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 ١٢٩  

 
 (*)خالد عبد الحليم السيوطي. د

  

علـي أرض الجمهوريـة       ثم البهـائيين  ،  كان بداية ظهور البابيين   

 في وسط شيعي اثني عشري تمييزا       -كما تسمي حاليا   –اإلسالمية اإليرانية   

تغل مؤسسو هـاتين    والشيعة اإلسماعيلية ؛حيث اس   ،  لهم عن الشيعة الزيدية   

 شـوق الـشيعة اإلماميـة أو        –كما سنوضـح    –النحلتين البابية والبهائية    

ويعنـون بـه المهـدي     ،  وصاحب الزمـان    ،  ظهور اإلمام    الجعفرية انتظار 

المنتظر الذي يمثل لدي معتنقي المذهب الشيعي االثني عشري أحد العقائـد            

يشعر بوجود المهـدي    والمهمة التي يحيا صاحبها وهـو      ،  الشيعية األصيلة   

وأنه سيظهر بالضرورة قبل نهايه الزمان أو يوم القيامـة ؛لـيمأل            ،  المنتظر  

  . ظلما وجورا  األرض  عدال كما ملئـت

    

وسنحاول في هذه الدراسة المتواضعة التعرف علي عقائـد وطقـوس           

وكيف نشأت الثانية من رحم األولي راجين من اهللا تعالي          ،  البابية والبهائية   

في بيئات إسـالمية     التي نشـأت ،   نستمر في الكتابة عن األقليات الدينية        أن

وهي سلسلة كتـابات احــتوت     ،  ومـازالت موجودة في عالمنا المعـاصر      

  .علي اإلسماعيلية وكذلك القاديانية

 

                                           
  . جامعة سوهاج- كلية اآلداب-مية قسم الدراسات اإلسال (*)
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 ١٣٠  

 
أو ،      ارتبطت فكرة الباب تاريخيا بعقائد الشيعة سـواء االثنـي العـشرية           

 وترجع لروايات حكم عليها علماء الحديث مـابين الـضعيف           )١(سماعليةاإل

جدا والموضوع فزعموا أن النبي صلي اهللا علية وسلم وصف نفسة بمدينـة            

  .)٢(وعلي بابها، العلم أودار الحكمة

  ومؤسس البابية شخص يدعي علي بن محمد رضا الشيرازي                                               

، م١٨١٩ /هـ١٢٣٥ نسبة إلي مدينة شيراز بإيران التي ولد بها عـــام

 ي سنةأوزعم هذا الرجل أنه باب المهدي المنتظر بعدربع قرن من والدته 

يبدأ _ م؛ولهذا اصبح التقويم البهائي بعد ظهور البهائية١٨٤٤/هـ ١٢٦٠

     ن إعالن الباب لدعوته؛حيث احتفي البابيو وهي سنة-م ١٨٤٤من سنة 

  .ثم البهائيون بهذا التاريخ

                                           
جد لهذة الفكرة أثـرا عنـدهم    يستثني من طوائف الشيعة طائفة الزيدية؛حيث الن      )١(

 .يذكر

أنا مدينة العلم   :((  ورد في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ األلباني        )٢(

، أخرجـة ابـن جريـر الطبـري       )).فمن أراد العلم فليأته من بابه     ،  وعلي بابها 

والخطيـب فـي تـاريخ      ،  والحاكم في المستدرك  ،  والطبراني في المعجم الكبير   

  .ساكر في تاريخ دمشقوابن ع، بغداد

، ورده الذدهبي بقوله بل موضوع    ،  قال ابن جرير والحاكم صحيح اإلسناد     

قلت ال واهللا الثقـة     :فتعقبه الذهبي بقوله  ،  ثم قال الحاكم وأبو الصلت ثقة مأمون      

وقال ،  وقال في كتابه الضعفاء والمتروكين اتهمة بالكذب غير واحد        ،  وال مأمون 

  .وقال غيره رافضي، متهم :  ابن عديوقال، لم يكن بثقة أبوزرعة

وقـال  ، وكـان يتـشيع  ،  صـدوق لـه منـاكير     :وقال الحافظ في التقريب   

  . حديث موضوع:وقال الشيخ األلباني ، كذاب:العقيلي

انظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ األلباني دار المعـارف          

 .٥١٩صـ-٢٩٥٥رقم-٦بالرياض  جـ
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والمطلع علي عقائد طائفة اإلسماعلية يعلم أنـهم يقـسمون دعـاتهم إلـي             

مرتبة الباب وهي من المراتب السرية التي ال يعرف         :منها  ،  مراتب ودرجات 

  ، ورتبته تلي رتبة اإلمام مباشرة، شاغلها إال اإلمام فقط

وهـو يتـولي   ،  )١(  ويختص بفصل الخطاب في األمور الدينية والـسياسية        

؛ألنهم يقسمون أمور الدين إلي ظـاهر      )٢(الظاهرة ظاهر الشريعة أي العبادات   

علـي سـلمان    )) البـاب ((كما أن طائفة النصيرية يطلقـون لفظـة       ،  وباطن

والدروز يطلقونه علي الوزير الروحـاني الـذي يتميـز بالعقـل            ،  الفارسي

  .)٣(كليال

فنري خاله الـذي    )) الباب((  ونعود إلي علي بن محمد رضا الذي زعم أنه          

فدفعه إلي المدارس التـي تعلـم العلـوم         ،  كان تاجرا قد كفله بعد رحيل أبيه      

 ويتريض علي طريقة الهنـود حتـي       ،  الدينية والرياضية فأخذ يسهر الليالي    

ي كـربالء والنجـف    اعترته حاالت نفسية وصحية فنصحة األطباء بالسفر إل       

وقـدرتها  ،  ؛ ألن الشيعة يعتقدون قداسة هذه األمـاكن       )٤(للعالج واالستشفاء 

  .علي شفاء من يحل بها

 ولما كانت عقيدة الشيعة االثني عشرية أن ظهور المهدي المنتظر سـيكون            

فقد أعلن الباب أنه ذاهـب الـي الحـج ليـتمم            ،  بمكة ما بين الركن والمقام    

                                           
، دار االنـدلس -مصطفي غالب.تحقيق د:الدين الكرماني أحمد حميد   :راحة العقل  )١(

 .١٤١، ٢٧٢، ٣٣٦ص، م١٩٨٣-٢بيروت ط

 .٤٩٤المصدر السابق ص )٢(

محمد الـسيد  .د:من قضايا الفكر اإلسالمي في مواجهة التغريب واستالب الهوية  )٣(

 .٣٢٩ص، م٢٠٠٧، هـ١٤٢٨ط دار الهاني، الجليند

 -بركات محمد مـراد   . د: الفكر اإلسالمي    مذاهب الزنادقة وعقائد الباطنية في     )٤(

 .١٩٨ص-م١٩٩٢-١الصدر لخدمات الطباعةطـ
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وأخذ يدعي أنه المهدي المنتظر الذي سـيمأل        ،   اهللا بها    المأمورية التي أمره  

  . كما ملئت جورا، االرض عدال

  .  وهذا يدفعنا لالشارة السريعة الي منهج البابيين في الدعوة إلي مذهبهم

  :  الدعوة إلي المذهب البابي

زعم أنه المهدي المنتظر    )) الباب((   رغم أن عليا بن محمد رضا الشيرازي      

 فإن الواقع العملـي لـه       اًاً وجور يمأل األرض عدال كما ملئت ظلم     الذي جاء ل  

فقد اتبع أتبـاع المـذهب البـابي أسـلوب          ،  وألتباعه كذّب الباب في دعواه    

فيذكر المستـشرق   ،  والتعامل مع غير البابيين   ،  الترهيب في الدعوة لمذهبهم   

، هائيينثم الب ،  الذي يعتبرمن أعظم المخلصين للبابيين      )) براؤن((االنجليزي  

ومع ذلك نراه يؤرخ للبابيـة  ،  خرحتي إن األخيرين ينقلون كالمه بكل ثقة وف       

وكـانوا يـرون    ،  إن البابيين كانوا يعدون كل من لم يؤمن بالباب نجا         :((قائال

  .)١ ())وجوب قتله

التي آمنوا بهـا    ،  وشرائعهم،    ويجدر بنا التعرف علي عقائد هؤالء البابيين      

  .اوالتزموا التمسك بطقوسه

                                           
 -الهـور ،  إدارة ترجمـان الـسنة   -إحسان إلهي ظهير : البهائية نقد وتحليل     )١(

 .١٠٤ص-م١٩٨١/هـ١٤٠١ سنة-٢ طـ–باكستان 
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ألفـه علـى بـن      " البيان  "   الكتاب المقدس لدي أتباع البابية يعرف بكتاب        

فى أسلوب ركيك مدعياً أن هذا الكتـاب أوحـي          " الباب"محمد الشيرازي أو    

"  فى قوله عـز وجـل        )٢(وأن القرآن الكريم قد أشار إلى هذا الكتاب       ،  )١(إليه

والذي يدرس تاريخ الفرق    . )٣("نسان علمه البيان  الرحمن علم القرآن خلق اال    

 نسبة إلى بيان بـن  )٤("البيانية  " الضالة يجد مثل هذه الفكرة عندفرقة تدعي        

  .)٥("هذا بيان للناس" حقه قوله تعالي سمعان الذى كان قد ادعي أنه نزل فى 

                                           
 – مصر   – ط دار العصور     -اسلمنت- أ -تأليف ج : بهاء اهللا والعصر الجديد       )١(

  .٥٣ ص -تاريخدون 

 ٢ ط   – بيروت   – دار النقائس    –أسعد السحمراني   . د:  البهائيـة والقاديانيـة    )٢(

 .م ١٩٨٩/هـ ١٤١٠–

  .٤ : ١آية : سورة الرحمن  )٣(

فمنهم من زعم انه كان نبيا نسخ بعض        ،  انقسم أتباع البيانية فى بيان بن سمعان       )٤(

وأن بيانا ذكر لهـم أن     ،   كان إلها    ومنهم من قال إنه   ،  أحكام الشريعة اإلسالمية    

روح اهللا تناسخت فى األنبياء واألئمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبد اهللا بـن               

ثم انتقلت إليه من أبي هاشم فهو الرب ؛ ألن اهللا عز وجـل              ،  محمد بن الحنفية    

كما زعم بيان أنه    . على صورة االنسان فاإلله رجل من نور يهلك كله إال وجهه          

ة فتجيبه وأنه يفعل ذلك باالسم األعظم فلما بلغ خبـره إلـى والـي       يدعو الزهر 

إن كنـت تهـزم     : "وقال لـه  ،  العراق خالد بن عبد اهللا القسري ظفر به وقتله          

  ". الجيوش باالسم االعظم الذى تعرفه فأهزم به أعواني عنك 

 - ١ ط   – بيـروت    – دار الكتـب العلميـة       –انظر الفرق بين الفرق للبغدادي      

أبـو  :مقاالت اإلسالميين واخـتالف المـصلين       . ١٨١ص-م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مكتبة        –الحسن على بن إسماعيل األشعري      

