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  ي از كجا و چگونه پيدا شده؟بهاي     

  Http://www.cheshmandazejavan.mihanblog.comديگر از گروه چشم انداز جوانكاري 

         حسن كيايي حسن كيايي حسن كيايي حسن كياييسيدسيدسيدسيد        ::::تهتهتهتهنوشنوشنوشنوش                    

        اظهار نظر در مورد اين كتاباظهار نظر در مورد اين كتاباظهار نظر در مورد اين كتاباظهار نظر در مورد اين كتاب

   گيري و تعصب خامي استسخت     
  جنيني كار خون آشامي استتا                                              
ق و چـه     چه مواف  ام،   متعددي خوانده  هاي  باتكاييت  هب ربارةد نا كنو تن  م     

» مفاوضـات «در قبال آن  ام    هيدآواره را د  » ليلحا  كشف«وزي  گر ر مثالً ا . مخالف
كـسروي را مطالعـه     » گري  بهايي«يا اگر كتاب مستدل     . ام   گذرانده  نظر را هم از  

ـ ن ضلفلوابا ازريم »دئافر« از خواندن    ام،  نموده ـ ن لفـ اغ زي  چنـين اسـت     ام،  ودهب
 -شـيخيگري « پـور و     مهـين ليف   تـأ  »ايـراد « ديگـر از قبيـل       هاي  داستان كتاب 

  .و امثالهم» فه نيكوسلف« ليف مدرس چهاردهي و كتاب  تأ»يربهاييگ
» قخـرازي سـاب  «حسن كيـائي   آقاي سيدام   كتاب را كه دوست ديرينه ناي     

گـذارده اسـت،    »  چگونه پيدا شـده؟    وجا  كيي از   اهب «ا ر  آن ليف نموده و نام   أت
حيـث   زا و هنـه چـاپ آن را بـرآورد نمـود        براي آن نزد من آورده بود كه هزي       

 از من خواسته بود كه آن را بخـوانم          ، نه او. چاپ ايشان را راهنمائي كنم    حوة  ن
و نه قصد مشورت داشته است كه چاپ بكند يا نكند؟ و شـايد احتيـاجي بـه                  

 سال عمـر كـرده و       74عتراف خودش   اه  ب هك يسك اريز ،تسا نداشتهر  ا ك ناي
اسـر  ترس غيـره گذرانـده و يـا         ان و كمنـستان و تركـست    در روسيه و تر   ها    سال
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رفتـه و بـا همـه كـس         جـا     همـه    ايران هم بـه    دوخممالك اروپا را گشته و در       
وك  سياسي و اجتماعي در سير و سلجات در احزاب و دستهه و معاشرت داشت

  .كند مي   و براي كهكند د كه چه ميدان يم نم زا رتهب ،تسا هدوب مئدا
  باشـم  ردنگاا و جهـ   پيمـ شه  يدنا واثل  م و   ه ديگر زنده ماند   اگر بيست سال   من
  .ربه و دريافت او برسم يا هيچ نرسمجت توانم بهب دياش

 دارم ايـن كتـاب را قبـل از چـاپ          هجـاز اردم كه آيـا      ك  از ايشان تقاضا   ن    م
چه ام   ليف كرده ب را براي خواندن مردم تأ     اتك نيا ؟ديناوتن ارچ:  گفت ؟منبخوا

 نآ ده باي  ك يدتاني هس  كس ما هم يكي از آن    پ، ش  چه بعد از چا    قبل از چاپ و   
  ... بخوانيدار

آن پيش آمد و من فرصتي يافتم كه اي  دت ياري كرد و تعطيل دو روزه   ا    سع
ـ  ندناوخ زا بخوانم، و خوب هم بخوانم و پس ا        ر ـ ا هب  هكـ  مديسـ ر هجـ يتن ني
 يـا » بي نظير است   « نه آنكه بگويم   .»آيد  كتابي به اين خوبي كمتر به دست مي       «
نيست، كما آنكه خـود     ها    م از اين  كدا  چيه ريخ،  »يزآمر  اابتك « يا »عالمانه است «

عتي خـود نمـوده و هرگـز خـود را     بـضا  ايان كتاب اذعان به بيدر پمؤلف نيز   
ـ   م بي لاعر و   نده مقتد نويس بـضاعت  « كـه    ر نخوانـده و بلكـه اعتـراف دارد        نظي

از » دآي  ميدست  خوبي كمتر بهاين كتابي به«سم نوي ميكه   آورده و اين   »مزجات
دانه نوشته شده و مطلبـي از   من زانه و عقيده  وسلن كتاب د  يا هك تهت اس  ج ينا

ت اطبا دارد كه در كمال هشياري و بيداري تنظـيم يافتـه و اسـتن              دل برخواسته 
همچنين معلومات گرد آمده در اين      .  گشته است  نفزواان  دز ب يف ن لمؤيح  حص
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 تجارب شخصي    و  ديده ار هاذخأممستند است و مؤلف همة آن        كتاب عموماً 
  .تلفيق كرده استها  ا نيز با آن رو مشهودات عيني خود

 از محتواي كتبي    ، استفاده مطلوب  هاختسطرفي آنچه اين كتاب را جالب            از
آن مطالب را طـوري تنظـيم و از نظـر            و هدناوخ هنيمز نيا رد فلؤم هك است

ر يالف سا ر خ  ب ينعي. ده است كه گوئي معلمي درس ميد      خوانندگان گذرانده 
ازنـد او، اول ريـشة موضـوع را         پرد   مـي   بـدگويي  هب الفان كه خم و نايسندگنو
 دشـ اار ب  نتيجه ك  ا كه را نشان داده و سپس ميوة آن ر       ها    كرده بعد شاخه  وشن  ر

ه ه كـار بـرد    ب» گوسفندان« برخي جاها عباراتي چون      رد رگا و ،تسا هداد هارائ
» اغنـام اهللا  «ريـدان را    م نتخرج از گفتار خود زعماي قوم است كه خود آنا         مس

  ...اند خوانده
ت كه قضيه بغرنج و س ا  فهم آنه هموات ديگر اين كتاب بيان ساده نمحس     

 مهفريشـ  ار عوضـ وم هديان سـا  با ب و  گام پيموده   ه   را گام ب   »يتبهائ«سرپوشيده  
  ...اخته استس

ـ    ين ك گفت خواندن ا   اين جهت ميتوان         از  ويـژه بـراي   ه  تاب براي همگان ب
ـ   راد لماورت ك ضرن  اوآموزو ن ان  ناوجون بخـوبي بداننـد كـه ريـشة         ناد، تا آن

» گـري   خـاني  كـريم « و   »شـيخيگري «و بعد از آن     » شيعيگري«درخت بهاييت،   
 آن نيز دو شاخة     يور زا و هدز هناوج »گريبياب« كه   است و از روي آنها است     

  .باال آمده است» گري بهايي«و » گري ازلي «نامه جداگانه ب
د محمـ   علـي   سـيد « كـه چـرا      شود  يه م نستداي  بخوه  اب ب  كت خواندن اين      با

 و  »يحيـي « هاي  نامه  نيز برادران مازندراني ب   ه و   خواند» باب«خود را   » شيرازي
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؟ و چطـور   اند  هديگنج رگيدكي اب هچ يارب و هدن آم ميداه  چگونه ب » حسينعلي«
ي به برادرش فايق آمده و توفيق يافته كه خـود را            ينعلكه ميرزا حس  شده است   

  !دا كند؟يپ »خدائي«بخواند و بعد عنوان » هللامن يظهر«
و چـه كـساني     ان ا جانـشين » ميرزا« كه پس از فوت      دهد   كتاب نشان مي   ن    اي
ـ « و »بـاب «ه مـ  ه از تـر مهم و بـا چـه سرنوشـتي؟         انـد   بوده او چـه  » نيناشجان
 چه بوده و چه چيزهايي را يشان و سرماية علمي و عملي و معنودان ستهخوا مي

» اقـدس «هاي  آنكه چه موجب شده است كه كتاب      تر    ؟ و دقيق  اند  هاشتدر چنته د  
اصل اين كتب در  ( ؟   !؟اند  هانيدي نموده و ممنوع المطالعه گرد     آور  را جمع » بيان«و  

باشـد بـه مـوارد اسـكن شـده اسـتناد            ت و در مواردي كه الزم       انداز جوان اس    اختيار وبالگ چشم  
ضمن اينكه كتاب اقدسي كه هم اكنون بر روي سايت بهائيان قرار دارد اقدس اصـلي                . خواهد شد 

مطالبي از همين اقدس    . اما همين هم رسوا كننده است     . با عربي آب نكشيده حسينعلي بهاء نيست      

  )فعلي موجود در سايت بهائيان نيز در وبالگ قرار خواهد گرفت
مان زاده الزم است    لسم ناناوج يارا ب ه تن هن باتك نياين روي خواندن ا       از 

 ردمان لدليل آنكه اگر بچه مـس ه ب. ميباشدتر  ي زاده الزم ئبلكه براي جوانان بها   
غرقاب بشود يا نشود؟ ولـي بچـه    وارد اين ايكه آ   است ردد و م  هستادي اي كنار
ـ  و بايـد ايـن غر      زند   پا مي  ي وارد شده و دارد در ميان گرداب دست و         بهائ ق ي
  .دنآب نادانستگي خفه نشونشان زير خزاردپ دننامب كه ده شود داتنجا

ـ  ه  رداگذ» !؟اي  ها بهايي شد  رچ«بابراين عقيده داشتم كه نام كت     ا    بن  رد اشود ت
خاطر جلوگيري از جدا شـدن      ه  هم ب   آن.  بخوانند و آنها بدانند    اهنجه اول آ  رد

  ...يي ملدن يكپارچگخور  ممانعت از بهمقوم از ملت ايران و آن
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 خواننده را بـه كنـه   ت كهس ا ليف اين كتاب طوري    كه طرز تأ   كنم  ار مي ر    تك
و نقاط ضعف اساسي  هربست سبلاطم ز ااي پارهه  ميدهد و او را بمطالب سوق

  .اندگرد  ميضيه روشنق
اي  ه كنه پارهوجود اهل مطالعه بودن ب  باه از آن افراد اينجانب هستم كي    يك

دسترسـي  » بيان«و  » اقدس «هاي  باتك هب م بود تهسناقضايا پي نبرده و حتي نتو     
ـ ابخادر كت : گفته بودنـد  . يم خواسته بودم   وقت از آشنايان بهائ    و هر .  كنم پيدا  هن

يعني كيش مـا محرمانـه   .. ن آنها را نداريم  دنا خو ما اجازه مباركه ضبط است و     
 نايئا به و ساير احكام و الواح مربوط به      » اقدس«اما در اين كتاب احكام      . است

طراف هر يك از آيات، ايـرادات        لفظي شده، در ا    ريز ةجم تر يفارسه  ب و همدآ
  . و آفرين آميزي شده استژرف
مـورد   كـه   ميرساند كه مؤلفين كتبـي    ، مدلل هاي  گيري  خرده ات و  ايراد ن    اي

آري . انـد    و ژرف بين بـوده      عموماً مردمان عالم   ،مطالعه آقاي كيائي قرار گرفته    
طنز آميز اين مؤلفين عجين شده خواننده را به         لحن  همين ايرادات است كه با      

  .دساز سف آور وادار ميتأ هاي م با خندهگوئي توأبه  به
از اشـكالت حاصـله از      اي    هراست كه پ  اب اين ا  ين كت  ا ديگر عفنوه  عاله      ب

  .ريزد ن ميان را از مغز خوانندگان بيرويئهاتبليغات ب
ودم ماجرا  ب هتساوخن نوناكت هكم  تهسده  گارننه اين اشخاص باز خود ن     و    نم

يـت را  ارد شوم، زيرا كه بود و نبـود بهائ        و به متن قضيه و      بررسي شكافتهمورا  
اياني  آشـن  يـان  از طرف ديگر در ميـان بهائ       ام،  دانسته يه مي وسي ال براي خود عل  

سوسه كرده بود كه گاه و    ام    وري شيفته  ط شان  رفتار شخصي داشتم كه اخالق و     
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 شـان   را ناشي از تعليمـات كيـشي      ها    نآ يدرف رادرعني ك ي .دش  مي اد ايج دردلم
ـ ايـن ك   در   نشان كه نبعث از اقليت بود   ي م كار   نه از محافظه   .ستمدان  مي ـ  بات ه  ب

  .ستا هطور عقل پذيري بدان اشاره شد
عليمات و تلقينـات و افكـار     عاً در ت  طه ق كها در اين انديشه بودم       ا سال ذ    هك

 افرادي چون   تسا هتسناوت هك هتشاد دوجو يئاهزچي» باب«ارائه شده از ناحيه     
ـ  و اهـ  نآقاخارزا   مي اي   و تا اندازه   ،ها خان و سليمان  ،ها  اي  بشرويه ،ها  ينالع  قره ا ي

 بسوي خود بكشاند؟ و يا همان       و هكرد را جذب    ز رجال قديمي ايران   ا بعضي
و سـراندازي بـسرودن اشـعاري    دگي ه معروف را بـا آن شـوري    ين شاعر الع  قره

اگر چه برخي   ( وادار سازد؟    »...قكشت ع اجزب «و   »...نظر متدفاو  گر بت «چون  
ـ در ) ي ميداننـد الر  صحبتهاي آن اشعار را اقتباس و التباس از گفته     فكـر  ناي

نـد يـك   توا ش گرفتگي وجود نداشته باشـد، نمـي  تآ بودم تا در كسي يك نوع  
  .بدهدروز ين احساساتي از خود بچن

 و بـراي    دهـد   يمـ  باوجـ هـا    شپرس نمة اي  ه بختانه كتاب حاضر به   ش    خو
ي شـيعيان  غزهـا م) بـاب ( كه چگونه در زمان بروز  شود  خوانندگان ياد آور مي   

آنها اهميـت    ها از نظرگ  »روهظ« مسئلهه  ونگچ ه و ين بود گنس تافاآكنده از خر  
تن از زير بـار فـشار   باري مغزي با آرزوي رس     سان اين گران   هداشته است، و چ   

ن آ بجـ وم و هداد مهه دست   ب تساري د كمت و س  قانوني و ستم   استبداد و بي  
آنها نشان داده شود و يا      ه   نجاتي ب  ه بوده است كه از طرف هر كسي روزنه        شد

ـ         ه  ان آيد ب  يمه  بولو سرخرمن   اي    وعده و اميـد   ا هسـوي وي سـرازير شـده و ب
  .ندبست مي
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ع و احـوال زمـان ممـد و مؤيـد           ااوض واقع عدم رضايت ملت ايران از          در
  .قضيه بوده است

وب به اين آتش، نه آنكه تـصور        و جن ال  مهاي ش  ستايس دن ز امنده  والع    ب
ت اروسـت ام و د  كـ حا رگـ ا چه آنكه ... كنيم افكار آورندة كيش مؤثر بوده است      

الـواح منـزل وجـود دارد        سايرو  » بيان«و» اقدس«باشد كه در    ها    نهمي يتئابه
  .اين بزرگي براي هيچ بوده استه بايد گفته شود كه هياهوئي ب

بـوده  ها    سري  مين سبك  و ه  بوده كه در اين كتاب آمده است      ها    نيهمعاً  ط    ق
ست ساي  رهان گفت ، و از همي   دهد  تشكيل مي  را   است كه آئين زندگي گروهي    

دريغـا  ! ر و گيتي پذير گردد     دارند مذهبشان جهانگي   راظت كه انت  سا لوقعمو نا 
  ..از بشري كه زود باور است و گول خور

 جمله معروف آن    اب ار دوخ ن سخ فسأت ال كم با يد با  كه چنين است   ل    حا
 يا ،ينادچـه نـا   : خوارگي بگوئيم  پايان برده و در نهايت غم     ه  دانشمند ايراني ب  

  !!دانيناه چ ،زادآدمي 
  »آتشباك«ي فتح اله تنصر
  1349ه يبهشت ماارد

        ارارارارگفتگفتگفتگفت    پيشپيشپيشپيش

صومت و دشمني بخـصوصي نـداريم،       نه خ گو ما با شما هيچ   . يانايان بهائ     آق
ك خانه و در يك خانواده با هم بزرگ شده يدر  تيدسا هميز ز عنانوطم هشما

و لت  صـ و تيته و ح  ت داش سوده برادروار يكديگر را د    م مهر ورزي   ه نسبت به 
، اخـتالف عقيـده و سـليقه        ايم   داده تشكيلها    هدانواخ  كرده همبا ،م ه يئوزناش
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 ،تسـ ا ام هناخاين كشور   . اين نزديكي و اساسي را از بين ببرد       ه  بط ب  روا نبايد
گردن ما دارد،   ه  مهر و عطوفت خود پرورانده، حق بزرگي ب        رپ نمادرد ار ام و

ست در دست هـم داده هـر چـه          د هما هم بايد اختالف مذهبي را كنار گذاشت       
  .ترش گردانيمر بين ملل ديگر سرفراز و آبرومندته و دترش ساخبادآ وبهتر 

ـ  كه خداوند تفضلي فرموده، ره     ل    حا ـ اوت يـق و  ال ييـشوا پ ر و ب ـ نام يئان  دن
ـ       ه ما ارزاني داشته و تكان     اه آريامهر ب  شنهاش وجـود  ه ي در جسم و روح مردم ب

 هـم  امـ  ست، بايد ا هدمآرركت د حه  به  دات اف از كار  و هدز گهاي زن  آمده، چرخ 
. كمكش شتافته ملت خود را از زير بار خرافات و موهومات نجـات دهـيم              ه  ب

يـت  لاعف و راك زا و هدروش را خ  روانو  آنچنان موهوماتي كه مثل موريانه جان       
شاه راه سعادت ه لت ما بم ايم نكردهرا   بازش داشته است، و تا ما اين فداكاري

  .رسيد دهنخواختي ب و نيك
 هـاي  ؟ بين كشوراند ده همه داراي كيش و يك عقي    ديگر هاي   در كشور  ر    مگ

 بـا هـم دشـمن   يـك    چ مختلف زيادي وجود دارد كه هي   هاي  مسيحي هم فرقه  
وصلت با هـم دارنـد، بـراي پيـشرفت و            يتح و شزميآ  و دمآ و رفت   ،هدنبو

ي عامـ تاجر   امـو  آبادي كشور خود از هيچگونـه فـداكاري دريـغ نورزيـده در            
ي و خودخواهي شما براي     گير  پس اين كناره  . سنداشن  ليك و پرتستان نمي   توكا

 نايدا اب و بلكه بايدشد، يد انسان تعصب نبايد داشته باگوئ كه مي شما  چيست؟  
 تعصب خشك چيـست كـه شـما را از           نمايد، پس اين   راتفر ناحير و حور اب

چيزتان سوا باشـد و      هم هموطنان دور نگه داشته و هميشه سعي داريد ه         ساير
د؟ در حرف تعصب نداريد امـا در عمـل از تمـام ملـت هـا و       ينكتنها زندگي   
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ـ  اننـ طموه يربـا سـا    ار؟ چـ   گونـه    ايـن   مي باشيد، چرا   رت  متعصب اه كيش  انت
ئيد وگ  و مي  هتشي حسابي و منطقي آنان توجه ندا      اه فرح شيد؟ چرا به  وج نمي

كه نفع فردي هـم در آن مـستتر         ي  جتماعا رپا دارد؟ مخصوصاً در امو     مرغ يك 
الفت و دشمني شديد هـم  خم ي كناره گرفته و در برخي مواقع      لك چرا به ،  است
  ائيد؟من مي

ليس الفخر لمن يحب «ييد وگ ه ميك نخودتاا روي گفته رهبر يا خداي       شم
از وطن پرستي كه اساس بقاي يـك ملـت اسـت            » لمن يحب العالم   لبالوطن  

النه خود عالقـه نداشـته      نه و   اخ  دازه خروس و كبوتر به    نا  كناره گرفته حتي به   
  !ديا اليستي را فراموش بلكه به دور انداختهنوسنا

 تاردقم هك هريغ و يرادرهش يتحو  نا  ا در انتخابات مجالس شورا و س          شم
اشيد و هم نداريد، آيا ب هند، نبايد هيچگونه دخالتي داشتنك مملكت را تعيين مي

ندان اين آب و خاك رزفمگر شما ست؟  اقالني درست عظرن ازشما  لمع نيا
 مگر نبايد در امور زندگي خـود دخالـت داشـته باشـيد، مگـر صـغير                  ؟نيستيد

ـ  نارگـ يد ؟دشاب نارست ديگ  د ر د دهستيد كه مقدراتتان باي    ي شـما تعيـين     ارب
  .ديينما بدون الونعم عمل مي اراالجبار آن تكاليف  ند و شما بانك يف ميلكت

 محروم بودند و اكنون به حقشان       عيامتقوق اج  ح ازا  ان مملكت م  زني  نامز    
 تهسد از دست داده، كنار رفته و نش       يا هدد، و شما كه اين حق را دارا بو        نا رسيده

نقدر بيحـال و    يا ان جمعيت ديگري را پيدا كرد كه      وت در دنيا مي  . يدنك  مي هرانظ
د؟ يـا   نـ محـروم كن  ي  بي حس بوده با دست خود، خود را از حقـوق اجتمـاع            

كاري دريغ نكـرده    ادفت آوردن آن از هيچگونه كوشش و        سد برعكس براي به  



 10

ـ  ياي خودمـان بـر  اه رند؟ ديديم كه همين زنذگ حتي از خون خود هم مي       هب
شمانمان چندين سال كوشـش و      چ يت آوردن اين موهبت خدادادي جلو     سد

چـه از   هم   هياگ ديده و    اه  و تهمت  اه  شنيده مالمت  اه دوندگي كرده سرزنش  
ـ ا ن كـرده اج  نوشاه جتماع عقب مانده كتك   ا ه از  و چ  دوخ اءاولي د تـا عقربـة   ن

ـ  حقوق خود را از دست        و دهمآ حركت در ه   ب اه نفع آن ه  ساعت زمان ب    ياتوان
  . مجانين خارج شدندو نشان خود گرفته از رديف ديوانگالا ميظع يواشيپ

ال فـ  اط  و و ديوانگـان  ن  نياجـ م. اشدب هشتاد سان زنده اختيار خود را، بايد         ان
 كبير و   هللا شما كه بحمد  . ند كه قيم داشته و از خود اختياري ندارند        ستهصغير  

  يد؟يآ د نميوخ هعاقل هستيد پس چرا ب
ميهن خود جدا كرده، افكـار شـما را         ه و   وادنانون خا ك را از    ان كيش شم  يا    

و رديك گـ  ه  زاده ان ب ر فشرده كه يك هندوانه را     دق توي قالب پرس گذاشته آن    
كلي دوريد؛ افكار شما در محور خيلي    هبشما از دنيا و اجتماع      . ده است روآ در

  .خدرچ كوچكي مي
ـ ا بوخـ  تافص مامت  جاي زو و اميد دنياگير شدن بهاييت         آر  هكـ  ار يناسن

خدمت به بشريت عشق و عالقه به هم نوع، ترقي وطن و هموطنان، نيكـي و                
 كـرده و ديگـر   پر و فتهگرد  باشغيرهو بشر  ء  انبابت  بح م و رهم ،انسان دوستي 

  .تمنفعه اجتماعي باقي نگذاشته اسلا محلي براي كارهاي عام
ر گـردد، پـدران شـما هـم         يـ گ نهـا ت ج يين اميد و آرزو را كه روزي بها           اي
 شما با هموطنـان خـود       هك گذشته از اين  . دنا ولي با خود به گور برده     . دنا داشته

امعه هـستيد و اگـر       ج نشمه و د  وادخ ب ناً هم اط ب ريد ندا ريمكاهمعاضدت و   
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. يـد نك زش مـضايقه نمـي  غـ م ت آوريد از وارد كردن ضـربتي بـه       سد فرصتي به 
 امم اين كينه و عداوت منحصر به ش       هد ميخبر  ما  تعجب نكنيد كه از باطن ش     

چون . هم معلوم است   علت.  در دنيا با اكثريت بد هستند      اه نيست، تمام اقليت  
كينه اكثريت را در . ندوش يمن ريت برسند و موفقزند تا به اكثات وز ميرشب و 

ونديـد؟  يپ يد؟ چرا به ما نمـي    وش يند چرا به جرگة ما وارد نمي      وگ يم دل گرفته 
ي خود را از چشم اه ه همه عقب ماندگيك هدش هقدع) دننام تيلقا رد نيمه(

  .اكثريت باشدن اهند سر به توخ نند، بدين جهت است كه نمييب اكثريت مي
ار كوچكي هـستيد و از تـوي ايـن    سيشما اقليت ب. ه شما شديدتر است ين    ك

يـد، بـه غـارت      ا  دهيد، كتك خـور   ا  ا داده ه  يد، در اين راه كشته    ا  توده بيرون آمده  
يد، شـب و    ا   بزرگ خود زياد ديده    اعيد، صدمات و خسارات از اين اجتم      ا  رفته

 گـاهي هـم تـو       يـد و  ا   نتيجه نگرفته  و   ا هالك كرده   ر روز هم براي تبليغ خود    
ماع در دل شـما  جتيد، بديهي و قطعي است كه كينه ا       ا  اي محكم خورده  ه  دهني

  .تسااي ديگر ه خيلي بيشتر و بزرگتر از اقليت
ظري فقط  ن  رفي و بي  ط  نيد، مثالً اين كتاب كه با بي      ك  نوز هم سرسختي مي   ه    

 ون چدهان نوشته ش طنموئر ه و مطلع گرداندن سا   ا  براي روشن شدن افكار شم    
د، حكـم   شـو ست به ضرر جمعيت كوچك شما تمام        ا  نيد كه ممكن  ك  خيال مي 
 زا هكـ  دركـ  دهاولهي ابالغ خ  الا محفل روحاني صادر و به احباي        ر  تحريم آن 

آن خودداري نمايند، اين الهـامي اسـت كـه از عبـدالبهاء و               هعلاطم و ندناوخ
عـه و داشـتن     كه اغنـام را از مطال      شوقي افندي به محفل روحاني رسيده است      

 گويـا . نـد ا اب اقدس كه براي همين مردم نازل شده منع نموده و حرام كرده      تك
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اي اولين و آخرين است،     ه  بتاكام  م ت ن بهتر از  آ   يه آ اين كتاب آسماني كه يك    
 همين .خانه نازل گرديده است نه براي مردم روي زمين ر صندوق دبراي ضبط
ر كيـشي    ه  كيش شما است، زيرا اگر     ايه بودن پ  ل بر بي  يعه دل لاطم زاجلوگيري  

ايش روي عقـل و منطـق قـرار         هـ   پايه و اساس محكمي داشته باشد و حـرف        
ايمان و عقيـده     ر مخالف اكه گفت  بل خورد،هد  شد از جايش تكان نخوا    باگرفته  

ايمان آورندگان را استوارتر گردانيده ثابت و محكـم در جـاي خـود خواهـد                
  .ماند
س درسـت شـده باشـد و بـا     وهـ ا و ي هوز رواگي كه   خت سا  و يبقال دين    

نـدن  اخوي را دور خود جمع نمايد، البتـه       ا  عني بي سرو ته عده    م  اي بي ه  حرف
گرديـده و از بـين      شـي   التمبـت   قام شـده عا   مـ به ضررش ت   اه   كتاب اين قبيل 

  ...خواهد رفت
وشتن  ن ازور  ظمنو   دوصقم دان قسم، جو و  فرش  خدا و به   هب. يئاهقايان ب آ    

ده مالي نه عناد و دشمني با شما، نه محرك داخلـي و             افست قصد ا  نهب  اتاين ك 
ا هـ   ايـن يـك از   هيچ.... وخارجي، نه خودستائي و جاه طلبي، نه عنوان نه مقام 

ل براي  او همان خداي ناديده فقط و فقط        بهمنظور و مقصودم    . نبوده و نيست  
ه كيز  ز ع نادگاز يئا به ون  ياروشن كردن شما بهائ   ي  اطاعت امر خدا و بعد برا     

 خود خبر نداشته و ارثاً به شما رسيده و شما نيز مثل ساير اديان چشم ش كيزا
نيـد نوشـته    ك  يمـ ي  راكدافـ و  شي  ك   در راهش خود   و  و گوش بسته قبول كرده    

  .شده است
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همه كس بايد مرا بشناسد     : ويدگ  ميس  جمال مبارك شما در اول كتاب اقد          
 را فاقد شد از اهـل  ر هر كس يكي از اين دواماعت نمايدط اوامرم را اپسو س 

اخـالق حـسنه و داراي فـضائل و         و  ضالل است، و لو صاحب جميع اعمـال         
، يدان، گاندي، شبلي شميلز يجرج ،يوتسلو تانيشات باشد، بنا بفرموده الكما

 ،هور بـرون، شـيخ محمـد عبـد        فـس لدين، آتاترك، شاهنشاه فقيد، پر    ا  لسيدجما
ـ   عتصامي، خالصـه تمـام مختـر       پروين اع  ، زاده لامج و ين علمـاء    شفين و مكت

ز رجال و صـلحا و خدمتگـذاران عـالم           ا  مقام خود  درنويسندگان كه هر يك     
رخـشند و   د  ي م ي روشن در آسمان علم و ادب دنيا       ا  ارهشمرده شده، و مثل ست    

 از خـود بهـاء اهللا خيلـي          و اشـند ب   ملل جهان مـي    اممورد تقديس و احترام تم    
ه، ود بفرم انييها ب ماقام ترند، نزد ش   م  ر و عالي  ت  ر و با ارزش   ت  رمر و محت  ت  فوعرم
. ن از اهل ضالل محسوب و وجودشـان پـشيزي ارزش نـدارد            تاو رهبر ا  شوپي

ند ولي در ميان شما اشخاص كاله       ا  نكرده بولقيي  ا خد ها ب ررك  ال مب ا جم ازير
ال و  داالعماسـ ف ار، جـاني، خـائن، سـارق همـه جـور          د  از، سرمايه ب  دار، حقه بر

 و جود دارد، ولي چون به خدائي جمال مبارك ايمان آوردهواالخالق بفراواني 
ـ   نـشمندان عـالم مقـدم     دااو را شناخته از تمام علماء و          يلهـ ا هگاتدسـ  در   ر و ت

  .ر خواهند بودت مقرب
فعه هم كه   د  مايم كه ولو براي يك    ن   مي نااز شما خواهش دارم، استدعا و تم          

خوانيـد بـا دقـت       قتي هم مي  وا از نظر بگذرانيد و       ر ن كتاب اي تشده مندرجا 
 آيات جمال مبارك شما است، سبك و سنگين كنيد، تجزيه بخوانيد چون اكثراً  

بينيد شما خودتان   ف همين يك آيه قدري بينديشيد، ب      و تحليل نمائيد، در اطرا    
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 ممكـن  عاقلي صخش چياگر ادعاي نبوت بكنيد از او بهتر نخواهيد نوشت؟ ه     
  ين حرفي بزند؟است چن

روي عـداوت و دشـمني بـا    از و يـا  ا اين كتاب براي باطل بودن كيش شم         
 زا اًمـ ايد تمسـ ر واهددر اين كتاب آنچه به نظر شما خ     . شما نوشته نشده است   

ش يشـما چـون از كـ      . هاي پيشواي شما است     و گفته و فرموده    ماكحا و تايآ
راي بشما رسيده است،    ه   ارثاً ب  رده و يا  كقبول   هناروكخود اطالع نداريد يا كور    

  .ايد نوشته شده است كه بدانيد به چه گردابي فرورفته اين
ـ  و نادجـ و و ز نظر انـصاف  ابا نظر بغض و عداوت نگاه نكنيد،         طرفـي   يب

شما . كدام جواب ندارد   نديد خواهيد ديد كه هيچ    امطالعه فرمائيد، وقتي كه خو    
ايـد،   آمده قرب به او به اين كيش دراي ت ما بر  ش .خواهيد با خدا بجنگيد    كه نمي 

نظري هـستم و مثـل شـما تعـصب       شخص بي  به شرافت و انسانيت قسم، من     
ـ  ما داراي هر مذهب و كيشي باش      ش. ندارم ـ    ياريد ب بـا  . تفـاوت اسـت    ي مـن ب
ت و دشمني ندارم، بلكه شما را هم مثل سـاير مـردم             م خصو كدام از شما   هيچ

 بـسيار   رفقاي چنـدين سـاله دارم، رفقـاي       ن و   دوستا امش نيدوست دارم در ب   
جمنـد داشـت،    يت مقام و منزلتـي ار     ب مخصوصاً رفيقي داشتم كه در بهائ      خو

رد مـ . منكـ  ض عـو  مبود ن راضحم  نايك از دوست     هيچ اين دوست و رفيق را با     
ـ         سيار نيك، مهربان، صميمي و راست     ب اني سگو، با عاطفه داراي اكثر صـفات ان

مالً روابطـش   تدانستم كه رنجيده خاطر گشته و مح       مياب  با انتشار اين كت   . بود
. زيـرا در عقيـده خـود سـخت اسـتوار بـود            . با من به سردي خواهـد گرائيـد       
قيق حت دياش و هدركن دوخ شيك مسقو  ت  حهيچگونه تحقيق و تفحص در ص     



 15

موروثي و در    زاده و كيشش   اييهخود ب . دانست و تفحص را يك نوع گناه مي      
اش انتظار انتشار چنين  الهدين س چنقيفر زلماً امسو . دو بهداهم د  راه كشته اين

ام  خواستم رفيق چنيدن ساله نمي. راستش من هم دو دل بودم. داشتنكتابي را 
نظـر كـرده جمـاعتي       توانستم از يك سلسله حقايق صـرف        مي هن نم و را برنجا 

ش وام خـ  رگـ ا. باشند يتالش م  بينم كه درصدد شكار دسته ديگر در      گمراه را ب  
در ضمن از او عذر خـواهي        ام، لذا تصميم به انتشار گرفتم و       دهرناه ك  گ ينمبنش

 ار يهمفصلي نموده و قسمش دادم كه كتاب را خوانده و اگـر تقـصير و گنـا                
و در  . زاتي را با جان و دل حاضرم قبـول كـنم          اجم عون ره تسناد نم هجوتم

 كه پس از مطالعـه      اشتمضمن چون به پاكي طينت او واقف بودم بسيار اميد د          
قضايا ترك كـيش آبـا اجـدادي خـود گفتـه راه صـحيح و                ه  ئي ب كتاب و آشنا  

ـ  گرف كه تصميم به انتشار  در اين حين  . را در پيش گيرد   درست   ـ لفغبـودم   هت  اًت
ـ فر گرم ربخ شـفيق و دوسـت بـا وفـايم را در روزنامـه خوانـدم، بـسيار                  قي

 نهحـس ق  الاخو  و   ا ازن  ريشيو  مفصل   رايسب  ساله 45گريستم، چون خاطرات    
اش نـزد    بات، مردانگي، صميميت، وفا، صفا، وجدان بيدار و بـشر دوسـتي            ث و

او نـدارم، بـه درگـاه خـداي           ي بـه  سر  دست ، چون ديگر  گريستم. خود داشتم 
ود نمايم كه در زير سـايه پـر عطوفـت خـ            اه برده و عاجزانه طلب مي     بزرگ پن 
خود قلـم   م و بزرگي    ه كر  ب د،شا ب تهاش د ريصيتقو  ه  نا گ هم اگر   و هداد پناهش

  .بخشايدش، انشاء اهللاب عفو بر تقصيراتش كشيده 
  كيائي.ح.س
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هـا از سـرادق       لاسـ  هكـ  يسكـ ع ،ار وكني  حسن وانشادر.     خدايش بيامرزد 
ر و در حجـاب سياسـت شـريعت سـازي مخفـي و              اسرار خـدا بـازي مـستو      
ـ و   ريـ وزن ابمحجوب بود، با دريدن نق     ه نيكـو   فسفلـ ب  تـا ك در پاچـ و  ا  ري

گـذرد مـا را       سرودن اشعار شيرين كه در اين صفحه از نظر قارئين محترم مـي            
  :وكين درم يا داش روانت: ميئبگوياد آن مرحوم انداخته است كه  به

  عكس خداي بهائيان هله اين است    عكس خداوند آسمان و زمين است
  تيغمبران و آدم و خاتم   خالق ارض سماء و عرش برين اسـل پـرســم
  ن استـيـمال مبـياء همه يكسر    جلوه انوار اين جـژده كه معبود انبــم

  ارت     يوم لقاء اهللا است و وعده همين استـيم بشـت ميدهـذات خدايس
  م مكين استـآنكه منزه زلوث فرش مكان است     بهر تفضل بعرش جس

  حين كه خدايست بر تمام خدايان     صاحب روز جزاء و مالك دين است
  ين استـكلي كه چنـتايند هيـام     مي نسـزد كه از ره اوهـنه بانان سـطع
  تـازپسين اسـد روز بـنـق ندانـلـاي اوست عين قيامت     خـت رعنـقام

  كن استـيـعبت نمـس فتان و لـل بچهره گل از آن شوخ     نرگـلبـناله ب
  زير نگين استك دو عالم تو را بــرمني شد     ملـاد اهـمان بيـيلـك سمل

  محتجبين راست حور و جنت و مارا     روي دل آرام او بهشت برين است
  له اين استـان هـيكو     عكس خداي بهائيـگفته نـين بـع مردود بـلـمط
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ري مازندراني است كه كـاله نمـدي            اين عكس ميرزا حسينعلي نوري تاكو     

بهـاء اهللا   . سـر دارد  بـر    »ركامبـ  جتـا «: هاءدالببش ع رپسل   بقو اي دنلبدرويشي  
غيبـت منيـع    . اسـت جمال مبـين    . جمال مبارك است  . جمال قدم است  . است
. منور نـور اسـت    . تسا روط ملكم. تسا بتنزل ك م. تل اس مرسل رس . است

ذات . خداي لم يلد ولـم يولـد اسـت       . مقصود اولياء است  . مسجود انبياء است  
  ...ست اصفيو  ال ورفاليع
اهللا بـه     ود را ظهور كل و من يظهـر       خء اهللا است كه     خالصه اين عكس بها        

ـ  من خدا هستم همـه كـس بايـد مـرا          : گويد  اغنام قالب كرده و مي      يايخـد ه   ب
ت كند، هر كس يكي از اين دو امـر را فاقـد شـد از                عاطا ار مرماوا و دسانشب

 ممـا  تايارد و هنس حـ خـالق ا و لامـ اهل ضالل است و لو صاحب جميـع اع  
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شد، بنـابراين تمـام مختـرعين و مكتـشفين و دانـشمندان             ت با االكمو   لائضف
  .باشند يم لاند اهل ضال  نشناختهبزرگ عالم كه بهاء اهللا را به خدائي

يره دربست متعلق به اغنـام اسـت كـه              كمال علم و معرفت و انسانيت و غ       
  .شناسد يم خدائي شناخته وه جمال مبارك را ب

        شانهشانهشانهشانه    هللا تعاليهللا تعاليهللا تعاليهللا تعالياااا    بسم     بسم     بسم     بسم 

اش را بخـواهيم       اگر چكيـده و خالصـه       شده؟ يداپنه  كجا و چگو  از   ايي    به
 نـاقص   طفـل شيخي   و   هايي تخم بابي و بابي جوجة شيخي      بدانيم بايد گفت ب   

چه آنكه از قديم االيام معمول بوده علماء مراجع . عشري استعة اثنايشلخلقه ا
 سـابقاً   كـه ) راام سـ  ينظمكا  بالكرف  نج(ت  ياال ع تقليد شيعيان اكثراً در عتبات    

شود ساكن بـوده دسـتورات دينـي را       ميالنهرين و حاليه كشور عراق گفته         بين
رساندند، در واقع     يم هدوب رگيد دالب رد ه ك نيايعوسيله رساالتي صادر و به ش     ب

. تساركز روحانيت و پايتخت پيشوايان مذهب جعفري بوده         عراق كانون و م   
دسـته اخبـاريون كـه بـه اخبـار و            يك: اند  دهبوه  ون گ دوه   ب يدقل ت جعرااء م ملع

ر را بر آيات قرآن هم مقـدم        پايبند بوده حتي گاهي اوقات اخبا       ديث سخت احا
داننـد و ايـن دسـته بـه           روحاني مي بطوريكه معراج پيغمبر را هم      . اند  هاشتد  مي

ـ  ا شـوند زيـاد بـه       دستة ديگري كه اصولي گفته مـي      ... دشيخي معروفن    و ارخب
مند بوده و معراج     ات و دستورات قرآن بيشتر عقيده     به آي ه  شتدا ن جهتوث  ديحاا

 مامـا  يصـول ان  ها يعني متـشرعي     اين. دانند به متشرع مشهورند     را جسماني مي  
هـا    از نظـر  حسن عسكري دانـسته و زنـده و غائـب             امام لصفالب رسپ ارن  ازم
 لمعـا ه   كـ  »اليـ رقهو «لمعا ب انزمم  ه اما  ك دندقتدر حالي كه شيخيه مع    . دانند  مي
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 باشد رفته يعني مرده و روحش در كالبد ديگـري پيـدا خواهـد شـد، و                  برزخ
 و شكمش كـ   در يـشه مه دسـته بين ايـن دو     . كارهائيكه بايد بكند خواهد كرد    

  .ه بوده استعزانم و وگتفگ

        »»»»شيخ احمد احسائيشيخ احمد احسائيشيخ احمد احسائيشيخ احمد احسائي««««

 اءلمـ  عسأشـاه قاجـار در ر      فتحعلـي  شصت سال قبـل دوره        تقريباً درصدو 
 نام شيخ احمد احسائي كه مرد پارسا و فاضل و ي به خص ش الرب ك درن  يوارخبا

 هت داش دوره بوده قرار   تيزهوش و در عين حال مجتهد مسلم و مرجع تقليد آن          
  .است

اي كـه     هاي تازه   پايه گذاري كرده، حرف       همان او بوده كه مكتب شيخيه را        
 را امامر هو ظكيدينز، دهكرز ساه ود ب ازگارسان ءادستة ديگر از علم    با مذاق آن  

و اما موالي صاحب الزمان فخاف من اعدائه    «:بشارت داده و چنين گفته است     
ـ آ يعني» و فرو دخل في العالم الهور قليائي       الزمـان چـون از       بحاصـ  اي مـن  ق

ـ   دشمنان خود ترسيد     ـ    . ئي رفـت  ه جهـان هـور قليـا      گريخت و ب ل از ايـن قبي
ـ  گ دهبور  گاازاس ن شرع نياثه  عهاي تازه كه با عقايد شي       حرف ، خـصومت و    هفت

جـايي رسـيده      كشمكش بين پيشوايان دين شديدتر شده، عداوت و دشمني به         
اسـالم   زا دورمط هخوانده تكفير نمود دتدين و مر   را بي كه علماء متشرع، شيخ     

 اانـد عقيـده و راه شـيخ ر          سيار بوده اند، ولي شيخ و هوا خواهانش كه ب         دانسته
شيخ بدرود زنـدگي     جريه 1242كه در سال      اند تا اين    هودنمج  ويتر و   بيقعت

  .گفته
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        »»»»سيد كاظم رشتيسيد كاظم رشتيسيد كاظم رشتيسيد كاظم رشتي««««

 تيشـ ردانش بـه نـام شـيخ كـاظم ر        پس از فوت شيخ احسائي يكي از شاگ 
شـيخيه را هرچـه گرمتـر       ا اداره و مكتـب      ر شسرد سلجم ،هتفرگ ار وا ايج
 رح شـ  باكتـ هاي عجيب و غريبي در        ، اين سيد كاظم رشتي حرف     گردانيد  مي

: كـنم   ها را بازگو مي     نه يكي از آن   شته است كه براي نمو    اش گفته و نو     دهصيقلا
 ناري در آسـم   لم شه علا  مدينه. را چنين گفته  ) العلم و علي بابها     انا مدينه (جملة  
ن باشد، مـ    وچه مي ي هزاران هزار ك   يدارد و به هر كو      ان كوي مي  كه هزار است  

هـا بـسيار     ندانم ولي شمردن همـه آ       يم ار اه  ها و كوچه    يهاي همه اين كو     نام
عقـد صـاحبه رجـل اسـمه        «: پـردازم   ها مي    از آن  به شمردن برخي  . دراز است 

ـ  رداش مـ   ايست كه دارنده    يعني كوچه » حونشلحل . نـام شـلحلحون اسـت       هي ب
اش شخصي به نـام       ايست كه دارنده    كوچه» اسمه كلحلحون عقد صاحبه كلب    «

هـا را     آنها زياد دارد كه فرصت نوشـت          فحر اين قبيل    و از . كلحلحون است 
  ...نداريم

ها را با اسامي كـه        ها را گشته كوچه و محله           اين جناب سيد كه تمام آسمان     
 هجـري   1259بوده، و در سال       يم خيش نيشناج ال س 17 بايتقرذكر شد ديده،    
ـ پ ناش اين بوده كه زمـا       يكي از سخنان او در زندگي     . تدر گذشته اس   ش يادي

  هـم  هر خواهد شد و به همين جهـت       ظان   م رگ م ازد  بعو  ت  اسك  دينزامام  
  .استجانشيني براي خود معين نكرده 
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        »»»»مدعيان امام زمانيمدعيان امام زمانيمدعيان امام زمانيمدعيان امام زماني««««

ـ وا هك شدانگراش ر از     بعد از مرگ سيد، سه نف      خـان نـوة      ميركـ  يجاحـ  يل
 علـي   يع در تبريز، و سـومي سـيد       شاه در كرمان، دومي حاج ميرزا شف        فتحعلي

شـتند، چـون سـيد      داي  ايدع ا يكر   ه رخاستهي ب وبدع،   بودند محمد در شيراز  
ش خود  ها افتاده بود كه سيد گفته پيداي        زبانه  كاظم جانشيني برنگزيده و اين ب     

 مرگ سوي گفته شيخ احمد احسائي دربارة  نآ ز و اامام بعد از مرگ من است
 رد يناكه گفته هر امـام زمـ        و اين » امام زمان «بن الحسن العسكري     امام محمد 

كس گري يا امام زماني را به روي هر  ديمهي عو داه ر د،آيد  دي پ رييگد كالبد
  .داشت باز مي
اي  هلاسـ  محمد را كه جوان بيـست و چنـد   علي ها چيزهائي بود كه سيد          اين

ت أداشت، ولي جر     آرزوي امام زماني وامي    به تشاد يتافارخ زا رپ زغم و بود
ـ  كـه ه  رد كـ  فيعر امام زمان م   »در« خود را    .كرد علناً اظهار كند     نمي  د،اشـ  باب ب

اً جنونش گل كرده خود را امام دانسته و مبشر خوانده مهدي موعـود              عد ب ليو
ـ وت و مط كـرد  لـ غ شالقدانسته، ادعاهاي جور واجور نموده، در شيراز زير           هب

اً در تبريز توبه نامه نوشته و از گفتـار و ادعـاي خـود اظهـار                  بعد ،هتفگ مدومن
هـا موجـود      تاب ك درش  رح ش كهه  ودرمف يهالب  تو ا هللا و ارفغتساندامت كرده و    

خان گرويده و بـه       اي از شيخيه به حاج كريم       دستهخالصه هر چه بوده،     . است
ـ  ع گـرد  يفرزا ش ه حاج مي  ب يا خاني معروف شدند، وعده     كريم د بـه نـام     ن نهادن

هاي شـيخي كـه از شـاگردان          شيخي شناخته گرديدند، و جمعي هم از آخوند       
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) بـابي (تسليم شده به نـام        محمد  يعلد  سيه   ب دنود ب تيرشد  ئي و سي  شيخ احسا 
  .يدندمعروف گرد

        »»»»بابي شدن برادران نوريبابي شدن برادران نوريبابي شدن برادران نوريبابي شدن برادران نوري««««

 يكـ ي هك دندوب برادر ودكه به باب گرويدند و بابي شده بودند               از اشخاصي 
علي نوري مازندراني كه بعـداً ايـن       نييحيي نام داشت و ديگر ميرزا حس       ازريم

ـ  دون  ايـ رفت  گ بقل) بهاء اهللا (شخص   ـ باز   ا درار ب و معـروف   س  نارشـ  س انبي
  .گرديدند

شده بود خيلي مورد توجه سيد باب       » لصبح از «    ميزرا يحيي كه معروف به      
كمتـر در ميـان      مـرد  ايـن  يد،د گر بملق »مرهث«ت  ربوده و از طرف او به حض      

گذرانيد   ها را در نور مازندران مي       ها در شميران و زمستان      تابستان. آمد  مردم مي 
بط اين دو بـه هـم خيلـي نزديـك بـود، تـا               وا ر  و شتدا هبتكا م ابب ديس اب و

جائيكه باب ميرزا يحيي صبح ازل را وصي و جانشين بعد از خود قرار داد كه               
اهللا   برادرش بهـا  . بود   باب اين شخص مي    زا دعب نايباب ياوشيپبر و   هر واقعدر  

ـ  راو  رات ا وتسـ د و  برادرش بوده  در خدمت برادر و مطيع اوامر       ان جـ   و لدا   ب
  .داده است ي مامنجا

        »»»»انانانانههههرار سيد باب از شيراز به اصفرار سيد باب از شيراز به اصفرار سيد باب از شيراز به اصفرار سيد باب از شيراز به اصففففف««««

 بواسطة ناخوشي وبا و درهم ريختـه (هه در شيراز تحت نظر بودكيد باب  س    
ـ  مدرمـ  رارفـ  و يتموكـ ضاع ح وا شدن بـا كمـك    ) هـا و دهـات       كوهـستان  هب

