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 نوشته شده توسط محب الدین الخطیب  «رفضمذهب خلف نابهائیت فرزند » مقالهنقد 

 گرد آورنده : حجت السالم جمشیدی 

 مقدمه:

بوده  یحدها بهظلم نیاز ا یاست که برخشده عهیبه اعتقادات ش یاریبس یهاها و هجمهظلم خیدر طول تار

هم  یاریبس یهاهجمهالبته است و بوده خیدر طول تار انیعیاز ش یاریبس یهاشدن خون ختهیکه موجب ر

 استشده عیبه مذهب تشو در فضای مجازی صورت کتاب و مقاله به یو علم یمختلف اعتقاد یهانهیدر زم

 تیبهائ » با عنوان بیخط نیالدگرفته کتاب محبصورت عیعداوت با تش یها که فقط از روهجمه نیاز ا یکی

 .باشدیم «فرزند ناخلف مذهب رفض

و چاپخانه  یصاحب کتابخانه سلف ،یسور سندهی(، نویالدیم 6111دسامبر  03 - 6881) بیخط نیمحب الد

با ورود  6193او در سال  حکومت حجاز بود. یروزنامه قبله را منتشر کرد که بلندگودر مکه  و دبو آن در مصر

و چاپخانه آن  یکتابخانه سلف قیساکن شد و از طر رهدمشق را ترک کرد و به مصر رفت و در قاه انیفرانسو

 https://www.noor-book.comدر انتشار کتاب و جزوه مشارکت داشت. 

از مخالفان مذهب شیعه است و  مشخص می شود که اوو آثارش  بیخط نیمحب الدبا نگاهی به زندگی 

العواصم من »بر کتاب  قاتشیاز تعل یکیدر تا آنجا که السالم دارد ،  همیعل تیبا اهل ب زین یخاص یدشمن

الدالة على حصافة عقله وحسن  دیزیخطب  من و» : سدینو یمبه مدح یزید بن معویه پرداخته و « القواصم

اوست  یو تقوا رتیبص ییکویو ن یو عقل ورز یکه دال بر خردمند دیزی یو از خطبه ها؛ وتقواه ..... رتهیبص



ص  ،یمواقف الصحابة بعد وفاة النب قیتحق یالعواصم من القواصم ف ،ابوبکر محمد بن عبد اهلل ،یالعرب إبن« ).....

 6231الناشر : مکتبة السنة، الطبعة : األولى،  ب،یالخط نیمحب الد - یاالستانبول ی: محمود مهد قی، تحق902

 (هـ .

بوده ، با بهانه  لشیرا که مخالف م یو اخبار اتیکتاب ، روا نیبر ا قاتشیشخص در مواضع متعدد از تعل نیهم

با این مقدمه با توکل بر خداوند رحمان به موضوع مقاله جناب الخطیب می  ! کند یعدم صحت سند رد م ی

 پردازیم . 

 اما بعد 

با ترجمه فارسی در  «فرزند ناخلف مذهب رفض تیبهائ »با عنوان  این نویسندهچندی قبل تالیفی از 

که شیعه آن را به مخاطب القا کند  فرقه ضاله بهائیت )در این کتاب سعی دارد  او دسترس قرار گرفت . 

با بررسی اصول و اعتقادات  است زایده افکار شیعه های بسیاری از این فرقه دیده(،  دشمنیمردود می داند و 

 .ن کتاب وارد است که  مورد بررسی قرار می گیردشیعه و منابع علمی و تاریخی شیعه نقد های بر ای

اسالم و  یقیحق میتقابل با تعال یاستعمار برا تیاست و اصالً با حما یاسیس التیتشک کیبا آنکه  تیبهائ

 سندهیحال نو نیاما باااست. آمده به وجود تفرقه در جهان اسالم در راستای ایجاد  تیمقابله با مکتب اهل ب

است  که اگر  یدر حال نیاداند.  یم یعیش یرا باورها تیبهائ شیدایو منشا پ یعیآن را محصول تفکر ش

 عهیش یو به درست دیتوجه کند حق را خواهد فهم عهیش میو عدم تعصب در تعال قیو تحق میبا عقل سل یکس

 خواهد برد. یپ عهیبا معارف حقه ش تیبهائ یمتناقض وخراف یادباورهایوفاصله ز

و جهان اسالم خارج هستند بلکه از  عیتش رهیکه دارند نه تنها از دا ییبا اعتقادات و باورها تیبهائ التیشکت

نبوت و معاد  ،متعال  یکه به خدا یبا نوع باور تیچرا که بهائ ،دارندفرسنگ ها فاصله   زین یآسمان انیاد

 جداشده اند. یآسمان انیو اد یدیعظام و مکاتب توح یایانب میدارند  از تعال

 یبا ادعاها عهیشات اعتقادبین   نیادیتفاوت بننویسنده کتاب بهائیت را فرزند شیعه می داند در حالی که  

 وجود دارد که در ذیل توضیح داده می شود. تیپوچ و متناقض سران بهائ

 تفاوت بنیادین اعتقاد شیعه با ادعاهای پوچ و متناقض سران بهائیت

 یروس ریشه سندهیتوان در پاسخ نو یرا مو اسالم  عیتش نیینسبت به آ ،تیبهائ تفاوت بنیادین نیا انعکاس

 . دیمسلمان شدن فرزندانش با او مشورت کرده د یکه برا یبه مادر یلئون تولستو



اسالم نسبت به  ازاتیو برشمردن امت سهینامه ضمن مقا یکدر  6131مارس  61 خیدر تار یتولستو"

و به خصوص  انیمربوط به اد یها یدانم که فرزندان شما دانش و دانستن ینم نجانبی: ادیگویم تیحیمس

کند  ینم یپرسش هر چه باشد فرق نیجواب ا ؟دارنداز آن  یاصال اطالع ایدانند و  یم یحدچه اسالم را تا 

خواهد  یاریو خصوصاً اسالم  انیهتر شناختن ادهست که به فرزندان شما در هرچه ب یها و منابعکتاب رایز

کامل  یآمادگ نید نیا ادیاز روش ها وجود دارند که با نام اسالم و  یکه بعض میکنیفراموش نم یرساند ول

 رانیاست که ابتدا با نام اسالم در ا تیئبها یکیمثالً  نهایغلط رهنمون شوند از ا یدارند تا انسانها را به راه ها

 تیبهائنموده.  تیخود را تقو یآمده است و در آنجا بازوها ریصغ یایآس یهانیظهور کرده و بعدها به سرزم

 نیبعدها تالش کرده به صورت د تیبهائ قتیکند گرفته شده است.... طر یم یاز نام بهاءاهلل که در عکا زندگ

کنند در  یم یرا در برگرفته است و آنان سع یینکته ها زین تیحیو مس تیهودیاز  تیخود را نشان دهد بهائ

را که بهاهلل در آن ساکن است به عنوان  ییو جا ندروز سه بار نماز بخوانند کعبه را به عنوان قبله قبول ندار

باور  نیاکتاب اقدس.  یگریو د انیب یکیکنند  یدو کتاب مقدس دارند که به آنها اقتدا م اندرفتهیقبله پذ

-611 ص ،تیبهائ یشناس انیجرمحمدی، علیرضا، . )"ردیقرار گ رشیمورد پذ دینبا یکس باطل است از طرف

673) 

است و فقط به  یساختگ نییآ کی تیبهائ نییآ رایشمارند ز ینم یاسالم مذاهبها را جزء  یبهائ ،مسلمانان 

 کیجز  یزیچ تیماه لیبه دل یول کندیم دایبا اسالم ارتباط پ انگذارانشیبن یخیخاستگاه و سابقه تار لیدل

و البته با به وجود آمده  خیکه در طول تار یمکتب و مسلک هزارانهمچون صدها و  یدست ساز بشر نییآ

 ستندیموحد ن نییآ نیو چون طرفداران ا ستینتالش استعمارگران خصوصا انگلیس و امریکا خواهند آمد ، 