  .٦٦، ٦٧ صـ ١ م جـ ١٩٦٩/  هـ ١٣٨٩النهضة المصرية 

 .١٣٨سورة آل عمران آية  )٥(
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   وحاول الباب تبرير ركاكة أسلوبه وأخطائه اللغوية الفاحشة بأن يهـاجم           

اللغة العربية مدعياً أن الكلمات واأللفاظ قد عوقبت بقيود اللغة واآلداب فجاء            

وبـذلك  ،  )١(الوحي بالعفو عنها فانطلقت وتحررت من قواعد اللغة واإلعراب        

والـذى  ،  يتفق البابيون مع أنصار العامية وأعداء اللغة العربية الفـصـحي         

بح لغة اخري عالميـة     ن سيجد تحمساً غير طبيعي لكي تص      ييقرأ كتب البهائي  

   .  )٢(غير اللغة العربية وهـي االسبرانتـو

   -:وتتلخص اهم عقائد البابيين فى 

 :عقيدتهم في الباب -١

  تدرج الشيرازي على بن محمد من القول بأنه باب المهـدي المنتظـر أو              

نائب المهدي الموعود مستغالً تشابه اسمه مع شخص آخـر كـان يتـصل              

بن الحسن العسكري فى غيبته الصغري كما يـذهب         بالمهدي المنتظر محمد    

أقول تدرج صاحبنا من الزعم بأنه بـاب المهـدي          ،  )٣(ةالشيعة االثني عشري  

المنتظر إلى ادعاء أنه المهدي نفسه ثم قال عن نفسه إنه أكمل هيكل بشري              

                                           
القـسم   " ٣٤" سات  سلسلة درا -محمد إبراهيم الجيوشي    . د:  البابية والبهائية    )١(

 -م١٩٩٨/  هــ    ١٤١٩ ط المجلس األعلي للـشئــون اإلسـالمية         -األول

 .١١٧ص

 ".بهاء اهللا والعصر الجديد " اقرأ على سبيل المثال كتاب  )٢(

وهي فكرة شيعية األصل؛ حيث يعتقد الشيعة االثني عشريه  أن غيبة محمد بن               )٣(

يبيتين غيبة صغري اسـتمرت   تنقسم إلى غ  - المهدي المنتظر  -الحسن العسكري 

 هـ كان يتصل المهدي خاللهـا       ٣٢٩ هـ أو    ٣٢٨قرابة سبعين سنة حتى سنة      

وكان قد توالي خالل هذه الغيبة أربعة نـواب علـى           ،  بالعالم عن طريق نائب     

وهكذا كـان آخـرهم     ،  التتالي الزمني بمعني يتوفي نائب فيتولي بعده نائب تالي        

 هذا االخير حصلت الغيبة الكبرى والتـى        وبموت،  نائب يدعي على بن محمد      

 .تعني عدم وجود نائب يتصل مباشرة بالمهدي والمستمرة حتى زمننا هذا
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وهو الذي خلق كل شئ بكلمته أو كمـا يـذكر           ،  ظهرت فيه الحقيقة اإللهية     

أرفع مراتب الحقيقـة     ( يهر ما يدعيه الشيرازي من أنه       المستشرق جولد ز  

  . )١ ()اإللهية التى حلت فى شخصه حلوالً مادياً وجسمانيا

وفي يـوم إبـراهيم   ، كنت فى يوم نوح نوحاً   "           ويقول الشيرازي عن نفسه     

 وفـي  )٢()نبيل نبـيال ( إبراهيم وفي يوم عيسي عيسي وفى يوم محمد محمداً    

وألكونن فيمن يظهره اهللا من يظهره اهللا إلى آخر الـذى ال            ،  ياً  عليوم على   

آخر له إلى أول الذى ال أول له كنـت فـى كـل ظهـور حجـة اهللا علـى                     

  .)٣("العالمين

، أنه هو الحقيقة اإللهية التى ظهرت من قبل       " الباب  " والنص يوضح  ادعاء     

يعتقدون ألوهية  أو ستظل ستظهر أبداً فى أجسام البشرية ؛ومن ثم فالبابيون           

وأنه هو الذى حل فى األنبياء حلوالً       ،  الباب ويخاطبونه بحضرة الرب األعلي      

فى هيكل بشري يتعدد بتعدد األنبياء      ] الباب  [ تدريجياً ؛ ومن ثم فظهور اهللا       

فهو يعتبـر   ((وأن الحلول أو الظهور األخير أتم من الظهور األول؛ ولذلك           ،  

فهو يعتبر أكمـل    ،   )٤ ()) الحقيقة اإللهية    نفسه أكمل مظهر بشري تجلت فيه     

وأفضل من كل األنبياء والمرسلين  بما فيهم رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه              

   .)٥(وسلم

                                           
النـدوة العالميـة   : الموسوعة الميسرة فى االديـان والمـذاهب المعاصــرة      )١(

  .٦٣ صـ ١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩ ٢للشــباب االسالمي ط
  .٦٥المرجع السابق، صـ )  ٢(

 .١٢٣ريخها وعقيدتها عبد الرحمن الوكيل صـالبهائية تا )٣(
  .٩٤ ص ١الجيوشي  قسم / د : البابية والبهائية  )٤(
 ويعلل ذلك علي بن محمد بأقوال غامضة مثل أن مقام الباب هو النقطة ومقـام                )٥(

انظر البهائية في المنظور االسالمي     . النبي صلي اهللا عليه وسلم هو مقام األلف       

سلـسة  -ين ط المجلس االعلـي للـشئون اإلسـالمية        الشيخ محمد الخضر حس   

  .٣٠ ص -م٢٠٠٨/  هـ ١٤٢٩ – ) ١٦١( دراسات اسالمية 



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ١٣٦  

ة    و بمقارنة سريعة بين العقيدة اإلسماعيلية والبابيـة نالحـظ أن األخيـر      

، لـه   بينما اإلسماعيلية يعتبرون العقل األول هو اإل      ،  قد في الباب األلوهية   تتع

وأن هذا العقل األول أو الكلي قد تجلي فى األنبياء أو ظهـر فـيهم ظهـوراً                 

متعاقباً ومتدرجاً بدأ بآدم ثم باقي األنبياء حـتى آخرهم سيدنا محمد صـلي             

والمظهر المتأخر أفضل من المظهـر      (( ئمة من بعده    ثم األ ،  اهللا عليم وسلم  

ظاهر السابقة وهـذا القـول   المتقدم؛ ألنه يحقق من األهداف ما لم تحققه الم    

والفرق أن اإلسماعيلية صاغت ضاللها فى أسلوب       ،  يعني عدم انقطاع الوحي   

أما الباب فقد كرر    ،  وإن كانت ضالة كافرة   ،  متماسك من ورائه عقول مفكرة      

وفكر سطحي ينم عن شخصيته المهتزة؛ ألنه كان        ،  ما قالوه فى أسلوب فج      

  . )١ ())واسيس الروسنس من جيردد ما يوحي به شياطين اإل

((....   ولفظة الباب نفسها كانت معروفة عند اإلسماعيلية فهم يـرون أنـه           

، وال شريعة إال ولها طريقـة       ،  وال نور إالوله حجاب     ،  المدينة إال ولها باب   

كما أن من وظائف الباب عند اإلسـماعيلية        . )٢ ())وال طريقة إال ولها حقيقة    

   .  )٣(بته رتبة اإلمام مباشرةأنه يختص بفصل الخطاب وتلي رت

 :نسخ جميع الشرائع بما فيها الشريعة االسالمية -٢

   ذهب الباببيون طبقاً لعقائدهم بأن الالحق فى سلـسلة األنبيـاء واألئمـة             

ولـه حـق تغييـر      ،  فالباب أفضل من جميع األنبياء قبله     ،  أفضل من السابق  

سي من وراء ذلك هو إبطال      والهدف الرئي ،  أحكام الشرائع السابقة وتبديلها     

جاء إلعالن دورة   " فقد ورد فى مصادرهم عن الباب أنه        ،  الشريعة اإلسالمية 

                                           
 .٩٤ص١الجيوشي قسم. د: البابية والبهائية )١(

 ص  -احمد محمد جاد دون بيانات نـشر      / د  :  قصص االنبياء عند السجستاني      )٢(

٩٦.  

 .١٠٦ المرجع السابق ص )٣(
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، وأن تعطـل شـعائرها   ، دينية جديدة من شأنها أن تختم الـدورة الـسابقة      

  .)١("وكتبها ونظامها 

حيـث  " قرة العـين  "   وكان من أكثر دعاة النسخ من البابيين امرأة تدعي        

". مؤتمر بدشـت    " االفتراء فى أشهر مؤتمراتهم المعروف بـ       تزعمت هذا   

اعلموا أيها األحباب واألخيـار أن أحكـام        " وكان مما قالته فى هذا المؤتمر       

وأن أحكام الشريعة الجديدة    ،  الشريعة المحمدية قد نسخت اآلن بظهور الباب      

 ما أتـي    وسائر،  والزكاة،  والصالة،  وان اشتغالكم بالصوم  ،  البابية تصل إلينا  

  . )٢("وفعل باطل، به محمد كله لغو

وخلعت ،  )٣(  وقرة العين هذه امرأة منحرفة تركت زوجها من غير أن يطلقها          

وكانت ،  )٥(وراحت تبحث عن المتعة المحرمة    ،  )٤(الحجاب تنفيذاً لتعاليم الباب   

فشبهت النساء بالورود واألزهار التى     ،  قد شجعت على إباحة النساء للرجال     

أو بـاألدق علـى   ، طفها والتمتع بها؛ وطبقت هذا عملياً على نفسها      ينبغي ق 

وفي مقدمتهم المال محمد على البارفروش فـ       ،  جسدها الذى وهبته للبابيين     

  . )٦("ودخلت معه الحمام لالستحام، قضت معه الليالي فى هودج واحد" 

                                           
 ط المجلس األعلي -ة والقانون المستشار على على منصور البهائية بين الشريع )١(

وقد نقل هذا الـنص مـن        .٧٧ م ص    ٢٠٠٨/  هـ   ١٤٢٩للشئون اإلسالمية     

 ترجمة بهيـة فـرج اهللا ط   –تأليف جورج تاوزند " موعود كل األزمنة " كتاب  

  .١٣٩ م ص ١٩٤٦

 ٥٧د عبد المنعم النمر ص : البابية والبهائية  )٢(

  .٧٢احمد السحمراني ص / د :  والقاديانية البهائية)٣(

  .١٥١،  ١٤٩ بهاء اهللا والعصر الجديد ص )٤(

 دار الدعوة   –د مصطفي حلمي    : السلفية بين العقيدة االسالمية والفلسفة الغربية       )٥(

