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 س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب گرانقدرش.
و از بسياري جهات با  ،هاي مذهب تشيع است ها و شعبه بهائيت يكي از زير شاخه

 و البته عجيب نيست چون زائيده آن است. ،مذهب مادر خود تشابه دارد
گري را در اس�م بگشائيد بايد هر روز نيز شاهد ظهور امري جديد و  فرقه قتي بابو

 اختراعي نو در دين باشيد.
اي  ، چه برسد به فرقهخود شيعه با اين اعتقادات فعلي بدعت و انحراف در دين است

 هاي آن. ديگر از زير مجموعه
ب�فصل علي از  ن خ�فت، عقايدي همچواند يه چنين اعتقاداتي را نداشتهشيعيان اول

 توسل و امام زمان. ،علم غيب ،، عصمتجانب خدا
 :توان گفت مي و ،زند مي ولي امروز شاهد آنيم كه انواع خرافات در اين مذهب موج

از زمان ظهور علمايي همچون  ،اند از حدود قرن سوم به بعد پيدا شدهبيشتر آنها نيز 
 جناب كليني و غيره ... 

رسند و  خود مي هور دولت منحوس صفويه به اوج اقتدار و ظهورالبته در زمان ظ
كساني چون  ،اند كنند كه تا آن زمان سابقه نداشته هايي را به جهان اس�م عرضه مي پديده

ع�مه مجلسي كه كوششهاي بي نظيري در ايجاد تفرقه ميان شيعه و سني انجام داده 
ج ورَفرقه را به ايشان داد و لقب مبايست لوح افتخار ايجاد خرافات و ت مي و ،است

 الخرافات و حارس البدع برازنده اوست.
آيد كه حكومت و قدرت را در ايران به  بدشان نمي لزم به تذكر است كه بهائيان

حتي در ميان كشورهاي  ،دست گيرند و البته از ثروت و نفوذ خوبي نيز برخوردار هستند
 رائيل.بيگانه و حتي در ميان كساني چون اس

هستند و برخي از كانالهاي سياسي در خارج از ايران نيز وابسته به همين بهائيان 
چنانچه مردم ايران بخواهند از تشيع به  :كنند و بايد گفت مذهب بهائيت را تبليغ مي

 اند. ، و فرقي با قبل نداشتهاند د در واقع از چاله به چاه افتادهبهائيت روي آورن
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و لزم به تذكر است كه  ،كنيم ت با تشيع را ذكر ميشابهات بهائيدر اينجا برخي از ت
نه شيعيان واقعي مكتب اهل بيت كه در  ،غالي و خرافي است ،منظور ما تشيع صفوي

و خواستار آن هستيم كه مردم از هر دوي اين مذاهب  ،واقع انسانهايي نيكوكار هستند
ند و تنها به قرآن و سنت منحرف و جعلي دست بردارند و فقط مومن و مسلم باش

چون هرچه غير از اين دو باشد و در قرون بعدي ايجاد شده باشد  ،چنگ بزنند صپيامبر
 باشد. مي انحرافات و بدعت ،بطور حتم داراي اشتباهات

 كنيم. ابهات ميان اين دو فرقه اشاره ميدر اينجا به ده مورد از تش

ت اوليه تشيع صفوي ابتدا به نطفه خرافا ،هر دو با دست بيگانه شكل گرفتند -1
0F(خاخام يهودي) دست ابن سباء

شاه عباس و علماي  ،و سپس توسط شاه اسماعيل اول 1
 جبل عامل لبنان و حمايت و تشويق كليساي روم و پادشاهان انگلستان و .... تقويت شد.

هدف هر دو ايجاد رخنه و تفرقه در جهان اس�م بود. تشيع در جهان اس�م و  -2
 بهائيت در تشيع.

 ،قم ،هر دو شهرهاي مقدسي در كنار مكه و مدينه دارند، تشيع صفوي: مشهد -3
 باب در شيراز. ،حينا و خانه ،سامره و كاظمين. بهائيت: عكا ،نجف ،كرب�

 بحار ،مفاتيح اجلنانتشيع صفوي:  ،رندهاي مقدسي در كنار قرآن دا هر دو كتاب -4

 اصول كافي. بهائيت: كتاب اقدس. ،اسرار آل محمد ،نواراأل

گرچه اين مشخصه تمام فرقه هاست. تشيع صفوي: علي  ،هر دو فرد پرستند -5
 امام پرست و خميني پرست. بهائيت: بهاء اهللا و ... ،پرست

 يشتر از خدا اهميت مي دهند.تر از خداست. به افراد ب فرد مهم ،براي هر دو فرقه -6

جنگ و خونريزي و آشوب به راه  ،هر دو با نفوذ در مراكز قدرت در جهان اس�م -7
هاي صفويه و  و تشيع در دولت ،بهائيت در دل دولت صهيونيستي اسرائيل ،انداختند

                                           
جالب است كه علماي شيعه وجود چنين شخصي را منكرند ولي امام زمان حتماً وجود دارد و نبايد در وجود  -1

 او ذره اي شك كرد.
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 جمهوري به ظاهر اس�مي در ايران.

 ،ي آيات قرآنتاويل دلخواه ،ها ، سفسطههاي هر دو پر از تناقضات كتاب -8
 توجيهات و بازيهاي جدلي و ك�مي است.

مدعي عدم دخالت سران و  ،متفكرين و رهبران شيعه و بهاييت در ابتداي كارشان -9
چنان  ،اند ولي به محض پيدا شدن آب شان در سياست و مشاغل سياسي بودهپيروان

ون پس از اش روحانيون زمان صفوي و روحاني يگيران قهاري شدند كه نگو. نمونهماه
 و بهائيت در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوي. 57سقوط سال 

 و در بهائيت: ،در تشيع: صيغه ،شود ي از فساد جنسي در هر دو ديده ميهاي رگه -10
 حرمت ازدواج با برخي محارم. عدم

 به مواردي كه ذكر شد توجه داشته باشند. ،خواهند بهايي شوند كساني كه ميپس 
 پايان
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