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فرهنگيهايشخصيتهاينامهمجموعه/سومفصل و سياسي
365

الرح الرحمن اهللا 14/11/1390ميبسم

الكب األمام والمسلميسماحة االسالم حجة آير العظمين اهللا سيالعالميفية المعظّـمين دنا
الروحانيسالحاج صادق محمد ظاللهيد دام المحترم
سنيتح تسلية و راجيعطرماتية سماحتكم لساحة اقدمها تعالية منه الصحةيا دوام لكم

للد الخدمة رسوليو شرع حفظ و العالمن نيرب) ).ص.

شريتلق و كتابكم الشكر بفائق مـدعاةًيت و للنّظر إنساناً و للبصر كحالً فكان خطابكم ف
مقتض و وليللسرور اهللا فشكرت للحبور علالياً النّعمينعم كرائم من اجزل الـداع.ما أما يو

عافيخيفف و كريرٍ و اهللا رحمة الّا ارجو ال فـانّية بـه تفـضّلتم ما و دعائكم لكـميمـديم ن
استم أن اود بانيولكن حضرتكم من اليح ويمحتاج مؤلفـاتكم مـن للمـستحدثة المـسائل

الت الكتب بأنّ اليابشركم بارسالها تفضّلتم ويقد بوصـولها اعلمـت قد شهور عدة قبل قطر
فاُع هلَك قد الكُتُبِ بمراقبة الخاص المفتّش أنّ اليذلك كتب حـاجزاًيدت كان ما بعد أهلها

تعاليعل نسأله اَيانيها و األوضاع، اَمرتحسن تبقانا الشـعارٍيفين حقطر أنّيـآخـر ث
عليلد الياليالفيعزمًا بالعاجل القطر تعـاليقرذلك اهللا بـاذن طرألـيب لقـد و بعـضي،

ف مطالعاتياالشكال علدتدويخالل فيرأياالطالع ساريكم فـسـلذلـك ياإلسـتفتاء
بهدةرلالستناياخرفرصةٍ االستضاءة و دقتكم مزيمن لكم و الـشكريـنظركم مـن.د اذا و

بش التفضّل صاديعزمكم بنك بواسطة ارسلتموه فاذا به امرتم مما ابـوظبءٍ فرع باسـميرات
الترتيفانّهيخاقانيريشبيسيع معهم وضعت كما عليصل الرّاحةيبات الجل ذلك و ذلك

س سعادة عن المزاحمة رفع األميو أسعدهيدنا و اهللا حفظه ن
ختاماً ان:و سبحانه منه كتابيارجو علويردكم اهللايانتم شاء ان حال احسن

عل السالم اهللايو رحمة و كم
الحميسيع عبد 1ديبن

ام.1 در شيعه معروف بازرگانان از يكي أبوظبينامه نشين .ارت
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

قطر ـ الدوحة
28/11/90خيبتار

آ موالنا العظميسماحة اله السيسية الروحانيدنا صادق محمد الوارفيد مدظله
عل اهللايالسالم رحمة و بعد.كم اليعليفان:و السفر هللايبيعزم ا شـاء ان الحـرام اهللا ت

القيتعال لقد الكثيو الزاحمات الرحلةينا تبدأ سوف و الجواز جرّاء من الثلثـاءيـرة آخـروم
واف لقد و اهللا شاء ان الشهر التـيهذا الكتـب بتوزيت فقمـت ارسـلتموها ويـكنـتم الجبـر ع

علياالخت العلميالشخصيار اهديات و منهم و منّا المعـارفية لـوزارة التابعـة الكتـب لدار نا
للقاض و اُخرينسخة حجر االيابن فالخواننا الرسائل أما القـاطنييرانيو للـسين و هنـا دين

السيحس شبرين الدوحة«د ال.كذلك»عالم كان شيو عنكم فكتبيعرف اصـمتئاً النه ـ له
ح من مختصراً ـ انيبالمرّة ارجو نضالكم و كتابيوافياتكم بكامـليكم تمتعـون انـتم و هذا

العاف و انيالصحة كما الدعاء ارجوكم و تعـالية شـاءاهللا ان كـذلك الانساكم ويسوف هـذا
عل بركاتهكميالسالم و اهللا رحمة .و

السيالداع عيلكم الحميسيد ديعبد



368
تاريخي هاي نامه
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اشفعي فاطمة الجنةيفيليا

قميتول مقدسه آستانه ت

عال عرضحضرت :رسانديميبه

عال مرقومه مزيوصول گرديموجب تشكرم و امتنان موفقيسالمت.ديد يتحضرتعاليو
دارم مـسئلت متعال خداوند از تعـال.را بحمـداهللا شـعار ارادت هـريحـال از و اسـت خـوب

راض شاكرميجهت ن(و فرمـودهيبرا).ستمينادم اشـاره مقدسـه آسـتانه بـه خـدمات انجـام
ميبود تصور چندكيد، تا هميدينم به فعليگر وضع باشـدين فـضليـام.اصلح بـه اسـت د
زودياله اصـالحيكليبه امور خـانمه حـضرتعالشـود خـدمت عـرضيهـا سـالم خـانم و
دعايم التماس و .مخصوصدارنديكنند

مستداميا بركات و افاضات ام
1تيتول

10/1342ـ3

اسالمي.1 ازانقالب پيش عليها اهللا سالم معصومه حضرت مقدسه آستانه توليت،توليت ابوالفضل سيد .حاج
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29/6/33

عال عرض :رسانديميبه

شرمرق مورخهيومه كـهامـحجهيذ28فه ز20روز بـود بخـشيـمحـرم وصـول ويب د
ايگو در علـيا بـوده مانـده واسـطه نزد پاكت مدت شـرين الطـاف از حـال جنـابيكـل فه

عال امينهايبيمستطاب و متشكرم زيت فضل شـريدوارم وجـود زوديارت بـه ويـميف سر
حضرتيشن.گرددمرزوق آقـاةيـآدم ازوالـدياهللا و دارنـد كـسالت ـ عـزه و عمـره دام ـ

آقا جناب وزيطرف برا1رينخست دكتر قميچند به شـدهمعالجه بـهيـام.انـداعـزام دوارم
ا محترم وجود از مرض و كسالت رفع خداوند زوديخواست به شده از.ابندييودبهبيشان

تعاليا بقاياءشفايزد و زءشان خواستارم را محترمشان تصديوجود استياده ع

وقت.1 وزير نخست اميني، علي .دكتر
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

المعظم20 .جـ.هـ1390شعبان
المسلم و االسالم حجة آيسماحة العظمـين اهللا الـسيالعـالميفـية صـادقين محمـد د

العاليالروحان ظله دام يالمحترم
زكيتح سالماً و طاهرة مباركة :اًية

بعد للمؤمن:و الموجه لخطابكم كان اليفلقد المرسل التين بمناسـبةياقياالحتفاالت مت
الشهيتأس الحرم فيس الثالث الـ»آگره«يد نظرنـا الفـات من به تلطفتم ما خصوصاً اميـقي،

لج رحمحمل العبقات صاحب تعالةدنا فـياهللا دائـراً كان ما هذا و الموانـعي، لـوال خلـدنا
للجم الصالح اهللا نسئل له ..عيالمرجثه

ق المهرجانات لهذه المشارع جملة من ان الحجة، الـشهيموالنا لالمـام مكتبة الثالـثيام د
الشريط رمسه اهللا كانتيب لما و ال)المكتبة(ف ويالق»مولفاتكم«يبحاجة »مـصنفاتكم«مه

فيالنف منكم المساهمه بطلب اتقدم مزيسة، منا لكم و المجال االجالليهذا الشكرو .د
1

عل السالم بركاتهيو و اهللا رحمة و كم
الس عليخادمكم سعيد العبقاتيناصر يد

از.1 عبقاتي سعيد ناصر علي سيد المسلمين و االسالم حجة عبقاتعلماينامه صاحب نوادگان از و .هند
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الرحم اهللا الرحبسم مين
عليالس سعيد العبقاتيناصر يد

آ حـضرت مقدس محضر العظمـةيـبه روحـانيالـسياهللا صـادق محمـد ظلـهيد اهللا ادام
الوارف

