگر او را محمد بن الحسن معرفي ميكند.-6

 يمن خارج ميشود: تطبيق بسيد باب كرده و ميگويد مراد جناب ذكر است.رايت يمانيرا كه از جانب -1

 رايت خراسانيرا كه از خراسان ظهور كرده ودر كوفه وعراق اقامت ميكند در مقابل سفياني به بشروئي تطبيق ميكند.-4

ن واردن و رايت سفيانيرا كه از شام خروج كرده وهمه ممالك شامات) ممالك خمسه كه دمشق وحمصّ و فلسطي-1

 قنسرين باشد( را تصرف كرده وبكوفه وارد ميشود: بناصرالدين شاه قاجار تطبيق ميكند.

 ورايت طالقانيرا بطاهره تطبيق ميكند.-8
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تعجب در اينجا است كه: تازه اينها خروج هم نكردند، بلكه در اثر فشار و تعقيب دولت وقت، همه در قلعه طبرسي 

 و موفقيتي داشته باشند از بين رفتند.ترين پيشرفت محصورشده و پيش ازاينكه كوچك

وسپس ميگويد : مراد از حضرت قائم كه رجعت رسول اهلل بوده باشد همان حضرت قدوس بودند، وجناب ذكر رجعت 

واليت بود آنجناب سبقت بظهورات نمودند، از اين جهت عليمحمد نام شريف ايشان حضرت اميرالمؤمنين ، چونكه دوره 

 جناب قدوس محمد علي... الخ.است، و 

 پس روي اينسخن الزمست كه : سيد باب تابع قدوس بوده،و قدوس از هر جهت براو برتر و فضيلت وتفوق داشته باشد.

 وما اگر بخواهيم تناقضات و مهمالت اين كتابرا نقل كنيم، خود دفتر مستقلي خواهد شد.

 

 فَرائد گُلپايگاني

( صفحه كه محتوي فهرست و جدول صواب 31( سطر است، باضافه ) 51صفحه در) ( صفحه و هر 125اينكتاب در ) 

 وخطاء ميباشد.

در صفحه سوم از ملحقات مينويسد: وقد طُبع الكتاب بنفقه الحاجّ عبدالكريم الطهراني و ميرزا علي محمد الشيرازي، 

 باالزبكيه.وحقوق الطبع محفوظه للمصنّف و بعده لهما، طبع مطبعه هنديه بشارع المهدي 

( ميگويد: بعد الحمد و الصلوه، اقلّ عباد ابوالفضل محمد بن محمد رضا الجُرفادقاني و فّقه اهلل لخدمه العالم 2ودر صفحه ) 

و ازاله الضغائن الكامنه في صدور االُمم معروض ميدارد كه در سنه ماضيه رساله مالحظه شد كه جناب مستطاب ميرزا 

ينه تفليس و سائر بالد قفقازيه البسه اهلل رداء العزه االبديه و زيّن به وساده المشيخه عبدالسالم شيخ االسالم مد

 االسالميه در ردّ كتاب مستطاب ايقان تأليف نموده و انتقادي چند در لباس سؤال درآن درج فرموده اند الخ.

ي القاهره المعزيه حاضره البالد المصريه فودر آخر كتاب مينويسد: وقد فرغ مِن تأليفه و تَنميقه مؤلفه الفقير في مدينه 

 ( من الهجره.5251ليله عيد الفطر المبارك غرّه شوال المكرّم سنه ) 

اين كتاب مفصلترين و باالترين كتاب استداللي ونظري بهائيه است كه: روايات وارده اسالميه را تحريف و تأويل نموده، 

 و باهزاران بافندگي بمسلك بهاء منطبق ميكند.

واقعا آدم مبهوت و متحير ميشود كه: خيانت وبيشرمي انسان بجائي برسد كه در نوشته هاي خود) كه براي هميشه در 

ميان مردم باقي خواهد بود( كوچكترين مالحظه از مراتب امانت و شرف و فضيلت وتقوي را ننموده، وبهر طوريكه ميتواند 

 ند.براي اثبات مقصد موهوم وخرافي خود قلم فرسائي ك

رجوع شود( اين قسمت را مالحظه  535آري در صورتيكه خود سيد باب وميرزا بهاء در نوشته هاي خود)جلد اول ص 

 (511نكرده اند:از پيروان ايشان چه توقعي داريم.) در چاپ دوم رجوع شود به صفحه 

اند در اينرساله وهم در رساله ( درمقام فصاحت و بالغت كتاب ايقان ميگويد : چون جناب شيخ نتوانسته 661در صفحه) 

ثانيه بعبارتي از عبارات كتاب مستطاب ايقان استشهاد نمايند كه درآن عبارت اخالقي بقواعد فصاحت شده باشد ويا 

امري مخالف قوانين لغت يافت شود،ايرادشان قابل جواب نبود، زيرا كه ايراد بالدليل وانتقاد بالاستشهاد قابل توجه و 

 اعتناء نيست.

 از عربيهاي ايقانرا نقل ميكنيم. ما براي استشهاد و براي اينكه جناب ميرزا توجه و اعتنائي بنمايند يك جملهو
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مال كه استع -( چاپ اول ايقان ميگويد: واياكم يا مَعشرَ الروحُ لعلً انتم بذلك في زَمن المُستغاث تُفقون503در صفحه )

ت، ابن مالك ميگويد: وفي ارتفاع وانِفصال اَنا هُو . واَنتَ و الفروعُ ال تَشتَبهُ، كلمه ) انتم( درمحل نصب) بعد از لعل( غلط اس

 وبراي مزيد اطالع بعنوان ايقان) صفحه آينده( مراجعه فرمائيد تا قسمتي از اغالط ايقانرا ببينيد.

فاضل قائني و ديگران بهائي ( در اثر مالقات با 5312در گلپايگان متولد شده، ودر سال)  5340وميرزا ابوالفضل در سال 

 گشته و مشغول بتبليغ شد، و مسافرتهايي باروپا و امريكا و مصر وتركستان و سوريه كرده و تأليفات چندي نموده است.

 ( هجري در مصر درگذشت.5223ودر سال )

 اسكندريّه است.واز جمله تأليفات او: دُرّر بهيّه و حُجج بهيّه وبُرهان المع و رساله ايوبيّه و رساله 

 ايقان بهاء

سطر( وچاپ سنگي است، و ظاهرا چاپ اول باشد كه در زمان خود بهاء  51( صفحه وهر صفحه در )511اينكتاب در )

چاپ شده است، در پايان كتاب ميگود: المَنزولُ من الباء والهاء والسالم علي سمع نغمه الورقاء في سدره المنتهي 

ودر آغاز ميگويد: بِسم ربنا العليّ األعلي اَلبابُ المَذكور في بيان اَنّ العبادَ لَن يَصلوا الي  فسبحان ربنا العليّ االعلي.

 شاطئي بَحر العرفان... الخ.

 ومنظور از ربّ اعلي سيد باب است، چنانكه از موارد استعمال اين كلمه در كتابهاي ديگر ايشان واضح و روشن ميشود.

 بهاء در عراق و پيش از دعوي ظهور ) من يُظهرُه اهلل( بوده است. وتأليف اينكتاب در ايام اقامت

واغلب عبارتهاي عربي اينكتاب مغلوط و لحن است، واز اينجا معلوم ميشود كه: تحصيالت جناب ميرزا روي اساس  

 صحيح و پايه منظم نبوده است.

همان اول در اين فكر بوده و مقدمات دعوي و  وطوريكه از اينكتاب واز سائر نوشته هاي ايشان برميآيد: جناب ميرزا از

پيغمبري خود را تهيّه ميديده است، مثال در اينكتاب با اينكه هنوز دعوي خود را ظاهر نميكند، با اين حال نوشته هاي 

، هخود را بنام الواح ناميده، ودرآخر هر مطلب يك جمله بصورت آيه نازل ميكند، اگر چه اغلب آنها غلط است مانند جمل

يَرنً لتَط –كانوا بجَناحينِ االيقان في هَواء العِلم مَطيورا، ولعلً تَكونَنً في مَناهج العِلم و الحِكمه باذن اهلل مَسلوكا،و 

 بِجناحَين االنقطاع في هَواء الذي كانَ عن االَبصار مَستورا.

: در اين وقت از اهل بيان و عرفاء ( براي درست كردن زمينه و مستعد نمودن مردم ميگويم18ودرآخر باب اول) صفحه 

و حكما وعلما و شهداي آن استدعا مينمايم كه وصاياي الهي را كه در كتاب فرموده) در بيان راجع به مَن يُظهره اهلل( 

فراموش ننمايند وهميشه ناظر باصل امر باشند كه مبادا حين ظهور آن جوهر الجواهر و حقيقه الحقايق ونوراالنوار) كه 

اب ميرزا باشد ( متمسك ببعضي از عبارات كتاب) بيان ( شوند وبراو وارد بياورند آنچه را كه در كور فرقان وارد خود جن

 از بدايع كلمات خود قبض روح فرمايد:آمد چه كه آن سلطان هوّيه قادر است براينكه جميعد بيان و خلق او را بحرفي 

بوزد وشجره وجود )منظور خود ميرزا يا مَن يُظهرُه اهلل است( از ربيع ( ميگويد: اميدواريم نسيم رحمتي 80ودر صفحه) 

الهي خلعت جديد پوشد و تا باسرار حكمت رباني پي بريم و بعنايت او از عرفان كل شيء) احكام باب روي عدد كل شيء 

ه هيچ معدودي قليل ك برقرار شده است( بي نياز گرديم تا حال كه نفسي مشهود نگشت كه باين مقام فايز آيد مگر 245

معروف نيستند) ظاهرااشاره ميكند باشخاصيكه دعوي مَن يُظهره اللهي نمودند از قبيل ديّان و ديگران( تا بعد قضاي 

 الهي چه اقتضاء نمايد و از خلف سُرادق امضاء چه ظاهر شود.

است. تا مشيت الهي چه وقت قرار گيرد  ( ميگويد :قسم بخدا كه اين حمائه تُرابيرا غير اين نَغمات نغمها501ودر صفحه )

 تا عروسهاي معاني بيحجاب از قصر روحاني قدم ظهور بعرصه قدم گذارند و ما مِن اَمر اِال بعد اِدنه... الخ.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

از اين عبارتها واضح و معلوم ميشود كه : جناب ميرزا هنگام نوشتن اينكتاب خيال ديگري در سر ميپرورانيد، وپيوسته 

 جديدي بوده و مترصد موقع مقتضي بود كه نقشه خود را بمقام اجراء گذاشته، واز نوطرح تازه بريزد.در فكر نقشه 

آري طوريكه ديگران نوشتنه اند: ميرزا با بودن اصحاب بزرگ سيدباب وبا وجود اشخاص دانشمند و معنون، موقع را 

 براي دعوي خود مناسب نميديد.

رزا احساس كرده، و اين فكر رادر خالل كلمات او يافته، وآثار سستي و بيعالقه اگر چه ديگران اين حالترا از جناب مي

 بودن او را نسبت بخودشان مي فهميدند.

وروي اينجريان جناب ميرزا در مورد قهر و غضب و بيمهري اصحاب واقع شده،وحرفهاي گوناگون در پيرامون او گفته 

 ميشد.

اشاره ميكند كه: با آن همه ابتالء و بأساء و ضراء كه ازاعداد و اولوالكتاب  ( ايقان باينمعني512وخود ميرزا در صفحه) 

وارد شده نزد آنچه از احباء وارد شد معدوم صرفست  ومفقود بحت.... واين عبد در اول ورود اين ارض چون في الجمله 

راق نهادم ودوسال وحده در صحراهاي برامورات محدثه بعد اطالع يافتم از قبل مهاجرت اختيار نمودم و سر در بيابانهاي ف

هجر بسر بردم، ومقصود اين بود كه محل اختالف احباب نشوم ومَصدر انقالب اصحاب نگردم و سبب ضرر احدي نشوم 

 وغير از آنچه بعد از رجوع مالحظه شد.

