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 به خدا

 قسم ! كه براي

 ابطال اساس اين دين

 به اقامۀ ساختگي، احتياجي

 دليل و برهان خارجي نيست. بهترين

 طريق براي اثبات بطالن آن،

 همان گفتار خودشان

 است. مولف

 از متن
 

 مرآت العارفین مولف شرح حال 
 

 گوشه اي از زندگی یک شخصیت بزرگ عالم اسالم
ن، و با ديدگاني تيزبيتاريخ هر ملتي شاهد مرداني بوده است كه زندگي چند روزۀ دنيا را بازيچه اي بيش نديده 

 جهاني باالتر و برتر را مشاهده مي نمودند.

 آنها كساني بودند كه سعادت مردم را طالب بودند ودر راه آن مي كوشيدند.

آنها رجال ومردان الهي و روحاني بودند كه براي ساختن جامعه اي صالح از هيچگونه فداكاري دريغ نكرده، وبا 

سعادت و شالودۀ نيكبختي ابناء بشر را پي ريزي مي كردند، ودر اين راه هر گونه زحمتي راهنمائي هاي خود، پايۀ 

 را به جان مي خريدند، وخود مانند شمعي مي سوختند تا ديگران از نور آن استفاده كنند.

 به همين جهت آنان حيات جاويدان وابدي دارند و نامشان هميشه زينت بخش صفات تاريخ است.

ن مردان بزرگ، مؤلف كتاب] حاضر[ مرحوم آيه اهلل العظمي آقاي شيخ احمد شاهرودي بود كه با نمونۀ شاخص اي

 نيّتي خالص، عمري را در ترويج دين و خدمت به اسالم و مسلمين به پايان برد.

ن، يمؤلف عالي قدر كتاب، با قطع نظر از مقامات عاليۀ علمي كه داشت، مردي بود متعصّب و متصلّب ]استوار[ در د

پرهيزكار و خداترس، مظهر اخالق حميده و كماالت نفسانيّه ، خوشرو، خوش زبان، متواضع ، ودر عين حال با 
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ابهت، مردي بود بي نظير و بي طمع و پاك، دادرس وغمخوار مردم؛ كه به هر يك از حاالت و صفات برجستۀ او 

 در آتيه اشاره خواهيم كرد.

اني بزرگ، مقاالت او با سران بابيه بود كه باالخره به شهادت او منجر گرديد. يكي از وقايع دوران زندگي اين روح

ضبط كرده اند، اين است كه مالحسين بشروي،) از جمله اولين قعه كه قسمتي از آن را مورخين او اجمال اين و

ن،) از جمله اولين مالزمان و مبلغين علي محمد باب كه غائله قلعه طبرسي مازندران را به پا نمود( با قره العي

مالزمان و مبلغين علي محمد باب كه با همدستي ديگر بابيان پدر شوهر و عموي خود حاج مال تقي مجتهد 

قزويني را به قتل مي رساند.( وعدّه اي از زعماء بابيه، از خراسان به شاهرود مي آيند، در خارج شهر منزل مي 

ت كرده و از عقيدۀ دروني خويش او رامطلع مي سازد. مرحو م نمايند و مالحسين بشروي با مرحوم آخوند مالقا

آخوند، با او مناظره و مباحثه مي كند و بشروي را براين عقيده سرزنش مي نمايد. وحتي شنيدم كه روي ايمان و 

 عقيدۀ خود تقاضاي مباهله با او را مي كند.

 يسد: در شرح حال بشروي مي نو 95در ناسخ التواريخ حاالت قاجاريه، ص 

در آن بلده، به سراي مالمحمد كاظم مجتهد شاهرود) مالمحمد كاظم مجتهد شاهرودي از علماي  بعد از ورود» 

تأليف در رشته فقه و اصول،  95برجسته شاهرود و در دورۀ قاجاريه و پدر حاج مال محمد علي مجتهد معروف كه 

علي، شيخ احمد شاهرودي مولف همين كتاب است.(  ادبيات و اخالق، تاريخ و نقشه دارد. از فرزندان حاج محمد

درآمد واو را به كيش خويش خواندن گرفت، مال محمد كاظم از اصغاي]شنيدن[ كلمات او كه با شريعت بينونتي] 

اختالف[ تمام داشت، برآشفت و زبان به دشنام او باز كرد و عصائي كه در دست داشت ، فراز برده ، بر سر او فرود 

 «رمود تا در زمان او را و اصحاب او را از شهر اخراج كردند. آورد، و بف

اين جريان موجب شد كه بشروي واصحاب او، كينۀ مرحوم آخوند را در دل بگيرند و او را به قتل برسانند. مرحوم 

.ق( از مفاخر شيعه و صاحب اعيان ه 1521 -1731آيه اهلل سيد محسن امين عاملي، ) سيد محسن امين عاملي) 

 (  55:17الشيعه( دربارۀ مرحوم آخوند مالكاظم چنين مي نويسد: ) اعيان الشيعه، ج 

المالكاظم ابن اهلل وردي الخراساني ثم الشاهرودي، كان من اجله العلماء فقها و اصوال، نزل شاهرود و اتفق بينه و »

م تركيا او كرمانيا و قتله في خارج بين دعاه الفرقه البابيه مناظرات، فكمن له احدهم و كان رجال من قواد النظا

شاهرود غيله، وكان رحمه اهلل في جانب من الورع و الزهد و ترويج الدين، وهو الذي احيا بلده شاهرود بميامين 

انفاسه، واسس مدرسه لطلبه العلم و خلف ولده الحاج المال محمد علي علي والد الشيخ احمد الشاهرودي المذكور 

جمه: مالكاظم از بزرگان علماء بود در فقه واصول ومناظراتي بين او و مبلغين فرقه بابيه رخ تر«. ) في حرف االلف

داد، يكي از بابيان بر سر راه آن مرحوم كمين كرد و درخارج شهر او را غافلگير كرده، به قتل رساند. واو عالمي بود 

 ركت افاضات خود زنده نمود . ( با ورع و زهد و مروج دين. واو كسي است كه شهرستان شاهرود را به ب

  -رضوان اهلل عليه -اين بود اجمالي از تاريخ زندگاني اين عالم رباني و مجاهد راه دين

قدس  –والد عاليقدر مؤلف: مرحوم عالمۀ محقق، جامع المعقول و المنقول، آيه اهلل العظمي حاج مال محمد علي 

. ق( از مفاخر شيعه صاحب رسائل) ه 1511 – 1521) شيخ مرتضي انصاري)  -معاصر مرحوم شيخ انصاري -سره

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بود. اين عالم جليل، ابتدائا در اصفهان به تحصيل  –فرائد االصول در فقه( و مكاسب است( قدس اهلل نفسه الزكيّه 

از آن براي ادامۀ تحصيل به عتبات عاليات مشرف شد اشتغال داشت و فلسفه و كالم را درآنجا فرا گرفت. و پس 

 ودر بحث صاحب ضوابط، حاضر گشت. 

اين عالم جليل، نه تنها در فقه و اصول متبحّر بود، بلكه در فلسفه و حكمت و كالم و حديث وعرفان، اطالعات 

وار حكايت دارد. در دعا و وسيعي داشت؛ كه تأليفات ايشان در هر يك از اين علوم، از مايۀ علمي اين عالمۀ بزرگ

ياناتي كه با ب –عليه السالم  –زيارات نيز تأليفات نفيسي دارد، از جمله شرح زيارت هفتم حضرت اميرالمؤمنين 

 فلسفي و عرفاني متكي به اخبار، كلمات پرمغز و جمالت مشكل اين زيارت را شرح داده است.

يف و تصنيف كتب علمي و ديني بود. ودر ردّ اديان و مذاهب غالب اوقات اين عالم بزرگوار، مصروف به بحث و تأل

 باطله، كتاب هائي از خود به يادگار گذاشت.

 ( يادي از اين عالم جليل كرده و مي نويسد: 71، ص14مرحو م آيه اهلل سيّد محسن امين، در عيان الشيعه) ج

عالم زاهد  1557ثم الشاهرودي توفي سنه المالمحمد علي بن مال كاظم بن اهلل وردي )عطاء اهلل ( الخراساني »

( كتاب الرد علي 1والحديث و الكالم، منها )مؤلفا في الفقه و اصوله  95جليل، قرأفي اصفهان و له نحوا من 

( عصاره 9( كتاب القضاء)1( كتاب في الدعاء كبير) 7( شرح رساله السير و السلوك للمحقق الطوسي )5االخباريين )

( البوارق الحيدريه في احوال االئمه. خلف الشيخ حسن الزاهد و الشيخ احمد 4ت الفقهيه )الفقاهه في المهما

 «.الشاهرودي العالم و غير هما، ويروي باالجازه عن صاحب الضوابط

تأليفات اين عالم متبحّر ،ظاهرا از آنچه مرحوم امين ذكر فرموده ، بيشتر است ؛ ولي چون در نجف وشاهرود ومشهد 

ست، به درستي نمي توان احصاء ]شمردن[ نمود و ضبط كرد. زيرا اكثر اوقات خود را حتي در مسافرت پراكنده ا

 به تأليف و تصنيف مي گذراند.

وزيارت آن حضرت داشت، غالب  -عليه السالم –ونظر به ارادت كم نظيري كه به ساحت مقدس موال اميرالمؤمنين 

از ايام عمر خود را در نجف اشرف مي گذرانيد. وبه عبادت و رياضت و تكميل نفس مشغول بود. ادب و احتراماتي 

را كه نسبت به آن حضرت انجام مي داد، از كمتر كسي مشهود شده است. او مدت ها در جوار مواليش زندگي 

ي شاهرود و اصرار مراجع بزرگ، مانند مرحوم آيه العظمي آقاي حاج ميرزا حسن شيرازي) كرد تا به استدعاء اهال

و صاحب فتواي تاريخي تحريم تنباكو در عهد .ق( از مفاخر شيعه ه 1571 – 1715ميرزا محمد حسن شيرازي) 

رقت شمي گريان از مفاناصرالدين شاه قاجار( قدس سره، كه به ايشان محبتي فوق العاده داشت. با قلبي سوزان و چ

مواليش به شاهرود مراجعت نمود. و پس از ورود به شاهرود ، زندگي او به پايان رسيد وبعد از چهل روز، روح 

 قمري بود. 1557شريفش به عالم قدس پرواز كرد. رحلت اين عالم جليل، در سال 

 و هدايت از خود به جاي گذاشت:اين عالم بزرگوار، از اين جهان رخت بربست ؛ ولي سه ستارۀ درخشان علم 

يكي مرحوم خلدآشيان ، حجه االسالم و المسلمين، آقاي شريف العلماء ، اعلي اهلل مقامه، كه از تالمذه مرحوم آيه 

.ق( ازمفاخر شيعه از بزرگترين ه 1571 -1715÷ اهلل حاج ميرزا  حبيب اهلل رشتي) ميرزا حبيب اهلل رشتي)

والحسن اصفهاني ) قدس سره( بود. وپس از آنكه تحصيالت خود را به پايان رسانيد مجتهدين عصر واستاد سيد اب
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و به مدارج عاليه نائل گشت، به موطن خود شاهرود مراجعت نمود و رياست روحاني و سياسي آن بلد را عهده دار 

بود تا در سال  شد. در دوران حيات خود با پاكي و بي نظري ، با مناعت طبع به حل و فصل امور مردم مشغول

 قمري از دنياي فاني به عالم باقي رحلت فرمود. 1759

عالمي بود با زهد  -طاب ثراه -وديگر مرحوم فردوس وساده، عالم زاهد ربّاني، حجه االسالم آقاي آقا شيخ حسن 

 كرد و به و ورع و تقوي، گوشه گير، مُعرض از دنيا، مثالي بود از فضيلت و تقوي، در امور اجتماعي دخالت نمي

قمري از اين جهان فاني به  1777حالت انزوا به سر مي برد وبه طاعات و عبادات سرگرم و خوشدل بودتا در سال 

 عالم باقي رحلت نمود وبه مواليش ملحق گرديد.

قمري پا به عرصۀ  1521سوم عالمه محقّق، بحر موّاج علم ودرايت، مؤلف عاليقدر اين كتاب است كه در سال 

قمري اين چراغ تابان علم و هدايت به خاموشي گرائيد. شرح حال  1791اشت. ودر پانزدهم محرم سال وجود گذ

و  زندگي اين روحاني عالي مقام، از عهدۀ نگارنده خارج است . ونيز در اين مختصر نگنجد. اين فقيد سعيد در 

خالقي را از وي آموخت. دوران دامان پدري مانند والد عالي قدرش تربيت شد . وفضائل نفساني و كماالت ا

تحصيالت مقدماتي را در شاهرود گذراند، وبراي تكميل تحصيالت خود با برادر بزرگوارش، مرحوم آقاي آقا شيخ 

حسن به مشهد عزيمت نمود.ودرآنجا نزد اساتيد فن، به فراگيري سطوح]دروس حوزه[ اشتغال ورزيد. وبا قريحۀ 

سطوح فارغ گشته و براي ادامه تحصيالت به عتبات عاليات مشرف گرديد.  سرشاري كه داشت، در مدت كوتاهي از

اوايل ]تشرف[ در بحث مرحوم آيه اهلل حاج ميرزا حبيب اهلل رشتي وبعدا در محضر آيه اهلل العظمي آقاي آخوند 

جع .ق( مشهور به آخوند خراساني از مراه 1599- 1755مالمحمد كاظم خراساني) مالمحمد كاظم خراساني) 

حضور مي يافت. در اندك  -تقليد بزرگ واز مفاخر شيعه  عصر خود وصاحب كفايه االصول است.( قدس سره هما

مدتي از مبرزين شاگردان ايشان شناخته شد. وبا آن قريحه واستعداد كم نظيري كه دارا بود، در حوزۀ درسي و 

ونه در حداثت سن] اول جواني[ ودر مدت علمي نجف، مشارالبنان] انگشت نما[ گرديد،ومورد تعجب بود كه چگ

 كوتاهي به اين مقام علمي نائل شده است.

بعد از مدتي به ايران مراجعت نمودند ودر شاهرود وحوزۀ درسي برقرار كرده و شاگرداني مانند آيه اهلل حاج سيد 

، از ميه نجف وارد شدندوديگران تربيت نمودند. وشاگرداني كه وقتي به حوزه عل –رحمه اهلل عليه  -محسن اشرفي

 فضالء بنام آنجا خوانده مي شدند.

]مولف كتاب[ مرحوم آقا شيخ احمد، در اصول يد طوالني داشت. وفقيهي متبحّر بود. تأليفات زيادي در هر يك از 

نوشته ها و احكامي كه در فصل خصومات  -كه متأسفانه به طبع نرسيده –مباحث فقه واصول از ايشان باقي مانده 

ز ايشان ديده مي شود، حكايت از شرح صدر فوق العاده و فقاهت اين عالم متبحّر مي نمايد . او داراي استقامت ا

سليقه و حافظۀ فوق العاده بود. تها يك مرد فقيه يا اصولي نبود، بلكه عالمي بود كالمي، در اديان و مذاهب مطالعات 

 ند بهائيت و مسيحيت تأليف فرموده است:زيادي داشت و كتاب هائي در ردّ اديان  باطله، مان

 قمري به طبع رسيد. 1771در ردّ بابيت و بهائيت كه كتابي است جامع و استداللي ،ودر سال « حَق ًُ المُبين» يكي
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يال در ردّ اسالم نوشته ، وبه خ« ينابيع االسالم » ردّ يكي از فضالي نصاري، كه كتابي به نام« إزالهُ األوهامِ» ديگر

خود، مي خواسته منابع دين اسالم را معرفي كند. وايشان اوهام فاسده اين مسيحي را با بيانات منطقي و فاسد 

ناميده شده، ودر خاتمه اثبات كرده اند كه سرچشمۀ مسيحيت « إزالَهُ األوهام» استداللي، ازاله فرموده، و لذا به 

 كنوني، بت پرستي است.

 فرمائيد كه مؤلف با دالئلي متقن، تارو پود بهائيت را برباد داده است.وديگر همين كتاب كه قرائت مي 

ده كه است؛ كه درآن اثبات نمو« مَدينه االسالم روح التمدن» ويكي ديگر از تأليفات نفيس اين عالم بزرگوار، كتاب

ب معاشرت، روح مدنيت حقيقيه رابايد در تمدن اسالمي جستجو كنيم؛ در زناشوئي، تعدد زوجات، حجاب، آدا

قصاص، اقتصاديات، حكميت اسالم بين سرمايه داري و اشتراكي، و بسياري از مسائل يگر در اين كتاب از آنها بحث 

شده ،وانتقادات و ايراداتي را كه بر اسالم كرده اند، همه را متعرض گشته، و با دليل و برهان از آنها جواب داده اند. 

 به طبع رسيد..ق در نجف ه 1714اين كتاب در سال 

 ( 714، ص2صاحب اعيان الشيعه درباره آيه اهلل شاهرودي مي نويسد: ) جزء 

كان عالما، فاضال ، متكلما، بحاثا، مناظرا ،مجاهدا في دفع الشبهات له تأليف كثيره في رد الفرق المخالفه لالسالم » 

 «.مطبوع« مدينه االسالم روح التمدن» و قد طبع بعضها، منها كتاب

 ( از اين عالم عالي قدر يادمي كند؛ به اين عبارت:972، ص 1ج«) الذريعه» آيه اهلل طهراني، در  ونيز

ازاله االوهام في الرد علي ينابيع االسالم للعالمه الشيخ احمد ابن المولي محمد علي ابن المولي محمد كاظم »

لماء ولهم تصانيف ياتي ذكرهافي محالها، كان هو و والده وجده من اعالم الع 1715الشاهرودي المتوفي حدود سنه 

والينابيع الفه بعض النصاري في عصرنا ردا علي الديانه االسالميه و طبعه و نشره، فازال المولي المذكور في هذا 

الكتاب اوهامه والحق بآخره مااستخرجه من كتاب ترجمه العقائد الوثنيه من االمور السته التي هي اصول الديانه 

 .«النصرانيه

براي اثبات مقام علمي اين عالم بزرگ، نيازي نيست كه به كلمات و شهادات بزرگان و اعالم استشهاد نمائيم، هر 

 كه او را مالقات كرده ويا آثارش را ديده، مقام علمي وي را شناخته است.

 اين اجمالي بود از مقام علمي اين عالم جليل.

بيگانه اي كه رياست عامۀ روحاني و سياسي اين مرد بزرگ را ديده واما از نظر وضع اجتماعي پيروجوان، خودي و 

و شنيده اند ]به اين واقعيت اعتراف داشته اند[ او نه تنها در حوزۀ شهرستان شاهرود مرجعيت داشت، بلكه در 

خطۀ خراسان، مالذ و مرجع بود. وحلّ و فصل مهامّ امور مردم به دست ايشان انجام مي شد. اين مرجعيت به 

با بودن آقاي آقا شيخ احمد درِ عدليه را بايد بسته »طوري بود كه رئيس عدليۀ وقت، به طهران گزارش داد كه 

 «ديد؛ زيرا همۀ مردم متوجه ايشان هستند.

مرجعيت اين مرد روحاني، تنها در قضاياي مهم اجتماعي نبود، بلكه در امور جزئيه نيز مرجعيت داشت. خانه او 

ي عموم مردم، از جميع طبقات. او براي انجام حوائج مردم، از اذان صبح تا پاسي از شب، پناهگاهي بود برا 

حاضر و مهيّا بود؛ و حاجب و مانعي از  براي ارباب رجوج نبود. ظهر كه براي صرف لقمه ناني به اندرون مي آمد، 
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ينكه خسته و كوفته به نظر مي او را گرفته و عرض حاجت مي كردند. او هم با اباز زن هاي فقير و مستمند دور 

 رسيد، مع ذلك با خوشروئي ، با دادن پول نقد يا حواله آنها را دلشاد مي كرد.

با مردم بسيار رؤوف ومهربان بود. اگر كوچكترين تعدّي و تجاوزي را نسبت به فردي از افراد مي ديد، به شدت 

اشت. اين مرد روحاني، پدري بود مهربان براي آن سامان ناراحت مي شد و تا رفع ظلم از او نمي كرد، آرام و قرار ند

و شهرستان . واز هيچگونه فداكاري در راه رفاه و آسايش مردم دريغ نداشت. بهتر بگوئيم: او خود را وقف اجتماع 

 كرده بود و آسايش مردم را بر  راحتي خود مقدم مي داشت.

ناس، فراموش شدني نيست. در سال قحطي بعد از خدمات ذي قيمت اين روحاني عالي قدر، نزد اشخاص حق ش

-1774خورشيدي و مطابق  1557 -1553ميالدي مطابق  1511- 1512جنگ بين المللي اول) جنگ جهاني اول 

. ق( كه گندم و خواربار به قيمت سرسام آوري باالررفته بود، ودر نقاطي مانند طهران و مشهد و غيره، ه 1775

به قيمت گزافي خريداري مي شد، در چنين سالي  –اگر بود –اي فقرا پوشانده بود، و نان كنار خيابان ها را نعش ه

اين غمخوار مردم، همت گماشت و از محبوبيت و نفوذ و قدرت خود در راه آسايش مردم، حداكثر استفاده را كرد، 

 رد و نان به طور رايگان به حدثروتمندان و مالكين را به فداكاري دعوت نمود، و پول و گندم براي بينوايان جمع ك

وفور در اختيار مستمندان گذاشت. وبراي ساير مردم، نان را در قيمت يك من چهار ريال تثبيت كرد؛ كه هيچ 

 طبقه از مردم دچار سختي نشدند.

احساس  -آن هم با بي طمعي و بي نظري –مردم شاهرود هم چون رأفت و محبت و فداكاري اين مرد بزرگ را 

دند، از صميم قلب به حضرتش ارادت مي ورزيدند وبا جان و دل او را دوست داشتند. هنگامي كه مريض كرده بو

جمع مي شدند. ختم ها مي گرفتند. صدقات مي دادند و موقعي كه « آقا» مي شد، با نگراني در محله و كوچۀ 

له و ضجّه بلند بود. وهنگامي كه مي خواست مسافرتي نمايد، شهر تعطيل عمومي مي شد. در بدرقۀ او صداها به نا

از سفر برمي گشت ، مردم دست از كسب و كار مي كشيدند و با شادي غير قابل وصفي، مسافت هاي زيادي به 

استقبالش مي شتافتند و در راهش از جان ودل قرباني ها مي كردند. غير اين هم نمي بايست از مردم ابراز شود؛ 

لمانان وقف كرده بود. البته متقابال مردم هم بايد به چنين عنصر فداكاري ارادت زيرا او خود را براي خدمت به مس

 بورزند.

در اينجا به صراحت لهجه بايد بگوئيم: حقوق عظيمۀ مرحوم آيه اهلل آقا شيخ احمد، برمسلمين و به خصوص اهالي 

ا ده نيست. تأليفات حضرتش رشاهرود، غير قابل جبران است. خدمات اين مرد بزرگ به عالم اسالم بر كسي پوشي

در رد فرقه هاي باطله، مانند بهائيت و مسيحيت نوعا خوانده و ديده اند. اين مرد بزر گ، با زبان خود، با قلم و قدم 

 خود، به اسالم و مسلمين خدمت مي كرد. او از مرزداران بزرگ كشوراسالم بود . 

 براي شما مي گوئيم:  براي نمونه، يكي از خدمات عاقالنه اين مرد بزرگ را

موقعي كه عده اي از فرقه ضاله ]بهائيت[ به كمك بعض مأمورين انتظامي ، مي خواستند كسب قدرتي نمايند، 

ومردم از اين جريان بسيار ناراحت و عصباني بودند، و بلوائي در شرف وقوع بود، اين روحاني عاقل و سياس، مردم 

كرد، وثانيا در طي بياناتي ، دستور داد كه با آنها] بابيان و بهائيان[  را اوال به آرامش و حفظ انتظامات دعوت
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معاشرت ننمايند. با تجّار و كسبۀ آنان دادو ستد ننمايند. متّهمين ]كساني كه به بهائيت متهم هستند[ را به حمام 

ين نحو عمل كردند هاي خود راه ندهند. وخالصه مبارزه منفي نمايند. روي نفوذي كه آن مرحوم داشت، مردم هم

 ودر مدت كوتاهي اين عده مجبور به خروج از شهر شدند.

 نظائر اين خدمات، زياد است، كه ذكر تمام آنها را الزم نمي بينيم.

از نظر اخالقي و ديني، اين مرد روحاني، بهترين مربي براي مردم بود. مواعظ و نصايحش، گفتار تنها نبود. بلكه 

و، همراه با زبانش بود؛ گفتار و اعمالش بهترين وسيله تربيتي براي مردم بود كه به آداب قلب او، اعضاء و جوارح ا

 و سنن مذهبي آنها را بار آورده بود.

اين مرد بزرگ روحاني با تمام قوا از منكرات ديني جلوگيري مي كرد،  از قدرت ونفوذ روحاني وسياسي او حداكثر 

 استفاده را در اين باره مي نمود.

مربي روحاني، هم خود به وظائف عباديه قيام داشت، وهم مردم را به انجام امور عباديه دعوت مي كرد. مردم اين 

مردم بردين حاكمان خود هستند( از قائد و سرپرست خود تبعيت « ) النّاسُ عَلي دِينِ مُلًُوكِهِم» طبق قانون طبيعي

 مي كردند.

با آن ضعف و ناتواني كه  -اه رجب را، هم خود روزه مي گرفترجب[ م 19و11و17به عنوان نمونه: ايام البيض]

 و هم مردم را به روزه و دعا دعوت مي كرد. به طوري كه اين سه روز، ماه رمضان كوچكي بود. –داشت 

عصر روز عرفه، در مسجد حاضر مي شد واجتماعي از مردم تشكيل مي دادو خود شخصا با صداي بلند دعا مي 

يان بود،وهم مردم را به گريه مي آورد. نوافل و تهجّدهاي شبانۀ او، هيچگاه ترك نمي شد. خواند. هم خودش گر

ساعاتي قبل از فجر، براي نيايش به درگاه خدا برمي خاست و تا طلوع صبح با خداي خود مشغول به راز ونياز بود. 

ه ، روانه مسجد مي شد. در ايام و سپس با صداي بلند و گيراي خود، اذان مي گفت. و پس از آن براي اداء فريض

متبركه، پس از نماز، منبر مي رفت. منبري داشت علمي، تحقيقي وعرفاني، تطبيقي، وگاهي سياسي. سخنراني 

فصيح، وخطيبي بليغ ودر خطابه وحماسه بي نظير بود. در پايان منبر، ذكر مصيبت مي كرد؛ ولي علمي، اگر مانند 

نبود، قطعا تالي آن عالم رباني بود. نوشته هاي « خصائص الحسينيه»صاحب آيه اهلل ]حاج شيخ جعفر[ شوشتري

 است.« مصائب » او در اين قسمت، حاكي از دقت و تحقيقات بي نظير او در

از خالل كلمات او  -عليهم السالم -ايمان عجيبي به خاندان عصمت و طهارت داشت. ايمان عميق او به ائمه اطهار

به خوبي معلوم مي شود.در تعظيم شعائر ديني، با حرارت زائد الوصفي ساعي و كوشا  در كتبي كه تأليف كرده،

 بود. در پيشاپيش دسته سينه زن به راه مي افتاد و مانند يك نفر شخص عادي سينه مي زد.

االسالم  دينهم» اين مرد بزرگ،ْ بسيار متعصب و متصلب در دين بود. تصلب ديني او را از قلم او در تأليفاتش ، مانند

 يا كتب ديگرش مالحظه مي كنيد.« روح التمدن

در قضيه تبعيد مراجع و آيات عظام از عراق به ايران، آرام و قرار نداشت. تحصن در تلگرافخانه و مخابره تلگرافات 

ت مي حادّ، نشانه اي از تأثرات و ناراحتي روحي او بود. اگر منكري از منكرات ديني را مي ديد، فوق العاده ناراح

شد؛ به طوري كه آثار عصبانيت در سيما و قيافه اش به شدت ظاهر مي گر ديد. او در راه ترويج دين وامر به 
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ز منكرات و فحشاء فداكار بود.در اواخر حيات و زندگيش كه تحوالتي در مملكت ايجاد و معروف و جلوگيري ا

غصه مي خورد. و نمي توانست كاري انجام دهد. روحانيت مسلوب القدره شد، بسيار ناراحت بود و رنج مي كشيد. 

 وهمين غصه ها و تأثرات سبب مرگش شد. و خالصه آنكه مرد خدا ومرد دين بود.

يكي از خصال حميدۀ او عزّت نفس او بود. بي طمع و بي نظير و پاكدامن بود. با آن مرجعيت تامّه مطلقه كه در 

موقعيت هائي كه برايش پبش آمده بود استفاده نمايد، مي آن خطه داشت،اگر مي خواست به طور مشروع از 

توانست مال فراواني اندوخته كند؛ كه بعد از خودش؛ اوالدش براي هميشه متنغّم باشند. ولي او از دنيا رفت و 

قرض فراواني براي آنان به جاي گذارد. عزت نفس و مناعت طبع آن مرد بزرگ، كجا اجازه مي داد كه اندوخته و 

 ه اي نمايد؟ذخير

 هداياو تحف اشخاص بزرگ و ثروتمند را كمتر قبول مي كرد، آن هم در صورتي كه احراز مي كرد بي شائبه است.

منزل او اگر چه محطّ رجال بزرگان بود و آيات و مراجع بزرگ ايشان ورود مي كردند و پذيرائي هاي مجلل و 

اش اين مرد بزرگ، بسيار محقّر بود . به نان و پنير و كشك آبرومند از آنها مي نمود، ولي وضع زندگي داخلي و مع

سرد قناعت مي ورزيد. وجوه شرعيه را اكثرا دريافت نمي كرد و نزد صاحبان آن باقي مي گذاشت تا به فقرائي كه 

 حواله مي داد بدهند.

ي ي رفت. مردان سياساين مرد عالي قدر، تنها يك رجل روحاني نبود، بلكه يكي از رجال بزرگ سياست به شمار م

كه از شاهرود عبور مي كردند و براي درك زيارتش شرفياب محضرش مي شدند، از احاطۀ اين مرد روحاني به امور 

سياسي تعجب مي كردند. با آنكه بعض اين افراد با ايشان اختالف سليقه داشتند، ولي از نظر سياسي از مؤمنين 

 به حضرتش بودند.

كه از مردان بزرگ  -اعلي اهلل مقامه الشريف -ست، مرحوم آقاي آقا سيد حسن مدرسرجل بزرگ روحانيت و سيا

سياست بود، وبه احدي حق نمي داد كه در برابر او در سياست عرض اندام نمايد، ايمان سياسي به اين عالم روحاني 

 داشت واز دوستان صميمي ايشان بود.

به ميان مي آمد، اول شخصي را كه بدون ترديد  « طراز »در بين مراجع تقليد وقت، هر زمان صحبت از موضوع

متفقانسبت به او نظر موافق مي دادند، آقا شيخ احمد بود؛ زيرا او را با قطع نظر از مقام علمي و تقوي ،يك مرد 

عاقل و خبير و بصير مي دانستند، وروي همين جامعيت ايشان بود كه مراجع بزرگ تقليد نسبت به ايشان فوق 

وايشان محبت فوق العاده –قدس سره -عالقمند بودند. ومخصوصا بين مرحوم آيه اهلل العظمي آقاي بروجردي العاده

 «.مرحوم آقا شيخ احمد، فخر شيعه بود»اي بود و دربارۀ ايشان مي فرمودند كه: 

ي از مسائل و زماني كه علماي بزرگ اصفهان به زعامت مرحوم آيه اهلل حاج آقا نوراهلل ]اصفهاني[ براي پاره ا

 -سرهما قدس -موضوعات ديني در قم اجتماع كرده بودند، نظر آيه هلل] سيد ابوالحسن [ اصفهاني و آيه اهلل نائيني

براين شد كه يكي دو نفر روحاني متّقي و خبير وبصير و وارد به اوضاع سياسي، راجع به مسائل روز با رضا شاه 

بود كه مرحوم آيه اهلل العظمي آقاي بروجردي و آيه اهلل شاهرودي در مذاكره نمايند، تصادفا اين جريان موقعي 

نجف مشرف بودند، آقايان مراجع اين دو مرد بزرگ را براي انجام آن شايسته ديدند و به همين جهت روي اهميت 
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براثر  نهموضوع، اين دو بزرگوار مصمم شدند كه براي اين مسائل مهمّه ديني به ايران حركت نمايند، ولي متأسفا

برخورد به مانعي اين مسافرت عملي نگرديد ، و پس از مدتي كه عازم ايران شدند، هر يك در راه دچار وضع خاصي 

شدند و مرحوم آقا شيخ احمد مدت ده روز در قصر شيرين اجبارا متوقف شدند كه شرح آن طوالني است و از آن 

 در مي گذرم.

 بود. و با آن كثرت مشاغل كه تمام اوقات او را فرا گرفته بود، مع بدون شك اين مرد روحاني، مؤيد من عنداهلل

ذلك به تأليف و تصنيف موفق بود، و كتاب هائي در موضوعات و مسائل مختلفه از فقه، اصول، فن اخالق، حديث 

 و ردّ اديان و مذاهب باطله تأليف كرد.

آنها ياد كرديم. اين اجمالي بود از شرح زندگاني مؤلف وآنچه كه از آنها به طبع رسيده، چهار كتاب است كه قبال از 

 عالي قدر اين كتاب كه نگارش يافت.

 فرزندان ایشان
يكي حضرت حجه االسالم و المسلمين آيه اهلل آقاي حاج شيخ عبداهلل مهدوي، كه به زيور علم و عمل آراسته ، 

هجري قمري در شهرستان شاهرود تولد يافته و پس از پايان دوران  1751وبي نياز از تعريف و توصيفند، در سال 

تيد فنّ و مدرسين به سطوح اشتغال ورزيدند تحصيالت مقدماتي خود در شاهرود عازم مشهد گرديدودر محضر اسا

به شاهرود مراجعت و در مدت يك سال توقف خود در شاهرود ، از بحث والد عالي مقامش  1711و در سال 

استفاده كردند، وپس از آن به ارض طيبه قم مشرف و در محضر آيات عظام آقاي حاج شيخ عبدالكريم و آقاي 

آن موقع آيات و آقايان نجف به ايران تبعيد شده بودند( حاضر شدند. مدت توقف  )در -رضوان اهلل عليهما–نائيني 

ايشان در قم، دو سال طول كشيدو پس از آن بري ادامه تحصيالت خود عازم نجف اشرف گشته و درآنجا ابتدا در 

ه مي ي استفادبحث آيه اهلل آقا ضياء الدين عراقي حضور مي يافت وسپس از محضر بحث آيه اهلل العظمي نائين

مراجعت وبه تدريس فقه و اصول وانجام وظائف بعد از ارتحال حضرت والدش به شاهرود  1791نمود. وبه سال 

مرجعيت مهمّ روحاني و سياسي و  1751روحانيت اشتغال ورزيدند. و تدريجا خاصه بعد از قضاياي شهريور 

و همانطور كه رويه و شيوۀ پدر عالي مقامش بود، با بي  اجتماعي پيدا كردند. ودرِخانه پدر  خود را باز نگه داشته،

طمعي و بي نظري، به رتق و فتق امور مردم شاهرود پرداختند. وبا خوشروئي از مراجعين و ارباب حوائج استقبال 

 مي نمودند. هر كس برخوردي با ايشان كرده، به سجاياي اخالقي اين مرد وارسته پي برده است. 

درستي و پاكي و پاكدامني او را مي شناسند. به مهمان نوازي و درِ خانه باز، معروف هستند. همه كس به عفّت و 

 وتا آنجا كه من اطالع دارم، خدمات اين عالم مجهول القدر نسبت به مسلمان هاي شاهرود فراموش شدني نيست.

جنائي احضار و دعوت شده شمسي كه عده اي مسلمان بي گناه زنداني و به محكمۀ  1757در غائله بهائيه سال 

بودند، او تنها كسي بود كه آرام و قرار نداشت. وبا نامه ها و تلگرافات، مراجع روحاني و سياسي را به فعاليت واداشت 

تا آنكه قًُضات شريف و عالي قدر محكمه جنائي، حكم برائت ين متهمين را صادر نمودند. اقدامات مؤثر اين مرد را 

 العين ديده اند و هم طهراني ها از آن باخبرند. هم شاهرودي ها به رأي
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نمونۀ ديگري از خدمات اين مرد خدمتگزار، مقاومت ايشان در برابر بعض احزاب سياسي ضدّ دين، مانند حزب 

منحلّۀ توده بود؛ كه عناصري اخاللگرد از اين حزب دامنۀ فعاليت خرابكارانۀ خود را به فرهنگ كشانده، وجوانان 

م مسلمان شاهرود را با ارعاب و تخويف و چاقوكشي به عضويت حزبي، دعوت مي كردند. وحتي مدارس و مرد

جرأت و جسارت را از حد گذرانده، به مقدسات ديني اهانت مي نمودند. معظم له با شهامت و شجاعت كم نظيري، 

م داشت تا موقعي كه اين براي طرد اين عناصر اخاللگر، دست به فعاليت زد. مسجد و محراب را ترك نمود و اعال

عناصر فاسد طرد نشوند، به جماعت حاضر نخواهم شد و براثر آن، هيجاني در مردم توليد شد و فرماندار وقت، 

شوراي شهرستان را تشكيل داد و حتي در يك روز دوبار اين شورا تشكيل گرديد، و با فشار ايشان، شوري محلي 

 عملي ساخت. تصميم به اخراج اخاللگران گرفت و آن را

اين يكي دو فقره نمونه اي بود از خدمات اين روحاني خدمتگزار در راه دين . و به طور خالصه، ايشان هميشه 

سينۀ خود را سپر بالي حوادث قرار مي دادند، ودر راه خدمت به خلق، با روحي خستگي ناپذير از هيچ نوع فداكاري 

آسايش مردم تحمل مي كردند. وروي همين خدمات، اهالي شاهرود،  دريغ نداشتند. و رنج ها و سختي ها را در راه

احترام خاصي نسبت به ايشان قائلند و اكثرا او را دوست مي دارند. واكنون قريب هفت سال است كه بر اثر خستگي 

 به سر مي برند. -كه متأسفانه امروز خريدار ندارد –از شاهرود هجرت نموده، ودر طهران با عفتن نفس 

 چند سطر، اجمالي بود از احوال فرزند بزرگ مرحوم آيه اهلل شاهرودي مؤلف اين كتاب. اين

جناب آقاي اسداهلل غروي است كه سال ها در لباس  -طاب ثراه -دومين اوالد ذكور مرحوم آقاي آقا شيخ احمد

دت خره براثر عدم مساعروحانيت بود به فراگرفتن علوم ديني از فقه واصول نزد اساتيدي اشتغال داشت، ولي باال

روزگار و وضع محيط ،اجبارا به استخدام دولت در ثبت اسناد درآمد، وظائف محوله خود را در پست هاي مختلف 

مشهد ،طهران و اكثرا در شاهرود انجام مي دادو سرانجام يكي دو سال است كه متقاعد گشته اند، در دوران اشتغال 

ي، انجام وظيفه مي نمودند، وبا داشتن پست هاي حساسي، مع هذا نه تنها به كار،با درستي و بي طمعي و بي نظر

اندوخته و ذخيره اي براي خود نكرد، بلكه با قرض فراواني ،ادارۀ مربوطه را ترك گفت، البته اين عزت نفس و طبع 

 بلند را از والد عالي قدرش به ارث داشت.

 مؤلف عالي قدر اين كتاب. اين بود ترجمه مختصري از يك مرد بزرگ عالم اسالم،

اكثر مردمي كه نام ايشان را شنيده و يا شخص ايشان را ديده اند، از مقامات علمي و تقوي و خدمات و زحمات او 

نوشته شد، دربارۀ او قائلند. واهالي شهرستان شاهرود به طور كامل بر در راه اسالم و مسلمين بيش از آن چه كه 

 اين مطالب اطالع دارند.

خاتمه از ذكر اين نكته ناگزيرم كه براي قسمتي از حاالت خصوصي اين فقيد سعيد، و خاطراتي از آن مرحوم، در 

 در بعض مسائل اجتماعي و سياسي، از آقا زادۀ ايشان حجه االسالم آقاي حاج شيخ عبداهلل كسب اطالع كردم.

  

 1721شوال  12برابر  1/1/17

 سيد كاظم موسوي
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 جانب با مؤلفِ كتاب،

 وبا دوري از هر نوع احساساتي،

 از روي واقع و حقيقت مي گويم:

 كتابي را كه مالحظه مي 
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 مقدمه 

 مرحوم آیه اهلل حاج شیخ عبداهلل مهدوي شاهرودي 
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 فرزند مؤلف كتاب 
 

 اهللِ الرًحمنِ الرًحیمِبِسم 

ألحَمدُاهللِ رَبً العالَمینِ.والصاًلهُ وَ الساًلمُ عَلی أشرَفِ األنبیاء والمُرسَلینَ خاتَم النًبیًینَ سَیًدَنا مُحمًد     

 وَ آلِهِ الطاهِرینَ. وَ اللًعنُ علی أعدائِهِم إلی یَومِ الدًین.
 

 دین و فطرت
، آن زمان كه نيك و بد و زشت و زيبا را از يكديگر تميز داد، آن زمان كه انسان آن زمان كه به عقل و شعور آمد

از حيوانيت به عالم انسانيت قدم نهاد، طبق غريزۀ فطري كه در نهاد او است ) حسّ كنجكاوي( در اين صدد برآمد 

 كه بر اسباب و علل پيدايش موجودات دست يابد.

ند، به اين فكر فرو مي رود كه پيدايش اين موجود با عظمت كه هنگامي كه خورشيد و طلوع و غروب آن را مي بي

جهاني را روشن دارد، از كجا است؟ واين برنامۀ منظم تغيير ناپذير كه صبحگاهان طلوع مي كند، وشامگاهان از 

 نظرها پنهان مي گردد، از كجا پديد آمده؟ واين نظام احسن را، كه به اين موجود نوراني داده است؟

شب فرا مي رسد و تاريكي همه جا را فرا مي گيرد، در آن هواي صاف و خالي از ابر و غبار چشم مي  آنگاه كه

گشايد، ستارگاني درخشان نظر او را جلب مي كند، از خود سؤال مي كند، اين همه موجودات زيباي نوراني كه 

را بعضي در حركتند و بعضي ثابت؟ اين عالم ما را زينت داده اند، از كجا پيدا شده اند؟ نور آنها از كجا است؟ چ

 اختالف از چيست؟

كهكشان را كه مي بيند و ستارگان ابنوهي را در يك مجرّه ] كهكشان[ مشاهده مي كند، براي او همين سؤال 

 پيش مي آيد كه اين همه كواكب درخشان از كجا پيدا شده اند؟ آن هم به اين كيفيت!

به صورت هالل، به شكل داس نمايان شده و تدريجا جلوۀ او بيشتر گشته، تا ماه ر مي بيند با وضع خاصي كه اول 

آنكه تمام آن نمايان مي گردد، اين موجود نوراني ديگر چيست؟ واين اختالف در جلوه گري او از كجا است؟ چرا 

سي رت عبويك مرتبه نمايان نشد؟ در اين هنگام كه غرق تفكر است، مشاهده مي كند كه اين موجود نوراني، صو

 به خود گرفت و تاريك شد! در فكر و انديشه مي رود كه چرا تاريك گشت و علت آن چيست؟

هنوز از اين فكر فارغ نشده، حركت ستاره دنباله داري كه با سرعتي مانند برق از جهتي به جهت ديگر مي رود، 

 بينم؟جلب نظر او را مي كند، ودر فكر فرو مي رود كه اين چه منظره ايست كه مي 

 اختالف جوّي را مشاهده مي كند، از خود سؤال مي كند اين اختالف واين تغييرات از كجا و منشأ آن چيست؟

هنوز از جواب اين پرسش ها فارغ نگشته، به خود متوجه مي گردد، وبراي او اين سؤال پيش مي آيد كه علت 

اين جهان آمدم، مرا كه وجود داد؟ اين  وجود و هستي من چيست؟ با خود مي گويد: من قبال نبودم و بعد به

حاالت، اين افكار كه در خود مي بينم، از چيست؟ اين تحول فكري كه درمن پيدا مي شود كه گاهي به كاري 

 تصميم مي گيرد، ولي ناگهان از آن منصرف مي شود، سبب و علتش چيست؟
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 ديشه است كه برعلت آن واقف شود.وباالخره هزاران سؤال از خود مي كند وهر چه را كه مي بيند در ان

گاه خيال مي كند كه سبب پيدايش اين همه مظاهر هستي و اين تحوالت گوناگون، همين جهان ماده و طبيعت 

است؛ ولي پس از تأمل، در مي يابد كه اين ماده و طبيعت عاجز است از اينكه چنين نظمي را به وجود آورد. زيرا 

و حكمت است، چگونه مي تواند اين مظاهر وجودي را كه آثار حكمت و تدبير از مادّه اي كه فاقد ادراك و عقل 

 آن نمايات است، پديد آورد؟

تا باالخره فكر او به اين منتهي مي شود كه حتما در پس اين صحنۀ مادي و جسماني، دستگاه ديگري است غيبي 

ديگري است با قدرتي هر چه تمام تر ؛ كه كه آن منشأ پيدايش اين موجودات است. و در ماوراء اين جهان، عالم 

باعث اين سرو صداها گشته. واين انسان عاجز و ناتوان مي خواهد آن را ببيند، ولي غافل است كه با اين چشمان 

 ظاهري، قادر به ديدن آن نيست، وبراي رؤيت آن، چشم ديگري پس قوي الزم است.

از طرفي بعضي از موجودات را مشاهده مي كند كه در تربيت و وچون از درك آن قوۀ غيبيّه قاصر و عاجز است، و 

نشو و نماي اجسام، تأثير بسزائي دارد) مثل خورشيد(، چنين مي پندارد كه آن ، مظهر قدرتِ اين قوۀ غيبي و 

 مرموز است و در مقام پرستش او برمي آيد، وخوشي خود را مرهون رضا و خوشنودي او تصوّر مي كند.

ستاره پرستان و بت پرستان، نسبت به ماه و بت و ستاره، همين عقيده را داشتند. وآنها را مظاهر ماه پر ستان، 

 قدرت قوۀ غيبي مي دانستند، وبراي ارضاء آنها قرباني ها مي كردند.

پس سرچشمه ي بت پرستي و وثنّيت]وثن: بت[ بشر، دو چيز است: ايمان او به عالم غيب، و كوتاهي فكر او از 

 عالم.درك آن 

واين مطلب از البالي كتب تاريخي به خوبي  معلوم مي شود، وآنجا كه دسترسي به كتاب و نوشته هاي تاريخي 

نداريم) دوران ما قبل تاريخ( باز هم از طرز زندگي و حاالت انسان هاي اوليه بي خبر نيستم، زيرا در كاوش ها و 

بت هائي كه پرستش مي كردند برخورد مي كنيم؛ كه اين  حفرياتي كه شده، به اسلكت هائي از همان انسان ها با

كردند.  مي« پرستش» كيفيات حكايت مي كند از اينكه ايمان به يك مبدأ در انسان هاي اوليه نيز بوده، وآنها هم 

 انهايت اينكه بت را عبادت مي نمودند. وخالصه آنكه ايمان به عالم غيب و ماوراء الطبيعه، هميشه با بشر بوده. ب

ايمان به دنيا آمده،و با آن مي رود. دانشمند شهير فريد وجدي) صاحب دائرالمعاره القرن العشرون ) قرن اين 

 .«ايمان به عالم غيب و اعتقاد به مبدأ ، همزاد بشر است» محمد فريد وجدي دانشمند مصري ( مي گويد –بيستم( 

لفطره متوجه به مبدأ غيبي است ، قرآن كريم مي انسان اگر تحت تأثيرات و تبليغات ضد دين قرار نگيرد، با

، پس روي خود را متوجه 71سوره روم: آيه « ) فَاقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنيفا فِطرَهَ اهللِ ال تي فَطَرَ الناسَ عَلَيها» فرمايد:

 م شيرازي( آئين خالص پروردگار كن، اين فطرتي است كه خداوند، انسان ها را برآن آفريده است. ) ترجمه مكار

گوستاو لوبون ) از جمله خاورشناسان فرانسوي صاحب كتاب تمدن اسالم و عرب( دانشمند معروف فرانسوي ، تا 

به جاي آنكه در تعريف انسان بگوئيم: حيوان ناطق بايد بگوئيم: حيوانًُ » اين حد مبالغه مي كند كه مي گويد 

 يعني انسان حيواني است داراي دين و عقيده.« ديّن
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انشمند و روان شناس معروف دكتر الكسيس كارل) زيست شناس فرانسوي و برنده جايزه نوبل فيزيولوژي و د

 (173و 174ميالدي( همين نكته را با بياني ديگر مي گويد: ) راه و رسم زندگي: ص 1515پزشكي در سال 

در همۀ اعصار و تقريبا در آدمي كوشش هميشگي خود را براي شناسائي جوهر معنوي اشياء دنبال مي كند، و » 

همۀ كشورها، احتياج به پرستش را احساس كرده است. پرستش براي او تمايلي طبيعي نظير دوست داشتن است. 

 «اين جستجوي خداوند محتمال نتيجه ضروري ساختمان رواني ما است.

د خالي نبوده؛ و چنانكه اميد او است، كه هيچگاه از امي« اميد» يكي از دالئل وجود اين غريزه در انسان، موضوع 

 خود را از دست بدهد، زندگي براي او مفهومي نخواهد داشت.

ما مي بينيم در وقتي كه وسائل و اسباب طبيعي براي انجام كاري موجود نيست وبه حسب عادت انسان، بايد در 

اميد از كجا است؟ آيا غير  اين حال مأيوس باشد، معذلك در چنين وضعي باز، روزنۀ اميدي در او هست. اين روزنۀ

 از قوۀ مرموز غيبي كه برقي در دل او مي زند، منبع و سرچشمه ديگري دارد؟

آن زمان كه سيل خروشان انسان را تهديد به مرگ مي كند، آن زمان كه حوادثي مانند زلزله به او رو آور مي شود، 

طبيعي و مادي براي نجاتش نيست، و ملجأ و آن زمان كه در درياي ژرف و بيكران دست و پا مي زند، و وسائل 

 ممكن» پناهگاهي براي خود نمي بيند، آيا مأيوس و نااميد است، يا آنكه در قلبش روزنۀ اميدي وجود دارد كه 

؟ آن نقطه كه مورد توجه او قرار گرفته و نوري «است به غير وسائل عادي نجات پيدا كند ونيروئي او را نجات دهد

 ابش دارد، آن قوۀ مافوق الطبيعه خدا است.از آن در دلش ت

با بياني ساده براي مردي كه طريق اثبات صانع را از آن حضرت  -عليه السالم –وروي همين اصل، امام صادق 

 خواسته بود، استدالل مي كند ومي فرمايد:

 آيا هيچگاه سوار كشتي شده اي؟

 بلي.-

 كه كشتي ديگري براي نجات تو نباشد و خود نيز شناگر نباشي؟آيا اتفاق افتاده كه كشتي تو بشكند در موقعي -

 بلي.-

 آيا در اين هنگام ، قلب تو متوجه شد كه چيزي قادر است تو را از اين مهلكه نجات دهد؟-

 بلي.-

فرمود: آن چيز كه قلب تو متوجه به آن شده، همان خداوندي است كه قادر است به نجات تو، –عليه السالم -امام

 ي كه نجات بخشي نباشد. وفرياد رس است، هنگامي كه فرياد رسي نباشد.در جائ

از تمام اين مطالب، بدين نتيجه مي رسيم كه عقيده به يك مبدأ و يك قوۀ غيبي، فطري و جبلّي بشر است. وبشر 

 كر بشر قاصردر اين باره، احتياج به معلم و مبلّغ و راهنما ندارد. وخود فطرت بهترين راهنماي اوست. ولي چون ف

 از درك آن عالم و آن قوه مرموز غيبي است، لذا براي فهم آن حقيقت، احتياج به راهنما و معلم دارد.

برحيوان برتري پيدا كرده، وبه توضيحا مي گوئيم: اگر چه انسان داراي نيروي عقل و ادراك است، وبه همين قوه 

به خواسته هاي خود از همين نيرو و قوه استفاده  همين قوه، زندگي مادي خود را متنوع ساخته، ودر رسيدن
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كرده، ولي در عين حال نمي توانيم مصونيت اين قوۀ عاقله و نيروي فكري انسان را در ماوراء محسوسات و آنچه 

 كه انسان به يكي از حواس احساس نكرده، تضمين كنيم.

سيار خطا كار است و نمي تواند واقع و حقيقت بلكه باالتر مي خواهيم بگوئيم: در همين امور مادي و محسوس نيز ب

را درك كند؛ انساني كه هر روز از كرده هاي روز قبل خود اظهار ندامت مي كند، ونمي تواند طوري راه برود و 

طرزي رفتار كند كه دچار اشتباه نشود، وخود را مالمت و سرزنش نكند، چگونه مي تواند نسبت به عالمي كه رابطۀ 

 ندارد و آن را اصال نديده است، اظهار نظر نموده و قضاوت كند؟  مستقيم با آن

شاهد گوياي اين مطلب، اختالف عقال و فالسفه و حكماء و دانشمندان و ارباب ديانات است كه همگي به اضافۀ 

ده ونيروي عقالني، ازمقام علمي به طور كامل بهره مند بودند. وبديهي است كه بيش از يكي از آنها بر صواب نب

 است.

 اگر عقل بشر براي هدايت او كافي بود، چرا جمعي بت پرست، عده اي ماه پرست و پاره اي خورشيد پرست شوند؟

 بشر هر اندازه مدارج علمي را بيشتر طي كند، به عجز و ناتواني خود زيادتر اعتراف مي نمايد.

شناس بريتانيائي متولد آلمان كه به ميالدي( موسيقيدان و ستاره  1372-1255هرشل) فردريك ويليام هرشل) 

معلومات ما در برابر مجهوالت، مثل » خاطر كشف ستاره اورانوس مشهور شد( فلكي و دانشمند معروف مي گويد:

 «.قطره است نسبت به دريا

 «فهميديم كه نفهميديم.» فالسفه و حكماء دانشمند، در پايان عمر گفته اند:

 احتياج بشر به راهنمايان الهي

بنابراين براي اطالع براوضاع و احوال عالم غيب، ودرك مبدأ و آن قوۀ غيبي) تا آنجا كه امكان پذير باشد( محتاج 

به راهنما و معلم هستيم. وآن راهنما بايد كسي باشد كه با آن عالم رابطه داشته واز اوضاع و چگونگي آنجا باخبر 

 ا كه او را پيغمبر ونبي مي خوانيم.باشد، و آن نيست مگر فرستاده و مبعوث از جانب خد

پيامبران آمدند كه انسان را راهنمائي كرده مبدأ واقعي و معبود حقيقي قابل پرستش و ستايش را به او معرفي 

آنچه را كه تو با فكر خود پرستش مي كني، مبدأ غيبي نيست، معبودهاي تو همه موجودات » كنند. وبگويند: 

وام خود، نيازمند به غير مي باشند. و محتاج نتواند كه رفع نيازمندي محتاجان را ضعيفي هستند كه در بقاء و د

 «نمايد.

آن قوۀ غيبي كه در جستجوي او هستي، غني، عليم، حكيم، قادر و باالخره دارندۀ » انبيا آمدند كه به بشر بگويند

 «جميع صفات كمال و جمال و جالل است. 

حقيقي را به بشر بياموزند، وتا آنجا كه اقتضاء داشت او را از اسرار عالم غيب بعثت انبياء براي آن بود كه توحيد 

 آگاه نمايند.

 هدف انبياء
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انبياء آمدند كه عالوه بر درس توحيد ومعارف ديني، اخالق فاضلۀ انسانيه را به بشر تعليم نمايند، واو را داراي 

او قوانين و احكامي تدوين نمايند تا در زير سايۀ آن روحي پاك و پاكيزه گردانند، وبراي زندگي مادي واجتماعي 

 قوانين فاضله، داراي زندگي انساني و سعادتمندانه باشد.

 غرض وغايت از بعثت انبياء عظام، در اين سه جمله خالصه مي شود:

 نخداشناسي، خودشناسي،وظيفه شناسي كه علم حقيقي هم از اين سه بيرون نيست. و به وظايف انبياء در قرآ

هُوَ الذ ي بَعَثَ فِي االًُمّيينَ رَسُوال مِنهُم يَتلًُو عَلَيهِم آياتِهِ وَ يُزَكّيهِم و يُعَل مُهُم الكِتابَ » كريم اشاره مي فرمايد:

: او كسي است كه در ميان جمعيت درس 5سوره جمعه، آيه « ) والحِكمَهَ واِن كانًُوا مِن قَبلًُ لَفي ضَالل مُبين

دشان برانگيخت كه آياتش را برآنها مي خواند و آنها را تزكيه مي كند وبه آنان كتاب و حكمت نخوانده رسولي از خو

مي آموزد هر چند پيش از آن درگمراهي آشكاري بودند.( و انجام اين امور مهمه، جز به وسيلۀ راهنمايان حقيقي 

شمه سرچباشد كه علم او از علم الهي رجال وحي امكان پذير نيست. زيرا كسي مي تواند راهنمائي بشر را عهده دار 

گرفته ، كه مافوق علوم بشري است و خطابردار نيست. ومصون و محفوظ از خطا و لغزش باشد. وخالصه به كمال 

قوۀ علمي و عملي از ساير افراد بشر ممتاز باشد. و بهترين وسيله براي شناسايي آن، راهنمايان ومعلمان همان 

 آنها است. صفات برجسته منحصر به فرد

 

 دليل نبوت يا اعجاز

واگر چه با اين عالئم نفسانيه داخلي، براي شناسائي آنها احتياجي به عالئم خارجي نيست، معهذا براي آنكه مردم، 

فريب شيادان و راهزنان را نخورند و آنان را فرستادۀ حق ندانند، خداي متعال براي مبعوثان خود، نشانه و عالمت 

مردم به آن نشانه ها، فرستادگان او را بشناسند. واگر كسي دعوي پيامبري نمود، از او مطالبۀ معين فرموده؛ كه 

نشانه و عالمت نمايند. وآن نشانه، عبارت از معجزه است؛ كه خداوند به مظاهر امر خود، قدرتي مافوق قدرت بشر 

اير افراد از انجام آن عاجزند.و لذا آن داده كه مي توانند برخالف مجاري عادي وطبيعي، كارهائي انجام دهند كه س

 مي نامند.« خارق عادت» و « معجزه » را 

 به موقع است كه چند كلمه در باب امكان معجزه بگوئيم:

معجزه، اگر از نظر ماديين كه معتقد به عالم مافوق الطبيعه نيستند، قابل قبول نيست، ولي از نظر الهيّين كه عالم 

قوۀ مافوق الطبيعه مي دانند، امكان آن خالي از اشكال است ؛ زيرا بعد از قدرت نفسانيه ماده و طبيعت را ممهور 

اي كه از براي روح قائل شديم و قوۀ مافوق الطبيعه را معتقد بوديم، مانعي نخواهد داشت كه فرد كاملي از انسان 

 ، به كارهائي برخالف نواميس طبيعي، به واسطۀ ارتباط با عالم مافوق الطبيعه، به كمك قدرت روحي كه در او است

 دست بزند، واموري خارق عادت انجام دهد.

 امكان معجزات

نمونۀ آن، عمليات مرتاضين كه اكثرا ديده و يا شنيده ايم و وقوع آنها جاي انكار نيست. اگر انجام آن امور خارق 

 عادت، امر محالي بود، چگونه از آنها صادر شد؟ 
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نهايت آنكه فرق بين مرتاضين و انبياء، اين است كه مرتاضين در مدت طوالني و پس از رياضت ها توانستند چنين 

ه براثر اتصال به مادي عالي –عليهم السالم  -قدرتي پيدا كنند و كارهاي خارق عادت از خود نشان دهند. ولي انبياء

 ي بودند ونيازي به رياضت نداشتند.و كسب قدرت از عالم مافوق الطبيعه، داراي چنين قدرت

تعجب ما از انجام خوارق عادات به دست بشر، ناشي از جهل به مقام با عظمت روح است. ونمي دانيم كه روح 

انساني چه تأثيرات خارق العاده اي دارد. اگر دانشمندان عصر جديد هم به آن عقيده مندند، بايد در نظر بگيريم، 

مي شود كه مطابق واقع جواب مي دهد؟! همۀ اينها برخالف مجاري طبيعي است .ودر  كه با چه قوه اي سواالتي

-1559كاميل فالماريون ) « ) كامل فالماريون»اين موضوع، كتابها و مجالتي تاليف شده و بزرگاني مانند 

ي به بيشتر ميالدي ( اختر شناس فرانسوي( وامثال او از معتقدين به خواب مغناطيسي هستند. براي اطالع1215

 دائره المعارف فريد وجدي دانشمند بزرگ مصري مراجعه شود.

ما تأثير روح را مي توانيم از كساني كه داراي نظر تنگ و نفس ردّيه مي باشند به دست بياوريم، كه چشم آنها فورا 

ر جَل ألعَينًُ يُدخِلًُ ال» اثر نامطلوبي در مرئي آنها ايجاد مي كند كه به نابودي آن شيء منجر مي شود ؛ كه فرمودند: 

كه اين موضوع مورد تجربۀ همه كس قرار چشم شور آدم را در قبر وشتر را در ديگ كند.( « ) القَبرَ وإلبلَ القِدرَ

 گرفته.

به هرحال چون طرف بحث، خداپرستان هستند، با ايمان به عالم مافوق الطبيعه، اشكالي در امكان معجزات وخوارق 

با مادّيين كه منكر چنين عالمي هستند، پس با آنها در بحث معجزه نبايد وارد شويم؛ بلكه عادات نيست. واما 

 سخن را باالتر ) كه اثبات صانع و عالم مافوق الطبيعه باشد( بايد ببريم.

دارد؛ ولي غير مرئي.به كتب مفصل وبحث در اين موضوع مفصل است كه آيا معجزه بدون سبب است، يا سبب 

 د، كه اين مختصر گنجايش شرح وبسط را ندارد.بايد رجوع شو

واما اينكه چگونه صدور معجزه و خارق عادت، دليل بر صدق گفتار مدعي نبوت است، پس امري است واضح، زيرا 

من از عالم غيب مبعوث گرديدم و با عالمي ماوراء اين عالم محسوس اتصال دارم كه مافوق » مدعي نبوت مي گويد

لذا جاي آن هست كه از او نشانه و عالمتي كه مربوط به آن عالم است، مطالبه شود. و « است عالم ماده و طبيعت

عالمتي واضح تر از اين نيست كه بگويد من قدرتي دارم مافوق قدرت بشر عادي. كه مي توانم بدون اسباب عادي، 

تماما در محيط وسائل عادي و كارهائي انجام دهم كه شما افراد بشر آن قدرت را نداريد، زيرا قدرت هاي شما 

 مجاري طبيعي است.

پس ارائه قدرتي ما فوق قدرت بشري، نشانۀ اتصال اين مدعي است به مقامات عاليه، و اثبات مي كند كه اين قدرت 

برخرق عادت، از جاي ديگري كسب شده. وبه بيان ديگر: انبياء مظاهر قدرت حق اند. پس بهترين عالمت همان 

در قسمت اول اين كتاب، در باب –ارق عادات است؛ زيرا كه غير آنها فاقد چنين قدرتي مي باشد. قدرت آنها برخو

 -حجيت معجزه و اعتراضات مخالفين به طور مفصل درين باره بحث شده كه مالحظه خواهيد فرمود

منه و أعصار وانبياء عظام همگي براي اثبات حقانيت خود، معجزاتي داشتند؛ منتهي آن معجزات به اختالف از

 مختلف بوده و هر پيغمبري به اقتضاء زمان و عصر خود معجزه اي اقامه مي كرد.
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ناگفته نماند كه اين پيامبران الهي اگر چه هر يك به اقتضاء زمان و عصر خود، و مطابق استعداد مردم همان عصر، 

ري نبوده، همه در دعوت به توحيد و ديني و شريعتي آوردند، ولي بين آنها شرايع و اديان، اختالف اصولي و جوه

مبارزه با بت پرستي، ودعوت به اخالق فاضله و مبارزه با هوا و هوس هاي نفسانيه متحد بوده اند. واختالف آنها در 

 فروع واحكام بوده است.

 مقتضياتو چون آن شرايع و اديان برطبق مقتضيات وقت و زمان و استعداد مردم هر عصري وضع شده بود، واين 

به اختالف زمان تغيير پذير بود، لذا شرايع انبياء سابق ، ابدي نبوده اند؛ وبعد از مدتي نسخ مي شد ودين وشريعت 

ديگري با تعاليم مخصوصه اي جايگزين آن مي گرديد. واختالف اديان و شرايع الهيه، مانند اختالف برنامۀ كالس 

ائي، يا مانند اختالف دستور و نسخۀ طبيب است براي مريضي كه هاي يك مدرسه است،از ابتدائي و متوسطه و نه

 براي هر چند روز، دستوري مي دهد.

و مخصوصا از آمدن ولذا خود آن پيامبران،موقت بودن دين و شريعت خود را به پيروان خود اعالم مي كردند. 

و عالمگير باشد، بشارت مي دادند. پيغمبر عالي مقام اسالم خبر مي دادند، و به ظهور پيغمبري كه دين او ابدي 

واز اين رو امت هاي آنها انتظار چنين ظهوري را داشتند تا آنكه ايام انبياء سابق سپري شد و دنيا براي فرا گرفتن 

از افق حجاز طالع  –صلي اهلل عليه و آله  -تعليمات كامل ترين مهيّا گشت. در چنين موقعي جمال اقدس محمدي

 ارشاد خلق از طرف خدا مبعوث گرديد.شد و براي هدايت و 

 معجزه پيغمبر اسالم از نظر نفساني

اين پيغمبر عالي مقام اگر چه بر طبق سنن پيامبران ، براي اثبات حقانيت وصدق دعوي خود مي بايد معجزه اقامه 

 نمايد، ولي او نيازي به آوردن معجزه نداشت؛ زيرا سرتا پاي او معجزه بود.

يك انسان عادي نبود، انسان فوق العاده بود. انسان كامل بود. ديدن او مايۀ حيرت و –صلي اهلل عليه و آله  -محمد

 شگفتي بود. كسي نبود كه قيافۀ جذّاب و نوراني او را ببيند و مفتون و مجذوب صورتش نشود.

او، تواضع و فروتني و، رحم و شفقت او، پيغمبر اسالم سرتا اخالق ، آدميت و انسانيت بود. علم او، حلم او، صبر 

 شجاعت او، هر يك خارق العاده بود.

اخالق متضاد كه جمع آنها در فرد عادي امكان پذير نيست، در حضرتش جمع بود: هم رحيم بود در حدّ اعال، وهم 

ر آن يگانه فرد رمز حق بود و مثالي بود از فضيلت. عالوه براين، ظهوجنگجو ومبارز بود درميدان نبرد. وجودش 

كامل در انسانيت و فضيلت و علم و دانش ،از ريگستان حجاز، آن مركز توحش و بربريّت بهترين معجزه بود براي 

اين پيغمبر. زيرا معجزه نيست، مگر امري كه بر خالف قوانين و نواميس طبيعي باشد. لزومي ندارد كه معجزه، شق 

 بيعت پديد آيد ، معجزه است.القمر باشد؛ هر چه برخالف عادت و مجراي ط

ظهور و طلوع اين نابغۀ عظيم الشأن، ازآن مركز توحش و بربريّت، از مركزي كه فاقد علوم و معارف بود، از مركزي 

كه عادت آنها خونريزي و آدمكشي بود، از مركزي كه جگرگوشه هاي خود را با كمال بي رحمي زنده به گور مي 

ند، از مركزي كه هرج ومرج در عقايد آنها، در آداب آنها، در عادات آنها حكومت مي كردند وبه آن افتخار مي ورزيد

كرد، از مركزي كه مردم آن به يك حيوان شبيه تر بودند تا به يك انسان، آيا ظهور يك انسان كامل به تمام معني، 
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به  لي كه جهان بشريتاز چنين محيط و مركزي، برخالف نواميس طبيعي نبود؟ وآيا پيدايش يك چنين فرد كام

وجودش مباهات دارد، از بين مردم آن سرزمين ، معجزه و خارق عادت نيست؟ علماء و دانشمندان علم التربيه مي 

 گويند:

تربيت يك فرد، مولد عوامل زيادي است كه هر يك از آنها در تربيت ، تأثير بسزائي دارد: زمان، مكان، افراد و »

همه و همه در تربيت ذا و پوشاك، بلكه هوا و موقعيتي كه درآن زندگي ميكند، اهل محيط، معاشرين ، وحتي غ

يك فرد دخالت دارد. كه اگر بخواهيم به اخالق فردي پي ببريم، بايد از وضع زندگي او، از خانۀ او، از اهل و عشيره 

 «و قبيلۀ او، اخالق او را جستجو نمائيم.

تنها بود در جمال، تنها بود در كمال، تنها بود در فكر و عقيده، تنها بود پيغمبر اسالم در بين قوم خود تنها بود، 

در اخالق، تنها بود درآداب و عادات. آيا طلوع اين أعجوبۀ عالم بشريت از خاك حجاز، برخالف نواميس طبيعي 

 نبود؟ وآن را نمي توان اعجاز و خرق عادت دانست؟

برهان ديگر، مع هذا پيغمبر اسالم مانند ساير پيغمبران، معجزاتي با تمام اين احوال و عدم احتياج به دليل و 

حسيّه اقامه نمود؛ بلكه بهتر و باالتر و افزونتر، عالوه برآنها معجزه وبرهاني اقامه نمود و به آن تحدي ) چيزي كه 

شهامتي فوق  ديگران نمي توانند( كرد كه همانندش پيغمبري نياورد؛ آن معجزه قرآن او بود. وبا يك شجاعت و

مخالفين سرسخت حضرتش كه براي خاموش «اگر قدرت داريد مانند آن بياوريد» العاده ، نداي جهاني در داد، كه 

كردن اين نور الهي به تمام وسائل متشبث بودند و آرام و قرار نداشتند و با اينكه زمان، زمان ايراد خطابه هاي 

شتند، معذلك نتوانستند كه مانند سوره اي از سوره هاي قرآني در فصيح و بليغ بود، ودر اين فن تخصصي بسزا دا

 فصاحت و بالغت بياورند ، صرف نظر از معاني و علوم و اشارات و تعاليم آن.

 آري، فصاحت و بالغت قرآن ، علوم و معارف آن، اشارات و دقايق آن، هر يك معجزه و خرق عادت است.

 قرآن و اعجاز آن 

 ا توحيد و يكتا پرستي را چنان اثبات كرده، كه به فكر هيچ حكيم و دانشمند الهي نرسيده.قرآن معجزه است؛ زير

قرآن معجزه است؛ زيرا احكام و قوانين مدني واجتماعي آن، افكار و عقول حكماء و مشرّعين و قانونگذاران دنيا را 

 واله و حيران نموده.

 رفه النفس ، علما فنّ اخالق را مسحور نموده.قرآن معجزه است؛ زيرا آيات طالئي او در اخالق و مع

قرآن معجزه است؛ زيرا بهتر از يك عالم اجتماعي در علم االجتماع سخن گفته؛ بلكه خود واضع علم االجتماع 

 بوده.

ي )اختر شناس، رياض-هيئت بطليموسي -قرآن معجزه است؛ زيرا در قسمت فلكيّات ، برخالف هيئت عصر و زمانش

 ميالدي( چنان خبر داده كه علماي هيئت جديد را به شگفتي درآورده.  5دان يوناني حدود سدۀ دان و جغرافي 

 قرآن در طبّ و فلسفه و بهداشت، بهتر از متخصصين آن فنّ صحبت كرده .

قضاياي تاريخي را تجزيه و تحليل قرآن بهتر از هر مورخي ، تاريخ گذشتگان از پيغمبران و امم آنها را نقل كرده و 

 نموده و علل و اسباب آن وقايع و حوادث را بيان نموده، آن هم با اسلوبي بديع.
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اين كتاب واين مجموعه علوم و معارف را كسي آورد كه در مكتب و مدرسه اي حاضر نشده، اگر درسي خوانده 

 نيست.بود، نزد كدام استاد فنّ بوده؟ وضع جزيره العرب و دوري آنها از علم و معارف بر كسي پوشيده 

ما مي گوئيم: اگر دانشمند و عالم متبحّري چنين كتابي مي آورد، باز معجزه بود؛ تا چه رسد به يك نفر اًُمي كه 

 درس نخوانده و مدرسه نديده است.

خالصه آنكه قرآن كتابي است فلسفي، اجتماعي، مدني، اخالقي ، تاريخي، فلكي. وهيچ چيز از آنچه را كه بشر به 

س ال رَطب وال يابِ» ، در اين كتاب فروگذار نشده، و نيازمندي هاي او به وجه احسن تأمين گشته:آن احتياج داشته

. نه هيچ تر و خشكي وجود دارد جز اين كه در كتابي آشكار] در كتاب علم خدا[ 95انعام / «. ) ااِل في كِتاب مُبين

 ثبت است.) ترجمه مكارم شيرازي( 

مۀ اعصار پيش بيني كرده، ومطابق همۀ زمان ها، احكام و قوانيني وضع نموده، در اين كتاب، زندگي بشر را در ه

وسعادت انسان را از جنبۀ مادي و معنوي تأمين كرده، قرآن كتابي است علمي كه هر اندازه علم و دانش روبه 

 فزوني گذارد و سطح علمي بشر باال رود، عظمت آن بهترظاهر مي شود.

 طراف جامعيت و كمال قرآن و دين مقدّس اسالم سخني بگويم يا قلم فرسائي نمايم.من كوچك تر از آنم كه در ا

 نه من، بلكه گويندگان زبردست و نويسندگان توانا نخواهند توانست مقام علمي قرآن را شرح دهند.

ا وند. تا آنجقرآن درياي بي پاياني است از علوم و معارف كه شناگران ماهر و زبردست ، نتوانند به اعماق آن فرو ر

كه هر اندازه اي غور شود، مطالبي تازه « هفتاد بطن دارد» كه براي تقريب ذهن ما دربارۀ علوم قرآني، فرمودند كه

 از آن استخراج مي گردد.

 قرآن خورشيد تابان عالم اجتماع است كه براي هميشه نوراني و درخشنده است.

 هر كس به آن تمسك جست، از گرداب مهالك نجات يافت.قرآن ريسمان محكم و عروه الوثقاي الهي است؛ كه 

 قرآن طبيبي است كه دردمندان را در نزديك ترين زمان معالجه فرمايد.

 مي رساند. -يعني كمال مطلوب -قرآن صراط مستقيم است كه با كوتاه تر زماني انسان را به گمشدۀ او

 قرآن چراغ هدايت براي گمراهان است.

 نگهدارنده واز هر خطري نجات بخش است.قرآن از هر لغزشي 

قرآن كتابي است كه بيگانگان ، سرتعظيم در برابرش فرود آورده اند. بلكه كساني كه اصال معتقد به مبدأ و معادي 

نبودند، ومنكر عالم ماوراء الطبيعه و صانع بودند، در برابر آن ،پيشاني خضوع و خشوع برزمين نهاده و آن را ستايش 

ميالدي( پزشك، روزنامه نگار، فيلسوف مسيحي  1513-1297نند دكتر شبلي شميل) شبلي شميل)كردند. ما

 مادي معروف كه از شاگردان مكتب داروين بود.سوري كه مذهب كاتوليك داشت.( 

در عظمت قرآن اشعاري سروده كه ابياتي از آن را ذيال نقل مي كنيم: « فلسفه نشو و ارتقاء» اين مرد مادي صاحب 

 )خالصه ترجمه اين اشعار:

 ومقاصدي كه درآن است. -صلي اهلل عليه و آله –(واگذار معارضه با قرآن محمد 1)

 (من اگر به دين او كافر شدم، آيه به محكم آيات قرآن هم كافر شوم؟5)
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 ات آزاد شوند.(وكافر شوم به مواعظ قرآن كه اگر بدان عمل كنند در تمام ادوار زندگي، از قيد و بند اوهام و عاد7)

 صاحب حسن تدبير و حكمت و رب النوع فصاحت و سخنان پسنديده است. –صلي اهلل عليه و آله  -(محمد1)

مرد خرد، مرد سياست، مرد ذكاوت و هوش است و بطلي است كه در جنگ ها -صلي اهلل عليه و آله -(محمد9)

 فتح و پيروزي با او هم قسم بوده.( 

 ما قَد نَجاهُ   لِلًُحمَهِ   الغاياتِ   دي  قًُرآنِه دَع مِن  مُحَمًد في  صَ 

 هَل  اَكفًُرَن   بِمُحكَمِ  االياتِ؟   اِن ي  وَ اِن آكُ قَد كَفَرتُ بِدينه 

 ما  فَيًدُوا  العُمرانَ   بِالعاداتِ   وَمواعِظَ  لَو اَن هُم   عَمِلًُوا  بِها 

 الفَصاحَه  مُصطَفَي الكَلِماتِربُّ    نِعمَ  المُدًبًر وَ الحَكيم!  وَ اِن هُ 

 بَطَلًُ حَليفُ الن صرِ في   الغازاتِ  رَجُلًُ الحِجي رَجُلًُ السًياسه والنهي 

در اين اشعار دقت فرمائيد كه يك دانشمند مادي چگونه قرآن و پيغمبر اسالم را ستايش مي كند. قرآني كه رجال 

.ق( دانشمند و پزشك ايراني( ه 731-152ا،) ابوعلي سينا)بزرگ علم و فالسفۀ عظيم الشأن جهاد مانند بوعلي سين

.ق( دانشمند و حكيم و رياضي دان ايراني( استاد البشر، ه953-435وخواجه نصيرالدين طوسي )نصيرالدين طوسي)

-1191.ق( حكيم و متكلم ايراني( وصدر المتألهين شيرازي، ) مالصدرا)ه 1111وميرداماد ، )ميرداماد )متوفي 

.ق( (فقيه و متكلم شافلعي مذهب( ه 191-919ق( فيلسوف و متكلم ايراني( وغزالي) محمد غزالي ) ه 535

 وبسياري از علماء بزرگ اسالم كه از مفاخر جهان بودند، افتخار داشتند كه شاگرد مكتب آن هستند.

 ج از اسالم او را به عظمتعليه الصلوه و السالم، كه مانندش نيامده و دنياي خار -قرآني كه شخصيتي مانند علي

 از پيروان آن بوده و فخريه مي كرد كه علوم و اسرار قرآن نزد من است. -ياد مي كند

قرآني كه آخرين مكتب بشر است كه بعد از اين دانشگاه بزرگ علمي دارالعلم و دارالتربيۀ ديگري نيست؛ زيرا بشر 

 ، در اين گنجينۀ علم الهي فراهم است. هر علم و دانش و كمال و فضيلتي را كه بخواهد كسب كند

قرآني كه طرق وصول به سعادت در دنياي مادي و جهان معنوي به حدّ اعلي و اكمل در آن بيان شده، از هر كتاب 

 و دستور العملي مستغني و بي نياز است.

را تاجائي كه ممكن در قسمت اول اين كتاب، مؤلف عالي قدر علوم و معارف قرآن و جامعيت اسالم و ابديت؛ آن -

 بوده ، شرح داده است. 

چنين قرآني معجزه پيغمبر است. و روي اصل جامعيت قرآن، اين كتاب الهي آخرين كتاب آسماني، واسالم خاتم 

خاتم النبيين گشته، ماكانَ مُحمدُ آبا اَحَد من  -صلي اهلل عليه و آله –االديان ،و پيغمبر اكرم محمد بن عبداهلل 

، محمد ) صلي اهلل عليه و آله( پدر هيچ يك از 11لكِن رَسولَ اهللِ و خاتمَ النبيينَ ) سوره احزاب، آيه  رِجالِكًُم و

مردان شما نبوده ونيست ولي رسول خدا وختم كننده وآخرين پيامبران است) ترجمه ناصر مكارم شيرازي( كه 

تي ناروا و سخيفه درآن مي كنند كه سخافت و را تصديق دارند. النهايه تأويال« خاتم النبيين»مخالفين هم جملۀ 

 ركاكت آن بركساني كه اندك بهره از علم داشته باشند، مخفي نيست.
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جاي كمال تأسف كه با اين حال در عصر علم و معارف، عصري كه بشر زنجيرهاي اوهام وخرافات را پاره كرده، 

 »دنياي ديگر دست يابد، كساني پيد شوند مانند عصر نتوير افكار، عصري كه بشر با بال و پر علم مي خواهد به 

در برابر شخصيت بزرگي مانند پيغمبر اسالم، وكتابي مثل قرآن ، عرض « ميرزا حسينعلي بهاء»و « علي محمد باب

اندام نمايند، وحزبي به نام دين تأسيس كنند! ونوشته ها وبافته  هائي مهمل و غلط و احكامي خالي از مصلحت، 

 بياورند و آن را نسبت به خدا دهند، و ناسخ قرآن معرفي نمايند!« بيان و اقدس» مفسدت، مانندبلكه متضمن 

كتاب بيان به اندازه اي رسوا و مفتضح بود كه خود آقايان، آن را از دسترس مردم خارج كردند. آيا مسخره نيست 

 مايند؟كه در دنياي علم و دانش كنوني، مردم را به اين اباطيل و خرافات دعوت ن

برفرض محال كه دين اسالم قابل نسخ باشد، وبگوئيم بشر كنوني نيامند به تعاليم ديگري است، پرواضح است كه 

تعاليمي كه بعد از اسالم بيايد، الزم است كامل تر از احكام اسالم، و كتاب بعد از آن، محكم تر از قرآن باشد؛ نه 

 نده مي آورد.مثل مهمالت باب وبهاء كه كودك خردسال را به خ

ا بايد تمام كتب ر» ديني كه با علم و دانش مخالف است و يكي از احكام وتعليمات آن محو كتب باشد، كه بگويد

مي خواهد جايگزين ديني شود كه پايه و اساس خود را روي علم و دانش قرار داده ودر بسياري از « از بين برد

يَرفَعِ اهللِ ال ذينَ آمنوُا مِنكًُم وال ذينَ اًُوتًُوالعِلمَ » آن  آيات قرآني، امر به تفكر، تعقل، تدبر، وتعلم نموده و سرلوحۀ

: خداوند كساني را كه ايمان آورده اند و كساني را كه علم به آنان داده شده، درجات 11مجادله، آيه « ) دَرجات

مي كه مي دانند با كساني كه نآيا كساني « ) وهَل يَستَوِي ال ذينَ يَعلَمُونَ وَال ذينَ ال يَعلَمُون َ» عظيمي مي بخشد( 

 دانند، يكسانند؟ است.

تعجب از باب وبهاء نيست، زيرا آنها بشر هستند، رياست مي خواهند، جاه و جالل طالبند. چه بهتر از اينكه جمعي 

 مريد نادان و جانباز فداكار براي خود تهيه نمايند و تسخير ارواح نمايند. عجب از مردم است كه در اين عصر واين

زمان كه اكثر حاضر به عبوديت و رقيت نيستند،زيرا بار چنين مردمان هواپرست  جاه طلب مي روند! وحريت و 

 آزادي در عقيده و عمل را از خود سلب كرده، و رقّ و بندۀ يك نفر مثل خود مي شوند!

را از بد، خير را از شرّ تميز خداوند عالم به انسان عقل داده كه به وسيلۀ اين خورشيد تابان ، راه را از چاه، نيك 

دهد. وطريقي را كه به صالح و سعادت او است، طي كند. كدام عقل و خرد به انسان اجازه مي دهد از سرسفره و 

كه انواع اغذيۀ طيبه و اشربۀ لذيذه و ميوه هاي گوناگوني كه روح و روان او  –صلي اهلل عليه و آله  -خوان محمدي

و آن اطعمۀ فاخره را ترك گفته، ودر سفره اي حاضر شود كه جز اغذيۀ سمّيه و كشنده،  را تقويت مي كند برخيزد،

 چيزي درآن يافت نشود؟!

در اين باره كالمي دارد بسيار پرمغز و حكيمانه؛ كه خالصه آن اين –عليه الصلوه و السالم  -موالي متقيان علي

ا بياورند، چراغ روشن كنند كه ببينند چه مي خورند ، تعجب دارم از مرديم كه اگر شبانه غذائي براي آنه:» است 

ولي عنايت و اهتمامي به غذاي روح ندارند، به اينكه چراغ عقل خود را به علم و دانش روشن سازند، تا از عواقب 

 مالي: »-عليه السالم  -قال اميرالمؤمنين.« ) سوء ناداني ها و گناهان در اعتقادات و اعمال خود سالمت بمانند 
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اري الناس إذا اقرب اليهم الطعام ليال تكلفوا إناره المصابيح ليبصروا ما يدخل في بطونهم، وال يهتمون بغذاء النفس 

 « ( بأن ينيروا مصابيح البابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهاله والذنوب في اعتقاداتهم و أعمالهم.

ن م:» را در يك جمله كوتاهي بيان مي فرمايد كه  نظير آن–عليه السالم  –فرزند گرامي اش حضرت امام حسن 

 «.عجب دارم از كسي كه در مأكول خود خوب دقت مي كند، ولي در معقول خود ابدا فكر نمي نمايد

« فَليَنظًُرِ اإلنسانَ الي طَعامِه »: انسان بايد به غذاي خويش بنگرد.( 51در تأويل آيۀ شريفۀ ) سوره عبس، آيه 

بايد در اين طعام روحي خود كه علم است، نظر كند و تأمل كند كه از كِه و كجا كسب كرده  فرمودند : كه انسان

 است. چرا چشم خود را باز نمي كنند كه ببينند اين نداها از حلقوم چه كساني بيرون مي آيد؟

 ؟و آشكارا گردد چرا تأمل در گفته هاي آنان نمي كنند تا بطالن و فساد دعوي آنان از گفتار خودشان برآنها ظاهر

خوانندۀ محترم ، به خدا قسم! كه براي ابطال اساس اين دين ساختگي، احتياجي به اقامۀ دليل و برهان خارجي 

نيست. بهترين طريق براي اثبات بطالن آن، همان گفتار خودشان است. براي نمونه به كالم ميرزا ابوالفضل 

 فرائد در بيان عقيدۀ بهائيه مي نويسد: 2گلپايگاني استشهاد مي كنيم كه نامبرده در صفحۀ 

 الجليل ايدك اهلل بروح منه، كه اهل بهاء را عقيدت اين است كه: اعلم أيها المناظر »

جميع صحف الهيه وكتب سماويه كه در عالم موجود است براين بشارت عظيمه ناطق و متفق است كه درآخرالزمان 

لم رتبۀ بلوغ يابد، ودورۀ اوهام وخرافات طي شود وظلمت اختالفات بسبب طلوع دو نير اعظم در سماء امراهلل عا

دينيه و مذهبيه از عالم زائل گردد، وجهان بركلمۀ واحده ودين واحد استقرار يابد، ضغائن كامنه در صدور محو 

 لشود، وعداوت و بيگانگي امم به محبت واخوت تبديل يابد، جنگ و جدال برافتد، آالت حرب بأدواب كسب مبد

وغمام عدل سايه گسترد و امطار فضل ببارد و غبار ظلم و قتام ستم در جميع اقطار –تا آنجا كه مي گويد  -گردد

 «عالم فرونشيند.

 سؤال مي شود كه: بعد از باب وبهاء، آيا مختصر تخفيفي در تشنج و جنگ و نزاع عالم پيدا شد؟

 واحده ودين واحد استقرار يافت؟ آيا اختالف دينيه و مذهبيّه زائل گرديد؟ وجهان بركلمۀ

آيا جنگ و جدال برافتاد؟ آيا آالت حرب، به أدوات كسب مبدل گرديد؟ آيا ظلم و ستم فرو نشست و غمام عدل 

كه آثار وخرابي هاي آن هنوز  –سايه گسترد؟ آيا جنگ بين المللي بعد از باب وبهاء نبود؟ آيا جنگ جهاني دوم 

بعد از بهاء نبود؟ آيا اختراع بمب اتمي و هيدروژني كه با يك بمب كوچك سيصد  -باقي است و ترميم نشده است

 هزار نفر را كشته و زخمي كردند، بعد از باب و بهاء نبود؟

پس نه تنها دنيا رو به صلح نرفته، بلكه روز به روز دامنۀ فتنه و فساد و خونريزي و كشتارهاي دستجمعي توسعه 

 ي از دنيا است كه آتش فتنه و فساد، بلكه جنگ در آن مشتعل نباشد.يافته، كه اكنون كمتر نقطه ا

اگر شخص بي غرضي همين مقالۀ ]ابوالفضل [گلپايگاني را در اول فرائد بخواند، براي ظاهر شدن بطالن دعوي اين 

 مدعيان دروغگو، كافي است.

نگارنده كه با يك نفر از مبلغين اين طائفه صحبت مي كردم، به همين گفتار گلپايگاني در اول فرائد، او را محجوج 

 تشكر از ميرزا ابوالفضل(  –ومحكوم ساختم. ) ايقاظ النائمين تحت عنوان 
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مي سازند و صلح عمو مي بايد عدل و عدالت را در عالم مستقر –به گفتۀ گلپايگاني در اين مقاله  –بهائي ها كه 

را برقرار نمايند، نه تنها قدم اصالحي برنداشتند، بلكه خود آنها مسبب فتنه و آشوب شدند. در همين ايران، چه 

فتنه ها كه بر پا نساختند !و چه آشوب ها كه نكردند! در بسياري از شهرها مانند قزوين ،مازندران، يزد، خراسان، 

وبه طور غير مستقيم كمكي به اه انداختند و جمعي بي گناه را به كشتن دادند. شاهرود وكاشان، جنگ ونزاع ها ر

البته بايد بگوئيم: دست استعمار در سابق، مثل حال از آن حمايت مي كرد. بلكه دست –استعمار جنايتكار نمودند. 

ولت ود. وساطت سفير دمراجعه ش« كينياز دالگوركي» به كتاب  -هاي پليد استعمار ، خود موجود اين دستگاه بوده

سابق روسيه تزاري در خالصي و نجات بهاء از زندان كه به اتهام سوء قصد به ناصرالدين شاه با جمعي از بهائيان 

زنداني بود، بهترين گواه ما در اين گفتار است. و از لوح صادره ميرزا حسينعلي بهاء براي امپراطوري روسيه سابق، 

 كامال معلوم مي شود. مراتب عالقۀ آن دولت به بهاء

نقل  « )يا ملك الروس قد نصرني احد سفراء ك اذ كنت في السجن تحت السالسل واالغالل » متن لوح اين است 

يا  32بهائي چه مي گويد، تأليف حضرت آقاي آقا ميرزا جواد طهراني و معظم له از كتاب مبين، صفحۀ »از كتاب 

 نقل كرده(  34

ف دولت مركزي سابق استفاده كرده، با كمك استعمارگران در بسياري از نقاط ، دست به هر حال، بهائيان از ضع

به آشوب وانقالب زدند و دست هاي خود را به خون مسلمانان بي گناه آلوده ساختند. ويكي از آن نقاط كه فوق 

 العاده مورد توجه حضرات بود، شاهرود است.

است. جائي است خوش آب و هوا، و تقريبا منطقه ايست ييالقي، شاهرود يكي از شهرهاي واقع بين طهران ومشهد 

مردم آن شهرستان اكثرا نجيب و آرام وبركنار از جار وجنجال، و عالقه مند به دين و مذهب روحانيت. در يك 

مانند مالحسين بشروي، حاج محمد علي بارفروشي،  -كه سران بابيه« بدشت» فرسخي شاهرود، قريه ايست به نام 

زماني در اين قريه اجتماعي كرده، وخلوتي داشتند. واز اين نظر بدشت را مكان مقدسي مي  -العين و بهاء اهللقره 

دانند؛ و عالقه فوق العاده نسبت به آن ابراز مي دارند. بهائي هاروي اصل عالقه اي كه به شهرستان شاهرود داشتند، 

ام به اين شهرستان گسيل مي داشتند. تا آنكه در سنوات دُعات و مبلغين خود را براي تبليغ و فريفتن طبقۀ عو

شمسي كه مصادف با يكصدو يكمين سال ادعاي باب بود، قصد قيام و نهضت را مي نمايند.  1757اخيره، سال 

ر ه» زيرا از طرف شوقي افندي،لوحي صادر مي شود كه پيروان خود را امر به قيام مي نمايد تا به اين مثابه كه 

 «خصا از شركت در قيام عاجز باشد، وكيلي از براي خود تعيين كند كه او قيام نمايد.گاه خود ش

واوامري مؤكد به طور بخشنامه به عموم محافل بهائي ايران از طرف محفل بزرگ مركزي طهران صادر مي شود 

 از آن، اين است.كه امريه مطاع مبارك! شوقي افقندي را دربارۀ قيام ونهضت به موقع اجرا گذارند؛كه قسمتي 

براي وصول به سرمنزل مقصود، بايد در اين چند ماه محدود كه از آخرين سال قرن اول دوره بهائي باقي مانده، »

به همتي بي نظير و فعاليتي بي مثيل، بي نهايت جديت و مداومت نمايند، تا دستور مطاع مقدس به نحو اكمل و 

ه ايران كه همواررمت، بيش از پيش بروجه ياران راستان كشور مقدس اتم، اجراء وتنفيذ گردد وابواب عنايت و مك
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در سبيل عبوديت حضرت رحمن، فداكار و جانفشان بوده اند، مفتوح شود. ليس هذا من بحر رحمه ربنا االبهي 

 «.ببعيد

نجر ي هم موصول اين دستور مؤكده براي قيام، كه تلويحا امر به ايستادگي و مقاومت مي كند، اگر چه به خونريز

 شود، ايجاد جنب و جوشي در بهائي هاي شاهرود مي نمايد.

براي تقويت خود در اين قيام، از بهائي هاي سنگسري استمداد  -مقيم شاهرود -بهائيان ماجراجو و فتنه انگيز

ل منزجسته، در طي تلگرافي از آنها دعوت مي نمايند. فورا سنگسري ها، مسلحانه به شاهرود وارد مي شوند ودر 

 يكي از بهائي ها اقامت مي كنند. اين حركت واين قيام، مصادف با ماه شعبان بود.

خواننده محترم خوب دقت فرمائيد اگر اينان قصد انقالب و خونريزي نداشتند، استمداد كردن و كمك خواستن از 

د؛ پس معلوم مي شود سنگسري هاي مسلح براي چه بود؟ تبليغ و دعوت، چوب و چماق يا اسلحه كمري الزم ندار

 كه بنا بر افساد و خونريزي بود.

به هر حال، با پشتگرمي عده اي از سنگسري ها و با كمك سري بعضي مامورين بهائي، مثل نادري رئيس دخانيات، 

ورهباني و جذباي مأمورين غلّه و پست، در يك شهر ديني و مذهبي، آشكارا در شب ميالد حضرت اباعبداهلل 

كه جشن هاي مذهبي در بازار و خيابان برپا بود، به مقدسات مذهبي اهانت مي كنند.  –عليه السالم  –الحسين 

مردم نجيب و آرام شاهرود ،اگر چه مي توانستند جواب عملي به اين ماجرا جويان بدهند وبراي هميشه آنان را از 

يزي منجر نگردد، بهتر ديدند كه از طريق شاهرود ريشه كن نمايند، ولي براي آنكه فتنه و فسادي نشود وبه خونر

مثل نادري رئيس  -عقالئي اقدام نمايند. لذا به دولت مركزي و به فرمانداري محل، از مأمورين بهائي اخاللگر

شكايت نموده، و انتقال آنها را طي نامه ها و  -دخانيات، و رهباني رئيس غله، وچند تن ديگر از مأمورين بهائي

ر شدند. فرماندار محل، آقاي احتشامي نيز پيرو گزارشات آقاي فاطمي رئيس شهرباني ، همين تلگرافاتي خواستا

 تقاضا را از مركز نمود، ولي مركز، ترتيب اثر به اين گزارشات و تلگرافات نداد.

]گستاخي[ اين عده بهائي ، تا به مرتبه اي رسيد كه در يك شهر ديني ، در حالي كه مراسم جشن هاي مذهبي 

برگزار مي شد، به مقدسات ديني اهانت كنندو زمينه را براي يك انقالب خونين مهيا سازند. براي جلوگيري از 

ر آقايان علماء و رؤسا دوائر و معتمدين حوادث احتمالي يا قطعي، شوراي شهرستان تحت نظر فرماندار، با حضو

 محلي تشكيل شد تا تدابير الزمه اتخاذ شود، ونظم و آرامش شهر برقرار بماند. 

در نتيجه مذاكرات زيادي كه به عمل آمد، تصميم شوراي شهرستان براين شد كه از طرفي به نادري و رهباني 

تا پايان مراسم جشن هاي مذهبي كه به مناسبت ميالد  وچند تن ديگر از مأمورين متعصب بهائي، ابالغ شود كه

منعقد مي شود، چند روزي در خارج شهر به سر ببرند؛ تا از تحريك و  –عجل اهلل تعالي فرجه -حضرت ولي عصر

 اخاللگري دستشان كوتاه باشد. واز طرفي علماء هم امنيت شهر را تضمين كنند.

تعهد كرديم كه آرامش شهر را در اين ايام كه احساسات مذهبي مردم در  اين جانب با يكي دو نفر از آقايان علماء،

هيجان است، حفظ نمائيم. لذا ما هم به مردم، لزوم حفظ نظم و آرامش و برگزاري مراسم مذهبي را در محيط 
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 نزاكت و متانت گوشزد نموديم ومردم هم اطمينان دادند كه كوچك ترين حادثه از طرف مسلمان ها رخ نخواهد

 داد. وذيل ورقه امضاء شده.

تصميم شوراي شهرستان به مأمورين بهائي ابالغ گرديد؛ ولي نادري و رهباني و ديگران از مأمورين بهائي، اعتنائي 

 به ابالغ فرمانداري نكردند ودر شهر به تحريكات و دسائس و فتنه انگيزي هاي خود كماكان مشغول بودند.

ر مضروب شدن طفل خردسال مسلماني به دست يك بهائي، وكشته شدن يك نفر شعبان، براث 13تا اينكه در روز 

كه متأسفانه پروندۀ قتل اين مظلوم بي گناه هنوز هم درحال  -مسلمان نجيب به نام محمد حسين عمودي قناد

اجر، اني، مهنائرۀ انقالب مشتعل ، ودر نتيجه به زندگاني چهار نفر از اين آقايان ماجراجو )نادري، جذب –ركود است 

 رهباني( خاتمه داده شد و نامبردگان كه قصد قيام و نهضت داشتند، براي هميشه به ديار نيستي رهسپار شدند.

هيجان احساسات مردم به طوري بود كه مأمورين انتظامي از اطفاء نائرۀ انقالب عاجز مانده، براي خاموش كردن 

 آن و برقراري آرامش، به اين جانب متوسل شدند. 

