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در پاسخ به نامۀ
آیت اهلل صافی

در پاسخ به نامۀ این جماعت

توضیح و نتیجه گیری

آیت اهلل علوی گرگانی فرمودهاند :شخصیتنامبرده پس ایشان تأییدیه خود را پس نگرفتند

فرمودهاند :حضرات نامبرده دارای حسن فاعلی و اصالت
در صدر ورقه مورد تأیید خانوادگی میباشند اما مهر
میباشند (یعنی از جهت اینجانب بر اساس توصیف
مراجع عظام و علمای بزرگوار
وثاقت و اطمینان).
اصفهان و غیر آن بوده است،
باید طبق وقفنامه و بر اساس
تولیتمتولیشرعیمنصوص
از ناحیه واقف یا حا کم شر ع
عمل شود.

بلکه مجدداً آن را تأ کید کردهاند که
«شخصیت نامبرده دارای حسن فاعلی
و اصالت خانوادگی است» مضافاً بر
اینکه فرمودهاند :علما و مراجع عظام
هم آیتاهلل صافی را تأیید و توثیق
کردهاند و به این جماعت میخواهند
بفرمایند :شبههافکنی نکنید ،تولیت
باید از ناحیۀ حا کم شر ع یعنی آیتاهلل
العظمی سیستانی باشد که هست.

آیت اهلل مجلسی فرمودند :فرمودهان ��د  :ب ��رای آن پس ایشان هم تأییدیۀ خودشان را پس
مراتب فوق مورد تأیید حس ��ینیه متول ��ی تعیی ��ن نگرفتهاند بلکه مجدداً فرمودند من

است( ،یعنی این متولیان نک ��ردم و فق ��ط صالحی ��ت و
از جهت وثاقت و اطمینان حسن فاعلی آقایان را تأیید
ک ��ردهام و بای ��د طب ��ق نظ ��ر
مورد تأیید هستند).
واقفین عمل ش ��ود( .خیلی
واض ��ح اس ��ت ک ��ه ایش ��ان
تحت فش ��ارهای زیاد چنین
امضائی دادهاند).

آقایان را تأیید کردم اما فرمودند من
متولی معین نکردم که بخواهم از حرفم
برگردم (یعنی امضاء من همان امضاء
اول است) و به این جماعت توصیه
کردهاند که بروید طبق وقفنامه عمل
کنید یعنی آیت اهلل العظمی سیستانی
که متولی نصب فرمودند طبق وقفنامه
عمل کردهاند.

در پاسخ به نامۀ
آیت اهلل صافی

در پاسخ به نامۀ این جماعت
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توضیح و نتیجه گیری

تاهلل ضیاء فقی���ه ایمانی(ره) فرمودهاند :من فقط به کالم آقای پس ایشان هم حرف خود را پس
آی 
نگرفتهاند ،بلکه میخواهند بفرمایند
فرمودهاند :آقای ��ان فوقالذکر صافی امضاء نمودم.

من آقای صافی را قبول دارم لذا امضاء
کردم و هنوز هم ایشان را قبول دارم و بر
اساس گفت ۀ ایشان همراهانشان را هم
تأیید کردم .پس ایشان اصالً اعتنایی به
درخواست این جماعت نکردند.

م ��ورد تأیی ��د اینجان ��ب
میباش ��ند( .یعن ��ی از نظ ��ر
وثاقت و اطمینان)

آیت اهلل هاشمی فرمودهاند :فرمودهاند  :کسی را به عنوان پس ایشان هم تأییدیۀ خودشان را پس
افراد فوق الذکر مورد تأیید متولی معین ننمودهام تنها نگرفتند بلکه یک واقعیتی را فرمودند

اینجانب میباشند( .یعنی حسن فاعلی آقایان مورد تأیید
از جهت وثاقت و اطمینان) قرار گرفته( .ایشان هم به
درخواست این جماعت اعتنایی
نکردند و مطلب دیگری را بیان
کردند).

که من متولی تعیین ننمودهام تا
بخواهم از حرفم برگردم ،فقط حسن
فاعلی آقایان را تأیید کردهام که نقض
نشده و هنوز هم مورد تأیید است.

آیتاهلل شیخ مهدی فقیه فرمودهان���د :اینجان ��ب کس ��ی را پس ایشان هم از حرف خودشان و
تأییدیه خودشان برنگشتند بلکه آن
ایمانی(ره) فرمودهاند :متولیان برای تولیت انتخاب نکردم.

