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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[ 

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 1393فروردین  10 ]تاریخ:[

 

 خوان جاهل بودندشبنماز یاعده تییبها  یها هسته نیاول

و  تیباب یها هسته  نیمذهب برهان و منطق است، گفت: اول عیتش نکهیا انیبا ب یانقالب فرهنگ یعال یشورا عضو

 .داده بودند لیخوان جاهل تشکنماز شب یارا عده تییبها 

 عیدر جهان تش یافراط یها انیجر یفکر یها شهیر یدر نشست بررس یازغد پورمیحسن رح  وز،یگزارش فرقه ن به

 میاستان اصفهان برگزار شده بود، اظهار کرد: با تعال یاسالم غاتی)ع(، به همت دفتر تبلتیبکه در تاالر اهل

که همواره تحت فشار بوده  یو مذهب گرفتمذهب صورت  نیدر ا یگریمبارزات با افراط نیشتری)ع( بتیباهل

  .مبارزه کرده است یرالهیغ یها چراکه با انواع حکومت

که در  ی)ع( صورت گرفت، افزود: تنها مورد تیباهل یاز سو ها یبرخوردها با افراط نینخست نکهیا انیبا ب یو 

اعدام  یمانیرا به جرم ارتداد ا ی)ع( کس یاند و امام علبوده عهیش انی)ع( مرتد اعالم شده است افراط یحکومت عل

 .دندیرا هللا نام یکه عل ینکرد مگر کسان

... 

 نیا انیخوان جاهل بودند و جاهالن قرباننماز شب یاعده تییو بها  تیباب یها هسته نیابراز کرد: اول نیهمچن یو

 .هستند انیجر

که علما خود را  یدر حال کنندیخود م یافراد مکتب را فدا نیا نکهیبا اشاره به ا یانقالب فرهنگ یعال یشورا عضو

مسائل که در مذهب   یبرخ یو حت کنندیبرخورد م ینشیبا مذهب گز انیجر نیعنوان کرد: ا کنند،یمکتب م یفدا

ها از سنت یاریبس نکهیا انیبا ب یو .در جامعه است  وجودم یها که نمونه آن بدعت دهدیقرار م تینباشد را در اولو

از نمادها و اصول مذهب  یاریبس گری د یشد و سنت و اصل مذهب شد، متذکر شد: از سو عیوارد تش گرید یاز جاها 

 .دهندیم شیرا به صورت اصل نما  نیبا د ارتباطیب گریبه انزوا رفته و بدعت و مسائل د

در  دیقرآن با اتیو آ اتیو روا دیگویچه م نیندارند که عقل و د نیبه ا یافراد کار نیا نکهیبا اشاره به ا پورمیرح 

برداشت  ثیکه از حد ییمعنا  ینشود گاه تیمسئله رعا  نیشود، گفت: اگر ا تیرعا انیب طیخود نگاه شوند و شرا یجا 

 .است فاوتشده است مت انیب ثیکه حد یزمان یبا معنا  شودیم

 یو قطع یاز عقل برهان نهیزم نیکرد و در ا یرا بررس یمرتبط با موضوع خاص ثیهمه احاد دیبا  نکهیا انیبا ب یو

 یگراعقل یو گاه پردازندیتنها به قرآن م گرید یو در برخ  شوندیم یقرآن یگاه انیجر نیبهره برد، اظهار کرد: ا

 .کنندیصحبت م نیقرآن و د حیو خالف صر شوندیمطلق م

... 

 

 

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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