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  ﴾3﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

 لرحيمالرمحن اهللا ابسم 
  مقدمه

ت اومن سـيئ  انفسنأهللا من شرور احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بان إ
  .دي لهاه مضل له، ومن يضلل فال هللا فالا، من يهده الناعمأ

 ىعبده ورسوله، صل اًن حممدأشهد أشريك له، و هللا وحده الا الاله ا ن الأشهد أو
  .له وصحبه وسلمآهللا عليه وا

  :بعد اما
هدف  ام رسالا اه قديم و حديث كه ستيز باي گمراه ئيت، و ديگر فرقهانحله به

ــ صــلي حركــتا ــراه ــد، كماده ار داي خــود ق ــه دليــل غفلــت مســلم اكــان  نانان ب
ز ا. شـند اب ر زمـين منتشـر مـي   اء در گوشـه و كنـ  ام و سكوت علماري حكانگا سهل
ست كـه  ائيت ا، فرقه بهاطني در عصر ماي باه ي مخرب فرقهازوهاترين ب كاخطرن

ين فرقـه  است، عقيده اي خليج منتشر شده اق، و كشورهان، عرايران ادر بين مسلم
طني اي بـ اهـ  ن فرقـه ائـد موجـود در ميـ   اتـرين عق  ز محرفايكي  ار آنن اتو مي كه
ن آني اسـت كـه بـ   اتي ت، و مجعـوال ات، موضـوع ز خـزعبال اند، منشعب شده اخو
لـه  ايـن مق انگونـه كـه در   اهم شـند، و اب بهتر بگوئيم مـذهب شـيعه مـي    افض و يارو
ي دور كشـيده شـود،   افقهـ اين عقيده به امنه وسعت اين كه داز اهيم ديد، قبل اخو
مهـدي  «نند اتي جعل شده همافتد كه موضوعا ني ميان كسابر سر هم آنفت ايه اس
ب، و ام نـ سـال ا ار آنرد نموده و ادر عقيده خود و ائل ديگر راو مس» باب«، »ئباغ
  ...ندندايت خوب هلام سالا اي

ئيـة البهاحقيقـة «ب اشـدن كتـ   نوشـته  ناناوند بر مسـلم اي بزرگ خداه ز منتا
ين فرقـه  ابود كه پوچي و زيغ » ...لحميدامحسن عبد«مي اد گراستاتوسط  »ةبيالباو
ن اتـو  خت، و مـي اه سـ اروسي ار آناننموده و  افشامروز ابه  ات آنت اي نشابتداز ا ار

يـن عقيـده و فرقـه    است كـه در مـورد   ابي ابهترين كتب اين كتارفته،  گفت رويهم
ئق، اي حقـ افشـ از اب بود كه پـس  است، و در حقيقت همين كتاه نوشته شده اگمر

كشـور ممنـوع    آندر  ائي راي بهـ اه ليتافع اق گشته، تاثير بر حكومت عراعث تاب
مي نيـز  سـال اي اريم در ديگـر كشـوره  اميدوام، عملي بزرگ بود كه اقداين اكند، 

  .شود ارجا



    

 
    

  
 

 

  ﴾4﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ه اين فرقه گمرامل در مورد اي شا صهست نيز خالا اي كه پيش روي شما لهارس
ئي بيشـتر  اشـن آيـن خطـوط   ارش ادر نگـ  اد، و هدف مـ اهد داننده خوابه دست خو

 ار آنـان ت الاشـيم كـه سـئو   انسـته ب ابدينوسـيله تو  اسـت، تـ  اين فرقه بـوده  ا امردم ب
  .شيماسخگو باپ

  .يدايت فرماب و سنت هدابه سوي عمل به كت ارمت انيم كه اهاوند خواز خدا
  .ملنيالعاحلمد هللا رب ان أ اناخر دعوآو

  



    

 
    

  
 

 

  ﴾5﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

  ئيتان بهاركا
تي كـه در  اء و صـف اسـم ا اه باوند همراست كه خداين ائيت بر اس عقيده بهاسا
. رداست، وجود مطلقي نـد اوصف نموده  انده و ياخو آنبه  ائش خود رانبياب اكت

و بـوده، و  امـر  است كه ظهور دهنده اني ازمند كسالي نيانه وتعاو سبحابلكه وجود 
ملقـب گشـته   » هللاء ابهـ «كـه بـه    او را» يابهامظهر « اند تا آمدههمگي  آنانبه زعم 

  .رت دهنداست، بشا
 او را ناديـ است كـه همـه   اري ان رب و پروردگاهللا هماء ابه آنانپس به عقيده 

، يهوديـت و  ا، برهمـ اسـت كـه بـود   ائـي  عالار اگـذ  و شـريعت انـد، و  اده ارت دابش
ت و انـ اين دياهمه  آنانند، و به زعم اده او خبر داز ظهور ام سالامسيحيت و حتي 

  .شنداب ت ظهور وي مياديگر مقدم ناديا
ت متصـف  ايـن صـف  ادر نتيجه كسي كه بـه  . ستاوند ات خدامظهر صفء او به

سـت، و  اء ابـه بهـ  ت مربـوط  ايـن صـف  اوند نيسـت، بلكـه   اگردد در حقيقت خد مي
ل اجمـ «ن او هماست، و اء ان بهاوند هماست، و وجه خداء ان بهاعت كبري هماس
لهـي  او است، و به جز اگذشته  ناديادر  اه رتاو موعود همه بشاست، ا» بهيالاهللا ا

ست، و ديـن فقـط   او ايت ان بداخرت همآمتي نيست، و او قيام انيست، و به جز قي
ئيـت نيـز   اسـت، به انسخ كرده  اگذشته ر ناديام سالا نگونه كهاست، و هماو ادين 

م بودنـد كـه بـه    اقص و خـ اي نـ ناديـ ادر حقيقـت   نادياهمه . كند نسخ مي ام رسالا
 ناديـ ان بـه  ابينيم كه به متـدين  مي ار» ءابه«ين همه ا امل و پخته شدند، و بائيت كابه

م مـن  ارت قيـ ابشـ ي افقط بر اشم ناديا«: گويد مي آنانشته و به امي گذاحتراديگر 
  .»مدندا

  
  ئيتاي بهارد پ

ن ايـر ا آندر خود يعنـي عقيـده شـيعه كـه مهـد      امن ماز دائي جديد كه ادين به
شـد، و  اب يـن عقيـده مـي   ان از تيزهوشـ اي ا ختـه عـده  اخته و پرداسـته، سـ  است برخا

گيـري   حـل شـكل  از مراولين مرحله ا: ستادر چندين مرحله بوده  آنگيري  شكل
لـدين  احمـد زيـن   ا«شـود كـه    ق شـروع مـي  ان عـر از شيعياردي دعوت م ائيت بابه
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رد اعي داتبـ اكنون اين شـخص تـ  اعقيده ). هج 1242 – 1157(شت ام دان» ئياحسا
  .معروفند »شيخيه«كه به 

شـت كـه حقيقـت    اد م مـي عـال اينگونـه  ائي احسـا ئد مدرسه شـيخيه  اء و عقارا[
سـت، و  اشـته  اي دتجلي ضعيف ز وي اپيش  ءانبيامحمدي به صورتي ضعيف در 

ين اه انگاست، اتر متجلي شده  نه به طور قوياگ زدهائمه دوادر محمد و  آنز اپس 
ئي و سـپس  احسـا حمـد  ان شده، و سـپس در شـيخ   ال پنهار ساحقيقت به مدت هز

سـت،  اونـد  ات خداين تجلي بزرگترين تجليـ او . ستا آمدهن وي به تجلي دراعوا
ز وي در حقيقـت يـك   اد پـس  افـر ائي و احسـا حمـد  ائمه، و شيخ ا، ءانبيادر نتيجه 

د اتحـ ايكـديگر   اشـته، و در حقيقـت بـ   اوت دايكـديگر تفـ   اچيزند كه در تصوير ب
سـت، و  ان ظهور كرده ايناست كه در اوند ان خداد هماتحاحقيقت و آن رند، و اد

م امـ اي رسـول و  اه وند در صورتاست كه خداين ا اهآنلت نزداو رس متامامعني 
ن بهتـر و  از پيشـيني اينـد،  آ مـي  اكـه بعـد   آنـان رند كه ات، و عقيده دساتجلي كرده 

ز ائي احساحمد اي شيخ اقاب اشود كه جن ينگونه نتيجه مياين عقيده از ابرترند، و 
ست كه پس اين ا» رجعه«در  آنانست، و عقيده اتر الاو مرسلين برتر و ب ءانبياهمه 

حمـد  از گشـته و در شـيخ   ابـ  ر ديگـر او بـ ائمـه  اي اهـ  ز صـورت اوند از غيبت خدا
و در دعـوت  اسـت،  اتري نموده  يند تجلي قويا و مياز اني كه پس ائي و كساحسا

ر نزديـك  ان ظهـور مهـدي بسـي   اشـت كـه زمـ   اين نكته تمركز داخويش هميشه بر 
 نادياكسي كه در همه  آن يابر اه رار شده، و راز غفلت بيدايد است، پس مردم با
  ].كنند اهيست مام برده شده او ناز ا

ظم اكـ «هـش گرديـد كـه    ارو ر لـه ان دنبايـر ان از شـيعي اعيه ديگري او داز اپس 
 1209(رفت  ر ميائي به شماحسان مدرسه اگردارزترين شاز باشت، و ام دان» رشتي

– 1259.(  
فيش انحــرار افكــاو و ائي كــه شــيعه بــر ضــد احســاحمــد ار شــيخ از فــراپــس [
ن اگرداشـ رزترين اش بائفه او مدرسه و طان اگيري كرده بودند، و سپس مرد جبهه

ن اب نمودنـد كـه همـ   انتخـ ارش افكـ اجهت تـرويج   او رابه  اهآن ترين و و نزديكا
ز گفتن هـر  ادش استاييد او شخص پرجرئتي بود كه جهت تاست، ا» ظم رشتياك«

ن شـيخ صـوفي جهـت    انگونه كه مريداهم. كرد ع هر قولي دريغ نمياختراسخن و 
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ييد كننـد  ات او را ازنند ت ي شيخ ميات براماع كرانواع اخترابه  ييد پير خود دستات
  :گويد و حتي در مورد شيخ خود ميا –

ن اب ديد كه زبـ ابه خو ام حسن راما اه ز شبادر يكي ) ئياحساحمد ا( انموال«
و كـه در  ان مقـدس  اب دهـ از اسـت، پـس   اشته او گذان ادر ده امقدس خويش ر

ونـد  اتر و معونت خد ز مشك خوشبواتر و  ل شيرينز عسانند شكر بود، انش بماده
ب از خـو ان خـويش  اصـ ان خامي كـه صـبح در ميـ   اگرفـت، هنگـ   افر اهمه علوم ر

  .»وند ديدار معرفت خدانوامحيط به  است، خود رابرخ
سـت، و  ار نزديـك  اين بود كه ظهـور مهـدي بسـي   انش او در سخنانكته تمركز 

يه به يكـي  اره و كناشا انشينند، و ب يو ماست كه در مجلس اني از كسامهدي يكي 
مهـدي   افش بـ اوصـ اكرده بود كه به علت نزديكي ينگونه تلقين ان خود اگرداز شا
» زياعلي محمد شـير  اميرز«گرد كسي به جز اين شاست، و ان مهدي منتظر او هما

  ].ب معروف بودندان باهم
عقيـده بودنـد، و    ينائيت و ظهور ان بهاراد يهز طالاري ديگر ان سه نفر و بسييا

ي اهـ  كـردن نقشـه   مـل ان كاندنـد كـه همـ   اپرور در سـر مـي   احـد ر اهمگي هدفي و
ن شـده بـود، و   اكسـتر پنهـ  ال در زيـر خ ار سـ امدت هـز  آن تشان بود كه اغلوگوي

  .يشاه م و همه هدفام در عقيده، شرع، نظسالام تغيير دين عالاز ارت بود اعب
ن بود كـه  ايرار از تجامي اي عنازي، جواسوم يعني علي محمد شير خصين شا

ره بـه  اكرد، و همـو  ش غلو مياجم در عقيده اعانند ام بوده، و بمامتدين به دين عو
ت اخـر حيـ  اواو در انسـت،  اد لم مـي اعـ  افهمد، خـود ر  مي اكه همه چيز ر ادعاين ا
ز اني اشيط الس باكرد، و نيز در همين مج مد و رفت مياو الس اظم رشتي به مجاك
ظم رشـتي در  امي كـه كـ  اشد، هنگـ  اشنآ» لبشروئياحسين  مال«م اعه به نطين شياشي
دگي و از سـ اشـت كـه   اينگونـه پند اكت رسيد، بشـروئي  هجري به هال 1259ل اس

ين تـوهم  ابه  او راده نموده، و استفامر دين او در ازي و غلو اغرور علي محمد شير
ظهـور   مايـ اشـد، و   هـد ان و منزلتـي خو اي شـ اراد او در همـين روزهـ  ازد كه اندابي
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 )1(»بابـ «) زياعلـي محمـد شـير   (و اسـت كـه   ار نزديك بوده و ممكن امهدي بسي
  .ردابه عهده د امي رامان ان مهدي به شيعياسخن اجازهشد كه وظيفه اب

و ابـرد،   رتش بوشهر بسر ميادر محل كسب و تج مايا آن محمد علي در اميرز[
صـلي  اهي مـوطن  ابسته و ر ار رت خوداط تجاز مرگ رشتي بساشدن  هاگآز اپس 

حسـين   ن خويش و همچنين مـال اراز يابرخي  از باو در شيراز شد، اخود يعني شير
كـه در سـر    اي را ده كرده و مسئلهاستفاز فرصت ات كرد، و بشروئي اقبشروئي مال

زي اكننـده علـي محمـد شـير     ولـين تشـويق  ار كـرد، بشـروئي   اشكاو ا اند باپرور مي
   .ستا

