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 مقدمه
ا به سمت راه راست آنان ر،  کردهخداوند متعال بشریت را خلق    زی کهاز رو

  انکار و  ،  هدایت کرده و مسیر گمراهی را از حّق و حقیقت روشن نموده است
کنون    یایاوصو    ایانب  هواسط به تا  همان   گرفتهصورت الهی  ایشان  و 

بر    یهاندهینما و که سخنشان سخ   هستند او    یهادهی آفرخداوند  خداوند  ن 
 مسیر حق و راه راست  کنند ی مایت مسیری که به آن هد 

 است. 
شیعه   مکتب  و    دهندهادامه که  در  بوده  اسالم  مبین  اسالم   دهندهارائهدین 

ناب   و  معصومین    یزن  استحقیقی  حضرات  وجود  مذهب    السالمهمیعلبا 
تمسک به دامان  شیعیان حقیقی با  ،  بهاتشیعه به ترّقی رسیده و در تالطم ش

طه  تیباهل و  را  السالمهمیعلارت  عصمت  ورا  خود  و  ز  شبهات    هافتنه طه 
یر در مس تا بدین روز با عمل به فرامین این بزرگواران  ایمن ساخته و توانسته  

 اند.بم قدمتثابخود 
عصومین نیز ه داشته و حضرات مبارها به آن اشار)ص(  که پیامبر اکرم  یانکته 

نکته   آن  بابت  اند،  داشتهمداوم    د یتأکبه  هشدار  و  بوده  کریم  قرآن  اهمیت 
بوده  سوءاستفاده قرآن  از  ایشان  مخالفین  و  روایات  ارها  بلذا  ،  منحرفین  در 

عترت  و  قرآن  که  است  کنار  بیان شده  ب  در  حجت  و صرف  هم  حجیت  وده 
قرآ  بخشی  و  ن  به  مورد طعن  ایشان  از سمت  و  معرفی شده  اشکال انحراف 

 واقع شده است. 
 نانچه حضرت رسول فرموده است:لذا چ 

ي َتاِرٌك فِ »  َقَلْیِن ک  یِإنِّ ِه َو ِعْتَرِتي َأْهَل بَ کِ م  َالثَّ  .«ِتي یْ َتاَب َاللَّ
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دو   شما  میان  در  خداوند ؛  م ر گذای م  بهاگرانچیز  من  عترت   کتاب  که  و  م 
 . 1باشند من تیباهل

طبق دستور  لذا  و ،  این  نگریسته  معصومین  کنار  در  را  قرآن  که  بایست 
منحصر  منحصرا   قرآن  در  را  برخی  چنا،  نساخت   حجیت  و    هافرقهنچه 

سخن با  عدم  «  اللهکتاب حسبنا  »  اشخاص  اخباریا  تفکر  ،  حجیت  این  به 
 . اند آوردهروی 

ب  اهفرقهامروزه   بخشی نیز  حجیت  و    به  رای  به   داشتنشانعنوانمذهبی  خود 
استفاده  هر از  و  جسته  تمسک  باشد  توانشان  در  چآنچه  راستای    یزیهر  در 

دریغ   کالمشان  ای،  کنند ی نمحجیت  وصف  در  خداوند  فرموده  چنانچه  نان 
 است: 

ْرآَن ِعِضیَن »  وا اْلق  ِذیَن َجَعل   « الَّ
 .«2د کردن جزءجزءهمانان که قرآن را » 

نق داده و سپس را با پوسته شیعه روش  سال است خودبهائیت که سالیان    قهفر
  کامال  خستینشان  ن  یهانوشته در  ،  در پیش گرفت  ی المللنیبهانی و ج   کرد یرو

را   خودشان  و  داشته  خود  اثبات  در  روایات شیعی سعی  و  مبانی   ی نوعبه بر 
یبند نبوده  پا  انی ه آن مببچه امروزه دیگر  اگر،  اند کردهی می معرفی  حقیقشیعه  

مت را  سخنان  آن  اشوند ی نمذکر  و  نیز    طرف نی ؛  یم  انیجر ماجرا  انی مدعی 
 اند نتوانستههنوز  ،  ه از ظهور رئیس این فرقهدو ده  باگذشتمعاصر است که  

اهتعداد   را  حائز  و  میتی  نموده  مایل سجذب  از  ،  ازند به خود  دلیل  به همین 
و سخنان   بهائی)  یشینپموفق    یهافرقهتجربیات  و  فاستت(  همانند  کرده  اده 

 .اند دادهخودشان قرار  یهابرنامه ه آنان را سرلوح  یهادستورالعمل 

 
 ۲۹۰ص ۹۷نوار  جبحار األ 1
 ۹۱رجح 2
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چارچ   ی مانی  انیجر  که  یی هافرقه میان   و  شده  متمایل  آن  راوب  به  برای   آن 
جریان  ان داشت که  بهائیت عنو،  فرقه را   نیترمهم   توانی ، ماب کردهخخود انت

یمانی  اغلب    مدعی  و  وارد به سم در  و  ،  او  یهااستداللخنان  کرده  استدالل 
بهائیتاگر   و  به سخنان  ،  کارشناس  کند  برخورد  را  این جریان  نوشته  مصدر 

 .کند ی مآن متون ودن نویسنده حکم به بهائی ب بی شک ، نداند 
که شاید  ا  ابوالفضل گلپایگانی  که  کرد  را  ادعا  این  و  بتوان  کتاب علمی  ولین 

 ر درآورده و این فرقه را کمی با مبانی شیعی رشته تحری  به  ار  بهائیتاستداللی  
سا "نزدیک  نام  به  کتابی  نوشتن  با  استد الفرائدکتاب  خته  در  کردن  الل  "به 

گرفته  بهره  زیادی  روایات  و  آیات  از  و  شده  مشغول  بهائیت  اثبات  جهت 
با؛  است وی  اندک    که  متون  در  و   یهااستداللشبهات    توانی متاملی  او 

معامجریان   یمانی  ب  صردعی  این را  سخنان  ریشه  و  شده  متوجه  خوبی  ه 
یات قرآنی نوشته حاضر به ذکر آ مین دلیل در  به ه،  یان را در بهائیت یافتجر

بهائیت   آن  که جریان  و  به  تبیین سخنان خود  کرده  ستنا   اشفرقهدر جهت  اد 
ارجاع  و    کرده  هاشار و  مد استدالل  آیه  فرقه  همان  به  نیز  را  یمانی  ان  یبعی 

ه را با فرقه بهائیت متوج جریان  ت این  شباه  تنهانه  اننده گرامی تا خو،  دارد ی م
  ی هاشباهتدریابد و  این جریان با بهائیت را نیز    ی مبناشناسو    که منشأ  شود

وحدت مبنا و روش بحث  از روی    قا  یدقف که  عنوان شده را نه از روی تصاد
 .بسنجد 

ادر  لذا   به بیست  دفتر  اول  مورد  فرقه مذکتسآیه  دو  نگرش   روناد  به کتاب    با 
مختصری    الفرائد  توضیح  و  هرکدام  پرداخته  استدالل  نحوه  یان  بدرباره 

ی اشاره کرده  هی به موارد بیشترال  بعدی به حول و قوه   یدفترها، و در  میکنی م
مختلفی   مطالب  بیان  و  نیز  حضرت ؛  میکنی مرا  رضایت  مورد  که  باشد 
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خداوج(  ع)  حجت و  گیرد  ن  د نقرار  را  نوشته  دل  ایتی هد   وراین   در 
 را به دامن تشیع بازگرداند. داده و آنان قرار  خوردگانبیفر

 ی من اتبع الهدی والسالم عل 
 بحر حسینی  نی محمدحس سید 

 اکبر ه،مصادف با عید الل۱۴۴۳الحجه یذ ۱۸
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 ّول آیه ا
الْ » َوُوِضَع  َها  بِّ َر ِبُنوِر  ْرُض 

