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 پيشگفتار

 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه والتابعني

 وبعد ...

ها و مذاهب زيادي به وجود آمدند كه در ابتدا ادعاي اسالم  ي فرقهدر سرزمين اسالم
ها از  كردند، اين فتنه شدند و اعالن دين جديدي را مي نموده و سپس از آن خارج مي

همان قرن اول گريبانگير مسلمانان شد و تا به امروز نيز ادامه داشته، و همچنان جنگ بين 
ها ياراي بقا و مقاومت در برابر اسالم  از اين فرقه حق و باطل ادامه دارد، اما هيچ كدام

﴿باشد را ندارند:  مي حقيقي كه همان قرآن و راه و روش پيامبر       

               ﴾  :كف روي آب به هدر «]. 17[الرعد

 .»ماند مردم مفيد است (خود آب) در زمين باقي ميرود اما آنچه براي  مي
 گيرد. شود، فتنه ديگري جاي آن را مي اي خاموش مي اما هرگاه فتنه

دشمنان اسالم جنگ فكري را زماني آغاز نمودند كه از روياروئي مسلحانه عاجز ماندنـد،  

العرب ة راسالم در جنگ با كفار قريش به پيروزي رسيد، و بر دشمنان خود در ساير جزي

العـرب نهـاد، و بـاالخره ايـران و روم      ةغالب شد، و در قلمرو خود پا به خارج از جزيـر 
بـر قـدرت جهـاني    ااسالم ديگر به عنوان «دوابر قدرت آن زمان را مغلوب خود ساخت. 

ت روياروئي در ميدان جنگ را با آن نداشتند، اين بود كه اشناخته شده بود، و دشمنان جر
خوردگـان مسـلمان    به فكر چاره افتادند و افكاري منحرف و مهلكي را به بعضي از فريب

خيـراً در سـال   اهائي همانند خوارج، معتزله، صوفي، قاديـاني، ... و   و فرقه» ترزيق نمودند
انگليس فرقه بهائيت نشأت گرفـت،   هـ ش زير نظر روس و با تأييد صهيونيست و 1223

 ».سالح بهائيت شانس خود را دگربار در جنگ با اسالم آزمودند«و دشمنان اسالم با 



 
 

 نگاهي كوتاه به تاريخ بهائيت

فرقه بهائيت را شخصي به نام ميرزا علي محمد شيرازي ملقب به باب تأسـيس   اصل«
ساله بود، خـود را   25هـ ش هنگامي كه  1223زيست، و در سال  ز مينمود، وي در شيرا

امام مهدي قلمداد نمود و ادعا نمود كه ظهور كرده است، فكر مهدويت از زماني در ذهن 
سالگي در بو شهر شريك دائي خـود در تجـارت شـد، در     17وي رسوخ كرد كه در سن 

(اين موقع يكي از شاگردان رشتي
0F

طباطبـائي كربالئـي بـا وي تمـاس      به نام سيد جـواد  )1
كـرد   گرفت، و تعاليم شيخيه را در ذهن وي رسوخ داد، طباطبائي به وي چنين تلقين مـي 

كه وي (ميرزا علي محمد) خصوصيات مهدي را داراست، اين حرف در دل وي تأثير بـه  
ن بود كرد كه اگر ادعاي مهدي سزائي نهاد و فكرش را بدان مشغول نمود، و چنين فكر مي

چيـزي از  اين بـود كـه در كنـار تجـارت بـه      ». را نمايد مقام واالئي را كسب خواهد كرد
كشي مشغول شد، چون ميرزا به اعمال غير عادي، همچون  فراگيري تعاليم دين و رياضت

سوزان بدون لباس و عزلت و خلوت و... مشغول بود، دائـيش از حـال   ايستادن در آفتاب 
و يكي از شاگردان كاظم رشتي گرديـد، كـاظم   ». ربال فرستادوي به ترس آمد و او را به ك

نمود، و احياناً او را وصف كرده  هايش دائماً به قرب ظهور مهدي تاكيد مي رشتي در درس
كرد كه مهدي هم اكنون در ميان ماست، اين بود كه بعد از مرگ رشـتي، ميـرزا    و ادعا مي

هدي خواند و به باب (دروازه) معروف ظهور ماي براي  علي محمد خود را نائب و مقدمه
با اين ادعا كه وي نائـب مهديسـت و نـور    «گشت و مذهب وي به نام بابي شناخته شد. 

