
 ...إلى الذين سبقونا ففازوا بالجّنة

 ... إلى كّل الثائرين والمجاىدين والشهداء

 "...قده"إلى الذين تعاىدنا معهم على المضّي في درب اإلماـ الراحل 
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 ...أبو راغب وأبو جهاد

 أىدي للجميع ىذه األوراؽ

 سيد محمود الغريفي 

وعلى أىل بيتو ( ص)الحمد هلل رب العالمين، والصبلة والسبلـ على اشرؼ األنبياء والمرسلين محمد 
، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم (أرواحنا لمقدمو الفداء)الطيبين الطاىرين السيما بقية اهلل األعظم 

 : وبعد.. أعداء الدين والبشرية من اآلف وكل آف إلى قياـ يـو الدين

نقرأ حياة رجاؿ الفكر والعقيدة بعد رحيلهم أمر جرت العادة عليو، إما أف نقرأ حياتهم في حياتهم  أف
فذلك األمر الممجوج والذي ال يحتملو الوسط الذي نتعامل فيو وال أريد التجني على تلك الرؤية بقدر 

 . ما أريد أف اخطوا خطوة عكس التيار، ولي في ذلك مبررات

بعد رحيلو، غير أني في صدد التعريف بو ( الرمز)ح صفحات عن حياة الرجل إذ ما معنى أف افت
لآلخرين، وإبراز حالة من االستئساؼ على غيابو عن عالم الدنيا، فيما لو كاف وقودًا للواقع ومصدر 

 إشعاع لو؟ 



رجل ومثل ذلك ال يحمل قدرًا من القيمة في عالم نسعى فيو إلى اتخاذ موقعنا من الحضارة، فأىمية 
الفكر في قدرتنا على التعاطي مع فكره والتناغم عند رؤاه، أو أف نملك جانبًا من مشروعو في اإلصبلح 
والصحوة والحضارة لنواصل تلك المسيرة الفكرية، وىذا ما ال تسجلو دراساتنا عن رجالنا الراحلين، وال 

 . تفي بو الدراسات بقدر ما تستطيع تحمل أعباءه مدرستو

نقرأ فكر رجالنا الرموز والقادة في حياتهم ال نستهدؼ إال أف نبقى الجيل مع الفكر في حالة إننا حينما 
تواصل مستمر، يثمر عن بلورة شيء في الواقع على مستوى زيادة امة في الحضارة، وريادة فكرنا 

ي الواقع وحضوره في كل مواقع الحياة الذي انبثق من إشعاع الرسالة والنبوة واإلمامة من اجل أف يهد
 . ويحفظ توازنو ويوصل باإلنساف إلى السعادة والكماؿ المطلق

ومن ىنا ال أجد مبررًا منطقيًا الختيار شخصية غير سماحة ولي أمر المسلمين آية اهلل العظمى السيد 
، ليكوف محور دراستنا ىذه، فهو القائد الفعلي لؤلمة، وىو الفكر الوضاء، (داـ ظلو)علي الخامنئي 

مصدر الذي ننشد الحضارة من خبلؿ رؤاه، وىو المرجع األعلى الذي عنده إف لم تقف كلمة وىو ال
 . المسلمين ومصيرىم البد واف تقف

وىذه الكلمات ال تمثل تصورًا متكامبًل وواضحًا عن شخصو بقدر ما تمثلو صفحات ىذا الكتاب الذي 
 . ارجوا أف أكوف قد وفقت لو

صية سماحة ولي أمر المسلمين في حياتو ىو سماحة إماـ األمة ولعل أوؿ من دعا إلى دراسة شخ
: " ، كما تحدث بذلك الشيخ الهاشمي الرفسنجاني إذ قاؿ(قده)الراحل وقائدىا اإلماـ الخميني 

فقد كانت لي بعض الجرأة وأطرح القضايا كما ىي، ( قده)ذىبت يومًا بصورة خاصة إلى اإلماـ الراحل 
قائد والمشاكل التي قد تطرأ، فرّد اإلماـ بكل صراحة، أنكم لن تواجهوا فتحدثت معو حوؿ خبلفة ال

 [(1(.)]بين ظهرانيكم، فلماذا تجهلوف ذلك( آية اهلل الخامنئي)طريقاً مسدودًا ومثل ىذا الشخص 

إننا ما زلنا نجهل شخصية قائدنا وما زاؿ يستفحل فينا، ودأبنا ذلك ألننا حماسيوف في كل شيء، .. نعم
قتنا وفي عواطفنا وفي مواقفنا، ولسنا موضوعيين وواعين ندرس األمور بتفكر وروية، ومن ىنا فإف في عبل



الحماس يجعلنا نعيش مع الصخب، نستوعب ما فيو من ضجيج فقط، ومن ىنا أيضًا فإف الكثير من 
حينما نريد  إخواننا من جيل الشباب المتعلقين بالقيادة اإلسبلمية والمستميتين في الدفاع عن القائد،

التحدث معهم حوؿ بعض رؤى القائد ومشروعاتو ومؤلفاتو وحياتو نجدىم يجهلوف الكثير من حياتو، ثم 
 . حين يفتقدوف رجالهم في الفكر والعقيدة يتألموف أف الظروؼ لم تسنح لهم لمعرفتهم

 . وبذلك يكوف ىذا الكتاب حاجة ملحة لصنفين من األمة

والوف فهم األحوج إلى التعرؼ عليو خصوصًا فيما يتعلق برؤاه وفكره المريدوف والم: الصنف األوؿ
 . ومشاريعو

والصنف اآلخر ىم الذين يجهلونو، فهو دعوة مخلصة لقراء حياة ىذا الرجل العظيم الذي حجبت 
 . األجواء السياسية شخصيتو الحقيقة، ولعل ىذا الكتاب ػ كما اعتقد ػ يعكس جانباً مما خفي

 : ة في ظل تجربتين من حركة رجاؿ الدين وممارستهم ألدوارىملقد عاشت األم

مثلت حركة الوعي والنهضة واإلصبلح والصحوة والبناء الحضاري، وتلمست األمة من (: األولى) 
 . خبللها سمو اإلسبلـ وعظمتو

والحكاـ، كانت مصداقاً للرجعية والتخاذؿ والبلأبالية والتمصلح والتربع على موائد الملوؾ (: األخرى)و
ولمن لم يكن لهم إحاطة وال وعي بالمشكبلت القائمة على مستوى العالم أو على المستوى اإلقليمي 
والمحلي على األقل، مما أفرز مواقف سلبية وقاسية من رجل الدين دوف التمييز بين الصالح منهم 

 [(. 2)]والفاسد

في الغالب بلباس القدسية والورع، وقد بل كاف التاريخ يحفل بشريحة كبيرة من ىؤالء الذين يبرزوف 
مكن لهؤالء حكاـ شبو مسلمين، يُلقبوف بالمسلمين وما ىم بمسلمين استفادوا من وجود ىؤالء 

 . الرجعيين حولهم ليقنعوا األمة بشرعيتهم وأنى لهم ذلك



سوي الخميني ولما جاءت الثورة اإلسبلمية المباركة في إيراف، بقيادة إماـ األمة السيد روح اهلل المو 
حاملة مشعل التصحيح واإلصبلح، حتى أوضحت الكثير من تلك المفاىيم الجاىلية، وحقاً " قده"

أيقظت األمة من جاىليتها كما أثبت كل المصنفين ممن تابع ىذه التجربة، وعاد الناس مرة أخرى 
 . ينظروف لئلسبلـ نظرة أخرى يملؤىا اإلكبار والعمق

حو رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو، وطرحت مقاييس اإلتباع واالمتبلء ووجهت الثورة اإلسبلمية ن
الفكري، وكاف من شريحة أولئك الرجاؿ سماحة المرحـو الشهيد البهشتي، المفكر اإلسبلمي العظيم 
المطهري وآخروف من الرجاؿ الذين جمعوا بين الوعي والجهاد فكانوا في العلم الرجاؿ، وفي ميادين 

ورادة، ومن أولئك األبطاؿ سماحة ولي أمر المسلمين سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي الجهاد قادة 
 (. داـ ظلو)

وقد وقع االختيار عليو ألف المستكبرين الجاثمين على أعتاب الببلد اإلسبلمية بل في أعماقها اختاروه 
اـ الخميني المصلح التي للرىاف عليو مع األمة اإلسبلمية، وتوعدوا أف يخمدوا األنفاس القدسية لئلم

 . استمرت باإلشعاع في األمة من خبلؿ خليفتو ذلك الرجل اإللهي

وابتدأ ناقوس الحرب ضد خليفة اإلماـ الراحل باستئجار أقبلـ من الوسط اإلسبلمي والشيعي 
بالخصوص لتكتب في الصحف والمجبلت احاديثًا مفتريات بأسلوب يميل إلى الحقيقة ويستعطف 

 . تصار لو من باب الدفاع عن اإلسبلـ والعقيدةاألمة لئلن

وزرع االستكبار من خبلؿ إعبلمو التشكيكات والشبهات حوؿ شخص القائد اإلسبلمي، ولوال ابتذاؿ 
 . تلك االفتراءات ألوردتها في ىذه المقدمة

ت الفكر والعقيدة، وباألخص القائد واشتدت الحملة واللغة اإلعبلمية المبتذلة التي تستهدؼ رجاال
( قده)بعدما آلت إليو عند رحيل شيخ الفقهاء والمجتهدين آية اهلل العظمى الشيخ محمد علي االراكي 

للهجرة، وآمنت األمة بو ورجعت إليو دوف أي تردد، وقّرت عيوف األمل من أبناء اإلسبلـ  1415عاـ 



داعت كل معادالتهم البائسة وفشلوا في طرح عمبلئهم ، وت(قده)السائرين على نهج اإلماـ الراحل 
 . ممن لبس لباس المرجعية وأراد أف يكوف المرجع األعلى ألمة اإلسبلـ

وتمكنت بعض ىذه الشبهة والمفتريات أف تجد مستقرًا لها في بعض النفوس واألوساط، نتيجة 
الناس ينحرموف من معرفتهم وذلك  الغموض في معرفة سماحتو وأمثالو من رجاؿ الفكر والعقيدة، إذ كاف

 . بكتماف الفصوؿ المهمة من حياتهم

وانطبلقًا من موقع أىمية، بل ضرورة التعرؼ على حياة قائد المسلمين وولي أمرىم وفكره إذ لو األولوية 
على غيره من جانب، ومن جانب آخر خفاء الجوانب المهمة في شخصيتو والجديرة بالمعرفة مما 

فقد قررت أف اكتب ىذه األوراؽ في حياة وسيرة الرجل، . ليو من شريحة الجهلةأوجب التجني ع
بالرغم من صعوبة الكتابة عن شخصية معاصرة لصعوبة الحصوؿ على المعلومات الكافية من الشخص 

حينما تشرفت بزيارتو أف " داـ ظلو العالي" نفسو لتواضعو، وقد حصل ذلك بالفعل لي فقد طلبت منو 
ًا من وقتو الستمع منو بعضا من السيرة الذاتية وذلك ألنو كاف مشغواًل في ذلك اللقاء، يمنحني جزء

أنا لدي الوقت ألتحدث معك ولكن ليس لدي الوقت ألف أتحدث عن : فقاؿ لي بالحرؼ الواحد
نفسي، وأيضا يصعب علي الحصوؿ على المعلومات الكافية من المقربين للحاجة أوال إلى التثبت من 

 . ك المعلومات، فكثيرًا ما يبالغ المحبوف في حق محبوبهمصحة تل

وشرعت بكتابة ىذه األوراؽ منذ األياـ األولى لرحيل شيخ الفقهاء والمجتهدين أية اهلل العظمى االراكي، 
للهجرة، وعرضت الفكرة على بعض اإلخوة في دار  1415وذلك في شهر رجب االصب من عاـ 

مدينة قم المقدسة باعتبارىا دار معنية بهذه األمور فلقيت منهم التشجيع الوالية للثقافة واإلعبلـ في 
 . الكامل والمؤازرة

مرجعيت از ديدكاه "وخبلؿ األياـ األولى التي كنت اكتب فيها ىذه الصفحات صدر كتاب تحت عنواف 
المعلومات عن مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي في الحوزة العلمية بقم المقدسة، فوجدت فيو ثروة من " فقهاء

فضممتو ضمن مصادري المحدودة، وتحمست إلتماـ ( داـ ظلو)خصوصًا ما يتعلق بحياة القائد 
 . البحث



وكاف أف طرأت ظروؼ مؤلمة على ببلدي البحرين التي ىي ببلد جميع المؤمنين إستنفرتني كما استنفرت  
أف احمل معي مصادر  كل إخواني الغيارى، وأدت بي إلى التنقل خارج الجمهورية اإلسبلمية دوف

 . البحث بالرغم من قلتها وتوقفت عن البحث

وخبلؿ تنقلي في عدد من البلداف ولقائي ببعض الشباب وحديثهم معي حوؿ حياة القائد ومرجعيتو 
بالخصوص، سجلت جملة من النقاط ألقـو ببحثها إذ لم تكن في منهج الكتاب، ولعل ىذا التأخير 

 . تستوعب الجوانب المهمة سبب للتوفيق إلى دراسة أشمل

وبعد ثبلثة اشهر من غيابي عن الجمهورية اإلسبلمية عدت إليها ألجد أوراقًا أخرى أصدرت حوؿ حياة 
القائد وبعض الوثائق التي استفدت منها كثيرًا فحمدت اهلل على ىذا التأخر، وتريثت في العمل حتى من 

ورغبة إصدار ىذا الكتاب، ومع إلحاح احد اإلخوة  اهلل علي بكتابة الكثير، وكنت ما بين طمع األكثر
 . علّي بطبع الكتاب، جرى ما جرى من األمر الذي جعل الكتاب في حكم األموات

إلى العربية مع بعض اإلضافات، " مرجعية از ديدكاه فقهاء"بترجمة كتاب " دار الوالية"وعندىا قامت 
ة، ولكنني لما قرأتو وجدت أف كثيرًا من األمور فاكتفيت بو وحمدت اهلل أف صدر كتاب باللغة العربي

والفصوؿ التي ذكرتها في كتابي لم تذكر في ىذا الكتاب، فاستخرت اهلل وتفآلت بكتابو العزيز العودة 
وىدوا إلى } : إلى كتابة ما كتبتو سابقًا مرة أخرى مع صعوبة العودة إليو، فخرجت اآلية القرآنية المباركة

فتجدد العـز لدّي وعدت للكتابة في الموضوع [( 3)]{وا إلى صراط الحميدالطيب من القوؿ وىد
 . فكانت ىذه الصفحات

 : وقد صنفت المعلومات في فصوؿ خمسة

وقد أوردت فيو لمحة موجزة عن " سيرة القائد من المهد حتى المرجعية"تحت عنواف : الفصل األوؿ
 . حياة القائد وجهوده وجهاده ضمن أقساـ خمسة



حيث زحفت المرجعية إلى " المبلكات والمؤىبلت .. مرجعية القائد"تحت عنواف : الثانيالفصل 
 . سماحة القائد دوف أف يسعى إليها

وفيو إثارات حوؿ مفهـو المرجعية الذي " أضواء على أطروحة المرجعية" تحت عنواف : الفصل الثالث
 . يعتبر أساسا في الفقو الشيعي

 ". رؤى القائد في االجتهاد والتقليد على ضوء رأي سماحتو" تحت عنواف : الفصل الرابع

باعتبار أنها كتبت في االياـ األولى " المرجعية العليا"وقد حملت األوراؽ األولى التي كتبتها عنواف 
خليفة اإلماـ الراحل "لمرجعية سماحتو، واما اليـو وبعد استقرار مرجعيتو فقد أبدلت اسم الكتاب إلى 

 : وأضفت لهذه الطبعة ملحقين" قده"قاً خليفة اإلماـ الراحل إذ ىو ح" قده"

 . قصيدة حوؿ القائد أىداىا للكتاب األخ العزيز فضيلة الشيخ عبد المجيد فرج اهلل: الملحق األوؿ

 . صورة ووثائق متنوعة: الملحق اآلخر

اسأؿ اهلل تعالى أف يكوف عملي ىذا خالصاً لوجهو الكريم، واف يكوف فيو نفع إلخواني المؤمنين، ويعظم 
بو شأف اإلسبلـ العزيز، اإلسبلـ المحمدي الخالص، وأؤكد للقاريء في نهاية المطاؼ أف ىذه 

على ما خفي أو الصفحات كتبت بعيدًا عن األجواء السياسية وىدفها األوؿ واألخير أف يتعرؼ الشباب 
 . لم يصلهم من حياة ىذا القائد العظيم

 والحمد هلل رب العالمين

 محمود الغريفي ػ قم المقدسة 

 . للهجرة 1415غرة ذي القعدة 



______________________ 

 . قيادة آية اهلل الخامنئي ػ الخلفيات والمباني  [(1)] 

العمامة بين القداسة " جوع إلى كراستنا حوؿ ىذا الموضوع ولمزيد من اإليضاح يمكن الر   [(2)]
 ". والزيف

 .من سورة الحج 14اآلية   [(3)]

 : وفيو أقساـ

 . لمحة موجزة من حياة القائد: القسم األوؿ

 . السيد القائد خط ممتد من الجهاد المقدس: القسم الثاني

 السيد القائد مسؤولياتو في ظل الدولة اإلسبلمية: القسم الثالث

 . الحضور الدائم للسيد القائد في جبهات الحق: القسم الرابع

 . السيد القائد ومشروعاتو العظيمة: القسم الخامس

 القسم األوؿ

 لمحة موجزة من حياة القائد المرجع

 : تمهيد



وانطباؽ شرائطها على شخص سماحة السيد القائد ػ ( المرجعية العليا)نبدأ أوال ػ قبل أف نتحدث عن 
ما توفر لدينا من المعلومات حوؿ حياتو الشريفة، ومن المؤكد أف ىناؾ أضعاؼ ما سنعرضو  باستعراض

من المعلومات التي لم يفصح عنها لحد اآلف، وىذا طبيعي في شأف أمثاؿ سماحتو حيث يكتموف 
 ولو قدر لهذه المعلومات أف تبرز على لسانهم.. تواضعًا ما تحتاج األمة معرفتو في حياتهم الشخصية

 . لكاف القدر األوفر في اطمئناف اآلخرين بما يكتب عنهم من لسانهم

إننا حينما نقف على حياة أعبلمنا الشخصية فإننا نكتسب لغة ومنهجًا في البناء واالرتقاء، ألف أمثاؿ 
 . والقادة األبرار في سلوكهم وفي كل مناحي حياتهم" ع"القائد إنما يترسموف خطى أىل البيت 

المقتضب لحياة شخصية عظيمة من شخصياتنا المعاصرة إنما أخذ أكثره من لسانو وىذا العرض 
والباقي من لساف المقربين لو المثبتين في النقل، وقراءه ىذه السيرة طريق الكتشاؼ العديد من النقاط 
الهامة والتي تمثل مرتكزات أساسية ودوافع قوية لقبوؿ المطلب الذي تصر عليو األمة في أف يكوف 

 . ماحتو المرجع األعلى لها كما ىو القائد األعلى لهاس

ومهما يكتب القلم ويسطر من حكايا وأحاديث عن العظاـ فإنو يعجز عن الوصوؿ إلى الحقيقة في 
الشخص الموصوؼ، وتبقى على القاريء أف يستنبط المقدمات والنقاط التي توصلو إلى المعرفة 

 . بالشخصية التي تمثل الرمز

 ئدوالدة القا

خراساف، وأطلت عينو على " ع"في مدينو جده اإلماـ علي بن موسى الرضا  1939ولد سماحتو عاـ 
 . الدنيا في أجواء أسرة علمية ُعرفت بالتدين واألدب الرفيع واألخبلؽ الفاضلة

ليتسم الجماؿ، وىذا ما شاىدتو والدتو في عالم الرؤيا [( 1)]كاف المولود الجديد ألسرة الخامنئي
 . ا كانت في فترة الحملحينم



فكانت تترقب ابنًا في جماؿ يوسف، فرزقت [( 2")]ص"لقد شاىدت في الحلم أف اهلل وىبها يوسف 
 (. الجماؿ، السجن، القيادة)مولودًا حمل كل خصائص وحياة يوسف 

في  الذي سيكوف المحور" قده"وكاف ىذا العاـ يبشر بوالدة خليفة الغضب المقدس ػ إماـ األمة الراحل 
حركة الفكر ويحمل الراية في مواجهة معسكر الكفر القابع عند حدود الببلد اإلسبلمية ليعود بها إلى 

 . الجاىلية األولى ويرتع في نعيم ثروات أراضيها

تبركًا باسم اإلماـ علي بن موسى " علي"في األسرة الدينية أبًا وأمًا ولد سماحتو واسماه والده باسم 
رعاية البلزمة فتأدب بآداب األسرة الرفيعة واكتسب كل الخصائص الصالحة ، وحضى بال"ع"الرضا

 . لؤلب الفاضل واألـ المكرمة

 : والده

العالم الفاضل العبلمة السيد جواد نجل السيد حسين الخامنئي، رجل معروؼ لدى كل األوساط 
لمية الرفيعة وتعده من فاألوساط العلمية تعرفو بالمكانة الع. العلمية واالجتماعية في مدينة مشهد

 .. المجتهدين الكبار، وقد تخرج على يديو الكثير من الفضبلء المعاصرين المنتسبين إلى المدينة

واألوساط االجتماعية تعرفو باألخبلؽ الفاضلة واآلداب الرفيعة وحسن التوجيو واإلرشاد، والموعظة 
المجاور للحـر المطهر لئلماـ علي بن ( كوىرشاد)الدائمة، وقد كاف يـؤ الجماعة صباحًا في مسجد 

، وفي الظهر والمساء كاف يصلي بالناس في السوؽ الكبير، واستمر على ذلك سنوات "ع"موسى الرضا
 . عديدة

وبعد كل صبلة كاف يلقي على المصلين المواعظ واإلرشادات، ويعلمهم األحكاـ، وكاف ىذا دأبو حتى 
اس فأحبوه، وأخذ شأنو يعلو يومًا بعد يـو عند أىالي بعد خروجو من المسجد، وكل ذلك عرفو للن

 . المدينة



ىػ فارؽ الحياة مودعاً عن عمر ناىز الثامنة والتسعين، في مدينة خراساف التي دفن فيها 1406وفي عاـ 
 . فرحمو اهلل واسكنو فسيح جنتو وحشره مع األئمة االطهرين

 : والدتو

جباء، فهي أخت العالم الفاضل المرحـو السيد ىاشم النجف والدتو سيدة نجيبة من سبللة االطهار الن
، وكانت تلك السيدة النجيبة تتمتع بأخبلؽ فاضلة (من علماء مشهد المعروفين)آبادي الميردامادي 

وأدب رفيع واىتماـ كبير بمسائل الشريعة، كما أف لها إحاطة واسعة بها، وقد فارقت الدنيا في عاـ 
 ..عاماً  76بية وكاف عمرىا آنذاؾ للهجرة إثر نوبة قل 1409

 : األسرة الكريمة

جده ألبيو المرحـو السيد حسين : ينتمي سماحتو إلى أسرة علمية عريقة وفيها رجاؿ كبار في العلم منهم
الخامنئي، عالم تقي عاش في مدينة تبريز ثم ىاجر إلى الحوزة العلمية في النجف االشرؼ وكاف أستاذا 

 . من أساتذتها

، وىو فوؽ  [(3)]ورجل آخر من رجاؿ العلم في ىذه األسرة العالم الشهيد الشيخ محمد الخياباني
كونو عالمًا كاف رمزًا من رموز االجتهاد والثورة، عرفت لو مواقف ثورية في الحركة المعروفة بالمشروطة 

 . يزأو النهضة الدستورية، التي أدت إلى تأسيس مجلة مجلس وطني مّثل فيو أىالي تبر 

وكاف ناطقًا جريئًا باسم أىالي تبريز وغيرىم ويتحدث ىناؾ حوؿ األوضاع المتردية في الببلد، وكاف يصر 
خبلؿ خطبو على إحداث االصبلحات المناسبة للبلد وتعديل وضع أبناء البلد المعيشي، قاؿ عنو 

سببًا بين زمبلئو من أئمة كاف االورع واالزىد واألفقو ت: " معاصره المرحـو الحاج محمد باقر بادامجي
، وقد ترجم لحياتو في العديد من الكتب الرجالية والوثائقية التي أرخت لدور العلماء "الجماعات

اإليرانيين في الحركات االصبلحية، وىناؾ العديد من الشوارع والمؤسسات والمستشفيات في عدد من 
 . المدف اإليرانية تحمل اسمو



سماحة المجاىد الفاضل آية اهلل الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني : نومن علماء األسرة المعاصري
األمين العاـ للمجمع العالمي للتقريب بين المذاىب اإلسبلمية، وعضو مجلس خبراء الدولة اإلسبلمية، 
ومن دعاة الوحدة بين المسلمين وإيجاد الرؤى المتقاربة في فقو المذاىب اإلسبلمية المختلفة، ويعد 

 . ء الحوزة العلمية ومجتهديهامن فضبل

 : القائد ومرحلة الطفولة

الحديث عن مرحلة الطفولة يعني بالدرجة األولى الحديث عن النشأة واألسس التي ابتنى عليها، فمرحلة 
يحتدـ مع الحياة في    الطفولة ىي المرحلة األىم واألخطر في تكّوف شخصية الطفل حتى يستوي إنساناً 

ا تفهم ىذا اإلنساف بعد قراءتك لطفولتو فكل ما ينقش في صغره ىي الصورة التي كل انعطافاتها، وىن
 . تحكي كبر اإلنساف

علي بن " ع"حيث مرقد اإلماـ الثامن من أئمة أىل البيت( خراساف)طفولة القائد بدأت في مدينة مشهد
أجواء الصحن المطهر، وآالؼ الزائرين المحبين لو وألىل بيتو، يحيوف كل ذكرى في " ع"موسى الرضا

ذكرى الفرح وذكرى الحزف، فكانت ىذه كلها ترتسم في شعور ىذا الطفل البريء الذي ُغرس فيو حب 
وحب الدين بالشكل الكبير، وببركة ىذه األجواء األخرى التي كانت تنشأ في داخل األسرة " ع"األئمة 

عقيدة والمبدأ ورموز العقيدة الذين ىم الكريمة التي رسخت فيو ىذا الشعور وجعلتو إنسانا يذوب في ال
 .أىل بيت النبوة والطهارة عليهم السبلـ

ىناؾ في تلك المدينة عاش الحرماف بين اسر الفقر المدقع الذي كاف يمنع الطفل أف يعيش كل حياة 
الطفولة، يحصل على كل ما يتمناه بمجرد أف يقترب من والديو، لم يكن للسيد القائد في طفولتو، بل 

( 70أو  60)ـر حتى من الجري والركض في أفناء البيت الصغير المتواضع الذي لم يكن يتجاوز الػ ح
مترًا مربعًا في حي من األحياء الفقيرة في تلك المدينة المقدسة، فحينما كاف الضيف يفد على والده 

أف : كما يقوؿ ػالعالم االجتماعي فكاف عليو أف ال يحدث أي حركة من حركات مرح األطفاؿ وعليو ػ  
 ". ينزؿ إلى السرداب حتى يذىب الضيف



ولكن الضيوؼ لم تكن تنقطع عن الدار لتسأؿ الوالد عن مسألة شرعية، أو تعرض عليو مشكلة 
 . اجتماعية، أو ضائقة مالية فيقـو السيد والد السيد القائد بحلها وعبلجها واإلجابة على االستفسارات

أبناء األسرة إثر حلولهم في البيت الصغير، فتبرع بعض االخيار بقطعة وقد أحّس الضيوؼ بالذي ينتاب 
 . ارض مجاورة للبيت لتكوف مجلساً ودارًا الستقباؿ ضيوؼ والد القائد

ىذا من جهة المسكن، إما من جهة الملبس فلم تكن تختلف في طبيعة بؤسها عن المسكن، حيث  
، وغريبة عن لبس األطفاؿ الذين كاف في سنهم، وكانت كانت المبلبس التي يرتديها القائد بالية للغاية

 . والدتو ىي التي تصنعها وتخيطها من ألبسة والده القديمة

إف وضعنا المادي كاف بصورة بحيث لم نكن نتمكن : " وأما اكل القائد في صغره فيحدثنا ىو عنو قائبلً 
الشعير والحنطة معًا، ونادرًا ما نأكل من اكل خبز الحنطة، وكنا عادة نأكل خبز الشعير، وأحيانًا خبز 

، ويذكر القائد انو كانت تمضي عليو وعلى أخوتو بعض الليالي دوف تناوؿ طعاـ العشاء، "خبز الحنطة
فكانت والدتي تأخذ النقود التي كانت جدتي تعطيها لي أو ألحد اخواني أو اخواتي : " ويقوؿ سماحتو

 ". الخبز وتشتري بها الحليب أو الزبيب لنأكلو مع

والتي تعتبر لذة الطفل وأنسو في صغره، حـر منها ( المنزؿ، الملبس، المأكل)وىذه الثبلثة امور 
 . سماحتو وإخوتو، فرضتها ظروؼ الحرب القائمة آنذاؾ في الببلد

ومن رعاية اهلل وعنايتو واصطفائو لسماحتو حظي بأبوين متدينين يسهروف على رعايتو وتهذيبو وتوجيهو، 
فإف مثل ىذه الظروؼ تعصف باإلنساف إلى حد أنها تجرفو في متاىات الضبلؿ واالنحراؼ  واال

 . والتسكع في الشوارع بحثاً عن حياة أفضل يعيش فيها طفولتو

وتلك الرعاية جعلت من الفقر الذي يعيشو حالة طبيعية ال يشعر بها وال يتأثر بها سلبًا بل تحولت إلى 
فترة الحقة من العمر، وحينما أضحى سماحتو في موقع المسؤولية الكبرى أمر إيجابي برزت ثماره في 

 . برز عطفو بشكل أكبر على الفقراء، والمحرومين ألنو يشعر بهم ويعيش إحساساتهم وآالمهم



 : الدراسة والتعلم

بدأ سماحتو بالتعلم والدراسة في سن الخامسة من عمره، حيث اشترؾ مع اخيو األكبر السيد محمد 
كما يعبر عنو في اللغة الدارجة، وتعني الكلمة البيوت والدور " الكتاتيب"أو " المكتب"امنئي في الخ

التي يتم فيها تعليم القرآف الكريم لؤلطفاؿ والمبتدئين، كما يتم تعليمهم جملة من اآلداب اإلسبلمية 
نة ال تدخل أبناءىا المدارس وتعد ىذه البيوت بمثابة المدارس القائمة يومنا ىذا، وكثير من األسر المتدي