من هم براي آنكه آتش اين فتنه و انقالب توسعه پيدا نكند، در ميان انبوه جمعيت كه از مردم شهر تشكيل شده 

بود، حضور يافتم و آنان را از حمله به نقاط ديگري كه النۀ فساد اين طايفه بود، بازداشتم؛ وبا زحمت زياد و مواعظ 

 ظم و اشتغال به كسب و كار دعوت نمودم.و نصايح، جمعيت را متفرق كرده  و آنها را به حفظ ن

ودر اين غائله، طبق پرونده هاي متشكله در فرمانداري و شهرباني و ژاندارمري شاهرود، وبه تصديق قضات عالي 

و جناب آقاي غالمرضا خان فوالدوند، وساير مأمورين  -طاب ثراه–مقام، مانند مرحوم آقا ميرزا عبدالباقي جمشيدي 

سمت بازرسي و تحقيق به شاهرود آمده بودند، موجد انقالب و فتنه و فساد، خود بهائي ها بودند.  عالي رتبه كه به

و متأسفانه عده اي از مردم مسلمان شاهرود تا مدتي به اتهام قتل و غارت در زندان به سر بردند، تا قضات پاكدامن 

 .و بي نظير و رشيد دادگاه جنائي، حكم برائت متهمين را صادر كردند

 نوراهلل مرقده -در اينجا به پاس قدرداني از يك شخصيت بزرگ اسالمي ، مرحوم آيه اهلل العظمي آقاي بروجردي

الزم مي دانم بگويم كه اين مرد بزرگ عالم ديانت و روحانيت، در استخالص متهمين مسلمان بي گناه  -الشريف

 شاهرود ، سهم بسزائي داشتند. رضوان اهلل عليه .

نمونه اي بود از فتنه انگيزي و ماجراجوئي اين آقايان اصالح طلب!!!كه در سرلوحه دستور پيشواي آنها  اين غائله،

 «. عاشروا األديان بالروح و الريحان » است: 

براي آنكه از سبعيت و وحشيگري و بي رحمي اين ماجراجويان بهتر آگاه شويد، واقعه، بلكه فاجعۀ جگر خراش 

اقعه را در كتاب جنايت فجيع بهائيان با تحقيق دكتر فرج اهلل عفيفي از نشر راه نيكان اين و« ) ابرقوي يزد »

 بخوانيد( را در نظر بياوريد.

واقعه اي بس غم انگيز و تأسف آور، واقعه اي كه هر سنگدلي را به گريه مي آورد. واقعه اي كه انسان را به ياد 

ن با پنج اوالدش از دختر و پسر، به دست دژخيمان بهائي كه دم دوران چنگيز مي اندازد . آن واقعه قتل يك پيرز

 از صلح و صفا مي زنند، بود. گناه اين پيرزن و اطفال معصوم بي گناه او چه بود؟
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گناه آن ها اين بود كه مسلمان بودند. گناه اين زن و فرزندانش، اين بود كه بهائي نشدند و زيرا بار خرافات باب 

 نرفتند. وحرف هاي واهي بهاء

اين خونخواران مي خواستند شكست مفتضحانه اي كه در شاهرود نصيب آنها شد، جبران نمايند؛ براي تالفي 

 دست به اين جنايت هولناك زدند.

( علي محمد شيرواني بهائي  با همكاران و همدستان جنايت 1752شبانه در شب بسيار سرد زمستاني) دي ماه 

ساله و تازه عروس، و خديجه  11صالحه هجوم مي آورند و سه دختر او معصومه پيشۀ خود به خانۀ محقر آن زن 

ساله را كه به خواب شيرين فرو رفته بودند، با وضعي فجيع با بيل و تبر به قتل مي رسانند،  2ساله، و بي بي  11

ن را درآغوش و سپس به اطاق آن پيرزن ) صغري( حمله ور مي شوند ودر حالي كه دو فرزندش علي اكبر و حسي

كشيده بود، وبراي آخرين بار لذت زندگي را از آنها مي گرفت، وحشيانه خونخوار به آن زن حمله ور شده، با بيل 

 وتبر هيزم شكني، به زندگي او و دو فرزندش خاتمه مي دهند.

ر نمايند؟! آيا به آيا اين خونخواران خون آشام چنگيز صفت، مي خواهند عدل و عدالت را اجرا كنند و صلح را برقرا

دست اين جنايتكاران ، مي خواست مدينۀ فاضله تشكيل شود؟ آيا به دست اين اراذل و اوباش، مي شود دوئيت و 

 نفاق به محبت و اخوّت تبديل يابد؟

 واقعۀ دلخراش ابرقوي يزد، نمونه اي بود از فجايع و جنايات آقايان صلح خواه و اصالح طلب!

شوب ها وكشتارهايي كه به دست اين طائفه انجام شده، با وضع اين مقدمۀ مختصر، سازش شرح فتنه انگيزي ها و آ

ندارد، و خود مستلزم تأليف كتاب مفصلي است. منظور از نقل غائله شاهرود و اشاره به فاجعۀ يزد، آن بود كه بر 

شه، كه اخاللگر و جنايت پي روشن شود كه اين آقايان نه تنها اصالح طلب نيستند، بلكه افرادي هستندبي خبران 

وَ سَيَعلَمُ ال ذينَ ظَلَمُوا اَيً مُنقَلَب » در برابر مقاصد شوم خود وكمك به استعمارگران، از هيچ جنايتي دريغ ندارند. 

 : آنها كه ستم كردند به زودي مي دانند كه بازگشتشان به كجاست( 553شعرا، آيه « ) يَنقَلِبُونَ 

ل و افعال طايفه جنايتكاري كه در انجام جنايات و فجايع ، از بزرگان خود الهام مي اين بود مختصري از اعما

 گرفتند.

واما اگر بخواهيد به حقيقت و ماهيت اين دين ساختگي و هويّت زعماء آن پي ببريد، الزم است اين كتاب را با 

 شما معلوم شود . براي نمونه به چنددقت مطالعه فرمائيد تا بي اساسي مسلكي كه نام دين روي آن گذارده اند، بر 

 فقره از مقاالت آنان درباره دعوي خود و ادلّه اي را كه براي اثبات آن، اقامه كرده اند، اشاره مي نمايم.

 مثال:

مترنّم مي شوند، يعني خداي زنداني ) نعوذ باهلل من « الله اال انا المسجون » گاهي دعوي الوهيت مي كنند وبه 

 ( هذه الهفوات !

وگاهي تنزل كرده، دعوي پيامبري از جانب خدا مي نمايند، وبراي اثبات دعوي خود، گاه به معجزه متمسك مي 

شوند و دعوي اعجاز مي نمايند. وگاهي نفي آن را كرده، وحتي كسي كه نسبت اعجاز را به ايشان بدهد، او را كذاب 

نمايند، و مي گويند معجزه بي ربط از رسالت و نبوت  و مفتري مي خوانند. وگاه اصال نفي حجّيت را از معجزه مي
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است. گاهي براي اثبات دعوي خود، به آيات متشابه از قرآن تمسك مي جويند و يا به اخبار ضعيفۀ مجهوله السند 

به حكم عقل و به اصطالع به دليل عقلي! استدالل « نفوذ وتقرير » استدالل مي نمايند. وي در اثبات حجيّت دليل 

كنند . وگاه نفي حجيت از دليل عقل و نقل وحس مي كنند و مي گويند: هيچ يك از عقل و نقل و حس مي 

 حجيت نيست!!

بيچاره ها نمي دانند چه بگويند و چه بنويسند!!در اين كتاب، دعاوي اين طايفه و ادلّه اي را كه براي اثبات دعوي 

براهين عقلي و منطقي جواب هاي قانع كننده به مطالب آنان خود اقامه كرده اند، به طور تفصيل بيان گرديده، وبا 

 داده شده است.

با قطع نظر از نسبت اين جانب با مؤلف كتاب، وبا دوري از هر نوع احساساتي، از روي واقع و حقيقت مي گويم: 

ي، مي ادبكتابي را كه مالحظه مي فرمائيد، در موضوع خود يا بي نظير است يا كم نظر، كتابي است جامع، عل

 فلسفي كالمي، اجتماعي.

روايتي كه از قلم عالمه محقق، مرحوم آقاي آقا شيخ احمد شاهرودي والد عالي قدرم تراوش كرده، وبهترين كتابي 

است در رد بهائيه كه گمان نمي رود شخص با انصاف و دور از لجاج و عنادي، اين كتاب را بخواند و بطالن اين 

 « جزاء اهلل عن اإلسالم احسن الجزاء.»آشكارا نشود،دين و آئين ساختگي براو 

واين كتاب مشتمل برسه قسمت است: قسمت اول كه به نام مرآت العارفين خوانده مي شود ] كه كتاب در دست 

بحث مي كند. مطالب مورد بحث در اين  –صلي اهلل عليه و آله  -شماست[ در نبوت خاصۀ حضرت ختمي مرتبت

 موضوع بدين قرار است:

 معناي نبوت و صفات مميّزه نبي و شرائط رسالت و پيامبري ودرجات انبياء در نبوت.-1

بيان آنكه معجزه و خرق عادت ، بهترين نشانه و عالمت است براي صدق و حقانيت پيغمبر؛ خواه معجزه از امور -5

 حسيه باشد، يا عقليه.

 ذكر اشكاالت يا شبهاتي را كه زعماء بهائيه دربارۀ معجزات دارند و جواب تفصيلي از آنها.-7

صلي اهلل عليه و آله( صورت گرفته، با مدارك كافيه متقنه و  –نقل معجزات متواتره كه به دست پيغمبر اكرم -1

 اثبات نبوت آن حضرت از اين طريق.

 م و معارف و كماالت نفسانيه آن حضرت.اثبات نبوت پيغمبر اسالم از طريق علو-9

بيان علوم و معارف پيغمبر در خداشناسي، معرفه النفس، انسان شناسي، حيوان شناسي، نبات شناسي، طبيعيات -4

و اثبات اينكه اين معارف و علوم، كسبي نبوده، بلكه علومي بوده غيبي و  -نه قديم –و فلكيات، طبق هيئت جديد 

 از ربط او با عالم غيب. الهي، كه نشانه ايست

 نقل بشاراتي را كه انبياء سلف به امت هاي خود به ظهور پيغمبر اسالم دادند، از كتب عهدين.-3

 بحث در خاتميت پيغمبر ودين اسالم از طريق عقل و نقل، و جوابگوئي به شبهات بهائيه در اين موضوع.-2

جواب نامۀ مبلغ بهائي است، از مطالبي بحث مي كند كه قسمت دوم اين كتاب كه نام آن تنبيه النائمين است ودر

 ذيال نگاشته مي شود:

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 جواب از استدالل مبلغ بهائي به روايت ابي لبيد مخزومي، وبيان مفاد روايت با نكات و دقائق علمي و تاريخي.-1

 ابطال تأويالتي كه در عالئم ظهور كرده اند.-5

نكه مراد از رجعت ذاتي است الغير، واعتراض بربهاء كه خود را هم نقل مقاله مبلغ در رجعت وابطال آن، واي-7

 رجعت عيسوي دانسته، وهم رجعت حسيني.

 نقل شرائط مبلغ بهائي بري صحت دعوي نبوت و ردّ آن.-1

 بيان دليل نفوذ و تقرير وابطل آن با براهيني بس محكم و متين.-9

كتاب بيان مطالب و گفتار پيشوايان و بزرگان اين طايفه قسمت سوم اين كتاب ايقاظ النائمين است. موضوع اين 

است؛ در تحت عناويني خاص، واثبات آنكه مقاالت اين طائفه، خود به خود با قطع نظر از هر دليل و برهاني، دليلي 

 است واضح وبرهاني است ساطع، بربطالن اين مدعيان.

 زيرا كسي كه به ساحت اقدس انبياء دروغ ببندد،

 گان قوم و ملتي افترا بزند،يا به بزر

ا بعد از بوده، ي –عليه السالم  -يا جاهل به تواريخ قطعيۀ مسلمه باشد، مثل آنكه نداند داود پيغمبر قبل از موسي

 او.

 يا برخالف اصول مسلمه، احكام الهي را فرضا به اًُمناء بيت العدل ي محاكم قضائي واگذار نمايد.

 مخالف با اصول ادبيّت باشد. يا كتابي بياورد كه غير مفهوم و

يا احكامي وضع كند غير عملي و مخالف با اصول مسلمه علمي كه براثر عملي نبودن آن ، پيش از عمل آن را نسخ 

 كنند و كتابش را جمع آوري نمايند، مثل)بيان باب(

، ونه تنها ي ارتباطي ندارندالبته چنين فرد يا افرادي كه صاحب اين مقاالت باشند، نه تنها با دستگاه غيبي و ر بوب

انسان كاملي نيستند، بلكه از يك فرد عادي هم پست ترند. پس چنين افردي نمي توانند نبوت و پيامبري از جانب 

 حق را كه مقامي است شامخ و ارجمند، دعوي نمايند.

مسموع نخواهد ديني كه پايه و اساس آن بر بطالن و عدم حجيت عقل و نقل حس باشد، دعوي مدعي آن البته 

 بود و قابل از براي سماع و استماع نيست.

آيا ديني كه برخالف اصول مسلمه اهل هيئت و نجوم، تغييري در وضع ماه و سال بدهد، كه با هيچ قانون طبيعي 

 تطبيق نكند، قابل تبعيت است؟!

ني بي بهره ند، براي كسااين قسمت از كتاب، براي بيداري اشخاص به خواب رفته، كساني كه از اصطالحات علمي 

كه مي خواهند با يك نفر بهائي مناظره نمايند واز طرق سهل تر وارد بحث شوند، بسيار مفيد و پر ارزش است؛كه 

مقاالت حضرات را دسته كرده هر يك را در تحت عنواني خاص بيان داشته است. براي نمونه به يكي دو فقره از 

 عناوين اين كتاب اشاره مي كنيم:

است كه در تحت اين عنوان گفتار گلپايگاني « تخريب همۀ اديان يا خدمت به مسلمانان» از عناوين اين كتاب يكي

در فرائد و عبدالبهاء در مفاوضات در عدم حجيت موازين اربعه، از عقل و نقل و حس و ميزان امراهلل ذكر شده، 
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تۀ عبدالبهاء و گلپايگاني، هر كسي مي تواند در اين مقاله داده شده، با همين گف» وعالوه از جواب مشروحي كه 

مقام محاجه و مناظره با آنها برآيد، زير هر دليلي را كه براي اثبات دعوي خود اقامه مي كنند، خارج از عقل و نقل 

 و حس نيست. پس اگر اين ادله و موازين ، بي اعتبار باشد، چگونه به آن تمسك مي جويند؟

فحۀ در ذيل اين عنوان گفتار گلپايگاني در ص« تشكر و امتنان از ميرزا ابوالفضل است» ويكي ديگر از عناوين كتاب

فرائد، راجع به عقيدۀ اهل بهاء نسبت به ظهور مهدي موعود) كه دنيا گلستان شود و عدل و عدالت اجرا  2

 بلكهدر ظهور باب و بهاء ، نه تنها ظاهر نشده،  گردد...(بيان گرديده و اثبات شده كه چون هيچ يك از اين آثار

 خالف آن واقع گشته،همين گفته آقايان براي ابطال دعوي پيشوايانشان ، سندي است بس قوي و محكم.

اينها بود عمده مسائل مورد بحث كتاب كه باز هم اهميت آن را در ردّ مباني بابيّت و بهائيت متذكر شده و خواندن 

 خوانندگان محترم توصيه مي كنم.آن را به 

 1715واين سه قسمت يا سه كتاب در يك مجلد به نام راهنماي دين قرار گرفته است. واين كتاب اگر چه در سال 

قمري به طبع رسيده بود، ولي چون از نظر چاپ ناپسند بود وخالي از غلط نبود و نسخۀ آن بسيار كمياب بود، بنا 

علماء واهل فضل و دانش و تقاضاي جمعي از برادران ايماني، نگارنده با زحمتي فراوان، با به امر عدّه اي از آقايان 

دستي خالي و تهي، به تجديد طبع آن اقدام نمودم. و خداوند متعال را شكر گزارم كه براين بنده ناچيز منت گذارد، 

پيشگاه حضرت بقيهُ اهللِ سَيًدُنا وَ مَوالنا وتوفيق انجام اين خدمت را به من عطا فرمود. اميدوارم اين خدمت ناقابل ،

] مورد قبول واقع[ گردد .واين بندۀ عاصي را مورد لطف –صَلواتُ اهلل عَلَيهِ و عَلي آبائِهِ الطاهِرينَ  -حُجًهُ ابنًُ الحَسَن

 و عنايت حضرتش قرار دهد.

اسپاس مردم باشد ناسپاس خدا هم باشد( الزم مي كسي كه ن« ) مَن لَم يَشكًُرِ الخَلقَ لَم يَشكًُرِ الخالِقَ» وبه منظور 

 -دانم مراتب قدرداني و سپاسگزاري خود را از فاضل و دانشمند محترم جناب آقاي سيد كاظم موسوي شاهرودي

ابراز دارم. زيرا معظم له با يك حسن نيتي، همكاري بسزائي در طبع و تصحيح اين كتاب فرموده، و  –دام بقائه 

 «جزاء اهلل احسن الجزاء»در اين راه تحمل نمودند. رنج فراواني را 

در خاتمه، نسبت به كاركنان مطبعه حيدري، خاصه جناب آقاي حاج مصطفي حيدري مدير محترم چاپخانه 

 تشكرات خود را ابراز مي دارم.

از مشتركين سفم وتأسف و معذرت، از اينكه طبع اين كتاب براثر موانع و پيش آمدهائي به تأخير افتاد. بي نهايت متأ

 محترم كه مدت ها در انتظار كتاب به سر بردند، معذرت مي خواهم.

   طهران  0931شهر رمضان المبارك 03

 عبداهلل مهدوي شاهرودي                                                             
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 متن

 مرآت العارفین
 

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم 

 وَ كانَ  اهللُ    بِكُلّ     شَیءِ   عَلیما كانَ مُحَمًد اَبا اَحَد مِن رِجالِكُم وَ لكِن رَسُولَ اهللِ و خاتَمَ النًبییّنَما 
پدر هيچ يك از مردان شما نبوده ونيست ولي رسول خدا و –صلي اهلل عليه و آله  –: محمد  11)سوره احزاب آيه 

  وخداوند به همه چيز آگاه است ) ترجمه ناصر مكارم شيرازي(ختم كننده و آخرين پيامبران است 

 

 بِسمِ اهللِ الرًحمنِ الرًحیم
واالتر سپاس و باالتر ستايش ، فزونتر از وهم و قياس، زيبندۀ فرخنده درخشنده كِرياسِ ) دربار پادشاهان وامرا و 

بان درگاه وخاصّان بارگاه، رسوالني اعيان را گويند( ايزد مناني است كه به فضل عميم و لطف جسيم، از مقرّ

مشابهان به حضرتش در صفت، و مشاركان در علم و قدرت، كه صاحبان نشانه و عالمت ، ودارندگان معجزه و آيت 

باشند، براي تربيت نطفه جهان، وتكميل مادّه عالم امكام، رسول و مبعوث فرموده، كه به تربيت آن رسوالن به 

از استكمال ، كه آخرين مراتب سير ترقيّ او، ومقام خلق آخر او باشد واصل شود. ودر  مقامي از كمال و درجه اي

آن مقام، رتبه انساني را در عالم صغير حايز گردد. پس چونان كه انسان، خاتم كائنات باشد، در سير جسماني، 

يت آن رسوالن و رسيدن وچنانكه هيكل انساني، آخر استكماالت باشد، در نطفۀ حيواني، عالم امكان هم در ترب

نوبت به تربيت رسول آخرالزمان ، به مقام خاتميت و آخريّت و رتبۀ انسانيت كه آخرترين استكماالت و ترقيّات 

 مقامات ودرجات است.اوست، فايز گردد؛ كه اعالترين 

تبت، خاتم ودرود نامحدود و ثناي غير معدود،تقديم آستان ماليك پاسبانِ عرش بنيانِ اعلي حضرت، ختمي مر

لمصلين عليهم صلوات ا -النبيين وآخر المرسلين ،و نثار خاك پاك اوصياء مرضيّين ، وخلفاء في السموات و االرضين

 باد !–

وبعد چون شيطان در بسياري از ادوار و اعصار، ودر جمله اي از بالد و امصار ]شهرها[ كاذباني به اسم نبوت و 

[ به عنوان وحي ظهور و جلوه درآورده، كه به دسايس] فريب ها[ و تلبيسات ] رسالت، و مفترياني ]افتراء زننده ها

مكر و حيله[ و وساوس وتمليكات ، جمله اي از جاهالن بي خبر، وشرذمه اي ]جماعت كمي از مردم[ از ناقصان 

ه هم اسالمي، كبي خرد را گمراه، و در وادي ضاللت تباه نمايد، بدين واسطه به قاعدۀ شباهت زمانيه در قرن سيزد

هنگام غروب شمس حقيقت بوده، رويه خبيثه و سنّت سيئه را پيش كشيده ، ظلماتي را بر صفحۀ نوراني اسالمي 
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پراكنده نموده، كساني را به دعوت ديانت جديده و طرح تازه به پا داشته، و لسان شبهه و دسيسه و سنان تمليك 

ن داده، دُعاتي از برايشان مهيا ساخته، كه قلوب صافيه را غبار و دروسه ) محو آثار و فرسودگي( را به دست ايشا

 آلود شبهات سازد ؛ كه:

باب فيض هميشه مفتوح، يعني در نبوت غير مسدود، ومقالۀ عدم نسخ را همۀ امم قائل، وعالئم »                
تمامي مستند ،واينكه عالمت صدق بدعيت در دعوي واستقامت در مدعا ونفوذ كلمه ،وتشكيل امتي و بقاء تا مدتي 

تالمذه كاظم رشتي بوده، وميرزا  كه از« باب» است، واينكه همۀ عالئم و آثار در علي محمد شيرازي، معروف به 
كه مستوفي زادۀ نوري ) نوري صدر اعظم ايران بعد از امير كبير كه عامل دست « بهاء»حسينعلي نوري، ملقب به 

 «اجانب و استعمار در ايران بود، وبهائيت در زمان او رشد نمود( بوده، موجود بوده است.
، به شبهات مذكوره –كه نه جاهل محض و نه عالم كامل بوده  –را من جمله يك نفر از متوسطين اهل بلده نگارنده 

به وسوسه و تشكيك گرفتار نموده اند. وبه او دستور داده اند كه از مسلمين ، طريق اثبات نبوت خاتم النبييّن را 

ن، ) اينها روابخواهد. به اين گمان كه مسلمين به غلبه، ونفوذ كلمه، واستقامت، وتقرير ، وكثرت امت، وفداكاري پي

كلمات بهائي هاست كه براي اثبات مسلك باطل خود به كار مي گيرند( استدالل خواهند جست. تا درآن وقت، 

ايشان در مقام نقض برآمده، همين موهومات را كه به نظر خودشان دليل محكم به شمار مي رود، برصحت دعوي 

 خود اقامه نمايند.

ي كه درآغاز رساله نوشته مي شود، از اين احقر انام] مردم[ سؤال نمود، به اين جهت آن شخص به وسيلۀ نامه ا

ونگارنده با تراكم موانع اداء ًُ للتكليف، شروع به نوشتن اين عجاله ) با عجله و بدون تأخير ، في الحال( نمودم. 

را  را اوال، ثمّ خاتميت وتحرير آن در اوقات مسافرت و فقد اسباب تحرير و كتابت بوده، ودر اين رساله، اثبات نبوت

آخرا به وجوهي عقليۀ مستقله و نقليۀ واضحه نمودم؛ از طرقي كه راه اثبات حقيت ديانات منحصر به آن بوده، 

 بدون اعتنا به سخناني كه محل استشهاد اين طائفه جديد است.

روغ آرائي[ و وساوس آنها ودر اين رساله، تمامي شكوك و شبهات اين طائفه در باب نبوت، ونيز جميع تمويهات ]د

را در خاتميت متعرض گرديده، به سيف لسان و سنان بيان ، مَفارق و صدورشان را شكسته و شكافتم. وبحمداهلل 

والمنّه !از براي عاقالن عارف و طالبان منصف، مرآتي است حقيقت بين، و مشكاتي است رافع ظلمات وساوس از 

اقت بي بضاعت با قصور الباع] ناتواني ، تنگدستي[ وقلّت اطالع به آن صفحۀ بيضاي شريعت ودين، كه اين بي لي

 موفق شده ام.

ملتمس از مطالعه كنندگان كه مواضع خطا  ونسيان را براين بي مقدار خرده نگيرند؛ كه انسان، خاصه آنكه در 

اب و اختالل احوال، رتبۀ نگارنده باشد، در معرض غفلت و نسيان خواهد بود. به خصوص باضيق مجال و فقد اسب

  وناميدم آن را به : 

 مرآت العارفین فی دفع شبهات المبطلین 

سؤال : اثبات نبوّت را به قسمي كه براي طرف مجال اعتراض نماند، و مميّزنبيّ صادق را از كاذب ، بيان 

 فرمائيد.
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است كه ممتاز و مخصوص گردد اوال به عنوان مقدمه، به طور اختصار مي نگارد كه نبي آن شخص كاملي  جواب:

از بين افراد بشر به منصب رسالت و وساطت ، بين الخلق و المخلوق. ومورد وحي سبحاني و الهام رباني گردد. واين 

منصب و خلعت وفيض قلبي و استعداد فطري و قرب معنوي و خلقت، امتيازي از ما عدا ]نسبت به غير[ داشته 

كه شغل و كار اوست، وساطت دارد كه مي گيرد از مبدأ و مي رساند به خلق؛  باشد. پس چونان كه در مرتبۀ فعل،

همچنين در مرتبۀ صفت هم، بايد رتبۀ وسطيّت ]واسطه[ و برزخيّت داشته باشد. برزخ بين الواجب و الممكن 

باشد. وصاحب دوجنبه باشد. پس نشسته باشد در وسط عالم محسوس و معقول بركرسي خالفت؛ كه جاي خدا 

، همانا ما در  71سوره بقره، آيه « ) اِنّي جاعِلًُ فِي األرضِ خَليفَه» نشيند و كار خدا بنمايد، كه اين است معني ب

دستي به فراز باشد وبا آن بگيرد، ودستي به نشيب افراشته و به آن برساند. اًُذن سامعه ] زمين خليفه قرار داديم.( 

لسان ناطق باشد و به خلق بشنواند. مشابه با مبدأ باشد تا تلقّي گوش شنواي كالم حق[ باشد، كالم حق بشنود. 

) ظاهرش  «ظاهُرهُ بَشَريًه و باطِنًُهُ ال هَوتِيًهُ » ]القاء نمودن[ را بتواند. ومناسب با خلق باشد ، تا افاضه را بتواند يعني

ت ي را كه طور سيناء طاقت نداشبشر است و باطنش الهوتي( اگر اين امتياز نباشد، چگونه نفوس فاقده، اشراق اله

سوره اعراف وقتي به  117و مندك شد، ) اشاره به تقاضاي رويت حضرت موسي در طور سينا كه به استناد آيه 

كوه نگريست كه چگونه در اثر جلوه نور الهي مندرك شده است خود بيهوش شد و بر زمين افتاد ومُرد.( و وحي 

در مقام نزولش متغيّر الحال مي شد، تحمل تواند كرد ؟  –يه و آله و سلم صلي اهلل عل -الهي را كه حضرت خاتم

قلب و چشم نبوي مي خواهد كه رؤيت ملك نمايد ومخاطب حق گردد. واگر اين امتياز نباشد، چگونه مُطاع]مردم 

حالَينِ لقَبِيحَينِ وَ المُفرمانبردار او شوند[ و متبوع ] مردم از او پيروي كنند[ وحجّت باشد برديگران، تا آنكه ]إحدَي ا

الزم آيد؛ يا تقديم مفضول بر فاضل، ) فاضل مقدم بر مفضول است، عكس اين قضيه ممكن نيست.مؤلف فرمايد: 

نبود مثل اين مي شد كه شما مفضول را بر فاضل مقدم  –صلي اهلل عليه و آله  -اگر آن امتيازات براي رسول خدا

شدني نيست آن موضوع هم شدني نيست.( ويا ترجيح بِالمُرَجِع .) ترجيح دادن بداريد يعني همانطوري كه اين امر 

 چيزي يا كسي كه موضوع قابل رجحاني ندارد.( 

پس آنكه سفارت و وساطت و خالفت را دارا شود، بايد در كماالت انساني، امتياز و برتري برامّت و رعيّت خود 

 داشته باشد.

ست، بايد در درجه اي باشد كه ماعدا ]ماسوا[ در آن درجه نباشند، تا مقام وچون درجات كماالت انساني بسيار ا

 برزخيّت و وسطيّت حاصل آيد، كه از حدّ رعيّت خارج و به حدّ واجب غير داخل به شرحي كه بيايد.

وچون كمال هر شيء به كمال قوهّ ايست كه در اوست، پس كمال انساني هم به كمال دو قوّه ايست كه در اوست: 

.يعني علم و قدرت ؛ كه به يكي بداند چيزها را، وبه يكي بتواند قوّه ادراك و قوّه تحريك. يعني دانستن و توانستن 

 كارها را.

ت كه افراد بشر در آن مشتركند، پس بايد در اين دو قوّه به مرتبه و چون در مرتبۀ ادراك و تحريك هم مراتبي اس

اي از كمال برسد كه رعيت وامت او به اين مرتبه نباشند. پس در اينجا بايد بداني كه منتهي اليه اين دو قوّه در 

 افراد بشر تا كدام حدّ است؛ تا آنكه اين دو قوّه را در شخص نبيّ باالتر فرض كني.
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 اكتسابي و خواص هر يك علم لدني و 

پس مي گوئيم: تمام علوم بشريه در هر مرتبه اي از كمال كه برسد، مستند به اسباب عاديۀ آن است؛ كه طرق 

اكتسابيه باشد. كه هر كه از مادر متولد شد، ساده بود وبه هر مقامي كه رسيد، از اكتساب و تحصيل بود. پس كمال 

ي باشد، برخالف عادت، بدون تعلم و تدرّس. به مرتبۀ ادراك علمي به آن است كه به واسطه ذكاء نفس به مقام

واسطۀ فيض قدسي همۀ چيزهارا بداند و علمش لدنّي باشد، نه اكتسابي. واين كامل ترين طرق علميّه است. وامتياز 

دارد از علوم بشريّه، چه آنها مستند به اسباب ظاهريه است واين مستند به سبب غيبي. وديگر آنكه در اكتسابي ، 

لل و اختالف است، ولي در لدني نيست. اكتسابي مانند آب مضاف ]آبي كه اضافه دارد[ است، ولدني مانند خطا و خ

وخار وخس خارجي است؛ اين آب چشمه اي است كه از باطن آب مطلق. آن آب نهري است كه ممزوج به غبار 

است. آن كسي است كه  زمين صاف بجوشد. پس آن كسي كه مقتداي بشر است ودر مرتبۀ علم ممتاز از آنها

علمش اكتسابي نباشد. و به اين جهت در مرتبۀ علم ، مشابه با خالق باشد؛ كه علم او هم اكتسابي نيست. و هم 

مشابه با خلق باشد، كه علمش ذاتي نباشد. پس وسط و برزخ باشد، بين علم واجب و ممكن، نه ذاتي است و نه 

 اكتسابي ، واين است علوم انبياء.

يا يَحيي خًُذِ الكِتابَ بِقًُوًهِ » رادر صباوت ]كودكي[ خطاب مي رسد –عليه السالم  -فرمائيد حالت يحييمالحظه 

: اي يحيي كتاب را با قوت بگير و با فرمان نبوت در كودكي به او داديم( 15سوره مريم آيه « ) وآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيا

ريم، سوره م« ) اِنّي عَبدُ اهللِ آتانيَ الِكتابَ وجَعَلَني نَبيا » را كه در مهد مي گويد  –عليه السالم  -وحالت عيسي

. مي گفت من بندۀ خدايم او كتاب به من داده ومرا پيامبر قرار داده است.( وحضرت آدم كه ابوالبشر است 71آيه 

آدم آموخت.( بود. حضرت ، سپس علم اسماء را همگي به 71سوره بقره، آيه « ) وَعَل مَ آدَمَ األسماءَ كًُل ها » ، صاحب

) «ال تَجعَل بِالقًُرآنِ مِن قَبلِ اَن يُقضي اِلَيكَ وَحيُهُ » خاتم االنبياء كه آخر بود، عالم به علوم اولين و آخرين بود. 

 . پس نسبت به تالوت قرآن عجله مكن پيش از آنكه وحي آن برتو تمام شود(  111سوره طه، آيه 

كتب آسماني را مي خواند .)  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -دست پيغمبرروي  –عليه السالم  -حضرت امير

 –عليهما السالم  –بن الحسن « م ح م د » باب والدت اميرالمؤمنين ) ع( مراجعه شود.( حضرت  5بحاراالنوار، ج

 نهنگام والدت، صحف الهيه تالوت مي فرمايد، ودر طفوليت در سن سه سالگي ، جواب مسائل مشكلۀ سعد ب

، 17عبداهلل را مي دهد، وروي شانۀ پدر، اسم و نسب شخص قمي را بيان مي فرمايد، وكذا و هكذا. ) بحارالنوار، ج

آئينه اي كه صورت هاي « ) مرآهُ ينعكس فيه صور الكائنات » مراجعه شود( اين است كه در صفت قلب امام كه 

شيء من عالم الملك و الملكوت .) خطبه طارق بن  وَ ال يخفي عليه» كائنات را منعكس مي كند( گفته مي شود:

،  59فال يخفي عليه شيء من عالم الملك و الملكوت ) بحاراالنوار ، ج » شهاب، اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:

(: هيچ چيزي از عالم ملك و ملكوت بر من پوشيده نيست.( و يري ما بين المشرق و المغرب ،) فراز ديگري  131ص

طارقين شهاب به همان مأخذ ، اميرالمؤمنين عليه السالم  فرمود: ويري ما بين المشرق و المغرب: آنچه  از خطبه

بين مشرق و مغرب عوالم هستي وجود دارد من مي بينم. ( و الدنيا عنده كفله جوز،) از حضرت ابي الحسن عليه 

( و له نقر في األسماع 119، ص5حارالنوار، ج السالم منقول است : دنيا در نزد امام مثل گردويي در دست اوست. )ب

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

) حضرت ابي الحسن موسي بن جعفر عليهما السالم فرمود: نقر في االسماع : امام از ما صداي سائيدن انگشتان 

( و قذف في القلوب) همان آدرس حضرت امام كاظم، عليه السالم 711، ص  12دست را مي شنود. ) بحاراالنوار، ج 

در خطبه « ) و ينصف له عمود من نور من االرض الي السماء نچه از قلوب برمي آيد را مي داند.( فرمود: امام آ –

فرمود: امام عمود نوري است كه بين آسمان و زمين نصب شده  –عليه السالم  -طارق بن شهاب، اميرالمؤمنين

، بع؛) ابناي بشر داري سه روح هستنداست. ( واشاره به سوي همين مقام است ، زيادتي انبياء بر ساير بشر به روح را

( و انبياء روح االيمان كه روح چهارم است، را  91، ص 59روح البدن ، روح القوه و روح الشهود ، ) بحاراالنوار ، ج 

اضافه تر از ابناي بشر دارند.( كه آن روح القدس باشد. وزيادتي ائمه بر انبياء به روح خامس كه بزرگترين مالئكه 

بيان شده، عبارتند از : روح الحياه، روح القوه،  535، صفحۀ 1پنج روح أئمه، بنابرآنچه در اصول كافي ، ج باشد. ) 

 روح الشهوه، روح االيمان و روح القدس( 

والحاصل شرح اين مقام محتاج به رساله اي است علي حده. كاري به ادّله نقليه نداريم، اين مقدار براي تقريب 

 ذهن اشاره شد.

جمله اليق منصب نبوت، نفس زاكيۀ صافيه اي است كه در كمال قوۀ علمي مشابه با مبدأ و صاحب علم لدني وبال

باشد و بذاته القادسه و صفته الكامله، ممتاز از رعيت باشد. وبه اين امتياز، او مُطاع و آنان مطيع ، او متبوع و آنان 

 صنع باري نباشد. تابع، او حاكم و آنان رعيت باشند. تا جزاف و گزاف در

 اين بيان مختصري در كمال قوه دراك، يعني دانستن.

واما كمال در قوه تحريك، يعني توانستن و كردن. پس مي گويم كه در اين مرحله هم قواي بشر متفاوت و مختلف 

است. ولي در هر درجه از كمال كه برسد، خارج از اسباب عاديه و طرق ظاهريه نخواهد بود. تمام قدرت ها و 

يجاد و تصرف و تحريك ساكن و اسكان كارهاي بشر، وصنع و صفت ها وتركيب و تحليل و تغيير و تبديل و ا

 متحرك، همه در او مستند به اسباب عاديه و آالت و ادوات ظاهريه است. 

اگر به آسمان باال رود و يا كوه ها پاره كند يا دريا را منشق و يا خشك نمايد، يا تقريب بعيد ) دور را نزديك كند( 

و  به اسباب عاديهيجاد يا شجره و ثمره اي موجود نمايد، همه و تبعيد قريب) نزديك را دور كند( نمايد، يا نسلي ا

آالت ظاهريه است؛ودر اين حد تمام افراد بشر مشترك. واز اين حيث يعني احتياج به آالت و اسباب، همه مثل 

همند. پس كمال در قوه تحريك آن است كه در ايجاد و صنع  محتاج به اسباب نباشد. و برخالف عادت، همان 

نافذۀ او مؤثر باشد؛ هر چه را بخواهد، بكند، وهر چه را بخواهد، بشود؛ بدون اسباب عاديه و به استقالل ارادۀ ارادۀ 

نفسانيه . وارادۀ او اراده اهلل باشد؛ وبه واسطه آن صفاء ذاتي و علم ملكوتي و آن عصمت نفساني ، مِثل و مَثل خد 

ثلي أو مَثَلي، اقًُولًُ لِلش يء : كًُن فَيَكًُونَ، أنتَ تَقًُولًُ لِلش يء: كًُن! عَبدِي أطِعني حَتّي أجعَلَكَ مِ» باشد. ومصداق 

 «شو» :مرا اطاعت كن تا تو را مثل و نظير خود كنم كه اگر به چيزي بگويم  317الجواهر السنيه، ص « ) فَيَكًُون 

بيه ه با مبدأ و شباشد. پس در اين صفت هم مشاب«( بشود»پس« شو»پس مي شود و تو هم اگر به چيزي بگوئي 

: فرمان او چنين است كه هر گاه 25سوره يس: آيه « ) اِذا اَرادَ شَيئا اَن يَقًُولَ لَهُ كًُن فَيَكًُون » با خالق باشد كه 

چيزي را اراده كند تنها به آن مي گويد: موجود باش آن نيز بي درنگ موجود مي شود ) ترجمه ناصر مكارم 
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ت قدرت، كه حاجت به آلت ندشته باشد . غايه األمر از او حادث و به افاضۀ پس مظهر او باشد در صفشيرازي( 

ربّاني باشد. پس كسي باشد كه به واسطه رفعت و شرافتش ، مطاع در تكوين ) تكوين تصرف در ماده است ( باشد، 

كه در  چونان كه مطاع در تشريع ) تشريع تصرف در صورت است و وضع مقررات و قوانين( بوده. پس همانطور

تشريع، اطاعت او را بر افراد بشر واجب كرده كه هر چه او بگويد، بكنند. همچنين اطاعت او را تكوين، برافرد 

ممكنات واجب كرده باشد؛ كه هر چه را بخواهد بشود، وهمانطور كه در رتبۀ علم و كمالِ قوّه ادراك، برخالف 

مالِ قوّه تحريك، برخالف عادت باشد. و كارش خارق عادت و غير اكتسابي بوده، همچنين در مرتبۀ قدرت و ك

عادت باشد وبدين جهت آن را معجزه مي نامند. يعني عاجز كننده باشد. چون كار بشر مستند به اسباب عاديه 

 است، و عاجز است از آنكه بدون اسباب عادي كاري نمايد.

)  نَادَي لَهُ بِالواَليَه ،» د، چنانكه فرموده اند: واين است تحريكات و تصرفات انبياء و اولياء كه مطاعه در تكوينن

، باب احتجاجات امام حسن و امام حسين عليهما السالم( و يُنادي لَهُ بِالسُلطَنَه ،) 117، ص11بحاراالنوار، ج

در صفات امام عليه السالم  –عليه السالم  –خطبه طارق بن شهاب، اميرالمؤمنين  131، ص 59بحاراالنوار ، ج 

واهللِ ما خَلَقَ اهللًُ شَيئا إال و قَد أمرَهُ » مود ( و يُومَرًُ لَهُ بِالطاعَهِ هُوَ وَليُهُ فِي سَماواتِهِ و أرضِهِ و هُم ما مِن شي فر

. فرموده امام صادق عليه السالم( و اين را اهل كمال نجات در دار كمال،  127، ص11بحاراالنوار، ج« ) بِالطاعَهِ لَنَا 

ها ما فِي» يدا كنند؛ كه قوه متخيلۀ آنها مصوره شود كه هر چه را بخواهند حاصل شود و شايد معني يعني جنّت پ

 ،درآن است آنچه دل ها مي خواهد( همين باشد.31سوره زخرف، آيه « ) تَشتهيهِ األنفًُسُ 

 

 اركان نبوت

مشابه و ممائل با مبدأ باشد. خالصۀ كالم اين شد كه نبي، آن شخص كاملي است كه در دو صفت علم و قدرت، 

علمش غير عادي و عملش هم غير عادي؛ تا ممتاز از رعيت باشد و استحقاق وجوب اطاعت و برتري پيدا كند. واين 

نبياء ا» است معناي كلمۀ متفقه ،كه خصم هم به آن اعتراف و تصريح دارد . ومدلول عليه نصوص متواتره است كه 

وسرّ اين معني آن است كه چون نبي، در شغل و فعل، رتبۀ « عالي مي باشند.مظاهر صفت علم و قدرت باري ت

 وساطت دارد، مي گيرد و مي دهد.

پس بايد در صفت و حالت هم مرتبۀ وسطيت ]وساطت[ را داشته باشند. باطنش شبيه به مبدأ باشد كه بتواند 

و  ن دو صفت خاصۀ نفس نبي است، نشانهبگيرد؛ وظاهرش شبيه بشر باشد كه بتواند برساند. وبه اين جهت كه اي

عالمت نبوت او مي شود وبه اين دو صفت شناخته مي شود كه او از نمونۀ بشر نيست. وفوق ايشان است در مرتبۀ 

 ذكاء ] تيزهوشي  وتيز فهمي[ نفساني و استعداد فطري؛ كه صاحب اين دو مرتبه، از كمال است.

، سيد و موالي بشر مي شناسيم. و به اين قدس فطري و شرف ذاتي و پس آن دو خارق عادت را در هر كه ببينيم

قرب معنوي ، موجب مرتبۀ وسطيّت و وساطت است كه نبيّ صاحب ملكۀ عصمت هم مي شود؛ كه ركن سوم نبوّت 

حجت باشد و احتمال را هم حائز باشد. يعني معصوم از خطا و غفلت و نسيان و معصيت باشد، تا قول و فعلش 

نسيان و دروغ و عدوان در كارهايش نرود. واال اعتماد و وثوق به قول و فعلش نباشد. وحجت نباشد. واين خطاء و 
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: خواب سبك و  599سوره بقره، آيه « ) ال تأخًُذًُهُ سِنه وَ ال نَوم » هم يك جهت مشابهت او به مبدأ باشد ؛ كه 

فطرت است؛ كه طهارت و پاكيزگي ، ضدّ نجاست  سنگين او را فرا نگيرد.( واين هم به واسطه قدس حقيقت و صفاء

 و كثافت و آلودگي است و با هم جمع نشوند.

وديگر از موجبات عصمت، همان احاطه علميه است كه به دانستن حقيقت اشياء و بدي بدي ها با اختيار و با قدرت، 

 ترك قبيح و زشت را مي نمايد.

 طيع عقل است و مقهور آن.وديگر نفس او كه فرماندۀ اعضاء و جوارح است، م

روضه المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه: « ) غَلَبَ عَقلًُهُ شَهوَتَهُ » پس شرور نفسانيه حاصل نشود، زيرا كه 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: عقل بر شهوتش غالب است.( واين هم خارق عدت و برخالف صفت بشر و رعيت 

انسان با اشتباه، فراموشي، اعتراض « . ) هوِ والن سيانِ وَ مُعتَرِض الغَفلَهِ وَ العِصيانِ األنسانًُ قَرينًُ السً» است؛ كه 

كنندگي غافالنه و عصيان كنندگي قرين است. ( پس در علم و ادراك ، در شغل و عمل، ودر ملكه و صفت، هر 

ر است صوره، ولي ملك باشد سيره دسه برخالف عادت باشد. واين سه امتياز عالمت ونشانۀ او باشد؛ كه اگر چه بش

 و حقيقه. وروحي الهوتي باشد كه لباس ناسوتي پوشيده است تا مردم قدرت ديدن او را داشته باشند.

وپس از آنكه حائز اركان ثالثه نبوت شد، بايد حائز ركن چهارم باشد؛ يعني صفت رحمانيت را دارا باشد كه به 

ت قوم خود باشد، تا بتواند از عهدۀ اين شغل خطير برآيد، وكار سفارت واسطه شفقت و رأفت برامت، صبور بر اذي

 انجام پذيرد. 

والحاصل ،عرش نبوت، استوار به چهار قائمه است و چهار ركن ؛ كه هر ركني مظهر صفتي از صفات حق و جلوه 

دراك و درايت ومظهر در ا -اسمي از اسماء مبارك اوست. وبدون آن چهار ركن، عرش خالفت استوار نشود: ركن اول

كمال در ملكۀ عصمت وحفظ از زلت ]لغزش و اشتباه[ ومظهر اسم سبحان وقدوس.  –اسم عالم و حكيم. ركن دوم 

كمال در صفت شفقت و رأفت ومظهر اسم رحمن و رحيم. ركن چهارم. كمال در مرتبه تصرف و خرق  –ركن سوم 

ل قوه ادراك تلقي نمايد. وبه كمال قوه عصمت، قولش حجت عادت و مظهر اسم قادر و قاهر باشد. تا آنكه به كما

 باشد. و به كمال تصرف، برهان ظاهري و شاهد خارجي، برسفارت خود داشته باشد.

اينها اصول اربعه اند از براي عرش نبوت و خانۀ رسالت. ولي معلوم است كه كمال خانه و سرير ] تخت[ به صرف 

ج به امور ديگري است از صفات و اخالق وحسب ونسب؛ كه مجال شرح آنها چهار پايه و ركن حاصل نشود و محتا

را ندارم. واز مالحظۀ انبياء عظام و اولياء كرام از نسب و والدت و حاالت و اطوار معلوم مي شود كه همه داراي 

سيعۀ عالم صفات اربعه و جامع جهات ديگر هم بوده اند. سفيري كه از الهوت، از جانب حي قيوم اليموت، به و

ناسوت و تربيت تمام ملك و ملكوت رهسپار شود، بايد چگونه شخصي باشد؟ صاحب اطالع به جهات نشأتين ] 

نشئه ملك و نشئه ملكوت[ ومناسب با عالمين ]عالم ملك، عالم ملكوت[ و داراي نشانه و عالمت كه نماينده و مثال 

ين رسول است و اين نامۀ سلطان است . به صرف آمدن باشد. وصاحب عالمت و تمثال كه به آن شناحته شود كه ا

كسي و داشتن نامه و كاغذي، اگر چه مفهوم رسالت محقق شود، ولي كار تمام نمي شود و حجت حاصل نمي شود؛ 
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تا نشانه و عالمت نداشته باشد كه برهان شود كه آن نامه از جانب سلطان است. در سفراء ظاهري، طرق ظاهريه 

 رت او باشد، هست. ولي در اين رسول غيبي، طرق ظاهريه نيست. بايد از طرق غيبيه باشد.كه كاشف از سفا

بهترين طرق كاشفه، همان است كه كارهاي مردم شهر و ديارش كه درآن نشو و نما كرده، مخصوص به اهل عالم 

و بيّناتي است عقلي و  و نشأه اوست، از تصرف در ناسوت از او ساخته شود. واز براي تمامي اين مسطورات ،شواهد

 نقلي؛ كه اين مختصر گنجايش ندارد وعقل سليم و وجدان مستقيم را همان بيانات كافي است؛ اگر انصاف باشد.

باري، واكمل در افراد انبياء ورسوالن، واكمل رسوالن اولوالعزمان، واكمل از تمام، آنكه خاتم آنها باشد. يعني سير 

 منتهي باشد.  ممكنات در رشتۀ استكمال به او

ودر فضائل بريات، ]تكوكرداري ها، آفريدگان [ آخرين نقطه باشد وصادر اول و مصدر ثاني باشد. پس در قوس نزول، 

( ولما -صلي اهلل عليه و آله  –در صفات رسول اكرم  57فاتح لما استقبل ) فرحه الغري، ترجمه عالمه مجلسي ، ص

( باشد، ودر قوس صعود، خاتم لماسبق 555، ص  31و بحاراالنوار ج  111انغلق )نهج البالغه در صفات پيامبر ص 

) همان مأخذ سند اول( باشد. يعني آخر و خاتم ممكنات باشد، در كماالت ؛ و اول و اسبق باشد، در فيض وجود. 

به او به  تپس رتبۀ انسان را در عالم كبير داشته باشد كه تمام كماالت نشأت جمسانيه در او ختم، وسير جسمانيّا

آخر رسيده، او هم در كماالت نشأت ملكوت آخر و خاتم باشد و سير عقالني و روحاني به او ختم شود. پس انسان 

االناسي ) اناسي صيغۀ مبالغۀ انسان( باشد تا آنكه همانطور كه انسان در نشأه جسمانيه مطاع و اصيل در جمادات 

 يع و طفيلي هستند، او هم در نشأه ملكوتيّه چنين باشد.ونباتات و حيوانات وجسمانيّات است، وباقي مط

وبالجمله  هر كه اول موجودات باشد، كه قبل از او كسي نباشد، همان كس آخر ممكنات و رسوالن باشد، كه پس 

از او كسي نباشد. اول فياض و واسطه باشد وآخر فيّاض و رابطه باشد. اول رسوالن باشد در فيض تكوين، وآخر 

در خلقت، اول خلق ) كه شروع است( « ) هُم فِي البِعثَهِأوًلًُهُم فِي الخِلقَهِ وَ آخِرًُ» رسوالن باشد در فيض تشريع. 

وپايان ونهايت در بعثت( پس درِ فيض تكوين به او گشوده شود، ودرِ فيض امر و تشريع، به او بسته شود. فَيَكًُون 

شجره  آنكههُوَ الفاتِحُ وَالخاتَم . ) افتتاح كننده و ختم كننده اوست( مانند بذري كه در زمين كاشته شود و پس از 

مثمره گرديد، آخر چيزي كه در آن ثمره ظاهر شود، همان بذر اول باشد. وبذري باشد كه حاصل آن روغني باشد 

 كه مادۀ چراغ ها باشد، و به او تمام ظلمت ها مرتفع شود؛ پس نور خدا باشد از ملكوت تا ناسوت. 

ده، آخر را همان قرار داد. وبعد از او، گوش به اي شخص رفيق، حاال بايد دست آورد كه به نصوص قطعيه اول كه بو

 سخن ديگران نبايد داد.

اين مختصري بود از معناي نبوت و شؤون نبي بروجه عموم كه با ضيق مجال و تشتت بال] ذهن[ ، از اوضاع حاضره 

 كه مي داني نوشته شد.

 راه اثبات نبوت خاصه 

اتم ياحضرت خ –عليه السالم  -مانند نبوت حضرت عيسي برگرديم به جواب از سؤال شما كه اثبات نبوت خاصه،

 به چه نحو مي شود. پس مي گوئيم: -صلي اهلل عليه و آله و سلم –
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ايها االخ المسدد و الشفيق المؤيد!) اي برادر خوش رأي و انديشه و دوست مهرباني كه تاييد كننده من هستي( 

بنمايم، وآن اين است كه در مطلق دعاوي، شرط گوش دادن قبال الزم است كه يك نكته را خاطرنشان آن مهربان 

به سخن مدعي، آن است كه دعوي او محتمل الصدق ) احتمال درستي و راستي در دعوت او، نمايان باشد.( باشد. 

پس اگر از ممتنعات ]محال[ عقليه باشد، مثل جمع بين ضدّين ) جمع ضدين يعني اجتماع دو ضد درآن واحد در 

و ارتفاع نقيضين،) ارتفاع نقيضين يعني نبود دو نقيض درآن واحد در و زمان واحد محال است.(  موضوع واحد

موضوع واحد و زمان واحد هم محال است( يا ربوبيّت و الوهيّت، ويا برخالف محسوسات بديهيه باشد، كه شب را 

قبال قطع بر كذب و فساد آن باشيم و بگويد روز، و يا برخالف ضروريات نقليه باشد، كه امري را دعوي نمايدكه ما 

مستلزم كذب انبياء قبل باشد، و بالجمله اصل دعوي يقيني البطالن باشد واحتمال صدق آن نرود، پس آن دعوي 

مسموع ]شنيدني[ نخواهد بود. ودر اقسام ديگر، مطالبۀ حجت و برهان نمي شود. وهر چه از امور غريبۀ عجيبۀ او 

د بود؛ به واسطۀ آنكه ديگر با قطع ]يقين[ به فساد، برخدا الزم نيست ردع ]بازداشتن[ ظاهر شود، حجّت او نخواه

 او يا تعجيز] عاجز كردن[ او از كارهاي غريب.

از باب مثال به شما مي گويم : به عقيده بهائيان، جناب بهاء صريحا خبر داده كه تا هزار سال ديگر، هر كه شرعي 

خونش هدر است( است، واين فقره به نقل متواتر نزد بهائيه قطعي و يقيني است . بياورد، او كاذب ومهدورالدم ) 

حال اگر كمسي پيدا شود ومدعي امر باشد، پس اگر بعد از هزار سال است به عقيدۀ بهائيه، اين دعوي محتمل 

كسي بيايد،  الصدق است، گوش داده مي شود، واز براي اثبات، مطالبۀ حجت مي شود؟ اما اگر قبل از هزار سال

ديگر به واسطه آن نقل قطعي متواتر، گوش به سخن مدعي داده نمي شود. زيرا كه از قول بهاء به كذب او حاصل 

شده، پس اگر از قول نبي سابق، قطع به عدم نبي الحق] آينده[ كرديم، ديگر دعوي مدعي ثاني، گوش دادني 

ب است. وپس از آنكه دعوي محتمل الصدق شد، نيست. پس شرط سماع دعوي، احتمال صدق و عدم قطع به كذ

 اثبات صحت آن، محتاج به برهان و حجت است. پس بايد متعرض حجت كاشفه شد كه آن چيست؟ 

 خرق عادت باالترين دليل است

 )انجام دادن كاري است كه در عادات تحقق آن امكان ندارد. ( 

پس مي گويم : آن امور چندي است كه مجال شرح يك يك را ندارم. ولي مي گويم : جامع ترين و مفيدترين آن 

» رد كه در مو« نصّ پيغمبر سابق» حجج، حجتي است كه از براي نخستين پيغمبر عالم هم دليل است. به خالف 

ي در ابتداي دعوت و رسالت مفيد خواهد صادق نيست. و آن حجتي است كه از براي هر نبي و رسول« اولين پيغمبر

بود . و آن حجتي است مشترك بين تمام رعيت از عالم و جاهل. واز براي همه حجت خواهد بود، نه عوام. آن 

خرق » حجت كامله كه از براي نبي  اول و از براي هر نبي در اول امرش واز براي تمام ملت بافايده باشد، آن 

 سوسه است واز براي هر كس وهمه وقت مي توان اقامت نمود.است؛ كه از امور مح« عادت

چه، آنكه در مقدمه دانستي كه از صفات مظاهر امراهلل آن است كه مظهر قدرت حق باشند. پس هر وقت قدرت 

باري تعالي شأنه، در كسي ديده شد، عقل حكم مي كند كه اين از افراد مظاهر است. چون مظاهر داراي آن قدرت 

 و الغير.بوده اند 
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پس اگر ايراد شود، خارق عادت، معجزۀ باقيه نيست، پس برآيندگان حجت نخواهد بود. چه آنها حاضر نبوده اند 

 ونديده اند. پس بايد معجزه و حجّت ، مثل كتاب، چيزي باشد كه باقي بماند. ) گفته بهائي ها است.( 

كتاب، يا آياتي است ربّاني كه برزبان مدعي جاري اين اشكال در كتاب هم مي رود، به واسطۀ آنكه  -گويم: اوال

شده، يا خطوط و رسومي است كه به دست مدعي نوشته شده، واين هر دو از اموري است كه باقي نمي ماند. ما 

آيندگان چه مي دانيم كه آيات باب و كتاب بيان از لسان  وقلم باب بوده؟ ما كه به چشم خود نديدم و به گوش 

س ناچار احراز اين معني از طريقۀ نقل مي شود. بلكه مي گويم در مطلق احكام هر پيغمبري خود نشنيديم. پ

همين اشكال وارد است. وحتي در اصل دعوت نبوت نيز، همين اشكال وارد است كه ما غائبين نبوديم كه ببينيم 

، ولي گر چه خوارق باقي نيستندا -و بشنويم كه باب مثال مدعي نبوت شد. مگر آنكه از راه نقل دست بياوريم. ثانيا

پس همان كساني كه خبر داده اند كه فالن اصل صدور آن كافي است واحراز صدور آن را به نقل متواتر مي كنيم. 

دعوي نبوت نموده، وهمان اشخاصي كه احكام او را نقل  -صلي اهلل عليه وآله و سلم –شخص مانند حضرت محمد 

ند اين كتاب از اوست، همان اشخاص هم مي گويند او معجزاتي چنين و مي كنند وهمان اشخاصي كه مي گوي

چنان اقامه نموده. اگر نقل متواتر، صدور خارق عادت را اثبات نكند، اثبات اصل وجود مد ّعي و دعوي او وكتاب او 

ا ودر همۀ شهرهرا هم نمي كند. پس الزم مي شود كه هر كه پيغمبر است، تا زمان بقاء دينش در دنيا باقي بماند. 

 و دياربرود و تمام مردم از قول خود او بشنوند.

ؤلف( است .) م« دالئل العرفان »نادان اصفهاني ) منظور از نادان اصفهاني، حيدر علي اصفهاني بهائي، صاحب كتاب 

 مي نويسد كه :

 )اگر معجزه، خارق عادت باشد، چون بعضي مي بينند و بعضي نمي بينند، ترجيح بالمرجح » 

ترجيح بالمرجح: ترجيع يعني برتري امري برامر ديگر و برگزيدن چيزي را بر چيزي ديگر، ترجيح 

دادن هرگاه به واسطۀ مرجح و مزيتي باشد ترجيح مع المرجح خواهد بود و به عبارت ديگر اگر 

 و مزيتي و فضيلتي ايجاب كرده است كه امري بر امري ديگر برتر و برگزيده شده باشد اين ترجيح

برگزيدگي با مرجح خواهد بود واگر هيچ نوع فضيلت و امتيازي برديگري كه برگزيده نشده است 

 نداشته باشد ترجيح بالمرجح خواهد بود ( 

حيدر علي اصفهاني بهائي مي گويد چون معجزه ) خارق عادت( رسول اهلل )ص( را بعضي ديدند و 

 مي مرتبت قابل اثبات نيست پس يك فاعلبعضي نديدند يعني براي كساني كه نديدند معجزه خت

نسبتش به اثبات و عدم اثبات معجزه بدين صورت مي شود كه اخبار متواتري معجزه را از رسول 

اهلل صلي اهلل عليه و آله قبول دارد و اخباري قبول ندارد. وچون اين محال است پس صدور معجزه 

ي كه صدور معجزه از سوي رسول اهلل )ص( از رسول اهلل ) ص( نستجير باهلل باطل است. در صورت

به صورت نقلي به ما رسيده است همانطور كه اصل تبليغ رسالت به همان صورت رسيده است 

.وحيدر علي اصفهاني اصل تبليغ رسالت را قبول دارد ولي معجزه را قبول ندارد در حالي كه هر دو 

 « از يك طريق به ما رسيده است. ( الزم مي آيد. 
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ه و سلم صلي اهلل عليه و آل –ئيم: كار معجزه از اصل تبليغ رسالت باالتر نيست؟ آيا از آنكه حضرت پيغمبر مي گو

غير مكه و مدينه نرفت ودر ازمنۀ ما زنده نبود كه شخصا تبليغ نمايد ، آيا اين ترجيح بال مرجّح است؟ ) يعني  –

مي توانيم يكي را بپذيريم و آن ديگر را رد كنيم؟  تبليغ اصل رسالت و معجزه نقال به ما رسيده است پس چگونه

هر طور كه اصل دعوي مدّعي را ثابت نموده ايد، معجزه و خارق عادت او را هم همانطور ثابت مي كنيم. و بعد از 

قطع ]يقين[ به آنكه اين مدعي، دعوي را نمود، از روي تواتر ) تواتر: خبر واحدي كه توسط افراد مختلف بيان شود، 

واتر باعث يقين است( وقطع به اينكه در مقام اثبات، چنين معجزاتي آورد؛ يقين مي كنيم نبوّت اورا، وديگر محتاج ت

 به دليل و معجزۀ ديگر نخواهيم بود. وخواهد آمد جواب از اعتراض پيروان بيان برخوارق.

بياء گذشته كه در كتب مقدسه، پس بهترين طرق از براي اثبات نبوت، همان خوارق عادات است. ولذا معجزات ان

ياد از آنها شده، از همين مقولۀخوارق عادات بوده؛ كه مجال شرح آنها و جواب از اوهام اهل تأويل باطل ) اهل 

 -تاويل باطل يعني: كساني كه مي خواهند براي باطلي اصالت بتراشند. ( را ندارم. وهمچنين موارد تمسكات پيغمبر

به خوارق عادات انبياء ، در كتب اماميّه بسيار كه احصاء آنها  –عليهم السالم  –وائمه  -لمصلي اهلل عليه و آله و س

محتاج به كتاب علي حده است. ورواياتي كه داللت برحجيّت خوارق مي كند، بي شمار است . ولي به دو روايت 

ا پرستي نباشد، همان دو روايت اقتصاد ]اكتفا كردن[ مي نمائيم ؛ اگر هوصحيحۀ معتبرۀ مرويّه در كتب معتبره، 

 كافي است:

عليه  –كه از اجالء و اعاظم و از اصحاب وروات است مي گويد به حضرت صادق  -يكي مرويه در بحار از ابي بصير

عرض كردم: چرا خدا عطا نمود به انبيائش وبه شما ائمه، معجزات ؟ ) معلوم است كه معجزات ائمه كتاب  –السالم 

لِيَكًُونَ دَليال عَلي صِدقِ مَن أتي بِهِ وَالمُعجِزَهُ عَالمَه ال يُعطِيها اهللًُ إال ألنبِيائِهِ وَ حُجَجِِه لِيُعرَفَ » نبوده( مي فرمايد : 

( يعني معجزه به انبياء و ائمه داده شد، تا آن 155، ص1علل الشرايع ، ج « ) ن كِذبِ الكاذِبِ بِهِ صِدقًُ الصادِقِ مِ

معجزه دليل باشد برصدق مدّعي. واين معجزه، عالمتي است كه خدا نمي دهد مگر به پيغمبران و حجج خود، تا با 

 ات بوده، نه كتاب.آن شناخته شود صادق از كاذب. مي گوئيم : معجزات ائمه، مسلما خوارق عاد

خبر دوم، روايت معتبر مرويّه در كافي و احتجاج كه معصوم پس از اينكه واجب مي شمرد بعثت رسوالن را. در 

غَير مُشارِكينَ لِلناسِ فِي أحوالِهِم مَعَ مُشارِكَتِهِم فِي الخَلقِ، مُؤيًدينَ بِالحِكمَهِ والداًلئِلِ » صفت آنها مي فرمايد: 

إحياءِ األمواتِ وإبراء األكمَهِ واألبرَصِ فَالتَخلًُوا أرضَ اهللِ مِن حُجًه يَكًُونًُ مَعَهُ عِلم يَدُل عَلي صِدق مَقالِ  والش واهدِ مِن

( الخ. يعني انبياء كساني هستند كه بر حسب صورت، مشابه 155، ص11بحاراالنوار، ج « ) الر سُولِ وَ وُجُوبِ عَدالَتِهِ 

ير مشابه با ايشان و مؤيداند به دو موهبت و نهايت: يكي حكمت كه مقام علم ايشان با مردم، ولي در احوال ، غ

است، و ديگر به دالئل مانند زنده كردن مردگان و شفا دادن كوران و ابرصان كه مقام تصرف و معجزه و خرق عادت 

تي كه داللت برصدق او ايشان است. پس مي فرمايد: وخالي نمي ماند زمين از حجّتي كه با او باشد علم و عالم

 نمايد.

واين دو خاصيت ، يعني حكمت و دالئل، همان دو كمال علمي و عملي است كه در مقدمه اشاره به آن شد. ببينيد 

 كه چگونه حجت پروردگاري برغم انف ]عليه وي[ گلپايگاني ، حجت نبوت را معجزه قرار مي دهد!
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زه معجزات غير قابل تأمل را بيان مي كند؛ تا زندقه و زنديق وهم مراجعه كنيد به كتب آسماني ببينيد چه اندا

بودن اين ملحد ) منظور حيدر علي اصفهاني بهائي است( معلوم شود كه برخالف امام خود بهاء سخن مي راند! كه 

مي نمايد، وهم در قضيه كاذبۀ مالحسن عمو مي در ايقان، صريحا تصريح به معجزه الياس نبي در قضيّه قرباني 

( معذلك ، اين ملحد ] 55مفاوضات، ص.« ) بهاء معجزه را سند خود قرار داده » نويسد، و صريحا مي گويد كه : 

حيدر علي اصفهاني بهائي[ كلمات مختلفه و تناقضات بيّنه در كتاب خود مي گويد، وگاهي معجزه را محال مي 

مري، وگاهي خرافت و مجعول، وگاهي بي ربط و شمرد، وگاهي دروغ و باطل، وگاهي مظاهر امراهلل را قادر برهر ا

 غير مناسب با دعوي ، وگاهي ضدّ! افسوس كه مجال شرح نداشتم! واال زندقه و كفر و عناد او را واضح مي كردم.

باري، پس معلوم مي شود كه از طرق واضحۀ جليّه شايعۀ جامعه در اثبات، همان خوارق عادات است. اكنون به 

 سند نباشد، اعتراف باب سند خواهد بود؟ –عليه السالم  –يم: اگر فرمايش حضرت صادق پيروان باب مي گوئ

 بوده، و باقي« بيان» و « فرقان» واز كالم باب در دالئل سبعه ظاهر مي شود كه معجزه بودن كتاب، از خواص امّت 

 انبياء معجزات ديگر جسديه داشته اند؛ مانند عصاي موسي كه مي گويد:

حجت را فرقان قرار داد، و آن  –صلي اهلل عليه و آله  –خداوند از حكمت بالغه در ظهور محمد »

ته ) از نوش  « موهبت بود كه در حق هيچ امتي قبل از محمد نشده كه كتاب اهلل حجت بركل باشد. 

 هاي باب (

 تا مي نويسد: 

از نوشته « ) بوده وهست. اين حجت ، اعظم از عصاي موسي و امثال آن از حجت هاي جسديه» 

 هاي باب( 

 درست تأمل كن.

تنبيه بايد دانست كه آنچه الزم است لطفا بر پروردگار از دادن معجزه، همان اندازه است كه عالمت باشد و اقامۀ 

حجت شود؛ ولو يك معجزه باشد. وتعيين آن يك هم، بسته به ارادۀ ازليّه است، نه خواسته هاي خلق. پس اگر به 

انبياء يك معجزه بيش نداده باشد وديگر انبياء اقامۀ خارق عادتي غير آن يك معجزه نكنند، البته كافي است  تمام

از براي اثبات، مثال هر كس كه نبي است، فقط مرده زنده مي كند، ويا سنگريزه را به سخن مي آورد، ويا از صخره 

بت ]اثبات كننده[ است وكافي خواهد بود. سمّا ] سنگ سخت[ چشمۀ آب جاري مي كند. همين يك خارق، مث

پس زياده از يك معجزه ، يا موافقت يا خواهش قوم در تعيين معجزه ، پس آن تفضّلي است براي زيادتي هدايت و 

بصيرت و قوت در مرتبۀ ايمان. وكاملتر كردن حجّت. ولي برخدا الزم نيست . پس ما اهل حق كه حجّت انبياء را 

، به اين اندازه است. نه آنكه هر كسي در هر وقتي هر معجزه بخواهد، برخدا و برنبي الزم باشد معجزه قرار مي دهيم

اظهار آن. تا آنكه مجالس وحي ونبوّت به مجامع تئاتر و بازيچه ) از گفته هاي بها وبهائيان كه معجزات انبياء را 

 تئاتر وبازيچه مي دانند( مشابهت پيدا كند. 

 معجزه شبهۀ زعماي بهائيه در
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پس، از آنچه گفتيم، ظاهر شد فساد اعتراض بهاء عبدالبهاء وصاحب فرائد، و دالئل كه هميشه در در كلمات خود 

اناطۀ ]موكول كردن[ امر به معجزه، » )مؤلف( 55و مفاوضات صفحۀ  54مي نويسند : ) از جمله در فرائد صفحه 

ميل مردم نيست و تعدّد الزم نيست؛ بلكه از براي هر چه آنكه دانستي به « محافل وحي را مجامع تئاتر مي كند

يك از افراد امت، اظهار نمودن الزم نيست. همين قدر كه در يك موقع در مقام احتجاج و تحدّي، اظهار معجزه 

نمود، واين فقره بر ديگران قطعي و معلوم گرديد، حاجت به تكرار و اعاده نخواهد بود. چه آنكه، مقصود احراز اين 

« . ) حكم االمثال فيما يجوز و ماال يجوز واحد »ت است كه نشانۀ صدق است و آن بالفرض حاصل گرديد. و قدر

متن عربي( اگر كسي هزار خروار سنگ به دست خود حركت دهد وروي هوا نگه دارد، كوه بزرگي را هم مي تواند 

 از جاي بكند؛ اگر اين را توانست، تمام زمين را هم توانا خواهد بود.

ناع امت –صلي اهلل عليه و آله  –واز اين مقام، خواهي فهميد معني آيات شريفه كه در قرآن وارد شده كه پيغمبر 

مي فرمود از اقامۀ معجزه اي كه قوم اراده مي كردند. زيرا كه مقصود از آن آيات شريفه، آن است كه مقترحات ] 

باشد، پذيرفته نمي شود و اجابت برخدا الزم نيست.  پيشنهادات[ خلق به خصوص اگر به طريق و عنوان استهزاء

م اجابت مي شده. واينكه نبي بندۀ خدا ومطيع امر خداست، هر هر چند گاهي تأكيدا للحجّه ، همان مقترحات ه

وقت هر معجزه را كه اذن در اظهارش داد، اقامه مي كند وخود سرانه بي اذن پروردگار كاري نمي كند . نه آنكه 

بر خرق عادت ندارد، يا آنكه خارق عادت دليل و حجت نيست. پس مغالطات صاحب فرائد و دالئل، در  نبي، قدرت

اين مقام عاطل و باطل است. همانا اين تمويهات ) امري را خالف آن چه هست جلوه دادن( و مغالطات ] به غلط 

نزد نفوس عاقلۀ زكيّه ، فرق بين اظهار انداختن ديگران[ اين گمراهان، از براي فريب دادن ساده لوحان است؛ واال 

معجزه و مجلس تئاتر، مانند فرق نور و ظلمت و شب وروز است. صفات و اخالق وحاالت انبياء، صاحبان نفوس 

مطمئنه، و اخالق حميده و آداب پسنديدۀ آنها و مقام قربي خلوص ايشان و مقصد و مقصودشان، با احوال بازيگرها 

ۀ شريثره معلوم. دعوت حق و مجلس ارشاد و هدايت و موعظه و نصيحت، تا خواندن مردم و شعبده بازان، از فسق

به سوي بيت اللهو و اللعب و بازي و تماشا معلوم. اشخاصي كه از براي تئاتر حاضر مي شوند، تا طالبان معجزات از 

بحاني، تا ظهور اطوار شعبده بازان، انبياء ، براي اظهارش معلوم . ظهور خوارق كاشفه، از صُنع باري تعالي و قدرت س

از براي بازيچه آن هم معلوم. اگر آن مقامات، تئاتر باشد، پس عالم امكان را هم مي توان يك مجلس تئاتر عامي 

 فرض كرد. از آنكه تو اي كافر! اين محافل رباني را تئاتر اروپائي نام نهي، تئاترنمي شود.

 فرق معجزه و سحر و شعبده

كه مواد كائنه ، مقهور ارادۀ صاحب معجزه  -چه در معني خرق عادت و سبب صدور و كيفيتش دانستيتذكر: از آن

مقام فرق معجزه با سحر و شعبده را خواهي دانست.  -باشد وارادۀ او نافذ باشد كه در خارج اموري بالسبب واقع شود

و واقعيتي داشته باشد ويا آثار خارجي اما شعبده، پس جلوه و نمايشي است فقط در حاسّۀ بصر؛ بدون آنكه اصل 

براو مترتب شود، به خالف معجزه، مانند سير كردن خلق كثير به طعام قليل ؛ وشفا مرض و اخبار به غيب كه 

تصرف در حاسّه بصر نيست. واما سحر، اگر چه واقع و حقيقت دارد، لكن مستند به اسباب خارجيه است؛ نه ناشي 

« نك» مؤثر وقدرت برايجاد، ) قدرت برايجد ، تصرف در ماده كائنات است يعني به لفظاز احاطۀ نفسانيه وارادۀ 
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فيكون شود.( واطاعت ممكنات از انسان به واسطه كمال نفس. غايه االمر آن اسباب، دقيقه و رقيقه است، محسوس 

 س، تحصيل آن ممكننمي شود و غير ساحر برآن مطلع نيست. لذا داخل در علوم اكتسابيه است وبه تعلم و تدر

است . مثل مخترعات بديعه و صنايع عجيبه . ) سحر در يك تقسيم بندي كلي به دو بخش تقسيم مي شود. سحر 

 كلمات و سحر عمل ؛

سحر كلمات استفاده از حروف و كلماتي است براي به وجود آوردن حالت عجيب، يا ايجاد مرض يا بهبود مريض 

 ن كلمات و كتبي، نوشتن كلمات واقع مي شود.كه به دو صورت شفاهي ، خواندن آ

سحر عمل استفاده از اعمال خاصي است كه باعث پديد آمدن پديده سحر مي گردد و اقسام مختلف دارد، عمل 

سحر مبتني بر استفاده از نيرو واسبابي است كه معموال از ديد انسان هاي معمولي پوشيده است علل و عوامل زير 

 از آن جمله است:

شاخه اي كه در گذشته سحر بوده و اكنون مكشوف شده معلول عوامل تلفيقي بوده مثل هيپنوتيزم كه زيركي  :الف

 هاي دوران شناختي بوده و امروز به صورت علم درآمده است.

 يا از همشاخه اي در لسان عوام سحر ناميده شده مانن سخن چيني و نمامي كه با چرب زباني قلوب را نزديك  ب:

 دور مي سازد. 

شاخه اي ديگر به خواص فيزيكي و شيميائي مواد بستگي دارد كه امروز آن هم مكشوف اهل علم شده است.  ج:

مثال در داستان حضرت موسي گفتند موادي در درون طناب ها جاسازي شده بود كه در اثر آفتاب منبسط مي 

 بوده است.  شده است و بعضي گفتند در مقولۀ چشم بندي وشعبده

برخي ديگر كه هنوز توجيه علمي ندارد و ناشي از قدرت هاي نامرئي است مثل پيش گوئي و گفته مي شود از  د:

موجودات نامرئي چون جن ها استفاده مي شود. اين قسم سحر به سه دسته تقسيم مي شود ) براساس گفته هاي 

ه با نجوم وهيأت سروكار داشتند، دسته اي از جن يا گذشتگان ( دسته اي از ارواج فلكيه استفاده مي كردند ك

امثالهم استفاده مي كردند وبه طلسمات موسوم بود وگروهي هم از ارواج ماده مثل كودكان وزنان را به كار مي 

 گرفتند كه به عزايم معروف بودند، به هر حال كارهاي فوق العاده اي انجام مي دادند. 

 ز واژه هاي قرآني بود.نوعي سحر هم با استفاده ا :ه

(و لذا درمقام تحدّي و نوعي هم در اثر رياضت هاي فوق العاده حاصل مي شود چون عمل مرتاض هاي هندي. و:

معارضه مي تواند غير او هم از افراد بشر مثل آن را به جا آورد. به اينكه دانا به اسباب رقيقه باشد وعلم آن را 

 تحصيل كرده باشد.

ه غيرنبي نمي تواند بياورد. پس تحدّي ) تحدي يعني كسي مثل او نتواند و معجزه انبياء به گونه به خالف معجزه ك

 اي بوده است كه با گذشت زمان بسيار زياد از وقوع آن، هنوز كسي ادعاي انجام آن را نكرده است.

ثار اوت است و آبا شفا دادن مريض توسط طيب متف –عليه السالم  -مثال شفا دادن مريض توسط حضرت مسيح

 متفاوت هم دارد. 
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يا سور و آيات قرآن را كه تاكنون هزار و چهار صد و اندي سال از آن سپري شده است هيچ كس نتوانسته است 

مشابه آن را كه حاوي هستي و كائنات باشد، بياورد.( به او تمام مي شود و معارض پيدا نمي كند. اين بود كه 

ند را سحر دانسته، و مست« معجزات »ن پيامبران و سفراي الهي و آسماني است ( مكذبين ) منظور تكذيب كنندگا

به امور خفيه مي نمودند. چون ماوراء طبيعت، مؤثر ديگري را تعقل نكرده و تأثير ارادۀ نفساني را تصور ننموده 

كه چگونه با اقرار به بودند. واين جهالت از منكرين مبدا، ) منكرين خداوند( عجيب نيست. عجب از موحّدين است 

صانع و مؤثر فوق الطبيعه، مع ذلك معجزات را يا محال و يا مستغرب ]شگفت وغريب دانسته[ شمرده، با آنكه 

 نيست معجزه، مگر همان ظهور قدرت پروردگاري به توسط مظاهرش.) مظاهر خداوند انبياء و اولياي او هستند( 

مستند به اسباب طبيعيۀ خفيه است، پس كساني كه جاهل به علل و اگر ايراد شود كه سحر واقعيت دارد، لكن 

اسباب طبيعيه اند، چگونه سحر را از معجزه تميز بدهند، و حال آنكه هر دو در نظر، خارق عادت) خارق عادت، 

خارق از خرق يعني پاره كردن، دريدن و عادت يعني امور عادي پس خارق عادت يعني چيزي كه خارج از امور 

 است( است، چون بدون سبب ظاهري است؟ عادي

مي گويم: سحره] ساحران[ يا مدعي مقامي از امامت يا نبوت نمي شوند، يا مي شوند بر تقدير اول محذوري الزم 

نمي آيد. ) محذوري الزم نمي آيد يعني اگر ساحر مدعي مقامات الهي و آسماني نباشد موضوع بحث ما نيست. 

كه كسي مدعي مقامات الهي و آسماني گردد، آنگاه موضوع اين مقاله قرار ميگيرد فساد از آنجا شروع مي شود 

چون ملحديني مانند باب وبهاء كه مدعي آن مقامات بودند.( و برتقدير ثاني، احتمال صدق درآن دعوي يا نمي رود 

آيد، و در فرض  و معلوم الكذب است، يا مي رود و محتمل الصدق است. ودر فرض اول، ايضا محذوري الزم نمي

دوم كه احتمال صدق در دعوي او بدهيم، يا در مقام اثبات و احتجاج نخواهد بود، يا خواهد بود. ودر صورت اول 

نمي  –نيز محذوري الزم نمي آيد . ودر صورت دوم، يا تحدّي و احتجاج به آن صنع خود كه سحر معجزه نما است 

صورت ثانيه، يا آن جماعت و شخصي كه براو احتجاج وتحدّي ودر  كند و سند خود را امر ديگري الزم نمي آيد ،

مي شود، مي دانند به اينكه سحر است و مستند به اسباب طبيعيه است، خواه به طريق تفصيل يا به نحو اجمال، 

يا  :يا نمي دانند. در صورت اولي نيز محذوري الزم نمي آيد . ودر صورت ثانيه كه نمي دانند، اين بر دو قسم است

مي دانند كه مستند به اسباب طبيعيه نيست، بلكه مستند به ارادۀ نافذه است، كه جهل مركّب باشد؛ ويا آنكه 

جاهل به جهل بسيطه اند. يعني شاك و مردّداند كه آيا اين عمل سحر است يا معجزه. در صورت ثانيه ايضا محذوري 

نشده و خالف واقع براو ثابت گشته. حال او بعد از اقامۀ آن  الزم نمي آيد. چه آنكه حجّتي از طرف كاذب براو اقامه

صنع، يعني سحر معجزه نما، مانند حال او است قبل از اقامه؛ كه جز احتمال صدق، امر آخري در ميان نمي آيد، 

واحتمال هرگز حجت و برهان نمي شود . ودر صورت اولي ] جهل مركب[ پس برخداوند الزم است لطفا ] از روي 

 [ كه نگذارد آن سحر بر دست او جاري شود.لطف

پس از تمام صور مفروضه، يك صورت غير واقعه مورد اشكال مي شود و آن صورت آن است كه در جائي، ساحر 

كاذبي پيدا شود و آن ساحر، مدعي مقامي شود و احتمال صدق در دعوي او برود. وآن ساحر در مقام تحدي ] 

به يك سحر معجزه نما تحدّي نمايد و مُتِحدّي عَلَيه ) طرف مقابل مبارزه مُدًعي مبارزه [ برآيد. و در آن مقام 
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معجزه مي باشد( آن را سحر نداند و آن را معجزه بپندارد؛ در اين صورت براي اينكه اضالل عباد نشود و اغراء 

ونقض غرض  ]برانگيختن [ به جهل حاصل نگردد، وتسويل ]آراستن چيزي براي فريب[ حق به باطل نشود،

پروردگاري حاصل نشود، وتمكين كاذب و تقرير باطل الزم نيايد، برخدا الزم است كه آن سحر را بريد او جاري 

 ننمايد.

پس هر وقت كه درمورد احتمال صدق صنع، معجزه بريد مدعي در مقام تحدّي جاري گرديد، وامت عاجز از معارضه 

نند، حكم مي كنيم كه اين معجزه است،پس تميز معجزه از سحر، به به مثل آن شوند و نتوانند مانند آن ايجاد ك

حكم عقل و برهان لطف خواهد شد. ولذا ديده نشده و شنيده نشده كه از ساحران ماهر و استادان كامل در علوم 

سحريّه ، كسي يافت شده باشد ودعوي نبوت كرده باشد؛ با آن شرائط سابقه، وسحر بر يد او جاري شده باشد. 

احران يا دعوي نكنند ، يا دعويشان معلوم البطالن بوده، ويا سحرشان معلوم بوده، ويا سحر بريدشان جاري س

 نگرديده، و يا آنكه غير او توانسته مثل آن بياورد.

عالوه براينها، آنچه از انبيا و اولياء در مقام هدايت و ارشاد حاصل مي شود، تفاوت آن بر حسب صورت و ظاهر ، با 

 ه بازان به تفاوت آسمان و زمين است. و هرگز نزد عقول سليمه شبهه نشود.شعبد

كه در كلمات ما متكرّر شده، مراد به آن تصرف] دگرگوني[ در ماوراء الطبيعه « خارق عادت»بايد متوجه بود لفظ 

عادت نخواهد بود.  و فوق الطبيعه و الخارج عنها است. وآن خارق را معجزه مي گوئيم. پس سحر ابدا از اقسام خارق

چه، آنكه تصرّف ساحر در ماوراء الطبيعه نيست و محال است. نه آنكه مراد به خارق عادت عمل غير مستند به 

 اسباب متعارفۀ ظاهره باشد، تا آن وقت مشترك بين معجزه و سحر باشد.

بي، ممتاز است از حيث بعد از شناختن اين مقدمه، در مقام جواب سؤال برآمده، مي گوئيم: دانستي كه شخص ن

كمال نفسي به دو صفت غير عادي: يكي صفت علم غير اكتسابي وديگر قدرت بدون اسباب. پس اين دو، آيت و 

عالمت او مي شوند كه شناخته از غير خود مي شود . وكسيئ كه فاقد اين دو صفت باشد، به واسطۀ نقصان ذاتي، 

و عمدا، مميّز بين صادق و كاذب) اگر صادق بود آن دو صفت را در او نبي  نخواهد بود. پس اين دو كرامت وجودا 

خواهد بود قطعا. پس در خود موجود دارد و اگر كاذب بود فاقد آن دو صفت است يعني عدم آن دو صفت دراو( 

اثبات نبوت خاصه از براي شخصي، بهترين طرق، احراز اين دو خاصيت نفساني است در او. پس ما در اثبات نبوّت 

 به اين دو طريق تمسك مي كنيم. –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –حضرت ختمي مرتبت 

 

 مقام اول
 در اثبات نبوت حضرت ختمي مرتبت از طريق قدرت و اظهار خارق عادت

ودر اين مقام استدالل مي نمايم به شكل اول كه ضروري االنتاج ) انتاج يعني نتيجه گرفتن از مقدمات منطقي( و 

نتيجه است كه بعد از تماميّت صغري و صحّت كبري، ثبوت نتيجه قطعي و يقيني است كه هيچ عاقل ذي بديهي ال

لبّي ]صاحب مغز چيزي[ انكار آن نتواند كرد. وانكار آن مستلزم انكار ضروري بديهي است. و چنان شخصي، قابل 
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گر نتيجه را در شكل اول انكار نمائيد، اثبات از براي مكالمه و مباحثه نباشد. وهيچ امري او را نتواند ملزم نمود. وا

 صانع و اصل نبوت هم ممكن نخواهد بود. پس مي گوئيم:

 إن  مُحَمًدا إدًعَي نًُبُوًهً مُحتَمِلَه ، مُتِحَديا بإقامَهِ المُعجِزَهِ.» ] صغري قياس[ : 

 ]كبري قياس[ : وَكًُل مَن كانَ كَذلِكَ يَكًُونًُ صادقا فِي دَعواهُ.

توضيح اين قياس اين است كه مي گوئيم: پيغمبر اكرم دعاي نبوت كرد « ) اس[ فَمُحَمًدُ صادقًُ فِي دَعُواهُ]نتيجه قي

و برادعاي خود معجزه آورد، و هر كه چنين كند ادعايش حق است، پس ادعاي آن حضرت حق است . ) مؤلف( اما 

ي آنكه اين دعو -ثانيهآنكه آن بزرگوار مدعي نبوت گرديد.  – اولي صغري، پس مركّب از سه دعوي قطعي است :

براي اثبات مدعاي خوداقامۀ معجزه نمود. وما هر سه دعوي را  – ثالثه مسموعه] شنيدني[ ومحتمله الصدق بود.

 ثابت مي نمائيم:

و محقق  ابتكه مدعي نبوت گرديد، پس به تواتر قطعي يقيني و اتفاق ملل و تسليم خصوم] دشمنان[ ، ث -اولي

 است كه سائل ]سؤال كننده[ هم شبهه درآن ندارد.

و اينكه اين دعوي از او محتمله الصدق بوده، پس اوال از ممتنعات ]محال ، غير ممكن[ عقليه  -واما دعوي ثانيه

سي) ينبود؛ بلكه برحسب إنباآت ]اخبار[ سابقين، مانند پاراش ابراهيم و كتاب اشعياء و حيقوق و اخبار موسي و ع

مراجعه شود. ) « بشارات عهدين » ،ونيز كتاب 14، آيۀ 11و انجيل يوحنا باب  5، آيه  77تورات سفر تثنيه باب 

مؤلف( به ظهور نبي از نسل ابراهيم از اوالد اسماعيل از بني قيدار، در زمين فاران و كوه سالع، اگر نگوئيم كه 

پس المحاله آن همه اخبار سابقه، منشأ احتمال نبوّت آن دعويش معلومه الصدق و مطابق بشارات سابقه بوده، 

سرور خواهد بود. با آنكه در محلّش ثابت نموده ايم مطابقۀ آن بشارات را با ظهور آن جناب، ولي در اين مقام از 

ن شخصي از اوالد اسمعيل ، در جبل فاران منشأ براي الزام خصم، به همان احتمال اكتفا مي كنيم. پس مدعي شد

 حتمال صدق است.ا

بعضي طوايف يهود و نصاري، به عدم نسخ ] باطل شدن[ شرعشان ]شريعت شان[ پس آن برخالف  -واما شبهه

كتب سماويّه ] آسماني [ است. حضرت موسي خبربه ظهور نبي صاحب شرع از بني اسمعيل دون] بعد از[ بني 

هور بعد از خودش و اينكه او تا ابد در ميان آنها اسرائيل داده، و همچنين حضرت عيسي، كرارا در انجيل خبر از ظ

باقي خواهد ماند، و رفتن خودش را مقدمۀ آمدن او قرار داده. همچنين در كلمات ساير انبياء، بشاراتي به ظهور بعد 

واقع گرديد و هيچ يك نفي پيغمبري بعد از خود نكرده، بلكه تصريح به آمدن ديگري  –عليه السالم  -از عيسي

اند. كه شرح اين مقاله محتاج به بسطي]گسترش[ است كه مجال تعرّض ]پرداختن[ آن نيست. پس مستند  نموده

صلي اهلل  –يهود ونصاري، وعقيدۀ آنها ، برخالف كتب معتبرۀ خود آنهاست. پس شبهه در احتمال صدق محمد 

 در دعويش نبوده. -عليه و آله و سلم

ثابت از راه تواتر] يك خبر پي در پي[ قطعي است. وعمده در اين باب، واقامۀ معجزه، پس آن  -واما دعوي ثالثه

همين يك فقره است؛ ودر اين فقره، دو مطلب بايد توضيح داده شود: يكي آنكه تواتر در اخبار، موجب قطع ] يقين[ 
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 -يه و آله و سلمصلي اهلل عل –به مخبربه ] خبر آورنده به او[ است يا نه؟ ومطلب دوم اينكه صدور معجزه از محمد 

 متواتر است يا نه؟

اما مطلب اول، پس بحث آن در اصول، مفصل نوشته شده كه اين رساله مناسب آن نيست. ولي از براي اثبات بر 

شما مي گويم، علم شما به وجود انبياء سابقين از چه ناحيه است؟ عدالت نوشيروان و ظلم صحّاك و سخاوت حاتم 

شد؟ علم شما به وجود مكّه و مدينه و امثال آن، يا آنكه در ايران فالن سلطان بود،  و شجاعت رستم، از كجا حاصل

غالب شد يا مغلوب. از چه ناحيه است؟ علم شما به وجود مسيلمۀ كذّاب ) مسيلمه كذاب در عهد پيامبر اكرم 

در عهد خالفت ابوبكر ادعاي نبوت كرد( وسجاح) سجاح دختري از قبيله بني تميم. شاعري اديب و وارد به اخبار 

ادعاي پيامبري كرد وبا مسيلمه كذاب ازدواج كرد. ( ومزدك ) مردي از بغداد كه در عهد ساسانيان پيرو آئين ماني 

شد و چون ماني ادعاي پيامبري نمود مزدك به تبع چنين ادعايي كرد. ( وزردشت، زردتشت از ايراني هايي كه 

خامنشيان( از چه ناحيه؟ اگر تواتر اخبار مفيد قطع نباشد. از كجا معلوم ادعاي پيامبري نمود. در دورۀ سلسله ه

مي شود كه ميرزا رضا در شيراز ولدي ) منظور علي محمد باب است( داشت و ميرزا عباس مستوفي در نور پسري) 

يگري د منظور حسينعلي بهاء است( داشت؟ و آن دو پسر مدعي مهدويت و مسيحيت شدند؟ و يكي در تبريز بوده و

 در عكاء؟

والحاصل انكار حصول قطع،؛ از تواتر اخبار در محسوسات ، انكار ضروري و بديهي است. بلي شرط در حصور قطع، 

خلوّ ] خالي شدن[ ذهن و عدم سبق شبهه است. بلكه بسيار مي شود كه از قول چند نفر موثق كه خبر بدهند از 

اصل شود. بلكه بسا است از قول يك نفر با ضمّ] گرد آوردن[ موت و حيات زيد، يا مسافرت يا رجعت او، قطع ح

بعض قرائن، قطع حاصل شود. چنانكه اين مطالب از مراجعه به موارد به خوبي ظاهر مي شود. بلي،در غير متواتر، 

حاصل شدن قطع، ضروري نيست. ولي در متواتر، مالزمه عادي است. اگر كسي بگويد تواتر مورث] موجب[ قطع 

برخالف بالغت سخن گفته، واز او سؤال مي شود. پس در اين صورت، قطع به وجود مثل حضرت موسي و نيست، 

عيسي و اين مدعيان جديد نداشته باشيد؛ كه مدركي از براي قطع شما نيست؛ مگر همين تواتر و تسامع ] از هم 

ت نكه مخبرين، اهل تقوي و ديانشنيدن[ پس مطلب اول قابل انكار نيست واين معني تأكيد مي يابد به مالحظۀ آ

و متحرّز ] خويشتن دار[ از كذب وخيانت باشند. و صحّت در قول و فعل از ايشان ديده شده باشد، كه در اين 

 صورت توافق اين جماعت بركذب، ممتنع خواهد بود عاده فَال يَحتَمِل قَطعَا . 

 تواتر معجزات پيغمبر ) ص(

پس ظاهر مي شود از مالحظۀ كثرت وقايع و اخبار « از آن حضرت متواتر استصدور معجزه » واما مطلب دوم كه 

ال علماء مدوّنين] و عدد اصحاب در زمان آن سرور و مالحظۀ حال روات ]راويان[ درآن طبقه و طبقات بعد و ح

ده الزم يحنويسندگان[ اين اخبار كه اگر بخواهيم استيفاء] طلب تمام چيزي را كردن[ اين جهات نمائيم كتاب عل

 است، آنها كه نديده اند برآنها بحثي نيست، و ما به جهت نمونه به مختصري اشاره مي كنيم.

اما عدد اصحاب آن جناب كه ادراك خدمت كرده و ناقل معجزه بوده، پس يكصدو سي هزار نفر بوده اند؛ غير از 

 مؤمنيني كه درك صحبت را نكرده اند. 
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در خرابي اول بيت المقدس، موافق اعتراف خود يهود، به هفتاد نفر رسيد كه آنها مالحظه بكنيد عدد مؤمنين يهود 

را بخت النّصر) نام دو تن از پادشاهان بابل( به بابل اسير كردو و عدد مؤمنين به عيسي در بيست و سه سال و سه 

ن داشته باشند. واما مسلميروز ونيم، هفتاو يك نفر بوده اند. پس يهود و نصاري ممكن است تواتر در همه طبقات ن

در طبقه اولي صدو سي هزار نفر بوده اند. و پس از آن تا زماننا هذا، رو به تزايد گذاشته، كه صدها مليون هم زياده 

 و عالوه شده اند؛ چگونه مي توان انكار تواتر در ميان آنها نمود؟

س آنهايند مانند: سلمان،) سلمان فارسي واما اشخاص روات از حيث حاالت و صفات، از ديانت و تقوي و صدق، پ

.ق صحابي واالمقام  ه 75ق صحابي جليل القدر ايراني تبار پيامبر اسالم( واباذر، ابوذر غفاري متوفي  ه 74متوفي 

. ق صحابي گرانقدر پيامبر اسالم( وعمّار) عماربن ياسر متوفي  ه77پيامبر اسالم( ومقداد، ) مقداد بن اسود متوفي 

. ق از بزرگان صحابي پيامبر  ه74.ق صحابي جليل القدر پيامبر اسالم( وحذيفه) حذيفه بن يمان متوفي  ه 73

.ق از صحابي پيامبر اسالم ( و جعفر) جعفر بن ابي طالب معروف به  ه 9اسالم( وسعد معاذ ) سعد بن معاذ متوفي  

واز صحابي واالمقام پيامبر اسالم( و حمزه ) حمزه  –عليه السالم  –. ق برادر اميرالمؤمنين  ه 2جعفر طيار شهيد 

بن عبدالمطلب شهيد در سوم هجري قمري عموي گرانقدر پيامبر اسالم كه در جنگ احد شهيد شد( و عبداهلل 

. ق پسر عموي پيامبر اسالم از جمله راويان اخبار از آن  ه 42عباس) عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب متوفي 

. ق از اكابر صحابي پيامبر اسالم ( و ه 75عود ) عبداهلل بن مسعود معروف به ابن مسعود متوفي جناب( وابن مس

ق زوجه زيدبن حارثه دايه پيامبر اسالم از  ه 51و خديجه ، وام ايمن ، ) ام يمن متوفي  –عليهاالسالم  –فاطمه 

و ابوالهيثم ، )  –عليه السالم  -اميروحضرت  –عليهما السالم  –زنان صحابي جليل القدر آن جناب( و حسنين 

. ق صحابي پيامبر ه 41. ق صحابي پيامبر اسالم( و قيس بن سعد) قيس بن سعد متوفي  ه 73ابوالهيثم متوفي 

ق  ه 42. ق صحابي پيامبر اسالم( وزيد ابن ارقم) زيد بن ارقم متوفي ه 47اسالم( وبريده، بريده بن حصيب متوفي 

. ق صحابي پيامبر اسالم ( و هاشم مِرقال ) ه 11الم ( و خالد ) خالد بن سعيد بن عاص متوفي صحابي  پيامبر اس

و عبداهلل جعفر) عبداهلل بن جعفر بن بي . ق صحابي پيامبر اسالم(  ه 73هاشم بن عتبه معروف به مرقال متوفي 

صحابي  57انس بن مالك متوفي . ق از فرماندهان اميرالمؤمنين در جنگ صفين( و أنس )  ه21طالب متوفي 

.ق صحابي معروف پيامبر اسالم ( وابوايوب) ابو ايوب ه 32پيامبر اسالم( و جابر،) جابربن عبداهلل انصاري متوفي 

.ق صحابي ه 31.ق  صحابي گرانقدر پيامبر اسالم ( و ابو سعيد ) ابو سعيد خدري متوفي ه 97انصاري متوفي 

 .ق صحابي شجاع و دلير پيامبر اسالم ( وغير ايشان .ه 11و دُجانه ) ابودجاجه متوفي گرانقدر پيامبر اسالم ( واب

.ق از شيعيان ه 191بعد در طبقان ائمه معصومين و اجلّاء روات اصحاب ائمه، مانند: زراره ) زراره بن اعين متوفي 

شناسايي فراهم نشد ( وابوبصير،) ابوبصير و حواريون امام باقر و امام صادق عليه السالم ( و محمد ابن مسلم ) امكان 

.ق از شيعيان و حواريون امام باقر و امام صادق عليهما السالم ( وابان، ) ابان بن ابي عياش از شيعيان ه 191متوفي 

. ق ه 551و حواريون امام سجاد، امام باقر، امام صادق عليهم السالم( وابن محبوب، ) حسن بن محبوب متوفي 

يه ثقه و جليل القدر شيعي، يكي از اركان اربعه و اصحاب اجماع ،راوي از امام رضا عليه السالم ( وعبداهلل محدث و فق

) امكان شناسائي فراهم نشد ( و سماعه،) امكان شناسايي فراهم نشد.( و جميل) جميل بن دراج ثقه شيعي كوفي، 
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( ويونس) يونس بن عبدالرحمن محدث جليل القدر از اصحاب جليل القدر امام صادق و امام كاظم عليهما السالم 

از اصحاب ارجاع،راوي از امام موسي كاظم و علي بن موسي الرضا عليهم السالم و از اصحاب آن ذوات قدسي( و 

.ق فقيه، متكلم، محدث ثقه ه 541زكريّا) امكان شناسائي فراهم نشد( و فضل بن شاذان ) فضل بن شاذان متوفي 

. ق محدث ه 711شيخ طايفه اماميه( واحمد بن اسحاق ،) احمد بن اسحاق اشعري متوفي پيش از و جليل القدر و 

ثقه امامي و راوي از امام جواد و امام هادي عليهما السالم و از خواص امام حسن عسكري عليه السالم ( و سعد بن 

 يه السالم موصوف به شيخ الطائفه (. ق از اصحاب امام حسن عسكري عل ه 711عبداهلل ) سعد بن عبداهلل متوفي 

وبعد در طبقات علماي اعالم كه از كرور متجاوز، و صاحبان تصانيف تا زماننا هذا، كه طبقۀ عن طبقه ناقلين آن 

اخبار و آثار بوده اند، مانند: شيخين ،) شيخ مفيد و شيخ طوسي( و سيّدين، ) شريف رضي و شريف مرتضي از 

ق فقيه و محدث نامدار شيعه اماميه(  ه 755يني) محمد بن يعقوب كليني متوفي بزرگترين رجال شيعه( و كل

ق فقيه جليل القدر و  واالمقام  ه 441ونعماني،) امكان شناسائي فراهم نشد.( وابن طاوس،) سيد ابن طاووس متوفي 

وفي ، ) عالمه حلي متوشهيدين) شهيدين، شهيد اول محمدبن مكي و شهيد ثاني زين العابدين علي( وعالمهشيعي( 

 . ق از بزرگترين فقهاي شيعه اماميه( ومحقّقين ،) محققين: محقق حلي و محقق كركي( وامثالهم. ه 354

مالحظه نمائيد مجلّدات بحار، خاصّه ششم، و احتجاج، وعوالم، و معالم الزلفي، و كتب تفاسير عامّه و خاصّه و ساير 

، و شايد بالغ بر يك صدهزار جلد باشد.  ونيز مالحظه حال روات را فرمائيد كتب عامه را كه در اين باب نوشته شده

در نهج البالغه وغير آن وارد شده،  –عليه السالم  –، از آنچه از اين روايات در لسان مبارك حضرت اميرالمؤمنين 

ن مثل وجود مبارك با آن كماالت شريفۀ نفسانيّه آن بزرگوار، كه اگر خوب تأمل شود وانصاف باشد، اصل ايما

با آن درجه از ايمان، خودش في  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –به پيغمبر  –عليه السالم  –حضرت اميرالمؤمنين 

 نفسه دليل قاطع بزرگي است بر نبوت آن جناب.

