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  »سخنى دربارۀ لوح مّال عبدالرّّزاق«
 

ق. برابــر بــا هـــ.  ١٢٨٥تــا  ۱۲۸۰يکــى از الــواح نازلــه از قلــم حضــرت بهــاء اهلل در دورۀ اقامــت در شــهر ادرنــه (ارض ســّر) در ســال هــاى 
منظراکبر وارد  مکتوب آن جناب به«و با مطلع: » بسم اهلل االقدس االعظم االعلى«ميالدى، لوحى است مصّدر به  ۱۸۶۸تا  ۱۸۶۳

، کــه در ســى و چهــار صــفحه بــه خــّط مشــکين قلــم در مجموعــۀ  »و از قمــيص کلمــاتش نفحــات حــّب مالــک اســماء و صــفات متضــّوع
  چاپ هندوستان مندرج است.» اقتدارات«

  در عريضۀ اوست.اين لوح مبارک به اعزاز يکى از مؤمنين اهل قزوين موسوم به مّال عبدالّرّزاق و در پاسخ به پرسش هاى مطروحه 
قسم به نقطۀ اّوليّه که طلعـت «جا که مى فرمايد:  که در متن آن آمده است ارض سّر يعنى ادرنه است، آن مکان صدور اين لوح چنان

وارد احديّه از احزان وارده و سّد سـبل بـه اغـواى انفـس مشـرکه از ذکـر مقامـات خفيّـۀ مسـتورۀ عاليـۀ مرتفعـه ممنـوع شـده و بـه شـأنى باليـا 
  )  ۷۴(اقتدارات ص ». که احدى جز حّق محصى آن نه و ارض سّر  سّر ًا در اضطراب و احدى بر آن مّطلع نه اّال ربّک العزيز الوّهاب

کـه در مـتن لـوح بـدان اشـارت رفتـه بعـد از  مـيالدى) و چنـان ۱۸۶۸تا  ۱۸۶۵ق. (هـ.  ۱۲۸۶تا  ۱۲۸۳زمان نزول اين لوح بين سالهاى 
ْســَميِْن مــا ُيــرٰى َبــيَْن االْعظــم و الَعِظــيم. و هــذا مــا َبيَنــُه َمْحبــوبى ِمــْن َقبْــُل وَ «بــوده اســت: » عکتــاب بــدي«نــزول  الَفــْرَق َبــيَْن اال ننّــا َفــاْعَلْم ِبــاا 

  )۶۱  اقتدارات ص(». َذَکْرناُه فى کتاٍب َبِديع
کتـاب بـديع کـه از لسـان يکـى  از احبّـا از « :فرمايـد چنـين مـى »کتاب بـديع«حضرت بهاءاهلل در يکى از الواح به امضاى خادم دربارۀ 

علــى اصــفهانى صــدور  محّمــدعنــوان آقــا ه مصــدر وحــى نــازل شــده، کتــابى اســت کــه در ادرنــه جــواب از اعتراضــات ميــرزا مهــدى ازلــى بــ
  )۳۲(اسرار اآلثار جلد دوم ص ». يافت

گــر از آثــار مهّمــۀ بديعــه کتــاب يکــى دي«در ايــن بــاره چنــين مــى فرمايــد:  و نيــز حضــرت ولــّى امــراهلل در کتــاب "قــرن بــديع" در فصــل ادرنــه
منزلـۀ کتـاب ايقـان اسـت کـه ه و رفع  شبهات اهـل بيـان نـازل شـده و بـ (*)يع است که در رّد مفتريات و اعتراضات ميرزا مهدى رشتىبد

  ». در اثبات حّقانيّت امر حضرت باب از قلم اعلى صادر گرديده
دربـارۀ ايـن پـدر و » تـاريخ سـمندر«لّرّزاق فرزند آخوند مّال عبد الّرحيم قزوينى بود و جناب شيخ کـاظم سـمندر در کتـاب بارى، مّال عبدا

و از جملــه علمــاى محتــرم جنــاب آقاخونــد مــّال عبــدالّرحيم قزوينــى مــّال باشــى حــاجى ميــرزا حســين خــان صــدر «پســر چنــين آورده اســت: 
  اکرات و زيارت کلمات و آيات از امر نقطۀ بيان جّل ذکره اطمينان حاصل نموده به ذکر ذکراهلل اعظم بودند که بعد از مجاهدات و مذ

  خرىا دند تا اعالن امراهلل شده کّرًة نامعقول شنيده بو يىها و تبليغ امراهلل مشغول بودند و در وقتى هم از ازل سؤاالتى نموده و جواب
---------------------------------------------------------------------------------  

کـه ميـرزا مهــدى رشـتى يـا گيالنــى در اصـفهان بـا آقــا محّمـد علـى تنبـاکو فــروش اصـفهانى معاشـر شــد و بعـد در طهـران بــه  توضـيح آن −* 
حـــاجى ميـــرزا جـــا از ســوى  آئــين حضـــرت بــاب گرويـــد و ســپس در اســـالمبول رحــل اقامـــت افکنــد و بـــه ميــرزا يحيـــى ازل پيوســت و در آن

مـيالدى) نامـه اى ۱۸۶۵ق. (هــ.  ۱۲۸۳حسين خان مشير الدوله سفير ايران در اسالمبول قاضى شيعيان ايرانى گرديد. نـامبرده در سـال 
اعتراض آميـز و شـبهه انگيـز و انباشـته از تهمـت و افتـرا نسـبت بـه حضـرت بهـاءاهلل و دعـوى ايشـان نگاشـت و بـراى آقـا محّمـد علـى تنبـاکو 
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صــفهانى از خادمــان آن حضــرت در آن زمــان در ادرنــه فرســتاد و حضــرت بهــاءاهلل کتــاب بــديع را در پاســخ بــه مطالــب منــدرج در فــروش ا
  نامۀ او به اسم آقا محّمد على تنباکو فروش، نازل فرمود.

بـه تبليـغ و خـدمت و تـأليف اين شخص با تقوى به کمال تدقيق رسيدگى و تحقيق نموده با نهايت اقتدار در امراهلل ثابـت و راسـخ شـده 
 و محبّت قيام نمودند و در قريۀ َکِکن ابتدا ايشان تخم محبـت اهلل و ايمـان کاشـتند و پسـرهاى متعـّدد داشـتند، اعلـم و اکمـل و افضـل آن

و شــعور در ارواح  هــا مرحــوم مبــرور آخونــد مــّال عبــدالّرّزاق عليــه رضــوان اهلل بــود کــه مســائل فــرق بــين قــائم و قيّــوم و بقــاى تشــّخص و تعــيّن
انسان بعد از صعود و ابتداى ايجـاد عـالم را از جمـال قـدم سـؤال نمـود و جـواب مفّصـل نـازل و در بعضـى کتـب مطبوعـه منـدرج اسـت. 

   .)۲۳۲و ۲٣۱ ص(ص». هفرانُ غُ  اهلل وَ  ةُ حمَ ما رَ يهِ لَ هر دو در قزوين صعود نمودند عَ 
  ضرت بهاء اهلل در عريضۀ تقديمى از اين قرار است:پرسش هاى چهارگانۀ مّال عبدالّرّزاق از حبارى، 

  پرسش اّول، در فرق قائم و قيّوم؟
پرســش دوم، بنــى نــوع انســانى بعــد از مــوت ظــاهرى.....، آيــا همــين تعــيّن و تشــّخص و ادراک و شــعورى کــه قبــل از مــوت در او موجــود 

  است، بعد از موت هم باقى است يا زائل مى شود؟
  خلق؟ پرسش سوم، از چگونگى

  پرسش چهارم، چگونه ذ کر انبياى قبل از آدم ابوالبشر و سالطين آن ازمنه در کتب تواريخ نيست؟  
کــه بـــه ســؤاالت مـــّال عبــدالّرّزاق جـــواب عنايــت فرمايـــد، در مقّدمــه و پـــيش گفتــار، بـــه  حضــرت بهـــاءاهلل در ايــن لـــوح مبــارک پـــيش از آن
اشارت مى نمايد و ياد آور مى شود که با همۀ آن سفارش ها و توصيه ها و نصـايح و  چگونگى افکار و آراء و اقوال و اعمال اهل بيان

، اهـل بيـان چـه برداشـت و اسـتنباط نادرسـت و بـى »مـن يظهـره اهلل«اندرزهاى حضـرت نقطـۀ اولـى در کتـب و آثـار دربـارۀ موعـود بيـان، 
او از خـود ظـاهر و آشـکار سـاخته انـد ! و از جملـه چنـين مـى  هنگـام ظهـوره مايه و چـه عکـس العمـل و واکـنش مخـالف و سـتيزه جويانـه بـ

فو الّذى نفسى بيده که جميع کلمات بيان و احکام منزلۀ در آن از ظلم آن مشرکين نوحه مى نمايد. نظر به اسـتحکام رياسـت «فرمايد: 
(اقتـدارات ص » مظـاهر الهيّـه وارد نيـاورده.... چـه را کـه هـيچ ملّتـى بـه خود ذکر بيان در لسان جارى و لکن بر ُمنزلش وارد آورده انـد آن

۴۹(.   
حضـرت بهــاءاهلل پـس از بيــان يـک مقّدمــۀ روشــنگرانه و پنـد آموزنــده بـه اهــل بيـان، بــه يــک يـک پرســش هـاى چهــار گانـۀ مــّال عبــدالّرّزاق 

  پاسخ مى فرمايند.
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  »نگاهى به مضامين لوح عبد الرّّزاق«
  

  بخش جداگانه به شرح زير مورد بررسى و مطالعه قرار داد: لوح عبد الّرّزاق را مى توان در دو
  »دربارۀ پيش گفتار لوح عبدالّرّزاق«بخش اّول زير عنوان: 
  »دربارۀ  پاسخ به پرسشهاى عبدالّرّزاق«بخش دوم زير عنوان: 

  
  »دربارۀ پيش گفتار لوح عبدالرّّزاق«بخش اّول: 

که به پرسش هاى مطروحه پاسخ دهند در ضمن هفده صفحه از  له گفته آمد، پيش از آندر مقّدمۀ اين مقا ن کهاحضرت بهاء اهلل چن
چنين در نصيحت و هدايت آنان و نيز در توجيه و توضيح  سى و چهار صفحۀ اين لوح دربارۀ پندار و گفتار و کردار اهل بيان و هم

نقطۀ اولى دربارۀ ظهور موعود بيان و عظمت شأن و مقام او برخى از بشارات و اشارات و حقايق مندرج در آثار و نوشته هاى حضرت 
جا در نه  ، مطالبى بيان مى فرمايند که ما در اين»َمْن ُيْظِهُرُه اهلل«عنوان ظهور ه و سر انجام در اثبات حّقانيّت و راستى ظهورشان ب

  موضوع بطور اختصار و کوتاه به شرح آن مى پردازيم:
  

بيـان توحيـد و يگـانگى ذات  اگر مقصـود را .الت نقطۀ اولى را درک نکرده اندهل بيان مقصود از ظهور و رسکه ا در اين موضوع اّول:
چـه مقصـود را ن الهى دانند، اين مطلب تازه اى نبوده است، زيرا همۀ مظاهر مقّدسه حکايـت از ايـن اصـل و حقيقـت نمـوده انـد. چنـا

کـــه همـــۀ پيـــامبران در گذشـــتۀ ايّـــام از ســـوى  يىجـــا ع جديـــدى نبـــوده اســـت، از آننـــزول حـــدود و احکـــام ظـــاهره شناســـند، ايـــن نيـــز موضـــو
حضرت پروردگـار کـم و بـيش مـأمور بـه انجـام ايـن امـر و اجـراى ايـن وظيفـه بـوده انـد. بلکـه همـۀ هـدف و مقصـود از ظهـور حضـرت نقطـۀ 

و آماده نمودن اهل  بيان و اخذ عهد و پيمان وفادارى بـه او اولى و نزول کتاب بيان و آيات نازلۀ در آن، بشارت به ظهور من يظهره اهلل 
  از آنان بوده است و نه جز آن! 

