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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[

 

 مهرخبرگزاری ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴آبان   ۲۲ ]تاریخ:[

 

 :آیت هللا وحید خراسانی

 مسلمانان خنثی شودخطر ترویج وهابیت، بهائیت و مسیحیت در میان 

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: عمده مسئولیت وزارت ارشاد، حفظ عقاید مردم است و باید خطر ترویج  -قم 

 .وهابیت، بهائیت و مسیحیت در میان مسلمانان را خنثی کند

اسالمی و امور  به گزارش خبرگزاری مهر، آیت هللا العظمی حسین وحید خراسانی در دیدار وزرای فرهنگ و ارشاد 

خارجه خطاب به علی جنتی اظهار داشت: با کمک خدا و توسل به امام زمان)عج( در این مسئولیت مهم موفق 

شوید، افکار یک مملکت، امانت در دست شماست، سه خطر مهم، تبلیغ بهائیت و وهابیت و مسیحیت این افکار را  می

 .کندتهدید می

اند، فلسفه آن هم این بود  ها درست کردهد، حکومت سعودی و مذهب وهابی را این کننوی افزود: مخالفان اسالم چه می

ای نداشتند در  که دیدند پیغمبر ما پیغمبر رحمت است و با این پیامبر)ص(، دین ما جهانی خواهد شد، و چون چاره

لذا گروهی را علم کردند   مقابل این فضایل اخالقی )انک لعلی خلق العظیم( که خداوند ُخلق پیامبرش را عظیم شمرد

 .همان وهابیت بود که چهره خشنی از دین اسالم ارائه دهند و این چهره خشن 

این مفسر قرآن کریم بیان داشت: عمده مسئولیت وزارت ارشاد، حفظ عقاید مردم است و شما باید خطر ترویج 

 .وهابیت، بهائیت و مسیحیت در میان مسلمانان را خنثی کنید

شت: این سه آفت، آفت بزرگی است، چون ابزار تبلیغاتی دشمنان، خیلی گسترده است و این تبلیغات در وی بیان دا

ها و دیگری موضوع کتاب است که باید دقت شود چون اگر  گذارد به خصوص در جوان صورت خنثی نشدن، تأثیر می

 .. .م کتاب را زیر سئوال ببردهمان کافی است تا تما ای را در کتاب القاء کندیک نویسنده کتاب، شبهه

 

 

 

 

 

 

 

 

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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