 (677صفحه ،  همان. )رندیگیقرار م نیمشرک فیدر رد

با  ییآشنا قیاز طر یرازیمحمد ش یعل ،هیفرقه باب انگذاریبن. است هیاز فرقه باب افتهیانشعاب  یفرقه ا تیبهائ

و  اتیآ ریتفس ،یمسائل عرفان رامونیپ یاطالعات محدود ،به رهبری شیخ احمد احسایی هیخیفرقه ش

 . به دست آورد  یاسالم ثیاحاد

محمد در ابتدا خود را باب و نائب  یعل دیسشاگرد و جانشین شیخ احمد،  یکاظم رشت دیاز مرگ س پس

 یم یو ارتباط آن حضرت با مردم معرف یرسان ضیو واسطه فعجل اهلل تعالی فرجه الشریف خاص امام زمان 

بهرام ،  ،یابیافراس. )کند من خود امام زمان هستم یمنبر به مردم اعالم م یدر باال یو پس از اندک زمان دینما

 (16، ص 6076تاریخ جامع بهائیت، 

جسارت اساس اسالم را منسوخ  بادر اجتماع بدشت  روانشیاز پ یبه مرور زمان و پس از آن که گروه 

 تیمهدو یرا فراتر نهاده و ادعا در تهران پا سسفارت رو یحیو تلو یعلن تیمحمد باب با حما یدانستند عل



 پردازدیاسالم م عتیبه نسخ احکام شر انیو سپس با نوشتن کتاب ب دهدیشکل م ریینبوت تغ یبه ادعااو 

هرچند  .شود یم زین تیمقام الوه یمدع «نیالد کلیهلوح »نوشته اش به نام  نیسرانجام باب در آخر

 اتیانجام داد و نتوانست از عهده اثبات مدع زیاصفهان، تبر راز،یدر ش رانیا یکه با علما ینامبرده در مناظرات

و مهمتر از  یالواح  و ودر آثار  یو علم یادب اریبس یامر به همراه وجود خطاها نیو ا دیبر آ شیخو نیسنگ

بار توسط  نیچند دیباعث گرد شدندیاو در مناطق مختلف کشور مرتکب م روانیکه پ یاتیناآن ظلم و ج

شکست و دوباره  یهر بار توبه را م لکن. دیو هر دفعه از گذشته خود ابراز ندامت نما ریحکومت وقت دستگ

به  زیتبر یعلما یطبق فتوا ،به جرم ارتداد زیسرانجام در تبر نکهینمود تا ا یشروع م و آشوب را غیتبل

 (678-671ص  ت،یبهائ یشناس انیجر رضا،یعل ،ی)محمدشد.  ربارانیت ریرکبیفرمان ام

 یادیداده بود افراد ز دیاهلل نو ظهرهیپس از خود با مقام من  یبه ظهور فرد یاز مرگ باب از آنجا که و پس

خود  یاز ادعا ایکشته شدند  ای ینور ییحی یو همکار ینور ینعلیکردند که توسط حس یمقام نیچن یادعا

 انیدر م ینزاع اصل نجایو از ا دخود ادعا کر یرا برا یامبریمقام پ ینعلیحس رزایدست برداشتند و سپس م

نام گرفتند و  یماندند ازل یباق ییحی ینیبر جانش رفتندیرا نپذ ینعلیحس یکه ادعا یانیب آغاز شد با انیباب

آنها مقام  نیخود ادعا کرد که مهمتر یبرا یادیمقامات ز بهاءاهللخوانده شدند.  یبهائ ینعلیحس روانیپ

و اقدس لوح  قانیا رینظ یینمود و با نگارش کتاب ها یدیجد عتیشر یادعا نیبود و همچن تیو ربوب تیالوه

و احکام فرقه  دیعقا افتهی میباب تنظ میومجموعه الواح که بر اساس تفکر، اعتقادات و تعال عیاشراقات، بد

 (16، ص 6076 ت،یجامع بهائ خیبهرام ، تار یابی)افراس. دینما یم انیرا ب دخو

 دیآن را د تیو بهائ تیسران باب یدر ادعاها توانیهست که م یتناقضات مختلف تیبهائ میدر باورها و تعال

را  شیخو یشش مرتبه ادعا ه،یفرقه باب انگذاریبن یرازیمحمد ش یعل انیو بهائ انیمثالً به اعتراف خود باب

 داد.  رییتغ

 یادعا 6913: باب در سال سدینو یم «الم آثر و االثار»کتاب  بر قاتشیدر تعل یاردکان یمحبوب نیحس مرحوم

 که مفسر قرآن است.  یعنیکرد  تیذکر

 رابطه با امام زمان است.  لهیوس یعنیکرد  تیباب یادعا 6916 در

 امام زمان است.  یعنیکرد  تیمهدو یادعا 6919 در

 . غمبریکه پ یعنینبوت کرد  یادعا 6910 در

 . انمیکه پروردگار  عالم یعنیکرد  تیربوب یادعا 6912 در

 کرد.  تیالوه یادعا 6911 در



 عهد فرستاد.  یخود را منکر شد و توبه کرد و توبه نامه نزد ول اتیتمام مدع 6911 در

نازل شده  یوحاو بر  کردیادعا م یخود ادعا داشت گاه یبرا یادیمقامات ز زیبهاء اهلل ن ینعلیحس رزایم

 تیرا بر تخت الوه شتنیخو یگریو زمان د یاریهم بس چیو کم ز ه چمینمود که من ه یاعالم م یزمان

است  ولدیلم  و لدیلم  دانست که  دانست . او خود را کسی می می جهان دگاریو آفر انیخدا ینشانده و خدا

  است . یقیو معبود حق

از  تیرا به اطاعت و تبع روانشیپ تیگذاشت از موضع الوه یباق شیاز خو نامهتیکه بمنزله وص یلوح عهد در

ایرج افشار، چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین نمود. ) بیو ترغ قیخود تشو نانیجانش

 ( 191، ص 9شاه، ج

را بر خالف فطرت خداشناسِ بشر، عقل  یتوسط رهبران بهائ ییخدا یادعا انیعیاست که ش یدر حال نیا

معتقد است  عهیدانند ش یم میخصوصاً قرآن کر یو کتب آسمان یاله انیتمام اد یدیتوح یو آموزه ها میسل

او   دگاریاست و آفر) خلق شده (که خودش مخلوق  ابدییمدر بر اساس فطرت و وجدان پاک خود  یهر انسان

. غیر قابل باور است غلط بوده و  تیو بهائ تیسران باب اتیمدع نیا یبا او ندارد و تمام یتیشباهت و سنخ

او قابل  یبرا یکیشر چیاست و ه گانهیهستند که در افعال و صفات و ذاتش  یا گانهی یقائل به خدا انیعیش

 . ستیتصور ن

اسالم  نیادعاها باطل بوده و د نیا عیاز منظر تش نموده اند بیان  ،نبوت موضوعکه در  ییادعاها نهیدر زم

( نییخاتم النب رسول اهلل ولکن  رجالکم و من  احد ابا کان محمد ) ما قرآن هیآ حیو طبق صر نید نیآخر

که قائل به نسخ اسالم و قرآن و  یاست و هر کس نیو مرسل ایخاتم انبصلی اهلل علیه و آله اسالم  یگرامامبریپ

 شود.  ینجس محسوب م عهیمردود است بلکه کافر بوده و از نظر فقه ش عهیباشد نه تنها از نظر ش امبرینبوت پ

 ها فاصله گرفته وفرسنگ تینسبت به مهدو یاسالم لیاز تفکر اص زین تیمسئله مهم مهدو نهیدر زم تیئبها

 تیکه ما در فرقه باب یسوء استفاده کرده است به طور تیمسئله مهدوتوان با قاطعیت گفت بهائیت  می

 هرا به دور خود جمع کرد یعده ا تیو بعد مهدو تیاز اشخاص با سوء استفاده از مسئله باب یکه برخ مینیبیم

 منحرف کردند.  او مردم ر

خاصه اختصاص  ابتیبسته شده و ن یکبر بتیخاصه از امام زمان در غ ابتیپرونده ن عهیکه از نظر ش یحال در

