
  دامت برکاتهپیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل العظمی صافی 

 د حوزه علمیه مرکز اسالمی هامبورکبه مناسبت آغاز سال تحصیلی جدی

 
 ریین الحمد ّلله ربه العالمین و الصلوة و السالم علی سید االنبیاء و المرسلین أبی القاسم محمد و علی آهل الطیبین سیما بقیة اّلله فی األ

 «يْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجات  » اقل اّلله الحکیم:

تحصیلی جدید حوزه علمیه مرکز  دانشمند محترم نور چشمی زعزیمان حجة
االسالم آاقی مفتح دامت تأدییاهت از حقیر خواستند هک هب مناسبت آغاز سال 

حضرات طالب زعزی و فضالی  ارجمند رعض ادب و  هب  مطالبی را رعض کنم. حقیر هم با افتخار فرمایش ایشان را پذریفته هکاسالمی اهمبورک 

 احترام داشته باشم .

 رعایض حقیر رد چند بخش است:

صورت یک آرزو بود و آن هم  اصل تأسیس حوزه علمیه بخصوص رد اروپا اهمیت بسیار زیادی دارد. زمانی بود هک ربای حوزویان این امر هب -1

و معارف نورانی اهل بیت علیهم السالم را هب جهانیان ابالغ نمود و  آیا می شود  علوم قرآنی و تفسیر آیات  آیا می توان ،رد ظاره غیر ممکن

ّلله می مینیب این آرزواه جاهم عمل رسالت جهانی اسالم را هب مراکز علمی و فرهنگی دنیا ربسانیم و رد یک کالم اسالم را معرفی نمامیی. امروز ب  حمدا

ن دینی و مرزداران عقیدتی اسالم حقایق و تعالیم عالیه دین مبین اسالم منتشر گشته و حجت را رب ن پوشیده و هب وسیله مجاهدا تمام نموده  اندیشمندا

اّلله العظمی ربوجردی رضوان اّلله علیه اتفاق افتاد  ما آةیاست. تأسیس مرکز دینی امام علی علیه السالم رد اهمبورک هک حسب االمر استاد اعظم 

ّلله  رد طول ده اه سال ثمرات و ربکات آن اهمبورک و آلمان را رد نوردیده و اروپا را متوهج اولین نویدی بود ربای این امر مهم و حیاتی هک بحمدا



لمی و دینی فضالء و طالب آگاه هب علوم روز رد کالس اهی ردس حقایق دین حنیف نموده است و امروز مشاهده می کنیم هک رد این مرکز زبرگ ع 

 حقیقت امر اهل بیت علیهم السالم را احیاء می کنند. قرآن و حدیث شرکت نموده و رد 

ر کوچک شما زعزیان من واقعاً نمی توانم خوشحالی خود را با چیه کالم و زبانی ارباز نمایم. فقط خدمت شما رعض می کنم ای کاش بنده خدمتگزا  -2

م اففوز فوزًا طالب زعزی بودم و از انفاس قدسیه و نورانیت شما استفاده می کردم و آن را ذخیره ربای عالم آخرت خود قرار می دادم. یا لیتنا کنا معک 

 .  عظیماً

تحصیل علوم دینی آیات و روایات بسیار زیادی داریم هک خوداتن هب کتاب اهی حدیثی -3
 مانند کافی شریف مراجعه نمادیی.  ردباره فضیلت علم و 

 توصیه اینجانب هب شاگردان مکتب ردخشنده جعفری و دااگشنه زبرگ مهدوی این است هک رد فراگیری علوم آل محمد علیهم السالم بسیار کوشا و -4

 نمادیی. رپتالش باشید و از اواقت زعزی و سرماهی جوانی هک بهترین سرماهی زندگی انسان است امکل استفاده را ب 

ّلله تعالی این نیت پاک و اخالص رد عمل را دارید. یکی دیگر از ع  تحصیل علم یکی اخالص و نیت پاک است هک شما بحمدا
وامل ازعوامل موفقیت رد 

رنی عبدًا »موفقیت رد علم احترام هب استاد است هک 
 فقد صیه

ً
منی حراف لیهم السالم بوژیه و عامل مهم رت از همه توسل هب حضرات معصومین ع «  من عله

ء می باشد.   آاق و موالیمان حضرت بقیة اّلله  االعظم روحی و ارواح العالمین هل الفدا

اّلله تعالی رد ظله عنایات و توجهات خاهص آن حضرت همیشه  رعایض زیاد است و وقت شما هم گرانبها، رتشیب از این تصدعی نمی دهم. ان شاء

 التماس دعاموفق  و مؤید باشید. 

 لطف اّلله صافی                            

ل  22  1442ربیع األوه


