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پیش نوشتار
هر حركتي كه در جامعه ديني ،كجراهه اي را براي تأمين مقاصدي در كنار راه سعادت خيز راست به وجود مي آورد،
بايستي محيطي را كه براي آن بستر سازي مي شود ،دقيقا بررسي نمود تا دور از هر كم وكاستي ،تعيين كننده جهت
هائي باشد كه درشكل گيري آن مؤثر بوده است.
براي نمونه ،در آخرت آئين آسماني ،كه خاتم پيامبران با آخرين كتاب آسماني به رسالت مبعوث مي شود ،مؤبدان
زرتشتي ،احبار يهودِ هميشه دشمن ،و اساقفه نصارا ،عالوه بر برخوردهاي خلق الساعه كه شايد ادامه هم نداشته،
زيربناي تحريكاتي اساسي از قبيل تحريف و تحذيف آئين محمدي را ريخته اند .زيرا موبدان ،احبار و اساقفه با اطالعاتي
كه به واسطه پيشگوئي پيامبران درباره حضرت ختمي مرتبت -صلوات اهلل عليه و آله -داشتند ،با مروري سطحي به
بعثت -كه از غار حرا آغاز شد -به اهلبيت اصل امامت كه بهترين دليل آسماني براي خاتميت دين ونبوت وكتب الهي
است پي برده ،دانستند آنچه بعد از رحلت پيشواي اسالم ،دين او را تا آخرين غروب دنيا از پيامبري ديگر بي نياز مي
سازد ،آن هم با قيد اين كه دوران مشروعيت اديان قبل از اسالم سرآمده است ،استمرار واليت با امت اوصياء دوازده
نفري حضرت رسول خدا مي باشد .در حقيقت حضور تمام مدّت وصي از اوصياء خاتم پيامبران تاشام آخر دنيا ست؛ كه
انقراض اديان ما قبل اسالم را به طور مستمر به بشر گوشزد مي نمايد .واين تصور كه امامي از امامانِ اوالد فاطمه وعلي
– سالم اهلل عليهما -بشريت را از بعثت پيامبري جديد بي نياز مي سازد ،پيش از آنكه خوشحال كننده باشد ،رنج آوري
مي نمود؛ زيرا خطر خيزي امامت براي ادياني كه تاريخ آنها سرآمده ،كمتر از بعثت پيامبري جديد نبود.
چنين خياالت كه چون خوره برجان( سردمداران) قوم يهود ونصار افتاده بود ،همراه با انديشه تضعيف امامت ،بل از ميان
برداشتن آن توام شده  ،در مجالس سرّي مشورتي كه برگزار مي شد ،سبك براندازي امامت را به شور و مشورت مي
گذاشتند .نتيجه اتحاد و اتفاق بين احبار و اساقفه ،بر اصلِ امامتِ ادامه دهنده مسئوليت نبوت خاصه ،با تصميم هاي
زيادي شكل گرفت .شايد به لحاظ اين كه از آنچه انجام مي شد ،نتيجه دلخواهع و مطلوب خود را نمي گرفتند ،لذاطرحي
نو مي انداختند كه به بعضي از آنها اشاره مي نمائيم:
-1آنچه از مطالعه مو شكافانه واقعه تاريخ صدر اسالم به دست مي آيد ،كه بسيار حساس و تعيين كننده است ،اين مهم
مي باشد ،يهود ونصارا نخست ،نفوذي هايي رابا نام مسلماني در ميان مردم مسلمان به پرسه زدن وجمع آوري خبر،
مأمور نمودند .سپس در پي انديشه نفوذ در كادر اجرائي حكومت نوپاي اسالم ،كساني را به خدمت گرفتند كه از موقعيتي
خاص برخوردار بودند؛ آنها نه فقط به اخبارسرّي دسترسي داشتند ،بل مي توانستند با مانع تراشي برسرراهِ هر اقدامي
الزم و ضروري ،مقاصد يهود ونصارارا تأمين كنند .به آنچه در بند دوم اشاره مي شود توجه كنيد.
-2در ماجراي نزول مائده آسماني كه مرغي بريان براي رسول خدا آوردند ،پيامبر اكرم فرمود« :بارالها! محبوب ترين
خلق روي زمين را برمن وارد ساز تا با من بخورد» عائشه با شنيدن اين تقاضاي رسول خدا ،مي گويد «:بار خدايا ،آن
كس را پدرمن قرار بده» حفصه دختر عمربن خطاب مي گويد «:خدايا ،آن كس  ،پدر من باشد ».علي -عليه السالم –
در  3نوبت به خانه وحي مراجعت مي كنند ،به بهانه اينكه «نبي اكرم به حاجتي مشغول است» مانع شرفيابي او مي
شدند ،شايدبا اين تاخير اندازي به خواست خود برسند.
-3در ماجراي قلم ودوات طلبيدن پيامبر اكرم ،كه حضرتش مي خواستند نصب علي -عليه السالم – به خالفت در غدير
خم را با قلم نبوت نيز به ثبت برسانند ،جنجالي برپا كردند كه تمام جزئيات آن گزارش شده است.
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-4در ماجراي جنگ روم كه اسامه بن زيد به فرماندهي انتخاب شد ،در صورتي كه رسول خدا متخلفين از فرمان او را
لعن ونفرين كرده بودند ،توطئه كنندگان كه منتظر زمان رحلت پيامبر اكرم بودند ،براي تأمين مقاصدي كه داشتند،
بايستي به هنگام رحلت پيشواي رنج كشيده اسالم حضور مي داشتند تا بتوانند با تغيير دادن مسير خالفتِ از پيش
معين شده زمام امور خالفت را به دست گيرند.
-5آنچه در سقيفه بني ساعده –آن بناي بي بنياد -شكل گرفت،خواست يهوديان به ظاهر مسلمان بود كه به دست
عوامل نفوذي خودي انجام شد.
-6تبديل خالفت اسالمي به حكمراني به رسم پادشاهي روم وايران كه توسط معاويه بن ابي سفيان صورت گرفت.
-7ادعاي امامت براي حضرت زيد بن علي بن الحسين -عليهم السالم – مهم تر استمرار آن با امامت بدلي.
-8ادعاي امامت براي حضرت اسماعيل بن امام جعفر صادق -عليه السالم -؛ خبيثانه تر ادامه آن ،كه امروز بدترين ارائه
دهنده نوع اسالم عباسي است .زيرا بني عباس بودند كه جنبش ضدحكومتي علويان به رهبري اسماعيل را به فرقه اي
كه داراي امام بدلي است ،تبديل كردند.
-9تعميم دادن القابي كه در انحصار امام – عليه السالم – است؛ نظير «اميرالمؤمنين» وبعد از مبتال كردن اسالم به
تصوف «،قطبيت» در ادامه همين منظورِ يهودپسند صدر اسالم بود.
-11نهايتا دعاوي باب وبهاء در پي فتنه «ركنيت» شيخيه ،كه رساله حاضر در رابطه باآن تنظيم شده است.
*حزب استعماري بهائیت
آنچه كه از صدر اسالم به طرح خائنانه يهود و دستيارش نصارا براي مقابله با اصل ائمه اثني عشر -عليهم السالم –
صورت گرفت ،بستر سازي بود براي قطبيت صوفيه و ركنيت شيخيه كه به مظهريت بابيه و بهائيه انجاميد تا در كنار
مهدويت ،مورد استفاده استعمار قرار گيرد.
امپراطوري عثماني با عقائد وآراء شيخ احمد احسائي ،كاظم رشتي مجهول الهويه روسي االصل را كه در خدمتش بود،
بركرسي درست و جانشيني احسائي نشاند .تا روزي كه رشتي در حضور جاسوس روس و جاسوسان انگليس به ظاهر
طلبه ،يكي از طالب تبريزي پرسيد  ،امام زمان –ارواحنا فدا -كجا هستند؟ وكاظم رشتي گفت  «:چه مي دانم ،شايد
االن همين جا تشريف داشته باشند ».كينياز دالگوركي ،جاسوس كاركشته روس تزار ،علي محمد شيرازي را براي اظهار
امام زماني تحريك كرد واو نخست مدعي باب بودن امام شد .در پي اعدام باب ،به پيشنهاد انگليس ،حسينعلي نوري
كه بابي شدهبود ،در پي اعدام باب ،به پيشنهاد انگليس ،حسينعلي نوري كه بابي شده بود ،شالودۀ بهائيت را در دل
فتنه بابيت ريخته و تا ادعاي الوهيت پيش رفت .آنچه مهم است ضرورت شناسايي اين فتنه ،در ادامه طرح هاي خائنانه
يهود ونصارا در جهان اسالم است كه خوشبختانه از عالمان برجسته شيعه گرفته تا محققان اسالمي و مبلغان نادم بابي
وبهائي ،هر كدام در اين رابطه آثاري ارزنده وقابل استفاده را ارائه داده اند.
آنچه در اين زمينه براثر تحقيقات دقيق به دست آمده ،نقش خصمانه يهود است كه به صورت هاي مختلف ،به مقتضاي
زمان به كار گرفته شده ،اموري است كه جهان اسالم را با مشكالت عديده ،از جمله حزب استعماري بهائيت مبتال كرد،
همان يهودي كه به فرموده استاد فرزانه حكيم معنوي ام ،محقق گرانمايه  ،حضرت حجه االسالم والمسلمين آقا محمد
علي جاودان «:بعد از مسيح ،چند تن يهودي از پيروان او كليساي ابتدائي را تأسيس كردند(.سيرانحطاط دين در غرب
،از استاد محقق محمد علي جاودان( )59:جايگاه صهيونيست هاي مسيحي در آمريكا :صلواتي پور )83 :اگر بخواهيم
به اسرار چنين اقداماتي پي ببريم ،بايد توجه داشته باشيم در حقيقت يهود با سياست كليسا سازي به ديني رسميت
مي دهد كه ناگزير است از تورات يهوديان تبعيت كند.