 ب و مـال ازي لقب بـ اعلي محمد شير اينصورت بود كه ميرزاله به در نتيجه مسئ
فه اضـ ايـد  اب اينجـ اص دهند، در اختصابه خود  ار» بالباب اب«حسين بشروئي لقب 
عقيده شيعه در مورد ظهور وجود  ائي و رشتي باحسان عقيده اكنيم كه فرقي كه مي

ي ا ئب عقيـده اغ م و رجعت مهديامائي و رشتي به غيبت احساست كه اين ارد، اد
لم بـوده كـه بـه صـورت     اين عـ ا اشخاصز امهدي شخصي : گويند رند بلكه مياند

لعسـكري در وي حلـول   الحسـن  او سپس روح محمـد بـن   ... شود طبيعي متولد مي
  ].هد شدانموده، و تبديل به مهدي خو

  

                                           
از اينجا  آن كلمه باب در نزد اهل سنت متداول نبوده، و زائيده افكار شيعه است، و تاريخ[ -)1(

در حالي از دنيا رفت كه فرزندي نداشت، » حسن العسكري«امام يازدهم شيعه  است كه
دليل همه ميراث ايشان را صاحب شد، بزرگان شيعه كه با اين فاجعه  حتي برادر او به همين

بزرگ روبرو شده بودند، و با توجه به اين كه پس از حسن عسكري كسي نخواهد بود كه 
اي زده و  لقب امام را به خود اختصاص دهد، براي رهائي از اين سردرگمي دست به دسيسه

ن نيافته است، بلكه اياعبارت ديگر امامت پعنوان كردند كه نسل حسن العسكري و يا به 
ساله داشته است كه در سرداب خانه اش مخفي و غاب شده  حسن عسكري پسري پنج

تواند با او مالقات كند،  است، او همان مهدي منتظر است كه در زمان غيبت هيچكس نمي
ح ديگر و يا به اصطال» باب«مگر شخصي واسطه كه مجوز اين كار را دارد، و او همان 

  ]. دروازه رابط بين مهدي و مردم است



    

 
    

  
 

 

  ﴾9﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

  بيتاب و باب
كنـد كـه    يم معالازي امحمد علي شير 1260ل اول سالادي ادر روز پنجم جم

ريخ افـي تـ   يـة لـدر اكـب  الكوا( اهآن بانچه در كتاست، برامهدي منتظر » باب«و ا
و ا) م 1924، هــ   1343(قاهره به چاپ رسـيده اسـت    كه در) ئيةالبهاو بيةالباظهور 

ست كه بين شيعه اح شيعي كسي صطالادر » باب«. له بوداس بيست و پنج مايا آن در
ل اگويند در س لعسكري كه ميالحسن اي محمد بن يعن آنانزدهم ام دوامامي و اما

ب الگي در سـرد اس هجري و در سن شش 260ل افته و در سادت يهجري وال 255
يـن  است كـه  اين ابر  آنانرد، و عقيده اد اسطه راست، حكم واغيبت نموده  امراس

زده قـرن  اننـد، و مـدت يـ   اخو مي» منتظر« او راست كه ان مهدي ائب هماشخص غ
ز ا او رانند، تعجيل فـرج  ار ن ميابر زب او رام اه ناو بوده، و هرگار انتظا ست كه درا

فتـد كـه در   ا ق مـي اتفا» رجعه«و ازگشت اظهور و ب اشوند، و ب ر مياستاوند خواخد
ب شـيعه  اداليد و اين دليل كه تقاهيم كرد، و به ابحث نخو آن ين موضع در موردا
ن اگـري ميـ   سـطه ام واز كـه مقـ  اتيـ ماحب اشخص صـ  آن كند كه م ميعالاينگونه ا

ن ايـن جـو  اشود، در نتيجه  نده مياخو» باب«رد، ابه عهده د ائب و شيعه رامهدي غ
گيـرد كـه    ينگونـه تصـميم مـي   ازي اري يعني علي محمد شيرازاجر باين تامي و اع

 ادعـ احسـين بشـروئي    تشـويق و تلمـيح مـال    اند، و سپس نيـز بـ  ابخو» باب« اخود ر
  .تساكند كه مهدي  مي

مـورد   او رايش نمـوده و  ازمـ آ او را ادعـ ايـن  از اي شيعه پس امجتهدين و علم
ننـد  اي همقرآنـ ي اهـ  ز سـوره اهند كـه بعضـي   اخو و مياز ادهند، و  ر ميان قرامتحا
زي نيـز بـه   اتفسـير كنـد، محمـد علـي شـير      ار» يوسـف «و سورة » لعصرا«و » كوثر«

 يـد، و از در ميال بـه پـرو  الم خياعسير در اين تفاتفسير نموده، و در  ار آنانسرعت 
و تلقـين كـرده بـود نيـز     ا حسين بشـروئي بـه   ، و مالظم رشتي شنيده بوداز كاچه آن
ي لحـن  ارابـه لغتـي مسـخره و د    اسـير ر ايـن تف ا امـ اكنـد،   سـير مـي  ايـن تف اشني اچ

 او رار گرفتــه، و ســبك مغــزي و جهــل انويســد كــه مــورد نفــرت شــنونده قــر مــي
  .ننداو بشورابر ضد  اشود كه حكومت ر عث ميامر بابند، و همين اي درمي
) لبهيـة الحجـج  ا«بش اكتدر » نيادقائل جرفالفضابوا«ول در مصر ائيت اعيه بهاد

پ ابـه چـ  ) م 1925(هجـري   1343ل ائي در سـ انيت بهاكه در محفل مركزي روح



    

 
    

  
 

 

  ﴾10﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

 لنقطـة ا« او راب كـه  از بـ الي كـه  اب در حـ ايـن كتـ  ا 127ست، در صـفحه  ارسيده 
  :گويد كند، مي ند صحبت مياخو مي» وليالا

جـل ذكـره وعـز    ) ابهـ الا اربنـ (ل اي مبشر به جمعالال او مث) وليالا نقطة( اماو«
ز او قبـل  .. مـر شـد  اين ار اشت، دست به كال دالي كه بيست و پنج ساسمه، در حا
حضـرت بـه   آن مي كـه اپس هنگ.. رت مشغول بودائي خود به تجاد اه بامش همراقي

مور گشـت،  امـر مـ  اين ابه  )2(م نمود، و در مكه مكرمهاقي )1()ءابه(هي بالاربه  اجازه
ز رفته و ا، و سپس به شير...ئي خويش منزل نموداو نزد د... زگشتابه شهر بوشهر ب
ل بـه  اكه هفـت سـ   ادعوت خود ر ماياهمه  اد، و تقريبافتان خويش ابه دست دشمن

نـه  ادر خ او و يـ انه ادر خ اي ين حبساميد در حبس و تبعيد به سر برد كه انجاطول 
  .)3(»ن تبعيد شدايجاذرباين كه به ا احكومت بود، ت

نسـت  اتو 1260ل ادر سـ » بالباب اب«حسين بشروئي يعني  ين كه مالاز او پس 
ز انفر  18) بالباب اب(و انع كند، ابودنش ق» باب«ي ادعادر  ازي راعلي محمد شير

بـت  اجا اظم رشـتي ر ائي و كـ احسـا ين لداحمد زين اي از قبل دعواكه  امرتدين ر
مر ابع اورده و تان ايماو اكنند كه به  اجازهب ابه ب اوري نموده تاكرده بودند، گرد

د، چـون در حـروف   ار دان رمـز قـر  ابه عنـو  ار» حي«كلمه  آنانشند، و بين اب و ميا
بـر  » ي«، و حـرف  8بـر عـدد   » ح«حرف ) داعدابجد و ابطه بين حروف ار(» جمل«

                                           
ن زمان در توجيه و جهت دهي باب آآنان در » رب االبهاي«بينم كه  من بسيار بعيد مي -)1(

زمان به دست  آن دستي داشته باشد، اما مسئله به اين صورت بود كه تعيين خط مشي در
كه » الحجج البهية«ف كتاب گرفت، اما مؤل يعني مال حسين بشروئي انجام مي» باب الباب«

خواهد بهائيان را به اين توهم بياندازند كه پروردگار  كنيم، مي اين خطوط را از او نقل مي
داد، و باب الباب نيز به نوبه خود  باب الباب را جهت مي –از پس ستر و پرده  –شان  ابهاي

هيچ دليل  آن سته، و بركرد، و من اين مسئله را بسيار بعيد دان براي باب خط مشي ترسيم مي
  .بينم و حجتي نمي

ملقب » محمد علي بارفروشي«صورت گرفت كه دائي او و  1260سفر باب به حج در سال  -)2(
  .كردند او را همراهي مي» قدوس«به 

حكومت ايران به اين دليل او را به اذربايجان تبعيد كرد كه اهل اذربايجان همه  -)3(
اي ديني داشتند، چون  ه در مقابل خدعه و نيرنگ باب حربهمذهب بودند، و در نتيج حنفي

  .»بابيت«اي نداشتند، چه رسد به  عقيده» مهديت«آنان حتي به 



    

 
    

  
 

 

  ﴾11﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

هـد  اخته خواسـ  18 او يـ  دو حـي  يناز مجموع ارند كه در نتيجه الت ددال 10عدد 
  .)1(ختار مملكت منتشر سادر گوشه و كن ار آنانشد، و سپس 

  
  »بدشت«ئي اگردهم

بـرد،   ن بـه سـر مـي   اكو و در زنداب در قلعه مالي كه باو در ح 1264ل او در س
ظم رشـتي  ائي و كـ احسـا  حمداه انيدن رارس ناياجهت به پ او راو كه اطين پيرو اشي
در در  ار» حـي «كه كلمـه   اده بودند، تصميم گرفتند كه هجده نفري رار دانه قرابه
ن امريـد  اه بـ اده بودند، به گرد هم جمـع كـرده، و همـر   ار داكلمه رمز قر آنانن امي
ن كه ازندران و ماسابين خر» هروداش«نه ار رودخاني در كناين مسلك در مكازه ات
ن ارانـدرك اس دسـت  اني كـه در ر اي تشكيل دهنـد، كسـ  ا ، جلسهردام دان» بدشت«
  :رنداينقراز اين تدبير بودند، ا

رفروشـي ملقـب بـه    امحمـد علـي ب   حسـين بشـروئي، مـال    يعني مال» بالباب اب«
 ةقـر « او راني كـه  اح قزويني برقـ صال ج دختر مالانم زرين تام سلمي خا، »قدوس«
ني كـه  ازنـدر احسـين علـي م   ا، و ميـرز )2(شتالقب د» ههراط«ندند و اخو مي» لعينا

  .گشت آنان» يابهالارب «لقب گرفته و » هللاء ابه« ابعده
                                           

پرسند كه هزينه و اموالي كه صرف گرداوري، تنقالت، و زندگاني اين هجده  بسياري مي -)1(
بينند كه در  ينگونه ميگرديد؟ به همين دليل بسياري مسئله را ا شد، از كجا تامين مي نفر مي

ن آپشت پرده اين اعمال دست استعمار انگليس و روسيه به كار مشغول بوده است، و 
دست بيگانه همان قدرتي است كه بابيت و بهائيت را به وجود اورده است، اما من فكر 

است كه  آن اي بيش نباشد، چون اجنبي عاجزتر از كنم كه اين طرز پنداشت مبالغه مي
هاي مذهبي را به وجود اورد، اما آنان پس از به وجودامدن اينگونه  حركت اينچنين
  .كنند را ابياري مي آن را تشويق نموده و نهال آن ها و در صورت وجود مصلحتي حركت

م ظهور فتنه باب در ايران حكومت ايران بسياري از دست اندركاران اين فتنه را به ايادر  -)2(
از اين تبعيد بغداد بود، دولت عثماني  »لعينا ةقر«و نصيب جاهاي مختلفي تبعيد كرد، 

صاحب تفسير بازداشت بوده و » شهاب االلوسي«در منزل  لعينا ةقراينگونه صالح ديد كه 
از او ) مةمافي مباحث اإل مةنهج السال(تحت نظر او باشد، شهاب االلوسي در كتابش به نام 

باشد، او در حالي كه بيمار  مؤلفات وي مي سخن به ميان اورده است، و اين كتاب اخرين
ن اياالعين نوشت، و قبل از اين كه اين مقاله را به پ ةبود، حدود بيست كراسه در مورد قر



    

 
    

  
 

 

  ﴾12﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ب و بررسي اشدن ب شتازدانديشي در مورد با رهان چاطين عنواين شيادر نتيجه 
ز انه كردنـد، ولـي در حقيقـت هـدف     انس بهاين كنفراي ابر ات وي راي نجاه هار

م بـود، مـورخ   سـال اي نسـخ شـريعت   ادعـ اتن خاسـ  ئي، علنـي اين گردهماري ابرقر
ــابه ــرز«ن ائي ــين اعبد امي ــفحة » رهاوآلحس ــ 223 – 218در ص ــي  اكت ــود يعن ب خ
  :نويسد مي) بيةالباو ئيةالبهاريخ ظهور افي ت يةلدراكب الكوا(

رد بحـث  او آنـان ن در بدشـت بـه وقـوع پيوسـت،     ارائي يامي كه گردهماهنگ«
ص بود كـه  السي خاول، مجاطبقه : ده بودبه دو طبقه تقسيم ش آنانلس امج. شدند

 ان رامه بـود كـه ديگـر   الس عاو طبقه دوم مج. شد ب منعقد مياصحان ان بزرگامي
م انجـ ان اراص كه بين بزرگ يـ الس خاموضوع گفتگو در مج اماگرفت،  دربر مي

  .»زد گرفت، حول مسئله تغيير فروع و تجديد شريعت دور مي مي
ب كوشش نمود، ات حضرت بائي و نجاجهت رهيد اين شد كه بام بر اي عار«

ل ارسـ ار مملكـت  ايد به گوشه و كنـ اب ان راو همچنين مبلغين و مبشرين و دعوتگر
وري كننـد، و  اكو گـرد اب در مـ ارت حضـرت بـ  اجهت زي ان راراهمه ي اشت، تاد