  .١٥٦ م ص١٩٩١/  هـ ١٤١٢ –باالسكندرية 

  .١٣٩إحسان إلهي ظهير ص: البهائية نقد وتحليل )٦(



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ١٣٨  

ين   كما حثت على ارتكاب الكبائر والفضائح فأصبحت مـثالً أعلـي للبهـائي         

  .)١(الذين يريدون فساد العالم أن يقتدوا بها فى فقدان الحياء

 :عقيدة ختم النبوة -٣

    رغم إجماع األمة اإلسالمية علي أن النبي صلي اهللا عليه وسلم هو خاتم             

رسل اهللا أجمعين فليس بعده نبي وال رسول فإن الباب الـشيرازي زعـم أن         

س هـو خـاتم النبيـين       سـيدنا محمد اً صـلي اهللا عليـه وســـلم لـي           

وهذا ليس بغريب علي مغرور أو مخبول يدعي أنه أفضل من           . )٢(والمرسلين

إنني أفضل من محمد كمـا أن قرآنـي         : " جمعين فنراه يقول  أخير خلق اهللا    

نصار البابية أقوال القرآن الكريم الصريحة      وأول أ . )٣("أفضل من قرآن محمد     

م  المرسلين تأويالت متكلفة عـن        أن النبي صلي اهللا عليه وسلم هو خات        يف

ما كان محمد أبا أحد مـن رجـالكم         : ( فحين يقول اهللا تعالي   ،  صحيح الدين 

 فإن البابيين يذهبون إلى تأويـل اآليـة         )٤() ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين      

الكريمة تأويالً باطنياً مدعين أنه صلى اهللا عليه وسلم هو خاتم النبيـين أى              

 .األنبياء بياء فهو حلية وزينةنألكالخاتم بالنسبة ل

 :يوم القيامة -٤

 ةوالـسن ،    جحد الباب  عقائد يوم القيامة كما وردت فـى القـرآن الكـريم             

المطهرة فقال عن يوم القيامة إنها قيام الروح اإللهية فـى مظهـر بـشري               

وهذا يعني أن القيامة قد حدثت من قبل مراراً حين ظهرت الـروح             . )٥(جديد

                                           
 .١٣٩ص-إحسان إلهي ظهير:ية نقد وتحليلالبهائ )١(

 .٦١ص-٢الموسوعة الميسرة ط )٢(

  .١٢٦ ص-عبد الرحمن الوكيل: البهائية تاريخها وعقيدتها )٣(

  .٤١آية : سورة االحزاب  )٤(

  .٢٨بهاء اهللا والعصر الجديد ص  )٥(
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 ١٣٩  

وسيستمر تجـدد   ،  وغيرهم من األنبياء  ،  براهيم  إو،  ونوح  ،   آدم   لهية فى اإل

فيقول البــاب   ،  نسانيإحدوث القيامة كلما ظهرت الروح اإللهية فى مظهر         

القيامة عبارة عن وقـت ظهورالحقيقـة فـى كـل        : " على بن محمد رضـا   

وبعثه رسـول اهللا كانـت   ... فمثالً بعثة عيسي كانت قيامة لموسي   ،  األزمنة

 . )١("وبعثتي أنا قيامة لرسول اهللا....  لعيسي قيامة

  :يوم الجزاء-٥

"   هو يوم الظهور الجديد الذي يظهر فيه اهللا فى جسد بشري؛ حيـث يـتم                

وبـين الـذين ال يقــبلونه؛ ألن        ،  الفصل بين أغنام اهللا الذين يقبلون وحيه      

  . )٢(األغـنام يعرفون صوت الراعـي الصالح ويتبعونه

  .إليمان بألوهية هذا المظهر  هو ا :البعث-٦

     وهذا الكالم عن القيامة والبعث يذكرنا بمـا كانـت تقـول بـه طائفـة         

اإلسماعيلية عن مكانة اإلمام السابع فى سلسلة أئمتهم مـن أنـه صـاحب              

  .)٣(وفى عهده قيام القيامة، الذى به تكون النهاية ، والمعاد، المبدأ

ث يحمل فى طياته عدم اإليمـان بـاليوم            وكالم البابيين عن القيامة والبع    

وبـدخول الجنـة     ،  بل قرر الباب أن اإليمان ببعث االنسان بجـسده          ،  اآلخر

وهم بذلك يشبهون الدهريـة ومالحـدة كـل         ،  والنار إنما هو وهم واختراع      

  .عصر من منكري الجنة والنار

                                           
  بحـث منـشور    –خالد على عباس القط     / د  : عقيدة القيامة في الفكر البهائي       )١(

 .٨٦٨ ص– م ٢٠٠٧ ديسمبر – العدد الثامن عشر -بمجلة كلية دار العلوم

  .٢٩بهاء اله والعصر الجديد ص  )٢(

. أحمد بن عبد اهللا بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق          : الرسالة الجامعية    )٣(

/  هــ    ١٤٠٤ – ٢ بيـروت ط     – دار  االندلس     –مصطفي غالب   / تحقيق د   

  .٢٨٦ ص -م١٩٨٤
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 :الجنة -٧

عرفة اهللا الذى   التى يستشعرها المؤمنون بم   ،    هي السعادة واللذة الروحية   

ثم بعد الموت الصعود إلى ملكـوت اهللا؛ حيـث          ،  حل فى مظهر بشري جديد    

  .الحياة األبدية

 :النار --٨

  .  هي الحرمان من اإليمان بحلول اهللا في تجلياته االنسانية

  :                       الشـرائع

 العقائد فإنه خرج عنه كذلك فى ى  كما خرج الباب عن اإلسالم ف  

  .عبادات والمعامالتال

  :الصالة-١    

والجماعة فنراه ينهي أتباعه عن     ،  والجمعة،    ألغي الباب الصلوات الخمسة   

، أنتم الجماعـة ال تـصلون       : " فنراه يقول ،  صالة الجماعة بأسلوب مضحك   

   .)١("ولكن على الكراسي بما يحبه اهللا تذكرون وتوعظون 

والقبلة هي المكـان    ،  ن الجنابة      كما ذهب الباب إلى عدم فرضية الطهر م       

 أو مكان سجنه أو األماكن التى عاش بهـا          )٢(الذي كان قد ولد فيـه بشيراز     

فجـاء  ،  وهي نفس األماكن التى فرض على أتباعه الحج إليها        ،  هو وأتباعه 

التى تتحدث عـن    ،  فى كتاب البيان محاولة من الباب محاكاة اآليات القرآنية        

من تظهره متي ينقلب تنقلب إلى أن يستقر ثم من قبل           قل إنما القبلة    " القبلة  

  . )٣("من بعد تعلمون قل أينما تولوا فثم وجه اهللا أنتم إلى اهللا تنظرون

                                           
  .١٠١ – ١٠٠ص- ١ قسم –الجيوشي / د : ابية والبهائية الب )١(

  .٦٤الموسوعة الميسرة ص )٢(

  .١٠٦ ص– ١الجيوشي قسم / د : البابية والبهائية  )٣(
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 وإذا كانت القبلة معترفا بها لدي البـابيين فـالمفترض أن القبلـة خاصـة                   

ويوجد فى كتاب البيان إشـارات      .بالصالة ؛ومن ثم فالبد أن تكون لهم صالة         

إن : "  ويفسر الكاشاني وهو من البـابيين ذلـك بقولـه          )١(نوع من الصالة  ل

 –المقصود من الصالة التكبير والتحميد والتعظيم قوالً وفعالً لحضرة النقطة           

نحـن  :  وهذا هو المفهـوم لقـول االميـر عليـه الـسـالم              -يقصد الباب 

  .)٢("الصالة

 :الصوم- ٢          

 )٣("بابـة   "  إلى الغروب ويقع فـى شـهر                  يبدأ الصوم من الشروق   

ومدته تسعة عشر يوماً ؛ألن هذا العدد من األرقام المقدسة لـدي البـابيين              

وقد سمح الباب ألصحابه قبل الصوم أن يمارسوا لمدة خمسة          . )٤(والبهائيين

ويكلف البابي بالصوم عندما يبلغ الحاديـة       ،  أيام كل أنواع الفسوق والمجون    

ويسمون شهر الصوم بشهر    .ه فى سن الثانية واألربعين      ويسقط عن ،  عشرة  

، أنتم فى كل حول شهر العـالء لتـصومون          [ فورد في كتاب البيان     ،  العالء

وقبل أن يكمل المرء والمرأة إحدي عشرة سنة من حين ما تنعقد نطفتـه أن              

 هكـذا كتبـت     -وبعدما يبلغ إلى اثنتـي    ،  يريدون أن حين الزوال يصومون      

لـى  وما بينهما مـن الطلـوع إ      ،  وأربعين سنة يعفي منه   -ين  والصحيح اثنت 

  .)٥("الغروب لتصومون

  . وننتقل الى فريضة الزكاة لنعرف نصابها

                                           
  .٩٩ص- ١قسم . الجيوشي / د :  البابية والبهائية  )١(

 .نفس القسم والصفحة –المرجع السابق  )٢(

 ).بابه(و) الباب(يالحظ التشابه بين لفظي  )٣(

 .٦٤ص-الموسوعة الميسرة )٤(

  .١٠٧ص– ١ قسم –الجيوشي / د : البابية والبهائية  )٥(
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  :   الزكاة-٣          

وتعطـي  ، وتؤخذ فى آخر العام من رأس المال   ،      قيمة الزكاة خمس العقار   

تـسعة  ، ويتكـون مـن      ألعضاء المجلس البابي القائم على شئون الجماعة      

ويتضح من النص التالي من كتاب البيان أن نصاب الزكاة مائة مثقال            عشر،  

ومن كل شيء بهاء عشرين     ،  من كل بهاء مائة مثقال من ذهب        " من الذهب   

  .)١(" إذا قضي حوالمثقاالً

عند البابيين نتعـرف    ،  والزكاة  ،  والصوم،   وبعد اطالعنا على طقوس الصالة           

  .على طقس الزواج

 :الزواج-٤      

وهو إجباري بعـد الحاديـة      ،     يكفي لتحققه اإليجاب والقبول بين الطرفين     

وإذا أراد رجل الزواج من أرملة فالبد من دفع ديـة وانتظـار             ،  عشرة سنة 

  .قضاء 

  . ومن الطبيعي أن نتعرض الحكام الطالق لدي البابيين  

 :الطالق-٥

، طلقة تسعة عشرة يومـاً      وعدة الم ،    يجوز ايقاع الطالق تسع عشرة مرة     

كما يسمحون برؤية النساء بغير     . )٢(ن يوماً   يبينما عدة األرملة خمسة وتسع    

  . حجاب

 .فإن للموت أيضاً طقوساً يجب االلتزام بها،   فإذا انتهت حياة معتقد البابية

 :الوفاة-٦

ويوضـع  ،    ومن الطقوس البابية دفن الميت فى قبر من البللور أو المرمر            

كمـا ال يـدفن     ). البيـان ( ين الميت خاتم منقوش عليه فقرة من كتاب       فى يم 

                                           
 .١١٠ ص-المرجع السابق  )١(

 .١١٥ص - ١قسم -الجيوشي . د :البابية والبهائية  )٢(
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وعنـد  ، وإنما يبقي فى منزله تسعة عشر يوماً قبل دفنه    ،  الميت بمجرد موته  

