Bahaiatshenasi.com

نامه اي براي برادرم
نوشته مھناز رئوفي

بسمه تعالي

عزيز برادرم عزيزم منصور جان و زن برادر گرامي گيتي
سالم عليكم

در اين سالھا كه مكاتبه و تماسي با شما عزيزان نداشتم ھميشه به يادتان بودم و ھرگز
فراموشتان نكردم سما جان و منا جان را به جاي من ببوسيد .انشاء ﷲ كه سالم و
سالمت باشيد و روح و جسم شما مورد لطف و عنايت بيكران الھي باشد.
اين دو سال اخير سخت ترين و بھترين سالھاي زندگي من بوده اند تحوالت و اتفاقات
دروني آنچنان سنگين و سترگ بود كه مقامت از كف داده گاھي تسليم پوچي و
بيھودگي مي شدم اما اين دوران از بھترين دوران زندگيم بود و لذا ھدايت شدم ھنوز ھم
سختيھا ادامه دارد سختي مي كشم از اينكه مي بينم عزيزترين كسانم ھنوز ھم
سختيھا ادامه دارد سختي مي كشم از اينكه مي بينم عزيزترين كسانم ھنوز به حقيقت
نرسيده اند و ناخواسته در گمراھيند.
مرا ببخشيد به خدا قسم از اينكه به شكلي به اعتقاد شما بي احترامي كرده و نظر
واقعي خود را بي پرده و بي ريا بيان مي كنم در رنجم اما رنج بيشترم از سكوت من
است و از اينكه مي بينم فقط بدليل احترام بايد حقايق شيريني راكه به آنھا رسيده ام و
نوربخش و جانبخش ھستند درخود محفوظ داشته و از عزيزانم دريغ نمايم.
دلم مي سوزد و جانم به آتش كشيده مي شود چرا كه تمام آنھايي را كه از صميم قلب
دوست مي دارم غرق در اعتقادي ھستند كه ساخته دست بشري است و بي گمان
ساخته و پرداخته كمپانيھاي دين سازي است .چگونه آن ھمه نفرت و خشم را در خود
فرو برم و از شما عزيزان كه گوش شنوا داريد و تعصب در شما راه ندارد پنھان نمايم شايد
نوشتن نامه أي با اين مقدمه صحيح نباشد شايد مي بايست سخني از مذھب و آيين و
اعتقاد به ميان نمي آوردم و تنھا به احوالپرسي اكتفا مي كردم اما از آنجا كه مي دانم
شما برادر عزيزم اطالعات و معلومات بيشتري از عوام بھائيان داريد و خدمات و فعاليت
خالصانه شما در اين راه شما را به مقام و منصب مشاركت قاره اي بيت العدل رسانده
است خود را ملزم به تحرير اين نامه دانستم.

فكر مي كنم كه نامه اي كه تصميم دارم براي شما بنويسم بسيار طوالني باشد اما نه
طوالني تر از يك كتاب فكر كنيد كتابي را كه در حال چاپ آن ھستم مي خوانيد.
بدانيد كه خواھر كوچك شما در اثر كدام استدالل و كدامين مستندات خط و مشي خود
را تغيير داده و مسلمان شده است گرچه به ھر مطلبي كه شاره كنم مجمل و مختصر
خواھد بود زيرا كه تشريح و تفسير مطالب بسيار وقت و زمان مي خواھد كه از حوصله
اين نامه خارج است دلم مي خواھد نامه ام را با دقت مطالعه كنيد و خواھشاً جواب نامه
ام را بدھيد» .جواب جمله به جمله آن را«
معموال با مكاتبه مشاجره پيش نمي آيد اما اگر اين مطالب را حضوراً بخواھم با كسي در
ميان بگذارم بي ترديد تنش ھائي رخ خواھد داد كه ھم خوشايند نيست و ھم بدون
نتيجه خواھد بود پس اگر فكر مي كنيد تاويالني كه من از مطالب و مندرجاتم دارم غلط
است مرا راھنمائي كنيد.
اولين سئوال من اين است كه آيا ھرگز كتاب بيان عربي را كه مھمترين كتاب باب مي
باشد مطالعه كرده ايد؟ چون در ايران در بين بھائيان بايد بگويم كسي نيست كه مدعي
شود كه بيان عربي را مطالعه نموده و در آن تعمق كرده است .در حاليكه كتاب بيان كتاب
اول اين ظھور است و از نظر بھاء اين كتاب ام الكتاب دوران خويش است .در اين كتاب
دستورات و تعاليمي صادر شده كه جاي سئوال بسيار دارد.
در ضمن قبل قبل از اشاره به بعضي از اين احكام مي خواھم بدانم آيا شما ھم مي
گوئيذ بيان كتاب با بيان است و به ما مربوط نمي شود؟ آيا خواھيد گفت بيان براي زمان
خودش نازل شده است و به اين زمان مربوط نمي شود؟ اگر بيان براي مدت زمان شش
يا نه سال صادر گرديده و پس از آن بايد منسوخ مي شده ديگر چه نيازي به آوردن احكام
و تعاليم بوده است؟ اگر باب فقط مبشر بود چرا شريعت بابي را تاسيس نمود؟ و چرا پس
از مدت كوتاھي قبل از اينكه احكام و تعاليمش به اجرا در آيد منسوخ شد؟ و گذشته از
اين چگونه ھنوز صاله كبير بھائيان كه صادره از باب است نماز واجب بھائيان است؟ اما
خواندن كتاب باب و تعمق در احكام آن جايز نيست؟؟ گويند باب تند نويس بوده از بيانات و
فرائض باب در فرازه ھائي اشاره مي كنم.
شايد تند نويسي باب به اين دليل بوده نقل از داليل سبعه باب» :بسم ﷲ الفردي ذي
االفراد بسم ﷲ الفردذي االفراد بسم ﷲ الفرد ذي الفرده بسم ﷲ ذي الفوارد .بسم ذي
الفواردين بسم ﷲ ذي المتفارد بسم ذي الفراء با

ﷲ ذي االفراء ذي الفردات ذي

الفردوت قل الھم انك فراد السموات و االرض ما بينھما ليوئتين الفرديه من يشاء و ليز عن
الفرديه عمن يشاء .قل اللھم انك انت فردان السموات و االرضين انك انت الفراد االفرادين
قل اللھم انك انت فرا ان الفرادين .قل ﷲ افرد فوق كل ذي االفراد لن يقدران يمتنع عن
فريد فردان افراده من احدانه كان فرادا فريداو ﷲ فرداء السموات و االرض قد خلقت كل
شيء بامري و ما جعلت شيي من االول و االخر جودا من اناكنا علي ذلك لقادرين و
انتھيت كلما خلقت الي بديع االول و االخر جواد من انا كنا علي كل شي لمقتدرين ثم
انتھينا ما قد خلقنا من بديع االول الي محمد رسول ﷲ فضال من لدنا ان كنا فاضلين و

ربينا الذين اوتو الفرقان في الفرد ماتين ثم سبعين سنينا لعلھم يستصرون في دينھم يوم
ظھور ربھم و حين ما ما يعرفھم ﷲ نفسه يستجيبون ربھم ثم لينتصرون ربھم و حين ما
يعرفھم ﷲ نفسه يستجيبون ربھم ثم لينتصرون و علمنا ھم في الفرقان دالئل سبعه كل
واحده منھن يكفي كل العالمين« آيا اين نوع نوشتار نشان دھنده كم سوادي نويسنده آن
نيست؟ ھمچنين او در احسن القصص ادعاي نيابت خاصه حضرت مھدي )ع( را نموده بود
و خود را واسطه بين او و مردم معرفي كرده بود .چگونه بعد از مدتي مدعي نبوت شد.
بھاء پس از اينكه مداعي شريعت و نبوت و الوھيت شد تصميم گرفت احسن القصص و
ساير نوشته ھاي باب را از بين ببرد )نقطه الكاف صفحه » .(١٤٥ال جل الخلق قدري
مطالب را تنزيل دادم تا خلق بتوانند او را ادراك نمايند و لذا اين بود حكم نمودم تفسير
سوره مبارك يوسف را با آب بشويند« اما چون قبال ً بدست مردم افتاده بود ديگر از بين
نرفت و اين خود دليل بزرگي براي ضد و نقيض بودن ادعاھاي آن جناب! مي باشد.
فرازي چند در باب:
»ھوﷲ يا من له البھي و البھيوت يا من له االجل و الجليوت يا من له اكمل و الكملومات
يا من له العظم و العظموت يا من له الكرم و الكرموت يا من له النصر و النصروت يا من له
الفتح و الفتحوت يا من له الملك و الملكوت .الحمدﷲ الذي قد اظھر ذاتيات الحمدانيات با
طراز طرز الطرزانيه و اشرق الكينونات الذاتيات با شراق شوراق شراقيه و االح الذاتيات
البازخيات بطوالع بدايع وقايع منايع مجد قدس متناعي و اظھر انوار نيات متالئحات
بظھورات آيات فردانيه استحمده حمد اما حمده احد من قبل وال يستحمده احد من بعد
حمد اطلع و اضاع و تشعشع و اشرق و انار و برق فابار فار تفع و تسطع فامتنع حمدا
شرقا ذواالشتراق براقا ذواالبتراق شقاقا ذواالشتقاق رقاقا ذواالرتقاق براقا ذواالرتياق رفاقا
ذواالرتفاق حقاقا ذواالحقاق سباقا ذواالستياق فراقا ذواالفتراق حداقا ذواالحتداق عالقغ
ذوالقتدارق«
خواندن و نوشتن اين كلمات و جمالت به علت رعايت نشدن علم صرف و نحو و غلط
بودن بسياري از دستورات عربي سخت و خسته كننده است.
چگونه در تاريخ نبيل رزندي نوشته است وقتي آيات از زبان باب جاري مي شد بيشتر
مردم محصور شده و اقرار به خدائي بودن آيات و حقانيت وي مي كردند .در حاليكه متن
مناظره سيد باب با نظام العلماء ھنوز ھم موجود است از او سخناني شنيده شده كه
ھمه را به خنده وادار ميكرده نه به خاطر ادعايش بلكه به خاطر جھل و ناداني او .و اگر
اين متن را نمي نويسم تنھا به اين دليل است كه در كتابھاي بھائيان وجود ندارد و ھم
مي خواھم آثار بھائيان را مورد بررسي قرار دھم تا مردود نبوده و مستند باشد.
و حال پاره أي از مستندات:
آيا باب قائم بوده و مقام امامت و واليت داشته يا مقام نبوت داشته است؟ آيا او نايب
امام عصر )ع( بوده يا مقام الوھيت داشته و آفريننده زمين و آسمان بوده؟ و اين اجتناب

ناپذير است كه او نخست مدعي نيابت خاصه امام مھدي )ع( را داشته و پس از آن
مدعي مھدويت شده و سپس شريعت بنا نھاده و شروع و حكم و كتاب و سنت آورده و
پس از اينھا خود را داراي مقام الوھيت و ربوبيت دانسته است.
ھيچكدام از اينھا قابل انكار نيست عبدالبھاء نيز در مفاوضات و در بعضي آثار ديگر بيانگر
اين مطلب بوده است .و ھنگامي كه شيخ االسالم از ابوالفضل گلپايگاني چنين سئوالي
را مي پرسيد او مي گويد آنان مقام ربوبيت را دارا مي باشند نه امامت و نه نبوت اما بعد
اين انكار خود را تصحيح كرده مي گويد مقام ربوبيت ھمان مقام شارعيت است .سئوالي
كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه چگونه خود باب وقتي نام مباركه ائمه عليھم
السالم را عنوان مي كند نام حضرت حجه ابن الحسن را ھم مي برد و از او به نام امام
دوازدھم ياد مي كند؟ البته اين در اوايل ادعاي با بيت او بوده است .براي اثبات درستي
سخن و مستند شدن اين مطلب به نمونه اي از آثار باب اشاره مي كنيم.
در اسرار االثار از صفحه  ١٧٩تا  ١٨٢جلد اول آمده است »و قالو انه ادعي الواليه و
اصيتھا قلتھم ﷲ بما افتروا… ان بعض الناس من قد افتراو علي كلمه البابيه المصنوعيه و
ادعو الرويه لنفسي لعنھم ﷲ بما افترو و اماكا من البقيه ﷲ صاحب الزمان بعد االبواب
االربعه باني ما ادعيت رويه حجتك الحق و ال بابيه نفسه بنص من قبل و اشھد ان اليوم
كان حجتك محمد بن الحسن صلوات ا… عليه«
ترجمه» :گفته اند كه ادعاي واليت كرده خدا آنھا را بكشد با اين افترائي كه بسته اند …
بعضي از مردم به من افترا زده اند كه من ادعاي با بيت مخصوصخ كرده ام و ادعاي رويت
آن حضرت را نموده ام خدا آنھا را لعنت كند به واسطه اين افترائي كه زده اند.
بقيه ا… صاحب الزمان بعد از آن چھار باب )چھار نفري كه آن حضرت را ديده و با آن
حضرت در ارتباط بوده اند( نايب و منصوص و مخصوصي نداشته و كسي كه ادعاي رويت
آن حضرت را بدون بينه كند بر ھمه مردم واجب است كه تكذيبش كنند و او را بكشند
خدايا من تو را گواه مي گيريم كه ادعاي رويت حجت بر حق تو و با بيت منصوص او را
نكرده ام و گواھي مي دھم كه امروز حجت تو بر مردم محمدبن الحسن صلواتك عليه
است«
از آنجا كه مردم تنھا به حضرت حجه بن الحسن لقب بقيه ﷲ مي دادند و ايشان را به
اين نام مي شناختند تا زماني كه باب خود را نائب ايشان خوانده بود عده اي به پيروي از
مال عبدالخالق از مشايخ و مال علي برقاني طرفدار باب شده بودند تا آنجا كه سيد باب در
نامه به محمد شاه نوشته است» :خداوند در دنيا براي ھر امري دو شاھد قرار داده … از
علماي دوست بسيارند ولي آنھا كه معرف حضورند مثل جناب سيد يحي ن حناب آخوند
مال عبدالخالق طلبيده و بينات اين امر سئوال فرمائيد« اما بعد كه باب ادعاي خود را تغيير
داد و ادعاي قائميت كرد بسياري به او اعتراض كرده و اين دو شخص ھم كه باب از آنھا
به عنوان دو شاھد حقانيت خود و به عنوان دوست ياد كرده است به باب اعتراض مي
كنند.

بھاء ا… در يكي از آثارش مي نويسد مال عبدالخالق از مشايخ شيخيه … بود و در قميص
با بيت ظاھر … .تا آنكه لوحي مخصوص او ارسال كه در آن اين كلمه بود :انني انا القائم
الحق الذي انتم لظھوره توعدون) .توقيع منيع جلد  ٢صفحه  ٥١و  ٥٢و كتاب ظھور الحق
صفحه  ١٧٣و  (١٧٤كه بعد از قرائت صيحه زد و به اعتراض تام قيام نمود و جمعي از ارض
)طا( به سبب اعتراض نمودند.
در صفحات  ٢٣١و  ٢٣٢جز  ٧مائده آسماني آمده است:
»حضرت باب براي اثبات حقانيتشان در آخر تفسير ھاء كه خطاب به سيد يحيي و به
رساله الفين نيز مشھور است به شھادت دو عالم مال عبدالخالق و مال علي برقاني
استدالل فرموده اند و كفي بشھادتھما حقي علي ذلك االمر شھيداً مع آنكه بعد از
مالحظه لوح انني انا القائم … نفس اول اعراض و نفس ثاني ھم من بعد اقبال نمود«
او به دو شاھدي اشاره كرده كه ھر دو اعراض كرده اند .اما قصد من از اشاره به اين
مطلب اين بود كه ثابت نمايم باب در اول ھيچ از قائم بودن خود سخني به ميان نياورده
بود و خود را نايب منصوص حضرت حجه بن الحسن مي خوانده.
باب پس از ادعاي قائميت اشاره به ظھور ديگري مي كند به عنوان ظھور من يظھر ﷲ و
با اين بشارت در كتاب بيان فارسي ص  ٦١و  ٧١و  ١٠٠به عدد كلمه غياث و يا اغيث
يعني به شمارش حروف ابجد حدود دوھزار و يك سال يا  ١٥١١سال بعد به آمدن من
يظھر ﷲ بشارت مي دھد .حتي در بيانات خود مي گويد بعد از اين ھيچ معلمي حق
ندارد كودكان را در مكتب كتك بزند شايد كه من يظھر ﷲ در ميان آنان باشد و حتي گفته
پس از اين ماء نطفه پاك خواھد بود كه يظھرﷲ بدنيا خواھد پس اگر ھم به ظھوري به
فوريت اشاره مي كرده ھرگز نمي شود پذيرفت كه او نمي دانسته بھاء دو سال از خود
او بزرگتر است!!!!
برادر جان گاھي وقتي با بھائيان كم سواد صحبت مي كنم و مي گويم دست تواناي
كمپانيھاي بزرگ دين سازي مي تواند كيش و آئيني بھتر از اين و دين و مسلكي مقبولتر
از اين بسازد طبق چيزي كه از بزرگان بھائيت شنيده اند بازگو كرده مي گويند خداوند در
قرآن فرموده اگر كسي دين بسازد و دروغ به ما نسيت دھد به زودي او را نابود مي كنيم
و اين گفتار از ابوالفضل گلپايگاني اين آيات را چنين تفسير مي كند و لو تقول علينا بعض
االتاويل الخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين و انه
لتذكره المتقين.
مقصود اين است كه اگر نفسي كالمي را به ما بندد به يمين قدرت او را اخذ فرمائيم و
رگ حيات او را قطع نمائيم و احدي از شما مانع نتواند شد .اين آيه صريح است بر يانكه
ھرگز خداوند مھلت نخواھد داد نفسي را كه كالمي به كذاب به او نسبت دھد و كتابي را
كه خود تصنيف نموده باشد نام او را وحي آسماني نھد و آيات الھيه خواند تعالي ﷲ عن
ذلك علوا كبيرا و باب مدت ھفت سال و بھاء مدت چھل سال كتابھا مي نوشتند و الواح
صادر مي كردند و صريحا مي گفتند اينھا كلمات خداست و بغير اذن او تكلم نمي كنيم
پس معلوم مي شود گفته ھاي آنان بر حق خود بوده است.

