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NadorCity.Com - ھذا ما یجب أن تعرفھ عن دیانة "البھائیة" في الناظور
ھذا ما یجب أن تعرفھ عن دیانة "البھائیة" في الناظور. ھذا ما یجب أن تعرفھ عن دیانة. البھائیة ثاني أكثر الدیانات عالمیا من حیث
االنتشار الجغرافي إعداد: عمر شماللي البھائیة ...

https://www.nadorcity.com › ...ھذا-ما-یج Translate this page

البھائیة في المغرب - ویكیبیدیا
البھائیة في المغرب بدأت في خمسینیات القرن العشرین بھجرة بعض العائالت البھائیة إلى المغرب. ... "ھذا ما یجب أن تعرفھ عن دیانة
... NadorCity.Com ."البھائیة" في الناظور"

https://ar.wikipedia.org › wiki › ...البھا Translate this page

نقد البھائیة - ویكیبیدیا
ومن االنتقادات التي طالت دیانة البھائیة من علماء اإلسالم خاصة ھو جعل البھاء نفسھ قبلة السجود والصالة، ویرى علماء اإلسالم أن
ھذا دلیالً إلشراكِھ بنفسِھ مع هللا أو ادعاء صریح ...
You visited this page on 5/16/21.

https://ar.wikipedia.org › wiki › ..._نقد Translate this page

نیوزیمن - النیابة تحیل إیراني متھم بالتخابر مع اسرائیل ونشر ...
النیابة تحیل إیراني متھم بالتخابر مع اسرائیل ونشر دیانة البھائیة للمحكمة الجزائیة https://www.newsyemen.live/ استكملت
النیابة الجزائیة المتخصصة بأمانة ...

https://www.newsyemen.live › new Translate this page

...   صفحة محمد فویلھ - فرق ومذاھب (دیانة البھائیة وخطرھا على اإلسالم
فرق و#مذاھب (دیانة #البھائیة وخطرھا على #اإلسالم و#المسلمین)(1) #محمد طھ #فویلھ.

https://th-th.facebook.com › videos Translate this page

فرق ومذاھب ((دیانة البھائیة وخطرھا على اإلسالم والمسلمین))(1) محمد ...
4 Aug 2018 — views76 views. • 76 .فرق ومذاھب ((دیانة البھائیة وخطرھا على اإلسالم والمسلمین))(1) محمد طھ فویلھ
Aug 4, 2018. 2. 0. Share. Save. 2 / 0. محمد طھ فویلھ.

https://www.youtube.com › watch

البھائیة نشأتھا وأبرز عقائدھا - منتدى العلماء
13 Apr 2017 — ا د وسلَّم، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین؛ أمَّ الحمد � العلّيِ األكرم، خلَق اإلنسان وعلَّم بالقلم، وصلَّى هللا على النبّيِ محمَّ
بعُد؛ فھذا بحث في دیانة البھائیة، جاء في ...

https://www.msf-online.com › ...البھائ Translate this page

جذور البھائیة فى بومباى - مواقع عالمیة - بوابة الشروق - نسخة ...
7 Oct 2019 — تكلمت فیھ عن تاریخ دیانة البھائیة ودور مدینة Sifra Lenitin مقاال للكاتبة Eurasia review نشر موقع
بومباى فى نشره، نعرض منھ ما یلى: الھند تحتوى ...

https://www.shorouknews.com › view Translate this page

البھائیة في المغرب - أرابیكا - أرابیكا، الموسوعة الحرة
... تعرفھ عن دیانة "البھائیة" في الناظور". NadorCity.Com. مؤرشف من األصل في 29 نوفمبر 2017. اطلع علیھ بتاریخ 24
دیسمبر 2018. الوسیط |CitationClass= تم تجاھلھ ...

https://www.3rabica.org › ..._البھائیة Translate this page

البھائیة في المغرب - المعرفة
The Muslim Network for Baha'i Rights. Retrieved 2012-02-16. ^ ھذا ما یجب أن تعرفھ عن دیانة "البھائیة" في
الناظور ...

https://www.marefa.org › ...البھائیة_ف Translate this page

تعرف على أغرب دیانات الشرق األوسط - دنیا الوطن
12 Apr 2021 — 3- دیانة البھائیة یؤمن أتباع الدیانة البھائیة المتواجدون في عدة دول عربیة من بینھا مصر بثالثة معتقدات روحیة
رئیسیة وھي وحدانیة هللا، وھو مصدر الكون ...

https://www.alwatanvoice.com › print Translate this page

تعرف على أغرب دیانات الشرق األوسط | دنیا الوطن
12 Apr 2021 — 3- دیانة البھائیة یؤمن أتباع الدیانة البھائیة المتواجدون في عدة دول عربیة من بینھا مصر بثالثة معتقدات روحیة
رئیسیة وھي وحدانیة هللا، وھو مصدر الكون ...

https://www.alwatanvoice.com › news Translate this page

بیان نوري on Twitter: "#البھائیة #بھائیة #دیانة البھائیة ...
Copy link to Tweet; Embed Tweet. ## البھائیة #بھائیة #دیانة البھائیة
... pic.twitter.com/yloZHgVYHh. 3:21 PM - 22 Dec 2013. 1 Retweet; 3 Likesوحدة_العالم_اإلنساني

https://twitter.com › status Translate this page

معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ - أخبارنا
30 Mar 2017 — أخبارنا المغربیة. معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ. أخبارنا المغربیة. خرج بھائیو
المغرب إلى العلن حیث أسسوا موقعا إلكترونیا ...

https://www.akhbarona.com › social Translate this page

في ذكرى یوم العھد ... معلومات ال تعرفھا على دیانة البھائیة ... - الدیوان
معلومات ال تعرفھا على دیانة البھائیة المتناقضة. 2018-11-26 2:00 م. تقریر – إیمان حسن. “دیانة عالمیة” قد ال یعرفھا البعض
وھي الدیانة البھائیة وبالرغم من مخالفة تعالیم ...

https://aldewaan.com › أھم األخبار Translate this page

البھائیة: نشأتھا وأبرز عقائدھا (WORD) - شبكة األلوكة
1 Jan 2017 — ھذا بحث في دیانة البھائیة، جاء في اختصار یلیق بمقام البحث عن أھم معالمھا؛ من حیث النشأة ومالمح التأسیس
األولى، ثم أھم المعتقدات البھائیة، ثم كان إلقاء ...

https://www.alukah.net › sharia Translate this page

موحدین با� ومؤمنین باألنبیاء.. أسرار من الدیانة البھائیة في ...
19 Jan 2017 — قلة تعیش على رقعة أرض محدودة، تلك األقوال التي انتشرت حول دیانة البھائیة التي لم تصنف ضمن ...
الدیانات القدیمة، لظھورھا في القرن التاسع عشر.

https://www.baladnaelyoum.com › ...مو Translate this page

حرض المسلمین على الردة والخروج من االسالم: النیابة تحیل إیراني ...
شكرا لك لمتابعة موضوع حرض المسلمین على الردة والخروج من االسالم: النیابة تحیل إیراني متھم بالتخابر مع اسرائیل ونشر دیانة
البھائیة للمحكمة الجزائیة واالن إلى ...

https://sa24.co › article Translate this page

المشھد الیمني
... في الیمن بین نكران القانون ومحنة المعتقد األحد، 11 سبتمبر 2016 02:03 مـ. إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة
البھائیة األحد، 8 مارس 2015 07:42 صـ ...

https://www.almashhad-alyemeni.com › ... Translate this page

المشھد الیمني
إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة البھائیة األحد، 8 مارس 2015 07:42 صـ. االحد..محاكمة إیراني بتھمة إقامة وطن قومي
للبھائیة في الیمن وإخراج مواطنین من االسالم ...

https://www.almashhad-alyemeni.com › ... Translate this page

إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة "البھائیة"
مثل امام المحكمة االبتدائیة الجزائیة المتخصصة بأمانة العاصمة الیوم المواطن اإلیراني حامد میرزا كمالي، المتھم بالتخابر مع اسرائیل
ضد مص.

http://sahafaa.net › show1830178 · Translate this page

الشقیقتان البھائیتان مسجونتان في سجن "وكیل آباد" بمدینة ...
نیكا ونوا خلوصي, ھما سجینتان محتجزتان العتناقھما دیانة البھائیة وحالیا في سجن “وكیل آباد” بمدینة مشھد. ھذا وقد تم إدانتھما
بالحبس 10 أعوام و 6 أشھر إجماال. تم اعتقال ...

https://women.ncr-iran.org › ...الشقیق Translate this page

تقریرالمحكمة اإلداریة العلیا حول البھائیة
22 Nov 2006 — مصلحة األحوال المدنیة ورئیس مصلحة الجوازات والھجرة بكتابة دیانة البھائیة في خانة الدیانة في شھادات ...
المیالد والبطاقة الشخصیة للبھائیین في مصر.

https://alrased.net › main › articles Translate this page

كم عدد الدیانات في العالم | افضل اجابة
21 Feb 2020 — 3- دیانة البھائیة …أتباع الدیانة البھائیة المتواجدون في عدة دول عربیة من بینھا مصر یؤمنون بثالثة معتقدات
روحیة رئیسیة وھي وحدانیة هللا، وھو مصدر ...

https://aqraa.net › حول العالم Translate this page

صحیفة دنیا الوطن | تعرف على أغرب دیانات الشرق األوسط
12 Apr 2021 — 3- دیانة البھائیة یؤمن أتباع الدیانة البھائیة المتواجدون في عدة دول عربیة من بینھا مصر بثالثة معتقدات روحیة
رئیسیة وھي وحدانیة هللا، وھو مصدر الكون ...

https://nabd.com › ...-تعرف-على-أغرب Translate this page

الحكم رقم 16834 و 18971 لسنة 52 ق - بوابة مصر للقانون والقضاء
(ھـ) دیانة - البھائیة: ماھیتھا ومدى التزام مصلحة األحوال المدنیة بإثباتھا أمام خانة الدیانة فیما تصدره من مستندات رسمیة في مثل ھذه
الحالة. البھائیة وعلى ما أجمع علیھ أئمة ...

http://www.laweg.net › Default Translate this page

معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ - كازا بریس
0680730733. معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ. الدار البیضاء في : 30/03/2017. كازابرس : نحن ال
نغطي الخبر بل نكشف عنھ. خرج بھائیو المغرب ...

http://casapress.net › 19973-afficher-... Translate this page

صالح الدین محسن - االخوان شغلوا مصر بالبھائیین .. ..
وھي قضیة وجود حفنة قلیلة من المصریین یعتنقون دیانة البھائیة .. جعلوا من ذاك الموضوع قضیة كبري تھدد أمن الدین والدنیا أیضا
وتھدد رب الدین ونبي الدین ..االسالمي طبعا ...

https://www.ahewar.org › show.art.asp · Translate this page

الدلیل ان القادیانیة و البھائیة و الخمینیة والیة الفقیھ اخطر من ...
16 Aug 2013 — خطرھا ممتد و لھا اتباع بالمالیین في عدد من دول العالم و مازالوا یدعون اتباع دیانة البھائیة الخمینیة تؤمن بان
الولي الفقیھ لھ صالحیات مطلقة من اباحة ...

https://www.dd-sunnah.net › forum Translate this page

Persecution of Baháʼís - Wikipedia - اضطھاد البھائیین
... إلى الھند صورة لمعبد دیانة البھائیة. بعد االنتخابات اإلیرانیة المتنازع علیھا في عام 2009 ، الحكومة من حكومة خطابھا المعادي
للبھائیین ، وألقت باللوم على البھائیین في ...

https://ar.nipponkaigi.net › wiki › Pe... Translate this page

األقباط متحدون - فى مثل ھذا الیوم.. مولد المیرزا حسین علي بن ...
12 Nov 2016 — !!..فى مثل ھذا الیوم.. مولد المیرزا حسین علي بن عباس بزرك، الملقب بالبھاء،مؤسس دیانة البھائیة

https://www.copts-united.com › Article Translate this page

maroc24 - معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ
معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ. خرج بھائیو المغرب إلى العلن حیث أسسوا موقعا إلكترونیا یكشف ھویتھم
الدینیة في المغرب، ویفتح للمغاربة ...

http://news24sa3a.blogspot.com › bl... Translate this page

معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ – كش365 جریدة ...
الفصل 28 من الدستور: حریة الصحافة مضمونة، وال یمكن تقییدھا بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة. » مجتمع » معتنقو دیانة البھائیة
المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ ...

https://www.kech365.com › archives · Translate this page

دیانة البھائیة أخر دیانة ، الحذر مطلوب [األرشیف] - الشبكة اللیبرالیة الحرة
[األرشیف] دیانة البھائیة أخر دیانة ، الحذر مطلوب المنتدى العام ( سیاسة و فكر )

https://libral.org › archive › index.php · Translate this page

Elaph - نزوح للبھائیین من صعید مصر بعد إستھدافھم
4 Apr 2009 — مذكرة الدفاع التي اعدتھا المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ذلك وأكدت أن عدم إثبات دیانة البھائیة في البطاقة ...
یعد جریمة تزویر یعاقب علیھا القانون .

https://elaph.com › AkhbarKhasa · Translate this page

BBCArabic.com | الشرق األوسط | األدیان في الھند: مزیج فرید ...
6 Apr 2008 — دیانة البھائیة. معبد بھائي. یزور ھذا المعبد البھائي في دلھي حوالي عشرة آالف شخص یومیا كما یقول القائمون
علیھ. الزوار ینتمون إلى دیانات مختلفة ...

http://news.bbc.co.uk › arabic › news... Translate this page

BBCArabic.com | أخبار العالم | األدیان في الھند: مزیج فرید ومتنوع
6 Apr 2008 — دیانة البھائیة. معبد بھائي. یزور ھذا المعبد البھائي في دلھي حوالي عشرة آالف شخص یومیا كما یقول القائمون
علیھ. الزوار ینتمون إلى دیانات مختلفة ...

http://news.bbc.co.uk › world_news Translate this page

البھائیة: نشأتھا وأبرز عقائدھا [األرشیف] - ملتقى أھل الحدیث
9 Apr 2017 — ا د وسلَّم، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین؛ أمَّ الحمد � العلّيِ األكرم، خلَق اإلنسان وعلَّم بالقلم، وصلَّى هللا على النبّيِ محمَّ
بعُد؛ فھذا بحث في دیانة البھائیة، جاء في ...

https://www.ahlalhdeeth.com › archive · Translate this page

البھائیة فى مصر..بین المواثیق الدولیة..واإلسالم - بوابة الفجر
... الداخلیة ورئیس مصلحة األحوال المدنیة ورئیس مصلحة الجوازات والھجرة بكتابة دیانة البھائیة في خانة الدیانة في شھادات المیالد
والبطاقة الشخصیة للبھائیین في مصر.

https://www.elfagronline.com › ... Translate this page

إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة "البھائیة" | أخبار الیمن ...
إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة "البھائیة". تعبیریة للقضاء. المشھد الیمني ـ صنعاء. الیمن مباشر. مثل امام المحكمة
االبتدائیة الجزائیة المتخصصة بأمانة ...

https://www.yemenmubasher.com › ... · Translate this page

... Bouquet of بـا قــــة و ر د | Bahais in Lebanon البھائیة فى لبنان
10 Sep 2009 — وھي تمارس الشعائر المسیحیة، وقرأ االنجیل والقرآن واطلع على البوذیة ودیانات اخرى الى ان “استقر” في ...
دیانة البھائیة وتوفیت والدتھ وھي بھائیة.

https://basmagm.wordpress.com › ...ال Translate this page

الجزائر ... كیف تسلل التشیع ؟ (01) - الحوار الجزائریة
29 May 2018 — وعمل طبیب إیراني بمدینة شلغوم العید (قسنطینة آنذاك) على نشر دیانة البھائیة التي تفرعت عن التشیع، حیث
استقطب في البدایة أحد مجاھدي الثورة ...

https://www.elhiwardz.com › contrib... Translate this page

Google Books Result - تفسیر المنار - ج 11
IslamKotob · Religion
... عن هللا تعالى كاالنبیاء حتى أدعى بعضھم النبوة نفسھا ، بل أدعى بعضھم االلوھیة ، وانك لتجد من كالم الباب مؤ سس فرقة البابیة،
والبھاء مؤسس دیانة البھائیة على أنقاض ...

https://books.google.nl › books

بوابات كنانة أونالین
... نور االسالم وكانت دعوة الرسول لالسالم سرا واحى هللا الیھ بجھر الدعوة ..... فال اطیل علیكم التوجد دیانة البھائیة الن الدین
االسالمي ھو خاتم االدیان وسیدنا محمد خاتم رسل هللا.

http://elneel.sudanagri.com › comme... Translate this page

ماروك برس » » معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ
معتنقو دیانة البھائیة المغاربة في تزاید، و ھذا ما قاموا بھ. المصدر: | 30 مارس 2017 | مجتمع |. أخبارنا المغربیة. خرج بھائیو
المغرب إلى العلن حیث أسسوا موقعا إلكترونیا ...

http://www.marocpress.com › article-... Translate this page

البوذیة ونادي األدیان السماویة 2
3 Oct 2007 — والسبب ھو أن دیانة البھائیة لم تقبلھا مصر وأزھرھا كعضو بنادي األدیان السماویة – لصاحبھ ومؤسسھ : السمیع
العلیم .- سبحانھ وتعالي - . تعداد البوذیة في ...

https://www.ssrcaw.org › print.art.asp Translate this page

وثائق و اعترافات البھائیین اشارة تألیف: عاطف عبدالغني في ...
... اسمھ سمامي شوقي فھمي التحق بكلیة التربیة و طلب تسجیل دیانة البھائیة في بطاقتھ الشخصیة، و لما امتنع مكتب السجل المدني
التابع لھ عن ذلك، رفع الطالب دعوي أمام ...

http://download.ghbook.ir › downloads

إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة “البھائیة” – شبكھ نبض ...
إیراني ینفي قیامھ بتحویل الیمنیین إلى دیانة “البھائیة”. مثل امام المحكمة االبتدائیة الجزائیة المتخصصة بأمانة العاصمة الیوم المواطن
اإلیراني حامد میرزا كمالي، المتھم ...

http://nabdon.com › archives · Translate this page

معتقدات غریبھ بالشرق االوسط - منتدى ھمسات الغال
21 Dec 2019 — 3- دیانة البھائیة دیانة البھائیة یؤمن أتباع الدیانة البھائیة المتواجدون في عدة دول عربیة من بینھا مصر بثالثة
معتقدات روحیة رئیسیة وھي وحدانیة هللا، ...

