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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 فارس

 ۱۳۹۱خرداد  ۲۴ :[تاریخ]

 

 توسط پژوهشکده باقرالعلوم)ع( منتشر شد

 ان ینامه فرق و اددر فصل  تیابعاد مختلف بهائ یبررس

توسط  تیابعاد مختلف بهائ  یبا هدف بررس انیفرق و اد ینامه تخصصشماره فصل  نیفارس: دوم یخبرگزار

 .پژوهشکده باقرالعلوم منتشر شد

 ان ینامه فرق و اددر فصل  تیابعاد مختلف بهائ یبررس

و  ییقشقا نیدکتر حس یمسئول ریبه مد ان یفرق و اد یفارس از قم شماره دوم فصلنامه تخصص  یگزارش خبرگزار به

از جمله   یمطالب رندهیصفحه منتشر شده و در برگ  ۱۳۹در   یریدر قطع وز زادهیموسو ینعلیحس دیس یریسردب

 .و... است تیگانه بهائدوازده میتعال یرسنقد و بر ت،یو معاد در بهائ امتیق  یبه رأ ریتفس ت،یبهائ خچهیتار

به رشته   زادهیموسو ینعلیحس دینامه است که به قلم سفصل  نیاز مطالب منتشر شده در ا یک یعنوان  تیبهائ خچهیتار

 .درآمده است ریتحر

 به  یهاافراد با سوءاستفاده از فرصت  یبرخ خیآمده است: در طول تار تیبهائ خچهیبخش در خصوص تار نیا در

را بنا نهاده و  یدیوجود آورده و مسلک جددر اعتقادات آنها به   یاز جهالت مردم، انحرافات یریگدست آمده و با بهره

  ،یانحراف یهامسلک نیاز ا یک یاند و بشر است خارج کرده تیخود که همان هدا  یاصل ریرا از مس یواقع انیاد

به نقش استعمار در  توانیکرد که با مطالعه آن م یرا ط یریبهاء بنا نهاده شد و مس ینعلیکه توسط حساست  تیبهائ

 .برد ی فرقه گمراه پ نیا یریگشکل

از   یو پاسخ به برخ نییاز خاتم النب  یلیبا عنوان »تحل یشماره از فصلنامه، در مطلب نیدر ا زیرضانژاد ن ن یعزالد

 .پرداخته است ت«یاصل »خاتم حیاسالم به تشر امبریمنحصر به فرد پ یهایژگیو نییناروها« ضمن تب یرهایتفس

 .رودینامه به شمار مفصل  نیاز مطالب منتشر شده در ا یگریو معجزه عنوان د انیبهائ

 نیاز ا زینبوت ن یمدع. ردیرا نپذ ییادعا لیبدون دل کند،ی: فطرت انسان اقتضا ممیخوانیمطلب م ن یاز ا یبخش در

 میکرده و تسل قیاو را تصد  یخود اقامه کند، تا مردم صحت ادعا یاثبات مدعا یبرا یلیدل دینبوده و با یقاعده مستثن

از آغاز   انیکه بهائ ییهاچالش نیترفطرت است. از بزرگ ف خال لیادعا بدون دل رش یدعوت او شوند، چرا که پذ

 یگرید یپندارها نیبوده است. همچن ینور ینعلیحس  رزایاند، درخواست معجزه از مرو بودهخود با آن روبه شیدایپ

 .اندکرده انیاست که ب یهاتیتوج گریحاضران و عدم اثبات معجزه در قرآن از د یمعجزه برا تیاز جمله حج

در اصول   قتیحق یتحر ینقد و بررس نیو همچن یموسو یمجتب دیبه قلم س ت«یو معاد در بهائ امتیق یو بررس نقد»

از   زادهیموسو ینعلیحس دیبه قلم س انیگانه بهائدر اصول دوازده شتیمع لیتعد یو نقد و بررس انیگانه بهائدوازده

 .رودینامه به شمار مفصل  نیا یهابخش گرید

است که بر  شتیمع لیتعد انیگانه بهائاز اصول دوازده  یک یآمده است:  انیدر اصول بهائ شتیمع لیتعد یبررس در

حل   یزندگ یهایشعار تمام گرفتار نیا یریکارگخاص ادعا دارد که با به یبدون ارائه برنامه عمل تیاساس آن بهائ
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به جامعه عدالت محور را   دنیرس یمسلک راهکارها  نیا مدنوجود آ ها قبل از به که اسالم، قرن  یخواهد شد در حال

از   میتعال نیا ن،یفراهم شود، بنابرا یراحتآنها به یمردم و امور روزمره زندگ یشتیمع تیآن وضع ه یداده تا در سا

 .است گرانیو برگرفته از د ستین انیابداعات بهائ

نوشته  یدر قول و عمل رهبران بهائ یو درست یبا عنوان راست ینامه در مطلبفصل  نیدر ا زین یروزبهان رضایعل

کاذب و فاقد هرگونه   شیخو یباب و بها در ادعا کندیدر دست است که ثابت م یاریبس اتیو روا ثیاست: احاد

اند که از آن  شده تیمشروع یتمسک کرده و مدع یارو اخب اتیخود به روا نانیا نکهیاند، اما جالب ابوده یتیمشروع

)عج( یظهور حضرت مهد رامونیاز امام پ تیروا  نیدر ا  یاز امام صادق است که و مفضل بن عمر ثیجمله حد

نادرست   اریحال بس نی و در ع بیعج ییوقت ظهور است که ادعا نییدر صدد تع تی روا نی. امام در اکندیپرسش م

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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