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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[

 

 تسنیمخبرگزاری  :[]برگرفته از سایت

 ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۱ ]تاریخ:[

 

 خبرند و مسئوالن غافل + تصاویردر پاکستان؛ مردم بی« بهائیت»مار سازی النه

های فرقه ضاله حضور معنادار وزیر امور مذهبی و نماینده پارلمان پاکستان در جشن بهائیان، نگرانی درباره فعالیت

 .بهائیت در این کشور اسالمی را تشدید کرده است

ن شک حمایت از گروهی که دین نبی اسالم را منسوخ و پیامبری نبی ای خبرگزاری تسنیم، بدوبه گزارش دفتر منطقه

 .داند بارزترین نمونه عملی توهین به نبوت خاتم االنبیا)ص( استگرامی اسالم را ناتمام می

عقاید انحرافی بهائیت بر کسی پوشیده نیست و با توجه به اینکه کانون این فرقه ضاله در رژیم صهیونیستی قرار دارد 

 .شودادگی مشخص است که از کجا حمایت و تامین میبه س

ای که به ترین کشورهای جهان اسالم است و هیچ فرقهبا این حال، جای تعجب دارد، در کشور پاکستان که جزء مذهبی

هر دلیل رسالت و خاتمیت پیامبر گرامی اسالمی )ص( را انکار کند، توانایی و اجازه تحرک در این کشور را ندارد، 

وزیر امور « پیر امین الحسنات»ا بهائیت چگونه پیشرفت کرده است؟ تا جایی که در جشن رضوان این فرقه ضاله، ام

 .گویندشوند و به آنها تبریک مینماینده پارلمان پاکستان حاضر می« آسیه ناصر»مذهبی و 

ار بهائیت در پاکستان ناشناخته م»رسد بخش زیادی از این اتفاق ناگوار به این دلیل رخ داده است که به نظر می

 .دارد کمی درباره عقاید انحرافی آنها توضیح داده شود و جا« است

کرد از جمله اینکه برای خود است که مقامات زیادی را برای خود ادعا می« حسینعلی نوری»بنیانگذار این فرقه -۱

 .کرد که پیامبر هم هستمقام خدایی قائل بود و تصریح می

 !خدا شده است« افندی»معتقدند حسینعلی نوری همان خداست و پس از او آنها  -۲

بهاء مژده انبیاء گذشته و باب است، یعنی سید علی محمد شیرازی باب فقط مژده رسان بهاء هللا بود و با آمدن او  -۳

 .شودقیامت نزدیک می

یعنی خدا در آنها ظهور کرده است( و گرنه شود )اسماء، صفات و افعالی که برای خداوند تبارک و تعالی ذکر می -۴

 .خداوند، اسماء و صفات و افعال ندارد

بهاءهللا، احد و واحد است و شریکی در ملک برای او نیست، چرا که خداوند در او ظهور کرده است! و این ظهور  -۵

 .برای شناخت بیشتر خداوند است که در حجاب غیب از نظرها پوشیده است

همه ادیان گذشته بهتر است، چرا که خداوند در بهاءهللا ظهور کرده و ادیان دیگر با ظهور بهاء تمام بهائیت از  -۶

 .رسندشوند و به مرحله کمال میمی

 .دین اسالم تا آمدن بهاءهللا معتبر بود و قرآن کریم هیچ گونه اعجازی ندارد و توسط باب نسخ شده است -۷

 .دون اینکه به مدرسه برود توانسته الواح مقدس فارسی و عربی را امالء کندبهاءهللا یک معجزه است، زیرا ب -۸
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تواند بعد از هزار سال در شریعت بهائی فقط پس از هزار سال قابل تغییر است یعنی خداوند تبارک و تعالی می -۹

را نسخ کرد.  شخص دیگری ظهور کند و دین بهائیت را نسخ کند، همچنان که با ظهور خود در بهاء دین اسالم

 (۳۳۱)مقارنة االدیان)الیهودیه(،ص )

عدم قبول حقایق شریعت و عبادات اسالمی اعم از نماز، روزه، زکات، حج، قصاص، ... چون نماز نزد آنان  -۱۰

( رکعت است و قبله آنها همان "عکا" است. و نماز جماعت به طور کلی ممنوع است مگر بر میت. حج ۹فقط نه )

ست، بلکه در شیراز یعنی محل والدت مؤسس فرقه و یا عکا که قبر میرزا حسین در آن است انجام آنان در مکه نی

