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الطبعة األوىل
 1206هـ  4312 /م
بريوت :دار بالل للطباعة والنرش

(مد ظله)

ذكر الباري عز وجل يف كتابه العزيز كلمة ﴿يتفكرون﴾ أحد عرش مرة ،عدا
الصيغ األخرى هلذه الكلمة ،فتكررت عدة مرات اآلية الكريمة ﴿إ َّن يف َذل َك َآل َيات
ِّل َق ْوم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾.
وعندما يتف َّكر كل امرئ بام يرتبط برشيط حياته تستوقفه حمطات هامة تأخذ
حيزا مهام من تفكريه سواء كان ذلك يرتبط بأحداث مميزة أو بتواريخ حمددة.
هكذا كان عام  1553ميالدي بالنسبة حلياة فتى مل يبلغ احللم بعد..
كان والدي قد اختذ قرار عدم إعاديت اىل مدرسة منتدى النرش يف النجف
االرشف بعد أن تم تأميم ومصادرة مجيع املدارس اخلاصة من قبل نظام البعث الذي
كان قد فرض سلطته عىل العراق من جديد يف العام .1560
واستعاض عن ذلك بتنظيم برنامج تعليمي مكثف يل يتوافق مع رغبايت من
النحو اىل املنطق والفقه وال يستثني حتى اللغة اإلنكليزية والرياضيات ،خاصة بعد
ان سافرت والديت يف ذاك الصيف اىل لبنان مع اخويت فبقيت مع والدي وتلك
الربامج التي دخل فيها حفظ القرآن أيضا.
رصت حينها صديقا لوالدي بل وصديقا لعدد من أصدقائه اذ مل اكن ألفارقه
حتى يف الطريق اىل درسه الذي كان له برنامج خاص أيضا.
فأنا أصغر تلميذ يف عدد من حلقات الدرس العامة واخلاصة.

بدأت ترسي أحاديث يف املجتمع احلوزوي النجفي عن االنتكاسة الصحية
للمرجع األعىل السيد حمسن احلكيم ،فكان التساؤل عن من سيخلفه يف مكانته ،يف
وقت كانت النجف االرشف ال تزال تزخر بعدد من العلامء االعالم.
قبل ان ينتهي عام  1553كان رحيل السيد حمسن احلكيم مصاحبا ألحداث
تركت أثرها يف املنطقة ،من أحداث شهر أيلول يف األردن ،اىل رحيل مجال عبد
النارص يف القاهرة ،وما إن أذيع نبأ وفاة املرجع األعىل حتى غصت النجف االرشف
بعرشات اآلالف من كل حدب وصوب من مناطق وعشائر العراق يطلقون
اهلتافات ،وال زلت احفظ عبارة من هتاف (سيد يوسف بايعناك).
علن البيعة للسيد يوسف احلكيم ،ومظاهرات العام
َ
بي هذه املسريات التي ُت ُ
املايض (عام  )1565املنددة بالسيد مهدي احلكيم االبن االخر للمرجع االعىل،
الذي اضطر ملغادرة العراق ،والتي سريها نظام البعث ،بينهام رسائل ومواقف
متناقضة ،فمن الذي سينترص؟
مل َيب ْت السيد يوسف احلكيم الذي كان يؤم املصلي مكان والده ليلته بعد
رحيل املرجع األعىل حتى كان قد محل ما كان يف خزانة والده من أموال رشعية اىل
السيد أيب القاسم املوسوي اخلوئي فيجيزه السيد بام بي يديه ،وتتكرس زعامة
جديدة للحوزة العلمية يرتبع عىل ُسدَّ ة املرجعية فيها ذلك العامل النحرير السيد أيب
القاسم املوسوي اخلوئي.
ولكن احلدث األبرز الذي يرتبط بمنهجية حيايت هي ذكرى ذاك اليوم الذي

رافقت فيه والدي يف اليوم األول من شهر حمرم احلرام اىل (براِن) سامحة املرجع
السيد اخلوئي.
جلس بجانب سامحة السيد وقال له :إن
ما أذكره عن ذاك اليوم هو أن الوالد َ
ولدي مصطفى يرغب بأن يعمل رأس سنة مخس َّية له هذا اليوم وهذه أربعة دنانري
هي ُمخ ُس ما ادخره منذ سنوات من أيام األعياد وغريها.
َ
املبلغ الذي كان من فئة نصف دينار و كانت جديدة وضمن أرقام
وقدم الوالدُ
متسلسلة.
إيل بأن
َ
التفت سامحة السيد إيل مبتسام بعد أن تناول املبلغ من الوالد وأشار َّ
لت يده وأنا مطرق حياء ،فق َّبلني وناولني املبلغ وقال :هذا
أتقدم نحوه ،فتقدمت وق َّب ُ
هدية لك.
ذكرِن الوالد أنه يف ذلك اليوم وقبل ان جيلس مع سامحة السيد صعد اىل الغرفة
التي كان جيلس فيها الشيخ اسحق الفياض ،وبعد حديث نزلنا اىل حيث جيلس
سامحة السيد ،وكان مما قاله الوالد عني ،أنني أكملت حفظ اكثر من مخسامية بيت
شعر من االلفية ،مع حفظ سورة البقرة ،واِن أدرس االن يف الرشائع..
دعا يل سامحة السيد قبل ان يقدم يل تلك اهلدية ،فكان يوما ال ُينسى من
الذاكرة.
وتشاء التقادير اإلهلية وبعد أربع وأربعي سنة عن ذاك التاريخ أن أ َّطلع عىل
يشء من تفاصيل العالقة احلميمة التي كانت تربط بي أستاذ الفقهاء واملجتهدين

ربزين ،سامحة املرجع السيد حممد صادق احلسيني الروحاِن والذي
وأحد تالمذته املُ َّ
حصل عىل شهادة علمية عالية من أستاذه ومل يكن عمره قد جتاوز اخلامسة عرشة.
تفاصيل يقرأها املرء عن حياة العظامء ُتسلط الضوء عىل حمطات بارزة من
حياهتم تستوجب التأمل والتفكر وأخذ العرب واستخالص احلكم.

ترمجة لقرابة ثامني رسالة طوال فرتة أربعي سنة ُمرسلة من سامحة املرجع
األعىل السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي ،اىل سامحة املرجع السيد حممد صادق
احلسيني الروحاِن.
و تنقل لنا هذه الرسائل صورة خمترصة عن طبيعة العالقة الشخصية بي هذين
العلمي التي تتعدى عالقة أستاذ بتلميذه اىل عالقة أعمق وأمتن ،وحتكي يف بعض
جوانبها بعض املعاناة التي كان يعيشها كل واحد منهام ،وعن اآلالم التي يكابدها
كل منهام يف سبيل أداء رسالته اإلهلية ،ومدى الشوق واحلني والعاطفة ،واالحرتام
والتقدير بينهام طوال تلك الفرتة الزمنية الطويلة.
وبالطبع فإن هذه املجموعة من الرسائل ليست كل ما ورد اىل سامحة السيد من
أستاذه ،ذلك أن عددا منها ُفقدَ يف ظروف سابقة.
لت عىل إخراجها
ومل َتغب عن تلك الرسائل املواضيع العلمية املتبادلة ،ف َعم ُ
رشت باللغة الفارسية ضمن
هبذه احللة كي تكون بمتناول قراء العربية بعد أن ُن َ
جمموعة رسائل متعددة اىل سامحة املرجع السيد حممد صادق الروحاِن يف كتاب

يسمى (نامهاى تارخيى) أي (رسائل تارخيية).
ويتألف الكتاب املذكور من  940صفحة وحيتوي عىل أربعة فصول:
الفصل األول :جمموعة رسائل آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم املوسوي
اخلوئي ،وهي موضوع هذا الكتاب الذي خصصناه هلذه املجموعة من الرسائل.
الفصل الثاين :جمموعة رسائل لعدد كبري من املراجع العظام والعلامء االعالم،
أمثال السيد حسي الربوجردي ،و السيد عبد اهلادي الشريازي ،والسيد حممد
هادي امليالِن ،والسيد حمسن احلكيم ،والسيد روح اهلل اخلميني ،والشيخ عيل
الربوجردي النجفي ،والسيد شهاب الدين املرعيش النجفي ،والسيد أبو القاسم
الكاشاِن ،والسيد كاظم رشيعتمداري ،والسيد حممود احلسيني الشاهرودي،
والشيخ عبد احلسي االميني ،والشيخ حممد تقي اآلميل ،والشيخ االراكي ،والسيد
مهدي الشريازي ،والسيد حممد باقر الصدر ،والسيد حممد عيل احلاممي ،والسيد
حممود الطالقاِن ،واملريزا هاشم آميل ،والسيد عبد احلسي دستغيب احلسيني،
والسيد موسى الصدر وغريهم آخرون.
الفصل الثالث :جمموعة رسائل من شخصيات سياسية وثقافية عىل املستوى
العاملي ومن العديد من الدول عىل مستوى ملوك ورؤساء ووزراء وغريهم ،أمثال:
رئيسة وزراء اهلند انديرا غاندي ،وامللك فيصل بن عبد العزيز ،وأنور السادات،
وشيخ االزهر ،ومدير املعهد اإلسالمي يف باريس ،والشيخ حممد تقي القمي
مؤسس دار التقريب بي املذاهب ،وغريهم آخرون.

الفصل الرابع :برقيات متعددة أرسلت بمناسبات خمتلفة من شخصيات علمية
مرت
او اجتامعية او سياسية من السيد اخلوئي اىل غريه من تلك الشخصيات التي َّ
اإلشارة اليها وغريهم آخرون.
ولكن ما ينقص هذا الكتاب هو عدم وجود الرسائل املرسلة من سامحة السيد
الروحاِن اىل أستاذه السيد اخلوئي ،فام بي أيدينا هو رسائل السيد اخلوئي فقط،
ولكن القارئ اللبيب يستطيع ان يدرك الكثري من املواضيع واملعاِن من خالل نفس
اإلجابة التي تشري يف اغلبها اىل خالصة مواضيع وردت يف رسائل السيد الروحاِن.
ومن املالحظ ان الرسائل يف السنوات األخرية وخاصة يف أيام النظام البائد
صارت خمترصة اىل حد ما ،وتتضمن إشارات خمترصة بدل التفاصيل ،وهذا يعود
عىل ما يبدو اىل الوضع األمني الذي كان سائدا يف تلك السنوات أكثر مما هو انشغال
بأعباء املرجعية العامة.
وهنا أود أن أشري اىل بعض األمور املرتبطة بالرتمجة:
أرش َفت عىل هذه الرتمجة ابنتي (العال) ،نظرا إلملامها الواسع باللغة
أوال :لقد َ
الفارسية ،والتي سبق هلا أن ترمجت كتاب (السرية الذاتية) لسامحة السيد األستاذ
منذ ما يزيد عن عرش سنوات ..فكانت الرتمجة كاملة جلميع نصوص تلك الرسائل.
ثانيا :قد ُيالحظ املتتبع هلذه الرتمجة مقارنة بالنص الفاريس األصيل َت َرصفا يف
بعض العبارات بام يتناسب مع املعتمد يف اللغة العربية من مقدمات الرسائل
وعبارات املديح واالطراء التي هلا اسلوهبا اخلاص يف اللغة الفارسية ،وال يعترب

مألوفا يف اللغة العربية ،فتم حذف بعض عبارات املجاملة والتواضع والترصف
ببعض تلك العبارات من دون االخالل باملعنى املقصود يف تلك الرسائل ،فيام تم
االكتفاء بالرتمجة احلرفية يف سائر املوارد وإن أمكن اعتامد كلامت عربية أبلغ يف
بعضها.
ثالثا :استعملت يف الرتمجة كلمة (األبحاث) يف اكثر من رسالة ،ويقصد منها
الدروس التي يطلق عليها يف مصطلح الدراسات الدينية احلوزوية دروس البحث
اخلارج ،وهي مرحلة الدراسات العليا التي تؤهل التلميذ فيها للدخول اىل مرحلة
صاحب رأي فقهي يعمل وفق اجتهاده ،وإذا صار
االجتهاد الفقهي ليكون املجتهدُ
َ
ُمم َ َّيزا فإنه يصل اىل رتبة املرجعية التي يرجع اليه فيها غري املجتهدين يف أحكامهم
الرشعية.
رابعا :اع ُتمدَ ت من الناحية الفنية األرقام املتسلسلة للرسائل مع اختيار عناوين
للرسائل مستوحاة من مواضيع الرسالة لكي تعطي الصورة األقرب عن مضموهنا
للقارئ الكريم.
خامسا :من املالحظ أن عددا من الرسائل كانت اكتملت ولكن قبل ارساهلا
ُأتب َعت بملحق وكأنه رسالة ثانية ،فاع ُتمدت كلها رسالة واحدة.
تبقى اإلشارة اىل بعض األمور الواردة يف هذا الكتاب والتي أضفتها كمقدمة
هلذه الرسائل ،ملا فيها من أمهية وفائدة للباحثي واملطلعي عىل خصوصيات تلك
الفرتة الزمنية من عمر هذين العلمي وهي:

أوال :سرية ذاتية خمترصة عن السيدين اجلليلي.
ثانيا :نص وصورة شهادة سامحة السيد اخلوئي قدس رسه باملستوى العلمي
لسامحة السيد الروحاِن حفظه اهلل يف سن الرابعة عرش أثناء تتلمذه عىل يديه يف
النجف االرشف وقبل عودته اىل مدينة قم املقدسة.
ثالثاَ :نص أجوبة سامحة السيد الروحاِن التي تتعلق بمكانة أستاذه السيد
اخلوئي والتي ُنرشت اثناء استضافته يف (منتديات يا حسي) يف العام  4334م .
رابعا :سيتم االكتفاء بنرش بعض الصور اخلطية هلذه الرسائل وهي باللغة
الفارسية ،إذ أن مجيع الصور للرسائل اخلطية منشورة يف الكتاب املشار اليه (نامهاى
تارخيى).

إن احلديث عن سرية حياة املرجع الديني األعىل السيد أبو القاسم املوسوي
اخلوئي قدس رسه خيتلف عن سرية الكثري ممن كان قبله أو ممن أتى بعده ،فحياته
التي امتدت ثالثا وتسعي سنة وفق التقويم امليالدي وستا وتسعي سنة وفق التقويم
اهلجري ،وذلك من سنة 1015هـ ( 1055م ) اىل سنة 1210هـ (1554م) ،والتي
ابتدأت من مدينة (خوي) من اقليم آذربيجان ،كانت قد شهدت حمطات تارخيية
هامة وحتوالت كبرية مل تشهد مثيال هلا أية حمطة تارخيية أخرى ،وقد أمضاها يف
النجف االرشف بعد أن التحق بأبيه وكان عمره ثالثة عرش سنة.
لقد قيل وب َحق أن املرجعية الدينية يف النجف االرشف ومنذ يوم تأسيسها عىل

يد (شيخ الطائفة) الطويس طيب اهلل ثراه  ،سنة  225هـ ( 1395م) ،عندما انتقل
اليها بعد أن ُأحر َقت مكتبته يومها يف بغداد  ،وإىل يومنا احلارض ،مل َت ُر بمحنة كتلك
التي مرت هبا يف أوائل ثامنينات القرن املايض إىل تسعينياته (حسب التقويم امليالدي)
أيام مرجعية السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي قدس رسه الرشيف.
لقد عايش السيد اخلوئي أحداث احلرب العاملية األوىل وما رافقها من سقوط
اإلمرباطورية العثامنية ،وهو فتى يف بداية أيام دراسته ،وما تالها من أحداث ثورة
1543م يف العراق ضد املستعمر اإلنكليزي ،ثم بعد ذلك فرتة احلرب العاملية الثانية،
وما أفرزته من حتوالت اجتامعية وسياسية يف البالد العربية واإلسالمية ،وصوال اىل
معايشته العهد امللكي يف العراق ،ثم مراحل االنقالبات الدموية املتكررة ،من عهد
عبد الكريم قاسم ،اىل عبد السالم عارف  ،اىل عبد الرمحن عارف وصوال اىل املرحلة
األسوء واألصعب عندما توىل حزب البعث السلطة يف العراق جمددا ابتداء من العام
1560م وما رافقها من جرائم ووحشية واعتقاالت واغتياالت ،والتي ابتدأت
بحكم أمحد حسن البكر وانتهت بحكم الطاغية صدام حسي.
فكانت يف تلك الفرتة موجة التهجري األوىل لطلبة العلوم الدينية من النجف
االرشف يف عام  ،1553والتي تزامنت مع َ َحتمل سامحته أعباء املرجعية العليا بعد
وفاة املرحوم السيد حمسن احلكيم.
وكانت مرحلة االعتقاالت واالعدامات ومنع الشعائر احلسينية ،ومن ذلك
إعدام الشهيد السيد حممد باقر الصدر والعرشات من تالمذة السيد اخلوئي واملقربي

اليه ،وصوال اىل مرحلة احلرب ضد ايران ،وأخريا اجتياح الكويت وما تبع ذلك من
انتفاضة يف حمافظات اجلنوب واجهها النظام البائد بجرائم تصنف وفق القانون
الدويل بأهنا جرائم إبادة ضد اإلنسانية ،وما حتمله سامحته نتيجة ذلك من أعباء
توجيهه للثائرين.
ويف خ َضم كل تلك املعاناة كانت اهتامماته وتوجيهاته ومشاريعه العلمية
والثقافية واالجتامعية تشمل أنحاء املعمورة ،من اهلند وباكستان وأفغانستان وإيران
اىل أوروبا وأفريقيا وأمريكا.
لقد كانت حياته قدس رسه حافلة بكل ما للكلمة من معنى فكان من مصاديق
كالم أمري املؤمني عيل × :هلك خزان املال وهم أحياء والعلامء باقون ما بقي
الدهر أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف القلوب موجودة.
لقد تتلمذ السيد اخلوئي عىل عدد من أبرز العلامء االعالم الذين تركوا بصامت
خالدة يف عامل املعرفة من تدريس وتأليف ومن أشهر أساتذته البارزين:
آية اهلل الشيخ فتح اهلل املعروف بشيخ الرشيعة ،املتوىف سنة 1005هـ.
آية اهلل الشيخ مهدي املازندراِن ،املتوىف سنة 1024هـ.
آية اهلل الشيخ ضياء الدين العراقي 1450 ،ـ 1061هـ.
آيه اهلل الشيخ حممد حسي الغروي 1456 ،ـ 1061هـ.
آية اهلل الشيخ حممد حسي النائيني 1450 ،ـ 1099هـ ،الذي كان آخر
أساتذته.

أما نتاجه العلمي فقد برز يف ثالث جهات:
اجلهة األوىل :لقد كان متميزا بقدراته العلمية يف التدريس مما كان جيذب اىل
درسه الكثريين ومنذ املراحل املتقدمة لنشاطه التدرييس قبل مرحلة املرجعية ،حتى
أنه ُطلب منه ونتيجة لتأثري درسه عىل بعض دروس اآلخرين أن ينقل درسه من
النجف االرشف اىل كربالء املقدسة ،فأمىض هناك قرابة ستة أشهر ،حينها قرر بعض
الطلبة ترك النجف االرشف وااللتحاق به اىل كربالء حلضور درسه ،فام كان ممن
أوعز اليه باالنتقال اىل كربالء إال أن يرسل بطلبه جمددا ويطلب منه العودة اىل
النجف االرشف وليرشع بالتدريس جمددا بدل انتقال الطالب اىل كربالء،
وكنموذج عن مدى اهتاممه بالدرس فإنه ويف اليوم الذي عاد فيه من كربالء اىل
النجف رشع بالتدريس يف نفس تلك الليلة.
اجلهة الثانية :مما يسجل للسيد اخلوئي قدس رسه انه نال بجدارة لقب أستاذ
الفقهاء واملجتهدين ،فجميع العلامء املربزين يف العقود األخرية وخاصة من وصل
اىل رتبة املرجعية هم من تالمذة السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي سواء من رحل
منهم أو من مل يزل عىل قيد احلياة ،وهي تشمل إضافة اىل السيد حممد صادق
الروحاِن :الشيخ حسي الوحيد اخلراساِن ،السيد عيل السيستاِن ،الشيخ اسحق
الفياض ،السيد حممد سعيد احلكيم ،الشيخ بشري النجفي ،والسيد املستنبط ،والسيد
عبد األعىل السبزواري ،السيد تقي القمي ،السيد عيل هبشتي ،السيد حممد
الروحاِن ،السيد حممد باقر الصدر ،الشيخ الغروي ،الشيخ مرتىض الربوجردي،

املريزا جواد التربيزي ،الشيخ فاضل اللنكراِن ،السيد موسى الصدر ،الشيخ حممد
مهدي شمس الدين ،السيد حممد صادق الصدر ،وغريهم الكثري الكثري.
اجلهة الثالثة :النتاج العلمي والفقهي سواء ما كتبه حول رجال احلديث ،أو
تفسري القرآن ،أو األبحاث األصولية والفقهية والتي كتب معظمها أبرز تالمذته ممن
تبوأ يف ما بعد موقع املرجعية.
ومن املالحظ يف أيامنا أن حمور أبحاث ما يسمى بمرحلة البحث اخلارج ،وهي
مرحلة الدراسات العليا التي تؤهل الطالب للوصول اىل مرحلة االجتهاد ترتكز
بمعظمها عىل مناقشة أبحاث السيد اخلوئي يف الفقه واألصول وحتى علم الرجال.
بل وإن املاليي من املقلدين ال يزالون عىل تقليد السيد اخلوئي عىل طبق من
يرى وجوب البقاء عىل تقليد امليت االعلم ،كام هو رأي العديد من الفقهاء واملراجع
االحياء يف زماننا.
وفاته :تويف السيد اخلوئي قدس رسه يف الثامن من صفر  1210هـ بمدينة
النجف األرشف ،ودفن رسا بعد منتصف الليل بمسجد اخلرضاء بجوار حرم اإلمام
عيل × ،حسب أوامر قوات نظام صدام املجرم.

إن احلديث عن سامحة املرجع السيد حممد صادق احلسيني الروحاِن له
خصوصية من عدة جوانب ،منها ما يرتبط بتاريخ أرسته العلمية حيث هاجر جده
اخلامس من جبل عامل يف جنوب لبنان السيد زين العابدين ،منذ ما يزيد عىل مائتي

سنة إىل مدينة قم يف فرتة االضطهاد الكبري التي جعلت الكثري من األرس العلمية
ُهتاجر يف تلك املرحلة نحو العراق وإيران وأماكن أخرى من العامل يف عهد أمحد باشا
اجلزار.
وأما جدَّ ته ألبيه فهي من جبل عامل من آل األمي ،والتي هلا مكانة خاصة يف
قلب سيدنا األستاذ ،فطوال عدة سنوات كنت أرافقه فيها مساء السبت من كل
أسبوع للذهاب اىل مسجد مجكران حيث يؤدي تلك الصالة اخلاصة يف املسجد
وكان يعود بعدها لزيارة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت االمام موسى الكاظم
× امللقبة باملعصومة يف قم ،وكان يف أغلب األوقات يتجه اىل املقربة املعروفة
بمقربة (شيخان) بجوار حرم السيدة املعصومة نسبة اىل الشيخي (زكريا بن آدم وآدم
بن ادريس) ،ليزور قرب جدته ويقرأ هلا الفاحتة ،والتي كان حيكي الكثري عن تأثره هبا.
مسريته العلمية :لقد هاجر سيدنا األستاذ اىل النجف االرشف يف سن مبكرة
جدا برفقه أخيه املرحوم السيد حممد الروحاِن يف عام 1092للهجرة ،ومل يكن عمره
قد جتاوز تسع سنوات بعد أن درس بعض املقدمات يف ذلك السن قبل سفره اىل
النجف االرشف ،وقد كانت والدته يف اخلامس من شهر حمرم احلرام من عام
1029هجري قمري ،املوافق للخامس عرش من شهر توز عام  1546للميالد يف
مدينة قم املقدسة.
وبعد وصوله اىل النجف االرشف بسنتي كان حيرض درس املكاسب للشيخ
االنصاري (وهو آخر كتاب فقهي يتناول املعامالت تتم دراسته قبل مرحلة البحث

اخلارج) ثم رشع بدراسة ما يسمى باملصطلح احلوزوي بحث اخلارج (وهي
الدروس العليا التي تؤهل صاحبها للوصول اىل مرتبة االجتهاد).
فكانت تلك امليزة واحدة من العنارص التي م َّيزت العالقة بي املرحوم السيد
اخلوئي وسيدنا األستاذ التي استمرت طوال مخسة عرش سنة ،حتى انه ُينقل عن
درس فيها
السيد اخلوئي قدس رسه قوله ألحد املراجع (أفتخر بحوزة علمية َي ُ
مراهق يف احلادية عرشة من عمره املكاسب اىل جانب طالب كبار يف السن وعلامء،
ويفهم مطالب الدرس أفضل من البقية).
أساتذته  :لقد تتلمذ سامحته يف درس اخلارج بفرعيه الفقه واألصول عىل عدد
من الفقهاء واملراجع الكبار من ذوي الشهرة الذين ال ختفى مراتبهم العلمية والفقهية
وكامالهتم األخالقية عىل أحد ،نشري اىل أسامء أبرزهم وهم:
 .1سامحة آية اهلل العظمى الشيخ كاظم الشريازي قدس رسه.
 .4سامحة آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسي األصفهاِن املعروف بـ(كمباِن)
قدس رسه.
 .0سامحة آية اهلل العظمى الشيخ حممد عيل الكاظمي قدس رسه.
 .2سامحة آية اهلل العظمى السيد أبو احلسن األصفهاِن قدس رسه.
 .9سامحة آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي قدس رسه ،والذي يعترب
األستاذ األبرز لسيدنا األستاذ والذي رافقه طوال فرتة دراسته وإقامته يف النجف
األرشف حتى تاريخ عودته اىل مدينة قم سنة  1065للهجرة.