پاسخ :در زبان عربي تقول صيغه مفرد مذكر غائب است و مقصود از اين واژه حضرت
رسول اكرم صلوات ﷲ عليه است زيرا در آيات پيشين مي فرمايد قرآن از طرف خدا بر
پيامبر نازل شده پيامبر بزرگواري كه نه شاعر است و نه كاھن بعد مي گويد اگر او سخن
بي پايه و بي اساس را به ما نسبت دھد و گفتاري را از پيش خود درست كرده و به ما
بندد با دست راست او را مي گيريم و سپس رگ زندگي اش را پاره مي كنيم و ھيچيك از
شما نمي تواند بال گردان او باشد.
اين كامال ً نشان مي دھد كه منظور از اين آيه حضرت محمد )ص( است و اين كيفر در
حق اوست نه ھر كس كه افترا به خدا بندد و به دروغ ادعاي ربوبيت و الوھيت نمايد .چرا
كه در دنيا بسيار انسانھا بوده اند كه به دروغ ادعاي پيامبري و مھدويت كرده اند و و حتي
ادعاي خدائي نموده اند و ھزاران چشم ھزار مردم را فريفته و گمراه نمود اند .به طور
مثال احمد قادياني كه در ھندوستان ادعاي مھدويت كرد و پيروان بيشتري از با بيان و
بھائيان داشت و پيشرفت سريعي ھم داشت و خود ميرزا حسينعلي بھاء اقرار به اين
مطلب نموده در ايقان مي گويد :شخصي در ھندوستان ادعاي كذبي نموده و مردم
دسته دسته به او مي گروند و ھمين طور برادر خود حسينعلي يعني يحيي ازل ھم
ادعاي من يظھر اللھي و خدائي كرد و تا ھنگام پيري رگ گردنش را پاره نكردند .احمد
كسروي ادعاي پيامبري كرد و ھنوز ھم عده أي پيرو او ھستند .خداوند كساني را كه
ھزاران جوان روشنفكر را به دام ماده پرستي و ماترياليستي كمونيستي كشاندند به
حال خود رھا كرد كه از بيخ و بن خداوند را منكر شده و با دين و مذھب به مبارزه
برخاستند و ھنوز ھم ادامه دارد.
اگر خداوند متعال مي خواست كه با ھر كس كه سخن افترا به او ببندد فوري مقابله
كرده و از ميانش بردارد ھزاران ھزار فرقه و كيش و آئين در زمين پديدار نبود و اگر چنين
بود مي بايست دوران تمام ادياني را كه از گذشته تا حال وجود دارند اما دوران دينشان به
سر رسيده و منسوخ شده نيز به شكلي پايان مي بخشيد و دنيا را به دين و آئيني كه
خود فرستاده بوده پايدار مي نمود نه آنكه فقط و فقط كسي را از بين ببرد كه ديني به
دروغ ساخته باشد.
اين با ھيج منطقي قابل قبول نيست گذشته از اينكه در اين آيه به صراحت از حضرت
محمد صلوات ﷲ عليه سخن گفته است .آيا براستي مي شود قرآن را تفسير به راي
كرد و اينگونه از آن استفاده سوء نمود به ھر حال اكنون كه به ابوالفضل گلپايگاني
رسيديم دلم مي خواھد تعدادي از دالئل و براھين را كه در اثبات حقانيت بھائيت آورده
است بنويسم او استناد به آيات قرآني كرده و به توضيح و تفسير آن آيات پرداخته است.
سوره بقره آيھع  ٢١٠تلخيص از فوائد گلپايگاني ھل ينظرون اال ان ياتيھم ﷲ في ظل من
الغمام و المالئكه در فرائد مي گويد مردم انتظار نمي كشند مگر اينكه خداوند با مالئكه
در روي پاره ھاي ابر بيايد و چون آمدن خدا محال است البد مقصود از اين آيه آمدن مظاھر
خداست و مظاھر ھم جز باب و بھاء نيست.

پاسخ :با كمي مطالعه سطحي از قرآن مي توان دريافت كه اين آيه در مقام توبيخ و
سرزنش كساني است كه با ديدن نشانه ھاي حق و معجزات پيامبران در عناد و لجاجت
خود اصرار مي ورزيدند و ھر چه بر وضوح حق افزوده مي گشت آنان نيز به افكار خود
پافشاري بيشتري مي كردند خداوند در اين آيه مي فرمايد :اينان كه در مقابل اين ھمه
آيات حق و نشانه ھا و معجزات نگاه مي كنند و ايمان نمي آورند و به دستورحق گردن
نمي گذارند البد چشم براھند كه خداوند خودش به پاره ھاي ابر سفيد سوار شده با
سپاه خود از فرشته ھا براي ھدايت و ارشاد اينان بيايد كه اينھم نشدني و محال است.
گلپايگاني براي اداي مطلب خويش معني آيه را تغيير داده و اصل موضوع را عوض كرده
است و اين تفسير به نفع را از آيه نموده است.
سوره نبا آيه  ٣٣يوم يقوم الروح و المالئكه صفا روزي كه روح برمي خيزد و فرشته ھا صف
مي بندند .به گمان فوائد روح علي محمد باب و حسينعلي بھاء است كه قيام كردند و
فرشته ھا پيروان آنان مي باشند از حروف حي و غيره .به چه دليل و به چه منطقي روح
اينان مي باشند و به كدام نشانه و به كدام سند .اگر اين تفسير را از اين آيه بنمائيم ھر
كس مي تواند بگويد منظور از اين روح من ھستم و فرشته ھا ھم پيروان منند .مگر كم
بودند افرادي كه پيروان بي شماري داشته اند و ھمين ادعا راه ھم نموده اند .اگر اين
طور تفسير شود براي ھر جمله و ھر آيه از قرآن مي شود تفسيري اين چنين كرد و ھمه
چيز را به خود نسبت داد .گلپايگاني مقصود از رب در آيه يوم يقوم لرب العالمين را به باب
و بھاء بنيان شريعت نيامده است .آيا اگر چشم و گوش انسان بي تعصب به اين آيات باز
شود آيا با ھمين استدالل ناقص متوجه نمي شود كه كسي مي خواسته با استفاده از
آيات قرآن آن ھم ناقص و نامربوط دين سازي كند .و اما پاسخ درباره آيه مباركه )سوره
فجر( قرآن :و جاء ربك و الملك صفا و در سوره ديگر آيه :ھل ينظرون اال ان ربك الينفع
نفسا ايمانھا لم امنت من قبل او كسبت في ايمانھا انتظروا انا منتظرون ھميشه كلمات و
جمالتي كه ادا مي شوند ھمان قالب معني لفظ به لفظ نيست در بسياري از قالبھاي
ادبي و آثار زيباي ھنري سخن چيز ديگري است و استنباطي كه از آن سخن ميشود
بدليل استعاره ھا و تشبيھات چيز ديگر است و اين ھمان دركي است كه در شنونده و
خواننده از اثر مي كند.
ھمچنين رموز جذابيت و فصاحت و بالغتي كه در قرآن اعمال شده و آن را تا حد اعجاز
ترقي داده )و البته فقط اين يك جنبه از معجزات قرآن است( با ھمين حس درك مي شود
و انسان نمي تواند ھمه علل و چگونگي خصوصيات و روش و بيان قرآن را بطور كامل و
بدون كم و كاست بر زبان آورد اگر قرآن مفاھيم و معاني را عريان و بدون ھرگونه اعمال
سليقه و ذوق به قالب الفاظ و پيرايش معاني اعمال نمي نمود حتما از حدود سخن
عادي بيرون نمي رفت تا چه رسد به حد اعجاز پس در درك معاني آيات ناچاريم به حد
كافي تامل نمائيم و از ھر كج فھمي و بي سليقگي احتراز جوئيم مبادا دچار لغزش و
اشتباه شويم البته اين غير از تاويالت زوركي و مطالب پوچ و بي معني است كه گاھي از
برخي بدون ھيچگونه دليل و مدركي شنيده نمي شود و جز مسخ كلمات و مسخره نام

ديگري نمي توان بر روي آن گزارد .مانند اينگه گفته شود در داستان موسي و فرعون
منظور از موسي عقل و از فرعون نفس است و از قدم فرعون قواي شھواني است .يا
آنكه گفته مي شود در داستان يوسف و برادران مراد از يوسف حضرت امام حسين )ع(
است و منظور از برادران يوسف بني اميه ھستند و ياگفته شود منظور از امر… در آيه اتي
امرا… فالتستعجلوه فرمان خدا نيست بلكه باب و بھاء ھست .و اگر كسي پرسيد به چه
دليل و مدرك باب و بھاء و بھاء امرا… باشند و گفتن اينكه امرا… منم رب منم روح منم كار
درست نمي شود در پاسخ بگويند لم و بم ١نداريم.
اما معني آيه :در سوره فجر خداوند درباره توبيخ و تھديد آنانكه دست محبت و نوازش بر
سر و روي يتيم نمي كشند و به تھي دستان قوت و غذا نمي دھند و ثروت مردگان را از
طرق نامشروع تصاحب مي كنند و زر و زيور زندگي را ديوانه وار دوست مي دارند مي
فرمايد :حقيقت آنگونه نيست كه اينھا پنداشته اند روزيكه زمين زلزله سخت و
وحشتناكي نمود و خداي تو براي رسيدگي به حساب مردم و پاداش نيكوكاران و كيفر
بدكاران به صحنه محشر آمد و فرشته ھا كه سپاه رحمت و غضب خدا ھستند صف به
صف ايستادند و جھنم را كشان كشان آوردند در آن ھنگام پرده از روي چشم انسان
برداشته شده واقعيت را درك مي كند ولي ھيچ سودي به حال او نمي بخشد.
در اين آيه و آيات مشابه خداوند چگونگي روز رستاخيز را با گفتن جمالت سنگين و مھيج
تجسم مي بخشد و براي اينكه بفھماند با آمدن آن روز چگون كاخھاي با شكوه و قدرتھا و
سلطه ھا كه در سراي دنيا به چشم مي خورد فرو ريخته و از بين مي روند تنھا عظمت و
سيطره خداوند است كه چشمھا را خيره كرده دلھا را به سوي خود مي كشد فكرھا را
به خود مشغول مي سازد سرھا از خجلت و شرمساري در پيشگاه او خم شده و جانھا
به اميد كرمش لبريز و سرشار است باالخره رنگھا پريده دلھا طپيده اندامھا مانند برگ
درختان در برابر باد طوفان پاييزي مي لرزند سھمگين ترين طوفانھا و ھيجانات در محيط
روان به وقوع پيوسته آتش حسرت و پشيماني به نھا بشر افتاده رشته افكار بكلي از ھم
گسيخته نفسھا در سينه حبس چشمھا باز مانده و پلكھا از وحشت و اضطراب بھم نمي
خورد مثل اين است كه خداوند با ھمه شكوه و عظمت قدرت و قھاريت به آن صحنه قدم
گزارده و با سپاه بسيار منظم و مطيع و نيرومند خود به حساب گردنكشان و ستمگران و
روزگويان و گنه كاران مي رسد و فرمان حتمي االجرا صادر مي فرمايد اين مطلب را قرآن
كريم در يك جمله كوتاه به نحو استعاره وكنايه بيان مي فرمايد» :خداوند مي آيد و فرشته
ھا با صفوف منظم مي ايستند« شما تعبيري لطيفتر و عميقتر و در عين حال رساتر از
اين جمله چه مي توانيد پيدا كنيد .اكنون چگونه بھاء و گلپايگاني مطلب به اين روشني را
تنھا به اين قرينه كه آمدن و رفتن در خدا معني ندارد رب را به معني مظاھر ربوبيت و
فرشته ھا را به معني پيروان آنان گرفته اند و مقام مھدويت و امامت و نبوت و شارعيت و
الوھيت را از اين آيه استناد كرده و به خود نسبت داده اند.
اما نكته قابل توجه اينجاست كه در اين آيه خداوند روزي را كه بايد ھمه در پيشگاه عدل
خداوند ،تحت بازجوئي شديد و بي امان قرار بگيرند ترسيم مي كند.

چطور تمام اين وعده و وعيدھا اين ھمه عذاب و كيفر اين ھمه بشارت و توصيه ناديده
گرفته شده و تنھا به يك قسمت از آيه توجه نموده اند .پس اگر منظور از آمدن خدا آمدن
بھاست پس كو آن ھمه زلزله و طوفان و ھيجان و ترس و وحشت و آتش عدل و عدالت،
كو رسيدگي به اعمال مردم .سوره نور آيه  ٢٥مي فرمايد :يومئذ يوفيھم ﷲ دين الحق
)نقل از فرائد صفحه  (٢٨٢يعني در آن روز حق جل جالله دين حق را وافيا به خلق عنايت
خواھد فرمود و اين در غايت وضوح است كه به خلق عنايت مي فرمايد دين اسالم
نيست .زيرا دين اسالم در ظھور حضرت رسول وافيا نازل شد و آن حضرت كامال ً ابالغ
فرمود بلكه مقصود شريعت جديد است.
اما اصل آيه چنين است كه بدست گلپايگاني تحريف شده است ان الذين يرمون
المحصنات الغافالت المومنات لعنوا في الدنيا و االخره و لھم عذاب عظيم يوم تشھد
عليھم السنتھم و ايديھم و ارجلھم لما كانوا يعملون يومئذ يوفيھم ﷲ دينھم الحق و
يعلمون ان ﷲ ھوالحق المبين.
ترجمه :آنان كه به زنان پاكدامن و عفيف و بي خبر از سوء نيت تھمت زنندگان و مومنه
نسبت ناروائي دھند از دنيا و آخرت از رحمت خدا به دورند و عذاب بزرگ در كمين
آنھاست در روزي كه زبانھا و دستھا و پاھايشان بر اعمال ننگينشان گواھي خواھد داد در
چنين روزي خداوند مزد و كيفر آنھا را بدون كم و كاست خواھد داد و خود مي دانند ھمانا
خدا حق و آشكار است .گلپايگاني كلمه دين را در اين كه به معني كيفر و مزد و پاداش
است به معني آئين و كيش گرفته و به ھمين منظور در آيه مختصر تصرفي!! كرده و
دينھم الحق را دين الحق آورده تا شايد با معاني دلخواھش مناسبتر باشد.
و موضوع آيه و صدر آيه را كه درباره تھمت به زنان پاكدامن است ناديده انگاشته و آن
تفسير گذشته را براي آيه درست كرده است.
)سوره حج آيه  (٤٧و يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف ﷲ وعده و ان يوما عند ربك كالف
سنه مما تعدون در فرائد اين چنين معني شده :شتابزده از تو مي خواھند ھيچگاه
خداوند خلف وعده نمي كند و يك روز در پيش خداوند به اندازه ھزار سال به شمارش
شماست .در توضيح مي گويد مردم در زمان رسول ﷲ با شتاب زياد عذاب مي خواستند
چنانچه آيات بسياري گواه اين مطلب است در اين آيه خداوند در پاسخ آنان مي فرمايد
عذاب شما در روز قيامت است و او پس از ھزار سال خواھد آمد و چون دويست و شصت
سال كه تاريخ وفات حضرت امام حسن عسكري )ع( است به آن بيفزائيم مي شود ھزار
و دويست و شصت كه ھمان روز دعوت و بعثت علي محمد خواھد بود پس او پيغمبر
است و با آمدن او قيامت اسالم بر پا شده است.
و اما پاسخ :اين سخن از جھاتي غلط و نادرست است.
 -١بنابراين معنائي كه گلپايگاني كرده بايست مبدا ھزار سال را از زمان نزول اين آيه
گرفت نه از روز وفات حضرت امام حسن عسكري )ع( گرچه روز وفات ايشان روز اتمام دين
اسالم باشد زيرا وعده نزول عذاب بر شتاب كنندگان ربطي به روز اتمام دين اسالم ندارد.

 -٢در سال ھزار و دويست و شصت چه عذابي بر شتاب كنندگان كه در زمان پيامبر
اسالم )ص( مرده بودند نازل شد؟ اگر منظور عذاب دنيوي است آنان كه در آن تاريخ در
دنيا نبودند و اگر منظور عذاب اخروي است آن ھم به آمدن باب نيازي نداشت زيرا ھر كافر
و بي كيشي با مرگ دچار عذاب اخروي مي گردد.
 -٣اگر از طرف گلپايگاني دفاع كرده و بگوئيم منظور از معذبين شخص آن شتاب كنندگان
نيستند كه در صدر اسالم مرده و از بين رفته اند بلكه ھر كافر بي كيشي كه در مرام و
مسلك و راه و روش با آنان شريك و انباز باشد و چنين اشخاص در دوره علي محمد باب
ھم زياد بودند.
پس مي پرسيم مقصود از اينكه با رسيدن سال  ١٢٦٠و بعثت علي محمد و نسخ اسالم
مشركين و كفار معذب مي شوند چيست؟ اگر منظور گشته شدن و زندان رفتن و در به
در شدن و منفور شدن در انظار مردم و… است پس بايد گفت گروندگان به باب معذب
شدند نه كافرين و منكرين او و اگر منظور از عذاب ھمان نپذيرفتن و كافر بودن به اوست
چنانچه بھاء مي گويد» :بھشت شنيدن نغمه دلربا و نگاه كردن به جمال بي مثال من
مي باشد و جھنم دوري از حضور و محروم ماندن از فيض لقاي من است«
اينكه ديگر مدت ھزار ساله و وعده روي يخ نمي خواست خوب بود بگويد منظور از عذاب
كه به شما وعده داديم ھمين كفر و شرك و انكار شماست زيرا به گمان اينان ھمانگونه
كه انكار و دوري از حضور باب و بھا عذاب و جھنم است انكار ھر پيغمبري چنين است آنان
ھم كه منكر فرموده ھاي پيغمبر اسالم بودند.
اگر بناست اين آيه مباركه قرآن از معني حقيقي خود منسلخ شود و به دلخواه ھر
كسي تفسير گردد پس بھتر است معني شود كه آمدن باب و بھاء ھمان عذابي است
كه آنروز وعده داده شده.
اما معني حقيقي آيه مباركه :بايد دانست دين مقدس اسالم مانند ساير اديان حقه
گذشته چون به جھانيان وعده پاداش نيكوكاران و كيفر عذاب تيره دالن و بدكاران را داد و
با صراحت كامل از آمدن روز رستاخيز و قيامت سخن راند و تعاليم و احكام خود را بر اين
پايه استوار كرد كفار و مشركين برخي از روي تعجب و شگفتي و بسياري به منظور
تمسخر و استھزاء درباره روز رستاخيز و چگونگي آن و ھنگام آمدن و محل وقوعش بارھا
به پيغمبر اسالم رجوع نمود با شتاب و عجله آمدن چنين روز و نزول آنچنان عذاب را از وي
درخواست مي كردند.
آيات زيادي در قرآن براي پاسخگوئي آنان با خصوصيتھا و كيفيتھاي مختلفي نازل شده و
اين آيه مورد بحث نيز يكي از آن آيات است .مي فرمايد :گروھي با شتاب و عجله زياد آن
عذاب آنچناني را كه بر آنان وعده داده ايم از تو درخواست مي نمايند خداوند در وعده خود
تخلف نمي كند و آن عذاب و كيفر )در روز رستاخيز كه در ازاي آن به اندازه ھزار سال به
شمارش شماست( خواھد آمد .گلپايگاني در فرائد درباره اين آيات چنين تفسير مي كند.
)سوره سجده آيه  (٥اين آيه داللت دارد بر اينكه خداوند امر را تدبير مي كند از آسمان به
زمين سپس عروج خواھد كرد به سوي او در مدت يكروز كه مقدار آن ھزار سال است از