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چنانكه در خيانت يهودي سازي فلسطين مظلوم پاپ بنديكت پانزدهم در سال  1917ميالدي اعالم مي كند« حاكميت
يهود برسرزمين فلسطين پذيرفته نخواهد بود» در صورتي كه پاپ پيوس دهم در پاسخ نامه « تئودر هرتزل» رئيس
شورشيان صهيونيست  ،با اينكه متذكر مي شود« ما نمي توانيم قوم يهود را به رسميت بشناسيم» ولي مي پذيرد اگرقوم
يهود به فلسط ين مي آيد تا ملتي را برپا نمايد ،ما وكليه امكانات كليسا براي غسل تعميد آماده خواهيم بود (.جايگاه
صهيونيست هاي مسيحي درآمريكا ،صلواتي پور )83 :يا ماركس يهودي زاده با اقتصاد گرايي ،انديشه منشأ دين
ومذهب« ناي از عقل محدود و قاصري بشري است»( سير انحطاط دين در غرب  ،استاد محمد علي جاودان )126 :را مي
ريزد .اين دو شاهد كه بيش از چهل سال پيش ،استاد بلند پايه ،حضرت حجه االسالم والمسلمين آقاي محمد علي
جاودان نسبت به يهود و مسيحيت در رساله اي كوچك ،ولي پرمحتواي -براي هميشه قابل استفاده –اشاره نموده اند،
گويا و تاييد كننده اين حقيقت غير قابل انكار است كه يهود در تمامي فتنه هاي استعمار دست داشته ،بل نقش حساسي
را عهده دار بوده است.
آري ،يهوديان بودند كه علي محمد بزاز زادۀ مخبط و كودن شيراز را در بوشهر از هر جهتي تامين كردند (.زمينه سازان
بهائيت) وبعد از اعدام او ،يهوديان در خدمت استعمار پير انگليس ،حسينعلي نوريِ به تمام معنا بي دينِ نوكر تزار را
برانگيخت تا با يقين به اينكه برادرش يحيي ،معروف به صبح ازل جانشين باب است ،مدعي رهبري بابيان شود -هر
چند با تأسيس حزب استعماري بهائيت ،هر دو شيطان زادۀ مجسم رياست داشتند .به هر روي باب وبها براساس« خدايي
كه در تورات معرفي مي شود وموجودي است بسيار شبيه انسان»( سير انحطاط دين در غرب )144 :ادعاي خدائي مي
كنند .با فرق اين كه در تورات «پيامبران بزرگ ،داراي گناهان ونقص هاي بشر معمولي» مي باشند (.سير انحطاط دين
درغرب )145 :ولي در مورد علي محمد و حسينعلي ،افرادي از نوع بشر معمولي ،بايد توضح داد در مقام خدائي ،داراي
گناهان ونقص هايي هستند كه ابناء بشر هم به ندرت به آن مبتال مي باشند .ولي خوشبختانه مرجعيت هميشه بيدار
تشيع ،در مواقع ضروري تا سرحدّ شهادت ،به دفاع از اسالم ،آخرين دين آسماني ،در صحنه هاي هولناك حضور داشته
و به هر نوع ممكن كجراهه هايي را كه نه فقط مسلمانان ،بل بشريت رابه پرتگاه عميق ضاللت مي كشانده تا در خدمت
مقاصد شوم استعمار باشند ،مسدود ،بل منهدم كردم است .در ارتباط با فتنه بابيه كه در مدرس شيخيه نجف شكل
گرفت وبه بهائيت حزب هميش ه در خدمت استعمار انجاميد ،مي بايد از مجاهدتهاي فقيه فقهاء ،استاد ومربي علمي
معنوي زعماي حوزه هاي علميه شيعه قرن معاصر ،حضرت آيت اهلل العظمي مرحوم حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي-
قدس اهلل روحه العزيز -نام برد .شخصيتي كه بعد از قرن ها حوزه مقدس را از اطاعت علمي حوزه مجتهد پرور نجف
اشرف -كه مركز تربيت فقهاء اماميه بود -بيرون آورده ،به تبعيت از قم واداشت .راقم سطور كه افتخار انتساب به
دودمان آن بزرگوار را جهت شفاعت به يوم الحشر مي برم ،در مسير مطالعات روزانه كه پيرامون علل و انگيزه صوفي
سازي در حقيقت عارف سوزي ساعاتي را با كتاب و قلم و دفتر سپري مي كنم ،به لحاظ هايي كه بهائيت رابه شيخيه و
اين مسلك را به صوفيه ربط ميدهد ،با آثاري كه تعريف كننده واقعيت هاي مربوط به حزب استعماري بهائي گري بود
برخورد مي كردم كه افتخار زيارت فتواي استاد الفقهاء والمجتهدين آيت اهلل االكبر حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي-
سالماهلل عليه -نصيبم شد.
بعد از برخورد با اين فتواي جامع بي نظير ،آن هم در عصري كه رجال برجسته سياسي ،لشكري وكشوري ايران،
زرخريدانِ بله قربان گوي بيت العدل بودند ،حتي براي پذيرفتن مناصب حكومتي دوران ننگين پهلوي ،با آن مركز
استعماري ضد بشري مشورت مي كردند ،انديشه مطرح نمودن مجدد فتواي عاليترين مقام ديني -شيعي مرا به خود
سرگرم كرده بود؛ نه اينكه تصور شود شيعيان غيور به وظائف مذهبي -ملي خود در قبال اعضاي فريب خورده اين مركز
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استعماري -كه هر عضو آن النه جاسوسي ضد ايراني است -آشنا نمي باشند ،نه ،بل به لحاظ هايي نظير آنچه شيخ
حسينعلي منتظري به بهانه حقوق شهروندي بهائيان به قلم آورد تا مركز وابسته و بي اعتقاد استكبار جهاني در مسير
رسميت ديني دادن به بهائيت يا آنچه به آن مربوط مي شود ،از آن استفاده ها كنند .در صورتي كه بهائيان در هر كجاي
خاك ايران ديده شوند ،نه اينكه غدۀ سرطاني مي باشند كه فرد راروانه ي گور مي كنند ،بل مانند« ايدز» خواهند بود
كه در برخوردها ،افراد را به مرضِ استعمارزدگي مبتال مي نمايند .در حقيقت همانطور كه جنازه مبتاليان به مواد مخدر
«كراك» را به جهت تكه تكه شدن اع ضا ،مرده شويان نمي شويند وبه خاك مي سپارند ،بهائيت نيز مانند «كراك» به هر
شكلي در هر جامعه اي از جوامع بشري كه داراي هر دين و آئين باشد نفوذ نمايد ،آن جامعه را تكه تكه مي كند ،در
حقيقت راه را براي استيالي استعمار از هر مانعي هموار مي سازد .به لحاظ چنين مهمي ،مصمم شدم فتواي حضرت
ايشان را كه از جامعيت بي نظيري برخوردار مي باشد ،به نظر حضرات آيات رسانيده تا گفته باشيم بهائيان اگر هم از بد
حادثه حكم شهروندي داشته باشند ،داراي حقوقي نخواهند بود.
*با نحوۀ شكل گیري بهائیت آشنا شوید
در رجب  1166احمد نامي از مردمان احساء كه مقدمات دانش ديني را نزد آموزگاران محلي آموخته بود ،زادگاهش را
جهت تكميل دروس عالي حوزوي به قصد عتبات عاليات ،مركز علمي تشيع آن زمان ترك كرده ،وارد حوزه مقدس نجف
اشرف مي شود .تا سال  1186به روش خاص مدرسان عالي رتبه حوزه كهنسال شيعه كه تماما از شخصيت هاي برجسته
جهان تشيع ،در حقيقت اسالم ناب محمدي بودند ،به دانش آموختن سپري مي نمايد  .واز محضر مفاخر عصر كه بزرگان
زمان بودند تقاضاي اجازه نموده ،ايشان طبق سنت سنيه رائج ،احمد احسائي را به دريافت اجازه روايي كه از جمله
اجازات ثالثه مرسوم امور حسبيه ،روايي واجتهاد مي باشد مفتخر مي نمايند -كه بعدها طرفداران احسائي جهت مجتهد
خواندن او ،مدعي مي شوند اجازه اي كه بزرگان عصر به او مرحمت كرده اند ،اجازه ي اجتها بوده است (.متن اجازات كه
در كتاب بهائيان آمده است اجازه روايي مي باشد ،نه اجتهاد)
بعد از دريافت اجازاتي كه با تقاضا از عاليترين شخصيت هاي زمان دريافت كرده بود ،به تدريس پرداخت .ترديدي نيست
در اين مرحله از شروع فعاليت ،عقايد وافكاري را كه بعدها اظهار داشت مطرح نمي كرد .صرفا به سنت مرسوم و رائج
حوزه  ،مباحثه اي را انجام مي داد .در حقيقت چينش شخصيتي را عملي مي كرد كه بعدها مورد استفاده اش قرار داد.
در اين ايام به روش حوزات علميه كه طالب علوم ديني در صورت توانايي براي وعظ و بيان معارف اسالمي به تبليغ
اعزام مي شوند ويا شخصا بدون تقاضاي جمعيتي زير نظر استادي از استاتيد حوزه ،ايام تبليغ به اطراف محل تحصيل
عزيمت مي كنند ،احمد احسائي به بهانه تبليغ عازم ايران مي شود ودر جمع مردمان يزد ،اصفهان ،خراسان ،خوزستان
،قزوين و  ...نه فقط برحسب ظاهر ،مجالس وعظ وخطابه ايام مخصوصه مرسوم در تشيع را اداره مي كند ،بل به جذب
مؤمناني كه بعدها ناشر عقايد وآراء و سپس اتباع شيخيه ،بل تشكيل دهنده آن براساس افكار و سليقه هاي اعتقادي
او شدند مي پردازد .در اين زمان فردي به نام كاظم رشتي طبق طرح قصه اي كه اتباع شيخيه نقل كرده و مي كنند ،از
رشت وارد يزد ،و گوئي به اتفاق شيخ احمد وارد عتبات عاليات مي شود.
آنچه نبايد در اين گشت وگذارهاي احسائي فر اموش شود ،دلبستگي به ظاهر اعتقادي فتحعليشاه قاجار و شاهزادگان
قاجاريه است كه با داستان هاي شيرين و شنيدني نظير بهشت فروشي احسائي توام مي باشد.