نامبرده مشهور و مورد (مالحظ ��ه میکنید ای ��ن مطلب کاری را که نکرده بودند فرمودند نکردم
اعتماد و برخوردار از حسن اص�ل�اً ج���واب ای ��ن جماع ��ت یعنی من متولی تعیین نکردهام تا
نیس ��ت ،بلک ��ه موض ��وع دیگری بخواهم پس بگیرم .اما تأییدیۀ ایشان
نیت میباشند.
کما کان بحال خود باقی است.
است که مطرح کردند).
آیت اهلل روضاتی(ره) فرمودهاند :فرمودهاند :باید به من له الحق پس ایشان هم حرف خود را پس
نگرفتهاند فرمودهاند :این تولیت باید
«صدر من اهله و وقع فی از نظر شر ع انجام شود.

محله»؛ مراتب فوق مورد
تأیید اینجانب است.
(این عبارت حکایت دارد
از شناخت کامل ایشان از
آقای صافی یعنی این حکم
از اهلش صادر شد و در محل
و جایگاه خودش که آیت اهلل
صافی باشد واقع شد).

(خیلی واضح است که این
عبارت تحت فشار و اجبار صادر
شده است با عبارت اول ایشان
مقایسه کنید همه چیز روشن
میشود).

به کسی که شرعاً الیق آن است داده
شود یعنی افرادی که آیتاهلل العظمی
سیستانی که حا کم شرع هستند آنها
را منصوب کردهاند یعنی صدر من اهله
و وقع فی محله ،و اما وثاقت و مورد
اطمینان بودن آنها کما کان مورد تأیید
ایشان بوده است و نقض نشده.
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در پاسخ به درخواست
آیت اهلل صافی

حجة

االسالم

و

المسلمین سید کمال
فقیه ایمانی فرمودهاند:

مراتب مسطوره مورد
تأیید می باشد.

حجة االسالم و المسلمین
مظاهری

فرمودهاند:

متولیان فوقالذکر مورد
تأیید است( .یعنی از نظر
وثاقت و اطمینان)

در پاسخ به نامۀ
این جماعت

توضیح و نتیجه گیری

فرمودهاند :آنچه مطابق شر ع
مقدس میباشد عمل کنید.
(دقت کنید اصالً این
فرمایش با فرمایش قبلی به
طور کلی فرق دارد).

بنابراین ایشان هم تأییدیۀ قبلی
خودشان را پس نگرفتند بلکه موضوع
دیگری را مطرح کردند و آن اینکه باید
آنچه مطابق شرع است عمل کنید.
یعنی آقایان نامبرده مطابق شر ع
متولی هستند چون حا کم شر ع یعنی
آیتاهلل العظمی سیستانی آنها را
منصوب کردهاند.

فرمودهاند  :امضائی را که برای
آقای صافی کردم به اعتبار
امضای بقیۀ آقایان بوده باید
بر اساس وقف نامۀ عمل
شود( .البته در این امضاء
یشود
دوم آثار جعل دیده م 
به صفحۀ  90مراجعه کنید).

پس ایشان هم مثل بقیۀ آقایان
امضاء خودشان را پس نگرفت هاند ،و
تا آخر همان نظر اول خود را داشت هاند
چون بقیۀ آقایان هم تا آخر از حرف
خودشان برنگشت هاند .مطلب دیگر
اینکه فرمودند :برویدبه وقفنامه عمل
تاهلل العظمی سیستانی
کنید ،یعنی آی 
به وقفنامه عمل کردند و متولی جدید
تعیین کردند.

چیزی پس ایشان هم از حرف خود
آیتاهللبهشتیفرمودهاند :فرمودهاند  :ا گر
متولیان مذکور در این نوشتهام باستناد امضاء برنگشتهاند چون به استناد علمای

یشوند.
ورقه تأیید م 
(یعنی از نظر وثاقت و
اطمینان و این امضاء از
روی شناخت و میل و
رغبت صادر شد) .