آنچه كه شما مي شماريد .منظور خداوند از تدبير فرستادن شريعت اسالم است از
آسمان به زمين بوسيله وحي كه بر پيغمبر مي شد و الھامات وارده كه به ائمه مي
شدند و مدت اين وحي و الھام دويست و شصت سال بود كه روز وفات امام حسن
عسكري )ع( مي باشد سپس اين شريعت ھزار سال در روي زمين باقي مي ماند و در
ھزار و دويست شصت ھجري اسالم نسخ مي شود .ترجمه صحيح اين آيه مباركه با يك
آيه پيش از آن چنين است.
خداست آنكه آسمانھا و ھر چيزي را كه در زير آسمان و روي زمين است در مدت شش
روز آفريد و سپس بر تخت جالل و قدرت و عظمت قرار گرفت و براي شما جز او دوست و
شفا كننده نيست )و يا براي شما در مقابل كيفر او سرپرست و شفيعي نيست( اوست
كه در آسمان كارھا و امور زمين را تدبير و تنظيم مي كند و در روزي كه به اندازه ھزار
سال درازي اوست اين تدبير به سوي او برمي گردد .يعني بساط تدبير و اراده امور جھان
طبيعت و ماده بر آن چيده مي شود ھر كس اين جمالت را ببيند بدون ھرگونه ابھامي
درمي يابد كه منظور از تدبير اداره تكويني پديده ھاي جھان در تحت قوانين و نواميس ويژه
آنھا و نگھداري بساط زمين و آسمان مي باشد وگرنه آفرينش زمين و آسمان مي باشد
وگرنه آفرينش زمين و آسمان در شش روز پايان يافتن دوران آئين اسالم به آغاز دوران
پيامبري باب و بھاء ا… چه ارتباطي دارد .و آنگاه آيه مباركه صريح است در اينكه برگشتن
تدبير به سوي خداوند در روزي خواھد بود كه در ازاي آن ھزار سال شماست نه در روزي
كه پس از ھزار سال خواھد آمد.
گذشته از اينھا اگر گلپايگاني باور داشت به اينكه مقصود از تدبير امر تشريع اسالم و
مراد از رجوع نسخ آن است و منظور از في يوم كان مقدار الف سنه ھم پس از ھزار سال
است پس مي بايست مبدا اين ھزار سال را يا از ھنگام نزول اين آيه يا از زمان رحلت
پيغمبر اسالم مي گرفت چون كيست كه نداند پيش از رحلت پيغمبر ،اسالم از نظر
تشريع به كمال خود رسيد و نقيصه اي در آن نماند و با رحلت وي دوران تشريع به پايان
رسيد و وحي منقطع شد چنانكه قرآن كريم با صراحت كامل داللت بر اين مطلب دارد.
آنجا كه فرموده :اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم
دينا .امروز كيش و آئين شما را به حد كمال رسانيديم و نعمت خود را بر شما تمام كرديم
و دين اسالم را بر شما برگزيديم.
و ھيچكس از مسلمانھا و غير مسلمانھا نگفته كه امامان و خلفا و جانشينان پيامبر )ص(
در تشريع اسالم شريك و انباز وي بودند بلكه وظيفه آنان چيزي جز حفظ و حراست
اسالم و بيان احكام و ترويج شريعت نبود و ھر چه مي فرمودند استناد به او مي كردند و
از او نقل مي نمودند و ھيچكدام از خود چيزي بر اسالم نمي افزودند و چنين ادعائي ھم
از ھيچ يك از آنان شنيده نشده ،بدين جھت مرحوم عالمه حلي در كتاب خود )الفين( در
شناساندن امام چنين مي گويد :امام كسي است كه از خداوند خبر مي دھد به توسط
پيغمبر و به استناد گفته او و پيغمبر كسي است كه از خداوند بدون واسطه بشر ديگر
بلكه به استناد وحي و گفته فرشته خبر مي دھد .پس با در نظر گرفتن آيه لكم دينكم …

كه در سال نھم ھجرت نازل شده مدت ھزار سال )البته اگر بر طبق گفته ابوالفضل
گلپايگاني( بگيريم در سال ھزارونه ھجري سر مي رسيد نه ھزار و دويست و شصت.
گلپايگاني در استناد به روايات ھم باز مطالبي را عنوان نموده كه به آنھا مي پردازيم از
ميان صدھا رواياتي كه مرحوم مجلسي در كتاب بحار جلد  ١٣نقل نموده است فقط پنج
روايت پيدا كرده اند كه در آنھا گفته شده است مھدي يا قائم موعود )عج( با امر تازه و
قضاء نو و كتاب نو دعوت خواھد كرد ما مي گوئيم در ھمين كتاب نگارنده اش صدھا روايت
وخ

بر از پيغمبر خدا )ص( و ائمه اطھار بازگو كرده كه ھمه داللت دارند بر اينكه مھدي

موعود )عج( جز مقام وصايت و تبعيت مقامي نخواھد داشت او نيز مانند يازده امام
پيشين ماموريتش حفظ آئين اسالم و ترويج و تبليغ آن خواھد بود ھمانگونه كه ھيچيك از
يازده تن دعوي استقالل و پيامبري نكردند او نيز نخواھد كرد.
و عالوه بر اين در ھمين كتاب صدھا روايت داللت بر اين مي كند كه آن حضرت كسي جز
فرزند حضرت امام عسكري )ع( نيست و صدھا روايت ھم بر اين مدلل است كه آن
حضرت در غيبت است و غائب از نظر ما در اين سالھاي طوالني در قيد حيات است و
ثابت مي كند كه آن حضرت در كجا غائب از نظر شدند و در زمان غيبت با چه اشخاصي
مالقات داشته اند و چه گفتگويي بين آنان ردو بدل شده .آيا تما اينھا دروغ است فقط
ھمان پنج روايت در طول تمام اين كتاب قابل قبول و درست است در حاليكه خود ائمه
اطھار عليھم السالم كه اين پنج روايت از آنان نقل شده فرموده اند .منظور ما از كتاب نو و
قضا نو و امر نو اين نيست كه مھدي )عج( آئين ديگر و كتاب ديگر از اسالم و قرآن خواھد
آورد .بلكه منظور ما اين است كه در نتيجه گذشت زمان و در طول مدت رفته رفته احكام
اسالم متروك شده و دستورات دين و قرآن تعطيل مي گردد.
مردم در سايه ھوسراني و خودسري مراحلي از اسالم به كنار مي افتند ھنگامي كه
قائم موعود آمد به اسالم و قرآن حيات نويني مي بخشد و ترويج و نشر آنھا را از سر مي
گيرد و بدعتھائي از ميان مردم كه به نام دين رواج يافته از ميان بر مي دارد و فرامين
فراموش شده را زنده مي سازد.
پس اين مرد چطور تمام اين روايات را ناديده انگاشته و فقط به پنج روايت مجمل كه
خيال كرده با گفته او سازگار است تمسك جسته اگر ھمه اينھا دروغ و بي اساس است
و شايسته اعتنا نيست چطور پايه كيش و آئين خود را بر روي پنج تاي مبھم و مجمل از
آنھا استقرار ساخته و اگر درست و صحيح و شايسته اعتناست پس چرا صدھا روايت را
كان لم يكن گرفته و اصال ً نامي از آنھا به ميان نياورده است بلكه آنھمه روايتي را كه با
صراحت كامل داللت دارند مھدي )عج( و قائم ھمان محمد بن الحسن العسكري )ع(
است و در سال  ٢٥٥متولد شده است .جزء موھومات و خرافات خوانده است و گذشته از
اينھا در ھمين پنج روايات ھم نشانه ھائي براي آن حضرت عنوان شده كه ھيچكدام در
باب و بھاء نمودار نبوده است.مثال ً )علي العرب شديد( يعني به خاطر كشتاري كه خواھد
كرد آمدن او بر عرب بسيار سخت خواھد شد و با شمشير جھان را خواھد گرفت و روي
زمين را پر از عدل و داد خواھد كرد و غير از اينھا پس از آمدن باب جھان پر از عدل و داد

نشد كه ھيچ ،بلكه روز به روز به سوي ظلم و ستم و زورگوئي و آدم كشي رفت و ھنوز
ھم مي رود .حديث راھب :ميرزا ابوالفضل از اصول كافي نقل مي كند »راھبي به حضرت
موسي بن جعفر گفت خبر ده به من از ھشت حرفي كه نازل شد بر روي زمين و
چھارتاري ديگر بعداً نازل خواھد شد و چه كسي آنھا را تفسير خواھد كرد؟ فرمود آن چھار
حرف به قائم ما نازل خواھد شد كه به ھيچ پيغمبري و صديقي و مھتري نازل نشده
است«.
پس مي گوئيم از اين روايت دانسته مي شود كه قائم شارع خواھد بود وگرنه به غير
شارع چيزي از آسمان نازل نمي شود .در صورتيكه نزول ھر چيز در آسمان به ھر شخص
دليل شارعيت و پيامبري او نيست آنچه دليل شارعيت است نزول شرع و احكام است و
اال نزول نعمتي در حق كسي ،مائده براي جمعي ،بالئي در حق كسي ،دليل شارعيت و
پيامبري او نيست پس اگر آن چھار حرف از قبيل استيال و فتح و پيروزي قائم بر امم
مختلفه و غلبه وي بر جھانيان و آمدن جنود غيبي به ياري وي ،پر شدن عدل و داد در
جھان و منسوخ شدن ظلم و ستم و مشابه و مانند اينھا باشد چگونه به شارعيت وي
دليل مي شود و از كجا دانسته است كه آن چھار حرف از قبيل شرع و احكام است .نه از
اين قبيل؟! درباره اشتباه بودن قياس حروف مقطعه قرآن با حروف ابجد استفاده از اين
طريق به نفع اين مكتب بايد بگوئيم اين حروف نيز طبق گفته ابوالفضل گلپايگاني به ھيچ
وجه درست در نمي آيد ھمه با اختالف بسياري از آن اعداد كه بدست آورده بدست مي
آيد اما او توانسته از بي سوادي بھائيان استفاده كرده آنھا را بر  ١٢٦٠منطبق نمايد .و
من ديگر بحث را طوالني نمي كنم و به آنھا نمي پردازم براي آگاه دالن يك دليل كافي
است چه برسد به اينھمه دليل و منطق كه غير قابل توجيه است و غير قابل انكار.
در اينجا الزم است از استاد گرامي حضرت آيت ا… موسوي كمال تشكر را بنمايم چرا كه
من در حد تفسير و تاويل آيات و روايات نبوده و نيستم از نوشته ھاي ايشان كمك گرفته و
در اين نامه درج نموده ام .البته آيات و روايات بسياري موجود است كه ھمه و ھمه در
اثبات بطالن اين مطلب قابل استفاده و صريح است اما در حوصله اين نامه تمي گنجد
تنھا اين قسمت از نوشتار را با آيه أي از قرآن كريم خاتمه مي دھيم) .در سوره طه آيه
 ١٥آمده است(» :فال يصرنك عنھا من ال يومن بھا و اتبع ھويه فتروي« البته قيامت آينده
است ،نزديك است كه من پنھان كنم وقت آن را از خودم چه رسد به بندگان نبايد آنرا
بدانند تا آنكه ھميشه از آن حذر باشند قيامت آيد تا اينكه جزا داده شود ھر نفسي به
آنچه كوشش نمايد در آن از عملھاي نيك و بد.
در اينجا با صراحت در قرآن فرموده كه وقت قيامت را ھيچ كس نبايد بداند چگونه بھائيان
مي گويند در قرآن وقت آن مشخص شده؟ اگر قرآن را قبول دارند بايد بپذيرند كه ھرگز
خداوند به دروغ آيه اي را نازل نمي فرمايد و قطعاً ھر آنچه مي گويد براساس صداقت و
راستي و درستي است.
و بھاء ا… در ايقان مي گويد :مالحظه فرمائيد كه در اخبار سنه ظھور آن ھويه ندريه را
ھم ذكر فرموده اند مع ذالك شاعر نشده اند و در نفسي از ھواي نفس منقطع نگشته

اند »في حديث المفصل سئل الصادق )ع( فكيف ما موالي في ظھور فقال )ع( في سنه
الستين يظھر امر و ذكره« باري تحير است از عباد كه چگونه بر اين اشارات و اضحه الئحه
از حق احتراز نموده اند .و اما براي روشن شدن قضيه بايد حديث مفضل بن عمر طبق
ھمه نسخ متعدده بحاراالنوار از نسخ كھن و قديمي گرفته تا به چاپ كمپاني تبريز و
تھران چنين نقل شده مفضل بن عمر گويد» :از آقايم امام صادق )ع( پرسيدم آيا براي
ظھور مھدي )ع( كه از طرف خداوند مامور خواھد بود و انتظار ظھور او كشيده مي شود
وقتي تعيين گرديده است و مردم آنرا مي دانند ،فرمود :حاشا كه چنين باشد و شيعيان
ما آنرا دانسته باشند«
گفتم چرا چنين است؟ فرمود چون ظھور مھدي ھمان )ساعه( است كه خداوند علم آنرا
ويژه خويش قرار داده است سپس آياتي را از قرآن نقل مي كند كه معني ھمه آنھا اين
است كه علم ساعه مخصوص خداست و ھيچ كس را بر آن آگاھي نيست.
مفضل گويد :گفتم پس وقتي براي آن تعيين نگرديده است؟ فرمود :اي مفضل نه من مي
توانم براي آن وقتي تعيين كنم و نه كسي مي تواند .ھر كس بگويد من چنين آگاھي را
دارم او انبازي در دانستني ھاي خدا را خواسته و ھمرازي با خدا را ادعا كرده است.
»قال المفضل يا موالي كيف بدني ظھور المھدي )ع( و اليه التسليم؟« مفضل گويد :أي
سرور من آغاز ظھور مھدي و پيروي و تسليم مردم نسبت به او چگونه خواھد شد؟ »قال
عليه السالم يا مفضل يظھر في شبھه ليستبين فيعلو ذكره و يظھره امره و ينادي باسمه
و كنيته و نسبه و يكثر ذالك علي افوه المحقين و المبطلين و الموافقين و المخالفين
لتلزمھم الحجه لمعرفتھم به …« فرمود :اي ،مفضل او در يك زمان شبھه ناك و ابھامي
آغاز مي شود تا واقعيت مسئله را براي ھمه روشن سازد و طولي نمي كشد كه نامش
بلند و امرش آشكار مي شود و مردم او را با نام و كنيه و نسب مي خوانند و ھر چه
بيشتر در ميان پيروان حق و باطل و ھمچنين موافق و مخالف دھن به دھن مي چرخد تا
اينكه با شناخت او حجت بر ھمه ثابت شود.
بھاء ا… عبارت »في شبھه السبتين« را »في سنه الستين« مي كند و آنرا دليل گرفته
مي گويد وقت ظھور در اين حديث آمده و اين تحريفي مشخص و خيانتي مبرھن است.
وقتي چنين دالئلي دندانشكني را براي بعضي از بھائيان آورده و ديگر پاسخي براي آن
باقي نمي گذاريم پابند يك توجيه بي اساس شده مي گويند »اگر باب صاحب زمان نبوده
پس چه كسي ممكن است باشد زيرا با عقل جور در نمي آيد كه كسي اينھمه سال
زنده بماند و غايب باشد«
عقل انسان به ذات يك پديده كوچك پي نبرده ،عقل انسان به چگونگي پيدايش خويش
پي نبرده ،عقل انسان عاجز به درك مسائلي است كه خداوند مصلحت دانسته و پديد
آورده است و گذشته از اينھا عقل انسان بھائي چگونه به معجزات كه بھاء و باب عنوان
نموده اند كه از آنھا صادر شده قد مي دھد؟

چطور آن معجزات را كه خارق العاده و خارج از توان بشريت است به باب و بھاء و
عبدالبھاء و حتي شوقي افندي نسبت مي دھند اما به اين مطالب كه مي رسند مي
گويند منطقي نيست كه در اين ھمه سال كسي زنده بماند.
بھاء ﷲ براي اثبات خارق العاده بودنش در كتاب بديع مي گويد »در خانه نشسته بودم
مرغي آمد بر لب بام نشست و سه مرتبه با كمال فصاحت گفت محمد آمد بال آمد«
منظور محمد اصفھاني به دليل بي ايماني اوست آيا مي شود كه مرغ سخن بگويد
چگونه مي توانند چنين چيزي را باور كنند اما به زندگي امام زمان )ع( كه مي رسند منكر
مي شوند فقط دليل اينكه نمي توانند باور كنند.
گلپايگاني خود به روايتي اشاره كرده كه يحيي بن سالم از ابي جعفر بازگو مي كند »ان
صاحب ھذا االمر اصغرنا سنا و اجملنا شخصا قلت متي يكون ذالك قال اذ اسارت الركبان
ببيعه الغالم فعند ذالك يرفع كل ذي صيعه لواء«
ترجمه :صاحب اين امر كسي است كه سنين عمرش از ما كمتر و قيافه و اندامش از ما
زيباتر باشد گفتم چه ھنگام خواھد بود؟ فرمود :ھنگاميكه سواران به بيعت )جوان( به
گردش آيند و در آنوقت ھر صاحب قوه علمي بر پا مي دارد .تطبيق اين امر بر باب عالوه بر
اشكاالت پيشين اشكال ديگري ھم دارد زيرا به مفاد اين حديث مھدي بايد در ھنگام
مردن كمتر از  ٢٥سال داشته باشد چون حضرت امام حسن عسكري در  ٢٥سالگي و
حضرت نقي جواد )ع( در  ٢٩سالگي وفات نمودند.
پس اگر منظور اين است جوان تر از ھمه ماھا از دنيا مي رود پس بايستي چنانكه
گفتيم پيش از  ٢٥سالگي وفات كرده باشد در صورتيكه باب در  ٣٢سالگي مرده است و
اگر منظور اين است ھنگام رسيدن به امامت از ھمه جوانتر باشد باز با منطبق سازگار
نيست زيرا كه باب در  ٢٥سالگي ادعاي مھدويت كرده است در صورتيكه امام حسن
عسكري )ع( در  ٢٢سالگي و حضرت جواد )ع( در  ٩سالگي به امامت رسيده اند.
در اشاره به روايات و احاديث با حذف كلماتي و جايگزيني كلمات ديگر توانسته اند
باصطالح خودشان دالئل و براھيني براي اثبات حقانيت اين مسلك بسازند .اما ھمين
استداللھا نيز خالي از اشكال نيست و سند معتبري نشده است .مثال ً خالصه وار به
بعضي از آنھا اشاره مي كنم يكي روايت امام محمد باقر )ع( كه به پاسخ ام ھاني
فرموده است .گلپايگاني و ھمين طور بھاء در ايقان جمالتي از آن را حذف كرده اند يعني
وقتي امام مي فرمايد اي ام ھاني مراد از »خنس« امامي است كه ظھورش تاخير مي
يابد به حدي كه او را فراموش مي كنند و از ياد مي برند و اين از سنه  ٢٦٠شروع مي
شود سپس ظاھر مي گردد مانند ستارگان درخشان.
علناً روايت را تقطيع و تحريف نموده و جمله مولود في آخر الزمان را گرفته و استدالل
نموده و جمالتي را كه با صراحت كامل بر ضد گفته اوست انداخته و گذشته از اين به چه
مدرك و بياني آخر الزمان را بايد روزي دانست كه باب ظھور كرده .اگر منظور امام باقر از
مولود في آخر الزمان علي محمد باب بوده چگونه در آن تاريخ به ام ھاني فرموده اگر تو او

