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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[

 

 المللی بین  اعتدال :[]روزنامه

 ۲۰۱۴مارس  ۵ – ۱۴۳۵االولی جمادی  ۳  – ۱۳۹۲اسفند ماه   ۱۴چهارشنبه  :[تاریخ]

 ۲۵۱ :[شماره]

 

 داند بهائیت؛ تنها آئینی است که دست بوسی را حرام می 

 گردآوری و تنظیم: رضا صابری

در کتاب اقدس بهائیان آمده است: تحریم شده است بر شما بوسیدن دستها و این چیزیست که از جانب خداوند عزیز   -۱

 ( ۳۰و  ۲۹صفحات  -بهاءهللا  –اقدس  کتاب(و حکم دهنده نهی شده است. 

عبد الحمید اشراق خاوری )مبلغ بهائی( نیز در تقریرات خود درباره کتاب اقدس آورده: دست بوسی قدغن است و در  

 ( ۹۳صفحه    –کتاب اقدس  دربارهکتاب الهی )کتاب اقدس( حرام شده است )تقریرات 

که   -رنتی منتشر شد که حکایت از این داشت که شخصی در چند روز گذشته تصویری بر روی پایگاههای اینت -۲

هللا هاشمی رفسنجانی است و در پی آن برخی  در حال بوسیدن دست آیت -گفت شد مجری برنامه در همان مراسم بوده 

  …اما بیمارگونه از بهائیت پیروی و در این زمینه جنجال براه انداختند و -نمیدانم با چه منطقی  -

 ر حزب بهائیان...دست بوسی د

م علیكم تقبیل  الحكام« العزیزالكتاب هذا ما نهیتم عنه من لدن ربكماألیادي فيبهاء هللا در کتاب اقدس بیان کرده: »قد ُحرَّ

 (۳۰و  ۲۹صفحات  -بهاء هللا  -)کتاب اقدس 

دهنده منهی شده است. یعنی تحریم شده است بر شما بوسیدن دستها و این چیزیست که از جانب خداوند عزیز و حکم 

عبد الحمید اشراق خاوری )مبلغ بهائی( نیز در تقریرات درباره کتاب اقدس آورده: پیشوایان دینی و علمای اغلب ادیان  

ای که امروزه در عالم هستند، یکی از شئون آنها این است که دست خود را در معرض بوسیدن مریدان خود مختلفه

فرمایند، دست بوسی قدغن است و در کتاب الهی حرام شده است، بوسیدن مبارک میدهند ... در این امر قرار می 

دست نفوس به هر عنوانی که باشد. این نهی از طرف پروردگار عزیز و حکم کننده است. )تقریرات درباره کتاب 

 ( ۹۳صفحه  -عبد الحمید اشراق خاوری  -مستطاب اقدس 

گر مشاهده کنند شخصی دست عالمی را میبوسد عمل را خرافات و  در عین حال برخی با پیروی از بهائیان، ا

مآبی و بدتر از آن چاپلوسی و روحیه سلطانی و ... میدانند. اگر به آنها ثابت کنیم که عمل خالف شرعی انجام  تقدس

تری دارد  مگویند: اسالم امروز نیاز به چیزهای مهنشده بلکه بوسیدن دست صالحان در سنّت وارد شده است آنگاه می

این است که آیا رد کردن سنّتی معتبر و حرام  سؤالکنید؟! و شما به جزئیات میپردازید و مردم را به آن مشغول می

 های حزبی و باندی و با انگیزه تخریب دیگران، میتواند خداپسندانه باشد؟!... کردن حالل الهی، به بهانه

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهبه نکتویسی از اصل سند است. اگر ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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