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حـضرت بـاب     سـال، از ظهـور     166كـه حـدود      وجـود آن   با

بـدون  مي گذرد اما هنوز بعضي از مردم در گرداب افكار سطحي و  
اساس خود به دنبال مهدي موعودي هستند كه قرار است از           پايه و 

با شمشير آخته، شود وشهري موهوم به نام جابلقا يا جابلسا ظاهر      
ديـن جـدش    مطهـر سـازد و    وجود كفـار پـاك و     عالم را از لوث     

كه ناخود آگاه همان سـخناني  نغافل از آ. ترويج نمايدرسول اهللا را 
مي گويند كه تقريباً سه هزار سال پيش امت يهـود بـه حـضرت               را  

مسيحيان با همين سال قبل يهوديان و   يا حدود هزار  مسيح گفتند و  
ايـن  قـرآن كـريم از    در  . وردنـد اايرادها به حضرت محمد ايمان ني     

به مسلمانان توصيه گرديده كه مبـادا مثـل امـت      سخنان ياد شده و   
قبل رفتار نمايند اما متأسفانه اين نفوس كه خود را حامي اسـالم و             

 جـستجو   قرآن مي دانند به جاي اين كه در آن كالم الهي تفحص و            
دراين سخنان . مي كنندها را مجدداً تكرار كرده ونمايند همان ايراد
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اهللا فقط موعـود   حضرت بهاءحالي گفته مي شود كه حضرت باب و    
اسالم نيستند بلكه خود را موعود كل ادياني مي دانند كه قرار است             

.عالم را بهشت برين نمايددر آخرالزمان ظاهر شود و

براستي چه كساني منتظر ظهوري جديد در آخرالزمان هستند؟         
 دارند؟ چنين انتظاري راآيا ساير اديان نيز

پيامبران گذشته مي آيد    آيا قائم موعود طبق وعده هاي الهي و       
يا مطابق آنچه كه در افواه علماي اديان رايج است ظاهر خواهـد          و

روي سخن با شيعيان است كه در اطراف مـا و          چه بيشتر اگر. شد؟
گروهي موعود را به با ما زندگي مي كنند اما به نظر مي رسد كه هر

طلبد البته آن هم نه با دليل، بلكه فقط بـا شـنيدن از              ميل خود مي    
در حقيقت معيارشان كتاب خدا نيست بلكه دسـتور         . آنقول اين و  

تكرار گفته هاي كساني است كه با ميل خود كالم الهي          روحانيون و 
تفسير نموده و سبب شده اند كـه مـردم از حقيقـت دور              را تعبير و  

كاربا فجيع ترين شيوه شهيد نمايند و      پيروان قائم را    نهايتاًمانده و 
.خود را هم بنام ثواب محسوب دارند

احاديث موثّقي هم ر حال، بايد بررسي نمود كه آيا آيات و هبه
موجود است كه بتواند حقايق بيشتري را آشـكار كنـد؟ آيـا آنچـه               

!ون نديدند حقيقت ره افسانه زدنديا، چمي گويند حقيقت دارد؟ و

هاي ديگري در اين زمينـه       پرسش پاسخ به اين گونه سئواالت و     
دانشمندان عاليقدر جامعه بهائي بطور مفصل داده به وسيله اساتيد و  
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گرديده كه مي تواند بـه      اين باره منتشر  دركتب مختلفي نيز  شده و 
نياز آنـان را در     خوبي مورد استفاده متحريان حقيقت قرار گرفته و       

امـا امـروزه آنچـه مـورد نيـاز         . ف سـازد  حل مشكالتـشان برطـر    
جويندگان حقيقت است روش تبليغي حضرت عبدالبهاء است كه در 

يـا داخـل شـدن در طـرح         كتاب خطابات مباركه درج گرديـده و      
هاي آن است كه بايستي مد نظر قرار         مطالعه يك دوره كتاب    روحي و 

در عين حال چون بعضي مطالـب همچنـان در ذهـن نفـوس           . گيرد
طرف ازگرديده و به مرور زمان سبب پريشاني افكار     ته و نقش بس 

هـاي  هجومرسائل استداللي هم به علـت       ديگر دسترسي به كتب و    
يا فرصت كافي جهت مطالعه امكـان پـذير        گسترده كمياب گشته و   

 در سالهاي گذشته تهيه گرديد كه  وجيزهنيست، لذا جزوه اي به نام

بعضي از مطالـب مـورد      مختصر به طرح رئوس     به صورتي ساده و   
از آنجا كه ايـن جـزوه بـا تأييـدات           . سئوال متحريان مي پرداخت   

جمال اقدس ابهي مورد استقبال دوستان قـرار گرفـت لـذا تـصميم            
به همان نام، گرفته شد كه با تغييرات اندكي به تكميل آن پرداخته و

اميد آن كه مورد توجه     . قالبي جديد مورد استفاده قرارگيرد    ولي در 
مـشوقي جهـت مطالعـه بيـشتر آن     به توانـد راهنمـا و  واقع شده و  
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مـان را   مردكتب آسماني خـود   بطور كلي پيامبران پيشين در    

 و آخرالزمــان بــشارت دادهپــي در پــي دربــه دو ظهــور كلــي و
       لمي ديگـر شـود     عالم عـا   ،ر اعظم فرموده اند كه با طلوع آن دو ني.

.ز ميـان برخيـزد   ا مـذهبي و جنـسي    ،ژادين،ملي، قومي اختالفات
بيگانگي بـه    و ،مودتدشمني به دوستي و   ،  آشتيجنگ به صلح و   

:  آيه كريمه در قرآن كه مـي فرمايـد         مصداق و يگانگي تبديل گردد  
69 سورة الزمر آيـه  .زمين بنور پروردگار روشن خواهد شد("اشرقت االرض بنور ربها "

.شودآشكاردر عالم ظاهر و)

زماني به صراحت بيان شده     اره و چنين بشاراتي گاهي به اش    
د  مختلف به نظر مي رسـن      ،مردماذهان  است كه در  به همين علت    و

.يك مفهوم را مي رسانند    يك معني و  اما در حقيقت يكي هستند و     
در كتاب مقدس تـورات از ايـن دو ظهـور بـه نامهـاي              : براي مثال 
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آن را زمان پيـدايش    تعبير شده و  "ظهوراهللا"و  "نزول ايلياي نبي  "
ايـن دو   در كتـاب انجيـل     .ذكر كرده انـد   "يوم اهللا "و  "يوم الرب "

ناميده شده و  "نزول ثاني روح اهللا   "و"رجعت يحيي "نامه  ظهور ب 
. اند خوانده"يوم الملكوت" و "يوم الرب" را ظهورزمان

سـني اسـت   شـيعه و  مـذاهب  در قرآن كريم كه مورد قبـول   
"قيامـت "و"حـسرة يوم ال "و" الجزاء يوم"و"يوم اهللا "نامهايه  ب

اخبـار   در احاديـث و    امـا  اسـت  امثال آن بيان شـده    و"ساعة"و  
قيـام  "و "ظهـور مهـدي  "نـام ه بدر پيپي ظهورنن به دواهل تس 
 ظهور ، هدي روايات ائمهبيان شده و در اعتقادات شيعه و "اهللاروح  

رجعت " به نام   را ظهور دوم و" قائم آل محمد  " ظهور نامه  ب را اول
. ه اندد ذكر كر"حسيني

 كليه اديـان الهـي منتظـر دو ظهـور           ،با توجه به مطالب فوق    
 به اعتقاد اهل    .د شد هستند كه در آخرالزمان ظاهر خواه     پي  پي در 

اين فـضل بـي منتهـي        و ه اين دو ظهور در ايران ظاهر گرديد       ،بهاء
 كـه بـه     هدشنيان  بشارات كتب آسماني نصيب ايرا    مطابق با اخبار و   

قدر اين  كه  !  اما دريغا  .نده ا مفتخر گرديد اين افتخار عظيم متباهي و    
كلمـات و  همچنان در بند تعـصبات و      و موهبت آسماني را ندانسته   

امثـال آن    و "بيـين خاتم النّ "و"النبي بعدي "مثل  عبارات مختلف 
.گشته انداز اين فيض اليزالي محروم  وهگرفتار شد
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مختصر سعي شده تا به تعدادي از اين توهمات    در اين جزوه    
 پاسخ كوتاهي داده شـود      ، كه بيشتر مورد سئوال شيعيان است      ذهني

طالبان حقيقت بتوانند با خيالي آسـوده تـر بـه           تا هموطنان عزيز و   
بررسي تعاليم مباركه اي كه مخـصوص ايـن زمـان نـازل             مطالعه و 
. موفق شوند،گرديده

جنبه اطالعاتي  هاي كوتاه فقط  اسخشايان ذكر است كه اين پ     
ديگـران  مـورد سـئوال      براي دوستان عزيز بهائي كه اغلب     داشته و 

مفيـد و  هـاي دانـستن جواب  عزيزاني كه مايل به     واقع مي شوند و يا      
ندنمي توا جهت اطالعات بيشتر  ونگاشته شده   ،باشندمي  مختصر

.عه نماينديا امثال آن مراجرائد وكتاب فمانند به كتب استداللي

اميد آن كه اين جزوه كوتاه بتواند پاسخگوي نيازهاي اوليـه           
.باشدآن عزيزان 
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ن اسـت   اي،   به شيعيان  معموالً اولين سئوال آموزش داده شده     

سـئوال كننـده بـا      ؟   حضرت باب امام است يا پيغمبر      :مي پرسند كه
زيـرا  .راهي قرار دهد  سر دو بهائي را بر  خيال خود مي خواهد فرد      

پـس چـرا كتـاب      : مي گويد  ،اگر بگويد كه حضرت باب امام است      
خواهد گفت كـه مـا منتظـر    ،اگر بگويد پيغمبر است و؟  آورده است 

يـا و"النبـي بعـدي   "يا با عبـاراتي ماننـد     وامام دوازدهم هستيم  
ين پاسخ بهتـر  قبل از ورود به ا لذا.متوسل مي شود  "خاتم النبيين "

سـپس بـه پاسـخ       و را تعريـف نمـوده    "نبـي " و "امام"است لفظ 
.بپردازيم

؟گفته مي شودامام به چه كسي و؟ ني امام چيست مع:الف

پيشنمازوعالم،   رهبر ،هنماا ر ، پيشوا ،يعنيعامامام به معني    
 جانشينان حضرت رسول اكرم را امام       ،ولي بطور خاص  . ستآمده ا 
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جانشينان حضرت موسي را نبـي     اما. مي گويند  ائمه جمع آنان را  و
جانشينان حضرت  وكرده اندن را انبياي بني اسرائيل ذكرجمع آناو

.جمع آنان را حواريون مي خوانندنام حواري وه  ب هممسيح

مفاهيم مختلـف اسـتفاده شـده    لفظ امام در  در قرآن كريم از   
انـي جاعلـك    : فرمايد مي   124 در سوره بقره آيه      :براي مثال .است

.ما ترا براي مردم امام قرار داديميعني للناس اماماً

اين آيه خطاب به حضرت ابراهيم است كه طبـق اعتقـادات            
 پـس در اينجـا      .صاحب كتاب است  شيعيان از پيامبران اولوالعزم و    

.لفظ امام جهت پيامبر اولوالعزم بكار رفته است

واجعلنـا للمتقـين امامـاً     : مي فرمايد 74در سوره فرقان آيه     
ـ          طبق  بده  را پيشواي پرهيزكاران قرار     مايعني ه اين آيـه مباركـه لفـظ امـام ب

.عنوان پيشوا آمده است

من قبله كتاب موسي    و: مي فرمايد  13سوره احقاف آيه    در
در اينجا لفظ امـام     . رحمت بود  يعني قبل از آن كتاب موسي امام و        .رحمةاماماً و 

.كتاب حضرت موسي است بكار رفته استبراي تورات كه 

امـام داراي   اين مالحظه مي شود كه در قرآن كريم لفـظ         بنابر
 اگر قائم موعود نيز خود را امام بخواند و         ، لذا .معاني گوناگون است  

كـه دليل بـر آن نيـست     ،  ملقب سازند ا به اين عنوان    ر يا ديگران او  
.نمي تواند صاحب شريعت مستقل باشد



9

به چه كساني نبي گفته مي شود؟ بي چيست ومعني ن: ب

وآنچه كه مربوط به اوست     خدا و  نبي به معني خبردهنده از    
لفـظ نبـي بـراي      . خبردهنده از غيب يا آينده به الهام الهي است        نيز

انبيــاي مجمــوع آن راجانــشينان حــضرت موســي بكــار رفتــه و
در قرآن كريم لفـظ      موضع   40 بيش از    دراما.بني اسرائيل گفته اند   

 از آنها طرف خطاب حـضرت       گرديده است كه در مواردي    ذكر  نبي  
 كـه صـاحب شـريعت و       هر رسولي  با وجود اين   .رسول بوده است  

بـر   پيغم  نمي تواند كه   نبينبي هم باشد اما هر    ، مي تواند  كتاب است 
52آيه سوره مريم در: براي مثال.اولوالعزم يا صاحب شريعت باشد

كان رسوالً كروا في الكتاب موسي انه كان مخلصاً و     اذو:مي فرمايد 
.نبي بودرسول ووبدرستي كه او خالصكن در كتاب موسيياديعني ونبياً

نبي ملقـب شـده     در اينجا حضرت موسي به القاب رسول و       
ولو كانوا يؤمنـون بـاهللا و      : مي فرمايد 84در سوره مائده آيه     . است

يعنيم اولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون      اتخذه ما انزل اليه ما   النبي و 
اولياء ديگري را بـراي خـود       مي آوردند آنچه كه نازل شد بر آنها ايمان        پيغمبر و اگر به خدا و   

براي پيغمبر  فقط   ،در اين آيه لفظ نبي    .نمي گرفتند اما بيشتر آنان فاسق هـستند       
ـ و: مـي فرمايـد    مريم  سوره  از 55ر آيه   دورفته  بكار روا فـي   اذك

يـاد كـن در     يعني  كان رسوالً نبياً  الكتاب اسمعيل انه كان صادق الوعد و      

در سـوره  . نبـي بـود   رسـول و   اسماعيل را بدرستي كه او در وعـده صـادق بـود و             ،كتاب
بشرناه باسحق نبياً مـن الـصالحين       و :مي فرمايد 112الصافات آيه   

ت سـوره حـضر   در اين دو  . ق پيغمبري از صالحين   ارا به اسح  يم او يعني بشارت داد  
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از فرزندان حضرت ابراهيم    دوق را كه هر   احضرت اسح اسماعيل و 
وحالي كه هيچكدام پيـامبر    در اند   گرديدههستند به عنوان نبي ذكر    
بنابراين واضح گرديد كه هر نبي مي تواند .صاحب شريعت نبوده اند

 پيـامبر  بـراي هـم   لفـظ نبـي   يا نباشـد زيـرا  تاب باشد وصاحب ك 
 براي جانشينان پيامبر كه صـاحب كتـاب         همولوالعزم بكار رفته و   ا

.استفاده شده است،مبين دين هستندفقط مروج ونيستند و

ابداً مربوط به آمدن ،ر حديث آمدهكه د" النبي بعدي "عبارت  اما  و
 مربـوط بـه توصـيفي       مدن ظهوري در آخر الزمان نيست بلكه      يا نيا 

كـه  چنـان   علـي نمـوده اسـت       است كه حضرت پيغمبر از حضرت       
يعنـي  انا بمنزلة هارون من موسي ولكن ال نبـي بعـدي           :مي فرمايد 

در اينجـا  .نسبت من به تو مثل نسبت هارون به موسي است ولي بعـد از مـن نبـي نيـست               
حضرت رسول اكرم خواسته اند مقام حضرت علي را نـشان دهنـد             

ر او در پيامبري    ياووياريعني همانطوري كه هارون برادر موسي و      
ترويج ديانت يهود بوده است اكنون تو هم اي علي مثـل بـرادر و     و

ياور من در ترويج اسالم هستي با اين تفاوت كه بعـد از مـن               ويار
 چنـان كـه مـي دانـيم         .نبي نيست يعني جانشينان من نبـي نيـستند        
 در حالي كه جانـشينان      .جانشينان حضرت رسول را امام مي گويند      

 براي بشارت   ،لذا ذكر النبي بعدي   . گفتند را نبي مي     حضرت موسي 
به ظهور بعد يا خبري به آينده نبوده بلكه هـدف بـاال بـردن مقـام                 

) خبردهنـده (بوده كه رتبه آنان را از نبي        و ائمه اطهار  حضرت علي   
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 دليلي ندارد كـه بـه آن در     بنابراين. ارتقاء داده است  ) پيشوا(به امام   
.د گرددباره ظهور آينده استنا

312جناب ابوالفضائل گلپايگـاني در كتـاب فرائـد صـفحه            
ايـن كلمـه    مقصود آن حضرت از   ":باره النبي بعدي مي فرمايند    در

واضح فرمايد زيرا كه بـر      اين بود كه ترقي امت اسالميه را معلوم و        
ه انبيـاي   حاالت امم ماضيه واضح است ك     كتب مقدسه و  مطلعين بر 

زكريـا و  حزقيـال و  دانيـال و  يرميا و عيا و بني اسرائيل از قبيل اش    
رؤيـاي  امثالهم كل به توسط رؤيا از امور آتيه اخبار مي فرمودند و           

لـذا وجـود اقـدس      .. .صادقه خود را الهام الهي تعبيـر مـي نمودنـد          
مسدود خاتم االنبياء باب نبوت يعني نزول الهام به رؤيا را مختوم و         

ـ     انيه كه بر انب   حقايق روح نمود و  وسـيله رؤيـا   ه  ياي بني اسـرائيل ب
 كـأني   :جاي آن در كلمات ائمه اطهار     ه  ب، مي شد  مكشوفواضح و 

ثابت و )مثل اينكه مشاهده مي كنم    نم و كه مي بي  مثل اين (كأني اشاهد يعني    اري و 
يعني ائمه اطهار مشاهدات خود را براي مردم ذكـر        ".مسطور گشت 

ـ طرالهامات الهـي بـه آنـان از       مي كردند و   ق مكاشـفات قلبـي و     ي
مراتـب  ه  بوده است كه ب   روحاني و ادراكات خودشان از قرآن كريم      

بـا فراسـت     يعني در عالم بيـداري و      . مهمتر است  خوابواز رؤيا 
ـ    امـا در  .كامل به درك الهامات غيبيه موفق مي شـدند         ه ايـن دور ب

امـام  يـا    بـه نبـي و     استعداد مردمان ديگر نيازي   عالم و علت بلوغ   
فهم ارتقاء يافته كه خـودش   را بشر به درجه اي از درك و       نيست زي 

برخالف گذشته  درك كند بفهمد و الهيه را بخواند و   مي تواند آيات    
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دم رحلت مي فرمود به علت نبـودن       ميان مر الهي از  پيامبر كه وقتي 
احكام به كتاب و  نداشتن دسترسي   وسائل ارتباطي و  كمبودسواد و 

نـام  ه  ناچار جانشيناني ب) دستگاه چاپ نبودن (،نازله از آن حضرت   
.عهده داشته انده نبي يا امام زمام هدايت مردم را ب

كه خداونـد هـر طـور كـه        درباره اين  15 در سوره مؤمن آيه     
رجات ذوالعرش  رفيع الد :  چنين مي فرمايد   ،هدد انجام مي    ،اراده كند 
ق يعنـي   وح من امره علي من يشاء من عباده لينذر يوم التال          يلقي الرّ 
را ) وحـي (كه بخواهد، آن روح     بندگانشاز  هركسعرش، به   صاحب  ع الدرجات و  خداوند رفي 

بنـابراين . نمايـد آگـاه ) بـا خـدا  (از روز مالقـات  ) مـردم را ( تـا    )مي فرسـتد   (القاء مي كند  
ايـد و   امـرش مـي نم     ابـالغ وانذاركه را بخواهد مأمور   خداوند هر 

هيچكس  واو نازل مي فرمايد  بر دستورات خود را به صورت وحي     
. نيستچراچون و ورا قدرت مخالفت

 ما بهائيان معتقد هستيم كـه حـضرت       ،توجه به مطالب فوق   با
 موثـق احاديـث  كه طبـق آيـات و      هستند باب همان قائم موعودي   

 ايشان ، همين احاديث  طبقبروبوده اند    مسلمانان منتظر او   ،اسالمي
. مان هستندصاحب الزّ صاحب االمر و بلكه،نه نبينه امام هستند و

در اوصـاف  در كتاب مفاتيح الجنان در زيارت نامه صـاحب االمـر         
.ربـاني آياتـه   السالم عليك يا داعـي اهللا و      :  مي فرمايد  قائم موعود 

السالم عليك يا خليفـة اهللا و      . ديان دينه السالم عليك يا باب اهللا و     
السالم عليـك  ... ارادتهليل دة اهللا و السالم عليك يا حج   .هناصر حقّ 

 وكده السالم عليك يا ميثاق اهللا الذي اخذه و     .ة اهللا في ارضه   يا بقي...
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،آيات پروردگـار سوي خدا وه دعوت كننده بتو اي   يعني سالم بر  
خليفه خـدا  اي سالم بر تو ،قاضي دين اوباب خدا وتو اي  سالم بر 

راهنمـاي اراده  و حجت خـدا  تو ايسالم بر، ياري دهنده حق او  و
كـسي  ايتـو  سالم بر ،اي بقيةاهللا در روي زمين او      سالم بر تو     ،او

پيمان گرفته شـده  وبراي تو عهد  و  اي اطمينان خدا بوده  كه مورد 

. است

با توجه به اين آيه مباركه در زيارت نامه كه مورد قبول كليه             
، داعـي اهللا  اتي مثـل    ان است مقام موعود اسالم به عبـار       شيعيان جه 
هيچ ذكر گرديده و ميثـاق اهللا ، بقية اهللا، حجة اهللا ، خليفة اهللا  ،باب اهللا 

مرتبـت آن    مقـام و   .يا نبي وعده داده نشده است     نام امام و  ه  كجا ب 
بشارات ظهور ايشان را انـشاء اهللا در محـل خـود ذكـر              حضرت و 

.خواهيم نمود
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 مورد سئوال قرارمي گيرد موضـوع        هميشه كه ديگري   مسئله

بيين است كه شيعيان به آن متوسل شده از ايمان بـه ظهـور              خاتم النّ 
 بد نيست كه ابتدا به شرح نـزول ايـن آيـه             .جديد محروم گشته اند   

 ماكان محمداً ابـا     : مي فرمايد  40 در سوره احزاب آيه      .توجه نمائيم 
معني آيه مبار كـه     لنبيينخاتم ا احد من رجالكم ولكن رسول اهللا و      

.خاتم انبياء است او رسول خدا و.مردان شما نيستيك ازمحمد پدر هيچ:  استاين

حال بايد توجه نمود كه اين آيه به چه مناسـبت نـازل شـده     
يا موضوعاتي نظير   انشيني و  آيا در جواب سئوال راجع به ج       .است

.ه استيا پاسخ به سئواالت ديگري بودو؟ گرديدهآن نازل

طبق نظريه تمام مفسران ايـن آيـه وقتـي نـازل گرديـد كـه                
ـ           نـام زيـد    ه  حضرت رسول اكرم با همسر مطلقه پسر خوانده خود ب

چون در بين قبائل عرب ازدواج مردي بـا عـروس           ازدواج نمود و  
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محمـد  حـضرت  كه چرا بوده لذا مورد ايراد واقع شده  مرسوم ن خود  
 خـدا   ،اسـخ بـه ايـن مـردم        در پ  .كرده است با عروس خود ازدواج     

رسـول خـدا و    ر هيچيك از شما نيست بلكه او      دفرمود كه محمد پ   
بنـابراين مالحظـه مـي شـود كـه كـسي دربـاره              .خاتم انبياء است  

جانشيني آن حضرت سئوالي نكـرده كـه چنـين پاسـخي بدهنـد و              
.بفرمايند كه بعد از من نبي ديگري نمي آيد

ت را خاتم االنبياء و    شايان ذكر است كه ما بهائيان آن حضر       
 همانطور كه قبالً     بلكه . اما نه به استناد به اين آيه       المرسلين مي دانيم  

يـا رسـول   نام نبـي ه ذكر شد بعد از حضرت رسول اكرم كسي ب هم  
نام نبـي   ه   خود را ب    هم بهاءاهللاحضرت  حضرت باب و  .نخواهد آمد 

پاسخ به   در اوالًبنابراين عبارت خاتم النبيين     .يا رسول نخوانده اند   
ست كه بعد از    به آن مفهوم ني   ثانياً  ،جانشيني آن حضرت نازل نشده    

 با سنت   همزيرا.ظهور ديگري در عالم نخواهد بود     حضرت رسول 
يـات  بـا آ  هم اين كـه    همخواني ندارد و   ،ال رسل است  الهي كه ارس  

 در سوره بنـي اسـرائيل    : براي مثال  .ديگر قرآن تناقض پيدا مي كند     
سنة من قد ارسلنا قبلك مـن رسـلنا وال تجـد            :  فرمايد  مي 79آيه  

در سـنت  تو رسوالني بفرسـتيم و روش ما بوده كه قبل از   نت و س يعني .لسنتنا تحويال 

: مـي فرمايـد  32در سوره اعـراف آيـه   و. تبديلي داده نخواهد شدما تغيير و  
يـستقدمون  جاء اجلهم اليستأخرون سـاعة و ال       ولكل امة اجل فاذا   

نـه  چون موقع آن رسيد نه ساعتي جلو مي افتـد و است و) زماني(اي هر امتي اجلي   بريعني

در تفسير ايـن  ) مجلد غيبت(در كتاب بحار االنوار . ساعتي تأخير مي شود  
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 از حضرت رسول اكرم سئوال نمودنـد        :آيه چنين ذكر گرديده است    
 ان صـلحت    ، آن حضرت فرمود   ؟كه اجل امت اسالم چه وقت است      

ان يومـاً عنـد ربـك       ان فسدت فلها نصف اليـوم و       يوم و  امتي فلها 
اگـر  اگر امت من نيكوكار باشند براي آنهـا يـك روز و      يعني. كالف سنة مما تعدون   

يك روز نزد پروردگـار تـو هـزار        باشند براي آنان نصف روز مقدر شده است و        فاسد و بدكار  

 دوران يفطبـق ايـن حـديث شـر      .سال است از آن سالهائي كه حساب مي كنيد        
33سوره اعراف آيه در. سال مشخص شده است  هزارديانت اسالم   

كم رسل منكم يقصون عليكم آيـاتي     نّيا بني آدم اما يأتي    :مي فرمايد 
اي پـسران آدم    يعني  الهم يحزنون اصلح فالخوف عليهم و   فمن اتقي و  

پـس كـساني كـه      شما آيات مـرا     مي خوانند بر   مي آيند شما را رسوالني از جنس شما و         هالبت

مطابق اين آيه محكـم قـرآن آمـدن         .ايشان نيست حزني بر پرهيزكارند ترسي و  
معني حتمي  ه  كم با نون تأكيد ب    كلمه يأتينّ رسوالن وعده داده شده و    

ذكر رسوالن به معني    بودن آن است يعني حتماً پيامبراني مي آيند و        
.آن است كه نه فقط يك رسول بلكه به دفعات مي آيند

 از طرفـي در ،توان تصور نمود كـه العيـاذ بـاهللا   براين نمي بنا
از طرف ديگر تأكيد   قرآن كريم ذكر شود كه پيغمبري نخواهد آمد و        

 خداوند يفعل مايـشاء اسـت و       .نمايد كه البته رسوالني خواهند آمد     
 از طرف ديگر نبايستي تصور نمـود        .آنچه بخواهد همان خواهد شد    
 آخرين دين مي دانند بلكه اديان قبل        كه فقط مسلمانان دين خود را     