ن شـد كـه   آر بـر اورنـد، و قـر  اه اخود به همر انيز ب ايل خود ران مان و دوستانزديك
ز افي رسـيد،  ازه كـ انـد ابـه   آنـان مي كه عـدد  اهنگ اشد، تاكو بام آنان مركز تجمع

يـن  ا اه بـ اگـر شـ  است و طلب كنند، پـس  ادرخو اب رائي حضرت باه رهامحمد ش
زور و قـوت   افقت نكنـد، بـ  اگر مواند، و اد رسيده افقت كرد، به مراست موادرخو

  .»ت دهندانج اب راحضرت ب
ي ان مهـر تصـويب زدنـد، مجـر    اهميده و برف امور راين اين كه همه از او پس «

بررسـي كننـد كـه     اتـ ) ز، روزه و حـج ايعني نمـ (م فرعي كشيده شد احكابحث به 
ني تي طـوال اكراز مـذ احذف نمـود، و پـس    اده و ياتغيير د ار آنانن اتو چگونه مي
يـن عقيـده   ان گرفت، همگي بر ان جرياراي ن بزرگاص و در ميالس خاكه در مج

لهـي  انين حكمـت  اينگونه فهميدند كه قواست، و اجب اجديد وشدند كه نسخ و ت

                                                                                                
در ابتداي كتاب خود تحت عنوان » سيد محمد شكري االلوسي«برساند وفات نمود، نوه او 

هاي جد خويش را اثبات  برخي از نوشته 25 – 22صفحة ) يةاالثني عشر لتحفةمختصر ا(
  .نموده است



    

 
    

  
 

 

  ﴾13﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ز اكنـد،   چيزي كه ديرتـر ظهـور مـي    نآكند كه  ينگونه حكم ميادر تشريع ديني 
تر الاتر و والاست با آمدهو از اچه قبل آن زاش ائره ام و وسعت داظ مرتبه و مقالح
يـن  انتيجه به حكـم  هد بود، و در املتر و بهتر خواز قديم كاره است، و جديد هموا
تر الاو بزرگتر و واز اقبل  ءانبياز همه ار اثآب در مرتبه و منزلت و اس حضرت باقي
ت نمودنـد،  اثبـ ابـر وي   ام راحكـ ار مطلق در تغيير و تبـديل  اختياست، و در نتيجه ا

ي امي رسـال اب در شـريعت  از دخل و تصرف حضرت باعده قليلي نيز به عدم جو
ب بـه جـز مـروج    اوردنـد كـه حضـرت بـ    اينگونه دليل اخود ين گفته ادند، و بر اد

رد او آن سـت كـه در  ادي از بدعت و فسام احكاح صالاو اعقيده نيست، و وظيفه 
  .)1(»ستاشده 
يـن مسـئله   او بـر  اين عقيده بـود،  ان ان و بزرگاصاول و خاز طبقه ا )2(لعينا ةقر«

 اراد ار رام شـريعت گـذ  امقـ » ئماقـ «ند كه ان فهمارايد به همه ياكرد كه ب ر مياصرا
نند روزه ات هماز تغييراست كه به بعضي اجب اكند، و و بوده، و شريعت وضع مي

 ايـن كـه بـ   ا اشت، قدوس باگذ اجرابه  ار آن م نموده واقدا... ن واه رمضاري ماخو

                                           
ترين  چه اينها را به دور خود در اين صحرا جمع كرده است، خود از خبيثآن گوئي -)1(

  !!!ها، و فاسدترين مفاسد نيست خبائث و بدعت
نام او فاطمه و كنيه اش ام سلمي بود، و به علت موهاي طالئيش او را زرين تاج نيز صدا [ -)2(

ميالدي در قزوين به دنيا امد، و  1814به طاهره هم ملقب گشت، در سال زدند كه بعدها  مي
نويسان بر  ميالدي كشته شد، او دختر حاج محمد صالح قزويني بود، تاريخ 1851در سال 

گر بود، پدرش از زيبائي و جمال او ترسيده، و او  اين امر اجماع دارند كه بسيار زيبا و فتنه
العين از وي  ةج پسر عمويش امام جمعه قزوين دراورد كه قرسالگي به ازدوا 13را در سن 

گروهي از : توان گفت كه خانواده او به دو گروه تقسيم شده بودند داراي فرزنداني شد، مي
  ...شيعيان محافظ، و گروهي ديگر اتباع مدرسه احسائي و رشتي

بود، و بعدا  آمده او با كاظم رشتي مراسالتي داشت و از اراء و عقايد او و احسائي خوشش
افكار باب نيز به آنان اضافه شد، با اين كه پدرش او را تهديد كرده بود، ولي به تهديد 

اي ننهاد، او به جمال خويش پي برده بود، و از قيود و حدود اطراف خود  پدرش وقعه
هايش، و خانواده اش را رها كرده و ترك گفت،  خسته شده بود، و باالخره، همسرش، بچه

  ...].براي ديدن كاظم رشتي عازم عراق شدو 



    

 
    

  
 

 

  ﴾14﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

 اه دتاين عاترك  )2(ميسالات ادابه ع )1(به علت تمسكش امافق بود، انظر موين ا
ز او سـرب ا افقت باز مواترسيد كه  ز سوئي ديگر قدوس ميا، و )3(يش سخت بودارب

ي اهره بـر ر اطـ  امـ اگردد،  آنانن اق مياف و شقختالاعث بروز اين مسئله بازده، و 
ين عمـل بـه زودي   اكرد كه  ر مياتكر اين مسئله رار ا، و بسي)4(كرد ر مياصراخود 

ن بـه  ايـن سـخن  او هد كرد احت وجود ظهور خوائي در ساو بدون هيچ چون و چر
مـور مـبهم و پيچيـده    ايـن  از اهد رسيد، پس هرچه زودتـر  اص خوام و خاگوش ع
 ار آن هيماخـو  ي عملـي كـه مـي   اتـر، و بـر   يـق تر و ال شته شود، بهتر پرنفعاپرده برد

رند اند اقت تجديد راني كه طادر نتيجه همه ضعيف است، تايندتر ام دهيم خوشانجا
ين عقيـده جديـد و بـديع    اه اي قوي و مخص كه در ردافراشده و به جز  اجد از ما
  .»نداي نمازي هستند كس ديگري بر جانباضر به جاح

بـر   اد رايـن پيشـنه  او  آمـده ن اراعـت يـ  العين بـين جم ا ةن روز قرادر نتيجه هم«
عـث  امي بسـال امعـه  ان در جاستي مرتدشدن زنـ ابه ر: ن مطرح نموده و گفتاهمگ
نصـيحت نمـوده و توبـه     ان رايد زناگردد، بلكه ب نمي آناننمودن حد قتل بر  رياج

يق ر خوب و الاوردن بسيا نايمانمودن و  ند كه توبهافهم آنانپذيرفت، و به  ار آنان
ئـب  ايـن مجلـس غ  از الي كـه قـدوس   ادر حـ  ابينم ت ر نمياست، پس بر خود دشوا
ن اگن من مورد قول همادر صورتي كه سخن. رمائل برداين مسار اسراز است پرده ا
يـم، و در  ايـت و هـدف رسـيده    اپسـنديدند بـه غ   ان رآب احبان و اراقع شد، و ياو

يـن جنـون   از ا انصيحت گويد تـ  است كه مرانم بر قدوس اصورت عدم قبول سخن
  .)5(زگردمام بسالاغوش آشته و توبه كنم و به از كفر دست بردازگشته و اب

                                           
  .البته به صورت كذب و تقيه -)1(
  .خوانند بسيار جاي تعجب است كه آنان نماز و روزه را عادت مي -)2(
هاي شيطاني خويش به اين نماز و روزه احتياج  كردن نقشه چون او هنوز براي عملي -)3(

  .داشت
ده بودند، همان رفقايي كه تظاهر به ثقل و تاني همان رايي كه رفقايش به او تلقين كر -)4(

  .كردند مي
  .البته با نفاق و استهزاء و فجور -)5(



    

 
    

  
 

 

  ﴾15﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ئل ايـن مسـ  اشـدن    مطـرح ي او همه بر )1(نيكو شمردند ان راين سخنان اراي پس
خورده بود، و نيز  ام گرفته و سرماهللا زكاء ابه حضرت اما. ري مي كردنداشم لحظه

ز به شرح هدف و اغآهره اري زده بود، پس به همين علت طابه بيم اقدوس خود ر
م پــرده احكــاز ســر مكنــون تبــديل فــروع و تغييــر اء نمــود، و احبــاي امقصــود بــر

يـن  اختنـد، گروهـي   او زمزمـه پرد  ان بـه نجـو  ايـن سـخن  اشـنيدن   ان باراشت، يابرد
ين شد ار بر اد گرفتند، و قرانتقاد ابه ب ان را نيكو شمرده، و گروهي ديگران راسخن

  .)2(زنداو مطرح سادر محضر  اي خود راكه نزد قدوس و شكو
خت، و ام سـ ارآ اطفـت همـه ر  ن مالازبـ  اند و بـ افـرو نشـ   اپس قدوس زمزمـه ر 

خير او بـه تـ  از اهره و پـرس و جـوي   ات طـ اقـ مال اتـ  اقضـيه ر  دن در مـورد اد حكم
ينگونـه  از بحـث و گفتگـو   ار به وقوع پيوسـت و پـس   اين ديداخت، در نتيجه اندا

هره از سر گيرند، و طا ازگشته و بحث و جدل رائي باتصميم گرفتند كه به گردهم
بگـوي  اجوطع اني قـ ابرهـ  اكنـد و بـ   حجت مي ماتما آنانن كرد كه بر اينگونه عنوا

زهم ابـ  اينهاهمه  اب امانع كرد، اق اهره همه راينگونه نيز شد و طاهد بود، و اخو آنان
موش نگشت، اكردند خ د ميانتقاهره اي طاز راني كه ام نشد، و زمزمه كسارا اغوغ

گشـته و   اجـد  آنـان ز اجمـع كـرده و    امتعه خـود ر اب و اسبان انآز او حتي برخي 
  .تندز نگشاب آنانديگر به سوي 

ز ابـر ا الت نمود و بـ اء در مسئله دخامر، حضرت بهاي انتهاينگونه بود كه در او 
سـت  او درخواين بود كه انيز  آن خت، و دليلاموش ساخ ان راحكمت خود همگ

 ار) قعـه او(گشوده و سورة  ار قرآنورند، پس در حضور جمع ابي ار قرآنكرد كه 

                                           
دست تلقين كرده بودند، تا به  چون هم آنان بودند كه اين سخنان را به اين هنرپيشه چيره -)1(

هاي تبشيري به صفوف خود كشيده بودند  دين صورت عوامي را كه با نيرنگ و روش
  .ه و مدهوش سازندگول زد

تر بود، بلكه به همه اين مسائل از قبل مهر صحت زده بود، و  و خود قدوس از طاهره خبيث -)2(
توان گفت هم او بود كه اين پيشنهادات را به طاهره تلقين كرده بود، پس اين تدبير  مي

اين خبيث را جهت كيد اسالم و اعالن رده، همگي باهم انديشيده بودند، و هركدام در 
  .صحنه نمايش نقشي را به عهده گرفته بودند



    

 
    

  
 

 

  ﴾16﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

شـت كـه حتـي خـود     ار داظهـ او . )1(زد آن ويـل ارد و دست به تفسير و توت كتال
 افتـد و همـه ر  اق بياتفـ ايـد  اب) تاقعـ او(ينگونـه  اشته، و اره داشائل اين مسابه  قرآن

  .)2(»كت كرداس
ب در اشـده و بـه سـمع حضـرت بـ      ئل نوشـته اين مسـ ار شد كه اتمه قراو در خ«

در اين مسـئله صـ  اره ادر ب ائي خود راسته شود كه حكم نهاو خواز اكو برسد، و ام
نديشـه  اسـت، و  اء بوده احبان اصاخ اينگونه نيز شد، و معلوم شد كه حق باد، و كن

بـودن تغييـر    جـب ايعني در و(ست اب يكي بوده اي حضرت بار اله باء احضرت به
ك و ادرانـد، و در  اب نيز همه برحـق بـوده   الباب اهره و باو قدوس و ط). شريعت

  .»نداشته ام برميداده حق گامور بر جار اسرافهم 
يـن  ايش قبول ان گنجايشاه س كرده و سينهاحساني كه در خود تنگي اكس اما«

يـن  اد مردم بر عليـه جمـع زده، و   افسار و افكاشت، دست به تشويش اند اتجديد ر
 اشـوريده و بـ   آنـان بر) بدشـت (ر اديـ  آن Ĥنانز مسلماعث شد كه گروهي امسئله ب

ر خود بـه سـه دسـته    اين فران در ارابيرون كنند، پس ي انجاز ا ار آنانضرب كتك 
 ان كردنـد، گروهـي بـ   اهللا قصـد تهـر  اء احضرت بهـ  اه باگروهي همر: تقسيم شدند
ء بـه  ابتـد اب البـ اب اب بـ ان رفتند، و گروهي نيز در ركـ ازندراهره به ماقدوس و ط

معـه  اج ائي بـه دشـت ر  از گردهمـ ات نتيجـه شـده   ان بود كه تصـميم ازندراسوي م
  .»كو جمع شونداب در مادن حضرت باد تاهمچنين جهت نجنيده، و اپوش
بود ) 223 – 218ص (» يةلدراكب الكوا« آنانب از كتاي ا لهانچه گفته شد مقآ

  .ستاپ رسيده اهره به چادر ق) م 1924(هجري  1343ل اكه در س
  

  ي شيعهاب و علمان بات مياظرامن
ن و اهـد و و مجتان اتي مياظران منايران بود، حكومت اب در زنداي كه بمايادر 

