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 چهره واقعی بهائیت

 آیت هللا مکارم شیرازی:

 پرهیز از آنها الزم است. معامله و ازدواج با آنها جایز نیست. این فرقه در حکم کافر حربی هستند و

گردد  به منحرف کردن مسلمانان از مسیر اصلی و ایجاد تفرقه بین آنها بر می از آنجائی که فلسفه وجودی بهائیت

هللا  ارزش جلوه داده شده و بر اساس تعلیمات بهاء اصرار عجیبی وجود دارد که هر چه دین اسالم به آن اعتقاد دارد بی

محتوا،  ک سری مطالب بیهللا در کتابهایش ی ص( معکوس شود در حقیقت بهاء)های خداوند و پیامبر  تمام گفته

انگیز و فاقد ارزش ادبیاتی و با اغالط فراوان آورده که به عنوان تعلیمات مسلک بهائیت شمرده شده  معنی، تمسخر بی

 شود. است. برای روشن شدن اذهان خوانندگان در اینجا به برخی از آنها شاره می

و هر بهایی که امور سیاسی مداخله نماید از صف  های وقت خود اعتراض کند هیچکس نباید بر سالطین و حکومت-۱

العدل اعظم دائماً  حتی اگر سلطانی ظالم بر مسند حکومت باشد. جالب اینجاست که خود بیت)گردد.  بهائیان اخراج می

اندازی نظام جمهوری اسالمی میکنند و فلسفه وجودی خود بهائیت  ایرانیان را تشویق به دخالت در امور سیاسی و بر 

 اندیشد.( امری سیاسی بوده و به جز حذف دین اسالم به چیز دیگری نمی

 شود که خداوند خلقت و تدبیر جهان را به او سپرده است. بهاءهللا خود را تجلی خدا معرفی کرده و مدعی می -۲

 ، شریعت اسالم الغاء گردیده و دوره رسالت محمد مصطفی )ص( سپری شده است. با ظهور باب و بهاء -۳

هر سال نوزده ماه دارد و هر ماه نوزده روز دارد و روزه به مقدار نوزده روز است و در آخرین ماه قبل از  -۴

 شود. نوروز گرفته می

حج یعنی زیارت خانه علی محمد باب در شیراز و یا خانه میرزا حسینعلی بهاء در عراق و وقت خاصی هم برای  -۵

 آن مقرر نشده است.

، خواهر و سایر اقربا جایز است و فقط با زن پدر حرام است. این کار زیر نظر بیت العدل  ازدواج با دختر -۶

وزیر سابق رژیم  دالر و با حمایت مستقیم اسحاق رابین نخست ۲۵۲۲۲۲۲۲۲ساختمان عظیم بیت العدل با هزینه )

ر فریبرز صهباء افتتاح شد( های مهندس حسین امانت و دکت صهیونیستی و زیر نظر دو بهائی فراری ایرانی به نام

 گیرد. انجام می

 تمام اشیاء پاک است و چیز نجسی نداریم، حتی ادار، مدفوع، سگ، خوک، منی. -۷

 رضایت والدین عروس و داماد در ازدواج ضروری نیست. -۸

نماز کبیر است که نماز نباید به جماعت برگزار شود، اال نماز میت. بهائیان دارای سه نماز هستند که اول از آنها  -۹

باشد. دومین نماز، نماز وسطی است که  شود که کیفیت و اذاکار آن کامالً ساختگی می ساعت یکبار ادا می ۲۴در هر 

شود. البته خواندن  باشد و سومین که نماز صغیر نام دارد، در هنگام زوال خوانده می وقت آن صبح و ظهر و شام می

و اگر کسی نماز صغیر را انتخاب کند تقریباً مساوی با نماز نخواندن است. قبله نیز  کند یکی از این سه نماز کفایت می

 باشد. قبر میرزا حسینعلی بهاء در شهر عکاء در اسرائیل می

 .«هللا االطهر االطهر بسم» یدبگواگر کسی آب وضو نداشته باشد به جای وضو پنج بار  -۱۲

 باشد. میسن بلوغ دختر وپسر، پانزده سالگی  -۱۱

 زیر صفحه با تیتر درشت[]

 هیئت انصار المهدی )عج(. –مؤسسه فرهنگی نور الهدی  -واحد پژوهش و تحقیقات کانون فرهنگی انتظار

 

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

 ید[ایمیل در صفحه تماس با ما بفرست