حضرت رسول نصاري هم چنين عقيده اي داشته اند و مانند يهود و  
سوره مائده آيه : اكرم در قرآن كريم در پاسخ آنان چنين مي فرمايند
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لعنوا بما قالوا بل يداه     غلت ايديهم و  قالت اليهود يداهللا مغلولة   و64
يعنـي ديگـر پيغمبـري    (كه دسـت خـدا بـسته اسـت     قوم يهود گفتند  يعني...مبسوطتان

ايشان به آنچه كه گفتند بلكـه دسـتهاي   لعنت خدا باد بربسته باد دستهاي ايشان و    ) نمي فرستد 

 طبق اين آيه مباركه خداوند كساني را كه معتقد به           .باز است خدا گشوده و  
مبر خرين پياپيامبرشان آهستند كه دينشان آخرين دين و اعتقاد اين

مي فرمايند دست خدا هميـشه بـراي ارسـال          است لعنت فرموده و   
.رسل باز است

زمـين ممكـن     آسـمان و   : مي فرمايـد   35در انجيل متي آيه     
در. است كه زايل شود ولكن كالم پسر انسان زايل نمي شـود ابـداً             

تفـسير  پاسخ به اين بيان كه مسيحيان آن را به تصور خود تعبيـر و             
قـرآن  ،   بعد از مسيح پيغمبر ديگري نخواهـد آمـد         كهگفتندنموده و 

قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوالً كذلك        :كريم چنين پاسخ مي دهد    
رسـولي را مبعـوث     د كه خـدا بعـد از او       گفتنيعنييضل اهللا من هو مسرف مرتاب     

.شـك آورنـده اسـت     نخواهد كرد اين چنين گمراه مي كند خدا هركسي را كه اسراف كننـده و              
36مؤمن آيه سوره 

وضوح مي فرماينـد كـه هـر كـس          ه   ب  نيز در اين آيه مباركه   
با توجـه   .نظريه اي باشد او در گمراهي است      داراي چنين عقيده و   

ه معلـوم   شـد ذكـر آنهـا ز ا  كه فقـط نمونـه كـوچكي        فوق به آيات 
احكام براي زمـاني  اني دارد وامتي يك دور كه هر دين و مي گردد 

 و بـشر  نـسبت بـه بلـوغ فكـري       نازل گرديده و   شده و   وضع معين
استعداد زمان ناچار به تغيير است اين تغيير در تمام اديـان بـوده و              
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 در هر دوري كه خداوند تجديد احكام دين         خواهد بود اما متأسفانه   
، وسيله پيامبر جديدي آن را به مردم ابالغ نمايده برا صالح بداند و

 هـم بـه پيـروي از        امتنموده و  زمان ظهور مخالفت      علماء دوباره
به همين جهت   نمي شوند و  دين جديد  حاضر به قبول     ،علماي خود 

. گمراهي سوق مي دهند غفلت وان را بهديگرخود و

حضرت رسول اكرم براي آن كه مسلمانان دچـار اشـتباهات    
كـذلك  و: مـي فرمايـد    137ملل قبل نشوند در سـوره بقـره آيـه           

يعني همانطور كه قبل    . ا را امت وسط قرار داديم     شميعني  جعلناكم امة وسطا  
.رسوالني آمدند بعد از من هم خواهند آمداز من پيامبر و

با دقت به آيات مباركه قرآن كريم       حال بايد انصاف داشت و    
      ـ كه ميزان حق از باطل است توج ل بـه عبـارت   ه نمود وتنها با توس

يا آمدن دينـي    ن دين و  بيين كه ابداً در مورد پرسش از پايا       خاتم النّ 
 بـر   احاديث كـه همـه داللـت      آن همه آيات و   از،ديگر نبوده است  

 در  ؟انكـار نمـود   ده و چشم پوشي كر  ،رسوالن است آمدن پيامبر و  
كه در زيارتنامه آن حضرت نازل گرديده       خاتمه به بيان اين حديث    

 الخاتم لما سـبق و     :است موضوع را خاتمه مي دهيم كه مي فرمايد        
يعني شروع كننده براي آيندگان هستم    ختم كننده پيشينيان و   يعني  ح لما استقبل  الفات

آن حضرت ختم كننده انبياي قبلي هستند اما براي آيندگان شـروع            
اين حديث دقيقاً با آيه قبل كه مي فرمايد ما شما را            وكننده هستند 

. مطابق است،امت وسط قرار داديم
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 خـود را    بهاءاهللارت  حضشايان ذكر است كه حضرت باب و      
يا رسول نخوانده اند بلكه به عنوان ظهوري جديـد          نبي يا پيغمبر و   

حضرت . مي شناسيم"مظاهر ظهور الهي"عنوانه  ب راآنان،در عالم
بـشارت عظمـي كـه از قلـم اعلـي           ": در لوحي مي فرمايند    بهاءاهللا

سـتاده  فرولكـن او  (خاتم النبيين لكنه رسول اهللا و   كه و  نازل آن  جاري و 

روزي كـه همـه   (به كلمه يوم يقوم الناس لرب العالمين)استخاتم انبياء  خدا و 

".منتهي گشت) مقابل خداوند عالميان مي ايستندمردم در

بنابراين بايد توجه داشت كـه مردمـان منتظـر چـه ظهـور              
تنها شيعيان نيستند كه منتظر قائم موعـود هـستند          عظيمي هستند و  

ظهور پي در پي در آخرالزمان هستند كـه         ظر دو بلكه همه اديان منت   
. انشاء اهللا در موقع خود به آن خواهيم پرداخت
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يكي ديگر از مسائلي كه امروزه مورد پرسش قرار مي گيرد           
آيـه را حـذف     62حـدود سوره آل عمران است كـه       79 و   17آيه  

 اصل آيه چنـين   . يك مسئله ساخته اند    از آن به خيال خود    نموده و 
 الكتـاب اال    ما اختلف الدين اوتـوا     ان الدين عنداهللا االسالم و     :است

 قل آمنا باهللا    : كه مي فرمايد   79 و   78تا آيه   .. .جائهم العلم من بعد ما  
عقـوب  يحق واساسمعيل وما انزل علي ابراهيم و انزل علينا و  ماو
... غير االسالم دينـاً فلـن يقبـل منـه       من يبتغ ونحن له مسلمون  ...و

 دعوت مي فرمايـد و     ديانت جديد خداوند در اين آيات مردم را به        
ـ  خدا اسالم است و    به درستي كه دين نزد     :مي گويد  اب صاحبان كت

دانـش شـدند و    صـاحب علـم و    كه  اختالفي نكردند مگر بعد از آن     
كينه ديـن    روي بغض و   قبل از يعني علماء اديان    . داختالف انداختن 

چون آن را موافق     و  كردند دانش خود ميزان  جديد خدا را با علم و     
.سوي كفر روانه ساختند   ه  ديگران را هم ب   كفران ورزيدند و  ،فتنداني
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ايمـان  خداوند در دنباله همين آيـات مـي فرمايـد مـا            در حالي كه  
اسـحاق و  اسماعيل و ر ابراهيم و  آنچه نازل شد ب   آورديم به خدا و   

هر كس غير از اسـالم دينـي را         همه ما مسلمان هستيم و    يعقوب و 
.بپذيرد نزد خدا مورد قبول نيست

حال بايد توجه داشت كه اوالً خداوند در ايـن آيـات همـه              
اديان قبل را هم مسلمان ناميده يعني تسليم شونده در اراده الهـي و             

احكـام و   اما در  اصول اديان نيست  في در   اختالاثبات نموده اند كه     
فروع دين نسبت به زمان تغيير حاصل مي شود كـه الزمـه تجديـد              

ديـن  دربايـد خـودش     كس   هر  بنابراين .ديانت را فراهم مي سازد    
ل ديـن   و زيـرا در اصـ     به اراده الهي تسليم شود    تحقيق كند و  جديد  

. نمـود فقط در مـورد احكـام ديـن بايـد تقليـد      تقليد حرام است و   
 بايـد  دهـد بلكـه   بنابراين نبايد انسان اختالفات ديني را بهانه قرار         

به دستورات دين مورد قبول زمان خودش را بپذيرد و       تحقيق كند و  
 اما دوستان عزيزي كه مايل به ايجاد شـبهه هـستند            .عمل نمايد آن  
 آيه ديگـر را     62 مفاهيم تقريباً     را با هم ادغام نموده و      79 و 17آيه  

خدا فرموده ان الدين عنـداهللا االسـالم و        : مي گويند ه گرفته و  ناديد
ن فقط ديـن اسـالم      يعني دي االسالم ديناً فلن يقبل منه     غير يبتغمن  

 از او قبـول     ،از اسالم دينـي را جـستجو كنـد        كسي كه غير  است و 
 بـوده   منطقـي  كه البته اين نيز براي آن زمان كامالً بجـا و           نمي شود 

ين نازله  حضرت رسول اكرم آخرين دم در زماناست زيرا دين اسال
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پيروي همگان از احكام آن براي       و هداز جانب خدا محسوب مي ش     
.آن زمان الزم و ضروري بوده است

مـدن  اشايان ذكر است كه در اين آيات مكرمه هرگز ذكـر ني           
ديني ديگر نشده بلكه خداوند اديان قبل را تصديق فرموده كه همـه        

همه مؤمنين را هم مسلمون يعني تـسليم        ستند و از جانب خداوند ه   
همانطور كه از آيه مباركه معلوم است بـراي         شدگان خوانده است و   
 مورد قبول تلقي شده كه البته ما هم به همين           ،آن زمان ديانت اسالم   

ـ  اعتقاد هستيم كه هر زمان و    ـ هر دوري كه فرستاده خداونـد ب ام ه ن
ديانت جديدي  هر مي شوند و   يا مظاهر ظهور ظا   رسول يا پيامبر و   

هستند برحق زماناحكام جديد مي آورند براي تمام مردم در آنبا
فقط آن دين بـراي     الزم االجرا است و    براي آن زمان     شاناحكامو

 مـثالً ديانـت   . اسـت به قول امروزي ها به روز مفيد ومردم آن ايام  
ـ  بوده و  دوران حضرت كليم اهللا دين برتر     سي در حضرت مو  د از  بع

 زمانش گذشـته     ديانت حضرت موسي   احكام،  ظهور حضرت مسيح  
نيـاز بـه احكـام       زيرا زمان عوض شـده و      .منسوخ گرديده است  و

ديانت مسيح است بـراي      پس دين برتر   . است ضروريجديد امري   
 احكام آن دين هـم قابـل        ، ولي با ظهور ديانت اسالم     .زمان خودش 

نياز بـه   ،تعداد مردم زمان  اساجرا نيست بلكه نسبت به بلوغ عالم و       
احكام جديد است كه نازل مي شود منتهي اين بدان معني نيست كه             

يا ديانت حـضرت مـسيح باطـل       استغفراهللا ديانت حضرت موسي و    
آن عبـارت از توحيـد و      است بلكه اصول كليه اديان يكي اسـت و        
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تـا ابـد هـم    و قبـول دارنـد     آن را  البته همـه  ست كه   معاد ا نبوت و 
كام فروع ديـن نـسبت بـه زمـان تغييـر      اما اح .  تغيير است  غيرقابل

هميـشه ادامـه خواهـد      هاي الهي است و    اين تغيير از سنت    مي كند و  
از . نيست نبوده وديانت اسالم هم مستثني از اين قانون الهي    .داشت

طرف ديگر مالحظه مي شود كه در هنگـام ظهـور جديـد هميـشه               
، انـد  بـوده ملاسوجدان  وپاك  روح  نفوسي كه داراي قلب صاف و     

 بـه ديـن جديـد    دانش معمول بهره اي نداشته اند امـا      ولو از علم و   
دانشمندان كمتـر بـه آن توجـه        علماء و  در حالي كه     ده اند اقبال كر 

كـس كـه توانـست بـه         در زمان حضرت رسول اكرم هر      .داشته اند 
رسـول او قـرار     ديانت اسالم مشرف شود او مورد قبول خداونـد و         

هر كـس   وامثال آن  بالل و  ،آنان كساني بودند امثال ابوذر     و رفتگ
، مثل ابوالحكمدگردير گرفتا به خسران مبين   خودش،  كه موفق نشد  

كس در هر زمان كه ظهور جديدي        لذا هر  . ابوجهل ملقب شد    به كه
او در  دشر مظهر ظهو  اطاعتدر عالم پديد آمد موفق به شناخت و       

از ورد خـودش  اهر كس كه ايمان ني  و ه وارد شد  بهشت رضاي الهي  
نصيب گشته اسـت و خـواه نـاخواه ديـن     هاي جديد بي بهره و  نعمت

جديد چون از طرف خداوند براي مـردم زمـان نـازل گرديـده بـه                
كه با خون پيـروانش آبيـاري       شرفت خود ادامه خواهد داد ولو آن      پي

ريم  در قرآن ك   همچنين و .گردد كه البته هميشه هم چنين بوده است       
همه ما به آنها معتقـد      هيچ فرقي بين رسوالن نيست و     ":مي فرمايد 

خداوند بين پيامبران خود فرقي قائل      ".منقاد هستيم مطيع و بوده و 
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فـيض ظهورشـان    خود را از  نشده چرا ما بايد تفاوت قائل شويم و       
نيازي روزي را همه از جانب خدا هستند منتهي هر      ؟  محروم سازيم 

وسـيله خداونـد ايـن احكـام     ه  بد الزم است كه  حكمي جدي تازه و 
همانطوري كه در   و  مؤمنين از آن بهره مند مي شوند       نازل گرديده و  

غيـر از آن ديـن را       حـق بـوده و    آن زمان دين اسالم دين برتـر و       
در ايـن زمـان     ،  مورد قبول خداوند نبوده است    ،هركس پيروي كرده  

احكامش برطرف ورضاي الهي است   نيز ديانت بهائي مورد قبول و     
ل كليـه   و شخص بهائي با قبـول اصـ       .اين زمان است  هاينيازه  كنند
نياز امروز جهان را واحكام منسوخ شده را نمي تواند بپذيرد،اديان

بهـاءاهللا معتقد اسـت كـه حـضرت        به احكام جديد قبول مي كند و      
احكام مورد نياز اين زمان را به مردم دنيا عنايت فرموده اند چنانكه 

 الـسموات و   علي من فـي    كذلك تمت النعمة عليكم و     :ي فرمايند م
همه كساني كه در آسمانها و براي شما ورا از  يعني نعمت  .االرضين

 البته اين بدان معني نيست كه بهائيان در . تمام كرده ام،ها هستندزمين
ديگر نعمت تمام شده وآينده بگويند كه دين ما آخرين دين است و    

ه احكام جديد يا ظهور جديدي در عالم پيـدا شـود            نيازي نيست ك  
همانطور كه خداوند   ل گرديده و  نازبلكه اين احكام براي اين زمان       

هزار سال مجـدداً ديـن تجديـد خواهـد          هر در تقريباًفرموده است   
. تغييري حاصل نخواهد شد هم هرگز سنت خدادر وگرديد
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قبل از آن كه بـه اسـتدالل در مـورد ظهـور حـضرت بـاب                
 ساير زنده شدن مردگان و الزم است كه به مسئله قيامت و،بپردازيم

.گوي مختصري داشته باشيمهاي آن نيز گفت وپيامد

بطور كلي پيروان همه اديان معتقدند كه زندگي بعد از مـرگ            
ز مـسائل اساسـي در هـر دور و   آن را يكـي ا ادامه خواهد يافت و 

 كه همانطور كه خداوند در بدو امـر   عده اي معتقدند   .زمان مي دانند  
ثواب و را زنده كند تا   در است كه مجدداً او     پس قا  ،انسان را آفريد  

پاداش را شامل همين     اين كيفر و   .يا عقاب كارهاي خودش را ببيند     
كـس بـا     هـر  معتقدند كه در روز قيامت    هيكل عنصري مي دانند و    

.همين جسم ظاهري كه در خاك خفته است دوباره زنده خواهد شد
بـه بازگـشت نفـوس و      گروهي ديگر منكر معاد جسماني هستند و      
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كـه  هـم    دسته اي    .معاد جسماني را مردود مي دانند     ارواح قائلند و  
نوع زندگي بعدمنكر هربه كلي دهريان خوانده شده اند المذهبان و

،مي گويند كه انسان بعد از متالشي شدن جسمشاز مرگ هستند و  
 در  .ل مـي شـود    بـد مدر حقيقت به خـاك      ومي گردد   نابودمحو و 

زنده شـدن  عقاب ووعده ثواب و، مانند اديان قبلديانت اسالم نيز  
 به عقيده بهائيـان ايـن        داده شده كه   جهنموعده بهشت و   و مردگان

سـت كـه نـسبت بـه        معنـوي ا  گونه مسائل داراي مفهوم روحاني و     
اين مفاهيم روحاني در قالب محسوسات ،هر زمان استعداد مردم در  

 بـه همـين علـت بيـشتر         .فهـم باشـد   بيان گرديده تا قابـل درك و      
روزمعتقدنـد كـه در   ونـد ه اشـد د جسماني قائـل     به معا مسلمانان  

صـحراي محـشر    در و مـي شـوند   مجدداً همه مردگان زنده   قيامت  
مالئك به حـساب    مي گيرند و   خداوند قرار  مجتمع گشته در مقابل   

 نيكوكـاران را بـه بهـشت و        .مردمان جميعاً رسـيدگي مـي نماينـد       
.بدكاران را به جهنم مي فرستند

؟ روز قيامت چه وقـت اسـت       حال بايد توجه داشت كه اوالً     
اول خلقت تا زمان    همه آدم را از   حراي محشر كه بتواند اين    ثانياً ص 

دهد در كدام نقطه از اين عـالم قـرار گرفتـه           نامعلوم در خود جاي     
؟ سخن گفته خواهد شد    ها امت  ثالثاً به چه زباني با اين ملتها و        ؟است

هزاران سئوال بي پاسخ ديگر كه همه حاكي از آن است كـه بايـد       و
امثال آن داراي معاني ديگري غير      نشر و وروز حشر روز قيامت و  

.داول است باشد آنچه در بين مردم متظاهر كلمات واز
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نظر مي رسد كه معاد با قيامت قرين        ه   چنين ب  ،از طرف ديگر  
كجا سخني از معاد است زيرا هرگويا تفكيك ناپذير گرديدهشده و

نـشر و  وهمراه با حـشر   روز قيامت و  بازگشت به ميان آمده در    و
لذا بايد توجـه داشـت كـه    .  بوده استصراطازعبور و جنتنار و 
عـالم  ند بازگشت روح بـه       مي توا  ،باشدمعني بازگشت    به    اگر معاد

 يعني همانطور كه روح     .باشد)  راجعون انا اليه انا هللا و  يعني  (ملكوت
جانب خدا آمده است به همان ترتيـب هـم بـه سـوي او بـاز           ازما

 بنابراين مي توان . لذا امري روحاني است نه جسماني.خواهد گشت
قت زنده شدن بـه نـور ايمـان         حقيگفت كه زنده شدن دوباره ما در      

 قيـام   ،مقصود از قيامت  است يعني به ايمان جديد زنده مي شويم و        
روز قيامـت   پس  .ر روز موعود به اين عالم     فرستاده خداوند است د   

بـا احكـامي جديـد     جديد   پيامبري عنوان روزي كه  ه  باين عالم   در
روح عبارت از آگاهي ،در عالم بعدومعني پيدا مي كندظاهر شود،

 اگر رفتارش خوب و.است بر آنچه كه در اين عالم انجام داده است      
ترنفوس مقدسه نزديك  والهي به بارگاه    بعدنيك بوده روح در عالم      

اگـر اعمـالش    خواهد بود و  شادماني  ودر نهايت سرور  مي شود و  
نزديـك شـدن بـه      باشد به همان اندازه از    مطابق رضاي الهي نبوده     

 مي گردد كه نهايت عذاب براي روح محسوب         ارواح مقدسه محروم  
.است

 اگر شـريعت مـرا      :فرمايدمي5 آيه   18 سفر الويان باب     در
71آيـه  18بـاب  حزفيـال در سـفر و.  زنده مي مانيد،عامل شويد 
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 توبـه   ،اهان كـه نمـوده    گناز تمامي معاصي و    اگر شرير  :مي فرمايد 
نخواهـد  ه مانـده و  البته زنـد ،فرايض مرا با صدق عمل كند مايد و ن

.مرد

بيان مبارك كه از كتاب تورات نقل شده بـه زنـدگي            اين دو 
 شخص مـؤمن    ازير.  نه زندگي جسماني   روحاني انسان بر مي گردد    

بان المؤمن حـي    . عالم زنده است يعني زنده به نور ايمان       دودر هر 
.عالم زنده استبدرستي كه مؤمن در هر دوفي الدارين يعني 

،حيـات منم قيامت و  ": مي فرمايد  11باب  يوحنادر انجيل   
". زنده مي شود،هركس به من ايمان آورد اگر مرده باشد

در كتاب انجيل مقدس نيز از زندگي روحاني سخن رفتـه و           
هر كس كه ايمان به دين جديد كه همان ديانت حضرت مسيح است         

. عالم زنده استدوهرمؤمن درورد زنده خواهد بود وابي

السماء رفعها و:  مي فرمايد6 قرآن كريم سوره رحمن آيه      در
دروميزان را قرار داد   گردانيد و را بلند آسماندر روز قيامت  يعني  . وضع الميزان و

 اعلمـوا ان اهللا يحيـي االرض بعـد          : مي فرمايد  16سوره حديد آيه    
 زنـده   كه خداونـد  بدرستي  بدانيد  يعنيقد بينالكم اآليات لعلكم تعقلون    موتها  

را شايد شما درآن تفكـر      تحقيق بيان كرديم براي شما آيتها     ه  ب آن   موتمي كند زمين را بعد از     

دو بـه قيامـت اشـاره    در تفسير اين دو آيه از قران كريم كه هر     .كنيد
يحيها اهللا تعالي بالقائم بعد ":باقر مي فرمايدمحمددارد حضرت امام    

 معنـي ايـن حـديث مبـارك         ."الكافر ميت   موتها يعني كفر اهلها و    
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بعد رازمين زنده مي كندبا ظهور قائم خدا چنين است كه امام محمد باقر فرمود

زنده شدن  يعني آشكارا . كافر مرده است   يعني كافر شدن اهل آن و      از آن كه مرده بود    
تفـسير  كه با ظهور قائم همراه است       زمين را به معني زندگي ايماني     

روي آن   بـر  زنـدگي كـافران   مربـوط بـه     را   اند و موت آن      فرموده
.محسوب داشته اند

ـ    : مي فرمايد  66ه  در سوره زخرف آي    اعة سهل ينظرون اال ال
 آن روز   ؟آيـا منتظـر روز قيامـت هـستند        يعني  يشعرون هم ال  أتيهم بغتتاً و  ان ت 

:  مي فرمايـد   39در سوره مريم آيه     . آنها آن را درك نمي كنند     ناگهاني مي آيد و   
يؤمنـون هم ال هم في غفلة و   اذ قضي االمر و   وم الحسرة انذرهم ي و

منقضي مي شـود    انذار كن مردم را كه قيامت مي آيد و        آگاه و يعني  
حال با توجه به ايـن      .ايمان نمي آورند  ايشان در غفلت هستند و    و

.آن است بي خبري مردم از   آمدن قيامت و  ازخبركه  آيه شريفه   دو
آن مسائلي كـه مـصطلح بـين         با چطور ممكن است كه روز قيامت     

مردم  چطور ممكن است كه    ؟مردم خبر نشوند  مردمان است بيĤيد و   
پس مي توان نتيجه گرفت كه مقصود از قيامـت          ؟آن را درك نكنند   

ائمه اطهار از آن روايت     همان است كه در احاديث موثق اسالمي و       
اشـرقت  و : مـي فرمايـد    69 از جمله در سوره زمر آيـه         .نموده اند 

يعنـي  الـشهداء يء بالنبيين و  جوضع الكتاب و  االرض بنور ربها و   
شـاهدان آورده  پيغمبـران و كتاب آورده مـي شـود و  نور پروردگار روشن مي شود و   ه  زمين ب 

نـور  ه  از امام جعفر صادق سئوال كردند كه چه وقت زمين ب          . مي شوند 
ض بنور  اذا قام القائم اشرقت االر: فرمود؟پروردگار روشن مي شود
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نيـز  وقائم قيام نمايد زمين به نور پروردگار روشن مـي شـود            كه هنگامييعني  .. .ربها
 قيامـت  ،وقتـي قـائم ظـاهر شـد      يعني  اذا قام القائم قامة القيامة    مي فرمايد و  

.بپا مي شود

، يوم قيامتمراد از": حضرت باب در كتاب بيان مي فرمايند    
مي شود كه احـدي از شـيعه       مشاهده ن ظهور شجره حقيقت است و    

هم نموده كه يوم قيامت را فهميده باشد بلكه همه موهوماً امري را تو
".عنداهللا حقيقت ندارد

بـاره  ف اصـفهاني كـه در      در لوح جناب يوس    بهاءاهللاحضرت  
 چنـين  ،معـاد سـئوال كـرده بودنـد     وءامبدونشروحشرقيامت و 

حـشر و  معاد و ء و ا از مبد  اما آنچه سئوال نمودي   ... ":مي فرمايند 
در شكي وهمه حق است (ها حق الريب فيهنار كلّجنت وصراط ونشر و

مقامات را   در كل حين جميع اين مراتب و       ،بصيرموقن و و)آن نيست 
مشاهده مي نمايد چه كه هيچ آنـي از امـري   ظاهربه چشم باطن و 

امثـال   و نارجنت و نشر و ومحروم نه ولكن مقصود الهي از حشر        
كار كه در الواح الهيه مذكور است مخصوص بـه همـين            اين اذ آن و 
 لسان اهللا به كلمه اي تكلم ،حين ظهور مثالً مالحظه نما كه در.ظهور

،)كلمـه خـارج شـده از دهـان او         ( از اين كلمه مخرجه من فمه     مي فرمايد و  
ماالسئلتانت سئلت وكل ماصراط ونشر وحشر ونار وجنت و

هـر  . هويـدا مـي گـردد      ظاهر و  )ه كه سئوال كردي يا سئوال نكردي      چهمه آن و(
همچنين به جنت رضا فائز ونفسي كه موقن شد از صراط گذشت و

عنـداهللا از اهـل جنـت و       مصطفين و بين و محشور شد در زمره مقرّ    
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نارنفسي كه از كلمة اهللا معرض شد در       هراثبات مذكور و  عليين و 
ايـن اسـت    . در ظـل مـشركين محـشور      ين و سـج ل نفي و  از اه و

ظهورات اين مقامات كه در حين ظهور به كلمه اي ظاهر مـي شـود    
) امراوبه رضاي الهي و(امرهشده اند به رضي اهللا و ولكن نفوسي كه موقن   

رواح از اجساد به اجـر اعمـال در دار اخـري فـائز               خروج ا  بعد از 
 استعداد زيـاده از  ،تخواهند شد چه كه آنچه در اين دنيا مشهود اس 

"...اين در او موجود نه

زماني كه مظاهر الهيه در عـالم ظـاهر         مالحظه مي گردد هر   
هماتي  بپا مي كنند ولي مردم منتظر تو       يمي شوند با قيام خود قيامت     

موعودشان به آن صورت ظاهر نمي شود از حقايق         هستند كه چون    
 وقت امتحان است و     يعني زمان ظهور انبياء الهي     .محروم مي گردند  

مقصود از قيامت نيز بپاشدن ميزان بـراي سـنجش اعمـال اسـت و              
كس داراي قلب پـاك و      بنابراين هر  .مجازاترسيدن به مكافات و   