را ديدي خوش به حال تو در حالي كه فاصله آن زمان تا سال  ١٢٣٢كه سال تولد باب
است بيش از  ١١قرن است.
و كلمه »و له غيبه« را ترجمه نكرده است تا كسي متوجه نشود كه براي مھدي غيبتي
ھم بايد باشد در حالي كه باب غايب نشده است .در روايت ديگر كه درباره محل ظھور آن
حضرت آورده باز كلمه »ذوالذنب من قبل المشرق« را حذف كرده تا معني بال شرقيه
بدھد.
در حاليكه ذوالذنب يعني ستاره دنباله داري از جانب مشرق .ذو ذنب را از لفظ انداخته و
ستاره را كنايه از مھدي )باب( دانسته چگونه مشرق را بالد شرقيه معني نموده اگر
منظور از ستاره و ماه )ستاره نبوت يا امامت يا واليت( باشد شرقش ھم مشرق نبوت و
امامت و واليت مي شود نه بالد شرقيه.
با اين وصف اين روايت ھم با تمام تحريفي كه در آن شده به امامت مستدل نمي شود
و يا در حديث »سلك بكم منھاج رسول ا…« مي گويد منظور اين است كه ھمانطور كه
رسول ا… شريعت آورده و احكام تاسيس كرده اين شخص ھم شريعت مي آورد و احكام
تاسيس مي كند در حاليكه شما اين جمله »سلك بكم منھاج رسلو ا…« را به ھر كسي
كه كمترين اطالعي از زبان و ادبيات عربي داشته باشد نشان دھيد جز اين را نمي فھمد
كه اين شخص شما را از ھمان راھي مي برد كه رسول ا… خودش آن راه را رفت و مردم
را از آن راه راھي جز شريعت اسالم و راه قرآن نبود.
كدام عاقلي ممكن است بپذيرد پيغمبر بعدي كه شريعت سابق را نسخ مي كند و مردم
را از عمل به تعاليم آن نھي كرده و مي گويد ديگر آن آئين سپري شده و بايد به اين دين
نو عمل نمائيد؟ »اين پيغمبر مردم را از ھمان راه اول مي برد« يعني آن ھم پيغمبر بود و
اين ھم پيغمبر است؟ بعد گلپايگاني مي گويد اگر منظور اين است كه به اسالم عمل
ميكند اينكه اختصاص به امتيازي نيست چون ھمه امامان اينطور بوده اند؟
برادر عزيزم من قصد ندارم به يك يك استداللھائي كه گلپايگاني و يا ھر كدام از حضرات
بھائي آورده اند پاسخ بدھم اما يك يك آنھا پاسخ قانع كننده اي دارند كه به جرات مي
توانم بگويم سران بھائيت مردم را و يا مخاطبين خود را نادان و كم سواد و بي منطق
فرض كرده اند .كه توانسته اند چنين استداللھايي را دليل حقانيت راھشان بگيرند.
بھائيت كدام مزيت را دارد كه ساير اديان ندارند چه در معارف بشري چه و در مباحث
اخالقي كدام بحث را پايه گذاري نموده است در احكام عبادي و مسائل اجتماعي چه
امتيازي را داراست كدام راه خطاست كه آئين مقدس اسالم در مبارزه با آن شكست
خورده و بھائيت بر آن پيروز شده است.
جز اينكه بھائيت افسانه ھاي كھن بت پرستي و شخص پرستي را تجديد كرده است.
برادر عزيز با اينكه در آثار بھائيان و در جاي جاي كتب ايشان سخن از اربابان سياست
شده و ارتباط آنھا را باب و بھاء و ھمچنين عباس افندي و شوقي افندي به طور واضح و
آشكار به رشته تحرير آورده پنھان ننموده اند امروز كه وصف الحال اياديان سياسي آن
زمان از زبان تاريخ گفته شده و پليدي ذات و سياه روئي آنان به اثبات رسيده وقتي

كسي ھمين مطالب را عنوان مي كند كه سياست بزرگ روس و انگليس از بھائيان
حمايت ميكرده بھائيان سخت مضطرب شده منكر اين قضيه مي شوند آيا جاي انكار
ھست؟ آيا غير از اين است كه در تاريخ نبيل مي نويسد »ھنگامي كه قضيه سوء قصد
اتفاق افتاد حضرت بھاء ا… در لواسان بودند و ميھمان صدراعظم« و اشراق خاوري در
صفحه  ٦٤٧تلخيص تاريخ نبيل مي نويسد »بھاء ا… روز ديگر سواري به اردوي شاه كه در
نياوران بود رفته و در بين راه به سفارت روس كه در زرگنده نزديك نياوران بود رسيد ميرزا
مجيد منشي سفارت روس از آن حضرت ميھماني كرد و پذيرائي نمود جمعي از خادمين
حاج علي خان حاجب الدوله بھاء ا… را شناختند و او را از توقف بھاء ا… به جوار اردوي
شاه به ھراس و تعجب افتادند ناصرالدين شاه ھم بي اندازه متعجب شد كه چگونه
شخص متھم به اينگونه تھمت بزرگي جرات كرده خود را در معرض انظار قرار دھد فوراً
ماموري فرستاد تا بھاء ا… را از سفارت روس تحويل گرفته به نزد شاه بياورد .سفير روس
از تسليم بھاء ا… به مامور شاه امتناع ورزيد و به آن حضرت گفت كه به منزل صدر اعظم
برويد و كاغذي به صدر اعظم نوشت كه بايد بھاء ا… را از طرف پذيرائي كني و در حفظ
اين امانت بسيار كوشش نمائي و اگر آسيبي به بھاء ا… برسد حادثه رخ دھد شخص تو
مسئول سفارت روس خواھي بود سپس مي نويسد وقتي كه بھاء ا… از زرگنده عازم
شدند دختر سفير روس از مخاطراتي كه بھاء ا… را تھديد مي نمود چنان پريشان خاطر
بود كه اشك از چشمانش مي ريخت و پدر خود را مخاطب ساخته گفت اي پدر اگر
نتواني ميھمان خود را از خطر برھاني و محافظت كني نتيجه اين سياست و قدرت تو چه
خواھد بود؟ سفير روس كه بينھايت دختر خود را دوست داشت از گريه متاثر شد و به او
قول داد كه در حفظ بھاء ا… سعي بليغ مبذول دارد و ليكن از عھده اين قول برنيامد .پس
از اين ماجرا ھم ديديم چه راحت بھاء توانست از بند زندان رھائي يافته و از ايران خارج
شود در حاليكه مظنون اصلي او بود و در تلخيص تاريخ نبيل آمده كه مادر شاه مصر گفته
»ماجراي توطئه ترور شاه زير سر حسينعلي است و حتماً بايد كشته شود! اما با وجودي
كه ھمه ھمراھان او در زير شكنجه بودند و بيشتر آنھا جان باختند بھاء نجات يافت و از
مرز ايران خارج شده به بغداد عازم گرديد و بيش از چھار ماه ھم در حبس نبود و حتي در
سفر او به عراق نيز عده أي از سفارت روس ھمراه وي بودند تا ماموران دولتي ايران به او
آسيبي نرسانند چنانچه خود بھاء مي گويد »چون مظنون از سجن خارج حسب االمر
حضرت پادشاھي حرس ا… تعالي مع غالم دولت عليه ايراني و دولت بھيه روس به عراق
عرب توجه نموديم« و در صفحه  ٣٣٩كواكب الدريه چنين آمده است :اين مسئله خالي از
اھميت نيست كه تمام ھم زندانھا و ھم زنجيره ھاي آن يگانه آقاق طعمه شمشير قھر و
غضب سلطاني شده اند و خود آن حضرت با ھمه شھرت و اھميت از حبس مستخلص
شد اگر چه دست قنسول روس بر نجات آن حضرت مددي داده ولي ھمين نطق و بيان و
سكينه و وقار آن بزرگوار ھم دخالتي داشته و اراده غيبيه الھيه در انجام اين مطالب
اصالت داشته است .وپس از يك صفحه مي نويسد و بھاء ا… به اندك فاصله با اھل حرم
و عائله خويش از تھران نظارت غالم دولت ايران و غالم دولت روس به مملكت روم حركت

فرمود و ھمچنين در تلخيص تاريخ نبيل آمده صفحه » ٦٦٧قنسول روس كه از دور و نزديك
مراقب احوال بوده و از گرفتاري بھاء ا… خبر داشت پيغام شديد به صدر اعظم فرستاد و از
او درخواست كرد با حضور نماينده قنسول روس و حكومت ايران تحقيقات كامل درباره بھاء
ا… به عمل آيد و شرح اقدامات و سئوال و جوابھا كه به وسيله نمايندگان به عمل مي آيد
در ورقه نگاشته شود و حكم نھايي درباره آن محبوس بزرگوار اظھار گردد«
صدراعظم به نماينده قنسول وعده داد و گفت در آتيه نزديكي به اين كار اقدام خواھد
كرد و آنگاه وقتي معين نمود كه نماينده قنسول روس به سياه چال برود تا اينكه بعد از
سه صفحه مي گويد حكومت ايران بعد از مشورت به بھاء ا… امر كرد تا ديگران ايران را
ترك نمايد و به بغداد سفر كند قنسول روس چون اين خبر را شنيد از بھاء ا… تقاضا كرد
كه به روسه برود و دولت روس از آن حضرت پذيرائي خواھد نمود بھاء قبول نكردند و توجه
به عراق را ترجيح دادند و در روز اول ماه ربيع الثاني  ١٦٩ھجري به بغداد عزيمت كرد
مامورين دولت ايران و نمايندگان قنسول روس تا بغداد در حضرتش ھمراه بودند.
از اين گفته ھا به طور صريح دانسته مي شود كه استخالص حسينعلي از زندان و
چنگال جالدان حكومت ھيچ ارتباطي به ھيمنه بيان و سكينه و وقار و نحوه دفاعيه و احراز
برائت نبوده تنھا عامل فشار سفير روس بوده است و بس حاال اگر كسي بپرسد ارتباط
بھاء با سفير روس روي چه اساسي بوده است و بس حاال اگر كسي بپرسد ارتباط بھاء
با سفير روس روي چه اساسي بوده و آيا ھمه اقدامات و قشار نماينده تراز تنھا به منظور
حمايت از يك پناھنده سياسي بوده يا مسئله عميقتر و ريشه دارتر از اينھا بوده است و
سفير از منافع تراز دفاع مي كرده نه از حسينعلي و اصوال ً اينھا چه حقي داشتندكه
چنين دخالتي در امور داخلي يك كشور اجنبي بنمايند؟ حمايت سياست تراز از
حسينعلي بھاء و بھائيان علني بوده چنانچه در كتاب كواكب الدريه صفحه  ٥٥جلد دوم
مي نويسد »بعد از شھادت حاج محمدرضا و حركاتي كه بعمل آمد دولت روس بھائيان را
به رسميت شناخت و كمارف حاكم تركمنستان به معونت و مساعدت ايشان پرداخت
حتي خودش اظھار كرد در اينجاد معبد بسازيد تا در ظل اقتدار و دولت روس رسميت
يابند ،از آن به بعد بھائيان دم به دم و قدم به قدم رو به سر منزل ترقي ره فرسا شدند تا
آنكه پس از قليل مدتي مدرسه رسمي در ھمان زمين اعظم افتتاح يافت«
بھاء ا… به جاي تشكر از سفير روس از امپراطور روس قدرداني مي كند و اين جاي
سئوال دارد؟ قوله جل جالله :قد نصرني احد سفرائك اذا كنت في سجن الطاء تحت
السالسل و اغالل بذالك كتب ا… لك مقاماً لم يحط به علم احد االھو.
ترجمه :يكي از سفراي تو ھنگاميكه در زندان تھران در غل و زنجير بودم ياري كرد به
ھمين جھت خداوند براي تو مقامي نوشته كه جز او ھيچكس نمي تواند به آن احاطه
پيدا كند )كتاب قرن بديع جلد  ٢صفحات  ٤٨و  ٤٩و در بعضي از چاپھا صفحات  ٨٦و (.٨٧
و عبدالبھاء نيز در حق امپراطور )الكساندر سوم( چنين دعا مي كند) :مصابيح ھدايت جلد
 ٢صفحه  ٢٨٢نوشته عزيزا… سليماني چاپ لنجه امري( »بايد اين طايفه مظلومه ابداً اين
حمايت و عدالت دولت بھينه روس را از نظر محو ننمايند و پيوسته تاييد و تسديد حضرت

امپراطور و جنرال اكرم را از خداوند جل جالله مسالت نمايند« و براي دولت عثماني چنين
دعا مي كند مكاتيب جلد  ٢صفحه » ٣١٢الھي الھي اسالك بتاييدات الغيه و توفيقاتك
الصمدايه و فيوضاتك الرحمانيه ان توئيدالدوله العليه العثمانيه و الخالقه المحمديه علي
التمكين في االرض«
ترجمه :خداوندا از تو مي خواھم كه با تاييدات غيبي اوصاف صمداني و فيوضات رحماني
دولت عثماني و خالفت محمدي را تاييد كني كه در زمين مستقر بماند.
اما پس از انقراض حكومت روسه سركار آقا )لقب عبدالبھاء( با دولت انگلستان رابطه
برقرار كرده و دولت عثماني با آنھمه دعائي كه در حقش شده بود .تصميم به اعدام
عبدالبھاء گرفت و اين حكم از سوي فرمانده كل قواي عثماني صادر شد )قرن بديع جلد ٣
صفحه  (٣١٢ھمينكه حكم اعدام سركار آقا به لرد بالفور وزير امور خارجه وقت رسيد
ھمان يوم وصول دستور تلگرافي به جنرال النبي ساالر سپاه انگليس در فلسطين زده كه
با جميع قوا در حفظ عبدالبھاء و عائله و دوستان او بكوشند) .قرن بديع جلد  ٣صفحات
 (٢٩٩ -٢٩٧ -٢٩١در اين كشاكش قواي انگليس در خاك عثماني پياده شد و جان عباس
افندي نجات يافت و به جھت خدمات شايانش نشان پھلواني و لقب سر به او ارزاني
شد) .قرن بديع جلد  ٣صفحات  (٢٩٩ -٢٩٧ -٢٩١لقب سر را عبدالبھاء از حاكم نظامي
انگلستان گرفت و در تشكر از امپراطور انگليس لوحي صادر كرد.
الھم ان سرادق العدل قد ضربت اطنابھا علي ھذه االرض المقدسه في مشارقھا و
مغاربھا و نشكرك و نحمدك علي حلول ھذه السلطنه العدﷲ … اللھم ايد االمپراطور
االعظم جورج الخامس عاھل انگلترا بيتوفيقاتك الرحمانيه و ادم ظلھا الظليل علي ھذه
االقليم الجليل … ع ع مكاتيت جلد سوم صفحه  ٣٤٧خداوند سراپرده عدالت طنابھاي
خود را بر مشرق و مغرب اين سرزمين مقدس ميخكوب ساخته تو را سپاس و ستايش
مي كنيم بر ورود اين حكومت عادل … ! خداوندا امپراطور اعظم جرج پنجم حاكم
انگلستان را با توفيقات رحماني خود تاييد كن و ظل ظليل او را بر اين اقليم جديد ادامه
بده ع ع .سياسي بودن عبدالبھاء به ھمين دولتھا خاتمه پيدا نكرد )در جزء  ٩كتاب مائده
آسماني صفحه  ٤٧و  ٤٨آمده( از تھران چند مكتوب رسيد كه اولياي سفارت فرانسه
اصرار دارند بعضي از مبلغين به صفحات آفريقا يعني تونس و الجزاير توجه نمايند و از اولياء
دولت فرانسه نھايت رعايت خواھد شد تا جماعت آن سامان را تبليغ نمايند.
دولت فرانسه اگر منظوري نداشته چرا مي خواسته آنھا را بين مسلمانان آفريقا بفرستد
اگر پاكدل بود و عالقمند بود آنھا را براي تبليغ فرانسويان مي خواست نه براي كشورھاي
ديگر … و اين ھم تعليم خطرناكي از سوي عبدالبھاء به آمريكا )خطابات مباركه صفحه
 (٣٢از براي تجارت و منفعت ملت آمريكا ،مملكتي بھتر از ايران نه!! چه كه مملكت ايران
مواد ثروتش ھمه در زير خاك پنھان است .و باالخره در تسليت به افراد بھائي در مرگ
عباس افندي )قرن بديع جلد  ٣صفحه  (٣٢٧در تشييع جنازه او نمايندگان دولت انگليس
چون ھربرت ساموئل حضور يافتند از طرف دولت انگليس مرگ او چنين تسليت داده شد.

وزير مستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان! مستر وينستون چرچيل … تقاضا
نمود مراتب ھمدردي و تسليت حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان را به جامعه بھائي
ابالغ نمايد .ايكونت النبي نيز اعالم نمود به بازماندگان فقيد سر عبدالبھاء عباس افندي و
جامعه بھائي تسليت صميمانه مرا ابالغ نمائيد.
فرمانده كل قواي اعزامي مصر جنرال كنگريو … .تلگراف ذيل را مخابره نمود )قرن بديع
جلد  ٣صفحه  (٣٢٣متمني است احساسات عميقه مرا به خاندان فقيد سر عبدالبھاء
بھائي ابالغ نمائيد.
برادر عزيز تو در آفريقا زندگي مي كني و ميداني كه مردم يك كشور استعماري چگونه
مورد ظلم و ستم زورگوئيھاي استعمارگران ھستند .شايد معني استعمار را به واقع درك
كرده باشي و بداني كه سياستمداران استعمارگر چگونه كشورھاي مظلوم را تحت
استبداد و يوغ اسارت خود كشيده و آنان را از حق مسلم آزادي و بھره آزادگي ،استفاده
از منابع و ذخاير كشور خويش سلب نموده اند .اگر امام زمان )ع( ظھور كند بايد عدالتي
را كه مستضعفان و مورد ستم واقع شدگان را نجات دھد برپا نمايد .ما انتظار نداريم
زماني كه آن حضرت ظھور فرمود با معجزه أي تمام ستمكاران را نابود كند و بر يك چشم
به ھم زدن ھمه ستمديدگان را رستگار نمايد .مي دانيم و اين در وصيت امام خميني
رضوان ا… عليه ھم آمده است »ھنگاميكه آن بزرگوار قيام نمايد باز زمان ميبرد تا حكومت
عدل برپا شود« اما انتظار ھم نداريم دست در دست آنان گزارده از آنھا نشان گرفته و
مورد تمجيد آنان قرار گيرد.
بله برادر جان
به مقتضاي زمان ،بھاء و عبدالبھاء دستوري صادر كردند مبني بر اينكه ھيچكس حق
دخالت در سياست ندارد .اما اين دستور مربوط به دوره اي مي شد كه اگر مردم از
سياست كناره گيري نمي كردند دولت ھاي استعمارگر نمي توانستند به راحتي ايران را
چراگاه خود نموده و نھايت سوء استفاده را از منابع و ماخذ آن نمايند .اما در رژيم منحوس
پھلوي دخالت در سياست امري علني شد .اگر چه از پيدايش اين ظھور تاكنون روساي
تشكيالت ھمه مھره ھاي اصلي سياستمداران و سلطه گران دولتھاي بزرگند اما در رژيم
طاغوت بھائيان مشاغل مھم دولتي و مقامات عالي رتبه را در دست خود گرفتند و در
تمام امور مملكتي دخالت و نفوذ داشتند در زمان حكومت دكتر محمد مصدق ،سازمان
جھاني صھيونيسم تعطيل شد و نمايندگي سياسي اسرائيل در ايران برچيده شد در اين
زمان اداره امور سازمانھاي جاسوسي يھوديان ايران به كميته بھائيان واگذار گرديد.
اميرعباس ھويدا ھم به دست عناصر با نفوذ و نقابدار بھائي مامور خدمت در سازمان ملل
متحد گرديد .شما كه نمي توانيد مقام نخست وزيري امير عباس ھويدا را كه يكي از با
نفوذترين عناصر بھائي بود و جداً او ھم يكي از نزديكترين خادمين عباس افندي بود منكر
شويد چرا آنوقت كسي پيدا نشد كه او را طرد نمايد ،به دليل اينكه حكم عدم مداخله در
سياست را رعايت نكرده است؟ چرا كه او دستگير بھائيان بود و به ياري او ھر فتنه أي كه

