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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[

 

 حق]روزنامه:[ ندای 

 اردیبهشت ۲۰]تاریخ:[ 

 ۲۴۰]شماره:[ 

 

 معامله با بهائیها تصمیم قطع رابطه و

 جا دارد که دیگر دستجات و اصناف نیز تاسی نمایند

خطیب شهیر و مبلغ دانشمند جناب آقای حاج شیخ مرتضی انصاری پریروز در مسجد ارک اعالم داشتند که صنف 

د بهائی اند که من بعد بهیچوجه با افرافروشان طهران تصمیم گرفته و ملتزم شرعی شدهفروش و لباسمحترم دوخته

ای که از طرف صنف مزبور امضاء گردیده بود در منبر قرائت طرف معامله و داد و ستد واقع نشوند و ضمنا اعالمیه

 نمودند.

دوز و جناب آقای انصاری پس از قدردانی از این تصمیم، سایر اصناف و طبقات را به پیروی از این اقدام صنف لباس

شواهد بسیاری آوردند که اگر مسلمانان قطع ارتباط و مناسبات و معامالت با این  فروش دعوت نمودند و امثله ودوخته

 .فرقه کنند مسلما اثرات بسیار خوب و نتایج رضایت بخش خواهد داشت

معظم له میگفتند، ای مسلمانان شما از کفار مکه که کمتر نیستید آنها در حالی که بر باطل بودند مدت سه سال از 

با پیغمبر اکرم اسالم و یاران او خودداری داشتند و مردانه ایستادگی نمودند، شما که بحق و خود را  معامله و معاشرت

پیرو قرآن و اسالم میدانید معاشرت و معامله را با این فرقه ضاله ترک و بقدر کفار مکه در راه خدمت باسالم همت 

 نمائید.

بعد از ظهرها بواسطه بیانات سودمند و مواعظ شیرین مسجد ارک که از بهترین و زیباترین مساجد طهران است 

جناب آقای حاج شیخ مرتضی انصاری مملو از جمعیت میگردد پست و بلند مسجد و حتی پشت بام آن از مرد و زن 

 هزار نفر از منبر معظم له استفاده میبرند. نیو چندراه نیست 

ر هر کجا و هر مقامی هستند از خدای متعال خواستاریم و ما بقای وجود محترم مبلغین اسالمی و گویندگان دینی را د

 امیدواریم مواعظ و نصایح آقایان در مغزهای مسلمانان مؤثر واقع گردد انشاهللا تعالی.

 

 

 

 

 

 

 

 

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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