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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[

 

 صراط  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳فروردین   ۲۸ ]تاریخ:[

 

 آشنایی با عید رضوان بهائیان

دوازدهم این ماه را به نام عید گل یا عید رضوان نام گذاری نموده است، و فرقه ضاله بهائیت از ابتدای اردیبهشت تا 

 .آن را گرامی می دارند و به جشن و پایکوبی می پردازند

صراط: اما در بررسی منشاء و مبداء این عید به واقعیت های جالبی بر خورد می کنیم، در دورانی که میرزا  

اساس خود را مطرح نمود ، بارها و بارها در چند نوبت به عقاید باطل و حسینعلی نوری ادعاهای دروغ و بی پایه و 

و   به ادعای دیکته شده از طرف اربابان خود مبنی بر پیامبری خدا، آوردن دین جدید، حتی ادعای خداوندی پرداخت

 .از ایران به عراق تبعید شد

ول صادر نمودند. بهاء و طرفدارانش پیش از حرکت را از بغداد به استانب بهاءدو دولت ایران و عثمانی دستور تبعید 

به سمت استانبول بمدت دوازده روز در خارج از بغداد در باغی بنام نجیبیه )رضوان( جمع شدند. در اولین روز از  

این دوازده روز بهاء به گونه ای علنی اسالم ستیزی و بطور کلی نادیده گرفتن کلیه ادیان الهی را به همراهان خویش 

 .عالم نمودا

در این فرقه برای   اما با نگاهی ابتدایی ممکن است، این عید تنها به عنوان، عید تلقی گردد که مختص به بهائیان است.

نشان دادن یک پوشش مناسب برای یک فرقه از مواردی مانند عید گل یا رضوان و موارد مشابه استفاده نمودند تا 

اشند. درست در اولین روز عید گل، بهاء در کمال توهم و خودباوری مقام خود را  مانند ادیان توحیدی و شبیه به آنها ب

بعنوان پیامبری از کشور ایران به پیروانش اعالم نمود، وی در آن روز فرقه خود را به عنوان دعوتی که از سه اصل  

 .کلی تشکیل می شود معرفی نمود

شرط حرکت بسوی خرد ورزی و پیشرفت و تکامل ایران است. از نظر بهاءهللا آزادی وجدان و عقیده و مذهب اولین 

جالب این است سخن میرزا حسینعلی درباره آزادی وجدان و عقیده دروغی بیش نبوده، چرا که به عنوان نمونه چنانچه 

ت فردی از بهائیت بخواهد به یک دین واقعی و الهی گرایش پیدا کند طرد خواهد شد و کسانی که به دنبال این حقیق

 .بروند، مورد بدترین القاب و توهین ها قرار خواهند گرفت

عید رضوان یکی از بزرگترین اعیاد خرافی فرقه ضاله بهائیت است که هر گونه اشتغال به کاری در آن روز حرام  

نکته روشن  اعالم شده است. از طرفی دیگر در تعالیم بهائی آمده، دین باید مطابق با علم و عقل باشد. تنها به یک 

درباره این عید اشاره خواهیم کرد که عبارت است از اینکه چطور می شود در زمانی خاص هیچگونه کسب و کاری 

مجاز نباشد، و هیچ گونه فعالیت و کاری در این زمان انجام نشود که بازهم این مورد نشانه ای دیگر از باطل بودن  

 .این تشکیالت دروغ و سازمان جاسوسی است

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورباال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته ]متن

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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