http://www.hamsatq.com › showthread Translate this page

الوسیط اإلداري: شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقھ و القضاء ...
Law  · 2014 · شریف أحمد الطباخ  ,إبراھیم سید أحمد
... إداریة علیا " جلسة 1984/11/24) • دیانة البھائیـة : • مدى التزام مصلحة األحوال المدنیة بإثبات البھائیة بخانة الدیانة : ال إلزام
على المصلحة في إثبات "البھائیة" أمام البیان ...

https://books.google.nl › books · Translate this page

البھائیة - النشأة والتاریخ - مجالس الكثیري
24 Oct 2011 · 4 posts
( سئل الشیخ ابن باز رحمھ هللا عن دیانة البھائیة فقال : ال شك في كفرھم والیجوز دفنھم في مقابر المسلمین ) البھائیین یحرمون الجھاد
ضد الكفار ویحرمون ...

http://www.alkethiri.com › showthread Translate this page

ھل فؤاد الھاشم كردي بھائي ؟ | الشبكة الوطنیة الكویتیة
19 Jun 2010 · 11 posts ·  2 authors
نشرت صحیفة كندیة تصدر في مونتلایر إفتتاحیة تتھم فیھا فؤاد الھاشم ،بأنھ سلیل عائلة كردیة تعتنق دیانة البھائیة السریة ، والتي تبیح
تبادل ...

https://www.nationalkuwait.com › fo... Translate this page

موسوعة العدالة في أحكام المحكمة اإلداریة العلیا في الفترة من ...
Law  · 2018 · أشرف أحمد عبد الوھاب  ,إبراھیم سید أحمد
(الطعن رقم 3166 لسنة 47 ق "إداریة علیا" جلسة 2006/11/11) 63 - دیانة البھائیة: مدى التزام مصلحة األحوال المدنیة بإثبات
البھائیة بخانة الدیانة: ال إلزام على المصلحة في ...

https://books.google.nl › books · Translate this page

Egyptian Bahá'í من أنا؟ | بھائي مصري
ولكن یا حبیبي ال أنصحك باالنتماء إلى ما تسمونھا دیانة البھائیة ” على آخر الزمن ” فھذه دخیلة على المجتمع األسالمي لتفریقھ والنیل
منھ وألحداث بلبلة في اآلراء والقضایا ...

https://egyptianbahai.wordpress.com › who-am-i

معنى اسم بھاء وصفات من یحملھ - موقع محتوى
28 Mar 2019 — ویقال أن ھذا االسم جاء نسبة إلي الدیانة البھائیة الیھودیة، فھو في كل األحوال ھو اسم طیب ویمكن أن یتم ...
إضافة لفظ الدین إلیھ لیصبح بھاء الدین وبھذا یأخذ ...

https://www.muhtwa.com › ...معنى-اسم Translate this page

النیابة تحقق وتعلیم سوھاج یعد قوائم بالطلبة البھائیین - مصرس
... تلك الفترة النتمائھم إلى دیانة البھائیة. وقد قام عدد من الطلبة والطالبات بالمعاھد األزھریة والمدارس الثانویة بالمراغة أثناء فترة
الفسحة بالھتاف ضد البھائیة والبھائیین ...

https://www.masress.com › shorouk Translate this page

دیانة عبیدي بیلیھ - إدسون أرانتیس دو ناسیمنتو (بالبرتغالیة ...
... توحیدیة، تأسست في القرن التاسع عشر بإیران، على ید المیرزا حسین علي وفي دیانة البھائیة، ھناك ثالثة أنواع من الصالة الیومیة،
على الفرد اختیار إحداھا وكتب بیلیھ ...

http://sorgenmorti.fun › ...دیانة-والد-ھنا Translate this page

خرافة االعتراف - ما بدا لي
15 May 2006 — ReplyDelete. Replies. Reply. .البھائیة لیست دیانة..البھائیة معتقد فاسد ال دین اال الدین السماوى
Anonymous 5/18/2006 02:16:00 am. االخ عمرو .

http://mabadali.blogspot.com › blog-... Translate this page

ارتدادات الخرافة في العقیدة المھدویة | نصوص معاصرة
31 Jan 2016 — ق البھائیة على غیرھا ھي السمة األبرز في ھذه العبارات، فالمیرزا حسین علي یصف دیانة البھائیة ... وتفوُّ
العصریة بأفضل دیانات العالم السابقة. ومن أجل ...

https://nosos.net › ...ارتدادات-الخرافة-ف Translate this page

مبروكي یرفض صیام األطفال المغاربة .. خداع وألم وإساءة للملّة
23 May 2018 — ھي دیانة البھائیة التي ظھرت في الھند عندما كانت تحت وطأة اإلستعمار اإلنجلیزي و التي یسعى معتنقوھا الیوم
لنیل االعتراف بھا على أنھا دیانة. و بالتالي ...

https://www.hespress.com › ...-مبروكي Translate this page

z0z.xyz - ... ساعتنق دیانة ............. - الصفحة 3 - دار اللیبرالیة
12 Jul 2010 — دیانة عدم .PM 06:32 2010-06-17 ,3 ,دیانة البھائیة أخر دیانة ، الحذر مطلوب, مؤمن مصلح, الدار العامة
المباالة, مؤمن مصلح, الدار العامة, 2, 2010-06-10 10:25 ...

https://z0z.xyz › darlbrl › showthread Translate this page

تفسیر المنار / محمد رشید بن عل- یونس - 1062_1_103
... كاألنبیاء حتى ادعى بعضھم النبوة نفسھا، بل ادعى بعضھم األلوھیة، وإنك لتجد من كالم الباب مؤسس فرقة البابیة، والبھاء مؤسس
دیانة البھائیة على أنقاض، البابیة، وغالم ...

https://www.greattafsirs.com › Tafsir... Translate this page

عباس أفندي البابي البھائي 1910 [األرشیف] - منتدیات واتا ...
5 Feb 2007 — مجلة المنار ـ المجلد [3] الجزء [25] ص   595   11 رجب 1318 ـ 4 نوفمبر)) .PM 06:51 ,09/04/2007
1900)) البدع والخرافات دیانة البھائیة ألحد وكالء المجلة

http://www.wata.cc › index.php Translate this page

الحقیقة من التاریخ صراع الخیر والشر : من الحقائق الكبرى التي ...
وبعد ھذا التناقض الواضح في دیانة البھائیة بین األقوال واألفعال وبین األقوال واألقوال ، فإن المرء یحار حیرة شدیدة حین ال یجد عند
البھائیة مفھوماً لمعنى المساواة بین الرجل ...

https://kenanaonline.com › files DOC

by Almostaqil - issuu كتاب ماوراء الحجاب
24 Apr 2015 — سعادة السفیر،   أال ترى أن السماح بقید دیانة البھائیة في الوثائق   الرسمیة مقدمة للمطالبة بتدریس دیانتھم أسوة 
...  بباقي المواطنین في   مصر ووفقا

https://issuu.com › almostakil › docs Translate this page

تصفح اآلیة | ترجمة معاني اآلیة 62 سورة یونس - العربیة ...
... ادعى بعضھم النبوة نفسھا ، بل ادعى بعضھم األلوھیة ، وإنك لتجد من كالم الباب مؤسس فرقة البابیة ، والبھاء مؤسس دیانة البھائیة
على أنقاض البابیة ، وغالم أحمد القادیاني ...

https://alquranweb.com › ... › Cards Translate this page

Book nazareyat moalem - قناة نافذة على البھائیة
بینما نجد ارتباط الفترة. الثانیة بظھور دیانة البھائیة العالمیة ودعوتھا. األساسیة لتوحید الجنس البشري. ومن یدري، فقد یكون توحید
البشریة ھو ھدف اإلنسانیة مستقباًل؛.

https://bahainafeza.files.wordpress.com › 2019/08 PDF

ÅÇ>[÷o÷^n√÷] - موقع فیصل نور
سابق لھا إثبات دیانة البھائیة في األوراق الرسمیة. وأقرت محكمة القضاء اإلداري في الرابع من أبریل 00 ، بحق المواطنین
المصریین. البھائیین في االعتراف بما أسمتھ ...

https://fnoor.com › upload › userfiles › files PDF

Ṣạdiyqiym Bərẹsəlôḇ–ʿẠkkô of Democratic Communist ...
ʾĔmūnʾiyṯ hạ•Bāhāʾiyṯ (Hebrew, ֱאמּונִאית ַהָּבָהִאית [MP3]; my own rendering); Ddiyānaẗ
ʾal•Bahā⫯yiyyaẗ (Arabic, یَانَة البََھائِیَّة ... ([MP3] ّدِ

http://dcf.markfoster.red

The Libertarian Marxist Dharma of Dialectical metaRealism ...
... Justice—within the chapter of the religion of God revealed for our age of maturity, the Bahá'í
Faith (Arabic, یَانَة البََھائِیَّة ... ;Ddiyānaẗ ʾal•Bahā⫯yiyyaẗ ,[MP3] ّدِ

http://dmr.markfoster.red

صراط النجاة - ج6
ما رأیكم في دیانة البھائیة و ما ھي أصل ھذه الدیانة، أنا شیعي و لكن عندي رفیق بھائي و أریده أن یدخل في اإلسالم و ما ھي أصل
ھذه الدیانة و ما ھي تفسیرھا، و ھو قلیل ما یقول إن ...

https://www.masaha.org › research › book › view › 5082-...

Full text of "lis_aka18" - Internet Archive
وھذان االخوان ھما اللذان سیؤّسسان دیانة البھائیة. وبعد ان كان أتباع الباب یعتمدون التقیة والكتمان» أخذوا منذ سنة ١814/  م
وبانفصالھم عن شرع االسالم. وعقدوا اجتماعاً في سنة ...

https://archive.org › lis_aka18 › lis_aka1807_2_djvu

البھائیة واالسالم

pdf نشأة الفرق اإلسالمیة

الفرق اإلسالمیة

الفرق اإلسالمیة 73

pdf موسوعة الفرق المنتسبة لإلسالم

كتاب البھائیة

الحج عند البھائیین

المذاھب والفرق

The Baháʼí Faith is a relatively new religion teaching
the essential worth of all religions and the unity of all
people. Established by Baháʼu'lláh in the 19th century,
it initially developed in Persia and parts of the Middle
East, where it has faced ongoing persecution since its
inception. Wikipedia

Religion

Baháʼí Faith
(البھائیة)

Feedback

Criticism of the Baháʼí Faith
The Baháʼí Faith is a new religion
teaching the essential ...
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البهائية

النجمة التساعية: أحد أبرز رموز الديانة البهائية.

البهائيةالدين

حسين علي النوري.المؤسس

تاريخ

الظهور

سنة 1852

شيراز،  إيران.مَنشأ

األماكن

المقدسة

ضريح الباب، حيفا، فلسطين

العقائد

الدينية

القريبة

البابية، األزلية

العائلة

الدينية

ديانات توحيدية.

عدد

المعتنقين

حوالي 7 ماليين.[1]

 الهند- الواليات المتحدة-االمتداد

 إيران- فيتنام- كينيا،... وفي

معظم دول العالم بنسب متفاوتة.

البهائية

البهائية هي إحدى الديانات التوحيدية والتي تؤكد في مبدأها

، وترتكز
[2]

األساسي على الوحدة الروحية للجنس البشري

الديانة البهائية على ثالثة أعمدة تشكل أساس تعاليم هذه

الديانة: وحدانية الله، أن هناك إله واحد فقط وهو الله الذي هو

مصدر كل الخلق؛ وحدة الدين، أن جميع الديانات الكبرى لديها

نفس المصدر الروحي، وتأتي من نفس اإلله. ووحدة اإلنسانية،

أن جميع البشر قد خلقوا متساوين، إلى جانب الوحدة في

التنوع، حيث يتم النظر إلى التنوع العرقي والثقافي كونه جدير

[3]. وفقا لتعاليم الدين البهائي، فإن الغرض من
بالتقدير والقبول

حياة اإلنسان هو أن تتعلم كيفية معرفة ومحبة الله من خالل

وسائل مثل الصالة وممارسة التأمل الباطني و خدمة

اإلنسانية. تأسست العقيدة البهائية على يد بهاء الله في القرن

19 في بالد فارس. وقد نفي بهاء الله من بالد فارس إلى

اإلمبراطورية العثمانية، وتوفي بينما كان ال يزال سجينًا بشكل

رسمي. بعد وفاة بهاء الله، انتشر الدين البهائي تحت قيادة ابنه

عبد البهاء عباس، وانطلق من جذوره الفارسية والعثمانية،

واكتسب موطئ قدم في أوروبا وأمريكا، وتوحد معتنقوها في

[4]. بعد
إيران، حيث يعاني أتباعها هناك من االضطهاد الشديد

وفاة عبد البهاء عباس، دخلت قيادة الجامعة البهائية مرحلة

جديدة، وتطورت من فرد واحد إلى منظومة إدارية تحتوي على

هيئات منتخبة وأفراد يتم تعيينهم.[5] ويوجد اليوم حوالي خمسة

إلى سبعة ماليين معتنق للديانة البهائية، يتوزعون في أكثر من

[note 1].[7][6].200 بلدًا وإقليمًا بنسب متفاوتة

في الدين البهائي، يعتبر أن التاريخ الديني قد تكشف من خالل

سلسلة من الرسل اإللهيون، كل واحد منهم أنشأ الدين الذي

كان مناسبا الحتياجات الوقت، وقدرة الشعب. وشملت قائمة

هؤالء الرسل رسل األديان اإلبراهيمية، موسى، وعيسى،

ومحمد، فضًال عن الرسل من الديانات الهندية مثل كريشنا،

بوذا، وغيرهم. يعتقد البهائيون أن أحدث الرسل الباب وبهاء

الله. في العقيدة البهائية، كل الرسل المتتابعة تنبأ أحدهم

بالرسول الذي بعده، وحياة بهاء الله وتعاليم الوفاء بالوعود

أتمت وأنجزت ماكان من المفروض أن يتم في نهاية الزمان

حسب كل الكتب السماوية السابقة. ماتم فهمه عن اإلنسانية
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مقر بيت العدل األعظم على سفح جبل
الكرمل في مدينة حيفا على البحر األبيض

المتوسط شمال فلسطين التاريخية

هي أنها تكون في عملية تطور جماعي مستمر، والحاجة في

الوقت الحالي هي لإلنشاء التدريجي للسالم والعدالة والوحدة

على نطاق عالمي.[8]

أصل التسمية

التاريخ والنشأة

البابية

عالقة الدين البهائي بباقي األديان

عالقة البهائية باليهودية

تاريخ البابية والبهائية

مؤتمر بدشت

االضطهاد

النفي والحبس

إلى فلسطين

العهد والميثاق البهائي

الفرق البهائية المنشقة

البهائيون العباسيون

البهائيون الموحدون

البهائيون األرثوذوكس

فرقة التربية البهائية

العقيدة البهائية

الكتب المقدسة

من التعاليم والمبادئ البهائية (خالصة جزئية)

بعض األحكام البهائية

االنتقادات حول البهائية

أماكن تواجدهم

أرقام وإحصائيات

اختالف في تقدير أعداد البهائيين

طرق العبادة

أماكن العبادة

التقويم البهائي

محتويات
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الحدائق البهائية على سفح جبل الكرمل
في حيفا

بهائية 

شخصیات مهمة

بهاء الله  · الباب  

عبد البهاء  · ميرزا محمد علي 

شوقي أفندي

النظام اإلداري

المساهمة في أمور المجتمع

البهائية في العالم

المصادر

المراجع

وصالت خارجية

يتم استخدام كلمة البهائية إما كصفة لإلشارة إلى العقيدة البهائية أو كمصطلح ألتباع بهاء الله. الكلمة ليست

[9]. الكلمة مستمدة من لفظ البهاء بالعربية، و تعني" المجد" أو " الروعة"[10]. مصطلح
اسمًا يعني الدين ككل

"البهائية" ال يزال يستخدم بشكل رئيسي في إهانة معتنقيه.[11][12]

تعود جذور البهائية إلى (البابية) والتي نشئت في إيران (السلطنة القاجارية الفارسية أنذاك) في منتصف القرن

التاسع عشر (منذ سنة 1260هـ/ 1844م). اما البهائية نفسها فأسسها حسين علي النوري المعروف بلقب بهاء

الله وأعلن عن دعوته في حديقة النجيبية بنواحي بغداد في أبريل 1863م (ببغداد فإسطنبول فأدرنه فعكا) في

النصف الثاني من القرن التاسع عشر، (إعالن الدعوة كان في حديقة النجيبية في بغداد - والتي يعرفها البهائيون

بحديقة الرضوان- سنة 1863).

 مقالة مفصلة: بابية

 طالع أيضًا: علي بن محمد رضا الشيرازي · شيخية ·
أحمد بن زين الدين األحسائي

أصل التسمية

التاريخ والنشأة

البابية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 بوابة البهائية

يربط البهائيون بداية تاريخهم بوقت إعالن الدعوة البابية في مدينة

شيراز، إيران سنة 1844 (1260 هـ). كانت البابية قد تأسست

على يد علي-محمد بن محمد-رضا الشيرازي الذي أعلن أنه الباب

"لمن يظهره الله" وأنه هو المهدي المنتظر. وكان قد سبق ذلك

فترة قصيرة نمت فيها حركات كانت تترقب مجيء الموعود الذي

بشرت به الكتب السماوية وأحاديث األنبياء. وكانت المدرسة

الشيخية التي أسسها أحمد بن زين الدين األحسائي إحدى تلك

المدراس الفكرية التي أكدت على وشك قدوم الموعود المنتظر،

وجدير بالذكر أن أول من آمن بالباب وهو المال حسين بشروئي قد

درس عند أحمد األحسائي ثم عند كاظم الرشتي اللذان يعدان من

أبرز رموز الشيخية.

وقد آمن بالباب بعد إيمان المال حسين بشروئي أشخاص آخرون

بلغ عددهم 17 شخصًا، من ضمنهم امرأة واحدة تعرف بالطاهرة

أو قرة العين. ومنح هؤالء الثمانية عشر شخصًا لقب حروف الحي.

ومن ضمن الذين أيدوا دعوة الباب وكان لهم تأثير بالغ في تطورها

أخوين اسمهما حسين علي النوري الذي عرف فيما بعد باسم بهاء

الله، وأخوه ميرزا يحيى نوري الذي عرف فيما بعد باسم صبح ازل

ونتيجة لذلك فان هناك ارتباط تاريخي بين البهائية والبابية.