  .دفنه تذكر أدعية وتردد كل دعوة منها تسع عشرة مرة

ويـوم  ،  ويحتفلون به تسعة عشر يومـاً     ،    وأهم األعياد البابية عيد النيروز    

  . د فيه من إلقاء السالم على الشمس  عند استقبالهاالجمعة الب

  وشهدت البابية تطورات مهمة طرأت عليها حتى أنها ظهرت للعـالم فـى             

  .ثوب جديد يعرف بالبهائية

 
ـ ١٢٣٣    تنتسب طائفة البهائيين إلي رجل ولد بطهران سنة        م ١٨١٧/هـ

اء انتشارا فـي األوسـاط      وهذان االسمان من أكثر األسم    ،  يدعي حسين علي  

، الشيعية تيمنا باإلمام علي بن أبي طالب وابنه الحسين رضـي اهللا عنهمـا             

، لدي البهائيين هي اسم اهللا األعظم     ) البهاء(ولفظة،  ))بهاء اهللا ((ولقب نفسة   

ألنـة ظهـر    ؛)١(أو مخفيا عن الناس حتي بينه حسين علي       ،  الذي كان مكنونا  

  .كما سنبينة، )٢(هي الكليباالسم األعظم فهو المظهر اإلل

فـي نـصوص   )) البهـاء ((    وال يخفي لدارسي العهد الجديد تكرار لفظـة       

كما ينحدر حسين علـي     . )٣ ()ورسم جوهره ،  وهو بهاء مجده    ( مثل   ؛عديدة

  .)٤(من ساللة ساسان الفارسية المعروفه تاريخيا قبل اإلسالم

، ثنـي عـشرية   مامية اإل   ونشأ البهاء معتنقا لمذهب الشيعة الجعفرية أو اإل       

 في عـصرنا   ة من الشيع  اًوإن كان كثير  ،  وهوا لمذهب الغالب علي أهل إيران     

                                           
 .٢٢٨ص))البهاء((الشرح ضمن ملحقات الكتاب األقدسي لحسين علي )١(

 .٢٣٠سي صالشرح ضمن ملحقات الكتاب األقد )٢(

 .١/٣رسالة بولس الي العبرانيين العهد الجديد )٣(

ترجمة عبد  -ووليم هاتشر -تأليف دوجالس مارتن  ):بحث ودراسة (الدين البهائي  )٤(

 .٦١هامش ص-م٢٠٠٢-١ط–دار النشر البهائية بالبرازيل -الحسين فكري
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هذا يميلون إلي اإلشارة لمذهبهم بأنه مذهب أهل البيت خاصة في األوسـاط             

وكذلك للمكانة التـي    ،  السنية؛لعلمهم بحساسية كلمة الشيعة لدي أهل السنة      

  .بةيتبوأها آل البيت بين المسلمين قاط

 
علي بن محمد رضا باإلعدام     )) الباب((  بعد أن قضت الحكومة اإليرانية علي     

هـ ١٢٦٦ونفذ الحكم في السابع والعشرين من شعبان سنة       ،   بالرصاص اًرمي

)) البـاب ((تنازع علـي خالفـة    ،  مـ١٨٥٠والموافق الثامن من يوليو سنة    

األزل الـذي عـرف     ويحـي صـبح     ،  األخوان حسين علي المعروف بالبهاء    

واستدلوا علي صحة خالفته للباب بأدلة عديدة منهـا أن          ،  أنصاره باألزليين 

وهو مايعترف بـه    ،  األخير قبل هالكة كان قد عينة رئيسا للبابيين من بعده           

  ، أتباع البهاء أيضا 

والبهـاء كـان    ،        كما أن إشارات الباب كانت تتجه إلي شخص صغير السن         

  .)١(ومن أخية يحي صبح األزل بثالثة عشر عاماً، امينأكبر من الباب بع

  وأخذ الصراع بين الطرفين يشتد من التراشق اللفظي كأن يلقـب البهـاء             

وعجـل أهـل البيـان إلـي االتهامـات      ، ونقطة الكفـر    ،  أخاه يحي بالكافر  

المتبادلة؛حيث اتهم البهائيون األزليين بأنهم كانوا يسيئون إلي سمعة حسين          

ومون بتدبير الدسائس السياسية والمكائد التي بلغت أوجها باغتيال         ويق،  علي

حـسين  (( انتهي هذا الصراع بأن دبـر البهـاء        وأخيراً،  )٢(ناصر الدين شاه  

والخنـاجر  ، مذبحة قضي فيها علي أتبـاع أخيـة قـتال بالـسواطير         )) علي

  .تباعه من بعدهأكاألفكار المسمومة التي بثها في ، المسمومة

                                           
 .٣٥١الشرح ضمن ملحقات الكتاب األقدس ص )١(

 .٣٤٠، ٣٤١ األقدس صالشرح ضمن ملحقات الكتاب )٢(
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 ١٤٥  

 كما كان البهاء علي خالف مع أخية يحـي صـبح            هي األمر أن    والطريف ف 

خ من والده   أفندي  أفكان لعباس   ،  األزل فإن أوالد البهاء كانوا مختلفين أيضا      

، فهـاجموه ،  يدعي محمد علي زعم البهائيون أنه كان يحسد عباس أفنـدي          

 كان قد استولي علي نص صالة       هوزعموا أن ))الناقض األكبر ((وأطلقوا عليه   

وفي هذا اعتراف صريح بـأن      ،  )١(سع ركعات مع عدد من األلواح األخري      الت

  .دينهم لم يكتمل وناقص لضياع جزء منهم

 ه  والجدير بالذكر أنه في األوساط الشيعية التي نشأ فيها البهاء؛ مثـل هـذ             

فيذكرنا هذا الصراع بالخالف الذي كان قـد        ،  الصراعات األخوية طبيعية جداً   

ويدعي الحسن  ،  ادي عشر في سلسلة األئمة عند الشيعة      نشب بين اإلمام الح   

العسكري حين أشار باإلمامة من بعده إلي ابنه الطفل محمـد بـن الحـسن               

العسكري الذي لقب فيما بعدباإلمام المهدي أو المهدي المنتظر  بينما رفض            

وقال إنه هو اإلمام بعد     ،   هذه الوصية  اويدعي جعفر ،  شقيق الحسن العسكري  

  .لك أصبح جعفر هذا يعرف في األوساط الشيعية بجعفرالكذابأخيه ؛ولذ

 
هــ  ١٣٠٩وقيل إنه هلك سـنة    ،    وقد عمر البهاء طويال بمقاييس عصره     

وكان قد عهد بتولي أمور الدعوة من بعده        ،  مـ بعد إصابته بالحمي     ١٨٩٢/

، ولقبـة بالغـصن األعظـم   ، إلي ابنه عباس أفندي الذي عرف بعبد البهـاء  

قـوال  وحي إلي عبد البهاء ؛ ومن ثم فكل أ        يدعي البهائيون أن البهاء أخذ ي     و

ثـم  ،  )٢(أو اهللا كما يزعمون   ،  وأفعال عبد البهاء لها قوة  كالم وأفعال البهاء        

                                           
 .٢٨ ص–الحجج البهية  )١(

 .٢٨ص:بهاء اهللا والعصر الجديد )٢(
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مـن  : (فيقول صـاحبنا  ،  وال نبي لمدة الف عام    ،  يغلق الباب فال يكون مهدي    

  .)١ () كذاب مفترهيدعي أمرا قبل تمام ألف سنة كاملة إن

 
ـ   ،  )٢(  يعتبر من أشهر مؤلفات البهاء هو كتاب األقدس         هويعتقد البهائيون أن

ويطلقـون عليـه فـي      ،  مـ١٨٧٣نزل علي البهاء من السماء حوالي سنة        

عنـد  )) الكتاب المقـدس  ((  بمصطلح    تأثراً)) الكتاب األقدس ((ترجماتهم له   

رانية إذا أخذنا في     أن الغالبية منهم في مصر من أصول نص        النصاري خاصةً 

وأحيانـا  ،  من عدد الـسكان   %٥,٦وهي  ،  عتبار النسبة العددية للنصاري   اال

  .تأثرا بالقرآن الكريم)) أم الكتاب((يطلقون علي األقدس هذا 

، ويحتوي هذا الكتاب علي أحكام وتشريعات البهاء التـي يجـب أن تـستمر          

كما يزعمون أن   ،  )٣(وتحكم العالم دورة دينية اليقل مداها عن ألف سنة كاملة         

لمباركة علي حسين علي كـان     اح التي توصف عند هذه الطائفة با      نزول األلو 

  .)٤(بعد نزول األقدس

فإنة كان قد حذر العلماء     ،   لشعور البهاء بركاكة أسلوبه في التأليف        ونظراً

يا معشر العلماء ال تزنوا كتـاب اهللا بمـا          : ((فقال،  من دراسة كتاب األقدس   

، كما يبدو أنه كان ينسي أحيانا مـا كتبـه          .)٥ ())لقواعد والعلوم عندكم من ا  

كما فعل عند   ،  فنراه في كتاب األقدس يكرر األحكام أحيانا دون إضافة جديدة         

                                           
 .٢٣ص-الكتاب األقدس  )١(

والكلمـات  ،  واإلشراقات  ،  واإليقان،  األقدس  ،  للبهاء العديد من المؤلفات ؛مثل     )٢(

 .والهيكل، والعهد ، الفردوسية

 .ر:ص-تقديم الكتاب -الكتاب األقدس  )٣(

 .ف:ص-ألقدس الكتاب ا )٤(

 .٦١ص-٩٩فقرة-الكتاب األقدس  )٥(
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 ١٤٧  

الحكم في أكثـر مـن موضـع مـن          تحريمة لتناول األفيون؛ حيث كرر هذا       

   .)١(إحداهما آخر فقرة من هذا الكتاب، األقدس

ـ       ) لبهاءا(  ويبدو أن حسين علي       كفريـات   هكان يبث فـي تعاليمـه ألتباع

 الباطنيـة   هالذي كان قد استخدم   )) التقية(( كان يعتمد منهج   هحتي إن ،  ظاهرة

: فنري حسين علـي يقـول  ، وتهم للمسلمين٠من قبل ؛إلخفاء عقائدهم وعدا   

ولو نتكلم بما علمنـا اهللا بمنـه وجـوده          ،  ينبغي لنا اإلضمار دون اإلظهار    (

  ).حولي ويهربون ويفرونلينفض الناس عن 

  وهكذا نري الرجل يعترف فى شبه وصية لمريديه بأنه جاء بعقائد تـصدم             

ومع ذلك فإن ما سـطره كـاف فـى    ،  مشاعر الناس؛ ومن ثم يجب إخفاءها     

  :وهو ما سنحاول الكشف عنه فيما يلي، كشف هرطقاته

  