عل ريالسالم و بركاتهحمةكم و !اهللا

مسئول متعال خداوند مياز عـاينمايت مـستطاب حـضرت كـه هميلم ويـرا محفـوظ شه
بدارد .سالمت

م آيعرض مبـرور مرحـوم فـوت از پس كه العظمـيـشود اهللا محـسنيالـسيآقـايت د
شيطميالحك رمسه اهللا قيعيب از هند سرپرستيان و گشتهيروحانيادت محروم !اندمطلقاً

تاكنو وقت آن نمااز مختلفه مواقع در مراجع بعض فرسـتادهين را خود آنهـاندگان و انـد
ش عموم شئون و روحانيعيحاالت و ازييان بعـض فرمودنـد مراجعـت نموده مشاهده را هند ن

آقا وعدهيآن نكردندييهاان وفا تابحال و !!فرمودند

م سال ناحيدو از كه آيگذرد جناب سية اهللا گلپايت محمدرضا نمايگانيد اهللا نـدهيابقاه
هندوستان نمودبه قائم رابطه افراد بعض به و نمايا.آمد مـين هند به مختلفه اوقات در -ينده

ميآ مخصوص نفر چند به او ارتباط نقطه و مـريد و مقصود كـسباشد آن كـار هـدف و ام
شخصيتكم مفادات سعيل ترويو آيدر گلپايـج اهللا ا.باشـديمـيگـانيت ازيـدر ضـمن ن

عل امام سهم مقدس ميوجه حواله آنچه السالم بيه ضـيشود و تلـف محل در صـرفيشتر اع
ايم متأسفانه و موجيشود عمل تأثن آيب بذات منجر بد گلپايرات اهللا استيگانيت .گشته

ا شيدر عصر سرپرستيعين كمكو محتاج هند دادرسيان حوزهيو كه چرا هيعلمياند
عراقنجف دولت مظالم دست باداز بر تلف معرض دنيدر مسلمانان نگاه و متوجهياست ا
قائدقم كه دشواريبراياست و مشاكل قيحل دريـكارهـا اجتماعـات مفـادات و كنـد ام

همراه كمكو گرفته .كندينظر

ش عموم و خطباء و علماء طرف از حاالت به ايعينظر هنـد حقيـان عـاليـن سـركار راير
م دريدعوت كه بيدهد عهد قيسرپرستيكسين فرمايو كفالت و د.نـديادت ه،يـنيمـدارس

سرپرستاهل محتاج عوام و عاليعلم، .هستنديجناب

مداركصح و اخبار از ايآنچه رسيارانيحه عقينجا فقط نه اكثـرةديده بلكـه اسـت بنده
روحان هندييعلماءو آيقين مرحوم رحلت از پس كه دارند العظمـين اهللا طـابميالحكـيت

صـالحثرا متعال خداوند ايه اسـتطاعت و جليـت منـصب عـاليـن حـضرت بـه مرحمـتيل
م آنجناب و است ايفرموده ثقـل كـه عظـيـتواننـد هـدف مقـدسين دوش بـر حقـه كمـا م

.بردارند
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

سنه2 المكرم هجري1390شوال
آ اقدسحضرت محضر العظمةيبه الـشرعةيشالـمرجعيالكبرحجةوياهللا آقـايو يعه

س روحانيآقا صادق محمد الشريد بقائه اهللا فيادام
مخلصانه و خادمانه گرم سالم ابالغ از بعد

خدايام از عاليدوارم سركار كه جميمتعال من بگيرا آسوده و سالم الجهات .اردذع

گرينامه و سربلندياماقدس و افتخار موجب حقيايكه بنده فرمـودين مـشرف بـود .ر

نشان انگليچونكه زبان خيزيبه لذا بود شده همچنيليننوشته شد كتـابيمعطل هـمن را هـا
كردند رس.معطل تا دو هر الحمد .دنديفله

جنابعال مقدس نامه زبـانيبراياجازه و طاقـت قلـم كـه اسـت العـاده فـوق شـرف بنده
بنماطالق امتنان و تشكر اظهار كه ندارد ايغ.مييت از العالمنير رب درگاه به كـنميكه دعا ن

اجعلن اللهم جعلونساحيكه ما من .الكرامين

برا كه ندارم استطاعت كذلك جليو مؤلفات فرمودن حضرتعاليارسال قلبـيله يتشكر
بنگارم ر.را شكريفال من ارفع لطفكم عليب اقدر ايفال اال ربـه اهللا اسئل بكـميانين نـصر
و سيعلياالسالم شرع االناميسيديبجهادكم الكرام.د آله و .بمحمد

علميعط مؤلفات جليه عاليه اجازه و برايله تا دو هر عظـيه احـسان بـيبنده لطـف و -يم
ليپا هذا ولو است بغريان عليس نميب مـن و الكمال رب فانكم فـضلكميـامثالكم طلـبير

و دلاالفضال الخـالقيهذا التبـصر و العمـالق الفكر و الجبار الرّوح عن واضح الخـصالل و
لزماميتصيالتةيالملك بحق القائد المةاالركم الرشادي، .نحو

جم و اهنئكم ختاماً المؤمنيو الذيع بمناين حولكم السعيالعسبةن الصميد من القلبيد .م

عل السالم بركاتهيو و اهللا رحمة و كم
عليالس:مخادمك سعيد عبقاتيناصر يد
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

عليالس سعيد العبقاتيناصر يد
شا قدر معتمديچه كه بود عـاليسته سركار هنـديتـشرين احـوال و حقـائق آورده بـهف
عال كننديحضرت جنابعالين.اعالم خصوصيز آقـايادر جنـاب از كارهـا كبيشـين ريـخ
سلطان مقيالحسن اهللا آيسلمه مدرسـه نجفـيـم اهللا تفـصيمرعـشيت حاصـليليمعلومـات

ايفرما مريند دشان با صالحيد و دارندتيانت روابط هند علماء اكثر با و .اند

عاليام سركار كه حقيدوارم گزارشات جـوابيبر و احسان و كرم داشته مبذول توجه ر
فرمايعر فراهم امتنان و تشكر موقع فرموده مرحمت اوان اسرع در .نديضه

عليالس:المخلص سعيد العبقاتيناصر يد
.جـ.هـ1396سنهيالثانيجماد/10
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

عليالس سعيد العبقاتيناصر يد
.جـ.هـ1399رجب25

آ اقدسحضرت حضور العظميبه اهللا ظيالروحانيت علدام الوارف االيله مةرؤس
عل ريالسالم و بركاتهحمةكم و اهللا

خدايام از برايدوارم را آنجناب وجود ولـيترويبزرگكه حضرت مقاصد عـصريج
بدارد نگاه فرجه اهللا .عجل

رس سركار مقدس .ديمكتوب
مخلص سركاريما تقر(ن روحـانيكه پنج و چهل هـستيباً هـست)ميهنـد تـرويآمـاده جيم

قيمرجع و جنابعاليت بـرايكنيادت ولكن آقـايم تـأثر مـاديگـانيگلپايرد مـنيكمـك
حت است الزم آنجناب ويايجانب حقوق ارسال و حصول تا شوند متوجه عوام و علماء نكه

ا از برايسهام عالينجا شوديسركار .ممكن

عل السالم رحميو و بركاتهةكم و .اهللا

ديسعيعل:المخلص

در شايضمناً سركار احوال و عكس كردهيكمجله اع به كه عريام رسين خواهد ديضه
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تار ـ29خيبه شعبان 81ـ

الرح الرحمن اهللا ميبسم

العل باهللا الّا قوة ال و حول ال جلميالعظيو جميرزء فصبر وليل اهللا حسبنا و
الوك لينعم

عظ نبأ بلغنا ابيفقد و االسالم حجة وفاة نبأ الروحانيم منار و األعالم الصادقهيحججه ة
اإلنسان مثال فيو مؤلم اثر الخبر لهذا فكان الطاهرة البيه لهذا اخلص من الروحـانيقلب يت

سن و قدره عرف و غوالئه المصيĤئه بهذه المصاب الجليران ليبه الثقيله وطئتها من ويخفف لة
االل نكابتها من انهينجفض البيريمة هذا نيان مصباحاً فقد إن و فـيت سطعت قد انه اال يراً

مصاب نيجنبانه فيح اشرقت و باالزدĤسميره شرفه و باالنقاد آخذ فنوره مزهره كواكب اديئه
ا فما باالمتداد ظله فو المثل فقيصدق العزيحق خَيدنا له كان من مامات ـ انـهلَز و نعـم ف