، إذ أف أكثر المدارس ال تهتم بتربية األطفاؿ والطبلب قبل تعليمهم، [(4)]تخوفًا في فساد عقيدتهم
ثم أف أكثر مناىج التربية الدينية تمثل الدين الحقيقي، وإنما دين الحكاـ والملوؾ الذي ىو أفيوف 

 . الشعوب

تعلم في ىذه الكتاتيب، ثم أرسلهما والدىما إلى دار التعليم ومضى سماحتو مع اخيو األكبر مدة في ال
الديني، وىي مدرسة نظامية تدّرس فيها المناىج التي تدرس في المدارس االبتدائية الحكومية ولكن 
بإشراؼ جماعة من المؤمنين المتدينين، ويعلموف فيها أيضًا كتب إسبلمية أخرى مثل كتاب حلية 

وىو كتاب قيم في األخبلؽ، وكتاب نصاب الصبياف لتعليم علـو اللغة " قده"المتقين للعبلمة المجلسي
العربية والتعاليم الدينية والتاريخية، وكتاب حساب السياؽ، كما تعلم فيها دروس القرآف الكريم 

 . المختلفة

مرحلة ورغم أىمية تلك المدرسة حيث يؤمن على األطفاؿ إذ تعلموا فيها، إال انو ال يوجد فيها غير ال
االبتدائية، ولما انهى القائد تلك المرحلة رغب في االستمرار بالدراسة في مدراس العصر إال إف والده 
لم يحبذ ذلك، فاضطر القائد إلى مواصلة دراستو في المرحلتين االعدادية والثانوية خفية، وكاف الدافع 

 . المدارسإلى ذلك ما تلمسو سماحتو من أىمية تلك العلـو التي تقدمها ىذه 

 : الدراسة الحوزوية

حينما كاف القائد في المرحلة االبتدائية بدار التعليم الديني حضي بتشجيع من والديو لدراسة العلوـ 
، فشرع بدراسة الكتب الخاصة بهذا (روحانياً )الدينية التي تؤىل اإلنساف ألف يكوف رجل دين و 



شرح )د والدتو الفاضلة فدرس لديها كتاب السلك فور عودتو من المدرسة، وبدأ بالتعلم على ي
، كما حضر لدى والده المجتهد الذي يكبره بخمسًا وأربعين عامًا درس العربية وأخذ لديو كتابي (األمثلة

وىما كتاباف صغيراف من كتب المقدمات الحوزوية، وفي الغالب ال يتصدى ( التصريف)و ( صرؼ مير)
ذلك فإف والده لم يستكف تدريس ىذين الكتابين وكتب أخرى  لتدريسهما استاذ للمراحل العليا، ومع

 . لهذه المرحلة

لقد كاف والدي العامل الرئيسي في اختياري : " يقوؿ سماحتو في شأف والده وأثره في توجهو الحوزوي
 ".لطريق العلم المنير وطريق العلماء، ولقد كاف يشوقني ويرغبني إلى ذلك

 : أ ػ المقدمات والسطوح

ا وصل سماحتو إلى سن الرابعة عشر من عمره تفرغ تفرغًا كامبًل للدراسة الحوزوية، فسكن في وحينم
ػ وىي سكن لطبلب الحوزة العلمية في مدينة مشهد المقدسة ػ واخذ يدرس بقية " سليماف خاف"مدرسة 

 .. الكتب الحوزوية لمرحلة المقدمات، وىي المرحلة األولى والتمهيدية في الحوزة العلمية

 : فدرس في ىذه المرحلة ما يلي

 : وفي ىذا المجاؿ علـو اللغة العربية: أوالً 

 : وىي تشمل النحو والصرؼ والببلغة واالدب، درس الكتب التالية

 . ػ كتاب االنموذج1

 . ػ كتاب الصمدية2

 . ولقد أخذىما على يد األستاذ علوي نامي وىو طالب جامعي يدرس الطب الحديث



المعروؼ بالسيوطي، وىو شرح اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي على ألفية بن مالك ػ كتاب المرضية 3
 (. منظومة في النحو فيما يقرب من ألف بيت)

ػ كتاب مغني اللبيب عما جاء في كتب االعاريب البن ىشاـ األنصاري، وقد درسهما لدى األستاذ 4
 . مسعود

 : في مجاؿ الفقو اإلمامي: ثانياً 

 : ليةفقد درس الكتب التا

ودرسو لدى والده، وإف كاف " قده"كتاب شرائع اإلسبلـ في مسائل الحبلؿ والحراـ للمحقق الحلي   1
سماحتو لم يكملو إلى النهاية حيث توقف إلى كتاب الحج وذلك بأمر والده، إال أف دراسة ىذا الكتاب 

ال يدرس في في حد ذاتها قيمة خاصة في الكشف عن جانب من شخصية القائد، إذ أف الكتاب 
 .الحوزات الفارسية ومع ذلك فقد درسو سماحتو

وىو من كتب المرحلة ( رحمو اهلل)كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني : 2
الثانية في الحوزة العلمية إال انو من كتب المرحلة األولى في الحوزة الفارسية، وقد درس القائد شطرًا 

[( 5)]أكمل المتبقي لدى المرحـو األستاذ الفاضل الميرزا احمد المدرس اليزدي منو لدى والده ثم
 . وتباحث مع أخيو األكبر في الكتاب

 : في مجاؿ أصوؿ الفقو: ثالثاً 

وىو مادة مهمة جدًا وعلى الطالب أف يهتم بو كثيرًا فهو األداة التي تؤىلو الستنباط األحكاـ الشرعية، 
" معالم الدين ومبلذ المجتهدين: " ية يدرس طبلب الحوزة الفارسية كتابوفي ىذه المرحلة التمهيد

 . وقد درسو القائد وأتقنو" رحمهما اهلل"للشيخ حسن نجل الشهيد الثاني 



ىذا كلو فيما يتعلق بدروس المرحلة التمهيدية، ثم تأتي مرحلة السطوح وىي المرحلة الثانية في الحوزة 
دراسة األدلة في الفقو والمناقشات المطروحة في الرأي الواحد، ومع شروع العلمية، وفيها يبدأ الطالب ب

مع اخيو " نواب للعلـو الدينية"إلى مدرسة " سليماف خاف"سماحتو في ىذه المرحلة انتقل من مدرسة 
 :األكبر الذي كانت لو غرفة فيها، ودرس الكتب التالية

  ".قده"ػ المكاسب للشيخ األعظم المرتضى األنصاري 1

 ". قده"للشيخ األعظم مرتضى األنصاري ( الرسائل)ػ فرائد األصوؿ المعروؼ بػ  2

 ". قده"ػ كفاية األصوؿ لآلخوند المبل محمد كاظم الخراساني  3

وىذه الكتب العلمية الثبلثة، من الكتب المعقدة والرئيسية التي تمتاز بالعمق واالستدالؿ وتتطلب كثيرًا 
.. مكاسب.. ثبلثة ليس لها نهاية، رسائل: " المراجعة وقد قيل في حقهامن االىتماـ والمطالعة و 

 . ، وقد اجتازىا بتفوؽ كبير كما شهد لو أساتذتو بذلك"كفاية

كما أنو حضر قسمًا من ىذه الكتب لدى الشيخ ىاشم القزويني ػ وىو مجتهد معروؼ واستاذ بارز في 
ي، ويمتاز بشخصية محترمة ورياضات روحية مشهودة حوزة مشهد العلمية، ومن تبلمذة الميرزا االصفهان

لقد كاف عالمًا جامعاً، حسن البياف، بحيث انني لم أر مثلو في حسن البياف ال في : " ػ يقوؿ عنو القائد
 ". النجف وال في قم رغم حضوري أكثر الدروس ىناؾ

ب ىذه الكتب الثبلثة كما حضر القسم اآلخر لدى والده الذي كاف يستفيد منو كثيرًا في فهم مطال
 ". إف لدعم والدي النصيب األوفر في تقدمي الدراسي: " بشكل اوسع وأشمل، يقوؿ القائد عن والده

وبالنسبة لدروس الفلسفة والمنطق والكبلـ فقد اىتم بها اىتمامًا وفيرًا ومنحها الوقت الكافي لها، وقد 
اني ػ مجتهد في حوزة مشهد ػ كاف يدرس المنظومة حضر في البداية لدى آية اهلل الميرزا جواد آغا الطهر 

لدى المبل ىادي السبزواري وكاف درسو نقوضًا وردودًا على الكتاب، وذلك ألنو لم يكن يملك قناعة 
 . بالمادة عبلوة على انو لم يكن مقتنعاً بالحكمة والفلسفة



بأف يحضر لدى استاذ  ولما اطلع بعض اصدقاء القائد على انو يحضر درس اآلغا الطهراني، نصحو
آخر يملك قناعة حتى يقـو بتقديم المادة حسب األصوؿ وبطريقة يستفيد منها القاريء ويهضم العلم 

 . ويتشوؽ إليو

لذا انتقل سماحتو بعد ذلك إلى درس الشيخ رضا إلهي، وىو استاذ قدير في المادة ومعتقد بها، حضر 
 . نو كثيراً لديو القائد درس المنظومة وأعجب بو واستفاد م

وما أتم القائد سن السادسة عشرة من عمره اال وقد أكمل مرحلتين بالرغم أف ىذه المدة تعد قصيرة 
جدًا، إال أف سماحتو بّين السبب في ذلك وأرجعو إلى أف والده كاف يضع لو برنامجًا دراسيًا في العطلة 

 .. عطل الكبيرةالصيفية حتى ال يفوتو الوقت، فلم يكن يتوقف عن الدراسة في ال

 : ب ػ مرحلة البحث الخارج

وفي آخر مرحلة من مراحل الدراسة الحوزوية وىي مرحلة البحث الخارج أو الدراسات العليا، وفيها 
يحضر الطالب لدى المجتهدين ليستمع إلى محاضراتهم الفقهية واألصولية ويتعرؼ على طريقتهم في 

ما تعلمو في مناقشة اآلراء وتأسيس المباني التي ُتستخرج منها األحكاـ، وفيها يبرز الطالب نتائج 
 . المقدمات والسطوح فيشكل على أستاذه ويستمع منو الجواب

وفي ىذه المرحلة حضر سماحتو لدى المرجع الديني الراحل آية اهلل العظمى السيد محمد ىادي 
الميبلني، وىو من أعبلـ المجتهدين والمراجع ومن أركاف الحوزة العلمية في كرببلء ومشهد، ومن 

د كاف لو دور بارز في نهضة العلماء الرامية إلى إسقاط الشاه والتي قادىا إماـ المجاىدين الخلص فق
وىذا التقييم جاء بعد مدة عاـ " عالمًا محققاً " كاف : وقد قاؿ عنو سماحة القائد" قده"األمة الراحل 

 . من التتلمذ في مادة أصوؿ الفقو وعامين ونصف من التتلمذ في الفقو

 الشيخ ىاشم القزويني في أصوؿ الفقو وذلك بدعوة منو، وقد ناؿ من ثم اشترؾ في بحث آية اهلل
 ". وكاف بحثو واسعاً بحيث ينقل جميع اآلراء، ثم يبدأ بالرد عليها: " إعجابو وقاؿ في حق بحثو



وبعد ما يقرب من الثبلثة اعواـ في حضور أبحاث أساتذة مشهد العظاـ، تنّقل سماحتو في العديد من 
ها حوزات علمية لبلستفادة من اساتذتها، ومن ىذه المدف مدينة النجف االشرؼ على المدف التي في

 . ساكنها آالؼ التحية والسبلـ

 : في حوزة النجف االشرؼ

ـ حيث كاف عمر القائد في الثامنة عشرة، بدأ جولتو بزيارة العتبات المقدسة 1957وكاف ذلك في عاـ 
في الكاظمية وسامراء وكرببلء والنجف، نزؿ مدينة النجف االشرؼ وبقي ايامًا فيها، إال أف جو المدينة 

 . ه إلى وطنووطبيعة الحياة فيها شّدتو للبقاء بل لئلقامة، فعـز على ذلك وأخر موعد سفر 

السيد محسن الحكيم، والسيد محمود : وفي مدة بقائو حضر ابحاث اإلعبلـ واآليات العظاـ
الشاىرودي، والسيد أبو القاسم الخوئي، والميرزا حسن البجنوردي، والميرزا باقر الزنجاني، والسيد 

 . يحيى اليزدي

القواعد )زا حسن البجنوردي مصنف ومن تلك األبحاث، ارتاح كثيرًا لبحث المرحـو آية اهلل المير 
، وبحث المرحـو آية اهلل العظمى السيد محسن الحكيم الذي ناؿ من إعجابو وذلك ألسلوبو (الفقهية

 . السلس ورؤيتة العالية للمطالب الفقهية

ومن شّدة تعلقو بأجواء النجف كتب إلى والده رسالة يطلب فيها موافقتو على بقائو في تلك المدينة، إال 
ـ 1958ف الجواب جاء من والده بالرفض، وكاف ذلك خبلفًا لرغبة القائد فرجع إلى مدينة مشهد عاـ أ

 . بعد قرابة العالم من بقائو في النجف

 : إلى عش آؿ محمد

مدينة )ولم يدـ بقاؤه في مدينة مشهد، حيث سافر في نفس العاـ وبإذف من والده إلى عش آؿ محمد 
 : عبلـ، وحضر دروس األ(قم المقدسة



 ". قده"ػ آية اهلل العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي1

، وذكر سماحتو أف حضوره لديو كاف في "قده"ػ آية اهلل العظمى السيد روح اهلل الموسوي الخميني2
 . بحث األصوؿ، وانو لم ينقطع يومًا عن درسو

المقدسة المرحـو الشيخ عبد  ػ آية اهلل الشيخ مرتضى الحائري نجل مؤسس الحوزة في مدينة قم3
. الكريم الحائري، واستمر في البحث لديو مدة خمسة عشر عامًا حتى حصل منو على إجازة االجتهاد

[(6)] 

صاحب تفسير الميزاف، " قده"ػ المفسر الكبير والفيلسوؼ العبلمة السيد محمد حسين الطباطبائي 4
 . ن سيناحضر عنده درس االسفار لصدر المتألهين والشفاء إلب

 . ثم أخذ يدرس الكتب الحوزوية لطلبة العلـو الدينية في قم المقدسة

 : العودة إلى مشهد

ليكوف ( مدينة مشهد)وإثر فقداف والده البصر إضطر سماحتو للعودة إلى مسقط رأسو  1964وفي عاـ 
وأصّروا على بقائو في خدمة والده، ولما أف أوضح عزمو لبعض أساتذتو اعربوا عن ارتياحهم لهذا القرار 

 . في حوزة قم العلمية

ورب ضارة نافعة، ففي الوقت الذي فقدت فيو الحوزة العلمية أستاذا فاضبًل سد فراغًا استفادت حوزة 
مشهد العلمية بقدومو الكثير الكثير، فقد تصدى لتدريس كتب المقدمات من الصرؼ والنحو والببلغة 

 . ـ1958سابقاً في عاـ والفقو واألصوؿ وىي كتب مارس تدريسها 

، ككتاب المكاسب للشيخ [(7)]ـ تصدى سماحتو لتدريس كتب مرحلة السطوح1977وفي عاـ 
، وقد أكد لي ذلك سماحة "قده"وكتاب كفاية األصوؿ لآلخوند الخراساني " قده"األعظم األنصاري

في الحوزة العلمية  من فضبلء الحوزة العلمية وأساتذة البحث الخارج)السيد احمد المردي الخراساني



عامًا كاف  27حينما أردت التوجو إلى النجف االشرؼ قبل أكثر من : )حيث قاؿ( بقم المقدسة
 (. سماحتو ُيدرس المكاسب والكفاية في مشهد

والى جانب تصديو لتدريس ىذه الكتب العلمية الحوزوية فقد درس سماحتو العقائد والتفسير، وقد 
 . ت المعروفة حالياً في الساحة الحوزوية والسياسيةحضر عنده الكثير من الشخصيا

______________________________ 

 . نسبة إلى جد األسرة الذي كاف يسكن قصبة خامنة التابعة لمدينة تبريز[( 1)] 

ىذه الرؤية نقلها السيد كماؿ فقيو إيماني ػ من العلماء البارزين بمدينة اصفهاف والمشرؼ على [( 2)]
عندما كانت والدة السيد القائد في فترة الحمل بو شاىدت في : ػ حيث قاؿ" ع"ير المؤمنين مكتبة أم

، ولذلك عندما كاف يعتقل القائد في زمن الشاه ويسجن، كانت "ع"منامها أف اهلل تعالى وىبها يوسف 
لم إف والدتك لم تهبك من يوسف غير السجن، وكذلك شاىدتو والدتو عندما است: تقوؿ لو دائماً 

 . 44ص 8ع" مجلة بقية اهلل."القيادة فعرفت عندىا حقاً أنو يمتلك الكثير من خصائص يوسف

وىي كلمة فارسية تعني الشارع أو الطريق، ولقب بهذا اللقب ألنو  ( الخياباف)الخياباني نسبة إلى [( 3)]
 . كاف يصلي الجماعة في احد مساجد تبريز الواقع في شارع من شوارعها

الرأي مؤيدات في بعض اآلراء الفقهية، حيث تذىب إلى حرمة إرساؿ األطفاؿ إلى  ولهذا[( 4)]
وذلك لسبب احتماؿ تأثيرىم على الطبلب ( ال ايماف لهم)  المدارس التي يعلم فيها معلموف فاسقوف

فيفسدوف ايمانهم وعقيدتهم، ويحمل ىذا الرأي مسؤولية اآلباء في إفساد عقيدة اطفالهم فيما لو 
 (. 73مختصر األحكاـ للسيد الكلبايكاني، ص)م إلى تلك المدارس ارسلوى

من األساتذة الكبار في مدينة مشهد، ومن العريقين في التدريس حيث أمضى ما يقرب من [( 5)]
 . االربعين عاماً في تدريس الكتب الحوزوية



مية بتاريخ نقبًل عن احد أعضاء مجلس الخبراء في لقائو مع تلفاز الجمهورية اإلسبل[( 6)]
إف آية اهلل العظمى الحائري حينما سئل عن المستوى العلمي للسيد : ـ حين قاؿ7/6/1989

 . انو صاحب رأي فقهي: الخامنئي، اجاب

 .41مرجعية سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي، ص[( 7)]

 : الجهاد

 ". الجهاد باب فتحو اهلل لخاصة اوليائو"

ة إسبلمية فبلبد واف نلحظ فيها ىذه الخاصية، إذ أف اهلل فضل حينما نتناوؿ حياة أي شخصية ديني
المجاىدين على القاعدين درجات وأجرًا كثيرًا، وبها تتميز الشخصية وتكوف جديرة بالدراسة وبالتعريف 

 . لؤلجياؿ

ال   حتى العارؼ الذي بلغ ما بلغ من السلوؾ الخاص إلى حٍد انكشفت لو حقائق الكوف وبات.. نعم
إال حقيقة الواجب، فإنو ما لم يُتق إلى الجهاد ويخصو فإنو ال قيمة لمعرفتو وعرفانو، والى ىذه يرى 

الحقيقة يشير استاذ العرفاف المعاصر سماحة آية اهلل الشيخ عبد اهلل الجوادي اآلملي وذلك في كتابو 
لحق، ولكن االستمرار في كما أف العارؼ الحقيقي ال يرجو شيئًا غير لقاء ا: " الحماسة والعرفاف، يقوؿ

طريق المعرفة سيوصلو إلى مرتبة الشفاعة، فالشفاعة ىي منية كل عارؼ وىي وساـ للشهداء ومن 
مختصاتهم، والجهاد من اجل ىذه األىداؼ ال يتحصل بدوف العرفاف، كما أف العرفاف مع ىذه الدوافع 

يعي أف العرفاف المصاحب للجهاد المذكورة ال يتحقق بدوف إيثار النفس في سبيل الدين، ومن الطب
 [(1". )]األكبر ال يترؾ ابدًا الجهاد االصغر وإال فسيكوف في جهاده األكبر مهزوماً ال فاتحاً 

فمقاـ تفضيل المجاىد على غيره ال يختص بجهاد الحرب وحمل السبلح في وجو األعداء، بل يشمل 
النفس ذلك الجهاد الشاؽ، إال أف أعلى  الجهاد باألىل والماؿ والنفس والقلم، ويشمل أيضًا جهاد

وثوؽ العارؼ ال يهدأ : " مراتب الجهاد ىي مرتبة الجهاد القتالي وجهاد الحرب، يقوؿ الشيخ اآلملي



ما قالو صاحب )ويستند في كبلمو ىذا إلى [( 2".)]ابدًا إال بالوصاؿ، والوصاؿ ال يتيسر إال بالقتاؿ
لم تسكن حرقة الحرماف ": " ع"والعرفاف األصيل اإلماـ علي  ىذا المقاـ الجامع بين القتاؿ الخالص

 [(3".)]حتى يتحقق الوجداف

مارس كل أدوار الجهاد بدًأ من جهاد النفس، حيث حارب ( أعلى اهلل درجتو)وسماحة السيد القائد 
د بالقلم ىواه وانتصر عليو، ودليلنا عليو انو ما وصل إلى ما وصلو إليو إال بذلك الجهاد العظيم، وجاى

والكلمة أيضًا عبر ما كتب وترجم في وقت عصفت فيو التيارات الفكرية وااللحادية، وجاىد بالسبلح 
، وما زاؿ إلى "قده"تحت راية فقيو جامع للشرائط وىو اإلماـ الراحل السيد روح اهلل الموسوي الخميني

 . ريكا الغادرةيومنا ىذا حامبًل لراية الجهاد ضد االستكبار العالمي وعلى رأسو أم

جهادًا خالصاً لوجهو تعالى، ومن اجل أف تكوف كلمة اهلل ىي العليا، ومن ( أعلى اهلل درجتو)ويُعد جهاده 
اجل عزة اإلسبلـ ونصرة المسلمين، وخير ما يدلنا على ذلك ما لقيو من األذى في سبيل ذلك، كما 

ما يسلب الراحة عن اإلنساف، إال انو آثر سيأتي من االعتقاؿ والتشريد والمطاردة والتعذيب، كل ذلك م
 ". عليهم السبلـ"اإلسبلـ على نفسو وظل مجاىدًا في ىذا الدرب، درب اإلسبلـ واألئمة األطهار 

 : كاف البداية.. نواب صفوي

وحوؿ بدايات المسير في ىذا الدرب يُرجع سماحتو الفضل كل الفضل إلى الشهيد السيد مجتبى نواب 
ـ، درس في حوزتي قم والنجف ثم رجع 1924دين ثوري من مواليد طهراف عاـ  الصفوي، وىو رجل

إلى طهراف ليقود العمل الثوري ضد عمبلء االستعمار في إيراف، حيث بدأ بكسروي، ثم قاـ بتحريض 
الناس في إيراف ضد اإلنكليز مما أدى إلى إلقاء القبض عليو، وىرب من السجن إلى النجف االشرؼ، 

ى إلى إيراف متسلبًل واحتمى بعشائر آذربايجاف الذين قاـ بتحريضهم ضد الشاه، معلناً وعاد مرة أخر 
 . ـ1946وذلك عاـ ( منظمة فدائياف إسبلـ: )تأسيس منظمة ثورية باسم

أدت إلى تأجيج الوضع الثوري في إيراف ( ىزيره)وقاد مظاىرة ضد رئيس الوزراء في إيراف المدعو 
ـ قرارًا بمبلحقتو واعتقالو مع أفراد منظمتو، فاختفى 1948كومة عاـ وسقوط الحكومة، فأصدرت الح



عن األنظار وتحوؿ عمل المنظمة إلى عمل سري، وفي ىذا االثناء عمل السيد نواب على إعادة السيد 
الكاشاني من منفاه إلى إيراف للرجوع إليو فما يتعلق بالقضايا العسكرية التي تحتاج إلى إذف الفقيو، 

 . ذلك حيث أعاده إلى إيراف وأصدر أوؿ حكم بإعداـ رئيس الوزراء ونجح في تنفيذهونجح في 

ومن اجل العودة إلى الساحة ومواجهة عمبلء االستعمار تعاوف مع الجبهة الوطنية وذلك في عاـ 
ـ وتم إلغاء االنتخابات، ثم اشترؾ ممثلوا الجبهة في االنتخابات وأدى إلى فوزىم، إال أف رئيس 1949

وزراء الجديد قاـ بأفعاؿ ال إنسانية من اجل إلغاء ىذا الوجود فأصدر السيد نواب بحقو حكم ال
 . االعداـ

ثم وقع اختبلؼ بين مصدؽ رئيس الجبهة الوطنية والسيد نواب، فقاـ مصدؽ باعتقاؿ السيد نواب 
الشاه : )واودع السجن وخرج منو بعد سقوط حكومة مصدؽ، وحينها نشر السيد نواب بياف جاء فيو

وقد ازعج ىذا ( ورئيس الوزراء لم يعملوا باإلسبلـ لحد اآلف لذلك فإنهما ال يتمتعاف بوجود شرعي
البياف الحكومة فقامت بمبلحقة السيد نواب واعتقلتو، وبعد شهرين من محاكمتو نفذ حكم االعداـ 

 . بحقو وذلك بإطبلؽ الرصاص عليو

أف مصدر االنحراؼ واساس الخطر في المجتمع ينبع من لقد كانت منظمة الشهيد نواب الصفوي ترى 
الحكاـ والمسؤولين الكبار، وإف صغار الموظفين مجرد ادوات تنفيذية، لذا يجب ازالة الكبار عن طريق 

 [(4)]التصفية الثورية وعدـ التعرض للصغار

 : القائد ونواب صفوي

ـ حينما زار 1953كاف سماحتو يسمع الكثير عنو ويشتاؽ إلى لقائو، وقد وفق إلى ذلك في عاـ 
السيد نواب صفوي مدينة مشهد المقدسة، وتجوؿ في العديد من أالماكن ومنها مدرسة سليماف خاف 

 . التي كاف يقطنها آنذاؾ



أف اهلل ساقو إليو في محل اقامتو،  لقد سعى القائد لبللتقاء بو بمجرد سماعو خبر وصولو إلى مشهد، إال
واعتبر القائد ىذا اليـو يومًا ال ينسى في حياتو، وكاف في انتظاره على احر من الجمر حتى دخل السيد 

 . نواب صفوي مع بعض أعضاء منظمتو ػ الذين كاف لهم زي خاص ػ إلى المدرسة

مية واعتبر ذلك السبيل الوحيد إلى إحياء وقف وألقى خطاباً حماسياً قوياً دعا فيو إلى إقامة حكومة إسبل
بأف المسؤولين في الببلد ليسوا بمسلمين وإنهم يكذبوف حينما يقولوف بأنهم : " اإلسبلـ، وصرح قائبلً 

 . وىاجم الشاه واتهمو بالعمالة لئلنكليز" مسلموف

لو وأحد أعضاء  ىذا الخطاب شّد القائد أكثر فأكثر إلى السيد نواب الصفوي وتمنى لو كاف مبلزماً 
منظمتو الثورية، وبمجرد أف انتهى من خطابو تحسر القائد كثيرًا عن أف الوقت قد مضى بهذه السرعة 

 . وإنو لم يترؾ السيد نواب الصفوي بعد أف التقى بو فتبعو إلى خارج المدرسة

 : وقد شاىد القائد موقفاً ثورياً عالياً من السيد نواب الصفوي وىو كاآلتي

ارتفع صوتو ومن .. يد الصفوي بوقار، يحفو من جانبيو عدد من أعضاء منظمتو بزيهم الخاصمشى الس
فكاف ىذا المبدأ مبدأ .. اخي المسلم الغيور يجب أف يحكم اإلسبلـ: معو عاليًا مرددين ىذه العبارة

 . حاكمية اإلسبلـ ال يفارؽ السيد نواب الصفوي

مسيرة في اليـو التالي وسيتوجو إلى إحدى المدارس  وفرح القائد حينما علم أف السيد سيخرج في
ليلقي فيها خطابًا مفصبًل، فاستعد القائد وبكر في الذىاب وأدرؾ المسيرة التي بدأت من المهدية في 
مشهد وحتى مدرسة نواب، وكاف السيد يردد نفس الشعار الذي ردد باألمس، حتى وصل نواب إلى 

ف انتهى حتى أذف المؤذف للصبلة فاقترح عليو أف يصلي إماماً المدرسة فألقى خطابو الطويل وما أ
 . بالجماعة فوافق على ذلك وصلى بهم ػ وكاف القائد من بين صفوؼ المصلين



يقوؿ سماحة القائد انو بعد خروج السيد نواب الصفوي من المدرسة لم يلتق بو ولم يعرؼ عنو شيئاً 
وأخذ يطلق الشعارات ضد نظاـ الشاه الذي قتل الشهيد حتى بلغو خبر استشهاده، يومها تأثر كثيرًا 

 . نواب صفوي

ومع تأثر القائد بنبأ استشهاد السيد الصفوي إال انو سّر بموقف المرحـو آية اهلل الشيخ ىاشم 
ػ الذي لم يكن يتدخل في أي من ىذه القضايا ػ حيث ابدى انزعاجو واعلن غضبو " قده"القزويني

إف ببلدنا وصلت : " الشاه بل انتقد الحكومة صريحًا وقاؿ في مجلس درسووإنزجاره من فعل حكومة 
 ". ألنو قاؿ كلمة الحق" ص"إلى حالة أف يقتل فيها ابن رسوؿ اهلل

لقد اثر الشهيد نواب الصفوي كثيرًا في نفس القائد وبعث الروح الثورية فيو، لذا كانت لو مكانة خاصة 
ري يلتقي بو، لذا اتبعو القائد في مواقفو الثورية وقاـ بتحريك طبلب عند القائد ويعتبره أوؿ عالم دين ثو 

محافظ المدينة ( فرح)إلعبلف االحتجاج على قرار ( ـ1956و  1955)مشهد المقدسة في عامي 
، وقد طلب سماحتو في  الجديد القاضي بالسماح بافتتاح السينمات بعد اليـو الرابع عشر من المحـر

المدة إلى شهر صفر األغر، كما أصدر مع جمع من الطلبة بيانًا حوؿ األمر  مسيرة االحتجاج بتمديد
 . بالمعروؼ والنهي عن المنكر وتم توزيعو عبر البريد إلى المناطق المختلفة