دیگران بوده است( .ایشان اصفهان و مراجع قم وثاقت متولیان
نیز مانند دیگر علما تحت مذکور را تأیید کرد هاند و چون هیچیک
فشارهای زیاد مجبور شدند از علما از حرف خود برنگشت هاند.
ایشان نیز تا آخر از حرف خود برنگشته
چنین امضائی بدهند).
است.
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در پاسخ به
درخواست آیتاهلل صافی

در پاسخ به نامۀ
این جماعت

توضیح و نتیجه گیری

حجة االسالم و المسلمین

امض ��ای
فرمودهان ��د:
اینجانب مبتنی بر امضای
اس ��تاد بزرگ ��وارم حض ��رت
آیتاهلل العظمی مجلس ��ی
ب ��وده ،ه ��م ا کن ��ون نی ��ز
امض ��ای آن بزرگوار را تأیید
میکنم.

پس ایشان هم مثل آیت اهلل مجلسی
و سایر علما امضاء خودشان را پس
نگرفتهاند ،هم ا کنون هم نظرشان
همان نظر آیتاهلل مجلسی است یعنی
صالحیت و حسن فاعلی متولیان مذکور
را تأیید کردهاند و از حرف خودشان بر
نگشتهاند .اما در مورد تولیت ،هیچکس
تولیت معین نکرده تا بخواهد پس بگیرد.

حجة االسالم و المسلمین

فرمودهاند  :اینجانب تعیین
تولیت نکردم .بدیهی
است نظر علمای کربال و
مفاد وقفنامه مال ک تولیت
است.

پس ایشان هم تأییدیه خودشان را پس
نگرفتند و تأییدیه قبل ایشان به حال خود
باقی است اما تعیین تولیت ،مسأله جدائی
است و ایشان هیچ دخالتی در آن نداشتند
تا بخواهند امضاء خودشان را پس بگیرند و
فرمودند بروید به وقفنامه عمل کنید ،یعنی
آیتاهللالعظمیسیستانیبهوقفنامهعمل
کردند کهمتولیانجدیدتعییننمودند.

سید محمدعلی جزایری

فرمودهاند :متولیانی که
حضرات علما و اساتید
تأیید فرمودند مورد
تأییدند.

شفتی فرمودهاند :اینجانب
متولیان فوق را تأیید
مینمایم( .یعنی از جهت
وثاقت و اطمینان)

اعتم ��اداً پس ایشان هم از حرف خود برنگشت هاند

حجة االسالم و المسلمین فرمودهان ��د:
کاظمینی فرمودهاند :موارد ب ��ه امض ��اء س ��ایر علم ��ا و هنوز هم به متولیان شرعی منصوب از

فوق مورد تأیید میباشد .صالحی ��ت آقای ��ان را تأیید
(یعنی از نظر وثاقت و ک ��ردم و موقوف ��ه طب ��ق
اطمینان)
اح ��کام و موازی ��ن ش ��رعی
بای ��د عم ��ل بش ��ود(.این
امض���اء ه ��م معلوم اس ��ت
از روی ناچ ��اری ب ��وده .به
صفح ��ه 31و ب ��ه صفح ��ه
 87تذک ��ر  4و صفح ��ه 110
مراجعه نمایید).

طرف آیتاهلل العظمی سیستانی وثوق و
اطمینان دارند چون سایر علما که آنها را
تأیید کردهاند از حرف خود برنگشتهاند،
ایشان هم از حرف خود برنگشته است و
باالخره میخواهد بفرمایند تولیت ارث
و میراثی نیست حا کم شر ع باید تعیین
کند که آیتاهلل العظمی سیستانی آقایان را
تعیین کردهاند ،بروید تابع موازین شرعی
باشید .
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هیچ یک از علمای بزرگوار تأییدیه های خود را پس نگرفته اند 83 /

 /84پاسخ به شبهات در مورد حسینیه اصفهانیها در کربلا

85 /

 /86پاسخ به شبهات در مورد حسینیه اصفهانیها در کربلا

چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 87 /
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چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 89 /

-------------------------------------------

 -1به استفتاء جدید صفحه  252مراجعه نمایید.
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-------------------------------------------

 -1به اسناد صفحه  212 - 194مراجعه نمایید.

چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 91 /

 /92پاسخ به شبهات در مورد حسینیه اصفهانیها در کربلا

چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 93 /

این امضاء در تاریخ
 95/11/2بوده

این امضاء در تاریخ  96/01/17بوده
(این دستخط یکی از این جماعت است)
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چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 95 /

-------------------------------------------

 -1به صفحه  206مراجعه کنید.

 /96پاسخ به شبهات در مورد حسینیه اصفهانیها در کربلا

چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 97 /
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چند تذکر مهم در مورد جوابیه علما به درخواست این جماعت 99 /
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