الخَ نعم و تعاللَلخلف اهللا فنسئل بعنايأنيف انيحوطهم و رعايته باحـسن انيرعاهم و تـه
في انيمد و محبياعمارهم انيسرّ و اخبارهم و بĤثارهم فقيهم روح العظـيبلغ ثـوابيدنا م

الفاتحه
الد طه 1يشقممحمد

فوت.1 در روحانينامه، محمود ميرزا حاج اهللا آيت لهـمرحوم معظم .استـوالد
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الرح الرحمن اهللا ميبسم
عل احبائهيالسالم و اهللا علحزب عللاهيالسالم السالم اودائه و فـيالمجاهدياهللا ليسـبين

الذ النفينياهللا و بالنفس ـ اهللا حرمات عن الدفاع علـيواصلون السالم و الـصالحيس ويعبـاداهللا ن
بركاته و اهللا اله...رحمة بزرگمرد آن تسميحقاً روحانيوجه نحـويه به درقواحـوصـادقيرا

تبع مدت طول در صبر و متانت كمال با و فرموده نمودار خود رفتار و تمـامياعمال يهـارنـجيد
جسمانيروحان فيو تأخذك ال و داشته هموار خود بر لومـةيرا اهللاهللا اهـل و شكرونيـالئـم

المشرق طوبيفموقفك الزندقه و الظلم رقيوجه در چنانكـه ضـمناً و ـ مĤب حسن و يمـهيلكم
بوديمباركه فرموده اشاره زمانيخود چنان در گروهـيد دسـتخوش خـدا قـانون و كتـاب يكـه

ال روزيالمذهب هر و است شده واقع بهانهيعقل قرآنيحكميابه قـانوناز نـسخ و مسخره يرا
زميدر.كننديم دين پاسداران و پاسبانان چنانچه تمامينه كه حيانت و دريـثيوجاهت را خـود ت
سايز ساختهيديهير فراهم ان زياند از تن دينان نصرت بار دونير خالياهل عناوين با و نيكنند
تقيثان عنوان و حفيه و حوزهه نكنند...ويروحانيهاظ دفاع قرآن ناموس ا.از بـيحقـا -ينگونـه
بيحس نيتيحميو تنها بعضيفسق در بلكه و ديست حدود از خروج استيموارد .ن

جنابعاليمهيرق طرفيمباركه از خيكه ديليمرا طـرف از و كـرد روحيمتـأثر لحـاظ از گـر
فيمستق ثبات و جنابعاليم از كه بسيپياهللا شدميداست خرسند جلسهيا.ار در كه نامه يرسـمين

از متجاوز حضور در پنجشنبه نجف150شب علم اهل از بـسنفر و خواندند منزل ويدر مـدح ار
خ ميذكر به شما آمدير تايام.ان بر خداوند است توفييد و بيدات حضرت آن .ديفزايقات

بعضه الناس اهللا دفع لوال اهللاو ولكن االرض لفسدت ببعض علـ«م »نيالعـالميذوفضل
اليا دعاة جوانمردانه مدافعات الهين بزرگ فضل خود منظـورياهللا بـه حق مردان كه است

حر از بپاخيدفاع حق بهايم به و چيزند همه و مال و جان و تنـدرويحال قافله در خود ز
ا ويفساد وقفه نشيجاد عقب ا.ندينماينيا در تبليمن مجـاالتين در خـود مختـصر غـات

حوزه در عجيعتيگوناگون و خوبيق به اشرف نجف ميب نـافعياحساس چقـدر كه كنم
اح و فياست جهاد روح ميسبياناً نگه تازه و زنده جوانمردان در را اهللا عليل و -يايدارد
جنبش همگيهاحال و شما و عنواناهللاهليما دو نذرأعذراً:تحت وداو وجوب حد ر

هدا است عليلزوم حجة او لهم علية و لئاليهم الناس علـيسائر للناس ...حجـةاهللايكون

بس وليسخن است ايبيار از گرانبهايش اوقات مصدع راينامه.شومينميجنابعالين شما
ن اعالم داديبه ارائه هميز و ميم دعاگو و شدند جنابعاليمتأثر استقامت و آقـيباشند ياو

آقاينيخم اليقميو من برايو ميديكم الزلتم است بالغه حجت مؤيورأجگران و .نيدين
عل... السالم بركاتهيو و اهللا رحمة و كم

اشرف صادق،نجف ربيطهرانيمحمد الثانياول 1388يع
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خصوص استيشماره
5/3/50:خيتار

...............وستيپ :

حضرت مجاهد مباركعالم روحانةيآمحضر بركاتهياهللا دامت
اعاليبنفس آستان از توفيربوبيانت، محترمهيحصول مسٔقات را جناب داردآن .ئلت

انگٔنامه تشويمحبت و آميز زيق حضرت آن عاليز عواطـف و مـراحم از شـد آنٔهيـارت
س ارجمند خـدايمقام سپاسگزارم، فقاهت و وااليادت مقـام بـر همـاره پايهـدايتان داريـت

.بدارد

نامه و معلوم كتاب انتشار به اخياراجع دربـارهيـكـه گردٔراً مرقـوم نويـآن بـا ٔسندهيـده
بمحترم چون و شد حوصلهيمذاكره از آن انٔان ـ است خارج تـشرفمقال در ـ اهللا كـهيشاء
زود عاليبه محضر به شد خواهد گرديحاصل بـار.ديمعروضخواهد درگـاه يتعـالياز

مسلم مشكالت سايرفع در را همگان اتحاد و قـرآنيتعالٔهين بـه.خواسـتارمم آنكـه اسـتدعا
دعاهنگ از توجه و توسل نفرمايخيام فراموشم .ديير

فخرالداار حجازيدتمند ين

ريخ:تهران شاه الوندضاابان ساختمان نو زار الله جنب
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................شماره :

................:خيتار

...............:وستيپ

اعاليبنفس آستان از محترمهيتوفيالهيانت فقٔقات عظـيآن بيه دارديـم مـسئلت را .دار

اياتيعنا به نسبت بندهيكه ميبٔن مبذول دلگرمييفرمايارج و افتخار موجب اميد ديـاست،
سا كه پاياست همواره شما مرحمت باشدية .دار

ام نگرانم، مقدس وجود آن كسالت خدياز كـه شـفاد مرحمـتياونـد عاجـل و كامـل
.ديفرما

مرحمت ارزندة فقه جلد دريدو عنايشما از شـد، انجـاميـافت در دارد تـشكر مبذولـه ات
عال محضر از و حاضر هستمياوامر دعا ملتمس توجه و دعا موقع .به

فخرالد حجازيارادتمند ين
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آ مقدسحضرت روحةيمحضر اسالميمرجعياناهللا مجاهد يت
هنگامهيروح در الفداء فرخندهٔلك ماه بركت و عٔقدس حلول آستانه در و ديـرمضان

دنيسع با فطر تبرييايد مراتب اخالص و تهـانيـاحترام حـضوريكو بـه را خـود مخلـصانة
تقد ميمبارك پيم و فداكاريروزيدارد پاكو عنصر آن عمر دوام درگـاهياسـالمو از را

دارديالهياعال وظ.مسئلت ميضمناً خود تأيفة از بـهييداند نـسبت كه جناب آن مدام دات
ميا ابراز كوچك نماييفرماين سپاس ابراز توف.ديد، را رمضان ماه بـزرگيقـاتيخوشبختانه

خاتم مساجد در شب هر و آمد هدا)ص(اءياالنبحاصل گروهـيو حضور در ازفـراوانيت
طبقه خاصه تبلٔمؤمنان، خـدمات انجام به گروهـيغـيجوان و بـوده بـهيمـشغول جوانـان از

اسالم برخـيمعارف و شـدند گرائيآشنا عبـادت و طهـارت شـمهيبـه كـه آنيادنـد رااز
خسروشاه فرمودهيحضرت .اندمالحظه

هدايازخدا دوران دوام خواستيمتعال را حضرت آن توجـهت و توسل هنگام به بوده ار
دارد دعا .التماس

