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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸فروردین  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 رانیدوش حمام به ا نیآوردن اول یو ادعا تیبهائ

 یفرقه معرف نیا یرا تجددخواه تیبا بهائ عهیش یعلما یبر آن دارند تا علت مقابله یخود سع غاتیدر تبل یبهائ مبلّغان

 ریاز سا یدیتقل شیاحکام و شعارها م،یتعال یاز خود نداشته و تمام یدیجد یآورده چیکه ه یتیبهائ ،یکنند. اما به راست

را با خود  یتجددخواه یواردات ابزار، ادعا ایروز و  یشعارها دیبا تقل تواندیاست، چگونه م یو مکاتب فکر انیاد

 !کشد؟ دکی

با  عهیش یعلما یبر آن دارند تا علّت مقابله یخود سع غاتیدر تبل یو مذاهب_ مبلّغان بهائ انیجامع فرق، اد گاهیپا

از  یکی»: میخوانیم تیبهائ یغیتبل یهاتیاز سا یکیکنند؛ همچنان که در  یفرقه معرف نیا یرا تجددخواه تیبهائ

بود. بهاءهللا  رانیدوش در ا یهاکرد، مسئله حمام انیبا بهائ اریع تمام یرا وارد نبرد عهیش یکه علما یگریموارد د

استحمام از  یمنع کرده بود و دستور داده بود که برا یعموم یهادر کتاب اقدس مردم را از ورود به خزینه و حمام

شد و پس از آن  ختهدر آباده سا ییبها کیتوسط  رانیحمام دوش در ا نیحکم، اول نیاستفاده کنند. بر اساس ا زیآب تم

فرمان رضاشاه  به نکهیتا ا شدیم نهیخز یهاحمام نیگزیدوش جا یهابزرگ و کوچک حمام یدر شهرها جیتدربه 

 هیاعتراض خود را عل عهیش یمعضل، علما نیمقابله با ا یها ممنوع اعالم شد. برادر حمام نهیرسماً استفاده از خز

 [۱].»دوش حمام آغاز کردند

 :مییگویم یمبلّغان بهائ یادعا نیدر پاسخ به ا اما

در دست ندارند تا  یمدرک ینشده و مبلّغان بهائ دایاسالم درباره حرمت استفاده از دوش پ یاز علما ییفتوا چی: هاولً 

 .اسالم نسبت دهند یو مخالفت با دوش آب را به علما نهیجنبش خز

ً یثان اسراف  یمنع کرده، اما در مقابل )در حکم یو حمام عموم نهیهرچند از ورود به خز تیبهائ یامبرخواندهی: پا

به  یااشاره چی. لذا هردیرا فرا گ کلشانینخورده کرده که تمام هدست یرا موظف به داخل شدن در آب انی( بهائزیآم

في کّل  اکلکمیه طیحیاألظفار و الدخول في ماء  میتقل کمیعل تبقد ک»استفاده از دوش آب و مانند آن نداشته است: 

أن تقربوا حماماة العجم من  اکمیإ هیالدخول ف جوزیل  هیالدخول ف جوزیالسبوع... اُدخلوا ماء بکراً و المستعمل منه ل 

که احاطه کند  یشدن در آب لها و داخ[؛ حکم شده بر شما گرفتن ناخن۲... ]هایقصدها وجد رائحتها المنتنه قبل وروده ف

ر )آب( استفاده شده داخل شدن د ستین زیبه آب بکر )دست نخورده( و جا دیشما را در هر هفته... داخل شو یهابدن

 .»دیآیاز ورودش م شیتعفن آن پ ی( که بوانیرانیعجم )ا یهابه گرمابه دیشو کیکه عمداً نزدمبادا آن

 ً . چرا دیآیبه شمار م تیبهائ یخیتار یهااز دروغ گرید یکی زین تیبه بهائ رانیدر ا یحمام دوش نی: انتساب اولثالثا

 رانیاز سپاه ناپلئون که پس از سقوط ناپلئون به ا ی" فرزند سردارنویسم کالیرا "کلنل ن یحمام دوش نیکه در واقع اول

 ادگذاریبن بیترت نیبنا گذاشت و بد ،یفعل یسعد ایدروازه دولت  ابانیدر خ شاهنیناصرالد یدوم پادشاه مهیآمد، در ن

 .شد رانیامر در ا نیا

 ً و  انیاد ریاز سا یدیتقل شیاحکام و شعارها م،یتعال یاز خود نداشته و تمام یدیجد یآورده چیکه ه یتی: بهائرابعا

 دکیرا با خود  یتجددخواه یواردات ابزار، ادعا ایروز و  یشعارها دیبا تقل تواندیاست، چگونه م یمکاتب فکر

 ایجلوه دهد؟! به طور مثال آ رانیا شرفتیآنان را متحجر و مخالف با پ عه،یش یاسالم و علما نید بیتخر یکشد و برا
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 یو وابسته یعلم یماندهکشور عقب رانیدر رأس امور و مناصب بودند و از ا انیکه بهائ یپهلو یکتاتوریزمان د

 سهیمقا قابلهمراه بوده،  هایسابقه در اکثر علوم و فناورکم یهاشرفتیمحض ساختند، با زمان پس از انقالب که با پ

 !است؟

  :نوشتیپ

 .تیبهائ التیتشک یغیتبل یهاتیاز سا یکینقل  به [۱]

 .۱۰۶، بند: ۱۰۲ - ۱۰۳اقدس، صص  ،ینور ینعلیحس [۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن بال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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