وبعد أن شاع أمر البابية قامت السلطات اإليرانية، بإيعاز من

رجال الدين، بتعذيب البابيين والقبض على "الباب" سنة 1847م

وإيداعه السجن. وكانت إيران محكومة انذاك من قبل أسرة

القاجار التركمانية. وظل أتباع الباب رغم حبسه يترددون عليه في

السجن وأخذوا يظهرون إيمانهم به وبرسالته على عامة الناس.

وازداد عدد أتباع الباب رغم حبسه وذلك نتيجة لجهود أتباعه

وقياداتهم. وأدى ذلك إلى ازدياد وطأة تعذيب البابيين، الذي دوّن

تفاصيله العديد من المؤرخين الشرقيين والغربيين. وفي نهاية

عدم "الباب" سنة 1850م رميًا بالرصاص أمام العامة.
ُ
المطاف أ

http://reference.bahai.org/ar/t/se/GPB/gpb-69.ht) اضغظ هنا

ml) الستعراض بعض تفاصيل هذة األحداث.

واستمرت الحكومة اإليرانية آنذاك بعملية القمع ضد البابين

وقياداتهم ومن ضمنهم بهاء الله وصبح ازل، حيث حبست بهاء الله

وبعد ذلك نفته وأتباعه إلى العراق. وأقام بهاء الله في العراق عدة

سنوات قام خاللها بتدبير شؤون البابين ولم شملهم. ولكن

بتحريض من الحكومة اإليرانية، نفت الحكومة العثمانية بهاء الله

إلى استانبول، ثم إلى أدرنة، وفي ادرنة حدث نزاع كبير بين بهاء

الله و صبح أزل ,حيث كان صبح ازل هو من عينه الباب زعيمًا

للدين من بعده وانتهى هذا الخالف بدعوة بهاء الله العلنية في 1866 بأنه هو الذي بشر الباب بقدومه بكنية "من

يظهره الله" وموعود الظهورات التي سبقته. وكان صبح ازل ضده دائمًا بكونه (من وصى به الباب صراحة) وهذا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AD_%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ضريح الباب في جبل الكرمل بـمدينة
حيفا

مشرق أذكار بناما في أمريكا الوسطى

دفع السلطات العثمانية إلى نفي صبح ازل إلى قبرص ونفي بهاء الله

إلى فلسطين (بتهمة "تكوينهما الفتن في المجتمع")وإلبعادهما عن

األراضي اإليرانية وقطع عالقته بأتباعه. وتشير المصادر البهائية أن بهاء

الله أعلن دعوته للعديد من أتباعه في حديقة الرضوان في بغداد قبل

نفيه منها.

يدّعي الذين يعارضون البهائية أن الحركة البابية والبهائية نشأتا بدعم

من روسيا ولكن البهائيين يؤكدون عدم صحة ذلك مستندين إلى ما يلي:

كان اضطهاد البابيين خالل السنين األولى لدعوة الباب من األخبار

الواسعة االنتشار في إيران والدول المجاورة وكان السفير الروسي

من ضمن الذين تأثروا بجسامة تلك األحداث وشراسة التعذيب الذي

عاناه البابيون من قبل السلطات المدنية والدينية وتعاطف نتيجة

لذلك مع البابيين المضطهدين. وفي اليوم التالي إلعدام الباب، أخذ

السفير الروسي معه أحد الرسامين وطلب منه تسجيل تلك الحادثة

المهمة على الورق. وتبقى تلك اللوحة إحدى الصور القليلة التي

تعكس مالمح الباب وكان وجه الباب (ووجه رفيقه الذي أعدم معه) الجزء الوحيد من جسدهما الذي لم

يمسه الرصاص.

بعد إطالق سراح بهاء الله من سجن سياه جال واألمر بنفيه مع عائلته إلى العراق عرض السفير الروسي

على بهاء الله أن يذهب إلى روسيا ليعيش مكرما فيها. لكن بهاء الله رفض تلك الدعوة وأعلن عن رغبته في

إطاعة أوامر الحكومة اإليرانية. ونتيجة لذلك نفي بهاء الله وعائلته وبعض البابيين إلى العراق ولكن السفير

أصر أن ترافقهم إحدى الفرق الروسية إلى الحدود العراقية عبر جبال كردستان باإلضافة إلى الفرقة

العسكرية التي أرسلتها الحكومة اإليرانية لمرافقته.

خالل ما يقارب المئة وستين سنة منذ نشوء الديانتين البابية والبهائية تحولت االتهامات ضدهم حسب تطور

العالقات السياسية بين دول الشرق األوسط وباقي الدول. فبعد أن اتهموا بالعمالة للروس في القرن التاسع

عشر صاروا يتهمون بالعمالة لإلنكليز في بداية القرن العشرين، ثم تحولت التهم إلى العمالة لليهود منذ

أواسط القرن العشرين وخاصة بعد نشوء دولة إسرائيل. وذلك رغم أن المبادئ البهائية تمنع أتباعها من

المشاركة والتدخل في السياسة بصريح النص، وبتأكيد الهيئات اإلدارية واألفراد البهائيين.

يؤمن البهائيون بوحدة المنبع اإللهي ألغلب الديانات الكبرى الموجودة

في العالم، ويعترفون بمقامات مؤسسيها وبأنهم رسل من الله، ومنها:

اإلسالم والزردشتية واليهودية والمسيحية. ويعتقدون بأن جميع هذه

الديانات جاءت لهداية البشر أينما كانوا عبر العصور، وبأنها نشأت في

مجتمعات كانت تدين بديانات سابقة وبنت الواحدة على األساس الذي

وضعته األخرى. وهذا أحد أهم المعتقدات البهائية التي تقوم على

أساسها عالقتها باألديان األخرى واتباع هذه األديان.

عالقة الدين البهائي بباقي األديان
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9


خاتم االسم األعظم و هو من الرموز
البهائية المقدسة لدى البهائيين.

أول مشرق أذكار "معبد بهائي" في العالم
بني في عشق آباد سنة 1908م حين
كانت تلك المدينة ضمن تركستان

الروسية.

ويعتقد البهائيون انه كما نجد أن للمسيحية على سبيل المثال جذورا في

الديانة اليهودية، فأن للبهائية جذورا في الديانة اإلسالمية. غير ان هذا

اليعني بأن الدين البهائي فرقة من اإلسالم أو فرع من الديانات

السابقة، بل يؤمن اتباعه بأن دينهم هو دين مستقل منذ بداياته وله كتبه

وشرائعه المستقلة.

ال تقر الديانات اإلبراهيمية (التي تعرف ذاتها على أنها "الديانات

السماوية") بالديانات الالحقة عليها، فاإلسالم ال يعترف بأي دين آخر

يأتي بعده لكنه يعترف بالمسيحية واليهودية وبنبييهما موسى وعيسى

الذين جاءا قبل اإلسالم. ويؤمن اإلسالم ان الرسول محمد هو آخر األنبياء المرسلين من الله للبشر وبالتالي ال

يعترف المسلمون بوجود أي صلة بين اإلسالم والبهائية، ويعتبرون البهائية دينا وضعيا.

يدعي الذين يعارضون الدين البهائي أن للبهائيين عالقة وثيقة باليهود،

وأن اليهود ساعدوا البهائيين خالل مراحل مختلفة، وأن البهائيين لعبوا

دورا هاما في والتعاون مع اإلنجليز لتأسيس ودعم دولة إسرائيل.

ولكن هذه االدعاءات يرفضها البهائيون لألسباب التالية:

كان اليهود ولحوالي 12 قرنا مطرودين عن األراضي المقدسة

وممنوعين عن الدخول فيها إلى أن سمح لهم السلطان عبد العزيز

htt) بالعودة إليها عندما أصدر فرمانه بذلك الصدد في سنة 1844 م

p://www.historicism.com/Guinness/Light/light6.htm)** وهو
نفس السلطان الذي أرسل بهاء الله إلى سجن قلعة عكا.

في الحرب العالمية األولى قاتل العرب إلى جانب األنكليز لغرض

التخلص من الحكم العثماني وجوره وأستقبلوا الجنرال اللنبي بحفاوة حين خسر العثمانيون الحرب وتركوا

فلسطين. ولم تتدخل الجالية البهائية الصغيرة في ذلك على اإلطالق.

دخل بهاء الله عكا في عام 1868 تنفيذا لفرمان السلطان عبد العزيز بنفيه إلى عكا (لم يذهب لعكا بإرادته)،

بينما تأسست دولة إسرائيل في عام 1948 بناء على قرار تقسيم صادر من هيئة األمم المتحدة.

ال تسمح اإلدارة البهائية العالمية للبهائيين إطالقا بإنشاء االحزاب السياسية، أو التدخل بأي من االمور
السياسية األخرى في إسرائيل أو غيرها. حتى انها ال تسمح للبهائيين ان ينشروا تعاليم دينهم في دولة

إسرائيل بين المسلمين أو المسيحيين أو اليهود أو غيرهم.

ومن اإلدعاءات األخرى عن عالقة البهائيين باليهود أنهم اتصلوا باليهود في تركيا عندما نفي بهاء الله واتباعه

إليها، وان اليهود في عكا احتفوا بهم حين نفي بهاء الله إليها مع عائلته واتباعه. ويدعون أيضا ان عباس أفندي

"عبد البهاء" قد قابل الجنرال اللنبي وحصل على لقب سير ومنح عددا من األوسمة الرفيعة في سنين الحرب

العالمية األولى، وانه يؤيد ادعاء اليهود حقهم في فلسطين. ويدعون انه بعد عباس أفندي تولى زعامة البهائية

يهودي أميركي يدعى ميسون وانهم عقدوا مؤتمرا لهم سنة 1968م في فلسطين وجاءت قرارات ذلك المؤتمر

موائمة لألفكار والرؤى الصهيونية.

عالقة البهائية باليهودية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1968


ولكن تثبت الوقائع التاريخية أن عباس أفندي منح لقب "سير" نتيجة ألعماله الخيرية وكان ذلك بعد سقوط

فلسطين وخروج العثمانيين منها ودخول اإلنكليز. وذلك ألنه قام بشراء أراضي زراعية في بالد الشام زرع فيها

الحبوب من الشعير والحنطة وأستفاد منها في إطعام الناس أثناء مجاعات الحرب ولألعمال الخيرية األخرى

التي قدمها للمجتمع الذي عاش فيه ويشهد بذلك [العرب من معاصرية]. ويقول البهائيون ان معتقداتهم فيما

يتعلق بعودة اليهود إلى فلسطين ال تختلف ابدا عما جاء في الكتب السماوية األخرى كالتوراة واإلنجيل والقران

وانه ليس لهم اية عالقة بتأسيس دولة إسرائيل. ان بهاء الله لم يستقبل بحفاوة من قبل اليهود وانما نُفي من

قبل الدولة العثمانية في سنة 1868م إلى مدينة عكا في فلسطين ليسجن في قلعتها هناك لغرض التخلص منه

بسرعة حيث عرفت هذه المنطقة، وخاصة السجن، بكثرة األمراض الخبيثة وردائة الهواء والماء واألحوال

الصحية. وكان فرمان السلطان قد حذر سكان المدينة من خطورة التعامل مع المساجين البهائيين واتهمهم

بالزندقة واإللحاد.

ولقد سمح لبهاء الله في اّخر سنوات حياته بالعيش في إحدى المنازل خارج حدود السجن كنتيجة العالن التعبئة

العامة في فرق الجيش التركي وحاجتهم لتكنات الجيش التي كان يقيم فيها المساجين المنفيين. وخصص لبهاء

الله واسرته من قبل الحكومة منزال في الحي الغربي من المدينة ثم نقلوا إلى منازل عديدة بعد ذلك. وبلغت قلة

صالحية بعض هذه المساكن ومالئمتها لتلبية احتياجاتهم ان اضطر ما ال يقل عن ثالثة عشر شخصا العيش في

غرفة واحدة في بعض األحيان. وكان اهالي المنطقة في ذلك الحين يّشكون بالمنفيين ويكنّون لهم العداء وحتى

انهم كانوا يطاردون أوالدهم ويسبونهم ويرمونهم بالحجارة إذا هم تجاسروا وظهروا في الشوارع. ولم تتحسن

حال البهائيين اال بعد أن تمكن سكان المنطقة من التعرف على البهائيين واخالقهم، خاصة نتيجة أعمال البر التي

قدمها عباس افندي، االبن االرشد لبهاء الله، ألهل المنطقة.

وعند تعيين أحمد توفيق بك حاكما جديدا تعرف على أعمال عباس أفندي وقام بقرأة الكتب البهائية الثي رفعها

له المعارضون الثارة غضبه ضد البهائيين، ولكن قرأته لهذه الكتب حفزته على زيارة بهاء الله. وادت هذه الزيارة

إلى تعرف الحاكم ببهاء الله عن كثب ومعرفة ما ينادي به والتأكد من حسن نواياه ونوايا اتباعه مما دفعه إلى

تخفيف الحصر عن البهائيين. وتبع مصطفى ضياء باشا الذي أصبح واليا بعد ذلك سياسة مماثلة تجاه البهائيين

المنفيين وحتى انه سمح لهم بالتجول خارج اسوار المدينة وبمقابلة االخرين من بينهم بعض المستشرقين مثل

ا.ج. براون االستاذ بحامعة كمبردج الذي التقى ببهاء الله عدة مرات ودون أحداث هذه اللقاءات في كتبه ومقاالته

العديدة، وأعيان المنطقة كالشيخ محمود مفتي عكا في ذلك الوقت والشيخ علي الميري الذين ابدوا صداقتهم

لعباس أفندي وبالغ االحترام والتقدير لبهاء الله.

ولقد قام عباس أفندي بعد ذلك بشراء مسكن في ضواحي مدينة عكا حيث عاش بهاء الله إلى ان توفى في

سنة 1892م وصار مرقده مزارا ألتباعه. وبقى ابنه عباس سجينا هناك إلى سنة 1908م ورغم إطالق سراحه بعد

ثورة تركيا الفتاة وسقوط السلطان العثماني ولكنه لم يترك المنطقة وعاش في مدينة حيفا في فلسطين إلى

حين وفاته في سنة 1921م. وباإلضافة إلى عالقة عباس افندي بالعديد من اعيان فلسطين من المسلمين

والمسيحيين والدروز وغيرهم فلقد توطدت عالقات الصداقة واالحترام المتبادل بين عباس افندي "عبد البهاء"

والعديد من مفكري وادباء العصر في ذلك الحين ومن ضمنهم جبران خليل جبران، شكيب ارسالن، امين

الريحاني، والشيخ محمد عبده الذي صار فيما بعد مفتي االزهر.

وبعد وفاة عبد البهاء وحسب وصيته قام حفيده شوقي افندي بوالية شؤون الدين البهائي ونشر تعاليمه وأسس

المركز اإلداري للبهائيين في مدينة حيفا قرب المرقد األخير للباب وعبد البهاء على سفح جبل الكرمل.
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 بوابة األديان

ولقد توفي شوقي افندي عام 1957م في مدينة لندن ودفن هناك. وبعد رحيل شوقي أفندي، طمع ميسن ريمي

(ميسون) في نفس العام بأن ينتصب مقام والية األمر البهائي رغم إن هذا يخالف تعاليم ووصايا عباس أفندي

"عبد البهاء" وبسبب ذلك طرد من الدين البهائي في تلك السنة.

هناك ارتباط وثيق بين تاريخ البابية والبهائية. ويعتبر البهائيون

الباب المبشر بالدين البهائي والممهد لظهور بهاء الله. وفيما

يلي بعض الوقائع التاريخية المهمة التي ادت إلى نشوء الدين

البهائي وانتشاره.

أثناء وجود الباب في السجن قام بهاء الله الذي كان على

اتصال بالباب عن طريق المراسلة المستمرة بتنظيم مؤتمر

للبابية في صحراء بدشت اإليرانية سنة 1848م واالشراف

عليه بصورة غير مباشرة. ولقد قام اثنان من أتباع الباب

القدوس والطاهرة بالمساعدة بتنظيم المؤتمر وتطبيق

برنامجه الذي كان يهدف إلى توضيح تعاليم شربعة الباب

والفصل الكامل بين البابية واإلسالم. ولعبت الطاهرة دورا

رئيسيا في تحقيق هذا الهدف.

ويعتبر هذا المؤتمر من أهم الوقائع في التاريخ البابي حيث

ادت احداثه إلى ايضاح الفرق بين الديانة البابية واإلسالم.

ولقد ظهرت أم سلمى زرين تاج "الطاهرة" في المؤتمر من

دون حجاب على وجهها والقت بيانا بليغا على الحاضرين من

الرجال بطالقة وحماسة. ورغم أنها كانت معروفة بالعلم

والذكاء وحسن السيرة والسلوك فان سلوكها هذا اعتبر في

ذلك الوقت خروجا عن العادات والتقاليد والمباديء

اإلسالمية وادى إلى اضطراب في نفوس بعض الحاضرين

الذين تركوا المؤتمر بهلع وفزع لقيامها بما اعتبروه خرقا لما

كان متعارف عليه. ولقد دفعهم ما قامت به "الطاهره" إلى

إدراك االختالف الجذري بين البابية واإلسالم في السلوك

والعبادات.

تعرض أتباع الدين البهائي إلى أنواع شتى من االضطهاد منذ

البداية. وفي السنوات الستة األولى قتل أكثر من عشرين

ألفًا من أتباع الباب في إيران إما بعد القاء القبض عليهم

تاريخ البابية والبهائية

مؤتمر بدشت

االضطهاد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:BabiStarAQ.jpg&filetimestamp=20130915171905&
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A3%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9


وتعذيبهم حسب أوامر الحكومة ورجال الدين وإما بعد

معارك وحصارات دامت لمدة أشهر في بعض األحيان.