قسـم بـه ذات اقـدس الهـى جـّل و عـّز کـه در يـوم «حضرت باب در باب هشتم از واحد پنجم کتاب بيـان در ايـن بـاره چنـين مـى فرمايـد: 
کـه هـزار مرتبـه بيـان را تـالوت کنـد....و بـدان کـه در بيـان  بهتر اسـت از آن ظهور من يظهره اهلل اگر کسى يک آيه از او شنود و تالوت کند

  ».هيچ حرفى نازل نشده مگر قصد شده که اطاعت کنند من يظهره اهلل را که او بوده منزل بيان قبل از ظهور خود
  

ق شــده و نــام نقطــۀ بيــان واال و بلنــد چــه در آن اســت محّقــ واســطۀ ايــن ظهــور اعظــم، بيــان و آنه کــه هــر چنــد بــ دربــارۀ ايــنموضــوع دوم: 
سـخ آوازه گرديده و آثار و نشانه هاى آن حضرت در خاور و باختر انتشار يافته، با اين همه رؤساى اهل بيـان بـر آننـد کـه بهـاءاهلل بيـان را ن

يعنــى ميــرزا يحيــى » ْجــلعِ «کــرده تــا از ايــن رهگــذر در قلــوب مؤمنــان شــک و شــبهه اندازنــد و بــراى اثبــات مرجعيّــت و خــدا گونــه بــودن 
  تالش و کوششى نمايند. 

آمده است، سامرى نام کسى است که در هنگـام غيبـت حضـرت موسـى و بـودن او » ٰطهٰ «چه که در قرآن سورۀ  که: بنا بر آن توضيح آن
پرسـتش آن فراخوانـد. اّمـا در بـه عبـادت و » يهـوه«جـاى ه در کوه طور، از زر و زيور اسرائيليان گوسالۀ (عجل) زرينى بساخت و آنـان را بـ

  تورات سفر خروج باب سى ودوم، هارون برادر حضرت موسى را سازندۀ گوسالۀ زرين نوشته است. 
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يعنـى » عجـل«اصفهانى است که به تحريـک و وسوسـه و اغـواى او  محّمدسيّد » سامرى«بهر ترتيب در آثار حضرت بهاءاهلل مقصود از 
و وصــايت حضــرت بــاب شــد و بــه دشــمنى و مخالفــت بــا حضــرت بهــاءاهلل قــد برافراشــت و ســر انجــام ميــرزا يحيــى ازل مــّدعى جانشــينى 

  حتّى قدم فراتر نهاد و اّدعاى مظهريّت نيز نمود.
که اهل بيان بر اين باور و اعتقادند که باالترين مرتبۀ عرفان در کتاب بيان مقام توحيد اسـت، بـا ايـن همـه هنـوز بـدان  افزون بر اين با آن

  مرحله و جايگاه نرسيده اند که مظاهر مقّدسه را يک مظهر دانند و احکامشان را يک حکم شمرند.
اسـت در  محّمـداگر چه ظهور نقطۀ بيان همان بعينـه ظهـور «حضرت نقطۀ اولى در کتاب بيان باب دوم از واحد اّول چنين مى فرمايد: 

  ».ر ظّل او مستدّل على اهلل هستند زيرا که او است اّول و آخر و ظاهر و باطنرجع آن و لکن چون ظاهر شده به ظهور اهلل کّل اسماء د
  

که ظهور مظاهر الهـى منـوط و وابسـته بـه نسـخ احکـام و حـدود شـريعت پيشـين نبـوده و نيسـت و چـه بسـا از پيـامبران  در اينموضوع سوم: 
. زيرا حکـم مظهـر قبـل همـان حکـم مظهـر بعـد اسـت کـه از پـيش آمده اند و تأييد حدود و احکام شرايع قبل را نموده و مجرى داشته اند

ى قائـل شـود، از مرتبـه و يفرق و تفاوتى گـذارد و فصـل و جـدا رو اگر کسى ما بين مظاهر ظهور و احکام الهى وضع گرديده است. از اين
کـه  در ايـن«ز واحـد اّول مـى فرمايـد: مقام توحيد بيرون شده است. از اين رو است که حضرت نقطۀ اولى در کتاب بيان باب پـانزدهم ا

  ».حضرت حّجت ظاهر شد به آيات و بيّنات به ظهور نقطۀ بيان که بعينه ظهور نقطۀ فرقان است
  

که به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل در لوح عبدالّرّزاق "نسخ و اثبات هر دو در مقرِّ  اقـدس واحـد بـوده و خواهـد بـود،  در اينموضوع چهارم: 
چه اگر در اين حين حکمى از سماء مشـيّت رحمـن  .جميع امور معلّق است به مشيّت الهى و ارادۀ آن سلطان حقيقى .فونلو کنتم تعر

ألّن المــراد مــا أراد ربّکــم  .نــازل شــود و جميــع عبــاد را بــه آن امــر فرمايــد و در آِن بعــد فســخ آن نــازل گــردد، لــيس ألحــٍد أن يعتــرض عليــه
گويـا مشـرکين  .منسوخ فرقان مالحظه کنيد که بعضى آيـات نـازل و بـه آيـۀ بعـد نسـخ حکـم آيـۀ قبـل شـده در ناسخ و .مالک يوم الميعاد

چه از قبل به آن موقن بودند و در کتاب اهلل منصـوص بـوده مثـل ناسـخ و  غفلتشان به مقامى رسيده که آن ...اندبيان قرآن هم نخوانده
  )٤٨  و ٤٧ص اقتدارات ص( ".نمايندن غيب و شهود اعتراض مىمنسوخ فرقان،حال به همان متمّسک شده و بر سلطا

 .بــه معنــاى: شکســته شــده، آمــده اســت» منســوخ«بــه معنــاى: شــکننده و » ناســخ«در لغــت بــه معنــاى: شکســتن و » نســخ« آن کــهتوضــيح 
ى گرديـد، حکـم اّول حکمى از سوى پيامبر اکرم وضع مى شد و پس از چندى حکمى ديگـر بـر پايـۀ اقتضـاء و ضـرورت، جانشـين آن مـ

را منسوخ و حکم دوم را ناسخ مى گفتند. بـه سـخن ديگـر، ناسـخ حکمـى اسـت کـه جـايگزين حکـم پيشـين مـى شـود و منسـوخ قاعـده و 
  نفوذ و اعتبار ساقط مى گردد.  سبب قانون تازه از درجۀه قانونى است که ب

و پايـه و اسـاس همـۀ آن مـدلول آيـۀ يکصـد و شـش در سـورۀ بقـره  در کتاب قـرآن از ايـن گونـه آيـات ناسـخ و منسـوخ بسـيار ديـده مـى شـود
يعنـى: هنگـامى کـه آيـه » ٰما َننَْسْخ ِمْن آيٍة اْو ُننِْسهاَ نأِت ِبَخيٍْر ِمنْها اْو ِمثِْلهـا. اَلـْم َتْعَلـْم ان اهلل علـٰى ُکـلِّ شـىٍء َقـِدير؟«است که مى فرمايد: 

، آيــا ندانســته اى کــه خــدا بــر همــه چيــز توانــا محّمــد، بهتــر از آن يــا ماننــد آن را مــى آوريــم. اى ييماى را نســخ کنــيم و يــا آن را تــرک نمــا
  است؟ 

  :در چگونگى و نحوۀ احکام ناسخ و منسوخ در قرآن چند آيۀ زير را شاهد مثال مى آوريم
  حکم تغيير قبلۀ مسلمانان از مسجد اقصى در بيت المقدس به مسجد حرام در مّکه. -الف
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ـماِء َفَلُنَولَِّينّـَک قبلـًة َتْرضـٰيها. َفـَولِّ وجَهـک َشـْطَر الَمْسـجِد الَحـرام. َو َحيْـُث : «۱۴۴سورۀ بقـره آيـۀ  مـا ُکنْـُتْم  َقـْد َنـرٰى َتقلّـَب َوْجِهـَک فـى الس
بينيم. اينک ما روى ترا به سـوى قبلـه  ، ما گردش روى ترا از اين سو به آن سو بر آسمان مىمحّمديعنى: اى  -» َفَولّوا وجوَهُکْم َشْطَرُه...

اى کــه از آن راضــى و خشــنود باشــى، مــى گــردانيم. پــس روى را بــه ســوى مســجد حــرام بگــردان. و اى مؤمنــان، هــر جــا کــه باشــيد، روى 
  هاتان را بدان سو بگردانيد. 

   .تغيير و تبديل احکام مدارا با مخالفان، به جنگ و جدال و کشتار آنان –ب 
ى ِفـ کـراهَ إ ال : «۲۵۶يعنى: دين شـما از آِن خـود و ديـن مـن از آن مـن. سـورۀ بقـرۀ آيـۀ  -» م ديُنُکْم َو ِلَى ديِن کُ لَ «ون آيۀ شش: سورۀ کافر

 -»َجــْدُتموُهمْ شــرکيَن َحيْــُث وَ لوا المُ ُم فــاقتُ رُ ُر الُحــشــهُ َخ اال لَ َذا انَْســإَفــ«زور و اجبــارى نيســت. ســورۀ توبــه آيــۀ پــنج:  ،يعنــى: در ديــن -» ينالــدِّ 
 يــا : «۶۵هــاى حــرام ســپرى گرديــد، هــر جــا کــه مشــرکين را يافتيــد، آنــان را بــه قتــل رســانيد. ســورۀ أنفــال آيــۀ  کــه مــاه يعنــى: پــس از آن ا َهــي ا

 َحرِِّض المؤمنيَن على القِ بِ الن ، مؤمنان را بر جنگ و جدال تشويق و ترغيب نما.  ،يعنى: اى پيغمبر -» تاِل ى  
  شرب خمر و قماربازى.  در -ج 

 ثُمُهمـــا ثـــٌم کبيـــٌر و منـــافُع ِللنّـــاِس و ا مـــا ا يهِ ل فِ الَخمـــِر َو الَميِْســـِر، ُقـــ ِن َيْســـلوَنَک َعـــ: «۲۱۹ســـورۀ بقـــره آيـــۀ  يعنـــى: اى  -» ِمـــْن نفِعِهمـــا... ْکَبـــرُ ا
بــراى آدميــان هــم گنــاه بزرگــى وجــود دارد و هــم  پيغمبــر، دربــارۀ شــراب و قمــار از تــو ســؤال مــى نماينــد. بــه آنــان بگــو کــه در شــراب و قمــار

 يــا : «۴۳منــافعى و گنــاه آن بيشــتر از منــافع آن اســت. ســورۀ نســاء آيــۀ  ــَهــي ا ــلوَة و أنــتم ُســکارى حتّــى َتْعَلمــوا مــا ذين آمَ ا ال نــوا، ال َتْقَربــوا الص
 يــا : «۹۰وئيــد. ســورۀ مائــده آيــۀ را کــه مــى گ آن چــه يعنــى: اى مؤمنــان، در حــال مســتى بــه نمــاز نپردازيــد تــا دريابيــد -» َتُقوُلــونَ  ذيَن ا الــَهــي ا

يطان َفاْجَتِنُبوُه لَ مَ ِرْجٌس ِمْن عَ  ...ما الخمُر و الَميِْسُر ن نوا، ا آمَ  يعنى: اى مؤمنان، همانا شراب و قمار.... زشت و  -» م ُتْفِلحونکُ ل عَ ل الشِّ
  آن بپرهيزيد که شايد رستگار شويد.  ناپاک است و از اعمال پليد شيطان. پس از

هنـوز حکمـى بـه مرحلـۀ اجـرا در نيامـده بـود، حکـم  ايـن کـهبارى، اهل بيان با باور و اعتقاد به موضوع ناسخ ومنسـوخ احکـام در قـرآن و 
حلـۀ اجـرا و عمـل در خود زبان به ايراد واعتراض گشوده اند کـه هنـوز احکـام بيـان ثابـت و بـه مر ،ناسخ آن وضع مى گرديد، با اين همه

که به تأکيد روشن و صريح حضرت باب، کتاب بيـان  نيامده، ظهور جديد جائز نمى باشد و احکام تازه محلّى  از اعراب ندارد! با آن
ى آن اهلل نازل گرديـده و اجـراى حـدود و احکـام آن منـوط و موکـول بـه پـذيرش و قبـول او بـوده و حتّـ هُ رُ ظهِ سراسر در بشارت به ظهور من يُ 