 اون   بوسـيله سـوارا    حـاكم اصـفهان   » گرجي االصل «الدوله    دمنوچهرخان معتم 
ان آمد، كـه مخفيانـه در خانـه حـاكم زنـدگي             فهاصه   ب تهيخگرز  راشيز   ا هنباش
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 ءتابي شدن سيد باب بر اثر فـشار علمـا         كرد، پس از مرگ معتمدالدوله و آف        مي
 دستور حاج ميرزا آغاسـي صـدر اعظـم،          و راجاق هاش دمحم نامرفه  ب نهاصفا

ـ ق  ريچهه  ر قلع د هدش ه ماكو برد  هتحت الحفظ به تبريز و از آنجا هم ب          نيدازن
  .يدردگ

        »»»»اعدام سيد باباعدام سيد باباعدام سيد باباعدام سيد باب««««

ـ     ها در بعضي شهر         چون بابي  ين حـس پـا كـرده مخـصوصاً مال   ه ها آشـوب ب
 امنيت و با دولت به جنگ پرداخته،اي در قلعه شيخ طبرسي مازندراني        بشرويه

سلطنت رسـيده بـود و خطـر         هآرامش از ميان رفته و ناصرالدين شاه كه تازه ب         
سـيد را از    دسـتور دولـت وقـت و امـر شـاه             هكرد، ب   تاج و تخت را تهديد مي     

چهريق به تبريز آورده، پس از محاكمه و مواجهه با علماء تبريـز محكـوم بـه                 
  .مرگش نموده تير بارانش كردند

        »»»»سوء قصد به شاهسوء قصد به شاهسوء قصد به شاهسوء قصد به شاه««««

ها صادق تبريـزي بـود،         نام يكي از آن        چند نفر از جوانان متعصب بابي كه      
اندازي كرده شاه جان بـه   ير تاه ش بهن  راميان ش خونخواهي سيد باب در نياور      به

  .ها گرفتار و نابود شدند  و آنردهسالمت ب
ها  يببا ،داتفا ها صادر و بابي كشي راه     از طرف دولت دستور دستگيري بابي  

كـرد از     يده خود برگشته باب را سب و لعن مي        را دستگير كرده هر كدام از عق      
ـ  سـخ را ار عقيده خـود     يك در   هر نمودند، و   مرگ معاف و زنداني مي     و ه  ود ب

ده شد، با وضع بسيار فجيعي مهارش كـر         حاضر به لعن و سب و بدگوئي نمي       
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ـ  يـدان ل و سرنا دور شهر گردانده و به سبزه م         دهبا   ـ ت زا ده سـر  رب  ادجـ  ناشن
  .كردند يم

        »»»»دخالت سفارت روسيه تزاريدخالت سفارت روسيه تزاريدخالت سفارت روسيه تزاريدخالت سفارت روسيه تزاري««««

س  پ ه،فتگرر  قراي  رازت هي سفارت روس  رحمانه مورد اعتراض   ر بي اين كشتا     
هـاي     بـابي  ،مقرر شد كه با نظارت و كنترل نماينـده سـفير          و  تگگفو  ه  كرذا م از

  .يند و همين كار را هم كردندزنداني را به عراق تبعيد نما
 نمـوده و از او برگـشته بودنـد          هاي زنداني كه سيدرا لعن و انكار        يبين با ب    

ـ تبد  دابغه   ب كهد  بو» اهللا ءاهب« يعلي نوري مازندران    يكي همين ميرزا حسين    د عي
  .دديگر

موقع در مازندران سكونت داشت،        ان آن     ميرزا يحيي صبح ازل پيشواي بابي     
جـا بـا كـشكول و تبـرزين           انمـ ه محض شنيدن خبر دسـتگيري بابيـان از          به

ا لباس درويشي پاي پياده راه بغداد را در پيش گرفته قبل از رسيدن              ناشناخته ب 
 ده   اين جمع تقريبـاً    كهي  دت م در. دبوه  رد ك ارتياخت  د سكون  در بغدا  ها  تبعيدي

 سال در بغداد بودند، ميرزا يحيي هميشه از انظار دور بـوده و در پـشت پـرده                 
 پيـشكاري بـرادر را      هك) هللا ءاهب (ش برادر ةلسيورا ب ر  امودستورات و ا  ) دري(

  .رسانيد داشت به بابيان مي
جانـشين و   نچـو ،  نـد  ك ست زيـارت  توان  يرا كمتر كسي م   » ثمره«    حضرت  

 محمـد بـوده، تمـاس بابيـان بـا ميـرزا             نـي سـيد علـي     قائم مقام امام زمـان يع     
ه، و بـراي بـرادر كـه        د بـو  دباشـ  رادمو  د  ير م ني ب طبراكه  ) ءاهللااهب(علي  حسين

ا رانـد، و مقـام او    پشت پرده اسرار قرار گرفته خيلي عنوان و احترام قائل بوده  
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زه داده بود، كه    اند و با آنكه سيد باب به او اجا          دانسته  ميي  ائخدم  اق م اًيبقر ت كه
ـ هالو  كند ولي او از حدود وصايت خـارج نـشده و دعـوي             دعوي خدايي  ت ي

 انداختـه    خود را به روي مقام خدايي      ،ه و پروانه  زاجا نودب شردااما بر  د،ومنن
  .ودش بشتدام  هازكه جو شرداربو نگذاشت از اين مقام چيزي نصيب 

        »»»»اع بابيان در بغداداع بابيان در بغداداع بابيان در بغداداع بابيان در بغداداجتماجتماجتماجتم««««

سرپرسـت كـه در    ن بابيان، بابيـان بـي         بعد از اعدام سيد باب و منكوب شد       
زيستند، هـر يـك بـه نحـوي پيـاده و              يمي  خف و م  هپراكندگوشه و كنار ايران     

شد، خود را بـه       هرشكلي كه ممكن مي   ه   ب  و واره يكپا چاروق گرسنه و سير     س
 توجهي جمع   تا آنكه عدة نسبتاً قابل    . تندپيوس  يمن  يااب ب جمع هبغداد رسانده و ب   

 داجـ يا تموكح يارب يياه ناراحتي. و بغداد تقريباُ كانون و مركز بابيان گرديد       
كاظمين و كربال بلند شـده بـود، و          يعهشاي  م عل ايد سروص  نيز د، و  بودن هدرك

 ضـا قا را ت  هتشـ ذگ نجـا  از شت مـردان   مـ  يكر   ش فع د ادغد ب متكو ح ازا  ه  آن
ـ  شتمـ  ك ي از،  ندراروپ  مير   س دري  ادمره  قش ن كه  هللا  ءها ب د،تناشد و ج  گـي ي  اب ب

 ير پ د و   ندستاند  ه و تكليف خود را نمي     شتدا ن اه ر جاچ  هير   د كهت  رسرپس  بي
 بناي زدوبند   د،بر ب راه  ادتفاسر  كثدا ح ستواخ  مي،  ندشتگ  يه م انسرپ د و ا مر كي

ا هـ  شهنقـ و  اهـ  ته، صـحب اشت گذديارز  ي م انهشال ك بهن  شاسره  ك  يايه  را با آن  
يي از توطئه با خبـر شـده        يحا  رزمين  نيؤم م  و انارفدطره  ك  آنا   ت د،ش  ميه  يدكش

 ود خـ  وده زتاودك  هب دست رادراً ببيرقبه حضرت ثمره گزارش و تذكر دادند،       
برادر را مورد بازخواست قرار داده تا از ي حي يزاير م.ستنشد اهخوو  تايج هب

ـ       را ن ينه  زم   اهللا بهاء.  ايدج نم دستگاهش اخرا  ه امساعد ديده از بغداد خارج و ب
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تقريبـاً دو سـال دورة      . ويش و قلندران انيس و جليس شد      ارسليمانيه رفته با د   
وم، ميـرزا يحيـي از تقـصيرش        قـ اي  مـ  زع تسـاط وبا   داًبع ،هدگذران درويشي

 دعـوت نمـود، و ايـشان هـم بـه          ت  دم خ سره   ب اًددمجه  ام ن لةسيو  گذشته و به  
ا  ر شهنقـ و  ه  وژپـر ر  ت  ئنطم م نيتادسهمو  ر  ت   دقيق نقشه با   عهدفاين  مده  اد آ بغد
  .كاله را تا پيشاني به سر برادر بيچاره گذاشته رد كليعم

        »»»»دردردردراااا بر بر بر بررررره سه سه سه سببببر ر ر ر ددددبرابرابرابرا    ارياريارياريگذگذگذگذه ه ه ه الالالالكككك««««

ـ  كـه ي  ا  با مقدمه » هشت ماه بود  يبرد ا ياگو «اربهم  يا ا ازي  وز    ر ن تادسـ هما   ب
ـ  اوز   ا بـر خ  و بي يي   يح از مير ودند در غياب   ب دهكرم  اهفر ـ ه   ب   و دشگـر ن  واعن
همه قبالً آماده ر كاب بااسه  ك اغ ب آنر   د د،ونر  يح با جمعي بابي به باغي مي      فرت

، تمهـس ن   مـ  انزمـ م  ما ا ئبنا: دويگ  يم هدن گشو خس هب بل شده بوده، بهاء اهللا   
 يفـ رعمبرادرم به اين عنـوان      م  انبمظ  فومحت  رااطمخز   ا منه  ك   ولي براي آن  

بـود  ه  شـد ه  شـت ذا گ ارمـد ر  را ق كهي  ايه  ن آ باو  ا  ه  انردگ هتعزيبته  ال. تده اس ش
 زد. دينـ مان  ادعاي او را قبول و جمعي ديگر كه مؤمنين ازل باشند مخالفت مي            

ـ   برو  دكششم ك  و لهادمجع  رو ش وزر  نا هم  از دخور و ه ادر علني گـشته كـار ب
 وب وفين مـضر طـر ز  افر ندوي يكه وز رمهه. شدك ضرب و شتم و كشتار مي    

  .ددنش ميول تي مقگاه
ستوه آمـده بـه بـاب عـالي اسـالمبول           ه  ب لدج و گنج نيا زا دادغب مكاح    

 يفتكل كسبو   هش داد رگزا» عراق در آن موقع جزء امپراطوري عثماني بود       «
  .ايندنمل بومسال انهوا رراي مگ هسدر ي مورستد. يدمان مي
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        »»»»للللبوبوبوبوممممسالسالسالسال ا ا ا اصدصدصدصدمقمقمقمقه ه ه ه  ب ب ب بادادادادغدغدغدغد ب ب ب بازازازازج ج ج ج روروروروخخخخ««««

ل يك كشتي با هـم در زد        د داخ ندبو هنش ت گريديكون  خ  به هكي  ا  تهدسو      د
 يـد بع ت نـه درا   بـه  داًجـد  م هـم ا  نج آ از. دسنر  و خورد بودند تا به اسالمبول مي      

ت برادر را بـا زهـر مـسموم         سه ا تواسخ  هللا ا اءبهه   ك هدوب اج ين ا در،  ندردگ  يم
ـ  رفينو بعداً طـ   ه  شتنگد  خوت  ايجنه   ب فقمو  هللا  كند كه برادر فهميده و بهاء      ه  ب

د چنـ ش  ود خـ  رهشا ا بهه  بتال  هللا  ءها ب انارفدطره  صخال. دونش  ميعوت  له د مباه
اكم ثـل حـ   م مهقتل ميرسانند، كه حاكم اردنه      ه  نفر از مؤمنين ميرزا يحيي را ب      

  .يدمان المبول كسب تكليف ميسز ااده شته خس بغداد
 ز هـم  اا   ر هتسد وديل و كميسيون اين     كشتت  اضق زاي  نويسيم ك يلاع ببا    
ـ و  ن  وااعـ ا   ب را  هللا  اءه ب هدكر جدا ـ  رشصاان و ميـرزا يحيـي و      » عكـا «قلعـه   ه   ب

  .دونش ي منيدازنا ج جزيره قبرس تبعيد و در آنه مؤمنينش را ب

        »»»»نننناااات بابيت بابيت بابيت بابينينينينيساساساسانننن و ا و ا و ا و اننننييايياييايياهاهاهاهابببب    ييييممممححححرررر    ييييبببب««««

  و كـا  ع بـه ا  هـ   ييهـا  ب زء ج راا  ه   از بابي  فر ن ارچهه   ك ست ا ين ا لبجاه  كت    ن
 ارچهـ ز   ا نـد ارد  ي م يلگسس  بر ق رهزي ج بها  ه  ياببجزء    را اه  ييها ب ازر  نفر  هاچ
ا رزميو ه الك يرزا آقاخان كج م ونيهاصف اديمهد سيي اج حايه امنه بي اب بفرن

ميـرزا نـصراهللا باشـد قبـل از       كه اي ر كل ي او راهللا نص  ميرز  و رشيتفي  قلا  رض
 و بـا شمـشير   اًلتـ غفا عكـ ر  دعد بديچنو د ننك  حركت از اردنه مسمومش مي    

ه نفر بابي ديگر ريخته با كمـال قـساوت تكـه            سر س  به   اطور و س   كار جر و خن
ـ ة  سطواه   ب كهد  ننسار  ي م تل ق بهه  رد ك انش  پاره نـي  علة  انـ حمر  بـي ت  ايـ جنن  اي
ولـي چهـار    . دگاه و غيره بوده است    داو  ي  رسزپبار  تارف گ تيمد  هللا  ءا به خصش
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پـيش  شان  برايـ حتي  گونه مزاحمت و نـارا     نفر بهايي در ميان بابيان قبرس هيچ      
  .دننك ي مگيند زتيمساله  ب ويدآ نمي

        »»»»يانيانيانيانئئئئاااابهبهبهبهي ي ي ي ارارارار د د د دانانانانيديديديد م م م م و و و وانانانانبيبيبيبيبابابابات ت ت ت كوكوكوكوسسسس««««

ـ گو هـيچ  يد به جزيره قبرس   بع ت وز ر ازل  ازح  صبي  حي ي زاير    م ز اي  ليتاه فعـ  ن
ي يتالفعـ ز روامه  بتاد ونش ده حتي طرفدارانش كه ازلي ناميده مي     ا ند ننشا خود
ـ د. ندا ه كرداموشر فارد وخكيش ت گفن وات ته بلكه مي  اشند و ا هـ  يادآبـ ت ول
  .ندارندي ين ديتالفعه ونچگهيه  كنداشب ميا ه نآ نگاندمااز بازا ه ريثم

 گـي رن ز ووشاه ب وانجور  پس) هللا  ءبها(ي  افند سابع لثم هك هللا ءاهب يلو    
  و يـد مري  ورآ   پرانـي و جمـع     ت به كار شده با ايران مشغول كاغذ       داشت، دس 

 دةكنرا پ ايه  منة فعاليت افزوده بابي   ر دا وز ب به ر روز  شته  ات گ و آي  الواحل  زون
رپرست را كه در گوشه و كنـار ايـران گمنـام و مخفـي                س بيه  ردخوي  سرو  ت

ل گلـه   اخـ  د دهمو ن اردومي ا ليخاو   ت ايه  دهوعو  ا  ه  تاربشا  ب دندرك  زندگي مي 
 ه را ادسـتگ  شاوي شكرده از پشم و كشك و پشكلشان بهره برداري نموده يوا          

شده، موعود كتـاب بيـان   ) من يظهر اهللا(هم باال برده  را عايشو اداده  عه د توس
ـ م انب اگشته، سيد مبشر و خبر دهندة اين ظهور اعظم شـده، تمـ            » سيد باب «  ءاي
حكام خود را مايه سعادت بشر و كليد هدايت مردم          اه،  درديگرش  ك چا وده  بن

  :دفرموو ي رسيده دانسته تا جايي كه به مقام خدايجهان 
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        »»»»ااااخدخدخدخدگ گ گ گ مرمرمرمرو و و و     هللاهللاهللاهللاااا    ءءءءهاهاهاها ب ب ب بدندندندن ش ش ش شداداداداخخخخ««««

 عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذي كـان          ادعبالي  عل  هللا ا تب ك مال  وان  ا«    
لذي منع انه من    ا و   رلخياكل   ب زفاقد  لفاز  من لقخلمقام نفسه في عالم االمر و ا      

  ).اهل الضالل و سواني بكل االعمال
مـن  ختن  شـنا نيـده دارگب جـ ا ودوخـ  نگانده ب ب دا خ كهزيچيل  او: هجمتر    

ن آن جانشين   يدانرد گ  و انجهن  يدفر آ درو  م  ا  ه از سوي او وحي آورده     ست ك ا
ـ گ  ي م 7  سطر 4  ص دساقب  تا ك گرديي  جار   د  و »ما  خدا بوده  ـ ن  ا«: دوي  ذيال

 اتثبـ الم  هالـس ا  و عرف لمطلع هذالبيان انه ليستقبل بعينـه       ن  حملر ا رف ع جدو
  »طاب الخبفضلفاز ه و قبلنام طوبي لمن اال اين بامحكالا

ـ و  د  مـو  ن امشمست ا راا  خدي  بوه  ك  يسك: همجرت     ي شـخص مـن     ه شناسـاي  ب
 اروتسـ ا راه   رنائل گرديد هر آينـه چـشمان خـود را د          ) ميرزا حسينعلي نوري  (

ين مردم هدف تيرها قرار خواهـد داد خوشـا بـه حـال       بدر    من محكااتن  خسا
 اممـ تد وعـ  موالصهخ .دسي ر)ه منب ابخط(ل  فضه   ب  و شدر  آوي  روه  ك  كسي

 هجري در عكا بدرود زندگي گفـت و         1312 گرديده و در سال      انيمب آس كت
  .در بيت مبارك يا مقام اعلي به خاك سپرده شد

        »»»»ئيئيئيئيدادادادا خ خ خ خرثرثرثرث ا ا ا اسرسرسرسرر ر ر ر  ب ب ب بنگنگنگنگجججج««««

 كه گرداننده اصلي دستگاه بود جاي پدر اءبهالبد عرشپسء ها بوت فازس     پ
ي ش خطـ  و خو واد  با س د  رمه  ك ليع  دمرا اشغال و بين او و برادرش ميرزا مح        

او چنان خوش خـط بـود كـه         . د، بر سر مقام خدايي نزاع و دعوا سرگرفت        بو
د سنناش   مي ران   آ وع ن جپنون  كن ا كهت  وشن  هفت نوع خط زيبا را با استادي مي       
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ـ   مـي  ن راش  گـر ديع  نوو   د  و ودش  ي م دهانخوو    خـط  صاًصومخـ  .ن خوانـد  وات
حقـش را   كه كردهگار  روزت از شكايه و   نوشت را به حد اعلي استادانه       تهكسش

 را صـالحتر    ود خ  و تهاشندل  بو ق رار  ادبري  گ  زده اين برادر خدا  . غصب نمودند 
وع رش شـ  ككـشم  ي و دعـو  ثايـر  م وث   ار ر س برو  ه  ستاند  براي اين مقام مي   

ـ  اتامـ ته ا گردييكه   ب ينرفط. ودش  يم اروا و كلمـات خيلـي زشـتي گفتـه و            ن
ر در نـزد     بيـشت  هچـ ر  هـ  ا ر ريگي يكـد  آبروداده  م  ه  بهي  بدار  سي ب ايه  نسبت

  ا از ميدان به    ر دررا ب رشپدل  مثس  با ع ليو. ندا  تهيخ ر اكخ  دوست و دشمن به   
 بـه چـراي     وال  غ اش ام ر قامانده  الن خو و ف ن  يطا ش  و براكض  اق ن راو   ا دهكرر  د

گوسفندان مشغول گرديده، روي كينه و عداوتي كه از برادر در دل داشـته بـر                
كه بايد بعد از » العظم اعد ببركاالا ينطغاصد ق«د ويگ ه ميرش ك  گفته پد  خالف

جانـشين گـردد    » غصن اكبـر  « ميرزا محمد علي     بود» غصن اعظم «خودش كه   
شـته شـوقي افنـدي نـوه        ا گذ ايرپزده   ش لدس ناز  اق ر كتاب د حكم خدا را كه   

ء زجـ  هكـ  مدختري خود را به جانشيني تعيين و برادر را از اين حق مسلم هـ              
  .هانيد گردحرومست مهي ام الاحكا

        »»»»ا و آمريكاا و آمريكاا و آمريكاا و آمريكاوپوپوپوپاراراراره ه ه ه  ب ب ب بتشتشتشتشفرفرفرفرساساساسا م م م م و و و واءاءاءاءبهبهبهبهالالالالبدبدبدبد ع ع ع عستستستستدددد    ههههبببب    ييييئئئئااااددددخخخخ    ددددننننسسسسمممم    للللااااغغغغششششاااا««««

در  طيتروشمـ  يرقـرار بدي آل عثمان و     داتباسم  ژي ر دن ش ونژگواز   ا پس    
ـ   ء  هالبداعبه  يدرد گ ادآزز  نيا  ه  دانينه ز يترك شورك ميـدان آمـده    ه  خود شخصاً ب

ـ  را  هللا  منااغ  هللا  ءها ب ولق  هبا  يي  هلا ياحب ا ،درصاا  ه  الواح و مناجات   و د  حـا اته   ب
ت و به تبليغ امر اهللا تشويق و مبلغيني به گوشه و كنـار فرسـتاده                عو د گيانيگ

م اللـس ا  درجواب رديه شيخ   ب فرائد تاك وشتننه  ا ب  ر يگانياميرزا ابوالفضل گلپ  
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ن تاوسـ نده  به به كشورهاي عربي و نيكو و صبحي را          راه  ارآو،  ورمأ م سيليتف
د چنـ و  ه  ادز  منير نبيـل   علي قائني و ميرزا   حمد  يخ م  و ش  گانيلپايدي گ د مه سي
 خالصـه بـازار   ،ق آباد و تركستان براي تبليغ گسيل داشـته      عشه   ب بار  يگ د لغمب
 هجري به مصر و اروپـا       1328در تاريخ    صاًخد ش وا خ  ت هد آورد وجومي به   رگ

ا آن ر سـاس   ي كـه ا   ميلاعـ ت  عده و آمريكا مسافرت نموده پدرش را مبتكر يك       
ـ  نـد ا  زدهم نهاده و رفتـه    ن نو گ قر  بزر سفهفال ح صل مـ  رد مـ  راو   ا  و دهدات  سب ن

 يـسوان گولي در همه جا به محاسن مبارك و         . بزرگ عالم بشريت معرفي كرد    
ـ  گ ال ح انزبه   ب دهمو ن سمتبش  ا  ه شده تريخ انهشوي  ر و   ش من يشورد  نـد ا  هفت
ه  كرد  درك  خود ب را چنان كه اين مطل   . له كند وا ح گرديي  جاا   ر يتوز ر داخ
و  هـستند از ديـن       ديمار  يابسس  ريپان  مارد م سدوين  مه خويش مي  فرنادر س و  

ارت حـر  هجـ رد د صـ ا  ه  هر ش  و لكما م ريساي  را ب گر ا ندا  ي نبرده معنويات بوي 
  .سيان هزار درجه الزم استيپار ايرد بشابزم ال

از  يحفـر  ت ريكـا احـدي جـز     ين در آم  نچمه ... و و و دنتسين لباق كلذ عم    
ـ  ايهـ   رفحـ   گري نداشته و اعتنايي به    د دي مقصوارك  ب م لكهي كل و ش   و وچ پ
 الهحور  يگ د ايج  ه ب راش  ا  دند نكرده روزي  بوه  ندوا خ  و دهني ش ررمكه   ك غزم  يب
خـود مـردم    . ارائـه كنـد   م  رد م بهه   ك تهاشنده  نت چ دري  ا  هازتيز   چ خرآ. ندودمن

 ته و  گرف  ياد يشانود ا الزم ب ه   ك ندا  تهاش د ندمدسوب  المطو  ا  ه  بيشتر از او حرف   
 تهجسد  سوت  ماكلن   آ ازد  دنمون  الواحي كه براي گوسفندان ايران صادر مي      در  

  .ندشتذاگ ه حساب پدر خود ميب
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ـ   قصه   ب ركبا م كلهيه  ك يفر س سدوين  ميرنامه  فس مانه رد زاب     ه د آمريكا ب
 يتشكـ  نال سـ  بـه ر  هـا  ن رف صـ  قـع مور   د وديمپ  كشتي نشست و درياها را مي     

 بودنـد و    دهكرل  غااشن  ريافمس  بال ق راا  ه  ليدن ص و زمام مي د ت شدن افرم  فريشت
پـشت ميـزي كـه در مقابـل         ر  چـا ناد  دنبوم  كا ز به  تالمبه  ك  هيكل مبارك با اين   

ي حدي از مسافرين كوچكترين اعتنـاي     ا و   تگرف رار ق دده بو قع ش ر وا د ناكور
 و فترگر را قانمكن ريت ار در پسترا به هيكل مبارك ننموده و حضرتش ناچ

 مقصود از بيان اين الطائالت ايـن اسـت كـه در             ......)ينملتز به   خطاب(ودمرف
 غين ولدنيا و اعزام مبر  ديدقا عديزا آين عدرل ساي ا هردخوو د ص  مدت يك

ي حـد  ا جيارخ  ستيا س نيباتيپشو  ا  ه   اكثر زبان  هت ب مجال ب و ا كت ر نش  و عبط
ـ      م جزن  مدمتم  رد م از  درو  د  تـا افنيا  هـ   ايـن دام  ه  عدودي شيعه بدبخت ايراني ب
اال ايـران ايـن سـرزمين       . ي بـراي خـود بـاز كننـد        د جاي پاي  تننسوانتا   ج يچه

ـ اوده و هـست از شـيعي   بييها ب وبيباه   چ هر. ررو پ ورخ  مفت  يي علـ ضن مرت
ـ  ك يـغ بل ت ندستانتو ن هما   ر فرن  يكي  حتن  سن ت انانلممسز   ا نداشب  مي ه چـ   آن. دنن
ـ  ونيدادر قاي جبه هللا بهاءبس،  ودهبوه يع شنيراايه مد آستد ه ب  و دهبو ر شك ت
در . شيعه فحش داده و شيعه شنيعه گفته اسـت        ه   الواح خود چندين دفعه ب     در

ي الـواح  نراايم ااغني را بزهروه همء هالبا بد ع صاصومخ  هللا  عين حال همين بهاء   
ء هـا لبا  يد پرچم يا بهـاء    نازل فرمودند و مژده شرق منور شد و غرب معطر گرد          

ـ ه  مدآ   در روت به اهتزاز  و جب ظمت  يت ع  نها م در ليقال  هچز   ا تريش ب در ن ديچن
شور دسته جمعي به امر مبارك ايمان آوردند، ملكـه هلنـد             ك نفالر   د فر ن ارهز

ندين هزار آمريكـايي در انـدونزي       چ اآمريك ر د هدومن  اهللا مرايق  دبهايي و تص  
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ه و  چه و چ  و  م  قام  در ژاپن چندين پرفسور عالي    چندين قبيله چند هزار نفري      
  .ندا ديانت مقدسه ايمان آوردهه بنين  مؤم ازماماًچه ت
  . بوده و بساننيراايي را بقط فار داخ شايه وغدرو ا ه فال نيا    

        »»»»ءءءءاااالبهلبهلبهلبهداداداداببببععععو و و و هاء هاء هاء هاء دن بدن بدن بدن ب بو بو بو بوشهشهشهشه آت آت آت آتدودودودومان مان مان مان سلسلسلسلمممم««««

ـ  اه   از اين حرف    باشد مطلقاً  فايح وا  عك هك مر ا زكرمد  خو رد     . دبـو  ن ريخب
مني مـؤ ر  يابسن  ماسل م رد ف يكء  هالبا  دعب ركار و س  اهللا  ءها ب ابجنا  ج  آنر   د كهبل

بود كه هر جمعه مرتب در مسجد مسلمين حاضر شده و پشت سر امام سـني                
 آنقـر ي  ار قـ  فرن  كو ي  فتهره گ ز رو نمضا ر كار مب اهم اقتداء و نماز خوانده در    

 نآمه روزه بـا صـداي بلنـد قـر         زلش ه منر   د كهد  بوه  رد ك امخدست ا داص  وشخ
دازاده يقـين    خـ   و دا خـ  نيماسل مـ  بهو  ه  يدشنا  ه  ايه همس ش را صدايند تا   اوخب

از ر  اگـ . دبـو ه  خـورد  ن انگوشـش  ه ب يئبها  مهكلا  ج  حاصل كنند، اصوالً مردم آن    
 يئهـا  ب فـر  ن نـد  چ كـا  ع درد  شـ   يمـ ال  ؤء س هابعبدال كوچه    سر القهمسايه يا ب  

  .ندا ي را هم نشنيدههائ بسم اونكنا  تالماحت اونچ. ردك تعجب مي، سته
ـ  ـ  درن رفتگـ ر قـرا  ازس     پ ـ زي  يهوديـان كـه دشـمن آشـتي ناپـذير      چمرر پ

ـ  نـد ا  مسلمانانند اطالع صحيحي ندارم كه عقيده خود را آشكار نموده          ـ ه ا ي  زون
  .ندمانلسم مه

ي شـيعه عـدة     مع ج ت،اسه  ود ب انير ا درط  فقا  ه  داوصسرن  ايه  ك  نايض  غر    
نـي  ايرامـاً    تما  همداني و كاشاني و چنـد نفـر هـم زردشـتي كـه              كمي كليمي 

ـ ير ا رهچابي. دهند  ميل  كيتشا   ر يئها ب يتمع ج نداشب  يم ..... نـي راايه  اريچـ  ب ،  يان
  .يدن كقيقحو ت سيدرپ ب،ست اقتقيح. ستنيه انفس اودش ي متهوش نكها ه ينا
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ر  د ندا  دهداش  ام ن رق ش ورفسپرا  ه  يي كه بهائ  انيگپاگلل  فضالبو ا زاير م ينهم    
تبليغ امراهللا بود د و فرائتاب  يف ك لأ ت شغولكه م را  خا ب درف  وق ت ال س دوت  مد
ـ تبش  ود خـ  ظر ن بها   ر فرن  يك ـ آ  ه بـوده اسـت و او را بهـايي دو          ودنمـ غ  لي  شهتي

ه با  شمد  رسپ  ه مي د دا رقرا اطبخا م ريه  رالشاا م ارخز ب  ا كتحرز  رو. هستاند  يم
ء هـا ب(ركبا م الجمو  ) بباد  حمم  يد علي س(ت نقطه اولي    نيقا ح بهي  له ا يقوفت

 يدرد ب ام ن ما ش كها  ه  نايد  رسپ ي م ييراخا ب ؟هللا  شاءد ان داريراف   اعت ار و  اقر )اهللا
 نـد، ودن ب ماسل مـ  تـه لب ا هـد د  دند يا كافر؟ ميرزا ابوالفضل جواب مي      بون  ماسلم

ايـن بـود نتيجـه دو سـال         . نيمماسل مـ  هما   م دهللاحمالب  خود  ويگ  ي مي يرابخا
ضل والفـ ا اب ميـرز خود  يك مبلغ زبردست در بين اهل تسنن كه نقل از           فعاليت  

ل اهـ ي  گـ   قهال ع بيت  بااثي  را ب  و ندا  يان عشق آباد از وي شنيده     بهائكثر  ا. ستا
از  وي ئابهـ  مـاي  زع زر ا رمكـ ه  ندارنگه   ك ندا  دهكرس  المجل  نقب  ذهم  ه ب ننتس
ـ   ر   د الجـس پنو  ر  هـا  چ ود خـ  مـن و  م  ا  ن بزرگ شنيده  يبلغم و م  ا  ودهتركـستان ب

  .ما نديدهي انيرهايي غير ا بفرن يك

        »»»»تتتتييييئئئئهاهاهاها ب ب ب بكزكزكزكزمرمرمرمرن ن ن ن ريريريريگتگتگتگتزرزرزرزر ب ب ب بادادادادآبآبآبآبق ق ق ق عشعشعشعش««««

 ن و ادار اهير شوروي بزرگترين سرمايه   مد ج ااتح تانسكمنرز ت ك مر دآبا قعش    
االذكـار   شرقمـ ين  ل او ي حت هبود اكنسجا   آن رن سال د  يچند يائهن ب امندشدان

عنـوان گرديـده ترقيـات و       ) خـا (در آنجا ساخته شده و در الـواح بنـام ارض          
اء هـ الب بدعود  ختي  ح و   ه شد هداد عدهوجا    آن يباحاي ا بر يگبزر هاي تفرپيش
 هداد  عـده واً  حصـري  وحيلدر    را دآبا ي احباي عشق  ون ر د دي ورت  فمسا ژدهم

ـ  هد كـ  نديد يميه  هي ت عوسي هاي ژهو پر وها   هش نق دآبا شقع نيائا به يبرا كه  ر خب



 35

 نهمـي  اسـت  ايـن  غرض .ردكآب   رش ب قا ن ران  شهاي و آرزو  ميداام  مش ت گمر
ت نسـكو  نجـا آها   ي چندين سال هم بهائ    وست  اان  تمنسك تر زمرك  كه دآبا شقع
 مهدي جني اتيبشو پ ادهدها  كامل به آن اديزم آهيه س رويزارتلت وو د  شتهاد

ـ جـا     مقيم آن  ،يغين بهائ ل مب نتريگبزر ن و يهترب و   دنمو يمها   آناز   در  انـد  ودهب
ـ وماي ن را ب رن  م ترك نفر يك حتي تندسوانتل ن اد س اهفت الي  صتش دتمين  ا  هن
ـ   بـه  ر نفـ  كي ي تم ح سنوي يمكه   اين. ي نمايند ائيغ به لبت تش نوشـته   سـ  را يمعن

ـ ر هـر    د كه يكيدق و عالقه و تأ    شو ع  هابت ال نا آ باً  عواق .شود مي ـ  حول ي ار ب
 ،نفـر  ليـغ يـك   و ابزار كار موفق بـه تب       بابسم ا ا تم نبود اهمرا ف بشد   يليغ م بت

ـ گرديدن ي بهائ هم نفر  يك آري  تمـام در  ... رانـي ه اي يچـار نـي ب  ايراره  اچـ يب. دن
گرفته ) گراسنا و داسكي( تركمستان و تركستان از شمال درياي خزر تازه شهر      

ـ غنـه و  اغرد و ف نكاشـ ت  و دنرقمستا عشق آباد و مرو و تجن و بخارا و            ه از ري
 تمـام مـسلمان سـني هـستند بـا      تركمن و تكه و سارت و تاجيك و ازبك كه   

 نفـر  دت هفتاد سال يك    م وزي در  ر  شبانه يتو فعال ر  زار كا با مامتفراهم بودن   
  .نشد د كه نشيبهايهم  نفر يك فقط آري

        »»»»مممميستيستيستيستببببرن رن رن رن ققققاي اي اي اي ددددا خا خا خا خييييبر بر بر بر ممممپيغپيغپيغپيغ    هايهايهايهاي    ههههففففتحتحتحتح««««

ببينيم ايـن   .  شده است  پيدا هنوچگ وا  جز ك ا يئهاكه ب ديم  ميه ف ال حا ب    خو
  ست؟اده ر آويهاي بيستم براي بندگانش چه تحفهپيغمبر و خداي قرن 

عـا  ده ا چـ هـر     يـا  ا خـد  شخود  قول هيا ب بر  غميپه  كقامش   م  و ان با عنو      ما
ا يـ دس  قب ا ا كت ره د كاش   ينسماآام  ك اح وها   تهفه گ بما  . ريما ند يكار كند يم
پيغمبري آمده  . ريمار د اه ك دل ش ز نا ل سا رهزا يك اقل براي حد ن كه   ايئ بها آنرق
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ه دورايـ لف ن سء  اانبي كه هوردآاي    كتاب و احكام آسماني، ببينيم چه چيز تازه        با
 شده سـطح فكـر بـشرهم بـاال          يان معتقدند اديان گذشته كهنه    چون بهائ  .شندبا

ـ  نقواني. تسين ه بشر امروز  م هض لقاب انيم آس نانيوز ق ايك  آمده هيچ    ت اروت
 قرآن كـه بهتـرين و       مثالً. نندك ارهدا ا روز  ر ام ينيادند  نتوا  قرآن نمي  و انجيل و

 حكـم  طبـق   كه نچنا. شود  نمي  عمل روزهد ام  دار اني را مسآ ماكترين اح  كامل
 ثناءباسـت مي   اسال هاي  شوراز ك يك    چر هي  و د   شود  قطع  سارق بايد  ت دس نقرآ

بـشر  فكـر   سطح  كه    ناي آ ا بر د چر گرد  يم ن ارودي اين حكم خدا اج    ر سع كشو
ايد از داشتن دست محروم نمـود    ر نب ك عم اي ي ا بر ان ر  انس فرد  يكه و    آمد باال

 پوسـيده و قابـل اسـتفاده        هـن و  ته ك  گذشـ  ديانصه ا  خال ها،  حرفو امثال اين    
نيست تنها احكام كتاب اقدس بهاء است كه مطابق اقتضاي زمان نازل گرديده             

 در زير سايه خود امن و امـان و          هام نمود ض اند  عر زورام نياير د ند د توا  و مي 
ـ اهم و بشر را برادر وارگرد هـم جمـع كـرده ز            آسايش را فر    شـار از  رس يگدن

اين حرف مكرر در الواح آمـده و مبلغـين          . مايد ن  فراهم راشبختي  خوشاط و   ن
رخ مردم ساده لوح كشيده و مثل خودشان گمراه         ه  بهايي همين چرنديات را ب    

ـ  خود تار ت گفاثباراي د، بكنن يمه ريچابو   ه چند آيه از اقدس را من بـاب نمون
  :يمآور ميجا  اين

انـد كـه     كتاب اقدس اصلي كه آقاي سيد حسن كيايي مالحظه كرده  البته توجه داشته باشيد عربي    (
اي است، با عربي فعلي و اصالح شده كتاب اقدس امروزي كـه               بسيار عربي غلط دار آب نكشيده     

ب ايـن هـست     ولي جال . العدل اعظم براي بهائيان جعل شده است بسيار متفاوت است           توسط بيت 
يعنـي بـه زودي از تمـام آيـات     . كه با اصل بعضي از آيات اين كتاب شريفه كاري نتونستند بكنند  

ذكر شده در اين كتاب رو كه مورد بررسي آقاي سيد حسن كيايي قرار گرفته از صـفحات اقـدس       
  )موجود بر روي كتابخانه بهائيان در اختيار دوستان قرار خواهيم داد
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 اتيحو مفـ  ادي  ن عبـ  ي بـي  نـايت رج ع ي س رام او نض ا رالء ا  مال ا ي 1ر  ط س 3ص  
  ).رحمتي لبريتي كذلك نزل االمر من سماء مشيت ربكم مالك االديان

 هـاي  اغرچـ نزلـة  م ه بـ نمهاي   م و فرمان  ااحك مينزوي  ردم  ري م ا: مهج    تر
. دباشـ   م مـي  خلـوق اي م ش بـر   بخش هاي   بوده و كليد   گانم بند ييماراهني و   يار
و احب  كـه صـ   شـما   گار  روردست پ  خوا ان از آسمان   فرم  آمد فرودونه  ين گ بد

  .استها  دارنده كيش
نـصاف مـن ايـادي االلطـاف         اال قرحيـ  شرب  من يعمرل 11طر  س 3ص      (

ا لكم االحكـام    نلزانا ن  نب تحس ال اعداالبافق   يطوف حول اوامري المشرقته من    
ـ  امـ بـذالك  بل فتحنا ختم الرحيق المختوم باصابع القدره و االقتدار يشهد     لزن

  ).ربصاي اال اولو يافكر حي ت الومن قلم
 هـاي  تا دساف ب انص زاللربت  از ش كه    يس ك دنوگسدم  ون خ اجه  ب: مهج    تر
رود ف رابتكا ز ا هك نم تابان و هدنز گرد احكام فرو   آينه هر   باشديده  ف چش ظري

ه آمده خواهد گرديد گمان نكنيد كه ما فقط احكامي براي شما نازل كرديم بلك
ده سر به مهر برداشتيم اگـر       و با ربت  سر ش  از    مهر  خود ايانتان تو شگنا هلبوسي

اندكي بينديشيد به درستي و صحت گفتار آنچه از قلم وحي نازل شده گواهي              
  .)خواهيد داد

ن اثر هذه القلم الـذي اذا       اني م المع عرف جدولمن  وبي   ط 6طر   س 42ص      (
في نان  طميه اال ينو نت ك ترهظ انوقفتاحت نسمته اهللا فيما سواه و از      تحركت ف 

  ) الفضل العظيم الرحمن مظهر هذاعاليان تالمكا
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 م قلـ  ن ايـ  تحرك اثر  بر خوشا به حال آنكسي كه بوي خوش معاني را كه              
ن  جهـا  ردرا   اجنبش آيد نسيم خد   ه  كه هرگاه ب   ده استشمام كند قلمي   ششر  تمن
ن هـستي آشـكار سـازد       بايستد چگونگي اطمينان در جها     ها هر گ  و ندك شخپ

  )بزرگ و بلند است مظهر اين بخشش بسيار بزرگ
ر كه خواهد آمـد      ديگ  آيه ي دو و يك كور  ه مذ گان  ت سه آياوديد   فرم هظح    مال

تعقـل همـين    غيـر    مـن    ن كه ياائبه. ت اس اهللا  جان كالم و عصاره ادعاهاي بهاء     
 م اطـالع بـه    واسطة عد يز ب ان ن ر آن  اكث شايدد و   كشن  ميدم  رخ م ره  ا ب رها   فرح

  .ندباش شتهه داعقيدها   حرفاين

        »»»»ستستستستاااا    ننننواواواواييييحححح    يستيستيستيستنننننسان نسان نسان نسان اااايي يي يي يي اااابهبهبهبه««««

 اين جنـاب خـدا امـت و بنـدگان خـود را از               دانندد ب ي با ،زيزعان  گننداخو    
ـ       ات ق يوانيف ح ر رد  و د  خارجها    جرگه انسان  ن ودرار داده است و همگي را ب

ـ مـا هـم     . گفته است ) ن خدا ادنگوسف (اهللا مانغ ا ثناءتسا  ناز ايـش  ا تمطابعـ  هب
 ن بايـد  شاپيشوايو   موال   بهشند  اب داشته يضاعترا رگا. ئيموگ ا غنم مي  ي دگوسفن

  .... سر خوردهشدودور خخوبصيرم قت  منيماه بقول ترك. جوع كنندر
ـ  ت سـعاد  هك يماكاح: امكحام اال ف     جـا   بوسل ل و غـ  بـو ق اً در رصحـ شر من ب
  شد؟اب به اين شرح مي  آن استنآورد

        »»»»تتتتسسسساااا طال  طال  طال  طال للللااااقققق مث مث مث مث9999يي يي يي يي ااااههههبببباموس اموس اموس اموس نننن««««

  و  العدل يت الي ب  لهيه مسئ  د و زانيه  نالكن ز  كم اهللا حدق 12سطر  15 ص     (
هي تسعته مثقاال من الذهب وان عاد امرنه اخري عورو بضعف الجزاء هذا مـا               

  »حكم به مالك االسماء في االولي و في االخري قدر مما عذاب مهين
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اوند براي مرد و زن زنا كنند ديه كه         ست خد ا هم كرد كح تحقيق هب: رجمهت    
 است اگر دوبـاره     الثقال ط  م  از نه  رتيه عبا  د د و آن  نيامن مبه بيت العدل تسلي   

ايـن اسـت   ) هيجده مثقال (تكرار كردند شما  هم تكرار كنيد به دو برابر جزاء            
ـ  هدر شـد  قـ م  آخـرت  و اي دني اه م نا هندار د ن آ هب ه است درك حكم   هچ آن راي ب

  )گآنان عذاب بزر
ـ   9توانـست   سكـ ه هر داسخيلي  تره عبا ب     ـ مـ ن مهار مثقـال طـال ف ه وده ب
ز كنـد آخـرين و      واجكسي ت  رهاموس  ن هاند ب وت يازد م درپعدل ب لا وق بيت ندص

 9بزرگترين مجازاتي كه براي زنا كننده در نظر گرفته شده است فقط پرداخت 
  .دل استلعا  بيته بطالثقال م

ـ  هللا قائل نشده و از نظر بهاء     » محصنه ريغه و   نصحم«هم   انراي ز ب      نـا  ز ا زن
دختـر   ايـ شـيزه   ود هر يا وش بيا  ار و ي  دن شوهر  ز  يا با  شدرش با داما با   ي. تاس
 مثقال طال است، با داشتن  9ش يا خاله و عمه و غيره، عمده فراهم كردن           دوخ
دل  ماانـد كـ  وت ب كـرد مـي  لـ رش را جنظـ  هني كزدختر و  ر  ه  مثقال طال از   9
 نيفرطـ ستر شود، پسر و دختر بدون هيچگونه ترس و وحشتي           ب مه و ه  دناست
به مقصود و منظور خود رسيده دعا بـذات         ه  ر آسود اطو با خ  ه  ال تهي  ط ثقالم 9
ـ   نـسبت  ار غنيـاء ا ت دس هللا م حضرت بهاء  كح ا اين ب. دد نمو نهاال خو ثم بي  هب

 حيات داشته    او تنها اغنياء هستند كه حق      رن از نظ  چو هتگذاشاز  ب را فق سنامو
ـ ان ب يـرا فقو  يزان  چ  بي وند،ش دمنرهايد ب ب اي دني اه و از تمام مزايا و خوشي      د ي

با اين فرمان آسماني ثروتمنـدان كـه مـثالً روزي ده            . ده و بار بكشند   رخو راخ
مثقـال  ) 90 (تـه فرعدل  اليت  بح به   بص  روزه همهانند  وت تومان عايدي دارند مي   
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 مثقال طال گرفتـه در بغـل گذاشـته          9د   قبض رسي  10ق پرداخته   وصنده  ال ب ط
ـ  اعدل ي لا بيت يمنا ا يها  نهاخه  ب اي يياهي ب اه درب دبيرستان   اعـضاء  لزه منـا  ب

ترم محافل روحاني و يادي امراهللا رفته با اسنادي كـه در بغـل دارد شـكار                 حم
  .ايندمن  ميمال مباركج تكربات باذه بدعا  و هدت آورسد دلخواه خود را به

        »»»»امندامندامندامندررررحححح    رانرانرانرانپدپدپدپد    ننننااااقط زنقط زنقط زنقط زنفففف««««

كر  ذ آبائكم انا نستحيي ان نذكر   جاويم از كلعحرمت   دق 10 سطر   30 ص(     
يا مالء االمكان و الترتكبو ما نهيتم عنه فـي اللـواح و ال              ن   الرحم واان اتق لمالغ

  )تكونو في هيماء الشهوات من الهائمين
يم نـ ك ييـاء مـ   ح اشما مـ   ناي پدر اه نما ز ش ر شد ب  امق حر حقيته  ب: مهترج    
رتكب م و اين را اي مخلوق د    دنود خدا يزيبپره) طاول( را   اه  بچه مينذكر ك  هكآن
ن در لوح و نباشيد در وادي شهوات از حيـرت            آ ديد از  ش را نهي ه  يد آنچ شون

  .زدگان
م حـرا ا را هـ  نز  سـائر  ،ناي پدر اه  غير از زن   هللاهاء ا ب تم حضر كح ر اين د    
اگـر  . رام كـرده اسـت     ح برده و م  اس را   اناي پدر ه  زن ن فقط  چو ه است نستندا

ن  دانـست  امرد، حـر  ب   مي  اسم اناي پدر ه   زن ثلانست م د  سايرين را هم حرام مي    
  .ز محارم بهترين دليل بر غير حرام بودن سائر محارم است ايك نفر

 هان، كلي ر پد ان زن زي به موجب اين آيه مباركه ج      ئاهنفر ب  كيبراي   ينابربنا    
عمه و خاله و خواهر زاده و برادر زاده به طور كلـي             ز مادر و دختر و      امحارم  

  توضـيح  اياشـد بـر   ب  ع مي متقابل ت و   حاال   مون اسال ناق رد تمام طبقات محارم  
ـ  حمد را م  ليلي و ع  ع  كنيد پاسبان دو نفر به نام حسين      ض  طلب فر م ن ه عنـوا   ب
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اي دو نفـر     كـدام از  ه  دوبـ وم ن  معلـ  اسـبان پ ير نموده ولي چون براي    تگدزد دس 
قيـق و  تحپـس از  ي قاض. ندك دزدي شده هر دو را به دادگاه جلب مي    مرتكب  

ـ  برئـه و   ت نـاه را  گ    و بـي   هداد صا تـشخي  ر دزد ييدگرس ويـد  گ   مـي  انه پاسـب   ب
ـ  بان هـم  اسـ ست و پ   ا لي دزد ع  ينحس ه محـز شـنيدن ايـن جملـه بالدرنـگ            ب
ـ    مي انبه زند ،  ند زده ب  تسلي را د  ع  ينحسزاد و    آ حمد را م  علي  الزم  گـر رد، دي ب

ـ نيست،  د  حمد دز م  محكمه تصريح كند علي   ي  ست قاض ني  حـرف   ومرا مفهـ  زي
ـ   , علـي ه  ساند ك ر  ست مي  ا لي دزد ع  حسين ت جهـ  و بـي  ت  نـاه اسـ   گ  يمحمـد ب
ن هللا چـو ا ءرت بهـا حضود كه ش   مثال ساده معلوم مي    نده است، با اي    ش دستگير
ـ ان  زن ذكر حرمت ه  رم ب حابقات م  ط فقط از  يح آن رمفهـوم صـ  ه  تـ خاپردران  دپ

