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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

 ۱۳۹۷مرداد   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 !ی خوکبهائیت و تالش برای اباحه 

پیج تبلیغی خود، تالش نمودند تا حکم اسالم در خصوص حرمت گوشت خوک را مورد خدشه قرار  مبلّغان بهائی در 

دهند. این در حالیست که نه تنها اسالم، بلکه به حکم سایر ادیان الهی و عقل سلیم، مصرف گوشت خوک حرام و 

زوم تطبیق دین با علم و عقل را از  تواند خود را دینی الهی بنامد و لممنوع است. با این حال، با چه رویی بهائیت می

 های خود برشمارد؟آموزه

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغان بهائی در پیج تبلیغی خود، تالش نمودند تا حکم اسالم در خصوص حرمت 

ی  رو ابتدا ضمن تالش برای تردید در حکم حرمت آن، دالیل بهداشتگوشت خوک را مورد خدشه قرار دهند. از این 

 :گوییمپرهیز از گوشت خوک را زیر سؤال بردند. اما در پاسخ به طومار نویسی مبلّغان بهائی می

اوالً: آیین آسمانی اسالم با در نظر داشتن مفاسد مصرف گوشت خوک، صراحتاً دستور به اجتناب از تمامی اقسام 

َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َو الدَُّم وَ  ... ]مائده/خوک خشکی داده است: »ُحّرِّ ْنزیرِّ ها و چیزهایى كه [ اما آن گوشت۳  لَْحُم اْلخِّ

 «خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و گوشت خوک

کنند؛ اما در متون این ادیان  گری، گوشت خوک را مصرف میثانیاً: هرچند برخی از پیروان ادیان الهی بخاطر اباحه 

سازان  نابراین، تصریح متون الهی به حرمت گوشت خوک و مخالفت دیننیز از ارتکاب این عمل نهی شده است. ب

 .گر بهائی با آن، خود گواه بر غیرالهی بودن بهائیت استاباحه

ثالثاً: در علم پزشکی و روانشناسی ثابت شده که مصرف گوشت خوک، آثار سوء اخالقی و روانشناسی دارد؛ تا جایی  

آید. همچنین خوک غیرتی به شمار مینندگان خوک هستند(، خوک نماد بیکه حتی نزد اروپائیان )که از مصرف ک

باشد که با مصرف گوشت و هایی نظیر اسهال خونی، یرقان عفونی، انتامیب هیستولتیک و... میحامل بیماری

 د.  ها به انسان منتقل خواهد شهای آن، این بیماریفراورده 

های خود  ود را دینی الهی بنامد و لزوم تطبیق دین با علم و عقل را از آموزهتواند خبا این حال، با چه رویی بهائیت می

 ؟! برشمارد

 

 

 

 

 

 

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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