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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[

 

 موسسه مطالعات فرقه شناسی معراج]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩بهمن  ١٧]تاریخ:[ 

 

 یادداشت

 یگلپایگان  هللا العظمی صافیآیت 

 مرجعیت دیدار با 

یت هللا آمان مرجع عالیقدر حضرت هبهائی پژوهی افتخار داشتند تا میمؤسسه اعضای  ١٣٩٧اذر ماه   ١۵در تاریخ 

کراتی در مورد مواجهه با بهائیت ذالعظمی صافی گلپایگانی باشند در این دیدار آِیت هللا صافی گلپایگانی ضمن بیان ت

از بزرگ نمائی آن در جامعه به لزوم رصد و پاسخگوئی دقیق و علمی به شبهات آنها در قبال ضمن پرهیز دادن 

ایشان با بیان آن که جعل و تحریف روایات اسالمی و سوء برداشت و استفاده از آیات  .جامعه ي اسالمی تأکید کردند

ت علیهم الّسالم بدون توجه به موازین علمی از ابتدا در دستور کار مبلغین و رهبران این  قرآن کریم و روایات اهلبی

فرقه ضالّه قرار داشته است دست اندرکاران این موسسه را به توجه زیاد نسبت به این موضوع و دقت و واکاوي در  

مورد شیوه هاي تبلیغی پنهان بهائیت  در این دیدار آیت اهللا صافی خاطراتی در  .این شیوه تبلیغی بهائیت فرا خواندند

در ایام صباوت و نوجوانی خویش در گلپایگان بیان گردید از مهمترین نکات بیان شده توسط ایشان امام جماعت شدن  

خواهر زاده ابوالفضل گلپایگانی (از مبلغین بنام فرقه ضالّه بهائیت) به نام شیخ جعفر گلپایگانی در یکی از مساجد آن  

و که بهائی شده بود در لواي امام جماعت ضمن انجام مناسک اسالمی سعی بلیغی در القاء شبهه در میان  شهر بود ا

مسلمانان داشت هنگامی که رابطه ي او با ابوالفضل گلپایگانی کشف شد و معلوم شد که وي به فرقه ضالّه بهائیت  

دند تا نمازهاي خود را که به امامت وي خوانده پیوسته است مردم او را از مسجد بیرون کردند و به زحمت بسیار افتا

هللا صافی گلپایگانی نقش ممتاز و ویژه اي بودند اعاده نمایند در برمال شدن این خدعه و نیرنگ شیخ جعفر پدر آیت 

داشتند نکته مهم و تلخ ماجرا این است که این برخورد مردم متدین گلپایگان با برخورد دولت مرکزي در زمان رضا  

ز همراه شد و برخی از متدینان آن شهر به همین واسطه بازداشت شده اند جالب این جا است که در اثر رفتار  شاه نی

روشنگرانه و محکم متدینین گلپایگان به سرپرستی جناب والد ایشان هیچ یک از اهالی شهر در این قضایا بهائی نشده 

هللا صافی  ضالّه بهائیت اعالم انزجار کرده اند آیت  و کل مردم شهر یک صدا از این شیوه هاي سخیف تبلیغی فرقه

هللا العظمی گلپایگانی در این دیدار همچنین به مداخله خود در غائله ي تبلیغ بهائیان در شاهرود به دستور آیت 

هللا نمازي اشاره و از آن به نیکی یاد کردند ایشان در ادامه ي این دیدار  بروجردي و همکاري خود با مرحوم آیت 

شکر از زحمات انجام شده را جهت روشنگري در مورد این فرقه و اصالت مهدویت را تائید و ادامه ي آن را  ضمن ت

خواستار شدند ایشان همچنین ضمن اشاره به اهمیت موضوع بازگشتگان از بهائیت احیاء کتابهاي مستبصرین بهائی  

پیگیري مرمت و بازسازي قبور این افراد   هللا صبحی و حسن نیکو را خواستار شدند وهمچون عبدالحسین آیتی،فضل  

 را براي زنده نگه داشته شدن یادشان در جامعه تأکید نمودند.

 

 

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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