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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:[ اقلیم ]

 ۱۳۳۴مرداد   ۱۹]تاریخ:[ 

 ۸۷]شماره:[ 

 

»تا عصر حاضر« حاوی تاریخچه   -اسالمنامه علمای دینی حوزه روحانی قم در باره کتاب مدعیان مهدویت از صدر  

 پیدایش باب و بها 

ای بنام کتاب مدعیان مهدویت از صدر  چندی است که در محافل علمی و ادبی و سیاسی و دینی تهران ستاره درخشنده

، بقلم یکی از نویسندگان ورزیده و مطلع آقای احمد  و بهاءاسالم تا عصر حاضر »حاوی« تاریخچه پیدایش باب 

 طلوع کرده است.سروش 

است که ارزش تاریخی   هاییکتابنظیر و کاملی در تمام محافل روبرو شده است از جمله این کتاب که با استقبال بی

 داشته و نماینده زحمات طاقت فرسا و خدمات علمی آقای سروش میباشد. 

ضیق صفحات از درج آن خودداری  نیز رسیده است که این روزنامه بعلت  ]تقرظ هائی[ هائیدر باره این کتاب تفریظ

 ای رسیده است که از هر حیث جالب و ذی ارزش که عینا بدرج آن مبادرت میورزیم:نامه  اخیرا  کرده است ولی 

 جناب آقای مدیر جریده فریده اقلیم:

وش  عنوان حوزه علمیه قم کتابی رسیده است که از طرف یکی از نویسندگان فاضل و ارجمند موسوم بآقای احمد سر

شان میباشند و این کتاب مستطاب در باره تاریخچه مدعیان مهدویت از  که حقا یکی از فضیله و محققین عالیقدر و ذی 

 صدر اسالم تا عصر حاضر و علل پیدایش باب و بها و غیره میباشد.

ده است  نش]عوض[ این کتاب برای اولین بار در تاریخ گذشته اسالمی غور و بررسی کرده و بعلت اینکه عرض 

ترین کتابی است که با روش محققانه خود با استداللهای بسیار متین و روشن خرافات مذاهب  میتوان گفت که جامع

فهم مدعیان مهدویت را رسوا کرده است و از این جهت برای   و عوامباطله را تشریح کرده و بزبانی بسیار ساده 

 .خواندن عوام و بیداری آنها بسیار مفید است

 اند.خره نویسنده این کتاب در همه جا نشان داده است که مدعیان مهدویت از چه جنس مردمانی بودهو باال

بنابر این ما توجه عموم را باین کتاب جلب کرده و امیدواریم که با مطالعه این کتاب گمراهان از ضاللت نجات یابند و 

 مند گردند.هعلمای دانشمند نیز با توجه بآن از تحقیقات و تبلیغات آن بهر

حسین الموسوی الزنجانی   –االحقیر احمد الرضوی  –حاج شیخ غالمرضا ساوجی  –االحقیر حاج سید مهدی موسوی 

 مقیم القم و در حدود بیست امضای دیگر.

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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