يف مدينة قم املقدسة :مل يكن طموح سامحة السيد األستاذ منحرصا بام تم
حتصيله من علوم عىل يد أساتذة احلوزة العلمية الكبار يف النجف األرشف بعد أن
صار واحدا ممن يشار اليه بال َبنَان يف تلك السن املبكرة من عمره ،بل كان يفكر يف
إعطاء ما تلقاه وإيصاله للراغبي بتحصيل تلك العلوم واملعارف الدينية ،فاختار
االجتاه نحو احلوزة العلمية يف قم ،ليرشع منذ ذلك التاريخ من سنة 1065هـ
بالتدريس املتواصل حتى أيامنا هذه.
وتعكس بعض الرسائل الواردة حقيقة املشاعر بي األستاذ وتلميذه التي
ختطتها إىل عالقة أعمق من ذلك بكثري.
عطاؤه العلمي :يف مسرية العطاء العلمي لسيدنا األستاذ تربز أربع آثار:
األول :جانب التدريس املتواصل منذ ست وستي عاما والذي مل يكن ليتوقف
إال يف بعض الظروف القاهرة ،فأكمل تدريس مخس دورات أصولية كاملة ،أما
الدورات الفقهية فهي متواصلة اىل يومنا هذا.
وتتاز هذه الدورات وخاصة الفقهية بالعمق الفريد من نوعه ،فقد وفقت
حلضور عدد من األبحاث وأبرزها بحث سامحته يف كتاب الطهارة الذي استمر
ثالثة عرش سنة عىل متن العروة الوثقى.
والالفت يف مباحث سيدنا األستاذ أنه يف مورد الفتوى يتبنى النتيجة التي يصل
اليها يف البحث العلمي ،ففتاواه تأيت مطابقة لنتيجة البحث العلمي يف درسه ،وهو
يف هذه خيتلف عن أستاذه السيد اخلوئي قدس رسه الذي نرى اختالفا عنده بي

الفتوى وبي البحث العلمي ،إذ غالبا ما يلجأ اىل االحتياط يف الفتوى خالفا لنتيجة
البحث.
الثاين :جانب التأليف ،لقد أعطى سامحته التأليف جانبا مهام من اهتامماته،
وخاصة يف املباحث العلمية ،األصولية والفقهية ،فإضافة اىل ما كتب من دورة
أصول (زبدة األصول 6 :جملدات يف طبعاهتا األخرية) ،ودورة رشح عىل املكاسب
(منهاج الفقاهة 6 :جملدات) وعددا من الكتب األخرى فإن أبرز ما كتبه هو
موسوعة فقه الصادق (  21جملدا يف طبعتها األخرية) ،وهي عبارة عن دورة فقهية
كاملة من الطهارة اىل الديات وتعتمد كتاب تبرصة املتعلمي مادة للنقاش والبحث
العلمي ،وقد أخذت هذه الدورة موقعها العلمي كمصدر يرجع اليه الباحثون
واملحققون واملجتهدون يف أبحاثهم الفقهية مع أو مكان جواهر الكالم  ،ومن ذلك
عندما أخذ سامحة آية اهلل العظمى الربوجردي معه كتاب فقه الصادق مرتي إىل املنرب
ونقل منه بعض املطالب.
وأما استاذه سامحة آية اهلل العظمى السيد اخلوئي فقد ورد يف بعض رسائله مما
كتبه لسيدنا االستاذ ما نصه( :أنا شخصيا أخذت كتاب فقه الصادق إىل آية اهلل
كاشف الغطاء وقلت له أنظر أي خدمة قدمت للعامل اإلسالمي والفقهي ،إذ ربيت
مثل هذا العامل املحقق).
وما كتب ُته من رشح ملنهاج الصاحلي بأجزائه الثالثة والذي حيتوي عىل بيان
وتوضيح ملصطلحات وعبارات املسائل الرشعية يف أكثر من عرشة اآلف هامش ،مل

يكن إال بتشجيع من سامحته.
الثالث :اجلانب التوجيهي ،مل تكن اهتاممات السيد األستاذ منحرصة باجلانب
التعليمي يف احلوزة بل كانت له اهتاممات ومتابعات ملا جيري يف العامل اإلسالمي،
فكانت له مراسالت متعددة مع أصحاب الشأن والقرار من مسؤولي سياسيي
ودينيي واجتامعيي يف العديد من البلدان بام يرتبط بأحداث ومواضيع حتتاج اىل بيان
املوقف الرشعي ،أمثال شيخ االزهر ،ورابطة العامل اإلسالمي ،ورئيس مرص،
وملك السعودية ،وغريهم من مسؤولي حمليي ،ومن ذلك ما يرتبط بفرض توقف
القطارات يف أوقات الصالة وخاصة بي طهران ومشهد قبل الثورة ،ومنها ما يرتبط
بأفالم ومسلسالت يف العامل العريب ،باإلضافة اىل عالقته املميزة بالشهيد نواب
الصفوي (وفدائيي االسالم) يف عملهم ضد شاه ايران.
وكان له دور ريادي يف مواجهة النظام الشاهنشاهي بشتى الوسائل ،مما أدى اىل
اعتقاله وإبعاده عن مدينة قم اىل زا ُبل وغريها ووضعه حتت اإلقامة اجلربية.
الرابع :جانب االستفتاءات ،أعطى سامحة السيد جانب اإلجابة املبارشة عىل
االستفتاءات حيزا مهام من وقته ،وكان أول مرجع من املراجع يشارك يف استضافة
مبارشة عىل شبكة االنرتنت جييب فيها عىل األسئلة الواردة من خالل قبوله
االستضافة يف (منتديات يا حسي) وذلك يف العام 4334م ،وال تزال تلك األسئلة
واألجوبة يف متناول اجلميع عىل شبكة االنرتنت ،كام طبعت يف كتاب خاص حتت
عنوان (اللقاء اخلاص).

كام أنه ال يزال يتابع ما يرده من أسئلة عرب موقعه عىل االنرتنت وجييب عليها،
مما يشكل بابا للتواصل املبارش مع املكلفي خمترصا الزمن واملسافات ،ومزيال للعديد
من احلواجز التي تنع التواصل.
وهنا أود أن أنقل أجوبة سامحة السيد حفظه اهلل بام يرتبط بأستاذه السيد
اخلوئي:

السؤال األول ،العضو السائل :حممدي ،رقم السؤال93 :
السؤال  :ما هي نظرتكم جتاه علمية السيد اخلوئي رمحة اهلل تعاىل عليه ؟
اجلواب  :بسمه جلت اسامؤه ..هو الوحيد يف هذا املضامر ،وحقيق بام قاله يف
حقه أحد األكابر ،قال  :هو أستاذي وأستاذ كل من ُحي َف ُظ عنه العلم يف القرن األخري.
وخمترصا أقول :إنه أعلم الفقهاء من أول عرص الغيبة إىل هذا الزمان.
وال أقل من أنني ال أرى شخصا أعلم منه ،ومع ذلك فهو من مصاديق الكربى
الكلية املذكورة يف الرواية الرشيفة :من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه
خمالفا هلواه مطيعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه ،رمحه اهلل تعاىل وحرشه مع أجداده
الطاهرين.
اخلامس من مجادى االوىل لعام 1240
حممد صادق احلسيني الروحاِن

السؤال الثاين ،السائل :عرب الربيد ،رقم السؤال 145 :
السؤال  :بسمه تعاىل
سامحة آية اهلل العظمى احلاج السيد صادق الروحاِن دام ظله.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
املعروف أن سامحتكم هنضتم بأعباء املرجعية الدينية يف حياة أستاذكم السيد
اخلوئي ،فكيف وأنتم تعتقدون بأعلميته عىل اإلطالق؟
اجلواب  :بسمه جلت اسامؤه
إيل ،منهم آية
بعد وفاة السيد الربوجردي ،مجع من العلامء الكبار أرجعوا الناس َّ
اهلل آخوند مال عيل مهداِن ،ومنهم آية اهلل الشيخ حممد تقي الربوجردي ،ومنهم آية
اهلل املدرس األفغاِن ،ومنهم غري ذلك.
يف حيت اتفق أكثر العلامء (يف ايران) عىل إبعاد املرجعية عن السيد اخلوئي
ألمور منها أنه مسلط عىل املسائل األصولية وال هيتم باملسائل الفقهية ،ومنها أنه ليس
بسيد ويدعي السيادة.
وأنا من جهتي رأيت أن ذلك ظلم فاحش يف حق السيد اجلليل ،فامتنعت عن
نرش الرسالة ،وأرجعت الناس إليه ،وفعلت ما فعلت ،وأ َّث َرت أفعايل بنحو ال
يتحمله أحد.
وبعد استقرار األمر وتثبيت مرجعيته كتب مجع من التجار إىل السيد وطلبوا

منه أن يأمرِن بنرش الرسالة العملية.
وكتب السيد كتابا ،و هو موجود عندي( ،يقول فيه) :أنك وإن تراِن أعلم
منك ،ولكن مجاعة من العلامء يرونك أهال للمرجعية.
ومجاعة ـ وإن كانوا مشتبهي ـ يرونني غري أهل هلا.
ومجاعة ممن يقلدونني يسألونني ملن نرجع يف املسائل التي حتتاط فيها والتي
جيوز فيها الرجوع إىل (األعلم) ـ فاالعلم ـ ؟
فلذلك آمرك أن تنرش الرسالة وجتعلها يف حمل يرجع إليها من حيتاج إليها.
نرشت الرسالة.
وبعد ذلك
ُ
احلادي عرش من مجادى االوىل لعام 1240
حممد صادق احلسيني الروحاِن
السؤال الثالث ،السائل :عرب الربيد ،رقم السؤال 140 :
السؤال :قولكم أن السيد اخلوئي هو أفضل العلامء منذ عرص الغيبة حتى اآلن،
أال ترون فيه شيئا من املبالغة ؟ وهل يمكن أن نجعل السيد اخلوئي أعلم من الشيخ
األنصاري واملفيد واملريزا الشريازي والشهيدين وغريهم من أعالم الرشيعة
الفريدين؟
اجلواب  :بسمه جلت اسامؤه
السيد اخلوئي أعلم من الشيخ األنصاري بال ترديد ،وأما الشيخ األعظم وإن

كان يف األصول العملية واملكاسب أعلم ،ولكن يف غري املسائل الفقهية ليس كذلك
كام يظهر ملن الحظ كتبه الفقهية من الطهارة والزكاة واخلمس وغريها.
احلادي عرش من مجادى االوىل لعام 1240
حممد صادق احلسيني الروحاِن
ويف الصفحات التالية نص شهادة سامحة السيد اخلوئي قدس رسه العلمية
لسامحة السيد الروحاِن حفظه اهلل وصورهتا ،تليها بعض الصور عن الرسائل
املدرجة يف هذا الكتاب قبل ترمجتها ،ثم متن الرتمجة.
الشيخ مصطفى حممد مرصي العاميل
كربالء املقدسة
عيد الغدير  10ذي احلجة  1209للهجرة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل عىل آالئه ،والصالة والسالم عىل سيد رسله وأنبيائه وعىل آله
وأوصيائه..
وبعد ..فال خيفى عىل الناظر يف هذا التقرير الرشيق والتحرير الرقيق الذى جاد
به يراع الفاضل النبيل والسيد اجلليل صاحب القرحية الوقادة والفكرة النقادة ،السيد
حممد صادق القمي الروحاِن أيده اهلل بروح منه ،إِن قد الحظت منه مواقع عديدة
ومجال مفيدة فألفيتها تقريرات سديدة تعرب عن احلقايق التى ت َل َّقاها من حمارضايت
التى كنت ألقيها وتكشف عن الشوارق التى اقتبسها من املباحث التي كنت أمليها،
بام جعله عندي عىل صغر سنه كبريا يف فنِّه َف َّذا يف دقة نظره وقوة ذهنه واستقامة سريه
ورسعة وصوله فيام حرره وقرره من مباحث العلمي العظيمي الكبريين :علم الفقه
وأصوله.
فنسأل اهلل تعاىل ان جيعله َع َلام من أعالم الدين وقرة لعيون املؤمني ،وأن يقر
عينه بام حيب كام أقر عيني به ،وهلل احلمد أوال وآخرا.
كتبه بيمناه الداثرة :الفقري اىل رمحة ربه الغني ،أبو القاسم املوسوي اخلوئي.
األحقر أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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غرة شهر مجادى األوىل  1065هـ
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تبارك وتعاىل تكون والعائلة املحرتمة بصحة
وعافية يف ظل حرضة الوالد( )1دامت بركاته ،وحتت رعاية ويل العرص عجل اهلل تعاىل
فرجه الرشيف.
لع عىل أخبارهم غالبا عرب
رغم عدم التواصل املبارش معهم منذ مدة إال أنني أ َّط ُ
جناب األخ( )4الكريم أيده اهلل.
َ
احلوزوي (من النجف
البحث
لقد ظهرت ـ بحمد اهلل تعاىل ـ أمهية قرار نقلكم
َ
اىل قم) ،بام سيؤدي إىل تعرف طالب قم عىل مقامكم واإلستفادة منكم.
لكن كان أملنا أن تعودوا إىل النجف األرشف ولتكونوا بعد مدة ـ بفضل اهلل ـ
من أركان احلوزة العلمية يف النجف أو يف قم.
خري جنابكم.
عىل كل حال نتمنى حصول ما فيه ُ
بعد عوديت إىل النجف االرشف أرسلت رسالة بخصوص حضور السيد
الوالد ـ دامت بركاته ـ و األعامم ،كام أبديت موديت واحرتامي جلنابكم العايل والسيد
مهدي ضمن رسالة السيد ( الوالد).
( )1آية اهلل احلاج املريزا حممود الروحاِن.
( )4آية اهلل العظمى السيد حممد الروحاِن قدس رسه.

ولكن لألسف مل أحصل حتى اآلن عىل أي جواب.
أرس ُل سالمي عرب هذه الرسالة إىل مجيع السادة ،وخالص شكري وامتناِن
جلهود جناب السيد وألطافه.
استجابة لرغبة جناب السيد ـ دامت بركاته ـ يف جواب رسالة طهران كتبت
من النجف رسالة للسيد فاضل اللنكراِن( ،)1و مل يصلني جواهبا ،كذلك أهديه
سالمي وأسأل اجلميع الدعاء.
كام أهدي سالمي حلرضة املقدس آية اهلل الربوجردي دام ظله وملن ترى
جنابكم العايل مناسبا من السادة وأسأهلم الدعاء.
أخوكم الكريم (املرحوم السيد حممد الروحاِن) وعائلته بخري وعافية،
ونلتقيهم كل يوم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

( )1املرحوم آية اهلل فاضل من أقارب آية اهلل العظمى الربوجردي وصهر آية اهلل املريزا حممود
الروحاِن (حاج سيد عباس فقيه مربقع).
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن شاء اهلل يكون جنابكم املبارك بصحة وعافية وعزة وسعادة.
وصلتني رسالتكم الكريمة املؤرخة بتاريخ  12من الشهر املايض ورسرت
كثريا هلدوء بالكم الرشيف ولقراركم البدء ببحث اخلارج ،أرجو لك التوفيق
والتأييد دائام.
إن ما ذكرتَه يل (يف رسالتكم) من ظنكم بأِن تأخرت بكتابة الرسالة لكم وأِن
كتبت رسائل كثرية (لغريكم) هو كبوة جواد (منكم).
كيف تظنون ذلك؟ مع كون جنابكم العايل وأمثالكم مبعث إفتخاري ،بل إن
شاء اهلل تعاىل تكونوا ذخرييت لخآخرة ونتيجة عمري ،إذ مل يبق يل من العمر أكثر مما
مىض.
قلبي سعيد بأن أكون حيا بحياتكم ،وأن جهودي وسهر الليايل مل يذهب هدرا.
وأن هناك أشخاصا يقومون بنرش وترويج نتائج عمري من علم ودين.
وهل بغري أمثالكم كان وال يزال قلبي فرحا يف هذه الدنيا؟
عزكم هو عزي.
عيل رجعوا
كنتم قد ذكرتم أن أشخاصا ممن لدهيم اعرتاض علمي أو غري ذلك َّ

إىل جنابكم وهلم احلق يف ذلك.
ألهنم احرزوا أن مستوى جنابكم بمستوى العبد الفقري.
إنكم بحمد اهلل تعاىل حيثام تتواجدون ستكونون مورد إفادة.
لكن التواجد يف النجف يزيد من عطائكم ،وأعتقد أن من األفضل ان تترشفوا
بالقدوم اىل النجف إن كان ذلك ممكنا ،مما يسمح لنا باللقاء بكم.
بدأت منذ الشهر املايض ـ وبام أن األيام أيام عطلة ـ بإلقاء البحوث التفسريية
وكتابتها واعتقد أن آثارها ستكون أكثر من غريها بالنسبة للدِّ ين بشكل عام ولل َ
عامل
الشيعي بشكل خاص.
أسألك دعاء خاصا أن أوفق إلهنائها ،وبفضل اهلل ستكون دائرة معارف للعلوم
اإلسالمية.
سالمي ملن تراه مناسبا بشكل عام ،وبشكل خاص حلرضة السيد الربوجردي
والسيد الوالد وجناب أخيكم وأسأهلم الدعاء.
وقد كتبت مع هذه الرسالة رسالة منفصلة جلناب الوالد دامت بركاته.
أخوكم (املرحوم السيد حممد) ومن يتعلق به بخري وعافية.
جناب الشيخ حممد تقي األيرواِن سيغادرنا بسبب مرض خال زوجته والظاهر
أنه سيمكث يف قم لشهرين أو ثالثة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..أبو القاسم املوسوي اخلوئي.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :نرجو من اهلل تعاىل أن تكونوا بخري وعزة وعافية وسعادة
وأدامكم اهلل لنرش العلوم الدينية وتربية طالب املعارف اإلسالمية.
وصلتني رسالتكم املؤرخة بغرة الشهر احلايل ورسرت لسالمتكم واشتغالكم
بالتدريس ولنيتكم تدريس التفسري ،أرجو لكم التوفيق دائام خلدمة الدين.
لقد أوصلت طلباتكم جلناب السيد أخيكم.
بالنسبة لنسخ أجزاء التفسري ،فإن جناب الشيخ سلامن( )1أبدى استعداده
لنسخها إما بنفسه أو بتكليف أحد آخر ،ولكن كتابايت يف التفسري غري قابلة للنسخ
بواسطة أحد آخر غريي لوجود الكثري من التعديالت واحلوايش عليها.
كام أِن أحيانا ال أجد املباحث املطروحة يف مقدمات التفسري إال بصعوبة وهذا
النوع من املطالب يف الغالب غري منظم يف الكتب لذلك يتغري ويتبدل.
آمل أن أوفق بفضل من اهلل لتبييضها حتى يسهل نسخها فيام بعد.
املقصود أن املانع ليس من قبيل ـ العبد الفقري ـ وال من قبل الشيخ سلامن لكن
املوضوع ليس ميسورا.
( )1املرحوم آية اهلل احلاج الشيخ سلامن بن عبد املحسن اخلاقاِن ،من علامء خرمشهر الكبار ،متوىف
عام  1065هـ  .ش.

قبل مدة أبدى أحدهم إستعداده للتبييض يل فكتب عدة صفحات ثم عجز عن
املتابعة.
إِن أقدر إقدامك هذا (عىل البدء بدرس التفسري) وإن شاء اهلل تعاىل ستشاهد
فوائده الروحية بعد البدء به.
أما بالنسبة لطباعة كتاباتكم فإنه عمل يف حمله تاما ،فقط أعد النظر والتدقيق
ثانية وثالثة يف العبارات حتى ال تكون ُمغلقة ،ولئال حتتوي عىل خطأ أديب ،ولتكن
جيدة من حيث الورق واحلجم والطباعة.
أما بالنسبة لبحوث األقل واألكثر فإِن مل أوفق لكتابتها ويمكن نسخها عن
كتابات السادة (الطالب) فام عليكم سوى اختيار الشخص الذي تريدونه ليقوم هبذا
العمل واملقدار الالزم حتى يتم انجازه.
مل يعد هناك ما أضيفه وأسألكم الدعاء بشكل خاص.
رغم حرارة اجلو املرتفعة يف هذه األيام فإنه إضافة إىل البحث اليومي يف املنزل
هناك ثالث بحوث يف أيام الدراسة ،وأدير بحثا ايضا يف ليايل اخلميس واجلمعة،
والبحث الذي بدأناه حديثا هو بحث يف املعامالت ،وأنا حمتاج للدعاء حقيقة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :نرجو من اهلل تعاىل أن تكونوا بصحة وعزة وسعادة.
وصلت منذ مدة رسالتكم الكريمة ،وقد كنت قبل ذلك ناويا لكتابة رسالة،
لكن لألسف فإن كثرة األبحاث املتعلقة باألمور الرضورية العامة مل تعط جماال
لذلك ،لذا أعتذر عن التأخري وأشكر خالص لطفكم ،واهلل يشهد أن القصور يف
إظهار املودة يعود لوجود املانع ،وليس لعدم املقتىض.
يف رسالتكم املوقرة أوردتم ما يتعلق بتذمر بعض األشخاص من القريب
والبعيد.
كتبت جوابا مفصال عن ذلك املوضوع ثم الحظت بعد ذلك أن رضا اهلل قد
ُ
يكون يف السكوت ،فرصفت النظر عن تلك الرسالة وكتبت هذه بدال عنها.
وقد عقدت العزم عىل الدفاع عن أصول الدين وفروعه بقدر اإلمكان.
ويكون يف ذلك إن شاء اهلل تيسري أمور الدنيا واآلخرة ،فال نحزن بعد هذا.
فالظاهر أنه كام يف الرواية (رضا الناس ال يملك) ،وكقصة لقامن احلكيم وابنه
وركوب احلامر املذكورة يف الكتب.
نعم قد يصدر من االنسان ما ينايف احلقوق غفلة ،ويف هذه احلالة يلزم تنبيه ذاك

الشخص ،قريبا كان أو بعيدا ،إذ ما هي الفائدة املرتتبة عىل التذمر.
وعىل كل حال أتقدم إليك بجزيل شكري وامتناِن ملا تفضلت به ولكونك
تعرف وتراعي احلق وتفكر يف العبد الفقري رغم بعد املسافة.
أدعو اهلل أن يزيد يف توفيقاتكم.
أما بالنسبة ملوضوع بحث املكاسب فقد تأسفت كثريا ومل يكن يل رغبة فيه.
ولكن ما دفعني لذلك هو أن جمموعة من الطالب الكفوئي ذكروا أن بحث
املكاسب مرتوك وهو مورد حاجتهم فرأيت نفيس شبه ملزم هبذا البحث.
أفكر أن أعطل يف الصيف حتى الشتاء القادم بمشيئة اهلل.
سالمي حلرضة السيد الوالد ـ دامت بركاته ـ وجناب السيد مهدي( )1ـ حفظه
اهلل تعاىل ـ وأسأهلم الدعاء والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

( )1املرحوم الدكتور السيد مهدي الروحاِن.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بعد اإلطمئنان عن صحتكم أود اإلشارة إىل أنني أرسلت لكم رسالة األسبوع
املايض ،واليوم وصلتني رسالة غري مؤرخة ،فرأيت نفيس ملزما بأن أكتب جواهبا
فورا ،فال يكون هناك عدم إهتامم من العبد الفقري ملعايل جنابكم إن شاء اهلل تعاىل.
إذا كان هناك من تأخري يف الرد عىل الرسالة فليس ذلك والعيا ُذ باهلل لعدم
اإلخالص أو عدم االهتامم ،بل إِن غالبا أفتقر إىل الوقت الكايف فيتأخر جواب
الرسائل ،وقد الحظت منذ مدة أن بعض األجوبة املهمة تأخرت ،فأقسمت أن
أكتب رسالة يف كل ليلة اىل عرش ليال ،وأحدها تلك التي أرسلتها لكم.
فجنابكم العايل نور عيني ،عزكم هو عزي.
إن حيايت بعد مويت مستمرة بحياتكم ،وثمرة عمري وجهودي جنابكم
وأمثالكم.
فكيف تتصور أن يظهر مني قلة االهتامم بكم ؟ فأنا مل أر من الدنيا خريا غري
تربية عدة أشخاص هم بمثابة أوالدي وثمرة فؤادي.
كتبت يل عن مراجعة بعض الطالب بام يتعلق بموضوعي:
كنت قد َ
َ
أحدمها عن رسالة اجلرب والتفويض.

واآلخر يتعلق بنقلهم عني توصية وحثا للطالب عىل حضور درس أحدهم.
ليس ذلك مستغربا إذ حصل الكثري حتى اآلن من أمثال هذا النقل عن لساِن
وليست هذه أول قارورة ،بل أن املستغرب تصديق جنابكم هلذا األمر.
فإن املوضوعي كذب حمض وخمالفي للواقع ،وإذا مل يكن الناقل مشتبها فهو
كاذب ،إذ ليس لدي أي علم باملوضوعي.
وعىل فرض املحال ،إذا مل أذكر مقاماتكم يف بعض املواضع املناسبة ،فهل من
الالزم والعياذ باهلل أن أهينكم ؟ أتعجب كثريا كيف صدقتم ذلك.
ربام تأثر ُت بتصديقك هذين األمرين أكثر مما تأثرتم بسامعهام.
بالنسبة لطبع حاشية املكاسب ليس هناك مانع من جهتي ،كام أن املقتيض
موجود ،وأعتقد أنه من األفضل أن أراجعه بعد التبييض عىل أن يراجع أخوك
املحرتم أو شخص آخر ممن له خربة يف هذه املواضيع منه يوميا مقدارا ،وربام يكون
األوىل أن تترشف جنابكم يف أيام العطلة بإتام هذا األمر ،ومن األفضل إيكال أمر
التبييض لشخص آخر ألنه كلام كان اخلط أوضح كان أفضل للمراجعة والطباعة.
لن أطيل أكثر ،سالمي جلناب الوالد ـ دامت بركاته ـ وجناب عمدة األفاضل
السيد مهدي ـ حفظه اهلل ـ وكل من رأيت الصالح يف تبليغ سالمي إليه وأسأل
اجلميع الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

اكتب لكم جمددا:
كام نقل السيد األيرواِن ،فقد استقر رأيي أخريا أنه يف موارد عدم القدرة عىل
االتيان بكل أجزاء الصالة واإلضطرار لرتك جزء من اثني أو ثالثة مثال فإهنا تكون
من موارد التعارض.
وقد رسرت كثريا لتصديكم للبحث يف هذا املوضوع ،وشكرت اهلل تعاىل أنني
تكنت بحمده تعاىل من احلث عىل امليض لتطوير هذه األفكار ،ذلك فضل اهلل وله
املنة واحلمد.
وأما نتيجة هذا التعارض فإن مقتىض إطالق كل من الدليلي ثبوت مفاده يف
مفروض املثال ،والتعارض بام أنه بالعموم من وجه ،فال حمالة يسقط كل من
اإلطالقي ُفريجع إىل األصل و ُترفع خصوصية كل من األمرين مثال بأصالة الرباءة
فيثبت التخيري.
هذا فيام إذا كان لكل من الدليلي إطالق ،وإال فاملتبع هو ما له اإلطالق ،فإذا
دار األمر بي ترك اإلستقرار الثابت وجوبه باإلمجاع وترك يشء آخر مما دل دليل
لفظي عىل وجوبه كان املتعي سقوط اإلستقرار.
نعم لو ُفرض العموم اللفظي يف كل من الدليلي وجب الرجوع إىل مرجحات
باب املعارضة كام أنه إذا كان العموم يف أحدمها دون اآلخر لزم األخذ به.
ولبيان التفرقة يف موارد التعارض بالعموم من وجه بي كوهنام عامي وكوهنا
مطلقي حيث أن مقتىض القاعدة يف األول الرجوع إىل املرجحات ويف الثاِن التساقط

والرجوع إىل األصل أو العموم أو اإلطالق الفوقيي حمل آخر ال يمكن تبيانه يف هذا
املخترص ،وسأطلب من جناب أخيكم أن يكتبه لكم ،ولكن ال أدري إن كان
سيوافق أم ال ،فإذا مل يقبل سأكلف شخصا آخر ليكتبه.
الرسالة التي احتوت عىل هذه املسألة مل تكن مؤرخة ،فمن األفضل أن تكتبوا
التاريخ عىل كل الرسائل من اآلن فصاعدا إذ أن لذلك فوائد كثرية.
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بسمه تعاىل
بعد التحية :فإِن أسأل اهلل دائام أن يمن عىل جنابكم بالصحة والسالمة ،وأن
يصونكم وحيرسكم من مجيع الباليا ،وأن يوفقكم لنرش وترويج الرشيعة املقدسة يف
ظل العناية والرعاية اخلاصة لويل العرص ـ أرواح العاملي له الفداء ـ.
طلبت الدعاء بالصحة والسالمة ،فأنا أزور بالنيابة وأدعو باستمرار لكم
وقد
َ
يف حرم موىل املوايل املطهر.
وقد َو َص َلت منذ عدة أيام رسالتكم التي تطمئن عن سالمتكم ،وقد اطلعت
عىل مضموهنا ،ورسرت كثريا.
أما ما سألتم حول التفسري ،فقد تم تبييض قسم منه.
ومل تكتمل املقدمات بعد ،وال أرغب بنرشه قبل إكامل تلك املقدمات.
دع اهلل لنا لكي نوفق إلكامهلا.
ُأ ُ
أما بالنسبة لكتابة جواب ما ذكرتم من أن يكتب أحد آخر ،فهذه هي املرحلة
األوىل.
سالمي جلناب أخيكم ـ سلمه اهلل تعاىل ـ الذي أضعه يف عهدتكم ،وقد
انقطعت أخباره منذ مدة.