ها عبـور   تياز تمـام سـخ     و مـي آورد  ايمان خالص بوده به او ايمان     
 زيرا امتحـاني سـخت تـر از ايـن           .گوئي از صراط مي گذرد    نموده  

ـ آداب ديني هزار  عادات و نيست كه انسان     اله خـود را در يـك       س
باليـاي   وارده و  هايسـتم هـا و   بـا تمـام ظلم      و ،ردلحظه كنار بگذا  

 بتواند ،دين با آن روبرو هستند كه هميشه مؤمنين اوليه هر يگوناگون
با خون خود از حقانيت وباز نگردداز عقيده خود مت نمايد واستقا

از هـيچكس واهمـه و     ور دهـد  را انتشا ن جديد   ديآن دفاع كند و   
عـالم بعـد    چنين شخصي البته در اين عـالم و        .سي نداشته باشد  اره
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عالم در اين  او. الهي است كسب رضاي بهموفقومفتخرسرافراز و
از بيانـاتش بهتـرين لـذات       با نفس مظهر ظهور همراه مـي شـود و         

در عـالم بعـد نيـز بـا ارواح      وروحاني را كسب مي كنـد       معنوي و 
اين نهايت كمال انسان است اگر      ومي شود   همنشين  دسه قرين و  مق
رفتـار  كه داراي اعمال نيكـو و      هر كس و. تواند به آن واصل شود    ب

از رضاي الهي دور مي ماند   البته موفق به ايمان نشده و     ناپسند بوده 
 كـه بـه آن       اسـت  آن غضب الهي   و هديگردتشبيه  نار  وكه به جهنم    

 با مخالفت بيشتر خود در گـرداب كفـر و          روزهردچار مي شود و   
 به همين علت است كه مي فرمايـد قيامـت بپـا             .مذلت فرو مي رود   

 ناگهاني   قيامت :يا مي فرمايد  و.مي شود اما مردم در غفلت هستند      
درك آن را   ومتوجـه نمـي شـوند      مردمان   پا مي شود اما   بغتتاً بر و

. مي فهمند نونمي كنند 

باري مقصود از .. .":ره معاد مي فرمايند در بابهاءاهللاحضرت 
 بازگشت خاليق به ساحت اقدس مظهر امراهللا است كه          ،معاد و عود  

به حـساب خلـق     و   در محضر عدل ا    .قائم است ،به ظهورش قيامت  
 يـا در   .كس جزاي عمل خـودرا مـي يابـد        هرسيدگي مي شود و   ر

قي اعـراض بـا   ويا در نار كفـر    وارد مي شود و   اقبال  جنت رضا و  
حيات كـه در    مقصود از موت و   .. .":نيز مي فرمايند  و"...مي ماند 

از عـدم ادراك ايـن      حيات ايمان است و   كتب مذكور است موت و    
به شـمس   ظهور اعتراض نمودند و   معني است كه عامه ناس در هر      

چنانچه وقتي .جمال ازلي را مقتدي نگشتند هدايت مهتدي نشدند و   
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 حكم بعـث و    مردميه مشتعل شد بر   سراج محمدي در مشكات احد    
"... اين بود كه مخالفت كردند.موت فرمودحيات وحشر و

مـان   عيناً همين درك نكردن مـردم را در ز         بهاءاهللا حضرت  
 مي فرمايند كه وقتي جمال محمدي هم  بيانحضرت رسول اكرم نيز

صراط موت و حيات و نشر و وظاهر شد همان وقت احكام حشر     
 عده معدودي   بجز متوجه نشدند و   ا امت حضرت مسيح   شد ام ام  انج

.ده نگشتندظهور جديد زنه بوردند وايمان نيا

رباره اركه فوق مقصود تمام كتب الهيه د      با توجه به بيانات مب    
ـ  ميـزان صـراط و  نشر و حشر و نار و جنت و حيات و موت و  ه  ب
 همان ظهور ، در اين زمان مشخص مي گردد كه مقصود اصلي خوبي

عرفان اين مظـاهر    ايمان و كه  استبهاءاهللاحضرت  ضرت باب و  ح
جهنم  لذا بهائيان به بهشت و     .برداردمقدسه جنت رضاي الهي را در     

صورت ظاهري اعتقاد ندارند    ه  قرآن ذكر گرديده ب   با توصيفي كه در   
حقايق روحاني است نه مادي و معتقدند كه اين امور داراي معاني و     

:اهللا مي فرمايندامر حضرت ولي .جسمانيو

براي انسان در اين عالم ادني به      تصور كيفيت عالم ديگر از    "
حـال   ولي روح انساني پس از ارتقاء واقف بـر      ،يچ وجه ممكن نه   ه

 در حقيقت اگر ما به عالم بعد معتقد نباشيم.نفوس در اين عالم است
ـ       .تحمل اين همه باليا امكان پذير نيست       ه  منتهي نبايد معتقد بـود ك

بـاز  خداوند دوباره در عالم بعد بساطي شبيه به اين عالم گسترده و        
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مادي غرق در گناهاني مي شـوند كـه در          مردم در عالم جسماني و    
 بلكه عالم بعد .مخالف تقوا بوده است اين عالم از آن پرهيز داشته و      

داراي كيفيتي است كه انسان در اين معنوي است وصرفاً روحاني و  
ـ   دراگر درك آن نخواهد شد و     م قادر به  عال صـورت  ه  اديان قبل ب

هاي آن زمـان    انجهت درك مطلب بـراي انـس      ه  مادي ذكر گرديده ب   
".بوده است

نسان بعد از خلـع ايـن       نفس ا ": مي فرمايند  بهاءاهللا حضرت  
 آن جسمي است    بدن دنيوي با آن جسم اخروي محشور مي شود و         

نيـز  و.اعصار تغيير نمي كنـد    ن و در قرو :يعني"تغيره القرون واالعصار  كه ال 
حاضـر )حـضور خداونـد   در(ز صعود بين يدي اهللا      بعد ا ... ": مي فرمايند 

پس بطور  "...اليق آن عالم است   به هيكلي كه اليق بقاء و     مي شود   
:خالصه مي توان گفت كه

محبت اوسترضاي الهي وبهشتجنت و:  منظور از
 است غضب الهي ورزيدن و كفرنارجهنم و"
 استرستگاريراه ايمان وصراط"
مرگ ايماني است موت"
زندگي روحاني استحيات"
امتحانات الهي استبيان حق وسيف"
زمانهرپذيرفتن دين جديد در   نشروحشر"
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 بـه معـاني بعـضي از اشـارات كتـب الهـي تـا             در فصل اول  
 در اين فـصل بـه       . پرداخته شد  ،نظر مي رسيد  ه  اندازه اي كه الزم ب    

،كـه در بـاره ظهـور قـائم    خـواهيم پرداخـت   آثـاري  ذكر عالئم و 
بـا  راآنهـا شـده و  احاديث شيعه ذكر  اخبار و  در كتب و   مخصوصاً

، به اين بحثدورواز  اما قبل . مي نمائيمب مقايسهظهور حضرت با
ائمه اطهار اشـاره اي بـه        هيچ يك از   بايستي توجه داشته باشيم كه    

 و همچنين هيچ روايتي از ائمه نداريم    .نكرده اند آمدن امام دوازدهم    
.امام حسن عسكري است فرزند ،شده باشد كه قائم    ذكر اًكه صراحت 

 ابداً  از افراد غير معصوم ذكر گرديده كه  تروايا برخي اخبار و   ،البته
قابل اعتناء نيست زيرا اوالً در مقام آن حـضرت نيـست كـه افـراد                

و مطالـب ضـد   ثانيـاً داراي ،غير معصوم در مورد ايشان نظر بدهند   
:آنها صرفنظر نمائيمداليل ذيل از به است كه اجباراًبسيارنقيض 
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ز تولد حـضرت قـائم       از جمله اين روايات اشاره به رو       :الف
ـ        است كـه روايـات مختلـف اسـت و          ه روز تولـد آن حـضرت را ب

، اول شـعبان   ، نيمه شـعبان   :صورتهاي مختلف ذكر كرده اند از جمله      
.ا سي ام رمضاني نيمه رمضان و،شب جمعه از ماه رمضان

.روايـات مختلـف اسـت      سال تولد آن حضرت نيـز در       :ب
 ذكـر   257ادي هم سال    تعد و 256برخي  و.ق. ه 255بعضي سال   

. كرده اند

: نام مادر آن حضرت نيز به اختالف ذكر شـده از جملـه             :ج
از همـه    و ناميده شـده  ... سوسن و  ، صيقل ، ريحانه ، نرگس ،نرجس

از قول حليمه يا حكيمه كه دختر جالبتر روايت عالمه مجلسي است
زماني كـه رشـد     حليمه مي گويد    : مي نويسد او. مام نهم بوده است   ا
امام ماند و دهانم از تعجب باز،بن الحسن را ديدمير عادي محمدغ

 مگر نمي داني كـه مـا   ، اي عمه:يازدهم چون حيرت مرا ديد فرمود 
اندازه يك مـاه    ه   هفته ب  هر و ،اندازه يك هفته  ه  بيك روز   اولياء هر 

حال بايد پرسيد كـه     ! ؟نمائيمسال رشد مي    اندازه يك ه  ماه ب يكو
 چطور از ايـن رشـد     ،خواهر امام بوده است    امام و  حليمه دختر اگر

، ائمه ديـن   اگر ،ديگراز طرف   ! ؟خبر بوده است   اولياء بي  غيرعادي
257سـال    حتـي اگـر آن حـضرت در        ،مي كردنـد  اين گونه رشد  

260(زمان وفـات پدرشـان      هجري قمري متولد شده باشد بايد در      
. شده باشـند   ساله 36بجاي يك كودك سه ساله يك مرد اقالً         ) ق.ه
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 مورد ، نشدههمين جهت است كه اين گونه روايات كه از ائمه نقل  ه  ب
را از معصومين نمي دانيم     ان چون راوي   ما نيز  . نيست هيچكسقبول  

ـ        صرفنظر نموده و   اين روايات ازلذا   ق و فقط به ذكـر احاديـث موثّ
خـواهيم  ، آيات قرآن كريم نيـز تطـابق داشـته باشـد           اخباري كه با  

.پرداخت

تاريخ ظهور، محل ظهور ،  در اين احاديث از سن آن حضرت      
مطلـب  عنوان نمونه براي هر   ه  اوصاف قائم سخن رفته است كه ب      و

.مثال ذكر خواهد شديكي دو

:احاديث در مورد سن قائم:الف

مـن و در كتاب بحاراالنوار از قول ابـوحكم نقـل شـده كـه          
عبداهللا مـشرف   علي بن عبدالعزيز به خدمت حضرت ابي        ابوبصير و 

.بوديم

؟ هستيمايعني آيا تو صاحب ؟ انت صاحبي: عرض كردم

فقال انا شيخ كبيـر  ثم اخذ جلده عضده  !؟ اني لصاحبكم  :قال
صاحبكم شاب حدثو

سپس پوسـت  ! ؟ باشم من صاحب شما :با تعجب فرمود  يعني
صاحب  من به سن پيري رسيده ام و،فرمود خود را كشيده وبازوي

.جوان استبسيارشما
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 همان صاحب الزمان است    ،اين حديث منظور از صاحب     در  
 همانطور كـه مـي دانـيم        بايستي جوان باشد و    كه قائم موعود يعني  

. سالگي مبعوث شدند25در سن هم ضرت باب ح

المعـارف تـأليف شـيخ مجدالـدين        در كتاب عوالم العلوم و    
اشـم و   ولقـد يظهـر صـبي مـن بنـي ه           :مي نويـسد  نوراهللا بحريني 

علي تاب جديديبايع الناس بكهو ذوكتاب جديدأمرالناس ببيعته وي
بنـي هاشـم   ظاهر مي شود از  فاسرعوا اليه يعني    عرب شديد فان سمعتم منه      

عـرب  او صاحب كتاب جديد است در حالي كـه بـر          مردم را به بيعت دعوت مي كند      جواني و 

ـ ) يزي شنيده شدچيا درباره او( را شنيديد سخت است پس چون نداي او  . سـويش بـشتابيد  ه ب

اسـت   سخن مي گويد كه از بني هاشم       جوانيدر اين حديث نيز از    
.از خاندان نبوت باشده سيد ويعني جواني ك

 كه بـا    ،از خاندان رسالت   هم   و سيد بودند  حضرت باب هم  
ـ احكام جديد از فارس قيـام نمودنـد و        ديد و كتاب ج  ردم را بـه    م

 اگر :مي فرمايندوعرب سخت بود  كه برديانت جديد دعوت كردند
 با اشاره بهاءاهللا حضرت .بشتابيدسوي اوه را شنيديد فوراً ب نداي او 

 خوب وصيت ائمـه     ...": در كتاب ايقان مي فرمايند     ،به اين حديث  
با اين كه مي فرمايند اگر شنيديد       .سرج يقين را عمل نمودند    دين و 

 خوانـد مـردم را بـه كتـاب        بني هاشم ظاهر شد و مي     كه جواني از  
 معذلك جميـع    ،سوي او ه  احكام بديع رباني بشتابيد ب    جديد الهي و  
ـ   خروج از ايمان به آن سيد امكـان دادنـد و          حكم كفر و   ه نرفتنـد ب
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شمشيرهاي كـشيده و   ظهور سبحاني مگربا  هاشمي و سوي آن نور    
"...قلبهاي پر كينه

از ابي بصير وباب كيفيت ظهور قائم دردر كتاب بحاراالنوار 
 و من اعظم البلية ان يخـرج        : كه  مي كند   روايت )ع(او از ابي عبداهللا     

بزرگترين گرفتاري اين يعنيهم يحسبونه شيخاً كبيراًاليهم صاحبهم شاباً و

مي فرمايد در حالي كه مردم گمان مي كنند كـه او بايـد در   سن جواني خروج قائم در است كه 

.دپيري خروج نمايوسن كهولت

خرج القائم لقد ر همين باب ذكر گرديده كه انه لوهمچنين دو
اً فال يلبث عليه اال كل مؤمن اخـذ       اس يرجع اليهم شاباًموقف   انكره الن 

را انكـار   چون قائم ظاهر شود مردم او     :يعني فرمود ... اهللا ميثاقه في الذر االول    

 رسيده است پس درنگ نمي كنـد  نمايند زيرا كه رجوع مي نمايد به ايشان در حالتي كه جواني         

پيمان گرفتـه   كه خداوند از او در عالم ذر عهد و  شخص مؤمني ثابت نمي ماند در ايمان مگر       و

.باشد

ول كافي كه از كتب معتبـره شـيعه         محمد كليني در كتاب اص    
 نقل نموده كه در بازگـشت از         چنين ت از قول حكم بن ابي نعيم      اس

عـرض  دينه مـشرف شـدم و     حج به حضور امام جعفر صادق در م       
مقام نذري كرده ام كه چون به مالقات        كردم كه من در ميانه ركن و      

ئم شما فائز شوم از مدينه بيرون نروم تـا بـدانم كـه آيـا تـوئي قـا                  
مـن سـي روز در   آن حضرت جـوابي نفرمودنـد و      ؟آل محمد يا نه   

قـات  مدينه ماندم تا آن كه روزي در بين راه دوبـاره ايـشان را مال              
.نمودم
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؟ هنوز اينجا هستي:ايشان فرمودند

 من معروض داشـتم كـه چـه نـذري بـا خـدا               :عرض كردم 
.نموده ام

.  فردا به منزل بيا:فرمودند

.فردا به حضور رسيدم

 آيا توئي قائم آل محمد؟:عرض كردم

. همه ما قائميم به امراهللا، يا حكم:فرمود

؟ آيا توئي صاحب سيف:گفتم

.وارث سيفيك از ما صاحب سيف است وهر:فرمود

ولياي اقتل مي رساند و   ه   آيا توئي آن كه اعداء اهللا را ب        :گفتم
؟ظاهر مي فرمايدراخدادين را عزت مي بخشد وخدا

ـ     و ؟باشم يا حكم چگونه من او     :فرمود سـن  ه حال آن كـه ب
خوارگي به عهد شيرامرصاحب اين   پنج سالگي رسيده ام و     و چهل

.چاالكتربرپشت اسب سبكتر ومن نزديكتر است واز 

 بـه صـراحت    )ع (در اين حديث شريف امام جعفـر صـادق        
جـواني  مي فرمايند كه قائم موعود در هنگام قيام در سن شـباب و           

. ساله بودند25 در زمان بعثت  همحضرت بابوهستند 
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 قائم محل ظهور: ب

،فصل غيبـت ر  مرحوم عالمه مجلسي در كتاب بحاراالنوار د      
و: از حضرت اميرالمؤمنين روايت نمـوده كـه آن حـضرت فرمـود            

اعلموا انكم ان اطعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول اهللا ص           
شما بـر نهـج   شما آن نجمي را كه از شرق طالع مي شود اطاعت نمائيد با        بدانيد كه اگر  يعني

ق ظهـور خواهـد     يعني موعود امت از مـشر     . رسول اهللا سلوك خواهد فرمود    
بر روش حضرت رسول اكرم به تـشريع شـرع جديـد قيـام              كرد و 

ث محل ظهور قائم موعود شـرق اسـت          طبق اين حدي   .خواهد نمود 
.ني از بالد شرقيه كه ايران ا ز آن جمله استيع

حارث همداني كه از مشاهير اصحاب حضرت اميرالمـؤمنين         
مهدي اقبل جعد ال.. .":است روايت نموده كه آن حضرت فرمود) ع(

مهدي پيچيده موي اسـت     يعني  "...نجده خال يكون مبدؤه من قبل المشرق      

.محل ظهورش از شرق استدر صورت او خالي است وو

در كتاب فتوحات مكيه از شـيخ ابـن العربـي حـديثي ذكـر               
گرديده كه كامالً با ظهور حضرت باب مطابقت دارد ولي از آنجا كه             

ـ  حديث مفصل است به مـضمون        .مـي شـود   فارسـي اكتفـاء   ه  آن ب
بعد هستند و ... مجعد موي و   آن حضرت گشاده روي و     :مي فرمايد 

شـهداي زمـان او بهتـرين شـهدا     : از اوصاف آن حضرت مي گويـد  
اصـحاب آن حـضرت بـدون       ... امناي او نيكوترين امينان   هستند و 
به صرف ايمان بر   ه آگاه مي شوند و    حقايق ديني ه  مدارس ب تعلم در 
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اصـحاب نبـي    رجـال از  اثـر مي يابند ايشان بر   الهيه آگاهي اوامر
تمـام  مي نمايند كه عهد الهي را مصدق گـشتند و     عليه السالم مشي  

آنها را و  غير عربي تكلم نمي نمايند    ه  ايشان از عجم هستند ولكن ب     
نگهباني است غيـر از جـنس آنهـا كـه هرگـز خداونـد را          حافظ و 

تمام كبار  ص ترين وزراي مهدي است و     او مخصو معصيت نكرده و  
ن كه وارد مي شود در      آن حضرت كشته مي شوند مگر يكي از ايشا        

تعالي مقرر فرمـوده و     مهمانخانه اي كه خداوند تبارك و      ،مرج عكا 
كبير مهيا داشته صغير وقوي وبراي جميع اصناف خلق از ضعيف و

.است

ايـران  اين حديث به صراحت به محل ظهور حضرت باب از         
بـه  پيروان اوليه ايشان كه همگي ايراني هستند اشاره مي نمايد و          و

كـه حـضرت     يـك نفـر    ازه غير ذكر شهادت همه بزرگان دين او ب      
آن يك نفر هم در زندان عكا كه محل          داللت دارد و   ، هستند بهاءاهللا

ن مكـان بـراي او     از طرف خداوند اي   هوائي است و  بسيار بد آب و   
در آن مهمانخانه الهي مائـده  مي شوند اما در آنجا  وارد   ،مقرر گشته 

امتحانـات   نازل مي شـود و     ،استاحكام   كه همان آيات و    آسماني
. مي شوند هاي الهي بهره مند   آن نعمت  از همه مردمان  و مي رسد الهي  

صورتي ه  اگر به تاريخ ديانت بهائي مراجعه شود تمام اين احاديث ب          
. و اجرا گرديده استمه بموآشكار ظاهر شده وواضح و
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زمان ظهور تاريخ و:ج

4آيه سوره سجدهقرآن كريمباره ظهور حضرت اعلي در   در
سماء الي االرض ثم يعرج اليه في يـوم         لمر من ا  االيدبر:مي فرمايد 

سـوي  ه تدبير مي شود امر الهي از آسمان بيعني كان مقداره الف سنة مما تعدون    

روزي كه مقدار آن هزار سال است از آنچـه شـما             او در  سويه  سپس عروج مي كند ب    زمين و 

از ) شـريعت اسـالم   ( امـر الهـي      ،براين آيه مباركه قرآن   بنا. مي شـماريد  
ه سـوي آسـمان      ب  دوباره بعدد و و ش  مي سوي زمين نازل  ه  آسمان ب 

 هجـري  260 يعني بعد از رحلت آخرين امام در سال   .مي گردد باز
الهامات الهي  است وحي وقمري كه سال وفات امام حسن عسكري

الهـام مجدداً اين وحـي و     اما مي يابد بر ساكنين روي زمين خاتمه      
 حـال اگـر سـال       .خواهد گشت سوي زمين باز  ه   ب بعد از هزار سال   

 سال ظهور حـضرت بـاب       1260 جمع كنيم سال     1000 را با    260
نازل به سوي زمين    وسيله ايشان مجدداً وحي از آسمان       ه  است كه ب  
بهـاءاهللا مبشر حـضرت    الهي و امرنام مظهر ه  آن حضرت ب  گرديد و 

ظهور ايشان دوباره ارتباط بين حق وخلق در ايـن          باقيام نمودند و  
.ده وسيله وحي امكان پذير شعالم ب

يـستعجلونك بالعـذاب ولـن    و:فرمايـد مـي  در سورة الحج 
يعنـي  ان يوماً عند ربك كالف سنة ممـا تعـدون         خلف اهللا وعده و   ي

وند در وعده خـود تخلـف       خداعجله مي كنند و   ن ار تو در باره نزول عذاب مي پرسند و         كافرا

هزار سال اسـت از آنچـه       مثل   نزد پروردگار  روزهرواست   يك روز  به درستي كه  نمي كند و  
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كـه در ايـن آيـه روز ميقـات را هـزار سـال وعـده           . كه شما مي شماريد   
.داده اند

ز ا ابولبيـد مخزونـي      ،جلد غيبـت  در كتاب بحار االنوار در م     
 يا ابا لبيـد ان لـي        :حضرت امام جعفر صادق نقل مي كند كه فرمود        

يقوم تا آنجا كه مي فرمايد و     .. .في حروف القرآن المقطعة لعلماً جماً     
مفـصل اسـت بـه ترجمـه       كه چـون    .قائمنا عند انقضائها ا لي آخر     

 صـادق   امام جعفـر    حضرت .مي شود آن حديث اكتفاء  هائي از قسمت
حروف مقطعه قرآن علم بسياري اسـت و       مرا در  اي ابا لبيد   :فرمود

شروع شده اشاره نموده  به يك يك سوره هائي كه با حروف مقطعه          
 مـستند  ،اتفـاق افتـاده   انقضاي هريك را به واقعه اي تاريخي كه         و

مي فرمايند الـف     و ،مي نمايند از جمله مي فرمايد الم ذلك الكتاب        
ميم را چهل حساب كن كه مصادف اسـت    الم سي و  ومساوي يك   

 از  71سـال   (...با خروج امام حسين كه منجر به شهادت ايشان شد         
)بعثت حضرت رسول اكرم

قيام خواهد فرمود قائم مـا       و :سپس آن حضرت مي فرمايند    
پـس  اي اعداد حروفات مقطعه اوائل سـوره هـا تـا المـرا            نزد انقض 

...پنهان داربشمار ودرياب اين نكته را و

در اين روايت دسـتور داده انـد كـه حـروف مقطعـه اوائـل                
المرا را بدون تكرار حساب كن      سوره هاي قرآن را از اول تا سوره       
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 ايـن   .پنهان بدار زيرا در آن تاريخ قائم مـا ظهـور خواهـد كـرد              و
.حساب چنين است

71معادلالم اول سوره بقره 
71"الم اول سوره آل عمران

161"المصاول سوره اعراف
231"الراول سوره يونس 

231"الراول سوره هود 
231"الراول سوره يوسف

271"المراول سوره رعد

 كـه از بعثـت       ايـن تـاريخ    . سال مي شود   1267كه مجموعاً   
با سال اظهار امر حـضرت بـاب         محاسبه شده  حضرت رسول اكرم  

كه تـاريخ هجـري اسـت از هجـرت          1260مطابق است زيرا سال     
مكه به مدينه محاسبه گرديده كه هفت سال بعد از     حضرت محمد از  
. است اتفاق افتادهبعثت آن حضرت

مالحظه مي گردد كه امام جعفر صادق بـه صـراحت تـاريخ             
گمان نمـي رود كـه ديگـر        ظهور حضرت باب را ذكر فرموده اند و       

 باشد زيـرا بـا قـرآن        شكي را باقي گذاشته    شبهه و  جاي هيچ گونه  
.م استناد فرموده انديكر
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يادآوري مي نمايد كه شمارش طبق دستور آن امـام از روي           
حروف ابجد محاسبه شده است يعني 

1برابرالف 
30"ل
40"م

90"ص
200"ر

پيروان او قائم ومظلوميت:د

كه مخصوصاً شيعيان را عقيده بر آن است اگرچه مسلمانان و
 نفر از پيـروان خـود بـه    313چون قائم موعود ظاهر شود همراه با  

زمين را از خون آنان لبريز خواهد       جنگ با كفار خواهد پرداخت و     
ربداد را   سپس عدل و  همه را به سزاي اعمالشان رسانده و      نمود و 

 اما معلوم نيست كه اين گفته ها از كجـا           ،روي زمين خواهد گسترد   
 در ،مغز شيعيان رسـوخ نمـوده  وونه در فكرچگسرچشمه گرفته و  

بـرعكس آن   در احاديث موثق اسالمي درست      حالي كه اين مطالب     
 طبـق ايـن     .آن هـستند  نمـوده و منتظـر    مطالبي است كه مردم ذكر    

. مي شوند  پيروان او به مظلوميت تمام شهيد     و قائم موعود    ،احاديث
گوش مي رسد و   ه  اطفالشان از خانه ها ب    گريه زنان و  ناله و صداي  

حتي خبر از سوزاندن آنان نيز آمده است ولي مردم كمتـر بـه ايـن                
ـ         احاديث توجه نموده و    ه فقط بلند گوي عده اي خاص هستند كه ب
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 نمـوده   دين را تعريف،وحاني هر طور كه خواسته اندنام پيشوايان ر 
.را به مردم معرفي كـرده انـد       قائم،به هر شكلي كه مايل بوده اند      و

آن كه بيشتر به چگونگي ظهور قائم پي بريم به خالصه چنـد             براي  
فقره از اين احاديث اكتفاء نمـوده و بـراي مطالعـه بيـشتربه كتـاب                

.تمحيص مراجعه فرمايندبحار االنوار مجلد غيبت و

معـروف  معتبـره و  در كتاب اصول كافي كـه يكـي از كتـب          
 است مطالب   مورد قبول كليه مسلمانان شيعه اثني عشري      اسالمي و 

 بـه فارسـي چنـين      نقل نموده كه ترجمـه آن     اوصاف قائم   درمهمي  
:است

رانيـت  نو موصوف است به كمال موسـي و       ،قائم موعود ... "
پس ذليل مي شوند دوسـتان او در        .صبر ايوب شكيبائي و عيسي و 
هديهديلم بهسرهاي ايشان را مانند سرهاي كفار ترك و    وزمان او 

همواره خـائف و   مي سوزانند و   را مي كشند و    ايشانمي فرستند و  
ناله آه و  زمين از خون ايشان رنگين مي شود و        .ترسناك مي باشند  