علم امام به وي عطا شده، اشخاصي دور وي گرد آمدنـد و چشـم و گـوش بسـته از وي     

                                           
هـا عقيـده    رشتي يكي از شاگردان احمد احسائي است كه مذهب وي به شـيخي معـروف اسـت، آن    -1

دارند كه حشر انسان به روح است نه به جسم، و عقيده دارند كه امام دوازدهم (مهدي) از دنيا رفتـه  
 .اما روح وي به مأل اعلي پيوسته و دوباره در قالب شخص جديدي متولد خواهد شد
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دن را بـو  كردند، بعد از آن ميرزا علي محمد پا فراتر نهاد و ادعاي نائـب االمـام   اطاعت مي
حل شـده و  كنار گذاشته و خود را شخصاً مهدي معرفي كرد، و ادعا نمود كه خدا دروي 

هـاي وي   گـوئي  چون روحانيون متوجه گزافـه ». وي راهيست براي ظهور موسي و عيسي
شدند بر ضد وي قيام كردند و بعضي از سران حكومت، مجلس بحـث دايـر نمودنـد تـا     

يند كه در نتيجه بعضي از روحانيون فتواي كفـر آنـان   با آنان بحث و گفتگو نماروحانيون 
عقل خواندنـد. ميـرزا علـي محمـد در      را صادر نمودند و بعضي ديگر آنان را ديوانه و كم

ناصر الدين شـاه وي را بـه    شيراز و اصفهان بازداشت شد، سپس حكومت ايران در زمان
ـ       رزا و مـردم گشـت، و   تبريز فرا خواند كه منجربـه درگيـري خـونيني بـين طرفـداران مي

ميرزا  شدن بعد از به دار آويختههـ ش به دار آويخت،  1228سرانجام دولت او را در سال 
شاه را در سـر گرفتنـد كـه دو نفـر از     ها نقشه ترور ناصرالدين  علي معروف به باب، بابي

ك هـا را در  ور شدند اما به شكست انجاميد، اين بود كه دولت خطر آن ها به شاه حمله آن
هـاي صـبح    باب به نـام كرده بود و آنان را تارومار ساخت و دو تن از شاگردان و مريدان 

صبح ازل قبـرص و بهـاء اهللا عكـه در    ازل و ميرزا حسين علي (بهاء اهللا) تبعيد گشتند كه 
فلسطين را مقر فعاليت خود قرار دادند، لذا مذهب به نـام وي مشـهور گشـت، و پيـروان     

ميدند، اساس اختالف اين دو نفـر بـر ايـن مبنـي بـود كـه صـبح ازل        صبح ازل را بابيه نا
اما بهاء پا فراتر «خواست بابيه بر همان اساسي كه ميرزا علي بنا نهاده بود استمرار يابد،  مي

اي بـراي ظهـور    نهاد و مقام ميرزا علي را به خود نسبت داد و ظهور ميرزا علي را مقدمـه 
بهـاء در عكـه بـه نگاشـتن     ». دا دروي حل شـده اسـت  خود ادعا كرد، و ادعا نمود كه خ

خود پرداخت، در نگارش خود با قرآن مخالفت نمـود و ادعـا كـرد كـه     مذهب شركاگين 
اش وحي است، و آن چيزي كه وي  قدس) درج شده همهاهرچه در كتابش به نام (كتاب 

اسـالم، ايـن   كند از اسالم نيست، بلكه ديني اسـت جديـد غيـر از     به سوي آن دعوت مي
كرد كه آمده تـا   همان نقطه جدائي بين بابي و بهائيست، زيرا كه باب (ميرزا علي) ادعا مي
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اسالم را تجديد نمايد، اما بهاء صريحاً اعالن دين جديدي را نمود، و برخالف ميرزا علي 
 و صبح ازل اسالم را از سخنان پليد خود پاك ساخت.