لذلك أرسلت له سالمي وجلنابكم أيضا يف الرسالة التي أرسلتها يف النصف
من شعبان حلرضة حجة اإلسالم السيد الوالد ـ دام ظله ـ للمعايدة واإلستفسار
عن حاله.
وبحمد اهلل تعاىل وصلتني ورقة من جناب أخيكم أزالت قلقي ،ولكن حتى
اآلن مل يصل جواب من حرضة السيد الوالد ،فسالمي له.
وسالمي أيضا جلناب السيد مهدي ـ حفظه اهلل تعاىل ـ وأسأل اجلميع الدعاء،
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تكون مصحوبا بالصحة والسعادة والعزة
والعافية.
وصلتني رسالتكم املؤرخة يف  10من الشهر اجلاري والتي حتكي عن
عواطفكم ومشاعركم النبيلة ،وقد رسرت هبا كثريا.
وكان قد َّ
حل بالء لكنه ُرفع بحمد اهلل وبربكة صالح دعاء السادة األفاضل
والعناية اخلاصة حلرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ.
فشكرا له ما دامت الساموات واألرض.
يملؤِن الفرح والرسور فيام يتعلق بأعاملكم ،آمل أن توفق دائام بفضل اهلل خلدمة
الرشع املقدس.
يف احلقيقة ما يسعدِن هو أنه إذا دنا األجل ،فإن مويت لن يكون دون نتيجة،
حيث تركت بحمد اهلل أثرا وذكرى يف احلوزة العلمية ،أمثال جنابكم الكريم.
سالمي جلانب السيد الوالد ـ دامت بركاته ـ وجناب الفاضل الشيخ صادق
اخلوئي ( )1ـ دامت توفيقاته ـ وأسأهلم الدعاء.
نس ،لكن
وأقدم إعتذاري للشيخ صادق ،فاحلق معه ،فمحبته وخدماته مل ُت َ
( )1املرحوم آية اهلل احلاج الشيخ صادق اخلوئي ،من مشاهري الفضالء الذين حرضوا درس آية اهلل
العظمى حجت ،والعامل الكبري ملدينة خوي.

ليس لديه اطالع عىل مشاغيل الكثرية واملوانع واالبتالءات الشديدة.
آمل بفضل اهلل أن يتم إصالح مجيع األمور.
ليس هناك يشء آخر ذو أمهية ،أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم املوقرة والتي حتمل تعازيكم وتأثركم
هبذه الفاجعة األليمة( )1املتزامنة مع الربقية ،وقد أرسلنا جواب الربقية ،وربام مل تنتبهوا
لذلك.
أدعو اهلل سبحانه أن يتغمد املرحوم برمحته ويمن عليكم بطول العمر والعزة
والتوفيق ،وال حيرمني من أجر الصابرين.
أما بالنسبة لإلشكاالت التي وردت عيل ،فهي ثالثة أقسام:
بعضها يعود للتسامح ،وبعضها بسبب كثرة األعامل واألعذار ،والقسم الثالث
ألهنا مل تكن من وظيفتي.
أما بالنسبة للربقية ،فقد أبرق السيد ابن احلاج مريزا عبد اهلل بنفسه إىل طهران،
وينبغي عىل اآلخرين هنا العمل بوظيفتهم.
وليس من املناسب أن أبرق مبارشة أو بالواسطة.
عىل كل حال فأنا شاكر وممتن لألشخاص الذين أظهروا لطفهم وشاركوا هبذا
املصاب ،وقد استلمت من حرضة السيد الوالد رسالة تعزية منذ عدة أيام وأرسلت
( )1املقصود خسارة وفاة املرحوم آية اهلل احلاج السيد عيل أكرب اخلوئي والد آية اهلل العظمى السيد
اخلوئي.

جواهبا.
يف النهاية أطلب من اهلل جلت عظمته أن يديم عليكم وعىل من يتعلق بكم
الصحة والسالمة ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تعاىل تكون بصحة وعافية ومشموال بألطاف
احلق سبحانه اخلاصة وحتت رعاية حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ وآمل
أن تكون عزيز الدارين وأن ُحتسب من املجاهدين بسبب جهودك الدينية.
وصلتني رسالتان إحداها مؤرخة يف اخلامس من الشهر اجلاري واألخرى يف
العرشين منه ،والظاهر أن الرسالة األوىل بل الثانية كذلك قد تأخرت قليال يف الربيد.
وقد اطلعت عىل ما ورد فيهام وقد طلبت من اهلل تعاىل جلنابكم اخلري والعافية وحسن
العاقبة.
أما بالنسبة للحاج السيد موسى املازندراِن( )1فقد كتبتم عن ذلك ،وجدت أنه
كام تفضلتم فأنا حارض ملدحه والثناء عليه باملقدار الذي ال يتناىف مع التكليف وهذا
األمر ال يتوقف عىل إظهاره الشكر ،لكن األمر واضح بالنسبة يل وهو أنه ال يمكن
التعامل مع الناس بام يعتقدونه عن أنفسهم ،ولكن بالطبع علينا مراعاة األمور
العرفية بعد مراعاة الضوابط الرشعية ،وبقدر اإلمكان ال جيب الترصف بخالف
املتوقع.
أما بالنسبة إلجازة اإلجتهاد ،فكام تعلمون أنني مل أسد هذا الباب ،بل عندما
( )1املرحوم آية اهلل احلاج السيد موسى املازندراِن ـ زوج أخت آية اهلل العظمى الروحاِن ـ صاحب
كتاب العقد املنري يف ما يتعلق بالدراهم والدنانري.

أعلم بوصول أحدهم إىل درجة اإلجتهاد كنت وسأبقى أقول ذلك يف الوقت
املناسب إن شاء اهلل تعاىل.
إذا كان السيد حارضا ألخذ اإلجازة يف األمور احلسبية فال مانع لدي ،لكني مل
أكتب له شيئا يف هذه العجالة حتى يصلني خرب من جنابكم ،سأرسل إجازة السيد
اجلليل داخل هذه الرسالة ،فحيث أِن ال أرغب بابتداء املراسلة سأرسل اإلجازة
إليكم وأنتم تبعثوهنا.
أما عدم إرسال املسودات والتقريرات فهو من باب عدم االلتفات ،وسرتسل
غدا إن شاء اهلل مع هذه الرسالة.
أما بالنسبة لإلمتناع عن إعطاء اإلجازة فإِن أرى أن ما تفضلتم به هو األفضل.
وقد اطلعت عىل التقارير الواردة من مدينة خوي وأقدم شكري للسادة عىل أمل أن
جيزهيم اهلل سبحانه وتعاىل خري اجلزاء.
وقد وضعت الفاتورة املتعلقة بالسكر وغريه داخل الرسالة.
أما طبع حاشية العروة التي ستكون مفصلة أكثر من احلوايش العادية فيحتاج
إىل تويل ،فإذا َو َص َلنا ما يلزم سريصد لذلك األمر.
أما بالنسبة للشيخ أبو الفضل اخلوانساري( )1فأرجو أن تقوم بام جتده مناسبا،
وقد أرسل السيد ماكوئي رسالة منتخب األحكام للسيد حجت ،وضعت عليها
حاشية وأرسلتها وكان من املفرتض طبع احلاشية كتابا مستقال.
( )1آية اهلل احلاج الشيخ أبو الفضل اخلوانساري ،من علامء حوزة قم العلمية.

أما التفسري فهو غري مرتب حتى االن ،والزال قسم منه ناقصا ومل أكتبه،
وأسعى لتهذيب (مراجعة) املقدمة حتى نتمكن من الطباعة.
أما بالنسبة لوضعي فليس هناك أي تغيري غري املراجعات اخلطية وكثرة
اإلستفتاءات ،وأسأله سبحانه التوفيق.
وقد رسرت كثريا ملا ذكرته أن أوضاعك بحمد اهلل الزالت بمستوى جيد فقد
كنت أفكر بكم كثريا وطلبت لكم العون مرارا من اهلل سبحانه وتعاىل ،عىل أمل
اإلجابة ،وهبذا أختم الرسالة وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
أرسلت فهارس األخطاء املطبعية مع التقريرات.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
شاءت اإلرادة اإلهلية ما مل يرده العبد الفقري ،فقد بقيت هذه الرسالة مدة عندي
وقد أردت إكامهلا ،لكن واجهتني عوائق من ضمنها وفاة املرحوم السيد عيل
الشاهرودي ،والزلت متأثرا بسبب هذه احلادثة الغري متوقعة ،إنا هلل وإنا إليه
راجعون.
ذكرتم يف الرسالة عن رسالة سميعي لكم يف قم ورشحتم ذلك إال أنه حتى
قت
اآلن مل يصلني من طرفه يشء وحسب العادة فإنه لن يصل كذلك ،بحمد اهلل ُو ِّف َ
لتوزيع هدية بي الطالب يف أيام العيد ،إن شاء اهلل تتوفق أكثر.
أما بالنسبة يل فإِن منذ شهر شوال املايض حتى الشهر املبارك من هذا العام مل
أستطع توزيع هدايا وقد حاولت جاهدا إعطاء واحدة يف الشهر املبارك ومل أنته من
تبعاهتا حتى اآلن.
واألمر إىل اهلل ،أما أوضاعي املالية فإِن ال أحسد عليها ،ومع ذلك ال أشكو،
ألنني وإن كنت يف ضيق من الناحية املادية فإنني بخري بحمد اهلل من اجلهات
األخرى.
بالنسبة ملا سمع َته عن قراري إرسال أموال لطالب خوي وطسوج عرب آخر
كتبت مستفرسا عن املصلحة وراء هذا العمل ،فإن هذا األمر عار عن
غريكم وقد َ
الصحة ومل حيصل أبدا ،بالطبع يمكنكم مالحظة أنه إذا كانت مثل هذه اإلشاعات

الكاذبة تؤثر عىل جنابكم فام الذي ستفعله باآلخرين؟ وقس عىل ذلك باب فعلل
وتفعلل.
بالنسبة ملوضوع إبنة احلاج السيد موسى ،مل يتحدث أخوكم الكريم معي.
جاء بعض السادة التجار هذا العام إىل النجف ،وقد حصلت معهم حمادثات
وقد تعود بالفائدة عىل طالب قم واألذربيجانيي ،ويف حال حصول نتيجة،
فسيكون ذلك عرب جنابكم.
بالطبع عىل أثر الرسالة األخرية التي مل حتتو سوى عىل طلب الدعاء ،فقد زرت
زيارة خاصة ودعوت جلنابكم باخلري.
أرجو أن يكون مصحوبا باإلجابة بفضله تعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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أما بعد ،وصلتني رسالتكم القيمة التي تشعر بسالمتكم ،أرجو من احلق
سبحانه وتعاىل أن حيفظ جنابكم ومتعلقيكم من كل اآلفات والباليا ويسلمكم ،وقد
سألت عن أحوايل فأنا أنعم بحمد اهلل بنعمة الصحة وآمل أن تدوم عليكم أيضا.
َ
فيام يتعلق باملوضوع الذي أخربِن به منذ مدة أخوكم جناب السيد حممد وكتب
يل عنه إبني السيد مجال من طهران من أن جواب برقيتكم أنتم والسادة األنصاريان

()1

مل يصل ،لكنني كنت قد أبرقتها ولكن ألهنا كانت مطبوعة فإن عامل التلغراف ربام
أخطأ وأرسلها كلها إىل حرضة آية اهلل السيد خوانساري ،وأستغرب كذلك ملاذا مل
يطلعكم جنابه عىل هذا املوضوع ،لذلك أرجو منكم أن تبلغوا هذا األمر للسادة
األنصاريان كذلك.
بالنسبة ملوضوع السيد الكاشاِن فقد أرسلت له رسالة ،باركت له فيها قدومه
من احلج كام أرشتم ،ومل يصلني اجلواب إىل اآلن لكن مل يفت أوان ذلك بعد.
أرغب أن تترشف أنت الذي تكن يل املحبة لوجه اهلل وليس هلا أي منحى
( )1السادة :احلاج الشيخ أمحد األنصاري واحلاج الشيخ حممود األنصاري القمي ـ قدس رسمها ـ
كانا من علامء النجف األرشف ومن أعيان تالمذة آية اهلل العظمى السيد اخلوئي وقد استشهد
احلاج الشيخ أمحد األنصاري عىل يد نظام البعث العراقي.

دنيوي ـ بالقدوم إىل النجف األرشف وتطلع عىل حال العبد الفقري وأعاميل الكثرية
التي ال يساعدِن عليها أحد ،وسرتى رأي العي أن عدم أدائي للوظيفة جتاه السادة
هو من باب القصور وليس التقصري ،وما غلب اهلل عليه فهو أوىل بالعذر ،إنا هلل وإنا
إليه راجعون.
أبلغ سالمي حلرضة السيد الوالد ـ دام بقاؤه ـ والسادة األعامم ،السيد مهدي
وسائر أفراد العائلة املحرتمي والسادة األصدقاء ،وأسألكم الدعاء ،والسالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 44مجادى األول1054
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تعاىل تكونوا وسائر أفراد العائلة املحرتمي بخري
وعافية مقرونة بالعزة والسعادة يف ظل رعاية حرضة ويل العرص عجل اهلل تعاىل
فرجه.
وصلتني رسالتكم املؤرخة بتاريخ  11من الشهر اجلاري ،أشكر لكم ألطافكم
التي تبذلوهنا وأطلب من اهلل عز وجل أن يزيد من توفيقاتكم وتأييداتكم.
بالنسبة لوحدتكم وعدم وجود شخص آخر يؤازركم وسعي اآلخرين وراء
املطالب الدنيوية ،فبالطبع ال خيفى عىل جنابكم أنه منذ اليوم األول مل يكن التفاِن يف
طريق الدين واحلق والعمل بالوظيفة الرشعية صفة ألي شخص ،بل قلام جتد
شخصا يقدم املصلحة الدينية عىل مصلحته الشخصية ،لكنه جلت عظمته وعد يف
رصيح كتابه العزيز بنرصة من ينرصه وهو الغالب والقاهر ،ويقول جدنا العظيم أبو
عبد اهلل احلسي عليه السالم :الناس عبيد الدنيا والدين لعق عىل ألسنتهم يدورونه
حيث ما درت معايشهم الخ...
وعىل أي حال أطلب من اهلل تعاىل أن يوفقني وجنابكم وسائر َخدَ َمة الدين
املُ َط َّهر خلدمة الدين وحيفظنا من رش اإلنس واجلن.
سألتم عن حاشية العروة الوثقى ،وقد تت حاشية كتاب الصالة ،وحاشية

كتاب الطهارة قيد الكتابة ،وأنا أعمل عليها بجدية رغم كثرة األبحاث واملشاغل،
وآمل بفضل اهلل تعاىل أن أنتهي منها مع حلول آخر شهر الصيام إن شاء اهلل تعاىل.
أما بالنسبة للرسالة املطبوعة فاكتبوا ما يلزم جلناب السيد احلاج سيد عبد
احلميد ماكويي يف طهران وهو يرسله لكم.
سريسل لكم ابني السيد مجال جواب الرسالة إما مع هذه الرسالة أو بشكل
مستقل.
سالمي اخلاص حلرضة السيد الوالد املحرتم ـ دامت بركاته ـ وجناب ثقة
اإلسالم السيد مهدي ـ أيده اهلل تعاىل ـ وأسألكم الدعاء ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

غرة مجادى الثاِن 1054
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تكونوا بصحة وعافية ،ومشمولي بالتوفيقات
اإلهلية وحتت رعاية حرضة ويل العرص عجل اهلل تعاىل فرجه.
وصلتني رسالتكم املؤرخة بتاريخ  44شهر مجادى األول ،وبام أهنا تشتمل عىل
عدة مواضيع فسأجيب عنها تباعا :
 .1أشكركم جزيل الشكر عىل لطفكم ،واعتقد أنه لو استجيب واحد من
األدعية التي أدعوها لكم ـ وهو املأمول منه سبحانه ـ يكون كافيا
لدنياكم وآخرتكم.
 .4فيام يتعلق بموضوع دعوتكم يل للقدوم إىل قم فقد رسرت بمشاعر
السادة االفاضل التي تدل عىل تقدير العلم وعىل رغبتهم يف التحصيل
ويف إقامة احلوزة املقدسة.
وهلذا املوضوع ثالث مطالب :
إحداها :أنه ال خالف أن األمور الدنيوية يف قم ليست كالنجف األرشف،
وبالطبع فإن اإلقامة هناك ـ أي يف قم ـ أكثر راحة يل من كل اجلهات املادية ،ولكن
هذا يكون مرجحا وذو تأثري عىل القرار عندما ال يكون بخالف الرضا اإلهلي.
اآلخر :أن خروج العبد الفقري من النجف ،سيصيب احلوزة هنا بصدمة غري
طبيعية ،بل يرى البعض أنه يسبب أكثر من ذلك.

أما الثالث :فإن كون قدومي سيؤدي إىل خدمة احلوزة املقدسة يف قم ،ويعرتض
هذا األمر مسألتان ،ال أدري ترجيح أي منها والذي سيكون فعال موجبا للرىض
اإلهلي.
بالطبع بعد اكتامل املقتيض لن أجتاوز التكليف بفضل اهلل وسأرجح ما أحرز فيه
رضا اهلل.
انتقلت إىل قم فإن جمموعة من أهل العلم املقيمي
ال بد أن جنابكم يعلم أنه إذا
ُ
يف النجف سينتقلون أيضا وهذا األمر سينزل الرضر بالنجف.
لذلك جيب التكلم بتامم الدقة واملطالعة واملشاورة واإلستخارة.
وأطلب من احلق سبحانه أن يقدر للعبد الفقري ما يكون فيه رضاه.
ويمكن التغايض عن األمور األخرى إذ إن املهم هو حتصيل مرضاة احلق
سبحانه.
 .0بالنسبة للرسالة العملية فقد اقرتحتم طباعتها جمددا ،فعال ال حاجة
لذلك ألن نسخها كثرية وسأكتب ألبني السيد عيل أن يرسل لكم قدر
ما تشاؤون من طهران.
وأرغب أن تكون أبسط من هذا إذا طبعت ثانية.
أرفقت مع هذه الرسالة رسالة إلبني أرجو إيصاهلا إليه مع أي مسافر أو عرب
الربيد وأنتم أيضا اكتبوا له املقدار الذي تريدونه.

وقد طلب املريزا أبو طالب فاضيل واملريزا السيد بستان آبادي التربيزي ومها
من رفاق السيد املريزا حممد عيل الرشابياِن وكذلك السيد الرشابياِن طلبوا مقدارا
من الرسالة العملية.
فاكتبوا إىل طهران أنه إذا كان لدهيم فهارس األخطاء املطبعية فبها وإال أرسل
لكم من النجف.
فقد ورد يف الصفحة  61السطر : 0
(پس درميانه آن دو منزل احوط مجع) فيجب إصالحها بالطريقة التي
أصلحتها فيها يعني شطب الكلمة الزائدة فتصبح هكذا (پس درميانه دو منزل
احوط مجع).
ال ادري إذا كان هناك نسخة من الرسالة العملية عند السيد املصطفوى ،وعىل
فرض أنه يوجد لديه وأنه أخذها بأمر من جنابكم فإنه ال حاجة لتقديم املال مقابلها،
ويعرف تفاصيل ذلك إبني والسيد عبد احلميد املاكوِن.
 .2وقد كتبتم عن خوي ،نحن إن شاء اهلل تعاىل نعمل بوظيفتنا ،واآلخرون
يعملون ألنفسهم وما بينهم وبي اهلل.
أرجو أن يرزق اهلل اجلميع حسن العاقبة.
 .9أعمل بجد واهتامم عىل إهناء حاشية العروة وإن شاء اهلل تعاىل أنتهي منها
مع هناية الشهر املبارك وأرسلها لكم.
 .6وقد كتبتم نصيحة تتعلق بأخالق املعارشة ،لكم جزيل الشكر ،وأرجو

أن يكون أفضل من السابق بفضل اهلل.
ليس هناك أمر آخر ،وأسألكم الدعاء ،وسالمي اخلاص حلرضة السيد الوالد
دامت بركاته وأسألكم وإياه الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

مع اإلنتهاء من هذه الرسالة ،بقي ساعتي ونصف عىل طلوع الفجر ،أعامل
كثرية وحيدا ..سأوكل أحدا آخر هبذه الرسائل ..أسألكم الدعاء.
وليكن معلوما أِن هيأت نفيس من النهار ببعض النوم ،فال تقلق وعاجال أريد
أخذ قسط من الراحة ،وسأطلب من إبني أن يرسل لكم مئة نسخة ،تعطي كل واحد
من السادة املذكورين عرشين نسخة ويبقى أربعون جلنابكم ،وإذا احتجتم للمزيد
اكتبوا هلم لريسلوها.

 40مجادى الثاِن 1054
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم املؤرخة يف  14من الشهر اجلاري وقد
رسرت لسالمتكم وأشكركم عىل ما تبذلونه ،كام أطلب لكم التوفيق من حرضة
الواحد األحد.
كتبت لكم منذ عدة أيام رسالة ووضعت بداخلها إجازة ورسالة للشيخ عيل
أصغر سالمت ـ حفظه اهلل تعاىل ـ إن شاء اهلل تكون وصلت.
اطلعت عىل األحداث هناك ونقاشات السيد القايض والسيد عيل أصغر
خوئي وقد كنت علمت بقسم منها سابقا.
اخل ْ َريات﴾ [البقرة ]120 :
اس َتب ُقو ْا ْ َ
﴿ َول ُكل و ْج َهة ُه َو ُم َو ِّلي َها َف ْ
أرجع بعض املفرسين الضمري ﴿هو﴾ إىل اهلل وقد قلت يف البحث أن هذا
املعنى ال يتناسب مع التفصيل املذكور بل أن املراد أن كل شخص يتجه إىل جهة
معينة لذلك عليكم التوجه إىل جهة اخلريات واإللتفات إىل أمور اخلري والتسابق
إليها.
آمل بفضل اهلل تعاىل أن يكون مقصد اجلميع خريا.
أما الربقية التي حتمل إمضاءكم يل وللسيد احلكيم فالظاهر أهنا بال نتيجة إذ

أنني مل أجد مناسبة لإلجابة عليها وعىل الظاهر أنه هو مل يكن حارضا لإلجابة ومل
يكن هناك داع كذلك ،بل من املحتمل أنه إذا كتب هذا السؤال للسيد كاشف الغطاء
سيعطي جوابا ،إذ مع االحرتام ملقامه فإنه ال يعطي أمهية لخآخرين.
لدي كمية من فهارس األخطاء املطبعية ،سأرسلها مع هذه الرسالة.
فيام يتعلق بتجار طهران مل يظهر أي أثر حتى اآلن بالنسبة للنجف األرشف،
عىل كل حال سيتضح كل يشء بعد العيد.
إستلمت املجلد الثاِن من التقريرات وسأرسله بالربيد أو مع مسافر لطرفكم.
السيد احلاج حيي السلاميس اخلوئي موجود هنا اآلن ومن املحتمل أن يسري بعد
يومي أو ثالثة.
أرغب يف االطالع عىل رسالتكم للسيد دهخوارقاِن وعىل جوابه أيضا إن مل
يكن يف ذلك أي حمذور رشعي.
وقد عاتبني منذ مدة السيد عيل أصغر اخلوئي( )1عىل خلفية جواب الربقية،
علم بعدها أن اخلطأ كان من مركز التلغراف فكتب يل رسالة هبذا اخلصوص.
و َ
ال أدري إن كان العتاب الذي ذكرته جديدا أم أنكم اآلن علمتم باألمر ،عىل
كل حال فأنا أدعو له.
إن جناب فضيلة حجة اإلسالم السيد حممد آغا ـ دامت تأييداته ـ يكن لنا املحبة

( )1من علامء طهران.