و  –عليه السالم  -و صدّيقه طاهره و مثل حضرت حسن –عليه السالم  –باري، راوي معجزه مثل اميرالمؤمنين 

باقي ائمه طاهرين كه حالت و جاللت و تقوي و ديانت آن بزرگواران و آراستگي به كماالت بشريّه آنها محل انكار 

و نقل معجزه در مثل نهج البالغه و صحيفۀ سجاديّه ، كه اسناد آن  -هر چند قائل به امامت آنها نباشيم –نيست 

الحظۀ كثرت اخبار وارده كه از كرورها متجاوز، و مالحظۀ دو كتاب به آن دو بزرگوار مقطوع است، واز اين طرف م

ادعيۀ كثيره كه متضمّن حكايت معجزه است، ومالحظۀ زيارات كثيره كه اشاره به سوي معجزات و غيره دارد، و 

 انتساب آن زيارات به آن بزرگواران و هم آن ادعيه به ايشان، وهم مالحظۀ آنكه اين روايات ، از رواتي است مانند:

سلمان، و ابي ذر، و سليم بن قيس، وجابر انصاري، و جابر جعفي، و ابان بن تغلب، و جميل، و زراره، و محمد بن 

سنان، و نعماني، و حسن بن محبوب، و فضيل، و سماعه، و ساير اصحاب ائمه كه علمائي بوده اند صاحبان فضل 

ر حديث و عالوه بوده اند، و صاحبان كتب و درايت و روايت، و در ميان آنها كساني هستند كه حافظ سي هزا

 تصانيف و تتّبع بوده اند، ودرميان آنها اصحاب اجماع كه طايفه حقّه اجماع بر صحّت روايات آنها نموده اند.

وهم مالحظه شود كه در بين امت اسالميه، علم رجالي تدوين شده وكتاب ها درآن نوشته اند، واين علم و اين 

براي دست آوردن رجال روات اخبار، و صفات ايشان، و وثاقت ]موثق بودن[ وصحّت اخبار كتب، خالص است از 
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ايشان، كه اين علم در هيچ ملتي به اين استحكام تشكيل نيافته و از اواخر زمان ائمه تا به حال در ميان علماء رايج 

 است.

را به معصومين متّصل نمائيد و از امروز تا به مثال اگر شما بخواهيد سلسلۀ سند تمام اخبار بحار و اخبار كتب اربعه 

بخواهيد آن روات اصل و وسائط را بشناسيد، با رجوع به علم رجال و  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -زمان پيغمبر

 علماي رجال مي توانيد دست بياوريد، واين خصوصيات در هيچ امتي و ملتي نبوده و نيست.

 و صفات آنها.اين مالحظۀ كثرت روات و حاالت 

واما كثرت وقايع معجزات، پس نمي دانم به چه طريق بيان كنم؛ آن خود كتابي علي حده را در خور است. بعضي 

از علماي متتّبعين ، خوارقي را كه بر سبيل اعجاز ظاهر شده، چهار هزار و چهارصد و چهار معجزه ضبط كرده 

 است.

كه بيان شد، يعني مستند بودن كار به ارادۀ نافذ به واسطۀ اتصال  باز مي گويم: دانستي كه خرق عادت به آن معني

نفس به مبادي عاليه، از خصائص نبيّ و وليّ است. وساير افراد بشر از آن محرومند. پس اگر خوارق از نبي قبل 

تبۀ نبوت و البعثه وبعدها واز خلفاء و اوصياء او ظاهر شود، چه در مورد تحدّي و يا غير آن معلوم مي شود، از ر

 واليت است.

پس مي گويم: معجزات زمان والدت و ايام قبل از بعثت و ايام بعثت و رسالت او را مالحظه فرمائيد . پس از آن 

و معجزات يك يك از ائمه و خوارق عادت و آثار، كه  –معجزات عترتش حضرت فاطمه و حضرت امير عليه السالم 

از والدت آنها ظاهر شده، يعني مالحظؤ آن اخبار متواتره كه در كتب عامه و خاصه  ضبط و ثبت شده ، بشود، كه 

 چه اندازه از روات موثقين، چه اندازه از معجزات نقل نموده اند؟ 

از آنهايند ائمه معصومين و اجالء اصحاب و تابعين و علماي كه  -آيا مي توان احتمال داد كه تمامي اين روات

همۀ آنها تواطؤ ]با هم سازش كردن[ و توافق بردروغ  –راشدين، با آن كثرت كه از هزارها در طبقات متجاوزند 

 كرده اند؟

 حيفۀ سجاديهكه از آنها است نهج البالغه و ص –وآيا مي توان گفت كه تمام مضامين اين ادعيه و اخبار و زيارات 

 دروغ و جعل و افتراء است و دست به دست دادند كه چنين دروغ هائي جعل و افتراء نمايند؟ –و كتب معتبره 

وآيا مي توان گفت كه تمام آن وقايع كثيره كه از صدهزار شايد عالوه باشد، و الاقل ده هزار واقعه باشد، تمامي 

 دروغ وجعل بوده است؟

 تمامي آن وقايع و جميع آن اخبار و روايات، يك واقعه هم راست نبوده و تمام دروغ است؟وآيا مي توان گفت كه از 

ومعاندين ائمه از صدر اول تا به آخر  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –وآيا مي توان انكار كرد كه مكذبين پيغمبر 

 صلي اهلل عليه و آله و سلم–پيغمبر آنها پيوسته نسبت سحر به آن بزرگواران مي دادند، آيا غير از خرق عادت از 

 وعترتش چه مشاهده مي كردند كه نام آن را سحر گذاردند؟ –

 شمه اي از معجزات
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در شكم مادر، و مثل تالوت طفل، كتب آسماني را هنگام  –عليهما السالم  -وآيا مي توان گفت مثل تكلّم حسنين

والدت، مثل تكلم سربريده، مثل زنده كردن مرده و مثل تسبيح حصاه و سنگريزه، و مثل تكلم حيوانات به صدق 

ايشان، مثل سخن گفتن جذع و نباتات، و مثل اطعام خلق كثير به طعام قليل و اطاعت انعام و وحوش ومرغان و 

 ات به غيب، اين امور از مقولۀ سحر و از امور مستنده به اسباب خفيۀ طبيعت بوده؟مثل اخبار

اين بندۀ عاجز كه نمي تواند احصاء تمام اين نمرات را بنمايم، به يك نمره اكتفا مي كنم كه آن اخبار به غيب 

ي : اخبار به غيب آن سرور، بباشد. و از آن نمره به يكي از بسيار، واندكي از بي شمار اكتفا مي كنم. پس مي گويم

شمار به اندازه اي كه خصوص اين نمره متواتر و قطعي است. از جمله، آن اخبارات غيبيّه است كه در قرآن وارد 

 شده و به بعض آن اشاره مي شود.

 اخبار غيبيّه قرآن

)  «هُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبُون  ألم غًُلِبَتِ الرومُ في اَدنَي األرضِ وَ» خبر دان از غلبۀ روم بعد از مغلوبيت  -اول

. الم ، روميان مغلوب شدند، اين شكست در سرزمين نزديكي رخ داد اما آنان پس از اين مغلوبيت 1سوره روم، آيه 

 به زودي غلبه خواهند كرد.(  وچنان شد كه در مدتي كمتر از ده سال روميان غالب شدند. 

. وارد مسجد الحرام مي شويد(  53سوره فتح ، آيه « ) لَتَدخًُلًُن  المَسجدَ الحَرامَ» خبر از فتح مكه بدون جنگ  -دوم

 وچنان شد.

خبر از سلطنت بني اميه كه هزار ماه سلطنت كنند و چنين شد و هشت ماه هم كه كمتر شد، باقي ماند از  -سوم

ا اَنزَلناهُ في لَيلَهِ القَدرِ و ما اَدريكَ ما اِنّ» براي سفياني؛ كه از بني اميه است وهشت ماه قبل از قائم سلطنت كند. 

. ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم وتو چه مي 7الي  1سوره قدر، آيات « ) لَيلَهُ القَدرِ لَيلَهُ القَدرِ خَير مِن الفِ شهر

 داني شب قدر چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است.( موافق تفاسير اهل البيت.

 عسَيتًُم اِن تَوَل يتًُم اَن» در آيه « ويل لولدي من ولدك» لطنت بني عباس و گفتن به عمويش خبر از س –چهارم 

. چنين است كه هر گاه به سرپرستي گمارده شويد 55سوره محمد، آيه « ) تًُفسِدوا فِي األرضِ و تًُقَطِعُوا اَرحامَكًُم 

 افق بيان اهل البيت، و چنان شد.تبهكاري كنيد در زمين و ببريد رشته خويشاوندي هاي خويش را.( مو

ضَرَبَ اهللًُ مَثاَل امرأهَ نًُوح و امرَاهَ »خبر از دو عيالش حفصه و عايشه و نفاق آنها موافق تفاسير اهل البيت  – پنجم

شده . خداوند براي كساني كه كافر 11سوره تحريم، آيه « ) لًُوط كانَتا تَحتَ عَبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينَ فَخانَتا هُما

آن دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولي به آن اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است . 

 چنين شد. ( و دو خيانت كردند

. هنگامي كه خداوند  3سوره انفال، آيه « ) وَ إذا يَعِدُكًُم اهللًُ اِحدَي الطائفَتينِ » خبر از فتح و غلبه در بدر -ششم

 ده داد كه يكي از دو گروه ...( به شما وع

اِن  عِدًهَ الشًُهُورِ عِندَ اهللِ اثنا عَشَرَ » خبر از عدد اوصياء خودش به اينكه دوازده نفر خواهند بود؛ و چنان شد.  -هفتم

( الخ، اين ماه هايي كه معرفت آنها دين قيّم است و نهي از ظلم درباره 73سوره توبه، آيه « ) شَهرا فِي كِتابَ اهللِ 

 د. موافق تفاسير اهل البيت. آنها شده، ائمه دوازده گانه ان
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(  موافق تفسير اهل البيت، 1سوره مريم، آيه « ) كهيعص» خبر از واقعۀ كربال و عطش و صبرش و يزيد – هشتم

 و همينطور واقع شد.

 قًُلِ» خبر از افتادن ملك شام و يمن و ملك كسري به دست مسلمانان در قصه خندق و نزول آيه شريفه -نهم

. بگو بارالها مالك حقوق ها توئي  به هر كس 54سوره آل عمران، آيه « ) المُلكِ تًُوتِي المُلكَ مَن تَشاءُ اللهُمً مالِكَ 

بخواهي، مي بخشي( و چنين شد كه مي بيني در تمام بلندي هاي ممالك شام و يمن و عجم صداي اذان مسلمانان 

 بلند است.

دم از اميرالمؤمنين بيايند، و او را نصرت كنند در قتال با خبر دادن از چنان كساني كه بعد از ارتداد مر – دهم

مَن يَرتَدً مِنكًُم عَن دينهِ فَسوفَ يأتي اهللًُ بِقَوم » ناكثين و قاسطين و مارقين؛ موافق تفسير اهل البيت كه فرمود:

. هر كس از 91سوره مائده، آيه « ) سبيلِ اهللِ يُحِبُهُم و يَحِبُونَهُ اَذِل ه عَلَي المؤمِنينَ اَعِز ه عَلَي الكافرينَ يُجاهِدُونَ في

شما از دين خود برگردد به خدا زياني نمي رساند. خداوند جمعيتي را مي آورد كه آنها را دوست دارد و آنان او را 

 دوست دارند. در برابر مؤمنان متواضع و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند آنها در راه خدا جهاد مي كنند. ( 

فَاِن يَكفًُر بِها هَؤالءِ فَقَد وَكَل نا بِها قَوما لَيسُوا بِها » خبردادن از گرويدن عجم به او بعد از كفران عرب -زدهميا

واگر به آن كفر ورزيد كسان ديگري را نگاهبان آن مي سازيم كه نسبت به آن كافر  25سوره انعام، آيه « ) بِكافرينَ 

 از كفران عرب، و هم از ايمان عجم.نيستيد( و چنين شد كه مي بيني هم 

ون، سوره منافق« ) اِذا جاءَكَ المُنافِقًُونَ قالًُو نَشهَدُ اِن كَ لَرَسُولًُ اهلل» خبر دادن از ضمير منافقين مثل آيه  -دوازدهم

 ، هنگامي كه منافقين نزد تو آمدند و گفتند كه شهادت مي دهيم تو رسول خدايي ( 1آيه 

اًُذًُنًُ قًُل اًُذًُنًُ خَير لَكًُم » مقاالت معاندين در مجالس خفيه خود، در موارد عديده، مثل آيه  خبر دادن از – سيزدهم

لَيُخرِجَن  » . مي گويند: او خوش باور است بگو خوش باور بودن او به نفع شماست( و آيه 41سوره توبه، آيه « ) 

ر به مدينه بازگرديم، عزيزان، ذليالن را بيرون مي كنند( . مي گويند اگ2سوره منافقون، آيه « ) االَعَزًُ مِنهَا االَذَل   

 و امثال ذلك.

اخبارات از اوضاع افالك و كواكب برخالف قواعد نجوم متداولۀ آن، مطابق مكتشفات جديده با آالت  -چهاردهم

 مخترعه كه جز وحي درآن راهي نداشته؛ وبيايد شرح آن.

ي بودن ونبودن كتب و احوالشان در زمان و بالد او بروجهي كه نزد اخباراتش از حال امم، خاصه با امّ – پانزدهم

منصف آن اخبار مستند به وحي بوده، نه كتب تاريخ الي غير ذلك. و آن آيات كثيره كه اخبار از حال منافقين 

اهاي شور نموده، و حال ابوسفيان و حكايت بني قريطه، وحكايت عبداهلل اًُبي، و خبر دادن از خياالت منافقين و از

ايشان كه نتوانستند انكار كند و اظهار ندامت مي كرده اند، و از حال ارتداد امتش، واز احوال منافقين، واز غلبۀ 

 دينش بر اديان كه مواضع آن آيات بسيار، و مجال تعرض آن نيست.

 خبار غيبيۀ غير قرآنا
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آن، التعدّ و ال تحصي ) بي شمار و بي حساب( اين بود بعضي از اخبارات به غيب كه درقرآن آمده، واما در غير قر

است. به ذكر چند فقره اكتفا مي شود. واين فقرات غالبا به اخبار متواتر قطعي و پاره اي به اخبار متكاثره متضافره 

 ] هم محتوي[ رسيده.) بيشتر اين اخبارات را در جلد ششم بحاراالنوار ذكر كرده است ) مؤلف(  

. ق( از طالئي كه ه 75ر دادن به عباس) عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر اسالم متوفي در جنگ بدر، خب -اول

 در خانه پنهان كرده بود كه آن خبر سبب ايمان عباس شد. 

. ق صحابي جليل القدر پيامبر اسالم وعلي اميرالمؤمنين صلوات ه 73خبر از حال عمّار ) عماربن ياسر شهيد  -دوم

 دست لشكر شام كشته مي شود و آخر غذاي او شير است و چنان شد.اهلل عليهم( كه به 

 خبر از حال ابي ذر و وفاتش در غربت و چنان شد. -سوم

را درك كني، سالم مرا  –عليه السالم  -خبر دادن به جابر كه تو پنجمي از اوالد و اوصياء من حضرت باقر -چهارم

 است و چنين شد. «باقر» به او برسان و لقبش را به او گفت كه او 

 خبرش از عدد اوصياء كه دوازده هستند و چنين شد. – پنجم

خبر از اوصياء و اسماء ]تاريخ [ وفاتشان واعقاب آنها واسم مادر آنها در چند خبر، و اينكه دوازدهمي، هم  -ششم

 چنان شد. اسم  وهم نام من است؛ واسم مادرش نرجس است واسم پدرش حسن است و كنيۀ او كنيۀ من است؛ و

 در خراسان و چنان شد. –عليه السالم  -ضا خبر دادن از شهادت حضرت ر – هفتم

كه محاسنش به خون سرش خضاب شود و ابتالئات او  –عليه السالم  -خبر دادن از شهادت حضرت امير -هشتم

 واحوال او تمام مطابق واقع شد. 

و آنكه او اول كسي باشد از اهل بيت كه به او محلق  –عليها السالم  –خبرش از حال حضرت فاطمه زهراء  -نهم

 شود و چنان شد.

يه عل –به زهر شهيد شود و صورتش سبز شود و حسين  -عليه السالم -خبر دادن به  آنكه حسن مجتبي – دهم

 كشته شود به شمشير و چنان شد. –السالم 

كرارا تمام خصوصياتش در چند موضع،  خبر دادن از واقعۀ كربال و شهادت حسين مظلوم با اصحابش – يازدهم

 موافق اخبار متواتره، وهمه واقع شد.

و اين كه قبه ها ساخته مي شودو  –عليه السالم  –خبر دادن از وقايع بعد از شهادت حضرت حسين  -دوازدهم

آبادي اطراف قبرش شود و مردم طايفه طايفه به زيارتش بروند و مجالس تعزيه بر پا كنند كه تمام آن تفاصيل را 

عرض كند و اين نمره از اخبار بسيار  –عليه السالم  -حضرت زينت از  قول امّ ايمن در قتلگاه به حضرت سجاد

 است.

تره از اينكه امامان ما از نسل حسين اند با آنكه حسن بزرگتر بود و چنين شد و در قرآن اخبار متوا – سيزدهم

. او كلمه توحيد را كلمه پاينده اي در نسل  52)سوره زخرف ، آيه « وَ جَعَلَها كَلِمَهِ باقيَه في عَقَبِهِ » هم خبر داده 

 هاي بعد از خود قرار داد(  يعني عقب الحسين.
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. ق  از صحابي پيامبر اسالم و از مرتدين بعد از ه 74دادن آن حضرت به زيبر) زيبر عوام متوفي خبر  –چهاردهم 

 آن جناب( كه او اولين نفر از عرب است كه بيعت اميرالمؤمنين را خواهد شكست.

د. اخبار متواتره كه آن جناب خبر داد كرارا به لسان هاي مختلف كه دوازدهم از اوصيائش غيبت كن -پانزدهم

ام ام« سابع » منظور از « ) الحذر الحذر إذا فقد الخامس من أوالد السابع » غيبت طوالني كه از آنها است فرمايش 

كاظم) ع( است. ترجمه: بپرهيزيد ، بپرهيزيدهنگامي كه پنجمين از اوالد هفتم بيايد كه منظور امام زمان ) عج( 

 است( و چنين شد.

است،  –عليه السالم  –مردم بعد از غيبت امام دوازدهم كه نهمين فرزند حسين خبر دادن از ارتداد  –شانزدهم 

 به واسطۀ طول غيبت و رجوع مردم از او و چنين شد. 

خبر دادن از آنكه ساعت و قيامت بر پا نشود تا اينكه شصت نفر كاذب مدعي نبوت شوند چنانچه پس از  -هفدهم

. ق بعد از پيامبر اسالم ادعاي نبوت  ه 15) مسيلمه كذاب متوفي  رحلت او تا به حال جماعتي مانند مسيلمه ،

ق بعد از پيامبر اسالم مرتد شد و ادعاي نبوت كرد( و متنبي) متنبي  ه 99كرد( و سجاح ) سجاح زني كه متوفي 

دست ق ادعاي نبوت كرد( و ميان روشن،) مقصود مولف به دست نيامد( و  محمود) مقصودمولف به  ه 791متوفي 

 نيامد( و احمد ) مقصود مؤلف به دست نيامد( و باب، وبهاء، وغير ايشان ظاهر شده اند.

اخبارش به اينكه بعد از دوازدهمي از اوصياء من تا قبل از ظهور عيسي كه رجعت ثانوي قائم است  -هجدهم

 من از آنها نيستم( وچنين شد.از من نيستند و « ) لَيسُوا مِنّي وَ لَستُ مِنهُم » طوائفي در بين هالك شوند كه

خبر دادن آن جناب كه بعد از من امت من هفتاد و سه فرقه منشعب شوند، و يك فرقه از آنها حق باشند  -نوزدهم

 و ناجي و باقي باطل و همينطور شد.( 

فات خود خبر دادنش در حجّ آخرش كه اين حجّ آخري است و آن را حجّه الوداع ناميدند وكرارا خبر از و –بيستم 

 داد در همان نزديكي و بعد، همانطور واقع شد.

 خبر دادنش از ضعف اسالم و غربت او درآخر الزمان و چنان شد. -بيست و يكم

خبر دادنش از حال امتّش در آخر الزمان و شيوع منكرات در ميان ايشان و زينت كردن مساجدشان،  – بيست و دوم

و تشبّه رجال به نساء، و نساء به رجال، و تضييع صلوه، و تشبّه به كفّار در احوال و اطوار، و رفتن قرّاء، و كمي علماء 

صاغر، و درازي آمال و كوتاهي آجال، تا آنكه در ازمنۀ ، و اطاعت مردها از زن ها، و بي رحمي اكابر، و بي حيائي ا

بعد از دويست شوكي شوند به بيورق وهمينطور شده است تا آنكه زنان در مشورت داخل و مجالس رأي از براي 

 خود تشكيل دهند چنانكه اين فقره شايع گرديد.

يش نماند و به انقطاع نسل بد خبر دادنش به كثرت نسل و اوالدش با آنكه يك دختر از او ب -بيست و سوم

خوانده بود. وهمينطور شد كه نسل او تمام روي زمين را فرا گرفت با آن همه قتلي « ابتر » خواهش كه آن سرور را

كه برآنها واقع شد. ونسل بني عاص) طايفه عمر وعاص ملعون كه از دشمنان سرسخت رسول خدا بودند سردستۀ 

 پيامبر اسالم او را ابتر خواند( با آن زيادتي و حكومت و امارت منقطع شد.آنها عاص بن وائل ملعون بود كه 
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خبر دادنش به طايفه عبدالقيس ) عبدالقيس قبيله اي از اعراب ساكن شمال جزيره العرب و  -بيست و چهارم

هر شپيرامون حيره كه در سال ششم هجري به اسالم گرويدند و در جنگ هاي عصر خلفاء شركت داشتند( اوضاع 

و ديارشان واسماء خرمايشان به حدّي كه عرض كردند آيا شما به زمين ما آمده ايد؟ فرمود: نه ولكن فًُسِح لي. ) 

 آن را برايتان وسيع نمودم( 

. ق صحابي رسول خدا و از فرماندهان ه 71خبر دادنش به سُراقه ) سراقه بن عمرو متوفي حدود  -بيست و پنجم

( كه از اصحابش بود كه به او فرمود چگونه خواهي بود در وقتي كه دست رنج هاي عج اوايل عصر فتوحات خلفاء 

 را دست كني؟ و چنين شد در زمان خليفه دوم كه عمر به دست سراقه كرد.

سفارش كردن آن سرور به مسلمين كه چون فتح مصر نموديدو قبطيان ) مسيحيان مصري( را  – بيست و ششم

 مكشيد.

ش فرمودند كه چون روميّه را فتح كنند كليسائي كه در جانب شرق آن است ، آن را مسجد سفار – بيست وهفتم

مسجد معروفي در استانبول كه در قديم كليسائي « ) اياصوفي » كنيد و چنان كردند و تا حال باقي است كه مسجد 

ي( توسط سلطان محمد ميالد 1197ق ) معادل  ه 293ميالدي( در سال  975 – 973بود به نام صوفيه قديسه) 

 خان عثماني به هنگام فتح استانبول به مسجد جامع تبديل شد( باشد.

خبر دادنش به اينكه عمر من شصت و سه سال است و همانطور شد. واين خبر را به ابي سفيان  -بيست وهشتم

د وعرض كرد مي .ق ( از سرسخت ترين دشمنان پيامبر اسالم( داد وقتي كه آم ه 71) ابوسفيان اموي) مرگ 

 خواهم سؤالي از جنابت كنم، فرمود: اگر مي خواهي بگويم از چه سؤال مي كني؟ آمده اي از عمر من سؤال كني.

ق  از  ه 73ديه حرقوص بن زهير مرگ ن و رئيس آنها ذوالثّديّه ) ذوالثخبر دادنش از خوارج نهروا -بيست و نهم

كه در نهروان به درك واصل شد(  واينكه مردي سياهروي و فراخ  علي اميرالمؤمنين عليه السالمدشمنان سرسخت 

 چشم، و پستاني مثل پشتان زن داشته باشد. 

خبر دانش از حال بني العاص ) همان طايفۀ عمروعاص ملعون( واينكه چون به سي مرد رسند، دين خدا  -سي ام

 را فاسد و مال هاي خدا را تصرف كنند. وهمينطور شد.

ًُرد از خلفاي جبار م 24عبدالملك بن مروان كه در سال  –خبر دادنش در حق عبدالملك بن مروان  – سي و يكم

كه او پدر چهار نفر ظالم جبار خواهد بود. وهمين طور چهار نفر از خلفاي جور، اوالد اين  -اموي بود( عليه اللعنه

 ملعون بوده اند.

شه مُرد، و مسلمين را در بقيع حاضر نمود و نماز ميت خبر دادنش به مردم كه نجاشي پادشاه حب -سي و دوم

 پس از مدتي خبر رسيد كه در همان روز نجاشي مُرده بود. -خواند، و جنازۀ او را ديدند

ست . ا« عسكر»نام آن شتر خبر دادنش به اينكه يكي از زنانش بر شتري پرپشم سوار مي شود و  – سي و سوم

سگان بر سر راه او فرياد كنند. وبه عايشه ) عايشه بنت ابوبكر در سال « ئبحو» بروصيّ من خروج كند ودر منزل

وچنين شد كه در حوئب در راه بصره، سگان حوئب پيش او فرياد « مبادا تو آن زن باشي!» .ق مُرد( فرمود:ه 92
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 و اين روايات و كردند. عايشه را به خاطر آمد، خواست برگردد، طلحه و زبير شاهد آوردند كه اين آب حوئب نيست

 حكايات را شيعه و سني متواترا نقل كرده اند.

. ق زوجه رسول خدا از بانوان جليل  ه 95به روايت شيعه و سني به امّ سلمه ) ام سلمه متوفي  – سي و چهارم

چون حسين  »القدر و مكرم كه به خاندان پيامبر وفادار بود ( خبر كربال را داد و از خاك كربال به او داد و فرمود:

 و چنان شد.« كشته شود، اين خاك مبدّل به خون گردد، 

خبر دادنش در غزوۀ ذات الرقاع به مردي كه از آن سرور سؤال كرد كه تو علم غريب مي داني؟  -سي و پنجم

فرمود خدا به من خبر داد كه قرحه اي ]زخم [ در پائين صورت تو به هم خواهد رسيد وبه جهنم وصل خواهي 

 ن به قبيلۀ خود برگشت چنان شد.شد. چو

خبر دادنش به اهل مدينه كه حبيب بن عدي) امكان شناسايي فراهم نشد( را اهل مكّه اسير و به  -سي و ششم

 «وعليك السالم:» دار كشيدند، او به من سالم كرد از روي دار، و حضرت در ميان اصحاب گريست و فرمود 

مدينه، موافق روايات عامّه و خاصّه حال مجاهدين مؤته را كه فرمود خبر دادنش روي منبر مسجد  – سي و هفتم

ق فرزند خواندۀ رسول خدا( كشته شد و علم را جعفر ) جعفر   ه 2الحال، زيد بن حارثه ) زيد بن حارثه شهيد :» 

هايش الحال، جعفر را هم شهيد و دست » پس فرمود:« ق از صحابي رسول خدا( گرفت. ه 2بن ابي طالب شهيد 

« ق صحابي رسول خدا( گرفت و شهيد شد. ، ه 2را جدا كردند وعلم را عبداهلل رواحه ) عبداهلل بن رواحه شهيد 

 و همانطور بود.« . ق صحابي پيامبر اسالم( گرفت ه 11علم را خالد ) خالد بن سعيد بن عاص متوفي » پس فرمود

خبر دادن آن حضرت از حال خويلدبن حرث، ) امكان شناسايي فراهم نشد( در وقتي كه او با قيس  -سي و هشتم

لم صلي اهلل عليه و آبه و س –بن عروه ) امكان شناسايي فراهم نشد( به جانب مدينه مي آمدند تا به خدمت پيغمبر 

قيس به او گفت: اگر نمي خواهي  رسند، چون نزديك به مدينه شدند، خويلد ترسيد از اينكه شرفياب شود، –

بيائي، در همين كوه توقف نما تا شرفياب شوم، اگر نظر پيغمبر را قسمي يافتم كه تو را دوست داشته باشد، مي 

آيم و تو را با خودم مي بر م. پس از قرار داد،چون قيس خدمت پيغمبر رسيد، در ابتداي سخن عرض كرد: يا محمد! 

قيس از شنيدن اين معجزه، گفت: « بلي تو با رفيقت كه در كوه توقف كرده است:» من در امانم؟ حضرت فرمود

 أشهدُ ان ال إلهَ إالاهللًُ و أشهَدُ أن كَ رَسُولًُ اهللِ ،وبيعت نمود و فرستاد خويلد آمد؛ او هم ايمان آورد.

 »د؛ وكردند كه به او فرمود خبر دادن آن سرور به عمّش عباس، از آنچه اوالد او به اوالد پيغمبر كنن – سي و نهم

فرزندان تو، فرزندان مرا مي كشند( عباس گفت كه: اگر مي فرمائي خود را از مضاجعت « ) وَيلًُ لِوَلَدي مِن وُلدِك

 زنان حبس كنم، فرمود قضاي الهي جاري شده.

در روي  –السالم  عليه –خبر دادنش از يزيد پليد و آل ابي سفيان، در هنگام رحلتش، در وقتي كه حسين  -چهلم

 »بود و طفلي بود خرسال، او را مي بوسيد وگريه مي كرد و مي فرمود:  –سينۀ پيغمبر صلي اهلل عليه و آله و سلم 

 مرا با يزيد چه كار؟ مرا باآل ابي سفيان چه كار؟ ( « ) مالِي وَ ليَزيد؟ مالي و آلل ابي سفيان ؟

 ]شمارش[ تمام ما فِي الباب ]مورد بحث[ را مجال ندارم. وبه همين عدد مبارك، اكتفا مي شود. كه إحصاء
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پس مي گويم: ايها االخ العزيز! اين مختصري بود از مواضع اخبار حضرت ختمي مرتبت به غيب، واين چهل موضع 

كه عرض شد، غالب آن موارد را شيعه و سنّي روايت كرده اند. وبسياري از آن موارد به طريق متواتر، و جمله اي به 

مطلع، متواترو مفيد قطع به صدور اين خارق و معجزه طريق متكاثر، روايت شده كه خود همين دسته از اخبار نزد 

 است؛ قطع نظر از ساير موارد اخبار به غيب. 

اما از مواضعي كه از قرآن نقل شد، از اخبارات به غيب؛ پس آن خود به نفسها قطعي است. چه، آنكه قطعي و 

ه غيب آن حضرت قطعي و ضروري است كه قرآن كالم آن جناب است و صادر از لسان مباركش ، پس اخبار ب

ضروري است. واگر برآن ضم] اضافه[ شود، اخبار به غيبي كه در كتب معتبره از يك يك ائمه صادر شده، خاصه 

 -صادر شد كه شايد بيشتر باشد از اخبارات به غيب پيغمبر –عليه السالم  -آن مقدار كثيري كه از اميرالمؤمنين

واضح تر و آشكارتر مي شود، بلكه اين فقره در ميان اصحاب سرّ مانند:  پس مسئله –صلي اهلل عليه و آله و سلم 

سلمان، و اباذر ، و جوجريه، وعمرو، وميثم و حجر، و سعيد، و امثال آن بزرگواران به بركت اتّصال نفوسشان به 

( سينا تجلي نمود نورش بر طور« ) كَالنًُورِ عَلَي الطورِ» جاري بوده. پس –عليهم السالم  –نفوس پيغمبر و ائمه 

واگر ضم ]  –عليهم السالم  -آشكا راست. خصوص اين قسم از معجزه، يعني اخبار به غيب آن حضرت و ائمه هدي

و قريب به همين عدد از معجزات  –صلي اهلل و عليه و آله و سلم  -ضميمه[ شود اين چهار هزار معجزۀ پيغمبر  

چ بي انصافي نتواند انكار تواتر در معجزات آن سرور نمايد. يعني ائمه تا حجت عصر، آن وقت معلوم مي شود كه هي

 اعتراف نمايد كه معجزه از پيغمبر ما كه مدعي نبوت بوده، صادر شده، ولو يك معجزه باشد.

پس هم مطلب دوم ثابت گرديد، وهم سه امري كه در صغراي استدالل بود ثابت شد. يعني مبرهن گرديد كه 

نموده، و هم ثابت شد كه اين دعوي،محتمله الصدق بوده. وهم ثابت شد كه محمد اقامه حضرت محمد دعوي نبوت 

) «معجزه نموده. پس از اين سه امر، صغري تمام شد و مي گوئيم : إن  مُحَمًدا إدًعَي نًُبُوًهً مُحتَمِلَه مُتَحِديا بِالمُعجِزَهِ.

 ا معجزه عملي شد( دعوي نبوت نمود و اين دعوي ب –صلي اهلل عليه و آله  -محمد

 معجزه ، عالمت صدق دعوي است.

واما كالم در كبري يعني در اينكه هر كسي كه در دعوي محتملۀ خود، اقامۀ معجزه نمود، او صادق در دعوي خود 

 مي باشد. پس آن را به دو طريق ثابت مي كنيم:

قبيح ] ناپسند[ است عقال؛ ) قبيح آنكه تمكين كاذب] دروغگو[ بر اقامۀ معجزه در دعوي محتمله،  -طريق اول

است عقال: يعني عقل آن را زشت مي شمارد( چون مستلزم اعراء ]برهنه شدن[ به جهل ) اعراء به جهل: علنا و 

آشكار جهل خود را آشكار نمودن است( و اغواء ]گمراهي[ خلق و تسويل] آراستن[ باطل و نقض غرض از خلقت و 

ري نمود، مانند نبوت و امامت، و درآن دعوي احتمال صدقش داده شده واز بعثت است. پس اگرد كسي دعوي ام

براي حجّت و اثبات برغير خود در مقام معجزه برآمد، اگر كاذب باشد، برخدا الزم است عقال كه معجزه بر يد او 

تِهِ مَعَ إحتِمالِها لَمًا صَدَرَت إن  مُحدا لَو لَم يَكًُن صادقا فِي دَعوي نًُبُوً» جاري ننمايد؛ واال نقض غرض كرده، فنقول : 

اگر پيغمبر در ادعاي نبوت ) با احتمال راست گويي( صادق « ) عجِزَهُ لِكن ها صَدَرَت، فَلَيسَ بِكاذِب فَهُوَ صادِقعَنهُ المُ

نبود، معجزه از او صادر نمي شد. لكن معجزه صادر شده، پس كاذب نيست و صادق است .) مؤلف( بلي، اگر كاذب 
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دعوي، با برهان عقلي و يا نقلي، كذب او در دعوي، قطعي و يقيني باشد، تمكين او بر معجزه به فرض امكان در 

صدورش از او، قبيح نخواهد بود. وبه واسطۀ آنكه همان برهان عقلي و نقلي كافي در ردع] بازداشتن[ و هدايت 

ر كاذب در دعوي، كذبش معلوم نباشد، پس اگر خواهد بود، اضالل و اغوائي از طرف خدا حاصل نخواهد شد. واما اگ

 به فرض محال بتواند اقامۀ معجزه نمايد ، برخدا الزم است سلب قدرت از او.

واز اين بيان معلوم شد كه ردع الزم بر خدا مشروط به دو امر است: يكي احتمال صدق، و ديگري اقامۀ حجت، 

د. چون در اين صورت اضالل و اغواء حاصل مي شود، اگر مانند  خرق عادت كه مثبت ] ثابت كننده[ ادعا مي شو

تمكين و اقدار ]توانا گردانيدن[ نمايد. واما اگر محتمل نباشد، يا محتمل باشد ولي حجّت وخارقي بر صدق مدعي 

نباشد، پس دع الزم نمي شود. چون صرف احتمال، مثبت نيست. پس صورت عدم الحجه مثل صورت قيام حجت 

آنكه عدم الحجه في المقام، حجّت عدم است. ) زيرا اثبات صدق مدعي، محتاج به دليل است،  برعدم است؛ چه،

ف طايفه] بهائي ها[ كه صردليل كه نبود، حقانيت ثابت نيست.) مؤلف( واز اين مقام ظاهر مي شود فساد توهّم اين 

ين صورت غير الزم است به واسطه آنكه عدم ردع را كافي مي دانند. ولو مدعي، اقامه معجزه نكند؛ زيرا كه ردع در ا

 بدون معجزه ،قولش مثبت نيست. فتأمل جدا] جدا تأمل وتفكر كنيد[ 

آنكه در مقدمه دانستي كه منشأ صدور معجزه آن قدس حقيقت و شرافت فطرت] رسول گرامي اسالم  -طريق دوم

موجب ملكۀ عصمت و مشابهت با عله العلل [ اتصال به مبادي عاليه است كه آن باعث علوم رباني و الهامات غيبي و 

] علت غائي[ است، وبدان جهت ارادۀ او اراده اهلل بشود و كائنات مطيع او گردند، پس صدور معجزه به واسطۀ اراده 

نافذ  مؤثره و واليت حاكمۀ او برتكوين باشد، چونان كه در تشريع داشته؛ بنابراين كاذبي] مثل بهائي ها[ كه دور 

ست و در طرف سجّين واسفل السافلين واقع شده، چگونه اراده او نافذ در تكوين شود؟ زيرا چون با مبدأ از مبدأ ا

قدرت كه خداست ارتباطي ندارد، نمي تواند كسب قدرت كند. وارادۀ او ارادۀ خدا نخواهد بود. وخداهرگز او را وليّ 

او را واليت بر تشريع نمي دهد و او را رسول خدا ]صاحب اختيار[ برتكوين، و سلطان بر ممكنات نمي كند. چنانكه 

قرار نداده و اطاعت او را بر بشر الزم نكرده. پس چنانچه نبيّ ، نبيّ تشريع نيست، نبيّ تكويني هم نخواهد بود. پس 

محال خواهد بود صدور معجزه از او، ومحال خواهد بود كه مظهر قدرت حق باشد با مقام كذبش، و محال خواهد 

ه خدا او را وليّ كند، ومحال خواهد بود كه ممكنات از او اطاعت كنند. پس هرگز معجزه از دست او جاري بود ك

 نشود؛ پس صدور معجزه، كاشف] نشان دهنده[ از صدق باشد.

بيان ديگر: دانستي كه نبي، اكمل بشر است. و بشر كامل آن است كه بي اسباب بتواند تصرف كند. آن كسي كه 

 باشد] مثل بهاء[ او اراذل] رذل ترين، پست ترين[ بشر است؛ چگونه كار اكمل از او صادر شود؟! كاذب در نبوت

عَبدي أطِعني حَتي أجعَلَكَ مِثلي ، »به عبارت ثالثه: مقام صدور معجزه از ناحيۀ عنايت ربانيه است كه مي فرمايد: 

حديث قدسي:بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل « ) فَيَكًُونَ أقًُولًُ لِلش يءِ كًُن !فَيَكًُونَ و أنتَ تَقًُولًُ لِلش ي ءِ كًُن!

 بشود( « بشو» مي شود و تو نيز به چيزي بگوئي« بشو» خود كنم كه اگر به چيزي گويم 

 پس چگونه در معصيت پروردگار شخص كاذب عاصي، مثل كردكار شود؟
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 «العُبُوديه جُوهَره كًُنهُها الرُّبوبِيًهُ » ست كه وبه عبارت رابعه: صدور معجزه تصرف ربوبي است و آن نتيجه عبادت ا

است. ) مصباح الشريعه،  –عليه السالم  -) عبوديت جوهر و گوهريست كه ذاتش ربوبيت است . كالم امام صادق

 ( پس چگونه ربوبيت در معصيت و از براي عاصي حاصل شود.953ترجمه عبدالرزاق گيالني، ص 

براي آنست كه دست صاحب معجزه، يد باسطۀ ) دست جهان شمول( خدا است.  وبه عبارت خامسه: صدور معجزه

رُبًما يَتَقَر بُ العَبدُ إلَيً بِالن وافِلِ حَتي أكًُونَ سَمعَهُ الذِي يَسمَعُ بِهِ و » وآن از مقام قرب به خدا حاصل مي شود كه 

يعني] چه بسا بنده اي كه به واسطه  721، ص11جمراه العقول في شرح اخبار آل الرسول، « ) يَدَهُ ال تي يَبطِشُ بِها

نوافل و مستحبات به من نزديك شده، به گونه اي كه من گوش او مي شوم تا بدين وسيله بشنود ودست او مي 

 پس چگونه دور از مقام ربّ، يد باسطۀ خدا شود؟!شوم تا كار انجام دهد.[

كسي در مقام دعوي محتمله، اقامه معجزه نمود، او پس از تمام آنچه گفتم، كبراي قياس ما قطعي شد؛ كه هر 

و هر كس » اين است صغري،« محمد اقامۀ معجزه  نمود قطعا به واسطه تواتر» صادق و نبيّ است، پس مي گويم: 

پس محمد » به واسطۀ آن دو طريق كه عرض شد ، واين است كبري،« اقامه معجزه نمود، او صادق است عقال

 ضروره و البداهه ]بديهي بودن[ اين است نتيجه مطلوبه.صادق است در دعوي بال

دعوي نبوت كرده  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –وخالصۀ كالم در اثبات نبوت كه مورد سؤال بود، آنكه محمد 

ودر اين دعوي احتمال صدق او مي رفت، ودر مقام اثبات، اقامه معجزه نمود، وهر كه چنين باشد صادق خواهد بود، 

صادق بوده است. واين دليل، چهار مقدمه ثابته دارد: اما آنكه دعوي نبوت  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -حمدپس م

نمود، به تصديق تمام ملل، واما آنكه احتمال صدق او مي رفت، پس از جهاتي از جمله همان بشارات سابقين به 

ب مطلنمود، پس به تواتري كه آن را ثابت نموديم در  ظهور نبي از اسماعيل، از جبل فاران. و اما آنكه اقامه معجزه

اول و دوم. واما آنكه هر كه چنين باشد صادق است، پس به دو طريق گذشته ثابت شد. پس نتيجه قطعي و يقيني 

 شد كه محمد صادق بوده.

نمائي، در آنچه حال هر شبهه كه در اين مطالب اربعه] چهارگانه[ داري، بگو تا جواب داده شود. واگر خوب تأمل 

 طريقۀ انصاف ، جاي شبهه نخواهد ماند. گفتيم از اول تا به آخر با

 شبهات بهائیه
در كتب بابيه و بهائيه در برابر اين براهين عقليه، اوهام و وسوسه هايي است كه از لسان مبلغين و دعات ]دعوت 

 ناشي شده:كنندگان[ آنهانيز شنيده مي شود؛ و در واقع از كمال جهل و ناداني 

آنكه اگر معجزه دليل باشد، همۀ اهل اديان دعوي مي كنند الخ. واين وسوسه را رؤساي اين طائفه  -شبهه اول

 ) عنوان كب( )مؤلف(  32كرده اند؛ حتي عبدالبهاء در مفاوضاتش . ) مفاوضات صفحۀ 

هم صاحب كتاب است، وهمه  جواب: اوال همه اديان دعوي كتاب مي نمايند، چه آنكه نبي كاذب و شريعت كاذبه

دعوي استقامت نبي خود را مي كنند و هم دعوي نفوذ كلمۀ او را مي نمايند. وبيشتر از باب نيز دعوي تقرير مي 

نمايند وشرايع زاهقه ]باطل[ مي گويند، شريعت باب و بهاء هم رفتني است . چه آنكه هنوز زياده بر مدعيان كاذب، 

همۀ اديان از صادق » ايي پنجاه و صد ] سال[ تفاوتي ندارد. پس چنانكه مي گوئي دوام نكرده و در نزد مهلت خد
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مي گويم: همه دعوي كتاب و استقامت و نفوذ وتقرير را مي « و كاذب دعوي معجزه مي كنند، پس عالمت نيست.

 كنند] مانند آنچه بهائيان مي آورند[ پس اينها هم حجّت نخواهد بود.

صادقان و برحقان كه ما قبول داريم، و اما] اي[ كاذبان، پس مي گوئيم : دليل صدق، اقامۀ و ثانيا مي گويم : اما 

معجزه است نه صرف دعوي] ادعا[ و مدعيان بدون معجزه، كاذبند. بياور يك مذهب و يك دين باطلي كه مدعيان 

 ا سخن شما راست باشد؛ كداممعجزه از براي صاحبان آن دين بتوانند به تواتر قطعي ثابت كنند صدور معجزه را. ت

است و كجا است؟ و اگر بالفرض آن را قبول كنيم، پس مي گوئيم: اگر شبهه معجزه صادره در موردي بوده كه 

بطالن دعوي مدعي و كذبش معلوم بوده، ديگر با علم به كذب، معجزه حجّت نمي شود؛ چنانكه دانستي . مثال 

به  –معجزه  صدور« او خاتم نبوده يا نبي نبوده و من نبيّم » و بگويد  بالفرض اگر كسي بعد از ختمي مرتبت بيايد

ه صلي اهلل عليه و آل –از او عالمت صدق نمي شود با قطع به كذبش به واسطه يقين به صدق محمد  –فرض محال 

 و سلم.

ه ؛ بلك«دليل من معجزۀ من است» ]گلپايگاني بهائي مي گويد:[ آنكه محمددر كتابش نفرموده: -شبهه دوم

 ) فصل چهارم(  24دليل نبوده.) فرائد صفحه « معجزه » پس معلوم مي شود كه « دليل من كتاب است» فرموده

 يد، تقرير را دليل مي دانيد، درجواب مي گوئيم: شما اين طائفه ، استقامت را دليل مي دانيد، نفوذرا دليل مي دان

كجاي قرآن دارد كه گفته، دليل من. استقامت من، ونفوذ دعوت من و تقرير شريعت من است؟ وديگر كجا ابراهيم 

به نمرود گفته كه دليل من، مصحف من است؟ وكجا موسي به فرعون گفته كه دليل من، تورات است كه هنوز 

كه دليل من، انجيل من است؟ بلكه هم استدالل به معجزات و خوارق عادت نيامده؟ و كجا عيسي به يهود فرمود 

لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِناتِ وَ انزَلنا مَعَهُم الكِتابَ وَ الميزانَ » نموده اند. با آنكه اين فقره، دروغ محض است، آيۀ شريفه 

شن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم( . ترجمه: ما رسوالن خود را با داليل رو 59سوره حديد، آيه « ) 

خبر از معجزات داده؛ چه، آنكه مراد به بيّنات يا مراد به ميزان ، همين معجزات است. ودر قرآن هم فرموده و 

ر رِضًُوا وَ يَقًُولًُوا سِحاِقتَرَبَتِ السّاعَهُ وَ انشَق  القَمَرًُ وَ اِن يَرَوا آيَه يُع» استدالل به معجزۀ خود كرده؛ در اين آيۀ شريه 

ترجمه: قيامت نزديك شد وما از هم شكافت و هر گاه نشانه و معجزه اي را ببينند  5و 1سوره قمر، آيه « ) مُستمِر

و  «آيه» روي گردانده مي گويند: اين سحري مستمر است ( غايه االمر به لفظ معجزه، تعبير نفرموده، به لفظ 

رموده كه ما چنين آيه و بيّنه كه از مقولۀ خرق عادت است، ظاهر نموديم. درمثل آيه تعبير فرموده: وبيان ف« بينه»

فَان زَلَلتًُم مِن بَعدِ ما جائَتكًُمُ البَيناتُ فاعلَمُوا اَن   –الي قوله  –آمنوا ادخًُلًُوا فِي السِلمِ كاف هً  يا اَيُها ال ذينَ » شريفه 

 511و  515و  512سورۀ بقره ، آيات « ) سَل بَني اِسرائيلَ كَم آتيناهُم مِن آيَه بَيِن ه  –الي قوله  –اهللَ عَزيز حكيم 

.ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده ايد همگي در صلح و آشتي درآئيد و از گام هاي شيطان پيروي نكنيد كه او 

آمده است لغزش كرديد، بدانيد  ( واگر بعد از اين همه نشانه هاي روشن كه براي شما 512دشمن آشكار شماست) 

( از بني اسرائيل بپرس: چه اندازه نشانه هاي روشن به آنها داديم ؟ وكسي كه  515كه خداوند حكيم و تواناست .) 

قَد » ( و آيه 511نعمت خدا را پس از آن كه به سراغش آمد تبديل كند، خداوند ا شديد العقاب خواهد يافت. ) 

آل عمران ، آيه  « )تَينِ التَقَتا فِئَهُ تًُقاتِلًُ في سَبيلِ اهلل وَ اًُخري كافِرَهُ يَرَونَهُم مِثلَيهِم رأي العَينكانَ لَكًُم آيَه في فِئَ
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. ترجمه : در دو گروهي كه با هم روبه رو شدند نشانه براي شما بود. يك گروه در راه خدا نبرد مي كرد و جمع  17

( را با چشم خود دو برابر آنچه بودند مي ديدند ( كه بيان اين معجزه را ديگر كافر بود در حالي كه آنها ) مومنان

وَ إذ يَعِدُكًُم اهللًُ اِحديَ » مي فرمايد كه خداوند مسلمين را دو برابر كافرين به چشم ظاهري آنها آورد. و آيه 

اد كه يكي از دو گروه نصيب شما . ترجمه: هنگامي كه خداوند به شما وعده د3سوره انفال ، آيه « ) الطائِفَتَينِ لَكًُم 

. 5سوره انفال: آيه « ) اَني مُمِدُكًُم بِألفِ مِنَ المَالئِكَهِ مُردِفينَ » خواهد بود.( بيان خبر از غيب را مي فرمايد: وآيه 

ترجمه: او خواستۀ شما را پذيرفت و گفت: من شما را با يك هزار از فرشتگان كه پشت سر هم فرود مي آيند ياري 

. 13سوره انفال، آيه « ) ما رَميتَ اِذا رَميتَ و لكِن  اهللَ رَمي» كنم.( كه خبر از نزول مالئكه به نصرت داده ، و مي 

آله و  صلي اهلل عليه و -ترجمه: شما نبوديد كه آنها را كشتيد بلكه خداوند آنها را كشت( و امثال ذلك كه پيغمبر

زات از نزول مالئكه؛ وخبر از غيب و تصرف در باصره بدون اسباب، در قرآنش خبر مي دهد از بيّنات و معج -سلم

 به صرف اراده. وهمين امور خارق عادت است.

مسيحي به دست آورده، و « ميزان الحق»بلي، عبدالبهاء در مفاوضات، اشكالي از معجزه شق القمر از صاحب 

 مي گويد كه: 13آموخته، در صفحه 

لت مي گويند: شق القمر، و خيال مي كنند كه قمر جسم صغيري اهل اسالم از روي تعصب يا جها» 

 «است كه بر كوه وارد شود.

مي گويم: اين اعتراض شما بر اهل اسالم نيست، بلكه بر صاحب دين اسالم است. چه، آنكه ]رسول اهلل صلي اهلل 

أويل شما بر خالف تمام عليه و آله[ خبر داد و مسلمين تصديق او كردند؛ هر چند به عقل خود نفهميدند . وت

است كه خبر از اين حكايت داده؛ وبه همين جهت كه مرادش همين  -عليه السالم -تفاسير و فرمايش حضرت امير

قمر بود، منشق مي شود! خدا را عاجز دانسته، و خرق و التيام ] سر به هم آوردن[ را نفهميدند و محال شمردند. 

هيئت بزرگ روي كوه قرار گرفته، وندانسته آن خدايي كه او را خلق كرده، وعبدالبهاء خيال كرد كه قمر با همان 

معدوم هم مي تواند بكند. وهمان خدا مي تواند آن جرم كبير را صغير كند به اندازه قرصي كه به چشم ديده مي 

ئي نشود و آن شود و منشق نمايد. ويا قطعه اي از آن ر به شكل قمر كرده، وهم از باقي جرم نور را گرفته كه مر

شكل قمر را منشق سازد. عجبا! كه مي گويد: مسلمين خيال مي كنند كه قمر جسم صغيري است. و حال آنكه در 

مسلمين ، بزرگان از اهل هئيت و رصد بودند و هستند داناتر از عبدالبهاء، ولكن آن مردمان عالم بوده اند و آن را 

 ند.ممكن دانسته ، تصديق كرده و تصديق نبي نمود

از مفاوضات ، در  11باري، اين ، عجب از او نيست؛ عجب تر آنكه در برابر چهار هزار معجزات منقوله، در صفحهع 

 كمال بي شرمي مي گويد كه:

را كرامت قرار داده ) البته نياز به  -صلي اهلل عليه و آله –مسلمين جاهل، كثرت زوجات محمد »

پيامبر اكرم را كرامت ندانسته و بزرگان شيعه و سني  تذكر و يادآوري نيست كه كسي تعدد زوجات

به دالئل زيادي در امر تعدد زوجات حضرت ختمي مرتبت در آثاري كه تاليف كرده اند اشاره نموده 
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 –اند( وديگر آنكه دليل بزرگواري را شجاعت و خونريزي قرار دادند كه يك نفر از اصحاب محمد 

 «.صد نفر را كشتهدر يك روز  –صلي اهلل عليه و آله 

تا صفحۀ  11به خداي آسمان وزمين! اگر نباشد دليلي بربطالن عبدالبهاء ، مگر همان چهار صفحه اي كه از صفحۀ 

 نوشته، از دروغ ها و جهل ها، هر آينه كافي است از براي بطالنش. 12

» اخر كتابش كه مي نويسد:در وقوع معجزه ،تجاهل] خود را به جهالت زدن[ صاحب فرائد است در او:  شبهه سوم

 «قدرت به امور ممتنعه ، تعلق نمي گيرد.

تأثير درآن ندارد، ممتنعۀ عقلي) توضيح اين كه محال از نظر عقل محال « قدرت»جواب: مي گوئيم امور ممتنعه كه 

اقعيت و است نه در واقع مثال خلقت عيسي مسيح عليه السالم از نظر عقلي محال است كه بدون پدر ايجاد شد ولي

است؛ كه عقل، حكم به استحاله) چون عقل، استحاله و دگرگوني را به اسباب و داشت وبه دنيا آمد بدون پدر.( 

علت درك مي كند( ]دگرگوني[ نمايد، نه عادي. وآنكه مورد معجزه مي شود، محال عادي) محال عادي آن است 

آمد بدون سبب و علت ايجاد شد يا خلقت حضرت  كه در واقع ايجاد مي شود مثل خلقت آدم كه از خاك به وجود

گويند كه ديگر عقالني نيست يعني به روابط عِلّي ) علت معلولي( متكي نيست( « عادي» مسيح را از اين جهت 

است نه عقلي. وبه معجزه، عادت و طبيعت برهم مي خورد. و اين فقره نزد كساني كه قائل به قوه ماوراء الطبيعه و 

 ستند، يعني قائل به خدائي قادر هستند، مطلبي است سهل.عالم الخلق ه

اگر توهم شود كه ايجاد خارق از قبيل معلول بالعلت است، و خلق بي آلت و سبب، محال است، پس مي گوئيم : 

بنابراين ، خلق عالم محال بوده كه خداوند بالسبب عادي طبيعي خلق كرده. والحاصل ارادۀ صاحب معجزه و قدرت 

 اراده خدا و قدرت خداست .او ، 

آن چيزي است كه صاحب فرائد مي گويد ) فرائد) فصل چهارم( نوشتۀ گلپايگاني بهائي( وخوارق  – شبهۀ چهارم

عادت را كه غير از كتاب و علوم است، خرافت و موهوم و مجعول و دروغ مي پندارد. و همين نغمه را عبدالبهاء در 

اجعه شود( مي سرايد ، كه مي نويسد: آنچه را كه مسلمين و نصاري مي مفاوضات مر 13مفاوضات ) به صفحه 

گويند در معجزات، از جهالت و تعصب است. وهمين ترانه در كلمات بهاء بسيار ؛ كه خوارق را موهومات مي شمارد 

از « ) من يروي معجزه فالحجه له» ، باب هشتم از واحد ششم) مؤلف( 51بيان صفحۀ » ) . وباب هم مي گويد

 ديدن معجزه حجتي اقامه نمي شود( 

جواب: مي گويم اوال امام شما عبدالبهاء تصريح به خالف شما مي كند و اعتراف مي كند كه از تمام انبياء ،خوارق 

 ]مفاوضات[ مي نويسد: 33ظاهر شده. در صفحه 

 ، واز ايشانمظاهر مقدسه، مظهر معجزاتند و به قوه و قدرتي برخالف طبيعت تأثير در عالم كنند»

 «. خارق العاده صدور يابد، واز كلشان امور عجيبه صادر شده

پس چرا خرافت و موهوم باشد؟ و ثانيا در روي كره زمين، چهار ديانت از ديانات حقۀ الهيه است: ديانت ابراهيم و 

. و در بين و جمعيت اين چهار امت به صدها ميليون منتهي مي شود –عليهم السالم  –موسي و عيسي و محمد 

اينها، كرورها از اهل ديانت و تقوي و از عقال و حكما بوده وهستند، و عقيده تمامي آنها صدور معجزه از انبيائشان 
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كه متفق برخرق عادت از براي  –عليهم السالم  –بوده، آيا مي توان گفت كه تمام امت موسي و عيسي ومحمد 

ويهود متفق بر خرق عادت از براي موسي، و تمام  -ليهما السالم  ع -ابراهيم مي باشد، و تمام امت عيسي و محمد

نصاري و مسلمين از براي عيسي، تمام دروغ و باطل است؟ واز اين هزارها معجزه منقوله ، يكي راست نباشد؟ و آيا 

ه دليل تمام كتب مقدسه آسماني كه نقل اين معجزات را نموده، همه دروغ است؟  وآيا مي توان تأويل نمود؟ و چ

برآن تأويل است؟ رجوع به تورات و انجيل و قرآن نما، ببين مي تواني همه را تأويل نمائي؟ آيا چه تأويل مي كني 

اِني اَخلًُقًُ لَكًُم مِنَ الطينِ » در معجزه هايي كه عيسي مي فرمايد: كه من رسول خدايم و از براي شما آوردم بينّه 

( يعني من مي سازم از براي شما صورت 15سوره آل عمران: آيه « ) نًُ طَيرا بِاِذنِ اهللِكهيئهِ الط يرِ فَاَنفًُخًُ فيهِ فَيَكوُ

مرغي از گل و خاك، پس درآن مي دمم، پس مي شود مرغي به اذن اهلل. و ساخت و كرد. گل و خاكي را مرغ هوائي 

 «ئًُكًُم بِما تأكًُلًُونَ وَ ما تَدًخِرًُونَ اًُنَبّ» ؟ وديگر كردن،چه فرقي دارد با مرده زنده كردن؟ چه تأويل در آن مي كني 

( يعني خبر غيب مي دهم از آنچه در خانه هاي خود مي خوريد و پنهان مي كنيد. ناقۀ 15)سورۀ آل عمران، آيه 

صالح ، چه تأويل دارد؟ سوختن قرباني الياس، چه تأويل دارد؟ تكلم در مهد، چه تأويل دارد؟ انشقاق بحر با آن 

اسرائيليان، چه تأويل دارد؟ تسبيح حصاه]سنگ ريزه[ و اطاعت شجر و سير شدن خلق كثير، از  كيفيت و گذشتن

طعام قليل، چه تأويل دارد؟ الي غير ذلك، مما ال يحصي . اگر تمام از اين كرو مليونات ، دروغ مي گويند، اولي آن 

اعت قليله شنيدم. قول اين جماعت است كه وجود باب وبهاء دروغ باشد. چه، آنكه به چشم نديديم، فقط از جم

قليله افادۀ قطع ) افادء قطع: مفيد براي قطعي دانستن آن ( كند، وقول آن خلق كثير، افادۀ قطع نكند؟! كالم شما 

در انجيل نما، ببين چه  –عليه السالم  -درست باشد، وكتب آسماني ناصحيح باشد؟! رجوع در معجزات عيسي

 دهم كه اين جماعتي كه تكذيب كتب آسماني و تمام كتب اخبار را مي نمايند.  نوشته، و خواهد آمد در شبهۀ

 به قول داود بغدادي تمسك مي كنند كه بهاء صاحب معجزات و خوارق عادات بوده.

الئل د»آن چيزي است كه اصفهاني ) حيدر علي اصفهاني بهائي صاحب كتاب دالئل العرفان( در   - شبهۀ پنجم

) كب( گفته است. 55نوشته كه : خوارق ، معجزۀ باقيۀ كامله نيستند. ) ومانند آن را عبدالبهاء در مفاوضات فصل «

 ) مؤلف( 

جواب آن را دانستي كه بهترين براهين، همان مشاهده خوارق است از براي حاضرين، وخبر متواتر آن از براي 

 غائبين. 

) نقل  311كه در كلمات بهاء و اتباع او پيدا مي شود، ودر فرائد تصريح مي كند كه: ) فرائد صفحه - شبهۀ ششم

 به معني( ) مؤلف( 

 «د از انبياء، البته ايمان مي آوردند؛و چگونه تكذيب مي كردند؟اگر مكذبين خوارق عادت مي ديدن» 

مي گوئيم اما اهل عناد و جحود]منكرين[ كه حالشان معلوم ؛واما غير آنها، پس به واسطۀ شبهۀ سحر بوده؛ چون 

قلوب قاصر بوده انددر كمال و عقل كه تميز سحر و معجزه را بدهند. شيطانِ گمراه كننده، معجزات انبيا را در 

سوره نمل، آيه « ) هذا سحر مبين»ايشان سحر مي نموده، لذا منكر اصل صدور امر غريب نمي شدند؛ بلكه 

:ترجمه : اين سحري آشكار است( مي گفتند. و انبياء حقّه را از سحره ] جادوگران[ مي شمردند. و اين خود 17
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ياء، و آن را سحر خيال مي كردند. وتو مي داني كاشف ]كشف كننده[ از آنكه، امور غريبه مشاهده مي كردند از انب

كه مقام انبياء عظام، منزه تر از سحر است. پس آنچه بوده، همان معجزه بوده، عدم تصديق قوم، به واسطۀ شبهه 

تقاد كساني كه اع» سحر بوده، نه آنكه از اصل امري واقع نمي شده، وثانيا عبدالبهاء در مفاوضات تصريح كرده كه 

چنانچه در شبهۀ ( 54، صفحه 5فصل « ) يت جمال مبارك ندارند، نسبت به خوارق و واليت به او مي دهندبه مظهر

چرا منكرين بهاء ، به رويت خوارق ازبهاء، تصديقش « صدور معجزه، مالزم تصديق باشد» پس اگر -دهم بيايد

، 55فصل « ) ارق عادات ظاهر شدهكل انبياء ، خو» ننموده اند؟ و هم در كتاب مفاوضات تصريح مي كند كه از 

( پس اگر با صدور خارق ايمان مي آوردند و تكذيب نمي كردند، چگونه منكريم بر انكار و تكذيب خود 33صفحه 

باقي بودند؟! پس معلوم مي شود صدور خارق، مالزم با ايمان نيست؛ و لذا به اعتراف بهاء، معجزه الياس و آمدن 

 افران نشد.آتش از آسمان، موجب ايمان ك

سالم عليهم ال -آيات بسياري است در انجيل و قرآن كه داللت دارد براينكه معجزاتي، قوم از انبياء -شبهه هفتم

: ترجمه: آيا من جز اين كه انساني 57اسراء آيه « ) هَل كًُنتُ إال بَشَرا رَسُوال» مطالبه مي كردند، وآنها مي گفتند –

نمي كردند؛ بلكه مذمت ايشان مي كردند در طلب معجزه. بلكه اظهار عجز مي هستم فرستاده خدا؟ ( واجابت قوم 

كردند. پس اگر معجزه ، سند و حجّت انبياء بود، چرا دريغ از اقامۀ آنها مي كردند؟ و چرا مذمت و توبيخ مي كردند؟ 

ند؟ فرائد فصل چهارم، و اين وسوسه را صاحب دالئل و فرائد در چند ورق از كتاب خودشان مشروح  ومفصّل نوشته ا

گفته است .) مؤلف( و به آياتي از قرآن تمسك كرده اند؛ كه قوم مطالبۀ معجزه  55صفحۀ « رد البهيه» ونيز در 

مي كردند و انبياء آنها را مذمت و توبيخ مي كردند؛ پس معلوم مي شود معجزه سند و حجّت نبوده،؛ واال مذمت و 

 توبيخ موقع نداشته.

الزم است برخدا، آن است كه به پيغمبرش از براي اثبات امرش، يك معجزه و خارق عادتي كه مي گويم آنچه 

مُثبِت دعوي باشد، بدهد. و اختيار آن به دست خداست، نه خلق. و آنچه بر نبي الزم است، اقامۀ همان معجزه است 

ر هم ثابت نكند. كه هزار همان چون يك معجزه در حقانيت، مثل هزار معجزه است. اگر يك معجزه ثابت نكند، هزا

آحاد است و حكم األمثال واحد است. واما آنكه هر فردي از افراد رعيت، يك معجزۀ عَلي حِده ] جداگانه[ بخواهند، 

پس برخدا و نبي الزم نيست ؛ ولو آنكه نبي بر تمام قادر باشد. بلي، من باب التفضًُل ] از باب برتري نسبت به غير[ 

و اكثار] كثرت[ البيّنه، گاهي متعدّد واقع شود. پس آنكه نبي ، در موقع مطالبه كردن بعضي و و تكميل الحجّه 

به واسطۀ آن است كه جماعتي، معجزه را اجابت نكرده، نه به واسطه آن است كه معجزه نداشته يا نياورده، بلكه 

را كه آن نبي بني اقامه كرده؛ بدين آنها معجزاتي افتراحي ]تازه و نو[ به هواي نفس طلب مي كردند، غير آنچه 

جهت اجابت نمي كردند. كه اگر فتح اين باب مي شد، هر آينه مفترحات قوم بي اندازه مي شد. وشغل نبي فقط 

منحصر به اقامۀ معجزه مي شد واين مذمت از براي همين معني بوده كه چرا رسول را همه روزه مكلف به اقامۀ 

مشيت خود را برارادۀ خدا مقدم مي داريد؟ وچرا به آنچه از معجزه كه ما صادر  معجزه تازه مخصوصه مي كنيد و

كرديم ، قناعت نمي كنيد؟ وچرا با ظهور حق، مطالبه بينه مي كنيد؟ و چرا تصديق معجزات گذشته را نمي كنيد؟ 

جزه يح است يعني: معنه آنكه اصل معجزه الزم نيست و مطالبۀ اصل معجزه رأسا قبيح ) مطالبه اصل معجزه رأسا قب
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دليل اثبات ادعائي است و اگر فقط درخواست معجزه داشته باشند معني و مفهومش اين است كه به اصل ادعا 

است؛ البته به اندازه حاجت، اقامه مي فرمودند.بلكه خودشان ابتدائا قبل از مطالعه  كاري ندارند و اين قبيح است( 

و بعد از اظهار دعوت، مي فرمودند: بينه و حجّت ما اين معجزه است. آن موارد آيات قرآني كه صاحب دالئل و فرائد 

 نوشته، از اين مقوله و نمونه بود. مراجعه كن تا واضح بيابي.

فتح باب مقترحات مي شد، فسادي در نظام و حكم باري] خالق[ پيدا مي شد؛ هر كسي مي خواهد به عالوه، اگر 

پدرش زنده شود، يا پسرش نميرد، يا ريگ خانه اش جواهر شود، يا پيريش به جواني مبدل گردد، ويا مرضش شفا 

ات قوم، امساك و مذمت يابد، ويا صحرايش باغ و ملكش آباد و دشمنش كشته شود، و... به اين جهت از مقترح

باشد. نه آنكه معجزه اي كه خدا اختيار كند، آن هم نبوده، و يا آنكه هيچ وقت اجابت قوم نشده، با آنكه بسيار شد 

كه برحسب حكمت يا تفضل، همان مقترحات قوم اجابت شده ، لكن نه بر سبيل كلّيت؛ حتي در مقام استهزاء و 

 سخريه.

اَو  »ذمت كساني بود كه اقسامي از امور محاله را مطالبه مي كرده اند كه مي گفتند:به عالوه بسياري از آن در م

، ترجمه: يا قطعات 55سوره بني اسرائيل، آيه « ) تًُسقِطَ السًماءَ كَما زَعَمتَ عَلَينا كِسَفا اَو تأتِيَ بِاهللِ و المَالئِكَهِ قَبيال

ا در برابر ما بياوري.( مطالبه مي كردند كه آسمان به زمين آيد آسمان را بر سرما فرود آيي يا خداوند و فرشتگان ر

 و يا خدا به ايشان ظاهر شود؛ وامثال ذلك.

» به عالوه اظهار معجزه از براي احد االمرين] يكي از دو امر[ است: يا ارشاد و هدايت ويا تسجيل و اتمام حجت 

.هالكت ، هالك شونده از روي حجت  15سوره انفال، آيه « ) بَيِنَه لِيَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بينَه وَ يَحيي مَن حَيً عَن 

باشد و احياي زنده شونده هم از روي حجت ودليل باشد( ودرصورتي كه اين دو امر حاصل شده باشد، ديگر الزم 

 . نباشد، و مي ديدند رسوالن برحق كه اگر مسؤول قوم در معجزه مقترحه اجابت شود، باز هم ايمان نمي آورند

به اين جهت امساك مي فرمودند. واز تمام آنچه نوشته شد، خداوند درآياتي « بر سيه دل چه سود خواندن وعظ» 

قرآني ياد فرموده، پس آنچه صاحب دالئل و فرائد ، دراين باب نوشته اند، يا از روي جهالت بود ه، يا به عنوان 

 كه عرض شد. مغالطه و فريب دادن عوام جاهل بوده؛ واال حق همان است

 آن مزخرفي است كه ابوالفضل گلپايگاني] بهائي[ در فرائد خود به قالب زده! كه مي گويد:  - شبهه هشتم

معجزه بي ربط از رسالت است و مطالبۀ آن از رسول، مثل آن است كه كسي به مدعي طبابت » 

ما شاه بگويد: اگر شبگويد: اگر شما طبيب هستيد، به آسمان پرواز كنيد! ويا آنكه به سفير پاد

 ) فصل چهارم( وصفحات بعد از آن ) مؤلف( 21صفحه « ) سفيريد، كارهاي سلطان بنمائيد.

مي گويم: با آنكه اعتراف داري به آن كه مظاهر امر اهلل، مظهر صفت قدرتند، دون ] غير از[ ساير افراد بشر؛ پس 

بود، پس چگونه قدرت  برمعجزه و اقامۀ آن بي در اين صورت قدرت بر خرق عادت، صفت و عالمت ايشان خواهد 

 ربط و غير مطابق با دعوي باشد؟!

ايها الفاضل ] بهائي[ !كسي قدرت بر معجزه را داخل در عنوان رسالت و مفهوم آن قرار نداده، كه اگر آن نباشد، 

ست در دعوي اين عنوان صدق نكند!! بلكه مقصود آن است كه قدرت بر معجزه، عالمت ونشاني صدق رسول ا
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رسالت ؛ به واسطۀ آنكه شخصي لياقت منصب رسالت را حاصل نمي كند، مگر با درجه اي از كماالت؛ كه از آنها 

است كمال در قوه تحريك كه بي آلت و بي واسطه كارهائي از او صادر شود. پس اگر چه عنوان رسالت حاصل مي 

رده باشد، اما اگر مشتبه شد كه آيا اين شخص پيغام براي كسي بشود، به صرف آنكه كسي از جانب شخصي پيغام 

آورنده دروغ مي گويد يا راست، محتاج است به عالمتي؛ وبه قول خودش ثابت نمي شود. ودر رسالت از جانب حق، 

معجزه، عالمت و نشانه است. پس داخل درمفهوم نيست. بلكه كاشف از ثبوت است. و وجه كشف، آن است كه از 

 ت برحسب خارج؛ مانند ساير صفات كماليه آنها.صفات رسوالن اس

باز مي گويم اين كالم شما، نقض فرمايش عبدالبهاء، امام شما است ؛ كه در فصل بيست و دوم تصريح مي كند به 

 اينكه:

 (33مفاوضات، صفحۀ « ) خوارق ، حجت و برهان حاضرين است.»

ا تصديق دارد. غايه االمر مي گويد: از براي غائبين منتهي االمر از غائبين نفي مي كند. پس اصل حجت معجزه ر

 فائده ندارد. اگر بي ربط باشد، خوارق از دعوي نبوت، چگونه حجت بر حاضرين باشد؟!

باز مي گويم اگر معجزه بي  ربط است ،چرا بهاء ،معيار امر خودش را معجزه قرار داد؟ غايه االمر مُعَلَق ]مشروط 

،منوط[ بر يك فرض غير واقعي كرد كه : همۀ علماء متفق بر يك معجزه شوند و نوشته پا به مهر بدهند تا اقامه 

 مراجعه شود.) مؤلف(  115- 112و فرائد  55به مفاوضات صفحۀ « مالحسين عمو»كنم. ) براي قضيۀ 

باز مي گويم به طور سؤال از اين فاضل: آيا انبياء و اولياء، قدرت بر معجزات يعني خوارق عادات دارند يا نه؟ اگر 

ندارند، پس اين خالف تصريح خود شما و متبوعان ]پيروان[ شما است؛ كه مظاهر امر اهلل، مظهر صفت قدرت 

يّت چه فرق دارند؟ واگر قدرت دارند، سؤال مي شود كه آيا غير انبياء و اولياء وكساني كه مورد حقند؛ وديگر با رع

افاضۀ روحانيه از آنهايند، از ساير افراد بشر، قدرت بر معجزه دارند يا نه؟ اگر بگوئي دارند، كه خالف وجدان است! 

كي در اين صفت است كه انبيا قدرت بر معجزه اگر مي گوئي ندارند، پس معلوم شد كه امتياز انبياء بر رعيت، ي

دارند و رعيت ندارند؛ آن وقت مي گويم كه اين امتياز باعث مي شود كه معجزه، عالمت ونشاني صدق باشد، و 

 كاشف از رسالت باشد، نه محقق عنوان رسالت. چرا مغالطه مي كني؟

آن را عالمت قرار داد، درآن دو روايت گذشته؟  -عليه السالم –باز مي گويم اگر بي ربط بود، چرا حضرت صادق 

اگر بي ربط بود، چرا معصوم درجواب سائل كه عرض مي كند كه اگر كسي مد عي اين مقام، يعني امامت شود، 

 چه بايد كرد؟ مي فرمايد از او مطالبه شود عظائم ]جمع عظيم[ وكارهاي بزرگي كه از انبياء مطالبه مي شود.

وسوسه در خصوص اين نمره از معجزه كه اشاره به آن شد، از اخبارات به غيب كه ابولفضل گلپايگاني  -نهمشبهه 

 مي نويسد و خالصۀ ترجمه آن اين است: 111]بهائي[ در دررالبهيه در صفحه 

علماي اعالم از جهات معجزه بودن قرآن گفته اند يكي اشتمال قرآن است در اخبار به امور غيبيه »

ني قرآن شامل اخبار غيبيه است( مثل خبردادنش از غلبۀ روم بر فارس در بضع سنين، يعني ) يع

 «قبل از تمام شدن ده سال.
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بعد مي گويد: ضعف اين دليل و حجّت، به مثابه اي است كه محتاج به كلفتِ بيان نيست؛) چيزي است كه احتياج 

اگر آيه خودش به نفس ها حجّت نباشد، واز باب به زحمت بيانش نيست وخودش واضح و روشن است( چه، آنكه 

اخبار به غيب حجّت باشد، پس معجزه بودن، موقوف به وقوع مخبريه] خبر آورده شده[ مي شود؛ و تا واقع نشود، 

 معجزه معلوم نمي شود، وكفار در بقاء بركفرشان معذور خواهند بود؛ و اين ظاهر البطالن است.

ان مي كنيم: يكي جواب شبهۀ حاجي ] ابوالفضل گلپايگاني بهائي[ و ديگر استدالل وما در اين مقام، دو مطلب بي

 خودمان به اخبار به غيب.

اما مطلب اول مي گويم: سخن گلپايگاني ] بهائي[ در اين كتاب، متناقض است؛ زيرا در همين كتاب پس از آنكه 

يز از كالم مخلوق، سه عالمت نقل كرده است: آيات كتابيه را معجزه مي شمارد، در مقام عالمت كالم خالق و تم

 :45آنكه نافذ و قاهر باشد و در عالمت سوم مي نويسد در صفحه  -آنكه نسبت به خدا داده شود. دوم -اول

 «والعالمه الثالثه ان يكون مؤثر في ايجاد االمه و ابقاء الشريعه.» 

قاء بر شريعتي باشد. ومن المعلوم آنكه ايجاد ملت يعني عالمت سوم آن است كه آن كالم مؤثر در تشكيل ملتي و ب

محتاج به گذشت زماني است از دعوت. واي  چه بسيار كه در زمان خود نبي امت حاصل نشده. چنانچه درباره نوح، 

خود شما و بهاء، اعتراف و تصريح داريد. واما بقا شريعت، پرواضح است كه حاصل نمي شود مگر به گذشتن ازمنه] 

پس كتاب الهي در اول امر شناخته نمي شود؛ پس در اين هنگام، دعوت، بالحجت خواهد بود. واگر كفار  زمان ها[

بركفر خود باقي باشند، معذور خواهند بود. پس همان محذوري است كه در اخبار به غيب بيان كرده است. به عينه 

دّ ] شديدتر[ است چه، آنكه بسا است مابين در معجزه بودن كتاب هم وارد است. بلكه آحد ] تاكيد كننده تر[ و اش

اخبار به غيب و مخبريه] خبر آورده شده[ چندان فاصله نباشد؛ ولي بقاء شريعت و تشكيل امّت، منفك از ازمنۀ 

متماديه نيست. بلكه بقاء في الجمله را در كتب انبياء ، كذبه ]تكذيب كننده[ آنها هم اعتراف دارند؛ لكن مي گويند 

پس ناچار عالمت صحت ، بقاء طوالني باشد. پس كتاب در اول امر حجت نباشد. پس مكذبين اء ندارد. دوام و بق

عالمت اينكه كتاب شما كالم خداست، تشكيل امت و بقاء شريعت است؛ صبر كنيد » مي توانند به انبياء بگويند 

افحام] ساكت كردن با دليل[ انبياء و واين مستلزم « هر وقت شرع شما باقي ماند، ما شما را تصديق خواهيم نمود.

 معذوريت كفار است.

باز مي گويم: ايها الفاضل! اين كالم شما، مستلزم دور است؛ چه، آنكه بقاء شرح موقوف به تصديق كتاب است، واگر 

 ،عالمت كتاب، بقاء شريعت باشد، پس تصديق كتاب هم، موقوف به بقاء شريعت باشد. و به عباره اخري، ايجاد امت

موقوف به احراز صدق كالم است؛ و احراز صدق هم، موقوف به ايجاد ملت است؛ بنا به عالمتي كه شما تعيين 

ايمان طبقۀ علياي از  23كرديد. عجبا! با آنكه عالمت كتاب الهي را بقاء شريعتي مي داند، معذلك در صفحه 

را به تالوت آيات و نفوذ  -و آله و سلم صلي اهلل عليه -وحضرت خاتم –عليه السالم  -مؤمنين به حضرت عيسي

 كلماتي مستند مي نمايد. نمي دانم نفوذ كلمه، با ايمان چه فرقي دارد، كه يكي علت است و ديگري معلوم. 

وبالجمله نتيجه كالم اين شد كه طبقۀ علياء به واسطه ايمان، طبقه عليا شد، ونفوذ كلمه، به واسطۀ نفوذ، كلمه 

ايمان طبقات سافله به علت نفوذ و ايمان طبقات سابقه بود، وجهي داشت. غايَه األمرِ از قبيل  شد.بلي، اگر مي گفت
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زخرف، «. ) إنا وَجَدنا آباءنا عَلي اًُمًه وَ انا عَلي آثارِهِم مُهتَدُون» ايمان تقليدي مذموم بود. و حاصلش آن مي شد كه 

 ي يافتيم و ما نيز به پيروي آنان هدايت يافتيم. ( ، بلكه آنها مي گويند: ما نياكان خود را برآئين55آيه 

پس از اينكه باطل مي كند  173وعجب تر آنكه اين كالم سخيف باطل را در چند جا تكرار مي نمايد! در صفحه 

 به زعم فاسد خود، اينكه اعجاز قرآن به واسطه فصاحت و بالغت باشد، مي گويد: ما ترجمته:

تقليد و اهل تحقيقند، معتقدند كه كالم خدا ممتاز  از غير آن مي شود: به نفوذ و هدايت اما اهل بهاء كه خارج از »

 «خلق و انشاء امت مستقله و بقاء شريعت جديده

 بعد مي گويد: 

تقرير اين دليل، آنكه هر كالمي را كه داعي به او تحدي نموده و نسبت به خدا داد، اگر از او ظاهر »

فوس، پس ايجاد كرد امت مستقله و شريعت جديده باقيه؛ پس ديگر باقي شد،تأثير تمام در هدايت ن

 «نمي ماند شكي كه آن كالم، كالم خداست و نازل از سماء است.

 مي نويسد كه: 117پس از آن در صفحۀ 

اهل بهاء معتقدند كه اين عالمت ] يعني هدايت و ايجاد ديانت[ آن عالمت مميزۀ بين كلمات »

 «يه است.الهيه و منصفات بشر

 تا آنكه افراط مي كند ومي نويسد كه:

حتي آنكه همان اول، مؤمن به رسول، چون در نفس خودش اين هدايت و مغلوبيت را مي بيند، » 

 «ايمان مي آورد، واال از دين قديم خود دست برنمي دارد.

مصادره] دليل را مدعي[ مي مي گويم: وجوه فساد و اختالل كالم اين فاضل، بي شمار است؛ ولي نمي دانم چرا 

يعني: به محض ادعاي مدعي سخن او را قبول كردن( را هدايت مي گذارد! « ) قبول مدعّو سخن داعي» كند و اسم

و بعد، اين هدايت را مستند و دليل ايمان آن مؤمن قرار مي دهد. آيا هدايت و مغلوبيت مؤمن كه عبارت از امر 

 تصديق است، كه يكي را علت و ديگري را معلول قرار مي دهد؟!قلبي وجداني است، غير از اذعان و 

ايها المدعّوبالفاضل! مي گوئي اخبار به غيب، چون مقدم بر وقوع مخبريه است، عالمت صدق نمي شود، پس معجزه 

 نيست. واما تأثير كلمات مقدسه را در بقاء شريعتي در ازمنه متأخره ،عالمت و معجزه مي داني؟

كه: بعد از بقاء شريعت تا مدتي اين كاشف مي شود از آنكه آن كلمات سابقه ، كلمات الهي بوده، آن  اگر ايراد شود

وقت از براي اقوام متأخره و طبقات جديده، آن عالمت و معجزه مي شود، نه طبقات اولي.) سخن گلپايگاني بهائي 

 است( 

اين خالف كلمات سابقه شما ست؛ كه نقل  -نياپس ايمان طبقات اولي مستند به چه بوده؟ و ثا -مي گويم: اوال

چرا اين معني را در اخبار به غيب جاري ننموديد؟ در آنجا هم مي گوئيم: بعد از وقوع مخبربه،  -نموديم . ثالثا

معلوم مي شود كه آن اخبار من اهلل بوده، آن وقت آن عالمت محقق، ومعجزه حاصل مي شود از براي مردم. چرا 

 ا، و يك سرِ بام گرما؟!يك سرِ بام سرم

 ثاني كه تصحيح استدالل خود به اخبار غيبيه باشد، پس مي گوئيم كه: واما مطلب 
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جمله اي از اخبار غيبيۀ آن حضرت كه بالغ حد تواتر است، اخبارتي است متعلق به ضمائر و عقائد و خياالت  -اوال

 72و 74، 75ه] گذشته[ است؛ مانند خبر] صفحات[ و مقاالت معاندين و منافقين؛ و جمله اي متعلق به امور ماضي

 -كه از قبيل اخبار به امور آتيه نبوده، پس در معجزه بودن اينگونه اخبارات، حاجت به وقوع مخبر به نبوده ،و ثانيا

 ما در اين مقام، در صدد اثبات نبوت در اين ازمنه هستيم، از براي اين سائلي كه اين مسئله را سؤال نموده.

مغالطه فاضل معاند ] منكر لجوج[ گلپايگاني است، كه در مقام انكار حجيت و سنديت خر ق عادت  -دهم شبهه

، مي گويد: اقتراح امور غير ممكنه و طلب خارق عادت از انبياء ، موجب دمار) هالكت ( و بوار ) نيستي و نابودي( 

به تكرار عبارات، سخناني دارد كه  25 – 31در صفحات « رد البهيه» است. به موجب آيات قرآن و انجيل. ودر 

 خالصه ترجمۀ آنها اين است:

اقتراح خوارق برانبيا، از قبيل نطق حجر و احياء اموات، واژدها كردن عصا و شكافتن دريا و غير »

ذلك، از چيزهائي كه گرسنه را سير و تشنه را سيراب مي كند، موجب هالكت و بوار است، وصاحبان 

ه كردن آن را خداوند ترسانده و مذمت كرده، و شغل فسقه و اشرار است، وديگرآن امتحان و تجرب

 « خدا است و مضاده با اوست، و در توراه و انجيل مذمت از آن شده، و افادۀ هدايت و يقين نمي كند.

مي گويم ايها لفاضل الغافل! ) منظور ميرزا ابوالفضل گلپايگاني مبلغ بهائيت است كه درآخر عمر چون نادم و 

مانند آيتي ، صبحي ، نيكو و اقتصاد مراغه اي رديه  پشيمان شده بود او را در مصر حبس كرده بودند تا مبادا او هم

اي نوشته منتشر سازد.( اقتراح خوارق به عنوان امتحان، اين مفاسد و آثار را داشته باشد، چه ربطي به مسئله ما 

دارد كه معجزه حجت و سند است؟ به واسطه آنكه قدرت بر خرق عادت، از صفات مختصۀ مظاهر امر است. پس 

عادت، عالمت و نشانۀ نبوت مي شود. پس معجزه ، سند و حجت نبي مي شود. واين مفاسد مال اقتراح  اظهار خارق

است، به عنوان امتحان؛ نه اقامۀ معجزه از براي هدايت و ارشاد. چرا مغالطه مي كني؟ پس اگر مظاهر امر از براي 

ز براي اقامۀ حجت بر نبوت خود، اقامۀ اظهار قدرت حق و مظهريت خود واز براي اثبات امتياز و تخصص خود، وا

خوارق نمايند، چرا حجت نباشد؟ بلكه البته حجت و برهان خواهد بود. ويا آنكه اگر طالبان حق، ومشتاقان لقاي 

نبي و منتظران آمدن نبي موعود، و طالبان هدايت، از براي شناختن شخص نبي و تحصيل معرفت به او به عنوان 

ردن[ و استهداء ] هدايت خواستن[ طلب يك معجزه بنمايند و تعيين آن را موكول به استرشاد ] طلب هدايت ك

ميل خود نبي كنند، ومقصودشان از درخواست معجزه، ايمان و علم و معرفت و پس از آن انقياد و اطاعت باشد، 

و مجاهدۀ ممدوح  چرا مذموم و ممنوع باشد؟ بلكه البته ممدوح است عقال و شرعا. و اين داخل در عنوان معرفت

است كه درآيات بسيار تاكيد به آن شده. واگر برطرف كنندۀ معجزه ، قبال معلوم نبوده، بر نبي عقال الزم است اقامه 

نمايد. پس طلب معجزه را امتحان و تجربه شمردن، غلط است. گاهي مي شود كه طلب معجزه مي شود و مقصود 

كردند و پس از رؤيت ، ايمان آورده و اطاعت مي نمودند. اين همان هدايت و متابعت است؛ چنانچه طلب مي 

امتحان خدا و پيغمبر نيست؛ و اين شغل شريران و فسقه نيست، و اين مضاده ] ضديت[ با خدا نيست. واين موجب 

هالكت و بوار نيست؛ بلكه اين عين احتياط و حزم ]هوشياري توام با دورانديشي[ است كه نشناخته تصديق نكند؛ 

ه نشايد كاذبي را تصديق كرده باشد واطاعت نبي شيطان كرده باشد. والبته چنين طلبي، موجب هدايت و يقين ك
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پس ممدوح است عقالو شرعا. وگاهي مي شود خود مؤمنين بعد از ايمانشان، براي ازدياد است. چنانچه شد كرارا. 

 جزات را طلب مي كنند .بصيرت و حصول اطمينان قلبي ومشاهده قدرت باري به چشم ظاهري مع

چنانچه كرارا اصحاب خواص ائمه، مانند سلمان، مطالبۀ معجزاتي از براي نوراني شدن دل ها و زيادتي يقين از ائمه 

)  732-734هدي مي كردند و آن بزرگواران اقامه مي فرمودند. مانند قضيۀ بساط) بحاراالنوار، جلد نهم، صفحه 

 ن است.مؤلف( اين هم از طلب هاي مستحس

بلي، كساني كه مقصودشان تعجيز] عاجز نمودن[ انبياء باشد، كه معجزات اقتراحيه به قصد امتحان يا استهزاء و 

سخريه طلب نمايند. نه به عنوان هدايت و ارشاد، آنها مذمومند؛ و مُنذَر] هشدار دهنده[ به هالكت و بوارند. كه 

فَلَما جائَهُمُ » مين جماعت فرموده در سوره قصص در آيه شريفه مكابر ] لجوج[ و معاند بودند. واشاره به سوي ه

قالًُوا  را والحق  مِن عِندِنا قالوا لَو ال اوتِيَ مِثلَ ما اوتِيَ مُوسي اَولَم يَكفًُروُا بِما اًُوتِيَ مُوسي مِن قبلًُ قالوُا سِحرانِ تَظاهَ

ق از نزد ما به سوي آنها آمد گفتند: چرا مثل همان ؛ ولي هنگاني كه ح12سوره قصص، آيه « ) انا بِكًُلِ كافِرًُونَ 

چيزي كه به موسي داده شده به اين پيامبر داده نشده است؟ مگر بهانه جوياني همانند آنان معجزاتي را كه در 

گذشته به موسي داده شد انكار نكردند و گفتند: اين دو نفر) موسي و هارون( دو ساحرند كه دست به دست هم 

ابه هر دو كافريم ؟ ( كه مي فرمايد: شما از نمره همان مردماني هستيد كه آيات موسي را ديده و ايمان داده اند وم

نياوردند، پس مذمّت نه براي آن است كه با كتاب، چرا خوارق را طلب كردند، بلكه مذمت به اعتبار آن است كه 

داللت صريحه دارد كه موسي آياتي غير از اگر خوارق هم ظاهر شود، مثل منكرين موسي خواهند بود. واين آيه، 

اِن  اهللَ عَهِدَ اِلَينا اال نًُومِنَ لِرَسُول حَتي يَأتِينا » كتاب آورده بود. مثل آيه ديگر در سوره آل عمران كه مي فرمايد: 

) سوره آل  «لتًُمُوهُم اِن كًُنتًُم صادقينبِقًُربان تَأكًُلًُه النارُ قًُل قَد جائَكًُم رُسُل مِن قَبلي بِالبَيناتِ و بال ذي قًُلتًُم فَلِمَ قَتَ

: اينها همان كساني هستند كه گفتند: خداوند از ما پيمان گرفته كه به هيچ پيامبري ايمان  127عمران ، آيه 

نياوريم تا) اين معجزه را انجام دهد( يك قرباني بياورد كه آتش) صاعقه آسماني( آن را بخورد بگو: پيامبراني پيش 

شما آمدند و داليل روشن وآنچه را گفتيد آوردند پس چرا آنها را به قتل رسانديد اگر راست مي گوئيد؟(  از من براي

كه مي فرمايد خوارقي اظهار مي فرمودند غير از كتاب، و پيغمبر اين جماعت را مثل منكرين سابق محسوب داشته 

ر باب مكابرين و معاندين است كه اقتراح مي كه از روي عناد به خوارق هم ايمان نمي آوردند. پس آيات ذميّه د

 «وَ لَو انّنا نَز لنا إلَيهِم المَالئِكَهَ و كَل مَهُمَ المَوتي ما كانًُوا لِيؤمِنًُوا » كنند و ايمان هم نمي آورند. چنانچه مي فرمايد:

خن مي گفتند و همه . وحتي اگر فرشتگان را به آنها نازل مي كرديم و مردگان با آنان س111) سوره انعام، آيه 

واقسَمُوا بِاهللِ جَهدَ أيمانِهِم لَئِن » چيز را در برابر آنها جمع  مي نموديم هرگز ايمان نمي آوردند. ( ودرآيه ديگر:

. با  115آيه سوره انعام، « ) يُؤمِنًُونَ ندَ اهللِ و ما يُشعِرًُكًُم ان ها اذا جائَت ال عِجائَتهُم آيَه لَيُؤمِنًُن  بِها قًُل ان ما اآلياتُ 

نهايت اصرار به خدا سوگند ياد كردند كه اگر نشانه اي ) معجزه اي( براي آنان بيايد حتما به آن ايمان مي آورند 

بگو: معجزات فقط از سوي خداست. )ودر اختيار من نيست كه به ميل شما معجزه اي بياورم( وشما از كجا مي 

وَ ما مَنَعَن أن نًُرسِلًُ بِاآلياتِ » وريد ؟ ( ايمان نمي آوريد( ودرآيه ديگردانيد كه هر گاه معجزه اي بيايد) ايمان مي آ

. هيچ چيز مانع ما نبود كه اين معجزات را بفرستيم جز اين 95سوره بني اسرائيل، آيه «  ) ااِل اَن كَذ بَ بَها األوًلًُونَ
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ر بقاء برانكار است. پس اگر مؤثر د كه پيشنيان آن را تكذيب كردند.( يعني نفرستادن آيه به واسطه عدم نفع و

تصديق و ايمان باشد، البته مي فرستيم. واين درباره كساني است كه مثل مكذبين سابقينند. وهمچنين مذمت و 

 و قالَ الذينَ ال يَعلَمُونَ لَوال يُكَلِمُنَا» عدم اجابت مفترحات به واسطه طلب كردن امور ممتنعه بوده؛ مثل آيه شريفه 

لَن نًُؤمِنًُ لَكَ حَتي » . افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمي گويد؟ ( و مثل آيه  112سوره بقره، آيه  « )اهللًُ

. اي موسي ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد. مگر آن كه خدا را آشكار  99سوره بقره، آيه « ) نَرَي اهللَ جَهرَه

ماءَ كَما زَعَمتَ عَلَينا كِسَفا أو تَأتِيَ بِاهللِ و المَالئِكَهِ قَبيال أو تَرقي فِي اَو تًُسقِطَ السً» ببينيم. ( و مثل آيه شريفۀ 

، هنگامي كه گفتند : يا قطعات سنگ هاي آسماني را آن چنان كه مي پنداري 55سوره بني اسرائيل، آيه «) السًماءِ 

ال ذلك. وگاهي بوده چون معجزات ديگر اقامه برسر ما فرود آري يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياوري( وامث

 شده. تكرار و تجدد الزم نبوده، پيغمبر اجابت نمي كرد و معلق به اذن خدا مي نمود.

والحاصل ما مي گوئيم اظهار خارق عادت، عالمت صدق و صحت است. واگر مورد شك باشد، اقامۀ آن به اندازه اي 

ربط دارد كه مقترحات پذيرفته شودومورث]سبب[ هالكت است؟  كه اتمام حجت شود، الزم است. اين سخن چه

زيرا كه ما نمي گوئيم هر وقت هر كسي از امت، هر چه خواست به هر قصد و عنوان، الزم است اجابت شود. پس 

 تأمل كن تا كمال فرق را بيابي.

بي؛ واينكه هميشه اجابت وهم ملتفت باشيد كه در معجزات مقترحه، آنچه را نفي مي كنيم . لزوم آن است بر ن

نمي كردند و برايشان اجابت الزم نبوده. واما وقوع معجزات مقترحه را پس انكار نمي كنيم. اي چه بسا از كفار 

قريش مانند ابوجهل، كه مقترحاتي عنوان كرده، و تاكيدا للحجه اقامه فرموده اند؛ كه در معجزات نبي مذكور است. 

وتكميال للمعرفه فضال، اقامه خارق عادت نموده اند؛ كه مواضع ديادا للبصيره و اليقين، چنانچه در غير مورد لزوم. از

 آنها بسيار محال است ومجال ذكر نيست. 

پس اشتباه نكني و گمان نكني كه مقترحات، ابدا اجابت نشده؛ چنين نيست، بلكه كثيرا واقع شده و سند نبي هم 

ه. و بين دو موضوع فرق بسيار است. چنانكه مخفي نيست. چنانكه انبياء بوده؛ غايه االمر ،طلب كننده مذموم بود

 سلف هم بسيار بوده كه اقامۀ مقترحات نمودند؛ مثل قضيه احاب و الياس ، كه بهاء هم تصديق دارد.