َ
اْْل ْشَرَقِت 

َ
َوِجيءَ ِک َوأ َو   َتاُب  يَن  ِبيِّ َهَداِء ِبالنَّ الشُّ

 «ْظَلُموَن یُ َنُهم ِباْلَحقِّ َوُهْم ََل يْ َوُقِضَي بَ 
زم م   نیو  در  ]اعمال  کارنامه  و  گردد،  روشن  پروردگارش  نور  نهاده    [انیبه 

گردد، و مورد    یبه حق داور  انشانیو م  ورند،ایو شاهدان را ب  امبرانیشود، و پ
 .1رندیستم قرار نگ

 بهائيت 
الفرائد ابوالفض  میرزا کتاب  در  گلپایگانی  به  ظهورخود    ل  را    ائیتفرقه 

تمامی ادیان به آن بشارت داده توسط  که به ادعای وی    کند ی مبیان    یاگونهبه
و در   ر این فرقه بازتاب و نمود دارد ظهور در عصکریمه و مطالع دولت و شده 

الوهیت در این   ضمن اینکه ادعای  ،کند ی مناد  آیه مذکور استهمین راستا به  
نیز   و  ه گلپایگانی  نوشتدر  جریان  از   یی هااستداللپرداخته شده  آن  برای  نیز 

 .2سمت اینان عنوان شده است 
 یمانی معاصر مدعی 

رافی احمد اسماعیل بصری نیز با استفاده از آیه مذکور و روایت جریان انح
ربوبیت ایشان برای السالم کرده و بوبیت ائمه اطهار علیهم رذیل آن،اشاره به 

اع مق را  میداردیده  بر3الم  نیز  بهائیت  که جریان  ادعایی  ای خود ،دقیقا همان 
، لذا هردوی این فرقه ها از  عرفی میکنند وند مبزرگ خودشان را خداداشته و  

آیه قرآن در راستای جهت مورد نیاز خود استفاده کرده و به آن استدالل کرده  

 
 ۹۶زمر 1
 ۴۰ص،دفرائال بکتا 2
 ۸۳التوحید، ص کتاب 3
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داشته    وندی ائمه اطهار علیهم السالم اشارهن نه به خداآیه قرآاند، در حالیکه  
 و نه تفسیرش مربوط به عصر ظهور فرقه بهائیت میباشد. 

 آیه دوم
ا ُیْشِرُکوَن »  ِه َفََل َتْسَتْعِجُلوهُ ۚ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلٰی َعمَّ ْمُر اللَّ

َ
َتٰی أ

َ
 «  أ
نچه ]با ست از آ. او منّزه و فراتر اد یپس در آن شتاب مکن د،یامر خدا دررس » 
 « .1سازندی م کی[ شریو

 بهائيت 
ب شک  فرقه  بی  و  هائیت  موعود  بخودرا  اولیامصداق  و  انبیاء  های  ی  شارت 

توسط  ین مبین اسالم  که دبه آیه مذکور استناد میکند  ند و  ک   سابق معرفی می 
رت داده اسالم بشاط دین  سابقه وعده داده شده و فرقه بهائیت نیز توسادیان  

 . 2دوعده الهی بوده و مصداق امر خداوند میباش بهائیتن شده است بنابرای
 مدعی یمانی معاصر 

آیه مذکور نسبت یان با استفاده از  ن جرموسوم به احمدالحسن نیز ایدر فرقه  
که  جریان انحرافی خودش    به  ج(ئله موعود و ظهور حضرت حجت )عبه مس 

سازمدعی   قبول    یزمینه  با  و  بخشیده  حجیت  میباشد  ایشان  کردن  ظهور 
بایست   ظهور  در عصر  بر  حضور  که مشتمل  وی  ادعاهای  بودن  به  فرستاده 

حضرتش را دارد نیز ده سازی دنیا قبل از  ئولیت آماامام زمان و کسی که مس 
از   استفاده  با سوء  لذا هردو جریان  و مقصود  حجیت بخشید،  مراد  قرآن  آیه 

 .3خودشان را در نوشته های خود عنوان داشته اند 
 

 
 ۱ل نح 1
 ۱۴، صکتاب الفرائد 2
 ۳۷ص۱روشنگری از دعوت فرستادگان،ج 3
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 آیه سوم 
ْعِرُضوَن »  اِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفي َغْفَلٍة مُّ  « اْقَتَرَب ِللنَّ
]وقت  یبرا  »  نزد مردم  حسابشان  ب  کی[  در  آنان  و  است،    یخبری شده 

 «  .1گردانندیرو
 ئيت بها

ادامه منج بهائیت، صاح در  جریان  به  بشارت  ادعای  و  محوری  کتاب ی  ب 
ز موعود و بشارت داده شده،  روکند که    می ور بیان  ه استناد آیه مذکبالفرائد  

 است.آن اشاره کرده همان روز ظهور بهاء بوده و قرآن کریم صریحا به 
 مدعی یمانی معاصر 

مردم نسبت به کند که  آن ادعا می یز با استناد به آیه قراسماعیل بصری ن احمد 
میباشد وی  (  جعام زمان )ه امفلت بوده و چون سخن دربارغمسئله منجی در 

هور کی عصر ظیر معرفی نموده و این نزدیسف  عنوان فرستاده وبه  خودش را  
ه احمد اسماعیل در  هد، اگرچ حضرت را دلیلی بر حجیت خودش قرار مید 

مسئله خواب و این آیه را دلیل بر صدق کالم خودش نسبت به    2گرجای دی 
بی شک  که  کند    ذیب قرآن معرفی می تکذیب آن را همانند تکرؤیا دانسته و  

آن برداشتی که   و دست کم  قت به دور بوده جریان انحرافی از حقیکالم هردو  
 طابقتی ندارد.با واقعیت میان نموده اند باز آیه قرآن 

 
 
 
 

 
 ۱ء نبیاا 1
 ۲۹،صخواهانحق ۀهم و هیعلم ی هاحوزه ی هاطلبه به یحتینص 2
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 هارمچآیه 
َنا  »  

َ
أ َما  َوِإنَّ ِه  َما اْْلَیاُت ِعنَد اللَّ ِإنَّ ِه ۖ ُقْل  بِّ ن رَّ َعَلْيِه آَیاٌت مِّ نِزَل 

ُ
أ َلْوََل  َوَقاُلوا 

ِبيٌن   « َنِذیٌر مُّ
آسا[ نازل نشده ]معجزه   یی هاو گفتند: »چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه

نشانه »آن  بگو:  پاست؟«  هشداردهندهخداست   شیها  تنها  من  و    ی ا، 
 .«1آشکارم 

 ت ئيهاب
ا به  رین شاخصه هایی که دست مدعیان دروغین را رو کرده و آنان  همتراز م

میسازد  رسوا  فعلی  ،  سرعت  دادن  که معجزه  انجام  ای  گونه  به  است    آسا 
 را دارا باشد. ویژگی های معجزه 

توج  با  انحرافی  های  جریان  م   یهلذا  از عجزه کردن  و  الزم  غیر  را  آن  آوردن   ،
به حجج الهی  نسبت  ه آن شانه خالی میکنند به گونه ای که گویا معجزه  ارائ

 شد.با حجة الله نمی بوده و ارائه آن نیز از ویژگی های امری کامال غیرالزم 
مذکور  فرقه آیه  به  استناد  با  کادعا    بهائیت  دست  می  معجزه)آیه(  که  ند 

ه صحیح را در کنار  ، این مقدمجزه را بدهد خداوند بوده و او باید اذن ارائه مع
باطلمقدم و  ه  داده  قرار  که چون    سپس عنوانی  اذن  میکنند  به  منوط  آن  ارائه 

است،   صواگر  لذا  الهی  فرقه  سمت  از  معجزه  نگرفت،رارائه  بر   ت  دلیل 
 .2آنان نبوده و مصداق دروغگویی بر ایشان صدق نمیکند بطالن ادعاهای 

 مدعی یمانی معاصر 
ب که  نیز  بصری  اسماعیل  بهااحمد  فرقه  انحراف  ا  و  دروغگویی  در  ئیت، 

