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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[

 

 شبکه اطالع رساتی دانا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵دی   ۱۴ ]تاریخ:[

 

 :آیت هللا ناصری

 منقطع شودارتباط با بهائیت عقاید را سست می کند، باید 

آیت هللا ناصری در خصوص بهائیت اظهار کردند: بهائیت یک دین ساختگی نوظهور است که »المجالسه موثره«؛ 

وقتی انسان با این افراد ارتباط پیدا کرد، عقایدش سست می شود و رنگ دیگری به خود می گیرد؛ بنابراین حتی 

 .ست که ارتباط با بهائیت منقطع گرددالمقدور باید از مجالست با آنان دوری کرد و به نفع ا

که در آموزه های فرقه بهائیت گنجانده شده   مواردی چشم برخوار، شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از به گزارش

افراد را به قعر چاه گمراهی فرستاده و آنها را گرفتار می سازد، بهائیت برای خود احکامی را هم به گمان خویش 

داند، به عنوان نمونه یکی از احکام آنها در خصوص ازدواج این است که بیش از یک زن جایز نیست، نازل شده می 

 .ازدواج با زن پدر حرام ولی با بقیه محارم مانند مادر و خواهر و … حالل است

ظهار  از آنجایی که خطر این فرقه ضاله همواره در کمین جوانان است، علما و مراجع عظام تقلید هر کدام در ا

نظرهای جداگانه ای در خصوص بهائیت و معاشرت با اعضای این فرقه سخنانی را مطرح کرده اند تا دشمنان به  

های طاغوتی از طریق این  اهداف و آرزوهای خود که تسلط بر مردم و بهره برداری مادی از جامعه به نفع قدرت 

 .فرقه است نرسند

 .ان اسالم نیز نسبت به اقدام اخیر فائزه هاشمی واکنش نشان دادندحضرت آیت هللا ناصری از علمای گرانقدر جه

با توجه به اینکه اخیرا برخی افراد در کشور به   که چشم برخوار آیت هللا ناصری در پاسخ به این سوال خبرنگار

ده از زندان، نظر بهائیت اهمیت می دهند و اقدام اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی در رابطه با مالقات افراد بهائی آزاد ش

بهائیت یک دین ساختگی نوظهور است که »المجالسه موثره«؛ وقتی   شما در خصوص بهائیت چیست؟ اظهار کردند:

انسان با این افراد ارتباط پیدا کرد، عقایدش سست می شود و رنگ دیگری به خود می گیرد؛ بنا براین حتی المقدور 

 .ع است که ارتباط با بهائیت منقطع گرددباید از مجالست با آنان دوری کرد و به نف

 /انتهای پیام

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً 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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