اگر مستندي براي جهت دار بودن ارتباط شيخ با دربار قاجار كه النه جاسوسان حرفه اي است ،در دست نداشته باشيم،
با اجتهاد در روش و رفتار احسائي وتقاضاي ديدار فتحعلي شاه با توجه به سبك و سياق تأثير گذاري جاسوسان خارجي
برشاه ايران وسير و سياحت مشكوك احسائي ،مي توان نتيجه گرفت هدايت كننده اي وابسته به امپراطوري عثماني يا
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روس يا انگليس ،بدون اينكه شناخته شود ،طلبه اي گمنام را در حد شخصيتي علمي آن هم نزد شاه وامراء لشكري و
كشوري مطرح مي كند .واو كه به اعتبار سبك و سياق زندگيش طلب شهرت و آوازه بوده است ،براساس مثل معروف«
اگر مي خواهي شهره آفاق شوي ،كتابي در بي اعتباري آخرت» به بازار ارائه داده ،با لذت زنده باد ومرده باد ،مستي ها
كن ،شيخ احمد احسائي با توجه به مرتبت ومنزلت نيابت حضرت امام دوازدهم ،به طرح واسطه بين امام وامت پرداخت،
تا مدعي شود در هر دوره اي شخصي وجود داشته ودارد كه حوائج شيعيان را به امام زمان انتقال مي دهد .در اين طرح،
دو موضوع بسيار مهمّ هدف قرار گرفت كه با توجه به« ركن رابع» خواندن آن ،متوجه خواهيم شد احسائي با طرح چنين
مرتبتي نظير« نبايت خاصه» هم موقعيت بي نهايت حساس« نيابت عامه» فقهاء روات حديث را كه يگانه نهاد مشروع
ايام غيبت مي باشند خدشه دار ساخته ،وهم از ضرورت تبعيت بي قيد و شرط ذوات مقدسه نواب عامه شانه خالي كرده
است .در حقيقت تنها مانع رسيدن به شهرت را از سرراه خود برداشته است .وبا توجه به سه ركن توحيد ،نبوت و امامت،
اين ابداع را به نام« ركن رابع» آن هم با قيد« ناطق واحد» اشاعه داد...
اگر قول معدود كساني را كه برحسب ظاهر شيخي نيستند بپذيريم ،شيخ احسائي از ناحيه قدرت سلطه گران خارجي،
مأمور طرح چنين فتنه اي كه مبدأ و منشأ فتن زيادي شد نبوده است ،ناگزير به لحاظ آثار و نتايج سوء بدعت «ركن
رابع» كه به مسلك هاي منحرفِ در خدمت استعمار سلطه گر ،نظير شيخي گري  ،بابي گري ،بهائي گري ،قادياني گري
و  ...انجاميد،قبول مي كنيم قلدوران سلطه گر عثماني ،جاسوس روس تزار ودر حاشيه انگليس كه پيوسته در صدد
طرح خط مشي مقابله كننده با مرجعيت ضداستبداد ،ضد استعمار و ضد سلطه بودند ،با شنيدن جنجالي كه فتنه «ركن
رابع» به پا كرد ،ياگزارش جاسوسانِ مراكز اطالعاتي روس تزار و عثماني ،اظهارات اعتقادي احسائي را بهترين وسيله
برخورد با مرجعيت نواب عامه شناختند ولذا به تقويت همه جانبه احسائي پرداختند.
گذشت زمان كه ماهيت شيخ احمد احسائي را با ابزار و اظهار عقائد و افكارش برمال ساخت و با مخالفت هاي علمي و
برخوردهاي فقهي مواجه نمود ،حُكم به تكفيرش داده شد؛ عالوه براين كه امپراطوري عثماني ،روس تزار و انگليس بيش
از پيش به شيخيه حساس شدند ،گرفتاران احسائي به صورت دارو دسته اي درآمده ،به لحاظ شهرت احسائي به «شيخ»
افراد وابسته به او« شيخي» و مسلك فكري اش« شيخيه» خوانده شد.
با ناپديد شدن احسائي واعالم مرگ او ،كاظم رشتي بدون هيچ سندي ادعاي جانشيني احسائي را نمود .شاگردان رشتي
كه بعدها مدعيانِ جانشيني او ،مهم تر سياهي لشكر او شدند ،نام شيخيه را كه بر سر زبان دوست ودشمن بود ،براي
مسلك خود پسنديدند .وبه عنوان وارث احسائي به حفظ و حراست از شاخه هاي مسلك شيخيه پرداختند.
در روزگار رياست كاظم رشتي نوع فعاليت دو امپراطور عثماني و روس تزار وارد مرحله شكل گيري شد .عثماني به
تقويت آشكار و نشان دار ضد شيعي رشتي پرداخت و به تفرقه اندازي بين شيخيه و سني عراق اكتفا كرد؛ ولي جاسوس
روس نيز كه به همين منظور ومقصود وارد عتبات عاليات شده بود ،پارا فراتر گذاشته ،براساس اظهارات رشتي در
جلسات درس ،حضار را به« قرب ظهور امام زمان بشارت داد» ( نقطه الكاف ،ميرزا جاني + 113-98مطالع االنوار ،زرندي
،تلخيص وترجمه عبدالحميد اشراق خاوري 3 :تا  +12 ،7 ،6محمل بديع ،يحيي صبح ازل )5-4 ،انديشه تربيت يا
تحريك شخصي را كه مدعي قائميت شود در سرّ و سرخود رشد مي داد.
عدم تعيين جانشين از ناحيه كاظم رشتي را بهترين وسيله براي زمينه سازي مدعي قائميت دانسته ،سعي در اشاعه آن
نمود.
كينياز دالگوركي كه رفيق گرمابه و گلستان علي محمد شيرازي شده بود واو را بهترين وسيله براي نيل به آرزو شناخته،
علي محمد را براي هر نوع دعوي آماده ديد ،زيرا عالوه برالقائات او ،سابقه اين نوع انحرافات را از زمان حضور در مكتب
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شيخ عابد شيخي شاگرد احمد احسائي وكاظم رشتي( تلخيص تاريخ نبيل زرندي ،اشراق خاوري )64-63وشاگردي در
تجارتخانه...
...مهمّ تر از سن نوزده سالگي در خدمت كاظم رشتي بودن( ظهور الحق فاضل مازندراني)97/3 :وتلمذ نزد مالصادق
خراساني شيخي مذهب داشت (.اسرار االثار فاضل مازندراني )371/4 :جاسوس روس با توجه به اين سابقه و شيطنت
هايي كه خود درارتباط با علي محمدبه كار گرفته بود ،بعد ازمرگ كاظم رشتي در سال  1257نامبرده را به قصد اعالم
امام زماني عازم شيراز نمود .ولي علي محمد باورود به زادگاه و بررسي همه جانبه موضوعاتي كه به ادعايش مربوط
ميشد،زمينه ادعاي امام زما ني را فراهم نديد .ولذا يك پله پايين تر آمده ،صالح رادر اين ديد خود راباب حضرت امام
دوازدهم يا واسطه ميان امام ومردم كه همان« شيعه كامل» و «ركن رابع» مرسوم« شيخيه( نقطه الكاف +116خاطرات
صبحي +48 ،47:بهائيگري كسروي )22 :است معرفي كند .امر واسطه بين امام ومردم را كه احسائي نوكر مقرب نام
نهاده بود ،با «ركن رابع» تكميل كننده سه ركن توحيد ،نبوت وامامت قرار داده بود« ،ذكر » ناميد .چنانكه درآغاز
تفسيرش برسوره يوسف مي نويسد :همانا خدا مقرر كرده كه اين كتاب از نزد محمد پسر حسن ،پسر علي ،پسر محمد،
پسر علي ،پسر موسي ،پ سر جعفر ،پسر محمد ،پسر علي ،پسر حسين ،پسر علي  ،پسر ابي طالب بربنده اش برون آيد
تا ازسوي ذكر علي محمد -حجت بالغه خدا بر جهانيان باشد(».احسن القصص)1
دو گروه از ادعاي او استقبال كردند :شيخيه شيراز كه با مرگ كاظم رشتي در جستجوي «شيعه كامل» در حقيقت« ركن
رابع» بودند ،وشيعيان عوام ساده انديش كه مشتاقانه در پي شناخت رابطه بين امام ومردم ،از هر كجاصدائي مي شنيدند،
خودرا به او مي رساندند .بعد از گرويدن اين دوگروه وهيجده تن از شاگردان زبده وسرشناس كاظم رشتي كه همگي
شيخي بودندوبه حروف حي شهرت يافتند (.الكواكب الدريه )43/1 :پس از سفري به مكه ،با مراجعت به بوشهر ،دستور
داد تا دريكي از مساجد ،عبارت« اشهد ان عليا قبل نبيل باب بقيه اهلل» رادر اذان داخل كنند( بهائيان محمد باقر نجفي:
 ) 168تا تصريح كرده باشد علي نبيل(كه به حساب جمل با علي محمد) برابر مي شود ،باب امام زمان -عليه السالم-
است.