همانند    شدن در ارائه معجزه، آن را  رس رسوااز تشباهت و حتی عینیت دارد،  

 
 ۵۰بوت عنک 1
 ۴۶کتاب الفرائد 2
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ط به اذن خداوند عنوان می منوه کرده و  بهائیت( توجی)رئیس فکری خودش
ه اذن الهی در تضاد  بودن معجزه بشروط  ا ماساسا ب،درحالیکه این ادعا  1دارد 

نبو  مخالفت  مشروعیت  و  و  اتف ده  منظور  آن  به  متعال  خداوند  سمت  از  اقا 
را  ه  ، لذا دست کم اگر معجزسازی مدعیان دروغین صورت گرفته است رسوا  

و   موارد  همه  اذعان ارامشمول  مسئله  این  به  باید  ندانیم،  افراد  همه  برای  ئه 
ود دارد برای یگری وج ای یا مدعی دو شبهه    تی که شکداشت که ارائه آن وق

وثابت   بوده  واجب  حقیقت  و  حق  علیهم  سیر  کردن  معصومین  و  ه  السالم 
 ونه صورت گرفته است. نگایانبیاء نیز به 

 وارد شده:در روایتی این چنین 
گفت عرضکردم بحضرت صادق علیه الّسالم بچه جهت و علتی    ابو بصیر»  

؟! فرمود:برای آنکه دلیل  خداوند بانبیاء و رسل و شما ائمه معجزه عطا نموده 
نشانه و  عالمت  معجزه  باشد،و  ایشان  گفتار  راستی  و  صدق  که بر  ایست 

و رسل و حجج خود،تا شناخته   بانبیاء  نمیفرماید مگر  عطا  گردد و خداوند 
 .« 2داده شود درستی گفتار راستگو و دروغ دروغگوتمیز 

عدم   ادعای  با  لذا  معجزه  مدعی   روایتلزوم  هر  بر  و  گشته  باطل  مذکور 
اثبات کردن خودش   برای  ارائه دهد معواجب است  و  آورده  ، چراکه  جزه ای 

دارای در عقیده شیعه چنین   و غیر آنان  بوده  الهی  منحصر در حجج  ویژگی 
 شند و مدعی آن فردی دروغگو و شیاد است.چنین خصوصیتی نمی با
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 یه پنچم آ
ْلَف »

َ
ْرِض ُثمَّ َیْعُرُج ِإَلْيِه ِفي َیْوٍم َکاَن ِمْقَداُرهُ أ

َ
َماِء ِإَلی اْْل ْمَر ِمَن السَّ

َ
ُر اْْل ُیَدبِّ

وَن  ا َتُعدُّ مَّ  « َسَنٍة مِّ
]جهان ]گرفتهکار  آسمان  از  را  زم[  تا  م  ن،ی[  ]نت  کند؛ ی اداره  و    جهیآنگاه 

  -د ی شماری [ برمان یآدمآن چنان که شما ]-که مقدارش    ی[ در روزگزارش آن
 . 1رودی او باال م یهزار سال است، به سو

 بهائيت 
جریان انحرافی بهائیت ادعا دارد که خداوند متعال بعد از دین مبین اسالم،  

گآئین   از  پس  اسالم  دین  و  گزیده  را  مبهائیت  از  ذراندن  )بیش  خودش  دت 
پس از این مدت ( از بین رفته و آیه مذکور وعده به ظهور موعودی  هزارسال

که   دهد  موعود  می  حسینعهآن  جز  نیست  کسی  بهام  فلی  و  گمراه  رقه  ء 
داده و آنرا به میل خودش تغییر  یه را  و مقصود آ  بهائیت، لذا به راحتی منظور 

 . 2ان میکند بهائیت عنوبشارتی به آمدن رئیس فرقه 
 مدعی یمانی معاصر 

هدیین، نوان متن دیگر به ع ۱۲ادعای امامت  نیز بابصری حمد رافی ارقه انحف
آخر رخ داده و    یبیانگر این عقیده است که روز قیامت بعد از درگذشت مهد 

قر اشاآیه  نیز  )عج(  آن  حجت  حضرت  غیبت  به  بصریمحاکه    دارد ره    د 
سف ظهور  وظیفه  سازی  آماده  و  و  ارت  داشته  عهده  بر  را  وایشان    خودش 

امام   جانشین  و  عصر)عج(  فرزندانش  آیه  بوده  این  مصداق  می همگان 
 .3باشند 

 
 ۵جده س 1
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 شمآیه ش
 « َوِإنَّ ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن »

 .1! روزند یو لشکر ما پ
 ئيت بها

گر شریعت یا دینی بر حق نبود، ه میکند که از این آیه چنین استفاداگلپایگانی 
پیروز و میر  هرگز  بین  از  و  نیافته  اگرچه  ف برتری  از حسینعلی ت،  نقل  به  وی 

مل النوری  بهاء  به  میش قب  از  له مدعی  مراد  که  آود  در  حانیه یه غلبه روغلبه 
صاحب ادیان در عصر خودشان مظلوم و    برخی گرچه ظور که ااست، بدین من

شدند  واقع  دی   مقهور  بر  اما  مسیر  بر  چون  آنان  کرسی ن  به  نهایتا  بوده  حق 
بنابراین   ند حضرت عیسی و آئین مسیحیت،همانو جهانی شده است  نشسته  

راست و این را میرساند که  عدم منحل شدنش  ری و  ماندگا  فرقه بهائیت هم
 .2غ و باطل نمیباشد الهی بوده و درو

 مدعی یمانی معاصر 
سپاه غالب و پیروز خودش ،  ذکورناد به آیه مبا استمد اسماعیل بصری نیز ح ا

کرد ف معر که  ی  کند  می  عنوان  چنین  و  ولی ه  حضرت  و  خداوند  یاری 
 .خواهد دادخ ن وی ردر این دنیا به واسطه آمد )عج( عصر
یه قرآن با کلمه  اعداد ابجدی آای، مطابقت    عوامانهجه گیری  چنین نتیدلیل  

که   میباشد  مصداحمدالحسن  را  خودش  تا  کرده  مجاب  را  آیه وی  این  اق 
 . 3زدخودش قرین سا )عج( را با آمدنبداند و پیروزی امام عصر 

 
 ۱۷۳صافات  1
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ن و  داشته  اساس  و  پایه  بهائیت  ادعای  نه  شک  بی  استدالل درحالیکه   حوه 
 شیعه میباشد. مورد قبول احمد بصری علمی و 

 فتم آیه ه 
ِه َتْبِدیًَل » ِة اللَّ ِتي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل ۖ َوَلن َتِجَد ِلُسنَّ ِه الَّ َة اللَّ  « ُسنَّ
  یسّنت اله   یهرگز برا  بوده است؛ و  زیدر گذشته ناست که    ی سّنت اله   نیا

 ! 1افت ی ی نخواه ی لی و تبد  رییتغ
 ئيت بها

ب ور مدعی میشود که ادیان باطله و کسانی  هائیت با استناد به آیه مذکجریان 
لت دوری از حق و  می نمودند به ععای نبوت و شریعت جدید  که به دروغ اد

ر شده  که حق و حقیقت ماندگاآناشته و زائل شده اند حال هرگز دوام ند ، قعاو
ت اینان صادر این ادعا درحالی از سم  ؛2رسیده است   اش به نتیجهانجو سر

آنر نقض  های  مثال  که  بشده  اینکه  ا  همانند  مضحکی  های  توجیه  مدعیان  ا 
پوشانده و    ،هب بوده و کسی ادعای دیانت جدید نکردهدروغین همه در مذا

 عمل خودشان را سنت الهی میدانند. 
 مدعی یمانی معاصر 

با  ن اجریا ا میکند که همانگونه  رآن ادعقء استفاده از آیه  سوحمد بصری نیز 
جرایی شد اینبار سنت الهی درباره امام زمان  اکه سنت درباره فرستادن انبیاء  