 
، ي تقوم على النظام الكهانوتي والبهائية مثل غيرها من الديانات الت  

والذي ، واألسرار المقدسة التي يختص بتفسيرها القائم على رأس هذا النظام

عليه أن يشير إلى من يتولى قيادة جماعة البهائيين من بعده لحراسة العقيدة 

؛ومن ثم ظهرت خالفات وانشقاقات بين البهائين حول من يتولى قيادة 

والمعروف بالحارس ، م١٩٥٧شوقي أفندي عام الجماعة بعد هالك قائدهم 

  .األول للعقيدة 

   وكان من الطبيعي لمثل هذه العقائد المنحرفة أن يحدث انشقاقات بين 

أو أصحاب ، أتباعها فظهر البهائيون الذين سموا أنفسهم باألورثوذكس 

 وهو مايذكرنا بطائفة النصارى األورثوذكس الذين -العقيدة المستقيمة 

                                           
 .مما يسمي الكتاب األقدس١١٢ص١٩٠والفقرة، ٩١ ص١٥٥قارن الفقرة )١(



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ١٤٨  

 بينما اتهمهم غيرهم - على أنفسهم أيضا أصحاب العقيدة المستقيمةأطلقوا

  .والخروج عن العقيدة البهائية، من البهائيين بالكفر 

  :    وهاك هي أهم عقائد البهائيين

 
فكل الصفات اإللهية تظهـر  ،   مـن أغرب عجائب البهاء أنه ادعي األلوهية    

وهو اسـم اهللا األعظـم؛ ولهـذا نـري          ،  )١(ليفهو المظهر اإللهي الك   ،  عليه

كما قال هــو عـن   . )٢("باسمه األبهي   " البهائيين يبدءون وصاياهم بعبارة     

ال إله إال أنا الباقي     " وكذلك قال   . )٣("ال إله إال أنا الباقي الفرد القديم        " نفسه  

  .)٤("الغفور القديم 

دام كل أفراد العالم لن     نسان من أفعال خيرة حتى لو غسل أق         ومهما يأتي اإل  

  . )٥(تقبل منه أبداً ما لم يرض عنه هذا البهاء

هـو أنـه ال يتـصف       " اهللا  "   ورغم أن البهاء زعم األلوهية فإن مفهـوم         

وال أفعال حتى إنه علم أتباعه أن يقولوا فـى الـصالة            ،  وال صفات ،  بأسماء

 ومنــزهاً ،  أشهد أنك كنت مقدساً عن الـصفات      " المعروفة بالصالة الكبري    

  .)٦("عن األسماء 

؛    وال يخفى أثر الشيعةاإلسماعيلية على البهائيين في مفهـوم األلوهيـة            

حيث زعم اإلسماعيلية أن وحدانية اهللا تعني أن ينفي عنه جميـع األسـماء              

                                           
 .و : تقديم الكتاب ص : الكتاب االأقدس  )١(

 ٣٠٦ص، الشرح ضمن ملحقات األقدس  )٢(

 ٥٣ ص-٨٦ فقرة -الكتاب األقدس )٣(

  .٥٤ص - ٨٨ فقرة -الكتاب األقدس )٤(

 .٢١ ص -٣٦فقرة -تاب األقدس الك )٥(

 .مطبوع ضمن كتاب األقدس وملحاقاته- اإلشراق الثامن -لوح اإلشراقات )٦(
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فهذا هو حقيقة التوحيد أو التجريد عندهم والذي يعنـي سـلب            ،  والصفات  

 نفاة  – أي اإلسماعيلية    –تى قيل إنهم     ح ١األسماء والصفات عن اهللا عزوجل    

؛ ولـذلك سـموا بأهـل       ٢ومعطلة الذات عن جميع الصفات    ،  الصفات حقيقة   

وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها     : ( وصدق اهللا العظيم حيث يقول      .٣التعطيل

  ٤)وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون

أو ،  ية المجردة تحتاج إلى هيكل تتعين     الذات اإلله  ثم ذهب البهائيون إلى أن      

ولكن بالتدريج حتى تتحمل األجساد     ،  تتجسد فيه؛لكي تظهر الكماالت اإللهية      

" ظهور فى جسد حـسين علـى        هذه الكماالت التى يكون ظهورها فى أبهي        

وال يظهر  بذاته فى الكون فهو       ،  فإذا كان اهللا ال صفة له وال اسم له        . "البهاء

فإذا حل فى انسان كان هـذا       ،  ج إلى من يحل فيه ليظهره       من أجل هذا يحتا   

  .٥وبهائه، وكالمه ، وأفعاله، وصفاته ، االنسان مظهر اهللا فى أسمائه

والرد علي  ،     وال ريب أن عقيدة الحلول في جسد بشري هي أثر نصراني            

، أهل االتحاد والحلول سهل وبسيط فإن جسد اإلنـسان يحتـوي علـي دم               

                                           
تحقيـق محمـد حـسن      . هـ٣٦٣القاضي النعمان بن محمد ت    : تأويل الدعائم ) ١(

  . ٢١ ص-م١٩٧٢ -دار المعرف-األعظمي

 –ة الحلبي    تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل مؤسس      -الملل والنحل للشهرستاني   ).٢(

  .١٩٣ص-١ ج–دون تاريخ 

-سيلفستر دوساسـي  : واألصل اللغوي السمهم    ،  دراسة في ساللة الحشاشين     ) ٣(

 –فرهاد دفتـري  . د: منشورة ضمن خرافات الحشلشين وأساطير اإلسماعيليين  

 ٢٧٣ ص-دار المدى-ترجمة سيف الدين القصير

  .١٨٠آية : سورة األعراف ٤)(

مجلة كلية دار العلوم    –خالد علي عباس    : في الفكر البهائي    انظر عقيدة القيامة    ) ٥(

 -نقال عن مجموعة ألواح البهـاء     -٨٣٧ص-م٢٠٠٧سنة  - العدد الثامن عشر   –

 .دار النشرالبهائية بالبرازيل
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والقاذورات ،  والبراز  ،  أوساخ فهل يحل اهللا تعالي في البول      و،  وبول،  وبراز

  !. والعياذ باهللا ؟

أو ،  أو صورةً ،  أو جوهرا ،  كما أن الذي يحل في األشياء إما أن يكون عرضا         

بـل األشـياء    ،  واهللا ال يفتقر إلى شيء    ،  وكلها مفتقرة إلى ما تحل فيه     ،  مادةً

ول يعني االنتقال من مكـان إلـى   ثم إن الحل، هي التي في افتقار وحاجة إليه 

  . وليس الخالق، واالنتقال من صفات المخلوقات، آخر

، لى عقائدهم فيقول عباس أفندي       وزعماء البهائية ال يخفون هذا التأثير ع      

واألب األزلي  ،  وقد أخبرنا بهاء اهللا بأن مجيء رب الجنود         : " عبد البهاء   أو

كما أنذر جميع األنبياء عـن      ،  مان  ومخلص العالم الذي البد منه فى آخر الز       

كما تجلي فى هيكل عيسي الناصرى إال أن تجليه         ،  تجليه فى الهيكل البشري   

، وأكمل وأبهي فعيسي وغيـره هيـأوا األفئـدة والقلـوب            ،  هذه المرة أتم    

  . )١("الستعداد هذا التجلي األعظم 

مأزق كان  األلوهية لشخصه نري أنه حينما وقع فى        " البهاء  "   وأمام زعم   

إنـه  ،  وا ربكم نحتيا قوم ال تم   " فإنه تهرب قائالً    ،  قد اختبره به أحد البهائيين    

  . )٢("ء إنه هو العزيز المختار ايمتحن من يش

وما ادعاؤه  ،    وهكذا يتضح كذب صاحبنا حتى إنه كان يسقط في أى اختبار          

ل لم يخلق   لهية حتي  إنه ادعي أن اهللا عز وج         للنيل من الذات اإل    إالاأللوهية  

  . العالم

                                           
  ط   -فضيلة الشيخ محمـد الخـضر حـسين       : البهائية في المنظور األسالمي      )١(

 ) ١٦١( دراسـات إسـالمية    ضمن سلسلة -المجلس األعلي للشئون اإلسالمية   

  .٢٣م ص٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩

 .٢٠٦البهائية نقد وتحليل ص )٢(
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وهو مـا ينفـي عمليـة الخلـق مـن      ،   ذهب البهائيون إلى أن العالم قديم  

وذكر حسين على العديد من النصوص التى تصرح بأزليـة العـالم            ،  أساسها

كان الحق والخلق فى ظله من األول الذى ال أول له إال أنـه         : " نذكرها منها   

وما كان تكون الحرارة المحدثـة      ... لتى ال تعرف باألولية     مسبوق باألولية ا  

 ووصـف البهـاء أمـر اهللا        .)١("من الفاعل والمنفعل الذى هو عينه وغيره        

وغني عـن البيـان   ، بالفيض األعظم يتفق مع الفالسفة الذين قالوا بالفيض   

  .أن كل الذين قالوا بالفيض من الفالسفة قالو أيضا بقدم العالم

 )٢(التى هي علة الخلـق    ،  لفاعلين والمنفعلين قد خلقوا بكلمة اهللا      وذكر أن ا  

، وهي الفيض األعظم الذي كان علة الفيوضـات       ،  الذى ما انقطع عن العالم      

  .)٣(كما أنها الكون المقدس عما كان وما يكون

علّم بهاء اهللا أن    : "   ونقل فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين قول البهائيين       

وكان الخلق دائماً مع    ،  ني فهو صادر أبدي من العلة األولي      زم الكون بالمبدأ 

  والبهاء فى ذلك متأثر بتعاليم على بن محمـد           .)٤("وهو دائماً معهم    ،  خالقه

وقبـل هـذا العـالم      ،  كان قبل هذا اآلدم أوادم    : " رضا الباب الذى كان يقول    

   .)٥(.."…عوالم ما ال بداية له

  

                                           
طبع بإجازة  " محادثة على مائدة الغذاء     " النور األبهي فى مفاوضات عبد البهاء        )١(

 .١٣٠ ص - م١٩٢٨/  هـ ١٣٤٧ -المحفل البهائي بمصر

 .٤١ص -األلواح ضمن ملحقات األقدس  )٢(

 . الصفحةنفس-المصدر السابق )٣(

  .٢٣ ص-البهائية فى المنظور اإلسالمي )٤(

 .٢٩٤ ص -البهائية نقد وتحليل )٥(
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 تهدف إلى نشر اإللحاد فـى        السابقة الذكر     وال ريب أن كل هذه النصوص     

التى مـن   ،  كما أن القول بقدم العالم هو أحد أقوال الفالسفة الثالث           ،  العالم  

". تهافـت الفالسـفة     "  فى كـتابه  المشهور      )١(أجلها كفر الغزالي الفالسفة   

سـفة الـذين قـالوا      ووصف البهاء أمر اهللا بالفيض األعظم يتفق مـع الفال         

فالسفة قالوا أيضاً بقـدم   وال يخفي أن كل الذين قالوا بالفيض من ال        ،  بالفيض

  .العالم

  :القول بالرجعة واستمرارية الوحي

،    يدعي البهائيون استمرارية نزول الوحي بعد النبي صلي اهللا عليه وسلم          

م واحدة  نبياء والرسل حقيقته  وأكثر من ذلك فقد ذهب حسين علي إلى أن األ         

فصاحبنا يدعو إلى االيمان بالرجعة؛ ومن ثـم        ،  تتناسخ فى الهياكل البشرية     

فذاتهم واحـدة   ،  فإن اختالف األنبياء فى الجسد ال يعني اختالفهم فى الحقيقة         

  .وحقيقتهم واحدة

فظهر رجل  ،    والجدير بالذكر أننا نري شبيها لهذا الكالم فى الفكر اليهودي           

، وادعي أنه المسيح المنتظر   ،  م١٧٢٦نك ولد سنة    يهودي يدعي يعقوب فرا   

فيقول إن روح المسيح سكنت قبل ذلـك فـى          ،  وكان يعتقد بتقمص األرواح     

فالنبي محمـد   ،  ثم انتقلت إلى عيسي عليه السالم     ،  وفى إلياهوا ،  سيدنا داود 