لقد وقف سماحة القائد أماـ تجاوز محافظ المدينة، حيث كاف مقررًا منذ البداية أف تعطل السينمات 
يومًا من  14 أف استهتار المحافظ الجديد جعلو يعلن عن تعطيلها مدة رسميًا شهري محـر وصفر، إال

 . شهر محـر فكاف بحاجة إلى امثاؿ القائد إليقافو عند حده

 ": قده"القائد واإلماـ الخميني

مركز وثائق الثورة )وأما عبلقتو برائد الثورة اإلسبلمية في عصرنا الحاضر، فيقوؿ سماحتو في حديث 
كنا نعرؼ اإلماـ الخميني قبل مجالس االقاليم والمدف كبيرًا مؤىبًل للمرجعية، [(: " 5( )]اإلسبلمية

 : متديناً، متقياً عارفًا، إلى غير ذلك من الخصاؿ الحميدة، إال إننا رأيناه في تلك األحداث



 . كاتباً مقتدرًا يكتب باسلوب ممتع وبسيط يفهمو الجميع: أوال

 .السياسية جيداً  رجل سياسة يعي األبعاد: ثانياً 

شجاعًا جدًا، إذ كنا نجهل شجاعتو ىذه ولم نكن نعلم انو شجاع إلى ىذا الحد، وقادر على : ثالثا
 . المواجهة

 ". لقد اكتشفنا وجود ىذه الخصوصيات لدى سماحتو

كانت باعثاً " قده"إف ىذه المعرفة الحقيقة التي أوجدتها المواقف التي شهدىا القائد في شخص اإلماـ 
: " لترسيخ الروح الثورية وحالة الجهاد التي صنعها الشهيد نواب الصفوي في القائد، يقوؿ سماحتو

إذ بدأ تحرؾ [( 6")]ونزلت إلى ساحة النضاؿ بفضل اهلل منذ الخطوة األولى لنهضة اإلماـ وجهاده
وذلك بعد ـ، 1961بشكلو الصريح والواضح والذي مّثل النهضة اإلسبلمية ػ في عاـ " قده"اإلماـ 

 . اتساع نطاؽ مرجعيتو على مستوى واسع من إيراف

 : مجالس االقاليم والمدف

لقد كانت مجالس االقاليم والمدف ىي الشرارة لوالدة الصراع الثوري لرجاؿ الدين والذي تصدره إماـ 
وقف اسد وكاف لسماحة القائد دور كبير فيو، وتبدأ قصة ىذه الحادثة إلى م" قده"األمة السيد الخميني 

ـ بتغيير بنود الدستور المتعلقة بنظاـ 1962اهلل علم الذي عين رئيسًا للوزراء، حيث قاـ في عاـ 
 : وىي كما يلي( الصوري)انتخاب ممثلي االقاليم والمدف، والذي صادؽ عليو البرلماف 

 ػ أف يكوف المنتخب مسلماً وليس لديو انحراؼ عقائدي 1

 . ريمػ أف يكوف القسم بالقرآف الك 2

 . ػ ال يحق للنساء الترشيح أو انتخاب احد المرشحين 3



 : وأما رئيس الوزراء الجديد فقد غير في ىذه البنود كما نشرتو الصحف في وقتو إلى ما يلي

 . ػ ال يشترط أف يكوف المرشح والناخب مسلماً  1

 . ػ يمكن القسم بأي كتاب سماوي غير القرآف 2

 [(7. )]والترشيح ػ للمرأة الحق في االنتخاب 3

 : اإلماـ الخميني والموقف الرائد

لهذه اللعبة الزائفة والتي تتنافى مع الشرع اإلسبلمي، وفي بلد تعيش فيو " قده"وتصدى اإلماـ الخميني 
أغلبية مسلمو، وذلك بتحريك الساحة اإلسبلمية والوطنية في إيراف لبلحتجاج على ىذه التعديبلت 

 : ونفذ ذلك خبلؿ عدة خطوات

 . اصدار البيانات التي تفضح أىداؼ ىذا التغيير القانوني: الخطوة األولى

اثارة الموضوع في الدروس والمحاضرات التي كاف يلقيها على طلبة العلـو الدينية وأبناء : الخطوة الثانية
 . المجتمع

ويذكر الشهيد السيد كتابة العديد من الرسائل إلى مناطق الببلد المختلفة ونواحيها، : الخطوة الثالثة
لم ينم من ليلو إال ساعتين والباقي قضاه في كتابة " قده"مصطفى نجل اإلماـ للسيد القائد أف اإلماـ 

 [(. 8)]الرسائل

إرساؿ أشخاص من قبلو لشخصيات مدف البلداف المختلفة، وقد كاف من بينهم القائد : الخطوة الرابعة
" علم"يجري التفاىم معهم حوؿ الموقف من مشروع الذي ارسلو إلى شخصيات مدينة مشهد، حتى 

 : الدنيئة، وانها تتركز في اربع نقاط



 . ػ ممارسة الضغط على الحوزة العلمية حتى ال تُلـز الحكومة بالتحفظ حيالهم 1

 . ػ فسح المجاؿ أماـ االقليات الدينية لممارسة دورىا بشكل علني وتحت غطاء قانوني 2

رأة من المشاركة في الحياة العامة، وباألخص في الجانب السياسي على إلقاء تبعة حرماف الم 3
 . اإلسبلـ

 . ػ القضاء على آخر عقبة في طريق التبعية الكاملة للغرب 4

" قده"ولم تقصر الحوزة العلمية ورجاؿ الدين في مختلف المدف اإليرانية في االستجابة لنداء اإلماـ 
، وموقف الشريعة اإلسبلمية منو، ولو ال وجود شخص  خصوصًا حينما اتضحت خلفيات المشروع

وجود شخص : " ، لم يكن للعلماء نهضة ضد ىذا التوجو الغربي، يقوؿ السيد القائد"قده"كاإلماـ 
 [(. 9")]اإلماـ الخميني وبياناتو وأحاديثو، كاف وراء ذلك التحرؾ العاـ، والدافع األصلي لو

 : القائد على خطى اإلماـ

بهذا الوصف ويُعجب بشخصيتو كاف طليعة السائرين على نهجو، " قده"ي يصف اإلماـ والقائد الذ
والمثابرين لبلمتثاؿ ألوامره والسير على خطاه، وابتدأ العمل خطوة خطوة، فقد كاف سماحتو يستنسخ 
خطابات اإلماـ وبياناتو بطريقة المنشورات ويوزعها في قم وطهراف والمناطق المجاورة لمركز إقامة 

 . حيث كاف يسافر لها وينشر كبلـ اإلماـ في الموضوع وتوجيهاتو" قده"اإلماـ 

ثم أخذ يقعد مع مجموعة من أساتذة الحوزة العلمية في منزؿ آية اهلل المشكيني جلسات للنقاش في 
 . الموضوع، وبلورة المواقف المطلوبة في مثل ىذا الظرؼ، والتنسيق في خطوات العلم

وىو أف يقـو بالسفر إلى مدينة مشهد ويلتقي برجاالتها الدينية " قده"ًا من اإلماـ ثم حمل تكليفًا صعب
الكبار، وشرح الظروؼ القائمة في الببلد وفي طليعتها مشروع علم، وتأتي صعوبة ىذا التكليف من 

د الذي يعد القائ)للشباب من الطلبة ( الرجاؿ الكبار في حوزة مشهد)جهة صعوبة تقّبل الشيخ الكبير 



، ومن جهة عدـ استيعاب بعض ىؤالء للخطة التي تستهدؼ اإلسبلـ وتستهدؼ البنية اإلسبلمية (منهم
إف بعض المراجع والعلماء كانوا غير مقتنعين في بداية األمر : " في المجتمع اإليراني، يقوؿ سماحتو

قائد أف يقـو بشرح ، فكاف على ال"بوجود خطر يهدد اإلسبلـ، ومن ثم غير واثقين من إمكانية التحرؾ
 ". قده"الصورة الكاملة لهم نيابة عن اإلماـ الخميني

 : الثورة البيضاء

وقد اثمرت ىذه النهضة المباركة والمساعي الحميدة، ونتجت بعد الشهرين من التحرؾ المتواصل عن 
تراجع الحكومة بشأف التغيير القانوني لمجلس األقاليم والمدف، وصرح بذلك التراجع في الصحف 

: " القائدوالمجبلت، وعمت الفرحة أرجاء الببلد، وتأصلت الثقة بالعلماء ورجاؿ الدين، يقوؿ سماحة 
 ". كاف شباب قم عندما يمروف بالقرب منا في الشوارع يباركوف لنا ذلك

إال أف المجرمين ػ حكاـ إيراف ػ لم يهدأ لهم قرار جراء تلك الهزيمة النكراء، بل مكروا مكرًا آخر، 
 حيث أعلن الشاه الرجيم عن مشروع جديد يستهدؼ تظليل الناس عن نهضة اإلماـ الخميني التي تمثل

 . وىي خديعة سوداء" الثورة البيضاء" ثورة في عصر الظلمة والطواغيت، وعبر الشاه عن حيلتو بػ 

وعبر عنها بالثورة البيضاء ألنها تبتني في ظاىرىا على اصبلحات جذرية لعدد من القوانين لما فيو خير 
اء الشعب حولها للوطن والمواطن، وقد تركزت ىذه االصبلحات الدستورية في ست نقاط، يتم استفت

 : قبل المصادقة عليها، وىي كما يلي

 . ػ إلغاء نظاـ االقطاع والرعية والمصادقة على بنود اإلصبلح الزراعي 1

 . ػ المصادقة على الئحة قانوف تأميم الغابات في أنحاء الببلد 2

 . ػ المصادقة على الئحة قانوف بيع أسهم المصانع الحكومية 3

 . ة قانوف إشراؾ العماؿ في ارباح الوحدات االنتاجية والمصانعػ المصادقة على الئح 4



 . ػ الئحة تعديل قانوف االنتخابات 5

 . ػ قانوف تشكيل جيش العلم 6

وإثر اعبلف ىذه الثورة الزائفة أعلن اإلماـ الخميني بعد التشاور مع العلماء األعبلـ حزمو المشاركة في 
وقد تجاوبت الجماىير معو، وعطلت االسواؽ يـو االستفتاء  االستفتاء، وأصدر بيانًا أوضح فيو ذلك

وخرج الناس في مسيرات االحتجاج وتوجهت إلى منزؿ المرحـو آية اهلل العظمى السيد احمد 
طالبت منو المشاركة معهم في المسيرة، ثم إلى منزؿ آية اهلل البهبهاني الذي قابلهم " قده"الخونساري 

لجماىيري وبارؾ ىذه الخطى، ثم تجمعت الناس في سوؽ طهراف الكبير، بالترحيب وأيد ىذا الحضور ا
وارتقى العبلمة الشيخ محمد تقي الفلسفي المنبر وأخذ يستعرض خلفيات الثورة السوداء واألوضاع 

: السياسية في الببلد، واستعرض فتوى اإلماـ بحرمة االستفتاء، وتفاعل الناس مع خطابو وأخذوا يهتفوف
، عندىا نزلت قوات الشعب إلى ساحة التجمع الجماىيري (لقرآف، ال حاجة لنا باالستفتاءنحن أتباع ا)

وىجموا بعنف وحقد على الناس المتجمعين للتعبير عن رأيهم، وتم ضرب االبرياء وإىانتهم واعتقاؿ ما 
 . امكن منهم

العظمى السيد احمد آية اهلل : ولم يكتف أعداء اهلل بذلك بل قاموا باالعتداء على اعبلـ الطائفة
 . ، حتى جعلوا من ىذا اليـو يوماً أسوداً "قده"الخونساري، وآية اهلل البهبهاني 

 : القائد والثورة اليضاء

لم يكن سماحتو يومها في قم بل كاف في مشهد، حيث سافر كعادتو لقضاء شهر رمضاف المبارؾ ىناؾ 
في الناس ىناؾ عن المصيبة التي جرت  والقياـ بالوظائف الدينية، فلما بلغو خبر ما جرى تحدث

 . للمؤمنين في طهراف وما يتعرض لو العلماف الخونساري والبهبهاني من االىانة



الذي كاف مقيمًا يومها في )ثم توجو للمرجع الديني آية اهلل العظمى السيد محمد ىادي الميبلني 
د كتبها إلى اإلماـ الخميني وقد بعد أف طلبو للتحدث في األمر، وطلب منو أف يحمل رسالة ق( مشهد

 . تضمن المواساة والتضامن

برفقة اخيو األكبر السيد " قده"حمل القائد الرسالة بكل فخر واعتزاز توجو إلى حيث إقامة اإلماـ 
محمد والشيخ علي، ومروا في طريقهم على طهراف، وشاىدوا عبلمات الجريمة النكراء، حيث كاف 

ي الشوارع قليبًل، قوات الجيش تمؤل الشوارع والطرؽ، ويروي القائد الصورة الجو كئيبًا، وعدد الناس ف
كنا نلمح أشخاصا معدودين كانوا في طريقهم إلى صناديق االقتراع لئلدالء : " التي لمسها بقولو

 . بأصواتهم، وال أدري ىل كانوا من اعواف النظاـ أـ من أبناء الشعب

 : النيروز وموقف العلماء

على اإلىانة الموجهة للناس والعلماء في يـو االستفتاء، بل واصل إعبلف " قده"إلماـ ولم يصمت ا
النضاؿ ضد قوانين االستعمار التي تنفذ على يد أعضاء حكومة إيراف، حيث استفاد من قرب حلوؿ 

د انو في ىذا العاـ ال يوج" قده"عيد النيروز الذي يحتفل بو اإليرانيوف كل بداية عاـ شمسي، وأعلن 
 . عندنا عيد

أما القائد فقد حمل الدعوة اإلماـ ىذه للناس، وألجل تعبأتهم لهذا اليـو كما دعا الطبلب إلى لبس 
، وقد اشترى لنفسو ثوبًا اسود بالرغم من انو لم يكن يملك الثمن  السواد إشعارًا بالحداد في ىذا اليـو

، وكاف في عمل "ليس عندنا عيد: " كتب عليها" ملصقات" الكافي لشرائو، كما قاـ سماحتو بطبع 
 . لهذا اليـو" قده"دؤوب إلنجاح رؤية اإلماـ 

لم نعرؼ الراحة في تلك األياـ أصبل، ولم نكن ندري متى نتغدى أو نتعشى، كنا في : " يقوؿ سماحتو
 الستغبللو على أفضل صورة، وقد[( 10)]حركة دؤوب ال تهدأ، وكنا في انتظار اليـو األوؿ من فروردين

وبعد أف استنسخناىا قمنا " ليس عندنا عيد" اعددنا مجموعة كبيرة من الملصقات التي كتب عليها 
 ". بتوزيعها بين الناس لحظة تحويل السنة



إف الحداد يـو العيد سيكوف بمناسبة : وقبل يـو العيد بأياـ قليلة، كاف احد العلماء يقوؿ من على المنبر
فسمع القائد عنو ذلك وقرر أف يذىب إليو ليناقشو، واتفق أف دعا ، (ع)ذكرى شهادة اإلماـ الصادؽ 

ىذا العالم سماحة القائد لتناوؿ طعاـ الغداء في منزلو فاستجاب القائد وحضر الدعوة واعترض على 
" ع"إف الحداد يكوف يـو العيد، وذكرى الصادؽ : صاحبها مقولتو تلك، وأورد كبلـ اإلماـ الذي قاؿ

  .في اليـو التالي

وجاء يـو العيد وتحقق ما أراده القائد فأكثر الطبلب يمشوف في الشوارع بثياب سود، وتحقق ما أراده 
، وكاف ذلك باعثًا لغضب جبلوزة النظاـ الذين  اإلماـ حيث أعلنت الجماىير الحداد في ذلك اليـو

ـ الناس بذلك بواسطة ، لوال أف قاـ الشيخ صادؽ الخلخالي بإعبل"قده"حاولوا الهجـو على دار اإلماـ 
 . مكبر الصوت، وتجمعوا لحماية اإلماـ ووقفوا صفاً منيعاً أماـ داره، مما اضطّر جبلوزة النظاـ للتراجع

 ": ع"ذكرى اإلماـ الصادؽ 

مجلس العزاء بمناسبة " قده"وفي اليـو التالي أقاـ المرجع الديني آية اهلل العظمى السيد الكلبايكاني 
في المدرسة الفيضية ػ وىي من أكبر المدارس العلمية وأىمها في " ع"اـ الصادؽ ذكرى استشهاد اإلم

مدينة قم المقدسة ػ فأحاطت قوات الشغب بالمدرسة، ودخل بعضهم بمبلبس مدنية داخل المدرسة 
حيث مجلس العزاء إلحداث الفوضى، وفعبًل كلما حاوؿ الخطيب التحدث قاطعو ىؤالء األوباش 

لية للنظاـ، حتى قامت قيامة الطلبة وذلك بمحاولة طرد ىؤالء، إال أنهم اخرجوا بإطبلؽ شعارات موا
أسلحتهم وأطلقوا النيراف على بعض الطلبة وغرفهم، وأحرقوا الكثير من ممتلكات المدرسة، ولم يكن 
للطلبة شيء يدافعوف بو عن أنفسهم غير أغصاف شجر المدرسة التي كانوا يقتطعونها ويدافعوف عن 

 [(. 11)]مأنفسه

لقد كاف للقائد غرفة في ىذه المدرسة تعرضت للحرؽ، وكاف لو فيها وعاء لصنع الشاي لطلبة المدرسة 
قد اسود من كثرة صنع الشاي، وكاف الطلبة يدعوف اهلل حينما ىجم الشغب على المدرسة أف يحرقوا 

 . ىذا الوعاء للتخلص منو، وقد حصل لهم ما تمنوه



ـ بهذا اليـو األسود، بل عادوا الكرة في اليـو التالي، حيث ىجموا مرة أخرى ولم يكتف جبلوزة النظا
على المدرسة الفيضية، وكاف القائد مع السيد جعفر الشبيري الزنجاني في طريقهما إلى المدرسة فوجدا 
عددًا من الطلبة يفروف بذىوؿ وىم مسرعوف، وحذروا القائد والسيد جعفر من الذىاب إلى المدرسة 

 . ب وجود جبلوزة النظاـ وىجومهم الوحشي عليهابسب

لبلطمئناف عليو والدفاع عنو وحينما وصبل إلى ىناؾ وجدا " قده"عندىا قررا الذىاب إلى منزؿ اإلماـ 
جمعًا من الطلبة أيضًا جاؤوا لبلطمئناف عليو والدفاع عنو إذا تطلب األمر ذلك، وفي ذلك الوقت كاف 

إف ىؤالء زائلوف وانتم : ، وبعد أف فرغ من الوضوء التفت إليهم قائبلً ’لمغربيتهيأ لصبلة ا" قده"اإلماـ 
لقد ترؾ حديثو ىذا تأثيرًا  : " الباقوف، ال تخافوا فقد رأينا في عصر والده أسوأ من ىذا، يقوؿ القائد

 ". كبيرًا علّي، بحيث شعرت بأني ال أخشى أحدا، وإنني على استعداد للدفاع وحدي

 : وصية القائد

وفي ىذا الجو المرعب، اخذ القائد يكتب وصيتو استعدادًا للرحيل في خط الشهداء، وىنا نذكر نص 
للهجرة، والتي لم يعثر عليها  1382وصيتو التي كتبها ليلة األحد السابع والعشرين من شهر شواؿ عاـ 

 : إال في وقت متأخر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يشهد أف ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو، ( غفر اهلل لهما)عبد اهلل علي بن جواد الحسيني الخامنئي 
وصيو سيد " ع"عبده ورسولو وخاتم األنبياء، وأف ابن عمو علي بن أبي طالب( ص)وأف محمدا 

مد الحسن والحسين ومح( صلوات اهلل عليهم)األوصياء وأف األحد عشر من أوالده المعصومين 
 . وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة، أوصياؤه وخلفاؤه وأمناء اهلل في خلقو



حق، ( ص)وأف الموت حق، والمعاد حق، والصراط حق، والجنة والنار حق، وأف، كل ما جاء بو النبي 
بفضلك اللهم ىذا إيماني، وىو وديعتي عندؾ، أسألك أف تردىا إلّي وتلقيها إياي يـو حاجتي إليها 

 . ومّنك وكرمك

وصيتي المهمة ىي أف يعفو عني اصدقائي وأعزتي وسادتي، الذين قضيت معهم وبذركهم أفضل أوقات 
حياتي، وأف يبرئوا ذمتي، وأف، يأخذوا على عاتقهم أداء ىذا التكليف، وىو أف يؤدوا عني ما في ذمتي 

ي ابراء ذمتي من كل واحد من الذين من حقوؽ الناس ويعتقوني منها، فربما ال استطيع أف اطلب بنفس
قد نالهم لساني بسوء، أو طرؽ سمعي ذكرىم بسوء من احد، فمثل ىذا األمر المهم والضروري ينبغي 

 . أف يؤديو عني اصدقائي ورفاقي

إف ممتلكاتي بحكم البلشيء، ولكنها تفي بالدين الذي في ذمتي، وسأسجل الديوف التي في ذمتي في 
وا تسديدىا من ثمن بيع كتبي البسيطة والمعدودة، كما أف كل من يدعي دينًا لو ورقة مستقلة، وارج

علّي، رغم عدـ وجود اسمو في الورقة، يقبل قولو ويسدد لو ػ ويقضى عني صلوات خمس أو ست 
سنوات في اسرع وقت وإراحتي من عذاب ىذا الدين اإللهي، ويُعطى مبلغ من الماؿ إلى الفقراء بمثابة 

 . لم مقابل الديوف الجزئيةدفع المظا

اطلب من جميع اإلعبلـ والمراجع والطبلب واالصدقاء والمعارؼ واالقرباء والمنتسبين إلّي إبراء ذمتي، 
 . واتصور أف أفضل سبيل إلى ذلك ىو أف تقرأ وصيتي في مجلس عاـ يحضره الذين أعرفهم

اهلل تعالى سينسوف مصابهما بذكرىما  أبي وأمي اللذاف سيكوف مصابها بموتي أكثر من الجميع، إف شاء
... إذا بكيت على شيء فابك على الحسين: " مصائب اجدادنا، تمسكًا بمفاد الحديث الشريف

 (. الخ)

يبدوا لي انو لم يبق شيء آخر، اللهم اجعل الموت أوؿ راحتي وآخر مصيبتي واغفر لي وأرحمني 
 . بمحمد وآلو األطهار



 [(12)]العبد علي الحسيني الخامنئي

 : التجنيد االجباري

وفعبًل، بدأت االخطار تحدؽ برجاؿ الدين في إيراف، فبعد حادث المدرسة الفيضية أخذ الساواؾ 
اإليراني باعتقاؿ طلبة العلـو الدينية وجّرىم للتجنيد االجباري قهرًا، وذلك في إطار خطة الشاه لضرب 

القانوف يستعفي رجاؿ الدين من الدخوؿ في الحوزة العلمية مركز النضاؿ في إيراف، بعد أف كاف 
العسكرية االجبارية، حتى أف بعض الشباب المؤمنين كانوا يلتحقوف بالحوزات العلمية في سبيل 

 . استحقاقهم من الجندية

إال انو في ىذه الفترة، أراد الشاه أف يقهر الحوزة العلمية، فقاـ الجيش الخاص باعتقاؿ أربعين طالبًا من 
رئيس الجمهورية اإلسبلمية )وزة العلمية، كاف من بينهم فضيلة الشيخ الهاشمي الرفسنجاني طلبة الح

 (. حاليا

وقد ىزت ىذه الخطوة الحوزة العلمية، وجعلت عدد من الطلبة يتراجعوف عن ىذا الطريق، إال أف اإلماـ 
دمة العسكرية، وأف يستفيدوا أعلن في بياف لو، أّف على طلبة العلـو الدينية االلتحاؽ بالخ" قده"الراحل 

من وجودىم في المعسكرات خبرة استعماؿ السبلح، ومختلف الخبرات العسكرية، ويعملوا على تعليم 
الجنود العسكريين أفراد الجيش دروس الثورة والنضاؿ، ويروي سماحة القائد مشاىداتو حوؿ استجابة 

لبللتقاء " رحمو اهلل"ور الشيخ محمد جواد باىنر حينما زار المعسكر مع الدكت" قده"الطلبة لنداء اإلماـ 
، فبالرغم من انو كاف حليق الرأس ويلبس المبلبس العسكرية، إال (داـ عزه)بفضيلة الشيخ الرفسنجاني 

 . انو كاف فرحاً ومسرورًا ويعمل بوظيفتو في تعليم الجنود الدروس الثورية

والذعر في نفوس الطغاة أذناب الحكومة العميلة، مثل ىذه المواقف، ومثل ىؤالء الرجاؿ خلقوا الرعب 
وجعلوا من حكومة الشاه تحس بالخطر، مما اضطرىا لبلعفاء عن ىؤالء الطلبة الثوريين، حتى ال 

 !. يصنعوا عناصر ثورية داخل المعسكرات



 : حينما تكوف التقية حراماً 

والرجاؿ التابعوف لو، إال أف ىناؾ مشكلة " قده"وبالرغم من ىذا االنتصار الذي حققو إماـ األمة الراحل 
أخرى كانت تسيطر في أوساط الحوزة العلمية، أال وىي خوؼ أكثر الطلبة من االقتراب من المدرسة 

 ". ع"إلماـ الصادؽالفيضية بعد الحادثة الدموية التي وقعت في اليـو الثاني من ذكرى استشهاد ا

، وإظهار الحقائق : ومن اجل أف يحطم اإلماـ ىذا الهاجس أعلن حرمة التقية قائبلً  ال تقية بعد اليـو
 . واجب ولو بلغ ما بلغ، وعلى الطلبة الذىاب إلى المدرسة الفيضية وإحياء ذكرى الشهداء فيها

كاف سماحة القائد من بينهم، ودخلوا   أوؿ الممتثلين لندائو، فتقدـ وصحبو جمع من الطلبة" قده"وكاف 
المدرسة وأقاموا العزاء على روح الشهداء، ثم خرجوا وانتشر الخبر في األوساط، فعاد الطبلب يترددوف 

 . على المدرسة الفيضية

 : ـ1963محـر عاـ 

 وأنصاره، فقد تأىبت الحكومة" ع"ومع حلوؿ محـر الحراـ ذكرى شهادة اإلماـ أبي عبد اهلل الحسين
" ع"خوفًا من وقوع اضطرابات، إذ أف ذكرى محـر لدى الشيعة تعني تجدد الثورة التي قاـ بها الحسين

 : للدفاع عن اإلسبلـ، والشيعة في كل مكاف يسيروف على نهجو، وقد أصدرت الحكومة تحذيرًا جاء فيو

مراعاة النظاـ الكامل،  ستتم إقامة مراسم العزاء المشروعة والمنطبقة مع موازين اإلسبلـ المقدسة مع) 
إما التظاىرات واالعماؿ التي نهى عنها الشرع المقدس أيضًا فهي ممنوعة منعًا باتًا، وقد صدرت 
االوامر لرجاؿ الشرطة بالتصدي لها، ونحن نأمل أف يحافظ عمـو الشيعة وأىالي العاصمة على النظاـ 

العزاء بكل ىدوء ونظاـ، ولو أراد بعض والهدوء، ويحافظوا على شعائرىم الدينية، ويقيموا مراسم 
 [(.13()]األشخاص ػ ال سمح اهلل ػ استغبلؿ المراسم الدينية ألغراض شخصية فسيعاقبوف عقاباً صارماً 

فقد استفاد من شهر محـر الحراـ من اجل تحريك الجماىير نحو مواجهة " قده"إما اإلماـ الخميني 
ها اإلسبلـ، فأعد برنامجًا عبارة عن إرساؿ طلبة العلـو الدينية أفعاؿ النظاـ ومشاريعو الماكرة التي يرفض



الثوريين إلى جميع المناطق من قرى ومدف ومحافظات إيراف، للتركيز في العشرة األولى من شهر محـر 
والتي يجتمع فيها أكثر الناس في المساجد والحسينيات إلحياء الذكرى، فيقـو ىؤالء الطلبة بتكريس 

 . حوؿ جرائم النظاـ المخالفة لشرع اإلسبلـ الحديث والخطب

وكاف من جملة الذين أرسلهم اإلماـ المبتعثين سماحة القائد الذي قرر إرسالو إلى مشهد المقدسة، 
 : وحملو ثبلث رسائل عبارة عن نداءات إلى

 . ػ المرحـو آية اهلل العظمى السيد محمد ىادي الميبلني 1

 . ػ آية اهلل السيد حسين القمي2

 . ػ علماء الدين اآلخرين والخطباء ورؤساء الهيئات الدينية والحسينية في مشهد3

اطلبوا من الوعاظ وخطباء المنبر الحسيني أف يتحدثوا عن : " وكاف نص النداءين األوؿ والثاني ما يلي
، وعلى مواكب العزاء أف تهتم بذلك  وصية المدرسة الفيضية على المنابر منذ اليـو السابع من محـر

 ". سع من المحـرأيضاً في قصائدىا وأشعارىا لدى انطبلقها في الشوارع واألزقة منذ اليـو التا

استعدوا للجهاد ضد الصهيونية التي تسعى لفرض : " واما النداء الثالث فقد تضمن الكبلـ التالي
سيطرتها على زماـ األمور في الببلد، لقد استطاعت إسرائيل أف تنفذ إلى مرافق السلطة في الببلد، 

 ". افأمور الببلد االقتصادية بيدىا، وسياسة إيراف الخارجية في قبضته

سماحة القائد بعد تسليم النداءات الثبلثة، أف يتوزع مع رفاقو من طلبة " قده"وأوصى اإلماـ الراحل 
العلـو الدينية الثوريين على المناطق المختلفة، لفضح سياسات النظاـ، وكشف الحقائق لهم وتوعيتهم، 

غرفهم وأدواتهم، وإيذاء مراجع والتركيز على حادثة المدرسة الفيضية وقتل طلبة العلـو الدينية وحرؽ 
 . التقليد العظاـ

 : القائد في مشهد



فقد بادر سماحة القائد للسفر إلى مشهد، وفور وصولو ىناؾ سلم النداءات " قده"وإمتثااًل ألمر اإلماـ 
إلى أصحابها، فأما آية اهلل العظمى السيد ىادي الميبلني فقد تفاعل مع النداء، إال انو كاف لو رأي في 

لتوقيت المثبت في النداء، وبعد نقاش القائد معو اقتنع الميبلني بالتوقيت، أما السيد القمي فقد ا
 . استجاب للنداء

