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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[

 

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

 ۱۳۹۴اسفند  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 بهائیانبیانات آیت هللا سبحانی )زید عزه( در خصوص 

آیت هللا سبحانی )زید عزه( متکلم، فقیه، مفسر و از مراجع عظام تقلید، بهائیان را از اسالم خارج و بهائیت را نه به 

هایی ی ضاله را از گروه ی دینی، بلکه به عنوان یک مسلک سیاسی دانسته است. ایشان این فرقه عنوان یک فرقه 

ها ی خویش، در صدد فریب جوانان و منحرف کردن آن بلیغ از آئین ضاله دانسته که با وارد کردن شبهات کالمی و ت

 .در حال فعالیت هستند

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیت هللا شیخ جعفر سبحانی )زید عزه( متکلم، فقیه، مفسر و از مراجع عظام تقلید، 

 .پردازیمی بهائیت میی ضاله در خصوص فرقه .ش در شهر تبریز است. در این مقاله به بیانات ایشان ه  ۱۳۰۸متولد 

کند تا ی با اسالم و دینداری جوانان تبلیغ میبهائیان دشمن اسالم هستند: »در حال حاضر بهائیت برای مبارزه-۱

 ( ۱) « .ی آن، مرتکب جرم شوندجوانان را از راه به در کنند و در نتیجه

بهائیت امروز با طرح مسائل کالمی، برای متزلزل کردن عقائد جوانان تالش  ی خطر بهائیان بعد از انقالب: »فرقه -۲

شد، ولی این مسأله در شرائط فعلی بسیار جدی است...  کند... قبل از انقالب اسالمی خطر بهائیت کمتر احساس میمی

 (۲)  « .ازدهای علمیه... باید به هوش باشند که این فرقه بر عقائد جوانان لطمه وارد نساساتید حوزه

رود، بلکه یک مسلک ی دینی به شمار نمیبهائیت یک مسلک سیاسی است: »بهائیت نه تنها به عنوان یک فرقه -۳

 ( ۳) « .سیاسی هستند که از اسالم خارجند

های اسالمی و دستاوردهای نظام اسالمی را  ی جوانان ایرانی و کسانی که درد دین، انقالب، دفاع از ارزش بر همه

های گمراه مبارزه کرده تا روزی که خداوند  الزم است که گام به گام با مراجع تقلید و علمای اسالم، با این فرقه  دارند،

 .ها را قطع کندی آن متعال ریشه

 :نوشتپی

ی انتظامی استان قم و جمعی از مسئوالن، تاریخ اطالع رسانی حوزه، دیدار آیت هللا سبحانی با فرمانده هپایگا (۱)

 ...، کلیک کنید۱۳۸۹ / ۷ / ۵ انتشار:

 ...ی بهائیت، کلیک کنیدی حوزوی ویکی فقه، دیدگاه آیت هللا سبحانی دربارهبه: دانشنامه دبنگری (۲)

 ...ی بهائیت، کلیک کنیدی حوزوی ویکی فقه، دیدگاه آیت هللا سبحانی دربارهبه: دانشنامه دبنگری (۳)

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