كرد تا از مسافرت  ومنظور ميرزا از مصدر امر، برادرش ميرزا يحيي صبح ازل است كه نامه بسوي بهاء نوشته و تقاضا

 برگردد، وچون ميرزا درآن ايام اطاعت او را الزم ميدانست، از سفر برگشت.

واينموضوع را درمقدمه نقطه الكاف) لط( بطور شرح و بسط از كتاب هشت بهشت تأليف حاجي شيخ احمد كرماني نقل 

 كرده، و توضيح داده است.

چاپ حروفي كرده ،وتا ممكن بود اغالط لفظي و معنوي آنرا اصالح  ( در مطبعه موسوعات مصر5258واينكتابرا در سال )

 كرده اند وما بچند مورد آن اشاره ميكنيم:

طبع سربي( مِن  51مِنَ السِدره التي كانت في رِضوان االحديه، چنين تصريح شده) ص -( از طبع اولي جمله52در صفحه 

 شَجر كانَ في الروضه االَحديه.

 يقان ، وهمچنين در چند جاي ديگر.( بجَناحَي اال8جَناحين االيقان،چنين تصحيح شده ص) ب -( جمله1ودر صفحه )

 ( وعَذِبهم بنار كانت في هاوِيه الجَحيم.54كانت بنارِ الجَحيم مَوقودا،تصحيح شده) ص -( جمله53ودر صفحه)

 كان غَنيا عنه وعَن ما يُشاهد ويُري.( 35كان غَنيا عَن كل مَن العالَمين مَجموعا، تصحيح شده)ص -( جمله54ودر صفحه) 

شَرِبُوا مِن كأسِ  –( جمله 38وتَكونَ من الذينهُم كانوا عن كَأس العِلم مَشرويا، تصحيح شده ) ص –( جمله 35ودر صفحه )

 العلِلم و العِرفان.

 -كَذلك نرّش علَيك مِن اَنوار شُموس الِحكمه ... كانوا بِجناحَينِ االيقانِ في هَواء العِلم مَطيورا –( جمله 28ودر صفحه) 

( كذلك نوّرنا افق سماء البَيان من اَنوار شُموس الحِكمه والعِرفان... طاروا بَاجنحه االيقان في هَواء 13تصحيح شده )ص

 مَحبه ربّهم الرَحمن.

 –( تصحيح شده 42در )ص -م يَاتي اهللُ في ظُلل مِنَ الغَمام... روزيكه ميآيد خدا در سايه ابريَو -( جمله61ودر صحفه ) 

 هَل يَنظُرونَ اال اَن يَاتيَهم اهلل في ظُلل مِنَ الغَمام... آيا انتظار ميكشند مگر اينكه بيايد آنها را خدا در سايه از ابر.

 تا ميتوانستند در اين مرتبه تصحيح نموده اند. وهمينطور تا آخر كتاب كه: همه غلطهاي چاپ اولرا
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وتعجب در اينجا است كه: در اين تصحيح قسمت آخر چون متوجه شده اند كه آيه شريفه در مقام استفهام انكاري) 

نفي( است، وهيچگونه مقصد آنانرا كه بشارت از ظهور باشد ثابت نخواهد كرد، از اين لحاظ در مقام ترجمه: ترجمه را 

 درست كرده اند كه مجمل بوده ومفهوم آيه شريفه معلوم نشود.طوري 

اينجا است كه: ما ميگوئيم در ميان بهائيها يا آدم با علم و با فضيلت وبا سواد پيدا نميشود، ويا همه بدبين و شهوت 

هاي ها و خيانتپرست و هواخواه هستند و اگر نه: چطور ميشود كه آدم بافضيلت و حقيقت پرست از اين تحريفات و دزدي

 بزرگ عالم انسانيت مطلع نبوده، و تازه چنين شخصيرا بمقام روحانيت و نبوت و الوهيت و ربوبيت به پذيرد.

( هجري يعني يك سال پيش از تبعيد جناب ميرزا از عراق اتفاق افتاده است، چنانكه 5318وتأليف اينكتاب در سال) 

سه هيجده سنه ) از ظهور باب( ميگذرد كه باليا از جميع جهات مثل باران ( ميگويد: وليكن اين انوار مقد528در صفحه) 

 برآنها باريد.

( گويد: وال بدا تسليم نمودم وراجع شدم وديگر قلم عاجز است از ذكر آنچه بعد از رجوع مالحظه شد 516ودر صفحه) 

 دارند.حال دو سنه ميگذرد كه اَعداء در اِهالك اين عبد فاني بنهايت سعي و اهتمام 

 النُور االَبهي في مُفاوَضات عبدالبهاء

( 5231ميالدي، مطابق)  5108اينكتاب در مطبعه بريل در شهر ليدن هالند بقطع وزيري بچاپ رسيده است، در سنه 

 (سطر. 31( صفحه و هر صفحه در)363هجري قمري، جمعا در) 

ترقّي و تربيت  نوع انساني، قسم دوم مقاالت متعلق  اينكتاب در پنج قسمت است، قسم اول مقاالت در تاثير اَنبياء در

بمسائل مذهب عيسوي قسم سوم در عالمات وكماالت مظاهر الهيّه، قسم چهارم در مبدء ومعاد و قوي وحاالت متخلفه 

 انسان، قسم پنجم مقاالت در مواضع مختلفه.

 از نفحات قدس بهاءاهلل ايرانيان چگونه بنوع انساندر پايان كتاب گويد: الحمدهلل شما بايران رفتيد و مالحظه نموديد كه 

مهربانند و پيش هر نفسي را از سائر طوائف تصاوف مينمودند نيش ميزدند ونهايت بغض و عداوت وكينه داشتند حتي 

تنجيس مينمودند وانجيل وتوراترا ميسوختند واگر دستشان آلوده بآن كتاب ميشد مي شستند حال اكثر از مضامين 

 كتاب را در محافل و مجالس بالمناسبه ترتيب مينمايند... الخ. اين دو

ولي طوريكه ما اطالع داريم و در گردش شهرهاي شرقي و غربي و شمالي و جنوبي ايران مشاهده نموديم: اينستكه در 

ا طبيعي ي يميان اهالي ايران عنواني بدتر و پستتر از عنوان بهائيت نيست، حتي اگر كسي مسيحي يا يهودي يا زردشت

 باشد، كمتر در مورد نفرت و اتهام واقع ميشود تا بهائي.

البته ايرانيها عداوت و بغضي با اقليتهاي مذهبي و ملل ديگر ندارند: زيرا مسلك وعقيده آزاد است، ولي بهائيها را يك 

 ملت فاسد ومفسد و اخاللگر و بيوطن و شهوت پرست ومَضري ميدانند.

كه: مسلمين از همان زمان اول اسالمرا آخرين دين و پيغمبر اسالمرا خاتم االنبياء و المرسلين  وشايد از اين جهت باشد

دانسته، وايمنطلب را يكي از ضروريات عقائد خود مي دانند، و مخصوصا اينكه از اين جماعت حيله گريها و بهتانها و 

را تحريف ميكنند، روايات واخبار را تأويل مينمايند، دروغهاي زيادي ديده اند، زيرا اينها در نوشته هاي خود آيات قرآن

نسبتهاي برخالف حقيقت وبهتانهاي دروغي بر افراد ايراني روا ميدارند، چنانكه در همين عبارت مالحظه ميفرمائيد كه 

يزار است، ميگويد: از نفحات قدس بهاء ايرانيان چگونه ... الخ. در صورتيكه ايراني از اين اسم واز اين رسم منزجرو ب

جناب بهاء در نظر يك فرد ايراني مجسمه تزوير و رياء و مظهر حيله ومكر است، جناب بهاء اگر حرفهايش از طال و جواهر 

 باشد! ايراني كمترين توجه و تمايلي بآنها پيدا نخواهد كرد.
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 د را براي اظهار حقائقنويسنده آدم بيطرفي هستم، ولي از سخنهاي برخالف حقيقت بسي متأثر شده،و بي اختيار خو

ملزم مي بينم ، مثال شما در همين اين كتاب ، قسم اولرا خوب مطالعه بفرمائيد و ببينيد جناب عبدالبهاء تا چه اندازه در 

 صراط رياكاري و حيله ورزي سلوك كرده وحق و عدالت را زير پاي خودمحو و پايمال نموده است.

ميان طائفه شيعيان عموما مسلم است كه ابدا حضرت در هيچ مدرسه اي ( ميگويد: در 51درباره سيد باب) صفحه 

( ميگويد: پدرش از وزراء بود 35تحصيل نفرمودند ونزد كسي اكتساب علوم نكردند، ودرباره ميرزا پدر خود در صفحه )

معاشرت ننمودند، ودر  نه از علما و درنزد جميع اهالي ايران مسلم كه در مدرسه اي علمي نياموختند و با علماء و فضالء

( در مقام جامعيت و علوّ مرتبت او گويد: جميع جواب كافي شافي مي شنيدند و مقنع ميگشتند حتي علماي 33صفحه )

ايران كه در كربال و نجف بودند شخصي عالي راانتخاب كردند وتوكل نمودند واسم آن شخص مال حسن عمو بود آمد 

ماء كرد جواب فرمودند، بعد عرض كرد كه علماء در علم و فضل حضرت مقرّ و بحضور مبارك بعضي سؤاالت از طرف عل

 معترفند و مسلم عمومست كه در جميع علوم نظير و مثيلي ندارد... الخ.

من كه نميتوانم پيش خودم تحليل كنم كه: انسان چطور ميتواند تا اين اندازه از دروغ گفتن و دروغ نوشتن باكي نداشته 

حظه ننمايد، همه نوشته اند كه سيد باب پيش شيخ عابد تحصيل ميكرده و بدرس سيّد رشتي در كربال و كوچكترين مال

حاضر ميشد، مطالب خود بيان و نوشته هاي سيد نيز براين معني شهادت ميدهد. وخود بهاء نيز در صدمورد از كتاب 

بدالبهاء هيچگونه بخود نياورده وخود را بتجاهل ايقان بعلم و اطالع و مطالعات خود اشاره كرده است !با اينحال جناب ع

زده وميگويد: همه ايرانيها بربيسوادي سيد باب وميرزا بهاء شهادت ميدهند، وسپس بفاصله يك صفحه ميگويد: 

مالحسن عمو) كه معلوم نيست كيست و كجائيست و طوريكه از اسمش معلوم ميشود يك پيرمرد عوام و از عمله مَوتي 

ت همه بمقام علم و فضل شما معترفند ، وهيچ فكر نميكند كه !جناب ميرزا كه تحصيل نكرده وعلم بوده است( گف

نداشت ) بقول خودش( وآثار علمي هم كه از آنجناب) بجز عبارتهاي مغلوط( ترشح نكرده است، واحكام و مجعوالت 

 د بابايشانهم كه همه كشف از كمال بي اطالعي و ناداني ايشان ميكند، پس بيان سيّ

( سطر، ونسخه بسيار تميز و خوشخط است،ودر پايان كتاب مينويسد: ولتُطهّرنّ 51( صفحه وهر صفحه) 608اينكتاب در )

انفسَكم علي حقّ ما انتم عليه مقتدرون، تمّت الكتاب بعون اهلل الملك الوَهّاب في رابع عشرين شهر ربيع االول سنه 

(5220) 

مينويسد: كاتب الحروف ( باب سادس عشر از واحد ثاني 18لي در حاشيه صفحه) كاتب اسم خود را ننوشته است، و

بگوش خود از حضرت ثمره) منظور صبح ازل است( شنيدم كه فرمودند: جمله) وصيّ عاشر من( هرگاه بخط جناب آقاي 

ن صبح ز پيرواسيد حسين هم باشد اشتباه نوشته و ) وصي ثامن( صحيح است پس فهميده ميشود كه كاتب اين نسخه ا

 ازل بوده است.