اول نشريضمناً اسالمين مؤسسه عاملعثبيه به كه را ايت تأسـيت نـاميسينجانـب بـه افتـه
عال حضور به بهشت و ميتقدياسالم .دارديم

كوچك ارادتمند
حجازيالدفخر ين

89رمضان15
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63/اسفند/28

العظميآحضرتخدمت اهللا قميروحانيت
تقد تندرسـتيضمن سالم شـادمانيم محتـرميجنابعـاليو خانـدان ازينزد]و[و را كـان

ام و خواستارم ناراحتيخداوند اهللا شاء ان است باشيد .دينداشته
رس فرا مناسبت شـادباشيبه نـو، سال ريهـادن جنابعـالمخلـصانه خـدمت خانـدانيا و

تقد سازنديمحترم و آرامش و صلح مبشّر نو، سال آرزومندم و داشته اميگم زندگيو و يد
ايبرا جنابعالرانيملت و نيباشد محترم خاندان گزنديو هر از مصون .ديباشيز

آرزو شادمانيموفقيبا و يت
مدندارستدو ياحمد
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وز هندوستانيرينخست

نويدهل

1980يجوال31

روحانيآ اهللا زيعزيت
پ از همدرديمن ميام تشكر گواه.كنميشما عـشايآئيبه هندوسـتانيوسـيربـانين ع
من و سنجامقام جرأت و وز(يزلت نخست تبل)ريپسر و شـكنجه و زجـر كيباعث نـهيغـات
م .شديتوزان

بارز نمونه براياو مخصوصاً خـاطريبود به جوان جـديفعالطبقه پـشتكار و دريتهـا او
هندوستانيپراه .شرفت

ب از مجدداً محبتيمن تـسكيـآمانات كـه متـشكرم شـما بـراينيز دادنيبـود دسـت از
خانوادهيعضو داشتاز خواهم صبر من و .ام

ا گانديمخلصشما وز(يندرا هندوستانينخست )ر
1

كنگره.1 ملي حزب رهبر و نهرو لعل جواهر .دختر
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موسوي محمد سيد
»واعظ«

صادق سيد آقاي اهللا آيت مباركحضرت افاضاتهروحانيحضور دامت
آشـيخ آقـاي االسـالم حجـت حـضرت به راجع كه اقداماتي براي تابحال گردم قربانت

تهراني قائمي بودمحمد آمده مسا2بعمل وسيله به قـمنامه در فرستادم خدمتتان تـشريففر
نامه و مـينداشتيد عـرض شود راحت عالي محترم خاطر اينكه براي اكنون برگشت كـنمها

بـا و آمـد پـيش مقـدماتي مـذهبي و شرعي مقدس وظيفه انجام و جناب آن نظريه اجراء در
وزير نخست آقاي روزجناب م2در مفـصليشنبه مـذاكرات ايـشان بـا آوردم بعمـل القات

تهرانـي محمـد آشيخ آقاي نام باالخره و شد زياد صحبت زندانيان به راجع مخصوصاً كردم
هفتـه ايـن اواسـط تا فرمودند كامل وعده ايشان و شد گفته همه ديگران اسامي و اول در را

برا مراجعه است بديهي نمايند آزاد را آقايان همه حـدانشاءاهللا از جانـب ايـن بـه زنـدانيان ي
مي توانائي و قدرت خيلي است شاهد خدا طوريكه به انـدازهگذشته ايـن بتـوان كـه خواهد

مي تصديق داد انجام را كارها و كرد يـكايستادگي با كه هستم بشري هم ارادتمند فرماييد
ارتب و تماس نمايم راضي را مسلمان برادران و مراجعين بايد احتياط دردنيا كـه هـم زياد اط

بـا روزه همه كه مالقاتي و منبر رهگذر از فقط نيست من دنياي و دين مصلحت حاضر حال
مي پيش مؤثر ميافراد خدماتي موجب بعمـلآياد تابحـال كوتـاهي هيچگونـه خالصـه شود

و فـداه ارواحنـا عـصر ولـي حضرت توجهات و بزرگ خداوند ياري به و آندنيامده عـاي
زو خيلي ميجناب حاصل نتيجه خداونـد.شودد خـاطر بـه فقـط را كارها استچون بديهي
مي انجام گردممتعال واقع لطف و عنايت مورد است اميد .دهيم

شما قربان
واعظ موسوي محمد 1سيد

تهران.1 مشهور خطباي .از
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1356بهمن15:....شماره

بقا 133..........ماه:........خيتاريكرمانييمظفر

:..........................وستيپ

م تحيعرض اهداء با چگـونگيشود از اسـتعالم و وافره شـرمـزتحـااليات فياج
ادمص شريع عواطف و محبت مراتب از كه وسين به حايفه اطـالع محتـرم دوسـتان صـلله

تقد.نمودم قلبيضمن تشكرات راهنمـايبيوامحتازيم و پييهـاييانـات در رامـونيكـه
فاجعهمؤلمهحوادث قمياخٔو ديجمعيبرار علوم طالب اينياز بـرادران راديـايمـانيو

نوار از استماع با بود شستحضرم،شده انيمتوهيشدم بـا كـه مطالب عمق متـونلو از هـام
تعاليمجآنقر و عاليد ديم است،نيه بـودفادهمورد گرفته باعـثيبـ،قرار انتظـار حـد از ش

تحس و تمجيمسرت و گردين گرامـيد دوستان كه چنان و عالقـهيد اظهـار شـدند متـذكر
بود اصالحيفرموده نظر اگر كه پييد بـابيشنهاديا از لـذا باشـم متذكر انّفـ«داشتم ذكر

ب»نيالمؤمنتنفعيذكرال اتمام عاليدر اجرايكينكتهوديانات به مـويمربوط بـه يمـو
دومياسالممقدسهاحكام متمميو اول اصل به :ياساسقانونمربوط

نظر بهتربه درم اگر كه بود دخواهد ارشـاديآتديصواب تكيو بـريـصـرف كـالم ه
اصولياجرا تمام و داشتيتاكياساسقانونتام ند باشد خيه عـالرخواهانهيات يحـضرت
خجامهحتماً پوشعمل وجدانيواهد قناعت و خواهيد فرموديحاصل دارم.د واثـق رجـاء
در لزومكه مسيتنوازمواقع افكار برايلمر خداپسندانه مواعظ و بـرادرانين ساختن آماده

برا مضيمسلمان خود حق نخواهيااحقاق فرموديقه ا.د در خاتمه دعـااميـدر اسـتجابت
دارميخيدعاياستدعا .ر

بقا 1يكرمانييدكتر

ايران.1 ملت زحمتكشان حزب .رهبر
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رانياياسالميجمهور

خارجه امور وزارت

س هشتم دارديضم30/4/59خيتار564/8شمارهياسياداره مه
آ روحانيحضرت صادق محمد اهللا قم–يت

محتوي پاكت آقايك الداعورينامه شخصاحمد از اردنـيهاتيكه معتقـد و يمحترم
جمهور سفارت توسط و بـهرانيـاياسالمياست استحـضار جهـت شـده، ارسـال اردن در

ايپ ميوست ن.گردديفاد
س هشتم اداره الهوتياسيسرپرست هوشنگ يــ
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94/2013

15/2/94

س االستاذ المكرم الروحانيحضرة صادق محمد يد
عل رحميالسالم و بركاتهةكم و .اهللا

ف المورخه رسالتكم ردتنا ال12/1/1394يو أشرتم ما بشأن بعـضيهـ عـزم عن ه
الس الغربينمائيالشركات عليه فيه صـلياخراج الرسـول عن مصور عليلم سـلّيـاهللا و وه م
عل الوياعتراضكم طلبكم و الرخذلك، العمل هذا ضد هيعلتهيشخصيعليالمتجنصيقوف

السالم و .الصالة

تقد مع الطيو لمشاعركم اليرنا و الفكـره هـذه ضـد اننا نطمئنكم ان نحب أنيبه، مكـن
ممثل أشعرنا قد و عندينقرها علاتنا اطلعنا فيما نشر اليما الجهود كافة ببذل قـافيالصحف
المش العمل هذا .نيمثل
ب أخذ و اهللا لمافيوفقنا المسلمهيدنا شأن اعالء و امتنا .نيخدمة

اهللا حفظكميو
1صليف

سعودي.1 عربستان پادشاه .ملكفيصل،
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