 آنـان ي ات مورد بحث براب نيز در مورد موضوعاخت، باس ر مياي شيعه برقراعلم
                                           

  .گونه كه تغيير دين اسالم را نتيجه دهدآن البته بر طبق هوا و هوس خود، و -)1(
هايشان مانده بود، خود را از اين جمع كنار  اي از اسالم در دل چون كساني كه حتي ذره -)2(

ها در اين جمع حضور  كشيده و مجلس را ترك كرده بودند، و فقط شياطين و ابليس
  .داشتند



    

 
    

  
 

 

  ﴾17﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ب ادر كتـ » نيادقـ الجرفالفضـل  ابوا«ئيـت  اعيـه به انوشت، بزرگترين د ئي مياچيزه
  :نويسد مي 128صفحة » لبهيةالحجج ا«

فتنـد، و  اي نيا مـش شـبهه  شـته، و در كال او شـكي ند اي اهـ  نهاهرگز در نش آنان«
  ين بود كها انآنسخن 

 اتش رف صرف و نحو بوده، و جمالرد كه برخالاموري وجود دانش ادر سخن
ننـد  اهم –جل ذكره  –و ان كه ال ازد، حاس رج مياغت خحت و بالاز حدود فصا

زه انـد ابـه  ) ئـد الفرا(ب اره در كتـ اين باكه در  )1(گفت و سفر قديم سخن مي قرآن
  .)2(»يماده افي توضيح داك

 آنـان ني اكه محفل روح» بيةالباو ئيةالبهائح في اس لةامق« آنانگر ب دياو در كت
سـت  ا آمـده نده اپ رسـ اهره به چاق» ةدالسعا«نه اپخادر چ) م 1922( 1341ل ادر س
  كه

 آن بـه  اب راده و بـ اب به تبريز مجلسي تشـكيل د از ورود باز چند روز اوپس «
م جمعـه،  اماني، امقامحمد م ء، مالالعلمام ام نيز نظعالاي از علماوردند، و امجلس 

ي اعضـ اشـتند،  از مجتهـدين حضـور د  اصـغر، و برخـي ديگـر    ام علـي  سالالاشيخ 
  .د ه من مهدي هستماب داو جوال كردند، و او سئواز او امجلس در مورد دعوت 
ين سـخن  ابـر  اسـتند تـ  او خواز اي در مجلس بروز نمـوده و  ا و در نتيجه همهمه

ت آيـا يـن  اوت كـرده و گفـت كـه    ت تالآياگ ورد، پس بدون درناخود دليل بي

                                           
اگر در آيات من اموري وجود دارد براساس «خواهد اينگونه اظهار كند كه  باب مي -)1(

ت آياكند، در  صرفت و نحو نبوده و جمالت من را از حدود فصاحت و بالغت خارج مي
د از كه آنان كه آن جواب را به او اموخته بودن آن حال«. قرآن نيز اين امور موجود است

اين مسئله غافل بودند كه قواعد صرف و نحو بعدها از لغت خود قرآن، لغت جرير، لغت 
پرداختند، استخراج گرديده،  شان كه با قرآن به عبادت پروردگار خويش مي فرزدق و امثال

باشد، همانگونه كه اين  و در نتيجه قرآن، اساس، حجت و شاهد صرف و نحو در لغت مي
  .ها استآن اين مسئله غافل بوده كه اين امر نشاندهنده سخافت و كفر مغز از ديوانه تهي

هجري در دفاع از بهائيت به زبان فارسي  1315كتاب الفرائد نوشته جرفادقاني در سال  -)2(
در قاهره بچاپ رسيده » امين هنديه«صفحه بوده و در چاپخانه  731نوشته شد كه مشتمل بر 

  .است



    

 
    

  
 

 

  ﴾18﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

م ض بـر كـال  اعتراي مجلس نيز به جز اعضاو، و ابدي اي است بر بقانه عظيمي انش
عــد نحــوي منطبــق او بــر قوان اگفتنــد كــه ســخن شــتند، مــياب ديگــري نداو جــوا

هد بـر عـدم   اچنـدين شـ   آن تآيـا ز اده و ار داحجت قـر  ار قرآنو نيز اشد، اب نمي
ب نيـز  امجلس متفرق شده و بـ  هلاند در نتيجه ان راعد نحو بر زباوق اب قرآنتطبيق 

و حكمـي در  از ان وليعهد بـود و  ايجاذربآكم اح مايا آن در. زگشتابه مقر خود ب
  .»در نشداب صامورد ب

  :دهد مه مياداب اهمين كت 18سپس در صفحة 
رسيد، همه  اي مهدويت به گوش مجتهدين و بزرگ علمادعاين امي كه اهنگ«

  د زدند كهارفته و فري الابر منبر ب
ي مـذهب جعفـري،   اهـ  نهاز بزرگتـرين پشـتو  ا، بلكـه  )1(ت دين مبـين از ضروريا

بـن  ان حسـين  اقبـول كنـيم، سـخن    او راگـر حـرف   است، پس اهمين غيبت كبري 
 او نجبـ  از نقبار كنيم؟ پرواچه ك ار رابن مهزياي اه يتاببريم؟ و رو اكج ار )2(روح

زدهـم  ام معصـوم دو امـ افتوح شرق و غرب كه در نتيجـه ظهـور   شود؟ و  چه مي ار
  ست؟ا امد كجاهد اخو
نـد  ارث بـرده  ابـه   ار آنـان س نصوصي كه اسابر ات ظهور مهدي رامه عالانگآ

  :برشمردند و گفتند
سـت؟ در نتيجـه معنـي    اچـه شـده    ار» )3(ابلصاست، و جا آمدهچه  ابلقابر سر ج

وريم؟ پس ابي از كجا اني راظهور سفي ل واو خر دج هد شد؟اغيبت صغري چه خو
                                           

  .يا مذهب شيعه امامي -)1(
وفات يافت و باب سوم امام غائب  326است كه در سال » حسين ابن روح النوبختي«نام او  -)2(

مؤسس مذهب نصيريه بود كه طمع داشت لقب باب را به » محمد ابن نصير«باب اول . است
عثمان بن «خود اختصاص دهد، اما يارانش با اين مسئله مخالفت نموده و اين سمت را به 

مقام باب را ) 305متوفي سال (» محمد بن عثمان«دند، پس از او پسرش واگذار كر» سعيد
به عهده گرفت، و پس از او نوبت به نوبختي رسيد، نوبختي نيز پس از خود سمت باب را 

وصيت نمود، او اين مقام را تا هنگام مرگش يعني سال » علي محمد السمري«به باب چهارم 
  .الح شيعيان غيبت كبري رخ داده استدار بود، و پس از او در اصط عهده 329

شهرهائي هستند كه عقول شيعيان اهل خيال آنها را بافته است، به زعم » جابلصا«و » جابلقا« -)3(
آنان اولي در طرف مشرق و دومي در طرف مغرب قرار دارد، هركدام هزار در داشته، و بر 



    

 
    

  
 

 

  ﴾19﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ي ا رهايـد چـ  اند؟ بارفته  اند به كجاذكر شده  اي ماه بات كه در كتامين همه عالا
ين كه نصوص صريح ا ارد، ياند ده بيشتر وجوانديشي دو را رهاين چانديشيد و در ا

يـن  ايـن كـه   ا اريم، و يـ ابگـذ  ان پـ اموش كرده و برام فرامادر مورد ظهور  اخود ر
  .)1(ريمائض برشماز بزرگترين فرا او راتكفير كرده و محو و قتل  اشخص ر

                                                                                                
ست، چون او سه فرزند او هر دري نگهبان ايستاده است، و يكي از عالمات ظهور مهدي ا

  !!!!كنند جا ظهور ميآن از
اي  بينيم هنگامي كه عده اين سردرگمي همواره گريبانگير شيعه بوده و خواهد بود، مي[ -)1(

را مذهب خواندند،  آن خرافات را بر خرافات انباشته، و كاخي پرزرق و برق بنا نهاده و
ادي ترك خورده و ميل به خرابي چگونه اين اخ باشكوه در مقابل هر نسيم و وزش ب

كند، آنان براي نجات عقيده شيعه و امامت خود به سرابي متمسك شدند كه امام زمان،  مي
مهدي منتظر، و حجت بن الحسن العسكري نام داشت، و از اين حقيقت روشن غافل ماندند 

شت، رود، الجرم تشنه باز خواهد گ شدن به سوي سراب مي اي كه جهت سيراب كه تشنه
اي به آب و ناني دست يافته و به عنوان باب و مرجع و بال گردن  با ادعاي اين عقيده عده

شيعيان شدند، و سپس اعالم كردند كه غيبت كبري اتفاق افتاده است، و امام مهدي تا 
آنان فكر نكردند كه هر لحظه  آيازماني كه پروردگار اجازه ندهد ظهور نتواند كرد، 

در و دروازه  ر از خودشان به اين جرگه وارد شده، و براي شهر بيممكن است تيزهوشت
و حتي مهدي بخواند؟ گرچه ممكن » باب«بودن نموده، و خود را  تشيع ادعاي در و دروازه

لوح به دنبال  اي ساده است كه اين ادعا راه بجائي نبرد، اما مسئله اين است كه همواره عده
دهند، در سطور  و در راه اين عقيده كج و معوج جان مي اين علمداران دروغين به راه افتاد

اما بايد از شيعه پرسيد كه ضمانت شما . و صفحات گذشته نمونه اين تيزهوشان را ديديم
اي در اينده چيست؟ چون هنگامي كه اساس و شالوده يك  براي عدم بروز چنين فاجعه

اينده نه تنها ممكن، بلكه در  آن حركت را اموري پوچ و مبهم تشكيل دهند، تهديدشدن
  :گويد اجتناب ناپذير است، و شاعر مي

  خشت اول گر نهد معمار كج
  رود ديوار كج تا ثريا مي

  

بگذاريد اين مسئله را مطرح نموده و بپرسيم كه بر فرض محال هم اگر مهدي موعود تشيع 
و مقام، كنيد با وجود اين همه تشنگان قدرت  فكر مي آياوجودي خارجي داشته باشد، 

هرگز او جرات خواهد كرد كه فكر ظهوركردن را در سر خود بپروراند، چه رسد به اين 
  !!!].كه ظاهر هم بشود؟



    

 
    

  
 

 

  ﴾20﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

  بام باعداحكم 
هجـري بـه    1266ل ان سـ اشعب 28در شد و در روز اب صام باعداخره حكم الاب

 اره خنـدق رهـ  ان شـهر و بـر كنـ   نيـز در بيـرو   او راشته شد، جسـد  اگذ اجرامرحله 
نكردنـد،   اپيـد  ار آن اماخته، اد پرده در روز بعد به جستجوي جسانگآو . )1(كردند

يـن مسـئله حجتـي    اند، اخورده  او رات وحشي جسد اناينگونه گفته شد كه حيواو 
ــد  ــده و توســط ادر دســت مجته ــيعه گردي ــ آن ن ش ــاد افس ــادع ــر  اي ب ــي ب ب مبن

ز اره انـه همـو  اگ زدهائمـه دو اد اجسـ ا آنانت كردند، چون نزد اثبا ابودنش ر مهدي
گـردد، و   سد نمـي ات مصون و محفوظ بوده، و پوسيده و فان و حشراگزند درندگ

  .نداهد ماقي خوالم بان سادشاجسان زنده هستند و اش ز مرگاپس  آنان
خورنـد، بخـودي خـود     مي اب رات وحشي جسد بانامي كه حيوادر نتيجه هنگ

ب نيـز  ان بـ اراع و يـ اتبـ ارد، و او دابـودن   ي مهـدي ادعـ اين مسئله دليل بـر كـذب   ا
ه ارگـ ادزديـده و در ك  اب رانه جسـد بـ  اشـب  آنانسخ گفتند كه اپ آنانه بدينگونه ب

ن و سـپس بـه نقطـه    ايجاذربابه  ابتدا ان راده، و ار داني در صندوقي قرشخصي ميال
  .)2(نداده ال دانتقامعلومي ان

  
  

  بافت و تركه بء و كسب خالاطلبي به فرصت
 ادعـ اينگونه ا 30صفحة » ...ئحالة سامق«ز جمله اي خود اه بان در همه كتائيابه

تم، و ا، خـ اهـ  هد شد، همـه نوشـته  ام خواعداب فهميد كه امي كه باكردند كه هنگ
م اكليدش توسـط شخصـي بـه نـ     اه باهمر ار آن شته واي گذا در جعبه اش رامقلمه 

فـت  ادري او نيز بـ اد، و ادر شهر قم فرست» لكريم قزوينياعبد مال«به سوي » قراب مال«
) 1309 – 1233(» نيازنـدر احسـين علـي م   اميرز«به  ان رآم كرد كه عالاين جعبه ا

                                           
همانگونه كه در صفحات بعد خواهيد خواند  –نمودن ادعاهاي ديگري  بهائيان براي مطرح -)1(

  .كنند اينگونه بيان مي –
به عكا انتقال يافت،  1285ود، و در سال و هنگامي كه بهاء ادعاي وراثت باب را نم -)2(

جبل «باشد، و آن را در  جسدي را ابراز نموده و ادعا كرد كه اين جسد، جسد باب مي
  .فلسطين در مكان ميان حيفا و عكا دفن نمود» كرامل



    

 
    

  
 

 

  ﴾21﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

شته و ابرخود گذ ار» هللاء ابه«م اني نازندراو به همين دليل نيز حسين علي م. ندابرس
و ( آنـان كثـر  اخـت، و  ازعـه پرد اسـت بـه من  ام رياي كسـب مقـ  ابيت بران بابزرگ اب

بيـت  اين مسئله نشـده و بـر ب  ابه ضي ار) نايران در انشاندگازمان گفت همه باتو مي
و ا ابـ » نيازنـدر ايحيي م«و ادر اقبول نكردند، حتي بر ائيت راندند، و بهاقي ماخود ب
ني كـه  اشـد، و در زمـ  اب و مـي اسـت حـق   اكـرد كـه ري   ادعـ استه و الفت برخابه مخ