وال يَخفي ، آنكه واقع عقيده ] ابوالفضل [ گلپايگاني اين است كه مظاهر امر قدرت ندارند برخوارق؛ چنانچه متبوعان 

او نداشته اند. لكن چون نمي تواند اين مطلب را صريحا ادا نمايد، در تحت عبارات مُوَهمه ]پيچيده [ آن را مستور 

[ در بيان شده . هر جائي سخن مي گويد، گاهي معجزات را خرافت مي دارد؛ وبه اين جهت مبتال به تكلف] دشواري

و مجعول و موهوم شمرده، و گاهي در تمام معجزات منقوله، تبعا للبهاء ]پيروي از بهاء[ تأويل مي كند، وگاهي 

جزات اتيان] آوردن[ به خرق عادت را ممتنع مي شمارد، وگاهي معجزات را بي ربط از رسالت مي داند، وگاهي از مع

مقترحه، ياد و آياتي برذم مقترحين و اعراض انبياء از اظهار مي آورد و اسمي از غير مقترحات نمي برد. وگاهي 

معجزه غير مقترحه را از ادلۀ ثانيه و مؤيدات مي شمارد. وگاهي مي گويد ابدا داللت ندارد. وگاهي مي گويد  چه 

خوارق باقي مي ماند؟ وگاهي اظهار معجزه را بازي، ومجالس فايده بر طلب معجزه مترتّب مي شود و چه حجتي در 
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معجزه را تئاتر خانه فرض مي كند؛ و ملعبۀ صبيان ] بازيچه كودكان[ و مضحكه فرض مي كند وتصور مي نمايد. 

 ( 13و گاهي مي نويسد اهل بهاء ، منكر معجزات خاتم االنبياء نيستند، واز طرف ديگر مي گويد: ) فرائد، صفحه 

ما در اثبات اين امر عظيم، به چهار برهان كه اقوي و اظهر براهين است، استدالل مي كنيم: اول » 

 «كتاب، دوم بشارت كتب قبل، سيم دليل تقرير، چهارم معجزه

مالحظه فرما كه معجزه را از اقوي براهين مي شمرد، و پس از آنكه مي خواهد اثبات امر اعظم به معجزات نمايد ، 

را كه نوشته شد، مي نويسد: كه حاصلش اين است كه معجزه دروغ و ممتنع و بي ربط و غير ذال و اين سخنان 

بي فائده و غير حجت است. وگاهي مي گويد: مظاهر امر خدا مظهر صفت قدرتند و برتكوين توانا، افعالشان فوق 

 مي نويسد كه: 94ص « درر البهيه» طاقت بشر است ودر 

و جالل، د، مگر از ايشان، وممكن نيست اثبات صفتي از صفات جمال صفات خدا ظاهر نمي شو» 

مگر به ايشان و هر چه به خدا نسبت داده مي شود، از قدرت و قوه، در حقيقت رجوع به مظاهر مي 

 « كند.

 مي نويسد:  93تا در صفحۀ 

 «صل نمي شود.چنانچه افعال انسان از حيوان صادر نمي شود، افعال انبياء هم از بشر صادر و حا»  

پس مي گوئيم: در اين صورت قدرت برتكوين] آفرينش[ از مختصّات انبياء مي شود. پس هر وقت ديده شد نشاني، 

 باشد؟ وچرا داللت نداشته باشد؟ و چرا بي فائده باشد؟ وچرا حجت نباشد؟ عالمت نبوت مي شود؛ پس چرا بي ربط 

  ي كه :مي نويس« درر »  41اي فاضل گمراه! تو در صفحه 

البد است از براي مظاهر امر از نشانه و عالمتي كه تميز بدهد ايشان را از غير، ودليل وبرهان، »

 «حقيقت و حجت بر تصديق ايشان باشد.

كدام عالمت باالتر است از اين كه صفت قدرت، كه از صفات حق است ودر غير انبياء حاصل نيست، ظاهر شود؟ 

 خوارق، مانند نطق حجر و انفالق] شكافتن[ بحر، حجت و عالمت نباشد؟پس چرا قدرت برتكوين، يعني 

اي فاضل غافل! اگر تمام خوارق انبيا، خرافت و مجعول است، پس قدرت خدا را به چه ثابت كرده اي؟ و حال آنكه 

 فنوشتي صفات خداوند ظاهر نمي شود مگر از ايشان، بلكه نوشتي ذات حق موصوف به صفات نمي شود، و موصو

به قدرت و عظمت و قوه، مظاهر امرند. حال كه از مظاهر امر، قدرتي در تكوين ظاهر نشد، قدرت حق را در تكوين، 

به قول خودت از كجا ثابت كردي؟! اين عجب نيست كه نفي معجزات از انبياء مي كني؟! عجب آن است كه ذات 

رجوع شود. ونص عبارت وي  94صفحۀ « ) درر »باري تعاري را هم موصوف به صفات كمال نمي داني، چنانچه در 

فكل ما توصف به ذات اهلل و يضاف و يستند الي اهلل من العزه و العظمه و القدره و ... يرجع بالحقيقه الي » اين است:

 الخ) مؤلف(  تصريح مي كني!!« مظاهر امره

ائد مراجعه شود.) مؤلف( مي فر 115و  114، 59وگاهي در فرائد ) اين قسمت نقل به معني شده است، صفحات 

 نويسد:
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عادت و سنت انبياء اين بود كه اگر كافه خلق، از نبي خواهش معجزه مي كردند برصدق، آن نبي »

ميعاد را معين و خلق را دعوت مي كرد و آن معجزه را كه مي خواستند ارائه مي كرد . مانند قصۀ 

اني را براي سوختن قرباني او، و ظاهر قرباني الياس نبي كه قومش خواهش كردند نزول آتش آسم

 « نمود در زمان احاب

 چنانچه همين معني را بهاء هم در ايقان ذكر كرده ، پس مي نويسد:

جمال ابهي هم فرمودند كه جميع علماء حاضر شوند وهر معجزه از من مي طلبند بطلبند، ولي » 

 « علماء جمع نشدند و خواهش نكردند.

ربط است، چرا انبياء اين كار بي ربط را سنت خود قرار داده اند وچرا مجلس تئاتر تشكيل  مي گويم: اگر معجزه بي

مي داده اند؟ وچرا معجزات مجعول و مرهوم مي آوردند؟ وچرا مقترحات، پذيرفته نشده باشد؟ وچرا بهاء مسئله را 

 به امر بي ربط موقوف نمود، كه داللت و حجّيت ندارد؟!

ور خوارق، از خصايص جمال ابهي است، كه در ردّ شيخ االسالم مي نويسد: ) فرائد، صفحه وگاهي مي نويسد كه ظه

492 – 495)  

اگر مقصود شيخ از بينه، معجزات و آيات اقتراحيه است كه في المثل كسي به مظهر امراهلل بگويد: »

ن، دانستي كه اگر تو از جانب خدايي ، سنگ را ناطق و يا مرده را زنده كن ويا چشمۀ آب جاري ك

اقتراحات اعداء ، اظهار معجزه قرآن و انجيل مبطل اين احالم و مزيل اين اوهامند و هرگز در مقابل 

نفرمودند، بل  وعدۀ اظهار هم ندادند لكن در اين ظهور اجانب برمعجزات كريمه اش اعتراف وبه 

 اعلي است.اين ظهور ظهور خوارق عادات وجود مباركش شهادت دادند. واين از خصايص 

مي گويم: پس معلوم مي شود جناب بهاء، بازيگر سخت بودند وهميشه مجالس تئآتر تشكيل مي دادند! پس خوب 

بود مي نوشتي  كه مرده را زنده كرده اند؟ يا سنگ را به نطق آورده اند؟ يا چشمۀ آبي جاري نموده اند؟ ويا آنكه 

فت جاري كردند؟ پس در اين صورت، چگونه از خصائص دل هاي مؤمنين را زنده ومنشق ] شكافتن[ و آب معر

 ظهور اعلي باشد؟! پس شغل سائر پيغمبران چه بوده؟ 

باز مي گويم: اي كاسه ي از آش گرمتر! پسرش عبدالبهاء خوارق رااز خصائص بهاء نمي شمرد، واز براي كل انبياء 

 مي نويسد:  33اثبات مي كند. در صفحۀ 

مظاهر مقدسه، مصدر معجزاتند به قوتي خارق العاده از ايشان صدور يابد و به قدرتي ماوراء الطبيعه »

 « تأثير در عالم طبيعت نمايند از كلشان امور عجيبه صادر شده.

شما چرا از خصائص بهاء مي شمري؟ اي فاضل بي حيا! ] = ابوالفضل گلپايگاني[ توقع داري مردم به مزخرفات تو 

تكذيب تمام كتب مقدسه را نمايند در وقوع خوارق از انبياء ؟! يا اينكه هر چه را نتواني انكار كني، تأويل بالدليل 

نگ دل و حكمت تأويل كني! ولي اين دروغ واضح تو موسي را استقامت، شكافتن سنگ وچشمه را سكني؟ عصاي 

 تصديق كنند، اشتها نيست مرض است.« بها خوارق ظاهر مي كرد واز خصائص او بود» را كه 
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اي فاضل غافل! جمال ابهي تو را در اين دعوي صريحا تكذيب كرده، در آن لوحي كه در جواب ميرزا جواد كاشي 

 نوشته، مي نويسد:

 « ت كه ذكر شده، آنچه نسبت به اين حقير است، كذب افتراء المكذبون.از معجزات وظهورا

مي شود شما كاسه ي از آش گرمتريد. واز باالي آقاتان قسم مي خوريد. در اين موقع برخوردم به كالم پس معلوم 

 كه همين افتراء را به والد ماجد خود مي بندد؛ كه مي نويسد: 14عبدالبهاء در مفاوضات در صفحۀ 

طوايف  خارجي نسبت به جمال مبارك، امور عظيمه نسبت مي دادند و معتقد واليت بودند و » 

سيدي از علماي سنت، در بغداد رساله اي نوشته و چند خارق العاده از رسائلي نوشته، من جمله 

جمال مبارك روايت مي نمود. ولي االن در شرق، در جميع جهات، كساني هستند كه اعتقاد واليت 

 «.و معجزات روايت كنند دارند

يا اهل االنصاف! مالحظه فرمائيد كه در يك جا معجزات بهاء را دربغداد به اندازه اي مي داند كه مخالف و سني 

 مي نويسد كه: 75همه دانسته ومشاهده كرده، واز طرف ديگر در صفحه 

جواب داد امر اهلل علماي كربالو نجف به توسط مالحسن عمو، از بهاء خواهش معجزه كردند؛ او » 

دستگاه تياتر نيست كه هر ساعت يك بازي در بياورند. علماء متفق شوند ونوشته بدهند كه اگر من 

 «معجزه آوردم، كل اقرار بر حقيقت امر بنمايند؛ وعلماء جسارت نكردند.

ق ، تئاتر و بازيگري اگر ايشان كرارا خوارق ظاهر مي كردند، چرا از خواهش علماء مضايقه كنند؟ واگر اقامۀ خوار

 است، چرا امراهلل اين قدر تئآتر وبازي فراهم كند كه موافق و مخالف ببينند و روايت كنند؟

در ازمنۀ متماديه، مانند: كليني  –كه مدار مذهب شيعه بودند  -يا اهل االنصاف! آيا تمام آنچه را كه علماي اماميه

و سيد ابن طاووس واشباه] جمع شبيه[ آنها در كتب  و شيخ صدوق و شيخ مفيد و شيخ طوسي و سيد مرتضي

معتمده ]قابل اعتماد[ خود، مانند كافي و تهذيب ، از اجالء] جلو و متقدم [ صحابه و حواريين ، مانند: سلمان و 

 واباذر و زراره و جابر و ابوبصير وابان و امثال آنها نقل نموده اند و تمام علماء بزرگ اهل سنت نوشته اند، سند 

حجت نباشد، ولي رساله سني بغدادي كه نسبت معجزات به والدشان داده، صحيح و سند باشد؟! چنانكه در چند 

 مفاوضات مي نويسد:  13ورق قبل از اين كالم، يعني در صفحۀ 

 «.آنچه مسلمين گويند ، روايت و حكايت محض، كه منشأ آن جهالت و عصبيت است»

راضي به اين افترا نيست، ايشان صدور معجزه را از موهومات و خرافات مي شمارند، اي عباس افندي! هرگز والد شما 

و از خود نفي مي نمايند. اي افندي! شما در مقام مفاخر والدتان ، عالوه از يك صفحه اثبات خوارق عادات ايشان 

مرده و بينا كردن كور و  يك ورق اثبات مي كنيد كه صدور خوارق ، مانندزنده كرده 23را مي نمائيد، و در صفحۀ 

امثال آن، اهميت ندارد؛ چه، آنكه هر مرده كه زنده شد يا كوري بينا شد، باز مي ميرد و كور مي شود، وچند مرتبه 

تكرار مي كني كه اهميت ندارد. اي افندي! اگر استخوان پوسيده را زند ه كردن كه عبارت از آن است كه جسم 

اني و انساني برساند، و كماالت و شؤون آن مراتب از نموّ و ترقيات و احساسات و جمادي را به مرتبۀ نباتي و حيو

ادراكات را عنايت فرمايد، اهميت ندارد، چرا پروردگار درآيات بسيار، بيان قدرت خود را مي فرمايد و آنها را دليل 
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ي پروردگار! اين صنايع و و برهان وجود خود و صفات كماليۀ خودمي شمارد؟! پس منكرين هم به خدا بگويند: ا

غرائب شما اهميتي ندارد. ماشاءاهلل از عقائدتان! نمي بيني كه خداوند عالم چقدر از آيات فرقان را در مقام عظمت 

: زنده مي 5سوره حديد، آيه « ) يُحيي و يُميتُ و هُوَ عَلي كًُلِ شَيء قَدير» وقدرت خود از احياي اموات ياد فرموده 

و بر هر چيزي قادر است( و از براي استقراب] طلب نزديكي[ در اذهان، نظايري از براي آن ذكر كند و مي ميراند 

سوره « ) فَتَباركَ اهللًُ أحسَنًُ الخالِقين» مي نمايد از احياي ارض و خلق نبات، ودرمقام دميدن روح مي فرمايد

دا درآخرت، در دنيا به دست انبياء . پس بزرگ است خدايي كه بهترين آفرينندگان است( كار خ 11مؤمنون، آيه 

 ظاهر شود، اهميت ندارد؟

باري، اين مختصري بود از تناقضات گلپايگاني؛ و الحق آنكه در نيرنگ و حيلت و فريب و شيطنت، بي نهايت 

 شجاعت و بسالت ] دليري[ داشته، و در دروغ و افتراء و مغالطه و اغواء ، دلير و توانا بوده و يدي طوال داشته.

ملحظه فرمائيد گاهي بشارات كتب مقدسه را، اقوي دليل از براي متبوعان خودمي شمرد، گاهي در كمال جرأت 

مي نويسد: ادلۀ نقليه مختلّ و مفتضح ]رسوا[ و مايۀ زيان و گمراهي جهان است. گاهي كتاب را بهترين حجج قرار 

  (51-13مي دهد؛ كه مي نويسد: ) فرائد، صفحات 

اعظم و اقوي براهين انبياء كه به آن احتجاج نموده اند، كالم رباني است؛ چنانچه در اثبات حقيقت »

 « رسول، جز به قرآن احتجاج نفرموده و جز كتاب، برهاني مقرر نداشت.

 و صفحه بعد(  41وگاهي فراموش كرده ، مي گويد:  ) فرائد صفحۀ 

حق و باطل داده نمي شود؛ زيرا كه همه امم مشهوره  اگر صرف نظر از دليل تقرير شود، تمييز بين»

كتاب دارند. پس شرايع كاذب را نمي توان به كتاب باطل نمود، بلكه به تقرير ثابت مي شود كه 

 .« خداوند آنها را برداشت و شرايع حقه را باقي گذاشت 

 «استَهوَتهُ الشّياطينًُ في األرضِ حَيرانَكال ذي » نغمه مي نوازد و ترّهاتي] ياوه هايي [ مي سرايدهرجائي به صرفه، 

. همانند كسي كه بر اثر وسوسه هاي شيطان در روي زمين راه را گًُم كرده است و حيران و 31) سوره انعام، آيه 

من زلّ عن محجه » سرگردان مانده است( همانا كالم معجز نظام اميرالبرره، در حق او جاري گشته كه مي فرمايد:

، ص 9از كلمات اميرالمؤمنين عليه السالم در غرر الحكم شرح خوانساري ، ج « ) حيره المضيق الطريق وقع في

 : هر كه از وسط جاده منحرف شود، در تنگناي سرگرداني قرار مي گيرد. ) مؤلف(  749

 باري، از رشتۀ سخن به دور افتاديم و قلم، عنان اختيار از دست ربود.

در كلمات بهاء و عبدالبهاء وصاحب دالئل و فرائد، مكررا ياد مي شود كه وسوسه اي است كه  -شبهه يازدهم

اظهار معجزات را از مقولۀ بازي گمان مي كنند؛ و اينكه اگر نبي به خواهش قوم خود رفتار نمايد، مجالس وحي، 

 محافل تئاتر مي شود.

اين اسم را روي عالم امكان مي توان  مي گويم: سوء تعبير و قبح] زشتي[ تفسير، واقع امر را تغيير ندهند؛ واال

گذاشت كه عجائب و غرائب او كه خداوند مردم را امر به نظر و تفكر و تدبر درآنها نموده، تا مقام عبرت و حكمت 

و موعظه و بصيرت و معرفت حاصل شود، واي چه بسيار و بي شمار كه عقل ها حيران و وهم ها سرگردان شدند، 
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ه محل تماشا و نظر و ابتهاج] سرور[ نيست، از شكوفه هاي بستان، و نغمۀ بلبالن، و شيهۀ هيچ تئاتر خانه، اينگون

اسبان، و طيران مرغان، ودرخشندگي كواكبف و موج بحار، وهبوب ]باد غبارانگيز[ رياح، و رعدو برق و باران، و 

وب داشت و ناظرين درآنها را اهل مي توان آنها را تئاتر محس –العياذ باهلل[  –زمين و آسمان و اصناف خلق. آيا 

تئاتر خانه شمرد؟ حاشا و كال! همين طور است محافل كريمۀ انبيا عظام، كه به عنوان هدايت و ارشاد و تكميل 

نفوس عباد، وازدياد بصيرت، غرائبي ظاهر نمايند كه از مقولۀ صنع باري تعالي باشد كه به چشم ظاهري، قدرت 

را بنگرند. و مؤمنين به ايشان از براي استرشاد و استهداء و تحصيل معرفت حاضر مي  باري ببينند و اطاعت كائنات

شوند و نه تماشا . نبي باخالقه و صفاته و حاالته و مقاصده، غير شعبده باز، و مسترشدين و مؤمنين غير اهل فسوق 

ست و كيفيات متفاوت، چرا مردم و فجورند. وارائه خوارق، غير از بازيچه و ملعبه است و مقاصد و اغراض مختلف ا

 را فريب مي دهيد؟

مراجعه شود( پس از اينكه  35-33وسوسه اي است كه عبدالبهاء در مفاوضاتش ) صفحات  -شبهه دوازدهم

مي نويسد: ) خالصه  -اعتراف مي كند كه مظاهر مقدسه مصدر معجزاتند و خارق العاده از كل ايشان صادر گشته

 اينكه( 

 «د انبيا اهميت نداشته، حتي ذكرش نخواهند كرد.اين معجزات نز»

 تا مي نويسد:

اين معجزات ظاهره، نزد اهل حقيقت اهميت ندارد. مثال اگر كوري بينا شود، باز كور شود، يعني » 

زيرا كه باز مي ميرد، اما بميرد و از حواس محروم شود واگر جسم مرده زنده شود، چه ثمر دارد؟ 

 «وحيات ابدي است، يعني حيات روحاني.اهميت در اعطاء بصيرت 

 تا مي نويسد:

 «اگر در كتب مقدسه ، ذكر احياء اموات است، مقصود اين است كه به حيات ابدي موفق شدند.»

 تا مي نويسد كه:

درهر جا از كتب مقدسه كه مذكور است: كور بود بينا شد، مقصود آن است كور باطن بود، به » 

 «جاهل بود، عالم شد. غافل بود، هشيار شد. اينها اهميت دارد.بصيرت روحاني فائز گشت. 

حاصلش  آنكه چون خوارق ، ماننده زنده كردن مرده و بينا كردن كور، اهميت ندارد، آن را مستند قرار ندادند. و 

 ودر كتب مقدسه از آن ياد نكرده واسم نبرده، بلكه ذكرش را هم نمي خواهند. پس چگونه مي شود كه مسلمين 

نصاري، مثال معجزات مذكوره در كتب مقدسه را حمل برخوارق ظاهريه مي كنند و سند انبياء را اين مطلب غير 

مهم قرار مي دهند؟ چگونه با عدم اهميت، انبياء به آن اعتنا كنند كه سند خود قرار دهند؟ پس خوارق، اگر هم 

 له] تاويلي [ دارد.صادر شود، دليل و سند نبي نيست؛ و خوارق منقوله معاني مؤو

مي گويم: جواب از آنكه اهميت ندارد، در شبهۀ دهم نوشتم در مقام اعتراض به عبدالبها. باز مي گويم كه: چون 

اين قدرت خاصه انبياء واولياء است، عالمت صدق مي شود؛ وبه آن حجت و برهان تمام مي شود. وبه آن هدايت و 

و يقين حاصل مي گردد. وبه آن مقام اطاعت و متابعت حاصل مي شود. معرفت حاصل مي شود. وبه آن مقام ايمان 

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

و به آن فائدۀ خلقت حاصل مي شود. وبه آن مظهريت صاحبش معلوم مي شود. وبه آن صفت قدرت بازي معلوم 

مي شود. وبه آن وراي طبيعت مؤثر ديگري به دست مي آيد. وبه آن اثبات صانع مي شود. وبه آن شبهۀ طبيعي و 

] آن كه به ازلي وابدي بودن جهان معتقد است ومنكر وجود خداست[ برداشته مي شود. وبه آن تميز صادق دهري

، آيه سوره بقره« ) ولكن لِيَطمَئِن  قَلبي» از كاذب داده مي شود و به آن مرتبه اطميناني كه ابراهيم مسئلت نمود

ز رعيت ممتاز مي شود. ديگر كدام اهميت باالتر از ، ولكن براي اطمينان قلبم.( حاصل مي شود . وبه آن نبي ا541

 آن است؟

باز مي گويم: اي امام بهائيان! اگر حيات ظاهري و بينائي ظاهري اهميت ندارد ، چرا خدا به خلق آنها بر بندگانش 

يز نيافريديم( . آيا شما را از آبي پست و ناچ51اَلَم نَخلًُقكًُم مِن ماء مَهين،) سوره مرسالت، آيه » منت مي گذ ارد:

. آيا براي او دو چشم قرار نداديم و يك زبان و دو لب( 5-2سوره بلد، آيه « ) اَلَم نَجعَل لَهُ عَينَينِ و لِسانا و شَفَتَين

 پس مي توان گفت: خدايا اين زنده كردني كه عاقبتش مردن، و بينائي كه عاقبتش كوري است، چه اهميت دارد؟ 

اسات و ادراكات دارد، وبه آن دو برملك و ملكوت احاطه پيدا مي كند. به ادراكات باز مي گويم: شخص زنده احس

معرفت اسماء و صفات حاصل مي كند، و به احساسات صنايع باري مشاهده مي كند، تمام حكمت و بصيرت و 

يت معرفت و محبت و عبرت و موعظت و اطاعت حاصل مي شود، اينها ثمرۀ تكوين و فائده خلقت است، چه اهم

باالتر از اين؟ اگر شما به حيات ظاهري زنده نمي شديد، به حيات معنوي زنده نبوديد. اين فرمايش شما جسارتي 

 است به درگاه كبرياء، و سخن مهملي است كه پوچ تر از آن سراغ ندارم!!

باز مي گويم: اي غصن اعظم! ]عباس افندي[ اگر اين خوارقي كه در كتب مقدسه اسم آن برده شد، معاني روحاني 

انبياء برخالف » آنها مقصود است، نه معاني ظاهريّه، پس آن خوارقي كه شما در دوسطر قبل اعتراف نمودي كه 

 چه اموري بوده و كجا و كي صادر« يشان ظهور يافتهطبيعت، تأثيراتي خارق العاده در عالم طبيعت كردند و از كلّ ا

شده، اسم آنها و رسم آنها چيست؟ ! بيان فرمائيد. و چگونه شد كه تمام آن آثار عجيبه، غير مذكوره شد؟ شما كه 

عصا، و يد بيضاء،وانفالق بحر، و شكافتن سنگ وچشمۀ آب، واحياء موتي، و بينا كردن كوران، و شفا دادن گنگان 

ان و كران و مبروصان، وشق قمر، ونزول ملك، وانبات شجر، واجراء ماء، و هكذا، همه را به امور روحاني تأويل و لنگ

 مي نمائيد، پس ديگر از كجا احراز فرموديد كه از كلّ انبياء بر خالف طبيعت خارق العاده و آثار عجيبه ظاهر شده؟ 

كه همۀ آن آثار غير مذكوره اند؛ پس از كجا صدور آنها دست  همانا اين كالم شما اعجب از همه و خارق العاده است

 آمد؟ و آنها چه بوده ودر كجا نوشته شده؟ وچرا اهل سير و تواريخ ذكر آنها را نكرده اند؟

اي عبدالبهاء، من تصديق شما را دارم كه تمام انبياء ، خوارق ظاهر كردند، چون اين فقره از خصائصشان بوده، لكن 

ين اموري كه در كتب مقدسه، ياد از آنها كرده، آنها همان خوارقي است كه خصيصۀ آنها بوده؛ زيرا مي گويم: هم

والحمداهلل علي »چگونه مي شود كه آنچه از خوارق صادر شده باشد، اسمي و ذكري از آن در كتب نشده باشد؟ 

 «.وضوح الحق

جواب آن در شبهه ششم گذشت، و « ن غائبينمعجزه برهان و حجّت از براي حاضرين است دو» واما آنكه نوشتي

مي گويم: پس از تسليم حجيت بر حاضرين، حجت بر غائبين هم خواهد بود؛ به واسطۀ تواتر صدور آنها، به واسطۀ 
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آنكه تواتر، موجب قطع به صدور و مثبت صدور است. مثل اصل دعوت نبوت ، و وجود نبي، ومنسوب بودن كتاب 

 اين امور، باالتمم از براي غائبين و معدومين همين تواتر است.و احكامش به او كه مثبت 

اي عبدالبهاء اگر خوارق عادات اهميت ندارد، شما چرا افتخارادر همين كتاب نقل مي كنيد صدور خارق را از بهاء، 

 كه مخالف و موافق گواهي مي دادند؟

 خالصۀ عقیده زعماي بهائیه درباره معجزه و نقض آن
 ذشته درباره معجزات آنكه حضرات، بنابرآنچه از گفتارشان استفاده مي شود، دومسلك دارند:حاصل بيانات گ

انكار اصل وقوع آن در خارج، واين مشرب بهاء و گلپايگاني است. بلكه ثاني] گلپايگاني بهائي[ افراط  -مسلك اول

نموده، در بعض كلمات ]بهاء[ حكم به استحاله آن نموده. واينكه بر فرض وقوع، سند و حجّت نمي شود به واسطۀ 

بهائي به آن داده است ديگر فعل مدعي كه  عدم ارتباط با دعوي.) يعني: آن فعل به علت دگرگوني كه گلپايگاني

 بهاء باشد، نيست و لذا با دعوي مدعي ارتباطي ندارد.( 

ز ا» اعتراف به وقوع آن در خارج] ذهن[ است ، وآن مسلك عبدالبهاء است. بلكه تصريح مي نمايد  – مسلك دوم

به دو علت: يكي انكه حجت بر  ولي نفي حجيت و سنديت آن را مي كند « كل انبياء ، خوارق عادت صادر شده

غائبين نيست، و دوم آنكه همۀ اديان مي توانند  دعوي آن را كنند. واهل اين دو مسلك مختلف، متّفق بريك امرند، 

وآن اين است كه بر فرض آنكه واقع و سند باشد. لكن خوارق مأثوره] روايت شده[ در كتب مقدسه، همه اشاره به 

ريه. پس مراد به عصا] استقامت. ومراد به حيات، حيات معنوي ، ومراد از بينائي، بصيرت امور روحانيه است، نه ظاه

 روحاني است. وهكذا.

مفاوضات كه صريحا مي نويسد ] مظاهر امر،  55وما مسلك اول را باطل مي كنيم به تصريح عبدالبهاء در فصل 

 «مصدر خوارق بودند و ازكلّشان صادر گشته.

را كه اگر زي«. انبيا مظاهر قدرت حق اند و تواناي برتكوين» تسليم بهاء و گلپايگاني كه  وهم باطل مي كنيم به

هيچگاه از ايشان امر خارق عادتي و تصرّفي در خلقت وتكوين برخالف عادت صادر نشود، از كجا معلوم شده كه 

ماديه، اين صفت از قدرت، در اين شأن از براي ايشان بوده و چگونه مي شود كه از آدم تا خاتم، در اين مدت مت

يك موقع ديده نشده باشد، كه بر خالف عادت و طبيعت تصرفي كرده باشند؟ پس بالقطع، ولو يك مورد هم كه 

 باشد، واقع شده اجماال.، ولو از يك نفر.

وهم باطل مي كنيم به معجزات مأثوره در كتب مقدسه، از آن نمونه كه بر حسب مورد و خصوصيات، هيچ قابل 

 تأويل نباشد. چنانچه به بعض آن اشاره مي شود. پس نفي وقوع معجزه ، تكذيب كتب الهيه خواهد بود.

اما دعوي استحاله، پس آن قابل جواب نيست؛ و چگونه دعوي استحاله مي شود با آنكه در حق بهاء اعتراف مي 

 يست؛ و حكم عقل، قابل تخصيص نه.نمايد وآن را از خصائص او مي شمارد؟ زيرا كه محال عقلي ، تفكيك بردار ن

واما مسلك دوم را پس باطل مي كنيم به اينكه اين قدرت و تصرف برخالف طبيعت، به تسليم اين جماعت، از 

خصائص نفس نبي و روح قدس است. پس الزم خاص ايشان]نبي[ است. پس نشانه و عالمت نبوت مي شود. پس 

عتراف و تصريح نموده به حجيّت آن؟ غايه االمر مي گويد: حجت نباشد با آنكه در حق حاضرين، اچگونه حجّت 
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كافيه نيست، يعني در حق غائبين حجّت نيست. واين شبهه باطل است به آنكه حال معجزه، مثل حال دعوت نبي 

 است؛ چونان كه اصل دعوت به تواتر ثابت مي شود ، دليل وسند او هم به تواتر ثابت مي شود.

اديان دعوي آن را مي كنند، پس در شبهۀ اول جواب آن را دانستي، و اين وسوسۀ قابل اعتنائي واما شبهۀ آنكه همۀ 

نيست، چه آنكه منتهي به دو امر فاسد مي شود: يا آنكه تواتر مفيد قطع نيست، واين فقره ضروري البطالن است و 

شود. ويا آنكه قطع حجّت نباشد واين  مستلزم محاذير كثيره است. از جمله آنكه وجود باب وبهاء در عالم ثابت نمي

 هم ضروري البطالن است كه صاحب آن مقاله قابل مكالمه نيست؛ وغير اين دو معنايي ندارد.

واما آنچه كه اين دو مختلف المسلك كه در آن متّفقند كه خوارق مذكورۀ در كتب مقدّسه آسماني، مراد به آنها، 

 است به وجوهي: معاني مؤوّله]قابل تاويل[ است؛ پس باطل

 تأويل بالقرينه و دليل، برخالف رويّه عقال و عليل ] نارسا ، ناقص[ است.-0

چگونه شد كه تمام خوارقي كه عبدالبهاء اعتراف نموده به صدور آن از كل انبياء، يك خارق العاده از يك نفر از -2

ظاهرا مشروحا متعرض] متذكر[ شده، حتي  ايشان مذكور نگرديده؟ با آنكه كتب مقدسه بيان احوال و وقايع آنها را

 تاريخ احوال و معاشرت و مسافرت واكل و شربشان ، وامثال ذلك را ذكر نموده.

» اگر مراد به مذكورات در كتب مقدسه، معاني روحانيه است، پس اختصاص هر نبّي به خصوص خارق عادتي-9

ترجمه: آنچه كه مشهور است ودر كتب « ) يَهِ وَ المَسَل م عِندَ الخَصمِعَلي ما هُوَ المَشهُورُ وَ المَذكوُرُ فِي كًُتًُبِ الر وا

را عصاي  -عليه السالم –روائي مذكور است ونزد دشمن از مسلمات است.( براي چه؟ مثال معجزه حضرت موسي 

همچنين در آن حضرت كه قلب به اژدها مي شد قرار داده اند واز براي نوح وابراهيم اين دو را ذكر ننموده اند؟ و

نگفته اند؟ وهر وقت ذكر عصا و  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –و حضرت خاتم  –عليه السالم  -حق حضرت عيسي

يد بيضاء شده، معجزه موسي قرار داده شده، وحال آنكه آن تفاسيري كه از براي عصا و يد بيضاء نمودند، در حق 

 ههمۀ انبيا جاري و ساري بوده، مثال عصا را گاهي به استقامت ، و گاهي به امر و حكم تفسير مي كنند؟ چنانك

 . 95مي گويد در صفحه « درر» گلپايگاتي در 

عصا امر و حكم خداست، وبه آن عصا غلبه نمود برفرعون. و به آن عصا زد بر قلوب اسباط. پس نرم شد دل »

رسالت آن « يد بيضاء» هايشان. پس منفجر شد چشمه هاي علم و حكمت. فعلم كل اناس مشربهم و مذهبم، و 

 «كه آيه باهره بوده، آثار غريبه از هالك فرعون و عزت بني اسرائيل حاصل شد. حضرت كه به آن امر و رسالت

و تو مي داني كه اين امر و رسالت كه منشأ غلبه بر خصم و شكافتن دل هاي مؤمنان به آب و حكمت و معرفت 

مي است، از براي همۀ مظاهر بوده، پس چه تخصيص به موسي داشته؟ وهمچنين در معجزه ختمي مرتبت كه 

 :91فرمايد: از انگشت هاي مباركش چشمه هاي آب جاري شده، مي نويسد در صفحه 

 «. مراد آن است كه اصابع مباركش، ينابيع علم و حكمت جاري شد و برگ روئيده و ثمر حاصل شد» 

واين معناي هدايت و ارشادي است كه شغل همه پيغمبران بوده، مثال درباره حضرت عيسي گفته مي شود كه 

جزۀ آن حضرت، زنده كردن مردگان و بينا كردن كوران و شفا دادن مبروصان است، و آن را اين جماعت از مع

رئيس و مرؤوس ، تفسير به حيات معنوي مي كنند. به اعتبار آنكه خداوند، كافران و جاهالن را درآيات بسيار ، 
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حيات ابدي شمرده، و مراد به بينائي ، بصيرت  مرده، و مؤمنين و عالمان را ، زنده محسوب كرده است. و زندگاني را

ديني است. ومراد به شفاء مبروصان، آن است كه به دست مبارك، آن برص كفر و شرك را از پيشاني آنها برداشته 

ن ، مجرمان از چهره هايشا 11سوره الرحمن ، آيه « ) يُعرَفُ المُجرمُونَ بِسيماهُم فَيُؤخَذًُ بِالن واصي وَ األقدامِ» كه

شناخته مي شوند و آن گاه آنها را از موهاي پيش سر و پاهايشان مي گيرند( آنهائي كه كرو الل و شل و بيدست 

سوره « ) وَ لَهُم اَعيُنًُن ال يُبصِرًُونَ بِها وَ لَهُم آذانًُ ال يَسمَعُونَ بِها» و بي پا بودند كه خداوند از ايشان ياد فرمود

 نمي بينند وبا گوش هايشان نمي شنوند.( همه را شفا داده. ، به چشم هايشان  135اعراف، آيه 

تو مي داني كه اينگونه از تصرف، شغل همه انبياء نسبت به امت و پيروان خود بوده، و اختصاص به يك نفر از آنها 

ي توانيم منداشته و براين تقدير، ما هم مي توانيم در يكايك معجزات خاصۀ انبياء، همين تأويالت را بنمائيم. مثال 

 عليه السالم. –يعني نرمي آهن در دست حضرت داود  -عليه السالم -بگوئيم كه مراد به معجزۀ داود

آن است كه به مواعظ شافيه دل هائي كه ازآهن سخت تر بود، نرم نمود. وآن نرمي دل، از خوف خدا لباس ايشان 

ودرآتش نمرود، گفته شود كه آن آتش حقد و در جنگ با شياطين گرديد كه هيچ حربه اي به آن كارگر نبوده. 

حسد كه در سينه هاي ايشان افروخته شده بود، به آن آتش به ابراهيم احاطه كردند و خواستند او را فاني كنند، 

خداوند به برد و سالمت، حفظ او را نگه داشت. ودر نطق احجار و تسبيح حصاه] سنگ ريزه[ در دست نبي، بگوئيم: 

 «فَهِيَ كَالحِجارهِ أو أشَدُّ قَسوَه» دل هاي قاسيۀ ]تاريك، سنگدل[ ايشان از سنگ سخت تر بود مشركين قريش كه

، دل هاي آنها مانند سنگ بلكه سخت تر از سنگ است.( چنان به تربيت نبي خاضع شدند،  31) سوره بقره، آيه 

عليه  صلي اهلل -اطاعت اشجار از خاتم كه همۀ اين قلوب قاسيه به  تسبيح خدا در صبح و شام گويا شدند. ودر باب

ه و صلي اهلل علي –گفته مي شود كه آن اشجار نمو ايماني بوده كه در زمين دل ها به دست پيغمبر  -و آله و سلم

سوره ابراهيم، « ) كَلًُِمَهَ طَيِبه كَشَجَرَه طَيِّبَهَ » غرس شده، و شاخ برآورده، چنانكه خداوند مي فرمايد: -آله و سلم

مثل هذا الدين كشجره الصاله أصلها » . كلمه پاك و طاهر از درخت پاك و طاهر است( وخودش مي فرمايد: 51ه آي

دين درختي است كه نماز اصل آن است و زكات فرع آن، روزه « ) ، و الزكاه فرعها، و الصوم سعفها والتقوي ثمرها

نبي، آن بوده كه هر وقت پيغمبر ايشان را دعوت  شاخۀ آن و تقوي ميوه آن ( و حالت آن اشجار، يعني مؤمنين به

مي نمود، اطاعت مي نمودند. حركت و سكونشان به امر پيغمبر بوده، و مراد به انشقاق قمر، كه معجزۀ پيغمبر بوده، 

شكافتن دين سابق و برداشتن احكام آن، يا منطقي كردن نور علماء آن شريعت منسوخه بوده. ومراد به سير كردن 

كثيره، به طعام قليل، كه معجزه خاتم بوده، آن است كه خلق كثيري كه در قحطي معارف مبتلي و به جماعت 

جوع علم و هدايت مشرف به موت بودند، آنها را در مائده شريعت نشاند؛ به كلمه توحيد همه را از قحط معارف و 

ان كفر و شرك، تمام روي زمين جوع جهالت خالصي بخشيد. ومراد به كشتي نوح و غرق عالم، آن است كه طوف

را احاطه نموده. وحضرت نوع سفينه تشكيل داد؛ يعني شريعتي جديد آورد كه مؤمنين به او درآن كشتي نشسته 

و از طوفان ظلماني كفر شرك و جهل آسوده شده و كافران متخلفان غرق گرديد. ومراد به آتش آسماني و سوختن 

داني بوده، كه گوسفند جان را در راه جانان قرباني كرده. و مراد به درياي رود آن  در قضيه الياس، آن نار محبت يز

يق دنيا مانند درياي عم« ) الدنيا بَحرًُ عَميق قَد غَرقَ فيها اًُناسُ كَثير» نيل و شق شدن آن، درياي حب دنيا است كه
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بوده، آن درياي  -عليه السالم –است كه مردم زيادي را در خود غرق نموده است.( وامر خدائي كه به دست موسي 

حب را شكافت و پاره پاره كرد و محبت مصر و آبادي را از دل بني اسرائيل خارج، و آنها را به جانب بيابان معرفت 

كشاند. و چنان ايشان را از مصر عبوديّت به كنعان محبت كشاند كه هيچ آسيبي برايشان وارد نشده، ارض عبوديت 

شمس معرفت به آن تابيده، سالما از اين گرداب موّاج مهلك عبور كرده، وآن فرعونيان را به  از ته آن دريا ظاهر، و

 حال خود غريق بحر و درياي دنيا نمودند. وكذا و هكذا.

وحاصل تمام تأويالت ناظر به مقام وحي و نبوت وارشاد و هدايت و علم و معرفت، نسبت به مؤمان و اضداد آنها 

 بود. نسبت به كافران خواهد

تو مي داني كه تمامي انبياء عظام، در اين شؤون واطوار مشترك بودند. همه مردگان را زنده كردند، و مريضان را 

شفا دادند، و دل ها را نرم كردند، وبرص جهالت را برداشتند ، وهمه صاحب امر و رسالت بودند. وهمه بردشمنان 

ه قلوب قاسيه را گويا كردند. وهمه كشتي نجات غلبه كردند. و همه به آتش حسد حاسدين مبتال بودند. وهم

داشتند. و همه مؤمنان مطيعان داشتند. و همه درياي دنيا را شق نمودند. وهمه دعوت به قرباني نفس كرده و اهل 

محبت از جان گذشتند. و همه طعام معرفت خورانيدند. وصاحبان شرايع همه شق قمر كردند. همه را به مائده 

ه، وچشمۀ حكمت جاري كردند. گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب كردند. پس دراين صورت، معرفت، دعوت كرد

به آن داده شده؟ پس معلوم مي شود كه معجزۀ هر يك، غير چرا هر يك ممتاز به معجزه اي گشته و اختصاص 

 آنكه تصريح مي نمايد به ديگري بوده، چنانچه در مأثورات از ائمه به آن اشاره شده و بيايد عنقريب از جناب باب،

اختصاص هر نبي به معجزه و خوارق مخصوصه، غير از معجزه ديگري، واين نشاني آن است كه مراد به آنها، همان 

 ظواهر معقولۀ آنها بوده.

كه آن هدايت و ارشاد و رزق معنوي و حيات روحاني باشد، پس آن  -اگر مراد به خوارق، معاني روحانيه بوده-1

، چه بوده كه مكذبان، اسم آن را سحر مي گذاشتند؟ هدايت و ارشاد و معرفت و حكمت را كسي تا به امور صادره

. هرگاه معجزه اي ببينند، روي 5وَاِن يَرَوا آيه يُعرِضًُوا و يَقًُولًُوا سِحرًُ مُستَمِر  ،) سوره قمر، آيه » حال سحر نگفته.

.اين سحري آشكار است( اِن  34سِحرًُ مُبين) سوره يونس، آيه گردانده مي گويند: اين بحري مستمر است( اِن  هذا لَ

. اين دو نفر مسلما ساحرند.( چه بوده كه در كتب الهيه، تعبير از آن به سحر  47سوره طه، آيه « ) هذانِ لَساحِرانِ

رد؟ مي كرده؟ موعظه و تعليم حكمت و رسالت و هدايت، چه دخل به باب سحر و شعبده و ايجاد آثار عجيبه دا

پس معلوم مي شود آثار حسيه و خارجيه كه مشاهده مي شده، مشابه با معجزه بوده؛ از اين جهت كه منشأ و 

اسباب آن را ندانسته اند، شبهه به سحر مي كردند. واگر واقعات و صادرات از انبياء قبل، فقط امور روحانيه بوده، 

و  مي گفتند« و اأت بآيه أو بينه» و طلب معجزه مي كردند؟ امم الحقه ]آينده[ چرا در برابر مدّعي، مطالبۀ بيّنه 

در جواب نمي فرمودند كه انبياء قبل كه شما معترفيد خارق را سند خود قرار ندادند. اگر اقامه نمي فرمودند، چرا 

سف داليل روشن براي . پيش از اين يو71سوره غافر آيه « ) وَلَقَد جائِكًُم يُوسُف مِن قَبلًُ بِالبَيِّناتِ» جواب مي دادند

شما آورد ( پس از سؤال و جواب، معلوم مي شود كه رويّه براظهار خارق بوده؛ چنانچه اعتراف به آن، درمناقضات 

 صاحب فرائد ذكر شد.
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كه مثال طلب معجزه مخصوصه  -خصوصيات و موارد آن خوارق و كيفيات واقعه را كه انسان مالحظه مي كند-5

مي يابد كه آن خصوصيات، ربطي به  –ا معين مي نمودند و يك دفعه اقامه مي شد مي كردند وروز مخصوصي ر

امور روحانيه ندارد، كه به طول مدمت حاصل مي شده، فالن يهودي پسر مريض خود را بياورد ،يا فالن زن گريه 

بغتتا ] دفعتا[  كند كه برادرم چند روز است مرده ودفن شده، و سرقبر او آمدن و جمع شدن مردم، وحصول يك آيه

مكررا مذكور است، ربطي به امور روحانيه ندارد. و كذا اَلقِها ،) سوره طه، آيه  –عليه السالم  –كه در قضاياي عيسي 

، پس موسي 51: قال القها يا موسي : گفت اي موسي آن را بيفكن( اَلقاها فَاذا هِيَ حَيًه تَسعي.) سوره طه، آيه 15

. گفت: آن  51ن اژدهايي شد( خًُذها و ال تَخَف سَنًُعيدُها سيرَتَها االًُولي، ) سوره طه ، آيه آن عصا را افكند كه ناگها

: اگر 71را بگير و نترس ما آن را به صورت اولش باز مي گردانيم( فأتِ بِهِ اِن كًُنتَ مِنَ الصادِقينَ ) سوره شعرا، آيه 

: اگر راست مي گوئي آن را بياور( 71ين.) سوره شعرا، آيه راست مي گوئي آن را بياور( اَوَ لَو جِئتًُكَ بِشَيء مُب

. ميعاد ما و شما روز عيد زينت باشد.( القًُوا ما اَنتًُم مُلقًُون ) سوره يونس،  95مَوعِدُكًُم يَومُ الزينَهِ ،) سوره طه ، آيه 

د( فالقَول حِبالَهُم و : موسي به ساحران گفت: آنچه را مي خواهيد بيفكنيد، بيفكني17و سوره شعراء آيه  21آيه 

: طناب ها وعصاهاي خود را افكندند( فالقي مُوسي 11عِصِيًهُم و قالًُوا بِعِز هِ فِرعَونَ انا لَنَحنًُ الغالِبُونَ ) سوره شعرا، آيه 

بلعيد(  : موسي عصايش را افكند ناگهان تمام وسايل آنها را19سوره شعرا، آيه « ) عَصاهُ فَإذا هِيَ تَلقَفُ ما يأفِكًُونَ 

و خصوصيات قرباني ، و ساختن كشتي ، ومرغ پرنده، و طيور مسحوقه] كوبيده شده[ وإنباء ]خبر[ بما يأكلون، ) 

تكلم در مهد ، چه ربطي به امور خبر از آنچه مي خوردند( وتخت بلقيس ،وخسف ]به زمين فرو رفتن[ قارون ، و

 حانيه دارد؟ رو

تصحيح عقايد مردم شده اند، اين احالم و اوهام را ازاله نفرمودند، تا آنكه چرا انبياء عظام كه مبعوث از براي -6

مليون ها نفر براين عقيده فاسد باقي مانند؟ وتمامي سند و حجّت را خرق عادت گمان كنند؟ وهمه در فهم كلمات 

 -ر داشت موسيمقدسه به خطا بروند تا آنكه اين غوايت] گمراهي[ وجهالت تا زمان بهاء مستمر بماند؟ چه ضر

به قومش بگويد: مراد به معجزات انبياء قبل، چنين و چنان بوده؟ وهمچنين حضرت عيسي ومحمد  -عليه السالم

نسبت به معجزات قبل از خود، بلكه به مذاق اين جماعت مبعوثان، از براي هدايت، تأكيدي در  –عليهما السالم  –

كتاب خود معجزات اضالل وغوايت فرموده اند. چه، آنكه به عالوۀ ترك تفسير و تأويل ، باز هر نبي الحقي كه در 

ر خالف مقصود تعبير مي فرموده، سابقين را حكايت مي فرمود، به مؤوالت و ظواهر غير مراد و عبارات ظاهره د

را نقل مي فرمايد: از اوّل سؤال الهي  –عليه السالم  -ببينيد كه در فرقان مبين، در چند موضع حكايت موسي

]ريسمان ها[ سحره] ساحران[ ، تمام را تعبيراتي كرده، كه ظاهر و نصّ در غير معني روحاني است؛ كه مراد به 

اشد. و يد بيضا، شريعت و رسالت باشد. پس اين تقرير مظاهر امراهلل در اين مدت عصا، استقامت ، وامر و حكم ب

 متماديه، عقيدۀ امم خود را، كاشف است از صحّت عقيده، وآنكه خوارق صادره، همان امور ظاهره بوده.

 را ظاهر مي پايان داده ومي گوئيم: از آنجا كه خداوند، پيوسته حقّ« بيان» سخن را با گفتار خود باب در كتاب 

كند، به رغم انف) رغم انف كسي: خالف ميل و خواستۀ كسي، ضد او، عليه او( بابيان و بهائيان بر زبان منكر معجزات 
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و تأويل كننده خارق عادات، كالمي من حيث اليدرك] غير قابل درك[ جاري ساخته كه استدالل پيروانش را بي 

 پايه مي سازد.

ز بيان فارسي و عربي، در بيان حجت و دليل نبي، به طور خالصه مي گويد: ) كتاب در باب اول از واحد ثاني، ا

  مراجعه شود) مؤلف( 11بيان) فارسي( صفحه 

افتخار مردم به علم سحر بوده؛ از اين جهت معجزۀ موسي  –عليه السالم  -زمان حضرت موسي» 

تخار مردم به علم طب بوده، واز را عصاي او قرار داد كه سحر سحره را بلعيد، ودر زمان عيسي، اف

صلي اهلل  –آن جهت خداوند، معجزۀ عيسي را مرده زنده كردن قرار داد. ودر عهد حضرت خاتم 

افتخار مردم به فصاحت و بالغت بود، و خداوند قرآن را به اعلي علو فصاحت نازل نمود  -عليه وآله

 «و آن را معجزه آن حضرت قرار داد.

غايره] خالف هم بودن[ را مالحظه نما، تا بداني تفاوت بين انبياء را در معجزات و اختصاص مقابله ]مقايسه [ و م

هر يك به معجزه. وتا بفهمي كه در برابر سحر، چه عصايي بوده كه از نمونه حرفه و صنعت اهل آن عصر بوده. و تا 

 . وتا تصديق كني برخالف گفتاربداني كه مراد به احياي موتي، چه معني بود ه كه بالخصوص معجزۀ عيسي بوده

خود او وبهاء، معجزۀ همۀ انبياء كتابشان نبوده، وتا صدور خوارق را معجزه ،و حجت از زبان خود خصم بشنوي و 

  «والحمد علي وضوح الحق» اعتراف آن را بنگري. 

 مفاسد فتح باب تأويل

يا أهل التسليم و االنقياد اتّقوا اهلل في مخالفه كتابه و آياته و إياكم و التأويل و التّحويل و التصّرف » ايقاظ و ارشاد

ترجمه: اي اهل تسليم و مطيعان، تقوي خدا داشته باشيد و بپرهيزيد « ) في كتاب اهلل و حججه بآرائكم و عقولكم 

آيات او و تأويل ودگرگوني و تصرف در كتاب خدا و حجت هاي او با آراء  از مخالفت با كتاب خدا و آيات خداوند و

كه مفسدۀ آن در ديانات الهيه و شرايع ربانيه، به اندازه اي است كه هيچ خرابي با آن برابري نمي وعقول خود( 

 كند. 

 از اين مرحله گرديده! اي چه اندازه از عقايد فاسده و مذاهب كاسده] كساد و بي رونق[ و مشارب مختلفه، كه ناشي

يا اهل االسالم! اگر بناي فتح باب تأويل وتنزيل شد، اركان اديان و اصول شرائع منهدم، تا به مثابه اي كه مانند 

مذهب باطنيّه ) فرقه باطنيه فرقه اي بودند كه مي گفتند بايد به باطن اخبار و روايات وكالم معصوم عمل شود نه 

تا آنجا پيش رفتند كه همه چيز را به راي خود مي پسنديدند.( اباحي) مباح دانستن  به ظاهر ودر اين فكر مريض

محرمات شرع( پيدا گردد؛ كه به واسطه تفسير صاله و حسنات، در بعض اخبار به واليت، تمام طاعات و عبادات را 

وپرستش كن  55سوره حجر، آيه « ) فَاعبُد رَبًكَ حَتّي يَأتِيَكَ اليَقينًُ » پشت سر انداخته، وبه تصرّف در يك آيۀ 

 پروردگارت را تا يقين بيابي( خود را ترخان] مبراي از گناه[ حق دانسته] است[

وبالجمله اين مفسده اي است عظيمه، در ديانات الهيه، كه اگر بناي تأويل در آيات سبحانيّه وحجج ربّانيّه شود، 

ت و بشارات و وعدو وعيد و احكام و حدود، تمام از ميان مي ابطال شرايع يكسره الزم آيد. وبيانات حجج و انذارا

رود. وهمه بر معاني مؤوّله حمل شود. وهر كسي به فهم خود مستقل و حكمي برمراد اهلل بنمايند. وعقايدي مختلفۀ 
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 -ش پيغمبريتأويل واتّباع متشابه كه در صريح كالم خدا و فرمامتناقضه پيدا شود. چنانچه با نهي از تفسير به رأي، و 

وائمه هدي شده، مع ذلك اين عقايد متخالفه پيدا شده، وهمه ناشي از اين تصرّفات  -صلي اهلل عليه و آله و سلم

گرديده. فساد و مفسدۀ اين امر به اندازه اي است كه خود بهاء هم در كتاب اقدسش، براي آنكه دينش فاسد نشود، 

 منع از تأويل مي نمايد، كه مي گويد:

ذي يؤول ما نزل من سماء الوحي و يخرجه عن الظاهرانه ممن حرف كلمه اهلل العليا و كان ان ال»

 «. من االخسرين في كتاب مبين

 :وهمچنين از براي بقاء شريعتش، حدّي معيّن مي كند ودرِ تأويل را درآن مي بندد؛ كه مي گويد

علي ما قال يبعث عليه من ال  من يدعي امرا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مفتر وان اصر» 

 «يرحمه و من يؤول هذه االيه او يفسرها غير ما نزل في الظاهرانه محروم من روح اهلل و رحمته.

وابوالفضل گلپايگاني در فرائد، ملتفت به اين معني است كه اگر باب تأويل در كلمات الهيه واقع شود، مفسدۀ بزرگي 

كه شرايع الهيه، ملعبۀ ]بازيچه[ اوهام فاسده مي شود. وبه اين جهت از منع بر آن مترتّب مي شود؛ به اندازه اي 

 فرائدمي نويسد: 479بهاء ، يكي را اين مي شمرد كه در صفحۀ 

باب تأويل كتاب را مسدود فرمود، و اعتماد بر احاديث و اخبار لسانيه را منع نمود، تا ابواب ادلۀ »

 «شود و شريعت الهيه ملعبت هرآخوند و مالنگردد.ظنيه و اعتماد برآراء اجتهاديه، مسدود 

وگمان مي كند كه اين منع از تأويل، از خصائص ايشان است، و نمي داند كه اين روّيه مستمرّه عرفيّه و طريقۀ 

جاريۀ عقالنيّه ، از ابتداي آفرينش انسان تاكنون بوده.ونفهميده كه اگر اين روّيه متّبعه عقالئيه نباشد، اين منع و 

سدّ بهاء، امر بي فائدۀ لَغوِي  خواهد بود. چه، آنكه به هر بيان و لساني كه منع از تأويل فرمايند، ما در همان بيان 

 ايشان، ايضا تأويل مي كنيم تا تسلسل الزم آيد. وباالخره عالج، منحصر به اتباع ]تبعيت [ قاعدۀ عرفيّه خواهد بود. 

د آنچه در آيات قرآني و اخبار ائمه هدي، در منع از تفسير به رأي، وتأويل و تجاهل) خود را به ناداني زدن( مي كن

واتباع متشابه، و تحريف و رجوع به ظن، واخبار ظنيّه در اصول عقائد، و منع از استقالل به آراء و عقول و استحسانات] 

ه اين كلمه كتاب اقدس كه چيزهاي حسن[ وارد شده، مما ال يحصي، كه اين فقره را از بهاء مي شمرد؟ و حال آنك

يُحَرّفًُونَ الكَلِمَ » مقتبس از قرآن مجيد است، كه مي فرمايد در مذمّت مؤوّلين: « ممن حرّف كلمه اهلل» مي گويد

. ترجمه: سخنان را از جاي خود تحريف كنند.( و  آيات ناهيه ] نهي شده[از  14سوره نساء ، آيه « ) عَن مَواضِعِه 

 در قرآن زياد است.  اتباع ظنّ ]گمان [ ،

باري، مفسدۀ تأويالت در كلمات و آيات ، بي شمار؛ چه آنكه هر لفظي از الفاظ كريمه كه در صحف الهيه واقع شده، 

مانند نور و شمس و قمر و آب و شجر و سماء و ارض و ميزان و صراط و جنّت و نار و صاله و زكاه و حجّ و جهاد و 

ر و عيون و كتاب و آيات قبر و برزخ و حشر و نشر و رجعت و طهارت و نجاست و صوم و نوم و موت و حيات و أنها

قبله و مسجد و طيّب و خبيث و طعام و شراب و غير ذلك.، از براي آن، معاني معقولۀ روحانيّه ملكوتيه است؛ كه 

ار د، اساس ديانت و آثاگر بناي تصرف باشد، واز ظاهر آنها دست برداشته شود، وحمل بر امور روحانيه ملكوتيه گرد

شريعت به كلي از ميان برود ودين ديگر و آئين آخري پديدار شود. و حال آنكه بناي تكوين و تشريع، بر صورت و 
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معني و ظاهر و باطن و ملك و ملكوت و جسم و جان و تن و روان و پوست و مغز شده، وحصول نتايج ، بدون 

قنطره] پل[ ملكوت ،وتن ، حافظ جان، و پوست، نگهدار مغز، و مقدمات، وحقايق، بدون مجازات نشود. وملك، 

شريعت، مقدمۀ طريقت، و طريقت ، طريق حقيقت ، وظاهر ، شبكۀ باطن، و شريعت، چراغ عقل و بصيرت، ظواهر 

وابِها بفَأتًُوا البُيُوتَ مِن أ» شرايع، نردبان ارتقاء مصباح هدي و عروه وثقي است، و مفتاج اسرار و باب بيوت است كه 

. ترجمه . از درِ خانه ها وارد شويد.( عالم تكوين و تشريع، براي حكمتي براسباب مبتني  125سوره بقره، آيه « ) 

شده؛ رفع بد از ظاهر شرع، سلوك از غير طريق است و دخول از غير باب. وارتقاء بدون نردبان، ورفتن بدون چراغ 

و نتيجۀ آن، وقوع در مهالك ومخاطر ]خطرها[ است. واگر بناي تأويل صيد بي شبكه. وعبور به غير قنطره است. . و 

باشد، مؤوالت مناسبه بسيار، هر كسي بروجهي حمل نمايد، وآراء بشريه، حاكم بر مرادات الهيه شود. وشريعت 

از آن دو، ربانيه، ملعبه و مسخره شود. دين هاي تازه و مذاهب مخترعه پيدا شود. احالم و اوهام، مطاع انام شود؛ و

وسائل اضالل اقوام و اغواء عوام فراهم آيد . به سوي اين مراتب بعضي از آيات وجمله اي از اخبار داللت دارد. و 

 غالبا فساد مذاهب از اين رهگذر است.
 

 تاويالت بهائيه در شش مسئله مهم

ماء اوسع من الس» وسيع نموده اند كه  ورسواتر از همه، رويّه بابيه و بهائيه است كه آنان به اندازه اي باب تأويل را

وسيع تر از آسمان و زمين( و موارد آن را چندان تعميم داده، كه باقي نگذاشتند در امور مبدأو معاد و « ) و االرض

معارف حقّه ، آيه اي را؛ مگر آنكه به ميل خود تصرّف نمودند. واساس ديانت و عقائد حقّه را خراب و منهدم نمودند. 

واهي بداني كه تا چه پايه به هواي نفس، باب تأويل را وسعت دادند، رجوع كن در موارد اين شش مسئله ، واگر بخ

 كه عمده در باب اصول دين است: 

در باب معجزات صادره از انبياء، مأثوره در تورات و انجيل و قرآن، كه تمام آنچه در اين كتب مقدسه  -مسئله اولي

صلي اهلل عليه و آله و  –در اين باب وارد شده، از معجزات ابراهيم و موسي و عيسي و حواريين و حضرت خاتم 

كه وقوع خوارق عادت  -يده نمودند. واز ظاهرشويا در هزاران از اخبار و آثار وارد شده، همه را تأويالت بع -سلم

 خارج نموده، حمل برمعاني ديگري نمودند. واين ظواهر، از حدّ حصر] انحصار[ خارج است. -است

در باب عالئم ظهور و يوم موعود، كه تمام ملل منتظر آن، و همۀ امم، وعده به آن داده شدند؛ خاصه  -مسئله ثانيه

و عامه و خاصه، كه آنچه را از غرائب و عجائب و آيات  آفاق و انفس و تغييرات و در در شريعت اسالميه و اخبار 

كائنات ، مانند صيحه و تأثير كواكب و نزول باليا و خوف و نقص در ثمرات، وحصول بعض آثار اشخاص مفسد، كه 

ت غير قابل تأويل، وتمام آنها درآيات قرآني و احاديث نبوي و اخبار ائمه هدي، متواترا از آنها ياد شده، به خصوصيا

 را كه شايد بالغ بر هزار فقره باشد، تأويالت سخيفه ] بي پايه و  واهي[ نموده اند.

 -كه در كتب مقدّسه از انجيل و فرقان مبين، و اخبار متواتره طاهرين« رجعت موعود» در باب -مسئله ثالثه

از گذشتگان و جماعتي از آيندگان، ازنيكان و بدان به دنيا  خبرها از آن داده اند، از بازگشت جمعي –عليهم السالم 

همه آن چيزهايي كه در اين « ) جميع ما ورد في هذا الباب» به كيفيّات مخصوصۀ مناقضه با تأويالت بهائيه، كه 
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آن را وباب آمده( را كه شايد متجاوز از پانصد فقره باشد، با خصوصيات معلومه، تأويالت قبيحۀ ركيكه نموده اند، 

عليه  -حمل بر رجعت تناسخي محال نموده اند. ويا بر رجعت تكويني، يا صفتي حمل نموده اند. پس رجعت عيسي

يا به حلول روح ايشان است در ابدان ديگران، ويا به آمدن اشخاص  –عليه السالم  -و حضرت حسين –السالم 

 ديگر، غير ايشان به صفت ايشان؛ چنانچه در رسالۀ دوم بيايد.

است، از تصرفات  -عليه السالم –در باب سنن و حاالت وصفات و آثار موعود امت مهدي قائم  -مسئله چهارم

بديعۀ غريبۀ آن حضرت، از غيبت شخصي طوالني، تا غلبۀ ظاهريّه و آثار خارجه، كه آنچه در اين باب وارد شده، از 

 نموده اند.آيات و اخبار كثيرۀ متواتره، تمامي آنها را تأويالت غريبه 

در باب قبر و برزخ و قيامت و حشر ونشر و كيفيات وقايع آن، در باب جنّت و نار، وخصوصيات آن،  -مسئله پنجم

وصراط وميزان و حساب و كوثر و زقّوم ، كه شايد از ده هزار فقره كه در كتب مقدسه و قرآن مجيد و اخبار ائمه 

ت و وعدو وعيد را تأويالت فضيحۀ قبيحۀ رسيده  عالوه باشد، تمام آن بشارات و انذارا -عليهم السالم -طاهرين

عجيبه نمودند؛ پس اصل قيامت را عبارت از ظهور جديد فرض نموده، و تمام ما ورد في القيامه من النفخه و الصيحه 

ر حمل برآثاو من الحساب و الميزان و انشقاق السماء و انفطار الكواكب و تبدّل ارض و جنت و نار، و ثواب وعقاب را 

اطوار ظهور جديد كردند؛ تا كلمۀ قيامت مصطلحه را تعبير به مرهوم نمودند. ودر بيان و ايقان، تصريحاتي  و شؤون و

 به اين معني شده، كه در رسالۀ ثالثه اشاره خواهيم نمود.

آخرالزمان، تا آنچه در قرآن و اخبار  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -در باب خاتميت و آخريت پيغمبر -مسئله ششم

صلي اهلل عليه و آله و  -تواتره، بين الفريقين وارد شده، از محكمات صريحه در خاتميت و آخريّت حضرت محمدم

وال سُن هَ  »و « ال كِتابَ بَعدَ كِتابِي » و « ال نَبِيً بَعدي» و كلمۀ « خاتم النبيين» و « آخر الرسل» مثل لفظ  -سلم

ال تًُنسَخًُ إلي يَومِ القِيمَه، و إلي السّاعَهِ وَ إلي أن يَرِثَ اهللًُ األرضَ وَ مَن عَلَيها، و ال  إن  شَريعَتَهُ باقِِيًهُ» و « بَعدَ سُن تي

تمام آنها را تأويالت مغلوطۀ نامربوط نموده اند و تصرفات مهمله در القاب مختصّه نموده اند. « يَزالًُ هذا الدًينًُ قائما

و خاتميت و اوّليّت نمايند. ونفي عام را مستلزم نفي خاص ندانسته  تا مي گويند همۀ انبياء مي توانند دعوي آخريت

 اند. و غير اينها از تأويالت مغلوطه يا مهمله يا محاله.

اين ابواب ششگانه كه عمده و اصل و اساس از براي ديانت واصول دين است، تمام آنها را تأويل و تحريف نموده اند. 

حۀ ركيكۀ مهملۀ مغلوطۀ محاله نمودند. واما تأويالت جزئيّه مختصره، در واز ظاهرش دست برداشته، تصرّفات قبي

 است.« ال تًُعَدُّ وَ ال تًُحصي» موارد خاصّه؛ پس آن 

حال مالحظه فرمائيد كساني كه تأويل در كتاب و كلمات را ملعبه در شريعت الهيه مي شمرند، مثل زنديق 

ات كثيره، اين اندازه تأويل مي نمايند؟ و نمي دانم كه چه شد كه گلپايگاني، نمي دانم به چه جرأت در تمام اين آي

به يك آيه كتاب اقدس، قانع شده، درِ تأويل در كلمات بهاء را بسته، وبه چندين آيات وارده، در منع اتباع متشابه 

نوار، بحاراال« ) وًء مَقعَدَهُ مِنَ الن ارِمَن فَسًرَ القًُرآنَ بِرَأيِهِ فَليَنَبَ» و منع از تحريف و منع از عمل به ظنّ واخبار متواتره

«) إن ما يَعرِفُ القرآنَ مَن خًُوطِبَ بِهِ » ( ومنع از تصرفات در قرآن واينكه 52، صفحه 15و جلد 51، صفحۀ 5جلد 

. 3آل عمران، آيه  سوره« ) ما يَعلَمُ تَأويلَهُ اال اهللًُ وَ الرّاسِخًُونَ فِي العِلمِ» ( واينكه 51، صفحه 15بحاراالنوار، جلد 
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بنابرآنچه در خبر صحيح  -عليهم السالم –ترجمه : تفسير آنها را جز خدا و راسخان در علم نمي دانند.( يعني ائمه 

و امثال ذلك، متقاعد نگشته ، دست تعدّي به سوي صحف الهيّه گشوده، هر چه خواسته اند تصرّف در  -وارد شده

 آنها نموده اند؟!

 ئيهبطالن تأويالت بها

وما به دو طريق مي توانيم اين تأويالت را باطل نمائيم: يكي طريقۀ تفصيلي كه هر تأويلي كه در هر موردي از اين 

موارد ششگانه نموده اند، يك يك بيان كرده، و فساد و غلط آن را مدلّل داريم؛ لكن اين معني محتاج به شرحي 

وغير آن متعرض شده « حق المبين» اين رساله و كتاب  است طوالني كه از وضع رساله خارج است و متفرقه در

 ام.

ودر رسالۀ دوم كه در ردّ فاضل بهائي نوشته شده، اشاره به بطالن تأويالت در رجعت و تأويل در عالئم نموديم؛ به 

 آنجا رجوع شود و عجالتا مجال آن بسط و شرح نيست.

ل نمائيم. ودر اين مقام به طور اختصار اشاره اجماليه مي وديگر طريقۀ  اجماي كه روي هم رفته، باب تأويل را باط

 شود بعد از اشارۀ مختصر به سه مقدمۀ مسلمه: 

آنكه معلوم است بعثت انبياء و رسل از براي تعليم و ارشاد عباد و تصحيح عقايد و وجدان ايشان  -مقدمه اولي

ايشان را، كه شغل ايشان انذار و تبشير است؛ كه به است. واينكه به افراد ملت بفهمانند خير و شر و نفع و ضرر 

اموري ايشان را اميدوار كرده باشند، درضمن وعده ها كه دادند. واز اموري بترسانند، در ضمن وعيدهائي كه فرموده 

 باشند. ومعارف حقّه و عقايد صحيحه را به ايشان برسانند.

و تفهيم وارشاد و معرفت، از طريقۀ بيان محاوره و مكالمه آنكه معلوم و مشهور است كه اين تعليم  -مقدمه ثانيه

و مخاطبه بوده، كه عبارت از آيات و كلمات ايشان باشد؛ نه از راه فعل و اشاره، يا از طريق القائات روحيّه معنويّه 

ده واقع ش قلبيّه، بدون توسط نقل و كالم، ويا جذبات قهريّۀ اضطراريه. بلي احتياطا در بعض موارد به ندرت اگر

باشد، آن نسبت به مورد خاص و شخص مخصوص بوده، ولي اساس دعوت، برآن نبوده، بلكه فقط از راه نطق و بيان 

 بوده.

آنكه حال كه بناي تفهيم مقاصد و تعليم عقايد از طريق مكالمه و محاوره شد، پس بايد آن نبي به  -مقدمه ثالثه

ت و امّت آن را بفهمند. واال اگر به بياني و لساني سخن گفت كه يا اصال لساني و بياني تفهيم و تعليم نمايد كه رعيّ

نفهميدند، مثل آنكه با فارسي زبانان، تركي بگويد يا بالعكس. ويا اگر بفهمند ، خالف مقصود را بفهمند؛ مثل آنكه 

در  اكي انسان است . پسدر جائي مقصودش آوردن نان باشد، بگويد آب بياور يا بالعكس. به اعتبار آنكه هر دو خور

هر دو صورت، نقض غرض كرده و قبيح نموده. در صورت اولي، امت را به جهالت باقي گذ اشته، و در صورت ثانيه، 

برخالف واقع و مقصود تعليم نموده وگمراه و اغواء كرده. و حال آنكه غرضش فهماندن حقيقت مقصودش بوده؛ نه 

 اغواء.

بعوث برايشان شده وبا ايشان مكالمه و سخن مي گويد ، اوال به زبان و لغت خود پس بايد نبي، با آن قومي كه م

. ترجمه: ما هيچ 1سوره ابراهيم، آيه « ) ما ارسَلنا مِن رَسُولِ اال بِلِسانِ قَومِهِ » آن قوم تكلّم و صحبت نمايد كه 
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د صحبت مي كند، بايد به الفاظي باش پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم.( ثانيا، در آن لغت و لسان قوم كه

كه درآن لغت و لسان، الاقل ظاهر در معني و مقصود باشد؛ يا بنفسه يا به كمك قرائن، چه، آنكه بناي عرف در 

جميع اعصار و امصار، بر اعتماد به ظواهر است. كه هر كسي كه بخواهد مقاصد خودش را به غير بفهماند ، در مقام 

قاء الفاظي مي كند  كه ظاهر درآن باشد. مثل آنكه شما هر وقت آن محصول از گندم كه تفهيم مقاصد خود، ال

غذاي شما است و آن جسم مايع كه آشاميدني شما است، اراده از كسي كنيد، مي گوئيد: آب و نان بياور. پس 

ر مقصود و مراد باشد. طريقۀ افاضه و افاده و ارشاد و تعليم، همان تكلم به ظواهر است، در وقتي كه معاني ظواه

پس اگر كسي به لسان قوم صحبت كند، لكن به مجمالت ، مثل الفاظ مشتركه يا به كنايات و مجازات بي قرينه 

 تكلم نمايد، كه ظاهري در بين نباشد، اين قبيح و اخالق به غرض مي شود.

وبالجمله مي بينيد كه شما خودتان با هر كه تكلم مي كنيد، به ظواهر مي كنيد. و مي بينيد هر كسي كه مراد 

شما را بخواهد بفهمد، رجوع به ظواهر كالم شما مي نمايد. واين به واسطه آن است كه رويّه عرفيّه عقالني، در 

، به الفاظ خاصه تعبير مي شود. واز معني خاصي تفهيم و تفهم معلوم شده و به دست آمده كه از معاني مخصوصه

سوي معني مخصوص اشاره مي شود. واين روش، متّبع و معتبر نزد به لفظ مخصوص تعبير، و به لفظ خاصي به 

عقال و اهل لسان بوده، بروجهي كه عدول از آن را جايز نشمرده اند و تخلف از آن را قبيح دانند. و قاعدۀ مقرّره آمد 

 « قًُبحُ إلقاءِ مالَهُ وَ إرادَهُ خِالفِهِ بِالقَرينَهَ» است ازكه عبارت 

: در صورتي كه نبوت، عامّه باشد و مبعوث بر طوايف مختلفه اللسان باشد، پس چگونه تفهيم حاصل اگر بگوئي

 شود و حال اينكه به يك لسان، بيش تكلم نكرده، يا عبري يا عربي مثال؟ 

لسان نبيّ را مي كنند ويا در فهم مرادات به اهل لسان رجوع مي كنند. در هر  : ساير طوايف، يا تعليممي گويم

 صورت، معني ظاهر هر لفظ را به دست مي آورند.

بعد از اين مقدمات عرضه مي دارم كه مسلم است حتي عند الخصم ]نزد دشمن[ كه از براي آن الفاظي كه در باب 

الفاظي كه در باب رجعت، و آن الفاظي كه در باب سنن وسيرۀ معجزات، و آن الفاظي كه در باب عالئم، و آن 

موعود، وارد شده، و آن الفاظي كه در باب قيامت و امور مربوط به آن وارد شده، و آن الفاظي كه در باب خاتميت 

ن وارد شده، از براي تمامي آنها ظواهري است كه اهل لسان از آن الفاظ ، معاني مخصوصه اي را مي فهمند؛ و آ

الفاظ، نسبت به غير آن معاني خاصه، ظاهر نيست. بلكه متشابه و مؤول است. پس بايد به قاعده عقالنيه، حمل 

برهمان معاني ظاهرۀ مخصوصه نمود و حكم نمود. كه مراد مظاهر امر، از آن الفاظ ظاهره ، همان معاني ظاهره 

ظاهره بوده، چون قرينه اقامه ننمودند، پس اغراء به جهل است؛ زيرا كه اگر مراد انبياء از اين الفاظ، غير آن معاني 

 و نقض غرض كردند و مردم را به غوايت و جهالت افكندند.

والحاصل تأويل در اين كلمات ، مستلزم نسبت قبيح است به انبياء عظام، واينكه بزرگواراني كه مبعوث از براي 

م كردند و ايشان را به خطا انداخته اند؛ چرا كه الفاظي هدايت و ارشاد خلق شدند، موجبات ضاللت و گمراهي فراه

كردند كه ظاهر داشته، وغير آن ظاهر را اراده كردند. پس آنچه را گفتند، قصد نداشتند؛ وآنچه را به ايشان القاء 

عصا و  .قصد داشتند، نگفتند؛ آتش گفته اند وغير آن را اراده كرده اند. آب گفته اند و معناي ديگري قصد كرده اند
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يد بيضا گفته اند، ومعنايش را اراده نكرده اند. صيحه و خسوف و كسوف گفته اند، ومعناي ديگري اراده كرده اند. 

و زمين و آسمان را اراده كرده اند. وكذا  وهكذا. تا آنكه مطلب به اين مقام رسيد كه به اعتراف خصم مدّعي ، يعني 

ادات ايشان را به دست نياورده، و غير آنها را اعتقاد نمودند و بر جهالت و بهاء و بهائيون، امت و قوم، معاني و مر

 ضاللت باقي ماندند.

وبالجمله تا آنكه به عقيدۀ خصم مدّعي، يعني بهاء وبهائيون ، موهومات معترض شدند ومظاهر امر را تكذيب نمودند. 

وبا ظهور مظاهر، هنوز انتظار ظهور مي كشند، وبا مظاهر دشمني مي كنند، و سرگردان و گمراه در چاه ضاللت فرو 

ب شده، تا بدانجا رسيد كه همان كسي را كه معتقد به او و رفته اند. وچه مفسده ها كه برآن عقايد موهومه مترتّ

 «العجل يا صاحب الزمان» منتظرش بودند ، او را به دارش زدند. صاحب الزمان ظهور كرد، او را كشتند و پاي دارش

وم لز»آن عقايد موهومه، خرافات چندي است كه وباي عام اقوام گرديده. يكي عقيدؤ مي گفتند. تا آنكه مي گويند 

صدور خوارق عادات از نبيّ ، كه او بايد صاحب عصاي اژدر صفت و دريا شكاف باشد، ومرده زنده كن باشد، و كوران 

را شفا دهد، واز انگشتانش آب جاري شود، وسنگ در دستش تسبيح گويد، وشجر و قمر اطاعتش كنند، پس هر 

عني عصا و يد بيضا و احياي موتي و شقّ قمر و ؛ به واسطه آنكه م«كه چنين آثاري نداشته باشد، او نبيّ نيست

قبل از موعود، بايد صيحه بلند شود، وغيبت جسماني طوالني و خسوف » اطاعت بحر را نفهميدند! ديگر عقيده آنكه 

؛ به واسطۀ آنكه غيبت و صيحه و خسوف و كسوف را نفهميدند! و ديگر «و كسوف حاصل شود، به غير وجه عادي

بن مريم از آسمان، و خروج و رجعت حسين بن علي ] سالم اهلل عليهما[ از زمين گرديدند؛ به منتظر نزول عيسي 

واسطۀ آنكه معني نزول و خروج و رجعت وعيسي و حسين] عليه السالم[ را نفهميدند! وديگر منكر نبيّ آخر 

تميّت را نفهميدند؛ وكذا و گرديدند و ظهورات بعد را تكذيب نمودند؛ به واسطۀ آنكه معناي نبوّت و آخريّت و خا

 هكذا.

حال سؤال مي شود از اين طايفه كه: اين امم بيچاره و اقوام عوام كه به اين عقايد موهوم و وباي عام مبتال شدند، 

آيا از غير كلمات و بيانات انبياء خود تحصيل نمودند، ويا آن بيانات حجج ظاهر در معتقدات اقوام نبوده، و آيا لفظ 

عليه  -شجر و آتش و آب و شمس و قمر و رجعت و كرّت ] مرتبه، دفعه[ و حشر و نشر و آمدن حسين سما وعصا و

ظاهر در اين معاني معتقد نبوده؟ وآيا قرائن لفظيّه در آن كلمات بوده كه ما به چشم نمي بينيم؟ و آيا از  -السالم

ل، حكم به استحاله و امتناع آن معاني كتب مقدّسه اسقاط و حذف شده؟ وآيا قرينۀ عقلي قائم بوده؟ يعني عق

ظاهره مي كرده، كه انقالب عصا به حيّه ]اژدها[ و سرد شدن آتش، و زنده شدن مرده، و برگشتن اموات، از محاالت 

عقلي باشد كه محتاج به تأويل شويم؟ و حال آنكه خصم ما تصريح دارد به اينكه محال عاديند و اموري برخالف 

قدرت حق برآنها غلبه دارد. و مظاهر امر قدرت بر خالف طبيعت و عادت دارند. واگر قرائن طبيعت و عادتند، و 

لفظيّه و عقليّه مفهمه بوده، چرا مخاطبين و مشافهين، همان مقاصد واقعيّه را نفهميدند؟ اگر فهميدند ، چرا بيان 

ردند؟ واگر متكلم اول، بيان نكرده، چرا و شرح آن از خصائص بهاء و بهائيون باشد؟ و اگر نبوده، چرا نصب قرائن نك

نبيّ آخر كه آمد، به مؤمنين خود شرح آن معاني رانفرمود كه اين اجمال و اضالل تا زمان بهاء باقي بماند؟ وآيا اين 

يهود به همين عقايد موهومه، » عقايدموهومه را انبياء سابقين از امم خود مشاهده نمي كردند؟ پس چرا مي گويي: 
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عيسوي محروم شدند. ونصاري از تصديق حضرت ختمي مرتبت بازماندند. چنانچه محمديان از تصديق  از جمال

و آيا انبياء سابقين، داناي به معاني الفاظ نبودند؟ و آيا محذور ومانعي از بيان داشته؟ « نقطه اولي ، محروم  گشتند.

آن معاني مؤؤلّه، چون از امور شايعۀ واقعه بوده،  يعني عقول امّت، قابليّت ادراك آن معاني را نداشته؟ وحال آنكه

نمي كردند. نه آنكه اگر از براي اقرب به فهم و تصديق بوده، غايه االمر آن معاني مؤؤله را از الفاظ ظاهره استفاده 

 اايشان تفسير و تبيين مي شد، نمي فهميدند، پس چرا تقرير و امضاء نموده و منع نفرمودند؟ بلكه مي گويم: چر

خود مظاهر الهيه، كه بيان اين امور از رجعت و قيامت و آثار آن دو، و از عالئم ظهور و صفات موعود، و حكايت 

معجزات را مي فرمودند، از مقاصد خود وحقايقي را كه قصد داشتند، تعبير به الفاظ ظاهره، وبه عبارت دالّه برآنها 

از بر روي قوم گشودند كه موجب جهالت و ضاللت آنها شود؟ با نفرمودند، وباب حقايق را بسته ودرِ استعاره و مج

آنكه معاني مقصود، نزديك تر به فهم و تصوّر عامّه است. مثال خبر دادن از ظهور به شريعت ناسخه، اقرب بود از 

كايت حآنكه از نسخ شرع، تعبير به انشقاق سماء، واز رفع احكام و سقوط علما، تعبير به خسوف و كسوف شود. مثال 

حقد و حسد نمروديان، نزديك تر به فهم بود، از افروختن آتش. و آمدن اشخاص بعد به شغل و صفت قبل، اقرب 

د . مگر رجوع مي كن –عليه السالم  –مي آيد و حسين  –عليه السالم  -بود به قبول، از آنكه تعبير كند كه عيسي

انداختن، و به خالف واقع كشاندن و اغراء به جهل نمودن العياذ باهلل! مقصودشان گول زدن و فريب دادن، و شبهه 

بوده، كه به اين طور عبارات مخالفه با مراد به طور تأكيد و توضيح بيان فرمايند، و به خصوصياتي كه هيچ مناسبتي 

يك  دربا مراد نداشته باشد، مثال در باب صيحۀ زمان و مكان و مصّوت ] صدا دار[ آن، واينكه يك دفعه بلند شود و

زمان بشنوند، و اين صدا قبل از ظهور مهدي قائم باشد، ديگر چگونه تأويل شود با اين خصوصيات؟ يا در باب 

( انجيل متي و فصل اعمال رسوالن را كه چطور تاكيد مي كند در 51رجعت، مالحظه فرما آن خصوصيات فصل) 

خبري كه در شب عاشوراء به اصحابش خبر رجعت شخصي عيسي، و يا اخيار مبينه از رجعت حسيني ، مانند آن 

مي دهد از رجعت خودشان . ببين چه جهت داشته كه اينطور تأكيدات و توضيحات برخالف مرادات داده شود. اگر 

چنين است، پس گناهي بر امّت انبياء نبوده ودر اين صورت اعتراض برخود مظاهر امر وارد مي شود كه بالجهت 

 فراهم نمودند. موجبات غوايت ]گمراهي[ را

معاني مؤوّلۀ مقصوده از اسرار مكنونه بوده، كه بايد برعامّه مختفي ]مخفي[ باشد، كه هر نفسي  اگر گفته شود:

 لياقت فهم آن را ندارد، بدين جهت در حجاب عبارات و نقاب استعارات و پردۀ كنايات مستور و محجوب نمودند.

خالف واقع؛ چه آنكه آن معاني مؤوّله ، اموري است كه همۀ اذهان : اين كالمي است باطل، و سخني است برگوئيم

متوجه به آنها بوده، ودر غير موضعي به بيان ظاهر در خودش حكايت او شده. پس چگونه اسرار خفيه بوده؟ مثال 

ذ فودر باب معجزات مختلفه متعدّده، تمام تأويالت بهائيه، راجع مي شود به مسئله رسالت و هدايت و دعوت و ن

كلمه و غلبه و تعليم و ارشاد؛ كه به آن زنده و بينا و شنوا شوند، وبرخصم غالب گردند. كه مراد به عصا و شكافتن 

سنگ و يد بيضاء و احياء موتي، همين است. اين چه سرّمكتوبي بوده؟ ! و حال اينكه به غير از اين معاني، از براي 

دعوت فرمود و برفرعون غالب آمد و بسياري به او ايمان آورده  مظاهر كثيرا شده، كه موسي به رسالت مبعوث و

 اند.
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وهمچنين در باب رجعت، تأويل اين جماعت منتهي به اين مقام مي شود كه اخبار رجعت خبر از ظهور بعد است. 

يان ديگر، بوبيان حال شخص ديگر است، نه برگشت شخص سابق؛ و اين معني سرّ مخفي نبوده! وكذا در مواضع 

ده چنانچه موسي خبر از ظهور در ساعير] نام قديم ناصره، بيت المقدس[ وجبل فاران داده، و عيسي خبر آمدن ش

مدن خبر از آ -صلي اهلل عليه و آله و سلم –مي داده، و كذا محمد  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –فارقليط و محمد 

قائم مهدي موعود مي داده ، چه شد كه در اخبار رجعت، به سخن ديگري ضاللت انگيز تعبير كنند كه عيسي 

بگويد من با هفتاد و دو نفر سر از سرزمين برمي آوريم؟ و كذا خبر  –عليه السالم  –بگويد من مي آيم و حسين 

از گذشتگان ، الزم نبود كه به اين عنوان گفته شود؛ همه كس مي داند كه هميشه در دادن از رجعت جمله اي 

دنيا مردماني به وجود آيند، جمله اي از مؤمنان و جمله اي از كافران، و اين را رجعت نيكان و بدان گذشته خيال 

 مي كنند. اين سرّ محجوبي نبوده. و همچنين در باب عالئم سخن و صفات موعود.

وه مقصود از اين بيانات، حكايت احوال گذشتگان و آيندگان وكماالت مظاهر بوده، از براي معرفت و شناسائي به عال

مظاهر و به عالئم وصفات او را بشناسند. در چنين مقامي به متشابهات مردم؛  كه تحصيل معرفت نمايند به حال 

مله اي از حقايق اسرار مكتوبه است كه به و مؤواّلت سخن گفتن نقض غرض خواهد بود. بلي قبول داريم كه ج

واسطۀ آنها اخفاء، به عباراتي غير مفهمه ، اشاره شده؛ كه جز محرمان واهل سرّ به آن راه ندارند، لكن اين دخلي 

به اين ابواب گذشته و به اين معاني و حقايق ندارد. واين معاني امور مشهوره است كه در مواضع بسياري بيان آنها 

غير اين آيات و ظواهر و كلمات. پس معلوم مي شودكه در اين موارد، آن معاني مقصون نيست؛ بلكه مقصود  شده، به

 همان ظواهر آنها است.

 : پس چرا اين طايفه چنين تأويالت و تصرّفاتي را در اين ظواهر مي نمايند؟اگر گفته شود

را مرهم نهند و درد خود را به درمان رسانند.  : از براي آنكه جامۀ پارۀ خود را وصله زنند، وزخم خودمي گويم

واصالح كار خود كنند. بيچاره مي خواهد خود را در قطار مظاهر داخل كند، كار آنها از او ساخته نمي شود. تا مي 

عليه  –تواند تأويل مي كند. و اگر نشد تكذيب مي كند. ديگري مي بيند مردم منتظر نزول عيسي و رجعت حسين 

ند، واين دعوي قريب به اذهان و قبول ايشان است، خود را مسيح و حسين قرار مي دهد؛ به ناچاري ا –السالم 

رجعت را صفتي يا تناسخي قرار مي دهد. همانا همۀ اين تأويالت از براي درد بي درمان خودشان است. خداوند 

مي كند، ) منهيات را مرخص فيها درد كه مي د هد، درمان هم مي دهدو در مقام معالجه منهيّات را مرخّص فيها 

مي كند: منهيات ، نفي نمي شود( تأويل حرام است، ولي نه در مورد معالجه؛ كه الضرورات تبيع المحظورات !) 

 ضرورت تابع محظور و حرام است(

يق يا اهل االنصاف! آيا سزاوار است كه اين همه كلمات صحف الهيه و فرمايشات حجج ربّانيه را از ظواهر و حقا

كه چنين مفاسدعظيمه و اختالفات شنيعه بين ملل و اقوام حاصل  1خارج، و همه را تأويل و حمل برمجازات نمود؟

 شود؟ با آن همه تأكيدات و منع از رجوع به آراء و عقول خود مردم، در فهم مراد اهلل و كلمات اهلل! 

كه از خصائص نفس نبيّ و عالمت ونشاني او است، در اينجا سخن ما در مقام اول و اثبات نبوّت از روي خرق عادت، 

 پايان مي يابد.
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االلهام  كنوز»ودر اين مقام، برخوردم به وسوسه اي از مستشكل زنديق، ) منظور گلپايگاني بهائي است( در كتاب 

 مي نويسد: 11كه در صفحه « 

سبب گمراهي گشته، آنچه را معجزۀ موسوم واز دالئل زبدۀ حصول معرفت قرار داده اند، بيشتر » 

زيرا كه ايشان قادر بر تفريق ميان معجزه كه بدون توسط اسباب طبيعيه و رياضيه و تسخيرات 

طلسمات است، با سحر و شعبده كه معلول اسباب است، نيستند. همين كه سرولم  امر برايشان 

 «.مخفي شد، خارق عادت و معجزه خواهند ناميد

 ويسد:به طور خالصه مي ن 17تا در صفحۀ 

 «نفس دعاوي حسنه، وذم ارتكاب اعمال سيئه، دليل صدق مدعي است.» 

مي گويم: جواب آن وسوسه گذشت كه در مورد اشتباه، حكم عقل قاطع، و برهان لطفِ الزم، فارق و مميّز است،واما 

 ود.حسن دعوي، پس هرگز نشانۀ صدق مدّعي نبوّت نخواهد بود؛ واال هر واعظ ناصحي دعوي مي تواند نم
 

 مقام ثانی

 در اثبات نبوت آن حضرت از طریق خاصۀ دوم،

 یعنی ادراك بالاكتساب وعلم لدنی
وآن حاصل مي شود از بيان دو مقدمه: يكي در بيان علوم كثيرۀ وفيرۀ ]فراوان[ آن جناب، وديگري اثبات لدنّي 

 بودنش. وبه واسطۀ طول كالم در اًُولي، ثانيه را مقدًم مي دارم.

 قبل از اسالم:وضع اعراب 

استشهاد به آنچه وارد شده نمي كنيم پس مي گويم كه: ما در اثبات لدني بود ن آن علوم، وامّي بودن آن جناب، 

ناقلين امّي بودن آن حضرت، از مؤمنين به ايشان بودند. و اعتماد به نقل ايشان » تا خصم عنود] لجوج[ بگويد كه:

يم به تأمل در يك امر مسلّمي كه عبارت است از مالحظۀ زمان و مكان و بلكه در اثبات آن ارجاع مي ده«. نداريم

تولد و نشو وتربيت و زندگاني آن بزرگوار كه در بلد و ميان قومي زندگاني كرده كه خالي از حقايق ومعارف، وعاري 

 يخ بالد و عباد، از علوماز اسرار و دقايق بودند. ساكنين ريگستان حجاز، بي خبران از مبدأ و معاد، و جاهالن به توار

توحيد بي بهره، و از اسرار كاينات بيگانه، معبود ايشان، اصنام مصنوعه، و خدايانشان اوثان مجعوله، عقايدشان 

خرافت موهومه، واخالق و آدابشان رذائل منحوسه، در زماني بود كه علوم، شايع و كامل نگشته، و معارف و حِكم، 

آن مردم نرسيده. به مثابه اي توغل]فرورفتن در امري[ در توحش و بربريت داشته؛  بسط و اشاعه نيافته و به دست

برابره و متوحشين آمريكا، نزد »( در وصف آن قبائل و عشاير مي نويسد كه 11كه عبدالبهاء در مفاوضات) صفحه 

. دختران خود را زنده معيشت آنها از نهب] چپاول[ و غارت اموال وحرب و جدال بوده« آنها افالطون زمان بودند.

به زير خاك مي كردند وبه آن افتخار مي كردند و آن را از آثار حميّت مي شمردند. وچون شخصي فوت مي نمود، 

پسرانش بر سرزنانش مي تاختند و غير مادرخودشان را عبا بر سرش مي انداختند و آن را حالل خود دانسته، كنيز 

 خود محسوب مي داشتند. 
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تابي اعتقاد نداشته، و حكيم دانشمندي در ميان آنها نبوده، علوم و معارف وكتب و مدارسي بين آنها به پيغمبر و ك

 مرسوم و متعارف نبوده، به واسطه فقد اسباب آيات قرآني را بر روي كتف گوسفند يا برگ خرما مي نوشتند.

كه را دختران گمان مي كردند كه در مالحظه فرمائيد كه چه عقايدي داشتند: از براي خدا فرزنداني قائل و مالئ

، ترجمه: آيا سهم شما پسر است و 51اَلَكًُمُ الذ كَرًُ وَ لَهُ األنثي، ) سوره نجم، آيه » اين آيات شريفه منع مي فرمايد: 

شما . ترجمه: آيا سهم خدا دختران است وسهم  75سهم او دختر( اَ م لَهُ البَناتُ و لَكًُمُ البَنًُونَ، ) سوره طور، آيه 

. ترجمه: فرشتگان را دختر خدا ناميدند.( چگونه امور 53سوره نجم، آيه « ) پسران( لَيُسَمُّونَ المَالئِكَهَ تَسمِيَهَ االًُنثي

هِ اَو تَأتِيَ بِاهللِ وَ المَالئِكَ» ممتنعه را ممكن خيال مي نمودند، ومعيار نبوت را به زخارف دنيوي منوط مي دانستند. 

 57: يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بياوري( اَويَكونَ لَكَ بيتُ مِنًُ زُخرًُف، ) اسراء ، 55راء، آيه قبيال. ) سوره اس

، يا قطعات آسمتن 55اسراء، « ) : يا براي تو خانه اي پُرنفش و نگار از طال باشد( او تًُسقِطَ السًماءَ كَما زَعَمتَ عَلَينا

 را بر سما فرود آري( و امثال ذلك.

ر مالحظه فرما، نه كتبي مطبوعه ] انتشار يافته[ و نه جرائدي منتشره، و نه السنۀ مختلفه متداوله، ونه مدارسي ديگ

مرتبه، و نه علومي دائره، و نه طرقي به ممالك ديگر مفتوحه، و نه تواريخي مبسوطه] شرح و بسط داده شده[ ونه 

ه از براي ارباب علوم و فنون درآن مملكت مراوده، غير خود قوانيني مضبوطه، ونه رياضاتي و مكاشفاتي معموله، و ن

را نمي شناختند، وجز عادات جاهليت رسومي ند اشتند. و به رذائلي از اخالق، مانند كبر مفرط و حسد فوق العاده 

وبه بغضاء ]دشمني[ و شحناء] دشمني[ و خيالء] تكبر[ متخلّق. شرافت را به نسب، دون حسب، و كرامت را به 

 ونريزي و جمع مال، دون تقوي، و حسن حال مي دانستند . خ

آنها چه خبر از حكمت الهي و طبيعي و رياضي و هيئت و نجوم داشته اند! وكجا به جهات شرف و كمال انساني و 

به طرق معرفت و عبادت واسرار خلقت و طرق سعادت و جهات سياست و مدنيّت آشنا بودند؟ حال قبائل وعشاير 

ب تر، كه پس از هزاروسيصدسال كه معارف روي كره را احاطه كرده، آنها هنوز بر جهالت و وحشيت اطراف خرا

خود باقي، و قبائلي وحشيه و اقوامي متباغضۀ ]دشمن[ جهلۀ سفيهۀ ] نادان[ عبدۀ ] بنده[ اوثان] بت هاي[ 

سطۀ امور مختصره، سال هاي مصنوعه، وخدايان موضوعه، از خرما خدا بسازند و هنگام گرسنگي بخورند. وبه وا

متماديه، جنگ و جدال واسر] اسير كردن[ ونهب] غارت و چپاول[ اموال نمايند. و از مراجعه به تاريخ آن بالد و 

 اقوام، به خوبي اين مراتب و زياده برآن واضح مي شود.

