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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[

 

 نیوز فرقه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 عبدالحمید معصومی به نسرین ستودههدیه 

تذهیب کرد و به وکیل مدافع بهائیان جهان اهدا   میرزا حسینعلی نوری را خطاطی وعبدالحمید معصومی یکی از آثار 

 .نمود

چه در   گر فرقه ای است که بهائیت نام دارد. تفکرات جریان و یکی از این جریانات و. ..بخش بهائیت -فرقه نیوز

فرقه کمتر زمینه بروز و ظهور پیدا کشور اسالمی ما بخاطر محدودیت هایی که این فرقه دارد اخبار وعقاید این 

کنار در مورد این فرقه به گوش میرسد که جای  خواهد کرد. اما با این وجود هر چند وقت یکبار خبری از گوشه و

فردی به نام عبدالحمید   تامل دارد. یکی از این اخبار که چندی پیش در یکی از سایتهای خبری منتشر شد این است که

 !.به بهائیان جهان اهدا نموده است تذهیب کرده و ر میرزا حسینعلی نوری را خطاطی ومعصومی یکی از آثا

های بیگانه و سایتهای   اما اینکه جناب آقای معصومی تهرانی کیست مجالی دیگر را میطلبد. اما گویا ایشان در رسانه

اخیر خود با خانم نسرین ستوده  وی در دیدار .بهایی با عنوانی چون آیت هللا عبد الحمید معصومی معرفی می شود

تابلویی به وی اهدا کرد که با دست خود از نمادهای فرقه بهائیت نوشته  ۸۸)وکیل مدافع بهائیان( و از متهمان فتنه 

 .بود

 :چند سوال از جناب آقای معصومی می پرسیم حال به این بهانه

را به صرف مسلمان بودن یا  خدا كسی د:ایجناب آقای معصومی در سایتی که منتصب به شماست شما گفته  -۱

فرستد!!! این حرف با کدام یک از آموزه های  مسیحی و یهودی و زرتشتی و بهایی و... بودن به بهشت یا جهنم نمی

چرا پیامبر اسالم تالشهای  پس دین اسالم تطابق دارد؟ آیا آیه ))ان الدین عندهللا االسالم(( این مطلب شما را میگوید؟

طاقت فرسایی کرد برای اینکه یهودیان ومسیحیان زمان خودش به اسالم ایمان بیاورند؟ یا اصال چرا پیامبر از طرف  

 تعالی دین جدیدی به نام اسالم آورد؟  خدای تبارک و

لیه السالم آشنا هستید که بهائیت امام زمان ع پیامبر و جناب آقای معصومی آیا شما با عقاید بهائیت در مورد خدا و  -۲

 را یک دین منجی برای بشر میدانید؟

)میرزا حسینعلی نوری خود میدانند شما با کدام یک از مبانی دینی افرادی که خدای متعال را یک فرد از انسانها - ۳

حال بر بطالن   ید گذشته ومراجع تقل را خدای بشر میداند( تایید میکنید در حالی که در طول تاریخ فقها وبزرگان دین و

 .فتوا داده اند منحرف بودن آنها اشاره کرده اند و این فرقه و

آیا آن    جناب آقای معصومی شما در مکتب کدام یک از بزرگان دینی تلمذ کرده اید که اینگونه اعتقاد دارید؟ و -۴

 .ممکن است نامی از اساتید خود ذکر کنید اگر بزرگان هم اعتقادشان این است؟ 

  ...اباطیل است  در پایان نویسنده این چند خط گرچه میداند که مطالب شما ودیدگاه های شما در مورد بهائیت اوهام و

 .پوشالی اعالم میکنم مناظره در مورد این آئین پوچ و آمادگی خود را جهت بحث و اما همین جا

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته ]متن باال رونویسی از اصل

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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