[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:پایگاه اطالع رسانی تابناک
[تاریخ ۱۲ ]:آذر ۱۳۹۷

فتاوای آیت هللا العظمی خامنه ای (مدظله) در مورد احکام کافر
...
سؤال  :۳۲۸لطفا ً به سؤاالت زیر پاسخ فرمایید:
 .۱معاشرت و همنشینى و دست دادن دانشآموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت ،اعم از این که
دختر باشند یا پسر ،مکلّف باشند یا غیر مکلّف ،در داخل مدرسه یا خارج از آن ،در دوران ابتدایى ،متوسطه و پیش
دانشگاهى ،چه حکمى دارد؟
 .۲رفتار استادان و مربیان با دانشآموزانى که بهایى بودن خود را آشکار مىکنند و یا یقین داریم که بهایى هستند،
چگونه باید باشد؟
 .۳استفاده از وسایلى که همه دانشآموزان از آنها استفاده مىکنند مانند شیر آب آشامیدنى ،شیر توالت و آفتابه آن،
صابون و مانند آن ،با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم ،چه حکمى دارد؟
جواب  :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
مربیان با دانشآموزان بهایى باید بر اساس مقررات قانونى و اخالق اسالمى باشد.
سؤال  : ۳۲۹خواهشمندیم تکلیف مؤمنین را در برخورد با فرقه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه
اسالمى ،بیان فرمایید.
جواب :همه مؤمنین باید با حیلهها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن
جلوگیرى کنند.
سؤال  :۳۳۰گاهى بعضى از پیروان فرقه گمراه بهائیت براى ما غذا یا چیز دیگرى مىآورند ،آیا استفاده از آنها براى
ما جایز است؟
جواب :از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه ،اجتناب نمایید.
سؤال  :۳۳۱بهائیان بسیارى در اینجا کنار ما زندگى مىکنند که رفت و آمد زیادى در خانههاى ما دارند .عدهاى
مىگویند که بهایىها نجس هستند و عدهاى هم آنها را پاک مىدانند .این گروه از بهایىها اخالق خوبى از خود آشکار
مىکنند ،آیا آنها نجس هستند یا پاک؟
ایمان شما هستند ،پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید... .
جواب :آنها نجس و دشمن دین و
ِ
[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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