التقر بيدار
االسالميب المذاهب الرقمين 323:ة

8/2/1964:خيالتار

الجل العالمة الحسيسماحة صادق محمد يالروحانينيل
عل اهللا رحمتهيسالم و تلق.كم فقد بعد تعزياما فيت الشيتكم االكبر االستاذ له خيالمغفور
شلتوت ايشمحمود و االسـالم بفاجعة تأثركم لست و االزهر الجامع فيلمـسلمخ مـايـن و ه

ال الدعاء من به العليتقدمتم أنيالقدياهللا منير فجعل له خلفا عليا التـمبادئـيالحفاظ يه
المسلم مصلحة و االسالم روح .نيتترسم

نح و الفضل هذا لسماحتكم لنشكر ننا أ فنو شركاء بأننا أننـااحتماليمعكم كما العبأ
ف الرزءيشركاء اهللاحتمال نسال انو قدرته عليعيجلت بنـصيالقيننا فـيام واجبنـا و يبنا
الد التقريخدمة و العلم و بين المسلميب لرسالةين انها و تقتـضيالغن ذية كـل يرأيمـن
ان فيوفقه جهوده تحقيسبيبذل اهللايل و العمر طول لكم الدعاء و بشكركم كتابنا نختم و قها

الصابر سائر مع و معكم و اليمعنا و .نيمحسنن
عل السالم رحميو و بركاتهةكم و اهللا

المدن محمد 1يمحمد

مذا.1 بين دارالتقريب موسسين و اعضا از و مصر علماي مجلهاز سردبير قاهره، در اسالمي رسالة«هب
.»االسالم
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

التقر 318:الرقمبيدار

االسالميب المذاهب 20/1/1964:خيالتارةين

الجليفض العالمة السيلة الحسيل صادق محمد بركاتهيالروحانينيد دامت
عل بركاتهيالسالم و اهللا رحمة و كم
تعز المياستلمنا الدق المصورة المعبرّرشاعتكم شد، عن فـضأدية لوفاة االسـتاذيلمكم لة

شلتوت العالمة منهماالكبر انتم و الفكر و العلم رجال ان غيو قبل قيعرفون الرجـاليرهم مة
الينيالذ و االسالم لخدمة فيقومون الثميخافون لومة كتبتم.اهللا لما كان الثرأحسنألقد
نحيف و ونفوسنا زمإن بوفاته فقدنا كرين األوليالً الطراز من مجاهداً و زمالئنـاإلّـ،ماً أن ا
الذيف من اهللا فضل من هم الدعوة عليهذه اهللا عاهـدوا مـا صـدقوا و بها آمنوا مـن«.هيـن

عليالمؤمن اهللا عاهدوا ما صدقوا رجال قضين من فمنهم منيه منهم و بـدلواينحبه ما و نتظر
»اليتبد

شكريأرجو قبول السماحة صاحب الجماعـةيا أعـضاء شـكر علـ،و الـسالم ويو كم
بركاته و اهللا رحمة

تق 1يالقميمحمد

ال بيتقردار

المذاهب.1 بين دارالتقريب مؤسس قمي تقي محمد شيخ عالمه مصراالسالميةمرحوم .در
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جمهورير مصرياسة هيالعربة
الرئ الداخليمكتب المشئون ةيس

سيالس صادقيد محمد يالروحاند
طيتح بعد،ية و بة

ال التيباالشارة للسيالرسالة بها الرئيبعثت فـيد انتـاج فكـرة بـشأن حيس عـن اةيـلم
صلالرسول عليمحمد سلمياهللا و .ه

المسئول بأن باالحاطة الثقافةيأتشرف بوزارة سن أن أفادوا الفيناريقد بـهيو رحـب قد لم
عل وافق و االياألزهر بشرط الراشديه الخلفاء أحد ال و الرسول فيظهر أربـعيالفين أن و لم

عرب هيدول الكويبيلية و المغربتيا البحرو علـنيو وافقت هـيناريالـسيقد و دوليو
أنيةياسالم الفيهمها فيظهر هيلم الدول هذه و لالسالم مشرفه بتسويالتيصورة ليستقوم
.لميالف

االحترام، وافر مع
الرئيمد18/2/74 مكتب الداخلير للشئون ةيس

الج( )اريمحمود
1

مصر.1 أسبق رئيسجمهور سادات، أنور محمد دفتر .رئيس
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الرح الرحمن اهللا ميبسم

جم اهللا بحبل اعتصموا تفرقوايو ال و عاً
االسالم العالم 1542:الرقميرابطة

العامة 19/2/94:خيالتاراالمانة

المكرم 1:المرفقاتةمكة

الفض سيصاحب الروحانيلة صادق محمد المحترميد
قمانريا االسالم:ـ ةيالجامعة

عل رحميالسالم و بعدةكم و بركاته و :اهللا

الينش فير المورخة تمث.يهجر3/1/1394يرسالتكم الرسـوليحول ـل االعظـم
عليصل ـياهللا سلم و االسـالم.ه العالم رابطة بان اسـتنكرتبمكـةينعلمكم قـد المكرمـة

ف صل(لمياخراج اهللا رسول عليمحمد وياهللا التأس)سلمه المجلـس اصـدر للرابطـةيسيـو
بتحر تمثيقراراً صـليم ـ الرسول عليل بيـاهللا آل مـن احـد أو ـ سـلم و الطـاهريه ويتـه ن

االكرم عليصحابته اهللا رضوان ـ اجمعين بتوزيهم للرابطـة العامـة االمانـة قامت كما ـ، عيـن
الذ بطيالكتب لكم منهينبعث نسخة .ه

العا االمانه اجرت فـكما المسئولة بالجهات اتصاالت عدة للرابطة االسـالميمة ةيالـدول
ا الدول بعض بمساعدة ثم اهللا بحمد تم لقد و الخصوص تنفيبهذا الفيقاف هذا بـان,لميذ علماً

بفض اتصلت قد كانت شيالرابطة الذيلة االزهر الجامع علـيخ موافقتـه عدم اخـراجياعلمها
تواصليالف الرابطة مازالت و فلم المضماريجهودها .هذا

الموليسائل السيالتوفين و علؤدد،ق السالم بركاتهيو و اهللا رحمة و كم
العامياالم ن

الق صالح زازّمحمد
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325

29/4/1971

الرح الرحمن اهللا ميبسم

االزهر
االكبر االمام مكتب

االزهريش خ
الحسيلسا صادق محمد ينيد

رانياـقم

عل بعديالسالم و بركاته و اهللا رحمة و :كم

تلق بيفقد منيت السابع الجزء لكم شاكرة الصادق«د التبصرةيففقه عمـلو»شرح هو
عليط تشكرون حيب سيه فيث فراغا االسالميسد الفقه هـذايمكتبة انيعلـيشجعنيـو

ساطلب كاملةيمن النسخة لتكون السابقة االجزاء .ادتكم

تكتبون و تحققون بما و بكم اهللا العامل...نفع جنوده من جعلكم فيو وين االسالم خدمة
لكميالمسلم اهللا شكر و عل،ن السالم بركاتهكميو و اهللا حمة ر و

االزهريش خ
الفحام.د محمد محمد
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12/3/36:خيتار

5212:شماره

دارد:وستيپ
وز رينخست

آ آقاةيحضرت روحانياهللا يمحمدصادق
مورخ نامه برا27/2/36پاسخ راه وزارت گزارش مـشهديطبق آهـن راه قطار توقف

آگهـ رونوشت و معمول الزم اقدامات نماز اوقات جرايدر در گرديـكـه درج بـرايـد يده
ا تلواً مياستحضار .گردديفاد

وز نخست طرف 1رياز

زمان.1 آن در وزير است–1356خرداد–نخست بوده آموزگار .جمشيد
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آگه دولت:يرونوشت آهن زائـررانيايراه حـال رفـاه بـه كـه خـاص عالقـه نظـر نياز
مشهد مسافرمحترم قطار برنامه دارد زيمقدس شـرح به را مشهد نحـويـخط بـه ميتنظـير

ادا لحاظ از كه است مسافريفرينموده نماز هيضه گرام اشين گونه بـهيكالچ باشند نداشته
ا در براييهاستگاهيعالوه پيكه بينماز مناسبينيش محل مـيشده آمـاده الزم وسائل -يبا

