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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:[ خبرگزاری صدا و سیما

 ۱۳۹۶آبان   ۱۷]تاریخ:[ 

 

 روی یک سکه دو ؛تیوهاب بهائیت،

اهل سنت فرقه ی ضاله وهابیت را ایجاد کردند برای تشیع هم نسخه بهائیت را انگلیسی همانگونه که برای جذب 

اوقات آنچه باعث بدبینی می شود  پیچیدند. البته نیاز است اهل سنت وتشیع این دو فرقه را بشناسند چون بسیاری از

 .تسنن واقعی باشد رفتاری از این دو فرقه است نه اینکه از تشیع و

که حسینعلی نوری ازآن سخن می گوید بدعت محض است. کسی که برای خود مقام نبوت قائل  منظر تشیع، آیینی از

 جماعت را حرام می داند و در آیین او قبله ی جدیدی یعنی خانه و قبر بها و محمد علی باب مطرح شود، است، نماز

 .در گمراهی او شک کرد دینبا

که در این فرقه فقط با   نتیجه اعتقادات این فرقه است چرا  البته از برنامه ها و طریق بهائیت از گسترش زنا و فساد از

حیفای اسرائیل است، افراد با هر فحشایی، پاک می شوند. بهائیت بجز  طال آنهم به بیت العدل که در مثقال ۹پرداخت 

 .حرام بودن ازدواج با زن پدر، درباره حرام بودن ازدواج با محارم دیگر هیچ حکم حرامی نمی دهد

  گاها ما تصور می کنیم دنیا خراب شده است، مختلط پخش می شود و مواردی که تصاویر مستهجن و بسیاری از

  ۸۸اساس اطالعات بدست آمده حتی بسیاری از عامالن بی حرمتی به مقدسات در فتنه  همین فرقه است. بر دستپخت

 .و رفتارهای خالف هنجار سر در آخور فرقه بهائیت داشتند

 ارتباط با آنها را حرام و نجس می داند. فرقه بهائیت منشعب از خود نمی داند بلکه معامله و نها این طیف را ازتشیع نت

 .فرقه باب است که در اواخر قرن سیزدهم با طراحی انگلیسی ها ساخته شد درست مثل فرقه ضاله وهابیت

 .آنها یکی است همدیگر را تایید و حمایت کنند بهائیت بهم می رسند چون منشا اینرو وقتی دو فرقه ی وهابیت و از

مثال در ماجرای پلمپ شدن چند مغازه بخاطر تبلیغ بهائیت در زاهدان، تنها اعتراض ها از طرف گروهک وهابی و 

 .حمایت از بهائیت سنگ تمام گذاشت تروریستی بود که در کانال کمپین فعاالن خود در 

 کافر توسل به اهل بیت، فقط بخاطر محبت و کفیری تروریستی که افراد را دو یکی نمی بود، جریان ت اگر منشا هر

حمایت  مستحق جدید و پیامبر جدید مطرح می کند را، احکام آن قبله ای جدید، می داند، هیچگاه فرقه ای که در 

 .دانستنمی

 ی مالشاه احمد یادداشت_روز؛

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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