 .شودمی

 .منکر معجزات انبیاء و حقیقت مالئکه و جن هستند همانگونه که منکر بهشت و جهنم هستند -۱۱

 .معتقدند که دین باب نسخ کننده شریعت محمد _صلی هللا علیه و سلم _ است -۱۲

 !رمبنای عقاید این فرقه، ازدواج با محارم مثل دختر و مادر صحیح استب -۱۳

 :هافتوای علمای اهل سنت در مورد بهائی

فتوای االزهر: بهائیت یک فرقه و گروه مرتد از اسالم است، درست نیست که به آن ایمان آورد و با آنها مشارکت و 

 .همکاری کرد

وجود ندارد بنابراین درست نیست که آنها را در قبرستان مسلمانان دفن  فتوای بن باز وهابی: در کفرشان هیچ شکی

کنند. هرکس بعد از بعثت پیامبر ما محمد _صلی هللا علیه و سلم _ مدعی نبوت باشد دروغگوست و به نص و اجماع 

ٌد أَبَا أََحد   ِ مسلمانان کافر است چون تکذیب کننده این فرموده خداوند است:" وما َکاَن ُمَحمَّ  ِمْن ِرَجاِلُکْم َولَِکْن َرُسوَل َّللاَّ

 .( "محمد پدر هیچکدام از مردان شما نیست بلکه رسول خدا و خاتم پیامبران است۴۰-َوَخاتََم النَّبِی ِیَن")احزاب 

 طاها المولوی تاریخ نگار مسلمان

بهائیت پرداخت. چرا؟ چون بهائی ت  در حالی که علمای مسلمان، بهائی ت را مورد لعن خود قرار دادند یهود به ترویج«

کند تا بذر مذهب دروغین خود را که کند و مدعی است که دوران اسالم به سر آمده و تالش میبه اسالم حمله می

 .»ترکیبی از یهودیت، مسیحیت، اسالم و بت پرستی است بکارد

د خالد متفکر برجسته اسالمی  خالد محم 

ه چهرهبر اساس مطالعاتم از بهائی ت مت« د الخضر حسین، دانش - وج  زشت این مسلک شدم. مرحوم امام شیخ محم 

 .گسترده و عمیقی از این فرقه داشت، با ذکر مثالی چنین آورده: این فرقه از اسالم طرد شد

م دکتر شیخ عبدالمؤمن النهر: بهائیت از اسالم خارج شده و آئین جدیدی را بنیان نهاده است؛ بدین منظور که به اسال

صدمه وارد شود. بنابراین از آغاز ظهور این شبه مذهب، احکام اسالم علیه آنان است، چه آنهایی که قبالً مسلمان بوده 

 .و بعدا بهایی شده و یا این که از پدر و مادر بهایی به دنیا آمده، در این خصوص مفتیان متفق القولند

اسالم و نیز تعالیم سایر مذاهب الهی خارج هستند. این  بهائیان مصری از حوزه» شیخ محمد طنطاوی شیخ االزهر:

 .گروه ضاله نباید زهر خود را در جامعه اسالمی تزریق کند. بهائی ت کامالً مخالف اسالم است

 حال در مورد پاکستان

شد نه ختم می« ادعای نبوت»که عقاید انحرافی وی به « احمد قادیانی»ای مذهبی است که پیروان این کشور به اندازه

 !، ممنوع الفعالیت شدند و این مذهب در این کشور هیچ رسمیتی ندارد«ادعای خدایی»

شور پیام تبریک برای آنها های سیاسی این کحال چگونه است که بهائیان به درون پاکستان رخنه کرده و شخصیت

 فرستند؟می

ها نیز برمبنای آیات قرآن کسی که ادعای وهابی حکم به ارتداد آنها نداده است؟ طبعا از دید بقیه فرقه« بن باز»آیا 

 .خدایی و نبوت کند مرتد و کافر است

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

است! « جمعیت علمای اسالم»از  جالب این است که نماینده پارلمان پاکستان که عید رضوان را به بهائیان تبریک گفته

 !اندبوده« امام جماعت مکه»و این گروه کسانی هستند که چندی قبل میزبان 

است یا آل سعود در پی انحراف پاکستان « پروژه ایران ستیزی»آیا شرکت این دو شخصیت در جشن بهائیان نشان از 

 از خطوط اصلی خود است؟

 ...ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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