هـاي خـود را    رب زمين منتشر ساخت، و نوشتههاي خود را در مشرق و مغ بهاء كتاب
هاي خود ادعاي علم غيب و حلول خدا  ناميد، وي در رساله همانند اجزاي قرآن سوره مي

نمود، يعني اين كه خدا دروي حل شده است، بهاء فردي بود مكار، لذا وي  را در خود مي
هي صـورت خواهـد   كرد كه برگشت او با وحي ال دو سال را در صحرا گذارند و ادعا مي

و ». گفت: ظهور موسي و عيسي و محمد بشارتي بـراي ظهـور ويسـت    بهاء مي«پذيرفت. 
همچنانكه اسالم اديان ما قبلش را نسخ كرده، بهائيت نيز اسالم را منسـوخ و لغـو نمـوده    

بهاء همچنين خود را به صفات خـدا متصـف كـرد، و ايـن كـه او مصـدر افعـال        «است. 
 از رب العالمين خود او است.خداوند بوده و مقصود 



 
 

 از عقائد بهائيت بعضي

ها به شرح  مذهب بهائيت داراي اموري عقيدتي و عمليست، از جمله عقايد و افكار آن
 زير است:

هـاي مـبهم و غيـر    از جملـه چيز گوينـد:   و مي» كنند قيامت و آخرت را انكار مي« -1
هـا كسـاني را كـه در     معقول از همان روزهاي پيدايش دنيا، مسئله حشر و نشر اسـت، آن 

 نمايند. امور آخرت قرآن را تصديق كنند محكوم به جهل و كفر مي
دانند و به سـوي قبـر او نمـاز     ها ميرزا حسين علي (بهاء) را معبود خود مي بهائي« -2

كسي كه قصد مـن كنـد   «گويد:  ميرزا در كتاب أقدس خود مي». كنند ميخوانند و حج  مي
 ».قصد معبود را كرده است

 گويد: مالئكه يعني خاطره خوب، و شيطان يعني خاطره بد. بهاء در كتاب خود مي -3
و زيارتگاه آنان همچون مسلمانان كعبـه و مكـه نيسـت، بلكـه بـه سـوي       گاه  قبله -4

 كنند. مي اقامتگاه بهاء عبادت و حج
بهاء همه قوانين اسالمي از حالل و حرام و احكـام معـامالت را ملغـي دانسـت و      -5

حكم عقل را جايگزين شريعت اسالم نمود، ايـن بيچـاره اگـر حـق را درك كـرده بـود،       
اسالمي مخالف عقل نيست و عدم قبول عقل وي نسبت به بعضـي  كه قوانين يافت  درمي

دهد، بلكه داللت بر نقص عقل خود  ص قوانين اسالمي نمياز قوانين اسالمي داللت بر نق
 باشد، زيرا كه شريعت اسالم با عقل كامل و سالم تعارضي ندارد. وي مي

گويد: اولين بشارتي كه بـه مناسـبت ظهـور خـود بـه       بهاء مي». جهاد را لغو نمود« -6
تاكيـد تكـرار    اين سخن را چندين بار در كتاب خود بادهم محو جهاد است.  عالمينان مي

جهاد حكم ابديست، و اين همان چيزيست كه استعمار گويد: لغو  كرده است و هر بار مي
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كنـد كـه زاده و پـرورده     كوشد و اين چنين بهائيت ثابت مـي  شب و روز در تحقق آن مي
 استعمار صليبي و صهيونيست است.