کـه مـّد نظـر بيـان نيسـت اّال بـه سـوى مـن  ملّخـص ايـن بـاب آن«کـه مـى فرمايـد:  نزل بيان پيش از ظهور خود بوده است. چنـانحضرت مُ 
نزل او غير او نبوده و نيست و بيان و مؤمنين بـه بيـان مشـتاق ترنـد بـه سـوى او از که مُ  يظهره اهلل زيرا که غير او رافع او نبوده و نيست چنان

 ى ِفـ«باب سوم از واحد سوم) و نيز مى فرمايـد:  –(بيان فارسى » اق هر حبيبى به محبوب خود.اشتي ن َمـاهلل لِ  حفـٌة ِمـنَ تُ  ى البيـاِن مـا ِفـ ن ا
اهلل....ملّخص اين باب آن کـه آثـار ظهـور حقيقـت در هـر ظهـور تحفـه اسـت مـن قبـل اهلل از بـراى او در ظهـور بعـد او کـه ظهـور نشـئۀ  هُ رُ ظهِ يُ 

چـه در بيـان متکـّون شـود از شـئون محبوبـه، تحفـه اسـت از قبـل نقطـۀ بيـان بـه سـوى مـن يظهـره اهلل کـه  راى اواسـت....و همـين قسـم آناخـ
هـم ظهور اخراى نقطۀ بيان باشد و همين عّز و فخر کّل را بس است که او قبول کند نفسـى را يـا شـيئى را بـه ذکـر انتسـاب بـه خـود .... و 

بـاب نـوزدهم   –بيـان فارسـى »(که منسوب به کتـاب او شـود  آنيد شيئى که منسوب به بيان است اّال  قبول نمى فرمامن يظهره اهلل چنين
  از واحد دوم)

جـا مـى رسـاند کـه حتّـى سـؤال از مـن يظهـره  حضرت نقطۀ اولى سفارش به اهل بيان و رعايـت جانـب احتيـاط از سـوى آنـان را تـا بـه آن
ملّخـص «کـه مـى فرمايـد:  بادا سؤالى شود که شايستۀ شأن و مقام او نباشد و مايـۀ حـزن و انـدوه او شـود. چنـاناهلل را جائز نمى داند که م
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چه اليق به او است. زيرا مقام او مقام صرف ظهـور اسـت حتّـى نفـس ظهـور  که سؤال عّمن يظهره اهلل جايز نيست اّال از آن اين باب آن
سـؤال  ،ى که در شأن او نيست سؤال نکرده. مثًال اگر از کسى که ياقوت مـى فروشـديز آن چيزهادر نفس ظهور در ظّل او ظاهر.... ولى ا

  )باب سيزدهم از واحد سوم −بيان فارسى (». شود از بهاى کاه، چقدر محتجب بوده و مردود است
کـه از اّول ابـداع تـا حـين نشـده و آيـاتى نـازل در اين ظهور امورى ظاهر «همه، به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل در لوح عبد الّرّزاق:  اّما با اين

طلبيـده  آن چـهچه از بحر اعظـم سـؤال نمـوده انـد جـواب هـاى شـافى کـافى شـنيده انـد و اکثـرى از نفـوس  که شبيه آن اصغا نگشته و آن
  )۵۱(اقتدارات ص ». اند، به آن فائز شده اند

  
در ايّامى که اين غالم الهى ما بين اعدا به انتشار آثار اهلل «وح عبدالّرّزاق: که به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل در ل دربارۀ اينموضوع پنجم: 

و ارتفـــاع ذکـــرش مشـــغول بـــود، رؤســـاى بيـــان از خـــوف جـــان مســـتور و بـــا نســـوان معاشـــر بودنـــد........و چـــون امـــراهلل ظـــاهر شـــد بيـــرون آمـــده 
  ) ۵۲اقتد ارات ص »  (احکامى که کّل بيان باو محّقق و منوط بوده از ميان برداشته اند

اشارۀ حضرت بهاءاهلل در اين بيان به ميرزايحيـى ازل و چگـونگى سـلوک و رفتـار و روش و گفتـار او پـس از شـهادت حضـرت اعلـى، در 
جميـع «در اين باره چنين مى فرمايـد:  ،که حضرت عبدالبهاء در لوح به افتخار حاجى غالمحسين ايران و سپس در عراق است. چنان

ر حتّى افراد بيانى ها مّطلعند که جناب ميرزا يحيى بعد از شهادت حضرت اعلـى احبـاب را امـر بـر تحريـک فتنـه نمـود و خـود يار و اغيا
از مازندران بـه ايـن وضـع فـرار نمـود و جميـع يـاران را گيـرداد  ،تاج درويشى بر سر نهاد و کشکول فقر به دست و پوست طريقت بر دوش

ر مازندران و رشت سير و گشـت مـى نمـود. عاقبـت چـون جمـال مبـارک در کمـال ظهـور و شـکوه بـه بغـداد و خود در نهايت تقيّه و خفا د
وارد شدند او نيز خفيًّا به لباس تبديل حاضر و چون جمال مبارک به سليمانيّه تشريف بردند او در سوق الّشـيوخ بغـداد و سـماوه و بصـره 

بغـداد از راه نجـف نمـود بـه حـاجى علـى الص فـروش يعنـى گـچ فـروش معـروف به کفش فروشى مشغول و مشهور بود. و چون عودت به 
بود، ابدًا ذکرى از امر باقى نمانده بود. و چون جمال مبارک مراجعت فرمودند و اعالء کلمة اهلل فرمودند و سفر اسالمبول شد و صـيت 

ت و جـوالنى کـرد. کسـى نگفـت کـه اى شهسـوار حّق جهانگير گشت و خوف وخطر نماند، هر کس از پس پـرده بـرون آمـد و ميـدانى يافـ
يس، تـا بـه حـال کجـا بـودى،  يـازده سـال بغـداد در چـه حفـره خزيـده بـودى، بعـد از شـهادت حضـرت لـميدان قبريس متظلّل در ظّل انگ

شـهيد  که به هفت اعلى روحى له الفداء چه نصرتى شد و چه استقامتى ظاهرگشت و در مقابل اعدا چه مقاومتى حاصل شد؟ جز اين
مليح در طهران و ديگران و در آخر هر يک توقيع اْرِسـلوا َلنـا  محّمداز جمله مّال جعفر در کاشان و سيّد  ،به اصطالح توقيع مرقوم گشت

  ب ِحـــيُ  اهللَ ن ا ِبکـــرًا مرقـــوم بـــود و هـــيچ يـــک هـــم نيـــز الحمـــدهلل ارســـال ننمـــود و در لـــوح مســـطور مرقـــوم گشـــت    راک بـــينَ ن َيـــا  نَ ِمـــ يِن لَفـــا
بـا وجـود ايـن بـه  .و هر چه ممکن بود تزييد نساء شد، از شيراز اّم احمد از تفريش بـدرى از مازنـدران رقيّـه و از بغـداد متعـّدد .الحوريّات

حــرم منقطعــۀ حضــرت بــاب در  ،اينهــا قناعــت نشــد، حــرم محترمــۀ حضــرت اعلــى همشــيرۀ مــّال رجبعلــى اّم المــؤمنين (مــراد: فاطمــه خــانم
بخشــيده  محّمــداو نيــز تصــّرف شــد و بعــد از چنــد روز بــه حــاجى ســيّد  ،ان) کــه بــه نــّص  قــاطع حضــرت اعلــى ازدواج جــائز نــهايّــام اصــفه

  )۲۱۱و ۲۱۰چاپ آلمان ص  -جلد چهارم  -منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء «گشت..... (مجموعۀ 
  

ســـع کـــه منصـــوص بيـــان اســـت، چـــه مـــى در ظهـــور تِ «الّرّزاق: کـــه بـــه فرمـــودۀ حضـــرت بهـــاءاهلل در لـــوح عبـــد دربـــارۀ ايـــنموضـــوع ششـــم: 
گوينــــــد؟.......تازه از ناحيــــــۀ کذبــــــه قــــــولى ظــــــاهر کــــــه مقصــــــود حضــــــرت اعلــــــى از ســــــنۀ تســــــع، تســــــع بعــــــد از ظهــــــور مــــــن َيْظَهــــــر اســــــت در 
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اند و بعـد نوشـته انـد کـه مستغاث.....شعورشان به مقامى رسيده که تازه در اين ايّام يک خبيث مثل خودى را به اين اسم اعظم ناميده 
  ) ۵۳و  ۵۲(اقتدارات ص» اگر آيات منزله در بيان مخصوص اين اسم باشد، فالن هم به اين اسم  ناميده شده....

هم از واحد ششم است کـه در قسمت اّول اين مقال اشارۀ حضرت بهاءاهلل به گفتار حضرت نقطۀ اولى در کتاب بيان عربى باب پانزد
بــا ايــن وجــود رؤســاى اهــل بيــان در تعبيــر و تفســير ايــن آيــه بــى پــروا گفتــه انــد کــه مــراد ». درکونُتــ يــرٍ خَ  ل ســع ُکــالتِّ  ةِ نَ فــى َســ م ُثــ« :مــى فرمايــد

  حضرت باب از سنۀ تسع، تسع سنه بعد از ظهور من َيْظَهر در سال مستغاث است يعنى نه سال پس از دو هزار و يک سال!
و در » فصـل اکبـر« هنگـامه اللّهـى ميـرزا يحيـى اسـت در ادرنـه بـ هُ رُ ظِهـن يُ ضـرت بهـاءاهلل بـه اّدعـاى َمـدر قسمت دوم ايـن مقـال، اشـارۀ ح

  اهلل. هُ رُ ظهِ پاسخ به ابالغ رسمى حضرت بهاءاهلل به او طّى سورۀ امر، به عنوان موعود بيان يعنى من يُ 
ال مــوقعى فــرا رســيد کــه جمــال اقــدس ابهــى مقــام مظهريّــت حــ«حضــرت ولــّى امــراهلل در ايــن بــاره در کتــاب قــرن بــديع چنــين مــى فرمايــد: 

خويش را که لسانًا و طّى الواح و رسائل شتّى اظهار فرموده بودند، رسمًا به نفسى که خود را وصّى حضـرت بـاب مـى دانسـت ابـالغ و 
را کـه » امـر«مودند سورۀ جديـد النّـزول او را از چگونگى رسالت و مأموريّت الهى خود آگاه سازند. اين بود که به ميرزا آقاجان دستور فر

نـزد ميـرزا يحيـى بـرده بـراى او قرائـت نمايـد و جـواب صـريح و  ،به صراحت متضّمن دعاوى حضرت بهاءاهلل و بيان مقامات مبـارک بـود
ر و تأّمــل قــاطع او را خواســتار شــود. ميــرزا يحيــى پــس ازاصــغاء لــوح مبــارک در خواســت نمــود يــک روز بــه وى مهلــت داده شــود تــا تفّکــ

نظـر قطعـى خـود را در ايـن خصـوص اعـالم نمايـد. ولـى تنهـا پاسـخى کـه بعـدًا از وى شـنيده شـد آن بودکـه خـود نيـز چنـين داعيـه و  ،کرده
مطلع ظهـور مسـتقلّى گرديـده، اظهـار نمـود و  ،موجب امر و ارادۀ الهىه مقامى را داراست، حتّى ساعت و دقيقه اى را که مّدعى بود ب

ص  −چـاپ کانـادا ( .»و انقياد بال شرط اهل ارض را از شـرق و غـرب نسـبت بـه اوامـر و نـواهى خـود خـاطر نشـان سـاخت لزوم اطاعت
  و(  

  

فو الّذى نفسى بيده که جميع کلمـات بيـان و احکـام منزلـۀ «که به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل در لوح عبدالّرّزاق  دربارۀ اينموضوع هفتم: 
 رکين نوحـه مـى نمايـد. نظـر بـه اسـتحکام رياسـت خـود ذکـر بيـان در لسـان جـارى ولکـن بـر ُمنـزلش وارد آورده انـد آندر آن از ظلم آن مش

  )  ۴۹اقتدارات ص (» چه را که هيچ ملّتى به مظاهر الهيّه وارد نياورده
ه اهـل بيـان دربـارۀ مـن يظهـره اهلل جا اشارۀ حضرت بهاءاهلل از سويى به سفارش ها و توصيه ها و تأکيدات حضرت نقطـۀ اولـى بـ در اين

و رعايــت و مالحظــۀ او اســت و از ســوى ديگــر، بــه مخالفــت و دشــمنى و لجــاج و ســتيزه جــويى و فتنــه و فســاد ميــرزا يحيــى و هــواداران او 
  است که مايۀ نوحه و فغان کلمات بيان گرديده است.