ادعاي باب دوازدهم با استقبال شيخيان وساده لوحان شيعه ،رو به شهرت گذاشت .علي محمد زمينه را براي ادعاي
حجت و مهدي موعود بودن آماده ديد؛ در سال  1261چنانكه ميرزا جاني كاشاني آورده است ،نشانه هاي« حجت وامام
منتظر كه كاظم رشتي بيان كرده بود ،همه برعلي محمدراست آمد ودر سال  1261خود را قائم وحجت خواند و بابيت را
به مالحسين بشرويه اي تفويض كرد ( ».نقطه الكاف )116-112 :در جمع گفت« :منم آن كسي كه هزار سال مي باشد كه
منتظر آن مي باشيد» ( نقطه الكاف )135 :ونزد علماء شيراز صريحا نوشته هاي خود را وحي الهي وافصح از قرآن( بيان
فارسي ) 54 :وناسخ اسالم دانست( .فتنه باب ،اعتضاد السلطنه به كوشش عبدالحسين نوائي )16 :ولي در سال  1261كه
به دستور والي فارس او رادستگير و به شيراز فرستادند ،نزد امام جمعه آن شهر توبه كرده ،به قول خود بابيان ،برفراز
منبر در حضور مردم گفت «:لعنت خدا بركسي كه مرا وكيل امام غائب بداند! لعنت خدا بركسي كه مرا باب امام بداند» (
تلخيص تاريخ زرندي ،عبدالحميد اشراقي)141 :
به هر روي به مساله باب امام اكتفا نكرده ،ادعاي نبوت و رسالت نمود .وبه گمان خود احكام اسالم را با نوشتن كتاب
سراسر غلط وبي محتوا ،بل خنده آور« بيان» نسخ كرد .ودرآغاز آن نوشت« در هر زمان خداوند جلّ و عزّ كتاب وحجتي
رااز براي خلقت مقدرفرموده ومي فرمايد ،درسنه هزارو دويست وهفتاد(  )1271از بعثت رسول اهلل ،كتاب را بيان ،وحجت
را ذات حروف سبع( علي محمد كه داراي هفت حرف است) قرار داد ( ».بيان عربي)3 :
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در اثبات اين هجويات ،دعاوي زياد نمودتا خويش را در جايگاهي قرار دهد كه در انحصار انبياء وائمه معصومين – عليهم
السالم – است .براي نمونه فرمايشهاي رسول خدا -صلي اهلل عليه و آله -را كه در بيان موقعيت علي اميرالمؤمنين ايراد
نموده ،فرموده اند« هر كه خواهد در جاللت آدم ،حكمت شيث ،مهابت ادريس ،شكر وعبادت نوح ،وفا ودوستي ابراهيم،
خشم موسي نسبت به دشمنان خدا،دوستي عيسي نسبت به م ؤمنان بنگرد ،به علي بن ابي طالب نظر كند»( تفسير
برهان + 141/1:شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد )168/9 :الگو قرار داده ،مدعي مي شود «:او همان آدم ونوح وابراهيم
وموسي و ساير پيامبران است وبلكه اشراف از آنان  ( ».نقطه الكاف به كوشش ادوار براون )244و وقتي از او براي اين
الطائالت دليل مي خواستند ،به پيروي از شيخيه مي گفت« فيض الهي در هدايت خلق تعطيل بردار نيست ».وچون با
مشكل خاتميت مواجه بود ،مي گفت« :پيامبر خاتم دوره نبوت سابق است واو مؤسس دوره جديد نبوت است» ( مرآت
العارفين في دفع شبهات المبطلين ،احمد شاهرودي )121 :بلكه پارا فراتر گذاشت و مدعي شد هر ظهوري اشرف از ظهور
پيش و مشتمل برآن است؛ ومشيت اوليه در هر ظهوري اقوي و اكمل از ظهور قبل است ( ».بيان عربي  11-3بيان فارسي
 51تا  )82 ،81به اين معنا كه من موجودي «ازلي » هستم ودر دوران هاي مختلف به مظاهر و اطوار گوناگون ظاهر شده
ام.
اينجا بود كه ساده لوحانِ عوام شيعه كه فريب ادعاي باب امام بودن علي محمد را خورده بودند ،از او برگشتند .حتي
برخي از آنان صريحا با او مخالفت كردند؛ چنانكه عبدالحسين آيتي مي نويسد« مريدان علي محمددر جنگ هاي قلعه
طوس وزنجان از مسلماني دم مي زدن د ونماز مي گزاردندواز بابيت علي محمد جانبداري مي كردند (.الكواكب الدريه:
 )195 ،163/1به محض اينكه از ادعاي مهدويت علي محمد تغيير احكام اسالم باخبر شدند ،به شدت از اوروي گرداندند».
(الكواكب الدريه)131/1 :
كار علي محمد كه به اين رسوائي كشيد وباتوبه هاي مكرر توام گرديد ،مهم تر به احمد احسائي و كاظم رشتي ربط پيدا
كرد ،شاخه هاي شيخيه در صدد رفع ننگ اين ربط برآمدند .شاخه كريم خاني كرماني به كلي از بابيه بيزاري جستند،
در صورتي كه عقايد آنان راه علي محمد رادر طرح چنان دعاوي هموار ساخته بود .براي نمونه شيخيه كريم خاني معتقد
بودند امامان اثني عشر -عليهم السالم –مظاهر الهي ،وداراي صيانت و نعوت باري تعالي هستند و علل اربعه موجودات
ومشيت خدا ودست خدا در اجراي جميع امور وجوديه وكونيه و شرعيه به شمار مي روند؛ و درعصر غيبت به مقتضاي
حكمت ورحمت كامله خدا ،همواره كسي حضور دا رد كه بالواسطه با امام غائب مرتبط بوده ،و واسطه فيض ميان امام
وامت باشد .يا به طور مثال ،عقايد ديگري كه تشيع را بر پايه ركن يا اصل معرفت خدا وتوحيد معرفت نبي – نبوت-
معرفت امام -امامت و معرفت شيعه كامل -ركن رابع -كه همان باب يا واسطه فيض است ،دست مايه علي محمد براي
دعاوي او گرديد (.مقدمه نقطه الكاف به قلم ادوار براون :يح -يط+خاطرات صبحي+47 :نقطه الكاف)86 :
*بهائیت
علي محمد كه از آغاز ادعاي بابيت تا مظهر نفس پر وردگار بودن( بيان عربي )1:عقايد و آراي متناقضي را ابراز مي كرد،
خود را مبشر ظهور بعدي شمرده ،او را« من يظهره اهلل» خواند؛ «او را اشرف و اعظم از خود شمرد و تصريح كرد كمال
دين –بيان -در ظهور اوست»( بيان عربي:ال ) 6-ودر ايمان پيروانش بدو ،تأكيد فراوان داشت .عالوه براين كه با تعيين
يحيي صبح ازل ،تلويحا تفهيم كرده بود كه « من يظهره اهلل» عصر من را درك نمي كند ،اضافه نمود از  «:وقت ظهور من
يظهره اهلل كسي جز خداوند عالم آگاه نيست ( ».نقطه الكاف :ص ل – نچ)
ولي ميرزاحسينعلي نوري ،خبر چين سفارت روس تزار ايران با اينكه علي محمد را نديده بود ،به او گرويد و با جديت
به تبليغ عقايد او برخاست (.تاريخ نوبنياد ترجمه عبدالجليل سعد )93-88 :وبعد از مرگ به عنوان پيشكار و نايب او
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برخاست ».علي محمد به سروري و جانشيني برادرش ميرزا يحيي اقرار نموده( نقطه الكاف )224 :تا اين كه حسينعلي
در آغاز محرم  1269وارد بغداد شد وبه اطاعت از يحيي صبح ازل به تبليغ عقايد باب مشغول گرديد كه چند تن از بابيان
برخالف ضابطه زماني كه علي محمد باب براي ظهور من يظهره اللهي -كسي كه خدا او را آشكار مي كند -معين كرده
بود ،ادعاي من يظهره اللهي كردند (.مستيقظ صبح ازل )28 ،3 :اما عده اي از آنان كشته شدند وبرخي از ادعاي خود
برگشتند (.نقطه الكاف ،مقدمه براون  :لط ،م  +انشعاب در بهائيت پس از مرگ شوقي افندي ،اسماعيل رائين )82 :در
همين زمان حسينعلي نوري پيشكار يحيي صبح ازل ،جانشين باب نيز مدعي من يظهره اللهي شد و با مخالفت شديد
بابيان وصبح ازل مواجه شده ،به ناچار با نام مستعار در لباس درويشان ،بغداد را به قصد سليمانيه ترك كرد .ودر جرگه
درويشان قادريه روزگار مي گذرانيد (.قرن بديع ،شوقي افندي ترجمه نصراهلل مودت )117/2 :بعد از مدتي از آنجا نامه
تضرع و ندامت به صبح ازل نوشت( هشت بهشت )312 :تقاضاي با ندبه وانابه اش مورد قبول يحيي واقع شده ،به جمع
بابيان بازگشت( .نقطه الكاف،مقدمه :او،لط  +3مفتاج باب وبهاء زعيم الدوله  )221 :بعد از مدتي به تحريك ميرزا قا جان
كاشاني ،باز به دعوي برخاست ،تا اين كه در اواخر دوره اقامت در بغداد در باغ نجيب پاشا -كه بعدا بهائيان باغ رضوان
ناميدند -خود را «من ظهره اهلل» خواند (.بديع اهلل كتاب اقدس ) 6 :واين ادعا را در ادرنه تكرار كرد واز همانجا نزاع
وجدايي بين حسينعلي وصبح ازل آغاز شد.در صورتي كه علي محمد باب  ،زمان تقريبي ظهور من يظهره اهلل را دو هزار
سال بعد از خودمعين كرده بود.
از اين تاريخ بود كه باقي ماندگان برجانشيني صبح ازل رابابي ازلي خواندند وآنهايي كه حسينعلي را به مقتدايي قبول
كردند ،بهائي خوانده شدند .در هر حال ،منازعات ازلي وبهائي در ادرنه شدت گرفت واهانت و تهمت ،افتراء وكشتار رواج
يافت ،هر يك از دوطرف بسياري از اسراريكديگر را فاش كردند.بدين ترتيب بهائيت شكل گرفت.
*از شهیدبرغانی تا نایب االمام ،امام خامنه اي
آن روز كه شيخ احمد احسائي درگشت وگذارهاي مرموزانه ،حدودا  1241به قزوين رسيدومورداستقبال علماء بزرگوارآن
سامان قرار گرفت ،به تصور خام ومريض خودزمينه را براي اظهارات خويش آماده ديد ،جسته وگريخته دربين عوام به
زبان مي آورد .نامأنوسي اهلي قزوينبا اظهارات احسائي موجب شد كه مؤمنين ،شنيده هاي خود رانزد علماء شهر ،خاصه
مالمحمدتقي كه از مشاهير علماء شيعه در قرن سيزدهم و سرشناس ترين دانشمندان خاندان برغاني بود مطرح
كنند.شنيده هاي عالمان قزوين ،زمينه چند جلسه في ما بين ايشان واحسائي را فراهم آورد.
برغاني كه رهبري ديني وتربيت طالب علوم ديني رابه عهده داشت ،به نمايندگي علمات احسائي را به مناظره طلبيد،
كه حاصل آن تكفير احسائي بود .در حقيقت علماء طراز اول شيعه ،شخصيت هايي كه درقمقام مرجعيت قرار داشتند،
همان بزرگواراني كه به احسائي اجازه روائي داده بودند ،او را تكفير كردند.