 یکبر بتیداردو هرکس در زمان غ فیفرجه الشر یحضرت حجت بن الحسن عجل اهلل تعال یصغر بتیبه غ

خاصه  ابتین یمحمد باب ادعا یعل. بودمردود وکذاب خواهد  یشخص نیخاص و وکالت بکند چن ابتین یادعا

بخش و  دیام ،سازنده، کامل یاعتقاد تی. آموزه مهدوکرد مطرح  یکبر بتیو وکالت از حضرت را در زمان غ



 یاتیمطابق با روا یو سن عهیاعم از ش نیاست و مسلم تیجهان و بشر یمتکامل برا یاندهیکننده آ میترس

 به مهدویت اعتقاد راسخ دارند. است نسبت دهیتواتر رس به نیاسالم و ائمه معصوم امبریکه از پ

، به اعتقاد مهدوی تشیع هجمه کرده وآن را خرافات شمرده ّو حتی محب الدین خطیب این در حالی است که 

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف شده است. منکر تولد حضرت مهدی

 الدین خطیب به مهدویتنگاه انحرافی و مبغضانه محب 

 عهیش ریبانگیهمواره گر یسردرگم نیا " می نویسد: «بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض»نویسنده کتاب 

پرزرق و برق بنا نهاده  یخرافات را بر خرافات انباشته، و کاخ یاکه عده یهنگام مینیبیبوده و خواهد بود، م

 یبه خراب لیترک خورده و م یو وزش باد میدر مقابل هر نساخ باشکوه ک نیو آن را مذهب خواندند، چگونه ا

منتظر، و  یمتمسک شدند که امام زمان، مهد یو امامت خود به سراب عهیش دهینجات عق یآنان برا کند،یم

 شدنرابیکه جهت س یاروشن غافل ماندند که تشنه قتیحق نینام داشت، و از ا یحجت بن الحسن العسکر

و  افتهیدست  یبه آب و نان یاعده دهیعق نیا یالجرم تشنه باز خواهد گشت، با ادعا رود،یسراب م یبه سو

اتفاق افتاده است، و  یکبر بتیشدند، و سپس اعالم کردند که غ انیعیبه عنوان باب و مرجع و بال گردن ش

که هر لحظه ممکن است آنان فکر نکردند  ایکه پروردگار اجازه ندهد ظهور نتواند کرد، آ یتا زمان یامام مهد

بودن  در و دروازه یادعا عیتش روازهو د دریشهر ب یجرگه وارد شده، و برا نیاز خودشان به ا زهوشتریت

 نینبرد، اما مسئله ا یادعا راه بجائ نیبخواند؟ گرچه ممکن است که ا یمهد یو حت« باب»نموده، و خود را 

کج و معوج  دهیعق نیبه راه افتاد و در راه ا نیعلمداران دروغ نیلوح به دنبال اساده یااست که همواره عده

که ضمانت  دیپرس عهیاز ش دی. اما بامیدیرا د زهوشانیت نیگذشته نمونه ا فحاتدر سطور و ص دهند،یجان م

 یحرکت را امور کیکه اساس و شالوده  یچون هنگام ست؟یچ ندهیدر ا یافاجعه نیعدم بروز چن یشما برا

است، و شاعر  رینه تنها ممکن، بلکه اجتناب ناپذ ندهیآن در ا دشدنیدهند، تهد لیم تشکپوچ و مبه

 "کج وارید رودیم ایثر تا اول گر نهد معمار کج خشت :دیگویم

 یخارج یوجود عیموعود تش یکه بر فرض محال هم اگر مهد میمسئله را مطرح نموده و بپرس نیا دیبگذار

همه تشنگان قدرت و مقام، هرگز او جرات خواهد کرد که فکر  نیبا وجود ا دیکنیفکر م ایداشته باشد، آ

 که ظاهر هم بشود؟!. نیظهورکردن را در سر خود بپروراند، چه رسد به ا

( در فیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یبه ظهور حضرت مهد دهیو عق تیمهدو ی مسألهدر پاسخ باید گفت: 

 ی دهیعق کیکه  نیندارد، و قبل از ا «عیتش»دار است، و اختصاص به  شهیو ر لیاص یاسالم، مسأله ا

گذرد و در طول  یثابت و خالص است که مدت چهارده قرن از عمر آن م یاسالم ی دهیعق کیباشد،  «یعیش»

و حتی بشکلی دیگر در سایر ادیان ابراهیمی نیز مورد اتفاق و اجماع عموم مسلمانان  وستهیمدت، پ نیا



باره کتابها، مقاله ها و رساله ها  نیدر ا - یو سن عهیاز ش - سندگانیعلما، دانشمندان و نو است . بوده مطرح 

وجود مقدّس  یاهل تسنن، پنجاه جلد کتاب معتبر مستقل درباره  ینوشته اند؛ تا آنجا که فقط از علما

.( 913ص  ،یر. ک. االمام المهدآمده است ) در ریتحر یبه رشته  فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال یحضرت مهد

 باشد.  یراسخ ماعتقاد  نیدار بودن ا شهیو ر تیمهدو یبر اصالت مسأله  یقطع لیخود، دل نهایکه ا

 از نگاه اهل سنت فیفرجه الشر یعجل اهلل تعل یحضرت مهد والدت

نیز آمده است، « بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض»که در کتاب  ت،یدر مسئله مهدو تیوهاب دیاز عقا یکی

بودن و  میعق یادعا نهیزم نیاسـت. در  اعجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یعدم والدت امـام مهـد یادعا

 نـه،یزم ـنیدر ا نیکرده انـد؛ همچنـ ـانیرا ب السالم هیعل یرفتن امام حسـن عسـکر ایبدون فرزند از دن

برادرش جعفر کذاب و  نیالسالم ب هیعل یامـام حســن عسکر ـراثیم میسـتق هیجهـت اثبـات، بـه قضـ

  السالم هیعل یکه اگر امام حسن عسکر ندیگو یکنند و م یاستناد م السالم هیعل یمادر امام حسن عسکر

 شد؟ میتقس السالم هیعل یمادر و برادر امام حسن عسکر  نیو ارث بـ دیداشت، چرا به او ارث نرس یفرزند

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یتمام عالمان اهل سنت قائلند امام مهد ندیگو یچند معروف است که م هر

اهل سنت معتقدند  یاز علما رخیآمده و ظهور و خروج خواهد کرد لکن ب ایمتولد نشده و در آخرالزمان به دن

 السالم همایعل یشده و او همان محمد بن الحسن العسکرمتولد عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یامام مهد

 :میکن یافراد اشاره م نیاز ا یبرخ نظرات  نجایاست. ما در ا

 (.176، ص 6ج ان،یاالع اتی)وف «یابوالقاسم محمد بن الحسن المهد»در ذکر نام  :  خلکان ابن

که  یمتولد شده و در سامرا در همان خانه ا نهیدر مد یفرزند هاد یابو محمد حسن عسکر :یشافع یگنج

الطالب،  ةیباشد. )کفا یگذاشت که همان منتظر م یبرجا یدفن شد مدفون گشت و از خود فرزند یپدرش هاد

 (. 854ص 

است و علیه السالم  یاز اوالد امام حسن عسکرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یمهد :یشعران عبدالوهاب

 مانیبا او هم پ یسیع نکهیق بود و هم اکنون زنده است تا ا 911شعبان سال  مهیزمان تولدش در شب ن

 (.620، ص 9و الجواهر، ج تیواقیسال است. )ال 731ق است 118زمان که سال  نیاو تا ا فیبشود. عمر شر

گشوده و به ذکر نسب و « مناقب محمد بن الحسن»را با عنوان  یدر کتابش فصل :یبن حسن شبلنج مومن

 (.618المختار، ص  یالنب تیمناقب آل الب یآن بزرگوار پرداخته است. )نوراالبصار ف اتیح

 بر والدت حضرت  از علمای اهل سنت نفر 698اسامى بیش  گواهی



بیش از یکصد نفر از دانشمندان و مورخان اهل تسنن که با شیعه هم عقیده ، و به والدت حضرت  اسامى

و براى تفصیل بیشتر ، عالقمندان  ;عتراف کرده اند اشاره مى کنیممهدى در نیمه دوم قرن سوم هجرى ا

  .دهیم  ارجاع میآشنا به زبان عربى به کتاب  االمام المهدى عند اهل السنة و مقدمه آن 

نفر وپژوهشگر  669، نام 86، ص «االصالة المهدویّة فی اإلسالم»فرزانه جناب آقاى فقیه ایمانى در کتاب  محقق

نفر از علماى و بزرگان  698، نام 118، ص 6ج « دفاع عن الکافى»توانا جناب آقاى سید ثامر عمیدى در کتاب 

ند ذکر کرده اند که برخى از آن ها را با ا دهاهل سنت را که به والدت حضرت مهدى )علیه السالم( اعتراف نمو

 شود.اندک تصرفى ذکر مى 
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هـ در روضة الشهداء   فصل هشتم چاپهاى  163بیهقى سبزوارى هروى، مالحسین بن على  متوفاى  - 23

 دهلى و غیره.