 اينكتاب تا آخر باب عاشر از واحد تاسع است، و بطوريكه معلوم ميشود: نسخه هاي بيان فارسي بيش از اينمقدار نيست.

(مينويسد: كتاب بيان دو جلد است يكي بيان عربي و ديگري بيان فارسي است كه تفسير  50در آئين باب) پاورقي ص

باب  51و نوشته شده ولي موفق باتمام آن نشده است، بيان اصوال بايد نوزده واحد وهر واحدي كتاب عربي است ودر ماك

 واحد است وبيان فارسي تا باب دهم از واحد نهم ميباشد.55باشد ولي بيان عربي فقط شامل 

 مُتَمّم بيان

( از طرف بابيّه مقيم مركز 5228 -5224( صفحه باضافه ده صفحه مقدمه و فهرست در سالهاي اخير )514اين كتاب در) 

 گراوروطبع شده است.
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باب ميشود حضرت نقطه اولي نازل فرموده،  543در مقدمه مينويسد: وفارسي بيان تا باب دهم از واحد نهم كه مجموعا 

)  باب ميشود) مطابق با بيان عربي كه يازده واحد تمام است( توسّط حضرت ثَمره ازليّه 61ودو واحد و نه باب آن كه 

 ميرزا يحيي صبح ازل( نازل گرديده، كه اينك با شكرگذاري از توفيق بدست آمدن خط منزل آن عينا گراور شده ... الخ.

( من كتاب وان تَملكتم 51فوق عدد الواحد) در باب سابع از واحد حاديعشر گويد: في ان اهلل نَهي في البَيان اَن ال تملكنّ 

( آنچه در ظل بيان در اوانشاء شود از 58ذَهَب... وهيجده كتاب ديگر كه عدد حي بوده) فليزمنكم تسعهَ عشرَ مثقاال مِن 

علوميكه الزم آيد شما را ونفع دهد وسود ظاهر و باطن در جميع عوالم آشكار و مرتفع سازد درآئين خدا از قبيل نحو و 

 صرف وعلم حروف و اعدد آن...الخ.

بطور مسلم خود بابيه هم باين سخن مي خندند، وعجب اينستكه : نوزده كتاب را در مرتبه اول اجازه داده است كه از 

نحو و صرف واعداد انتخاب كنند. در صورتيكه نحو و صرف را جناب سيدباب آزاد گذاشته است، وحروف و اعدادهم بجز 

ز اين لحاظ است كه علوم غريبه چون رمل و جفر و تسخيرات در ضررهاي دنيوي و اجتماعي واخروي فائده اي ندارد، وا

آئين مقدس اسالم حرام شده است، و ظاهرا جناب صبح ازل بجز صرف و نحو و اعداد و حروف بعلوم ديگري توجه و 

 عالقه نداشته، وعلوم رياضي و طبيعي و فلسفي و حقوق در نظر ايشان ارزشي نداشته است.

باب بعنوان تكميل بيان فارسي از بيان عربي استفاده  61كتاب نوشته است: جناب صبح ازل  وبطوريكه در مقدمه اين

 كرده ومطابق مطالب آن تنظيم و ترتيب داده است. 

( ميگويد: قُل السابعُ نَهي عنكم في البيان ان التَملكنّ فوقَ عدد الواحد من 14در بيان عربي درواحد حاديعشر) ص

البيان ثمّ الحيّ ما انشيء في البيان من علوم يلزمنكم في دينكم مثلُ النحو و الصرف و الحروف  كتاب.... قل االوّل نفسُ

بيش از نوزده جلد را كه اول آنها كتاب بيان باشد وهيجده كتاب ديگر) عدد و كتاب بيان اينكه مالك نشويد از كتابها 

 شده است مانند علم نحو و صرف و حروف واعداد حروف. حيّ( آن كتابهائي باشد كه در دوره بيان در علوم الزمه تأليف

پس جناب سيد باب خودش اجازه داده است كه: كتب مربوط بعلم نحو و صرف را از جمله نوزه كتاب بشمار آورده وتهيه 

ي فكنند، والبته اينمعني با آن فضل و احسانيكه درباره ملت خود كرده بود) از جهت رفع تقيّدبقواعد نحو و صرف منا

 است.

 ]بيان عربي[ 

( صفحه از روي نسخه قديمي گراور شده است، ودر آخر كتاب چند واحد از نسخه 43اين كتاب نيز در سالهاي اخير در )

 اولي كه بخط سيد باب است عكسبرداري شده است.

بيان فارسي هر بابي بيان عربي يازده واحد است، ودر ضمن هر واحد نوزده مطلب بترتيب و شماره بيان ميكند، ومثل 

 بنحو استدالل و تفصيل ذكر نميشود.

مثال در بيان فارسي) باب رابع عشر از واحد خامس( ميگويد: ومظاهريكه مُطهر است اول ايمان ببيان است كه مبدل 

راو د ميفرمايد جسد او را بطهارت وثاني نفس خود كتاب اهلل هست همينقدر كه تلقاء آيه ازآن واقع شد شيء كه عينيّت

نباشد طاهر ميگردد و ثالث اسم اهلل هست كه شصت و شش مرتبه كه اهلل اطهر برشيء خوانده شود طاهر ميگردد چهارم 

 قطع نسبت ازغير اهل و وصل آن باهل بيان است... الخ.

 اهللُ اَطهرُ سته وودربيان عربي درضمن واحد خامس نيز ميگويد: ثمّ الرابع من بعد العَشر يُطهر كم اسمُ اهلل اذا تَقرؤن 

 ستّين مرّه ثمّ النقطه و ما يشرق من عندها من آيات اهلل ثمّ كلماته ان انتم بها تُوقنون ثمّ مَن يَدخل في الدين ... الخ.
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پاك ميكند شماها را اسم خدا چون بخوانيد كلمه ) اهللُ اطهرُ( را شصت و شش مرتبه، سپس از مطرهات وجود خود نقطه 

 از كلمات و آيات اوظاهر ميشود، وبعد آنكسيكه داخل در آئين بيان شود... الخ. است، وباز آنچه

پس بيان عربي مانند فهرست مفصلي است از بيان فارسي، باختالف آنكه در بيان عربي يازده واحد تمام ذكر شده است، 

 و همه بعربي نوشته شده است.

 بطبع رسيده است.ودر آخر اين كتاب )بيان عربي( دو رساله ديگر ملحق  و

لوح هيكل الدين از سيدباب كه خالصه احكام بيان است، ودر آخر آن نوشته شده است: اين بخش از كتاب كه در  -اول

صفحه پايان يافته رونوشت هيكلي است كه نقطه اولي در ايام آخر احكام آئين خود را اختصارا درآن گنجانيده ...  34

 الخ.

صفحه ميباشد ،ودر مقدمه آن نوشته شده است: تفسيري  31الدين از سيد باب كه در تفسير دو آيه از هيكل  -دوم

 است كه خود نقطه اولي برآيات باب اول و باب دوم هيكل نازل فرموده... الخ.

 اء... الخ.يَش آغاز: بسم اهلل ذي العلم ذي العلمين الحمدُ هلل العلم ذي العالمين وانًما البهاء مِن اهلل علي الواحداالوّل ثمّ مَن

( نيزدر پيرامون كتاب بيان مطالب مفيدي را تذكر داديم. ) در چاپ دوم رجوع شود 561ودر جلد اول اينكتاب )ص

 ( 516بصفحه 

 آئين باب

( 5232( سطر است، و بطوريكه درآخر مقدمه مينويسد: در فروردين سال )31( صفحه وهر صفحه در )18اينكتاب در)

 ليف شده است.شمسي در شهر اصفهان تأ

 ف( تعيين كرده است.-ومؤلف درپشت كتاب اسم خود را برمز) ع

مؤلف كتاب خود را بيطرف قلمداد ميكند، ولي بطوريكه از مطالب و نوشته هاي او معلوم ميشود: از متعصببين بابيه 

 ميباشد.

سيدباب وصورت نوشته ها و راجع به تاريخ و زندگاني اينكتاب محتوي يكمقدمه و پانزده فصل است، وبطور كلي : 

 تأليفات او و تعاليم وسخنان واحكام اوميباشد.

 الكَواكبُ الدريه

الكواكب الدريه في مأثرِ البَهائيه مشتمل بر سه فصل ويك مقدمه ويك خاتمه است، جلد اول آن تا آخر فصل دوم است 

 كه در اختالفات اسالميه و حاالت باب و بهاءواصحاب آنان است.

( سطر است، ودرآخر كتاب مينويسد: وقد فرغ عن مباشره طبعه مؤلفه 31( صفحه و هر صفحه در) 111در) جلد اول 

سبتمبر  2هجريه مطابق  5263شهر محرّم الحرام سنه  30الحقير عبدالحسين آواره بمصر )القاهره (في يوم االثنين 

 ميالدي بمطبعه السعاده بجواز محافظه مصر. 5132

ترجمه آن كه احمدفائق بك رشد بعربي ترجمه نب فقط جلد اول اينكتاب موجود است، با يك جلد از وتصادفا پيش اينجا

 ( هجري درمطبعه عربيه مصر منتشر شده است. 5262كرده،ودرسال ) 

 سطر است،وتا آخر فصل اول نوشته شده است. 30( صفحه و هر صفحه در 643وعربي اينكتاب در) 

استطراد ( ميگويد: وبديهست كه درآنموقع اگر -42شده است( در جلد دوم كشف الحيل )ص آوار) كه بعد از توبه آيتي 

بعقيده ببهائيت هم ميشدم ممكن نميشد كه لكه هاي تاريخي برايشان در كتاب بگذارم و اگر ميگذاردم ناچار آنها به 

كه محل ترديد نبوداز تأليف  شست شوي آن مبادرت ميكردند، چنانكه كردند، يعني هزاران قضيه مسلمه تاريخي را
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من) كواكب الدريه( برداشتند بعنوان اينكه صالح امر نيست وصدها دروغ بجايش گذاشتندبعنوان اينكه حكمت 

اقتضاددارد كه اينها نوشته شود، معذلك كُلّه اينك بامراجعه نظر مي بينيم باز حقايقي از قلم جاري شده ودر همان 

هم با همه زرنگيهايش وبا اينكه چندين دفعه آنكتابرا خواند و قلم اصالح در آن نهاد كتاب ثبت گشته و عباس افندي 

باز برخورد نكرده و آن مسائل براي استدالل كنوني ما باقي مانده،و اينجا است كه بايد گفت يا آواره در نگارش آن كتاب 

ا لشيء عُجاب، واز جمله آنها قضيه بدشت است بيدار بوده يا خداي بهائيان در آنموقع خوابش برده بوده است، و انّ هذ

 كه اينك عينا از كواكب الدريه نقل ميشود. الخ.

( از كتب خودشان نقل كرده ايم) در چاپ دوم رجوع شود 13و  502وما قضاياي بدشت را درجلد اول اينكتاب ) ص

 ( 551و 84بصفحه 

 دُروس الديانه

( هجري در مصر 5265( صفحه ودر سال ) 521يمات بهائيّه است كه در)اينكتاب محتوي قسمتي از عقائد و احكام وتعل

 قاهره باهتمام فرج اهلل كردي و باجازه محفل روحاني مصر مطبوع شده است.