واكنش علمي برغاني عليه احسائي ،دشمني مدافعان او را برانگيخت .اما او نه تنهاازمخالفت هاي آشكار شيخيان
نهراسيد ،بلكه ازمخالفت با اين نحله استعماري دست نكشيد وبا پيدايش بابي گري بر شدت و قوّت مبارزه خود افزوده،
پيروان اين فرقه را كافر شمرد (.الذريعه ،2 :قسم  ،1ص+227موسوعه البرقاتي في فقه الشيعه ،مقدمه عبدالحسين
صالحي +17/1 :شهدا الفضليه ،عالمه عبدالحسين اميني )323 :همين موضع گيري قاطع و علني بود كه موجب شد در
سحرگاه  15ذي القعده  ، 1263هنگامي كه طبق معمول در مسجد به عبادت مشغول بود ،با ضربه هاي مهلك چند نفر
بابي به شهادت رسد( الذريعه، 2 ،قسم  ،1ص +227موسوعه البرعاني في فقع الشيعه+17/1 :اعيان الشعيه+ 197/9 :قصص
لعلماء تنكابني )57 :وشرافت شهيد ثالث را بعد از محمدبن مكي شهيد اول وزين الدين بن علي شهيد ثاني نصيب برد.
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مخالفت علماء دوره ناصري با گمراهان بابي وبهائي كه مورد تأييدسلطه گران انگليس قرار گرفته بودند قطع نشد؛ تا اين
كه حسينعلي نوي معروف به بهاء عليه برادرش يحيي صبح ازل ،جانشين رسمي علي محمد باب ،موجب انشعابي در
بابيه بود  .وبه صورت دو گروه گمراه كنندۀ بابي گري وبهائي گري درآمده ،باتأييدات وحمايت هاي همه جانبه استكبار
جهاني ،به اغفال مسلمانان مشغول شدند .درآستانه انقراض حكومت دست نشانده قاجار ،اردشير جي از يمين الملك
كه از منتفذين و كملين بهائيت بود ،مي خواهد تا صاحب منصبي بلند قامت وخوش قيافه را معرفي نمايد .اوال اين كه
آن صاحب منصب بايد صاحب منصب قزاق باشد ،ثانيا شيعه اثني عشري خالص نباشد ،اين را دوبار تكرار مي نمايد .و
او رضاخان مير پنج را معرفي مي كند .پس از به شاهي رسيدن او بود كه مبلغان مسلك استعماري بهائيت ،آزادانه
باوسائل عيش وعشرت با وعده هايي كه تائبان و نادمان بهائي در نوشته هاي خود آورده اند ،به فريب واغواي بندگان
زر وسيم و سرسپردگان به خواسته هاي شيطاني پرداختند.
علماي شيعه در تمامي دوره هاي رضاقلي ،بدون ترس و وحشتي از قلدورهاي او ،مبارزه با بابي گري وبهائي گري مورد
تأييد رضا خان را ادامه دادند تا اينكه دردوره زعامت و پيشوايي استاد فقيهان ،مربي مجتهدان،آيه اهلل اكبر حاج آقا
حسين طباطبايي بروجردي -قدس اهلل روحه العزيز – نه حكومت محمد رضا ،بلكه زمان سرنوشت مملكت ،در واقع امور
جاري كشور به دست امراء لشكري و كشوري بهائي بود  .در اين مقطع حساس ،حضرت آيت اهلل العظمي بروجردي ،بي
باكانه عمال به مبارزه با بابي گري و بهائي گري پرداختند وخوشبختانه جزئيات آن در تمام متوني كه پيرامون تاريخ
معاصر در دسترس مي باشد به چاپ رسيده است.
از جمله آن چه به رهبري وزعامت حضرت ايشان انجام گرفت،فتاواي شجاعانه اي بود كه وظائف مسلمانان ،خاصه
شيعيان رامشخص و معين مي نمود .وتوانست در مقابل حمايت هاي همه جانبه دولت وقت ،سخت ترين ضربات مهلك
را برتمامي طبقات بابي وبهائي وارد آورد .هر چند بهائيان با حمايت هاي انگليس ،اسرائيل و آمريكا تجديد قوا مي
نمودند ،ولي به عنوان فرقه استعماري ضدبشرِ در خدمت اسرائيل خونخوار شناخته شدند.
در پي رحلت ايشان ،شاگردان مجتهد جامع الشرايطي كه تربيت شده آن بزرگوار بودند .به نوبه خود نسبت به فرقه هاي
ضاله ،خاصه بابي گري ،بهائي گي ،كسروي گري ،قادياني گري وصوفي گري برخورد نموده ،طريق وروش  ،آئين ها
وباورهاي آنها راابتداي پيدايي  ،در ميان مسلمانان به عنوان يك انحراف اعتقادي -گروه گمراه -معرفي كردند .وبا
شناختي كامل از قطبيت صوفيه و ركنيت شيخيه اين وسيله هاي مقابله كننده با امامتِ امام معصوم -عليه السالم – را
مقدمه به وجود آمدن مسلك هاي استعماري نظير بابي گري وبهائي گري دانستند.
*هشدار هاي امام خمینی در موردبهائیت
حضرت آيت اهلل العظمي امام خميني -قدس اهلل روحه العزيز -پيوسته به خطر بابيه وبهائيه اشاره كرده وجامعه اسالمي
را متوجه اين شبكه هاي استعماري،در واقع النه هاي جاسوسي مي نمودند.
در دوران تسلط رژيم به تمام معنا خدمتگزار بهائيت ،از محل تبعيد ،مردم را مأمورمي نمودند« هر گوشي كه سخنان من
رابشنودالزم است به ديگران بگويد ،مردم را متوجه كنيد تا به دولت بگويند ماحاضر نيستيم استان هاي اين كشور
تحت تصرف بهايي نماهاي يهود درآيد ( ».صحيفه امام )114/1 :وهم هشدارداده بودند« استقالل مملكت و اقتصاد آن
درمعرض قبضه صهيونيست ها كه در ايران به حزب بهايي ظاهر شدند ( ».صحيفه امام )111/1 :مي باشد .بارديگر به
خيانت حكومت پهلوي نسبت به اسالم ومسلمانان اشاره نموده ،فرموده بودند « اخيرا به دو هزار نفر بهائي تذكره داده
اند وبه لندن رفته براي شركت در محفلي كه به ضد اسالم...تشكيل مي شودوبه هر يك پانصد دالر ارز وهزار وبيست
تومان تخفيف براي هواپيما دادند (».صحيفه امام)126/1 :
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به اهالي وروحانيون همدان پيغام داده بودند «:دولت شما مي خواهد به دست بهائي ها واسرائيلي ها شما را از بين ببرد».
« دولت شما در يك معامله فروش روغن و مود نفتي از شركت نفت به ثابت پاسال( بهائي معروف صاحب كارخانه پپسي
كوال قبل از انقالب) پنج ميليون تومان( آن زمان) استفاده رسانده است ( ».صحيفه امام)227/1 :تذكر ،بل هشدار داده
بودند «:كم كم ،امروز بهائيترا در ادارات راه مي دهند وبا يهودي ها ارتباط برقرارمي كنند وفردا مي گويند اصال دين بايد
از قانون الغاشود  ( ».صحيفه امام )346/1 :
در اعالميه اي هم «بابيت وبهائيت و وهابيت» ( صحيفه امام )214/1:را همداستان عليه ايران ،مهد اهل بيت عصمت
وطهارت –عليه السالم -مي شناسانندو مي فرمايند«:ما با اسرائيل و بهائي ها نظر مخالف داريم» ( صحيفه امام)77/1 :
كه« دستگاه بهائيت دستگاه جاسوسي يهود است (».صحيفه امام)123/1 :
ودريك جمله توجه داده بودند كه «بهايي ها يك مذهب نيستند ،يك حزب هستند ،يك حزبي كه در سابق ،انگلستان
پشتيباني مي كرد و حاال هم آمريكا دارد پشتيباني مي كند.اينها هم جاسوس اند ،مثل آنها[ حزب توده] » ( صحيفه
امام )461/17 :وپس از پيروزي انقالب به اين تذكر مي دهند افرادي نظر بهايي ها ،مضر به حال مملكت هستند ،آزادي
داده نخواهد شد (.صحيفه امام)299/5 :
*فتاوي حضرت نایب االمام امام خامنه اي
مدظله العالي -كه با حُكم فقهاء خبرگان ،زعامت و واليت امري جهان اسالم را به عهده گرفتند ،در مقام مرجعيت و
فقاهت شيعه ،نسبت به چگونگي ارتباط با اعضاي فرقه گمراه بهائيت مورد سؤال قرار گرفته وفتاوي زير راصادرفرموده
اند.
سؤال  : 1معاشرت وهمنشيني ودست دادن دانش آموزان با دانش آموزان پيرو فرقه گمراه بهائيت ،اعم از اين كه دختر
باشند يا پسر ،مكلف باشند يا غير مكلف ،در داخل مدرسه يا خارج از آن،در دوران ابتدائي ،متوسط و پيش دانشگاهي
چگونه است؟
سئوال : 2رفتاراستادان ومربيان با دانش آموزان كه بهائي بودن خود را آشكار مي كنند ويا يقين داريم كه بهائي هستند،
چگونه بايد باشد؟
سئوال :3استفاده از وسايلي كه همه دانش آموزان از آنها استفاده مي كنند ،مانند شير آب آشاميدني ،شير توالت و
آفتابه و مانند آن ،صابون ومانند آن ،با اين كه علم به مرطوب بودندست وبدن داريم ،چه حكمي دارد؟
در جواب  3سئوال اوّل حُكم فرموده اند :همه پيروان فرقه گمراه بهائيت ،محكوم به نجاست هستندودر صورت تماس
آنها با چيزي ،م راعات مسائل طهارت در رابطه با آنها ،نسبت به اموري كه مشروطه به طهارت است ،واجب است .ولي
رفتار مديران و معلمان و مربيان با دانش آموزان بهاي بايد براساس مقررات قانوني و اخالق اسالمي باشد.
سئوال «:329خواهشمنديم تكليف مؤمنين را در برخورد با فرقه گمراه بهائيت وآثار حضور پيروان آن در ميان جامعه
اسالمي ،بيان فرمايند».
در جواب سئوال حُكم فرموده اند «:همه مؤمنين بايدبا حيله ها و مفاسد گمراه بهائيت مقابله نموده واز انحراف وپيوستن
ديگران به آن جلوگيري كنند».
سئوال  :331گاهي بعضي از پيروان فرقه گمراه بهائيت براي ما غذا يا چيز ديگري مي آورند ،آيا استفاده از آنها براي ما
جايز است؟
حُكم فرموده اند «:از هر گونه معاشرت با اين فرقه ضاله مضلّه اجتناب نمائيد».
