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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[

 

 کیهان ۀروزنام ]بر گرفته از سایت:[

 ٢٠٠۶ریل وآ  ٢٩ –   ١٣٨۵اردیبهشت   ٩]تاریخ:[ 

 

 امت اسالممصر علیه  - در حاشیه اعالم رسمیت فرقه بهائیت

هاي  ها و حرفها، بحثدار طرح دولت حسني مبارك كه در جهت ایجاد تفرقه در میان امت رسول اعظم همواره طالیه

گردانندگان اصلي هیئت حاكمه كشورشان یعني امریكا و رژیم صهیونیستي بوده است، پس  نابخردانه و مورد خوشایند

هاي موجود در این كشور و ارتباط آن  شیعیان عراق در ایجاد ناامني از آخرین اظهارات رئیس دولت مبني بر ارتباط

با جمهوري اسالمي ایران، با به رسمیت شناختن فرقه ضاله بهائیت عالوه بر اینكه یكبار دیگر وابستگي فكري خود را 

دگي به اربابان زر و  هویت پازل خیانت به جهان اسالم و وادا هاي آنها از جمله فرقه ضاله و بي به اسرائیل و زایده 

زور و تزویر خود كه همانا ریشه در رژیم سرطاني اسرائیل دارد را تكمیل كرد. مضاف بر اینكه به دولت 

صهیونیست اجازه تبلیغ بهائیگري در مصر را داده است. این در حالي است كه اولین آكادمي تصوف به منظور مقابله 

  .استبا اسالم انقالبي در مصر راه اندازي شده  

نكته جالب توجه در این زورآزمایي دولت مصر با جهان اسالم و تعهد به قول و قرارهاي نامشروع خود با استعمار 

المللي سران كشورهاي اسالمي در كویت فرقه بهائیت یك فرقه ضاله است غرب این است كه در پنجمین كنفرانس بین

غایرت دارد. شوراي فقه اسالمي اجالس نظرات كارشناسانه خود ها و تعالیم قرآن و سنت پیامبر )ص( مكه با آموزه

  :را در باب ضاله بودن این فرقه بدین شرح اعالم كرد

هاي عمیق در اعتقادات این گروه و اطمینان از این كه بهاءهللا موسس و پایه گذار این فرقه، دعوي  بعد از بررسي

كند ي منزل است و همه مردم را به ایمان و رسالت خود دعوت مي پندارد كه تالیفاتش وحرسالت كرده و این گونه مي

گوید: كتابي را كه او نازل كرده ناسخ قرآن كریم و همچنین رسالت پیامبر )ص( خاتم مرسلین را انكار كرده و مي

  .است. همان گونه كه به تناسخ ارواح اعتقاد دارد

ع دین به تغییر یا اسقاط احكام فقهي پرداخته و تعداد نمازهاي  ها و فرواز سوي دیگر بهاءهللا در بسیاري از زمینه

ركعت و هر كدام سه بار در سه وقت صبح، ظهر و غروب قرار داده است. همچنین حكم تیمم  ٩یومیه و اوقات آن را 

تیمم است. در   كند و همانند حكماي كه معتقد است »بسم هللا االطهر االطهر« كفایت از تیمم ميرا تغییر داده به گونه

رسد  مارس به پایان مي ٢١اي كه در عید نوروز هر سال برابر با روز قرار داده به گونه  ١۶همین حال روزه را در 

و جهت قبله را نیز به سمت مقبره بهاءهللا در شهر عكاي فلسطین اشغالي تغییر داده و جهاد را حرام كرده و مرزها را  

 ...مرد ارث و میراث مساوات قایل شده و ربا را نیز حالل كرده است اعتبار دانسته و بین زن و بي

گردد نقش انحرافي دولت مصر  اي متبادر ميبا این تفاسیر آنچه بیش از پیش به ذهن هر مسلمان و غیر مسلمان آزاده

ر جهان اسالم  در پیشبرد اهداف شوم رژیم اشغالگر قدس است، آنهم در كانون یكي از بزرگترین مراكز تولید علم د

كند كه آیا دولت یعني مصر و در راس آن دانشگاه االزهر كه این سوال بزرگ و البته آشنا را در اذهان مطرح مي

 .مصر همان اسرائیل دوم و یا حافظ منافع آن در جهان اسالم! است

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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