ويظهر اإلهتامم ،وأنا كذلك كام كنت ال أقرص يف إظهار املحبة جتاهه.
لكن الذي حيصل من القصور خاصة أن املدح الذي أمدحه إياه أصبح مورد
عتاب بعض احلارضين وأدى يف النهاية إىل تكدرهم ،ومل أطلعه عىل هذا املوضوع
حتى اآلن ،فإذا كان مل ينتبه إىل تأذي البعض ربام يلتفت إىل ذلك من اآلن فصاعدا،
لكنه معذور.
بالنسبة لشبهة عدم كوننا من السادة التي كتبتم مستفرسين عنها ،فإنني ال
أعرف سببا هلذا الكالم غري احلسد.
يف أحد األيام ويف احلرم املطهر عفوت عن كل األشخاص الذين ظلموِن أو
تعدوا عيل لكنني مل أستطع أن أجتاوز عن هذا الشخص والتابعي له ،ففي حمكمة
العدل اإلهلية يتم احلساب.
عىل كل حال فإنكم تعلمون أن السادة قسامن قسم عادي واآلخر يسمى
(أجاق).
أنا أذكر يف ليلة احلادي عرش من املحرم احلرام كان الناس من القريب والبعيد
حيرضون الشموع ويضعوهنا عند منزلنا ،بمعنى أن مصباح سيد الشهداء مل ينقطع
بوجود نسله املطهر وكنا مقصدا للنذورات ومازال يذكر ذلك ُمسنو خوي من
العلامء وغريهم.
مل يمض عىل هجرتنا من ذلك البلد أكثر من اثني وأربعي سنة ومع ذلك
حيصل مثل هذا النقاش ،إنا هلل وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل حممد

حقهم أي منقلب ينقلبون.
أسامح وأجتاوز ..عىل فرض وضعنا هذا األمر مورد املناقشة ،ما الذي يمكن
أن يقوله املناقش الظامل ،إذ أنه يدعي أنني عاملا عامدا أدعي دعوى باطلة وهذا مما
يتعارض مع البداهة إذ إنه مل يمض عام عىل وفاة والدي وقد كان رجال معروفا وكان
إمام مجاعة لسنوات طويلة يف خوي ويف مشهد املقدسة.
وإذا قال إنني خمطئ مع أن هذه الدعوى بخالف الواقع إال أنه أوال يعلم أنه
يكذب ،غاية االمر أن يشك ،إذ ما هو سبب اجلزم بالعدم ؟
وثانيا فإن اخلطأ لن يرض بأي مورد حتى نناقش فيه.
بالطبع أنتم تعلمون أِن عانيت كثريا من الناس يف هذا الزمان ،وهذه تضاف
عىل سابقاهتا.
كام أضيف أن ما هيون عيل أن هذه املصائب لن تذهب هدرا.
يف النهاية أطلب من الواحد األحد التسديد والتوفيق جلنابكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 0شهر ذي احلجة احلرام 1054
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم املوقرة املؤرخة بتاريخ  43شهر ذي
القعدة احلرام التي هي خليط من املحبة واحلزن الذي يعود سببه إىل املحبة أيضا،
وآمل أن تكون دائام بصحة وعزة وسعادة وسأبي جواب اعرتاض جنابكم من
خالل مقدمتي:
األوىل :أنني وقبل وفاة املرحوم السيد حجت ـ قدس رسه ـ مل أكن عاطال عن
العمل وكنت قد حددت أعامال معينة ألوقايت تأخذ أكثرها الطابع العلمي من
أبحاث وغريها ،وهذه األمور الزلت مشغوال هبا وكذلك ازدادت الرسائل
واإلستفتاءات وغريها التي من مجلتها ما يتوقعه السادة من حضور التشييع وحضور
جملس الفاحتة ونحو ذلك.
الثانية :وكأن جنابكم مع حسن النية وصفاء الباطن وطيب النفس ،تقيس
اآلخرين عىل نفسك وتظن أن األشخاص ـ الذين إن مل تكن جهودي علة تامة يف
ترقيهم فهي عىل األقل كانت مقتيض لذلك ـ فإن هؤالء األشخاص حتى باللسان
ال جياملونني حتى يساعدوِن يف أعاميل ،نعم بعضهم من وقت آلخر يسألون عن
وصول أموال من طهران وغريها.
مع هاتي املقدمتي يتضح أن األمر ليس إمهاال من جانبي ،إذ ليس لدي الوقت

الكايف للقيام بكل هذه املطالب.
الشيخ كاظم اخلوانساري الذي وصل إليكم ومعه حوالة بقيمة مئة ومخسي
تومانا كنت قد عينته لكتابة أجوبة الرسائل العادية ،وكان ذلك فرجا يف اجلملة ،وها
قد سافر أيضا إىل إيران.
كتبتم ثالث رسائل ومل أستطع حتى اآلن اإلجابة عىل أي منها.
يف صورة دوران األمر بي حفظ املوضوع وحفظ بعض اجلهات األخرى فإن
األول يكون أوىل بالطبع.
نعم هناك أحد السادة حارض بتامم معنى الكلمة لإلجابة عىل الرسائل
واإلستفتاءات ،لكنه حيتاج للمساعدة الكاملة إلدارة أمور املعيشة ،وهذا ليس
ميسورا يل ،فليس هناك من سبيل غري إيكال األمر حلرضته ..اخلري فيام يقع..
أرسلت منذ مدة إستفتاءات السيد جليل ملكي وجواب رسائله وكذلك
للسيد جعفر مرقايت الذي أضاف إىل الرسالة طلب عدة إجازات ،وأعتقد أن يكونوا
وصلوا حتى تاريخ هذه الرسالة.
بالنسبة حلاشية العروة فقد تم انجاز كتاب الصالة وأرسلت نسختها اخلطية،
وأعمل عىل إتام كتاب الطهارة ،وقد طلبت من أحد السادة املساعدة بأن يأيت ليال
ملساعديت ،إذ مع وجود مساعد يسري العمل بشكل أرسع.
وقد حرض ليومي أو ثالثة ثم تركنا.
ال تظن أن هذا الشخص هو أخوكم ،بل هو شخص يعترب نفسه أنه أوىل منه

بالرعاية من جانبي.
وصلني يف شهر شوال خرب من السيد ماكوئي يطلب ترك حاشية العروة
واإلشتغال باملناسك ،وهذا ما حصل لكن مع األسف مل أستطع إهناءها أيضا ،وها
قد جاء موسم احلج ،تأجل إىل العام القادم إن أبقانا اهلل.
ملخص ما عرض ُته يف اجلواب أنه إن شاء اهلل تعاىل ال أقرص يف أداء وظيفتي
وأ ُ
كل أموري حلرضته وأسألكم باخلصوص الدعاء بأن يوفقني احلق سبحانه وتعاىل
ألن تكون حركايت وسكنايت طبق مرضاته.
كام تعلم جنابكم فقد وضعت حاشية عىل منتخب األحكام للمرحوم السيد
حجت ،وأفكر أن أمجع بي رسالتي العملية ورسالته يف العطلة القادمة ،عىل أن
تكون أكثر تفصيال ،إذ يبدو أن كلفة الطباعة مهيأة يف خوي وطهران.
ترشف احلاج السيد أمحد بزيارة النجف األرشف ،وكأنه مل يبق إال ساعات
قليلة ،مل أستطع لقاءه.
بالطبع ستكتبون نتيجة ورقة السيد شالتشيلر والتي ال أظن حصوهلا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 11ع  4سنة 50
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما بعد :وصلت رسالتكم املحرتمة التي خترب عن سالمتكم واستقامة مزاجكم
املبارك وأرجو أن حيفظكم احلق ـ جلت آالؤه ـ وحيرسكم من مجيع الباليا ،ويؤيدكم
بتأييداته الغيبية.
أنا بحمد اهلل بخري وليس لدي أي خرب جديد.
وقد بينتم ما يتعلق بجناب السيد مقربه اى ،وأشكركم جزيل الشكر إلقدامكم
وسعيكم لتخليصه واملحادثات مع السيد البهبهائي ـ دامت بركاته ـ وإرسال رسالة
جلناب املعظم له وإلظهار التقارير.
بالنسبة ملوضوعه فكام ذكرتم وكذلك سمعت من اخلارج أظن أن مقدارا كثريا
منها ليس حقيقيا وهو من صنع معارضيه ،عىل كل حال فإن وجوده نافع بالنسبة
للحوزة العلمية ،وإذا كان قد حصل خطأ من الناحية السياسية فإنه ال عالقة له
بالناحية الدينية ،من هذا الباب أرغب كثريا بعودته للبلد بعزة واحرتام ،وان يشتغل
بتنظيم الوظائف الرشعية وأمور طالب العلوم الدينية ،وبالطبع فإنكم لن تقرصوا
فيام يكون ميسورا.
وأرغب ضمنا بمعرفة ما كتبوا يف جواب الرسالة ،ويمكنكم التفصيل الحقا.
لت بإعطائه لذلك الشخص فقد
بالنسبة ملبلغ الستة وعرشين تومانا الذي تفض َ

كان يف حمله ،وبالنسبة للمئتي تومان ،أوافق عىل كل ما قمت به.
وكنت قد كتبت شيئا خلف ظرف الرسالة السابقة ،كأنك مل تنتبه له ،وهو يتعلق
بجواب رسالتكم للشيخ كاشف الغطاء ..ومن املؤكد أنكم حتتفظون هبذه الرسالة.
وقد كان من املفرتض أن يكتبوا أفضل من هذا.
مع ذلك فإن هذا املقدار الذي كتبوه ليس سيئا ،وهذه الورقة والظرف بخط
الشيخ كاشف الغطاء نفسه.
رسرت كثريا ألبحاثكم ،أرجو أن يعطيكم احلق سبحانه وتعاىل عزة الدنيا
واآلخرة وأنا مطمئن أنه سيعطيكم ذلك.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5ج1050 1
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم املحرتمة التي خترب عن سالمتكم
واطلعت عىل مضموهنا.
أشكركم جزيل الشكر عىل ما تقومون به فيام يتعلق بالسيد مقربه اى ،وأرجو
بفضل اهلل أن تنتج وتفرحوِن ببشارة عودته إىل خوي.
كنت قد علمت سابقا بوفاة الشيخ خليل وكتبت معزيا إىل أوالده ،كام أقمت
جملس فاحتة له.
كام أبرقت برقية تعزية ألوالد املرحوم آية اهلل السيد الصدر لوفاته وكذلك
أبرقت جوابا لربقيتكم ،ولكن من سوء (احلظ) قطعت الطريق ،وبقيت الربقية دون
إرسال لعدة أيام يف مركز التلغراف ،لذلك تكون قد وصلت متأخرة بالطبع.
يف الوقت املناسب وعىل فرض ذكر املوضوع من جناب السيد رضا (الصدر)
فمن الرضوري إبالغه سبب تأخر الربقية ،ومل يصلني حتى اآلن جواب برقيته فعىل
فرض عدم وصول برقيتي ليكن مطلعا عىل ما حدث.
ومن املناسب أن أقول لكم أن السيد مقربه اى أرسل رسالة ثانية من تربيز
وكتب فيها األحداث ،لكنه مل يكتب عنوانا إعتامدا عىل الرسالة األوىل ،ومن باب
(الصدفة) أن الرسالة األوىل ُفقدت من بي األوراق.

لذلك سأرسل جواب رسالته بداخل رسالتكم كي ترسلوها له رسيعا.
كنتم قد أرسلتم كتاب فقه الصادق ،مل يصلني حتى اآلن ،ال أدري عند من هو
وملن كتبتم أن يوصله إيل ،أتنى إن شاء اهلل أن تطبع بقية أجزائه ،ويكون أثرا باقيا
لكم.
ورقة حرضة الشيخ كاشف الغطاء والتي تتحفظون بشأهنا ال ختفى فائدهتا عىل
جنابكم.
ليس لدي ما أضيفه ،أسأكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 11ربيع االول سنة 1050
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تكونوا بخري وعافية وال يعكر مزاجكم أي ملل.
مل تصلني أخباركم منذ مدة ،إن شاء اهلل يكون املانع خريا ،كنتم قد سألتم عن
لدي أي خرب جديد.
أحوايل ،بحمد اهلل فإن نعمة الصحة مستقرة وليس َّ
أما السبب يف هذه املراسلة بعد اإلستعالم عن أحوالكم فهو القرار الذي
سمعته يف املدة األخرية أنه ومن باب اخلطأ تم إحضار جناب السيد مريزا إبراهيم
مقربه اى من خوي إىل تربيز بعد إجراء بعض التغيريات ومل ُيسمح له حتى اآلن
بالعودة إىل خوي.
ومن املؤكد أن عدم وجوده يف خوي سيكون سببا النحالل احلوزة العلمية
هناك ،وال خيفى عليكم مقامه وخدماته التي أرشت إليها ،لذا من املمكن أن تتكلم
مع حرضة السيد الوالد ـ دام ظله ـ يف هذا املجال ليطلب عرب اهلاتف أو بواسطة
أحد آخر من حرضة السيد الكاشاِن ـ دامت بركاته ـ إرجاعه إىل خوي ،أرجو أن
ال يكون هذا اإلقدام دون نتيجة.
األمر اآلخر أن الورقة التي يف الداخل وصلت منذ مدة وأنا انتظرت كثريا
مالقاة جناب احلاج مريزا هادي( )1إليصاهلا إليه لكن مل يصل ذلك ،ال أدري إن كان
( )1املرحوم آية اهلل احلاج املريزا هادي نريي امليانجي.

مل يأت إىل النجف األرشف أم أنني مل أطلع عىل قدومه ،عىل كل حال أرسلت الورقة
داخل الرسالة ،فإذا كان يف قم أوصلوها إليه و إال فال بد من إرساهلا اىل ميانه.
يف النهاية أريد سالمتكم وأدعو لكم كام أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 45ج 1050 4
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :أدامكم اهلل تعاىل بصحة وعافية للرتويج للرشع املبي ومحاية
احلوزة اإلسالمية املقدسة.
وصلتني الليلة املاضية رسالتكم املحرتمة املؤرخة يف  44من الشهر اجلاري،
رسرت لسالمتكم وجزيل شكري للطفكم.
أرسلت جواب استفتاء جناب الشيخ غالم حسي ،إمام مجعة طسوجي الذي
أرسله منذ مدة ،إذا مل ُيرسل إليه بعد فمن اجليد أن تراه.
بالنسبة لطالب خوي مل أرسل حوالة ومل أرتب شهرية ،فقط ساعدهتم كتابة
وقوال باملقدار الذي أمكنني ،وقد كتبت لكم منذ مدة ما هي واردايت ،فاألمر هو كام
عرضته مع هذه األموال املحدودة واملوانع الكثرية حيث ال يمكن القيام بكل ما
نرغب.
ذكرتم أن أحد رجال النجف األرشف يعطي أمواال لطالب خوي فإذا كان
ميسورا هذا عمل جيد ومناسب بالطبع ،وبانتظار مشيئة اهلل.
أخذت وقتا كبريا يف
كنموذج فإن الرسالة العملية املفصلة التي كتبتها والتي
ُ
هتيئتها ،تنتظر منذ عدة أشهر يف طهران دون طباعة لعدم إمكانية هتيئة تكاليف
الطباعة من غري سهم اإلمام ×.

أما السيد جليل ملكي ـ دام تأييده ـ الذي ذكرتم أنه رجل موثوق ومتدين
ويرسل يل بشكل دائم أمواال عرب طهران ويقوم بأداء وظائفه الالزمة ،نعم هو جيد
من كل اجلهات ومستمر يف إظهار لطفه ،أما بالنسبة لألموال فلم يرسل يل أي أموال
غري تلك املرة التي تعلم عنها ،وقد ذكرت ذلك ألنك كتبت عنه ،وإال فأنتم تعرفون
مسلكي جيدا.
أرسلت لكم رسالة منذ مدة وبداخلها رسالة للسيد إبراهيم مقربه اى ،و مل
ختربِن بوصوهلا ،فمع وصول هذه الرسالة آمل إعالمي فورا بأوضاعه وأرجو أن
تكتب عنوانه الكامل وأكون بذلك ممتنا لك.
كام أرسلت داخل هذه الرسالة إيصاالت استالم ثالث دفعات من احلقوق.
إن االسلوب الذي اخرت َته يف موضوع االختالف يف سوق قم (جتار قم) كان
مناسبا جدا ومتينا ،وهذا ما كان متوقعا من جنابكم ،أرجو أن تكون دائام مؤيدا
ومسددا.
ويبلغكم السالم إبني السيد مجال املوجود هنا.
بالنسبة حلاشية العروة آمل بفضل اهلل أن أهني كتاب الطهارة مع هناية الشهر
رسل إىل الطباعة مع كتاب الصالة ،فقد تأخرت حاشية العروة قليال
املبارك و ُت َ
النشغايل برتتيب مناسك احلج التي كانت واضحة ومرتبة نسبيا ،إن شاء اهلل سيتم
إصالح كل األمور ،غاية األمر أن املباحثات واإلستفتاءات مع بعض االمور
األخرى ال تبقي جماال لألعامل التي جيب عىل اإلنسان حتضريها مسبقا فيكون يف

تأخريها الوقوع يف املحذور الذي ابتليت به.
ال يشء آخر لدي ألذكره ،أسألكم الدعاء والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
كان السيد مريزا أبو طالب الفاضيل قد كتب رسالة يقول فيها أنه ينوي الذهاب
وس ُرت َسل مع هذه الرسالة ،فإذا كان قد غادر عند
إىل خوي ،وقد كتبت جواهبا َ
وصول هذه الرسالة يكون معلوما أن الرسالة لن تصل إليه لذا أعلمونا لنتدارك
األمر ،والسالم.

 46شهر شعبان املعظم 1050
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم الكريمة التي خترب عن سالمتكم
واطلعت عىل مضموهنا ،آمل من حرضة احلق سبحانه أن حيفظ جنابكم من مجيع
الباليا ويؤيدكم بتأييداته الغيبية.
فيام يتعلق بالسيد شالتشيلر الذي ذكرتوه ،فبعد وصوله إىل النجف األرشف
بثالث أو أربعة أيام حرض إىل منزيل وكان لنا أحاديث وحوارات دينية وغريها ،ثم
ذهبت للقائه الحقا ومكثت حوايل النصف ساعة يف منزله.
فال بد بالطبع من اغتنام وجوده إذ أن هذا الشخص هو منشأ لخآثار اخلرية،
سواء ترتبت عىل ذلك منافع شخصية أم مل ترتتب.
عيل حتى
أرغب بمعرفة سبب عتب جناب السيد مريزا حممد حسي شريازي َّ
أتدارك األمر ،إذ أنني ال اتصور أنني قرصت معه ،وأعترب مقامه أجل من التقصري،
فال ادري ما هو املوضوع ،ومن اجليد أنكم أرشتم هلذا األمر ،وقد حرض إبنه منذ
عدة أيام إىل النجف وقد أظهرت بواسطته اهتاممي بوالده الكريم.
حرض هذا العام السيد اتفاق( )1إىل الزيارة ،وزارِن يف أحد األيام يف منزيل وكان
( )1املرحوم احلاج حممد تقي اتفاق من جتار طهران املتمكني واخلريين وله آثار عديدة يف العراق
من مجلتها (جامعة النجف الدينية) وبعض أبواب حرم أمري املؤمني × الذهبية .

من املفرتض أن أرد له الزيارة ،لكن ذلك مل يتيرس بعد اضطراره للسفر.
ال يوجد بيننا مراسالت بل فقط صداقة وإظهار مودة.
بالنسبة لتكاليف طباعة الرسالة العملية فإن السبب يف عدم إعطائي اإلذن
بأخذه من سهم اإلمام × هو أن األكثرية يريدون الرسالة جمانية وأغلب
األشخاص الذين يأخذوهنا ليسوا ممن جيوز هلم أخذ هذا السهم املبارك.
ولكن بحمد اهلل فكام كتبتم ،هيأ اهلل سبحانه وتعاىل األسباب ،وأرسلوا مبلغا
من خوي لطباعتها ،فربام تكتمل إن شاء اهلل تعاىل وتطبع.
بالنسبة للسيد عبد املناف احلقريي املشهدي والسيد أخروي اللذين وصال إىل
طرفكم ،كام ذكرتم فقد أرسال مبلغا معتدا به ،حوايل ثالثة آالف وسبعمئة تومان
من خوي إىل طهران ليصلني ،لكنه مل يصل بعد ،أتوقع أن يصل إن شاء اهلل بعد عدة
أيام فأكمل به ما أريد توزيعه بي الطالب يف الشهر املبارك.
فمع غالء الدينار وقلة املوارد يمر أهل العلم بشدة من الناحية املادية ،واألمل
بفضل اهلل أن يفرج عنا ،وقد أعطيت كل واحد من السادة الذين ذهبوا هذا العام إىل
إيران مساعدة حسب املقدور ،إذ مل أكلف بأكثر مما أقدر عليه.
بالنسبة للسيد مصطفوي يف قم فقد تأثرت كثريا ،إذ ليس بيننا حساب حتى
يكون له طلب عندي ويستحي من املطالبة ،وتفصيل القضية أنه يف السنة املاضية
أعطاِن احلاج الشيخ عبد الكريم التربيزي الذي يملك مكتبة لبيع الكتب يف النجف
األرشف وهو كذلك من أهل العلم عدة كتب ـ تلك الكتب التي ذكرهتا ـ من قبل

السيد رشبياِن بائع الكتب يف قم ،وبعد مدة قصرية قال يل السيد املريزا عيل التربيزي
ـ الذي قد يكون اآلن يف طهران أو قم إذ غادر النجف األرشف منذ عدة أيام ـ أن
السيد رشبياِن عهد إليه استالم أربع وسبعون تومانا ثمن الكتب ،وقد كنت أملك
املبلغ حينها فدفعتها إليه مبارشة ،ففي هذا املوضوع مل يكن بيني وبي السيد
مصطفوي أي حساب ،وقد أعطيت ذاك اإليصال جلناب احلاج الشيخ عبد الكريم
الذي ذكرناه وهو ينوي الذهاب هذه األيام إىل إيران وقد كتبت التفصيل عىل ظهر
الورقة حتى يتم رد املبلغ املذكور حلاملها ،وقد كنت طلبت منه اإلنتظار حتى يصل
الشيخ عبد الكريم ،فمع فرض كون هذه الكتب ملكه عليه أخذ ثمنها من السيد
رشبياِن ،إذ أنني دفعت له ثمنها منذ ذاك التاريخ ،وأتعجب كثريا كيف حيتمل السيد
مصطفوي أن أكون أخرت دفع القيمة لعام كامل مع أنه ليس بيننا معاملة مالية.
سأكتب جواب الرسالة السابقة مع الرسالة الثانية.
يف جواب اإلستفتاء السابق التي كتب ُته ،ال مانع من الترصف بأمثال الوضوء
والرشب يف الصورة املذكورة ،وال مانع من ذلك أيضا حتى مع منع املالكي ،فإنه يف
االتفاق املكتوب كان ألهل البلد احلق يف مثل هذه الترصفات ومل يكن للاملكي حق
املنع ،فغصب الغاصب ال يذهب حق أهل البلد.
أما سقي املزارع من هذا املاء قبل املرور بالبلد أو بعد املرور ،مع اختالطه بامء
آخر أو بدون اختالطه فيحتاج إىل إذن املالكي.

ذكرتم ما يتعلق بالسيد موسى املازندراِن( ،)1إن شاء اهلل يكون الصالح كام
رأيتم.
فيام يتعلق بفقه الصادق فقد راجعت موارد متعددة منه ورسرت وأنست كثريا،
آمل إن شاء اهلل تعاىل أن هييء األسباب وتتم طباعة الباقي.
وقد أخذت نسخة منه أعطيتها للشيخ كاشف الغطاء.
آمل أن توفق دائام للخدمات الدينية.
ال يشء آخر يذكر ،أسألكم الدعاء.
غادر منذ مدة أخوكم السيد مهدي متجها نحوكم ،إن شاء اهلل يكون قد وصل
بالسالمة ،سالمي إىل جناب السيد الوالد دامت بركاته.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي.
ذكرت مرارا أعمل عليها قدر املستطاع
بالنسبة ملوضوع حاشية العروة فكام
ُ
وأطلب التوفيق من اهلل جلت عظمته.
ومن اجليد أن تسأل عن وضع أوقايت ومشاغيل السادة الذين يأتون إىل إيران.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
( )1املرحوم آية اهلل احلاج السيد موسى املازنداري.

 40شهر شوال املكرم 1050
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم املحرتمة التي خترب عن سالمتكم وحتتوي
عىل مواضيع متعددة من مجلتها طبع املجلد األول من كتاب فقه الصادق ،وكانت
باعثا لرسوري.
آمل من حرضة احلق جل وعال أن يزيد من توفيقاتكم ويؤيدكم بتأييداته الغيبية
وحيفظكم من مجيع الباليا.
أشكركم جزيل الشكر عىل اتضاح مسألة حساب السيد مصطفوي مما يبعث
عىل ارتياح البال.
أما جناب الشيخ عباس املرندي الذي اعتربتوه ثقة وطلبتم له اإلجازة فإنه قد
حصل عليها عرب السيد املريزا يوسف األيرواِن ،إذ أنني أسجل اإلجازات التي
أعطيها يف دفرت خاص ،وال أدري السبب يف طلب اإلجازة ثانية مع أنه مل يمض أكثر
من عام عىل إرساهلا.
ولكن من باب العمل باإلحتياط وربام كان هذا الذي تتكلمون عنه غري ذاك
األول ،فإذا كان ممكنا أن تتحقق جنابكم منه أوال إذا كان قد أخذ إجازة سابقا أم ال،
أو تسأل السيد مريزا يوسف األيرواِن ،عىل كل حال فإذا كان غري األول أكتب يل
حتى أرسل اإلجازة.