يهـوديئي در مـورد    بهاء همانند يهود ربا را بر پيروان خود حالل نمود و زماني كه -7
ميرزا چه جواب خواهـد داد،   -دانست در حالي كه يهودي قبالً ميربا از ميرزا سوال كرد، 

اين اعـالن از چنـدين سـال قبـل از ملكـوت رحمـن صـادر شـده خداونـد          ميرزا گفت: 
براي احسان به مردم ربا را مانند ساير «فرمايد: (كه منظورش از خداوند خود اوست)،  مي

 يعني اين حكم تغييرناپذير است.». ها گردانيدم و قلم برداشته شد ايج بين آنمعامالت ر
بهـاء در كتـاب   ». نزد بهائيا همه چيز پاك و طاهر است و نجاستي وجـود نـدارد  « -8

هاي خوب و صفات بلند خود به همـه چيـز در    هنگامي كه با اسم«گويد:  أقدس خود مي
 ».ور شد طهارت غوطهاين جهان نظر انداختيم هرچيز در درياي 

رسـد تـا ايـن مقـدار      آنچه گذشت خالصه بعضي از عقائد بهائيت بود كه به نظر مـي 
جهت شناخت آن مذهب در اين بحث كوتاه كافي باشـد، و چـون هـدف اسـتفاده همـه      

ها اكتفا نموديم و از بيان  باشد، لذا به ذكر بعضي از عقائد آن اين بحث ميطبقات مردم از 
(كننده نباشد چشم پوشيديم تا براي خوانندگان خسته جوانب عملي آن

1F

1(. 

                                           
توانند عمل زناشوئي را نسبت به يكديگر انجام  بهائي هر زن و مردي در صورت توافق ميدر مذهب  -1

 دانند. ها همچنين حجاب را براي زن حرام مي دهند، آن



 
 

 بهائيت در ميزان اسالم

اي و يا مطلبي را كه درستي و صـحت آن   اسالمي كسي كه حكمي يا عقيده در قوانين
 ا ر باشد و در اثبات آن احتياج به بحث و نظـر نباشـد  در دين اسالم به وضوح ثابت شده 

 شود. رد و انكار نمايد كافر شناخته مي
در موضوعي كه گذشت بعضي از عقائد بهائيت بيان شد، حال بيائيد آنچه گذشـت را  

 ها اظهار نظر نمائيم. در ميزان اسالم و قانوني كه ذكر شد قرار دهيم سپس در مورد آن
سين علي (بهاء) ها ميرزا ح يكي از عقائد بهائيت كه قبالً گذشت اين بود كه بهائي -1

كنند و خود بهاء نيز به اين كار  دانند و به سوي قبر او نماز و حج مي را معبود خود مي
تشويق نموده است، اين عقيده نه تنها انكار اصل بزرگي از اصول اسالم است، بلكه رد 

در قرآن  متعال اند، خداوند آن اصليست كه همه پيامبران به خاطر آن مبعوث شده

 ﴿فرمايد:  مي                    ﴾  :النحل]

متي پيغمبري فرستاديم كه عبادت خدا كنيد و از بتان دوري او همانا ما در ميان هر «]. 36
 .»نمائيد

مقصد همه پيامبران اين بود كـه مـردم را بـه    فرمايد كه  خداوند در اين آيه تصريح مي
هـا بهـاء را كـه بنـده      سوي عبادت خدا دعوت كنند و از طاغوت برحذر دارند، اما بهائي

 پرستند. ها خلق شده از گل را مي خداست و فرديست مانند آن

﴿فرمايد:  خداوند مي                    

           ﴾  :ها  آيا كافران پنداشتند كه پرستش آن«]. 102[الكهف

بندگانم را به جاي من موجب عقوبت من نباشد، همانا ما دوزخ را براي كافران منزلگاه 
 .»ايم قرار داده
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     ﴿فرمايد:  و مي                   

   ﴾  :و عبادت نكن غير از خدا آنچه را كه سودت ندهد و «]. 106[يونس

 .»ضررت نزند كه اگر چنين كني پس آنگاه از ستمكاران باشي
انكار قيامت و حشر و نشر مخالف با نص صريح قرآن و رد يكي از اركان ايمان  -2

 ﴿فرمايد:  است چيزي كه بهائيت به آن معتقد نيست، خداوند در قرآن مي   

                         ﴾  :و «]. 136[النساء

او و پيغمبران او و روز قيامت كفر ورزد هاي  هاي او و كتاب كسي كه به خدا و مالئكه
 .»همانا گمراه شده است، گمراهي دور

 و آيات در مورد فرارسيدن روز قيامت و كفر كسي كه آن را انكار نمايد زياد است. 