.گردد

تهران-الف مشهد–قطار
م7ساعت حركت تهران از ظهر از مدتينمايبعد و گرمساريدق15د در -يمتوقفقه

كاف فرصت تا شاهروديادايبرايكند در باشد، عشا و مغرب سـنماز توقـف مـدت يهـم
ايدق و است كافيقه مدت ميادايبراين صبح ا.باشدينماز چون ساعتيضمنا در قطار ن

م مشهد به ظهر از بعد بيچهار و آفتـابيرسد غـروب به ساعت سه از زواريبـاقش اسـت
كاف فرصت ميادايبرايمحترم دارا مشهد در را عصر و ظهر .باشندينماز

مشهدـب تهرانـقطار
م50/8ساعت.1 حركت مشهد از ظهر از انجـاميبعد عشا و مغرب نماز بالطبع و كند

است .شده

ا.2 برايدر ور آزاد مدتيستگاه صبح داشتقهيدق15نماز توقفخواهد .قطار

ساعت.3 در رس50/5قطار خواهد تهران به ظهر از كـافيبعد فرصت و يادايبـرايد
باق تهران در عصر و ظهر تغ.باشـديمينماز جدييـضـمن برنامـه فـصل تهيـر مراتـبيـد و ه

رس خواهد عامه اطالع به .ديمجدداً
دولتيمد آهن راه كل گروگانمهرانياير است-ندس اصل برابر .رونوشت

1

زم.1 آن العظميدر اهللا آيت تذكر اعتراضو دنبال به كه كردند نمي توقف نماز وقت در مسافرتي قطار ان
شد ارسال ايشان براي نيز رونوشتي و صادر بخشنامه اين .روحاني
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ح/78:شماره
27/1/53:خيتار

دارد:وستيپ

آ حضرت محترم العظميحضور اهللا رويآقايت صادق بركاتهيحانحاج دامت
پ فتوكپيبه برگ ده اسـالميمقاماتيگواهيوست ذبـح مسئول اسـتراليكه كـشور ايدر

حضرتعال حضور ميايهستند، مقتـضيمتمن.گردديفاد كه نحو هر به نـسبتياست بداننـد
عموم اذهان ساختن روشن ايبه در مسلمان وطنان فرمايهم اقدام مورد .ندين
بود خواهد مأجور اهللا .عند

آزمون 1منوچهر

وز نخست اوقافيمعاون سازمان سرپرست و ر

اسالمي،.1 ذبح رعايت عدم پيرامون شبهات درباره روحاني العظمي اهللا آيت اعتراض پي در نامه اين
است شده .ارسال
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وحده الحمدهللا
عل والسالم نبيوالصالة ال بعدهيمن ء

1959جوانيوف1378القعدةيذ29

الذ االيباسمه علم بالقلم لمعلم ما رسالتينسان ابعثيعلم
ال الذييمحيبها اليالسّنة، لطمس قلمه الكتابفجرّد حامل تنة،
فيميبال الديين، ليوم المـضلليعليقضين، البـدع الـذيأهـل الحين، مبـاهج غـرتهم اة،يـن

ف تاركيفانغمسوا ماياللذّات، ظهورهم وراء فين فأتيالدنينفعهم اآلخرة، و بالنـصوصيا تهم
فا قشيلزاجرة، حكيثوب اسلوب و عجيب، العجـب،يم و الزُّهـو تملككم ما اذا غرو فال ب،

تصن الميبعد ذلكم الذصنّّف المعجب، آيف منقبتيتيضم وحاز القدين، بالنص االستظهار م،ين،
ف صوغه جديو نظيقالب آماليد اعتبرتم ما اذا و النظريم، العبقريكم آراءكم و مجلبـةيـة، ة،

فانكمللفج أنفسكم)صادقون(ر، حسبتم ما اذا و للحق)ايروحان(، السيفانكم مهتدون،يرمدقة ة
د أوصانا لقد فيو و المراتب، وحجب المواهب، اخفاء بعدم الكريننا بنعمـة«ميالقرآن امـا و
فحدث العظ»ربك اهللا .ميصدق

قلدتمون انكم و اليهذا جاقت ويقالدة لقبتموناقوت و ويالجوهر، المظهر تجوق بألقاب
المؤمن شأن شأنكم و الذيالمخبر، باالين قلوبهم عمرت الزين من اهللا عصمهم و فتنةيمان، و غ

الذيالش وفرينيطان، الدرجات، النهميعون المقامات، لـميجترمون و اهللا، بنور رنيـبصرون
فانيعل االله، حرّم ما فيقلوبهم الـديقيوتواضعيأعمل شأن العالء منـهين، مـستلهما ن،

حت االعانة، قدرته ف.االمانةيأؤديجلّت كان ما اذا أكيو شوق بـالتالقيالوجدان بكـميد،
سعييف فيوم تنزلون مبجليد، مكرّميه االسالمين بالمعهد بارين، مسجد حيو تمكنيـثيس

المع من النهل من بلّغكميالمسلمون و ذاتكم، اهللا حفظ الجيالداريفن، نقع و رغباتكم، ليـن
الغز الوجيبعلمكم فضلكم و عل.هير تعاليوالسالم اهللا رحمة و بركاتهيكم .و

ابوبكر حمزة
االسالميمد المعهد پارير مسجد سيو
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المكرم29 1368رجب

تعال يبسمه
الس االخ صادقيالعالمة فضيالروحاند دامت لتهيالمحترم

عل بركاتهيالسالم و اهللا رحمة و كم
ايا تطمحيه اراك النفس القيتها عظين بامر انيام لتمـسكيم قائمة مـالتفتحياراك وفتـا بـابيالبراعـة

عظ المر انه حقا ـ الصادق لالخ ـيالمراسله االمرم لهذا اعددت ماذا االخـوة.ولكن لـه اعددت قد انك نعم
كف و .يالصادقة
عليولكن ثانياعود بالسؤال فاقوليكم تفتحا الجديبم رسالتك اخين مع الصادقيدة ك
رسالتيلغسويلا معه استهل عواطفيبمايان له الميالرقيمثل زفافه بمناسبة ليقه خالصيمون لمقامه رفع
شعورعبيويتهان عن ليايرله حديسوغ افتح فيثيان اجده ما بعض بذكر األشتينفسيمعه الكامنيمن اق
الجميلرؤ الياه بالنظر المتمتع و ليالباسمةايمحيله فيسمح معه ابندأ عليبمايموضوعيان انيـالبيغرضه
العتباالحرب جمل بعض له اسجل لييالتين كانيسمح الصادق الوالء حرصيأراهيبها

عل الحرص جبياشد نور من أقتبس ال لنفسيأن بها حتفظ ال فاحصة نظرة الالمع الينه و الـوداع وقت
ايادر ذلك اعلل بيبم فيسمح اجعل كتابيان فانيشيمفتح معه المداعبة من مـنيأراهيئا بـالخروج هـم

ل فيصنف فيدخل الفارنيرتدياخر ليبرداء فين النقص نحنيدخل العزاب(صنفنا ادهيـبالزيفـضيف)معاشر
الفارنيعل كفة فتصبح األخر فيالطرف رجحانين

تران بما ذاك و هذا بعد رسالتيو معه يستهل
ان بينعم من رسالتياخترت استهل ان شعوريبماينها عن الميعبرله زفافه فاليازاء ايـمون االخيك هـا

تهانيالوف مبتهيمتمنيخالص الدائم السرور لك انا نعمائه جلت للحق عيال قرة منها لكيرزقك ن
ا لعلك تسائلنيو االخ الحديها من االسلوب ها رسالتك لفتح اختر لماذا ثيقائال
ا ارتأيفاقول فين ادخل ان النيرسالتيت الحديارانيبه بهذا سمعت لما قدهيـ ـ عليث الـسروريمن
احاطت حتيبو جانب كل من اريانياالفراح اشهيغيلنفسلذّيثايحديال ال و سواهيلديره ها
اتمنياخ كنت أريطالما بان المناسبه هذه بمثل المسرات و باالفراح لك بالمشاطرة اسعد بمايان قائما

فيفيلزمني الحضور من اقل ال و الليها هذه السعيمثل المقاديلة شائت ولكن بيده حـال بـينـياوقـل نيو
أليمااتمن الطالع القسوء من بمايحرم .لزميام