"... ايشان هستند دوستان من.زنانشان بلند مي گردد

 بر خالف انتظارات مردم كه مايلند قائم        مالحظه مي گردد كه   
ذراند  بگ همه مردم را از دم تيغ     هر شود و  موعود با شمشير آخته ظا    

با چه صراحتي در اين حديث صحيح كه از قول ائمه اطهار ذكرشده        
.مـي سـوزانند  مي فرمايند كه پيروان قائم موعـود را مـي كـشند و     

بهائيـان را كـشتند و  چنانچه همه ديـده انـد كـه چگونـه بابيـان و            
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ديلم و مانند سرهاي ترك و    سرهاي آنان را     : مي فرمايد  .سوزاندند
 اين مطلب است كه پس       تاريخ ايران گواه   . فرستند هديه مي كفار به   

 را از تن جـدا      ان مرد  نفر از  200رهاي  يان در ني ريز س    از كشتن باب  
كودكـان و   زنـان و   عده اي از اسيران كـه شـامل       همراه با نموده و 

ـ    از ني     بابي بود  مردانپير بـه  جهـت هديـه   ،سـوي طهـران  ه ريـز ب
راه مجدداَ عده اي از ايـن       در بين   لدين شاه حركت دادند البته    ناصرا

 وفـات  تعـدي مـأموران  ظلـم و  به علت جراحـات وارده و  اسيران
چون به آباده رسيدند از طهران دستور رسيده بود كه سرها           يافتند و 

به اين ترتيب سرهاي اين مظلومان در . محل دفن نمايندن همارا در
ه نام بعدها به صورت باغي درآمد و ب(در محلي مدفون گرديد آباده 

و)  دوران انقـالب مـصادره گرديـد   دربود و رئوس الشهداء مشهور  
ايـن موضـوع     و ...جسدهاي آنان در ني ريز به خاك سـپرده شـد          

سرهاي شهداء ني ريز براي بار دوم هـم در تـاريخ تكـرار شـد و                
سردار مـشهور اسـت دوبـاره       فتنه  نام  ه  مجدداً در فتنه ديگري كه ب     
سرهاي شـهداء را بـه نيـزه كردنـد و           و عده اي از بابيان را كشتند     

ناله زنان كه   طبق همين حديث دائماً صداي گريه و       و .حركت دادند 
سه نفرياكه دو وچه بساهمسر خوديا پدر ويا يا برادر وفرزند و

قتاً رنگين  يان حقي زمين از خون باب   را از دست داده بودند بلند بود و       
اريخ ايـن امـر مـي گـذرد       سال از ت  166 حتي هم اكنون كه      ،گشت

در همين سالهاي اخير كه سالهاي هنوز عده اي در زندانها اسيرند و    
تحـصيل  نفوس  نفر از بهترين   300 حدود   ،انقالب اسالمي نام گرفته   
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مرد در زنـدانهاي ايـران بـه      زن و  و جوانواز پير دانشمند   و كرده
ل  سـا  1400 اين حديث شريف كه       مصداق دقيقاًو.شهادت رسيدند 

قبل بيان شده بود تحقق يافت اما متأسفانه جز گروه اندكي بـه ايـن     
بيان مبارك حضرت امـام صـادق را درك          و ندامر مهم توجه ننمود   

وه شنيدن بعضي از سخنان بيهـوده اكتفـاء نمودنـد          فقط ب  و ندنكرد
. را به خسران مبين گرفتار ساختندديگرانوخود

بحـاراالنوار از قـول   كتـاب  در حديث ديگري كه باز هم در   
به حضور حضرت صادق رفتم به آن       ":  مي فرمايد  ،مفضل نقل شده  

حضرت عرض كردم كه اميدوارم امر قائم به سهولت انجام شـود و            
كـه از   تـا آن   . اين گونه نخواهد بـود     : آن حضرت فرمود   .غالب شود 

 اهل حـق    :فرمودهمچنين  جبين خود عرق وخون را مسح نمائيد و       
سختي قرار داشته اند يعني امر قائم نيز مانند      و  شدت تا بوده اند در   

مقـربين مقـرون بـه شـدت و        اوليـاء و  مرسلين و امر ساير انبياء و   
خون را دوستانش مثل شهداي سابقين عرق وصعوبت خواهد بود و

 شدت  همانطوري كه بهائيان هنوز در    ".از چهره مسح خواهند نمود    
ظاهري معنوي وقت روحي ودر كليه امور با مشسختي هستند وو
.گريباننده باطني دست بو

كـه  حديث ديگري از مجلـسي در بـاب غيبـت ذكـر شـده               
:نين استفارسي چه مضمون آن ب
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 مـردم   ،گفـتم به حضور امام جعفر صـادق مـشرف شـدم و          
بـدون زحمـت    مي گويند كه چون قائم قيام فرمايد امور بسالمت و         

جراحـي  (قـدر آلـت حجـامتي     ه  بمستقيم خواهد گشت و   براي او 
قسم بـه آن كـسي      ،   حاشا : فرمود .ريخته نخواهد شد  خون) كوچك

ـ           سـالمت بـراي كـسي      ه  كه نفس من در يد قدرت اوست اگر امر ب
كـه  حـال آن  راست مي آمد هر آينه براي رسول خدا يافتـه بـود و            

، نه .جبين منيرش شكسته شد   دندانهاي مباركش خون آلود گشت و     
نم در دست اوست كه ايـن امـر اسـتقامت نخواهـد     قسم به آنكه جا 

.خون از جبين پاك نكنيمشما عرق ويافت تا ما و

 زيـرا   .شما امت اسـالمي اسـت     در اينجا منظور از لفظ ما و      
 در  هـم آن حـضرت پيروان قائم موعود اكثراً مسلمان شيعه بـوده و  

.كشور اسالمي اظهار امر فرموده اند

 از حـضرت امـام حـسن        عالمه مجلسي در بـاب تمحـيص      
نخواهد شد امري كه شما منتظر آن هستيد ":روايت نموده كه فرمود   

امتحانات شديده ظاهر شـود كـه بعـضي از          كه اين باليا و   مگر اين 
روي جمعـي   شـما در  جمعـي از  ند و تبري جوي بعض ديگر ازشما

گروهـي ديگـر را     تا آنكه گروهي از شما       اندازند و  ديگر آب دهان  
دروغگـوي  قسمتي از شما قـسمتي ديگـر را كـذاب و          ولعن كنند   

".نامند
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با توجه به احاديث فوق مالحظه مي گردد كه تمام اين باليا            
بالئي نبود كه بر آن مظلومان      پيروان او نازل شد و    بر قائم موعود و   

. فاعتبروا يا اولواالبصار.هنوز هم همچنان ادامه داردروا نگرديد و

ي حقيقي آنمعن مسئله غيبت و:ه

موضوع غيبت انبياء ورسل كه در افواه بسياري از مـردم در            
اديان مختلف جهان است مسئله اي مشكل سازشده كه اگر با اندك            

 معلوم مي شود كه منظور اصـلي از         ،بررسي قرار گيرد  توجهي مورد 
نداشتن حضور جسماني در جمع مردمان اسـت نـه زنـدگي            غيبت،

ـ        در حقيقـت روح انبيـاء و      .د مقـرر  كردن در محلي مخفي تـا موع
تأييد  باقي و،اين جهان خاك به عالم پاكرحلت ازازمرسلين بعد 

تواننـد مـشكالت را برطـرف       ه  كننده جانشينان و مؤمنين است تا ب      
زمـان مقـرر كـه بـا ظهـور          تا،به هدايت مردم ادامه دهند    موده و ن

 خداونـد   اما نبايد تصور نمـود كـه      . عالم مزين شود    دوباره جديدي
صدها سال يكي از اين انبياء را در محلي نگهداري مي كند و بعد از

وقتـي حـضرت رسـول      قت در حقي  .را به صحنه مي آورد    مجدداً او 
 و امامـان  مسلماً ،از اين جهان رحلت فرمودند    ،يا بقيه مرسلين  اكرم  

 همچنان كه تاريخ نـشان    رحلت خواهند فرمود   جانشينان ايشان هم  
محلـي  نيازي نيست كه خداوند يكي از آنـان را در         پس .داده است 
را ظاهر كند   براي مدتي نامشخص مخفي سازد تا بعداً او       نامعلوم و 

زيرا خداوند قادر است كه هر موقع صـالح بدانـد از سـالله همـان              
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را مأمور رسالت فرمايد اوپيامبر نفس ديگري را خلق بديع نمايد و
حضرت  مثالً حضرت موسي و    مچنان كه تا كنون چنين بوده است      ه

اين به آن معني نيـست كـه        ومحمد از نسل حضرت ابراهيم هستند     
بـراي  . بعداً ظـاهر فرمـوده انـد   محلي نگهداشته و آنان را سالها در   

مثـال خورشـيد كـه همـان        مي تـوان از    ،اين مطلب ازدرك بيشتر 
كه شمس ظاهري سبب     همچنان . استفاده نمود   است شمس ظاهري 

 شمس حقيقـت هـم      ،انتعاش عالم مادي است   نما و وونشحيات و 
سعادت ابدي زمان كه ظاهر مي شود سبب حيات جاوداني ودر هر

روز با طلوع خود سبب نورانيت زمين      خورشيد هر . استافراد بشر 
اسـت كـه طبـق قـوانين     نمو گياهان مي شود ولي ناچـار    ورشدو

اي وع او بهـره    در عين حال از طل     .يدطبيعي هرروزعصر غروب نما   
كليه سـاكنان روي زمـين     يد مردمان و  هم نصيبي عا  از غروب او  و

زمان كه طلـوع مـي كنـد        هر شمس حقيقت هم      بنابراين .مي گردد 
 از تكامـل هـدايت   يبـاالتر  به مرحلـه     رشد يك مرحله عالم را از  

ـ  يعنـي    .در وقت معين نيز غروب مي كند      مي فرمايد و   ظـاهر از   ه  ب
 اما تأييدات او شـامل حـال مردمـان          . شود ميچشم مؤمنين غايب  

 زيـرا   .چه ايمان نداشته باشـند    ايمان آورده باشند و    چه به او   .است
بر همه مي تابد وسبب ترقي عالم نور آن شمس حقيقت عام است و

چون بنابراين روح حقيقي آنان بدون زوال است و       . ارواح مي گردد  
ـ            پـس بـراي روح      .وداز افقي غروب كند از افقي ديگر طالع مي ش

هي از بدن  زماني كه آن روح ال   .فنائي وجود ندارد  الهي آنان مرگ و   
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ايـن   از نيستيم قادر به زيارتشان    ما ديگر  ،جسماني خارج مي شود   
معنـي  ومـي نامنـد     "دوران بطون يـا غيبـت     "جهت اين دوران را   

مقصود واقعي از غيبت مظاهر مقدسه همـين دوران بطـون          حقيقي و 
قابل وقتي كه آن شمس حقيقت مجـدداً از افقـي ديگـر              در م  .است

لـذا بـراي مظـاهر      . مي گويند " دوره ظهور " زمان را    طالع شود آن  
مـي گوينـد آن شـمس    فنا را بكار نمي برند و   مقدسه كلمه مرگ و   

يـا رحلـت    وغروب نمود يا جسم او از انظار غائب گرديد          حقيقت
بلكـه  . آنـان نيـست     پنهان شدن  ، منظور از غيبت انبياء    پس. فرمود

اسـت و تأييـد كننـده عالميـان    وروح الهي آنـان هميـشه متجلـي     
يا جـسم  منتهي چون متجلي در هيكل عنصري       .هيچوقت نمي ميرد  

. ديده نمي شودلذابشري نيست

با توجه به اين امر بايستي به مفهوم غيبت توجه داشت نه به             
ست است ولي    غيبت جسماني امري نادر    ،به اين ترتيب  .ظاهر كلمه 

 زيرا مظاهر مقدسه الهـي     .امكان پذير است  غيبت روحاني صحيح و   
كه روح حقيقت هستند هميشه ودر همه حال حاضر وناظر به احوال 
ما بوده وتأييداتشان را كامالً مي توانيم احساس نمـائيم امـا چـون              
داراي هيكلي از تركيبات جسماني هستند ناچار از تحليل مي باشند 

 دوران كوتاهي از عمر خود را در بين         ي كه كليه انبياء   پس همانطور 
سپس روح آنان از هيكل عنصريشان خـارج        مردم زندگي نموده و   

انـا اليـه     انـا هللا و    :به موجب بيان مبارك كـه مـي فرمايـد         وگشته  
ديانت اسالم . مي گرددسوي عالم امر بازه راجعون پس روح آنان ب
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 قائم را داراي امكان ندارد كهست ونينيز از اين امر مستثني نبوده و
تـصور  حتي اگـر  .داولياء تصور نمو  از ساير انبياء و   شخصيتي غير   

دليلي نداشـت   نده ا اشت امام حسن عسكري فرزندي هم د      نمائيم كه 
 زيرا اين مخالف    . غائب شود  مردمانظاربراي سالهاي طوالني از   كه  

ـ وجوده  خداوند چون خود ب   قانون طبيعت است و    ده نظـم در    آورن
اين كره خاكي است پس مخالف نظم عالم كاري را انجام نمي دهـد        

روش عـالم   ديده نشده كـه امـوري خـالف جهـت و          هم  تاكنون  و
ابراين آنچه كـه در كتـب آسـماني     بن.در جهان اتفاق بيافتد   ،موجود

ـ               در ه باره ظهور كلي الهي در آخرالزمان ذكر گرديده بـا آنچـه كـه ب
وت بوده و بدون شك آنچـه        ديني است متفا   ظاهر منظور روحانيان  

 ظـاهر گـشته و  ،اوند در كتب مقدسه الهيه وعـده فرمـوده        را كه خد  
مستند به استدالالت دقيقه است اما آنچه كه در افواه مردم نقل شده             

لذا موضوع غيبت با آنچه كه در بين مـردم          اساس صحيحي ندارد و   
.مصطلح شده همخواني ندارد
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جمله مشكالتي كه مورد توجـه متحريـان حقيقـت قـرار            از

گرفته اين است كـه چـرا حـضرت بـاب مـدعي مقامـات مختلفـه                 
بعـد قائميـت و    سپس مهـدويت و   چرا ابتدا مقام بابيت و    ؟  شده اند 
؟ربوبيت را براي خود اتخاذ نمودندالوهيت وباالخره 

گان محترم بايد عرض نمود اوالً      پاسخ به اين سئوال كنند    در
آن حضرت در اولين شب اظهار امر خود به مالحسين بـشرويه اي             

 به اين معني كه وقتي جناب       .فرموده اند وضوح ذكر ه  مقام خود را ب   
مالحسين مقصود خود را از آمدن بـه شـيراز كـه جـستجوي قـائم         

شـده بيـان   ذكراحاديـث نشانه هائي كه در  مات و عالبابودموعود
كـر  آن عالماتي را كـه ذ     ،ببيننگاه كن و  :  آن حضرت فرمودند   ،دكر

همه آمـادگي كـه از      جناب مالحسين با آن   ؟  من مي بيني  دركردي
آن . متحير گرديد قبل براي خود تدارك ديده بود به وحشت افتاد و         
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اكنون دقت كن وببين كه آن عالئم در مـن          :  مجدداً فرمودند  حضرت
با ئم را يكي يكي خودشان بيان نموده وبعد آن عال و؟موجود است

ي الحسين تقاضـا   در اين مرحله بود كه جناب م       .خود تطبيق كردند  
 حق بايد خلـق     :آن حضرت فرمودند  نمود و بيشتري  برهان  دليل و 

 حـالش  معهـذا عنايـت حـق شـامل    .را امتحان كند نه خلق حق را 
ين مالحـس آنگـاه  . گرفـت مورد اجابت قراردرخواست او و گرديد

به حضور مبـارك     بود نوشته از قبل    را كه در دفتري   مشكالت خود 
بـه طـرزي جديـد و       به همه سـئواالت او     آن حضرت تقديم كرد و  
سـوره   تفـسير فرمودند اكنون هنگـام سپس.پاسخ دادندبسيار زيبا   

 وفسيري بديعبا ت راسوره احسن القصص  ضرت  ح آن   .استيوسف
 را به نام    آن وت مالحسين شد     كه سبب حير   نازل فرمودند بي نظير   

مالحت در با آن سرعت و    نزول اين تفسير   . نام نهادند  قيوم االسماء 
 سـبب  ،به افتخار مالحسين نـازل گرديـد  كه همان اولين شب بعثت     

و گرديد به حقيقت آن مظهر ظهور      ايشان اعتراف و اواطمينان قلب   
. خود را به آن حضرت اعالن فرمودهمان شب ايمان 

مالحـسين بـراي شـناخت قـائم و        ن ذكر است كه اوالً      شايا
 اگر قائم برحق برحق بودن او از قبل در قلب خود نيت كرده بود كه

بخواهم سوره يوسف را بـا تفـسيري كـه          كه من از او   باشد بدون آن  
اكنون حضرت باب به نـزول      د و اكنون ديده نشده باشد تفسير نماي     ت

يا بـدون   ن شخص بي سواد و     ثانياً مالحسي  .آن آيات مشغول بودند   
معلومات نبود بلكه او يكي از مجتهديني بـود كـه از جنـاب شـيخ                
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از ســيد كــاظم رشــتي كــسب فــيض نمــوده واحمــد احــسائي و
از همـه   وثالثـاً   .سته ترين شاگردان ايشان محسوب مـي شـد        برج

مهمتر آنكه جناب مالحسين چهل روز در مسجد كوفه به اعتكـاف            
نيـاز بـا    ورازدن به مقـصود خـود بـه دعـا و          براي رسي نشسته و 

 كامل جهت رسيدن بـه مقـصود        با آمادگي  و پروردگار مشغول شده  
.قيام نموده بود

مقصود اين است كه حضرت باب در همان اولين شب اظهار           
بايد توجه داشت   ،امر مقام خود را كه قائم موعود بود بيان فرمودند         

ت بـارزي كـه     چنان شخـصي   براي   ،چنين امر مهمي   شنيدن وقتيكه  
مشكالت عديده اي ، براي يافتن مقصودمستعد بوده وكامالً آماده و 
 استيحاش   سبب  حتي دشوار است كه   آنقدر سخت و   ،را تحمل كرده  

 چگونه مي توان ناگهان به نفوسي كـه ابـداً آمـادگي و        ،او مي گردد  
 از گوش آنها مملومردماني كه چشم و؟ ابالغ نمود،استعداد نداشتند

و بـوده  در آن زمان  تقاليد كوركورانه   وخرافاتاوهام و تعصبات و 
 دين آباء و   اين كه خاطره  دين خود را نه از روي تحقيق بلكه فقط ب         

ـ  چنين نفوسي آيا.تقليد نموده اند   است  آنان بوده  اجدادي بـه  ادر ق
. مسلماً پاسخ منفي است؟درك چنين ظهور عظيمي هستند

مماشات با مردم از طرف مظهـر       را و  اين مدا  ،از طرف ديگر  
ـ      ظهور تازگي ندارد و    ه براي آماده سـاختن مـردم الزم اسـت تـا ب

اين امر منحصر به ظهور حضرت بـاب        تدريج امر حق را بپذيرند و     
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ـ          ايـن نيـست جـز      د و نيست بلكه كليه انبياي قبل نيز چنين كرده ان
يل  به تدريج به قـوت تبـد       مردم تا ضعف آنان   رحمت پروردگار بر  

 لبيك  ، را در هر دوره اي كه ظاهر مي شود         دين تازه بتوانند  شود و 
آياتي به بعد   79 آيه    از  در قرآن كريم سوره انعام     : براي مثال  .گويند

: فرمايـد  مـي رجمه آن به فارسي چنين است كـه         نازل گرديده كه ت   
مـأمور گرديـد كـه      وقتي حضرت ابراهيم به پيغمبري مبعوث شد و       

 ايـن امـر   ستي نجات دهد آن حضرت براي آن كه    مردم را از بت پر    
ماننـد سـايرين بـه پرسـتش مـاه و           ابتدا   ، نشود سبب وحشت ناس  

 يعني اين خداي من است . هذا ربي:فرمودوهستارگان اعتراف نمود
.نور آنها سخن گفـت درخشش وستارگان وبعد از عظمت ماه و  و

ن حـضرت  آفهـم واالي    بعد از آن كه مـردم توانـستند بـه درك و           
،اسـت نـوراني تـر    خورشيد درخشنده تر و    : آنگاه فرمود  ،پي ببرند 

بعد از مـدتي    ،  هذا ربي :اظهار داشت كه   و .پس من اورا مي پرستم    
.فرمود كه خورشيد هم غروب مي كند و نمي تواند خداي من باشد            

وجهت وجهـي للـذي     :  فرمود  لذا .پس بايد ديگري خداي من باشد     
يعني به كسي رو مـي آورم كـه شـكافنده           رضاالالسموات و فطر

ـ   و.زمين استآسمانها و  نـور  ه به اين ترتيب توانست عـده اي را ب
طبق اين آيات   .پرستي هدايت كند   به يكتا   و معرفت الهي منور نمايد   

نمي توان گفت كه چرا آن پيغمبر اولوالعزم سه مرتبـه تغييـر عقيـده           
عنوان خـداي خـود پذيرفتـه بـود     ه هر بار آنچه را كه قبالً ب    و هداد

حـالي كـه آن     در.به چيز ديگري ايمان آورده اسـت      انكار كرده و  
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حضرت جهت تربيت ناس به اين امر اقدام نمودنـد تـا بتواننـد بـا                 
حقانيـت و   مردم را به   ،درك بهتر آرامش همراه با اعتقادات قلبي و     

ت رسول  مثالها را حضر  اين آيات و  و.يكتائي خدا هدايت فرمايند   
اكرم جهت آموزش به مسلمانان ذكر فرمودند تا در آينده اين امـور             

.سبب گمراهي آنان از حقيقت نشود

 حضرت مسيح كم كـم      .در ديانت مسيح هم چنين بوده است      
3 در انجيل مـرقس بـاب        : براي مثال  .خود را به مردم معرفي نمود     

 بسيار حضرت مسيح به شاگردان خود به تأكيد":مي فرمايد12آيه 
اين امر دليل بـر آن نيـست كـه آن           ".را شهرت ندهند  فرمود كه او  

 دينـشان كامـل   نكـرده يا خداي  حضرت از مردم وحشت داشتند و     
 بلكه به آن جهت فرمودند كه مردم بتوانند بيشتر ايشان           ،ه است نبود

مقـام  از تعاليم محبـت آميـز ايـشان درس بگيرنـد و         را بشناسند و  
.نها از حق نگرددرسالتشان سبب دوري آ

تا آنكـه   .. .": چنين آمده است   26نجيل متي باب    نيز در ا   و
 تـرا بـه خـداي قـسم     :گفـت سوي او كـرده و   ه  برئيس كاهنان رو  

 عيـسي بـه   ؟نهخدا هستي يامسيح پسرمي دهم ما را بگوي كه تو    
 پـسر و   ،پـدر با وجود اين كه بعدها موضوع     "...گفتي تو :وي گفت 

،گرفـت جزء اركان اصلي ديانت حضرت مسيح قـرار       روح القدس   
معهذا در ابتداي امر آن حضرت خودشان علناً در اين مـورد سـخن     

.نگفتند تا كم كم مردم به مقام ايشان پي ببرند
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 را ذكر  حضرت رسول اكرم نيز در ابتدا با صراحت مقام خود         
 انـزل  الحمـدهللا الـذي   : آيه يك مي فرمايد    در سوره كهف     .نفرمودند

 كه بـر بنـده اش    يعني شكر مي كنم خداوندي را.علي عبده الكتاب  
انا ارسـلناك   : مي فرمايد  113در سوره بقره آيه     .كتاب نازل فرمود  

به حق فرستاديم كه بشارت دهنده       يعني ما ترا     .نذيرااً و بالحق بشير 
آيهدر سوره بني اسرائيل   . بيم دهنده براي مردم باشي    رساننده و و ت 
جز بـشري كـه بـه    من  آيا   هل كنت اال بشراً رسوال     :يد مي فرما  95

 جـائي خـود را    مالحظه مي گردد كه در    ؟  رسالت مأمور شده هستم   
بـشيراً  ( بيم دهنده وبشارت دهنده در جاي ديگرخود را     ) عبد(بنده  

 اين مدارا و   .خوانده اند ) رسوالً( جائي خود را رسول      درو) نذيراو
تدريج براي امـر جديـد   ه ه مردم بمماشات با مردم براي آن است ك      

پذيرند ودين جديد را ببه توانند كم كم قبول كرده ويافته وآمادگي 
صفات الهيه بر روي زمين     به مقام واقعي آن حضرت كه مظهر نور و        

ان :  مـي فرمايـد    17باآلخره در سوره انفال آيـه        و .است پي ببرند  
بيعت مي كند با    ه با تو  الذين يبايعونك انما يبايعون اهللا يعني كسي ك       

در اينجا بيعت بـا رسـول را بيعـت بـا خـود        . خدا بيعت كرده است   
بـسيار  بـودن ايـشان     بنـده   فرموده است كه البته اين مقام با عبد و        

بـه  ها براي آن است كه بيشتر آگـاه شـويم و    اين مثال .متفاوت است 
.يا حرف اين وآنمسائل ديني با تحقيق بنگريم نه با تقليد و

 اگرچه براي  .ضرت باب هم از اين قاعده مستثني نبوده اند        ح
مقـام  كساني كه تحمل درك مقام آن حضرت را داشتند به صراحت            
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ي نفوسي كه داراي ضعف معنوي بوده و      خود را ذكر فرمودند اما برا     
دالئل كتب آسماني را نداشـتند بـه مماشـات          تحمل ادراك آيات و   

ـ    به همين جهت   .عمل نمودند  ي شـود كـه بـراي جنـاب          مالحظه م
كشفي  به جناب يحيي    بعداً  يا .مالحسين به آن صراحت مي فرمايند     

كه تقريباً دو  سلطان محمد شاه قاجار   دارابي آيت اهللا برجسته دربار    
ا ز طرف محمد شاه مأمور تحقيق سال بعد از اظهار امر آن حضرت    

ه نـام توقيعي كه ب در، بودبه شيراز آمده  و باره ديانت جديد شده   در
 حتي به صراحت اتمام حجت نموده       مشهور است تفسير سوره كوثر  

يا يحيي فĤت بĤية مثل تلك اآليات بالفطرة ان كنـت  :  مي فرمايند و
اليـوم  نفـسكم فـان     اتفـضحوا   قل يا ايها النـاس ال     ...ذي علم رشيد  

يقدر احد ان يأتي بĤية من كتاب اهللا وانني انـا بـذلك القـسطاس               ال
دانـش  و اگر صاحب علم،اي يحيييعني تجهلوناعلم عما كنتم به   
روي فطـرت نـه از كتـب و        از(آيـات را بـالفطره      هستي مثل ايـن     

مفتـضح   بگو به مردمان كه خودتان را رسوا و        ...نازل كن ) نوشته ها 
ست كـه آيـه اي از آيـات الهـي را            نكنيد زيرا امروز احدي قادر ني     

آيـات  (ان الهـي    ي كـه مـن خـودم بـه آن ميـز           درسـت ه  ب و .وردبيا
 كـه    ولـي بـراي نفوسـي      .از شما جاهالن آگاه تر هستم     ) خداوندي

ابتدا راخودآمادگي اين ابالغ مهم را نداشتند به مدارا عمل نموده و
 مقـام ايـشان     ند تا كم كم نفوس به توانند بـه        يدنامباب آن حضرت  

