
گذری بر احکام قرن اتم

میرزا حســین علی نوری که پیروانش او را مظهر الهی 
و پیامبر بشــریت مدرن معرفــی می کنند، مدعی صدور 
احکامی است که می تواند بشریت را به شاهراه سعادت 
برســاند. حال در یک نگاه کوتاه برخی از دستورات این 
مدعی را در ترازوی نقد قرار می دهیم و دیدگان منصف 

شما را به داوری می طلبیم.

طاهر کردن نجاسات

او همه نجاســات را پاک اعالم کرده است حتی بول و 
غائط را.

قبله بهائی

میرزا حســین علی در زمان حیات جسم خود را و پس 

از مرگ قبرش را در اسرائل قبله بهائیان قرار داده است.
راســتی حسین علی نوری خودش به سمت کجا نماز 

می خواند؟

تقسیم عجیب ارث و تفاوت میان زن و مردم در سهمیه ارث

بخشــیدن بخش اعظم ارث به پســر میت و محروم 
کردن دختران از آن.

)وجعلنا الدار المسکونة و البسة المخصوصه لذکران 
دون األناث و الوراث(

اگر کسی فوت کرد و فرزندی نداشت تمام ماترک او 
نصیب بیت العدل )در حیفای اسرائیل( می شود!!؟

زنان، شایسته به جا آوردن حج بهائی نیستند

حــج در نزد بهائیان، زیارت خانــه میرزا علی محمد 
باب!!؟ در شــهر شیراز و محل اقامت میرزا حسین علی 

نوری در بغداد می باشد.

حکم مجازات دزد و سارق

اگــر مردی دزدی کرد، اول او را تبعید کنید. برای بار 
دوم او را به زندان اندازید و برای مرتبه ســوم عالمتی 

در پیشانی اش بگذارید.

که ســاخته و پرداخته فرد بی ســواد و نادانی است که 
نمی داند در عربی چهار حرف پ ژ گ چ وجود ندارد 
و در کتابی که به عربی نگاشته است)بیان عربی( از این 

حروف استفاده کرده و می نویسد:
»ولو کان چاپا چاپا«. البته از این موارد در ادبیات بابی 

و بهایی کم نیست.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار    



حال سؤاالتی مطرح است: اگر سارق زن باشد یا برای 
بار چهارم دزدی کرد حکمش چیســت؟ مدت زندان 

چقدر است؟

حد زنا

اگر مرد و زنی مرتکب زنا شدند مقدار 9 مثقال طال، 
به بیت العدل می دهند و بخشــیده می شوند و اگر برای 
بار دوم روابط نامشروع برقرار کنند مقدار دو برابر)18 
مثقــال( طال به بیــت العدل هدیه می کننــد و با همین 
فرمول به روابط نامشروع خود ادامه می دهند و صندوق 
بیت العدل را بــا مثقال های طال پر می کنند و حدی بر 

این عمل حرام متصور نیست.

حکم غیرعملی در مورد ناراحت و محزون کردن دیگران

اگر فردی را محزون و ناراحت کنید بایستی 19 مثقال 
طال انفاق کنید.

جالب اینجاســت که حکم زنــا 9 مثقال طال و حکم 
شکستن دل دیگران 19 مثقال طال می باشد!!؟

دستور سوزاندن و آتش زدن انسان ها به جرم ایجاد حریق

کســی که عمداً خانه ای را آتش زد پس او را با آتش 
بسوزانید.

نامشخص بودن ازدواج با محارم و عدم وجود حکم شرعی 

محارم در بهائیت

میرزا حســین علی می گوید: »قد حرمت علیکم ازواج 
آبائکم«. او فقط ازدواج با زن پدر را حرام اعالم کرده و 
در مورد ازدواج با سایر محارم حکمی ذکر نکرده است. 
آیا عدم ذکر، دلیل بر جواز ازدواج با محارم نیســت و 

اصوالً محارم در بهائیت چه کسانی هستند؟

حکم لواط با پسر بچه ها

حسین علی نوری می گوید: »انا نستحیی ان نذکر حکم 
الغلمان؛ ما حیــا می کنیم که حکم پســربچه ها را بیان 
کنیم«. در این صورت حکم آنها چه خواهد بود؟ آیا با 

عدم وجود حکم، برائت صادر نمی شود؟

دفن اموات در تابوت بلور و سنگ های قیمتی و چوب های 

گران قیمت

این حکم در حالی صادر شــده است که بدیهی است 
هیچ سودی برای میت و وارثان او ندارد.

عدم جواز ذکر

بر کسی روا نیست که در طرق و خیابان ها زبانش را 

حرکت داده و ذکر خدا گوید.

وجوب تجدید اثاثیه منزل

»نوشته شده است بر شما که در هر نوزده سال یک بار 
اثاثیه منزل خود را تجدید و تازه کنید«.

اگر کسی توانایی چنین کاری را ندارد باید چه کند؟ 
و البته واقعًا با وجود چنین حکم مهمی که در اســالم 
فراموش شده بود، باید به ضرورت دین جدید پی برد.

دیگر احکام بهائی

احکام دیگری نیز از باب صادر شــده است که میرزا 
حسین علی آنها را تأیید کرده است، مثل:

تولید نسل از راه دیگر

»اگر مانعی در ایجاد نسل از یکی از طرفین بود جایز 
اســت برای هر یک از آنها با اجازه دیگری، به ســراغ 
شــخص دیگر برود و به وســیله دیگری ایجاد نســل 
نماید)از این عبارت استفاده می شود که زن در صورت 
نداشــتن بچه می توانــد با اجازه شــوهرش با دیگری 
همبســتر شــده و بچه دار شــود.( )بیان فارسی، واحد 

هشتم، باب 15(.

جواز استمناء

»بخشــیده شــد بر شــما آنچــه را کــه در خواب 
می بینید)احتالم( یا با مالیدن به خود استمناء می نمائید«.

)بیان عربی، واحد هشتم، باب 10(
و از همه مهم تر

بشــریت تا هزار ســال بعد از نوشــتن کتاب اقدس 
محکوم به پذیــرش این احکام بوده و هر کس در طی 
این هزار سال مدعی دین جدیدی گردد، دروغ گوست.

نتیجه عبرت آموز

خواننــدگان محترم با نمونه هایی از احکام بهائیت در 
کتب بیان فارسی و عربی)نوشته میرزا علی محمد باب( 
و کتاب »اقدس« نوشــته میرزا حسین علی بهاءاهلل آشنا 

شدید.
آیا این احکام مطابق با نیاز بشــر امروزی است و آیا 
بهائیــان از اینکه خود را حامی دیــن جدید می دانند، 

شرمسار نمی باشند؟؟
استدالل های بهائیان مغلطه ای برای فریب افراد ناآگاه 
بوده و دستورات بهائی جز ضاللت و گمراهی نیست.

البته از این بیهوده نگاری هــا نباید تعجب کرد؛ چرا 