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سئوال  : 331بهائيان بسياري در اينجا كنار ما زندگي مي كنند كه رفت وآمد زيادي در خانه هاي ما دارند .عده اي مي
گويند كه بها ئي هانجس هستند وعده اي هم آنها را پاك مي دانند .اين گروه ازبهائي ها اخالق خوبي از خود آشكار مي
كنند ،آيا آنها نجس هستند يا پاك
در جواب سئول حُكم فرموده اند «:آنها نجس و دشمن دين وايمانِ شما هستند ،پس فرزندان عزيزم ،جدا از آنها
بپرهيزيد ( ».رساله اجوبه االستفتائات ،چاپ  26زمستان : 1384صفحه  65به بعد)
تصوير دارد صفحه 36و 37كتاب

حُكم تاریخی
آیت اهلل العظمی بروجردي
قدس سره
از شهيد ثالث مال محمد تقي برغاني كه با تيزهوشي سياسي و تسلط برعلوم اسالمي به ماهيت شيخ احمد احسائي
استاد استادِ علي محمد شيرازي مدعي« بابيت» حضرت امام قائم غائب موجود موعود پي برد و شجاعانه او را تكفير
نمود ،تا عصر حاضر ،فرقه گمراه و گمراه كننده بابيه و بهائيه ،عالوه براين كه به تحريك استعمار سلطه گردر كنار ساير
فرقه هائي مانندصوفيه و شيخيه در صدد تضعيف قدرت و نفوذ علماي وتشديد اختالف بين حاكميت و روحانيت و
وحدت مذهبي بوده ،بارها تصميم به ترور حضرات فقهاء اماميه چون آيات عظام آخوند خراساني و حاج شيخ عبداهلل
مازندراني گرفته اند كه نافرجام مانده ،عاقبت شيخ فضل اهلل نوري با اعدم ،وسيدعبداهلل بهبهاني را با تور توسط انجمن
مخفي دوم به نام« بين الطلوعين» از سر راه نفوذ خود در مشروطه برداشتندو لذا ماجراي مشروطه به رهبري علماء
نجف را به تحصن درسفارت انگليس كشاندند .لكن حضرات فقهاء دوره قاجاريه تا عصر حاضر ،لحظه اي از مبارزه با اين
فرقه ضاله مضله آرام نبوده اند .حتي افراد برجسته اي نظير آيه اهلل حاج شيخ حسين لنكراني ،زماني كه بهائيان بطور
كامل تسلط برقواي تصميم گيري مملكت داشتند ،با مبلغين بهائي به مناظره پرداخته  ،كشف الحيل تأليف عبدالحسين
آيتي ،مبلغ زبر دست بهائيت را كه بعد از ندامت ،رد بربهائيت نوشته بود ،به چاپ رساندند .در عصر زعامت و مرجعيت
استاد الفقهاء والمجتهدين آيت اهلل العظمي حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي -قدرس اهلل روحه العزيز – كه فرقه
ضاله بهائيت با حمايت همه جانبه حكومت وقت به وسيله امراي لشكري وكشوري بهائي نقش مؤثري در سرنوشت ايران
شيعه داشت ،آيت اهلل العظمي برورجردي شجاعانه با اقدامات مفيد و ضروري به مخالفت با بهائيت برخاستند ،از جمله
صدور فتواي جامعي است كه در حساسترين وخفقان آورترين دوران تاريخ معاصر صادر نمودند .متن سؤال و فتواي آن
بزرگوار به شرح ذيل است.
تصوير دارد صفحه  41كتاب
استفتاء از محضر مبارك
حضرا آیت اهلل العظمی آقاي بروجردي
متع اله المسلمین بطول بقاعه
حضرت آيت العظمي آقاي بروجردي – مد ظله العالي علي روس المسلمين بحق محمد و آله – چه مي فرمايند.
راجع به معاشرت ومعامله با بهائيان از قبيل اكل و شروب[ خوردن و نوشيدن] با آنها ومهماني كردن آنها وبه مهماني
آنان رفتن وزن دادن به آنان و زن گرفتن ازآنها و دخول در حما م هاي آنان و راه دادن آنها به حمام هاي مسلمين و
خريد و فروش با آنها وكرايه و اجازه دادن امالك و وسائط نقليه با آنها و معالجه نزدآنها و اصالح سروصورت آنان و كار
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كردن براي آنها مجانا و يا تحت هر يك از عناوين :معامالت شرعيه از قبيل جحاله و مزارعه و مساقات وشركت و صلح
و نحو اين امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها ،مستدعي است نظر شريف رامرقوم داريد.ادام اهلل ظلكم
بسمه تعالي
الزم است مسلمين با اين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله راترك كنند .از مسلمين تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را
از دست ندهند.
حسين الطباطبائي
جواب دفتر معظم له
در ذيل عريضه استفتائيه
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر مبارك آيت اهلل العظمي ولي امر مسلمين جناب آقاي حاج سيد علي خامنه اي مد ظله العالي
با تقديم سالم و عرض ارادت خالصانه در حاشيه عريضه استفتائيه تقديمي حضورتان فتواي آيه اهلل العظمي بروجردي
رحمه اهلل عليه آورده شده است استدعا داريم در چنين زماني كه فِرقِ ضاله خاصه بهائيت بهترين وسيله مبارزه با اسالم
و مسلمين هستند نظريه خود را نسبت به فتواي آن فقيد فقيه مرقوم بفرمائيد كه الزم االجراست؟
ارادتمند سيد عليرضا طباطبائي بروجردي
بسمه تعالي
از هر گونه معاشرت با اين فرقه ضاله مضلّه اجتناب شود.
مُهر دفتر
تصوير دارد صفحه  42كتاب
نظر خواهی
از حضرات مراجع تقلید
ایران
با مالحظه جامعيت متن استفتاء از مرحوم استاد الفقهاء والمجتهدين حضرت آيت اهلل العظمي حاج آقا حسين طباطبائي
بروجردي -قدس اهلل روحه العزيز -جد مادري حضرت آيه اهلل حاج آقا جوادعلوي طباطبائي بروجردي كه راقم افتخار
انتساب به آن خاندان را دارد ،و والد فاضل دانشمندم حاج سيدمحمد آقا علوي طباطبايي بروجردي -رحمه اهلل عليه –
در عصر مبارزه بااستعمار خارجي و استبداد داخلي توسط آن بزرگوار از اجراي حكم سنگين رژيم دست نشانده نسبت
به خود مصون ماند.مصمم شدم در عصري كه آمريكا با اسرائيل ،انگليس و ...از بهائيت وبهائيان بدون هيچ مالحظه ،بل
دركمال بي رحمي و شقاوت ،حمايت مي كند ،فتواي جامع وقاطع آيه اهلل بروجردي را به تائي مراجع عظام تقليد كه در
زمان زعامت و واليت امري مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت نايب االمام امام خامنه اي – مد ظله العالي -هر كدام
موردرجوع عده اي از شيعيان مي باشند ر سانده ،جواب آن ذوات مقدسه را به ثبت تاريخ رسانم.تا براي هميشه بيان
كننده ي واقعيت روش وسيره ضداستكباري مرجعيت نواب دوران غيبت كبري در مقابل تزوير و خدعه دين سازي
استعمار جهاني باشد وخوشبختانه كليه حضرت مراجع بزرگواري كه موردسئوال قرار گرفته بودندمارابه دريافت جواب
مفتخر نمودند.قابلتذكروتوجه است،چون درحدّو مرتبتي نيستم كه براساس موقعيت علمي ،نظراتشان را نقل نمايم،
لذابه پيروي ازبعضي نويسندگان معزز معاصر كه تاليف خويش را به آراء ايشان زينت داده اند ،با توجه به قاعده حروف
ابجد ،آراي ايشان را نقل مي نمائيم.
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قب ل از اينكه سؤال از مرجع تقليد وجواب حضرات ايشانرا زينت بخش رساله خودسازيم جواب استفتاء مرحوم آیت
اهلل حاج میرزا جواد آقا تبریزي – قدس اهلل روحه العزیز-كه به سؤال كنندگاني داده بودندرا مي آوريم:
متن سؤاالتي كه از ايشان نموده اند به شرح زير است:
نظر مبارك حضرتعالي در مورد فرقه بهائيت چيست؟
جواب :بسمه تعالي فرقه بهائيت ،فرقه ضاله است وايجاد اين گونه اديان و فرق ساختگي به خاطر آْن است كه دين
صحيح الهي را منحرف كرده واديان باطل را جايگزين دين مبين اسالم نمايند.
جواد التبريزي مُهر
سئوال:فرقه بهائيت چيست؟
جواب :بسمه تعالي فرقه بهائيت نه دين است نه مذهب بلكه فرقه اي است ضاله و منحرف كه بهائيت انشعابي را از
شيخيگري است.
جوادالتبريزي مُهر
سؤال :آقا فرقه بهائيت شاخه اي از شيعه است؟
جواب :بسمه تعالي اصال اين فرقه ربطي به شيعه ندارد بلكه براي متزلزل كردن عقايد سالم و برحق شيعه به وجود
آمده است ومانند هر معصيت كار بدون مباالت هستند وبايد آنان را امر به معروف ونهي از منكر كرد.
جوادالتبريزي مُهر
سئوال :آيا معامله با فرقه بهئيت صحيح است؟
جواب :بسمه تعالي ترويج فرقه بهائيت جايز نيست و معامله با آنها چنانچه ترويج اين فرقه حساب شود جايز نيست
واهلل العالم.
جواد التبريزي مُهر
سئوال :افرادي كه بابهائيان نسبت فاميلي نزديك دارند ،با توجه به تأكيدي كه درآداب اسالمي و آيات وروايات در
موردصله رحم وجوددارددرمورد ارتباط با آنان چه وظيفه اي دارند؟
جواب :بسمه تعالي صله رحم شامل كفار نمي شود ،بلكه اگر موجب تقويت آنان باشدجايز نيست واهلل العالم.
جواد التبريزي مُهر
سئوال :وظيفه ما در قبال افرادي كه با بهائيان رفت وآمد دارند و رعايت حدود وجوانب شرعي را در اين زمينه نمي
نمايند چيست؟
جواب :بسمه تعالي م انند هر معصيت كار بدون مباالت هستند كه بايد با وجود شرايط آنان را امر به معروف و نهي از
منكر كرد واهلل العالم .