بـا وجـود ايـن امتنـاع کـه غيـر  از مـن يظهـره اهلل کسـى نتوانـد : «حضرت باب در کتاب بيان، بـاب هشـتم از واحـد ششـم چنـين مـى فرمايـد
احــدى متعــّرض نگــردد او را لعــّل بــر آن  ،مــّدعى شــد ايــن امــر را، فــرض شــده در بيــان کــه اگــر نفســى اّدعــا کنــد و آيــاتى از او ظــاهر گــردد

ى ننمـوده کـه سـبب حـزن او باشـد اگـر چـه تکّسب امـر ،شمس حقيقت حزنى وارد نيايد....حال هم اگر شنويد چنين امرى و يقين نکنيد
اگــر چــه ايــن تصــّورى اســت محــال ولــى همــين قــدر کــه ذکــر اســم او گــردد بــر صــاحبان حــّب او بعيــد اســت کــه او را  .در واقــع غيــر او باشــد

يـات بـر نهـج فطـرت که غير از او ممکـن نيسـت کـه آ محزون کنند احترامًا السمه. زيرا که امر از دو شّق بيرون نيست يا او است و حال آن
بر خلق نيست که حکم بر او نمايند اجـالًال  ،نازل فرمايد.... و اگر بر فرض امتناع کسى خود را نسبت داد، واگذارند حکم او را با خدا
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 چنين نفسى نيست که تواند چنين مقامى را اّدعا کند... سبب ايـن امـر ايـن اسـت لعـّل در يـوم ظهـور حـّق  آن کهو حال  .السم محبوبهم
  ».قدمهاى ايشان بر صراط نلغزد

چـــه کـــه مـــؤمن بـــه بيـــان  چـــه اهـــل قـــرآن کردنـــد کـــه ثمـــرات ليـــل خـــود را باطـــل کنيـــد. اگـــر آن اى اهـــل بيـــان، نکـــرده آن«و نيـــز مـــى فرمايـــد: 
تـرّحم بـر خـود کـرده  اطاعت او کرديد ثمرۀ بيان را ظاهر کرده ايـد و اّال اليـق ذکـر نيسـتيد نـزد خداونـد. ،چه بر او هستيد هستيد....و به آن

بـاب هفـتم از واحـد  –(بيان فارسى » که من ظاهر شدم اگر نصرت نمى کنيد مظهر ربوبيّت را محزون نکرده که ظاهر مى شود بمثل آن
  دوم)

  
هـادى امـر حـّق بـه مقـامى رسـيده کـه جـوهر ضـالل کـه بـه «که به فرمودۀ حضرت بهـاءاهلل در لـوح عبـدالّرّزاق:  دربارۀ اين موضوع هشتم:

و هــادى و اعــرج و امثــال ايــن نفــوس  محّمــدموســوم، هــادى نــاس شــده و بــه اعــراض کمــر بســته. اگــر اهــل بيــان بــه بيانــات يحيــى و ســيّد 
  ...» لَ الباطِ  ن عُ َض يَ  وَ  ق الحَ  ن دُ جِ يَ لَ  اهللِوَ مالحظه کنند و در بيانات خّدام اين باب هم تفّکر نمايند فَ 

، حـاجى ميـرزا هـادى دولـت آبـادى از علمـاى اصـفهان و از پيـروان حضـرت بـاب اسـت کـه در اصـفهان »ادىهـ«جا اّوًال مراد از  در اين
به ديدار آن حضرت فائز شد و مؤمن گرديد و ميرزا يحيـى ازل نيـز سـالها  ،سلطان العلماء محّمدمير سيّد  ،در منزل امام جمعۀ آن سامان

حسـاب ه بـ» هـادى«را کـه بـا » ودود«پس از مرگ تعيـين کـرد و لقـب  ،و جانشين خود بعد، او را رئيس و زعيم بابيان در ايران و وصىّ 
ميالدى) به جزيرۀ قبـرس رفـت و ۱۸۸۶ق. (هـ.  ۱۳۰۳ميرزا هادى در سال  .ابجدى برابر و مساوى است، يعنى عدد بيست، به او داد

ق. هــ.  ۱۳۲۶گفتگـو کـرد. نـا گفتـه نمانـد کـه نـامبرده در سـال در بندر فاما گوستا(ماغوسا) پايتخت سابق آن بـا ميـرزا يحيـى ازل ديـدار و 
ميالدى) يعنى حدود چهار سال پيش از ميرزا يحيى در گذشت و در نتيجه خالفت و جانشـينى اش موضـوعًا منتفـى گرديـد. در ۱۹۰۸(

مــيالدى) کــه بــه فتــواى  ۱۸۸۹( ق.هـــ.  ۱۳۰۶وقــايع شــهادت تنــى چنــد از بهائيــان در اصــفهان و از جملــه ميــرزا اشــرف آبــاده اى بســال 
و فرمــان حــاکم اصــفهان شــاهزاده مســعود ميــرزا  )و در نــزد بهائيــان مشــهور بــه ابــن ذئــب(تقــى اصــفهانى معــروف بــه آقــا نجفــى محّمــدشــيخ 

ظــّل الّســلطان فرزنــد ناصــرالّدين شــاه، نخســت بــه دار آويختــه و ســپس بــه آتــش کشــيده شــد، ميــرزا هــادى دولــت آبــادى چــون خــود را در 
 ،ظاّن اتّهام و مخاطره ديد، از خوف مال و جان به باالى منبر رفت و در محضر تنى چنـد از علمـاى اصـفهان از جملـه مجتهـد نـامبردهم

به حضرت باب و ميرزا يحيى ازل دشنام و ناسزا گفت و زبـان بـه سـّب و لعـن گشـود و از آئـين بـابى بيـزارى و تبـّرى جسـت بگونـه اى کـه 
او گــواهى داد و ســر انجــام در پنــاه تقيّــه و تبــّرى و کتمــان عقيــدت مــال و جــان بســالمت در بــرد. ناگفتــه نمانــد کــه  شــيخ مزبــور بــر مســلمانى

  موضوع تقيّه و تبّرى ميرزا هادى دولت آبادى به گونه هاى گوناگون، چه در اصفهان و چه در طهران، چندين بار رخ داد.
ادى دولـت آبـادى بارهـا ذکـرى بـه ميـان آمـده اسـت. و از جملـه در رسـالۀ خطـاب بـه شـيخ در آثار و الواح حضرت بهاءاهلل دربارۀ ميرزا ه

 ۱۸۹۱ق. (هــ.  ۱۳۰۹در آغـاز سـال  )عّکـا(تقى اصفهانى، مجتهد ياد شده، معروف به رسالۀ ابن ذئب صـادره در قصـر بهجـى محّمد
از جملــه  ،ش بــه جزيــرۀ قبــرس و ديــدار بــا ميــرزا يحيــى ازلمــيالدى)، حضــرت بهــاءاهلل دربــارۀ حــاالت و روش و رفتــار ميــرزا هــادى و ســفر

شـنيد او را بـابى گفتـه انـد، اضـطراب اخـذش نمـود  آن کـهحال در ميرزا هادى دولت آبادى...تفّکر الزم... به مجـّرد «چنين مى فرمايد: 
نبـود. الزال گلپـاره هـاى عـالم محـض شأنى کـه وقـار و سـکون مفقـود گشـت، بـر منـابر ارتقـا جسـت و نطـق نمـود بـه کلمـاتى کـه سـزاوار ه ب

چــه را کــه ســبب و علّــت گمراهــى عبــاد گشــته.. امثــال آن نفــوس ضــعيفه مثــل هــادى و غيــره، امــراهلل را  حــّب رياســت عمــل نمــوده انــد آن
. يـا هـادى، چه را کـه عـين عـدل گريسـت و قلـم اعلـى نوحـه نمـود.. تبديل نمودند و نظر به زندگانى دو روزۀ دنيا عمل کردند و گفتند آن
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نزد اخوى (ميرزا يحيى ازل) رفتى و ديدى، حال به ساحت مظلوم توّجه نمـا، شـايد نفحـات وحـى و فوحـات الهـام تـرا تأييـد نمايـد و بـه 
   )بديع سنۀ  −مؤّسسۀ ملّى مطبوعات امرى  ۶۴(ص ». مقصود فائز گرداند

و بــرادر نــاتنى و از حضــرت بهــاءاهلل ســيزده ســال کــوچکتر بــود. ميــرزا عبــاس و ثانيــًا در ايــن گفتــار مــراد از يحيــى، ميــرزا يحيــى ازل اســت. ا
پــدر حضــرت بهــاءاهلل شــش و بــه روايتــى هفــت همســر و پــانزده فرزنــد، ده پســر و پــنج دختــر داشــت و  ،نــورى معــروف بــه ميــرزا بــزرگ نــورى

  تى بروجردى، بود.ميرزا يحيى تنها فرزند او از همسر صيغۀ او بنام کوچک خانم کرمانشاهى و به رواي
ميالدى) در طهران زاده شد. کوچک خانم به هنگام تولّد ميـرزا يحيـى و ميـرزا بـزرگ نـورى  ۱۸۳۱ق. (هـ.  ۱۲۴۷ميرزا يحيى در سال 

، سرپرســـتى و مراقبـــت و تعلـــيم و تربيـــت او را عهـــده دار شـــدند. حضـــرت شـــتند و از ايـــن رو حضـــرت بهـــاء اهللدر هشـــت ســـالگى او در گذ
اهر از قبل و بعد بوده، منحصر به ايـن د: "اى سلمان، باليايم على الّظ ادرنه در اين باره چنين مى فرمايدر لوح سلمان نازله در بهاءاهلل 

 ،چاپ مصـر ،ايّام مدان. نفسى را که در شهور و سنين به يد رحمت تربيت فرمودم بر قتلم قيام نمود." (مجموعۀ الواح حضرت بهاءاهلل
  )۱۳۱ص 

اهلل در کتاب اقـدس ميـرزا يحيـى را بـا همـۀ طغيـان و عصـيان و دشـمنى و نفـاق و نافرمـانى و عنـاد در سـاليان دراز، مشـفقانه حضرت بهاء
هلل غمـاض ثـّم انطـق بـالحّق بـين الخلـق. تـاعـراض، دع اال يـا مطلـع اال «به رجوع و باز گشت به دامان امر بدين گونه دعوت مى فرمايـد: 

ذ ربّيناک فى اللّيالى إ راک مقبًال الى هواک و معرضًا عّمن خلقک و سّواک. اذکر فضل موالک أما قد جرت دموعى على خدودى ب
 مــرک، هــل يشــتبه علــى نفســک؟ خــف عــن اهلل ثــّم اذکــر أتّــائبين. هبنــى اشــتبه علــى النّــاس مــر اتّــق اهلل و کــن مــن اليّــام لخدمــة األو اال ذ ا

 کنت قائمًا لدى العرش و کتبت ما  حديّـة، توّجـه الحميّـة عـن شـطر األيّاک أن تمنعـک ا آيات اهلل المهيمن المقتدر القدير. لقيناک من ا
 ن ا وجـــه اهلل، نّمـــا ننصـــحک لا ّال هـــو الغفـــور الکـــريم. إ لـــه إ يغفـــر مـــن يشـــاء بفضـــٍل مـــن عنـــده ال  نّـــهإ عمالـــک أليـــه و ال تخـــف مـــن إ  قبلـــت ا

 ن فلنفسک و ا    .»عوک بوهم مبينّن ربّک غنّى عنک و عن الّذين اتبّ ا عرضت ا
(مضــمون بيــان  بــه فارســى: اى مطلــع اعــراض، چشــم پوشــى را واگــذار و در ميانــۀ خلــق بــه حــّق و راســتى گويــا شــو. ســوگند بــه خداونــد کــه 

