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 لرحيمالرمحن اهللا ابسم 

 مقدمه

ـ اعمأت اومن سيئ انفسنأهللا من شرور احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بان إ ، مـن  الن
 ي له.داه مضل له، ومن يضلل فال هللا فالايهده 

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

 بعد: اما
صـلي  اهـدف   ام رسـال ا اه قديم و حديث كه ستيز بـ اي گمراه ئيت، و ديگر فرقهانحله به

م و اري حكـ اگـ نا سـهل  نانان بـه دليـل غفلـت مسـلم    اكـ اند، كماده ار داي خود قراه حركت
ي مخـرب  ازوهـ اتـرين ب  كاز خطرنـ اشـند.  اب ر زمين منتشر مياء در گوشه و كناسكوت علم

ي اق، و كشـوره ان، عرايران است كه در بين مسلمائيت ا، فرقه بهاطني در عصر ماي باه فرقه
ئد موجود اترين عق ز محرفايكي  ار آنن اتو مي ين فرقه كهاست، عقيده اخليج منتشر شده 

سـت  اتي ت، و مجعـوال ات، موضـوع ز خزعبالاند، منشعب شده اطني خواي باه ن فرقهادر مي
لـه  ايـن مق انگونـه كـه در   اشـند، و هم اب بهتر بگوئيم مذهب شيعه مـي  افض و يان روآني اكه ب
فـت  ايه اي دور كشيده شـود، سـ  افقهاين عقيده به امنه وسعت اين كه داز اهيم ديد، قبل اخو
و » بابـ «، »ئـب امهـدي غ «ننـد  اتي جعل شـده هم افتد كه موضوعا ني ميان كسابر سر هم آن
بيــت  هــلام ســالا اب، و يــام نــســالا ار آنرد نمــوده و ادر عقيــده خــود و ائل ديگــر رامســ
 ندند...اخو

 »ةبيـالبائيـة والبهاحقيقـة «ب اشـدن كتـ   نوشـته  ناناوند بر مسـلم اي بزرگ خداه ز منتا

ت اي نشـ ابتـد از ا اين فرقه راكه پوچي و زيغ بود » لحميد...امحسن عبد«مي اد گراستاتوسط 
ب ايـن كتـ  ارفته،  ن گفت رويهماتو خت، و مياه ساروسي ار آناننموده و  افشامروز ابه  ات آن



 فرزند ناخلف مذهب رفض تيبهائ  ﴾4﴿

 

سـت، و در حقيقـت   اه نوشـته شـده   اين عقيده و فرقـه گمـر  است كه در مورد ابي ابهترين كت
ي اه ليتافع اق گشته، تات عرثير بر حكوماعث تائق، باي حقافشاز اب بود كه پس اهمين كت

ريم در ديگـر  اميـدو ام، عملـي بـزرگ بـود كـه     اقـد ايـن  اكشور ممنوع كند،  آندر  ائي رابه
 شود. اجرامي نيز سالاي اكشوره
ه به دسـت  اين فرقه گمرامل در مورد اي شا صهست نيز خالا اي كه پيش روي شما لهارس

ين فرقـه بـوده   ا ائي بيشتر مردم باشنآين خطوط ارش ادر نگ اد، و هدف ماهد داننده خواخو
 شيم.اسخگو باپ ار آنانت الاشيم كه سئوانسته بابدينوسيله تو است، تا

 يد.ايت فرماب و سنت هدابه سوي عمل به كت امت رانيم كه اهاوند خواز خدا
 ملني.العاحلمد هللا رب ان أ اناخر دعوآو

*** 



 
 
 

 ئيتان بهاركا

ئش انبيـ اب اتي كه در كتـ اء و صفاسما اه باوند همرادست كه خاين ائيت بر اس عقيده بهاسا
نه او سـبح ارد. بلكـه وجـود   است، وجود مطلقي نـد اوصف نموده  انده و ياخو آنبه  اخود ر

 انـد تـ  ا آمـده همگي  آنانو بوده، و به زعم امر است كه ظهور دهنده اني ازمند كسالي نياوتع
 رت دهند.است، بشاملقب گشته » هللاء ابه«كه به  او را» يابهامظهر «

رت ابشـ  او را ناديـ اسـت كـه همـه    اري ان رب و پروردگاهللا هماء ابه آنانپس به عقيده 
م سـال ا، يهوديت و مسيحيت و حتـي  ا، برهماست كه بودائي عالار اگذ و شريعتاند، و اده اد
ت ظهـور وي  اديگـر مقـدم   ناديـ ات و اناين دياهمه  آنانند، و به زعم اده او خبر داز ظهور ا

 شند.اب مي
گـردد در   ت متصف مياين صفاست. در نتيجه كسي كه به اوند ات خدامظهر صفء او به

ء ان بهـ اعت كبـري همـ  اسـت، و سـ  اء ات مربوط به بهـ اين صفاوند نيست، بلكه احقيقت خد
و موعـود همـه   اسـت،  ا» بهـي الاهللا ال اجم«ن او هماست، و اء ان بهاوند هماست، و وجه خدا

متي نيسـت، و  او قيـ ام الهي نيست، و بـه جـز قيـ   او است، و به جز اذشته گ ناديادر  اه رتابش
گذشـته   ناديـ ام سالانگونه كه است، و هماو است، و دين فقط دين او ايت ان بداخرت همآ
قص و اي نـ ناديـ ادر حقيقت  نادياكند. همه  نسخ مي ام رسالائيت نيز است، بهانسخ كرده  ار
ن بـه  ابينيم كه به متدين مي ار» ءابه«ين همه ا اه شدند، و بمل و پختائيت كام بودند كه به بهاخ
م مـن  ارت قيـ اي بشـ افقـط بـر   اشـم  ناديـ ا«گويـد:   مي آنانشته و به امي گذاحتراديگر  ناديا
 ».مدندا
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 ئيتاي بهارد پ

سـته،  اسـت برخ ان ايـر ا آندر خود يعني عقيده شيعه كه مهد امن ماز دائي جديد كه ادين به
در چنـدين   آنگيـري   شـد، و شـكل  اب يـن عقيـده مـي   ان از تيزهوشاي ا دهخته عاخته و پرداس

ن از شـيعي ادعـوت مـردي    ائيـت بـ  اگيـري به  حل شـكل از مراولين مرحله است: امرحله بوده 
هـج). عقيـده    1242 – 1157شت (ام دان» ئياحسالدين احمد زين ا«شود كه  ق شروع مياعر

 روفند.مع »شيخيه«رد كه به اعي داتباكنون اين شخص تا
شـت كـه حقيقـت محمـدي بـه      اد م مـي عـال اينگونه ائي احسائد مدرسه شيخيه اء و عقارا[

در محمد و  آنز است، و پس اشته اتجلي ضعيفي د ز وي اپيش  ءانبياصورتي ضعيف در 
ن ال پنهار ساين حقيقت به مدت هزاه انگاست، اتر متجلي شده  نه به طور قوياگ زدهائمه دوا

ين تجلـي  است. و ا آمدهن وي به تجلي دراعوائي و سپس احساحمد اخ شده، و سپس در شي
ز اد پـس  افـر ائي و احساحمد ائمه، و شيخ ا، ءانبياست، در نتيجه اوند ات خدابزرگترين تجلي

يكـديگر   اشته، و در حقيقت باوت دايكديگر تف اوي در حقيقت يك چيزند كه در تصوير ب
سـت، و  ان ظهـور كـرده   اينـ اسـت كـه در   اوند اخد ناد هماتحاحقيقت و آن رند، و اد داتحا

م تجلـي  امـ اي رسـول و  اهـ  ونـد در صـورت  است كه خداين ا اهآنلت نزداو رس متامامعني 
يـن  از ان بهتـر و برترنـد، و   از پيشـيني اينـد،  آ مـي  اكه بعد آنانرند كه است، و عقيده داكرده 
و مرسـلين برتـر    ءانبياز همه ائي احساحمد اي شيخ اقاب اشود كه جن ينگونه نتيجه مياعقيده 

ي اهـ  ز صـورت اونـد  از غيبت خداست كه پس اين ا» رجعه«در  آنانست، و عقيده اتر الاو ب
ينـد تجلـي   ا و مـي از اني كـه پـس   ائي و كسـ احساحمد از گشته و در شيخ ار ديگر باو بائمه ا

ن ظهور اشت كه زماين نكته تمركز داو در دعوت خويش هميشه بر است، اتري نموده  قوي
كسـي كـه    آن يابـر  اه رار شده، و راز غفلت بيدايد است، پس مردم بار نزديك امهدي بسي

 كنند]. است مهيام برده شده او ناز ا ناديادر همه 
م انـ » ظم رشـتي اكـ «هـش گرديـد كـه    ارو ر لهان دنبايران از شيعياعيه ديگري او داز اپس 

 ).1259 – 1209رفت ( ر ميائي به شماحسان مدرسه اگردارزترين شاز باشت، و اد
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گيـري كـرده    فيش جبههانحرار افكاو و ائي كه شيعه بر ضد احساحمد ار شيخ از فرا[پس 
و ابـه   اهـ آن ترين و و نزديكان اگرداشرزترين اش بائفه او مدرسه و طان ابودند، و سپس مرد

تـي  و شخص پرجرئاست، ا» ظم رشتياك«ن اب نمودند كه همانتخارش افكاجهت ترويج  ار
نگونـه  اكـرد. هم  ع هر قولي دريغ نمـي اختراز گفتن هر سخن و ادش استاييد ابود كه جهت ت

ي شـيخ  ات بـر امـ اع كرانـو اع اختـر اييد پيـر خـود دسـت بـه     ان شيخ صوفي جهت تاكه مريد
 گويد: و حتي در مورد شيخ خود ميا –ييد كنند ات او را ازنند ت مي

ن مقـدس  اب ديـد كـه زبـ   ابه خو ام حسن راما اه ز شبائي) در يكي احساحمد ا( انموال«
ننـد شـكر   انش بماو كه در دهان مقدس اب دهاز است، پس اشته او گذان ادر ده اخويش ر

گرفـت،   افـر  اونـد همـه علـوم ر   اتـر و معونـت خد   ز مشك خوشـبو اتر و  ز عسل شيرينابود، 
ر معرفت انوامحيط به  است، خود راب برخاز خوان خويش اصان خامي كه صبح در مياهنگ
 ».وند ديداخد

ست، و مهـدي يكـي   ار نزديك اين بود كه ظهور مهدي بسيانش او در سخنانكته تمركز 
ن خـود  اگرداز شـ ايـه بـه يكـي    اره و كناشـ ا انشينند، و ب و مياست كه در مجلس اني از كسا
سـت،  ان مهدي منتظـر  او همامهدي  افش باوصاكرده بود كه به علت نزديكي ينگونه تلقين ا

 ب معروف بودند].ان باهم» زياعلي محمد شير اميرز«گرد كسي به جز ان شياو 
يـن عقيـده بودنـد، و همگـي     ائيت و ظهـور  ان بهاراد يهز طالاري ديگر ان سه نفر و بسييا

 تـش ان بود كـه  اي غلوگوياه كردن نقشه ملان كاندند كه هماپرور در سر مي احد راهدفي و
م سـال ام تغييـر ديـن   عالاز ارت بود ان شده بود، و عباكستر پنهال در زير خار سامدت هز آن

 يش.اه م و همه هدفادر عقيده، شرع، نظ
ن بود كه متـدين بـه   ايرار از تجامي اني عازي، جواسوم يعني علي محمد شير خصين شا

كـه همـه    ادعـ ايـن  اره بـه  اكرد، و همو ش غلو مياجم در عقيده اعانند ام بوده، و بمادين عو
مـد  او الس اظم رشتي به مجـ ات كاخر حياواو در انست، اد لم مياع اخود ر فهمد، مي اچيز ر

حسـين   مـال «م اطين شـيعه بـه نـ   از شـي اني اشـيط  الس بـ اكرد، و نيـز در همـين مجـ    و رفت مي
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كـت رسـيد،   هجـري بـه هال   1259ل اظم رشـتي در سـ  امي كـه كـ  اشد، هنگـ  اشنآ» لبشروئيا
مـر ديـن   او در ازي و غلـو  اي محمـد شـير  دگي و غرور علاز ساشت كه اينگونه پندابشروئي 

ن و منزلتـي  اي شـ اراد او در همـين روزهـ  ازد كـه  انـد ايـن تـوهم بي  ابه  او راده نموده، و استفا
و (علـي محمـد   اسـت كـه   ار نزديـك بـوده و ممكـن    اظهـور مهـدي بسـي    ماياهد شد، و اخو
 رد.اه عهده دب امي رامان ان مهدي به شيعياسخن اجازهشد كه وظيفه اب )0F1(»باب«زي) اشير

ز او پـس  ابـرد،   رتش بوشهر بسـر مـي  ادر محل كسب و تج مايا آن محمد علي در ا[ميرز
ز اصلي خود يعنـي شـير  اهي موطن ابسته و ر ارت خود راط تجاز مرگ رشتي بساشدن  هاگآ