  را هـم   اطلـو . اشـد ب   حالل و قابل استفاده مي     ماات عمو بقسائر ط ه  ند ك سار  مي
 آقـا   ازا يكـي     ب گر كسي  ا نم است ك  يم يا ح  تنها اطلو مك ح راند زي ا  هودرمفزاد  آ

و او را پلـيس بهـايي     د  رتكـب شـ    م  خالفـي  مـل لعـدل ع  ا   بيت اياي امن ه  زاده
 شده ندايد بل به جمعيستلعدل د ا  يت ب  امناي ردلعدل ب ا  تدستگير و نزد امناي بي    

 و در مقابل مرد دستگير شده دست به سينه گذاشته و هم صدا با هـم بگوينـد                
كار ه  ده و ب   ش ا خارج ج  ن زنان از آن   شك شده ب  ادقصر آز  م  مرد .نمك   مي ايح نم

  .ودر مير اي ديگه ع خود ادامه داده و به سراغ آقا زادهرومش

        »»»»ددددزانيزانيزانيزاني بسو بسو بسو بسوههههنده زندنده زندنده زندنده زندزززز««««

 فاحرقوه و مـن قتـل نفـسا فـاقتلوه     داًعمتاً متيب احرق من 5ره  طس 18 ص    (
  ).ينالجاهلن ر كوسناتار ثم دتقالا خدواسنن اهللا با يادي القدره
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س نفـ ه قتل ك او را بسوزانيد و كسي  د  بسوزانا  خانه ر  ه عمداً ك  يسك: رجمهت    
ـ    نااي توا ه  دست  را با  يياي خدا ه  بگيريد روش . دشي را بك  اوكند    رك سـپس ت
  ).ان راان نادايه روشد نمائي
ـ  كـسي خ   هـر رمايد  ف  كم مي  ح در اين      ـ   ا  هان زنـده  ه  را زنـد  و  زاند ا سوي را ب

 يا خانه ده    نير توما زانه صده خاند كه   ك  ين نمي مع مها  ر همت خان قي يدانزسوب
 دي باشـ  ا  هزار توماني حصير آباد آبادان، در هر صورت سوزاننده هر نوع خانه           

  .آتشش كشيده ده و ب ز كبريتته ريخرشس نفت به مي شهروعم ناد ميردد باي
 را  فـي ر ح يننـ  چ  گفـتن  تئرج يد كنون اح  ات  بشري تال تشكي يادز ابت ا    
يك » و لو يك خانه گلي رعيتي يا حصيري«برابر سوزانيدن خانه    ر  د ه ك هدرنك

زنـداني  ا ر قاتله ك در قرن بيستم و عصر تمدن     . انساني را زنده زنده بسوزانند    
ود را مبعوث از طرف خـدا دانـسته و           خ هللا كه  ا ب بهاء انشند، ج ك  يمرده و ن  ك

مرده شـ    مـي  شيوخـ  ركبنده و چا   ار ءايخويشتن را مظهر كل پنداشته تمام انب      
عادت بشر و كليد هدايت مردم انگاشـته در مقابـل يـك              س ا مايه  ر ام خود حكا

 در  ام ر حكن  ي هم وزمراما   ش گرا. هدد   مي رانساني   ا وزاندن س لي حكم گ خانه
روپا يا در بحبوحه توحش آفريقـا بـر زبـان آورده از فوائـد و                 و يا در ا    آمريكا
ن رانيد شـنوندگان شـما را       خس يرشبدر جوامع    نآ يارايج اج تن و تامحسن

بالدرنگ دستگير و به تيمارستان جلـب نخواهنـد كـرد؟ مغـز شـما را مـورد                  
فته كـه  ادي تركيب يا از چه مو  يزغن م ي چن دن بدان اآزمايش قرار نخواهند داد ت    

 سياانـشن رو طـب و     لـم ي در ع  ا  محل تراوش اين افكار واقع شده تا باب تازه        
ه به چنين شخص و     انكوركوره   بيچار اني مردم ا   كه عده  تسا بجعايند؟  شگب
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جب تـر  ع! ندارندپ چنين احكامي گرويده و اين احكام را مايه سعادت بشر مي   
ر كرده بـا مـوازين      ين احكام فك  ا اطراف   در يكاندتند  سير ن اضح كهن است   اي

  .عقلي بسنجند
ه تانس د تقيقح تحري اانه ر گ  هدزا دو ول از اص  كيفندي ي  ا ه عباس ك  ال آن ح    

 بهايي الزم دانسته كه در درك حقيقـت بكوشـند، بخواندنـد،             ر هر فرد  يعني ب 
ـ  ن نـه  نـا ياسـفانه   ولـي متأ  . سند تا حقيقت را دريابند    بشنوند، بپر   ي شـنيدن  راب
صم بكم عمي   . تفكر، نه انديشيدن و گفتن و نه نوشتن       نه خواندن و     حاضرند،

  فهم ال يعقلون
طبع بـه فكـر و      الاهللا ب ء  ام بها حكي از ا  ا  مهرش ب عالط ا  از پس گرامي ناانندگوخ

 تـه ي فريف ا  حيرت دچار خواهند شد كه چگونه با اين احكام و اين روش عده            
د و نـه درصـ    كـه نـود     م   برسـان  انرضـت  ع  ه ب يدند؟ با ا  شده يينش و آئ  كيچنين  

 زا و بايان از اين احكام مشعشع بي اطالعند زيرا كتاب اقدس خيلي كمي           بهائ
 به عربي آشنا نيـستند       دسترسي عموماً  ضرف رب خارج است،  مومع سدست ر 

تا بر مطالب آن آگاهي يابند و اگر تك و توكي هم عربي بداننـد، بـه قـصد و                    
ز  ا عموماًن  يابهائت  وان گف ت ميا  نند لذ ك  نميق  يقح و ت  لعهاط م يدنمنيت چيز فه  

ـ  ي افند وقاس و ش  عببرند،  خ  احكام آسماني خود بي     يگـ نرتي و ز  سـ دربز اي ب
ز ميان بهاييان برانداخته و آن را متروك و ترجمه و چاپش            ا ار سدام نام اق  مت

  .ندا رگرم نموده س الواحباام را غنند و اا را ممنوع ساخته
گيـري بـود تـا كنـون بـه همـة            بر چـشم     خ ايالب   ج بلس مط قدادر      اگر  

ـ ه ب سرنا به گوش همـه عالميـان رسـاند    وبا دهل و  ترجمه  ا  اي دني ه  زبان  دودن
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لطايف ا  رديد ب گ  سوائي و تمسخر و خنده مردم دنيا مي       ش باعث ر  تشارانن  چو
ـ اشته ا گمش همت   ا  وريآ  معحيل بج ال ـ را محـروم از اطـالع چ      ي  ام الهـ  غن  نان
 افنـدي حتـي در الـواحي كـه نـازل             و شوقي  سند، عبا دموني  شان درخ حكاما

ريـك  به  مه لذبتت م الجمن  اش هم ا  مهه  نبرده دس از اق  مي نا بداً ا رمودندف  مي
 يك شاخسار با اديـان روح و ريحـان معاشـرت كنيـد، بادهـاي                گرب و دداري

ـ             اهللا  مـر ا غصرصر امتحان وزيدن گرفته مبادا از راه راست منحرف شويد، تبلي
 البهـاء ا ء ل تعاليم مباركه سر فرود آورده و پرچم يا بهـا     در مقاب  باً دنيا ريق دياينم
ئيد كه بزرگتـرين    امن غيلكنيد و تب   تمه ،داهد آم وخ رد زراهتهان با  ج ر تمام د

 زيمروان ايياا بهه گذشته از اين. خدمت به امر مبارك امروز تبليغ است و بس     
 به دنيـا    ييادة به ادر خانو . رنداند دويش خ ز ك ر ا بخ  هستند كه هيچ   زاده ييبها

آمده در محيط بهاييت نشو و نما كرده بزرگ شده همان كلمات مبتذل را همه               
الق و بعـد از پـدر و مـادر و خـانواده و              خا سرد ت در كالس  يلوفط زروزه ا 

ا نهـ نـد و ت  ا  كلـي بيگانـه   ه  ديگر ب ن  ا اديا  ب ان شده ش  مجالس تبليغ شنيده و ملكه    
ده شـرق و غـرب    شـ نيـاگير  دقريباًه انند كد  عي مي ممل و جا  اكن  ا دي ر تيئابه

  .عالم را منور خواهد نمود
ا يـد ي را پ  يتيا جمع دننم در   ك  مين نامگ ن دسته ايز  ا ردتفن و گوس  تريچاره  ب     

هائي داشته باشند، كـيش    .... نمود كه با دست خالي و نداشتن هيچ چنين گنده         
  .رندو غوطه آن ردي ههي نخوااخو هكموروثي از پدر و مادر رسيده 
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يـان مـشاهده    ق التصوري كه در عمـوم بهائ      فوحماقت  و  سادگي  و  بالهت      
 تمـام   ازكـر تـر     ف  ي ب غزتر و م  ا بي ه  ييابه توان گف ت  يم هكحدي است   ه  شده ب 

  .وندش يان شمرده مياداهب و مذ
لوط، يكي بـه    مغول  مجعث  يك حدي ه  يگري ب د   معلوم،ناك شعر    ي يكي به     

ه صرف توارث به اين ضاللت كشيده بمعي هم جيرين و ش و   ربر چ ويك س 
  .وده نجاتشان بدهدرمفضلي ف تد خودشونخدا. ندا شده

        »»»»ننننززززفقط دو فقط دو فقط دو فقط دو ««««

النكاح اياكم ان تجاوز و عن االثنين و          عليكم  كتب اهللا  د ق 8 سطر   17ص      (
ه دمـ خل الذي اقتنع بواحده من االماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بكراً            

  )مر من قلم الوحي باالحق مرقوماك كان االذلك هعليالباس 
 ود زا مبـادا . ار يئوما زناشـ  شوند بر   ا است خد  هكه نوشت  درستيه  ب:     ترجمه
فا نمايد آسايش يافته خـودش و       تزكان اك يي از كن  ككه به ي   يسك و ديتجاوز نما 

نـين   چ تس ني اوكي بر   بابگيرد   زنش و كسي كه دوشيزه را براي خدمت خود        
  ) وحي به حق نوشته شدهلمن از قمار فستا هدوب

 يقوشـ  ولي. ن دو زن در يك زمان جائز است       تآيه داش  ريح اين ص    به نص   
وده خدا و حكم كتاب آسماني اقـدس دو زن       مرف فالاهللا بر خ   رما يلفندي و ا

گرفتن را ممنوع ساخته بايد ديد شوقي حق لغو و نسخ و اصالح احكام الهـي      
  دا بنمايد يا خير؟خات  كلمررفاتي دصتواند ت ي مو درا دار
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اهللا و    حقانيـت بهـاء    صـرف نظـر از بطـالن يـا          و عقلـي   ياعدة كل ق    مطابق  
انـد    هيچ پيغمبري چنين حقي را نداشـته       ءايلوا ز اوصياء و   ا كي يچحكامش ه ا

  .شود وامري پس از برخورد به اشتباه اصالح ميا اصالح و تغيير ازير
ن خطـا و اشـتباه راه نـدارد تـا           آ اسـت در   بومنس ادخ  به هك مياكح ا لي    و

  .اصالح شود
 وغـ ل و نموده احكام آسـماني اقـدس را نـسخ           تدي جسار نشوقي اف  حاال كه 

كـه  ( ته و كتاب او را آسماني ندانـد       سدا ندان خاز طرف    اهللا را  ءاهب ديرده يا با  ك
كـه     عالوه بر آن   هو اگر او را فرستاده از طرف خدا دانست        ) مطمئناً چنين است  

ا ندارد ناچاراً بايد به كفـر خـود اعتـراف           ركام او   حلت در ا  اگونه دخ  چيحق ه 
صـالً  انـي   يع. واهد داشت خا ن ي ر ر بهائ ما تيالكند در آن صورت صالحيت و     

بهايي نخواهد بود شايد هم چنين بوده كه توفيق دفن در جوار خـدا در بيـت                 
  .ه شدك سپردخاه ب لآمادن كعبة لن ردمبارك و مقام اعال در عكا را نيافته و 

آيه شريفه كذب و دروغ عبـاس افنـدي كـه            حت همين اموجب صر      باز به 
ـ  بوسانه من گ هدزاويكي از اصول د    ـ     هب وق زن و مـرد     قـ ح يواسپـدرش را ت

  .گردد دانسته ثابت و آشكار مي
ـ گا هل دوازد و اگر اص  سداند، پ   جائز مي  ن يك زما  رزن را د   اهللا دو      بهاء را  هن

بهاء اهللا دو جـور حـرف زده هـم            بدانيم هاء اهللا ب، گفته    گفته چه پسرش  اننچ
 اب ود ني شده كه الئاق دراجازه گرفتن دو زن را داده و هم تساوي بين زن و م

  .هم مغايرت كلي دارد
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 پـدرش   هها را ب   افندي دروغ گفته و اين حرف      يم عباس يريم بگو ا    پس ناچ 
باشند خانه از پايـه و    هك گفت ير هر   س پ در يا په  ك نياتازه به فرض     بت داده سن

به  ،هتشادن در يك زمان را      زفتن دو   رختيار گ اكه مرد    بست ويران است، وقتي   
كه در يك زمان دو شوهر اختيار كند تـا تـساوي             دوش هداختيار دا  نيا مهزن  

اگر زن چنين حقـي را نداشـته باشـد تـساوي معنـي و مفهـومي                 . برقرار شود 
  .تاشد دنخواه
را   و مرد نبوده و در همين آيـه زنـان    نتساوي ز   به فكر  چاهللا هي  ءهابال  صو    ا
ـ  عجـ ار. دم داشـته قـ م رتخدرا بر  رسپ مهوع ارث   ضه در مو  دان خوان ككنيز  هب

ه و خـود در     ترد دانـس  مـ كتر از   چتر و كـو    حج هم فرق قائل شده زن را پست       
نـه  گا  هدزاو د لوصا وها    يند سرهم ب  ناي. بوده موقع مرگش داراي چهار زن مي     

 در موقـع  چـون .  اسـت بـدالبهاء افنـدي ع    سجنـاب عبـا   ها كـار      ست كردن در
ـ  هكـ ست نداشت   د رد كركل مبا يه زج زيآمريكا چي مسافرت اروپا و      خره  ب
دام بياندازد با سـران قـوم نشـسته فكـر كـرده ايـن اصـول                 ه  مردم كشيده و ب   

ـ  نرقـ  فهسفال هاي   گفته رسيد از   ير م نظه  بانه ب  تجدد مĤ  گانه كه   دوازده هم دزون
ـ     يجهگونه نت   تانه هيچ ه، خوشبخ قرار داد پدر خود   زديده و اصول    د ا بـه   اي هم ت

  .تسنشده اوز حاصل امر
ي آباد يكـ    بل روزي در مشرق االذكار عشق     ق لاس دهل و چن   چ رد مر    بياد دا 

مـوده و نتيجـه      تفـسير ن   انـده و  خواء را   به عبدال از الواح  يكي   غين بزرگ از مبل 
يت عالم گير خواهد شد و بنا به        ائ سال ديگر به    دو كييا  ت ديوزه  ه ب ك تگرف

ـ ادتمندترتـر و سـع    از ماها خوشـبخت   ) عبدالبهاء(فرموده سركار آقا      اتـ لي س ن
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يامده و نخواهد آمد كه هم در چنين دوره نوراني پـا بـه عرصـه                ن ايند كنون به 
 دگاننوشـن  يم،ا  بوده رفت سريع همه پيش   وجود گذاشته و هم ناظر و شاهد اين       

روز  شك در چشم داشته و پشت سرهم اهللا ابهي گفته به آرزوي آنمگي اهه ك
د نفـري   نچ ءانثبه است (ده  نونش هنه و   نديوگ ز ا مروز نه گفتند ا    مي هم تبريك به  

گـي ايـن آرزو را بـا خـود          نيست، هم اثري  ) ندروز هست   كه هنوز در انتظار آن    
زماندگان هم به نسل اب و هتشن گذااشانگدنبه بازماعادت را اين س. ندگور برد به

بعد حواله داده غزل خداحافظي را خواهنـد خوانـد و وعـده عبـدالبهاء روي                
گيـر    يان انتظار جهـان   ائهب هك 1335 ل موضوع سا  لثم ،دنهند ما اوخ يقاكاغذ ب 
ولـي  كـشيدند     ا مـي  آن سال ر  ي رسيدن   ها آرزو    و خيلي  را داشته يت   بهائ شدن
  .شتنگ هراظي رثو ا تآمد و گذش 1335سال 

هايي كه فعالً از تفـصيلش   ردن اغنام روي حسابي آرام كفندي برا    شوقي ا 
 شـدن   سـال ظـاهر    را   1342سـال     هدنمو اضافه   1335ر  فت سال ب  گذريم ه   مي

هاء و خودش معين نموده كه تمام اغنام اللهي         و عبدالب ل مبارك   هاي جما   هوعد
و  ديسـ رم  هـ  1342 لاسـ  ودنمـ    مـي  يارقه شم يدق 1342سال    براي رسيدن به  

  . و روسياهي به ذغال ماندرد آب از آب تكان نخوگذشت
در  يزيچ دبشود؟ باي  دياب ترفسيله پيش  با چه و   كنند كه   نميها فكر         بيچاره

رسد   اميدوار شود كه به مقصود مي      او شخص    اتكاء به اميد و     دست باشد كه به   
  .دهدي بلقعشيرين نخوهد شد خدا ا كه ده حلوا حلوبا 
. يـان حـرام اسـت     ك كه استخدام زن بيوه بـراي بهائ       ه نامبار  همين آي    باز در   

نموده  رصحنم به دوشيزه  طقف ار ستخداما اريز  بايد دوشيزه و باكره باشد     حتماٌ
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يـوه و    ب ة بكـراً امرئتـه بگويـد تـا        جاي كلمـ    اگر منظور هر دو بود بايستي به      و  
اجـازه اسـتخدام داده      و   دهرذاگـ  منت امنغاشيزه هر دو بوده كه بهاء اهللا بر         دو

است، همين اجازه استخدام دوشيزه خود دليل بر حـالم بـودن اسـتخدام غيـر                
داشت ذكر اسم دوشيزه لزومي ن يعنام زن بيوه مادختساا اگر ريز تسادوشيزه 
 دننيب  و ميدنناوخ مي ار اه چگونه اين.  استيبيجع ةقعاً مسخراو. درك پيدا نمي

ـ  زحكام كه ا  ا و اه فرح نيا  در اطراف  دنهاوخ نمي و ند؟يآ و به خود نمي     كي
 يـك  داد،   دنـ هاوخ چه شنيده شود او را مورد سرزنش قرار        ه دبستاني چنان  چب

ـ نا مه ا را روي  هالپ و يا ممكن است اين پرت     آ كهد  ده فكر كنن  ورخ ار نمـوده   ب
   دين گذاشت؟ار شمسا

        »»»»ي و دهاتيي و دهاتيي و دهاتيي و دهاتيشيزه شهرشيزه شهرشيزه شهرشيزه شهريم يا دويم يا دويم يا دويم يا دوزر و سزر و سزر و سزر و س««««

مهار قد قدر للمدن تـسعه عـشر مثقـاال          الااب الاق الصهار   قحيال( :رگ دي مكح    
ز عن واجتي نعليه ا  مرح هدمن الذهب ابريز و للقري من الفضه و من اراد الزيا          

  )لعز مسطوراًن مثقاال كذلك كان االمر بايعست و خمسه
 اهـ  شده از بـراي شـهر   ررقم هر به مهريگم دنك صدق نميي  زناشوي:     ترجمه

 براي دهات نوزده مثقال سيم، كسيكه بخواهـد زيـاد            از واب  زر ن  لامثق هزدون
ان بـه   مرف تساچنين بوده   .  مثقال تجاوز كند   95نمايد حرام است بر او كه از        

  )ه شدتشون يمگرا
ن زنـان شـهري و      هريه باطل دانسته و بـي     م نودب ناشوئي را ز هللا هاء    جناب ب 

 95 حـداكثر   و19ل اقحـد  هيـ رهمه شد لئ و سيم تفاوت قادهاتي به اندازه زر  
  .مثقال تعيين نموده شهري زر دهاتي سيم
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گـر  م ؟دنـ ك يمن قريه صد هم نودبد چرا زناشوئي    يسرپ بااز اين جن   دياب    
كاالي بازرگاني است كه در برابـر زر و سـيم خريـد و فـروش                 هزيشودزن يا   
  .شود

  مثـل  اًمـ تح نز هكه  دش ه و يا برده فروشي آزاد     يت برگشت وره جاهل     بشر بد 
ن و مـرد    ز قوقـ ح  از تـساوي   مد فرطـ  برده بايد با پول معامله شود، از يـك        

ـ در  در ار نز از طرفي    و دننز مي ـ    اهـ چ و ن بردگـا  في ـ د  يمـ  رارر پايـان ق د هن
  ياللعجب؟

  ين عمي    حيرتم از چشم بندي خدا ا وازاز و گوش ب بشمچ       
ل و وغشصيل و تـدريس مـ  حت ر دانشگاه بههمدوش د ندامربا   امروز   نازن    

تـر و   دكا  هـ   دها  هـ   در بعضي مواقع معلم و آموزگار مردان بـوده در بيمارسـتان           
د ننك ام وظيفه ميج انيمقام پرفسور  درو گرفته ارقرش يض زير نظر  مرا  ه  صد

 مقابل درو ه  مرد دانستازر ت ه خود را پست كست اب و كسرشانعيا ه براي آن
 از بين رفته و زن متمـدن  هيرهم عوضموي ودزه پول خود را بفروشند مسلماً ب 

  و دهكـر ل  صيتحـ ن   ز ودنمـ د  امروز خود را از زير بار ننگ مهريه رهـا خواهـ           
 ارو  مرد اين انـدازه كوچـك و بـرده   لقابمواهد شد در خر ن ضمروز حا  ا دنتمم
  .دود را ببينخ

 ت كـه بزرگـان عـام      اسـ ي  يفـ غيـر از تعر     هللا  ر بهـاء  نظـ ر   د  زناشوئي والًاص    
ـ ر   بـراي شـهوت    قـط  ف زندر نظر او    ،  ندا  هودمن نظـر هـم    ن  مـي ه  اسـت بـه   ي  ان

ـ  شهري را دلرباتر و طنازتر و بـراي عـيش و خوشـي مناسـب            ن  گايزدوش  و رت
تشخيص داده و ارزش بيشتري براي آنان قائـل         ي  اتده دوشيزگان   ازر  ت  يستهاش
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 واال شهري و دهـاتي چـه معنـي دارد؟ در احكـام و قـوانين اجتمـاعي                   ،شده
  .شدباه  وجود داشتندوات يمنيض عبت

        »»»»هههه نوزده روز نوزده روز نوزده روز نوزده روززهزهزهزهرورورورو««««

ـ          ي  علال يا قلم ا   8ر  سط 6ص  (       مايصقل يا مالء االنشاء قد كتـب علـيكم ال
عيداً لكم بعـد اكمالهـا كـذلك اضـالت شـمس             روزي و جعلنا ان   توداداما مع يا

 عن  اب من لدن مالك المبدء و المĤب و اجعلو االيام انزائده          البيان من افق الكن   
 و االيام لذا ما تحددت   انا جعلناها مظاهرالهابين الليالي    ياملص ا رهشل  ب ق ورهشلا

لقربي وي اا انفسهم و ذ فيهبحدود السنه و الشهور ينبعي الهل البهاء ان يطعموا
ثم الفقراء و المساكين يحللن و يكبـرن و يـسجن و يمجـدن ربهـم بـالفرح و        

  !االنباط؟
 ايه زهرو شما روزه برد ش هتشو ننگاشد هده آفري وگري   ا بلند بگو : هجمتر    
چنـين   داديم نوروز را عيد براي شما پس از پايان آن ايـن           ر  را ق مرده شده و  ش

ــبدر ــيد وخ (ديشخ ــانبرش ــاب ) ي ــق كت ــص« از اف ــان  ومق ــيد، بي د از خورش
 ايهـ   خداوند آغاز و انجام و قرار دهيـد روز        د  نزز  ا» باب است د  حمم  ليع  سيد

ا هـ   ميان شب ) 5(يم آن را مظهرها     دادر  اا قر مزه  ور هاش از م  پيا  ه  هيادي از ما  ز
اي بـر ت  اسـ ست شايـسته    نيا  ه  سال و ماه  د  دوح   محدود به  رون  اي روزها از    و

ـ  خ ودشـان را و   خ) وزر  پـنج  (هـا وزر  آن  در داطعام نماين   كه نيابهاي وندان شاوي
 د و تمجي  بير و تسبيح  تكو  ل   را و تهلي   انيزچ  خود را پس از آن نيازمندان و بي       

  ). و شادمانييخوش گار خود را بهدرورپ هتد البنيمان
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 هترين دليل بر جنون و    باً  ع باب كه واق   دمحم علي  سيد هتكرب از احكام م   ي    يك
 روز است كه سـيد      19ه و هر ماه به      ا م 19ه  ب تقسيم سال    دباش يماش   نگياديو

 هود نمـ  يلجو تـس  تصويب  ) اهللا بهاء(نوري علي ينسا ح زبتكار و مير  ارا   باب آن 
 روز  361 روز محـسوب داريـم       19 ماه و ماه را بـه        19را به    لا س نچو. است

  .هد ماند خواخواهد شد و در هر سال چهار يا پنج روز به اختالف زياد
ت قرار دارنـد  ب ثاومحدود معين  روز  به پنجاي رد روزهاي زيا  اهللا  بهاء ايآق    

 ته بـدون  خ سا دودح م تباث طور ه روز ب  366يعني سال را بر خالف علم نجوم        
 لخيـا  به» رو رفتهفگل  به شانر روز است خ365ه كيي  براي سالها«كم يا زياد  

روز  پـنج  آن نام  قرار داده  19و   18 هاي ماهن   بي ززيادي را ني   روز خودشان پنج 
ران گـ  دينن و خورانيـد  دخـور  شش نهاده و پيروان خـود را بـه        خي ب ارا روزه 

  .اند مور ساختهمأ
 خـوب   صخـصو   موضوع بـه    بيشتر در همين    و ر بهت يردا ق را به خد  ا  شم    

  .كنيد فكر تعمق و
ـ ر ا بواي.  اشتر داظتنا ار چنين عملي نتوا اقلي ميعدم آنيد از هيچ  ي    بب  ني

  .دنباش دشمن مي دم نفهم و متعصب كه با جان و روان خودرم

        »»»»هاهاهاها    ماهماهماهماهم م م م نانانانا««««

 بهاء  نابج. يدرواني درخ  اش اشيد كه بظب  اموده ولي مو  نها   ماه نام ه به ج    تو
ـ ار وايسته و سـزا ش ها  بوده و واقعاً اين نام     باهللا از بيخ عر    رن علـم و تمـدن   ق

  است؟
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 شـهرالعظمه   -4ــ شـهرالجمال     3ل  جاللهر ا ش ـ2لبهاء  اهر ش -1: ها ك ماه ن   اي
 شهرالكمال  -9شهراالسماء  -8 شهرالكماالت   -7 شهرالرحمه   -6 شهرالنور   -5

ــهرال-10 ــاره ش-11عزه  ش ــهر-12ه يشلم ــدره  -13 ملعلا ش ــهر الق  -14 ش
ــهرالقول  ــلار شه-15شـ  -18 نلطا شهرالـــس-17رالـــشرف شه -16ل ئاسمـ
  علماء لهراشـ 19شهرالملك 

زي اهفته دست در هاي زوه ربناعت نموده قها  ماه هاي  نام نهمي كاش به      اي
  .كرد مين

  :مائيدنظه حهفته را مال هاي م    نا
ــن ــ= هب    ش ــ موي ــشنبه،لالالج ــ= يك ــالج موي ــنبه، الم ــوم=دوش ــالك ي  ،الم

، تحاللســاال يــوم = پنجــشنبه،لدالعــ يـوم  =نبهارشــهچ  ،الضالفــ مويــ=هشــنب سـه 
  م االستقاللوي=جمعه
 باخـ ي انتماسـا   دبيرستاني بگوئي براي مـاه و هفتـه  يهائب به يك بچه    ر    اگ

 اهللا ءبهـا  ز اين اسـامي   اتر    مناسب وتر    ظريف وتر   گن قش و خيلي بهتر    ا آي يدانم
  مود؟نهد اانتخاب نخو

بااالخص مسلمانان   ياندم با سائر ا   هاش   فتهم ه اايسامي  ه ا ستخوا  مي اهللا ءا    به
.  چون دين و كيش تازه آمده همه چيـزش بايـد تـازه باشـد              . فرق داشته باشد  

 يخيلـ  ل و غير اسامي فارسي    الستحال و يوم اال   ضالف يوم جاي به دوولي الزم ب  
، مبـه وي ا ر هشـنب  كي هبشنبه را شن  : وتاه و مختصر و مفيد مثل     ك و   نساده و آسا  

به، سه شنبه را سمبه، چهارشـنبه را چمبـه، پنجـشنبه را پومبـه و                م د را هوشنبد
ـ  سان هم مقـرون آ و لند كه هم سه دنمو جمعه را جمعه انتخاب مي     فه  صـر هب
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 حـرف  12 ز حـرف و ا    5ال  مـ الك  يـوم  والجـالل     حـرف يـوم    9ز   ا يعنـ ود ي ب
چـون   ود  شـ    حرف صرفه جوئي كـرده مـي       8تقالل  ساال تحالل و يوم  ساال يوم
مي همه سابقه و آشـنايي ذهنـي داشـتند از شـر حفـظ               اسال ي ايام هفته  ماسا به

 يـن  بـه اضـافه ا     دشـدن  نمودن كلمات غير متجانس قلمبة عربي هم آسوده مي        
  .ني موجود استاراوفدر اقدس به  رشظائن هك يماسا
دس كه  قا سدقمز آسمان بوده برازنده ثبت در كتاب         ا ولنز و سزاوار    قيال    
 كه گفته شـود    بود مي) ين قادر نيستند بياورند   ر آخ وا از اولين    راش   كلمهيك  (

  .ت خدا استاكلم
ب خـا نتا كـه  يهـ  را و بذهمـ هر   ي باش، به  هخوا مي  كه رننده عزيز ه  ا    خو

توجـه   عوضـ وم منا دارم اندكي به   رده و ميروي برو، با تو كاري نداريم فقط ت         ك
 نزبا وث شده چرا بهعا مبگر از طرف خد ان اوالًا زبيايراني فارس نفر كي ،فرما

فهمنـد تـا    برا    آن دسـوا  يد كه عالم و جاهل باسـواد و بـي         و نگ نقوم خود سخ  
   تمام شود؟ا خدتحج
 نهما  قوم خود كهنزبا  كدام بهره هت غير سخن گف  نزبا  به انبياز  ك ا ي ماكد    

بـه واسـطة     هللا   بهـاء  يلو ،دشابين  نو بايد هم چ    اند زده زبان مادري باشد حرف   
  . استيعرب  فكر نفهميده و خيال كرده زبان وحي همان زبانياهتوك

 ميستقـ  يمـ م ملل جهان بـه دوازده مـاه روي اصـل عل           ما ت كهاً سال را    نيثا    
مجبور شوند   د و ني بياور زياد روز  نمايند كه پنج   مقسيت ماه   19چرا به    اند هدرك

  . نمايندخارجد سال و ماه  حدو نشمارند و ازل ساورا جزء ماه  روز آن پنج
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گر توانستيد براي همين موضوع علتي بيابيـد        ا دينك ركو ف  شيديدنيب يكد    ان
ارسي زبان براي   ن ف فت گ يبر ع ،فتيا ديجز جنون و ديوانگي گوينده آن نخواه      

رب عـ غـت   لضـع   ان و اقحطـ  بـن   يغـرب  اگـر  نان عربي كـه   چهم   ن چيست؟ آ 
 و لغت   نزبا ي خدائي به   دعا  با و   اهللا  بهاء منا  به يشخص ت كه در آينده   سدان يم

 صرف  اهللا  عربي بهاء  ،كرد يماهد گفت اصالً چنين لغتي را وضع ن       ون خ خاو س 
كـه اگـر بـراي       اسـت  ننده و مهوع  زاي   هزاندا هب ط صرف و نحوي   اغال نظر از 

 شود از قرائت آن مشمئز شده و بـه          هداد عرب با سواد   نفر يك دست مطالعه به 
  .فكنددور خواهد ا

  اهللا چند چيز بوده؟ هاءب عربي گفتن ت    عل
بودن بوده است و سـخن       المع خودش نشان    نزما ر آن دتن  س عربي دان  الً    او

  .هآمد انش به حساب ميد نابز يسراف ناگفتن به عربي براي شيعي
ـ        مپيغ  گفته شده و   يعرب  به نياً چون قرآ  ن    ثا  تبر اسالم هم عرب بوده بـه عل

ي را عربـي دانـسته خـود را بـه زحمـت             ن وح خدا يعني زبا  بان   فكر ز  يهتوك
 نـزول   هكـرد   مـي  ل نازل و خيـا    يعرب مك ديگران به  كبا   دس را البته  قه ا تانداخ

د اگر بـه زبـان ديگـري گفتـه شـود آيـات              ي باش برع نابز ه ب ديا ب تماًحيات  آ
ي نخواهد بود و مردم قبول نخواهند كرد هـيچ نتوانـسته اسـت بفهمـد                آسمان
 اسالم انگليسي بود مسلماً قرآن به انگليسي نـازل          رغمبيبان مادري پ  زچه   چنان
  .ستا زده ل ساير مردم و با زبان قوم خود حرف ميثم مهيرا پيغمبر زشد  مي
 هـاي  فكه حـر  چنان. ديفهم نمي حرفش را كسي   گفت  ديگر مي  نزبا  به اگر    
ـ   از طرفي هم چونوست ي قابل فهم ن اهللا بهاء ارسـي زبـان   ف ايهـ  يرانـي ا يارب
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يشان مشكل  ا بر هشد ميل  ازن نكشيده   ب آ بيعر  فهم مطالب اقدس كه به     ،دهوب
ـ      نكه  لب ـ ع هامفهوم بوده است و گفتن و نوشتن هر نـوع چرنـدي ب ان ي امكـ رب

 هـر چـه     هآمـد  ه حساب مي  ن ايراني ب  ايعيشعلم از نظر     نوع  و خود يك   تررپذي
م احكـا ش را آيات و      نام ه و به فكرش رسيده روي كاغذ آورده و        تواسخدلش  

ـ    گفت يم فارسي اين مزخرفات را      هر ب گاشته است، ا  ذي گ هال  نظـر  هاوال عالم ب
  .شد باز مي زود ثانياً مشتش آمد نمي

        »»»»اااانننن ز ز ز زوووو    لللل قت قت قت قتممممحكحكحكحك««««

 اجتنبـوا عمـانهيتم عنـه فـي         را الغيبه و االفت   و الزنا ثم   قتللحرم عليكم ا       قد
   و االلواحالصحف

دن پس از آن غيبت كـردن و        ا كر دم كشتن و زن   ما آ ر ش بحرام شد   : مهج    تر
  تهمت زدن بپرهيزيد از آنچه باز داشته شديد از آن در اوراق و برگها

امـا موضـوع    . وشته شده است  و ن ه  فتگال  ب ق آن تييفك و   اع به حكم زن   ج    را
 بايـد گفـت ايـن حكـم         ت اس تتوضيح واضحا  نظر او به حرمت قتل كه بدي     

ـ  دمحم علي ب آسماني سيد  اتك «نبيا ياساسعشع و   شمام  كحا زا يكنسخ ي   باب
ات و  يـ ق ح ح) غيربابي(ان  يالب آن حكم غير من في     وجبم است كه به     رشما هب

ه غيـر    ك ست ا  و پيروان باب واجب    انيباببر  دارد   ن نيمادامة زندگي در روي ز    
  .ندز سامرسانده معدو قتل  بهگدرن كه و در هر جا باشد بيهرا  ربابي
كم عملي كـه نيـست بـر ضـرر هـم تمـام           حين  ا چون ديدند    اهللا ءاهي ب ا    آق
 نشده لغو و نسخ نمودند، گرچه تمـام احكـام           ك خش نهنوز مركب آ   شود مي
شـده بـر همـين منـوال اسـت، ماننـد             رهاظـ  رظـ ت من م قائ وانعن به ب كه ايدبس
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ـ ا مومـ عام كتب آسماني و زميني، انهدام تمام معابد، قتل عام           سوزاندن تم  راد ف
ز پيـروان   ااي   هده عـ  ك اينجا است    بتعج قبيل چيزها   اين  ي و خيلي از      باب غير
ـ  تداعرا موجب سـ    باب  احكام سيد  هد ك ن به نام ازلي وجود دار     ب با دسي  شرب
د و بـر    نباشـ  يميان   و بهائ  اهللا  فطري و سرسخت بهاء    ندشمه  نگايو   دنرداپن  يم

نـد  دق معت بـوده و  ن منـد  يان بـه تـشكيالت و تبليغـات عقيـده          بهائ هروي خالف
ب عموم مردم جهان در مقابل دين و كيش سـيد بـاب سـرتعظيم فـرود                 نقريع

ـ بر صـد  تندسن هـ  ي دشمن و بدب   اهللا به بهاء  بتنسر  درد، هر ق  ود آ نخواه ر آن  اب
ارند مقام او را خيلي ثنن اخوش بين و ج ازل ر وي ميرزايحيي صبح ده برا ربارد

ند هـست  نام اغ ه ك نيايبهاف   خال ر ب دكنن يم بزرگ دانسته حضرت ثمره خطاب    
  .دنباش اين طائفه بسيار خشن و درشت و تندخو مي

        »»»»يبيبيبيبججججم عم عم عم عهههه خيلي  خيلي  خيلي  خيلي ،،،، عجيب عجيب عجيب عجيبثثثثارارارار««««

رياتكم مـن    لـذ  درقا  هن م ءلزاادد ع ي عل ثريالموامنا  سقدق 11 طرس 7ص      (
ا و الغـاء    تدالدزواج من كتاب الحـا علـي عـ        كناب الطاء علي عدد المقت و لال      

المهات من كتـاب الـوا و علـي     و التاء و الكافدد ا من كتاب الزا علي ع     ءباالل
عدد الرفيع و لالخوان من كتاب الها علي عددالـشين و للمعلمـين مـن كتـاب                 

ري الذي يذكرني في الليالي و      م مبش كح كلاذك ءفالا الجيم علي عدد القاف و    
  »االسحار

ـ از آن جم  ) 7( را بر شـماره زا       ث ار مبخش كردي : مهج تر     كـرديم   ررقـ م هل
ز اها   از براي شوهرها و زن    ) 540(برشماره مقت   ) 9( طا كتاب اوالد و از     براي

ـ ه  ارمش بر) 7(از براي پدران از كتاب زا     ) 480(ره تا وفا  ا شم رب) 8(كتاب صا  ا ت
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بـراي  ) 360( رفيـع    بـر شـماره   ) 6(اي مادران از كتاب و او      بر از) 420(ف  اكو
ل و ب دااهران از كتـا   ي خـو  را ب زا) 300(نيبر شماره ش  ) 5(ها  برادران از كتاب  

بـر  ) 3(از براي آموزگـاران از كتـاب جـيم          ) 240(بر شماره را و ميم    ) 4(ميم  
ـ  د هدژبدين گونه فرمان داد مـ     ) 180(شماره قاف و فا     مـن   يـاد  ب كـه  نمـ ة  دهن

  )در سحرگاهانها  ، در شببود مي
 از عجيـب نيـز      كاري اين حكم ابت   شود  مي آيه مستفاد    آخر    از جمله كه    نا    چن

ـ    از روي عجـز    اهللا   كه بهـاء   تسا ام سيد باب  حكا  خـود   نـام   بـه را    اتواني آن  و ن
ا معمـ  آكروباسـي و     نـوع    و تصويب نموده است كه در واقع يـك         كردهقلمداد  

  .تي اسازس
رگـري قـانون     و ز  بان مرغي با ز كه    مه فهم باشد نه آن    ه و   هام بايد ساد  ك    اح

  .آسماني نازل كنند
  .ت اسقعا جاي تعجب    وا
خبردهنده ظهـور او بـوده      ر و   د سيدباب مبش  گوي  مي كه  نن آ ي اهللا در ع   اءهب    

 هد بـو  ماكـ  آورنده ديـن و اح      خود يد كه سيدباب  نما  معذلك ناچاراً اعتراف مي   
  .تسا

ـ    بها  ر مطابق گفته      اگ  بـوده حـق نـزول احكـام         ژده دهنـده  اب مـ  ء اهللا سيد ب
ها    آمده آن  اهللا  ده بهاء نش كخشحكامش  ا بكرم  هنوز د كه ند داشته باش  توا  نمي

ر بيماري خواهد   بر س يد پزشكي كه    نما   مي اين  يد، اين كار به    نما را نسخ و لغو   
و نـوكر بـر سـر بـالين         رستد  فب عالطاي  راب ره بيما خان  نوكرش را قبالً به   . رفت

 بيمـار دواهـا      معرفي و به كـار درمـان پرداختـه بـه           كبيمار رفته خود را پزش    
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م اين كار خود پزشك رسيده همه       گرت دهد، در گرما   امخورانده و دستور حج   
  و درمان را از سر گيرد، آيا چنين كاري عاقالنه است؟رده را بيهوده شمها  آن

نـه پايـه ديـن گذاشـتن و         . وريتش فقط اطالع است   م مأ هر و خبردهند  ش    مب
يـد  نما   مـي   و آيات نازل   كند  صادر مي كه    ظ و شداد صادر كردن، آن     احكام غال 

 و  سـيد بـاب مبـشر     كـه      بـر ايـن    اهللا  ادعـاي بهـاء   . ددان  ي دين م  رندهآو  را خود
ه مدرك و   گون  س و بدون هيچ   اسا  بردهنده ظهور او بوده از ريشه دروغ و بي        خ
  .تس ايللد

اگـر شـما   . استده  نوري نبرعلي مي از ميرزاحسينسب ا اهيچ جا سيدب       در
يا جمال  كرايا جمال مب هللا  اسمي از بهاء   ستيد سيدباب توان  هاي  در تمام نوشته  

  ؟..پيدا كنيداني  نوري مازندرعلي نحسي ميرزااش  قدم يا به اسم حقيقي
يـي  ا يح بـرادرش ميـرز  نام هي بلو .ين مرد نبرده است  ااز   هيچ جا اسمي       در

  .ده و وصي و جانشين خود گردانيده استصبح ازل لوح نازل كرده و لقب دا
رهبر خـود بهـاء اهللا هـم كـه          ي   يعن انبابي رهبرشوا و   يپل  سا 13يي ازل       يح
  .استوده  بابي بوده بنفر يك

 يانمسـ آه ظهورش را سيدباب در كتـاب  هي ك من يظهر ال  : دگوي   مي اهللا  ءا    به
  .چه كرده آن منم، اين ادعا چه دليلي دارد؟ هيوعدد ون خابي

بيش  ه ك ثتعاء مدت المس  نقضا را پس از ا    اهللا  ظهور من يظهر  كه     صورتي     در
د از مادر متولد شده  بايمن يظهر اهللاكه   آن داده و برايشود ار سال ميهز دو از

ك  از نطفه پـا اهللا رهظي مني را پاك اعالم داشته كه من آب  ا خواهد آمد،  دني  و به 
  !سجود آمده باشد، نه از آب مني نجبو
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 يـق  تطب لاسـ  دهزيسال را با س   اي    ار و خورده  دوهز چگونه اين    اهللا   بهاء ال    حا
ان دانـسته و روي مقـام       ب بي ، موعود كتا  اهللا   خود را ظهور كل و من يظهر       ه،داد

  .نده دابوج ي است كه فقط گوسفندان بايديخدائي افتاده است، معما
يد باب هيچ او را نديـده و        ؤمنين ناقض باب بوده كه شا     ماز   ء اهللا فردي  ا    به

ه وراث را در يـك      لياب ك دبز سي ا يتع به تب  حال بهاء اهللا  هر     نشناخته باشد، به  
جمـوع سـهميه هفـت      رديف قرار داده به هفت دسته تقسيم كرده است كـه م           

يـه را  ارثو  42 ار ثراذ خـ  مانـي يع. شـود    بالغ مـي   42 طبقه وراث نام برده بر    
  . قرار داده2520
 ريـال از خـود ارث       2520 فرض كنـيم مـورث       عوضومن شدن   ي روش ا    بر
دستور بهاء اهللا بين هفت طبقه نام برده        ق  مطابم  واهيخبر  گا ا بلغ ر م نيا هگذارد

  :تقسيم كنيم بايد عمل زير را انجام دهيم
  الري) 540( چند نفر هستند ث هرد ذكور و انااوال
  ريال) 480(ران يا زنانشوه
  ريال) 420(نپدرا
  ريال)360(انمادر
  ريال) 300(رانبراد

  ريال)240(رانخواه
  .دبرن يمم هريال س) 80(گارانآموز

رج داده يعنـي عـوام فريبـي فرمودنـد و بـراي             بـه خـ   ا تجـدد مـĤبي          ضمن
نيا تازگي  د رين حكم كه د    ا فرااينك در اط  . اند  آموزگاران هم حقي قائل شده    
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ذاتي گوينـده  نون  به جدريافتهرا  دارد اندكي دقت نمائيد تا علت و حكمت آن     
  .يدي فرماتبسماش  صويب كنندهرك ته و بريش مبابرد آن پي
رز نزول و انشاء اين حكم زحمـت زيـادي متحمـل            طدر    باب و بهاء   د    سي

نشاء جـزء  و اك سب نيا ده خوكد ان شده و بطور رمز اين حكم را نازل فرموده     
و نوابـغ جهـان   معجزات ايشان است، زيرا اشـخاص معمـولي و حتـي انبيـاء              

ان آسـ الب  طمم  هه ف  قوم تكلم كنند ك    ساده زبان   هب هكد  ان  هميشه كوشش كرده  
  .ه و حجت بر عموم تمام شودودب

زم ال يه بلكه چون مايه علم    انست اين قيود ند   بند  را پاي  خود  اين آقايان  ي    ول
ند گفته و بنويس  تر    و پيچيده تر    جبغرنلب را هر چه     مطا  سعي كرده  اند  را نداشته 

  از نـشود، ه هم فضل و كمالشان در نظر اغنام باال رفته و هم چيزي فهميـده                ك
فهمـش نـشده و هـر       ه  رگترين معجزه است كه هيچ بشري قادر ب       بزام  نظر اغن 

را هـا     ني آ لهـ   ا  ماناغ د،رناذگبيات   و نامش را آ    اند  رطب و يابسي به هم بافته     
وسفندوار قبول داشـته و     و نعم و بدون تفكر گ      دانسته بدون ال  اني  احكام آسم 
  .ي گذشته تصور كنندايبنا تبهتر از كلما

ر هفت تقـسيم كـرديم كـه از آن جملـه       را ب  بگويند ارث    اند  تهساخويان      آقا
  .... قسمت مقرر داشتيم الي9براي اوالد 

 ط و عـدد  كتـاب  سخن داده و داد  غريبيزرط هچ اد بيائمر فظهون مالح ن    اك
  خـود يكجـا از     عقـل   ن آورده علوم اولين و آخرين را به       مياه  مقت و غيره را ب    

 اداء مطالب    طرز ، صرف نظر از   اند  دهمو جمع ن  همين آيه  لفظ و معني در      حيث
 هتشـ ه نفـر اوالد دا    وث د  حكم اگر مـور    اين  از حيث لفظ و اعجاز آقايان بنا به       



 62

ر خود به نـسبت زيـر       ي پد رين از دارائ  ساي  ز آنان نسبت به   ك ا  ي ر ه مه س دشبا
  .واهد بودخ

يك هشتم، به پدر يك هفـتم، مـادر يـك شيـشم،              متوفيزن    ت به يك  ب    نس
ك ديگر هر ي  رت  عبا  به .چهارم، آموزگار يك سوم     برادر يك پنجم، خواهر يك    

 ريال برادر   60 ريال مادر    70 ريال پدر    80 ريال زن موروث     9 گانه   دهالد  او زا
ـ واهنـد   خ ث ريال ار  30 ريال و آموزگار     40 ريال، خواهر    50 يعنـي يـك   . درب

ي پدر خود چهار برابر از آموزگار كمتر ارث خواهند    ختر از داراي  پسر يا يك د   
  ) فرمائيد و مجدداً بخوانيدتقد تسرد.(برد
كـه     مدت عمر خود نه شوهر اختيار كرده و هنگامي         ر د ين بفرمائيد ز  ضفر    

 ايـن ق  بطـا م او هتركـ  زا. هر دهمي بوده وفات نموده است     ح شو در حباله نكا  
سهم ارثيه خود را به نـه  هشت ، شوهر بايد رسد ر ميشوه حكم هشت سهم به 

 ن دهمي د باشد ز  نفر شوهرهاي قبلي عيال خود بالسويه تقسيم نمايد و اگر مر          
ه  خود كه مطلق   هاي  ا هوو ني ب  شوهر خود يع   هاي   نفر زن  9م خود را با     سهايد  ب

ر مـادري داشـته   بـراد نه رث  واخصشه ك نيا  كند، ياقسيم باالتساوي ت  اند  هشد
باشد پنج سهم از تركه حق خود را بايد با نه بـرادر مـادري باالـسويه تقـسيم                   

  .جري است مين فرضيه بين تمام طبقات وراثا ،دنيانم
يـدا   بـرادر را پ    9ن  تـوا   ، چگونه مي  شود  رتوخري مي خچه   حظه فرمائيد     مال