هـ از شاگردان مال جالل الدین دوانى  در  166قاضى حسین بن معین الدین میبدى یزدى حکیم  متوفاى  - 26

 چاپ تهران.  076و ص  690ص  7شرح دیوان منسوب به امیرمؤمنان على 

، ص 9هـ  بنا به نقل شعرانى در الیواقیت و الجواهر، ج 101ابوالحسن ، على بن محمد شاذلى، متوفاى  - 29

 . 21، مبحث 78



هـ ،  )سبط میرخواند مؤلف روضة الصفا(  در تاریخ  حبیب السِیَر   129مورخ نامى ، خواند میر، متوفاى  - 20

 . 660و  633ص  9ج 

چاپ دار  667هـ در األئمة إثنى عشر  ص  110ین محمد بن طولون دمشقى حنفى  متوفاى شمس الد - 22

 .667صادر بیروت، و الشذرات الذهبیّة، ص 

مبحث   620، ص 9هـ  به نقل شعرانى در الیواقیت و الجواهر، ج  118شیخ حسن عراقى  متوفاى بعد  - 21

،  مالقات و اجتماع او را با حضرت مهدى )ع( ذکر 6072ل ، چاپ مصر، سا601، ص 9و در  لواقح األنوار  ج  11

 نموده است. 

هـ به نقل شاگردش   118شیخ على خواص ، استاد عارف شهیر شیخ عبدالوهاب شعرانى، متوفاى بعد  - 21

 . 11، مبحث 629، ص 9و الیواقیت و الجواهر، ج 613، ص9در لواقح األنوار   ج 

، 020، ص 9هـ در تاریخ الخمیس، ج  111اضى حسین بن محمد  متوفاى مورخ شهیر ،  دیار بکرى ق - 27

 و رویدادهاى ایام معتمد عباسى. 913( پیرامون حوادث 988، ص 9)در چاپ دیگر، ج 

، 9هـ در  الیواقیت و الجواهر، ج 170عارف شهیر ، شیخ عبد الوهاب بن احمد شعرانى شافعى متوفاى  - 28

 .11مبحث  620ص 

سال،  نیو در ا: »... سدینو یم نیچن یهجر913حوادث سال  انیدر پا نیز ورخ معروف اهل تسنن،م ر،یاث ابن

دوازده گانه است و او پدر محمّد  یاز ائمه  یکی ه،یوفات نمود و او طبق مذهب امام یعسگر یابومحمّد علو

ابن خلکان  زی.( و ن972، ص 7ج  خ،یالتار یالکامل ف« ) است« منتظر»معتقدند او  هیکه امام یاست. همان کس

امام از امامان  نیدوازدهم یابوالقاسم محمّد، فرزند حسن عسگر: »دیگو یاز دانشمندان معروف اهل تسنن م

بوده  یهجر911شعبان سال  ی مهیمعروف است و والدتش درروز جمعه ن« حجت»است که به عنوان  هیامام

 .(671، ص 2ج  ان،یاالع اتی)وف«. است

بارها در منابع اهل تسنن آمده است که راه انکار را بر هر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  یحضرت مهدوالدت 

 .بندد یم یانسان منصف

 از نگاه اهل سنت عجل اهلل تعالی فرجه الشریفامام زمان  نسب

 یخود به آن پرداخته اند، نسب حضرت مهد یهااهل تسنن در کتاب یکه علما یاز موضوعات مهم یکی

 نیو آله( در ا هیاهلل عل یانبوه و مختلف از رسول خدا )صل اتی( است که روافیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعال



و  هیاهلل عل یصل امبریپ ناز خاندا یجز فرد ستین یموعود کس ینقل کرده اند، تا همگان بدانند مهد نهیزم

 //https://hawzah.net/fa/Magazine/View. -هایسالم اهلل علاز فرزندان فاطمه  یو فرزند آله

که  ،یدهم شما را به مهد یبشارت م»آمده است که فرمودند: و آله  هیاهلل عل یصلاز رسول خدا  یثیحد در

 .(11)الصواعق المحرقه، ص «. و از عترت من است شیقر ی لهیاز قب یمرد

از خاندان من و از فرزندان فاطمه  یمن ولد فاطمه؛ مهد یمن عترت یالمهد»فرمودند:  گرید ییدر جا زین و

 .(637، ص 2داود، ج  یسنن أب«. ) است

 اهل سنت نگاه در بتیغ عصر

 رامونیپ یمتعدد اتی، روا موضوع تیّاهم لیاست که بدل بتیغ یمسأله  ت،یاز مسائل مهم اصل مهدو یکی

برخی از این روایت در منابع اهل سنت بیان شده است .  السالم همیعل نیمعصوم یاکرم و ائمه  امبریآن از پ

 :میپرداز یم این  روایاتاز  یکی انیبه ب نجایکه در ا،آمده 

از فرزندان من است؛  فیفرجه شر یعجل اهلل تعال یمهد»: فرمودندو آله  هیاهلل عل یصلخدا  رسول

 یم بیاست که از دوستانش غا یکس یاو شرق و غرب عالم را فتح خواهد نمود. مهد ی لهیخداوند به وس

که  یمگر آن کس ؛گذارد ینم یکس بر اعتقاد به امامت او باق چیبودنش، ه یکه بخاطر طوالن یبتیشود. غ

 یمستحکم باشد( پس جابر بن عبداللّه انصار مانیا ینموده است )دارا شیآزما مانیا یخداوند، قلبش را برا

و  هیاهلل عل یصل امبریدوستانش دارد؟ پ یبرا ینفع شانیا بت،وجودیدر طول غ ایرسول اللّه! آ ایسؤال کرد، 

مبعوث کرد، دوستان آن حضرت از نور وجودش  یامبریحق به پ بهکه مرا  ییفرمودند: سوگند به آن خداآله 

 یانزم د،یبهره مند خواهند شد؛ آن گونه که مردم از خورش بتشیدر زمان غ تشیکرده، از وال ییکسب روشنا

 .(77، ص 0المودة، ج  عینابی« )شوند. یکه پشت ابر است، بهره مند م

آنقدر گسترده و متواتر است که در  تیمهدو ثیاحاد میابی یدرم یکه گذشت، به راحت یتوجه به مطالب با

خود،  نیمنعکس شده است و ا قیمهم اهل تسنن بطور کامل و دق یهامختلف و گوناگون در کتاب یایزوا

 آن یجهان امی( و قفیفرجه الشر ی)عجل اهلل تعال یبه ظهور حضرت مهد یفرق اسالم یسبب اعتقاد تمام

 .جناب گشته است

 ینم انیبه پا فیو تکل ایمسلمانان اتفاق دارند که دن یفرقه ها یتمام: »دیگو یم یمعتزل دیالحد یابن اب 

 زی.( و ن11، ص 63)شرح نهج البالغه، ج  «دیظهور نما فیفرجه شر یعجل اهلل تعال یکه مهد نیرسد، مگر ا

و  افتهی ریواجب است، همان گونه که نزد اهل علم، تقر یبه خروج مهدو مانیا: »سدینو یم یحنبل ینیسفار

از دانشمندان معاصر اهل  ،یمصر نی.( و احمد ام621شده است. ) االذاعة، ص  نیاهل سنّت تدو دیدر عقا



المنتظر والعقل، ص  ی)المهد«. دارند مانیا ناًیقی تیمهدو یو مسأله  یسنت به مهداهل : »دیگو یسنت، م

11). 

