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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[

 

 صاحب نیوز]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۴مرداد   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 ی سالگرد رحلت حاج آقا محمد متوسل آرانی؛به بهانه

 بهائیت در آران و بیدگلروشنگر مبارزه با 

حاج آقا متوسل تا جایی در مقابل مبلغان بهائیت مقاومت کرد که یکی از مبلغان به وی گفته بود چنان چه آقای متوسل  

 .دست از تبلیغ علیه ما بردارد و صحنه را ترک کند، بیش از نصف مردم بهایی می شوند

شمسی، در   ۱۲۶۴وادگان مالمحمد حسن داعی آرانی در سال حاج آقا محمد متوسل آرانی فرزند مال محمدحسن، از ن

آقامحمد در جوانی پدر را از دست داد و به خاطر تامین معاش و سرپرستی مادر،  آران قدم به عرصه ی وجود نهاد.

برادر و خواهرانش، از ادامه ی تحصیل بازماند و به پیشه ی عطاری و فروش دانه های گیاهی، صنعتی و دارویی 

 آورد.  روی 

هللا عاملی آرانی، امامه بر سر وی نهاد و به وی  به سبب شهرت در امانتداری و آشنایی با احکام و مسائل شرعی، آیت

سال در   ۱۰امر کرد تا در مسجد مالشکرهللا آران، اقامه ی نماز کند و مردم را به وظایف دینی آشنا کند. او بیش از 

 .این مسجد اقامه ی جماعت کرد

شیداییان و مرحوم   قمحمد صادخدمات دینی ایشان مبارزه با مبلغان بهایی در منطقه بود. حجج اسالم مرحوم  از جمله

اند: هنگامی که بهائیان در آران به فعالیت گسترده دست زده بودند و افراد ساده دل  عزیزهللا شکوری آرانی، نقل کرده

و سست عقیده را با دادن »پول و پلو« گول می زدند، آقای متوسل با روشی مالیم افراد تطمیع شده را   رزود باوو 

 .موعظه می کرد

ل تا جایی در مقابل مبلغان بهائیت مقاومت کرد که یکی از مبلغان به وی گفته بود چنان چه آقای متوسل  حاج آقا متوس

 .دست از تبلیغ علیه ما بردارد و صحنه را ترک کند، بیش از نصف مردم بهایی می شوند

شمسی به   ۱۳۵۱در نهم آذر ماه سال  وی آقای متوسل در سال های پایانی عمر خویش از آران به قم هجرت کرد.

 .سرای باقی شتافت

 

 

 

 

 

 

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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