 چـه شخـصي     و دسـت   دسـ رب ديابي  سك كرد و اگر پيدا نشود آن تركه به چه        
ت ب نـاموس طبيعـ    موج  سپرده شود؟ اصوالً چرا ثروت و دارايي متوفي كه به         

 بـه عـدة   ون منطـق    مخصوص اوالد اوست بد   ) اصل احترام اصول مالكيت   بر(
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اج و يغما تار بهرا    د تخصيص داده ارثيه آن    دارنه استحقاقي ن  گون  ه هيچ  ك يگريد
  !رند گذاقانون آسمانيرا  ام آنده نبر
ي، اگر دربارة شخص شـما پـس از فـوت پـدر همـين         ئبها  اي آقازاده  ماش    

رم هزا چشمتان غارت نموده يك شيپ ردحكم بهاء اهللا را اجرا و اموال شما را       
بـر  يرا ايـن عمـل      ز، ز ا واقعاً راضي خواهيد بود؟ هرگ     آيشود   ن يب شما ن نص آ
ار زگـ موآ ر و هاو خـ  و ربـراد . د باش الف ناموس طبيعت است مادام كه اوالد      خ

 چنـدين   ر يك چرا بايد ه  » اند  ود را برده  رث خ آنان قبالً ا  «ند  چه استحقاقي دار  
ــردن ــد؟ مخــصوصاً ارث ب ــر اوالد ارث برن ــزگــار خيلــي  آموبراب  وضحك م

 چه آنكه اكثراً آموزگاران از شـاگرد خـود دسـت    است، و غير عملي     آور  خنده
د كه افت يق مفاتار تمك و دنتهستر   طبيعي نزديك مرگ بزرگتر و بهسال كم سي
ل ساله بميرد و هشتاد سـاله از وي         ا چه  زنده باشد ي   سالهچهل  . رد بمي ده ساله 
تحـصيل  ه  ت سالگي شروع ب   ن هف يك كودك از س   ها    شته از اين  ذگ ،دربارث ب 

يالت خود از كودكستان گرفته تا دانـشگاه چنـدين    تحص در طي دوران كند  مي
است هر چنـدي از شـهري بـه          نكمم و ديد هد خوا ادنفر آموزگار، دبير، است   
امـه تحـصيل بـه      ي اد ر رفتـه و بـرا     ديگـ   به مدرسـه  اي    شهر ديگر و از مدرسه    

و غيـره   يكـا    اروپـا و آمر    هـاي   ده در دانـشگاه    نمـو   خارج مسافرت  هاي  كشور
  .استادان و معلمان مختلف ديده باشد

بـه  ا   ر وارث همه  ي اين اسامين شاگردي فوت نمايد     ر چن  اين صورت اگ       در
  را پيدا كرد؟ها   آنشود ه مي آورد و چگوندست بهن توا سيله ميه وچ



 64

آنـان  ! د؟ا استاد از شاگرد خـود ارث ببـر        ي ريبد وزگار يا د آم والً چرا باي      اص
ينـد  نما  ند اجير و در برابر دريافت اجرت معين انجام وظيفه مي          ستاشخاصي ه 

ـ  انـد مركا ريسا ابند  دار  قوقيكه دريافت مي  بل ح و در مقا   تي ت چـه تفـاو    ن دول
  شاگرد خويش چندين برابر اوالد ارث ببرند؟ركه ارند كه از تد

ـ عقلـي و  ر درياي اوهـام و خرافـات بـي     دان  ن بيچارگان چ  ن    اي اطالعـي   ي ب
شـان  نظر  يالشان راحت كه هـر چـه بـه        ام خ ي از طرف اغن   قدر  وده و به   ب شناور

 ههم  عوض اين  هب. اند  ام داده غذ آورده، به نام احكام به خورد اغن       ي كا رسيده رو 
كه به  ز تر ودند مبلغي ا  فرم   مي بود  م و شعوري در بين مي      فه ر اگ ل و تفصيل  طو
عت از كـار    بـضا    بـي  ستادان فقيـر   ا نگ براي آموزگاران و دبيران و     هرف تراوز
 عملي نيـست    اند   بپردازند، كاري بود عملي ولي با ترتيبي كه آقايان گفته          تادهاف
قيح اسـت،    و كهبلعقال قبيح   ر  نظر   نباشد د  ملع و   جرا ا ابل ق هك  هم ميك ح و

عمل قبيح و وقيح هم هيچگاه موجب سعادت و خوشـبختي جامعـه نخواهـد     
  .شد

        »»»»انانانانپدرپدرپدرپدر    پشتپشتپشتپشت    ون اوالد درون اوالد درون اوالد درون اوالد درشيشيشيشي««««

 اين حكم عجيب حضرت بهاءاهللا به خـود آمـده و            دييأتاز تصويب و         پس
ه دنـد ك  م ك مك ح نااتششيايا اطرافيان كه هميشه مورد مشورت و اصالح فرم        

ر ظالمانـه اسـت و      بـسيا  كه اين حكم     اند  ساختهاش    به متوجه و متن   اند  را داشته 
تنده سـيدباب   رسـ ل خواهد كرد، شما ظهور كـل و ف        امياپ احقوق حقة اوالد ر   

ـ             تيهس كلـي منـسوخ سـازيد     ه  د اگر احكام او را در بعضي موارد اصـالح يـا ب
 اهللا  هـر ن يظ نرسـد كـه بـر مـ       را     وي نااحدي حق ايراد نداشته و بابيان و پيرو       
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حق دخالت و   نان  جيع شده كه آ   و تش گرفته  لبي  ء اهللا قوت ق   ها ب د،خورده گيرن 
، كنـد   يهـر چـه بخواهـد مـ       ت  فضولي در اوامر او ندارند و او خود مختار اس         

  .ب از آيه زيرين و آيات بعدي كامال آشكار است مطلچنانكه اين
مـالهم و نقـصناعن    ضـعف  اندز بالصاال يفالذريات  جيج  الما سمعنا ذ  ان    (

  )االخري انه لهو المقتدر علي ما يشاء و يفصل بسلطانه كيف اراد
يم ردها شنيديم زياد كـ    درو شيون اوالد را در پشت پ      اله  ما چون ن  : (جمه    تر

 ت بـر   كسر كرديم از ديگران او فقط توانا اس        ود و براي ايشان ب  چه    آندو برابر   
ود هـر چـه خواسـته    هي خـ  د و به پادشـا    آور  يا م  ج به و بخواهدكه    هر چيزي 

  ).است
ي جبران حقوق تضييع شده اوالد دو برابر سهمي كه قـبالً     برا اي بهاء اهللا      آق
و پـدر   اصـوال   . ويران است بست  خانه از پاي    كه    ل آن  حا كند،  ين مي  تعي داشته

  و صـدم   ا در شمار اوالد قرار دادن درست نيست حال چه يك          هر ر مادر و خوا  
لي  يـك آدم معمـو     قـدر   اين آقاي بزرگوار يا ظهور كل اگر بـه        م  صده  پنجاچه  

هر، آموزگـار، عمـو،   اوخـ  ،ردقل و شعور داشت و منطق سرش مي شد، بـرا       ع
با اوالد متـوفي    » چنانچه به زودي خواهد آمد    «ا  نر، و دختران آنا   ييعمه، پسردا 

م سـه  بـر رابه  ا د  ر اوالدسـهم   فرضـاً   . دي دا رديف قرار نم   يك   در يك قطار و   
  .ر طبقات نمايد باز غلط خواهد بودساي

موضوع پيش پـا افتـاده عـاجز و نـاتوان            يك    كه از تشخيص   نوا  چارة بي     بي
ـ    ذره هـاي   كرب يا نطفه  مييون   ش له و ان،  دكن  است ادعاي غير معقول مي     ي را  بين

نوايي داشت چـرا بـه   وش شد اگر چنين گشنو كتم عدم هستند مي در   كه هنوز 
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ق ي كه چنين شخصي را مافومعيت چنين ج حالهاً بد؟ واقع نبر  ي پ عضومو لصا
ـ ا هچـ  شـعور و   قدر بايد بي  ت، چ ند بايد گريس  دان  ر مي بش ازه بايـد گوسـفند     دن

ترس جان بابي بودن خـود را        از   از خود را كه   تر    شر بيچاره  ب درف  باشند كه يك  
 نلوح ناصرالدي  رد در زندان تهران انكار و سيد باب را سب و لعن نموده و يا             

نـسته و   ر دا ند، مافوق بش  خوا   مي  شهريار زمان  گوش  اه خود را غالم حلقه به     ش
  .در مقام خدايي قبولش داشته باشند

ي روبـرو بـشويد فرضـاً از        ائبهـ  نين و متجددتري  تررن فك ر شما با روش       اگ
ي با كمال وقاحت و  ل امروز سخن برانيد روشن فكر بهائ      اختراعات محيرالعقو 

  . مبارك استجمالبر اثر ظهور ها  مام اين كه تتفگ دهاوخ يئوررپ
اهـد داد، تـا     وخ باوجـ  كنيد   فتگو افراد بشر گ   هاي  يبخت  دو ب جنگ  ر از       اگ

 و ي را پيـروي و اجـرا نكننـد همـين بـدبخت      احكام بهاء اهللا  و افراد بشر قوانين  
م ادو كـ  ت  داشت، اگر سؤال كنيـد قـوانين بهـاء اهللا چيـس            دنمصائب را خواه  

  ؟تاس
قوق زن و مرد و     وي ح  حقيقت و تسا   تحريي و   عمومصلح  : اهد گفت     خو

ه عبـاس افنـدي در سـفر اروپـا و           ست كـ  دوازده اصل ا  ها    غيره كه مجموع آن   
  .ساخت پدرش منتشر نام  بهكاآمري
 اسـت بلكـه     عاطـال    بي اصل  زده از اين دوا   اهللا  روح بهاء  نهاتيكه نه   رت صو ر    د

نانچه راجع به تـساوي حقـوق زن و         چ،  ه است فتگس  داق م در هرا     آن خالف
  .مرد گذشت
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از اقـدس   اش    همـ جرت ابين هايي است كه در اين كتاب         هم كام بهاء اهللا      اح
  .شود ه و ميه شدفتاني گر آسمكتاب
 بـه هـيچ     ديگرو نه در جاي     اش    نه در كتاب آسماني   ح و    نه در الوا   اهللا  اء    به

فت ربراي  پيـش گفته شد كه  ريوطه بندي فا سعباده و تفوه نكرها    وجه از آن  
چشم گيـري در اقـدس نبـوده ايـن دوازده اصـل كـه               الب  ون مط رش چ نظوم

ه و  وريسـ صري كـه در      مـ  هـاي   وزدهم و از ترجمه   رن ن  دانشمندان ق  هاي  گفته
خـود  پـدر   داده به نـام     آن     ديگري به  هاي  ه و صورت  فلسطين منتشر بوده گرفت   
مرتكب چه جنايـاتي    ها     و دروغ  تالبقت نيا بات و   اسقالب زده و منتشر كرده      

برباد رفته، ها  واده خانهي گشته و چهگنا  بيهاي تن چه خون   ريخ گرديد، باعث 
ـ    مشت  ك ي ن گير مدا ييها  ربه دري و د   رگردانيچه س   مـؤمن   وح و  مردم ساده ل

  .گرديده است
رث  امحكـا اال ز رو نرفته در دنبـ هم ااء اهللا باز   ، به ب مطل گرديم به اصل      بر
  :دگوي مي

ه و لم يكن مادونهـا عمـا حـدد فـي الكتـاب            ي ذر ه و الذي ل   4طر  س 8ص    (
 نـي لغا كـم حك  ه و الثلث الي بيت العدل كذل      يرذلا ييرجع الثلثان مما تركه ال    

ذي لم يكن له من يرثه و كان لـه ذوي القربـي       و ال ه و االجالل    لعظمل باا عاتلما
 العمات ان وعمام و االخو لالاال و نالثثلام هفل همامن انباء االخ و االخت و بنات

و الخاالت و من بعدهم و بعدهن البنائهم و ابنائهن و بناتهم و بناتهن و الثلث                
  ) الرقابمالكلذي اهللا  نمتاب ي الكاً فمريرجع الي مقر العدل ا
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از آنچـه  هـا   از آنتـر   د است و نيست پائيناوال كه براي او  كسي  نآ: همرج    ت
م ردد دو سهم از تركه او به اوالد و يك سو           ميگ  بر باتر ك د  است هدشد  ودحم
نباشد كه    و بزرگواري و كسي   رگي  ز بلند به بز   نيا   داد بي  رمانه داد چنين ف   خان  به
ببرد از او و داراي خويشاوندان باشـد از پـسر بـرادر و           ث كسي كه ار    او رايب

اشـند  ب ن  يا ندبود ن ر اگ ودو سوم    براي ايشان    ن پس پسران خواهر و دختران آنا    
 پس از آنان براي ان وو بعد از ايشها   و خالهها  و عمهها  از براي عموها و دائي

ان در   فرمـ  رگاه به موجب  قرا  بهد  گرد  پسران و دختران ايشان و يك سوم بر مي        
  )ها كتاب از نزد صاحب گردن

ـ  را  نيـشا ن جا نسبت به اوالد برسـر لطـف آمـده و ا            ر اي جه فرمائيد د      تو  ا ب
ر خاله پدر اوالد از حيث ارث پـدر خـود مـساوي قـرار داده                دخت و   يئاردسپ

  .است
ـ   ثه و يك ثلث به    روب ار از تركه ثلث   هر صورت دو         در يص ه داد تخـص   خان
  .وا يا اولي االبصارربفاعت.  استداده

        »»»»ععععجيح باال مرججيح باال مرججيح باال مرججيح باال مرجترترترتر««««

ـ ر المـسكونه و االلبـسته المخـصوصه لل        الدا و جعلنا    13سطر  8ص(  مـن   هذري
  ) االناث و الوراث انه هو المعطي الفياضنودالذكران 

   ديوار كجرود    تا ثريا مي     ار كج   معم اول چون نهدخشت     
از عقل و خرد  نر مرتكب شد ديگلطغلط هزارن غ  عمل  اي اصالح يك        بر

  .به دور است
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 ققـو شه ح ريه تيشه به    بار  ي جبران حقوق اوالد ذكور يك      برا اي بهاء اهللا      آق
  .د چشم را هم كور كردهبسازسته ابرو را خوا اصطالح مي هب هدز  اناثدوالا

 محـروم سـاخته،   را اده و انـاث د رارق  ويژه اوالد ذكور ن را را خانه نشيم      زي
اشـد و   نب )ند اكثر كارمنـدا   مانن(نسبتاً زياد   اي    عدهي  يشايد دارا كه    ز اين فل ا اغ

  .يرشد و الغبه يك خانه نشيمن باحصر فقط من
ـ   توفي يك پـسر و پـنج دختـر و فقـط يـك             خص م ض بفرمائيد ش      فر ه خان
خت از ارثيـه پـدر       بدب موردي دختران نين  بس، در چ  د و   ر توماني دار  هزا  پنجاه

  .ان آقا پسر خواهد بود همتصخمك ترا  مو م شدهخود محرو
 وعـده    كتاب اقـدس    اول بهاء اهللا در  كه    نين و احكامي   قوا ن است يكي از       اي

نـد و مقتـضاي     ناز  قوانين مشعشع كه بهائيان بدان مي      زايكي   تس ا ن اي ده و دا
  .نددان بيستم ميقرن 
ـ  عبـارت از   كـه    ه عباس افنـدي   گان  هدزاودل   اصو ن است يكي از       اي  ساوي ت

اده و بهائيان آن اصول را بـه  بت دنسخود ه پدر كه بد باش  رد مي م حقوق زن و  
  .رندشما يم هللا ءبها هرانين مبتكاز قويكي گان كشيده و خ همر

را تكـذيب و او را كـذاب و     خـود    ادعـاي پـسر      اهللا  اءه به  موجب اين آي       به
دان رمـ ه تنها با     ن نراكوب نموده و آ   لگد  به كلي را    انق زن دانسته و حقو  گو    دروغ

 چهـار تـايش را در يـك         ه زن همان زن است كه خودش      لكمساوي ندانسته ب  
  .ت نكاح خود داشزمان در

خارج و از همان نصف حقـوق هـم محـروم            ناي از جرگه مرد   لك  به ار  نز    
  .كرده است
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  ؟ان ترديد داشتوت  عباس افندي مييئوه دروغگ بهمباز    
دان، انشاء اهللا ترجمه اقدس وج داف، يك نخو انصوكذره فكر، يك جي        
انگليـسي  سي كه در دست ترجمه است تمام شده و چاپ شود احباي      ينگلبه ا 
گ اين دين سازان قرن بيستم آشـنا شـده و تـصديق             نريو ن  دعه خ ه ب مهن  ابز

، شرق هـم    تسا تاوخواهند نمود اگر غرب مخترع موشك براي رفتن به كر         
  .تاسازي س مبتكر و مخترع دين

 گفته و   اج يي كه تا اين   اه يي هستيد، اين  اه ما چگونه انسان  ش ،قايان بهائيان آ    
حـي آسـماني اسـت، كـه     و هديدرج گراخستا دسقا  از كتاب ه تماماً دش نوشته

ست يا ما از خـود درآورده و        ا حد، درست و صحي   نا جمال مبارك نازل فرموده   
ا مش  خدا به  مهيد عقل و ف    دار وشيد، چشم و گ   ناسم؟ آخر شما ان   يا جعل كرده 

طراف اين آيات و احكام فكر كنيد، تجزيه و تحليـل نماييـد،             ا رقدري د . داده
د واقعـاً   نا معتقدتان كرده  و هتفگيي كه به شما     اه ف حر آن يدنيبب ،دشه نمايي اندي
طرف خـدا مبعـوث      زا هك يربمد؟ واقعاً پيغ  يآ يات و گفتار جور درمي    آ نيبا ا 

د نوري ظاهر شده آمدنش بـه ايـن جهـان    رمر جلد اين دا د خ گرديده يا خود  
ـ  ه  زمـ   بـي  ياهـ  يبر ع الپه پرت و    مه نبراي همين چرنديات بوده، اي     ط و  و غل

ستورات غلط و غير عملي، كه از يك بچه نابالغ و يا      د ، و لوس  كنخي  اعاهدا
  !عاقالنه است؟ ناد، از خالق جهيآ يمر بعيد ظن ديوانه زنجيري هم شنيدنش به

ده اد ر تعـصب بـه خـرج      دق اين اريشي نداريد، چ  وخ  قوم هللا ما كه با بهاء   ش    
ي است راميد؟ اين چه بينك يم دشوباه گرفته نحقايق را زير پا گذارده و ناديد  
  كه گريبان گير شما شده است؟
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د از  يشـ ا ب هتشـ  شـرم و حيـا دا      يا  حقايق شـما اگـر ذره      نياا آفتابي شدن    ب    
  و بـا چـه تحفـة       ور كنيد، شما به چـه    ي  ئمادنخوو   هردكد   سربلن دياخجالت نب 

 رايـز   چهچـ  يد؟ آخـر نك م را تبليغ مي درمدش در آمده و     رگ  دور دنيا به   يا هتاز
ـ اييد؟ هـيچ خجا  من  مي غبليت ه بـه رخ مـردم   كـ  ييد؟ آن چيزهـاي شكـ  نمـي  تل

به ( را شا ه يك كلمهك اتاب اقدس شمكاز   نيست كه مااه يد مگر همينشك مي
راج ختسـ ا)  را نگاه كـن    ور(نبوده بياورند؟    رد از انبياء قا   كي هيچ) هللا ء بها قول

ـ  رهـر قـد    هنـوز عقبـه دارد       م كـه  يا كرده در اين كتاب آورده     ـ  شيپ م بـه   يورب
وينده و حماقت و بيچـارگي معتقـدينش بيـشتر آشـنا     گ زنشي و پوكي مغ  اد بي

  .خواهيم شد
د وخـ  رگي و گوسـفندي   اچـ  بـي دم برداريد، برويد به     رم ست از جان اين   د    

ـ  فكري بكنيد، به جوانان و نسل آينده رحم نماييد، گيرم كه چند نفر بيچاره               رت
؟ با اين عمل دنيـا      هچ  نموديد، آخرش  شا ه گل خلا د هدكر غيلبت را هم از خود   

  !بهائي خواهد شد؟
 ار  حاصـل شـده كجـا   يا هجـ يتنيد، چه  نك را مي  راك ينا است كه    لاس د    ص
 كردن كار شخص عاقل نيست، اگر حرف تـازه          يشامزآ رايش  اآزم؟  ديا گرفته

 قشوبا   است يلمللا ادالنه بين ه تشنة يك قانون ع    ك اداشتيد دني   مي يا و عاقالنه 
ـ بال نموده بهائيت خود به خـود        قتس باز از شما ا    شوغالقه و آ  ع و  رفتـه   شيپ

 مورد  زهانداشت، و اين    اد يمنه خودكشي شما    مه نيه و احتياج به ا    دش دنياگير
  .را بيرون كنند ام از كشورشان شاه فتيد كه دولترگ نيا قرار نميد نفرت
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نـستيد  اد  مبلغ مي بهترينر وذاگمت خد ينرتهكه او را ب    ينارويد جمشيد مع  ب    
ــه دورة خــدايار جــواب او ــد ك ــسته و   بدهي ــه دان ــاء اهللا را خاتمــه يافت ي به

ما قالب كرده او ش نده خود بهر دهخبهمانطوريكه بهاء اهللا سيدباب را مبشر و        
هم جمال مبارك شما را پيش قراول ظهور خود دانسته و شب و روز مشغول               

  . استشيوش خيه ك بنيائابه بلآيات و جنزول 
اني است كه تا چندي قبل خدماتش بـه امـر مبـارك             عم ين همان جمشيد  ا    

ايي در  ش بهـ  كـي  بـه    ار  چند هزار نفـر    هك  اين و هتشادمورد توجه خاص قرار     
زي تبليغ نموده، نقل هر محفل و مجلس و نـشخوار تمـام بهائيـان بـوده               نواند

  است؟
چند ساله قيام نموده با  و يستبان جو ينا يهلع ني براحوال چرا محفل رح    

يتكـار و كالهبـردار     انجي گـزاف او را      اهـ  فعاليت شبانه روزي و خـرج پـول       
ـ گ اقدامات پي  با    و  اندونزي معرفي  تلومللي در نظر د   لا نبي  زر اخـراجش را ا    ي
ولي از اين عمل نتيجه معكـوس       . اردد يد داستان مفصل  نا شور خواستار شده  ك

ص داده  يخشبي شناخته و ت   وخ ائيان را به  هب نزيواندت  لدو وه  ديديبشان گر نص
 تشـ اد دهـ كه وجودشان در كشور حكم بيماري سل يا مرض سرطان را خوا           

خته و اجازه ورود را هم ممنوع       ري ونير ب  و جاخرار  لذا تمام بهائيان را از كشو     
 يلبسبتاً قـا  ت و تجمعشان است را به مبلغ ن       دابقدس كه مركز ع   لا حتي حضيره 

 به نفـع دولـت مـصادره و ملـت انـدونزي را از شـر و                  و د بو هكردي  ردايرخ
  . جماعت ابله راحت كرده استننحوست اي
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ـ  در ،سـت ان  دمين ميثاق كـه از خودتـا      اخ يتعمج نيمگر ه م     ي اهـ  يهشر ن
ـ    هر ش فعلي و بـي    يك  منطقي به  تادن هزاران ايرا  اش چاپي  و  هتسبـري وارد ندان
 لعـدل بـدون وجـود     ا  بيت يدن اف وقيش  و ءهابدالبع  يحنص صر طبق  : ويندگ  مي
داشـت معنـي و مفهـومي     د  ا بـر عهـده خواهـ      ر  لي امر كه هميشه رياست آن     و

 تشكيل شـده    رمبدون ولي ا  يره   غ نفر كليمي و  د  لعدلي كه از چن   ا  نداشته و بيت  
ش اي پيـشوايان كـي   ه  باشد پشيزي ارزش ندارد، و بر خالف دستور ديني گفته         

  .اب بدهيداست، جو
 شما مسلم نشده كه پياز بهائيـت كونـه نخواهـد كـرد؟              رب ئلهسز اين م  ونه    

در چنته نداريد، آن  يزيچ رخ آ چند سال نكرد،و دكصه در مدت اين يك چنان
  .تساية رسوايي د ماريهم كه دا

ني داشته باشد، دنيا احتياج به قـوانين و نظامـات           زام بايد حد و مي    ه روغد    
  .قد آن استاف تيائه بهك رداد م و صحيحيبسيار محك

 شكم بهـائي سـر در آورده و مـدعي اسـت كـه بـاب       ازه  كجمشيد معاني       
نـي  يع. است بوده » هللا  سماءا«ظهور او كه    ن  پيشقراوال» هللا  ءهاب«و بهاء   » هللا  باب«

ود شـ  تركيب مي» ب ه ا«كه ناقص بوده و از سه حرف » بهاء«با ظهور او كلمة    
كـه پيـشقراوالن از آن خبـر         تسـ ل ا كور  هن ظ اهم اوو  است  ه  رديدتكميل گ 

 و هده كيش خود خوانده و جمعي هـم بـه وي اقبـال نمـو               ب ند، بهائيان را  ا    داده
  .ندا من گرديدهؤم

ـ سـيس و  لهياتي تأ ا  اقامت افكنده، دانشگاه    رحل زيدونان ورشر ك عالً د ف     ه  ب
 نئيـا هاب ،ش مـشغول اسـت    تربيت شاگردان و نزول آيات و ترويج كيش خوي        
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به وسيلة دولت از اندونزي اخراج كرده و ورودشان بـه كـشور              مه ف را المخ
  .ممنوع گرديده است

   گول زد؟راود هميشه مردم ش ير مگم    
ن و آن   مـا ا هـستيد آن مرد    هـ   ل خوردند و شما وارث آن     گو ا شم نار پد رگ    ا

ـ  انـش زمان گذشته و سپري شده، سطح فكر باال آمـده، درب د            م د مـر  ي رو هب
رخت  بازگرديده، دانش پايه اين اوهام و خرافات را خراب كرده و اين دناهج

 در  نآر و    د ايـن   هـت خـود را بـه      ج  ورده، چرا بي  آ  ر خيال را از ريشه د     وهم و 
ـ  ازيد و مـردم را    سـ   مـي نيد و اميـدوار     ز  مي سبت بـه خـود بـدبين و دشـمن           ن
  يد؟ماين مي
 عاقالنه فكر كنيد، فـرض      يقدر ن،يتادگن ز و ر پي كا  ديوست بكشيد و بر   د    

و خواست احكـام    ) كه از محاالت است   (كنيد يك ملت يا كشوري بهائي شد        
نـاقص دم بريـدة       ايـن احكـام    ؟اسـت ا  جر ا  آيا واقعاً قابل   د،هللا را اجرا كن   ا  بهاء

  ؟را امروزه يم دنياه آن؟ واند اداره كندت ور دنيا را ميآ مضحك و خنده
ري كه وطن شـما و شـما را         شوود آييد، اين ك   خ  هب يدرق ،يدجالت بكش خ    

 در  هنـ وگچ مانـي د  ه هردومان مي  ك  آزاد و دستتان را براي پول در آوردن بنحوي        
 هم ديدنش بـراي شـما آرزو        ب كه در خوا   يگانند ز و آن اشته  ذوريد بازگ آ  مي

 ياني و آشپز  غبي و نوكري و با    گ  بود، در بيداري فراهم نموه از حمالي و عمله        
داللي و غيره خالصـتان كـرده، آقـا و تـاجر و مـالك               و  وزي و رانندگي    د  هينپ

صاحب اتوموبيل و خانه و مستقالت نموده قدرش را دانسته و شاكر بوده بـه               
 يـن ا آوريـد، قـدر ا     جـ   كرده شكر خـدا را بـه       ري كه وات و بزرگ  شدر گذ ق  اين
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 هب و هدناا رس ه  همملكت و هم ميهنان خود را بدانيد كه شما را به زندگاني زند            
سب دانـش   كـ اي خود را برايه يد بچها قادر شده ه  در فرصت داده ك   ق  ينا ماش
 ي يكي بـه عنـوان سـير و سـياحت و           دنچ ره دتان هم خوارج فرستاده و    خ  به

يغ امراهللا اروپا و آمريكا و خاور دور را از زير پـا گذرانـده               لديگري به قصد تب   
 خودمان هـستند و بـه       ناانياير ه از كد  وحد  چيزهاي نديده را ديده نزد اغنام آن      

 ديند پزي داده خـو    ا  عنوان مهاجرت به دستور شوقي افندي جالي وطن كرده        
 شـما   ليروغ هم تحو  شت د م  ا گفته و يك   ه  ه آن  ب قداري شما دروغ  م  گرفته يك 

ا ته كـشيد    ه  ه پول ك  داده و هر دو خوشحال و خرسند خود را گول زده، همين           
ين سرزمين خير و بركت و اين       ا هب ناريا به   اًمجدد ،در به ته ديگ خور    گيو كف 

بهشت رحمت و سعادت برگشته باز روز از نو روزي از نو، حال ديگـر شـما                 
نده گ اي گندهه رفانيد كه بايد حد لي ميجآن مرد قبل از سفر نيستيد خود را ر       

ـ   كام«از شركت در كنفرانس     ت  بزنيد، صحب  باحثـه بـا فـالن       م و گفتگـو و   » االب
بليـغ   ت ا بكنيـد، يـا از     هـ    بودائي و مجاب كردن آن     اي نديهيا   انييادقد  مندانش

د كه اغنام بدانند شما     يهدب نخچندين نفر ژاپوني و ويتنامي و غيره بايد داد س         
ول و گردش    پ ست آوردن مبلغي  د  لي نيستيد، با به   ببيچاره و زبون ق    آن شخص 

 وبر  ك مت ردما  مشه  تفرگا  ا در مغز شما ج    ه  در چندين كشور تمام علوم و نقشه      
مـراهللا   ا نند، از پيشرفت  ك  ز وجودتان استفاده   ا يد ديگران بايد  ا  كري شده ف  وشخ

دمت به امـر    خاز وحدت و يگانگي احباء و عشق و عالقه          . بايد صحبت كنيد  
يد تا باز پولي به چنگ آورده گشت        ائا را دل خوش نم    ه  ير جمعيتشان آن  ثو تك 

خيانتي به وطـن خـود       هچتان  لعم ناي بايد  ا  ديگري بزنيد، شما هيچ فكر كرده     
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رديد و  گ  ه كرده بر مي   فليد و در خارج ن    ا  ت خود را برده   لكنيد، ارزهاي مم  ك  مي
يزيـد و  ر مـي  اًبـه جيـب ديگـران    م ده مجـد  رداي خود را پـر كـ      ه  سهكيدوباره  

  .يدا تيد كه نام بهائي را به گوش مردمان مثالً فالن كشور رساندههسخوشحال 
د كافي است كه دور     دانيد از لحاظ تع   ك  ي كه مي  د و ول  دشما همين زا  راي  ب    

اهللا صـحبت  ر ا از پيشرفت امـ ه هم جمع شده مناجات خوانده مثل بچه مكتبي  
 خوش داشته باشيد، شـما      دليت  ير شدن بهائ  گ  د جهان يبه ام ه  كرده و لذت برد   

 ام شتارمقدد  بايناشيد ديگراب كه اهل اين دنيا نبوده جزء مجانين و صغار مي
اهـي و هـر    رست آوردن از هرد يد براي پول به   ا   شما خلق شده   ،دن كن معلو م ار

 تطهير و پاك كـردنش هـم   يارب. تشطريقي كه ممكن باشد مانعي نخواهد دا   
ـ    خدا را پرداختيد از شـير مـادر هـم پـاك            19 ينباشيد، وقتي صد   نگران ر و  ت
  ... آسوده داريدطرر خواهد بود خات حالل
پيشرفت امـراهللا  ز  شينند و صحبت ا   ن  ا دور هم مي   ه  نيا قتيوائي است   ماشت    
ـ   ع شـده  جمفتد كه دور هم     ا  ا مي ه  اد بچه  ي مايند انسان به  ن  مي راي يـك چيـز     ب

ا هـم ايـن   هـ  ايـن . هنـد د وز مير نشاطي از خود ب    وش شوق   رزو بي ا  ك  كوچ
 ازا را دارنـد كـه       هـ    حاالت و حركات بچه    هميش و سبيل دار     ر  زرگ ب مردان

رف چپ و راسـت  ط شينند گاهي بهن وند گاهي ميش  يم دنلب يهاگ وق ذ رتكث
ا كمتر ديده   ه  نند كه از بچه   ك  از خود ظاهر مي   ي  نند چنان حركات  ك   نگاه مي  ودخ
  . استييتماشا ود خالصهش مي
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        »»»»لعدللعدللعدللعدلاااا    تتتتانة داد يا بيانة داد يا بيانة داد يا بيانة داد يا بيخخخخ««««

لعـدل و يجتمـع     ا   علي كل مدينه ان يجعلو فيها بيت       هللا قد كتب ا   9سطر  9ص0
ء و ان ازداد الباس و يرون كانهم يدخلون محضراهللا          اهبلاعدد يلع ا النفوس يهف

ـ وكيالعلي االعلي و يرون من ال يري و ينبغي لهـم ان              منـاء الـرحمن بـين      ا ون
الرض كلها و شاوروافي مصالح العباد لوجـه اهللا    اء اهللا لمن علي     ن ووكال كااالم

يـز  زالعم  كـ رب محكـ  كلار كذ كما يشاورون في امور اهللا و يختارو ماهو المخت        
  ).فارغلا

داوند بر شهري كه قرار دهند در آن خانة داد و گرد            خ تنوشته اس : رجمهت    
ببيننـد   دند باكي نيست وشيادتر  ز هر گاه ) 9(شمار بهاء    هب يسوآيند در آن نف   

ا ر   يننـد كـسي   ب  ند بلند باال و مي    اووند در محضر خد   ش  مانند آنكه آنان وارد مي    
 خـدا در ميـان      انه باشـند اسـتوار    ك   آن ناش اي يبراست  ا ارواسزينند و   ب  كه نمي 

 و مشورت نماينـد در      تماماًد  ه بر زمين هستن   ك  هستي و وكيالن خدا بر كساني     
ننـد در كارهـاي     ك  ه مشورت مي  ك  مانند اين  خداي  ان محض رضا  گ  مصالح بنده 

 پروردگار  ا و برگزينند آنچه را كه شايسته برگزيدن است، چنين فرمان داد           خد
  .)ده استنزرم و آيززعا كه شم
هللا ا  مربوط به سازمان مجلس شوراي ملي يا به قول بهاءمكحين آيه و اين ا    

اشد كـه اگـر     ب   بهائيان مي  رصل امو  ف ه بزرگترين مرجع حل و    كت  اس دخانة دا 
ي رفـع و تكميـل      بلغ بهائ  م هللا گرفته شود،  ا  ن عيب و نقص بر احكام بهاء      راهزا

 اه مبلغين است،  گ  سنگر و تكيه  ن  ذارد و بزرگتري  گ  يملعدل  ا  عهدة بيت  هآن را ب  
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لعـدل را تـشريح   ا ه خود بهاء اهللا وظـائف بيـت  شده طبق آيه نقل     ك  ر صورتي د
  ده،كر
اقص بهائيـت و همچنـين وضـع كليـه          وع و تكميل و ن     رف هائيان ب ع ذلك م    

 لدعلا ز بيت الي راه چنين عمك ذارند، حال اينگ قوانين را بعهدة بيت العدل مي
، نكته قابل .كام بهاء اهللا هستند و بساحلعدل فقط مجري ا اي بيتمن، اهتاسوخن

 به قول   ارا ي شوهللا اين مجالس    ا  د بهاء لوت زا توجه اين است كه صدها سال قبل      
 اساسنامه و نظامنامه صحيح در دنيا وجـود داشـته و االن             باهللا بيت العدل    ا  بهاء

مورد احتيـاج كـشور و       نيوانق و   ارررقب  و اجر جهان پاب  هم در اكثر كشورهاي   
لعدل يا مجلس شـوراي بهائيـان        ا مايند، اين بيت  ن  جامعه را وضع و تدوين مي     

ارد؟ اگـر وضـع   ديـازي   متفاوت و ا  تا چه   ه  با مجالس شوراي كنوني و پارلمان     
يف شرود زحمت داده ت   خ     بهاء اهللا چرا به    ابلعدل است پس جن   ا  قوانين با بيت  

  !ند؟ا وردهآ
هللا چه  ا  اقتضاي روز بايد قوانين تنظيم و تدوين كنند بهاء         به   تلم يانما راگ    

 چنـد   هـر لس مقننه تـدوين كنـد       ج م كه يويند قوانين گ   بهائيان مي  ت؟كاره اس 
ر بـشري اسـت سـعادت       نظر بگيرند چون تراوش افكـا      ن را در  ما ز تضياتمق

ه از  كـ   ايـن بـه   اهللا   اهاي بهـاء  مين نخواهد كرد، در اين صورت ادع      جامعه را تأ  
ه يا خود خدا بوده و احكامش مايه سعادت بشر است، بـا امـر               مدطرف خدا آ  

ض بين  قيم قوانين جديد سازگار نبوده و تنا      نظلعدل و وضع و ت    ا  به تشكل بيت  
  ،مشهود است
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        »»»»ج دو خانهج دو خانهج دو خانهج دو خانهحححح««««

 لمن استطاع منكم حج البيـت دون نـساء عفـي اهللا              قد حكم اهللا   1 سطر 10ص
  .حمه من عنده انه لهو المعطي الوهابعنهن ر

حج خانه را   د  ه توانائي دارن  ك  ست خداوند براي كساني    ا حكم كرده : ترجمه    
 طاكننده ع وزد ا ن بخشش از ف  رص  جز زنان بخشيده است، خداوند از ايشان به       

  )و بسيار بخشنده است
ر كه از قطـا   ص از اسالم براي اغنام خود حج قائل شده          اقهللا به تقليد ن   ا  هاءب    
وانـسته  ت نان در چهار ديوار تقليد محبوس بوده كه نمـي   چ هراچ بي ،ننداب نم قع

هد شد، فلـسفه حـج      اوخن يرود چنانچه دينش حج نداشته باشد ط      ايتصور نم 
ديده در اطرافش فكـر كنـد، تمـام تـوجهش بـه      نا الزم  ي و انستهي را ند  ماسال

ـ     زنان براي دين ال   چ  اسالم بوده كه آن     صـوالً شـد، ا  اشش آورده ب  م اسـت در كي
انـسته، ديگـر    د  ا جـز نمـاز و روزه و حـج و ذكـوه و غيـره نمـي                 ر نيد عنيم
  و ا و برقـراري   ه   مبارزه با گمراهي   ينانسته است كه د   د  مي ن انسته و واقعاً  د  ينم
ني و زيستن بـه آئـين عقـل و خـرد و شـناختن جهـان و راز                   اعادل در زندگ  ت

ـ ز نـه . تاسـ  ندن بو ني تمام انسا  ن به مع  سابارت االخري ان  ع  آفرينش به   تراي
ا جـ   خانه خشت و گلي سيدباب در شيراز و حسينية بغـداد كـه چنـدي در آن                

  !تاسسكونت داشته 
ود به ش م ميهاد معمولي ر افزءشخص را جن ايا دا فكر كنيد آيخ هب ارما ش    

  د؟حساب آور
  .ين مرد چه چيزها خوابيده بوده استا زه بينيد در مغب    
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داد كه از خشت و گل ساخته شده چه زيارتي       غنيه ب يسح باز  اخرخانه شير آ    
  دارد؟
  ارتنامه خود بت پرستي نيست؟زيزيارت توام با     
ش ا ش گوينـده يه شود به رت گف وضوع اين م  دناي متم ه  تملامروز اگر بين        

  د؟نخواهند خندي
مدن نخواهنـد   افكار و عقايدي باشند وحشي و غير متنينلتي كه داري چ  م    
  نشناسش نخواهند گفت؟ادخ و رستپبت  ت؟انسد

ج مسافرت و زيارت كردن خانه شيراز و حسينيه بغداد رناز تحمل خرج و     
  وا خواهد شد؟ن بيزائر  وان بست و چه سعادتي نصيبت مي يفرط هچ

عنـي و قبيحـي     م  شر متمدن امروز به چنـين عمـل بـي         ب ا شخص عاقل ي   آيا    
رفته در مقابل خانه پوسيده      هدرك ي ط ا ر ازير د و رود كه راه د   رزو  رت مي ادمب

ريزد اگر   ب امه خوانده اشك  ن  ساله گردن كج كرده زيارت    ) 150(موريانه خوردة   
  ؟تچيسي  بت پرستپساين بت پرستي نيست 

  !، وايميدر جهالت و نفهق نيا اي واي واي ازو    
ام كـ  اح وليم  ا تعـ  سخ نمـوده و   زعم خود احكام اسالمي را ن     ه  بهاء اهللا كه ب       
 اردنه   و ند در سليمانيه  ك  طابق مقتضاي روز آورده به اغنام خود امر مي        م ديدج

ــچ هو اســالمبول و در جاهائيكــ ــاخر دن ــسته ك ــااي هــ وزي زي  لي ســاختهع
 مرد نتوانسته بفهمد كه     ناي)  به زودي خواهد آمد    كه(اهش قرار دهند    گ  ارتزي

ن ست كه در قـرآ    ومغز ا رپ لماتك عليه و سلم     هللا  بقاي اسالم و نام محمد صل     
ش ا  امعـه ج  نه گنبد و بارگاه ساختن، اگر كسي عمل خيـر و خـدمتي بـه              . آمده
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ه داشـتن نـام او      گز مرگ او مردم به پاداش خدمات و زنده ن          ا كرده باشد پس  
ش بايد وارونه   ا  مل بهاء اهللا همه    ع نند، ولي كار و   ك  پا مي ه  جسمه و يادبودي ب   م
د، كدام ناخ يا بارگاه بساز   ك هك د ده روتد دس ش باي تش در زمان حيا   شد، خود با

ايي كـه  هـ  رگـاه بـسازند ايـن   باند كه برايـشان   ا  يك از انبياء يا ائمه دستور داده      
نـد كـه    ا   خودشـان نگفتـه    ا دارد هيچكـدام ر    دضر وجـو  حاينيد و در حال     ب  مي

ا بوجـود   هـ  ه مردم به پاس قدرداني و حق شناسي بعد از مرگ آن           لكب. بسازند
  .ليه كه در اصل كتاب اقدس وعده داداع امحكا تسا نيند، اا آورده

        »»»»ر نخواهد آمدر نخواهد آمدر نخواهد آمدر نخواهد آمدببببممممغغغغا هزار سال پيا هزار سال پيا هزار سال پيا هزار سال پيتتتت««««

ـ  رفت م نه كذاب ا  ه قبل الف سنه كاملت    ارم ا عي من يد  14 سطر 11سطر      ( ل سئ ن
  )ن يئويده علي الرجوع ان تاب انه هو التوابااهللا 
 ل سـا  ارز ه ازش  پي) ادعاي پيغمبري (نمايد  ا  ه ادعاي امري ر   ك  رجمه كسي ت    
واهم كه او   خ  تري است از خدا مي    مفه او دروغگو و     ك  به درستي ) شمسي(لماك

  .)ذير است پد و اگر توبه كند خداوند توبهاييد نمازگشت تأيب بهرا 
هاي اجتماعي را بيان نموده    ورود كه تمام دست   ش  ستفاد مي م نز اين آيه چني   ا    

سـعادت   و يمو عمـ  م نظـ  ظي حف ا بر كامل و تعاليمش  و به اندازه دستوراتش     
بشر جامع و مكفي بوده كه تا هزار سال ديگر هيچ احتياجي بـه اصـالح و يـا                  

يز ن اعقابش    و اوالد دگي مادي زن  نخواهد بود، ضمناً   وا ماكحتجديد قوانين و ا   
  .مين خواهد شدا هزار سال از بركت اغنام الهي تأت
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كـام و نـاقض تمـام       احترين  املهللا ك ا اء كه احكام به   ندا  يدهقع هائيان بر اين  ب    
كتب آسماني بوده و به اقتضاي زمان نازل گرديده است، بنا بر اين بايد اثـري                

  .ه باشدشداز خوب باقي گذاشته و جامعه اصالح 
ا خـود بـه خـوبي       هـ   ان ايـن حـرف    گ  انيم و گوينده  د  ه همه مي  ك  ر صورتي د    
ـ  وزرما هب ات هللا  ءهااي زمان ب  ه  ليديا و پ  ه  مئن هستند كه تمام بدي    مط ه جـاي    ب

س ي از بركـت انفـا     ا  اي تـازه  ه  ا پليدي ه  خود باقي و روز به روز هم بر پليدي        
  .اضافه گرديده است هللا ءقدسيه حضرت بها

نـده و تابـان كـه از        وزهللا و احكـام فر    ا  ب بهاء ان هيكل مبارك جن   دظاهر ش     
 رهم هر ب س ة باد ربت و ش خود مهر از سر      ابتكار فرود آمده و با انگشتان تواناي      

  .ري در اصالح جامعه نداشته استثيكوچكترين تأ: ندا برداشته
وقي  و شـ   ذرد، عبـدالبهاء  گـ   د سال كه از ظهورش مـي      چندر اين يكصد و         
اي هـ     نازل و اغنام را تشويق بـه تبليـغ نمـوده وعـده              روز الواح  وشب  ي  افند

اح از  ولا داتعد ايدشه  ه ك د در دنيا بشارت دا    راي  لوقوع امر بهائ  ا  پيشرفت قريب 
، نه تنها پيشرفتي حاصل نشده اسـت، بلكـه بـه انـدازة              ندزار هم تجاوز ك   ه  ده

 نـود درصـد   و  نمـوده نثيري ايران و كانون بهائيت تأ وا دوخخردلي در جامعه    
ـ  انند تا چه رسد   د  ان هنوز نام او را هم نمي      نيايرا ه احكـام و دسـتوراتش كـه         ب

  ...ت اسامروز نده و مسخره جهانباعث خ
ست با دست خالي و نداشتن هيچ، بـدبختان بايـد مطيـع             ا رقيقتاً شرم آو  ح    

بـه  ا فتـه مـردم ر   رهي هم به خارج از كشور   گاهرها و دهات و     ش  اوامر بوده به  
ال سـ   در صورتي كه اسالم در مدت كمتر از سـي         . ت نمايند ويش خويش دع  ك
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نيـا  د رد هدازنا  اين ل سال هدر مدت كمتر از چ    كس  رماا عقايد    ي جهانگير شد، 
  .مؤثر افتاده است

وقي افنـدي سـرمايه ايـن        ش اي دروغ عباس و   ه  ا و وعده  ه  شت حرف م  كي    
ود از  خـ يـشرفت كـيش     پاي  بـر م بدهند و    رد كه بايد تحويل م    تسا ناگبيچار

  .گفتن هر گونه دروغ ابا و امتناعي نداشته باشند
 و ناربــه رو دهشــ هذاشــت و دروغ گيــاويــر و رش بــا تزا يــشي كــه پايــهك    

ـ  پيشوايانشان در سرتاسر زندگي دروغ را روي دروغ گـره زده           ه گـردن ايـن     ب
ي از بين رفتـه    لا به ك  ه   آن ظرين عمل در ن    ا تيشز و حبند، ق ا  دان انداخته فنگوس

  .وال توجهي به گفته خود ندارند كه دروغ استصا
 ش خود ي مثل ر كه يك بدبخت ديگ    مر را طالب است   ا تبلغ فقط پيشرف  م    
  .ه نموده بجاي سالم اهللا ابهي بگويندلگ لخاا در

فات و بزرگترين گناه به شمار آمده براي پيشرفت امـر            ص دروغ كه بدترين      
 ه پيشوايانـشان عمـل    ن دستوري است ك   ي است، ا  نعماو بال ا مباح   ه  ين ا در نظر 

  :كرده و يا داده اند

        »»»»ددددررررااااددددسي حق تاويل نسي حق تاويل نسي حق تاويل نسي حق تاويل نكككك««««

اااليه او يفـسرها بغيـر مـا نـزل فـي الظاهرانـه              هذ من يئول    17 سطر   11ص  (
  »محروم من روح اهللا و رحمه اللتي سبقت العالمين

 آن چـه در ظـاهر     يـر   ير كند به غ   فسه را يا ت   آيه تاويل نمايد    ك  كسي: ترجمه    
نازل شده او محروم اسـت از روح خـدا و رحمـت او كـه پيـشي گرفتـه بـر                      

  ).عالميان
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 تفسير را بر اغنام خـويش مـسدود          و ويلتأنه  هر گو  اهر هوجب اين آي  ه م ب    
 شدالي خود و آقائي او     و شبهه باقي نگذاشته و پايه خداي       ساخته و جاي ايراد   

  .ه استاخت و استوار سكم تا هزار سال محار
يـن آيـه بـه       ا نند بر خـالف نـص     ك  ر سه كنجي گير مي    د يلي مبلغين وقت  و    

ـ   شـ  ميئل اي قاصخ هر مطلبي معني   تفسير پرداخته و براي    د وند كـه خـدا نكن
 سير و از نفهمي شـان خفـه خواهـد           رشو شود كه از عم    ر  ا روبه ه  انسان با آن  

  .شد

        »»»»زينت سرزينت سرزينت سرزينت سر««««

لـك اليـات لمـن      ابالعشر و في ذ     قد زينها اهللا  م  وسكرئ التحلقو   4سطر14ص(
  )بينظر الي مقتضيات الطبيعه من لدن مالك البريه و انه هو العزيز الوها

ه و در   ادا به مـو زينـت د      ر  را خداوند آن  يز ديشترانا  د ر وي خ اسره: رجمهت    
شـد از نـزد   اب رظانعت بيه به مقتضيات ط   ك  سيايي است براي ك   ه  اين كار نشانه  