ت كـرد، و  اقـ حسـين بشـروئي مال   ن خويش و همچنـين مـال  اراز يابرخي  از باو در شيراشد، 
ر كـرد،  اشـك او ا انـد بـ  اپرور كـه در سـر مـي    اي را ده كـرده و مسـئله  استفاز فرصت ابشروئي 

  .ستازي اكننده علي محمد شير ولين تشويقابشروئي 
حسـين   ب و مـال ازي لقـب بـ  اعلي محمـد شـير   اينصورت بود كه ميرزادر نتيجه مسئله به 

ه فرقي كـه  فه كنيم كاضايد اب اينجاص دهند، در اختصابه خود  ار» بالباب اب«بشروئي لقب 
ئي احسـا ست كه اين ارد، اعقيده شيعه در مورد ظهور وجود د ائي و رشتي باحسان عقيده امي

گويند: مهدي شخصي  رند بلكه مياي ندا ئب عقيدهام و رجعت مهدي غاماو رشتي به غيبت 

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

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

امام را به خود اختصاص دهد، براي توجه به اين كه پس از حسن عسكري كسي نخواهد بود كه لقب 
اي زده و عنوان كردند كه نسل حسن العسكري و يا به عبارت  رهائي از اين سردرگمي دست به دسيسه

ساله داشته است كه در سرداب خانه اش  ن نيافته است، بلكه حسن عسكري پسري پنجاياديگر امامت پ
تواند با او  زمان غيبت هيچكس نمي مخفي و غاب شده است، او همان مهدي منتظر است كه در

و يا به اصطالح ديگر » باب«مالقات كند، مگر شخصي واسطه كه مجوز اين كار را دارد، و او همان 
 دروازه رابط بين مهدي و مردم است]. 
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شـود... و سـپس روح محمـد بـن      لم بوده كه به صورت طبيعي متولـد مـي  اين عا اشخاصز ا
 هد شد].ادر وي حلول نموده، و تبديل به مهدي خو لعسكريالحسن ا

*** 

 بيتاب و باب

» بابـ «و اكنـد كـه    م مـي عـال ازي امحمـد علـي شـير    1260ل اول سالادي ادر روز پنجم جم

) ئيـة البهاو بيةالباريخ ظهور افي ت يةلدراكب الكوا( اهآن بانچه در كتاست، برامهدي منتظر 
. له بـود اسـ  بيست و پنج مايا آن و درام)  1924، هـ  1343قاهره به چاپ رسيده است ( كه در

يعنـي محمـد    آنـان زدهـم  ام دوامامي و اماست كه بين شيعه اح شيعي كسي صطالادر » باب«
هجـري   260ل افته و در سـ ادت يهجري وال 255ل اگويند در س لعسكري كه ميالحسن ابن 

رد، و عقيـده  اد اه رسـط اسـت، حكـم و  اغيبت نموده  امراب سالگي در سرداس و در سن شش
ننـد، و  اخو مـي » منتظـر « او راسـت كـه   ان مهـدي  ائب هماين شخص غاست كه اين ابر  آنان

نند، تعجيـل فـرج   ار ن ميابر زب او رام اه ناو بوده، و هرگار انتظاست كه در ازده قرن امدت ي
ين اكه در  فتدا ق مياتفا» رجعه«و ازگشت اظهور و ب اشوند، و ب ر مياستاوند خواز خدا او را

م عـال اينگونه اب شيعه اداليد و اين دليل كه تقاهيم كرد، و به ابحث نخو آن موضع در مورد
بـه   ائـب و شـيعه ر  ان مهـدي غ اگري ميـ  سطهام واز كه مقامتياحب اشخص ص آن كند كه مي

ري يعنـي علـي   ازاجر بـ اين تامي و ان عاين جواشود، در نتيجه  نده مياخو» باب«رد، اعهده د
تشـويق و   اند، و سـپس نيـز بـ   ابخو» باب« اگيرد كه خود ر ينگونه تصميم ميازي اشيرمحمد 

 ست.اكند كه مهدي  مي ادعاحسين بشروئي  تلميح مال
ر ان قـر امتحـ امورد  او رايش نموده و ازمآ او را ادعاين از اي شيعه پس امجتهدين و علم

و سـورة  » لعصرا«و » كوثر«نند اي همقرآني اه ز سورهاهند كه بعضي اخو و مياز ادهند، و  مي
يـن  اتفسـير نمـوده، و در    ار آنـان زي نيز به سـرعت  اتفسير كند، محمد علي شير ار» يوسف«

حسـين   ، و مـال ظم رشـتي شـنيده بـود   از كـ اچـه  آن يد، واز در ميال به پروالم خياسير در عاتف
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به لغتي مسخره  اسير راين تفا اماكند،  سير مياين تفاشني او تلقين كرده بود نيز چا بشروئي به
 او رار گرفتـه، و سـبك مغـزي و جهـل     انويسد كه مورد نفرت شـنونده قـر   ي لحن مياراو د

 نند.او بشورابر ضد  اشود كه حكومت ر عث ميامر بابند، و همين اي درمي

) كـه در  لبهيـة الحجـج  ا«بش اكتـ در » نيادقـ ائل جرفالفضـ ابوا«ول در مصر ائيت اعيه بهاد
سـت، در  اپ رسـيده  ام) بـه چـ   1925هجري ( 1343ل ائي در سانيت بهامحفل مركزي روح

نـد صـحبت   اخو مـي » ولـي الا لنقطـة ا« او راب كـه  از بـ الي كـه  اب در حـ اين كتا 127صفحه 
 گويد: كند، مي مي

سـمه، در  ا) جـل ذكـره وعـز    ابهـ الا ال (ربناي مبشر به جمعالال اولي) و مثالا نقطة( اماو«
ئـي  اد اه بامش همراز قيامر شد.. و قبل اين ار ات، دست به كشال دالي كه بيست و پنج ساح

(ء)ابهـي (بهـ  الاربـه   اجازهحضرت به آن مي كهارت مشغول بود.. پس هنگاخود به تج
1F

م اقيـ  )1
(نمود، و در مكه مكرمه

2F

ئـي  ازگشـت... و نـزد د  امور گشت، بـه شـهر بوشـهر ب   امر ماين ابه  )2
همـه   اد، و تقريبـ افتـ ان خـويش  ابه دست دشمن ز رفته واخويش منزل نمود...، و سپس به شير

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

يعني مال » باب الباب«زمان به دست  آن ما مسئله به اين صورت بود كه تعيين خط مشي درباشد، ا
كنيم،  كه اين خطوط را از او نقل مي» الحجج البهية«گرفت، اما مؤلف كتاب  حسين بشروئي انجام مي

اب الباب را ب –از پس ستر و پرده  –شان  خواهد بهائيان را به اين توهم بياندازند كه پروردگار ابهاي مي
كرد، و من اين مسئله را بسيار  داد، و باب الباب نيز به نوبه خود براي باب خط مشي ترسيم مي جهت مي

 بينم. هيچ دليل و حجتي نمي آن بعيد دانسته، و بر
ملقب به » محمد علي بارفروشي«صورت گرفت كه دائي او و  1260سفر باب به حج در سال  -)2(

 كردند. ياو را همراهي م» قدوس«
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يـن حـبس   اميد در حبس و تبعيد به سر برد كه انجال به طول اكه هفت س ادعوت خود ر مايا
 .)3F1(»ن تبعيد شدايجاذرباين كه به ا انه حكومت بود، تادر خ او و يانه ادر خ اي

نست علي محمد اتو 1260ل ادر س» بالباب اب«حسين بشروئي يعني  ين كه مالاز او پس 
ز قبل اكه  از مرتدين رانفر  18ب) الباب او (بانع كند، ابودنش ق» باب«ي ادعادر  ازي راشير
به  اوري نموده تابت كرده بودند، گرداجا اظم رشتي رائي و كاحسالدين احمد زين اي ادعو

بـه   ار» حـي « كلمـه  آنـان شند، و بـين  اب و ميامر ابع اورده و تان ايماو اكنند كه به  اجازهب اب
بر » ح«د) حرف اعدابجد و ابطه بين حروف ا(ر» جمل«د، چون در حروف ار دان رمز قراعنو

 18 او يـ  دو حـي  يـن از مجمـوع  ارند كه در نتيجه الت ددال 10بر عدد » ي«، و حرف 8عدد 
(ختار مملكت منتشر سادر گوشه و كن ار آنانهد شد، و سپس اخته خواس

4F

2(. 
 

 »بدشت«ئي اگردهم

و اطين پيـرو  ابرد، شـي  ن به سر مياكو و در زنداب در قلعه مالي كه باو در ح 1264ل اس و در
ده بودنـد،  ار دانـه قـر  اظم رشـتي به ائي و كـ احسـا حمـد  اه انيدن رارس ناياجهت به پ او راكه 

                                           
مذهب بودند، و  حكومت ايران به اين دليل او را به اذربايجان تبعيد كرد كه اهل اذربايجان همه حنفي -)1(

اي  عقيده» مهديت«اي ديني داشتند، چون آنان حتي به  در نتيجه در مقابل خدعه و نيرنگ باب حربه
 ».بابيت«نداشتند، چه رسد به 

شد،  اموالي كه صرف گرداوري، تنقالت، و زندگاني اين هجده نفر ميپرسند كه هزينه و  بسياري مي -)2(
بينند كه در پشت پرده اين اعمال  گرديد؟ به همين دليل بسياري مسئله را اينگونه مي از كجا تامين مي

ن دست بيگانه همان قدرتي است كه آدست استعمار انگليس و روسيه به كار مشغول بوده است، و 
اي بيش نباشد،  كنم كه اين طرز پنداشت مبالغه به وجود اورده است، اما من فكر مي بابيت و بهائيت را

هاي مذهبي را به وجود اورد، اما آنان پس از به  است كه اينچنين حركت آن چون اجنبي عاجزتر از
را ابياري  آن را تشويق نموده و نهال آن ها و در صورت وجود مصلحتي وجودامدن اينگونه حركت

 د.كنن مي
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ده ار داكلمـه رمـز قـر    آنـان ن ادر در ميـ  ار» حي«كه كلمه  اتصميم گرفتند كه هجده نفري ر
ر اني در كنـ ايـن مسـلك در مكـ   ازه ان تـ امريـد  اه بـ ام جمـع كـرده، و همـر   بودند، به گرد ه

ي تشـكيل دهنـد،   ا رد، جلسـه ام دانـ » بدشـت «ن كه ازندران و ماسابين خر» هروداش«نه ارودخ
 رند:اينقراز اين تدبير بودند، ان اراندركاس دست اني كه در راكس

م ا، »قـدوس «ملقـب بـه    رفروشـي امحمد علي ب حسين بشروئي، مال يعني مال» بالباب اب«

ندنـد و  اخو مـي » لعـين ا ةقـر « او راني كـه  اح قزويني برقصال ج دختر مالانم زرين تاسلمي خ
(شتالقب د» ههراط«

5F

رب «لقب گرفته و » هللاء ابه« اني كه بعدهازندراحسين علي م ا، و ميرز)1
 گشت. آنان» يابهالا

ي اهـ  هاب و بررسـي ر اشدن بـ  شتازدانديشي در مورد با رهان چاطين عنواين شيادر نتيجه 
يـن  اري از برقـر انـه كردنـد، ولـي در حقيقـت هـدف      انس بهايـن كنفـر  اي ابـر  ات وي رانج

لحسـين  اعبد اميـرز «ن ائيـ ام بـود، مـورخ به  سالاي نسخ شريعت ادعاختن اس ئي، علنياگردهم

 ئيـة البهـ اريخ ظهـور  افي تـ  يةلدراكب الكواب خود يعني (اكت 223 – 218در صفحة » رهاوآ

 نويسد: ) ميبيةالباو
رد بحـث شـدند.   او آنـان ن در بدشـت بـه وقـوع پيوسـت،     ارائي يـ امي كـه گردهمـ  اهنگ«

ن ان بزرگـ اص بـود كـه ميـ   السـي خـ  اول، مجابه دو طبقه تقسيم شده بود: طبقه  آنانلس امج

                                           
م ظهور فتنه باب در ايران حكومت ايران بسياري از دست اندركاران اين فتنه را به جاهاي ايادر  -)1(

از اين تبعيد بغداد بود، دولت عثماني اينگونه صالح ديد كه  »لعينا ةقر«مختلفي تبعيد كرد، و نصيب 

او باشد، شهاب االلوسي صاحب تفسير بازداشت بوده و تحت نظر » شهاب االلوسي«در منزل  لعينا ةقر

) از او سخن به ميان اورده است، و اين كتاب اخرين مةمافي مباحث اإل مةدر كتابش به نام (نهج السال

العين نوشت، و قبل  ةباشد، او در حالي كه بيمار بود، حدود بيست كراسه در مورد قر مؤلفات وي مي
در ابتداي كتاب » سيد محمد شكري االلوسي«وه او ن برساند وفات نمود، نايااز اين كه اين مقاله را به پ