 غرض آلود محب الدین خطیب در اسامی نواب اربعه تحریف

باب اول »می نویسد:  تالیف خوددر یک قسمت از « بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض»کتاب  سندهینو

با  ارانشیبود که طمع داشت لقب باب را به خود اختصاص دهد، اما  هیریمؤسس مذهب نص «ریمحمد ابن نص»

محمد بن »واگذار کردند، پس از او پسرش  «دیعثمان بن سع»سمت را به  نیمسئله مخالفت نموده و ا نیا

پس از  زین ینوبخت د،یرس یبه نوبخت ت( مقام باب را به عهده گرفت، و پس از او نوب031سال  ی)متوف« عثمان

سال  یعنیمقام را تا هنگام مرگش  نینمود، او ا تیوص «یمحمد السمر یعل»خود سمت باب را به باب چهارم 

 «رخ داده است. یکبر بتیغ انیعیدار بود، و پس از او در اصطالح شعهده 091

مدعیان یان و محمد بن نصیر که در این کتاب به عنوان نایب اول نام برده شده است یکی از غال در حالی که

از مسائل مهم در دوران نواب اربعه بود، به  یکیمسئله غُلوّ  منحرف از لحاظ اعتقادی است. نیابت و فردی

 انی، ملقب به جعفر کذاب، با غالی علیه السالمجعفر فرزند امام هاد ریاز فرزندان امامان نظ یکه برخ یاگونه

و  یفکر اتیح ان،ی)جعفر .کردندیم تیحما انیاز غال عهیش یاسیس یهاتیاز شخص یهمراه بودند و برخ

 انیمدع نیا ینواب اربعه تالش در جهت رسواساز فیاز وظا یکی.( 181ش، ص6086 عه،یامامان ش یاسیس

سازمان وکالت،  ،یافراد بود. )جبار نیاز ا یلعن و تبرّ نهیدر زم انیعیامام زمان به ش امیو ابالغ پ نیدروغ

 تیبه ربوب دبود و اعتقا انیاز غال هیریمؤسس فرقه نُصَ رینمونه محمد بن نص یبرا (.188ص ،9ش، ج6089

کرد و  نی. محمد بن عثمان او را لعن و نفردادینکاح با محارم را رواج م زبودنیالسالم داشت و جا همیائمه عل

 (.018ص بة،یالغ ،یجست.)طوس یزاریب یاز و

از وفات آن بود پسعلیه السالم  یابتدا از اصحاب امام عسکر فهریمحمد بن نصیر  یطوس خیش یبه گفته بنا

 یخودش ادعا نمود ول یرا برا تیو باب ابتیدوم به معارضه با او برخاست و مقام ن بینا ابتیجناب و در عصر ن

 دیگز یاز او دور واو را لعن کرد  زیدوم ن بیرسوا نمود و نا یو الحاد زیخاطر سخنان کفر آمخداوند او را به

محمد بن  ، یاز لعن او توسط ابوجعفر عمرشده که پسنقل یعمل کردند و حت بیترتنیهمبه زین انیعیش

 .افتیاجازه ورود ن یرا جلب کند ول یخواست به نزد او رفته و نظر و رینص

قائل به  نیمبعوث نموده و همچن یامبرینعوذباهلل خداست و او را به پ یاو آن بود که امام هاد دیازجمله عقا 

محارم بود و نکاح مردان ازدواج با و معتقد به اباحه  نمودیغلو م علیه السالم یتناسخ بود و درباره امام هاد

امور  نیو خداوند ا کندیم تیاز تواضع مفعول حکا نیکه ا کردیو گمان م شمردیم زیرا جا گریکدینسبت به 

 است!ننموده میرا تحر



و مورد کمک و  دییشد( او را تأ یعباس فهیمقتدر خل ریبن الحسن بن الفرات )که بعدها وز یموس محمدبن

 خالفت و حکومت در آن عصر است. تینشانگر وضع نیو ا دادیمساعدت قرار م

صغرى، چهار  بتیدر دوران غ فیفرجه شر یعجل اهلل تعال یخاص امام مهد بانینابرخالف ادعای نویسنده، 

« نواب اربعه»افراد به  نی( بودند. انیشی)و بعضا از اصحاب با سابقه امامان پ عهیتن از علماى پارسا و بزرگ ش

هـ واسطه  091هـ تا سال  913اند که از سال اربعه در واقع نائبان خاص حضرت بوده نواب شده اند. دهینام

اند که از طرف امام زمان بوده یو برتر لتیاز فض یامرتبهافراد در  نیاند. ابوده انیعیآن حضرت و ش نیب

السالم به عنوان  هیعل یالسالم و امام عسکر هیعل یو بعضاً از طرف امام هاد فیفرجه الشر یعجل اهلل تعال

 انتخاب شده بودند. شانیا یوکال

 انیعیالسالم برده و سپس پاسخ را به ش هیمردم را به حضور امام زمان عل یو شفاه یامام، سؤاالت کتب نواب

گرفتند و به حضرت  یکه از امام داشتند، م ،یرا با وکالت انیعیش یوجوه شرع ن،یو همچن دندیرسان یم

السالم  هیعل یکه امام حسن عسکر دبودن یکردند. آنان جمع یمصرف م شانیبا اجازه ا ایدادند  یم لیتحو

کرد و  یالسالم معرف هیامام زمان عل نیفرمود و همه را به عنوان ام دییتأ خود عدالت شان را اتیدر زمان ح

 نمود. یو آن ها را با نام و نسب به مردم معرف د،یگردان شیخو یکارها یبعد از خود، ناظر امالک و متصد

 ق(917عمرى)درگذشت قبل از  دینخست: ابوعمرو عثمان بن سع بینا

 لیجل یالسالم و مرد همیعل ازدهمیو شاگردان مورد وثوق امام دهم و  ارانیاز  د،یعثمان بن سع ابوعمرو

و آموختن فقه  یالسالم به خدمتگزار هیعل یدر محضر امام هاد یسالگ ازدهیکه از  بود نانیالقدر و مورد اطم

و امامت بوده است. او را با توجه  تیالو افتهی تیاشتغال داشته است و شاگرد ترب یاسالم میو تعال ثیو حد

. امام انددهیفروش( نام)روغن  «اتیز» ای« سمان»و شغل،  «یعسکر»و محل سکونت،  «یاسد» له،یبه قب

من  نانیو مورد اطم نیام ی[ فرددیابوعمرو ]عثمان بن سع نیا»السالم به احمد بن اسحاق فرمود: هیعل یهاد

محمد  ،ی. )طوس«رساندیو آنچه به شما برساند، از طرف من م دیگویمن م باز جان د،یاست. آنچه به شما بگو

عجل اهلل  یفرزندش امام مهدالسالم  هیعل یآمده است امام عسکر اتی(. در روا961ص  به،یبن حسن؛ الغ

امام دوازدهم، از  بتیرا به چهل نفر از اصحاب خود نشان داد و به آنان گفت در طول غ فیفرجه شر یتعال

امام  نی(. همچن201ص ن،ی، صدوق، کمال الد906 -909ص بة،یالغ ،یاطاعت کنند.)طوس دیعثمان بن سع

 ن،یاشاره کرد و آنان را به او ارجاع داد.)صدوق، کمال الد دیعثمان بن سع ابتیبا اهل قم، به ن داریزمان در د

 (.271، ص9ج

 ق(031عمرى)درگذشت  دیعدوم: ابوجعفر محمد بن عثمان بن س بینا



فرجه  یعجل اهلل تعال اول وفات کرد، امام زمان بینا یخاص امام زمان است. وقت بینا نیاول، دوم بینا پسر

پدر کرد.)صدوق، کمال  نیرا جانش یبه او، و تیبه پسر او محمد بن عثمان نوشت و ضمن تسل یانامه فیشر