  )كيم استح  ولوق كه عزيزمخصاحب 
ه در آيـه بعـدي      كـ    طبيعت معلل نمـوده در صـورتي       تايوي سر را بقتض   م    
ز ا بگذرد و تجاو   ه  شوگ ررابب  از دامبا) نوز عن حداالذا  جااياكم ان ت  (ويد  گ  مي
  .كند
 در نتراشيدن است كه بايد آزاد باشد و بـه حـال خـود        عتاگر اقتضاي طبي      

 اول  ن نيست كه در   ي تناقض ب  ينآيا ا  ا نگذرد، ه  شگوگذاشته شود چرا از حد      
موجـود  ياتي از مقتـضيات طبيعـت       راشيده زيرا در آن آ    نتويد موي سر را     گ  مي

ا هـ   ذاريـد كـه از حـد گـوش        اگا به حال خود و    ر  آن د مبادا يوگ  عد مي باست و   



 85

هن هم  پ    جلويش را بگيريد يا قيچي كنيد هم كوسه هم ريش          نيتجاوز كند يع  
  . استييبد؟ مسخره عجيريجلويش را بگ مهنتراشيد 

كه بايد عمـل كننـد حـاكم يـا حكـم      ص اغنام است وصخازه اين حكم م   ت    
  .سته ادنبوم ك به اجراي اين حدهنده مقيد

اده گيسوانشان از حـد گـوش تجـاوز         ازلبهاء خدا و خد   ا  هللا و عبد  ا  زيرا بهاء     
  ).استبارك معروف  مكه به رشحات(دندبوه دركاشان منزل ه كرده روي شانه

  . مختار است دستورات خود را خود عمل ننمايدادخرض بگوئيم فر     ب
د عمل  وخ وم  به وا م رقدس  اام  دين است بايد احك    اين   وجه مر كعبدالبهاء      

 ركه بـه محاسـن مبـا      كـ   نمايد كه سرمشق سايرين قرار گيرد، ولي اول كـسي         
را بـر  ان  ذاشـت و گيـسو     گ سماني را زير پـا    آ مكح نپدرش پوزخند زده و اي    

همـين جنـاب   د ا هـم تجـاوز نمـو   هـ  ور خدا آزاد گذاشته از شـانه تخالف دس 
  . بوديدنفا باسع يرالخ ارتعبا  ركار آقا يا به س ولبهاء غصن اعظما عبد
ر دهنده خود عمل نكند و جانشينش هم بـا آن حكـم     وتسستوري را كه د   د    

  .شت رويش گذابايدانم چه نامي د اعتنايي نداشته باشد من نمي
تمـام نكـات برجـسته        سد كه بهـاء اهللا    ر  چنين به نظر مي    مكيراد اين ح  از      ا

 مطلـب مهمـي بـاقي       ريگـ درده  يك ك ا تفك ه  ا را از بدي   ه زندگي را گفته نيكي   
بــه مــوي ســر و گــرفتن . نمانــده كــه در كتــاب آســماني خــود نگفتــه باشــد

  .تسا هتخاپرد) چنانچه بيايد(ناخن
هـزاران بـدبختي و    و  ا كه در زمان ا    ر  ن كسي ي چن ياآ! ور نيست؟ آ  آيا شگفت     

ت ااي خرافات و موهوم   پليدي اجتماعي گريبان گير مردم بوده و مردم در دري         
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اب هولنـاك بـه   ردند كه از اين گا  نجات غريق داشته  يكر و احتياج به     و  هغوط
   بكشاند به ريش و موي سر و ناخن و استحمام و غيره بپردازد؟تساحل نجا

ليد گرفتار بوده كـه هـيچ تـوجهي بـه اطـراف و              قار ت صح ان در چن هيچارب    
 يوراتي دست زاجع به نظافت و تمي    دنياي خويش نداشته است چون در قرآن ر       

  .هدش ادهد
عقلش ايـن  ر ديگ. ا گفته شوده  كه در دين بايد اين چيزدهاين هم خيال كر       

ـ ك رقدر قد نداده كه فكـ      بـل در   ل ق ار و چنـد سـا     هـز سـتورات قـرآن در      د دن
وحش و بربريت كه عرب بدوي از روز تولد تـا دم        ت لعرب در بحبوحة  ا  جزيره

ده  شـ   گفتـه  تنست چيـس  دا  يمت ن  نميديد، اصال نظاف   مرگش حمام و نظافت   
اي هـ   نه امروز كه مردم به اصول بهداشتي و نظافتي كامال آشنا و حمـام             . است

  :نه وسائل در دست رس همگان قرار داردگومجهز به هر 
وان انـسان  ت ي را درك نكند مي   ختمه پليدي و بدب   ه  ا كه اين  ر  يا چنين كسي  آ    
  .تسده اكر بوفد چقدر كوته ني ببيي نام نهادا لعادها فوق

        »»»»داغ باطلهداغ باطلهداغ باطلهداغ باطله««««

 السارق النفي و الحبس و في الثالث فـاجعلو          لي قد كتب ع   7 سطر   14ص    (
فـه  ئان ياخـذكم الر كم و دياره ايـا   يقبله مدن اهللاالئل اهبفي جبيه عالمه يعرف    

  ).في دين اهللا اعملو ما امرتم به من لدن مشفق رحيم
وانيد خ  ي م ار سخيفو   يوردآ راي من د  ه   اين عربي  تيقو ون ميدانم شما  چ    

  :ردازمپ ش ميا ن درد خواهد گرفت زود به ترجمهتاآروارهاي
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ـ   وم دزد دربار اول به تبعيد دربار د       برنوشته شده است         سـوم  ار   زنداني درب
ه نـه   كـ   يد در پيشاني وي نشانه كه شناخته شود بـا آن بـراي ايـن              هپس قرار د  
 مهرباني در دين    ار ادا شم امب. را  او ياه  اي خدا و آبادي   ه  را در شه   ر پذيرند او 

  ).مور شديد از نزد مشفق و بخشنده اخذ نمايد رفتار كنيد با آنچه مأخدا
ا را احكـام    هـ   ده آن ائي بشر قرار د   نما چراغ راه  د را هللا احكام خو  ا  ءاهب ابعج    
بـه مهـر    ته بلكه بوسيله انگشتان تواناي خـود مهـر از سـر شـربت سـر                 نسندا

  . انگاشته استشر بتداعس يورادا ر   نبرداشته و آ
رده و اينـك بـه      ك  همان احكام كذائي است كه وعده      زا ين حكم هم يكي   ا    
امعه بـشري  جاي آن را در جرا ليده و آرزويبا آنشد و اغنام به ك  اغنام مي  رخ

  »آرزو بر جوانان عيب نيست«. دارند
ـ عبتل و ابـار رد» بهاو لو دزد آفت«شد باويد دزد هر كه گ  هللا مي ا  هاءب     ربـار  د دي

دزد اسـت راه    (ن  موش داغـي بـدين مـض      ا  دوم زنداني دربار سوم در پيـشاني      
خر آيـه هـم     آ رد. ه ندهند راي و دهي وي را      رهش چيهبگذاريد كه در    ) ندهيد

فت و مهرباني به خرج دهيد و از اجراي         ين خدا رأ   د ند كه مبادا در   ك  مي كيدتأ
  . استند خدا رئوف و مهرباآن بازماني

وادي نيـز   سـ   عرب بدوي و بي   . ائت قرآن مشغول بود   رق وينده شخصي به  گ    
ق و  ارالـس : (نين خوانـد  چ طلغ هبن  اد خواننده قرآ  د   لميده گوش مي   شهدر گو 
اعرابـي بانـگ زد كـه كـالم از آن           ) ن اهللا عزيز غفـور    اطعو ايديهما   قا ف السارقه

  .كيست گفت كالم خدا است
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اهللا عزيـز حكـيم     گفتي اگر كالم كالم الهي باشـد ان     لطهان غ : دوي گفت ب    
  .ست نه عزيز غفورا

  :جا دانستي جواب دادك    قاري پرسيد از 
يـراد عـرب    ا يقطع در واقع     الان عني وغفر    : قطع جا كه غرو حكم و         از آن 

  .جا و درست بود بدوي كه به صرف فراست طبيعي دريافته بود به
 تكرد به بريدن دسـ     آورنده حكم مي    و ززي ع الكه   آيه را ب   ندوادخ رگا اريز    

حفظ نظام اجتماعي بود او به بريدن دست         كرد و چون موضوع    دزد حكم نمي  
  .شتسب ندا كلمه غفور با بريدن دست تناو دومن دزد
ـ نفـر عـرب بـدوي و         ه يـك  زاهللا كه به انـدا     بيچاره بهاء      سـواد نتوانـسته     يب

ـ  با آن شدت بيـان كـه م     خيص دهد كه  شت ا دچـار  دخـ  ماكـ  احيارر اجـ ادا دب
عواطف و احساسات شويد و اجراي امر خدا را مختل سازيد به كلمه مـشفق               

جـراي حكـم    ار  د ري با اصـرا   بدهد كه هيچ تناس    يم ناياپو رحيم آيه خود را      
ارد زيرا شفقت و رحم با داغ باطله منافات كلـي دارد در اينجـا بايـد گفتـه                   دن

ـ ا ال هكـ  ختارقيم م ت لدن حكيم قهار يا مس     شود من  ييـد و   ل حكـم را تأ    صـ ا لق
عـدالت را بـر خـالف صـفات         ان  يكه پيروان و قاضـ     تحكيم كرده باشد نه اين    

ا بايـد   مشـ . م اسـت  مور سازد كه چـون خداونـد مـشفق و رحـي           خداوندي مأ 
  .القلب باشيد رحم و قسي عكس بيبر

يـت تناسـب لفـظ بـا معنـي          يات كتاب اقدس بـدون رعا      آ به هر حال اكثر       
كلمات نامتناسب و نـامربوط بـه       ه  ده و بيشتر آيات ب    ش هدافتاس  و ازلنود  قصم

فقط بـه   . نيست طوبرمد  وجه با اصل مقصو    اصل موضوع ختم شده كه به هيچ      
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همچـون  .  و شيوه آيات قرآن جلـوه دهـد        كه سب د را ب  ت خو ياكه آ  منظور اين 
في االكـ  بـاقي لو ا انـه لهـ   ) ( الغفور الكريم  انه الهوا ) (لو انتم تعلون  (قرآن پياپي   

  .ها آورده و مانند اين)  الرحيمروفغلا
نموده  نيقلت ت معني و ارتباط با مقصود در آخر هر آيه         ايكلماتي بدون رع      

ها اين  گذشته از اين. وط باشد يا نهبو مقصود مرموضوع كه با اصل     اعم از اين  
ـ         حمـان ا  بالنـد از ه    ه اغنـام بـه آن مـي       كحكم نيز    ن وكـامي اسـت كـه بـه جن

باز اگر در دو سـه هـزار سـال پـيش بـود شـايد                . ردااش داللت تمام د    ندهگوي
  .رايش بتراشندبتوانستند محملي  مي
 وسـائل   مبـه تمـا   جهـز   ان م زدهـاي د   دن امروز كه زندان   تم م يايند رولي د     

ي پذيرايزندانيان  از يم و تربيت بوده و به بهترين نحو آسايش و بهداشت و تعل    
گذراندن دوره محكوميـت     نمايند كه پس از     مي  عوض ه كلي باش را    و روحيه 

اي كـه    قعي و مفيـد بـا سـرمايه       اگر و يك انسان و     يك فرد شرافتمند و صنعت    
گي آبرومندانه شروع و دزدي     ج و به زند   ر خا نااند از زند   خته كرده وبرايش اند 

فرد مفيد تحويل اجتمـاع     را براي هميشه فراموش كرده و بدور انداخته و يك           
  . استرديدهگ

ـ     فرمايند پيشاني  ء اهللا مي  او زماني جناب به    در چنين دوره        داش را داغ نمايي
 ايـن  رك ميزان ف  هكنم بدون تعصب ب    يم شهاوخ(كه در هيچ جا راهش ندهند     

  )جه فرمائيدوت ترسرد دم
گير يا كشورگير نا به عقيده و آرزوي بهائيان بهائيت عالم  بفرضاً اگر روزي    

 هزار و يك دليل امكان ندارد، يا يـك جامعـه            هب هك شود گير ا ده يير  يا شهرگ 
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ـ اهللا را اجـرا كن     بخواهند احكام بهاء   ـ  رود، مـردم آن كـش     ن اي سـعادت و    جـ  هب
چه آنكه فرضاً كـسي از زور       . د شد نواه خ بختيبد و   تواخوشبختي دچار شق  

يـد  عده حـبس و تب    ولي مبادرت نم  ريا به پنج ادزدي آفت ه  چارگي ب  كاري و بي   بي
دزد است  ( ود بار سوم محكوم به داغ باطله گرديد       مكاري او را نه ن     يب  رفع هم

كه در پيشاني وي نقش بسته و معرف او اسـت او هـم ناچـار بـه                  ) راه ندهيد 
 را در دل گرفته و به منظور حفظ جان از دزدي             حيات كينه جامعه   حكم حب 

 داهـ و خ عـاش مار  مراشي پرداخته و از اين راه       تجاوز كرده به جنايت و آدم ك      
بديهي است در يك كـشور و جامعـه دزد منحـصر بـه يـك يـا دو نفـر                      ،درك

خـوردن داغ باطلـه محكـوم        شـان افـزوده و بـه        و در روز بر عده    نخواهد بود   
حكم حفـظ   هائي تشكيل و به    يعه به هم نزديك شده دسته     بالطبانان  ايند  وش مي

را   نآ هعـ جام ارت زي پرداخ ه به كشتار و جنايت خواهند     جان و انتقام از جامع    
  . محكوم ساخته استگبه بدترين مر

فتـه  اي جاورج و مرج دائمي برقرار و كشت و كـشتار           هردر چنان كشوري        
آسايش از مـردم سـلب بـه جـاي      ت و نيه ام مدد آ وجو هجات پارتيزاني ب   دسته

  .شتگها دچار خواهند  سعادت به بدترين شقاوت
 در اطـراف ايـن شـاه    رتهب وتر ش بييدرم قسو شرافت ق  ن  شما را به وجدا       

ده واطالع از دنيا ب مايه و بي حكم فكر كنيد ببينيد اين بيچاره چقدر جاهل و بي     
ا بخـوردن داغ باطلـه كـه        راو  و  كنـد   ا  پيد دزكه نتوانسته راهي براي اصالح د     

  .مضارش ذكر شد محكوم كرده است
  .ديد خنديان نبدرخشا ين اين كيش با اين احكامقدتحال به ريش مع    
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        »»»»حرام استحرام استحرام استحرام است    غنا حالل و رقصغنا حالل و رقصغنا حالل و رقصغنا حالل و رقص««««

 مكجلكم الصفاء االصلوات و النغمات اياكم ان يخر       ا انا حللن  1سطر15ص    (
ت ي نالـه تولهـ  العظم الذامي اسفرج  برحوفا صفاء عن شان االدب و الوقار     الا

  )الدفئده و انجذبت عقول المقربين
كـه   ها را ولي مبادا    همغ و ن  وازهاآديم براي شما شنيدن     كرحالل  ما  : ترجمه    

شاد باشيد با شادي نام و بزرگ       . سماع شما را از حد ادب و وقار خارج سازد         
  ).ديكانزي نها خرددهرديگ ب مجذووها بوده افتاده  ن دلآ هليسومن كه به 

نام خود را بدين     اغ اند لذا بهاء اهللا     غنا را حرام دانسته    هاچون بعضي آخوند      
د كرده كه مبادا    يكدر عين حال تأ   موده است و     ن نداميض ا  و عر  روسيله مسرو 

 از حـد ادب و  هد كـ رآ صقر را به اننادبي وادارد و آ    ساز و آواز اغنام را به بي      
  .ندوش وقار خارج

رانده و بدان وسيله شاد      اهللا را به زبان    توانند نام بهاء   ي م به جاي رقص   يلو    
ـ كنل  ماستعاجاي رقص    را به    يعني بهاء  باشند ت فرماييـد چـه     قـ د تسـ رد(د  ن
  ).گويد مي

ولي امرش دستور ناي بزرگ خود را زيـر پـا گـذارده و         ولي شوقي افندي  
  .قص بودن راهمموخت آي وبه خباولين درسي كه در آكسفورد لندن 

 و عمومـاً    ههـاد اهللا وقعـي نن    نوان بهائي هم به اين امر بهـاء       بااكثر جوانان و        
خالف گفته موالي خـود ادب و وقـار را           رب و هتخوين آم ساير دنرقص را مان  

  .رقصند ف ادب ميالاهللا نموده بر خ تقديم خود بهاء
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        »»»»تناقض آشكارتناقض آشكارتناقض آشكارتناقض آشكار««««

قر العدل و نوصـي رجالـه       ي م ل ا  كلها تيالدث ا لث  قدارجعنا 5 سطر 16ص    (
  ).من لدن عليم حكيمبالعدل لخالص ليصر فوما اجتمع عندهم فيها امرو به 

ه داده و   ارا بـه سـوي قرارگـ       آن م ديات را همـه    وس كي مدينداربرگ: همجتر    
 به داد ناب كه به مصرف رسانند آنچه جمع شـده            اكنيم مردان آن ر    وصيت مي 
  ). دانا و حكيمداند به آن از نز هدمور شكه مأ زيچي ران دشاست نزد اي

ـ داند فقط    همراه ما بوده   وانندگانجا كه خ   س تا اين  د    از اول كتاب اق     هكـ  هي
ـ   م آن ااالمـر بايـستي تمـ       راجع به زنا بوده كه حـسب       هدش نيمع صـندوق   هرا ب

  .دنرارسيد دريافت د العدل پرداخته و بيت
تار پيـشين خـويش را   فخود برگشته يا گ كه از عقيده  اين داهللا مانن      اكنون بهاء 

ر ديگ موكند و از دو س لعدل هديه ميا را به بيت فراموش نموده كه يك سوم آن
 سوم ديگر چيست اين پـول حـالل بـه جيـب             وگويد كه تكليف د    مين نسخ

  .ير شودزالهويه بايد سرا كدام شخص مجهول
 9قال طال از     مث 6ني   اوالدش يع  و امر   يه جيب مبارك ول    ب البته مسلم است      

 بايد به صـندوق      يك نفر از اغنام اناث است      سكه ديه هتك نامو    مثقال طاليي 
 مثقـال طـال   3يك سـوم آن كـه عبـارت از       و  شد  ا ب ر كه همر  مخصوص ولي ا  

  .ددالعدل پرداخت گر است به صندوق بيت
رود   مي به شماريعجاز وااهللا و    يات كلها از ابتكارات بهاء    لداما كلمه ثلث ا       

  .ن كلمات بحث نماينديتوانند دربارة ا  امثال ماها نميياشخاص معمول
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حيرت فرو رود يا اظهارات ما  هي موقع مطالعه اين كتاب باماگر خواننده گر    
راغ يكـي از    سـ جا ختم كرده بـه       را باور نفرمايد لطفاً مطالعه خود را در همين        

و با او در اطراف احكام خارجه ديده رفته افراد برجسته بهائي دكتر يا مهندس       
ـ      تگيرش شد ايم، دس    آنچه ما ديده   ااهللا سخن گويد ت     بهاء  فه و به درد دل ما واق

  .گردد
عاشـرت و مجالـست چنـدين سـاله بـا           اهللا به واسطة م      بهاء     به نظر نگارنده  

جا مـرد صـوفي     ها مـانوس و تـدري       ندراويش و قلندران به اخالق و حاالت آ       
ر بنـدو بـاري از كـا    ش بيكـار و مفـت خـور و بـي          قلندر ماب و دروي   منش و   

 ه كال و هريختشانه   ن ريش و پشم و گيسوان بلند تا       افه با آ  آمده، هيكل و قي     در
) گفـت   كه پسرش هميـشه آن را تـاج مبـارك مـي           (ي درويشي دراز بلند     دمن

  . بر مدعي استبهترين شاهد
 اي چنين هيواليي    هم قيافه   آن افهياش تغيير ق    بر شدن الزمه  مدا يا پيغ  گر خ     م

ـ            ه اسـت، بيچـاره     است، بهترين سنجش و ميزان افكارش همين هيكـل و قياف
ريـاي  اش كـرده كـه در د        نان قبـضه  چ تافا خر وام  هاورجاً  ددرويش آواره مت  

خـود   زا و جو خيال به هر طرفي غلطانده گي و امواج وهم تصور و خيال خفه 
 به عنوان آيات روي كاغذ آورده       دهآمش  ظر ن بهي  و پالي خود شده هر پرت       بي

ز مشتي شيعه مقيم ايران     نامش را كلمات آسماني گذاشته است، چون كسي ج        
 خيال  اش غرق در وهم و      ل گوينده هم كه ميديده مث     ديده و آن    يمن را    آيات نآ

رزشـي داشـته     و ا  ناونـ ع هرسيد  بوده و چون مخفي و قاچاق هم بدستشان مي        



 94

دسـت آيـد ارزش و    دكـي بـه  كه به زحمت و دز     ييز چ هرت  بديهي اس (است  
  ).ثيرش بيشتر استأت

        »»»»كاركاركاركار    ي فراموشي فراموشي فراموشي فراموش خدا خدا خدا خداااااجريمه نامعين يجريمه نامعين يجريمه نامعين يجريمه نامعين ي««««

مهكما باختالف مقادير هما و حكـم       اكحا برلضاو  جاج   الش  اما 8سطر17ص(
فصلها باالحق  ن ءاشن الديان لكل مقدار ديه معينه انه لهو الحاكم العزيز المنيع لو          

  ).لعليمانه لهوا لموفي او عدا من عندنا 
هـا    نمقـدار آ  ها به اختالفـات       تن و كتك زدن حكم آن     ساما سرشك :     ترجمه

مقداري جريمه معينـي زيـرا او    ره يا برزه ادننن كيست ديه معاست و كرده ا  
و حـق بيـان   ها را بـه تفـضيل    حاكم عزيز و منيع است ما اگر بخواهيم جريمه   

  )نا استا د ودهننكا وف ودهيم زيرا ا مي  كنيم و وعده مي
يـات را   ام د رساند كه تم    ما جمله را شروع نموده مي     جا كه به كلمة ا          در اين 

ن كرده و فقط جريمه سرشكستن و كتـك  ارگ بيزب وچك وكاز جزئي و كلي  
 رد كنـد،  قص و وعـدة آينـده ذكـر مـي        را هم به طور نـا       زدن باقي مانده كه آن    

 جريمه و ديـه ديگـري   جا جز جريمه زنا يناقدس تا اكه از اول كتاب    تيروص
  .نديديم

يـد  گو ه كه با آب و تاب زيـادي مـي  از را تمام كرد اعججا هم واقعاً       در اين 
واهيم ها است و اگر بخ      ار آن زدن بسته به مقد     تن و كتك  سكشرس يمهرجو   هيد

  .يمرا مفصال شرح ده توانيم آن مي
بـي  شـود شـنيد كـه مطل         مـي   عاقلي يك چنين مهمالتي        آيا از هيچ شخص   

ن مطلـب   توانم اي   ناتمام و دم بريده بيان كرده سپس بگويد من اگر بخواهم مي           
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ـ ئام فرت دق ترسد.(م كن را كامل و درست بيان      گوينـده ايـن حـرف كـسي     دي
  ).است كه مدعي خدايي بوده و در خلقت اين جهان دست داشته است

  :ديختساع ايض راان هوده وقت خود و ديگرتوانستيد چرا بي     اگر مي
تيد خواسـ   ات اجتماعي اگر بخواهيم معني ندارد، اگر نمي       م    در احكام و نظا   

د، تا آخر كتاب هم مطالعه شـد        يتسن نتوا ار چ تيدخواس ي برديد، و اگر م    چرا نام 
ـ  راكـ ش  كه خدا هـم فرامـو       از اين موضوع ديگر نامي برده نشده، مانند اين          اي

ه گويد خـدا بـه وعـد     و ميهاد د دهوع م ه آيهعاجز از ديات است كه در خود        
  .ستكند و نادان ا وفا كننده و دانا است ولي وفا نمي

ب اقدس را مطالعه كرده به خطـا  اتك هكيي اهبالء  و فض  نلغيب    آيا آقايان و م   
ـ او علـم و دانـش و ادراك او          برده و به مراتب     هاي موالي خود پي    و غلط   فق

چنـين باشـد    اگـر واقعـاً     . ايم  ردهبن پي ن   آ بمطاله  كن  ده و به  اند يا ما نفهمي     هدش
 ديگـران را بـا اسـرار و حقـايق            برايشان فرض و واجب است كه ما و        وجداناً

بزرگتـرين  . وم بماننـد  ند و راضي نشوند مردم محـر      زاس ان آش سدق و ا  هائيتب
يت و تبليغ امـراهللا جـواب دادن بـه همـين ايـرادات و احكـام                 خدمت به بهائ  

بنويسيد تا بهائيان و ديگران گمراه      . ست ا دساقي  انسم آ مشعشع كتاب مقدس  
  .نشده دچار صرصر امتحانات نگردند

نداريد كـه بدهيـد، منكـر        يباوجرا  يز  داد اهيددانيم جواب نخو    ا مي لي م     و
 كلمـات   كتاب آمـده تمامـاً    هايي كه در اين       اين. توان شد   كتاب اقدس كه نمي   

هـا    مقابل اين حرف   درد  ريدا ه چ ست،ارك خداي لم يلد و لم يولد ا       بم لامج
  . سرباال است دو دو تا چهارتا است هر چه بگوييد تفبگوئيد تماماً
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ب اقدس نتواند باور كند كـه واقعـاً    اتك هعلطام از سپشايد      خواننده گرامي   
  .باشد اهللا مي  بهاءها آيات و احكام اين

ده ونمـ ه  عـد  و سداقـ ي  ااهللا در ابتـد     ت با آنچـه بهـاء     ايآ وم      زيرا اين احكا  
 مغايرت كلي دارد و ممكن نيست هيچ آدم متوسط العقـل و متوسـط الفكـري       

  .د ندانشعرو الي گوينده اين الطائالت را ديوانه

        »»»»ميهماني با آبميهماني با آبميهماني با آبميهماني با آب««««

يكم الضيافه في كل شهر مرته واحده و لو باالماء   قدرقم عل  11 سطر 17ص    (
  ).ينضراالو ت اوماالسان اهللا ارادان يؤلف بين القلوب و لو باسباب 

ط توشته شـد بـر شـما مهمـان داري در هـر مـاهي فقـ                 به تحقيق :     ترجمه
بـه آب باشـد بـراي        ينامـ هن م يا د كه هر چن  )وز است  ر 19ماه بهايي   (بار  يك
ـ    ه است كه بين دل    كه خداوند خواست    آن گـر چـه بـه اسـباب        ليف نمايـد    أها ت

  ).ها باشد نيمز وها  آسمان
بـار     روز يـك   19يي واجب اسـت در هـر        ابهد  فرر  ه بره  ي    به موجب اين آ   

ه در چـ  دعوت به مهمـاني نمايـد، مهمـاني     نفر نباشند9ز اي را كه كمتر ا   عده
 19 نفـر را در هـر   9 عبارت از اين است كه حـداقل     اهللا و چه امروز     اءهن ب ازم

 داري بـسيار مـشكل    اين مهمـان   تسا يهت نمايند، بدي  شام يا نهار دعو     روز به 
ام يـا    نفر را به شـ     9بار     روز يك  19 هر خانواده بتواند هر      كهت  اسل  حا م كهبل

اهللا نيـز بـه       ءاهـ  ب دخـو كه  نچنار  ا از آنان پذيرايي نمايد، پس ناچ      نهار دعوت و  
  .ال اين موضوع برخورده لذا به جمله ولو باالماء ختم نموده استاشك
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تب علم و   امره   ب تا دئيماراهللا دقت ف     حكم نوظهور بهاء   نيا ه و     درباره اين آي  
  .دانش وي پي ببريد

ليف ن خـود تـأ    خواهد بين بندگا    خداوند مي : گويد   مي ه    عجيب اين است ك   
ـ      ها و زمين    وسيله اسباب آسمان   هب هكند  چ ريد ه ب نما وقل ه ها باشد، درست ب

» اسباب السماوات و االرضـين «پوچي اين گفتار دقت فرمائيد كه اين جمله را   
ده، توجه فرمائيد كه اين مرد چه اندازه بايد پيـاده           رآوء  ماالبولو   ةپس از جمل  

  .مهملي تفوه كندباشد كه به چنين 
بندگان خود محبت و دوسـتي برقـرار       نيب هت ك سا لماياوند  دخ: گويد      مي

  .ها باشد ها و زمين سازد هر چند كه به وسيله اسباب آسمان
 به سـاير كـراه    محاطهمن ميزكره و كند    زمين زندگي مي       نوع بشر در كره   

  .تعبير شدهها   آسماناهللا و قدماء به ديگر است كه به قول بهاء
ـ ي زمـ ه كـرد قمخلو    پس نوع بشر كه     كـره زمـين هـم محـاط بـر       و هدون ب

هـا    گري بيابيد كه خارج از اسباب آسمان      توانيد وسيلة دي    ها باشد آيا مي     آسمان
  ها باشد؟ و زمين

ريد، گويـا بهـاءاهللا     يد تا درست به كنه آن پي بب       شديانبير  اتفگ ني    اندكي در ا  
 لت، بـذ   خـدم  ،يگب را از قبيل محبت، از خود گذشت       ليف قلو ساير وسائل تأ  

دانـسته كـه    هـا مـي   ها و زمـين  ار و غيره را، خارج از اسباب آسمان   ثيا ششخب
ب بااسـ ايشان  ها باشد و گويا       ها و زمين    نامبه اسباب آس  گويد هر چند كه       مي
  .دانسته  به آب ميها را فقط منحصر ها و زمين نماآس
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كند   يازل م ن مآيه ه  عمولي روزانه خود را ياد نداشته     فتار م گ    اين بيچاره كه    
بي و به سبك قرآن، از اغالط و كج فهمي ايـن بزرگـوار صـرف                آن هم به عر   

 19  هررد بهاييدهيم كه بر هر ف  ميرارق كرنظر كرده صراحت گفتارش را مد
ت نمايد، فرضاً شما يكـي از  اي را با آب دعو     عده بار واجب است كه     ك ي زور

ـ  رهـ بر  ا بر رند د در ش حاضكه عموم مدعوين       باشيد همين  مدعوين ليـوان   كي
آب بگذارند و ميهماني را با اين نحو خاتمه دهند، آيا شما به خـود و ميزبـان                  

ب  آ وتدعـ ز   ا ودگوينـد مقـص     فحش و ناسزا نخواهيد گفت، اگر بهاييان مـي        
يـا  ل كـه آ گرديم به حـال او  كيد در امر بوده است، پس در اين صورت برمي    تأ

 9يك بـار حـداقل       زور 19 هت ك سا ممكنطبقه   براي تمام افراد بهايي از هر     
 نفر به طور معمول به شام يا نهار دعوت نمايند، هرگز، پس اين حكم               19الي  
  .الت و الطائالت استاحم زا هم

        »»»»رررروهوهوهوه ش ش ش ش و و و وننننززززن ن ن ن بيبيبيبياد اد اد اد قرار دقرار دقرار دقرار د««««

ـ           هللا قد كتب ا   7 سطر   19ص( ا  لكل عبدار ادالخروج من وطنـه ان يجعـل ميقات
ـ تا هدانهعلي با  و وف  يلصاحبه في آيه مده اراد ان ات        امـر موليـه و كـان مـن          عب

ـ يرالمحسنين في قلم االمر مكتوبا و اال ان اعتدر بغدر حقيقتي فال ان يخبر ق                هن
مر فلهاتر بص تـسعه اشـهر   دالت  فان  افا  ليهيكون في غايت الجهد الرجوع ا      و

ار الزوج فان صبرت انـه يحـب        لمعدودات و بعد اكمالها الباس عليها في اختي       
  ) نتبعو لك مشرك كان في اللوح اثماال و ير امو اعملورات ابالصا

نوشته است خداوند براي هر بنده كه بخواهد بيرون رود  به درستي:     ترجمه
خواهـد    ي مي اش كه در چه مدت      اي دقيقه ر ب راي  قتودهد   راز ميهن خود كه قرا    
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روي فرمـان مـوالي خـود را نمـوده و از نيكـو              فا به عهد نمايد او پي     بيايد و و  
كاران خواهد بود كه از قلم فرمان نوشته شده و اگر معذور بـه عـذر حقيقـي                  

يت كوشش براي برگـشت     اغ رد وشده بر اوست كه خبر دهد همسر خود را          
كه منتظر شـود نـه   ) برزن(و فوت شد پس بر اوست  اكهر اگد اش ب به سوي او  

 اگـر  و شوهرتيار خيل نه ماه باكي بر او نيست در ا ماه شمرده شده پس از تكم     
هـاي مـرا و       ر را عمل كنيد فرمـان     دارد زنان بردبا    ري نمايد او دوست مي    ابدرب

  ). نكنيد هر مشرك را كه در لوح گناه قلمداد شدهپيروي
 تلفيق شده گاهي به حدي زننده و مهـوع اسـت كـه              يربع بهه  ك اتيآ ين    ا

  كـه  هسـاد  لـب ك مطا يداي   براي ا  شود مثالً   بيزار مي و  اختيار مشمئز     انسان بي 
مـن اراد مـن خـروج مـن         (گفتـه   ) من ارادالسفر ( بگويد   توانست به آساني    يم

 كـه   كـسي ( بيان شود خواهيم گفت    يسراف هاگر بخواهيم همين مطلب ب    ) وطنه
كـسي كـه خواسـته اسـت     (و اگر به جاي آن بگوئيم       )  نمايد ترافمسد  هاخوب

ـ  هلـ ماي ج  به جـ   اچقدر ياوه و غلط خواهد بود ي      ) شبيرون شود از وطن     ي مت
كـه بـه   ) ه ارادان الـي آخـر  في آيتـه مـد  ( گويد   مالحظه فرماييد چه مي  عجري

ت اسن ايجمله بهاءاهللا گردد، ولي معني  يمرب كي( فارسي جمله ما چنين است  
 توان ن دو جمله كوتاه مياز همي) كه بيايد  م مدت اراده كرده است اين     دا ك در( 

ـ ك ،د بر يپ رانيمازند انش و حماقت اين مرد    به ميزان د   ب اقـدس از اول تـا       ات
آخر صرف نظر از اغالط  صرف و نحوي از حيث اسلوب و شـيوه كـالم بـه                   

  .تسينعربي مانند 
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ـ    ب    اكنون برگرديم    حكـم كـسي خواسـت       يـن  ا بقطـا ماگـر    به اصـل مطل
س موعـد معـين     د نيز پيمان منعقد سـاخت كـه رأ        مسافرت نمايد با خانم خو    

ايد و وسيله هـم نداشـت بـه         من افوود  خ هبوعدانست  ومراجعت نمايد ولي نت   
زوجه خويش خبر دهد مثال جنگ شروع و روابط قطع گرديـد وظيفـه خـانم                

وهر تـازه   شـ اه مـ 9 دت مـ اءقـض  ماه صبر كند و پس از ان9اين است كه فقط     
اه شـوهر اولـي      مـ  9مطابق ميل خود اختيار نمايد اگر سه روز پس از انقـضاء             

يد حق هيچگونه اعتراضـي نـدارد        د ديگريوش  در آغ  مراجعت و زن خود را    
 چشمش كور تا ديگر سفر نكند و احكام بهاءاهللا را ببازيچه نگيرد ايـن اسـت               

  .عادت بشرس ينعم

        »»»»يديديديدرررردادادادا ن ن ن نارارارارمدمدمدمداااامممم ز ز ز ز به به به بهددددااااحق هيچگونه ايرحق هيچگونه ايرحق هيچگونه ايرحق هيچگونه اير««««

ان يعترض علـي الـذين يحكمـون علـي العبـاد            د اللح  ليس 14سطر21ص    (
  )بودعولهم ماعندهم و توجهو الي القل

كننـد نـدارد    ت مـي كه به مردم حكوم ق ايراد بر كسانيهيچ كس ح :     ترجمه
  )ها توجه كنيد  دلهب و تسن را به آنچه در نزد آنان ااريد ايشاواگذ

سه بهائيان هيچگاه حق ايراد و اعتراض به اعمال و          دمقناه  آي نايب  ج    به مو 
اد و نزد كسي د آزتار خوو رف ها در طرز اعمال ا ندارند و آنرفتار زمام داران ر  

مسئوليت ندارند، هر نوع ظلم و ستم كه نسبت به مردم روا دارند كـسي حـق                 
ـ       ا  يـ  ريشـه اييـد مطـابق آرزوي اغنـام روزي         مرفب ضرچون و چرا نـدارد، ف

با قوانين بهائيت اداره شـود عمـوم حكـام از زمامـدار و اسـتاندار و                 ي  وركش
  .عمل دارند يدازآكم ح نب ايه موجبيره دار و دهدار و غ دار و بخش فرمان
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مثـل  «نماينـد    زشتي را خواستند نسبت به مردم اجري مي            هر عمل و كردار   
ـ                سال روز  آن حصـب ود طين قديم كه اگـر شـب مزاجـشان خـوب كـار كـرده ب

دان اطرافيان را مورد تفقد قرار داده و بذل و بخـشش فـراوان              خوشحال و خن  
انجام نـداده و بـه    بوخ اد روخ ظيفهاج و زاي نخواسته م  نمودند و اگر خد     مي

بين و بـه در و ديـوار     وقات تلخ به همه بـد     شدند عصباني و ا     يبوست مبتال مي  
ن ها از حدقه بيرو     مچشو  ه  را پ ها  ادر چه بسا شكم   ص غالظ و شداد     هتفگ ازناس

كان خود رحـم نكـرده      نزدي شد حتي باوالد و      مي ها با شمشير زده     آورده گردن 
  .»كردند يم ناومشرحمعمر  ئي يكااز ديدن بين

م و آزادي عمل حكام و سلب حق اعتراض از مردم حال كن حاياجراي ا     ب
  نه خواهد بود؟وگچ يتلو روزگار چنين م

ند تكليف چيـست بـديهي اسـت    ان تعرض نموديائبهس موانه  بن      اگر آقايا 
توجه  اه  م صرف بوده و دم نزند و به دل        ي در برابر حكومت تسلي    شخص بهائ 

گر بعد از دست درازي به ناموس، به مال و دارائي هـم طمـع               ا و ،دباش تهشاد
راض ندارد، اگر اقـدام بـه   تعا قح رفت باز هماش را از دستش گ   نموده هستي 

ي حـق اعتـراض نـدارد       يده بهائ ها را به آتش كش      هاي آن   نهخاه  ودمنس   نف قتل
توانـد   دانـد نمـي   يلهي مـ ايمان آورده و آيات او را احكام    مؤمن كه به اقدس ا    

عتراضي نموده وظيفه او در قبال اين همه ظلم و تعدي و غيره فقط              هيچگونه ا 
  ها است و بس توجه به دل

ي بـراي وحـشيان آفريقـا       نماآسم  كاحان  نوا را كسي به ع        اگر اين مهمالت  
 ها را اغنام    ءاهللا اين ست كه بها  خود ني   بي. خواهند خورد بگويد او را زنده زنده      
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و شعور را از دست داده خردش از كـار افتـاده در              مهف هكي  س ك ردهكب  اخط
  .مقابل هر گونه مصائب حتي مرگ هم تسليم است

        »»»»بهاء اهللابهاء اهللابهاء اهللابهاء اهللا    ددددووووال يا معبال يا معبال يا معبال يا معبطططط««««

ه مثقاال من الذهب فتـسعه عـشر مثقـاال هللا           ماك  ملتذي  ل وا 18رطس27ص    (
  )يملعظفضل اليا قوم ان تمنعوانفسكم عن هذا افاطر االرض و والسماء اياكم 

د پس نـوزده مثقـال آن بـراي         ش الط لاقثم دص كي ياراد هك يسك: همجرت    
ا خويشتن را از چنين بخـشش       دن است مبا  امسآ خدائيست كه آفريننده زمين و    

  ).دريدااز بگيزرب
  به وجد    تا در و ديوار را آري       از ياران نجدو دجن زا وگزاب       

 يا مراه بوده و تـا انـدازه   هبا ماز  يز ع ندهناوخ اج قدس تا اين  ا باتك لوا زا    
  نموده باشد كه خدائي يا پيغمبري بهاءاهللا از چه قـرار و بـر چـه               كرد دياب هك
رمايشاتـشان تـا    ف مامـ ت هكـ  ددرگـ  ميا  بوده است، اكنون آشكار و هويد      لاونم

 و آشنا نمودن افكار اغنام به احكـام و         هموار نمودن جاده   و همدقم همه اج اين
ينك كه تا اندازه آن را زيربار كشيده و افسار بدهنشان           ات،  سه ا دود بو خآيات  

زده مقصد و مقصود غايي و نهايي خود را ابراز و در اظهار اين مطلب چنـان                  
 كه سر از پا نشناخته چندين آيه پشت سر هم           دهديگرب  راضط ا دچار شتاب و  
 رهبـاالخ ه،  دانست تهديد، تخفيف، تشويق، اصرار، التماس را جائز      بافته هر نوع    

فهم و درك و علت و حكمت اين گدائي را نيـز از حـدود اسـتعداد و ادراك                   
  .بس و هدوماغنام خارج و محدود به خداوند ن
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 هتسـ اوخ هك هللا خالف فرموده بهاءر  ب لبمطن  يا كرد و مهف هك يتروص رد    
  .رف نمايد بسيار سهل  آسان استاست افكار اغنام را منح

يدن به رياست و آقايي در دوره زندگاني خـود از           رس راه    در رشب رادفا رثكا    
ـ  هيچ نوع پستي و رذالت اخالقي تملق و چاپلوسي، تزوير و            مكـر و    ،سيلدت

دگاني چنـد روزه هـر      نز يارب و دننك ينمي  ارددخوفريب، ظلم و خونريزي،     
 دهاي نفس پليد خـو    دژا ات ،دنيامن  را پيروي مي   يك راهي را انتخاب و روشي     

  . سازند، اين صفات در اشخاص متفاوت استام و آراكترا س
 يايند، برخ من ملق و چاپلوسي، فريب و تزوير قناعت مي       ت فرص هب يضعب    

رافت و ناموس و هـر چـه در نـزد            ش  و انيم ا  و ينده د رك زواجت مه  اه ز آن ا
ـ يامن يم يتسرپ  فداي خود خواهي و شهوت     شرافتمندان عزيز است همه را     . دن

قباحـت   و تحـ اقو ،يفرشـ  وع رذالت، دنائت، پستي، بـي      ن ه هيچ ب ب اكترز ا ا
ـ ن يدم مقـدس ايـز    اقـ م هب هك دنسر فروگذار نبوده به جايي مي     تـوهين روا    زي

مچون خود بـشري پـست و رذل   ه ار وا و دننك ي م ئيدا گ او مان هب و دنراد مي
  :مند به پول و طال باشدزاين هك دنيامن تصور مي

ئت اخالقي بايد تا چه پايه و اندازه باشـد كـه            دناو   تي پس دائيمرف هظحالم    
نـام   و دنزاس رادقم گدائي را به خدا نسبت دهند و نام مقدس او را خوار و بي             

  .لميان است به طال و امثال آن آلوده كنندعاو م ال عدهننمنزه او را كه آفري
ال ؟ طـ  ه كار چدي  نوادخ سدقم مان هب ار درگ ز و گداي ول   ور هريت تخبدب    
؟ پول كدام است؟ كه در راه وصـول بـه آن از هـيچ نـوع وقاحـت و                    ستچي

  :ديوگ يبعدي م هيآ رد هك دنك قباحتي فروگذار نمي
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ـ ا و عـن كـل مـن فـي        م  نك عـ  يـا غنا  كنـ ذا بعد از  هب مكانرما دق    (  و تاومسل
  ).ضينرالا

ه كس كـ   ز هر ا و امش زا هك ديم پس از آن   رك رما راك نيا به ار امش: همجرت    
  .ميتسه زاين يب تسا اه نيمز و اه انسمر آد

 هكـ  چه كسي  ينعي نهپ  تي را مشاهده فرماييد كوسه و ريش      سدرت و ييوررپ    
نيـاز دارد كـه بـا كمـال وقاحـت           ه   چ ئيا گد هت ب سا زاين سمان بي آ و نيمز زا

  .تكرار نمايد
  )لخبيرا مالعال لحكم و مصالح اليحط بها علم احداال اهللا كلذ يف نا هك    (
 نآ  احـدي بـه    ملع هك تسا يايه تحلصم و اه كار حكمت  نيا رد: همجرت    

  .ربخ اانا و بد يادخ رگم دنك يمن هطاحا
 دياشـ  ،دسر يمن نآ حدي به  ا لم ع كه،  ست ا  مصالح كدام  ،هچ ينعي تمكح    
 دام خـو  غن ا ياو  ،  سدر   احدي به كنه آن نمي     را خداي خود دانسته كه علم      الط

و اال زر و    . ر كرده كه به چنين مهمالتي تفوه نمـوده        صوفند ت گوس حدي   هرا ب 
سيم چه ارزشي و اهميتي در نزد خدا دارد كه داراي اين همه اسـرار باشـد و                  

  :دويبگو د رز واين همه اصرار
اليـدركها اال مـن شـاء    تطهير امولكم و تقربكم الي مقامات        دادا كلذب لق    (

  ).ريمز الكياهللا انه لهو الفضال العز
ـ             يدويبگ: هجمتر     ه  بدين وسيله خواسته دارائي شما را پاك نمايد و شما را ب

  .د باشتهاسخوا خده ك يكسر مگا ر  آنس  كندك مقاماتي برساند كه درك نمي



 105

ـ             يئاراد و تورث     ه خـودي    اگر از راه مشروع و پسنديده گرد آمـده باشـد ب
خود پاك و تميز است و اگر از طريق نامشروع و ناپسند جمع شده باشد، بايد 

پاك شـده و ذمـه شـخص     ات) نه به بهاءاهللا (آن مسترد گردد    به صاحبان اصلي    
  .بري گردد

روع و ناپـاك را    مشناي  ائار د صد در 19افت  ري د باد  هنواخ  ميه  ونچگن  شااي    
ـ  ايه  مثل كشيشان زمان  «ين پول   طاهر و پاك گردانند، و با دريافت ا        ه  كـ  يش پ

خـدا را بفروشـند؟ خـدايي كـه قـرب او بـه            ب به ر تق »تندخروف  شت را مي  به
 اصـرار   با اين همـه   . واسطة دريافت پول حاصل شود بشر پستي است نه خدا         

  :دويگ م دانسته ميزي را التركيد بيشباز قلبش آرام نگرفته و تأ
اذنه كذلك قضي االمر    د  و ال تصرفو اال بعد    نو في حقوق اهللا     وخت ال موق اي    (

  ).المنيع حللو اذاهفي و  في االلواح
م در حقوق خدا خيانت نكنيد و آن را خرج ننمائيـد مگـر              رد م اي: هجمتر    

  ).گ در الواح ديگر و اين لوح بزررما تشذبعد از اجازه چنين گ
ن را بـدون   خـدا خيانـت نكننـد و آ     هم س دره   ك ندك  ميت  يحنصا  ج  نيا رد    

دا كيست كه    خ ز اين ن ا  ايشا دمقصو. تحصيل اجازه از خدا به مصرف نرسانند      
بايد اجازه دهد، اگر همان خدايي كه خالق جهان است و همين طال و معـادن                

دلـش  ش  الثقـ  م يكي  راكه بهاءاهللا ب  (به پول و فالن      جايتحارا به وجود آورده     
چنـان كـه از آيـه    ( اوسـت  ندارد و اگر مقصودش از كلمه خدا خود       ) لك زده 

نه خدا، و با اين     ت  اسي  ور ن ليع  حسينزا   مير وم ا ناه  ك) ودش  اخير استنباط مي  
عمل بزرگترين اهانت را به مقام مقدس ذات پاك پروردگـار، خـداي بـزرگ               
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يـن تقـصير و گنـاه و         ا ظر شود  ن توانا نموده كه اگر از تمام گناهش هم صرف        
ن دهن را با سرب مذاب بايد پـر          آ  و تفگرن  وات  جسارت بزرگ را نديده نمي    

 هنـوز هـم كـه        و نـد رد ك راا  جـ    غلط بي  ين هم ا  رودو نم  ونرع ف د،دا ش .نمود
  .هنوزه به لعنت ابدي گرفتار و بهاءاهللا نفر چهارمي خواهد بود

  .ورده شود آ اينجاستم رسيد كه بي مناسبت نيطرخاه  بريشع    
  در زد كه دارم مطلبيخانه فرعون را شيطان شبي     حلقه بر     
  گفت فرعونش ايا تو كيستي     آدمي جني مرا گو كيستي     
  كرد شيطان بادي از مقعد رها     گفت بادا اين بريش آن خدا     

  نميداند برون خانه كيست     حلقه بر در ميزند از بهر چيست     گو
  :يدراس نكشيده چنين ميت الخجم  هاز    ب
ه من سـماء    تالبرك هيزل عل نان بالعدل و الذي عمل بما امر ي       يخ  هللا ا ان خ من    

  ).عطاء ربه الفياض المطفي الباذل القديم
ر كسي به آنچه ه هدرك  به خدا خيانت كند به عدل خيانت  كهي  كس: هجمتر    
ت از آسمان بخـشش     رك ب اور   ب يدآ  فرود مي ) بدهد  طال(كند  ر  مور شده رفتا  مأ