هاي جد خويش را  برخي از نوشته 25 – 22) صفحة يةاالثني عشر لتحفةخود تحت عنوان (مختصر ا
 اثبات نموده است.
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 امـ اگرفـت،   دربـر مـي   ان رامـه بـود كـه ديگـر    الس عاشد. و طبقه دوم مج ب منعقد مياصحا
گرفـت، حـول مسـئله تغييـر      م ميانجان اراص كه بين بزرگ يالس خامج موضوع گفتگو در

 ».زد فروع و تجديد شريعت دور مي
ب كوشـش نمـود، و   ات حضـرت بـ  ائي و نجـ ايـد جهـت رهـ   اين شـد كـه ب  ام بر اي عار«

همه  اشت، تال دارسار مملكت ايد به گوشه و كناب ان راهمچنين مبلغين و مبشرين و دعوتگر
يـل  ان مان و دوسـت اوري كننـد، و نزديكـ  اكو گـرد اب در مات حضرت براجهت زي ان راراي

 اشـد، تـ  اكو بامـ  آنـان ن شـد كـه مركـز تجمـع     آر براورند، و قراه اخود به همر انيز ب اخود ر
ست ادرخو اب رائي حضرت باه رهاز محمد شافي رسيد، ازه كاندابه  آنانمي كه عدد اهنگ

گـر  انـد، و  اد رسـيده  افقـت كـرد، بـه مـر    اسـت مو ايـن درخو ا اه بـ اگر شاو طلب كنند، پس 
 ».ت دهندانج اب رازور و قوت حضرت ب افقت نكند، بامو

ي بحـث بـه   ان مهـر تصـويب زدنـد، مجـر    افهميده و بر امور راين اين كه همه از او پس «
 ار آنانن اتو بررسي كنند كه چگونه مي از، روزه و حج) تام فرعي كشيده شد (يعني نماحكا

ن اص و در ميـ الس خـ اني كـه در مجـ  تي طـوال اكراز مـذ احذف نمود، و پس  اده و ياتغيير د
سـت، و  اجـب  اين عقيده شدند كـه نسـخ و تجديـد و   ان گرفت، همگي بر ان جرياراي بزرگ

چيزي  نآكند كه  ينگونه حكم ميالهي در تشريع ديني انين حكمت اينگونه فهميدند كه قوا
 آمـده و از اچـه قبـل   آن زاش ائـره  ام و وسعت داظ مرتبه و مقاز لحاكند،  كه ديرتر ظهور مي

هد بود، و در نتيجـه بـه   املتر و بهتر خواز قديم كاره است، و جديد همواتر الاتر و والاست با
و بزرگتـر و  از اقبـل   ءانبيـ از همـه  ار اثـ آب در مرتبـه و منزلـت و   اس حضرت بـ اين قياحكم 

ت نمودنـد، عـده   اثبـ ابر وي  ام راحكال ر مطلق در تغيير و تبدياختياست، و در نتيجه اتر الاو
ين ادند، و بر اي دامي رسالاب در شريعت از دخل و تصرف حضرت باقليلي نيز به عدم جو
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و اب بـه جـز مـروج عقيـده نيسـت، و وظيفـه       اوردند كه حضرت بـ اينگونه دليل اگفته خود 
 .)6F1(»ستارد شده او آن ست كه درادي از بدعت و فسام احكاح صالا

ر اصـر ايـن مسـئله   او بـر  ايـن عقيـده بـود،    ان ان و بزرگـ اصاول و خاز طبقه ا )7F2(نلعيا ةقر«
بـوده، و شـريعت    اراد ار رام شـريعت گـذ  امق» ئماق«ند كه ان فهمارايد به همه ياكرد كه ب مي

ن و... اه رمضـ اري مـ انند روزه خـو ات هماز تغييراست كه به بعضي اجب اكند، و و وضع مي
بـه علـت    امـ افـق بـود،   انظـر مو ين ا اين كه با اشت، قدوس باگذ اجرابه  ار آن م نموده واقدا

(تمسكش
8F

(ميسالات ادابه ع )3
9F

(يش سخت بـود ارب اه دتاين عاترك  )4
10F

ز سـوئي ديگـر   ا، و )5
ق اف و شـق خـتال اعـث بـروز   اين مسئله باز زده، و او سربا افقت باز مواترسيد كه  قدوس مي

(كـرد  ر مـي اصـر اي خـود  اهره بـر ر اطـ  اماگردد،  آنانن امي
11F

ر اتكـر  ايـن مسـئله ر  ار ا، و بسـي )6

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

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

ميالدي  1851ميالدي در قزوين به دنيا امد، و در سال  1814بعدها به طاهره هم ملقب گشت، در سال 
اين امر اجماع دارند كه بسيار زيبا و  نويسان بر كشته شد، او دختر حاج محمد صالح قزويني بود، تاريخ

سالگي به ازدواج پسر عمويش امام  13گر بود، پدرش از زيبائي و جمال او ترسيده، و او را در سن  فتنه

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

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

ه بود، و از قيود و حدود اطراف خود خسته شده بود، و باالخره، همسرش، جمال خويش پي برد
 هايش، و خانواده اش را رها كرده و ترك گفت، و براي ديدن كاظم رشتي عازم عراق شد...]. بچه

 البته به صورت كذب و تقيه. -)3(
 خوانند. بسيار جاي تعجب است كه آنان نماز و روزه را عادت مي -)4(
 هاي شيطاني خويش به اين نماز و روزه احتياج داشت. كردن نقشه و هنوز براي عمليچون ا -)5(
 كردند. همان رايي كه رفقايش به او تلقين كرده بودند، همان رفقايي كه تظاهر به ثقل و تاني مي -)6(
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هـد  احت وجـود ظهـور خو  ائي در ساين عمل به زودي و بدون هيچ چون و چراكرد كه  مي
مور مبهم و اين از اهد رسيد، پس هرچه زودتر اص خوام و خان به گوش عاين سخناكرد و 

م انجـ ا ار آن هيماخـو  مـي  ي عملي كهاتر، و بر يقتر و ال شته شود، بهتر پرنفعاپيچيده پرده برد
شـده   اجد از مارند اند اقت تجديد راني كه طادر نتيجه همه ضعيف است، تايندتر ادهيم خوش

زي هسـتند  انبـ اضر به جاين عقيده جديد و بديع حاه ادي قوي و مخص كه در رافراو به جز 
 ».نداي نماكس ديگري بر ج

ن مطـرح  ابر همگ اد راين پيشنهاو  هآمدن اراعت يالعين بين جما ةن روز قرادر نتيجه هم«
نمـودن حـد قتـل بـر      رياعث جامي بسالامعه ان در جاستي مرتدشدن زنانموده و گفت: به ر

نـد  افهم آنـان پذيرفت، و بـه   ار آناننصيحت نموده و توبه  ان رايد زناگردد، بلكه ب نمي آنان
در  ابيـنم تـ   ر نمـي اشـو ست، پس بر خـود د ايق ر خوب و الاوردن بسيا نايمانمودن و  كه توبه

رم. در صـورتي كـه   ائل برداين مسار اسراز است پرده ائب اين مجلس غاز الي كه قدوس اح
يـت و هـدف   اپسنديدند بـه غ  ان رآب احبان و اراقع شد، و يان وان من مورد قول همگاسخن

يـن  از ا انصيحت گويد تـ  است كه مرانم بر قدوس ايم، و در صورت عدم قبول سخنارسيده 
(زگردمام بسالاغوش آشته و توبه كنم و به از كفر دست بردازگشته و ان بجنو

12F

1(. 
ــ پــس ــن ســخنان اراي (نيكــو شــمردند ان راي

13F

ــر )2 ــن مســاشــدن   ي مطــرحاو همــه ب ئل اي
خورده بـود، و نيـز قـدوس     ام گرفته و سرماهللا زكاء ابه حضرت اماري مي كردند. اشم لحظه

ي از بـه شـرح هـدف و مقصـود بـر     اغآهره الت طري زده بود، پس به همين عابه بيم اخود ر
يـن  اشـنيدن   ان بـ اراشـت، يـ  ام پرده برداحكاز سر مكنون تبديل فروع و تغيير اء نمود، و احبا

 ان را نيكو شمرده، و گروهي ديگـرا ن راين سخناختند، گروهي او زمزمه پرد ان به نجواسخن

                                           
 البته با نفاق و استهزاء و فجور. -)1(
دست تلقين كرده بودند، تا به دين صورت  يشه چيرهچون هم آنان بودند كه اين سخنان را به اين هنرپ -)2(

 هاي تبشيري به صفوف خود كشيده بودند گول زده و مدهوش سازند. عوامي را كه با نيرنگ و روش
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و مطـرح  ادر محضـر   اي خود راكوين شد كه نزد قدوس و شار بر اد گرفتند، و قرانتقاد ابه ب
(زنداس

14F

1(. 
دن در اد خت، و حكـم ام سـ ارآ اطفت همه رن مالازب اند و بافرو نش اپس قدوس زمزمه ر

ر به اين ديداخت، در نتيجه انداخير او به تاز اهره و پرس و جوي ات طاقمال ات امورد قضيه ر
زگشـته و  ائي باه گردهمـ ينگونه تصميم گرفتند كه بـ از بحث و گفتگو اوقوع پيوست و پس 

كند و  حجت مي ماتما آنانن كرد كه بر اينگونه عنواهره از سر گيرند، و طا ابحث و جدل ر
 امـ انع كـرد،  اقـ  اهره همـه ر اينگونه نيز شد و طاهد بود، و اخو آنانبگوي اطع جواني قابره اب
موش اكردند خ د ميانتقاهره اي طاز راني كه ام نشد، و زمزمه كسارا ازهم غوغاب اينهاهمه  اب

گشته و ديگر  اجد آنانز اجمع كرده و  امتعه خود راب و اسبان انآز انگشت، و حتي برخي 
 ز نگشتند.اب آنانبه سوي 

ز حكمـت  ابـر ا الت نمود و بـ اء در مسئله دخامر، حضرت بهاي انتهاينگونه بود كه در او 
 ار قـرآن ست كـرد كـه   اخوو دراين بود كه انيز  آن خت، و دليلاموش ساخ ان راخود همگ

رد و دسـت بـه   وت كـ تـال  اقعـه) ر اگشوده و سـورة (و  ار قرآنورند، پس در حضور جمع ابي
(زد آن ويلاتفسير و ت

15F

شـته، و  اره داشـ ائل ايـن مسـ  ابـه   قرآنشت كه حتي خود ار داظها. و )2
 .)16F3(»كت كرداس افتد و همه راق بياتفايد ات) باقعاينگونه (وا

كو برسـد، و  اب در ماشده و به سمع حضرت ب ئل نوشتهاين مساه ر شد كاتمه قراو در خ«
ينگونه نيز شـد، و  ادر كند، و اين مسئله صاره ادر ب ائي خود راسته شود كه حكم نهاو خواز ا

                                           
توان  تر بود، بلكه به همه اين مسائل از قبل مهر صحت زده بود، و مي و خود قدوس از طاهره خبيث -)1(

را به طاهره تلقين كرده بود، پس اين تدبير خبيث را جهت كيد گفت هم او بود كه اين پيشنهادات 
اسالم و اعالن رده، همگي باهم انديشيده بودند، و هركدام در اين صحنه نمايش نقشي را به عهده 

 گرفته بودند.
 گونه كه تغيير دين اسالم را نتيجه دهد.آن البته بر طبق هوا و هوس خود، و -)2(
هايشان مانده بود، خود را از اين جمع كنار كشيده و  اي از اسالم در دل رهچون كساني كه حتي ذ -)3(

 ها در اين جمع حضور داشتند. مجلس را ترك كرده بودند، و فقط شياطين و ابليس
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ب اي حضرت بـ ار اله باء انديشه حضرت بهاست، و اء بوده احبان اصاخ امعلوم شد كه حق ب
ب نيز همه الباب اهره و بار شريعت). و قدوس و طبودن تغيي جباست (يعني در وايكي بوده 

 ».نداشته ام برميداده حق گامور بر جار اسراك و فهم ادراند، و در ابرحق بوده 
 اين تجديـد ر ايش قبول ان گنجايشاه س كرده و سينهاحساني كه در خود تنگي اكس اما«

عـث شـد كـه    امسئله ب يناد مردم بر عليه جمع زده، و افسار و افكاشت، دست به تشويش اند
 انجـ از ا ار آنـان ضـرب كتـك    اشـوريده و بـ   آنـان ر (بدشت) برادي آن آنانز مسلماگروهي 

حضـرت   اه بار خود به سه دسته تقسيم شدند: گروهي همراين فران در ارابيرون كنند، پس ي
 ن رفتند، و گروهـي نيـز در  ازندراهره به ماقدوس و ط ان كردند، گروهي باهللا قصد تهراء ابه

ئي بـه  از گردهمـ ات نتيجـه شـده   ان بود كـه تصـميم  ازندراء به سوي مابتداب الباب اب بارك
 ».كو جمع شونداب در مادن حضرت باد تاهمچنين جهت نجنيده، و امعه پوشاج ادشت ر

) بـود كـه در   223 – 218(ص » يـة لدراكب الكوا« آنانب از كتاي ا لهانچه گفته شد مقآ
 ست.اپ رسيده اهره به چام) در ق 1924هجري ( 1343ل اس

 