ضـر نشـد   اگشـته و ح  او جداز ابردند،  و در تبعيد به سر مي» درنها«در  انهآهردوي 
ن ابه عنو ادر جزيره قبرص ر» غوسهام«و شهر ابلكه . »يدابي» اعك«و به ا  اه باكه همر
  .ب كردانتخاه جديدش اتبعيدگ
 ادعـ اده و اهميتـي نـد  ائل ايـن مسـ  از ام اني بـه هيچكـد  ازنـدر احسين علـي م  اما
ننـد محمـد،   اشخصـي م ) بابـ (و اسـت، و  ابـيش نبـوده   » يا نقطه«ب اكرد كه ب مي

يـن مسـئله   انـد، و  اده ارت دابشـ  ار» ءابه«مدن آه فقط ست كاموسي و عيسي بوده 
نـد كـه   ا آمده آنانست، ابوده  ءانبياوظيفه همه  صوالاء امدن بهادن اد رتايعني بش

ز ابـه سيصـد و شصـت طريـق     » بابـ «مژده دهند، و حتي  اء راوند در بهاظهور خد
طير اسـ اكه ين قبيل از ائل مسخره ديگري او مس... ستامشتق گرديده » ءابه«كلمه 
  .نمود ابن آن يهابر پ اخود ر
  

  نائياعقيده به
 ح وحـيش بـه  الـو اني در ازندراء حسين علي مانگونه كه بهاهم –ن ائياعقيده به

  ست كهاين ابر  –كنند  م ميعالاتش ار نموده و كتب و نشرياقرا آن
و اسم، صفت، و فعل كـه بـه   اچه آن رد، واسم، صفت، و فعلي نداوند هيچ اخد

شـند كـه چـه    اب ز بشر مياز امتياحب اي صاشخاصشود، همه و همه رموز  ميفه اضا
ه اونـد و منزلگـ  امـر خد امظهـر   آنـان نـد، و  اكـرده   م و چه جديد زيست مييددر ق

فسـر سـورة   من ان همـ آتـرين   مـل اخـرين و ك آ آناني ادعاشند، و به اب و مياوحي 
شـد كـه خـود    اب مي نيازندراحسين علي م ايعني ميرز» بدشت«ئي اقعه در گردهماو
يش اهـ  لكياين شخص نزد خودش و همـه هـم پـ   اند، در نتيجه اخو مي» هللاء ابه« ار
 اعت كبري برپـ امدنش سا اشد كه باب ن موعود مياوند، و هماترين مظهر خد ملاك

  .ستامت ان قياو همام اشده، و قي



    

 
    

  
 

 

  ﴾22﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

و ا الفـت بـ  ابهشـت و مخ «ن او هماميل و شوق به سوي » بعثت«ن او همالت ارس
يـن بـوده   ا ءانبيـ امي اگذشته و تمـ  نادياوظيفه همه  آنانست، و نزد ا» جهنم«ن اهم
ي ابهـ ان ظهـور  او همـ ارت دهنـد، و ظهـور   ابشـ  او ران مسخره او و سخناست كه ا

بـه علـم و   » نيادقـ اجرف«ننـد  اني كـه هم احتي كسـ  –و اع اتباست، و همه اوند اخد
بـه   ايـن مسـئله صـرف   اننـد، و  اخو مـي » اربن« او را –شند اب غشته مياوت و خبث اذك
سـت نيسـت، بلكـه    ابرتـر   اهآن ز همهاو اين كه اد به اعتقا او و ياشت اطر بزرگداخ

  .شداب لت محمدي ميانسبت به رس آنانحقد، حسد، و كينه  آن دليل
  

  
  »نايقالا«ب اكت

يـن  ارنـد كـه   ان دايمـ ادهنـد و   نسـبت مـي  » ناشـ  رب«بـه   ائي راهـ  بان كتائيابه
و  اهـ  بايـن كتـ  از جمله اند، ازل شده اوند ناز سوي خدابه صورت وحي  اه باكت
 محفـل مركـزي   اب رايـن كتـ  ارد، ام دانـ » نايقالا«ست كه ابي اكت اهآن ولينايد اش
صـفحه   200سـت كـه مشـتمل بـر     انيده اپ رسـ ادر مصر بـه چـ   1352ل ادر س اهآن

ــالجرفائل الفضــابــي ا« انهــآعيــه اشــد، بزرگتــرين داب مــي ز اله دوم ادر رســ »نيادق
چ امصـر بـه چـ    ةدانـه سـع  اپخادر چ) 1920( 1339ل ائلش كـه در سـ  امجموعه رسـ 

ب ايــن كتــادر مــورد » جعــةلــراد والمعــا«در مبحــث  36ســت در صــفحة ارســيده 
  :گويد مي

ش از نـور چهـره   ار زمـين  اقطـ اره اكه همو –ده حضرت محبوب اراستي ابه ر«
ئش تعلـق  اوليـ اد كلمـه  اتحابه  –ست ازين و مامر اي اه ز گلالم اي عاه غامنور و ب

ست كه ام پذيرفت، پس بر تو انجائش احباهي قلوب اهمر او بامر مبرم اگرفت، و 
ي ا سـت، شـمه  افتـه  ان يار جرياز قلم پروردگار اين روزگاكه در ) نايقا(ز چشمه ا

ونـد  اي خداهـ  باو ترجمـه كتـ  ، اهـ رو روشنگر زبون اب تبياين كتاچون . برگيري
ي اهـ  نياو گره نش .)1(ستاز شده اب ءانبياختم و مهر  آن ست، و دراه صبح فنداشك

                                           
باشد، و تنها وظيفه او و  خاتم االنبياء نمي دهد كه ديگر محمد  اين كالم اين معني را مي -)1(

موعود . (دادن به آمدن بهاء بوده است، و بهاء همان رب موعود است اء قبل از او بشارتانبي
  !!!).از طرف چه كسي؟



    

 
    

  
 

 

  ﴾23﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

يـت جهـد و   اك نهاب پـ ايـن كتـ  است، پس در تـدبر  از گشته او بان توسط اپيشيني
يت كند، و قلـوب  است هداه راز هر دري به را اتو ر ار گير تابه ك اكوشش خود ر

سـت، و  ابه كمين نشسته  ار، چون رب ماه داز هرگونه شك و ترديد نگا اب راحبا
  .»هد بوداخو اور ماد ياو مع ابتدادر 

  
  »نايقا«ب ادر بر سر كتال دو براجد

ء ابهـ «ونـد  ان دشـمن خد اميـ » نايقـ ا«ب است كه ببينـيم بـر سـر كتـ    ايب از عجا
گيـرد و   ل مـي ازعـه و جـد  امن» نيازنـدر ايحيـي م «و الف ادر و مخـ او بر» نيازندرام

 اهآن نيم كهاد ست، و همه مياو ا آن زاب اين كتاكه كنند  مي ادعا آنانز ام اهركد
فتنـد،  ال يانتقادرينه اق و سپس به قسطنطنيه و اهم به عراهم بودند و نيز بان بايرادر 

تبعيـد كننـد، يحيـي     ابـه عكـ   ار آنـان ر شـد كـه   اقـر  1285ل امي كـه در سـ  او هنگ
و از ا است تـ اخو ز زده واو سر بادرش و همچنين ربوبيت اهي براز همراني ازندرام

 انجـ آدر جزيره قبـرص تبعيـد شـد، و در    » گوسهاقلعه م«و به اگردد، در نتيجه  اجد
ن آز افتـه بـود،   ار يانتشـ ارسي ان فان كه به زبايقاب اكرد كه كت ادعابود كه يحيي 

يـن  ا«شـت كـه   اد ر مـي اظهاينگونه ا) ء ابه(و حسين ادر ابل نيز براست، و در مقاو ا
  .»ستامن ب وحي و تنزيل اكت

شـد و در  اب مـي » هللاء ابهـ «ليم از جمله بزرگترين تعـ اكه » ق نهماشرا«و حتي در 
  :گويد مي 104ست، در صفحة اپ رسيده اهره به چاق

 ات وحـي ر او نفخ )1(موشاخ اوند رامر خدارد شديم، او قامي كه به عراهنگ«
ز زنـدگي در  اثـري  انند سنگ مـرده،  اديديم كه هم ار )1(كثريتافتيم، و امقطوع ي

                                           
رود، و  چون عراق پس از ايران و قبل از ظهور بهائيت مهد دوم دعوت بابيت به شمار مي -)1(

بردند،  ر ميدر آنجا به س» العين ةقر«همه ياران شيخ احمد احسائي و همچنين هنرپيشه آنان 
صاحب تفسير » شهاب االلوسي«العين را به عنوان مهمان در منزل  ةحكومت عثماني قر

توانست به او  چون نمي. كار بود كرد، او در سخنانش با شهاب بسيار محافظه محافظت مي
را تاويل كرد، حرف ديگري به او  آن طمعي ببندد، در نتيجه به جز سخناني كه بتوان

داد به اسالم خيانت نموده و مرتد شدند سخن  كساني كه احتمال مي زد، اما با نمي
  .»همانا رب ودود نازل شده، و موعود ظهور نموده است«: گفت، به عنوان نمونه مي



    

 
    

  
 

 

  ﴾24﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ن از زباركه ات مباين كلمار ديگر در صور دميده شد و انبود، به همين دليل ب آنان
ت وحـي و  از نفخـ ا اق رافـ آر ديگر در صـور دميـديم و   اب: (ن گرفتاعظمت جري

ده و مـ آي بيـرون  ا ز پشـت هـر پـرده   اكنون هركسي ا، و هم )نيديمام زنده گردالها
ر كردنـد،  انكـ امنع نمـوده و   ابزرگ ر ين نعمتا و. )2(رداد اين مظلوم رار ازاقصد 
مـر  ام اكنيد، پس خود بگوئيد كه كـد  ر ميانكا امر راين اگر اف انصا هلاي اپس 

ن در اورز ز غـرض اري اسـت؟ بسـي  ار اقـر ايـق  ت بـوده و ال اثبابل اديگر در زمين ق
ن بـدر  آن احباز دست صاتملق  اب ان رآهمت ورزيدند، و  )3(ت ظهورآياين اجمع 

كردنـد كـه بـر مـذهب      هر مياينگونه تظاهر مذهبي  هلاكه نزد  آن لاوردند، حآ
، و ا، شـنو است كه هيچ بينـ امده آمري ا او باغيظ خود بميريد،  اه باند، بگو همرآنان
يـن مسـئله   ابر ) قلم قُدم(و . ر كندانكا ان رآند اتو في نميانصاي فهم و عدل و اراد
  .»دهد دت مياشه

                                                                                                
) قدوس(رسول بابيت و نيز محمد علي بارفروشي » مال علي بسطامي«قبل از اين مسئله نيز 
» شيخ سلطان الكربالئي«و » شيخ بشير النجفي«ل بردند، و از عراقيان امثا در عراق به سر مي

در منزل  1363العين نيز اول بار در سال  ةجستند، و قر مدد مي» محمد شبل الكاظمي«و 
والي بغداد به انتقال او به منزل » نجيب باشا«برد، تا اين كه  محمد شبل الكاظمي به سر مي

ء در اشراق نهم اينگونه شكايت شهاب االلوسي دستور داد، هم اكنون دشمن خداوند بها
است، اما اتش اين دعوت خبيث را  آمدهكند كه او پس از همه اين امور به بغداد  مي

 ةهاي بسطامي، قدوس و قر بيند، حال آن كه او انتظار داشت كه پس از كوشش خاموش مي
يعت و العين، اين درخت خبيث پاي گرفته و نمو كرده باشد، و نيز به اين دليل كه او طب

ديد، اما نظر او اشتباه از آب درآمد و در عراق با  محيط شيعه را آماده قبول اين مسئله مي
سرشكستگي كامل روبرو شد، و هم اكنون نيز برادرش و نزديكترين خويشان خود را 

  .بيند كه بر ضد او جبهه گرفته است مي
  .يا شيعه عراق -)1(
د كه پروردگارشان از ظلم مخلوقين زبان شكايت اهل يك عقيده چقدر بايد بدبخت باشن -)2(

  .بگشايد
آيات ظهور همان كتاب ايقان است، و هم اكنون بهاء دارد از برادر خويش شكايت  -)3(

كند كه با استفاده از تملق اين كتاب را غصب نموده است، و او نزد اهل هر مذهبي  مي
  .اينگونه تظاهر كرده كه او بر مذهب آنها است



    

 
    

  
 

 

  ﴾25﴿   بهائيت فرزند ناخلف مذهب رفض

ــ= ع ع (و اپســر  ــالبهادعب ــ ان رآو «: ايــن جملــه را) ساء عب ز دســت اتملــق  اب
  :كند ينگونه تفسير ميا» وردندآن بدر آن احباص

ن در ايقـ اله اننـد سـوره ملـوك و رسـ    اهم ان رآو دزديـده و  از اين كـه  ايعني «
  .»رنداريس به يحيي منسوب داي لندن و پاه نهابخاكت

ن ائر بنـدگ اء و سـ البهاو عبـد اه ء و بنـد ابهـ  اهآن چه كه ربآن بينيم، در نتيجه مي
ريس و در انه پابخان در كتايقاله است كه رساين اورد، ا به غيظ و خشم مي اء رابه

  .شود ري مياهداء نگادر بهام يحيي برابه ن انياموزه بريت
  

  حالوامجموعه 
بي انند، كتاد ء ميان بهاش ز جمله وحي ربا ار آن نائيامور ديگري كه بهاز او 

ل اء در سـ البهاو عبدامر فرزند اشته و به ام دان »ركةامبالح الوألا ةموعمج«ست كه ا
ين ا 161ست، در صفحه اپ رسيده اهره به چادت قانه سعاپخادر چ) 1920( 1338

فـق  از او ا ايـ » عليألافقه أظر من الناهو «ن او تحت عنواح الواز اب و در لوحي اكت
طـب  امخ اب رالوهام عبـد ابه نلي كه شخصي ا، در ح»كند ره مياي خويش نظعالا
  :گويد ست مياده ار داقر