انا ال أنساكم أبدا يف مظان استجابة الدعاء ،وآمل أن تكونوا كذلك.
يف النهاية ،أسأل اهلل األحد لكم السالمة والسعادة والتوفيق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 6ذي احلجة احلرام 1050
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :إن شاء اهلل تعاىل أن تكونوا بصحة وعافية ويكون مزاجكم
املبارك يف كامل اإلستقامة بعيدا عن امللل والضجر.
وآمل أن تكون موفقا يف ظل عناية حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ
ومؤيدا بالتأييدات الغيبية وحمفوظا من مجيع الباليا.
أما عني فأنا بحمد اهلل تعاىل أنعم بنعمة الصحة وال جديد لدي.
إنقطعت أخباركم عني منذ مدة فقلقت حتى علمت مؤخرا أنكم ذهبتم إىل
زنجان.
آمل أن تكونوا دائام يف سعادة وعزة وهناء.
وقد هيأت هذا العام املناسك املفصلة التي حتتوي عىل فروع كثرية وتت
طباعتها ،وقد أرسلت ثالث نسخ منها مع السيد حسن القزويني ،وإن شاء اهلل
تصلكم.
وقد عزم السيد مري جليل ملكي عىل الذهاب إىل احلج ،وذكر أنه أحرض يل عدة
نسخ من الرسالة اجلديدة ،لكنه نسيها يف الكاظميي ،وال أدري إذا كانت قد ُأرسلت
لك حتى اآلن أم ال ؟

األمر اآلخر هو أن أحد أقارب املرحوم آية اهلل كاشف الغطاء قدس رسه طلب
مني أن اطلب منكم إرسال صورة عن جواب سؤالكم الذي كتبه وأرسله ،ونظرا
إلرصار ذلك الشخص فمن األفضل اإلرساع يف ذلك وسيكون موجبا لإلمتنان.
ال يشء آخر أضيفه ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5ذي احلجة احلرام 1050
بسمه تعاىل شأنه
كنت قد كتبت هذه الرسالة ووضعتها يف الظرف وأصبحت جاهزة لإلرسال
عندما وصلت رسالتكم املباركة من زنجان ،وأزالت القلق بحمد اهلل ،وقد رسِن
جدا التكريم الذي حظيتم به وكذلك انشغالكم باملباحثة ،وآمل أن توفق يف مجيع
األوقات وتؤيد بالتأييدات اإلهلية ،وكل ظني أنكم وبسبب حسن النية ونتيجة
ألعاملكم ستفوزون بعزة الدارين.
بالنسبة إلجازة الشيخ عباس املرندي فإهنا مسجلة يف دفرت اإلجازات وقد
ُأعط َيت له عرب جناب السيد مريزا يوسف ،ومع ذلك إذا امكنكم التحقق من السيد
مريزا يوسف عن ذلك أو بمراجعته شخصيا عن القضية ،فاإلجازات التي أعطيها
أسجلها يف دفرت فيها ذكر األسامء واملكان والواسطة وخصوصية اإلجازة والتاريخ.
ومن املناسب االستفسار من للسيد اإليرواِن ،إذ من املحتمل أن يكون هناك
شخصان هبذا اإلسم ،فإذا كان كذلك أكتب له إجازة.
وقد أرسلت داخل هذه الرسالة إجازة السيد نعمت.
كتاب الطهارة يف حاشية العروة شارف عىل النهاية ،آمل بفضل اهلل أن أنتهي
منه مع حلول األربعي وأضعه قيد الطبع مع كتاب الصالة.
وكام ذكرتم ،لن نغري إن شاء اهلل تعاىل يف منهجنا ولو خطوة واحدة واخلري فيام

حيصل.
ما شاء اهلل كان ،ونحن مسؤولون عن وظائفنا فقط ،أما اجلهات اخلارجة عن
يدنا فهي بيد اهلل وال ربط هلا بنا.
أرغب كثريا يف زيارة جنابكم ،وآمل أن تسعى لزيارة النجف ولو لعدة أيام.
يف اخلتام أطلب جلنابك السالمة والعزة والسعادة والتوفيق ،وأسألك الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي.
وصلتني برقية خترب أن جناب السيد مقربه اى قد عاد إىل خوي ،فرسرت كثريا،
وال بد أنك علمت هبذا األمر أيضا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 0صفر اخلري 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :أرجو من اهلل تعاىل أن يكون مزاجكم املبارك يف تام
اإلستقامة وعي العافية دون أي ملل وضجر.
أرجو أن تكونوا دائام مصحوبي بالسعادة والعزة ومؤيدين بالتأييدات الغيبية
وموفقي يف ظل رعاية حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ وحمفوظي من
مجيع الباليا.
كنتم قد سألتم عن أحوايل ،بحمد اهلل ،فإنه ليس باجلديد امتزاج نعمة الصحة
ببعض الضعف.
وصلتني الرسالة التي حتكي عن سالمتكم وخترب عن عودتكم إىل قم،
واطلعت عىل مضموهنا ،وأنا ممنون وشاكر ملحبتكم.
ال بد أن تصلكم هذه الورقة يف قم ،وقد طلبتم ثالث إجازات ،كتبتها وأرسلتها
مع هذه الرسالة.
أما بالنسبة لصورة ورقة السيد كاشف الغطاء فقد طلب مني أحد أقاربه أصل
الورقة أو صورة عنها ،وال أرى حاجة ألكثر من نسخة ،واألمر راجع ملا تراه مناسبا.
ال أدري ما كان املقصود من إيكال مجيع األمور يف إيران ؟ حتى كان مورد

اعرتاضكم.
قصد السيد رضا خلخايل( )1طهران ،وأرسلت معه عباءة صيفية ،ومل يسبق يل
أن قمت هبذا العمل من قبل.
أرجو أن تكون وصلتك مناسك احلج التي أرسلتها ،وكانت حتت إرشايف
بالواسطة وليس بالفعل.
وسأعرض جواب املسألتي يف ما يأيت.
بالنسبة حلاشية العروة الوثقى ،فقد بقي القليل من كتاب الطهارة مل ينجز ،إن
شاء اهلل عن قريب بعد اإلنتهاء من كتاب الصالة والطهارة سأرسله إىل طهران
للطباعة ،وأنتم تعرفون سبب التأخري يف اجلواب ،وبالطبع ستقبلون العذر.
 .1تقديم سنة الربح الذي ذكر َته حمل إشكال ،إذ إن السنة أمر واقعي ويتعي
من بدء العمل بالتجارة ،وجواز تغيريه حيتاج إىل دليل وهذا مفقود ،فعىل
هذا يلزم عىل كل من الرشيكي مراعاة رأس سنته اخلاصة.
 .4أما املسألة املتعلقة باهلاتف ،فإذا كان قصدكم أن السامعة واألسالك التي
تصل اهلاتف ملك لشخص ما واآلخر غصبها ،فإن جمرد استعامهلا يكون
بالطبع ترصفا يف مال الغري وحكمه معروف ،إال إذا كان هناك احتامل آخر
ال نعلمه.
( )1الشهيد آية اهلل السيد رضا خلخايل ،من علامء النجف األرشف وكاتب تقريرات السيد اخلوئي
بإسم (معتمد العروة الوثقى).

مت رشحا يف موضوع ما ُيعمل به ضد العبد الفقري يف النجف ،هذا
وقد قد َ
ليس باملوضوع اجلديد ومازال منذ أوائل عمري.
كثريا ما أتذكر قول عيل االكرب سالم اهلل عليه حي قال لوالده ـ أرواحنا له
الفداء ـ أولسنا عىل احلق ؟
قال  :بىل.
فقال  :إذا ال نبايل َأ َو َقعنا عىل املوت أم وقع املوت علينا.
آمل أن يكون بفضل اهلل جزء من هذا املعنى يف العبد الفقري.
إذا عملنا بتكليفنا يسهل الباقي ،وهناك أمر واضح لدي وهو أنه لو كان
لإلنسان صديق واحد جيمعهام اهلل والدين أفضل من أن يكون لديه أصدقاء كثر
جتمعهم األمور الدنيوية.
وبحمده تعاىل فقد رزقني احلق سبحانه من القسم األول.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 44ربيع األول 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :وصلتني رسالتكم الرشيفة التي خترب عن سالمتكم
واطلعت عىل مضموهنا.
آمل أن تكون عىل أثر عنايات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه
الرشيف ـ موفقا وحمفوظا من مجيع الباليا ومؤيدا بالتأييدات الغيبية.
وصلتني كذلك منذ مدة رسالة من طرفكم ،وها هو جواب الرسالتي:
بالنسبة إلجازة احلاج مريزا عبد الرحيم ستكتب يف ورقة عىل حدة.
بالنسبة لألشخاص األربعة من أطراف خوي الذين كانوا عىل باب اهلل
وأصبحوا مشغولي بالتحصيل ،وقد رسرت كثريا بام كتب َته من اشتغاهلم بالتحصيل،
وسأرسل قريبا إن شاء اهلل شيئا ولو قليال لكل واحد منهم ،ألنه ليس لدي سيولة
حاليا ،فإذا كان باستطاعتك أن تقرضني مبلغ مئتي تومان فتعطي لكل واحد منهم
مخسون تومان وإال فانتظر حتى أرسل بنفيس.
وصل اخوكم منذ عدة أيام ساملا إىل النجف األرشف وحتدث مع السيد ملكي
عن موضوع رسالتنا ،وكتبت شيئا مفصال للسيد ماكوئي أيضا.
ال أدري ما هي هذه املشكلة التي مل حتل ،فقد أرسلوا يل مخسامئة نسخة فقط،

ومع أنني أقتصد يف توزيعها فسأحتاج للمزيد.
آمل إن شاء اهلل أن خيرج املجلد األول من فقه الصادق برسعة من الطباعة
ونحصل عليه.
رت يف إرسال جواهبا ،فإن التأخري
أما الرسالة املؤرخة يف  44صفر التي تأخ ُ
يعود إىل كثرة املشاغل الدائمة واألمور الطارئة و َت َعكر املزاج ،وإال فأنتم تعلمون
أنني ال أؤخر اإلجابة عىل رسالتكم عن عمد واختيار ،خاصة إذا كانت حتتوي عىل
مواضيع مهمة .وقد وصلت الصور التي أرسلتها.
ذكرت أهنا مل تصل فإن جناب السيد حسي القزويني
بالنسبة ملناسك احلج التي
َ
هو رجل مؤتن ،فالظاهر أنه مل يأت إىل قم بعد ،وسيوصلها حتام ،وسأرسل لك عدة
نسخ أخرى الحقا.
أما مقدمة التفسري فقد أخذ أحد األشخاص قسام منها بمقدار كتيب هبدف
طباعته يف طهران ،أما الباقي فيحتاج إىل مراجعة لذلك مل أعطه إياه ،إذ إنني مرتدد
يف أصل موضوع الطباعة .عىل كل حال مل يتوفر مقدار معتد به كي أرسله إىل قم.
آمل من حرضة احلق أن يمن عيل بالتوفيق لإلنتهاء من مراجعته ،وأقرر ماذا
أفعل بشأن الطباعة.
أما املواضيع التي تتعلق بالسيد مريزا عبد الرحيم الزنجاِن فقد كتبتها يف ورقة
مستقلة ،ولك اخليار بعد اإلطالع عليها يف إيصاهلا حرفيا أو بمضموهنا إليه.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 46مجادى األول 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :أطلب من اهلل تعاىل أن يمن عليكم دائام بالصحة والسالمة
والتوفيق وآمل أن توفق يف ظل عناية حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ
وتؤيد بالتأييدات الغيبية.
وصلتني رسالتكم املحرتمة التي خترب عن سالمتكم وحتتوي عدة مواضيع
واطلعت عىل مضموهنا.
كام وصلتني منذ مدة الرسالتي املؤرختي يف  15ربيع األول و 15ربيع األول
وسأكتب جواب الرسائل الثالث:
وصل صهر احلاج مريزا عبد الرحيم الذي كان حيمل الرسالة األخرية
بالسالمة مع جمموعة من أهل بلده وبدأوا بالتحصيل.
وقد ذهبنا الليلة املاضية لزيارته وإن شاء اهلل تعاىل ال نقرص يف موضوعه.
مل يصلني حتى اآلن اجلزء األول من فقه الصادق.
بالنسبة لقرار املباحثة فهو عند السيد أخيكم ،وأحتمل أن يتفضل بذلك اليوم.
ال يشء آخر ُأضيفه ،وأسألكم الدعاء.
بالنسبة ملوضوع رسالة احلاج مريزا عبد الرحيم التي كتبها جلنابكم وسرتسل

داخل هذه الرسالة فقد رأيتها ومطمئن أِن أعرف من هو الشخص الذي كتب له
الرسالة ،فأنا أنتبه أيضا هلذه األشياء ،لكن ال أعطيها أمهية ،فقد أوكلت أمري إىل
حرضة احلق ـ جلت عظمته ـ ونرىض بام يقدر.
إن شاء اهلل تعاىل نكون قد عملنا بوظيفتنا والباقي سهل إذ ليس لإلنسان إال ما
سعى.
أما بالنسبة لصهر احلاج مريزا عبد الرحيم فإن شاء اهلل ال حيصل تقصري من
الناحية املادية أيضا ،وإن شاء اهلل سيحصل كام أوصيتم بالنسبة لرفاقه من أهل بلده
والذين أصبحوا اآلن يف النجف فعال.
بالنسبة لعدة أشخاص يف قم مل يتيرس املطلوب ،وإن شاء اهلل تعاىل أتابعه يف
رس َل داخل احلوالة.
وقته ،وقد أخذت مبلغا صغريا من احلاج الشيخ نرص اهلل وقد ُأ َ
آمل من حرضة احلق سبحانه أن يوفقني ملا أنويه.
يدنا قصرية والرطب عىل النخلة (العي بصرية و اليد قصرية).
وقد رأيت البارحة يف منامي أنكم ترشفتم باملجيء إىل العراق وأنكم يف كربالء
وأننا كنا أنا وجنابكم واملرحوم الوالد وحرضة السيد والدكم يف جملس وقد نوينا أنا
وجنابكم السفر إىل إيران.
وقلت للمرحوم الوالد أِن عازم عىل السفر إىل إيران بمعية فالن يعني
جنابكم ،وآمل إن شاء اهلل تعاىل أن يكون هذا احللم خريا يل ولك.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

نرجو من جنابكم األمر بإيصال األوراق املرفقة يف الداخل.
وصل إستفتاء من قزوين من احلاج نرصة اهلل معيني ،وسأرسل جوابه داخل
هذه الرسالة كي ترسله إىل السيد حممود آغا ،كي يرسله إىل صاحبه إذا كان يف ذلك
صالح أو يرجعه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي.
أطلعوا انتم أيضا عىل اإلستفتاء.

آخر شهر رجب 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما بعد :حفظكم اهلل تعاىل من كافة اآلالم واألسقام ،وضاعف توفيقكم
وعزتكم وسعادتكم بتأثري توجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ
اخلاصة.
أبارك لكم حلول العيدين السعيدين ،وأتنى سعادتكم وتوفيقكم.
وصلني حتى اآلن ثالث رسائل من جنابكم تأخرت يف الرد عليها والسبب يف
ذلك كان تعكر مزاج العبد الفقري بشكل كيل بحيث شارفت عىل اخلطر تقريبا.
ذهبت فرتة
وكان من الالزم أيضا أن أكتب جواهبا بنفيس ،عىل كل حال فقد
ُ
إىل الكوفة بقصد اإلسرتاحة ،وارحتت نسبيا واآلن أكتب جواب الرسالة الثالثة التي
أوصيت فيها بالسيد مرتىض الزنجاِن ،وإن شاء اهلل مع إعطائه اجلواب سأعطيه أيضا
َ
مساعدة مالية.
أما جواب الرسائل السابقة فأكتبه الحقا إن شاء اهلل.
يف اخلتام أدعو لكم وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 14شهر رمضان املبارك 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما بعد  :إن شاء اهلل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي العافية
ويكون خاليا من أي نوع من امللل.
آمل أن تكون دائام وحتت أثر توجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة موفقا ومؤيدا يف إعالء كلمة احلق وتبليغ أحكام اإلسالم ،وحمفوظا
من مجيع الباليا.
كنت أنوي أن أكتب جواب الرسالتي السابقتي بأرسع وقت ممكن ،ولكن
صادف حلول الشهر املبارك وبحث الرضاع والعمل اجلدي عىل حاشية العروة،
فكان كل ذلك مانعا ،وإن شاء اهلل تعاىل أكتب اجلواب يف أقرب وقت ممكن.
وصيت به ،فقد حدث
كنت وثق َته وأ
َ
بالنسبة جلناب السيد ضياء زنجاِن الذي َ
ونويت إعطاءه مساعدة مالية،
لقاء مع املشار إليه وأصبح واضحا أنه شخص حمرتم
ُ
ولكن أحد أصحاب البحث الذي تربطه به عالقة قال أنه ال يقبل شيئا من األموال
الرشعية ،وليس لدي مورد غري ذلك ،فمع هذه املقدمات ال يبقى عيل أي تكليف.
يف اخلتام أطلب عزتكم وسعادتكم وسالمتكم وتوفيقكم ،وأدعو لكم يف هذه
األيام والليايل املباركة وأسألكم الدعاء.

السيد املستنبط( )1والسيد إيامِن( )4وإبني السيد مجال بحمد اهلل ساملون وطبعا
هيدونك السالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

( )1آ ية اهلل احلاج السيد نرص اهلل مستنبط من علامء ومراجع النجف األرشف وصهر آية اهلل العظمى
السيد اخلوئي الذي استشهد عىل يد نظام البعث.
( )4املرحوم احلاج السيد جالل الدين فقيه إيامِن من علامء أصفهان وصهر آية اهلل العظمى اخلوئي.

 19شهر شوال الكرم 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أما بعد :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم الرشيف يف كامل اإلستقامة وعي
العافية وال يعرتيه امللل.
وصلت رسالتكم الرشيفة التي خترب عن سالمتكم واطلعت عىل مضموهنا.
لقد أظهرتم األسف بالنسبة ملوضوع جناب السيد ضياء زنجاِن  ،وكنت أنوي
مساعدة املشار إليه ولكن شخصي من رفاقه الذين أثق هبم بعدما ذكرت هذا األمر
قاال أنه ال يقبل من أموال احلقوق ومل يكن يل أي تقصري وال حتى قصور يف هذا
املوضوع إذ إنني نويت وهذا الكالم كان مانعا ،وهو ربام مل خيرج من العراق ويمكن
تدارك هذا األمر يف حال كان بإمكانك دفع مبلغ مئة تومان له عرب حتويلها إيل ،ويف
حال عدم تيرسها لديك أعلمني.
سألت عن رأيي ،فهو كاجلزء
كنت قد
َ
بالنسبة لكتاب فقه الصادق اجلزء الثاِنَ ،
األول ،وجيد جدا ،آمل إن شاء اهلل أن تتهيأ أسباب طباعة الباقي أيضا بأحسن
الوجوه.
ليس لدي يشء آخر يذكر..
أسألكم الدعاء.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
يف الرسالة املؤرخة بتاريخ  5شهر الصيام كتبتم ما ييل:
(لقد كان وضعكم هذا العام جيدا جدا كام تبي ،لكن ترصفكم مل يتغري).
إذا كان قصدكم من الوضع ،الوضع غري املادي فاألمر مطابق لتشخيصكم،
وإذا كان مرادكم الوضع املادي فالواقع أن السنة بعكس السنة املاضية ،حيث مل يكن
الوضع جيدا ،فال أدري ما هي مصادر معلوماتكم حتى تكون خمالفة للواقع هكذا.
لقد أرسلتم رسالة لفضيلة الشيخ أبو الفضل ،وعندي رغبة شديدة بمساعدة
مثل هؤالء األشخاص ،ومع أن املقتيض موجود واملانع مفقود ولكن الرشط منتف،
عىل كل حال إدفع جنابك له مئة تومان أيضا واكتب إيصاال به إضافة إىل املبلغ
السابق ،وإال فاكتب يل حتى أجد طريقة أخرى.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

بسمه تعاىل
أرشت إىل موضوع مساحمتي لبعض األشخاص
نرفع جلنابكم  :يف عدة رسائل
َ
وأبديت اعرتاضك بإشارة جيدة.
َ
كام نفيت كون املعارصين يمتلكون جدية وفعالية.

كنت أحب أن أكتب جوابا مفصال ،لكن مل يكن هناك جمال ،فلم أجد ُبدَّ ا من
التحدث هبذه الكلامت.
وكام تؤكد أنت فإنني والسيام بعد تنبيهي ملتفت هلذه األمور ،ولكن ما جعلني
أرصف النظر عنها هو أِن لن أكون مرتاحا فيام لو أقدمت عليها بغض النظر عن
اجلهات األخرى ،إذ إِن أرى بعيني كيف أن هذه الدنيا مل َت ُدَّ يدها إىل أحد وال زالت
بكرا ،وال قيمة لسري اإلنسان يف طريق الغدر ،بل عليه أن يبقى بحاله ويرىض بام
حيدث فليس من اإلنصاف أن يفني املرء عمره يف العمل ثم يبيع النتيجة دون ثمن.
ُ
عمل اآلخرين ُحي َمل عىل الصحة.
وإن شاء اهلل تعاىل لن أفعل ذلك ،وإذا كان لديك حديث يف هذا املوضوع آمل
أن تترشف بزيارة النجف األرشف فنبحث هذا األمر شفهيا.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 15ذي القعدة احلرام 1052
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصلتني رسالتكم املحرتمة املؤرخة بتاريخ  11شوال والتي خترب عن
سالمتكم وصحتكم ،واطلعت عىل مضموهنا ،آمل أن توفق وتؤيد دائام إلعالء
كلمة احلق وحتفظ من كل الباليا.
سأجيب بالرتتيب عن األمور التي ذكرهتا :
 .1بالنسبة لقضية البهائيي وتأثر حرضة السيد الربوجردي باألمر والتفصيل
الذي ذكر َته عن املوضوع فإن هذا املوضوع تم تلقيه يف النجف األرشف من
وجهة الدين فقط ،واألشخاص الذين أبرقوا وأنا من مجلتهم كانوا يلحظون
اجلانب الديني فقط وخاصة يف تلك األيام حيث كنا نسعى الضمحالل
واختفاء هذه الفرقة الضالة.
إذا ال سمح اهلل كان واقع األمر يشء آخر وتم إغفال السيد الربوجردي
فسأكون معذورا بالطبع فإن امليزان يف التحسي والتقبيح هو يف مقام اإلحراز وال
يعترب فيه املطابقة اوخمالفة الواقع.
 .4السيد حسي القايض ،كام ذكرتم فقد وجدته أنا أيضا شخصا نجيبا وواقعيا
لدرجة أنه أظهر لكم اللطف اجتاهي.
وأنا كذلك ال أخفي اهتاممي وخاصة بالنسبة لبقائه يف النجف بناء إلشارة

بعض الرفاق الذين أشادوا بإظهار رغبتي يف بقائه ،لكن األمر اقترص عىل إظهار
الرغبة ومل يتعداه ليصبح عمليا ،إذ أن عبارات جنابكم كانت تقتيض أن أطلب ذلك
منه رسميا ملا يف ذلك من فائدة ،ولكن ال بد من األخذ بعي اإلعتبار لوازم هذا األمر
من كل اجلهات وجتويز إمكانه بنظري.
رضب).
وهذا من باب صوت الطبل الذي حيسن سامعه من بعيد ( َم َثل ُي َ
فأنا مع مالحظة وضعي املادي الفعيل خاصة هذا العام ال أستطيع اإلقدام عىل
مثل هذا األمر وال بد من أنك مطلع عىل كثرة أفراد عائلته ،وال أدري ما هي فائدته
عندي أو مقدار حاجتي إليه.
عىل كل حال فإن حل هذا األمر يكمن يف أن تتحدث جنابكم معه وتظهر له
رغبتي يف بقائه هنا وتطلعني عىل ما حيدث حتى أجيب ويتحدد الواجب.
وأنا لن أبخل بتقديم املساعدة التي أقدر عليها لكنني ال أتكن من تغطية كامل
املؤونة.
 .0موضوع الشيخ أبو الفضل ،إن شاء اهلل رسائيل ليست بخالف الواقع،
فعالقتي باملذكور وطيدة وقد كتبت له رسالة يف هذا املوضوع ومنشأ رده
ظاهرا مستند لسامع صوت الطبل (أي السامع من بعيد) ،آمل أن يمن علينا
احلق سبحانه بالتسهيل يف األمور إن شاء اهلل حتى نتمكن من عدم التقصري
يف خدمة مثل هؤالء الشخاص.
 .2بالنسبة ملوضوع السيد ضياء الزنجاِن ،فقد أرسلت مبلغا مع إبني السيد

مجال ،ربام وصله اآلن.
 .9بالنسبة ملوضوع اإلجازتي والسيدين ال أدري ما هو املوضوع ال نفيا وال
إثباتا إذ أنني وإىل تارخيه أجبت عىل كل الرسائل التي وصلتني من جنابكم
ومل يبق أي موضوع مهم دون إجابة ،فإذا كنت ترى أن هذين السيدين أهل
كتبت شيئا عن
لذلك أكتب يل مبارشة تعريفهم حتى أكتب اإلجازة ،ربام َ
هذا املوضوع ومل يصلني أو مل يصلك مني اجلواب ،عىل كل حال مل يبق غري
جواب هذه الرسالة عيل والذي سيتم اآلن إن شاء اهلل.
 .6بالنسبة ملوضوع التقريرات ،ليس لدي علم بتقرير غري تقرير السيد سالمت
أرشت مل يبق من
فإذا كان هذا هو املقصود فقد كتبت له جوابا ،وكام
ُ
رسائلك يشء دون إجابة.
 .5رسرت لسالمتكم وصحتكم والرضا الذي يبعثه إثامر مباحثاتكم ومحدت
اهلل تعاىل.
وأرجو لك التقدم أكثر فأكثر والرتقي من كل اجلهات عىل أثر رعاية حرضة
ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ اخلاصة.
سالمي حلرضة السيد الوالد دامت بركاته.
مل يبق لدي يشء أضيفه ،أسألكم الدعاء والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

بسمه تعاىل
بقي موضوع من مواضيع الرسالة األخرية جيب عيل اإلجابة عنه وهو يتعلق
بشخص النجفي إذ أظهرتم أسفكم أنه وبعد كل هذا العناء تكون النتيجة هكذا،
وطلبت مني الذهاب إىل منزله وتقديم مبلغ له واستاملته.
َ
ال بد أن تعلم أنني لو احتملت التأثري لقمت بام طلب َته ولكنني متأكد أن ال فائدة
أصال.
إن شاء اهلل تعاىل أترصف حسب وظيفتي الرشعية وبعد ذلك نرىض بام حيدث،
وأنا وجنابك لسنا مكلفي بأفعال وتروك اآلخرين ،ليس هناك يشء آخر ُأضيفه.
وأسألكم الدعاء والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 0مجادي األوىل 1059
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم العايل :وصلتني رسائلكم املحرتمة واحدة بالربيد وواحدة عرب
السيد حييى واطلعت عىل مضموهنام.
من خالل حديث املشار إليه أصبح واضحا أنه ال يريد األخذ من سهم اإلمام
وإن شاء اهلل أبحث أكثر الحقا فإذا أراد أقدم له املساعدة.
بالنسبة ملا ذكرتم عن موضوع السيد مرتىض التربيزي ،فإن هلذا املوضوع قصة
ذكرهتا كام أنه ليس هناك داع لبيان التفاصيل ،ونأمل أن
وليس بتلك البساطة التي َ
يكون ما حصل خريا إن شاء اهلل.
عوت َك الرسمية له وإظهار اللطف وكتابة الرسائل
بالنسبة البني السيد مجال و َد َ
إليه ،كتبتم لنا أن أوصيه أن ال يتعامل هكذا مع املخلصي ،من يكون هكذا مع
املخلصي يطلب معذرهتم ،ومع ذلك سأوصيه إن شاء اهلل.
ال يشء آخر ُأضيفه ،أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
تت طباعة حاشية العروة (القسم التاسع) ،وسوف يتم إنجاز الباقي خالل

شهر إن شاء اهلل.
أظهر السيد املذكور أن أموره تسري من قراءة املجالس وال يأخذ من األموال
الرشعية ،وقد طلب توصية لتعريفه بأحد التجار وأنا كتبتها له.

 42حمرم احلرام 1056
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلتني رسالتكم املوقرة املؤرخة بتاريخ الثامن من الشهر
احلايل والتي خترب عن سالمتكم واطلعت عىل مضموهنا الذي حيتوي عىل عدة
مواضيع.
أرجو أن تبقى دائام وحتت تأثري عناية حرضة ويل العرص عجل اهلل تعاىل فرجه
موفقا ومؤيدا ومعززا وحمرتما يف إعالء كلمة احلق وإعزاز الدين.
 .1كتبتم عن جمريات سفركم مما كان باعثا عىل الرسور ،وكان من االفضل لو
انكم نزلتم يف منزل السيد مريزا عيل أكرب املرندي يف مرند.
 .4بالنسبة لوضع السيد مريزا حممد ،ذكرتم شيئا ،فإذا كان لديك مورد لتأمي
النفقة وأداء ديونه فبه ،وإال إذا رأيت من الرضوري أبلغني حتى أكتب
للمريزا عيل أكرب آغا أو احلاج مريزا حممد ليؤمنوا ذلك.
 .0مل تصلني حتى اآلن رسالة من السيد طسوجي ،إن شاء اهلل بعد وصوهلا
أكتب كام ذكرتم.
 .2بالنسبة لقروض السيد مرقايت( )1فقد فكرت باملوضوع ولتطمئن ،وطبعا يف

( )1املرحوم حجة اإلسالم واملسلمي احلاج السيد جعفر مرقايت.