 ي شيعهاب و علمان بات مياظرامن

ي شـيعه  ان و علمـ او و مجتهدان اتي مياظران منايران بود، حكومت اب در زنداي كه بمايادر 
نوشـت،   ئي مـي اچيزهـ  آناني ات مورد بحث براب نيز در مورد موضوعاخت، باس ر ميابرقر

 128صــفحة » لبهيــةالحجــج ا«ب ادر كتـ  »نيادقــالجرفالفضــل ابوا«ئيـت  اعيــه بهابزرگتـرين د 
 نويسد: مي

 آنـان فتنـد، و سـخن   اي نيا مش شـبهه شته، و در كالاو شكي نداي اه نهاهرگز در نش آنان«
 اتـش ر ف صرف و نحو بـوده، و جمال رد كه برخالاموري وجود دانش ادر سخن ين بود كها
و  قـرآن ننـد  اهم –جـل ذكـره    –و ان كه ال ازد، حاس رج مياغت خحت و بالاز حدود فصا
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(گفت سفر قديم سخن مي
17F

في توضـيح  ازه كـ انـد ائـد) بـه   الفراب (اره در كتـ ايـن بـ  اكه در  )1
 .)18F2(»يما دهاد

ل ادر سـ  آنـان ني اكه محفل روحـ » بيةالباو ئيةالبهائح في اس لةامق« آنانب ديگر او در كت

 ست كها آمدهنده اپ رساهره به چاق» ةدالسعا«نه اپخام) در چ 1922( 1341
مجلـس   آن بـه  اب راده و بـ اب به تبريـز مجلسـي تشـكيل د   از ورود باز چند روز اپس و«

م علـي  سالالام جمعه، شيخ اماني، امقامحمد م ء، مالالعلمام ام نيز نظعالاي از علماوردند، و ا
و از او اي مجلـس در مـورد دعـوت    اعضاشتند، از مجتهدين حضور داصغر، و برخي ديگر ا

 د ه من مهدي هستم.اب داو جوال كردند، و اسئو
ين سـخن خـود دليـل    ابـر  استند تاو خواز اي در مجلس بروز نموده و ا و در نتيجه همهمه

سـت بـر   انه عظيمـي  ات نشـ آياين اوت كرده و گفت كه ت تالآياورد، پس بدون درنگ ابي
شـتند،  اب ديگـري ند او جـو ام ض بـر كـال  اعتـر اي مجلس نيز بـه جـز   اعضاو، و ابدي اي ابق

ز اده و ار داحجت قر ار قرآنو نيز اشد، اب عد نحوي منطبق نمياو بر قوان اكه سخن گفتند مي
مجلـس   هـل اند در نتيجه ان راعد نحو بر زباقو اب قرآنهد بر عدم تطبيق اچندين ش آن تآيا

و از ان وليعهد بـود و  ايجاذربآكم اح مايا آن زگشت. دراب نيز به مقر خود بامتفرق شده و ب
 ».در نشداب صاحكمي در مورد ب

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

ت قرآن نيز اين امور موجود آياكند، در  ود فصاحت و بالغت خارج مينبوده و جمالت من را از حد
كه آنان كه آن جواب را به او اموخته بودند از اين مسئله غافل بودند كه قواعد صرف  آن حال«است. 

شان كه با قرآن به عبادت پروردگار  و نحو بعدها از لغت خود قرآن، لغت جرير، لغت فرزدق و امثال
تند، استخراج گرديده، و در نتيجه قرآن، اساس، حجت و شاهد صرف و نحو در پرداخ خويش مي

مغز از اين مسئله غافل بوده كه اين امر نشاندهنده سخافت و  باشد، همانگونه كه اين ديوانه تهي لغت مي
 ها است.آن كفر

ارسي نوشته شد كه هجري در دفاع از بهائيت به زبان ف 1315كتاب الفرائد نوشته جرفادقاني در سال  -)2(
 در قاهره بچاپ رسيده است.» امين هنديه«صفحه بوده و در چاپخانه  731مشتمل بر 
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 دهد: مه مياداب اهمين كت 18سپس در صفحة 
رسـيد، همـه بـر منبـر      اي مهدويت به گوش مجتهدين و بزرگ علمادعاين امي كه اهنگ«

 د زدند كهارفته و فري الاب
(ت دين مبيناز ضروريا

19F

ي مذهب جعفـري، همـين غيبـت    اه نهاز بزرگترين پشتوا، بلكه )1
(بـن روح ان حسـين  اول كنيم، سـخن قب او راگر حرف است، پس اكبري 

20F

ببـريم؟ و   اكجـ  ار )2
شـود؟ و فتـوح شـرق و     چـه مـي   ار او نجب از نقبار كنيم؟ پرواچه ك ار رابن مهزياي اه يتارو

 ست؟ا امد كجاهد ازدهم خوام معصوم دواماغرب كه در نتيجه ظهور 
شـمردند و  ند برارث برده ابه  ار آنانس نصوصي كه اسابر ات ظهور مهدي رامه عالانگآ

 گفتند:
ست؟ در نتيجه معني غيبت صغري اچه شده  ار» )21F3(ابلصاست، و جا آمدهچه  ابلقابر سر ج

ت كـه  امـ ين همـه عال اوريم؟ پس ابي از كجا اني رال و ظهور سفياو خر دج هد شد؟اچه خو
 نديشـي ا رهاين چـ انديشيد و در اي ا رهايد چاند؟ بارفته  اند به كجاذكر شده  اي ماه بادر كت
مـوش  ام فرامـ ادر مـورد ظهـور    اين كه نصوص صريح خـود ر ا ارد، ياند ده بيشتر وجوادو ر

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

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

) مقام باب را به عهده گرفت، و پس از او نوبت به نوبختي 305(متوفي سال » محمد بن عثمان«پسرش 
وصيت نمود، او اين » علي محمد السمري«ه باب چهارم رسيد، نوبختي نيز پس از خود سمت باب را ب

دار بود، و پس از او در اصطالح شيعيان غيبت كبري رخ  عهده 329مقام را تا هنگام مرگش يعني سال 
 داده است.

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

 كنند!!!! جا ظهور ميآن ايستاده است، و يكي از عالمات ظهور مهدي است، چون او سه فرزند او از
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ز ا او راتكفيـر كـرده و محـو و قتـل      ايـن شـخص ر  ايـن كـه   ا اريم، و يـ ابگذ ان پاكرده و بر
(ريمائض برشمابزرگترين فر

22F

1(. 

                                           
بر اي خرافات را  بينيم هنگامي كه عده [اين سردرگمي همواره گريبانگير شيعه بوده و خواهد بود، مي -)1(

را مذهب خواندند، چگونه اين اخ باشكوه در  آن خرافات انباشته، و كاخي پرزرق و برق بنا نهاده و
كند، آنان براي نجات عقيده شيعه و  مقابل هر نسيم و وزش بادي ترك خورده و ميل به خرابي مي

ي نام امامت خود به سرابي متمسك شدند كه امام زمان، مهدي منتظر، و حجت بن الحسن العسكر
رود،  شدن به سوي سراب مي اي كه جهت سيراب داشت، و از اين حقيقت روشن غافل ماندند كه تشنه

اي به آب و ناني دست يافته و به عنوان باب و  الجرم تشنه باز خواهد گشت، با ادعاي اين عقيده عده
است، و امام مهدي  مرجع و بال گردن شيعيان شدند، و سپس اعالم كردند كه غيبت كبري اتفاق افتاده

آنان فكر نكردند كه هر لحظه ممكن است  آياتا زماني كه پروردگار اجازه ندهد ظهور نتواند كرد، 
در و دروازه تشيع ادعاي در و  تيزهوشتر از خودشان به اين جرگه وارد شده، و براي شهر بي

كه اين ادعا راه بجائي  و حتي مهدي بخواند؟ گرچه ممكن است» باب«بودن نموده، و خود را  دروازه
لوح به دنبال اين علمداران دروغين به راه افتاد و در  اي ساده نبرد، اما مسئله اين است كه همواره عده

دهند، در سطور و صفحات گذشته نمونه اين تيزهوشان را ديديم.  راه اين عقيده كج و معوج جان مي
اي در اينده چيست؟ چون هنگامي  ز چنين فاجعهاما بايد از شيعه پرسيد كه ضمانت شما براي عدم برو

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

 خشــــت اول گــــر نهــــد معمــــار كــــج
ــي  ــا مـــ ــا ثريـــ ــج تـــ ــوار كـــ  رود ديـــ

 

بپرسيم كه بر فرض محال هم اگر مهدي موعود تشيع وجودي  بگذاريد اين مسئله را مطرح نموده و
كنيد با وجود اين همه تشنگان قدرت و مقام، هرگز او جرات خواهد  فكر مي آياخارجي داشته باشد، 

 كرد كه فكر ظهوركردن را در سر خود بپروراند، چه رسد به اين كه ظاهر هم بشود؟!!!].
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 بام باعداحكم 

 اجراهجري به مرحله  1266ل ان ساشعب 28در شد و در روز اب صام باعداخره حكم الاب
(كردنـد  اره خندق رهـ ان شهر و بر كننيز در بيرو او راشته شد، جسد اگذ

23F

ه در روز انگـ آ. و )1
ت انـ اينگونـه گفتـه شـد كـه حيو    انكردنـد، و   اپيـد  ار آن اماخته، ابعد به جستجوي جسد پرد

 ن شـيعه گرديـده و توسـط   اين مسئله حجتي در دست مجتهداند، اخورده  او راوحشي جسد 
ئمـه  اد اجسـ ا آنـان ت كردنـد، چـون نـزد    اثبـ ا ابـودنش ر  ب مبني بر مهـدي اي بادعاد افس آن
سـد  ات مصون و محفوظ بـوده، و پوسـيده و ف  ان و حشراز گزند درندگاره انه همواگ زدهادو

 ند.اهد ماقي خوالم بان سادشاجسان زنده هستند و اش ز مرگاپس  آنانگردد، و  نمي
يـن مسـئله   اخورند، بخودي خـود   مي اب راوحشي جسد ب تانامي كه حيوادر نتيجه هنگ

سـخ  اپ آنـان ب نيـز بدينگونـه بـه    ان باراع و ياتبارد، و او دابودن  ي مهديادعادليل بر كذب 
ر انـي در صـندوقي قـر   ه شخصـي ميال ارگـ ادزديده و در ك اب رانه جسد باشب آنانگفتند كه 

(نداده ال دانتقامعلومي ان و سپس به نقطه نايجاذربابه  ابتدا ان راده، و اد
24F

2(. 
*** 

 بافت و تركه بء و كسب خالاطلبي به فرصت

كردنـد كـه    ادعـ اينگونـه  ا 30صفحة » ئح...الة سامق«ز جمله اي خود اه بان در همه كتائيابه
در  اش راتم، و مقلمـه  ا، خـ اهـ  هـد شـد، همـه نوشـته    ام خواعـد اب فهميـد كـه   امي كه باهنگ

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

 كنند. بيان مي
به عكا انتقال يافت، جسدي را ابراز  1285و هنگامي كه بهاء ادعاي وراثت باب را نمود، و در سال  -)2(

فلسطين در مكان ميان » جبل كرامل«باشد، و آن را در  نموده و ادعا كرد كه اين جسد، جسد باب مي
 يفا و عكا دفن نمود.ح
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 مـال «بـه سـوي   » قرابـ  مـال «م اكليدش توسط شخصـي بـه نـ    ابه اهمر ار آن شته واي گذا جعبه
بـه   ان رآم كرد كـه  عالاين جعبه افت ادري او نيز باد، و ادر شهر قم فرست» لكريم قزوينياعبد

ند. و بـه همـين دليـل نيـز حسـين علـي       ا) برسـ 1309 – 1233» (نيازنـدر احسين علي م اميرز«
سـت بـه   ام رياي كسـب مقـ  ابيـت بـر  ان بابزرگ ابشته و ابرخود گذ ار» هللاء ابه«م اني نازندرام

يـن  اضـي بـه   ان) رايـر ان در انشاندگازمان گفت همه باتو (و مي آنانكثر اخت، و ازعه پردامن
يحيـي  «و ادر اقبـول نكردنـد، حتـي بـر     ائيـت ر اندند، و بهاقي مابيت خود بامسئله نشده و بر ب

ني كـه  اشد، و در زماب و مياست حق اكرد كه ري ادعاسته و الفت برخاو به مخا اب» نيازندرام
ه اضر نشـد كـه همـر   اگشته و ح او جداز ابردند،  و در تبعيد به سر مي» درنها«در  انهآهردوي 

ه جديـدش  ان تبعيدگابه عنو ادر جزيره قبرص ر» غوسهام«و شهر ابلكه ». يدابي» اعك«و به ا  اب
 ب كرد.انتخا

ب اكرد كه بـ  مي ادعاده و اهميتي ندائل اسين ماز ام اني به هيچكدازندراحسين علي م اما
سـت كـه   انند محمد، موسي و عيسي بـوده  اب) شخصي ماو (باست، و ابيش نبوده » يا نقطه«