جواد التبريزي مُهر( سند شماره )1
مرحوم آيت اهلل حاج شيخ محمد فاضل لنكراني –قدس سره – نيز به سؤاالتي كه تقريبابا متن سئوال از مرحوم آيه اهلل
العظمي بروجردي -قدس اهلل نفسه الزكيه -در يك زمينه است جواب داده اند ،از مرحوم آيت اهلل فاضل پرسيده اند:
اگر همكار انسان از فرقه ضاله بهائي باشد وانسان با او تماس داشته باشد وظيفه چيست؟
جواب داده بودند :فرقه ضاله بهائي كه منكر ضروري اسالم هستند ،مطلقانجس مي باشند وتماس با رطوبت (همراه
يابدن)با آنهاموجب نجاست است.
پرسيده اند:در محل ما چند خانوار بهائي زندگي مي كنند ،هم غذاشدن با آنهاورفت وآمد با آنهاچه صورت دارد؟
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جواب داده بودند :فرقه بهائي نجس هستند وآنچه بابدن آنها و با رطوبت تماس پيدا كرده نجس مي باشد ،ورفت وآمد
با آنها چنانچه تائيد وتقويت آنها بشود ،جايز نيست (.جامع المسائل مطابق با فتواي مرحوم آيه اهلل فاضل  41/3 :سؤال
66و )67
پرسيده اند :تكليف آموزگاران با دانش آموزان بهائي چيست؟ آيا جايز است قرآن را در اختيار آنان قرار دهند؟
جواب داده بودند :بايد با آنها معامله نجاست كرد و قرار دادن قرآن در اختيار آنان جايز نيست (.جامع المسائل مطابق
با فتواي مرحوم آيه اهلل فاضل 44/1 :سؤال )92
*متن سؤال ازمراجع ایرانوجواب ایشان
ادب و آداب استفتاء اين وظيفه را معين مي كرد كه صورت استفتاء از مرحوم آيت اهلل العظمي بروجردي را به سبك رائج
و سنت سؤال كه صورت آن در قسمت اسناد رساله حاضر مالحظه مي شود ،خدمت آقايان مراجع تقليد تقديم داشته،
تقاضاي جواب نمائيم:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت آيه اهلل آقاي ...دام ظله
سالم عليكم  .در حاشيه عريضه استفائيه به محضر مبارك فتواي استاد الفقهاء
آيت اهلل العظمي بروجردي -قدس اهلل روحه العزيز -آورده شده است .استدعا
دارد در اين برهه از زمان كه فِرق ضاله بهترين وسيله مبارزه با ديانت حقه
هستند ،نظر خود را نسبت به فتواي آن فقيه فقيد مرقوم بفرمائيد.
ارادتمند –سيد عليرضا علوي طباطبايي بروجردي
جواب هاي رسيده با مراعات حروف اول نام مبارك آقايان به ترتيب آورده مي شود.
حضرت آیت اهلل حاج شیخ جعفر سبحانی -دام ظله( سندشماره  )2جواب داده اند:
بسمه تعالي
همان طوري كه استاد بزرگوار آيت اهلل العظمي بروجردي مرقوم فرموده اند هر نوع معامله با كافر كه موجب تقويت كفر
يا تضعيف دين باشد جايز نيست .واهلل العالم جعفر سبحاني
قابل تذكر است كه بعد از دريافت جواب حاج آقا هاشمي از قول آقا تذكر داده اند «:معامالتي كه موجب تقويت آنها
نشود بالمانع است».
حضرت آیت اهلل حاج شیخ حسین مظاهري -دام ظله – جواب داده اند ( :سند شماره )3
بسمه تعالي
آنچه را استاد بزرگوار ما حضرت آيت اهلل العظمي بروجردي – ره – فرموده اند صحيح وبايد همگي طبق آنها عمل كنند.
مُهر عبده حسين المظاهري
حضرت آیت اهلل حاج شیخ حسین نوري جواب داده اند( سندشماره )4
بسمه تعالي
سالم عليكم  .نظر مبارك استاد محترم حضرت آيت اهلل العظمي آقاي بروجردي -اعلي اهلل تعالي مقامه – كامال صائب
است وفرقه ضاله بهائيت ،ساخته دشمنان اسالم است ودر راه اهداف آنها هميشه حركت داشته و دارند .ولذابرمسلمانان
الزم است از معاشرت ومخالطه ومعامله باآنها خودداري نمايند.
حسين نوري همداني
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حضرت آیت اهلل حاج شیخ حسین وحید خراسانی ،چون سليقه وآداب ايشان در پاسخ كتبي دادن به استفتائات نيست!!
لذا در روز دوشنبه  1389/1/2ساعت يك بعد از ظهر به وقت جديد -تلفني مزاحم دفتر ايشان شدم ،فرمودند :به نظر
حضرت آقاي وحيد ازدواج ،معامله و معاشرت با بهائيان حرام است ،كمك به حزب آنها حرام است .چون حكم نجس را
دارند .در معاشرت  ،با خيسي نبايد همراه باشد.
حضرت آيت اهلل حاج شيخ مبشر كاشاني -دام ظله -در جواب مرقوم داشته اند ( :سند شماره « )5بسمه تعالي هر گونه
ارتباط اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و  ...كه موجب تثبيت وتقويت اين گروه وحزب بهائيت شود حرام و اجتناب همه
جانبه واجب است .همچنين مبارزه جهت محو واضمحالل حزب شيطاني مذكور برجميع آحاد مسلمين وملت اصيل
ايراني ودولت عزيز نظام مقدس جمهوي اسالمي واجب است .والسالم علينا و علي جميع اخواننا المؤمنين.
مُبشر كاشاني مُهر
حضرت آیت اهلل سید عباس مدرسی یزدي -دام ظله -در جواب مرقوم داشته اند ( :سندشماره )6
بسمه تعالي
آنچه فقيه اهل بيت -صلوات اهلل عليهم ومرجع عاليقدر عالم تشيع -رضوان اهلل تعالي عليه –فرموده اند ،در كمال صحت
و واقعيت است  .وما رساله اي هم در كفر وارتداد فرقه ضاله بهائيه منتشر نموده ايم .معاشرت و رفت وآمدبا آنها ومعامله
با آنها علي نحو االطالق جائز نيست .زن مسلمان برترويج آنها درآمدن جائز نيست وباطل است .ازدواج با زن بهائيه جائز
نيست وباطل است؛ چون كافر و مرتدمي باشند .گر چه ازدواج با اهل كتاب جائز است .اما آنها اهل كتاب نيستند وبايد
آنها را در مضيقه وانزوا قرار دادتا يا هدايت شوند يا به سزاي اعمال ننگ شيطاني وشهواني خود برسند .اعاذباهلل من
شرهم
عباس الحسيني المدرسي يزدي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبداهلل جوادي آملی -دام ظله – در جواب مرقوم داشته اند( سند شماره )7
بسم اهلل الرحمن الرحيم فتواي فوق مورد تأييد است .جوادي آملي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبدالحمید شربیانی-دام ظله -كسالت ولرزش دست در حدي بود كه تحت هيچ عنوان
نوشتن جواب براي ايشان امكان نداشت.
حضرت آیت اهلل حاج سید عزالدین زنجانی -دام ظله -در جواب مرقوم داشته اند (.سند شماره )8
بسم اهلل الرحمن الرحيم همانطور كه سيدنا االستاد الفقيه االكبر االمام بروجردي – قدس اهلل نفسه الزكيه واعلي درجات
الجنان مقامه –مرقوم فرموده اندصحيح والزم االجرا است .البته با محافظت شديد و مراقبت اكيد با آرامش و حفظ انتظام
و اهلل ليهدي الي سواء السبيل.
مُهر
در يكي از روزهاي اقامت آیت اهلل حاج شیخ علی سبط الشیخ انصاري -دامت بركاته -در تهران حضورشان رسيده
تصميم درباره رساله حاضر را با ايشان درميان گذاشته استدعاي نظريه ايشان را نمودم.درجواب فرمودند :در اين برهه
از زمان كه فرقه ضاله به انواع شيطنت ها جوانان ناآگاه ما را اغفال مي كنندبهترين اقدام ارشادِ فريب خوردگان به هر
نوع وشكل ممكن با ح فظ آرامش وانتظام است.بنده درهمان زمان صدور حُكم تاريخي آيت اهلل العظمي بروجردي -قدس
سره الشريف -در جريان آن بودم مورد تأييدبوده وهست.
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حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی صافی گلپایگانی –قدس سره -در ديداري كه با ايشان داشتيم استفتاء را مالحظه
كرده ،فرمودندآنچه استاد بزرگوار ما مرقوم داشته اند ،كفايت كننده است .وبه احترام ايشان حاضر نشدند حتي در
حاشيه فتواي حضرتشان همان را كه فرمودند قلمي كنند.
حضرت آیت اهلل حاج شیخ علی اصغر رحیمی آزاد دام ظله در جواب مرقوم داشته اند( به سند شماره  9رجوع شود)
بسمه تعالي سالم عليكم ور حمه اهلل جواب استفتاء جنابعالي همان است كه مرحوم آيه اهلل العظمي بروجردي اعلي اهلل
مقامه فرموده بايد مسلمانان هر گونه رابطه و معاشرت و معامله رابااين فرقه ضاله ترك كنند.
الداعي علي اصغر رحيمي آزاد مُهر
حضرت آیت اهلل حاج شیخ قربانعلی محقق كابلی -دام ظله -مرقوم داشته اند (.سندشماره )11
بسمه تعالي
در فرض سئوال ،نظر اينجانب نيز احتراز از معاشرت با اين فرقه است ،چون تماس بدني درصورتي كه رطوبت داشته
باشد ،موجب نجاست است وهم چنين معامالت با آنها موجب تقويت طريقه آنها است؛ لذا معامله با آنها نيز بايدترك
شود.
قربانعلي محقق كابلي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی –دام ظله – در جواب مرقوم فرموده اند( :سند شماره )11
بسم اهلل الرحمن الرحيم
نظر حقير مطابق با نظر مبارك آن مرجع جليل القدر -اعلي اهلل مقامه – مي باشد .واهلل العالم.
