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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 

 ۱۳۳۶تیرماه  ۱۹]تاریخ:[ 

 ۴۱]شماره:[ 

 

 بین حق و باطل، چهار انگشت فاصله است 

 تقدیر از اجتناب کنندگان فروش و مصرف پپسی کوال

اله العظمی جناب آقای حاج آقا حسین آنهائیکه در مورد عدم استعمال و فروش پپسی کوال فتوای صریح حضرت آیت

 بروجردی مرجع تقلید شیعیان عالم را خواستارند بعرایض ذیل توجه فرمایند:

علی بن ابیطالب علیه السالم میفرماید )بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است( البته منظور فرمایش امام  حضرت

اید باطل است اید حق و آنچه را که از گوش شنیدهمتقیان )ع( در خصوص بیان مطلب فوق این است آنچه از چشم دیده

نانچه خدای نخواسته نظر سوئی در بین نیست )بجای انتقاد با این نحو از آقایانیکه خود را پیرو آنحضرت میدانند و چ

از یک امر واضح و آشکار به پیروی از منویات آن شخصیت بزرگ عالم انسانیت از نقطه نظر اینکه صحت و سقم 

 موضوع بهائی بودن صاحب کارخانه پپسی کوال و کارگرانش برای آنان محرز و مسلم شود.

لطفا چگونگی را از نزدیک مشاهده و پس از تحقیقات و بررسی الزم نتیجه  استدعا دارم قبول زحمت فرموده

مشاهدات خود را بوسیله روزنامه شریفه ندای حق باستحضار خوانندگان محترم رسانیده و در صورت صحت از 

 اند توبه نمایند.گناهی که در نتیجه استعمال و فروش پپسی کوال مرتکب شده

بخاطر دین و بپاس »ان غیرتمند و متدین در مورد عدم استعمال و فروش پپسی کوال العملی که مسلمانضمنا عکس

اند از هر حیث قابل تقدیر و نشان داده« من پپسی کوال نمیخورم» احترام فرمایش مرجع تقلید که همین قدر فرمود 

 والسالم علی من اتبع الهدی.امیدوارم خداوند متعال ما مسلمانان را از خواب غفلت بیدار فرماید « تحسین میباشند

 بندر گز علی حسین بائیان

 

 

 

 

 

 

 

 

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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