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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[

 

 وارث  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵خرداد  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 آغوش باز تکفیری ها برای بهائیت +فیلم

بهائیت حمایت کرده است کسی باورش نمی شد اما در تازه ترین حرکت شبکه اگر روزی گفته می شد که وهابیت از 

 های وهابی فارسی زبان به حمایت از فرقه ضاله بهائیت پرداخته و چهره واقعی خود را نمایان کردند

ا  وارث: شبکه وهابی "کلمه" از مبلغان فرقه استعماری وهابیت، تاکنون به کرات باطن و پشت پرده ضددینی خود ر

 .بروز داده است

در حالی که وهابیت با کوچکترین بهانه ای، مسلمانان را تکفیر و به قتل می رساند اگر روزی گفته می شد از بهائیت 

حمایت کرده، کسی باور نمی کرد چرا که فرقه بهائیت اساسا منکر خاتمیت پیامبر است و بهاء را پیامبر جدیدی می 

وی کنند اما اکنون شاهدیم در تازه ترین تالش ها شبکه های فارسی زبان وهابی به  داند که همه باید از دین او پیر

 .حمایت از فرقه ضاله بهائیت پرداخته اند

حقیقت این است که بنابر شهادت اسناد غیرقابل خدشه تاریخی دو فرقه "وهابیت" و "بهائیت"، زاییده دامان انگلیس 

 .انند بهائیت توسط "شبکه های وهابی" امری دور از ذهن نمی باشدم نضد دیهستند. بنابراین تبلیغ فرقه ای  

که بر پایه اصول فقهی و اعتقادی همه مسلمانان اعم  -حمایت سفت و سخت شبکه وهابی کلمه از پیروان فرقه بهائیت 

دم خروس را نمایان کرده و بار دیگر از اهداف یکسان این دو   آینداز شیعه و سنی "منحرف و مرتد" به حساب می

 .فرقه پرده برداشته است

نام »میرزا  گذار بهائیت فردی به گرى" است. بنیاناى ساختگی منشعب از "بابىشود که بهائیت فرقه خاطرنشان می

روان و مبلغان باب بود. وی در  تهران است که از نخستین پی ۱۲۳۳حسینعلى نورى« ملقب به "بهاءهللا" متولد سال 

های انگلیس و فرانسه ارتباط برقرار نموده و از جانب آنان پیشنهاد در سفری به بغداد با فرستادگان دولت   ۱۲۶۸سال 

 .تابعیت انگلیسی یا فرانسوی را دریافت کرد

ا »ناسخ جمیع صحائف«  او افزون بر ادعاى ربوبیت، شریعتی جدید آورد و كتاب »اقدس« را نگاشت. بهائیان آن ر

هاى دیگرى نیز نگاشته است كه در زمان تالیف پر از اغالط امالئى دانند! او كتاب]باطل کننده همه کتب آسمانی[ می

 .بوده است و انشائى

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