وظيفـه   صـوال اء امدن بهادن اد رتاين مسئله يعني بشاند، و اده ارت دابش ار» ءابه«مدن آفقط 
به » باب«مژده دهند، و حتي  اء راوند در بهاند كه ظهور خدا آمده آنانست، ابوده  ءانبياهمه 

يـن  از ائل مسخره ديگـري  است... و مسامشتق گرديده » ءابه«ز كلمه اسيصد و شصت طريق 
 نمود. ابن آن يهابر پ اطير خود راساقبيل كه 

 نائياعقيده به

ر نمـوده  اقرا آن ح وحيش بهالواني در ازندراء حسين علي مانگونه كه بهاهم –ن ائياعقيده به
 ست كهاين ابر  –كنند  م ميعالاتش او نشريو كتب 
فه اضـ او اسـم، صـفت، و فعـل كـه بـه      اچـه  آن رد، واسم، صفت، و فعلي نداوند هيچ اخد

م و چـه  يدشـند كـه چـه در قـ    اب ز بشر مياز امتياحب اي صاشخاصشود، همه و همه رموز  مي
ي ادعاشند، و به اب و مياه وحي اوند و منزلگامر خدامظهر  آنانند، و اكرده  جديد زيست مي



   

 ﴾23﴿   فرزند ناخلف مذهب رفض تيبهائ

 

 ايعنـي ميـرز  » بدشـت «ئي اقعـه در گردهمـ  افسر سورة ومن ان همآترين  ملاخرين و كآ آنان
يـن شـخص نـزد    انـد، در نتيجـه   اخو مـي » هللاء ابه« اشد كه خود راب ني ميازندراحسين علي م

 اشـد كـه بـ   اب ن موعـود مـي  اونـد، و همـ  اترين مظهر خد ملايش كاه لكياخودش و همه هم پ
 ست.امت ان قياو همام اشده، و قي اعت كبري برپاسمدنش ا

ن او همـ ا الفـت بـ  ابهشـت و مخ «ن او همـ اميل و شـوق بـه سـوي    » بعثت«ن او همالت ارس
و و اسـت كـه   ايـن بـوده   ا ءانبيـ امي اگذشته و تمـ  نادياوظيفه همه  آنانست، و نزد ا» جهنم«

ع اتبـ است، و همـه  اوند ادي خابهان ظهور او همارت دهند، و ظهور ابش او ران مسخره اسخن
 او را –شـند  اب غشـته مـي  اوت و خبث ابه علم و ذك» نيادقاجرف«نند اني كه هماحتي كس –و ا
 ز همـه او ايـن كـه   اد به اعتقا او و ياشت اطر بزرگدابه خ اين مسئله صرفانند، و اخو مي» اربن«

لت محمـدي  انسـبت بـه رسـ    آنـان حقد، حسـد، و كينـه    آن ست نيست، بلكه دليلابرتر  اهآن
 شد.اب مي

*** 

 »نايقالا«ب اكت

بـه صـورت    اه باين كتارند كه ان دايمادهند و  نسبت مي» ناش رب«به  ائي راه بان كتائيابه
ست كه ابي اكت اهآن ولينايد او ش اه باين كتاز جمله اند، ازل شده اوند ناز سوي خداوحي 

نيده اپ رسـ ادر مصر به چ 1352ل ادر س اهآن محفل مركزي اب راين كتارد، ام دان» نايقالا«
در » نيادقـ الجرفائل الفضابي ا« انهآعيه اشد، بزرگترين داب صفحه مي 200ست كه مشتمل بر ا

چ امصـر بـه چـ    ةدانه سعاپخا) در چ1920( 1339ل ائلش كه در ساز مجموعه رساله دوم ارس

 گويد: ب مياين كتادر مورد » جعةلراد والمعا«در مبحث  36ست در صفحة ارسيده 
ش منـور و  از نـور چهـره   ار زمـين  اقطـ اره اكـه همـو   –ده حضرت محبوب اراستي ابه ر«

مر مبـرم  ائش تعلق گرفت، و اولياد كلمه اتحابه  –ست او مزين امر اي اه ز گلالم اي عاه غاب
يـن  ان) كه در ايقاز چشمه (است كه ام پذيرفت، پس بر تو انجائش احباهي قلوب اهمر او با
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و ن اب تبيـ ايـن كتـ  اي برگيـري. چـون   ا سـت، شـمه  افتـه  ان يار جريـ ام پروردگز قلار اروزگ
خـتم و مهـر    آن سـت، و در افنده صـبح  اونـد شـك  اي خداه باو ترجمه كت، اهرروشنگر زبو

(ستاز شده اب ءانبيا
25F

يـن  است، پس در تـدبر  از گشته او بان توسط اي پيشينياه نياو گره نش .)1
سـت  اه راز هـر دري بـه ر  ا اتـو ر  ار گيـر تـ  ابه كـ  ايت جهد و كوشش خود راك نهاب پاكت
بـه كمـين    ار، چـون رب مـ  اه داز هرگونه شك و ترديد نگـ ا اب راحبايت كند، و قلوب اهد

 ».هد بوداخو اور ماد ياو مع ابتداست، و در انشسته 

 »نايقا«ب ادر بر سر كتال دو براجد

در او بـر » نيازنـدر اء مابه«ند وان دشمن خدامي» نايقا«ب است كه ببينيم بر سر كتايب از عجا
كننـد كـه    مي ادعا آنانز ام اگيرد و هركد ل ميازعه و جدامن» نيازندرايحيي م«و الف او مخ

ق و اهم بـه عـر  اهم بودند و نيز بان بايرادر  اهآن نيم كهاد ست، و همه مياو ا آن زاب اين كتا
بـه   ار آنانر شد كه اقر 1285 لامي كه در سافتند، و هنگال يانتقادرينه اسپس به قسطنطنيه و 

 ز زده واو سـر بـ  ادرش و همچنـين ربوبيـت   اهي بـر از همراني ازندراتبعيد كنند، يحيي م اعك
در جزيره قبرص تبعيـد شـد، و در   » گوسهاقلعه م«و به اگردد، در نتيجه  او جداز ا است تاخو

و ان آز افتـه بـود،   ار يانتشـ ارسـي  ان فان كه به زبـ ايقاب اكرد كه كت ادعابود كه يحيي  انجآ
ب وحـي و  اين كتـ ا«شت كه اد ر مياظهاينگونه اء ) او حسين (بهادر ابل نيز براست، و در مقا

 ».ستاتنزيل من 
هره بـه  اشـد و در قـ  اب مـي » هللاء ابهـ «ليم از جمله بزرگترين تعـ اكه » ق نهماشرا«و حتي در 

 گويد: مي 104ست، در صفحة اپ رسيده اچ

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

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



   

 ﴾25﴿   فرزند ناخلف مذهب رفض تيبهائ

 

(موشاخـ  اوند رامر خدارد شديم، او قامي كه به عراهنگ«
26F

مقطـوع   ات وحـي ر او نفخـ  )1
(كثريتافتيم، و اي
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نبود، به همـين   آنانز زندگي در اثري انند سنگ مرده، اديديم كه هم ار )2
ر ان گرفـت: (بـ  ان عظمت جرياز زباركه ات مباين كلمار ديگر در صور دميده شد و ادليل ب

كنـون  انيـديم)، و هـم   ام زنـده گرد الهـ احـي و  ت واز نفخا اق رافآديگر در صور دميديم و 
(رداد ايـن مظلـوم ر  ار ازاده و قصـد  مـ آي بيـرون  ا ز پشت هر پردهاهركسي 

28F

 يـن نعمـت  ا. و )3
كنيد، پـس   ر ميانكا امر راين اگر اف انصا هلاي ار كردند، پس انكامنع نموده و  ابزرگ ر

ز اري اسـت؟ بسـي  ار اقـر ايـق  ت بـوده و ال اثبـ ابـل  امر ديگر در زمين قام اخود بگوئيد كه كد

                                           
رود، و همه ياران  ائيت مهد دوم دعوت بابيت به شمار ميچون عراق پس از ايران و قبل از ظهور به -)1(

 ةبردند، حكومت عثماني قر در آنجا به سر مي» العين ةقر«شيخ احمد احسائي و همچنين هنرپيشه آنان 
كرد، او در سخنانش با  صاحب تفسير محافظت مي» شهاب االلوسي«العين را به عنوان مهمان در منزل 

 آن توانست به او طمعي ببندد، در نتيجه به جز سخناني كه بتوان د. چون نميكار بو شهاب بسيار محافظه
داد به اسالم خيانت نموده و  زد، اما با كساني كه احتمال مي را تاويل كرد، حرف ديگري به او نمي

 ».همانا رب ودود نازل شده، و موعود ظهور نموده است«گفت، به عنوان نمونه:  مرتد شدند سخن مي
رسول بابيت و نيز محمد علي بارفروشي (قدوس) در عراق به » مال علي بسطامي«اين مسئله نيز قبل از 
» محمد شبل الكاظمي«و » شيخ سلطان الكربالئي«و » شيخ بشير النجفي«بردند، و از عراقيان امثال  سر مي

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

است، اما  آمدهكند كه او پس از همه اين امور به بغداد  خداوند بهاء در اشراق نهم اينگونه شكايت مي
هاي  شت كه پس از كوششبيند، حال آن كه او انتظار دا اتش اين دعوت خبيث را خاموش مي

العين، اين درخت خبيث پاي گرفته و نمو كرده باشد، و نيز به اين دليل كه او  ةبسطامي، قدوس و قر
ديد، اما نظر او اشتباه از آب درآمد و در عراق با  طبيعت و محيط شيعه را آماده قبول اين مسئله مي

بيند كه بر  يكترين خويشان خود را ميسرشكستگي كامل روبرو شد، و هم اكنون نيز برادرش و نزد
 ضد او جبهه گرفته است.

 يا شيعه عراق. -)2(
 اهل يك عقيده چقدر بايد بدبخت باشند كه پروردگارشان از ظلم مخلوقين زبان شكايت بگشايد. -)3(
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(ت ظهورآياين اجمع ن در اورز غرض
29F

ن احباز دسـت صـ  اتملق  اب ان رآهمت ورزيدند، و  )1
كردنـد كـه بـر مـذهب      هر مـي اينگونـه تظـ  اهر مذهبي  هلاكه نزد  آن لاوردند، حآن بدر آ

ي فهم ارا، و دا، شنواست كه هيچ بينامده آمري ا او باغيظ خود بميريد،  اه باند، بگو همرآنان
 ».دهد دت مياين مسئله شهار كند. و (قلم قُدم) بر انكا ان رآند اتو في نميانصاو عدل و 

ن بـدر  آن احباز دست صـ اتملق  اب ان رآو : «اين جمله راس) اء عبالبهاو (ع ع = عبداپسر 
 كند: ينگونه تفسير ميا» وردندآ

ي اهـ  نـه ابخان در كتايقـ اله ارسنند سوره ملوك و اهم ان رآو دزديده و از اين كه ايعني «
 ».رنداريس به يحيي منسوب دالندن و پ

بـه   اء ران بهـ ائر بنـدگ اء و سـ البهاو عبـد اء و بنده ابه اهآن چه كه ربآن بينيم، در نتيجه مي
م ابـه نـ   انياريس و در موزه بريتانه پابخان در كتايقاله است كه رساين اورد، ا غيظ و خشم مي

 شود. ري مياهداء نگادر بهايحيي بر

 حالوامجموعه 

سـت كـه   ابي اننـد، كتـ  اد ء مـي ان بهـ اش ز جمله وحي ربا ار آن نائيامور ديگري كه بهاز او 

) در 1920( 1338ل اء در سـ البهاو عبـد امر فرزند اشته و به ام دان »ركةامبالح الوألا ةمجموع«
ح الـو از احي ب و در لواين كتا 161ست، در صفحه اپ رسيده اهره به چادت قانه سعاپخاچ
، در »كنـد  ره مـي اي خـويش نظـ  عـال افـق  از او ا اي» عليألافقه أظر من الناهو «ن او تحت عنوا

 گويد: ست مياده ار داطب قرامخ اب رالوهام عبدالي كه شخصي به ناح
نـد  ابـه سـوي خـود خو    اي من تـو ر عالاي قلم اتر من و صد ي شيريناگر نداب، اي وها«

س ائت سـپ اولياي اه ن بر چهرهاي حكمت و عرفاطر گشودن درهابه خ الهي تو رالهي ابگو: 
                                           

كند كه با  آيات ظهور همان كتاب ايقان است، و هم اكنون بهاء دارد از برادر خويش شكايت مي -)1(
ستفاده از تملق اين كتاب را غصب نموده است، و او نزد اهل هر مذهبي اينگونه تظاهر كرده كه او بر ا

 مذهب آنها است.
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فتند، و اه شـت انگـ اء تـو بـه سـوي قرب   اني كه بـه شـوق لقـ   ام كسار به ناي پروردگاگوئيم...  مي
فق اهي اتو ر اجازه اني كه باشت، و نيز كساز ندابه سوي تو بز توجه ا ار آنانن اميراچيرگي 

 افـق ظهـور تـو ر   اشـنيدند و   اي تـو ر امودنـد، و نـد  م ناي عظمت تو قيـ اتو شدند، و نزد دره
قـدرت   اء خـود ر اولياهم كه اخو ز تو مياف كردند اده تو طواراهده كردند، و در حول امش