  3شده و پیام جدیدی که رسالت حضرت مهدی باشد را ابالغ میکند جاری  
سخن   این  مقدمکه  دیگروی  انحرافی  سخنان  چینی  پ  ه  و  ریزی  ایوی  ه 

ن به عقیده  ، چرا که  عیت فرقه خویش میباشد مشرو قش مهمی  مریدانش وی 

 
 ۲۳ح فت 1
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عصر   خودش  غدر  وی  چراکه  میکند،  ایفا  سیبت  و  را  نائب  و  وکیل  و  فیر 
 ست.ه ان)عج( معرفی کرد جانشین امام زما

 آیه هشتم 
ْص 

َ
َبٍة أ َبًة َکَشَجَرٍة َطيِّ ُه َمَثًَل َکِلَمًة َطيِّ َلْم َتَر َکْيَف َضَرَب اللَّ

َ
ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها  أ

َماِء   ِفي السَّ
ط  یدی ند   ای آ »کلمه  خداوند  پاک  به«یچگونه  گفتار  درخت زه ی)و  به  را   )

ر  هیتشب   یازه یپاک که  زم  شهی کرده  )در  آسمان نیآن  در  آن  شاخه  و  ثابت،   )
 ؟! 1است 

 ئيت بها
تفصیل داده و مدعی اد به این آیه نیز سخن پیشین خود را  ننی به استگاگلپای

حقیشود  م راه  پاک  که  درختی  همانند  حقیقت  ریشه  و  که  است  در یزه  اش 
درختی خبیث است که نیز که مسیر باطل باشد  زمین ثابت بوده و عکس آن  

نداهی دوامی  و  نداشته  ثباتی  این سخنان  ؛2ردچ  حجیت   را  تمام  راستای  در 
باقی  چراکه این جریان به دوام و ثبوت خود  ان میدارد  بخشی فرقه بهائیت عنو

 است.مانده 
 ر مدعی یمانی معاص

و   را برداشت کرده و آنرا به خودز این آیه دوام مسیر حق  ااحمد بصری هم  
 ی هر چه شاخه ها ضیح این آیه می نویسد:» توفرقه اش منتسب میداند او در 

در    و   درخت حق را بپوشاند   یدرخت باطل بیشتر گردد و انبوه تر و شاخه ها
نابود آید    یصدد  بر  کنده    یروزآن  بیخ  از  باطل  درخت  که  رسید  خواهد 

و شد  اصل  در  خواهد  نه  زیرا  افتاد  خواهد  ا  ی دوزخ  ریشه  نه  و  نه    یدارد  و 

 
 ۲۴ابراهیم  1
 ۶۶کتاب الفرائد  2
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مانده باشد در پس    ی اگر تنها یک شاخه از آن باق  ی درخت حق حت  و.ی دوام
فراوان و انبوه ایجاد  یآمد رشد خواهد کرد و شاخه ها خواهد  ابر به اهتزاز در

 اهل زمین سایه خواهد افکند و این از آن  ی تمام  تا آن جا که بر   خواهد نمود
  گردیده و شاخه هایش در آسمان استوار روست که ریشه این درخت در زمین

 «1...فرماید  ی اهتزاز در آمده خداوند م به
دیگر ای جای  در  وی  که  درحالیست  ا  ن  اطه   کرم،پیامبر  )علیهم  ار  ائمه 
شجره مبارکه و شاخه های صداق  ا منش( رو مهدیین)خود و فرزنداسالم(  ال

 .2معرفی میکند  آن
نشاباید   کرد  خاطر  بر  ن  دلیل  جریانی  ماندن  باقی  و  دوام  ادعای  صرف   

ا و  نبوده  آن  فرقه های زیادی وجود دحجیت  به  مروزه  آنان  که تاریخچه  ارند 
ز میگردد و اگر ادعا شود که  )علیهم السالم( باصدر اسالم و زمان معصومین 

میباشد  مرا جدید  میتوانادیان  نیز  اشاره    ند  شده  تحریف  توحیدی  ادیان  به 
عیتی نداشته و کامال از مسیر حق  عا امروزه هیچ حجیت و مشرواشت که قط د

طول تاریخ فرقه هایی همانند صوفیه در  ، ضمن اینکه  ندو حقیقت دور شده ا
اهای مختلف ادع   و . . . وجود داشته اند که با وجود  یهیرو بهائیه و بابیه و نص

شرعی هنوز پابرجا بوده و قطعا نمیتوان آنان را به دلیل ثبات و دوامی  و ضد  
لیکن نابودی تمامی فرقه های  ق شمرده و حجت دانست،  که داشته اند بر ح 

ظهوضاّله   برتری    ردر عصر  و  اعتال  و  یقینی  امری  حجت)عج(  و حضرت 
 یباشد. گان مرد اتفاق همدر آن عصر مو جهان شمولی اسالم
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 آیه نهم
ٍة ِإَلَّ َخََل ِفيَها َنِذیٌر »  مَّ

ُ
ْن أ ْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذیًرا ۚ َوِإن مِّ

َ
ا أ  «ِإنَّ

برا بحق  را  تو  فرستاد  یما  انذار  و  اّمت  م؛ی بشارت  هر  گذشته   یو  در 
 !1داشته است  یاانذارکننده

 بهائيت 
به    به علت دوام و ثباتش  نشاخودفرقه  ئیت بعد از ادعای حجیت  جریان بها

ا اینکه  شت و ثنویه و . . . ب این مشکل میرسد که ادیانی همانند بودیسم و زرد 
نیست،  عای  اد شکی  بطالنشان  در  اند  داشته  دین  که    بنابراینآوردن  دلیلی 

جریان در این رابطه مدعی میشود ن ا ای لذ  بهائیت عنوان کرده صحیح نیست؛
ول  و فرستاده ای بوده و  ناد آیه قرآن دارای یک رس ستادیان مذکوره نیز به اکه  

این  پس  انحراف شده است،  ف و  تخوش تحری همانند دیگر ادیان دسسپس  
دیت و مسیحیت به انحراف ریشه ای داشته که همانند یهویتی  ادیان هم حج

است  شده  حجیدوام    نتیجهدر    2کشیده  علت  فرقه  و  یک  میباشد  آن  ت 
 .است ادعاهای نقض آن نیز باطل 

 مدعی یمانی معاصر 
نموده و با  این آیه را در اثبات دعوت خودش ارائه  اما  احمد اسماعیل بصری  

ای آن  و نقل  انبیاء  همانند  وی  که  میکند  تحمیل  مخاطب  به  را  عقیده  ن 
نقش   پیشین  امام  ذار  انفرستادگان  از  قبل  باید  که  اوست  و  داشته  هدایت  و 

نمو ایشان دعوت  به  را  مردم  فراه زمان)عج(  را  و زمینه ظهور حضرتش  م  ده 
 .3دارد 
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 آیه دهم 
ن نُّْرِسَل ِباْلْیَ »  

َ
اَقَة َوَما َمَنَعَنا أ ُلوَن ۚ َوآَتْيَنا َثُموَد النَّ وَّ

َ
َب ِبَها اْْل ن َکذَّ

َ
اِت ِإَلَّ أ

 « ُمْبِصَرًة َفَظَلُموا ِبَها ۚ َوَما ُنْرِسُل ِباْلَْیاِت ِإَلَّ َتْخِویًفا
نبو  زیچ   چیه ما  امانع  که  بفرست  معجزات  نید  ا  میرا  را   انینیشی پ  نکهیجز  آن 

داد  بیتکذ  ناقه  ثمود،  )قوم(  به  ما  جمله،(  )از  که یا)معجزه   م؛ی کردند؛   )
 یروشنگر بود؛ اما بر آن ستم کردند )و ناقه را کشتند(. ما معجزات را فقط برا

