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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[

 

 تسنیمخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 در گفتگو با تسنیم: والمسلمین سیدمهدی طباطبایی االسالمحجت

باید استغفار کند/ دوستی با بهائیان گناه کبیره است/ او باید از ملت انقالبی ایران و شیعیان عذرخواهی  فائزه هاشمی

 کند

هللا و آیترفسنجانی باید استغفار کند. وی باید از ملت انقالبی ایران و شیعیان استاد اخالق گفت: فائزه هاشمی

 .رفسنجانی عذرخواهی کندهاشمی

وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره د اخالق در گفتاالسالم والمسلمین سیدمهدی طباطبایی استاحجت

معنای گمراه است و بهائیت یک گروه سیاسی است که مشی به نظر فقها درباره فرقه ضالّه بهائیت، گفت: ضال به

 .نظر نیستنداند و صاحبگونه پرورش یافتهگانگان هستند و ایناصلی آنها بی

نوعی ضربه به خواهند در کشور رسوخ پیدا کنند و بهیا گروهی هستند که می وی ادامه داد: فرقه بهائیت خانواده

شیعیان بزنند و در تاریخ سابقه ندارد که در میان مسلمانان و شیعه کسی وجود داشته باشد که از  ویژهمسلمانان و به

این استاد اخالق با بیان اینکه نظر علما و  .عقاید آنها خبر نداشته باشد و نگاه به آنها مثبت و مناسب نیست

 .ه برای مردم نیز آشکار استنظران شیعه درباره فرقه بهائیت آشکار است، گفت: افکار این فرقصاحب

االسالم والمسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر "اگر فردی با اعضای این فرقه دیدار داشته و اظهار حجت

طور مثال دیداری با دوستی با آنان داشته باشد، حکمش از نظر فقها چیست؟" گفت: دیدار کردن چند نوع است، به

دادند که به آنها حمله شود، حتی شدند و خودشان را مسلمان نشان نمیوارد این فرقه میحجتیه وجود داشت که برخی 

تغییرات زیادی در این گروه دادند و جنبه سیاسی به خود گرفتند، تنها به این دلیل بود که میان آنها نفوذ مثبت داشته 

وی  .ای از آنها به خارج از کشور فرار کردندعدهباشند و آنها را بشناسند تا بعدها آنها را دستگیر کنند که در نهایت 

این استاد اخالق در  .ادامه داد: اگر کسی بخواهد با اعضای فرقه بهائیت دوستی کند قطعاً گناه کبیره مرتکب شده است

ته و رفسنجانی اخیراً با یکی از سرکردگان فرقه ضاله بهائیت دیداری داشپاسخ به سؤالی مبنی بر "خانم فائزه هاشمی

های خارجی مصاحبه داشته و رفسنجانی مبنی بر این دیدار، وی با یکی از رسانههللا هاشمیحتی پس از انتقاد آیت

اعالم کرده که بهائیان دوستان وی هستند و از این دیدار پشیمان نیست، نظر شما چیست؟" تصریح کرد: دیدار خانم 

 .فرهنگ شیعه و اسالمی ما همخوانی ندارد و زننده است هاشمی با یکی از سرکردگان فرقه ضاله بهائیت با

االسالم والمسلمین طباطبایی با بیان "من هم ماجرای دیدار خانم فائزه هاشمی را شنیدم و یقین نکردم"، ادامه داد: حجت

د عالم داند و فرزنشود شخصی که سوابق بهائیت را میاین موضوع برایم سنگین بود و من متعجب شدم که چطور می

رفسنجانی است که خودش از مبارزین در مسیر انقالب و دلسوز نظام است این کار هللا هاشمیو مفسر قرآنی چون آیت

 .را کرده، ولو به اینکه دوستی باشد یا مالقات باشد

تاد اخالق با این اس .کننددار سوژه درست میهای دینوی ادامه داد: متأسفانه با این حرکات دشمنان نسبت به خانواده

را اصالح کند"، گفت: وی باید استغفار کند. وی  شوم که خانم فائزه هاشمی در صدد برآید تا این کارابراز "متذکر می

 .رفسنجانی عذرخواهی کندهللا هاشمیباید از ملت انقالبی ایران و شیعیان و آیت

 

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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