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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 بسم الرحمن الرحیم

 هللا العظمی بیات زنجانی دفتر حضرت آیة

 

 دوست عزیز و ارجمند،

 

 به شرح زیراست: قدر با سالم و آرزوی توفیق، متن سؤال شما همراه با پاسخ مرجع عالی

 

 علیکم سؤال: سالم

هاست با یک فرد بهائی  جانب تاجری هستم که مدت رساند این ضمن آرزوی سالمتی برای آن حضرت به استحضار می

طی این مدت با وی مشکلی نداشته و ندارم اما اخیراً یکی از دوستانم  شرکتی زده و به تجارت مشغولیم و تاکنون در

عالی شده  حضرت العاده مرا نگران کرد و لذا مربوط به استمداد از را به من نشان داد که فوق ای از علما اظهارنظری

 باره از جنابعالی استفتاء نمایم. عین بیانات ایشان چنین است: تصمیم گرفتم دراین

کافرند و ها گروهی غیرمسلمان و  کتب اعتقادی فرقه بهائیت آن و یگردشک نیست که طبق مدارک تاریخی و اسناد »

کوشند و یا برای  تضعیف عقاید اسالمی و شیعی می ها فعالیت دارند و یا در ها که برای تقویت آن کسانی از آن

االرض  تر است مصداق مفسد فی ها گسترده کنند، محارب و در بسیاری از موارد که فعالیت آن بیگانگان جاسوسی می

 «است. ها جاری هستند بنابراین حد محارب و مفسد بر آن

اما با توجه به اینکه خودم تا حدودی به کتب فقهی آشنا هستم، با مراجعه به برخی از این منابع، ازجمله تفسیر المیزان 

 اند: را به این صورت تعریف کرده« محارب باخدا»مرحوم عالمه طباطبائی 

چنانچه ایشان در تفسیر آیه مبارکه انما اند.  من جّردالسالح الخافه الماس و این شرط را شرط الزم جهت محاربه دانسته

توضیح « ۴۵۳صفحه »االرض فسادان در جلد پنجم از تفسیر مذکور  جزاءالّذین یحاربون هللا و رسول و یسعون فی

و استفاده از سالح مصداق محاربه نیست، چون باید امنیت به هم  اند که جنگ و محاربه بدون کشیدن شمشیر فرموده

تواند مصداق محاربه  است که اشاعه مسائل اعتقادی مثل شرک، نمی ینبر ابول توبه محارب دلیلی بریزد و از طرفی ق

 باش ]باشد[

عالی هم هست یا خیر. با توجه به اینکه اکنون  عنایتان برای این حقیر روشن فرمائید که فتوای فوق مورد تائید حضرت

ودم را بدانم سرعت در جواب و راهنمایی موجب امتنان در شرایطی هستم که باید سریعاً تصمیم بگیرم و تکلیف خ

 جانب خواهد بود. العاده این فوق

 اشید. در پناه حق محفوظ و برقراری

دانم و این موضوع را هم مخلوق استعمار  جانب، بهائیت را یک جریان مستقل و غیر وابسته نمی اگرچه اینجواب: 

کرده و منصف آنان اگر با دقت به تاریخ این مسئله مراجعه  تحصیلو البته معتقدم نسل دوم و فرزندان باسواد و 

که کسی  کنند، صدق گفتار فوق را گواهی خواهند داد، با این وجود برای همه ایرانیان، حق شهروندی قائلم و مادامی

ه طباطبائی را دانم و تفسیر استادمان عالم اقدام به ایجاد ناامنی نکرده و دست به اسلحه نبرده او را محارب نمی
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ترین  شناسم، از طرفی باید توجه داشت برای افرادی که بدون کوچک های قرآنی، روائی و فقهی می مطابق با مالک

دهید ادامه  کند بنابراین اگر احتمال می کنند، یقیناً عنوان مفسد صدق نمی تخلفی مطابق با قوانین کشور عمل می

سوی مذهب شیعه را به  را از سوی شما برطرف مقابل دارد تمایل وی بهشراکت، امکان اثرگذاری فکری و اعتقادی 

اینصورت تدبیری کنید که موجب تقویت همفکران و  غیر همراه خواهد داشت، بهتراست راه خود را ادامه دهید و از

 کیشان خود باشید. هم

 هللا بیات زنجانی آیت [رسمی مهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

 