به سوي خـود   اي من تو رعالاي قلم اتر من و صد ي شيريناگر نداب، اي وها«
ن بــر اي حكمــت و عرفــاطر گشــودن درهــابــه خــ الهــي تــو رالهــي ا: نــد بگــواخو

ء اني كه به شـوق لقـ  ام كسار به ناي پروردگا... گوئيم س ميائت سپاولياي اه چهره
ز ابـه سـوي تـو بـ    ز توجـه  ا ار آنـان ن اميـر افتند، و چيرگـي  اه شتانگابه سوي قرب تو
ي عظمـت تـو   افق تو شدند، و نزد درهاهي اتو ر اجازه اني كه باشت، و نيز كساند
هده كردنـد، و در حـول   امشـ  افق ظهـور تـو ر  اشنيدند و  اي تو رام نمودند، و نداقي
 ار آنانقدرت بخشيده، و  اء خود راليواهم كه اخو ز تو مياف كردند اده تو طوارا

در اهي قـ اچون تو بـر هرچـه بخـو   . ييد كنيامر خويش تاو تبليغ  اذكر و ثن اه باهمر
ي مـنن،  عـال اي قلـم  اي رحيم، اي غفور و اهستي و هيچ معبودي به جز تو نيست، 

  .»تبديل كن) الغت نور(به  ار) الغت فصح(
حسـين علـي    اء ياست كه بهامعني  ينابه  – آن ننداري هماو بسي –ب اين خطا
و غفور و رحيم و بر او معبود ديگري نيست، و است، و به جز اهللا ان اني همازندرام
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هللا وجودي ديگري است كه اين ابر  آنانس عقيده اساست، و ادر اهد قاهرچه بخو
ت قـديم، در  انـ اهللا در گذشـته و در دي او . ءاشدنش به مظهر بهـ  هراظ ارد، مگر باند
ئ ابهـ «در نتيجـه ظهـورش در مظهـر     امـ اسـت،  اكـرده   ي پوچي ظهور مـي ادهلباك
سـم و صـفت و   اهللا هـيچ  ا آنانست، و نزد اي خويش رسيده عالال ابه كم» بهيالا

ء از بهـ انچه اگردد، و هر ن متصف مياء بداو يعني بهاچه مظهر آن رد، مگرافعلي ند
  !!ستاوند ال خدافعازند همه  سر مي

  
  ميسالالم امشترك در علغت  اب آنانجنگ 

هم سخن اخو ئيت سري بزنيم، مياق فرقه بهافآز افقي ديگر اكه به  آن زاپيش 
و در ازگو كـنم،  ابـ » علـي ألافقه أظر من الناهو «لذكر يعني از لوح فوق ا اديگري ر

تبـديل  ) الغـت نـور  (بـه   ار) الغـت فصـح  (ي من، عالاي قلم ا«: گويد مي آن تمهاخ
  .»كن
  :يد روشن شوداست كه بافه و پوشش اي لفاراين سخن سخني دا
دي در اي زيـ اهـ  دست آن فتند كه درات ياو سرزميني نشء در محيط اب و بهاب

كوشـيدند   –ئل قرن دهم هجري اواو همچنين دولت صفوي در  –ل ار ساطول هز
بـه جـز ديـن     ام تغيير دهند، و در نتيجه ديـن ديگـري ر  سالام ابن ام رسالالت ارس ات

بعون لهـم  التا(ن احسابه  انهآبعين ابعين، و تابه، تان دين صحال كه همصيامحمدي 
يـن بـود كـه ديـن     اد افراين اهم و كوشش  ي  همه اما. د كنندايجاست، ا )ناحساب

م ديـن قـديم يعنـي    افقط نـ  –وردند ا بوجود مي آن تي كه دراهمه تغيير اب –جديد 
  .شداشته باد ام رسالا

شـدن   ئي بدشـت، كنـده  ادر گردهم 1246ل ادر س» نابياب«مي كه ادر نتيجه هنگ
مي از تماين بود كه ابر  آنانحرص و كوشش  م كردند، همهعالا ام رسالاز اخود 
ني ان جهانيز لغت و زب آنانف اهداز ام برخيزند، و يكي سالارزه دين ات به مباجه
 –بـي  ن عراني زبـ ار جهـ انكـ ا ان عربي بود، نتيجتايعني زب قرآنن لغت ام و همسالا

ون و از عنـ ايكي  –مي ديگر سالاز و علوم ان نماو زب Ĥنانيعني لغت مشترك مسلم
ث او ميـر  Ĥنانن مسلماين بود كه ميا آنانر گرفت، دسيسه اقر آنانسرلوحه دعوت 

ي ارزشـي بـر  ان ذخيـره پر اره و در طول چندين قـرين بـه عنـو   اكه همو آنانعلمي 
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سـت  اد گردد، و به همين دليـل  ايجاي ا صلهاف و فاست، شكانيت مطرح بوده انسا
ونـد  ابينيم دشمن خد ست كه مياد گردد، و به همين دليل ايجاي ا صلهاف و فاشك

ن مشـترك همـه   او زبـ اند كه به زعم اخو ن ديگري ميازب دايجاء به سوي ايعني به
  .شداب اه متا

ن ايـن گذشـته زبـ   از ار نيسـت، و  ايـن كـ  اته سيارسي شان فانست كه زباد و ميا
ت اسـت، و كلمـ  اغشـته گرديـده   امي سـال اث اين ميراچيز به ارسي، هرچند هم ناف

چشـم پوشـيد،    آنـان ز ان اتو ست، و هرگز نميافته اه يان راه بداخواه و ناعربي خو
ز عرصه وجـود ريشـه كـن    ات عربي اين بود كه هين كلماء اكه هدف به آن لاح

سـت، و  اع لغتي جديد اترخاء ات مهم دعوت بهاز نكابينيم كه يكي  مي اشوند، لذ
گرديده » نتواسپرا«ن لغت ان به مخترعائياعث فخرفروشي بهاست كه باهمين مسئله 

نتو و اسـپر اد لغـت  ايجـ از اقبـل  » نارشـ اپروردگ«رند كه اعقيده د آنانست، چون ا
ت ايـن موضـوع  است، انده اخو آن ده و به سويافتاين فكر ابه  آن دعوت به سوي

  .رداند ار آن يشاله گنجاين مقارد كه اي دج به تفصيل بيشتراحتيا
  

  وا ءانبياوند و ان در مورد خدائياعقيده به
 56 – 54ني در صـفحه  ادقـ ائل جرفالفضـ ابوائيـت  اعيـه بـزرگ به  اء و داه بهدبن
پ رسـيده  ابـه چـ  ) 1318(هره اق» تالموسوعا«نه اپخاكه در چ» لبهيةالدرر ا«ب اكت
  :گويد ست ميا

و در ان وحي اهاوند و منزلگامر خدان ايم كه ظهوردهندگراد داعتقان ائيابه ام«
ت و آيـا لَـع خورشـيد   لي و مطْاهللا تعـ ات اء و صـف اسمان همه احقيقت ظهوردهندگ

وليه ظهـور نكنـد،   الي در رتبه اهللا تعات از صفاشند، هرگز صفتي اب و مياي اه نهانش
ت اثبـ ان بـه  اوتـ  نمي او رالي الي و جمف جالاوصاز او هرگز وصفي  آنانمگر در 

ده شـده  ات نسـبت د اراشـ ائر و اشد كه ضما، و هرگز معقول نبآنانند، مگر به ارس
 آنـان بـه   ار ات و ضـميره اراشـ اين ايد اد، بلكه باوند نسبت دات خدابه ذ ابه فعل ر
غيب بوده و در حقيقت هـيچ   اتاني ذاحقيقت رب لهي وات اشت، چون ذامنسوب د
 تاين ذاعقول، . ستاك اف پاوصاز هرگونه اپذيرد، و در كون خود  صفتي نمي
متعلـق   آن رسد، و ضميري نيز بـه  ن نميآم نيز به افهادرك نكرده، و  او حقيقت ر
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ن اتـو  نمي ات راين حقيقت و ذادرك كرد، در نتيجه  ار آن ناتو گردد، و نمي نمي
ن اوت و هرگز نمي .)1(نداخو ان رآسمي ا اه باصفتي توصيف نموده، و همر اه باهمر

ت اين محسوساز همه او اگردند، و  ز نمياو بائر به اره كرد، و هرگز ضماشان آبه 
ن اتـو  مـي  انچيـزي كـه درك گـردد ر   اك نيسـت، چـون هر  ادرابل اك بوده و قاپ
ت ايـن صـف  ارد كـه  اطه گردد، محدود بوده و وضعيتي داحانچه اطه كرد، و هراحا
لهي ات ان ذاتو پس نمي. شداب ك ميات پاز مجرداو است، و ات انيام و جسماجسا

ونـد  ات خدان صفتي كه بـه ذ اوصف نمود، در نتيجه هر آن به اني راو حقيقت نور
نند عـزت، عظمـت، قـدرت، قـوت، علـم،      ام –گردد  فه مياضاو اگيرد به  تعلق مي

و و امـر  ان ادر حقيقـت بـه ظهوردهنـدگ   ... فاوصاده، مشيت و ديگر اراحكمت، 
ــ ياهــ هايگــاش و جا ي وحــياهــ هاگــي نــورش و منزلاهــ هاگــ جلــوه ز اظهــورش ب

                                           
خود خوانده و خود را به صفات » اسماء الحسني«دانيم كه خداوند خود را به  ا همه ميام -)1(

عليايش وصف كرده است، پس چگونه يك عده ديوانه همانند بهائيان به خود جرات 
چه خداوند خودش به آن خبر داده، و خود را به آن خوانده است آن دهند كه در مورد مي

؟ آيا آنان از خداوند به او اگاهترند؟ پس بگذاريد بگوئيم عناد نموده و آن را تكذيب كنند
و علم، . »خداوند معدوم است و وجودي ندارد«خواهند بگويند كه  كه آنان در حقيقت مي

عزت، قدرت، و مشيت او همان صفات ظهوردهنده امر او يعني همان بهاء احمق و خبيث 
ها باقي است، اين آن مردانگي در اي خواند، اگر ذره است كه خود را پروردگار آنان مي

سخن را بدون پيچ و شكن و بدون تعرض به اسماء و صفات خداوند بزنند، حتي آنان ادعا 
كنند كه افعال خداوند نيز در حقيقت افعال او نبوده، بلكه اين افعال، افعال ظهوردهنده  مي

يحيي برادر بهاء كتاب هنگامي كه : است، بس بگذاريد بپرسيم» بهاي ابهايشان«امر او يعني 
شان كجا بود؟  وحيش را از او دزديده و به خود منتسب كرد، پروردگارشان و بهاي ابهاي

توانست جلوي اين دزدي را گرفته و  قدر سست و عاجز بود كه نميآن پروردگارشان آيا
 آن يك عمر و تا بهنگام هالكتش با اين سوز جگر زندگي نكند؟ انكار صفات خداوند در

از آنان پيشي » العبيدي«در زمان حاكم » اسماعيليه«اي نبوده و در اين مسئله  ه امر تازهبره
هاي خود اين عقيده  خواندند، و در كتاب گرفته بودند، دعوتگران اين فرقه به اين مسئله مي

ناميدند، چون هنگامي كه همه صفات خداوند از او گرفته شده  مسخره را عقيده توحيد مي
ايد كه در حقيقت رب و پروردگار همان  صفتي باقي بماند، اين توهم پيش مي و بدون هيچ

باشد، و همانگونه كه گفتيم حاكم عبيدي قبل از بهاء به اين فكر  حاكم شهر و ديار مي
  .افتاده بود
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ر اح پروردگـ الـو اده و در بندي شـ  علي رقماين مسئله به وسيله قلم او  .)1(گردند مي
 ارش راسراهر الي جواوند تعاست، پس خدان شده ابه صورت مفصل بي )2(نايمابها

  .»ستاده اني شيرين ظهور دابي اك بادر صحفي پ
  

  ارهي خود ان كجروي و گمرائيابه
  دهند برتري مي ناديابر همه 

ب اكتـ  98ني در صـفحه  ادقالجرفائل الفضابوائيت اعيه بزرگ بهاد اين مسئله را
در ) 1925( 1343ل ائيـت در سـ  اني بهاكه محفـل روحـ  » لبهيةالحجج ا«ديگر خود 

  :گويد كند و مي ن مياست عنوانيده اپ رساهره به چاق ةدالسعانه اپخاچ
 ار اليـه شـم  ابه نور روشنگرش روشن و كلمه ع ار امي بهيه شاه وند چهرهاخد«

بـودن   هين، برحـق ائل و بـر ين دالانيد كه اند، بدات يسر و پيروزي مؤيد گردآيابه 
ز حقيقـت  اتـر   تر و روشن ضحابه صورتي و ان رام ناوند در زمامر خداظهوردهنده 

يـن  ا. ندارسـ  ت مياثباي گذشته به اه نادر زم) ءانبيا( امر خدان اديگر ظهوردهندگ

                                           
ظهوردهندگان امر او نزد بهائيان همان برهما، بودا، كونفوشيوس، ابراهيم، موسي، مسيح،  -)1(

دادن به  باشند كه منظور از رسالت همه آنان بشارت هللا عليه وسلم، و باب ميمحمد صلي ا
امدن دشمن خداوند يعني اين شخص ملحد و مسخره حسين علي مازندراني بوده است، و 

سبحانه . (او نزد آنان ظهوردهنده همه صفات خداوند است، و خداوند هيچ صفتي ندارد
  ).وتعالي عما يقول الملحدون

كه يحيي برادرش با وي به منازعه پرداخت، » ايقان«شان عبارتند از  اح پروردگار ابهايالو -)2(
اي از آن را ذكر كرديم، و ديگري كتاب  كه نمونه» كةلواح المباراأل عةمجمو«و همچنين 