 .1م یفرستی دادن )و اتمام حجت( م میب
 بهائيت 

بررس همان تر  پیش  که  نمودیم،  طور  ب  بیانی  ویژگی  از  مدعیان  که  نام  شد  ه 
تی باعث رسوایی شان میشود منکر گشته ه راح ب فراری بوده و آنرا که    "معجزه "

نمیدانند  یا شرط  بو  با  ؛ جریان  آیه مذکهائیت  به  که  استناد  میشود  ور مدعی 
و هالکت   عذاب  با  همراه  و همیشه  بوده  قرین  الهی  عذاب  با  معجزه  چون 

و است  لل  آمده  رحمة  اکرم  رسول  حضرت  بوده  چون  جز عالمین  ایشان  لذا 
ط کفار  ه توسدرخواست ارائه معجزه دیگری برای آنان نیاورده و به قرآن معجز

نداده است؛رک و مش  تن  لزوما    ین  که  میگیرند  نتیجه  مقدمات  این  به  با  نباید 
رای  راه فراری بمعجزه ارائه نمود و این  درخواست معجزه پاسخ مثبت داده و  

 .2ن میباشد شائیسسازی رن جماعت نسبت به رسوا ای
 مدعی یمانی معاصر 

با  هرسم همیش یز به  بصری نانحرافی احمد    جریان استناد به آیات ادعاهای  ، 
گذاری   پایه  را  را  خودش  است  توانش  در  هرآنچه  و  نسبت  نموده  خود  به 

 .میدهد 

 
 ۵۹ء اسرا 1
 ۷۶لفرائدکتاب ا 2
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و معجزه او نشانه    این آیه نیز ادعا میکند خداوند به وی وعده داده و  وی در
گر  هدید می کند که ایم این چنین توی کامال غیر مستق  ؛1عذاب الهی است 

  با خداوند  ، ق نکند ادعاهای وی را تصدی کسی به او مومن و معتقد نگشته و  
ادعایی لفمخا این همان معجزه  و  میشوند  نازل  او  بر  الهی  و عذاب  کرده  ت 

 وی است. 
عرفی کرده و هائیت معجزه را عذاب الهی مبعت فرقه باین جریان دقیقا به متا

که  درخو میداند  افرادی  را  معجزه  کنندگان  براست  الهی  نازل ایشان  عذاب 
وا ایمان  و  کسی    قعی گشته  معجزه  ندارند،لذا  از  همانند  که  بیاورد  ایمان 
 می گردد. )بعد دیدن عذاب( بوده که ایمانش قبول ن فرعون و قوم نوح 

سمت    درحالی  از  ادعا  مطر  دواین  باطل  کهفرقه  است  شده  ت حضرا  ح 
المعصومین فرامین  طبق  سخنانشان  که  السالم(  علیهم  بار)  میباشد  ها هی 

وجود چنین ویژگی  عدم  و حجت خدا دانسته و  معجزه را از ویژگی های امام  
امام ششم»علیه  برای مثال  .استآن مقام دانسته  را دلیل بر دروغگویی مدعی  

از  :الّسالم«فرمود خصلت  از  ده  امامت  بر  است:عصمت،نص  امام  صفات 
و   است  داناتر  بقرآن  را  خدا  مر  است  پرهیزکارتر  است،و  داناتر  مردم  همه 

و   است  پیش  امام  معروف  دليلوصی  و  معجزه  چشمانش    داراى  است 
میخوابد ولی دلش بیدار است،سایه ندارد،از پشت سرش مانند پیش رویش  

 . 2میبیند

 
 ۶صه انصار،تی ب بیانیه نصیح 1
دُ ْبنُ يَحْیَى ْبنِ ْبنُ مُحَمَّدِ ْبنِ اَلْهَیْثَمِ اَلْعِجْلِیُّ رَضِیَ اَللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا َأحْمَحَدَّثَنَا َأحْمَدُ    2

ولٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اَللَّهِ ْبنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ ْبنُ ُبهْلُ ا اَلْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا َبکْرُ ْبنُزَکَرِيَّ
لَ: مَّدٍ عَلَیْهِ الالههَّ َُِ قَههاو مُعَاوِيَۀَ عَنْ سُلَیْمَانَ ْبنِ مِهْرَانَ عَنْ َأِبی عَبْدِ اَللَّهِ جَعْفَرِ ْبنِ مُحََأُب

َأتْقَاهُمْ لِلَّهِ لْعِصْمَۀُ وَ اَلنُّصُوصُ وَ َأنْ يَکُونَ َأعْلَمَ اَلنَّاسِ وَ عَشْرُ خِصَالٍ مِنْ صِفَاتِ اَلْإِمَاِِ اَ
یلُ وَ لَهُ اَلْمُعْجِزُ وَ اَلدَّلِ  عْلَمَهُمْ ِبکِتَابِ اَللَّهِ وَ َأنْ يَکُونَ صَاحِبَ اَلَْوصِیَّۀِ اَلظَّاهِرَةِ وَ يَکُونَوَ َأ
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انح جریان  هردو  سخن  وصف  این  خالف  با  بر  و  باطل  کلمات  رافی 
 ی شیعه میباشد.و سیره علما(علیهم السالم)معصومین

 هم آیه یازد
اَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر »  َبِت السَّ  « اْقَتَر

 !1شد و ماه از هم شکافت کینزد  امتیق
 بهائيت 

حاصل از معجزه، بهائیت ادعا میکند ایمان    شدنعدم قبول  در راستای تبیین  
هرگ رسول  حضرت  ای  که  معجزه  به  از  کریم  قرآن  به  جز  و  نکرده  شاره 

روم)پیش غلبه  و  ماه  ص  شکافتن  ابینی  جهت  در   .  .  . صدق ثبحیح(و  ات 
نقل روایات مادامیکه مخالف با قرآن باشد نیز  تناد نکرده اند و  شان اسگفتار

د شک  هالکت و ارائه اش باعث ازدیالذا معجزه دائما مقرون با صحیح نبوده 
 .2باشد بول میاز آن بی فائده و غیرقابل ق اصلو ایمان ح 

 مدعی یمانی معاصر 
امام زمان)عج(  احمد   به  آیه وعده  این  نیز مدعیست  بالتاسماعیل  و  بع  داده 

،ضمن اینکه  3وی نیز که مدعی زمینه سازی ایشان است شامل این آیه میشود 
 غیر مفید وامری    ان بهائیت عقیده اش نسبت به معجزه د جریوی نیز همانن

شدن قیامت اشاره به   کهمانطور که نزدیدر مقام عذاب و هالکت است لذا  
 وی نیز کار اشتباهی میباشد.فرقه او دارد، همچنین معجزه خواستن از وی و 

 
← 

 مِههنْ َبههیْنِ يَدَيْهههِ. هُ وَ الَ يَکُونَ لَهُ فَیْءٌ وَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ کَمَا يَههرَى تَنَاَِ عَیْنُهُ وَ الَ يَنَاَِ قَلْبُ
 ۴۲۸ص ۲خصال  جال
 ۱قمر  1
 ۸۳ب الفرائد صکتا 2
 ۳۸ص ۱، جرستادگاناز دعوت ف ی روشنگرکتاب  3
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 هم زدآیه دوا
ِه َتْبِدیًَل »  ِة اللَّ ِتي َقْد َخَلْت ِمن َقْبُل ۖ َوَلن َتِجَد ِلُسنَّ ِه الَّ َة اللَّ  « ُسنَّ

نا  ی سّنت اله   نیا   یسّنت اله   یبرابوده است؛ و هرگز    زیست که در گذشته 
 ! 1افت ی ی نخواه ی لی و تبد  رییتغ

 بهائيت 
ه  میشود که سنت خداوند هرگز تغییر نکرد آیه قرآن مدعی نی به استناد گلپایگا

خ معیار همیشه  و  مالک  که  و  شیعیان  باور  خالف  بر  لذا  بوده  متعال  داوند 
و   قائم  بودند،علی  مهمنتظر  عنوان  مد محدی  با  "  "باب "  باب  اولی و   "نقطه 