واشتدت هذه االضطهادات عندما تم اإلعالن عن دعوة الباب في المساجد واألماكن العامّة من قبل مجموعات

متحمّسة من الّشبّان الذين كانوا يؤمّون المعاهد الدّينيّة. وكان ردّ فعل رجال الدّين المسلمين الذين لم تتوافق

الدعوة الجديدة مع معتقداتهم، أن قاموا بتحريض عامّة الّشعب على استخدام العنف ضدّ هؤالء وضد اتباع الباب

االخرين. ولقد صادفت هذه األحداث أزمات سياسيّة في إيران نجمت عن وفاة محمد شاه والصّراع السياسّي

الذي تال ذلك حول من يخلفه في الملك. وبعد تولي الصّبّي ناصر الدّين شاه العهد، قام زعماء الحزب الذي سانده

بتوجيه الجيش الملكي ليدعم رجال الدين ويحارب أتباع الباب. وقد اعتقد أتباع الباب، وهم الذين نشؤوا في بيئة

إسالميّة، أّن لهم حقّاً مشروعاً في الدّفاع عن أنفسهم. فقاموا بتحصين أنفسهم في معاقل مؤقّتة وقاوموا لمدّة

ن ضدهم. وانتهت هذه الحصارات بمقتل عدد كبير منهم وازدياد حمالت االعتقال طويلة الحصار والهجوم الذي ّشّ

والتعذيب ضدهم، من ضمنها إعدام الباب علناً في التّاسع من تموز (يوليو) عام 1850 م. وتصاعدت حدة هذه

االضطهادات بعد أن أقدم شابّان من الذين انضمّوا إلى صفوف أتباع الباب بإطالق رصاص الُخْردُق على الّشاه

خالل سير موكبه في إحدى الطّرق العامّة. واتّخذت هذه المحاولة الفردية الفاشلة ذريعةً ألسوأ المذابح التي

تعّرض لها البابيّون والتي أدت إلى مقتل اآلالف من أتباع الدين الجديد في كّل أنحاء إيران. وشملت هذه

االعتقاالت ميرزا حسين علي النوري "بهاء الله"، مؤسس الدين البهائي فيما بعد. فتم حبسه، ومصادرة جميع

امواله، ومن ثم نفيه وعائلته إلى خارج حدود الدولة القاجارية.

وأثارت هذه المذابح واالعتقاالت احتجاج الدول الغربيّة التي وصلتها أخبار هذه األحداث من ممثليها في طهران

الذين بلغتهم تفاصيلها عن طريق رعاياهم غير البابيين الذين كتبوا يستنكرون هذه األعمال ويطالبون حكوماتهم

بالتدخل. أمّا االهتمام بأمر الباب في األوساط العلميّة والفكريّة في الغرب فقد بدأ على وجه الخصوص عام

1856 م عندما نشر الكونت دي غابينو كتابه الفرنسي "األديان والفلسفة في آسيا الوسطى". ولقد كان لحياة

الباب، وتعاليمه، وتضحيات أتباعه، وأفكارهم اإلصالحية تأثير على عدد من الّشخصيّات العالميّة أمثال ارنست

رينان، وليو تولستوي، وسارة برنار، وغيرهم الذين دوّنوا آراءهم في كتاباتهم المختلفة.

واستمرت هذه االضطهادات يحركها رجال الدين وتدعمها الحكومات اإليرانية لتشمل مؤسس، واعالم، واتباع

الدين البهائي. وفي العصر الحالي، ال يزال هذا االضطهاد مستمًرا في العديد من بلدان العالم اإلسالمي وخصوصًا

https://web.archive.org/web/20190328054854/http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.ns) في إيران

f/view01/5E72D6B7B624AABBC125713700572D09?opendocument) حيث حكم على أكثر من 200

بهائي باإلعدام منذ بداية الثورة اإلسالمية في عام 1979م وسجن الكثير منهم في معتقالتها بعد أن رفضوا إنكار

عقيدتهم عندما أعطيوا الخيار بين ذلك وبين إطالق سراحهم. كما تم االستيالءعلى العديد من المقابر البهائية

وأماكن العبادة واألماكن المقدسة وتدميرها (http://question.bahai.org/) ولم يعد بإمكان البهائيين االحتفاظ

بمراكزهم ووظائفهم الحكومية و ال يسمح لهم بدخول الجامعات (http://denial.bahai.org) وحتى أنه ال يعترف

بشرعية زواجهم أو وثائق التسجيل والوالدة وغيرها.

لقد تعرض البهائيون للتحقيق واالضطهاد بإيعاز من السلطات الدينية في بعض الدول العربية خالل فترات

مختلفة، ولكن هذه التحقيقات بيّنت بوضوح عدم تدخل البهائيين في األمور السياسية واحترامهم لقوانين الدول

التي يقيمون فيها. وتعتمد درجة الحرية الممنوحة لهم بممارسة عقيدتهم في هذه الدول على موقف الدولة من

األقليات الدينية وحرية العقيدة.

النفي والحبس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://web.archive.org/web/20190328054854/http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/5E72D6B7B624AABBC125713700572D09?opendocument
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://question.bahai.org/
http://denial.bahai.org/


لم يهلك بهاء الله في الّسجن بسرعة كما توقّع أعداؤه فأخلي أمره في آخر األمر دون محاكمة أو مراجعة،

وصدر أمر بنفيه وإبعاده الفوري عن وطنه. فقام الممثّل الدّبلوماسّي للحكومة الّروسيّة الذي كان يتابع

االضطهادات التي تعّرض لها أتباع الباب، بعرض حماية بهاء الله ووّجه الدّعوة إليه ليلجأ إلى المناطق الواقعة

تحت نُفوذ حكومته. ولم يقبل بهاء الله هذا العرض لئالّ يُفَس�ر األمر تفسيراً خاطئاً ويُعْطى صبغة سياسيّة. واختار

النّفي لألراضي المجاورة في العراق والتي كانت تابعة آنذاك للحكومة العثمانيّة. وبدأ بهاء الله بهذا اإلِبعاد فترة

من النّفي والّسجن واالضطهاد استغرقت أربعين عاماً أنتهت بوفاته في "البهجة" قرب مدينة عكا في فلسطين

عام 1892 م وهو في سن الخامسة والسبعين.

خص�ص بهاء الله اهتماماته األولى لتلبّية احتياجات الجامعة البابيّة المجتمعة في بغداد. ووقعت هذه المسؤوليّة

على عاتقه ألنّه كان الوحيد الذي َسلَم من المذابح من بين زعماء البابيّين ذوي النّفوذ. وأدت مساعيه لجمع شمل

تباع الباب الذين لجؤوا إلى العراق إلى إثارة الحسد واالختالف بين اقلية من اتباع الباب. وكان أساس هذه
َ
أ

المشكالت ميرزا يحيى المعروف بلقب "صبح األزل"، وهو أخو بهاء الله من أبيه ويصغره سنّاً. وكان الباب قد

ً للجامعة البابيّة حتى ً رمزيّا عيّن ميرزا يحيى وهو ال يزال في سّن يافعة وتحت رعاية بهاء الله ليكون زعيما

مجيء "من يظهره الله" القريب الحدوث. ووقع ميرزا يحيى تحت سيطرة أحد أتباع الباب المعروف بالّسيد

محمّد أصفهاني وهو فقيه إسالمي سابق. وبدأ ميرزا يحيى بتأثير من االصفهاني بمجافاة أخيه وزرع الفتنة

والخالف بين صفوف البابيين. ولم تكن أعمال ميرزا يحيى علنيّة وانما سعت إلثارة القالقل واالضطراب مما كان

له تأثيرات هدّامة على معنويّات مجموعة المنفيّين. واستمر ميرزا يحيى "صبح األزل" بتصعيد الخالف بين اتباعه

واتباع "بهاء الله" إلى ان وصل األمر به أن حاول قتل اخيه حسين علي "بهاء الله" بالسم.

وبعد أن تأزمت العالقة بين "حسين علي" واخيه ترك "حسين علي" الجالية وذهب إلى جبل "سركلو" في مدينة

السليمانية في جبال كردستان (العراق) لالعتكاف والتعبد والصالة والصيام. ووصف "بهاء الله" سبب هجرته هذه

في كتاب "اإليقان" (http://reference.bahai.org/ar/t/b/KI/ki-3.html) ص 199 بقوله: "كان مقصودي من ذلك ان

ال اكون علة اختالف االحباب، وال مصدر انقالب االصحاب، وان ال اكون سببا في ضر أحد، وال علة لحزن قلب".

وساءت حال البابين بقيادة "االزل" وغياب "بهاء الله" الذي لم يعد إلى بغداد اال بعد سنتين، (1856 م) بعد أن

اثمرت جهود البابين بالبحث عنه وايجاده والحاحهم عليه بالعودة لقيادة اتباع الباب ولم شملهم. ورغم أن� فترة

العامَيْن التي قضاها بهاء الله في البّريّة كانت فترة قاسية اتّسمت بالعَوَز والحرمان والمتاعب الجسديّة، فقد

وصفها بأنّها كانت مليئة بالّسعادة النها اتاحت له فرصة الدعاء والتّأم�ل والتقرب من الله. وبقي "بهاء الله" في

بغداد حتى 1863 م حيث اعلن دعوته قبل ابعاده في ذلك العام. ورفض ميرزا يحيى االعتراف بإعالن بهاء الله

عن رسالته ولم يكن له أيّ إسهام في نموّ الدّين البهائّي الذي كانت بدايته ذلك اإلعالن.

وبعد ذلك طلبت السلطات اإليرانية من دولة الخالفة العثمانية طرد البابيين إلى منطقة بعيدة عن الحدود

اإليرانية بسبب ما رأته من مظاهر التأيد والترحيب التي بدأ يحضى بها حسين علي "بهاء الله" من قبل الزوار

الفرس من ذوي النفوذ القادمين إلى العراق وخافت من أن يلهب ذلك مشاعر الحماس للدعوة الجديدة في

داخل إيران. فاستجابت السلطات العثمانية لذلك الطلب وأبعدوه وعائلته ومعظم اتباعه إلى استانبول سنة

1863م. وبعد فترة قصيرة نقل "بهاء الله" إلى أدرنة. وتبع ذلك نفيه إلى فلسطين.

نُفي ميرزا يحيى ولقبه "صبح األزل" إلى قبرص، أما ميرزا حسين علي النوري ولقبه (بهاء الله) فقد نفي بفرمان

من السلطان العثماني عبد العزيز إلى مدينة عكا الساحلية في فلسطين سنة 1868 م. ويدعي الذين يعارضون

البهائية انه استقبل مع أتباعه استقباال حافال من قبل اليهود الذين دعموه بالمال (*) وخالفوا فرمانات الباب

إلى فلسطين
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العالي القاضية بفرض اإلقامة الجبرية عليه وأسكنوه قصرا يعرف باسم "البهجة" في عكا في حين تثبت الوقائع

التاريخية انه تم حبس "بهاء الله" واتباعه في سجن قلعة عكا المشهور حيث تعرضوا إلى شتى األنواع من

العذاب والحرمان. واستمر حسين علي "بهاء الله" باإلعالن انه الموعود المنتظر. وباالضاقة إلى كتاباته العديدة

في تلك الفترة ومن أهمها "كتاب االقدس"، ارسل "بهاء الله" العديد من الرسائل لملوك األرض وحكامها يوصيهم

فيها بالحكم بالعدل ويدعوهم التباع الدين الجديد واحكامه. وقد قام ابنه عباس الذي عرف بلقب "عبد البهاء"

على خدمته إلى حين وفاته في 29 مايو 1892 م نتيجة موت طبيعي. فتولى ابنه عباس أفندي "عبد البهاء"

حسب وصية "بهاء الله" زعامة البهائيين من بعده. ولقد كُتبت عدة مقاالت في جرائد ومجالت عربية مختلفة في

الشرق األوسط عن مزايا عبد البهاء عباس أفندي حسب ما وصفه به األدباء واالعالم العرب الذين قابلوه.

وانتقل عبد البهاء إلى حيفا حيث عرف بخدمته ومساعدته للفقراء والمساكين وحض اتباعه على "معاشرة

ً اعترافه بوحدة األديان االديان بالروح والريحان" وحضر الصلوات في المساجد والكنائس والمعابد مثبتا

ومصدرها. ويدعي الذين يعارضون البهائية انه واصل االرتباط بالصهيونية بينما يدعي البهائيون انه ليس لهم اية

عالقة بالصهيونة أو غيرها من الحركات السياسية األخرى، حيث تحرم المباديء البهائية االشتغال بالسياسة أو

االنتماء إلى اي من االحزاب السياسة. وان عالقة البهائيين باليهود كعالقتهم باتباع سائر الديانات األخرى

كاإلسالم والمسيحية وغيرها. وتشجع البهائية اتباعها على قراءة الكتب السماوية األخرى والتعمق في معانيها

من منطلق ايمانها بوحدة المصدر اإللهي لهذه األديان. وتطبيقا لهذا المبدأ فان جلسات الدعاء التي ينظمها

البهائيون في مختلف أنحاء العالم قد تتضمن باإلضافة إلى قراءات من الكتب البهائية فقرات من القراّن

واإلنجيل والتوراة. (*)يحّرم على البهائيين قبول التبرعات المالية من غير البهائيين لتسير شؤون دينهم. ويعتبر

هذا المبدأ أحد االحكام األساسية للدين البهائي ويطبقه البهائيون في جميع اركان العالم بغض النظر عن وضعهم

المالي.

حدد بهاء الله في وصيته األخيرة التي سماها ب كتاب عهدي وكتبها بخط يده أن يخلفه ابنه األرشد عباس عبد

البهاء في والية أمر الدين البهائي، وقد لقبه بهاء الله بـ(الغصن األعظم)، وكذلك أن يكون ابنه الثاني ميرزا محمد

[13]، حيث كان الهدف األساسي من تلك الوصية
علي الذي لقبه بـ(الغصن األكبر) معاونا له وخليفة من بعده

الحفاظ على اتحاد اتباعه وحماية وحدة دينه، وعدم اختالف البهائيين في تفسيراتهم بعد رحيله مما يؤدي إلى

االنشقاق وتعدد الفرق. واعتبر بهاء الله وصيته عهدا وثيقا بينه وبين المؤمنين به، إال أن الخالف واالنشقاق أتى

من داخل أسرة بهاء الله، فقد حدث نزاعا كبيرا بين األخوين أدى إلى انقسام أسرة بهاء الله إلى فريقين وبالتالي

انقسام عموم البهائيين إلى بهائيون عباسيون وبهائيون موحدون.

رغم وصية بهاء الله في كتاب عهدي على اال ينقسم البهائيون بعد موته، إال ان البهائيين إنقسموا فور موت بهاء

سرياً حيث كان بطريقة األشقاء وغير األشقاء، فقد انضم إلى فريق عباس أفندي والدته
ُ
الله وقد كان انقساماً أ

السيدة اسية خانوم وزوجته منيرة خانوم وشقيقته بهية خانوم، بينما انضم لفريق محمد علي أفندي والدته

السيدة فاطمة خانوم وزوجة بهاء الله الثالثة جواهر خانوم وبقية أبناء بهاء الله الغير اشقاء لعباس أفندي مثل

ميرزا ضياء الله وأخوه االصغر ميرزا بديع الله وشقيقتهم صمدية خانوم واختهم االخرى فروخية خانوم، كما

انضم لهم ابن الميرزا موسى اقاي كليم (شقيق بهاء الله)، وكذلك انقسم عموم البهائيين إلى احدى الفريقين.[14]

العهد والميثاق البهائي

الفرق البهائية المنشقة
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عباس عبد البهاء الملقب
بـ(الغصن األعظم)، يؤمن
به البهائيون العباسيون

انه ولي امر الدين
البهائي

ميرزا محمد علي افندي
الملقب بـ(الغصن األكبر)،

يؤمن به البهائيين
الموحدين انه ولي امر

الدين البهائي

وهم الغالبية العظمى من البهائيين (في الوقت الحالي) وهم الذين يعتقدون بكون

عباس عبد البهاء هو المفسر الوحيد لتعاليم أبيه ومركز العهد والميثاق، وقد تكرر

نفس المنهج بعد وفاة عبد البهاء عباس، إذ قام حفيده شوقي أفندي رباني بتولي

والية األمر البهائي حسب وصية عبد البهاء. ولكن يترك شوقي أفندي وصية بدوره

ولم يعين لوالية األمر البهائي من يخلفه بعده.

بناءً على أحكام الكتاب األقدس وكتاب عهدي لبهاء الله، وكتابات وتفاسير عبد

البهاء، وخطط وتوجيهات شوقي أفندي فقد أنيطت رئاسة النظام اإلداري البهائي

ومهمة حفظ الدين ومنافع الجامعة البهائية وإصدار القرارات، إلى بيت العدل

األعظم الذي أنتخب عام 1963، ويعاد انتخابه كل 5 سنوات من قبل اعضاء الهيئات

البهائية المركزية في جميع أنحاء العالم "المحافل الروحانية المركزية". ولبيت العدل

األعظم صالحيات عدة ويستوجب على البهائيين اتباع قراراته بصفته مركز العهد

الحالي والهيئة اإلدارية العليا للجامعة البهائية.

ويجدر الذكر هنا بأن تسمية البهائيون العباسيون قد تطلق عليهم من قبل بعض

الجماعات االخرى وليست ما يسمون انفسهم وذلك العتقادهم بأن الدين البهائي بقى

واليزال موحدا رغم بعض محاوالت االنشقاق وانشاء فرق جديدة مشابهة باالسم،

حيث أنهم ال يعترفون بالجماعات البهائية األخرى.

وهي الطائفة التابعة لميرزا محمد علي الذين يعتبرونه الغصن االعظم وولي امر الله،

وقد اتبعه معظم أفراد أسرة بهاء الله.[14][15]

وفيما بعد استطاع شوقي أفندي رباني (حفيد عبد البهاء) طرد(البهائيون الموحدون)

من الجامعة البهائية وإعتبرهم خارجين عن البهائية ومنعهم من زيارة األماكن

المقدسة البهائية الموجودة في عكا وحيفا، ويعتبر االن اتباع طائفة البهائيون

الموحدون (قليل جدا) .[14][15][16]

بعد موت شوقي أفندي رباني وُجد صعوبة في تحديد ولي أمر الدين من بعده (نظرا ألنه لم ينجب ولم يترك

وصية لوالية األمر من بعده) وقد أجمعت الجامعة البهائية على أن تكون والية األمر لبيت العدل األعظم.[14][17]

هم مجموعة من البهائيين الذين لم يقبلوا بأن تكون والية أمر الدين البهائي لبيت العدل األعظم, لكنهم يرون أن

والية األمر تكون لتشارلز ميسون ريمي الذي كان في زمن شوقي أفندي سكرتيراً له، (أيادي أمر الله ).[14][17]

البهائيون العباسيون

البهائيون الموحدون

البهائيون األرثوذوكس

فرقة التربية البهائية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3


خط فني للفظة "يا بهاء
األبهى"، ويسمى أيضا بــ

(االسم األعظم) عند البهائيين.