دهد، و شايد اين شيخ همان كسي باشد كه  است كه او شيخي را مخاطب قرار مي» الشيخ«
را  آن ايقان را نزد وي به وديعه گذارده و برادرش يحيي در آنجا كند كه بهاء ادعا مي

از روي نسخه يكي از بزرگان آنان كه به ) 1920( 1338ربوده است، كتاب الشيخ در سال 
رود كه خود بهاء باشد، در چاپخانه سعادت قاهره به چاپ  معروف بوده و گمان مي» زين«

باشد، نسخه اصلي اين » مازندران«ز كلمه ممكن است كه مخفف و رم» زين«رسيده است، 
» البشارات«، »االشراقات«يعني همان سال مرگ بهاء نوشته شده است،  1309كتاب در سال 

من تعاليم  ةنبذ«هائي از آنان در كتاب  هاي ديگر او هستند كه نمونه نام كتاب» الطرازات«و 
  .ذكر گرديده استبه چاپ رسيده است، ) 1925( 1343كه در سال » البهاء ةحضر
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سـمه و عـز   اجل ) ءابه(ن ابهت سرورماعظم و طلوع پرشكوه و پرائل در ظهور دال
هينـي  ايـل و بر ينچنـين دال اگذشته  ءانبيانگونه كه ادند، به ار زياو بسي ابرجاذكره، پ

ر انكـ ا ار آن هين پرشـكوه ائـل و بـر  عظـم و دال اين ظهور اگر كسي اند، و اشته اند
ت اثبـ ابـه   اگذشـته ر  ناديـ از ام ابـودن هيچكـد   برحقنست اهد تواكند، هرگز نخو

  .ندابرس
  

  مگر در مورد ار نآقرز اعجان ائيابه
  ندكن ر ميانكاء امدن بهآرت به ابش

 انـت مسـيح ر  ات، و دياتـور  ءانبياز موسي و سپس اقبل  ءانبياين كه از او پس ا
تـر   عيفضـ ر الهي بسيادر ظهور  آنانم ات مقاثباشود كه  كند، و مدعي مي ذكر مي

 122صـفحه   اتـ  118ي صـفحة  انتهـ اسـت، در  الهـي  اء در ظهـور  ام بهـ ات مقاثباز ا
  :گويد مي

 انـد تـ  ازيده ان دست يآبه  نانائلي كه مسلمم به دالسالامر ان، در اراي ياپس «
  :نند بنگريدات برساثبابه  ار رسول  احقيقت سيدن

شـريف و   نقـرآ ن الهـي همـ  اني و وحـي  اسـم آب ارنـد كـه كتـ   اعقيـده د  آنان
 آني اه نوشته شده و سوره ن رسول ان در زمآت آياست كه امصحف مجيد 

ن از بزرگـ او توسـط گروهـي   اي ان خلفـ است، و سـپس در زمـ  انيز حفظ گرديده 
مي علـي  سـال اي اهـ  ست، و همه ملتانش تدوين شده و مرتب گشته ارابه و ياصح

 احـد ر اب واين كتافي ختالاهب مختلف، و بدون هيچ اف، تفرق، و مذختالارغم 
سـت كـه بـه صـورت     اب يك جلد بيشـتر نبـوده و سـي جـزء     اين كتارند، اقبول د

 –نبـي   است، و سرور مـ ازل شده ان ل بر نبي امتفرق و در مدت بيست و سه س
ي كـه در  ا ز قبيله قريش بـود، يعنـي قبيلـه   ا –ست ان معلوم انگونه كه نزد همگاهم
ء اكثـر علمـ  اد، حتـي  ئـل بـو  از همـه قب ار غت مشهورتحت و بالان و لغت به فصازب
در  ار يـن مسـئله  ا امـ  امـ ارنـد،  اپند معجـزه مـي   ام بليغش رو كال )1(وان احت بيافص

                                           
است، چون او از  منظور او اين است كه زيبائي قرآن به دليل بالغت و فصاحت محمد  -)1(

بيان  –بزعم آنان  –باشد، در نتيجه  ترين قبائل عرب مي ترين و فصيح قبيله قريش يعني بليغ
باشد، چون خداوند صفتي نداشته و فعل و كاري از او سر  قرآن از نزد خداوند نمي
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 آنف خـتال ائل دال ئي واسماز وحي اعجاو سبب . )1(ري رد كرديماي بسياه باكت
ي بصيرت و نظـري  اران كرديم كه هيچ شخص دابه صورتي عنو )2(ام بشر ركال اب

  .»گردد كوك نميمش آنبه 
ن، ارسـي از فام عـرب  اقـو ابـه جـز در   ) حضـرت رسـول  (و اديـن و كلمـه    اماو «
ن هـم در  آم ظهور نكرد كـه  امل و تان هرگز به صورت كان، و هنديا، تركاخزره
  .».....دوم هجري بود قرآن
  

  كنند ر ميانكا» اعك«ديث احاجز در ب ات محمدي ران معجزائيابه
تي كه امعجز آندهند يعني  و نسبت مياكه به  ابي رمور عجيات و امعجز اماو «
هند اخو م ميسالاء ام بدهد، و علمانجا اكردند ت ست مياز وي درخواو ان ادشمن
$﴿.... كردند نفي مي قرآنت صريح آياتوسط  –ت كنند اثبا ار آنان tΒ uρ !$ oΨ yèuΖtΒ β r& 

Ÿ≅ Å™ öœΡ ÏM≈ tƒ Fψ$$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹Ÿ2 $ pκÍ5 tβθä9̈ρ F{$#﴾ ]يه در آ ينال امثاو  ]٥٩: اإلرساء
و ) لبهيةادرر (و ) ئدالفرا(ي اه باكت در آنست، و در مورد اد ار زيابسي قرآن

  .»يمافي سخن گفته ازه كاندابه ) بالخطافصل (
شد،  در مياو صاز خود ا –د است و پيشنهاكه بدون درخو –تي امعجز اماو «

و . ردادي كرد، نداعتما آنانن به اتو ديثي كه نمياحات و آياهيچ سندي به جز رو
  .»!شتان حسن ظن داتو ديث فقط مياحاين ال ادر قب
در ست، و انقل شده  و از اديث صحيحه كه احاشريف و  قرآندر  اما«

ن اورز ن كرد، و به جز غرضاتو هيچ شكي نمي )3(ستاده اينده خبر دامور امورد 
ت الادر مورد همه ح ن ايشاكند، چون  ر نميانكا ار آنانهيچكس ديگري 

ست، و همچنين اده اخبر د... آندي اط و كساز صعود و نزول و نشامت خويش ا

                                                                                                
تواند تكلم كند، بلكه انبياء او هستند كه ظهوردهندگان صفات و افعال او  زند، پس نمي نمي
  .باشند مي

  .باشد يعني اين كه قرآن در لغت و بيانش معجزه نمي -)1(
  ..).در چند سطر ديگر به اين مسئله خواهيم رسيد. (ها از جهت بشارت -)2(
  ).ها همين نكته است گرائي ورهو منظور از همه اين يا(ها  يعني بشارت -)3(
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نند ظهور مهدي و نزول امد، هافتاهند اق خواتفان الزماخر اموري كه در ادر مورد 
مت صغري و كبري و اذب، و قيان كاعيادروغين و ظهور د ءانبيام او قي )1(هللاروح 

ئي و كلي ه نموده، و به صورت جزاگا اهمه و همه مردم ر نآت امط و عالاشرا
ني انساست كه هيچ ا بطرزي مشخص نموده ار )2(ئلاين مساحتي محل وقوع 

ه اديدگ اك نموده و حتي بادرا ان رآتمسك به درك بشري خود  اند باتو نمي
 ر دراثاين ايد گفت كه نمونه اسخن بگويد، و حتي ب آنانسيش در مورد اوسيع سي

  .»ستاهده نشده او نيز مشاز اهر قدسي قبل امظ
 هلاي اعلم احصطالايثي نيستند كه احا آنديث صحيحه، احاز ا او منظور م... «

صحيح  اديثي راحا آنسنت،  هلانند، چون اخو صحيح مي ار آنانسنت، و شيعه 
ديث نيز بر احاين اكننده  يتا، و رو)3(بوده آنانمذهب  افق بانند كه مواخو مي

                                           
اولين غرض بهائيت از ادعاي احترام نسبت به اديان گذشته كه اسالم نيز جزو آنان است  -)1(

دادن به امدن اين شخص مسخره  اين مسئله است كه بگويند، همه اين اديان جهت بشارت
طمع را در سينه كه عقول بني بشر را به بازي گرفته است ظهور كرده اند، و اين ادعا اين 

پرورانيد كه اتباع اين اديان به ربوبيت او ايمان بياورند، چاشني اين ادعاها، ادعائي ديگر  مي
هاي آنان  كرد كه شان همه انبياء گذشته، كمتر از بهاء بوده، و رسالت بود كه عنوان مي

ها را  ريعتمقدمه ظهور اين ديوانه بوده است، در نتيجه بهاء امد، و با امدنش همه اين ش
پس با ظهور دين او هيچ مجالي براي  –البته با احترامي كه به آنان داشت  –نسخ كرد 

  .اديان ديگر باقي نماند
بهائيان همه احاديثي را كه بر طبق هوا و هوس شان نبوده، و در آن مصلحتي براي آنان  -)2(

مسلم، و يا ديگر حتي اگر اين احاديث از صحيح بخاري، . كنند وجود ندارد تكذيب مي
 آمده» عكا«احاديثي موضوع و احاديثي را كه در آن ذكر  آن كتب ششگانه باشد و به جاي

چسبانند،  مي اوري كرده، و آنان را به رسول خدا  دان احاديث دروغين جمع است از زباله
 اي دال بر نوبت محمد  و با تفنني خاص به نشر اين احاديث پرداخته، و آنان را معجزه

  .دانند مي
 دانيم كه حقيقت عكس اين موضوع است، بلكه اهل سنت عقيده دارند كه و همه مي -)3(

چه موافق حديث باشد، مذهب آنان است، و شعار آنان نيز همواره اين بوده است كه در آن
دانيم كه  صورتي كه حديث صحيح باشد، اين حديث مذهب من است، و بازهم همه مي

ودامدن مذاهب فقهي وجود داشته و تنظيم شده اند، در نتيجه مذاهب احاديث قبل از به وج
  .اند، براساس همين احاديث و به تبعيت از آنان شكل گرفتند آمدهفقهي كه بعدا به وجود 
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مين و مورد احتي در صورت  اديث ديگر راحا، و همه )1(شداب آنانمذهب 
و به همين . )2(ننداخو درست ميان اضعيف و ي آنه كنند يتابودن رو ناطمينا

شند، معتبر انب آنانكه بر طريقه  اني رار كساخباي شيعه هرگز اصورت نيز علم
  .»ننداد نمي

  :دهد مه ميادا 123خر صفحة آه در انگآو 
ب اصحايل گذشته و دال ناديار انتشاكنون كه چگونگي اهم ! ناكاي پا پس

نور  ايش بر شمابهاز ملوك اوند اخد –نيد كه اهم بد اين رانستيد، اد ار نادياين ا
گذشته  نادياز اتر اتر و زيب ملاعلي، بيشتر، كاين ظهور ائل مذكوره بر دال –فكند ا
گر انگونه كه اكند، بد لت ميدال) مالسائي، يهوديت، مسيحيت، و ائي، برهمابود(

ند حقيقت اتو ر كند، هرگز نميانكا اعلي راين ظهور ا ناديا آنن از پيرواشخصي 
 ائل بدال آنز ام اريد در مورد نسبت هركدات كند، پس بگذاثبانيز  ادين خود ر

                                           
بودن راوي حتي در  چون اهل سنت، در صورت عدل و امين. و اين نيز يك دروغ ديگر -)1(

كنند، به عنوان مثال  باشد، از او حديث روايت ميهاي ديگر  صورتي كه اين راوي از طائفه
كنند، در صورتي كه او  اهل سنت از حسن بن صالح بن حي الهمداني روايت نقل مي

كنند، در حالي كه او  زيدي است، آنان از عدي بن ثابت الظفري الكوفي روايت نقل مي
ه او شيعه است، و از كنند، در حالي ك شيعه است، از منصور بن ابي الخياط روايت نقل مي

يشتري كسب كند، به مقاله و اگر كسي بخواهد در اين مورد اطالعات ب.. افراد بسيار ديگر
در  1372كه در ربيع االول سال ) ةعمن يخالفونهم في العقيد يةفي الروا لسنةهل اتسامح أ(

  .مجله ازهر به چاپ رسيده است مراجعه كند
ها اقاي اسد رستم از آن كه اخرين –ر طول تاريخ غرض د متخصصان و پژوهشگران بي -)2(

كند كه علماي حديث اهل  اينگونه عنوان مي –باشد  مدرسان دانشگاه امريكائي بيروت مي
قاي اسد رستم باشند، آ ي اعالي راستي و پاكي ميسنت در بررسي و تحقيق اخبار، الگو

خواهيم باالترين نمونه راستي گويد كه اگر ب اينگونه مي) مصطلح التاريخ(در مقدمه كتابش 
و دقت علماء را در شيوه درج صحيح تاريخ قديم مثال بياوريم، بايد از علماي حديث 

حتي برخي از پژوهشگران بيگانه . مسلمĤنان در عصر تدوين و عصور بعد از آن نام ببريم
اش در  گردد كه در مورد رساله مي) قاضي عياض(معاصر آنقدر شيفته يكي از آنان به نام 

بزرگترين رجال تاريخ اروپا و امريكا نيز هرگز نخواهند توانست : گويد مصطلح حديث مي
در بعضي از موضوعات اين رساله بهتر از او بنويسند، حال آن كه از زمان نگارش آن هفت 

  .گذرد قرن مي
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ده ان دانش اوت رائي تفان به زيبايما هلاي ابر ات... عظم صحبت كنيماين ظهور ا
  :شيماب