س هرگز  و  نموده  بنظهور  امیال  طبق  خدا  نمیکند،لذا  ت  تغییر  سنت شر 
هیچ اعتباری در عیان  قع شیوتخالف  خداوند به ظهور باب سرانجام یافته و  

 .2این جریان ندارد ادعای ردّ 
 مدعی یمانی معاصر 

م آیه  از  نیز  بصری  میکناحمد  برداشت  اینطور  کهذکور  خداوند    د  به سنت 
انحراف زائل   ازکامال  و ایشان اسالم را    زمان)عج( سرانجام یافتهظهور امام  

سهم او در این راستا برای خودش  ؛  3اصلی اش برمیگرداندکرده و به جایگاه  
حکومت را از احمد بصری  حضرت  به عقیده وی  کمی قائل نیست چرا که  

های قبل از تشکیل حکومت  و همه زمینه سازی ها و فعالیت  تحویل میگیرد  
ع ایبه  میباشد   نهده  به    ،ویشخص  که  مطلبی  اثبات  راستای  در  را  آیه  این 

 . 4ابت میکند نیز به کار میگیرد عقیده خودش امامت و وصایتش را ث

 
 ۲۳ حفت 1
 ۹۴لفرائد صکتاب ا 2
 ۹ص۲له،جفتنه گوسا 3
 ۳۱ص۲قالمت۳جگان،روشنگری از دعوت فرستاد 4
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 م آیه سيزده 
ُسوٍل ِإَلَّ َکاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئوَن »  ن رَّ ِتيِهم مِّ

ْ
 « َوَما َیأ

 . 1کردندی او را مسخره م نکهیمگر ا آمد ی به سراغ آنها نم ی امبریپ چیه
 بهائيت 

ز روی  عده ای اکه    می کند نین ادعا  چ   اینه مذکور  فرقه بهائیت با استناد به آی 
الفت با جریان بهائیت پرداخته و آنان  معارضه با امر خداوند به مخدشمنی و  

که  مانند  در حقیقت   میرفت مسخره  هر رکسانی هستند  آنان  به سراغ  سولی 
کردند اش   است؛می  به  بهائیت  مصدافرقه  را  خودش  آیه  این  رسول  ناد  و ق 

 .2هی معرفی میکندمخالفینش را مسخره کنندگان امر ال
 مدعی یمانی معاصر 

ب نیز  بصری  اسماعیل  اشاراحمد  ما  همین  با  ای  آیه  به  میکند    3حتوا ه  ادعا 
طبق  و اگر  کند  ک و سلیقه او ظهور  به سهرکسی توقع دارد امام زمان)عج( ب

ذهنش   در  که شخصی  ای  نقشه  و  طرح  امام  بودهآن  را  ،  ایشان  نکند  ظهور 
 .4می دانند امام ن مسخره کرده و دیگر 

وی  سخعلت   من  امام  های  ویژگی  با  تطابقش  سایه  عدم  عصوم)همانند 
یا   عاج نداشتن  آنان  ارائه  از  چون  که  میباشد  لغات(  همه  به  و تکلم  بوده  ز 

روشن  ر همگان  بر  اش  چنین  گشتهسوایی  هارا ،این  ویژگی  آن  نبودن  دارا 
گان انبیاء و رسل پیشین معرفی  توجیه کرده و مخالفین خودش را مسخره کنند 

 می کند.

 
 ۱۱حجر  1
 ۱۰۲صئد لفراکتاب ا 2
 ۳۰يس  3
 ۹علمیه،صتی به ط ب حوزه های نصیح 4
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 آیه چهاردهم 
ْشَهاُد » 

َ
ْنَيا َوَیْوَم َیُقوُم اْْل ِذیَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ ا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّ  «ِإنَّ

و )در    ایدن  یاند، در زندگآورده  مانیرا که ا  ی سانخود و ک  امبرانیپ  نیقیما به  
 !1م ی دهی م یاری زند یخ ی که گواهان به پا م یآخرت( روز

 ئيت بها
یه وعده نصرت و یاری آجریان بهائیت ادعا دارد چون خداوند متعال در این  

فرست و  سید انبیاء  شهادت  همانند  مواردی  چون  و  داده  را  خودش  ادگان 
ظور غلبه روحانی منلذا    عارض هستند،یه در تبا ظاهر آالشهدا)علیه السالم(  

ورت گیرد دیگر نمیتوان اشکال نمود که  وقتی چنین برداشتی از آیه صبوده و  
علی محمد باب به وعده خودش که یاری کردن جهان بوده عمل نکرده و  چرا 

 . 2قبل از آن از بین رفت 
 عاصر مدعی یمانی م

ه مذکور در باب امر به معروف و نهی از سماعیل بصری نیز از آی فرقه احمد ا
ا به  دان خودش را به این عمل ترغیب نموده و آنان ریموده و مرمنکر استفاده ن

وعده آیه یاری شده معرفی می کند؛ اما اشکال سخن او جاییست که توقعش  
ما میدارز  دعوت  س ردم  نش  زمینه  از ازی  به  دوری  و  زمان)عج(  امام  برای 

این سحاکم)و حتی  دستگاه   که  به خودش  علما( میباشد  مقدمه دعوت  خن 
وصی و فرستاده  ، وی خودش را  ارها بیان شد ی که بطبق سخنچراکه    میباشد،

و   دانسته  زمان)عج(  اامام  عقیده  سازی  در  زمینه  وظیفه  طو  امام از  رف 
 .3ل شده است زمان)عج( به وی محّو 

 
 ۵۱غافر 1
 ۰۶۱ص ،لفرائدکتاب ا 2
 ۴۳کتاب سرگردانی،ص 3
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 پانزدهم ه آی
قَ 

َ
َل َعَلْيَنا َبْعَض اْْل َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن  اِویِل َوَلْو َتَقوَّ

َ
 مَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن ثُ َْل

سخن او  م  ی اگر  ما  بر  مبست،ی دروغ  قدرت  با  را  او  رگ م،یگرفتی ما  سپس 
 .1م یکرد ی قلبش را قطع م

 بهائيت 
ور در فرقه بهائیت این مطلب را اثبات میکند که چون خداوند وعده آیه مذک

از بین نرود داللت گر کسی ادعا کند و  ، لذا ا را داده  هالکت مدعی دروغین
دا  به علت    شتهبر صدق گفتارش  و زوال، مدعی عدم هو آن شخص  الکت 

 .2حقیقی و راستگو بوده است
 مدعی یمانی معاصر 

در   نیز  بصری  اسماعیل  سؤال احمد  بر    جواب  دلیل  طلب  او  از  که  کسی 
ادعای وی دروغ د که اگر  میشو  کرده بود، این چنین مدعی حقانیت فرقه اش  

بین رفته و بود    دروغ بستهفرستادگانش  بوده و بر خداوند و   به وعده الهی از 
می  وی  گشت    هالک  چون  بر  پس  دلیل  است  سالم  هنوز  ادعا  از  بعد 

 .3کند امر کسی آنرا ادعا نمیآن قانیتش بوده و در عقیده اینان جز صاحب ح 
برای  مط   این سخنان درحالی  که  قاد  رزایممثال  رح شده است  که    ی انی احمد 

سال   سال    تیمهدو  یادعا  یالدیم  ۱۸۳۹در  در  و  مرض    ۱۹۰۸کرده  با 
رس هالکت  به  کم  ه د یطاعوت  دست  ادعای    ۵۷،  و  سال  داشته  مهدویت 

م این  که  زیادی  ثابموارد  را  میکضمون  بت  ادعاند،  این  نابراین  جریانات ی 
 دون دلیل است. ب، کامال باطل و استگویی مدعی و ردرباره عدم هالکت 

 
 ۴۶ه ۴۴حاقه 1
 ۴۰۱،صالفرائدکتاب  2
 ۸۷ص۱ب المنیر،ججوا 3
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 آیه شانزدهم 
ن ُیِتمَّ ُنوَرهُ َوَلْو َکِرهَ  »  