 مراتب علمي پيغمبر اكرم و اوصياء ايشان 

ازمنه اي نشو و نما كرده باشد، و سپس مي گوئيم: اگر كسي در چنين بالدي و در ميان چنين اقوامي و در چنين 

پس از آن مراتب علوم ظاهره از او به اين مثابه و حدّ باشد كه بيان نمايد از اسرار توحيد و تقديس و تنزيه] دور از 

از اسماء وصفات باري، آن مقداري كه عقول حكماي الهيين  عيب[ و تجريد] مجرد شدن[ و تفريد ] يگانه بودن[ و

و عرفاء ربّانيّين و علماء كاملين راسخين ] استوار و پابرجا[ بارعين] برتري در علم و فضل و جمال[ متحيّر و 

ز يد [ ا]مروارسرگردان و به معشاري ] ده يك[ از آن برنخورده باشند، و بيان نمايد از اسرار خلقت، جواهر و لئالي 

حكم را كه عقلها در فهم آن عاجز وفكرها قاصر] نارسا[ ، وبيان نمايد از كيفيت خلقت و نشو كائنات و سير و ترقّي 
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آنها و فوائد و عنايات آنها به اندازه اي كه منشأ تحيّر ذوي االلباب ]صاحبان عقل و فهم و خرد[ گردد، و بيان نمايد 

درجات و مراتب و منازل و سير او، وعالم بساطت و تركيب او را، و بيان حقيقت  مبدأ و منتهاي انسان و عوالم او و

او از ملك و ملكوتش و تن و روانش را، وبيان نمايد عوالم پروردگار را از ناسوت و ملكوت و غيب و شهادت و نور و 

مغز و مجاز و حقيقت اشياء  ظلمت، و عوالم اولي و اهل آنها، وبيان نمايد صور و ظواهر و معاني و بواطن، پوست و

و امور را، بروجهي كه عرفاء شامخين ] بلند و رفيع[ الي الحال در دقائق آن سرگردان، و بيان نمايد از احوال آسمان 

ها و آنچه درآنها است از كيفيات افالك و عدد آنها و حاالت كواكب ونجوم و اطوار آنها، وتعدّد درجات و بروج و 

شارق و مغارب آنها، اموري را كه عقل به سوي آنها راهي نداشته و براحساسات درازمنۀ ]زمان مطالع] طلوع ها[ وم

ها[ او مخفي بوده و چيزهائي را كه پس از قرن هاي عديده و زحمت هاي فالسفه، با آالت مخترعۀ جديده به دست 

كات و احساسات تا اين قرون متأخره آمده، واز احوال اراضي و تعدد آنها و سير آنها و حاالتي از آنها كه برادرا

محجوب ]پوشيده[ بوده، و برخالف عقائدي كه اهل آن عصر داشتند، از غرائبي كه به واسطه پي نبردن به آن، 

منكرينش تكذيب مي نمودند و مؤمنين به او، در فهم آن عاجز ، و باب تأويل و توجيه درآن بيانات مي گشودند تا 

نات در اين ازمنه مشهود گرديد، و تأسيس نمايد شريعتي تامّه كاملۀ صالحه اي از براي حقيقت آنها و صدق  آن بيا

معاد، و نافعۀ للمعاش ]سودمند براي زندگي[ كه اتم] كامل تر[ شرايع سابقه و اكمل قوانين حاضره باشد، نه محصور 

ور جسمانيّه دنيويّه، مانند قوانيني كه به امور روحانيۀ اخرويّه، مانند جمله اي از شرائع و نه مقصور] مختصر[ برام

به دست بشر وضع شده، بلكه جامع حيات دنيوي و سعادت اخروي و مكمّل هر دو جهان باشدو در هر يك به اندازۀ 

حاجت و ماينبغي] شايسته[ و يستحقّه بيان فرمايد؛ به طوري اصالح معاش فرمايد كه اخالق به معاد حاصل نشود، 

ي معاد نمايد كه افساد معاش نشود،  وچنان مشق حركت به عالم روحانيّت و معاد دهد كه وبه طرزي سوق به سو

سياست مدن فرمايد كه نكته اي از دقيقه اي از استكماالت روحانيّه عقالنيّه فروگذاشت نشود، وچنان تنظيم 

ح به آنها احتياج است( و اصالمايحتاج اليها السياسه ) مايحتاج اليها السياسه: آن چيزهائي كه براي اجراي سياست 

المعيشه مهمل ]بيهوده [ نماند، با مراعات اهمّ عندالتزاحم ) اهم عندالتزاحم: آن چيزهائي كه مهم است( كه به 

سلوك مناهج] راه هاي واضح[ آن شريعت امور دنيا تام و كار آخرت به انجام رسد كه تشريع چنين شريعتي كه 

ن الملك و الملكوت و مربيّه روح و بدن ومنظمۀ امور دنيا و روحانيّت باشد، بدون مكمّلۀ جهات سياست و جامعۀ بي

 حكمت كامله و علوم وفيره] فراوان[ و فطرت مستقيمه صورت نگيرد.

پس از تأمل در اين مقدّمه، البته عقل، حكم قطعي مي نمايد كه چنين شرعي از چنان شخصي جز به علم لدني و 

ي نخواهد بود. چه، آنكه جمله اي از آن علوم كه خارج از عقل و حس است، جزوحي به فيض قدسي و وحي سماو

را در آن طريقي نيست. مثل اطالع به اوضاع كواكب، علي خالف الهيئه القديمه، ) الهيات قديم( وجملۀ ديگر هم 

كن آن محتاج به اگر فرض شود كه با آن كثرت و با آن حدّ از كمال ممكن باشد، حصول آن از طريق اكتساب، ل

تحصيالتي است طوالني در مدارسي متعدّده نزد حكماء و علماء ماهر در فنون وعلوم عديده. كه دانستي كه آن 

زمان و آن مكان، عاري و خالي ازتمام اين جهات و حيثيّات بوده، به تسليم همه. به طوري كه مدعي خالف نباشد، 

 مگر معاند بي انصاف.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ودن مكان، دليل قطعي است بر لدني بعلوم وفيرۀ كامله، با التفات به خصوصيات زمان و  پس نفس تصوّر داشتن آن

علوم آن شخص . خاصّه به مالحظۀ آنچه كه ثابت مي نمائيم پس از اين ، درآخر مقدمه آتيه اين موضوع را ؛ كه 

ضرت ختمي مرتبت آن جناب نه خط نويس بوده و نه خط خوان ) البته بزرگاني كه پيرامون مكتب نرفتن ح

تحقيقاتي دارند بعضا ثابت كرده اند آن وجود نازنين با اين كه استاد مكتبي را نديده بودند خواندن و نوشتن را مي 

 دانستند.( و لدنّي بودن علومش، أماره] نشانه[ قطعي است برنبوّتش؛ كه اين خاصيّت نبي است.

 واما اثبات مقدمۀ اولي

صي بوده. يعني صاحب اين علوم كثيره وفيره] بسيار[ پس حاصل مي شود از كه حضرت ختمي مرتبت چنين شخ

مراجعۀ به ماورد في الدّيانه اإلسالميّه ؛) آن چيزهايي كه از ديانت اسالم وارد شده است( و تعرّض ] پيش آمدن[ 

ه بعض مونه بتفصيل ] فصل فصل ساختن[ آن، محتاج به شرحي است طوالني و كتابي علي حده. ولي ما از براي ن

 مختصر از آن، اشاره اجماليه مي نمائيم؛ پس عرض مي كنم:

اما در سياست مُدن و انتظام امور معاش و گرديدن نشأه دنيويّه مدينۀ صالحۀ فاضله، پس مراجعه كنيد به اصول 

 دوازده گانۀ تمدن اسالم ) اصول دوازده گانه تمدن اسالمي كه مؤلف به آن اشاره كرده ، عبارت است از: 

ده، وبديهي است كه تكثير نسل وازدياد نفوس .اصول ازدواج كه در اسالم تحريص و ترغيب فراوان نسبت به آن ش0

 كه پايه تشكيل اجتماع است، اساس آن، ازدواج است.

.اهميت حفظ نفس در اسالم تا به اندازه اي كه احكام اسالمي از واجبات و محرمات در برخورد به حفظ نفس ، 2

 قابل تغيير است كه واجب حرام مي شود وحرام جائز.

طلب العلم فريضه علي كل مسلم و »به كسب علم و دانش كه آن را فريضه قرار داد و .تحريص و ترغيب فروان 9

 فرموده.« مسلمه

.اصل تساوي در حقوق اجتماعي كه همۀ افراد از سفيد و سياه، عرب و عجم، شاه و گدا در استفاده از حقوق 1

 اجتماعي يكسان هستند.

 دت..ايجاد حس اخوت و برادري و دعوت به معاونت و معاض5

ر از تغيي« امر به معروف و نهي از منكر» .نظارت تمام افراد بريكديگر در اجراء احكام و مقررات ديني كه به زبان6

 «.آن شده

 .جعل احكام حقوقي و جزائي وسياسي كه متفكرين از دانشمندان پيشاني خضوع در برابر آن فرود آورده اند.7

 يگانه عامل مؤثر در حفظ و بقاء قومي، همان حس دفاع از دين است..جعل حكم جهاد و دفاع از حريم دين كه 3

.دعوت اسالم به حريت و آزاد مردي و آزادمنشي ، كه در محيط دين، همۀ افراد در فكر ، عقيده، گفتار ، وكردار 3

 آزادند.

 ضي موات..تحريص به عمران و آبادي، از طريق سعي و كوشش در تجارت ، زراعت، حفر قتوات، احياء ارا01

 .تعديل ثروت با جعل زكوه وخمس و صدقات كه اسالم، حد وسط بين سرمايه داري واشتراكي است.00
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.نصب حكام امين عادل عالم، براي حفظ مملكت با رعايت مشورت با مردان عالم بصير و خيرخواه.( كه به طور 02

( زيرا كه حفظ نوع و بقاء آن 199الي 119متعرّض شده ام؛ ) از صفحۀ « حقّ المبين» اشاره و اختصار در كتاب

واصالح معاش و مراقبت درآن وصحّت حالت و هيئت اجتماعيّه و بقاء آن ،و اصالح معاش و مدينۀ فاضله گرديدن 

و تكميل جهات مدنيّه و ترقّي درآن، محتاج به دو قوّۀ مقننه  ومجريه است؛ كه جمله اي از آن اصول دوازده گانه، 

 نّنه و جمله اي به قوّۀ اجرائيه است. راجع به قوّۀ مق

وبس است در اين مقام همان تصديق جمله اي از منصفين حكماء اعالم غرب كه شهادت به كمال تمدّن اسالمي 

داده، بلكه  تمدّن غرب را از بركات آن دانسته و آن را خاتمه تمدّن دانسته وشمرده اند. وبه علت مسافرت، وبودن 

و اسامي آنها و كتبشان و نقل كلماتشان عذر مي خواهم كه به طور تفصيل نمي توانم بنويسم. كتب در بلد، از ذكر 

 و غير آنها ذكر شده.« انيس االعالم» و در « نقد فلسفۀ داروين»در

واما در سوق ] راندن[ خلق به سوي خدا وعمارت عقبي و تربيت نفوس و ترقّي ارواح و مشابهت با مأل اعلي و 

ت حقيقي و كماالت انساني، و عروج از خاك به افالم و برتر شدن از امالك، وارتقاء به علّيين و منوّر حصول و سعادا

شدن به نور كروبيّين ،وحاصل شدن حواس ملكوتي، و يافتن چشم بينا و گوش شنوا و لسان گويا و پاي پويا، و 

ت حقيقۀ معنويّه، و شوق وانس به عالم باال، و اعراض ذائقه ربانيّه ، وشامّۀ رحمانيّه، و لبّ لبيب] خردمند[ دانا ،وحيا

از دنيا و اقبال به سوي عقبي، وخلق لباس كهنۀ داثرۀ ناسوتيّه، و لبس] پوشيدن[ قباي زيباي بافتۀ ملكوتيّه، و 

ونه گباالخره وصول به رتبه فناء في اهلل و بقاء اهلل، پس زبان و قلم، عاجز و قاصر از تقرير و تحرير آن است. و چ

بتوان شرح آن را داد! و حال آنكه احاطۀ به ماورد في اصالح الظاهر و الباطن من االعمال الجوارحيّه الظاهريّه و 

الجناحيه  المعنويه و الملكات الجنانيّه و الخصائل النّفسانيه و الصّفات القلبيّه والحاالت الروحيّه محتاج به طيّ ] 

قليّه برهانيّه اشراقيّه من الفقه و التّفسير والحديث و المواعظ و السنّن و الحكمه پيمون[ علومي است عديده تقليّه و ع

 و الكالم والتصوف و العرفان و علم االخالق؟

ببينيد كه درديانت اسالميّه، چه اندازه از فقهاء كاملين و حكما و متكلمين وعرفاء شامخين و علماء راسخين و 

يافته، و تمام، ريزه خواران خوان نعمت او بودند. وچه اندازه از كتب ، كه در اين  نسّاك ] عابدِ زاهد[ سالكين تربيت

علوم نوشته شده، ودر تمام، استشهاد به كتاب و سنّت او و فرمايشات شاگردان و تربيت شدگان حضرتش، و ائمه 

هم كلماتشان و قصول از هدي در مطالع عناوينشان و در طيّ استدالالتشان مي نمايند. و همه معترف به عجز از ف

 ادراك حقايق و معارفشان. واينكه هنوز كامال به دست نياوردند بطون و اسرار و حقايق مودعه در بياناتشان را.

 اما استشهاد فقهاء و مفسّرين و ارباب حديث و موعظه و كتب آنان به كتاب و كالمش، پس پرواضح وآشكار است.

ديمي ، لكن رجوع به كتب اخالقيّه علماء اخالق نما، تا ببيني كه آن مانند واما علم اخالق، اگر چه علمي است ق

 بذري بوده كه به ترتبيت او به مقام شجرۀ مثمره رسيده.

و طبقات مختلفه آنها، به اول شاگرد و متعلم او، واما عرفان و تصوف، پس مالحظه كن كه تمام اجازه و خرقه 

 ود.منتهي مي ش –عليه السالم  -حضرت امير
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واما علم حكمت و كالم، پس مراجعه در كتب آن نما و ببين كه چگونه استشهاد به كتاب و كالم او دارند و درمطلع 

 هر عنواني، يادي از بيان او مي كنند.

وبالجمله دانستن اين مرحله، موقوف به تأمل در دو مقدّمه است: يكي آنكه علوم اوصيائش منتهي به وصّي اوّل مي 

اگرد و مربّاي آن حضرت بوده. وديگر مالحظه فرمايشات خودش واوصيائش را در ابواب مختلفه و فنون شود، واو ش

 متشتّته ]پراكنده[ بنما، و ببين چه قيامت كبري سرپا است از اسرار مبدا و معاد و ما به استكمال العباد!

اوردي، لمكان الغموض) لمكان الغموض، واگر از مطالعۀ كتاب و فرمايشات آن آخر المرسلين، حظّ وافري به دست ني

به خاطر پوشيدگي علم( پس ضميمه نمابر آن مأثورات ] احاديث [ ومنقوالت افضل السابقين و اكمل الالحقين) 

را كه دوست و دشمن و مخالف و موافق  -عليه السالم –كامل ترين آيندگان[ واشرف الكاملين] موالنا اميرالمؤمنين 

نحل، معترف به علوّ رتبۀ او علما و عمال مي باشند. وببين كه آن شاگرد، چه بوده و چه كرده!كه و ساير ارباب ملل و 

كه منتها درجه كمال را دارد،  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –خدايا تو مي داني كه از براي اليتناهي حضرت خاتم 

، اعظم دليل و اقوي برهان خواهد تربيت همين شخص شخيص عالم امكان، و نفس نادرۀ جهان ، واعجوبۀ زمان

 بود.

وبه دست آوردن اين معني، محتاج به مالحظۀ دو امر است: يكي مقام شاگردي و تعلّم  آن سرور ازآن جانب، وديگر 

 مالحظۀ علوم صادره از او.

، الغير. اما امر اول، پس واضح است كه اين اعجوبۀ دهر، از كودكي در حجر] كنار دام[ تربيت اين بزرگوار بوده

وَضَعَنِي فِي حِجرِهِ وأنّا وَليدُ يَضًُمُّنِِ إلَي صَدرِهِ و  يَكنًُفًُنِي فِي فِراشِهِ و يُمِسُّنِي جَسَدَهُ » چنانچه خودش مي فرمايد:

ترجمه: علي  215نهج البالغه) خطبه قاصعه( صفحه « ) و يُشِمُّني عَرفَهُ و كانَ يَمضَغًُ الش يء ثًُمً يُلقِمُنيهِ 

ؤمنين عليه السالم فرمود: پيامبر مرا در دامان خويش پروراند مرا به سينه اش مي چسباند و در بستر به اميرالم

آغوشم مي كشيد، تنش را به تنم مي ماليد، بوي دالويزش را به من مي بوياند، لقمه را پس از جويدن به من مي 

 وَلَقَد كًُنتُ أت بِعُهُ إت باعَ الفَصِيلِ أثَرَ» و؛ كه مي فرمايد: خوراند( تا به راه افتاد، پيوسته با او بود و متأدّب به آداب ا

ترجمه:  215نهج البالغه ) خطبۀ قاطعه( صفحه « ) اًُمّهِ ، يَرفَعُ لي في كًُل  يوم مِن أخالقِهِ عَلَما وَ يأمُرًُني بِاألقتداءِ بِهِ

ي رفتم، هر روزي از خوي هاي من هم چون شتر بچه كه در دنبال مادرش روان است به دنبال آن حضرت م

خوشش پرچمي بر مي افراشت و مرا به پيروي از آن وا مي داشت.( پس از آن كه ده ساله يا دوازده ساله گرديد، 

مبعوث به دعوت شد و او ناصر و مددكار او بود در همۀ شدائد. ودر سيزده  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -پيغمبر

ول خدمات آن سرور، و زحمت در راه او، و شركت در بالياي او بود. و پس از هجرت، سال اقامت در مكّه، تمام مشغ

در آن چند سال، جز مواظبت خدمت او به امر ديگري قيام ننمود. نزد كسي تحصيل علمي نكرده، و به بالدي به 

نديده. پس هر چه را  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -جز از براي جهاد، حركت نفرموده، وكس ديگري غير پيغمبر

داشته، از او داشته، و لذا اين منبع علم و معدن حكمت وگنجينۀ اسرار، هميشه به تعلم از آن سرور و دانستن علوم 

وَلَقَد عَل مني « » او افتخار مي نمود و مي فرمود كه: من به تمام جهات كتاب، از تنزيل و تأويل آن مطلع هستم.

. 194، صفحه  5بحاراالنوار، جلد « ) ألفَ بابَ يُفتَحُ مِن كًُل  باب ألف باب –يهِ و آلِهِ و سَل م صل ي اهللًُ عَلَ -رَسُولًُ اهللِ
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ترجمه: رسول اهلل به من هزار باب علم آموخت كه هر بابي هزار باب علم را مي گشايد(  وروي منبر كوفه و بصره، 

 «، هذا لًُغابُ رَسُولِ اهللِ ، هذَا ما زَق ني رَسُولًُ اهللِ زَق ا هذا سَفَطًُ العِلمِ» اشاره به شكم مبارك مي نمود و مي فرمود: 

. 114، ص1، كشف الغمه، ج 112، ص 11، بحاراالنوار، ج 711، امالي صدوق، ص 592، ص1) احتجاج طبرسي، ج

 ترجمه: اين سبط علم است، اين لعاب دهان رسول اهلل ) ص( است. رسول خدا آن را در دهان من ريخته است.( 

 وامثال ذلك.

واينكه  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -والحاصل، اين مراتب، يعني تربيت و شاگردي او و افتخار او به تعليم از پيغمبر

هر چه دارد از او دارد، واستناد دادن علومش را به پيغمبر، از جملۀ واضحات و مسلمّات و از اموري است كه موافق 

إلي البرهان و لوضوحه غني عن البيان. ) احتياج به دليل و برهان ندارد و از شدت  و مخالف درآن متفقند. وال حاجه

 وضوح مستغني از بيان است( 

واما امر دوم و علوم صادره از آن جناب در تعليمات روحانيّه و سوق إلي المبادي العاليه، ) هدايت به سوي مبادي 

ز جهات نابود شدني( پس آن كالنار علي المنار، ) مانند آتش بر بلند و عالي( واالعراض عن الجهات الفانيه؛) دوري ا

مناره است كه همه مي توانند ببينند( بل مواعظش، ومالحظۀ فرمايشتاتش در قضايا و حلّ معضالت و بيان اسرار 

مكنونات، برهاني است قوي در مراتب علوم بي پايانش، خاصّه در علم توحيد و اخالق و سير و سلوك كه محلّ 

 بحث ما است. واين علوم كثيره در متعلم، شاهد صدقي است از براي علوم اليتناهي معلم او.

پس درمقام اثبات علم آن بزرگوار ، در سوق خلقد الي اهلل، كه محلّ كالم ما است، همين مالحظه اين يك نفر 

م ساير فرزندانش كه علومشان شاگرد و علوم نامتناهي او كافي است، كه دليل قاطعي است بر مدّعا، وهمچنين علو

منتهي به علم وصيّ اول و از او به پيغمبر است. حال مالحظه بنما دقائق از حقايق و رقايق از معاني و اسرار كه در 

كه از اين دو وجود مبارك كه  -نه يك، نه صد، هزارها -كلمات اين بزرگواران وارد شده، و مايۀ تحيّر عقول است

و نما يافته و مبتال به معارشت آن گونه از خلق، و تربيت و تعليم آنان، و جهاد ودفاع از در ريگستان حجاز نشو 

ايشان بوده اند، با اين وصف دراين مدّت قليله، چه اسرار و حكم در معارف صادر گشته ، كه احصاء آن غير ممكن 

 است.

]حضرت مؤلف در پي اين سطور بحثي جامع را پيرامون فلكيات عنوان فرموده اند كه چون مربوط به موضوع مورد 

 نبود حذف كرديم تا بين مطالبي كه به بحث و بررسي پرداخته اند فاصله نيفتد.[ تحقيق حضرتشان 

 كه مجال اعتراض براي خصم نماند! ايها السائل عني] اي سؤال كننده[ گفتي نبوت خاتم را بر وجهي اثبات نمائيد

: اگر شما امروز طريق قطع براي اين معني را بخواهيد، پس رجوع به هيئت حاضره و كشفيّات جديده  مي گويم

كه از روي آالت اختراعيّه شده، بنمائيد. پس از آن ،رجوع به قرآن و نهج البالغه و صحيفۀ سجاديه و كتب مؤلفّه 

برأ  فو الذي فلق الحبّه و» تا علوم لدنيّه الهيّه از آن بزرگواران اميّيّن را خودتان ببينيد. در قرون سالفه بنمائيد. 

كه مطلعين براين اوضاع، اگر رجوع به اين فرمايشات كنند، حال آنها در ايمان و تصديق ، باالتر از آن مي « النّسمه

نموده اند. وچنان حالت تحير و شيفتگي پيدا نمايد كه در محضر انبياء عظام، مشاهدۀ خوارق و معجزات را مي 

كنند كه جز تسليم و انقياد، چاره اي نداشته باشند. و همين يك خصيصه را مغني ] بي نياز[ از هزار دليل و معجزه 
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 157ره آل عمران، آيه سو« ) رَبًنا اِن نا سَمِعنا مُناديا يُنادي لِاليمانِ اَن آمِنوُا بِرَبكًُم فَآمَن ا رَبًنا » بدانند؛ و بگويند: 

:پروردگارا ما نداي تو را شنيديم كه به ايمان دعوت فرمودي : به پروردگار خود ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم 

ما  : پروردگارا57سوره اعراف، آيه « ) پروردگارا...( رَبًنا ظَلَمنا اَنفًُسَنا وَ اِن لَم تَغفِر و تَرحَمنا لَنَكًُونَن  مِنَ الخاسِرينَ 

 »به خويشتن ستم كرديم . واگر ما را نبخشي و برما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود(  و ما هم مي گوئيم: 

، ستايش مخصوص خداوندي  17سوره اعراف، آيه « ) اَلحَمدُ اهللِ الذي هَدانا لِهَذا و ما كًُنا لِنَهتَدِيَ لَوال اَن هَدانا اهللًُ

 ها رهنمون شد و اگر خدا ما را هدايت نكرده بود ما راه نمي يافتيم.(  است كه ما را به اين همه نعمت

واما در طبيعيات، پس مالحظه نمائيد بياناتي را از صاحبان ديانت اسالميّه ، در مواردي كه عقول و حواسّ را به 

 سوي آنها راهي نبوده، در قرون متأخره به اسباب حادثۀ جديده به دست آمده.

از جمله فرمايش حضرت سيّد سجّاد، در صحيفۀ سجاديّه ، در بيان دعاي اهل ثغور] مرزبانان[ است؛ كه حالت 

] خداوندا 43دهاي شماره « ) و مَز جَ مِياههم بِالوَباءِ » مرض وبا را در موافق عقيدۀ حاضره، چگونه اشاره مي فرمايد:

 آبهايشان را به وبا آلوده ساز[ 

اعيّه درباب حيوانات نق –عليه السالم  –واميرالمؤمنين  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -ت پيغمبرواز جمله فرمايشا

كه در هوا و آب است ، به مكبّره ) آالت بزرگ كه احتماال ميكروسكوپ هاي بزرگ منظور است كه هزار برابر بزرگ 

)  «فيهِ خلق، و ال تَبُل فِي الماءِ فَإن  لِلماء أهال ألهَواءُ » مي كند( يك بر هزار ديده مي شود. الغير؛ كه مي فرمايد: 

( و در نظرم است كه در خبري كراهت برهنگي درآب را به اين جهت معلل] علت 543، صفحه 11بحاراالنوار 

دانستن[ مي نمايد، و هم كراهت بول درآب را به اينكه كشندۀ اين حيوانات است. واز جمله خبر دادن ميكروب 

فينه س«. ) فِر  مِنَ المَجذًُومِ فِرَارَكَ مِنَ األسَدِ» شكل به شكل شير است، به اين عبارت فصيحه مليحهجذام، كه مت

 .ترجمه ] از فرد مبتالء به جذام فرار كنيد همچون كه از شير فرار مي كنيد[ 512البحار، جلد اول 

حيوان ندارد، وساير در ساير اجناس است.  واز جمله در باب عموم ناموس لقاح، واينكه ذكورت و اًُنوثت، اختصاص به

حكماي فرننگ در قرون متأخره آن را ثابت نموده اند. در قرآن بيان وبه آن تصريح مي فرمايد. در سوره والذاريات 

: 15 هسوره ذاريات، آي« ) وَمِن كًُلِ شَيِ خَلقنا زَوجَينِ لَعَل كًُم تَذَك رونَ » بعد از بيان خلق آسمان و زمين مي فرمايد:

 واز هر چيز دو جفت آفريدين، شايد متذكر شويد( 

: واز 3سوره ق، آيه « ) وَ اَنبَتنا في كل زوج بَهيج » را بفرمائيد. در سوره ق مي فرمايد:« كل شي» مالحظه عموم

 نبَتَنا فيها مِناَولَم يَروا اِلي االَرضِ كَم اَ» هر نوع گياه بهجت انگيز در آن رويانديم.( و در سوره شعراء مي فرمايد:

، آيا آنان به زمين نگاه نكردند كه چقدر از انواع گياهان پرارزش درآن رويانديم؟ 3سوره شعراء آيه « ) كلِ زَوج كَريم

: ما بادها را براي بارور 55سوره حجر، آيه « ) وارسَلنا الرِياحَ لَواقِحَ:» ( واشاره به سوي همين مقام است ، آيه شريفه 

 ديم.( ساختن فرستا

واز جمله فرمايشات كثيره، راجع به خواص ادويه و فواكه، و مأكوالت ]خوردني ها[ واز جمله بيانات شريفۀ متعلقه 

به آداب و سنن شرعيه، مانند مسواك كه فوائد طبيعيه آن در دفع امراض دندان كه باعث امراض كثيره ديگر مي 

اظفار] ناخن[ و غسل من قبل االكل) شستن دست قبل از غذا شود. و قصّ ] كوتاه كردن[ شارب، و تقليم] چيدن[ 
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خوردن( و ختان] ختنه كردن[ و استبراء ،) استبراء شرعي در كتب توضيح المسائل بيان شده است( وشانه زدن، 

واستعمال حناء، ونوره، واجتناب از نجاسات، و امثال آن كه مصالح طبيعيه آن در حفظ صحّت و بغض امراض و رفع 

 وبات بسيار كه در اين مقام قسط وافر وارد گرديده.ميكر

واز آن جمله حكم شارع است به استعمال خاك در تطهير ، ولوغ ) ولوغ: آب خوردن سگ در ظرفي كه باعث تماس 

آب دهان سگ با ظرف مي شود. پاك كردن آن ظرف به خاك مال نمودن و سپس هفت بار كشيدن است.( كلب 

، خصوص اين نجس اختصاص پيدا نموده، به عدم كفايت استعمال آب و لزوم ماليدن به كه در ميان تمام نجاسات

خاك؛ تا آنكه در كشفيّات جديده معلوم گرديد كه به واسطۀ ميكروباتي است كه جز خاك  چيز ديگر كشندۀ آنها 

 نيست.

واز عمده بيانات راجعه به امور طبيعيّه، يكي آن است كه در كشفيّات جديده و در قرون متأخره ، چنين معلوم 

حيوان مي شود و آن حيوان در رحم ترّقي مي كند تا كرده اند كه حيواناتي است ذره بيني كه داخل در مني 

در مني و از اجزاء مني است، مادۀ خلق حيوان، صورت بشر يا حيوان ديگر اتّخاذ مي نمايد. و چون آن حيوان داخل 

مني گمان مي شود، و في الواقع آن حيوانات است كه در مني و رحم تربيت مي شود و مي گويند كه تمام آن 

حيوانات در اجزاء نباتات و گياه تكوّن پيدا مي كنند و به توسط نبات كه غذاي حيوان است، داخل در نطفه و رحم 

سُبحانَ ال ذي » اين سرّ مخفي كريمه مباركه داللت صريحه دارد كه مي فرمايد در سوره يس مي شود، وبه سوي

منزه است كسي كه تمام زوج ها را آفريد از آنچه » يعني:  59سورۀ يس آيه « ) خَلَقَ األزواجَ كَل ها مِمًا تًُنبِتُ األرض

رضيّه خلق فرموده. وبه سوي همين معني حضرت زمين مي روياند( يعني نر و مادۀ حيوان و انسان را از نباتات ا

طفَهَ تَقَعُ إن  النًُ» در تفسير آيه شريفه اشاره كرده كه مي فرمايد در تفسير علي بن ابراهيم -عليه السالم –صادق 

،  93بحاراالنوار، ج« ) فيهِم  مِنَ السًماء إلي األرضِ عَلَي النًُباتِ و الث مًرِ و الش جَرِ فَتَأكًُلًُ الن اسُ مِنهُ وَ البَهائِمِ فَتَجري

(  و حاصلش از آباء علوّيه، ) آباء علويه: پدران عالم باال( به سوي اًُمّهات  سفليه، ) امهات سفليه: مادران 745ص 

 عالم پائين( مادۀ خلقت برنباتات نازل و جاري در بطون اًُمّهات حيوان مي شود( 

جلوگيري از كثافت كه غالب امراض، مولّد آن كثافاتند و عالج واز جمله دستوراتي است راجع به نظافت از براي 

نِيَ بُ» آن به مواظبت برنظافت است. ودر اين مقام تأكيد تامّ مي نمايد كه اساس دين خود را براو قرار مي دهد كه 

كيزگي گذاشته شده بناي اسالم بر پا» يعني  1125نهج الفصاحه، جزئي از روايت شماره د« ) اإلسالمُ عَلَي الن ظافَهِ 

 است( 

واز جمله بيانات راجعه به امور طبيعيّه و اخبار از موضوعات مكونۀ] به وجود آورنده[ مخفيّه، فرمايشاتي است كه 

متضمن اخبار از موضوع است به جعل حكم، مانند سنن و آداب شرعيّه راجعه به حفظ الصّحه] سالمتي[ كه به 

زم آن فرموده. مثل امر به مسواك و تأكيد درآن. بلكه مضمضه در هنگام وضو نظر تأمّل بيان ملزون را به ذكر ال

براي حفظ دندان، كه طبيب دندان آن را مي داند و تجزيه كرده كه اندازه از امراض معدويّه ]معده[ به واسطه 

ي كند، ومحسن ميكروبات مكوّنه در دندان ها است، دندان معين و كمك كار معده است كه زحمت فشار او را كم م

به سوي اعضاء است كه رزق آنها را صالح و مهيّا مي كند. واگر تنظيف از آن ميكروبات نشود، نتيجه به عكس 
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حاصل مي شود. پس امر به اين الزم، اخبار از ملزوم آن است كه ميكروب آن باشد. وديگر مسئله تنوير] نوره 

كثافات و محل تكوّن و نشو ميكروبات جربيّه] نوعي بيماري  كشيدن[ وازالۀ موهاي زهار] زير شكم[ است؛ كه مجمع

پوستي[ و غيرها است؛ كه مايۀ جمله اي از امراض جلديّه ]پوستي[ مي شود. به تصديق طبيبان حاذق با علم. پس 

اين الزم، كاشف از ملزوم است . وديگر استجابت تقليم ]چيدن[ اظفار[ ناخن ها] كه مسكن ميكروبات ضائره ]ضرر 

رساننده[ است، كه در شرع حنيف ، تأكيد اكيد درباره آن شده و مراعات آن را موجب دفع بال دانسته. وديگر 

استحباب شستن دست قبل از غذا، كه به مراعات همين نكته، فرنگيان غذا را با آالت ديگر غير دست مي خورند. 

بيشتر از دست ها خواهد بود. و درصورت  لكن معلوم است كه اين آالت هم اگر شسته نشود، كثافت و ميكروبش

مخصوصه شخص است و غير درآن شركت ندارد، بهتر است  -يعني انگشتان –شستن دست ها، پس چون آن آالت 

از آالت خارجيّه؛ كه بسا هست جماعت كثيره درآن شركت نمايند. و همچنين استعمال نمك قبل الغذا، براي 

وسّط غذا داخل معده نشود. و ديگر قصّ ] كوتاه كردن[ شارب كه شنيدم از جلوگيري از ميكروبات ضائره كه به ت

موثّق عدلي] عادل[ كه از طبيب حاذقي نقل مي كرد كه در زير شارب، ميكروب بعضي امراض سكونت دارد و به 

ن[ شيدتوسّط آب و غذا ، در جوف ]درون[ داخل مي شوند. وديگر تأكيد در تمشط] شانه كردن[ و اكتحال] سرمه ك

كه چه اندازه در تنظيف و ازالۀ ميكروبات ضائره ودر اعانت و حفظ جاسوس مملكت قوّه باصره، فائده دارد. واز همين 

باب است حرمت خوردن خون؛ كه يكي از عللش اشتمال بر ميكروبات ضائره است غالبا، وامثال ذلك ، كه آنچه را 

ني، مضار] زيان ها[ جسماني درآنها است. غايه االمر هنوز تمام محرّم فرموده غالبا، عالوه بر مفاسد معنوي روحا

حكم وجهات آن معلوم نشده، چنانچه همين جمله هم در قبل معلوم نبوده؛ مثل مسئله حرمت لحم خنزير] گوشت 

خوك[ كه معلوم گرديده كه اين حيوان خبيث مركّب از حيوانات صغيرۀ حيًه ]ميكروب[ است. وديگر دستور حمّام 

+ روضه الواعظين: 7باب  37/23+ بحار:  1/113مَن ال يَحضرهُ الفقيه: « ) ألحَمامُ يَومُ و يَومُ ال يُكثِرًُ الل حمَ »  كه

.ترجمه: استحمام روزانه منجر به روئيدن گوشت اضافه ]چاقي[ در بدن نمي گردد. وتشريع طهارت و اغسال  5/713

: قًُل ان ما حَر مَ رَبي 77درآيه شريفه) سوره اعراف، آيه « إثْم »راد به واجبه و مستحبّه، وديگر تحريم خمر، كه اگر م

الفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها و ما بَطَنَ و اإلثمِ والبَغيَ بِغَير الحَق  : بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشكار باشد چه 

. از قبيل همين امثله مي شود كه بيان پنهان حرام كرده است و همچنين گناه و ستم به ناحق را. ( حرمت آن باشد

موضوع به لسان بيان حكم شده. واگر به ظاهر مقابلۀ با منافع، مضار آن مراد باشد، كه تصريح به مضارّ آن فرموده، 

كه آن مضارّ در اين اعصار مستكشف شده، وبه همان علت در غالب ممالك اروپا، جلوگيري سخت از او شده به 

ثيره . مانند فلج و صرع و جنون. و دخالت در إزمان ] زمان ها[ و صعب العالجي پاره اي از واسطه حصول امراض ك

 امراض، و هم سرايت او در اوالد ونسل، حتي در طبقۀ اول و دوم و سوم، در مثل صرع و حمله و جنون.

موم بماالورد : تب داري واما فرمايشات راجعه به امور طيبه و معالجۀ امراض مثل مداواي محموم بماء الورد، ) مح

مِن مُعالَجَه الحارً بِالبارِدِ وَ » و مثل بيان طريق معالجۀ مرض به ضدّ آن ،كه به او عارض مي شود هذيان گفتن( 

ألمَعِدَهُ » معالجه گرمي با سردي و سردي با گرمي( و بيان مجمع األمراض و رأس المعالجات كه « ) البارِدِ بِالحارّ

قال رسول اهلل ) ص(: اعلم ان المعده بيت الداء و ان الحميه هي الدواء ) علل « ) لحَمِيَهُ رَأسُ كًُلًُ الدًواءِ. بَيتُ الدًاءِ وا
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( و بيان خواص جمله اي از ادويه و اشربه و مثل كلمه 197، ص14+ مستدرك الوسايل ، ج  55، ص 1الشرايع ، ج 

، بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد( و امثال ذلك، پس 71اعراف، آيه  سوره« ) كًُلًُوا وَ اشرَبُوا وال تًُسرِفًُوا » جامعۀ 

بسيار و بي شمار است كه رساله گنجايش ذكر ندارد و حكماي ماهر در اصول طبّ جديد، تصديق مي نمايند اين 

 مرحله و مقام را.

اجع به ت، بياناتي است كثيره رواز جمله علوم غير اكتسابيه كه شواهد قطعيّه براحاطۀ نفسانيه و افاضات غيبيّه اس

امور حسابيّه، از مربّا ] مربع ها[ در اقوامي كه عاري و بري از علم حساب بوده اند؛ مثل قضاياي عديده از امام 

 مسلمين كه متعلّم از نبيّ ايشان بوده.

ن عليه السالم منها] از جمله آنها[ قضيّه مشهور هفده شتر) ناسخ التواريخ جلد] مخصوص [ حضرت اميرالمؤمني

( وامام شناسي تأليف سيد محمد حسين حسيني  41و  47هجري، ص  1727جزء پنجم ]طبع حروفي اسالميه 

( كه سه نفر درآن شريك بوده اند، يكي نصف وديگري ثلث و سيم تسع، و محاكمۀ آن، و 717، ص11طهراني، ج 

ه هر براي آنك –عليه السالم  –برده اند، حضرت اميرالمؤمنين  –عليه السالم  –قسمت كردن را نزد اميرالمؤمنين 

يك سهم خود را ببرد بالكسر يك شتر از مال خود اضافه به مجموع نمود كه كسور ثالثه از نصف و ثلث وتسع 

صحيحا برداشته شودو هفده شتر براين سه نفر بالكسر قسمت شود، پس به مالك نصف كه هشت ونيم بود نه شتر 

نصف شتر عالوه برد، و به مالك ثلث كه عبارت از پنج شتر و دو ثلث بود شش شتر داد كه يك ثلث عالوه  داد كه

يك نهم[ كه دو شتر اال تسعي بود دو شتر تمام داد كه يك ثلث عالوه، واضافه بردن آنها با  برد، وبه مالك تسع 

ع آنچه به آن سه نفر داده شد از نه و شش و اين زيادتي كه هر يك گرفته اند، يك شتر حضرت زياد آمد و مجمو

 دو همان هفده شتر بوده.

: رابعي] چهارمي[ شركت درآن شترها ، بالفرض نداشته، و آن زيادتي كه عبارت از نيم و ثلث و تسع  مي گويم

صحيح براي تبوده،آن هم مال آن سه نفر بوده، بالنسبه به سهم، پس چنانكه كسر نبرده اند، زياد هم نبرده اند واز 

 اين قسمت كسور ثالثه از تسع و نصف و ثلث به هيجده بالغ نمود.

مالحظه فرموده اند كه كسور صحيحا داده شده و اين قاعده و دقايق را ماهرين در علم حساب به تأمل و تفكر بايد 

 ند.دريابند. واما جاهل به آن علم، بالتأمل چنين دستوري دهد، كشف از لدنّي بودن علم اومي ك

ومنها ما في البحار آنكه دو نفر كه يكي صاحب پنج قرص نان بوده و ديگري سه قرص بوده، خواستند با هم غذا 

بخورند، مهماني برايشان وارد شد وآن هشت قرص را سه نفر خوردند. چون كه غذا خوردند، ميهمان هشت درهم 

و سه درهم براي صاحب سه قرص داد و صاحب  به آن دو نفر داد، صاحب پنج قرص پنج درهم براي خود معين كرد

رفع شد، حضرت  –عليه السالم  –خدمت آقا اميرالمؤمنين سه قرص راضي نشد، وعالوه طمع داشت، خصومتشان 

به صاحب سه قرص فرمود: سهم تو يك درهم است وهفت درهم از آن صاحب پنج قرص است؛ زيرا آنكه هشت 

ثلث هر يك از آن سه نفر هشت ثلث را خورده اند.  51ي شود واز آن ثلث م 51قرص را كه بر سه قسمت كنيد 

وسه قرص تو نًُه ثلث مي شود، هشت ثلث خودت خوردي، يك ثلث از سهم تو را مهمان خورده و پنج قرص رفيقت، 

پانزده ثلث مي شود، هشت ثلث را صاحب پنج قرص خورده، هفت ثلث از مال او را مهمان، و يك جزوه مال صاحب 
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ت مال صاحب پنج، يك مال صاحب قرص بوده؛ آن هشت درهم بايد به اين هشت قسمت، قسمت شود: هف سه

 سه.

ومنها از آن بزرگوار ، سؤال شد از عددي كه جامع كسور تسعه باشد؛ فورا جواب داد: ضرب كن ايام هفته را به ايام 

 سال.

احاطۀ كليّه به مجامع و اصول كالميّه است كه به از آن جمله است ابداع قواعد و تأسيس علم نحو كه ناشي از يك 

واسطه آن، طريق استعماالت صحيحه مفتوح، وباب اختالل در افاده و استفاده معاني مراده مسدود گردد.واين 

موهبت از بركات وصيّ و متعلّم از نبي مسلمين به دست آمد، واو مبدع و مخترع در اين فنّ بود. در آن اقسام كلمه 

اعرابيه را بيان فرموده، و باب اختالل در افاده و استفادۀ  معاني را سدّ نموده. وپس از اينكه به واسطۀ و عوامل 

تزويج قريش به أنباط ) نبطي ها: دسته اي از اقوام آرامي كه در حدود شش قرن قبل از ميالد مسيح در ناحيه اي 

اختالط عرب با عجم، اغالطي مختله] داراي از عربستان ساكن شدند( و حاصل شدن نسلي از اين دو شجره و 

ل دين و كه اص –اختالل[ و تعبيراتي مخلّه] فاسد كننده[ در كلماتشان شابع گرديد، حتي سرايت در قرائت قرآن 

. غذادي كه جز خطاكاران آن را نمي  73سوره الحاقه، آيه « ) ال يَأكًُلًُهُ ااِل الخاطئين» نمود، مثال يكي -معارف است

: 7سوره توبه، آيه « ) اِن  اهللَ بَريءُ مِنَ المُشركينَ وَ رَسُولِهِ» خورند. الخاطؤن را الخاطئين خواند.( خواند، و ديگري

قرائت نمود، واين منشأ فساد شد كه يك نفر اعرابي شنيد « الم» ز مشركين بري هستند( به كسرخدا و رسولش ا

كه معني آن بيزاري خدا از رسول است، پس « انّ اهلل بريء من المشركين و رسوله» كه يك نفر بازاري مي خواند

محاكمه شد،  –عليه السالم  –آن اعرابي سر آن بازاري را شكست و اين مخاصمه در حضور حضرت اميرالمؤمنين 

حضرت سبب را سؤال فرمود، اعرابي گفت كه: اين سوقي، كافر شد به خدا. پس حضرت فرمود: او قاصد اين معني 

كه تو فهميدي نبوده. تا تراكم اين غلطات مشأ ماللت خاطر مبارك گرديد و علم نحو را تأسيس فرمود. واين فقره 

اتفاقي شيعه و سنّي است. و تمام مورخين و اعاظم] بزرگان[ نحوييّن تصريح  يعني بودن آن جناب مؤسّس علم نحو

مبسوطا  «الشيعه و فنون االسالم» به اين معني نموده اند. چنانچه عالم متبّحر سيّد صدرالدين كاظميني، در رسالۀ 

العيان در شرح و كتاب وفيات ا 752 – 753سيوطي جلد دوم صفحۀ « المزهر» متعرّض گرديده) ونيز به كتاب

و حاصل آنچه از مراجعه شود) مؤلف(  17-75حال ابواالسود دؤلي و كتاب تأسيس الشيعه لعلوم االسالم صفحات 

انباري و سيّد مرتضي و شيخ مفيد و ديگران نقل مي كند، آن است كه چون متعرّبه زياد شده اند، حضرت 

األسود دُئِلي، القا و تعليم فرموده وبه او دستور داده اند كه  اصول علم نحو را به ابي –عليه السالم  –اميرالمؤمنين 

ألكَالمُ كًُلُّهُ ثَالثَهُ أشياء : اسمُ و فِعلًُ وَ » زياد نمايد فروع آن را. پس رقعه اي به او داد كه در آن رقعه نوشته بود

و تعليم « المُسَمًي، وَ الحَرفُ مَا أوجد مَعنَي فِي غَيرِهِ حَرفُ ، فَاإلسمُ مَا أنبَاَ عَنِ المُسَمًي وَ الفِعلًُ مَا أنبَاَ عَن حَرَكَهِ

يا أبَااألسوَدِ! إن  » فرمود به ابي األسود ، عوامل و روابط وحصر كلمات و حصر حركات اعرابيه و بنائيّه را؛ و فرمود

لكن  »كه ابواالسود غفلت كرده بود،  و در حروف ناصبه« األشياءَ ثَالثَهُ ظاهِرًُ وَ مُضمَر وشَيءُ لَيسَ بِظاهِر و ال مُضمَر

غلط زيادي شنيده ام، پس دوست داشتم » را ضميمه فرمود، ابواالسود عرض كرد: چه كنم با اين رقعه؟ فرمود:« 

آن  پس تو تتبع كن و زياد كن متفرّعات -يعني متعرّبين –كتابي بنويسم براي تميز بين كالم عرب و كالم آنها 
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را نوشت در وقتي « اضافه» و « ياء » را دست مي آورد، به نظر مبارك مي رساند. پس باب و ابواالسود آنچه«. را

را نوشت. وزماني دخترش به « نعت» و « عطف » بعد باب« انّ ابوي مات» كه اين غلط را شنيد كه زني مي گويد: 

ع استفاده استفهام كرده بود، به رف« احسن» كه از قرائت« نجومها»جواب داد « ما أحسنًُ السماء» او گفت يا ابت 

يعني اين كالم را تعجبا از روي شگفتي از صنعت آسمان گفتم، « إنّما أتعجب من صنعتها» كردپس دختر عرض 

»  و« تعجّب » آن وقت باب« ما أحسنَ السماء و افتحي فاك» نه استفهاما. ابواالسود فرمود: پس در اين مقام بگو

 را نوشت.« استفهام

 ه مي شود كه او مؤسّس علم نحو بوده، از اين ناحيه بوده.پس اگر شنيد

 -السالم عليه -باالماله في األلف، اين خبر به حضرت امير« انّ ابويّ ماتا و تركا ماال» بنت خويلد، نزد معاويه گفت: 

ر د از تحرير كتابي درا نوشت از براي ابواالسود، وزيادبن ابيه مانع ابوالسو« اماله» و « إضافه» و « انّ » رسيد، باب

به « ابونا»و حال آنكه صحيح « اصلح اهلل االمير توفي ابانا و خلف لنا بنون»اين باب بود، تا زماني زني نزد او گفت: 

 به نصب مفعول بود، آن زمان زياد اجازۀ نوشتن داد.« بنين» رفع فاعل و 

 عرب به شمار مي رفت و مايۀ افتخار و فضيلتوبالجمله اين لسان فصيح و لغت وسيع كه از صنايع و فضائل لسان 

عرب بود، وبا آن افتخار داشتند، واز كلمات رجال خود محسوب مي داشتند، و فوائد بسياري از آن مي بردند، در 

محافل ومجالس و جنگ ها، وصاحبان خطابه را در نزدشان مكانت و مقام عظيم بوده، عمده توسعه آن در باب 

مرحله اختالف إعراب بود كه به تغيير مختصري از اعراب، تفاوت بين معاني از حيث زشتي و لغات، ناشي از همين 

زيبائي و مدح يا قدح و كفر با ايمان به تفاوت بين زمين و آسمان بود از غلط، كه موجب سدّ باب افاده و استفاده  

غير آموخت. و معلوم است كه التفات  و حسن مقاله بوده،؛ آن حضرت محفوظ داشت؛ و طريقۀ رواج و تعلّم آن را به

شخصي به امور ارتكازيۀ ]ثابت شده[ جيليّه] سرشت[ طبيعيّه، و تمكًُن از اظهارآن، وتعبير آن، واحاطه به اطراف 

آن ، وجمع كردن آن متشتتات در تحت قانون جامع مطرّد ] كلي و عام[ بين آنها، ناشي از كمال ادراك و قوّه 

ساني كه در ريگستان حجاز تربيت شده باشند. ابواالسود كه او مثل مصنّفي است كه در اين علمي است. خاصّه از ك

 فنّ كتاب نوشت، شاگردآن حضرت بود. وبه اعتراف خودش، از آن جناب آموخت و سرمشق گرفت و امتحان داد.

در باب خنثاي ) به كتاب قضاوت هاي آن حضرت مراجعه شود.) مؤلف( آن مميزات غريبه كه وازآن جمله است

 ]دو جنسي ها[ مشكل بيان فرموده اند.

وديگري آنچه در باب تميز دماء نساء) به كتاب قضاوت هاي آن حضرت مراجعه شود. ) مؤلف( و شرح صفات و 

 حاالت آنها عددا و زمانا و مميّز هر يك از ديگري و مميّز آنها از ماسواي آنها و ساير ماورد في هذا الباب.

است تشريع احكامي دينيّه به فلسفه و مالكاتي ملكيّه و ملكوتيّه و به عللي مؤثره در تكميل نفوس واز آن جمله 

بشريّه، و كسب معارف و تحصيل اخالق، وعلم و ذكر و خضوع از مبدأ، ودر ابهّت و شوكت ديانت و ملت، واز براي 

بدون مفاسد آن، وخواص حركت و  رياضت و مجاهدت و امتحان و مشق و حركت و بردن فوائد عزلت و رهبانيت

مسافرت و هجرت. واز براي به دست آوردن نمونه دار آخرت و حالت عود و رجعت و حاصل شدن مقام حكمت و 

عبرت. و پي بردن به اسرار مسافرت. و التفات به اينكه طفيلي چيسن و اصيل كدام. وغير ذلك من الحكم واالسراء 
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ريبه و حكمت هاي عجيبه درآن منظور بوده وهست. واستحباب آن بر مطلق ؛ مانند تشريع باب حجّ كه اسرار غ

 مكلّفين و ايجاب آن برخصوص مستطيعين براي آن حكم و اسرار است.

اما در جهات سياسيّه ملكيّه، پس بسيار كه ظاهر مي شود بعض آن از تأمل در فوائد و آثار اين يك نكته كه افراد 

مسافرت به مدينه النبوه و باب بيوت الخالفه نمايند. ومردمان اقاليم مختلفه و نوع يك ملت از اطراف و اكناف 

ممالك مشتّته وبالد متفرقه كه اهل يك دين هستند، واهل يك شريعتند، در يك مكان و زمان يكديگر را مالقات 

شئون و اطوار و آن اعمال  كرده، وهمه خود را حاضر در مقام تدين و رجوع إلي اهلل ببينيد. با آن احوال و آثار و آن

وكردار كه هر يك داراي حكم و اسراري است. از آن جمله بيرون شدن از لباس ها و حالت احرام و آن صداها و آن 

قرباني ها و آن طواف ها و آن نمازها و آن سعي ها و بيتوته ها كه هر چه تأمل كني در فوائد آن، از زمان بيرون 

از گذشت در شهرها واقليم ها كه براي يك مقصد و مقصود بوده، وآن توجه به صاحب شدن از خانه ها در شهرها و 

اجتماع در چنين مكاني، واشتغال به چنان اعمالي، واز برگشت و تفرّق آنها در بالدي دين و حضرت معبود، و 

 ندارم.مجال شرح آن برغرابت] شگفت بودن[ و عظمت آن مي افزايد تا به مقام وله و حيرت مي رسد كه 

واما در جهات روحانيّه ، پس فوائد و اسرار آن بي شمار، به يك نقطه اقتصار ]كوتاه[ مي رود كه در اين عمل شريف 

و تكليف منيف] رفيع[ به مثال حسّي خارجي واضح مي كنند حقيقت حركت انساني و بيان خلقت او و فائده شغل 

ا به منزل اصلي از براي مقصد و مقصود واقعي كه پس از انجام به و كار او را كه اصال ايشان مسافرانند از منزل دني

اوطان] جمع وطن[ خودرجوع نمايند. واين حركات جوارحيّه شب و روز انساني در مطلق اعمال و افعالش حركت 

و مسافرتي است و شغل ايشان مسافرت است. ومسافر از خانه كه حركت مي كند، يك مقصودي در مقصد و 

ارد كه ديدن دوست و يا انجام آنچه مقصود اوست باشد، و ماسواي آن از زمان قصد مسافرت وخريدن دارالهجره د

جزو جزو اسباب مسافرت و تهيّۀ زادو وراحله و ساير لوازم هر چه تصور شود، همه طفيلي و مقدّمه از براي يك 

 مقصد و نتيجه اند. 

رد و شب و روز مشغول خدمت و نگهداري او بود و البته پس اگر چه الزمند كه البته بايد مركوب خوب تحصيل ك 

بايد اثاثيه و اسباب خوب تحصيل و فراهم نمود و خريد و دوخت و اندوخته كرد. و البته بايد تحصيل مال وافي 

كافي نمود. خاصّه در طريق حجّ كه توسعه در او مطلوب است نه في نفسها، بل لغيرها؛ كه اگر تمام آن مقدّمات را 

نحو اتم و اكمل فراهم نمود، ولي از مقام خود هجرت ننمود و مسافرت اختيار نكرد، البته كار لغو كرده و عقالء  به

او را مذمّت خواهند نمود كه اين اسباب كه به اين زحمت فراهم نموده اي، أسباب شخص مقيم نيست و كسي كه 

مهاجر و مسافر است. پس معلوم مي شود كه شما  قصد مهاجرت ندارد، اين اسباب را به كار ندارد، بلكه مخصوص

مسافر نيستيد. بلكه شما مهتر قاطر و اسبيد و مهاجر نيستيد، بلكه سمسار و تاجريد. پس آن وقت ملتفت شود كه 

مقصود از تمام دنيا و مافيها، همان مسافرت الي اهلل است. وچون محتاج به گذشت زمان است طوالني به حدّ عمر 

ي كردن منازل و مقاماتي كه درآن محتاج به رفيق راه و معاون در خور حوائج است، و ناچار بايد با انساني ، وط

جماعتي همقطار شد، واين زمان و اين جماعت محتاج به اموري هستند از براي زندگي و معيشت، وآن حاصل مي 

از طرقي مختلفه، پس همۀ آنها شود به مراعات امور معيشت و اوضاع معاشيه، كه يكي از آن، تحصيل مال است 
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رابايد تحصيل نمود؛ ولي به اندازه حاجت و به قدري كه صدمه به اين مسافرت نخورد و از مقصود باز ندارد. وچون 

طريق آن و اندازۀ قدر حاجت و حدّ وسط عقول بشر قاصر است كه تعيين نمايد كه چه اندازه از امور معاشيه الزم 

و مانع است، پس ناچار صاحب وحي آسماني الزم است كه ديانتي تشكيل دهد كه حافظ  است، وچه حدّ از آن ضائر

و جامع حدود و موازين اين دو مرحله، يعني مقدّمه و ذي المقدّمه و اين دو نشاه يعني دنيا و آخرت و اين دو شغل 

 يعني معاش و معاد باشد.

هد نمود. و به دنيا مانند طبيعيّن و متجدّ دين و پس كسي كه خود را مسافر دانست، مسافرانه حركت خوا باري،

مستفرنگان] فرنگ زده ها[ عصر، نظر استقاللي نخواهد نمود. وسعادت را در تكميل امور جسمانيه نخواهد دانست. 

واين اندازه كه مسلمين عصر تازه، شيفتۀ عمران اروپا و صنايع جديده و ثروت هاي فخيمه ]بزرگ [ شده اند، وبه 

اق با صاحب اسالم راه مي روند، در ظاهر اظهار اسالمّيت مي نمايند و در باطن مناقشاتي بر صاحب آن و طور نف

قوانين او دارند، فريفته نخواهد شد. وهمين يك نكته، او را به عوالم و مقاماتي اخالقي نفساني و كماالتي روحاني 

و عقار، و ترك زن و فرزند و خويش و تيار. ودر خواهد كشيد كه در اوست ترك شهر و ديار، و ترك مال و ضياع 

اوست مشاهدۀ آثار و اطوار در بالد و امصار. و در اوست حالت انقطاع و عزلت و هجرت و وحدت در خيال و نيّت. 

وتوجّه به يك نقطه و تذكّر يك عالم كه شرح اين نكته الاقل سه هزار بيت الزم دارد و مقصود تنبيه خاطر است و 

 ه به تأمّل و تدبّر و تفكّر است.باقي بست

اين چنين دستور كامل و جامعي ، صاحب آثار سياسيّه و اطوار روحانيّه و فوائد غريبه و عوائد عجيبه و تأثيرات تامّۀ 

نفسانيّه و تغييراتي عامّۀ ظاهريّه كه حكمش بسيار و اسرارش بي شمار، از مربّاي در بلد خالي از سياست و مدنيّت 

ئرشان نهب و غارت و كشتن دختران بود، و عاري از ديانت و روحانيت، كه بزرگترين عباداتشان پرستش داكه شغل 

 مصنوعات و مخترعات خودشان بود، جز از طريق فيض قدسي و وحي سماوي نخواهد بود. اگر انصافي در بين باشد.

لمال و الجاه، و المخل بالنظم و السياسه و ومانند جلوگيري از اًُمّ الشرور و المفاسد الضائره، بالحسب و النسب و ا

التربيه و المورث للفتنه، و االختالف و العداوه، و الموجب لالفتتان و العشق و دوام الخيال و المرض و سوء الحال، و 

 العطله عن اصالح المعاش و غيرها. مما يوجب فساد الهيئه االجتماعيّه و يضرّ بالسياسه، وعن ام الفجور التي تنسي

اآلخره و تزيل العفه، و ترفع الحياء والوقار و السكينۀ و تورث الشهوه و التشابه إلي البهيمه والقساوه والغفله و الوقاحه 

و غيرها من المفاسد النفسانيه الروحانيه، يعني از سفاح و شيفتگي به زنان و نظر به صورت و بدن ها و موي ها و 

 بصري و قلبي آورد، تا منتهي به زناي خارجي شود(. لباس هاي ايشان) كه نظر به آنها زناي

واين جلوگيري به تشريع قانون حجاب و حدود و آداب نساء و منع از تبرّزات ]برتري جوئي[ و حضور مجامعاشان 

انجام گرفت، برخالف معمول زنان عصرش و رويّه مردم شهر و ديارش، در حالي كه در ملل متمدنّه مسيحيّه كه 

يعه را تشكيل داده اند، زنان بزرگان وبا شرفان آنان با صورت هاي زيبا و قامت هاي رعنا با آب و چند دولت وس

رنگ ها، و زينت و آرايش ها، و لباس هاي الوان در خيابان ها و معابر عمومي، مانند سرو سهي، خرامان خرامان 

ا به تماشاي ايشان گشوده و به تمام دل دميده مي شود كه از نظر ناظران و تماشاچيان مي گذرانند و همۀ چشم ه

شيفتۀ ناموس آنها مي شوند، و در صدد و آرزوي تعرّض عرض باشرفان خواهند بود وتمام دل هاي خود با زنان 
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زنا شمرده كه در انجيل در باب  -عليه السالم -محترمان و بزرگان، زناي قلبي مي كنند كه آن را حضرت عيسي

 ( مي فرمايد:،انجيل متي 52پنجم ) آيه 

من به شما مي گويم هر كس به زني به نظر شهوت نظر اندازد، همان دم در دل خود با او زنا » 

 « كرده.

وهيچ غيرتمندي راضي به اين زناي قلبي نشود، تا چه رسد به مقام زناي خارجي. و اين ترك حجاب وتبرّز در 

 اي اسباب و وسائل به سوي آن است.مجامع، از اقو

ه چگونه انسان مال نفيس و جواهر عزيز خود را در صندوق ها و گنجينه ها مستور و پنهانش مي دارد كه ببينيد ك

دست خائنان از او كوتاه باشد. پس بايد اين عزيزتر و گرامي تر از مال و گوهر را مستور و مخفي بدارد كه نظر 

 خيانت اجنبيان از او كوتاه گردد.

و حصار از براي فجّار و اشرار بنا نهاده نشده، چون رؤيت زنان، مهيّج شهوت آنان  ببينيد كه در بالدي كه اين حصن

مي گرديد و خوف تعرّض ناموس محترمان و گراميان بود، ناچار رجال سياسي آن مملكت، براي حفظ زنان خود از 

واج بنمايند تا به ر تعرض فسقۀ فجره، بيوت زنا تشكيل داده اند كه بالمانع اهل شهوت بروند و قضاء حاجت خود

 شيوه خبيثه بهائم و اشاعۀ طريقۀ قبيحۀ انعام، در مملكت متمدنۀ خود، زنان محترم خود را حفظ كرده باشند.

عجبا! از اين سياسيين كه عالج فاسد را به أفسد] فاسدتر[ كرده اند. وعجب تر آنكه برمسلمين اعتراض كنند كه 

زنان ايشان مظلومۀ محبوسه اند! و نفهميده كه زنان مسلمين نه مظلومه محبوسه اند، بلكه محترمۀ محفوظه اند، 

مؤدبه اند. شريفۀ كريمه اند. عقيلۀ مليكه] فرشته [  مجلّلۀ  محروسه اند ]حراست شده[ مكرمۀ معصومه اند، مربيۀ

( مجد و شرف و  12اند. خود را از خائنين نگه مي دارند. قاصرات الطرفند. ) قاصرات الطرف) سوره صافات، آيه 

بزرگواري( به غير ذي حق خود چشم به ديگري ندارند. اين مشقي است كه در محبت، طريق وحدت را اتخاذ 

است به تربيت اسالمي در يك شهري زني باشد كه اول جمال و آخر كمال از براي او باشد، ولي نمايند. ممكن 

احدي غير محرمش بر حالش مطلع نشده، واو هم غير جفت خود را نشناخته، ودر محبت، طريق وحدت را داشته 

ن ، بلي به مذاق متجدّديباشند؛ كه آن بهترين مفاخر و سرآمد مناقب زنان ست به تسليم و اعتراف همان فرنگيان

، روزگاري در اروپا قدم را باالتر گذاشته اند، مستحدثين مستفرنگان] فرنگ زده ها[ عصر ما، كه به واسطه تعيّش 

اين مفاخر و مناقب را احالم و اوهام مي شمرند و نجابت را در شهرت و جلوه و نمايش مي دانند و مي گويند: چه 

 و زنان و مردان هم قطار در كوچه و بازار گردش نمايند؟ دارد اين مضيقه برداشته شود 

مي گويم: چه ضرر دارد كه اين اختصاص كليّتا برداشته شود؟ پس چنانچه زنان مجاز در تبرّز] ابراز داشتن[ و بي 

م ك پردگي باشند. مردان مجاز در نظر و تلذذ] لذت بردن[ بوده، و تا همه جا مجاز باشند، چيزي از عوالم جسمانيه

نمي شود. ودر اين صورت گفته مي شود: چه ضرر دارد كه اصل زواج برداشته شود؟ همه مال همه و متصرف در 

همه باشند؛ زيرا كه همۀ افراد يك نوع و اوراق يك شجر و قطره هاي يك بحرند) از ياوه هاي بهاء( ودر ازدياد نسل 

كه را ميل داشته باشد تا حدّي كه ميل داشته  هم تفاوتي حاصل نمي شود وهر كسي آزاد است از دو طرف هر

 باشد و بخواهد اختيار نمايد.
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ولي چه فايده كه مفسده و عيب آن، اين است كه جامعۀ كريمه مدنيّه شريفۀ انسانيه، به حالت توحّش و بربريت و 

و صعود اين و آن،  بهيميۀ حيوانيت برخواهد گشت. ومعابر و خيابان ها در محلّ اجتماع و نظر مردم، محلّ نزول

 ونمايشگاه جلق و دلق گار و خران خواهد بود.

ولي دريغ از آن كه اين هم در نظر اين جماعت ، چندان محذوري نداشته باشد؛ چه آنكه به عقيدۀ ايشان ، رجوع 

ن اس]ميموبه حالت اوّليّه خواهد بود. واين مقاالت از كساني كه در نشو و ارتقاء انسان را منشعب از ميمون و نسن

آدم نما[ مي دانند و گاو وخر را عمو و خالو مي شمارند، و روباه و خرگوش را عمه و خاله قرار مي دهند، واجداد 

 گرامي و آباء سامي] عالي[ او را قرده] بوزينه[ مي دانند، استبعادي ندارد.

ت[ و مشقّتي شود كه او را مظلومه باري، اگر در اين امر اعتيادي كه طبيعت ثانوي زنان گرديده، تصوّر كلفت ]زحم

گمان كنند، لكن در برابر اين زحمت، دو اجر و مثوبت] ثواب[ معيّن گشته: دنيوي و اخروي، ومعلوم است زحمت 

با اجرت، كلفت و مشقّت نخواهد بود. بلكه بسا است آرزوي عمل شاق را از براي مزد و اجر مي نمايند، واز ادني 

 شند، افسرده و ملول گردند.شغلي كه محروم از مزد با

اما اجرت دنيوي آن است كه تحصيل معاش و نفقۀ آنان را برعهدۀ مردان قرار داده، تا زن ها در خانه آسوده راحت 

كنند وامور زندگاني خود را ترتيب دهند. و به پاره اي صنايع مانند خياطت به اقسام ها وحياكت] بافتن [ به انواع 

ا تحصيل ثروت و مال نمايند. ومردان به سير ومسافرت دربيابان، تحصيل رزق و معاش ها خود را مشغول و ضمن

 زنان را بنمايند.

واما اجرت اخروي، آن مثوبتي ]پاداش نيك[ است كه در برابر اين عمل از اجرها معين شده. و لذا مؤمنان از زنان 

رفع حجاب مع الوصف حاضر نمي شوند. و فضيلت  كه معتقدات به دين و آئين هستند، اگر آنها را الزام نمايند، بر

و افتخار و شرافت و رشد و هدايت و مثوبت خود را در تستّر] چادر[ مي دانند و به آن خوش دلند. وهر كه با ديانت 

تر و نجيب تر و شريف تر باشد، در اين مرتبه كامل تر است. و هر چند الابالي در دين و رذل تر و وقيح تر باشد، 

 پردگي خوشوقت تر است. در بي

وبالجمله قاطبۀ احكام محمديه، ناشيه] ناشي[ از اسرار و حِكمي است سياسيّه و روحانيه، كه تمامي آن اسرار 

براهينم قطعيه اند از براي لدنّي بودن علم آن جناب. كه اين حقايق و دقايق از مربّاي در چنان امّت وحشيّه جز از 

له گنجايش تعرّض نمامي را ندارد. و نگارنده به واسطۀ ضيق وقت و عزيمت حركت، افاضات ربّانيّه نشود. و رسا

 مجال بيش از اين تعرّض ] پرداختن به امري[ را ندارم.

فيا أيّها السائل! همين قطره از دريا را كه در اين عجاله] با عجله[ اشاره شد، مقايسه فرما با سائر شرائع حقّيه الهيّه 

و شما اعتراف به الهي بودن آنها داريم. و مالحظه نما آن ذوات قادسه و وجودات مقدّسه را  سابقه، وصحفي كه ما

كه در بالد معموره مانند مصر و شام ترتيب يافته، بلكه در خانواده سلطنت نشو و نما يافته، بلكه با پيغمبري مانند 

ت شده و تعميد] غسل[ يافته؛ حضرت شعيب و يحيي مصاحبت كرده ودرك صحبت نموده و خدمت كرده و تربي

ا معاصر ببلكه در اقوام متمدّنه تعيش] اسباب معيشت ساختن[ يافته، مانند حضرت عيسي، و مقارب و مجاور و 

حكماي كاملين رياضيّين  طبيعيّين و عرفاي شامخين ناسكين] عابدان[ مرتاضين بوده؛ واينكه آن بزرگواران 
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اي آبادتر آسوده خاطرتر بوده اند حاال ومجاال ] فرصت[، و اكثر زمان و عمرهاي طوالني تر داشته در سرزمين ه

وقت بوده اند دعوه و تبليغا. پس از آن تتبع ]تفحص[ نما در تمام آنچه در شرايع ايشان وارد گرديده، از مطلق 

هم) ما فرمايشاتشان در مطلق ابواب. چه عبادات چه سياسات و چه غيرها. و مجموع ما حصل منهم و وصل من

را مقايسه فرما، به حصل منهم و وصل منهم: آن چيزي كه از او حاصل است و آن چيزي كه به او متصل است( 

آنچه از اين تربيت يافته در بالد حجاز و قوم خالي از دين و نبيّ به دست آمده از امور سياسيّه مدنيّه و روحانيّه 

والمعاد و باألرض و السّماء و بيان اسرار الخلقه و دقايق الحكمه و اقامه عقالنيّه و معاشيّۀ معاديّه و ما يتعلق بالمبدء 

البينات و ابطال الشبهات و كشف المخفيات. با كمي زمان و قلّت مجال، و فقد اسباب و كثرت موانع و ابتالي به 

ق ت و اقامۀ مطلجنگ هاي پي در پي و به تنظيم امور ملك و سياست، و اصالح حال قوم و جمعيت و تعليم و تربي

وظايف. حتّي فصول خصومت درآن مدت مختصر از زمان بعثت تا زمان رحلت، تا پس از آن بيابي كه نسبت معدن 

و گوهر و شجر و ثمر است. و ببيني كه داستان قطره و دريا و حلقه و صحراست. پس به طور قطع حكم نمائي كه 

 خواهد بود. اين چنين علومي جز ربّاني و لدنّي و الهي سماوي ن

درآياتي كثيره استدالالتي متقنه بر اثبات صانع و ابطال قول ماديّين و طبيعيّين به اتّفاق و صدفه] تصادفي[ به 

اتقان صنع و حكمت فرموده، وبراهيني ساطعه  برتوحيد اقامه، و اينكه توارد علّتين منشأ فساد شود. و بياناتي 

جز آياتي در اسرار كائنات و خلقت موجودات نازل كرده، و در بعض آنها براسماء و صفات عاليه نموده، وكلمات مع

عالم صغير را برابر كبير قرار داده، وچه اندازه از شئون و اطوار و مقامات ودرجات او را بيان فرموده؛ ترقي او را از 

لق آخر او را هم بيان كرده، در عالم جماديّه و نباتّيه و حيوانيّه و گذشت او را از آن مراحل بيان، و مقام ديگر و خ

وَ لَقَد خَلَقنَا االِنسانَ مِن ساُللَه مِن طين* ثًُمً جَعَلناهُ نًُطفَه في قَرر » ضمن يك آيه مختصر كه اسرار آن بي شمار

لقا آخَرَ عِظامَ لَحما ثًُمً أنشَأناهُ خَمَكين * ثًُمً خَلَقنا النُّطفَهَ عَلَقَه فَخَلَقنَا العَلَقَهَ مُضغَه فَخَلَقنَا المُضغَهَ عِظاما فَكَسونَا ال

. ترجمه: واما انسان را از عصاره اي از گل آفريديم سپس 11-15سوره مؤمنون، آيه « ) فَتَبارَكَ اهللًُ اَحسَنًُ الخالِقينَ

او را نطفه از قرارگاه مطمئن قرار داديم سپس نقطه به صورت علقه و علقه به صورت مضغه و مضغه به صورت 

ن هايي درآمد و براستخوان گوشت پوشانديم سپس آن را آفرينشي تازه داديم پس بزرگ است خدايي كه استخوا

ست در عالم اخير، اشارات و نكاتي ا« آخر» بهترين آفرينندگان است.(  كه در اين اختالفات تعبير به فاء و ثم و لفظ

و في اَنفًُسِكًُم مين آياتي براي جويندگان يقين است( ؛ ودر ز51واالَرضِ آيات لِلمُوقِنين) سوره ذاريات، آيه » رفيعه

، ودر وجود خود شما آياتي است آيا نمي بينيد( سَنًُريهِم آياتِنا في اآلفاقِ وَ في 51اَفَال تًُبصِرًُونَ، ) سوره ذاريات، آيه 

ن به آنها نشان مي ، به زودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشا97اَنفًُسِهِم ،) سوره فصلت، آيه 

: خداوند از آسمان آبي فرستاد واز هر دره و 13سوره رعد، آيه « ) دهيم( انزَلَ مِنَ السًماءِ ماء فَسالَت أودِيَهُ بِقَدَرِها

رودخانه اي به اندازه آنها سيالبي جاري شد.(  الي آخر و امثال تلك اآليات. و تفكّر در علم شاگردش بنما، اگر 

 مَن عَرَفَ» يدا كني. مثال مالحظۀ همين مختصر فرمايش او را درباره انسان بفرما كه مي فرمايدبتواني احاطه پ

 –عليه السالم  -اين جمله را به اميرالمؤمنين« نفس» طريحي در مجمع البحرين در ماده « ) نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبًهُ 

نسبت داده است.( ) مؤلف( زيرا كه وجودش دليل وجود او، وحدتش آيۀ وحدت او، احاطه و تصرّفش نمونۀ احاطه 
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و تصرف او، حدوثش دليل قدم او، ) حدوثش دليل قدم اوست: ايجادش اصالت دارد واز مبدئي است( عجز او برهان 

 م مبارك:قدرت، و فقر او شاهد غناي او، فهو اآليه الكبري، ومثل اين كال

 وَ فیکَ  إنطوي  العالَمُ   األكبَرُ  أتَزعَمُ  أنًکَ  جِزمُ  صَغیر

 وَ  داءُكَ  مِنکَ  وَ  ما    تُبصِرُ                      واؤكَ  فِیکَ  وَ   ماتَشعُرُدَ

  ) شعر در ديوان اميرالمؤمنين است(

واد ، خاليه عن القوه و االستعداد ، تجلي لها و أشرقت سئل اميرالمؤمنين عن العالم العلوي فقال: صور عاريه عن الم

مطالعها فتألالت، و القي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله، وخلق االنسان ذا نفس ناطقه إن زكّاها بالعلم و العمل، 

ترجمه: صورت السبع الشّداد.) فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدال مزاجها و فارقت االضداد فقد شارك بها 

هايي عاري از ماهيت، خالي از قوه و استعداد يعني خالي از هويت، متجلي مي شود به آنهاو طلوع مي كند از مشرق 

 آنها پس درخشان مي شود.

القاء در هويت آنها مثال خود را ظهور افعالشان است و انسان را از نفس خود خلق مي كند. نطق او را به علم و 

عمل تزكيه مي كند پس شبيه مي شود به جوهر اوليه علت ها در حاليكه مزاجش معتدل است واز اضداد مفارقت 

مولف عبدالواحد تميمي  571دررالكلم، ص دارد پس شريك است با هفت چيز قوي و محكم) تصنيف غرراالحكم و 

 ق(  ه 991آمدي متوفي 

نور يشرق من صبح األزل » مالحظه فرما فرمايش آن حضرت را به كميل در جواب از سؤال حقيقت كه مي فرمايد: 

) مولف : سيد حيدر آملي( ترجمه :  952، ص 5تفسير المحيط االعظم، ج.« ) فليوح علي هياكل التوحيد آثاره 

 وري كه از صبح ازل برهياكل توحيدي طلوع مي كند و منشاء آثار مي گردد.( الي آخر.ن

يثِيًهُ نامِيًهُ نَباتِيًهُ حِ» و فرمايش ديگرش را به كميل، در بيان اقسام نفس و مراتب و شئون و آثارش كه مي فرمايد:

( الي آخره كه چقدر از لئالي معرفت و جواهر 119، ص1ن، ج مجمع البحري« ) حَيَوانِيًهُ ناطِقَهُ إنسانِيًهُ قًُدسِيًهُ إلهيًهُ 

حكمت در اين بيانات مودعّ ] وديعت نهاده شده[ گرديده، كه عقل ها حيران خاصّه از چنان وجود مباركي كه از 

وزحمات آن سرور بوده، و تا آخر كارش در راه  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –طفوليّت در انجام خدمات پيغمبر 

 روردگار مشغول كارزار كه شرح آن محتاج به رساله اي است جداگانه.پ

 وهمچنين ساير فرمايشاتش و خطب و كلمات قصارش.

بلكه كماالت علميّۀ نفسانيّۀ آن دختر صغيرۀ يتيمه اش، آن ملكيۀ انبياء، آن عقليۀ  اولياء، آن سيّده نساء، آن دختر 

تربيت اوالد، خدمت شوهر و خانه نمود، حتي به دست آسيا كردن، هيجده ساله، آنكه نه سال خانه داري كرد و 

وخمير كردن، و جاروب كردن، و پينه زدن، رخت شستن، مزدوري از براي معاش نمودن، پشم ريشتن، آن گرسنۀ 

مرتاضه، عابده قانعۀ ناسكۀ زاهده، آن مستورۀ محفوظه، آن مخدّره كه غير يتيمي در مكّه و زحمت در مدينه، چيز 

 »ديگري نديده و جائي نرفته، آن عالمۀ غير متعلمه ،كه ائمه به داشتن مصحف او فخرّيه] افتخار[ مي كرده اند و 

كه مصحف فاطمه سالم اهلل عليها نزد ماست.) احتجاج ،  -عليه السالم -كالم امام صادق« ) عِندَنَا مُصحَفُ فاطِمَهَ

اِن  في ذلكَ لَذِكري لِمَن كانَ لَهُ » صحّت نبوت پدرش،  بر هان قاطعي است بر، ترجمه جعفري(  717، ص 5ج
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: در اين تذكري است براي آن كس كه عقل دارد يا گوش دل 73سوره ق، آيه « ) قَلبُ أو القَي السًمعَ و هُوَ شَهيد.

 فرا دهد در حالي كه حاضر باشد.( 

مان علوم غيبيّه صادره از خواص و حوارييّن بلكه كفايت مي كند از براي دست آوردن علوم لدنيه آن بزرگواران، ه

آنها، مانند سلمان و اباذر و مقداد و عمّار و جويريه و رشيد هجري و عمروبن حمق و ميثم تمّار و غير ايشان، كه 

و اًُولِي وَ فيها عِبرَهُ ال ذي حجر وَ كِفايَهُ لِأهلِ اإلنصافِ » مجال شرح حاالت آنها و علوم صادرۀ غيبيّۀ آنها را ندارم.

 « النًُّهَي.

 تتمیم

 بشارات كتب سابقه

با وضوح و غناء مسئله از اين تتمّه و ضميمه، تأكيدا للحجّه و ازديادا للبصيره) تاكيد بر برهان و براي ازدياد بصيرت( 

مقدّسه عرض مي نمايم: وممّا يدلّ علي المقصود، ) از آنچه بر مقصود ما دارد( إنبائآت و بشاراتي است از كتب 

عهدين كه بشارت به ظهورموفور السرور اين فوّاره النور) فراواني سرور به فوران نور( مي دهد. وبيان صفات و حاالت 

با بركات و احكام و تعليمات و معاشرت او را با طبقات مختلفه، و ذكر بلد دارالهجره او، و طايفه و عشيرۀ او را مي 

سحاق . واز نسل قيدار است. ودر زمين مكه ظاهر مي شود ودرمدينه اقامت نمايد؛ كه از بني اسماعيل است، نه ا

مي فرمايد. و با شتر سوار مي شود وبا مساكين آميزش مي نمايد. و به نطق و زبان، يعني فصاحت كالم غلبه مي 

 شند. وطوائف و شعبنمايد. و سالطين او را اطاعت نمايند و هدايا از براي او بفرستند . وبنات الملوك در خانۀ او با

و ملوك نزد او ساقط شوند. و اوالدش امارت و سلطنت كنند. و از دريا تا دريا مالك شود. و بت ها را سرنگون كند 

و بت پرستان را به عقب نشاند و امّتش ركوع كنند و به جماعت نماز بخوانند. و صداي تكفير و عظمت خدا در 

 بلندي ها بلند شود.

ر منطبقه برآن حضرت كه در تورات و انجيل ياد نموده؛ بلكه با تغييرات در تعبيرات به واسطۀ وامثال ذلك از امو

 چنانچه بيايد، تصريح به اسم آن جناب نمود.تراجم مختلفه، باز در بعضي اناجيل معتبره، 

 .وما اين مدّعا يعني بشارت كتب مقدسه را به دو طريق ثابت مي كنيم: يكي اجمالي و ديگري تفصيلي

پس تصريحات فرقانيه به ورود اين بشارات در تورات و انجيل، توضيح ذلك آنكه، مقام حكمت  -اما طريق اجمالي

و دانش آن حضرت، امري است آشكارا ونمايان؛ كه موافق و مخالف درآن موافق. خصما و منكرين و منافقين و 

او   بر شرعش نامه ها و رساله ها رند و برضدّ معاندين و مكذّبين، اگر چه تصديق نبوّت و اعتراف به رسالت ندا

نوشته اند، مع الوصف مقام حكمت او را ارجمند و رتبۀ عقالني كامل و بلند او را معترف ومصرح اند. چنانچه به 

عالوه مشاهده شئون واطوار و ادّله وآثار كاشفه، تصريحات به من اين معني در كتب مؤلفه آنان بسيار. و من المعلوم 

ه شخص عاقل حكيم، در مقام الزام خصم و اقامه حجّت و برهان، هرگز مطلب ناقص خود را به دست خصم نمي آنك

دهد كه محجوج ) كسي كه به وسيله حجت و برهان مغلوب شده است( و مردود واقع شود. معذلك با آنكه در 

، علني و آشكارا به مسمع و مرآي بالدي بود كه يهود و نصاري حاضر، و كتب عهدين در بينشان شايع و داير بود

خصماء ) به گوش و چشم دشمن( ندا فرمايند. ودر كتابي كه بين ايديهم و حجّت اوست، در چند جا تصريح فرمايد 
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كه اسم و نام من و عالمت و نشاني من در تورات و انجيل  مذكور است. اين كاظف قطعي است از صدق اين دعوي؛ 

شاراتي، هرگز شخص عاقل ، دعوي آن را نمي كرد؛ تا آنكه خصماء او كه هميشه در كه اگر نبود چنين آياتي و ب

 صدد ابطال او بوده اند، در مقام نقض برآيند واو را محجوج نمايند.

ال ذينَ يَجُدُونَهُ مَكتًُوبا عِندَهُم » بعد نقول: در چند آيه از قرآن، اجماال اين دعوي را مي فرمايد: يكي اين آيه شريفه

: پيامبري كه صفاتش را در تورات و انجيلي كه نزدشان است مي 193سوره اعراف، آيه « ) الت وريهِ و اإلنجيلِ في 

: بشارت به رسولي كه مي 4سوره صف، آيه « ) و مُبَشّرا بِرَسُول يأتِي مِن بَعدي اسمُهُ اَحمَدُ » يابند( و كريمۀ شريفه

سوره  « )يَعرِفًُونَهُ كَما يَعرِفًُونَ أبنائَهُم » ( تا به اين مقام  -ليه و آلهصلي اهلل ع -آيد بعد از من و اسمش احمد است

: او را هم چون فرزندان خود مي شناسند.( پس اگر كتب مقدسه به دست نبود، وما به رأي العين 114بقره،آيه 

ار يهود، دليل مكفي مشاهده آن بشارات را نكرده بوديم، معذلك همين دعوي او در برابر قسّيسين نصاري و أحب

اين ظاهر است نزد كسي كه انصاف دارد و منحرف « ) وهذا ظاهر عند من راعي االنصاف و جانب االعتساف.» بود. 

 نمي شود.( 

پس آن فقراتي است عديده در عهد عتيق از تورات و كتاب اشعياء و حيقوق و دانيال و مزامير  -و اما طريق تفصيلي

ظهارُ إ» و « شاراتي است كثيره در اناجيل اربعه كه در كتب مفصّله، مانند: مِيزانًُ المَوازينعليهم السالم . وا -داود

 و غيرها نوشته شده، و نگارنده به دو سه فقره از براي نمونه اشاره مي نمايم:« لِسانًُ الصًدق» و « الحقّ

 فقرۀ اولي

 وارد است:آنچه كه در سِفر مثني از تورات در باب هيجدهم و آيه هفدهم 

وخداوند به من فرمود آنچه را كه گفتيد نيكوست از براي ايشان نبيي از ميان  برادران ايشان مثل » 

تو مبعوث خواهم كرد، وكالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او فرمايم، به ايشان 

 « خواهد گفت.

 ودر آيه ديگر :

 «رداند.خدايت از برادرانت مثل تو مبعوث خواهد گ»

وچون اين كالم متوجه به عموم بني اسرائيل است، برادران طايفۀ بني اسرائيل، بني اسمعيل مي شوند به واسطه 

اخوّت حضرت اسحق با حضرت اسمعيل، پس مراد پيغمبري است صاحب شرع و آورنده كالم خدا از طايفه بني 

 صلي اهلل -ات مبعوث شده، يعني حضرت محمداسميعل، و او هماني است كه در فاران برحسب بشارات ديگر تور

و منطبق بر عيسي نيست؛ كه او از بني اسرائيل است، نه از برادران آنها. واين همان بشارتي  -عليه و آله و سلم

 است كه به حضرت ابراهيم مي دهد كه در سفر پيدايش فصل هفدهم مي فرمايد: 

اعيل مي فرمايد تو را اجابت فرمودم؛ اينك او را خداوند به ابراهيم مي فرمايد، اما در خصوص اسم»

دوازده رئيس ) امام(  -يعني نودو دو. چنانچه محمد نود و است -بركت داده، بارور گردانم به ماد ماد

 «.از وي پدرد آيد. او را بسيار كثير گردانم واز وي امتي عظيم به وجود آورم

 سفر مثني آيه اول ودوم مي فرمايد كه: واين همان بشارتي است كه در تورات باب سي و سيم
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يهوه ) يعني خدا( از سينا برآمد و از ساعير تجلي نمود و از كوه فاران درخشان گرديد و با گروه »

 «.هاي مقدسين آمد واز دست راست او براي ايشان شريعت آتشين پديد آمد

ران كه عبارت از مكّه است، همان جلوه ظهور از سينا و ساعير، همان تجلي موسي وعيسي است. ودرخشندگي در فا

 محمّدي است. واين همان ظهور در فارن است كه حضرت حيقوق در باب سوم ياد مي فرمايد كه:

قدوس است جبل فاران، همه سالح جالل او آسمان ها را پوشيده و زمين را از تسبيح مملو »

 «گردانيد.

 مي گويد: تا

 «طريق هاي او جاوداني است.»

امش ابدي است. وجبل فاران، همان اقامتگاه اسمعيل است كه در تورات در سفر تكوين نوشته كه اسمعيل يعني احك

ساكن زمين فاران، ودر زمين فاران تيراندازي مي كرد. ونسلش كه بني قيدارند در زمين فاران اقامت نمودند. 

ساره، افزون بوده اند. چنانچه اشعياء در يعني « منكوحه»هستند. يعني هاجر كه از « متروكه» وايشان همان اوالد 

 از ايشان به اين وصف ياد نموده. 91باب 

واين همان بزرگواري است كه حضرت اشعياء از دارالهجرۀ او در مدينه ياد مي فرمايد به لفظ سالع؛ زيرا كه سالع 

ه شد؛ كه الي الحال زميني است معروف در مدينه كه جنگ احزاب درآن واقع شد و مسجد فتح در جنب آن ساخت

و سركوبي بت پرستان مي نمايد. و ياد از قومش  –عليه السالم  -هم باقي است. و ياد از امير جنگش حضرت امير

اعراب مكه كه خالي از شرع ودين بوده اند، مي نمايد. و بيان عموم شريعتش را مي فرمايد. وياد از قومش بني قيدار 

كه در باب چهل و دوم پس از اينكه خبر از ظهور نبيّ صاحب احكام مي دهد و  مي فرمايد. وياداز مكّه مي نمايد

 وعدۀ خبرهاي آينده را مي دهد، مي فرمايد:

اي جزيره ها و ساكنان آنها، سرود نو به خداوند، بسرائيد. بيابان و شهرهائي كه اهل قيدار درآنها » 

ده، از قلۀ كوه ها نعره زنند. براي خداوند ساكن باشند، آواز خود بلند كنند. وساكان سالع ترنم نمو

جالل را توصيف نمايند. صفت عظمت خدا نموده، خداوند مثل جبار صاحب شجاعت بيرون بيايد، 

و مانند مرد جنگي غيرت خويش ظاهر نمايد. فرياد زده بردشمنان غلبه نمايد. آنهائي كه بر بت 

 «شوند.هاي تراشيده اعتماد دارند، به عقب برگرداند، خجل 

اين صدائي كه در قلّه ها به جالل و عظمت خدا بلند شود، در خانه هاي قيدار و ساكنان سالع بلند مي شود، همان 

عليه  -صداي اذان است . وصاحب شجاعت كه بردشمنان غلبه و بت پرستان را ذليل نمايند، همان حضرت امير

ان را كه مي فرمايد به دوته و خم شدن پشت ها؛ كه است. واينها همان اشخاصي هستند كه بيان عبادتش -السالم

عبارت از ركوع است. تا آنكه عبادت كنند به يك دوش ، كه آن نماز جماعت است؛ كه اين دو از عبارت مختصّه در 

 شريعت اسالميه است.

 خبر او و وصّي دوازدهم او را مي دهد: –عليه السالم  -واين همان بزرگواري است كه درمزمور داود

 «.خدايا احكام خودت را به پادشاه، و عدالت خود رابه پادشاه زاده ده»
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بعد بيان صفاتي را مي نمايد كه خبر برآن دو بزرگوار منطبق مي شود؛ زيرا پادشاهي كه پادشاه زاده داشته باشد، 

دۀ او صاحب است؛ كه پادشاه زا –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –وصاحب احكام، يعني شرع باشد، همان محمد 

 عدالت كبراي عامّه و سلطنت عظمي است كه زمين را يك دين و صلح عمومي

بِهِ يَمال األرضَ » كه :  –عليه السالم  –، حتّي بين حيوانات آورده، و ظالمان را زبون مي سازد، يعني مهدي قائم 

كند هم چنان كه از ظلم و جور پُر شده زمين را از قسط و عدل پُر «. ) قِسطا وَ عَدال ما مُلِئًُت ظًُلما وَ جَورَا 

 ( 45، ص 1باشد.)االحتجاج طبرسي، ج

 واين همان بزرگواري است كه حضرت اشعياء از ظهور و آثارش خبر دهد؛ در اصحاح يازدهم كه مي فرمايد:

نهالي كه از تنۀ يستي بيرون آمده، شاخه اي از ريشه هايش خواهد شكفت، تا قولش مسكينان را »

داوري، وبه جهت مظلومان زمين به راستي حكم خواهد نمود. كمربند كمرش عدالت  به عدالت

خواهد بود. و كمربند ميانش، امانت. تا مي فرمايد: اتفاق كلمه را برتوحيد، گرگ با بره، سكونت 

 «خواهد داشت و طفل با مار، بازي خواهد كرد.

كه ابراهيم است به يك معني  -است كه از تنۀ يستيودوازدهم از ائمه كه صاحب اين شئون و اطوار است، نهالي 

روئيده، و نهالي كه به تنۀ يستي منتهي مي شود، به معني آخر كه از طرف مادر منتهي به داود مي شود، و  –

 واقع نگرديد. –عليه السالم  –معلوم است كه اين آثار، خاصّه اتحاد وكلمۀ صلح عمومي در زمان عيسي 

در كتاب خودش از او ياد نموده، كه از خدايش حكايت  -عليه السالم -است كه حزقيل پيغمبرواين همان بزرگواري 

 مي كند:

 «.من تاييد مي كنم به بني قيدار او را به مالئكه خودم» 

 اشاره به نبوت سيد بني قيدار و به نصرت مالئكه از ان حضرت در جنگ ها.
 

 فقره ثانيه

به ظهور نبيّ صاحب احكام، و شرع بعد از خودش كه رفتن خودش  -لسالمعليه ا –بشاراتي است از حضرت عيسي 

را مقدمّه آمدن او قرار مي دهد. واينكه تا او نرود، او نيايد. و آمدن او را مفيدتر، واينكه او خبرها از پدر بدهد و 

ده بيان نفرمو برعيسي شهادت بدهد و به سياست هم قيام نمايد، نه صرف دعوت به أخالق و چيزهائي كه عيسي

از علوم متفرقه و از اخبار آينده، آنها را بيان نمايد. واز پيش خود تكلم نكند. واز اين آينده در ترجمه هاي سرياني 

كه لسان اناجيل است، به لفظ فارقليط تعبير مي نمايد. و ما بيان خواهيم نمود، تقريب استدالل به آن بشارات را، 

 بشارات. با دفع اوهام خصم، پس از ذكر

پس مي گويم كه اين بشارات در باب چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم انجيل رابع، يعني انجيل يوحنا وارد شده، كه 

 در باب چهاردهم مي گويد: 

كه درترجمه هاي عربي معزّي، ودر فارسي تسلي دهنده  -من از پدرسؤال مي كنم كه فارقليطا»

، تا هميشه با شما باشد. واو روح حق است كه جهان نمي را به سوي شما بفرستد -ترجمه نموده اند

تواند او را قبول كند؛ زيرا كه او را نمي بينند و نمي شناسند. اما شما او را مي شناسيد زيرا كه با 
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تا مي فرمايد: اين سخنان را به شما گفتم، وقتي كه با شما بودم.  -شما مي ماند ودر شما خواهد بود

حق كه پدر، او را به اسم من مي فرستد، هر چيز به شما تعليم خواهد داد، لكن فارقليطاي روح 

وآنچه به شما گفته ام، به ياد شما خواهد آورد. تا مي فرمايد : االن قبل از وقوع به شما گفتم تا 

وقتي كه واقع گردد، ايمان آوريد. بعد از اين بسيار با شما نخواهم گفت كه رئيس اين جهان مي 

 «.آيد

 مي فرمايد: 19در باب تا 

لكن چون فارقليطا آمد كه او را از جانب پدر، نزد شما مي فرستم ، روح حق كه از پدر صادر مي »

 «. گردد، او بر من شهادت خواهد داد. شما نيز شاهد هستيد، زيرا كه از ابتدا با من بوده ايد

 مي فرمايد: 14تا در باب 

براي شما مفيد است، چه اگر نروم، فارقليط نزد شما ومن به شما امت مي گويم كه رفتن من » 

نيايد، واما اگر بروم، او را نزد شما مي فرستم. وچون او آيد، او جهان را بر گناه و عدالت و داوري 

ملزم و توبيخ خواهد نمود اما بر گناه، زيرا كه بر من ايمان نياورده اند. و اما بر عدالت، از آن سبب 

يگر مرا نخواهيد ديد. و برداوري از آن رو كه به رئيس جهان حكم شده، و بسيار كه نزد پدر بروم ود

خبرهاي ديگر دارم؛ لكن االن طاقت تحمل آن را نداريد. و لكن چون او روح راست آيد، شما را به 

جميع راي ها راهنمائي خواهد كرد. واو مرا تمجيد خواهد نمود؛ زيرا كه هر آنچه از من است، خواهد 

وبه شما خبر خواهد داد. هر چه از آن پدر است، از آن من است. از اين جهت گفتم كه آنچه  گرفت

 « از من است، او مي گيرد وبه شما خبر مي دهد. 

واينكه  –عليه السالم  -تقريب استدالل آنكه اين ابواب سه گانه، نص درآمدن فارقليط است، بعد از رفتن عيسي

فارقليطا، شخصي است كه بشارت به نبوت او داده شد، نه روح القدس، كه به عقيده نصاري دريوم الدّار برحواريّين 

ه ويا ب -چنانچه در بسياري از ترجمه ها واقع شده –نازل گشته. چه فارقليطا را به معني تسلّي دهنده قرار دهيم 

 گوئيم: باشد، چنانچه ما مي« ستوده » معني محمد و 

توضيح ذلك آنكه، بين مسلمين و نصاري در مراد از فارقليطا، اختالف است؛ ائمه دين و علماي مسلمين برآنند كه 

است كه « ستوده » است؛ كه ترجمه آن « محمد» فارقليطا شخصي است كه صاحب روح القدس، ونام مباركش 

ماي نصاري مي گويند فارقليط روح القدس است، وعل –چنانچه واضح شود بعد از اين  -همين معني فارقليط است

به قول خودشان، در يوم الدّار مثل وزيدن باد در خانه اي كه حواريّين  -عليه السالم -كه بعد از كشتن عيسي

 نشسته بودند، وزيد، وهمه را مملوّ نمود.

رآن گرديده كه كمال ظهور را دوما در اثبات مقالۀ مسلمين مي گوئيم: كه فارقليط در اين بشارات به صفاتي بيان 

دارد كه مبشر به شخصي است كه تا زمان رفتن عيسي نيامده باشد. و حواريّين او را نشناخته باشند. واين بشارت 

به او قبل از آمدنش ، باعث معرفت و ايمان به او مي شود. و او كسي مي باشد كه رئيس  –عليه السالم  -عيسي

مايد. وملزم ] مجبور[ و توبيخ نمايد كساني را كه به عيسي ايمان نياورده اند؛ مانند جهان گردد و جهان را داوري ن
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يهود. وچيزهائي كه حواريّين و مردم آن عصر طاقت تحمل آن نداشته و بايد در عصرهاي بعد بيان شود، بيان نمايد. 

نايه ك« هميشه در ميان مردم باشد»و وچيزهائي را كه خبر نداشتند از احكام و شرايع و ساير امور را تعليم نمايد. 

از بقاء شرعش. وكسي باشد كه سماع وحي را پدركند. و شهادت او غير شهادت حواريّين باشد. وكسي باشد كه 

ده بهتر اگر آين« رفتن من مفيد است، اگر نروم فارقليط نيايد.» آمدن او بهتر باشد از بودن عيسي، كه مي فرمايد:

و آمدن كسي كه باالتر نباشد، مفيد نخواهد بود كه تدارك رفتن عيسي را نمايد. پس نباشد، رفتن مثل عيسي 

 آينده آن كسي بايد باشد كه با رفتن عيسي، آمدن او مفيد باشد.

ختميّت ] خاتم شدن[ واين عناوين بر حضرت ختمي مرتبت، كمال انطباق را دارد؛ زيرا كه مقامش و شريعتش 

اكمل بوده، و قيام به سياست و داوري نموده، وشهادت بر عيسي داده. غير از حوارييّن و  ارفع] بلند تر ، رفيع تر[ و

رئيس جهان بوده. و تا قبل از رفتن عيسي نيامده. و حواريِّين او را نشناخته و ايمان نياورده. واز بشارات عيسي به 

شرايع و احكامي را كه او خبر نداشته، بيان او ايمان آورده اند. واموري را كه عيسي خبر نداده، او بيان فرموده و 

 فرموده و سماع وحي كرده.

واما به روح القدس، منطبق نمي شود؛ چه آنكه روح القدس ، قبل از رفتن عيسي ايضا بر حواريّين نازل شده بود. 

 واو را شناخته بوده اند و او رئيس جهان و داوري كن نبوده، واو سماع كننده از پدرنباشد.

 «.تا وقتي واقع شود، ايمان آوريد:» قوله

ايمان به كه آورند؟ به عيسي كه داشتند، به روح القدس هم كه به يك معني داشتند، و غير آن كه معنائي ندارد. 

به واسطه اخبار عيسي ، خيلي صحيح و درست است؛ واو بهتر  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –واما ايمان به محمد 

 از عيسي بوده.

 «طاقت نداريد.: » قوله

اگر آنها طاقت نداشتند، پس چگونه بعد از سه روز طاقت دار شده اند؟ همانا اين نظر به استعداد امم و از زمان كه 

احكام و شرايع و كشف اسرار درآن مختلف مي شود، مي باشد؛ كه عصر سابق، استعداد تحمّل ندارند، و عصر الحق] 

 آينده[ پيدا مي كنند.