مـى بيـنم بـه سـوى نفـس و هـوى روى آورده اى و از خـالق و آفريـدگارت روى بـر تافتـه اى.  ايـن کـهسرشک بـر گونـه هـايم ريختـه اسـت از 
ســـويش ه نمــوديم  از خـــدا بتــرس و بــکــه شـــب و روز تــرا بــراى خـــدمت بــه امــرش تربيـــت مــى فضــل و عنايــت مواليـــت را هنگــامىبيــاد آر 
گيرم که چگونگى امرت بر مردمان مشتبه شده باشد، آيا بر خودت نيز مشتبه و پوشيده است؟ از خدا بتـرس و يـاد آور هنگـامى  .بازگرد

ت الهى را بر تو مى خوانديم و تو آن را مـى نگاشـتى. مبـادا غـرور و خودخـواهى تـرا از درگـاه االهـى را که در نزد ما مى ايستادى و ما آيا
بـــاز دارد، بـــه ســـوى او روى آر و از کـــرده هـــاى خـــويش بيمنـــاک مبـــاش، زيـــرا خداونـــد از فضـــل و بخشـــايش خـــويش گناهـــان کســـى را کـــه 

روى بگردانــى،  چنــان چـهســود خـود کـرده اى و ه ، اگــر روى آورى، بـخـاطر خــدا پنـد و انــدرز مـى دهـيمه بخواهـد، مـى بخشــايد. مـا تــرا بـ
  )وهم و گمان ترا پيروى کرده اند، مستغنى و بى نياز است.ه ب ن کهنااز تو و از آ ،پروردگار

رياست  چنين در موضوع نهم که خواهد آمد، دربارۀ مسئلۀ پيشوايى و آمد و هم ن کهابارى، در اين مقاله در موضوع پنجم و ششم چن
و اعمــال و  اســمى جامعــۀ بــابى و اّدعــاى وصــايت و جانشــينى حضــرت بــاب و نيــز دعــوى مظهريـّـت ميــرزا يحيــى و روش و رفتــار نابخردانــه

  ه جويانۀ او به مناسبت مقال، سخن بميان آمده است.کردار دشمنانه و ستيز
و چهار سالگى در شـهر فاماگوسـتا در جزيـرۀ قبـرس ديـده از  ميالدى) در هشتاد۱۹۱۲ق. (هـ.  ۱۳۳۰ميرزا يحيى ازل سر انجام در سال 

  که متظاهر به مسلمانى بود و به نام يک شاعر ايرانى خوانده مى شد. جهان بربست در حالى
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ها او  ، به ميرزا يحيى اعطا کردند و ازلى۳۸حساب ابجدى يعنى ه ب» يحيى«مناسبت برابرى عددى ه را ب» ازل«حضرت باب لقب 
  .ثمره خواندندرا حضرت 

اى «از جملــه دربــارۀ ميــرزا يحيــى چنــين مــى فرمايــد:  ،هــاى مختلفــۀ دنيــا و تــالى فاســد آن در لــوح ســلمان حضــرت بهــاءاهلل دربــارۀ رنــگ
هـــاى مختلفـــۀ دنيــا از شـــاطى قـــدس ابهـــى منـــع نمـــوده. مـــثًال در نفــس معـــروف کـــه بـــه محاربـــه بـــر خاســـته،  ســلمان، جميـــع عبـــاد را رنـــگ

قسم به آفتـاب افـق معـانى کـه لـيًال و نهـارًا طـائف حـولم بـوده و در اسـحار کـه در فـراش بـودم تلقـاء رأس قـائم بـوده و آيـات مالحظه نما. 
اهلل بــر او القــا مــى شــد و در تمــام ليــل و نهــار بــه خــدمت قــائم. و چــون امــر مرتفــع شــد و مالحظــه نمــود اســمش مشــهود، لــون اســم و حــّب 

ى قدس احديّه محروم ماند. فـو الّـذى نفسـى بيـده کـه در ابـداع شـبه ايـن نفـس در حـّب رياسـت و رياست چنان اخذش نمود که از شاط
  )۱۴۹(مجموعۀ الواح حضرت بهاءاهلل چاپ مصر ص » جاه ديده نشده

وع دوم (کـه در موضـ» سـامرى«اصـفهانى اسـت کـه در آثـار حضـرت بهـاء اهلل بـه  محّمـد، سـيّد »محّمدسيّد «و ثالثًا در اين گفتار مراد از 
، ناميـده شـده اسـت. نـامبرده در اصـفهان در مدرسـۀ »دّجـال خبيـث«اين مقالـه شـرح آن آمـد) و در آثـار حضـرت ولـّى امـراهلل از جملـه بـه 

خاطر روش و رفتار ناشايسته اش ملزم به ترک تحصيل گرديد، پس از چندى نادم و پشيمان ه صدر به تحصيل اشتغال داشت و چون ب
ر آن شــهر رحــل اقامــت افکنــد و در اثــر معاشــرت بــا بابيــان در زمــرۀ اهــل بيــان در آمــد. او در جــاه طلبــى و عنــاد مثــل و راهــى کــربال شــد و د

  مانندى نداشت و از نظر اخالقى نيز پست و فرو مايه بود و نسبت به حضرت بهاءاهلل رشک و حسد مى ورزيد.
متّفقًا با  ،اصفهانى که در کربال ساکن بود محّمدبا همدستى سيّد  ،کردکه ميرزا يحيى در بغداد در پنهانى و خفا زندگى مى  هنگامى

چنـان  و اين دشـمنى و مخالفـت و سـتيزه جـويى و معانـدت و فتنـه و فسـاد در بغـداد هـم .حضرت بهاءاهلل مخالفت و دشمنى آغاز کردند
  ّکا به اوج خود رسيد.ادامه يافت و روز به روز  افزون گرديد و در استانبول و ادرنه و سر انجام در ع

اصــفهانى، بــه شــهادت قلــم اعلــى، ميــرزا يحيــى ازل بــه آئــين حضــرت بــاب خيانــت  محّمــدبــه تشــويق و تحريــک و وسوســه و اغــواى ســيّد 
اصــفهانى کــه از ســوى ميــرزا يحيــى  محّمــدکــرد و مــّدعى جانشــينى و وصــايت گرديــد و حتـّـى بــه دعــوى مظهريـّـت نيــز مبــادرت ورزيــد. ســيّد 

 نيـز هـم آن جـاهنگام تبعيد حضرت بهاءاهلل به عّکا جزو تبعيد شـدگان همـراه بـود و در ه خوانده شده بود، ب» شهداى بيان«ۀ ازل از زمر
ق. هـــ.  ۱۲۸۸يعنــى در ســال  ،ســر انجــام در ســال چهــارم ورود بــه عّکــا آن کــهچنــان بــه فتنــه و فســاد و دشــمنى و لجــاج خــود ادامــه داد تــا 

) وطئـــه و اقـــدام خـــود ســـرانه و نابخردانـــۀ هفـــت نفـــر از بهائيـــان کـــه از رفتـــار و کـــردار ناشايســـته و ناهنجـــار او و مـــيالدى) در جريـــان ت
  همدستان ازلى اش به ستوه آمده بودند، به قتل رسيد. 

اخبـار فرمـود اى سـلمان، در حـين خـروج از عـراق لسـان اهلل جميـع را «حضرت بهـاءاهلل در لـوح سـلمان نازلـه در ادرنـه چنـين مـى فرمايـد: 
حرکـت آينـد. آن دو کـه ظـاهر شـدند ولکـن عـن ه که سامرى ظاهر خواهد شد و عجل بـه نـدا آيـد و طيـور ليـل بعـد از غيبـت شـمس البتّـه بـ

  ) ۱۳۷(مجموعۀ الواح چاپ مصر ص » قريب طيور ليل به دعوى ربوبيّت و الوهيّت بر خيزند
به تحريـک وداللـت آن وسـواس خنّـاس، نـاقض عهـد «اى شرق چنين مى فرمايد: و نيز حضرت ولّى امراهلل در توقيع قرن خطاب به احبّ 

جمــال علــّى اعلــى علــم اخــتالف را بــر افراخــت و هيکــل اعــّز ابهــى را مســموم نمــود و يکــى از خــّدام را بــر قتــل مظهــر معبــود بگماشــت، 
ايقـاد نـائرۀ فسـاد و فتنـه در ادرنـه و مدينـۀ کبيـره مشـغول هـاى نااليقـه و مفتريـات عجيبـه و  متّحدًا متّفقًا به نشر اراجيف و اباطيـل و نسـبت

چـه از قلـم ابهـى در  آن .گشتند و افکار دولتيان را مشّوش نمودند، آتش حرص و طمع افروختـه گشـت و الـواح ناريّـه در بـالد منتشـر شـد
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ق نـاعق اعظـم مرتفـع گشـت فصـل اکبـر حين مهاجرت از عراق در الواح شتّى نازل تحّقق يافت، سامرى ظاهر شد عجل به ندا آمـد نعـا
  )۷۶و  ۷۵بديع ص  ۱۲۳ –(چاپ طهران ». واقع شد سنين شداد چهره بگشود

دشــمنان ســتيزه جــوى حضــرت بهــاءاهلل و از هــواداران ســر ســخت   جعفــر نراقــى ازلــى از محّمــدمــّال » اْعــَرج«و رابعــًا در ايــن مقــال مــراد از 
بــر خوانــده اســت. نــا گفتــه نمانــد کــه حضــرت بــاب در بيــان » شــهداى بيــان«ا هــم از زمــرۀ او ر ،ميـرزا يحيــى اســت کــه شــخص اخيــر الــّذکر

فارســى امــور  اهــل بيــان و داللــت و راهنمــايى آنــان در رابطــه بــا حّجــت يعنــى کتــاب بيــان و آيــات منــدرج در آن را پــس از آن حضــرت تــا 
بيان در شريعت بيان در حکم علما در آئين اسالم اند و ايشـانرا  واگذار کرده اند و شهداى» شهداى بيان«ظهور من يظهره اهلل به عهدۀ 

انذار مى فرمايد که مبادا در ظهـور مـن يظهـره اهلل بـر او حکـم نماينـد همـان گونـه کـه علمـاى اسـالم هنگـام ظهـور آن حضـرت بـر او حکـم 
  .باب دوم از واحد نهم) –تم باب نوزدهم از واحد هف –باب شانزدهم از واحد ششم  –نمودند. (باب سوم از واحد دوم 

از جانب خداونـد بـر کـّل نـاس دو حّجـت  آن که" ملّخص اين باب  :حضرت باب از جمله در باب سوم از واحد دوم چنين مى فرمايد
 اســت آيــات اهلل و نفســى کــه ايــن آيــات بــر او نــازل شــده و اّول حّجــت باقيــۀ ظــاهره الــى يــوم القٰيمــة اســت و ثــانى حّجــت ظــاهره اســت تــا
وقت ظهور و حين بطون حّجت است بر کّل شىء ِمـْن َحيْـث ال َيْعَلـُم اَحـٌد و از بـراى او از حـين غـروب شـهدائى هسـت کـه ادّالء هسـتند 

ظهــور مــن يظهــره اهلل  :مـراد(بـر حّجــت باقيــه کـه بيــان باشــد کـه ايشــان بــه قــول او کـه اآلن نــازل مــى کنـد حّجــت مــى شــوند تـا يــوم ظهــور او 
خـود را  ...علماى امـروز  آن کهبراى ايشان اگر در وقت ظهور محتجب شوند از کسى که ايشان را حّجت کرده به مثل ويل از  .)است

را به خود نسبت مى دهند و اگـر صـادق مـى بودنـد در قـول از کسـى کـه بـه  از قبل امام حکم مى دانند و اسمائى که اليق نيست ايشان
جب نمى ماندند بلکه چون مالحظه کردند ظهور حّق منافى با مقام ايشان هست به نسـبتى قول او اثبات واليت و نبّوت مى شود محت

  ."...که خود را منتسب نموده و حکم نموده اند، فتوى هم على اهلل داده 
ه در اسـت (چـ» َعْرجـاء«در لغـت بـه معنـاى: لنـگ و شـل و کسـى کـه پـايش بلنگـد، آمـده اسـت و مؤنّـث آن » اْعَرج«واژۀ  آن کهتوضيح 

جعفر نراقـى از قلـم اعلـى داده شـده کـه نـامبرده نـه تنهـا از نظـر روحـانى پـايش  محّمدبه مّال  آن روانسان و چه در حيوان). و اين لقب از 
  لنگش داشته بلکه از نظر جسمانى و ظاهرى نيز چنين بوده است.

