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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[ 

 

 تابناک ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷آذر  ۱۵ ]تاریخ:[

 

 )مدظله( در مورد ارتداد، اهل کتاب، اعتقادات فاسد یسبحان یهللا العظم تیآ یفتاوا

... 

 انییبا بها  معاشرت

 معاشرت با بهائیان جایز است؟ آیا  :سؤال

: اگر معاشرت براى تبلیغ و ارشاد آنان باشد اشكال ندارد، ولى اگر معاشرت سبب تحت تأثیر قرار گرفتن یا جواب

 تأیید آنان شود، جایز نیست. وهللا العالم

 انییبها  یادعا 

 از اعضاى فرقه بهائیت مى گویند: بهائیت براى تكمیل اسالم آمده، نظر شما در این مورد چیست؟ برخى :سؤال

: بسمه تعالى: آئین اسالم، آئین خاتم است و پیامبر گرامى خاتم النبیین و قرآن خاتم الكتب است. آئین بهائى دین جواب

ن دارد و نخست به وسیله دولت روسیه پایه گذارى شد و بعداً هم دولت  نیست بلكه مسلك سیاسى است كه رنگ دی

انگلیس آن را رشد داد و اكنون نیز در دامن آمریكا هستند و اصوالً بهائیت چیز جدیدى ندارد كه با آن آئین اسالم را 

ه در انتظار تكمیل باشد. تكمیل كند و سخنى براى گفتن ندارد كه بتواند مكّمل دینى باشد و نقصانى در اسالم نیست ك

 .العال هللادر این مورد به كتابهاى رّدیه ماننِد »بهائى چه مى گوید« و یا »پیام پدر« مراجعه كنید. و

 یاحمد احسائ خیش دیعقا 

 شیخ احمد احسائى پیرامون معاد، معراج پیامبر و غیبت امام زمان )علیه السالم( چیست؟ عقاید :سؤال

: در شرایط كنونى كه مسلمانان نیاز مبرم به وحدت دارند، سخن گفتن در باره ى عقاید شیخ احمد احسائى چندان جواب

نگارش  [إلى مرجع الملة ]هدیة النملةلزوم ندارد و اگر عالقه مند هستید تا از عقاید ایشان مطلع شوید، به كتاب 

، بخش معراج ۱ در كتاب فروغ ابدیت، ج اجمالرضاى همدانى مراجعه بفرمایید و نیز عقیده ى ایشان درباره ى معر

بیان شده است و نیز در كتاب تاریخ المذاهب اإلسالمیة درباره ى عقاید شیخ بحث هایى صورت گرفته است. وهللا  

 .العالم

 ییو بها  شیبه دراو یرا

 رأى دادن به افرادى كه منتسب به فرقه هاى دراویش و بهایى هستند، جایز است؟ آیا  :ؤالس

 : باید در انتخابات فقط به افراد متدین و متعهد به اسالم و تشیع و پایبند احكام الهى رأى داد. وهللا العالمجواب

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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