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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[

 

 :[ پایگاه فرهنگی مذهبی صالتتبرگرفته از سای]

 ۱۳۹۵فروردین  ۸]تاریخ:[ 

 

 مبارزه با بهائیتهای مسجد برای رفع شبهات و ضرورت استفاده از ظرفیت

هللا سید رحیم توکل، امشب در محفل کریم اهل بیت )ع( اصفهان با بیان این که  به گزارش پایگاه تخصصی مسجد، آیت

یابد برای این است که مقدمات ای هستند بر دیگر اعمال، گفت: برکاتی که به اعمال اختصاص می برخی اعمال مقدمه 

 ... م اعمالی وجود دارد که باید انجام شود.آن عمل هم انجام شود و پس از آن ه

های مادی و معنوی بیشماری دارد خاطر  استاد اخالق حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضور در مسجد برکات و پاداش

نشان کرد: حضور در مسجد باید همراه با هم فکری و تعامل و هم یاری مردم باشد، باید در مسجد مردم به برطرف  

هاست که ببینند دیگران در محل زندگی  یکدیگر با رعایت کمال احترام بپردازند، این وظیفه مسجدیمشکالت  نکرد

آنها چه مشکالتی دارند و بکوشند تا با احترام کامل این مشکالت را چه مادی باشد و چه فرهنگی و معنوی برطرف 

 کنند.

ای برای تبلیغ ها از هیچ تالش و هزینهکرد: بهائی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، با اشاره به رشد بهائیت تصریح

کنند و الزم است با این فرقه گمراه و کثیف با قدرت و با استفاده خود و رشد و گسترش فرقه ضاله بهائیت دریغ نمی

 از تمام توان و ظرفیت مساجد به مقابله و مبارزه پرداخت.

االیی برخوردار هستند که الزم است در راستای رفع مشکالت مادی های بها و تواناییوی ادامه داد: مساجد از ظرفیت 

ها در آن  و معنوی و فرهنگی مردم و به ویژه رفع شبهات دینی به کار گرفته و مدیریت شود و مسجدی که این فعالیت

 انجام شود تبدیل به سنگری محکم برای اسالم و مسلمین خواهد بود.

 ستاد اقامه نماز سازمان صدا و سیما–پایگاه اطالع رسانی صالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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