ييـد كنـي. چـون تـو بـر هرچـه       امـر خـويش ت  او تبليـغ   اذكر و ثن اه باهمر ار آنانبخشيده، و 
ي عـال اي قلـم  اي رحـيم،  او  ي غفـور ادر هستي و هيچ معبودي به جز تو نيسـت،  اهي قابخو

 ».) تبديل كنابه (لغت نور ا) رامنن، (لغت فصح
ني ازنـدر احسين علي م اء ياست كه بهاين معني ابه  – آن ننداري هماو بسي –ب اين خطا

در اهد قـ او غفور و رحيم و بر هرچه بخواو معبود ديگري نيست، و است، و به جز اهللا ان اهم
شـدنش   هراظـ  ارد، مگر بـ اهللا وجودي ديگري نداست كه اين ابر  آنانس عقيده اساست، و ا

سـت،  اكرده  ي پوچي ظهور ميالبدهات قديم، در كاناهللا در گذشته و در دياء. و ابه مظهر به
سـت، و نـزد   اي خـويش رسـيده   عـال ال ابه كم» بهيالائ ابه«در نتيجه ظهورش در مظهر  اما

ن متصـف  اء بـد او يعنـي بهـ  اچـه مظهـر   آن رد، مگـر اسـم و صـفت و فعلـي نـد    اهللا هيچ ا آنان
 ست!!اوند ال خدافعازند همه  ء سر مياز بهانچه اگردد، و هر مي

 ميسالالم الغت مشترك در ع اب آنانجنگ 

ز ا اهم سخن ديگري راخو ئيت سري بزنيم، مياق فرقه بهافآز افقي ديگر اكه به  آن زاپيش 
ي ا«گويـد:   مي آن تمهاو در خازگو كنم، اب» عليألافقه أظر من الناهو «لذكر يعني الوح فوق 

 ».) تبديل كنابه (لغت نور ا) راي من، (لغت فصحعالاقلم 
 يد روشن شود:است كه بافه و پوشش اي لفاراين سخن سخني دا
ر ادي در طول هـز اي زياه دست آن فتند كه درات ياو سرزميني نشء در محيط اب و بهاب

 ام رسـال الت ارسـ  اكوشيدند تـ  –رن دهم هجري ئل قاواو همچنين دولت صفوي در  –ل اس
ن ديـن  اصـيل كـه همـ   ابه جز دين محمدي  ام تغيير دهند، و در نتيجه دين ديگري رسالام ابن
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 ي  همـه  امـ اد كنند. ايجاست، ا )ناحسابعون لهم بالتان (احسابه  انهآبعين ابعين، و تابه، تاصح
بوجـود   آن تـي كـه در  اتغيير همـه  ابـ  –يـن بـود كـه ديـن جديـد      اد افـر ايـن  اهم و كوشش 

 شد.اشته باد ام رسالام دين قديم يعني افقط ن –وردند ا مي
ز اشـدن خـود    ئي بدشـت، كنـده  ادر گردهمـ  1246ل ادر س» نابياب«مي كه ادر نتيجه هنگ

رزه ات بـه مبـ  امي جهاز تماين بود كه ابر  آنانحرص و كوشش  م كردند، همهعالا ام رسالا
 قـرآن ن لغت ام و همسالاني ان جهانيز لغت و زب آنانف اهداز ام برخيزند، و يكي سالادين 

ن او زبـ  آنانيعني لغت مشترك مسـلم  –ن عربي اني زبار جهانكا ان عربي بود، نتيجتايعني زب
 آنانر گرفت، دسيسه اقر آنانون و سرلوحه دعوت از عنايكي  –مي ديگر سالاز و علوم انم

ن اره و در طول چندين قرين بـه عنـو  اكه همو آنانث علمي او مير آنانن مسلماين بود كه ميا
د گردد، و به همـين  ايجاي ا صلهاف و فاست، شكانيت مطرح بوده انساي ارزشي براذخيره پر

وند ابينيم دشمن خد ست كه مياد گردد، و به همين دليل ايجاي ا صلهاف و فاست شكادليل 
 اهـ  مـت ان مشـترك همـه   او زبـ اند كه بـه زعـم   اخو مين ديگري ازب دايجاء به سوي ايعني به

 شد.اب
رسـي،  ان فايـن گذشـته زبـ   از ار نيسـت، و  ايـن كـ  اته سـ يارسي شان فانست كه زباد و ميا

ه اخواه و نـ ات عربي خـو است، و كلماغشته گرديده امي سالاث اين ميراچيز به اهرچند هم ن
يـن بـود   اء اكه هدف به آن لاد، حچشم پوشي آنانز ان اتو ست، و هرگز نميافته اه يان رابد

ت مهـم  از نكـ ابينيم كه يكـي   مي از عرصه وجود ريشه كن شوند، لذات عربي اكه هين كلم
ن بـه  ائيـ اعـث فخرفروشـي به  است كه باست، و همين مسئله اع لغتي جديد اختراء ادعوت به

ز اقبـل   »نارشـ اپروردگ«رند كـه  اعقيده د آنانست، چون اگرديده » نتواسپرا«ن لغت امخترع
يـن  اسـت،  انده اخو آن ده و به سويافتاين فكر ابه  آن نتو و دعوت به سوياسپراد لغت ايجا

 رد.اند ار آن يشاله گنجاين مقارد كه اج به تفصيل بيشتري داحتيات اموضوع
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 وا ءانبياوند و ان در مورد خدائياعقيده به

لـدرر  ا«ب اكتـ  56 – 54فحه ني در صـ ادقـ ائل جرفالفضـ ابوائيـت  اعيه بزرگ بهاء و داه بهدبن

 گويد: ست مياپ رسيده ا) به چ1318هره (اق» تالموسوعا«نه اپخاكه در چ» لبهيةا
و در حقيقـت  ان وحـي  اهاوند و منزلگامر خدان اريم كه ظهوردهندگاد داعتقان ائيابه ام«

ــع خورشــيد لي و مطْاهللا تعــات اء و صــفاســمان همــه اظهوردهنــدگ و اي اهــ نهات و نشــآيــالَ
و هرگـز   آنـان وليه ظهور نكند، مگـر در  الي در رتبه اهللا تعات از صفاشند، هرگز صفتي اب مي

، و هرگـز  آنـان ند، مگـر بـه   ات رسـ اثبـ ان به اتو نمي او رالي الي و جمف جالاوصاز اوصفي 
د، بلكه اوند نسبت دات خدابه ذ اده شده به فعل رات نسبت داراشائر و اشد كه ضمامعقول نب

 اتـ اني ذاحقيقـت ربـ   لهي وات اشت، چون ذامنسوب د آنانبه  ار ات و ضميرهاراشاين ايد اب
ك اف پـ اوصـ از هرگونـه  اپذيرد، و در كـون خـود    غيب بوده و در حقيقت هيچ صفتي نمي

رسد، و ضـميري نيـز    ن نميآم نيز به افهادرك نكرده، و  او حقيقت ر تاين ذاست. عقول، ا
 ات رايـن حقيقـت و ذ  ادرك كـرد، در نتيجـه    ار آن ناتـو  گـردد، و نمـي   متعلـق نمـي   آن به

(نداخو ان رآسمي ا اه باصفتي توصيف نموده، و همر اه بان همراتو نمي
30F

ن اتـو  و هرگز نمي .)1

                                           
خود خوانده و خود را به صفات عليايش » اسماء الحسني«دانيم كه خداوند خود را به  اما همه مي -)1(

 دهند كه در مورد د جرات ميوصف كرده است، پس چگونه يك عده ديوانه همانند بهائيان به خو
چه خداوند خودش به آن خبر داده، و خود را به آن خوانده است عناد نموده و آن را تكذيب كنند؟ آن

خواهند بگويند كه  آيا آنان از خداوند به او اگاهترند؟ پس بگذاريد بگوئيم كه آنان در حقيقت مي
، و مشيت او همان صفات ظهوردهنده و علم، عزت، قدرت». خداوند معدوم است و وجودي ندارد«

اي مردانگي  خواند، اگر ذره امر او يعني همان بهاء احمق و خبيث است كه خود را پروردگار آنان مي
ها باقي است، اين سخن را بدون پيچ و شكن و بدون تعرض به اسماء و صفات خداوند بزنند، آن در

يقت افعال او نبوده، بلكه اين افعال، افعال كنند كه افعال خداوند نيز در حق حتي آنان ادعا مي
است، بس بگذاريد بپرسيم: هنگامي كه يحيي برادر بهاء » بهاي ابهايشان«ظهوردهنده امر او يعني 

 آياشان كجا بود؟  كتاب وحيش را از او دزديده و به خود منتسب كرد، پروردگارشان و بهاي ابهاي
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ك بوده ات پاين محسوساز همه او اگردند، و  ز نمياو بائر به اره كرد، و هرگز ضماشان آبه 
نچـه  اطـه كـرد، و هر  احان اتـو  مـي  انچيزي كه درك گردد راك نيست، چون هرادرابل او ق

ز او است، و ات انيام و جسماجسات اين صفارد كه اطه گردد، محدود بوده و وضعيتي داحا
وصف نمـود، در   آن به اني رالهي و حقيقت نورات ان ذاتو شد. پس نمياب ك ميات پامجرد

عـزت،   ننـد ام –گـردد   فه مـي اضـ او اگيرد بـه   وند تعلق ميات خدان صفتي كه به ذانتيجه هر
ف... در حقيقــت بــه اوصــاده، مشــيت و ديگــر اراعظمــت، قــدرت، قــوت، علــم، حكمــت، 

ظهورش  ياه هايگاش و جا ي وحياه هاي نورش و منزلگاه هاگ و و جلوهامر ان اظهوردهندگ
(گردند ز مياب

31F

ر اح پروردگـ الـو اده و در بنـدي شـ   علـي رقـم  ايـن مسـئله بـه وسـيله قلـم      او  .)1
در  ارش راسـر اهر الي جـو اونـد تعـ  اسـت، پـس خد  ان شـده  ال بيـ به صورت مفص )32F2(نايمابها

 ».ستاده اني شيرين ظهور دابي اك باصحفي پ

                                                                                                           
توانست جلوي اين دزدي را گرفته و يك عمر و تا  يقدر سست و عاجز بود كه نمآن پروردگارشان

اي نبوده و  برهه امر تازه آن بهنگام هالكتش با اين سوز جگر زندگي نكند؟ انكار صفات خداوند در
از آنان پيشي گرفته بودند، دعوتگران اين فرقه به » العبيدي«در زمان حاكم » اسماعيليه«در اين مسئله 
ناميدند، چون  هاي خود اين عقيده مسخره را عقيده توحيد مي ر كتابخواندند، و د اين مسئله مي

ايد  هنگامي كه همه صفات خداوند از او گرفته شده و بدون هيچ صفتي باقي بماند، اين توهم پيش مي
باشد، و همانگونه كه گفتيم حاكم عبيدي  كه در حقيقت رب و پروردگار همان حاكم شهر و ديار مي

 ن فكر افتاده بود.قبل از بهاء به اي
ظهوردهندگان امر او نزد بهائيان همان برهما، بودا، كونفوشيوس، ابراهيم، موسي، مسيح، محمد صلي  -)1(

دادن به امدن دشمن خداوند يعني  باشند كه منظور از رسالت همه آنان بشارت اهللا عليه وسلم، و باب مي
و او نزد آنان ظهوردهنده همه صفات  اين شخص ملحد و مسخره حسين علي مازندراني بوده است،

 خداوند است، و خداوند هيچ صفتي ندارد. (سبحانه وتعالي عما يقول الملحدون).
كه يحيي برادرش با وي به منازعه پرداخت، و همچنين » ايقان«شان عبارتند از  الواح پروردگار ابهاي -)2(

است كه او » الشيخ«ديم، و ديگري كتاب اي از آن را ذكر كر كه نمونه» كةلواح المباراأل عةمجمو«
كند كه ايقان را نزد  دهد، و شايد اين شيخ همان كسي باشد كه بهاء ادعا مي شيخي را مخاطب قرار مي

) 1920( 1338را ربوده است، كتاب الشيخ در سال  آن وي به وديعه گذارده و برادرش يحيي در آنجا
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 دهند برتري مي ناديابر همه  اهي خود ران كجروي و گمرائيابه

ب ديگـر خـود   اكتـ  98ني در صـفحه  ادقالجرفائل الفضابوائيت اعيه بزرگ بهاد اين مسئله را

هره اقـ  ةدالسـع انه اپخا) در چ1925( 1343ل ائيت در ساي بهناكه محفل روح» لبهيةالحجج ا«
 گويد: كند و مي ن مياست عنوانيده اپ رسابه چ
ت آيـا بـه   ار اليـه شـم  ابه نور روشنگرش روشن و كلمه ع ار اي بهيه شماه وند چهرهاخد«

