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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 گاه مراجع معظم تقلید راجع به فرقه ضاله بهائیتدید

 

 امام خمینی )ره(:

شود ولی احکامی که بر ارتداد وی مترتب شده )از قبیل باطل شدن  اش قبول می مرتد فطری )بهائی( اگر چه توبه

 شود.ورثه و کیفر ارتداد( با توبه ساقط نمیازدواج و انتقال اموال وی به 

 

 هللا نوری همدانی:آیت

 باشد.بهائیت محکوم به نجاست است. معاشرت با آنان جایز نیست و دعوت آنها نیز به مساجد جایز نمی

 

 بسمه تعالی

 هللا العظمی بهجت )دامت برکاته(محضر مبارک حضرت آیت

اند و مردم  داری مشغول شده)استان فارس( تعداد کمی از بهائیان به شغل مغازهاز آن جا که در شهرستان مرودشت 

رود به سئواالت زیر پاسخ عالی استدعا می پردازند لذا از محضر جنابروزانه با آنها معاشرت و به داد و ستد می

 نمایید؟

 آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس؟ -١

 آن ها چه گونه است؟حکم سالم و دست دادن با  -٢

 ها چه گونه است؟  حکم خرید از مغازه آن ها و فروش چیزی به آن  -٣

 توان حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله خورد؟ آیا بر سر سفره ایشان می  -۴

 بسمه تعالی

 ها پرهیز شود وهللا العالم.  نجسند و از معاشرت با آن

 ]مهر رسمی[

 بخش استفتاء

 تبهجهللا دفتر حضرت آیت

 

 [ آرم]

 جمهوری اسالمی ایران

٠١۴٢۵۵ 

١۴٣۵۹۵ 

 بسمه تعالی
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که با رطوبت مسری در  چیزهاییجمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر 

 راه مقابله کنند.واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گم مؤمنینها بوده است باید اجتناب کرد و بر  تماس با آن

 ]مهر رسمی[

 له العالی د ظمای هللا خامنهدفتر حضرت آیت

 ١۴٣۵۹۵ استفتاءات بخش

 

 ١٣۸۶اردیبهشت  ٢۵

١۶٣٣۵ 

 بسمه تعالی

 هللا العظمی مکارم شیرازی )دامت برکاته(مبارک حضرت آیتمحضر 

اند و مردم  داری مشغول شدهاز آن جا که در شهرستان مرودشت )استان فارس( تعداد کمی از بهائیان به شغل مغازه

سئواالت زیر پاسخ رود به  عالی استدعا می پردازند لذا از محضر جنابروزانه با آنها معاشرت و به داد و ستد می

 نمایید؟

 آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس؟ -١

 حکم سالم و دست دادن با آن ها چه گونه است؟ -٢

 ها چه گونه است؟  حکم خرید از مغازه آن ها و فروش چیزی به آن  -٣

 توان حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله خورد؟ آیا بر سر سفره ایشان می  -۴

 تعالیبسمه 

ها حرام است مگر در مواردی که   ای با آن اند و هر گونه رابطهاعضای فرقه ضاله از زمره مسلمین خارج  :۴تا  ١ج 

 ها باشد.  امید ارشاد و هدایت آن 

 همیشه موفق باشید

 ١٣۸۶اردیبهشت  ٢۷

 ]مهر رسمی[

 

 ]مهر رسمی[

 دفتر حضرت آیت هللا العظمی فاضل لنگرانی 

 ١٣۸۶اردیبهشت  ٢۶ تاریخ:

 ۶٢۹۵۷ شماره:

 بسمه تعالی

 محضر مبارک حضرت آیت هللا العظمی فاضل لنگرانی )دامت برکاته(

اند و مردم  داری مشغول شدهاز آن جا که در شهرستان مرودشت )استان فارس( تعداد کمی از بهائیان به شغل مغازه

رود به سئواالت زیر پاسخ عالی استدعا می حضر جنابپردازند لذا از مروزانه با آنها معاشرت و به داد و ستد می

 نمایید؟
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 آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس؟ -١

 حکم سالم و دست دادن با آن ها چه گونه است؟ -٢

 ها چه گونه است؟  حکم خرید از مغازه آن ها و فروش چیزی به آن  -٣

 غذای این فرقه ضاله خورد؟ توان حاضر شد و از  آیا بر سر سفره ایشان می  -۴

 بسمه تعالی

 اند.باشند بلکه کافر و نجسمسلمان نمی هابهائی -١

 ها جایز نیست و در دست دادن و لمس آن ها باید مراقب احکام نجس و پاکی باشید. آن به  ابتدائیسالم  -٢

ها یا تضعیف مسلمانان  مذهب باطل آنبا آن ها معامله کردن مانعی ندارد مگر این که باعث ترویج فی حد نفسه  -٣

 شود.

 غذای آن ها نجس است و خوردن آن حرام است.  -۴

 ]مهر رسمی[

 دفتر حضرت آیت هللا العظمی فاضل لنگرانی 

 بخش استفتاءات

 ١٣۸۶خرداد  ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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