ثم انتقلت هذه الروح إلى أناس من اليهود كـانوا قـد    ،  صلي اهللا عليه وسلم   

ثم انتهت إليه هو شخصياً فيعقوب فرانك هـو         ،  لمسيح المنتظر ادعوا أنهم ا  

  .)٢(المسيح المنتظر أو المخلص

                                           
القوالن اآلخران اللذان كفر بسببهما أبو حامد الغزالي الفالسـفة همـا قـولهم               )١(

 .وعدم علم اهللا تعالي بالجزئيات، بالبعث الروحاني لألجساد 

دون بيانـات   -م١٩٧٥حسن ظاظا .د:الفكر الديني االسرائيلي اطواره ومذاهبه       )٢(

 .١٥١نشر ص
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  كما أن رجعة األنبياء واألمم نري نظيرها لدي فرقـة اإلسـماعيلية التـى              

نظرية الدور  " ظهرت فى القرن الثاني الهجري فعندهم نظرية يطلقون عليها          

وعلـي رأس كـل     ،  لى ست فترات  وهي مقسمة إ  ،  وتعني أن الحياة تتجدد     " 

وأن ما يحدث فى أى فترة من هذه الفترات يحدث ما يـشبهه أو              ،  فترة نبي   

فما كان قد حدث فى عصر آدم هو نفـسه          ،  مثيله تماما فى الفترات األخري    

ومحمد صلى  ،  وعيسي،  وكذلك فى عصر موسي     ،  ماحدث في عصر إبراهيم     

نبياء واحدة بحيث يمكننا القول     اهللا عليه وسلم ؛ولذلك كانت صفات هؤالء األ       

  . )١(إلخ.........وكذلك هو عيسي ، وهو أيضاً نوح، إن موسي هو آدم

  :الزعم بوحدة األديان

اإلسالم واليهوديـة والنـصرانية     :  بوحدة األديان   يقولون   ني البهائي نرى    

ولهذا نري ابـن البهـاء المعـروف        .)٢(إلخ  ........ بئةوالزرادشتية والصا 

ومـع  ،   فى فلـسطين   يصلي مع المسلمين نفاقاً   " عبد البهاء   " س أفندي   بعبا

ومع ،  كما صلي مع اليهود     ،  را وفرنسا وسويسرا    تالنصاري فى كنائس انجل   

  .البوذيين فى معابد الهند

  : الرسـل

  الرسل لدي البهائيين هم مظاهر اهللا نفسه يتجلي بهم علي الناس؛ لهدايـة             

،  اهللا إنما بعثوا ؛لينبهوا الطبيعة االنسانية النائمة       فالسابقون إلى بهاء  ،  البشر

فلما استيقظت لهذا  التنبيه واستعدت لقبول الحقيقة سافـرة ظهـر اهللا أوالً             

ثم اكتمل ظهوره وإشراقه فى بهـاء       ،  الملقب بحضرة العلي  " الباب  " بمظهر  

  .)٣(اهللا

                                           
 – ١ ط   -مكتبة النهضة المصرية  -محمد كامل حسين  . د  :  طائفة اإلسماعيلية    )١(

 .١٦٨، ١٦٩م ص١٩٥٩

  .٢٨الحجة البهائية ص  )٢(

 ط المجلـس األعلـي للـشئون        -محمد فريد وجدي  : نظرة فى الديانة البهائية      )٣(

 .٣٦ ص -م٢٠٠٨/  هـ ١٤٢٩ -يةضمن سلسلة دراسات إسالم-اإلسالمية 
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قـل الـسليم    ولم يكتف البهاء بقول هذه العقائد الخارجة عن قـوانين الع            

كان الهدف منها هو التحلـل      ،  بل تطرق إلى شرائع جديدة      ،  والمنطق القويم 

وهـو مانبينـه    ،  حتى قال بنسخ الشريعة اإلسالمية    ،  من الشريعة اإلسالمية    

  :فيما يلي

  

 
، والقرآن  ،      صرح حسين على بأن ما أتي به أفضل مما جاء فى اإلسالم             

من يقرأ آية من آياتي لخير له       " وكل الكتب السابقة    ،  اه واإلنجيل وكذلك التور 

  . )١("أن يقرأ كتب األولين واآلخرين 

  ولنا أن نالحظ نبرة التعالي التى ينطق بها النص الـسابق بحيـث يجعـل               

أفضل من كل ما جـاء فـى تـراث          " البهاء  " مجرد قراءة آية من مؤلفات      

  .النساني بعد رحيل هذا البهاءبل وما سيبدعه العقل ا، البشرية 

  وهذه الدعوي تتسق مع ما كان يعلم به حسين على أتباعه من أن ظهـور               

الكماالت اإللهية في أجساد األنبياء يكون تدريجياً؛ أما ظهور الحقيقة اإللهية           

فى جسد البهاء فهو أكمل وأتم ظهور؛ ألنه كلما كان الظهور متأخراً كانـت              

  .)٢( قانون التقدم واالرتقاءالحجة أقوي وأظهر حسب

ومما هو جدير بالذكر أن البهائيين ربطوا بين نـسخ الـشريعة اإلسـالمية              

فيوم القيامة بمثابة إعالن نسخ الشريعة اإلسالمية؛ حيث إن         ،  واليوم اآلخر   

وقيام األموات بأجسادهم وأرواحهم للحـساب      ،  القيامة بمعنى انتهاء الحياة     

                                           
 .٨١ص-١٣٨األقدس فقرة  )١(

ط مـصر  -أبـو الفـضل اإليرانـي    : الدرر البهائية فى جواب االسئلة الهندية  )٢(

 .٢٤٢ص- م١٩٠٠/ هـ١٣١٨سنة
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حتى إن عالمات يوم القيامة ؛ مثـل طلـوع   ١(أمر غير معترف به ومرفوض    

وحلول الالهـوت   ،  فالمقصود بها ظهور المهدي     ،  الشمس من جهة الغرب     

  ٢في الناسوت

    وإذا كان لنا من تعقيب فإن أثر الفكر اإلسماعيلي يتضح لنا بجالء حيـث             

 القيامةذهب اإلسماعيليون إلى أن القيامة تعني ظهور إمام الزمان أوصاحب           

ومحاسـبة النـاس علـى    ، القائم بإبطال الشريعة اإلسالمية : إن شئت فقل و

  .٣أعمالهم 

  بعد أن تعرفنا على العقائد البهائية فإنه يجدر بنـا أن نتعـرض لـشرائع               

  .وعباداتهم المختلفة، البهائيين 

  

  
فلـن  وعبـادات   ،     اعتبر البهاء أنه مهما يأتي االنسان من أعمال صالحة        

 وكان مجلسه ال يليق بمن يـدعي أتباعـه          )٤(تقبل منه مالم يرض هو عنها     

، فنراه يحل الحرام لدرجة أنه كان يلـح علـى زواره   ، بنـزول الوحي عليه  

ويكرر عليهم بضرورة شرب الشيشة التى كانـت تقـدم لهـم كتحيـة فـى           

  . )٥(مجلسه

                                           
 ، ٣٠، ٣١ص.، الحجج البهية ) ١(

 .١١ص، بهاء اهللا والعصر الجديد ) ٢(

، عالء الـدين منـصور      محمد  .  د – عرض ورد    -اآلخرة عند ناصر خسروا   ) ٣(

 .٧ص، جامعة القاهرة، منشورات كلية اآلداب 

 .٢١ص -الكتاب األقدس  )٤(

 .٢٨١ ص-البهائية نقد وتحليل )٥(
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وما يعـرف   ،  هاء    ويخضع البهائيون فى تشريعاتهم ألوامر البهاء وعبد الب       

ممـن  ، ببيت العدل الدولي لدرجة أنه ال تقبـل أى شـروح  أو اسـتنباطات             

كمـا أن   ،  )١(ال تنفذ ما لم تحظ بتصديق بيت العدل       ،  يعتبرهم البهائيون علماء  

تشريعات التى جـاء بهـا حـسين علـى          لهيئة هذا البيت الحق فى تكملة ال      

 البهاء إلى أحد المحافل     ففي بيان مرسل بتوجيه شوقي أفندي حفيد      ) البهاء(

مـا أنزلـه   .... أن تكمـل  " م أن لهذه الهيئة الحق فى       ١٩٣٥البهائية سنة   

وهذا اعتراف صريح بقصور ونقص تعليمات حـسين        . )٢("حضرة بهاء اهللا    

  . على

  :    وها هي أهم شرائع البهائيين مبتدئين بالصالة لديهم

 :الصالة  -١

 ؛حيث دفن البـهاء الذى كان قـد          يتجه البهائيون فى صالتهم إلى عـكا     

وإذا أردتـم   : " فنـراه يقـول ،  حدد للبهائيين القبلة بالمكان الذى سيدفن فيه      

من توجه إلى فقد توجـه      " وقال  . )٣("الصالة ولوا وجوهكم شطري األقدس      

وحينما سئل عبد البهاء عباس أفندي عن قبلـة البهـائيين       . )٤("إلى المعبود   

وسدرة المنتهـي بـل   ، واعتبرها هى الجنة العليا  ،  عليذكر أنها قبلة حسين     

  .؛ لينال من مكانة هذا المسجد المبارك )٥(هي مسجدها األقصي

                                           
 .ل: ص -تقديم الكتاب -الكتاب األقدس  )١(

 .ن: ص-تقديم الكتاب -الكتاب األقدس  )٢(

   مكتبة وهبة–ذلي محمود ثابت الشا: البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجيه  )٣(

  .٧٧ص- م ١٩٩٩/  هـ ١٤١٠ – ١ ط – 

  .٨١ص- ١٣٨فقرة -األقدس  )٤(

 .١٥١ ص-البهائية نقد وتحليل)٥(
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، وأوقاتهـا عنـد       وعدد ركعات الصالة تسع ركعات وهي ثـالث صـلوات         