من الخطباء غير المرحـو آية اهلل " قده"واما النداء الثالث فلم يستجب للصيغة التي طرحها اإلماـ 
استوعب أىداؼ اإلماـ كاملة كما و " قده"الشيخ مجتبي القزويني، الذي وضع نفسو في خدمة اإلماـ

 . يذكر ذلك سماحة القائد

وبعد تسليم النداءات الثبلث إلى أصحابها، جلس القائد مع جمع زمبلئو الملتزمين وخططوا للسفر إلى 
واقترح القائد أف يكوف نصيبو مدينة " قده"مختلف المدف والمحافظات وحسب توجيهات اإلماـ 

 . مرارًا، وأقاـ فيها شهوراً حيث زارىا قبل ذلك " بيرجند"

 ": بيرجند"مدينة 

ال يعد الذىاب إلى تلك المدينة التي تقع في شماؿ شرقي الببلد امرًا سهبًل، ال من جهة وعورة الطريق، 
ولو ( أسد اهلل علم)بل بسبب ظروؼ تلك المنطقة الخاصة، فهي مسقط رئيس الوزراء المتقدـ الذكر

 : ناس يهابونو ويخافونو لسببيننفوذ كبير في تلك المدينة وال

تسلطو وأىلو على رقاب الناس فيها بالبطش والتجاوزات حتى انو كاف يلـز الناس والخطباء (: األوؿ) 
صاحب السيف والقلم، األمير اسد اهلل خاف : " ، أولها(علم)بقراءة خطبة على كل منبر يرتقوه باسم 

 ...". علم

الزراعية والبساتين التي تمثل مصدر رزؽ للناس، كما لو أمبلؾ أنو يمتلك أكثر األراضي (: اآلخر) 
 ". إقطاعية أسد اهلل علم"أخرى في أطراؼ المدينة، حتى أنها تسمى بػ 



، فكما أحس بحاجتو (لعنو اهلل)ومن جهة أخرى تعد ىذه المدينة منطقة اصطياؼ الشاه الرجيم
صة، وىبط في المدرج الخاص بو، حيث ال يوجد لبلستجماـ والراحة جاء إلى ىذه المدينة بطائرتو الخا

 . مطار فيها بالرغم من سعة مساحتها

 : الثالث من محـر

تحرؾ القائد نحو تلك المدينة مع قافلة العلماء المجاىدين، وفي الطريق كاف يمّر على عدد من القرى 
وضاع الحاصلة في المجتمع، فيستوقف الحافلة التي كاف يقلها لينقل إلى أىل القرية القضايا الراىنة واأل

 . جراء أفعاؿ النظاـ المخالفة لئلسبلـ، ىادفاً إلى استنهاضهم للمطالبة بتطبيق اإلسبلـ

، وفور وصولو ارتقى المنبر وتحدث للناس، ثم " بيرجند"ووصل إلى مدينة  في اليـو الثالث من المحـر
اء تلك المنطقة حيث دار حديث بينو انتقل إلى مجلس آخر وتحدث أيضًا، حتى كاف لو لقاء بأحد علم

 ما الضرورة ألف تفعل ذلك ىنا؟ : وبين القائد حوؿ األىداؼ التي جاء من اجلها، فقاؿ لو العالم

 ". إف ىذا إحساس مني بالمسؤولية فهذا بالنسبة لي بمثابة التكليف الشرعي: " اجاب القائد

غي أف ال تضيع وقتك دوف جدوى، أنا اقترح الناس ىنا يعرفوف كل ىذه القضايا، وينب: فقاؿ العالم
 [(. 14()]سرواف)عليك أف تذىب إلى مكاف يجهل اىلو ىذه األمور، مثبًل اذىب إلى مدينة 

اكتفى القائد بكبلـ ىذا الرجل، وخرج من عنده إذ النقاش معو عقيم، حيث يريد القائد أف يبتعد عن 
ناس ال يعرؼ لهجتهم وال يفهموف لسانو، ومع ذلك أكثر من ألف كيلو متر ليتحدث أل( بيرجند)مدينة 

 . فإف ىذا الحديث لم يثن عزيمة القائد، من أف يواصل مسيرتو في تحقيق األىداؼ التي جاء من أجلها

 : السابع من محـر

وحينما حّل اليـو السابع من المحـر وكاف موافقًا ليـو الجمة الذي اعتاد الناس فيو أف يجتمعوا في 
، حضر القائد إلى ذلك المسجد، ووجد أف عدد الحضور يفي بالحديث عن (المصلى)لو  مسجد يقاؿ



األوضاع الجارية في الببلد، ولكن خطيب المنبر تجاوز حدود الوقت المقرر لو، مما اضطر القائد إلى 
 اإلشارة إليو بإشارة تفهمو برغبة القائد بالحديث، فالتفت خطيب المنبر إلى إشارة القائد فأنهى
المجلس ونزؿ من على المنبر، فارتقى القائد وفي نفسو حسرة، حيث لم يبق من الوقت إال عشروف 

 : دقيقة للحديث في مجمل القضايا، فاقتصر الكبلـ على نقاط معينة، ىي

 . ػ تسلط الغرب على ببلد إيراف وأىدافو التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتو القضاء على اإلسبلـ 1

رسة الفيضية وعبلقتها بالنقطة األولى، حيث أف الزماف كاف ذكرى وفاة اإلماـ ػ فاجعة المد 2
 ". ع"الصادؽ

ػ ما جرى في الهجـو على المدرسة من ضرب الطلبة وشتمهم وإحراؽ العمائم، وإشعاؿ النيراف في 3
 . نسخ القرآف، ونهب ممتلكات الطلبة وإتبلفها

بما جرى، ثم عرج القائد على حادثة كرببلء، فزاد بكاء  فضج الناس بالبكاء، واعتلت االصوات المتأثرة
الناس وتأثرىم، ىنا استوعب القائد أكثر إصرار اإلماـ على أف يكوف الحديث عن الوضع في عشرة 

 . محـر الحراـ

بعد أف اتم القائد حديثو نزؿ من المنبر ليحتشد حولو جميع من الحضور ويسألونو عن تلك الحادثة 
: ليقوؿ للقائد( آغاي تهامي)، وانبرى من بينهم عالم المنطقة الشهير (المدرسة الفيضية حادثة)المؤلمة 

مع إنني األكثر اطبلعًا على األمور في ىذه المدينة، لكني لم أعلم بهذه القضايا، ولوالؾ لما صدقت )
 (. ىذه الحوادث، وانني لم أبك في اّي من ىذه القضايا بهذه الصورة

خرج من المصلى استصحبو عدد من الشباب، وكاف إلى جانبو رجل يسأؿ عن  حتى أف القائد لما
 . األحداث، ولما انفصل أخبر القائد بأف ىذا الرجل جاسوس

لم يأب القائد بهذا الجاسوس، إذ المصيبة الواقعة في الببلد أكبر بكثير من أف يخشى إنساف على 
امن تحدث من على المنبر مفصبًل عن نفسو، واستمر سماحتو في الحديث عن األوضاع ففي الث



األحداث، مما جعل الحضور يتأثروف اشد التأثر، ويخرجوف في مسيرات احتجاجية كما حدث ذلك في 
 . مناطق عديدة من الببلد

وفي ليلة التاسع من المحـر أيضاً ارتقى القائد المنبر في مجلس ضم عددًا من اعياف المدينة ووجهائها،  
وكل ذلك لم يكن ليرعب القائد، فتحدث بأشد ما ( أسد اهلل علم)كما ضم بعض جبلوزة رئيس الوزراء 

لطبقة المترفة إال أف تحدث بو في المجلسين السابقين، ورغم أف الحضور لم يتأثروا وذلك النهم من ا
 . البهتة كانت واضحة على سحنات وجوىهم

 . ولما انهى القائد حديثو ونزؿ من على المنبر توجو إلى حيث سكناه في المدرسة الدينية

 : إعتقاؿ القائد

وفي فجر اليـو التاسع من المحـر صلى القائد صبلة الصبح واشتغل بالدعاء والتعقيبات، وفي االثناء 
شخص الغرفة فجأة وأغلقها بالمفتاح، ثم طلب منو تسليم نفسو بعد أف أظهر لو البطاقة  دخل عليو

، وقبل أف يخرج القائد معو قاـ وصلى صبلة االستخارة هلل، [(15)]الشخصية، وانو من رجاؿ الشرطة 
وايات وذلك عمبًل بالر ( استخير اهلل برحمتو خيرة في عافية)وأخذ يردد وىو في الطريق معو مئة مرة 

 . القائلة بأف من يفعل ىذا العمل يجري اهلل على قلبو ولسانو كل ما ىو خير وصبلح

وكانت ىذه المرة األولى التي يعتقل فيها سماحتو، ومع ذلك كاف صلبًا وقويًا وجريئًا، لم تبد عليو 
 . عبلمات الخوؼ والرىبة

، وبدأ بالتحقق معو بعد  واقتيد سماحتو إلى مركز الشرطة، وأدخل إلى غرفة الرئيس الذي كاف برتبة مبلـز
أف سألو عن اسمو وىويتو، ثم استعرض لو بعض العبارات التي ذكرىا على المنبر، ووجو لو اتهاماً 

جرد عن المدرسة إف حديثي كاف م: " بتحريض الناس على التمرد واالنتفاضة، فأنكر القائد وقاؿ
 ". الفيضية وما جرى لطبلبها وذلك بصفتي من طبلب الحوزة العلمية



ثم طلب المبلـز من القائد أف يتعهد بأنو لن يفعل ذلك مرة أخرى، فرفض القائد ذلك الطلب، ويضيف 
ة، ومع القائد انو كاف يتعامل معو باحتراـ، ولما رفض طلب المبلـز بالتعهد ىدده بأنو سيتعامل معو بقسو 

وأنا أيضًا مأمور، قاؿ : إنني مأمور بأف آخذ منك التعهد، فقاؿ القائد: ذلك رفض القائد، فقاؿ المبلـز
، وممن انت مأمور؟ فقاؿ القائد  . من اهلل، فبهت من كلمتو وظهر عليو التأثر: المبلـز

نفسك للخطر،  انت شاب وال يليق بك مثل ىذه التصرفات، وانت بهذا الفعل تعرض: ثم قاؿ للقائد
وىنا لم يتمكن المبلـز ". ليس عندكم عقوبة اكبر من االعداـ، وأنا على استعداد لها: " فأجابو القائد

 . من أف يصل إلى النتيجة المطلوبة مع القائد فتركو وخرج

وما كاد أف يخرج المبلـز حتى دخل عليو رجل آخر من رجاؿ األمن، وكاف ىذه المرة عسكرياً، فأخذ 
قيق مرة أخرى مع القائد وبشكل مركز، حتى أف سماحتو تأذى كثيرًا من أسلوبو، ثم أمر بنقلو إلى بالتح

زنزانة في المركز اعدت للتوقيف، وزج فيها، وأصبح في ىذه الزنزانة منعزاًل عن المحيط األخر، فلم 
قد بعثو جماعة يكن يدري ما كاف يجري في الخارج، حتى حاف وقت الظهر وجيء لو بالطعاـ الذي كاف 

من أىالي المدينة، وكاف كثيرًا جدًا حيث بلغ خمسين صحنًا، فأكل منو افراد السجن، وحمد اهلل على 
ىذه النعمة، وأدرؾ أف حديثو ترؾ أثرًا في نفس أىالي المدينة بالرغم من سنين الظلم والقهر التي مروا 

 . بها

، فأخذت القائد حسرة، كيف يكوف ىو بقي القائد في تلك الزنزانة حتى حلت ليلة العاشر م ن المحـر
" ع"في السجن ويكوف االخروف في المجالس والمآتم يحيوف ذكرى سيد الشهداء اإلماـ أبي عبد اهلل 

 . ؟ فأخرج من جيبو دفترًا وأخذ يكتب بعض الذكريات

ا دخل الغرفة وفي صبيحة اليـو العاشر وقبل حلوؿ الظهر استدعي القائد إلى غرفة رئيس المركز، ولم
وجد فيها عددًا من األشخاص تبين بعد ذلك أنهم قضاة في المحكمة، وأخذوا يسألونو وىو يجيب، 
فظن بأنو ستتم محاكمتو اآلف، إال انو اكتشف بعد ذلك أف الشرطة وافقت على االفراج عنو بكفالة، 

 . ةبعدما ثار أىل المدينة ضد قرار اعتقالو، وقرروا الهجـو على مركز الشرط



خرج القائد ظهر اليـو العاشر من المحـر من المركز الذي كاف مسجونًا فيو، ومع ذلك لم يكن مسرورًا 
بذلك، ألف االفراج عنو جاء بسبب التعهد الذي كتب لهدؼ الخروج ومواصلة المسير في طريق تحقيق 

رثًا أبدًا من ىذه الخطوة من أجلها، لذا لم يكن سماحتو مكت" قده"األىداؼ التي ارسلو اإلماـ الخميني 
ولم يلتـز بما تعهد بو، فأخذ بحضور المجالس والجلوس بجنب المنبر، وكانت الناس تنظر إليو باحتراـ 

 . وتقدير بالغين

وكاف محل إقامتو ىذه المرة في منزؿ السيد الذي تكفلو، وفي اليـو الثاني عشر من المحـر انتقل إلى 
دما بلغو خبر اعتقاؿ اإلماـ الخميني رائد النهضة، فتوقع أف يتم اعتقالو المدرسة الدينية في المدينة بع

 . مرة أخرى

 : االعتقاؿ الثاني

وبالفعل جاء توقع سماحتو في محلو، فلم يحل اليـو الرابع عشر من محـر أو الخامس عشر إال وقد 
هد، ولما اقتيد إلى خارج وصلت سيارة الشرطة للمدرسة وىي تحمل امرًا باعتقالو وإبعاده إلى مدينة مش

المدرسة شاىد سماحتو جمعًا من اىالي المدينة وعددًا من علمائها لتوديعو واأللم يعتصرىم لتبعيد 
سماحتو عن المدينة بهذه الطريقة وىم مكتوفوا االيدي ال يمكنهم الدفاع عنو، ولكن القائد كاف 

ي وجو الظالم تحتاج إلى مواقف يستوعب ظروؼ أىالي المدينة ويعلم أف الجماىير لكي تقف ف
ومواقف تحركها نحو ىذه اللغة من المواجهة، فرفع رأسو وابتسم لهم وقابل الوداع بالوداع، ثم ركب 

لتمضي بو نحو مركز الحدود وتسلمو للحرس ىناؾ، الذين قاموا بنقلو إلى ( الجيب)سيارة الشرطة 
 . مدينة مشهد

لدين الذين جاءوا للتبليغ في تلك المدينة بعد إبعاد السيد من رجاؿ ا)يقوؿ السيد جواد علم الهدى 
إف مكانة القائد في ىذه المدينة وشعبيتو بلغت حدًا ال تقل في عن مكانة وشعبية اإلماـ (: القائد

 . الخميني، وقد لمس ذلك من حديث الناس عنو

 : في سجن مشهد



إلى مدينة مشهد مسقط رأسو فحسب،  حينما سلم القائد لحرس الحدود لم يكن المطلوب منو ابعاده
بل كاف مطلوبًا منهم تسليمو إلى السجن الكبير في تلك المدينة، وفعبًل شقت السيارة الجيب طريقها 

 ". بيرجند"إلى مشهد بسرعة دوف أي توقف، وذلك بأمر من مركز مدينة 

تمبًل الشوارع وال ووصلت السيارة إلى مشهد ليبًل، ورأى آثار اإلرىاب، حيث كانت قوات الشغب 
يوجد احد من اىالي المدينة يمشي فيها، وآثار الحرائق والرصاص على الجدراف واضحة، فقد تعرضت 
تلك المدينة إلى مداىمات قوات الشغب ألنها كانت المدينة الثانية من المدف اإليرانية التي شهدت 

 . ة واسعةمظاىرات واسعة، لذا كاف من الطبيعي أف تكوف ىناؾ تشديدات امني

وصل القائد إلى معتقل المدينة في منتصف الليل، وُسلم إلى مديرية األمن الداخلي، ونظرًا لكونها 
ممتلئة بالسجناء فقد نقل إلى احد مراكز الشرطة، وما أف وصل إليو حتى تلقاه الشرطة الذين يعملوف 

وتأذى الفائد أكثر حينما علم بأنو فيو بالسب والشتائم واإلىانات والتحقير، مما ازعج القائد كثيرًا، 
ليس ىناؾ مكاف لو في ىذا المركز وأمر بتركو في باحة المركز، لكنو اشتغل بقراءة القرآف استثماراً 

إلى المركز ورأى القائد في الباحة، فغضب على الشرطة وأمر " الضباط"للوقت، وفي األثناء وصل احد 
 ". الغرفة المظلمة"بإدخالو إلى 

 : لمظلمةالغرفة ا

تقع في الجزء السفلي من المركز، وقد ُىيئت الحتجاز المجرمين الخطرين، لذا  " الغرفة المظلمة"كانت 
كاف الجو فيها فاسدًا ويكاد المرء فيو أف يختنق، كما أف الرؤية تنعدـ فيها نظرًا لشدة الظبلـ، ولما 

يمكنو البقاء في ىذه الغرفة،  ادخل القائد إليها تذرع لهم بحجة، وىي انو مصاب بمرض قلبي ال
 . فاخرج منها إلى غرفة صغيرة كانت مهيأة إلعداد الشاي، وبقي فيها حتى الصباح

وقدـ لو اإلفطار ثم نقلو إلى مقر " نائب"وفي الصباح جاءه رجل كبير في العمر من رجاؿ الشرطة ورتبتو 
و سماحتو بالخبث، ثم جاء قائد الفرقة العسكرية، وىناؾ ادخل على رجل عجوز من رجاؿ األمن وصف

الفرقة الذي كاف في البداية لطيفًا في التعامل ووديعًا في أسئلتو، إال انو لما فتح ملف القائد الذي وضع 



ما تريد أف تفعل؟ ال يوجد : )على طاولتو واطلع على ما فيو، اخذ يصرخ في وجو القائد وىو يقولو لو
 .(ماذا تريدوف انتم؟.. س عندىا دين، انظر إلى اّي درجة تقدموافي االتحاد السوفيتي دين، وأمريكا لي

 . ودوف أف يستمع إلى جواب القائد، أمر بنقلو إلى السجن

 : سجن المعسكر

واخرج إلى مكاف ال يعلمو وفي حوالي الساعة الرابعة من بعد الظهر ( جيب)اقتيد القائد في سيارة 
، وىناؾ ادخل على ضابط شاب في غرفة صغيرة، (77)وصل إلى سجن يُعرؼ بسجن معسكر الفرقة 

وصفو القائد بأنو كاف سيء الخلق، إذ فور دخولو عليو قاـ بتفتيش جيوبو واخذ كل ما كاف فيها، حتى 
العمامة قاـ بتفتيشها ونزعها من رأسو بالقوة، وحينما طلب منو القائد أف يبقي لو القرآف، رفض ىذا 

 . الضابط

، (x)طويل جدًا، في بدايتو يقف جندياف اغلقا المنفذ بحربتاف تم مسكهما بطريقة بعدما اقتيد في ممّر 
وكانت الحراسة فيو مشددة للغاية، وال يدخلو إال السجناء وحراس السجن ومأموره، ثم ادخل القائد في 

 . إحدى الزنزانات التي كاف يكتّض بها المعسكر

 : السجن في وصف القائد

وىذه المرة األولى التي يودع فيها القائد السجن، إذ كاف في االعتقاؿ السابق قد أوقف في مركز 
الشرطة، إما ىذه المرة فقد زج في السجن، ورآه وتعرؼ عليو عن كثب، وتحسس عن قرب معاناة 

نات، وىذا السجناء وحياتهم الخاصة، وبالرغم من أف زنزانة القائد كانت كبيرة الحجم دوف بقية الزنزا
من رحمة اهلل بعبده الصالح إضافة إلى وجود نافذة أيضًا تطل منها الشمس ويرى الضوء، التي كانت 

 . موحشة للغاية إال انو كاف غير متأثر من ىذا االعتقاؿ وااليداع في السجن



يد فيها وليس ذلك غريبًا، إذ كانت ىذه الزنزانة في االصل مخزنا للمعسكر، وفي ىذه الظروؼ التي تزا
االعتقاؿ لكل من يعبر عن رأيو تجاه وضع الببلد المتردي، فقد افرغ ىذا المخزف ػ كما افرغت غيره 

 . من الغرؼ ػ ليكوف زنزانة

ولما استقر القائد في ىذه الزنزانة اخذ يطل من النافذة إلى ساحة المعسكر، ثم حوؿ نظره إلى جدراف 
طوبة، بحيث لو لمس أي موضع بيده البتلت، إضافة إلى السقف الزنزانة وأرضها التي كاف تكثر فيها الر 

 . الذي كانت تكثر فيو الشقوؽ بحيث تنفذ من خبللو مياه األمطار، وكاف ىذا يزعج سماحتو

، مقارنة ببقية الزنزانات [(16()]المحبس)وقد كتب القائد عن ىذه الزنزانة وعّبر عنها في مذكراتو بػ 
 . إما في ىذا االعتقاؿ أو االعتقاالت األخرىالتي نقل إليها بعد ذلك، 

 : المعاملة في سجن المعسكر

بصحبة حبلؽ لكي يقـو بحلق رأسو ( وىو رئيس العرفاء)ىنا انقطع تأمل القائد بدخوؿ مأمور السجن 
ولحيتو، ولكن القائد اعترض على حلق لحيتو، فأمر المأمور بحلق رأسو وتقصير لحيتو، وتم ذلك داخل 

 . نزانةىذه الز 

ليغسل وجهو ورأسو فوقف في وجهو مبلـز متكبر ػ كما يصفو القائد ػ ( المرافق)ثم خرج القائد إلى 
لم يكن : " أرأيت كيف حلقنا لحيتك؟، فقاؿ لو القائد بكل برود: وأخذ يستهزء بو ويقهقو، وىو يقوؿ

 ". ذلك شيئًا، إذ لم أر ذقني منذ فترة طويلة

 : في زنزانة أخرى

سماحتو بعد مدة إلى زنزانة أخرى، كانت مزودة بفراش خبلفًا لسابقتها، إال انو لم يكن فيها  ثم نُقل
نافذة وال مصباح، حتى انو بمجرد أف جاء الليل أصبحت مظلمة جدًا ثم جاؤوا لو بطعاـ عبارة عن خبز 

 . ع حتى الصباحلم يكن قد أكلو سابقًا، فلم يرغب في اكلو ىذه الليلة، وناـ وىو جائ( شيء بسيط)و 



وعند الفجر استيقظ سماحتو للصبلة، وبعد االنتهاء من الصبلة وبمجرد أف استلقى على فراشو سمع 
لن تبقى مرتاح : صوت احد الجنود يصل إليو من خبلؿ ثقب الزنزانة، وىو يصرخ بلغة غليظة قائبلً 

 . الباؿ، ستذىب اآلف إلى العمل

دين في ىذا المعتقل تجري بهذه الطريقة بل أسوأ منها، فجميع ويصف القائد بأف المعاملة مع رجاؿ ال
الجنود ىناؾ يستخدموف األساليب الخشنة في التعامل مع رجاؿ الدين، ألنهم يعتبروف األحداث 
الجارية في إيراف تظاىر الناس واحتجاجهم على سياسات الحكومة ىي من وراء رأس العلماء، لذا كاف 

 . يختلف عن اكبرىماصغر جندي رتبة وسناً ال 

 : العمل في الطين ال في الورد

وفتحوا الزنزانات وخرج جميع السجناء ليقفوا صفًا في الممّر، ووقف القائد معهم، وىنا سلم عليو احد 
، [(17)]األشخاص الذين كاف يراىم باستمرار في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة وىو الشيخ فاكر

 . شهد واعتقل فيها، فرح القائد بسبلمو وبادلو التحية وتعرؼ عليووقد جاء توًا إلى مدينة م

ثم اخرج السجناء إلى إحدى ساحات المعسكر، وكانت أرضها مغطاة بأنواع الحشائش، وارغموا على 
اقتبلعها وتنظيف األرض تحت حراسة مشددة بالرشاشات واألسلحة، حتى ال يفكر احدىم بالهرب، 

ثبلث ساعات، فأخذ القائد يعمل بسرعة وجد، إال أف الشيخ فاكر الذي  وكاف عليهم أف يعملوا مدة
اسحب يدؾ بسرعة ثم أرجعها ببطيء حتى يتصور : مضى مدة في المعتقل ويعرؼ كل شيء قاؿ للقائد

الضابط المراقب انك تعمل بجد ثم أعطي عربة لنقل اآلجر ومعواًل وآلة لحفر األرض وتسطيحها 
 . ةوجملة من األعماؿ الشاق

ولما انتهى وقت العمل وذلك في الساعة الحادية عشرة،، ارجعوا مرة أخرى إلى الزنزانات، وبمجرد أف 
اجبروني اليـو كسعدي الشيرازي على اداء : " دخل القائد إلى زنزانتو اخذ يكتب في مذكراتو ما نصو

تعرفوف أف سعدي أعماؿ شاقة بيد أف عمل سعدي كاف في الورد، واما عملنا في الطين، فكما 



الشيرازي وقع في األسر في يـو ما وكانوا قد فرضوا عليو أف يعمل في مزارع الورد، في حين فرضوا 
 [(18")]علينا أداء ىذا العلم الشاؽ كل يـو

 : الضابط الطبيب وعجوز المرطبات المجاف

اسمو السيد ، كاف رجل عجوز 77وضمن السجناء الذين كاف من بينهم القائد في معسكر الفرقة 
سجادي، وكاف لديو دكاف صغير مقابل مدرسة نواب العلمية يبيع فيو المرطبات، وكاف أكثر المترددين 
عليو من طبلب ىذه المدرسة، فشّكت الحكومة بأف لو نشاطًا معارضاً، إال أنهم لم يتمكنوا من العثور 

ًا للطلبة، لذا كاف يصرخ دائماً على دليل يدينو، وسبب ذلك تم اعتقالو بتهمة تقديم المرطبات مجان
لماذا اتيتم بي إلى السجن؟ إذا كاف عندكم دليل على إدانتي فقولوا لي، وافعلوا : وىو في السجن قائبلً 

 . بي ما شئتم

واتفق في إحدى المرات مجيء ضابط، وكاف بحق طيب المعاملة معهم، إذ قاـ بجمعهم حولو وجلس 
أف يذكر بعض لطائفو وطرائفو، وحوؿ ىذه الجلسة يقوؿ  ىو على كرسي، وطلب من السيد سجادي

لم يقصر السيد سجادي في ذلك، حيث انفتحت شهيتو للكبلـ إلى حد كبير، وكاف يقـو : " القائد
 ". بحركات ساخرة، وكنا نضحك جميعاً 

 : حديث عن السجن

إف أمك : بوالدتو، قالت لو وبعد عشرة أياـ من االعتقاؿ أفرج عن القائد، وحينما عاد إلى المنزؿ والتقى
لم يكن السجن سيئاً، كاف تجربة : " فأجابها سماحتو[( 19.)]لم تمنحك من يوسف إال السجن

جديدة وعالمًا آخر مع الساواؾ، ومع التحقيقات والدعاوى واألوقات المريرة واإلىانات الشديدة، 
 ". وخبلصة القوؿ مع آالـ الكفاح

يكشف فيو عن المأساة التي يعيشها اإلنساف في السجن، إال أف في إف ىذا الجواب في الوقت الذي 
ذات الوقت يعكس واقع تعاملو مع السجن الذي ىو مدرسة يتخرج منها االبطاؿ بتفوؽ، بل ىو 



امتحاف لمعدف الرجاؿ ومعركة مع إرادة السجين، فإما أف تذوب تحت التغذيب أو أف تبقى حيًا وعنيداً 
 (. اعزه اهلل بعزه)ومحاربة الظالمين، وىكذا خرج القائد  ومصرًا على تحدي الظلم

 : القائد يواصل جهاده 

ولكي نقدـ برىانًا على أف النتيجة التي خرج بها القائد من السجن كانت إيجابية إلى أبعد الحدود، فإنو 
امتثلوا لنداء بمجرد أف خرج من السجن سافر فورًا إلى مدينة قم المقدسة لئللتقاء برفاؽ الدرب، الذين 

 . وتحركوا من اجل الشعب" قده"اإلماـ 

ولما وصل القائد إلى ىناؾ وجد المدينة ملغمة برجاؿ األمن الذين كبتوا أنفاس الناس، ومع ذلك ومع 
عقد جلسة مع زمبلئو قيموا من خبللها ( داـ ظلو)انتشار رجاؿ الساواؾ لقمع أي تحرؾ ثوري، فإنو 

ي تم تنفيذىا، ثم ناقشوا الخطوات المستقبلية، وتمخض لقاؤىم ىذا عن الوضع السابق والبرامج الت
خطة دقيقة للتحرؾ ال تختلف في مضمونها عن الخطوة السابقة، إال أنها من حيث الشكل العاـ تأخذ 
طابعًا آخر، وتنص ىذه الخطوة على توزع المجموعة في عدد من المدف والقرى، وفضح سياسة الدولة 

 . ن، وتم االتفاؽ عليها وتحدد أف يذىب القائد إلى مدينة كرمافبحق الشعب والوط

 : القائد يتوجو إلى كرماف

وارتقت المجموعة والتي كاف عددىا ثبلثوف طالبًا حافلة صغيرة، وتحركت نحو المدف والقرى المقررة، 
افقاً ، وكاف مو (ـ1963)للهجرة  1342حتى وصلت إلى مدينة كرماف، وكاف الوقت شهر رمضاف عاـ 

لشهر بهمن، ذكرى مرور عاـ على االستفتاء الشعبي المزّور، وفي ىذا الوقت فرض على اإلماـ 
 . الحصار من قبل النظاـ" قده"الخميني

فاجتمع القائد بالعلماء والطلبة والشباب الثوريين، وتباحث معهم لمدة ثبلثة أياـ، وألقى الخطب من 
على المنبر، وتكلم مفصبًل عن األوضاع في الببلد، ودور الحكومة في كل ما يجري ضد اإلسبلـ وضد 

 . الشعب



 : في زاىداف

كستانية، وىي من محافظة سيستاف ثم توجو إلى مدينة زاىداف الواقعة بالقرب من الحدود البا 
وبلوشستاف، يعيش فيها أبناء العامة، وتكثر فيها تجارة المخدرات والهيروئين، وبها عصابات تقـو 

