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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[

 

 ]روزنامه:[ ندای حق 

 ۱۳۳۴ تیر ۷ []تاریخ:

 ۲۴۷]شماره:[ 

 

 علی دوانی  –قم 

 حکم جدید محکمه مصر علیه بهائیت 

 نویسد: شماره اول سال ششم خود تحت عنوان باال میرسالةاالسالم چاپ مصر در 

یکی از محاکم شرعی در مصر ناظر جریانی بود که میان یک زن مسلمان و شوهر او که از دین اسالم   اخیرا  

منصرف شده و ببهائیت گرویده است اتفاق افتاده است، موضوع این بوده که زن مسلمان از محکمه تقاضای طالق 

یل که شوهر او مرتد شده است، محکمه هم قضیه را رسیدگی نموده و در نتیجه بدون مهلت حکم کرده، باین دلمی

بفسخ ازدواج آنها داد، لذا ما مناسب میدانیم که آنچه محکمه در این خصوص ذکر نموده و باستناد آن حکم خود را  

واعد دین حنیف اسالم آشکار شود و آنها در اینجا بیاوریم تا بدین وسیله مخالفت بهائیت با اصول و ق صادر کرده است

حکم محکمه این است: حکم کردن در این   .اند از ساحت مقدس اسالم طرد گردندکه بر این عقائد خرافی گردن نهاده

در اصل مسلک بهائیت بحث و بررسی شود تا  اوال  قضیه )رسیدگی بحکم طالق زن مسلمان( منوط بر این است که 

آیا بهائیت مناقض با اصول و قواعد آئین اسالم است یا نه؟ و آیا کسانیکه باین مسلک تن آنگاه معلوم گردد که 

از ساحت مقدس اسالم خارجند یا نه؟ در این امر بررسی کردیم و در نتیجه آنچه از کتب بهائیت دستگیرمان  انددرداده 

باشد! مردم در روز قیامت اب آسمانی نمیشد این است که بهائی میگوید: محمد ص خاتم انبیاء نیست و قرآن آخرین کت

شود و نیز عقیده دارند که: بهاءهللا اند محشور نخواهند شد و تنها روحشان مبعوث میکه در دنیا داشته  ییهاصورتبا 

گوید: دو پیغمبرند که با کمک آنها این دین )بهائی( باهل زمین  رئیس آنها از پیغمبران مرسل است، چنانکه کتبشان می

سیده است! و آن دو نفر میرزا علی محمد است که ملقب به باب و میرزا حسینعلی جانشین او است و نیز میگوید  ر

 روزه در ماه رمضان نیست بلکه نوزده روز آنهم در موقع رسیدن فصل بهار است... الخ. 

باشد که مناقض با اصول مسلمه اسالم و  حامل اینگونه معتقدات فاسده می یدرآوردمنشکی نیست که این مذهب 

باشند روی این زمینه جامعه اند از ربقه مسلمانان خارج میقوانین جاویدان آنست و کسانیکه بدین مسلک گردن نهاده

باشد(  فرق مسلمین نمیفتوی دادند که: )بهائیت از  ۱۹۴۹علماء در االزهر )دانشگاه روحانی مصر( در سوم سپتامبر 

باعث میشود که بمجرد  زناشوییو چون منجمله از احکامی که عموم مسلمانان اتفاقی بر آن دارند این است که اینگونه 

ارتداد و خروج از دین باطل گردد و بدون مهلت واجب است که بین این زن و چنین مردی تفریق نموده، لذا محکمه 

که در مجله مزبور درج   گی و حکم بفسخ ازدواج مشارالیها داد این بود ترجمه مطلبیهم بخواسته آن زن مسلمان رسید

 شده و از ذلت بهائیان سخن گفته است. حاال روی سخن ما با مقامات دولتی کشور شاهنشاهی خودمان است.

د چگونه بشکایت  آقایان مالحظه میفرمائید که در یک مملکت اسالمی با وجودیکه اهالی آنجا همه سنی مذهب میباشن

اند آنهم با عجله و بدون  یک زن مسلمان ترتیب اثر داده و حکم به آزادی او و طرد و خذالن شوهر بهائی وی نموده

 مهلت!!

است   درآوردیمنبینید که بهائیت نه تنها در ایران مخذول و مطرود و از نظر دین و مذهب غیر رسمی و و نیز می

ن دست نشانده بیگانه و مسلک خرافی و حزب ساختگی و غیر قانونی است. و تمام  بلکه از نظر عموم مسلمین اینا
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آزادی و رسمیت کامل داریم دروغ و همه   فالن جا تبلیغات آنها که میگویند ما در مصر فالن اندازه عضو داریم و در 

ند که ببینند این نامه ظاهرسازی است، در این جا ممکن است برخی از بهائیان جاسوس که قهرا ندای حق را میخوان

دینی چگونه تیشه بریشه آنها میزند، بگویند از مقاله مورد بحث معلوم میشود که ما حتی در مصر هم بعله! ولی من  

سروصدا هستند که   زیرا بقدری در آنجا آنها گمنام و بی کندمیاهمیتی بهائیت را در مصر ثابت میگویم همین مقاله بی

و برای اولین بار کتب بهائیان را مورد بررسی قرار داده و بموارد  دهندمیسه تشکیل بعد از شکایت یک زن جل

اند و نیز اند و این خود میرساند که پیش از این قضیه چندان اسم و رسمی نداشتهکفریات و مسخره بازیهای آن پی برده

رود و مردودند آری در مصر برای یک معلوم میشود که بهائیت نه تنها مبغوض شیعه میباشد بلکه نزد سنیان هم مط

و حکم بغیر قانونی بودن فرقه ضاله و   دهندمیاتفاق جزئی که از طرف یکنفر بهائی گمنام سرزده است جلسه تشکیل 

ولی در کشور ایران که بهائیان مانند سرطان در ادارات رخنه کرده و با لطائف الحیل   کنندمی مضله بهائی صادر 

اند هنوز هم با کمال میباشند و تا کنون مرتکب هزاران قتل و جرم و جنایت علنی شده یکاربخرامشغول جاسوسی و 

 کنندمی. در مصر برای این موضوع جزئی به هیئت علما رجوع کرده و تکلیف بهائیان را معلوم برندمی آزادی بسر 

مسلمان   هامیلیونوجودیکه مرجع تقلید در ایران خراب شده، در این مملکت شتر گاو پلنگ با  صاحببیاما در ایران 

اند که در خصوص  جهان فتوی باضمحالل آنها و غیر قانونی بودن حزب سیاسی آنان داده است تا کنون صالح ندانسته

نوکران بیگانگان تصمیم بگیرند و حتی آقای سردار فاخر حکمت بر خالف نص صریح قانون اساسی میگوید مجلس  

 ایست؟!لت کند و کسی هم نیست که بگوید پس مجلس چه صیغه نباید در این ماجرا دخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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