 «.به من ايمان نياورده اندكه :» قوله

ه صلي اهلل عليه و آل –: روح القدس بر غير مؤمنين ظاهر نشده است كه توبيخ و ملزم نمايد؛ به خالف محمد أقول

 كه يهود را ملزم و توبيخ نمود. -و سلم

 «شهادت دهد.:» قوله

الم عليه الس -: يوم الدّار بر غير حواريّين نازل نشد، و آنها محتاج به شهادت نبوده اند؛ كه خودشان با عيسيأقول

كه شهادت مي داد از براي  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -بوده اند. بلكه خودشان شاهد بوده اند. به خالف محمد –

 منكر بوده اند.كساني كه جاهل و 

 «اهد هستيد.وشما نيز ش:» قوله
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: معلوم مي شود شهادت ايشان، فارقليط است. اگر فارقليط روح نازل برايشان باشد، شهادت آن دو يكي خواهد أقول

 –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –بود؛ كه روح القدس شهادت ديگري به غير لسان حواريّين نداده. به خالف محمد 

 كه او علي حده شهادت داد.

 «.ه ديگري بفرستدتسلي دهند:» قوله

 : كمال ظهور در نبيّ آخر دارد، نه روح القدس، كه او روح القدس سابق نبوده.أقول

اين كتاب را جناب حجه االسالم آقاي حاج سيد عبدالرحيم خلخالي « ) انيس األعالم» وگذشته از اين امور، صاحب 

 قدس –دۀ مرحوم آيه اهلل حاج سيد مرتضي علم به دستور وارا –رحمه اهلل عليه  –داماد مرحوم آيت اهلل ميرزائي 

در لسان « روح» ترجمه كرده اند( استشهاد ديگري از براي مدّعا مي نمايد. مبنيا علي اصل وقاعده كه  –سره 

سرياني، مؤنث است و ضمائر راجعه] برگشت كننده[ براو مؤنث است. و به فقراتي استشهاد مي كند. بعد دعوي مي 

ضمير مذكّر به فارقليط راجع شده، پس معلوم مي شود كه فارقليط ، روح نبوده، واال  17ه باب، كند كه در اين س

 ضمير مؤنث استعمال مي شد .

چون اصل و فرع درنزد ما به واسطۀ جهل به قواعد لسان معلوم نيست و به طور قطع نمي توانيم اعتمادي بر اين 

]مهارت داشتن[ و وثاقت ] موثق بود[ صاحب آن داريم، باز مي  استشهاد نمائيم. هر چند كمال وثوق به خبرويّت

و  صلي اهلل عليه –گوئيم: تأكيد مي نمايد مقالۀ ما را آنچه در معناي فارقليط خواهيم گفت: كه عبارت از محمد 

 .است، نه تسلي دهنده. اگر چه تسلي دهنده بر محمد هم منطبق است و منافي نيست با آن بزرگوار -آله و سلم

زيرا كه او هم تسلي دهنده بوده؛ لكن در اين صورت كه معني محمد باشد، كمال بي انصافي است كه از آن بزرگوار 

 صرف شود، و بروح يوم الدّار حمل شود!

واما شبهۀ آنكه طرف خطاب، حواريّين بوده اند، پس فارقليط بايد امري باشد كه برآنها نازل شود تا اين كالم صادق 

صلي اهلل  -و اما محمد« زد شما مي فرستم، و به سوي شما فرستد، ودرميان شما و با شما خواهد بود.ن»آيد؛ كه 

پس او به سوي آنها فرستاده نشد و در ميان ايشان نبوده، پس اين شبهه ناشي از عدم معرفت  –عليه و آله و سلم 

كه مخاطب ، طايفۀ خاصّه مي شوند. واي چه  به لهجه، و نحوۀ سوق كلمات الهيّه است. اي چه بسيار در امور عامّه

ر شما ب» بسيار آن مختصات الحقين كه مورد خطاب سابقين اند. وكذا بالعكس، گفته مي شود به اشخاصي كه 

و مقصود مشاركين ايشان در نوع، يا مشابهين ايشان در صفتند؛ چنانچه عيسي « چنين و چنان وارد خواهد شد.

 د: ) انجيل يوحنا) مؤلف(به رؤساي كهنه خطاب مي كن

  «شما را مي گويم، بعد از اين پسر انسان را خواهيد ديد كه برهمين قدرت نشسته برابرهاي آسماني مي آيد.»

 اشاره است به سوي نزول ثانوي آن حضرت. وحال آنكه مخاطبين درآن زمان نيستند تا ببينند.

 اعتنائي به اين شبهات نمي شود.والحاصل در برابر استظهارات ] پشت گرمي داشتن[، 

پس فارقليظ، به هر معني كه باشد، مراد روح القدس يوم الدّار نيست؛ بلكه مبشّر به شخص آينده است. و تأييد مي 

كه در قرن دوم از قرون مسيحيه،  -نقال از تاريخ نصاري -نوشته« انيس االعالم » كند اين مقام را آنچه صاحب

تنس ، مدعي شد كه من فارقليطم ، وجماعتي او را اطاعت كردند. كه معلوم مي شود شخص مرتاضي مسمّي به من
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كه در اعصار سابقه، فارقليط را غير از روح يوم الدّار مي دانستند، و به اين جهت بود كه نجاشي پس از دعوت 

كه اهل كتاب منتظر  شهادت مي دهم اين همان نبيّ است» او را، مي گويد -صلي اهلل عليه و آله و سلم -پيغمبر

من مي دانم كه يك پيغمبري باقي مانده، لكن » مقوقس ملك القبط در جواب پيغمبر مي نويسد كه:« او بودند.

وهم بعض مورّخين منكرين مي نويسند كه چون اهل كتاب منتظر نبيّ « گمان داشتم كه از شام خارج مي شود.

 كه گفت: من آن نبي -صلي اهلل عليه و آله و سلم -ز براي محمدنفع بخشيد ادرآخر الزمان بوده اند، اين انتظار 

 هستم كه خبر از آمدن او داده اند.

 .«است در عربي، نه تسلّي دهنده« محمد»باقي ماند اثبات اين معني كه فارقليط به معني ستوده است كه ترجمۀ 

شرح مبسوطي مي نويسد كه خالصۀ در توضيح اين مقام، « انيس االعالم»: فاضلِ خبير، صاحب  پس  مي گويم

 آن اين است كه: 

معلوم است كه لسان صاحب انجيل كه به آن تكلم مي نموده، عبري بوده؛ و انجيل يوحنّا كه مورد اين بشارت  -اوال

 است، به لفظ يوناني نوشته شده. چنانچه به سرياني نيز ترجمه شده.

عالم را هم ترجمه مي نمايند و نتيجۀ اين دو امر، آن است عادت اهل كتاب، خلفا عن سلف، آن است كه ا -ثانيا

غير معلوم، وبسا است چنانچه در انجيل برنابا تصريح  -عليه السالم –كه در اين بشارات، لفظ واقع در لسان عيسي 

قليطوس[ يبوده و ترجمه به فارقليط كه معرّب] پر -صلي اهلل عليه و آله و سلم -يا محمد« احمد» شده، لفظ مبشّر به 

است ، شده باشد. و پريقليطوس به معني محمد و احمد است. اين فقره را مسلم اهل علم نصاري مي شمارد ونسبت 

اين لفظ معرب از يوناني است كه اصل آن » مي دهد كه يكي از قسيسين ، رساله اي در معني فارقليط نوشته، كه 

قريب به معني احمد و محمد بود، و اشتباه علماء اسالم از  پاراقيطوس است؛ به معني معزّي. اگر پريقليطوس بود،

اين رهگذر است كه اصل آن را ندانسته اند وگمان كرده اند كه او پريقليطوس به معني احمد و محمد است ؛ وآن 

 انتهي.« است.  -عليه السالم -نبيّ آخر الزمان است كه مصدّق عيسي

ه اگر فارقليط كه در ترجمۀ عربي و بعض اخبار وارد شده، مأخوذ از : ظاهرا اين كلمات تسليم آن است كمي گويم

است . واگر از پاراقليطوس « احمد و محمد» پريقليطوس باشد، استشهاد مسلمين درست است. زيرا كه به معني

باشد، به معني معزّي] تعزيت گوينده[ و تسلي دهنده خواهد بود. پس در اين صورت به مالحظۀ آن شواهدي كه 

رض شد ، با مالحظۀ قرب لفظين به يكديگر لفظا و كتبا كمال بي انصالفي است حمل آن بر روح يوم الدّار و ع

ير تا آنكه تعبصرف از محمد! و مي توان دعوي قطع نمود كه مترجمين بعد از اسالم، اين مختصر تغيير را داده اند 

نند. و حال آنكه دانستي كه چون عنوان تسلّي دهنده، بر به تسلّي دهنده كنند؛ تا بتوانند بر روح يوم الدّار حمل ك

 است، نه روح . -صلي اهلل عليه و آله و سلم –محمد هم صادق است. پس باز به مالحظۀ قراين قبل، مراد محمد 

 فقرۀ سوم

بشارت برنابا است كه از حوارييّن است ودر دعوت دين مسيح يا پولس همراه بود. چنانچه در اعمال رسوالن در باب 

سيزدهم ، حكايت نزول روح القدس را بربرنابا و پولس نوشته، ودر باب بعد، شرح دعوت آنها را با هم نوشته، و 

 قل مي كند، به برنابا خطاب شد: از قسيسين سيل ن« انيس االعالم »عبارت برنابا را صاحب 
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: هر كسي چنان گمان كند من كه -يا برنابا !گناه اگر چه صغير باشد، خدا جزا مي دهد. تا قولش»

مسيحم مصلوب گشته ام، ليكن اين اهانت و استهزاء در دنيا باقي خواهد ماند تا آمدن محمد رسول 

از  -يعني صلب عيسي –آگاه نمايد. واين شبهه اهلل، پس چون آن بزرگوار به دنيا بيايد، مؤمنين را 

 «قلوب مردم مرتفع خواهد گشت.

: نه او را كشتند نه او را مصلوب 193سوره نساء، آيه « . ) وَماقَتَلًُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ و لكِن شًُبّهِ لَهُم » يعني خواهد فرمود:

ب انيس االعالم نسخه انجيل برنابا را از كردند بل امر بردشمنان مشتبه شده است( نگارنده عرض مي كند: صاح

قمري، در جريدۀ محترمه ايران، از جرائد مصر، نصل مي كند كه انجيل  1772قسيس سيل گرفته، ولي در سنۀ 

 »برنابا به دست آمده ودرانجا اموري را مي نويسددربارۀ عيسي كه عينا مطابق به عقايد مسلمين است و بشارت به 

م مي دارد ،وهم نفي مصلوبيت عيسي را. به همين واسطه كه آن انجيل برخالف عقايد علماء را صريحا مرقو« محمد

نصاري بوده، در مجالس خود ردّ نموده اند. وبا آنكه از اعاظم اوصياء بوده، ردّ آن غلط، و نسبت تحريف آن را به 

ر يكي از اناجيل متروكۀ خطي مسلمين اغلط است. وصاحب انيس األعالم همين تصريح به اسم محمد را مي گويدد

ا وصيت مي كنم تو ر» ديده ام كه نوشته عيسي به شمعون فرموده كه خدا به من فرموددر مدرسۀ پروتستاني ها 

انتهي ملخصا.وديگر مي نويسد كه « به سيد المرسلين، حبيب من أحمد، صاحب جمل] شتر[ احمر، نبيّ عربي امّي

انتوني »ميالدي، در مطبعۀ  1377به زبان ارمني ترجمه كرد ه، ودر سنۀ كشيش ادسكان ارمني، كتاب اشعيا را 

تسبيح كنند خدا » مي نويسد:  15چاپ شده. واين ترجمه اآلن نزد ارامنه موجود است؛ نظر كنيد در باب « برتولي

 ت جديده وتسبيح جديد، كنايه از عبادا«. را به تسبيح جديد، واثر سلطنت او بعد از اوست. واسم او احمد است

 شرح جديد است. انتهي.

وبالجمله حاصل بشارات  وارده، از مذكوره وغير مذكوره، آن است كه در آخرالزمان وبعد عيسي پيغمبري به ظهور 

آيد با اوصافي عديده. منها] از آن اوصاف اين كه: [ از برادران طايفۀ بني اسرائيل باشد. ومنها از نسل قيد اربن 

ا از اوالد متروكه ، يعني هاجر باشد. و منها از عقيمه و فاران، يعني مكه باشد. و منها بر عرب اسمعيل باشد. و منه

مبعوث شود. ومنها اهل مدينه كه ساكنان سالع اند به او ايمان آورند. و منها بر شتر سوار شود. ومنها صاحب شرع 

ان و ركوع و نماز جماعت باشد. و منها به سيف مستقل باشد. و منها مبعوث بر كلّ باشد. و منها احكامش از قبيل اذ

خارج شود. و منها ملوك زمين او را اطاعت كنند. و منها بت پرستان را ذليل و سرنگون نمايد. و منها ملوك از 

برايش هدايا فرستند. و منها بنات الملوك در خانۀ او باشند. و منها او را فرزندي باشد كه عدالت تامّه و صلح عمومي 

در دنيا اقامه نمايد. و منها شهر مدائن به واسطۀ او لرزان شود. و منها آنكه صاحب سلطنت و سلطان، يعني غلبۀ را 

ظاهريّه باشد. ومنها كثيره الرياضه وبا صبر و مجاهده باشد. و منها تكذيب مصلوبيّت مسيح را نمايد. و منها فرزندان 

ندۀ برگزيده و مصطفي باشد واسمش در كتاب اشعياء به ترجمۀ او عوض پدران، در زمين رياست نمايند. و منها ب

 د. باش« مادماد» وستوده، ودر پاراش ابراهيم« فارقليط» ودر انجيل يوحنّا « محمد» و در انجيل برنابا« احمد» ارمني

دق و لمانان صفيا ايّها السائل عنّي! مالحظه فرمائيد كه آيا اين اسماء و صفات والقاب و حاالت، برغير پيغمبر مس

انطباق دارد؟ و يا ايّها المبتليد] اي كسي كه مبتال شدي[ به تشكيك اهل الباطل!اين امور مذكوره را مي توان 
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بشارت ناميد، كه اسم مبشر به وطايفه و عشيره و قوم و قبيله و شهر وديار و القاب و اسماء او را معين كرده، كه در 

شما هم با ما موافق اند؛ نه آنچه را عبدالبهاء و بهائيّون از كتب مقدسه براي اين جمله مخالفين ما يعني مشكّكين 

متبوعان خود تمسّك مي جويند كه به هزار چسبك و سريشم هم نمي توان او را تمام نمود!! آيا در تمام كتب 

يرزا بزرگ نوري، الهيّه، از كتب تورات و انجيل و فرقان مبين، هيچ اسمي از حسينعلي برده شده؟ يا اسمي از م

 –وهم طايفۀ او؟! ويا اسمي از طهران يا نور، كه مولد و منشأ اوست، ويا صفات مختصۀ او كه داللت بر او داشته 

چنانچه  -اسمي برده شده؟ اگر بگوئي -بدون احتياج به زورگوئي بهائيه كه جزافا] گزاف بيهوده[ حمل براو نمايند

و انجيل و قرآن ،خبر مي دهد از بزرگي ايّام آخرالزمان ، واينكه يوم الربّ كه آن خبرها كه در تورات  -مي گويند

است و آثار قيامت در او ظاهر ، همه اشاره به اين ظهور و آن روزگار است، ما هم در برابر اين دعوي، جزافيّه ، مي 

 مفتريان علي اهلل، و انبياء كذبهگوئيم: آنچه در تورات وانجيل و قرآن مبين و اخبار ائمه طاهرين، از ظهور كاذبان و 

و مدّعيان مسيحيت، به دروغ و ارتداد و رجوع مردم و فتنه و ابتالئشان خبر داده اند، انذار و تخويف از اين مدعي 

 « اَلحَمدُلِلهِ عَلي ظًُهورِ الحَقِ وَ وُضًُوحِهِ » روزگار است؛ از كجا آن عناوين ،منطبق باشد دون اين؟ 

 خاتمه
 -اگر چه مورد سؤال ،اثبات اصول نبوت حضرت ختمي مرتبت بود، ولي چون اين سؤال از ناحيۀ طايفه بهائيه است

خيلي مناسب است كه به مختصري ] مِمًا يَدُلًُ عَلَي الخَاتِمِيًهِ وَ عَدَمِ  -چنانچه در صدر رساله اشاره به سوي آن شد

ريعت واينكه چرا ش -صلي اهلل عليه و آله و سلم –ه خاتميت رسول اهلل ترجمه: دليل ب« ) نَسخِ الش ريعَه األسالميًهِ

اسالم نسخ نشده است.( اشاره بشود؛ كه اين بهترين طرق است از براي ابطال اين ديانت) بابيت و بهائيت دين 

 نيست بل مسلك استعماري است( جديده.

له، نغمۀ ديگري مي سرايند، يعني وظيفۀ مهدي را، چه، اين مدّعيان مهدويّت و قائميّت، به عالوۀ كذب در اين مقا

ليه ع -نسخ شرع اسالم و تأسيس دين علي حده مي دانند. وهمچنين بهاء كه مدّعي رجعت حسيني و نزول عيسي

است، ترانۀ ديگري به صدا آورده ، در برابر شرع اسالم، شريعت ديگري اختراع نموده، كه اين اختراع، ناسخ  -السالم

م بوده است؛ و وعدۀ بقاء آن را تا هزار سال داده، و پس از اثبات خاتميّت و قطعي شدن بقاء دين اسالم دين باب ه

في زمان الظهور و الرجعه و الي زمان التكليف ، ديگر ديانت بهائيه و بابيّه، باطلۀ صرفه، و دعوي اين دو مدّعي من 

كه صدق آنان، مستلزم محال، يعني كذب پيغمبر  رأس ] از اول[ غير مسموعه] ناشنيدني [ خواهد بود؛ زيرا

لزوما آن چيزي كه از محال به وجود مي آيد و صادر « ) وَما يَستَلزِمُ مِنهُ المُحال ؛ مُحال » آخرالزمان خواهد بود.

يه عل –مي شود محال و غير ممكن است( پس قطع نظر از مقام مهدويّت، واينكه قائم مهدي، شخص ابن العسكري 

» كاذب خواهد بود. اگر چه كالم در اين مقام را در  -هر كه باشد -است، نه غير او، اصل مدّعي شرع آخر –م السال

رساله اي كه تأليف مولف است( در مقام ثانيه در دليل اول ذكر نموديم، ولي اين اعاده به عالوه « ) حق المبين

سخن به آن كساني است كه اصال ديانت اسالميّه را تا مناسبت مقام خالي از افاده] فايده[ نخواهد بود، وچون روي 

ترجمه: آن چيزي « ) قبل از زمزمۀ جديده، حق و حجّت مي دانند، لذا استدالل ما] بِماورد فِي الدًيانَهِ اإلسالميًهِ 

 كه باعث ورود در ديانت اسالمي مي باشد.( حجّت قاطعه  خواهد بود. فنقول] مي گوئيم[ :
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ين مدّعي، چند نمره از اخبار و آثار، كه هر يك يا متواتر لفظي يا معنوي يا اجمالي و تصديق داللت مي كند برا

دارند. واخباري است صحيحۀ موجوده در كتب معتمده ]قابل اعتماد[ وغالب آن مرويّه به طرق  فريقين] شيعه و 

 قرار مي دهيم: سني[ عامّه ] سني[ و خاصّه ]شيعه[ است و كالم در اين مقام را دردو مر حله

 مرحلۀ اولي در ذكر اخبار و آثار دالّه ] ادله، دليل ها[ بر مدّعا.

 مرحله ثانيه در بيان تمام شكوك و شبهات، و اجوبۀ ]جواب ها[ اين طايفه.

از آن اخباري كثيره مرويّه به طرق عامّه و خاصّه است، كه داللت دارد بر بقاء دين  -نمره اولاما مرحله اولي پس 

ا لَن يَزالًُ هَذَ» كه مي فرمايد: -صلي اهلل عليه و آله و سلم–م و عدم زوال آن، الي زمان التكليف  از پيغمبر اسال

،  74بحاراالنوار، ج « ) الدًينًُ قائِما حَتي يَكًُونَ إثني عَشَرَ خَليفَه كًُلُّهُم مِن قًُرَيش فَإذا مَضَوا ساخَتُ األرضُ بِأهلِها 

(  553، ص 74بحاراالنوار، ج « ) و يخرج كذابون بين يدي الساعه:» و في روايه « تماج» ( و في نسخه 543ص 

مي فرمايد: هميشه و دائم اين دين برقرار  وقائم است، در تحت رياست دوازده خليفه تا هنگامۀ ساعت؛ كه عبارت 

. كه اين دو از آثار طامه است از طامه الكبري، وچون اين دوازده بگذرند، زمين موج بزند و اهل خود را فرو برد

الكبري و فناء عالم و انقطاع زمان تكليف است. وقبل از ساعت، كاذباني ] دروغگويان[ خارج خواهند شد. وحاصل 

 مضمون آنكه، تا زمان تكليف، اين دين باقي است.

است كه آن حضرت در مواضع عديده، خاصّه در  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -اخبار متواتره از پيغمبر – نمره دوم

النَبِيً » سال رحلت ، وخاصّه در سال حجّه الوداع، و در زمان مرض و هنگام رحلت، در مجامع كثيره ، كرارا فرمود

كه از اين نمره است روايات منزله] اي نخواهد بود( ترجمه: بعد از من هيچ نبي  775، ص5بحاراالنوار ، ج « ) بَعدي

نازل شده[ مرويّه، در طرق عامّه مستفيضا بل متواترا . ) رواياتي را متواتر گويند كه در هر طبقه خبر يا به وسيله 

افراد زيادي نقل شده كه معموال هم آهنگي و اتفاق آنها بر دروغ ممكن نيست.( و نفي عام، مستلزم نفي خاصّ 

ست. ) نفي عام مستلزم نفي خاص است. يعني: اگر روايات وارده از طريق راويان عام را رد كنيد روايات راويان ا

شيعه هم از بين مي ر ود.( پس رسالت و اولوالعزميّت، و شغل نبوّت از آوردن كتاب و شريعت] از سوي باب و بهاء[ 

خصم عنود] لجوج[ هم اقرار به صدور اين كالم مبارك منفي است. و اين نمره به اندازه اي است از كثرت ، كه 

 كه در مرحله ثانيه خواهد آمد. -دارد. غايه االمر توجيه سخيفي ] ضعيف وغير عاقالنه[ مي كند.

يكًُمُ إن ي تارِكُ ف» روايات ثقلين مرويّه به طريق فريقين، كه پيغمبر كرارا فرمود در مواقع عديده كه: -نمره سوم

) در مستدرك  «كِتابَ اهللِ و عِترَتي ما إن تَمَسًكتًُم بِهِما لَن تَضِلًُْوا أبَدا، وَ لَن يَفتَرقَا حَت ي يَرِدا عَلَيً الحَوضَ  الثَقَلَينِ :

به اين صورت وارد است: اِني مُخَلف فيكم الثقلين كتاب اهلل و  117، ص5و بحاراالنوار ج  799، ص7الوسايل ج 

وخليفه از خود كه ثقلين هستند براي شما مي گذارم و مي روم، كتاب اهلل و عترت عترتي اهل بيتي. ترجمه: من د

كه اهل بيت من هستند.( كه خود بهاء در ايقان، اذعان] اقرار[ به صحّت اين نمره دارد. و حاصل مضمون آنكه، بعد 

] فرمانبردادي [ از يكديگر از من دوخليفه] كتاب اهلل و عترتي[ در ميان امّتند كه اين دو در خالفت و مطاعيّت 

مفارقت نمي كنند تا زمان ورود بر حوث كوثر؛ اشاره به نشأه اخرويّه ]قيامت كبري[ پس از خالفت از پيغمبر تا 

 حشر اكبر باقي است.
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درباره  «خاتم النبيين»در ادعيّه كثيره و زيارات وفيره، واخبار بسيار، بالغ حدّ تواتر، كلمۀ مباركۀ  – نمره چهارم

وارد شده. واين نمره موافق با صريح كتاب است كه مي فرمايد  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -حضرت ختمي مرتبت

وخاتم  –صلي اهلل عليه و آله  –: ترجمه: ولي رسول اهلل 11سوره احزاب، آيه «) ولكنًُ رَسُولًُ اهللِ وَ خاتَمَ الن بييّن» 

كه جوابش در مرحلۀ ثانيه خواهد آمد  -جيه غير موجّهي مي نمايدالنبيين است.( وخود بهاء هم تصديق دارد وتو

 است. و آخر، آن كسي است كه پس از او ديگري نباشد؛ واال وسط خوهد بود.« آخر» به معني« خاتم» و  –

فقرات كثيره است به ألسنه ] زبان ها[ مختلفه، كه افادۀ همين معني را مي نمايد و آن نمره اگر  -نمرۀ پنجم

تر معنوي نباشد، متواتر اجمالي ) يعني: اجماال همان معنا را افاده مي كند( خواهد بود. و به الكفايه،) به الكفايه: متوا

وبحاراالنوار  15، ص1به اندازه كفايت( در بعضي تعبير مي فرمايد به اينكه من آخر لِبنه ) لبنه: خشت )االحتجاج ج 

رمود: ف –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –رسول اهلل «) أنَا العَاقِبُ » ي ( هستم از بيت نبوت. و در بعض551، ص  5ج 

« ) انا المقفّي» ( ودر بعضي11،ص1+فضائل الخمسه ج  2، ص1+ كشف الغمه ج 2انا العاقب ) اعالم الوري  ص 

رشاد اال« ) آخر الرسل» ( ودر بعضي11، ص1+ فضائل الخمسه  ج  91+ معاني االخبار ص  159، ص 5الخصال ج 

كشف « ) آخر النبييّن »( ودر بعضي 137، ص1+ روضه الواعظين ج  771، ص 11+ بحاراالنوار ج  72، ص5ج 

+ در 5فِِي الخِلقَهِ و اآلخرًُِ فِِي البِعثَه، ) اعالم الوري ص أنَا األوًلًُ واآلخِرًُ : األوًلًُ » ( ودر بعضي11، ص1الغمه ج 

( فِِي الخَلقِ وَ 515، ص  93مَن كانَ أوًلَ األنبياءِ) بحاراالنوار ج  (17، ص1+ كشف الغمه ج  112رداالخبار ص 

وارد شده  152، ص 1آخِرًُهُم فِي البَعثِ ،) به صورت: انا اولهم في النبوه و آخرهم في البعث در شواهد التنزيل ج 

( وهمين اخبار، 129، ص  53يضا ج و ا 133، ص 53بحاراالنوار ج « ) است( وَ أوًلَ الن بيينَ مِيثاقا وآخِرًُهم مَبعَثا 

، ص 1ألخاتِمُ لِما سَبَقَ وَ الفاتِحُ لِما استَقبَلَ ،) الكافي  ج » شارح] شرح دهنده[ اخبار ديگري است كه مي فرمايد:

 939، ص 1الكافي ج « ) ( وَ بِكًُم فَتَحَ اهللًُ و بِكًُم يَختِمُ 112، ص  53+ بحاراالنوار ج  59، ص  4+ التهذيب ج  935

( يعني كتابي تكوين] وجود[ به او گشوده، 534، ص5+ عيون اخبار الرضا ) ع( ج  151، ص 11+وسايل الشيعه ج 

 و كتاب تشريع به او ختم، پس فاتحۀ ]گشوده شدن[ تكوين و خاتمۀ تشريع است.

 صلي اهلل عليه و آله و –اخباري است كه نفي مي كند مطاعيت ]پيامبري [ را بعد از پيغمبر اكرم  -نمره ششم

ر دتا قيامت ، كه نتيجۀ نفي هر نبوّت بعد از خاتميت خواهد شد . واز اين نمره است اين روايت شريفه كه  –سلم 

: تو بيم دهنده اي و براي هر قومي هدايت 3سوره رعد، آيه «) أن ما أنتَ مُنذِرُ ولِكًُل قَوم هاد » تفسير آيه كريمه 

فَلَم يَكًُن قَبلَهُ مُطاع فِي الخَلقِ، و ال يَكًُونًُ » لي شيخ صدوق وارد شده كه معصوم مي فرمايد كننده اي است( در اما

ترجمه: ( كه  455امالي طوسي ص « ) بَعدَهُ إلي أن تَقًُومُ السًاعَهُ فِي كل قَرن إلي أن يَرِثَ اهللًُ األرضَ وَ مَن عَلَيها 

ترجمه:به ما خداوند عبادت « ) بِنا عُبِدَ اهللًُ»نبياء بوده اند، كه فرمودند چنانچه در عوالم اولي، آنها معلم مالئكه و ا

( و قبل از آنها كسي نبود، همچنين 151، ص5+ مراه العقول ج  151، ص1+ الوافي ج  119، ص 1شد .) الكافي ج 

ن و زمان، تا زمان در عالم دنيا آخر مطاعان] اطاعت شدگان[ جهان و خالصۀ اكوان] عوالم وجود[ اند، في كل قر

عالم امكان، مالحظه كثرت تأكيد را فرمائيد، پس شارع آخري نخواهد بود، و إال او ]ختمي مرتبت[ آخر مطاعان  فناء

 نخواهد بود.
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حاللًُ محمد حَالل إلي » اخبار كثيره دالّه بر بقاء احكام اسالم إلي يوم القِيامَهِ، وارده بِهذِه العِبارَه ،  -نمره هفتم

صلي اهلل  –ترجمه: هر آنچه را كه محمد رسول اهلل « ) مِ القِيامَهِ و حَرامُ محمدِ حَرامُ إلي حَرامُ إلي يَومِ القِيامَهِ يَو

حالل نمود، حالل است تا روز قيامت و هر آنچه را كه آن جناب حرام فرمود، حرام است تا روز  –عليه و آله و سلم 

( و حالل وحرام، كنايه از 154، ص 71+ وسائل الشيعه، ج  541، ص 1ج  + الوافي 92، ص 1قيامت ) الكافي ج 

مطلق احكام است. وقيامت، در اصطالح و عرف عام وخاصّ ، زمان انقضاء تكليف و دار جزاء و نشأه عقبي است. وبه 

 اين مضمون، اخبار بي شمار.

انّه خاتمه الكتب ؛ كه در بعضي مي اخبار بسياري است كه منافي كتاب آخري است، بعد القرآن ف -نمره هشتم

ه، ج وسائل الشيع« ) فَمَنِ ادًعي بَعدَهُ نًُبُوًه أَو أتي بَعدَ القًُرآنِ بِكِتاب، فَدَمُهُ مُباحُ لِكًُل مَن سَمِعَ ذلكَ مِنهُ » فرمايد:

بَعَثَ » دترجمه: ( ودر بعضي مي فرماي 111، ص 11+ جواهر الكالم ج  551، ص  34+ بحاراالنوار ج 772، ص 52

،  53يعه، ج وسائل الش« ) مُحَمًدا فَخَتَمَ بِهِ األنبياءَ فَال نَبي بَعدَهُ وَ أنزَلَ عَلَيهِ كِتابا فَخَتَمَ بِهِ الكًُتبُ فَال كِتابَ بَعدَهُ 

مان دُونَ إن  هَذَا القًُرآنَ لَيسَ لِاًُناس دُونَ اًُناس، وَ ال لِزَ» ترجمه( ودر بعضي  7، ص 51+ بحاراالنوار ج  511ص 

 -اين روايت در جوامع روائي به اين صورت آمده: حضرت موسي بن جعفر« ) زَمَان، وَ حُجًه فِي كًُل  قَرن وَ زَمان

فرمود : إن  رَجُال سَألَ أباعَبدِاهللِ عَلِيه السالمُ ) امام صادق عليه السالم( مَ بَالًُ القًُرآن اليَزدادُ عِندَ  –عليهما السالم 

يَنزِلًُهُ لِزَمانِ دُونَ زَمان و اللِناس دُونَ نَاس فَهُوَ فِي كل زَمانِ دًراسَه إال غَضاضَهَ ؟ فَقالَ ) ع(: ألن  اهللَ لَم الن شر وَ ال

 23، ص 5+ عيون اخبار الرضا ج  715، ص 1جِديد و عِندَ كل  قَوم غَضً إلي يومِ القِيامَهِ ) مسند االمام الرضا) ع( ج 

( وبه آن صورتي كه مولف محترم نوشتند در جوامع روائي يافت نشد. ترجمۀ روايت: 521 ، ص5+ بحاراالنوار ج 

مردي از امام صادق ) ع( سؤال كرد كه: چگونه است كه قرآن هر چه بيشتر منتشر مي شود و گوش ها با آن آشنا 

روز برطراوت و تازگي مي گردد و هر چه بيشتر خوانده و درس داده مي شود كهنه نمي گردد بلكه برعكس روز به 

آن افزوده ميگردد؟(  شامل زمان ظهور و رجعت، وحجّيت او، مطلقه است حتي در احكام، ومثل اخباري كه در 

ترجمه:  15سوره فصلت، آيه « ) ال يَأتيه الباطِلًُ مِن بَينِ يَدَيهِ وال مِن خَلفه تنزيل مِن حكيم عَليم » تفسير آيۀ 

و نه از پشت سر به سراغ  او ) قرآن كريم( نمي آيد چرا كه از سوي خداوند حكيم  هيچ گونه باطلي نه از پيش رو

« ن خلفهوال م» و شايسته ستايش نازل شده است.(  وارد شده، مانند تفسير علي بن ابراهيم كه مي فرمايد در معني

تابي هيچ ك تيه كتاب مطاع ]يعني ال يأتيه كتاب مطاع. ) وال من خلفه  ]وهيچ چيز بعد از او نيست[ يعني : ال يا

بعد از او نيست كه مانند قرآن فرمانبردارش باشند[ يعني بعد از قرآن از هيچ كتابي نبايد فرمانبرداري نمود.( اگر 

 كساني كتبي بياورند، آن كتب مطاع من اهلل نخواهد بود؛ بلكه كتب شيطان خواهد بود.

كه ميرزا ابوالفضل ]بهائي[ در معني آيه كرده، در مقامي به آن استشهادي  والعَجَبُ بَعدَ هَذا الن صً! از اجتهاد باطلي

 كرده، در فراود مي نويسد:

سوره فصلت را گويد[ داللت مي كند كه كتابي كه بعد از قرآن بيايد، باطل نيست. يعني  15اين ] همان آيه »

 «. واالخلف مضمون و معناي آيه خواهد شد -كتاب بيان و ايقان باطل نيست
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؛ زيرا كه كتب ترجمه: غم ديده و ماتم زده مي خندد.( است« ) مِمًات يَضحَكُ مِنهُ الث كلَي » مي گويم اين معني

باطله، بعد از قرآن مجيد، خيلي نوشته شده،واگر چنين باشد، هر زمان مي تواند شيطان صفتي كتاب باطلي اختراع 

اثبات صحّت آن كند. پس مقصود آن است كه كتابي كه مطاع و حجّت باشد و « ال يأتيه الباطل« كند.وبه مفاد 

 هد آمد.باطل كننده، يعني نسخ كننده قرآن باشد، نخوا

يه السالم عل -ال يأتيه الناسخ ]نسخ كننده نمي آيد[ است. چنانچه امام عسكري« ال يأتيه الباطل» والحاصل، معني

كتاب مطاعي نخواهد آمد، چه آنكه اگر كتاب مطاعي بيايد، مبطل همين معني را درآيه فرموده كه مي فرمايد :  –

بيه، كتاب بيان مطاع است و ناسخ . پس آيه شريفه، نفي مطاعيّت و ناسخ قرآن خواهد بود. چنانچه به زعم شما با

را مي كند. الحق واالنصاف كه داد بي سوادي را در اين مضحكه « بيان » و بالنتيجه مبطليت]باطل بودن[ كتاب

 آشكارا دادي!

انيد كه ئبين برسدر مرض وفات كه وصيّت مي كند به حاضرين كه به غا -صلي اهلل عليه و آله و سلم -ومثله قوله

ديده مي شود از جمله: امام صادق) نظير روايت متن در جوامع روائي « ) كلًُ كَالم خالَفَ القًُرآنَ فَهُوَ رَدُ و باطل» 

ع( فرمودند: ما أتَاكًُم عَن ا مِن حَديث ال يُصَدًقًُهُ كِتابُ اهللِ فَهُوَ باطل، هر حديثي كه از ما به شما رسيد و مخالف 

چون بر خالف « بيان»چاپ جاويد( و كتاب  177، ص 7د باطل و نادرست است. ) آثار الصادقين ، ج كتاب خدا بو

 قرآن است ، پس او ردّ و باطل است.

 جدا تعداد« ) وَهِيَ كَثيره جِدا » اخباري است كه بيان عدم نسخ شريعت و ديانت محمديه مي فرمايد  -نمره نهم

وَ شريعهُ محمد ) ص( ال :» در عيون  –عليه السالم  –رمايش حضرت رضا آن روايات كثيره و زياد است( مثل ف

( ]يعني: شريعت پيامبر )ص( تا روز  1/119+ مسالك االفهام:  1/157علل الشرايع: « ) تًُنسَخًُ إلي يومِ القِيامَهِ 

 1/795وار ) بحاراالن–لِشَريعَتِهِ  ال تبديلَ لِمِل تِهِ و ال تَغييرَ» قيامت غير قابل زوال مي باشد[ و مثل فرمايش آن سرور

 إلي –( إلي قَولِهِ ]يعني: هيچگونه تغيير و تبديلي در شريعت محمد ) ص( راه ندارد[ 5/155+ عيون اخبار الرضا: 

( ]يعني: تا خداوند تمام زمين و اهلش را وارث شود .[ ) 11/797بحاراالنوار: « ) أن يَرِثَ اهللًُ االرض وَ مَن عَلَيها 

 –م عليه السال –د منظور برپائي قيامت و اتمام دوران نبوت و امامت است(  ومثل فرمايش حضرت عبدالعظيم شاي

اعالم الوري « ) وَ إن  شَريعَتَهُ خَاتِمَهُ الش رايِعِ فاَل شَريعَهَ بَعدَها »  -عليه السالم  –در محضر مبارك حضرت هادي 

( ] يعني شريعت ودين محمد ) ص( آخرين دين الهي مي باشد به گونه اي كه به هيچ 5/44+ بحاراالنوار:  173ص 

 در نهج –عليه السالم  –اميرالمؤمنين عنوان بعد از آن، شريعتي نخواهد آمد. [ و مثل تأكيدات بليغۀ حضرت 

ثًُمً جَعَلَهُ ال إنفصَامَ لِعُروَتِهِ ، وَ ال فَكً لِحَلقَتِهِ ، و ال إنهدامَ ألسَاسِهِ ،و ال زَوالَ لِدَعائِمِهِ ، و ال » البالغه در وصف اسالم

ترجمه: خداوند ) پايه( اين دين را « ) و ال جَذ  لِفًُرًُوعِهِ انقطاعَ لِشَجَرَتِهِ ، و ال انقطاعَ لِمُدًتِهِ ، و ال عَفَاءَ لَشَرَائِعِه ، 

چنان ) محكم و متين ريخت( و مقرر فرمود كه هرگز رشته اش گسستني و حلقه پوالدينش گسيختني و اساسش 

درهم فرو ريختني و بنيانش ويران شدني، درختش كندني، زمانش سرآمدني دستوراتش فرسوده شدني، شاخ هايش 

اسالم منقطع نمي شود واين درخت ترجمه انصاري(  كه مدّت   943ست، كه نيست . ) نهج البالغه  ص بريدني ني

محكم كنده نمي شود، واين ريسمان پاره نمي شود، واين اساس خراب نمي شود. و حاصل همه ، آنكه دين اسالم 
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من  خطبه الغدير، پس از بيان آنكهفي  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -نسخ و رفع نمي شود. ومثل فرمايش پيغمبر

اج االحتج« ) وَ احفَظًُوهُ وَ تَوَاصَوا بِهِ وال تًُبَدًلًُوهُ و ال تًُغَيّرًُوهُ » تمام احكام از حالل و حرام را بيان كرده ام، مي فرمايد:

نمودم،  تمام چيزهائي را كه بر شما حالل نمودم وارتكاب هر چيزي را كه حرام» + خطبه غدير. يعني:49، ص 1ج 

به هيچ عنوان تغيير نمي يابد پس حفظ كنيد آنچه را كه دستور دادم و هيچگونه تغيير و تبديلي درآن ها ايجاد 

 چنانچه اين طايفه تغيير و تبديل داده اند.« نكنيد. 

ن آ اخباري است كثيرۀ وفيرۀ متواتره بالمعني، كه داللت مي نمايد بر بقاء رشتۀ وصايت و خالفت از -نمرۀ دهم

سرور، تا روز فناء عالم و دار جزاء، پس شارع ديگري نخواهد بود. واز اين نمره اخباري است كه بيان مي كند بقاء 

رشتۀ امامت و امامان را تا آخر عالم امكان، وامامت اگر چه اطالق بر غير وصايت و خالفت مي شود، و بر نبيّ صاحب 

لمۀ مباركه، در عرف ائمه اطهار و لسان اخبار، همان امامت مصطلحه شرع مثل ابراهيم اطالق شده، ولي ظاهر اين ك

است كه مرادف با وصايت و خالفت است. مانند امامت يازده امام به تسليم خصم. به عالوه آنكه درآن اخبار، بياناتي 

نانچه ميرزا است بالخصوص كه داللت دارد مراد به امامت، همان خالفت از پيغمبر است؛ نه شارعيّت و اصالت. چ

 ابوالفضل ]بهائي[ توهم كرده!

يرَ ومَن يَبتَغ غَ» در حجه الوداع، پس از تأويالت آيه شريفۀ  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -منها فرمايش پيغمبر

م ، دين : هر كس جز اسال29سوره آل عمران، آيه « ) اإلسالمِ دينا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ و هُوَ فِي اآلخرِهِ مِنَ الخاسِرينَ

مَعاشِرَ الن اسِ! إن ما  أكمَلَ اهللًُ » ديگري انتخاب كند هرگز از او پذيرفته نخواهد شد واو در آخرت از زيانكاران است( 

اًُولئكَ اهللِ فدينِكًُم بإمامَتِهِ ، فَمَن لَم يَأتَمً بِهِ و بِمَن يَقًُومُ مَقامَهُ مِن وُلدي مِن صُلبِهِ إلي يوم القِيَامَهِ والعَرضِ عَلي 

ترجمه: ] اي مردم ، بي ترديد خداوند  41، ص 1االحتجاج ج « ) الذ ينَ حَبِطَت أعمالًُهُم وَ في النارِ هُن خالِدُونَ 

دين شما را با امامت او ) علي ) ع( كامل ساخت پس هر كس به او وكساني از فرزندان من، از نسل او كه مقام او 

لش تباه شده ودرآتش، جاودانه خواهد ماند.[  كه بيان مي فرمايد كه اماماني به را پاينده مي دارند اقتدا نكند، اعما

مي نشيند . يعني مثل او خالفت دارند و تا روز عرض برخدا و دار جزا  –عليه السالم  –جاي حضرت اميرالمؤمنين 

 باقيند. وبايد از آن خلفا پيروي شود.

عَلِِيا سَيِدَ األوصياء و جَعَل األئمه مِن ذًُرًيَتِكًُما إلي أن يَرِثَ اهللًُ األرضَ وَمَن عَلَيها  إن  اهللَ جَعَلَكَ سَيِدَ األنبياءِ و» ومنها

ترجمه: ] خداوند تعالي تو را] اي محمد ) ص( آقا و بزرگ انبياء و  951امالي طوسي مجلس يوم الجمعه... ص « ) 

الي، زمين و اهلش را وارث شما قرار داده تا خداوند تععلي را بزرگ اوصياء قرار داد و حجت و ائمه ديگر را از نسل 

 شود.[(

 حجج باقيه اند، الي الساعه ]تا روز قيامت[. -صلي اهلل عليه و آله و سلم-وحاصلش آنكه اوصياء پيغمبر

 فقراتي است متواتر به االجمال، بل بالمعني كه داللت دارند بر بقاء اسالم تا زمان ظهور؛ واينكه -نمره يازدهم

واليخفي  -چنانچه باب، باب كرد -دعوت مهدي قائم به سوي همين دين اسالم و بسط اوست، نه نسخ و رفع او

آنكه اين اخبار و آثار بي شمار است و احصاء تمام دشوار، وبه ذكر سه طايفه اقتصار مي رود كه از هر طايفه، به 

 بعضي اشاره مي شود.
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شغل قائم مهدي، واينكه وظيفه او رواج دين محمدي است . يكي فرمايش  طايفه اولي آثاري است دالّه بر وظيفه و

وبه او گشاده مي شود مشارق و مغارب و باقي نماند » است در وصف قائم كه مي فرمايد  -عليه السالم -حضرت باقر

 اعتقادات شيخ صدوق ترجمه حسني( « ) صلي اهلل عليه و آله و سلم. -مگر دين محمد

و  صلي اهلل عليه و آله -دربارۀ آن قرآني كه جمع كرد وبعد از پيغمبر -عليه السالم -رت اميروديگر فرمايش حض

 هَيهَاتَ لَيسَ إلَي» به مسجد آورد، اولي و دومي قبول نكردند؛ پس از زماني از حضرت مطالبه نمودند. فرمود: -سلم

پيدا نمي كنيد[  و عمر سؤال از موقع ، ترجمه: ]هيهات، به آن دسترسي 199، ص1االحتجاج ج « ) ذلكَ سَبيل

االحتجاج « ) إذا قَامَ القَائِمُ مِن وُلدِي يُظهِرًُهُ وَ يَحمِلًُ الن اسَ عَلَيهِ فَتَجري السُن هُ بِهِ:» ظهور كرد. آن حضرت فرمود 

را به  ، ترجمه: هنگامي كه قائم ما قيام كند دين حق را آشكار ساخته و مردم15، ص 5+ بحار، ج  194، ص 1ج 

سوي آن دعوت مي كنند و سنت الهي و سيرۀ رسول خدا به واسطه او جاري ميگردد( معمول به، همان قرآن نازل 

بر پيغمبر بالتحريف و نقصان خواهد بود. واين عين شرع اوست. نه آنكه قائم دروغي، يعني باب، منع از رجوع و 

 تعليم اوبنمايد و به غير آن وادارد!

 «وَ قاتِلًُوا المُشرِكينَ كاف هَ » درآيه كريمۀ  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –ت صادق آل محمد وديگر فرمايش حضر

يه را آ: با تمام مشركين پيكار كنيد( كه مي فرمايد: چون قائم ما قيام كند، ببينند تأويل اين 73) سوره توبه، آيه 

، 3ا كه نبوده باشد مشركي) تفسير نمونه ج ر -صلي اهلل عليه و آله و سلم –كه چنان شايع كند دين محمد 

 ( 144ص

.ودين مخصوص خداوند باشد( مي فرمايد به  75سوره انفال ، آيه « ) وَ يَكًُونَ الدينًُ كًُلًُهُ لِله» وديگر درآيه شريفه

 «يَبلًُغَن  دَينًُ مُحَمًد ) ص( مَا بَلَغَ ال يلًُوَ لَو قَد قَامَ قَائِمُنَا سَيَرَي مَن يُدرِكًُهُ مَا يَكًُونًُ مِن تأويلِ هِذهِ اآليَهِ و لَ» زراره:

، ترجمه: ] هنگامي كه قائم ما قيام كند كساني كه زمان او را 99، ص91+بحار، ج 144، ص3) تفسير نمونه ج 

تمام نقاطي كه شب پوششِ  درك كنند تأويل اين آيه را خواهند ديد، به خدا سوگند درآن موقع دين محمد به

 برآن مي افكند خواهد رسيد تا در سراسر روي زمين مشرك و بت پرستي باقي نماند.[  آرام بخش خود را

: رسولش 77سوره توبه، آيه « ) اَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدي» در كريمۀ مباركه  -عليه السالم -وديگر فرمايش حضرت امير

دِيَ فيهَا بِشَهادَهِ أن ال إلهَ إال اهللًُ وأن  مُحَمًدا رَسُولًُ وَ ال ذي نَفسي بِيَدِهِ ال يَبقي قَريَه إال نًُو» را با هدايت فرستاد( 

 –.ترجمه: سوگند به آن كسي كه جانم در دست اوست  523، ص 1تفسير جوامع الجامع ج « ) اهللِ بُكرَه وَ عَشِيا 

قريه اي نيست مگر آنكه درآن نداي شهادت به يگانگي خدا ونبوت رسول خدا در صبحگاه  -چون قائم ما قيام كند

 و شامگاه، شنيده مي شود( 

. 711، ص 11شرح الكافي ج « ) وَيَعمَلًُ فِي الن اسِ بِسُن هِ رَسُولِ اهللِ» وديگر در روايت ام سلمه، في سيره المهدي

 به سنّت و سيرۀ خدا )ص( عمل و رفتار مي كند.( سنت رسول داير و اسالم منبسط گردد. ترجمه: در ميان مردم

إذا قَامَ القائِمُ دَعَا الن اسَ إلَي اإلسالمِ جَديدا و هَداهُم إلَي اَمر قَد دُثِرَ »  -عليه السالم  -وديگر فرمايش حضرت صادق

سيره المهدي .ترجمه: هنگامي كه قائم، قيام كند فصل في  725، ص 5+ االرشاد ، ج  145، ص 5الوافي ج « ) 

مردم را به سوي اسالمي دعوت مي كند كه فراموش شده و آنها را به سوي امري فرا مي خواند كه مُندَرس و محو 
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االرشاد ، +  145، ص 5الوافي، ج « ) وَ إن ما سُمّيَ مَهدِيا ألن هُ يُهدي إلي أمر قَد ضَلًُوا عَنهُ » گرديد.( تا مي فرمايد: 

. ترجمه: او، مهدي  ناميده شده، چرا كه مردم را به امري وراهي فرا مي خواند كه از آن گمراه شده  725، ص5ج 

بودند و راه ديگري را اختيار كرده بودند(  قريب به اين عبارت كه : دعوت، به سوي اسالمِ كهنه شدۀ گم شده است. 

آن بزرگوار عود مي دهد و بر مي گرداند دين و قرآن و شريعت را پس از ودر ادعيه كثيره وزيارات وفيره، وارد كه 

 كهنگي و اندراس، تر و تازه.

: دين خدا 77سوره توبه، آيه « ) لِيُظهِرَهُ عَلََي الدينِ » درآيه مباركه  -عليه السالم -وديگر فرمايش حضرت صادق

عِنِ المِلَلِ وِ األديانِ اإلختالفُ و يَكًُونًُ الدينًُ كًُلُّهُ واحِدا كَمَا قَالَ جَل   فَوَاهللِ يَا مُفَصًلًُ لَيُرفَعُ» ظاهر شود.( مي فرمايد:

نَ رَهِ مِذِكرًُهُ : إن  الدًينَ عِندَ اهللِ اإلسالمُ و قالَ تَعالي: مَن يَبتَغِ غَيرَ اإلسالمِ دينا فَلَن يُقبَلَ منهُ وَ هُوَ فِي اآلخِ

. ترجمه :]به خدا سوگند، اي مُفَض ل!  52باب  97+ بحار، ج  555، ص 5النكاح ج كتاب  -العروه الوثقي« ) الخاسِرينَ

تمام اختالف ودرگيري ها از همۀ ملت ها واديان رفع مي گردد و دين واحدي همه مكان ها  –چون قائم قيام كند 

جاي ديگر مي فرمايد: را فرا مي گيرد همانطوري كه خداوند تعالي فرمود: تنها دين در نزد خدا، اسالم است و در

هر كس به غير از اسالم ديني را اختيار كند خدا از او نمي پذيرد و درآخرت جزء زيانكاران محسوب مي شود[ 

 حاصلش آنكه همۀ ملل و اديان را به دين اسالم برمي گرداند. الي غير ذلك.

را كه صاحب يوم الظهور  –ه السالم علي –طايفۀ ثانيه اخباري است متواتره، بالمعني أو االجمال كه مهدي قائم 

است، از اوصياء وخلفاء مي شمرد. يعني جاي پيغمبر بنشيند و كار او بكند. مانند وصي و وكيل باشد؛ نه شارع 

به  وآن اخبار بسيار است، –چنانچه اين طايفه مي گويند و ميرزا ابوالفضل ]بهائي[ درفرائد مي نويسد.  -مستقل

 بعضي اشاره مي شود:

) من  «األئِمَهُ بَعدُ إثنَا عَشَرَ أوًلًُهُم عَليُّ بنًُ أبيطالب و آخِرًُهُم القائِمُ هُم خًُلَفَائي وأوصِِيائي:» فرمايش پيغمبر  -لاو

. ترجمه: ] حجت هاي خدا بعد از من دوازده تن مي باشند كه اولي آنها وجود  121، ص 1ال يحضره الفقيه ج 

) ع( مي باشد. همۀ آنها خليفه و وصي من محسوب مي گردند[ قائم را وصي و  مبارك علي ) ع( و آخري آنها قائم

 خليفه قرار مي دهد.

ألخًُلَفَاءُ بَعدي إثنَي عَشَرَ تِسعَه مِنَ الحُسَينِ والتاسِعُ مَهدِيُّهُم »  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -فرمايش پيغمبر -دوم

 -را از خلفاء خود مي شمرد واو را همي از اوالد حسين –م عليه السال –( كه مهدي قائم 519االنصاف  ص « ) 

 معين مي كند. –عليه السالم 

حديث معراج كه انوار اوصياء را مي بيند كه دوازده اند، و دوازدهمي از اوصياء را قائم معين مي كند؛ كه  -سيم

 زمين را پاك كند ودولتش تا قيامت باقي ماند.( 

( كه در او 114، ص1) حديث لوح فاطمه در احتجاج ترجمه جعرفي ج –ها السالم علي -خبر لوح فاطمه –چهارم 

 اينكه دوازده اند. و وصي دوازدهم، قائم مهدي است.اسماء اوصياء نوشته شده، و 

تا قول  –است كه مي فرمايد: تمسك جوئيد به اوصياء من  -صلي اهلل عليه و آله و سلم -فرمايش پيغمبر – پنجم

 ( 752نًُه نفر از آنها از صلب حسين هستند كه مهدي از آن نًُه نفر است. ) اعالم الوري ص  –شريفش 
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روايت ابن مسعود از پيغمبر، كه سؤال مي كند از آن سرور، از باقي خلفاء ، وپيغمبر مي شمرد يكان يكان  -ششم

قَائِمُنا أهلَ البَيت يَملَأهَا » ن، پس مي فرمايد: و خارج مي كند از صلب حس –عليه السالم  -را تا به حسن عسكري

. ترجمه : ]چون قائم ما قيام كند زمين را پر از عدل و داد  543، ص  95بحاراالنوار ج « ) عَدال كَمَا مُلِئَت ظًُلما 

 مي كند همچنان كه پر از ظلم و ستم گشته است( قائم را از خلفا معلوم مي كند. 

كه سفارش مي فرمايد به تمسك به اوصياء خودش،  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –روايت انس از پيغمبر  -هفتم

آنگاه بيان عدد اوصياء را مي نمايد كه عدد نقباء بني اسرائيل است؛ نًُه نفر از صلب حسين، و مهدي از آن نًُه نفر 

 ( 41است و امثال ذلك. ) االنصاف ترجمه رسول محالتي ص

ه متواتره، كه قائم مهدي را از ائمه دوازده گانه مي شمرد. و اما درآن اخبار، عبارت طائفه ثالثه اخباري است كثير

 از وصي و خليفه است. مانند پدر بزرگوارش، وتقريب استدالل بعد از ذكر اخبار بيان خواهد گرديد.

 تًُهُم عِدًهُ العُيُونِ ال تيعِدً:» عليهم السالم  –منها فرمايش پيغمبر به جابر، پس از اينكه مي فرمايد: در شماره ائمه 

اَنفَجَرِت لِموُسي ]تعداد آنها به شمارش چشمه هايي است كه به واسطه عصاي موسي بن عمران فوران نمود[ در 

« ) مُعَلَيهِ السًال –وَآخِرًُهُم القائِمُ  –عَلَيه السًالمُ  -فَاألئِمًهُ يا جابِرًُ أوًلًُهُم عَلِي بنًُ أبيطالب:» فراز ديگر مي فرمايد 

اصل روايت چنين است : ... وَعدتهم عده العيون التي النفجرت لموسي بن عمران ) ع( حين ضرب بعصاه الحجر 

فانفجرت منه اثنتا عشره عينا و عدتهم عده نقباء بني اسرائيل قال اهلل تعالي و لقد اخذ اهلل ميثاق بني اسرائيل و 

) صلوات و آخرهم القائم –عليه السالم  -نا عشر اولهم علي بن ابيطالببعثنا منهم اثني عشر نقبا و االئمه يا جابر اث

( ]اي جابر! اولين از خلفاي من علي) ع( و آخرين آنها قائم ) ع( مي 551، ص 5)ارشاد القلوب ج  –اهلل عليه ( 

 باشد.[ 

) االنصاف  «دِ نًُقَباءِ بَني إسرائيلَ األئِمًهُ بَعدي بِعَدَ» به سلمان: –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -ومنها فرمايش پيغمبر

. ترجمه: ] تعداد ائمه بعد از من به تعداد نقباء بني اسرائيلند.( پس گذاشت دست مبارك را بر سر حسين  42ص 

.  45االنصاف ص «. ) هِم يَمال األرضَ قِسطا وَعدالتِسعَه مُن صُلبِهِ و تَاسِعُهُم مَهدِيُ» و فرمود:  –عليه السالم  –

 رجمه : ]نهمين از فرزندان حسين ) ع( مهدي مي باشد كه زمين را پر از عدل و داد مي كند. [ ت

ومنها فرمايش  پيغمبر كه اسباط از نسل يعقوب، دوازده نفر بوده اند، وأئمه بعد از من دوازده نفرند؛ اول ايشان 

 ( 51، ص  91راالنوار ج علي، و آخر ايشان محمد است واوست مهدي امت كه يصلي عيسي خلفه. ) بحا

ن كه گوشت او گوشت من و خو –عليه السالم  -درباره امير –صلي اهلل عليه و آله و  سلم  –ومنها فرمايش پيغمبر 

او خون من است واز صلب حسين خارج مي شود ائمه نًُه گانه، كه از آن نًُه است مهدي اين امّت . ) االنصاف  ) 

 ( 113سيد هاشم بحراني( ص 

لسًيًدِ انتَ السًيًدُ ابنًُ ا»  -عليه السالم  –به حضرت حسين  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –ومنها فرمايش پيغمبر 

ترجمه: ]تو سيد و آقا و فرزند سيد و پدر  757االنصاف ص « ) أبُواسًادَهِ تِسعَه مِن وُلدِكَ أبرارَ وَ الت اسِعُ قَائِمُهُم 

 ار و قائم مي باشد.[ ساداتي، نهمين فرزندت از ابر
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 در وقتي كه قنداقۀ –عليها السالم  –به حضرت فاطمه  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –ومنها فرمايش پيغمبر 

بگير او را، به درستي كه او پدر نًُه » را به آن حضرت داد و اذان در گوش او گفت، فرمود:  –عليه السالم  –حسين 

 چنين است: 559، ص  17اصل روايت از بحاراالنوار ج « ) يشان است.امام است، ونهمي از ايشان قائم ا

قال كان الحسين ) ع( علي فخذ رسول اهلل ) ص( وهو يقبله و يقول: انت السيد ابوالسعاده انت االمام ابن االمام 

اين  اخبار به ابواالئمه انت الحجه ابن الحجه ابوالحجج تسعه من صلبك و تاسعهم قائمهم ( وهم چنين از ائمه ديگر

 مضمون زياد است. 

لِان  األئِمًهَ بَعدَ رَسُولِ اهللِ إن  قَائِمَنَا هُوَ التاسِعُ مِن وُلدِ الحُسَينِ » -عليهم السالم  –مثل فرمايش حضرت عسكري 

از فرزندانِ . ترجمه: ] به درستي كه قائم ما نهمين فرزند  723إثنا عَشرَ و الث اني عَشَرَ هَوَ القائمُ ) االنصاف ص 

حسين ) ع( مي باشد چرا كه ائمه بعداز رسول خدا دوازده تن مي باشند كه دوازدهمين آنها مهدي است . او قيام 

 « مي كند ودنيا را پر از عدل و داد مي نمايد.[ ال ذي يَخرًُجُ فَمَيأل الدنيا قِسطا وَ عَدال.

انَا وَ الحَسَنًُ وَ الحُسَينًُ و األئ مًهُ التِسعَهُ مِن وُلِد  :»در تفسير عترت  –عليه السالم  -ومثل فرمايش حضرت امير

.ترجمه: ]من و حسن و حسين و نه ائمه ديگر از  754اعالم الوري ص « ) الحُسَينِ تَاسِعُهُم مَهدِيُهُم و قائِمُهُم 

طرق خاصه مروي  فرزندانِ حسين ) ع( حجت خداييم كه نهمين آنها مهدي و قائم ما مي باشد.( واين روايات، از

 است و در جلد نهم و هفتم بحار ذكر شده .

ه علي –ودر تقريب استدالل مي گوئيم كه: مهدي، قائم از ائمه هدي است، و ائمه، اوصياء و خلفاءاند؛ پس: مهدي 

 از خلفاء و اوصياء است؛ پس شارع مستقل نباشد. –السالم 

 را از ائمه شمرده. –عليه السالم  -، كه مهدياما مقدمۀ اولي پس آن ثابت گرديد به اخبار متقدمه

اما مقدمه ثانيه كه امامت به معني خالفت و وصايت است. پس اوال ظاهر آن در لسان ائمه و عرف اخبار همين 

است . وثانيا اتحاد سياق در جمله اي از اين اخبار اقتضاي اين معني را دارد؛ چه آنكه امامت ساير ائمه به معني 

: تفكيك وصايت از خالفت بر فت است. وتفكيك ما خالف ظاهر است. ) تفكيك ما خالف ظاهر است وصايت و خال

است( وثالثا در بعض اين اخبار، سؤال از اوصياء و  –صلوات اهلل عليهم –خالف ظاهر روايات وارده از ائمه طاهرين 

يا از خلفا مي شود، ودر جواب گفته مي شود: ائمه دوازده نفرند . پس مطابقۀ جواب با سؤال اقتضا مي كند كه مراد 

م ائرا ق –عليه السالم  –به امامت خالفت باشد. چنانچه پيغمبر عدد ائمه را دوازده بيان مي كند و نهمي از حسين 

 معين مي فرمايد. 

آنگاه حكايت شب معراج را بيان مي كند كه خدا به من فرمود: اين دوازده امام، اوصياء تواند؛ پس امام دوازدهم 

 وصي خواهد بود، نه شارع مستقل.

 .وال يخفي آنكه اين نمره از اخبار متواتره، قائم را نهم از حسين، ودوازدهمي از ائمه، وابن الحسين معين مي كند

پس چگونه باب، قائم مهدي باشد؟ مگر به طريقه تناسخ،) تناسخ يعني روح يكي در ديگري حلول كند( كه عالوه 

بر استحاله) استحاله: يعني حل شده، منظور مولف محترم اين است كه تناسخ موضوعي مردود است و بطالن آن 

و نيستند. بلي از كلماتشان چنين مستفاد مي حل شده است( آن، اين جماعت) يعني: بابيان و بهائيان( قائل به ا
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شود كه باب را رجعت دوازدهمي قرار مي دهند. واين از جهاتي عديده، سخيف است. زيرا كه رجعت صفتي، ) مراد 

را به نمايش مي گذارد كه در واقع درآن « پدر » بعضي از صفات« پسر» اين است كه مثال« رجعت صفتي» از 

داشته است( خالف رجعتي است كه ضروري مذهب و متواتر از نصوص است؛ چنانچه رجعت صفتي « پدر» صفات

در رسالۀ تنبيه الغافلين مشروحا ثابت كرديم. واگر مراد رجعت صفتي است، چرا سيد دوازدهمي باشد، نه سائر ائمه 

 ؟

اين طايفه زمان حسين  كه -فقراتي از آثار و اخبار مصرّحه به آنكه در هنگام رجعت و ظهور حسيني-نمرۀ دوازدهم

دعوت به سوي دين محمدي است و  –علي ]بهاء[ را آن زمان مي دانند و او را رجعت حسيني گمان مي كنند 

 است: -صلي اهللًُ عَلَيهِ و آله و سَل مَ –پيغمير و رسول آن زمان هم شخص محمد بن عبداهلل 

صلي اهلل عليه  -قيام نما و انذار كن(  مراد، قيام پيغمبر :5سوره مدثر، آيه « ) قًُم فأنذِر» در تفسير آيه شريفه -اول

 است در رجعت براي انذار. –و آله و سلم 

: منذر بشر هستي( فرموده اند: محمد نذير در رجعت 74سوره مدثر: آيه « ) نَذيرا لِلبَشَرِ» در كريمۀ مباركۀ  –دوم 

« إن ما اَنتَ مُنذِر و لِكًُلّ قَوم هاد» به او مي فرمايد: است واين همان منذريّت آن سرور است، در اول بعثت، كه خدا

 : همانان تو منذر هستي و هر قومي هادي دارد( 3) سوره رعد، آيه 

: برهمه اديان ظهور كند و ظاهر شود( حضرت 77سوره توبه، آيه « ) لِيُظهِرَهُ عَلَي الدينِ كًُلِهِ» درآيه مباركه -سوم

ثمً كَر ه »  -عليه السالم  –يد در باب كَر ت ] رجوع كردن دوباره[ اميرالمؤمنين مي فرما –عليه السالم  -صادق

يُعطي اهللًُ نَبِيًهُ مُلكَ  –إلي قَولِهِ ) ع(  –اًُخري مَعَ رَسُولِ اهللِ حَت ي يَكًُونَ خَليفَه فِي األرضِ و تَكًُونَ األئمهُ عُمًالَهُ 

)  «الدًينِ كًُل هِ  جَميعِ أهلِ الدنيا مُنذًُ يَومَ خَلَقَ اهللًُ الدُنيا إلَي يَومِ حَت ي يُنجِزَ لَهُ مَوعُودَهُ كَمَا قَالَ : وَ يُظهِرَهُ عَلَي

مي باشد تا آنكه  . ترجمه: ] براي علي ، رجوع كردني دوباره بعد از رسول خدا) ص( 39، ص  97بحاراالنوار ج 

خليفه او بر زمين باشد و ائمه ديگر از خلقاء رسول خدا به همراه و كمك كار اويند... تا آنجا كه مي فرمايد: خداوند 

تعالي ، پيامبر خدا را، پادشاه برهمۀ اهل دنيا از روزي كه دنيا خلق شده تا روزي كه دنيا نابود مي گردد قرار داده 

ه در كتاب خود مُنجًر نموده جامۀ عمل بپوشاند چنانچه فرموده است: برهمۀ اديان ظهور تا آنكه به وعده خود ك

 كند و ظاهر شود و دين حق را آشكار سازد.[ 

: تو را نفرستاديم مگر براي همه مردم مژده دهنده  52سوره سبا، آيه « ) وَما اَرسَلناكَ ااِل كاف هَ لِلناسِ»  - چهارم

 ي الر جعَهِ .باشي و ترساننده( أي فِ

وَعَدَ اهللًُ ال ذينَ آمَنوا وَعَمِلًُوا الصًالِحاتِ لَيَستَخلِفَن هُم فِي األرضِ وَ لَيُمَكِنن  لَهُم دينَهُمُ ال ذي » در آيه كريمه  -پنجم

ي . خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده اند، وعده م99سوره نور، آيه «. ) ارتَضي

حكمران روي زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشنيان آنها خالفت روي زمين را بخشيد دهد كه قطعا آنان را 

 و دين و آئيني را براي آنان پسنديده است.( 

وره س« ) الوارِثين وَ نًُريدُ اَن نَمُن  عَلَي ال ذينَ استًُضعِفًُوا فِي األرضِ و نَجعَلَهُم اَئِمًهُ وَ نَجعَلَهُم » آيه مباركه  -ششم

: ما مي خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روي زمين قرار دهيم( 9قصص ، آيه 
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كه مراد به مؤمنين و مستضعفين ، ائمه طاهرين اند؛ كه در رجعت ظاهر و مالك زمين و خلفاء پيغمبر و متمكّنين 

 از دين آن سرورند.

: او كلمه توحيد را 52سوره زخرف، آيه « ) وَجَعلنا كَلِمَه باقيه في عَقِبِه لَعَل هُم يَرجِعُون» ه در آيه شريف -هفتم

 كلمه اي پاينده در نسل هاي بعد از خود قرار داد. شايد به سوي خدا بازگرداند.( امامت، أئمه باقي است تا رجعت.

جدّم به من خبر داد كه تو » صحابش  كه شب عاشوراء به ا –عليه السالم  –فرمايش حضرت حسين  -هشتم

. قال  21. ص 19) بحاراالنوار، ج -كشاده مي شوي به زمين عراق، وكشته مي شوي با تمام اصحاب و انصارت.

الحسين ) ع( الصحابه قبل ان يقتل ان رسول اهلل ) ص( قالي لي يا بنيّ انك ستساق الي العراق و هي ارض قد 

اء النبيين و هي ارض تدعي عمودا و انك تستشهد بها و يستشهد معك جماعه من اصحابك التقي بها النبيون و اوصي

پس باشم من  -( تا قولش45ال يجدون الم مس الحديد و تالقلنا يا ناركوني بردا و سالما علي ابراهيم) االنبياء، آيه 

قال رسول اهلل ) ص(...  951، ص 5اول كسي كه زمين شكافته مي شود بر او، پس بيرون مي شوم. ) الطرائف ج 

عليه  –پس باشم من اول كسي كه بدهد اميرالمؤمنين  –قال له انا اول من تنشق االرض عنه و انت معي( تا قولش 

شمشير رسول خدا را به او و بفرستد مرا به مشرق و مغرب ) ... ثم ان اميرالمؤمنين يدفع الي سيف رسول  –السالم 

وعرضه كنم بر يهود و  -(  تا قول شريفش21، ص  19شرق و المغرب) بحاراالنوار ج اهلل) ص( و يبعثني الي الم

... واعرض علي 21. ص  19نصاري و ساير ملل، اسالم را و مخيّر كنم ايشان را بين اسالم و شمشير. ) بحاراالنوار ج 

 ليه ... ( اليهود و النصاري و سائر الملل و الخيرتهم بين االسالم و السيف فمن اسلم مننت ع

» . عاقبت براي پرهيزكاران است ( فرموده اند كه:152سوره اعراف، آيه « ) وَ العاقِبَهُ لِلمِت قينَ» درآيه شريفۀ  -نهم

: امام صادق ) ع ( از پدر بزرگوارش امام باقر نقل فرمود:  775، ص  95بحاراالنوار ج « ) دولت ما آخر دولت ها است

دوله اال ملكوا قلبنا لئال يقولوا اذا  راوا سيرتنا اذا ملكنا سرنا مثل سيره  دولتنا آخرالدول و لن يبقي اهل بيت لهم» 

 مكرّر اين بيت را قرائت مي –عليه السالم  –چنانكه حضرت صادق هوالء و هو قول اهلل عزوجل و العاقبه للمتقين( 

 فرمود:

 الدًهرِ  تَظهَرًُوَ دَولَتًُنَا  فِي  آخِرِ     لِكًُل   اًُناس دَولَه   يَرقًُبُونَها 

ترجمه: ]براي هر گروه و دسته اي حكومتي است كه  117، ص  91و بحاراالنوار ج  125) امالي صدوق، ص 

 حكمراني مي كنند و دولتِ پاينده ما درآخرالزمان ظهور و بروز پيدا مي كند.[  

ه ب» ن مي دهد، بعد مي فرمايد:در روايت طوالني شب معراج، پس از اينكه دوازده وصي پيغمبر را به او نشا -دهم

( 591، ص 1كمال الدين ج .« ) اين دوازدهم پاك كنم زمين را و دائم خواهم نمود ملك و سلطنت او را تا قيامت 

معنايش بقاي دين اوست در رجعت، واال تا قيامت نخواهد بود. چنانچه حضرت صادق درباره امام دوازدهم مي 

روضه « ) تا چهل روز قبل از امامت.» همان سند( ودر خبري.« ) تا روز قيامت  و خواهد كشيد سلطنت او» فرمايد:

 ... انه لم يمعن مهدي االمه اال قبل القيامه باربعين يوما( إلي غير ذلك. 544، ص 5الواعظين  ج 

اء، ) متعسر وبه همين دوازده نفره اخبار اكتفا مي شود. و حاصل مضمون اين دوازده نمره كه متعسّر العدّ و االحص

العد و االحصاء: عدد و شمارش آن سخت است( و بالغ حد تواتر است، به عبارتها المختلفه المتعاضيده المتأكّده 
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القطيعه) يعني: عبارت هاي مختلفي كه در هماهنگي هم هستند، همديگر را تأييد مي كنند و قطعي الصدورند ( 

صلي اهلل  –برخدا و حشر اكبر و ورود بر پيغمبر يامت و عرض اين است كه تا زمان ظهور و هنگامۀ رجعت و تا ق

كتابي و نبييّ و شرعي نخواهد بود . وپيوسته « وَ إلي اَن يَرِثَ اهللًُ األرضَ وَمَن عَلَيها » و تا ساعت -عليه و آله و سلم

ند ي به واسطه تواتر سوهميشه ديانت اسالميه و رشته وصايت و خالفت محمديه برقرار و باقي خواهد بود. واين معن

و تعاضد داللت ،) داليل آن ضد هم نيستند( قطعي گرديد. و بعد از اين، هر كه مدّعي شرع ديگر و كتاب آخر 

باشد، كاذب خواهد بود. چه اسم خود را نبي گذارد، و يا نقطه اولي، يا جمال ابهي ، يا نداي ثاني، يا الوهيت و 

زول عيسوي، يا ذكر، يا قائم مهدي، زيرا كه منفي در اخبار و آثار كتاب و ربوبيت ظاهره، يا رجعت حسيني، يا ن

 شرع است به هر عنوان كه باشد و ثابت و باقي دين اسالم است.

وهم داللت مي كند براين مدّعا، يعني بقاء و عدم نسخ دين اسالم، جمله اي از بشارات كتب مقدسه عهدين، كه 

خبر از رسالت آن حضرت داده اند ودر ضمن بيان مي فرمايند: ابدي بودن شرع او را مانند مزمور] از كتاب زبور[ 

مي دهد و آثاري بيان مي فرمايد كه با حضرت  كه خبر از ظهور بعد –عليه السالم  –هفتادو دوم حضرت داود 

لي اهلل ص -عيسي منطبق نمي شود. خاصّه كه از براي عيسي پسري نبوده، پس آن بشارت، ناظر به پيغمبر عربي

و فرزند گرامش مهدي است. درآن مزمور در چند جا تصريح به ابدي بودن آن دين نمي نمايد  –عليه و آله و سلم 

 كه مي فرمايد:

ام او ابداالباد باقي خواهد ماند. اسم او پيش آفتاب دوام خواهد كرد. از تو خواهند ترسيد، مادامي ن» 

كه آفتاب و ماه باقي است. در زمان او صالحان خواهند شكفت و وفور سالمتي خواهد بود تا مادامي 

 «كه ماه نيست گردد.

 اشاره به بقاء عالم و طامه الكبري.

 اب سوم كه ظهور فاران را ياد مي كند، مي فرمايد:ومثل بشارت حيقوق در ب

 «.طريقه هاي او جاوداني است»                                                                      

) مؤلف( از آن وجود مبارك كه در ضمن آن مي 11ومثل بشارت حضرت عيسي در انجيل) انجيل يوحنا، صحاح 

يعني روح تسلي دهنده كه آمدن او را به رفتن خودش موقوف و رفتن خود را « عَكًُم إلَي األبَدِ و يَمكًُثًُ مَ» فرمايد

مقدّمه آمدن او قرار مي دهند، مي گويد: او هميشه با شما خواهد بود تا ابد. يعني شرعش باقي است و كذا در بعض 

شده، كه لعدم الحاجه و  –يه و آله و سلم صلي اهلل عل -ديگر از بشارات عهدين، اشاره به ابدي بودن شرع محمدي

المجال تعرّض تمام نشد، زيرا كه ثبوت اين دعوي از آن سيّد انبياء به مثابۀ قطع و ضروري است كه مسارق با 

دعوي نبوت اوست. چنانچه آن قطعي است و نمي توان گفت كه او مدّعي نبوت نبوده. همچنين دعوي خاتميت، و 

 يان است.اينكه دين او آخر األد

وبه اين جهت اگر از سائر ملل و نحل منكرين نبوّت، سؤال شود كه آيا اين شخص كه به زعم شما كاذب است، 

فِي جَميعِ » مدّعي خاتميت بوده؟ همه خواهند گفت مدّعي بوده، وبه همين جهت است كه جميع علماي اسالميّه 

قرون و شهرها تا زمان حاضر( با شدت اختالفاتي كه در اصول عقايد در همه « ) األعصارِ وَ األمصَار إلَي هَذَا الز مانِ 
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و فروع دارند، تمام در اين مسئله اجماع و اتفاق دارند و اتفاق آنها كاشف قطعي است از موافقت با عقيدۀ صاحب 

ند حكم اق بگويديانت.مثل آنكه اگر در يك مسئله رجوع به تمام علماي بابيه از ازليّه و بهائيّه بشود وهمه باالتف

باب اين بوده، قطع حاصل مي شود به قول باب، وبه همين واسطه است كه اين مسئله ضروري تمام فرق مسلمين 

است از عالم و جاهل و زن و مرد؛ چنانچه وجوب نماز و روزه ضروري است . واز اين مرحله، علم ضروري حاصل 

 مانند ضروريات در دين بابيه. –عليه و آله و سلم  صلي اهلل -است به صحّت دعوي خاتميت از پيغمبر اسالم

اگر معاندي پيدا شود وبگويد از اين اتفاق واز اين ضرورت، قطع حاصل نمي شود، به او گفته مي شود شما از كجا 

قطع داريد به اينكه باب، مدّعي مهدويّت و مؤسس ديانت گرديد؟ اگر بگويند: كتاب بيان او موجود و حاضر است، 

لوم شد كه اين بيان از اوست؟ پس اگر سفسطه به اين مي گويم: اگر اجماع و ضرورت، مفيد قطع نباشد، از كجا مع

مقام منتهي شود، دعوي هيچ نبي و انتساب هيچ كتابي به صاحب او معلوم نخواهد شد. وحال آنكه فرق بين اسالم 

ۀ اب، به واسطبه بو سائر اديان بسيار است، اما نسبت به انبياء قبل به واسطه ابعديّت ] بعد[ زمان ايشان، واما نسبت 

كمي اصحاب او كه ادراك صحبت او را كرده باشند، وزيادتي كساني كه در عصر نبيّ ادراك خدمت آن حضرت 

 كردند.

يكي از مجامع آن سرور، كه درآن بيان خاتميّت و بقاء رشته وصايت را مي كند، حجه الوداع و هنگامۀ غدير است؛، 

 كه هفتادهزار جمعيت درآن محضر حاضر بود.

ديگرشان در شهرها و حضر و سفرش كه هميشه با جمعيت بود و آشكارا امر خود را بدون خوف و  غير از مجامع

تقيه اظهار مي نمود به خالف باب. پس همان طور كه ضروريات دين بابيّه، قطعي از باب است، همچنين اين مسئله 

 اين امر ضروري كرده اند.وخواهد آمد در مرحله ثانيه جواب از وسوسه هائي كه در  -ضروري بين المسلمين

پس با حصول قطع به دعوي خاتميت آن حضرت ، و صحّت آن عقيده لنبوته و عصمته، ديگر دعوي مدّعيان آخر، 

 مقطوع الكذب ]قطعا دروغ [ خواهد بود.

ت اگر دعوي بهاء نبو» واز اين تقرير كه تحرير يافت، خواهيد دانست مراد شيخ االسالم تفليس را كه مي گويد: 

كه در « است، پس كل امت اسالم مخالف است؛ زيرا به عقيده جميع ملت اسالم، دين ناسخي نازل نخواهد شد.

اثبات اين دعوي تمسّك به دليل مفيد قطع نموده اند واين است مقصودشان، پس استهزاء و سخريّه ميرزا ابوالفضل 

 ] بهائي[ غلط و بي جاست كه مي گويد:

يا عجري از اين باالتر كه عالِم اسالم، نتواند در عقايد به ادله عقليه يا آيات قرآن يا به آفرين براين استدالل ! آ»

)  «حديثي از احاديث صحيحه استدالل نمايد وبه اجماعي كه هرگز در اين مقامات دليليت ندارد، مستدل گردد؟

 )مولف(  534فرائد صفحه 

 و بعد نقض مي كند به اجماع يهود و نصاري .

 :آفرين بر شما اي فاضل! كه در اين چند سطر، اشتباهاتي عديده كرده ايد.  مي گويم

اما مسئله نقض به اتفاق يهود ونصاري، پس جواب آن درمرحله ثانيه خواهد آمد. اما آنكه به آيات و احاديث تمسّك 

مسائل  حجّت نيست، نكرده، پس صحيح همان بوده كه رجوع از دليل ظنّي به قطعي كرده، واما آنكه اجماع دراين 
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پس اشتباهي است كه كرده ايد؛ زيرا كه من باب التعبّد، اجماع را متّبع نمي دانيم، بلكه از باب كشف و حصول 

قطع از او به حجّت ، معتبر مي دانيم. و در مسائل اعتقاديه بيش از قطع، امري معتبر نيست. واگر انكار حصول قطع 

 كجا قطع به دعوي باب داريد؟ از اتّفاق كلّ ملّت نمايند، پس از

والحاصل مناقشه شما كه خود را عالم دين بهائيه مي دانيد، در تمسّك به اجماع در اين مسئله اعتقاديه از چه راه 

 است؟

كه از اتفاق كلّ بر امري، هر چند آن امر از محسوسات باشد، نه حدسيّات؛ مثل اتفاق براينكه پيغمبر  مي گويند

مدّعي خاتميت بوده وخبر داد كه شرح آخري نازل نخواهد شد، قطع  حاصل  -صلي اهلل عليه و آله  و سلم –محمود 

نخواهد شد، خالف وجدان است. وغير شما سائر فضالي بابيّه، بلكه جهلۀ بابيّه، همه شما را تكذيب خواهند كرد، 

خراب مي شود؛ زيرا كه ما نمي توانيم قطع  كه اي جاهل! اگر بناي اين سفسطه باشد، اصل بنياد مذهب ما يك سر

 حاصل كنيم به دعوي باب، و نسبت بيان به او؛ مگر از راه اتفاق كل بابيه كه هزار يك مسلمين عصر اول نبوده اند.

: با حصول قطع و يقين، معذلك معتبر در مسائل  اعتقاديه نيست. پس تمام عقالي روي يا مي خواهيد بگوئيد

پس از سياهي رنگي نبود. وراء عَبًادان ) « ) لَيسَ وَرَاءَ عَبًادَانَ قَريَه» هند خنديد كه ايّها الفاضل! زمين به شما خوا

بَلَد عَلي بَحرِ فَارِسَ ( قريه اي نيست اين عبارت همانند كنايه اي است كه ما در محاورات روزانه خود به كار مي 

طع نيست كه آن را در مسائل اعتقاديه معتبر مي دانيد و مفروض ، باالتر از قبريم مثل پس از سياهي رنگي نَبُود( 

 حصول قطع است. 

اگر مقصود شما از ادلۀ عقليه همان معناي ظاهر مصطلح « . به دليلي از ادلّه عقليه استدالل نمايد» واما آنكه گفتي 

ه از وت شخصي فضال عن الخاتمياست كه دليل به مقدمۀ عقلي باشد. پس ماشاءاهلل از عقل شما! زيرا كه مسئله نب

مسائل عقليۀ مخصوصه نيست. وعقل بالضمّ مقدّمات اخري، حكم قطعي به منصبي از براي كسي نخواهد كرد. 

مقوصد شما از عقلي، دليلي است كه عقل، حاكم به مالزمۀ وآنچه عقلي محض است، اصول نبوّت نوعيّه است . واگر 

اتفاق كل را در محسوسات عقال مالزم مي دانم با ثبوت متفق عليه و منشأ آن باشد، يا به صحّت نتيجه آن ، پس 

حصول قطع مي دانيم و قطع را به حكم عقل صريح حجّت مي دانيم، پس در اين صورت اجماع كلّ دليل عقلي به 

ي، كه اين معني خواهد بود. پس شما اگر آن عقلي مصطلح را اراده كردي، جايش نبود، واگر ثاني را اراده كرد

 اجماع، از آن قسم است. 

 پس آفرين برشما! كه ندانستيد، حديثي از احاديث هر چند صحيح باشد، دليل طنيّ  است؛ وهمچنين ظاهر آيه.

 يا آفرين بر شما! كه در مسئله اعتقاديه، طلب ظّي كرديد.

 وآفرين بر شما! كه منشأ حجيّت ،اجماع را ندانستيد.

 ر قطع، مطالبۀ دليل كرديد.يا آفرين بر شما! كه عالوه ب

 آفرين بر شما! كه در غير مورد، مطالبۀ دليل عقلي كرديد.

 يا آفرين بر شما! كه نفهميده ايد كه هر شيء كه افادۀ قطع كند، آن دليل عقلي خواهد بود.
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ا عالم با آنكه خودتان ر -چنانچه بيايد –وآفرين بر شما! كه فرق بين اجماع مسلمين و يهوده و نصاري را ندانستيد 

 فاضل مي دانيد.

لقَطعِ لِمَكانِ ا» باري، برگشتيم به اصل مطلب كه با اين وجوه مذكوره قطعيه، دعوي باب و بهاء غير مسموعه است. 

 « لِلتَعَاضًُدِ والت وافًُق بِكِذبِهَا لِقَطيِيًه مَا يَدُلُّ عَلَي نَفيهَا مِنَ المُتواتِرِه سَنَدا وَ الصًريح دَالله وَ لَو

پس در بيان وساوس و تشكيالت اين جماعت در برابر اين ادّله قطعيه است . پس تمام آنچه را كه  -اما مرحله ثانيه

از لسان اين طائفه يا كتب پيروان آنها مانند دالئل و فرائد يا كتاب ايقان به دست آمده، با اجوبۀ آن به عرض مي 

 رسانم.

البدّ از تذكره يك مقدمه مسلمّه است ؛ وآن اين است كه بناء عقال و سيرۀ انبياء و اولياء كال بر اتّباع  قبل از شروع،

قبيح « إلقاءُ ما له ظاهر وَ إرادَهُ خِالفِهِ مِن دُونَ قَرينَه » ظواهر و القاء آن در مورد بيان و اراده تفهيم و تفهم است و 

كه اگر فتح باب تأويل بال دليل شود، اوضاع ديانات و شرايع يكسره « اإلغرَاءِ بِالجَهلِ لِلًُزًُومِ نَقضِ الغَرَضِ وَ » است 

به هم خورده و هرج و مرج الزم مي آيد. وفتح اين معني به مثابه اي بود كه حتي بهاء هم در كتاب اقدس، منع از 

بت را از خصائص ديانت بهائيه دانسته، تأويل و تصرف در ظاهر نموده، و ميرزا ابوالفضل ] بهائي[ افتخارا اين موه

 (479كه در فرائدش در مكارم بهاء مي نويسد:  ) فرائد، صفحه 

 « منع از تأويل نمودف تا شريعت ملعبۀ هرآخوندي نگردد.»                                         

قاعده نبود، منع بهاء هم فايده نداشت؛  ونفهميده كه اين قاعده مستمرۀ عقالنيّه بوده، في جمع األعصار . واگر اين

 كه در دليل منع هم تأويل مي شد. پس تصرّف در ظواهر كالم مظاهر باطل و غلط است. إذا عرفت ذلك فنقول:

آنكه اين مسئله عدم نسخ را يهود ونصاري هم نسبت به دين خود معتقدند و اجماع برآن دارند  -وسوسه اولي

فه از تابع و متبوع به بيانات مختلف متكرّر است كه حال مسلمين را به ساير فرق واين شبهه در كلمات اين طائ

 قياس مي كند و اجماع مسلمين را به اجماع يهود و نصاري نقض مي كند.

والجواب آنكه آن عقيده يهود و نصاري، برخالف تصريحات تورات و انجيل كه بشارت آمدن نبي صاحب ديني را 

 بع نيست به خالف عقيدۀ مسلمين.داده اند؛ بوده، پس مت

والحاصل، اتفاق جماعتي و اجماع طائفه اي بر امري، خودش بنفسه دليل نيست؛ مگر از باب كشف از موافقت با 

معصوم. وچون در لسان موسي و عيسي، خبر نبي آخر داده شده، چنانچه اشاره به بعض آن گذشت در قبل از 

 صلي –اشف از حجّت نيست، برخالف حجّت است به خالف حضرت خاتم خاتمه، پس اين اتفاق به عالوۀ آنكه ك

كه عالوه برآنكه اثبات نبي آخري نكرده، نفي نموده. پس اين اتفاق كاشف از حجّت است.  –اهلل عليه و آله و سلم 

اسطۀ به وپس قياس مع الفارق است . به عالوۀ آنكه در جميع اعصار، اتفاق مالزم عادي با قطع در شريعتش نبوده، 

معين مي كند و يهود هم در جمله اي مؤمنين به او را عبدالبهاء هفتاد نفر  –عليه السالم  –آنكه در زمان عيسي 

از اعصار، همين حال آن قلّت را پيدا نموده اند به خالف مسلمين كه خصوص صحابۀ آن حضرت، يعني كساني كه 

 روي به تزايد گذاشته، بدون فترت ، پس قياس باطل است. درك صحبت كرده اند، از صدهزار عالوه، وروز به روز

 تشكيكي است كه ميرزا ابوالفضل] بهائي[ اعتراضا علي المسلمين مي كند، مي گويد: -وسوسۀ ثانيه
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انقطاعي در فيض نيست، ويداهلل مغلوله نخواهد بود. وخدا و مظاهر امر، مجبور به شريعتي مخصوص يا ترويج از » 

 .«شرع خاص نيستند

والجواب دوام فيض به تجدّد شرايع نيست؛ مثل آنكه به تجديد غذاي انسان وحيوان از غير ما يحصل من النبات 

نيست و خدا ومظاهر امر مجبور به تجديد شرع و طرح تازه نيستند و تابع هوي و هوس خلق نيستند كه هر زمان 

دين تازه شوند، تبعيت از خواستۀ خلق نمايند. كسالت و ماللت از زحمت و صعوبت شرع سابق پيدا كنند وطالب 

او فاعل مايشاء است . دوام فيض به آن نيست كه هر كه را ميرزا ابوالفضل بخواهد وهم مسلك او باشد، خدا او را 

 نبي كند يا باالتر از آن منصب دهد.

فيض نيست. چنانچه در آن هزار و مستلزم انقطاع  -صَل ي اهللًُ عَلَيهِ و آلِهِ و سَل م -والحاصل، بقاء شرح محمدي

دست خدا بسته به زنجير « ) يَدُاهللِ مَغلولَهُ » دويست سال كه شما هم قائل به بقاء آن بوده ايد، انقطاع فيض و 

( نبود. و إال پس هر روزي نبيّي و شرعي الزم بود. پس در همين هزار سالي كه بهاء، وعده بقاء 41است. ) مائده / 

ه، بايد فيض منقطع ، ويداهلل مغلوله باشد. پس اگر چنين نيست، بلكه به واسطه آنكه به همان شرع شرع خود را داد

مقرر باب، افاضه و تصرف مفتوح است، پس ديگر طول و قصر زمان تفاوت در اين معني نمي دهد، وديگر آنكه 

د بشر نبي باشند. واگر افاضه به اگرحصر انبياء و مظاهر قدسيّه در عددي انقطاع فيض باشد، پس بايد تمام افرا

 اندازۀ استعداد محل است، پس ممكن است كه محل قابل منحصر به اشخاص مخصوصه باشد.
 ورنه   هر سنگ  وگلي  لؤ لؤ و مرجان نشود   نطفۀ پاك ببايد كه شود قابل فيض

تا زمان حياتش، چه ضرر پس چونان كه غذاي جسماني انسان بعد از وصول به مرتبۀ سادسه، همان يك غذا است، 

 دارد كه غذاي روحاني او بعد از شريعت سادسۀ محمديه همين غذا باشد تا حيات عالم امكان؟!

 »آنكه معني نبوت است ، نه مطلق ظهور،كه در دالئل مي گويد:« ال نَبيً بَعدي » دركلمه مباركه -وسوسۀ ثالثه

ب و بهاء مظهريت است، نه نبوت. ودر فرائد مي گويد: ) فرائد صفحه يعني دعوي با« ال نَبيً بَعدي فرمود، نه ال ظًُهُورَ

 وموارد ديگر(  534

 « باب و بهاء نداي اول و ثاني اند، ولقب يكي نقطه اولي ، وديگري جمال ابهي است»

 ( 151فرائد صفحه «. ) اين وجود مبارك موصوف به وصف نبوت نبوده »

 ودر جائي مي نويسد: 

مي داند كه نه در الواح ، ادعاي نبوت شده ونه در السنۀ ن طايفه مطلع باشد، هر كه از كتب اي» 

القاب خاصه است، مثل كلمه اهلل و روح اهلل در ظهورعيسي، ورسول اهل بهاء لفظ نبي اطالق شده، 

اهلل وخاتم النبيين در ظهور خاتم االنبياء ،وباب اعظم و نقطه اولي و جمال ابهي در اين دو ظهور 

 (539فرائد صفحه «. ) اعلياقدس 

والجواب: اگر مي خواهيد بگوئيد منصب و شغل اين دو نفر، نبوت نبوده، بلكه امر آخري بوده، و تسليم داريد كه 

منصب نبوّت منفي شده، پس تكذيب مي كند مقاله شما را تصريح عبدالبهاء امام شما؛ كه درمفاوضات عينا اين دو 

 موسي وحضرت عيسي مي شمرد و مي گويد: نفر را از انبياء مستقل مانند
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انبياء مستقل كه صاحب شرع و كتاب اند، ابراهيم است و موسي و عيسي و محمد ، نقطه اولي و »

 ( 151مفاوضات صفحه « ) جمال ابهي.

 واز اينجا معلوم مي شود دروغ ميرزا  ابوالفضل ]بهائي[ كه كسي از اين طائفه ايشان را نبي نخوانده، واسم نبي

اطالق نكرده، زيرا بهايين عبدالبهاء تصريح نموده كه اين دو نفر از انبياء اند.به عالوه آنكه نبوت، امري است كه 

به داشتن شرع و كتاب. هر چند اسم خود را نبي نگذارند و خود را به لقب مخصوصي مثل حاصل مي شود قهرا 

مه اهلل و روح اهلل لقب خاصه بود درظهور عيسي. معذلك باب اعظم يا بهاءاهلل اختصاص بدهد.چنانچه به قول شما كل

 نبي اهلل بوده، معنا و حقيقتا. –عليه السالم  -شبهه اي نيست كه عيسي

وبالجمله تعدد القاب يا اختصاص اسم به لقبي، منافي آن نيست كه معناي نبوت و منصب آن ثابت نباشد، چنانچه 

القاب شريفه ائمه طاهرين، متعدّد، وهر يك لقب مخصوصي داشتند. يكي امير، ديگري باقر، ديگري كاظم، ديگري 

باب وبهاء، منافي آن نيست كه شغلشان نبوت  هادي. و حال آنكه همه امام بوده اند. پس القاب مخصوصه داشتن

باشد. چنانچه هر كه بگويد به سوي من وحي شده، يا آنكه نسيم رحمن به من وزيده و مرا خداوند مأمور كرد به 

«  هستم من نبيّ اهلل» سوي خلق، اين شخص مدعي نبوت شده، هر چند به اين لفظ و عبارت تعبير نكند كه بگويد 

 ي و مأمور شدن از جانب خدا به سوي حق را، اين دو نفر دعوي كرده اند.؛ و اين دعوي وح

مالحظه كنيد كه اگر صاحب كتاب و شرع چنين كالمي گويد، آيا اين ادعاي نبوت نيست؟ كه باب به مفتي بغداد، 

د .ق( در زمان سلطان محموه1513 -1531سيد محمود آلوسي ) سيد محمد آلوسي صاحب تفسير روح المعاني) 

و پسرش سلطان عبدالمجيد عثماني داراي سمت رياست و فتواي حنيفه در بغداد بود، وي در حمله محمد نجيب 

پاشا به كربالي معالي از جانب دولت عثماني و قتل عام اهالي كربال غير از خانه سيد كاظم رشتي، سمت قاضي 

يعه عنادي خاص داشت. ( مي نويسد: ما لشكر را داشته است در افتخار كشتن شيعيان كربال شعر گفت و به ش

 لفظه:

ولقد بعثني اهلل بمثل ما قد بعث محمد رسول اهلل من قبل و نزل عليه آياته افغير اهلل قدر ان ينزل من آياته افال » 

 «. يبصرون 

رد به من خوابيده بودم كه نسيم رحمت وزيد و مرا امر ك» و جمال ابهي در لوح سلطان مي نويسد؛ ما مَضمُونًُه 

 قريب به اين مضمون.« نداي بين خلق

كتابي به عنوان اينكه از نزد خدا است آورنده و شرعي را به عنوان وحي من اهلل تأسيس كرده، وخود را مأمور و 

مبعوث من اهلل الي الخلق مي دانند و شرع سابق را نسخ مي كنند؛ آيا نبوت غير اين معني است؟ وغير إبناء من 

دو به  و هر« أنَا نَبِيُ اهللِ » ولو به غير لفظالخلق به كتاب و شرع؟ پس هر دو دعوي نبوّت كرده اند؛ اهلل است، الي 

مراسم نبوّت از كتاب و شرع قيام نموده اند. وعبدالبهاء هم كه رئيس بهائيه بود، ايشان را نبي خواند ؛ پس تمام 

 فرمايشات شما دروغ شد.

