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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[

 

 یشناس عهیش یمجمع جهان ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵مرداد   ۱۸]تاریخ:[ 

 

 تیمنتشرنشده امام در خصوص خطر نفوذ فرقه ضاله بهائ نامه

نواده مجتهد بزرگ و برجسته الرستان فارس، مرحوم  ،یتاللهیآ  یدعبدالعلیحاج س تاهللینامه ها به آ خطاب

خطه الر را بر عهده دارد و محبوب  یاسیو س ینید  یاز پنجاه سال است رهبر شیاست که ب یالر نیدعبدالحسیس

اما نامه مهم که  ق است. ۱۳۸۴سال  یثانال عیرب ۲۱نامه،  نیا خیتار منطقه است. ن یا یو سن عهیخاص و عام و ش

  منطقه فارس فعال بود. ژهیبه و رانیاست که در همه ا تیاند، درباره مبارزه با فرقه بهائ نوشته شانیامام خطاب به ا

 ی: مرقوم محترم که حاکرساندیم ی»به عرض عال  شرح است: نیبد ابد،ییبار انتشار م نینخست ینامه امام که برا متن

را که   ی. مطالبدیبود، موجب تشکر گرد نجایمبارک و مشتمل بر اظهار عواطف و تفقد از حاالت ا وداز سالمت وج

 یمعان نیبا توجه به ا نجانبیامور متشکر شدم، لکن ا یبه مجار یبود. از توجه جنابعال حیصح دیمرقوم فرموده بود

 ی]موسو یآقا مجتب  یبه جناب آقا ی حام. شر به حل آنها موفق نشده کنم،یتأمل م هیحل مشکالت قض یهرچه برا

شد،   دایپ یحل راه فی عرض کنند. اگر به نظر شر یستطاب عالـ تذکر دادم که خدمت جناب م قاتهیدامت توف [ ـیالر

نفوذ فرقه   هیقض ،یباهلل تعال  اذیدارد، الع شیدر پ انکنیبن میعظکه خطر یبزرگ اریبس یگرفتار کی .دییمرقوم فرما

و   شودیدارتر م و المعروف، نفوذ دارند و روز به روز دامنه یالمحک  یعل الت،یاست که در غالب تشک  تیضاله بهائ

شروع به کار کند، به طور علن   یزود نیآنها به هم دهمیو من احتمال م شودیبه کجا ختم م نهایعاقبت کار ا دانمیمن نم

امر دادم و از طرف   نی امور در ا یایبه اول نجانبیا یدیشد یامهای. پندینما میفتنه و خطر عظ جادیا نیو با غفلت مسلم

از توسعه نفوذ  میبتوان  یدر فکر هستم که بلکه به طور ریکرد. حق دایپ شودینم نانیشده است، لکن اطم غیآنها انکار بل

 نامه نیا .شومیمتشکر م دییمرقوم فرما د،یدار یاگر نظر یفرموده باشد. جنابعال ریمتعال چه تقد یتا خدا میآنها بکاه

 ،ی)مرکز اسناد انقالب اسالم یالله تیآ یعبدالعل دیحاج س تاهللیو مبارزات آ یاست و منبع هر دو نامه زندگ خیفاقد تار

  باشد یم( ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

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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