در بين مردم به عنوان تبليغ و غيره صورت مي گرفت حمايت مي شد .از وزراي كابينه
ھويدا ھم مي توان به وزير جنگ )سپھبد اسدا… صنيعي( وزير كشاورزي و آب و برق
»منصور روحاني« وزير آموزش و پرورش »فرخ روپارساي« و وزراي بھداري -امور خارجه و
بازرگاني اشاره كرد )شاھقلي ،عباس آرام ،منوچھر تسليمي( ايادي دوست و پزشك
مخصوص زن شاه بھائي بود و طبق اسنادي كه از آن زمان بر جاي مانده است و در
آرشيو ملي ثبت و مندرج است ،از خوش خدمتي ھاي اين دكتر بھائي در دربار شاه
گرفته تا خيانت ھاي او به ملت مسلمان ھمه و ھمه مبرھن و آشكار است اما تشكيالت
ھيچ اقدامي براي طرد اين افراد و افرادي كه عضور ساواك بودند و از ھيچ جنايتي فروگذار
نبودند ،ننمود ،بلكه به تشويق و ترغيب آنھا پرداخت .اسامي افرادي كه عضو ساواك
بودند و بھائي زاده بودند ھمراه با عكس و كارت شناسائي مخصوص آنھا موجود است و
به دست نظام جمھوري اسالمي افتاده است و ھمچنين تشويق نامه ھائي كه به خط و
امضاي رئيس ساواك براي اين افراد به محفل فرستاده شده وجود دارد.
آن وقت با اين سابقه درخشان كه بھائيان در ايران دارند ،متقاضي به رسميت شناخته
شدن در ايران ھستند .البته اينھا اطالعاتي است كه من از وضع بھائيان آن دوره دارم
قطعاً مسائلي بسيار بزرگتر و جامعتر ھم وجود دارد كه من از آنھا بي اطالعم .امروز
حكومت اسالمي است و اين دولت آگاه ھرگز به اين فرقه ضاله مجال اين را نخواھد داد
كه به ترويج فساد و اشاعه آئين كذائي خود پردازند .به سبب ھمين باز حكم عدم
مداخله در سياست باال آمده و از نو يادآوري و توصيه مي شود .اگر امروز فردي از بھائيان
عضو يكي از ارگانھاي مملكتي و سياسي كشور شود بي تامل تشكيالت بھائي او را
طرد خواھد نمود چرا كه ديگر نه تنھا قادر نخواھد بود منابع بھائيان را تقويت نمايد.
بلكه ممكن است در اثر ھمنشيني با مسلمانان از بھائيت كناره گيري نمايد .از اين رو
بالفاصله او را طرد مي نمايند .آيا اينھا خود نشاني بارزاز سياسي بودن اين فرقه نيست؟
انصاف دھيد!!
درست است كه عباس افندي از نظر شما صاحب زمان نيست اما او مبين آيات و مركز
ميثاق است او از نظر شما در زمان خويش در حد پيامبري بزرگ ظاھر شد و اكنون نيز
پرستش مي شود و به غيب گوئي و پيشگوئي ھاي وي معتقديد .او با اينكه با پيروانش
تاكيد نموده در سياست دخالت نكنند ،اما خود علناً و عمال ً يك مرد سياسي بوده و
ھمانطور كه اشاره كردم الواح زيادي در تشويق و ترغيب اربابان سياست صادر نموده
است او حتي تعاليم خطرناكي به آنان فرا مي داده ،در حيفا  ١٧دسامبر  ١٩١٨براي
سلطاني لوح صادر نموده كه در تاريخ جنايات او ثبت و ضبط شده است.
لوح ديگري در مدح محمدعليشاه قاجار صادر نموده بود كسي كه ننگ تاريخ ايران است
و در نتيجه ھم مخلوع و گفتار شد و با اينكه عبدالبھاء در حقش دعا كرده دعايش
مستجاب نشده و او سرنگون شده است) .در صفحه  ٢٥٤مكاتيب( در ايران از عليحضرت
شھريار مھربانتر كيست؟ و خيرخواه تركه؟ به نھايت ابتھال طلب آسايش و شفا به جھت

آن پادشاه بنمائيد ھزار افسوس كه ايرانيان قدر اين تاجدار ندانند و مھلت ندھند كه به
طرفت طبع و طيب خاطر تاسيس قانون عدل نمايد و آزادي افكار و وجدان احسان فرمايد.
و او درست در زماني كه انگلستان و روسيه قصد تصرف و تجاوز به ايران را داشتند و با
استقالل طالباني چون سيد جمال الدين اسد آبادي روبرو بودند .كه مردم را از زير سلطه
رفتن اين استعمارگران بر حذر مي داشتند آيا دستور منع دخالت در سياست خود
سياستي به نفع استعمارگران نبود؟! عدم تعصب ترابيه ،عدم تعصب دينيه ،عدم تعصب
وطنيه ،عدم تعصب ملي و نژادي و غيره و غيره آيا تعليمي براي تسليت مردم و بي
سالح شدن در مقابل اين زورگويان نبود؟ آيا اگر اين شخص نفعي براي سياست بريتانيا
نداشت به او نشان سر اھداء مي شد كه او اين لقب را از حاكم نظامي انگليس دريافت
كرد؟ كسي كه نه مبلغ دين مسيحيت بود كه او را به خاطر موفقيت و فعاليتش در رواج
دين آنھا چنين مورد تشويق قرار دھند و نه يك نظامي و نه يك نويسنده و نه ھنرمند بود
كه افتخاري براي كشور آنان محسوب شود آيا جز اين است كه او در تفرقه انداختن بين
مردم مسلمان و كشورھاي اسالمي و ايجاد مذھبي جديد براي اغتشاش فكري مردم و
بازگذاشتن دست استعمارگران براي چپاول موفق شده بود؟! برادر جان دنيا تشنه
تعاليمي است كه آنھا را سيراب كند و در فھم و شعور و وسع اين زمان باشد.
تعاليمي مي خواھد كه فتنه ھاي بزرگي مثل نيرنگھاي سياسي آمريكا و بريتانيا و
روسيه را براندازد.
احكامي كه دنيا را تكان دھد و تكليف ھمه را روشن كند ھمه را يك صدا كند .دنيا نياز به
عدل و داد دارد .ھمانگونه كه بر انسانھا وعده داده شده و خداوند خلف وعده نمي كند.
انسان امروز تشنه آرامش و سكون است كه جاري شده از احكام الھي باشد جنگ و
ستيز زائل شود و عناد و خونريزي باطل گردد .آيا پس از ظھور باب و بھاء جنگ پايان
پذيرفت؟ مگر .نه اينكه جنگھاي محلي و قبيله اي به جنگھاي خانمانسوز جھاني تبديل
شد و آثارش ھنوز ھم ھست؟ آيا عدلي مستولي شد كه نه تنھا اثري از عدل و عدالت
نيست بلكه روز به روز فتنه ھا و فساد و ظلم و ستم بيشتر رواج مي يابد و روزگوئيھا و
سلطه گريھا و غلبه قوي بر ضعيف و انحطاط ناتوان و استبداد و زورگويان و ايجاد قحطي و
گرسنگي بيشتر بر چھره دنيا ظاھر مي گردد .وقتي به بھائيان مي گوئيم مي گويند
باالخره مي شود .معلوم است كه باالخره مي شود .دنيا در تالش اين ھدف و پايه گذاري
حكومت عدل است.
اما ھرگز زورگويان و ستمكاران و جنايت كاران به سزاي عمل خويش نمي رسند و
ھمچنان ظالم خواھند بود و در طمع ملك و سلطنت دست به ھر كاري خواھند زد .آيا به
نظر شما كسي كه مدعي است صلح و صفا و آرامش و رفاه براي مردم جھان به ارمغان
آورده كسي جز بھاست كه از اوائل ظھورش به بدترين وجه با برادر و خواھر خود در جنگ
و ستيز و دشمني و كينه توزي بوده و او كه از صلح و دوستي و وحدت عالم دم زد آيا
غير از اين است كه بر سر اختالفاتي كه با ازل داشت بارھا زبان به طعنه برادر خود
گشود و از او بدگوئي كرد و او را به بدترين ناسزاھا ملقب نمود.

آيا جز اين است كه پس از او نيز عبدالبھاء با برادرش اختالف ھا داشت و ھرگز در اين
خانواده كه رسالت صلح و دوستي داشتند صلح و آرامش رخ نداد .در آثار و الواحي كه
مطالعه كرده ام به القابي مثل خر ،گاو نر ،گوساله ،مار ،مگس ،سوسك ،كه بھاء به ميرزا
يحيي ازل داده برخورد كرده ام .آيا در يك خانواده معمولي ھم كه ھيچ ادعائي ندارند
چنين الفاظي ردو بدل مي شود .نمي خواھم مبحث طوالني شود فقط به چند مستند
محكم اشاره مي كنم.
در مائده آسماني جزء يكم صفحه  ٤٠بھاء ميرزا يحيي را به حرامزادگي معرفي مي كند
و در كتاب بديع صفحه  ٣٧٩و جزء چھار مائده صفحه  ٣٣٧مي گويد :در بغداد ھمسر دوم
سيد باب يادگار منوچھر معتمد الدوله مورد تجاوز و كامگيري ازل واقع شد .البته در كتاب
بھاا… صفحه  ١٠٤نيز اين مطلب درج شده .او را به شرابخواري متھم مي كند و در قرن
بديع جلد دوم صفحه  ٣٣٥و در رحيق مختوم صفحه  ٢١مي نويسد »مسلم است كه ازل
به اكل و شرب و تصرف در ابكاء و نساء ناس مشغول بوده و اعمالي كه وﷲ خجالت مي
كشم از ذكرش مرتكب« از ليان ھم در جواب مي گويند »ھمسر باب كه سھل است
جناب بھاء دختر خودش را ھم در ايام رياست ازل در اختيارش قرار داده است« فقط مي
خواھم بگويم در اين خانواده ھيچگونه وحدتي ايجاد نشد در حاليكه مدعي بودند جھان را
پر از عدل و داد خواھند كرد و عالم را وحدت خواھند بخشيد .خواھر بھاء ا… در كتاب تنبيه
النائمين صفحه  ١٩و  ٧٥مي نويسد »بھاء پيش از آنكه رعشه دست و باد فتق خود را
عالج كند نشايد كه كوس نبوت و الوھيت زند و بخواھد دردھاي بشر را دوا كند .قد اتخذ
لنفسه عجال جراله خوار و يدعوا الناس اليه اعتراضا علي مظھر نفس ﷲ و اثبات الرياسه
النفسه سيد محمد براي پرستش خود »گوساله صداداري« را كه جز يحيي ازل كسي
نيست برگزيده و مردم را به سوي او مي خواند به منظور اينكه به مظھر خود خدا اعتراض
كرده و براي خود رياستي به ھم بزند«
آيا اين يحيي ازل كه بھاء او را گوساله مي خواند مگر باب او را به جانشيني خود انتخاب
ننموده بود؟ آيا بھاء كه يحيي ازل را به دست درازي به ھمسر باب متھم مي كند نميداند
كه از طرفي خود باب را بي آبرو و حيثيت كرده و ھمسرش را به زشتترين اعمال حيواني
متھم مي كند؟ عبدالبھاء نيز برادر خود را به ھزار افترا بست در حاليكه خود او مي گويد:
)مكاتيب جلد  ٢صفحه  (١٨١انصاف بايد داد نفسي كه در تربيت اوالد و عيال عاجز مانده
چگونه تربيت اھل آفاق نمايد و آيا ذره أي ترديد و شبھه است؟ ال و اله در وصيتنامه بھاء
آمده :خداوند مقام غصن اكبر )محمدعلي( را پس از مقام او )عباس( قرار داده اوست
فرماندھنده حكيم.
ما برگزيديم اكبر را پس از اعظم اين كاريست از ناحيه داننده آگاه .اما ھمين محمد علي
بر عليه پدر و برادر برخاست و الواح و آيات نازل نمود در حالي كه پدر او را به ھر مقامي
عطا كرد و جانشيني خود را پس از عباس به او محول نمود .او به فكر شمس الشموسي
و رب الربوبي افتاد تا پدرش از اين مطلب آگاھي پيدا كرد فوراً به اطراف نوشت اين جوان

ھر چه دارد از من است اگر فضولي نكرد و در ظل ما زيست مشمول عنايت ما است و اال
معدوم صرف خواھد بود و ھيچگاه گوش به حرف معدوم ندھيد.
و ھمين مسائل باعث شد كه بھائيان محمدعلي را بي دين و بي ايمان مي پندارند.
سئوال اين است كه چگونه بھاء شخص بي دين و بي ايمان را در وصيتنامه به جانشيني
خود انتخاب نمود و احترام و تجليل و تكريم او را بر ھمگان حتم و الزم شمرد؟
برادر عزيز دو سال براي فراگيري و تعليم مدت كمي نيست و من مي خواھم بگويم آيا
دو سال سفر بھاء به كوھھاي سليمانيه نمي توانست بھترين موقعيت براي تعليم دين
سازي او باشد آنھم ديني كه برايش احكامي صادر نشد و احكام به بيت العدل رجوع
نمود و احكام بسيار جزئي و بسيار بسيار ناقص را شفاحاً و اندكي كتباً بيان كرد .مكتب
يزيد به مكتب جدا شده أي از اسالم است كه توسط تشكيالتي نزديك به ھفتصد سال
است كه اداره مي شود و موسس اين فرقه شخصي به نام شيخ عادي و پس از او
ميرميران بوده كه مروج اين فرقه است .غرض از بيان اين مطلب اين است كه مشابھت
فراواني در اين مكتب با بھائيت موجود است و بايد گفت بيشتر اعتقادات آنان به شكلي
مشابه ھم ھستند و گويا يكي از ديگري تقليد كرده است اما از آنجا كه اين فرقه قرنھا
پيش از بھائيت بوجود آمده و ھنوز ھم متصوفه و مشايخ بي شماري از آن پيروي مي
كنند .احتماال ً در ابداع بھائيت از اصول و عقايد اين فرقه الھاماتي گرفته شده و اين مي
تواند در آن مدت دو سال اتفاق افتاده باشد .به ھر حال اين نظريه ايست كه قائم به سند
نيست جز اينكه اعتقادات آنھا را به مقايسه با بھائيت درآوريم كه ميدانم فازغ از اين
حوصله مي باشد.
آنچه مسلم است اين است كه اگر دين از سوي خدا بيايد ديگر تشكيالتي گسترده
اداره آن را برعھده ندارد بلكه خود دين براي تك تك افراد برنامه ھائي تنظيم مي كند كه
نيازي به تشكيالت و سران تشكيالت نخواھد داشت .ھزار عنوان تشكيالت در دنيا ھست
كدامين آنھا آمده از سوي خداوند ھستند؟ تشكيالت واژه ايست كه با تشكيل افراد و
گروھي بوجود مي آيد نه برنامه أي كه الھي بوده و از سوي حق آمده باشد .سازمانھا و
تشكيالتي ھم در اثناء اديان وجود دارند كه براي اداره امور مواردي ھستند كه احكام آن و
اساس آن مشخص شده .نه آنكه تشكيالتي بوجود آيد كه بعداً احكام تازه تدوين نموده و
صادر نمايد!! چنانچه بيت العدل چنين وظيفه أي دارد .حكم صادر مي كند و دستورات الزم
را طبق اتفاقات جاريه ارائه مي دھد .آيا اين آمده از سوي حق است؟ چگونه نه نفر كه
ھر كدام به تنھائي ممكن است دچار گناھان بسيار شده و از اداره امور خويش عاجز
باشند مي توانند براي جھاني تعاليم و دستوراتي بنيان نھاده و صدور حكم نمايند.
برادر عزيز از ھر آئيني اگر بخواھيم ايراد بگيريم و اشكال تراشي كنيم مي توانيم اما نه
اينكه يكسري مسائل كلي و دروغھاي شاخدار و تحريف و تخريب برايمان آشكار شود و
بگوئيم نبايد اشكال گرفت اگر بر اين نظريه باشيم بھتر است داليل كمونيستھا و
ماترياليستھا را كه ظاھراً عاقالنه و منطقي است بپذيريم.

اگر آنقدر به عقل و منطق كوچك و نارس آدمي صحه گذاشته و در پي دليل و منطق
براي اثبات آئيني نيستيم و تنھا بدليل اينكه كساني مدعي مرام شده اند و ما دوست
داريم در مرام آنان باشيم و آنان لمه و بمه را بر ما حرام كرده اند ديگر نبايد به فكر كشف
حقيقت باشيم و ديگر نبايد بگوئيم تحريف شده چرا كه بھائيان كسي را كه تحري حقيقت
كرده مسلمان شود او را طرد مي كنند و ھزاران تھمت و افترا به او مي بندند .پس منظور
از تحري حقيقت در بھائيت چيست؟ فقط اينكه از اسالم غولي بسازيم و تا مي توانيم
اسالم را كوچك و قديمي و عقب مانده بنگريم و بھائيت را نو و جديد بشماريم؟! برادر
عزيز از اين مقوله كه بگذريم حال مي پرسيم آيا بھاء درس خوانده يا نه؟ اگر به آثار
مورخين و مستشرقين غربي رجوع كنيم بايد بگوئيم به نوشته دكتر اسلمنت در كتاب
بھاء ا… و عصر جديد صفحه  ٢٨و ادوارد براون و ھمينطور محمدعلي فيض در صفحه ١٨
كتاب بھاء ا… و كتاب تنبيه النائمين غريه خانم خواھر بھاء در صفحات  ٤،٣٤،٤٤آورده
است كه او امي و بي سواد نبوده بلكه تحصيل نموده است .اما عباس افندي در كتاب
مقاله شخصي سياح صفحات  ١١٦و  ١١٧مي گويد» :يا سلطان اني كنت كاحد من
العباد و راقد ملي المھاد مرت علي نسائم السبحان و علمني علم ما كان ما قرات ما عند
الناس من المعلوم و ما دخلت المدارس فسئل المدينه التي كنت فيھا«
او از قول بھاء مي گويد :أي سلطان من ھمچون يكي از بندگان بودم و در آرامگاه
استراحت مي كردم نسيم سبحاني بر من گذشت و علم ھمه چيز به من آموخت من
نزد ھيچكس اين علوم را نخواندم و داخل ھيچ مدرسه نشدم از شھري كه در آن زندگي
ميكردم پرسش نما .سپس در كتاب اسرار االثار صفحه  ١٩١از زبان بھاء نقل شده »انا ما
قرانا كتب القوم و ما اطعنا بما عندھم من العلوم .كما اردنا ان تذكر بيانات العلماء و
الحكماء يظھر ما يظھر في العالم و ما في الكتاب و الزبر في لوح امام وجه ربك نري و
تكتب« يعني ما كتب قوم را قرائت نكرده ايم و از علومي كه نزد آنھاست اطالع حاصل
ننموده ايم ھرگاه بخواھيم از بيانات علماء و حكما چيزي ذكر كنيم ظاھر مي شود آنچه در
عالم و كتب نوشته ھاست در لوحي پيش چشم پروردگارت مي بينم و مي نويسيم .اما
گويا فراموش مي كند كه در اينجا چه گفته است چون در آيه ديگري در كتاب ايقان صفحه
 ١٤٣راجع به حاج كريم خان )سردسته شيخيھا( مي نويسد :اين بنده اقبال به مالحظه
كلمات غير نداشته و ندارم و ليكن چون جمعي از احوال ايشان سئوال نمودند… الزم
گشت قدري در كتب او مالحظه رود و جواب سائلين بعد از معرفت و بصيرت داده شود
باري كتب عربيه او بدست نيفتاد تا اينكه كتاب ارشاد العوام چند روز معود نزد بنده بود و
گويا دو مرتبه در او مالحظه شد از قضا مرتبه ثاني جائي بدست آمد كه حكايت معراج سر
كوالك بود.
او در اينجا مي گويد كتاب ارشاد العوام را دوبار مطالعه كردم يعني حتي او با يكبار مطالعه
متوجه نشده چگونه مي گويد نيازي به مطالعه ساير كتب ندارم و علم ماكان دارم ھرگاه
بخواھيم امام وجه حاضر شود!! داليل بھتر او در صحيفه شطيه در صفحه  ٢٨٥رحيق
مختوم صفحه  ٣٣٠جزء چھارم مائده آسماني چنين مي نويسد :در فرقان بسيار آيات