بنابراين حضرت باب در همان اوائل ظهور مقـام خـود را     .پي ببرند 
داراي كتاب وآيات الهي هستند به كساني كه         فرستاده خداوند و   كه
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حجـت  تحمل درك اين مطالب را داشتند اظهار نمودنـد و    قدرت و 
كه حـضرت رسـول    يعني همان دليلي    .  قرار دادند  آياتخود را هم    

هـم الزم   دليـل ديگـري را    و.نـد ه ا ه آن اسـتناد فرمـود     اكرم نيز ب  
زه اي درخواست شد فقط  معجل خداهرگاه از رسوندانستند زيرا كه 

مقـام  لـذا   . برايتـان آورده ام    من است كه  كتاب   من  حجت :ندفرمود
زماني قائم منتظـر و موعـود   كه خود را باب اهللا و     هم  حضرت باب   

هـر صـاحب    برحق ناميده اند از همان اول ظهـور ذكـر گرديـده و            
رابي بصري مي تواند از همين يك آيه كه به جناب آيت اهللا يحيي دا     

 دليـل   .ظهورشـان پـي ببـرد      آن حضرت و    مقام فرمودند به عظمت  
اين آيات الهي است كـه جـذاب قلـوب          ايشان هم آياتشان است و    

به نور  منقلب نموده و  را آيات الهي است كه شخصي چون او       .است
منـصب خـود در    از مقـام و   طوري كـه    ه   ب  است ايمان هدايت كرده  

ي از دستورات آن حـضرت      يروفتخار خود را در پ     ا  و هدربار گذشت 
بـه   و هبه شهادت رسيد   و هخره هم در راه او جان داد      باآل و هدانست

 و تاريخ ديانت بابي  نام ايشان در  .جناب وحيد ملقب گرديده است    
.خواهد داشتسرلوحه شهيدان ني ريز قرارابدبهائي، تا

مجالس عمومي نيز در سه نوبـت       حضرت باب در مجامع و    
اركان حكومت ابـالغ     و  عظام  مقامشان را به مراجع    صريحاًرسماً و 

كه از در خطبه معروف در مسجد وكيلدر شهر شير ابتدا .فرموده اند
 آشنا عربيبه زبان ايراد فرمودند به علمائي كه همگي    بر باالي منبر  

اظهار وردند اتمام حجت ك   ، مي دانستند  يا عربي را به خوبي    بوده و 
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داشتند كه هركس از شما علماء كه مي تواند مثل من كه يك جوان              
 ساله هستم اينطور آيات را بالفطره نازل نمايد براوست كه همين  25

.  اسـت   تمـام و كامـل      شـماها  همـه حجت بـر  االحاال قيام كند و   
شاهد اين مدعي آن كـه در       و )مضمون بيان مبارك از خطبه عربي     (

ه پس از اتمام خطبه به دنبـال        يمان آوردند ك  همان مسجد چند نفر ا    
 مرتبه دوم در اصفهان در مجلس .ضرت از مسجد خارج شدندآن ح

 كـه در حـضور    بـود معتمدالدوله حاكم اصفهانجناب منوچهر خان  
سبب ايمان نفوس محترمي    وعلماء حقانيت خود را اظهار فرمودند     

ن ناصر الدين   س وليعهد ايرا  در مجل مرتبه سوم  و .در آن شهر شدند   
 كه نه تنها اسـتقالل شـريعت جديـد را            در تبريز بود   ي قاجار ميرزا

ابالغ امر نيز فرمودند كـه موجـب        ه صراحت   اعالن فرمودند بلكه ب   
حكـم وايشان را به چوب بـستند     وحشت علماء گرديد و   خشم و 

منجر به شهادت آن حـضرت       را امضاء نمودند كه       آن حضرت  اعدام
.گرديد

گـاهي  مـردم و  مماشـات بـا   است كه همراهي و   شايان ذكر   
افكار ناس در زمان ظهور با استقامت و       سخن گفتن بر طبق آراء و     

. ندارد نداشته وپافشاري بر وظيفه الهي آن مظاهر مقدسه منافات

حسن الرا فرزند محمدبن    ت خود آن حضر چرامي گويند كه    
ن عـسكري   به اين ترتيب بر وجود امام حس      والعسكري خوانده اند    

 اوالً آن  در پاسخ بايـد عـرض شـود كـه      .اعتراف و اقرار داشته اند    
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 بلكه به وجـود تمـام       ،وجود امام حسن عسكري   برحضرت نه تنها  
ائمه اطهار اعتراف نموده اند كه همگي جانـشينان برحـق حـضرت             

 آن حضرت اين بوده كه من همان         مقصود  ثانياً .رسول اكرم بوده اند   
ياد مي كنيـد    ه عنوان محمدبن الحسن از او     شخصي هستم كه شما ب    
متعالي آن حـضرت    همان روح عالي و    از ،يعني همان روح حقيقت   

 جسم ظـاهري ايـشان كـه     از  نه .هزار ساله شماست  كه ثمره اعتقاد    
يعنـي .  اسـت خاك سـپرده شـده  ه ر مقبره خود ب    سال قبل د   1000
بـوده و عون انا اليه راج  روح پاك ايشان كه به موجب انا هللا و         همان

ـ  صورت  ه   دوباره ب  ، بود سوي خدا بازگشته  ه  ب ه الهيـه در    لطيفه غيبي
دوبـاره از    جسم آن حضرت      اين كه  نه.ه است شدعالم امكان ظاهر  

بازگشت روح مقصود ، به زبان ساده تر.مقبره خود خارج شده است
اولياء كه در همه انبياء و     روحي   .شاننه جسم ظاهري  واستايشان  

 اولنـا  :نان كه در حديث وارد شـده كـه مـي فرماينـد          متجلي بود چ  
كه مقصود آن روح .. . كلنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد  ،محمد

 و كه متجلي در آن مظاهر مقدسـه گرديـده نـه اسـم            محمدي است 
 لذا اگر حضرت باب بگويند كه من همان فرزند امام           . ظاهري جسم

 پـاك در ايـشان      زيرا از همان روح   حسن هستم درست فرموده اند      
اگر هم بگويند من فرزند ايشان نيستم باز هم وهم دميده شده است 

روحـاني آن سـيد    زيرا ايشان فرزنـد معنـوي و  .درست فرموده اند 
اگر بگويند مـن بـاب اهللا       . مقام بوده اند نه فرزند عنصري ايشان      واال

اگـر  هستم صحيح فرموده اند اگر بگويند من امامم درست اسـت و           
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اگر بگويند رب اعلي هستم بـاز هـم          رسولم درست است و    بگويند
 ماننـد  ايـشان .زيرا ايشان مظهر ظهـور الهـي هـستند        صحيح است 

تجلـي فرمـوده اگـر      صفات الهي اسماء و آينه اي هستند كه در آن       
 هستم اگر بگويند همان خداوندي   م درست است و   بگويند آينه هست  

اگر بگويند من در برابـر      و صحيح است     باز هم  دكه در آينه مي بيني    
هـر اوليـاء در     بنابراين انبيـاء و    .او هيچ هستم باز هم صحيح است      

و مرحله سخن مي گوينـد       هماننسبت به ،  دارنداي كه قرار    مرحله  
ه خودشان تعيين مي فرمايند لـذا      مقام خويش را در آن مرحل     چون  

ـ   اگـر او   چـرا نيـست زيـرا     ما بندگان حق چون و    بر عنـوان  ه  را ب
نام ه  دستور مي دهد ب   آنچه مي گويد و   رستاده خدا پذيرفتيم ديگر     ف

اال ست و ن ا ما فقط به نفع خود    ما اگر اطاعت كنيم   مي گويد و  خدا  
. استاطاعت ماما وبي نياز ازاو 

ايشان كه مي فرمايند من امراظهار اوالً خالصه مطلب آن كه 
 در مـدتي    گذشـته جـان   ظهور مـؤمنين از   جانب خدا مأمورم و   از

خـود نمونـه كامـل و      ،راه محبوبـشان  آنها در شهادت اكثر كوتاه و 
 ثانيـاً نـزول آن     .استدالل واضحي بر عظمت مقام آن حضرت است       

قلـم  كتب مقدسه اي كه در مدت شش سـال از         آثار و همه الواح و  
نشانه قـاطعي  عظمت مقام وآن حضرت جاري شده دليل بارزي بر 

 زيـرا در تمـام   .غير قابل انكار مي باشد معجزات ايشان است كه      بر
بـه   و ه غير از زماني كه به حج تشريف بردند        مدت اين شش سال ب    

شخصاً به ديـوار كعبـه   دند ومو امر خود را كتباً ابالغ فر     شريف مكه 
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امرشـان را اعـالن   ه وحاجيان را مورد خطاب قرار داد تكيه داده و  
 تحـت نظـر     در يـا ان و را در زنـد   عمر كوتاه خود   بقيه ايام    ،ندكرد

آثار نشانه اي از عظمـت  همه الواح واين گذراندند و  حاكمان ظالم 
وزيـرش  ثالثاً نامه به سلطان محمد شاه قاجـار و           .مقام ايشان است  

 آن زمان نشانه اي از اقتـدار الهـي           به علماء  و ميرزا آغاسي    حاجي
وجود زنداني بودن مانند ملك الملوك سخن آن حضرت است كه با

انـذار  گفته اند وآنان را نسبت به حركات ناپـسندشان تـذكر داده و           
يـادآوري  ه حيات هر يـك از ايـن سـتمكاران را           خاتم .فرموده اند 
 همچنان كه وعده فرمـوده بودنـد بـه ذلـت كبـري مبـتال                فرموده و 
انسان هوشمند منـصفي    ر از جمله مسائلي است كه ه       اينها .گرديدند

اگـر   البتـه  .تفحص نمايـد  آن تحقيق و  بايد به آن توجه نموده و در      
ه جاي اين جزوه    ب بايستي   بخواهيم به يك يك اين مطالب بپردازيم      

 آينـدگان بـه آن    كتابي مفصل اختصاص يابد كـه انـشاء اهللا         مختصر
دوستان مشتاق مي توانند به    نيزدر حال حاضر   و .خواهند پرداخت 

مراجعـه  نـدي   تـاريخ نبيـل زر     مانند كتب تاريخي امر بهائي   مطالعه
.فرمايند

در خاتمه متذكر مي گردد كـه حـضرت بـاب ماننـد سـاير               
اختيار مطلـق و   شريعت مستقل و  پيامبران اولوالعزم داراي كتاب و    

كتاب ايشان به نام كتاب بيان اسـت كـه بـه      . عصمت كبري بوده اند   
آن ذكـر عربي نوشته شده وكليه احكـام ديانـت بـابي در      فارسي و 
را ظـاهر   كـسي كـه خـدا او      (من يظهره اهللا  منوط به قبول    همه را   گرديده و 
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خود را ملقب بـه    وزودي ظاهر خواهد شد   ه  كه ب فرموده اند )مي كند 
 فرمودند كه در حقيقـت اشـاره بـه ظهـور بـسيار نزديـك آن                 باب

 اگر .كه آن حضرت يفعل مايشاء استفرمودند وحضرت بوده است 
كليه پيروان خود  رد فرمايند واگر نخواستندخواستند قبول نمايند و

هم  خوشبختانه اين پيروان نازنين      .را براي آن ظهور تربيت فرمودند     
 بـه آن    بهـاءاهللا جز گروه اندكي همگـي بعـد از ظهـور حـضرت             ه  ب

. نام بهائي مشهور شدنده از آن پس بحضرت ايمان آوردند و
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تـشويش خـاطر   ائلي كه باعـث نگرانـي و  يكي ديگر از مس  

 از طـرف    يا الوهيت  و ربوبيت مطلب ادعاي    ،دوستان الهي مي شود   
بهتر است اول معني كلمه رب   . است بهاءاهللاحضرت باب يا حضرت     

را از كتاب لغت جويا شويم

،برپاكننده سازنده و  ، مربي ، آقا ، صاحب ،مالك: معنيه  برب
.آمده استرورانندهپسرور ناس و، مهتر قومرئيس و

ـ ،بكار بردن لفظ رب با توجه به اين معاني       خـودي خـود   ه ب
زيرا كليه انبياء الهي مربي عالم بشريت هستند و        مشكل ساز نيست    

ه بحتي معلمان   لفظ مربي كه ريشه آن رب است براي همه پيامبران           
اين عالم ظاهر يعني انبياء الهي جهت تربيت ناس در. كار رفته است

ي پيـامبر اگـر   اما مسئله از آنجا اهميت پيدا مي كند كـه         .ندمي شو 
مـن پروردگـار شـما       (يا انا ربكم  و)من حق هستم  (نداي انا الحق    
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غافـل از  . درسفلك مي ه   ب هياهوي مردمان  داد و  ،دهدسر) هستم
وا رچرا نبـود  / درختيالحق از روا باشد انا  (:قول مشهور ه  آن كه ب  

ـ  كـه اشـا   )؟نيك بختي از ـ   ره ب  آن  .ضرت موسـي اسـت    ه دوران ح
 در كـوه طـور    را از درختـي كه من نداي خداوند   : حضرت فرمودند 

.اين طريق صحبت كردخداوند با من ازشنيدم و

بهائيـان معتقـد هـستند كـه     . ل به اصل مطلب باز گـرديم     حا
قادر نيست كهيعني هيچكس.خداوند ذات غيب منيع اليدرك است

 رسد به ايـن كـه در        تا چه نمايد تفكر ليبلند اع به آن مقام رفيع و    
فكـر  واهـد   بخزيرا انسان درباره آنچه كه      . دنماينظرباره آن اظهار  

 اگر احاطه بر امري     االوبر آن احاطه داشته باشد     بايستي   ابتدا،كند
برايش محال خواهد   نداشته باشد قدرت درك آن امر از او ساقط و         

وا في الخلق و التفكروا في      تفكر: در حديث آمده است   چنانكه.بود
در تحيط به الفكره يعني در باره خلق خدا فكر كنيد و   الخالق فانه ال  

به خداوند احاطـه پيـدا      شما  باره آفريدگار تفكر ننمائيد زيرا افكار     
نـه   دارد وماننـدي الهي نه مثل و بنابراين ذات مقدس    . نخواهد كرد 

بـه هـيچ   ي و پس نمي تـوان اورا بـه هـيچ معنـائ          ،ضديمخالف و 
. عبارتي معرفي كرد

 مظهر ذات وتنها وسيله شناخت حق پيامبران الهي هستند كه
شـفافي هـستند كـه      آنان چون آينـه صـاف و       .صفات او مي باشند   

آن ظـاهر و   صـفات خـود در    ت و شمس حقيقت با جميـع كمـاال      
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17 در قـرآن كـريم در ســوره انفـال آيــه    .گرديـده اســت آشـكار 
اي محمد تيـر را تـو  يعني   رمي  ولكن اهللا   اذ رميت  ما رميت  و :مي فرمايد 

در حالي كه همـه مـسلماناني كـه بـا آن         . نكردي بلكه خدا آنرا رها كـرد      رها
. مشاهده كردند كه حضرت محمد آن تير را رها كرد          ،حضرت بودند 

يعني آنچه حضرت محمد انجام مي دهد همان است كه خدا انجـام             
زيـرا . تام االختيار خداوند بر روي زمين است      داده يعني او نماينده     

ــب ــر و آن ذات غي ــدرك در فك ــع الي ــديدرك و مني ــل اح عق
 لذا انبياء الهي كه مظاهررا درك كندكسي نمي تواند اونمي گنجد و

كـس   هـر  مي گيرند پرستش ما قرار    تند مورد   هسصفات او ذات و 
نان روي بگردانـد از     هر كس از آ   آنان را بشناسد خدا را شناخته و      

مقصود ما هيكل  بايد توجه داشت كه منظور و.خدا غافل شده است
جسماني مظاهر مقدسه نيست بلكه مقـصود آن روح قدسـي الهـي             

. است شدهاست كه در آنان متجلي

 نيز چنين اسـت بـا       بهاءاهللاحضرت  در مورد حضرت باب و    
اء اهللا در آخـرت     اين تفاوت كه از قبل به تمام بندگان الهي وعده لق          

 بلكـه در كتـب      ،احاديـث نه تنهـا در قـرآن و      داده شده است يعني   
 در آن  كـه ه روشني اشاره شـده ب اين وعود الهي بهآسماني قبل هم    

فـصل  از جمله در كتاب اشعياي نبي     .  شما خدا را خواهيد ديد     روز
آوازت .. .اي صهيون كه بشارت مي دهـي      ":  مي فرمايد  10آيه  40

به شـهرهاي يهـودا بگـو كـه همـان خـداي             مترس و ورا بلند كن    
 مالحظه مي شود كه     "...شماست اينك خداوند يهوه با قوت مي آيد       
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در اين بيان به آمدن خداوند با قوت واقتدار از صهيون كه كوهي در         
.داده شده است بشارت  به كليميان،استاراضي مقدسه

ــه   ــي آي ــل مت ــد38در انجي ــي فرماي ــليم":  م  اي اي اورش
ه گذارده مي شود زيرا ب    ويران  اينك خانه شما براي شما    .. .شليماور

اين پس مرا نخواهيد ديد تا بگوئيد مبارك است او شما مي گويم از
اونـد بـه آن      آمدن خد  وضوح از ه  كه ب "...نام خداوند مي آيد   ه  كه ب 

بهـاءاهللا همانطور كه مي دانيد حضرت       و  است سرزمين بشارت داده  
 يعنـي بـا دسـتور حكومـت ايـران و           .عيـد شـدند   به آن سرزمين تب   

عثماني به آن سرزمين تشريف بردند نه اين كه بـه ميـل           امپراطوري  
بگويند كه قبالً در كتب توانند ايراد بگيرند وه خودشان كه بعداً هم ب

.يدابيبه آنجا رفتند تا اين بشارات درست درخوانده بودند و

ده كه بشارت بـه     گرديقرآن كريم نيز آيات بسياري نازل       در
و.. .: مي فرمايـد   223 است از جمله در سوره بقره آيه         لقاءاهللا داده 

پرهيزكار باشيد يعني  . المؤمنينبشراعلموا انكم مالقوه و   اهللا و اتقوا
و.بـشارت ده مـؤمنين را  را مالقات مي كنيـد و بدانيد كه شما او   و

ن يرجوا لقاء اهللا من كا: مي فرمايد4همچنين در سوره عنكبوت آيه 
 زيـارت   ي كـه اميـد    كسيعني  لسميع العليم اهوفأن اجل اهللا آلت و    

آينده مقدر شده است    وقت معين خدا در   پسدارد  را  ) لقاء اهللا (خدا  
: از همـين سـوره نيـز مـي فرمايـد     22در آيه .داناستاو شنوا و  و

ـ لقائه اولئك يئسوا من رحمتـي و      والذين كفروا بĤيات اهللا و     ك اولئ
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لقـاء پروردگارشـان    كساني كه به آيات خدا و     يعني  لهم عذاب اليم  
براي آنهـا   كافر شدند آن گروه از رحمت من مأيوس خواهند شد و          

 وجـوه   : مـي فرمايـد    22در سوره قيامت آيه     .عذابي دردناك است  
بـا  ) روز قيامـت  (آن روز   يعنـي در  الـي ربهـا نـاظرة     يومئذ ناضرة 

)نگاه مي كنند. (گار را ناظر هستندردچهره هائي برافروخته پرو

وجـوه  عالمه بخاري در كتاب توحيـد در تفـسير ايـن آيـه            
:بن عبداهللا حديثي را نقل كرده كه پيغمبـر فرمـود          از جرير .. .يومئذ

همچنين و.شما خداي خود را آشكارا مي بينيـد       يعني  انكم سترون ربكم عياناً   
ضرت رسول اكـرم    روايت نموده كه شب چهاردهم ماه در خدمت ح        

ـ     : حضرت فرمودند  ،بودم ة كمـا تـرون هـذا        سترون ربكم يوم القيام
روز قيامت زودي دره را بپروردگار خوديعني هتضامون في رؤيتال

خواهيد ديد همان طوري كه اين ماه شب چهارده را مي بينيد بدون             
ارشـاد  دليل و(. مشقتي باشدديدن او براي شما زحمت و  آن كه در  

)12صفحه 

صريح وعده فرموده اند  كه چطور واضح و   رددمي گ مالحظه  
 حال . خواهيد ديد14كه خداوند را بدون هيچ زحمتي مثل ماه شب 

احاديـث  علت نافرماني كساني بخواهند اين آيات قرآنيـه و        ه  اگر ب 
سـرپيچي خودشـان از اوامـر     اسالمي را انكار نمايند دليل بر   موثقه

كه از  ه چرا مظهر ظهور اين مقام خود را       الهي است نه ايراد بر اين ك      
. بيان نموده است،قبل هم در كتاب آسماني بشارت داده شده
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دوروز قيامت دردر حديث ديگري باز هم تجلي الهي را در
مسلم كـه هـر دو از        اين حديث را بخاري و     .نوبت ذكر فرموده اند   

ر  د "صـحيح " خود به نـام    محدثين موثق اسالمي هستند در كتاب     
چنين ابوحريره از قول"روي جهنم كشيده شده استپلي بر"باب  

 جمعي در حضور حضرت رسول اهللا مشرف بودنـد از           :نقل كرده اند  
حضور مبارك سـئوال شـد كـه آيـا روز قيامـت پروردگارمـان را                

؟خواهيم ديد

روزي كه آسمان صاف باشد و      آيا در  : آن حضرت فرمودند  
مـشقت ن آفتـاب دچـار زحمـت و       بـراي ديـد   ،  ابري نداشته باشد  

؟مي شويد

.يا رسول اهللا،نه:  عرض كردند

 آيا در شب چهاردهم كه آسـمان صـاف و     :حضرت فرمودند 
؟ مشقتي مي كنيدبي ابر باشد براي ديدن ماه تحمل زحمت و

.يا رسول اهللا، نه:عرض كردند

روز قيامـت خـدا را       بـه همـين گونـه در       :حضرت فرمودند 
 هـركس   :مـي گويـد   نمـوده و   خداوند مردم را جمـع       .ديدخواهيد  

ـ       آنهـائي كـه   .بـرود دنبـال او ه هر چيزي را مـي پرسـتيده اسـت ب
آنهـائي كـه مـاه را       دنبال آفتاب مي روند و    ه   ب بودندپرستآفتاب  

آنهائي كه چيزهـاي ديگـري      دنبال ماه مي روند و    ه  مي پرستيدند ب  
دنبـال معبـود خـود      ه  يك ب ا مي پرستيدند هر   غيره ر د اصنام و  مانن



79

چون در ميـان ايـن امـت     باقي مي ماند اين امت اسالم و      . مي روند 
ه در مقابــل منــافقين بــآن روز خداونــد در،وجــود داردمنــافقين 

 مـن   :مـي فرمايـد    حاضر مي شود و    ،را نمي شناسند  صورتي كه او  
يگري تصور صورت ده را ب اما منافقين چون خدا.خداي شما هستم

 جا  ما همين .نيستيخداي ما  تو ! پناه بر خدا   : مي گويند  ،مي كردند 
را خـواهيم  وقت خداي مـا آمـد او    هر .يدمي مانيم تا خداي ما بيا     

ـ         آن.شناخت را ه صـورتي كـه او     وقت خـدا در مقابـل منـافقين ب
.مي گويد كه من خـداي شـما هـستم         مي شناسند ظاهر مي شود و     

دنبال او راه مي افتند     ه  با هستي و   تو خداي م   ، آري :آنها مي گويند  
 پيغمبر فرمود اول كسي كه از پـل     .روي جهنم پل كشيده مي شود     و

 )166ارشاد صفحه كتاب دليل و (.عبور مي كند من هستم

 روز قيامـت    خوبي آشكار مي سـازد كـه در       ه   اين حديث ب  
ن حديث در    طبق اي  .مي شود خداوند دوبار ظاهر  ) روز ظهور قائم  (

نشناختند اما  حضرت باب را  و مردم دچار مشكل شدند      مرتبه اول 
وسيله حـضرت بـاب ايمـان آورده بودنـد و          ه  چون ب در مرتبه دوم    

، ظـاهر شـدند    بهـاءاهللا تربيت شده بودند به محض آن كه حـضرت          
،بار آمدن خدا  مقصود از دو   بنابراين .پذيرفتندايشان را شناختند و   

 يعنـي ظهـور حـضرت بـاب و         . در عالم اسـت    پيظهور پي در  دو
مردم براي ،قيام حضرت باب بود   در ظهور اول كه     . بهاءاهللاحضرت  

مـشكل  پذيرفتن ايشان در مقام الوهيت يا ربوبيت بسيار سـخت و          
در ظهور دوم يعني    امابشناسند  به اين نام    را  توانستند او نمي  وبود
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 آشـنا   حـضرت بـاب    بـا تعـاليم       مؤمنيني كه  ،ظهور حضرت بهاءاهللا  
 شـده   آمـاده الوهيت را درك كرده و    از ربوبيت و  مقصودگرديده و 

.بودند آن حضرت را شناختند

را نمـي شناسـند  صراحت ذكر شده كـه او     ه  در اين حديث ب   
يا قائم باب اهللا ويا ذكراهللا و    نامه  يعني وقتي حضرت باب خود را ب      

قبـول كردنـد و     عنـاوين     القـاب و    ايشان را با همين    ،معرفي كردند 
بكـم   آن حـضرت انـا ر      پذيرفتند اما ديگر تحمل اين را نداشتند كه       

صورت قادر به شناسائي آن مظهر الهـي نگرديدنـد          در اين  .بفرمايد
در اين حـديث هـم بـه        زيرا ايشان را با آن القاب شناخته بودند و        

در  و. شـويم  ما مشرك نمي،پناه بر خدا:  ذكر شده كه گفتند روشني
طبق آيه قرآن كـه  برووردند ايعني ايمان ني . باقي ماندند  جاي خود 
كساني كه راولئك مأويهم النا.. .يرجون لقائناان الذين ال  : مي فرمايد 

جايگاه آنان در آتش اسـت يعنـي        .. .را ندارند خداونداميد مالقات 
.در جهنم خواهند بود

مـشكل اسـت كـه      قدري مهم و  ه  شايان ذكر است اين امر ب     
 از جمله جناب مـال عبـدالخالق        .منين نيز به امتحان افتادند    حتي مؤ 

وقتي لوح مبارك را    ،  ه بود يزدي كه به امر حضرت باب ايمان آورد       
آن حضرت باب    دريافت نمود كه در    ،كه به افتخارش نازل شده بود     
از ذكر كرده بودند به وحـشت افتـاد و        مقام حقيقي خود را براي او     

ان از علمـاي شـيخيه بودنـد كـه مقـام        ايـش . امر الهي اعراض نمود   
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مهدويت پذيرفته بودند اما وقتـي      عنوان بابيت و  ه  حضرت باب را ب   
بـه   مـضطرب گـشته و  ،ادعاي ربوبيـت را از آن حـضرت شـنيدند    

. گمراه شدندامتحان افتادند و

ـ      فوق الذكر  احاديثبا توجه به آيات و     خـوبي  ه   مي تـوان ب
در روز قيامـت    ) لقـاء اهللا  (ا   مؤمنين به زيارت خـد     دريافت كه كليه  

وسيله علماي خـود بـه گمراهـي        ه  بشارت داده شده اند اما چون ب      
به گفتار پيـشوايان خـود از       از كتاب الهي چشم پوشيده و     افتادند و 

تفكر گوش فرا دادند از حقيقت دور شدند و     روي تقليد نه تحقيق و    
.مثال محروم گرديدند آن جمال بيعرفاناز

ت كه كليه مظاهر مقدسه داراي اين مقام بوده اند سناگفته پيدا
 اشاره فرموده انـد  خود به اين مقامشان هم   زمان ظهور  در تلويحاًو

 هنوز استعداد بشر بـه درجـه كمـال نرسـيده بـود كـه بـه            چوناما
وعـده لقـاء اهللا را بـه        آن را با مؤمنين در ميان گذارند لذا         صراحت  
بشر از لحـاظ عقلـي و      آن زمان  موكول نمودند زيرا در      آخرالزمان