 . بعمليات التهريب، لذا فهي منطقة خطرة للغاية

ينما ومع ذلك فإف القائد توجو إليها، ولقي احتفاءًا عظيمًا من الناس، بعدما استمعوا إلى محاضرتو، وح
رأى مناسبًا لئلنفتاح في الحديث أكثر، تحدث في اليـو السادس من شهر رمضاف بصراحة تامة عن 
الوضع، واستمر على ىذا المستوى إلى ليلة الخامس عشر، وفي االحتفاؿ الذي عقد إلحياء ذكرى 

ما أدى إلى ، ألقى خطابًا أدى إلى انزعاج جهاز الساواؾ التابع للنظاـ، م"ع"والدة اإلماـ الحسين
 . اعتقالو في ليلة السادس عشر

 : االعتقاؿ الثالث

وفي ىذه المرة نُقل بالطائرة إلى طهراف وأودع في سجن معسكر سلطنة آباد، ثم نقل في اليـو التالي 
المشهور باألساليب الشديدة في التعامل مع السجناء، باإلضافة إلى األسلوب " قزؿ قلعة"إلى سجن 

 . الذي يتعرض لو سجناء المعتقلالبشع في التعذيب 

وكما ىو السجن وسبل التعامل مع السجين كاف التعامل مع القائد، حيث ُعذب تعذيبًا بشعًا إلى حّد 
التهديد بالقتل ومن جانب آخر حصل على إىانات شديدة من مجموعات ال تعرؼ الرحمة وال 

 . وقد قضى فيها مدة شهرين كاملين اإلنسانية، وكانت ىذه المرحلة شاقة ومتعبة بالنسبة للقائد،

 : اللقاء باإلماـ

وحينما خرج نجل األب الروحي من سجن الشهرين الذي لم يترؾ أي أثر سلبي عليو، أقدـ على خطوة 
تعود بو مرة رابعة للسجن وىي سعيو لّلقاء بإماـ األمة، إذ أف السائر على نهج ذلك األب لم يكن يرد 

 . األب، رغم ما يتمتع بو سماحتو من وعي يؤىلو لبلستقبلؿ بحركتو أف تنفصل حركتو عن توجيهات



المهم أف القائد فعل ما أراد وتمكن من اختراؽ كل الحواجز التي تحاوؿ دوف االلتقاء باإلماـ، والتقى 
القائد بالقائد في سجنو بمعية ولده الشهيد السيد مصطفى الخميني، وتحدث معو عن حركة العلماء 

" لم نستفد من رمضاف بالصورة المطلوبة نظرًا لغيابك": " قده"شهر رمضاف، وقاؿ لئلماـ ونشاطهم في 
ىذا اللقاء اذىب عن القائد كل عناء الفترة . وعاىد على أف يقـو بعمل ما لخدمة الصالح العاـ في البلد

فقائو، ويستمد منو التي كاف معتقبًل خبللها، ألنو استطاع اللقاء مع إماـ الدرب، لينقل لو برامجو مع ر 
عـز وعناد األياـ القادمة حتى تحقيق األىداؼ، وىي روح يشعر بها كل جندي يلتقي مع قيادتو، وقد  

 . كاف القائد حقاً جندياً وفياً لقيادتو

 : اجتماعات سرية

وبعد ىذه المرحلة من العمل العلني في مواجهة النظاـ، قرر القائد مع مجموعة من السائرين على نهج 
على أف يأخذ عملهم طابعًا سريًا، وذلك من خبلؿ عقد اجتماعات سرية تخضع " قده"إلماـ الخميني ا

 : لضوابط وشروط لئلنتماء إليها، وتهدؼ ىذه االجتماعات إلى أمرين

 . وضع خطط وبرامج للتحرؾ: األمر األوؿ

 . أف يتم تنفيذىا من خبلؿ الحوزة العلمية: األمر اآلخر

رئيس مجلس خبراء الدوؿ اإلسبلمية )وؿ في منزؿ آية اهلل الشيخ علي المشكيني وعقد االجتماع األ
المرحـو آية اهلل : وبحضور القائد وعدد من فضبلء الحوزة العلمية الذين كاف من بينهم( في إيراف حالياً 

صهر ) الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، والمرحـو آية الشيخ رباني آملشي، والشهيد آية القدوسي
رئيس الجمهورية اإلسبلمية )، وحجة اإلسبلـ والمسلمين الشيخ علي اكبر ىاشمي رفسنجاني (اإلماـ
وآية اهلل الشيخ احمد اآلذري القمي، وسماحة الشيخ محمد   ، وآية اهلل الشيخ إبراىيم االميني،(حالياً 

 . و أف يقـو بتدوين الجلساتتقي مصباح اليزدي الذي تقرر أف يكوف أميناً لهذه الجلسات ػ أي أف علي



وقد فعل ذلك بطريقة أمنية، حيث كاف يكتبها بطريقة يحسب الناظر إليها أنها أدعية مكتوبة، باإلضافة 
  إلى استخداـ طريقة في الكتابة ال يمكن ألحد غيره قراءتها، وسبب ىذا التشدد في أمر الكتابة،

ي لحظة من اللحظات إما اعتقاؿ أو مداىمة أو األحداث بلغت ذروتها في إيراف، ومن المتوقع في أ
 . توقيف، ولذا كاف مطلوباً الحيطة والحذر فوؽ المعتاد

 : اعتقاؿ بعض المجتمعين

آية اهلل الشيخ عبد الرحيم الرباني : وبعد عدة اجتماعات تم اعتقاؿ مجموعة من االعضاء وىم
قمي وُعثر في منزؿ األخير على ميثاؽ االجتماع الشيرازي، وآية اهلل الشيخ القدوسي، وآية اهلل اآلذري ال

السري وتّم تعذيبو من اجل التعرؼ على ما فيو، كما حقق مع الشيخ القدوسي عن االجتماعات التي  
 . كانت تعقد في منزؿ آية اهلل المشكيني

لشيخ وإثر اعتقاؿ ىذه المجموعة، انتقل الشيخ مصباح اليزدي إلى مدينة طهراف، واختفى القائد مع ا
الرفسنجاني في منزؿ واحد مدة عاـ كامل لكي يفلتوا بجلدىم من قبضة الساواؾ البطشية، ويحافظوا 

 . على استمرار النهضة

ثم أفرج في ىذه الفترة عن الشيخ القدوسي، وكاف يملك معلومات عن اكتشاؼ النظاـ الجتماعاتهم 
القضية، وعقدت ىذه المرة في منزؿ فأخبر الشيخ الرفسنجاني، ثم تم ترتيب جلسة أخرى لمناقشة 

الدكتور محمد جواد باىنر وبحضور القائد والشيخ القدوسي والشيخ الرفسنجاني والشيخ االميني، 
 . وخلصوا بنتيجة وىي أف يستمروا في االختفاء حتى طروء أمر مستجد

المستقبل )تاب وحذروا القائد من الذىاب إلى مشهد، وذلك ألف الساواؾ يبحثوف عنو بسبب انتشار ك
الذي قاـ القائد بترجمتو إلى الفارسية، وقدـ لو بمقدمة وعلق عليو بهوامش وتعليقات ( لهذا الدين

 . ازعجت النظاـ كثيرًا، ورغم منع نشره واعتقاؿ الناشرين لو، إال أف الكتاب انتشر بكثرة بعد ذلك

 : المستقبل لهذا الدين



ب، يمثل عملية خطاب يستنهض األمة للوقوؼ أماـ وىو كتاب مطبوع في مصر ولبناف للسيد قط
األنظمة الحاكمة، ويدعو أبناء األمة إلبداء موقفهم من كل ما يجري في الحياة، ويرسم الصورة الحقيقية 

 . للدين اإلسبلمي الذي يمثل منهج حياة، بعيدًا عن الصورة الغائمة للدين التي يصنعها حكاـ المصالح

 : االعتقاؿ الرابع

ـ تم األفراج عن عدد من السجناء والمعتقلين، مما جعل االضطرابات تهدأ إلى 1966نهاية عاـ وفي 
حد ما، فانتهز القائد ىذه الفرصة، وسافر إلى مشهد بعنواف الزيارة، إال أنو يهدؼ إلى القياـ بمجموعة 

( بل لهذا الدينالمستق)من االنشطة والبرامج، مما ازعج جهاز الساواؾ فقاـ باعتقالو بتهمة كتاب 
ـ، واحتاؿ على المحققين بإثبات عدـ عبلقتو بالكتاب، وفعبًل ثبتت براءتو وتّم 1966وذلك في عاـ 

 . االفراج عنو

 : بعد اإلفراج عنو

" قده"وبعد االفراج عنو قرر أف يستثمر ساحة مشهد في بناء قاعدة ثورية وفق فكر اإلماـ الخميني 
تركيز نشاطو : افو في مقابلة أجرتها جريدة اطبلعات انو قرروتوجيهاتو، وحسب ما عبر عن أىد

 [(.20)]اإليديولوجي والسياسي على مستوى التأسيس والبناء في الحوزة العلمية في مشهد

ترسيخ المفاىيم والقيم الثورية، وتنشئة جيل من العلماء الذين : ويقصد القائد بالنشاط اإليديولوجي
يحملوف ىذه المفاىيم والقيم ويتحلوف بروح جهادية، إذ المحور في كل حركة أصيلة البد واف يكوف 

 . علماء الدين ألنهم األعرؼ باإلسبلـ وتعاليمو

إال انو لم يقتصر عليها، فقد وسع رقعة نشاطو إلى األوساط الجامعية، ورغم انو بدأ بالحوزة العلمية 
 . فالساحة الجماىيرية العامة

فاما في مجاؿ الحوزة العلمية فقد قاـ سماحتو بتشكيل حلقات تضّم طبلب مشهد بتدريس كتب 
ثقافة الواعية ، ثم استكمااًل لمشروع بناء ال(مرحلة السطوح)المرحلة الثانية في الحوزة وىي المسماة 



وخلق روح الجهاد لدى الطلبة الحوزة العلمية، شرع بدرس في تفسير القرآف، لما يحتوي القرآف من 
 . تعاليم كاملة لصياغة اإلنساف الكامل، ويمكن من خبللو عرض كل الرؤى المطلوبة في مجاؿ البناء

الستار الذي يمكن  وىدؼ آخر كاف من وراء حلقة درس التفسير وىو أف تكوف ىذه الحلقة ىي
 . للجماعات النشطة والثورية أف تلتقي من خبللو وبعنواف حلقات القرآف الكريم

واستطاع القائد أف يجذب إلى ىذه الحلقات اعدادًا كبيرة من طلبة العلـو الدينية والشباب، إلى حد 
انت تعقد فيو تلك الحلقات، وضاؽ ذرعًا بالحضور، فنقلو الذي ك[(21( )]صديقيها)اكتض مسجد 

 . القائد إلى إحدى المدارس الدينية وىي مدرسة الميرزا جعفر

ثم عقد درسًا خاصًا لطلبة الجامعات، ودرسًا آخر للشباب، وكاف يلتقي عينات منهم لتربية كادر منظم 
عودة، واستغل إمامة الجماعة لتسجيل وعناصر يمكن االعتماد عليها في مجاؿ النهضة الثورية المو 

الحضور االجتماعي وااللتقاء بكل الطبقات، وتمكن القائد من صنع قاعدة ثورية متأىبة للحاالت 
 . الطارئة

 : لجنة اإلغاثة

ولم يكن الخط الثوري الذي صنعو القائد من طلبتو منفصبًل عن الوضع االجتماعي، بل كاف يرعى 
، وقد سجلوا بذلك خدمة عظمى للمجتمع، فحينما تعرضت بعض المناطق المجتمع ويهتم بكل حاالتو

إلى زلزاؿ رىيب سارع مجموعة من طلبة القائد وبتوجيو وإشراؼ منو إلى جمع المساعدات من علماء 
وتجار مشهد، ثم شكل منهم لجنة خاصة باإلغاثة ضمت جمعًا من علماء مشهد، واتجهوا ومعهم 

 80ػ  70وقد كاف عدد الطبلب من ( المناطق التي أصابها الزلزاؿ وىي إحدى)القائد إلى فردوس
 . طالبًا، ومن بينهم الشيخ الطبسي، والشهيد الدكتور السيد ىاشمي نجاد



وقد كاف القائد ىادفًا من اصطحاب ىذا العدد الكبير من طلبة العلـو الدينية حتى يترسخ حب العلماء 
صطحبهم أيضًا جمع من التجار، وقد استقلوا عشرين سيارة لدى الناس ويشتد ارتباطهم بهم، وكاف ي

 . وتوجهوا إلى مناطق الزلزاؿ

 : الجميع يحب اإلماـ

جاء اإلماـ : يقوؿ القائد إنهم حينما وصلوا إلى تلك المناطق خرج الناس وىم ينادوف مشيرين إليو
أننا لسنا وحدنا الذين نحب إكتشفنا في ذلك الوقت : " يقوؿ القائد.. السيد الخميني ىنا.. الخميني

 ". اإلماـ الخميني، بل جميع الشعب اإليراني يحبو

والمهم في كل ذلك أف النظاـ ىناؾ، فشل أوال في إحتواء الناس فقد كانت الصدارة لعلماء الدين، ىذا 
ضًا، باإلضافة إلى أف تهديد جبلوزة النظاـ للقائد ومن معو بالتراجع عن مناطق الزلزاؿ باء بالفشل أي

حيث كاف الناس مع العلماء ولم تكن الحماقة ػ حماقة النظاـ ػ قادرة على تسجيل موقف جنوني ضد 
 . علماء الدين

 : القائد والنظاـ

إف ىذه االنشطة التي قاـ بها سماحة القائد بدًء بتشكيل حلقات التدريس وإنتهاًء بلجنة االغاثة 
زًا في ساحة مشهد، فذاع صيتو في المناطق لمساعدة ضحايا ومتضرري الزلزاؿ، جعلت منو رم

 . المختلفة، فأخذوا يفدوف عليو وأصبحت مشهد مركزًا للقاء الثوريين

كما توافدت عليو من المناطق المختلفة الرسائل تطلب منو أف يأتي عندىم، فاستغل سماحتو تلك 
 . ورية في جميع األوساطالفرصة وأخذ يستجيب لكل الدعوات الواردة إليو ليقـو بنشر المفاىيم الث

إف شجاعة القائد وواقعيتو في تناوؿ األوضاع القائمة في الببلد بالنقد والتحليل كانت محل تقدير 
األوساط الثورية، ومحل استياء جهاز الساواؾ الشاىنشاىي، فقاموا بالتشديد عليو وكثفوا الجواسيس 



من عند منزلو، وعملوا على منع اآلخرين من الذين يراقبونو في كل األوقات، وزادوا من عدد رجاؿ األ
 . االلتقاء بو، وعطلوا درس التفسير الذين كاف يلقيو سماحتو

ولم يسكت القائد أماـ تلك الضغوط، بل واصل برنامجو المعتاد، فشرع بتدريس التفسير في مكاف 
يفعل وما يقوؿ، ولم  آخر، وتنقل إلى المناطق المختلفة، وفضح كل جرائم النظاـ، وىو بصير في كل ما

وسنأتي على تفصيل أكثر )يقدـ سماحتو على فعل أي خطوة تهورية، ومسيرتو ىي التي تكشف ذلك 
 (. لها

كما استغل فترة محاصرتو في منزلو فقاـ بترجمة عدد من الكتب التي تخدـ الحالة القائمة، مثل كتاب 
، وحينما انتشرت ىذه (في نهضة الهند دور المسلمين)وكتاب ( للشيخ ياسين" ع"صلح اإلماـ الحسن)

 . الكتب استدعي القائد لجهاز األمن والتحقيق معو، ثم أفرج عنو

 : القائد والكفاح المسلح

تنامت مجموعات الكفاح المسلح وحصلت على تأييد جماىيري واسع، ( 1969)وفي ىذا العاـ 
خذت تبرز في مصطلحات وتعبيرات فانضم أكثر الشباب إلى مجموعات تتبنى رؤية الجهاد المسلح، وأ

 . على ألسن الجماىير تعبيرًا عن التأييد المطلق لها( نهضة العلماء)و ( الكفاح المسلح)

والسيد القائد كاف ممن يدعم ويرعى مثل ىذه التوجيهات ويشجع عليها، فقاـ بإلقاء سلسلة محاضرات 
واقعة في سوؽ طهراف الكبير تحت في شهر رمضاف من ىذا العاـ في مدرسة الشيخ عبد الحسين ال

، ركز فيها على مفهـو الثورة وموقع السبلح وقيمتو في تحقيق مطالب (شروط وأركاف الثورة)عنواف 
الجهاد )بػ ( نهضة العلماء)و ( الكفاح المسلح)الجماىير، ودعا فيها إلى استبداؿ التعابير الدارجة 

 (. ثورة العلماء)و ( المسلح

 : والمرجعية الدينية رحيل السيد الحكيم



رحل زعيم الطائفة الشيعية آية اهلل العظمى السيد محسن ( 1970)وفي أواخر ىذا العاـ ومع بداية عاـ 
إلى الرفيق األعلى في النجف االشرؼ، وىنا أثير في األوساط العلمية واالجتماعية " قده"الحكيم 

، وكاف من رأي القائد أف يكوف اإلماـ حديث المرجعية الدينية، ومن ىو المرجع بعد السيد الحكيم
 : ىو المرجع الديني للطائفة، وقد بنى ىذا على أساسين" قده"الخميني 

وتعرؼ على مكانتو العلمية، كما حضر أبحاث علماء " قده"انو حضر أبحاث اإلماـ الخميني : األوؿ
لمقارنة بينهم يتقدـ النجف االشرؼ، والذين تصدى بعضهم للمرجعية بعد رحيل السيد الحكيم، وبا

 . انو األعلم: إلى موقع الصدارة، وبحسب التعبير في الرسائل العلمية للفقهاء" قده"اإلماـ الخميني 

يمثل منهجًا فكريًا، وعالمًا يسعى لتطبيق كل األحكاـ التي يستنبطها، بدًء " قده"أف اإلماـ : الثاني
صياـ، وإلى األحكاـ االجتماعية والسياسية كالطهارة والصبلة وال( الشخصية)باألحكاـ الفردية 

االقتصادية، وذلك من خبلؿ الدعوة إلى قياـ حكومة إسبلمية، وحري باألمة أف ترجع إلى عالم من ىذا 
 . النوع يملك كل خصائص تولي األمة وتقديم الشريعة لها

لدعوة إلى اإلسبلـ الثوري، ودوره في ا" قده"ومن ىنا كاف سماحتو يركز على منهج اإلماـ الخميني 
 . وتطبيق تعاليمو، في الوقت ذاتو كاف يبين للناس المكانة العلمية التي يتسم بها إماـ األمة

 : االعتقاؿ الخامس

وبسبب ىذه الدعوة تعرض القائد لبلعتقاؿ للمرة الخامسة، ولكن ىذه المرة كاف اعتقالو ثورة ثانية، 
قد ىيأ لو قاعدة جماىيرية واسعة، تستوعب الطبقات ( 1970ػ  1968)فتحركو السري في سنوات 

ي الخ، وتحدث كثير من العلماء ف... المختلفة، من علماء وخطباء وشباب وجامعيوف وتجار وو
المساجد والحسينيات عن اعتقاؿ القائد، وأثار الشباب القضية في أوساط العامة، مما أدى إلى تأجيج 

 . الوضع

 : القائد يواصل النشاط الثوري



وبعد أربعة أشهر وعدة أياـ من اعتقالو، تم األفراد عنو، وخرج ولكنو عـز لمواصلة النشاط الثوري، 
ذكرى انتصار الدـ على السيف، دـ " ع"عنو أياـ عاشوراء الحسين وفعبًل بدأ، إذ صادفت أياـ اإلفراج

الحق على سيف الباطل، فاشترؾ بمحاضرتين مهمتين في مقر الجمعية اإلسبلمية للمهندسين في 
 ...(. من رأى سلطاناً جائراً : )طهراف، تحدث فيهما مفصبًل عن الحديث الشريف

 : االعتقاؿ السادس

عاـ على التتويج الملكي،  2500م احتفاالت الدولة بمناسبة مرور وفي خض( ـ1971)ثم في عاـ 
بتفجير أعمدة الكهرباء، من ( مجاىدو الشعب)قامت إحدى المجموعات المسلحة وىي مجموعة 

 . اجل إفساد أجواء االحتفاالت على الشاىنشاىيين

ي وقعت، وُعذِّب سماحتو وإثر ذلك اعتقل القائد للمرة السادسة، بتهمة تضّلعو في علمية التفجير الت
 . تعذيباً شديدًا وألقي في زنزانة مظلمة ورطبة، ومع ذلك فقد صمد صمودًا أثار تعجب جبلوزة النظاـ

وبعد خمسين يومًا ونيف من االعتقاؿ أفرج عنو، وعاد مستمرًا على نهجو السابق في التوعية واإلرشاد 
، وأقاـ (1970ػ68)الذي كاف يلقيو في األعواـ ونشر األفكار الثورية، فواصل القائد درس التفسير 

 ". ع"صبلة الجماعة في مسجد صغير يُعرؼ باسم مسجد اإلماـ الحسن

واكتض المسجد بالمصلين، ولم يعد ىناؾ مكاف للصبلة، فنقل جماعتو إلى مسجد أوسع منو من جهة، 
الواقع مقابل ( كرامت)ومن جهة أخرى يقع في مركز حساس حيث يمر عليو الناس بكثرة، وىو مسجد 
 . حديقة نادري المعروفة اآلف في مشهد، وكاف يصلي أيضاً في مسجد الميرزا جعفر

قبسات من نهج : )، وقد تم طبعها وتوزيعها بعنواف(دروس في نهج الببلغة)ثم عقد حلقة تدريس بعنواف 
ثر كبير في خلق أجواء ثورية البطل الثوري أ" ع"، وقد كاف لتفسيره كلمات اإلماـ أمير المؤمنين(الببلغة

 . ناقمة على كل مظاىر الظلم والفساد التي خلقها النظاـ

 : إعجاب العلماء بنشاطات القائد



وقد نالت ىذه الروحية العنيدة إعجاب كبار العلماء والمفكرين في إيراف، حتى أف آية اهلل السيد 
السيد الخامنئي : )وؿ منذ ذلك الوقتكاف يق( وىو من المجتهدين الشهداء" )قده"محمود الطالقاني 

، وحينما زار المفكر اإلسبلمي (اذىبوا للقائد حتماً : )، وكاف يقوؿ لمن يذىب إلى مشهد(أمل المستقبل
الشهيد مرتضى مطهري والشهيد الدكتور محمد جواد باىنر مدينة مشهد، ابدوا إعجابهم من نشاطات 

 . القائد

 : االعتقاؿ السابع

االستمرار بالتوعية وفضح النظاـ الذي ناؿ من كبار رجاؿ الثورة اإلسبلمية، أوجب ىذا الصمود في 
بتعطيل صبلة جماعة القائد في مسجد كرامت، ثم أغلق المسجد، واستدعى : استياء النظاـ، فقاـ أوال

و وأفراد سماحتو للتحقيق، وتم تطويق منزلو لمنع أي لقاء بو كما ُفعل من قبل، واعتقلوا الكثير من أقربائ
 . أسرتو، وبعض الشباب والطلبة الذين كانوا يلتقوف حولو بكثرة

، ونُقل (ـ1973)وبعد كل ىذا التضييق، ىجموا على منزلو وتّم اعتقالو للمرة السابعة وذلك في عاـ 
ىذه المرة إلى طهراف، وُسجن في معتقل لجنة مكافحة التخريب مّدة شهرين قضاىا في زنزانات 

 . رض خبللها للتعذيب الشديدانفرادية، وتع

والقائد الذي جّرب السجن مرات ومرات، لم تكن ىذه المرة بأقسى من سابقتها بالنسبة لو، إذ ألف 
القائد السجن والسياط ولغة التعذيب كما ألفتو كل ىذه األمور، ومن طبيعة السجن أف يروض صاحب 

 . غت ما بلغتالعزيمة واإلرادة واإليماف الراسخ، على تحمل المشاؽ بل

كاف معتقل لجنة مكافحة التخريب من أقسى المعتقبلت، كما يصف ذلك الشهيد المعلم محمد .. نعم
إنها كانت جهنم حقيقية، فبل تسمع إال الصياح واالنين من الليل إلى الصباح، كاف : )علي الرجائي

 (. التعذيب شديدًا للغاية حتى تكاد تحسب أف السجناء اموات



و كاف يتحدث مع القائد الذي كاف في زنزانة انفرادية، وكانا يستعمبلف شفرة خاصة ومع ذلك فإن
أتذكر جيدًا أف الجبلدين : )إلطبلح بعضيهما على األخبار، ويصف الشهيد رجائي صمود القائد قائبلً 

، قد حلقوا لحية السيدة الخامنئي عنوة، وصفعوه على وجهو لكسر شوكتو، ولكنو كاف مقاومًا وصامداً 
يضع قميصو على رأسو بشكل عمامة ويظهر بذلك المظهر أماـ اآلخرين، لقد قابلتو ذات مرة في 

 (. المرافق وىو فرح ومسرور

لقد أثبت القائد صموده إلى حد أف الجبلوزة الذين كانوا يعذبونو ببشاعة لم يستطيعوا نزع أي اعتراؼ 
ببلد، وكل ما فعلوه تحملو القائد من اجل منو حوؿ نشاط العلماء من جماعة اإلماـ الخميني في ال

 . تحقيق األىداؼ التي عاىد أماـ األمة بتحقيقها

وبعد شهرين من االعتقاؿ أفرج عن سماحتو، وذلك إثر تغيير سياسة جهاز األمن مع الثوريين، وذلك 
 . األمريكي الرئيس( ـ1975)تبعاً لتغير سياسة اسياد النظاـ وىم االمريكاف، حيث تغير في ىذا العاـ 

 : التنظيم السياسي

بعد خروج القائد من سجن لجنة مكافحة التخريب، توجو إلى مشهد ليواصل مسيرة التوعية والتوجيو، 
وقد كانت ىناؾ مشكلة على سماحتو وخط العلماء التوجو لها، وإبداء وجهة النظر حولها، فقد فشل 

( األسلوب) الذين كانوا يعتمدوف( والذين يُعرفوف اليـو بمنافقي خلق)أسلوب منظمة مجاىدي الشعب 
على القياـ بعمليات عسكرية منظمة في المدف، وإثر اتفاقهم مع احد األشخاص في الساواؾ للحصوؿ 

 . على األسلحة، تم كشف الكادر المركزي للمنظفة واعتقالو

ـ، 1975وبسبب اعتقاؿ الكادر المركزي، وقع اختبلؼ فكري داخل التنظيم وذلك في أوائل عاـ 
 . ظمة، حتى ظهرت انحرافات فكرية وأفكار التقاطية في خطاب بعض قياداتهاوتغير كل شيء في المن



فقد كانت المنظمة في طليعة )وىنا صار بعض الثوريين في حيرة مما يجري في ساحة الخط الجهادي، 
وبحسب تقييم الوضع في ذلك الوقت، فإف ىناؾ شكًا أخذ يساور بعض الثوريين ( الحركات الجهادية

 . الجهادية، بل انتاب اليأس بعضهم تجاه الجماعات

وكاف على القائد والعلماء الواعين مواجهة ىذه المشكلة والحفاظ على معنويات الثوريين، فكاف أوؿ 
 : عملين ينبغي القياـ بهما ما يلي

 . ػ توضيح أىداؼ الجهاد للناس وانو ضد الحاكم 1

 (. سابقاً )ػ فصل الثوريين المؤمنين عن عناصر منظمة المجاىدين  2

وبذكاء ووعي تم تنفيذ ذلك دوف أف يكوف ىناؾ إحساس من النظاـ بذلك، وتم فضح األفكار 
االنحرافية للمنظمة، وابتعد المجاىدوف عنها، ثم كاف على العلماء تشكيل البديل عن منظمة مجاىدي 

 . الشعب

 : رابطة العلماء المجاىدين

واقترح سماحتو على المرحـو الشيخ الرباني االملشي والشيخ الموحدي الكرماني، أف يقـو معهما 
بتشكيل خبليا منظمة للمجاىدين تخضع إلشراؼ اإلماـ الخميني، وتضم العلماء الثوريين، وبعد 

[( 22]( )رابطة العلماء المجاىدين)التدارس معها حوؿ الموضوع وجزئياتو، تقرر تشكيل منظمة باسم 
 . ـ، واقترحا أف يكوف الدكتور محمد حسين بهشتي معهم1977وذلك عاـ 

ولحس الحظ فقط كاف الشهيد البهشتي بمعية الدكتور باىنر في مشهد، فاجتمع القائد معهما وطرح 
الفكرة فاقتنعا بها، وساىم الدكتور بهشتي بوضع البلئحة الداخلية، ثم عرض الموضوع على الشيخ 

 . لذي كاف معتقبًل في ذلك الوقت فرحب بالفكرة وباإلنضماـ إلى مجموعتهمالرفسنجاني ا



وكاف للقائد رغبة بالسفر إلى النجف االشرؼ لئللتقاء باإلماـ الخميني، وليعرض الفكرة عليو، ولكن 
قرارًا كاف ساريًا منذ عشر سنوات حاؿ دوف ذلك، إال أف القدر واإلرادة اإللهية ساقت الشهيد 

لوصوؿ إلى إيراف في ىذه األياـ قادمًا من النجف االشرؼ، ومعو رسالة من اإلماـ الخميني المطهري ل
 . يدعوا فيها العلماء المجاىدين إلى االجتماع

موحدي  : فعقد اجتماع لمجموعة من العلماء الثوريين من السائرين على نهج اإلماـ الخميني، منهم
ني األملشي، السيد حسين الطاىري الخـر آبادي، واعظ كرماني، محمد جواد كرماني، المشكيني، الربا

طبسي، الشيخ محمد المؤمن، الشيخ مهدوي كني، والسيد محمد الموسوي الخوئيني، وبشكل رئيسي  
كاف الدكتور السيد بشهتي، والسيد القائد، والدكتور الشيخ محمد جواد باىنر، وبعض المجاىدين من 

اف، والدكتور سحابي، والمهندس بازركاف، والمهندس توسلي، غير العلماء، من بينهم الدكتور بيم
 . والدكتور عالي، والمهندس كثيرائي، والدكتور حسن آيت، والسيد عسكر اوالدي وآخروف

ومّثل ىذا اللقاء شكل النواة األولى للحزب الجمهوري اإلسبلمي الذي تأسس بعد ذلك بجهود 
لبهشتي، وكاف لهذا التنظيم اثر كبير في إيجاد موجة من المرحـو الشهيد الدكتور السيد محمد حسين ا

االضطرابات الواسعة والشاملة النحاء عديدة من الببلدو وتأسيس مجموعات قوية وكبيرة مؤيدة لقياـ 
 . جمهورية إسبلمية

