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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ باشگاه خبرنگاران جوان

 ۱۳۹۵تیر  ۲۲]تاریخ:[ 

 

 برای اولین بار؛ دست خط امام خمینی )ره( در مورد فرقه ضاله بهائیت منتشر شد + عکس

 .دست خط امام خمینی )ره( در مورد فرقه ضاله بهائیت برای اولین بار منتشر شد

های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی به گزارش حوزه احزاب و تشکل

نامه "ابعاد پیدا و پنهان بهائیت" را با رویكرد بررسی مبارزات روحانیون با فرقه ضاله بهائیت، بررسی ارتباط ویژه

 بهائیت و رژیم صهیونیستی و ... در قالب "نشریه الكترونیكی" منتشر کرد.

هللا بروجردی خمینی )ره( و آیت هایی از استفتاء امامخطدر پرونده "ابعاد پیدا و پنهان بهائیت" برای اولین بار دست

 .درباره فرقه ضاله بهائیت منتشر شده است

 بسمه تعالی شانه العزیز

 ۱۳۸۳ذی الحجه /  ۲۸

 پیشگاه مبارک جناب مستطاب حضرت ایةهللا العظمی اقای حاج اقا روح هللا خمینی متع هللا المسلمین بطول بقائه

و  –زن دادن و زن گرفتن  –نور در جهت ازدواج با مسلمانان مستدعی است حکم فرقۀ بهائیه را از نظر شرع ا

 همچنین در جهت طهارت و نجاست و خصوصاً وارد شدن آنها بحمامهای مسلمانان روشن فرمائید ممنون میشویم

 محمدعلی

 بسمه تعالی

 این طایفه ضاله کافر و نجس است و ازدواج با آنها جائز نیست و بحمام مسلمین نباید وارد شوند

 ]امضاء[ روح هللا خمینی

 ]مهر رسمی[

 این طایفه ضاله کافر و نجس است

 مرکز اسناد انقالب اسالمی – IRDC.IR]آرم[ 

 دست خط امام خمینی )ره( در مورد فرقه ضاله بهائیت

 استفتاء از محضر مبارک

 حضرت آیت اله العظمی آقای بروجردی

 متع اله المسلمین بطول بقاعه

 حضرت آیه اله العظمی آقای بروجردی العالی علی رؤس المسلمین بحق محمد و آله چه میفرمائید
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راجع بمعاشرت و معامله با بهائیان از قبیل اکل و شرب با آنها و مهمانی کردن آنها و بمهمانی آنان رفتن و زن دادن 

بحمامهای مسلمین و خرید و فروش با آنها و  بآنان و زن گرفتن از آنها و دخول در حمامهای آنان و راه دادن آنها

کرایه و اجاره دادن امالک و وسائط نقلیه بآنها و استخدام آنان و اجازه نمودن امالک وسائط نقلیه از آنها و معالجه نزد 

آنها و اصالح سر و صورت آنان و کار کردن برای آنها مجانا و یا تحت هر یک از عناوین معامالت شرعیه از قبیل 

جعاله و مزارعه و مساقات و شرکت و صلح و نحو این امور از انحاء معاشرت و معامله با آنها مستدعی است نظر 

 شریف را مرقوم دارید ادام هللا ظلکم

 بسمه تعالی

الزم است مسلمین با این فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ 

 ا از دست ندهند.انتظار ر

 حسین الطباطبائی

 ]مهر[

 ]مهر[ مرکز اسناد انقالب اسالمی آرشیو

 مرکز اسناد انقالب اسالمی - IRDC.IR ]آرم[

 دست خط آیت هللا بروجردی در مورد فرقه ضاله بهائیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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