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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  ۱۷]تاریخ:[ 

 

 فتواهای مقام معظم رهبری در خصوص بهائیان 

ی ما هم قرار  دانند و در صورت تماس آنها با اشیائی که در معرض استفادهمعظم رهبری، بهائیان را نجس میمقام 

دانند و آنها را دشمن دین  ی طهارت شود. ایشان معاشرت با بهائیان را جایز نمیاند: باید مراعات مسألهدارند، فرموده 

 ی ضاله مقابله کنند ها و مفاسد این فرقه ؤمنین باید با حیلهی ماند: همهدانند و فرمودهو دنیای مسلمانان می

ی بهائیت دارای انحرافات اعتقادی، اخالقی و... گسترده و  ی ضاله پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_  پیروان فرقه 

که بهائیان دچار شود، فراوانی هستند که همنشینی و هرگونه ارتباط با آنها منجر به سقوط انسان در همان پرتگاهی می

اند. در این مقاله به  اند؛ به همین جهت علما و مراجع دین، ما را از هرگونه ارتباط با آنها بر حذر داشته آن شده 

پردازیم. با توجه به اینکه در  ی ضاله می خواست خداوند متعال به فتواهای مقام معظم رهبری در خصوص این فرقه 

ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، شده است، در ذیل عنوان  ضرت آیت هللا خامنهخصوص بهائیان سؤاالت متعددی از ح

 :کنیمسؤال و متن جواب ایشان را ذکر می

[ و در جای دیگر  ۱].«ی گمراه بهائیت، محکوم به نجاست هستندطهارت و نجاست بهائیان: »همه پیروان فرقه  -۱

 [٢]«بهائی، محکوم به کفر و نجاست هستندی ی ضاله اند: »جمیع افراد فرقه فرموده

ها با چیزى، مراعات  ی ما هم قرار دارند: »در صورت تماس آن تماس بهائیان با اشیائی که در معرض استفاده -٢

[ به عنوان نمونه ۳] .«ها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت هستند، واجب استی با آنمسائل طهارت در رابطه

ورزشکار باشد و در باشگاه او شخص بهائی هم مشغول ورزش است، چنانچه لباسی را که شخص بهائی اگر شخصی 

پوشیده و در آن عرق کرده و رطوبت بدن او به آن لباس رسیده است، به مسلمان بدهد، بدن شخص مسلمان هم به  

مثل نماز و...( بدن خود را با  شود و باید برای اموری که مشروط به طهارت هستند )ی آن رطوبت، نجس میواسطه

آب بشوید. همچنین اگر دست آنها به شیر آب، صابون و... که عمومی هستند، برخورد کند و رطوبت دست آنها به این 

اشیاء برسد، باید ابتدا آن اشیاء را تطهیر کرد و سپس از آنها استفاده کرد تا نجاست آنها به دست ما منتقل نشود. 

خورند یا هرگونه ارتباط دیگری که موجب انتقال رطوبت بدن هایی که بهائیان از آن غذا می فهمچنین نسبت به ظر

 .ی طهارت را داشته باشدآنها به انسان شود، شخص مسلمان باید مراعات مسأله 

رات آموزان بهایى، باید بر اساس مقربرخورد با بهائیان در مدارس: »رفتار مدیران، معلمان و مربیان با دانش -۳

[ طبق این فتوا، برخورد مسلمانان با بهائیان در هر محیطی، چه در مدارس و چه  ۴].«قانونى و اخالق اسالمى باشد

 .اماکن دیگر، باید بر اساس اخالق اسالمی باشد

که باید  [ بنابراین هر چند ۵].«ی ضالّه مضلّه، اجتناب نماییدمعاشرت با بهائیان: »از هرگونه معاشرت با این فرقه - ۴

برخورد ما با بهائیان، بر اساس اخالق اسالمی باشد، اما این بدان معنا نیست که با آنها معاشرت، رفت و آمد، دوستی  

 .و رفاقت داشته باشیم، بلکه چنانچه در محیطی با آنها برخورد کردیم، باید اخالق اسالمی را رعایت کرد

ها  بهائیان: »بهائیان نجس و دشمن دین و ایماِن شما هستند، پس جداً از آن رفتار ما در برابر اخالق به ظاهر خوب  -۵

ی ضاله کنند، همواره [ بهائیان برای اینکه در اقلیت هستند و سعی دارند افراد بیشتری را جذب این فرقه۶]«.بپرهیزید

ته، به اهداف شوم خود دست ی خوب از خود و برخورد به ظاهر شایسنمایی یا نشان دادن چهره سعی دارند با مظلوم
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نگرد که کند، بلکه به باطن خبیث آنها مییابند؛ ولی یک مسلمان همیشه بیدار و با بصیرت است و نگاه به ظاهر نمی

 .ی شومی در سر دارندچه نقشه

ت، مقابله نموده ی گمراه بهائیها و مفاسد فرقه ی شرعی مسلمانان در برابر بهائیان: »همه مؤمنین باید با حیله وظیفه -۶

تفاوت بود، بلکه [ بنابراین نباید نسبت به اطراف خود بی۷].«ها جلوگیرى کنندو از انحراف و پیوستن دیگران به آن 

ی ضاله  باید نسبت به خود و دیگران مراقب بود؛ چرا که امکان دارد فرزند یا نزدیکان ما هم روزی در دام این فرقه 

 .گرفتار شوند

ی بهائیان: »از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است،  غذا بر سر سفره خوردن   -۷

 [ ٨]«.ی گمراه مقابله کنندباید اجتناب کرد و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه 

های علما و مراجع و بصیرت مؤمنین، بساط این فَِرق راهنماییبه امید روزی که با یاری امام زمان )ارواحنا فداه( و 

 .ضاله و گمراه، از جوامع اسالمی برچیده شود

 :نوشتپی

؛  ۳٢٨، سؤال  ۷٢ش، ص  ۱۳۹۴مقام معظم رهبری، اجوبة اإلستفتائات، تهران: انتشارات انقالب اسالمی، سال  [۱]

له یا سایت  ی؛ با توجه به این فتوا، باید به کتاب استفتائات معظمبنگرید به: پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبر

 .مراجعه و فتواهای ایشان را در مورد اشیاء نجس، مالحظه کرد «leader.ir» ایشان به نشانی اینترنتی

 .۱۴۳۵۹۵ی استفتاء ، شماره٠۱۴٢۵۵ی نامه استفتاء کتبی از دفتر مقام معظم رهبری، شماره [٢]

 .۳٢٨، سؤال  ۷٢ش، ص  ۱۳۹۴مقام معظم رهبری، اجوبة اإلستفتائات، تهران: انتشارات انقالب اسالمی، سال  [۳]

 .همان [۴]

 .۳۳٠، سؤال  ۷۳ش، ص  ۱۳۹۴مقام معظم رهبری، اجوبة اإلستفتائات، تهران: انتشارات انقالب اسالمی، سال  [۵]

 .۳۳۱، سؤال  ۷۳ش، ص  ۱۳۹۴مقام معظم رهبری، اجوبة اإلستفتائات، تهران: انتشارات انقالب اسالمی، سال  [۶]

 .۳٢۹، سؤال  ۷٢ش، ص  ۱۳۹۴مقام معظم رهبری، اجوبة اإلستفتائات، تهران: انتشارات انقالب اسالمی، سال  [۷]

 .۱۴۳۵۹۵ی استفتاء ، شماره۱۴٢۵۵ی نامه استفتاء کتبی از دفتر مقام معظم رهبری، شماره [٨]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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