: براي مثال. اين گونه مسائل را خواهد داشتفكري قابليت درك

 ان الـذين يبايعونـك انمـا        :ي فرمايد م10در سوره فتح آيه     
 يعني كساني كه با تو بيعت مي كنند در حقيقت با خـدا              .يبايعون اهللا 

ند عالمه بخاري از حضرت رسول اكرم روايت مي ك        . بيعت كرده اند  
 ديد يعني كسي كه مراآني فقدرأي الحق من ر:كه آن حضرت فرمود

دو نشان مي دهـد كـه       اين روايت هر  و اين آيه  .خدا را ديده است   
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تجليـات  مظاهر الهيه همان مراياي صافيه اي هستند كه فيوضات و         
 كه  شكي نيست بنابراين  .ذات حق را مي توان در آنها مشاهده نمود        

وهم در احاديث تلويحـاً      در قرآن كريم و    هم   ،حضرت رسول اكرم  
 هـركس ايـشان را      فرموده اند كه  وبه اين بيان اشاره كرده      تصريحاً

 با خدا بيعت كـرده      هرا ديده وهركس با ايشان بيعت نمود       خدا هديد
ه د ذكر شبه صورت آشكار روز قيامت براي منتهي اين مسئله  .است
وهم معرفي مي نمايد رب يا حق ونام ه  الهي خود را براممظهركه 

مشكل تـرين مـسئله    مهمترين و،يا ربوبيتپذيرفتن مقام الوهيت و  
چنـين  43آيـه   سوره القلم چنانچه در قرآن كريم   .براي مردم است  

يدعون الي السجود فاليستطيعون  يوم يكشف عن ساق و:مي فرمايد
هـم  كانوا يدعون الـي الـسجود و  قدخاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة و   

مردم را به سجده مي خوانند  امر مهمي پرده برداشته مي شود و      روزي كه از  يعني  سالمون  

مي شوند به سـجود     خوانده  وذلت فرا مي گيرد     ايشان را وافتاده  پس نتوانند چشمان آنها فرو    

طبري در تفسير خود فرموده كه عالمه ابن جرير.حالي كه سالم هـستند   در
است كه خداوند پرده را برمـي دارد       معني يوم يكشف عن ساق اين       
است يدعون الـي    اين كه فرموده     و يعني خدا به مردم تجلي مي كند      

.مؤمنين را بـه سـجده دعـوت مـي كنـد           يعني  السجودوهم سالمون 
مظاهر مقدسه خود وسيله رسوالن وه مقصود اين است كه خداوند ب     

ف چون روز موعود فرارسد كشبه بندگان خويش تجلي مي نمايد و
ساق مي نمايد يعني از اين نكته بديعه كه برخلق پنهـان بـود پـرده                

ـ       برداشته مي شود و    واسـطه مظـاهر    ه  مردم مي فهمند كه خداونـد ب
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بلـوغ  جهـت   ه   اين امر ب   .مقدسه خود به بندگانش تجلي مي فرمايد      
امكـان پـذير    استعداد بشري است كه چون درك حقـايق بـراي او          

ايـن  د پرده از اين راز برداشته است و    گرديده لذا در اين ايام خداون     
.براي پيشينيان امري غير ممكن بوده است

عـالم  شايان ذكراست كه بهائيان معتقد به سه عـالم هـستند          
.عالم حق عالم امر و،خلق

عالم خلق همين عـالمي اسـت كـه در آن همـه مخلوقـات               
عالم خلق اسـت كـه       عالم حق و    بين عالم امر حد فاصل   موجودند

صـفات الهـي    ياء و اولياء از آن عالم كه محل تجلي انوار ذات و           انب
عالم حق كـه مخـصوص ذات غيـب منيـع           است ظاهر مي شوند و    

هيچكس را به آن عالم راهي نيست حتي انبيـاء و          اليدرك است و  
.لب مردود استالطّ السبيل مسدود و.مرسلين

رت بنابراين در روز قيامت طبق وعود الهيه همه موفق به زيا          
كـسي مگـر آن تجلي الهي در هيكل عنصري مظهر ظهور مي شوند         

اال  خود را محروم سازد اين امري است كه خودش غافل شده و            كه
قيـام (مـت  خداونـد در روز قيا اين وعده الهي غير مكذوب است و    

به زيارت آن   همه قادر ه و  آشكار ساخت  مردمان بر راخود) موعود
. خواهند بودبوده وزمان ظهورشان مظاهر مقدسه در

در خاتمه مجدداً يادآوري مي نمايد كه منظور ما از اين كـه             
 ايـن نيـست كـه       ،حقيقـت هـستند   شمس  مظاهر الهي همان مراياي     
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منحصر بـه   خداوند يعني آن ذات غيب منيع اليدرك وجود ندارد و         
بلكه مقصود اين است كـه چـون مـا در           .همين مظاهر مقدسه است   

نمي توانيم به عالم باالتر لذا ، يممحدوداقص ونعالم خلق هستيم و  
ه همين انبياء و   وسيله  بريم مگر ب  ب پي   ،كامل است وما  بركه محيط   

جلـوه  ما مي توانيم     و ظاهر مي شوند  عالم امر مظاهر مقدسه كه از   
رت حق را در قدرت يعني قد.ببينيما كه در آنان متجلي شده     الهي ر 
را در  فضل الهـي    رحمت و شان و جبروترا در جبروت خدا   آنان و 

همين مظاهر مقدسه كه قادر به      را در اصطبار او وصبرورحمتشان  
مغفـرت را از آنـان   و عفـو .ببينيم مي توانيم،شناخت آنان شده ايم   

ظهـور  صفات الهيه را در نفس مظهر     همه اسماء و  كنيم و مي  طلب  
. نمائيم ميكه جلوه گاه حقيقي اوست مشاهده

ربوبيت نمـوده   ياحضرت باب ادعاي الوهيت و    اگربنابراين  
انكاري نيست   هيچ نوع ايراد و    جايحق بوده و  انبياء بر مانند ساير 

كـس قابـل درك نيـست و       زيرا ذات غيب منيع اليدرك براي هيچ      
. طريق مظاهر مقدسه ممكن استفقط ازشناخت خداوند فقط و



85

8'*: ���� �/�
وسيله حضرت باب   ه  انكار عقيده ب  ه و شايد موضوع توبه نام   

بهـائي  بـابي و    يكي ديگر از مسائلي باشد كه در طول تـاريخ امـر             
منكرين قرار گرفته كه تالشي بيهوده      همواره مورد توجه معرضين و    

 اوالً مانع ايمان مردمي شوند      شايد بتوانند اين راه نموده اند تا    را در 
ايمـان  عقيـده و   در ثانيـاً ،آئين جديد هستند  كه عالقمند تحقيق در   
سپس با دادن وعـد و     ترديدي ايجاد نمايند و   راسخ مؤمنان شك و   

 خوشبختانه در اين مـورد  .وعيدهاي فراوان سبب اغفال آنان گردند     
 كه  به اصطالح دندان شكن روبرو شده اند       و هم با پاسخهاي محكم   

 سـكوت   ،به ناصرالدين شاه  ) قرة العين (قاطع حضرت طاهره    جواب  
 ساله به كاظم خـان      18جناب بديع جوان    صومانه همراه با لبخند   مع

.  جالد ناصرالدين شاه از آن جمله است،ترك
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و يـا انكـار عقيـده از طـرف          امروزه توبه نامه حضرت باب    
جعلي بودن ايـن نـوع   دست داده و منزلت خود را از   ايشان قرب و  

 خود   زيرا هنگامي كه مردم به چشم      .مطالب اظهر من الشمس است    
 تعطيل محل كسب ،اموال بهائيانديدند كه با وجود سوزاندن خانه و

 اخــراج از ادارات و،بــه يغمــابردن وســائل كارشــان وتخريــبو
به شهادتشان  زندانها كه منجر  شكنجه در ها وحتي زجر و   دانشگاه

كـه  ، يـا طنـاب دار  وسيله گلوله وه حتي حكم اعدام ب  نيز گرديد و  
 هرگـز نتوانـست ايـن نفـوس         ،يان را شامل شد   ي از بهائ  عده بسيار 

ن منحرف سازد تا چه رسـد     مؤمنه را از صراط مستقيم ايما     مؤمن و 
نيروي الهي به استقامت كه با،يعني آن جمال ازلي. الهي مظهر امربه

عهده گرفته ه شئون مأموريت پيام الهي را ب كبري در جميع مراتب و    
 به جهـت اطـالع بيـشتر بـه           اما .از جانب او مأمور گرديده است     و

قـضاوت را بـه خواننـدگان       اشاره كوتاهي در اين باره پرداختـه و       
.محترم مي سپاريم

: مي نويـسد   351 صفحه   ،در كتاب دائرة المعارف دانش بشر     
در حالي كه حضرت باب ".باب در منبر گفتار خود را انكار كرد"

ـ در شيراز به باالي منبر مسجد وكيل تشريف بردند و          ه بـسيار   خطب
فرمودند كه سبب ايمـان شـيخ عابـد    به عربي ايراد    غرائي را زيبا و 

 پسر شيخ ابوتراب   و) شيراز در يكي از معلمان مشهور مكتب خانه     (
از چنـدتن ديگـر   د از علماي بزرگ بود و     امام جمعه شيراز كه خو    

گرديد كه به هنگام خـروج      ،نفوسي كه به زبان عربي تسلط داشتند      
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از مـؤمنين جانفـشان    سر ايشان حركت كردند و  پشت در   از مسجد 
كه خود آن حضرت را به مسجد        شخص امام جمعه   .ايشان گرديدند 

ـ    دعوت فرموده بودند به احترام ايشان قيـام نمـوده و           ه از ايـشان ب
 تشكر و  ،خاطر تالوت خطبه زيبايشان كه بالبداهه نازل گرديده بود        

.قدرداني نمودند

: در تاريخ خود مي نويـسد      ،هنسنيكال منشي اول سفارت فرا    
اتقـان و  يك بيان مملو از نيرومنـدي و      باباب باالي منبر رفت و    "

طوري اعالن كرد كه تمام حضار قهراً       ه  فصاحت مأموريت خود را ب    
قـضيه طـوري    شدند و جمعيت زيادي هواخواه او   و.. .ساكت شدند 

سبت اهميت پيدا كرد كه محمد شاه يك نفر از علماي بزرگ را كه ن           
چگـونگي  از وقـايع و  روانه شيراز كرد تا،به او اعتماد كامل داشت 

".قضيه گزارش صحيحي بدهد

 طرفي  با همين مطلب مستند از منشي سفارت كه شخص بي         
نه بـابي بلكـه فـردي مـسيحي كـه فقـط             يعني نه مسلمان و   (بوده  

در معلوم مي گردد كه موضوع انكار     ) را نوشته است  خاطرات خود 
دائرة المعارف ذكر گرديده تا چه اندازه بي پايـه          كه در يلمسجد وك 

.مغرضانه بوده استاساس وو

 اين شخص بزرگوار جناب سـيد يحيـي         شايان ذكراست كه  
زيارت حضرت بـاب    كشفي دارابي بود كه پس از ورود به شيراز و         

بياناتـشان  چنان شـيفته آن جمـال بـي مثـال و          به او ايمان آورد و    



88

شـرح ايمـان خـود و       بـه بازگـشت نگرديـد و       گرديد كـه حاضـر    
بـراي او پيغـام فرسـتاد و       مشاهداتش را براي محمد شاه نوشت و      

سلطان حقيقـي را     گردد زيرا    فرمود كه حاضر نيست نزد سلطان باز      
.شهيد گرديدباآلخره هم در راه محبوبش جان داد و واستيافته 

 مربـوط   ،دهتوبه نامه به ميان آم    مرتبه ديگري كه ذكر توبه و     
به مجلس محاكمه آن حضرت در حضور وليعهد ايـران ناصـرالدين            

.ميرزا در تبريز بوده است كه شرح آن به اين قرار است

كـه حـضرت بـاب را از شـيراز تبعيـد نمودنـد آن               بعد از آن  
از آنجا آن حضرت را به تبريـز       حضرت به اصفهان تشريف بردند و     

د تا شايد امرشـان خـاموش       زنداني نمودن چهريق منتقل و  ماكو و و
تعداد مؤمنين آن    شد و  شعله اش بيشتر  روز به روز  اما اين امر  گردد  

اضـطراب  طـوري كـه سـبب وحـشت و        ه  حضرت افزايش يافت ب   
نهايتاً تصميم به شهادت آن حـضرت و دولتمردان آن زمان گرديد و 

كليه پيروانشان گرفتند تا شايد اين نور الهي خاموش شود اما غافل            
يريدون ليطفـؤا نـوراهللا     :خداوند در قرآن كريم مي فرمايد     ن كه   از آ 

  مي خواهند نـور خـدا را بـا         يعني  كره الكافرون  نوره ولو  بافواههم واهللا متم

كامل مي كند ولو آن كه كـافران خـوش نداشـته            خدا نورش را  فوت دهانشان خاموش كنند و    

 )8سوره الصف آيه  ( .باشند

ء بـزرگ و يز كه با حـضور علمـا     در مجلس تبر   ،الرح ه به
 تحقيـر و   ، هدف اصلي علمـاء    ،شدناصرالدين ميرزا وليعهد تشكيل     

حقانيـت  ررسي قيام و  باستهزاء آن جمال ذوالجالل بود نه تحقيق و       
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 خوشبختانه با تمام تالشـي كـه رديـه نويـسان آن             .امر آن حضرت  
ارد  نتوانسته اند كوچكترين ايرادي بر آن حضرت و        ،زمان نموده اند  

وقارآن حضرت در   سكون و حكايت از متانت و   دليلي جز آورند و 
 با آن كه نويسندگان كتـب رديـه         .مقابل معاندين ذكر نگرديده است    

معاندين بوده اند   از معرضين و  همگي از دشمنان سرسخت امراهللا و     
معهذا نتوانسته اند كالمي كه دال برانكـار يـا انـصراف آن حـضرت              

ـ     چه رسد به توبه و    باشد ذكر نمايند تا       جهـت   .هيا نوشتن توبـه نام
اي از سئواالت مطرح شده علماء را نمونه اثبات مطلب بد نيست كه

همـين  ب را كـه مخـصوصاً در  هاي حضرت بـا  پاسخآن جمع و  در
 علماء  تا معلوم شود   دهيم مورد بررسي قرار   ،كتب رديه ذكر گرديده   

به .وط كرده بودند  پستي سق دنائت و آن زمان تا به چه درجه اي از       
 شخصي كه مدعي مقـام قائميـت        طوري كه حتي نمي دانستند براي     

 ميـرزا مهـدي     :براي مثال !! چه سئواالتي را بايد مطرح نمايند     شده  
 از  150خان رئيس الحكماء در كتاب مفتاح باب االبـواب صـفحه            

 اين آقايـان    :قول جدش كه در مجلس حاضر بوده چنين مي نويسد         
محاكمه با دامنه داري كه از باب كردند در مناظره و        با آن سئواالت    

...باب نيكو رفتار نكردند

از در باره درخواسـت معجـزه       13صفحه  در كتاب فتنه باب   
؟سـيد بـاب گفـت چـه كرامـت مـي خـواهي             ":ايشان مي نويسد  

نظام العلماء جواب داد كه اعليحـضرت سـلطان اسـالم محمدشـاه             
زاده معظم وليعهد دولـت     حضرت شاه . را صحتي ده  مريض است او  
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چـرا راه دور    : فرمـود ) وليعهـد منظور ناصـرالدين ميـرزا    (ابد مدت   
تـو را جـوان    در وجودت تصرفي كنـد و ، اكنون تو حاضري   ؟رفتي

نيز بعد از ظهور ايـن      ماسازد كه هميشه در ركاب ما سوار باشي و        
از ت سـئواال  گونـه ايـن "... مسند را به او خـواهيم داد    ن اي ،كرامت

وليعهد نشان مي دهد كه چگونه مي خواسته اندطرف رئيس جمع و
ننـگ ابـدي را     البته  كه  آن حضرت را استهزاء نمايند    به خيال خود  

 بعد از ،البته اين نوع درخواستها   . برايشان در تاريخ ثبت نموده است     
ن مجلـس   بـوده كـه در آ      مسائل ديگر نحوي و سئواالت صرفي و  

 چقدر .ه استعهده داشته لعلماء رياست آن را بكه نظام امطرح شده 
الـواح  كوته فكر بوده اند آنان كه بعد از زيـارت آن همـه آيـات و               

آن حضرت  ازنازل گرديده   بليغصورتي بسيار فصيح و   ه  بعربي كه 
وامثال "غسل خنثي "مسئله يا   و"قال"اعالل كلمه درباره صرف و  

آن مظهر الهي زياد بـوده      تحمل  چقدر صبر و   و نموده اند آن سئوال   
 سپس به طرح سئواالت     .چنين جمعي را تحمل فرموده اند     است كه 

مـن درس  :كه در اين مورد حضرت بـاب فرمودنـد        ندطبي پرداخت 
زمام مـردم  حقيقتاً انسان متحير مي ماند كه چگونه      . طب نخوانده ام  

ي  كـس   زيرا از  .نااليق افتاده بود   نادان و  دست اين افراد  ه  آن زمان ب  
چنـين   به   كه مي خواهند    نمودهكه ادعاي چنين مقام بلند اعالئي را        

.دسئواالت مزخرفي پاسخ ده

 هجـري   1291سـال   شايان ذكر است كه ناصرالدين شاه در      
قمري طي يادداشتي به عـالء الدولـه در خـصوص مجلـس تبريـز              
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باب تصريح نمـوده و    قاطعيت ادعاي حضرت    به صراحت و  ،  نوشته
د بـه   تقيه نكرده است تا چه رس     يا   و ترديدتزلزل و مطلقاً ذكري از  

 اين مذهب سيد علـي محمـد شـيرازي          مخترع: مي نويسد  او .توبه
مجلسي از علمـاء در  را به حضور ما آوردند واست كه در تبريز او   

باآلخره معلـوم    منعقد شد و   ،هم حاضر بوديم  حضور او كه خود ما    
 آن بـود كـه      .نمي شود سفاهت چيزي معلوم    جز جنون و  ه  شد كه ب  

 گفتنـد  ...باآلخره مقتول شـد زده محبوس شد و  چوب زيادي به او   
اقرار وبنا كرد به خواندن و، قرآن: گفت؟معجزه شما چه چيز است    
"...معجزه من قرآن استكرد كه من پيغمبر هستم و

مجنون بودنداگر ايشان سفيه وحال بايد سئوال نمود كه اوالً
مجنـون را بـه چنـين مجلـس     آيا كسي سفيه و!شانبنا به نوشته اي  

بزرگان مملكـت اسـت     علماء و ي كه اعضاء آن وليعهد ايران و      مهم
،در آن مجلس اين موضوع تحقق يافت      اً اگر ثاني!؟دعوت مي نمايد  

راآيا او ! ؟مي نمايد حبس  سفيه را چوبكاري و   آيا كسي مجنون و   
وارد پيـامبر اكـرم هـم       هـا را بـر       ثالثـاً مگـر ايـن تهمت       .!؟مي كشد 
مگر حضرت رسول در جواب كافراني كه از آن حضرت          !؟نساختند

پس چرا  !؟كه معجزه من آيات است     نفرمودند ،طلب معجزه نمودند  
؟ ناگوار تلقي شده   سخت و  باب به اين سخنان آنقدر    پاسخ حضرت   

رابعاً مالحظه مي شود كه سلطان ايران مي نويسد در آن جلـسه آن              
معجـزه   و قاطعيت رسالت خود را بيان نمود     احت و حضرت به صر  

ذكـري از   ايشان .شروع به خواندن آيات نمودخود را قرآن ناميد و   
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 هـم چنـين چيـزي موجـود         اين نوشته درنكرده و  يا توبه     و ترس
خامساً اگر ايشان توبه نموده بودند چـرا بـه پيـروان خـود               .نيست

شـكنجه  مه دچار حبس ونفرمودند كه آنان هم توبه نمايند تا اين ه       
!!؟نگردند

: در كتاب روضة الصفاي ناصري مرحوم هدايت مي نويـسد         
حتـي  بعد از آن جلسه غالب مردم در كـار او بـه شـبهه افتادنـد و                

فراشان حكومت از اجراي حكـم وليعهـد مبنـي بـر چوبكـاري آن       
.. .زدندبازبر حسن عقيدتي كه يافته بودند، سرحضرت بنا 

كه مردماني كه هنوز قلب پاكي داشـته انـد    بايد توجه داشت    
بـه حقانيـت آن     چطور بعد از آن جلسه به درك كـاملي رسـيده و           

ي كه از مردم عادي امـا داراي قلـب و           فراشان .حضرت پي برده اند   
نشدند دست خود را به چنين گناهي آلوده         حاضر روح پاكي بودند،  

 ماند كه حاضر    اين ننگ ابدي براي ثقة االسالم تبريز باقي       سازند و 
 از آن   .دست خود فلـك نمايـد     شد در خانه خود آن حضرت را با       

 عـادي را درك     فـرد شخص مجنون و  مردم تفاوت بين     آيا   ،گذشته
ديوانه بودند مردم قول ايشان آن حضرت سفيه وه  اگر ب؟نمي كردند

بـسياري از آنـان بـه او        شك كنند و  چرا بايد در ايمانشان شبهه و     
!؟ر راهش جان بازنديمان آورند ودا

بزرگتـرين  نفـر از    اكنون ايـن سـئوال مطـرح اسـت كـه دو           
نــي يعحـضور داشــته انـد   آن مجلــس شخـصيت مملكتــي كـه در  
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 درباره آن مجلس كتباً نظر خود       مرحوم هدايت و  ناصرالدين شاه و  
اگر حضرت بـاب  و؟توبه نامه نكرده اند   را نوشته اند چرا ذكري از       
يا توبه كرده بودند به چه دليل ايشان ده واز عقيده خود انصراف نمو

 مگر نه آن كـه نظـام        .؟بعد به شهادت رساندند   را به چوب بستند و    
از سخنان خود بازگردند    العلماء وعده داده بود كه اگر توبه نموده و        

 پـس   ؟رها خواهند سـاخت   آزاد و ايشان را از حبس نجات داده و      
چهريق كه از بدترين    وعلت زنداني كردن آن حضرت در قلعه ماكو         

آيـا كـسي بـراي ايـن     !؟قلعه هاي ايران در آن زمان بود براي چـه  
!؟سئواالت پاسخي دارد

ساختگي كه سالها بعد از شهادت حضرت        اين نامه جعلي و   
وسيله دشمنان نادان آن حضرت نگاشته شده چه مشكلي را         ه  باب ب 

د بر دروغ  هر صاحب عقلي مي توان جز اين كه؟مي تواند حل نمايد
آنـان خـوب    . رسـوائي آنـان بيافزايـد     بـر بودن آن صحه گذارد و    

صالبتي در مجلس اصفهان    مي دانند كه آن حضرت با چه قدرت و        
سكوني جالس شدند   با چه وقار و   مجلس تبريز حضور يافتند و    و
شايسته در مجلس تبريز بعد از شنيدن آن همه حرفهاي ناپسند وناو

 ودنائت حاضران در مجلس بود بـا تـالوت آيـه            جهالتكه مبني بر  
سالم علي المرسلين رب العزة عما يصفون و سبحان ربك و  :مباركه

رب العزت از ايـن كـه وصـف         منزه است پروردگار و   يعني  الحمدهللا رب العالمين  و

مجلس را ختم نمودند    ستايش برخداوند رب العالمين   درود بر پيامبران و   كرده شود و  
مجلـسي  قدرت تمام در   ايشان با  .خارج شدند خاسته و براز جا و
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 بـدون   ،بزرگان مملكت حـضور داشـتند     علماء تبريز و  كه وليعهد و  
.مجلس را ترك فرمودند   كه از كسي اجازه بخواهند بلند شدند و       آن

.ن امر نشان از قدرت فوق العاده ايشان استهمي

 بـه   در خاتمه جهت اطالع بيشتر از توبه نامـه اي كـه آن را             
ابداً هم قابل اعتناء نيست به دالئل ذيـل         حضرت باب نسبت داده و    

جعلي بودن آن را به اثبات مي رساند باشد كه سبب اطمينان قلـب              
:قرار گيرد

اين نوشته ابداً با نوشته هـاي ديگـر حـضرت           ،  از لحاظ خط  -1
.Ĥهنگي ندارد همهاي ايشان مشابهت و دستخطباب و

 در حالي  .امضاي نويسنده است  مهر و اين نامه بدون تاريخ و    -2
كه اگر چنين نوشته اي آن هم در چنان مجلسي نوشته شـده             

عـده اي از    ،  امـضاي نويـسنده   بود بايستي عالوه بـر مهـر و       
عنوان شـهود آن  ه  ب حتي ناصرالدين ميرزا هم   آقايان علماء و  

مرسوم آن زمان ل وامضاء مي نمودند چنان كه معمورا مهر و
كه ابداً در نامه ناصرالدين شاه     حالي است راين د بوده است و  
.ديده استآن نگرهم ذكري از

هيچكدام از نويسندگان تاريخ كـه بـه شـرح مجلـس تبريـز           -3
نامه اي اشاره نكرده اند بـا وجـود        پرداخته اند به چنين توبه      

مخالفان سرسخت آن حضرت بوده    ازكه همگي معرض و   اين
.ه اندبا عناد خاصي به ذكر مطالب پرداختو
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فرض محال آن حضرت توبه نامه نوشتند علت تهمت         اگر بر -4
؟سفاهت به ايشان براي چه بوده استجنون و

؟چرا بعد از اين توبه ايشان را زنداني نمودند-5

؟چرا ايشان را شهيد كردند-6

غارت كرده وهمه بابيان را در سراسر ايران كشتند وچرا اين-7
اسير نمودند؟

بگويند كـه  اه نداشتند تا به پيروان خودچرا ايشان را زنده نگ   -8
نهضتي را كـه    دارند و انحراف باز آنان را از  توبه نموده اند و   

؟نشانندبپا خاسته بود فرو

ـ   ،وجود توبه نمودن  شد كه با  باآلخره چطور   و-9 ون  شخصي چ
بـا شود و ايشان جدا سيدحسن زنوزي حاضر نشد كه از     آقا  

!ن حضرت شهيد شود؟ا نمود كه با آالتماس تقاضگريه و

ه خـود بـا   اين دالئل نشان مي دهد كه آن حضرت بـر عقيـد      
حـبس و  گرفتـاري و  تحصي و الوستمظلموجود آن همه باليا و    

اجـراي  برتا آخرين لحظه حيات   شهادت پيروان عزيزشان  تبعيد و 
اطاعت از   جز .استوار بودند محكم و  ثابت و  حضرت پروردگار امر

الحاد بوده وكفروستمظلم وات بشريت ازفرمان خدا كه براي نج
درپيروانشان  خود و چون انبياي قبل پيوسته      و .نداشته اند آرزوئي  

،انـشاء اهللا در زمـاني نـه چنـدان دور          . نـد ه ا گرفتقرارستم  وآزار  
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مال  افترائات بـر   ها و دروغتمام  خواهد افتاد و  پرده هاي ظلمت فرو   
. اقتداره بفضله و.خواهد گرديد
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معجزه به معني امري خارق العاده است كه فقط انبيـاء الهـي             

نقل شده كـه هـر     .ديگران از آن عاجزند   قادر به انجام آن هستند و     
 در زمان حيات خود به اموري خارق العـاده جهـت نـشان      پيامبري

جديـد دادن قدرت ملكوتي خود مبادرت نموده تا مردم را به ديـن             
 آن  مـردم  براينام معجزه تلقي شده زيرا      ه   ب  اين امور  .بري نمايد ره