اذب ك« ال نَبِيً بَعدي» ن است كه اگر ادّعاي نبوّت كرده باشند، به قول مباركحال مي گوئيم: ظاهر كلمات شما اي

خواهند بود. وما ثابت كرديم كه آنها مدّعي نبوّت بوده اند، پس كاذبند. واگر مي خواهيد بگوئيد كه شغلشان و 
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سم كه كسي به اين ا آن است« ال نبي بعدي» منصبشان و ادّعايشان نبوّت بوده، به حسب معني، و لكن مقصود از

و لقب نمي آيد كه موسوم به اين اسم باشد. هر چند معني آن را دار باشد. و چون اين دو نفر موسوم به اين اسم 

شامل آنها نيست. پس اين هذياني است از كالم كه هيچ « ال نبي بعدي» نبوده اند و القاب ديگر داشته اند، پس 

 «بعد از من رسولي و طبيبي نخواهد آمد» يا نبيّي  يا طبيبي مثال بگويد  عاقلي احتمال آن نمي دهد. اگر رسولي

 آيا منفي به ظاهر كالم خود اين معاني و اوصاف است، يا اسم و لقب آن؟

نتي س « )ال سُن هَ بَعدَ سُن تِي» هذَا كًُلًُّه با تأكًُّد اين كالم، بِمَايُرادِفًُه وَ يُساوِقًُه ) از آنچه مترادف و مساوي است( كه 

.ترجمه:  513، ص 5مجموعه ورام ج « ) ال كِتابَ بَعدَ كِتابِكًُم » ( و97بعد از سنت من نيست) امالي مفيد، ص 

، ترجمه: شريعت من 5، ص44وإن  شَريعَتَهُ خَاتِمَهُ الش رائِعَ ) بحاراالنوار ج » كتابي بعد از كتاب من نخواهد بود( 

. ترجمه: كتاب من ختم همه كتاب  951، ص 1االنصاف ج « ) تِمُ الكًُتًُبِختم شرايع و اديان است( و كِتابَهُ خا

هاست .( كه معلوم مي نمايد دين آخر منفي است از هر كه باشد، ولو اسمش نبيّ نباشد، وهم متعاضد] يكديگر را 

و  131، ص 1نعماني، ج + غيبه ال5خصال، ج « ) ال يَزالًُ هذَا الدًينًُ قائما » ياري مي كند[ است بِما يُساوِِيهِ كه 

 .ترجمه: قامت اين دين زائل نمي گردد( و أمثال ذلك. 132+ المالحم و الفتن ، ص 151

نفي اين منصب و شغل است، نه نفس تسميه و « ال نَبِيً بَعدي» پس از مجموع آنچه گفتيم، معلوم شد كه معناي

و شغل بوده اند؛ هر چند اين اسم را لقب خود ملقب شدن به اين لقب. ومعلوم شد اين دو نفر، مدّعي اين منصب 

 به نصّ فرمايش حضرت خاتم  انبياء، كاذب بوده اند.قرار نداده اند . پس 

اتباع او را به وصف نبوت موصوف نمي »كه مي گويد:  151ومعلوم شد كذب ميرزا ابوالفضل] بهائي[ در صفحه 

باب نموده. وآن صفحه اعتراضات ديگر هم دارد كه أعرضنا  به تصريح عبدالبهاء كه اثبات نبوّت از براي.« دانند 

 عنها صفحا.

اين وجود مقدّس ادّعاي نبوّت نكرده و نبي » كه مي نويسد كه: 534وهم كذب ميرزا ابوالفضل ] بهائي[ در صفحه 

 طالق كرده. واينكهكه دانستي هم ادّعا كرده، و هم عبدالبهاء ا« براو اطالق نشده، بلكه جمال ابهي و بهاء اهلل بوده

 اختصاص به القابي منافي با منصبي نخواهد بود.

از آنكه موصوف به نبوّت باشد يا ادعاي نبوت » وهم معلوم شد از انكار ميرزا ابوالفضل ] بهائي[ در اين دو صفحه 

وف دو نفر موصاينكه اگر كسي چنين ادّعايي كرده باشد، دروغ خواهد بود. واگر هم گفته شود كه اين « كرده باشد

 خواهد بود.« ال نبي بعدي» به وصف نبوّت بوده اند، دروغ است و خالف

به قول ميرزا ابوالفضل] بهائي[ دروغ پس اوال آنچه عبدالبهاء سروده كه اين دو وجود را از انبياء مستقل شمرده، 

سخن رانده . وثانيا  بين دو كالم، يعني انكار نبوت و  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –گفته، و برخالف قول پيغمبر 

 تهافت ] لغزش[ و اختالف –كه از ساير كلماتش برمي آيد  -ادّعاي آن، و بين حمل كالم پيغمبر بر نفي تسميه

ي دانند كه بگويند اسم و است؛ زيرا گاه مي گويد دعوي نبوت نكرده اند؛ و گاهي تصديق نموده، عالج را به آن م

اين معني، يعني تسميه را نفي كرده! بيچاره حيران است نمي داند چه « ال نَبِيً بَعدي» لقب ايشان نبي  نبوده و 

 بنويسد!
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فرائد در حديث]  715آن تأويل عليلي] بيمار گونه[ است كه ميرزا ابوالفضل ] بهائي[ در صفحه  -وسوسه رابعه

 مي كنند كه مي گويد: « خاتَمُ الن بيينَ » ه مباركه و وكلم« ال نَبيً بَعدي

اين دو كالم ابدا داللت بر عدم تجديد ديانت ندارد و  مقصود آن حضرت از اين كلمه، بيان ترقي امت اسالميه و »

خبار مي اافضليت ائمه هدي است از انبياء بني اسرائيل، زيرا كه انبياء بني اسرائيل كل به توسط رؤيا از امور آتيه 

وحقايق امور برايشان به رؤيا افاضه مي شده واين رؤياي صادقه خود را الهام تعبير مي نمودند. چندان كه «. فرموده

لفظ نبي در بيننده رؤيا ، حقيقت ثانويه يافت و به ظهور خاتم، الهام به رؤيا مختوم مسدود شد وميعاد رؤيت و 

 «كذا رأيت في الرؤيا» سالم به رؤيت ومشاهده حاصل گشته، وبه جاي مشاهدت رسيده، و حقايق روحانيه بر ائمه ا

 «در بيان آخرين مذكور گشت.« أكني اري واشاهد» كه دركلمات اولين مذكور

 انتهي ملخصا بالفاظه.

آن است كه علم به حقايق اموري كه در انبياء بني اسرائيل به رؤياي مناميه] « ال نَبِيً بَعدي» وحاصلش آنكه معني

خواب[ بود، در ائمه اسالميه به رؤيت و مشاهده تبديل يافت، آن در، بسته و اين باب، گشوده گرديد. و اين فضيلت 

 منشأ ترقي امّت اسالميّه شد.

مي گويم:  مَا شاءَ اهللًُ از جوالن اين پهلوان در ميدان فريبت و خديعت، و يكّه تازي اين منازل باسل] شجاع[ در 

دن خالف در پرسش[ و تلبيس ]پوشاندن حقيقت[ و مغالطت ] به غلط انداختن[! ولي افسوس عرصۀ تمويه] خبر دا

كه بخت مساعدت ننمود، در اين ميدان داري و ترك تازي چند مرتبه سكه خورده و به سرآمد، وبا اين زحمت و 

ه ده ترتيب داده، بكلفت كه كشيده و متحمّل گشته، و مقدّماتي ممنوعۀ كاذبۀ از براي دست آوردن نتيجه فاس

 آرزوي خود هم نرسيده.

اخبار سابقين ، يعني انبياء بني اسرائيل، منحصر به رؤيا نبوده؛ بلكه به سماع وحي و رؤيت ملك و مكاشفات  -اوال

 قلبيّه و ارائه ملكوت هم بوده.

ود ائمه طاهرين مسد باب رؤياي صادقه براي به دست آوردن حقايق و اطالع از آتيه نسبت به آخرين، يعني -ثانيا

در قرآن مذكور و منامات] خواب ها[ صادقۀ  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -نگرديده، و لذا حكايت رؤياي پيغمبر

 در كتب مشهور. –عليهم السالم  -ائمه هدي

ن احصول حقيقت ثانويه، در خصوص رؤيت منافيه ،ادعائي است اعتسافيّه ]بيراهه رفتن[ لفظ نبي در لس -وثالثا

عبري و كتب عهدين ، برحقيقت عامۀ خود باقي بوده؛ كه آن معناي عامّي است داراي مراتب و افراد از مقام منام 

سماع وحي و كالم و رؤيت في اليقظه و المكاشفد القلبيّه و إراده الملكوت الغيبيّه و شامل رتبه رسالت و و الهام و 

لذا در همان لسان عبري و كتب عهدين، اطالق بر موسي و عيسي و مرتبه اولوالعزميه تا مرحلۀ خاتميّت بوده. و 

خاتم شده بالعنايه، ومسامحه. در حالي كه طريق علميۀ آنها متعدّد و مقامشان رسالت و اولوالعزميّت و خاتميّت 

باقي  خودبوده، اطالق بررؤيت مناميه و صاحبان رؤيا از باب اطالق كلي بر فرد بوده؛ پس لفظ نبي بر معناي عامّ 

 بوده.
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نه به سدّ بابي است از طرق علميه بر ايشان، بلكه به فتح ابواب و  –عليهم السالم  –افضليت ائمۀ طاهرين  -ورابعا

طرق ديگري است از براي ايشان. چه، آنكه افضل، داراي كماالت فاضل مي باشد با عالوه. و لذا طرق علميۀ ائمه، 

امام صادق) ع( فرمودند . ترجمه: 541، ص 1نَقرًُ فِي األسماع، ) الكافي ج » حَسَب مَا فَي األخبارِ و اآلثارِ بي شمار، 

علم ما غابر) راجع به آينده( است ويا مزبور )نوشته شده( ويا به صورت افتادن در دلها و تأثير كردن در گوش 

. ترجمه: ]علم ما يا به صورت افتادن در دلها است...[ وعَمُود 34، ص 15هاست( و نكتّ فِي القًُلًُوب، ) شرح الكافي ج 

. ترجمه: ]علم ما مانند چوبي يا آهني از نور است كه عالم به آن تكيه كرده 59، ص 91 مِن نًُور،) بحاراالنوار ج

( و عِلمُ الكًُتًُب، ) مراه العقول( 551، ص 57است.[ و المُسَل طًُ عَلَي المُلكِ وَالمَلكًُوتِ ، ) مهذب االحكام سبزواري ج 

ترجمه: ] گرامي ترين وارد شده ها بر خداوند تعالي است  995، ص 11وسايل الشيعه، ج « ) و أكرَمُ الوَفًُودِ عَلَي اهللِ

 [ و غَيرًُها. پس رؤياي صادقه ، ايضا از طرق علميه ايشان بوده، واز ايشان گرفته نشده. 

بنابر معناي فاسد شما، مذكور در لسان مبارك، سدّ باب الهام و منام بوده، واين الزم اعم از فتح اين ياد  -وخامسا

دّ آن را بيان كند. واين مثل آن است كه گفته شود: حكومت فالن شهر از زيد گرفته شد، اين داللت كند، نه آنكه س

ندارد كه ايالت فالن مملكتي به او داده شده، و يا گفته شود فالن ايالت از والي ستانده شد، وغرض آن باشد كه به 

ت و دستگاه است، بايد گفته شود كه سلطنت به مقام سلطنت نائل شد، واگر در واقع بيان ترقي رتبه و جاه و منزل

او داديم؛ كه البته داراي ايالت هم باشد و يا ايالت به او عنايت شد تا حكومت ها را هم حائز باشد. تا حال هيچ 

متكلّمي چنين تكلفّي نكرده كه نسبت به افصح من كلّ ذي شفتين،) از هر صاحب دو لبي، فصيح شنيده شود( 

كه در بيان مقام و فضيلت، اسم آن حكومت تازه را نبرد، بلكه بيان زوال منقبت سابقه را كند ودر نسبت داده شود 

 مقام بيان فضيلت و شرافت بگويد:

ايها الناس! مقام رتبه و علوّ اوصياؤ مرا بدانيد كه خداوند آن موهبت و عنايتي را كه به انبياء سابقين داشت، از »

 و هذا ممّا يضحك به الثكلي.« ه روي ايشان سدّ نمود.ايشان منع نمود ودرب آن را ب

حقيقت بودن لفظ نبي در لسان عبري در معناي رؤيت مناميه، مالزم با حقيقت بودن در لسان عربي،  -وسادسا

كه اين دو كالم مبارك درآن لسان واقع شده، نيست. و مدّعا موقوف بر ثاني است) يعني ادعاي باب وبهاء موقوف 

در كتاب مجيد و لسان پيغمبر و عرف اسالم، همان « نبي» ربي خواب است( و آن ممنوع است. لفظبه لسان ع

معني عام است؛ كه در اوست رسالت تا خاتميت كه باالترين مراتب كماليه است. و آن مرتبۀ خاتميت، افضل از 

مّه. وبه اين جهت امام شما عبدالبهاء مراتب واليت است. به واسطۀ آنكه نبوّت عامّه، افضل است از واليت تكوينيّه عا

ما و آنها را ش -چنانچه گذشت -خاتم انبياء، ونقطه اولي و جمال ابهي را از انبياء شمرده، و نبي برآنها اطالق كرده.

 صاحبان رؤياي مناميه نمي دانيد.

را بااللتزام افاده مي مفاد حديث، نفي نبوّت از غي خود، نه از خود است؛ چنانچه خاتميت، همين معني  -وسابعا

نمايد. زيرا كه خاتمه الشيء مثل فاتحه آن داخل در شيء است. مثل نقطه اول و آخر شيء كه جز شيء است. پس 

اين دو كالم بالمطابقه و االلتزام، نفي نبوّت از غير مي نمايد، يا ثبوت آن از براي خود. پس اگر مفاد النبيّ بعدي و 

يت ائمه دين باشد، اين مستلزم افضليت ائمه هدي از خاتم انبياء خواهد بود؛ ومسلمان به خاتم النبييّن ، بيان افضل
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اين كلمه تفوّه ] لب به سخن گشودن[ نخواهد نمود. پس اگر مقصود تبديل رؤيا به مشاهده بود، چون مرتبۀ 

عد نبوّت  از براي من و ب» ايدمشاهده باألولوّيه از براي آن حضرت ثابت بود، مي خواست در تعبير از اين معني بفرم

 -آن حضرت منفي باشد. به عقيده گلپايگاني] بهائي[ پيغمبرتا از خود « از من نيست و قبل از محمد ختم شده

 نتوانسته، از مقصود خود تعبير فرمايد. -صلي اهلل عليه و آله و سلم

د شده، يا نشده؛ اگر نشده، پس ايشان هم والحاصل از اين دو كالم مبارك، يا نفي نبوت مناميه از خود پيغمبر قص

مثل حزقيا و اشعياء و ارميا، در قطار انبياء بني اسرائيل اند كه علماء امت يعني اوصياء آن حضرت افضل از ايشانند. 

خانه احسان آبادان كه قبلۀ اولوالعزم را در شماره انبياء بني اسرائيل و مفضول اولياء خودش فرموده اند! واگر نشد، 

 نيستم[ من نبيّ« ] أنا لَستُ بِنَبي :» اين مي شود « أنَا خاتَمُ الن بييّنَ» و « ال نَبيً بَعدي» پس در اين صورت معناي

] من طانأنَا لَستُ بِسُل» و مقصودش اين باشد كه « ال سُلطانَ بعدي و أنا خاتَمُ الساًلطينَ» مثل آنكه شخصي بگويد

و تعبيرات در قرن سيزدهم هجرت كه اجازه و رخصت در كلمات و حروف رسيده،  سلطان نيستم[ و اينطور از بيانات

معمول به گرديد. و از آثار تكامل آزادي آن دوره شده؛ ولي در زمان پيغمبر خاتم كه هنوز كلمات و عبارات در 

 سالسل زنجير فصاحت و بالغت مقيّد بوده اند، ابدا و اصال معمول نبوده.

خواهد كه از اين معني به اين لفظ تعبير نمايد كه مسجود و قبلۀ انبياء بوده! و اما پيغمبر والحاصل مثل باب مي 

 پس براين خوارق عادات توانا نبوده اند. –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -خاتم

بنابر فرمايش عبدالبهاء كه نقطه اولي و جمال ابهي از انبياء مستقلّ بوده اند، بايد ترقّي معكوس حاصل  -وثامنا

شده باشد؛ كه در زمان ائمه اسالم، باب رؤيت ومشاهده مفتوح و جهان بيدار و چون هنگام انبياء بابيه و بهائيه 

باشد. اگر چه ما اين معني را قبول داريم، ولي چه  رسيد، دو مرتبه باز بناي خواب و هنگامه شب عالم فرا رسيده

 فايده كه باب وبهاء تصديق ندارند و موجب گاليۀ ايشان از ميرزا ابوالفضل ]بهائي[ خواهد بود.

تخصيص رؤياي مناميّه به انبياء بني اسرائيل غلط است، لعمومها لغيرهم؛ انبياء سابقين هم همين رتبه  -وتاسعا

لعزمان ايشان، منام حضرت ابراهيم در فرقان مبين مذكور و تعميم الهام در مطلق رؤيا و مطلق را داشتند، حتي اوا

 اخبار از امور آتيه غلط است، ال ختصاصها به موارد خاصّه.

تعبير از مقام افضليّت ائمه هدي و بيان طرق علميّه آن مظاهرِ علم خدا به اين عبارتي كه هيچ اهل  –وعاشرا 

« بيينَخاتَمَ الن » و مباركۀ « ال نَبيً بَعدِي» فاده نكنند كما تري] ديده نشده[ است ، وچگونه كلمه لسان از آن است

. ترجمه 775االلفين، ص « ) عُلَماءُ اًُمًتي أفضَلًُ مِن أنبياءِ بَني اسرائيلَ» را مي توان مساوق و مرادف گرفت با حديث

ند( و امثال ذلك؟ استنفاده افضليت در فقره ثانيه و امثال آن را همۀ : ]دانشمندان اًُمت من برتر از انبيا بني اسرائيل

تاج است مح« النبي بعدي» و « خاتم النبيين» در « خاتم» اهل لسان مي كنند، ولي استفاده افضليت ائمه از كلمه

ستقامتي ت، كه ابه فهم كج و سليقۀ معوج و قريحۀ كوسج؛ و آن خاصّه نردبان باف  چاه تراش گلپايگاني] بهائي[ اس

 در اعوجاج و كمالي در عناد و لجوج دارند. اذهان مستقيمه از فهم چنين معاني عذر خواهند.

يا رئيس الموسوسين] وسوسه انگيزان[ !اخبار و آثار دالّه بر مقام افضليت ائمۀ طاهرين از انبياء مرسلين بي حدّ و 

اتب احاطۀ ايشان بسيار و بي شمار. و باألسنه مختلفه و حصر است، و هم آيات و آثار وارده در طرق علميّه و مر
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بيانات متشتّته ، افاده اين معني شده كه هيچ موافق با اين دو فقره نمي شود. بلكه مقام اين دوكلمه مباركه با مقام 

آن كلمات شريفه، متفاوت به تفاوت مشرق و مغرب است. ورقه گنجايش تعرّض ندارد كه بر فضيحت اين موسوس 

 بيفزايد.

ودر خاتمه عرض مي كنيم: يا شيخ المشكّكين! بعد از تسليم اين مقدّمات ممنوعه، باز هم عقيم و بالنتيجه است؛ 

زيرا كه ختميت و آخريّت در لسان حضرت ختمي مرتبت، متعلق به خصوص لفظ نبي و نبوّت نبوده، تا شما به 

علق به عنوان رسول و مرسلين هم شده، كه آن وجود مبارك چاالكي، اين درازدستي را بنمائيد. در فقرات بسيار مت

، 11بحاراالنوار، ج « ) را خاتم المرسلين و آخر رسوالن هم ياد نموده؛ مثل عبارت ] مُحَمًد خَاتَمُ األنبياءِ و الرُّسُلِ

( 511، ص 91بحاراالنوار، ج « ) لييا آخِرًُ رُسُ» احتجاج، جلد اول( و « ) انَا خَاتَمُ الن بِيّينَ وَ المُرسَلينَ» ( و 191ص 

« رسول»( وارد شده، حال نمي دانم در لفظ 159خاتميت؛ عالمه حائري مازندراني: « ) محمد آخِرًُ المُرسَلينَ»و 

ميفرمايند ؟ ! در لسان عبري وسرياني و عربي، كه معنائي مساعد با ميرزا نيست، از  التيني و نبطي  و چه تصرف 

م؛ گمانم ايشان ناچار باشند از براي اصالح مهم خود، از اختراع لغت فالن و بهمان و پشمدان، انگليسي كه خبر ندار

و إال كار برايشان دشوار خواهد بود. چه، آنكه رسالت در السنه متداوله، مطلقا عبارت از آن است كه شخصي فرستاده 

و رتبه را مي فرمايد ختم شد و به آخر  از جانب خدا باشد به سوي خلق آوردن احكام و تربيت انا؛ و اين منصب

رسيد به پيغمبر. يعني اواخر رسوالن شد. وپس از او ديگر فرستاده از جانب خدا نخواهد بود؛ و إال آخر وسط خواهد 

 بود. پس به اين معني، ديگر بعد از پيغمبر، فرستاده از جانب خدا نخواهد بود.

هد تكذيب باب و بها را نمايند در اينكه خود را مبعوث و فرستاده از حال اختيار با اين فاضل نابكار است،؛مي خوا

جانب خدا مي دانند، مختارند؛ مي خواهند جمع بين حقّين كنند به اختراع لغت پشم چال بسته، به ميل ايشان 

، كذب است. در هر صورت سؤال ما را بايد جواب دهند كه باب وبهاء فرستاده از جانب خدايند يا نه؟ اگر هستند

آخر الرسل الزم مي آيد ؛ واگر نيستند، چون ما از حق نگذشته و كتمان حق نكرده ايشان را فرستاده مي دانيم. 

حال كه رسول از جانب خدا نبوده اند، ناچار ايشان را رسول از جانب شيطان بايد بدانيم، وهو الصواب. خود شما 

 ولي حق داريد، عشق ليره شما را مجبور دارد. هم در باطن مي دانيد كه آنچه را بافتيد،چرند است.

 كالم بهاء در ايقان است كه مي گويد:- وسوسه پنجم

اگر جميع انبياء نداي انا خاتم النبيين برآرند، حق است، زيرا كه جميع، حكم يك ذات و يك امر را دارند وهمه » 

 « مظهر بدئيت و ختميت و آخريت آن روح االرواحند.

ظاهر در جمله اي از صفات ، كه مصحّح حمل و اطالق مي شود، اتّحاد من جميع الجهات را وحدت م والجواب:

تِلكَ الرُّسُلًُ » نمي آورد. پس چنانچه در ذات و حقيقت و شغل و منصب  و رتبه و درجه، متفاوت و متقاضلن كه 

ديگر برتري دارند( همچنين در جمله : بعضي از رسوالن بر بعضي 597سوره بقره ، آيه « ) فَض لنا بَعضَهُم عَلي بَعض

من اولين مخلوق هستم بدون اينكه « ) غَيرِ أب واًُمّ أنَا أوًلًُ مَخلًُوق مِن » اي از صفات، مثال غير آدم نتواند بگويد

من مولودي هستم بدون اينكه « ) أنَا المَولًُودُ مِن غَيرِ أب» پدر و مادري داشته باشم.( وغير عيسي نتواند بگويد 

أنَا »  ويد،وغير اولوالعزم و صاحب الدّين نتواند بگ« أنَا الر سُولًُ» و غير رسول نتواند بگويد× پدري داشته باشم(
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رت من سابق برهمه در فط« ) أنَا سَابِقًُ فِي الفِطرَهِ و الخِلقَهِ و البَعثِ و الر سالَهِ» ،وغير آدم نتواند بگويد « اًُولوالعزمِ 

ران ؛) من آخرين پيامب« أنَا األخِرًُ فِي البِعثَهِ » و خلقت و رسالت و نبوت مي باشم( همچنين غير آخر نتواند بگويد

پيامبري ام( مگر آنكه از اين القاب، ارادۀ ذات مرآه شود و معناي وصفي اراده نشود. و پس از باب حمل  در نبوت و

ذاتين به اعتبار اشتراك در صفتين باشد؛ و آن لفظ را لقبيّت و تبعيّت خارج مي كند. پس اين كالم ناشي از عدم 

ل فرق عناوين مرآتيه و موضوعيّه، وعدم امتياز بين فرق بين حمل ذاتي و برذاتي، يا عنواني بر عنواني، وعدم تعقّ

صفات مختصّه و مشتركه است . واما بودن تمام، مظهر بدئيّت و آخريت به آن معنايي كه در خدا گفته مي شود، 

در بعض كالم مبارك اين بزرگواران، به معناي ديگري است كه خودشان « وانا االول و انا اآلخر» غلط و كفر است؛ 

أنَا أوًلًُ  »نيست. پس اگر غير آدم بگويد« أوًلًُ الن بيّينَ بِعثا فِي عَالَمِ الدُّنيا » ديگر بيان كرده اند. غير از آدم در جاي

به اعتبار اتحاد در نبوّت و هدايت و مظهر امر « انا آدم» ؛ دروغ گفته؛ هر چند صحيح است كه بگويد «الن بييّنَ بِعثا 

دروغ گفته؛ هر چند صحيح است كه « انا الختم» هر كه بگويد:  –عليه و آله و سلم صلي اهلل  –بودن. وغير محمد 

به اعتيار شركت در جمله اي از صفات، پس اين كالم ناشي از جهل به اين مراتب است، يا « انا محمد» بگويد:

 تجاهل ]خود را به جهالت زدن[ و وسوسه است.

 در عدم نسخ، آنكه: -وسوسه ششم

مهدي جمله اي از تغييرات در احكام وارد است و ثابت است كه ناسخ احكام  در سنن حضرت» 

 «.سابقه است، پس نسخه في الجمله ثابت است. ولو نسبت به تمام نباشد

اينكه آن مغيّراتي كه واقع خواهد دشد ، از قبيل بِدَع ]ايجاد نمودن[ و احكام تقيّه و جهليّه بوده، كه مِنَ  والجواب

كًُن مِنَ الدًين، حَقيقتا وَجِدا و واقِعا، و اما بعض مغيّراتي كه فِي الواقِع تغيير حكم حقيقي بوده باشد، االَصلِ لَم يَ

 پس:

خواهد بود. ودر ما « ال تنسخ » آنكه اگر آن به دليل معتبر ثابت شد، همان موارد ثابته مخصّص عمومات  -اوال

فقره مخصوصه است مانند كشتن مانع الزّكوه و مَن لَم يَتَفَق ه عداي تخصيص، متّبع همان عام خواهد بود. و آن چند 

فِي الدينِ و امثال ذلك. وأينَ هذَا مِن نَسخِ األحكامِ مِن أبوابِ الط هاراتِ و العِباداتِ و السًياسات كه در اين ديانت 

 جديده واقع شده.

لن سخِ البَاطِل أي نَسخ الدًينِ بَل هُوَ نَسخًُ مِنَ لَيسَ هذَا مِنَ ا» در همان جمله كه واقع شد، هم مي گوئيم: -ثانيا

) چه  «وكَم فَرق بَينَ نَسخِ الدًينِ و الن سخِ مِنَ الدًين؟ » كه بيان ناسخ  لِمَصلَحَه به تأخير افتاده، « الدًين فِي الدين

دهع، و مبر واقع شبسيار فرق است بين نسخ دين و نسخ از دين در دين( ثاني از قبيل نسخي است كه از خود پيغ

 لسان وصي لسان پيغمبر است ؛ پس آن احكام نسخ باطل نيست.

در اخبار متواتره اي است كه قائم مهدي را از ائمه و اوصياء وخلفا مي شمارد. و اينكه مانند آبائش  -وسوسه سابعه

)  ي[ در فرائدش مي نويسدخالفت دارد ، نه اصالت ؛) بهائيان مي گويند( وآن چيزي است كه ميرزا ابوالفضل ]بهائ

 و صفحات بعد از آن( كه: 525صفحه 

 «عظيم يوم الظهور، اقتضاي شارعيت و اصالت دارد، نه تابعيت و نيابت»
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ومي نويسد جمله از اي آيات قرآنيه را كه داللت دارد بر بزرگي يوم الظهور، كه آن يوم الرب است و مي نويسد 

 جمله اي از آيات دالّه بر عظم.

، ناشي از جهل جناب فاضل است به مراتب ائمه طاهرين و اوصياء مرضيّين ، يا تجاهل واب آنكه اين وسوسهوالج

 ايشان است براي وسوسه و فريب جاهالن.

چه، آنكه اگر چه در ظاهر، اوصياء  پيغمبر خالفت دارند از آن سرور، لكن بر تواتر قطعي و ضرورت مذهب حق 

ت و اشرفيّت واكمليّت و اسبقّيت آن وجودات مقدسه از تمام انبياء و مرسلين، حتي ثابت و محقّق گرديده، افضليّ

كه آنانند صاحب واليت تكوينيّه عامّه؛ كه از فروع  –عليهما السالم  -اولوالعزمان شارعين آنها، مانند موسي و عيسي

 اوست نبوّت تشريعيّه خاصّه، كه شارعين و اصيالن در دعوت است. 

كتب، اصل ال –عليهم السالم  -صيل در دعوت و شارع هستند به واسطۀ آنكه صاحب كتابند. ائمه هديپيغمبران ، ا

امّ الكتب، اشرف الكتب، بلكه كِتاب مُبين فيهِ تِبيان كل شَيءِ،بلكه باالتر از سيد الكتب، لوح محفوظ ، وصاحب رتبۀ 

 يد باسطه اند. آنان رؤيت ملك كنند، اينان معلم و آمر مالئكه ، بلكه ماده خلقت آنها.

 ان روح القدس.آنان مسدّدان] ارشاد كنندگان[ به روح القدس، اينان مربيّ

 آنان شارعان به وحي اند، اينان سابقان به روحي كه مَحال ] جاهاي فرود آمدن[ مشيّت اند.

پس عظم يوم الظهور كه مناسب با رياست شارعان اصيالن است، چگونه منافي باشد با رياست و حكومت فاضالن 

إال » بارِ و في بَعضِ األخ« بًيً إال بِاإلقرارِ بِواِليَتِنا ما نًُ» بر شارعان، و غير مناسب باشد با رتبۀ اوصياء پيغمبر؟ كه 

. ترجمه: ]پيامبري به نبوت نرسيد مگر اينكه به واليت ما اقرار كرد.  134، ص1مستدرك الوسايل ج « ) بِواَليَهِ عِلِي

ن ميثاقَ الن بيينَ لَمّا آتَيتًُكًُم مِ وإذ اَخَذَ اهللًُ» و در بعضي از اخبار آمده كه: مگر اينكه اقرار به واليت علي ) ع( كرد.[ 

: هنگامي كه خداوند از 21كتابِ وَحِكمَه ثًُمً جاءَكًُم رَسُولًُ مُصًدِق لِما لَتًُؤمِنًُن  بِه و لَتَنصُرًُن هُ، ) سوره آل عمران آيه 

چه را نپيامبران ميثاق مؤكد گرفت كه هر گاه كتاب و دانش به شما داديم سپس پيامبري به سوي شما آمد كه آ

سوره  « )با شماست تصديق مي كند به او ايمان بياوريد و او را ياري كنيد.(  وَ سَئَل مَن أرسَلنا قَبلَكَ مِن رُسُلِنا

 : از رسوالني كه پيش از تو فرستاديم بپرس.( 19زخرف آيه 

ه درآن يوم است. وظهور يا شيخ المُوَسوِسين! عظم يوم الظهور، به واسطه عظم] بزرگي و عظمت[ آثار و اطوار حاصل

آيات الهيه و شؤون ربوبيه، تا آنكه نمونۀ دار عقبي و مشابه طامه الكبري بوده؛ پس چگونه مناسب نباشد با كسي 

كه واليت مطلقه و سلطنت تامّه داشته باشد برمُلك و ملكوت؟ وقطب جهان و مدار عالم اكوان به عرشها و كرسيّ 

يت ]به وال« ) يُؤذَنًُ لَهُ بِالواِليَهِ و يُنَادي لَهُ بِالسًلطَنَهِ فَهُوَ وَليُّهُ فِي سماواتِهِ و أرضِهِو» ها و سماوات و ارض ها باشد؟ 

 او اذن داده شده وبه سلطنت او ندا داده شده است او وليّ و حجت او درآسمان ها و زمينش مي باشد.[ 

از جهل به صاحب يوم الظهور است. ودانستي كه  : اين كالم ناتمام فاضل قمقام] بزرگ قوم[ ناشي باز مي گويم

اصيل و صاحب بي مثل، و حاكم بي بديل آن، همان پيغمبر مطلق درآن روز آخر، مانند روز اول، يگانه رسول شارع 

در همه اعصار، حضرت نبيّ مختار است. و من عداه، يا سابقان چاوشان پيش قراوالن، و يا متأخران مالزمان حافظان 

كانَ الن اسُ اًُمًه » د. واوست نقطه دايرۀ نبوت و رسالت و امامت و وصايت، كه همه طائفان حول اويند. حارسا ان
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؛مردم يك دسته بودند خداوند پيامبران را 517سوره بقره، آيه « ) واحِدهَ فَبَعَثَ اهللًُ الن بيينَ مُبَشرينَ و مُنذِرينَ 

 برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند( 

الغافل! عود] بازگشت[ نمونه بدء] ايجاد[ است. در اول او تنها نبي مطلق بوده است و درآخر هم او نبي و صاحب ايها 

.ترجمه] ائمه هداه همراه  175، ص1) رسائل آل طوق القطيفي  ج -« تَكوُنًُ األئِمًهُ عُمًالَهُ» آن روز خواهد بودغ كه 

« ) إعمَل بِمَافيه » ور، او به مهدي قائم دستور و فرمان دهد كه ودر روز اول ظه -وياور او هستند( چنانچه گذشت

عمل بنما به هر « ) إعمَل بِمَا شِئتَ» ترجمه :]به آنچه كه در اين كتاب آمده عمل كن[ نه 922، ص5المهذب ج 

 گونه اي كه خواستي(

ان يچ تابع نباشد، او هميا شيخ المرتابين] شك كنندگان[ !اگر شارع اصلي بخواهيد كه مستقل محض باشد و ه

صادر اول و مصدر دوم و باب فيض مطلق و واسطه بين الخالق و الخلق است. يعني حضرت خاتم كه به او گشوده 

شده درِ فيض تكوين؛ و به او بسته شده در فيض تشريع. چنانچه قبل از او كسي نبوده، واول نقطه بوده در دائره 

ز او كسي نبوده باشد كه آخر نقطه باشد في قوس الصعود. غايه األمر وجود في قوس النزول . هم چنين بعد ا

از يارانش و كاركنانش باشد. و داللت مي كند بر تمام اين مراتب، جمله اي از آيات فرقانيّه و  -عليه السالم -مهدي

 اخبار متواتره و زيارات و ادعيۀ ماثوره، كه رساله گنجايش تعرض آنها را ندارد.

 آن مغالطه اي است كه ميرزا ابوالفضل ]بهائي[ مي كند كه مي گويد: -وسوسه ثامنه

مسلمين متّفقند كه عيسي بِشَخصِهِ وَ اًُوصافِهِ و مِنها النُّبوًهُ نازل مي شود، پس او نبي باشد كه پس »

 «از حضرت رسول از براي هدايت و حكومت مبعوث شده؛ پس النبي بعدي معني نبخشد.

 مي نويسد:  717ناقضي بر مسلمين داشته، كه در صفحه واين فقره را موجب ت

لي ص -« خاتم النبيين» واعجب تناقضي كه مشاهده مي شود در عقد منكرين، اين است كه از يك طرف كلمۀ » 

را حمل مي كند براينكه نبي ديگري ظاهر نخواهد شد، واز طرف ديگر متفقند كه عيسي بشخصه  -اهلل عليه و آله

ايد، البته او نبي باشد كه براي هدايت و چه اگر عيسي، بشخصه و اوصافه نزول فرمو اوصافه قيام خواهد نمود! 

معني ندارد و معني نبخشد، بلي بعض علما گفته « نَبيً بَعدي» و ال« خاتم النبيين» حكومت مبعوث شد ه، ديگر

اند كه عيسي پس از نزول به شريعت اسالميه، حكم خواهد فرمود، يا اينكه اگر سوال نمائي كه به چه دليل به اين 

شده ايد؟ در جواب عاجز بيني، و علي فرض المحال اگر به شريعت اسالميه حكم فرمايد، آيا  خيط باطل متمسك

 « وصف نبي اهلل ازآن حضرت محو گردد ؟ قاتلهم اهلل فني يؤفكون 

 إنتَهي بِألفاظِهِ مُلَخصا ]خالصه [

قبل از جواب از اين وسوسه، اوال مي گويم : احسنت يا جناب الفاضل! آنچه را كه تا به حال در كمال اصرار انكار 

 مي كردي، حاال غفلتا اقرار نمودي، و آفرين بر شما نكته گير كه چه خوب ريش خود را به تناقض گير داديد! 

هاء، جمال ابهي را رجعت عيسي مي دانند. غايه االمر توضيح ذلك آنكه جناب ميرزا موافق عقيده بهائيه و دعوي ب

رجعت شخصي را منكر و رجعت صفتي را قائل، يعني عيسي بصفته البشخصه رجوع مي نمايد. چنانچه داستان 

 رجعت را مطلقا رجعت اوصاف مي دانند، نه اشخاص.
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هي اشد كه نبي باشد، پس جمال ابودر اين كالم تصريح دارند به اينكه نزول عيسي به اوصافه، مستلزم آن است ب

كه رجعت عيسي است، نبي خواهد بود. و حال اينكه تا به حال انكار ازاين معني اكيدا مي فرمودند و جمال ابهي 

را به وصف نبوت موصوف نمي دانستند و منصب ايشان را الوهيت مي دانستند، نه نبوت. واين خود تناقضي است 

نبي نباشد، واز طرف ديگر رجعت صفتي عيسي باشد، وحال آنكه صفت عيسي  ظاهر، كه از يك طرف جمال ابهي

 نبوت بوده.

عيسي و آن صفت و رتبه و مقام، واما جواب تناقض متوهمّه آنكه آنچه مسلمين برآن متفقند ، اين است كه شخص 

ل از عروج دارا بود، نزول با تمام كماالت نفسانيه و صفاته المقّدسه العاليه، به همان رتبه از كمال و شأن كه قب

خواهد فرمود. وآن صفت و رتبه و مقام از ايشان زائل نخواهد بود . لكن نه به عنوان قيام به شرع و دعوت به سوي 

قيام به دعوت ننمايد كه او فعال برهمان مقام و رتبه « لِمَصلَحَه أو لِمانع فِي زمان» آن دين، مانند رسول و نبيّ كه 

بيب ماهري كه دست از معالجه كشيده، به استادتر از خود واگذار كرده باشد. وزايد برآن، احدي باقي است. مثل ط

 از مسلمين معتقد نيست.

، آن است« النبي بعدي«والحاصل انبيائي كه شرعشان منسوخ مي شود، از نبوت خارج نمي شوند. واما آنچه مفاد 

ه آن دعوت فرمايد، بعد از من نخواهد بود؛ و اين دو با است كه شخصي تأسيس دين و شريعتي من اهلل نمايد و ب

هم موافقند، نه آنكه از انبياء گذشته كه رحلت فرموده اند، كسي به دنيا بر نمي گردد، يا نبي صاعد به سما، نازل 

ند، يبه ارض نمي شود. كيف و حال آنكه اخبار به رجعت انبيا بسيار، و چنين نيست كه آن انبياء كه رجعت مي فرما

همه مشغول به دعوت به سوي شرع خود باشند، و اال الزم آيد كه در يك زمان، ناسخ و منسوخ، فاضل و مفضول، 

 هر دو با هم جمع شوند؛ واين ممكن نيست.

 «ما بهائيه قائل به رجعت شخصيه نيستيم، بلكه قائل به رجعت صفتي هستيم.:» فان قلت

است، ولو شخصي نباشد، نه در شخصي خالي از صفت. حال اگر ] مي گويم[ اين محذور در رجعت صفتي قلت

به  «ال نَبيً بَعدي » غرضت از اوصاف ومِنهَا النًُبُوًه ] از جمله نبوت[ آن معنايي است كه ما كرديم، آن متناقض با

 عقيده ما نيست؛ واگر زائده براوست، ما قائل براو نبوديم تا مانند شما گرفتار تناقض شويم.

علي فرض المحال وصف نبي اهلل از او محو نگردد، مي گويم در » ما ذكر جواب كالم آخرش معلوم شد كهواز اين 

نخواهد بود؛چه، آنكه معني آن را دانستي كه نفي مي كند نبي را كه قيام « النبيّ بعدي» اين فرض، متناقض با 

مهدي  كارد . پس اگرعيسي بيايد و كمك به دعوت به شرع خودش نمايد، نه آنكه نفي آمدن ذوات انبياء را بنماي

نخواهد بود. چنانچه ما مسلمين با « النَبيً بعدي» باشد. بدون دعوت به شرع خودش ، خالف –عليه السالم  –

عدم شرع آخر و بقاء دين محمد إلي يوم اآلخر، قائليم به رجعت انبيا براي نصرت ائمه هدي؛ چنانچه شرح آن 

 بيايد.

آمدن عيسي باوصافه الزم دارد كه پس از حضرت » اينكه گفتي وسوسه و مغلطه مي گوئيم:بعد ذلك در جواب 

،مغالطه است؛ هر هدايت و حكومتي نبوت نيست. اگر ما ثابت « رسول نبي آمده باشد از براي هدايت و حكومت

م عليه السال -ديكرديم كه او مي آيد كه نصرت از وصي پيغمبر كند و امير جنگ وصي دوازدهم باشد و تابع مه
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باشد وبه شرع اسالم دعوت كند وبدين سابق منسوخ دعوت نكند، ودين آخري به او وحي نشود، آن وقت نبيّي  –

آمده از براي غير نبوّت. پس آمدن عيسي ، موجب رفع دين اسالم نمي شود؛ زيرا كه بالفرض هدايت و حكومت او 

 معني خواهد بخشيد.« بيً بَعديوال نَ» نسبت به همان دين اسالم خواهد بود. و 

واما اثبات اين فقره، يعني عيسي كه بيايد اصيل و شارع نخواهد بود، چنانچه بهائيه توهم كرده اند، بلكه نائب و 

خواهدبود و شرع اسالم دعوت خواهد فرمود، پس داللت مي كند برآن دو نمره از اخبار  -عليه السالم -تابع مهدي

 به طرق خاصّه و عامّه، كه فوق حدّ احصاء است:متواترۀ قطعيه مرويّه 

يك نمره اخباري است كه داللت بر نيابت و تابعيت عيسي از مهدي دارد، واز آن جمله است اخبار كثيره مرويّه به 

 عيسي پسر مريم مقدس، به او« ) يُصَل ي خَلقَهُ رُوحُ اهللِ عيسيَ بنًُ مريَم» طريقين ، كه در وصف مهدي مي فرمايد:

صلوه خلف »( كه غالب اخبار نزول عيسي به اين عنوان وارد شده؛ واين 551در نماز إقتدا مي كند. ) احتجاج : /

 كنايه از تبعيد واقتداء به اوست.« مهدي

وديگر اخباري است در حاالت عيسي و امارات لشكر و تبعيّت او از آن سرور، كه ما حاجت به ذكر آن اخبار نداريم؛ 

سئله به اندازه اي وضوح داشت كه آقايان بهائيون هم حسينعلي را عيسي، وباب را مهدي مي دانند. زيرا كه اين م

اين عيسي مصنوعي را وزير و تابع مهدي مجعولي مي دانستند. غايه االمر بعد از مردن مهدي مجعول، چون ميدان 

وزير وتابع است،  –عليه السالم  -يدر زمان مهدخالي شد، ايشان هم دعوت را باالتر زده اند، باري، پس عيسي 

 چه در حقيقي چه در مصنوعي.

نمرۀدوم آن سه طايفه از اخباري است كه به بعضي آنها در نمرۀ دوازدهم، سابقا اشاره كرديم كه معلوم كرديم كه 

موع مهدي از اوصياء و خلفاء است. واخباري كه بيان وظيفه مهدي را از دعوت بدين اسالم مي نمود. وحاصل مج

 آنكه مهدي خليفه محمد است و دعوت به دين اسالم مي كند.

 پس از اين نمره اخبار متواتره، دو مقدمه قطعيه استفاده مي شود:

مهدي)ع( مردم را به اسالم واقعي دعوت مي كند( يعني مهدي) عج( « ) المَهديُّ يَدعُوا إلي اإلسالم:»  مقدمه اول

 داعي و دعوت كننده به اسالم است.

عيسي بن مريم، وزير او مي باشد( يعني عيسي وزير مهدي) عج( است. پس نتيجه «) عِيسي وَزيرًُهُ »قدمه دوم:م

ي پس عيسي مردم را به اسالم دعوت م« ) فَعَيسَي يَدعُوهُ إلي اإلسالمِ بِتَبَعيًه الوَزيرِ للسُّلطان» قطعي چنين است:

مي كند( يعني: عيسي داعي به دين اسالم است چرا كه در زمام  كند به خاطر اينكه وزير از سلطان تبعيت در امور

وزير و تابع اوست. واز اين فقره معلوم  شد  مقام و جهل و غفلت ميرزا ابوالفضل] بهائي[  -ارواحنا فداه –مهدي 

 اگر سؤال نمايي كه به چه دليل عيسي به شريعت اسالم حكم خواهد فرمود، از جواب» كه در كالم سابق نوشت

 «.عاجز بيني

: جواب همان است كه شنيدي؛ كه مهدي به دين اسالم حكم مي كند، و عيسي تابع مهدي است. وهر مي گويم

 دو مقدمه به اخبار متواتره ثابت گرديد.
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يا قدوه المرتابين! شما از كدام يك نفر از علماي اسالم سؤال از دليل اين مسئله نموده ايد كه ايشان را عاجز 

 –ديديد؟ همانا چشم شما كور بوداز آنكه ببينيد كتب علماي اسالم، پر است از اخباري كه وظيفه حضرت مهدي 

كه اين مسئله نزدعلماي اسالم ضروري است. واز  را دعوت به سوي اسالم قرار مي دهند؟! به حدي -عليه السالم

 آن طرف در كتبشان پر است كه عيسي تابع و نائب مهدي است. پس چگونه از جواب اين سؤال عاجز بوده اند؟

 حاال كه چنين شد، ما قلب سؤال مي كنيم تا شما را عاجز از جواب كنيم، مي گويم:

و نائب مهدي بود، چگونه شد كه پس از مهدي، دين او را هم نسخ  ايها الفاضل! به اعتراف ما و شما، عيسي تابع

نمود و دين ديگري آورد؟ نائب تابع، چه حق دارد كه حكم متبوع خود را بر دارد؟ چنانچه ائمه و اوصياء پيغمبران، 

ن باب نمود؟ احكام رسوالن را بر نمي دارند . اين قاعده مستعمره بين المظاهر، چرا به هم خورد كه بهاء، نسخ دي

مگر گفته شود چون بر خالف احكام انبياء ،مهمالت اليطاق ]مطابق نيست[ بود، ناچار منسوخ شد. ايشان قاعده را 

در باب احكام به هم زدند. وزارت مأب هم قاعدۀ وزارت را به هم زده اند! كما تَدينًُ تًُدَان،) همانطور كه جزاء مي 

، چرا جناب فاضل اين اشكال را به خصوص در رجعت عيسي فرموده اند؟ دهي جزاء داده مي شوي( وديگر ندانسته

 چه معني داشت؟ « ال نبيَ بعدي » مي خواستند بگويند طايفه امت كه قائل به رجعت انبياء هستند، پس 

 استداللي است غريبه و تمسكاتي است مضحكۀ عجيبه به بعض آيات قرآنيّه و اخبار مرويًه. -وسوسه تاسعه

: ما آنچه را انجام 55سوره جائيه آيه «.) إنا كًُنّا نَستَنسِخًُ ما كًُنتًُم تَعلَموُنَ » سك باب است به آيه شريفه منها تم

 مي داديد مي نوشتيم( 

ما شاء اهلل از مهارت آن جناب در عالم تفسير ولغت! استنساخ به معني نوشتن است، نه نسخ. پس آيه  الجواب:

واِن  » كه في يوم القيامه به يمينه و شماله داده مي شود؛ وخدا از او خبر داده اشاره به سوي نامۀ اعمالي است

: 11: بي شك نگاهباني بر شما گمارديم( كِراما كاتِبينَ،) سوره انفطار آيه  11عَلَيكًُم لَحافِظينَ ) سوره انفطار آيه 

: هركاري را كه انجام دادند در نامه اعمالشان 95يه واالمقام و نويسنده( وكًُلُّ شَيء فَعَلًُوهُ فِي الزًُّبُرِ ) سوره قمر آ

 : هر كار كوچك و بزرگي نوشته شده است( 97سوره قمر آيه « ) ثبت است( وكًُلُّ صَغير و كَبير مَستَطَر

« ق  يَومَئذِ يُوَفّيهِمُ اهللًُ دينًُهُم الحَ» به آيه شريفه 525ومنها اين استدال ابوالفضل ]بهائي[ است در فرائد، در صفحه 

: آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي كم و كاست مي دهد.( كه مي گويد: مقصود دين اسالم 59) سوره نور آيه 

 نيست، بلكه جزاي عمل است.« دين» مي گويم: آفرين برذكاوت جناب فاضل! اصال، مراد از اين آيه نيست، بلكه 

چنانچه آيات قبل داللت براين معني دارد كه بيان حالت قيامت « كَما تَدينًُ تًُدان»و « مالِك يَومِ الدًين» مانند

« ) وَ وُفيّت كًُلُّ نَفس ما كَسَبَت» عُصاه را مي فرمايد كه در روز جزا و شهادت اعضاء جزاي عمل ها داده مي شود: 

 : به هر كس آنچه فراهم كرده به طور خاص داده شده است( 59سوره آل عمران آيه 

: روح را به فرمانش به 19سوره عافر آيه « ) يُلقي الرُّوحَ مِن اَمرِه عَلي مَن يَشاءُ» ئد است به آيه ومنها استدالل فرا

 هر كس از بندگانش بخواهد القا مي كند( كه به صيغۀ مستقبل وارد شده.

آيه  ين: چشم بد دور! كه چگونه اين صيغۀ مشتركه بين حال و استقبال داللت تامۀ دارد و برمدّعي، امي گويم

مانند: يخرج الحيّ من الميّت، و يدبّر األمر و يفصّل اآليات و يحيي، و يميت، وخالق و رازق، و يخلق است؛ نه نظر 
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به ماضي و حال و استقبال دارد، بلكه مقصود آن است كه خدا ملقي روح و محيي و مميت و خالق و رزاق و مدبّر 

 و مفصّل است. 

وره اعراف، س« ) يا بني آدَمَ اِما يَأتِيَن كًُم رُسُل مِنكًُم يَقًُصُّونَ عَلَيكًُم آياتي فَمَنِ ات قي و اَصلَحِ فاَل خَوف عَلَيهم»  ومنها

: اي فرزندان آدم اگر رسوالني ازخود شما به سراغتان بيايد كه آيات مرا براي شما بازگو كنند كساني كه 79آيه 

ودر هر دو، خطاب عام است؛ لح انجام مي دهند نه ترسي برآنهاست و نه غمناك مي شوند( تقوي دارند و عمل صا

كه البته بر نبي آدم رسوالن نازل مي شود، ماضي و مستقبل ا شامل است. ولذا كساني كه قبل از اين آيه بوده اند، 

 صدق مي كند كه رسوالن و –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -خارج نبوده اند؛ وإلي يوم القيامه با بقاء شرع محمدي

ه. و اال اگر مقصود آن باشد كه بعد از آيه، بايد رسولي بيايد، پس آن جماعت از بني آدم هاديان برايشان نازل گشت

 كه بعد از آيه آمده اند و هنوز باب و بهاء نيامده بوده اند، چگونه شد كه بر آنها رسول و هادي نازل نشد؟

 باشد. -صلي اهلل عليه و آله و سلم -: نازل شد كه آن محمد اگر بگوئي

 پس ب سايرين إلي يوم القيامه هم محمد نازل است و رسول و هادي است. مي گويم:

واعجب تناقضي كه بر ميرزا ]بهائي [ وارد است، آن است كه به اين آيه مي خواهد اثبات كند آمدن رسول را. پس 

؟ بوت استبهاء رسول خواهد بود، و هر رسولي نبي است. پس بهاء نبي است. پس چرا انكار مي كند كه مقام او ن

 منفي، عام است و مستلزم نفي خاص است، پس نفي رسالت ايشان را مي كند.« النبي»پس در 

 21، ص  91أالمَهدِيُّ مِن ا أهلَ البَيتِ ) بحاراالنوار ج » ابن حجر نقل مي كند« صواعق محرقه» ومنها در فرائد از

المالحم و الفتن « ) مُ الدًينَ بِنا كَما فَتَحَ بِنا ترجمه: ]مهدي )ع( از ما اهل بيت عصمت و طهارت مي باشد[ يَختِ

+ منهاج الصالحين )للتوحيد( ترجمه: ]خداوند دين خود را به واسطه ما پايان مي بخشد همانطوري كه به 29ص 

. 545، ص  54ار ج بحاراالنو« ) المَهديُ مِن ا يَختِمُ اهللًُ الدينَ كَما بِنا فَتَحَهُ» واسطه ما آغاز كرد[ وهم پيغمبر فرمود:

ترجمه: ]مهدي )ع( از ماست، خداوند به واسطه ما دين خود را خاتمه مي بخشد همانطوري كه به واسطه ما دين 

 خود را آغاز كرد[  

 »تا مي گويد« اين حديث در غايت صراحت است كه ظهور موعود، انقضاي اجل ديانت اسالميه است »مي گويد:

واين فقره را در صفحه « هدي سبب ختم اسالم و فتح ديانت جديده است.اين عبارت صريح است كه ظهور م

 « عَن رَسُولِ اهللِ: ولَن يُخزِي اهللًُ اًُمًه أنا اوًلًُهَا وَ المَسيحُ آخرًُها» مي نويسد 717مي نويسد تا در صفحه  715تا 711

يء آخر شيء است. و آخر : اين تقريب ناشي از جهل يا تجاهل ايشان است در معني ختم. پس خاتم شمي گويم

خاتم االنبياء  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –شيء، مثل اول شيء داخل در او است، نه خارج از او. ولذا پيغمبر 

صلي  -است و خودش هم نبي و آخرالرسل و خودش هم رسول. ما بعد آخر، خارج ازشيء است و لذا بعد پيغمبر

 باشد؛ واال آخر، وسط خواهد بود.نبي و رسولي ن -اهلل عليه و آله و سلم

مقصود پيغمبر آن است كه خدا اول و آخر دين اسالم را به دست ما قرار داد. يعني آن دين باقيۀ  بعد مي گويم:

عليهم السالم  -إلي الساعهِ السًاعَهِ، اولش به ماگشوده شد و ختم آن هم به ما خواهد بود. كه كسي غير آل رسول

وإن هُ » واهد داشت. پس صاحب دين همان مهدي است در آخر كه خاتم األوصياء است. براين دين رياست نخ –

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خطبه غدير خم. ترجمه:] او باقي مانده خدا و حجّت الهي  41، ص 1االحتجاج ج « ) الباقِي حُجًه و ال حُجًهَ بَعدَهُ 

د بود. پس فاتحه و خاتمۀ او، هر دو واين دولت حقّه تا قيامت باقي خواهمي باشد و حجّتي بعد از او نخواهد بود.[ 

 -صلي اهلل عليه و آله و سلم -از ما آل محمد است. چنانچه اين معني را در خبري واضح بيان مي فرمايد كه پيغمبر

« ) يَقًُومُ بِالدًينِ آخرَ الز مانِ كَما قًُمتُ بِهِ في أوًلِ الز مانِ» مي فرمايد:  –عليه السالم  -در وصف حضرت مهدي

( ديني كه در اول زمان، پيغمبر براو قائم بود، همان شريعت محمديه بود؛ 71، ص5ل خمسه مِنَ الصحاح ، ج فضائ

مي فرمايد مهدي براين دين تا آخر قيام خواهد بود. پس اول و آخر دين اسالم به ما قائم است. واين برعكس 

الخ؛ زيرا كه بيان حالت امت اسالم را « لن يخزي اهلل» مقصود اين طايفه داللت مي كند. خاصّه آن فرمايش كه 

اوال و آخرا مي كند كه اول امت اسالم منم وآخر امت اسالم مسيح است، پس مسيح آخر اسالم است و آخر اسالم، 

 مثل اول اسالم، داخل در اسالم است؛ پس اين حديث با عقيدۀ ما موافق است.

كه به غير اين رفتار كه هست، رفتار مي نمايد) يعني شرع  ومنها در دالئل از بحار روايت مي كند در وصف مهدي

 آخر مي آورد(

والجواب يعني به غير رويّۀ ما از تقيّه و نشستن در خانه و دست كشيدن از طلب حقّ و عدم خروج به سيف و عدم 

فَوَاهللِ مَا لِبَاسُهُ إال » آشكارا كردن علوم خفيّه و تمكين از سالطين و صعوبت در امر معاش رفتار مي نمايد. كه 

باب عالمات قبل از خروج مهدي )  7+ الخرائج، ج  791، ص 95راالنوار ج بحا« ) الغَليظًُ ، وَ ال طَعَامُهُ إال الجَشِب

.ترجمه: ]به خدا قسم، لباس او به جز جامۀ درشت و خشن نخواهد بود  51، حديث 17ع( + الغيبه للنعماني، باب 

 و غذايش جز خوراك ناگوار و ناخوش نباشد[ 

از خطبۀ حضرت امير نقل  12هائي[ در جرائد در صفحه ومنها آن اعتساف وخروج از انصافي است كه ابوالفضل] ب

وَاعلَمُوا ان كًُم إن أطَعتًُم طالِعَ المَشرقِ سَلَكَ بِكًُم مِنهاجَ الر سُولِ ) ص( فَتَدَاوَيتًُم مِنَ الصًمُ وَ استَشفَيتًُم » مي كند

. ترجمه: ]بدانيد! اگر از 551، ص1+ االرشاد، ج  47، ص  2+ الكافي ، ج 111، ص 91بحاراالنوار ج « ) مِنَ البَكَمِ...

خورشيد درخشان مشرقي اطاعت كنيد شما را به راه راست خدا) ص( هدايت مي كند و از كري و اللي مي ر 

مي گويد: اين خطبه فصيحه صريح است كه آن نيّر « سَلَكَ بِكًُم مِنهاجَ الرّسولِ) ص( » هاند...[ پس در معني 

به تشريع شرع  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –طلوع و برنهج حضرت رسول سعادت موعود امّت، از جانب شرق 

جديد قيام خواهد نمود، نه به شريعت اسالميّه. چه، كه جميع ائمه هدي به شريعت خاتم االنبياء عامل بوده اند. 

 مقصود از اين تخصيص قيام به دعوت جديده است.

و نحوۀ تربيت و معاشرت وخروج به سيف و تسويه در قسمت  والجواب مِنهاج رسول خدا آن احكام و سنن و آداب

 بين انام و امثال آن است، نه نسخ تمام. 

كه كالمي را كه در غايت ظهور داللت دارد بر بقاء سنّت و رويّه و شرع سبحان اهلل از جزاف گوئي و بي شرمي! 

ته مي شود: صريح است در رفع سنت و پيغمبر ، ومعمول بودن طريقه آن سرور در هنگام ظهور موعود، در آن گف

 شرع پيغمبر!
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 –موعود امت شما را به رويّه و سنّت و نحوۀ سلوك و طريقت پيغمبر » مي فرمايد:  -عليه السالم -حضرت امير

آن را چنين معني مي كند كه « وادار مي كند. يا به آن رويّه و طريقه رفتار مي كند -صلي اهلل عليه و آله و سلم

 زه اي احداث مي كند غير از شريعت رسول خدا و آن رويه و سنّت و طريقه را از ميان بر مي دارد. شريعت تا

دم را فالن كس مر» يا « فالن شخص به رويه و طريقۀ پيغمبر رفتار مي كند:» يا اهل االنصاف! اگر كسي بگويد 

ل خدا عمل مي كند وامر مي نمايد كسي مي فهمد كه خالف رسو« به منهج و طور سلوك رسول اهلل امر مي نمايد

كه آن سنت و رويّه و منهج را متروك و منسوخ كنند؟به صرف آنكه او هم مثل پيغمبر نسخ دين كند و منحصر 

باشد سلوك او به منهج پيغمبر به آنكه خود را ناسخ قرار دهد؛ و آيا تا حال كسي از چنين معنائي به چنين لفظي 

را تعبير  «كتب بعد القرآن» كرده كه « ال يَأتيهِ الباطِلًُ » انند تعبيري است كه درآيه تعبير كرده؟ اين تعبير هم م

لي اهلل ص –خبر است از ظهور نبي بعد از پيغمبر « ال نَبيً بَعدي » آنكه كسي بگويد:كرده و صحيح شمرده. مثل 

 است؛ كه الحق جاي تعجب وشگفت است!! « ال» كه اسم او  -عليه و آله و سلم

زيرا كه آنچه را كه حضرت « همۀ ائمه، عامل به شريعت خاتم بوده اند» أعجب منه آن تعليل ايشان است كه و

تخصيص به قائم داده، نه عمل كردن آن حضرت است به شريعت خاتم؛ تا گفته شود جميع  -عليه السالم -امير

ردن به آن و ودار كردن مردم را به آن از ائمه هدي عامل بوده اند و آمر، بلكه دائر كردن منهاج پيغمبر و امر ك

 مختصات او شمرده ، به واسطه آنكه باقي ائمه، متمكّن از اجراء سنن محمديه نبوده اند؛ چرا مغالطه مي كني؟

در ذيل ادلۀ معتله بهاء، جواب « ايقاظ النائمين» ومنها اخبار كتاب جديد و شرع جديد است. وچون در رسالۀ ثالثه

 متعرض شديم، تكرار نمي كنيم.« حق المبين » ه طور اختصار داده شده، و هم در از آن اخبار ب

 ومنها بَدَءَ اإلسالمُ غريبا فَسَيَعُودُ كَما بَدَءَ .

ال يَبقي مِنهُ إال » والجواب دين اسالم ظاهر در شرح محمدي است واين حديث ناظر به احوال طاريۀ او است كه 

اسم آن باقي نمي ماند(  به واسطه ظهور اديان باطله و مذاهب جديده، تا آنكه بيايد از اسالم، چيزي جز « ) إسمهُ 

كسي كه يَستأنِفُ اإلسالمُ جَديدا، دو مرتبه او را تر و تازه نمايد و به حالت اوليه، بلكه بهتر برگرداند. واز سر بگيرد 

د است . ومثل پيغمبر قيام به سيف نمايد بيعت به جان را از اصحاب خود. چنانچه پيغمبر گرفته. واين دعوت جدي

كار او جز جنگ وكشتن بي دينان نيست( واين امر جديدي است كه « ) نًُهُ إال القتلَ و إال السًيفَ لَيسَ شأ» كه 

علي العرب شديد، كه عجم ها شمشير به گردن طوائفي از اعراب بزنند؛ كه در اخبار ديگرد بيان جنگ با اين طوائف 

د و شايد آن قسمت عمده از اعراب باشد كه ناصبي و سنّي باشند. و احكام قضات و مفتيان خود را را مي نماي

منسوخ بيابند. وعلمائشان به اين جهت اعداء او شوند كه احكام او را برخالف احكام اجتهاديّه قياسيّه ائمّه اربعۀ 

« تيواقي» . وبه اين جهت كه شعراني در خود كه به رأي و استحسان ] پسنديده شمردن[ مجتهدين دين بوده اند

يُخالِفُ في غالِبِ أحكامِهِ مَذاهِب العُلَماءِ فَيَنقَبِضًُونَ مِنهُ لِظّنّهِم أن  اهللَ ما بقي يحدث » مي گويد در باب مهدي: 

د، چون او را وعلمائي كه ائمه خود را مجتهد مي دانند، علماي عامه اند كه منقبض مي شون« بَعدَ أئِمًتِهِم مُجتهدا 

 با ائمه مجتهد خود مخالف مي بينند، واما خاصه ائمه خود را مجتهد نمي دانند.
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اين عبارت شعراني را موافق با عقيده خود مي شمارد،  715] بهائي[ ! كه در صفحه والعجب از بي شرمي ابوالفضل 

ۀ قياسيه استحسانيّه و حنفيّه و كه احكام مهدي برخالف دين اسالم است. نه چنين است ، برخالف فتاوي محدث

حنبليّه و مالكيّه و شافعيّه و مخترعات خليفۀ ثاني است؛ كه بر خالف قران و احكام پيغمبر فتوي مي دادند به 

 اين چه ربط دارد به نسخ دين اسالم؟ « أئمّتهم مجتهدا» قرينۀ 

مسك جسته اند؛ از براي آنكه وظيفه مهدي، اين بود آيات و اخباري كه اين طائفه جديده از تابع و متبوع به آن ت

 نسخ شرع محمدي است.

يا اهل االنصاف! آيا از ديانت و انصاف است كه در برابر اين دوازده نمره از اخبار صريحه قطعيه السند و الدالله، به 

 د شود؟! فوربّاين متشابهات مؤواّلت كه شرح حال آن را دانستي، در چنين مسئله مهمه اعتقاديه ، تمسك و اعتما

الراسيات كه فساد آن استدالالت برخورد اين معاند لجوج مخفي نيست. همانان اين مزخرفات از اين فاضل، يكي 

از شواهد عقيدۀ ما است كه راسا اين فاضل، معتقد به هيچ دين و آئيني نيست و اطالعات تاريخيّه ، ايشان را 

ر ترويج اين دين دانسته، ولذا عامدا عالما به چينن مزخرفاتي المذهب صرف كرده، آجيل و گذران معاش خود را د

 گويا مي شود.

مي نمايند و آن را عبارت از قيام قائم به امر مي دانند. « قيامت» آن تأويلي است كه در لفظ  -وسوسه دهم

 واخباري كه بيان استمرار شرع محمدي را تا قيامت مي كند حمل براين قيامت نموده اند.

آنكه لفظ قيامت در قرآن و لسان ائمه اطهار و عرف مسلمين و اخبار، عبارت از عالم عقبي و روز جزاء و  والجواب

فناء عالم جسماني و رفع تكليف است، و حقيقت وظاهر. بلكه صريح در اين معني است و اتباع ظاهر به حكم عقل 

بر روزهاي ر جائز است. بلي، گاهي مجازا و رويه مستمره عقالنيه ثابت و محقّق است. پس حمل بر غير اين، غي

بزرگ و هنگامه هاي عظيم كه مشابهت با قيامت دارد، يا به واسطه سختي آن روزگار، و يا به واسطه تكميالتي كه 

حاصل شود، يا به مالحظه اشتراك در بعض اطوار و آثار اطالق مي شود انكاال علي القرينه. مثل آنكه عاشورا را 

ند در اشعار عربي و فارسي. و برحالت موت، اطالق شده، به واسطه مشابهت فناء عالم صغير با فناء قيامت خوانده ا

، ترجمه: ] هر كس مي ميرد قيامتش برپا مي 3، ص  92بحاراالنوار ج « ) مَن ماتَ فَقَد قَامَت قِيامَتًُهُ » عالم كبير

و چون هنگامۀ ظهور برزخ بين دنيا و آخرت،  بلكه در مطلع وقايع بزرگ گفته مي شود. قيامت سرپا شد.شود[ 

نمونه اوست، در جمله اي از آثار و اطوار، لذا مجازا براو اطالق مي شود. ولي مادام كه قرينۀ مفهمه قائم نشود، 

ال ظواهر كتاب نزد همه عق« ) حُجَيًهُ الظواهِرِ عِندَ تَمامِ العُقَالء » حمل بر همان معناي حقيقي مي شود، به قاعده 

 حجت مي باشد( حتي خصم عنود منكر همه چيز.

كه آن هم ظاهر در همان قيامت مصطلحه « ساعت» خاصه كه اين لفظ متأكد شده در بسياري از اخبار به لفظ

زمين به جنبش آيد و متالطم مي « ) هاجَتِ األرضُ وَ ماجَتُ و تَسيخًُ بِهِمُ األرضُ » است. وهم متأكّد شده به مثل

كه از القاب قيامت « حشر»خود را فرو مي برد( كه عالمات و حاالت نشأه اخرويه است. وبه مثل لفظ گردد و اهل 

ترجمه: ] تا اينكه خداوند تعالي،  97، ص 3الكافي ج « ) إلي أن يَرِثَ اهللًُ األرضَ وَ مَن عَلَيها» است، و متأكد به مثل

» شاه اخرويّه است؛ كه اشاره به روزي است كه نداي زمين و تمام اهل آن را وارث شود( كه حاالت و عالمات ن
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وان و متأكّد به عن« ال إنقِطاعَ لِمُدًتِهِ و ال يَزالًُ قَائِما» بلند شود وكسي نباشد كه جواب دهد. وبه مثل« لمن الملك

ير به تعبكه مالحظه مجموع مفيد قطع است . آيا ديگر لفظي و عنواني عمّا يدلّ المقصود باقي مانده كه « ختم» 

 آن نشده؟ ديگر گوش به زمزممۀ اهل عناد و وسوسۀ خرزه الفساد داده نمي شود.

بلي، در اين مقام ترانۀ آخري و نغمه ديگري است كه در طنبور ديانت جديده نواخته شود و آن انكار اصل قيامت 

موهوم است؛ كه در جمله اي ودار آخرت است. واينكه اصل قيامت عبارت از روز ظهور بوده، وماعداي] ماسوا[ آن 

از كلمات اين جماعت، از تابع و متبوع اشارات و تصريحاتي به سوي اين معني است. وما شرح اين عقيده را در 

 بيان نموديم.« ايقاظ النائمين»رسالۀ 

همه به سوي خداوند  . ترجمه: بازگشت 194سوره بقره آيه « ) إن ا لِلهِ و إنا إلَيهِ راجِعُون» واگر كار به اين مقام رسيد

تعالي است( چون مسئله خاتميت به هر درجه از بداهت] ناگهان درآمدن[ كه برسد، به مقام بداهت دار آخرت 

نخواهد رسيد. چه، آنكه اين مسئله خاتميت، اتفاقي و ضروري بين المسلمين است. ولي مسئله قيامت ، بديهي و 

مسئله خاتميت ، مورد نصوص قطعيه، خصوص قرآن و اخبار ضروري نزد تمام مليين و منهم المسلمين است. 

 وارده در لسان امامان است، ومسئله دار آخرت، مورد تصريحات تمام كتب گذشتگان و اخبار پيغمبران است.

كسي كه آن را انكار كند  و تمام آن نصوص را تأويل نمايد، ديگر با او سخن گفتن در مثل خاتميت راه ندارد. كه 

ن است كه اگر به او گفته شود اگر عالم آخري كه نشأه استكمال و دار جزاي اعمال است نباشد، پس انديشه آ

خلقت عالم و فناء بني آدم، لغو و بازيچه و ظلم و ستم خواهد بود، وذات صنع از آن مبرّي است، او در جواب 

د و تمام عقايد عقالي ملّيين را و شبهات طبيعيّين را در ميان بياور« صانع عالم چيست وكدام است؟» بگويد:

 موهوم شمارد.

واگر انصاف باشد، واقع عقيده گلپايگاني] بهائي[ تبعا لسادته و مواليه، همين است. آنان عقل را حجّت نمي دانند 

و طريقي از براي اثبات صانع جز آن نيست. پس ادلۀ عقليه را در اين مسئله الهيه، قياس به ساير عقليات اختالفيه 

 خواهد نمود و نفي اعتماد برآن را خواهد كرد. 

 بات خاتميت از طريق عقلاث

 « هَذَا كُلُهُ فِي إثباتِ عَدَمِ النًسخِ مِن طَريقِ النًقلِ وأما مِن طَريقِ العَقلِ فَيُمكِنُ إثباتُهُ بِوَجهَين» 

) همه اين مطالب در اثبات اين حقيقت از طريق نقل بود اما اثبات خاتميت از طريق عقل، كه به دو وجه قابل 

 بحث و كنكاش مي باشد(  

 آنكه نسخ دين اسالم ، منافي عدل و حكمت است وتوضيح آن به دانستن دو مقدمه است: -وجه اول

اجزاء كائنات و جزئيات ممكنات، و منها نوع بشر في آنكه بر حسب مشاهده  سنت پروردگاري در  -مقدمه اولي

سِيرِهِ مِنَ المَبَادي إلَي الن هايات و سياسات ارباب وحي و ذوي االلهام، نظر باري، در مطلق آفرينش ، نظر استكمال 

و ترقي است؛ كه اين است جود و افاضت. واين است فائده خلقت . واين است مقتضاي لطف و حكمت. وبه اين 

از براي ايشان است دو سير حسيّه جسماني و عقليۀ روحاني، و دو تكليف مجعول شده تكويني تسخيري و  جهت

مَلَكيًهُ بَدَنيًهُ من مَرتَبه الهَيُولِي إلي قِبلَهِ القَبائِلِ و كَعبَهِ » تشريعي اختياري. و دو مسافرت در پيش آمده: يكي
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و  «. كه كل إلَيها سَائِرونَ ، وَ فيها يَحشَرًُونَ وَ هِيَ القِيامَهُ الكًُبري لَهُمالط وائِفِ . الهيكل الجامعه الحضره االنسنيه

مِن أوًلَ اإلنسانيًهِ ألي أقرَبِ مَقَاماتِ األلوهِيًهِ وَ أكمَلَهَا و أجمَعَها و أشرَفهَا ، و آخر » ديگر ملكوتيه روحانيّه معقوله 

وبدين علت است كه از براي ارتقائات ملكيه و ملكوتيه، و ترقيات « الخَاتَميًه. نًُقطه مِنَ القَوسِ الصُّعوديًهِ أي ألمَرتَبَه

بدنيه وروحيه، تمام مكمّالت او را از مربيات ظاهريه و باطنيه مهيا، و اين فقره ، محسوس و مشاهده مي شود از 

 «هُ مِنَ اإلستكماالتِحَصَلِ لَ ما أعَدً لَهَا مِنَ المُكَمّالتِ و ما» مشاهده أحسَنًُ المَوجوُداتِ  و 

: مالحظه يك دانه از حبوبات را فرمائيد و نظري بر بي رنگي و بي طمعمي و بي بوئي و قلّت فائده  پس مي گويم

و كمي آثار و اطوار او نمائيد، پس بنگريد كه به تكليف تكويني و به سير تسخيري و مسافرت اضطراري، چگونه 

اين اندك بي شمار و اين يك، هزار شد.، دروقتي كه خدا او را به مكمالتش  اين فاقد واجد، و اين ناقص كامل، و

تربيت نموده، و ما بالقوه او را، بالفعل، و دانه را شجره نموده. حال قياس دانه به شجره نما و ببين رنگ و بوي گل 

گستردن او و فوائد مرتبه ها و شكوفه ها و طعم و لذّت ميوه ها و خواص هر يك از اجزاء و بزرگي جثۀ او و سايه 

عُ فِي مِنهُ قًُوت تَقومُ بِهِ الحَياهُ و دَواءُ تًُرفَع بِهِ األمراضُ وَ اآلفاتُ، وَ تًُدفَعُ  بهِ الوارِداتُ و البَليًاتُ و نًُور تَنفَ» براو كه 

كه  «سَاتِ و المَركًُوباتِ و البُيوتَاتِ الظًُلًُماتِ إلي غَيرِ ذلكَ مِمًا يُجلَبُ مِنهس فِي المَأكًُوالتِ وَ المَشرًُوباتِ و المَلبُو

اگر چه او را مي راند، ولي او را حيات بهتري ببخشد واز دار مضيقه به عالم وسيعه كشاند. .و از براي حصول اين 

[ نتيجه واين جود وافاضه ، چه اندازه از سماوات و أرضينَ و ما فيهِن  ] درآن[ و عَلَيهِن  ]برآن[ و بَينَهُن  ] بين آن

 از مربيات و مكمالت و مدبرات آفريد؛ كه شرح آن را اين عجاله گنجايش ندارد.

و پس از آن مالحظه همين مسافر كامل را فرمائيد كه با آن قواي نباتيه و استكماالت محسوسه، خداوند او را به 

 پس ساكني را متحرّك،حال خود باقي نگذاشت. و اين كامل را اكمل خواست تا آنكه صورت حيواني براو پوشاند . 

و صامتي را ناطق، و كوري را بينا، و كري را شنوا، و برقواي او افزود. و احساساتي به او عنايت فرمود. پس قياس 

يك دانه ميوه را به يك حيواني بنما و ببين كجاست نغمۀ بلبالن در هوا، و نعرۀ جانوران در كوه ها، و حركت اسبان 

 و حبّه ؟در صحرا، با آن حالت دانه 

وپس از آن تأمل كن كه اين كامل در جسمانيات و احساسات را به حال خود نگذاشته، تا او را به نشأه انسانيت 

 كشانيد، و صاحب ادراكات عقالنيه و امتيازات صوريه و معنويه ديگري نمود.

پس از آن قياس كن حالت انسان را بماله من القوي و الشؤون و الصفات و الحركات و الكيفيات به آن دانه، وپس 

از آن بنگر كه چگونه اشرف الممكنات و افضل المخلوقات را به آن مراتب كماليه و ترقيات صوريه و معنويه و بلوغه، 

كه اين خاتم در سير ناسوتي را فاتح در سير ملكوتي قرار داده، إلي مقام الخاتميه، به حال خود باقي نگذاشته، تا آن

به سوي عالم قدس و محلّ انس و وطن اصلي براي كسب سعادت حقيقي، و و سيري روحاني و مسافرتي عقالني 

 ومشابهت به امأل اعلي، و مناسبت نشئۀ اًُولي، و اتّصاف به مبدأ و اتصال به نقطه عليا، كه آن است غايه الغايات 

اصل الفيض و العنايات و الفائده في ايجاد البريات از برايش معين كرده،  واز براي حصول اين مقصود، معلمان 

هاديان و مشاقان مربيان كه طريق سلوك و مشق و حركت را بياموزند، از خاصّان درگاه و مقرّبان بارگاه، متواليا 

ا در اصل اصيل و عمده بي عديل هم كه سيد كائنات و ولي متراكما فرستاده، وآن سنّت جاريه و طريقۀ مستمرّه ر
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ممكنات است، جاري نمود. ودر او هم به ترقي و استكمال نظر فرمود. وخواست كه از مقام عبوديّت ، به مرحلۀ 

ربوبيّتش كشاند. و ظلمتش به نور، و حزنش را به سرور، و سجنش را به قصور تبديل نمايد. و جليس خاك را 

 الك نمايد . واين سنّت سنّيه به عالوه قيام ادلۀ عقليه و نقليه براو ثابت به حسّ و عيان است.محيط براف

پس اين مقدمه اولي ثابت و محقق است. ونتيجه اين مقدمه، آكه سير معكوس و ترقي منكوس] سرنگون[ نخواهد 

شاخه، و شاخه دانه نشود، وكهل ]  بود. پس چونان كه ميوۀ رسيده، چغاله، و چغاله، غنچه. و غنچه الله، و الله

ميانسال[ و جوان، وجوان، طفل رضيع، و طفل رضيع ، جنين، و جنين، مضغه، و مضغه ، علقه، و علقه،  نطفه ، 

ونطفه، ميوه نشود، همچنين عالم انسانيت پس از آنكه در سياست و مدنيت و ترقي و سعادت از مقام صباوت] 

. ترجمه: به 114، ص11بحار، ج «) بَلَغَ مَعَهُ السًعيَ» ائي جست، و به رتبۀ كودكي[ و جهالت و حجر دايگان ره

مرتبه اي رسيدن مي باشد كه قدرت براي انجام كاري و دخل و تصرف در امور خود در انسان موجود باشد.( رسيد، 

در  يه فراغت جست وودر تربيت پدران يا به دبستان گذاشت، و پس از آن از علوم ابتدائيه و مشق و حركت امتحان

اين « ) تَعَرب بَعدَ الهِجرَهِ» مدارس عاليه تحصيالت كامله نمود، و صنعت هاي غريبه آموخت، ديگر چگونه باز

عبارت فراز و پاره اي از حديث است كه مؤلف آن را براي مطلب خود مورد استفاده قرار داده است. در حديث است 

ي ) ع( فرمود: بعد از هجرت ديگر تَعَرُّب و بازگشت به باديه نشيني كه پيامبر) ص( به وجود مبارك حضرت عل

( نمايد، وباز درس ابتدائي بخواند وباز از همدوشي با پدران دست 153، ص1نيست و نبايد باشد.) الحياه ، ج 

كشيده، هم آغوشي مادران گزيند؟ كه تمام اينها برخالف حكمت و مصلحت و نقض غرض خواهد بود. پس اگر 

 قل و انتقالي و هجرت و ارتحالي از براي او رخ دهد، بايد إلَي األكمَلِ واألعلي باشد؛ ال إلي األنزَلِ و األسفَلِ . ن

مقام عدل، مقتضي است كه اعطا شود به هر ذي حقي حقش. پس شريف از مناصب و درجات به  -مقدمه ثانيه

شرف از اينان دهد. ال العكس كه افراط و تفريط و خروج شريف در صفات و كماالت داده شود. واشرف از آنها را به ا

فَكَما أن  الطِيّباتِ لِلط يّبينَ ، فَاألطيَاب لألطيِبينَ و المَعروف بِقَدرِ المَعرِفَهِ » از حدّ استواء و تعديل الزم خواهد آمد. 

ار پسنديده به اندازه هر چيز پاكيزه و خوش براي اهلش كه پاك دامن و شايسته بوده مي باشد و هر ك« ) ] 

معرفت، از انسان صادر مي شود.[  تا حيف و تعدّي و اقتراح و تشهّي الزم نيايد. وبه همين جهت است كه سنّت 

الهيه در مقام اعطاء شغل و افاضۀ مناصب، متفاوت گرديده به تفاوت ذوات و حقائق. پس هر يك از اهل عالم باال 

)  «ااّل و لَهُ مَقام مَعلًُومما مِنّا :» ند، در جاتشان و مقامشان فاضل تر گشته كه و مأل اعلي كه اقرب به مبدا بوده ا

: هيچ كس از ما نيست مگر آن كه جائي معين دارد.( و همچنين در انبياء و مظاهر امر خدا  141سوره صافات، آيه 

: بعضي از اين پيامبران را بر  597سوره بقره ، آيه « تّلكَ الرُّسُلًُ فَض لنا بَعضَهُم عَلي بَعض مِنهُم مَن كَل مَ اهللًُ » كه: 

بعضي ديگر برتري داديم خدا با بعضي سخن گفت.( الخ. پاره اي نبوت، پاره اي رسالت، و جمله اي به مقام اوالعزيت 

فائز گشته، و در اسماء اعظم كه منشأ احاطه و تصرف آنها است در ملك و ملكوت مختلف، پاره اي داراي يك اسم 

 و بعضي بيست و پنجم اسم، وهكذا.

]خداوند متعالي كه « ) مُنير ال ذي مِنهُ الكَمالًُ و الجاَللًُ» واين اختالف به واسطه اختالف اشعّه است در قرب به 

هر چه كمال و جالل است از براي اوست[ بلكه مقام سلطنت ظاهريّه. اگر مراعي عدل و حكمت و دور از خود 
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طور است. كه هر شخصي كه اكفي و اليق] در خورتر[ و ارشد باشد، منصب و درجه و  سري و شهوت باشد، همين

شغل او افخم] بزرگوار تر[ و امنع] منيع تر[ و اعظم خواهد بود. ودر غير اين طريقه، مورد انتقاد و اعتراض خواهد 

 بود. و غالب مفاسد در سياست ملكيه از اين رهگذرناشي مي شود.

ه چون اطالع برحقيقت ذوات را غير خالق الذّوات  ندارد، تعيين مناصب الهيه، مرجوع به وبه همين علت است ك

سوي عامّه نگرديده، و نصب نبيّ و تعيين وصيّ از جانب باري بوده. و نتيجتا ذلك آنكه در مقام منصب بخشي و 

ه جامع تر و هر كتابي كه رسالت، و دادن قانون و شريعت براي تكميل و تربيت و ارشاد و هدايت، هر شريعتي ك

فاصل تر و هررتبه  كه كامل تر باشد، داده مي شود به آن كس كه اكمل آفرينش و افضل بريّات] مخلوقين[ باشد. 

پس افضل الخالئق واشرفها، مخصوص شود به افضل الشرائع و اتمها. و اين مالزمه بر وجهي ثابت كه از معرفت 

ري شناخته مي شود، از أكمَلِيًت شرع، اكمليّت صاحب آن، واز افضليت ، صاحب حال إحدَي المُتَالزِمينِ، حال ديگ

اكمليّت شرع او معلوم مي شود. بلكه اين مشق و حركت و ارشاد و تربيت، از اثر قوه ادراك و تحريك مشاق] 

ق ، ل  الخالئشاگردان [ ومعلم است. پس هر كه داناتر و تواناتر باشد، مشق و تربيت او كامل تر باشد. پس افض

 افضل خواهد بود در ارشاد و تربيت. 

موجبات و كواشف افضليت، امور چندي است كه درهر موردي كه جمع شد، صاحب آن افضل از  – مقدمه ثالثه

 ماعداي خود خواهد بود:

اسبقيّت در خلقت كه غيري براو مقدم نباشد كه محتاج به آن باشد، و ماعَدا] غير آن[ محتاج به آن. وهر  -اول

 كه اول باشد نزوال، آخر خواهد بود صعودا و كماال، مانند بذر كه اول است و آخر.

 مقام افاضه با وساطت در فيض؛ كه مفيض و واسطه ، اشرف از مستفيض است. -دوم

يت، هر چند عليت غائي باشد؛ كه علت افضل از معلول است و غايب شيء مقصود اصلي است و مقام عل -سوم

 اصيل مقدم بر طفيلي است.

 مقام معلّميت و مرشدّيت، كه هر معلمي كامل تر و فاضل تر از متعلم خواهد بود. –چهارم 

 مقام اطاعت كه هر مطاعي افضل از مطيع خواهد بود. -پنجم

 كه هر حجّتي بر محجوج ]كسي كه به حجت و برهان مغلوب شود[ خود مقدّم است. مرتبه حجبيت، -ششم

 رتبه مرجعيت در شدائد و حوائج، كه محتاج اليه، اشرف از محتاج است. -هفتم

و علم و عمل كه در انسان است، يعني اعلم و اقدر از ما سوي « تحريك» و « ادراك»اكمليت در دو قوه  -هشتم

 باشد.

 ت  در كماالت انسانيّه ، وصفات ملكوتيه، من مكارم االخالق و محامد الصفات و الحاالت و االداب.اكملي –نهم 

 اختصاص و تفرّد به خصائص و خصائلي كه واجد آن اكمل از فاقد آن است. -دهم

 و بِالحِيثيًهِاين مراتب دهگانه، هر چند جمله متداخل و متالزم، بلكه مكرمت اوليه داراي مقامات الحقه است، ولي 

به  « ) ]أقرَبيًهُ إلي المَبداء بِالقًُربِ الوَصفي » اإلعتِبار، متفاوت و متغاير است، چنانچه جامع همه آن مراتب، عنوان

واسطه اين اوصاف و مقامات ده گانه مذكور نزديك و قريب به مبدأ و مطلوب و منتهي مي باشد لذا او افضل خواهد 
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بود. وبعباره اخري، هر كه در مقام مظهريّت و اسميّت و وجهيّت و جلوه اكمل باشد،  بود.( است واو افضل خواهد

 او افضل خواهد بود.

وال يخفي آنكه به تفاوت درجات اين مقامات، متفاوت مي شود مراتب افضليت و كماالت ؛ تا برسد به مقام اسبق 

ومعلم كلّ ، وحجّت بر كلّ ، ومرجع  از براي كلّ  بركلّ و مفيض بركلّ در كلّ ، وعلت از براي كلّ ، و مطاع كلّ ،

 در كلّ، و اكمليت در كلّ نسبت به مقام آفرينش.

پس مي بعد آنچه باقي مي ماند، معرفت صاحب اين رتبه و مقام است كه او در آفرينش يگانه بي همتاست . 

 گويم:

ين مراتب را از براي شخص مقدس حضرت در ماثورات اسالميه كه خصم عنود هم آن را اصال قبول داشته، تمامي ا

ختمي مرتبت، ثابت ومعيّن نموده. كه اين است معناي خاتميت به قول مطلق حقيقتا. واز براي هر يك از مقامات 

دهگانه، نصوص قطعيّه متواتره به السنۀ مختلفه در آيات قرآنيه و اخبار صحيحه و زيارات ماثوره و ادعيۀ مرويّه به 

متوافقه وارد شده، كه بالقطع واضح مي نمايد مقام اسبقيّت و افاضه و علّيت و ارشاد و حجّيت و عبارات متكرّره 

اطاعت و اكمليّت و اقربيّت ايشان را. كه شرح هر يك محتاج است به كتابي علي حده. همان رجوع به جلد پنجم 

 و هفتم و هشتم و نهم بحار، كافي است.

ۀ اين نمره از اخبار كه در خلقت آن نفوس قدسيه وارد شده؛ مثل آن خبر وكفايت مي كند در اين مقام، مالحظ

چند هزار سال قبل از خلقت تمام آفرينش ايشان را خلق نمود، ثًُمً » صحيح مروري در بحاراالنوار كه مي فرمايد: 

ا شَاهء و فَوًضَ أمرَ األشياءِ إلَيهِم فَهُم خَلَقَ األشياءَ و أشهَدَهُم خَلقَهَا ، وأجرَي عَلَيها طاعَتَهُم ، و جَعَلَ فيهم مِنهُ م

(  كه هم بيان 59، ص 59+ بحار، ج  117، ص 1بحار، ج « ) قائِمونَ مَقَامَهُ ، يُحَل لونَ ما شَاءُا وَ يُحَر مُونَ مَ شاءُوا

و « هُم خَلَقَهاوَ أشهَدَ» ايشان را در خلق مي نمايد و هم مقام احاطه و اطالع ايشان بر تمام كائنات كه اسبقيّت 

و هم مقام عليت و افاضت و « وَ أجري عَلَيها طاعَتَهُم » هم بيان مي فرمايد مقام حجّيت مطاعيّت بر كل را كه 

پس از آن بيان مي كند مقام اقربيت و رتبه شامله بر تمام « فَوًضَ أمرَ األشياءِ إلَيهِم » مرجعيت و معلميت  كه 

پس از آن بيان مي كند مقام قدرت و تصرف و قبض و بسط ايشان را تكوينا « قَائِمُونَ مَقَامَهُ فَهُم » مقامات را؛ كه 

يعني هر چه را كه بخواهند حالل كرده، وهر چه را بخواهند « ] و تشريعا؛ كه يُحَل لونَ ما شَاءوا و يُحَرِمُونَ ما شاءوا

 حرام مي نمايند[ .

فرما از نقطه الهوت تا به آخر درجه ناسوت، هيچ مرتبه را استثناء نمي  ودر اين مقام پس از اين بيان، مالحظه

كند و عنواني را خارج نمي كند، نه از علويّات و نه از سفليات، نه از ماديات و نه مجردات، نه جواهر  نه أعراض ، 

تا « سولنبيّ و ر» رمودتا بگوئي حجّت ما ملك نيست. و نف« ملك » نه ملك به أقسامه، نه بشر به أصنافه، نفرمود 

لَ اهللًُ لِي جَعَ» و رسالت است؛ بلكه به عنوان شيء تعبير نمود .واين است معني  بگوئي مقام امام مافوق رتبه نبوت

ترجمه: ] خداوند براي من، آنچه را كه براي  9، ص 54ما لَم يَجعَل لِأحَدُ مًنَ األولينَ و اآلخرين ، ) بحاراالنوار ج 

: وبه شما 51سوره مائده آيه « ) خالئق نبود، قرار داد[  وَآتاكًُمُ اهللًُ مَالَم يؤتِ أحَدا مِنَ العَالَمينَ  اولين و آخرين

چيزهايي عطا نمود كه به هيچ يك از مردم جهان عنايت نكرده است( وبه سوي همين مقام اشاره است هنگامۀ 
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، ما اين امانت را برآسمانها عرضه كرديم.( 35سوره احزاب آيه « ) انا عَرَضنَا األمانَهَ عَلَي السًماواتِ» امانت معروضه كه

كه معيار سعادت و شقاوت كلّ موجودات از مرتبۀ جماد الي آخر الغايات، ومن في االرضين و السماوات، به قبول 

ره سو« ) يَومِ الجُمُعَه إذا نًُودِيَ لِلصاًلهِ مِن» وردّ آن گرديد. و واقعۀ صلوه مفروضه كه در جمعۀ اول به پا داشته شد 

: چون نداي نماز روز جمعه در دهند( تمام ذوي العقول به اقامه آن مكلف و آن را ميزان ردّ و قبول 5جمعه آيه 

 51، ص 59بحاراالنوار ج « ) نَحنًُ سَبَبُ خَلقِ الخَلقِ » مطلق اعمال مطلق عاملين قرار داد. واين است معني 

 ( 714، ص15الموسوعه القرآنيه ، خصائص السور ج « ) مُرسَلًُ الرُّسُلِ» خاليقيم[ و  .ترجمه: ]ما علت و سببِ خلقِ

، از براي متتبع در آثار، اين مرحله به مقام ضرورت آشكار است. اين نامه و عجاله درخور اين هنگامه والحاصل 

ارات ار متواتره و فقرات زيگنجايش بحر در سبو ممكن نيست. برويد آيات قرآن به ضميمۀ تفاسير و اخب» نيست.

و ادعيۀ متكاثرۀ متظافره را نظر كنيد، تا تمام آن مراتب دهگانه، هر يك بالخصوص برشما واضح شود. آنچه در باب 

نبوّت  و رسالت وارد شده، كه تمام ارباب وحي، قطرات اين دريا و جواهر اين معدن و اغصان] شاخه ها[ اين شجره 

از براي همه و نتيجتا لك آنكه افضل از تمام موجودات، در تمام كماالت جسماني، آن اند، واو است اصل وماده 

كسي است كه خاتم به قول مطلق است. يعني شخص مقدّس حضرت محمد بن عبداهلل خاتم البيين و 

 عليه صلوات المصلين. -آخرالمرسلين

، افضليت حضرت خاتم النبيين است از پس از اين مقدمات ثالثه، سه نتيجه به دست آمده: نتيجه مقدمه ثالثه

مطلق ماسوي، نتيجه مقدمه ثانيه، افضليت شرع او است از مطلق شرائع الهيّه. نتيجه مقدّمه اولي، عدم منسوخيت 

شرح افضل است؛ واال سير معكوس و تعرّب بعد الهجره خواهد بود. ومحصوب اين نتايج، عدم منسوخيت شرع 

 ليف.اسالم است الي آخر زمان التك

إن  مُحَمًدا أفضَلًُ مِن جَميعِ أربابِ الش رائِعِ و مَصادِرِ أمرِ المَن انِ و مَظاهِرِ : » ودر توضيح اين نتيجه مي گوئيم

همانا وجود مبارك رسول اكرم) ص( از تمام پيامبران صاحب شريعت و راهنمايان ذاتِ اقدس « ) وَحيِ السُّبحانِ

ي كه وهر كس« ) كانَ كَذلِكَ فَشَريعَتًُهُ وَ دينًُهُ أفضَلًُ مِن جميعِ الش رائِعِ واألديانِ وكلُّ مَن » إله، بافضيلت ترند(  

يهِ و صَل ي اهللًُ عَلَ -فَشَريعَهُ مُحَمًد» چنين باشد پس شريعت و دين او، افضل و كامل ترين شرائع الهي مي باشد( 

) نتيجه صغري و كبري چنين مي شود كه: پس شريعت محمد) «. أفضَل مِن جَميعِ الش رائعِ وَ األديانِ  -آلِهِ و سَل م

ص( افضل و كامل ترين شرائع و اديانِ الهي مي باشد.( .اين قياس به شكل اولي ضَرورِيُ اإلنتاج است و صغراي آن 

 به مقدمه ثالثه معلوم گرديد، و كبراي آن به مقدمه ثانيه.

صَل ي  –إن  شَريعَهَ مُحَمًد » آخر قرار مي دهيم و مي گوئيم : پس از آن باز همين نتيجه ضروريّه را صغراي قياس 

صَل ي  –أفضَلًُ الش رائعِ اإللهيًهِ و كًُلُّ شَريعَه كانَت كَذلكَ فَهِيَ غَيرًُ مَنسوخَه أبدا، فَشَريعَهُ مُحَمًد  -اهللًُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَل مَ

هم قياس به شكل اول بديهي االنتاج است و صغراي اين قياس به  اين« غيرًُ مَنسوخَه أبدا –اهللًُ عَلَيهِ و آله و سَل مَ 

قياس اول ثابت گرديد، و كبراي آن به مقدمه اولي محقق گرديد. پس مطلوب ما ، يعني عدم نسخ دين اسالم 

 قطعي گرديد؛ وهمين است معناي خاتميت.

 بينه آفاقيه
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 هِيَ الخَاتِمَهُ لِلعُوالِمِ السابِقَهِ والن هايَهِ في السًير الجِسمانيهيوال تا نشئه إنسانيًه كه »مراتب سير ممكنات ، از مرتبۀ 

ال مَرحَلَهَ بَعدَ السادِسَهِ ، أي الحَضرَهُ اإلنسانيًهُ فَلَيسَ في العالَمِ بَعدِهَا » به طيّ شش مرحله است كه « الحِسَيًهِ 

شد در عالم وجود ندارد( و سير استكمالي در هيچ مرحله اي بعد از مرحله ششم كه مرتبه انسانيت مي با« ) شَيء

 سير عقالني روحاني از اول شرع آدم تا خاتم به مشق و حركت شرايع سته منتهي گرديد، فالشيء و ال سيربعدها.

 آيه انفسيه

همانطور كه درجات استكماالت انساني در مراتب سير جسماني، از اول نطفه تا آخر مقام خلق آخر، ودميدن روح 

او، به طيّ شش مرحله خاتميت يابد ودر مرتبه سادسه به مقام ولوج ] داخل شدن[ روح رسيده، ديگر پس از در 

 يه] بال[ عارض همين نشأه مي شود.آن از نشاه  انسانيه خارج نشود ابدا؛ و تكميالتي طار

صلي اهلل عليه و  -مّديههمچنين حال شرايع ربانيه كه از مقام نطفه كه شرع آدم بوده ترقي نمود تا در دورۀ مح

روح حقيقي حيات در او دميده شد، ديگر پس از آن مراتبي و ترقياتي كه دراين ديانت حاصل شود،  -آله و سلم

خواهد بود.  –صلي اهلل عليه و آله و سلم  –در يوم الظهور و الكره ]رجوع[ والرجعه، همه درهمين شريعت محمديه 

خواهند بود. نه رافع و ماحِي ]محو كننده[ و ناسخ آن، وهمين است معني همه صيقلِ زنگ او و آرايش رنگ او 

عود و رجعت اسالم، با تري و تازگي غَضا] جايگاه[ جديدا، كه در زمان مهدي قائم به مقام اربعين سنه كه منتهي 

 الكمال است برسد.ولي چهل ساله همان طفل خردساله است ،نه غير آن.

فه، شاگردان مدارس شيخيه بوده اند، وبه برهان تطبيق و توفيق تبعا لشيخهم وال يخفي آنكه چون اين طاي

االحساوي بي نهايت اعتماد دارند، لذا ما هم براي نمونه و آيه اشاره نموديم. وحاصله آنكه چنانكه مراتب عالم كبير 

يه از آدم بديع در فطرت و درجات عالم صغير، شش مرتبه و درجه است الزائد، همچنين مراتب و درجات شرائع ربان

و بكر در رسالت، يعني حضرت ابوالبشر تا خاتم، در بعثت و آخر در رسالت و سفارش شش ديانت و شريعت خواهد 

 بود الزايد؛ كه منتهي به اعلي حضرت خيرالبشر خواهد بود.