  »تانيوعطا كننده و بذل كننده باس
ه، چنين خدايي پست و محتـاج        چ عنييل  پودن  ا بواسطة ند  دا خ بهت  انخي    

   كبيراًو حقير است تعالي اهللا يصفه الضالمون علواً
ـ             ت ا،اردگورپر      يمزر و سـ   د  و خود گواهي كه ما از چنين خـدايي كـه نيازمن

زور ز   ا كـه م  ريماشـ   باشد بيزاريم و چنين خدايي را مخلوق پست و رذلي مي          
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اهـي برخـي از     مرت و گ  اللوجـب ضـ   منبلي به دريوزگي و گدائي پرداختـه        ت
  .مخلوقات گرديده است

و خود آگاهي كه مقـصود و مقـصدي جـز آگـاهي بنـدگانت                ت ا،اردگورپر    
ود به راه راست هـدايت       خ منتهايي  آنان را به فضل عميم و رحمت ب        ،ميرادن

  . شناخته پرستش نمايند يگانگي و بي همتائيهفرما تا تو را چنانكه هستي ب
دس تو پي برديم و ايمان آورديم كه گـوش دارنـد            مقفتار  ه گ بما   ا،اردگكر    

  .ندهمف يمن د امارندال  دندينب ند ليكن نميار دشمچ. ندنوش ولي نمي
و د منـ رد خراا ه  بينا و دل  ا   ر انيش ا ايه  شم چ ونوا  شا  ر  ننا آ ايه  وش گ پس    

  .داناگردان
اشناسـي  خدراست  اه   به ر  ونان و گرفتاري وادي ضاللت را دانا        ااد ن ا،لهرابا    

ما را در پناه سايه . آشنا و راهنما فرما خدايا جز تو و سايه تو پناهگاهي نداريم
رسـانيم، آمـين رب     ماجـ انه  ب ميا  ردن گرفته  گ بهه   ك راي  ا  خود پناه ده تا وظيفه    

  .العالمين

        »»»»عمليعمليعمليعملير ر ر ر غيغيغيغيم م م م ماماماماتحتحتحتحاساساساس««««

يحـيط    عليكم تقليم االظفار و الدخول في مـاء        تب ك قد 18ر  سط 29ص(     
ان   كل االسبوع و تنظيف ابدانكم بما اسـتعملتوه مـن قبـل ايـاكم              فيكلكم  هيا
 ادخلو ماء بكرا و المـستعمل       ميظع زيغفلته عما امرتم به من لدن عز      لم ا كمنعي
 الدخول فيه اياكم ان تقربـوا حمامـاه العجـم مـن قـصدها وجـد                 وز ال يج  نهم

ن الـصاغرين انـه     مـ  ن تكـون  ال المنتنه قبل و روده فيها تجنبو يا قوم و        رائحتها  
  ).يشبه بالصديد و الغسلين ان انتم من العارفين
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ه احاطـ كـه     دن در آبي  خل ش و دا ها    ه شد بر شما گرفتن ناخن     نوشت: جمه    تر
 به    شما  هاي  در هر هفته و پاكيزه كردن بدن       را     شما  هاي  كلهي) اندوشبپ(د  كن

امـر  چـه   از آن را غفلـت   شـما داردباز كه  بادا اينيش ماز پيد   كار برده  آنچه به 
و ) ردهنخـو   دست( بر آن از جانب عزيز و بزرگ داخل شويد به آب بكر            شديد
د بـه   ويديـك بـش   نزدخول در آن مبادا آن كه       يست  يز ن ن جا ده شده آ  ر بر به كا 

ن را پـيش از     يافت بوي و تعفـن آ     ) عمداً(از قصد آن    ) اناير( عجم هاي  گرمابه
آن كـه   هانت شدگان به درسـتي ا از   دياشو نب  مدورودش در آن بپرهيزيد اي مر     

  ).ما از دانايان باشيدگر شند اباش  چرك و خون و آب غساله ميانندم
ـ را ب هـا     نكـه نـاخ   ت  خدا از اين همه وراجي اين اسـ       آقا  صود      مق د و  گيري
استحمام نمائيد و بـه     ر آب بكر و دست نخورده داخل شده         ار د يك ب اي    هفته

  .ندباش تعفن مي و مبدبوها  ه آنك يد نشولخنه دا خزاهاي گرمابه
فتار عربي اين خداي قرن بيستم پي ببريد كـه تـا   به گنيد توا  ميجا    ن همي از    

  .چه اندازه متعفن است
زيرا اگر به سبك و . همالت را تحت اللفظي ترجمه نماييم ميم اينار ناچ    ما

اصحيح ن لين عم ا ه ترجمه كنيم بايد در معني هم تصرف شود ك         شيوه فارسي 
  .است
 ، هر اييدفرم  حظه مي  مال ت كه ايس  مانند همان ترجمه  ست ه  در اهللا  هاءبي ب     عر

از  هـم    دان  بـي عرو   عرب نفر د يك بري   لذت مي  سيرفا هجم تر قدر شما از اين   
 گرمابـه   ت خواهد برد، باري به موجب نص صـريح ايـن آيـه             لذ ءاهللابها  ربيع

حمام را با زحمت زيـادي  تز اس رطا   زير ،تسدوش و نمره براي بهائيان حرام ا      
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 او را بپوشـانده داخـل        بـدن  تمامكه    بيان نموده كه بايد هر نفري در مقدار آبي        
 جائز  اند و غير از آن      داده ورتدس ونح ني استحمام را منحصراً به هما     نعي ،دوش

د بود، اگر اغنام بخواهنـد مطـابق     نيست، در اين صورت با دوش ممنوع خواه       
وفق به استحمام نخواهند شـد، زيـرا         م  عمالً گاه  هيچ كنند ممااستح رواين دست 

ائيم پنج بار هر باري دو متر مكعب        ر نم  تصو نفر  اده را اگر پنج   خانو هر   اقل  حد
شخص را بپوشاند و اين مقدار آب در هفته مخصوصاً ل تا هيكت آب الزم اس

تور سـ دق  مطـاب  ن بتوا تات  اسم  زته ال رم شود يعني در هر هف     در زمستان بايد گ   
 هاي وق رفتار كند هزينه سوخت ده متر مكعب آب در هر هفته براي خانواده           ف

  .دوهد بنخوايسر وم مم و سه دوطبق
 پوشـيده يـا بـر خـالف دسـتور           شمظافت چ  ن به ناچار بايد از    يانئبها     پس

بـا خـدا و مـوالي خـود عـصيان           رونـد و    مي ب  عمو هاي  خداي خود به گرمابه   
 دوبـاره   د تا سازنتر    را در عالم ارواح پريشان     شب مضطر و شورزند روح مشو  

ـ                 اًعـ قاو .داحكام ديمي و بدون مطالعه نـازل نفرماينـد و ادعـاي خـدايي نكنن
  .مسخره است

        »»»»گگگگ بزر بزر بزر بزر عيد عيد عيد عيددودودودو««««

تهت االعياد الي العيـدين االعظمـين امـا االول ايـام تجلـي              اند  ق 1طرس 31ص
خر يـوم فيـه   و اال الي العهتان علي من في االمكان باسماله الحسني و صف  الرحم

بعثنا من بشر الناس بهذا االسـم لـدي بـه قامـت االمـوات و حـشر مـن فـي                      
  )السموات و االرضين
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 عيد بزرگ اما نخستين     دوها به   يدشد ع ) منحصر(قيق منتهي   حه ت ب: همترج    
 هـاي  بـه نـام  ) هـستي ( آفرينش ده خدا بر نموجلوهها  روزهاي است كه در آن    

ي است كه در آن برانگيختم كسي را كـه          زيگري رو د  و گ،زرصفات ب و و   نيك
 دنتسـ اود و برپـا خ     شـدن  زنـده هـا     دهرن م ته آ به مردم بشارت دهد به اين واس      

  »ددنبو ها ينو زمها  سماندر آكه  كساني
داد  بغـ  ي در  نـور  علـي   يد اول روزهايي است كه ميرزا حـسين       از ع صود      مق

ه ت ما بهش  اردي 8از   «هنمود ا ر  باب ديسكاله را به سر برادر گذاشته جانشيني        
زي م رو دو» شود   بهائيان به عيد گل و عيد رضوان ناميده مي          بين ه در  ك 12ي  لا

 ويهللا  ء ا    به قول بهـا    ناه كه ب  ردعاي مهدويت ك  ب اد د با محم  علي  است كه سيد  
دم فرستاده تا مردم را بـه ظهـور         مور ساخته و به سوي مر     يشان مأ ود ا هم خ را  

ا را  هـ   ارت دهد كه خدا قريباً خود ظاهر گـشته و تمـام مـرده             بش  هللامن يظهر ا  
هد ساخت و   اوخ رشوحا را م  ه  ينا و زم  ه  ه گردانيده و تمام مخلوق آسمان     ندز

 خواهد رسانيد، و ديديم هنوز مركب اين        تي خوشبخ  و دتابشر را به اوج سع    
گ جهاني اول شروع و دنيا را به خاك و خـون  وعده وعيدها خشك نشده جن   

مش و امنيت هم كه داشـتيم از بركـت انفـاس قدسـيه ايـن      اهمان آر وه  يدكش
  .درويش مازندراني از بين رفته و اعجاز ظاهر گشت

آميـز و خـارج از      ن  اي جنـو  هـ   ف حـر  اج   عاجز بيچاره كه تا اين     ردنين قل ا    
انم، چقدر پست و چقدر خنك      الق جه  خ ويد من گ  منطقش را شنيده زده و مي     

رو، كـه بانداشـتن هيچگونـه تفـوق بـر            و در عين حال چه اندازه وقيح و پـر         
 ار يياجـ  ن ادعاي بزرگ و غلط و بي نايايي چ ح  بيرمي و   ش  ديگران با كمال بي   
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ياللعجـب بگوينـد از ايـن چـشم          بع كنـان   عبنمايد، و يك دسته گوسفند هم ب      
  .بندان

يـن  ااند كـه     اهللا پي برده  ءهاي بها  ه گفتار بيهوده و ياوه    واننده محترم ب  خ    البته  
مرد پررو پاي بند منطق و دليلي نبوده هر چه به زبـانش آمـد گفتـه و نوشـته                    

  .است
اهللا   نظر از بطالن ادعـاي هـر دو بزرگـوار اگـر بـه گفتـه بهـاء                  ف    حال صر 

ردم دنيـا   دا را به م   خالوقوع   مور بوده ظهور قريب   طرف او مأ   محمد از  علي دسي
بينـيم   باشد، در صـورتي كـه مـي       ه  نددهبشارت دهد، او فقط بايد مبشر وخبر        

اسـمي از بهـاء اهللا بـرده و نـه اعتنـايي بـه او نمـوده بلكـه                     محمد نه  علي ديس
تـاب و احكـام   عرفـي و ك ده مستقل خدا، قـائم، و مهـدي، م  اتسرف اخويشتن ر 

ام خـود خوانـده و در   عجيب و قريبي نازل و مردم را به اطاعت اوامر و احكـ      
  .ه استبرد ناهللا  از بهاءجا اسمي هيچ

 دروغگو، و   محمد را   علي   قبول كنيم، سيد   اهللا را   اءدليل به    حرف بي  ر    حال اگ 
 بـاب  يدان سيدنمائيم بهاءاهللا كه فردي از مر لوبقا  محمد ر   اگر ادعاي سيدعلي  

يد بـه چـه دليـل       سـ اهللا پر   ايد دانست و از بهاء    گردد، ب   بوده دروغش آشكار مي   
 از ايشان نبرده فقط جا اسمي بيانش هيچب تا كب واند، با ايشان ظهور كل شده 

  . استجا گفته يك
 مـن «شـود     يمـ نقضاء مدت المستغاث كه دو هـزار و چنـد سـال             ا    پس از   

هللا دو هزار سال بعد بـه ايـشان چـه كـه             من يظهرا ظاهر خواهد شد،    » يظهراهللا
 نداخته و باب را مبشر و خبردهنده خود دانـسته         خود را روي دستگاه خدايي ا     
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او ميـرزا   . د اغنام داده است، من يظهر اهللا بـه او چـه مربـوط اسـت               ربه خو  و
، به فرض محـال     تسا بابي است و يكي از بابيان ناقض سيد       علي نور   حسين

سال بعد بايد بيايد نه سيزده سال، شهداهللا شـياد عجيبـي             زارهمن يظهراهللا دو    
  .يچگونه دليل و مدركي من يظهر اهللا شدهبود بدون ه

 و از جان گذشتگي طرفداران باب كه در راه او جان و مال و همه    ياركاد    ف
  .حساب خود آوردهاند به  چيز داده

شيده و در   خ مردم ك   خود گذشتگي اصحاب باب را به ر       زا نيغل مب     همه جا 
ء را اصالً نـشناخته در       در حاليكه باب بها    گذارند،  راه كيش بهاء به حساب مي     

ده است، مؤمنين باب در راه پيشرفت دين باب موننو هيچ جا اسمي ذكري از ا
 طوبـ ي مازنـدراني چـه مر     علي نـور    ميرزا حسين اند به     سر و جان را فدا كرده     

تهران بـراي نجـات از مـرگ بـاب را            دانني بوده كه در ز    نفر باب   ، او يك  تسا
  .سب و لعن هم نموده است

  ؟دريگ  در بغداد آيه نازل و ظهور او را عيد ميالا    ولي ح
  .كنند ن شرم و حيا را كنار گذاشت همه كار ميكه انسا     وقتي

عاً از طرف خدا    قاو ود ابل توجه اين است فرض كنيم يكي از اين            مطلب ق 
ز مركـب احكـام و دسـتورات سـيد          اند هنـو     آمده دايت بشر مبعوث و براي ه   

ء ده و احكامش مورد عمل و اجري قرار نگرفته بها         ب خشك نش  محمد با   علي
آن هـم روي كاغـذ قاچـاقي و         «ن طرف سر در آورده قوانين آب نكشيده          آ از

ـ  ار مته شد، قيد كرده و مرد     هايش گف   كه نمونه » دزدكي  اطاعـت از پـرت و       هب
، اكنون جاي پرسش است كه در يك زمان به دو ديـن             همودنپالهايش دعوت   
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ت يعشـر ر سيد باب از طرف خدا آمده و آن          بوده اگ   ز مي و دو شريعت چه نيا    
 بعضي از احكامش    راباشد زي   ييد بهاءاهللا نيز مي   مورد تأ (را با دستور او گذارده      

ي لچرا بايستي هنوز چند سا    ) آورده دوخ ماييد و جزء احك   نسخ و بعضي را تأ    
  .ذشته شريعتش روان نگرديده نابود گردانيده شودگن

  .ا بعيد و نشدني است از خدر    اين كا
 راسخ بايد گفت كـه هـر دو دروغگـو، دزد و             دهقي ع ايماني ثابت و      پس با   
  .باشند شياد مي

        »»»»له خيلي بغرنجله خيلي بغرنجله خيلي بغرنجله خيلي بغرنجحل مسئحل مسئحل مسئحل مسئ««««

ـ              14سطر  31ص      ( ا اذا مرضعم ارجعو الي الحذاق مـن االطبـاء اذا مـا رفعن
  »المنيرب بل اثبتناها من هذا القلم الذي جعله اهللا مطلع امره المشرق االسبا

يد ما اسـباب را از   مراجعه نمايذقحاك ر گاه بيمار شديد به پزش ه:     ترجمه
ستوار ساختيم از اين قلـم كـه خداونـد آن را محـل              ها را ا    ه آن بين نبرديم بلك  

  .ده استفروزنده و نور بخش خود قرار دا نامرف تابش
ـ     داند كه ر كودك دبستاني هم مي  ه    امروز   ه پزشـك   اگـر بيمـار شـد بايـد ب

ا موقـع بيمـاري بـه دام         ر يشخـو حتي حيوانات سگ و گربـه       . مراجعه نمايد 
 اغنـام اسـت چـون در        اهللا بـا    ي گويا روي سخن بهاء    دهند ول   پزشك نشان مي  

ام كرده  نوع و حر   به پزشك و استعمال دارو را مم       هعجارم قانون بيان سيد باب   
  .است

 گـذارد و    ندان خود منت مي   م سيد باب را نسخ نموده بر گوسف       اهللا حك       بهاء
  .دهد ر موقع  بيماري را ميد كاجازه مراجعه به پزش
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 احكام و دستورات اين دو نفر مصروع خنده آور و موجب تعجـب                  حقيقتاً
با چنين   و چطور     چنين مهمالتي نام احكام نهاده     هب هنوگو حيرت است كه چ    

تـوان    د، چگونه مـي   مين نماين أسعادت بشر قرن بيستم را ت     خواهند    احكامي مي 
قل دارد اين احكام را مورد سعادت  داند،          ع ليردور كرد كسي كه به انداز خ      با

 زا ييم هـيچ يـك از افـراد بهـائ    كـه بگـوي    خدايا زين معما پرده بردار، جز اين      
بـاس و   كـه بـه ع      اريم، و جـز ايـن     ده ن رام كتاب اقدس اطالعي ندارند چا     كحا

س حق بدهيم جوابي نداريم، زيرا اگر       شوقي افندي در نابود ساختن كتاب اقد      
 درصد از بهائيان به     99ترجمه و چاپ شود شايد      )  و اقدس  نياب(ا  ه  اين كتاب 

  .هوش آمده از كيش خود بازگردند
مــردم  زنــدگي چــه انــدازه موجــب گمراهــي زور دنــچاي اهللا بــر     ســبحان

راي چهـار روز رياسـت و شـهوت رانـي چـه جنايـاتي مرتكـب                 شوند؟ ب   مي
 يزد دچار دژخـيم     ر د اهگن فتاد نفر زن و مرد و اطفال معصوم و بي         وند، ه ش  مي

شرق منـور شـد، غـرب       «ي متاثر شوند    كه اندك   مرگ كردند و خود به جاي آن      
  .سرودند» معطر گرديد

دارند كـه خـود بـه بطـالن          دل ن  صالًنان مگر دل از سنگ دارند يا ا        اي باعج    
 مـردم بيـشتر در ضـاللت و         نـد تـا   كن  كيش خود پي برده كتابش را نـابود مـي         

نان جواب  اند، اي   دگي خود را در گمراهي ديگران يافته      زنا  يرگمراهي بمانند، ز  
ر گمراهي   د دنتشاد   وجدان ندارند اگر مي     شايد اصالً  دهند يا   وجدان را چه مي   

يـي شـقي       هر شقي  تر و از    رحم  رحمي بي   از هر بي   قعاًا و كوشيدند  ديگران نمي 
  .ترند  ظالم تر و از هر قصابي قصابتر و از هر ظالمي
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        »»»»ضحكضحكضحكضحكمممماجازة اجازة اجازة اجازة ««««

قد اذن لمن اراد ان يـتعلم االلـن المختلفـه ليبلـغ امـر اهللا               1 سطر   32ص      (
 علـي شـان تجـذب بـه         للـ ملا ومشرق االرض و غربها و يذكرها بين الدول         

  )ظيم رميميي بكل عاالفئده و يح
لفـه را   هـاي مخت    زبـان هـد   كـه بخوا    ازه داده است خداوند به كـسي      جا: ترجمه

را بـين     ر خاور و باختر زمين تبليغ كند و آن         د راا  خدكه امر     بياموزند براي اين  
هـاي    ذب كند و استخوان   ها را ج    كه دل   نمايد به طوري  ها ذكر     تها و مل    دولت
  :يده را زنده سازدپوس

ده كه زبان خارجي را فقط به منظور تبليغ امـر خـدا در بـين                    خدا اجازه دا  
اي مقاصـد ديگـر از      رب وزند يعني در غير اين صورت و      ها بيام   تها و مل    لتدو

  .جي ممنوع و حرام استهاي خار قبيل تحصيل علوم و صنعت، تحصيل زبان
كه دشـو   جازه موقعي از مقـامي صـادر مـي        ا ،ديشير اين مورد بياند   د    اندكي  

قانونـاً آزاد    و فطرتـاً  و       كـه طبعـاً     وع آن ممنوع باشد يعني براي كارهايي      وضم
پـس دادن اجـازه     . مي نيـست  قـا  م يچاست، احدي محتاج به كسب اجازه از ه       

جي ممنـوع بـوده حـال      هـاي خـار     كيش بهاء تحـصيل زبـان     كند در     معلوم مي 
ـ  امـر اهللا اجـازه داده ولـي خـود     غيلبت رتحصيل را فقط به منظو   ـ ه زب هـاي   انب

  .جي آيات نازل و سخن گفته استخار
  .جي آزاد و منع نگرديدههاي خار اديان تحصيل زبان مذاهب و م    در تما
جي منهـاي   هـاي خـار     اء است كه غير از براي تبليغ تحـصيل زبـان              فقط به 

م خـارجي هـ   ه زبـان ك ديدج خودش را ممنوع دانسته و اغنام نبايد براي علوم  
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تفاده نموده و يـاد گيرنـد، ايـن هـم يكـي از              باشد اس    مي روس د جزء برنامه و  
م از رد مـ كـه رامات بهاءاهللا و يكي از وسائل سعادت اغنام اسـت  معجزات و ك 

  .باشند درك و فهم چنين سعادتي محروم مي
ـ  ب دنـ خواه  ن تيره بختان و گمراهان وادي ضاللت چرا نمي        دانم اي       نمي ر ادي

خره كه به  ارزش مس    اين كلمات بي   نندر ك فكشده قدري در اطراف كيش خود       
ديـشيد مگـر بـا      اند بين   مخفي كرده و از بين برده     واسطة چرند بودنش از انظار      

  .ان خود دشمني دارندروو ن جا
يـا شـوقي افنـدي      البهـاء      و هفتاد سـال از جنـاب عبـد         60دت  ها در م        اين
ين كتـاب   ا. ستا مطالعه و داشتن كتاب اقدس ممنوع و حرام          اند چرا   نپرسيده

تفاده مردم قرار گرفته و   مورد اس اند كه     را جمال مبارك براي مردم نازل فرموده      
خي انـد، شـو     سرمشق زندگي باشد، براي حبس در صندوقخانه نازل نفرمـوده         

 مردم نيست اين كتاب اقدس است، اساس مذهب است، مال مردم استٍ، براي
ان كه بخوانند و از كلمات و       هم ج دي اغنام بلكه براي تمام مر      برا اهن ت هن. تاس

ش را بياورنـد    انـد مـثل     ين قـادر نبـوده    ولين و آخـر   كس از ا    دستورات كه هيچ  
 قبـضه   گير شـده    يت جهان  گله گرديده بهائي شوند، و بهائ      خلداه  استفاده نمود 

  .ا نكردهل راؤس ينا نفر هم ايد، يك اب خدا را زنداني كرده، چرا كتتمام شود
لد كتاب اقدس داشته باشد اش يك ج   ق ندارد در خانه   حي  ئنفر بها       چرا يك 

ماني سـ آهـا كتـاب       مگر ايـن  .  داشتن كتاب بيان چرا گناه است      خواندن و نگه  
   كلمات و آيات الهي نيستند؟اًها تمام  ايناند مگر  نشدهها نازل مگر اين. نيستند
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از  مـين زلهي مگر براي مردم زمين نازل نشده، چرا بايد مـردم روي            آيات ا 
را   دم ايـن كتـاب    محروم باشند، اگر بنا بود مر     نصيب و     كلمات و گفتار خدا بي    

ل شده كه در صـندوقخانه گذاشـته        از ن د،را نازل گردي  نند پس چ  ه و نخوا  نديد
  درش را هم مهر و موم كنند؟

هاي    به تمام زبان   دياب ادمات و آيات خ   اند، كل   رام كرده اش را ح    مهج    چرا تر 
ه مورد استفاده مردم جهان قرار گيرد، ايـن گوسـفندان ايـن     كود  شا ترجمه   دني
ا، آخـر  چـر د كنـ د بودند كه حتي يك نفرشان هم پيدا نشده سؤال           وسفندر گ ق

نـه   ببيننـد    مـردم گذارنـد     چرا، كتاب آسماني كه براي من نازل شده چرا نمـي          
وانـدن، نـه اجـازه ترجمـه، اجـازه        خ هزاجـ ااجازة چاپ، نه اجازة داشتن، نـه        

 د، واقعـاً  يعني اصالً بايد نام اقدس فرامـوش گـرد        . دارندها را ن    ينيك از ا    يچه
پيدا توانيد    ين جمعيتي مي  چنك   ي شما در تمام كره زمين    ! داستان عجيبي است  

كنيد كه هر چه بگويند و امر كنند گوسفندوار در مقابل گوينـده فقـط بـع بـع           
حب گله ديدند كه واقعا امروز و فردا        ان ص اچاپ اين كتاب و كتب مشابه آقاي       زا پس البته(كنند؟

 برخي درن نو و به اين علت كتاب تحريف شده اقدس را چاپ و هم اك        است كه گله از هم بپاشد     
  .)منابع اينترنتي اقليت بهاييت در دسترس است

. ما ندارم ش اب ينمگونه دش   چ من هي  سمي به شرافت و انسانيت ق      بهائ     آقايان
نان بينيم چ   كه مي    دلسوزي است و اين    شود روي    مي هوشتن گفته و    هايي كه   اين

اهللا كه بهاء يه گويا همان طورخبريد ك د و از دنيا بيها هستي حرفغرق در اين  
  .تشخيص داده واقعاً گوسفنديد كه گوسفند

ر انشاء  كند، اگ    خود آييد، ببينيد دنيا دربارة شما چگونه قضاوت مي             آخر به 
ـ          پ شد ا و چ  اهللا ترجمه اقدس تمام    ي  در كشورهاي انگليسي زبان هـم بـه كل
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 ت، شما را از مردمان ما قبل تاريخ خواهند دانـست كـه            شما خواهد رف  آبروي  
  . و به اين راجيف معتقد شده ايددا شدهيپ

        »»»»ات الكليات الكليات الكليات الكليببببووووررررششششمممم««««

 ليس للعاقل ان يشرب ما يذهب به العقل و لـه ان يعمـل مـا                 17رسط 37ص(
  ) غافل مريبله كبينبعي به االنسان ال ما يرتك

نـد  ك  ل را زايـل مـي     عقه  ك  شخص خردمند را سزاوار نيست چيزي     : هجمتر    
 هر غافل و شـكاك بـه   كهه  چ  ي است نه آن   ناس بلكه شايسته او اعمال ان     شدبنو

  »دورآ جا مي
نوشابه را بـه علـت      ،  ندك  در بيان علت و فلسفه احكام بيداد مي         هللا   بها اًعقاو    

ـ   مـت نوشـا   حره  كـ    حـال آن   د،اند  نمي زايل ساختن خرد روا    لكلـي و    ا ايهـ   هب
بلكه اصوال چون براي مزاج مضر اسـت        . زوال عقل نيست  ممنوعيت آن براي    

 سـر بكـشد و عقلـش        راي  ا  يدنش ممنوع شده ممكن است يك نفر خمره       شون
آيه براي ن ايص شد، به نبار ت زائل نگردد بلكه به درجات از آقاي بهاءاهللا عاقل

بقه و عـادت    سـا ه  كـ   ائز خواهد بود بر عكس براي كـسي       ج و   او ر سي ك چنين
ـ  نـد ك  يالسي مست شده و عربده آغاز مـي       نداشته به گ   اروا و ممنـوع اسـت،       ن

 نوشابه بنوشـد، عـالوه بـر ايـن          ندوات  خالصه اگر كسي عقلش زائل نشود مي      
، بلكـه يـك    ندسـا ر  صراحت آيه حرمـت نوشـيدن مـشروبات الكلـي را نمـي            

 عاقل با دست خود خـرد خـويش را زائـل            ص شخ هنصيحت اخالقي است ك   
ه و دركـ ن يفـ ست به اين نصيحت گوش ندهـد خال    ، اگر كسي نخوا   يدمان  نمي

ـ  يدك اولي كرده است، شا    ترا  ه  تكب نشده، به قول آخوند    مرا  ر  فعل حرامي  ه  ب
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نـد،  ايرمف  همين جهت هم باشد كه اكثر بهائيان عرق را مثل آب نوش جان مي             
 فـت گ  ي بود مي  مرلخا  د كه سيد پيرمرد يزدي دائم     ا آب قار عش ذكالا  خادم مشرق 

  .دنسار خدا هستم و خدا هم هميشه عرق من را پيش من مين خادم خانه م

        »»»»تتتتاساساساست ت ت ت ي شيوه حيواناي شيوه حيواناي شيوه حيواناي شيوه حيواناادادادادآزآزآزآز««««

 انانري بعض الناس اراد  الحريه تنتهي عواقبها الي الفتنـه            10 رطس 23 ص    (
مطـالع الحريـه و     ان وال نخمد نارها كذالك يخبـركم الموصـي العلـيم فـاعمل           

تحت سنن يحفظ جهل نفسه و     مظاهرها هي الحيوان و النسان ينبغي ان يكون         
و يجعله مـن    ر  قالواالنسان عن شئون االدب و ا     ج  خر ت ضر الماكرين ان الحريه   

االرذلين فانظر الخلق كا االعنام ال بدلها من راع لبحفظها ان هذا الحق يقين انـا                
  )خر انا كنا عالمينالن اونصدقها في بعض المقامات د

 ودش   منتهي مي  نداشب  ه طالب آزادي مي    بعضي مردم را ك    يمينب  ما مي : هجمتر    
ما را   شـ  هدد   كه خاموش نخواهد شد آتش آن چنين آگهي مي         هنتايان آن به ف   پ

وصيت كنندة دانا پس بدانيد كه محل طلوع و بروز آزادي عبـارت از حيـوان                
 از  راو   ا باشد كه نگاه دارد   ي  ايه  وش ر يرز  كه تاست و براي انسان سزاوار اس     

ادي انسان را از شئون ادب آزه ك  يان مكر كنندگان به درستي    ناداني نفس او و ز    
ـ . هـد د  و او را جزء اراذل قرار مـي       د  ازس  و وقار بيرون مي    س مـردم را ماننـد      پ

 يدار   نگه راا  ه   آن كهت  اساندن الزم   چرا  ه   كه ناچار براي آن    يدينب  گوسفندان به 
م نيك  ديق مي بعضي جاها تص  ر   د رانمايد اين گفتار حق و يقين است ما آزادي          

  )دو ديگر ما بوديم دانايان
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د بشر پس از آنكه از غارها بيرون آمـده و زنـدگاني اجتمـاعي را         ارف ا باعج    
ت و  شق مـ  و  ختـه ريا  هـ   ون خـ   و تهخباا  ه  شروع و تشكيل تمدن دادند چه جان      

سـتبداد موفـق شـده آزادي را بـه           ا ايهـ    سـد  نكـست شيده تا به    كشا  ه  رترام
ن تركيـه حكومـت اسـتبداد       هاواخ  زادي آ ايه   فداكاري د، در نتيجه  دنورآ  دست

عثماني سرنگون و جناب بهاءاهللا از زندان آزاد و مشغول نزول آيات گرديدند             
  .نداند  كه از شئون حيوانات ميست ادياين همان آزا

 و در زير يوغ اسـتبداد       ومحرم   از آزادي  هي ك تياي متمدن امروز هر مل    ند رد    
 ماكـه احكـ   هللا ، آقاي بهـاء ندورآ ء انسان به حساب نميزندگي كنند اصوالً جز  

 شئون حيوانات دانسته و صـريحاً       ازا  ر  آزاديد  اند  خود را مايه سعادت بشر مي     
ملت مانند گله گوسفند است و چراننده الزم دارد         د  ويگ  در نهايت وقاحت مي   

برده سـر   ن را به كشتارگاه     ناباز  يه به نفع و ميل خود دسته دسته آن ب         داننرتا چ 
  .ديم خدا نمايدقت  را19از تنشان جدا كرده بفروش رسانده صدي 

ين حكم مشعشع را با حكم قبلي راجع به عدم اعـراض بـه حكـام و                 ا رگا    
ي ياطاعت اوامر آنان مربوط سازيم ديگر كار تمام است مخازن سعادت يكجـا            

  .دربست تحويل اغنام الهي خواهد شد و
ي انگـ   وشن كه در زير سايه چنـين احكـامي بـه زنـده            يان ر اً چشم بهائ  قعوا    

  .دي نايل خواهند گرديدنمتسعاد
اگر اين ادعا   . دازس  ند آزادي انسان را از حد ادب و وقار خارج مي          ايرمف  مي    

ر شخص مـوقر و    فك ن يدرست باشد بايد در بين تمام ملت انگليس و آمريكا           
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ا رمـ ف عنـاي تمـام حكـم    مؤدب يافت نشود چون در اين دو كشور آزادي بـه م           
  . وقار و متانت هستندهب  دنيا معروفدرا ه است و انگليس

 اهللا يا معني آزادي را نفهميده يا خواسته سفسطه و مغالطه نموده بدين              اءبه    
 راه به دست آوردن آن      رم د دوسيله بنيان استبداد را استوار سازد، آزادي كه مر        

وده جان و مال در راهش رايگان نثار   نما  ه  از همه چيز خود گذشته و فداكاري      
ا هـ   ته و هنوز هم در بعضي از نقاط دنيـا خـون           رفا  ه  گيوتين يرزا  ه  كرده گردن 

دست ه   ب ديه آزا  ك ودر   از بين مي    و ودش  ا نابود مي   ه انم   خانه  و ودش  خته مي ري
  .داند  از شئون و خصايل حيوانات مي هللا اءبها  ريزرگبآيد، يك چنين نعمت 

عموم ملل متمدن و آزاد را بايد حيوان دانست نه انسان به              هللا  يده بهاء ق ع به    
  .ادند و آزادي از شئون حيوان استآزه ك دليل آن

 دسـت نيـاورده بودنـد،       بها  ر  ن ترك فداكاري نكرده آزادي    هاواخ  آزادير  اگ    
ن زير فشار استبداد مانده و آزاد نشده بود كـه آزادي را از شـئو                در مه  هللا  بهاء

ده ايـن مزخرفـات را      اد حيوانات بداند همين آزادي است كه به ايشان اجـازه         
  .بگويد
، عاجزانه  يرقصت  ي زادگان بي  ننده عزيز اي آقاي بهائي، اي بهائ      وا خ ياا  م    ش

 اين حكم و احكـامي      فطراا درر  ت  دري بهتر و بيشتر و عميق      ق نمك  استدعا مي 
 موقع سرودن اين آيات د،ويگ ميكه گذشت فكر كنيد و بينديشد، اين مرد چه     

د از چـه     يا حشيش كشيده بوده است، مغز ايـن مـر          ،هتمست بوده، يا تب داش    
ت اسـ ه  رد اغنام خود را چگونه شناخته، هيچ فكر نك        موادي تركيب يافته، مرام   

دعاهايي كـه خـود را بـه مقـام خـدايي            ابا    مردم خوانده و   راا  ه  كه اين حرف  
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ـ   و حتچه خواهند گفت، وقا   رسانده روي هم تلمبار كرده       حـد و   ي  رمشـ   ي ب
حدودي ندارد، آن راه نزديكت، آن پول زيادت، و اين هم عمل زشـتت، اگـر                

ارجي مـثال انگليـسي ترجمـه شـود و شـخص             خـ  ايهـ   اين احكام بـه زبـان     
زاندن يك خانه گلي مرتكب را زنده  ور س ب را بخوانند كه در برا     آنا  ه  آمريكايي

 مثقـال طـال اسـت، يـا آزادي از شـئون             9ايي  بسوزانيد، يا ارزش نـاموس بهـ      
 آيا اين آمريكايي چنين كتابي را نخواهد سوزانيد كه مـردم را             ،تسحيوانات ا 

، آيا به عقل و فكر گوينده ايـن         نددا ب راي آنان چراننده الزم    ب  و ردگوسفند پندا 
نديد، اين مرد را ديوانه و محتاج معالجه نخواهند دانست،         خند  همهمالت نخوا 

ـ        ايه  ك   حال اشخاصي  و به  عادت بـشر   سـ  دن مهمالت را احكام آسـماني و كلي
  .سف نخواهند خوردأ تنداند مي

        »»»»ي پيروي احكام بهاء اهللاي پيروي احكام بهاء اهللاي پيروي احكام بهاء اهللاي پيروي احكام بهاء اهللادادادادآزآزآزآز««««

  :دويگ ييد گفتارش ميهم آقا خدا از رو نرفته در تأز با    
وامري لو انتم من العارفين لو اتبع الناس ما نزلنا لهـم            ااع  بلحريه في ات   ا قل    (

ا يم ف راد اهللا م فه طوبي لمن عر    الوحي لتجدن انفسهم في حريته بحت      اءمن سم 
  ).نزل من سماء شيته المهيمنته علي العالمين

ن است اگر شما از عارفين باشـيد         م ايه  بگو آزادي در پيرو فرمان    : همجرت    
 كه ما نازل كرديم براي ايشان از آسـمان وحـي   راه  چ  ند آ ناگر مردم پيروي كن   

اد مـر ه  كـ   د را در آزادي محض خواهند يافت خوشا به حال كـسي           هر آينه خو  
  .خدا را دانسته در آنچه كه نازل شد از آسمان خواست مسلط بر جهانيان
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 باري در  وندب اريم كه آزادي كامل بلكه هرج و مرج و بي   د يقصدما ت ي  آر    
  و نز مثقال طـال هـر       9 احكام بهاء اهللا است و بس، زيرا با پرداخت           زي ا وپير
 هللا  به آغوش كشيده و از بركت احكام بهاء       ن  وات  ختري را در كمال آزادي مي     د

مردي را بـدون     ا هر بچه ل  كام دل ستاند، با به كار بردن اندكي خجالت و انفعا          
ه ك ه نمود بدون آندتفاسبيم و ترس مفعول قرار داد از خواهر و دختر خويش ا   

ا هـ    حيـواني مگـر همـين      رد مالمت و سرزنش واقع شود، آزادي محـض و         مو
راست گفته كـه آزادي محـض در پيـروي از             هللا  ست، پس در اين مورد بهاء     ني

ي شـده   ني باشد بهائ  رات  هو به چنين آزادي و ش     يلماي  احكام اوست، هر كس   
 عايـدي خـود را بپـردازد        ددرصـ  19پيرو احكام بهاء اهللا گرديده فقط ساليانه        

  . را ندارد خوشا به حالشديگر آزاد است و احدي حق اعتراض به وي

        »»»»ت بلورت بلورت بلورت بلوربوبوبوبوتاتاتاتا««««

 فن االموات في البلور و االحجـار اللممتنعـه اولـو             قد حكم اهللا   4رسط44ص(
و لهـ  نـه  ا هماالخشاب الصلبه اللطيفه و وضع الخـواتيم المنقوشـه فـي اصـابع            

هللا ما في السموات و االرض و ما بـين همـا و              ل و امقتدر العليم يكتب للرج   ال
 ي عليمـا و للورقـات و هللا ملـك الـسموات و االرض و مـا                كان اهللا بكل شـيئ    

  ) كان اهللا علي كل شيئي قدير وماه نيب
يمتـي   ق ايهـ    در بلـور و سـنگ      راا  ه  حكم كرده خداوند دفن مرده    : هجمتر    
حكـم و ظريـف      م ايهـ   وبچـ يـا   ) مانند الماس و برليان و فيـروزه و غيـره         (
نان هـر آينـه او توانـا و دانـا     قوش در انگشتان آ مني  ترو نهادن انگش  ) صنعتي(

زمـين و بـين     و  ا  هـ   ردان خداست آنچه در آسـمان     م يرا ب ودش  است نوشته مي  
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و خداوند بر هر چيز دانا اسـت و از بـراي بـرگ درختـان نوشـته                  ها است     آن
ـ   زمينو  ا  ه  راي خداست ملك آسمان    ب ودش  مي ن آنهـا و خداونـد بـر هـر      يو ب

  ).استا انتوچيزي 
د اشـ ب   بهاءاهللا زنان را بورقات تعبير نموده كه جمع ورق مي          ايآقا  ج  نيا رد    

ورق هم در لغت عرب به معني برگ درخت، يا دراهـم مـسكو كـه، يـا ورق                   
  .كتاب است، ما هم ناچار به همان برگ درختان ترجمه نموديم

در اكثر الواح و آيات خود زنـان را ورقـات ناميـده              لكهبا  ج  نها در اين   ت نه    
  :ود را ورقه عليا نام نهاده استحتي خواهر خ

 امت و اغنـام خـويش حـداكثر بخـشش و سـخاوت را               ناگره مرد بادر -2    
م نااغثبت كرده و ه لعطامبذول داشته آنچه از قلم اعال نازل شده بدون فكر و م

  . به مسخره بيشتر شبيه استتاًقحقي مور به انجام آن نموده كهرا مأ
يمتي گذاردن و به خاك سپردن كـار         ق ايه  سنگت را در تابوت بلور و     وا ام   

شايد آقا خدا مانند مصريان قديم دوام و بقاء روح را به بقاء             . تسينآدم عاقل   
ه سـت واخ  ه و به وسيله تابوت بلور و پنج كفن حرير مـي           ستاند  جسد مربوط مي  

د هر چه بوده مثل ساير احكامش غير عملـي اسـت،            نبما جسد بيشتر محفوظ  
 نيم يك كشور سي مليوني كه ساليانه پـنج درصـد متوفيـات            چه آنكه فرض ك   

ر زاه  شته باشد و مطابق اين دستور بخواهد عمل نمايد اگر هر تابوتي را پنج             اد
رفته و ارزشي قائل شويم مجمـوع بهـاي تـابوت پـنج درصـد                گ ظر ن ريال در 

در سـال   ن  وات   ريال بالغ خواهد شد با اين مبلغ مي        750000000ه  نياال س اتامو
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 خـوبي تربيـت و      هب  را عتضاب  ت بي رسرپس  نفر اطفال يتيم و بي    ر  زاه  يستدو
  .نمود و خيلي كارهاي خيريه ديگر براي زندگان انجام دادي ارد نگه

        »»»»كفن حريركفن حريركفن حريركفن حريرج ج ج ج پنپنپنپن««««

ن مـن لـم     طالقو و ان تكفنوه في خمسته اثواب من الحرير ا         4رسط 35ص    (
  )خبيريستطع يكتفي بواحد منها كذلك قضي االمر من لدن عليم 

م هـ  پـنج كفـن روي  «كفن نماييد مـرده را در پـنج قطعـه از حريـر        : هجمتر    
تطاعت نداشـته باشـد بـه يكـي از          اسه  ك  با پنبه كسي  » نخوردا  رم س وشاند كه بپ
  .هين چنين گذشت امر از نزد دانا و آگا اندك  ميفاتكا اه آن
چه معني  ته به مرده پوشانده و به خاك سپردن         رفم  ه كفن حرير روي  ج  پن    

مـرده يـا بازمانـدگان او        لادارد چه سعادتي از اين عمل ناصـحيح شـامل حـ           
ج ثوب زير خاك نمـوده بـا مـرده    پنم ه خواهد شد، آخر براي چه حرير را آن    

ـ        نفا  ه  بپوسانند و هزاران بلكه مليون     ان شـ  جد لوس سـطر عـورت نداشـته مث
، نـد ك  وه مـي  تفا  ه  حضرت آدم برهنه زندگي كنند، آيا شخص عاقل به اين ياوه          

  ر نيست؟رتعوش  از گوينده آن بيهدر اين مزخرفات ايمان آوبهه ك آيا كسي
جلـد حيـواني بيـرون آي و مثـل          ز  واني ا خـ    مـي  كـه ا  ه   اين قاي بهائي  آ اي    

ـ پدرانت انسان شو قدري فكر كن دشمن جان خود نبـاش ح          ت پـسر  سـ ف اي
 گوش بسته بـا پـاي        حيوانش گفته و اغنام لقب داده چشم و        اهللااءانسان كه به  

ا از چشم بردار حقايق را آنچنـان كـه          ر بخود به كشتارگاه برود، عينك تعص     
  هست تماشا كن،
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يانات جمال قدم است، تـو خـود اگـر           ب ودش  كه گفته و نوشته مي    ي  ايه  ناي    
ادعايي هم داشته باشي    ه  ونگ  چهيه  ك  دون آن بسي  يبخواهي قانوني براي دنيا بنو    

 پرت و پالهـاي بهـاء اهللا خـواهي نوشـت،            ازر  ت   پسنديده  بهتر و  يمسلماً خيل 
  .ي خطابت كنند خود را اين قدر تنزل دهي كه بهائحيف است

 پارچه حرير روي هم رفته به تن مرده كردن شما را به             5 دقت كن    ستدر    
ست، اگر پنج پيراهن حريـر بزنـده بپوشـانند          ير ن ووجدانتان قسم از عقل به د     

 خواهد شد چه رسد به مرده، آخر هـيچ فـرد اليـشعري              باعث خنده و استهزا   
ـ        كـ  هـد د  دستور خارج از منطق مي     نيچن كـرده  ك خـا ر ه دسـترنج بـشر را زي

ر هم جنس خود لخت و برهنه زندگي كنند، چه فايده           بشا  ه  ميليونو  د  ننبپوسا
 خواهد شد، چـه درب سـعادتي بـه رويـش گـشوده              دعاي از اين كار احمقانه   

كـه ده متـر حريـر را زيرخـاك     ، ودش  دوشش برداشته مي چه باري از  ،  ودش  مي
  . بپوسانندشهدرك

ده و ادعاي خـدايي هـم كـرده،         بور  ت  يينپام  ه  فكر اين مرد از معمول    ح  سط   
 وهمين ادعا بهترين و بزرگترين دليل بر نفهمـي و پـايين بـودن سـطح فكـر                   

نـين  ل و فهم نداشـته باشـد يـك چ         عقه  ك   كسي د،اشب  ميش  ا  ن و ديوانگي  وجن
و ك در مـ هانم دليـل و  ج قه بگويد من خدا و خال      ك ندك  غلط بي جايي را نمي    

  .تم هم كتاب اقدس استمالومع

        »»»»اعت راهاعت راهاعت راهاعت راه س س س سيكيكيكيك««««

 حرم عليكم نقل الميت ازيد من ساعته من المدينـه ادفنـوه بـا                6رسط 35ص(
  ) قريبنمكا الروح و الريحان في
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راه از شهر، دفن    ت  عاس  حرام شد بر شما حمل جنازه بيشتر از يك        : هجمتر    
  .ه خوشي و شادماني در جاي نزديك براو كنيد ا
 كه روزي خواهد رسيد كه مرده را ضد عفوني كـرده و             ستاند  هللا نمي اءاهب    

د ون خـ  طـ  بـه و   راا  ه  و جنازه د  ننك  دور دنيا خواهند گرداند چنان كه امروز مي       
بهاء اهللا مـي    ر  اگو  د بدون آنكه كوچكترين تغييري در مرده پديد آيد          ننسار  مي
و ه  ادز  ه نـوه   كـ  ردكـ   ت راه حرام نمي   عاسحمل جنازه را بيشتر از يك       ت  نسدا

 مشمول اين حكم شـده و از سـعادت  ز  تاممولي امرش شوقي افندي يا غصن       
 محروم گرديـد و     هزادار مقام اعلي يا بيت مبارك و در جوار خدا و خد            د فند

  .در لندن كعبه آمال حقيقيش به خاك سپرده شود
تند خبر از مرگ زودرس     سه ولي امر اهللا كه اغنام معجزاتي براش قائل       ن  اي    

خود نداشت و حتي از نوشتن وصيت خط و تعيين جانشين كه جزء وظـايف               
 از  هاشتدده غفلت نموده يا اعتنايي به احكام آسماني پدربزرگش ن         بوش  ا  حتمي

  .وظيفه ديني سرباز زده است
غنام پديدار جمعي دوره خدايي را خاتمه يافته        از مرگش شكافي بين ا    د  بع    

 پي كار خود رفتند، و عده ديگر مدعي شدند كه مسلماً وصيت خـط               و هدانست
بوده و غير ممكن است ولي امر بر خـالف وظيفـه عمـل كـرده باشـد حتمـا                    

  .ندا خط را از بين بردهت ند وصيا ودهبفع نكه در اين كار ذيي ايه آن
خته چنين نهادند كه آيا ريم ه ا روي رانش ها نشستند عقلره سران قوم خالاب    
ا  ر ستگاه دين سـازي    د ين ا  مرحوم مقام گرفته   ديفنا  در مقام شوقي    هللا  ي امر ول
ردانند حيف است چنين دستگاهي از دست داده شود، اسـتفاده كـه از ايـن                بگ
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ب اغنام گرديد نجات و خالصي از شر نزول الواح و شنيدن هر             ي نص دپيش آم 
  .كند لزروزه وعده هاي دروغ بوده كه ديگر كسي نيست كه لوح نا

        »»»»العدل نيم بندالعدل نيم بندالعدل نيم بندالعدل نيم بندت ت ت ت بيبيبيبي««««

ه و برجسته انجام شود كه گوسـفندان رم         ادلعا  د الزم آمد يك كار فوق     بعو      
راننـده را از دسـت      چكه    حاال  و ندا  دت به چوپان و چراننده داشته     اكرده كه ع  

رج و پـي كـار خـود رونـد بـراي            مكن است عدة ديگري از گله خا       م ندا  داده
 كـه آرزوي ديرينـه      دللعا  دند بيت آما  ه   آن رظنجلوگيري از اين خطر و جلب       

اف شـك ا  جـ   اغنام و اجراي يكي از احكام اقدس بود تشكيل دادنـد، بـاز ايـن              
 فـر ن  جپـن ز   ا ديفنـ ي ا ق شـو  هديگري پديد آمد، بدين معني كـه كميـسيوني كـ          

