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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 محضر مبارک مراجع عالیقدر جهان اسالم 

رساند که در یکی از شهرهای اطراف شیراز فرقه ضاله بهائیت فعالیت کرده و متأسفانه احتراماً به استحضار می 

این گروه معاشرت و رفت و آمد دارند لذا نظر آن بزرگواران را جهت ای از مسلمین هم به خاطر عدم اطالع با عده

 باشیم.اطالع عموم در موارد زیر جویا می

 با امید به ریشه کن شدن همه دشمنان اهل بیت )ع( و به ویژه دشمنان وجود نازنین امام عصر )ع( 

 مسلمان با پسر بهائی( چه حکمی دارد؟ ازداوج با بهائیت )عقد دختر بهائی برای پسر مسلمان و عقد دختر  -1

 خرید و فروش و معامله با افراد بهائی چه حکمی دارد؟  -2

 نظر عزیزان در مورد دست دادن و بوسیدن افراد بهائی چیست؟ -3

 خوردن غذا از خانه بهائی یا از دست بهائی چه حکمی دارد؟ -4

 ده چه حکمی دارد؟ خوردن آب و غذا از ظرفی که بهائی از آن آب و غذا خور  -5

 رفتن به مجالس شادی و عروسی بهائیت یا مجلس ختم آنها به بهانه آشنا بودن و ... چه حکمی دارد؟  -6

 کار کردن )مثل کارگری ساختمان و ...( فرد بهائی برای مسلمان و یا مسلمان برای بهائی چه حکمی دارد؟  -7

 باشند؟آیا بهائیان کافر و نجس می -8

 

 مورد سؤاالت باال  مراجع درجواب نظرات 

 ای: ... خامنهاحضرت آیت  -1

 [ آرم]

 رانیا یاسالم یجمهور

 ----- خیتار

 ۰14255: شماره

 ی تعال بسمه

در  یکه با رطوبت مسر ییزهایچ ریمحکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سا یبهائ ۀ ضال ۀافراد فرق  عیجم

 .فرقه گمراه مقابله کنند ن یا یو فسادگر لهیواجب است که با ح نیاجتناب کرد و بر مومن  دیتماس با آنها بوده است با

 [ُمهر]

 یمد ظله العال  یاخامنه ةهللایآ دفتر

 استفتائات  بخش
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 بهجت: حضرت آیت ا...  – 2

 ی تعال بسمه

 نجسند و از معاشرت با آنها پرهیز شود. 

 [بخش استفتاء دفتر حضرت آیت هللا بهجت]ُمهر 

 

 حضرت آیت ا... مکارم شیرازی:   -3

 بسمه تعالی 

گونه معاشرت و رفت و آمد، ازدواج، خرید و فروش و هرگونه ارتباط دیگر با اعضای فرقه ضاله بهائیت حرام   هر

 خودداری کنند.است و مسلمانان باید جداً از آن  

 افراد فرقه ضاله از زمره مسلمین خارجند و هرگونه رابطه با آنها حرام است.  -

 ]ُمهر ایشان[

 1387مرداد  7تاریخ: 

 15582شماره: 

 موضوع: استفتاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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