أو ما تُعرف بـ(فرقة رِيْكْس كينغ) (باإلنجليزية:Rex King). شكّل رِيكس كينغ جماعته الخاصة المعروفة بـ

"جماعة البهائيين األرثودوكس" في الس فيغاس، ونيو مكسيكو. وتعتقد هذه الفرقة أن� ريمي (تشارلز ميسون

ريمي) لم يكن ولي األمر البهائي وإنما كان وصياً مؤقتاً إلي حين أن يتقدم أحد أحفاد بهاء الله الحقيقيين لتولي

�َن نَفَْسهُ وصيّاً مؤقتاً ( تماماً كما كان ريمي) و كذلك أفراد عائلته، وأصبحت هذه أمر الدين البهائي. رِيكس كينغ عي

الجماعة تُعرف بـ "جالية التربية البهائية" أو "مجتمع التربية البهائي".[14]

مغزى وهدف الحياة هو عرفان الله، والتقدم والنمو الروحي للفرد،

والمساهمة في ازدهار وتقدم الحضارة اإلنسانية.

النمو الذاتي للفرد هو نتيجة السعي في اكتساب الفضائل والمحاسن

األخالقية في هذه الدنيا وتطبيقها في الحياة اليومية. ورغم أن الفرد ال يأخذ

معه شيئاً من الماديات عند الموت إّال أن الصفات الحسنة، والقوى

الروحانية الناتجة عن هذه الصفات، هي ما تحتاجه الروح بعد ارتقائها إلى

العالم اآلَخر. ومن تعاليم "بهاء الله" أن� تََرق�ي الروح يستمر بعد الموت

ويعتمد على ما يكتسبه المرء من مزايا روحية، وكذلك على الحسنات التي

يقوم بها في هذه الدنيا، وعلى دعاء أهله ومعارفه له بعد موته. أما الجنة

والنار فيعتبرها البهائيون حاالت ومراحل من القرب إلى الله أو البعد عنه وليست أماكن مادية.

يعتقد البهائيون أن عرفان الله الكامل بعنصره هو مستحيل على البشر ولكن بنفس الوقت يمكن عرفان

الله بعرفان صفاته وأسمائه ومزاياه مثل الرحمة والعدل واإلنصاف والشفقة وغيرها. وهذه الصفات هي

أيضاً موجودة إلى حد ما في الذات البشرية، ومَثلها هنا كمثل جواهر مكنونة في الروح اإلنسانية وال تظهر

للوجود إال على أيدي المربّين اإللهيين (األنبياء والرسل) نتيجةً التّباع أحكامهم ووصاياهم.

ومن أهم مكونات العقيدة البهائية اإليمان بثالثة أنواع من الوحدة، ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً وهي:

وحدة الخالق، وحدة الديانات في أصلها ومنبعها وأهدافها، ووحدة الجنس البشري. ولهذه المبادئ الثالثة تأثير

عميق على باقي مبادئ الدين البهائي وعقائده. ويرى البهائيون الديانات بصورة عامة على أنها دين واحد

فتحت طياته شيئاً فشيئاً على العباد عن طريق المربّين السماويين مؤس�سي الديانات العالمية من رسل

وأنبياء قاموا على تهذيب وتنشئة المجتمعات تدريجياً حسب مراحل تطور هذه المجتمعات وتطور احتياجاتها.

ويمثل "بهاء الله" مؤسس الدين البهائي، أحدث الحلقات في تَعَاقُب هؤالء المربّين اإللهيين ولكنه ليس

آخرهم، فالبهائيون يعتقدون بدوام حاجة البشر إلى التربية اإللهية ويعتقدون بمجيء رسل آخرين في

المستقبل (ولكن بعد ألف سنة على األقل من ظهور الرسالة السابقة).

للبهائية عدة كتب مقدسة ومنها

الكتاب األقدس: ويشمل أكثر أحكام الدين البهائي.

كتاب اإليقان.

كتب عديدة أخرى (انظر المصادر الخارجية والقالب).

العقيدة البهائية

الكتب المقدسة

من التعاليم والمبادئ البهائية (خالصة جزئية)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:051907_Wilmette_IMG_1404_The_Greatest_Name.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86


http) و وحدة االلوهية (http://info.bahai.org/arabic/page12arb.html) اإليمان واالعتراف بوحدانية الخالق

s://web.archive.org/web/20060519224337/http://www.almunajat.com/Al-munajat/top_oneness.h
tm)، وبوحدة البشرية، وبأن أصل األديان ومنبعها واحد.

ألتحّري الشخصي للحقيقة وترك التقليد والتبعية

النظر إلى وحدة جميع العالم اإلنساني كمحور وخالصة وغاية لكل التعاليم البهائية.

ترك التعصبات بكل أنواعها تركا كليا سواء كانت مبنية على أسباب دينية، وطنية، قبلية، عنصرية، أو طبقية.

وجوب التآلف بين العلم والدين.

https://web.archive.org/web/20060524174141/htt) المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل

p://www.almunajat.com/Al-munajat/top_equality_men_women.htm) (جناحي طير اإلنسانية) فبدون
هذه المساواة ال يرتقي هذا الطير إلى معارجه السامية.

https://web.archive.org/web/20060519224430/http://www.almunajat.com/Al-munajat/top) التعليم

education.htm_) اإلجباري لألطفال من الذكور واإلناث.

اتخاذ لغة إتصال دولية لتسهيل التفاهم بين الشعوب وتآخي سكان العالم.[18] ولكن البهائية لم تحدد هذه اللغة

�دَت لغة اإلسبرانتو التي اخترعها لودفيك زامنهوف، وقد اعتنقت ابنته التي يجب اتخاذها، وكانت البهائية قد أي

ليديا زامنهوف [اإلنجليزية] البهائية فيما بعد.

ردم الهوة الساحقة بين الفقر المدقع والغنى الفاحش وايجاد الحل الروحي للمسألة االقتصادية.

المشورة في اتخاذ القرارات.

تأسيس محكمة عالمية لفصل الخصومات بين الدول.

https://web.archive.org/web/20090527003350/http://www.almunajat.c) رفع مرتبة االحتراف والعمل

om:80/Al-munajat/medi_al_amal.htm) إلى رتبة العبادة (عند القيام بالعمل لغرض خدمة المجتمع).

https://web.archive.org/web/20090903175148/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/) العدالة

https://web.archive.org/web/20090903175209/http://w) و االنصاف (medi_al_adlu_wal_fadhl.htm
ww.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_insaf.htm) هما العمدة في كل شؤون المجتمع اإلنساني

وتتعلق عليها سعادة اإلنسان ورفاهيته وسالمته.

https://web.archive.org/web/20100107113119/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/m) الدين

edi_ad_aeen.htm) هو العمدة في ضمان أمان الناس وحماية شعوب العالم.

إطاعة الحكومة واجبة في كل االمور إال في انكار العقيدة.

عدم التدخل في األمور السياسية أو االنضمام إلى األحزاب.

https://web.archive.org/web/20100212122722/http://www.almunajat.com:) تأسيس السالم العالمي

Al-munajat/top_peace_message.htm/80) الدائم هو الهدف األسمى لكل البهائيين.

الصالة: هناك ثالثة أنواع من الصالة البهائية (http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-144.html) اليومية

وعلى الفرد اختيار أحدها.

الصوم: االمتناع عن األكل والشرب من الشروق إلى الغروب خالل الشهر األخير في السنة البهائية.

موافقة الطرفين ورضاء الوالدين عند الزواج وقراءة آية معينة وقت عقد القران بحضور شهود العيان (اآلية:

يقول الزوج "إنا لله راضون" والزوجة "إنا لله راضيات").

بعض األحكام البهائية

http://info.bahai.org/arabic/page12arb.html
https://web.archive.org/web/20060519224337/http://www.almunajat.com/Al-munajat/top_oneness.htm
https://web.archive.org/web/20060524174141/http://www.almunajat.com/Al-munajat/top_equality_men_women.htm
https://web.archive.org/web/20060519224430/http://www.almunajat.com/Al-munajat/top_education.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%83_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lidia_Zamenhof
https://web.archive.org/web/20090527003350/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_amal.htm
https://web.archive.org/web/20090903175148/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_adlu_wal_fadhl.htm
https://web.archive.org/web/20090903175209/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_insaf.htm
https://web.archive.org/web/20100107113119/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_ad_aeen.htm
https://web.archive.org/web/20100212122722/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/top_peace_message.htm
http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-144.html


تحريم المشروبات الكحولية والمخدرات وكل ما يذهب به العقل.

تحريم النشاط الجنسي إال بين الزوج وزوجته.

تحريم تعدد الزوجات.

قوانين لتقسيم اإلرث (في حالة عدم توفر الوصية).

تحديد عقوبات القتل والحرق والزنا والسرقة... الخ.[19]

 مقالة مفصلة: انتقاد البهائية

تعزو بعض المصادر المعارضة للبهائية العديد من العقائد المخالفة لما جاء صريحا في كتب البهائية وممارساتهم

التي يشهد بها غير البهائيين من مسلمين وغيرهم. وتتلخص هذه االدعاءات وموقف البهائية منها بما يلي:

النقد األول: يعتقد البهائيون أن كتاب "األقدس " الذي وضعه البهاء حسين ناسخ لجميع الكتب السماوية.

بينما يعتقد البهائيون ان جميع الكتب السماوية كالتوراة واإلنجيل والقران منزلة من الله سبحانه وتعالى، ويحثون

اتباعهم من مختلف الخلفيات والمعتقدات على دراسة هذه الكتب السماوية والتمعن فيها. ويؤكد البهائيون ان

"بهاء الله" لم يرتد برقعا على وجهه ولم يدعي األولوهية، كما تدعي بعض المواقع المعادية للبهائية، وأن أحد

األركان األساسية للدين البهائي هي اإليمان بالله الواحد (http://info.bahai.org/arabic/page12arb.html) األحد

الذي ال شريك له. وألن الله سبحانه وتعالى منزها عن اإلدراك، فان معرفة مظاهر أمره وهم الرسل الذين

يحملون تعاليمه وأوامره هو السبيل للتعرف عليه. وأن هؤالء الرسل ينطقون بلسانه كما هو الحال في كل

الكتب السماوية. ويعتقد البهائيون بأنه باإلضافة إلى بهاء الله فان هذا ينطبق على معرفة الرسل اآلخرين

كعيسى وموسى ومحمد وما جاءوا به من مباديء وتعاليم.

النقد الثاني: يقولون أن الوحي ال يزال مستمرا وبأن المقصود بكون محمد خاتم النبيين هو أنه زينتهم كالخاتم
يزين اإلصبع.

https://islam-ba) ويعترف البهائيون انهم يؤمنون بان الوحي اإللهي سيبقى مستمرا الن هذا من وعد الله لعباده

hai.org/ar/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A

D9%8A%D9%8A%D9%86%8). للمزيد من المعلومات عن مفهوم البهائية لختم النبوة انظر إلى ما نشر

https://islam-bahai.org/ar/%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A7%) على وصلة اإلسالم والدين البهائي

D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9) بهذا الخصوص.

النقد الثالث: يحرمون ذكر الله في األماكن العامة ولو بصوت خافت، كما جاء في كتاب "األقدس": "ليس
ألحد أن يحرك لسانه ويلهج بذكر الله أمام الناس، حين يمشي في الطرقات والشوارع".

ويقول البهائيون ان هذه اآلية هي للتأكيد على حرمة واهمية الصالة وذكر الله. وان ذكر الله يجب أن يحاط

بالتقديس واالحترام من قبل المتكلم والسامع على حد السواء. ويضيفون ان احكام البهائية ال تمنع، وانما تؤكد

على اهمية ذكر الله في كل االوقات كضرورة لسعادة الفرد ورقيّه الروحي. ولكن يجب أن يتم ذلك بكل احترام

وتقديس.

النقد الرابع: ال يؤمنون بالجنة والنار.

االنتقادات حول البهائية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://info.bahai.org/arabic/page12arb.html
https://islam-bahai.org/ar/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://islam-bahai.org/ar/%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


ال يؤمن البهائيون بالعقاب والثواب الجسدي وتشير الكتب البهائية إلى انهم يؤمنون بالعذاب والثواب وأنه يقع

على الروح ال على الجسد.

األدعاء والنقد الخامس: ال يؤمنون بالمالئكة والجن.

تشير الكتب البهائية انهم يؤمنون بوجود المالئكة والحياة اآلخرة ولكنهم يفسرونها تفسيرا قد يختلف عن

التفسيرات والمعتقدات الشائعة المتعلقة بهذه الظواهر. وتؤكد المراجع البهائية على ايمانهم بالحياة بعد الموت

كمرحلة أساسية الستمرار حياتهم الروحية ولكنهم ال يؤمنون باستمرار الحياة الجسدية أو المادية للفرد بعد

الموت كالتي يعتقد بها العديد من اتباع الديانات األخرى.

األدعاء والنقد السادس: يقولون بصلب المسيح.

بينما تفسرالكتب البهائية أنه بغض النظر عما إذا كان الصلب قد حدث أم لم يحدث، فأن الهدف منه، وهو

القضاء على الديانة المسيحية بقتل السيد المسيح، لم يتحقق.

النقد السابع: ال يعتقدون باالنتماء للوطن بل للعالم أجمع تحت دعوى وحدة األوطان وكذلك يدعون إلى إلغاء
اللغات واالجتماع على اللغة التي يقررها زعيمهم.

لكن الكتابات البهائية وتقاريرهم المنشورة على الصعيد العالمي تؤكد على ضرورة حبهم الوطانهم وخدمة البالد

التي يقيمون فيها بصدق ومحبة واخالص. وباإلضافة إلى حب الوطن فهم يسعون لدعم وتأسيس نظام عالمي

يضمن العدالة االجتماعية وكرامة اإلنسان وحقوقه بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو معتقداته. وألن حب

الوطن مسألة طبيعية، فلقد دعى بهاء الله اتباعه لحب جميع البشر قائال، "ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن

يحب العالم". ويعتقد البهائيون بان ايجاد لغة عالمية تتفق عليها الشعوب المختلفة سوف يسهل عملية التواصل

بين افراد هذه الشعوب. وهم ال يقولون بترك هذة الشعوب للغتهم االم وانما تبني لغة عالمية يتم االتفاق عليها

كلغة ثانية يتعلمها الجميع باإلضافة إلى لغتهم األصلية.

النقد الثامن: يدعون عبادات خاصة بهم من صلوات يتجهون نحو قصر البهجة في عكا عند ادائها وزكاة وصوم
على طريقتهم، وحج إلى قصر البهجة المذكور.

ويعترف البهائيون بانهم، كاتباع دين مستقل عن باقي الديانات، لهم عباداتهم وممارساتهم الخاصة بهم والتي

تختلف عن عبادات وممارسات الديانات األخرى، بما فيها اإلسالم. والهدف األساسي لهذة العبادات هو الدعاء

والصالة لله الواحد األحد وطلب رحمته والتقرب اليه.

تدعي بعض المصادر غير البهائية انه من حيث العدد فإن أكبر تجمعات البهائية يوجد في إيران إال أن أهم وجود

لهم من حيث الفاعلية والتاثير هو في الواليات المتحدة األميركية حيث يبلغ عددهم مليوني شخص ينتسبون إلى

ستمائة جمعية منها حركة شبابية مقرها نيويورك تسمى " قافلة الشرق والغرب".

https://web.archive.org/web/201404170) ولكن المصادر البهائية تؤكد انهم يتواجدون في جميع اقطار العالم

http://media.bahai.org:80/subjects/activities/local/gatherings/15447) وان أكبر تواجد لهم هو في الهند

وأمريكا الجنوبية. ويوجد لهم معابد في مختلف قارات العالم وتسمى هذه المعابد "مشارق األذكار" ومنها

أماكن تواجدهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://web.archive.org/web/20140417015447/http://media.bahai.org:80/subjects/activities/local/gatherings
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1


معبدهم في مدينة ويلميت (http://www.bahaitemple.org/low/timeline.htm) قرب مدينة شيكاغو في أمريكا،

https://web.archive.org/web/20060217030904/http://north-india-tour-packages.c) وفي مدينة نيودلهي

https://web.archive.org/web/20) في الهند، وفي مدينة سدني (om/north-india-temples/lotus-temple.html

091207215228/http://www.bahai.org.au:80/scripts/WebObjects.exe/BNO.woa/wa/pages?page=tem

ple) في أستراليا، ومدينة كمباال في يوغندا، وفي مدينة بنما في دولة بنما، وفي النغنهاين قرب مدينة

http://news.bahai.org/story.cf) فرانكفورت في ألمانيا، ويقومون حالياً بإنشاء معبد جديد في أمريكا الجنوبية

m?storyid=223). وجميع تكاليف إنشاء هذه المعابد تغطى من تبرعات البهائيين. وأبواب هذه المعابد مفتوحة

للزائرين البهائيين وغير البهائيين على حد سواء.

للبهائية وجود بسيط في معظم الدول العربية ومن ضمنها مصر حيث كان لهم العديد من المراكز والهيئات

اإلدارية فيها إلى الستينات من القرن العشرين بعد صدور قرار جمهوري قضى باغالق هذه المراكز. ولقد نشرت

https://web.archive.org/web/20080913235552/http://www.hrin) الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

https://we) بيانا مفصال عن الوضع الحالي للبهائين في مصر على الوصلة التالية (/fo.net:80/info/about.shtml

.(b.archive.org/web/20180911075541/http://www.hrinfo.net:80/press/05/pr1226.shtml

https://web.archive.org/web/20130510135056/http://media.bahai.org/subje) و للجامعة البهائية العالمية

cts/people/agencies/bic) ممثال في األمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة مثل اليونيسيف واليونيسكو 

وغيرها وتقوم الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا بين الفينة واألخرى بإثارة قضيتهم تحت عنوان حقوق اإلنسان

https://web.archive.) وحرية المعتقد. ويمكن االطالع على موقفهم من القضايا المختلفة بزيارة موقع مقاالتهم

org/web/20081020001305/http://www.bic-un.bahai.org/) وتقاريهم المتعلقة بنشاطاتهم في هذا المجال.

اإلحصائيات البهائية تشير إلى أن عدد البهائيين في العالم هو حوالي 6 ماليين نسمة. يمكن الرجوع إلى هذا

الرابط لإلطالع على اإلحصائيات الواردة على موقع غير بهائي يبين أن عدد البهائيين في العالم تقريباً 8 ماليين

(http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html#Baha%27i) نسمة

كانت بدايات الدين البهائي في االمبراطوريتين الفارسية والعثمانية، ثم بدأ يتقبله العديد من سكان الغرب منذ

بداية القرن العشرين ومن بعدها في حوالي الخمسينات من ذلك القرن ازدادت اعداد البهائيين في باقي بلدان

العالم. وتتفق معظم المصادر الحالية على ان تعداد البهائيين في الهند وأفريقيا واميركا الجنوبية وجزر المحيط

الهادي قد جاوز بكثير تعدادهم في إيران وباقي بلدان الشرق األوسط والبلدان الغربية حيث كان انتشاره في

األول.

