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 فارس خبرگزاريسایت:[  ]وب

 

۲۰  /۲۰/ ۲۸۳۱ - 

 بهائيت در دامن صهيونيسم متولد شده است :جمعه سمنان امام

 

جمعه سمنان گفت: بهائیت متولد شده در دامان  استان و امامفقیه در  نماینده ولي  خبرگزاری فارس: خبرگزاري فارس:

 .صهیونیسم بوده و براي مبارزه با اسالم پدید آمده است

هاي آیین  ظهر امروز در خطبه یچراغ محمد شاه یدس ینوالمسلم االسالم به گزارش خبرگزاري فارس از سمنان، حجت

اي  د امام این شهر برگزار شد، افزود: دادستان كل كشور نامهسیاسي ـ عبادي نماز جمعه این هفته سمنان كه در مسج

جمعه سمنان ارسال كرده است تا درباره این فرقه ضاله به مردم تذكر داده و با آن مبارزه شود. وي  را به دفتر امام

 گونه یچه تصریح كرد: هدف این فرقه در حقیقت ضدیت با اسالم بوده و به همین خاطر بر هر مسلماني واجب است تا

اي با پیروان این فرقه نداشته باشند و از وصلت با این افراد به صورت غیرقانوني و غیررسمي بپرهیزند.  معامله

توانند ریشه بهائیت  گونه كه رژیم پهلوي را سرنگون كردند مي جمعه سمنان گفت: اگر مردم ایران اراده كنند، همان امام

از مردم همیشه در صحنه و انقالبي سمنان خواست تا با این فرقه گمراه كننده و  یچراغ را نیز در كشور بخشكانند. شاه

محتوا نشان دادن  زدایي در راه بي غیردیني به طور جدي مقابله كنند. وي افزود: دشمنان ایران اسالمي با هدف دین

كنند و این همان تهاجم  ي تشویق ميعفت زدایي از زندگي و بي اسالم، فرزندان، دختران و پسران این جامعه را به اخالق

سال  ۸۲گونه كه در  فرهنگي است كه امام راحل درباره آن هشدار داده بودند. امام جمعه سمنان تصریح كرد: همان

هاي سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و  گذشته عمر انقالب پربركت ملت ایران شاهد افتخارات بزرگي در تمام عرصه

ملت ایران را  یچراغ یم با وحدت و مقابله دشمن را تسلیم خود كرده و پیروز نهایي باشیم. شاهتوان ایم، مي اقتصادي بوده

بدهكار اسالم و ائمه اطهار )ع( خواند و گفت: انقالب اسالمي برگرفته از دین مبین اسالم بوده و باید حرمت روزهاي 

ندهیم. وي با اشاره به پخش فیلم حضرت یوسف  عزیز و ایام مبارك را با رفتار خود حفظ كرده و بهانه به دست دشمن

جمعه  )ع( افزود: عفت و پرهیزگاري این حضرت باید سرلوحه كار جوانان باشد تا به مقام و شوكت الهي برسند. امام

 سمنان افزود: سالمت جسم در كنار سالمت دین و اخالق باید همواره مد نظرمان باشد. انتهاي پیام/ش

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