طع تصديق بّع نمائيد تا به يقين وقفيا ايّها السائل عنّي! دراين خاتمه به نظر تأمل بنگريد، واخبار ابواب متفرّقه را تت

نمائيد به مالزمۀ بين صحّت ديانت اسالميّه، كه خصم معترف به آن است، و فساد اين ديانت مستحدثه. پس دعوي 

اين مدعيان را غير مسموعه، وآنان را از كاذبان عصر غيبت بيابي، واصل دعوي را مبطل مدعي ببيني. وديگر محتاج 

 اين اغبر ابتر نباشي.به برهان آخر برفساد 

واي كسي كه شما را ارباب ديانت مستحدثه به دام تشكيك و وسوسه انداختند! تدبّر در شريعتين وتفكر در احكام 

دينانتين، يعني سابقۀ متينۀ اسالميه، و الحقۀ سخيفۀ ] سست و ضعف[ بابيّه فرما؛ و بعد تطبيق و موازنه بينهما 

تُ وَ أصلًُها ثابِ» مقايسه كن تا اولي را مائده علويّه سماويّه و شجرۀ طيبۀ ربّانيه كه: را نما. واحد اهما را به ديگري 

: اصلش ثابت و شاخه هايش در  59و  51سوره ابراهيم آيات « ) فَرعُها فِي السًماءِ تًُؤتي أكلَها كًُل  حين بِإذنِ ربّها

انيه را قاعده سفليه ارضيّه و شجرۀ خبيثه كه: آسمان است، به فرمان خدا هر زمان ميوه خود مي دهد( بيابي، و ث

: درخت ناپاك ريشه ندارد و باالي زمين است و  54سوره ابراهيم آيه « ) اًُجتًُث ت مِن فَوقِ االَرضِ مالَها مِن قَرار» 

دم ولي و عقرار ندارد.( مشاهده نمائي. تا همان تدبّر و مقايسه و تفكر و مقابله، بيّنه هاديه و حجّت قاطعه بربقاء ا
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رَي إنً فِي ذلكَ لَذِك» نسخ ثانيه پا در هوا بوده باشد؛ مِن غَيرِ حاجَهِ إلَي دَليل آخَر ] بدون نياز به دليل ديگري[ . 

: در اين سخن براي صاحبدالن يا آنان كه با 73) سوره ق آيه  «السًمعَ وَ هُوَ شَهيد لِمَن كانَ قلبُ أو ألقَي 

 پندي است.( حضور، گوش فرا مي دارند، 

معني: ] اگر ارادۀ مقايسه و مقابله نمودي اين مطلب را بگير «) وَ إن اَرَدتَ المُقايَسَهَ وَ المُقابَلَهَ فَخًُذها فآنَا الصائحُ » 

 كه من آماده ام[. پس مي گويم:

: پاكيزه ها براي آنها حالل و 193) سوره اعراف آيه  «يُحلُّ لَهُم الطّيبات و يُحَرًمُ عَلَيهِمُ الخَبائِت » د برابر 

عني ي« ] كلُّ شَيء يُطلقًُ عَلَيهِ الش يءُ قَد أدخًُلًُ في بَحرِ الحِل  » خبيث ها براي آنها حرام است(  اين قانون را بنگر:

 س بيانمگر آنكه حرمت آن از طرف شارع مقدّ -هر چيزي كه براي آن اطالق شيء شود به تحقيق حالل مي باشد

 شده باشد.[

را از بركات تجلّيات جمال ابهي بنگر.) « طهارت نجاسات و فضالت » اجتناب از اعيان نجسه، قانون» ودر برابر قانون

در كتاب اقدس مي گويد: قدا نغمست االشياء في بحر الطهاره اذ تجينا علي من في المكان باسمائنا الحسني. الخ) 

 مؤلف( 

رات قانون نوزده مثقال ديه فرج زانيه، و نوزده شب يا نوزده سال ترك مقاربت با زوجۀ بيچاره ودر برابر حدود و تعزي

 بي گناه را مالحظه نما.

ه به خاطر فزوني بركات و اثراتي ك« ) بِمَا فيهِ مِنَ البَرَكاتِ و المآثِرِ» ودر مقابل قانون تعمير معابد و تعظيم شعائر

كه منسوخ شده، مانند بيت المقدس ، قانون خراب كردن تمام عقودات  درآن عمل نهفته است( حتي درآنچه

 شريفه و بقعات متبركه، حتي قبر النبي ومسجد الحرام را بنگر.

ودر برابر قانون رجوع به كتب سماويه، از براي تحصيل مواعظ و نصايح ربانيه و معارف الهيه و اخالق كريمه حسنه 

كه در هيچ شرعي منسوخ نباشد، قانون تحريق آن كتب، و تحريم رجوع به آنها  و مآثر خيريه و تاريخ مظاهر الهيه

 را مشاهده فرما.

ودر مقابل حجّ خانه اي كه اول بقعه است در زمين، كه آدم ابوالبشر به دستور روح االمين بنا كرده و ابراهيم خليل 

مزار اخيار بوده، قانون حجّ خانه اي كه در  و اسمعيل ذبيح آن را تعمير نموده، ودر جميع اعصار، مطائف مالئكه و

شيراز هنوز ساخته نشده، و خشت و گل آن از آرزو و آمال فراهم شده، واز آرزوهاي خاك شده است كه تا آخر 

 هم كسي نخواهد ساخت. مالحظه فرما.

و مصلحت هايي كه درآن به خاطر حكمت ها « ) بما فيها مِنَ الحِكَمِ  وَ المَصالِحَ » ودر مقابل حكم حجاب وعفاف

نهفته است( و منع از جهار، قانون هتك ستر با زينت و جهار، برمثل آن فريدۀزمانه در جمال و طلعت را مالحظه 

 فرما.

يق شايد خداوند ما راتوف« ) لَعَل  اهللَ يُوَفِقًُهُم لِلرُّشدِ وَ الصاًلحُ » ودر مقابل حكم صلح و جزيه در حق غير مؤمنين تا

 به راه راست و صالح را عطا فرمايد( حكم قتل و اعدام نفوس غير مؤمنين به باب را مالحظه نما.رهنموني 
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بِما فِيها مِنَ األسرارِ و الحِكمَهِ المَعنَويًهِ وَ الظاهِريًهِ مِنَ الشَوقِ والر غبَهِ و الش وكَهِ » ودر مقابل تشريع جمعه و جماعت

 حكم نسخ و رفع آن را بِالحِكمَه مالحظه فرما.« وَدًهِ و غَيرِهَاو الر فعَهِ و حُسنِ المَعاشَرَه و المَ

ودر مقابل حكم كسر قوه شهويه كه ركن ركين نفس امّاره است ، رخصت در گذاشتن زلف و تراشيدن صورت از 

دان براي امردان، ومحرميت خانه شاگردان، و أصغاء غناء و نغمات، و تالعب صبيان، و لبس حرير خالص از براي مر

 را مالحظه نما.

ودر برابر تحريصات اكيده و ترغيبات شديده در زهد و اعراض از متاع دنيا وآن معاش فقيرانۀ پيغمبر و شكم گرسنه 

آن سرور و دامادش و دخترش و دو فرزندش، و آن لباس پشمينۀ كهنه، وآن فرش از پوست گوسفند، و آن معاش 

ختصاص خودشان بِمَا ال عَدلَ لَهُ و اشتهاي به قطعات كثيره از جواهر به مزدوري و آبياري، تأكيدات بليغه در ا

مختلفه، و بلوري نمودن مقابر، و آن قصور عاليه در عكا، و آن عيش هاي مهنّا، و آن اتخاذ امتعۀ نفسيه از براي 

 آن در نوزده سال را مالحظه نما. خانه، و تبديل مطلق اثاثيه، و تجديد

ه ناشيه از تعليم الهي و وحي سماوي و دستور عقل كل و نفس معصومه از هوي و زلل و ودرمقابل سياسات الهيّ

محفوظه از خطا و دغل، موافق با خير و مصحلت و مطابق با عدل و حكمت، كه مواد قانونيۀ آن را شخص نبيّ 

ه هر ، اتّباع قوانين دائرتعيين و اجراي آن را به وصيّ معصوم يا خليفۀ او كه داراي ملكۀ عدالت باشد تفويض نموده

 11چنانچه ابوالفضل ] بهائي[ در صفحه  -مملكتي و انقياد سياسات و انتظامات جائره هر سلطنتي را مالحظه نما.

پس از آن ، نقص اين شريعت ناسخه را در سياسات مدنيه  -فرائد اين فقره را از مكارم مخصوصه بهاء ياد مي كند

ت تمكن از مخالفت چنين مرحمتي را فرموده اند، يا عدم تمكن از آن؟! واعجبا! مشاهده بنما. نمي دانم در صور

 «.به عدم دخول و مداخله در امور سياسيه امر نمود» مي نويسد: 17كه در صفحه 

 «مسائل عباديۀ غير منصوصه و سياسيه را به مجالس عدليه راجع نمود.» مي نويسد: 19ودر صفحه 

ه از بهائيه در بالد تشكيل مي يابد؛ نه عدليه دول. زيرا كه عدليۀ دول در عباديات وظاهرا آن عدليه هايي است ك

 غير منصوصه مرجع نيستند، واين تناقضي است بيّن. 

ودر مقابل قواعد عامّه و اصول محكمه كه درقرآن و لسان وحي ترجمان نبيّ تبيان شده كه در غير منصوصات 

جوع بشود ،ارجاع به مجالس عدليه را كه از جماعتي از غير معصومان و بالخصوص به آن اصول و قواعد سماويه ر

غير محفوظان از خطا ونسيان تشكيل مي يابد، در باب عبادات و احكام غير منصوصه مالحظه نما. و كوتاهي اين 

اشته، د شريعت ناقصه را در امور روحانيّه مالحظه بنما. چنانچه ابوالفضل ]بهائي[ اين فضيحت را منقبت محسوب

افتخاربه آن نموده، پس اين ديانت ناسخۀ شريعت اسالمي  كامله در تديّن و تمدّن را، ناقصه در  19ودر صفحه 

 جهتين مشاهده بنما.

 فرائد مي نويسد: 17وعجبا از تناقض ابوالفضل ]بهائي[ كه در صفحه 

ت و معمالت و آداب زواج و مواريث و در اين شريعت مقدسه) يعني بهائيت( جميع لوازم وآداب ديانت را از عباد»

 «غيرها به احسن وجه تشريع فرموده.

 «.واحكام عبادات و مسائل غير منصوصه و سياسيه را به مجالس عدليه راجع نمود» مي نويسد:  19ودر صفحه 
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س جالمي گويم: اگر جميع لوازم وآداب ديانت را تشريع فرموده اند، پس ديگر غير منصوصه كدام بوده كه به م

 عدليه رجوع داده اند؟

ودر مقابل احكام سهله سمحۀ غير ضارّه غير عّسره ، تكاليف ما اليطاق را مالحظه بفرما؛ مثل واجب كردن بر 

 هربابي، آنكه بداند ذخاير و نفايس و عدد  لشكر هر پادشاهي كه در روي زمين است. وامثال ذلك.

تحصيل مافيه االحسان إلي االنسان، حرمت تجارت ادويه را مالحظه ودر مقابل اهتمام در حفظ الصحه وعلم ابدان و 

فرما؛ مثل واجب كردن بر پادشاهان بابيان، و بر بابيان نسبت به شاهان خود، كه مثال غير بابي را روي زمين زنده 

 نگذارند و خانۀ نودو پنج دري بنشينند و تاج كذا و كذا بر سر گذارند.

« داهللًُ أحَ» عقليّه ناشيه از حكمت، احكام مهمله را مالحظه فرما؛ مثل نقش كردن كلمه ودر برابر قوانين و احكام 

بر روي سينه نجبا. و تعيين وزن مثقال و قيمت بعض اجناس و امثال ذلك. وهي كثيره قد اًُشرنا إلي « الر حمن» و 

دبّر در اين مقاله و تفكّر در اين پس از ت« جنگل خرافات» در تحت عنوان « ايقاظ النائمين»جمله منها في رساله 

مقايسه، عقل سليم و ذهن مستقيم حكم به عدم نسخ آن قوانين متينۀ اسالميه به اين موضوعات مخترعات سخيفه 

خواهد نمود. وهيچ عاقل دانشمندي احتمال نخواهد داد كه حكيم علي االطالق پس از تشريع آن قوانين كامله 

آن را  -صلي اهلل عليه و آله و سلم –ر به مثل ديانت اسالميه  و شريعت محمّديه عادلۀ فاضله و تربيت عالم كبي

تبديل نمايد به شريعت كاذبه بابيه و بهائيه ناقصه مهملۀ سخيفه، بلكه عنقريب اشاره شود كه مقام علوّ و رفعت و 

 دهد.كمال و فضيلت دين اسالم به مثابه ودرجه اي است كه مجال دين ديگر و شرع آخر نمي 

باز مي گويم: اي سائل حيران و جاهل سرگردان! كه از مراتب و كماالت و شؤون وصفات و دين اسالم بي خبري! 

در حدّ و رتبه و مقام ودرجه اي است كه « بِمالَهَا مِنَ الجَهَاتِ الجَامِعَهِ وَ المَراتِبّ السًامِيًهِ الكَامِلَهِ » ديانت اسالميه

ر خواستار اگ« ] وَ إن شِئتَش الت بييّنَ فإلَيكَ البَيان» نباشد و مجال رفع درآن متصور نباشد.موقع از براي نسخ آن 

 توضيح و بياني، بيان كنم برايت[

عَاديًهُ  دُنيَويًهُ مَإن  الدًيانَهَ اإلسالميًهَ مِلكيًهُ مَلَكوتِيًهُ، رُوحِيًهُ بَدَنيًهُ عَقالنِِ هُ ، مَدَنيًهُ عِباديًهُ سِياسِيًهُ مَعَاشِيه » فنقول: 

 عِمارَهُ العُقبَي ، فَهِيَ وَ اًُخرَوِيًهُ، حافِظَه لِلبَدَنِ مُرَبيًهُ لِلرُّوحُ، نَافِعَهُ لِلمَعاشِ صاحِلَهُ لِلمَعَادِ، فيها نِظامُ الدُّنيا و مِنهَا

ه لسًعادَتَينِ ، وَقَد بَلَغَت في كًُلِ مَرتَبَه أقصاهَا ودرَجالجِماعُ لِلعالَمينَ و مَصلَحهُ للن شأتَينِ، وحَائِزَهُ لِلش أنَينِ و جَالِبَه لِ

ات كه با مراع« ينأعالها و غَايَه مُنتَهَاهَا وَ فَائدَه أسناهَا و عائِدَ أزكَاهَا، ال تعُوزُ كَمَال الن شأتَينِ  وَ التَفقًُدُ سَعَادَه الدًارَ

ه جامعۀ بشريّه و هيئت اجتماعيه از انتظامات سياسيّه و آن كار دنيا تمام، وامر آخرت انجام پذيرد. آنچه راجع ب

اصالحات مدنيّه و صيروره العالم مدينه فاضله صالحه بود، تمام را بيان وتشريع فرموده، بروجهي كه احتياج به هيچ 

ثبات اقانوني و تبعيت از قومي و سلطاني نباشد. و تمام را عادلۀ صالحه موافق با حكمت و مصلحت جعل فرموده كه 

كفايت آن قوانين موضوعه و بودن آن بروجه حكمت، كتابي علي عده را درخور است كه با حال نگارنده و وضع 

 عجاله مناسبت ندارد. تذكره از دريا به قطره اي حواله و اشاره مي شود.

از براي فروعي واز براي هر دو مقام، كافي است همان مالحظۀ قوانين در مطلق قضايا كه از هر يك اصولي جامعه 

 شتتۀ مستحدثه في االبواب المتفرقه استفاده مي شود. از باب نمونه به يكي ازآنها اشاره مي كنم:مت
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پيامبر ) ص( از ضرر نهي فرمودند. ال ضَرَرَ و ال ضِرارَ فِي اإلسالمِ جهت توضيح « ) نَهَي الن بي عَنِ الغَرَرِ» مثل جامعۀ 

مَعَ مَا يُستَفادُ مِنها مِنَ األحكامِ وَ » الضرر مراجعه شود( را مالحظه فرما. بيشتر به رسائل شيخ اعظم در مبحث

اين روايت حاكي از حكمي از احكام و فرعي از « ) الفًُرًُوعِ وَ مَا فيها مِنَ المَصلَحَه وإشتِمالَهَا عَلَي حِكمَهِ الحِكَم 

لِلت وضيحِ ] براي توضيح[ عرض مي كنم  فروعات و در بردارنده مصلحت و مشتمل بر حكمتِ حُكم مي باشد( و

براي دفع مشاجره كه در او است مصلحتي سياسيّه  عامّه، وبراي دفع ضرر كه درو است مفسده ماليه، اعتبار 

معلوليت عِوَضين در تجارات به انواعها شده، و توسعه در طرق علميه آنها داده شده كه هر شيئي به مناسب خود 

ا إليه باشد، سنجيده شود، اين جامعۀ نافعه را به مختصرۀ بليغه تأديه فرموده كه حكم كه اقرب الطرق و أسهله

وضعي و تكليفي هر دو استفاده شود و اعتبار كيل در مكيل و وزن در موزون و عدّ در معدود و شمّ و لمس في 

 دست مي آيد. بعضها، و المشاهده في اآلخر منها از او فهميده مي شود، و حكمت حكم از خود قضيه به

را فرما كه با كثرت احكام و شرائط « اصاله الصحّه»وبه يك نظير آن در شبهات موضوعيه اكتفا مي كنم: مالحظه 

مي شد، در مقام احراز چه اندازه از كلفت و مشقّت ضارّ به «علم»در مطلق معامالت، بل عبادات، اگر اقتصار به

 سياست و معيشت حاصل مي گشت.

، 1الكافي ، ج « ) ضَع أمرَ أخيكَ عَلي أحسَنِهِ » ئده را به أحسن واعذب بيان ادا و تبيان فرمود كهاين قاعده پرفا

 45، ص17+روضه المتقين في شرح من ال يحضره ، ج  51، ص1باب التهمه+ الكافي درالحديث، ج  745ص 

ين چيزي كه برآن حمل ترجمه: حمل كن كار برادر مؤمن خود را به بهتر 54، ص 1+رسائل فيض كاشاني، ج 

إلي غَيرِ ذلكَ مِنَ القَواعِدِ العَامًهِ واألصولِ الجامِعَهِ مِنَ » توان كرد. ( كه حكمت حكم از خود قضيه استفاده مي شود

غير از اين مورد، موارد ديگري هم هست كه جزء قواعد عامّه و اصول جامعه اي « ) القَضايا الحُكمِيًهِ والمُوضًُوعِيًهِ

 ي شود كه به صورت قضاياي حكميه و موضوعيه مي باشد( شمرده م

باري، مالحظه فرما آنچه را كه جعل فرموده، از امور راجعه به حفظ نفوس و اموال و اعراض از حدود و قوانين و 

احكامي كه جعل نموده، از آن جمله است ابواب قصاص و ديات و حدود و تعزيرات، وحفظ الصحّه در باب نفوس، 

د و احترامات وابواب متفرقۀ معامالت و مناكحات، و ترغيب در اتخاذ مواشي و اغنام، و تأكيد در زراعات و واز حدو

 تجارات، و احياء موات، و تعليم صنايع، واقتراف حرفه ها، در باب اموال.

 واز جعل ابواب قضاء ومحاكمات وامثال ذلك؛ و نصب والت و جعل نفقات و امثال آن در اموال ونفوس.

 هِعَمًا يُوجِبُ اإلختِاللَ وَ يُنافي السًيَاسَهَ واإلنتِظامَ و يَضًُرُّ بِالنًُفًُوسِ أوِ األموالِ و األعراضِ كَالز نا وَ السًرَقَ» واز نهي اكيد

تيمِ سرافِ و أكلِ مَالِ اليَوالغِيبَهِ واإلفتِراءِ والن مِيمَهِ و الظًُلمِ و العُدوانِ و البَغضَاأِ والحَسَدِ والكِبرِ المقِمارِ وال بذيرِ و اإل

نهي اكيد از مواردي كه منجر به «.) واإلضرَارِ والكِذ بِ والخِيانَهِ والخَديعَهِ والفًُحشِ والسًبِ وسُوهء الخَلقِ وغَيرِهَا

اختالل در سياست جامعه و باعث به هم خوردن نظام جامعه و ضرر به نفوس محترم و اموال و آبروي خلق مي 

 زنا، سرقت، غيبت، افتراء ، ظلم، دشمني، حسادت و قمار، خوردن مال يتيم...( شود از قبيل 

 يمايُوجِبُ المَحَبًهَ وحُسنَ المُعاشَرَهِ والمُعاوَنَهِ و االًُخًُوًهِ وَ المُواسَاهِ وَ المُساوَاهِ والحُر يهِ وأشبَاه ذلِك، فِ» واز تأكيد در 

بُلدانِها مُضافا إلي ما وُرِدَ في زِراعاتِها و تَجَارَتِها و حرفِهَا و عَادَتِها و عِمارَهِ حِفظًُ الهِيئَه وإصالحِها وإرتِقائِهَا و سَ
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تاكيد در اموري كه منجر به زيادت محبت و دوستي و برادري و آزادي و ... مي گردد كه همه اينها در « ) صَنايِعِهَا

 ي آن و ... مؤثر مي باشد( جهت حفظ نظام و جامعه و اصالح جامعه و سعادت جامعه و آبادان

كامِلَهُ لِمَصارِفِ جُندِهَا، وَ جُندِيًه وافيًهِ لِحِفظِها و الدًفاع عنَها بَتشريعِ الز كواهِ فِي األموالِ و الجَهادِ مَاليًهِ » ومثل تعيين

ه شده واز به واسطه تشريع و مشروع كردن زكات مال و جهاد در جان از طرفي منجر به حفظ جامع« ) فِي األنفًُس

 طرف ديگر مخارج و معاش سربازان و لشكران مدافع جامعه را از همين اموال تعيين و مشخص نموده است( 

وآنچه راجع به تربيت نفوس و عمارت دار عقبي و مشابهت با مأَل اعلَي بوده، از اعمال جوارحيه و فنون و اقسام 

لعَورَهِ ، وَ عَلَي الط هارِهِ الظ اهِريًهِ المُشاربِهَا إلي المَعنَويه مِنهَا، واإلقبال بِكَثرِتِها المُشتَمَلَه عَلي سِتر ا» عبادات بدنيه

جَلسَه بُ بِالإلي الحَضرَهِ واإلدبارِ عَمًا سِواها، و القِيامُ بالخِدمَهِ ، والت عظيمُ للعَظَمَه، والخًُشَوعُ والخًُضًُوعُ بِالسًجدَهِ، واألدَ

 « ءِ والذ كرِ واإلعتِرافِ واإلقرارِ والث ناءِ عَلي وَسَائِطِ الن عمِ وأمثالًُ ذلِكوالحَمدِ والشُّكرِ والدُّعَا

واز صفات حاالت قلبيه و معارف إلهيه و ملكات نفسانيه و مكارم اخالق و محاسن آداب، از صبر و قناعت و شفقت 

» معاشرت و حسن خلق و رأفت و صدق و امانت و فتوّت و مروّت و خشيت و رهبيت و رغبت و تواضع و حسن 

ه و القَولِ لَوأليَن عَرِيكَهَ و سِترًُ عائِبَه وكِتمالًُ السًرِ و إيثَارُ الفَضلِ وتَركُ الت عيِير و طيبُ المُخالَقَهِ وَ السًبقًُ إلي الف ضي

صفات مؤمنين از آن جمله كه در مثل دعاء مكارم وارد، و در خطبه همّام بيان و در « بِالحَقِّ و الصًمت عَنِ الباطِلِ

 ذكر فرموده، و أمثالًُ ذلك كه قَوال و عَماَل به أنواعها و أصنَافَها همه را بيان نموده.

واز اين دو مرحله به مثابه و اندازه  و به حدي و كثرتي توضيح و تأكيد فرموده، كه در هيچ يك از شرايع الهيّه  به 

ور دنيا ودين فرو گذاشت نشده. و درسياست وروحانيت و آن اندازه و حدّ و بيان نگرديده، حتي آنكه امري از ام

تربيت ملك و ملكوت، نوع بشر را محتاج به امر آخري نفرموده. حتي آنكه آداب معاشرت و وظايف اخوّت و طريقۀ 

اكل و شرب و نوم و پوشيدن لباس، و سلوك با أزواج ،و رفتار با همسايه و احترام اكابر و ذوي الحقوق و اقارب، 

ه والدين و معلمين و أمثالًُ ذلِك را مشروحا مؤكَدا بيان فرموده، وبدين جهت او را به كمال و تماميّت ستوده، خاصّ

اليَومَ اكمَلتُ لَكًُم دينَكًُم واَتمَمتُ عَلَيكًُم » ديانت كامله و نعمت تامّه و آئين مرضيه شمرده، دربارۀ آن فرموده: 

: امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت خود را ب شما  7ه مائده آيه سور« ) نِعمَتي و رَضيتُ لَكًُم اإلسالمَ

وَمَن يَبتَغ غَيرَ اإلسالمِ » و طلب غير آن را مايه زبان و خسران دانسته: تمام كردم و اسالم را دين شما برگزيدم( 

: هر كسي كه ديني جز اسالم اختيار 29ن آيه سوره آل عمرا« ) دينا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي األخِرَهِ مِنَ الخاسِرينَ

كند از او پذيرفته نخواهد شد ودرآخرت از زيانكاران است.( وبس است در اين مقام قطع نظر از مشاهده و عيان و 

ما » رموده:وأوصِيائِهِ فِي القَوانين؛ همان كه درباره كتابش قرآن ف -صلي اهللًُ عَلَيهِ و آلِهِ و سَل م -مَاوُرِدَ مِنَ الن بيً

: ما در اين كتاب هيچ چيزي را فروگذار نكرديم( وال رَطب وَ ال 72فَر طناه فِي الكِتابِ مِن شَيء ) سوره انعام آيه 

: هيچ تر و خشكي نيست اال اين كه در كتاب مبين است(  تِبيانا  95يابِس إال فِي كتاب مُبين،) سوره انعام آيه 

 : همه چيز را بيان نموده است.(  25سوره نحل آيه « ) لِكًُل شَيءِ.

إن  اهللَ لَم يَدَع » فرمودند:  –عليه السالم  -ودر ديگري حضرت صادق –عليه السالم  –ودر خبري حضرت باقر 

+ وسائل  134، ص 4الكافي ج « ) شَيئا تَحتَاجُ إلَيهِ االًُمًهُ إلي يَومِ القِيامَهِ إال أنزَلَهُ في كِتابِهِ و بَيًنَهُ لِرَسُولِهِ) ص( 
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ه آن نيازمندند . ترجمه: خدا چيزي را كه امت تا روز بازپسين ب21، ص  25+ بحاراالنوار: ج 14. ص  52الشيعه ، ج 

 كًُل  قالَ اهللًُ تَعالي: وَ فيهِ تِبيَانًُ» فروگذار نكرده و آن را در كتابش فروفرستاده و براي پيامبرش بيان كرده است( 

 در قرآن بيان هر چيزي موجود مي باشد( 25سوره نحل، آيه « ) شَيءِ

غه، نهج البال« ) آنِ مِن فَاقَهِ وال ألحَدِ قبلَ القًُرآنِ مِن غِن يواعلَموُا ان هُ لَيسَ عَلَي أحَد بَعدَ القًُر» وفي كالم علي ) ع( 

ترجمه انصاري: وبدانيد هيچكس را پس از داشتن قرآن ناداري و هيچكس را پيش از نداشتن قرآن دارائي  121ص 

ست.( وأمثالًُ ا نادار انيست. يعني فقير نادار با به كار بستن قوانين نوراني الهي دارا و غني دارا با به كار نبستن آنه

 ذلكَ ، وَهِيَ كَثيرهُ نًُسيرًُ إلي بَعض ] مانند اين روايت، زياد مي باشد كه به برخي از آن اشاره مي كنيم[ 

ترجمه:  21، ص  95+بحار، ج  173، ص 7رسائل آل طوق، ج «) ال تَنقَضِي عَجائِبُهُ وال تًُفنَي غَرَائِبُهُ » وَفي رِوايَه 

مُ الفِتَنًُ إذا التَبَسَت عَلَيكًُ» تاب غير قابل انقضاء وغرائب و عجائب آن فنا ناپذير است[وَفي روايه]شگفتي هاي اين ك

، ترجمه: ] چون فتنه ها 5+قاموس قرآن، ص131، ص4)وسائل الشيعه، ج « ظلمِ فَعَلَيكًُم بِالقًُرانِ كَقَطعِ الل يلِ المُ

فيهِ خَبَرًُ ما قَبلِكًُم وخَبَرًُ ما بَعدَكًُم » آن روآوريد[ و في رِوايه همچون پاره هاي شب تار شما را در ميان گرفت به قر

در فضل قرآن] درآن خبر انسان هاي پيشين و انسان  1111طرائف الحكم، حديث شماره « ) وَ حُكمُ ما بينَكًُم 

 هايي كه بعد از شما مي آيند و آنچه را كه اتفاق افتاده و مابينشان رخ داده، بيان شده است[ 

واهللِ ما تَرَكَ شَيئا يَحتاجُ إليهِ العِبادُ حَت ي ال يَستَطيعَ عَبد يَقًُولًُ : لَو كانَ هذَا أنزل فِي القًُرآنِ إال وَقَد » وفي روايه

باب الرد إلي الكتاب و السنه و أن هُ لَيسَ شَيءُ مِنَ الحاَللِ  95، ص1+ الكافي، ج573، ص49بحار، ج« ) أنزَلَهُ اهللًُ فِيه

رام، ترجمه:] به خدا سوگند حكمي از احتياجات بندگان را فرو گذار نفرموده، وتاآنجا كه هيچ بنده اي نتواند والح

 بگويد اي كاش اين در قرآن آمده بود جز آنكه خدا آن را در قرآن فرو فرستاده است[ 

 «مَ ما بَينًُكًُم و بَيَانَ مَا أصبَحتًُم فِيه تَختَلِفًُونَإن  فيِهِ عِلم مَا مَضَي وعِلم مَا يأتي إلَي يَومِ القِيامَهِ و حُك» وفي أخري

ترجمه: ] درقرآن است علم گذشته  129، ص5، باب الرّد إلي الكتاب و السنه...+ نهج الخطابه، ج41، ص1) الكافي، ج

ءِ و األرضِ وفيه أمرًُ السًما» و علم آينده تا روز قيامت ميان شما حكم مي دهد و اختالفات شما را بيان مي كند.[ 

يعني: در آن امر آسمان و زمين و امر اول « ) وَ أمرًُ األوًلينَ واآلخِرينَ و لَيسَ لِزمانِ دُونَ زَمان وال الًُناسِ دُونَ اًُناس

و آخر هر چيزي آمده است به گونه اي كه نه متعلق به زمان خاصّي است و نه متعلق به افراد خاصي مي باشد 

 مي باشد.( بلكه هر چيزي درآن موجود 

وبس است در اين مقام از براي اثبات اشتمال قرآن برهر علمي و شيئي إلَي يَومِ القِيامه آن اخباري كه بيان مي 

بِما كانَ و ما يَكًُونًُ » كند انتهاي علوم ائمه را به قرآن. و حال آنكه علم آنها از حيث سعه و احاطت بر تمام عوالم 

. ترجمه:] وبه آنچه در گذشته بود ودر آينده 112، ص11+ بحار، ج 592، ص1 االحتجاج ، ج« ) و ما هُوَ كائن

عليه السالم –معلوم است كه چيست ؛، كه خبري حضرت صادق پديدار مي گردد و آنچه كه درحال اتفاق است[ 

،   و كِتابُ اهللِ يَحتَملًُ كل  شيءلَنَا كَرَائمُ القًُرآن ، وَ ال أقًُولًُ لَكًُم إنا أصحابُ الغَيب، ونَعلَمُ كِتابَ اهللِ»مي فرمايد: –

« )  رُسُلًُهَ فَنَحنًُ نَعلَمُهُإن  اهللَ أعلمَنَا عِلما ال يَعلَمُهُ أحَدُ غَيرًُهُ، وعِلما قَد أعلَمَهُ مالئِكَتَهُ ورُسُلَهُ فَمَا عَلِمتًُهُ مَالئِكَتًُهُ و
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خصوصه به خودشان كه غير خدا نداند، (  آن علوم م14، ص1+ تفسير العياشي ، ج  54، ص  25بحاراالنوار ج 

 حتي برانبياء و رسول و مالئكه محجوب باشد، منتهي به قرآن است، غيب ايشان مستند به كتاب است.

كه شرح آن محتاج به كتابي است  –پس از مالحظه مراتب و شؤون علميه و احاطۀ ائمه طاهرين برتمام موجودات 

عيه مراتبي را ثابت مي كند كه عقل ها در او حيران و سرگردان است، آن كه در اخبار و زيارات و اد –علي حده 

وقت خواهي فهميد كه حكايت كتاب و مافيِ القًُرآن چيست و چه هنگامه است. پس قرآن كتابي است كه در او 

غايه  .نياز بشر[ باشد . پس مجال و حاجت به كتابي ديگر نخواهد بودفرو گذاشت نشده شيئي كه مَحتاجُ إلَيه ] 

وَ » : وهر كسي كه علم كتاب نزد اوست( و آيه17سوره رعد آيه « ) وَمَن عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ » االمر موافق آيه 

: راسخان در علم( و آيه مستفيضه ديگر، علم آن را مخصوص به 3سوره آل عمران آيه « ) الرّاسِخًُونَ فِي العِلمِ 

فيهِ بَدءُ الخَلقِ وَ مَا هُوَ كائِن إلي يَومِ القِيامَهِ وخَبُرًُ السًماءِ وَ األرضِ » نداوصياء طاهرينش قرار داده، كه فرموده ا

. ترجمه: ]من زادۀ رسول 41ص  1الكافي ج « ) وخَبَرًُ ما كانَ وخَبَرًُ مَا هُوَ كائِنًُ و أعلَمُ ذلكَ كَما أنظًُرًُو إلي كَفي

ه تا روز قيامت رخ مي دهد و خبر آسمان وخبر زمين و خدايم و به قرآن دانايم، درقرآن است آغاز خلقت و آنچ

 خبر بهشت و خبر دوزخ و خبر گذشته و آينده. من از همه اينها آگاهم به گونه اي كه به كف دستم مي نگرم[ 

إن ما يَعرفُ »وَفِي روايه) مؤلف چند روايت را به صورت پي در پي نقل كرده است كه ما روايت را مجزا نموديم.( 

. ترجمه: تنها كسي همۀ معاني وابعاد قرآن را مي داند كه مخاطب 544، ص5الحياه، ج « ) القًُرآنَ مَن خًُوطِبَ بِهِ

ويال، فَمِنهُ ما قَد جاءَ و مِنهُ مَا لَم يَجيءُ. فَإذا وَقَعَ الت أويلًُ فِي زمَانِ إن  للقًُرآنِ تأ» اصلي قرآن باشد.( و في رِوايه 

. ترجمه : ]قرآن داراي تأويل است برخي از آن  تأويل 543، ص5الحياه، ج« ) إمام مِنَ األئمًهِ، عَرَفَهُ إمامُ ذلكَ الز مانِ

يكي از امامان باشد امام آن زمان آن رامي داند[ و  ها واقع شده است و برخي نه، وهر تأويلي كه مربوط به زمان

هللِ و اإياكَ أن تًُفَسًرًُ القًُرآنَ برَايِكَ حَتي تَفقَهَهُ عَنِ العُلَماء فَإن هُ رُبً تَنزيلِ يَشبِهُ بِكَالمِ البَشَر وهُوَ كَالمُ « فِي رِوايَه

بِهُهُ كَذلِكَ ال يُشبِهُ فِعلًُهُ تَعَالي شيئا مِن أفعالِ البَشَرِ وال يُشبِهُ تأويلًُهُ ال يُشبِهُ كَالمَ البَشَرِكَما شَيءُ مِن خَلفِهِ يُش

يعني: برحذر باشيد، مبادا كالم الهي را با رأي خود تفسير و تبيين كنيد؛ مگر اينكه « ) شَيء مِن كالمِهِ بِكالمِ البَشَر

هت با كالم بشر دارد، اما داراي تأويالتي مي در رابطۀ آن سؤال كنيد، چرا كه كالم خداوند اگر چه شبا از علماء 

 »باشد كه هيچگونه شباهتي با كالم بشر ندارد همانگونه كه فعل خداوند هيچگونه شباهتي با افعال بشر ندارد. 

 «( 545توحيد صدوق: 

أبَعدَ مِن عُقًُولِ الر جال مِن لَيسَ شَيء إن  لِلقًُرآنِ بَطنا و لِلبَطنِ بطنًُ ، وَ لَهُ ظَهر وَ لَلظ هر ظَهر. با جابِرًُ » وفِي رِوايه: 

. ترجمه: ]براي آيات قرآن بطني است و هر بطني، بطني دارد) يعني در وراي 51. ص25بحار، ج« ) تفسير القرآن

معاني لغوي و فهم معمولي از ظاهر عبارت قرآن، معاني و مفاهيم ديگري وجود دارد كه بر بشر نهفته است( و براي 

و هر ظاهري ظاهري دارد لذا عقول بشر از درك حقيقت آن و تفسير آن دور مي باشد( و مراد به  آيات ظاهريست

علماء در خبر ] سابق[ ائمه طاهرينند كه به رموز حروف و اسرار كلمات و تأويل آيات، ومطالع حدود مطلع اند؛ و 

ه، الكافي طبع االسالمي« . ) أبيطالب ) ع( و األئمهُ مِن بَعدِهِ  مَا جَمَعَهُ و حَفظَهُ كَما أنزَلَهُ اهللًُ إال عليُّ بنًُ» فرموده اند

ترجمه: ] امام باقر) ع( فرمودند: هيچ كسي از مردم مدّعي نيست كه همۀ  941، ص 7+ الوافي، ج 552، ص 1ج 
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 ه، احديقرآن را جمع كرده چنانچه نازل شده است مگر بسيار دروغگو باشد. قرآن را چنانچه خداي تعالي نازل كرد

 جمع ونگهداري نكرده جز علي ) ع( وامامان پس از او[. 

إنا اهلَ البَيتِ لَم يَزَلِ اهللًُ يَبعَثًُ فِينا مَن يَعلَمُ » وبدين جهت به اين اختصاص افتخار فرموده اند؛ كه فرموده اند

ال در ميان ما اهل بيت ) ع( كسي ترجمه:] خداوند متع  2، باب  25، ص 25بحار، ج « ) كِتابَهُ مِن أوًلِهِ إلي آخِرِه

 را مبعوث كرده كه به كتاب الهي او از ابتداء تا انتها علم وافي و كافي دارد.[ 

مَن فَسًرَ القًُرآنَ بِرَأيِهِ فَليَنَبَوًء مَقعَدهُ مِنَ الن ارِ) عوالي » وبدين جهت نهي اكيد از تفسير قرآن به رأي نموده اند؛ كه 

جمه] هر كس قرآن را به رأي خود تفسير كند درآتش جهنم جاودان خواهد بود[ وَمَن . تر111، ص 1الئالي، ج

ترجمه: ] هر كس 771، ص13+مستدرك الوسائل، ج  111، ص  25بحار، ج « ) فَسًرَ القًُرآنَ بِرَأيِهِ فَأصَابَ لَم يُوجَر

 نمي شود( قرآن را به رأي خود تفسير كند اگر رأي او درست هم باشد به او پاداشي داده 

حبان واوصياء آن سرور كه صا –صلي اهلل عليه و آله و سلم  -معلوم گرديد كه در قرآن با آن علمي كه پيغمبر باري،

ما يَحتاجُ إلَيهِ الخَلقًُ إلي إنقِراضِ » و حافظان دين اسالمند، هيچ قانوني و حُكمي و هيچ مشقي و تربيتي و امري از

ا انقراض عالم به آن محتاج است[ فروگذاشت نشده، كه محتاج به سوي كس ديگر ترجمه: ] كه بشر ت« ) العَالَمِ

وكتاب آخر باشيم. همانا شما و كساني كه دين اسالم را كافي وافي نمي دانيد، وگمان مي كنيد كه پاره اي قوانين] 

شده، و توهّم مي كنيد كه كه احتياجات اين عصر شمرده مي شود( در او ياد ن« ) مُحتاجُ إلَيهِ فِي هِذهِ األعصار

بعضي امور دائره جديده در محاكم، و مقنّنه و مستحدثه در ممالك متمدًنه در او متروك مانده، و يا او را به شرائع 

ن ناشي موافقت ندارد ،ايسابقه، و كتاب او را به كتب سالفه] گذشته[ قياس مي نمائيد كه با مقتضيات اين اعصار 

به قوانين و اصولي است كه در دين مقدس اسالم « ) بِماوُرِدَ فِي الدًيانَهِ اإلسالميه» طالعاز جهل و عدم احاطه و ا

) قصور باع: بي دست و پائي و نداشتن هدايت گري كه هدايت نمايد.(       وجود دارد( ويا از قلّت دانش و قصور باع

اصول موضوعه، مبادي تصديقي( واال در  شما است از ادراك حقائق و استنباط فروع مستحدثه از اصول موضوعه؛)

هر مرتبه از مراتب روحانيّه يا امور سياسيه، اگر رجوع نمائي به سوي عالم متتبّع و داناي خيبر به آن موارد، پس 

البته به تو ارائه خواهد داد. وآن مواضع كثيره و تصريحات و بيانات ديانت اسالميه را، حكيم عارفي مي خواهد كه 

اسرار و رموزات قرآن و اخبار، به تمام مراتب روحانيه بِدَرجَاتِها العَالِيًه ) به درجات باال و نوراني( برخورد  به سير در

آنچه كه امت بدان نياز دارند( « ) ما يَحتاجُ إلَيهِ االًُمًهُ» نمايد. و فقيه كاملي متتّبع در اصول و قواعد عامّه، كه حكم

يا قصور باعتان، پي نبرده ايد، بحثي نيست. ودانشمند منصف مطلّعي مي بايد كه  را بيابد، شما به واسطه جهلتان،

موازنه نمايد بين اين كتاب كه امر نبوّت وسفارت و ارشاد و تربيت را تصريح به اختتام نموده، وبين سائر كتب 

باطله، ميان تورات و  متداولۀ بين الملل، كه تصريح به شرع آخر و مظهر ديگر در همه آنها شده، از كتب حقه و

زبور و انجيل، ويا كتاب اقدس و بيان و ايقان، ببيند كه در اوست آنچه كه درآنهاست به أكمل وجه و بيان. ودر 

اوست آنچه كه در آنها نيست. ودانستن اين معني به طور تفصيل، محتاج به كتابي است طَويلًُ الذ يل.) طويل الذيل 

ح مي آيد طوالني خواهد بود( وبه طور فهرست ]وار[ اشاره مي كنم به فرازهايي يعني چيزهائي كه در ذيل و توضي

 مواردي كه در اين كتاب پاك مندرج مي باشد( فَنَقًُولًُ ] پس مي گو ييم[ :« ) مَاوُرِدَ فِي الكِتابِ المُستَطاب» از 
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خود و معجزات وحاالتشان كه در در اوست خبر از امور گذشته، مانند قصص انبياء و رسوالن، احوالشان با امتان 

ذكر آن فوائدي است بسيار. ومانند اخبار امم ماضيه و واردات برآنها و كارهايشان از براي عبرت و بصيرت و حكمت 

 و موعظه.

تشتت و ضعف آنها. ومانند احوال يوم ودر اوست خبر از آينده، مانند احوال طاريه بر امّتش و دينش و اختالف و 

 97سوره فصلت آيه « ) سَنًُريهِم آياتِنا فِي اآلفاق» ئم وامور واقعه در او، وظهور آيات در آفاق و انفس: الظهور، و عال

: روزي كه آن آواز سهمناك 15: آيات خود را در آفاي به آنها نشان دهيم( و يوم يسمعون الصيحه،) سوره ق آيه 

سوره قصص « ) نًُريدُ أن نَمُن  عَلَي ال ذينَ استًُضعِفًُوا وَ» را به حق شنوند.( ونصرت مظلومان و دادخواهي از ايشان:

يَومَ  »: اراده نموديم كه بر مستضعفان منت گذاريم( و مانند هنگامۀ رجعت و برگشتن جمله اي از گذشتگان:9آيه 

وَ » اء و رسوالن: روزي كه از هر ملتي فوجي گرد آوريم( خاصّه انبي27،) سوره نمل آيه « نَحشًُرًُ مِن كلِّ اًُمًهُ فَوجا

سوره آل « ) :از پيامبران پيمان گرفتيم( لَتًُؤمِنًُن  بِهِ وَلَتنصُرًُن ه3ُإذا اَخَذَنا مِنَ الن بيينَ ميثقَهُم ) سوره احزاب آيه 

) سوره  «وَقاتًُلِوا المُشركينَ كاف هَ» : به آنان بگرويد و ياري شان كنيد( وبيان حالت دول و ملل شركيه:21عمران آيه 

: دين 75سوره انفال آيه «. ) وَ يَكوُنًُ الدينًُ كًُلًُّهُ لِلهِ :» : تمام مشركين را به قتل رسانيد( واتحاد كلمه 74ه آيه توب

: دين الهي 52سوره فتح آيه « ) لِيُظهِرِهُ عَلَي الدينِ كًُلًُه» همه مردم دين خدا شود( واشاعه و احاطۀ دين اسالم 

و عَدَاهللًُ الذينَ آمَنًُوا و عَمِلوا » صلي اهلل عليهِ و آلهِ و سَل م: –لطنت به آل محمد برهمه اديان پيروز گردد( وإنتها س

: خداوند به كساني كه ايمان آورده وكارهاي شايسته كرده 99سوره نور آيه « ) الصالِحاتِ لَيَستَخلِفَن هم فِي األرض

: عاقبت از آنِ  152سوره اعراف آيه « ) هُ لِلمُت قينَ وَ العاقِبَ» اند وعده داده است. ( و بودن عاقبت امر براي ايشان

 متقين است( كه در اين ابواب آيات بسيار وارد شده است.

ودر اوست بيان مبدأ و ابتداء خلقت از خلق ذرات و حقايق موجودات، وآنچه خلق شده در ارضين و سماوات ، تا 

 خلق مالئكه و آدم.

او به شرحي مفصّل با ادلّه و براهين؛ كه اگر او نباشد، لغو در خلقت و خالف ودر اوست بيان معاد و احوال طاريۀ 

: آيا مي پنداريد 119سوره مومنون آيه « ) اَفَحسِبتًُم اَن ما خَلَقناكًُم عَبَثا واَن كًُم اِلَينا ال تًُرجَعُونَ » حكمت الزم آيد:

د و تنطيرات از براي آنكه انسان مثل زمين است كه شما را بيهوده آفريديم و نزد ما باز نمي گرديد. (  واز شواه

قًُل يحييها ال ذي أنشأها اَوًلَ مَر ه » ز آن به قولش:كه پس از مردن زنده مي شود، و رفع استبعاد ] بعيد دانستن[ ا

همه  : كسي آنها را زنده مي كند كه اول بارآنها راآفريده است واو به35سوره يس آيه « ) وَهُوَ بِكًُلِ خَلقِ عَليم

مخلوقات داناست( كه ذيل آيه رفع مي نمايد استبعاد حفظ اجزاء مبثوثۀ ]پراكنده[ دايره را وبيان مي كند كه اين 

رشته استكمال و ترقي است؛ كه هرموتي مقدمه حياتي است، مانند مراتب سابقه برحيات ظاهري، كه هر يك موت 

و تفاصيل الحَشر إلي ورود الجنه أوِ الن ار] گستردگي وحيات نسبت به ديگري بوده. و كذا خصوصيات عالم برزخ 

محشر تا ورود به بهشت يا جهنم[ به شرح مفصلي، كه در اين شروح فوائدي است از وعظ وايقاظ و حكمت و 

 تحريك به سوي مبدأ و امثالها.

 ودر اوست تفاصيل جنت و نار.
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 اني، و بيان حال معادين.ودر اوست نعيم و حجيم روحاني، و لذّت و الم ]درد ورنج[ نفس

ودر اوست وعده هاي بسيار به ثواب و قرب و درجات ملكوتيه و مقام رضوان. و وعيدهاي بي شمار به عقاب و به 

 عدد دركات سِجنيًه ]مراتب جهنم[ و مقام انحطاط و سخط ] خشم.[

يان ماده آنها؛ و بيان تأخر خلق ودر اوست بيان خلق آسمان ها و زمين ها و آنچه برآنها است از كواكب و نجوم و ب

: سپس به آسمان پرداخت و آن دودي 11سوره فصلت آيه « ) ثًُمً استَوي اِلَي السًماء وَ هِيَ دُخان:» آنها اززمين 

بود.( و طبقات و تعدّد آنها، و احوال كواكب به وجهي كه در هيچ كتابي بيان نشده و عقول و حواس به آن راهي 

 –چنانچه اشاره به آنها در مقام دوم شد.  –تأخره مُستَكشَف ]كشف شده[ گرديده نداشته، و درقرون م

ودر اوست بيان خلق زمين ها و آنچه از آنها است. و احوال آنها به شرحي كه در هيچ يك از كتب الهيّه بيان نشده؛ 

حالت ارضين و جبال از حيث  از تعدد اراضي و تعدّد مشارق و مغارب، و ناموس لقاح در كائنات و ماده حيوانات. و

حركت و ساير اطوارش] حاالت[: به اندازه اي كه عقول درآنها متحيّر و در قرون متأخره ثابت گرديده. چنانچه 

  -سابقا گذشت

ودر اوست استدالالت غريبۀ عجيبه به آيات آفاقيه و أنفسيه ، بروجود صانع و حدوث ماعدا، وخلق بروجه اختيار و 

دَم عالم] باطل نمودن ازليّت و جاودانگي عالم هستي[ و صُدفه] اتفاقي[ ، كه اعظم مسائل الهيه حكمت وابطال قِ

 است به شرح مشروحي.

ودر اوست استدالالت برتوحيد به براهين عقليه، كه در هيچ كتابي آنطور استدالل و اثبات نشده؛ و عقول حكما در 

: اگر در زمين و 55سوره انبيا آيه « ) لَو كانَ فيهِما اِلهَه اال اهللَ لَفَسَدنا» اين مدّت مُتَماديًه به باالتر از آن نرسيد: 

 د همه چيز فاسد مي شد.( آسمان خداياني به جز اهلل بودن

 و علوّ ساحت الوهيت، از عوارض جسميت و مشابهت باماعدا.ودر اوست بيان تنزيه و تقديس 

ودر اوست بيان صفات جالل و جمال و كمال ، به حدّي كه فوق آن مُتصوّر نيست؛ و در غير آن مذكور نگرديده 

 است.

د به مكارم اخالق و اهتداء به محامد صفات و آداب، به ودر اوست بيان مواعظ ونصايح و عبرت و حكمت، و ارشا

حدّ كاملِ جامع. وترغيب و حثّ ]برانگيختن[ به طاعات و حسنات و تبعيد و زجر] منع[ از فجور و سيئات و 

 منكرات، به طور اكمل.

اد، و هالك ودر اوست سعادت و شقاوت و خير و رشاد، و سود و زيان، و غوايت ]گمراهي[ و هدايت، و صالح و فس

 و نجات به قسم أوفي.

ودر اوست بيان حقيقت انسان و تركّبش از جسماني و روحاني، و سير اودر نشآتي و عواملي، و كرامت و فضيلت او 

و شرافت او بر ساير خلق و طفيلي بودن ماعدا، و حاكم بودن او بر ماسوا، و بودنش آيه بزرگ خدا، كه دليل صانع 

 ل اوست.و توحيد و صفات و افعا

 ودر اوست علم شريعت و طريقت و حقيقت به أفصَح بيان.

 ودر اوست حكم ومعارف وامثال و دقايق و طرايف به أوجز] مختصر [بيان.
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ودر اوست تديّن و تمدّن و روحانيت و سياست، و قوانين حفظ معاش و معاد، و انتظام بالد وعباد، با منبع تبيان، 

لبُرهان]همراه با بيان علت و استدالل آن[ افسوس كه مجال ذكر مذكورات از آيات بينات و مَقرَونَه بِذِكرِ العِل هِ وا

 بيان آن تقريرات و تقريب آن بيانات را ندارم! واين عجاله ]كار با عجله [ ومختصر نامه گنجايش ندارد. 

حبّه اي از خروار أطوار سياسيۀ ودر مقام ثاني به قطره اي از بحار شؤون علميۀ ديانت اسالميه ، ودر حق المبين به 

اعالم كتبي در اسرار و احكام دين اسالم  اشاره نموديم. و علماء -صلي اهلل عليه و آله و سلم -شريعت محمديه

نوشته اند، به آن مواضع مشروحه، ودراين جمالت مختصره، رجوع و تأمّل نما، تا صدق فرمايش آفتاب نمايش 

نَ و اآلخِرينَ و خَبرًُ ما كانَ قَبلِكًُم و بعدَكًُم ، وَ حُكمُ ما بَينَكًُم وخَبَرًُ السًماءِ و األرضِ و فيهِ أمرًُ األولي» بنگري، كه:

در قرآن حكم اولين تا آخر و خبر گذشتگان و آيندگان و حوادث و حكمي «. ) ] ما يَحتاجُ إلَيهِ االًُمًهُ إلي يَومِ القِيامَهِ

درج شده است وهر چه را كه بشر تا روز قيامت بدان محتاج است درآن كه بينشان رخ داده و خبر آسمان و زمين 

 موجود مي باشد[ 

واز در انصاف درآي و ببين كه اينگونه شرح و تفصيل در سعادت و سياست در كدام يك از كتب متداولۀ حقّه و 

ري ياست دنيوي ظاهباطله دريافت شده، تا تصديق نمائي كه نوع بشر در سعادت روحاني معنوي  عقالني، ودر س

مدني، محتاج به هيچ قانوني و مشقي و معلمي و مشّاقي نخواهد بود اصال. و تمام قصور از ناحيه جهل بماورد فيها 

است. ويا به واسطه عدم عمل بما بيّن فيها. و اين عدم علم و عمل كه موجب سستي و خلل گرديده، منشأ نقصي 

ت؛ بلي اگر مردم به مراجعه دانا شوند و به مراقبه عامل گردند، حال و عيبي و قصوري و كمي در دين اسالم نيس

 دين اسالم و حالت ملت اسالم و بالد و دولت اسالم معلوم خواهد بود كه در چه رتبه از اوج كمال مكين است.

اذان را مالحظه فرما، اگر نوع مكلفين در سه وقت، همه « أذان ونماز جماعت» اسالميهمثال يكي از دستورات 

بگويند در بلندي ها، و پس از آن باال  جماع در معابد اجتماع نمايند و اقامه صلوه كنند، چه اندازه سب وخرّم وبا 

شكوه و اًُبُهًت خواهد بود. و رواج توحيد و ذكر وتعظيم خدا، وردع منكرات ، وحسن معاشرات ، وقضاء حاجات، و 

 آزادي ملك و ملكوت و قوّت حاصل شود . پس: 

 ورنه  تشريف تو  بر باالي كس كوتاه نيست  چه  هست  از قامت  ناساز بي اندام ماست  هر

 ) حافظ(

پس عيب، در جهل و عمل نكردم ما است. وعالج به رفع اين عيب است. پس ما محتاجيم به سوي عالِمي كه ما 

را به حقايق اسالم دانا كند وسايسي] ادب كننده، سياست مدار[ كه ما را به عمل به آن وادارد، و آن وصيّ دوازدهم 

عيب ثاني را زايل نمايد. مردم را عالم وعامل به  است كه به لسان و بيان، عيب اول را برطرف و به سيف وسنان،

دين اسالم نمايد تا نقص و عيب طاري برداشته شود؛ نه آنكه محتاج باشيم به سوي شارع ديگري كه قوانين آخري 

 وضع نمايد و شرح احمدي را رفع نمايد؛ چه آنكه در آن قانون كوتاهي نبود كه تبديل يابد. 

دين ديگري هم پيدا شود ، لكن مردم عالم  -به فرض محال -و عمل نباشد، چنانچه واگر اين داستان تدارك علم

و عامل به آن نباشند، باز نقص وخلل و عيب وزلل طاري مي شود . وهلم جرّا ] به همين نحو[ تا منتهي شود به 
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 عالم و دانا نمايد، و آن كسي كه به قوّه علميه بيانيّه و به غلبه و سلطنت ظاهريه، اين دو عيب را زايل، و خلق را

 قائم موعود است كه همۀ امم منتظر آنند.

يهِ مَا يَحتاجُ إلَ» اگر دين اسالم نسبت به تمام» واز مَا ذًُكِرَ ] آنچه كه ذكر شد[ معلوم و ظاهر شد، فساد توهّم آنكه 

از گفته بهائيان( « ) ئم؟آنچه كه خلق بدان محتاجند( كامل و تام است، چه حاجت به وجود مهدي قا« ) األنَامُ 

زيرا كه دانستي كه به واسطه غصب خالفت و تسلط جَبابَرَه و شيوع تقيّه و عدم بسط يد در همۀ ائمه ، مرض جهل 

عليه  صلي اهلل -و بعدا ترك عمل طاري شده، پس قائم  موعود بيايد و تسلط معنويه را مسترد دارد و جاي پيغمبر

 «لِيُظهِرَهُ عَلَي الدًينِ كًُلُّهِ» او را انجام دهد علما و عمال؛ تا وعده خدائي صادق آيد كه: بنشيند ، وكار  –و آله و سلم 

 ( 77) توبه،  آيه 

اين معني در مطلق شرايع گفته مي شود، چه آنكه خدا شرعي را ناقص قرار نمي دهد و شريعت  »اگر گفته شود:

رك عمل يا جهالت بوده، پس آن دو مي بايست رفع شود، نه الهيّه پيوسته كامله بوده، پس عدم سعادت، از روي ت

 «آنكه تبديل به شريعت ديگر شود.

بلي هر شرعي از شرايع  الهيه، مُبَر ا از نقص، و متصف به صفت كمال است؛ لكن كمال در رتبۀخود، نه  مي گويم:

ست؛ ولي اكمال به قول مطلق كه زايد مانند مدرسه ابتدائي و مشق ابتدائي كه در جاي خود كامل است و ناقص ني

آن شيء ديگري است، مانند درس و مشق آخر؛ كه صاحب آن فارغ التحصيل و معلم و « ال يَكونًُ فَوقَهُ أمرًُ آخر» 

چنانچه  -مشّاق ديگران مي شود. پس هر دو، درس و مشق كامل اند. ولي يكي اضافي وديگري به قول مطلق

از اين قسم از كمال بوده، وكامل به قول مطلق  –لي اهلل عليه و آله و سلم ص –وديانت محمديه  -توضيح آن بيايد

 بوده. و در قانون كامل مطلق مي گوئيم حاجت به قانون ديگر نيست؛ نه در هر كاملي.

 سه مغالطۀ گلپايگاني

هائي[ در گاني] بزعيم بهائيه، فارس] دلير[ ميدان مغالطه و باسل] دالور[ معركۀ مجادله، ابوالفضل گلپايتنبيه : 

مقابل اين مقاله حقّه و حجت بالغه، يعني آنكه كمال مطلق شريعت اسالميه، رافع حاجت به قانون آخر است، سه 

 مغالطۀ فاسده كرده:

فرائد، در برابر اين حجت بالغه، ترانه مي سرايد و نغمه مي نوازد و با كمال جسارت  451مغالطه اولي كه در صفحه 

در صورتي كه اين قسم قانون داريم، چه احتياج به كس ديگر كه قانون » الم كه مي فرمايددر جواب شيخ االس

 مي گويد ما خالصته بلفظه:« تازه بياورد، داريم؟

بيايد زماني برامت من كه باقي نماند از قرآن، مگر رسم، واز اسالم، » موافق انذار خاتم االنبياء كه مي فرمايد: » 

 وامثال« ند به ايمان، ودور از آنند. مساجدشان آباد  است به صورت، وخراب است از هدايت.مگر اسم، ناميده مي شو

اين اخبار، اكنون نه در ميان ايشان ديني باقي است و نه قانون . به اسم تنها خوشنودند كه مي گويند ما مسلمانيم 

إلي آخر « از آداب حسنه چه باقي مانده؟ و از امت خاتم پيغمبرانيم . بايد از شيخ االسالم سؤال كرد: چه داريد و

 هَذياناتِهِ.
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اهلل  صلي –مي گويم : اين فرمايش حضرت، مثل ساير فرمايشات ديگرش، ومانندآن خطبۀ طوالني حضرت رسول 

رآن د -عليه السالم -در مكه ، وآن فرمايشات مفصله به سلمان، و مثل فرمايش حضرت امير –عليه و آله و سلم 

خطبه مشروحه كه به صعصعه مي فرمايد ودر خبر از احوال آخرالزّمان وارد شده، جميعا ناظر به سستي ملت در 

ه ا تمرّد كنند. واين مرحلمراقبت از احكام شريعت و عدم عمل به آن قوانين و متروكيت آن فرامين است كه عصيان

خارج از مقام و محلّ كالم شيخ االسالم است و دانستي كه عدم عمل، كاشف از نقص در قانون نيست؛ نه اينكه 

ناظر باشد به كوتاهي قوانين اسالم، و احتياج به قوانين ديگر. واين مرحله است كه محل كالم ما است؛ يعني مقصود 

نت اسالميه است درمرتبۀ جعل و تشريع به حدي كه رابع حاجت به سوي قانون ما تماميّت  وكمال قوانين ديا

ديگر باشد. هر چند كسي عامل به آن نباشد. پس كوتاهي در قانون نيست كه محتاج به تبديل شود؛ بلكه در عمل 

باره او گفته است. پس محتاج به مُرَوج وحافظ  وداير كننده آن خواهد بود. و محتاج إليه كسي خواهد بود كه در

ترجمه: ]به واسطه او اسالم و اهل آن عزيز و  119، ص11تًُعِرُّ بِهِ األسالمَ وَ أهلَهُ  ،) مستدرك الوسايل ج » شده:

. ترجمه: ] خدايا! به واسطه او دين حقيقي ات را 155، ص 7الكافي ج « . ) گرامي مي گردند( وأظهِر بِهِ دينَكَ 

 كه از مهديان كاذبان و قائمان مفريانند، صاحبان قانون اغبر آخر ودين ابتر ديگر!آشكار گردان[ نه اين مستحدثين 

 : واز براي توضيح جهالت يا مغالطت اين فاضل مي گويم: ما دو دسته از اخبار و آثار داريم

رو چيزي درآن ف« ما يَحتاجُ إلَيهِ االًُمًهُ » يكي آن دسته كه بيان تماميت و كمال دين اسالم را مي نمايد، واينكه از 

 « گذاشت نشده

وديگر آن دسته كه بيان حال امّت اسالميه را درآخر الزمان مي فرمايد واينكه اسالم در ميان ايشان غريب، و 

 ش منطمس] محو شونده[ وفروعش متروك خواهد بود.حدودش معطل، وآثارش مندرس، معالم

إن  اهللَ لَم يَدَع شَيئا تَحتَاجُ إلَيهِ االًُمًهُ » كه مي فرمايد:  -عليه السالم -از دسته اولي است فرمايش حضرت صادق

رد ه شده است . ترجمه: ]خداوند آو 535سند حديث در صفحه « ) إلَي يَومِ القِِيامَهِ إال أنزَلَهُ فِي كتابِهِ و بَيًنَهُ لِرَسُولِهِ

چيزي را كه امت تا روز بازپسين به آن نيازمندند فروگذار نكرده وآن را در كتابش فرو فرستاده و براي پيامبرش 

ال تنقَضِي » بيان كرده است[ و أمثال ذلك از آنچه در كمال اسالم و تماميت قرآن و فضائل آن دو وارد شده كه 

( ]شگفتي 15، باب  21ص  95+ بحار، ج  173، ص 7رسائل آل طوق القطيفي ، ج « ) غَرائِبُهُ  عَجَائِبُهُ وال تَفتي

 هاي آن غير قابل انقضاء و غرائب آن غير قابل فنا مي باشد.[

« )  هُواز دسته ثانيه است، اخبار غربت اسالم ، واينكه] ال يَبفي إال اسمُهُ و يَندَرِسُ فيهِ القرآنًُ وَ ال يَبقَي إال رَسمُ

فرمايش حضرت ختمي مرتبت صلي اهلل عليه و آله و سلم:]  93ص  15مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل ج 

از اسالم چيزي جز اسم آن باقي نمي ماند و به قرآن عمل نمي شود و قوانين آن كهنه شمرده مي شود واز آن جز 

ت پيغمبر كه بيان شيوع فواحش و منكرات را مي خط و چاپ آن باقي نماند[ يعني في مقام العمل. و آن فرمايشا

نمايد، از شهادت زور، فساد زن ها، وترك امر به معروف ، و شيوع ربا، و اضاعه صلوه، واتّباع شهوات، و آنچه وارد 

شده از تسلط جبّاران، و ظهور كاذبان و ارتداد مردم از دين، و بيرون كردن ريسمان  اسالم از گردن هاي خود و 

 ذلك، و مضمون هيچ يك منافي ديگري نيست، وهر يك در مقامي و موردي وارد شده. امثال
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محلّ كالم و سخن شيخ االسالم در مقام اول است؛ يعني تماميت و كمال اسالم در قوانين  بعد از آن مي گويم:

مثابه ] اندازه[ احتياجيه، چه دينيه ، چه مدنيه. پس در اين صورت چه اندازه جهالت و نفهمي است، يا تا چه 

 مغالطت] به غلط انداختن[ و بي ديني است، كه به دسته ثانيه از اخبار تمسّك شود؟!

 أيُهَا الفاضِلًُ المُغالِطًُ ! اگر از اول اسالم، تمام خلق عامل به قوانين او نبوده اند، اين نقص در اسالم نخواهد بود.

به رهبانيت وعزلت وخلوت و زهد و قناعت و صلح و  -المعليه الس -ايّها االضلّ من االنعام! دعوت حضرت عيسي

مودّت بود، حال كه تمام اروپا و ساير دول نصاري، مشي و حركتشان برخالف آن است، ربطي به دعوت عيسي 

 ندارد. 

ه تخليط ] مخلوط[ كرده، به مسئلآنكه داستان كمال مطلق را كه رافع احتياج به قانون آخر است ،  -مغالطه ثانيه

يگري كه شرايع الهيه، كليتا بر طبق مقتضيات وقت تشريع مي شود و همه در محلّ خود كاملند، وخداوند شرع د

 مي نويسد، مَاخًُالصَتًُهُ بِلَفظِه ] خالصۀ آنچه كه آورده است[: 455ناقصي به امتي عطا نمي كند كه در صفحۀ 

ر است، نه آنكه كتابي و شرعي را غياختالف احكام در كتب و اديان، نظر به تغيير مقتضيات وقتيه »

كافي تشريع فرمايد و بعد در ظهور ديگر ، كامل نازل فرمايد. مثل خلقت عالم، مثل نفس واحد 

است: چنانچه شرايع و آداب طبيعيت به سن طفوليت و شيبت نظر به مقتضيات مختلف مي شود. 

ر مؤدب اطفال در مدارس ابتدائيه، شرايع اديان به اختالف احوال امم متغير مي شود. في المثل اگ

كودكان را ساعتي با لعاب رياضيه مشغول دارد، ومدرس مدارس كليه طالب را از حركات سبيانيه 

ممنوع فرمايد و به آدابي فوق عالم طفوليت امر نمايد، نتوان گفت استاد اول در حقوق تالميذ تقصير 

مقتضيات است، نه كمال و نقص مسنونات] نموده و تدريس ناقص بوده، واين اختالف به اختالف 

سنت هاي وارداتي[ حضرت رسول اذن جهاد دهد، و جمال اقدس منع نمايد، نظر به مقتضيات وقت 

 «است.

مقصود اين مغالط آن است كه آن كمالي را كه شما در شرع اسالم مي گوييد، در همۀ شرايع است؛  مي گويم:

احوال اقوام است. پس همه كاملند. ولي بين كمال اضافي و كمال مطلق، زيرا كه همه بر طبق مقتضيات زمان و 

تغليط ] به غلط انداختن[ كرده. كامل اضافي چنانچه عنوان كامل براو صادق است، عنوان ناقص هم صادق است؛ 

 گر چهچنانچه از مثالي كه بيان نموده، معلوم مي شود، زيرا كه لعب ] بازي[ صبيان] كودكان[ در كالس اول، ا

درمرتبه خود چون موافق با مقتضاي حال است، كامل گفته شود؛ ولي نسبت به كالس آخرين كه آخر تعليمات 

در او داده شود و شاگرد درآن فارغ التحصيل مي گردد و از حاجت به استاد خارج مي شود، البته ناقص خواهد 

 ائي، واو كالس آخرين است.بود. پس حال شرح اسالم، حال ساير شرايع نيست؛ آنها كالس ابتد

وبالجمله رعايت مقتضاي وقت را كه عين عدل و مطابق حكمت است، در تمام شرايع حقه معتقديم ؛ولي مي گوئيم 

« ناقص» گاهي عدل و حكمت اقتضا مي كند كه تعليمات ناقصه داده شود. اگر جناب موالنا، از لفظ

في اسم بگذاريد؛ لكن كامل اضافي رافع حاجت نخواهد استيحاش]وحشت داشتن[ داريد، آن ناقص را كامل اضا

آن خصيصۀ شرع احمد  -وشيخ االسالم مي گويد آن كامل مطلق است –بود، وآن را كه ما رافع حاجت قرار داديم 
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است. شما هم خود معترفيد به تفاضل شرايع، واينكه عالم كبير از مقام نطفه به درجۀ بلوغ رسيده ودر يوم الظهور 

م سن اربعين برسد. معلوم است تفاوت مشق ها ودرس ها در اين مقتضيات وقت به تفاوت آسمان وزمين به مقا

 است.

 پس اين خلط عمدي شما بين مسئله مقتضيات وقت و مسئله كمال، مغالطه اي است ناشي از عدم ديانت.

 اذن جهاد دهد.–صلي اهلل عليه و آله و سلم  -قوله: رسول

كه حكم به طهارت فضالت ] باقي مانده، زائد[ از مقتضيات وقت است كه با مذاهق متجدّ مي گويم: بلي، مثل آن

 دين موافق است و تغيير حدّ تازيانه و رجم به نوزده مثقال طال، از مناسبات احوال جوان هاي بهائيه است.

 مغالطۀ ثالثه آنكه در جواب شيخ االسالم ، چنين جسارتي مي كند كه: 

را كه از قبل او معاشي] حيات[ يافته، نخوانده و نفهميده كه چگونه تورات و  جناب شيخ، قرآني

)براي  119شريعت موسي را به كمال من جميع الجهات ستايش مي كند؛ در سوره اعراف: ) آيه 

موسي در آن صفحه ها و الواح مقداري از آن چيزي را كه بني اسرائيل بدان محتاج بودند از قبيل 

 تهي.ان« وكَتَبنَا لَهُ فِي األلواحِ مِن كًُلِ شَيء مَوعِظهُ وَ تَفضيال لِكًُل  شَيء » شتيم(  پند و اندرز نو

 -از عدم حجيت مفاهيم خطابيه –مثل آنكه شما اي مغالط! قاعده موسسۀ در كتاب مستطابتان را  مي گويم:

ه به عقيده شما مايۀ زيان و گمراهي فراموش فرموده ايد! ويا انطباق آن را برمورد نفهميده ايد! واال به چيزي ك

جهان بوده، تمسك نمي كرديد. حال كه از رويه و عقيدۀ خود دست برداشته ايد ما هم جواب شما را از همان 

  مي گوئيم:طريقه داده، 

عليه  –از حضرت باقر  -رضي اهلل عنه -اي بي خبر از همه جا! در چند خبر معتبر، به روايت حضرت شيخ صفّار

طريقۀ مخاصمه ما را با شما دستور داده اند و حاصل ترجمه فرمايش آن  –عليه السالم  -وحضرت صادق –السالم 

دو بزرگوار آن است كه از راوي سوال مي نمايد كه چه مي گويند مردم درباره موسي وعيسي و علي، كه آيا آن دو 

 -سالمعليه ال -عليه السالم. حضرت باقر -موسي وعيسي پيغمبر اولي العزم اعلمند، يا حضرت امير؟ عرض مي كند

وجود مبارك علي ) ع( اعلم از موسي و عيسي مي باشد( بعد مي فرمايد: نه « ) وَ اهللِ هُوَ أعلَمُ مِنهُما» مي فرمايد

هم  –سالم ه العلي –عالم بود، علي  –صلي اهللًُ عليهِ وآلهِ و سَل م  -اين است كه شيعه قائلند كه آنچه را كه پيغمبر

عالم بود؟عرض مي كند : بلي. فرموده: پس به كتاب خدا با ايشان مخاصمه بنما و جواب بده. راوي عرض مي كند: 

 سوره اعراف« ) وَكَتَبنا لَهُ فِي األلواحِ مِن كًُلِ شَيء» به كدام آيه؟ مي فرمايد آيه اي كه خدا درباره موسي فرموده

ح مقداري از اندرز و تفصيل هر چيز را نوشتيم( پس بيان كرد كه بيان نشده از : براي موسي در آن الوا119آيه 

 براي موسي تمام امر.

الفصول المهمه في اصول االئمه، ج « ) ان هُ لَم يَكتَب لِمُوسي كًُلُّ شَيء»  -عليه السالم  -در روايت حضرت صادق

خداوند تعالي براي موسي بيان تمام مسائل را  . ترجمه:171+ االصول األصليه و القواعد الشرعيه، ص 119، ص 1

 نفرموده است.( 
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) بحاراالنوار  «وَ قَولًُهُ تَعالي: لِعيسي وألًُبَيّنَ لَكًُم بَعضَ ال ذي تَختَلِفونَ فيه» - -عليه السالم –ودر روايت حضرت صادق 

د، بيان كنم. ]مشاهده مي ( آمدم تا در بعضي از چيزهائي كه اختالف داري47) سوره زخرف ، آيه 514، ص 11ج 

 وجِئنا بِكَ عَلي» شود كه آيه به برخي از امور تكيه دارد) بعض الذي( نه مجموعۀ آنها[  ولكن درباره محمد فرموده:

: ما تو را برهمه امتها و رسوالن آنها شاهد مي آوريم( و نَز لنا عَلَيكَ الكِتابَ تبيانا لِكًُل 11هؤالءِ ) سوره نساء ْيه 

 . ما قرآن را كه بيان كننده هر چيزي است برتو نازل كرديم( 25سوره نحل آيه  « )شَيء

سول رَوَ وَرَثَنَا عِلمَهُم و فَض لنَا عَلَيهِم فِي فَضلِهِم و عَل مَ رَسُولَ اهللِ) ص( ما ال يَعلَمُونَ وَ عَل مَنا عَل منا عِلمَ » ودر خبري

داوند تعالي ما را وارث علم انبياء قرار داده و ما را برآن ها برتري داد .ترجمه: ] خ519، ص 5بحاراالنوار ج « ) اهللِ

وبه وجود مبارك حضرت ختمي مرتبت ) ص( علمي عطا نمود كه به انبيا سلف عطا نكرده و ما را عالم به علمِ 

 رسول خدا) ص( نمود.[ 

الط ]گپايگاني بهائي[ تمسك كرده، در چند خبر، آنكه در اين آيه كه اين مغ وحاصل فرمايش اين دو امام همام،

آن است كه بعض از هر شيئي در تورات بيان شده، نه هر امري و « من كل شيء» ومعناي آن را نفهميده ، ظاهر 

هر شيئي. به خالف قرآن كه در او بيان گرديده. حكم هر شيئي . واين مضمون ) يعني اعلميت ائمه، از اولوالعزمان[ 

ديده. بلكه در خبري نسبت علم موسي و خضر را به آن بزرگوار، نسبت يك قطر ه به دريا به تواتر قطعي ثابت گر

محسوب مي دارد. پس خياالت آن موالنا، برخالف فرمايشات ائمه هدي است. وبه نصّ اهل كتاب كه علم كتاب 

ء تَفصِِال لِكًُل شي» واگر مختصّ به ايشان است، آيه اي را كه استشهاد نموده ايد، برخالف مدّعاي شما داللت دارد. 

: هر چيزي به طور مفصل بيان شده است( ظاهر در عموم باشد، بنا بر فرمايش اين دو 191سوره انعام آيه « ) 

« ) وَ اًُوتيَتُ مِن كًُلّ شيء وَ لَها عَرش عظيم» بزرگوار، از آن آياتي خواهد بود كه لفظ عام و معناه خاص؛ مثل آيه 

 ر نعمتي برخوردار است و تختي بزرگ دارد( وأمثال ذلِكَ .: از ه57سوره نمل آيه 

 ودر خاتمه، جوالني در ميدان مغالطه مي نمايد كه مي گويد:

بايد از جناب شيخ سؤال نمود كه چه داريد از رسوم؟ واز آداب حسنه چه باقيمانده؟ آيا اركان » 

دين شما قويم ويا مجالس قضا و حفظ حقوق فيما بَين شما مستقيم؟ نه قانون تعميم معارف ميان 

بينَ  شما مشهود، ونه قانون تسويۀ حقوق در مذهب شما معهود. ونه امور زواج محترم ،ونه قوانين

الز وجاتِ واألزواجِ منتظم، نه مقام اًُمراء وملوك نزد شما محترم، ونه اجنبي از خوف تَوّلي وتبري امت 

 «. مرحومه، فارغ البال

 وامثال اين مزخرفات تا مي گويد ما خالصته: 

جز آثار مدروسه و اعالم منكوسه و قوانين معيوبه و خرافات كثيره و آمال بعيده، چيزي باقي »

نده. در كتاب خدا شقاي عاقبت ملت بيچاره رابه ابلغ بيان مذكور و عالج آن را جز به ظهور قائم نما

موعود، مقرر نفرموده اند. و براي فرار از شدائد مترقبه، پناهي جز شريعت مقدسه اش بيان ننموده 

ورت يخ مشاند. اگر حق وقتي كه مي خواست شريعت جديده تشريع فرمايد، با امثال بنده و جناب ش

مي نمود، نيكو بود. البته به تغيير شريعت قديمه راضي نمي شديم و به هر وسيله بود، از نسخ دين 
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قديم ممنوع مي دانستيم؛ ولي افسوس كه در اين مواقع، مشورت نمي فرمايد! وبه أحالم كاذبه كه 

ف آمال وهميه تعلق به اسم ضروريات دينيه مرتب داشته ايم، اعتنا نمي نمايد. اراده قاهره برخال

 «گرفته كه عقايد عتيقه و عوائد پوسيده را به ظهور كريمش زايل نمايد. قضي االمر و جلف القلم.

 آنچه  البته  به جائي  نرسد  فرياد  است  گوش  اگر  گوش  وي  و ناله اگر ناله  ماست

با كمال احترام، گله خود را خدمت مُنازل رفيع المقام، معروض مي داريم كه چرا در طيّ اين احالم] خواب  اوال

هاي پريشان[ كه انتقاداتي برامّت اسالم وارد مي سازند، و ضمنا اشاره به جمله هايي از آداب حسنه بابيّه ، از 

فرمايد، اسمي از رسوم حسنه و قوانين مستحسنه كه از تعميم معارف و تسويّه حقوق و قانون الزواج ] ازدواج[ مي 

مختصّات شريعت بابيّه است، نمي برند؟ چرا در عوض مذكورات، نمي فرمايند: بايد از جناب شيخ االسالم ]باب 

 ملعون[ كه مدّعي عدم حاجت به قانون آخر است، سؤال شود كه:

 آيا شما قانون طهارت فضالت را داريد؟

 داريد؟« بيان » تب سماويّه وحرمت تعليم و تعلّم غير كتب وآيا قانون محو ك

 وآيا قانون تخريب قبور انبياءمرسلين و ائمه طاهرين را داريد؟

 وآيا قانون تخريب قبور انبياء مرسلين و ائمه طاهرين را داريد؟

 ف مقامات داريد؟وآيا قانون تعطيل فروج، تعزيرا و حدّا علي الرجال در نوزده روز يا نوزده سال به اختال

 وآيا قانون طهارت ما في ايدي حروف البيان، و نجاست ما في يد غير هم داريد؟

وآيا قانون كشتن هر كس كه روي زمين غير مؤمن به بيان باشد، وقانون مسروقه از ميان روشن با يزيد در تعيين 

 و امثال ذلك را داريد؟ عدد نوزده در مواردي، و قانون تعيين وزن نوزده مثقال و تعيين قيمت طال

بلكه همه اين رسوم و آداب مستحسنه كه قوام روحانيت و ركن ركين سياست بسته به آنهاست،  نه، حاشا و كال!

در شريعت شما متروك، ودر شرع ما موجود؛ پس چرا محتاج نباشيم به قائم صاحب شرعي مثل باب كه تشريع 

 چنين قوانيني فرمايد؟

ا، كه عالج شقاي امت اسالم را منحصر به ظهور قائم و شرع او قرار داده اند، آن شرعي كه به صريح كالم شم ثانيا

صاحب رسوم و آداب حسنه و قوانين مستحسنه باشد، از تعميم معارف و تسويۀ حقوق و رعايت مقام ملوك و رفع 

ت مختله و شقاي امت خوف تولّي و تبري از اجنبي ، آن شريعت باب است، زيرا كه او قائم شما است كه حاال

انصاف مي طلبم كه آيا شريعت باب همينطور  -با اين بي انصافي كه داريد -بيچاره را برداشته. حال از خود شما

بوده؟ يا آنكه آن شريعت به حدّي سخيفۀ ضائره] ضرر رساننده[ مهمله ] بيهوده[ بوده، كه هنوز معمول نگرديده 

يءِ حُبُّ الش » نبود، نسخ قبل العمل فرموده اند. بلي به حكم مثل معروف كه بهاء به ناچاري با آنكه موقع نسخ

+ و  253و  52و 92، ص 1+ الشافي في المقائد و األخالق ج 111و  511و 55، ص1الوافي، ج« ) يُعمِي وَ يُصِمُّ

عاما و خلعات . ترجمه: دوستي هر چيزي باعث كوري و كري مي شود(  حب ترويج دين با ان17انوار المفقاهه، ص 

 رنگين، چشم و گوش شما را كر و كور كرده!!
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تعميم » اسمي از« حرمت تعليم غير كتب بيان» واگر اجرت و مقرّري ماهانه نبود، حيا مي كردي كه با قانون

كامل + ال115، ص7ذكري الشيعه في أحكام... ج « ) اًُطلًُبُوا العِلمَ وَ لَو بِالصًبين» ببري، وقانون اسالم كه « معارف

ترجمه: طالب علم باشيد  71، ص1+ رسائل فيض كاشاني، ج  31، ص1+ عوالي  اللئالي، ج 1172البن عدي) ع( : 

 اگر چه در چين باشد( را فراموش نمي كردي.

وشرم مي كردي كه اسم رعايت مقام ملوك ببري، با آن فتك] گشتن ناگهاني[ و هتكي كه نسبت به پادشاه 

 رطهران و قزوين به عمل آمد.مملكت و مقتداي شريعت د

را ياد كني؛ با آن فتنه انگيزي و آدمكشي « تولّي و تبرّي» وسربه زير افكنده ، خاموش مي شدي از آنكه نام خوف

يعني  «سركوشي» هاي بابيّه در بالد، به حدّي كه رمزها از براي سه قسم كشتن مسلمانان بي گناه قرار داده بوديد:

يعني شكم پاره كردن به دشنه؛ كه به اين جهت كمتر كسي از بزرگان « شنه» سمّ دادن، يعني « نوش» سربريدن، 

 يافت مي شد كه از خوف قتل و اغتيال ] ناگهان هالك كردن[ آسوده باشد. 

نمي كردي، با آن هرج و مرج و شهوت راني « رسوم حسنه»و زبان رامي بستي و خاموش مي نشستي و يادي از 

در سنين اولي برپا نمودند. خاصّه فضيحۀ « زمان فترت»بعين و القيدي و المذهبي كه به اسم زعماي بابيّه و تا

بدشت، و تشكيل حمّام مختلط زنانه و مردانه، كه موجب رجوع و بصيرت جماعتي گشت.واز كثرت شيوع، انكار 

ك استار براي كشف اسرار آن را نتوانستند كرد. بلكه براي رفع عار و شنار] ننگ و رسوايي[ از خود، آن را هت

 »كالم مبارك أمِيرًُ البَرَرَه « نقطه الكاف» نامگذاري نموده، وفضاحت را به جائي رساندند كه زنديق بابي صاحب

روضه المتقين  في شرح مَن ال يحضره الفقيه. ترجمه: براثر غالب شدن اسرار و معنويات « ) هَتكُ السًترِ لِغَلَبَهِ السًرِ

شود.( را در جواب كميل، يادي از آداب و رسوم حسنه نمي كردي و به واسطه همين شنايع، از پرده ها دريده 

اظهار ضجرت و نفرت از اهل بيان مي كند؛ تا آنكه به « ايقان» رفتار و قبايج از كردار است كه جناب بهاء در 

يحيي] صبح ازل[ حكم مراجعت  مي گذارد تا از مصدر امر، يعني ميرزا« بيابان» واسطه شنيدن آن وقايع، سربه 

مي رسد. و آن كلمات، شواهدي است بر صدق مقال ما كه به ظهور اين مقام جعلي، آدابي جز شرارت و پيروي 

شهوت و فتك و قتل، چيزي از امت ايشان مشهود نشد. و به واسطه همين شماتت و نكوهش و مالمت و سرزنش، 

از بعض ما وقع، عذر مي خواهد؛ زيرا مي بيند كه باب « لوح سلطان» ربهاء كنارگي مي جويد و تبرئه مي نمايد و د

 اعتراض مفتوح شده كه: اين چه تربيت مشق و حركتي است كه از مربّي عالم امكان قائم مهدي به ظهور مي رسد؟

عتي كه ياين اعتراض برنداشتن چه و چه، اگر بر اصل شريعت اسالميّه است، كه آفرين برديانت شما! كه شر وثالثا

از آداب و رسوم حسه و قوانين روحانيه و سياسيّه كه بِهَا صَالحُ المَعَادِ و نِظامُ المَعاشِ ، جوي فروگذاشت نكرده، 

آن را كذبا  و عناد تنقيد] انتقاد[ و تقريع] سرزنش كردن[ نمائيد. واگر برامّت اسالميّه است كه درآخرالزمان شعائر 

جور و متروك گردد، اوال مرحبا برجهالت شما! كه فرق بين محل كالم و اين مقام و معالم اسالم در ميانشان مه

نگذشته، بي مبارز و منازل، لباس حرب پوشيده ، در ميدان خالي است تازي مي كني ، وبه غبار عار و شنار، صورت 

ي كند كه مجعوله خود را تيره مي سازي. وثانيا كسي مي تواند برامور قديمه معموله عيب جوئي و زبان دراز
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مستحدثه خود را اگر در سوق معارف و محافل اهل دانش اظهار كند، منفور عقال و مضحكۀ حكما نگردد، نه اين 

 مهمالت و مضحكات و بالياي مبكيات] گريه آور[ كه دانشمندان درباره آن حيران، كه آيا بر آن بخندند يا بگريند؟!

 وَ  تَبكِي  مِن   عَواقِبِهَا   الل بِيبُ   ا اًُمُور  تَضحَكُ  السُّفَهاءُ  مِنهَ  

 ) اموري كه افراد سفيه از آن مي خندند از عواقب و فرجام آن امور صاحبان خرد مي گريند.( 

 ] تو مي گوئي[ : آثار مدروسه.قوله

طالي خسته و مرواريد شكسته، وحرير و « به اين شكستگي ارزد به صدهزار درست» ] ما مي گوئيم[ :  أقُولُ

 ديباي كهنه، البته بهتر است از خرمهره و منجق وپوكۀ مسروقه و پاتابه تازه بافته.

 : اعالم منكوسه.قَولُهُ

ات شريفه، و بقعات متبركه، و بيوت مباركه  معابد محترمۀ دائره و مدارس علوم عقليه و نقليۀ شايعه، وعقو أقُولُ:

وگلدسته هائي كه برآنها صداي تكبير و تهليل و دعوت خلق به فالح و رستگاري و تقرّب به سوي باري بلند است، 

هنوز صد هزاان هزار در بالد اسالم و ميان مسلمين داير و رايج، و كرورها از خلق در آن معابد الهيّه، هر صبح و 

ادت معبود و ستايش حضرت محمود، و پوزش و خضوع در دربار اوليا و خانه هاي خدا مشغول، و از شام به عب

اماكن بعيده به ياد حق و اولياء حق، هجرت از اوطان و مسافرت به سوي حضرت سبحان، بدون مضايقه از مال و 

الف و مشق حركت، وتذكر از جان مي نمايند؛ كه در آنها است اسراري غريبه و حكمت هايي مؤثره در تهذيب اخ

مبدأ و قيام به وظايف  عبوديت، و فرّ و شكوه ديانت، و حفظ جامعۀ قوميّت و رابطۀ بين ملت و محصلين علوم 

مه شهور كريربانيّه و مؤلفات و مصنّفات و مطبوعات دينيّه و مذهبيّه، هزاران هزار هنوز شايع و رايج. ايّام و ليالي و 

رمات در دين اسالم بوده، هنوز محترم و مكرّم است. كفايت مي كند از براي ارتفاع معالم و اعياد سعيده كه محت

اسالميه، فقط مالحظۀ تعظيم همين شعائر و هنگامۀ زيارات مشاهد مشرفه و حجّ كعبه، و آن كرورها از خلق كه 

گريه ها و تضرّعات و دعوات و  پيوسته در بيابان متوجه به آن قبور و مراقد عاليه اند، واز خضوعات و تعظيمات و

اذكار، كه في آناء الليل و اطراف النهار، بر پا است، بالفترۀ و طفره ، و هر كه درآن مجامع حاضر و آن احوال را ناظر 

باشد، به مقام وله و حيرت برآيد؛ كه درهيچ ديانت و ملتي چنين آثار و شعائري ربوبيّه  روحانيّه موثّره مذكره يافت 

، آيا اعالم اسالميّه منكوسه است، يا آن بيت الحرامي كه هنوز قالب خشت آن از دست استاد بيرون نمي شود

نيامده، وگچ و ساروج آن هنوز از كوره آمال قدم فراتر نگذاشته؟ و بيت العدل ها و مشرق االذكارهاي شما به اسم 

، به آن وضع خاصّ« حيّ» ي مخصوص به حروفمعابد و محافل بابي و بهائي، كه هنوز تشكيل نيافته؟ و آن خانه ها

 و امثال اين معالم كه همه به وعده و آرزو و خبر از آينده مي گذرد؟! 

 خرافات كثيره. قَولُهُ:

پيروي انبياء در وجود ملك و جنّ و حشر و نشر و برزخ و قيامت و حساب و ميزان و صراط وامثال ذلك،  أقُولُ:

كه تمام در صحف الهيّه ثبت است، خرافات است، ولي مجعوالت كيميائيه و مخترعات عدديه و تكلّفات بارده، و 

و قدوم قدامان قدمان و قدامين،  محمدقبل حسن و علي بعد حسين، وارض طار وارض طاف، وطرز و طرزان طارز
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وادبر االدبرين و انزل االنزال متشرف، و مجتمل جمول مجتال، ورجعت تكويني يا صفتي و امثال ذلك، از افكار 

 صحيحه است؟ خانه جفا خراب! 

 آمال بعيده. قَولُهُ:

فانتظرًُوا اِني مَعَكًُم مِنَ » كه  از انتظار انجاز وعده هاي الهيّه ، كه الخلف فيها بر حسب دستور ربانيّه أقُولُ :

: پس به انتظار باشيد من هم با شما به انتظار مي مانم( از ظهور دادگر دادخواه، 31سوره اعراف آيه « ) المُنتَظِرينَ

مظلوم پناه، جامع كلم مختلفه، واز بروز سلطنت و خالفت بندگان صالح خدا، و پديدار شدن آثاري كه در كتب 

 نها داده، كه از آنها است آنچه شما ابوالفضل گلپايگاني] بهائي [ در صفحۀ نهم فرائدخود نوشتيد كه:الهيه خبر از آ

ظلمت اختالفات دينيه و مذهبيه از عالم زائل گردد، و جهان بركلمه ودين واحد استقرار يابد، »

جدال  شغاين كامنه محو شود، و عداوت و بيگانگي امم به محبت و اخوت تبديل يابد، جنگ و

برافتد، آالت حرب به ادوات كسب مبدل گردد، غما عدل سايه گسترد و غبار ظلم و قمار ستم، در 

 «جميع اقطار فرو نشيند.

صدق در مرتبه ايمان است؛ كه اگر هزاران هزار ساليان دراز طول كشد، واين اين است آمال مسلمانان كه از عالئم 

گردد، باز هم همين آمال را داريم وهمين انتظار را مي كشيم، و استعجال آثار آشكار و اين شؤون و اطوار پديدار ن

در امر نمي كنيم و تأخير آن را از روي حكومت مي دانيم. برخالف مستعجلين ]شتاب كنندگان[ امر ظهور كه 

ري ديگ طول ظهور، سبب ارتداد ورجوع آنها گردد و قلب هايشان سخت شود، مسلمانان غير اين آمال بعيده، عقيده

 ندارند.

حال از شما اي مردم خيال بوقلمون مقال! استفسار و سؤال مي شود كه اين انتظارات ، آمال بعيده است يا آرزوي 

ظهور سالطين بابيه در اقطار؟ وانتظار آن خانه هاي نودو پنج در، تمام امصار؟ و آن تاج هاي مرصّع به نودو پنج 

كه در زمين غير بابي باشد؟ و آن فتوحات لشكر بابيه در بالداسالميّه؟  دانه گوهر شاهوار؟ و آن ريختن خون هر

وآن حج خان كه ساخته نشده؟ و آن خانه سلطنتي از آينه؟ وآن ردّ نكردن اموال مأخوذه از بالد غير مفتوحه؟ وآن 

آن منسوخ شد؟ وآن و پس از احاطه و اشاعه دادن باب، دين خود را درآفاق ، كه مُرد و آرزوي آن را به خاك برد، 

 قهر و غلبه و قبول نكردن جزيه، كه كسي حاضر به دادنش نبوده؟ و امثال ذلك از آرزوهاي خاك شده.

 عالج آن را جز به ظهور قائم موعود مقرّر نفرموده اند. »قَولُهُ:

دم و مبدل شقاء بنازم كله قائم مغلوب و مهدي مصلوب را كه عهده دار اصالح عالم و تربيت نفوس بني آ أقُولُ :

 ملت اسالميه به سعادت ابديه بود! ودر مدت دعوت، بزي از پنبه تخم جدا نكرد.

 مي خواست اتّحاد كلمه آورد، برخالف افزود. 

 مي خواست انتقام خون مظلومان كشد، خون خود و پيروانش را ريخت.

 گرديد. به جاي منقاد كردن سالطين جهان و ذليل نمودن جباران، مقهور سلطان زمان

 قوّت دول شركيه و رواج عقيده طبيعيه و شوكت مخالفين افزون گرديد.
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واز بركت انفاس قدسيه او، مسالمت دول متجابۀ متجاوره متصالحه به مقاتلت و محاربت شديده، كه چشم عالم 

 نديده و گوش روزگار نشنيده، مبدّل گرديد.

 وبه جاي ظهور خورشيد عدل، سحاب ظلم، سايه گستر شد.

بلي، قصور از جانب اين قائم غير موعود نبود؛ بلكه تقصير پادشاهان جهان و جباران ستمكاران و بالخصوص طائفه 

مسلمانان بود كه اعتنا نكردند وگوش به دعوت ندادند. اگر همه سر تسليم و انقياد پيش مي گرفتند واحكام ايشان 

ل كه تمرّد و عصيان نموده اند، بايدهمين هرج و مرج و را به موقع اجرا مي گذاشتند،كار عالم منظم مي شد. حا

ظلم و ستم و اختالف امم  و جنگ و جدال وخونريزي و قتال وجدال وكفر و شرك، واديان باطله و مذاهب مختلفه 

فاسده، و جهالت و عمي و ضاللت و غوي، در جهان و بين نوع انسان باقي باشد. جزاءّ بما كذ بوا!!تا برحسب وعده 

الهي، قائم حقّ قيام نمايد و اين قلوب فظّه ]خشن [ قاسيه ]سنگ دل[ را كه متأثر به بيان و لسان نمي شوند،  هاي

به سيف و سنان منقاد و مطيع گرداند. واو است يكتا عالج شقاي كلّ عالم و مايۀ سعادت كلّ بني آدم، نه اين 

 مدعيان بوالهوسان.

 نه  هر  كه   آينه  سازد  سكندري  داند   هر  كه  سر نتراشد  قلندري   داند نه 

 ) حافظ( 

به قول شماها كه ظهور قائم براي رفع شقاي امّت اسالم بود، چرا امّت اسالم به عقيده شما هنوز بر شقاي  باري،

 ]بدبختي[ خود باقي است؟

لم و امثال ذلك، براي ظهور ايها المجادل المنازل! شما در اول فرائد، آثاري از اتحاد كلمه و رفع جنگ و جدال و ظ

قائم معين كرده ايد، كه پس از مدت زماني كه ديانت قائم منسوخ، و شرح حسيني مدّتي قيام نمود، جز اضداد آن 

آثار، چيزي مشهود نگرديد، چرا خجالت نمي كشي و چنين مقام و رتبه را از براي چنين اشخاصي مدّعي مي 

 شوي؟! 

 پوسيده را به ظهور كريمش زايل نمايد. عقايد عتيقه و عوائد قَولَهُ:

اقًُولًُ: چون به اين آرزو و آمال موفق نشد، وهم كسي به اضغاث و احالم او اعتنائي نكرد، به همين علت مي گويم 

قائم آل محمد نبود. اين صبح صادق نبود، واال ظلمت شرك و عقايد باطله برداشته  -يعني مقتداي شما –كه ايشان 

 مي شد . 

المجاحد المعاند! ميل آن داريد كه در برابر آن ادله عقليه و نقليه متقدمه ، دعاوي خرافيه و مغالطات كاذبه، أيها 

و سجعيات  مزخرفه و ترسيالت و هميّه شما، مؤثر در قلوب صافيه و صدور مشروحه گردد، و مثل شريعت اسالميه 

سا آروز اي ب» تنۀ فوميه بصليه نمايند؟ اين آروزاست تبديل به من -كه من و سلواي سماويه ومائده الهيه است -را

آيه  سوره انبياء« ) فَلَمّا اَحَسُّوا بأسَنا اِذا هُم مِنها يَركًُضًُونَ» و بيايد زماني كه مصداق كريمه مباركه« كه خاك شده

 «ينَ كَفَرًُوا لَو كانًُوا مُسلِمينَرُبًما يَوَدُّ ال ذ» : چون عذاب ما را حس مي كردند به ناگاه ازآنجا مي گريختند.( و آيه 15

فَلَمًا رَاَوهُ زُلفه » : بسا كه كافران آرزوكنند اي كاش مسلمان مي بودند( ظاهر گردد؛ وحقيقت 5) سوره حجر آيه 

: وقتي كه كافران وعده الهي را نزديك مي بينند صورتشان زشت  53سوره ملك آيه « ) سيئَت وَجَوهُ ال ذينَ كَفَرًُوا 
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: كافران 53سوره انبياء آيه « ) يا وَيلَنا قَد كًُنا في غَفلَهِ  مِن هذا» گردد ( آشكار شود. و ناله جناب گلپايگاني  و سياه

فَانتَظِرًُوا اني مَعَكًُم مِنَ المُنتَظِرينَ) سوره اعراف » گويند : اي واي برما كه از اين عذاب و غفلت بوديم( بلند گردد. 

: به زودي كساني 553سَيَعلَمُ ال ذينَ ظَلَموا أيً مُنقَلَب يَنقَلّبونَ ) سوره شعراء آيه : ترجمه اش گذشت( و 31آيه 

 « كه ظلم كردند خواهند فهميد كه به كجا باز مي گردند( و الحَمدُ اهللِ ربِ العَالَمينَ 
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 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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