ويذكر الكتاب السنوي التابع لموسوعة بريتانكا لعام 1992 م هذه اإلحصائيات:

الدين البهائي هو ثالث ديانة عالمية من ناحية االنتشار الجغرافي.

يتواجد اتباعه في 247 دولة ومقاطعة في العالم.

اتباعه يمثلون 2100 عرق وأقلية قبلية.

ويقدر الكتاب السنوي لعام 2005 م التابع لنفس الموسوعة اتباع الدين لبهائي بــ 6 ماليين نسمة وبأن كتبه

مترجمة إلى أكثر من 800 لغة.

أرقام وإحصائيات

http://www.bahaitemple.org/low/timeline.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://web.archive.org/web/20060217030904/http://north-india-tour-packages.com/north-india-temples/lotus-temple.html
https://web.archive.org/web/20091207215228/http://www.bahai.org.au:80/scripts/WebObjects.exe/BNO.woa/wa/pages?page=temple
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1
http://news.bahai.org/story.cfm?storyid=223
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://web.archive.org/web/20080913235552/http://www.hrinfo.net:80/info/about.shtml/
https://web.archive.org/web/20180911075541/http://www.hrinfo.net:80/press/05/pr1226.shtml
https://web.archive.org/web/20130510135056/http://media.bahai.org/subjects/people/agencies/bic
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
https://web.archive.org/web/20081020001305/http://www.bic-un.bahai.org/
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html#Baha%27i
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7


بينما يرى آخرون أن هذه األرقام بعيدة كل البعد عن الواقع بسبب سعي المصادر البهائية لتضخيم أعدادها من

باب الدعاية فعلى سبيل المثال تم اإلعالن عن وجود حوالي 5000 بهائي في بريطانيا وهو رقم رسمي مستمد

من إحصاء شامل للسكان سنة 2011 بينما تصر المصادر البهائية والمقربين منهم على اعتماد العدد 34000 في

هذا البلد وهو تقدير ال يستند إلى أي مسح ميداني حقيقي وقد نرى مثل هذه الظاهرة مكررة في العديد من

البلدان كالهند وإيران وغيرهما مما يجعل األرقام التي أعطت حوالي 7 ماليين بهائي في العالم محل خالف

وتشكيك .

https://web.archive.) التربية الدينية للبهائيين تتم عن طريق دراسة النصوص البهائية وقراءة االدعية والمناجاة

org/web/20100104201828/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/) كل صباح ومساء وكذلك الصالة

https://web.archive.org/web/20100109075805/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/obl_prayer)

s.htm) والتعبد، اما الرهبنة والتكهن والدروشة واالعتصام في الصوامع واالعتزال عن الناس فممنوع عند

البهائيين ويعتقدون أن من واجب اإلنسان العمل واالحتراف والتطبيق العملي للوصايا اإللهية في الحياة اليومية،

https://web.archive.org/web/20090903175031/http://www.al) والتحلي بالعفة والطهارة و االخالق الحميدة

https://web.archive.org/w) ويعتبر العمل .(munajat.com:80/Al-munajat/medi_makarem_al_akhlaq.htm

eb/20090527003350/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_amal.htm) لغرض خدمة

اآلخرين والمجتمع كنوع من العبادة في حد ذاته.

الصالة عند البهائيين انفرادية ويقوم بها الشخص عادة في البيت والتمارس صالة الجماعة إال في دفن الميت.

ويجتمع البهائيون للمشاركة في قراءة األدعية والمناجاة أو للمشاورة بصورة منتظمة إما في البيوت أو في

األماكن العامة أو في ابنية خاصة لهذه األغراض. ويوجد أيضا في الوقت الحاضر دور عبادة تسمى بمشارق

األذكار (عددها الحالي سبعة والثامن تحت اإلنشاء)، وهي ابنية مخصصة للعبادة ولها ملحقات مخصصة للمشاريع

الخيرية. ومع ان مشارق األذكار هذه تختلف من حيث التصميم والشكل إال ان لكل منها قبة وتسعة جوانب

وتسعة مداخل مفتوحة للجميع من كل األديان.

للبهائيين تقويم شمسي جديد وللسنة البهائية تسعة عشر شهرا ولكل شهر تسعة عشر يوما. أما األيام األربعة

(في السنة البسيطة) أو الخمسة (في السنة الكبيسة) الالزمة إلكمال السنة إلى 365 يوم، فتسمى بأيام الهاء *

والتحسب ضمن األشهر بل تقع قبل الشهر األخير (شهر الصيام). أسماء األشهر وكذلك أسماء األيام تحكي عن

بعض الصفات اإللهية ومنها شهر العالء وشهر الجالل وشهر الكمال وغيرها. وتبدأ السنة البهائية يوم االعتدال

الربيعي في النصف الشمالي من الكرة األرضية (عادة يوم 21 مارس) وهو أحد األعياد البهائية ويسمى يوم

النوروز.

اختالف في تقدير أعداد البهائيين

طرق العبادة

أماكن العبادة

التقويم البهائي

https://web.archive.org/web/20100104201828/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/
https://web.archive.org/web/20100109075805/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/obl_prayers.htm
https://web.archive.org/web/20090903175031/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_makarem_al_akhlaq.htm
https://web.archive.org/web/20090527003350/http://www.almunajat.com:80/Al-munajat/medi_al_amal.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


يبدأ التقويم البهائي في سنة 1844م/ 1260هـ ويسمى بتقويم البديع ومجموع األيام المقدسة البهائية (بين االعياد

وأيام التذكر) هو تسعة أيام اليجوز فيها العمل (إال عند الضرورة).

https://web.archive.org/web/20180319011112/http://ara) أنقر هنا لتعرف تاريخ اليوم بحسب تقويم البديع

(/bicbahai.forumh.net

ال يوجد في الدين البهائي أية مراكز أو مناصب أو وظائف فقهية، فليس فيه كهنة أو رهبان أو قساوسة أو رجال

دين. ويعتقد البهائيون ان على كل شخص مهمة تثقيف نفسه والتعرف واإلطالع الشخصي على تعاليم دينه

وتطبيقها في حياته اليومية والسلوك حسب مناهجها. أما أمور المجتمع فتحال إداريا على النطاق المحلي إلى

مايسمى بالمحافل الروحية المحلية وعلى النطاق اإلقليمي إلى مايسمى بالمحافل الروحية المركزية. وهذه

المحافل سواء كانت محلية أو مركزية يتم انتخاب اعضائها سنويا بدون حمالت دعاية أو اي نوع من الترشيح أو

التصويت العلني واليملك افرادها اية سلطة شخصية أو فردية بل ان السلطة وصالحية اتخاذ القرارات تعود

للمحافل كهيئات إدارية.

http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-) بنى النظام اإلداري البهائي على اسس موجودة في الكتاب األقدس

html#pgÙ…3.2) وفي وصية عبد البهاء التي حدد فيها المؤسسات اإلدارية ومنصب والية االمر الذي عين له

حفيده شوقي افندي رباني ليقوم بتولي هذا المنصب بعد وفاته. وشرح عبد البهاء متطلبات وكيفية تأسيس بيت

العدل األعظم، وهو الهيئة اإلدارية العليا المنتخبة إلدارة شؤون الجامعة البهائية العالمية.

وعند تولي أمور الجالية البهائية، قام شوقي افندي بترجمة العديد من الكتب البهائية إلى اللغة األنكليزية، ووضع

وأشرف على تنفيذ الخطط لنشر الدين البهائي في العالم، وبدأ بإنشاء المركز البهائي العالمي في مدينة حيفا

قرب مرقد الباب، وشيد أركان المؤسسات اإلدارية المحلية واإلقليمية تمهيدا النتخاب بيت العدل األعظم للمرة

األولى. وبعد وفاة شوقي افندي في سنة 1957 م دون أن يترك وصية أو نجل، استحال تعيين من يخلفه في

والية األمر، وتم تشكيل بيت العدل األعظم الذي يعتبر أعلى هيئة إدارية وتشريعية للدين البهائي منذ ذلك الحين.

ويجري انتخاب اعضاء بيت العدل االعظم التسعة مرة كل خمسة سنوات.

للجامعة البهائية العالمية سواء كانت ممثلة في أفرادها أو في هيئاتها اإلدارية، نشاطات عدة في شتى المجاالت

التي تتعلق بخدمة المجتمع ومنها تأسيس العدالة االجتماعية وترويج مكانة وتأثير الدين في المجتمع ومجاالت

النمو الروحي للفرد وغيرها. ويدفعهم في هذا مبدأ وحدة العالم اإلنساني. وفي العقود األخيرة ساهم البهائيون

في العديد من النشاطات االجتماعية-االقتصادية التي ادت إلى خدمة المجتمعات التي يعيشون فيها والمساعدة

في مشاريع التطوير االجتماعي واالقتصادي والتقافي وخاصة في العديد من الدول النامية. وللمزيد من

https://web.archive.org/web/20210207085433/ht) المعلومات المتعلقة بهذا الصدد، طالع مجلة دولة واحدة

tps://www.onecountry.org/) التي تصدر باللغة اإلنجليزية وتضم العديد من أخبار هذه النشاطات. وقد عبر بهاء

الله في كتاباته عن حاجة الدول في الوقت الحاضر لإلتحاد مع بعضها في إدارة األمور وحل المشاكل العالمية.

ومنذ بدية نشأة األمم المتحدة ساهم البهائيون في دعم مشاريعها اإلنسانية في محو األمية ونشر التعليم وتوزيع

األدوية وفي نشاطات صندوق األطفال الدولي وغيرها. وتعتبر الجامعة البهائية العالمية إحدى الهيئات غير

الحكومية في األمم المتحدة ولها ادوار عديدة في التحضير والمساهمة الفعالة في المؤتمرات العالمية مثل

النظام اإلداري

المساهمة في أمور المجتمع

https://ar.wikipedia.org/wiki/1844
https://ar.wikipedia.org/wiki/1260
https://web.archive.org/web/20180319011112/http://arabicbahai.forumh.net/
http://reference.bahai.org/ar/t/b/KA/ka-2.html#pg%C3%99%E2%80%A63
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://web.archive.org/web/20210207085433/https://www.onecountry.org/


https://web.archive.org/web/201108) مؤتمرات ممثلي األديان ومؤتمرات حقوق المرأة وحفظ البيئة و غيرها

http://www.onecountry.org/e172/BIC_UN_60th.htm/22234404). ومن جملة نشاطاتهم في هذا المجال

https://web.archive.org/web/20160306161054/http://info.ba) قاموا بتوزيع بيان موجهة إلى رؤساء األديان

http://info.) في كل أطراف العالم وبيانات عن تحقيق السالم العام (hai.org/pdf/letter_april2002_arabic.pdf

bahai.org/arabic/page10arb.html) قاموا بتوزيعها على كل الحكام ورؤساء الدول باإلضافة إلى نشرها في

الجرائد وباقي المنشورات.

البهائية في البحرين

البهائية في مصر

البهائية في إيران

البهائية في الهند

البهائية في الواليات المتحدة

https://www.bi) 1. الموسوعة المسيحية العالمية
ble.ca/global-religion-statistics-world-christi

http) نسخة محفوظة (an-encyclopedia.htm
s://web.archive.org/web/20171020054455/
http://www.bible.ca/global-religion-statistics
world-christian-encyclopedia.htm) 20- أكتوبر

2017 على موقع واي باك مشين.
.Dictionary 2004 .2

Hutter 2005 .3، صفحات 737–740.
Affolter January 2005 .4، صفحات 75–114.

Smith 2008 .5، صفحة 56.
Hutter 2005 .6، صفحات 737–740
Hutter 2005 .7، صفحات 737–40.

Smith 2008 .8، صفحات 107–9.
.Stockman 2006 .9

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar .10/بها
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.xiii صفحة ،Hatcher & Martin 1998 .11
.Centre for Faith and the Media .12

13. نص الوصية
Bahá'í divisions - Wikipedia, the free .14

encyclopedia [اإلنجليزية]
The Unitarian Bahai Association: A .15

Liberal Bahai Faith Community (http://unitar
https://web.ar) نسخة محفوظة (/ianbahai.org

chive.org/web/20180319170318/http://unita
rianbahai.org/) 19 مارس 2018 على موقع

واي باك مشين.

The Unitarian-Baha'is (http://unitarianba .16
https://we) نسخة محفوظة (/hai.angelfire.com
b.archive.org/web/20171022092140/http://u
nitarianbahai.angelfire.com/) 22 أكتوبر 2017

على موقع واي باك مشين.

Orthodox Bahá’í Faith (http://orthodoxba .17
https://web.archiv) نسخة محفوظة (/hai.com

e.org/web/20170617161057/http://orthodox
bahai.com/) 17 يونيو 2017 على موقع واي باك

مشين.

The Baha'i Faith and Esperanto"." .18
Bahaa Esperanto-Ligo (B.E.L.). مؤرشف

من الأصل في 17 أكتوبر 2006. اطلع عليه

بتاريخ 26 أغسطس 2006.

19. ترتيب أحكام الكتاب األقدس وأوامره على
https://alaqdas.org/SC_0) موقع كتاب األقدس

https://web.archive.or) 4) نسخة محفوظة.htm
g/web/20180218005059/http://www.alaqda
s.org/SC_04.htm) 18 فبراير 2018 على موقع

واي باك مشين.

البهائية في العالم

المصادر
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https://web.archive.org/web/20160306161054/http://info.bahai.org/pdf/letter_april2002_arabic.pdf
http://info.bahai.org/arabic/page10arb.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.bible.ca/global-religion-statistics-world-christian-encyclopedia.htm
https://web.archive.org/web/20171020054455/http://www.bible.ca/global-religion-statistics-world-christian-encyclopedia.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A#%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%A1%27%C3%AD_divisions&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD_divisions
http://unitarianbahai.org/
https://web.archive.org/web/20180319170318/http://unitarianbahai.org/
https://web.archive.org/web/20180319170318/http://unitarianbahai.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://unitarianbahai.angelfire.com/
https://web.archive.org/web/20171022092140/http://unitarianbahai.angelfire.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://orthodoxbahai.com/
https://web.archive.org/web/20170617161057/http://orthodoxbahai.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://web.archive.org/web/20061017201655/http://www.bahai.de:80/bahaaeligo/angla/englisch.htm
https://www.bahai.de/bahaaeligo/angla/englisch.htm
https://alaqdas.org/SC_04.htm
https://web.archive.org/web/20180218005059/http://www.alaqdas.org/SC_04.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86


.See Bahá'í statistics for a breakdown of different estimates .1

مطالع االنوار (http://reference.bahai.org/ar/t/nz/DB1/db1-3.html) (ملخص) - طبع دار النشر البهائية في

البرازيل 1997 م

القرن البديع (http://reference.bahai.org/ar/t/se/GPB/gpb-7.html)—تأليف شوقي افندي رباني - طبع دار

النشر البهائية في البرازيل 2002 م

بهاء الله (http://reference.bahai.org/ar/t/bic/SB/download.html) - من منشورات الجامعة البهائية

العالمية

الدين البهائي (http://reference.bahai.org/ar/t/bic/DB2/index.html) - من منشورات الجامعة البهائية

العالمية

بهاء الله والعصر الجديد (http://reference.bahai.org/ar/t/others.html) (مترجم إلى العربية) تأليف ج.ي.

أسلمنت 1980 م

الدين البهائي: بحث ودراسة (http://reference.bahai.org/ar/t/others.html) (مترجم إلى العربية) تأليف وليم

هاتشر ودقلس مارتن 1977 م

https://web.archive.org/web/20160403060040/http://www.h-net.or) عبد البهاء عباس والديانة البهائية

g/~bahai/areprint/vol5/bahri/bahri.htm). تأليف جميل البحري (صاحب المكتبة الوطنية ومجلة زهرة
الجميل - المكتبة الوطنية - حيفا - 30 تشرين الثاني 1921 م.

https://web.archive.org/web/20070511001010/htt) "البهائيون: حصاة مجهولة في الفسيفساء السوري"
p://arabic.tharwaproject.com/node/993) صحيفة المبكي - ايار 2005 م.

https://web.archive.org/web/20180712102956/http://) 1987 اخبار العالم البهائي العدد 1، يناير – أبريل

(albahaiyah.global-et.com/arabic/tAzhar.htm

.(/http://media.bahai.org) صور تمثل نشاطات وفعاليات الجامعة البهائية في مختلف انحاء العالم

(http://www.bahaipedia.com) معلومات عن البهائية باللغة الفارسية في موسوعة بهائي بيديا

http://info.bahai.org/arabi) (عربي) و (http://www.bahai.org) (إنكليزي) الموقع الرسمي للعقيدة البهائية

(c

(/https://www.bahai.org/ar) (عربي) مقدمة عن الدين البهائي

(http://www.almunajat.com) (عربي) ادعية وصلوات وتأمالت بهائية

(http://bahaifacts.altervista.org/arabic/index.htm) (عربي وإنكليزي) البهائية - ردود واجابات

(//https://islam-bahai.org) (عربي وإنكليزي) موقع اإلسالم والدين البهائي

(/http://www.nabaazeem.com) (عربي) بهاء الله - دالئل وبراهين

http://media.baha) االعالم البهائي: صور تمثل نشاطات وفعاليات الجامعة البهائية في مختلف انحاء العالم

.(/i.org

المراجع

وصالت خارجية
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http) الغرفة البهائية العربية لحوار األديان والعقائد على البالتوك حوار صوتى مع البهائيين على مدار الساعة

.(/s://web.archive.org/web/20111010193022/http://www.bahaichatroom.org:80

socio-economic bahai (https://web.archive.org/web/20151104182024/ المشاركات البهائية اإلنسانية

.(http://info.bahai.org/arabic/bci.html

https://web.archive.org/web/20180319011112/http://arabicbahai.forumh.) المنتديات البهائية العربية

.(/net
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بهائية 

شخصیات مهمة

بهاء الله  · الباب  
عبد البهاء  · ميرزا محمد علي 

شوقي أفندي

أهم الكتب
الکتاب األقدس  · كتاب اإليقان  

رسالة تسبيح وتهليل  

كتاب البيان الفارسي  

کتاب البيان العربي

طوائف البهائية

عباسيون 

موحدون 

أورثوذوكس 

المؤسسات البهائية

اإلدارة البهائية 

بيت العدل األعظم 

المحافل الروحانية  

تاریخ وتقويم

تاريخ البهائية  

البابية 

التقويم البهائي.األسبوع البهائي 

األعياد البهائية

نقد البهائية

لقد كانت بداية االنتقادات التي تعرضت لها الديانة البهائية من

الفرق األخرى التي انشقت عن البابية وخصوصا اتباع البابية

األزلية التي اسسها صبح أزل (أخو بهاء الله غير الشقيق)، وفي

السنوات الالحقة تعرضت البهائية لالنتقاد في بعض أو كل تعاليم

الديانة ومبادئها وتاريخها وآثارها، وبشكل خاص من فقهاء

المسلمين الذين أجمعوا على كفر اعتناق البابية أو البهائية.