، فقط از عهده آن رسول برآمده اسـت     وبوده  ممكن   غير زمان امري 
 سـبب   ،لذا آنان كه چنان امر غير ممكني را به چشم خود ديده انـد             

اين امـور  امروزه  .براي ديگران هم نقل كرده اند     اقبالشان گرديده و  
 شفاهي ذكر مي گردد كه البته نمي تواند دليل          صورته  بفقط  گاهي  
ن معجـزات  مؤمنين به آن ديانت ايفقط  وباشدبراي ديگران قاطعي  

سينه به سينه   وقبول دارند  پذيرفته و   هم مانند دين تقليدي خود     را
.هاي بعد نقل كرده و مي كنندبراي نسل
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،انجام شده باشد  چنين اموري در دوران انبياء      فرض كنيم كه    
مايـل  تكليف كساني كه بعد از حيات آن حضرت متولد شده انـد و            

يا تا باور كنند وينند ه ببچيزي راهستند كه خودشان با چشم خود    
 آن پيامبر كه از عالم رفته       ؟سنجند چيست ه  درايت خود ب  با عقل و  

جانشينان آن حضرت هم قادر به اقامه آن       هيچكدام از مؤمنين و   و
 وقوع چنـان حـوادثي ذكـر         هم اريخ ملل جهان  در ت و نيستند   دليل

 مطمئنـاً   ؟ كـرد   بايـد   چـه   پـس  .توان به آن استناد نمود    ه  نشده كه ب  
تواند تـا دههـا     ه   موجود باشد كه ب     تري محكم قاطع و  بايستي دليل 

 و.بلكه صدها سال بعد هم حقانيت آن مظهر الهي را به اثبات رساند
 خوشبختانه كليه انبيـاء     .البته اين جز كتاب مكتوب نمي تواند باشد       

پاسـخ  دروانـد به اين مدرك مهـم اسـتدالل نمـوده          فقط  ي هم   اله
درخواست معجزه اي نموده اند فقـط بـه كتـاب خـود و             كساني كه   

حقانيـت  ،وسيله وحي بر آنان نازل گرديده اسـت       ه  آيات الهي كه ب   
.استشهاد نموده اندخود را 

ـ است كه بهائيان معتقد هستند      شايان ذكر   انبيـاء و    چـون  هك
بـر بنابراين قـادر  ،  صفات الهي هستند   و مرسلين مظهر جميع اسماء   

 اما هرگز در اين عالم كاري را كه    ،مي باشند امورازامري  انجام هر 
 انجـام  ،قـوانين مـنظم طبيعـي در جهـان باشـد          خالف سنن الهي و   

ير  زيرا اوالً با ادعاي آنان مغـا       . دليل آن هم روشن است     .نمي دهند 
هـدايت و   را   جانب خـدا  به اين معني كه آنان هدف آمدن از       .است

روحاني و پرورش كماالت باتربيت نفوس رحماني ذكر كرده اند تا      
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 ثانياً انبياء الهـي     .آسايش مردمان گردند  معنوي خود سبب راحت و    
تري ئاروز براي گروهي ت  خود را شعبده باز معرفي نكرده اند كه هر        

اين وسيله ديگران را به دور خـود بـراي زمـاني            به  ترتيب دهند و  
شد هـدايت   بلكه هدف آنان همانطور كه قبالً ذكر      .كوتاه جمع كنند  

جزاين امر  و .ارزشمندنيك و رفتاركردار و ناس است به گفتار و    
آيات مؤثري كه با وحي الهـي نـازل مـي گـردد             به وسيله كتاب و   
 اثرات گفتار و   ب است كه  زيرا فقط به وسيله كتا    .امكان پذير نيست  

،مـي گذارنـد   برجـاي   ابلكه قرنه ،سالهابراي نه فقط  خود را كردار
هـدايت  تربيـت شـوند و    قرائـت آن     بـا  توانندنسلهاي مختلف مي    

. گردند

 برخي از مردم هم تصور نمايند كه نوشتن البته امكان دارد كه
چـه  اندرز از عهده ديگران هم ساخته اسـت و        كتاب يا دادن پند و    

 از  عالقـه عـده زيـادي     وكه مورد توجه    نوشته ها    و بسيار از كتب  
از آن بهره مي برند    وخوانندمي  به طور مكرر   سالها مردم است كه  

درنمـوده و  نفوسي كه به آن نصايح دل بـستگي پيـدا         چه بسيار و
البتـه ايـن مطلـب      .زندگي روزمره خود از آن استفاده مـي نماينـد         

ـ     كه آيا  توجه داشت اما بايد   .صحيح است  واسـطه قـوه    ه  ت الهـي ب
 ايـن    و د گـذار  ميبر مردمان تأثير  است كه نفوذ كلمة اهللا    خالقيت و 

گروه متنـوع   هاي مختلف از طوايف و    تأييدات الهي است كه در نسل     
كليه كه سبب اتحاد بين قلوب مي گردد و       واقع مي شود  چنان مؤثر   

س مـسئوليت   خـواهر نـسبت بـه هـم احـسا         مؤمنين مانند برادر و   
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مقيد به انجـام آن  خود را موظف و  انسان  از طرف ديگر   .مي نمايند 
 وقتي كاري را نهـي كـرده        ، يعني .مي داند دستورات الهي تكاليف و 
چه را امر فرموده بـا  هرآن را ندارد وتنهائي جرأت انجام حتي در 

چه بسا كه به ظـاهر بـرايش         و درغبت انجام مي ده   رضا و ميل و 
تـسلي   ديـدار از مريـضان و  ، مثل كمك به فقراء.ي نداشته باشد  نفع

دها امثال  ص وقف اموال به خاطر امور خيريه و       ،به دردمندان خاطر
بـه   اميـد  ،با قرائت كتاب الهي انسان احساس آرامش مي كنـد         . آن

دردهـاي  غـم و  ها و در سـختي  .  زنده مي شود   اوآينده در   زندگي و 
احـساس تقـرب بـه عـالم        ، مي كنـد   پيداشكيبائي صبر و  ،روزمره

بــاآلخره ايـن دســتورات كتـب آســماني درمــان    و.روحـاني دارد 
سالهاي بعد وروحاني هر جامعه در زمان خوددردهاي اجتماعي و

اميـده انـد  آن را معجـزه ن   نـام    است كه    به همين دليل  و.استازآن  
سـطحي كتـابي   كس در هـر  هر.چون از عهده ديگران خارج است   

بليغ باشـد چـون داراي آن   چند فصيح و   هر ،يدفچند م  هر ،بنويسد
،غنيوقوه ملكوتي نيست مثل كتاب الهي در كليه افراد اعم از فقير        

.يا بـي سـواد نمـي توانـد مـؤثر باشـد             باسواد و  ،بزرگكوچك و 
ـ      ،اعظم برهان  دليل و  بنابراين كتاب بزرگترين   ك از   بر ظهور هـر ي

ولـي  .دائم است ا اوالً حجت باقي و    زيرخواهد بود پيامبران بوده و  
نمـي تواننـد حجـت قـرار     آثار غير باقيه هـستند و  ،ساير معجزات 

 كه مي تواند انسان استكتاب برترين اشياء براي ثانياً علم و.گيرند
 ثالثـاً  .نمايدنمي هيچ چيز با آن برابري    اشته باشد و  با عقل توافق د   
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كسي قادر  ت مي شود و   دستورات الهي ثب  جميع احكام و  ،در كتاب 
حيات رابعاً كتاب موجب هدايت و.به تغيير آن تا زمان معين نيست  

 اما ساير معجزات فاقد اين حسنات هـستند         .رحمت است تذكر و و
كساني كه ايمان خود را موقوف به معجزات گوناگون دانسته انـد            و

حتي اگر آن معجزات را ديده باشند باز هم سبب اطمينان قلب آنان             
عاقبـت هـم ايمـان    ه معجزه ديگري را طلب نموده انـد و     نشده بلك 

جائكم رسل من قبلي بالبينات و     قد: ورده اند چنانكه مي فرمايد    اني
سوي شما پـيش از     ه  آمد ب  فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين يعني        .بالذي قلتم 

 پـس   ،يـد طلب مي كرد  به آنچه و) معجرات ظاهري (لهاي پروردگار با بينات ظاهرات      من رسو 

اين آيه مباركـه  )179سوره آل عمران آيه  (؟چرا آنها را كشتيد اگر از راستگويان هستيد       
حجتـي كـه مـردم      نوع دليل و  نشان مي دهد كه اگر پيامبران با هر       

خـالي از   د باز هم كساني كه قلبـشان پـاك و         نطلب كنند ظاهر شو   
ديد  قادر به پذيرفتن دين ج     ،تعصبات نباشد خرافات و موهومات و 
كـه  همه اعجاز    همچنان كه امت حضرت موسي با آن       ،نخواهند شد 

 بـه او ايمـان    هـم  ديدنـد بـاز    قول خودشان از حـضرت مـسيح      ه  ب
باآلخره هم او  وردند بلكه با نهايت قساوت با او معامله كردند و         اني

كـه هـر   اين امر در تمام اديان سابقه داشـته         را به صليب كشيدند و    
 احكام جديد،هوي مردممخالف نفس وووقت پيغمبري ظاهر شده 

.ه اندايراد گرفتواذيت كرده اند را ند را به مردم ارائه نموده او خداو
تهـوي انفـسكم    افكلمـا جـائكم رسـول بمـا ال        چنانكه مي فرمايد  

هرگاه آمد شـما را پيغمبـري كـه         يعني  قتلونتاًفريقاستكبرتم ففريقاً كذبتم و   

گروهـي را  كبـر كرديـد گروهـي را دروغگـو خوانديـد و            ت ،هـواي شـما بـود     مخالف نفس و  
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راهنمـاي  بنابراين كتاب فقط حجت بـاقي و      )81سوره بقره آيه    (.مي كشتيد 
.ال غيرپيامبران هم فقط به آيات توجه داده اند وهميشگي است و

قـالوا لـوال   و:مي فرمايـد  51 و   50آيهدر سوره عنكبوت  
.مبـين انما انا نذير  قل انما اآليات عنداهللا و    انزل عليه آيات من ربه      

اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم ان في ذلك لرحمة و    
گفتند چرا به حضرت رسول معجزاتـي از پروردگـار نـازل      يعني .ذكري لقوم يؤمنون  

آخـرت  نـاس از عـذاب   تخويـف   معجزات نزد خداوند است ولكن من براي انذار و  ،بگو؟  نشد

كه بـراي ايـشان     تو كتابي نازل فرموده ايم    ه  كه ما ب  نمي كند ايشان را    آيا كفايت  .اهر شده ام  ظ
.موعظه است براي كـساني كـه ايمـان آورده انـد         تالوت كرده شود زيرا كه در كتاب رحمت و        

دليـل محكـم و  كه آن حـضرت قـرآن را  الحظه مي شود بنابراين م 
در .مـوده انـد    اشـاره نفر   اً ابد به معجزات ديگري  وقاطع شمرده اند    
ما نزلنـا علـي     مان كنتم في ريب     و: مي فرمايد 23سوره البقره آيه  

ادعوا شهدائكم مـن دون اهللا ان كنـتم         عبدنا فأتوا بسورة من مثله و     
نـازل كـرديم    ) عبـدنا (چه كه بر رسولمان     هستيد ازآ ترديدو  در شك   اگريعني.صادقين

ياران شما هـستند    حتي از شهداء خود هم كه غير مؤمن و        وريد و ايك سوره مثل آن را شما بي      

مالحظه مي شـود كـه بـا چـه قـدرتي      . از راستگويان هستيد كمك بگيريد اگر  
 در سـوره    .فقط به آيات اكتفاء نموده اند     ه اند و  پاسخ كافران را داد   

قالوا لن نؤمن لـك حتـي       و: مي فرمايد  95 تا   92بني اسرائيل آيه  
اً رسوالًسبحان ربي هل كنت اال بشرقل ...رض ينبوعاتفجرلنا من اال

ايمان نمي آوريم مگر اين كه روان كنـي در زمـين چـشمه اي يـا باشـد        توبه  گفتند ما   يعني  

كنار آن نهرهاي آب جاري شود يا آسمان را پاره پـاره            انگور كه در  بهشتي از درخت خرما و    

يـا  وريامالئكه ها را بي    نموده اي يا خدا و     كه دعوي تكه اي از آن را بيافكني همچنان      كني و 

رفتن هم ايمان نمي آوريم مگر  به اين باال  خانه اي از طال داشته باشي يا به آسمان باال روي و           
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آيا من جز بشري كه رسول خدا        بگو منزه است پروردگار من     .وري كه بخوانيم  ااين كه كتابي بي   

؟است هستم

بـه  رسـول اكـرم جـز     كه حضرت   بنابراين مالحظه مي شود   
 بـاب و  حـضرت البتـه ديگري استدالل نفرموده اند و    به چيز آيات  

 نيز مانند ساير انبياء حجت بالغه را نزول آيات ذكر           بهاءاهللاحضرت  
: لوح احمد مي فرمايندكتاب ادعيه حضرت محبوب در در.كرده اند

فبأي حجة آمنـتم بـاهللا مـن قبـل     اآليات ه قوم ان تكفروا بهذقل يا 
ـ            الكاذبين يعني   اتوا بها يا مأل   ه ه بگو اي قوم اگر كفر مي ورزيد به اين آيات پس ب

همچنـين  ووريـد آن دليـل را اي دروغگويـان        ابي؟كدام دليل قبأل به خدا ايمـان آورديـد        
لـن يـستطيعوا ولـو     الذي نفسي بيده لن يقدروا و     فو ال :مي فرمايند 

جانم در دست اوست هرگز قـادر ه قسم به كسي كيعني يكون بعضهم لبعض ظهيرا  

 بـه بعـضي ديگـر كمـك     هرگز استطاعت آن را ندارند حتي اگر بعضي از آن ها    نخواهند بود و  

هم قادر نيستند يك آيه مثل اين آيـات  بازدگروهي را هم به كمك بگيرن حتي اگر يعني (.دنكن

ومملو از باليـا     دوران بعثت حضرت باب بسيار كوتاه و      .)دنازل كنن را
ـ ) شش سال (يد بود اما در همين ايام كوتاه        تبعزندان و مصائب و  ه ب

از.مانده كه سبب حيـرت اسـت      آثار از ايشان باقي   قدري الواح و  
تفاسير ح قيوم االسماء و   لوعربي و بيان  كتاب بيان فارسي و   : جمله

وزير مكاتيب مختلف به محمد شاه و     وبر سوره هاي قرآن   مختلف
كنـون  تـا ونـد ه ا نازل فرمـود  الواح ديگري كه    شريف مكه و  او و 

توقيعاتي كـه بـه     در.  است دست آمده ه  ببيش از بيست جلد كتاب    
حاجي ميرزا آغاسي نازل   وزير او پادشاه ايران سلطان محمد شاه و     

فرموده اند با قدرت تمام ماننـد سـلطان الـسالطين آنـان را مـورد                
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ت ميرزا آغاسي وحقارخفت وشاه ومرگ محمد،خطاب قرار داده
زندگي آينده آنان را در ايـن       ،از صدارت را گوشزد فرموده    عزل او 
وضـع رقـت بارشـان را       عالم بعد بـه آنـان متـذكر شـده و          عالم و 

بيش از صد جلد كتاب     نيز بهاءاهللاز حضرت   . اند  فرموده پيش بيني 
دليلـي واضـح بـر مقـام عظـيم          كنون جمع آوري شده كه همگي       تا

،عالميـان اسـت   كه باالترين حجت بر   ،آياتعالوه بر   . ستايشان ا 
علمائي كـه طلـب معجـزه     به جهت اتمام حجت بر،حضرت بهاءاهللا 

مرتبه درخواست آنان را پذيرفتند اما علماء از ترس         ، دو مي نمودند 
 مرتبه اول در بغداد وقتي شيخ عبدالحسين طهراني با          .حاضر نشدند 

عليه همدست شده به نشر اكاذيب برقنسول ايران ميرزا بزرگ خان  
بهاءاهللافتراء به حضرت    مكاتيب مملو از تهمت و    قيام نمودند و  امر
ـ    دربـار ايـران و    پيروان ايشان نوشتند و   و وحـشت  ه  عثمـاني را ب

 به شيخ عبدالحسين پيغـام فرسـتادند كـه          بهاءاهللا حضرت   .انداختند
قبـول   ابتدا  او .معلوم شدن حق از باطل حاضر گردد      براي مذاكره و  

لذا ساير .فتنه اي عظيم برآمددر صدد بعدأ استنكاف نمود وكرد اما
كاظمين جمع  قرار گذاشتند كه در     وخود همراه ساخت    باعلماء را   

 شـيخ مرتـضي انـصاري را هـم بـه             آيت اهللا العظمي   جنابشوند و 
 اما همـين كـه پـرده از روي مقاصـد خـود              .مجلس دعوت نمودند  

 ايشان فوراً،شديت پليد آنان بر آن شيخ بزرگوار ظاهرنبرداشتند و 
از تصميم گرفتند كه ،را كليه علماء حاض لذ. را ترك فرمودندمجلس

اطمينـان همگـي باشـد      قبول و كه مورد يكي از علماء را   بين خود 
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صحت  بفرستند تا    بهاءاهللامجادله به حضور حضرت     براي معارضه و  
مجادلـه  مكالمـه و  آن حـضرت    بـا   سقم قضيه را بررسي نمايد و     و

م و معنوي مـسلّ  كه در كماالت علمي و    را  لذا مالحسن عمو    .نمايد
گفتند  اعزام نمودند وبهاءاهللا به حضور حضرت  بودشانمورد اعتماد

. مورد قبول همه است،آنچه او قبول كند

وسيله حاجي زين العابدين    ه  بمالحسن عمو به بغداد رفت و     
آن حضرت به اثبات ديانت     حضور مشرف شد و   خان فخرالدوله به    

 قانع شد و   طوري كه كامالً  ه  حقانيت امر حضرت باب پرداختند ب     و
 من كامالً    سپس اظهار داشت كه حقانيت اين امر براي        ،تصديق نمود 

معجزه هـم    منتهي استدعا مي نمايم كه يك        ،واضح گرديد روشن و 
چ در هي: فرمودنداءاهللابه حضرت . قانع شوندبفرمايند تا علماء كامالً

زماني انبياء به چنين درخواستي جواب نداده اند چنانكـه در قـرآن       
 علمـاء   ،خلق اما محض اتمام حجت بر     . ذكر فرموده اند   اًنيز واضح 

مضاء نمايند اروي كاغذ بنويسند و   برهمگي در امري توافق كنند و     
اعتراضـي نداشـته باشـند مـا هـم          ديگـر  ،كه با آوردن آن معجـزه     

امضاء مي كنيم كه اگر معجزه درخواستي آنـان انجـام   مي نويسيم و 
.نشد بطالن ما ثابت گردد

سرور زانوي مبارك را بوسـيد  مالحسن عمو با خوشحالي و 
ه ابالغ نمود ولي علماء از اين حرف ب       مطالب را به علماء اظهار و     و

ايـن  مالحـسن از   .بـه ايـن امـر نـشدند       حاضـر وحشت افتادند و  
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پس از مدتي به حضور مبارك      ناراحت شد و  بي انصافي محزون و   
آن پـس ايـشان      از .شرمساري نمود اظهار خجلت و  مشرف شده و  

.هر كجا رفت اين موضوع را بيان نمود

 در لوح سلطان ناصـرالدين شـاه        بهاءاهللاحضرت  : دوم مرتبه
ن قـرار   اياي كاش رأي جهان آراي پادشاهي بر      .. .":چنين فرمودند 

در حـضور   مي گرفت كه اين عبد با علماي عصر مجتمع مي شد و           
از حق آمل   برهان مي نمود اين عبد حاضر و      سلطان اتيان حجت و   

كه چنين مجلسي فراهم آيد تـا حقيقـت امـر در سـاحت حـضرت             
".. .الئح گرددسلطان واضح و

 امـا احـدي     ه اين لوح را براي علماء فرسـتاد       ناصرالدين شا 
 بنابراين اگر بزرگترين معجزه هر پيامبر كتـاب اوسـت           .حاضر نشد 

كدام البته هر صاحب كتاب هستند وبهاءاهللاحضرت حضرت باب و
الواح هستند كه كسي قادر     صاحب دهها كتب و   بلكه  ، كتاب نه يك 

اگر معتقد بـه معجـزه اي غيـر از كتـاب            ورد و انيست مثل آن را بي    
طلـب يـك معجـزه قبـول         چرا با وجود دعوت آنان بـراي         ،بودند

الهـي  شايد به خيال خود گمان نموده اند كه دسـتگاه امـر           ؟نكردند
يـك نـوع بـازي را       كسي بيĤيد و  نمايش است كه هر   تر و ئامحل ت 

سـوره  از24 شـريفه    خاتمه به آيه   در !!زهي خيال باطل  طلب كند 
به حق و  همه را ودهمي د اين مقاله خاتمه    به  اشاره نموده و  البقره  

:قول الحققوله ومي نمايداف دعوتانص
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التي وقودها النـاس و    النارلن تفعلوا فاتقوا   فان لم تعملوا و   
نمي توانيد كرد پس هرگزعمل نكرديد وپس اگر:يعني.لكافرين لالحجارة اعدت

.  بترسيد،آماده گرديده براي كافرانشده وسنگها شعله ورسوختن مردمان واز آن آتشي كه از
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حـضرت بـاب    مورد ظهـور  يكي از مهمترين مسائلي كه در     

الـواح بـه مـدت      همه آيات و   نزول آن  ،سبب تحير انسان مي شود    
تمام ايام  ايشان كه با آن،شش سال از قلم مبارك حضرت باب است 

بـه  قلم جواني  وجود اين همه آثار از       . اند تبعيد بوده حبس و را در 
آن هم در حالتي كه ايشان به مدرسه نرفته         ،  عربيهاي فارسي و  زبان

مكتـب شـيخ    سـال در  پنج سالگي به مدت يكي دو     سن  فقط از و
معجزه زمـان    مي تواند به عنوان بزرگترين     ،حضور يافته است  عابد

.محسوب گردد

 حضرت باب آثار خود را به پنج قسم تقسيم فرموده اند كه            
.ون خمسه نامگذاري شده استبه شئ

 كتـاب بيـان   ، كتاب الرّوح  ،هاي قيوم االسماء   مثل كتاب  :آيات-1

.كتاب بيان عربيفارسي و
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 زيـارت   ،تسبيح ذات باري تعالي    شامل توحيد و   :مناجات-2

.و صحيفه مخزونهنامه ها

 خطبه كه در كتاب ظهورالحق ذكر گرديده   27 حدود   :خطب-3

.است

قرآن مرقوم گرديده كـه متـضمن       كه بر سوره هاي      :تفاسير-4

،علمي است مثل تفـسير سـوره توحيـد    استدالالت فلسفي و  
.غيرهتفسير بسم اهللا وتفسير سوره والعصر و

:جملـه پرداختـه از  مطالب مختلفه   كه به ذكر  : سور علميه -5

 جواب سئوال از استفهامات     ، دالئل السبع  ،اثبات نبوت خاصه  
. معني يوم القيامةقرآن و

 آن حضرت توقيعاتي نيز نازل فرموده اند        ،آثاراين  برعالوه  
 بين الحرمين خطـاب بـه شـريف         توقيعكه از جمله آنها مي توان به        

وزير او  توقيع خطاب به محمد شاه قاجار و      توقيع پنج شأن و   مكه،
.ميرزا آغاسي را نام برد

بهـاءاهللا ظهـور حـضرت     شايان ذكر است كه ديانت بابي بـا       
بـه فرمـوده خودشـان      احكام نازله حضرت بـاب      منسوخ گرديده و  

يعنـي كـسي   ("من يظهره اهللا" نام بهمنوط به قبول يا رد آن حضرت كه      

.مـشروط گرديـده اسـت     ،ناميده شده انـد   ) ساخت را ظاهر خواهد  كه خدا او  
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كتاب بيان را پذيرفته انـد و       احكام  اكثر بهاءاهللاخوشبختانه حضرت   
قبـول  را كـه    آنچـه   ده و ش ذكر در كتاب مستطاب اقدس   آن احكام   
ناگفته پيدا است كه ديانـت بـابي        . منسوخ گرديده است   ،نفرموده اند 

بر آن كه خود يك ديانت مستقل وكه عالوهيك ديانت انقالبي بوده 
شريعت است اما حضرت باب به عنوان مبشر ديانت صاحب كتاب و
ـ            بهائي هستند و   ي براي آماده ساختن مـردم جهـت ظهـور كلـي اله

كلـي الهـي     يك ظهور  در حالي كه ديانت بهائي    . مبعوث گرديده اند  
است كـه مؤسـس يـك دوران جديـد در سرنوشـت كـل بـشريت                 

گرديده  از اعتدال بيشتري برخورداربه همين جهتمحسوب است و
هـر  حبت را جايگزين خشونت نموده و      م  رأفت و  بهاءاهللاحضرت  و

مروزه كساني كه به حضرت     ا.جدال را تحريم فرموده اند    نوع نزاع و  
 كتـاب آنـان     . ايمان آورده اند به نام بهائي ناميده مـي شـوند           بهاءاهللا

 منتهـي بـه علـت       . هستند بهاءاهللاپيامبرشان حضرت   كتاب اقدس و  
درك اين مطلب غافلند كه احكـام        مردم هنوز از   ،ظهورنزديكي دو 
ن  دورا.زمان اجراي آن گذشـته اسـت  و منسوخ گرديده    ،كتاب بيان 

غارت وهمه قتل وبا آنسال طول نكشيد و19كتاب بيان بيش از
طور كامـل  به  جنگهائي كه دولت با بابيان به راه انداخت احكام آن         

همانگونـه كـه حـضرت بـاب        ،از طـرف ديگـر    مد و انيدربه اجرا   
يا رد آن حضرت كه بـه       منوط به قبول    ند احكام كتاب بيان    ا فرموده

كام ديانت بابي   احآنچه از بنابراين  . ت مي باشد   اس من يظهره اهللا  نام
ـ  امروزه مـورد قبـول كليـه         ،كتاب اقدس ذكر شده   كه در  ان در  بهائي
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به به اجراي آن مشغولند و سراسر عالم است كه به آن ايمان داشته و
ه ب نيز همگي     باب  حضرت  به مؤمنين است و   بهائي  ديانت احكامنام
ظـل ديانـت بهـائي قـرار        در ،زنـاچي  و  قليل  بسيار  معدودي ازغير
 كتـاب حـضرت بـاب    از بهائيان در مـورد  امروزه   كه اين  و نده ا گرفت

 ايراد  حضرت باب آثاريا افرادي بخواهند از آيات و      و ،سئوال شود 
كتاب  زيرا زمان كتاب بيان منتهي شده و       . كاري اشتباه است   ،بگيرند

بخواهـد  خـصي   شاگر: براي مثال . اقدس جايگزين آن گرديده است    
 كه سئواالت خـود را      آيا الزم است   ،درباره ديانت اسالم تحقيق كند    

يـا انجيـل ايـراد      احكام تورات و   از  كه از قرآن مطرح نمايد، يا اين     
كـالم  وه خواند جاي آن كه قرآن را ب     ه  ب شايسته است  ياآ و ؟بگيرد

 اسالم نوشـته    عليه رديه هائي كه بر    بهدهدمورد تفحص قرار  الهي را 
 مسلماً جـواب منفـي      ؟ متوسل شود  )مثل كتاب سلمان رشدي   (شده

انجيل منسوخ گرديده    احكام كتب تورات و    ،اسالماست زيرا از نظر   
اسـت كـه بـراي رد        اسمش پيد  ازكتب رديه هم كه معلوم است و      و