حال تيرس األمر فليأت املشار إليه إىل النجف وإال فال مانع من بقائه يف قم.
ذكرت عودة السيد الوالد ـ دامت بركاته ـ وقد أسفت لسوء الصدفة التي
َ
حصلت ،عىل كل حال آمل تدارك وتاليف ما فات عند الترشف بالزيارة.
 .9بالنسبة ل (رضائية) فقد كتبت أهنم حيتاجون قارئا ،فل ُيط َلب يف هذا األمر
احلاج خليل آغا أو احلاج غفار آغا ،وأنا سأدبر هلم شخصا ،وسأوكل إليك
تبليغ سالمي للسيد الوالد.
منذ مدة مل تصلني أخبار أخيكم السيد (عسى املانع خريا) ،عىل كل حال أبلغه
سالمي وأسألكم الدعاء.
علمت جنابك أثناء سفرك بواردايت من خوي ومرند لذا فإن قبول مبلغ
ربام
َ
األلف تومان من السيد مريزا حممد صعب بالنسبة يل.
وقد حرض جناب السيد احلاج مريزا رحيم زنجاِن والتقيت به وحتدثنا عن
أحداث وأمور ربام يظهرها لك ،ومل يقبل أن أرد له الزيارة لكون منزله غري مناسب،
يف اخلتام آمل أن تؤجر وتثاب عىل اخلدمات الدينية التي قمت هبا يف هذا السفر وأن
تظهر آثارها.
ليس هناك يشء آخر مهم ُأضيفه ،أدعو لكم وأسألكم الدعاء ،منذ أسبوع نقلنا
القسم اخلارجي إىل املنزل اجلديد وسيتم إخالء القسم الداخيل قريبا وسأنتقل اليه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

غرة شهر رجب 1056
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكون بخري وعافية ،وصلت رسالة  15ج4
واطلعت عىل مضموهنا.
بالنسبة لألوقاف التي ُسئلت عنها من قم ،مل أسمع حتى اآلن أي نتيجة ال بام
يتعلق يب وال بام يتعلق باآلخرين وال يتم التداول هنا يف أطراف هذا املوضوع ،إال
إذا كان هناك أحاديث رسية ومل أكن أعلم هبا.
ما ذكرته عن موضوع آية اهلل الربوجردي مل يكن غريض اإلعرتاض عليه بل
بيان رأيي ،بالطبع فمن املعلوم أن جنابه سيأخذ بعي اإلعتبار كل اجلهات.
وصلت منذ عدة أيام رسالة من السيد حيي باغميشه اى ،وأرسلت جواهبا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 45شعبان املعظم 1056
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وتام
العافية وال يعرتيه امللل.
آمل أن حتفظ من الباليا وتوفق وتؤيد دائام إلعزاز الدين املبي وذلك حتت تأثري
توجهات وعنايات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ اخلاصة.
أبارك لكم والدة حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ السعيدة وعيد
النريوز ،وأتنى سعادتكم وعزتكم وسالمتكم أنتم والعائلة املحرتمة.
اهلدف من الرسالة بعد اإلستعالم عن سالمتكم هو أن جناب السيد إبراهيم
العلوي( )1ـ دامت بركاته ـ ونتيجة لعلو مهته وشهامته يف خدمة األمور الدينية كان
وسيبقى حمال ملحبتي وتقديري وكان له حتى اآلن عدة اقرتاحات من مجلتها أن
أخصص مبلغا شهريا لطالب خوي املقيمي يف قم ،وهذا األمر كان واجدا
للمقتيض واملانع وفاقدا للرشط ،والسبب يعود إىل أنه مل يطلع حتى اآلن عن قرب
عىل وضعي ،ومما أظهره جناب السيد سعيد تشهلستوِن والسيد أخوكم أن املشار
إليه إنزعج من عدم تنفيذي القرتاحه ،لذا أرجو من جنابكم ـ بحيث ال يعلم أِن من
أريد ذلك ـ أن تتواصلوا معه خطيا أو شفهيا لإلستفسار عن سبب انزعاجه والسعي
( )1آية اهلل احلاج السيد إبراهيم العلوي اخلوئي من علامء مدينة خوي.

إلزالته قدر اإلمكان.
قررت إن شاء اهلل الرمحن أن أراجع يف شهر رمضان املبارك مقدمة التفسري
و ُأكملها ،و ُأقدم عىل طباعتها بعد الشهر املبارك ،وإن شاء اهلل أرسل جلنابكم نسخة
وللسيد املعظم ..ال يشء آخر يذكر.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 6ذي احلجة احلرام 1056
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وتام
العافية وال يعرتيه امللل.
و آمل أن تكون دائام وعىل أثر توجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ موفقا ومؤيدا يف إعزاز الدين املبي وإعالء الكلمة احلقة وحمفوظا من الباليا.
مع أنني منذ مدة مل أطلع عىل أخبارك بشكل مبارش لكنني أطمئن عن سالمتكم
دائام من هنا وهناك.
أما ما دفعني ألكتب إليكم فهو أنه وصلتني رسالة من خوي من أحد السادة
الطالب والتي تعرض فيها حلادثة مؤملة حصلت بي طالب العلم يف تلك املدينة
وقد تطورت إىل حد اقتياد جمموعة إىل مركز الرشطة ،وبعد التحقيق تم اإلفراج
عنهم بكفالة ،لذلك رأيت أنه من الالزم ان أكتب إليكم أوال للقيام بالتدقيق حول
هذا األمر وثم للبحث عن طريقة ما عسى أن يكون اإلصالح األسايس ممكنا وإال
فقدر اإلمكان ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 41ذي احلجة احلرام 1056
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلتني رسالتكم املحرتمة غري املؤرخة والتي خترب عن
سالمتكم وصحتكم واطلعت عىل مضموهنا ،وأنا أطلب دائام من جانب احلق تعاىل
توفيقكم وتأييدكم.
منذ مدة أرسلت لكم رسالة حتدثت فيها عن قضية طالب خوي وتضايقي
من هذا املوضوع ،وقد فرحت كثريا ومحدت اهلل عند تبشريي يف رسالتك بتدارك
األمر .كام طلبتم كتبت رسالة حلرضة آية اهلل السيد هببهاِن وأبرزت فيها شكري
وأرسلتها بالواسطة ،هذا طبق رغبة جنابكم وإال فلو كان إرساهلا إليه مبارشة من
هنا لكان أفضل ،فإذا مل يكن يف إرجاعها إيل حمذور ،أسرتدها كي ترسل من هنا.
آمل إن شاء اهلل أن تنهي مادة الفساد بالتأمل والتدبري.
قرأت رسائل أخيكم ورددت عليها.
ومل أجد من املناسب كتابة رسالة لـ (صدر األرشف) وكان لدي ميل ألكتب
شيئا للسيد نور الدين اإلمامي لكني مل أشأ ذلك دون استشارتك فإذا رأيت يف ذلك
صالحا ُأكتب يل حتى َأكتب إليه ..ال يشء آخر ُأضيف ُه ،أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 45شهر حمرم احلرام 1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون وجودكم املبارك مقرونا بالصحة
والعافية.
وصلتني منذ مدة رسالتكم املحرتمة املؤرخة يف شهر ذي احلجة احلرام.
كنت قد حرضت مبلغا من األموال الرشعية بانتظار وصول احلوالة إذ إنني
كنت متأكدا أن ذاك الشخص سيطالب باملبلغ عند الوصول ،وبعد عدة أيام جاء إىل
املسجد وقال أنه وصلت حوالة باسمكم بمقدار كذا ،وبام أن املبلغ الذي كنت قد
هيأته كان أقل من قيمة احلوالة قلت له :أق َب ُل ذلك ،لكن املبلغ ليس متوفرا اآلن
بكامله ،وطلبت مهلة عدة أيام لتهي َئته ،فقال أن ال مانع لديه وأنه سيكتب إىل طهران
أنه بقي مقدار من املبلغ يف ذمتي.
وكان يف هذا األمر حمذور يف رأيي ومل يكن املبلغ متوفرا عندي ،ولكن من حيث
أن حرضة احلق مل يرد لنا اخلجل هيأ األسباب قبل ذلك وهو أنه كان هناك حوالة
باسمي من األموال الرشعية لرفاق السيد ماكوئي معه ومل يعد أصحاب احلقوق من
مكة لذا كان املبلغ موجودا عنده.
فقلت له أن خيصم البقية من ذاك املبلغ وال داعي للكتابة إىل طهران وهكذا
انتهى املوضوع بحمد اهلل.

األمر الذي جيب أن أذكره هو أن أوقات اإلنسان ليست عىل نحو واحد دائام
وأصبح وضع البلد بحيث يكون أحيانا حتصيل احلقوق الرشعية صعبا جدا ،فمن
هذه اجلهة كان من األوىل أن تراجعني أوال ثم تعطي احلوالة أو عىل األقل أن تكتب
يل مقدارها حتى ُأهيئها حتى ال سمح اهلل ال حيصل أمر طارئ يؤدي إىل انزعاجي
وإياك.
أما وضع خوي فقد أحزنني كثريا ،لكن ال حول يل وال قوة.
رسالتكم الثانية كانت إمجاال باعثا عىل السكينة ،آمل أن ينتهي األمر عىل أحسن
وجه عىل أثر مهتكم وعقلكم وبالطبع ستتعامل بجدية كاملة مع األمر.
بالنسبة للسيد إمامي فإنني واقعا ال أرى صالحا يف كتابة يشء له فإذا َأقدم عىل
أمر ما أش ُك ُره الحقا وستطلعني جنابكم عىل الكيفية بالطبع.
السيد نارص زاده مل يأت إىل النجف حلد اآلن ،عند جميئه سنقوم بام جيب إن شاء
اهلل تعاىل.
جاء رجل كبري السن إىل املسجد وقال أنه حيمل يل رسالة من السيد إبراهيم،
أعطاِن رسالتي فوجدت أن إحداها للسيد احلكيم واألخرى للسيد أخيكم فأعدت
له الرسائل ،تعجب كثريا وقال :ال بد أن رسالتكم بقيت يف املنزل ،ومل ألتق به بعدها
وبقي املوضوع جمهوال.
مل أعرف إن كانت يل رسالة ،أم حصل ما منع وصوهلا إيل.
أصبح التفسري الذي كتب ُته قيد الطباعة وإن شاء اهلل تعاىل أرسله لكم قريبا،

خرج عدد قليل منه من الطباعة ،وسيطول األمر عدة أشهر ،يف أيام العطلة كان أكثر
عميل يف التفسري وهذا هو سبب تأخري جواب رسالتكم.
ال يشء آخر يستحق الذكر وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5مجادي االوىل1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلتني رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف  41ربيع الثاِن واطلعت
عىل مضموهنا ،آمل أن تبقى دائام مقرونا بالعزة والسعادة وأن تو َّفق وتؤ َّيد إلعزاز
الدين املبي.
ذكرتم عن جميء السيد ملكي إىل قم ،وجوده هناك مؤقتا جيد جدا وال مانع
منه ،ولكن ال أظن أن يف إقامته الدائمة يف تلك املدينة الطيبة صالح.
عىل كل حال أطلب له من حرضة األحد ـ جلت عظمته ـ مزيدا من التوفيق
والتأييد ،ويعود للطفكم تبليغ سالمي له وسؤايل عنه.
بالنسبة لقضايا خوي التي ذكرهتا ،كانت باعثا عىل الرسور حلد ما ،وآمل
بفضل اهلل أن ينتهي سوء التفاهم هذا كل ًّيا.
بالنسبة للرسالة السابقة املؤرخة غرة ربيع االول التي مل أرسع يف اإلجابة عليها
والسبب املهم الذي أدى إىل ذلك ،إضافة لألعامل األخرى ،كان اإلنشغال بطبع
التفسري الذي كان تقريبا مانعا من إتام بقية األعامل من غري األبحاث الرضورية.
والسبب اآلخر املانع هو ما كتبتم من أنه وصلكم أن واردات هذه السنة جيدة
وكتبت أنه إذا كان العكس هو الصحيح فال تذكر ذلك حتى ال يكون سببا يف
جدا،
َ
اإلستياء ،لكن ومع أنك ستتضايق ،فإن السنة هي أسوء من كل السنوات ،إذ إضافة

إىل أنه مل تصل حقوق بالقدر املطلوب ،فقد أخذ بعضهم من احلقوق ومل َيؤدوها
حتى اآلن ،وال أدري من هم هؤالء املخربون الذين لدهيم كل حسن الظن هذا
والذين خيلطون األخبار ببعضها هكذا.
أمر آخر ..أنك أرشت إىل طلبك السابق ثم كتبت عن فساد عدم اإلمتثال
لتحقيقه ،اآلن وحيث أن السيد ملكي عندكم إسأله عن واردايت السنوية من تلك
املنطقة ،إذا كان قصدكم أن أعي شيئا من تلك احلقوق ،فأنا لن أتدخل يف أموره
وأوافق عىل ما يراه صالحا.
أما إذا كان قصدكم أن ُأرسل لكم من احلقوق من هنا (فإذا كنت ُتصدق) أقول
لك ليس ذلك بمقدوري ،وإال ملا حصلت مضايقة.
بالنسبة للسيد بلوتيش ليس لدي رأي بام يتعلق به ال إجيابا وال سلبا ،ولكنه هبذا
املقدار بحيث أنه إذا أراد أحد من هناك مرافقته وأوقف األمر عىل إجازيت فأنا ال
مانع لدي.
ولكن إذا أرادوا شيئا مني من هنا فإن ذلك ليس مقدورا.
بالنسبة ملا أرشتم له (الشهرية) حول السادة طالب خوي ،من املفرتض أن
حيصل قريبا.
أطلعني عند حصوله إن شاء اهلل حتى يكون باعثا عىل الرسور.
مع أنني مل أكن أريد تكدير خاطركم ولكن حيث أن مشاغيل ومشاكيل كثرت
إىل حد أكاد أخرج من امليدان ،أسألك الدعاء كثريا.

التفسري مل ينته بعد ،إن شاء اهلل بعد اإلنتهاء من الطباعة سأرسله لك يف أول
فرصة لذلك.
يف اخلتام أطلب سالمتكم وتوفيقكم وعزتكم وسعادتكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 46مجادي الثاِن1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل يكون مزاجكم الرشيف مقرونا بالصحة والعافية
وال يعرتيه امللل.
وصلتني رسالتان من جنابكم حتتوي عىل عدة أمور أ َّث َرت َّيف إىل حد ما.
وسأذكر جواب هذه األمور يف ما ييل :
 .1فيام يتعلق بثمن عباءة جنابكم ،ال تقلق سيتم دفعه إىل السيد كلبايس بعد
عدة أيام عىل كل حال.
 .4اخلمسون تومانا دين السيد حمدث زاده ستدفع إليه أيضا كام طلبتم.
 .0بالنسبة للشيخ عبد العيل أهرى ،راجعو السيد سجايس ثانية ،فإذا دفع فبها
وإال فأرسلوا له أنتم نيابة عني ،وإذا وصلتني رسالة منه سأكتب يف جواهبا
أن األمر أصبح يف عهدتكم.
أوصيت بالسيد املريزا إسامعيل رستكاري
 .2يف الرسالة املؤرخة يف  11ج1
َ
وطلبت أن أساعدهم ماليا ،سيحصل إن شاء
والسيد عيل أصغر املوسوي
َ
اهلل.
 .9املوضوع الذي كان سببا يف تضايقي هو وضع الناس وتعجبي من حسن

تصديقك.
أقصد ذاك الكالم الذي سمعتَه عن لساِن فيام يتعلق بالذهاب إىل سامراء ،كام
أنك ذكرت يف رسائل سابقة قضيتي كهذه.
أنا ال اعرف من هو الناقل ،ولكن أتعجب من جنابكم كيف خيطر ببالكم
احتامل أن يكون خرج من فمي مثل هذا الكالم.
فأنا وإن كنت قادرا عىل وضع حد لكالمي ،إال أنني ال يمكنني أن أمنع أفواه
الناس عن اختالق أشياء توجب انزعاجكم ،بالطبع هذا األمر خارج عن قدريت.
ال يشء آخر يستحق الذكر ،أسألكم الدعاء ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 0شوال املكرم 1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم  :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي
العافية وال يعرتيكم امللل ،آمل أن تكون دائام حتت نظر حرضة ويل العرص ـ عجل
اهلل تعاىل فرجه ـ مقرونا بالعزة والسعادة.
أبارك لكم باملناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
وصلتني رسالتكم الرشيفة واطلعت عىل مضموهنا ،ذكرتم شيئا يتعلق بكتاب
البيان وأظهرتم حسن ظنكم ،مل أكن أعتقد أنه سيعجبكم وينال رضاكم إىل هذا
احلد ،عىل كل حال أرجو منكم الدعاء حتى أوفق إىل إكامله بتأثري من دعائكم.
بالنسبة ملسألة البقاء عىل التقليد ،فإن مدركها هو بناء العقالء ،ومع أنه يف بناء
العقالء ال فرق بي بقاء التقليد والتقليد اإلبتدائي ولكن من جهة دعوى اإلمجاع
وظهور األدلة الرشعية يف إعتبار احلياة عند السؤال واألخذ ،لذلك فأنا ال أجد
التقليد اإلبتدائي جائزا.
وإن شاء اهلل تعاىل سأرسل لكم نسخة من كتاب مصباح األصول حيث تم
إدراج هذا املوضوع مفصال.
السيدة الوالدة بحمد اهلل يف النجف األرشف وحاهلا جيد وال جديد عندها،
وقد سمعت أن السيد الوالد ـ دامت بركاته ـ قد ترشف باملجيء إىل كربالء.

ال يشء مهم آخر ،وأدعو لكم وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 41شهر مجادي األوىل 1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :بعد تقديم الشكر الالزم عىل األلطاف املبذولة سابقا والحقا
والتي إحداها القيام بأمر فاحتة املرحوم السيد األخ ،س ُأبي عدة أمور :
ترسل برقيتكم داخل برقية أخرى لشخص آخر ،وقد تت كتابتها يف
 .1مل َ
حضوري ومع التحفظ عىل األمور األدبية وأنا وقعتها وأخذها شخص
أمي ومورد اعتامد و َأبرقها.
فإذا حصل خطأ يف مركز الربيد يف قم وهو الظاهر أو يف النجف األرشف وهو
بعيد اإلحتامل فال تقصري يل يف األمر.
عند وفاة السيد الوالد حصل مثل ذلك أيضا مع أحد السادة والحقا ظهر
األمر ،ومن حيث أن جنابكم محلتم عمل مركز الربيد عىل الصحة ومل تعتنوا باحتامل
اخلطأ ورأيتم أن ما وقع كان بعلم واطالع مني ،مل تكتبوا ما هو الذي وقع ،لذا مل
مت أن اجلواب مل يصلكم مبارشة وأن هذا خمالف
أعرف أنا ما حصل ،فقط عل ُ
لإلحرتام ،فال بد من مراجعة مركز الربيد حلل اإلشكال ،ويف صورة عدم احلل جيب
أن أكتب للسيد ُقبالئي الذي أعطاكم الربقية حقيقة األمر ،فهل هذا األمر حمتمل ؟
أن أضع عادة جواب برقيتكم داخل جواب آخر ؟
أرجو من اهلل أن ال حيصل مثل هذا يف بقية الربقيات ،وربام هذه األمور غري

املتوقعة تكون إمتحانا يل.
ما أعرفه عن نفيس أنه مل يبق من عمري إال أيام قليلة واهلل العامل ،فام كان من
األمور يؤدي إىل التوجه حلرضة احلق ـ جل وعال ـ أكثر كان أصلح.
فرحت بعد قراءة النصف األول من رسالتكم الرشيفة ،لكن بعد قراءة
.4
ُ
النصف الثاِن إنتابني أمل شديد يف الرأس لعدة ساعات ومل أستطع ظهرا
النوم مع أهنا عاديت وكنت أظن أن ال أستطيع املباحثة ليال ،ولكن بحمد اهلل
مل أتركها.
 .0أما فيام يتعلق بعدم اإلبراق حلرضة آية اهلل الربوجردي أو جلنابكم فرغم أنه
خالف القاعدة يف نفسه ،واإلشكال وارد جدا ،وربام هلذا السبب مل تصلني
من حرضته تعزية ال عرب برقية وال خطيا ،لكنه واضح جدا أن اإلشكال مل
يكن واردا عيل ،إذ أنه وحسب املتعارف ليس من وظيفتي إعالم اآلخرين
وال مسؤولية يل عن اآلخرين.
 .2خالل شهرين تقريبا أرسلت نسختي من البيان لكم بواسطة السيد أبو
احلسن زنجاِن حفيد املرحوم صاحب (الكفاية بدون معلم) ،وال أدري ملاذا
مل تصل  ،أظن أنه أعطاها ألحد ومل تصل ،وسأراجعه بالنسبة هلذا املوضوع.
 .9تكلمت مع السيد مقرم مرتي يف موضوع إرسال كتبه ،وكنت أظن أهنا
ُأرس َلت ،وعلمت أهنا مل تصل ،وال أرى مناسبا أن أحتدث ثالثة باملوضوع،
ُأكتب يل أسامء الكتب وسأشرتهيا من املكتبة وأرسلها لكم.

 .6مل تصل حتى اآلن القواعد الثالث ،وكلام كان وصوهلا أرسع كان أفضل،
وأنا أنتظر منذ مدة.
 .5ستكون اإليصاالت املوقعة داخل الرسالة.
 .0ما سمعتم عن (الشهرية) هو خالف الواقع.
 .5تويف اليوم السيد محامي( )1وتعطلت الدروس ،أقدم جلنابكم التعزية ،أردت
أن ُأرسل لكم برقية تعزية ،لكن احتملت أن تسبب لكم إشكاال ،لذلك
استخرت ،ومل تكن مساعدة.
 .13إن مزاجي يف تراجع كبري ،ويداي بدأت ترتعش قليال ،وربام قرب
األجل ،وبفضل اهلل سأبدل دار اهلم والغم هذه بدار فرح ورسور ،وعىل
كل حال حيا وميتا أسألكم الدعاء.
 .11منذ عدة سنوات ويف حرم الكاظميي املطهر طلبت من حرضة احلق جل
وعال أن ال جيعل من نصيبي املرجعية بالدرجة التي ال أقدر عىل القيام
بأعبائها والتي تسبب يل األذية من اجلهات الرشعية ،ويف حال كانت حيايت
مالزمة هلذا األمر ،أن جيعل اهلل نصيبي عامل َ املوت ،وأن أترك بعد ممايت آثارا
مكتوبة وأشخاصا أكون قد ربيتهم حتى يكونوا من أسباب الرمحة عيل.
أس ُتجيب اجلزء الثاِن من دعائي وبحمد اهلل أنا مرسور لخآثار املكتوبة التي من
( )1آية اهلل احلاج السيد حسي محامي من علامء التقليد يف النجف األرشف (م مجادى األوىل 1055
ق).

مجلتها البيان ،ولخآثار العلمية التي من مجلتها جنابكم ،آمل أن ُيستجاب اجلزء األول
كذلك ،ال سيام أنني ُأعاِن من صعوبة شديدة يف كثري من اجلهات الدنيوية التي من
مجلتها عدم تكني من القيام بوظائفي جتاه السادة طالب النجف وغريهم من جهة
املساعدة املادية ،ولست مرتاحا أو سعيدا هبذه الدنيا إن مل أستطع املساعدة.
 .14كنت أرغب كثريا بإهناء التفسري ،لكن ضعف املزاج وكثرة املشاغل ال
تسمح يل بذلك ،وقد الحظت أن إتام هذا التفسري هبذه الكيفية حيتاج إىل
عرشين سنة من النشاط والفراغ وهذا األمر بدون شك لن يتهيأ يل.
لذلك قررت بالتوفيق اإلهلي كتابة آيات األحكام حتت عنوان فقه القرآن
عىل املذاهب اخلمسة ،ربام كان هذا األثر أهم من باقي اآلثار التي كتبتها.
إن شاء اهلل تعاىل تدعو يل ألوفق يف ذلك.
وس ُأهني مواضيع هذه الرسالة بالعدد املبارك لالئمة األثني عرش.
هناك مواضيع أخرى أيضا لكن لن أتعبكم باحلديث عنها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 40شوال املكرم 1055
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي
العافية وال يعرتيكم امللل ،آمل أن تكون دائام حتت نظر حرضة ويل العرص ـ عجل
اهلل تعاىل فرجه ـ وأن توفق وتؤيد يف تشييد مباِن الدين املبي.
وصلني تعليقكم عىل هامش رسالة جناب السيد علوي واطلعت عىل
مضموهنا ورسرت لسالمتكم ،وصل السيد أخوكم ـ دامت بركاته ـ ساملا بحمد اهلل
منذ عدة أيام وقد حصل عىل البشارة لسالمتكم.
ومن اجليد أن حتذو حذوه وتسعى للحركة باجتاه زيارة األجداد الطاهرين،
ونتمكن ضمنا من رؤيتكم من جديد.
آمل أن يكون وضع مزاج السيد الوالد ـ دامت بركاته ـ قد تعاىف كليا حتى اآلن
يبق أي قلق ..يعود للطفكم تبليغ سالمي إليه.
ومل َ
كنت قد أيد َت ما ورد يف موضوع رسالة السيد علوي ،وأنا كتبت له مرارا أنني
َ
لست مستعدا للمبادرة بمراجعة التجار خاصة من ليس بيني وبينه مراسلة ،فجنابه
ومن علو مهته يكتب كل ما خيطر بباله ولكن ال يأخذ بعي اإلعتبار حماذير
األشخاص اآلخرين ،وقد وصلتني منه رسالة منذ عدة أيام وأرسلت جواهبا كام
أرسلت جواب رسالتكم أيضا يف وقتها ،وربام وصلتكم إىل اآلن وتم عرض أحد

املوضوعي التي كانت حتوهيام ،أما اآلخر فله تفصيل وقد بقي طي الكتامن.
ال يشء آخر ُأضيفه ،وأسألكم الدعاء وأدعو لكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 49صفر املظفر 1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون دائام حتت نظر حرضة ويل العرص أرواحنا
فداه مقرونا بالعزة والسعادة وحمفوظا من الباليا.
وصلتني رسالتكم املؤرخة يف  10حمرم احلرام من العام اجلاري من خوي
واطلعت عىل مضموهنا.
طالبت فيها بجواب رسالة تربيز وحيث أنني مل أعلم مقدار توقفك يف
وقد
َ
أرسلت اجلواب إىل قم وال بد أنك قد استلمته بعد عودتكم.
تربيز،
ُ
أرجو لكم مزيدا من العمر والعزة والسعادة.
كتبت يف تلك الرسالة ما يتعلق ببائع الكتب حممدي ،وبعد كتابتها راجعه
ُ
أحدهم واسرتجع منه أربعا وتسعي نسخة وأعطى سندا بمئة وست نسخ يتم
تسديدها تدرجييا للسيد الكلبيكاِن ،السيد حممد رضا ـ دامت بركاته ـ  ،وقد ذكرت
هذا األمر إلطالعكم ،وكان السند بإسم السيد مجال.
ال يشء آخر يستحق الذكر ،أدعو لكم وأسألكم الدعاء ،والسالم عليكم
ورمحة اهلل.
يف رسالة خوي ذكرت أمرين :أحدمها :أن جمموعة طلبوا منكم رسالة عملية

