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 درخصوص بهائیت  1386استفتاء جدید در اسفندماه 

 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 

 متن سوال یا استفتاء 

 شود چه صورت دارد. معامله با بهائی که موجب تقویت آنها از نظر اقتصادی می  –1

کند جهت عدم  مطلع نمودن اهل مسجد یا مومنین محلی که یک بهایی در آن جا کسب و کاری دارد و یا زندگی می –2

 معامله و رفت و آمد منزل و جلوگیری از ازدواج و ... چه صورت دارد  

 

 ای:هللا خامنهپاسخ حضرت آیت

 ی مضلّه اجتناب شوداز هرگونه معاشرت با این فرقه ضاله  -1ج 

 تابع شرایط نهی از منکر است -2ج 

 

 هللا صافی گلپایگانی: پاسخ آیت

 بسم هللا الرحمن الرحیم. 

کافر و نجس است و انجام هر معامله و داد و ستدی با آنها که موجب تقویت اقتصاد آنها و خروج کار از   یبهای -1ج 

 دست مسلمین شود حرام است، وهللا العالم. 

متوجه نمایید که خدای نکرده در اثر معاشرت تدریجاَ    کنند،آنها معاشرت و خرید و فروش میآنهائی را که با  -2 ج

  منحرف نشوند، وهللا العالم.

 1۴2۹صفرالمظفر  21

 

 هللا مکارم شیرازیپاسخ آیت

 جایز نیست   -1ج 

 اشکالی ندارد.  – 2 ج

 

 هللا شیخ میرزا جواد تبریزیپاسخ آیت

 جایز نیست   -1ج 

 ع دهید بهتر است.اطال -2ج 

 

 هللا العظمی موسوی اردبیلی:پاسخ آیت
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 بسمه تعالی 

ها ها که موجب تأیید آنگرچه معامله با فرقه ضاله مذکور فی نفسها اشکال ندارد ولی هر نوع ارتباط و معاشرت با آن

 باشد وهللا العالم. ها حرام می باشد جایز نیست و ازدواج با آن

 هللا العظمی موسوی اردبیلی[آیتدفتر حضرت ]ُمهر 

 81۴۴شماره سؤال: 

 

 هللا صانعی:پاسخ آیت

: معامله با آنهایی که جمهوری اسالمی اموالشان را محترم شمرده مانعی ندارد، مگر آن که معامله و خرید و  1 ج

 فروش با آنها موجب تقویت آنان باشد که در این صورت، حرام است.

 : اطالع دادن شرعاً بر شما واجب نیست.  2ج 

 

 هللا صانعی سالم علیکم.جناب آیت

با تشکر از پاسخگویی سریع آن دفتر محترم در خصوص سوال دوم اگر از باب پیشگیری از انجام منکر و یا نهی از 

مسلمانان( به این مسئله نگاه  منکر )با توجه به فعالیتهای زیاد آنان در جذب مسلمانان به کیش خود و بعضاً ازدواج با

 کنیم این کار چه صورتی دارد. 

 

 هللا صانعی پاسخ آیت

 توانید نهی از منکر کنید.شود میاگر یقین دارید که منکری انجام می  –جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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