ه امور دستگاه خدايي تـشكيل داده  و         مريكايي در زمان حيات خود براي ادار      آ
دند، ايـن كميـسيون   انردگ  و دستگاه را ميندردك اره ميادا ه نامور را در واقع آ   

ه كـ   كه همه كاره بودند با ايادي بـه رقابـت و مخالفـت برخواسـته پـس از آن                  
 با  دللعا  تشكيل و اين دو بيت    ي  گردي دللعا   بيت ما ه ه توافق كنند آن   ندستانونت

 شدند كـه    دللعا  رزه در آمده اغنام الهي هم دو دسته و داراي دو بيت           هم به مبا  
  .هنوز هم ادامه دارد

امر ي  ولد   بدون وجو  دللعا  نه از پاي بست ويران است، بيت      خاه  ك  الي ح در    
 يعمنء و توقيع    هالبا  د عب يمعني و مفهومي ندارد، طبق نص صريح الواح وصايا        

 ورد   از كتـاب   80،  79،  78،  77 ،76 ايهـ    شوقي افندي و صفحه    21فحه   ص 10
 دللعـ ا  كيد شده كه بدون ولي امـر بيـت        كيد اندر تأ  أت و گفته   هايي كه صريحاً  ب

 داشته باشد، رياست بيت العدل منحصراً بـا شـخص           ندوات  وجود خارجي نمي  
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 و فقط به شخص ولي امر اسـت  ط فقدللعا ولي امر، عزل و نصب اعضاء بيت      
 ركن ركين استوار ركن اول اعظم ركـن واليـت           بنيادش بردو (دويگ  ي م ال غير، 

) ل اعظم الهي كه مرجع تشريع استدالع بيين و ركن ثاني بيتت رالهيه كه مصد
نـد،  رديگ فقدان يكي دليل بر عدم وجود ديگري است، اين دو الزم ملزوم يك            

  .ر آن نباشد اين نيز هستگو ا اگر اين نباشد آن نيست
كيد و توصـيف و توضـيح و غيـره بـه ريـش              تأ ين آقايان با اين همه    اي  ول    

ل دالع ده احكام و دستورات و فالن را زير پا گذاشته بيتيدنخ شان مبارك همه
 مثقال طالي زنا كننـده و       8 و ديه    19بدون ولي امر را تشكيل و اختيار صدي         

  .اند ه و دستگاه دين سازي را به گردش انداختهتگرف غيره را در اختيار خود
اقعـاً بهـائي بـوده و       وكـه    يهاي م از سران يا امناء يا ايادي و آن        هخوا ي م من    
د سؤال كنم آيـا ايـن   ندان يت را حق دانسته و اين كيش را كيش خدايي مي         بهائ

ت سر هـ گـ اء الزم الرعايه و الزم االطاعه هست يـا نـه ا       هالب الواح وصاياي عبد  
يـن مجلـس و عظـو       ولي امر اهللا رئيس مقدس ا     (چگونه با گفته صريح  او كه        

ه ولي امر رئيس باشد تـشكيل       كنآبيت العدل بدون    ) اعظم ممتاز اليعزل است   
ايادي امراهللا را بايد ولي امر اهللا تسميه و تعيين كند (د يگوي ميدهيد؟ يا آنكه مي

حال آيا انتخـاب ايـادي از       )  او و جمع بايد در ظل او باشند و در تحت حكم          
مخالف نص صريح فـوق نيـست؟ يـا آنكـه         ل و يا جمع ايادي      دالع طرف بيت 

اخذ و مطالبه حقوق اهللا از ناحيـه  )  به ولي امر استعجاحقوق اهللا ر  (دگوي مي
ل يا مقام ديگري مخالف نص صريح فوق نيست و ديگري مي توانـد              دالع بيت

امـر اهللا باطاعـت مـن سـوولي امـراهللا           تين  حصن م (د  يگوي دريافت كند؟ يا مي   
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 با حذف ولي امر اهللا از نظـم بـديع الهـي حـصن               پس) محفوظ و مصون ماند   
 چگونه مصون و محفـوظ خواهـد مانـد؟ يـا صـالحيت اخـراج                هللامتين امر ا  

عضوي از اعضاء منحصراً در اختيار ولي امر است، چنانچـه عـضو ناصـالح و                
ـ توا  مي  كسي ل يافت شود چه   دالع فاسدي در بيت   د او را اخـراج نمايـد؟ يـا         ن

انحصاراً بـا شـخص ولـي امـر و ديگـري را چنـين          اعادة نفوس طرد شده كه      
 76 يـا در صـفحة       ؟كنـد   نبودن ولي امر چه صورتي پيدا مي       اب اختياري نيست 

ل را در دو مؤسسه الينفصم ذكـر كـرده و           دالع ي كه واليت امر و بيت     دور بهائ 
  :دگوي مي
مذكور گردد كه اين دو مؤسـسه نظـم         ... د به نهايت وضوح   ي با ربدو ام ر  د«    
و  ريـ ري حضرت بهـاءاهللا و اساسـش مـن عنـد اهللا اسـت و وظـائفش خط               ادا

  :دگوي  مي77و باز در صفحه » ضروري و مرام و مقصدشان مكمل يكديگر
  .»تيارات و وظائفشان مكمل يكديگر استاخ«

دل را مكلم و مـتمم يكـديگر        الع   به اين بيان صريح كه ولي امر و بيت             پس
  ن وجود ولي امر ناقص و ناتمام نيست؟ فعلي بدوهاي دلالع دانسته بيت

مبـين  «ي شوقي از قول عبـدالبهاء در الـواح وصـايا             دور بهائ  78صفحه       در
ـ    از وضائف ولي امـر اهللا مـي        را انحصاراً » آيات اهللا   79ــ 80د و در صـفحه      دان

يـد   حـال با   دهد  ديگري اجازه نمي   هلي امر ب  جز و ت را   آياكيد تفسير و تبيين     تأ
  چـه  كند  ضرورت پيدا مي  كه    بودن ولي امر تفسير و تبيين آياتي      ال شود با ن   سؤ

  .ند آيات را تبيين و تفسير نمايد؟ هيچكستوا سي يا كسي ميفن



 131

جمـع  اين م «: دگوي   عبدالبهاء در الواح وصايا در مورد وظائف ايادي مي         ز    با
و ولي امراهللا است كه بايد آن را دائماً به سعي و كوشش             اره  ايادي در تحت اد   

  .»جهد در نشر نفحات اهللا و هدايت من علي االرض بگمارد
اين بيان صريح ايادي بايـد در زيـر هـدايت و راهنمـايي ولـي امـر بـه                    با      

  .خدمات مرجوعه خويش مشغول باشند
هـا   زي دارد و آن مجـو ل با فقدان ولي امر جمع ايادي در مركز امر چـه           حا

  چه محلي از اعراب را دارند؟
 ماكدانسته و فهميده پا روي احها  اين.  است خيلي هم عجيب استبي    عج

هد بدون توجه، به وظيفه كيشي      خوا  و دستورات ديني گذاشته آنچه دلشان مي      
  اين هم شد دين؟. آيد د و يك نفر هم از اغنام صدايش در نميكنن عمل مي
 بلكـه   به انجام وظائف نداشته   اي    كه ولي امر بود چندان عالقه     وقي  د ش     خو

كارهـا را اداره و      يرنفـ   هم نداشته و همان كميسيون پنج      ن گفت عقيده  توا  مي
ايشان به خوش گذراني در سويس و در لندن و غيره اوقات گران بهاي خـود                

ين عيانده و حتي به وظائف واجب و الزم كه نوشتن وصيت خط و تگذر را مي
 و به كارهاي الزم تري    بوده توجهي نداشته  ها    جانشين بعد از خود و امثال اين      

  .كه از نظرها پنهان بوده مشغول بوده است
ما «از گفتة عبدالبهاء را در الواح وصايا راجع به مركز امر و  بيت العدل                ب    و  

مـه  جرا جنـاب شـوقي ايـن گونـه تر         » عداهما كل مخالف فـي ضـالل مبـين        
توجه كنـد   و هر كس به غير از اين دو مرجع به هر مرجع ديگري              « : ندا  نموده

  .»در خطاي محض خواهد بود
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 مكلف و موظف بوده در طي حيات         كه حتماً  شدواين نص و ترجمه خ         با
خود اين دو مرجع منصوص را تعيين و تشكيل نموده و هـدايت و راهنمـايي          

 تعيين نكـرده وموجـب      مايد ديگران نن  هاي  اغنام را دستخوش حوادث و نقشه     
و ايرادات فـراوان    ها     است از اين قبيل حرف     انحراف و گناه اغنام بيچاره شده     

  :اعث مالل استب شوجود دارد كه شرح
  اول گر نهد معمار كج          تا ثريا ميرود ديوار كج خشت        
ا خوانندگان عزيز خوب توجه و دقت فرماييد پايه اين دين از روز اول              شم

بـا هـم    هـا     گذاشته مدت بهاء اهللا كاله سر برادرش      . حوي گذاشته شده  چه ن به  
بدالبهاء رسيده او هم با     ع هبعد نوبت ب  . ي ريخته شده  هاي   وخون اند  دعوي كرده 

ن تـري   ي كـرده و بـدترين و پـست        هـاي   برادرش ميرزا محمد علي زد و خـورد       
البهاء شوقي  بد بعد از ع   اند  و ركيك ترين كلمات را نسبت به هم داده        ها    تهمت

بـا  ها  هم مدت ها    دست به يقه شده اين    اش    دهروي كار آمده با برادران و خانوا      
شوقي ها     زشت به يكديگر مضايقه نكرده آن      هاي  هم جنگيده و از دادن نسبت     

عمال گرفته شوقي هم مثل عبـدالبهاء بـرادران را نـاقض و مطـرود               اال  را فاسد 
  .دانسته است

 قوم و ايـادي بـه       نين معين نشده بوده سرا    جانشاز مرگ شوقي چون          پس
 هم افتاده براي استفاده از پشم و كـشك و پـشكل گوسـفندان هـر يـك                   جان
 آنچه در بين نبوده و نيست خدا و اند كيل و به زد و خورد پرداختهش تاي دسته

ديگـر  اي    وجدان و انصاف است هر دسته نفع خود را در نظر گرفته به دسـته              
  .دتاز مي
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 درست دقت شود اگر.  اين كيش به جاي نعمت نكبت آورده است      دايش    پي
 شـده بـه     ميس دسته تق  8-7سال اين جمعيت به     اي    و خورده صد    در مدت يك  

بقـائش  هم    رده و عدة زيادي   كجاي وحدت و يگانگي اختالف و تشتت ايجاد         
ـ        اند  را به لقائش بخشيده پي كار خود رفته        ه ود باقي مانده هم اكثراً بهايي زاده ب
  .و از كيش خود اطالع درستي ندارند

  مرد و يكي مردار شد          يكي هم بغضب خدا گرفتار شد يكي       
هر پيشوا و رهبري كه عوض      . خدايي درست توجه فرماييد    ها اين دستگ      به

م بوده حتي يكي هم بدون      ال و فحش و توهين و زد و خورد توأ         شده با جنج  
 ساز به خـصوصي نواختـه و راه  اي  ستههر دسر و صدا و انشعاب انجام نشده       

مستقلي پيش گرفته هنوز هم مبلغين مفت خور خود فروخته و رنداني كه سر              
ـ   بـه  ست دارند اغنام بيچاره گيـر افتـاده را        د رنخ را د   ند كـه   سـاز   دوار مـي   امي

 كيششان دنياگير شده و به شريعت تحت لواي امر مبـارك بـه آرزوي ديرينـه               
 را بهـشت     كه صلح و صفا است نايل آمده احكام بهاييت سرتاسر گيتـي            خود

نيا برابـر و بـرادر      د مبرين كرده گرگ و ميش از يك چشمه آب خورده و مرد           
ن احكام و دسته جاتي كه      چني  خواهند شد، اين كيش با آنچنان پيشوايان و اين        

ا بر آورده كند؟     ر در داخل خود به وجود آورده واقعاً جا دارد كه آرزوي اغنام           
  فاعتبرو يا الواالبصار

        »»»»ا و جاهاا و جاهاا و جاهاا و جاهاججججدودودودو««««

 و ارفعين البيتين في المقامين و المقامات اللتي فيها اسـتقر            15سطر 35ص  (  
  »عرش ربكم الرحمن كذلك اخبركم مولي العارفين
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برقرار شده است در    كه    بلند سازيد دو خانه را در دو جا و جاهايي         : جمه    تر
 شـما را مـوالي      دهـد   شما كه بخشنده چنين فرمان مـي      گار  تخت پرورد جا    آن

  .عارفين
د بـاب در    محمـ   يلـ ع  ود بهاءاهللا از دو خانه چنانگه گذشت، خانه سيد        ص    مق

شيراز و حسينه بغداد است و جاهاي ديگر نيز از قبيل سليمانيه و اسالمبول و               
  .ته اسا قرار گرفته بودجاه د كه خداي در آنباش اردنه و عكا و حيفا مي

خدايي خود را آشكار     نوري به صراحت ادعاي      علي  ميرزا حسين جا    اين     در
 مرتفـع   هـاي   و دستور ساختن كاخ    دخوان  د و خويشتن را پروردگار مي     ساز  مي

  .دهد بوده ميجا  چند روزي در آنكه  در جاهايي
تي مـرد را بـه بـت پرسـ        هـا     و پاوه گويي  ها    يكار   عالوه بر تمام تبه    اهللا  اء    به

  .پرستش كننده كه با دست خود در كجا و كجا كاخي ساخته آن را داد وقس
يـاء از جانـب خـدا آمـده باشـد           بنا نيز مانند سـاير        اهللا  فرض محال بهاء       بر
ه ساختن و پرستش كردن يعني چه، كدام يك از پيغمبران خـدا چنـين               خان  بت

  بهاءاهللا باشد؟ها  امري را نموده كه آخرين آن
دگار كثيف خود را كه آكنده از كثافات است خدا ناميدن و پرورجود  و    پس

ين مزخرفات گوش ا هكساني باشند كه بتر  دانستن مسخره نيست از او مسخره
فرا دهند و وجود پليدي را خدا خوانند و براي او جا و مكان قايل شوند و در      

  .عين حال ادعاي عقل و خرد هم بنمايند
از همـه جـا     اي    توان خود را خدا خوانـد و عـده        و نا فرد بشر بدبخت         يك

  .ر و كر اطاعتش نموده او را خدا دانند واي بر اين نفهمي و كوخبر بي
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        »»»» خدا در زندان خدا در زندان خدا در زندان خدا در زندانييييبوبوبوبو««««

 والذي تفكر في هذه االيات و اطلع بما سترفيهن من اللـي             11سطر36ص    (
 اهللا   الـي  المخزونه تا اهللا انه يجد عرف الرحمن من شظر السجن و يسرع بقلبه            

 الظهـور يطـوف حولـه       باشتياق ال تمنعه جنود السماوات و االرضين قـل هـذ          
نـتم مـن المنـصفين قـل هـذا روح      ا نحمن االـر  الحجته و البرهان كذلك انزله 

الكتب قد نفخ به من القلم االعلي و انـصعق مـن فـي االنـشاء اال مـن اخدتـه            
  )نفحات رحمتي و فوحات الطافي المهيمنه علي العالمين

نچـه كـه پوشـيده    فكر كند در اين آيات و آگاه شود يا آ        كه    و كسي : مهج    تر
سوگند او ميبايد بوي خـدا را        اداز گوهرهاي گنجينه شده، به خ     ها    شده در آن  

از جانب زندان و به تندي با دل خود به سوي او مي شتابد با شـوقي كـه بـاز           
د دور او گـرد  هـور مـي  ين ظ بگو ا ها،   آسمانها و زمين   هاي  د او را ارتش   دار  نمي

، اگر شما از شناسندگان باشيد، بگـو        حجت و برهان چنين فرود آورد خداوند      
 انـد   است كه دميده شده به آن از قلـم بلنـد و مبهـوت شـده               ها    اين جان كتاب  

موجودات مگر كسي كه گرفته است او را بوهاي خوش بخشش مـن و عطـر                
  . لطف من كه مسلط بر جهانيان استهاي مشك

به دقت مطالعـه و      را  مي از ابتداي اقدس همراه ما بوده آيات آن        گرا  نندهاخو    
 برده اكنون به رجز خـواني   پيالًمابا ارزش ادبي و علمي مادي و معنوي آن ك        

در اطـراف  كه  د كسيگوي د كه با كمال وقاحت و پررويي ميخور  بر مياهللا  بهاء
است بينديشيد هر آينـه بـوي       ر  مستوها    آيات من تفكر نمايد و به آنچه در آن        

مقصود بهاء اهللا از خدا جا  در اين«خواهد كرد خدا را از جانب زندان استشمام 
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و چنـان بـه سـوي او خواهـد شـتافت كـه              » دباش  ندان عكا مي  ز زخود او و ا   
  .نيروهاي آسمان و زمين نتوانند جلوگيري نمايند

ست كتاب اقـدس نيـز      ا واموه بر اين كه اين ظهور با حجت و برهان ت              عال
  .جان و عصاره كتابها است

مناي ما هم از مردم به ويژه بهاييان همين اسـت كـه در اطـراف                ضا و ت  ا    تق
مـا اكنـون    :  فكر كرده و با ميزان علم و عقـل بـسنجند           اهللا   بها هاي  آيات و گفته  

ه آيترم به دستور بهاء اهللا رفتار و همين         ه مح براي هزارمين بار به اتفاق خوانند     
م شايد ما هـم     كني  يل م را با موازيني كه در دست داريم سنجيده تجزيه و تحلي          

لمـات و سـبك آيـات در خـور      ك ببوي خدا را استشمام كنيم، از حيث تركي       
ـ         ها    اعتنا نيست كه بتوان در اطراف آن       ون بحث نمود، و اما از حيث معني تا كن

ايـك  ار ساختيم و يك   شكرا آ ها    يات برجسته بود نقل كرديم و معاني آن       نچه آ آ
آنها را ثابت نمـوديم و بـه جـاي بـه            ي  گ  را مورد دقت قرار داده بطالن و ياوه       

 خر مهره هم نيافتيم، حجت و برهان هـم در هـيچ            اهدست آوردن گوهر گرانب   
ادعـا و ادعـاي     اش    از گفتارش نيديديم كه ما و ديگران را قانع سازد همه          يك  
ه، يكي از اين ادعاهـا ايـن اسـت كـه     گان چه بآور  ل و منطق، ادعاي خنده    دلي  بي

ة قلم اعلي بـه آن      واسطاست كه آن روح به      ها    ن كتاب ح و جا  كتاب اقدس رو  
 يعني چه   اعليقلم  . ن درك كرد و فهميد    توا  ه، از اين عبارات چه مي     دش دميده

 شـود  كه به وسيلة آن روح به روح دميده شود به كتاب چطور روح دميده مـي             
ي مـردم دارد گويـا      هوشـ    چـه ربطـي بـا مبهـوتي و بـي           ابدميدن روح به كت   

 تسـ ها ا   گويند كه بر اثر نزول كتاب اقدس كه شيره و جان كتاب           هند ب خوا  مي
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كـه مـورد توجـه و لطـف         اي     شدند و فقـط عـده      هوش  جهانيان مبهوت و بي   
  .خواص ايشان بودند به هوش آمده و به او ايمان آوردند

 بيشتر مردم دنيـا     د، و برن  يهوشي به سر مي    ب يه مردم جهان هنوز در حالت         بق
  . استهدر هنوز به گوششان نخوسال هم پس از صد و خوردهاسم بهاءاهللا را 

نـستند مـردم را بـه هـوش      توا  ر جانب ايشان چنين قدرتي داشتند كه مي           اگ
دند كـه بهـايي     نمو  آورند بهتر بود كه يك دفعه همه مخلوق جهان را بيدار مي           

 خداوند كـه نـه مركـب        . و مبتدي ندانند    اين قدر عقب    را  و بيچاره اغنام   دهش
 نـه   ود و جـسم   كب ب نه مر (، نه محلي دارد،     شود  ست، و نه جسم، نه ديده مي      ا

ـ   آن چيزي را كه در زندان عكا محبوس ساخته        ) مرئي نه محل   وي خـدا را    و ب
  ت؟ه اس چه بوداند به زندان منحصر نموده

بوده كه اين حرف بسيار ابلهانـه و كفـر آميـز            ن   مقصود از خدا خودشا    ر    اگ
  .ور خودشان نبوده باشداست و اميدوارم منظ

و شيره جان به وسيله قلم اعلـي بـه          ها    ابتك اب اقدسي كه روح و جان         كت
م  مردم جهان به واسـطة پيـدايش          تما جاي سوزن آمپول به او تزريق شده كه       

ي هـستند مگـر همـين كتـاب     اقب بيهوش شده و در عالم بهت هنوز ب      كتا اين
شما و مـشغول مطالعـه او هـستيد،         نيست، همين كتابي است كه االن زير نظر         

ه واسطة رسوايي و بيهوده بودنش عبـاس و شـوقي      ب هاين همان كتابي است ك    
 و از بين بردنش زحمات زيادي متحمـل شـده ولـي بـه             آوريافندي به جمع    

 اسـت، آن اللـي مخزونـه و    دا موفق نگرديدند، زيرا كتاب كتـاب خـ    وديشناب
يم پيدا نكرده و نـه      گرد  ما هر چه مي   گوهرهاي گرانبها در كجا پنهان است كه        
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هـيچ نـوع    ابـل   همين كتاب و آيات همين آيات است كه ق         بايم اگر كت  بين  مي
بـيش  اي    هدهو  ي و بي  معن  اعتنايي نبوده بلكه يك كتاب پريشان و مغلوط  و بي          

  .دباش دن بر سر مؤلف آن ميبينيست كه شايسته و سزاوار كو

        »»»» آيه بهتر از تمام كتب آيه بهتر از تمام كتب آيه بهتر از تمام كتب آيه بهتر از تمام كتبيكيكيكيك««««

تب االولين  ك ء من يقرء آيته من آياتي لخير له من ان يقر          12سطر   37ص      (
  )نو االخري

 از ت مـرا بخوانـد هـر آينـه بـراي او بهتـر         يك آيه از آيـا    كه    كسي: مهج    تر
  . پيشين و پسين استهاي خواندن كتاب

اندكي دقت فرماييد و در اطراف عقل و خرد گوينده آن            اه   مفاد اين آيه       در
مطالعـه   در آن را اسـتخراج و مـو  هـاي  ييد، كتابي را كـه بهتـرين آيـه     تفكر نما 

  .ي و اخالقي آن پي برديم قرار داديم و به ارزش علمي و ادبخوانندگان
د، يك آيه آن كتاب را بهتـر از تمـام كتـب        گوي  نك ببينيد اين مرد چه مي         اي

 درسـت توجـه فرماييـد يعنـي آسـماني و زمينـي و علمـي و                «لين و آخرين  او
ي و جنون گوينده    خرد  يدانستن بهتر و منطقي ترين دليل بر ب       » اخالقي و غيره  

  د؟باش آن نمي
اندك قوة مميزه داشته و معني خوبي و بـدي صـحيح و سـقيم را                كه    ي    كس

ان و  خـرد   كه در ديار بي   آنببافد و لو    اي    بداند هيچگاه ممكن نيست چنين ياوه     
ي است زيـرا    خرد  خود دليل بر بي   جا    همين ادعاي بيخود و بي    . ديوانگان باشد 

يك آيـه از آيـات مـرا بخوانـد     كه    كسي«د  گوي  نمي نخشخص عاقل بيهوده س   
 كايـك يعنـي چـه آيـات او را ي        » براي او بهتر از كتب اولين و آخـرين اسـت          



 139

 و بيهوده سخن نگفته، پـس چگونـه   وهديم و به معني آن پي برديم جز يا      خوان
  .لين و آخرين است اوهاي يك آية او بهتر از كتاب

 اولين صـرف نظـر از كتـب علمـي، فقهـي، منطقـي، طبـي،                 هاي  كتاب     در
كذايي او آيه  اين. دباش حكمت، فلسفه، كتب توره، انجيل قرآن در دسترس مي
هـا    ات ايشان همـين   آيدر كجا است كه اين همه شان براي آن قائل شده، مگر             

 آيـات كـه از هـيچ حيـث          نيست كه ما يك يك ذكر كرديم و شرح داديم اين          
  چه اصل بوده؟ يوارزش نداشت پس گفتار آقا خدا ر

ب آخرين هم امروز در دسترس عموم است كه با مندرجات آنهـا بـشر                   كت
 يـر ، در ز  پـرد   با چندين صد خروار بار در هوا مي       . كند  امروز چه معجزاتي مي   

يي را ويران   ، با يك گرم جسم كثيف دنيا      كند  و روزها شنا مي   ها    درياها ساعت 
د، در كره ماه پياده     ساز  را نابود مي  ض  امرن ا تري  يد، و با يك آمپول مزمن     نما  مي
، شـود    صدا و گفتگو و عملياتش در صفحه تلوزيون ديده و شنيده مي            شود  مي

  . از اين كارهاي محير العقولارانو هز
اكتشافات د از اين ساز  يك آيه بهاءاهللا كه بوي گند آن دنيا را متعفن مي              بلي  

  ! !و اختراعات و خدمات بشري بهتر است 
ع دارم كه شما خوانندة محترم به عقل و شعور ما مي خنديد چرا بيهوده     قط

هـاي خـود را صـرف كـرده بـه         در اطراف اين قبيل مزخرفات اوقات گرانـب       
 دارمسراغ  را  است كه من كسانيجا  زيم، ولي در اين پردا  توضيح واضحات مي  

فكـر  د  وخ در اطراف كار خود و موالي     اي     قيمتي حاضر نيستند ذره    كه با هيچ  
جاداده و كوبيده و با سيمان و آهن  ها    كنند، تعصب چنان با سمبه در شكم اين       
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 و  شـي ن متال تـوا    كه جز با ديناميت به وسيلة ديگري نمي        اند  و بتون آرمه كرده   
 طرف مذاكره شما اگر با يك نفر بهايي روشن فكر تحصيل كرده    . نابودش كرد 

  .كشيدب شرا به رخيات قرار گيرند و اين احكام و آ
 منكر خواهد شد كه چنان چيزي نيست، پس از آنكه كتاب اقـدس را                الً    او

، ويل و تفـسيرهاي بـدتر از گنـاه        آيه را نشان داديد ميرود دنبال تأ      باز نموده و    
ويـل و   حـق تأ چ كـس د هي گوي   مي اهللا  ير را نشانش داديد كه بهاء      تفس وقتي آيه 

ت و در    نيـس  را بر عالم بحثي    لهتفسير آيات مرا ندارد، جواب خواهد داد جا       
كلمات جمال مبارك اسرار و حكمتي است كه بشر از فهم او عـاجز اسـت و                 

كه   بدهم، همينرال نموده جواب شما    بروم از مبلغين و علماي بهايي سؤا      بايد  
ه يـك نفـر بهـايي عـامي         ه و چ  كرد  خود را مغلوب ديد چه يك دكتر تحصيل       

 موقتاً خود را از چنگ شـما خـالص          يدند به دستور مواليش عباس اف     سوا  بي
  .كند مي

د و جوابي   كنن  ضي ها هم كه در مقابل دالئل منطقي در بن بست گير مي                بع
قگـي  عال  ب نشان داده تظاهر به بي     Ĥمندارند بدهند خود را متجدد و المذهب        

 هايي ندانسته گاهي هم قسم يـاد كـرده ضـمناً   به كيش خويش نموده خود را ب  
 از  ر يـك  ند هـ  گوي  ه مي وران كرده مز  داد  ييت را جزء اديان قلم    اهبد  كنن  سعي مي 

انبياء آمده جمعي را پيرو خود كرده و بين بشر اختالف ايجـاد كـرده و هنـوز                  
درباري درست كرده و بر دنيـاي مـسيحيت حكومـت           پ  هم جانشينان مثل پا   

  .دكنن مي
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ن برنامـه را انجـام       هما عده اي را به خود معتقد كرده      ها    اءاهللا هم مثل آن       به
 يا بايد همه را قبول نمود يا منكر همشان شده به عبارت االخري دين               دهد  مي

  .را به دور انداخت
اين اسـت كـه بهاييـت را        هم    آنفقط يك منظور دارد و      ها    از اين حرف       او

 از صدوبيـست سـال خودكـشي و         ورد طرف بدهد چـون پـس      ن بخ جزء اديا 
 كـشوري بهائيـت را كـيش ندانـسته و           چيهـ هنوز است در     كه   دوندگي هنوز 
  .اند رسميت نداده

منـد كـه بهاييـت نـه تنهـا          هف نند يا بهتر بگوييم نمـي     اد ين تيره بختان نمي   ا    
 مرامنامـه و  اهـ   شباهت ندارد، چـون مـسلك     هممذهب نيست بلكه به مسلك      

رد، و  وخـ  ند كه خيلي چيزهايش بـه درد بـشر امـروز مـي            نظامنامه و فالن دار   
د، كارهـايي كـه انجـام       وشـ  يي كه در جلو پا قرار گرفته برداشـته مـي          اه سنگ
د، ولـي بهـاءاهللا و كتـاب       وش د صد درصد به نفع مردم و جامعه تمام مي         هد مي

د، هيچ، فقط براي مفت خوري      نك ه و رسوايش چه مي    خرآسماني و احكام مس   
بعوث خود، مردم ساده لوح بيچـاره را بـه وادي           م ت رضاي بلج و رياست، يا  

  .داند همين و همينرگ د و بار مينب وهم و خيال سوق داده گمراه و بي
 با او طرف صحبت هـستيد دقـت         هك اهد بفهمد، وقتي  وخ صوالً بهايي نمي  ا    

 سعي و كوشش او اين است كه پـشتش بـه خـاك نرسـد، در          امفرماييد كه تم  
مغزش را چنان اين مزخرفات     . دن نيست گوسفند است كه گوسفند     مقام فهمي 

اشغال و آلوده كرده كه ديگر جايي براي شنيدن حرف حـساب بـاقي نمانـده                
  .است
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ي من شك و شبهه داريد به يكـي از بهاييـان متمـدن درس               اه گر در گفته  ا    
د اجعه و وارد بحث شويد تا صدق اظهارات بر شما معلوم و بـه در              مرخوانده  

وند، چشم دارنـد ولـي      نش م گوش دارند ولي نمي    نك دل ما پي ببريد، تكرار مي     
صم بكم عمن فهم ال يبصرون صـدق اهللا و           دنمهف نند، دل دارند اما نمي    يب نمي

  رسوله
يمـاري و مـرض      ب ت ديگري كه ما را به نوشتن اين كتاب وادار نمـوده               عل

  .ران استبخ تبليغ اين از خدا بي
ي دانشجو كه گرفتار همكالس دانشجوي بهـايي خـود          اه وان ج خصوصاًم    

نرم دلپسند تحويل گرفتـه و تمايـل بـه           ي چرب و  اه شده و يك مشت حرف    
دان جـ و شنيدن و دانستن دارد، و خواهي نخواهي گرفتار مبلغ خودفروخته بي          

ست باعـث انحـراف     ا ن سابقه اين كيش ممك    زا عالشده، و به واسطة عدم اط     
نفس گرديـده خـود و خانوادشـان را ناراحـت و            لا فيي ضع اه بعضي از جوان  

  .عصباني گردانند بوده است
 سال است كـه شـب و روز         يا  اين گوسفندان بايد پرسيد صد و خورده           از

يـد كـه يـك      نك يـد و خـود را هـالك مـي         ود كوچك و بزرگ و زن و مرد مي       
 بـه كجـا   يگـ  نـده  نماييد، با اين همـه دو هلگ را به دام انداخته داخل   يا رهچابي

هم  امد شما هم بعد از شنا د يكي دو نسل آمده و رفتهيا رسيده و كجا را گرفته
خواهند رفت و روسياهي به ذغال خواهد مانـد، شـرم كنيـد و حيـاء نماييـد،                  

 ايد و آتش اختالف رشو  با شما كاري ندارد، شما چرا مزاحم مردم مي        هك كسي
  .يدنز امن ميد
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        »»»»يزش با اديانيزش با اديانيزش با اديانيزش با اديانآمآمآمآم««««

 عاشر و مع االديان با الروح و الريحـان ليجـد مـنكم عـرف                2سطر39ص(    
الرحمن اياكم ان تاخذكم حميته الجاهليه بين البريه كل بدء من اهللا و يئوداليـه               

  )انه لمبدء الخلق و مرجع العالمين
به خوبي و خوشي تا از شما بوي خـوش        د   آميزش نمايي  اه با كيش : رجمهت    

 اما را تعصب ناداني فرا گيرد در بين مـردم همـه از خـد              خدا را بيابند مبادا ش    
دد او ايجـاد كننـده خلـق و محـل برگـشت             رگـ  غاز شده و به سوي او برمي      آ

  .عالميان است
ن آيه كه در آن روح و ريحان به كار رفته يكي از آيات برجسته بهـاء اهللا       اي

گـان كـشيده و     ه و پيوسته به رخ هم     دد كه دست آويز بهاييان بو     يآ شمار مي ه  ب
 مسئله بغرنجي را حل كرده و يا قطعه جديـدي در جهـان       هك ند آن ناملند،  اب مي

ر را گمـراه    بخ اشته و از همه جا بي     دن د، كيشي كه پايه و اساس     نا كشف نموده 
دم زندگي كـرده عقيـدة      مرنموده دكاني باز كرده قاچاقي و پنهاني با تقيه توي           

شته، بديهي است براي اد ده و پنهان مي آشكار نكر  مرگ باطني خود را از ترس    
  . بايد با روح و ريحان با مردم آميزش كندشا حفظ جان خود و عائله

د و با لغت روح و ريحان هد  كه دستور مي   اه ين به خوبي و خوشي وفالن     ا    
تن قـدرت اسـت، واال اگـر    شـ ا ندعقد و اخوت خوانده و از ترس و ضعف و 

د، چنانكه ديـديم    رك م را صادر مي   اع كم قتل شت مثل سيد باب ح    اد يم نيرويي
نه جنايت خودداري نكرده و چهار نفر بـابي         وگ  زورش رسيده از هيچ    هك جايي

ن كرده به قتـل     اش مي تكه پاره  حر اه مظلوم را با شقاوت و بي      نپ ازلي بيچاره بي  
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انـستند بـه خـدايي      وت  اين بـود كـه بهـاءاهللا را نمـي          اه يناند، تنها گناه ا   سر مي
  .سندبشنا
مانه و دلخراش صورت گرفته كه هـر شـنونده          حر ين جنايت به قدري بي    ا    

ـ پ د، زيرا اين چهار نفر بي     هد اي را تكان مي    اه در بـين آن جمعيـت در واقـع          ن
  .دنا د و گناهي نداشتهنا ميهمان بوده

صافانه دسـتور قتـل   نا ممكن است جاسوسي كنند بي ه  ك هاء اهللا به خيال آن    ب    
  .تف بر اين وجدان و مرگ بر اين عقيده. دهد  را ميآن مظلومان

ه چـون   دش  براي چند نفر بهايي گمنام در ايران نازل مي         اه ين آيه و احكام   ا    
  .غير از ايران در جاي ديگري بهايي وجود نداشته است

 را مسلمان و    دوخو پيشوايشان تقيه پيش گرفته         به تقليد از موال    هك هائيانيب    
 و در ايام عزاداري محرم به سر و روي خود كوفته سينه و زنجير               شيعه معرفي 
دند، يك  اد  خود را شيعه دو آتشه نشان مي       هدااني كرده خيرات د   وخ زده روضه 

چنين مردمان قاچاق ترسو با دشمنان خوني خـود اگـر بـه خـوبي و خوشـي                  
  . كنندچهآميزش نكنند 

        »»»»جازه داخل نشويدجازه داخل نشويدجازه داخل نشويدجازه داخل نشويداااا    نننندودودودوبببب««««

ن تدخلو بيتا عند فقدان صاحبه اال بعد ذنه تمـسكو            اياكم ا  5سطر   29ص    (
  )باالمعروف في كل االحوال و ال تونن من الغافلين

 را نزد گم شدن صاحب آن مگر پس از          يا مبادا داخل شويد خانه   : (رجمهت    
  ).اشيد از غافل شدگاننباجازه او به نيكي بياويزيد در همه حال و 
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ري نداشـته باشـيم ولـي ايـن آيـات بـه         رچند تصميم داشتيم با لفـظ كـا       ه    
. ندگان عزيز پنهان داشـت    ناود از نظر شما خ    وش  جفنگ است كه نمي    يا ه انداز
  :چه معني دارد» عند فقدان صاحبه«اييد مرفدقت 
 بـه   طـي قدان در لغت عرب به معني گم شدن يا گم كردن اسـت چـه رب               ف    

  .نبودن دارد
ه نتوانسته الاقل اين معني را از قـرآن         نم اين مرد چقدر كودن بوده ك      اد مين    

اسـته  وخ  مـي  مهـ  ايشان» التدخلو البيوت اال باذن اهلها    «: اقتباس نموده بگوييد  
مالحظـه  . »بدون اجازه به خانه مردم داخل نـشويد       «همين مطلب را بگويد كه      
مبـادا داخـل خانـه      «يي مرتكب شده    اه ه چه غلط  لمفرماييد براي اداء دو سه ك     

 معنـي دارد، اگـر عـين عبـارت قـرآن را            هچ» احب آن شويد  نزد گم شدن ص   
نـي  عم د نه غلطي مرتكب شده بود و نه مجبور بود به كلمات بي            رك تباس مي قا

متوسل شده و باالخره هم نتواند مقصود خود را برساند، البته يكي از آن آيات            
انـدن آن از كتـب اولـين و آخـرين بهتـر اسـت همـين آيـه         خوكذايي هم كه   

اننـد چگونـه    دب  را خـدا يـا پيغمبـر       اه د، جماعتي كه گوينده اين عربي     باش  مي
  .مردماني هستند؟

        »»»»كوه بدون نصابكوه بدون نصابكوه بدون نصابكوه بدون نصابزززز««««

 بـاالزكواه هـذا مـا       اه  قد كتب عليكم تزكيه االقوات و مادون       7سطر39ص    (
 اهللا و اش  نصابها اذامكل نفصل وفحكم به منزل آيات في هذا الشرق المنيع س

  )علم من عنده انه لهوالعالم الحكيمبء فصل ما يشاانه ياراد 
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 بـه   اه  و غير آن   اه به تحقيق نوشته شده بر شما پاك كردن خوردني        : رجمهت    
 گ در اين براه يناشزكوه اين است آنچه حكم كرده است به آن فرود آورنده ن

 اگـر خـدا بخواهـد و      ار اهيم داد نصاب آن   خوفيد و بزرگ به زودي تفضيل       س
 كه بخواهد به وسـيله دانـش از         ار د هر چيزي  هد  او تفصيل مي   اراده نمايد زيرا  

  ».نزد خودش اوست بسيار دانا و حكيم
مال قدم جل ذكره االعظم در عين آنكه احكام اسالمي را شايـسته قـرن               ج    

 تقليـد نـاقص نمـوده از    ميبيستم ندانسته مع ذلك قدم به قدم از احكام اسـال    
براسالم بنا به اقتضاي محيط و زمان براي    له در مورد زكوه است كه پيغم      مج آن

 تخ حفظ حدود و ثغور اسـالم زكـوه را واجـب سـا             روظتجهيز سپاه و به من    
 در مواردي محدود و معين مانند گندم، جو، خرما، مويز، گوسفند، شـتر              مه آن

 و سـاير چيزهـا و اجـب         اه ا بر خوردني   ر ولي جمال مبارك اوال زكوه    . و طال 
ه، اول وعـده    دركـ  تعيين ن  ار ثانيا نصاب و ميزان آن    »  چيز يعني بر همه  «دانسته  

د كه به زودي ميزان آن را تعيين خواهد كرد، سپس پشيمان شـده و بـه                 هد يم
  .خواست و اراده خدايي موكول مي سازد

 بگويـد و آن را  راين خود عمل غلط و بيجايي است كه شخص موضـوع         ا    
ضرب و جرح   » جزا«ت  ايد تعيين   ناقص گذارده و بعد هم فراموش كند، مانند       

دند ولي فراموش نمودند، اكنون با چنين حكم دم بريـده تكليـف             رك كه وعده 
بهايي متدين چيست، زيرا زكوه را واجب كرده ولي ميزان آن را معين ننمـوده               

 معلـوم نيـست، مـسخره اسـت،         زدچه مقدار و چه مبلغي و به كي بايد بپـردا          
  .مسخره
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        »»»» حرام است حرام است حرام است حرام استدائي جز براي بهاءاهللادائي جز براي بهاءاهللادائي جز براي بهاءاهللادائي جز براي بهاءاهللاگگگگ««««

 اليحل السئوال و من سئل حرم عليه العطاء قد كتب علـي             10 سطر 39ص    (
ينوله ما يكفيه اعملـو      عجز فللو كالء و اال غنياء ان يع        الكل ان يكتسب و الذي    

ونن مــن تكــحــدود اهللا و ســننه ثــم احفظوهــا كمــا تحفظــون لنفــسكم و ال 
  )الخاسرين

گدائي ( سئوال كرد    هك و كسي ) دائيگ(جايز و حالل نيست سئوال      : رجمهت    
 كـسب كننـد و      هكـ  حرام است بر او بخشش نوشته شـد بـر همـه ايـن             ) نمود
عدل و اغنيـاء اسـت كـه معـين     لا  عاجز باشد پس بر عهده و كالء بيت     هك كسي

كنيد حـدود خـدا را و        لمعا   كفايت كند زندگي او ر     هك نمايند براي او چيزي   
ريد نفس خودتـان را     اد  نگه مي  هك  را چنان  ريد آن اد  او را سپس نگه    ياهروش  

  ).و نباشيد البته از زمره زيان كاران
ه مـ ه گر گدائي و سؤال براي مردم حرام است چـرا آقـاي بهـاء اهللا بـا آن                 ا    

د، نك ه مي لب عايدات اغنام را مطا    19اصرار و التماس خودگدائي كرده و صدي        
كجوري چـه تفـاوتي موجـود       ي نوري با ميرزا عيقلي      لع مگر بين ميرزا حسين   

د، شابحرام و ناروا     لماست كه براي او عملي واجب و براي ديگران همان ع          
  :مثل موي سر و گيسوان كه براي خود مباح و براي اغنام حرام نموده است

  تنبلي است، گـدائي چـه ده        و دائي بر اثر احتياج و احتياج بر اثر بيكاري        گ    
هر دو گدا و    . س علم تفاوتي نخواهد داشت    هي و چه ده هزار تومان در نف       اش

هر دو تنبل و هر دو باردوش جامعه هستند وجود هـر دو در جامعـه مـضر و              
ي مجلل،  اه اين گدائي چه در كنار كوچه و چه در ساختمان         . انگل خواهد بود  
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ن نوزده درصد، هيچ تفاوتي ندارد و هردو واچه به عنوان رد مظالم و چه به عن
حصيل كـرده آكـسفورد لنـدن چـه درس خوانـده نجـف              مساوي است، چه ت   

اشرف، هر دو گدايند، ولي گداي گردن كلفت اگر ندادي اين تكفير و ديگري              
رنـد، چـرا ماننـد      وخ ايند، هر دو بگيرند و هر دو مفت       من حكم نقض صادر مي   

  .ندشك ينمند و زحمت نك ديگران كار نمي
دوسـت و دشـمن يگانـه نابغـه         ميرالمومنين علي عليه السالم كه به اتفاق        ا    

 يا د لقمـه  ركـ  دوران زمان و خليفه مسلمين بود جز از راه زحمت زندگي نمي           
ـ نان جويني بر اثر كار و زحمت به دست مي آورد پيراهني از پشم شتر بر                   نت

  .داشت كه از زيادي وصله متن آن ناپيدا بود
ه چنين پيـراهن    پلوسان اظهار داشتند كه سزاوار خليفه مسلمين نباشد ك            چا

  :وصله دار بپوشد، فرمود
 ايـن  ندياي بر شما از مال كي پيراهن تازه بپوشم، به خـدا سـوگند پوشـ        و    

 من بهتر از استفاده از حق ديگـران و گـواراتر از غـضب              جامة پاره پاره  براي    
 است، رت  من از كثافت شكمبه خوك نجسظراوندي است، دنياي شما در ن    دخ

دي و  اهـ   شان، و اين بود روش    لا اني پيشوا و مقتداي عظيم    اين بود طريق زندگ   
  .راهنماي بزرگ عالم بشريت

كنون مدعيان نيابت را نگريد چه تشريفاتي از مال مردم براي خود قائـل و               ا   
 از  19ي  صـد بيت المال چگونه بين عشيره و اقوامشان تقسيم مي شود يكـي             

  .ندك د طال دريافت مي خوديگري هم وزنواهد و ميگيرد خ عايدات را مي
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ه مردم باربر ك ه عقيده نگارنده زياد تقصير متوجه اين گدايان نيست ماداميب    
 ملت كه نتواند تشخيص دهد خـدا بـه پـول احتيـاج        .ي دهند باشند بايد سوار  

  .نددر سواري بدهد تا واماق ندارد چشمش كور اين

        »»»»ل شكستن با طال جبران شودل شكستن با طال جبران شودل شكستن با طال جبران شودل شكستن با طال جبران شوددددد««««

 في الكتاب من الجدال و النزاع والضرب و امثالها           قد منعتم  19 سطر   29ص  ( 
عما يحزن به االفئده و القلوب من يحزن احدا فله ان ينفق تسعته عشر مثقـاال                

  )من الذهب هذا ما حكم به مولي العالمين
 نـزاع و كتـك زدن و         و ه منع شديد در كتاب از جـدال       ك  ترجمه به درستي      

ه محـزون نمايـد     كـ   ا را كـسي   ه  ازد دل س  ا از چيزهايي كه محزون مي     ه  مانند آن 
يكي را پس بر اوست كه انفاق كند نوزده مثقال طال اين است آنچه حكم كرد               

  ».به آن موالي جهانيان
وان ترديد نمود زيرا جمال قدم بس كه به موضوع ت ر ابتكار اين حكم نميد    

و اده خواسته است به وسيله شدت جزاء فحـش          د  ماعي اهميت مي  جتاخالق ا 
ود ريشه كن و نابود سازد ولـي        ش  ناسزا را كه منجر به حزن و شكستن دل مي         

حساب اجراي آن را نكرده و شايد الزم هم ندانسته كه وقت شريف را صرف           
ـ . نمايد چون هر چه بگويد اغنام بـي چـون و چـرا عمـل خواهنـد كـرد                   ر أثث

ست وجداني و براي تشخيص ميزان الحزني در دسـت نيـست تـا               ا وضوعيم
ه به  ك  توان صحت و سفم ادعاهاي اشخاص را تشخيص داد، هستند اشخاصي          ب

  .هندد هزاران فحش و ناسزا كوچكترين ترتيب اثر نمي
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ــيد     ــردي م ــشهد پيرم ــيچ  گ ر م ــرد ه ــه او فحــش داد پيرم ــي ب ذشــت زن
ا جـوابش را نـدادي؟ گفـت مـن          چرسيدم  رلعملي از خود نشان نداد پ     ا  عكس

  .فحش او را تحويل نگرفتم
لعدل بـه   ا  ردند قاضي بيت  گ  شخاصي وجود دارند كه به يك كنايه متاثر مي        ا    

  چه وسيله و از چه راهي مي تواند ميزان حزن را تشخيص دهد؟
ا بسيار وسـيع اسـت هـر روز بـين زن و             ه  عالوه بر اين دامنه محزوني دل         

، آقا و نوكر، رفيـق و دوسـت، رئـيس و مرئـوس، هـزاران                سرر و پ  دشوهر، پ 
ختيار مبادله مي شود كه اگر به محكمه مراجعه نمايند كار           ا  ور بي آ  ت حزن كلما

  .قاضي زار و به كار ديگر نخواهد رسيد
ورد كه خداي قرن بيـستم دل   آ  وضوع اين آيه نكتة ديگري را به ياد ما مي         م    

 مثقـال طـال     19 ناموس امت خود دانسته براي ايـن         كشكستن را باالتر از هت    
عني هتك ناموس يك دوشـيزه بهـايي بـا نـصف كمتـر يـك            جزا قائل شده، ي   

فحش مساوي دانسته است، پس صرفه در اين است كه از فحش صرف نظـر               
كرده به سراغ زن يا دختر آن كس رفته هم لذتي برده هم دق و دلي در آورده                  

  ....ويي كرده استج ال هم صرفهط بهتر ده مثقال مهو از ه
يندة اين ياوه ها از عقل و خرد عاري نبوده و           ه نظر شما خواننده عزيز گو     ب    

ه به خدايي اين شخص و احكام او ايمان دارند از عقل و شعور بـري                ك  كساني
  نيستند؟
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ود كه بهاء اهللا اصوالً بـه نـاموس و عفـت و عـصمت چنـدان                 ش  معلوم مي     
 مثقال طـال    9ده آن را جزء موهومات دانسته به ثمن بخس كه           وارزشي قائل نب  

  .معامله كرده است توخود حديث مفصل بخوان از اين مجملباشد 

        »»»»الواح به اسماع خوانده شودالواح به اسماع خوانده شودالواح به اسماع خوانده شودالواح به اسماع خوانده شود««««

 علمو ذرياتكم مـا انـزل مـن سـماء العظمـه و االقتـدار                15 سطر   40ص      (
  )مشارق االذكار ليقرلوالواح الرحمن با حسن االلحان في الغرف المبنيه في

شده از آسمان بزرگي و توانـايي       بياموزيد اوالد خود را آنچه نازل       : ترجمه     
اي بناء شده در مشرق     ه  ا در غرفه  ه  تا بخوانند الواح خدا را به نيكوترين آهنگ       