( در پايان دروس الديانه ميگويد: هذه دروس الديانه لتَالمِذه المَدرسه البَهائيه قد فرغتُ من تَرتيبها و 552در صفحه) 

ه تسع و عشرين و ثالثمأه بعد االَلف من الهجره النبويّه علي هاجرها الف بهاء و تحيّه وانا الفاني محمد تَحريرها في سن

 علي القائني.

اينكتاب محتوي چند قسمت است، قسمت اول مشتمل بر شصت وچهار درس و قسمت دوم در پيرامون دروس اخالقي 

 است.

 5201ل اكبر) آقا محمدفاضل قائني پسر مال احمد متوفي سالمؤلف اينكتاب شيخ محمد علي قائني اخوي زاده نبي

 ( درعشق آباد وفات كرده است.5263هجري در بخارا( واز مبلغين بهائيه بوده است،ودر سال )

 رسالۀ للثَمَره

 اينكتاب نسخه خطي است كه در عنوان سرمقاله هاي آن نوشته است: للثَمره ،وظاهرا منظور از ثمره صبح ازل است،ويا

بطور كلي : خطاب بآيندگان واعقاب بوده و بعنوان وصيّت براي آنان نوشته شده است اين مجموعه از جناب باب است، 

 وطوريكه از خصوصيات خط و كاغذ معلوم ميشود در حدود زمان خوداواستنساخ شده است. 

لوحيد انّني انا اهلل ال اله اال انا االحّاد االحيد انّني انا اهلل آغاز: للثمره ،بسم اهلل االزل االزل، انني انا اهلل ال اله اال انا الوحّاد ا

نا اهلل ال اله اال ا ال اله اال انا الصمّاد الصميد انّني انا اهلل ال اله اال انا الفرّاد الفريد انّني انا اهلل ال اله اال انا السرّاج السريج انّني

نست: ايضا للثمره، اهلل اكبير تكبيرا كبيرا، هذا كتاب من عند اهلل المُهيمن انا الجذّاب الجذيب... الخ. وآغاز ثمره دوم اي

القيّوم الي اهلل المُهيمن القيّوم ... الخ و آغاز ثمره سوم اينست : ايضا للثمره ،اهلل اقدس، بسم اهلل ال اله ذي االلهين قل 

وت االمر و الخلق... الخ، وآغاز ثمره چهارم اينست: اللهم انك انت سبحان السموات و االرض وما بينهما والهان من في جبر

 ايضا للثمره، بسم اهلل االمنع االقدس، سبحانك اللهم يا الهي ال شهدنّك وكلّ شيء علي انك انت اهلل ال اله اال انت...الخ.

كتاب لغت نامه ( سطر است،ولي بهتر اين بود كه براي اين51( لوح وهر صفحه )53( صفحه و محتوي) 61اين نسخه جمعا) 

هم مينوشت، زيرا بسياري از لغات آن در كتب لغت پيدا نميشود، وظاهرا جناب باب خيال كرده اند،كسي كه دعوي 

 نيابت يا نبوت يا الوهيت ميكند، ميتواند درقواعد ادبي و قوانين لفظي ولغات آنملت نيز دخل و تصرف كند.
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ت يا من له الجل و الجليوت يا من له الجمل و الجملوت يا من له الكمل ( ميگويد: يا من له البهي والبهيو54ودر صفحه) 

والملكوت يا من له العظم و العظموت يا من له الكرم و الكرموت يا من له النصر والنصروت يا من به الفتح و الفتحوت... 

 الخ.

ن من هو ربان الربابين سبحان من ( ميگويد: اياي اياك سبحان من هو اُلهان) بضم همزه( االلهين سبحا35ودر صفحه) 

هو كوان الكوانين سبحان من هو ازالن االزالين سبحان من هو قدمان القدامين سبحان من هو قدران القدارين سبحان 

 من هو حكمان الحكامين....الخ.

 باب ميشمازل( از مؤلفات سيد  ( بعنوان نصوصات راجع بوصيات صبح53وظاهرا اين همان كتابيستكه درآئين باب) ص

 ترجيح بند نعيم

( 523( ترجيع وهر ترجيعي نه بيت است ) بعدد بهاء( كه در يكصفحه چاپ شده است: باضافه )522اينكتاب محتوي) 

 شعر تبليغي ) بقافيه ون( كه مطلعش اينست:

 يكي  چو دجلۀ   آب و يكي  چون لجهّ خون  مرا  بود  دل و چشمي  ز  گردش  گردون

 كه از مضيق  جهان  ره  نميبرم       بيرون  وچرا     نگريم    زار  چرا  ننالم  سخت  

 ( صفحه و حروفي چاپ شده است.510اين اشعار در ) 

 ( گويد: 15در ترجيح )

 خلقت  نو  زكاف  ونون   فرمود    شاه   ابهي   اراده   چون   فرمود 

 ون        فرمودواِلي اهلل    يَرجع     چون  مِنَ اهلل    يَبدؤن    بودند

 خلقي   ايّاي   فاعبدون    فرمود     ظاهر  وفاش   اِنّ        مادوني 

 رايت   شرك   سرنگون فرمود     علم   انّني   انا          اللهش

 كلّ  خير    لتُدركون      فرمود     آن  مُغيث  بيان  بحجّت  تسع

 كنون فرمودگفت اين يك چرا      گفت آن يك كه مستغاث نشد

 باز  تجديد دوره   چون  فرمود     چون نگشته   بيان  ما   تكميل

 با دل تنگ و غرق   خون فرمود     در بيان  ذات  حضرت  اعلي

 حجّتش  انّني  انا  اهلل    است     كه منم بنده  او شهنشاه است

 يناو نيّر بوده است.در سده اصفهان متولد شده، واز رفقاي س 5313اسم نعيم  محمد ودر سال 

 از نعيم چند كتاب ديگر) استدالليّه ( نيز مشهور و منتشر است.

 وديگر از آثار او قصيده صيفيّه است كه منتهي ميشود بتوصيف عبدالبهاء و ميگويد:

 توئي  تو ربّ كريم  توئي تو خلق  عليم   توئي  تو فرع تقويم  توئي او اصل قديم

 مهر تو خلد نعيم    قهر  تو نار    جحيم   عرش عظيم توئي تو حيّ قديم توئي  تو

 حبّ تو نعم القَرين بُغض تو بِئسَ القَرار

 طلعت  شمي الشموس  طلعت عبدالبهاء است

 قدرت  ربّ النفوق  قدرت عبدالبهاء است       

 رحمت  ربّ الربوب  رحمت عبدالبهاء  است

 ستحضرت غيب الغيوب حضرت عبدالبهاء ا             
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 ذاتِ اِله االُلوه ذات  همين   شهريار

 اگر نياز آوريم  توئي تو معبود ما    اگر نماز آوريم  توئي  تو مسجود ما

 روبكه بار آوريم توئي تو معهود ما    بحقّ چو راز آوريم توئي تو مقصود ما

 شهود ما را بس است بغيب ديگر چه كار

 .( هجري فوت كرده است 5226ودر ) 

( صفحه نه سطري است،ودر آخر كتاب مينويسد: 515ديگر نيز از اينكتاب پيش اينجانب موجود است كه در) يك نسخه 

 .5231كتبه ميرزا آقاي نيريزي مهاجر ارض ص سنه 

اين نسخه اختالفات زيادي با نسخه اول دارد، و گذشته از اختالفات، هيجده ترجع كه صدو شصد و دو بيت ميشود 

 اضافه دارد.

 

 يب عبدالبهاء مَكات

 ( صفحه فهرست دارد.8( سطر و )51( صفحه وهر صفحه در )668مجلد اول از مكاتيب ميرزا عباس پسر ميرزا بهاء در) 

 ( هجري در مطبعه كردستان علميّه در درب مسمّط جماليه در مصر مطبوع شدهاست.5238اينكتاب در سال )

 در موارد مختلفه وبراي اشخاص نوشته است. اينكتاب محتوي نامه ها وخطبه هائيست كه عبدالبهاء

اينكتاب مانند مقامات داراي سج است، ولي گذشته از مطالب عجيب و ضعيف وغريبي كه دارد: آثار تكلّف وساختگي و 

 سستي از صفحات والفاظ آن پيداوروشن است.

 در هر لوحي تكرار ميشوند.وچون بدقت بررسي شود: اغلب عبارتها وكلمات وجمالت و مطالب آن مكرّرات است كه 

مكاتيب سه جلد است، ولي نزد اينجانب تنها جلد اول و دوم آن موجود بوده است،و روي همين لحاظ در اينكتاب از 

 جلد سوم آن استشهاد ونقل عبارتي نشده است.

 مَكاتيب عبدالبهاء مجلد دوم

مكاتيب عبدالبهاء است كه باشخاص مختلف  ( سطر است باز محتوي54( صفحه وهر صفحه آن ) 266اينكتاب داراي ) 

نوشته است، عبارات اينكتاب مانند جلد اول آن همه مسجع و بهر نحوي است آيه بندي وجمله بندي شده است، ودر 

 حدود نصف كتاب عربي و بقيه فارسي است.

 يان ميكند، ولي جملهمطالب اينكتاب همه رجزخواني ومكرّرات بوده،و يك مطلب را بصدلباس با تغييرات مختصري ب

 بندي اينكتاب در مقابل مقامات حريري وكتب ادبي ديگر خنده آور است.

(ميگويد: يا اَمهَ اهلل تَعلًمي اللِسانَ الفارسي واللسانَ العربي و لكن اجتَهدي في نَشر 223در يكي از مكاتيب صفحه) 

رب رب اجعلني فِداء أ لِاِمائِك وشهيدا في سَبيلك و خاضعا نَفحات اهلل وقولي لكَ الحمدُ يا الهي بما اَنعمتَ عليً بفضلك 

 و خاشِعا لِخَلقك وخادما للسلمِ العامّ والصُلح والحبِ واآلمان انك انتَ الكريمَ المتعال.

( هجري در مصر مطبوع شده است،ودر اول و آخر كتاب خط عبدالبهاء 5220ودر مطبعه كردستان علميه در سال ) 

چاپ كرده است كه: اين مجموعه را جناب آقا شيخ فرج اهلل طبع و نشر فرموده في الحقيقه درآنچه راعكس برداشته و 

 بايد وشايد تصور ننموده ازحق تاييد او را ميطلبم. ع ع. 

 كتاب بَديع
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ط( بچاپ رسيده است، وطوريكه در – 386-سطري در ) م 51( صفحه 651( هجري قمري در) 5384اينكتاب در سال ) 

( بعنوان 5382خر كتاب ميگويد: ميزا مهدي قاضي نامه كه محتوي اعتراضاتي بوده است از اسالمبول در سال) صفحه آ

آقا محمد علي اصفهاني يكي از بهائيان به ادرنه ميفرستد، ونامه را بهاء مالحظه نموده واز لسان آقا محمد علي پاسخ 

 اعتراضات قاضي را نوشته وارسال ميدارند. 

( ميگويد: براو الزم كتاب بديع كه باسم يكي از احباب از مطلع بيان ربّ االرباب نازل 51س  560دارات) ص بهاء در اقت

 شده بسيار مالحظه نمايد.

اينكتاب چون در اوائل سالهاي پيغمبري بهاء بوده است:تمام عبارتها و آيات منزله او كه بعربي نازل شده است غلط و 

 سست است.