﴿فرمايد:  خداوند مي -3                      ﴾ 

و به ياد آر هنگامي كه پروردگارت به مالئكه فرمود: همانا من گرداننده «]. 30:ة[البقر
 .»اي در زمين هستم خليفه

﴿فرمايد:  و مي                         

                             ﴾  :1[الفاطر .[» 

سپاس خداى را كه پديدآورنده آسمان و زمين است [و] فرشتگان را كه داراى بالهاى 
آورنده قرار داده است. در آفرينش، هر چه بخواهد  اند پيام گانه و چهارگانه دوگانه و سه

يد كه موجودي به نام آ . از آيات مذكور برمي»افزايد، زيرا خدا بر هر چيزى تواناست.  مى
كنند عبارت از  ها آن را تفسير مي د، و منظور از مالئكه چنانكه بهائيمالئكه وجود دار

 .ها يكي از اركان ايمان است هاي خوب نيست و ايمان به آن خاطره

 ﴿فرمايد:  به نص صريح قرآن قبله كعبه است نه قبرو اقامتگاه بهاء، خداوند مي -4
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          ﴾ و از هرجا كه بيرون رفتي روي خود را «]. 150: ة[البقر

به سوي مسجد الحرام بگردان و هرجا كه باشي پس روي خود را متوجه آن كن تا براي 
 .»مردم حجتي نماند

﴿فرمايند:  خداوند مي -5                   

                                    

  ﴾ خورند از قبرشان برنخيزند مگر همانند كسي  كساني كه سود مي«]. 275: ة[البقر

كه شيطان او را در اثر تماس ديوانه ساخت، اين به علت آنست كه سودخواران گفتند: 
 .»همانا فروش مانند سود است و خداوند فروش را حالل ساخت و سود را حرام نمود

 ﴿فرمايد:  و مي                    

                               

              ﴾ كسانى كه به خدا و  «]. 45 -44: بة[التو

خواهند، و  روز بازپسين ايمان دارند، در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه نمى
خواهند [به جهاد  ) تنها كسانى از تو اجازه مى44] تقواپيشگان داناست. ( خدا به [حال

ود نروند] كه به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و دلهايشان به شك افتاده و در شك خ
 .»سرگردانند 

از  45 -44هـاي   نمايـد، همچنـين آيـه    از سوره بقره صريحاً ربا را تحريم مي 275آيه 
دهد، اما بهاء بـه نفـع اسـتعمار و     سوره مباركه توبه به وضوح داللت بر وجوب جهاد مي

 نمايد. جهت موافقت با يهود ربا را حالل و جهاد را لغو مي
بـودن مـذهب بهـائي و كـافربودن پيـروان آن       آگينبنا به آنچه گذشت، ترديد در كفر 

نيست، زيرا همانگونه كه ذكر شد كسي كه يك عقيده يا حكم و يا مطلبي كـه درسـتي و   
شود چـه   صحت آن در دين اسالم به وضوح ثابت شده باشد را رد نمايد كافر شناخته مي

 دانند. ها تمامي اركان اسالم را مردود مي رسد كه آن
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 گردد: ها نموديم پس مقررات زير در مورد آنان اعمال مي ر آنچون حكم به كف
دوري از ازدواج با هريك از زن و يا مرد آنان، زيرا كه ازدواج با كافران حرام  -1ش

 ﴿فرمايد:  است، خداوند مي                        

                                  ﴾ 

با زنان مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند. قطعاً كنيز با ايمان بهتر از  «]. 221: ة[البقر
] او شما را به شگفت آورد. و به مردان مشرك زن  زن مشرك است، هر چند [زيبايى

مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است، هر چند شما را 
 .»به شگفت آورد 

كننده آن است كه مسلمان و يا از  خوردن ذبيحه آنان، زيرا كه از شروط ذبح تحريم -2
اهل كتاب (يهودي و يا نصراني) باشد، اما بهائي نه مسـلمان اسـت و نـه از جملـه اهـل      

 كتاب.

