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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:[

 ۱۳۹۷مرداد  ۲۴ ]تاریخ:[

 

 !عبدالبهاء؟ یآرزو ا ی ییگوشیاسالم، پ یعلما  یانزوا

 روانیبه پ آمدند،یبه شمار م تیبهائ یانحراف دیکه مانع گسترش عقا  ،یاسالم یخود از علما  ینهیبخاطر ک عبدالبهاء

ادعا، نه تنها  نیقرن از ا کیکه پس گذشت  ستیدر حال نیشدن دستگاه اجتهاد را داده است. ا دهیخود بشارت برچ 

مملکت   انیحقه و ک دیخود، حافظ عقا  یبه موقع و هوشمندانه  ینگشتند، بلکه همواره با فتواها  یمنزو یاسالم یعلما 

 .بوده و هستند یاسالم

محکم در   یهمچون سد   ن،یبه عنوان حافظان و نگاهبانان حدود د یاسالم یو مذاهب_ علما  انیجامع فرق، اد گاهیپا 

اند. از پرداخته تیو بهائ تیباب یساختگ یها با فرقه یفکر یعوامل استکبار و فاسد بوده و لذا، به مقابله یها مقابل فتنه

به  ند،یآیبه شمار م تیبهائ یانحراف دیکه مانع گسترش عقا  ،یاسالم یلما خود از ع ینهیعبدالبهاء، بخاطر ک رونیا

خواهد شد؛ همچنان که به نقل از  دهیمردم از علماء برچ  یرویدستگاه اجتهاد و پ ،یخود بشارت داد که به زود روانیپ

و صف   شانیعوام به ا کو تمس نیعلماء و مرافعه در نزد مجتهد ی»ِمن بعد دستگاه اجتهاد و حکمران: میخوانیاو م

 [ ۱]«خواهد شد دهیچ یپ نید یعلما  استیجماعت و ر

که پس  ی[؛ در حال۲را مصون از هرگونه اشتباه و خطا پنداشت ] یبهائ یشوایپ نیا توانیچگونه م یبه راست اما 

  یبه موقع و هوشمندانه ینگشتند، بلکه همواره با فتواها  یمنزو یاسالم یادعا، نه تنها علما  نیقرن از ا کی گذشت 

معاند  یها ها و فرقهمداوم و مسموم نظام غاتیکه تبل ییعلما . باشندی م یمملکت اسالم انیحقه و ک دیخود، حافظ عقا 

»العُلَماُء و آله(:  هیهللا عل یاکرم )صل   امبریپ یمردم بکاهد؛ چرا که به فرموده  انیدر م شانینتوانست از نفوذ کالم ا

 .ستین سریم شانیا نانیو جانش امبرانیبدون توجه به پ یدارنیو د اند«امبرانی[؛ علماء وارثان پ۳َوَرثَةُ األنبیاِء... ]

 .کرده است انیب ییگوشیخود را در قالب پ یآرزو ،یبهائ یشوایپ نیگفت که ا توانیصورت م نیا در

 :نوشتیپ

 .۱۹۳، ص ۵ج  ع،یبد ۱۲۹ ،یمطبوعات امر یمل   ی: مؤسسه جا یب ،یمائده آسمان ،یاشراق خاور دیعبدالحم[.۱]

ش،  ۱۳۹۲ ،یتهران: انتشارات گو ت،یمسأله مشروع ان،یهاد یمفاوضات؛ به نقل از: مهد ،یر.ک: عباس افند [.۲]

 .۱۲۹ -۱۳۰ص 

 .۱۸، ص ۸فقاهت، ج  یکیالکترون یالحکمه، کتابخانه زانیم ،یشهری ر یمحمد محمد [.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/