أي من شروق الشمس حتى الزوال ومـن        ،  )١(وفي البكور واآلصال  الزوال،  

ويجـوز االكتفـاء    ،   حتى ساعتين بعده     ومن الغروب ،  الزوال حتى الغروب  

وهذه الصلوات الثالث ليست جميعاً واجبة األداء       ،  )٢(بصالة واحدة من الثالث   

  . )٣(فتغني أداء واحدة منها عن االثنتين األخرتين، 

وهـي  ،  )٤(     وتعتبر الصالة حسب التعاليم البهائية مفروضة فرضاً قطعياً       

 ضرورياً اسـتخدام صـيغ خاصـة        وليس،  عبارة عن تكبير وركوع وسجود    

  .وإن كان البهاء ذكر صيغاً وأدعية للصالة ، )٥(بالصالة

     وحرم البهاء صالة البهائيين فى جماعـة إال فـي صـالة الميــت أو              

" وتكبيرهم فى صالة الميت هي قـولهم        ،  الجنازة كما نسميها نحن المسلمين    

  .)٧(سعة عشر مرةومثل هذه الصيغ ينبغي أن تكرر ت. )٦("اهللا أبهي 

 :الطهارة -٢

، ولعاب الكلـب  ،     يري البهائيون أن كل األشياء طاهرة حتى البول والبراز        

وغيرها من النجاسات طاهرة عند البهائيين كما يـذكر         ،  والجيفة،  والخنزير  

   .)٨(ألنها انغمست فى بحر الطهارة، العالمة إحسان إلهي ظهير

                                           
  .٥ص -الكتاب األقدس  )١(

  .١٧٢،  ١٦٠،  ١٥١ص–رسال سؤال وجواب ضمن ملحقات األقدس  )٢(

  .١٥٩ ص-البهائية نقد وتحليل )٣(

 . ٩٦ ص-بهاء اهللا والعصر الجديد )٤(

  .١٠٣،  ١٠١ص -بهاء اهللا والعصر الجديد  )٥(

  .٢١١ص-الشرح ضمن ملحقات األقدس  )٦(

 .١٢٩ ص - مطبوع ضمن ملحقات األقدس- اإلشراق الثامن–لوح اإلشراقات  )٧(

والغريب أن البهائيين استثنوا الوساخة إذا أصابت الثيـاب فاعتبروهـا نجـسة              )٨(

 ١٧٥.ص–انظر البهائية نقد وتحليل .
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 ١٥٨  

 :    الصوم -٣   

وم عندنا نحن المسلمين يعني االمتنـاع عـن الطعـام             من المعلوم أن الص   

ونـري البهـائيين يمتنعـون فـى        ،  والشراب من طلوع الفجر حتى المغرب     

صومهم عن الطعام والشراب من شروق الشمس ال من طلوع الفجر حتـى             

  .)١(كما أن الصالة والصوم فرض على البالغ، المغرب

قد " لكريم فى قوله للبهائيين       ويتضح محاكاة البهاء السمجة آليات القرآن ا      

 عنـدهم بعيـد   )٣( وينتهي شهر الصوم)٢("كتبنا عليكم الصيام أياماً معدودات     

  . )٤(النيروز

  :الحـج-٤

  يقدس البهائيون بوجه عام أي مكان كان قد سكن فيه البهاء؛ألنه كان قـد              

 والمقامات التـي فيهـا اسـتقر      ،  وارفعن البيتين في المقامين   : (أمرهم قائال 

   .)٥ ()عرش ربكم

، وتعفـي منـه النـساء     ،   علي المستطيع من الرجـال       ويعتبر الحج فرضاً  

 أوامره ألتباعة بأن اهللا قـد حكـم         ا نري البهاء يحاكي القرآن موجه     هوكعادت

وإن كان ال يوجد للحج عنـد البهـائيين    .)٦ ()لمن استطاع منكم البيت   (بالحج

  .أشبه برحلة روحية طقوس معينة؛ حيث يعتبر حجهم إلى إسرائيل 

                                           
  .٧ص-الكتاب األقدس  )١(

  .١١ص- ١٦فقرة -الكتاب األقدس  )٢(

 ً.والشهر لدي البهائيين تسعة عشر يوما )٣(

  .١٧٥ ص-رسالة سؤال وجواب )٤(

  .٧١ص-١٣٣فقرة -الكتاب األقدس  )٥(

 .١٩ص-الكتاب األقدس  )٦(
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 ١٥٩  

  ويحج البهائيون إلي عكا؛ حيث بهاء اهللا تماما كما ذهب غالة الشيعة مـن              

  .)١(ان الحج هو زيادة اإلمام

  ويذكر أن حسين علي كان قد أوصي بهدم بيت اهللا الحرام عند ظهور رجل              

  .)٢(مقتدر من أتباعه

  :الزكاة-٥

وأحيانا ،  ة مثقال من الذهب     نري عدم تحديد دقيق لنصاب الزكاة ما بين مائ        

والذي يبلـغ   ،   من الذهب    نقرأ في كتبهم أن حد الزكاة هو تسعة عشر مثقاالً         

  .)٣(من مجموع ماله% ١٩هذا الحد وجب عليه دفع 

  :الزواج-٦

 مـن  وهو عبارة عن تسعة عـشر مثقـاالً    ،       يسمي المهر إلتمام الزواج   

أما من أراد   .  من الفضة  قاالًأما القري فيكون  تسعة عشر مث      ،  الذهب اإلبريز 

الزيادة في المهر عن هذا المقدار فيحرم عليه أن يزيد عن خمسة وتـسعين              

  .وهو خمسة اضعاف العدد تسعة عشر، مثقاالً

  وتجدر اإلشارة إلي أنه في منتصف القرن العشرين كان قد اطلع مستـشار             

عة مجلس الدولة بمصر علي عقد زواج بهائي مدون به صـداق قـدره تـس    

والدتـه؛   عليه من الزوج ووالـده و      وموقعاً،   من الذهب اإلبريز   عشر مثقاالً 

 ن وكذلك رضا الزوجين؛ ولذلك كان العقد موقعـاً        حيث يجب أن يوافق الوالدا    

وكتب علي الوثيقـة عبـارة      ،  ومن رئيس المحفل البهائي   ،  عليه من الزوجه  

  ).بهاء يا إلهي(مطبوعة تحتوي علي عنوان 

                                           
  .١٦٤ ص-طائفة اإلسماعلية )١(

 ط المجلس   -يخ محمد الخضر حسين   فضيلة الش :البهائية في المنظور اإلسالمي    )٢(

  .٢٢ ص-م٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩ -األعلي للشئون السالمية

 .٧٥ص-١٣٠ فقرة-الكتاب األقدس )٣(
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 ١٦٠  

، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية الذي أفتي ببطالن الـزواج         رسل العقد   أ  ف

ومعاملتهم ،  وبأنه سبق اإلفتاء بكفر البهائيين    ،  وبردة معتنقي مذهب البهائية   

  .)١(معاملة المرتدين

  :الطالق-٧

فـإن لـم    ،    إذا سافر الزوج فيجب أن يخبر زوجتة بالمدة التـي سـيغيبها           

أما إذا لـم يتحقـق      ،  الحقيقية لزوجته يستطيع العودة فيجب أن يقدم األعذار       

وإن كان  ،  أن تتربص بنفسها تسعة أشهر قبل أن تتزوج غيره         هذا فلزوجتة 

  .)٢(األفضل أن تصبر

فتكون التسعة أشهر التي    ،  اًا أن الشهر البهائي تسعة عشر يوم        وإذا تذكرن 

تبيح للزوجة مفارقة زوجها هي في الحقيقة حوالي خمسة أشـهر وواحـد             

وبعـد  ،   علي اعتبار أن متوسط الشهر الميالدي ثالثين يومـاً         يوماًوعشرين  

  .انقضاء هذه المدة يحق للزوجة الزواج برجل آخر

ن سنة تعـرف بـسنة      اوأرادا الطالق فينتظر  ،  وإذا حدث نفور بين الزوجين    

  .وبعدها يمكن أن يطلقا إذا لم يصطلحا، االصطبار

نة االصطبار فقـد وقـع فـي          والعجيب أن الرجل إذا جامع زوجته أثناء س       

أما إذا زنـا بـامرأة      ،   من الذهب لبيت العدل    مثقاالً)١٩(محرم عليه أن يدفع     

؛ ومن ثم فالزنا بأجنبية     )٣(أجنبية فعليه أن يدفع تسعة مثاقيل من الذهب فقط        

  .أرخص من معاشرة الزوجة

                                           
مركز الحضارة العربية   -جمال عبد الرحيم    : مدعو النبوة بين اإللحاد والجنون     )١(

 .٢٤ص-م١٢٠٠٦طـ-

 .٤٠ ص-٦٧ فقرة-الكتاب األقدس )٢(

 .١٣٧، ١٤٢ص-قات األقدسرساله سؤال وجواب ضمن ملح )٣(
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 ١٦١  

  :طقوس الموت-٨

و أ،  لطيفـة   او الـصلبة ال   ،  يوضع الميت في صندوق من االخشاب الممنعة       

،  منقوشا عليـة تعاويـذ بهائيـة       كما يوضع في إصبع الميت خاتماً     ،  البللور

 يكتفـي   وإن كان فقيـراً   ،  ويكفن في خمسة اثواب من الحرير او القطن       )١(

  ).٢.(والينقل الميت من مدينتة مسافة اكثر من ساعة، بثوب واحد

اتين بالقـاهرة   والجدير بالذكر أنني حين زرت مقابر البهائيين بمنطقة البس         

وجدتهم يحرصون علي كتابة تاريخ وفاة الميت طبقا للتقويم البهـائي ومـا             

يقابلة من تاريخ ميالدي ويـذكرون عبـارات مقتطفـة مـن كتـبهم التـي            

حيانا يذكرون عبارة تشير الي أن هذا المتوفي كان قد شـارك            أو،  يقدسونها

الـنعش  مـن حملـة     (فيكتبـون عنـة     ) البهاء(في حمل نعش حسين علي      

  ).المبارك

  

  :الميراث-٩

  أوجبت البهائية على من يموت أن يترك وصية يعين فيها كيفيـة تقـسيم              

، مما يعطى الحق للمتوفى أن يقسم ميراثه حسب هواه فيعطى هـذا           ،  ميراثه  

  .أو يمنع ذاك

والمالبـس  ،    كما أن البهاء قد ظلم المرأة حين جعل وراثة الدار المسكونة          

وجعلنا الدار المسكونة واأللبسة المخصوصة     ( دون النساء   الموروثة للرجال   

  .)١(........)للذرية من الذكران دون اإلناث

قد فضل االبن األكبر على الجميـع       ) عبد البهاء (  وكذلك نرى عباس أفندى     

ثم يكـذب علـى اهللا      . )٢(حين اختصة بوراثة هذه األشياء دون باقى الورثة       

                                           
  .٢٤١ ص-الشرح ضمن ملحقات األقدس )١(

 . نفس الصفحة -المصدر السابق )٢(
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 ١٦٢  

ائع اإللهية كانت تفضل االبن البكر عن باقى        تعالى عندما زعم أن جميع الشر     

ونحن وإن كنا نري شيئا من التفضيل فـي التـوراه   ، أخوتة حتى في النبوة  

فإن مثل هذا التمييـز ال يعرفـه   ، المحرفة التي يؤمن بها اليهود والنصاري   

  .اإلسالم مطلقاً

ها إلـى   ولم يكن له ورثة فتؤول أمواله وأمالكه كل       ،  أما البهائى الذى يتوفى   

