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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴اسفند  ۷ ]تاریخ:[

 

 فتواهای امام خمینی )رحمه هللا( در خصوص بهائیان

داند و فرموده: نباید به حمام مسلمین وارد شوند. معامله با پیروان امام خمینی )رحمه هللا( بهائیان را کافر و نجس می

باطل است و  ی ضاله و مضله، طبق فتوای ایشان جایز نیست و باید از آن اجتناب شود. ازدواج با افراد بهائیاین فرقه

 . ...ها ازدواج کند، فرزندان او ملحق به مسلمان هستندچنانچه شخصی از روی جهل به مسأله، با یکی از آن

گذار جمهوری اسالمی، همواره در صف اول مبارزه با فَِرق پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ امام خمینی، بنیان 

 .پردازیمی بهائیت میی ضالهه به فتواهای ایشان در خصوص فرقهضاله، از جمله بهائیت بوده است. در این مقال

 ۱«.ی ضاله، کافر و نجس هستند و به حمام مسلمین نباید وارد شونداین طائفه»طهارت و نجاست بهائیان: -۱

و در خصوص فرزندان متولد شده از والدینی که  «.ها جایز نیست و باطل استازدواج با آن»ازدواج با بهائیان: -۲

 .ی حالل را دارند و ملحق به مسلمان هستندها در صورت جهل، حكم بّچهبّچه» اند:ها بهائی است، فرمودهاز آنیکی 

 ۳ «.اگر خوف انحراف در بین باشد، باید ترك كنند»خواندن کتب بهائی: -۳

 ۴«.اشکال دارد»ها: ز آنپول قرض دادن به بهائیان و قرض گرفتن ا-۴

به امید روزی که بساط ظلم و گمراهی در جوامع ۵ « .ها اجتناب شودی با آنباید از معامله»ی با بهائیان: معامله-۵

 .ها در تحت والیت اهل بیت )علیهم السالم( قرار گیرندی انساناسالمی برچیده شود و همه

 :نوشتپی

، در پاسخ به ۲۳۷، ص ۱ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رحمه هللا(، ج ی امام، قم: موسسهخمینی، صحیفه امام۱

 .سؤال محمدعلی گرامی قمی

.ق، ج ه ۱۴۲۲ی قم، ی علمیهی مدرسین حوزهخمینی، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه امام۲

ی مدرسین نی، توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه؛ امام خمی۱۳۳، سؤال ۱۲۸، ص ۳

ی تنظیم و نشر آثار ی امام، قم: موسسهخمینی، صحیفه ؛ امام۸۰، سؤال ۴۳۱.ش، ص ه ۱۳۹۲ی قم، ی علمیهحوزه

 .، در پاسخ به سؤال محمدعلی گرامی قمی۲۳۷، ص ۱امام خمینی )رحمه هللا(، ج 

.ق، ج ه ۱۴۲۲ی قم، ی علمیهی مدرسین حوزهخمینی، استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه امام ۳

 .۴۰، ص ۲

 .۲۹۰، ص همان ۴

، در پاسخ به ۲۲۷، ص ۲ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رحمه هللا(، ج ی امام، قم: موسسهخمینی، صحیفه امام ۵

 .سؤال سید مرتضی پسندیده

 

 

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[
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