ادعاء بهاء الله لأللوهية

من الكتاب األقدس

من الكتاب المبين

من كتاب لئالئ الحكمة

اتخاذ قبره قبلة الصالة

النقد اللغوي

األخطاء النحوية

ركاكة االسلوب البالغي

انتقاد التشريع

انتقاد التعاليم البهائية

وحدة األديان

المساواة بين الجنسين

انسجام العلم والدين

انتقادات تاريخية

تعدد زوجات بهاء الله

تحريم الرق والعبيد

االنشعاب عن البابية

االنقسامات والطوائف

الخالف مع طوائف البابية األخرى

خلفية

انتقاد صبح أزل ألخيه بهاء الله

محتويات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Bahai_star.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%AD_%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD_%D8%A3%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9


شخصیات  بارزة

مارثا روت · زرين تاج  

تشارلز مسيون ريمي  

تالميذ بهاء الله

انظر أيضا

رموز البهائية · وحدة اإلنسانية في البهائية·  

انتقاد البهائية  

وحدة الدين في البهائية

 بوابة البهائية

رأي علماء المسلمين في البهائية

فتوى مجمع الفقه اإلسالمي

روابط خارجية

مصادر

هناك نصوص من كتابات حسين علي نوري (بهاء الله) يتحدث فيها

عن صفته البشرية وانه مبعوث من الله، إال ان هناك نصوصًا

أخرى يتكلم فيها على أنه هو الله نفسه، وهذا األمر يشابه اعتقاد

المسيحيين في شخصية يسوع حيث ينسبون له طبيعتين (الهوت

وناسوت). وقد القى هذا األمر انتقادًا شديدًا من قبل المسلمين

على وجه الخصوص الذين يرفضون هذا المبدأ وفيما يلي أمثلة

على ذلك.

وصف نفسه ب"المالك المهيمن القيوم"

«يا معشر الملوك، أنتم المماليك قد ظهر المالك بأحسن الطراز، ويدعوكم إلى نفسه
المهيمن القيوم إياكم أن يمنعكم الغرور عن مشرق الظهور أو تحجبكم الدنيا عن فاطر

السماء»

وصف نفسه بـ"مالك األسماء"

ّ «يا مأل االنشآء اسمعوا ندآء مالك االسمآء انّه يناديكم من شطر سجنه االعظم انّه ال اله اال
انا المقتدر المتكبّر المتسّخر المتعالي العليم الحكيم»

الكتاب المبين ج1 ص 37

«إن الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في أخرب الديار»

الكتاب المبين ج1 ص 177

«أن استمع مايوحي من شطر البالء علي بقعة المحنة واالبتالء من سدرة القضاء أنه ال إله
إال أنا المسجون الفريد»

الكتاب المبين ج1 ص 181

«إن الذي خلق العالم منعوه أن ينظر إلي أحد من أحبائه»

الكتاب المبين ج1 ص 341

«ثم انصره بالبيان كذلك يأمرك الرحمن حين الذي كان بأدي الظالمين مسجونا»

ادعاء بهاء الله لأللوهية

من الكتاب األقدس

من الكتاب المبين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9


ضريح بهاء الله حيث يتخذه البهائيون
قبلة في صالتهم

الكتاب المبين ج1 ص 259

«أن يا عبد ان استمع النداء من شطر عكاء سجن ربك االبهي بأني أنا المظلوم الغريب
خلقنا العباد لخدمتي أنهم كفروا بعد الذي كشفنا لهم الوجه بنور مبين»

الكتاب المبين ج1 ص 168

«قل لك الحمد يا إلهي بما ذكرتني في سجنك االعظم نفسي لسجنك الفداء يامن بيدك
ملكوت القدرة واالقتدار»

الكتاب المبين ج1 ص 211-210

«قل سبحانك الله يا إلهي لك الحمد بماشرفتني بلقائك و اسمعتني ندائك و أريتني أنوار
وجهك في االيام التي كنت فيها مسجونا في أخرب الديار وأسيرا بأدي الفجار»

الكتاب المبين ج1ص 254

«قل لك الحمد يا إلهي بماشرفتني بلقائك وذكرتني في سجنك اشهد أنك خير الذاكرين»

لئالئ الحكمة المجلد الثالث ص 68

«شهد شعري لجمالي بأني أنا الله ال اله اال أنا قد كنت في أزل القدم اآلقدم الها فردا
أحدا صمدا حيا باقيا قيوما»

 مقاالت مفصلة: ضريح بهاء الله · قبلة بهائية

ومن االنتقادات التي طالت ديانة البهائية من علماء اإلسالم خاصة هو جعل
ً البهاء نفسه قبلة السجود والصالة، ويرى علماء اإلسالم أن هذا دليال

إلشراكهِ بنفسهِ مع الله أو ادعاء صريح باأللوهية، وقد ورد من النصوص

التي تتكلم عن اتجاه القبلة في الصالة ما يلي:

في الكتاب األقدس قوله

« يا مأل البيان اتّقوا الّرحمن ثّم انظروا ما انزله في مقام
اخر قال انّما القبلة من يظهره الله متى ينقلب تنقلب إلى

ان يستقّر كذلك نّزل من لدن مالك القدر اذ اراد ذكر هذا المنظر االكبر تفكّروا يا قوم وال
تكونّن من الهآئمين لو تنكرونه باهوآئكم إلى ايّة قبلة تتوّجهون يا معشر الغافلين تفكّروا
في هذه االية ثّم انصفوا بالله لعّل تجدون لئالي االسرار من البحر الّذي تموّج باسمي
العزيز المنيع ليس الحد ان يتمّسك اليوم االّ بما ظهر في هذا الظّهور هذا حكم الله من

قبل ومن بعد وبه زيّن صحف االوّلين»

وقوله

من كتاب لئالئ الحكمة

اتخاذ قبره قبلة الصالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Shrine_of_Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


جزء من سلسلة حول

انتقاد األديان
األديان

. المسيحية . الهندوسية . اإلسالم . جاينية  
ود يهوه . يهودية . توحيدية . المورمونية  

ة . الرومان الكاثوليك . البهائية . أدفنتست

شخصيات دينية

. إلين غولد وايت

نصوص

تلمود . األوبانيشاد

النقاد

وكينز . دنيس ديدرو . إبيقور . سام هاريس .
وفر هيتشنز . ديفيد هيوم . كارل ماركس 
رخ نيتشه . توماس بين . بيرتراند راسل

عنف

اإلسالم 
. اليهودية . المورمونية

مواضيع أخرى

اضطهاد . عبودية . نقد كتابي

ع · ن ·
(https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%86%D9%82%D8%AF_%

«وإذا أردتم الصالة ولوا وجهكم شطرى األقدس المقام الذي جعله الله مطاف المأل
األعلى ومقبل أهل مدائن البقاء، ومصدر األمر لمن في األرض والسموات»

وقد وصف العلماء هذا بادعاء صريح لأللوهية.

اتفق كثير من علماء اللغة العربية على الخلل اللغوي في كتابات ميرزا حسين علي نوري (بهاء الله) التي ألفها

باللغة العربية، وذلك بسبب األخطاء النحوية الكثيرة التي يقع فيها دائماً وركاكة األسلوب البالغي، وقد استدل

علماء اللغة على تلك االدعائات من كتاباتهِ وخصوصاً من أشهر كتبه (الكتاب األقدس).

يقول الباحث اإلسالمي إحسان إلهي ظهير عن الكتاب األقدس

« الجدير بالذكر أن البهائيين لم يطبعوا األقدس مدة طويلة، وبعكس ذلك كانوا يمنعون اآلخرين من
أتباعهم من طبعه خوفاً من الخزي والفضيحة. ورغبة في إخفاء الجهل الشائن والحمق المطلق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF#%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%AF#%D9%86%D9%82%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%87%D9%8A_%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1


المتدفق في كل سطر من سطورهِ وفقرة من فقراتهِ ال يقع في مثله متعلم مبتدئ وفضالً عن
العالم والعارف المثقف لما فيه من أخطاء فاحشة، وأسلوب ركيك وتراكيب ضعيفة وغريبة... كل
فقرة من فقراته أو عبارة من عباراته مهملة رديئة ومليئة باألخطاء من حيث اللغة والقواعد، بل
وكل جملة من جمَلِه، وكلمة من كلماته تخالف محاورات العرب وأساليبهم، فال تجد عربياً يكتب

مثلما كتب، وال ينطق مثلما نطق من األولين وال اآلخرين، وأطفالهم وجهلتهم يشمئزون وينفرون من
«[1]
تلك العربية التي يصوغها إله البهائية وربهم

لألستاذين الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي والدكتور عبد العزيز شرف دراسة في الرد على البهائيين في ضوء

المنهج اللغوي [2] وهي كما وردت في كتاب بعنوان: الرد على البهائيين في ضوء المنهج اللغوي فيقولوا:

1. الحبسة اللفظية: حيث يصعب استدعاء الكلمات سواء في القول أو الكتابة، فتكون النتيجة أن يخرج تركيب
اللفظ مختالً.

2. الحبسة االسمية: ويسيء فيها مريض اللغة استخدام األسماء، ويعجز عن فهم معنى الكلمات والرموز.

3. الحبسة النحوية: ويعجز فيها مريض اللغة عن ترتيب الكلمات حسب نغمة اللغة وقواعد النحو.

4. الحبسة الداللية: حيث تغيب دالالت النص عندما تغيب فكرته ومعناه ويضطرب مضمونه.

وقد استدلوا بأمثلة على هذه االدعاءات كما يلي:

في الفقرة من الكتاب األقدس التي تقول «اغتمسوا من بحر بياني لعل تطلعون» خطأ لغوي فادح، فإن
كلمة “لعل” ال تدخل على األفعال وإنما على األسماء والضمائر فكان األولى أن يقول “لعلكم تطلعون” وليس

“لعل تطلعون”

كثيرا ما يستخدم البهاء لفظة “لعل” على األفعال مباشرة كما قال في نفس الكتاب «ثم انظروا ما نزل

في مقام آخر لعل تدعون ما عندكم مقبلين إلى الله رب العالمين» وفي موضع آخر « لعل األحرار
يطلعن» وغيرها.

وفي نفس الكتاب «ينبغي ألهل البهاء أن يطعموا فيها أنفسهم وذوي القربي ثم الفقراء

والمساكين ويهللن ويكبرن ويسبحن ويمجدن ربهم بالفرح واالنبساط» وهذا دليل على األعجمية
الواضحة وعدم إدراك قواعد العربية البتة، حيث بدأ بالتذكير وأنتهى بالتأيث فقال “أن يطعموا” وأنتهى بقول

“يهللن ويكبرن ويسبحن..” فلماذا استخدم نون النسوة، وكذلك في «إنا أمرناكم حدودات النفس»

ويسأل الباحثان في هذا الموضع

لماذا جمع جمعاً مؤنثاًَ مع أنه جمع تكسير؟! خطأ في العربية التي ال تقبل أن”
تكون الكلمة جمعاً وهي في األصل أي (حدود) ثم ما هي حدودات النفس؟!

“اإلجابة هي أخطاء في اللغة والتعبير.
صرح الكاتبين أن «في كتاب لئالئ الحكمة مايربو على األلف خطئ نحوي بالثالث مجلدات إضافة

إلى الركاكة منقطعة النظير» وقد استدلوا على اآلتي:

مجلد لئالئ الحكمة المجلد األول صفحة 19 «أي رب إن المشركون ما عرفوا جوهر ذاتك …إذا

انت يا محبوبي خذهم بعذابك الشديدة… إنك انت السميع المستجاب» فالمفترض ان اسم "إن"

األخطاء النحوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%AC%D9%8A


منصوبا فمن األولى أن يقول " إن المشركين" وليس "المشركون"

في الصفحة 26 «أن يااسم الله اسمع نغمات الروح وال تلتفت إلى الذين كفروا بالله وآياته

وكانوا في األمر شقيا» ثم يقول بعدها «إذا يا قوم فاستحيوا عن الله الذي خلقكم بأمر من
عنده ثم توبوا إليه بما فرطتم في جنبه وهذا جنب الله إن أنتم به عليم(…) ثم انصروه بما
كنتم مستطيعا عليه وإنه لينصر أحبائه كيف يشاء» وهذه صورة من ادخاله "لعل" على األفعال.

في سورة اللوح يقول (آثار القلم االعلي ج4 ص 468) «” قم عن مقامك ثم ضع هذا اللوح علي رأسك

ثم ول وجهك شطر وكن من المستغفرين. فاستغفر ربك تسعة مرة ثم تب إليه وكن من
الراجعين…ثم اقرأ تسعة مرة شهد الله أنه ال إله إال هو وأن علي قبل نبيل لسلطانه ثم بهائه

بين السموات واالرضين ثم قل تسعة مرة شهد الله أنه ال إله إال هو وأن ومنزل البيان هو نفسه
وبهائه وكل خلق بأمره وكل عنده في لوح حفيظ ثم قل تسعة مرة شهد الله أنه ال إله إال هو
وأن الذي ظهر في الستين هو أمره وبهائه ثم عزه وكبريائه بين الخالئق أجمعين ثم قل تسعة
مرة شهد الله أنه ال إله إال هو وأن طلعة االعلى لبهائه وذاته الذي جعله الله مقدسا عن ذكر

دونه وأرسله بالحق وجعله حجة للعالمين» وهذا يبين شدة أعجميته وانه ال يحسن التمييز العددي.

يوجد بعض االنتقادات المطروحة من قبل علماء المسلمين، فمثال تفنيد االستاذ عاطف عبد الغني في كتاب

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VVL0tSg1el8J:w) وثائق واعترافات البهائيين

ww.anti-bahai.com/site/modules.php%3Fname%3DNews%26new_topic%3D19+&cd=1&hl=ar&ct

clnk&gl=eg=) بالنسبة للكتاب االقدس في ركاكة األسلوب وضعف المحتوى، مما يستدل (من وجهة نظره) انه

ال يعقل ان يكون كتاب من عند الله، فيفند األستاذ عاطف الفقرات اآلتية من الكتاب األقدس:

إنا ما دخلنا المدارس، وما طالعنا المباحث، اسمعوا ما يدعوكم به هذا األمي إلى”
“الله األبدي، إنه خير لكم مما كنز في األرض لو أنتم تفقهون

يقول االستاذ عاطف: (ذلك قول يخالف الحقيقة التي أجمع عليها المؤرخون من أنه تعلم القراءة والكتابة،

ودََرس كتب الصوفية وخالطهم، وكذلك دراسته لعقيدة الشيعة اإلمامية وكذلك اليهودية والمسيحية
والزرادشتية والكونفوشيوسية) [3]

ينبغي اليوم لمن شرب رحيق الحيوان من يد ألطاف ربه الرحمن أن يكون”
“فياضاً كالشريان في جسد اإلمكان

يقول االستاذ عاطف: (فما هو رحيق الحيوان؟ وما هو جسد األمكان؟!) [3]

ليس ألحد أن يعترض على الذين يحكمون العباد دعوا لهم ما عندهم، وتوجهوا”
“إلى القلوب

ركاكة االسلوب البالغي

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VVL0tSg1el8J:www.anti-bahai.com/site/modules.php%3Fname%3DNews%26new_topic%3D19+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%B3


يقول االستاذ عاطف: (تلك دعوة لالستسالم، وعدم دفع الظالمين عن ظلمهم، وجعل البشر في وضع الحيوان

الذي يستسلم لصاحبه مع فارق أن الحيوان حينما يضرب يحاول التعبير عن نفسه بالنفور والدفاع، لكن اإلنسان
في ذلك الوضع ليس له الحق في ذلك، وهو أمر يشجع على االستمرار في أفعالهم الظالمة) [3]

قد حرمت عليكم أزواج آبائكم، إنا نستحيي أن نذكر حكم الغلمان، اتقوا الرحمن،”
“وال ترتكبوا ما نهيتم عنه في اللوح

يقول االستاذ عاطف: (من الغريب حقاً أن يستحي الله من ذكر حكم يسير عليه عباده؛ فالله ال يستحيي من
الحق، فال يعقل أن يترك الله أمراً هاماً هكذا دون أن يبينه للناس) [3]

أدخلوا ماءً بكرا، والمستعمل منه ال يجوز الدخول فيه. إياكم أن تقربوا خزائن”
حمامات العجم. من قصدها وجد رائحتها النتنة قبل وروده فيها. تجنبوا يا قوم وال
تكونوا من الصاغرين. إنه يشبه بالصديد والغسلين إن أنتم من العارفين، وكذلك

“حياضهم النتنة اتركوها وكونوا من المقدسين

يقول االستاذ عاطف: (معلوم بالضرورة وتقرر لواقع بديهي يعرفه الجاهل والعالم. وقواعد النظافة التفصيلية

من شأن العقل البشري، وليس من شأن الوحي اإللهي. فالوحي اإللهي يأتي بدساتير عامة، وأنظمة جامعة
ومثل إنسانية. أما التفصيالت وأمور الدنيا الفرعية فمتروكة إلفهام البشر والوحي اإللهي أّجل من أن يحتوي
على مثل هذه األمور، بوسع طبيب أن يدل الناس عليها بكلمات أوضح، وقواعد أضبط، وتعليمات أدق مع بيان

األسباب وشرح العلل وأصول الوقاية مشفوعة بالصور العلمية والتجارب المختبرية.) [3]

https://www.youtube.com/watch?v=mAH59N_LDP) تحدث االستاذ هاني طاهر في أحد البرامج التلفزيونية

8) عن االحكام التشريعية في الكتاب األقدس ووصفها بـ(التخاريف) وضرب بعض االمثله وهي:

قول البهاء في األقدس

من احرق بيتاً متعمّداً فاحرقوه ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه خذوا سنن الله”
بايادي القدرة واالقتدار ثّم اتركوا سنن الجاهلين. وان تحكموا لهما حبساً ابديّاً ال

“بأس عليكم في الكتاب انّه لهو الحاكم على ما يريد.

