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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[

 

 ران یدر ا تیبهائ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩آبان   ٢٠]تاریخ:[ 

 

 : باید مراقب باشیم که دزدها دین مردم را نبرند. یخراسان دیهللا وح تیآ

"جوان ها باید از لحاظ اعتقادي، بنیه دیني و روحي  یخراسان دیهللا وح تیآ گزارش( کی: )بازنشر رانیدر ا تیبهائ 

ت و تقویت شوند و بدانند مسیحیت چه اباطیلي دارد، این عهد عتیق و جدیدي که سند اعتبار این ها است، قابل عمل نیس

 از نظر عقلي مردود است" 

آیت هللا العظمي "وحید خراساني" از مراجع معظم تقلید اظهار داشت: کار شما شناختش در نهایت دشواري  حضرت

است و اجرایش به مراتب دشوارتر، وقتي گفته مي شود امنیت، بعضي ها تصور مي کنند امنیت تنها در زندگي  

امنیت به تمام معناي کلمه، و تامین آن به عهده پلیس   ،ع احتیاج به امنیت دارددر حالي که فرد و اجتما روزمره است،

 است.

له بیان کرد: اینکه گفتیم امنیت به تمام معناي کلمه، یعني امنیت از لحاظ اعتقادي و دیني، جاني، عرضي و   معظم

دشه پیدا کند، همه چیز به هم  مالي، در درجه اول امنیتي که باید در مملکت برقرار شود امنیت دیني است اگر خ

 خورد. مي

مرجع معظم تقلید با بیان اینکه امروز کشور از ناحیه وهابیت، تبلیغات مسیحیت، بهائیت، مجوس و زردشتي در   این

خطر است ادامه داد: باید دزدان دین ربا و دزدان عقاید شناخته شوند و جلوي آن ها گرفته شود، به مجرد اینکه فضاي  

زادو ولد مي کند، آن وقت معالجه اش بي نهایت مشکل آلوده محقق شود، خواه و ناخواه میکروب رخنه کرده و 

 میشود. 

ادامه داد: جوان ها باید از لحاظ اعتقادي، بنیه دیني و روحي تقویت شوند و بدانند مسیحیت چه اباطیلي دارد، این   وي

 عهد عتیق و جدیدي که سند اعتبار این ها است، قابل عمل نیست و از نظر عقلي مردود است. 

زود: مسیحیت اساسش حضرت عیسي است، تمام نصاراي عالم عاجزند که نسب حضرت عیسي را معرفي  له اف معظم

 سراپا اختالف است، آن وقت خداشناسي این ها چگونه است؟  کنند، در خود اناجیل هم در نسب عیسي،

ند است، مسیحیت که  آیت هللا العظمي "وحید خراساني" ادامه داد : این جوان چه خبر دارد؟ تمام این ها مست حضرت

این طور است، وهابیت باطل اندر باطل است، این ها را خارجي ها درست کرده اند، چون دیدند در مقابل این اباطیل  

انگلیسي ها عبدالوهاب را   این قرآن، دستورات، اخالق و احکام، وجودتورات و انجیل در دنیا پیشرفت نمي کنند، با 

مي گیرند و نشان مي دهند، و دین ما را با غلظت و خشونت معرفي مي کنند،   درست کردند، سر مي برند و فیلم

 مسئولیت اول همه ما، حفظ امنیت اعتقادي است. 

مرجع معظم تقلید با تاکید بر اینکه باید جلو تبلیغات وهابیت و بهائیت گرفته شود بیان داشت: همان طوري که   این

 مراقب باشیم که دزدها دین مردم را نبرند. مواظب هستیم دزدي، پول کسي را نبرد، باید

 

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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