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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[

 

 خبرگزاری فارس]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۱۴]تاریخ:[ 

 

تجویزشده استعمار برای لطمه به شیعیان است  نسخه« بهائیت«: »شب آسمانی»روزبهانی در برنامه  االسالمحجت

مدیرگروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کالم و ادیان حوزه علمیه قم گفت: بهائیت فرقه است و من با اطمینان کامل 

 .عی ایران استای تجویزشده از سوی جهان استعمار برای سرزمین شیگویم بهائیت نسخهمی

االسالم والمسلمین علیرضا روزبهانی مدیرگروه فرق انحرافی مرکز تخصصی به گزارش خبرگزاری فارس، حجت

بهائیت و  های انحرافی بهائیت بیان داشت:با اشاره به اندیشه« شب آسمانی»کالم و ادیان حوزه علمیه قم در برنامه 

را به عنوان یک دیانت معرفی کنند، در صورتی که تعریف برای دیانت  مبلغان آن بسیار تالش می کنند تا این فرقه

ای از معارف است که در ارتباط با مبدأ و معاد است و این معارف از منبع این است که در حقیقت دین مجموعه

 .رسد که صدق منبع وحیانی دین باید از طریق برهان به اثبات رسیده باشدوحیانی به دست ما می

های دین را بهائیت دارا هست، بهائیت در ها بپرسیم کدام یک از این خصوصیتد: اینجاست که باید از بهاییوی افزو

 .کنیمهای خودشان استدالل میبحث معارفی بسیار مشکل دارد و ما این موضوع را به وسیله کتاب

ی کردند، اظهار داشت: علی محمد االسالم روزبهانی با بیان اینکه بنیانگذاران بهائیت ادعای نبوت و خدایحجت

کردند، علی محمد شیرازی که ابتدا خودش را باب امام زمان، بعد امام شیرازی و حسین علی نوری ادعای وحی می

 .زمان و پس از آن نیز خدا نامید

لب این گوید که منتهی رتبه هیکل بشری رسیدن به مرتبه نبوت است، جاوی ادامه داد: حسین علی نوری در جایی می

گوید که خداوند به وجود ذات مقدس حضرت پیغمبر)ص( سلسله نبوت را خاتمه داده است، در است که در جایی می

 دانی؟پس تو کیستی؟ و خودت را چه می گویی خاتمه نبوت پیامبر اکرم)ص( است،اینجا باید از او پرسید اگر می

های فراوان بهائیت، این ششود که علیرغم تاله باعث میاین کارشناس فرق انحرافی بیان داشت: مسلما آن چیزی ک

فرقه نتواند راهی پیدا کنند تا بتواند خود را به عنوان یک دین اعالم معرفی کند این است که رهبرانشان آن وجهه 

 .قدوسی را که یک پیامبر باید داشته باشد نداشتند

ها اند، زیرا وقتی از بعضی از آنشان از این فرقه بازگشتهوی افزود: بسیاری از افراد بهایی تنها به خاطر رهبران

گویند، ما باالخره نفهمیدیم که حسین علی نوری و یا دیگر رهبران بهائیت پرسی میدلیل برگشتشان از بهائیت را می

 که هستند آیا پیامبرند، باب هستند و یا انسان معمولی هستند؟

ئیت یک بار وجود اعجاز برای پیامبران را الزم دانسته و یک زمان آن را نفی السالم روزبهانی ابراز داشت: بهاحجت

 .کند و در حقیقت در بحث معجزه هم جز تناقض و سردرگمی چیزی در بهائیت وجود نداردمی

د ای غیرپویاست که قدرت اندیشه از آن گرفته شده و اختیار خووی ادامه داد: بهائیت یک فرقه است و فرقه نیز جامعه

ای بدون اجازه العدل که هیچ نوشته و یا مقالهرا به گروه و فرد خاصی داده است، بهائیت نیز سازمانی دارد به نام بیت

 .العدل حق انتشار نداردبیت
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مدیر گروه فرق انحرافی مرکز تخصصی کالم و ادیان حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: من با اطمینان کامل 

ای تجویز شده از سوی جهان استعمار برای سرزمین شیعی ایران است که تا به حال هم ئیت نسخهگویم که بهامی

 .نتوانسته جایگاهی در بین ایرانیان پیدا کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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