ح و َدَعونـاه ٕالـى اهلل العزيــز  اذ کـاَن فـى العـراق ارسـلنا ٕاليـه االلـوو اذکـِر االْعــرج، إ «حضـرت بهـاءاهلل در لـوحى دربـارۀ او چنـين مـى فرمايـد: 
ـة و الُبرهـان.  المختار. ٕانه اعرض عِن الرحمن بعَد الّذى انزلنا عليه اآلياِت و اظهرنا َله البيّناِت َعلى َشاٍن اْشـرقْت مـن افقهـا شـمُس  الُحج

ـْت ُحّجـُة ربّـه َعليـه َوَعـْدنا عظـم َعّمـا َفَلّما َتمـه ا عـى فـى َحقِّ لبـاب. ٕانّـه  ادولـى  االَتَرْکنـاُه آيـًة ِال َخـْذناُه ِبُسـلطاٍن ِمـْن ِعنْـدنا ُثـمه ِبالَعـذاِب و ا
َر َله ِمـْن َلـَدى اهلل المقتـدر َنِة  غافًال َعّما ُقدِّ ّول َمْن َکَفر ِباهلل َو َوَعَد النّاَس ِبظهورِه فى هذِه السعى ااسـرار اآلثـار جلـد دوم ص » ارالقّهـ اد)

سوى خـدا خوانـديم. ه که در عراق بود الواحى براى او فرستاديم و او را ب را، هنگامى» اعرج« ) مضمون بيان به فارسى:  و بياد آر ۱۶
اى کـه آفتـاب دليـل و  گونـهه آيـات بـراى او نـازل کـرديم و بيّنـات بـر او ظـاهر و آشـکار سـاختيم بـ آن کـهاّما او از خدا روى بر تافت بعـد از 

بـه عـذاب او را وعـده داديـم و  ،حّجت و برهان پروردگار بر او تمام آمـد آن کهبرهان از افق آن آيات و بيّنات مشرق و تابان بود. پس از 
ا اّدعــا مــى بــا قــدرت و اقتــدار او را اخــذ کــرديم و از او شــاهد و مثــالى بــراى عبــرت خردمنــدان بــر جــاى گذاشــتيم. او دربــارۀ خــود مقــامى ر

که ميرزا يحيى ازل براى خويش اّدعا مى کرد و مـردم را در ايـن سـنه بـه ظهـور خـود وعـده داده بـود و غافـل و بـى  آن چهتر از  کرد بزرگ
  که پروردگار براى او مقّدر فرموده بود. آن چهخبر از 
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نفســى بــه هــادى بگويــد کــه اگــر اقــّل مــن ذّره درايــت مــى «بــه فرمــودۀ حضــرت بهــاءاهلل در لــوح عبــدالّرّزاق:  ايــن کــهدربــارۀ  موضــوع نهــم:
آن لالمـر بـوده....... مصـالح و حکـم الهيّـه اقتضـا نمـود  به اسم آن نفس مجعوله ذکر شده حکمـةً  آن چهداشتى، شهادت مى دادى که 

  ».ظاهر شد و شهرت يافت چه
رادر نــاتنى و ســيزده ســال کوچکترشــان بــه عنــوان قائــد و بــ ،مقصــود حضــرت بهــاءاهلل در ايــن بيــان، مســئلۀ چگــونگى انتخــاب ميــرزا يحيــى

  رئيس اسمى بابيان از سوى حضرت باب و اشتهار نام وى در السن و افواه است.
در سبب و علّت و به سخن ديگر در چگـونگى و حکمـت انتخـاب و اشـتهار ميـرزا يحيـى » مقالۀ شخصى سياح«حضرت عبدالبهاء در 

شـاه، (بهـاءاهلل) رجـوع بـه طهـران نمـود و در سـّر مخـابره و ارتبـاط بـا  محّمـد ،بعـد از فـوت خاقـان مغفـور«به اين سمت چنـين مـى فرمايـد: 
باب داشت و واسطۀ اين مخابره مّال عبـد الکـريم قزوينـى شـهير بـود کـه رکـن عظـيم و شـخص امـين بـاب بـود. و چـون از بـراى بهـاءاهلل در 

با مّال عبدالکريم در اين خصوص مصـلحت ديدنـد کـه بـا وجـود هيجـان علمـا و  ،طهران شهرت عظيمه حاصل و قلوب ناس به او مايل
تعّرض حزب اعظم ايران و قـّوۀ قـاهرۀ اميـر نظـام، بـاب و بهـاءاهلل هـر دو در مخـاطرۀ عظيمـه و تحـت سياسـت شـديده انـد، پـس چـاره اى 

از تعـّرض نـاس مانـد. و چـون نظـر بـه بعضـى مالحظـات بايد نمود کـه افکـار متوّجـه شـخص غـائبى شـود و بـه ايـن وسـيله بهـاءاهلل محفـوظ 
شخص خارجى را مصلحت ندانستند، قرعۀ ايـن فـال را بـه نـام بـرادر بهـاءاهلل، ميـرزا يحيـى، زدنـد. بـارى، بـه تأييـد و تعلـيم بهـاءاهلل او را 

و چون مخابرات سّريّه در  .قوم نمودندحسب ظاهر به باب مره مشهور و در لسان آشنا و بيگانه معروف نمودند و از لسان او نوشتجاتى ب
ميان بود، اين رأى را باب به نهايت پسند نمود. بارى، ميرزا يحيى مخفى و پنهـان شـد و اسـمى از او در السـن و افـواه بـود. و ايـن تـدبير 

 ،چـاپ آلمـان ،ى سـيّاح(مقالـۀ شخصـ». معروف و مشهور بود، محفوظ و مصون ماند آن کهعظيم تأثير عجيب کرد که بهاءاهلل با وجود 
  )۳۷و   ۳۶ص ۲۰۰۱سال 

بارى، رؤساى اهل بيان همۀ تالش و کوششان اين بود که اثبات نمايند که ميرزا يحيى ازل وصّى و جانشـين حضـرت بـاب بـوده اسـت 
و وصـّى در  ذکر نبىّ «آن حضرت به صراحت و روشنى در باب چهاردهم از واحد ششم کتاب بيان فارسى  چنين مى فرمايد:  آن کهبا 

  ».اين کور نمى گردد
دربــارۀ  ۱۹۲و ۱۹۱حضــرت بهــاءاهلل در لــوح بــه اعــزاز حــاجى نصــير قزوينــى صــادره در ادرنــه منــدرج در مجموعــۀ الــواح چــاپ مصــر ص 

کــار تــازه رؤســاى بيــان اراده نمــوده انــد کــه امــر وصــايتى درســت نماينــد و بــه ايــن اذ«وصــايت و جانشــينى ميــرزا يحيــى چنــين مــى فرمايــد: 
نقطۀ اولى مظهر قـبلم جميـع ايـن اذکـار را از بيـان محـو فرمـوده و جـز  آن کهخلقۀ عتيقه ناس را از منبع عّز رحمانيّه محروم سازند و حال 

ذکر مرايا چيزى مشـاهده نشـده و نخواهـد شـد و آن هـم مخصـوص و محـدود نبـوده.... و ايـن فضـل در مرايـا موجـود مـادامى کـه از مقابـل 
بلکــه  ،منحــرف نشــوند و بعــد از انحــراف کــّل مفقــود و غيــر مــذکور. تــاهلل اليــوم مرايــا محتجــب مانــده انــد کــه ســهل اســتشــمس حقيقــت 

  ».طوريّون منصعق شده اند
  :فرمايدحضرت ولّى امراهلل در کتاب قرن بديع در اين باره چنين مى

زيـــرا  ،دنـــد و از تعيـــين مبـــيّن کتـــاب خـــوددارى نمودنـــدوجـــه ذکـــر جانشـــين و وصـــّى نفرمو هـــيچه "حضـــرت بـــاب در الـــواح و آثـــار مقدّســـه بـــ
وجـه بـه  هـيچه قدرى کوتاه و محدود بود کـه بـه اى روشن و صريح و دور مبارک بدرجهه ظهور موعود به بشارات و وعود مبارکه نسبت ب

الــۀ ســيّاح بــدان مبــادرت تنهــا امــرى کــه طبــق شــهادت حضــرت عبــدالبهاء در کتــاب مق .رفــت تعيــين وصــّى و يــا مبــيّن کتــاب احتيــاج نمــى
عنوان مرجع اسمى اهل بيان است که به تأييـد و صـالحديد حضـرت بهـاءاهلل ه گرديد همانا تسميۀ ميرزا يحيى از طرف حضرت اعلى ب
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وســيله انظــار تــا ظهــور حضــرت موعــود متوّجــه شــخص غــائبى گــردد و هيکــل انــور  و يکــى ديگــر از مــؤمنين شــهير صــورت گرفــت تــا بــدين
اهلل بتوانند با سکون و آرامش نسبى به تمشيت امور و اعـالء امـر مقّدسـى کـه مـورد توّجـه و تعلّـق خـاطر مبارکشـان بـود اقـدام حضرت بهاء

  )٨٩ چاپ کانادا ص( "فرمايند
  »دربارۀ پاسخ به پرسش هاى عبد الرّّزاق«بخش دوم:  

و روشنگرانه به اهل بيان و هدايت و راهنمايى آنـان در عرفـان حضرت بهاءاهلل پس از بيان اين مقّدمه و پيش در آمد مبسوط و پند آموز 
 ،، بـه يـک يـک پرسـش هـاى چهـار گانـۀ مـّال عبـد الـّرّزاق بـه شـرح زيـر»اهلل هُ رُ ظِهـن يُ َمـ«و شناسايى حّقانيّت و راستى ظهورشان به عنوان 

  پاسخ عنايت مى فرمايد:
  

  »در فرق قائم و قيّوم؟« پرسش اّول:
هســتى و وجــودش بــه ديگــرى وابســته و منــو ط اســت، آمــده اســت. و  آن کــهو نيــز:  –بــر پــا  –ايســتاده  –نــى: موجــود قــائم در لغــت بــه مع

کسى کـه آغـازى بـراى او  −هستى و وجودش به ديگرى وابسته نيست  آن که −قائم به نفس  –در لغت به معنى: قائم به ذات » قيّوم«
  وند، آمده است. : نامى از نام هاى خداهم چنينپاينده و  –نيست 

اشــاره بــه بيــان حضــرت نقطــۀ اولــى اســت در کتــاب بيــان عربــى بــاب پــانزدهم از واحــد ششــم کــه مــى  ،دو واژۀ قــائم و قيّــوم ايــن جــادر 
  ن ومُ قُ لتَ فَ «فرمايد:   م کُ ل م کُ نتُ ا  يـرٍ خَ  ل سـع ُکـالتِّ  ةِ نَ فـى َسـ م ُثـ يّـومِ و القَ  مِ القـائ فـرَق  ن بُ راقَ لَتـ وَ  مِ القـأِ  اسـمِ بِ  هُ رُ ظِهـن نُ َمـ کـرَ ذِ  ن عُ سمَ ذا تَ إ عون جمَ ا

(مضمون بيان بـه فارسـى: اى اهـل بيـان، هـر گـاه نـام کسـى را کـه مـا او را بـه اسـم قـائم ظـاهر خـواهيم نمـود، شـنيديد، همگـى » ونَ کُ درِ تُ 
  د.و در سال نه همۀ خوبى را ادراک نمائي .بپاخيزيد و مواظب و مراقب فرق قائم و قيّوم باشيد

در توقيـع مـّال عبـد الکـريم قزوينـى معـروف بـه ميـرزا احمـد کاتـب دربـارۀ فـرق قـائم و قيّـوم و اعظـم و عظـيم  هـم چنـينحضرت نقطۀ اولـى 
 ن ِمــ«چنــين مــى فرمايــد:   إ مــر ذلــک األ ّوِل ا  د رَ مــا َقــ ل ُکــ ن ا ر و ظَهــم تَ الخلــق َلــ ، کينونــاُت ســعةُ تِ  لَ کُمــن يَ لــى قبــل ا لــى مــا إ  ةِ طَفــالن  نَ ِمــ يــَت ا

  وَ  .الخـالقين اهلل احسـنُ  تبـارَک ل فَ ذًا ُقـا ر اآلَخـ لـَق شهد خَ ر حتّى تَ اصبِ  م حمًا ثُ لَ  وناهُ سَ کَ    دُ شـهَ ا  سـعة، ذلـَک تِ  دُ دَ َعـ يّـومِ و القَ  القـائمِ  فـرَق  ن ا
  لِّ کُ  بينَ  رٌق ، ذلک فَ ن هُ دِ قاعِ فى مَ  الکينونيّاُت  ن لُ کمُ ما تَ  يـان بـه فارسـى: از آغـاز ايـن امـر تـا پـيش از نـه سـال (مضـمون ب» ظيمٍ و عَ  عظمٍ ا

کـه  را که تو تا کنون ديـده اى، از مرحلـۀ نطفـه اسـت تـا زمـانى آن چهکامل، حقايق و کينونات خلق آشکار و ظاهر نخواهند شد. و همۀ 
منـّزه اسـت خداونـدى کـه بهتـرين  با گوشت پوشانيده ايم. پس صبر کن تا خلق جديد را مشاهده نمايى. در اين وقت بگو: پاک و آن را

آفريدگان است. و شهادت مى دهم که فرق قائم و قيّـوم در عـدد نـه اسـت و کينونـات خلـق تـا قبـل از انقضـاى ايـن مـّدت در وجـود خـود 
  تکميل نخواهند شد. اين است فرق بين هر اعظم و عظيمى.