﴿فرمايد:  ورود آنان به مكه حرام است، زيرا كه خداوند مي -3         

                   ﴾ اي «]. 28: بة[التو

ايد، جز اين نيست كه مشركان پليدند، پس بايد كه بعد از اين سال  كساني كه ايمان آورده
 .»به مسجد الحرام نزديك نشوند

الَ «فرمايـد:   مـي  آغاز به سالم نسبت به آنان جائز نيست، زيـرا كـه رسـول اهللا     -4

مِ  الَ  بِالسَّ ارَ الَ النَّصَ ودَ وَ وا الْيَهُ ءُ بْدَ و بـا مشـركين   » بر يهود و نصاري آغاز به سالم نكنيد« »تَ

امـا اگـر   شود،  ها نيز از جمله آنانند در مورد سالم مانند يهود و نصاري رفتار مي كه بهائي
 ها شروع به سالم كردند جواب سالم آنان گفتن واجب است. آن

ها و همچنين دعاي مغفرت نسبت به آنان حرام است. خداوند  نمازخواندن بر آن -5

 ﴿فرمايد:  مي                           

      ﴾ ]ها كه بميرد نماز  و هرگز بر هيچ يك از آن«]. 84: وبةالت
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ها در  مخوان و بر قبر وي مايست، همانا كه ايشان به خدا و رسولش كفر ورزيدند و آن
 .»حال فسق مردند

﴿فرمايد:  و مي                       

                            

                                   ﴾ 

شايسته نبود كه پيامبر و مؤمنان براي مشركان آمرزش بخواهند، «]. 114 -113: بةالتو[

ها از اهل  ها داراي خويشاوندي باشند، بعد از آن كه برايشان روشن شد كه آن گرچه آن
اي كه به او داده بود نبود، و  به خاطر وعدهدوزخند و استغفار ابراهيم براي پدرش جز 

و بيزاري جست، حقاً كه ابراهيم بسيار چون برايش روشن شد كه او دشمن خداست از ا
 .»كننده و شكيبا بود تضرع
تا به امروز  زيرا كه از زمان رسول اهللا ها در مقبره مسلمانان جائز نيست،  دفن آن -6

قبرستان مسلمانان جدا از قبرستان كفار بـوده اسـت، و امكـان دارد كـه مـؤمن از عـذاب       
 .اطرافيانش متأذي شود



 
 

 نجمن فتواي جامع االزهر در مورد بهائياي ار

بـرد يـا نـه     رث مياانجمن فتواي االزهر در مورد اين سؤال كه آيا بهائي از مسلمان  -
 چنين پاسخ داد:

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن 

 -اما بعد:  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

كننـده را   نجمن سؤال و شرح پيوست آن، در مورد عقائد مذهب بهائي توسـط سـوال  ا
 دريافت نمود.

كنيم كه بهائيت مذهبي است باطل، و نه تنها از اسالم نيسـت،   اعالم ميو بدين وسيله 
گنجد، و در صورتي كـه مسـلماني پيـرو آن     بلكه در دائره يهوديت و يا نصرانيت نيز نمي

شود، زيرا كه اين مذهب داراي عقائد ضد اسالمي  شود از اسالم خارج و مرتد شناخته مي
نمـودن   داند، از جمله اين عقائـد ادعـاي پيغمبـري    است كه اسالم خود را از آن بريء مي

بعضي از رهبران اين مذهب و كافر دانستن مخالفين بهائي و ادعـاي ايـن كـه آن مـذهب     
باشد و معلوم است كه شرعاً مرتد نـه از   همه اديان را لغو نموده است و... ديگر عقائد مي

كه بهائي شود به هيچ وجـه  برد و نه از غير مسلمان، بر اين اساس كسي  رث ميامسلمان 
(برد و اين چنين جواب سوال روشن گرديد رث نميااز ديگري 

2F

 واهللا أعلم. .)1

                                           
مراجعـه   126ابت الشاذلي، صفحه تأليف محمد ث التوجيه ةرسائيليإالغرس...  يةصليب ةالبهائيبه كتاب،  -1

 شود.
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