والسيد القائد كاف لو دور فاعل ورئيس كما تحدث عن ذلك الدكتور بهشتي في مقابلة اذاعية بعد 
: ، وقد بحث القائد مسألة شرعية التنظيم في محاضرتين تحت عنواف[(23)]لثورة االسبلميةانتصار ا

 [(. 24()]الوحدة والتحزب)

 : نفي القائد

ـ وإثر موجة من االضطرابات التي عمت الببلد، وخصوصًا في مدينة قم التي 1977وفي أواخر عاـ 
بإنتفاضة صّناع المبلحم، حيث تجمع عدد  شهدت تظاىرات مليونية ضد حكومة الشاه، وقد عّبر عنها 

كبير من طلبة العلـو الدينية وأساتذة الحوزة العلمية بدعوة من القائد أماـ المكتب المركزي لحزب 



وحطموا الفتة المكتب، فأطلق اعواف النظاـ النار عليهم، مما أدى إلى سقوط عدد  [( 25")]رستاخير"
دًا، ثم خرجت مظاىرات أخرى أعظم من األولى وقامت كبير من الشهداء، بلغ عددىم ثمانين شهي

 [(26.)]بأعماؿ ضد الشغب ثأرًا لدماء الثمانين شهيداً 

آية اهلل الشيخ عبد : وإثر ذلك تم إبعاد مجموعة من أساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة، وىم
يخ ناصر مكاـر الشيرازي، الرحيم الرباني الشيرازي، وآية اهلل الشيخ صادؽ الخلخالي، وآية اهلل الش

 . وآية اهلل الشيخ الرباني اآلملشي، وكاف من بينهم القائد

الواقعة في محافظة سيستاف وبلوجستاف التي ( إيراف شهر)وكاف نصيب سماحتو األبعاد إلى مدينة 
 . يقطنها األكثرية السنية، وحكم عليو بالبقاء فيها مدة ثبلث سنوات

و إلى مناطق حدودية تختلف عنو في اللهجة والعادات والمذىب، إبعاده وكاف الهدؼ الرئيسي من نفي
عن الساحة الجماىيرية الشعبية التي يمكنو التأثير فيها، إال أف كل ذلك لم يغير شيئًا من رسالة القائد، 

 . ولم يثنو األبعاد والنفي عن مواصلة طريق الجهاد

الرغم من حرارة الجو في تلك المدينة بشكل ال وقد واصل سماحتو العمل من اجل تحقيق األىداؼ، ب
يطاؽ، إال أف القائد تحرؾ في أوساط تلك المدينة، ودعا إلى وحدة الصف بين السنة والشيعة لمواجهة 

 . النظاـ الظالم والجائر، فنالت دعوتو احتراـ الجميع فالتفوا حولو

تها، فعمل القائد مع جمع من العلماء وفي احد األياـ أصاب السيل تلك المدينة، وخرب الكثير من بيو 
باسم لجنة العلماء لئلغاثة، وتم إصبلح ما افسده السيل، وقدمت اللجنة مساعدات إلى االىالي، مما 

 . حبب القائد إليهم أكثر فأكثر

ـ تعالت صيحات االحتجاج في الببلد وازداد عدد التظاىرات، مما جعل زماـ األمور 1978وفي عاـ 
 . سلطة وأصبحت األمور بيد الشارع العاـ، فرجع القائد إلى مدينة مشهدتفلت من يد ال

 : مطهري يتصل بالقائد



وفي غمرة العمل المتواصل في مدينة مشهد اتصل المفكر اإلسبلمي الشيخ المطهري بسماحة القائد 
علمية يطلب منو المجيء إلى طهراف، ولما كانت ىناؾ أعماؿ مشتركة بينهم على مستوى المجاالت ال

والعقائدية، فقد تصور أف ىذا االتصاؿ من اجل األمور المعتاد عملها معًا، فلذا اجل عدة مرات 
الذىاب إلى طهراف من اجل إنجاز امور أىم في مشهد، إال أف سماحتو بعد أف علم أف اإلماـ قد أرسل 

بو إلى اإلسراع بالذىاب عليو من باريس ليتوجو إلى طهراف أحس بأف ىناؾ أمرًا بالغ األىمية مما حدا 
 .إلى طهراف

 : مجلس قيادة الثورة اإلسبلمية

طلب منهم تشكيل مجلس " قده"وحينما وصل إلى منزؿ الشهيد المطهري، علم أف اإلماـ الخميني 
الدكتور بهشتي، والشهيد مطهري، والسيد عبد الكريم األردبيلي، : لقيادة الثورة اإلسبلمية يضم

 . يخ الرفسنجاني، وكاف اإلماـ قد أوصى بأف يكوف القائد معهموالدكتور باىنر، والش

واستجاب القائد لرغبة اإلماـ الخميني ماداـ في مصلحة الوضع العاـ واإلسبلـ أيضًا، ولو لم يكن  
كذلك ما كاف إماـ األمة يدعو لو، وعقد االجتماع األوؿ في منزؿ الشهيد المطهري، وتمخص عن قرار 

اضرين، وىو القياـ بالدعوة إلى إقامة حكومة إسبلمية في إيراف واالستفادة من اتفق عليو جميع الح
 . جميع علماء الببلد في ذلك، وإدارة وتنظيم جهاد الشعب اإليراني من اجل تشكيل حكومة إسبلمية

وفعبًل بدأ العمل، حيث تحرؾ القائد على مستوى مدينة مشهد بكل حماس ووعي، وتحدث الشهيد آية 
سيد عبد الحسين دستغيب في شيراز، والشهيد المطهري في جامعة طهراف وحسينية اإلرشاد في اهلل ال

طهراف أيضًا، وكذا الدكتور شريعتي، وآية اهلل السيد محمود الطالقاني، والدكتور الشيخ المفتح الذي 
 . أقاـ صبلة عيد الفطر الكبير في طهراف، وآية اهلل مهدوي كني

يطوؿ المقاـ ىنا بذكره، إال أف ما يمكن الوصوؿ إليو، أف موجة من وتسلسلت األحداث بشكل 
االضطرابات واالحتجاجات التي دعا إليها مجلس قيادة الثورة اإلسبلمية أدت إلى فرار الشاه اللعين 



إلى مصر، ومن اجل عودة اإلماـ وقياـ الحكومة اإلسبلمية كاف البد من مواجهة التيارات المختلفة 
 . شيوعيينالمنحرفة كال

 : القائد في مواجهة الشيوعيين

مما ىو حق وال جداؿ فيو أف الشيوعية كفر وإلحاد، وفي إيراف كاف ىناؾ تيار شيوعي يتحرؾ بكل قوة 
من اجل تغيير مسار الثورة من كونو إسبلميا إلى كونو ديمقراطيًا شعبيًا، واتخذوا مقرًا لهم في احد 

 . ج، وذلك لبعدىا عن مدينة طهراف معقل اإلسبلميينالمصانع الواقعة في الطريق إلى كر 

وبدأوا التخطيط فيها لتنظيم عناصر شيوعية تسعى لتحقيق أىدافهم من تأسيس حكومة شيوعية، 
طالب ضمن عملهم، وبدأوا بإصدار نشرات وتوزيع إعبلنات وإلقاء  500واستطاعوا تنظيم أكثر من 

رة ػ حيث لم يبق وقت قبل عودة اإلماـ ػ أمرًا حساساً محاضرات، وكاف ىذا األمر في األياـ األخي
 . وخطيرًا ألنو قد يكوف عامبًل مساعدًا على عودة نظاـ البلد

فكاف على مجلس قيادة الثورة اإلسبلمية التصدي إلى ذلك، فأوكل األمر إلى السيد القائد، الذي 
الذين دخلوا معو المصنع وانتشروا تحرؾ بنفسو نحو المصنع المذكور بمعية عدد من الشباب الثوريين 

بين العناصر الشيوعية المجتمعة، وتحدث القائد ُمدينًا لهم، فقطعوا تيار الكهرباء عليو، فلم ينفع، 
 . فأنشدوا االناشيد الخاصة بهم ليسكتوا القائد، فلم ينفع أيضاً بل استمر القائد في خطابو

جد، وأذف بنفسو بصوت كاف لو اثر كبير في نفوس ثم دعاىم سماحتو لصبلة المغرب والعشاء في المس
المجتمعين، فتقدـ القائد للصبلة وانخرط في صفوفو الشباب الثوريوف وتبعهم بعض المجتمعين في 

 . المصنع

ولما أنهى سماحتو صبلتو بقي في المصنع حتى اليـو الثاني، حيث تم فيو طرد الشيوعيين من المصنع، 
وبالتالي تم إخماد أنفاس الفتنة التي لو لم يتم القضاء عليها لقضت على جهود الثبلثين عامًا من نهضة 

 . علماء اإلسبلـ ورجاؿ الدين



 : مجموعة استقباؿ اإلماـ

ـ الخميني عن قراره بالعودة إلى الوطن، قاـ مجلس قيادة الثورة اإلسبلمية بتشكيل وحينما أعلن اإلما
، واتخذت من (لجنة استقباؿ اإلماـ)مجموعة تقـو باإلعداد لمراسم خاصة الستقباؿ اإلماـ باسم 

في طهراف مقرًا لها، واوكل للقائد المسؤولية اإلعبلمية للجنة، وقد قامت اللجنة ( رفاه)مدرسة 
 . عتصاـ في جامعة طهراف لعدـ سماح الحكومة الطاغوتية لئلماـ بالعودة إلى الوطنباال

 : القائد واإلعبلـ

فتولى سماحتو المسؤولية اإلعبلمية، وقاـ بتنظيم أنباء خبرية عن عودة اإلماـ، وعقد لقاءات مع الذين 
ل واسع، وكاف يحرر المقاالت وفدوا الستقباؿ اإلماـ وكلمات يوزعها على وسائل اإلعبلـ إلذاعتها بشك

تعنى بكل حديث لئلماـ أو ( اإلماـ)ضد ما تبّثو إذاعات العالم ضد ثورة العلماء، وأصدر نشرة باسم 
 . عن اإلماـ، وكاف يحررىا بنفسو وُيسهم أشخاصاً آخرين أيضاً في بعض األحياف بتحريرىا

 : اذاعة الثورة اإلسبلمية

ة بعد ذلك على مبنى إذاعة النظاـ، وسمع أوؿ مقاـ لرجاؿ الثورة واستولى القائد ومجموعتو الثوري
، تحدث فيو عن جهود وجهاد (داـ ظلو)وكاف بقلم السيد وإلقائو ( بعد االنتصار األوؿ)اإلسبلمية باسم 

في كل األحداث " قد"رجاؿ الدين في إيراف، وعن أىداؼ تلك النهضة الثورية المباركة، ودور اإلماـ 
رح العناء الذي تعرض لو اإلماـ الخميني من النفي واإلبعاد، وبشر الشعب اإليراني والعالم الواقعة، وش

، وىو يـو  من اشهر )من شهر بهمن ( 22)اإلسبلمي بعودة اإلماـ الخميني إلى إيراف في ىذا اليـو
 (. السنة الفارسية

____________________________ 
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لقد كاف االعتقاؿ األوؿ لسماحتو في فجر اليـو التاسع من المحـر وليس في صبيحة ذلك [( 15)] 
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وىو اليـو يقـو باالشراؼ على مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجامعة المدرسين في الحوزة [( 17)] 
 . نة قم المقدسةالعلمية بمدي

 . 29، ص177الوحدية اإلسبلمية، [( 18)] 

 . إشارة إلى الرؤية التي رأتها والدتو وىي حامل بو، القسم األوؿ من ىذا الفصل[( 19)] 
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، ولها دور في رفد مسيرة الثورة (جامعة روحانيت مبارز)وىي منظمة قائمة إلى اليـو باسم [( 22)] 
 . اإلسبلمية المتمثلة بالجمهورية اإلسبلمية في إيراف

 . 51مجلة دراسات وبحوث العدد السادس، ص[( 23)] 

 (. رؤى القائد في المجاالت المختلفة)أتي الحديث عنهما في الفصل الرابع وسي[( 24)] 

وىو حزب أعلنو الشاه في ذلك العاـ لكي يبعد الشباب والناس من األحزاب الدينية الثورية [( 25)] 
 . ويجلبهم إلى حضيرتو، وقد أفتى اإلماـ الخميني، بحرمة االنتماء إلى ىذا الحزب



و الشاه في ذلك العاـ لكي يبعد الشباب والناس من األحزاب الدينية الثورية وىو حزب أعلن[( 26)] 
 .ويجلبهم إلى حضيرتو، وقد أفتى اإلماـ الخميني بحرمة االنتماء إلى ىذا الحزب

 تمهيد

لقد كانت كل حركة القائد وجهاده المرير مع جماعة العلماء المتبعين لئلماـ الخميني من اجل قياـ دولة 
عني كلمة اهلل ورسولو وأىل بيتو في األرض، وتعز المسلمين وتمهد للدولة اإلسبلمية العظمى إسبلمية ت

 (. عج)التي تتأسس على يد اإلماـ المهدي المنتظر

وتمكنت ىذه النخبة الثورية الصالحة من اإلعبلف عن الدولة اإلسبلمية، ودعا اإلماـ الخميني ػ في بياف 
 . خروج في مسيرات عامة في الشوارع تاييدًا لهذه الحكومة القائمةوزع في جميع الببلد ػ الناس لل

ولم تكن ىذه الدولة وليدة رغبات شخصية وأىواء، كما ىو الحاؿ في أغلب األنظمة العربية واألجنبية 
القائمة ىنا وىناؾ في أرجاء المعمورة، خصوصًا تلك األنظمة التي تدعي اإلسبلـ، ولكن الباعث إلى 

مشروعية ىذه الدولة " قده"دولة ىو التكليف الشرعي اإللهي، وقد اثبت اإلماـ الخمينيقياـ تلك ال
وبواعث إقامتها من خبلؿ بحث فقهي استداللي طرحو في الحوزة العلمية في النجف االشرؼ، وطبع 
ووزع على األوساط العلمية من فقهاء وفضبلء ورجاؿ علم، وقد توصل فيو اإلماـ إلى نتيجة، ىي إف 

 [(. 1)]دى أىم وظائف الفقيو إقامتو الدولة اإلسبلمية، بل ىي من أوجب الواجباتإح

وفي الواقع أف ىذا الطرح ىو الذي يتناسب مع فقهنا الشيعي المتكامل، وما غياب الوعي الكامل بها 
 ، ففي تلك"ع"ودولة إماـ األمة   "ص"إال نتيجة الفاصلة الزمنية الكبيرة بين دولة الرسوؿ األكـر

الفاصلة الزمنية خبل الواقع الشيعي عن حاكمية اإلسبلـ من خبلؿ دولة، ومن ىنا أصاب األمة خموؿ 
 . عن الجهاد في سبيل اهلل إرساء قواعد دولة إسبلمية

وفي الوقت الذي يكوف فيو قياـ الدولة اإلسبلمية من أوجب الواجبات، كذاؾ فإف الحفاظ عليها 
من أوجب الواجبات، ومن ىذا المنطلق تصدى القائد لجملة من ودعمها بالغالي والنفيس أيضًا 



المسؤوليات تكليفًا من اإلماـ الخميني، وترشيحًا من الجماىير المسلمة في إيراف وخارج إيراف، دوف 
أف يكوف في فكر القائد ميل للرئاسة والمنصب، ولكنو كاف يتلقاىا منحة من اهلل وتكليفًا منو على 

 . تي يفرضها قانوف الشريعةأساس المسؤولية ال

والتصدي لتلك المناصب والمسؤوليات من باب تقوية النظاـ اإلسبلمي والحفاظ على الدولة 
اإلسبلمية، وتقوية لشوكتها، لذا لم يتواف سماحتو لحظة عن االستجابة لمتطلبات الواقع الذي تعينو 

 . لؤلمة المسلمةحركة الفقو السياسي، خصوصاً على صعيد بناء الكياف اإلسبلمي 

ووجد المنافقوف في تولي القائد ىذه المسؤوليات خطرًا عليهم وعلى دنياىم التي زرعوىا في إيراف 
ويعملوف على حفظها ورعايتها، فواجهوا القائد بالعنف واستهدفوه في محاولة يائسة الغتيالو، ومنيت 

اإلسبلمية في األرض، ولكن اهلل أبى  ىذه المحاولة بالفشل، ألف سعيهم كاف من اجل إطفاء نور الثورة
أف تطفأ شعلة الثورة في عامها األولى فأنجى القائد ليتحمل اعباء مسؤوليات ىي أكبر وىو أقدر عليها 

 . من غيره، واقتضت المصلحة اإللهية في أف يكوف ىو رجل تلك المسؤوليات ال غيره

 ": قدس سره"ممثل اإلماـ 

ات الرسمية في ظل الدولة اإلسبلمية المباركة التي قامت على ارض وبدأت أولى المسؤوليات والمهم
 . ـ1979إيراف، بتمثيل اإلماـ الخميني من قبلو في مدينتي سيستاف وبلوجستاف عاـ 

وىما منطقتاف حساستاف تمثبلف مركزًا ألبناء العامة في إيراف، وقد عاشتا الحرماف في ظل النظاـ البائد، 
اإلسبلمية عمل االستكبار على إثارة الطائفية، وإشعاؿ الحرب المذىبية في تلك وفي فترة قياـ الثورة 

المنطقة، وذلك من خبلؿ تهويل السيادة القاىرة والمرعبة التي ستفرضها الحكومة الشيعية على أبناء 
 . العامة، وستصادر حرياتهم في االعتقاد واالنتماء

وضع ومعالجة بعض المشكبلت، وتقديم المعونة ألبناء وتفقد القائد تلك المنطقتين، وقاـ بمتابعة ال
، ورجع بنتائج إيجابية رفيعة  . المنطقتين، والقياـ بخدمات ما زالت تذكر لو لحد اليـو



 : وزارة الدفاع

وفي العاـ نفسو ُعّين سماحتو عضوًا في مجلس الدفاع األعلى برتبة وكيل للوزارة، ثم بتاريخ 
 . ـ أصبح مساعدًا لوزير الدفاع مهدي بازركاف18/8/1979

ونظرًا للمس المسؤولين الكبار في النظاـ اإلسبلمي إخبلص سماحتو لتلك الثورة المباركة وخصوصاً 
فاع األعلى على وجود مجموعة من األمريكيين في القوة الجوية،  حينما اعترض على صمت مجلس الد

كما اعترض على موقف الحكومة الرامي إلى إيقاؼ الكشف عن المخطط األمريكي ضد الشعوب 
ـ تعيينو ممثبًل لمجلس الثورة اإلسبلمية في وزارة 6/12/1979المستضعفة، فقد تقرر في تاريخ 

 . الدفاع

فاع األعلى دعا إلى السماح لؤلسرى العراقيين في إيراف بالمشاركة مع وفي فترة وجوده بمجلس الد
القوات اإلسبلمية اإليرانية المتطوعة للذىاب إلى فلسطين، للمشاركة في دعم الثورة الفلسطينية 
والوقوؼ مع اإلخوة المتواجدين على جبهات القتاؿ ضد الصهيونية من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، 

 [(. 2)]لمجلس بذلك وتمت المصادقة على ىذا القراروقد اقتنع ا

 : القيادة العليا لحرس الثورة اإلسبلمية

القوة العسكرية التي عّبر عنها بحرس الثورة اإلسبلمية في عاـ " قده"ولما أسس اإلماـ الخميني 
 . ـ11/12/1979ـ، عين سماحة السيد الخامنئي قائدًا أعلى لهذه القوات وذلك بتاريخ 1979

مؤسسة ثورية خاصة لها برامجها وتنمياتها وأىدافها المعينة التي تتركز في " حرس الثورة اإلسبلمية"و
المحافظة على الثورة اإلسبلمية في إيراف، والعمل على نشر واتساع نطاؽ ىذه الثورة طبقًا لؤلسس 

حتبلؿ األجنبي وضد المبتنية على االيديولوجية اإلسبلمية الصحيحة، كما تهدؼ إلى الوقوؼ ضد اال
الحمبلت والعمليات التي يقـو بها األجانب وعمبلؤىم في الداخل، وتهدؼ أيضًا إلى التعاوف مع 
الحكومة في الحفاظ على األمن والنظاـ الداخلي، ومبلحقة وإلقاء القبض على العناصر المناوئة للثورة، 



عدـ االستعداد وكذلك الوقوؼ بوجو  عندما لم تستطع القوات األخرى القياـ بهذه المهمات لضعف أو
 [(. 3)]التيارات المسلحة في الداخل

وفي ظل رعاية وإشراؼ اإلماـ الخميني استطاعت قوات الحرس أف تسرع لنجدة الثورة اإلسبلمية في 
اللحظات الحساسة والحرجة، وساىموا بشكل واضح في إعادة األمن لبعض المناطق اإليرانية من 

تاف إيراف والتي استباحها أعواف الشيطاف األكبر أميركا، الذين حركوا فيها النعرة منطقة كردس: بينها
 . القومية ودفعوىا نحو المطالبة باالستقبلؿ

كما قدـ حرس الثورة اإلسبلمية في ظل قيادة سماحتو تضحيات كبيرة، وذلك في الحرب المفروضة 
على الجمهورية اإلسبلمية من قبل النظاـ البعثي الحاقد، والذي يقف خلفو االستكبار العالمي، حتى إف 

 ". لوال الحرس لما كاف البلد: " قاؿ" قده"إماـ األمة 

لمقاتلين األبطاؿ من حراس الثورة اإلسبلمية في جبهات القتاؿ ضد إضافة إلى حضوره على رأس ا
 . الباطل والمعتدي الغاشم، وسيأتي الحديث عنو مفصبًل في القسم الرابع من ىذا الفصل إنشاء اهلل

 : إمامة جمعة العاصمة طهراف

لجمعة في ـ وبعد استشهاد المرحـو آية اهلل السيد محمود الطالقاني إماـ ا18/1/1980وبتاريخ 
، (أعلى اهلل درجتو)العاصمة طهراف، ُعّين سماحتو إمامًا للجمعة خلفًا للسيد الشهيد بأمر من إماـ األمة 

نظرًا لماضيكم المشّرؼ وأىليتكم علمًا وعمبًل، فقد تقرر تعيين " حيث أصدر بيانًا رسميًا جاء فيو، 
 ". سماحتكم إماماً لصبلة الجمعة في طهراف

جمعة موقع حساس وخطير، ومسؤولية جسيمة ليست بالسهلة كما يتصور البعض، وموقع إمامة ال
خصوصًا في زمن الغيبة، بل في طهراف العاصمة حيث كاف يقطن الشاه الرجيم وأعوانو من المفسدين 
في األرض، وحيث كانت ساحة لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية من مشروعات اإلباحة والتغريب، وما زالت 



ا تعيش روحية التغرب، فكانت صبلة الجمعة بحاجة إلى اإلماـ الشجاع والنبيو الذي يعرؼ  إلى يومنا ىذ
 . كيف يتحدث بلغة تؤثر في أىالي العاصمة وتجلبهم نحو تلك البقعة المقدسة

يمثل موقع إماـ الجمعة الموقع الثوري الصادؽ الذي يعّبر عن تطلعات الثورة اإلسبلمية المباركة التي 
إلسبلـ المحمدي الخاص، ومن ىنا كاف أعداء الثورة اإلسبلمية من المنافقين الذين ىم ىي مصداؽ ا

أعداء اإلسبلـ والوطن يتربصوف بالرجاؿ المخلصين من علماء الدين الذين يحملوف أعباء تلك 
 . المسؤولية الجسيمة

اـ القائد صبلة الجمعة يـو الجمعة، فأق( ـ9/1/1980" )قده"واتفق اليـو التالي لصدور أمر إماـ األمة 
في الجامعة بطهراف، فكاف ىذا التاريخ يشهد أوؿ صبلة جمعة لسماحتو في العاصمة، وقد كتبت 
الصحف والمجبلت في ذلك الوقت عن حجم الحضور في ىذه الصبلة، فقد كاف حضورًا جماىيرياً 

ناء إيراف اثر كبير في تسجيل متميزًا، إذ كاف ألسلوب القائد وثروتو في المعلومات التي كاف يعرفها أب
 . ىذا الكم من الحضور

وبحق تعتبر خطابات القائد في صبلة الجمعة منذ ذلك الوقت والى يومنا دائرة معارؼ إسبلمية واسعة، 
إذ كاف يركز على الموضوعات ذات األىمية في الفكر اإلسبلمي، والصلة الوثيقة بالواقع االجتماعي 

 . كمات التي خلفها النظاـ البائدالذي يعيش مجموعة من الترا 

وىذا المستوى من الحضور الجماىيري والعطاء الفكري الذي شهدتو صبلة الجمعة للقائد، لم يتحملو 
أعداء اهلل والدين واإلنسانية من المنافقين، فاستهدفوا ىذا البطل المجاىد، وأعلنوا بصراحة تهديهم 

لة موقوتو زرعوىا في المصلى بالقرب من المنصة التي بالغارة الجوية على المصلى، ثم اتبعوه بقنب
 . يخطب إماـ الجمعة من عليها

ودّوى انفجار تلك القنبلة في األرجاء وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى، ووصلت الشظايا إلى 
منصة الخطاب، فانحنى قليبًل سماحتو ثم رفع يده وأطلق صيحات التكبير والثبات رغم كل محاوالت 
إخماد أنفاس الثوريين، وعّلم اآلخرين الصمود، والتهبت قلوب الجماىير غضبًا على فعل المنافقين 



إني ال أنسى : " وأعلنوا استنكارىم تبعًا إلماـ الجمعة، وقد شاىد إماـ األمة الحادثة بالتفصيل وقاؿ
المدافع المضادة قضية يـو الجمعة كيف مضت بعظمة ونورانية وصمود وتلك الطمأنينة، رغم اصوات 

إنني كنت أالحظ وانظر وباألخص للناس ألرى ما يحدث بينهم، فلم أر حتى .. للجو وذلك الضجيج
شخصًا واحدًا قد تزلزؿ وفي الوقت نفسو كاف إماـ الجمعة يخطب بذلك الصوت الجهوري والناس 

لجمعة فقد أجاب ، وأما خطيب ا"يسمعوف إليو، بتلك الكيفية وىم يهتفوف إننا مستعدوف للشهادة
ىذه أكثر من ثمانية أشهر على آخر لقاء بيننا، تلك الجمعة التي ال تنسى والتي تلتها : " اإلماـ قائبلً 

في غد ذلك اليـو وصلت إلى حد ... أياـ لن تنسى ىي األخرى وفي تاريخنا، ثمانية اشهر مضت
للحظة أحسست أف اهلل يريدني الموت، ولكن فضل اهلل ببركات دعائكم انتم أرجعني، وأنا من تلك ا

 . لمهمة كبيرة وقد أعدت نفسي لها

وبطبيعة الحاؿ في ذلك اليـو لم أكن ألحدس ما ىي المهمة؟ ولكني أيقنت أف علّي االستعداد لتحمل 
 ". ثقل كبير في سبيلو ومن اجل الثورة وفي خدمتكم انتم أيها الناس

 : ممثل اىالي طهراف في مجلس الشورى اإلسبلمي

ـ ومع بدء انتخابات الدورة األولى لمجلس الشورى اإلسبلمي، وىو المجلس 1980في عاـ و 
التشريعي في الدولة، والذي يعّبر عن إرادة الجماىير وحقهم في التدقيق في شؤوف الببلد، والعمل من 

طرح اجل خير المجتمع، وإبداء وجهة نظر الشعب في القضايا الداخلية والخارجية، كما لو الحق في 
ثقة الوزارة أو حجبها عنها أو استجواب الوزراء، كما أف للمجلس دورًا مهما في تعيين الحركة الثقافية 

 . واالقتصادية للحكومة والشعب

وذلك من خبلؿ انتخابو بأكثرية ( عاصمة إيراف الكبرى)وقد اختير سماحتو ممثبًل عن أىالي طهراف 
تلك الدورة بأف خّصو سماحتو من األصوات مليوف  االصوات، فحسب ما جاء في نتائج انتخابات

 . صوت( 1،400،000)وأربعمائة ألف 



رابطة العلماء المجاىدين في : إضافة إلى تأييد عدد من الجمعيات والمنظمات اإلسبلمية الكبرى، مثل
 طهراف، والحزب الجمهوري اإلسبلمي، ومنظمة مجاىدي الثورة اإلسبلمية، حيث أصدرت بيانات تأييد

فيها ترشيح سماحتو لمجلس الشورى اإلسبلمي، وتدعوا الجماىير المؤمنة في طهراف النتخابو، وقد برز 
 : صوتو داخل المجلس في طرح عدة قضايا مهمة ومصيرية، من ابرزىا

 . ػ تغيير اسم المجلس من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى اإلسبلمي1

 . إلى المجلس بحثها" قده"وكل اإلماـ ػ قضية الجواسيس األمريكاف التي ا 2

 . ػ الدعوة إلى تأسيس مؤسسة لرعاية متضرري الحرب المفروضة3

ػ ابداء مبلحظات حوؿ كفاءة بني صدر السياسية، والدعوة إلى مناقشة تلك القضية وتحديد الموقف 4
 . فيها

ئم قبل الثورة اإلسبلمية أو ػ إثارة موضوع منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية الذين ارتكبوا جرا5
 . بعدىا

 . ػ الدعوة إلى تطبيق قوانين العقوبات اإلسبلمية من القصاص والديات والتعزيرات والحدود6

 . إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالبنية الخاصة للدولة اإلسبلمية

 : مجلس الدفاع األعلى

مندوبًا عنو في مجلس الدفاع األعلى، ثم " قده"ُعين من قبل إماـ األمة ( ـ1980)وفي العاـ نفسو 
مستشارًا لو، وفي تلك الفترة رّكز سماحتو على فضح المؤامرات والخطط االستكبارية ضد الجمهورية 
اإلسبلمية والتي تستهدؼ إجهاض الثورة اإلسبلمية المباركة، وتحدث كثيرًا عن وجود أذناب وعمبلء في 

 . صفيتهمبعض المؤسسات التابعة للدولة ينبغي ت



كما تحدث عن محاوالت ىؤالء لتنحية العناصر المخلصة عن المناصب المهمة في الدولة اإلسبلمية، 
 . وزرع المنتمين للخط الليبرالي وغيرىم في تلك المناصب، تمهيدًا للوصوؿ إلى دفة الحكم