رآنچه دمسلماً  و. در مطالبتفحصكردن موضوع است نه تحقيق و
نـشأت گرفتـه از ذهـن       ونده  نويسرديه ها نوشته مي شود استنباط       

بنـابراين شـخص متحـري      . نه حقايق نازله از جانب خداوند      ستاو
 نمايد نه حرف    به كالم الهي  توجه  حقيقت بايستي بدون هيچ قصدي      

روي بغض وغـرض هـم نوشـته        استنباط ديگران مخصوصاً كه از    و
چه بسا نفوسي كه با خواندن همين رديه ها با وجود اين،.شده باشد

.ايمان آورده انـد    الهي پي برده و    اجعه به اصل كتاب به حقايق     مرو
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ـ    ناني را به آيات   به دوستاني كه نادانسته سخ    در خاتمه    ه بـه    خـدا ك
 يـادآوري  ،ايراداتـي گرفتـه انـد     وسيله حضرت باب نازل گرديـده،       

خداونـد  اوالً  زيـرا   . مي نمايد كه بهتر است رويه خود را تغيير دهند         
 خاص نازل فرموده كه ممكـن اسـت در    اي زماني هر دستوري را بر   

 را نداشته باشد اما به مرور زمان نياز به  آناول امر بشر قدرت درك
ثانياً بدانند كـه آنـان ايـراد بـه كـالم الهـي              .آن را احساس مي كند    

.مي گيرند نه به آورنده آن

فقط بـه سـه     ،  سوء تفاهمات ازبراي رفع بعضي    ،رحال ه به
از همـان آثـار     داشـتن اوالد    ثمره آن يعني    واج و طالق و    ازد حكم

مختـصراً  ،حضرت باب كه اين همه سبب هياهوي مغرضان گرديـده         
اال آن حـضرت    كه فقط جنبه رفع سوء تفاهم دارد و       مي شود شارها

كالمي را از خود نگفته اند كه نابخردان بخواهند ايراد بگيرنـد بلكـه       
همان طور كـه قـبالً      ت اهللا است و   نسوب به خدا يعني آيا    آياتشان م 
حقيقت به كـالم    كساني كه رديه به هر ديني مي نويسند در        گفته شد   
مأمورجانب خدااز زيرا او.گرفته اند نه به شخص پيامبر   الهي ايراد 

 اين احكام بـه صـورت خيلـي         .را ابالغ مي نمايد   دستور او است و 
م مـي سـپارد و      قضاوت را به خواننده محتر     ودوذكر مي ش  خالصه  

حضرت باب گذشته البته باز هم مجدداً ذكر مي شود كه دوره بيان و 
است كـساني   هتربكتاب اقدس است و   اكنون دوره ديانت بهائي و    و

اگـر   هستند از اين پـس زحمـت بكـشند و          كه مايل به ايراد گرفتن    
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مسلماً عزيزان مـا هـم آمـاده        . مي توانند از كتب بهائي ايراد بگيرند      
.سخگوئي خواهند بودپا

:مورد حكم ازدواجدر–1

بعـد از   : باب هفتم از واحد ششم مي فرماينـد        ،در كتاب بيان  
آيـه اي از آيـات الهـي كـه مرقـوم            و با تالوت    رضايت زن ومرد  

غيـره بـر لـوحي      ه بايد آنچه مقدر شـده از حـدود مهريـه و           دگردي
مـضاء نماينـد   عدادي از شهود نيز ا  تامضاء كنند و  دوهربنويسند و 

سـپس مهريـه را برابـر عـدد          ثابت گردد و   )ازدواج (تا حكم اقتران  
مقـدار  همچنـين وفرموده اند  مقرر ، مي شود  19واحد كه مساوي  

 يعني تا نود   )19×5 = 95(ه تا پنج واحد مي تواند تعيين شود         مهري
بـه   بـا رضـايت طـرفين       وپنج مثقال كه مساوي عدد للّـه اسـت        و

 و. تا پنج واحد...يك واحد يا دو واحد يعني  حدصورت واحد به وا   
بـراي مـردان     واحد طال و    كنند براي مرداني كه در شهر زندگي مي      

 اما در همـين قـسمت نكـاح         .روستائي واحد نقره را امر فرموده اند      
فـضل و  فـين در    كـل مكلّ  شده تا آن كه      اين قسم امر   ":مي فرمايند 

در ديگـر  )راههاي(ز سبل اموال خود را ا   سعه رحمت حق باشند و    
 بخـشند بـر    )هـزار هـزار    (اين مواقع صرف نمايند اگر الوف الـوف       

موقـع اقتـران حرجـي      در بأسي نيست يـا صـرف نماينـد        ،يكديگر
) استبه طور خالصه ذكر گرديده(".نيست
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 سال 160حال مالحظه فرمائيد كه بر چنين حكم محكمي در 
سـخناني كـه بـراي      چـه   و چه ايرادها كه مي گيرند       ، نازل شده  قبل

ر حالي كه خداوند براي راحتي نـوع        د. دبافنمي   به هم    ،فريب مردم 
.بشر احكامش را نازل فرموده است

: در مورد حكم طالق-2

خداوند بين دو  ":در باب دوازدهم از واحد ششم مي فرمايند       
 شئون دون شجره محبت سزاوار نيست .نفس به كلمه هللا وصل فرمود

نيست تا نفس   شئون شجره محبت نبوده و    ،كه افتراق شودكه ظاهر 
 يعني تا انسان مجبور نشود حكم "...حالل نيستاومضطر نگردد بر

ثمره درخـت محبـت     ) طالق  (زيرا افتراق   .ستالل ني او ح طالق بر 
)چـه مـرد   چـه زن و   (اگـر مجبـور بـه طـالق شـد           سپس  نيست و 

اگـر  .صـبر نماينـد  )  سال يك( ده شهر بيان  بايد نوز ": مي فرمايند 
".وقت جايز استاال آنوشئون محبت ظاهر گشت كه مرتفع شده

مرد بايد جدا از هم باشند اگر از رفتـار خـود            يعني يك سال زن و    
اگر محبتي بـين آنـان       حكم طالق صادر مي شود و      ،پشيمان نشدند 

.حاصل شد كه زندگي خود را ادامه مي دهند

:عني اوالد يثمره وجودمورد در -3

 فـي ان    :دهم از واحد هشتم چنين نـازل گـشته         در باب پانز  
خالصه (...ليبقي عنها من نفس يوحداهللا ربها     فرض لكل احد ان يتأهل    

نفـسي بـاقي    نفسي تأهل واجب شده تا اين كه از او        بر هر )به فارسي   
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سپس مي فرمايند اگـر    وورداايمان بي بماند كه به وحدانيت خداوند      
،صـاحب فرزنـدي بـشود   طرف به علتي نمي توانـد     ين دو يكي از ا  

 نمايـد تـا او     اقتـران حالل است كه به طرف مقابل اجازه دهـد كـه            
هـدف از ازدواج اخـذ ثمـره اي         ": مي فرمايند  .صاحب اوالد گردد  

امـر ذكر كند بـه خيـر و      خود كه بعد از موت آن را      است از وجود  
سـبب منـع در   ه كه اگـر   حتي اذن داده شد    .بيان به اشد امر   شده در 

يعني اگـر مـرد يـا    ". به اذن آناقترانياختيار،طرفي مشاهده شود 
داشـتن فرزنـد    ازخود را ي شود نبايد همسر    صاحب فرزند نم   زني

ديگـري ازدواج   بتوانـد بـا    دهد تا او   اجازهمحروم نمايد بلكه بايد     
را ) ازدواج (اقتـران حضرت باب اجازه    . صاحب اوالد گردد  نمايد و 

بـا چـه    شـد كـه چگونـه و      حكم اقتران هم از قبل ذكـر      داده اند و  
.طرف ديگر اين حكم فقـط بـراي مـردان نيـست            از .شرايطي است 

 بـه  است يعني اگر زني هم داراي نقـص بـود    نفردوحكم شامل هر  
با ديگـري تواند  باواو طالق بگيرد تا ازوبايد اجازه دهد    ش  شوهر

ـ يصاحب فرزنـد  ازدواج نمايد و    يعنـي هريـك از طـرفين        .ودشب
از همسرش جدا شود تا ديگري      مي تواند درخواست طالق نمايد و     

كسي باشد كه است برسد وتواند به آرزوي خود كه داشتن فرزند    ه  ب
 يعني در   .به نيكي ياد كند   از او را باقي بدارد و   خودش نام او  بعد از 

.فظ شودحقيقت براي اين كه هدف ازدواج كه بقاي نسل است ح

چنـين   بـه  چگونه شخصي مي تواندحال بايد توجه نمود كه      
وارد سـازد و نـاروا  افتـراء   تهمت وآن همه واضحي   و  محكم حكم
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عـدم ادراك او از     .تفسير نمايـد   به ميل خود تعبير و     الهي را دستور
،از طـرف ديگـر    .اين حكم محكم الهي دليل بر اشتباه حكم نيـست         

كه خودشـان تحقيـق و      ن مي زنند بدون آن     كه دم از ايما    چرا نفوسي 
دسـتورات را مـي پذيرنـد و       و چشم بسته اين اوامر    ،رسي نمايند بر

 كه مردم 21قرن  حقيقتاً انسان متعجب مي شود كه در .باور مي كنند  
اين مطالـب   در هنوز نفوسي    اماموفق به كشف كرات ديگر شده اند        

بدون تفكـر   ده و گوش خود را به دهان ديگران سپر      و  بي دقت بوده  
كـه كـوچكترين    ، باور مي كنند بدون آن     مي شنوند تعقل هر چه را   و

 اگـر آيا مثالً هرگز فكر كرده اند كـه     . آن گفته داشته باشند   تأملي بر 
 داراي فرزنـدي    از همسرش  نتوانست نقصي وجود داشت و   زنيدر

يا داشتن همسران اين ديانت كه حكم صيغه وشود چه بايد كرد؟ در
آيا آن مرد هم بايد به همان روشي كه براي زن استد نهي شده متعد

در اين صورت ديگر چه نيازي به حكـم         ؟  خود خواسته عمل نمايد   
 آن هـم !؟ا چنين چيزي اصالً ممكن اسـت  آي؟طالق است ازدواج و 

سـال  هزارصدعصمت اعظم از  ذره اي   :براي ديانتي كه مي فرمايد    
ـ  ياو)ون بيان مضم(!!درياي معرفت است  عبادت و  بـه  :دمي فرماي

الهـي  راستي مي گويم تقوي سردار اعظم است از براي نصرت امر          
اعمـال طيبـه طـاهره       اخـالق و   ،جنودي كه اليق اين سردار است     و

.هستمرضيه بوده و

وقتـي  .  قياس شـود    ترتيب در مورد ساير احكام هم به همين      
فقط بـراي   چنين تأكيدي آن هم نه      عصمت با عفت و تقوي و حكم  



118

حكـم  زنان بلكه به همان نسبت براي مـردان هـم نـازل گرديـده و              
بـراي  وجـود ايـن   شده بـا  متين ذكر ازدواج با آن شرايط محكم و     

بـه مـردم   نمـوده و تفـسير ا به ميل خـود تعبيـر و    آن ر فريب مردم   
، عرضه مي نمايند،از همه جا بي خبر كه پيرو آنان هستندبي گناه و  

. د حديث مفصل بخوان از اين مجملديگر تو خو

.والسالم علي من التبع الهدي
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:الف

 جمع امام-امامانائمه

رساندن ابالغ 

 متانت،محكم كردناتقان

 ثابت نمودن،ثبت كردناثبات 

 مدت، مهلت،وقت معيناجل 

 قصه ها، روايات،گفته هااحاديث

انكار ايراد و،دنمجادله كراحتجاج 

خبرهااخبار

 مالك شدن،گرفتناخذ

 دريافتن،فهميدنادراك 

پست ترين ادني
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 ذكرها،دعاهااذكار

ها رأي آراء 

 ترقي كردن،رفتنباالارتقاء

ها روح ارواح 

 هميشگي، ابدي،بي آغازازلي

 بزرگان، مربيان،استاداناساتيد 

 آگاهي ،طلب حضور كردناستحضار

گواهي كردنطلب شهادت وشهاداست

مفهومي را فهميدن معني و،درك كردناستنباط

خودداري كردناستنكاف

،سند قرار دادناستناد

تلف كردن  ولخرجي و،زياده روي كردناسراف

 دست انداختن ،مسخره كردناستهزاء 

رميدن ترسيدن و،وحشت داشتناستيحاش 

 مطلق ، گشودن،كردنرهااطالق

)آفتاب(روشن تر از خورشيد من الشمسظهرا

 فخيمترين،بزرگتريناعظم

 فريب دادن ،گول زدناغفال

انديشه ها افكار 
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دهان هاافواه

 به زبان آوردن،اعتراف كردناقرار

پناه به خدا بردن العياذ باهللا

قلب انسانه القاء امري از جانب خدا بالهام

 منع كردن،بازداشتنامتناع

 مانند ها،نظيرهاالامث

آرزومندآمل

 افراد مورد اعتماد،امانت دارانامينان 

 نبي ها ،پيامبرانانبياء

نشاطباحال و نيكو،به نشاط آوردنانتعاش

 ترساندن،بيمآگاه كردن توأم باانذار

جدا شدن انفصال

 بندگان مقرب الهي، ياران،دوستاناولياء 

 گمان ها،خياالتاوهام 

 پيامبران صاحب كتاب،صاحبان ارادهوالعزم اول

:ب

 از روي فطرت،ذاتيبالفطره

 جديد،نوظهوربديع 

بهره مندبرخوردار
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جهنممحلي بين بهشت و،حائل بين دوچيزبرزخ 

خاطر رضاي الهيه ببه رضي اهللا

 دليل، حجت،دليل قاطعبرهان 

 داناوهوشيار، آگاه،بينابصير

 نهاني، نهفتگي،درونيبطون

 به رسالت برانگيخته شدن،زنده شدنبعثت 

بهاءاهللالقاب حضرت يكي از،موعود شيعهبقيةاهللا 

:پ

جواب پاسخ 

پيام آور از جانب خداپيغمبر

:ت

 اصرار در امري،پافشاري كردنتأكيد

دگرگونيتبديل

كوچك شمردنتحقير

انديشه نمودنتدبير 

دودلي ترديد

مخلوط كردنتركيب

 مضطرب شدن ،لرزيدنتزلزل

امر يا مطلبي را پذيرفتن تصديق
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امريا مطلبي را آشكار كردن تصريح 

 گمان،خيالتصور

 تفسير كردن،معني نمودنتعبير

دليلطرفداري كردن بدون منطق وتعصب 

وابستگي تعلق

گرفتن ياد،آموختنتعلم

 جستجوكردن،تحقيق كردنتفحص

توضيح دادن  كردن وني مع،شرح دادنتفسير

از هم جدا ساختن تفكيك 

 بـراي  روي ترسازقلبي پنهان كردن عقيده  تقيه 
اعتراف به معتقدات ديگروحفظ جان

 با اشاره مطلبي را رساندن،اشاره كردنتلويح

 مخالف يكديگر،هم اختالف داشتنباتناقض

 وحي كردن،فرستادن فرو،فرود آوردنتنزيل

مودن گمان نتوهم 

:ث

دومثاني

بخشش عطا و،ب خوپاداش كارهايثواب
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:ج

پدربزرگجد

پيشانيجبين 

 تقلبي، آفريدن غيرحقيقي،ساختگيجعلي

 جمع جند يعني لشكر،لشكريانجنود

:ح

 حفظ كننده،نگهبانحافظ

ها خوبي، زيبائي ها،نيكي هاحسنات

زنـده شـدن مـرده هـا در روز         ،  برانگيختنحشرونشر
قيامت

جمع حق،حقيقت هاحقايق

در آن شكي نيستدرست است وحق الريب فيه

لطيف پاك و، خالص،ياورويارحواري

جانشينان حضرت مسيحلقب حواريون 

:خ

 مقرب، برگزيده،ممتازخاص 

 ترسان،بيمناكخائف

ختم كننده انبياء خاتم النبيين 

حــديثهاي  خبرهــا و،حرفهــاي بيهــوده خرافات 
باطلساختگي و
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نصيحت وعظ و،سخنرانيخطبه

 جمع خلق،مردمانخاليق

جانشين خليفه

:د

 ندا دهنده،ادعا كنندهداعي

 هدايت كننده ،داللت كنندهدال

خوارحقير، ذليل وپست ودنائت

 طرفداران اصالت ماده ،روحمنكران خدا ودهريان

:ذ

 از القاب حضرت پيغمبر،ثنا گفتنحمد وذكر

 حقير،ارخوذليل

 خداوند،بزرگيداراي جالل وذوالجالل

صاحب بينائيذي بصير

دامنذيل

:ر

 نقل كننده ،روايت كنندهراوي

 روان، جاري،متداولرايج

سرهارئوس

 پروردگاري،خدائي،منسوب به ربرباني
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 برگشتن به اين عالم اصطالحاً،بازگشترجعت

،بازگشتنرجوع

 درگذشتن،مردنرحلت

 بخشودن،مهرباني كردنرحمت

 كتابها، نامه ها،نوشته هارسائل

،پيغام آوردنرسالت

فرستاده شدهرسول

بلند مقامي رفعت 

:ز

بين رفتناززايل

نابوديزوال

:س

قيامتساعة

پرسش هاسئواالت

سئوال كنندگانسائلين 

پيشينيانسابقين

درندگانسباع

 طريق،راهسبيل

 جهنم،دوزخسجين
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چراغجسرا

چراغهاسرج

تبعيدسرگون

ديوانگيسفاهت

 كالم نادرست، بيمار،مريضسقم

آسمانيسماويه 

عادت رسم و،روشسنت

 رسوم،روش هاسنن

ميهمانيسور

آسانيسهولت

 خطاها،گناهانسيئات

شمشير خداسيف اهللا

:ش

مهـم و   امر ، رفتار ،منزلتو قدر ، حال ،مقامشأن
بزرگ

ترديدها گمان و،يهادغل كارشبهات

درختشجره

 اصطالحاٌ پيامبران،اشاره به مظهر ظهورشجره حقيقت

 پر از شر،بدكارشرير
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 مجموعه احكام الهي، آئين،ديانتشريعت

:ص

كتابهاصحف

چيزهرمقدم بر ابتدا و،سينه هاصدور

 درستي،راستيصدق

روشن كردن واضح و،آشكار ساختنصراحت

 پلـي بـين بهـشت و        اصـطالحاً  ، طريق ،راهصراط
جهنم

كنايه از امتحان الهيصراط

 بي شائبه،خالصصرف

 روشن، آشكار،واضحصريحاً

سخت شدن صالبت

 شديد، سخت،نسب حسب و،پشتصلب

 بوق،شيپور بزرگصور

 غيرمعنوي، سطحي، ظاهري، ماديصوري 

:ض

 مخالف،دشمنيضد 

چيز داخل هر،چيزدرون هرضمن
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:ط

 برابر،مطابقطبق

 جمع طلعت، ظهورها، چهره ها،جلوه هاتطلعا

پرندگانطيور

:ظ

 پيدا شدن ،آشكار شدنظهور

:ع

بلند مرتبهعاليقدر

 حاكم، والي، صنعتگر،عمل كنندهعامل

 غيرعرب،ايرانيعجم

 هيكل مظهر ظهور،جايگاه خداوندعرش

 صعود كردن،رفتنباالعروج

 بي گناه،اكي پ،بري بودن از خطاعصمت

 از صفات خداوند، حاكم، امير،بزرگعظيم 

 عذاب، كيفر،مجازات عمل بدعقاب 

 مادي،جسمانيعنصري

 اصـطالحاً بلنـدترين درجـه       ، بلند مرتبه ها  عليين 
بهشت

باطن باشدآنچه ظاهرش معرف معني وعنوان
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 جهان ها،عالم هاعوالم

 وصيت، ميثاق،مانيپعهد

:غ

 چيره شدن،زيادتر بيشتر و،دهغلبه كننغالب

 درخشان ، نوراني،روشنغراء

 رتبه احديت، راز،ناپيداغيب

:ف

 نائل شدن ،به مقصود رسيدنفائز 

 خراب،تباهفاسد

،دينيواجبات فرايض

 لقب قرآن،جداكننده حق از باطلفرقان 

روان بودن سخنفصاحت

گفته شده در باالفوق الذكر

 عطاكننده،بسيار بخشندهفياض

:ق

 اقراركننده،گويندهقائل 

 برنده،قطع كنندهقاطع

قبيله هاقبائل

نزديكيقرب
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 شوهر، يار، همدم،نزديكقرين 

داوري كردن قضاوت

قلعه هاقالع

حالت غلبه با،حالت اجبارباقهراً

 ايستادن،برخاستنقيام

ازقبـر، برانگيختـه شـدن بعـد       برخاستن از قيامت
مرگ

الهيامرظهور مظهرقيام وتقيام

 عهدوپيمان، بند،ريسمانقيد

:ك

 اشخاص مسن،بزرگانكبار

كتاب هاكتب

عزت نفس شرف و،ارجمنديبزرگي وكرامت

 هرهنگام، همه وقت،پيوستهكل حين

:ل

 آشكار،واضحالئح

 بي شمار،خارج از حد شمارشالتحصي

دورانا وتغيير نمي دهد آن را گذشت قرنه...التغيره

بعد از من نبي نيستالنبي بعدي
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 پيوسته، دائم، هميشگي،ابدياليزال

 حاضـر  ، بلـه گفـتن    ،اطاعت كـردن  قبول و لبيك
براي اجرا

 كالم خدا،زبان خدالسان اهللا

لطفپرسخن ، نيكووكالم نغزلطيفه

 آلودگي،پليديلوث

:م

آنچه كه سئوال كرديانت سئلتما

 را كه نپرسيديآنچهالانت سئلتما

اقدام به كاري كردن مبادرت

 اول،شروعءامبد

برانگيخته شدهمبعوث

 افتخاركننده،مفتخرمتباهي

شونده ظاهر،تجلي كنندهمتجلي

 كوتاه،مختصرمجمل

كنندهجوجست ومتحري

جويندگان متحريان 

 خود مختار،خودرأيمستقل

شده تصور،گمان شدهمتصور
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 جزء جزء مطلب را بيـان       ، شده تفصيل داده مفصل
نمودن

 استوار، متين،محكممتقن

هم پاشيده شدهازمتالشي

هم نشينجالسم

مجلس هاجالسم

 انجمن ها،هاي اجتماعمحلمجامع

 ناشناخته،نامعلوممجهول

حساب شده محاسبه

 ناشدني ،غيرممكنمحال

 برانگيخته شده،گردهم شدهمحشور

 شده اثبات،تحقيق شدهمحقق

برطرف كردن محو

خارج شده از دهان او...مخرجه

زيبا چشم مست و،چشم خمارالعينمخمور

ماليمتمدارا

هاي درس محل،مدرسه هامدارس

 داراي نسبت، پيوند،وابستهمربوط

 منزلت، رتبه، درجه،مقاممرتبت 



134

 سرزمين عكا،دشت عكامرج عكا

 قبول نشده ،رد شدهمردود

 بيمناك،ترسيدهمرعوب

خارج شده جدا ومستثني 

 استدالل كردن ،طلب دليل كردنمستدل

داراي قابليت مستعد

 محبوس،زندانيمسجون 

 زايل كردن ،پاك كردنمسح

مثل ومانند مشابهت

نامداران مشاهير

 معظم گرديده،سرافرازشدهمشرف

چراغدان مشكوة

تشويق كنندهمشوق

 قدم زدن،راه رفتنمشي

دليل  شاهد و،گواه راستيقمصدا

تصديق كنندهمصدق

اتفاق همه مردمقبول وموردمصطلح

خالصه شدهمضمون

 دنياي بعد، آخرت،بازگشتمعاد
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 نافرماني ها،گناهانمعاصي

معني هامعاني 

 مخالفان ،دشمنانمعاندين 

روي برگردانندگانمعرضين 

 مشكل، دشوار،سختمعضل

كرده شدهعفومعفو

 معني،مفهوممعنا

 ناجور،مخالفمغاير

آمرزيده شده مغفور

 مفهوم ها،دانسته شده هامفاهيم 

 مجنون،شيفتهمفتون 

 روشن ،تفصيل داده شدهمفصل

قابل درك وفهم مفهوم

باهم سنجيدنمقايسه 

 سرنوشت، قسمت،معينمقدر

بي نياز از شبهات مردمان ...مقدساً عن

پيروي مي كننداوه از كسي ك،سرمشقمقتدي

مراعاتمالحظه

ناميده شده ملقب
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شاه شاهان ملك الملوك

كسي راه رفتن با،همراهي كردنمماشات

مهرشدهممهور

بودنخالف يكديگرمنافات

مورد انتظارمنتظر

مسيرخارج شده از، گمراه،كج روندهمنحرف

 نوشته شده ، درج شده،داخل شوندهمندرج 

 محل نزول،مقام،رتبهمنزلت

باطل شدهمنسوخ

كرده شده نظرمنظور

 فرمانبردار،اطاعت كنندهمنقاد

 بسرآمده ،سپري شدهمنقضي

 زشت،ناپسندمنكر

 مورد اطمينان،محكم شدهموثق 

وعده داده شده موعود

يقين دارنده موقن

 وقف شده، منع شده،ترك شدهموقوف

بخششموهبت

ه شده گمان برد،تصورشدهموهوم
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 سهل گرديده ،آسان شدهميسر

:ن

ياورو يار،كمك كنندهناصر

پيشگوئي كردننبوت

وارد استكسي كه به علم نحونحوي

فرود آمدننزول

 پيروان حضرت عيسي،مسيحينصاري

 آنچه عطاشده ،احساننعمت 

 معكوس، مخالف،ضدنقيض

 راه روشن،آشكارراه واضح ونهج

 درخشان ،نورانينير

:و

رسيدهواصله 

روشن وآشكارواضح

ترساندنوعده دادن ووعد ووعيد

حادثهواقعه

 درك كننده ، مطلع،آگاهواقف

 رساله مختصر،سخن كوتاه ولي با معنيوجيزه

:ه
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 ارمغان، پيش كش،تحفههديه 

زهردارحشرات موذي وهوام

جسم لطيف باقيهورقليائي

آشكارهويدا

 قدرت،سطوتهيمنه 

:ي

 روز ظهور،خداروزيوم اهللا 

ظهور روز،پروردگارروزيوم الرب

 روز قيام قائم ،روز قيامتيوم الحسرة

روز قيامت يوم الجزاء

اشاره به روز ظهور قائم يوم الملكوت

مي كند آنچه مي خواهديقعل مايشاء

گماندانستن بدون شك ويقين 

پيروان حضرت موسييهود 
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كتاب مستطاب ايقان، بهاءاهللاحضرت -1

كتاب قرآن كريم ،  حضرت محمد-2

6معارف بهائي جلد ،نواب زاده- جناب اردكاني-3

جلد4، قاموس ايقان،عبدالحميد-جناب اشراق خاوري-4

جلد دواقداح الفالح،عبدالحميد،-اوريخجناب اشراق -5

10 جلد،ف بهائيمعار، محمد-جناب افنان -6

ارشاددليل و، جناب حمدي آل احمد-7

9 جلد ،معارف بهائي، بديع اهللا-جناب فريد-8

حضرت نقطه اولي، عليمحمد-جناب فيضي-9

 چاپ مصر، فرائد، جناب ابوالفضائل گلپايگاني-10
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 نشردوم،مقاله اولي، جناب ابوالفضائل گلپايگاني-11

 بي نام،يجلددوت، لغنوزده هزار-12

1343جزوه تدريسي ، فرهنگ-هالكوئي-13

پنجم نشردرديانت بهائي،اجمالينظر،  احمد-يزداني-14

ششم نشر،برهان واضح، سيد غالمرضا-روحاني -15
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