الديزيعل 1نين

الدينآ.1 زين علي شيخ اهللا الدين(يت زين أمين محمد شيخ اهللا آيت مرحوم نجف)برادر فضالي از
.اشرف
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تعال اهللا تعاليفياخيبسم عزوجيفييولوياهللا الـدله بك اعزّ و اهللا واهلـهياعزّك ن
ف اآلمال وجهة عليوالزلت السالم و االعمال عليكيصالح و اهللا، رسول اليابن كيـمـن

عل بركاته و اهللا رحمة و الطاهرة العترة و المباركه االسرة البيمن اهل حميكم انه مجيت .ديد
الكر أماميكتابك نظريفيم فيه اقلب خواطريو علـيه عزوجل االنـايفاحمداهللا مـاو
و عواطفكم الفـاطميمن الحنان بها مثلتم عوارف و عواطف فخـرتميبـاجليالها مظـاهره
الس جرببهارهان عليق فيا اليسننكم بالسبق الفضل ولكم لحنانكم فشكراً فللـهيالحلبات ه

من به اتحفتمونا ما وهللا حظ)الفردوس(انتم قد فـيو تاخرنـا انمـا و الساعة بها الجـوابينا
وس وصولها انشاءاهللايلتاخر البريتعالصلكم الثانيمع النصف مطلوبكم الحـقيد اظهـار مـن

عل به االمامصالتيلنقفوا اعالم كالم من المنشودة عليكم اهللا رضوان قـدية و الشكر فلكم هم
التنب منكم ننتظر الياصبحنا مـنيه لتكمـل المتواضـعه كتبنـا من للنظر محال تجدونه ما كل

السالمي و الشكر مع .نتقدها
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تعال اهللا عليبسم السالم فـيـ بركاتـه و الـه رحمـة و بـالحق االئمة و الخلق رعسادة
شم الها ثيالدوحة و الفاطممه السرحة الهديرة دوحة االيه التقويو سرحة و والرضوانيمان

الع االعز االبر ايولدنا اهللا ادام بعمامة متوج كل مفخرة و العالمة فـيلم رفـع و نيالـداريامـه
بكل محفوفا سالم امر كل من هو سالم و البمقامه مـن لسائر مناو لك احترام و ويـجلة ك

كتاب و كتابك بركاته و اهللا اماميالكر..رحمة فيمان نظرياسرح فيهما اعمل رؤيو يتـيهما
ع قرة بهما بردينيفاجد فـالو تحيكبـديسرور فيوجـدتكما ويطـان العـوارف مـن همـا

ت عظيجلنالعواطف كريبخلق عنصر و بعيم حلم و ويم العاطفـة هـذه لكما اهللا فشكر الفوز د
عاطفةيلعمر اهلهاانها انتما انشاءاهللايمقتدرة .قبلكم

فف طلبت ما عنيالروايلك ليجمية تصح ما عنيع فيروايو لمـايته اجابة الثبت هذه
فقن و ايطلبت و فياهللا الصالح السلف جادة لسلوك وياكم آثـارهم اقتفـاء و العمل و العلم

عل السالم و انوارهم بسواطع .كمياالستضائة
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ا اهللا الرحبسم ميلرحمن

ف االفاضل احد من الكلمة هذه اطالعالعراقيوردتنا منجزااأليعلهبعد السابقه فقه(ء
هو)الصادق فيو درجها الجزءيرجو ه.هذا سيطويو هذا منها اقتطفنا فد و ةالعالميديلة
الس الروحانيالفذ الصادق محمد المسلميد اهللا الباركهينفع بأفاضاته .ن

الجل سفركم الحكيطالعت اسـتنباطاتكم موارد من مورد كل عند فوقفت المـسددةيل مـه
ب بسحر معجب متأمل تعبيوقفة ودقة اإليانه حكمة و وره القلـم وعفـة النقـل أمانة و ستنباط

التوج ويحسن اإليالتوفه ممايفيلهق ذلك عليكل الدالله بواضح تـسديدل و لطف ديأنه
لهيقيربان اهللا األماض الحرّ عبقريقلمكم و وين الجـم علمكـم و الفذه الـذيإتكم يمـانكم
عليم به اهللا ليزكم األقران و األسالمياألنداد للمأل للهديآيجلوه صـادقية فقه من نفحة و

ب ايآل صلوات محمد علت سالمه و .هميهللا

إ الجلينأقول السفر هذا عند قرآنيوقفت فاتخذته بالقصر توصف ال فترة هـذهيل طوال
ألتب تارة أتلوه مبانيالفتره ماوراء الرصين المعانيه من استحباباًيالدقينه و تعبداً مرة أتلوه و قه

ل لتنكشف أنه نواحيو من تالوة كل أيعند ما حكمته أسرار و جدعظمته بها فـيـجده يداً
فأن لهذا و مره لواتيكل ـ بيأحب أوصيح أن ويـ قراءه
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أنمنروادو العذب التدقيهله و بالدرس التحقيتناولوه و التالوة و مـراتيـق و مـرات ق
فيل غرفيغترفوا فضله خضم من مرة لةكل أو العذب كوثره مـنيمن بمجموعـة منـه خرجوا

اللئال و الجويالدرر الغوالو فضيزيممايهرات صدور به .لتهمينوا

الجلقفو السفر هذا عند المكتبيت أن فوجدت الـةياألسالمةل الحاجـة كـل أنيبحاجة
الوحيزي ألنه ال به صدرها فين والفريد فيبابه ألنههموضوعيد استعـصيـوأنما مـا يسهل
الفقهيعل البحث وأرباب العلم الكثيطلبة تناولنا منيفطالما فر الفقه بابهيكتب و موضوعه

األسالم المكتبة بها ويممازخرت المرام تبعد والغازاً رموزاً فوجدناها تقـفيصتفه و المـراد
منيتعب سداً المعقده حايراتها وحجابا ومايباجزعاً المحصل تحصيرين فيد حيله هييعينيضطر
وين مراده أنمكيل واستعداده فهمه عليل سواداً تحقايبيحفظه ما دون هضميض وال وال.ق
فيخفي عليما الخطر من ايسليذلك القلم أرباب وحفظةيسالمالقة العلم رجال واستعداد

المحمديالشر فيعة السية فيالمستقبل الذيما هذا السرعه أبـوابيعصر ولـج قد دوراراه
العلم
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األسالميالربان الفقه مدارس الطبقيو هذه من عدواه التفسرت بالتجـدديه نفسها نصف
البغيول التحلل هذا أال التجدد من عندها الديالنواممنضيس واإلسـتعجالينيس المقدسـة ة
شيف حتيكلِ الذيفيء العلم حيطلب وأصـبحت كله فخسروه كله العلميـارادوه هيـاتهم
بحييالت فيصفونها وتخبطاً دامساً ظالماً والكهرباء النور واصبحياجيدياة خامدهر أفهامهم ت

تض الذبالهايئيال بخافت كث.ال الداء هذا عم قد حتيأقول العلم طلبة من فـيراً نسمع يصرنا
الكث هذا منهميزماننا بالشكوير تعقيضج وطريمن الكتب المـديد وطول الدرس يوالـذةقة

الذ الصبر أن هذا من أنييأفهمه فـيتحليجب المـشاق وتحمـل العلـم طلبـة ليسـبيبه
ال الساميالغايالوصول أخذيه قد المنشوده ويه فيضعف شيتضائل فـشيالنفوس ونـسوايئاً ئاً

حق اليأوتناسوا قبل وهضمها عرفانها الواجبات أوجب من كان التقة فيطوع هذاياألنخراط
الشر وهيالسلك أال المقدس المحـصليف كـان وكلمـا متعباً شاقا كان كلما العلم طلب أن
با بالبطولةمدرعاً متصفاً لصبر
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أ والثمرات النتائج كانت والجد فيوالمثابره جهيسر من أيوأشهةالتناول جهـةيو من نع
مايثان أبرز وهذا لسية المتتبع فيجده الرجال الـذير العلم طلبة من الصالح السلف نيمنهاج

منارالهد سبأتيومصابيأصبحوا ولمن لنا الرشاد هيح أبناء من الحوزهبعدنا .ذه

ال كله هذا أن والمؤلفيأال لألساتذه أنيبرر فين الشوك فـيـالطريضعوا واألحجـار يق
ثم طريالمسالك فشق والمشقات بالمتاعب محفوف العلم طلب أنما للسائر فـيقولون يقـك