وديگران هم نوشته اند: بهاء قوّه علمي بيشتري نداشته است وعبارات و مطالب اقدس و الواح ديگر ظاهرا طوريكه آيتي 

را بكمك ديگران) بعد از رونق گرفتن( درست كرده باشد، اجماال در اينكتاب آيات منزله عجيب و خنده آوري ديده 

 ميشود كه مانند آيات باب درنهايت درجه سستي ميباشند.

اعتراضات معترض عنوان ومقام خود را محفوظ و مسلم دانسته، وخود را ) منَ يُظهره اهلل ( ديده،وشروع ودر مقام پاسخ 

 بتاخت و تاز ميكند و كوچكترين سخني از اصل ثبوت اين عنوان بميان نميآورد، واز اين لحاظ :كتاب ديدني است.

( ميگويد: اگر نفسي بعالمات 561د مثال در صفحه) واز اينكتاب زيركي و مهارت و استادي جناب بهاء كامال معلوم ميشو

محدود باشد ميفرمايد كه اياكم ان تَحتَجبوا بِها چه كه احدي بركيفيت ظهور آن ذات قدم مطلع نه يُظهر نفسَه كيف 

يَشاء واگر كسي بتكميل ناظر باشد ميفرمايد كه تصديق كل شيء منوط بتصديق آن منبع صدق بوده وخواهد بود واگر 

رمايد كلّ كاملند لَيسَ لِاحد اَن يقولَ لِمَ و بِمَ واگر ميفرمايد كلّ ناقصند لَيسَ لِاَحد اَن يَعترضَ عليه واگر كسي بوقت بف

محدود باشد چنانكه اين ايام كل بآن محتجب ميفرمايد هر وقت ظاهر شود ميبايد كل تصديق بشجره حقيقت نمايند 

 وشكر الهي بجا آورند... الخ.

نهاي جناب ميرزا اينستكه همه بايد ايشانرا بمقام نبوت و ربوبيّت وآنچه دعوي كند قبول كرده وكسي را وحاصل سخ

 حقّ اينكه دليلي يا عالمتي بخواهد نيست، واگر نه محجوب و كافر ومشرك خواهد شد.

در موارد زيادي از وتعجب در اينجا است كه: اين جمالت سراپا لحن و غلط وتودرهم خود را آيات الهي فرض كرده، و

ميگويد، حكم محكم  542اينكتاب بواسطه همين آيات بمقام نبوّت و الوهيّت خود استدالل ميكند، از جمله در صفحه 

بيان آنست كه اگر نفسي بآيات ظاهر شود باو معارضه ننمائيد ومجادله نكنيد و احتجاج ننمائيد... وچون مالحظه نمودند 

 و نازل و بحر اعظم ربّاني در امواج... الخ.كه آيات الهي مثل غيث هاطل 

واعجب اينكه در هر موضوعيكه ميخواهد آنرا اثبات كند، فورا چند آيه مخلوط وجمالت سستي بهم بافته، وبنام كلمات 

 نازله ابهي) كه در همان موضوع نازل شده است( براي اثبات دعوي خود استشهاد ميكند.

 ريدان جناب ميرزا بايستي آفرينها گفت) نه ده نه صدهزار ها.(واقعا برخريّت و ناداني وحماقت م

( ميگويد: كه شبه اينظهور در ابداع نيامده، وسپس براي اثبات دعوي خود ميگويد: ويَشهدُ بِذلك 546مثال در صفحه) 

ه مُستقرّا علي عَرشِ العَظم ما نَزل من جَبروت اهلل المُهيمن العَزيز القَدير فافتح بَصراك لِتَشهد بان جمالَ الظهور قد كانَ

 و االستقالل و عن يَمينه نقطهُ البيان بِسلطان العِزه واالِجالل وعن يَساره محمد رسول اهلل باَنوار اهلل عزيزِ المتعال... الخ.
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ز ا -از نظر سستي عبارات و اغالط لفظي و معنوي، دوم -وبطور اجمال: اينكتاب از چندين نظر مطالعه كردني است، اول

از لحاظ اينكه اغلب گفتگوهاي اينكتاب در  -جهت دالئل و براهيني كه همه مصادره بمطلوب و عين دعوي باشند. سوم

 مقام احتجاج يا ازل و ردّ اعتراضات او است، چهارم از نظر معرفت بمقام مهارت و استادي جناب ميرزا است.

 كتاب مُبين

هجري مطابق سنه  5208( سطري در سنه 51( صفحه ) 240بهاء در ) محتوي سوره هيكل و الواح ديگر است از ميرزا 

 ( بابي چاپ شده است.68)

( ميگويد: انّ السماءَ اثرُ رفعتي 386در اينكتاب عبارتهاي عجيب و غريبي از جهت معني پيدا ميشود، مثالدر صفحه) 

واالرضُ اثر سُكوني والساعه التي اَخذت داهيتُها العبادَ انها اثرُ قدرتي  المُهيمنه علي العالَمين والسحابُ اثرُ حركتي 

ياتُ باَمري البَديع تاهللِ اِنً الشمسَ اَثرُ وجهي المُشرق المُنير و السُكر الذي تَري الناسَ واالَرياحُ مُرسالتُ مِن كلِمتي واآل

آسمان اثر بلندي وزمين اثر ساكن شدن منست و ساعتيكه داهيه آن مردم را خدا ميگويد  –فيه انه اَثرُ خَشيتي... الخ 

اثر حركت منست و بادها فرستاده ميشوند بكلمه من آيات  فرا گرفته است) ساعت ظهور باب يا بهاء( اثر توانائي و ابر

بسبب امر بديع من ظاهر ميشوند وقسم بخداوند كه آفتاب اثر چهره تابنده من واين مستي كه مردم را فرا گرفته است 

 اثر خشيت من ميباشد. 

شده است، اول زمين ساكن است. از اين عبارتها مُعارف وحَقائق تازه كشف ميشود كه بوسيله پيغمبر قرن نوزدهم ظاهر 

دوم خدا سكون وحركت دارد. سوم خدا ترس و خشيه پيدا ميكند. وظاهرا خدا در موقع فرستان اين آيات در حال 

 خشيه و اضطراب بوده است.

هو االَبداع آغاز كتاب، هذه سوره الهيكل قد جعلَها مِرآتَ اَسمائه بَين السموات و االرض وجلَها آيهَ ذِكره بَينَ العالمين 

 االَبهي سُبحان الذي نزَل اآليات لِقوم يَفقهون... الخ.

از سبك و كيفيت كتاب معلوم ميشود كه: اين الواح مانند قرآن از جانب خداوند متعال و كلمات وآيات او است، ولي 

خطاباتي بديگران جناب ميرزا در بعضي جاها از اين قسمت غفلت كرده، وروي همان فطرت خود، از زبان و جانب خود 

 نوشته است.

ونسخه خطي ديگر از اين كتاب بخط زين المقرّّبين)از خصّيصين اصحاب ميرزا) بهاء( نزد اينجانب موجود است كه از 

جهاتي با اين مطبوع تفاوت دارد، و درآخر كتاب مينويسد: فَرغ من كتابته كاتُبه المِسكينُ حرفُ الزاء في يوم العالء من 

( بابي( من ظهور نقطه البيان روح ما سويه فداه مطابقا للثالث من 31ن سنه الوهاج من الواحد الثاني )شهر الجمال م

 من الهجره النبويّه وهذه هي النسخه السابعه التي و فّقني اهلل بكتابها في ارض الحدباء. 5316جمادي االولي 

 احسن القصص يا تفسير سوره يوسف

دعوي بابيّت و بعنوان ذكر مشهور بود، نوشته است، و سوره سوره قرار داده وتعداد آيه  اين كتابرا سيد باب در اياميكه

سوره الملك وهي اثنتان واربعون آيه، بسم اهلل الرَحمن الرَحيم. اَلحمدُ اهلل الذي  -هاي سوره را معين نموده است. آغاز

نّ هذا صراطُ عليّ عندَ بالحقّ قد كانَ في اُم الكِتابِ عَلي نزّل الكتابَ علي عبدِه بالحقّ ليكون للعالَمين سِراجا و هّاجا ا

الحقّ القيّم مُستَقيما) وپس از شش سطر گويد( اهللُ قد قَدّر ان يخرج ذلك الكتابَ في تفسير احسن القصص مِن عِند 

طالب ن عليّ بن ابيمحمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن عليّ ابن موسي ابن جعفر ابن محمد بن عليّ ابن الحسين اب

 وهُو اهلل قد كانَ بالحقّ عَلي كل –علي عبدّهِ ليكونَ حجّهَ اهلل مِن عِندالذِكر) ذكر خودش است( علي العالَمين بليغ. انجام 

پوشيده نماناد آنكه اين كتابرا استنساخ نمودم از نسخه ايكه در تاريخ  -شَهيدا وهو اهلل كاف بكلّ شيء مُِحيطاشيء 
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يست و شصت و يك هجري بامداد جوهري قرمز بخط محمد علي ابن مالعبداهلل نوشته شده وآن نسخه عينا يكهزارو دو

 سيد جواد بافقي كاتب مكتبه رضوّيه.  –در كتابخانه مباركه رضويّه موجود است 

شهير آقاي ( سوره است، نويسنده اينكتابرا از جانب دانشمند معظم واعظ 555( صفحه ميباشد و جمعا) 651اينكتاب) 

 حلبي گرفته، در تأليف اينكتاب مورد استفاده قرار دادم. 

( گويد: وال تَقولوا كيف يكلم عَن اهلل مَن كانَ في السنّ علي الحقّ خمسه و عشرونا اسمَعوا فوربّ السماء 31در صفحه)

 (1واالَرض انّي عبدُ اهلل آتاني البينات مِن عِند بقيه اهلل المنتظر بامامكم )سوره 

در اوائيل هر سوره از اينكتاب آيه از آيات سوره يوسف را عنوان كرده و بعد مهمالت و مكررات بيمعني را شروع و در 

 چند صفحه آنسوره را تمام ميكند.

( گويد: وقد قَصدالرحمنُ في ذِكر يوسف نفسَ الرَسول وثَمَره البَتول حسينَ بنَ عليّ بن ابيطالب مشهودا 1ودر سوره) 

 هاي ديگر روي همين اساس آيه نازل ميكند. ودر سوره

( گويد: يا عبادَ الرحمن اِنً اهلل كَتب لكُم عندَ ذكرِ الحُسين بَكاءَ الثَكالء واِنّ حُكمَ اهلل في ثارِه قَد كانَ عَلي 35ودر سوره) 

 الحقِ بالحقِ مَقضيا.

ي اُم الكِتابِ قد كانَ حَول النار بالنارِ القَديم كَبيرا وال ( گويد: اِذ قالَ مِن اَخوه يوسفَ وهو الحسنُ بن عليّ ف55ودر سوره) 

 تَقتُلوا يوسفَ واَلقُوه في غَيابَتِ الحُبِّ االَحديه في حَول النارِ مستورا.

( گويد: فلما قَد سَمِعتَ اختُ الحسين) ع( بالوُقوف لشيعه جدّه في يَوم العاشوراء اعتزاال عَن اهلل الذي ال 23ودر سوره) 

ه اال هو قد اَرسلت الي نفوسهنّ آيه الحبّ وقد اعتدت لهنّ سالح الحرب فآتت لكل واحده منهنّ سَيفا عَن الحقّ لِله اِل

ين مالحقّ مَلفوفات ثُمّ قالت يا اَخي فاَظهر عليهنً مِن جَاللتك اَقلً مِن سمّ االبره هلل الذي ال اله اال هو وانه قد كانَ عن العالَ

 اَكبَرنَه وقطعن انفسهن في بَين اَيديه ... الخ.غنيا فَلما رأينَه 

( 501 -504 -10 -61واحكاميكه دراينكتاب ذكر نموده است همان احكام و قوانين مقدسه اسالم است، چنانكه در سوره)

 قسمتي از احكام صلوه وزكوه و حجّ و ميراث و طهاره و اطعمه و اشربه و غير آنها را مطابق احكام اسالم  با مختصر

 اختالف( ذكر نموده است.

