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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[

 

 فرقه نیوز ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۳مرداد  ۱۴ ]تاریخ:[

 

 مى دانیم؟ چرا بهائیان را نجس

بر اساس آموزه هاى اسالمى کسى که منکر خدا باشد، یا براى خداوند متعال شریک قائل باشد و یا اینکه پیامبرى 

حضرت خاتم االنبیاء محمدبن عبدّللاه صلى هللا علیه و آله را قبول نداشته و یا یکى از ضروریات دین مبین اسالم را 

 .ستمنکر شود، کافر بوده و کافر هم نجس ا

 پرسش

 چرا بهائیان را نجس مى دانیم؟ از نظر اسالم دوستى و معاشرت با آنها چه حکمى دارد؟

 پاسخ

 الف. نجاست بهائیان

بر اساس آموزه هاى اسالمى کسى که منکر خدا باشد، یا براى خداوند متعال شریک قائل باشد و یا اینکه پیامبرى 

 علیه و آله را قبول نداشته و یا یکى از ضروریات دین مبین اسالم را حضرت خاتم االنبیاء محمدبن عبدّللاه صلى هللا

 .منکر شود، کافر بوده و کافر هم نجس است

و روایات متعدد، نظیر روایت امام صادق علیه السالم  ۱«یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُواْ إِنََّما اْلُمْشِرُکوَن نََجس  »مطابق آیه شریفه 

 ۲«َب دینًا َغیَر دیِن اْلُمٔوِمنین ]اسالم[ فَُهَو ُمْشِرک  َمْن نَصَ »که مى فرماید: 

بهائیان به دلیل عقاید ضاله و شرک آلود خویش، نجس مى باشند؛ زیرا آنان از یک سو مدعى الوهیت و نبوت باب و 

و از سوى دیگر منکر احکام ضرورى دین مثل نماز، روزه و...  ۳بهاء بوده و منکر خاتمیت نبى مکرم اسالم هستند

و به عالوه، نه تنها منکر وجود نازنین حضرت بقیه ّللاه االعظم هستند، بلکه  ۴بوده و دین اسالم را منسوخ مى دانند

نانکه شوراى فقه چ .دشمن او نیز مى باشند. در نتیجه به خاطر این عقاید آنها از منظر همه مسلمانان کافر و نجس اند

شمسى( که در کویت برگزار شد،  ۱۳۶۵میالدى ) ۱۹۸۷اسالمى در پنجمین اجالس کنفرانس سران اسالمى سال 

ضمن بررسى همه جانبه ادعاهاى باب و بهاء و اظهارات کفرآمیز آنها، فرقه ضاله بهائیت را تکفیر کرد و نظر خود 

 .را درباره این فرقه ضاله چنین بیان نمود

واجب است گروه هاى اسالمى در تمامى نقاط جهان، خطر این گروه و جریان الحادى را که دستیابى به اسالم را در »

 «.ابعاد اعتقادات، احکام شریعت و حیات طیبه اسالمى مورد هجمه قرار داده است با تمام امکانات خود از بین ببرند

رسالت و نزول وحى و... تغییراتى را که به وجود آورده و در فروع آنچه را که بهاءّللاه ادعا کرده از »و مقرر دارد: 

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

 ۵«مسلمانان، مشمول احکام کفار مى شود

شى، فرقه بهائیت را خدمتگزار صهیونیست و مجمع پژوهش هاى اسالمى دانشگاه االزهر مصر نیز با ارائه گزار

 .استعمار غرب، و عمل آنان را انتشار فتنه و آشوب میان امت اسالمى دانسته و با صدور فتوایى اعالم مى نماید

بهائیت به هیچ وجه یک دین یا مذهب آسمانى نیست و اعتقادات آن از هرگونه تعالیم دینى به دور است و پیروان آن »

