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 العالیهللا خمینی دام ظلههللا العظمی جناب آقای حاج آقا روحمحضر مبارک حضرت آیت

ای از افراد متدین و با ایمان تحت رهبری سالم علیکم شاید خاطر مبارک مستحضر باشد که چند سالی است عده

حضرت حجةاالسالم آقای حاج شیخ محمود حلبی برای مبارزه اصولی با مرام ساختگی بهائیت جلسات منظمی تشکیل 

العالمین عصر ارواحناء و ارواحم شامخ حضرت ولیای تدریس و افراد را با مقاداده و در این جلسات مطالب آموزنده

دامنه فعالیت این جلسات از تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و مراکز مهم گذشته و  را  یاخله الفداء آشنا میسازند 

حتی بدهات دور دست کشانیده شده و در اثر عنایات خاصه حضرت بقیةهللا االعظم امام زمان صلوةهللا و سالمه علیه 

مستقیم توحید هدایت و به دیانت مقدسه را به صراط  هییبهااند در این مدت حدود پانصد نفر از افراد فرقه ضاله توانسته

اسالم مشرف نموده و عده کثیری از افراد متزلزل را که در خطر سقوط بدامان آن گروه قرار گرفته بودند را از 

همکاری با آنها و تقویت  ثانیا  پرتگاه نجات دهند. اوال  نظر مبارک حضرت آیةهللا درباره این عده و اقدام آنان چیست؟ 

نمود یا نه؟ استدعا آنکه  آیا میتوان در صورت لزوم از وجوه شرعیه در این راه مصرف ثالثا  صورتی دارد؟ آنان چه 

 و السالم علیک و رحمه هللا و برکاته -امر بابالغ فرمایند  صریحا  نظر مبارک را 

 

 ]جواب[

 بسمه تعالی

ست و نیز هم کاری و همراهی با آنها در فرض مذکور هم اقدامات آقایان مورد تقدیر و رضایت خداوند متعال ا

از وجوه شرعیه از قبیل زکوات و تبرعات بآنها بدهند و  نیمؤمنهللا فرجه است و هم مجازند عصر عجلمرضی ولی

در صورت لزوم مجازند از ثلث سهم مبارک امام علیه السالم بآنها کمک کنند البته تحت نظارت اشخاص معتمد و اگر 

سالم آقای )ناخوانا( میتوانند تحت نظارت ایشان )ناخوانا( از خداوند تعالی موفقیت آنها را جناب مستطاب حجةاال

 خواستار است
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 روح هللا موسوی خمینی

 []مهر و امضا

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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