 وطوريكه اشاره شد: در اينكتاب اينطور وانمود ميكند كه اين جمالت از جانب حجه منتظر نازل ميشود.

نا عبدُاهلل وكلمتُ( گويد: يا اَهلَ االَرض اهللُ قد شَهد بالحقّ ومالئكتُه و المؤمنونَ شُهداءُ بالقِسط ان هذا الذكر501در سوره )

 اهلل قد اَنزل اآليات علي حجه المُنتظر واني بِاذن اهلل قد انزلتها مع مالئكه العَماء اِلي قلب ذكري االَكبر. علي الحقّ واِنّ

 

 

 ظُهور الحقّ

بخش سوم از بخشهاي نه گانه در بيان معظم ومشهور از مؤمنين وشهداء دوره نقطه البيان وشرح احوال مهمّين از اَعداء 

( صفحه، بضميمه دو رساله از 681( سطري در )33وف تهجّي است، كتاب بقطع وزيري) وتبيين اماكن مهمه بترتيب حر

( در 5342( و دوميرا در سال )5345قره العين كه رساله اولي را در جواب مالجواد قزويني ومالعبدالعلي در كربال بسال) 

( صفحه 33است ودرآخر كتاب ) ( صفحه20( صفحه و دوم) 51جواب حاجي كريمخان كرماني نوشته است و رساله اول) 

 ( صفحه بزرگ نظر محفل روحاني است راجع باينكتاب.8فهرست و غلطنامه و)
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مؤلف كتاب فاضل مازندراني از مهمّرين و مبلغين بهائيّه وساكن تهران است ، با اينكه اينكتاب بدستور شوقي افندي در 

ن قرار گرفته وبا تاريخ نبيل زندي مطابقت شده ( ميالدي تحت نظر لجنه مخصوص ومحفل روحاني تهرا5123سال )

است: باز مطالب سودمند و قضاياي عجيبي دارد كه ما برخي از آنها را در خالل كتاب نقل نموديم. درآغاز كتاب پس از 

چهار صفحه مقدمه كتاب خطبه از سيد باب نقل كرده و سپس وارد مبحث ميشود: آذربايجان ارض االلف ايالت غربي 

 از مهمترين قسمتهاي تاريخيه اين امر محسوب است...الخ. ايران

از مطالعه دقيق اين كتاب كامال واضح و روشن ميشود كه پيروان فهميده و عالقه مندان سيد باب همه و همه بعنوان 

 ركن رابع و شيعه كامل ونيابت سيد رشتي باو گرويدند،وحتي خود سيد باب نيز بجز اين عنوان ادعائي نداشته و

 كوچكترين اظهار ننموده است.

( قول سيد باب را نقل ميكند كه: وَاعلَم اَنّ جوادَ القزويني كَبتَ في كِتابه االَعجمي الذي كَتبه مِن صُور 316مثال در) ص

يَستلزمُ   )ع(السِجن كلمات باطله منها اختبارُ الحُجه فاَعوذ باهلل مِن حُمقه كانه لَم يَعلم انّ اِختبارَ الحجّه من شيعه آل اهلل

لربّ ا اِختبار االِمام) ع( وانّ اختبارَ االمام) ع( يَستلزِم اختبارَ النبيّ صلي اهلل عليه و آله واِنّ اختبارَ النبيّ يَستلزمُ اختبارَ

 جلّ وعاَلوهذا كفر صراح... الخ.

االمام دانسته وبحديثي مرويّ  ( مينويسد: بابيّه غالبا حضرت باب اعظم را در سنين اوليه ظهور ركن معرفه256ودر) ص

از ائمه اطهار باين و مضمون كه هر كس شيعه كامل را سبّ نمايد هر آينه ائمه را سبّ نموده وهر كه امام را سبّ نمايد 

رسول اهلل را سبّ كرده وناصب آنحضرت كافر و نجس است تمسّك جسته اعداء وناصبين شيخ و سيد و بابرا مردود و 

رده از ذبيحه و طبيخشان احتياط كردند وبعدا چون رساله فروع معروف برساله العدليّه از قلم ذكر واجب االجتناب شم

اهلل االعظم صادر و منتشر شد ونظر آل اهلل يكي از مطهرات معدود گرديد وآن جنابرا مظهر طهارت و عصمت فاطميّه 

ه العين هنگاميكه در كربال بود( ميرسانيدند شناختند لذا آنچه ذبيحه و طبيخ وغيره از سوق ميخريدند وبنظرش) قر

 مطهر ميگشت.

( مينويسد: مطلب) عالم در زمان شيخ احمد 380دانشمند معظم آقاي مدرسي چهاردهي در تاريخ فالسفه اسالم ) ص

 نبكمال رسيد( عنوان كردند بعد از سيد رشتي گفتند در اين زمان ترقي بيشتر نموده وايمان ندارد هر كه معتقد برك

نباشد واگر ايمان بركن نياورد از تمام كافران بدتر است، وسيد باب همين دعوت رابدون خدعه نمود كه من هستم ناسخ 

كتاب حقّ و نبيّ مطلق، نهايت اينكه از الزمه حرف كرماني نسخ نميرسيد بلكه كذب كتاب ميرسيد كه اَليوم اَكملتُ لَكُم 

 راست باشد پس ترقي زمان آقا يعني چه؟اگر  -دينكُم واَتَممتُ عَليكُم نِعمتي

 

 

 بهجت الصدور

( ميالدي است، ولي در پشت 5156( هجري مطابق با)5223( سطر در سال) 51( صفحه وهر صفحه در)120اينكتاب در)

صفحه اول مينويسد در بندر معموره بمبئي بزيور طبع آراسته و پيراسته گرديد بتاريخ شهر صفر المظفّر سنه يكهزارو 

 صد و سي و يك هجري.سي

( هجري در عكا فوت كرده 5228مؤلف اينكتاب يكي از فضالء مبلغين بهائيه بنام ميرزا حيدرعلي اصفهاني است كه در)

 است. 
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اينكتاب بظاهر شرح حاالت ومسافرت خود مؤلف است كه در ضمن يك مقدمه ونه بهجت وخاتمه نوشته ميشود،ولي در 

 تبليغي اين طائفه است. معني يكي از كتب استدالليّه و

(ميگويد: حضرت خاتم از عرب بود وبعد از چهل سال قرآن بر او نازل و در مدت بيست وسه سال سي جزو 55در صفحه) 

برقلب مباركش نازل واز لسان صادق امينش ظاهر ... وحضرت قائم از فارس و فارسي زبانان بدون تعليم و تعلم از حجره 

و پنج سالگي من عِند اهلل تكلم بآيات فرمود ودر شش سال با منع و زجر وحَبس ونفي سي  تجارت بيرون آمد ودر بيست

 مقابل قرآن برقلب مبارك انورش نازل واز لسان اَصدق حضرتش باهر، ببين تفاوت ره از كجا است تا بكجا... الخ.

 از همين چند جمله اندازه فهم ومعرفت و تشخيص وعقل مؤلف معلوم ميشود.

بنده هم ميتوانم در مدت يكسال) نه شش سال(  -سيكه از فارس برخاسته است چرا عربي ميگفته است؟ ثانياك -اوال

سي مقابل قرآن نويسندگي كنم) آنهم مطالب علمي و دقيق وبزبان  شيرين و قلم روان نه خرافات و مهمالت( ولي در 

ته هاي من باندازه يكي از آيات شريفه قرآن عين حال خودم) وهمه دانشمندان جهان( اعتراف ميكنيم كه همه نوش

 مجيد ارزش و مقام علمي نخواهد داشت.

بقول گلپايگاني )درذيل فرائد گذشت( خوب بود جناب مؤلف براي استشهاد چند جمله از نوشته هاي سيد باب را  -ثالثا

 نقل ميكرد تا مردم آنها را بآيات قرآن مقايسه مينمودند.

( از آيات 51س 45ران يكقسمت از كالم سيد بابرا نقل ميكنيم، ميرزا بهاء در كتاب بديع) صوما براي روشن شدن ديگ

سيد باب نقل ميكند، وفوقَ كلّ ذي قدره قد كانَ قدّارا مُقتدرا قدير وفوق كلّ ذي عظمه قد كان عظاما مُتعظّما عظيم و 

ن عزّازا متعزّزا عزيز وفوق كل ذي حكم قد كان حكاما فوق كل ذي رفعه قد كان رفّاعا مُرتفعا رفيع وفوق كل ذي عزّ قد كا

 ما حاكما حكيم وفوق كلّ ذي جواد قد كان جوّادا جاودا جويد... الخ.

 بدقت بخوانيد و هر طوريكه ميتوانيد حكومت كنيد.

 دالئل العرفان

 ست.( در بمبئي بچاپ رسيده ا5253( سطر ودر سال) 35( صفحه وهر صفحه در)251اينكتاب نيز در) 

مؤلف اينكتاب نيز همان ميرزا حيدر علي اصفهاني است كه: اين مجموعه را در اثبات ظهور سيد باب و دعوي ميرزا بهاء 

 نوشته است.

( ميگويد: صاحب اين امر ابدع امنع اعلي ومظهر اسم اعظم اقدم ابهي) ميرزا بهاء( روح من في االنشاء 512در صفحه) 

و وزراء وعلماء و حكماء قبل از ظهور سنه ستين ) ظهور سيد باب( معروف بحذاقت و فداه ما بين خلق بخصوص امراء 

فطانت وذكاوت بل علم لدني و مكاشفه وشهود و خارق عادت و بيان فائق واحسن اخالق و اطوار موصوف ،وبعد از ظهور 

جميع جهات حصن حصين  مذكور جميع رتق و فتق جمهور اين حزب بحضرته االجل االبهي ارواحنا فداه راجع و من

وظهر محكم متين و خزينه ماليه اين بريه بود، لذا جميع عقالء واهل سياست و صاحبان اهل حل وعقد از ملت ودولت 

 االجل دانستند... الخ.محرك ومؤسس امر شيراز سنه ستين را از حضرته 

 از همي عبارت مقام نادرستي وخبث او معلوم ميشود:

نميدهد كه: ميرزا بهاء كه خود پس از يكسال سيد بابرا شناخته) واز حروف حي محسوب  هيچ عاقلي احتمال اين-5

 نيست( واز پيروان او قرار گرفته است: محرك ومؤسس ظهور سيد باب باشد، وكسي هم احتمال اينرا نداده است.

ان مأموريتي پيدا نكند: علم لدني و خوارق عادت از لوازم نبوت ومقام رسالت است وتاكسي از جانب پروردگار جه-3

 خوارق عادت كه از عالئم و آيات همين مأموريت ومقام است، باو عطا نخواهد شد.
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وجناب مؤلف نفهميده است كه :معناي علم لدني عبارت از اشراق و افاضه غيبي است، نه علم ذاتي كه مانند علم بنفس 

 و علم حضوري خداوند از لوازم غير منفكه ذات باشد.

آري روي همان علم لدني بود كه: جناب ميرزا مدت دو سال در تكيه شاه نقش بنديّه سليمانيّه اقامت كرده واز محضر 

عرفاء ومراشد ودروايش استفاده نموده، وسپس كتاب بديع و ايقانرا با آن اغالط واشتباهات فراوان تأليف و منتشر نمود.) 