دليل بر اين است اگر چه نفس آيه در نظر نيست؟! و ليكن مضامين آيات دين قرار است و
ھوالذي انبت من االرض نباتا افالتومنون!!! مگر او علم ما كان نداشته چگونه نفس آيه
قرآن در نظرش نبوده و بعد ھم آيه اي را مي خواند كه ھيچ در قرآن نيست!! آيا اين ھمه
داليل و براھين و برمال شدن بسياري مطالب ضد و نقيض نمي تواند ساختگي بودن اين
مكتب را به اثبات رساند؟ بيشتر بھائيان متاسفانه علم كتابھا و آثار خويش را ندارند تا با
آنھا با دليل و مدرك منطقي روبرو شوند بسياري از آنان يكسري مطالب تزريق شده را
طوطي وار عنوان مي كنند .در حاليكه حتي اصل مطلب و بيان واقعي گفتار بزرگان خود را
نيز نمي دانند .مثال ً در پاسخ به اينكه آيا باب مھدي موعود بوده يا حسينعلي بھاء؟ اگر
اين سئوال از صد نفر از بھائيان پرسيده شود صد پاسخ مختلف شنيده مي شود آنھا
ھنوز نمي دانند چه بايد بگويند.
آنھم به سئوالھاي اساسي و اصلي .يا مثال ً مي گويند مگر مي شود قيامت به شكلي
كه در قرآن نوشته شده به وقوع بپيوندد؟ مگر مي شود آتشي برپا شود و بدكاران را
عذاب دھد؟ مگر مي شود قيامت چنين و چنان شود؟ اوال ً بايد گفت خود قرآن بارھا و
بارھا به اشخاصي كه اينگونه سئواالت را مطرح مي كنند پاسخ قاطع داده و فرموده به
كساني كه قيامت را باور ندارند بگو خداوند خلف وعده نمي كند و ھمانگونه كه شما را از
عدم بوجود آورد باز مي ميراند و باز زنده مي كند و ظالمان و زورگويان را به سزاي
اعمالشان خواھد رساند .اگر منظور از قيامت آمدن باب و بھاء بوده و منظور از زنده شدن
پس از مرگ ايمان آورندگان به آنھا ھستند چرا به مردم آنزمان وعده عذاب مي داده كه
پيش از اين مفصال ً در اين باره سخن رفت .چرا وقتي كه معجزاتي كه به باب و بھاء
نسبت مي دھند سخن مي گويند به معجزه معتقدند اما به اينكه به خواست خدا تمام
مردگان زنده شوند و به اعمال آنھا حسابرسي شود قائل نيستند در حالي كه خود قرآن
به صد زبان و با صد دليل و برھان و صد تمثيل و تشبيه اين مطالب را بيان فرموده آيا اگر
خداوند بخواھد امري اتفاق افتد از عھده اش خارج است .اين مطالب فقط به صورت
تدريجي و به شكل تلقين به خورد بھائيان رفته كه اسالم پر از خرافات است ھر قسمتي
از اسالم كه داخل در خرافات باشد از نظر مسلمين و حتي بچه مسلمانھاي خردسال نيز
مطرود و مذموم است اسالم دين منطق و عقل است.
و امروز دانشگاھيان و تحصيلكردگان براي ھر حديث و رواتي نيز سند معتبر و تفسير
درست مي خواھند و ھمه پاسخ داده مي شود و ما چه بسيار مردان عالم و عالمه ھاي
بزرگ داشته ايم كه نزديك به پيدايش مسلك بابيت و بھائيت مي زيسته اند اما با
قاطعيت و اطمينان در رد آن كتابھا نوشته اند و چه بسا دانشمندان اسالمي كه بزرگترين
فالسفه جھان بوده اند و پر محتوي ترين كتب علمي را ھم ارائه نموده اند .اگر اسالم پر
از خرافات بود ھزاران دانشمند مسلمان نمي شد ھنوز ھم پروفسورھاي بلند مرتبه و
عالي رتبه جھان ابراز عجز در مقابل اين ديانت عظيم و مقدس نمي كردند و سر تسليم
فرو نمي آوردند و مسلمان نمي شدند .چگونه است كه از نظر بھائيت اسالم خرافي
است؟ آيا تنھا به دليل آن است كه از نظر بھائيت اسالمي خرافي است؟ آيا تنھا به دليل

آن است كه بھائيت نقطه مقابل اسالم است و تنھا ترس از ھيبت اين دين عظيم و
وحشت از داليل محكم و متين آن دارد.
اگر از اسالم چنين ياد نمي كردند نمي توانستند پايه نو بودن مسلك خود را محكم كنند
بله اين مسلك نو و جديد است ،به معراج رفتن حضرت محمد )ص( را قبول ندارند ،ھزار
ساله بودن عمر نوح را قبول ندارند ،به معاد جسماني معتقد نيستند ،به قيامت به
شكلي كه تمام اديان اعتقاد دارند معتقد نيستند به معجزات پيامبران مثل زنده كردن
مردگان توسط حضرت مسيح )ع( ،جاري شدن آب توسط عصاي موسي )ع( ،سردي
آتش براي حضرت ابراھيم )ع( ماجراي خلقت آدمي ،وجود فرشتگان وجود شيطان وجود
جبرئيل و ميكائيل و ساير مالئك ،معجزات بزرگ حضرت رسول اكرم )ص( و غيره را قبول
ندارند .چرا كه ھرگز موسسان اين مسلك نتوانستند معجزه بياورند .تنھا مميز بارز
پيامبران و انسانھاي معمولي ،به ھمين دليل معجزه را به شكلي از اذھان بھائيان پاك
نمودند .چرا كه اگر قيامت را خرافات اعالم نمي كردند حال ھيچكس به آنان نپيوسته بود.
تعاليم بھاء و گفته ھا و اوامر را بررسي مي كنيم »و بشر الناس بلقاء ا… )اي بلقاء
البھاء( في جنه االبھي و قد فتح با بھا بالفصل وجوه المقبلين و قد كمل ما رقم من القلم
االعلي في ملكوت ﷲ رب االخره و االولي و الذي اراده يا كله و انه لرزق بديع قل قد ظھر
الناس االعظم و تدقه يد المشيه في جنه الحديه استمعوا يا قوم و التكونن من الغافلين«

قسمت دوم:
برادر جان
متن عربي اين قسمت از سخنان بھاء را نقل كردم تا اگر به زبان عربي آشنا ھستيد آنرا
مورد مالحظه قرار دھيد آنگاه ارزش سخنان بھاء و مقدار فضل و كمال ايشان را بدانيد.
چند سوال درباره اين عبارت بھاء
اول :تركيب اين عبارت بھاء )و قد فتح با بھا بالفضل وجوه المقبلين( چگونه است و
معني آن چيست؟
دوم :در عبارت )والذي اراده يا كله( ترجمه» :كسي كه مي خواھد آنرا مي خورد« معين
كنيد چه چيز را مي خورد؟
سوم :در جمله قل قد ظھر الناس االعظم ،يعني بگو انسان اعظم ظاھر شد.
بايد بگويد قل قد ظھر االنسان االعظم آيا بھاء نمي دانسته است كه ناس اسم جمع و
انسان اسم جنس است و استعمال اسم جمع به جاي اسم جنس صحيح نيست؟
چھارم :جمله و تدقه يد المشيه في جنه االحديه يعني دست مشيت در بھشت احديت
مي كويد ،دست مشيت چه چيزي را مي كوبد؟ اين است سبك نوشتار بھاء درست در
آن دقت و قضاوت كنيد.
در بھائيت اعتقاد بر اين است كه اصول و مباني دستوري و شرايط و موازين صحيح لغوي
و جمله بندي در زباني بايد مطابق موازين دستور زبان آورنده كالم الھي يا مظاھر الھي

باشد و پيامبران موظف نيستند كه بر طبق شرايط دستوري جاري و مرسوم در بين مردم
و علم معقول آنھا پيروي كنند .يعني اگر پيامبري بعضي از الفاظ فارسي را به زبان عبري،
عربي و يا التين و يا غيره حتي با قواعدي غلط و به كلي مغاير با موازين دستوري آن زبان
بيان كرد مردم بايد از او پيروي كنند نه آنكه پيامبران از مردم پيروي كرده و مطابق علم
آنان سخن بگويند .اگر چنين چيزي منطقي است چرا خود بھائيان به فراگيري دقيق و
صحيح عربي و انگليسي مي پردازند .چرا صرف و نحو مي خوانند؟ چرا سعي مي كنند
صنعت بيان را بياموزند؟ آيا تمسك به اين توجيه غير منطقي آنان را در اينھمه اغالط عربي
كه در بيانات بانيان مكتبشان ھست به تامل و انديشه وادار نمي كند؟؟!
نقل از كتاب اقدس بھاء :بسم الحاكم ما كان و ما يكون ،بايد مي گفت باسمه الحاكم
علي ما كان و علي ما يكون و »ما شما را به شكستن حدودات! نفس و ھوا امر كرديم«
جمع حد حدود است و در زبان عرب الف و تا داخل آن نمي شود ولي در فارسي عوامانه
با الف و تا استعمال مي شود مي گويند حدودات ،قيودات ،امورات ولي در زبان عربي
صحيح مي گويند حدود ،قيود ،امور و چون بھاء فارس زبان بوده و مي خواسته است
عربي بگويد الجرم به سبك عوامھاي فارسي الف و تا را داخل حدود كرده و گفته است
حدودات و در ضمن اگر مردم حدودات نفس و ھواي خويش را بشكنند و اگر براي ھواھاي
نفساني آنان حدي نباشد به مال و جان و ناموس يكديگر تعدي مي كنند .آنگاه وضع
جامعه بشريت به حال ھرج و مرج كشيده مي شود .پس بايد نفس بشر و ھواھاي آنان
محدود باشد تا مردم از تعدي و تجاوز يكديگر مصون و محفوظ باشد.
در حكم نماز:
»به تحقيق كه نه ركعت نماز براي خداي نازل كننده آيات .ھنگام زوال در صبحھا و
شامھا بر شما واجب گشته است و از تعداد ديگري عفو كرديم .اين فرماني از خداست
زيرا او مقتدر مختار است« اما آن نه ركعت توسط سارقين به سرقت رفت و امروز بھائيان
نماز باب را مي خوانند در حاليكه وقتي از احكام و تعاليم باب سوال مي كنيم مي گويند
احكام باب نسخ شده و به ما مربوط نيست درباره سرقت نماز عبدالبھاء جز در ساير
نوشته ھا در كتاب گنجينه حدود و احكام ثبت كرده است.
در خصوص قبله:
»ھرگاه خواستيد نماز بخوانيد به طرف اقدس من مقام مقدس كه خداوند آنرا محل
طواف مالء اعلي و محل اقبال مردم شھرھاي بقاء و محل صدور امر براي اسكان زمينھا و
آسمانھا قرار داده است رو بياوريد و ھنگام غروب خوشيد حقيقت و تبيان مقاميست كه
براي شما مقدر ساختيم بدرستي كه او ھر آئينه عزيز عالم است«
از ميان ھمه پيامبراني كه تاكنون از سوي خدا آمده اند ھيچكدام ھرگز قبله نماز مردم را
به سوي منزل و مقبره خويش مقرر ننموده اند .ھنگامي كه در بعضي از مسائل مشابھت
بسيار اندكي بين باب و البھاء با پيامبران ديگر وجود داشته باشد ھرگونه اشكال و ايرادي

را كه بر آنھا وارد است به پيامبران ديگر نيز منتسب مي كنند اما در اينگونه موارد نمي
دانم چه جوابي خواھند داشت؟
در خصوص ايام ماھھا و سالھا:
»ھر سال  ١٩ماه و ھر ماه  ١٩روز است در مرام بھائيت« آيا آن  ٥يا  ٦روز اضافي جزء
ايام آن سال و ماه بشمار نمي آيد كه زيادي آمده است و اجباراً بر آن ايام ھاء نام نھاده
شده .آيا اين مطلب نيز قابل تامل نيست و آيا  ١٢ماه و ھر ماه  ٣٠روز كاملتر نيست؟
در احكام ميراث:
»اما وقتي صداي زيارت را در اصالب شنيديم دو برابر آنچه را براي آنھا بود زياد كرديم و از
ديگران كم كرديم بدرستيكه او ھر آينه به ھر چيز مي خواھد مقتدر است .به سلطنت
خود ھر چه را مي خواھد مي كند.
كسيكه بميرد و اوالدي برايش نباشد حقوق آنھا به بيت العدل داده مي شود و كسيكه
اوالدي داشته باشد و طبقات ديگر ارث را كه در كتاب حقي براي آنھا مقرر گشته است
نداشته باشد دو ثلث از متروكات او به اوالدش و يك ثلث به بيت العدل مي رسد« آيا اين
عادالنه است كه فرزندان دو ثلث ببرند و بيت العدل يك ثلث ،در حاليكه اين حق مسلم
فرزندان است كه در صورت نداشتن وارثان ديگر وارث تمام و كمال پدر باشند و بي گمان
چنين حكمي ھرگز قابل اجرا نخواھد بود چرا كه فرزندان ھرگز نخواھند پذيرفت.
درباره حكم حج:
»اين تحقيق كه خدا بر ھر كسي از شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج كرده
است غير از زنھا كه خدا آنھا را معاف داشته است رحمتي است از نزد او بدرستيكه او
ھر آينه معطي و وھاب است« منظور از خانه محل زندگي بھاء در بغداد است كه اجاره
اي بوده و ھرگز به بھائيان باز پس داده نشد .آيا حكم به حجي كه ھرگز بھائيان از آن
مستفيض نشدند كمي دور از خدائي نيست مخصوصاً كه آن محل را عبدالبھاء اجاره كرده
بود و آن ملك از آن خود آنھا نبوده است.
در اينكه شريعتش تغيير نخواھد كرد مگر بعد از ھزار سال:
»كسي كه قبل از تمام شدن ھزار سال كامل امري را مدعي شود او كذاب و مفتري
است ما از خدا مي خواھيم كه اگر توبه كند او را بر رجوع از اين ادعا تاييد كند بدرستيكه
او تواب است واگر به گفته خود اصرار كرد كسي را بر او مبعوث كند كه بدو رحم نكند
بدرستيكه او شديد العقاب است« آيا ھر پيغمبري به اعتقاد تمام اديان و حتي به اعتقاد
خود بھائيان نبايد از پيامبران بعدي نشانه ھا و عالماتي اعالم كند؟ تا در ھنگام ظھور بلوا
و آشوب ايجاد نشود؟
وقتي بھاء از پيامبري كه پس از ھزار سال خواھد آمد در ھيچ كجا ھيچ نشانه و عالمتي

به جا نگذاشته است با اطمينان مي شود گفت در ھزارمين سال ھزاران نفر ادعاي
پيامبري خواھند نمود و با عقايدي كه بھاء از پيامبر داشته و بيان نموده است ھيچكدام
نياز به معجزه و ساير مميزات مظاھر ظھور را نخواھد داشت .چگونه مي شود پيامبر ھزار
سال بعد را تشخيص داد و به آن تمسك جست؟ آيا بيان اين مطلب براي اين نبوده كه در
زمان خودش رقيبي براي او و براي فرزند او پيدا نشود .خصوصاً كه حكم اعدام وي را از
قبل صادر نموده است .وقتي مي گويد از خدا مي خواھد كسي را بر او مبعوث كند تا بر
او رحم نكند يعني كسي پيدا شود كه او را بكشد و اگر اين معني را نمي دھد پس چه
معني مي تواند داشته باشد؟
در مذمت علماء:
»بگو أي گروه علما آيا صداي اعالي مرا نمي شنويد؟ و اين خورشيد تابان از افق ابھي
را نمي بينيد تا چه وقت بر بت ھاي ھواھاي خود معتكف مي باشيد .اوھام را رھا كنيد و
رو به خداي موالي قديم خود بياوريد« از شما سوال مي كنم اگر علما نادانند؟!! آيا مردم
بيسواد و عامي عالمند مردمي كه ھرگز خوب را از بد تشخيص نمي دھند درست است
كه سواد ايمان نمي آورد .اما معلوماتي را كه علما دارند فقط براي رضاي خدا كسب كرده
اند نه براي نام و مقام در غير اينصورت طلبه نمي شدند و مي توانستند آنھمه علم و
دانش را در راه تحقق دنيوي خويش بكار گيرند و بي شك منزلت و مقام دنيوي بيشتري
داشتند .نه آنكه در زھد و تقوي خود دچار مشقات و سختي شوند و اين يك عقيده باطل
و كاذبي است كه بھائيان دارند و جوان بيسواد شمالي را كه لقب گندم پاك كن به او
داده اند كه چشم و گوش بسته و فريب خورده به بھاء ايمان مي آورد به علماء ترجيح
مي دھند و تلقين بھاء را كه عاشقان را بر عاقالن ترجيح داد نجوا مي كنند .چرا كه اگر
عاقالن را بر عاشقان ترجيح مي داد افراد معدود و اندكي اقبال مي نمودند و يا اصال ً اقبال
نمي نمودند و اين باعث شبھه مي شد.
بھاء در اين باره گفته است:
»چقدر از غافالنيكه با خلوص به ما اقبال نمودند آنھا را بر تخت قبول نشانديم و چه قدر
از خردمندان كه ما آنھا را به سوي آتش برگردانديم عدلي است از طرف ما به درستي كه
ما از حكم كنندگانيم« بھاء اين حقيقت را دانسته بود كه مرام و مسلك او در نزد
خردمندان مردود مي باشد و فقط افراد بي اطالع و غافالن دعوت او را قبول مي كنند.
بعالوه اين برخالف يكي از تعاليم خود بھاست كه مي گويد دين بايد مطابق علم علم و
عقل باشد .اگر كسي دين را بي خردانه و عاشقانه و نه عاقالنه بپذيرد آيا به نظر شما
دين او كامل است؟ گذشته از اينكه تعقل و تفكر عاشق زائل است.
در حكم دزد:

»به تحقيق كه بر دزد تبعيد و حبس واجب است و در مرتبه سوم نشانه اي در جبين وي
بگذاريد تا شھرھا و اكنون بشنويم و ديار خدا او را قبول نكند« اين چگونه عالمتي است
كه در عصر تكوين با انواع جراحيھاي پيشرفته قابل ترميم نيست .آيا حكمي كه بشود به
سھولت براي آن راه فراز يافت ناقص نيست وگذشته از اين اگر پس از اين نشانه كه بر
پيشاني سارق كوبيدند باز ھم دست به سرقت زد تكليف چيست؟ آيا اين حكم كامل
است؟
و حال حكم زناي مرد و زن:
»خدا براي ھر مرد و زن زناكاري حكم كرده است كه ديه أي به بيت العدل بپردازند و آن
مقدار نه مثقال طال است و اگر دوباره به زنا عود كند شما نيز در گرفتن دو مقابل آن عود
كنيد اين است آنچه كه مالك اسماء در دنيا بدان حكم كرده است«
آيا زني كه مورد تجاوز مردي قرار مي گيرد پرداخت  ٩مثقال طال از سوي مرد به بيت
العدل مي تواند براي آن زن و خانواده آن زن خوشايند باشد؟ آيا به چنين حكمي راضي
شده و از حيثيت بر باد رفته خود مي توانند با  ٩مثقال طال كه به خود آنھا نيز نمي رسد
و به بيت العدل مي رسد )كه ھيچ ربطي به بيت المال ندارد( و اين حق الناس است .نه
حق دولت راضي مي شوند؟ آيا اين عدل است كه حق مردم به حكومت برسد و ھيچ
حدي براي مرد زناكار قائل نباشند؟ گذشته از اين و مھمتر از اين ھا بايد گفت چگونه در
اين حكم زناي محصنه و غيرمحصنه مشخص نشده يعني حكم مرد يا زن مجرد زناكار و يا
مرد و زن متاھل يكي است آيا اجراي اين حكم از عدل و انصاف به دور نيست؟
در احكام زخم زدن و كتك كاري:
»و اما زخم زدن و كتك زدن ،احكام آنھا به اختالف مقدار آنھا ،اختالف پيدا مي كند و ديان
براي ھر مقدار ديه اي معين كرده است به درستي كه او ھر آينه حاكم عزيز منيع است«
آيا حق زخم خورده و كتك خورده است كه ديه بگيرد يا بيت العدل؟ آيا رضايت مضروب
اھميتي ندارد؟ و ديان چه كسي است كه تعيين كننده ديه است؟ چرا مشخص نشده
است؟
در احكام صيد و شكار:
»ھرگاه سگھاي شكاري را به سوي شكار فرستاديد خدا را ياد كنيد آنگاه آنچه را براي
شما گرفته اند بر شما حالل خواھد بود .اگر آنچه مرده ادراك كنيد بدرستيكه او ھر آينه
عليم و خبير است« آيا اگر سگ شكاري ما موشي شكار كرده بود و يا روباه مرده اي را
آورده بود و يا ھر حيوان حرام گوشت ديگري را شكار كرده بود فقط به سبب اين حكم و
تنھا با ياد خدا حالل مي شود؟ آيا چنين حكمي ناقص نيست؟
در خانه سوزي و قتل عمدي:

»كسي كه خانه اي را عمداً آتش بزند او را بسوزانيد و كسي كه عمداً بكشد او را
بكشيد .قوانين خدا را با دستھاي قدرت و اقتدار بگيريد و سنتھاي خودتان را ترك كنيد و
اگر آنھا را محكوم به حبس ابد كنيد باكي در كتاب بر شما نخواھد آمد«
كسي كه خانه را مي سوزاند بايد بي رحمانه سوزانده شود در حاليكه يك جاني كه بايد
كشته شود ديه مي پردازد!! يعني جان انسان به جاي اموال مادي بايد گرفته شود.
در اينكه ھر چيزي پاك است و اصال ً نجاستي وجود ندارد:
»و ھمچنين خدا حكم غير طھارت را از ھمه چيز و از ھمه ملل ديگر برداشته است و اين
موھبتي است از خدا تمام اشياء در اول رضوان ھنگاميكه به اسماء حسني و صفات
علياي خود بر ھر كسي كه در امكان است تجلي كرديم .در دراي طھارت فرو رفتند« به
گفته او از اول رضوان ھمه چيز پاك شده!!!
در حرمت زن پدران و حياء بھاء از ذكر حكم پسران:
»به تحقيق كه زن پدران شما بر شما حرام شده است .ما حيا مي كنيم كه حكم
پسران را بيان كنيم .اي مالء امكان از رحمن بپرھيزيد و چيزي را كه در لوح از آن نھي
شديد مرتكب نشويد و در بيابان شھوات از سرگردانان نباشيد«
برادر عزيز در اين موضوع ھم بيشتر دقت فرمائيد .چرا كه ساير محارم ديگر را مشخض
ننموده اند؟ آيا خواھران و دختران و خاله ھا و … حاللند اگر حالل نيست چرا مشخص
نشده اند؟ اگر مي خواھيد بگوئيد اينھا در اسالم ھم حالل نبوده و الزم به تذكر نيست.
زن پدر ھم در اسالم حالل نبوده و الزم به تذكر نبود .پس چرا فقط به زن پدر اشاره كرده
اند و ساير محارم را نام نبرده اند .آيا بعضي ھا حق ندارند كه مي گويند در مرام بھائيت
جز مادر و زن پدر بقيه حاللند .البته بگذريم از مسائل چندش آور كه با مستندات عده أي
جمع آوري نموده و حيثيت بھائيان را زير سوال برده اند .آيا ھرگز اين سوال را از خود كرده
بوديد كه اين حكم چرا و چگونه به اين منوال و اين چنين در نھايت نقص صادر شده؟ و اگر
كسي مرتكب خطائي شد به چه مجوزي مي شود او را توبيخ و عقاب نمود؟ برادر جان از
آنجائي كه اين مكتب به دست سياست مداران و دشمنان دين و ديانت ساخته شده و
يكي از اھداف اصلي بھاء نيز به اطاعت از آنان ھمين مطلب بوده است .احكام بسيار
اساسي و بنيادي را سطحي و ناقص مطرح نموده و در بسياري موارد ھيچ اشاره اي
نكرده مثل زناي محصنه و غير محصنه و يا ھمين عدم توضيح حالل و حرام و محارم.
اما مسائلي كه به نظرش مي توانسته ضربه اي به اسالم وارد كند و عده اي مستعد
بي دين را كه غيرت و درد دين ندارند جذب كند .مفصل شرح داده در حالي كه مطالبي
بسيار جزئي ھستند و نيازي به آن ھمه شرح و تفضيل ندارند .مثال ً در ادامه بحث حرمت
زن پدران به جاي اينكه مطلب مھم و اساسي جامعه را تكميل نمايند يكباره وارد بحث
ديگري شده و مي گويد» :براي احدي جايز نيست كه ھنگام راه رفتن در راھھا و بازارھا
جلو مردم زبان خود را حركت دھد بلكه براي كسيكه مي خواھد ذكر بگويد سزاوار است
كه در جائيكه براي ذكر خدا ساخته شده اسات يا در خانه خودش ذكر بگويد .زيرا اين

اقرب به خلوص و تقوي مي باشد .اين چنين خورشيد حكم از افق بيان تابيده است
خوشا به حال كسانيكه عمل مي كنند .اين ھمه توضيح فقط براي چرخاندن زبان در
خيابان تنھا به دليل ضديت با علماء و متقيان است چرا كه دائم ذكر خدا را بر لب دارند.
)در نسخ حكم باب در بيان به عدم تعليم و تعلم و محو جميع كتب »به تحقيق كه خدا
آنچه را كه در بيان است از محو كتب از شما عفو كرده است و ما به شما اذن داديم آنچه
را كه از علوم نافع است بخوانيد نه آنچه را كه به مجادله در كالم منتھي مي شود« آيا
باعث تعجب نيست كه باب براي  ٦يا  ٧و يا  ٩سال ظھور كند شريعت و سنت بياورد و
بيشتر احكامش براي  ١٩سال باشد و بعد دستور دھد كه تمام كتب بايد محو شود .به
جز  ١٩كتاب و بعد شريعت ديگري ظھور كند و قبل از جاري شدن احكام آن پيامبر پيش
بگويد آن پيامبر اشتباه كرد و نبايد كتابھا محو شوند .آيا خنداه دار نيست؟ انصاف دھيد!
در اعياد آنھا:
»به تحقيق كه عيدھا به دو عيد بزرگ منتھي مي شود اول روزھائيست كه رحمن به
اسماء حسني و صفات علياي خود بر كسي كه در اين مكان است تجلي نموده است و
ديگر روزي كه ما كسي را كه مردم به اين اسمي كه مردگان به واسطه آن برمي خيزند و
آنچه در آسمانھا و زمينھاست محشور مي شوند مبعوث كرديم« جمله كالمش را عيناً
مي نويسم و سپس از شما مي پرسم كه اين جمالت با كدام قواعد و دستور زبان تحرير
شده است »بھذا االسم الذي قامت االموات و حشر في االسموات و االرضين و االخرين
في يومين« جمله مذكور از چند جھت غلط است.
اول در جمله قامت االموات ضمير عايد به موصول ندارد.
دوم در جمله و حشر في االسموات و االرضين نه فاعل دارد و نه ضمير عايد به موصول
دارد.
سوم جمله و االخرين في يومين كه ظاھر عطف به الي العيدين االعظمين است به آن
جمله معطوف عليه سه سطر فاصله پيدا كرده است كه معطوف و معطوف عليه بھم
ارتباط پيدا مي كنند.
جاي تعجب است كسي كه ادعاي خدائي مي كند چگونه اينگونه اغالط ساده در
نوشتارش ظاھر است و شگفت آنكه بھائيان چگونه پايبند چنين كسي مانده اند؟؟
در سوال كردن) :يعني پرستش كردن(
»در بيان سوال كردن شما حرام گشته است ولي خدا از اين عفو كرد تا آنچه را كه بدان
احتياج داريد سوال كنيد .نه آنچه را كه مرداني پيش از شما بدان سخن گفته اند ،از خدا
بپرھيزيد و از پرھيزكاران باشيد آنچه را كه در امر خدا براي شما نافع است سئوال كنيد
به تحقيق كه شما باب فضل را بر مساكين آسمانھا و زمينھا مفتوح ساخته است «.باز
ھم سئوال اين است كه چگونه باب احكامي صادر نموده كه قبل از اجراي آن حتي براي
مدت كوتاه نسخ شد و به دستور بھاء حرامھايش حالل و حاللھايش حرام گشت؟!!

استغفرا… امام زمان ظھور مي كند و سئوال نمودن و پرسش كردن را بر مردم حرام مي
كند! آيا جاي سئوال نيست؟؟ ترجمه جمله ديگري از بھاء را به خود شما واگذار مي كنم
زيرا به نظر من قابل ترجمه نيست» .ال محل القتران ان لم يكن في البيان ان يدخل من
احد يحرم علي االخر يملك من عند االوان يرجع ذالك بعدان يرفع امر من تظھره بالحق او
ما قد ظھر بالعدل و قبل ذالك فلتقربن لعلكم بذكر امرا… ترفعون«
برادر عزيز اينھا كه ديگر رديه نيست عين كالم بھاء را از روي اقدس برايت نوشتم تا اگر
انصاف داشته باشيد بي غرض ترجمه نمائيد اگر قابل ترجمه نبود به فكر فرو رويد .بيانات
باب را ھم به ھيچ وجه نمي شود ترجمه نمود و پر از اغالط و باطيل است .پس چه
چيزي در اين امر مي تواند آنقدر جاذبه نداشته باشد كه بھائي مانده ايد .اگر عبدالبھاء
نبود نام بھائيت از روي زمين برداشته مي شد اما او توانست الواح و آثاري را كه ممكن
است سبب رسوائي مكتب شود از ديد بھائيان پنھان نمايد و احكام ناقص را تا حدودي و
تا آنجا كه بشود خود بھائيان را قانع كند تكميل نمايد و تعاليم ديگري اضافه نموده و به
شكل ديني به دست بھائيان سپارد اي كاش نوشته ھايم محدود به يك نامه نبود دلم
مي خواست احكام و تعاليم عبدالبھاء را نيز مورد بررسي قرار دھيم تا بسياري از
رسوائيھا برمال شود.
در پرھيز از جدال و نزاع:
»كسي كه كسي را محزون كند بر اوست كه نه مثقال طال انفاق كند« بازھم حق
الناس را بخشيده اند .البته اين چيزي است كه باب به آن دستور داده اما در اين مكتب
مثل ساير احكام نسخ شده» .تمام شما از آب آفريده شديد و به سوي خاك برمي
گرديد« شما را به خدا انصاف دھيد اگر حكم باب ديوانگي محض نبوده چگونه مي شود
تفسير كرد و در اين دنيا كه ھر لحظه ھمه يكديگر را محزون مي كنند تكليف چيست؟
پاره ھايي از ادعاي خدائي بھاء:
يكي از دعات خود عندليب و حسن را خطاب قرار داده مي گويد اي حسن به صدائي كه
از طرف زندان مي آيد گوش ده كه نيست خدائي جزء او كه فرد و خبير است ھنگاميكه
ستارگان آسمان بيان مرا ديدي و شراب معرفت مرا از كاسه عطاي من آشاميدي .و بعد
مي گويد كه به درستي كه پدرت را در اين مقام ياد مي كنيم كه بر رفيق اعلي به باال
رفت اين امري است از طرف خداي رب االرباب و مي گويد ما در اين مقام قدرت او و
كساني را كه به خداي مالك االديان ايمان آورده اند ياد مي كنيم اين چنين قلم ھنگامي
كه مالك االقدم بواسطه عمليات ايادي ستمكاران در زندان اعظم خود محبوس بود سخن
گفته است .آنگاه مي گويد اي خليل ندا را گوش كن كه او است خدا خدائي جز او نيست
به تحقيق كه ظاھر شده است و امر محكم و متين خود را اظھار مي دارد و قصص جھان
و ظلم كساني كه كافرند جلو او را نمي گيرد .به نام خداي اقدس اعظم اعلي نامه آن
جناب به منظر اكبر واصل گرديد از پيراھن كلماتش نسيمھاي محبت مالك االسماء و
الصنعات منتشر بود .كسي كه مرا بشناسد و بر خدمت من قيام كند چنانكه لشكرھاي

آسمانھا و زمينھا او را از كار ننشانند .بدرستيكه مردم خواب مي باشند اگر بيدار شوند با
دلھا به سوي خداي حكيم و عليم مي شتابند و و آنچه نزد آنھاست اگرچه گنجھاي دنيا
باشد بدور مي اندازند تا مواليشان آنھا را به كلمه اي از نزد خود ياد كند.
اين چنين كسي كه نزد او علم غيب است در لوحي كه در امكان ظاھر نگشته و جز
نقش او كه مھيمن بر تمام عوالم است اطالع ندارد خبر مي دھد به تحقيق كه مستي
ھواي آنھا را فرا گرفته است .چناكه موالي وراء را كه صدايش از تمام جھان به گفتن ال اله
اال انا العزيز الحكيم اي گروه پادشاھان شما مملوكيد ،مالك به نيكوترين ھيات ظاھر شده
و شما را به نفس مھيمن قيوم خود مي داند شھرھا را به مفاتيح اسم من كه مھيمن بر
آنچه در ممالك غيب و شھود است بگشائيد.
پادشاھان پروس را مخاطب مي سازد:
»بگو اي پادشاه بدان ندا را از اين ھيكل مبين گوش ده كه مي گويد ال اله اال انا الفرد
القديم يعني خدائي جز من فرد و قديم نيست«
خطاب به پادشاھان آمريكا:
»اي پادشاھان روساي جمھور آمريكا! به آنچه كبوتر بر شاخه درخت بقا مي خواند كه ال
اله اال انا الباقي الغفور الكريم يعني خدائي جز من غفور و باقي و كريم نيست« اي گروه
امرا به صدائي كه از مطلع كبريا بلند است كه ال اله اال انا الناطق العليم يعني خدائي جز
من ناطق عليم نيست گوش دھيد با دستھاي عدل شكسته را اصالح كنيد و ستمكاران
را به تازيانه ھاي اوامر پروردگار خودتان كه امر حكيم است بشكنيد.
خطاب به علماء اسالم:
»اي قوم با رو ھاي سفيد و دلھاي نوراني به سوي بقعه مباركه «حمرائي توجه كنيد كه
در آن سدره المنتھي صدا مي كند ال اله اال انا المھيمن القيوم يعني خدائي جز من
مھيمن قيوم نيست .اي گروه علماء ھر چه بر روي آن است فاني است و اين روي
پروردگار محبوب شماست .درباره اعياد و ديگر روزي است كه كسي را كه مردم به اين
اسمي كه مردگان به واسطه آن بر مي خيزند و آنچه در آسمانھا و زمينھاست محشور
مي شوند مبعوث كرديم.
اي اھل انشاي نداي مالك اسماء را بشنويد كه از طرف زندان اعظم خود شما را ندا
ميكند كه خدائي جز من مقتدر متكبر متسفر متعالي عليم حكيم نيست خدائي جز او كه
مقتدر بر تمام عوالم است نيست اگر بخواھد عالم را به حكمتي كه از نزد اوست مي
گيرد بر حذر باشيد كه در اين امري كه مالء اعلي و اھل مدائي آسمان از براي آن خضوغ
كردند توقف كنيد از خدا بپرھيزيد و از محجوبان نباشيد در ترغيب و تحريص او بر ساختن
دو كعبه و دو قبله برحذر باشيد كه آنچه در كتاب نازل شده است شما را از اين كتابي كه
بخ حق سخن مي گويد كه نيست خدائي جز من عزيز حميد باز ندارد.