في استيبلء  وباألخص كشف النقاب عن خيانة الرئيس اإليراني بني صدر، والذي كاف السبب الرئيسي
الجيش البعثي على أراضي الدولة اإلسبلمية، وأدى ذلك إلى مناقشة مجلس الشورى اإلسبلمي لذلك 

توضح رأي المجلس فيما طرحو سماحة السيد القائد، " قده"الموضوع، ورفع مذكرة خاصة إلماـ األمة 
 . سووجاءت النتيجة من اإلماـ بالموافقة على إقالتو، وقد تم ذلك في العاـ نف

وىنا طفح كيل الليبراليين والخطوط العميلة من سماحة القائد، واشتد حقدىم وغلبهم عليو، فأقدموا 
على محاوالت أخرى إلنهائو وتصفيتو، ومنها محاولة اغتيالو أثناء إلقائو خطابًا في مسجد أبي ذر في 

 (. ـ1981/  6/  27)جنوب طهراف بتاريخ 

وأبرؽ " قده"قد أدى ذلك إلى اصابة سماحتو ونُقل على إثرىا إلى المستشفى، وحينها تألم إماـ األمة و 
 : إليو برقية حملت مجموعة من العواطف والمشاعر تجاه القائد، جاء فيها

، وليس "ع"ومن آؿ بيت الحسين بن علي " ص"اليـو استهدفوؾ انت الذي من سبللة الرسوؿ الكريم "
 خدمة اإلسبلـ والبلد اإلسبلمي، وألنك جندي متفاف في جبهات الحرب، ومعلم يربي في لك ذنب إال

المحراب، وخطيب مقتدر في صبلة الجمعة والجماعة، ومرشد مخلص في ساحة الثورة، وبعملهم ىذا 
إف ىؤالء . أثبتوا ميزاف تفكرىم السياسي وزيف مواالتهم للشعب وكذب مخالفتهم لمضطهدي الشعوب

لتهم اغتيالك لم يجرحوا إحساس المبليين من أبناء شعبنا الملتـز فحسب، بل جرحوا مشاعر بمحاو 
 ". الملتزمين في كل العالم

إف فقداف ىؤالء للبصيرة السياسية أدى بهم إلى ارتكاب ىذه الجريمة : " يقوؿ" قده"ثم أردؼ اإلماـ 
أماـ الشعب، لقد حاولوا اغتياؿ فرد فورًا بعد احاديثك في مجلس الشورى اإلسبلمي وصبلة الجمعة و 

إف ىؤالء بعملهم ىذا بداًل من أف .. ترّف صيحات دعوتو للصبلح والسداد في آذاف مسلمي العالم
 [(4".)]يثيروا رعب ولع الجماىير عززوا عزيمة المبليين المسلمة، وادوا إلى تبلحم صفوىم المتراصة



إلى سماحة القائد، الذي قّدر لؤلمة مواقفها تلك كما أبرقت أوساط أخرى من مسؤولين وجماىيريين 
 : من خبلؿ رسالة مهمة بعثها إلى أماـ األمة، وىذا نصها

 (. روحي فداه)سيدي ومقتداي سماحة آية اهلل العظمى اإلماـ الخميني " 

 ...سبلـ اهلل وسبلـ عباده الصالحين عليك

ي مغمورة باأللطاؼ الربانية الخفية منها مرة أخرى يشملني اهلل سبحانو برحمتو الواسعة، فأجد نفس
والعلنية، اسأؿ اهلل القدير أف يوفقني لحمده وشكره على الطافو ونعمائو ما دمت حياً، كما إني مؤمن 
بأف لدعائكم ومناجاتكم األثر األكبر في نجاتي من كيد المنافقين والظالمين، حفظكم اهلل ذخرًا ومبلذًا 

 . العالمينلئلسبلـ والمسلمين آمين رب 

لقد أعّد المؤمنوف أنفسهم للشهادة في سبيل اهلل باذلين أرواحهم ومتاعهم اليسير، فالمؤمنوف منو وإليو، 
 . ذلك نهج تعلمو المؤمنوف في مدرستكم، وذاؾ كأس شربوه من معين كوثركم

رة النبوة وآلو لقد علمتنا أيها اإلماـ أف نعز اإلسبلـ ونغذيو بمهجنا حتى يتحقق ويثمر وتثمر معو شج
األطهار، وحتى يختلط زالؿ الكوثر بدماء الشهداء والصديقين، فبل نبالي بالمصائب والويبلت في ىذا 

 . السبيل، وكل ما نخشاه أف نحـر فبل نوفق من الحياة األبدية ونعيمها األزلي

نشكر اهلل ونحمده بشموؿ آؿ يزيد وعبيد اهلل بلعنة اهلل ومبلئكتو في اآلخرة وبالخزي والعار في الدنيا، 
 . قلب التاريخ البشري وصميم اإلنسانية( 72)وآلو الطيبوف وأصحابو الػ " ع"في حين يحتل الحسين 

ننا العزيز من التاريخ، فيعودوا ولي وطيد األمل أف يستفيد المارقة والقاسطة والناكثة المعاصروف في إيرا
 . إلى اإلسبلـ ويتفيؤوا بضبللو ويتعاونوا في بعث اإلسبلـ من جديد وجني ثماره الطيبة



وأنا الذي اعتبر نفسي جنديًا بسيطًا من جند اهلل، بل وقطرة في بحر حزف اهلل الهائج، مستعد القارع 
إف صبلتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب )األعداد والمنافقين إلى آخر قطرة من دمي، وسأجعل من 

 . شعارًا بل أنشودة انشدىا في كل يـو وفي كل لحظة( العالمين

وختامًا أسأؿ اهلل تعالى دواـ الصحة والسبلمة لشخصكم الكريم فيطيل عمركم ويجعلكم ذخرًا للثورة 
 . العالميناإلسبلمية في إيراف ومبلذًا لكل المسلمين والمستضعفين في العالم آمين رب 

 التوقيع 

 ابنكم السيد علي الخامنئي

ولم يقتصر حقدىم على سماحة القائد بل امتد لكل من واساه وباألخص المرحـو الشهيد الدكتور 
إف المحاولة الفاشلة العداء : " ، إذ برؽ القائد ببرقية قبل ساعات من استشهاده جاء فيو"قده"البهشتي 

ي في اغتياؿ ذلك االخ، اثبتت مرة أخرى أف أعداء اإلسبلـ والشعب اإلسبلـ والثورة والوطن اإلسبلم
االلّداء لم يألوا جهدًا عن ارتكاب أية جريمة تحقيقًا ألىدافهم المشؤومة، إف أعمالهم الوحشية ىذه 
ستفجر غضب الشعب الثائر تجاه الذين باعوا أنفسهم لآلخرين، وستعزلهم أعمالهم عن المجتمع أكثر 

ـ، أسأؿ اهلل المتعاؿ أف يمن بالسبلمة على االخ العزيز والمجاىد بأسرع وقت ليستمر يومًا بعد يو 
 ". الشهيد بالحلي"، وقد أطلق على سماحتو لقب "جهاده في خندؽ اإلسبلـ

( 9/8/1981)يومًا تحت العبلج، ثم غادره بتاريخ ( 42)في المستشفى مدة ( داـ ظلو)وبقي القائد 
في نظالو " أبو الفضل"ده التي لم تشف بشكل كامل، ومع ذلك استمر وقد تحسنت صحتو ما عدا ي

 . من اجل الدفاع عن الدولة اإلسبلمية والشعب المؤمن

 : مسؤوليتاف في الحزب الجمهوري اإلسبلمي



وعقيب استشهاد الدكتور محمد جواد باىنر رئيس الوزراء في الدولة اإلسبلمية واألمين العاـ للحزب 
، انتخبت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري اإلسبلمي (ـ30/8/1981)مي بتاريخ الجمهوري اإلسبل

 . بأكثرية اآلراء سماحتو عاماً للحزب ثم أميناً عاماً 

والحزب الجمهوري اإلسبلمي تشكيلة تنظيمية سياسية تضم شريحة كبيرة من رجاؿ الدين من طبقة 
فكري ووجهة نظر سياسية إزاء مرحلة االنتصار  الفضبلء في الحوزة العلمية، وقد تشكل ليعبر عن فهم

وبناء الدولة اإلسبلمية، وقد قاـ الحزب المذكور بأعماؿ ونشاطات ال تقـو بها األحزاب األخرى إال 
المشاركة في إنتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس، وانتخاب : بعد سنين طويلة من التأسيس، من أمثاؿ

واحتفاالت يـو العماؿ ويـو المرأة ووضع البرنامج اإلسبلمي الذي يريده رئيس الوزراء، المشاركة ببرامج 
اإلسبلميوف وتحويل الشعارات المرفوعة من شعارات منحرفة إلى شعارات إسبلمية وتحت اشراؼ 

 . العناصر اإلسبلمية المؤمنة

ب الجمهوري الجماىير المؤمنة في إيراف في معرض حديثو عن الحز " قده"ولقد خاطب اإلماـ الخميني 
" ىل رأيتم في الدنيا كلها قيادة حزبية، مثل قيادة الحزب الجمهوري اإلسبلمي: " اإلسبلمي قائبلً 

فقد كاف األمين العاـ األوؿ للحزب الدكتور السيد محمد حسين بهشتي الذي استشهد في [(. 5)]
اىنر الذي استشهد ىو حادث تفجير قاـ بو أعداء الثورة اإلسبلمية، ثم تبله في المنصب الدكتور ب

 . اآلخر، ثم انتخب سماحة القائد أميناً عاماً للحزب الجمهوري اإلسبلمي

 : وقد قّدـ وصايا سديدة ألعضاء الحزب، تعّبر عن بصيرة باإلسبلـ وفهم ووعي، ومن تلك الوصايا

لهي عبلقة لو ػ أف يكوف الهدؼ من االنتساب لهذا الحزب إلهيًا كامبًل، ومن ال يتخذ من الجانب اإل1
 . مع الحزب عند انتمائو إليو فهو ليس منتمياً لهذا الحزب

ػ العبلقة الحقيقية بين االعضاء احدىم مع اآلخر وبين االعضاء مع المركز ىي عبلقة الفكر 2
 . اإلسبلمي، وألجل تقوية ىذه العبلقة يجب أف تزداد المعرفة بالعقيدة والسياسية اإلسبلمية



 . ب أف ينصب على مسألة إحياء وحفظ قيم الثورة اإلسبلميةػ تركيز الحزب يج3

 . ػ األخبلؽ ىي األساس الرئيسي والقيمة األىم والتي كانت ملفتة ومطلوبة في تكوين وبقاء الحزب4

 . ػ أف يكوف الحزب في خدمة وحدة وتماسك المجتمع5

 . ػ السعي لزيادة أعضاء الحزب بشرط مراعاة الكيفية6

ػ االعتماد في جميع األعماؿ وخصوصاً في االنتخابات على أصحاب البصيرة المؤمنة والعميقة، وعدـ 7
السماح لطبلب السوء وأصحاب األفكار غير السليمة أو مستغلي الفرص وطبلب الغنائم الوصوؿ إلى 

 . منصب

اإلسبلمية،  ػ منع أي تحرؾ من جانب المسؤولين وأعضاء الحزب يحدث الفرقة في صفوؼ األمة8
وضع اسم الحزب   ويوجب االختبلؼ في داخل المؤسسة اإلسبلمية الواحدة، ولو اقتضت الضرورة

 . جانباً فليكن ىذا

 . ػ وجوب النظر بعين العطف للذين يعارضوف الحزب بدوف أي ىدؼ9

 ػ العمل والتعاوف في جميع مؤسسات الدولة ومن جملتها المؤسسات الثورية يعد من الفرائض10
 . اإلسبلمية والثورية

 : رئاسة الدولة اإلسبلمية

وبعد استشهاد رئيس الجمهورية اإلسبلمية محمد علي رجائي، ورئيس الوزراء الدكتور محمد جواد باىنر 
على يد زمرة المنافقين، الذين قاموا بعدة عمليات اغتياؿ لشخصيات مهمة ومخلصة لمباديء اإلسبلـ 

س الوزراء ومقر الحزب الجمهوري الذي راح ضحيتو الدكتور بهشتي ودولة المسلمين شملت مقر رئي



مخلصًا ظنًا منهم أف ذلك سيوجد فجة في الساحة لمن لو أىلية في التصدي للحكم ( 71)وصحبو الػ 
 . وقيادة امور الببلد

بريالي إال أف كل تلك النوايا الخبيثة باءت بالفشل وتكبدت بالخيبة، فعلى خبلؼ ما يفهمو العالم االم
يعتلي ىذا " وىو سماحة القائد " من الشخص البلئق لمنصف رئاسة دولة، شاىدوا رجل دين مسلم 

المنصب الذي كاف طواؿ ىذا القرف حكرًا على نخبة محدودة من المثقفين الغربيين أو الشرقيين الذين 
 . يتخرجوف من المعاىد الغربية أو الشرقية

ـ تم انتخاب سماحة ( 1981/ 10/  5رية اإلسبلمية، وذلك بتاريخ ففي الدورة الثالثة لرئاسة الجمهو 
( 16،008،579)القائد رئيسًا للجمهورية اإلسبلمية بأكثرية ساحقة من االصوات، حيث حصل على 

من % 95صوتًا، أي انو يكوف قد حصل على ( 16،847،717)صوتًا من مجموع االصوات البالغة 
 . شيح من أبناء األمة اإلسبلمية في إيرافاصوات من يحق لهم االنتخاب والتر 

ولم يكن انتخاب سماحتو غريبًا على أوساط الثوريين واألمة المتبعة للعمامة، إذ لهم في دولة الرسوؿ 
" قده"اسوة في ذلك، وصادقوا جميعهم على قرار انتخابو، وكاف في طليعتهم إماـ األمة ( ص)األكـر 

وتعالى ػ علينا بأف ىيأ للرأي العاـ ػ في الببلد ػ النتخاب رئيس  ولقد من اهلل ػ تبارؾ: " الذي قاؿ
الجمهورية اإلسبلمية ملتـز ومناضل، وفي خط اإلسبلـ المستقيم، وعالم بالدين والسياسة، والمأموؿ أف 
يتم حل المشاكل، الواحدة تلو األخرى، وتطبيق األحكاـ اإلسبلمية المقدسة في الببلد بالشكل 

 . ء من تدبيره، وبدعم من السلطات الثبلث واسناد من الشعب الكبيرالمطلوب، جّرا

وإنني واتباعًا لرأي الشعب العظيم، ومع االطبلع على منزلة ىذا المفكر العبلمة المحتـر سماحة حجة 
اإلسبلـ والمسلمين السيد علي الخامنئي ػ أيده اهلل تعالى ػ أصادؽ على رأي الشعب وأعّينو رئيساً 

 [(6".)]اإلسبلمية في إيراف للجمهورية

إذا كنتم تظنوف أنكم إذا بحثتم في جميع الرؤساء والسبلطين : " وقاؿ في وصف سماحة القائد ما نصو
الموجودين في العالم عن شخص واحد مثل السيد الخامنئي فستعثروف عليو فإنكم واىموف، إذ ال 



بية أف يكوف في خدمة الشعب، وإنني اعرفو منذ تجدوف شخصاً مثلو ملتزماً باإلسبلـ وخدومًا، ونيتو القل
سنوات طويلة، وقد التحق بهذه النهضة منذ بداياتها، وكاف يذىب إلى المدف األخرى اليصاؿ الرسائل، 
وبعد أف بلغت النهضة اوجها كاف حاضرًا في وقائع األحداث، واستمر في ذلك حتى اآلف، وإنو لنعمة 

 [(. 7")]ممنوحة لنا من اهلل

كاف انتخابو غريبًا فقط على األوساط األخرى، لذا شوىوا صورة النظاـ الحاكم للدولة اإلسبلمية   نعم،
في إيراف، وذلك عبر وسائل اإلعبلـ المختلفة، رغم أنهم لم ينطقوا ببنت شفة يـو استقل األسقف 

 . كرسي الحكم في جمهورية قبرص مع انو رجل دين مسيحي" مكاريوس"

احة القائد لرئاسة الجمهورية اإلسبلمية في ظرؼ حساس من تاريخ امة اإلسبلـ، ولقد جاء انتخاب سم
وفي مرحلة تكاد أف تكوف نقطة انعطاؼ في تاريخها، حيث بروز التيار اإلسبلمي بشكل صريح من 
 المواجهة والصراع مع األنظمة المستبدة، متطلعة إلى الثورة اإلسبلمية وقيادتها ورئاسة الدولة اإلسبلمية،

 . مؤىلة فيهم دورًا رئيسياً في التسريع بانتصار ىذه المواجهات والعمل على مساعدتها لبلوغ األىداؼ

من : "وشعارًا آخر وىو". إننا لم نقدـ شيئًا لشعبنا وعلينا أف نقدـ أكثر: " وقد حمل سماحتو شعار
خدـ المستضعفين الضروري دفع المجتمع اإليراني حوؿ اإلسبلـ الصحيح واتباع البرامج التي ت

، وقد سعى سماحتو سعيًا حثيثًا وواضحًا لتحقيق ىذه الشعارات، وارتكز في سياسة عملو "والمحرومين
 : على ثبلثة محاور أساسية

 . تعاوف ودي مع االصدقاء: األوؿ

 . عبلقات سليمة وبسيطة مع غير المنحازين: الثاني

 . التصدي الشجاع لؤلعداء والمعتدين: الثالث

قق سماحتو انجازات كبيرة في ىذا الصعيد، ولعل زيارتو المفاجئة التي قاـ بها لدوؿ أعضاء جبهة وقد ح
جاءت تعبيرًا عن ذلك، ونتيجة لمساعيو على التصدي " سوريا وليبيا والجزائر"الصمود والتصدي 



ف الهدؼ من ىذه الداخلي والخارجي، إذ تعتبر ىذه الزيارة ىي األولى بعد انتصار الثورة اإلسبلمية، وكا
 : الزيارة

 . ػ توثيق اواصر العبلقة بين إيراف ودوؿ جبهة الصمود والتصدي1

 . ػ اعطاء األولوية للقضية الفلسطينية2

 . ػ استمرار الكفاح المسلح ضد الصهاينة3

 ػ دعم المشروع اإلسبلمي بشأف طرد إسرائيل من المنطقة4

 . ػ رفض معاىدة كامب دايفيد الخيانية5

 . ييد نضاؿ الشعب العراقي ضد الطاغية صداـػ تأ6

وقد كانت ىذه الزيارة ناجحة، إذ حققت األىداؼ السياسية والعسكرية التي كانت الجمهورية اإلسبلمية 
بفضل اهلل كانت ىذه : " تبغيها، ومهدت األرضية البلزمة لتحرؾ مصيري للستقبل، وقد قاؿ سماحتو

 [(. 8")]الزيارة مبعثاُ لعزة اإلسبلـ والمسلمين، ومبعثاً لتقدـ الثورة

الباكستاف، واالمارات العربية المتحدة، : سماحتو بزيارات أخرى لسبع دوؿ إسبلمية، وىي كما قاـ
واليمن الجنوبية، وانغوال، وزيمباوي، وتانزانيا، وموزمبيق، وقد كاف ىدؼ ىذه الجولة إثبات تضامن 

قد خطت الجمهورية اإلسبلمية مع جهاد ونضاؿ الشعوب األفريقية ضد نظاـ جنوب افريقيا العنصري، و 
 : خطوات عملية في ظل ارشادات األمة ورئيس الجمهورية اإلسبلمية سماحة السيد القائد منها

 . ػ قطع كل العبلقات الدبلوماسية واالقتصادية والثقافية مع النظاـ العنصري في جنوب افريقيا1

 . ػ قطع تصدير النفط إليو2



ػ دعوة العديد من حركات التحرر المناضلة ضد االستكبار كجبهة البوليساريو، وجبهة التحرير 3
 (. زانو)االرتيرية، وممثل موغابي زعيم حركة االتحاد الوطني االفريقي في زيمباوي 

في روديسيا والتأكيد على بطبلئها، والوقوؼ إلى جانب " االنتخابات العامة"ػ التنديد بما سمي بػ 4
 . الجبهة الوطنية فيها

ػ إرساؿ المساعدات المادية والمواد الغذائية إلى العديد من دوؿ شرؽ ووسط أفريقيا، دوف إحداث  5
 . أي ضجة اعبلمية

 [(. 9)]ػ المساىمة في الدعوة إلى اإلسبلـ في ظل الحركة التبشيرية التي تقـو بها الكنيسة البابوية6

باكستاف االمارات العربية المتحدة وبقية الدوؿ، واندفع الناس للقاء وحضي القائد باستقباؿ رىيب في ال
بهذا الرجل المسلم المؤمن، واآلماؿ تنعقد عليو في دفع ظلم الشعوب، وتحدث القائد معهم بأنفاس 
ايمانية كانت مثل الماء البارد على قلوبهم، وتناقلت وكاالت األنباء ووسائل اإلعبلـ العالمية انباء 

اهلل : " مسلمي جنوب افريقيا وخروجهم إلى الشوارع استقبااًل لسماحة لقائد، وىم يهتفوف تظاىرات
 . ويرفعوف الفتات كتب عليها كلمات إماـ األمة" اكبر

كما قدـ العديد من تلك الشعوب المستضعفة التبرعات، بالرغم من أنهم كانوا في امس الحاجة إليها، 
الجمهورية اإلسبلمية كانت الباعث من ذلك، وذكرت وكالة  إال أف روح المساىمة في دعم مسيرة

مسلمًا من مواطني إحدى تلك الدوؿ قد توجهوا إلى سفارة الجمهورية  150االنباء الفرنسية أف 
اإلسبلمية معلنين استعدادىم للتطوع في صفوؼ القوات اإلسبلمية المدافعة عن الدولة، اإلسبلمية بعد 

 [(. 10)]و من أمريكا في شن حرب غادرة عليهاقياـ النظاـ البعثي بتوجي

وأفشل القائد بزيارتو ىذه كل المحاوالت التي تمارسها الدوؿ المعادية للثورة اإلسبلمية والرامية إلى 
فرض حصار عليها، بل أثبت سماحتو قدرة اإليماف والعقيدة على تحدي الكفر المادي، واثبت قدرة 



ت التي تخص جهاز الدولة اإلسبلمية، وكفاءة رجل الدين في إدارة العمامة على ممارسة كل المسؤوليا
 . الدولة، وليس فقط يصلح للجوامع والمساجد والحوزات والمعاىد العلمية

وفي خضم أجواء تولي ىذه المسؤولية، كاف يؤكد سماحتو على أف وظيفة رجل الدين غير ذلك، 
ة المتدينة وطبلب الجامعات األكاديمية من أبناء ومسؤوليات جهاز الدولة ىي من وظيفة النخبة المثقف

حزب اهلل، ورجل الدين يمارس التوجو واإلرشاد، وحل المشكبلت والمعضبلت الشرعية التي تكشف 
 . مسير أجهزة الدولة، وتقنين أنظمة الدولة بما يتعلق مع تعاليم اإلسبلـ

كنا نظن أف من بين مثقفينا : " وؿعنها بشكل دائم، فقد كاف يق" قده"وىذه الفكرة تحدث اإلماـ 
يوجد أشخاص يحفظوف ىذه ػ الجمهورية اإلسبلمية ػ وإذا وجد اآلف ىؤالء األشخاص ومثل تلك 
الفئات، فإف للسادة ػ علماء الدين مسؤوليات ومناصب أىم وسيذىبوف للقياـ بها، ويذىب الشيخ 

ن، ولكن ما العمل والوضع اآلف في الهامشي، والسيد الخامنئي وجميع الذين ىم اآلف من المتصدي
 [(. 11)]إيراف والمشاكل الداخلية والخارجية، جعلت من غير الممكن إدارة الببلد من دونهم

 : مجلس الثورة الثقافية األعلى

مرسومًا بتعيين سماحة السيد القائد " قده"أصدر اإلماـ الخميني ( للهجرة 1403)ـ 1983وفي عاـ 
 : ثقافية األعلى ػ الذي ضّم الشخصيات الدينية والثقافية التاليةرئيساً لمجلس الثورة ال

 (. رئيس مجلس الشورى اإلسبلمي)ػ الشيخ الهاشمي الرفسنجاني 1

 (. رئيس المحكمة العليا)ػ السيد عبد الكريم األردبيلي 2

 "(. ع"رئيس جامعة اإلماـ الصادؽ )ػ الشيخ مهدوي كني 3

 (. س الوزراءرئي)ػ السيد مير حسين الموسوي 4



 (. وزير اإلرشاد اإلسبلمي)ػ الدكتور السيد محمد الخاتمي 5

 (. وزير العلـو والتعليم العالي)ػ الدكتور فرىادي 6

 (. وزير التربية والتعليم)ػ المهندس نجفي 7

 (. أستاذ دار المعلمين العليا)ػ الدكتور عبد الكريم سروش 8

 (. هافأستاذ جامعة اصف)ػ الدكتور مصطفى معين 9

 (. استاد جامعة أمير كبير)ػ الدكتور محمد رضا ىاشمي كلبايكاني 10

 (. استاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة طهراف)ػ الدكتور رضا داوري 11

 (. رئيس منظمة الكتب الدراسية الجامعية)ػ الدكتور احمدي 12

 (. رئيس العلـو اإلنسانية في المجلس)ػ الدكتور علي شريعتمداري 13

 (. رئيس مركز الطباعة والمنشورات الجامعية)الدكتور نصر اهلل بور جوادي  ػ14

 . ػ المهندس صادؽ واعظ زاده15

 . ػ المهندس محمد رحمتي16

 (. وزير الصحة والتعليم الطبي)ػ الدكتور علي مرندي 17

وقد كاف ىذا المجلس من أقوى المجالس التنفيذية في الببلد، وأكثرىا نشاطًا وقوة في تشريع األمور 
 : الثقافية على جميع المستويات التي يقتضيها المجتمع الجديد، وكانت أىدافو ما يلي



ػ تنمية الثقافة اإلسبلمية، وتنفيذىا بعمق في جميع شؤوف المجتمع ودعمها وتصعيدىا في كل 1
 . المستويات

ومحو ما تبقى من آثار الثقافة الغربية . ػ تطهير األوساط العلمية والثقافية من األفكار المادية المنحرفة2
 . في مجاالت المجتمع الثقافية

ػ أحداث التطور والتحوؿ في الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية على األسس اإلسبلمية، وإعداد 3
زمين باإلسبلـ، وتربية المفكرين واالساتذة والمتخصصين على ما يثمر حّب الجامعيين الخبراء الملت

 . الوطن في قلوبهم والخدمة لئلسبلـ ومواطنيهم

ػ إشاعة العلم وتزويد أبناء األمة بالعلـو والثقافة، وتعزيز قوة الفكر والتزويد والتعليم، وتمهيد السبل 4
 . لبّناءةورفع الموانع لئلستفادة من التجارب البشرية ا

 . ػ إحياء التراث اإلسبلمي وحمايتو من االخطار المحتملة5

ػ نشر األفكار واآلثار المنبعثة من الثورة الثقافية، وتمتين العبلقات الثقافية مع الدوؿ األخرى خاصة 6
 . الدوؿ اإلسبلمية

  :وقد استطاع ىذا المجلس إنجاز جملة من األمور التي مثلت تحقيقاً ألىدافو، منها

ػ إعادة تدوين البرامج الدراسية في كل فرع من فروع العلـو البحتة، والعلـو اإلنسانية، مطابقة 1
 . ألحداث البرامج الدراسية المتبعة في الجامعات المعتبرة، وتنقيتها من كل ما يخالف اإلسبلـ ومبادئو

سبلمية، وتعليم تاريخ اإلسبلـ ػ تعليم النصوص اإلسبلمية والمعارؼ اإلسبلمية من األخبلؽ والتربية اإل2
واللغة العربية وتاريخ الثورة اإلسبلمية، ونقدىا نقدًا علمياً بحيث أصبحت دراسة ىذه المواد كلها إلزامية 

 . على جميع طبلب الجامعات في السنة الدراسية األولى



ع الكتب الدراسية ، الذي قاـ بطب(مركز نشر دانشكاىي)ػ تأسيس مركز الطباعة والمنشورات الجامعية 3
الجامعية من التأليف والترجمة، وعد احسن مرجع علمي لتقييم الكتب الجامعية، إذ يقسم كبار الفضبلء 
من أساتذة الحوزة الجامعات والحوزات الدينية العلمية، وقاـ باستيراد الكتب والمجبلت والنشرات في 

 . األساتذة والطبلب مختلف العلـو من دوؿ العالم، وتوزيعها بين الجامعيين من

ػ تأسيس الجهاد الجامعي الذي يعد من أىم اركاف الثورة الثقافية في الجامعة، ويتكوف من لجنة مركزية 4
يتألف اعضاؤىا من ثمانية أشخاص يتمثلوف في أربعة طبلب واربعة ممثلين، من جانب نائب الولي 

مساعدة الطبلب على الفقيو، ووزير العلـو ورؤساء الجامعات، وىو يتولى اشاعة الثقافة اإلسبلمية، و 
النشاطات اإلسبلمية في أوقات فراغهم، ويزود الطبلب واالساتذة بما يتيسر من اإلمكانيات التحقيقية 

 . في الصفوؼ والمختبرات

ػ تأسيس جامعة إعداد المدرسين، يتربى فيها المعلموف على اإلسبلـ وحب الوطن وخدمة الشعب 5
 [(. 12)]العلـو البحتة واإلنسانيةفرعاً من فروع  75المسلم، واشتملت على 

الحمد هلل أف لجنة الثورة الثقافية قدمت : " وقد امتدح إماـ األمة أعماؿ ىذه اللجنة والمجلس قائبلً 
خدمات جليلة أثناء الفترة القصيرة من عمرىا في الماضي، وقامت بخطوات مفيدة ومؤثرة في ىذا األمر 

واآلف، اود أف اعرب عن شكري : " ، كما قاؿ أيضاً [(13")]الحيوي، وىي موضع الشكر والتقدير
للجهود التي بذلتها لجنة الثورة الثقافية، ومن اجل تكثيف ثمار الثورة على مستوى الببلد رأيت من 

 [(14".)]البلـز تقوية ىذه المؤسسة

 (: الدورة الثانية)رئاسة الدولة 

ة، ونجاح القائد في ىذه المسؤولية بشهادة إماـ وبعد انتهاء الدورة األولى لرئاسة الجمهورية اإلسبلمي
الحمد هلل أف انقضت مدة االربع سنوات وىي فترة رئاسة الجمهورية اإلسبلمية : " حيث قاؿ" قده"األمة

بتأييد اهلل المتعاؿ ػ جل وعبل ػ وبفضل دعاء حضرة ولي اهلل األعظم روحي لمقدمو الفداء، بالخير 
 [(15".)]والسبلمة والقوة والعظمة