وأنتم امتنعتم عن ذلك ،واآلخر هو أنه بعد ذكر األلطاف الكريمة يف موضوعي
كتبت (أما.)...
بالنسبة للموضوع األول أقول :إذا كنت جنابك ومع حفظ اجلهات النوعية
والشخصية والعرفية والرشعية ترى هذا األمر صالحا يف نفسه ،أقدم عليه و ُأشهدُ
اهلل أن ال مانع من جهتي ،وأنا بحسب الظاهر ضيف عدة أيام.
فيام يتعلق باخلدمة :احلمد هلل وله املنة أعطانا حرضة احلق سبحانه أكثر مما كنت
أتوقع.
وأما بالنسبة للموضوع الثاِن فليس من امليسور إعطاء جواب خطي ،وآمل
بفضل اهلل أن تترشف بزيارة العتبات املقدسة ،ونتحدث يف هذا املوضوع.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5مجادي االوىل1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكون أوقاتكم دائام حتت نظر حرضة ويل العرص
عجل اهلل تعاىل فرجه ،وأن تكون موفقا يف إعزاز الدين املبي وإعالء الكلمة احلقة
ومؤيدا بالتأييدات الغيبية وحمفوظا من الباليا.
أما السبب يف كتابة هذه الرسالة بعد اإلستعالم عن سالمتكم فهو أن جناب
مالذ األنام حجة اإلسالم احلاج الشيخ عباس قوجاِن ـ دامت بركاته ـ الذي ُيعترب
من مفاخر احلوزة ،خطب منذ ثامنية أشهر إبنة حرضة حجة اإلسالم أخيكم ـ دامت
بركاته ـ إلبنه وقد أوكل اجلواب ل ُقم ،لكن حتى اآلن مل يعطوا جوابا رصحيا ال نفيا
وال إثباتا.
كنت
وبناء عىل طلب املعظم له الشيخ قوجاِن كتبت عن هذا األمر حتى إذا َ
مطلعا عىل أصل املوضوع وخصوصياته تكتب لنا حتى يتم األمر ،والسيد إبنه كام
يبدو شاب مثابر وكامل ،لذا أرجو منكم كتابة معلوماتكم حول هذا املوضوع وإذا
احتجتم تَباحثوا مع حرضة آية اهلل السيد الوالد ـ دام ظله ـ.
املوضوع اآلخر أن السيد حممدي بائع الكتب عند ترشفه بزيارة النجف
األرشف ومع علمه بأن ثمن التفسري ليس ملكي وله استخداماته ،اشرتى مئة نسخة
بيضاء بمبلغ تسعمئة تومان ومئة نسخة صفراء بقيمة ستمئة تومان وكان اإلتفاق أن

يرسل ثمنها إىل عام ،وفعال وبعد مرور حوايل ثالث سنوات من املعاملة أرسل مبلغ
مخسمئة تومان من جمموع األلف ومخسمئة تومان.
وقد ادعى أنه أرجع ستون نسخة صفراء وثالث وثالثون نسخة بيضاء ،ومع
أن أصل املعاملة كان واضحا ومل يكن له احلق يف اإلرجاع ،مع ذلك ومع فرض
اإلرجاع كان جيب أن يوصلها إىل النجف ال أن يسلمها يف إيران.
عىل كل حال ومع استثناء هذه النسخ فلريسل باقي املبلغ برسعة إذا أمكن،
وقد أظهر يل أنه دفع شيئا إلبني السيد مجال أيضا ،ولكن ال اطالع لدي عن ذلك إذ
أن إبني مل يكتب شيئا عن هذا املوضوع لذا أرجو منكم التحدث معه وإرسال بقية
احلساب.
كتبت منذ مدة للسيد مجال أن يرسل لكم عرش نسخ منها مخسة بيضاء ومخسة
صفراء ،فإذا مل يكن قد أرسلها حتى اآلن طالب هبا.
أرسلت األسبوع املايض رسالة عن املرحوم السيد جماهدي( )1ـ قدس رسه ـ ال
ُبدَّ أن تكون قد وصلتك.
بالنسبة لبعض مواضيع الرسالة السابقة ،أردت أن أكتب عدة أسطر بنفيس ويف
األثناء وصلت رسالة جديدة وكان معظمها يتعلق بأمر فواتح املرحوم جماهدي،
ولكن لألسف مل أستطع وكانت إحدى األسباب رعشة اليد التي طرأت حديثا
وتشتد أحيانا وهي حاليا قوية.
( )1املرحوم آية اهلل احلاج مريزا حممد جماهدي التربيزي.

وحيث مل أشأ تأخري الرسالة أكثر أرسلتها كام هي ،إن شاء اهلل تعاىل أوفق الحقا
لكتابة رسالة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 45شهر شعبان املعظم 1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون وجودكم املبارك قرينا للصحة والعافية
والعزة والسعادة.
ورسرت لسالمة
وصلت رسالتكم املحرتمة املؤرخة يف  11من الشهر اجلاريُ ،
مزاجكم الرشيف وتضايقت لتضايقكم كام أشكر لكم كثري لطفكم.
أوصلت رسالتكم الرشيفة إىل إبني وهو سريد بجواب مفصل ويطلعك كامال
عىل موضوع وحممول القضية.
وجممل القصة أن شخصا معروفا وربام يعترب من الطبقة الثانية من علامء طهران
نقل للسيد مجال عنكم موضوعا موجبا للغضب (وربام تعلم أنه وبسبب ضغط أمل
ب ،وخرج عن طوره وتكلم بكالم
الرأس أصبح السيد مجال عصب ًّيا حلد ما) َف َغض َ
بخالف طبعه األصيل.
ال أدري إذا كان الشخص الذي أوصل لك األمر هو نفسه ذاك الشخص أم
أنه شخص آخر ،وهل يريد العمل عىل الطرفي أم غرضه طرف واحد ،وبالنهاية ال
أعرف ما الذي حصل فقد ظهر بي أهل العلم أفراد ال يتوانون أبدا عن الكذب
واإلفرتاء والنميمة والغيبة وحيسبون أهنم حيسنون صنعا.
هداهم اهلل سبحانه وتعاىل ،وإذا مل يقبلوا اهلداية فلينتقم منهم حتى ال يستمروا

بإشاعة الفاحشة ونرش الفساد بي الناس واملؤمني.
جنابكم تعرفون بالطبع كم كان املرحوم والدي حيبني ،وقد وقع هذا األمر
ثقيال عىل شخص غريب وبدأ يعمل بالفساد ،بحمد اهلل كشف حرضة احلق ـ جل
وعال ـ األمر ومل يصل إىل مبتغاه.
توضيح هذا األمر ينبغي أن يكون شفه ًّيا ،أما الغرض من ذكره فهو كي تعلم
و
ُ
جنابكم أن األمور التي نقلت لكم مل تكن عن عمد ،والكالم حال الغضب ال جيب
أن يؤاخذ عليه بشكل تام ،وأنا بدوري أطلب منكم املعذرة ملا سببه هذا األمر من
انزعاج.
هذه القصة هي نموذج من ابتالءايت وما خيفف عني هو أِن إن َأ ُكن مظلوما
أوىل من أن أكون ظاملا وال سيام أن العمر وصل إىل هنايته وما بقي أقل بكثري مما مر.
بحمد اهلل قضيت عمري يف اإلبتالءات التي تعرف جنابكم مقدارا منها بشكل
جيل.
بالنسبة ملوضوع املئتي تومان للشيخ غالم حسي طسوجي ،كذلك تضايقت
قليال ومنشأ ذلك أنه عند وصول رسالتكم التي طلبتم فيها إعطاء مبلغ مئتي تومان
وضعت يف نفس التاريخ املبلغ عند احلاج الشيخ
تشجيعا للشيخ غالم حسي ،فقد
ُ
نرص اهلل اخللخايل وكتبت لكم أن املبلغ عنده وأن تأخذوا قيمته من أحد وحتولوه
إليه ،وكأنكم نسيتم وظننتم أنني جيب أن ُأعطيه فطلبتم من السيد نور اهلل ،وهو
خجل ومل يطالبني حتى أوضح األمر أن املبلغ منذ مدة لدى السيد خلخايل ،وبطريقة

ما قلت للسيد نرص اهلل وهو حتدث هاتفيا مع خلخايل ،وأجابه أن املبلغ جاهز
يمكنك احلضور واستالمه.
املهم أنه مل حيصل ال قصور وال تقصري من طريف.
بام يتعلق بحاشية مكاسب منهاج الفقاهة كتبتم أنه قيد الطباعةُ ،أبارك لكم
ذلك ،آمل أن تبقى دائام من مجلة نارشي العلوم اإلسالمية.
أتنى لكم التوفيق والترشف بزيارة العتبات املقدسة ،لنعرض األمر شفويا كام
أن هناك مواضيع أخرى حتتاج للبحث.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 14ذي القعدة احلرام 1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلتني رسالتان من جنابكم ،واطلعت عىل مضموهنام.
آمل أن توفق وتؤيد دائام وحتت تأثري توجيهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل
تعاىل فرجه ـ اخلاصة إلحكام وتشييد مباِن اإلسالم وإعزاز الدين املبي وإعالء
الكلمة احلقة.
 .1مواضيع الرسالة املؤرخة يف  10شوال التي جيب أن أعرضها لك كاآليت:
بالنسبة حلرضة السيد الوالد كتبت اإلجازة وسأرسلها داخل هذه الرسالة.
ومع سالمي إليه هذه أول إجازة كام تالحظون أكتبها هبذه الطريقة.
 .4وصلتني رسالة من جناب السيد احلاج موسى املازندراِن ـ دامت بركاته ـ
وأجبت عليها.
مل يكتب شيئا يتعلق بالوكالة ،من اجليد أن ُتنَب َه ُه جنابكم يف أحاديثكم أن ال
مانع من مجيع أشكال ترصفاته (بالطبع ليس بعنوان الوكالة) ،إذ لدي حماذير دنيوية
وأخروية للوكالة ال يمكن بياهنا يف رسالة.
 .0بالنسبة للرواتب يف النجف األرشف ،أرصيتم أن ُأقدم عىل األمر بدون
تأمل ،أوال كان قد حصل قرار بتوزيع خبز النجف بشكل مشرتك بيني وبي

السيد الشريازي والسيد الشاهرودي ووقعنا ورقة بذلك ،ثم اصطدمنا
بامنع ،لذلك تعهد السيد الشريازي باألمر منفردا.
وأنا توكال عىل اهلل مع إرصار عدة أشخاص آخرين تعهدت تقديم راتب ولكن
ليس عموميا بتامم معنى الكلمة بل لإليرانيي عموما وعدد آخر من غريهم ،آمل
بفضل اهلل أن يتوسع األمر شيئا فشيئا كام وكيفا.
 .2ذكرتم ما يتعلق ُ
بخبز قم ،مل تتم مراجعتي يف هذا املوضوع ،وطبعا يف حال
املراجعة سأعطي اإلذن ،ومن املعروف أن وفاة حرضة آية اهلل العظمى
السيد الربوجردي ـ قدس رسه ـ قد أثرت َّيف بحيث ال زال التأثر باقيا حتى
اآلن ،وأصال مل يكن خيطر ببايل أن أتأثر إىل هذا احلد ،والسبب يف ذلك
حوزيت قم والنجف ،لذلك
إضافة إىل خدماته الدينية ،كان احتامل إختالل
َ
لن ُأمانع يف أي موضوع يكون مفيدا للحوزتي.
 .9بالنسبة ملا كتبتم عن الشيخ حممود اليارسي ،مل يظهر له أثر حتى اآلن وعىل
فرض ظهوره سيتم مالحظة مقامه وإعطاء اإلجازة يف الوقت املناسب.
 .6كتبتم عن توجهي نحو إيران ،ليس لدي مثل هذه النية ،وال أدري ما أساس
هذه الشائعات.
 .5سألتم عن أوضاعي ،وحايل أِن أقول للحادث الذي يقع أهال وسهال
بانتظار مشيئة اهلل.
 .0بالنسبة للرسالة العملية ،ط َل َبت املكتبة اإلسالمية يف وقت واحد إجازة طبع

رسالتي ورسالة السيد الشريازي وأخذوا اإلجازة من اإلثني بفارق يوم
واحد ،وقد أرسلوا منذ ثالثة أيام عدة نسخ من رسالته ،لكن ال خرب عن
رسالتي ،ال أدري إن ُطبعت أم ال.
 .aبالنسبة لتوجه املبلغي نحو األطراف ،كتبتم أن حتركهم هذا مفيد
لشؤون الدين ،لذا فعليكم ـ من قبيل ومع مراعاة االقتصاد ـ هتيئة
ما هو الزم ورضوري واإلقدام عىل ذلك ،وإن شاء اهلل يتم َتدَ ُار ُك
األمر بعد ذلك ،وحتى اآلن ال نرى من إيران غري الكالم
(الوعود) ،ومد الرجلي أكثر من البساط يوجب الندامة.
يف اخلتام ،أطلب لكم مزيدا من العمر والعزة والسعادة ،أسألكم الدعاء وأدعو
لكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 16ذي القعدة احلرام 1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي
العافية وال يعرتيه ملل.
آمل أن تبقى دائام حتت نظر حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ وتوفق
وتؤيد إلحكام وتشييد مباِن اإلسالم وبعض املآثر.
اهلدف من كتابة هذه الرسالة هو أن السيد كتا ْبتْيش الذي راجعني ب َط َلب منكم
َ
أخذ إجازة طبع الرسالة واملنسك واحلاشية مني ومن شخص آخر من السادة
باختالف يوم واحد ،وقد تت طباعة رسالة ومناسك السيد و ُأرسل إليه نموذج
عنها ،وقد فهمت من رسالته املؤرخة  5من الشهر اجلاري والتي وصلت البارحة
أردت
أنه مل ينو طباعتها ،إذ أنه مل يرش إىل ذلك أصال بل كتب عن حاشية العروة التي
ُ
إعادة طبعها ومن املفرتض أن ُتطبع مع العروة ،ومن طلبوا الرسالة من إيران
اعتمدوا إىل َحدِّ ما عىل طلبكم ،وأعدنا هلم اإلجازة التي أخذوها.
الغرض هو أن الكالم (الوعود) من هذا القبيل ،وأنا بناء عىل اقرتاحكم
دت بإعطاء رواتب هذا الشهر لعموم اإليرانيي
وإرصار بعض السادة اآلخرين َت َعه ُ
ولقسم من غريهم ويظهر أن املسألة ستضيق (القافية ستشتد) ،إذ أنه ال خرب حتى
اآلن من إيران عموما ،بانتظار مشيئة اهلل.

لذلك فيام يتعلق بالسادة الذين يريدون الذهاب إىل األطراف للتبليغ ،عليكم
باإلكتفاء باملقدار اليسري الذي توجبه الرضورة ،ولننتبه كي ال نقع يف قافية ذاك الشعر
الذي ذكرناه ،بالطبع إذا وسع اهلل علينا الحقا نحن نقوم بالتوسعة أيضا ،وقد كتبت
لكم عن هذا املوضوع يف رسالتي السابقة قبل عدة أيام.
بالطبع انك سرتاعي احلالة املادية..
ليس هناك يشء آخر ،أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 46ذي القعدة احلرام 1003
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلت الرسالتان الرشيفتان املؤرختان بتاريخ  6و  5من الشهر
اجلاري واطلعت عىل مضموهنام.
آمل أن توفق وتؤيد دائام يف تشييد مباِن الدين املبي بأثر توجهات حرضة ويل
العرص ـ أرواح العاملي له الفداء ـ اخلاصة.
ذكرتم عدة مواضيع يف هاتي الرسالتي وجواهبا كاآليت:
 .1بالنسبة للحاج السيد موسى واحلاج أمحد آغا املوضوع هو كام ذكرتم.
 .4أظهر لكم البعض املوضوع بطريقة توجب مرستكم ،ال ترتبوا أثرا عىل
املوضوع حتى يتضح فمقام القول غري مقام العمل.
 .0مل يصل حتى اآلن من هببهان أي رسالة أو برقية أو غري ذلك.
 .2بالنسبة خلبز قم ،كتبتم سابقا أن ُمعطي األموال من ُمراجعيكم ،وإذا طلبوا
إجازة أعطوهم إياها ،ويف هذه الرسالة كتبتم أنه إذا طلبوا إجازة ال تقبلوا،
عىل كل حال مل حيصل طلب لإلجازة حتى حيصل النفي أو اإلثبات.
 .9ذكرتم تفصيال عن أوضاع قم ،تأثرت كثريا ،آمل من حرضة احلق ـ جل
وعال ـ أن يصلحها بفضله وكرمه.

 .6الربقية التي كانت قد ُأرسلت إىل أصفهان ،احلمد هلل أصبح معلوما أنه مل
يكن هلا دخل يب ،وكانت توصيتكم يف حملها.
 .5بناء عىل ما كتبه إبني السيد عيل ،فقد طبع جناب السيد لطفي الرسالة
واملناسك يف طهران وأصبحت يف متناول اليد.
 .0منهاج الفقاهة مل يصل بعد ،بالطبع بعد وصوله سنعطي حسب ما طلبتم
نسخة للسيد أخيكم.
 .5ذكرتم ما يتعلق بالتوزيع العام يف قم وتوزيع شهرية يف تربيز وما يناسب
ذلك ،بل طلبتم اإلرساع يف األمر.
بالطبع هذه املواضيع منشؤها لطفكم بالنسبة يل وحسن ظنكم باملجتمع.
وإمجاال من املعلوم أهنا مل يكن هلا نتيجة غري حفنة من برقيات التعزية وعدد من
رسائل التعزية وطلب اإلجازة ونحو ذلك مما يسبب رصف الوقت وتشتت
احلواس.
فقط جيب اإلهتامم بالشهرية اليسرية التي تعهدت هبا يف النجف ،حتى يصل
الدور إىل أماكن أخرى.
كنت أرغب جدا أن أملك القدرة عىل وضع إقرتاحات جنابكم حيز التنفيذ،
لكن موضوع اإلقرتاض جيب أن يكون بطريقة عقالئية ،فرتتيب األثر بمجرد القيل
والقال أمر سفهائي.
ليس هناك يشء آخر ،أسألكم الدعاء وكنت ال أزال أدعو لكم.

 .13بالنسبة هلذا املوضوع فكام ذكرت يف الرسالة السابقة التي ال بد وصلتكم
إىل اآلن ،جيب العمل مع القناعة يف موضوع إرسال املبلغي وأن ال تتجاوز
كلفة األمر عن الثالثة آالف والتي س ُتؤدى بالتدريج إن شاء اهلل ،كلام كان
أقل كان أصلح نظرا هلذا الوقت.
 .11إمجاال ال يمكنني بيان مجيع اخلصوصيات يف رسالة.
فاملصاريف املتوقعة مني فيام يتعلق بالنجف ا ألرشف خصوصا ال تتناسب مع
واردايت ،فكيف بأماكن أخرى ؟
أسألكم الدعاء هبذا اخلصوص واجلهات األخرى.
ووضع مزاجي ليس جيدا مع الضغط الكبري ،بالطبع أوكل أمري إىل اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 10شهر مجادى األوىل 1001
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكونوا بخري وعافية مقرونة بالعزة والسعادة.
أرسلت لكم رسالة منذ ثالثة أيام ولكن نظرا لعدم اكتامهلا أكتب هذه الرسالة
إذ إنني لضيق الوقت مل أستطع اإلجابة عن كل املواضيع املذكورة يف الرسالة املؤرخة
يف  6ربيع الثاِن.
ذكرت
بالنسبة إىل ما ُكتب وكأنني مل أطمئن كثريا يف موضوع السيد املعهود و
ُ
توضيحا مفصال ،إن شاء اهلل تعاىل يصلكم.
بالنسبة للنشاط يف الديوان (الرباِن ،غرفة االستقبال) فكام ذكرت لكم سابقا
حيرض جمموعة من املعروفي بالفضل وال َتدَ ين ليال وحتصل مباحثات علمية.
غري ذلك ليس لدي أي جلسة عدا فام إذا كان لشخص ما مراجعه أثناء النهار.
وأما ما كتبته عن أن يكون جمموعة من الفضالء كالسيد حيي( )1ومن يامثله يف
الديوان ،هذا املطلب غري قابل للتحقق ويكشف عن حسن ظن جنابكم ،فعىل سبيل
املثال أذكر لكم السيد أخاكم( )4الذي يف مقام اإلثبات هو يف مستوى السيد حيي من
جهة السن واملرتبة وإمامة اجلامعة ،ومع كل تلك السوابق ليس حارضا للمجيء إىل
( )1املرحوم آية اهلل احلاج السيد حيي مدريس اليزدي.
( )4آية اهلل العظمى السيد حممد الروحاِن.

منزيل أق ًّ
ال لشهرين بل ثالثة أشهر أو أكثر ،فهل َت َوقع حضور السيد حيي إىل الديوان
يف حمله ؟
الذين حيرضون جمليس هم الشيخ صدري( )1والسيد تقي( )4والشيخ أصغر
شاهرودي( )0والسيد األراكي( )2وعدة أشخاص آخرين ،وال يمكن توقع مثل هذا
احلضور من آيات اهلل يف الدورة اآلتية.
كتب الشيخ يف رسالته ما مضمونه :أنه ما الداعي ألن يكون مرجع التقليد من
املشاهري ؟ ملاذا ال يذكرون السيد  ...يف النجف ؟
بالنسبة للرواتب :بالطبع لن أترك القيام هبا مع اإلمكان حتى لو كان ذلك
بصعوبة ،لكن إذا اقتضت الرضورة ال سمح اهلل فإنا هلل وإنا إليه راجعون ،ما يريده
الباري ـ جل وعال ـ هو الصالح ،فأنا لن أقدم يف هذا املوضوع وبعض املواضيع
األخرى وال أرىض أن يقدم أحد آخر عىل ذلك.
سري أمورنا طبيعي وأرغب أن يبقى كذلك.
إذا مل حتصل مراجعة من ُقم يف موضوع الرواتب فلن أعطي كام طلبتم جوابا
رصحيا بعدم التمكن.
كام نقل يل بعض املوثوقي أن عددا من التجار الذين يرجعون يل رصحوا أن
( )1آية اهلل الشيخ صدر اباد كوبه اي.
( )4آية اهلل احلاج السيد تقي القمي.
( )0آية اهلل الشهيد الشيخ عيل أصغر أمحدي شاهرودي.
( )2آية اهلل الشيخ حبيب اهلل األراكي.

رسل األموال إىل قم،
املحافظة عىل قم أهم من املحافظة عىل النجف لذلك جيب أن ُت َ
ومن هنا يبدو واضحا أنه ليس ملوضوع املناقشة مع البعض يف مسألة رواتب قم
أي....
إذا الحظتم أهنا من قبيل القضايا التي قياساهتا معها سرتون ما النتيجة التي
حصلت عليها مع كل هؤالء املعاندين...
ُ
ومن جهة النتائج األخروية واضح جدا أهيا سيكون أقرب للتقوى والصالح.
أيضا وتعقيبا عىل الرسالة السابقة فيام يتعلق بام أذكره فليطمئن بالك حيث مل
أكتب أبدا ما يكون ذريعة له ،إذ أن مثل هذا العمل مل أقم به يف زمان رفاقته فضال
عن حال كونه ينوي اإليذاء واهلتك ،فبالطبع كنت أعمل دائام بمقتىض اإلحتياط
وسأعمل كذلك الحقا إن شاء اهلل تعاىل.
كتبتم أن هناك حتركات عجيبة جتري ضدي ،فإذا كنت أستحق ذلك فهو حمل
شكر بتعجيل العقوبة وإهناء احلساب يف هذا العامل ،وإذا مل أكن أستحق فإن هذه
األيام ستمر وسيأيت يوم بالتأكيد يكون عىل الظامل أشد من هذا اليوم ،فمع هذا
التقدير يكون الربح لنا ،وأوكل أمري وأمر جنابكم إىل اهلل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أردت اإلجابة عن كل واحد من العيوب املوهومة ،لكنني ندمت عىل ذلك
ووكلت اجلواب العميل عنها مجيعها حلرضة احلق جل وعال.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 19شوال املكرم 1001
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلت الرسالة الرشيفة املؤرخة يف  16من شهر الصيام والتي
خترب عن سالمتكم وصحتكم واطلعت عىل مضموهنا.
أرسلت يف أواخر شهر الصيام رسالة من كربالء ،ال بد وأن تكون قد
وصلتكم.
وقد أحزنني كثريا فاجعة وفاة املرحوم آية اهلل السيد الوالد ـ قدس رسه ـ،
وكانت إقامة املجالس من مجلة الواجبات التي وفقت ألدائها ،تغمد اهلل هذا الفقيد
العزيز برمحته.
وقد حرض منذ مدة حرضة السيد أخيكم ـ دامت بركاته ـ وأقام جملسا لدى
قدومه وذهبنا خلدمته ،لكنه مل يأت حتى اآلن لنزوره زيارة خاصة.
يف اخلتام مل ننسكم من الدعاء ،ونسألكم الدعاء عىل أمل اإلجابة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
بسمه تعاىل شأنه
بعد كتابة الرسالة ،وصل املكتوب املؤرخ يف  11من الشهر اجلاري ،وجواب

مواضيعه كاآليت:
 .1أشكرك ألنك كنت تنوي أن تربق يف وفاة املرحوم آية اهلل الكاشاِن قدس
رسه.
 .4وصلت رسالة جناب احلاج مريزا أبو القاسم دامت بركاته يف جواب الربقية
وكانت موجبة للشكر.
 .0بالنسبة ملوضوع السيد أخيكم ،انتفى املوضوع بعد جميئه.
 .2أظهرتم تقديركم البني بخصوص أدائه لبعض األوامر املطاعة جلنابكم،
فقد عمل بوظيفته (قام بواجبه) وإن شاء اهلل س ُأظهر تقديري له يف رسالة.
ذكرت أسامءهم ،مل
رواتب إىل قم من قبل السادة الذي
 .9يف موضوع إرسال
َ
َ
أسمع بذلك.
 .6تم إرسال جواب السيد َت ْول َيت.
يف اخلتام فلتعلم أنه يف وفاة السيد كاشاِن ـ عىل حد علمي ـ مل يربق أحد ألحد
غري برقية واحدة وصلتني من أحد السادة يف كاشان.
 .5بالنسبة للسيد الطهراِن ،ذكر السيد تفصيال عن املوضوعَ ،وض ُعنا معه ليس
عىل ما يرام ،وعىل جنابكم وسائر االخوة الترصف هبذا الشكل أيضا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5شهر صفر اخلري 1002
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :أدامكم اهلل تعاىل يف تأييد وترويج الرشع املطهر.
أوال :أقدم عزائي بمناسبة وفاة املرحوم حجة اإلسالم السيد عمكم قدس
رسه.
ثانيا :وصلت برقيتكم منذ مدة ،تلتها رسالتكم املباركة.
كتبت عنها،
مل حيصل حتى اآلن أي جديد ،بالطبع ستتم رعاية اجلهات التي َ
وحتى اآلن الزالت األعامل أيضا مبنية عىل التأمل وموضوعة عىل امليزان.
آمل بفضل اهلل أن يتم التسديد من قبل حرضة ويل العرص عجل اهلل تعاىل فرجه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