و در جاي ديگر مي گويد» :به تحقيق كه او پيش از اين شما را خبر داد به آنچه اين ذكر
حكيم بدان سخن مي گويد گفته است )يعني باب( و كفتار او حق است كه او در ھر
حالي سخن مي گويد كه نيست خدائي جز من كه فرد و واحد و ممتنع و بديعم اين از امر
محكم و اسم اعظم و كلمه عليا و مطلع اسماء حسني خداست اگر شما از دانايان
باشيد بلكه بواسطه او مطالع و مشارق ظاھر مي شود«

برادر جان
او در بسياري موارد ديگر خود را مكلم طور و نازل كننده كتابھا و فرستنده پيامبران و مالك
زمين و آسمانھا و آفريننده جھان و غيره ناميده و اگر به كلي وجود خدا را منكر نشده و
گاھي از او يا كرده و خود را خداي جھانيان است فرستاده او دانسته اوال ً نمي توانسته
چنين ادعائي بكند چرا كه اگر خدا را منكر مي شد مي بايست تمام اديان و باالخص
اسالم و قرآن را نيز منكر مي شد و اگر اسالمي نبود مھدي صاحب الزماني نبود تا بھانه
اي براي پديد آمدن باب باشد و در نتيجه خود بھاء نقطه شروع را از دست مي داد و
موجوديتش زير سوال مي رفت.
دوم اينكه او قصد داشت خود را جايگزين خدا كند و دگير كسي به ياد خدا نباشد و تنھا
ذكر او را بكند و از او مدد جويد و كم كم خداوند به كلي فراموش شود و او به انگيزه
اصلي خود نائل شود كه نابودي دين و ديانت و گسستن رشته ھاي محكم اسالم در بين
مسلمانان است.
مدعيان مھدويت كسانيكه از مسلمين كه به دعوي مھدويت و عيسويت قيام نموده اند.
تعداد آنھا به پنجاه نفر مي رسد ولي ما در اين مقال به بررسي اوضاع و احوال و سنت
و روش آنان نمي توانيم بپردازيم و تمام اينھا را به انتشار كتاب ديگر موكول مي كنيم .اما
مي توانيم تنھا به نامھاي آنان و توضيحات بسيار مختصري از آنان بپردازيم تا شما برادر
عزيز متوجه شوي كه آئين باب و بھاء چقدر تشابه زيادي به اين مدعيان دارد.
اول :محمدبن عبدا… ملقب به نفس زكيه
كه در سال  ١٤٥زمان منصور دوانقي خليفه دوم عباسي در مدينه منوره ظھور و مردم را
به سوي خويش دعوت كرد .برادري ھم به نام ابراھيم داشت كه وي را ياري مي نمود او
قيام به دعوت نمود و بصره و اھواز و بعضي از بالد فارس و مكه و مدينه را گرفت و عمال
خويش را به يمن و غير آن فرستاد .اين قضيه در عصر امام مالك بود كه به نفع نفس زكيه
فتوي داد و پشت وي را محكم كرد .كم كم طرفداران او زياد شدند و نزديك بود كه دولت
عباسيان را ساقط كنند .ولي منصور خود را آماده كرد و عاقبت بر وي غالب گرديد و او را
كشت )تفصيل امر نفس زكيه را در جز ششم تاريخ ابن اثير مالحظه فرمائيد(

دوم :عبيدا… مھدي فرزند محمد حبيب فرزند امام جعفر صادق )ع(
كه موسس دولت فاطميان در مغرب بوده وي در اواسط قرن چھارم شھرھاي مصر را فتح
و بدست سردار جوھر صقلي شھر قاھره را بنا نھاد دولت فاطميان توسعه و سلطنت
آنان امتداد پيدا نمود و ايام حكومتشان طوالني گرديد.
سوم :محمدبن عبدا… تومرت
معروف به مھدي ھرعي مكني به ابي عبدا… كه اصلش از جبل شوش واقع در منتھاي
بالد مغرب بود )به جزء دوم تاريخ اين خلكان رجوع فرمائيد(
چھارم:عباس فاطمي
عباس فاطمي كه در آخر قرن ھفتم ھجري در مغرب ظھور و ادعاي مھدويت نمود .مردم
به سوي وي گرويدند و شوكت بزرگي بدست آورد تا به زور وارد شھر فارس شد و
بازارھاي آن شھر را آتش زد و عمال خويش را به اطراف و اكناف مملكت فرستاد .ولي او
را به مكر و حيله كشتند و دولت وي به انقضاي اجلش منقضي گرديد.
پنجم:سيد احمد
سيد احمد وي در اوائل قرن سيزدھم ھجري در بعضي جھات ھندوستان ظھور و در
سال  ١٢٤٣ھجري در حدود پنجاب شمال غربي با سيكھا جنگيد ولي كارش به جايي
نرسيد.
ششم :ميرزاعلي محمد پسر ميرزا رضاي بزاز شيرازي
وي در سال  ١٢٦١ھجري به دعوي مھدويت قيام و در بدو ام خويش را ملقب به باب و
پس از آن خويش را به مھدي منتظر معرفي كرد كه مقصود از اين نامه شرح حال و ادامه
دھندگان راه اوست.
ھفتم :شيخ محمدعلي پسر شيخ محمد سنوسي
منصوب به علويه كه در  ١٧٩١مسيحي در حدود جزائر نزديك مراكش در جبل سنوس
تولد يافت ھنگاميكه به سن جواني رسيد از محل والدت خويش مفارقت و در تاريخ ١٨٣٠
مسيحي بر عليه فرانسويان كه در آن وقت بر آن بالد استيال داشت به كينه جوئي و فتنه
انگيزي مشغول گرديد پس از چند سال در مصر و مكه به تحصيل علوم دينيه پرداخت تا
اينكه در واحد جبوب واقع در نزديك واحه سيواي مصر طرف غرب آن رحل اقامت افكند و در
آنجا زماني طوالني به تدريس علوم ديني اشتغال و چون به تقوي و صالح مشھور بود
مذھبي را تاسيس نمود كه امروز يكي از محكمترين و مھمترين مذاھب اسالمي به
شمار مي رود ھدف وي اين بود كه قواعد دينيه را از آلودگيھا و بدعتھا پاك سازد و دين
اسالم را به سادگي روز اول برگرداند و مسلمانان را از تفرق و تشتت نجات دھد و نيروي

دين و نفوذ آنرا در جميع بالدي كه تابع حكومت اسالمي بوده و اكنون بدست مسيحيان
افتاده برقرار سازد.
بعد از فوت موسس اين مذھب فرزند وي محمدمھدي در پايان قرن سيزدھم يعني در
سال  ١٨٥٨مسيحي به جاي او برقرار شد و ھمين شخص را مھدي ناميدند نه پدر او را.
زيرا پدرش ادعاي مھدويت نكرد و فقط پيش از فرزندش اشاره كرده بود كه مھدي منتظر
به زودي ظاھر خواھد شد و شايد ھم پسر او باشد .بنا به گفته مريدانش او خبر داده
است كه ظھور مھدي در پايان قرن سيزدھم واقع خواھد شد و در ھمين وقت ھم
سنوسيان معتقد شدند كه رئيس آنان ھمان مھدي منتظر مي باشد و او را محمدمھدي
ناميدند.
موفقيتي كه او در نشر تعاليم و تنفيذ امر خود حاصل نموده و به مراتب از پدرش بيشتر
است .اكنون مذھب وي در ميان تمام قبائل انتشار داشته و دامنه اش تا سلطنت وراي
آن طرف مملكت در افور امتداد يپدا كرده و در آنجا نفوذ زيادي يافته است به حدي كه آن
مملكت را در قبضه خود دارد.
ھشتم :ميراز غالم احمد قادياني
كه در سال  ١٨٣٢مسيحي در ھندوستان در قاديان پنجاب تولد يافت )قاديان قريه
ايست كه بيش از ھزار نفر سكنه ندارد و بيشتر آنان مسلمان ھستند( پدر وي از االكيني
بود كه در سال  ١٨٥٧در جنگ با انگليسيھا به ھندوھا كمك مي نمود.
غالم احمد در سن چھل سالگي به دعوت قيام كرد و سي سال مردم را به تعليمات
خويش دعوت كرد .زمامداران امور ھم با او مخالفت نداشتند زيرا وي دعوت به صلح و
سالم مي كرد .مبناي دعوت وي قرآن مجيد و احاديث نبوي كه با قرآن موافقت داشت
بود .غالم احمد مدعي بود كه وي عيسي بن مريم است و دليلش اين بود كه در قرآن
مجيد آياتي موجود مي باشد كه به ظھور عيسي در اسالم بعداز پيامبر )چنانچه بعد از
موسي ظاھر شد( اشارت دارد و چون فاصله ميان موسي و عيسي چھارده قرن و فاصله
ميان عصر او ھم نزديك به چھارده قرن است پس او ھم ھمان عيسي موعود در اسالم
است .غالم احمد گفته است ھمچنان كه عيسي عليه السالم از ميان يھوديان براي
ھدايت آنھا قيام نمود مسيح جديد اسالم ھم از ميان مسلمين براي ھدايت آنھا قيام
كرده است.
وي روزھا را به مباحثه و مناظره و تاليف مي پرداخت و جز او براي نماز در مسجد جامع
از خانه خارج نمي شد گاھي در بين راه مسجد ھم چيزي مي نوشت .مردم در مسجد و
در بين راه دور او را مي گرفتند و سئوال مي نمودند و او جواب مي داد .قادياني براي
پيشرفت دعوت خود سه نوع روزنامه تاسيس كرده بود:
يكي روزنامه بدر كه در ھفته يكروز به زبان ھندي منشتر مي كرد حوادث روزانه مربوط
به كار از قبيل مسافرت و مراجعت و ديدن مريدان و امثال آن را در آن روزنامه به اطالع
مردم مي رساند.

دوم روزنامه ھفتگي حكم كه در آن از مسائل ديني بحث مي نمود و جواب سئواالتي را
كه از او شده بود در آن مي نوشت.
سوم مجله ايمان كه در ھر ماه يك مرتبه به زبان انگليسي منشتر و بحثھاي جديد ديني
را انتشار داد تا دعوت خود را در ميان عرب و عجم انشار دھد .قادياني شصت و چند كتاب
تاليف نمود كه بيشتر آنھا به لغت محلي و بعضي از آنھا به زبان فارسي و عربي و
انگليسي است اكنون مذھب اين مسيح )ادعائي( در قاديان و ساير بالد پنجاب ،بمبئي و
ساير بالد ھند و در بالد عرب و زنگبار انتشار يافته و پيروان زيادي دارد و به نام احمديه
معروفند و قاديان را مدينه الشيخ ناميده اند .جماعتي از بزرگان و علماء به او پيوسته اند
كه مجال بردن نام آنان نمي باشد.
احمد قادياني ھفتادو چند سال عمر كرد وي مردي تندرست وسيع الصدر و كريم النفس
بود چند زبان را به راحتي مي دانست .او و بيشتر مدعيان مھدويت برعكس ادعاي بھاء
كه گفته بود ھر كه سخن دروغ به خدا مي بندد به سرعت از بين مي رود راحت زيستند
و ھنوز ھم مريداني دارند.
محمد احمد مھدي سوداني
اما مانند شيعيان به امام دوازدھم اعتقاد دارد ولي ادعا مي كند كه خودش ھمان امام
دوازدھم است كه يكمرتبه قبل از اين ظھور نموده محمداحمد داراي حافظه قوي بود و
قرآن مجيد را با تجويد و مقداري از اخبار و احاديث حفظ كرده بود او در نزد شيخ نورالدائم
تعليم ديده بود )مثل باب و بھاء كه از جانب شيخيه و دايره تصوف برخاسته و مدعي
شدند( محمد احمد روشي نيكو و تبعي ماليم داشت زيرك و تيزھوش و داراي قدرت
استدالل بود ھنگام ايراد خطا به سخنانش در مستمعين موثر مي شد و مردم كامال به او
توجه داشتند و او را دوست داشتند او ھم به ذكر و موعظه و نماز مشغول بود و تظاھر به
زھد و تقوي و كناره گيري از دنيا مي نمود .به اين ترتيب مردم فوج فوج مانند قطرات باران
دورش را احاطه مي كردند .آنھا به دور وي مجتمع و به ذكر و انشاء شعر مشغول مي
شدند .مقدمه دعوي مھدويت سوداني اين بود كه حكومتھاي مصر مردم سودان را زير
فشار پرداخت ماليات قرار داده بودند و به مردم سودان ظلم و تعدي مي كردند محمد
احمد ابتدا از رفتار آنھا شروع به انتقاد نمود و تسلط آن ستمكاران را نتيجه سيئات اوالد
آدم قلمداد مي كرد و چنين اظھار مي نمود كه عالم فاسد شده و مردم از طريق حق
منحرف شده اند.
به اين جھت به غضب خداوند گرفتار شده اند و به زودي خداوند مردي را خواھد فرستاد
تا اوضاع عالم را اصالح كند و زمين را پر از عدل و داد فرمايد و او مھدي منتظر مي باشد.
وقتي مردم شديداً منتظر ظھور شدند و تنھا سخن از ظھور مھدي در ميان بود و ظلم
ستمكاران .كم كم از خود محمد احمد پرسيدند شايد شما خودتان مھدي منتظر باشيد
در اين وقت جواب داد آري من ھمان مھدي موعود ھستم مھدي سوداني شروع به نشر

تعليمات خود كرد و مردم دور او را گرفتند كم كم خبر ظھور وي به خارطوم رسيد و قبائل
بقاره به قبول دعوت او مبادرت ورزيدند.
از جمله اشخاصي كه دور او را گرفته بودند عبدﷲ تعايشي از قبيله تعايشه به علم
نجوم و نوشتن اوفاق اشتغال و علم اسرار حروف را به خود اختصاص ميداد و در ميان
قبيله اش مقام ارجمند داشت.
روزي محمداحمد به وي گفت تو وزير مھدي مي باشي عبدﷲ گفت من در انتظار
مھدي ھستم اكنون اگر توان مھدي مي باشي ،پس امر خود را اظھار بدار و من ھم تو را
ياري خواھم نمود محمد احمد گفت آري من مھدي ھستم پس عبدﷲ بيدرنگ و بدون
مطالبه دليل و برھان به وي ايمان آورد او ھم عبدﷲ را وزير خويش قرار داد پس او و
يارانش از پيروان وي شدند .تصادفاً در ھمان سال ستاره دنباله داري در آسمان ظاھر و به
مردم سودان تلقين شد كه اين ستاره پرچم حضرت مھدي است كه مالئكه آنرا بدوش
گرفته اند.
محمد احمد مومنين به خويش و پيروان طريقه خود را درويش مي ناميد .سرگذشت او
بسيار طوالني است كه تا ھمينجا براي اين نامه خصوصي كافي است و اما در كتاب
خويش تعليمات او و ساير مدعيان را به قدر حوصله كتاب خواھم نگاشت تا مقايسه اي
باشد با آئين باب و بھاء و حتي در بعضي مسائل ارجحيت آن مدعيان را بر باب و بھاء.
برادر جان اين نوشته ھا به استثناي مدعيان مھدويت صفحاتي چند استخراج شده از
كتب خود بھائيان است كه من تنھا به دليل اينكه شما را با اعتقاد خود شما بيشتر آشنا
كنم و تنھا به دليل اينكه استناد به كتب خود شما نموده و از ديگر مستندات استفاده
نكنم به اين مطلب اشاره كردم .اگر مي خواستم كه با دستي باز به رد بھائيت بپردازم
مي بايست از قبل از پيدايش اين مكتب و از اوضاع و احوال سياسي اجتماعي آن برھه از
زمان و از ايده و منش تصوف و شيخيه كه به سيد كاظم رشتي و شيخ احمد احسائي
مي رسد و باالخره منتج به ظھور اين مكتب كذائي شده شروع مي كردم و تمامي
جريانات و بي عفتيھاي زنان بابي و… و بلوا و آشوبھاي بابيھا و ازليھا انشعاب با بيان و
بھائيان به فرقه ھاي مختلف و باالخره به تشكيالت امروزه كه تحت پشتيباني
سياستھاي بزرگ اداره مي شوند ھمه و ھمه را با استناد به سندھاي محكم و معتبر و
دقيق خصوصاً استفاده از نوشته ھا بانيان بھائي كه انباشته از ضد و نقيض بر مالئي ھا و
رسوائي ھاي بزرگ است ،به رشته تحرير در مي آورم.
برادر گرامي ،مي داني كه پس از معرفت حق و تشرف به اسالم عزيز ،ھسمر مھربان و
فداكارم بھزاد جھانگيري )حسين فالح( را نيز به اسالم دعوت كردم و او با قلبي پاك و
ماالمال از عشق و استقبال نمود و امروز در تقوي و ايمان گوي سبقت از من ربوده است.
بعد از چاپ اولين كتابم ،متوجه شديم كه ديگر مادر و بقيه اعضاي خانواده با ما صحبت
نمي كنند و حتي جواب تلفن ما را نمي دھند .ما آمادگي اين نوع برخورد را داشتيم و با
علم به اين به فعاليت خويش ادامه مي داديم با اين وجود گذشتن از خاطرات گذشته،

خانواده و فاميل ممكن است براي ھر كس دشوار باشد .اما به لطف ھمان پروردگاري كه
پس از آگاھي ما ھر لحظه سايه رحمتش را بر سر حس مي كنيم و يار و ياور حقيقي
ماست ،ھمان پروردگاري كه به محض مسلمان شدنمان ھديه نازنيني به ما عنايت كرد و
زندگي ما را به وجود كودك دلبندي مزين نمود) .در حاليكه پنج سال از زندگي مشترك ما
مي گذشت و ما ھنوز صاحب فرزندي نبوديم( توانستيم به حقايق بزرگتري نائل شويم و
آن اينكه در اين دنيا كه زودگذر و فانيست اگر بلند نظر باشيم و با وسعت قلب به
ھمنوعان خود بنگريم .ھزاران برادر و خواھر خواھيم داشت و ھزاران پدر و مادري كه
سرشار از عاطفه اھند و نيازمند محبت .ما در بين جماعتي زندگي مي كنيم كه صداي
تپش قلبشان را مي توان شنيد و احساس امنيت و آسايش را با تمام وجود در كنار آنھا
مي توان يافت .ملت ما با مھرباني و فداكاري ،در ابراز عشق و محبت نسبت به ھمنوعان
در دنيا حرف اول را مي زنند و ما تازه فھميديم كه در خانواده از عاطفه و محبت ساير
اعضاء محروم بوديم و به ھمين دليل به سادگي و با عالقه از ھمه گذشتيم و به راه
خويش ادامه داديم و دانستيم كه دوري از عناصر اين فرقه حتي خانواده اي كه به آن
تعلق داشتيم مثل اجتناب از ھر آلودگي و گناه ما را به خدا نزديكتر مي كند و زمينه عروج
به مراتب واالي ايمان را در ما تقويت مي نمايد.
خداوند متعال را سپاس مي گوئيم كه اين ھمه در حق ما لطف و رحمت داشت كه ما را
سزاوار اين موھبت الھي نمود و حالوت حقيقت را به ما چشانيد.
در بين بھائيان شايع بود كه ھر كس كه از بھائيت خارج شود به بالئي دچار خواھد شد،
اما ما امروز به وضوح معني اعجاز و معجزه را در تمام مراحل زندگي خود درك كرده و به
آن افتخار مي كنيم.
سالھا بود كه تشكيالت در گوش ھمه بھائيان ساده لوح مي خواند كه در سال ٢٠٠٠
اتفاقاتي رخ مي دھد و بھائيت در ايران به رسميت شناخته مي شود .بيانيه صالح به
اجرا درمي آيد و دنيا با بھاء ﷲ بيعت مي كند و ھزاران وعده و وعيد ديگر اما ديديم كه آب
از آب تكان نخورد و اين وعده ھا نيز مانند تمام وعده ھاي پوشالي ديگر وعده سر خرمن
بود و تنھا اتفاقي كه افتاد مرگ تنھا باقيمانده عائله بھاء مادام ماكسول انگليسي بود كه
زمام امور بيعت العدل را در دست داشت و عجيب اينجاست كه از اين عائله حتي فرزندي
به جا نماند و آنھا به كلي مقطوع النسل شدند .به ھر حال برادر جان اين نوشته ھا
قسمتي بسيار اندك از مطالعات گسترده و بسيار جامع اين حقير مي باشد .اميدوارم آن
روز برسد كه خداوند متعال توفيق تدوين كتابھاي پر حجم و پرمحتوي را به اين بنده عنايت
فرمايد تا سبب تحكيم ايمان نو ايمانان به اسالم باشد و انشاء ا… موجب ھدايت
مستعدان و تشنگان حق و حقيقت شود.
برادر جان شما را به خدا مي سپارم ضمناً پوزش مي خواھم كه نامه ام بسيار طوالني
شد اما با روحيه أي كه در شما مي شناسم مي دانم كه توانائي ھضم مطلب را داريد و
قدرت قرائت را نيز ھمچنين .اما از اينكه به نوعي به اعتقادات شما توھين شده مرا مي
بخشيد .آيا در آئين شما منسوخ شمردن اسالم و شرك ورزيدن بھاء و تھمت به علماي

اسالم و ھمه اينھا توھين به ديانت عظيم و الھي ما نيست؟؟ آيا شما ھمين مسائل را
تبليغ نمي كنيد؟
اين نوشته ھا را تنھا به عنوان يك مناظره كتبي به شمار آوريد .مناظره اي دوستانه.
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