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 ینمؤمن مقدس حضرت آیة هللا العظمی آقای بروجردی قدس سره که برحسب تقاضای عده از محضر استفتاء از

 .اندحضرت آیة العظمی آقای گلپایگانی مّد ظله العالی ذیل آنرا مرقوم فرموده

 

 ۱۳۷۴ الحجهیذ ۸

راجع بمعاشرت  فرماییدیعلی روس المسلمین بحق محمد و اله چه م یالعالظله حضرت آیة العظمی آقای بروجردی مد

آنها و بمهمانی آنان رفتن و زن دادن آنان و زن گرفتن قبیل اکل و شرب با آنها و مهمانی کردن  و معامله با بهائیان از

حمامات آنان و راه دادن آنها بحمامات مسلمین و خرید و فروش با آنها و کرایه و اجاره دادن  آنها و دخول در از

اصالح  امالک و وسایط نقلیه بانها و استخدام آنان و اجاره نمودن امالک و وسائط نقلیه ازآنها و معالجه نزد آنها و

قبیل جعاله و مزارعه  شرعیه از معامالت ینسرو صورت آنان و کار کردن برای آنها مجاناً و یا تحت هریک از عناو

شریف را مرقوم  انحاء معاشرت و معامله با آنها مستدعی است نظر از و مساقات و شرکت و صلح و نحو این امور

 ادام هللا ظلکم .دارید

 

 

 [صفحه یینپا در دستنویسی یادداشت]

 بسمه تعالی

تقاضا دارم آرامش و  ینالزم است مسلمین نسبت باین فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند فقط از مسلم

 .حفظ انتظام را از دست ندهید

 ]مهر رسمی[

 

 هللا الرحمن الرحیمبسم

الزم است مسلمین نسبت باین فرقه اند بنحوی که حضرت آیه هللا العظمی آقای بروجردی قدس سره مرقوم فرموده

ضاله معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند و از عموم مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را رعایت 

 و فتن آخرالزمان حفظ فرماید محمدرضا الموسوی الگپایگانی شرور خداوند متعال همه را از .نمایند

 ]مهر رسمی[ محمدرضا الموسوی

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورتن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]م

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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