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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:[

 ۱۳۹۴بهمن  ۱۳ ]تاریخ:[

 

 فتواهای آیت هللا مکارم شیرازی در خصوص بهائیان

ی داند و هرگونه معامله یا کمک به پیروان این فرقهآیت هللا مکارم شیرازی، بهائیان را کافر حربی، نجس و مرتد می

در صورتی دانند. وی رفت و آمد و رفاقت با افراد این فرقه را ممنوع اعالم کرده و فرموده: تنها ی را جایز نمیضاله

 .دانندها ادامه داد که امید هدایت آنها وجود داشته باشد. همچنین ایشان ازدواج با آنها را جایز نمیتوان به این رابطهمی

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ علما و مراجع عظام تقلید، همواره در صف اول مبارزه با انحرافات دینی و نفوذ 

اند. در این مقاله سعی داریم به ا درایت خود جلوی این انحرافات را در عصر غیبت گرفتهاند و بفرهنگی قرار داشته

ی بهائیت بیان کنیم. ی ضالهخواست خداوند متعال، نظر آیت هللا مکارم شیرازی )مد ظله العالی( را در خصوص فرقه

یل عنوان سؤال و متن جواب ایشان را با توجه به اینکه در خصوص بهائیان سؤاالت متعددی از ایشان شده است، در ذ

 :کنیمذکر می

ی ی مذهبى نیست، بلكه بیشتر جنبهی بهائیگرى در شرایط كنونى، تنها یك مسألهدانیم مسألهمى»هویت بهائیان:  -۱

ارى گذكنند. دفاع شدید مجالس قانونسیاسى دارد و قرائن فراوانى در دست است كه آنها به نفع بیگانگان فعالیّت مى

توان با آنها به عنوان ی این قرائن است. بنابراین در چنین شرایطى نمىغربى از آنها، از جمله بعضى از كشورهاى

 [۱] « .آمیز داشته باشند، نگاه كرد و آنها در واقع محارب هستندخواهند در این مملكت، زندگى مسالمتگروهى كه مى

[ و در ۲«]به جلب او به سوی اسالم نداشته باشید، رفاقت را ادامه ندهید. که امیدیدر صورتی»رفاقت با بهائیان:  -۲

 .ی ضاله جایز نیست، مگر اینکه امید هدایت آنها برودرفت و آمد و دوستی با اعضای فرقه»اند: جای دیگر فرموده

»[3]  

 [4] «آموزش و پرورش آنها جایز نیست»و پرورش بهائیان:  آموزش ۳- 

 [5]« .ی اموال آنان مانعی ندارد، مگر اینکه فعالیتی نداشته باشندمصادره»بهائیان:  اموال ۴- 

 [6]« .بهائیان کافر حربی هستند؛ زیرا از هرگونه تالش و کوشش ضد مسلمانان ابا ندارند»معاشرت با بهائیان:  ۵-

اید، برای اید، آنچه خریدهاید و انجام دادهدانستهی با بهائیان جایز نیست؛ ولی اگر نمیمعامله»با بهائیان:  معامله ۶- 

شک نیست که آنها افراد منحرفی هستند و اساس مذهب »اند: [ و در جای دیگر فرموده۷]«. شما اشکال ندارد

آمریکاست و جزء کفّار حربی هستند و هیچ گونه همکاری با های استعماری انگلستان و ساختگی آنها، از سوی دولت

 [8]« .آنها جایز نیست

 [۹]« .با مسلمان شدن آنها، وسائلشان پاک می شوند»حکم وسائل بهائیان بعد از مسلمان شدن:  -۷

 [۱0]« .ی ضاله جایز نیست؛ مگر اینکه مسلمان شوندازدواج با اعضای فرقه»با بهائیان:  ازدواج 8- 

 [۱۱]« .جایز نیست»کار کردن برای بهائیان و حقوق گرفتن از آنها:  ۹-

 [۱۲]« .ی ضاله و اعضاء آن گروه، از نظر شرعی ممنوع استهرگونه کمک به فرقه»به بهائیان:  کمک ۱0- 
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آنها رفت و  بهائیان مسلمان نیستند و با اسالم سخت مخالفند، اجازه ندهید فرزندان شما با»هدایای بهائیان:  قبول ۱۱- 

 [۱۳]« .آمد کنند و هدایای آنها را نیز نپذیرید

 [۱4]« .بهائیان مرتد و نجس هستند»و نجاست بهائیان:  طهارت ۱۲- 

امید است در پرتو فرمایشات اهل بیت )علیهم السالم( و راهنمایی علما و مراجع عظام، به زودی بساط این فَِرق 

 .جوامع اسالمی برچیده شود ی بهائیت ازی ضالهضاله، خصوصاً فرقه

 :نوشتپی

، ص ۱ش، ج  ۱۳۹0سال  ،( طالب )علیه السالمآیت هللا مکارم شیرازی، استفتائات، قم: انتشارات امام علی بن ابی[۱]

 ؛ بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی۱۱۷۱، سؤال ۲۹۴

 رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازیبنگرید به: پایگاه اطالع  [۲]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[۳]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[۴]

 یرازیبنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم ش [۵]

 به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی دینگر[6]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[۷]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[8]

 دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازیبنگرید به پایگاه اطالع رسانی [۹]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[۱0]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی [۱۱]

 زیبنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرا[۱۲]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی[۱۳]

 بنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر حضرت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی [۱۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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