 ۶«و منحرف هستند هرکس داراى تفکر بهائى باشد کافر است همگى گمراه
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 همچنین داراالفتاء االزهر در فتوایى اعالم مى کند

بهائیت یک فرقه و گروه مرتد از اسالم است، درست نیست که به آن ایمان آورد و با آنها مشارکت نمود و نسبت به »

تفاوت بود و چشم پوشید. این به آن سبب است که آنها براساس ایجاد جمعیت ها و مؤسساتی که ایجاد مى کنند نباید بى 

 ۷«.عقیده به حلول و تشریع غیر از آنچه خداوند نازل کرده و ادعاى نبوت و حتى ادعاى الوهیت به وجود آمده اند

ادامه  از منظر فقهاى شیعه و مراجع عظام تقلید نیز فرقه گمراه بهائیت کافر و محکوم به نجاست مى باشند. که در

 .همین بخش تعدادى از فتاواى مراجع عظام تقلید ارائه گردد

 ب. دوستى با بهائیان

در آموزه هاى اسالمى از دوستى با کفار، نهى گردیده است. در قرآن با هشدارهاى قاطعانه اى برمى خوریم که مى 

ِ فِى َشى ء   الَّ یتَِّخِذ اْلُمٔوِمنُوَن اْلَکافِِریَن أَْوِلیاء ِمن ُدْونِ »فرماید:  مؤمنان نباید »؛ ۸«اْلُمٔوِمنِیَن َوَمن یْفعَْل ذَِلَک فَلَیَس ِمَن ّللاه

کافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز ]او را[ از ]دوستى[ خدا ]بهره اى[ 

 «نیست

 ...گذشت بهائى کافر و نجس است براین اساس دوستى و معاشرت با بهائیان جایز نیست، زیرا همانگونه که

 برخى فتاوا

جهت آشنائى بیشتر با نظرات فقهى مراجع عظام تقلید پیرامون حکم دوستى و معاشرت با فرقه ضاله بهائیت، تعدادى 

 از فتاوا ارائه مى گردد حضرت امام خمینى )ره(؛

 ۱۰«هر نوع معامله و خرید و فروش و غیره با بهائیان حرام است»

 ّللاه فاضل لنکرانى؛آیت 

فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و معامله و خرید و فروش با آنان اگر موجب تقویتشان شود حرام است »

و در صورت تماس آنها با غذاها و خوراکى ها مراعات مسائل طهارت واجب است و رابطه با آنها در صورتى که 

واقع شوید جایز نیست، بنابراین باید خیلى مواظب باشید و اگر نمى توانید او را تحت تأثیر سخنان و عقاید باطل آنها 

 ۱۱«ارشاد به دین اسالم نمایید بهتر است ارتباط در حد یک احوالپرسى بیشتر نباشد

 آیه ّللاه مکارم شیرازى؛

 .۱۲«رفت و آمد و دوستى با اعضاى فرقه ضاله جایز نیست مگر اینکه امید هدایت آنها برود»

 آیه ّللاه خامنه اى؛ .

 .: لطفا به سٔوالت زیر پاسخ فرمائید۳۲۸س 

معاشرت و همنشینى و دست دادن دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که دختر 

متوسطه و پیش باشند یا پسر، مکلهف باشند یا غیر مکلهف، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدائى، 

 دانشگاهى، چه حکمى دارد؟

رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانى که بهائى بودن خود را آشکار مى کنند و یا یقین داریم که بهائى هستند، 

 چگونه باید باشد؟

آفتابه آن،  استفاده از وسایلى که همه دانش آموزان از آنها استفاده مى کنند مانند: شیر آب آشامیدنى، شیر توالت و

 صابون و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم، چه حکمى دارد؟

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

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

 .مربیان با دانش آموزان بهائى باید بر اساس مقررات قانونى و اخالق اسالمى باشد

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

 .اسالمى، بیان فرمائید
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و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیرى ج: همه مٔونین باید با حیله ها 