بـه پـنج مرحلـه  ،تدريجى جنينى انسان را قبل از آمدن به ايـن دنيـارشد و نمّو  ۱۴و ۱۳و ۱۲سورۀ مؤمنون آيات  ،در قرآن آن کهتوضيح 
  تقسيم مى نمايد که عبارتند از:

  .مرحلۀ نطفه -۱
  .مرحلۀ تبديل نطفه به يک تکه خون بسته :مرحلۀ َعَلقه، يعنى -۲
  مرحلۀ تبديل خون بسته به يک گوشت پاره. :مرحلۀ ُمْضغه، يعنى -۳
  .لۀ تبديل گوشت پاره به يک قطعه استخوانمرح :مرحلۀ عظام، يعنى -۴
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  مرحلۀ پوشانيدن استخوان با گوشت است. :مرحلۀ اکساء لحم، يعنى -۵
نطفۀ انسان به موجودى با گوشت و استخوان تبديل ميشود و بـراى انتقـال از  ،ماه ۹و سر انجام پس از اين مراحل رشد و نمو در مّدت 

يگر يا خلق جديد شدن، آماده مى گردد. همين گونه شـريعت بيـان دورۀ رشـد و نمـّو جنينـى اهـل بيـان عالم جنينى به اين عالم و خلق د
ســال فرجــه بــين دو ظهــور، اهــل بيــان بتواننــد آمــادگى پــذيرفتن امــر حضــرت بهــاءاهلل را پيــدا کننــد و در اثــر  ۹اســت کــه پــس از ســپرى شــدن 

  ايمان، خلق آخر يا خلق جديد شوند.
مطـالبى  ،هلل در پاسخ به اين پرسش در هشت صفحه بيش از پنج صفحه به عربى و کمتر از سه صـفحه بـه فارسـىبارى، حضرت بهاءا

فرق اين دو اسم همان فرقى است که در دو واژۀ اعظم و عظيم ديـده  :بيان مى فرمايد که چکيدۀ بخش عربى آن به فارسى اين است
ان فرموده و مـا نيـز در کتـاب بـديع شـرحى دربـارۀ آن نوشـته ايـم. مقصـود حضـرت مى شود. و اين مطلبى است که حضرت نقطۀ اولى بي

تر است از کسـى کـه هـم  باب از اين گفتار اين بوده که اهل بيان را آگاه و هوشيار نمايد که کسى که در آينده ظاهر خواهد شد، بزرگ
اين همان قيّـوم  ، ندا مى نمايد که اى اهل بيان، سوگند به خدااکنون ظاهر شده و اوست قيّوم بر قائم. در اين هنگام قائم از عالم باال

  است که با قدرت آشکار هويدا آمده و اين همان اسم اعظم است که در برابرش هر اعظم و عظيمى پيشانى بر خاک نهاده است!
شـيد؟ بـا ايـن همـه ببينيـد کـه ايـن مشـرکان که در کتاب بيان دربارۀ اين ظهور نازل شده، چيز ديگرى مى توان اندي آن چهآيا روشن تر از 

کـه در لـوح مسـطور مرقـوم  آن چـهکـه ايـن همـان جمـال معلـوم اسـت کـه بـه او ظـاهر و آشـکار گرديـد  ،چه ها که کرده انـد! سـوگند بـه خـدا
ز زده و از زمــرۀ اســت. اى اهــل بيــان،  مبــادا بــه شــخص موهــوم (مــراد: ميــرزا يحيــى) کــه از لقــاى جمــال معلــوم و آيــات و بيّنــات او ســر بــا

  مشرکان در کتاب الهى شمرده شده، تمّسک جوئيد.
اهلل بـر ظهـور خـود و علـّو و برتـرى اسـم اعظـم بـر همـۀ اسـماء و عظمـت و  هُ رُ ظِهـن يُ بارى، مراد حضرت باب از ايـن بيـان اعظميّـت ظهـور َمـ

گفتـارى شـناخته شـود و يـا بـا فکـر و انديشـه اى ادراک گـردد. اقتدار او بر همۀ اشياء، بوده است. و ظهورش را باالتر از آن دانسته که بـه 
از ديدگان پوشيده و مسـتور بـود مکشـوف  آن چهواسطۀ او حجاب  وهم و گمان دريده شد و ه که ب» قيّوم«چه واال و ارجمند است اين 

بـــان بـــه راز و نيـــاز آرد کـــه اى قســـم بـــه خـــدا کـــه کتـــاب بيـــان در ايـــن حـــين گريـــان و نـــاالن ز .گرديـــد و خـــتم رحيـــق مختـــوم گشـــوده گشـــت
پروردگار، مرا براى ستايش و نيايش و شناسـايى مظهـر ظهـورت از آسـمان مشـيّت و اراده نـازل کـردى و قـائم بـر امـرت نيـز اهـل بيـان را بـه 

همـه، اهـل در مـن نوشـته شـده،از جمـال قيّـوم محـروم و محجـوب بماننـد. بـا ايـن  آن چـهروشنى و وضوح دستور فرمود کـه مبـادا بـه مـن و 
را که در اثبات راستى و حّقانيّت و ارتفاع و اعالى نامت در من نوشته آمده، تحريف کـرده و از تـو و آيـات تـو روى بـر تافتـه  آن چهبيان 

و مــرا ســپر خــود ســاخته و بــه تــو اعتــراض کــرده و مــى کننــد. اى کــاش مــرا نــازل نمــى کــردى و نــامى از مــن نمــى بــردى ! قســم بــه عظمــت و 
موجـود باشـم و کسـانى کـه بـر اذيّـت و آزار تـو بپاخاسـته و بـراى تـو  اين کـهکه اگر مرا محو و نابود سازى هر آينه نيکو تر است از  بزرگى تو

  خواسته اند، بتوانند مرا بخوانند ! آن چهخواسته اند 
  .ييمحسب اعداد سخن مى گو هاينک بيان را از فراز تبيان به نشيب اين جهان مى آوريم و در فرق دو کلمۀ قائم و قيّوم ب

و  ۱۵۶برابــر اســت بــا » قيـّـوم«و  ۱۴۲برابــر اســت بــا » قــائم«حســاب ابجــد: ه بــ آن کــهفــرق قــائم و قيّــوم در عــدد، چهــارده اســت (توضــيح 
عـدد که همزه به شکل  ىيآن جااگر همزۀ آن را شش بشماريم از » بهاء«تفاوت اين دو عدد، چهارده است) و اين برابر است با کلمۀ 

  از اعداد هندسى است.» ۶«
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و قيّـوم برابـر اسـت بـا ۱۵۱بخوانيم، در اين صورت فرق را از نظر عددى، پنج يـابيم (قـايم برابـر اسـت بـا » قايم«را  » قائم« چنان چهو 
  اين مقام قيّوم بر عرش اسم قائم مى نشنيد. و در» بهاء«در کلمه »  هاء«) و آن برابر است با عدد حرف ۱۵۶

خواهــد گرديــد (قــائم برابــر اســت بــا » نــه«حســب ارقــام هندســى شــش بشــمريم، فــرق قــائم و قيّــوم از نظــر عــددى ه را بــ» قــائم«مــزۀ و اگــر ه
  ».بهاءاهلل«مساوى خواهد شد يعنى » بهاء«) که در نتيجه با حساب ابجدى کلمۀ ۱۵۶و قيّوم برابر است با  ۱۴۷

  از ظهور نقطۀ بيان. ۹، بيان ظهور موعود است در سال »نه«عدد مقصود حضرت نقطۀ اولى از ذکر  ،و افزون بر اين
بارى، حضرت بهاءاهلل در سه صفحۀ آخر پاسخ به پرسش اّول به زبان فارسى، مّال عبد الّرّزاق را مخاطب ساخته و از جمله چنين مـى 

  فرمايد:
ر بعد بـوده بـر عظـيم و قيّوميّـت ظهـور آخـر بـر قـائم و از فـرق "بدان مقصود نقطۀ اولى از فرق قائم و قيّوم و اعظم و عظيم، اعظميّت ظهو

اعظم و عظيم در عدد، ظهور تسع بـوده.... و ايـن اعظميّـت و قيّوميّـت در ايـن ظهـور و مـا يظهـر مـن عنـده جـارى و ظـاهر. مـثًال مقصـود از 
برابـر » عظـيم«و  ۱۰۱۱برابـر اسـت بـا » ظـماع«حسـاب ابجـدى، ه : بـآن کـه(توضـيح   .ظـاهر"» بهـاء«قيّوم ظهور تسع بوده و او به اسم 

 هـم چنـينيعنـى حضـرت بهـاء اهلل و » بهـاء«است که مطـابق اسـت بـا حسـاب ابجـدى کلمـۀ » نه«و تفاوت اين دو عدد  ۱۰۲۰است با 
  از ظهور نقطۀ بيان).» نه«اشاره است به ظهور خفّى آن حضرت در سياه چال طهران در سال 

کـه از شـمس عظـيم متجلّـى شـده مسـتعّد شـوند از  ه را ايّام فرجه ما بين ظهورين قرار فرمـوده انـد تـا کينونـاتىو اين تسع«و نيز مى فرمايد: 
  »براى ظهور نيّر  اعظم که در سنۀ تسع کّل به آن موعود بوده اند.....