  
  ئيادر مورد وحي به آنانگوئي  فهاگز

ــ« ــ مآيــادر  اي مــابهــار ايــن كــه پروردگــا اب و  اهــ ، مصــيبتاهــبال اظهــورش ب
ين انيست، و علي رغم  اينجا آني بحث اكه ج )1(دي روبرو بوداي زياه پيچيدگي

وحي  اي –لهي اب ارد نشده بود، كتارس علمي نيز واعلم نبوده و به مد هلاز او اه 
سـت، و نيـز در   اپـر كـرده    اق رافـ ارسـي و عـربيش همـه    اح فالـو او و ا –ي ناسمآ

لهـي  اي و صـحف  ناسـم آي اهـ  باز همـه كتـ  او اي اهـ  باصورتي كه بگوئيم، كتـ 
 مآيـا يـن كـه در   اصـه قـول   و خال )2(يـم افه نگفتـه  است، گزاي زمين بيشتر اه ملت
م احكـ اي و لهـ ارف ان معـ آز ارچشـمه  ان شـرينش، چه اعلي و بياز قلم او اركه امب
 اري رازنده گشته و نفـوس بيشـم   آندي به اي زياه ن گرفت كه قلباوي جرياسم
ده اگشـ  ائي راهـ  نيده، و سينهازنده گرد اري رات بيشمامواو ن ان كرد، مردگادماش

ز عـرش  اشـند كـه   اب ي ميا نهارگاي چهاه ن چشمهاهم اه ين چشمهاست، و انموده 
ت اب حيـ اض اي فيـ اه ز سرچشمهاند، و ا –فته ان ياو جرياي اوند و جنت علياخد

و  ده،ارت دابشـ  آنن وحـي بـه   افظانگونه كه حاكنند، هم وش مياعلي تراء در مال
رد، و ابـ  ن مـي ارانند باتعليم من هم: ستاده اخبر د آنز ان موسي اوند بر زبانيز خد
  .»ناهاست بر گيان ارانند ريزش بانند شبنم قطره قطره گرديده، و همام من همكال

  
  ءالبهاندن عبدام قياو ب ءاشدن به كهال

                                           
  !!تواند اين بالها و مصائب را از خود دور كند چه ذليل است ربوبيتي كه نمي -)1(
هاي آسماني ديگر دارد، و آن  هاي رب ابهاي شما امتياز ديگري نيز بر همه كتاب و كتاب -)2(

اين است كه اين كتاب علم، مشيت، قدرت، و سائر صفات و افعال را از خداوند نفي 
كرد ظهوردهنده اين صفات و  دارد كه ادعا مي اي منسوب مي نموده، و آنان را به ديوانه

عاجزتر از آن بود كه بتواند ذلت و  –كند  خود او اعتراف مي –كه ن آافعال است، حال 
  .بدبختي را از خود دفع كند
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و اء و بنـده  اپسـر بهـ  (سـت  اصل قـديم منشـعب گشـته    از ايم كه فرع كر اماو «
م ن و رحـي ار رحمـ اده پروردگـ اران اسمآز اطعي كه انور س آنو ) ساء عبالبهاعبد
ح الـو از وصـف  اتـب  است، پـس نزديـك بـود كـه قلـم بليـغ ك      ابيدن گرفته ات نام

كنـون  اند، و هم اجز بماتش عالاق و حخالاهيت اش و تشخيص متانامقدسش و بي
ي اهـ  نند بـرگ اشود، هم فزون مياله ان رساراو كه بر هزاح كريمه الوابينيم كه  مي

نند او همان ات قلم رواخورد، و نفح ر به چشم مياقطان، در همه اري درختاگل به
مي كـه  ان هنگـ ست، و مار پيچيده اهي در همه شهر و ديابوي خوش نسيم صبحگ

شـدن بـه    باو در شـرفي  فرت نمودم،امس )1(ضي مقدسهارادي به ميال 1894ل ادر س
رش متحير اثار و اطواهد عظيم از مشاه بود، امن همر الهي بايت احضرت قدسي عن
ي رب اپـر كـرده بـود و نـد     اق رافـ او همـه  اح مقدسه الواچون ... و مدهوش شدم

  .»ن رسيده بوداسمآو به هفت اي ابها
ئيـت و  از بهامع و مـوجز  ائـه تصـويري جـ   اران شـده،  ائل عنـو ادر مسـ  اهدف م

 ام و جـد سـال اه تغيير و تحول ديـن  ائدي بود كه در راو مك اه معرفي همه كوشش
ه ايـن ر است كـه در  ام گرفته انجاه اين فرقه گمرام توسط سالاز ا نانانمودن مسلم

سـت  امنـدرج گرديـده    نايشـ اه بان قوم كه در كتآي خود اه ز نصوص و نوشتها
  .كمك گرفتيم
يـن فرقـه   ات بيشـتري در مـورد   اعـ طالايـل بـه كسـب    ادي كـه م افـر ادر نتيجـه  

ده، و ار داس مبحـث خـود قـر   اسان كرديم اعنو ام اچه رآنست كه اشند، بهتر اب مي
ه ايـن ر اس گسترش دهنـد كـه در   اساتكيه به همين  اب ات خود رامعلوم آنز اپس 
ينگونـه  اده كننـد، و مـن   اسـتف اذكر كرديم  ار آني اه ماه ندري كاز مصانند اتو مي
دن اد نات گذشـته ذكـر كـرديم جهـت نشـ     اچـه در طـول صـفح   آنرم كـه  اپنـد  مي
  .شدافي باك اهآنف خبيث اهدان و اهاين گمراين فرقه و صدور حكم بر اهي اگمر

  خرةآلاو الدنيايف هللا حسبهم او
  لخطيبالدين امحب 

                                           
شدن بهاء اتفاق  است، و اين مسئله سه سال پس از هالك» حيفا«عكا، شهري نزديك به  -)1(

  .افتاده است
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  ز مترجماتوضيحي 
 ادر عكـ  اهـ  نگليسيان، ايراحسين علي توسط حكومت  ابعيدشدن ميرزز تاپس 

نـد بـر ضـد    ابتو ادند تاسكني د انجآدر  او راي مديدي اه لاو س آمدهو ال استقبابه 
  .م كنداقداهد اخو ري كه دلش ميابه هر ك نانام و مسلمسالا

ي اهـ  نهاگرفـت و رسـ   او راي اء جالبهاكت وي پسرش ملقب به عبدز هالاپس 
مـر  اندن اخـود جهـت بـه كرسـي نشـ      هتي غرب نيز بـه نوبـ  اه تبليغاروهي و دستگگ

تي اي مطبوعـ اهـ  نساو كنفـر اي ابـر  آنـان ز هـيچ عملـي دريـغ نكردنـد،     او اخبيث 
رد، و در ار فكرش پـرده بـرد  اسراز ازده و  اند حرف خود رابتو ادند تاد تشكيل مي
مي سـال افـت  عليـه خال  بـه سـوي وحـدت بـر     ان راراو يابود كه  اه نساهمين كنفر
خـل  ادر دمر خويش اي تقويت اعتش بران خود و جماز همه تواكرد و  دعوت مي

  .نمود ده مياستفارجي اي خاه ز طريق كمكا
 ائيل برپـ اسـر ائيـت در  اني بهانس جهادي كنفرميال 1968ل امي كه در ساو هنگ
 شــت، واف ديكتــه شـده و صهيونيسـتي خـود پـرده برد    اهـد از ايـن فرقـه   اگشـت،  

و بـه جـز   ازه اسـم تشـيع جنـ   اصـل شـد، در مر  اء نيز به درك والبهامي كه عبداهنگ
  .كم صهيونيست قدس و چند تني يهودي كس ديگري شركت نكرداح

 او شـد تـ  انشين اج» ميسون«م ائي به نامريكاء صهيونيستي البهاز مرگ عبداپس 
  .شدان باين فرقه در همه جهاني ارهبر روح

  
  نائيت در ميزاليم بهاتع

ست كه سرچشمه بـه خصوصـي   اگون اليمي مختلط و گوناز تعارت ائيت عبابه
ء و اران گفـت كـه   اتـو  مـي  امـ اگيـرد،   ت مـي ادي نشـ اء زيـ ارار و افكاز اشته و اند
سلوبي ا اشند، باب ني بديع و جديد ميار و سخنافكاحسين  ائدي كه به زعم ميرزاعق
 آنز اليم اين تعـ اند، مهمترين اه كريم گرفته شدقرآنز اه اشتباز ار ركيك و پر ابسي
  :رنداقر

و ... نـد انجيـل تحريـف نشـده    ات و اي صحيح بوده، و تـور ناديا، نادياهمه  -1
سـت،  ائيـت  ان بهاين وحـدت همـ  امل بخشيد كه اوحدتي ش نادياين ايد به همه اب

  :گويد ئفه مياين طارهبر 
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 ست كهاين ادر  –و ا يعني ظهور خود –عظم اين ظهور افضل ! زمين هلاي ا«
 نالميـ ايند همه عاي خوشاي بود، برد و همبستگاتحاه اكه سدي در ر اچه رآنهر ام
  .»ب محو كرديماز كتا

ر افكـ اين اكه ... دياتحار صوفي حلولي افكان اله داز ذبار در حقيقت افكاين ا
د امتـد اسـت،  ائـل بـه وحـدت وجـود     ان قـديم كـه ق  از فلسفه يونـ انيز به نوبه خود 

رد است كه فقط يـك چيـز وجـود د   اين ا آنيت اگيرند، و نه ت مياشگيرند، ن مي
هري بـيش  اهر و ظـو اسـت، همگـي مظـ   ا آنز اچه غيـر  آنست، و ان وجود اكه هم
  .نيست
ت، از، روزه، زكـ از نمـ اعـم  امي سـال ات ادائق شريعت و عبـ اعدم قبول حق -2

ن اهمـ  اهـ آنسـت، و قبلـه   اركعت ) 9(فقط نه  آنانز نزد اچون نم... ص، احج، قص
بـه   آنانو حج . ست مگر بر ميتاعت به طور كلي ممنوع از جماو نم. ستا» اعك«

كـه   اعكـ  ادت مؤسس فرقه و يـ ز يعني محل والاشد، بلكه در شيراب سوي مكه نمي
  .گيرد م ميانجاست ا آنحسين در  اقبر ميرز

ي اين دعوت در حقيقت به جز مجـوزي بـر  او : نان و زنان مردات مياوامس -3
مي چيـز ديگـري   سـال اق خـال اشـتن  ابرد ناز ميال جنسي و اعمادي ازاني و اشهوتر

به پسـتي   اند و همه راخو ين عقيده ميار به سوي اشكآلعين به صورت ا ةنيست، قر
بـي فكـري جهـت    نقالاين بود كـه  او بر اكرد، و همه كوشش  و رذيلت دعوت مي

 اده رانوام هميشگي خاست نظاخو و ميا. دروآلي بوجود اهاق خالات و اداتغيير ع
شـد، و در همـه    ور مي ق حملهت و طالام به تعدد زوجادرهم ريزد، و به سختي تم

  .شد ني مياييد و پشتيبان تائياز سوي بها اينها
حيـت و  ابان نـورس  از جريانه اين دعوت خود به صورتي كوركورائيت در ابه

فكنـده بـود   ايه اسدي جديد بر بشريت ات مالبد نظرياكه در ك اروپادي جنسي ازآ
ت ابودي تشـريع ال و نـ ابطـ اين دعوت در حقيقت از ا آنانو هدف .. كرد تقليد مي

معه اكوبيدن نصر خير و فضيلت در درون ج و در هم.. نام در مورد زنسالانه دالاع
  .مي بودسالا
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ست، اخلق شده  اي شمانچه برآز ا«: گويد مي اميرز: لاعتدادعوت به سوي  -4
ــردن  چــون لــذت. »زيدامحــروم نســ اخــود ر ــاب ــر از طيب ــد نيســت، بلكــه ب ي ات ب

  .ستاختن نفس مرغوب اس حتار
م بـه صـورتي روش و   سـال اسـت كـه   ان چيزي اين مسئله همامر او در حقيقت 

م سالاين نظريه است كه ادر حقيقت دزدي  اكند، و ميرز ري ميافشاپ آنضح بر او
  .ستادزديده  ات راز طيبابردن  در مورد لذت

  :يدافرم يم قرآن
﴿ö≅è% ô⎯tΒ tΠ§ym sπ oΨƒÎ— «!$# û©ÉL ©9$# yl t÷zr& ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9﴾ ]٣٢: األعراف[  

  :گويد و نيز مي
﴿ÆtG ö/$#uρ !$ yϑ‹Ïù š9t?#u™ ª!$# u‘#¤$!$# nοtÅzFψ$# ( Ÿω uρ š[Ψ s? y7t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ 

$ u‹÷Ρ‘‰9$#﴾. ]٧٧: القصص[  
  :و همچنين

﴿(#θ è=ä. ⎯ÏΒ ÏM≈t6 ÍhŠsÛ $ tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘﴾. ]٥٧: البقرة[  
بـل  ادر مق ابررسي كنيم، خـود ر  ائيت راليم بهادئ و تعاهيم مبامي كه بخواهنگ
سـت،  ازي كـرده  ادر ي دسـت ا بينيم كه به هـر عقيـده   طني مياي باه ز فرقهاي ا فرقه

  ...مسالامگر 
 ازمـين ر  هـل است كه همه اده امر دا آنانحسين به  اين فرقه ميرزاچون بزرگ 

ز شخصـي چنـد   الي زنـده  ائي مثـ ارد كه يك بهالي نداشكاند، پس غوش كشآدر 
ــرده .. شــدارنــگ و رو ب ــ اي ضــخيم ا كــه در پشــت پ ــي، نف ق، از دو رنــگ و روئ

ز طـرق قلـب   ادر حقيقت  آنانست، چون ان شده امله و نيرنگ پنهاپلوسي، مجاچ
 ايـد تـ  آ ز چه چيز خوشش مياگرند كه چه كسي  نزديك شده و مين آناند به افرا
  .گردند ت هر فرقه منسجم ميار و معتقدافكا اخل شده و بان در بر وي داز هما

  


