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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[

 

 تابناک یاطالع رسان گاهیپا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷مرداد  ۱[ ]تاریخ:

 

 تیبهائ فهیشناختن طا تیاي گمراه هستند و به رسمها طایفهکرد: بهایي دیاالزهر تأک خی"، شیطنطاو دی"محمد سدکتر

 .است یآسمان انیاد میدر مصر به مثابه خروج از اسالم و تعال

هشدار  تیبهائ غاتیامر، نسبت به تبل نیبر ا دیبا تأک ی"، طنطاوطی"المح یاطالع رسان گاهیگزارش ابنا به نقل از پا به

 .«گرفته شود یدر جوامع اسالم تیزهر بهائ قیتزر یجلو دیداد و افزود: »با

در مقابل عنوان مذهب در شناسنامه شان  نیدرج نکردن د یکه برا یمصر انیاالزهر با اشاره به دوتن از بهائ شیخ

آن را به عنوان   دیکس نبا چیدرتضاد است و ه یاسالم عتیکامال با شر تیکردند، اظهار داشت: بهائ افتیمجوز در

 .و مذهب عنوان شود نیبه عنوان د ییلفظ بها  دینبا یشناسنامه ا چیبشناسد و در ه تیمستقل به رسم نید کی

و عدم   ن یبه عنوان د تیرد بهائ یدر االزهر فتوا یاسالم قاتیتوسط مجمع تحق ۲۰۰۳خاطرنشان کرد: در سال  یو

 .شد دیصادر شد و بر بدعت بودن آن تاک یآسمان  انیارتباط آن با اد

مسلمانان و  نیو به منظور تفرقه ب یسی، بدست استعمارگران انگل۱۹ در اواخر قرن  ی ابداع  ن ید نیافزود: ا یطنطاو

 .سوال بردن مناسک و آداب اسالم به وجود آمد  ریز

  رساندن به اسالم و بیهدف آس با هیقاجاراواسط دوره  است که از یمهم یهاتوطئه از تی، فتنه بهائاست یگفتن

کنار  باهش همواره درت و اهیس اتیح تداوم ریمس  در  و شد یطراح یاستعمار یهاکانون یاز سو عیخصوصاّ تش

  در و آن بود زیوظلم ست یضداستکبار یهابردن خصلت نیو از ب نیمب نید نیصدد ضربه زدن به ا  ، دردشمنان اسالم

 یاستعمار و یاستکبار یهاکه منافع قدرت عیاسالم و تش انیشکستن ک یفتنه، تالش برا ن یکالم هدف طراحان ا کی

 کرد، بود. یم دیتهد را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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