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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[

 

 ایخامنهآیت هللا ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۵]تاریخ:[ 

 

 احکام کافر

 اجوبه االستفتائات 

 ... 

 چه کسانی است؟ معیاری که حدود معاشرت با آنها را مشخص کند چیست؟ : مقصود از اهل کتاب ۳۱۶س 

ج: مقصود از اهل کتاب هر کسى است که اعتقاد به یکى از ادیان الهى داشته و خود را از پیروان پیامبرى از 

السالم نازل شده،   هاى الهى را که بر انبیاء علیهمالسالم( بداند و یکى از کتابعلى نبینا وآله وعلیهمالهى )پیامبران 

ها و همچنین صابئین که بر اساس تحقیقات ما از اهل کتاب هستند و حکم داشته باشند مانند یهود، نصارى، زرتشتى

 .آنها را دارند. معاشرت با پیروان این ادیان با رعایت ضوابط و اخالق اسالمى اشکال ندارد

… 

 :: لطفاً به سؤاالت زیر پاسخ فرمایید۳۲۸س 

آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که  معاشرت و همنشینی و دست دادن دانش  .۱

دختر باشند یا پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدایی، متوسطه و پیش  

 دانشگاهی، چه حکمی دارد؟ 

کنند و یا یقین داریم که بهایی هستند،  آموزانی که بهایی بودن خود را آشکار می ا دانشرفتار استادان و مربیان ب. ۲

 چگونه باید باشد؟ 

کنند مانند شیر آب آشامیدنی، شیر توالت و آفتابه آن،  آموزان از آنها استفاده میاستفاده از وسایلی که همه دانش .۳

 ست و بدن داریم، چه حکمی دارد؟ صابون و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن د

ج: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل 

طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و  

 .بر اساس مقررات قانونى و اخالق اسالمى باشد آموزان بهایى بایدمربیان با دانش

: خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه  ۳۲۹س 

 .اسالمی، بیان فرمایید

دیگران به آن جلوگیرى  ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستنج: همه مؤمنین باید با حیله

 .کنند

آورند، آیا استفاده از آنها برای ما : گاهی بعضی از پیروان فرقه گمراه بهائیت برای ما غذا یا چیز دیگری می۳۳۰س 

 جایز است؟

 .ج: از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمایید
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گویند ای می های ما دارند. عدهند که رفت و آمد زیادی در خانه کن : بهائیان بسیاری در اینجا کنار ما زندگی می۳۳۱س 

کنند، ها اخالق خوبی از خود آشکار میدانند. این گروه از بهاییای هم آنها را پاک می ها نجس هستند و عدهکه بهایی

 آیا آنها نجس هستند یا پاک؟

 .جدا از آنها بپرهیزید ج: آنها نجس و دشمن دین و ایماِن شما هستند، پس فرزندان عزیزم

های ماشین و قطاری که مورد استفاده مشترک مسلمانان و کافران است، با این که کفّار در بعضی  : آیا صندلی ۳۳۲س 

شود، محکوم به ها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتی سرایت رطوبت میاز مکانها بیشتر از مسلمان

 طهارت است؟

به طهارت است، و در هر صورت در مورد اشیاء مورد استفاده مشترک کفّار و مسلمین با  ج: کافر اهل کتاب محکوم

 .شودعدم علم به نجاست، حکم به طهارت آنها مى

: زندگی دانشجویی در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با کفّار است، در چنین موردی استفاده از مواد غذایی  ۳۳۳س 

مواد حرام مثل گوشت تذکیه نشده در آنها نباشد، ولی احتمال تماس دست مرطوب کافر ساخت آنها مشروط بر این که 

 با آنها داده شود، چه حکمی دارد؟ 

ج: مجرد احتمال تماس دست مرطوب کافر با مواد غذایى، براى وجوب اجتناب کافى نیست، بلکه تا یقین به تماس 

تاب باشد، نجس ذاتى نیست و تماس دست مرطوب او باعث  شود. کافر اگر از اهل کحاصل نشود، حکم به طهارت مى

 .شودنجاست نمى

کند با کاربرای شخص  های فرد مسلمانی که در سایه حکومت اسالمی زندگی می: اگر همه مخارج و هزینه۳۳۴س 

خانوادگی غیر مسلمانی که روابط صمیمی با او دارد، تأمین شود، آیا جایز است با این فرد مسلمان روابط محکم و 

 برقرار کرد و گاهی از غذای او استفاده نمود؟

ج: روابط مسلمانان با مسلمان مذکور اشکال ندارد. ولى اگر شخص مسلمان در اثر کار براى غیر مسلمان و ارتباط با 

  وى خوف انحراف عقیدتى خود را داشته باشد، واجب است که این کار را ترک کند. دیگران هم باید او را نهى از

 .منکر کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