َ
ُه ِإَلَّ أ َبی اللَّ

ْ
ْفَواِهِهْم َوَیأ

َ
ِه ِبأ ن ُیْطِفُئوا ُنوَر اللَّ

َ
یُدوَن أ ُیِر

 « اْلَکاِفُروَن 
م ول  خواهند ی آنها  کنند؛  خاموش  خود  دهان  با  را  خدا  ا  ی نور  جز    ن یخدا 

 !1، هر چند کافران ناخشنود باشندکه نور خود را کامل کند  خواهد ی نم
 بهائيت 

ت با  ان را که به مخالفشمنان و مخالفین خودشمذکوره دهائیت به استناد آیه ب
از   رافات و کفریات ایشان را به مردم اطالع داده اند)منظور  آنان برآمده و انح

را دشمن خدا معرفی نموده و مصداق   علمای عصر مولف است(خالفین،  م
 . 2خدا هستند د که در صدد خاموش کردن نورانی میدانکس 

 عاصر مدعی یمانی م
ب اسماعیل  باحمد  نیز  محتوایصری  استناد  مذکوره  ه  از آیه  یکی  خواب   ،

ه بود خواب دید   راد اسرائیلی را درفا و موشک و اپیمهوایدان خودش را که  رم
چنین خدا)مخالفمعر  را  دشمنان  که  میکند  خاموش    ینفی  صدد  در  وی( 

هستند و بر همه مریدان و تابعان او و تمام کسانی ر خدا)خود وی( ساختن نو
ا رسیده واجب است دعوت وی را اجابت کرده و اورا در  ن وی به آنه که سخ

 .3یاری نمایند این مسیر 
در است  یحالاین  بارز  مصداق  مدعی  هردو  ادعکه  با  که  اهای  فرادی هستند 

عده شان  تداشته و با انحرافادی  بر از بین بردن اسالم ناب محّم دروغین سعی  
 مام زمان)عج( سوق داده اند.دوری از اگمراهی و رطه وا به ای از شیعیان ر
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 آیه هفدهم 
َوُقِضَي َه »   َواْلَمََلِئَکُة  اْلَغَماِم  َن  مِّ ُظَلٍل  ِفي  ُه  اللَّ ِتَيُهُم 

ْ
َیأ ن 

َ
أ ِإَلَّ  َینُظُروَن  ْل 

ُموُر 
ُ
ِه ُتْرَجُع اْْل ْمُر ۚ َوِإَلی اللَّ

َ
 « اْْل

سا  ای آ در  فرشتگان،  و  خداوند  که  دارند  سو  ی هائه یانتظار  به  ابرها  آنان    یاز 
اخت  یاتازه   لی )و دال  ند یایب ا  ارشانیدر  با  محال    یزیچ   نیچن  نکه یبگذارند؟! 

 . 1گرددی بازمخدا  یانجام شده، و همه کارها به سو زیاست!( و همه چ 
 بهائيت 
در اینجا وعده به یکند که خداوند  مذکور عنوان مبهائیت به استناد آیه  جریان  

و   وضع سنندارای تشریع و  ظهور موعودی بعد از نبی مکرم اسالم داده که  
ساخته و عنوان  احکام است، لذا این ادعارا به ظهور علی محمد باب قرین  

هالکتش قطعی است، پس  گو باشد  مدعی شارعیت اگر دروغمی کند چون  
ع احکام از سمت  راست گفته و تشری  ادعای موعود بودهدر ادعایش که  باب  

 . 2وی نیز مجاز است 
 ر مانی معاصمدعی ی

ب نیز  ااحمد بصری  درباره  را  آیه سخن  السالم( )علاطهار  مهئه استناد به  یهم 
که ایشان تماما  ن میکند  خدای در خلق معرفی میکند وی عنوابرده و آنان را  

خداوند   های  چ جلوه  به  مذکور  آیه  و  بوده  زمین  روی  ایشان  نبر  ویژگی  ین 
  ماتی دست ونیز مقارای خودش فات بوی با بیان این انحراچه اگر.3اشاره دارد 

ئص این خصا  که وصی و فرزند امام زمان)عج(میداند ازپا کرده و خودش را  
 زد.محروم نمیسا
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 آیه هجدهم 
ِه  »   اللَّ ُسوَل  رَّ ِکن  َوَلٰ َجاِلُکْم  رِّ ن  مِّ َحٍد 

َ
أ َبا 

َ
أ ٌد  ُمَحمَّ َکاَن  ا  يَن ۗ مَّ ِبيِّ النَّ َوَخاَتَم 

ُه ِبُکلِّ َشْيٍء َعِليًما  « َوَکاَن اللَّ
رسول خدا و    ی ول   ست؛یاز مردان شما نبوده و ن  کی  چیمحّمد )ص( پدر ه

 !1آگاه است  زیاست؛ و خداوند به همه چ  امبرانیپ نی کننده و آخر ختم
 هائيت ب

های   عقیده  اعتقادشاز  عدم  به  میتوان  بهائیت  مسئلهمهم  به  اتمیت  خ   ان 
دا  رسول)ص(اشاره  نظر  شتحضرت  در  چراکه  جدیدی  ؛  دین  باب  اینان 

منافاتی ندارد که  م نشده لذا  )ص(ختآورده و چون رسالت با حضرت رسول 
دیگ نیز شریعت  ایشان  از  ب بعد  داشته  بروز  و  ظهور  رفلاشد  ری  قرآن  آیه  ا  ذا 

 .2ندحضرتش نمیدانسل بودن بر ختم الّر  دلیل
 مدعی یمانی معاصر 

بصری  ا داشته  نیز  حمد  نبوت  ادعای  خویش،  سلف  خلف  از  تبعیت  و به 
نکار  یند دست به اخاتمیت را سّد و مانعی برای ادعای خود می بچون مسئله  

درباره   و  زده  خاآن  به  خداوند  چنین  تصریح  رسول)ص(  حضرت  تمیت 
یا  ا :» ویسد نمی  ، آن  پایان  از ختم  منظورم  اینجا  در  و  نبوت  قبل ختم  ز بحث 

 «.3است  ی امر غیر صحیح  ء و توقف آنانتها
با   مخالفت  به  تنها  نه  رسول)ص(  حضرت  خاتمیت  انکار  با  نیز  وی  لذا 

آیا هموا  وت  صریح  نبوت  ادعای  در  را  خودش  مسیر  که  پرداخته  ر  روایات 
 سبک خودش منکر میشود. اشد به خاتمیت بساخته و مهم ترین مانع را که 
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و  منحصر به یک یا دو آیه  سول)ص(ن درحالیست که خاتمیت حضرت ر ای
، بلکه ضروریات مذهب شیعه میباشد  ایت نبوده و این مسئله از مسلماترو

از  که   بعد  فردی  نبوت  به  قائل  و  نکرده  انکار  آنرا  مسلمین  از  احدی  تابحال 
 است. ه )ص( نشد حضرت رسول 

 یه نوزدهم آ
ِه َواْلُمْؤ »   بِّ ِإَلْيِه ِمن رَّ نِزَل 

ُ
أ ُسوُل ِبَما  ِه َوَمََلِئَکِتِه آَمَن الرَّ ِمُنوَن ۚ ُکلٌّ آَمَن ِباللَّ

ُغْفَراَنَك  َطْعَنا ۖ 
َ
َوأ َسِمْعَنا  َوَقاُلوا  ُسِلِه ۚ  رُّ ن  مِّ َحٍد 

َ
أ َبْيَن  ُق  ُنَفرِّ ََل  َوُرُسِلِه  َوُکُتِبِه 

َنا َوِإَلْيَك اْلَمِصيُر  بَّ  « َر
از سو  مبر،ایپ آنچه  ا  یبه  نازل شده،  او  بر  )و آورده اس  مانیپروردگارش  ت. 