غرة ربيع األول 06
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :أرسلت منذ عدة أيام جواب رسالتكم مع املجلد الرابع من
كتاب التنقيح بواسطة جناب السيد عباس تشاوويش ،وسيتم إرسال بقية جملدات
التنقيح وباقي املجلدات امليرسة من التقريرات.
آمل أن تكون دائام مقرونا بالعزة والسعادة وحمفوظا من الباليا ،وحائزا أكثر
فأكثر عىل عنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ اخلاصة
وموفقا يف تشييد الدين املبي ومؤيدا بالتأييدات الغيبية وحمفوظا من الباليا.
أما أنا فبخري وليس لدي أي جديد ،وأطلب من اهلل ـ جل وعال ـ أن يمن عيل
بالتوفيق للقيام باألعامل وإتامها ويرزقني حسن العاقبة وخيتم يل باخلري.
إذا كنت تريد أن تعرف عن أحوايل بالتفصيل ،سيذهب بعد عدة أيام السيد
خونساري وال بد أنه سيمر خلدمتكم ،وسيخربكم.
عىل أمل اإلجابة ،مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 15ذي القعدة احلرام 1006
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلتني رسالتكم الرشيفة واطلعت عىل مضموهنا الذي يبرش
بسالمة وجودكم املبارك ويظهر املحبة واإلستفسار عن األحوال ،وكان موجبا
لسعاديت.
وقد وصلت قبل ذلك برقيتكم وأرسلت جواهبا ،واإليصال الذي حيمل الرقم
 90226موجود لدينا.
ومن مضمون الرسالة يفهم أن اجلواب مل يصلكم ،عىل كل حال أشكر وأقدر
لكم لطفكم وحمبتكم ،وقد ارتفع املرض بحمد اهلل واآلن وضعي جيد.
كتبتم عن آخر أحوالكم وأوضاعكم ،لقد سمعت بذلك.
شكر اهلل سعيكم وجزاكم عن اإلسالم واملسلمي خريا.
يف اخلتام ،عىل أمل اإلجابة أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 4رجب املرجب 05
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي
العافية وال يعرتيه امللل.
آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة .أنا بخري بحمد اهلل وليس لدي أي جديد.
فيام يتعلق باحلادث العريض اليسء الذي طرأ عليكم وبفضل اهلل زال وذهبت
آثاره ،حزنت كثريا حي اإلبتالء ودعوت لكم وكنت دائام أسأل عن حاالتكم
وجمريات األمور ،وأسفت ألنه مل يكن باستطاعتي عمل يشء ،وكانت فرحتي ال
توصف عندما سمعت بشارة خالصكم ومحدت اهلل ،وكان جيب أن ُأبرق فورا
ألبارك لكم و ُأهنئكم و ُأظهر فرحتي ،ولكن عزفت عن األمر بسبب املحاذير التي
ربام ال ختفى عىل جنابكم.
وقد نوى جناب ركن اإلسالم السيد باهيل السفر فرأيت من الرضوري أن
أعلمكم عن حمبتي هبذه الطريقة وأسأل عن أحوالكم ،وآمل أن ال يكون يف ذهنكم
يشء ألنني مل ُأبرق فورا ،و كان سببه ما ذكرته.
يف اخلتام عىل أمل اإلجابة مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 49شعبان املعظم 05
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلت رسالة التعزية املؤرخة يف شهر رجب املرجب وكانت
موجبة للشكر وتسلية اخلاطر.
كنت قد طلبت املعذرة لعدم اإلبراق ،حمبتكم كانت والتزال حمفوظة.
ذكرتم ما يتعلق بأوضاعكم ،آمل أن يفرج اهلل فرجا كليا.
أرشتم إىل مرضكم (جرح يف اإلثني عرشي) ،حزنت لذلك ،وأطلب من
حرضة األحد ـ جلت عظمته ـ لكم الشفاء العاجل والصحة الكاملة.
يف اخلتام أطلب لكم التوفيق وقيام وصيام هذا الشهر املبارك شهر رمضان ،ومل
أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء خاصة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 42ذي القعدة احلرام 05
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل يكون مزاجكم املبارك يف كامل اإلستقامة وعي
العافية ،وال يعرتيه امللل.
آمل أن تكون دائام موفقا يف إعزاز الدين املبي وإحياء ونرش فقه صادق آل حممد
ـ صلوات اهلل عليه وعليهم ـ ومؤيدا بالتأييدات الغيبية وحمفوظا من الباليا.
أنا بخري وسالمة بحمد اهلل وال جديد لدي.
وصلتني نسخة من املجلد األول من فقه الصادق التي أرسلتَها بواسطة جناب
حجة اإلسالم السيد احلاج مريزا أمحد األنصاري( )1ـ دامت تأييداته ـ وكانت سببا
لسعادة وشكر ال يوصف ،خاصة وأنه صدر يف هذه الفرصة مثل هذا األثر القيم
عن حرضتكم ،وقد طالعت مقدارا منه ،وآمل أن توفق يف طباعة بقية األجزاء ،ومن
البدهيي أنك سرتسل لنا نسخة.
يف اخلتام ،أطلب من اهلل املتعال لكم مزيدا من العمر والعزة والتوفيق ،ومل
أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
( )1من علامء النجف األرشف ،ومن املقربي للمرحوم آية اهلل العظمى السيد اخلوئي وقد استشهد
عىل يد نظام البعث العراقي.

 46شعبان املعظم 53
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف  44رجب املرجب من
العام احلايل والتي خترب عن سالمتكم ،واطلعت عىل مضموهنا.
آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة ،وأن توفق وتؤيد أكثر فأكثر وأن ُحت َفظ من الباليا.
وكنت قد طلبت إجازة ،كتبتها وأرسلتها
أرسلت إجازات السيد غفاري،
َ
ملفوفة مع اإلجازات األخرى.
كتبتم تفصيال يتعلق برواتب قم ،كام اقرتح بعض السادة أيضا ،وقد فكرت
كثريا حول هذا املوضوع ووصلت إىل قرار بأن مصاريف العراق ثقيلة جدا ورواتب
النجف أصبحت ضعفي إىل ثالثة أضعاف نسبة إىل السابق ،وامليزانية الفعلية ال
رت إعطاء هدية
تكفي هذه املصاريف ،ومل أر الظرف مناسبا إلعطاء رواتب ،وقر ُ
بمناسبة الشهر املبارك وربام يتم األمر هذه األيام ،وإذا كانت األرضية مساعدة يف
املستقبل ،إن شاء اهلل يتم تنفيذ هذا األمر.
أقدم شكري لكم وملحبتكم التي أظهرتوها وجهوزيتكم التي أعلنتموها
للقيام بأي عمل.
أطال اهلل بعمركم وزادكم عزة وسعادة وتوفيقا وتأييدا.

بالنسبة للسيد الذي تباحث معكم بشأن كتابة (آية اهلل) يف الرسائل ،ذكرتم ما
يتعلق به ،وسأفكر يف هذا األمر.
طلبتم تقريرات األصول ،سأرسل ما هو موجود منها.
بالنسبة خلروج املجلد األول من الرجال من الطباعة كام ُذكر لكم ،كان خطأ
ومل خيرج بعد ،نعم تت طباعة عدد كبري منه ،وإن شاء اهلل بعد اإلنتهاء من طباعته
سيتم إرساله.
يف اخلتام ،عىل أمل اإلجابة مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 14شوال املكرم 53
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نرفع جلنابكم :وصلت الرسالة الرشيفة املؤرخة يف شهر الصيام واطلعت عىل
مضموهنا .آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل
تعاىل فرجه ـ اخلاصة ،وأن توفق أكثر فأكثر يف تشييد مباِن الدين املبي وتؤيد
بالتأييدات الغيبية وحتفظ من الباليا.
كتبتم عن مرضكم (جرح يف اإلثني عرشي) وقد حزنت لذلك ،وآمل أن يمن
اهلل تعاىل عليك بالشفاء يف القريب العاجل.
ذكرتم ما يتعلق بالرواتب واهلدايا ،وأعطيتم بعض املالحظات ما كان موجبا
للمزيد من اإلمتنان.
يف الواقع ال يمكن القيام بأمر دون أي إشكال ولكن من اجليد إىل حدِّ اإلمكان
األخذ بعي اإلعتبار أن يكون قليل اإلشكاالت ،ويف هذا العمل حسب رأيكم مل
يكن هناك إال إشكال واحد ،آمل أن يتم تداركه يف املستقبل.
يف اخلتام ،وعىل أمل اإلجابة ،مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون يف كامل الصحة والعافية موفقا ومؤيدا
يف إعالء الكلمة احلقة وترويج الدين املبي.
وصلت رسالتان رشيفتان كل يف وقت وكانتا سببا للرسور ،اطلعت عىل
املواضيع املذكورة فيهام ،وبسبب املحذور الذي تعلمه أعتذر عن اإلجابة خطيا،
وحتدثت بشكل مفصل مع جناب حجة اإلسالم واملسلمي السيد أخيكم ـ دامت
بركاته ـ وسيبلغكم بالتفاصيل.
ال تنسونا من صالح دعائكم يف أوقات التوجه ،ولن ننساكم بالطبع ،إن شاء
اهلل تعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
يف  40ذي احلجة احلرام  1053هـ.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 0ذي القعدة 51
بسمه تعاىل شأنه
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة  4شوال من العام احلايل
والتي خترب عن سالمة وجودكم املبارك واطلعت عىل مضموهنا الذي يتضمن إظهار
املحبة والسؤال عن األحوال وكان ذلك موجبا للسعادة والشكر.
آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة وأن ُحتفظ من الباليا.
أنا بحمد اهلل بخري ،وليس لدي أي جديد غري اآلالم النفسية التي تزداد وتشتد
يوما بعد يوم ،وننتظر الفرج.
وعلمت هبا ،وقد تم اإلقدام بقدر
ال بد أنك سألت القادمي عن األوضاع
َ
اإلستطاعة ،أما النتيجة فمرهونة بلطف الواحد األحد.
ذكرتم بعض املالحظات فيام يتعلق باألقطار اإلسالمية ،وأنا مطلع عىل ذلك
إىل حد ما وأتفقد وأهتم حسب امليسور وجيب أن حيصل توجه أكثر يف املستقبل.
ُأقدر لكم دعاءكم وآمل أن يكون مقرونا باإلجابة.
ذكرت مالحظة عن الرجال (الكتاب) ،حسب علمي ُأرس َل إليكم يف بداية
َ
األمر ،ال أدري كيف مل يصل.

إن شاء اهلل سأرسله يف أول فرصة.
واجلزء الثاِن أيضا قيد الطبع.
يف اخلتام وعىل أمل اإلجابة مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
سرتسل هذه الرسالة من لندن ،وإن شاء اهلل تعاىل سنصل النجف األرشف يوم
اإلثني يف .40
مؤرخة يف  49ذي احلجة سنة .1051

 45حمرم احلرام 54
بسمه تعاىل شأنه
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة  46ذي احلجة  51والتي
خترب عن سالمة وجودكم املبارك واطلعت عىل مضموهنا الذي يتضمن إظهار املحبة
والسؤال عن األحوال وكان ذلك موجبا لسعاديت وشكري.
آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة وأن توفق أكثر فاكثر يف تشييد مباِن الدين املبي وتؤيد بالتأييدات
الغيبية وحتفظ من الباليا.
وأنا بحمد اهلل عدت منذ شهر إىل النجف األرشف بسالمة وشفاء تام ،وبدأت
بحث الفقه منذ أسبوعي ،وال جديد غري ذلك ،أدعو لكم.
أرسلت اإليصال الذي أردتَه مع هذه الرسالة.
ويف اخلتام ،عىل أمل اإلجابة ،مل أنسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 15ع( 1ربيع األول) 54
بسمه تعاىل شأنه
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف  9من الشهر اجلاري
والتي خترب عن سالمة وجودكم املبارك ،واطلعت عىل مضموهنا.
آمل أن حتظى دائام بعنايات وتوجهات حرضة ويل العرص ـ عجل اهلل تعاىل
فرجه ـ اخلاصة ،وتوفق أكثر فأكثر إلعزاز الدين املبي.
ُأبارك لكم هبذه املناسبة والدة حرضة اخلاتم |السعيدة ،وآمل أن تنال
خريات وبركات هذا اليوم السعيد.
ذكرت يف سياق الرسالة عدة اقرتاحات جيدة جدا ما يوجب الشكر،
وقد
َ
بالطبع جيب تنفيذها عندما يقتيض األمر.
يف اخلتام ،عىل أمل اإلجابة مل ننسكم من الدعاء ،وأسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 5رجب املرجب 54
بسمه تعاىل شأنه
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف  10ج  4من العام احلايل
لعت عىل مضموهنا.
والتي كتب َتها من مهدان ،واط ُ
آمل أن توفق دائام إلعزاز الدين املبي ،وتؤ َّيد بالتأييدات الغيبيةُ ،
وحتفظ من
الباليا.
قدمتم اقرتاحا حول احلوزة هناك ..ابحثوا هذا األمر مع جناب العامل املعظم
السيد لطفي وجناب حجة اإلسالم السيد احلاج جالل فقيه إيامِن ـ دامت بركاهتام ـ
ور َأ َيا يف ذلك صالحا سيقومان بالتنفيذ.
فإذا كان هناك أرضية صاحلة َ
يف اخلتام وعىل أمل اإلجابة أسألكم الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي

 46ذي احلجة 54
بسمه تعاىل شأنه
نرفع جلنابكم :وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف  4من الشهر اجلاري
والتي خترب عن سالمة وجودكم املبارك ،واطلعت عىل مضموهنا ..آمل أن توفق دائام
إلعزاز الدين املبي ،وتؤيد بالتأييدات الغيبية وحتفظ من الباليا.
ذكرتم عدم وصول جواب الرسالة السابقة ،لقد ُأرسل يف وقته وسيصلكم
عاجال أم آجال إن شاء اهلل تعاىل.
حتدثتم عن موضوع جديد وطلبتم املبادرة اجلدية إليه ،وبالطبع سنعمل بام
تقتضيه الوظيفة بعد املراجعة الدقيقة لألمر.
يف اخلتام عىل أمل اإلجابة مل ننساكم من الدعاء ،وأسالكم الدعاء.
كان من اجليد لو ذكرتم طبيعة اخلطوة التي قام هبا السادة يف قم دامت بركاهتم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
اخلوئي
بعد كتابة الرسالة ،وصلت الرسالة املؤرخة يف  19من الشهر اجلاري كجواب
عىل الرسالة السابقة ..أشكركم جزيل الشكر عىل حمبتكم ،وأدعو لكم ملزيد من
التوفيق ..اخلوئي.

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى موفقا بالتوفيقات اإلهلية وأنت يف
تام الصحة والعافية.
وصلت الرسالة الرشيفة املؤرخة يف الثالث من الشهر اجلاري وكانت مدعاة
للسعادة .وأشكر إرسالكم لكتاب فقه الصادق.
آمل أن تنال خدماتكم الدينية عناية حرضة ويل العرص ـ أرواحنا فداه ـ وأن
حتظى بدعائه عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.
ذكرتم ما يتعلق بوضع الديوان وأنه ليس كالسابق ،وبالطبع فإن هذا معلوم
وبدهيي ،إذ كيف سيكون الوضع كالسابق بعد سفر أغلب السادة من أهل العلم
اإليرانيي ؟ أما الروايات واألحاديث والقضاء يف األمور اخلاصة فكثرية جدا ..إنام
الكالم يف الصحة والسقم..
من مجلة ذلك احلديث عن طرد بعض أصحاب الكفاءة والشخصيات ،وذلك
عار عن الصحة ،وكل االخوة موجودون ويقومون بوظائفهم ومل ُيطرد أحد.
جيب عىل ناقل هذه القضايا أن ُيعدَّ جوابا ملحكمة العدل اإلهلية.
أسألكم الدعاء يف مواقع التوجه ،وإن شاء اهلل لن أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .اخلوئي .يف  10رجب سنة  1050هـ.

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا بالتأييدات اإلهلية وأنت يف
تام الصحة والعافية.
وصلتني يف السابع عرش من شهر حمرم احلرام من العام اجلاري رسالتكم
الرشيفة املؤرخة يف  03ذي احلجة  50والتي خترب عن سالمتكم وكانت مدعاة
للسعادة.
كتبتم حول ما يتعلق بموضوع احلوزة العلمية يف قم ...كام تعلمون وبسبب
املعارشة الطويلة بيننا فإنني ال أنوي أبدا ادخار األموال الرشعية ،وكنت وسأبقى
أوسع باملقدار الذي يصلني ،دون حاجة ألن يقول أحد ذلك أو يذكرِن.
إذا اراد اهلل ـ عز وجل ـ أن يتفضل بعموم فضله ووسع علينا ،إن شاء اهلل تعاىل
لن نبخل بالتوسعة عىل مجيع احلوزات ،وعىل اخلصوص حوزة قم.
مل يطلعني أحد عىل إجرائكم للعملية ،ورسرت كثريا خلالصكم من املرض
بإجرائها ،وتنعمكم بالصحة التامة.
أسألكم الدعاء يف مواقع التوجه ،وآمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .اخلوئي .يف  15حمرم احلرام  1052هـ.
يمكنكم استالم الرجال (الكتاب) بواسطة الورقة التي بالداخل.

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة غرة الشهر اجلاري والتي خترب عن
سالمتكم وكانت مدعاة للرسور.
طلب السيد ويل اهلل كريمي دام توفيقه بواسطتكم اإلجازة برصف نصف سهم
اإلمام × املبارك املتعلق بذمته يف موارده الرشعية ،وقد أذنت له.
وبالنسبة لفيلم حياة النبي | وصلت برقية قبل وصول رسالتكم ،وجيب
التعمق والتأمل يف هذا األمر.
أسألكم الدعاء يف مواقع التوجه ،وآمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
يف  43ربيع األول  1052هـ.

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا بالتأييدات اإلهلية وأنت يف
كامل الصحة والعافية.
وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة  11من الشهر اجلاري ،التي خترب عن
سالمتكم وكانت مدعاة للسعادة.
سألتم عن أحوايل ،بحمد اهلل تعاىل ليس هناك عارض فيام يتعلق باملزاج،
وكالسابق أقوم بأداء وظائفي.
حتدثتم عام يتعلق بسحب أموال رشعية من البنك ،من املعلوم أنه ال يمكن
إمهال هذه اجلهات ،فإنه وعىل رغم أن املتصدين لألمر هم حمل ثقة واطمئنان ،إال
أن سحب األموال الرشعية ليس بعنوان شخيص.
برشتم بافتتاح مدرسة بعد شهر رمضان ،آمل أن يقبل اهلل عز وجل خدماتكم
الدينية ،وأن تكون مشموال بأدعية حرضة ويل العرص ـ أرواحنا فداه ـ وحتظى
بعنايات اإلمام الغائب ـ عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف ـ اخلاصة.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .يف  10رجب سنة .1052
اخلوئي

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
سألتم عن أحوايل ،ليس هناك أي عارض من ناحية املزاج ،وأقوم بأداء
وظائفي.
وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف احلادي عرش من الشهر احلايل والتي خترب
عن سالمتكم وكانت مدعاة للسعادة.
أشكر لكم حمبتكم وآمل أن يضاعف اهلل عز وجل تأييداتكم.
أرشتم ملوضوع السيد مصباح ،إن حساب املعظم له معي شخصيا وليس بيننا
واسطة ،فإن كنتم سمعتم شيئا فهو عار عن الصحة ومل يتدخل أحد يف حسابه.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
يف  41ذي القعدة احلرام ،سنة .1052
اخلوئي

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
وصلت هذا األسبوع رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف اخلامس عرش من حمرم
احلرام من هذا العام والتي خترب عن سالمتكم.
سألتم فيها عن أحوايل ،له احلمد واملنة وليس هناك عارض من حيث املزاج،
وكام يف السابق أقوم بأداء وظائفي.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
يف  15صفر 1059

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
وصلت هذا األسبوع رسالتكم الرشيفة املؤرخة يف السادس والعرشين من
شهر ربيع األول من العام اجلاري واطلعت عىل كامل مضامينها.
أوال :كان وال يزال لدى جنابكم كامل املعرفة بأحوايل وأخالقي وتعلمون
أنني مل ُأقدم أبدا من أجل املرجعية وشؤوهنا ولن أقدم ،وآمل من اهلل عز وجل أن
حيفظني ويصونني من توابع ذاك األمر.
أي صالحيات ،وإن شاء اهلل تعاىل لن
ومل أعط أحدا ممن ُينسب إيل أو غريهم َّ
أعطي الحقا كذلك.
وكل األمور املالية وغريها تتم حتت نظري وإرشايف إن يف الداخل أو يف
اخلارج.
مل ولن يتدخل أحد أو يترصف يف أمر جزئي أو كيل دون إذِن وإجازيت ،ومل
حيصل أي سوء إستفادة ولن حيصل.
وبالنسبة للجلسات التي شكلت يف طهران حول األموال الرشعية ،مل يكتب
يل أحد شيئا حتى اآلن ،وأنت أول شخص يذكر هذا األمر يل ،إن شاء اهلل تعاىل
أكون قد عملت وأعمل حسب املوازين والوظيفة الرشعية ،ومع وجود هذا املعنى

بام أنني فيام بيني وبي اهلل قد عملت بوظيفتي الرشعية ال أهتم باجللسات إذا عقدت،
وعدم وجود مسؤولية أمام اهلل عز وجل يف الدنيا واآلخرة يكفي.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
يف  44ع 4سنة 1059

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة والعافية.
وصلت هذا االسبوع الرسالة املؤرخة  0ج 4ـ  59والتي خترب عن سالمتكم.
سألتم عن أحوايل ،له احلمد واملنة ،ليس هناك أي عارض من حيث املزاج ،كام
يف السابق أقوم بأداء وظائفي.
ذكرهتا وآمل أن ال أنساكم من الدعاء.
أشكرك للمواضيع التي َ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
يف  15ج 4سنة 1059

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
وصلت هذا األسبوع الرسالة املؤرخة يف الرابع من شهر رجب من العام احلايل
والتي خترب عن سالمتكم وكانت مدعاة للسعادة.
أشكركم لضيافتكم نور عيني السيد حممد تقي ـ سلمه اهلل تعاىل ـ وضاعف
اهلل عز وجل تأييداتكم.
أرسلت ما طلبتم ضمن الرسالة.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي يف  5رجب 1059
مالحظة :الرسالة التي يف الداخل أرسلناها إىل قم و ُأعيدت ،نرجو األمر
بإيصاهلا.

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة والعافية.
وصلت رسالتكم الرشيفة املؤرخة  10شعبان املعظم من العام احلايل والتي
خترب عن سالمتكم وكانت مدعاة للسعادة .و
سأرسل اإلجازة املطلوبة مع هذه الرسالة.
ذكرتم بعض ما يتعلق بموضوع املنهاج ،هذا املعنى كان يف بايل ،وإن شاء اهلل
عندما يمن اهلل علينا بالتوفيق سنقوم بالتنفيذ.
أما بالنسبة ملوضوع إرسال السادة الطالب إىل األطراف ،ابحثوا األمر مع
جناب حجة اإلسالم احلاج السيد جالل الدين فقيه ايامِن ـ دامت بركاته ـ إذ إن
مشاغل جناب العامل املعظم السيد لطفي ـ دامت تأييداته ـ كثرية وال يمكنه اإلهتامم
بمثل هذه األمور.
أما موضوع إجازة احلاج السيد بزرك حسيني ،فقد عرضتم إلعطاءه وكالة
مطلقة يف زابل ،وحتى اآلن مل أعط ألحد يف أي نقطة من نقاط العامل وكالة مطلقة،
ولن ُأعطي الحقا.
إضافة إىل أنه يف زابل يملك جناب الشيخ عيل مراد بختياري ـ دام تأييده ـ
والذي كان لسنوات يف النجف إجازة من قبيل.

يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي يف  12شهر رمضان املبارك سنة 1056

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة والعافية.
وصلت رسالتكم الرشيفة التي تبرش بسالمتكم وكانت مدعاة للسعادة.
كتبتم عن افتتاح املدرسة وجدية السادة الطالب يف التحصيل ،مما يوجب
الرسور.
آمل أن تكون خدماتكم الدينية حتت نظر حرضة ويل العرص ـ أرواحنا فداه ـ
وأن حتظى بأدعيته عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي يف  4ج 4ـ 55

بسمه تعاىل
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
وصلت رسالتكم الرشيفة التي تبرش بسالمتكم وكانت مدعاة للرسور.
سألتم عن أحوايل ،له احلمد واملنة ليس هناك أي عارض من حيث املزاج
وكالسابق أقوم بأداء وظائفي.
وصلت رسالة السيد الشريازي ـ دامت تأييداته ـ ولكن ليس فيها ما يدل عىل
ذكر اسمكم.
أما بالنسبة ألرايض قم فلم يتم اختاذ قرار بخالف القرار السابق.
يف اخلتام آمل أن ال أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي يف  40ج.55 4
أرجعت رسالة السيد الشريازي مضمومة مع هذه الرسالة.
ُ

بسمه تعاىل
جناب حجة اإلسالم واملسلمي آية اهلل احلاج السيد حممد صادق الروحاِن
دامت تأييداته.
نرفع جلنابكم :إن شاء اهلل تعاىل تكون وتبقى مؤيدا وأنت يف تام الصحة
والعافية.
يف هذه األيام سمعنا خرب رحيل الوالدة املعظمة ـ رمحة اهلل عليها ـ ثم تأكدنا من
األمر.
مرت أشهر عىل وفاة املخدرة ومل نعلم بذلك ،عىل كل حال نقدم التعازي،
وآمل أن حيرش اهلل عز وجل تلك املرحومة مع األئمة األطهار ـ سالم اهلل عليهم ـ
ويمن عليكم بالصرب اجلميل واألجر اجلزيل.
يف اخلتام لن أنساكم من الدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
اخلوئي
يف  49رجب سنة  1239هـ

بسمه تعاىل
جناب آية اهلل السيد احلاج حممد صادق الروحاِن دامت تأييداته.
نرفع جلنابكم :آمل أن يكون قد ارتفع َمرضكم وتبدل الضعف بالقوة.
سألتم عن أحوايل ،له احلمد واملنة ليس هناك عارض من حيث املزاج
وكالسابق أقوم بأداء وظائفي.
يف اخلتام آمل أن يمن اهلل عز وجل عليكم بالشفاء العاجل والكامل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
يف  9ج 4سنة  1235هـ
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