امام  لیمحمد بن عثمان را وک علیه السالم یامام حسن عسکر ز،یاز آن ن شی( پ163، ص9ق، ج6011 ن،یالد

امام را بر  ابتیدر حدود چهل سال ن ی.( محمد بن عثمان عمر011ص بة،یالغ ،یکرده بود. )طوس یمعرف مانز

 (232، ص 6بة،جیالغ خیعهده داشت.)صدر، تار

آن  یکه خلفا ییکردند و فشارها یبا و ابتین نیدروغ انیکه مدع ییها بن عثمان به رغم مخالفت محمد

انجام دهد و  یکیرا به ن فیفرجه شر یعجل اهلل تعالعصر  یول ابتین فیساختند، توانست وظا یدوران وارد م

 کنند. لاو را متزلز ابتیرا متوجه خود سازند و ن انیعیش ن،یدروغ ینگذاشت غُالت با ترفندها

دوم  بینشدند. نا دیو وثاقت او دچار شک و ترد ابتیگاه درباره ن چیالسالم ه همیائمه اطهار عل دوستداران

به خود اختصاص داد و حدود  فیفرجه شر یعجل اهلل تعالامام زمان  یندگیمدت را در سمت نما نیشتریب

 ستین یزیو نبوت چ تیاو در خاندان وال ژهیو گاهیبود. جا انیعیالسالم و ش هیو رابط امام عل بیچهل سال نا

 است.  عهیش خیاز مسلمات تار یو برهان باشد و جاللت و عظمت و لیدل ازمندین ان،یعیکه نزد ش

و پسرش  دیعثمان بن سع؛ وابْنَهُ ثِقتان... یاَلْعمر»السالم آمده است: هیعل یاز امام حسن عسکر یثیحد در

 (. 961محمد بن حسن، ص  ،ی)طوس« محمد بن عثمان هر دو ثقه و مورد اعتماد هستند 

 ق(091بن روح نوبختى)درگذشت  نیسوم: ابوالقاسم حس بینا

ابو جعفر محمد بن  لیاز ده وک یکیکه  یبن روح است، که و نیالسالم حس هیعل یسوم حضرت مهد بینا

 نیداشت. حس انیعینزد ش یاژهیو گاهیدر بغداد بود، از همان زمان جا _دوم  بینا _عمرى  دیعثمان بن سع

 یعجل اهلل تعال یامام مهد بینا نیکرد. سوم یهمگان جلوه م یداشت که برا یکین یها یژگیبن روح و

پس  ،یخاندان نوبخت انیدر بغداد بوده است. او در م یو کانیاز معتمدان محمد بن عثمان و نزد فیفرجه شر

او را به دستور امام  ات،یح یروزها نیرود.محمد بن عثمان در واپس یبشمار م شانیا نیاز ابوسهل، مشهورتر

و  تیموقع یدارا یعباس حکومتابتدا در  ی(. و076ص بة،یالغ ،ی)طوس کرد. یخود معرف نیزمان، جانش

داشت و سپس به مدت پنج  انهیمخف یزندگ یکه مدت ییبود؛ اما بعدها دچار مشکل شد تا جا ژهیاحترام و

 96(. او در حدود 180ش، ص6086 عه،یامامان ش یاسیو س یفکر اتیح ان،یسال در زندان، حبس شد.)جعفر

 امام زمان بود.   بیسال نا

مردم روزگار  نیو عاقلتر نیتردهیموافق و مخالف از فهم قیبن روح؛ به تصد نیحس: »سدینویاقبال م عباس

 (.996، ص 6017 ،ی)اقبال، عباس؛ خاندان نوبخت« بوده است.



و صفات  یصبر، شجاعت، تقوا، و رازدار ینواب خاص حضرت دارا گریبن روح و د نیشک حس بدون

بن روح  نیحس یاند. در خصوص صبر و مقاومت و رازدارمقام منصوب شده نیاند که به ابوده یابرجسته

امام  یاست. و هنوشت یادیز یدر بغداد بود و کتابها نیالمتکلم خی)ش یاز ابوسهل نوبخت یاعده»آمده است:

است(  دهیفرجه را د یعجل اهلل تعال یالسالم را هنگام وفات درک کرده و حضرت مهد هیعل یحسن عسکر

او گفت: ائمه  د؟یمنصب رس نیبن روح به ا نیتو حس یو به جا ی: تو چرا نائب خاص حضرت نشددندیپرس

رفت و  ادیهستم که با دشمنان ز یدممقام است. من آ نیا قیال یچه کس دانندیالسالم خود بهتر م همیعل

فرجه  یعجل اهلل تعال یدر مورد امام مهد "بن روح نیحس". اگر آنچه را کنمیآمد دارم و با آنها مناظره م

بر  یادیبن لیدال دمیکوشیم دم،یدیدشمنانم را م لجاجت یوقت میهادر بحث دیشا دانستم،یمن م داند،یم

خود  یعبا ریبن روح امام را ز نی. اما اگر حسساختمیمحل اقامت او را برمال م جهیوجود امام ارائه دهم. در نت

خود را کنار  یقطعه قطعه کنند، تا امام را نشان دهد، هرگز عبا یچیپنهان کرده باشد، اگر بدنش را با ق

 (هیالمسائل السرو د،یمف خیو امام را نشان نخواهد داد. )ش زندینم

 ق(091)درگذشت یبن محمد سَمُر یچهارم: عل بینا

شدت  لیاست که به دل یبن محمد سَمُر یعل فیفرجه شر یعجل اهلل تعال یحضرت مهد بینا نیآخر

حکومت و  یریگبا سخت یسمر ابتیعمل نداشت. دوران ن یچندان آزاد ،یحکومت عباس یهامراقبت 

سازمان  ،ی.)جبارداشتیگسترده در سازمان وکالت باز م یهاتیاو را از فعال نیشدت خفقان همراه بود و هم

هم در طول  شانیبه دو سال بود. از ا کیکمتر و نزد گرانیاز د زین ی.( مدت وکالت و283، ص9ج ت،وکال

 ایسال از دن نیهـ نائب خاص حضرت بود و در ا 091سال تا  091از سال  یاند. ونقل کرده یوکالت، کرامات

( 923بن حسن، ص  محمد ،یفرجه آغاز شد. )طوس یامام زمان عجل اهلل تعال یکبر بتیرفت. با رحلت او غ

را اعالم کرد و به  ینوشت، زمان درگذشت و یکه به و یعیدر توق فیفرجه شر یعجل اهلل تعال یحضرت مهد

کرد. پس  یوفات خواه گری. تو تا شش روز ددیفرما تیخداوند در وفات تو به برادرانت اجر عنا»او فرمود: 

 یطوالن یدوم آغاز شده و تا زمان بتیاکنون غ رایخود قرار نده؛ ز نیرا جانش چکسیرا تمام کن و ه تیکارها

مشحون گردد  یعدالتیقلوب )مردم( از قساوت، و جهان از ب نخواهد بود تا یظهور د،یکه خداوند اجازه فرما

اند. لکن آگاه باش، هر کس کرده تیشوند که مرا رؤ یو مدع ندی( من آانیعیهواداران )ش یبه سو یو کسان

و  نیالد)صدوق، کمال« دروغگوست. یمرا کند، افترازننده  تیرؤ یادعا یآسمان حهیو ص یانیسف امیقبل از ق

 (161، ص9تمام النعمه،ج

خبر داده بودند،  فیفرجه شر یعجل اهلل تعالگونه که حضرت همان  یقمر 098شعبان سال  مهیدر ن سرانجام

 آغاز گشت. یکبر بتیبار غبسته شد و عصر غم  ابتیو کتاب ن افتیاو وفات 



 مبارزات علمای شیعه با سران بابیت و بهائیت

 دیبا باشدیم عهیش دهییزا تیکه بهائ« رفضفرزند ناخلف مذهب  تیبهائ»کتاب  سندهینو یبر خالف ادعا

در این زمینه مقابالتی با شیخ احمد و اند و بوده تیخودشان در صف اول مبارزه با بهائ عهیش یگفت علما

 اند باب داشته محمدیبا عل یمناظرات مختلف

احمد  خیش روانیپ بین دیاختالف شد کهثالث  دیشهه ملقب ب یبرغان یمال محمدتقبه عنوان مثال در زمان 

شده بود.  میتقس یو متشرّع یخیغالب شهرها به دو جناح شو  .وجود داشت یعیش یهاگروه گریبا د یاحسائ

 یاز علما یاحمد، جمع خیمناظره با ش یبرا ،یوقت قبل نییبا تع یمحمّد صالح برغان مالق.  6907سال  در

 انیاحمد با ب خیاز مناظره با ش پسدعوت نمود.  یبرغان یمال محمدتقبرادرش  یطراز اوّل منطقه را به خانه 

 یو ریحکم به تکف د،یورزیخود اصرار م دیو چون بر عقا باشدیاز شرع مقدس م رونیاعتقادات او ب نکهیا

 (01)رضا نژاد، عزالدین، شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت، ص نمود.