  .بيت العدل البهائي  الذى له حقوق أخرى فى الميراث أيضاً

  :األعياد-١٠

  يوجد لدى البهائيين ما يعرف بالضيافة التسع عشرية؛ الجتماعهم مرةكـل           

، ومن أهداف هذة الضيافة تحقيق األلفة واالتحاد بيـنهم          ،  تسعة عشر يوماً    

  .)١(وتنظيم شئون الجماعة وتبادل االخبار والمراسالت

ويقع فى الحادى والعشرين مـن      ،    وللبهائيين عدة أعياد مثل عيد النيروز       

، شهر مارس وهو عيد فارسى قديم مازال كثير من اإليرانيين يحتفلون بـه              

وعيد والدة  ،  وعيد والدة الباب فى غرة محرم من كل عام          ،  وكذا الرضوان   

  .واحدالبهاء فى الثانى من شهر محرم فيلى والدة الباب بيوم 

وحتى يوفقا بين هذين العيـدين      ) عيد المولدين (  ويسمى هذان اليومان بـ     

   .)٢(فى يوم واحد قال البهاء إن اليومين عند اهللا يحسبان يوماً واحداً

وهو يشير إلى يوم تبـشير البـاب        ،    ومن أعياد البهائيين كذلك عيد البعث       

 إذا وقعـا أثنـاء الـصوم    أو المولدين أنهما،ومن أحكام عيد البعث   ،  بالبهاء

  .)٣(ارتفع حكم الصوم فى ذلك اليوم

                                           
  .٢٨٦ ص-الشرح ضمن ملحقات األقدس )١(

  .١٣٢ ص-رسالة سؤال وجواب ضمن ملحقات القدس )٢(

 .نفس الصفحة–المصدر السابق  )٣(
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 ١٦٣  

 سبعة  أيام يـضاف إليهـا        يوه،    ويحرم العمل نهائياً فى األعياد البهائية       

  .)١(يومى هالك الباب والبهاء فكذلك يحرم فيهما العمل

ى الصلة  إلوشرائعها تجدر اإلشارة    ،    وبعد اطالعنا على عقائد هذه الطائفة       

  : التى ربطت بين البهائيين والطامعين فى الوطن العربىالتاريخية

  :عالقة البهائيين باالستعمار

 الصهيونية خصوصاً يشجعان وجود األقليـات فـى   أو،   إن االحتالل عموماً 

  :أو نوعهم لسببين رئيسيين، الوطن العربى مهما كان حجمهم 

  :أولهـما 

،  بحق تقرير المصير   أن تعبر هذه االقليات عن ذاتها لدرجة المطالبة         

  .واالنفصال واالنسالخ عن جسد األمة العربية فينهار من الداخل

  :السبب الثانى

ـ           ة مـن الفسيفـساء أو      أن يظهر الوطن العربى على أنـه مجموع

وهذا يبرر وجود إسرائيل في  المنطقة التـى         ،  ال يربطها رابط  األقليات التى   

  .وعة من الطوائف المتناقضة ما فتئت أن تصور العالم العربى على أنه مجم

فنرى البهائيين  ،    وتاريخ البهائية فى خدمة االحتالل األجنبى موثقة تاريخياً       

؛ ألن جميـع    )٢(اشتغلوا جواسيس ينقلون تحركات الدولة العثمانية للصهاينة      

وخاصة الـسلطان  ، أعداء اإلسالم كانوا قد اتفقوا على أن الخالفة اإلسالمية     

فينبغـى  ،  بر حجر عثرة ضد احـتالل اليهـود لفلـسطين           عبد الحميد هم أك   

كما أن البهائيين لعبوا فى إيـران       ،  التخلص من الخالفة والخليفة بأى ثمن       

                                           
  .٣٠٧ ص-الشرح ضمن ملحقات األقدس )١(

 .١٠٤ ص-إسرائيليه التوجيه، ية الغرس البهائية صليب )٢(
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 ١٦٤  

م دوراً كبيرا فى تأييـد      ١٩٧٩قبل قيام ما يسمى الجمهورية اإلسالمية سنة        

  .)١(وتأمين المصالح الصهيونية، السياسة اإلسرائيلية 

بهاء لطرد العرب من فلسطين محل تقدير كبير من             وكانت حماسة عبد ال   

م حضر المندوب السامى البريطانى     ١٩٢١اإلنجليز حتى أنه عندما مات سنة       

خصيصاً من القدس هو وبطانته لحضور جنازة أخلـص عمـالء االحـتالل             

كمـا  ، )٢(البريطانى الذى دفن على سطح جبل الكرمل بمدينة حيفا الفلسطينية      

؛ ولذلك يعتبر البهائيون هذه     ) الباب(قبل على الشيرازى    كان قد دفن فيه من      

وأقـاموا علـى هـذا الجبـل المركـز اإلدارى العـالمى             ،  األرض مقدسة   

  .)٣(للبهائيين

فإن الواقع العملى   ،    ورغم أن البهائيين يزعمون عدم تعصبهم ضد العرب         

، )٤(فمن األحكام التى شرعها حسين على  أن من أحرق بيتاً يحرق           ،  يكذبهم  

فهل تجرأ بيت العدل أن يعلن ضرورة حرق اليهود الـذين يحرقـون بيـوت     

ولبنان بالقنابل والصواريخ خاصة أنهم يشددون علـى        ،  العرب فى فلسطين    

  .)٥(!ماكن التى بها أطفال؟حرمة األ

 دعا إلى إقامة دولة بهائية مـستقلة        – حفيد البهاء    –  كما أن شوقى أفندى     

ولم يكن من الغباء لكى يعلـن       . )٦(رسمى هو البهائية  ودينها ال ،  ذات سيادة   

ولكي يتضح لنا الخيط الرفيع والهدف المـشترك بـين البهائيـة            ،  موقعها  

وإقامة دول غريبة تكون بهائيـة      ،  وهو تقسيم العالم العربى     ،  والصهيونية  

  .ويهودية

  

                                           
 -١ط- بيروت – مركز بقية اهللا األعظم      -اإلمام الخومينى : الحكومة اإلسالمية    )١(

 ).الحاشية ( ١٦٣ص-م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .١٧ ص-إسرائيلية التوجيه، البهائية صليبية الغرس  )٢(

  .٢٩١ ص-الشرح ضمن ملحقات األقدس )٣(

  .٣٧ ص-رسالة سؤال وجواب )٤(

  .٢٧٠ص–الشرح ضمن ملحقات األقدس  )٥(

  .٢٤٧ص–المصدر السابق )٦(
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 ١٦٥  

  الخاتمة

انـت  من خالل دراستنا السالفة للعقائد البهائية يظهـر لنـا أنهـا ك         

كما يتضح أثر الشيعة اإلسماعيلية على البهائين فـي قـولهم         ،  تطوراًللبابية  

وأن القيامة هي بمثابة إعالن نـسخ  ،  بسلب األسماء والصفات عن اهللا تعالى     

ثم يتضح األثر النـصراني فـي قـولهم         . الشريعة اإلسالمية بشريعة جديدة   

يا في األنبياء من آدم     وإن كان الحلول عندهم يظهر تدريج     ،  بالحلول واالتحاد   

ومحمد صلى اهللا عليه وسلم حتى يكتمـل        ،  وعيسى،  وموسى  ،  إلى إبراهيم   

 الذي زعموا أن الذات اإللهية حلت فيه حلـوالً          - بهاء اهللا  –في حسين علي    

أما في النصرانية فحلول اهللا تعالى في البشر حصل مرة واحـدة فـي         ،  كامالً

  .جسد عيسى عليه السالم

 صـلى   - عبد البهاء  –يون بوحدة األديان حتى إن عباس أفندي         وقال البهائ 

وهذا . ومع البوذيين في معابد الهند      ،  والنصارى  ،  واليهود  ،  مع المسلمين   

نوهع من النفاق؛ حيث أن هذه األديان تختلف في شرائعها وتتنـاقض فـي              

ـ           ،  عقائدها   ه كما لم ينزل على األنبياء إال دين واحد هواإلسالم مصداقا لقول

والذي أوحينا إليـك ومـا      ،  به نوحا  شرع لكم من الدين ماوصى       ((:عزوجل

  .١))أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيهوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 

، ثم البهائية مـن بعـدها       ،   مما سبق أن كل تشريعات البابية        كما يتضح لنا  

ـ               ن وكذلك عقائدهما كانت تهدف لشىء واحد هو إقامـة ديانـة مـستقلة ع

حرض أتباعـه علـى التمـسك       ) البهاء( اإلسالم ؛ ولهذا نرى حسين على       

وبناء على ذلك فـإن أى      ، )٢(وترك سنن من وصفهم بالجاهلين    ،  بتشريعاته  

أو كان حالالً عنـد     ،  شىء كان محرما عند اهللا منذ األزل وأحلة حسين على           

                                           
 .١٣آيه : سورة الشورى  )  ١

 .٣٧ ص-٦٢فقرة -الكتاب األقدس  )٢(
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ـ    ،  فيجب اتباع أوامره    ،  اهللا وحرمه هذا البهاء      رض وإال  وليس ألحد أن يعت

  .)١(كان من المعتدين

،   وتشريعات البهاء فيها ظلم بين للمرأه حين جعل وراثة الدار المـسكونة             

كما أن هذه التشريعات ال تنتهـى       ،  والمالبس الموروثة للرجال دون النساء      

، وبيت العدل الدولى  ،   عبد البهاء    وإنما يكملها ابنه عباس أفندى أو     ،  بوفاته  

، اء بديانة ناقصة تحتاج من يكملها     بأنه ج ) البهاء( نوهذا اعتراف صريح م   

  . مما ينفى العصمة عن عقائد وشرائع هذة الطائفة

فكـانوا  ،   وتاريخيا عمل البهائيون كما أوضحنا جواسيس لالحتالل األجنبي      

كما نراهم في إيران لعبوا دورا      ،  ينقلون تحركات الدولة العثمانية للصهاينة      

  . وتأمين المصالح الصهيونية، اسة اإلسرائيلية كبيرا في تأييد السي

وفـي مقـدمتهم    ،    كما شجع قادة البهائيين علي طرد العرب من فلسطين          

الذي عندما و افته المنية حضر جنازته المندوب        -عبد البهاء –عباس أفندي   

ا عباس أفنـدي ضـد العـرب        السامي البريطاني امتنانا بالخدمات التي قدمه     

خدم البهائيون منهج التقية الذي نصحهم به حسين علـي          واست،  والمسلمين  

  . لتحقيق أهداف الصهيونية العالمية 

وأخيراً فالبهائية مثل النصرانية واإلسماعيلية وغيرها مـن الـديانات التـي          

تقوم على النظام الكهنوتي واألسرار المقدسة التي يختص بتفسيرها القـائم           

ت بين البهائيين حول مـن يتـولى        وقد حدثت خالفا  ،  على رأس هذا النظام     

قيادة الجماعة البهائية بعد موت قائدهم المعروف بالحـارس األول للعقيـدة            

  .م١٩٥٧شوقي أفندي عام 

  وكان  من الطبيعي لمثل هذه العقائد أن يحدث انشقاق بين أتباعها فظهـر              

أو أصحاب العقيدة المستقيمة    ،  البهائيون الذين سموا أنفسهم باألورثوذكس      

  .والخروج عن العقيدة البهائية، بينما اتهمهم غيرهم من البهائيين بالكفر 

                                           
  .٩٥ص-١٦٢فقرة -المصدر السابق  )١(
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