يقول االستاذ هاني (ال يوجد حكم الحرق ابدا في اإلسالم -وال يعذب بالنار اال رب النار- فممكن ان يُعاقب هذا
الجاني "على حسب الخسائر الذي سببها هذا الحارق" وليس بحرقه)

ثم يعقب االستاذ هاني على هذه الفقرة فيقول (ان البهاء يقصد في"اتركوا سنن الجاهلين" سنن المسلمين، ألن

في اإلسالم القاتل العمد يمكن لولي القتيل ان يعفو عنه أو يأخذ الدية بدل من قتله أو يقتل - ثم ان البهاء راجع
ً ال بأس عليكم في الكتاب" فأي عقل يصدق هذا؟ ً ابديّا نفسه مرة أخرى في قوله "وان تحكموا لهما حبسا

انتقاد التشريع

https://www.youtube.com/watch?v=mAH59N_LDP8


والفرق كبير بين الحكمين القتل والحبس)

ثم تطرق إلى فقرة اخرى في االقدس

ال يحقّق الصّهار االّ باالمهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقاالً من الذّهب االبريز”
“وللقرى من الفضّة....

يقول االستاذ هاني (هذا حكم طبقي ويفسد المجتمعات وهو التفريق بين أهل المدن وأهل القرى فالفرق كبير
جدا بين قيمة الذهب والفضة، فهل يمكن ان يُصدق ان يكون مهر أهل المدن أكثر من اهل القرى حوالي 12

ضعف؟ )

ثم تطرق إلى الفقرة االخرى في االقدس

ال يحقّق الصّهار االّ باالمهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقاالً من الذّهب االبريز”
“وللقرى من الفضّة....

يقول االستاذ هاني (هذا حكم طبقي ويفسد المجتمعات وهو التفريق بين أهل المدن وأهل القرى، فهل يمكن ان
يُصدق ان يكون مهر أهل المدن أكثر من اهل القرى حوالي 12 ضعف؟ فهل يكون مهر المرأة من الدينة حوالي
10 أو 12 ضعف المراة من أهل القرية؟ فهذا شيء استفزازي ومهين لكل القرى في العالم وال يُمكن ان يُقبل-

ثم ما القول في اهل المخيمات والبدو؟ هل يكون تسعة عشر مثقاال من النحاس مثال؟ )

وفي الفقرة

وجعلنا الدّار المسكونة وااللبسة المخصوصة للذّّريّة من الذّكران دون االناث”
“والوّراث....

يقول االستاذ هاني (المشكلة ان البهائيون يقولون المساواة بين الرجل والمرأة-ففي تلك الفقرة شطب اإلناث
بشكل واضح من ميراث الدار المسكونة -ولكن عبد البهاء شطب االوالد وجعلها لالبن األكبر فقط,)

وفي الفقرة

قد حكم الله لمن استطاع منكم حّج البيت دون النّسآء عفا الله عنهّن رحمة من”
“عنده انّه لهو المعطي الوهّاب

يقول االستاذ هاني (وهذا أيضا من اشكال تمييز الرجال على النساء- ثم ان العبادة ليست عقوبة حتى يقول "عفا
الله عنهّن رحمة من عنده" فالعبادة ليتقرب العبد إلى الله وليرتفع في الروحانيات وليست عقوبة حتى يعفو

البهاء عنها)



ثم عقب االستاذ هاني على عدم حمل السالح في البهائية فيقول (ان البهائيون يقولون ان من حسنات هذا الدين

عدم حمل السالح- ونحن نتسائل لماذا عدم حمل السالح؟ مثال هناك انسان مهدد فممكن الشرطة نفسها تسلحه
حتى يدافع عن نفسه -فالدفاع دائما مطلوب فهذا امر فيه سلبية)

 مقالة مفصلة: تعاليم البهائية

 مقالة مفصلة: وحدة الدين في البهائية

تنص تعاليم البهائية على أن جميع األديان صحيحة وأنه ليس هناك سوى دين واحد والذي يتم كشفه تدريجيا من

الله للبشرية من خالل األنبياء والرسل، وفي الوقت نفسه، فإنه ال جدال في أن هناك اختالفات كثيرة بين

مختلف الديانات.

ويؤكد البهائيون أن المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة ال يمكن الجدل عنها في حالة اإلنسان. بعض النقاد

يعارضون الفكرة نفسها، في حين يعارض آخرون أن تعاليم معينة يبدو أنها تضر بالمبدأ، من خالل تفضيل جنس

واحد أو اآلخر في التعليم والميراث والعضوية في بيت العدل البهائي.

إن االنسجام بين العلم والدين هو من المبادئ البهائية الهامة. وقد جاء النقد من جانبي السؤال: من أولئك الذين

يشددون على أولوية الوحي الكتابي، وكذلك أولئك الذين يعتبرون بعض التصريحات التي صدرت من مؤسسي

الديانة "غير علمية".

على الرغم أن التشريع البهائي يحظر على البهائيين تعدد الزوجات، إال أن بهاء الله نفسه كان له ثالث زوجات

متزامنة، كما أن نص الكتاب األقدس أباح للرجل الزواج من إثنتين.

ألغى بهاء الله بين اتباعه بشكل خاص تجارة العبيد في عام 1874، إال أن بهاء الله والباب كانا يمتلكان الكثير من

العبيد.

انتقاد التعاليم البهائية

وحدة األديان

المساواة بين الجنسين

انسجام العلم والدين

انتقادات تاريخية

تعدد زوجات بهاء الله

تحريم الرق والعبيد

االنشعاب عن البابية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A


صبح أزل مؤسس فرقة البابية
األزلية واألخ غير الشقيق لبهاء
الله، يعد صبح أزل أول من
انتقد البهائية وبهاء الله

البهائية تعرف نفسها على كونها تحقيق الديانة البابية، وقد رافق انقسامهما الذي بدأ في 1863 العديد من

الصراعات وجرائم القتل.

على الرغم من أن غالبية البهائيون يؤكدون على وحدة دينهم وعدم تعرضه للتفكك واالنقسام، إال ان الديانة

البهائية واجهت تحديات عديدة في القيادة أدت إلى تشكيل عدة فصائل منشقة (عباسيون - موحدون -

أورثوذكس - ريكس كينغ ...الخ).

 طالع أيضًا: تاريخ البهائية

بعد إعدام الباب مؤسس الديانة البابية، ادعى 25 رجل من اتباعها انه من

يظهره الله وانه الموعود الذي بشر به الباب، وقد كانت وصية الباب أن يخلفه

من بعده الميرزا يحيى صبح أزل، حيث جاء في مقدمة كتاب وصيته ما يلي:

«يا اسم األزل فاشهد على أن ال إله إال أنا العزيز المحبوب...[4]»

حدث الخالف بعد ذلك بين صبح أزل وأخيه حسين علي نوري (بهاء الله)

واآلخرين الذين أدعوا انهم من يظهره الله على زعامة البابية وقد فسر بهاء الله

واتباعه وصية الباب بالبابية إلى يحيى صبح األزل بأنها خطة لتحويل أنظار

الناس عن بهاء الله لخوفهم عليه في ذلك الوقت، وقد انقسمت البابية في هذا

الوقت لعدة فرق على حسب كل من أدعى انه من أظهره الله بعد الباب،

واشهر تلك الفرق هي البابية األزلية أتباع يحيى صبح أزل، والبهائية أتباع حسين

علي بهاء الله، واألسدية أتباع ميرزا أسد الله خويي، وكذلك البابيون الخلص

الذين لم يتبعوا أي من الذين أدعوا أنهم أظهرهم الله.

ولما اشتد الخالف بين صبح أزل وبهاء الله أبعدتهم الحكومة العثمانية إلى مدينة أدرنة التركية. واثناء تلك الفترة

حدث نزاع كبير بين كال الطرفين (األزليين والبهائيين) فادعى البهائيون ان صبح ازل وراء العديد من االغتياالت

ألعدائه.باإلضافة إلى االدعاء ان صبح ازل حاول دس السم ألخيه بهاء الله . ومن الجانب االخر قالت بعض

المصادر البابية األزلية بنفس االدعائات التي قالها عنهم اتباع البهاء ونسبوها لبهاء الله وان البهاء حاول دس

السم الخيه غير الشقيق صبح ازل.

وكان نتيجة ذلك الصراع ان قامت السلطات العثمانية بنفي كال الحزبين بعيدا عن بعضهما (نظرا لتكوينهم الفتن

في المجتمع ). ففي عام 1869 قامت السلطات العثمانية بنفي األزليين إلى فاماغوستا بقبرص ونفت البهائيين

إلى عكا بفلسطين.

االنقسامات والطوائف

الخالف مع طوائف البابية األخرى

خلفية

انتقاد صبح أزل ألخيه بهاء الله
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ظل صبح ازل يواصل بث الدعاية ضد البهائية بكل وسيلة وهو في منفاه في جزيرة فاماغوستا بقبرص، وألف

المؤلفات الكثيرة في بيان كذب البهاء ونشر الدعايات ضده، إلى أن مات في سنة 1912م عن اثنين وثمانين

سنة.

من انتقادات صبح أزل ألخيه ما قاله في أحد كتبه

«خذوا ما أظهرنا بقوة وأعرضوا عن اإلثم لعلكم ترحمون إن الذين يتخذون العجل من بعد نور الله
أولئك هم المشركون»

حيث أن اإلثم والعجل المقصود بهما بهاء الله.[5]

يتفق كل علماء المسلمين على ان البهائية ليست فرقة أو مذهبا من اإلسالم. وقررت المحكمة الشرعية العليا

في مصر سنة 1925م أن الدين البهائي دين مستقل عن الدين اإلسالمي. وينظر كثير من المسلمين لمتبعيه

على أنهم كفار خارجون عن الملة وذلك ألن البهائيين يعتقدون بأن مؤسس البهائية هو رسول موحى له جاء بعد

رسالة اإلسالم. فالمسلمون يؤمنون كما يؤمن العديد من أتباع الشرائع األخرى كالمسيحيين واليهود، بأن

رسالتهم هي آخر الرساالت السماوية.

تم توجيه سؤال لمجمع الفقه اإلسالمي حول حكم البهائية واالنتماء إليها، وكانت اإلجابة كاآلتي.

الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبّي بعده وبعد:”

فقد استعرض بمجلس المجمع الفقهي نحلة البهائية التي ظهرت في بالد فارس ( إيران ) في

النصف الثاني من القرن الماضي، ويدين بها فئة من الناس منتشرون في البالد اإلسالمية

واألجنبية إلى اليوم. ونظر المجلس فيما كتبه ونشره كثير من العلماء والكتّاب وغيرهم من

�حلة ونشاتها ودعوتها وكتبها، وسيرة مؤسسها المدعو ميرزا حسين المطلعين على حقيقة هذه الن

علي المازندراي، المولود في 20 من المحرم 1233 - 12 من تشرين الثاني / نوفمبر 1817 م،

وسلوك أتباعه ثم خليفته ابنه عباس أفندي المسمى عبدالبهاء، وتشكيالتهم الدينية التي تنظم

أعمال هذه الفئة ونشاطها.

وبعد المداولة واطالع المجلس على الكثير من المصادر الثابتة، والتي يعرضها بعُض كتب

البهائيين أنفسهم تبين لمجلس المجمع ما يلي:

إن البهائية دين جديد مختَرع، قام على أساس البابية التي هي أيضا دين جديد مخترع ابتدعه

المسمى باسم ( علي محمد ) المولود في أول المحرم 1235 هـ. من تشرين األول / أكتوبر 1819

م في مدينة شيراز. وقد اتجه في أول أمره اتجاهاً صوفيّا فلسفيّاً، على طريقة الشيخية التي

ابتدعها شيخه الضال كاظم الرشتي خليفة المدعو أحمد زين الدين األحسائي، زعيم طريقة

الشيخة الذي زعم أن جسمه كجسم المالئكة نوراني، وانتحل َسفسطات وُخرافات أخرى باطلة.

وقد قال علي محمد بقولة شيخه هذه، ثم انقطع عنه، وبعد فترة ظهر للناس بمظهر جديد أنه هو

“

رأي علماء المسلمين في البهائية

فتوى مجمع الفقه اإلسالمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


علي بن أبي طالب الذي يروي فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أنا مدينة العلم

وعلي� بابها". ومن ثم سمى نفسه " الباب " ثم ادعى أنه الباب للمهدي المنتظر، ثم قال أنه

المهدي نفسه، ثم في أخريات أيامه ادعي األلوهية وسمى نفسه األعلى.

فلما نشأ ميرزا حسين علي المازندراني ( المسمي بالبهاء ) المذكور، وهو معاصر للباب اتبع

الباب في دعوته، وبعد أن حوكم وقتل بكفره وفتنته، أعلن ميرزا حسين علي أنه موصَى له في

الباب برئاسة البابيين. وهكذا صار رئيساً عليهم وسمى نفسه ( بهاء الدين ).

ثم تطورت به الحال حتى أعلن ( أن جميع الديانات جاءت مقدمات لظهوره، وأنها ناقصة ال

يكملها إال دينه، وأنه هو المتصف بصفات الله، وهو مصدر أفعال الله وأن اسم الله األعظم هو

اسم له، وأنه هو المعني برب العالمين، وكما نسخ األديان التي سبقته تنسخ البهائية اإلسالم )،

وقد قام "الباب" وأتباعه بتأويالت آليات القرآن العظيم غاية في الغرابة والباطنية بتنزيلها على

ما يوافق دعوته الخبيثة. وأن له السلطة في تغيير أحكام الشرائع اإللهية، وأتى بعبادات مبتدعة

يعبده بها أتباعه.

وقد تبين للمجمع الفقهي بشهادة النصوص الثابتة عن عقيدة البهائيين التمهيدية لإلسالم والسيما

قيامها على أساس الوثنية البشرية، في دعوى ألوهية البهائية وسطلته في تغيير شريعة اإلسالم.

ً يقرر المجمع الفقهي بإجماع اآلراء خروج البهائية والبابية عن شريعة اإلسالم واعتبارها حربا

عليه، وكفر أتباعهما كفراً بواحاً ال تأويل فيه، وأن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع األرض

من هذه الفئة المجرمة الكافرة، ويهيب بهم أن يقاوموها، ويأخذوا ِحذرهم منها، السيما أنها قد

ثبت مساندة الدول االستعمارية لها لتمزيق اإلسالم والمسلمين.. والله الموفق المجمع الفقهي
[6]
اإلسالمي
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"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=نقد_البهائية&oldid=52427372" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 20 يناير 2021، الساعة 16:20.

النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي. طالع شروط االستخدام للتفاصيل.
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ين البََهائِّ  ي  الد ِّ  
Ddīn ʾal•Bahā⫯yiyy 



الجامعة العالمیة
یتواجد الدین البھائي في أكثر

من100,000 بلدة وموقع على امتداد
كافة دول وأقالیم العالم تقریبا.

المواقع البھائیة المركزیة »

حیاة حضرة بھاءهللا

بیت العدل األعظم

الذكرى المئویة الثانیة لمولد حضرة
بھاء هللا

خدمة أخبار العالم البھائي

المكتبة اإلعالمیة البھائیة

طلیعة النور

حاب احتضاٌن وسیُع الّرِ

نوٌر للعالَمین

آفاق التعلم

"لتكن رؤیتكم عالمیة ..." — حضرة بھاء هللا
بعث هللا عز وّجل إلى البشریة عبر التاریخ سلسلة من المربین– وھم رسلھ الذین بعثھم كمظاھر إلھیة
بین البشر – قّدمت تعالیمھم األساس لتقدم الحضارة البشریة. من بین ھؤالء الرسل إبراھیم وكریشنا

وزرادشت وموسى وبوذا وعیسى ومحمد علیھم السالم. أوضح حضرة بھاءهللا وھو األحدث بین
سلسلة الرسل، بأن األدیان تأتي من المصدر اإللھي ذاتھ، وھي بمثابة فصوٍل متتابعة لدین واحد

مصدره الخالق العظیم.

یؤمن البھائیون بأن البشریة في حاجة ماسة إلى رؤیة موحدة تجاه مستقبل المجتمع البشري، وطبیعة
الحیاة والھدف منھا. وبأن ھذه الرؤیة تتكشف في اآلیات واآلثار الكتابیة التي جاء بھا حضرة بھاء هللا.

لغات أخرى
中文

English

Français

िह�ी

فارسی

Português

Русский

Español

Kiswahili

ما یعتقد بھ البھائیون »

بھاء هللا والمیثاق اإللھي
منشأ الدین البھائي وأصل الوحدة التي تمیزه

حیاة الروح
الروح الخالدة، الھدف من الحیاة، وتطور الصفات الروحانیة

الخالق وخلقھ
هللا، الوحي اإللھي ومظاھر الظھور، الجنس البشري، عالم الطبیعة،

وتقدم المدنیة.

العالقات والروابط االساسیة
تطویر العالقات والروابط التي تعكس مبدأ وحدة العالم اإلنساني بین

األفراد، الجامعات، والمؤسسات.

السالم العالمي
المبادئ الالزمة لتحقیق السالم وبناء مدنیة عالمیة جدیدة

الدین البھائيالدین البھائي
الموقع اإللكتروني للجامعة البھائیة حول العالمالموقع اإللكتروني للجامعة البھائیة حول العالم

ماذا یفعل البھائیون »

االستجابة لنداء حضرة بھاء هللا
األھمیة الجوھریة للھدف المزدوج في الحیاة البھائیة

الحیاة التعبدیة
تكامل الخدمة والعبادة في حیاة الجامعة البھائیة

الحیاة األسریة واألطفال
أھمیة األسرة وتربیة األطفال

الشباب
جھود الّشباب البھائّي للمساھمة في إصالح العالم

القدرة المؤّسسیّة
تطّور الھیاكل اإلداریّة للجامعة البھائیّة وصقل العملیّات

المرتبطة بھا

المشاركة في حیاة المجتمع
العمل مع اآلخرین جنبا إلى جنب من أجل التقدم المادي

والروحي للحضارة البشریة

"لَْو َسَمَح ُعلََمآُء َھَذا
اْلعَْصِر ِلَمْن َعلَى

األَْرِض َحتَّى یَِجُدوا
َرائَِحةَ اْلَمَحبَِّة َواالتَِّحاِد

ألَْدَرَك اْلعَاِرفُوَن
یَّةَ اْلَحِقیِقیَّةَ ِعْنَدئٍِذ اْلُحّرِ

اَحةَ ُكلَّ َوَوَجُدوا الرَّ
اَحِة َوالطَُّمأْنِینَةَ ُكلَّ الرَّ

الطَُّمأْنِینَِة"

– حضرة بھاء هللا
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