  
کــه قبــل از مــوت در او موجــود بنــى نــوع انســانى بعــد از مــوت ظــاهرى...... آيــا همــين تعــيّن و تشــّخص و ادراک و شــعورى « پرســش دوم: 

  است، بعد از موت هم باقى است يا زائل مى شود؟
روح در «حضرت بهاء اهلل در پاسخ به اين پرسش ضمن سه صفحه به زبان فارسى شرحى بيان مى کنند و از جملـه چنـين مـى فرماينـد: 

 اسـباب مانعـه بـوده و اّال در اصـل، ضـعف بـه روح واسـطۀه ب ،در مريض ضعف مشاهده مى شود اين کهرتبۀ خود قائم و مستقّر است و 
ممنــوع و مســتور و لکــن بعــد از خــروج از بــدن بــه  ،ســبب اســباب حائلــهه راجــع نــه...مريض در حالــت مــرض، ظهــور قــدرت و قــّوت روح بــ

نـور او در خـارج ظـاهر نـه قدرت و قّوت و غلبه اى ظاهر که شبه آن ممکن نه....... مثًال اگر سراج در تحت فانوس حديد واقع شود ابـدًا 
در مقــام خــود روشــن بــوده. در آفتــاب خلــف ســحاب مالحظــه فرمائيــد کــه در رتبــۀ خــود روشــن و مضــىء اســت و لکــن نظــر بــه  آن کــهمــع 

نور او ضعيف مشاهده مى شود. وهمين آفتاب را روح انسانى مالحظه فرمائيـد و جميـع اشـياء را بـدن او کـه جميـع بـدن  ،سحاب حائله
و اشـــراق آن نـــور روشـــن و مضـــىء و لکـــن ايـــن مـــادامى اســـت کـــه اســـباب مانعـــۀ حائلـــه منـــع ننمايـــد و حجـــاب نشـــود و بعـــد از  بـــه افاضـــه

ايّامى کـه غمـام حائـل اسـت اگـر چـه ارض بـه نـور شـمس روشـن اسـت و  چنان چه .حجاب، ظهور نور شمس ضعيف مشاهده مى شود
شــمس در رتبــۀ  ،حاب، انــوار شــمس بــه کمــال ظهــور مشــهود و در دو حالــتلکــن آن روشــنى ضــعيف بــوده و خواهــد بــود و بعــد از رفــع ســ

مالحظـه در ضـعف وجـود ثمـره  هـم چنـينآفتاب نفوس که به اسم روح مـذکور شـده و مـى شـود. و  هم چنينخود على حّد واحد بوده.  
شـاهده نمـى شـود و اگـر نفسـى آن در شـجر اسـت بـه شـأنى ضـعيف کـه ابـدًا م آن کـهنمائيد در اصل شـجره کـه قبـل از خـروج از شـجر مـع 

شجر را قطعه قطعه نمايد، ذّره اى از ثمر و صورت آن نخواهد يافت و لکن بعد ازخروج از شجر به طراز بـديع و قـّوت منيـع ظـاهر..... و 
  »بعضى از فواکه است که بعد از قطع از سدره لطيف مى شود....
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  از چگونگى خلق؟ پرسش سوم:

بـدان کـه لـم يـزل «ه اين پرسش در ضمن دو صفحه و نيم توضيحى مى دهند و از جمله چنـين مـى فرماينـد: حضرت بهاءاهلل در پاسخ ب
 خلـــق بـــوده و ال يـــزال خواهـــد بـــود. ال ِال اســـمُ  و کـــذلَک  خلـــوَق المَ  ُب طُلـــه يَ فِســـنَ بِ  الخـــالقِ  هايـــٌة اســـمُ نِ  هِ رِ ِخـــال ِالٓ  ٌة وَ داَيـــبِ  هِ ِلـــو  ى ِضـــقتَ يَ  بِّ الـــر

اهلل و  کـانَ «...... اين همـان کلمـه اسـت کـه مـى فرمايـد: ربوٌب بًّا و ال مَ و رَ  وهٌ ألُ لهًا و المَ ا  در کلمات قبل ذکر شده: کانَ  هاين کربوب. و المَ 
دهــد کـه اآلن رّب موجــود و مربـوب مفقــود،  (حـديث). و هــر ذى بصـرى شــهادت مـى» د کــانَ مثـل مــا َقـبِ  ىٍء و يکــونُ ن َشـعـه ِمــن مَ ُکــم يَ َلـ

در رتبــۀ ممکــن ذکــر مــى شــود محــدود اســت بــه حــدودات امکانيّــه و حــّق مقــّدس از  آن چــهوى و ّدس اســت از مــا ِســيعنــى آن ســاحت مقــ
آن ذات قـدم خـود را بشناسـاند و  آن کـهآن، لم يزل بوده و نبوده با او احـدى........ مـثًال مالحظـه کـن در حـين ظهـور مظهـر کلّيّـه. قبـل از 

چه کـه در آن حـين قـبض روح از  ،خالق بوده و مخلوقى با او نه هم چنينبوده و معلومى با او نبوده و  به کلمۀ امريّه تنّطق فرمايد، عالم
ىء مى شود..... لذا نفى وجود از کّل مى شود چه که تحّقق وجود در رتبۀ اولٰى بعد از تحّقـق عرفـان اسـت و شَ  اسمُ  يهِ لَ عَ  ُق کّل ما ُيصدَ 

و بعـد از اظهـار کلمـه  .بّـًا و ال مربـوبرَ  ى کّل شىء ثابت و قبل از تجلّى ظاهرى بر کّل شـىء کـانَ قبل از آن بقاى ذات قدم محّقق و فنا
 ن و استواى هيکل احديّه بر عرش رحمانيّه مَ  علـوم. ادراک ايـن مقامـات منـوط بـه عرفـان عبـاد اسـت. و مَ  خلـوٌق و مَ  و مربـوٌب ُهـيـه فَ لَ إ  لَ قَبـا

 ثـِل مِ بِ  کونُ ىٍء و يَ ن شَ مِ  هُ عَ ن مَ کُ م يَ و لَ  عه و رب و ال مربوٌب عنده. کانَ غيره مفقود ٕالٌه و ال مألوٌه مَ بصير خبير لم يزل يشهد بانّه موجود و 
  ........»د کانَ ما قَ 

جهــان هســتى را نــه آغــازى اســت و نــه انجــامى و نيــز وجــود و عــدم، امــورى اســت نســبى و اضــافى، از  ايــن کــهحضــرت عبــدالبهاء دربــارۀ 
خــالق بــى  ...رّب بــى مربــوب تصــّور نشــود..."نفــس اســماء و صــفات الوهيّــت مقتضــى وجــود کائنــات اســت :فرمايــدجملــه چنــين مــى 

اگـر وقتـى تصـّور شـود کـه کائنـاتى ابـدًا وجـود  .زيرا جميع اسماء و صفات الهيّه مستدعى وجود کائنـات اسـت ...مخلوق ممکن نگردد
ى است سرمدى است يعنى ال اّول لـه و زلون ذات احديّت يعنى وجود الهى اچ...نداشته است، اين تصّور انکار الوهيّت الهيّه است

بلـى ممکـن اسـت جزئـى از اجـزاء ممکنـات  .يعنـى ايـن کـون نامتنـاهى را نيـز بـدايت نبـوده و نيسـت ،البتـه عـالم وجـود ،ال آخر لـه اسـت
عــالم وجــود بهــم نمــى  ،ى نامتنــاهى موجــود اســتامــا ســائر کــره هــا ،متالشــى گــردد ايــن کــهيعنــى کــره اى از کــرات تــازه احــداث شــود يــا 

اگـر گفتـه شـود کـه فـالن شـىء از عـدم  .وجود و عدم هر دو اضافى اسـت ...بلکه وجود باقى و برقرار است  ،منقرض نمى شود ،خورد
اسـتعداد  زيـرا ،حاضر عدم بود چه که عدم محض وجود نيابد قديم بالنسبه به حاِل  وجود يافت، مقصودعدم محض نيست يعنى حاِل 

زيـرا جسـم انسـان چـون معـدوم  .انسان موجود است، جماد نيز موجود است، اما جماد بالنسبه به وجود انسان عـدم اسـت .وجود ندارد
انســان و خــاک هــر دو  ...گــردد خــاک و جمــاد شــود و چــون خــاک بــه عــالم انســان آيــد و آن جســم مــرده زنــده شــود، انســان موجــود گــردد

همـين طـور وجـود خلـق نسـبت بـه وجـود حـق عـدم  .سبه به اين عدم اسـتا و وجود انسانى کجا؟ آن بالنِّ موجود لکن وجود جمادى کج
  )و  و  ٦ص صچاپ هلند  −مفاوضات ..." (پس هر چند عالم کون هستى دارد ولى نسبت به حق عدم است .است

  
  در کتب تواريخ نيست؟ ،هچگونه ذکر انبياى قبل از آدم ابو البشر و سالطين آن ازمن پرسش چهارم:

عــدم ذکــر، «حضــرت بهــاءاهلل در پاســخ بــه ايــن پرســش در ضــمن ســه صــفحه و نــيم مطــالبى بيــان مــى کننــد و از جملــه چنــين مــى فرماينــد 
 قواعـد تحريـر ،دليل بر عدم وجود نبوده و نيست، نظر به طول مّدت و انقالبات ارض باقى نمانده. و از اين گذشته قبل از آدم ابوالبشر



  

 ١٧

قسم ديگر معمول بوده...... حال مالحظـه نمائيـد بعـد  ،و رسومى که حال مابين ناس است نبوده و وقتى بود که اصال ً رسم تحرير نبود
  »از آدم چه قدر لسان و بيان و قواعد خّطيّه مختلف شده تا چه رسد به قبل از آدم. 

مّو ارتفاع خود مقّدس از ذکر ما سـوٰيه بـوده و خواهـد بـود و خلـق هـم بـوده لم يزل حّق در علّو امتناع و س آن کهمقصود از اين بيانات « 
ومظاهر عّز احديّه و مطالع قدس باقيه در قرون ال اّوليّه مبعوث شده اند و خلق را بـه حـّق دعـوت فرمـوده انـد و لکـن نظـر بـه اختالفـات و 

راتــب گذشــته در کتــب تــواريخ موجــوده در ارض اخــتالف مشــهود تغييــر احــوال عــالم بعضــى اســماء و اذکــار بــاقى نمانــده..... و از ايــن م
است و نزد هر ملّتى از ملل مختلفه از عمر دنيا ذکرى مذکور و وقايعى مسطور. بعضى از هشت هزار سـال تـاريخ دارنـد و بعضـى بيشـتر و 

  »ختالفات و اذکار برداشت..... بعضى دوازده هزار سال....انشاءاهلل بايد به منظر اکبر ناظر شد و توّجه را از جميع اين ا
مختصــر نمــوده ســؤاالت خــود را از   ...:حضــرت بــاب در کتــاب بيــان فارســى دربــارۀ ادوار و پيــامبران پــيش از "آدم" چنــين مــى فرمايــد

و قـوًال و عمـًال و  اّال در علّو توحيد و سمّو تقديس و ارتفاع تسبيح و امتناع تکبير علمـًا )موعود بيان ، من يظهره اهلل :مراد(محبوب خود 
ظاهرًا و باطنًا که او دوست مى دارد افئده ئى که داللت نکنـد اّال علـى اهلل و بـر حـّب او و ارواح و نفـوس و اجسـادى کـه داللـت نکننـد 

و زاء اّال بر  حروف حّى او که همان است حـروف حـّى بيـان و همـان بـوده بعينـه حـروف حـّى فرقـان و همـان بـوده بعينـه کتـاب الـف و تـاء 
ٕالى أن ينتهى الى کتاب آدم ٕاذ من ظهور آدم ٕالى اّول ظهور نقطة البيان از عمر اين عالم نگذشته اّال دوازده هزار و دويست و ده سـال 

 (" ...حصــى آن نبــوده و نيســت وادم مــا ال نهايــه بــوده و غيــر از خداونــد کســى مُ و قبــل از ايــن شــّکى نيســت کــه از بــراى خداونــد عــوالم و اَ 
  )سيزدهم از واحد سومباب 

  از حوادث کلّيّه و احوال و امور عظيمه
"عـالم وجـود کلّـى را چـه در آفـاق و چـه در  :حضرت عبـدالبهاء نيـز دربـارۀ ادوار آفـاقى و انفسـى و تغييـر و دگرگـونى آن چنـين مـى فرمايـد

ـــه و احـــوال و امـــور عظيمـــه اانفـــس دورى  جديـــد ابتـــدا گـــردد و دورۀ قـــديم از وقـــوع  چـــون دوره منتهـــى شـــود، دورۀ .ســـتاز حـــوادث کلّيّ
مالحظـه مـى نمائيـد کـه از بيسـت هـزار سـال پـيش ابـدًا  ن کـهاى فراموش شود کـه ابـدًا خبـرى و اثـرى از آن نمانـد چنـحوادث عظيمه بکلّ 

دو مليــون  عمــران ايــن کــرۀ ارض بســيار قــديم اســت نــه يکصــد هــزار نــه دويســت هــزار نــه يــک مليــون نــه ... آن کــهخبــرى نيســت و حــال 
زمـانى کـه در آن  ،ه را دورى اسـتهـر يـک از مظـاهر ظهـور الهيّـ هـم چنـينو  .ى آثار و اخبـار قـديم منقطـعسال، بسيار قديم است و بکلّ 

 −مفاوضـات (" ... دورۀ جديد ابتـدا گـردد ،چون دور او به ظهور مظهر جديد منتهى شود .دوره احکام و شريعتش جارى و سارى است
  )ص  -ميالدى  ١٩٠٨ال س –چاپ  هلند 
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