العراق هذه اليوسط لتصل الموانع هذه واعبر واليغايل بـل المنـشوده لألسـاتذهيـتك صح
األ أنوأرباب فيقالم العراقيتهاونوا ليرفع والمعابر المسالك من المستنيتبيل بهدين منير هم
الطر المستقيالطالب والصراط الالحب ويق بل أنيم عليجب قدريوفروا بنفسه رفعها عناء ه

المبتد فمثل الذيالمستطاع الطفل مثل فييء والسيحبو النهوض علـيحاول وكمـايـقدمير ه
علي طرةيالمربيجب من ترفع مايأن ويقه السيكبحه مواصلة عن عليريصده األسـتاذيجب
الطريأن قيمهد
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ما بأزالة المبتدئ العلم سيلطالب بيوهريعوق وبيقف فينه جهاده مواصلة العلمين .طلب

غ به وأصطدم به أصطدمت طالما أمر العلميفيريهذا ولكنيالناشئة الـسية ديوجـدت
وأالصادق اهللا فيسدده أعطيده قد هذا الناحيكتابه ناحيهذه ـ أهمية ـ التنـاول سهولة ةيـة

التوفةريكب كل موفقاً المذكور كتابه فيفجاء وعليق المجال األمريهذا هذا كان إن حال كل
غ أو حقيمقصوداً فأنه مقصود الجدةقير فإنالتقبل ولهذا منها مفروغ وواقعه ماقلتـهيأعيل د

عنايف الكتاب هذا أنّ من الموجزة الكلمة هذه الهيصدر ربانية ولطف قلـميعلـيجـرية
ليس الصادق منيدنا به الذينتفع عباده من لتلقـيشاء أفهـامهم أبـواب فـتح ومهـدين العلـم
للتقوياأل قلوبهم الهدايمان لةيونشطت وعقولهم المفيتنفذافكارهم الـسائغ الزاد ايـبهذا ند

اهللا فالعراق.شاء ـ الحله موس1376/صفر/3يـ المخلص هيبهيـ
جـدكيديس والطـاف خدمات عن تقلّ ال العلم ألهل هذه خدمتك إنّ الصادق، العالمة
االسالميفق االمة السيد الروحانية صادق محمد االسرةيالكبيد هذه مؤسس ـ سره قدس ـ ر

التيالكر العلميمة للحوزة ـ قدمت ما نعم و ـ الربانيقدمت العلماء من جما عدداً الـذيية نين
ف قمياشرقوا االسالمسماء البالد عامهيو هداة ومـصابيـشموس وعلـية ارشـاد ذلـكيح

بالغريفل سليس وانت العلميب االسرة هذه الكريل الية تتقدم ان القلميمة وارباب العلم طلبة
الجل الخدمة التيبهذه ستاتيلة أن انشاءاهللاأيأأمل .كلها

تعاليوف اسئله فيانيالختام اليوفقكم هذا االُخـريسعاكم األجـزاء لتكـونياكمـال
فقه فيدورة لتسجلوا و النفع عامة الفائدة، تامة االسـالمية الخدمات غـراءيسجل صـفحة ة

شاءاهللا ان خالدة .مباركة
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الرح الرحمن اهللا نستعيبسم به و نيم

الجليفض العالمة الكبيلة والمجاهد آيل االسالم حجة سماحة العظمير محمـديالسيةاهللا د
الروحان تأيصادق و حفظه دام دهييالمعظم

المقدسةيبعدلثم ودكم التالمجاهدة دوام و العمر بطول لكم التوفييأالدعاء و قيد
مطالعات خالل من سابقا عرفتكم العلميقد لكتابكم الـصادقيالثمـيالمتكرره فقـه ـ ـن

نحر ويعالمة قدرا الفقهيبحاثة المسائل بتناول متطلعا مطلقا ومجتهداً الـدقيـرا بالبحـث قيه
العم فيوالنظر الواردة باألقوال الواسعة واالحاطة والروايق ثميها لحكمها المتضمنة خـرجيات

االستدالليبالنت ويجة فكرية ثمره الفقهـيةيقدمها الـذوق مـع متجاوبه والنظـريالـسليانعه م
.ميالمستقيالعلم

ت وبعد الحقاً عرفتكم عندضفكما المفقودة األجزاء واهداء الرساله جواب بارسال ـيلكم
الجل كتابكم روحانيمن عالمة ـ تتجليل القـيـفياً الروحيه واالخـالقيمعانيباسـمةيـم هـا

مظاهرهاياالسالم اروع و بابرز ف.ة لكم فكريفانطبعت مثاليمراَة شرفيفيلتقيهيصورة ها
العلالعلم من بلغت حرة لنفس اجتمعا هما اذا و االخالق فضل مكانيمع كل اء

االجل تقد:موالنا من المقصود كان اعجابيلقد ابداء هو لسماحتكم الرسالة لتكميبفضيم
الذيالعلم البناء الثمر وجهادكم الينتياعطية وثمرتـه الرائعه فـيجته الجليانعـه ليـكتـابكم

الق مؤلفاتكم ويوسائر الـسفرالخالديـالعميلـشعورمـه هـذا وجـود انّ الماسـة بالحاجـة ق
ف ـ الشامله العلميوالموسوعة الحوزات االخـريـسائر النجـفيوالسـية حـوزة اجـل.ما

وعظيشعور الحاجة التيبشدة الفائدة وعليجتنييم الكتاب هذا من العلم لبناء األخـصيها
ـيمدرس الخارج بحث فوطالب الجهد بذل سماحتكم من وصولهيسبيطلبت و انتشاره ل

أليال دورة بصورة األخرالنجف مع جميتوفق القتناء كمـايـن ـ طبعـا بالـشراء ـ اجزائـه ع
األول االجزاء القتناء بتقـديتوفقت تتفـضلوا ان اال ابـت اخالقكم مكارم ان اال بذلك ميمنه

المطلو لهايسامةيروحةيهدبةاالجزاء كان فة االثر رحابـينفسيابلغ مـن عنـه تعبـر ةلما
وسم روحصدركم وتجاوبكم اخالقكم فكريو و مـنيا مـع اتجـاه،يا الواجـب بـبعض قـوم

تقد ـ واهلهيسماحتكم بالفضل واعجابا .را
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األعظم اعجاب:موالنا العلميبفضيان والخلفيلتكم مـشاعر.هيه اتيـباألبيوأوحـيهـزّ
التاليالشعر اية هديلته لسماحتكم تقديقدمتها وتحية هير و اخالص و حب :ية

مجتمعان واالخالق الروحانالعلم الصادق بشخص يأبداً
فكره شعلة تزهو هديوبخلقهفبعلمه القرآنيبدو
فضائال االله ألطاف نعميليفسعمنحته الرحمنةشكر

الدياسد اسميلعلم العرفانييتُحةخدمين بحكمة القلوب
الغ بهااسفاره مدرسة عليتُلقراء األزمانيمديالعلوم

محمد شرع ابناء رفطالبها لَمع الشأنياستاذها ع
بثّه لجعفرَ فقه دروسها ربانيلذوو عالم يالمواهب

لالج هالِيالزال الغيةٍيدابدر األذهانيجلو سما عن اهب
اشر الحققما شمس بااليبالهدةقيت المرء قلب مانيوازدان

هد:ختاماو الثمياشكر أةنيتكم المثمررقدو بطولأوةجهودكم لكم دعو
والتأ،البقاء الحفظ علدييودوام وليوالسالم من المحدكم بكم

سنهيرب20 أول ا92ع طراد حسن ـ 1يلعاملالمخلص

رجاء
المعظميس فأاذا:دنا التفضل بكتابيحببتم بعد انمسـمنالمرجوفـيلـةرسـالةما احتكم
العربرتحر باللغة انقطاعألةيوها وندريالدراسيشغالألين اللّيالخـوانيمعاشرتةه غـةابنـاء
حرمنيالفارس هامعلّتمنية

ساكن.1 لبنان علماي از و خوئي العظمي اهللا آيت شاگردان از طراد، حسن شيخ والمسلمين االسالم حجت
بيروت .در