  ».االذكارها
ند ركاكت لفظي و معنوي الـواح آسـماني خـود را بـه              ا  جمال قدم خواسته      

اي خوش برطرف نماينـد تـا شـنونده متوجـه اغـالط و              ه  گوسيلة آواز و آهن   
 پوچي الواح نشده خاطرش مشمئزنگردد بلكه متوجـه سـماع           ركاكت الفاظ و  

معني  باشد و از آواز خوش لذت برد زيرا آواز خوش هر شعر و نثر پوچ و بي                
  .ن نزول اين آيه آسمانيسازد اين است علت و شأ را دلپذير مي

        »»»»يانيانيانيانمصيبت بزرگ بهائمصيبت بزرگ بهائمصيبت بزرگ بهائمصيبت بزرگ بهائ««««

 سـنه    كتب عليكم تجديد اثاث البيت بعد انقضاء تسعته عشر         1سطر41ص    (
  )كذلك قفل االمر من لدن عليم خبير

نوشته شد بر شما تجديد اثاثيه خانه پس از گذشـتن نـوزده سـال               :     ترجمه
  ».اينچنين گذشت امر از جانب دانا و آگاه
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سـال يـك بـار     يان هر نـوزده وجب اين حكم مصيبت بزرگ براي بهائ          به م 
بـار هـر چـه اثاثيـه         ال يك ي مجبورند هر نوزده س    شود، زيرا افراد بهائ    آغاز مي 

  .دارند بسوزانند يا به دريا ريزند و اثاثيه جديد خريداري نمايند
. در بادي امر از كلمه سوزانيدن يا به دريا ريختن اثاثيه تعجب خواهيد كرد                 

  .ولي تعجب نفرماييد و فقط توجه كنيد
 در   مرتبـاً      بهاء اهللا هنگام انزال آيات و همچنين عبدالبهاء و شـوقي افنـدي            

هاي خود دنيا گير شدن اين كيش در زمـان خيلـي             الواح و گفتار و بخش نامه     
كوتاهي را با اغنام وعده داده اغنام هم به همين اميد و آرزو شب سر به بـالين            

اكنون ما هم بر همين فرض . دي ببينند صبح كه بيدار شدند دنيا را بهائ   ميگذارن
يت دنيا را گرفته و فقط احكـام        نيم بهائ ك ها شريك شده فرض مي     با آرزوي آن  

خواهند اثاثيه كهنه    ي هستند و همه مي    همه بهائ . قدس در روي زمين روانست    ا
را فروخته اثاثيه جديد تهيه كنند، وقتي كه اهـالي يـك شـهر يـا يـك كـشور                    

ل وجود نخواهد داشت،    بخواهند اثاثيه خود را به فروشند خريدار اثاثيه مستعم        
 هستند بايد تجديد اثاث كنند، پس ناچار اثاثيه كهنه را عموماً          ي  چون همه بهائ  

يا به دريا ريخته يا بايد بسوزاند زيرا نـه مـصرف دارد نـه خريـدار، موضـوع                   
هاي دنيـا را     خانه  منفي است، درب تمام موزه     اجناس نفيس و قيمتي هم تقريباً     

بايـد عمـر     سـال ن   19بايد گل گرفت، چون بهاءاهللا فرموده هيچ شيئي بيش از           
  .كند
اشياء يادگاري خانوادگي كه چند پشت نگهداري شده و جزء اشياء عتيقـه                 

در آمده و قيمت خيلي خوبي پيدا كرده بـه امـر اهللا بايـد سـوزانده و بـه دور                     
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از بين برود، اشياء عتيقـه       انداخته شود، با ظهور اعظم اين عادات و رسوم بايد         
دام است، همه چيـز بايـد تـازه شـود،           چيست، يادگار خانوادگي و اجدادي ك     

  .چون دين هم تازه شده
تازه جناب بهاء اهللا يك اسـتخوان هـم الي زخـم گذاشـته معلـوم نكـرده                      

 سال كار كرده بايد تعويض شود يا كليه اثاثيـه خانـه، اگـر نظـر           19اشيايي كه   
 و دفتـر و دسـتك      ه هر خانواده براي هر تكه اثاث بايد شناسـنامه         كاولي باشد   

 ساله شد نابودش كند، و اگر منظـور كليـه اثاثيـه باشـد               19تهيه كند كه وقتي     
 يك   ماه قبل از تعويض اثاثيه فرضاً      6آيد يعني چنانچه     اشكال ديگري پيش مي   

چه يا لوستر كريستال و غيره خريداري شده جزء اثاث منزل            تخته قالي يا قالي   
 و لو شما خيلي هم عالقه       در آمده باشد طبق اين آيه شريفه بايد تعويض شود         

  .به شيئي نامبرده داشته باشيد
هـاي قبـل،     از اين مرد اليشعر بايد سؤال كـرد چـرا ظـروف ظريـف دوره                  

هـاي فـالن مجـسمه سـاز         هـاي كهنـه، مجـسمه      هاي قديم، شـال ورزي     چيني
هـاي   هـاي دوره   چـه  ي نقاشان هنرمند، قـالي و قـالي       اه معروف، تابلو و نقاشي   

گي و درخشندگي و جلوه خود را حفظ كـرده، و يـك بـر      تازه خيلي قديم كه  
صد يا هزار بلكه صد هزار بر قيمتش افزوده شده و نشانه صنعت و تمدن يك 
ملتي است بايد به دور انداخته يا سوزانده از بين برده شود، از اين عمـل چـه                  

بدبخت عاجز با اين فكـر و تـدبير          سعادتي نصيب بشر خواهد گرديد، بيچاره     
  .كند ادعاي خدايي هم مي
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        »»»»پاها را بشوييدپاها را بشوييدپاها را بشوييدپاها را بشوييد««««

ي الصيف و الشتاء  كل ثلثه ايـام         ف اغسلو ارجلكم كل يوم      5 سطر   41ص      (
مره واحده و من اغتاظ عليكم قابلوه باالرفق و الذي زجركم التزجروه و دعوه              

  ). المنعقم العادل القديربنفسه تو كلو علي اهللا
هر روز در تابستان، و در زمـستان هـر سـه            بشوييد پاهاي خود را     : ترجمه    

كه غضب كرد بر شما در عوض به مدارا رفتار كنيد            روز يك بار فقط، و كسي     
كه شما را بيازرد شما او را نيازاريد واگذاريـد او را بـه خـود و توكـل         و كسي 

  .م گيرنده و توانا استانمائيد بر خدايي كه انتق
ست كه به اغنام خـود شـستن پـا را           به به عجب خداي رئوف و مهرباني ا           

دهد گويا خود و امت خود را در عصر حجر تصور كرده كه شـستن                تعليم مي 
كه تمام احكام را از كلي و جزئي مو به مو تشريح             دهد، مثل اين   پا را تعليم مي   

االحتياج بشر را فـرو گـذار نكـرده اينـك            كرده و هيچ حكمي از احكام ما به       
يعنـي  . سـازد  بار محدود مي پا را فقط به سه روز يك  بفروعات پرداخته شستن    

اگر كسي همه روزه پاي خود را بشويد تخلف از امر خدا كرده و معـصيتي را          
  .نمايد مرتكب شده است زيرا به جمله مره واحده منحصر مي

يـت و جمـال مبـارك قـدم بـه گوشـشان             ئاهاي متمدن كه نامي از به      ملت    
خواب يكسره به حمام رفته سرتاپاي خود    ز تخت اند، صبح ا   نخورده و نشنيده  

ها شستن پا    شوند گذشته از اين    را زير دوش شسته سر ميز صبحانه حاضر مي        
در زمستان و تابستان چه ربطي به توكل بر خدا و مدارا كردن در برابـر زجـر                  

بايستي گفته باشد پاهاي خود را بشوييد تا ديگران          دارد در دنباله شستن پا مي     
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ي تعفن پاي شما در عذاب نباشند، نه اين كه بگويد پاي خود را بشوييد               از بو 
كه نسبت به شما غضب كرد با او به مدارا رفتار نماييد، و به خدا توكل  و كسي

  .ها هيچ ربطي به هم ندارند كنيد، اين
ربطي گفتار دليل بر  اي ناهنجار ديوانه نيست، مگر بيه آيا گوينده اين گفتار    

  باشد؟ ينده آن نميجنون گو
كند چرا مـا قبـل    كه كالم خود را به انتقام گيرنده و توانا ختم مي        تازه كسي     

  نمايد؟ حسي تنظيم مي غيرتي و بي آن را با تعليم بي
ا خواسـته   جـ   كه قرآن قصاص را توصيه مي نمايد گويا در ايـن               در صورتي 

  !چاشني از افكار حضرت مسيح داشته باشد

        »»»»بر حرام استبر حرام استبر حرام استبر حرام استصعود بر منصعود بر منصعود بر منصعود بر من««««

 سطر قدمنعمتم عن اال رتقاء الي المنـابر مـن ارادان يتلـو علـيكم                41ص      (
آيات ربه فليقعه علي الكرسي الموضوع علي الـسرير و يـذكر اهللا ربـه و رب                 

عز ما عندكم عن حب     لالعالمين قد احب اهللا جلوسكم علي السرير و الكراسي          
  )اهللا و مطلع امره المشرق المنير

كه بخواهد بـر     به درستي كه منع شديد از باال رفتن بر منبرها كسي          : مهترج    
شما آيات پروردگار خود را پس بايد بنشيند بر تخـت كـه نهـاده شـده باشـد             

 هم بر تخت و به ذكر خداوند پروردگار خود و پروردگار جهانيـان بپـردازد     آن
ـ   به تحقيق دوست داشته خداوند بـر تخـت و تخـت        ن واسـطة عـزت آ  ه هـا ب

كه نزد شما است از دوستي خداوند و محل طلوع امر او كه فرزنـدان و                 چيزي
  .نور بخش است
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بنازم چنين خداي مهرباني را كه به گوسفندان خود نشست و برخاسـت را          
سي در  كند، كر  ر نهي مي  بهاي من  نيز تعليم داده و آن را از زحمت باال رفتن پله          

  .رت ديگر همان تخت استلغت عرب به معني تخت و سرير به عبا
جا آقاي بهاء اهللا خواسته اظهار فـضل و اعجـاز نمايـد دسـتور داده                 در اين     

شود كـه   معني اين جمله چنين مي. تخت را بر تخت گذاشته بر آن قرار گيرند      
ـ به جاي منبر دو صندلي را روي هـم گذاشـته             ر آن قـرار گيرنـد و بـه ذكـر           ب

زيرا دو صـندلي روي هـم بنـد         . كلي است اين عمل كار مش   . خداوند بپردازند 
شود مگر اين كه چند نفر آن را نگه دارند، يا اعجاز بهاء اهللا به فرياد رسد،  نمي

و يا اين كه صندلي دو طبقه بسازند كه باز همان منبر خواهد شد، ولـي گويـا                  
مقصود بهاءاهللا از نهادن كرسي بـر سـرير بـدين معنـي نبـوده، شـايد مقـصود               

 مثالً.  و از بيان آن عاجز بوده و نتوانسته مطلب خود را بپروراند            ديگري داشته 
منظورش از سرير فرش قالي بوده كه صندلي را روي فرش قرار دهند و بر اثر   

كـه   لغت عرب فرش قالي را سرير تعبير نموده، يا ايـن          ه  عدم اطالع و احاطه ب    
ي را  مقصودش از كرسي همان صندلي و سرير تخت معمولي بوده كـه صـندل             

  .روي تخت نهند تا خواننده آيات بر آن نشسته تالوت نمايد
    خالصه مقصود ايشان هر يك از اين معاني باشد غلـط اسـت، و دليـل بـر         

كه در اين مورد هم متابعت از بهـاء اهللا           ز و ناتواني در بيان مطلب، مگر آن       جع
هـا    يد گفته اند صحيح است و مردم با       رده بگوييم هر چه ايشان گفته و نوشته       ك

هاي  گويد گفته و قواعد زبان خويش را با آن تطبيق نمايند، چنانچه خودش مي
بلكه قواعد معموله را بايـد      . مرا با قواعدي كه در بين مردم است تطبيق نكنيد         
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هاي لفظي و معنوي ايـشان بخـشوده          با گفتار من بسنجيد، دراين صورت غلط      
  .تور را اصالح نماينداست و بايد اهل زبان كتب صرف و نحو و دس

بخشند اگر مردم اين      پذيرند و اغالط او را مي           بايد ديد مردم اين ادعا را مي      
اندازه گذشت داشـته باشـند بايـد يكبـاره ادبيـات را كنـار گذاشـته از لغـات                    
موضوعه معاني منظوره را نداشته باشند، اگر كسي به ديگـري ناسـزا گفـت و                

لمـه تعريـف و تمجيـد بـوده نـه فحـش از او               ادعا كرد كه منظورش از اين ك      
  .بپذيرند در اطراف اين موضوع بيش از اين سخن روا نيست

        »»»»حمل اسلحه حرام استحمل اسلحه حرام استحمل اسلحه حرام استحمل اسلحه حرام است««««

لحرب االحين الضروره و احـل       حرم عليكم حمل آالت ا     10 سطر   42ص    (
س الحرير قد رفع اهللا عنكم حكم الحدفي اللباس و اللحـي فـضال مـن                لكم لب 

  )العليمعنده انه لهو االمر 
حرام شد بر شما حمل اسلحه مگر هنگام ضرروت و حـالل شـد              :     ترجمه

بر شما پوشيدن حرير، رفع شد از شما حكم حد از پوشاك و ريش به واسطة                
  .كه او فرمانفرما و دانا است فضل و بخشش پروردگار به درستي

 هـا را نـسخ كـرده        اسـت كـه آن    ) سيد بـاب  (    اين آيه هم مربوط به احكام       
ها  حاللش را حرام و حرامش را حالل دانسته بر اثر اين جسارت از ترس بابي    

  :گويد در آيه بعد مي
  »كنم حالل را حرام و حرام را حالل مي«

 لو يحل ما حـرم فـي ازل االزال او بـالعكس لـيس الحـدان                 2سطر43ص    (
ا يعترض عليه و الذي توقف في اقل من آن انه من المعتدين الذي ما فاز بهـذ                
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االصــل االســني و المقــام االعلــي تحركــه اريــاح الــشبهات و تقلبــه مقــاالت 
المشركين من فاز بهذا االصل قد فاز بااالستقامه الكبري حبذا هذا المقام االبهي 

  )الذي بذكره زين كل لوح منيع
اگر حالل نمايد آنچه را كه حرام بوده در آغاز پيدايش يا برعكس،         :     ترجمه

كه به او اعتراض نمايد و        ه را كه حالل بوده، نيست براي كسي       حرام نمايم آنچ  
به درستي كه او    ) در خدايي بهاءاهللا ترديد كند    ( كسي كه يك آن توقف نمايد       

بـه  ) بهاء اهللا را به خـدايي نـشناخت         ( كه فائز نشد    از متجاوزين است و كسي    
ا و منقلب   ه  اين بيخ روشن و جايگاه باال تحريك كرده است او را بادهاي شبه            

بـه بهـاء اهللا    (كه رسيده به اين بيخ        هاي مشركين كسي    ساخته است او را حرف    
به تحقيق كه رسيده است به پايداري بـزرگ بـه           ) ايمان آورده و او را شناخت     

  ».به از اين جايگاه روشن كه به ذكر او تزئين شده هر لوح بزرگي
 را نسخ نموده و مورد      همه رجز خواني پس از آني است كه احكام بيان               اين

اعتراض سخت برادرش ميرزا يحيي صبح ازل و پيروان باب واقع گرديده كـه              
) بـاب (گـان رب اعلـي        علي كه خود يكي از پيروان و بند         چگونه ميرزا حسين  

بوده جسارت را به جايي رسانده كه حـالل او را حـرام و حـرامش را حـالل                   
وار و اكثـر بابيـان را فريـب داده و           نمايد، بهاء اهللا كه تازه بر خر خويش س          مي

مريد خويش ساخته، سياست خارجي هم پشتيبانش بوده و با كمال صـراحت             
مانند مال يتيم و همبستري     (گويد اگر ما آنچه در ازل حرام بوده           در جواب مي  

الزحمـه و     حق(حالل نماييم و آنچه در روز نخست حالل بوده مانند           ) با مادر 
  .حرام سازيم كسي حق اعتراض ندارد) استفاده از نتيجه زحمت
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سيد علي محمـد    (    در اين مورد صرف نظر از بطالن ادعاي هر دو بزرگوار            
باز هم همان ايرادي كه قبال گذشت وارد است زيـرا       ) علي  باب و ميرزا حسين   

معقول نيست كه خداوند كسي را به حق مبعوث سازد كتـاب و احكـام نـازل          
امش اجرا و عملي نشده ديگري را بر انگيزد كـه     نمايد هنوز يك حكم از احك     
  .احكام او را لغو و نسخ نمايد

باشـد        نفس عمل بهاء اهللا كه اقدام به نسخ قوانين و احكام سـيد بـاب مـي                
رساند كه احكام او مطابق مقتضيات عـصر و زمـان او نبـوده و ايـن خـود                     مي

  .باشد بهترين دليل بر بطالن ادعايش مي
كه سيد باب بنا بـه عمـل و رفتـار بهـاء اهللا كـه خـود يكـي از                         پس از آن    

برفرض حقانيت  (اصحاب و مومنين سيد باب بود باطل گرديد، ادعاي بهاءاهللا           
براي درك مطلب اندكي توجه و دقت       ) شود  به طرق اولي باطل مي    ) سيد باب 

 نيست ولـي چـه      و فكر الزم است، در صورتيكه بديهيات محتاج فكر و دقت          
توانند تشخيص داده و تفكيك  يان مسائل بديهي را هم نمين كرد كه بهائتوا مي

گوييم، بگذار تا بميرد در عين        نمايند، ما هم به همين اندازه قناعت نموديم مي        
  .خودپرستي

        »»»»يك خط و زبان انتخاب كنيديك خط و زبان انتخاب كنيديك خط و زبان انتخاب كنيديك خط و زبان انتخاب كنيد««««

 يا اهل المجالس في البالد اختار و لغته مـن اللغـات لـيكم               17سطر49ص    (
رض و كـذلك مـن الخطـوط ان اهللا يبـين لكـم مـا يـنفعكم و                   بهلمن علي اال  

  )الفضال العليم الخيراليغنينكم عن دونكم انه لهو 
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هـا    ها در شهرها برگزينيد زباني را از بين زبان          اي كارمندان مجلس  :     ترجمه
هـا    تا با آن گفتگو كنند هر كس كه بر زمين است همچنين اختيار كنيد از خط               

كند براي شما چيزي را كه براي شما نفع دارد و           د بيان مي  به درستي كه خداون   
  .نياز سازد شما را از غير شما به درستي كه او بخشنده و دانا و آگاه است بي

 گانه عباس افندي است كـه چنـدي پـيش در            12    اين حكم يكي از اصول      
م و  المللي اعـال    دوره شوقي افندي به دستور او زبان اسپرانتو زبان عمومي بين          

 بهمـن   بهائيان از زن و مرد به تحصيل و فراگرفتن آن زبـان پرداختـه و آقـاي                
ليف و از اين راه     ان تهران بود كتابي به آن زبان تأ       يشيدائي كه گويا يكي از بهائ     

هـاي شـبانه     يان برپا شد، كالس   مل برد، شور و غوغايي در بين بهائ       استفاده كا 
 در  تعليمات جمـال مبـارك عمـالً    دائر و سر و صداي عجيبي راه انداختند كه        

شود، چه و چه و چه، ولي بر خالف انتظـار اغنـام و ولـي امـر                    دنيا اجري مي  
شوقي افندي با اينكه زبان اسپرانتو زبان آسان و خوبي بود به نحوست بهاءاهللا              
گرفتار و خود به خود محو شده و از بين رفت، چنانكه اكنون نامي هـم از آن                   

است و يك باره در بوته فراموشي نهاده شد و كان لـم يكـن               زبان باقي نمانده    
شيئا مذكورا اين آرزو را هم بهاءاهللا و بعد از او عبدالبهاء و اخيرا غصن ممتاز                

 امر اهللا به گور بردند و اعضاي مجـالس عـالم بـه ريـش                يشوقي افندي و ول   
  .مبارك خدا پوزخند زدند

 در دنيا بسيار خوب و مفيـد اسـت   المللي      البته داشتن يك زبان عمومي بين     
جاست كـه     حرف اين . دانند و آرزوي آن را دارند       اين چيزي است كه همه مي     

كنـد    داشتن آرزو و گفتن به اين كه فالن كار را بكنيـد مـشكلي را حـل نمـي                  
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گوينده بايد راهش را نشان دهـد مخـصوصاً   . چنانكه تا كنون حل نكرده است     
ست خدايي كه كارهاي بسيار كوچك را نتوانـد         بهاءاهللا كه خداي قرن بيستم ا     

چنـين خـدايي بـه دو پـول سـياه هـم              ايـن . خـورد   انجام دهد به چه درد مي     
  .ارزد نمي

    فالن كار را بكنيد خوب است فالن عمل را انجام دهيد مفيد است گـره از                
  .مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد . كند كار مردم باز نمي

        »»»»كميل علم كيميا استكميل علم كيميا استكميل علم كيميا استكميل علم كيميا استعالمت بلوغ عالم تعالمت بلوغ عالم تعالمت بلوغ عالم تعالمت بلوغ عالم ت««««

 انا جعلنا االمرين عالمتـين لبلـوغ العـالم االول و هـو االس               2 سطر 50س    (
  )االعظم انزلنا في الواح آخري و الثاني نزل في هذاللوح البديع

جهـان  ) كمـال (به درستي كه ما قرار داديم دو چيز را نشانه بلـوغ             :     ترجمه
م در الواح ديگر و دوم فرود آمـد         نخستين كه آن پايه بزرگ است فرود آوردي       

  .در اين لوح تازه و بديع
    آقا خدا چون به حد پرستش به طال عالقمند بوده و تـا آخـرين روزهـاي                 

نمـوده ولـي بـه        مي) طالسازي(اش اوقات خود را مصروف كيمياگري         زندگي
كشف و ساختن آن توفيق نيافته است و چنانچـه در لـوح كيميـاي معـروفش                

دهد اين آرزو را هم با خود به گور برد ولـي              رباره ساخت طال مي   دستوراتي د 
كثرت عالقه موضوع را جزء كيش قرار داده و تكميل اين علم را نشانه بلوغ و 

بفرمود ايشان بشر هر وقـت بـه كـشف طالسـازي موفـق              . كمال عالم دانسته  
گرديد دنيا به حد كمال و بلوغ رسيده است، نـشانه دوم بلـوغ عـالم وحـدت                  

اند كه پس از كشف طالسازي اگر موفق به وحـدت زبـان               زبان تشخيص داده  
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هم شد ديگر در عالم بشريت نقصي وجود نخواهد داشت و به سر حد كمال               
  .خواهد رسيد

    مالحظه فرماييد چقدر فكر اين مرد محدود و چه انـدازه نظـرش كوچـك           
تو خـود  . نسته استبوده كه بلوغ دنيا را در تكميل علم كيميا و ساختن طال دا       

حديث مفصل بخوان از اين مجمل ، بيخود نبوده كـه عبـاس و شـوقي بـراي                  
  .كردند نابودي اقدس و از بين بردن آن اين قدر خودكشي مي

        »»»»چند سوال از روشنفكران بهاييچند سوال از روشنفكران بهاييچند سوال از روشنفكران بهاييچند سوال از روشنفكران بهايي««««

ها و آقايان در اينجا احكام و آيـات           خوانندگان محترم دوستان عزيز خانم         
خـواهم بعـضي سـواالت از         رسـد حـال مـي       ايان مي كتاب آسماني اقدس به پ    
مثالً بپرسم معني اين جمالت كـه بهـاء اهللا گفتـه و             . روشن فكران بهايي بكنم   

  شما برايش اهميتي قائل هستيد چيست؟
    بسم اهللا الفرد الفرد ، بسم اهللا الفرد الفراد ، بـسم اهللا الفردالفـرود، بـسم اهللا                  

الفراد، بسم اهللا الفرالفرور، بسم اهللا الفردالفريد، بسم الفارد الفارد، بسم اهللا الفرد 
اهللا الفرد المتفارد، بسم اهللا الفردا المتفرد، يا سوال كنم اين دعا كه به تقليـد از                  

خردي و خداناشناسي و غلطبافي       شيعيان ساخته شده كه بي    ) بك يا اهللا  (دعاي  
 بك يا علي بـك يـا        خورد،  دهد به چه درد بشر امروز مي        او را يكجا نشان مي    

وفي بك يا بهي انت الكافي و انت الشافي و انت الباقي بك يا كاشف بك يـا                  
ناشف بك يا عاطف انت الكافي و انت الشافي و انت الباقي بك يا جان بـك                 
يا جانان بك يا ايمان انت الكافي و انت الشافي و انت الباقي يا بـاقي بـك يـا            

كافي و انت الشافي و انت الباقي يا باقي         تائب بك يا نائب بك يا زادب انت ال        



 163

يا قاتل عشان يا واهب فساق يا كافي بان تحفظ حامل هذاالورقه المباركـه ثـم            
الذي يلقي عليها قم الذي يلقي عليها يمرفي حول بيت التي هو فيها ثم اشـف                

  ...بها كل مريض و عليل و فقير
 نام چرند به روي او دهد و صد        پس از آنكه دويست بار به خدا سوگند مي        

خواهد كه با خود دارنده اين دعا و خواننده آن و             گذارد، در پايان چنين مي      مي
دارد از چه     كسي را كه از پيرامون خانه گذرد كه اين دعا در آن خانه باشد نگه              

دهـي و آن كـار كـه          نگه دارد چرا نگه دارد به گفته عوام آن سـوگند كـه مـي              
  .فرمايي مي

  :گويد كه در لوح احمد مي نم اين    يا سوال ك
فاحفظ يا احمد هذا اللوح ثم اقرافي ايامك و ال تكن مـن الـصابرين فـان               «

  »اهللا قدرقدر لقارئها اجرماه شهيد
    يعني اي احمد اين لوح را از بر كن و هر روز آن را بخوان و نشكيب زيرا                  

  .خدا بخواننده آن مزد صد شهيد خواهد داد
را گويند كه در راه دين خدا بجنگيده و در ميدان جنـگ كـشته                شهيد كسي 

  .شده باشد
    بهاء اهللا به كسي كه چند سطر عربي مغلوط را بخواند گذشته از اين كه هر              

شود ثواب و مزد شهيدي كه در ميدان جنـگ            حاجتي داشته باشد بر آورده مي     
د چرا مگر خواندن   جنگيده و كشته شده به او ارزاني خواهد داشت، بايد پرسي          

آيد كه چنـين      يك لوح چه سختي دارد، يا چه نتيجه بزرگي از آن به دست مي             
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كـه بـه دعـوي        آيا چنين سخني از كـسي     . مزد بزرگي به خواننده آن داده شود      
  خردي نيست؟ پيغمبري يا خدايي برخاسته نشان هوسبازي و بي

   خود نيست؟گذار دين كندن ريشه دين     دوم چنين سخني از يك بنيان
كه مردم نتوانند با خواندن يك لوح مزد صد شـهيد را گيرنـد                    چه در جايي  

هـا و گنـاه هـا         چه نيازي دارند كه به كارهـاي نيـك ديگـر پرداختـه از بـدي               
  .بپرهيزند
هـاي بـابيگري در مازنـدران و زنجـان و             ها به كساني كـه در جنـگ         ي    بهائ

گـان پـس از آنكـه         انـد، بيچـاره     قائـل اند بسيار ارزش      جاهاي ديگر كشته شده   
اند يك شهيد بيشتر نبوده و مزد         ها كشته و خود كشته شده       ها كرده و آدم     جنگ

  .يك شهيد دريافت خواهند داشت
بـار لـوح احمـد خواهـد      ي هـر روز يـك         ولي فالن جوان خوشگذران بهائ    

هـد  كه پير شود و بميرد مزد صـدها و هـزاران شـهيد را خوا                خواند و هنگامي  
  گرفت؟

سيس كند و بـه     اي تأ    اهللا مانند آن است كه كسي كارخانه           اين سخن از بهاء   
ها مزدهايي تعيين نمايد و يك روز هم هوس به سرش زده يك ربـاعي                 كارگر

بسازد و بگويد هر كس رباعي مرا از بر كرده و بيايد در مقابل من بخواند مزد                 
ين آگهـي در كارخانـه را خواهـد         پيدا است كه ا   . صد كارگر به او خواهم داد     

بست زيرا كارگران به جاي اين كه هـشت سـاعت كـار كننـد مـزد يـك روز                
بگيرند رباعي آقاي كارخانه دار را حفظ كرده در مقـابلش خوانـده مـزد صـد                 

  .هاي خود خواهند رفت كارگر گرفته پي خوشي
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ز بـاغ  ا«    يا بپرسيم اين كلمات و جمالت از يك مدعي نبوت چه معني دارد            
الهي با سدرة ناري آن تازه غالم آمد، هي هـي هـذا جـذب الهـي، هـذا طلـع            

اين كلمات يعني چه از اين قبيل سؤاالت به قدري          » رحماني، هذا قمس رباني   
  .كند داريم كه با آيات بيان و اقدس برابري مي

  فرستد؟     آيا خدا پيغمبري و نبي را براي گفتن اين مهمالت به ميان بشر مي
اند تـا جمـال منيـر      سف است كه اين هموطنان عزيز ما كور شده        ي بسي تأ  جا

اند تـا فكـر و عقـل          اند تا صداي مليح بشنوند و گوسفند شده         ببينند و كر شده   
  نداشته باشند فاعتبرو و يا الواالبصار

        »»»»هاي سياسيهاي سياسيهاي سياسيهاي سياسي    مطاله از جنبهمطاله از جنبهمطاله از جنبهمطاله از جنبه    «    «    «    «

نيم، در سـال    اسي قضيه را تجزيه و تحليل ك      يهاي س       حال قدري هم ازجنبه   
كـي كارمنـد سـفارت       ورهلي شاه قاجار پرنس دالقـ      قمري در زمان فتحع    1246

روسيه تزاري در تهران بوده مسلمان شـده نـزد شـيخ محمـد نـامي بـه درس                 
خواندن پرداخته رخت و لباس آخوندي پوشـيده و زن مـسلمان گرفتـه و بـه         

ود بـوده و بـه   كرد ولي باطناً كار كن دولـت خـ          ميان مسلمانان آمد و رفت مي     
كـه آشـنا گرديـده و خيلـي بـا هـم نزديـك و                  پرداخته با كساني    جاسوسي مي 
علي نوري و ديگري ميرزا يحيـي بـرادرش           اند يكي ميرزا حسين     صميمي بوده 

بوده و هر دو برادر را با دادن پول به جاسوسي واميداشته و كارهايي به زيـان                 
  .كرده است ايران مي

 كه محمد شاه به جـاي او نشـسته مرحـوم قـائم                  پس از فوت فتحعلي شاه    
اند سـلطنت     خواسته  مقام با حكيم احمد نامي كه از علما متنفذ اندوره بوده مي           
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كي به دستياري ميرزا      ورهلق به خاندان زنديه باز گردانند پرنس دا       را از قاجاريه    
علي از اين داستان آگـاه و بـه جلـوگيري كوشـيده و بـا دسـت ميـرزا                      حسين
علي زهر به حكيم احمد خورانيده و محمد شـاه را از چگـونگي آگـاه                 حسين

  .نموده و او را به كشتن قائم مقام وا داشته است
كي به روسيه بازگشته و از آنجا به عنوان درس  خوانـدن بـه              سپس دالقوره 

محمد باب آشنا گرديده و او را به دعوي امـام             كربال رفته در آنجا به سيد علي      
 به روسيه بازگشته و اين بار به عنوان سفارت بـه ايـران              اشته مجدداً زماني واد 

هـا كوشـيده و جـان ميـرزا           گـري بـه هـوا داري بـابي          آمده و در شورش بابي    
اي ديگر از بابيان را از مـرگ نجـات داده بـا نظـارت                 علي نوري و عده     نيحس

  .استخودش به سالمت به بغداد اعزام و حق دوستي و سابقه را به جا آورده 
وقتـي هـم بـه عنـوان          ها نوشته شـده و يـك            اين چيزي است كه در كتاب     

هـا    فرستادند و روزنامه     آن مي   هايي برداشته به اين و      نسخه) زنجير خوشبختي (
نوشتند ولي از صحت و سقم اين جريـان اطـالع             هم چيزهايي در اين باره مي     

ر و سابقه بهـاءاهللا را  ام ليكن اعمال و كردا صحيحي نداشته و تحقيق هم نكرده   
ها بـا آن مـرد        توانيم به خود بقبوالنيم كه اين حرف        چنانچه در نظر بگيريم مي    

گي داشته و قاتل حكيم احمد و باعث قتل قائم مقام فراهـاني ممكـن                 چسبنده
  .بوده باشد

خواسته مسموم كند     كه برادرش ميرزايحيي را در اردنه با زهر مي              زيرا كسي 
كـه پـس از تبعيـد بـه       مطلع شده و از مرگ جسته است و كسي و ميرزا يحيي  

هاي حاج سيد مهدي اصفحاني، ميـرزا آقاخـان كـج             عكا چهار نفر بابي به نام     
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ها به عكا تبعيد شـده        كاله، ميرزا رضاقلي تفرشي و ميرزا نصراهللا كه همراه آن         
را بـا  بودند ميرزا نصراهللا را قبل از حركت در اردنه مسموم و سـه نفـر ديگـر            

هـا گرفتـار      وضع فجيعي در عكا تكه پاره كرده به قتل برساند كه بهاءاهللا مدت            
كـه بـراي چهـار روز زنـدگي      بازپرس و غيره بود و از اين همه گذشته كـسي          

اي رياست و آقايي گناهان گرديده است و بر   كشتار بي باعث اين همه كشت و      
خدايي برساند، مرتكب ايـن     خود را از مقام پيغمبري هم باالتر برده و به مقام            

همه قتل و جنايات شده و خم به ابرو نياورد، و پشت سر هم لوح نازل كنـد،                  
گناه را تشويق به مردن و كشته شدن نمايد، هيچ بعيد نيست              مردم بيچاره و بي   

كه قاتل حكيم احمد نيز بوده و باعث قتل قائم مقـام فراهـاني آن مـرد وطـن                   
  .پرست نيز بوده باشد

 در ايران بود خدمتگذار سفارت روسيه تزاري و پس از تبعيد به بغداد و                   تا
اسالمبول و اردنه و عكا زير پرچم بريتانياي كبير رفته و بـه پـشتيباني دولـت                 
فخيمه دين جديد را تحكيم تا خود را به مقام خـدايي رسـانده، بلـي قـدرت                  

  .ده استهاي جهان بو بريتانياي كبير در آن زمان  مافوق تمام قدرت
گذاري اين دستگاه به امپراطوري بريتانيا مفتخر شـدن               بهترين دليل خدمت  

عبدالبهاء به عنوان و نشان سر از طرف ژرژ پنجم پادشاه انگلستان است كه بـا      
تشريفات خاصي انجام و نشان به وسيله ژنرال االمبي فرمانده ارتش انگلـيس             

ز جشن بزرگي برپا و عكسي بـراي        در فلسطين به عبدالبهاء ابالغ و در آن رو        
نشان دادن به عالميان گرفته شد كه در همين كتـاب بـه نظـر قـارئين محتـرم                   

فرماييد عبدالبهاء نشان را بـه سـينه نـصب و         كه مالحظه مي    رسد، به طوري    مي
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روي صندلي قرار گرفته است پرچم انگليس را روي ميز كشيده ژنرال االمبـي              
 عبدالبهاء ايستاده و يكي از اغنام فرمـان را در           حامل عنوان و نشان در حضور     
هـاي ايرانـي ايـستاده ايـن عكـس تـاريخي را        دست داشته بقيه اغنام ه با كاله     

  اند  گرفته
   در» سر«البته بر خوانندگان عزيز پوشيده نيست كه عنوان 

  
سر خدا بود كه از طرف امپراطور اعظم ژرژ پنجم          آنروز بزرگترين روز براي پ    

به همين مناسبت جشن بزرگ و . مفتخر گرديد» سر« به نشان و عنوان    انگليس
با شكوهي برپا و با تشريفات خاصي كه پرچم بريتانيا روي ميز كشيده شده و               
حامل نشان و عنوان فرمانده ارتش انگليس در فلسطين در حـضور عبـدالبهاء              

پشت بـه   ايستاده و به هيكل مبارك دقيق شده كه اين چگونه انساني است كه              
وطن خود كرده در فلـسطين رحـل اقامـت افكنـده بـراي پيـشرفت سياسـت         
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بريتانياي كبير ميهن و هم ميهنان را فدا مينمايد كه مستحق اين چنين مـوهبتي               
  .گردد

 بريتانياي كبير به كسي داده مي شود كه بزرگترين خـدمت را بـه امپراطـوري              
راطوري بريتانيا انجـام داده     حال عبدالبهاء چه خدمت بزرگي به امپ      . كرده باشد 

  .كه استحقاق چنين موهبتي گرديده آن را بايد از اغنام پرسيد
    ديگر لوحي است كه همين عبدالبهاء به افتخار ژرژ پنجم نازل فرموده كـه              

  . گذرد از نظر خوانندگان محترم مي
     هو اهللا اللهم ان سرادق العدل قد ضربت اطنابها علي هـذا الرض المقدسـه   
في مشارقها و مغاربها و نشكرك و بحهد علـي حلـول هذاالـسلطنه العادلـه و                 

احتـه الرعيـه و سـالمت البريـه اللهـم ايـد             رالدوله القاهره االباذله اتقـوه فـي        
تـك الرحمانيـه و ادم      ااالمپراطور االعظم جورج الخامس عامل انگليتر ابتو فيق       

حمايتـك انـك انـت      ظلها الظليل علي هذا القليم الجليل بعونـك وصـونك و          
  ع  ع1918 دسمبر 17المقتدر المتعالي العزيز الكريم حيفا 

هاي آن بر ايـن       هاي عدالتت با رشته      پرده  كه ياوست خدا خداوند  :     ترجمه
كنم به تـو بـراي    سرزمين مقدس در شرق و غرب گسترده شده حمد و ثنا مي          

رفاهيـت و   وجود اين سلطنت عادله و دولت قاهره كه قدرت خـود را بـراي               
بارالها امپراطور اعظم جورج پنجم انگلـيس را بـا      . نمايد  سالمتي رعايا بذل مي   

گستر او را به ايـن كـشور عزيـز            دار و سايه عدالت     توفيقات رحمانيه خود نگه   
بگستر و در زير كمك و حمايت خود حفظ فرما زيرا تو خداي توانا و عـالي                 

  ع  ع1918حيفا دسمبر . و عزيز و كريم هستي 
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    اين لوح موقعي نازل شده كه ارتش انگلـيس مـسلمانان را در فلـسطين و                
كرد و امپراطوري مسلمانان عثماني را تكه پاره كرده مثل           مصر و عراق درو مي    

گوشت قرباني چندين كشور دسـت نـشانده بـه وجـود آورد كـه بـاز همـين                   
طـوري عثمـاني   ها امپرا   المللي اول كه انگليس     عبدالبهاء بعد ازخاتمه جنگ بين    

نويسد   را منكوب و خود جاي آن امپراطوري وسيع را گرفتند نامه به ايران مي             
كه از مطالعه آن نامه موي در بدن هر مسلمان وطـن پرسـتي راسـت شـده و                   

كند و جسارت و جرئت  ماهيت اين دستگاه خدايي و دين سازي را روشن مي   
مايـد كـه پـشتيبان خـدا     ن دست بردن به مقام الهي را آشكار ساخته معلوم مـي        

نوري چه قدرتي بود كه اين مرد را به چنين گستاخي بزرگي              علي  شدن حسين 
  .شود جسور نموده كه نظيرش در تاريخ دنيا كمتر ديده مي
  345    اينك نامه از مكاتيب جلد سوم عبدالبهاء صفحه 

 هو اهللا     طهران جناب آقاي سيد نصراهللا باقراف عليه بهاءاهللا مالحظه فرمايند 
ثر و  ه مخـابره بـه كلـي منقطـع و قلـوب متـأ             اي ثابت بر پيمان مدتي بـود كـ        

مضطرب تا اين كه در اين ايام الحمد هللا به فضل الهي ابرهـاي تيـره متالشـي                  
و نور راحت و آسايش اين اقلـيم را روشـن نمـود        » مقصود حكومت عثماني  «
و » نيحكومـت عثمـا   «سـلطه جـابر زائـل       » مقصود حكومت انگليس اسـت    «

جميـع خلـق از محنـت كبـري و          » حكومت انگلـيس  «حكومت عادله حاصل    
مشقت عظمي نجات يافتند در اين طوفان اعظم و انقالب شديد كه جمع ملل              
عالم مالل يافتند و در خطر شديد افتادند شهرها ويران گشت و نفوس هالك              

زي بلنـد   شد و اموال به تاالن و تاراج رفت و آه و جنين بيچارگان در هر فـرا                



 171

شد و سرشك چشم يتيمان در هر نشيبي چون سيل روان، الحمد واهللا بفـضل               
و عنايت جمال مبارك احباي الهي چون به موجب تعاليم رباني رفتار نمودنـد              
محفوظ و مصون ماندند غباري بر نفـسي ننشـست و هـذا معجـزه عظمـي ال                  

حضرت بهاءاهللا ينكوها االكل معتداثيم و واضح و مشهور شد كه تعاليم مقدسه 
سبب راحت و نورانيت عالم انسانيت در الواح مباركه كه ذكر عدالت و حتـي               
سياست دولت فخيمه انگليس مكرر مـذكور ولـي حـال مـشهود شـد و فـي                   
الحقيقه اهل اين ديار بعد از صدمات شـديده بـه راحـت و آسـايش رسـيدند                  

ي را متالشـي كـرده      ها را به زانو در آورده امپراطـور         ها عثماني   يعني انگليسي «
نگـارم   ايست كه مـن بـه ايـران مـي        و اين اول نامه   » ها را گرفتند    خود جاي آن  

شود احباي الهي را فرداً فرداً با نهايـت اشـتياق       انشاء اهللا من بعد بازار سال مي      
هر . تحت ابدع ابهي ابالغ داريد و مژده صحت و عافيت عموم احباء را بدهيد            

د الحمد هللا سفينه نجات محفوظاً مصوناً به ساحل         چند طوفان انقالب شديد بو    
سالمت رسيد حضرت ايادي امر اهللا و حضرت امين و همچنين ملوك ثبـوت              
و رسوخ بر عهد و پيمان را از قبل عبدالبهاء با نهايت روح و ريحان تحيـت و     

  ع  ع1918 اكتبر 16پيام برسانيد و عليك البهاء االبهي عكا 
كند و  استناد مي» خدا«لواح مباركه پدرش ا دالبهاء به    خوب دقت فرماييد عب

كشد كه بايـد رفـت و از    عدالت دولت فخيمه انگليس را به رخ اغنام خود مي     
مــردم مــستملكات كــه زيــر چكمــه ســربازان انگليــسي لگــد كــوب و زن و 

هـاي گنديـده مثـل كـرم          ها براي به دست آوردن خوراكي       هاشان در مزبله    بچه
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شان را ببرنـد و خودشـان برهنـه و            د، كه چقدر عادلند، هستي    لوليدند پرسي   مي
  .گرسنه باشند

  .    واقعا معني عدالت همين است كه عبدالبهاء گفته است
            ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

گـذاريم كـه بـا        دهم و خداي را سپاس مي           در اينجا به گفتار خود پايان مي      
 موفق شديم احكام و آيات اقدس را از اول تا آخر عين آيه عدم سرمايه علمي

  .اش را در اين كتاب آورده و در معرض افكار عامه قرار داديم با ترجمه
جلـد از         به عقيده نگارنده براي هر خانواده مسلمان ايراني الزم اسـت يـك            

اين كتاب را در خانه داشته باشد چـون جوانـان و دانـشجويان در دبـستان و                  
ها كه عشق و حرارت عجيبي بـه تبليـغ            ينشگاه گرفتار بچه بهائ   دبيرستان و دا  

اطالعند و زبان چرب و نـرم و       شوند و چون از پيدايش اين كيش بي         دارند مي 
هاي شيرين و دلپسند، هم كالس و هم درس خود را از روي صميميت                حرف

ن بـه   هاي او شده خواهي نخواهي كارشـا        و دلسوزي دانسته و مجذوب حرف     
و همـين   . گردنـد   مجالس تبليغ كشيده و گرفتار مبلغين اجير خودفروخته مـي         

و آمدها به واسطة عدم اطالع ممكن است باعث انحراف بعضي جوانـان               رفت
ضعيف النفس گرديده خود و خـانواده خـود را دچـار نـاراحتي و عـصبانيت                 

ه آن به قـول  گردانند، ولي اين كتاب اگر در دسترس هر خانواده باشد با مطالع           
عوام از جيك و پوك اين كيش جديد مطلع بلكه به جاي شكار شـدن خـود،                 
صياد را به دام انداخته به راهش بياورند كه بزرگتـرين خـدمت را بـه ديـن و                   

  .اند وطن كرده
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كه به دقت اين كتاب را خوانده باشد بر من مسلم است كه اگر خـود                     كسي
و زنده شود و بخواهد ايـن شـخص را تبليـغ            بهاء اهللا هم سر از قبر در آورده         

اي   يت را شناخته است، و با اين اسلحه       چون بهائ . ايد غير ممكن خواهد بود    نم
ي رفته و فـاتح  واند به جنگ بزرگترين مبلغين بهائ  ت  ايم مي   كه ما به دستش داده    

  .اهللا و سربلند برگردد انشا
ـ      اميد است براي بهائيان و بهائ      ون از كـيش ارثـي خـود    ي زادگاني هم كه تا كن

اند اين كتاب مفيد واقع شده و متوجه شوند كه بـه چـه دامـي                  اطالعي نداشته 
  .اند، آمين يا رب العالمين گرفتار و چه عمر و وقتي تلف كرده

 و نقص ممكن است در اين كتاب بسيار ديده شود، چون من خود              ضمناً عيب 
قابـل نويـسندگان پيـر و       نويسنده نبوده و دانشي در خود سراغ نـدارم، و در م           

دانـم و منظـور از انـشاء و جمـع      جوان اين دوره خود را از صفر هم كمتر مي  
اطـالع   آوري مطالب اين كتـاب روشـن نمـودن و مطلـع گردانـدن مـردم بـي           

 جوانان عزيز كه چشم و چراغ و اميد آينـده ايـران وطـن عزيزمـان             مخصوصاً
تمنا و خواهش دارم، هر عيب      هستند بوده، از خوانندگان و نويسندگان محترم        

و نقصي كه به نظر شريفشان رسيد چـشم پوشـي فرمـوده و بديـدة اغمـاض                  
چون بيش از اين سرمايه علمي و نويسندگي نداشته         . نگريسته گذشت فرمايند  

ام ظاهر و باطن در طبق اخالص و ارادت گذاشته تقديم طـالبين             و آنچه داشته  
  .ام راه حق و حقيقت نموده
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اين خدمت ناچيز مورد توجه قرار گرفته و خدمتي به دين و وطـن              اميد است   
به حساب آيد انشاء اهللا، و چون عمرم به پايان نزديك و قريبـاً نـداي حـق را                   

  .لبيك گفته غزل خداحافظي را خواهم خواند
 سـال   77( سال طبـق شناسـنامه و        72خداي را شكر گذارم كه در مدت عمر         

را پايمال نكرده و به حدود ديگران تجاوز          حق كسي ) مطابق نوشتة پشت قرآن   
شـرفي حقـوق شـرعي و         وجـداني و بـي      ام، بلكه سايرين با كمـال بـي         ننموده
 خودداري نكرده خسر الدنيا و االخـره        را غصب و از هيچگونه پستي     ام    قانوني

شان را كف دستشان بگذارم فرموده موال را          ام حق   شدند، و با اين كه قادر بوده      
  ام، و چـون در زنـدگي   ه تحمل و بردباري نموده صبر پيشه كـرده  در نظر گرفت  

ام ثروتمنـد انگـشت نمـايي         به ماديات زياد توجه نداشته و هيچوقت نخواسته       
ام بـه خـوبي و خوشـي گذشـته و       زنـدگي  باشم، و احتياج زيـاد هـم نداشـته     

شخصيت و بزرگواري را هميشه بر مال و جيفه دنيايي تـرجيح داده             . گذرد  مي
  .ام ها را به خدا و نتيجه اعمالشان واگذاشته و گذشته آن

كه شايسته يك انسان واقعـي بـه بـشريت            و اگر در دوره زندگاني خدمتي          
ام برنيامـده، و يـا اسـباب و وسـائلش فـراهم               ام، يا از عهـده      است انجام نداده  

ـ            نگرديده و يا توفيقش را نداشته      ران ام هر چه بوده اميد است اين كتاب به جب
نـان عزيـز    ام مفيد واقع گرديده و دوستان و خوانندگان و جوا           غفلتي كه داشته  

ي كه در دام تبليغ گرفتارند، با مطالعه ايـن          گناه بهائي و غير بهائ      اطالع و بي    بي
كتاب پرده تزوير و ريا از جلو چشمشان كنار رفته و پشت پرده را بـه خـوبي                

روند  ت داده و اگر چشم بسته جلو مي ديده و اگر در دام گرفتارند خود را نجا        
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در . زار خـودداري نماينـد      ها را باز و از افتادن به دام يا بهتر بگويم لجن             چشم
اين صورت است كه در آن عالم روحم شاد و خرم خواهد شد به اميـد خـدا                  

  .انشاء اهللا
  سيد حسن كيايي
   شمسي1349تهران خرداد ماه 
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