معقول، از  ریو غ هیپا یب یادعاها لیمحمد باب به دل یعل باب در گرفت. یفتنه  هیّخیش یدنبال فتنه  به

در  عهیش یمختلف با علما یمحمد باب بر محورها یدعوت به مناظره شد. مناظرات عل عهیش یعلما یسو

 لیاز او دل عهیش یو علما محمد بود یعل یچند جلسه انجام گرفته است. مناظره ها اغلب بر سر ادعاها

به  نجای. ما در ادانست ینم یزیدر علم صرف و نحو هم چ یارائه بدهد و حت لیدل که او نتوانست ندخواست

 :میپرداز یمناظره ها م نینقل ا

معروف به حجت االسالم بوده  یمناظره مال محمد ممقان نیطرف مقابل ا :زیمحمد باب در تبر یعل مناظره

و  انهیحکم حینصا یابتداء مال محمد ممقان . درانجام گرفت یمناظره در منزل حجت االسالم ممقان نیاست. ا

 نیکه چن یکس پرسد: یو سپس از او م کندیو شفقت به باب القا م یمواعظ مشفقانه خود را از باب دلسوز

 نهایو برهان تو بر ا ستین رفتهیو برهان از او پذ نهیب ی( دارد ب…تیمهدو ت،یباب ی)ادعایبزرگ یادعا

 ست؟یچ

! تو دیبا خنده به او گفت: س یممقان ست؟یو برهانت بر آن چ لیدل ییگویها که تو م نیگفت: ا محابایب باب

است من که  یمدع فهیوظ نهیّشهود و ب ، خواهد ینم نهیّب یاز منکر کس ؟! یستیمحاوره را هم بلد ن قیکه طر

  .اورمیب نهیتا ب ستمین یمقام یمدع

 علماء است. قیمن تصد لیگفت: دل ،یمال محمد ممقان گریمحمد باب بعد از سخنان د یعل

تو را کرده اند با اغلب شان من مالقات کرده ام آنها را صاحب عقل  قیکه تصد یدر جواب فرمود علمائ او

 قتیحق لیعلما دل قیاگر تصد نی. گذشته از استین یکس قتیسفهاء مناط حق قیام و تصد دهیند یدرست



که مذهب خود  هستندمتحجر بوده و  یعلما یاسالم ریو غ یملل باطله اسالم عیجم انیدر م نکیباشد ا

 است. بیعج یزیچ نیمذاهب و ملل باطله حق باشند و ا عیجم دیپس با نیکنند بنابرا یم قیشان را تصد

 من است. ینوشته ها لیگفت: دل باب

و  یجز کلمات مزخرف، مهمل، معتل المعن امدهیاالسالم پاسخ داد که نوشتجات تو را هم اکثرش د حجت

توست نه  یروشن بر بطالن دعاو لیآن نوشتجات دل قتیدر آن مشاهده نکردم و در حق یزیچ یمختل المعان

 تو. تیحقان لیدل

 کرده اند. قیاند همه تصد دهیکه نوشتجات من را د یگفت: کسان باب

امامت و  یاز دعوا یکنیادعاها که تو م نیو آنگاه ا ستیبر ما حجت ن گرانید قیاالسالم گفت تصد حجت

 .یبر ما ندار یو اگر نه حجت اوریب یشود اگر دار یثابت نم یگرید یزیو نبوت، جز معجزه با چ یآسمان یوح

 همان است که گفتم. لیدل ریمحمد باب گفت خ یعل

که باز هم بر  دیمحمد باب حجت را بر او تمام کرد از او پرس یعل یلیدل یکه با ب یوقت یاالسالم ممقان حجت

خود دست  دیکرد که از عقا حتی.  سپس حجت االسالم او را نصیباب گفت: آر ؟یخو د هست یدعاو نیا

ارتداد خود را ثابت نمود که  اصرار نیبردار نبود و بر آن اصرار داشت و با ا دست دیعقا نیاو از ا یبردارد ول

 (.688-681ص ت،یجامع بهائ خیتار ،بهرام ی، ابیافراسرک: ) .دیباالخره اعدام گرد

محمد شاه قاجار انجام شده  عهدیشاه[ ول نی]ناصرالد رزایم نیدر حضور ناصرالد زیهم در تبر دیگری  مناظره

باز  گریکند و از پاسخ سواالت د یو علم تام م تیباب یمحمد ادعا یعل یبوده که وقت مناظرهن یاست. در ا

 یکس نیدانسته است. اول ینم یزیحوزه چ نیکشانده شده که او در ا یبحث به مطالب ساده و ابتدائ ماندیم

 گذارمیکه اکنون نزد تو م یکتاب و اوراق نیبه ا دیس ای …که لب به سخن گشود نظام العلماء بود که گفت: 

منتشر گشته بنگر،  رانینوشته شده و در بالد ا ینظر کن در عبارت آنها که به اسلوب قرآن و کتاب آسمان

از دشمنان شما آنها را به شما افتراء بسته و به دروغ به شما  یکسان ایاز گفتار خود شماست؟  نهایا نیبب

 نسبت داده است؟

 .باشدیکتب از طرف خدا م نیا یمحمد در جواب گفت: آر یعل

آن است که هر چه بر زبان  انیب نیمفهوم ا ،یا دهینام یکتاب خودت را شجره طوب نینظام العلماء: تو در ا –

 ؟…کالم خداست شودیم ایگشته  یتو جار

 .ییگویاست که م نیقسم به خدا چن یمحمد باب: خدا تو را رحمت کند، آر یعل –



« باب»خود شما را  شیمردم از پ ایخوانند از طرف خود شما است  یم« باب»شما را  نکهیا ایالعلماء: آنظام –

 .کنندیخطاب م

 اسم از طرف خداست و من هم علم هستم. نای بلکه …باب: نه از طرف خودم است محمدیعل –

 المعمور؟ تیب ایالمقدس،  تیالعلماء: در کجا ، در خانه خدا، بنظام –

 است. یباب: هرکجا هست خدائ محمدیعل –

ام که اگر شما دانسته باش که من با خدا عهد کرده دیس یخطاب کرد: ا دیبه س رزایم نیناصرالد انیم نیا در

را که من  یمنصب و مسند نیصورت ا نیدر ا دیباب علم هست قتایکه شما حق دیدر نزد ما ثابت کن دیبتوان

 و منقاد شما باشم. عیو خودم مط کنمیدارا هستم به شماواگذار م

 شودیاسم خوانده م نیبه اعلیه السالم  نیرالمؤمنیام یکه کرد یادعا نیاحسنت به ا دیس یالعلماء: انظام. -

 …« بابها یالعلم و عل نهیانا مد»بود که فرمود:  صلی اهلل علیه و آله غمبریاسم خواند پ نیکه او را به ا یو کس

مربوط به  یزیو از جمله آنها چ خواهمیاز مسائل مشکله نزد من است که حل آنها را از شما م یون پاره ااکن

 علم طب است.