(، به خدا زی .( و همه مؤمنان )نباشد ی او، به تمام سخنان خود، کامال  مؤمن م
:( ما در  ند ی گوی اند؛ )و مآورده   مانیو فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ا

پ  کی  چیه  انیم نم  امبرانیاز  فرق  ا  )و  می گذاری او،  همه  و  می دار  مان یبه   .)
. پروردگارا! )انتظاِر( آمرزش تو  میرد و اطاعت ک  می د ی)مؤمنان( گفتند: »ما شن

 .«1توست  ی(؛ و بازگشت )ما( به سومی را )دار
 بهائيت 

بهرف م اقه  ای  استفاده  با سوء  بردائیت  چنین  این  آیه مذکور،  از  شت  غرضانه 
و   نبوده  انبیاء  میان  فرقی  که  میبامیکند  و  انسان  مومن  آنان  یکایک  به  یست 

اشاره  روایات  در  چون  لذا  بود،  شریعت    معتقد  امام  به  سمت  از  جدیدی 
ه و میتوان مقام  مام رسل نبودبه ات سئله خاتمیت ربطی ، پس م( شدهجزمان)ع

ق آیه قرآن ت و طب یع می آید ادعا داشکنار تشرنیز که در  نبوت و رسالت را  
 .2پایبند بود که بدین سخنان ست بای
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 مدعی یمانی معاصر 
ائیت  ترفندهایی که از جریان بهاستفاده از ما با د بصری اجریان انحرافی احم 

آیه قرآن را چنین جلوه میدهد که مومنین همیشه باید معتقد به   به ارث  بده، 
آورند   می  رسولش  و  خداوند  طبآنچه  چون  و  حضرت  باشد  از  وصیتی  ق 

یازده فرزندش( معتقد    او و   یست به دوازده امام و دوازده مهدی)خودرسول با
عقیده بندی به این  شد، لذا وظیفه مومنین پای  بیست و چهار امام را قائل بود و  

 . 1رسول)ص( میباشدو اطاعت از حضرت 
در با  این  بهائیت  اوال  که  ایمحالیست  امام   غالطه  جدید  دین  بحث  روشن 

( را دلیل بر عدم ختم نبوت دانسته حال آنکه چنین روایتی با فرض  زمان)عج
که   دارد  این  به  اشاره  سندش  زمان)عج(  صحت  ناب اسالبر    چنانامام  م 

میبرند کهظمحمدی   بین  از  هارا  تحریف  و  بدعت  و  نموده  مردم گمان ور  ه 
دین   استمیکنند  آورده  به    جدیدی  ربطی  هیچ  ختم  بنابراین  نبوت  عدم 

ده مخالف  ای  عقیده  چنین  و  روای  نداشته  که  ها  است  حضرت تی  قضاوت 
 ند.المی میداواعد و قوانین استنی بر قعج( و عصر ظهور را مب)حجت

سی به  اب شیخ طوساب حدیث کتدر انتل بصری  ثانیا ادعای احمد اسماعی
و صریحی حدیث وصیت هیچ پشتوانه صحیح  دارای  و  دروغ  انتسابی  نیز   ،

ستقیم شده و سئله دوازده امام اشاره مصدها روایت به مر  نمیباشد، چراکه د
با  روا بصری  احمد  ادعای  مورد  محتوایی  یت  و  سندی  فراوان  های  ضعف 

قدرت    چون میباشد  امتک روایت  با  آنرا   نبوهی قابله  و  نداشته  را  از روایات 
 باید کنار گذاشت. 
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ادعای   نتیجه  درح در  فرقه  بهردو  خودشان  از  تبعیت  برای  آیه  الیکه  یک  ه 
صریح بوده و نباید آنان  روایات  ص و مخالف  ، ادعایی ناقاستناد می نمودند 

 نمود. را در سخنانشان تصدیق
 آیه بيستم 

َخ »   َکِلَمٍة  ِمن  َوَمَثُل  َلَها  َما  ْرِض 
َ
اْْل َفْوِق  ِمن  ْت  اْجُتثَّ َخِبيَثٍة  َکَشَجَرٍة  ِبيَثٍة 

 « َقَرارٍ 
کرده که    هیتشب   ی )و سخن آلوده( را به درخت ناپاک  ثه«ی( »کلمه خبنی)همچن

 . 1ندارد ی برکنده شده، و قرار و ثبات نیزم یاز رو
 بهائيت 

این چنین مدعی    ،خودخواهانه از آیه مذکوربرداشتی  با    ایگانی لپالفضل گابو
خبیثه   درخت  که  ک  مصداقشمیشود  بوده  دروغین  مدعیان  و  در  دشمنان  ه 

و فرقه بهائیت مصداق درخت پاک و طاهر است  د و  طول تاریخ زائل شده ان
 .2و همین عدم زوال دلیل بر صدق ادعای اینان میباشد ز بین نرفتههرگز ا

 عاصر عی یمانی ممد
نیز   بصری  مصداق    خودشاحمد  را  اش  فرقه  و  و  طاهر  و  پاک  درخت 

جلوه  انحرافی اش را درخت خبیث  دشمنان جریان   تا چنین  کند  عنوان می 
وی   که  حّق کند  و  بر مسیر  از  .3میباشد حقیقت    درحالی  سمت این سخنان 

ن شده است که اساسا سخنشان از ریشه باطل بوده و هرگز  فرقه ها عنوااین  
چ جریانی نمیباشد،چنانکه امروزه مسیحیت و حقانیت هیعدم زوال دلیل بر  

 فاصله دارند. قطعا باطل و از حقیقت یهودیت 
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 کَلم پایانی 
بهات های جریان انحرافی احمد بصری با  ت سخن درباره بیان ششّکی نیس 

مصادیق نگشته و فرقه گمراه بهائیت منتهی و منحصر در این موارد و اعداد و  
و عدم تغییر رویه عویض پوسته باره ت، بحث درو قرائن شواهد عان برخی  ذبه ا

رقه احمد بصری تصادفا با  محتوای فن میباشد، بدین توضیح که  این دو جریا
هما بلکه  نداشته،  شباهت  بهائیت  چند  جریان  که  استعماری  قبل  سده  ن 

و اصالح کردن کامل  یکرد و  ، امروزه با همان روباعث ایجاد بهائیت گردیده
ئوس ادعای ی با همان نظام تشکیالتی و رنبار فرقه دیگراشتباهات بهائیت ای

نیز با روش و منشی   )ماندگاری بهائیت( تاسیس نموده تا همان نتیجه قبلی را
صرفا به موارد بیان شده در نوشته حاضر لذا ؛ند خذ کا جدید تر در فرقه جدید 

دفتر های آتی به ل کرده اشاره شده و در  ه طرفین به آن استدالچند آیه ای ک
مهم گردد جه این  محترم متوموارد بیشتری نیز اشاره خواهد شد، تا خواننده  

رئیس قبلی  ت قرآن کریم نیز از  یاآو استناد به  که این جریان حتی در استفاده  
محقق و منتقد  پیش رو دارد؛ بنابراین حرافی را گرفته و همان سیر انق خود مش 

و دیگر نوشته    وشته  و کسی که فریب این جریان را خورده نیز با خواندن این ن
دهای که  های  رباره  ی  نتیجه دو  شباهت  این  به  است،  آوری شده  جمع  فرقه 

تنها روچیز جدیدی  فرقه احمدالحسن هیچ  میرسد که   حرف منش  نیاورده و 
یانی دیگر و  وی نسبت به فرقه بهائیت بروز تر و برخی استدالل ها با ب  کردن

جدیدی  بم باعنای  که  است  شده  بیان  قبلی  مبنای  از  شبهه  ث  غیر  و  شّک 
 ی نداشته اند شده است.لوحان و افرادی که سواد دینی کافبرخی ساده 

مفید فامیدواری ادر نتیجه   ده ئم آنچه در این مختصر به رشته تحریر در آمده 
 . نمائیم ه موارد و مصادیق دیگری نیز اشارهدر دفتر های بعدی ب تا شتهواقع گ

 والسالم علی من اتبع الهدی 