دوم ( اينجمله نمونه بود از صدها مطالب سست و پوچ وخرافي و ضعيف ط  554ط اول و ص  505رجوع شود بجلد اول ص 

 و بي اصل اينكتاب استداللي مسلك بهاء. 

 مجموعه مباركه

 ( هجري در تاشكند بطبع سنگي منتشر شده است.5224( سطر در سال )55( صفحه وهر صفحه )46اين مجموعه در)

ي سيد جمال بن سينا )سيد اسمعيل سينا برادر سيد محمد نيّر ناشر اين مجموعه اداره وحدت تاشكند و مؤلف آن آقا

 ( از مبلغين بهائيه ميباشد.5224از سده اصفهان و متوفاي سنه 

اين مجموعه محتوي ادعيه و مناجاتهاي چندي است) مانند زيارت نامه بهاء و صورت صلوه كبير ودعاي وقت خواب وبعد 

غيره( كه همه اثر ساخته خود ميرزا بهاء است. واز جمله ادعيه اين مجموعه، از بيدار شدن وخروج از بيت و دعاي صوم و

دعاي انت الكافي است كه ما چند جمله از جمالت آنرا در اينجا بعرض خوانندگان محترم ميرسانيم: بك يا سُبحان بك 

انت  يا مستعان انت الكافي و يا رُفعان بك يا ديّان انت الكافي وانت الشافي وانت الباقي بك يا سبحان بك قُدسان بك

الشافي بك يا رَحمن بك يا عَظمان بك يا قَدران انت الكافي وانت الشافي بك يا معمور بك يا مشهور بك يا مستور انت 

الكافي و انت الشافي بك يا قيّوم بك يا ديموم بك يا علّوم انت الكافي وانت الشافي بك يا عظوم بك ياقدوم بك ياكروم 

وانت الشافي بك يا جان بك يا جانان بك يا ايمان انت الكافي وانت الشافي بك يا ذكر االَعظم بك يا اسم  انت الكافي

االَقدم بك يا اسم االَكرم انت الكافي وانت الشافي بك يا فتّاح بك يا نصّاح بك يا نجّاح انت الكافي وانت الشافي بك يا 

الشافي بك يا واثق بك يا عاشق بك يا فاتق انت الكافي و انت حبيب بك يا طبيب بك يا جذيب انت الكافي و انت 

الشافي بك يا وهّاج بك يا بالّج بك يا بهّاج انت الكافي وانت الشافي بك ياوهّاب بك يا عطّاف بك يارءآف انت الكافي و 

يا قاتل  بت بك يا ذاوتانت الشافي بك يا تائب بك يا نائب يك با ذاوب انت الكافي و انت الشافي بك يا ثابت بك يا نا

 عُشّاق ياواهب فسّاق يا كافي بك يا كافي يا شافي بك يا شافي يا باقي بك يا باقي... الخ.

 اين جمالت منزله و الهامي ميرزا بهاء را بخوانيد ولذت ببريد

 لوح شوقي افندي

 ي افندي صادرشده است.( بابي از جانب شوق88( سطر در نوروز سنه )58( صفحه و هر صفحه در)21اين لوح در) 

آغاز: ممثلّين آئين حضرت ربّ البريّه در بلدان و ممالك شرقيّه اعضاي مجلله محافل مقدسه روحانيه عليهم آالف التحيّه 

 والثناء مالحظه نمايند، يا امناء الرحمن بين خليقته... الخ.

شد و نجم سلطنت و خالفت عثمانيان در  ( ميگويد: سلسله ملوك قاجار در اولين قرن دور بهائي منقرض23در صفحه) 

مغرب زوال افول نمود اهل بهاء در خطه ايران از زندان غم برهيدند و در ظلّ ملك عادل) مرادش پهلوي است( حالوت 

آسايش بچشيدند دست تطاول كوتاه گشت وصبح آمال بدميد معبد جليل القدر در قطب آمريك برپا شد و ولوله بيت 

 مر مليك آفاق را در سبع طباق ذائع و شائع نمود... الخ.اعظم بغداد سطوت ا

 لَوح مَسطور

 نسخه خطي است وظاهرا اسم آن ) طوريكه در سرصفحه اول نوشته شده است( لوح مسطور است.
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 ( ميگويد: تَباركَ الذي اَنزل لوحَ المَسطور بِالحق قل كلّ بما نزّل اهلل لموقنون.51ودر سوره) 

( سطر و هر سوره اسم معيني دارد، وممكن است 54( سوره است، وهر صفحه) 13صفحه و مشتمل بر )( 80اين كتاب در) 

 اين همان لوح مسطور باشد كه در خطبه كيفيت خلقت اشاره بآن شده است.

 واسامي سور از اين قبيل است: التحميد، التسبيح، التعظيم، التقديس، الشهاده، الوجه، الوحيد، التنزيل ، التنذير،

لًط نصران، بسم اهلل السُوهمچنين سائر سوره ها ودر سر هر سوره بسم اهلل مخصوص ذكر ميكند: مانند بسم اهلل النُصًر ال

السلطان، بسم اهلل الفُتًح الفتحان، بسم اهلل العُلًم العليم، بسم اهلل القُدًر القدير، بسم اهلل الوُحًد الوحيد ،وهمچنين تا آخر 

 سوره ها.

را) صفت اهلل( در همه بسم اهلل بضم اول وتشديد و فتح دوم ضبط كرده است، آغاز كتاب: التحميد احدي وكلمه اول 

عشر آيات محكمات غريه ظهوريّه، هو، بسم اهلل السُلًط السُلطان، اَلحمدُ اهلل الذي نزًل الكتاب بالحقّ الت ريبَ فيه هُديً 

 وهو بكل شيء عليم: الخ. للعالَمين هو الذي بيَده مَن في السموات واالَرض

( ميگويد: قُل انًماالذين ظُلموا آل البيان سَوف تَشهدون ودر 53وتأليف اينكتاب بعد از بيان است، در سوره دهم و آيه )

( گويد: شهد اهلل انه ال اله اال هو وانّ عليا قبلَ نبيل) مطابق است با محمد( مَظهر لَكينونيته قل كلّ 3سوره پنجم آيه) 

 يَقلبون شَهد اهلل انّه ال اله اال هو وانّ ما في البَيان دينه و كلّ اليه مسلمون . اليه 

واز جمالت كتاب معلوم است كه: اين عبارتها را بعنوان وحي و آسماني بودن نوشته است، واغلب كتاب يكرشته الفاظ و 

ده است، و اغالط لفظي و معنوي در جمالت مكرره است ،كه از مفردات قرآن مجيد گرفته وصورت آنها را تغيير دا

 اينكتاب آسماني بحدّيست كه از شماره بيرون است.

( ميگويد: قُل اهلل خَلقَ في الجنّه قُصور من اَلماس بيض ومِن ياقوت حُمر و من زُمرد خُضر ومن 31( از سوره) 58ودرآيه )

كه نه جهت تذكير و تانيث بودن  -ه من اسدار مخضودلَعل صُفر مَخزون قل هُو القادرُ علي اَمره وكلّ له ساجِدون انّ في

وجمع بودن صفت و موصوف و نه جهت صحت معناي جمله و نه جهت ضماير و صفات منظور شده است ونه جهت مفرد 

قواعد نحوي از جهات مختلفه كه براي دانشمندان روشن است، وهمه كتاب همينطور است،  وگاهي حكمهاي تازه و 

 ه آوري نيز دارد.مسخره آميز و خند

( ميگويد: انّني كنتُ فِتي اُميّا ما قرئتُ شُئونَ عِلمِكم اَفال تَشعرونَ واِن ذلك مِما اَجري اهلل من لِساني كَيفَ 31ودر سوره) 

 و اَشر كتُ يَشاء اَفال تَشعرونَ يا قَوم ال تَرضوا بِقتلي ثمّ عَن صِغَر سنّي تَخجلونَ يا قَومِ ال يَجرمنكم كُفري اِن كفرتُ باهلل

فعليً ذنبها مالكم كيفَ تَفترونَ وتَحكمون يا قوم اتقوا اهلل ثمّ نفسي  ال تحزنون يا قوم اتقوا اهلل ثمّ نفسي ال تَقتلون ... 

 الخ.

اهلل ا ب( ميگويد: قل اتّقوا اهللَ يا اهلَ المالثمّ انظروا كيفَ جَعلنا السماءَ ذات رفاعا واالَرضَ ذات مطاعا انصفو23ودر سوره )

 يا قوم اَلم نَجعل لكم شَمصا نَوارا وقم في السماء سطاعا وكَواكبا لما عا ان ربّكم كانَ قدّارا و هُو الذي جَعلَ الجِبالَ بَذّاخا

وجعل السحاب سَبارا... الخ. انصافا اينكلمات از يك آدم معمولي كه فكر وعقل و هوشش بجا باشد، صادر نشده است، 

 ز ديگري وحي گرفته شده است) انّ شيطانَه يَتكلم بالهِندّيه(وبطور مسلم از مراك

آري من در عين حال از سختيها ومصيبتهائيكه بسيد باب متوجه شده است: متأثر و متأسفم، زيرا يقين وقطع دارم كه: 

 وكسالتايشان اين سخنهاي ناجور و مختلفرا از روي خبث سيرت و غرضراني نگفته است وبطور مسلم در اثر عارضه 

روحي و مرض عصبي بوده است،ودر اين صورت الزم بود: اولياي امور بخاطر ترحم بايشان وهم بخاطر رعايت امور 
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اجتماعي ومالحظه عواقب وخيم امور ،ايشانرا با نهايت دقت در تحت معالجت و مراقبت گرفته وازاين كسالت سخت 

 نجات ميدادند.

اني و سوء سياست زمامداران مملكت بسيار تصادف ميكند و پشيماني وندامت آري از اين حوادث ناگوار در نتيجه ناد

 بعد هيچگونه فائده نميبخشد.

ودر اينمورد اگر چه اهل قضاء نيستم، ولي بحكم قاطع ميگويم كه: اولياي امور برخالف حكم قرآن مجيد) وَال عَلي 

 ي ستم و ظلم روا ديده، وهم خود را مبتال نمودند.المَريض حَرَج( آن سيد مريض و بيچاره رااز روي جهالت و نادان

 كتابهاي ديگر

در اينكتاب )جلد اول و دوم( از چهل كتاب از كتب بابيه و بهائيّه اسم برده شده، ومستقيما از مطالب ومحتويات آنها نقل 

 گرديده است، اينستكه: بطور تفصيل خصوصيات يكايك آنها را در اينجا شرح داديم. 

ديگر نيز بطور غير مستقيم در مقام تأليف اين كتاب مورد استفاده قرار گرفته است كه : اجماال بآنها اشاره وكتابهاي 

 ميكنيم.

( هجري مطبوع 5231( صفحه كه درمطبعه كردستان علميه در سال )565در)  5313الرساله المدنيه الصادره في سنه -65

 شده است.

 ميرزا بهاء است. در پيرامون تمدن و ترقي ومليّت و بقلم

( صفحه و محتوي سه فصل در 311بحر العرفان تأليف شيخ محمد افشار كرماني از كتب الستدالليّه بهائيها در )-63

 اثبات نبوّت خاتم النبييّن و اثبات ظهور سيبد باب وظهور ميرزا بهاء است.

( تكثير 506بهائيان طهران در سنه ) رساله وحدت اساس اديان تأليف اشراق خاوري كه حسب اآلمر محفل روحاني-62

 شده است.

 ( سطر است.30( صفحه وهر صفحه) 14در )

( بتحرير عبدالحسين ابن سمندر قزويني و بسعي ميرزا آقا 5231الواح از ميرزا بهاء كه در مدينه عشق آباد سنه )-66

 صحّاف وبحسب اذن واجازه از مقام اعلي مطبوع شده است.

