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 بسم هللا الرحمن الرحیم

نائینی  نیمحمدحس رزایمالعالمین آقا هللا فیحضور مبارک حضرت مستطاب حجةاالسالم و المسلمین آیت

العالی علی مفارق االنام عرضه میدارد اسالمیان پناها چه میفرمائید در باب مکاتب جدیده مردانه و زنانه که  المدظله دام 

به عرضه حضور مبارک رسیده و نتیجه ترتیب این مکاتب و مدارس بیدین و المذهب  کامالا البته اوضاع کنونی آنها 

مان اطفال را از مقتضیات دین اسالم متنفر و در ارتکاب محرمات و مناهی درآمدن ابناء مسلمین است در اندک ز

شرعیه و استخفاف بمعظمات اسالمیه از هر قبیل حتی نماز و روزه و تعزیه حضرت سیدالشهدا صلوات هللا علیه و  

نه و نحوانها چه  نها بفرستادن اطفال در آن و دادن اعاآغیر ذلک هیچ پروا ندارند تأسیس اینگونه مکاتب و ترویج 

ا بیان فرمائید ادام   االنام هللا ظلکم العالی علی مفارق صورت دارد مستدعی است حکم مسئله را مشروحا

 جواب بسم هللا الرحمن الرحیم 

خواهی  بلی قرنهاست صلیبیان برای محو کلمه طیبهء اسالم و قرآن مجید نیرنگها بکار برده و اموال خطیره باسم نوع

انه مقصدشان صرف کردند و به هیچ وسیله به مقصود خود نائل نشدند جز از همین طریق تشکیل مکاتب برای این یگ 

و مدارسی که با دراج مبانی طبیعی مذهبان در اصول تعلیمات تخم بیدینی و المذهبی را در ضمائر ساده ابناء مسلمین 

تبین مقصوده باز هم مسلمانان پاک عقیده در کاشته بطوریکه آرزو داشتند به مقصود خود رسیدند و چنانچه پس از 

لیت و لعل خود را دلخوش نمایند بتبدل دو سه طبقه جز دهری مذهب و داروینی مشرب در تمام  و بهغفلت بمانند 

صفحه ایران دیده نخواهد شد و از مجوسیت قبل از اسالم بمراتب ]ناخوانا[ خواهد بود و بر حسب اخبار صحیحه  

گناه و علی هذا بردن اطفال بی صریحه تبعات این ضاللت ابدیه در صحیفه اعمال این عصر ثبت و مندرج خواهد بود 

کان و صرف یدرکهم مال بر وجههای بیدینی و اعانت و ترویج آنها بایاند به چنین کارخانهکه مواهب و ودایع الهیه

 آنها از اعظم کبائر و محرمات و تیشه زدن بریشه اسالم است 

 اعاذ هللا مسلمین علی ذلک  

 ۱۳۴۱حرر فی جمادی الثانیه 

 النائینی سین الغرویاالحقر محمدح

 محل مهر

 ]امضاء[ سواد مطابق اصل است

ا به نشانی   دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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