
خــداي بهائيت، در عين خــدا بودن - که از 
ويژگی های آن بي نيازي و صمديت))) اســت- 
به بنده اي از بندگان خود که ســراپا احتياج و 

نيازمندي است، نيازمند است.
بهاءالّل در کتــاب ايقان درباره مال حســين 
بشرويه اي مي نويســد: »از آن جمله جناب ماّل 
حسين است که محّل اشراق شمس ظهور شدند، 

َّتِهِ و ما  لَو الُه مَا استََوي الّل َعلي َعرِش َرحمانِي
َّتِهِ؛ اگر بشرويه اي  استََقرَّ علي ُکرِسيِّ َصَمدانِي

نبود، خدا بر عرش رحمانيت و بر کرسي 
بي نيازي قرار نمي گرفت.«)))

بايد از بهائيان پرسيد: اين چه خدايی است 
که برای رســيدن به بی نيازی، نيازمند بنده 

خود يعنی مال حسين بشرويه اي است ؟
با عنايت به آنچه گفته شــد، اين سؤال مطرح 

است که:
 خدای بهايی با کداميک از معيارهای توحيد که 

در سوره شريفه توحيد آمده است تطابق دارد؟

5 . صمد در لغت به معنای بی نیاز مطلق است.
6 . بهاء اهلل، ايقان، ص148، بند 248.

»قل هو الل احد«: آيا خدای بهايی احد است؟
»الل الصمد«: آيا خدای بهايی صمد است؟

»لم یلد و لم یولد«: آيا خدای بهايی لم يلد و 
لم يولد است؟

»و لم یکن له کفــوا احد« هم در صورتی که 
مؤلفه های سه گانه فوق را نداشته باشد، ادعايی 

بی معنا و بی مبنا است. 



توحید در بهائیت
پيــروان فرقه ضاله بهائيــت خود را موحد 
وخداپرســت دانسته و بهاء الل را بنده اي از 

بندگان خدا مي دانند. 
 اما بررسي گفته ها و نوشته هاي بهاءالل 

و جانشــينان و مبّلغان او ما را در پذيرش 
ســخن بهائيان مبني بر اعتقــاد به توحيد با 

مشكل مواجه مي سازد. 
بهاءالل پس از ادعاي جانشــينی علی محمد 
شيرازی )باب) دامنه ادعاي خود را باالتر برده 
و در نهايت بــه نغمه دروغين الوهيت خويش 

لب گشود.
به نمونه های زير توجه فرماييد: 

الف) بهاء الل در کتاب مبين می گويد: »ال اله 

اال انا المسجون الفريد؛ خدايي جز من زنداني 
يكتا نيست.«)))

ب) در قسمتي ديگر از همان کتاب مي گويد: 
»کذلك امر ربك اذ کان مسجوناً في أخرب البالد، 
پروردگارت، زماني که در خراب ترین شــهرها 
زنداني بود، چنين امر کــرد.«))) و منظورش از 

پروردگار، خودش می باشد.
ج) همچنين می گويد: »ان الذي خلق العالم 
لنفسه قد حبس في أخرب الدیار بما اکتسبت 

ایدي الظالمين؛ آنكه جهان را براي خود 
خلق کرد، در خراب ترين مكانها به دست 

ستمكاران زنداني است.«)))
آيا مي توان پذيرفت که اين جمالت کالم 

الهي اســت؟ آيا خدايي چنين ذليل که بدست 
بندگان خود گرفتار و زنداني مي شــود سزاوار 

پرستش است؟
د) حســينعلي بهاءالل در جواب کساني که از 

1 . میرزا حسینعلي )بهأاهلل(، كتاب مبین، چاپ 1308قمري، ص 286.
2 همان، ص342.
3 همان، ص56.

او مي پرســيدند: تو که خــود را خدا مي داني، 
چرا بعضي از مواقــع مي گويي اي خدا، و در 
بعضي از نوشته هايت از او استمداد مي طلبي؟ 
مي گفت: »یدعوا ظاهري باطني و باطني ظاهري، 
ليســت في الملك سواي و لکن الناس في غفله 
مبين؛ باطن من ظاهــرم را مي خواند و ظاهرم 
باطنم را، در جهان معبودي غير از من نيســت، 

ليكن مردم در غفلت آشكارند.«
هـــ) بهاءالل با قبله قــرار دادن قبرخود و 

نيز ادعای اينكــه بهائيان بايد در نماز او 
را مــورد توجه قلبي قــرار دهند، عمال 

پرســتش خويــش را از مردمــان منحرف 
درخواست نموده است. 

محمــد علي قائني در درس نوزدهم از کتاب 
دروس الديانه مي نويســد: »قبله مــا اهل بهاء 
روضــه مبارکه در مدينه عكا مي باشــد که در 
وقت نماز خواندن بايد رو به آن بايستيم و قلبًا 

متوجه به »جمال قدم« يعني بهاء باشيم.«)))

4 . دكتر ح.م.ت، بررسي باب و بهأ، ج2، ص 105 و 106.