لطف اهلل صافي – مُهر
حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمدرحمتی سیرجانی -دام ظله – در جواب نوشته اند ( :سندشماره )12
بسمه تعالي
خداوند متعال درجات آن بزرگوار عالي است ،اعلي فرمايد!وحكم فتواي آن بزرگوار ونظر ايشان مورد قبول و تائيد است.
امضاء و مهر
حضرت آیت اهلل حاج سید محمد شاهرودي-دام ظله -درجواب مرقوم داشته اند  ( :سندشماره )13
بسمه تعالي
كفر مد ّعي الوهيّت يانبوت ونيزمنكر نبوت خاتم پيامبران يا منكر ضروريات دين مسلم ومجمع عليه بين مسلمين مي
باشد .واين فرقه ازپيروان علي محمد هستند كه به ترتيب هم مدّعي نبوت بوده وهم مدّعي الوهيت وهم منكر خاتم
پيامبران وهم منكر ضروريات دين مثل نماز و امثال آن هستند ،بنابراين از نظر موازين فقه شرع مقدس اسالم،اين افراد
كافر هستند ،اما اگر فقط اسما بهائي بشوند ،يعني داخل اين حزب ومرام باشد ،ولي در عقايد از آنها پيروي نكند،مانند
اكثر كمونيست ها كه از لحاظ سياسي وحزبي كمونيست هستند ،ولي منكر وجود خداو پيامبر نيستند ،چنين كسي كافر
نمي باشد.
سيد محمدشاهرودي
حضرت آیت اهلل حاج سیدمحمد مفتی الشیعه دام ظله العالی
بعدازارسال استفتاء به جهت اطالعات وسيعي كه ايشان از مبارزه آيه اهلل العظمي بروجردي با بهائيان داشتند ،مفيد
دانستند كه شخصا مالقاتي داشته باشم .روزچهارشنبه  25فروردين ( 1389در منزل شخصي ايشان واقع در قم
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حضورشان رادرك كردم) حضورشان رسيده با كمال بزرگواري وحوصله اي قابل تقدير و تشكر به موضوعات بسيار مهمي
اشاره كردند كه حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت .درمورد استفتاء به سه مهمّ اشاره كردند:
 -1نسبت به بهائيان ،آنان رابه سه گروه تقسيم كردند .فرمودند آن عده كه منكر نبوت حضرت ختمي مرتبت مي باشند
كافرندوگروهي چون حضرت امام زمان –اروحنا فداه -را قبول ندارند منكر امامت مي باشند در حقيقت كافر نيستند،
لكن منكر ضروري ايمان شده اند .دسته هم مسأله نيابت را با خصوصيت هائي كه جايگاهي در تشيع ندارد به علي محمد
باب نسبت مي دهند.
 -2در مورد متن فتواي مرحوم آيه اهلل العظمي بروجردي فرمودندمخافت ايشان با تخريب حظير القدس كه در تهران
ساخته شده بود آغاز گرديد .وچنان اوج گرفت كه شخص محمد رضا پهلوي در بيت مرحوم آيت اهلل بروجردي شرفياب
حضورشان شد وقول داد حتما شخصا منظور حضرت آيت اهلل را تامين خواهد كرد وخواستار شد كه ايشان مؤمنين را
آرام كنند و لذامرحوم آقاي بروجردي در انتهاي فتوا مرقوم داشتند «از مسلمين تقاضا دارم آرامش وحفظ انتظام را از
دست ندهند».
-3در موردجواب استفتاء فرمودند «:فتوا صحيح است با اينكه شأن ايشان اجل برآن است كه شاگردانشان بخواهند
نظري بدهند چون نظر حقير را جويا مي شويد اين حُكم براي هميشه تا اين فرقه ضاله نابود نشده اندالزم االجراست».
حضرت آیت اهلل حاج سید محمد باقر شیرازي -دام ظله -در جواب نوشته اند (.سند شماره )14
بسمه تعالي
شكي نيست بيان ونظر مبارك حضرت مستطاب سيد الطائفه استادالفقهاء آيه اهلل بروجردي -قدس سره الشريف -كامال
مطابق با موازين وهر گونه معاشرت وداد و ستد ،خاصه ازدواج با آنان ممنوع وحرام است .البته همان قسم كه ايشان هم
بيان فرمودند ،در هر حال حفظ انتظام و آرامش نيز الزم است.
محمد باقر بن عبداهلل شيرازي  :مُهر
حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد تقی مجلسی -دام ظله -در جواب مرقوم داشته اند ( :سندشماره )15
بسمه تعالي
نظر مبارك حضرت آيه اهلل العظمي بروجردي -رضوان اهلل عليه –متبع و مورد نظر حقير نيز مي باشد .والسالم
محمد تقي مجلسي  :مهر
مقلدين مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمد تقی بهجت مي توانند بعد از فوت ايشان كه بااذن هر يك از فقها بقاء بر ميت
را جايز مي دانند در مسائلي كه از آن بزرگوار تقليد مي كردند به اذن مجتهد اجازه دهنده بقاي برآن مرحوم باقي
هستند .به نظر همان فقيه عمل كنند.
بسمه تعالي
حضرت آیه اهلل حاج سید محمد صادق روحانی در جواب نوشته اند ( :سندشماره )16
باسمه جلت اسمائه
به آنچه مرحوم آيه اهلل العظمي قاي بروجردي رحمه اهلل عليه فتواي داده اند وفتوائي است موافق با موازين شرعيه،
حقير نيز فتوي مي دهم.
الروحاني :مهر
حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد علی گرامی -دام ظله -مرقوم داشته اند  ( :سند شماره )17
بسمه تعالي
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فرقه مزبور خارج از دين اسالم هستند و با دسيسه اجانب به وجود آمده واينك هم وسيله اي در دست آنهابراي افساد
جامعه مي باشند.
همانطور كه اساتيد ما چون مرحوم آقاي بروجردي – قدس سره -ومرحوم امام خميني -قدس سره –در سال  1343ه
ش براي اينجانب مرقوم داشته اند الزم است همگان از هر گونه ترويج آنها خودداري  ،بلكه ترك مراوده و معامله نمايند
و آنها را به حمام هاي عمومي راه ندهند كه موجب نجاست هستند .افراد عامي آنها هم آلت دست بزرگانشان هستند.
محمد علي گرامي
امضاء ومهر
حضرت آیت اهلل حاج سید محمود هاشمی شاهرودي -دام ظله العالی -در جواب يكي از تالمذ درس خارج خود در
حوزه علميه قم مرقوم داشته اند ( :سند شماره )18
بسمه تعالي فتواي آن بزرگوار قدس اهلل سرّ ه الشريف طبق موازين شرعي است .
محمود هاشمي شاهرودي
مُهر
دفتر حضرت آیت اهلل حاج سید موسی شبیري زنجانی نظر ايشان را به شرح زير در اختيار گذاشته است ( .سند شماره
)19
باسمه تعالي
هر آن چه موجب تقويت يا تائيد اين فرقه ضاله گردد ،اعم از معاشرت ،اختالط و معامله صحيح نيست والزم است
مسلمين از اين امور در صورت تبليغ اين گمراهان اجتناب كنند.
مهر دفتر
حضرت آیت اهلل ناصر مكارم شیرازي – دام ظله –در جواب مرقوم فرموده اند ( :سند شماره )21
بسمه تعالي
آنچه آن فقيه بزرگوارفرموده اند ،حق است .هميشه موفق باشيد.
ناصر مكارم شيرازي
مهر
حضرت آیت اهلل میرزا مسلک ملكوتی ،در تعيب تأخير در جواب سوال گفتند ارسال شده وشفاها نيز به اين مختصر
اكتفا كردند «:آنچه را كه آن فقيه بزرگوار در جواب سؤال عده اي مرقوم داشته اند حُكم است وفتوي نيست وهميشه
برهمه الزم العمل است».
حضرت آیت اهلل حاج شیخ یداهلل دوز دوزانی جواب داده اند( سند شماره )21
باسمه تعالي جوابيه معظم له مورد تائيد اينجانب مي باشد البته امروز محدوديت زمان صدورفتواي ايشان نيست ،بايد
مسلمانان منسجم باشند وجلساتي براي مبارزه با آنان تشكيل دهند.مبادا به افكار جوانان ما رخنه نموده و عقائد
باطل و پوشالي خو د را كه ساخته قدرتهاي شرق و غرب است رواج دهند .توفيق مسلمانان را از خداي متعال خواهانم.
يداهلل دوز دوزاني  :مُهر
تذكر :منظور از «البته امروز محدوديت زمان صدور فتواي ايشان نيست» در متن جوابيه اي كه از نظر گذشت توجه دادن
به اين مهمّ است .در دوران مجد وعظمت اسالم كه حكومتِ تائيد و ترويج تقويت كننده بهائيت نابود شده ،وظيفه در
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مقابل مسلك هاي استعماري نظير بهائيت به تبعيت از فتاوي مراجع خالصه نمي شودبلكه بايدبا فِرَقِ گمراه كننده گمراه
مبارزه كرد.
حضرت آیه اهلل حاج سیدیوسف مدنی تبریزي مرقوم داشته اند ( :سند شماره )22
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مسئله مفروضه را در بحث تجارت تفضيال و مستدال متعرض شده ايم ،ولكن اجمال جواب به قرار ذيل مي باشد :معاشرت
–رفت وآمد -با فرقه بهائيت وساير كفار اگر موجب سستي عقيده اسالمي باشد جايز نيست؛ ولكن معامله -دادوستد-
با فرقه مذكور وساير كفار شرعا اشكالي ندارد ،مگر آنكه متعلق معامله سالح جنگي است وزمان نيز زمان جنگ باشد،
فروختن آن به اعداء دين جايز نيست .ولي در حال ...صلح – مانعي ندارد .وهمچنين است بيع سالح به كفاري كه مقاتله
آنها با كفار باشد .واما مسئله ازدواج با جميع فرق كفار و مسلمين كه در حكم كفار مي باشند ،مثل غاله ونواصب وخوارج
را در كتاب منهاج االحكام تفصيال متعرض شده ايم؛ لطفا به آنجا مراجعه فرمائيد :رجوع شود[ در صفحه  314به بعد در
طرح چند فرع باطل دانسته اند]
السيد يوسف المدني التبريزي
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