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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[

 

 مدرسه علمیه حضرت زینب کبری ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳اردیبهشت  ۳۱ ]تاریخ:[

 

 های نوظهورنقد قرآن کریم بر فرقه 

های نوظهور، با حضور سرکار خانم استاد جواهری، در  صبح امروز از سلسله نشست های نقد قرآن کریم بر فرقه 

 هللا علیها برگزار گردید.مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سالم 

 ای از صحبتهای ایشان به شرح زیر می باشد: خالصه 

معرفی فرقه شیخیه: سیدمحمد شیرازی با اقتباس از احمد احصایی. مؤسس این فرقه؛ در ابتدای کار در بوشهر خود را  

امام زمان معرفی کرد، بعد مدعی رسالت شد و زمان دین اسالم را تمام شده دانست و کتابی تحت عنوان "بیان" نوشت 

پا را فراتر نهاد و به خود مقام الوهیت و مظهریت نفس پروردگار و خود را برتر از تمامی انبیاء دانست او در نهایت 

علی نوری، معروف به بهاءهللا است: را داد" معرفی فرقه بهائیت که منشعب از بابیت و به سرکردگی میرزا حسین

ادر درگیری  ای برادرش "صبح ازل" را جانشین خود اعالم نمود اما در نهایت بین دو بر»بهاءهللا طی تنظیم وصیتنامه

ها زیاد ها شد که نتیجه این اختالفات باعث شد تا ازلی ها و بهائیپیش آمد و منجر به جدایی این دو و جدا شدن ازلی 

 ها توسط بهاءهللا و بعد از مرگش پسرش "عباس افندی" یا عبدالبهاء کار خود را شروع نمود.«دوام نیاورند اما بهائی

شاعه این فرقه در کشورهای اروپایی و امریکایی، حمایت از اسرائیل و درست کردن  از جمله اقدامات عباس افندی ا

 باشد.«العدل به عنوان سرچشمه تشکالت این فرقه همراه با شعار "رأفت کبری و رحمت عظمی" میمکانی به نام بیت

ش شد. تعداد بهائیان در حال  های عرفانی ما انتهایش به بهائیت میرسد و نوه دختریش شوقی ربانی جانشین»اکثر کالس

 های باب، عبدالبهاء و شوقی ربانی مقدس است.«باشد، از نظر بهائیان نوشتهمیلیون نفر درجهان می ۵حاضر را  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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