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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[

 

 ]روزنامه:[ دنیا

 ١٣٣۴ مرداد ۷]تاریخ:[ 

 ٣۶۹]شماره:[ 

 

 بهائیان اعالمیه مهمی صادر کرده استملت مصر درباره 

 استاد کرسی زبان فارسی دانشکده ادبیات قاهره )تز( خود را درباره )فضولی( نوشته است

دکتر محمد موسی هنداوی یکی از نویسندگان معروف عرب بوستان سعدی شیرازی را بعربی ترجمه کرده که در 

 عرض چند روز در قاهره بفروش رسید

 دنیا در مصر این چند خبر را برای درج در روزنامه دنیا گزارش داده است: خبرنگار روزنامه

معروف عرب میباشد ماه گذشته کتاب بوستان سعدی شیرازی را از  سندگانینودکتر محمد موسی هنداوی که از  -١

استقبال شایانی در خریداری  امهای قاهره پرسیدهاند و بطوریکه از بعضی از کتابفروشفارسی بعربی ترجمه کرده

 بوستان سعدی بعمل آمده و بطوریکه دکتر محمد موسی هنداوی تصمیم به تجدید طبع آن گرفته است...

 ها درباره بهائیان... اعالمیه سنی

جامعه تسنن قاهره نظر بمراجعات زیادی که از طرف مراجع مختلف و خبرنگاران خارجی شده بود درباره وقایع  -۶

ای منتشر کرد و صریحا ذکر نمود موضوع بهائیان بهیچوجه ارتباطی با پیروان یران و مسئله بهائی اعالمیهاخیر ا

سال قبل ظهور نموده و ظهور او  ١١۲مذاهب اربعه ندارد چون جماعت نامبرده مدعی است که مهدی موعود )ع( در 

اند در صورتیکه جماعت تسنن معتقد میباشند که هها و انتظارات پیروان جامعه تشیع دانستبینیرا نیز از روی پیش

مهدی موعود بدنیا نیامده بود که غیبت نموده و سالهای بعد ظاهر شود بلکه عقیده دارند مهدی ظهور خواهد کرد و 

ظهور او برای ترویج همین احکام است و معلوم نیست ظهور او چه تاریخی باشد و تمام اخبار و روایات و تفاسیر 

گری تولد او مورد قبول ما نیست. سنیهای قاهره همچنین خاطرنشان نمودند بهائی مانند کسروی زائیده شیعهدرباره 

اند شیعیان بوده و طبق است و چیزی است که در کشور آفتاب تابان ظهور نموده و هر چه باین ادیان ساختگی گرویده

 آمار موجوده تاکنون یک فرد سنی، بهائی نشده است.

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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