 کنند

: گاهى بعضى از پیروان فرقه گمراه بهائیت براى ما غذا یا چیز دیگرى مى آورند، آیا استفاده از آنها براى ما ۳۳۰س 

 جایز است؟

 .نمائیدج: از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالهه مضلهه، اجتناب 

: بهائیان بسیارى در اینجا کنار ما زندگى مى کنند که رفت و آمد زیادى در خانه هاى ما دارند. عده اى مى ۳۳۱س

گویند که بهائى ها نجس هستند و عده اى هم آنها را پاک مى دانند. این گروه از بهائى ها اخالق خوبى از خود آشکار 

 مى کنند، آیا آنها نجس هستند یا پاک؟

 ۱۳آنها نجس و دشمن دین و ایماِن شما هستند، پس فرزندان عزیزم جداً از آنها بپرهیزید ج:

 پی نوشت

 ۲۸، آیه ۹، توبه ۱

، االحیاء التراث، ۳۰، ص ۳، ح ۲، کتاب الطهاره، ابواب مقدمه عبادت، باب ۱.ک: وسائل الشیعه، حر عاملى، ج ر ۲

 ه.ق ۱۴۰۹قم، ط اول، 

 ۴۴.ق، صه ۱۴۱۹.ک: البهائیة و جذورها البابیة، عامر النجار، دارالمنتخب العربى، ط اول، ر ۳

 ۲، ص ۲، ج ۱۳۴۱چه مى گوید، جواد تهرانى، مشهد: خراسان،  بهائى ۴

تسخیرى، تقاریر عن المٔومرات الدولیه، محوراالول مع مٔومرات مجمع الفقه االسالمى، داراحیأ التراث  محمدعلى ۵

 ۳۲۶ -۳۲۷میالدى، صص  ۲۰۰۳، ه ۱۴۲۴، الطبعه االولى، العربى

 .۱۳۸۸ /۲/ ۱۳خدمتگزار صهیونیست اند، خبرگزارى مجمع تقریب مذاهب اسالمى،  انیبهائ ۶

سعودى نیز چنین دیدگاهى نسبت به این فرقه دارند؛ چنانکه شیخ عبدالعزیزبن باز مفتى سابق مملکت سعودى  علماى ۷

کسانى که معتقد به مذهب بهاءّللاه شده اند و کسى که مدعى نبوت و همچنین مدعى است که »در پاسخ به این سٔول که؛ 

انان جایز است که به این کافران اجازه دهند تا در خداوند در او حلول کرده است حکمشان چیست؟ آیا براى مسلم

اگر عقیده بهائیت همانگونه باشد که ذکر گردید در کفرشان »این گونه فتوا مى دهد: « قبرستان مسلمانان دفن شوند؟

ما بعد از بعثت پیامبر  هرکس هیچ شکى وجود ندارد بنابراین درست نیست که آنها را در قبرستان مسلمانان دفن نمود.

به نقل از: « محمد صلى هللا علیه و آله مدعى نبوت باشد دروغگوست و به نص و اجماع مسلمانان کافر است...

 مرورى بر آنچه دین بهائیت خوانده مى شود، پایگاه نقد و بررسى بهائیت

 ۲۸، آیه ۳عمران  آل ۸

 ،۶۸؛ بحاراالنوار، ج ۲، حدیث ۲۱۶، ص ۲، ج کافى ۹

 المسائل، امام خمینى ره حیتوض ۱۰

 ۴۱، ص ۱المسائل، آیه ّللاه العظمى فاضل، ج  جامع ۱۱

 اطالع رسانى، آیه ّللاه العظمى مکارم شیرازى گاهیپا ۱۲

 ۷۰-۷۱، صص۱۳۸۴االستفتاءات، آیه ّللاه العظمى سید على خامنه اى، تهران: انتشارات بین المللى الهدى،  اجوبة ۱۳

 

  

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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