مـر  ابـودن ظهوردهنـده    هين، برحـق ائـل و بـر  يـن دال انيد كه اند، بدايسر و پيروزي مؤيد گرد
مـر  ان از حقيقت ديگـر ظهوردهنـدگ  اتر  تر و روشن ضحابه صورتي و ان رام ناوند در زماخد
عظـم و طلـوع   ائـل در ظهـور   يـن دال اند. ارسـ  ت مـي اثبـ اي گذشته به اه نا) در زمءانبيا( اخد

نگونـه  ادنـد، بـه   ار زياو بسـي  ابرجاسمه و عز ذكره، پاء) جل ان (بهابهت سرورماپرشكوه و پر
ئل و عظم و دالاين ظهور اگر كسي اند، و اشته اهيني ندايل و برينچنين دالاگذشته  ءانبياكه 

 ناديـ از ام ابـودن هيچكـد   نسـت برحـق  اهـد تو ار كنـد، هرگـز نخو  انكا ار آن هين پرشكوهابر
 ند.ات برساثبابه  اگذشته ر

 

                                                                                                           
رود كه خود بهاء باشد، در  معروف بوده و گمان مي» نزي«از روي نسخه يكي از بزرگان آنان كه به 

» مازندران«ممكن است كه مخفف و رمز كلمه » زين«چاپخانه سعادت قاهره به چاپ رسيده است، 
، »االشراقات«يعني همان سال مرگ بهاء نوشته شده است،  1309باشد، نسخه اصلي اين كتاب در سال 

من تعاليم  ةنبذ«هائي از آنان در كتاب  ديگر او هستند كه نمونه هاي نام كتاب» الطرازات«و » البشارات«

 ) به چاپ رسيده است، ذكر گرديده است.1925( 1343كه در سال » البهاء ةحضر
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ر انكاء امدن بهآرت به ابش مگر در مورد ار نآقرز اعجان ائيابه
 ندكن مي

كنـد، و   ذكر مي انت مسيح رات، و دياتور ءانبياز موسي و سپس اقبل  ءانبياين كه از او پس ا
ء در ام بهـ ات مقـ اثبـ از اتـر   عيفضـ ر الهـي بسـي  ادر ظهور  آنانم ات مقاثباشود كه  مدعي مي

 گويد: مي 122صفحه  ات 118ي صفحة انتهاست، در الهي اظهور 
حقيقـت   انـد تـ  ازيـده  ان دست يآبه  نانائلي كه مسلمم به دالسالامر ان، در اراي ياپس «
 نند بنگريد:ات برساثبابه  ار رسول  اسيدن

شـريف و مصـحف مجيـد     قرآنن الهي هماني و وحي اسمآب ارند كه كتاعقيده د آنان
سـت،  انيز حفظ گرديده  آني اه نوشته شده و سوره ن رسول ان در زمآت آياست كه ا

نش تدوين شده و مرتـب  ارابه و ياصحن از بزرگاو توسط گروهي اي ان خلفاو سپس در زم
هب مختلـف، و بـدون   اف، تفرق، و مذختالامي علي رغم سالاي اه ست، و همه ملتاگشته 
ب يك جلد بيشـتر نبـوده و سـي جـزء     اين كتارند، اقبول د احد راب واين كتافي ختالاهيچ 

ور ست، و سـر ازل شده ان ل بر نبي است كه به صورت متفرق و در مدت بيست و سه سا
ي كـه در  ا ز قبيلـه قـريش بـود، يعنـي قبيلـه     ا –ست ان معلوم انگونه كه نزد همگاهم –نبي  ام

ن احت بيـ اء فصـ اكثر علماد، حتي ئل بواز همه قباغت مشهورتر حت و بالان و لغت به فصازب
(وا

33F

ري رد اي بسـي اهـ  بادر كتـ  ار يـن مسـئله  ا امـ  امـ ارنـد،  اپند معجزه مـي  ام بليغش رو كال )1
(كرديم

34F

بـه صـورتي    )35F1(ام بشـر ر كـال  ابـ  آنف خـتال ائل دال ئي واسماز وحي اعجاو سبب  .)2
 ».گردد مشكوك نمي آني بصيرت و نظري به اران كرديم كه هيچ شخص داعنو

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

بيان قرآن از نزد خداوند  –بزعم آنان  –باشد، در نتيجه  رب ميترين قبائل ع ترين و فصيح يعني بليغ
تواند تكلم كند، بلكه  زند، پس نمي باشد، چون خداوند صفتي نداشته و فعل و كاري از او سر نمي نمي

 باشند. انبياء او هستند كه ظهوردهندگان صفات و افعال او مي
 اشد.ب يعني اين كه قرآن در لغت و بيانش معجزه نمي -)2(
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ن، ا، تركـ ان، خزرهارسياز فام عرب اقواو (حضرت رسول) به جز در ادين و كلمه  اماو «
 ».دوم هجري بود..... قرآنن هم در آه م ظهور نكرد كامل و تان هرگز به صورت كاو هندي

 كنند ر ميانكا» اعك«ديث احاجز در ب ات محمدي ران معجزائيابه

ز او ان اتي كه دشمنامعجز آندهند يعني  و نسبت مياكه به  امور عجيبي رات و امعجز اماو «
 –ت كنند اثبا ار آنانهند اخو م ميسالاء ام بدهد، و علمانجا اكردند ت ست مياوي درخو

﴿كردند....  نفي مي قرآنت صريح آياتوسط                   

    ﴾ ] :در آنست، و در مورد اد ار زيابسي قرآنيه در آ ينال امثاو  ]٥٩اإلرساء 

 ».يمافته في سخن گازه كانداب) به الخطا) و (فصل لبهيةائد) و (درر الفراي (اه باكت
شد، هيچ سندي  در مياو صاز خود ا –د است و پيشنهاكه بدون درخو –تي امعجز اماو «

ديث احاين ال ارد. و در قبادي كرد، نداعتما آنانن به اتو ديثي كه نمياحات و آيابه جز رو
 ».شت!ان حسن ظن داتو فقط مي

مور ادر مورد ست، و انقل شده  و از اديث صحيحه كه احاشريف و  قرآندر  اما«
(ستاده اينده خبر دا

36F

ن هيچكس ديگري اورز ن كرد، و به جز غرضاتو هيچ شكي نمي )2
ز صعود و نزول امت خويش ات الادر مورد همه ح ن ايشاكند، چون  ر نميانكا ار آنان
ق اتفان الزماخر اموري كه در است، و همچنين در مورد اده ا... خبر دآندي اط و كساو نش
ن اعيادروغين و ظهور د ءانبيام او قي )37F3(هللانند ظهور مهدي و نزول روح امد، هافتاهند اخو

                                                                                                           
 ها. (در چند سطر ديگر به اين مسئله خواهيم رسيد..). از جهت بشارت -)1(
 ها همين نكته است). گرائي ها (و منظور از همه اين ياوره يعني بشارت -)2(
اولين غرض بهائيت از ادعاي احترام نسبت به اديان گذشته كه اسالم نيز جزو آنان است اين مسئله  -)3(

دادن به امدن اين شخص مسخره كه عقول بني بشر را  اين اديان جهت بشارتاست كه بگويند، همه 
پرورانيد كه اتباع اين اديان به  به بازي گرفته است ظهور كرده اند، و اين ادعا اين طمع را در سينه مي
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ه نموده، و اگا اهمه و همه مردم ر آنت امط و عالاشرامت صغري و كبري و اذب، و قياك
(ئلاين مسائي و كلي حتي محل وقوع به صورت جز

38F

ست كه ا بطرزي مشخص نموده ار )1
ه اديدگ اك نموده و حتي بادرا ان رآدرك بشري خود تمسك به  اند باتو ني نميانساهيچ 

هر ار در مظاثاين ايد گفت كه نمونه اسخن بگويد، و حتي ب آنانسيش در مورد اوسيع سي
 ».ستاهده نشده او نيز مشاز اقدسي قبل 

سنت، و  هلاي اعلم احصطالايثي نيستند كه احا آنديث صحيحه، احاز ا او منظور م«... 
فق انند كه مواخو صحيح مي اديثي راحا آنسنت،  هلانند، چون اخو ح ميصحي ار آنانشيعه 

(بوده آنانمذهب  اب
39F

(شداب آنانديث نيز بر مذهب احاين اكننده  يتا، و رو)2
40F

، و همه )3

                                                                                                           
كرد كه شان همه انبياء  ربوبيت او ايمان بياورند، چاشني اين ادعاها، ادعائي ديگر بود كه عنوان مي

هاي آنان مقدمه ظهور اين ديوانه بوده است، در نتيجه بهاء امد، و  گذشته، كمتر از بهاء بوده، و رسالت
پس با ظهور دين او  –البته با احترامي كه به آنان داشت  –ها را نسخ كرد  با امدنش همه اين شريعت

 هيچ مجالي براي اديان ديگر باقي نماند.
بر طبق هوا و هوس شان نبوده، و در آن مصلحتي براي آنان وجود ندارد  بهائيان همه احاديثي را كه -)1(

كنند. حتي اگر اين احاديث از صحيح بخاري، مسلم، و يا ديگر كتب ششگانه باشد و به  تكذيب مي
دان احاديث دروغين  است از زباله آمده» عكا«احاديثي موضوع و احاديثي را كه در آن ذكر  آن جاي
چسبانند، و با تفنني خاص به نشر اين احاديث پرداخته،  مي آنان را به رسول خدا  اوري كرده، و جمع

 دانند. مي اي دال بر نوبت محمد  و آنان را معجزه
چه موافق آن دانيم كه حقيقت عكس اين موضوع است، بلكه اهل سنت عقيده دارند كه و همه مي -)2(

واره اين بوده است كه در صورتي كه حديث حديث باشد، مذهب آنان است، و شعار آنان نيز هم
دانيم كه احاديث قبل از به وجودامدن  صحيح باشد، اين حديث مذهب من است، و بازهم همه مي

اند،  آمدهمذاهب فقهي وجود داشته و تنظيم شده اند، در نتيجه مذاهب فقهي كه بعدا به وجود 
 براساس همين احاديث و به تبعيت از آنان شكل گرفتند.

بودن راوي حتي در صورتي كه  و اين نيز يك دروغ ديگر. چون اهل سنت، در صورت عدل و امين -)3(
كنند، به عنوان مثال اهل سنت از حسن بن  هاي ديگر باشد، از او حديث روايت مي اين راوي از طائفه

ثابت  كنند، در صورتي كه او زيدي است، آنان از عدي بن صالح بن حي الهمداني روايت نقل مي
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 اضعيف و ي آنه كنند يتابودن رو ناطمينامين و مورد احتي در صورت  اديث ديگر راحا
(ننداخو درست ميان

41F

كه بر  اني رار كساخباي شيعه هرگز انيز علم. و به همين صورت )1
 ».ننداد شند، معتبر نميانب آنانطريقه 
 دهد: مه ميادا 123خر صفحة آه در انگآو 

 نادياين اب اصحايل گذشته و دال ناديار انتشاكنون كه چگونگي ان! هم اكاي پاپس 
ئل دال –فكند ار نو ايش بر شمابهاز ملوك اوند اخد –نيد كه اهم بد اين رانستيد، اد ار

ئي، ائي، برهماگذشته (بود نادياز اتر اتر و زيب ملاعلي، بيشتر، كاين ظهور امذكوره بر 
 ناديا آنن از پيرواگر شخصي انگونه كه اكند، بد لت ميم) دالسالايهوديت، مسيحيت، و 

ت كند، پس اثبانيز  اند حقيقت دين خود راتو ر كند، هرگز نميانكا اعلي راين ظهور ا
 هلاي ابر اعظم صحبت كنيم... تاين ظهور ا ائل بدال آنز ام اريد در مورد نسبت هركداگذب
 شيم:اده بان دانش اوت رائي تفان به زيبايما

                                                                                                           
كنند، در حالي كه او شيعه است، از منصور بن ابي الخياط روايت نقل  الظفري الكوفي روايت نقل مي

كنند، در حالي كه او شيعه است، و از افراد بسيار ديگر.. و اگر كسي بخواهد در اين مورد  مي
) كه در ةفي العقيد عمن يخالفونهم يةفي الروا لسنةهل ايشتري كسب كند، به مقاله (تسامح أاطالعات ب

 در مجله ازهر به چاپ رسيده است مراجعه كند. 1372ربيع االول سال 
ها اقاي اسد رستم از مدرسان آن كه اخرين –غرض در طول تاريخ  متخصصان و پژوهشگران بي -)1(

كند كه علماي حديث اهل سنت در بررسي و  اينگونه عنوان مي –باشد  دانشگاه امريكائي بيروت مي
قاي اسد رستم در مقدمه كتابش (مصطلح باشند، آ ي اعالي راستي و پاكي مييق اخبار، الگوتحق

گويد كه اگر بخواهيم باالترين نمونه راستي و دقت علماء را در شيوه درج صحيح  التاريخ) اينگونه مي
نام ببريم.  تاريخ قديم مثال بياوريم، بايد از علماي حديث مسلمآنان در عصر تدوين و عصور بعد از آن
گردد كه  حتي برخي از پژوهشگران بيگانه معاصر آنقدر شيفته يكي از آنان به نام (قاضي عياض) مي

