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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ فرقه نیوز

 ۱۳۹۴دی   ۲۶]تاریخ:[ 

 

 آیا بهائیان نجس هستند؟

 نبوت باب و باشند زیرا آنان از یک سو مدعی الوهیت وشرک آلود خویش، نجس می  بهائیان به دلیل عقاید ضاله و

سوی دیگر منکر احکام ضروری دین مثل نماز، روزه و...  از منکر خاتمیت نبی مکرم اسالم هستند و بهاء بوده و

و به عالوه، نه تنها منکر وجود امام مهدی)علیه السالم( هستند، بلکه دشمن ا دین اسالم را منسوخ می دانند و بوده و

 نجس اند. نتیجه به خاطر این عقاید آنها از منظر همه مسلمانان کافر و در نیز می باشند.

براساس آموزه های اسالمی کسی که منکر خدا باشد، یا برای خداوند متعال شریک قائل باشد  ،فرقه نیوز-گروه بهائیت

 علیه وآله( را قبول نداشته و یا یکی از  یا اینکه پیامبری حضرت خاتم االنبیاء حضرت محمد بن عبدهللا)صلی هللا و

 کافر هم نجس است. ضروریات دین مبین اسالم را منکر شود، کافر بوده و

 [۱مطابق آیه شریفه )یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس(]

 [۲(]و همچنین روایت امام صادق )علیه السالم( که می فرماید:))من نصب دینا غیر دین المومنین فهو مشرک(

 نبوت باب و بهائیان به دلیل عقاید ضاله وشرک آلود خویش، نجس می باشند زیرا آنان از یک سو مدعی الوهیت و

سوی دیگر منکر احکام ضروری دین مثل نماز، روزه و...  از منکر خاتمیت نبی مکرم اسالم هستند و بهاء بوده و

عالوه، نه تنها منکر وجود امام مهدی )علیه السالم( هستند، بلکه دشمن او به  دین اسالم را منسوخ می دانند و بوده و

 نجس اند. نتیجه به خاطر این عقاید آنها از منظر همه مسلمانان کافر و در نیز می باشند.

کویت برگزارشد،  که در یالدیم ۱۹۸۷ پنجمین اجالس کنفرانس سران اسالمی سال چنانکه شورای فقه اسالمی در

نظر خود  اظهارات کفرآمیز آنها، فرقه ضاله بهائیت را تکفیر کرد و بهاء و سی همه جانبه ادعاهای باب وضمن برر

  این گروه و خطر را درباره این فرقه ضاله چنین بیان نمود: ))واجب است گروه های اسالمی در تمامی نقاط جهان،

حیات طیبه اسالمی مورد هجمه  دات، احکام شریعت وتمام ابعاد اعتقا جریان الحادی را که دستیابی به اسالم را در

 بین ببرند.(( قرار داده است با تمام امکانات خود از

در فروع  نزول وحی و...تغییراتی را که به وجود آورده و مقرر دارد:))آنچه را که بهاءهللا ادعا کرده از رسالت و و

منکر این ضروریات به اجماع همه  به شمار می رود و مسلمات دین دین به تواتر ثابت شده است، انکار ضروریات و

 مسلمانان، مشمول احکام کفار می شود.((

 مجمع پژوهش های اسالمی دانشگاه االزهر مصر نیز با ارائه گزارشی، فرقه بهائیت را خدمتگزار صهیونیست و

 دور فتوایی اعالم می نماید:با ص آشوب میان امت اسالمی دانسته و استعمار غرب، وعمل آنان را انتشار فتنه و

پیروان آن   اعتقادات آن از هر گونه تعالیم دینی به دور است و ))بهائیت به هیچ وجه یک دین یا مذهب آسمانی نیست و

 منحرف هستند هرکس دارای تفکر بهائی باشد کافر است.(( همگی گمراه و

گروه مرتد از اسالم است، درست نیست که  ))بهائیت یک فرقه وفتوایی اعالم می کند:  همچنین داراالفتاء االزهر در

نسبت به ایجاد جمعیت ها و موسساتی که ایجاد می کنند نباید بی تفاوت بود  با آنها مشارکت نمود و به آن ایمان آورد و
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ادعای   زل کرده واز آنچه خداوند نا اساس عقیده به حلول و تشریع غیر این به سبب آن است که آنها بر چشم پوشید. و

 حتی ادعای الوهیت به وجود آمده اند.(( نبوت و

 و محکوم به نجاست می باشند. مراجع عظام تقلید نیز فرقه گمراه بهائیت کافر از منظر فقهای شیعه و

دوستی با کفار، نهی گردیده است. درقرآن با هشدارهای قاطعانه ای بر می خوریم که می  آموزه های اسالمی از  در

)مومنان ) [،۳ماید:))ال یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلک فلیس من هللا فی شیء((]فر

)بهره ای( ( خدادوستی( از )نباید کافران را به جای مومنان به دوستی بگیرند وهر که چنین کند درهیچ چیز)اورا

 نیست.((

 نجس است. همانگونه که گذشت بهائی کافر و رایز نیست، معاشرت با بهائیان جایز این اساس دوستی و بر

معنوی است که آثار آن به جسم آنها نیز سرایت کرده  مشرکین یک نوع آلودگی باطنی و حقیقت نجاست کافران و در

برخوردار توانایی دینی باالیی  اخالق جامعه می باشد. خصوصا افرادی که از فایده مهم پرهیز از آنها حفظ عقاید و و

این اساس   منحرف می شوند. بر گمراه تحت تاثیر قرار گرفته و معاشرت با افراد منحرف و با آمیزش و نبوده و

 اعتقادی را به همراه خواهد داشت.  معاشرت بدون ضابطه با آنان مشکالت فکری و

)بدانید ) [،۴حریب من حرب دینه((])فاعلموا ان الهالک من هلک دینه وال) امیرالمومنین علی علیه السالم می فرمایند:

 ربوده باشند(( دزد زده کسی است که دینش را از او که از میان رفته کسی که دینش از دست برود و

منحرف دوری   دلسوزان به افراد معمولی سفارش می کنند که از معاشرت با افراد گمراه و  به همین دلیل مصلحین و

اشند. البته این سخن بدان معنا نیست که هیچ کس هیچ مراوده ای با کفار نداشته  کنند تا از انحراف و گمراهی محفوظ ب

چه بسا ضروری است، زیرا این   اندیشمندان دینی با دانشمندان کفار امری مطلوب و باشد بلکه ارتباط عالمان و

دستورالعملهای  د با شیوه ها ودانشمندان به وجود نمی آورد بلکه آنان می توانن مراوده نه تنها تاثیری درعقاید علما و

 نیز ترویج عقاید اسالمی اقدام نمایند. اسالم بدان سفارش شده است به تغییر افکار دانشمندان کافر و  خاص که در

 پی نوشت:

 ۹ توبه آیه .۱

 . ۳۰  ص  ۳ ح ۱ . وسائل الشیعه ج۲

 . ۲۸. آل عمران آیه  ۳

 . ۲  ح ۲۱۶ ص ۲ کافی ج .۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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