 باب: من درس طب نخوانده ام. محمدیعل –

 ع،یبد ان،یب ،یبر علوم نحو، صرف، معان فهم متوق ینیو معرفت علوم د پرسمیم ینیالعلماء: از علوم دنظام –

 .کنمیو از صرف شروع م یعلوم ابتدائ نیت و من از هماس گریمنطق و علوم د

 خوانده ام. یباب: من علم صرف را هنگام کودک محمدیعل –

نما، بگو شأن  انیآن را ب ینحو بیکن، ترک ریرا تفس« الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً کُمُیریُ یهُوَ الَّذ» هیالعلماء: آنظام –

 داده؟ تیسوره تسل نیرا به ا غمبرشیدارد که خدا پ یو چه علت ست؟ینزول سوره کوثر چ

 : مهلت.محمدیعل –

محمد  یفصاحت و بالغت از عل نیو احکام و نسبت ب یو کلمات عرب ثیالعلماء از معنا و مفهوم چند حد نظام

 نیدانم. و در ادامه هم یگفته نم ایمهلت خواسته و  ایسکوت کرده و  ایکدام را پاسخ نگفته  چیکه ه دیپرس

 یاست و انبانش از هر معقول و منقول یلاش خا مانهیپ نیا دیبدان دیگویکه نظام العلماء به مردم م یهنگام

 یگونه احترام چیه ستهیندارد و شا یمعجزه و کرامت چیو جاهل است ه هیاست او مغرور به باطل و سف یته

 .ستین



 یکه هزار سال است در انتظار او م یمنم آن مرد ؟ییگویاست که م یچه سخن نینظام ا ی: امحمدیعل –

 .دیباش

 ؟یباشیمنتظر و امام قائم م یتو مهد ایالعلماء: آنظام –

 من همان هستم. ی: آرمحمدیعل –

 ؟یشخص یمهد ای یهست ینوع یالعلماء: مهدنظام –

 هستم. یشخص یهمان مهد نی: من عمحمدیعل –

 ؟یو کجا متولد شده ا ستیالعلماء: نام پدر، مادرت چنظام –

و  یاست وس رازیمحل والدتم ش جه،یبزاز، مادرم خد یرضا رزایمحمد، اسم پدرم م ی: اسمم علمحمدیعل –

 گذرد. یسال هم از عمرم م پنج

 یاسم پدرش حسن، اسم مادرش نرجس ومحل والدتش سر من را ،یمنتظر ما مهد یالعلماء اسم مهدنظام –

 ندارد؟ قیمشخصات بر تو تطب نیاست. پس چگونه ا

 خود صادق هستم. یتا معلوم گردد که من در دعوا دهمیبه شما نشان م یمحمد: هم اکنون کرامت یعل –

 : حباً و کرامه، کرامت خود را ظاهر کن.یجمع حضاردسته

جامع  خیتار ،یابیرک: بهرام افراس. )دیخود به رخ حضار کش یهاان دادن کرامت نوشتهنش یمحمد برا یعل –

 (.606-697ص ت،یبهائ

به اصفهان  رازیاز ش یرازیمحمد ش یعل دیکه س یمناظره ها در اصفهان انجام شده است هنگام نیاز ا یکی

باشد  دهیاو را د نکهیبدون ا یادیکردند و گروه ز یباب دعوت م یطرفدارانش، مردم را به سو دیمنتقل گرد

 بودند مردد شدند!الشریف فرجهاهلل عجلمردم هم که منتظر امام زمان  هیآوردند و بق مانیبه او ا

مناظره امام جمعه  نی. در ادیازمایتا در حضور عالمان او را ب رفتیحاکم اصفهان او را با احترام پذ معتمدالدوله

حضور داشتند. ما به صورت  زین یکلباس میپسر حاج ابراه یمحمد و آقا محمد مهد دیس رزایاصفهان م

 نهایمسئله صرف و نحو و امثال ا اظرهتا ثابت شود که در من میکن یمناظره را نقل م نیاز ا یمختصر مطالب

 مطرح نبوده است.

به دست  اتیخود شان از روا ایرا  هیمحمد باب گفت: مسلمانان مسائل شرع یبه عل یابتداء آقا محمد مهد در

  ؟یکنند، تو از کدام دسته ا یم دیتقل یاز مجتهد ای آورندیم



 .دانمیعمل کند حرام م شیکه به ظن خو یکس زینکرده ام و ن دیتقل یباب گفت من از کس

در مسائل  یکن داریرا د بیگفت: امروز باب علم مسدود است پس تو بدون آنکه امام غا یمحمد مهد آقا

 ؟یدانیکه عمل کردن به ظن را حرام م یا وستهیپ نیقیچگونه به  یشرع

با من  یاز آنچه ندان یمقام فؤادم؛ تو حق ندار یو من دارا یگفت: تو متعلم نقل و کودک ابوجاد هست باب

 !ییسخن گو

 ی: هر که دارادیداشت از باب پرس یحسن که در فنون حکمت قدرت رزایساکت شد و م یمحمد مهد نجایا در

 نیچن یمقام فؤاد یتو که دارا اینماند، آ بیاز او غا یزیاست و چ طیمح زیباشد به همه چ« فؤاد»مقام 

 ؟یهست

 بپرس. یخواه یاست هرچه م نیگفت: چن باب

 یم یدر آن وقت چگونه ط نیاالرض است، بفرما که زم یو ائمه ط اءیاز معجزات انب یکیحسن گفت:  رزایم

 . …و…زمان در چهل خانه مهمان شد؟ کیشب و در  کیدر  یچگونه حضرت عل نهمچنی و. …شود؟ 

حسن گفت هر چه  رزایبر صفحه رقم زنم؟ م ایدهم  یجواب معضالت را شفاه یخواه یدر جواب گفت: م باب

او را  یحسن نوشته ها رزامی …به دست گرفته به نوشتن پرداخت یبکن. پس باب قلم و صفحه ا یخواه یم

نوشته  یچند مناجات یماتآورده و کل ییعنوان شده و حمد و ثنا یبرداشت و نظاره کرد و گفت: در آن خطبه ا

 یخیش دیو عقا خیدر تار قیرک: تحق ،ییفضا وسف)ی ننوشته است. یزیچ میو از آنچه ما جواب خواسته ا

 (.19-16ص ،ییگرا ی.. و کسرو یگر ییبها ،یگر یباب ،یگر

 نتیجه:

مؤلف  یمشخص شد که برخالف ادعا ،بیخطاز   فض،فرزند ناخلف ر تیمتن کتاب بهائ یتوجه به بررس با

 یوجود دارد از سو تیبهائو   و متناقض سران بابیتپوچ  یبا ادعاها عهیاعتقادات حقه ش نیب نیادیتفاوت بن

معتقد به اهل سنت   ،است و  سنت مردوداز نظر منابع اهل تیبه مهدو بیو مغرضانه  خط یانحراف نگاه گرید

 نسب ایشان و و یحضرت مهد الدیبر م یشواهد سنتبزرگ اهل یعلما منابع نیدر ب یبوده و حت تیمهدو

 بررسی نواب اربعه با توجه به یدر اسام بیآلود  خطغرض فیتحر نیحضرت وجود دارد و همچنآن  بتیغ

و  یمبارزات علن تیو بهائ تیبا سران باب عهیاز ش یاریبس یعلما خیدر طول تارو  مردود است عیتش خیتار

.تعصب نویسنده تا آنجا بوده که حتی اعتقادات اهل سنت را در مبحث مهدویت نادیده اندداشته یمناظرات

، که این یا از بی سوادی نویسنده است یا از غلبه خود تاریخ نیز تحریف مغرضانه کرده است در گرفته و حتی

 ذهب تشیع، بغض و حقد او تا جایی بوده که حتی به متن کتاب خود نیز توجه ننموده وکینه او نسبت به م



انگذاران این فرقه را تیز هوش یدر اوایل کتاب بن وجود دارد؛ به عنوان مثالتناقضات زیادی در متن نوشته او 

استفاده می  و... تهی مغز، بهاء احمق؛ ،برای این افراد از القاب ساده، دیوانهمعرفی می کند اما در ادامه کتاب 

 کند.

 پایان 

 

 

 

 


