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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 سایت:[ خبرگزاری فارس ]وب

 

 گروه: استانها

 حوزه: شمال كرمان

 ۳۱۰۱۰۰۳۳۰۰۳۹۳۱شماره: 

  - ۳۱۰۱/ ۰۰/ ۳۳تاریخ: 

 

 حق مردم است در رفسنجان / خروج بهائیان از شهر خواسته به فعالیت فرقه بهائیتامام جمعه رفسنجان هشدار داد 

حق مردم  اند و خواسته به های زیادی در شهرمان به وجود آورده امام جمعه رفسنجان گفت: فرقه بهائیت کارها و برنامه

 .که نباید در این شهر باشند، باید تحقق یابد

پور ظهر امروز در جمع مسئوالن این  اس رمضانیاالسالم عب به گزارش خبرگزاری فارس از رفسنجان، حجت

های گذشته در بین مردم ایجاد شده و قرآن کریم این موضوع را  های زیادی از زمان  شهرستان اظهار داشت: فرقه

 .بینی و بیان کرده است پیش

بر اثر عدم اطالع  ها وجود دارند و ها و فرقه امام جمعه رفسنجان افزود: در شهرستان رفسنجان برخی از این گروه

ها را تشخیص  شود آن پردازند و حتی نمی کنند و به کسب و کار می مردم در محالت و در بین مردم عادی زندگی می

 .داد

ها با فرقه ضاله بهائیت  کنند، اما حکم آن پور ادامه داد: تعدادی از یهودیان نیز در بازار شهر کسب و کار می رمضانی

 .بق فتوای مراجع نجس هستندفرق دارد، بهائیت بر ط

توسط شیخ احمد احصایی و سیدکاظم رشتی که ادعا کردند با  ۳۰وی عنوان کرد: پیدایش فرقه ضاله بهائیت در قرن 

 .امام زمان )عج( رابطه مستقیم دارند و رابط ایشان با مردم هستند، آغاز شد

محمد باب و ادعای بابیت امام زمان )عج( را  علی محمد که معروف به وی ادامه داد: پس از سیدکاظم رشتی، سید علی

 .داشت و بعد از آن ادعا کرد، خود امام زمان و حتی پیامبر است، ادامه یافت

هللا ظهور کرد و دولت روسیه  پور تصریح کرد: در مقطعی دیگر شخصی به نام حسین علی معروف به بهاء رمضانی

های سیاسی خود را ادامه داد  ا فراری دادند و دوباره برگشت و فعالیتکرد که زمانی او ر سرسختانه از او حمایت می

 .علی بهاءهللا است و امروز خدای بهائیان همان حسین

ها حرام است، افزود: این فرقه  امام جمعه رفسنجان در ادامه با بیان اینکه این فرقه نجس هستند و خرید و فروش با آن

حق مردم که نباید در این شهر باشند، باید تحقق  ن به وجود آوردند و خواسته بههای زیادی در شهرما کارها و برنامه

 .یابد

 

صفر در مصالی رفسنجان  ۸۳شهید شهرستان روز  ۰۰۰امام جمعه رفسنجان متذکر شد: یادواره سرداران و بیش از 

 .شود برگزار می

 ۹۰۰۹ /ف۸۰ /غ۳۰۰۳۸انتهای پیام/
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوراست. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