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

 گذرد. هفت قرن مي
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 ئيادر مورد وحي به آنانگوئي  فهاگز

دي اي زيـ اهـ  و پيچيـدگي  اهـ  ، مصيبتاهبال اظهورش ب مآيادر  اي مابهار اين كه پروردگا اب«
(روبرو بود

42F

علـم نبـوده و بـه     هـل از او ايـن ه  انيست، و علـي رغـم    اينجا آني بحث اكه ج )1
رسـي و  اح فالـو او و ا –ني اسـم آوحـي   ايـ  –لهـي  اب ارد نشده بود، كتـ ارس علمي نيز وامد

ز همـه  او اي اهـ  باسـت، و نيـز در صـورتي كـه بگـوئيم، كتـ      اپر كـرده   اق رافاعربيش همه 
(يـم افه نگفته است، گزابيشتر ي زمين اه لهي ملتاي و صحف ناسمآي اه باكت

43F

صـه  و خال )2
لهـي و  ارف ان معآز ارچشمه ان شرينش، چهاعلي و بياز قلم او اركه امب مآياين كه در اقول 

 اري رازنـده گشـته و نفـوس بيشـم     آندي بـه  اي زيـ اه ن گرفت كه قلباوي جريام سماحكا
ده نمـوده  اگشـ  ائي راهـ  نيـده، و سـينه  ازنـده گرد  اري رات بيشمامواو ن ان كرد، مردگادماش
ونـد و جنـت   از عـرش خد اشند كه اب ي ميا نهارگاي چهاه ن چشمهاهم اه ين چشمهاست، و ا

وش اعلـي تـر  اء ت در مـال اب حيـ اض اي فيـ اهـ  ز سرچشـمه انـد، و  ا –فته ان ياو جرياي اعلي
 آنز ان موسـي  اوند بر زبـ او نيز خد ده،ارت دابش آنن وحي به افظانگونه كه حاكنند، هم مي
نند شبنم قطره قطـره گرديـده،   ام من همرد، و كالاب ن ميارانند باست: تعليم من هماده ار دخب

 ».ناهاست بر گيان ارانند ريزش باو هم

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

ا از خداوند نفي نموده، و آنان را به كه اين كتاب علم، مشيت، قدرت، و سائر صفات و افعال ر
خود او  –ن كه آكرد ظهوردهنده اين صفات و افعال است، حال  دارد كه ادعا مي اي منسوب مي ديوانه

 عاجزتر از آن بود كه بتواند ذلت و بدبختي را از خود دفع كند. –كند  اعتراف مي
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 ءالبهاندن عبدام قياو ب ءاشدن به كهال

س) و اء عبالبهاو عبداء و بنده است (پسر بهاصل قديم منشعب گشته از ايم كه فرع كر اماو «
سـت، پـس   ابيدن گرفتـه  ات نامم ن و رحيار رحماده پروردگاران اسمآز اطعي كه انور س آن

ق خالاهيت اتش و تشخيص ماناح مقدسش و بيالواز وصف اتب انزديك بود كه قلم بليغ ك
فـزون  اله ان رسـ اراو كه بر هـز اح كريمه الوابينيم كه  كنون مياند، و هم اجز بماتش عالاو ح
ت اخـورد، و نفحـ   ر به چشم مـي اقطان، در همه اختري دراي گل بهاه نند برگاشود، هم مي

سـت، و مـن   ار پيچيـده  اهي در همـه شـهر و ديـ   انند بوي خوش نسيم صبحگاو همان اقلم رو
(ضي مقدسهارادي به ميال 1894ل امي كه در ساهنگ

44F

شدن به  باو در شرفي فرت نمودم،امس )1
رش متحيـر و  اثـ او ر اطـو اهد عظـيم  از مشـ اه بـود،  امـن همـر   الهـي بـ  ايت احضرت قدسي عن

و به هفت اي ابهاي رب اپر كرده بود و ند اق رافاو همه اح مقدسه الوامدهوش شدم... چون 
 ».ن رسيده بوداسمآ

ئيـت و معرفـي همـه    از بهامع و مـوجز  ائه تصـويري جـ  اران شده، ائل عنوادر مس اهدف م
ز ا نانامسـلم نمـودن   ام و جـد سـال اه تغييـر و تحـول ديـن    ائدي بود كه در راو مك اه كوشش

ي خـود  اهـ  ز نصوص و نوشتهاه اين راست كه در ام گرفته انجاه اين فرقه گمرام توسط سالا
 ست كمك گرفتيم.ان مندرج گرديده ايشاه بان قوم كه در كتآ

شـند، بهتـر   اب يـن فرقـه مـي   ات بيشتري در مورد اعطالايل به كسب ادي كه مافرادر نتيجه 
ت خـود  امعلوم آنز اده، و پس ار داس مبحث خود قراسان كرديم اعنو ام اچه رآنست كه ا

 آني اهـ  مادري كه نـ از مصانند اتو ه مياين راس گسترش دهند كه در اساتكيه به همين  اب ار
ت گذشـته  اچـه در طـول صـفح   آنرم كـه  اپنـد  ينگونه مياده كنند، و من استفاذكر كرديم  ار

ف اهـد ان و اهـ ايـن گمر ابـر   ين فرقه و صدور حكـم اهي ادن گمراد ناذكر كرديم جهت نش
 شد.افي باك اهآنخبيث 

 خرةآلاو الدنيايف هللا حسبهم او
لخطيبالدين امحب 

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





 
 
 

 ز مترجماتوضيحي 

و ال اسـتقب ابـه   ادر عك اه نگليسيان، ايراحسين علي توسط حكومت  از تبعيدشدن ميرزاپس 
بـه هـر    ناناو مسلمم سالاند بر ضد ابتو ادند تاسكني د انجآدر  او راي مديدي اه لاو س آمده

 م كند.اقداهد اخو ري كه دلش مياك
ي گروهـي و  اهـ  نهاگرفت و رس او راي اء جالبهاكت وي پسرش ملقب به عبدز هالاپس 

ز هـيچ عملـي   او امـر خبيـث   اندن اخود جهت به كرسي نش هتي غرب نيز به نوباه تبليغادستگ
 اند حرف خود رابتو ادند تاد تي تشكيل مياي مطبوعاه نساو كنفراي ابر آناندريغ نكردند، 

بـه سـوي    ان راراو يـ ابـود كـه    اهـ  نسارد، و در همـين كنفـر  ار فكرش پرده برداسراز ازده و 
ي تقويت اعتش بران خود و جماز همه تواكرد و  مي دعوت ميسالافت وحدت بر عليه خال

 نمود. ده مياستفارجي اي خاه ز طريق كمكاخل ادر دمر خويش ا
ين اگشت،  ائيل برپاسرائيت در اني بهانس جهادي كنفرميال 1968ل امي كه در ساو هنگ

ء نيـز بـه   البهامي كه عبداشت، و هنگاف ديكته شده و صهيونيستي خود پرده برداهداز افرقه 
كم صهيونيسـت قـدس و چنـد تنـي     او بـه جـز حـ   ازه اسم تشـيع جنـ  اصل شد، در مرادرك و

 يهودي كس ديگري شركت نكرد.
رهبـر   او شـد تـ  انشـين  اج» ميسـون «م ائي بـه نـ  امريكـ اء صهيونيستي البهاز مرگ عبداپس 

 شد.ان باين فرقه در همه جهاني اروح

 نائيت در ميزاليم بهاتع

ز اشـته و  است كه سرچشـمه بـه خصوصـي ند   اگون اليمي مختلط و گوناز تعارت ائيت عبابه
 اكـه بـه زعـم ميـرز    ئـدي  اء و عقاران گفت كه اتو مي اماگيرد،  ت ميادي نشاء زيارار و افكا
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ز اه اشـتب از ار ركيـك و پـر   اسـلوبي بسـي  ا اشـند، بـ  اب ني بديع و جديد ميار و سخنافكاحسين 
 رند:اقر آنز اليم اين تعاند، مهمترين اكريم گرفته شده قرآن

يد بـه همـه   اند... و بانجيل تحريف نشده ات و اي صحيح بوده، و تورناديا، نادياهمه  -1
ئفـه  ايـن ط اسـت، رهبـر   ائيـت  ان بهايـن وحـدت همـ   اخشـيد كـه   مل باوحـدتي شـ   نادياين ا

 گويد: مي
 امـ  سـت كـه  ايـن  ادر  –و ا يعنـي ظهـور خـود    –عظـم  ايـن ظهـور   ازمين! فضل  هلاي ا«

ب از كتـ ا نالميـ ايند همـه ع اي خوشـ اي بـود، بـر  د و همبستگاتحاه اكه سدي در ر اچه رآنهر
 ».محو كرديم

ر نيز به نوبه افكاين ادي... كه اتحاصوفي حلولي ر افكان اله داز ذبار در حقيقت افكاين ا
گيرند،  ت مياگيرند، نش د ميامتداست، ائل به وحدت وجود ان قديم كه قاز فلسفه يوناخود 

ز اچـه غيـر   آنسـت، و  ان وجـود  ارد كه هماست كه فقط يك چيز وجود داين ا آنيت او نه
 هري بيش نيست.اهر و ظواست، همگي مظا آن

ت، حــج، از، روزه، زكــاز نمــاعــم امي ســالات ادائق شــريعت و عبــاعــدم قبــول حقــ -2
سـت. و  ا» اعكـ «ن اهمـ  اهـ آنست، و قبلـه  ا) ركعت 9فقط نه ( آنانز نزد ا... چون نمص، اقص
شـد،  اب بـه سـوي مكـه نمـي     آنـان ست مگر بر ميت. و حج اعت به طور كلي ممنوع از جمانم

سـت  ا آنحسـين در   اكـه قبـر ميـرز    اعكـ  ادت مؤسس فرقه و يز يعني محل والابلكه در شير
 گيرد. م ميانجا

ني اي شـهوتر اين دعوت در حقيقت به جز مجوزي بـر او ن: ان و زنان مردات مياوامس -3

لعـين بـه   ا ةمي چيـز ديگـري نيسـت، قـر    سالاق خالاشتن ابرد ناز ميال جنسي و اعمادي ازاو 
كـرد، و   لت دعوت مـي به پستي و رذي اند و همه راخو ين عقيده ميار به سوي اشكآصورت 

لي بوجـود  اهـ اق خـال ات و ادابي فكـري جهـت تغييـر عـ    نقالاين بود كه او بر اهمه كوشش 
ت ام به تعدد زوجادرهم ريزد، و به سختي تم اده رانوام هميشگي خاست نظاخو و مياد. روآ

 شد. ني مياييد و پشتيبان تائياز سوي بها اينهاشد، و در همه  ور مي ق حملهو طال
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دي ازآحيـت و  ابان نـورس  از جريـ انـه  اين دعوت خود بـه صـورتي كوركور  ادر  ئيتابه
كـرد.. و   فكنده بود تقليد مـي ايه ادي جديد بر بشريت سات مالبد نظرياكه در ك اروپاجنسي 
ن.. ام در مورد زنسالانه دالات عابودي تشريعال و نابطاين دعوت در حقيقت از ا آنانهدف 

 مي بود.سالامعه ايلت در درون جكوبيدن نصر خير و فض و در هم
 اسـت، خـود ر  اخلق شده  اي شمانچه برآز ا«گويد:  مي ال: ميرزاعتدادعوت به سوي  -4

ختن نفس مرغـوب  اس حتاي رات بد نيست، بلكه براز طيبابردن  چون لذت». زيدامحروم نس
 ست.ا

 آنبـر  ضح ام به صورتي روش و وسالاست كه ان چيزي اين مسئله همامر او در حقيقت 
ز ابـردن   م در مورد لذتسالاين نظريه است كه ادر حقيقت دزدي  اكند، و ميرز ري ميافشاپ

 ست.ادزديده  ات راطيب
 يد:افرم مي قرآن

﴿            ﴾ ] :٣٢األعراف[ 

 گويد: و نيز مي

﴿                   ﴾. 

 ]٧٧القصص: [
 و همچنين:

﴿           ﴾. ] :٥٧البقرة[ 

ز اي ا بل فرقـه ادر مق ابررسي كنيم، خود ر ائيت راليم بهادئ و تعاهيم مبامي كه بخواهنگ
 م...سالاست، مگر ازي كرده ادر ي دستا بينيم كه به هر عقيده طني مياي باه فرقه

غـوش  آدر  ازمين ر هلاست كه همه اده امر دا آنانحسين به  اين فرقه ميرزاچون بزرگ 
شـد.. كـه   از شخصي چند رنـگ و رو ب الي زنده ائي مثارد كه يك بهالي نداشكاكشند، پس 

ن شـده  اپنهـ مله و نيرنـگ  اپلوسي، مجاق، چاز دو رنگ و روئي، نفاي ضخيم ا در پشت پرده
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گرنـد كـه چـه     نزديـك شـده و مـين    آنـان د به افراز طرق قلب ادر حقيقت  آنانست، چون ا
ت هـر  ار و معتقـد افكا اخل شده و بان در بر وي داز هما ايد تآ ز چه چيز خوشش مياكسي 

 گردند. فرقه منسجم مي
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