[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 جامع فرق ،ادیان و مذاهب
[تاریخ ۱۹ ]:بهمن ۱۳۹۴

فتواهای آیت هللا تبریزی (رحمه هللا) در خصوص بهائیان
آیت هللا تبریزی ،از مراجع تقلید ،رفت و آمد با پیروان بهائیت را جایز نمیداند و ازدواج با بهائیان را باطل دانسته
است .ایشان در خصوص معاملهی با بهائیان فرمودهاند« :معاملهی با آنها ،چنانچه ترویج این فرقه حساب شود ،جایز
نیست» .ترویج فرقهی بهائیت جایز نیست و معاملهی با آنها ،چنانچه ترویج این فرقه حساب شود ،جایز نیست.
پایگاه جامع فرق ،ادیان و مذاهب_ آیت هللا تبریزی ،از مراجع عظام تقلید ،بسان دیگر علما همواره در سنگر علم ،به
عنوان یک مرزبان اعتقادی برای شیعیان محسوب میشدند .وی در سال  ۱۳۰۵ه.ش در تبریز متولد و در سال
 ۱۳۸۵ه.ش در شهر قم رحلت کردند .در این مقاله به خواست خداوند متعال فتواهای ایشان را در خصوص بهائیان
بیان میکنیم .با توجه به تعدد سؤاالت از محضر وی ،عنوان سؤال و جواب ایشان را در ذیل بیان میکنیم:
 -۱رفت و آمد با بهائیان« :رفت و آمد با فرقهی ضالّهی بهائیت جایز نیست ،مگر براى كسانى كه از خود مطمئن
ّللا العالم]۱[ ».
بوده و قدرت ارشاد به حق را دارند ،و ّ
 -۲معامله با بهائیان« :ترویج فرقهی بهائیت جایز نیست و معاملهی با آنها ،چنانچه ترویج این فرقه حساب شود ،جایز
ّللا العالم]۲[ ».
نیست ،و ّ
 -۳در خصوص بهائیانی که به دلیل بهائی بودن از محل کار خود اخراج شده بودند ،ولی متأسفانه توسط بعضی از
ادارات دولتی دوباره به کار گرفته شده بودند ،فرمودهاند« :چنانچه محرز شود كه بهائى هستند ،حقّى در بیمارستان و
ّللا العالم]۳[ ».
بازگشت به بیمارستان را ندارند ،و ّ
 -۴ازدواج با بهائیان« :ازدواج مرد مسلمان با زن بهایى باطل است و نیز ازدواج زن مسلمان با مرد بهائى باطل
است و چنانچه از روى جهل به مسأله ،این ازدواج انجام گرفته و فرزندانى متولد شدهاند ،فرزندان نامشروع تلقى
نمىشوند و ملحق به پدر و مادرشان هستند و در فرضى كه پدر یا مادر فرزند ،مسلمان باشند ،فرزند محكوم به اسالم
ّللا العالم]۴[ ».
است ،و ّ
ّللا العالم ]۵[ ».با توجه به اینکه بهائیان
 -۵پرداختن دیه به بهائیان« :دیه فقط در مورد مسلمان و كافر ذ ّمى است ،و ّ
از اهل ذمه شمرده نمیشوند ،طبق فتوای ایشان ،دیه هم به آنها تعلق نمیگیرد.
با توجه به فتواهای معظمله و دیگر مراجع عظام [ ]۶دوری کردن و فاصله گرفتن از پیروان این فرقهی گمراه ،امری
ضروری به نظر میرسد .به امید روزی که بساط این ف َِرق ضاله در هم پیچیده شود.
پینوشت:
[ ]۱آیت هللا جواد تبریزی ،استفتائات جدید ،قم ،بینا ،بیتا ،ج  ،۲ص  ،۱۹۹سؤال .۹۱۰
[ ]۲همان ،ص  ،۲۰۰سؤال .۹۱۷
[ ]۳همان ،ص  ،۲۵۹سؤال .۱۱۲۳
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[ ]۴همان ،ص .۳۴۸
[ ]۵همان ،ص  ،۴۲۱سؤال .۱۷۱۸
[ ]۶ر.ک به مقاالت :فتواهای مقام معظم رهبری در خصوص بهائیان و فتواهای آیت هللا مکارم شیرازی در خصوص
بهائیان و فتواهای آیت هللا صافی (زید عزه) در خصوص بهائیان

[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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