 ( سطر است.55صفحه )( صفحه وهر 534در )

( ميگويد: وصيه اهلل آنكه بايد اَغصان و اَفنان و منتسبين طرّا بغصن اعظم ناظر باشند، انظُروا ما اَنزلناه 508ودر صفحه) 

في كتابي االَقدس اذا غيض بَحر الوِصال وقُضي كتابُ المَبدء في المآل تَوجًهوا الي مَن اَراده اهلل الذي انشعبَ مِن هذا 

مقصود از اين آيه مباركه غُصن اعظم بوده كذلك اَظهرنا االَمر فضال مِن عِندنا وانا الفضّال الكَريم، قَد قَدّر  -القَديم االصل

ليم ع اهلل مَقامَ الغُصن االَكبر) ميرزا محمد علي( بعدَ مقامِه انه هو اآلمر الحَكيم قد اصطَفينا االَكبر بَعدَ االَعظم امرا مِن لَدُن

 بت اغصان بر كل الزم و لكن ما قدّر اهلل لهُم حقّا في اَموالِ الناس... الخ.خبير، مح

ميرزا بهاء )داراي علم بدني و پيغمبر قرن نوزدهم( نميدانست كه پس از خودش در ميان غُصن اعظم و اكبر اختالف 

ن غصن اكبر) بعقيده و باالخره منجرّ به بركناري ومطرود بودشديد ونزاع وكشمكش طوالني و عميقي پيدا شده 

 عبدالبهاء( ويا مبغوض ومطرود بودن غصن اعظم) بعقيده ميرزا محمد علي( خواهد بود.

 ودر قسمت اموال نيز ) ما قّدر اهلل لَهم حقّا في اَموالِ الناس( بعايدات بيت العدل مراجعه نموده وحكومت نمائيد.
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( صفحه وهر صفحه) 11ات عربي( از عبدالبهاء است، در) محتوي مناجاتهاي فارسي) بجز چند مناج –مناجات نامه -61

( در آخر يكي از مناجاتها تاريخ 13( سطر است، وهيچگونه اشاره بسال و محل وباني طبع نشده است، ولي در صفحه) 58

 را نوشته است، واز اين تاريخ معلوم ميشود كه پس از آن تاريخ چاپ شده است. -5260ماه صفر 

اي متوجه الي اهلل چشم از جميع ماسوي بربند وبملكوت ابهي) ميرزا بهاء( برگشا  -ويد: اهلل اَبهي( ميگ22در صفحه) 

آنچه خواهي از او خواه وآنچه طلبي از او طلب بنظري صدهزار حاجات روا نمايدوبالتفاتي صد هزار درد بيدرمان دوا كند 

رهاند آنچه كند او كند ما چه توانيم كرد يَفعلُ ما يشاء ويَحكم و بالنعطافي زخمها را مرحم نهدوبنگاهي دلها را از قيد غم ب

 ما يُريد است. 

 ( هيجده بيت از اشعار عبدالبهاء را نقل ميكند:11ودر صفحه )

 نور  بآفاق    بخش   شمع  شبستان  حق  

 شعله واشراق بخش   مُقتبِس  از شمع شو  

 غَرب   معطر    نما   شرق  منوّر      نما  

 نور  بافالك بخش   وح  بصقالب  دهر  

 خسته شده  ناتوان   جسم  عليل جهان  

 داروي ترياق بخش   مرحم  هرزخم شو  

 عون  بهائي زجاج   فيض بهائي سراج  

 مژده بمشتاق بخش   خاك درش برتوتاج  

 از اين چند شعر مقام شاعريت عبدالبهاء نيز روشن ميشود.

 ( صفحه و تأليف اشراق خاوري است.24مل بريازده مطلب وخاتمه است در) رساله اثبات الوهيت كه مشت-64

 ( بابي تحت نظر لجنه ملي نشر آثار امري تكثير شده است.506اين رساله حسب االَمر محفل روحاني طهران در سنه)

( بابي 503سال )رساله در پيرامون اعترافات سياسي كينيازدالگوركي كه از طرف محفل ملي روحاني بهائيان در -61

 منتشر شده است.

 ( سطر است.34( صفحه وهر صفحه در)83اين رساله در پيرامون مطالب اعترافات مزبوره بحث و انتقاد كرده و جمعا )

( هجري 5251( سطر ودر سال ) 51( صفحه وهر صفحه در) 31مناجات نامه عربي محتوي مناجاتهاي عربي كه در) -68

 .بحروف سربي مطبوع شده است

آغاز: هواهلل تعالي شأنه العظمه واالقتدار، سُبحانَك اللهمً يا اِلهَ االَسماء اَنا عَبدُك وابنُ عَبدك وابنُ اَمِتِك اَعترفُ 

 بوحدانيتك و فَردانيتك... الخ.

 ظاهرا اين مناجاتها از عبدالبهاء باشد.

 المُقتدرِ الغفار الصادره من قلم االَبهي حين كانَ جماله ذِكر االَسرارِ في مَعارج االَسفار لمن يُريد ان يُسافر الي اهلل-61

 ( در بمبئي و سنگي چاپ شده است.5253( سطر و در سال )56( صفحه وهر صفحه در)11مُشرقا عن افق الزَوراء. در) 

عضي ه بخاكي بوطن الهي هفت رتبه معيّن نموده اند چنانك( ميگويد: وبعد مراتب سير سالكانرا از مسكن 1در صفحه) 

هفت وادي و بعضي هفت شهر ذكر كرده اند... الخ. مطالب اينكتاب كامال برهفت وادي شيخ عطار تطبيق ميكند و گويا 

 ترجمه آن باشد.
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محتوي شرح حاالت جمعي از مبلغين بهائي وحروف حي سيد باب و مطالب ديگر، جمعا)  -بهائي 81سالنامه سال -10

 ( منتشر ميشود.88سال)( صفحه است، اين سالنامه از 540

مقداري از شماره هاي نشريه محفل روحاني ملي بهائيان ايران) اخبار امري( كه در هر ماه شمسي يكمرتبه منتشر -15

( بهائي نشريه هاي آنرا بطور غير منظم ديده 504( بهائي تأسيس شده است. نگارنده تا سال پنجم) 503ميشود،ودر سال)

 است.

 هجري( كه در هر ماه )نوزده روز( يكمرتبه منتشر ميشود.  5238ه نجم باختر) تأسيس سال شماره هايي از مجل-13

دين عبارت از روابط ضروريّه منبعث از حقائق اشياء است اين رساله نگارش دكتر امين اهلل مصباح پسر عزيز اهلل -12

( صفحه 62( بهائي در )502ر سنه )مصباح) كه مؤلف كتاب منشأت مصباح بود( كه بتصويب لجنه ملي نشريات امري د

 بطبع رسيده است.

زيارت جامعه است، اين رساله محتوي دو زيارت و براي ائمه )ع( است اولي مختصرتر و دومي مفصلتر و مجموعا در -16

( سطر است، و ظاهرا موقعيكه جناب باب معتقد بحضرات ائمه) ع( بوده اين دو زيارت را كه 51صفحه وهر صفحه در) 31

ز الفاظ و عبارات و زيارات وارده مأخوذه شده است ترتيب داده است، در پايان مينويسد: كتبه العبد الجاني محمدحسن ا

( وآغاز رساله اين طور است: زيارت جامعه يُزاربها كلّ 5341بن محمد صادق الجرفادقاني في شهر رمضان المبارك سنه)

اتّبع آدابَ الزياره فيما اَلقينا مِن قبلُ في زياره عليّ )ع( ... الخ،ودر آغاز لعزيزُ االئمه، بسم اهلل الرحمن الرحيم، فيا ايّها ا

زيارت دوم ميگويد: الحمد اهلل رب العالمين و انما الصلوه علي محمد رسول اهلل خاتم النبيين و انما السالم علي آل اهلل و 

 له اال هو الحقّ المبين و بعد فاذا ... الخ.آل رسول اهلل و آل آل اهلل بماشاء اهلل و اَرادَ اِنه ال اِ

ودر ضمن زيارت ميگويد: وما اَرادَ شيئا اال للفناء فيكم وهَرق دَمي في سبيلكم بابي و اُمي وما في علم ربّي فاين ايّام 

 ثاركم مِن آخذَدَولتكم حتي اُجاهد بين اَيديكم و اَين ايام عزّتكم حتي اَستدرك فيضَ طَلعتِكم واين ايام سلطنتكم حتّي 

واينَ آثارُ بروز آثاررُبوبيّتكم حتّي اَقولَ باذنِكم لما اريدكُن فيكون اَعدائكم واينَ ايام ظُهوركم حتّي اَستغني عَمّا دونَكم 

 نّموجودا بَين اَيديكم ...بابي وامي وما في علم ربي فكيفَ اَصفكم وانّ الوصفَ يَخجل بَين يَدَي طَلعَتِكم وكَيفَ انعتَكم وا

 النَعتَ يَستَحيي بَين يدَي مَحضركم فآه آه اَنَا الذي اجترحتُ عليكم بِثنائي... الخ.

آري اين همان سيد باب است كه: پس از چهار سال خود را بمقام الوهيت و ربوبيت رسانيده،و ايام دولت وعزت و سلطنت 

 دانسته، ومدت اسالم را منقضي ديد. حضرات ائمه )عليهم السالم ( را كه در اين زيارت متذكر ميشود، منسوخ

خطبه فيه كيفيّهُ خَلق االِنسان وبدايات اآلسرار و سرُّ التَربيع في التَثليث، نَزل من عندِ رب االَزال الوَحيد)مطابق -21

 مرفي لَوحاست در عدد با يحيي( آغاز: هو اهلل تعالي قدرته، اَلحمدُ هلل الذي جَعلَ النُقطه في الظهور واَنطَقه بآيات االَ

 المَسطور واَظهره في كلّ ما شاءَ مِن طَراز المَشهور... الخ.

اين نسخه خطي و قديم ودر حدود هشتادو سه سطر معموليست، وبطوريكه از عنوان واز وسط خطبه معلوم ميشود: از 

 وصيكم اَن تُومننً بالذي جَعلَه اهللانشاء ميرزا يحيي صبح ازل است، در وسط ميگويد: اَال فَاوُِصيكم بِعرفانِ اهلل وحُجَجه واُ

 مِن عنده ذا حجه ظاهره و ذا اَمر باهره اَال و انّه مَن يُظهرُه اهلل جلّ و ارتفَع اَمرُه و عزّ وامتنعَ ظهورُه... الخ.

 (58از اين عبارت معلوم ميشود كه صبح ازل خود را مَن يُظهرُه اهلل ميدانست چنانكه از نقطه الكاف نيز نقل شد) ص

نسخه خطي است مشتمل بر دعاي بعد از نماز ظهر و دعاي عيد غدير و طلوع شمس و جمعه و دعاي حضور قلب، در -6

( سطر، وضميمه نسخه زيارت جامعه وبهمان خط و سبك، وظاهرا درهمان تاريخ نوشته شده 51( صفحه وهر صفحه) 20) 

 است.
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داعيه مستقل داشته باشد نوشته است، عبارات اين ادعيه اغلب  ومعلوم است كه اين ادعيه را جناب باب پيش از اينكه

 از كلمات وجمالت ادعيه وارده گرفته شده وبعضا كلمات و عبارات غريبه نيز ضميمه شده است.

وچند كتاب ديگر نيز از كتب بابيه وبهائيه در مقام تأليف اينكتاب مورد استفاده قرار گرفته است كه: ما از شرح و تفصيل 

 ا صرفنظر ميكنيم. آنه
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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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