رشح سماحة القائد نفسو للمرة الثانية لهذا المنصب، إذ يحق لو ذلك بموجب القانوف، وأقبل الناس 
لقد ازدحم الشعب الملتـز على " " قده"إقبااًل واسعًا على صناديق االنتخاب، يقوؿ اإلماـ الخميني 

ين عامًا وحتى البالغ توًا، ، من الشيخ الطاعن في السن ذي التسع[(16)]صناديق االقتراع للمرة الرابعة
من اجل تقرير مصيره بنفسو، وىو راسخ العـز رابط الجأش، وأدخل الخوؼ والرجفة على المتقولين 
والمرجفين، وانتخب شخصًا شريفًا من ذرية األنبياء الشريفة لخدمة اإلسبلـ وإيراف المسلمة 

 . ية بأغلبية ساحقةـ للمرة الثان1985 8/  7وفاز القائد بتاريخ [(. 17")]واألمة

وفي فترة الرئاسة الثانية حقق سماحتو نجاحات اقتصادية على مستوى تحسين اإلنتاج المحلي، وحل 
مشكلة العملة الصعبة، رغم الحصار االقتصادي الذي تفرضو عدد من الدوؿ، إضافة إلى مشكلة 

أنسى ػ عندما تسلمت المسؤولية إنني ال : " الحرب التي كانت ترىق ميزانية الدولة، يقوؿ سماحة القائد
وجاءني مدير البنك المركزي لتقديم تقريره الذي تضمن انخفاض رصيدنا في من العملة ػ كم كانت 
المشاكل االقتصادية كبيرة، والنمو االقتصادي في وضع أقرب إلى العدـ، أو عدـ وجودي أي برنامج 

جلسات المتعددة لترتيب األوضاع اقتصادي، فجاء اقدامنا العاجل في ىذا الخصوص وعقدت ال
 . االقتصادية وكانت الحكومة مستعدة للعمل، بسبب الشعور العميق إلزالة حالة البلبرمجة

فتقدمت مؤسسات الدولة وبدأ مجلس االقتصاد األعلى عملو بكل جدية، وعلى الرغم من وضعي 
دؿ اآلراء خبلؿ الجلسات الصحي آنذاؾ كنت اشارؾ مجلس االقتصاد جلساتو، وبعد المناقشات وتبا

 [(18".)]المتعددة ازلنا المشاكل العاجلة

كما نشطت الحركة العمرانية في الببلد في ظل رئاستو للدولة بالرغم من الهجـو المتواصل على 
الجمهورية من قبل البعث الحاقد، إال أف رصف الطرؽ وتوصيل الكهرباء والماء وبناء المدارس والسكن 

ت الزراعية للفبلحين، واستحداث الوحدات الصناعية الصغيرة كانت تجري بشكل وتقديم االمكانيا
 . واضح وكبير



إضافة إلى تحركو على الصعيد العسكري واالجتماعي، ففي المجاؿ العسكري أوجد سماحتو تنسيقاً  
كامبًل بين الحرس الثوري والجيش والمجلس األعلى للدفاع ومؤسسات الدولة، لذا حقق نتائج 

 . ية وانتصارات مذىلةعسكر 

وفي المجاؿ االجتماعي حافظ سماحتو على تواجد الشعب في الساحة بشكل دائم ودعمها للثورة، 
وبقاء الحماس وتجذر الثورة، واشتراؾ الشعب في المؤسسات الثورية وتقديمهم الخدمات لمؤسسة 

 . يجهاد البناء، إلى غير ذلك من العبلمات التي تدؿ على اإلنجاز االجتماع

وفي مجاؿ السياسة الخارجية، فرض القائد وجودًا للجمهورية اإلسبلمية في العالم، واستثمرت ىذه 
الحالة لصالح الشعوب المستضعفة، فقامت بطرح رؤاىا بشأف القضايا الدولية، حتى أف سماحتو اشترؾ 

رؾ بكلمة في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في نيويو ( للهجرة 1408صفر  1)ـ 1987في عاـ 
تحدث فيها عن قضايا المستضعفين، وىاجم فيها الباطل بشراسة ودوف أي اكتراث، كما وضح سياسة 
الظالمين في العالم، مما أزعج العديد من الدوؿ المعنية بالخطاب، فقاـ بعضهم بالخروج، وبعض آخر 

كنو مراجعة نص نزع السماعة التي تترجم لو الخطاب، ومن يحب اإلطبلع إلى الخطاب مفصبًل يم
 .الكلمة التي قاـ بنشرىا القسم اإلعبلمي في سفارة الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية ببيروت

 : مجلس تشخيص مصلحة النظاـ

سماحة " قده"عين اإلماـ الخميني ( 1988)للهجرة  1408جمادي األخرى من عاـ  17وبتاريخ 
الشيخ علي اكبر : السيد القائد رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظاـ، الذي يضم األعضاء السادة

ىاشمي الرفسنجاني، والسيد عبد الكريم الموسوي األردبيلي، والشيخ حسين التوسلي، والسيد موسي 
 . لخوئينيها، والسيد مير حسين الموسوي، والسيد احمد الخمينيا

النظر في أي خبلؼ يحصل في وجهات النظر بين مجلس الشورى اإلسبلمي : ووظيفة ىذه اللجنة
 [(. 19)]ومجلس أمناء الدستور حوؿ القوانين التي يصادؽ عليها مجلس الشورى االسبلمي



وعلى الرغم من انو ال حاجة في نظري لهذه المرحلة بعد أف ": قده"وقد جاء في بياف اإلماـ الخميني 
تمر ىذه المراحل تحت اشراؼ الخبراء الذين ىم المراجع في تشخيص ىذه األمور، ولكن إذا لم 
يحصل االتفاؽ بين مجلس الشورى اإلسبلمي ومجلس صيانة الدستور شرعاً وقانونًا، يتم تشكيل مجمع 

من اجل : " ر أسماء األشخاص الذين تقدـ ذكرىم، ثم قاؿوذك... " من حضرات حجج اإلسبلـ
تشخيص مصلحة النظاـ اإلسبلمي وعند اللزـو يصار إلى دعوة الخبراء اآلخرين، بعد اجراء المشاورات 
البلزمة يتم العمل برأي أكثرية الحاضرين، ويشترؾ احمد في ىذا المجتمع كي يطلعني على تقرير 

 [(20...")]جلساتو بشكل اسرع

 : مجلس إعادة النظر في الدستور

رسالة " قده"بعث اإلماـ الخميني ( ـ1989)للهجرة  1409وفي السابع عشر من شهر رمضاف عاـ 
إلى سماحة القائد، حثو فيها على ضرورة إعادة النظر في بعض مواد دستور الجمهورية اإلسبلمية في 

 : جاء في الرسالة إيراف، بعد تجربة عشر سنين من عمر الثورة المباركة، وقد

نظرًا ألنو بعد عشر سنوات من التجربة العملية في إدارة البلد، فإف أكثر المسؤولين والمتصدين وخبراء "
ونظاـ الجمهورية اإلسبلمية المقدس يعتقدوف أف الدستور على الرغم من توفره على نقاط قوة جيدة 

وينو آنذاؾ، بسبب األجواء الحماسية جدًا وخالدة، فإنو يتضمن نواقص واشكاالت حصلت أثناء تد
الحاصلة في بداية انتصار الثورة، وعدـ اإلطبلع الدقيق على المعضبلت التنفيذية على صعيد المجتمع 

 . فإنها لقيت اىتماماً اقل

بيد انو ولحسن الحظ، فقد طرحت قضية تنمية الدستور بعد عاـ أو اثنين من المناقشات والمداوالت 
تلفة، وصار سد تلك النواقض أمرًا ال مناص منو في مجتمعنا اإلسبلمي والثوري، في األوساط المخ

ولربما صار التأخير في ذلك باعثًا على بروز اآلفات والعواقب المّرة للببلد والثورة ومن ناحيتي فقد 
ور، ػ وبناًء على شعوري بالتكليف الشرعي والوطني ػ بضرورة معالجة ىذه األم  احسست منذ مدة طويلة

 . ولكن الحرب والقضايا األخرى كانت تشكل عائقاً من القياـ بها



اآلف وقد انتهج النظاـ اإلسبلمي في إيراف طريق البناء والرشد والتعالي الشامل بعوف اهلل العظيم ودعاء 
تقـو  حضرة بقية اهلل اإلماـ المهدي ػ روحي لو الفداء ػ فقد عينت ىيئة للقياـ بهذا األمر المهم، وبعد أف

بدراسة المواد والبنود التي ستذكر وتدوينها والمصادقة عليها تناط مسؤولية الموافقة عليها بالرأي العاـ 
 [(. 21")]في الببلد، عبر استفتاء عاـ يتم اجراؤه الستطبلع رأي الشعب اإليراني الشريف العزيز

 : ة اسماؤىملجنة لهذه المهمة تتكوف من األشخاص التالي" قده"وقد عّين اإلماـ 

 ػ فضيلة الشيخ علي المشكيني 1

 . ػ سماحة السيد الخامنئي2

 . ػ فضيلة الشيخ الهاشمي الرفسنجاني3

 . ػ سماحة السيد حسن الطاىري والخـر آبادي 4

 . ػ فضيلة الشيخ محمد المؤمن5

 . ػ فضيلة الشيخ إبراىيم األميني6

 (. رئيس الوزراء)ػ السيد مير حسين الموسوي 7

 . دكتور حسن حبيبيػ ال8

 . ػ سماحة السيد عبد الكريم األرديبيلي9

 . ػ سماحة السيد الموسوي الخوئينيها10

 . ػ فضيلة الشيخ المحمدي الكيبلني11



 . ػ فضيلة الشيخ أبي القاسم الخزعلي12

 . ػ فضيلة الشيخ محمد اليزدي13

 . ػ فضيلة الشيخ اإلمامي الكاشاني14

 . تيػ فضيلة الشيخ احمد الجن15

 . ػ فضيلة الشيخ مهدوي كني16

 . ػ فضيلة الشيخ احمد اآلذري القمي17

 . ػ فضيلة الشيخ حسين التوسلي18

 . ػ فضيلة الشيخ مهدي الكّروبي19

 . ػ فضيلة الشيخ عبد اهلل النوري20

وىؤالء السادة من أعضاء مجلس الخبراء والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجمع تشخيص 
منهم اختيار خمسة أشخاص من أعضاء مجلس الشورى " قده"مصلحة النظاـ، وقد طلب اإلماـ 

 . اإلسبلمي ليكونوا معهم

 : وقد ناقشت اللجنة عّدة امور خبلؿ شهرين من البحث والمناقشة، وىذه األمور ىي

 . ػ القيادة ومركزية القوة التنفيذية والقوة القضائية1

 . ػ مديرية اإلذاعة والتلفاز2



 . ػ عدد نواب مجلس الشورى اإلسبلمي3

 . ػ تشخيص المصلحة4

 . ػ كيفية إعادة النظر في تعديل مواد الدستور5

 [(. 22)]ػ تغيير اسم مجلس الشورى الوطنى إلى مجلس الشورى االسبلمي6

كر منها ىنا اثنتين قبل أف نصل كما تقلد سماحتو مسؤوليات أخرى لم نستطع تحديد تاريخها دقيقًا، نذ 
 : إلى مسؤولية القيادة العظمى، وىاتاف المسؤوليتاف ىما

 : أ ػ النائب األوؿ لرئيس مجلس الخبراء

وضمن مشاركتو الفاعلة في مسيرة الدولة اإلسبلمية من خبلؿ تقلد جملة من المسؤوليات، ُعّين نائباً 
و مجلس يتألف من ثمانين عضوًا من كبار علماء الدين أوال لرئيس مجلس خبراء الدولة اإلسبلمية، وى

في الجمهورية اإلسبلمية، يتم انتخابهم من قبل الشعب بطريقة االقتراع السري من جميع محافظات 
الببلد وعلى أساس عدد السكاف، ويشترط في عضو المجلس أف يكوف مجتهدًا، وللمجلس صبلحية 

 . انتخاب القائد أو عزلو

 : مر أئمة الجمعة والجماعةب ػ رئاسة مؤت

وقد ُعقد ىذا المؤتمر أكثر من مرة برئاسة سماحتو، وىو مؤتمر دعا لو نائب الولي الفقيو، يشترؾ فيو 
أئمة الجمعة والجماعة من الداخل والخارج، وىو يدرس صبلة الجمعة باألخص كإنجاز ثوري وفق تقييم 

ة السياسية للثورة والدولة، إذ يعّبر منبر الجمعة عن ، وىي تعكس في الواقع الحال"قده"اإلماـ الخميني 
 . مجريات األمور بصراحة شاملة بعيدًا عن تقييدات العمل والموقع الرسمي إلماـ الجمعة



وقد ألقى سماحة القائد في المؤتمر األوؿ كلمة امتازت بالوضوح الفكري والتوتر العاطفي الحار 
من أئمة الجمعة والجماعة، يهتفوف والدموع تجري من والساخن، الذي جعل من مجموع الحاضرين 

عيونهم تفاعبًل معو، إذ ألقى سماحتو الكلمة باللغة العربية التي ىي لغة اغلب الوفود، وقد ركز  
 . على مسألة الدين والدولة والعبلقة بينهما، وموقع الجماىير في ىذه العبلقة( داـ ظلو)كلمتو

في عددىا السادس والعشرين وصفًا لمشاركة سماحتو في " عربيسروش للعالم ال" وقد نشرت مجلة 
وبينما الكل منشد إلى منصة رئاسة المؤتمر، جاء الخبر من عريف الحفل : " المؤتمر، ننقل جزءًا منو

بأف سماحة حجة اإلسبلـ والمسلمين السيد علي الخامنئي رئيس الجمهورية، قد وصل إلى الفندؽ وىو 
عالم إسبلمي  300مؤتمر، كانت في الحقيقة لحظة رائعة عندما وقف أكثر من في طريقو إلى قاعة ال

من أئمة الجمعة والجماعة، من أكثر من أربعين دولة، ىم يحّيوف إماـ جمعة طهراف ورئيس الجمهورية 
 . اإلسبلمية

 وىنا امتزج االنفعاؿ بأصوات التهليل والتكبير، وبعدىا عندما سألت احد الوفود عن مغزى ىذا
 ٍٍ ، وعدؿ "ص"يا اخي إنها دولة رسوؿ اهلل: االنفعاؿ الذي رافق الرئيس المحبوب خامنئي، اجابني قائبًل

، واال ماذا يعني أف يكوف إماـ الجمعة ىو رئيس الجمهورية بعد غربة   "ع"علي ىذا الذي نراه اليـو
 ...". إال أف تكوف بشارة عودة اإلسبلـ إلى الحياة! القروف الماضية؟

 : األمة اإلسبلمية قيادة

، وعم "قده"وحينما تداعى إلى سمع األمة اإلسبلمية نبأ رحيل إماـ األمة وقائدىا السيد الخميني العظيم
الحزف أبناء اإلسبلـ في إيراف والعالم اإلسبلمي، وسر العالم الغربي االستكباري المعادي للثورة 

 . د رحيل اإلماـاإلسبلمية ظناً منهم بأف الدولة اإلسبلمية ستنهار بع

اجتمع مجلس الخبراء ػ ( رضواف اهلل تعالى عليو)إال انو منذ الليلة األولى لرحيل رائد الصحوة اإلسبلمية 
الذي تقدـ الحديث عنو ػ لمناقشة مسألة القيادة، وفي غضوف عشرين ساعة من النقاش العلمي والجاد 



قائدًا لؤلمة اإلسبلمية، على أف يتولى ( داـ ظلو) أف يتم انتخاب سماحة آية اهلل الخامنئي: خرجوا بنتيجة
 : المسؤوليات التالية

ػ تعيين السياسيات العامة لنظاـ الجمهورية اإلسبلمية في إيراف، بعد التشاور مع مجمع تشخيص  1
 . مصلحة النظاـ

 . ػ االشراؼ على حسن اجراء السياسيات العامة للنظاـ 2

 . ـػ إصدار األمر باالستفتاء العا 3

 . ػ القيادة العامة للقوات المسلحة 4

 . ػ إعبلف الحرب والسبلـ والنفير العاـ 5

 : ػ نصب وعزؿ وقبوؿ استقالة كل من 6

 . فقهاء مجلس صيانة الدستور  أ ػ

 . ب ػ أعلى مسؤوؿ في السلطة القضائية

 . ج ػ رئيس مؤسسة اإلذاعة والتلفاز

 (. الجيش)د ػ رئيس أركاف القيادة المشتركة 

 . ىػ ػ القيادة العامة لقوات حرس الثورة اإلسبلمية

 . و ػ القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى األمن الداخلي



 (. التشريعية، التنفيذية، القضائية)ػ حل االختبلفات وتنظيم العبلقات بين السلطات الثبلث  7

 . التي ال يمكن حلها بالطرؽ العادية من خبلؿ مجمع تشخيص مصلحة النظاـػ حل مشكبلت النظاـ  8

 . ػ امضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية اإلسبلمية بعد انتخابو من قبل الشعب 9

عزؿ رئيس الجمهورية مع مبلحظة مصالح الببلد، وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفو  10
 . مجلس الشورى اإلسبلمي بعدـ كفاءتو السياسية عن وظائفو القانونية، أو بعد رأي

ػ العفو أو التخفيف من عقوبات المحكـو عليهم في إطار الموازين اإلسبلمية بعد اقتراح رئيس  11
 . السلطة القضائية

ومهاـ أخرى جسيمة تتعلق بالمسلمين والببلد اإلسبلمية والعالم، وقد أصدر مجلس الخبراء بيانًا ػ 
 : يهم في مسألة القيادة اإلسبلمية ػ ىذا نصواوضحوا فيو را

بعد تقديم مجلس الخبراء للتعازي برحيل إماـ األمة وقائد الجمهورية اإلسبلمية في إيراف ومؤسسها، "
ومع اإلدراؾ العميق لمسؤوليتو التأريخية، بالنظر للموقع الرفيع والحساس لمنصب القيادة في نظاـ 

ومع االىتماـ البالغ الذي أواله سماحة إماـ األمة ومؤسس الجمهورية  الجمهورية اإلسبلمية في إيراف،
في نداءاتو وبياناتو المتكررة، وخاصة أوامره وإرشاداتو بشأف ( رضواف اهلل عليو)اإلسبلمية في إيراف 

القيادة، وبالنظر لؤلسس المتعلقة بالدستور، ومع اإلحساس الكامل بمؤامرات الجواسيس وأعداء 
الداخل والخارج تجاه مستقبل النظاـ اإلسبلمي المقدس، ومن أجل االستعداد البلـز  اإلسبلـ في

لمواجهة أية حادثة، وبالنظر للظروؼ الداخلية والخارجية، وباستلهاـ المضامين الربانية لوصية إماـ األمة 
( ش.ىػ 68/  3/  14اإللهية ػ السياسية المهمة جدًا، فإنو انتخب في اجتماعو الطاريء المنعقد بتاريخ 

سماحة آية اهلل السيد علي الخامنئي لقيادة نظاـ الجمهورية اإلسبلمية في إيراف، بأكثرية أربعة اخماس 
 . عضوًا حاضراً  74صوتاً مؤيدًا من  60االعضاء الحاضرين 

 [(. 23")]ىيئة رئاسة مجلس الخبراء



ين من قبل الشعب في اجتماعهم إف الخبراء المنتخب: " االختيار قائبلً   ولقد وصف سماحتو ىذا
الطاريء الذي عقدوه مباشرة بعد اإلعبلف عن المصاب االليم بفقداف قائد الثورة العظيم ومؤسس الثورة 

، انتخبوني لقيادة نظاـ الجمهورية اإلسبلمية "قده"الجمهورية اإلسبلمية في إيراف سماحة اإلماـ الخميني 
ألمانة الثمينة واالمتحاف الكبير، ال يمكنني حملها وإيصالها إلى في إيراف، إف ىذه المسؤولية العظمى وا

ىدفها والخروج منها مرفوع الرأس، إال بالتأييد اإللهي ورعاية ولي العصر ودعائو روحي لو فداه، 
 [(. 24")]ودعمكم وحمايتكم انتم أصحاب الثورة والبلد الحقيقيين

من ظروؼ وقضايا تقتبس من كتاب األستاذ  ومن أجل توضيح خلفيات ىذا االنتخاب وما اكتنفو
الذي قامت " الخلفيات والمباني.. قيادة آية اهلل الخامنئي( " داـ مؤيداً )الفاضل السيد علي المؤمن 

بنشره معاونية العبلقات الدولية في منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي، الخبلصات المهمة ونترؾ للقاريء مجاؿ 
 . الرجوع إلى االصل فيما لو أراد

لم تأت مسألة انتخاب سماحتو بصوره عفوية أو تسامحية، إذ سبقت عملية االنتخاب مناقشات : أوال
 حوؿ صيغة القيادة القادمة، وىل ىي على شكل مجلس أو تكوف قيادة فردية؟ 

بعض اآلراء كانت تذىب إلى أف يتشكل مجلس قيادي يضم ثبلثة خمسة أشخاص، وقد كاف سماحتو 
ذا الرأي، ورأي آخر كاف يذىب إلى أف تكوف القيادة الفردية وىو ما كاف يصّر عليو القائد ممن يؤيد ى

سماحة آية اهلل السيد عبد الكريم االردبيلي، وفضيلة حجة اإلسبلـ والمسلمين الشيخ ىاشمي 
الرفسنجاني، وتمخض النقاش في البدء على ترجيح كفة القيادة الفردية على القيادة االجتماعية، وقد 

 (. ألقيادة الفردية)كل من الفريقين وجهة نظره بأدلتها، وقد ترجحت أدلة الكفة األخرى   طرح

وبعد أف تحوؿ الحديث إلى القيادة الفردية تبنى السيد االردبيلي والشيخ الرفسنجاني الدعوة إلى 
 : قائدًا للمسلمين، معللين دعوتهم بعدة امور( داـ ظلو)ترشيح سماحة السيد الخامنئي 

، واستشهدوا لذلك بعدة (داـ ظلو)لقيادة السيد الخامنئي " قده"تأييد اإلماـ الخميني : األمر األوؿ
 : مواقف



التقى الشيخ الرفسنجاني اإلماـ بشكل خاص، ( نائب القائد)ػ حين اقيل الشيخ المنتظري من منصبو  1
ي سيجعلنا مستقببًل في إف عزلكم الشيخ المنتظر : " وضمن حديثو قاؿ الشيخ الرفسنجاني لئلماـ

إشارة إلى عدـ " أليس لديكم السيد الخامنئي؟": " قده"فأجابو اإلماـ الخميني " مواجهة طريق مسدود 
 وجود أي مشكلة؟ 

ػ خبلؿ سفر سماحة القائد الخامنئي إلى كوريا الشمالية كاف اإلماـ يشاىد وقائع سفره وحواره مع  2
ذلك بحضور السيد االردبيلي والسيد احمد نجلو، فقاؿ السيد المسؤولين على شاشة التلفاز، وكاف 

": قده "، فقاؿ اإلماـ "انظروا كيف يحسن الجواب" وىو يصف سماحة السيد الخامنئي : احمد لئلماـ
 ". انو جدير بالقيادة"

ة التشريعي: بعدة اشهر، كاف لو اجتماع برؤساء السلطات الثبلث" قده"ػ قبل رحيل اإلماـ الخميني  3
باإلضافة إلى رئيس ( السيد الخامنئي، والشيخ الرفسنجاني، والسيد االردبيلي)والتنفيذية والقضائية 

الوزراء السابق السيد مير حسين الموسوي ونجل اإلماـ السيد احمد، وكاف الحديث ينّصب حوؿ 
لن يحدث فراغ  ":قده"الفراغ القيادي في المستقبل وما يتعلق بذلك من نصوص دستورية، فقاؿ اإلماـ 

 ". ىذا، السيد الخامنئي": " قده"ومن ىو، فاجاب   :فقيل لو" قيادي، أف لديكم من يسده 

إنني وحيث كنت اعرؼ سماحتكم منذ سنوات : " ػ كلمة لئلماـ الخميني في حق سماحتو يقوؿ فيها 4
  ة موجودة ػ وهلل الحمد ػما قبل انتصار الثورة اإلسبلمية، ولدي عبلقة وثيقة بكم، وما زالت تلك العبلق

اعتبر سماحتكم احد السواعد القوية للجمهورية اإلسبلمية، واعتبركم كاألخ المطلع على القضايا 
الفقهية والملتـز بها والمدافع القوي عن األصوؿ الفقهية المتعلقة بوالية الفقيو، ومن بين االصدقاء 

ن جملة األفراد الذين يندر مثيلهم وإنكم كالشمس والملتزمين باإلسبلـ والمباديء اإلسبلمية، فانكم م
 [(25".)]المضيئة

تمتعو بالمواصفات الشرعية والقانونية المدّونة في دستور الجمهورية اإلسبلمية للقيادة : األمر الثاني
اإلسبلمية، إذ أف الدستور في نظاـ الجمهورية اإلسبلمية يعّد أساس المباني الفقهية، وفي اإلسبلـ 

 . هلل من خبلؿ خط األنبياء واألئمة عليهم السبلـ والفقهاءالحكم 



فالفقاىة شرط في تولي منصب القيادة اإلسبلمية، كما يذكر الفقهاء وكما ينص عليو دستور الجمهورية 
، تعتبر والية الفقيو وإمامة األمة في جمهورية إيراف (عج)في زمن غيبة اإلماـ المهدي : " اإلسبلمية

يو، العادؿ، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على االدارة والتدبير، ممن اإلسبلمية للفق
 [(. 26)]اقّرت لو اكثرية األمة وقبلتو قائدًا لها

ومن جهة شرعية فقد شهد عدد من الفقهاء باجتهاد سماحتو وفقاىتو، نذكر بعضًا منها ونترؾ الحديث 
مرجعية سماحة القائد، المبلكات )لث الذي سنتناوؿ فيو مفصبًل عن اجتهاد سماحتو في الفصل الثا

 : ، إما ىنا فنذكر بعض تلك الشهادات"والمؤىبلت

ػ في رسالة البيعة التي بعثها السيد احمد الخميني اشار إلى شهادة اإلماـ باجتهاد السيد القائد، حيث  1
 [(. 27")]إف سماحة اإلماـ قاؿ باجتهادكم المطلق عدة مرات: " كتب يقوؿ

ػ شهادة أستاذه آية اهلل العظمى الشيخ مرتضى الحائري حين سئل عن المستوى العلمي لسماحة آية 2
 [(. 28)]إنو صاحب رأي فقهي:  الخامنئي، حيث أجاباهلل

ػ في رسالة البيعة التي بعثها سماحة آية اهلل العظمى الميرزا ىاشم اآلملي خاطب سماحة السيد القائد 3
 ". سماحة آية اهلل الخامنئي المحتـر: " قائبلً 

أعضاء مجلس الخبراء، ػ شهادة خمسة عشر من كبار أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية من 4
الشيخ المشكيني، والشيخ الفاضل اللنكراني، والشيخ الجوادي اآلملي، والسيد : وىم آيات اهلل

الروحاني، والشيخ المظاىري، والشيخ األميني والشيخ الراستي والسيد االردبيلي، والشيخ المؤمن، 
دي، والشيخ الخزعلي، وآخروف، والشيخ اآلذري القمي والشيخ الصانعي، والسيد الطاىري الخـر آبا

إف الخبراء المنتخبين من قبل الشعب : " وىو يعد تأييدًا قانونيًا ودستوريًا إذ أف الدستور ينص على
يبحثوف ويتشاوروف حوؿ األشخاص كافة، الذين لهم صبلحية المرجعية والقيادة، فإذا وجدوا مرجعًا 

 ". نو للشعب باعتباره قائداً واحدًا يملك امتياز خاّصاً للقيادة فإنهم يعرفو 



التي تعبر عن اجتهاد سماحتو طارئة عليو يـو ترشيحو لقيادة الدولة " آية اهلل"ولم تكن ىذه السمة 
اإلسبلمية، بل كاف يُعرؼ بها قبل انتصار الثورة اإلسبلمية واستمرت معو حتى األياـ األولى من 

عنو بهذه ...( اطبلعات، جمهوري إسبلمي كيهاف،)االنتصار، فقد كانت تكتب الصحف اإليرانية 
السمة، وكذلك في انتخابات رئاسة الدولة اإلسبلمية، إال انو وتواضعًا منو واحترامًا لكبار علماء الدين 

 [(. 29")]ال تلقبوني بآية اهلل: " يقوؿ

لو من  بات من البلـز أف يعرؼ بهذا اللعب، لما" القيادة اإلسبلمية"وأما حين تم انتخابو لمنصب 
 . على سماحتو" آية اهلل " ضرورة علمية ودينية، فتّم اطبلؽ 

خبرتو التنفيذية، إذ كاف سماحتو خبلؿ ثماف سنوات متواصلة على رأس أعلى سلطة : األمر الثالث
دستورية بعد سلطة اإلماـ، وأثبت فيها حسن ادارتو وتدبيره وسياستو وحزمو وتقواه وصبلبة نفسو، 

 . سؤوليات األخرى التي تحملها في خدمة الثورة اإلسبلمية، كما ذكرنا ذلك مسبقاً باإلضافة إلى الم

 : ولي أمر المسلمين

بعد أف عينو مجلس الخبراء ولي أمٍر للمسلمين وواجب الطاعة على الجميع بمن فيهم الفقهاء ومراجع 
شيخ الفقهاء : م، صدرت بيانات التأييد من مراجع التقليد األربعة في إيراف، وى[(30)]الدين

والمجتهدين آية اهلل العظمى االراكي، وآية اهلل العظمى السيد محمد رضا الكلبايكاني، وآية اهلل 
قدس اهلل )العظمى الميرزا ىاشم اآلملي، وآية اهلل العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي 

 : هم ما يلي، وكاف ذلك بمثابة اقرار لبيعة المجلس، وقد جاء في بيانات(أرواحهم

 ": قده"بياف آية اهلل العظمى الشيخ األراكي : أوالً 

بعد تقديم التعازي بالفقداف المؤسف والكسر الذي ال ينجبر برحيل المرحـو آية اهلل العظمى الخميني "
، الذي كاف حقًا مجدد المذىب في القرف الحالي، أعلن بأف االنتخاب البلئق لسماحتكم (طاب ثراه)

الجمهورية اإلسبلمية ىو أساس لئلطمئناف واألمل للشعب اإليراني البطل، وال شك في  لمنصب قيادة



أف حفظ نظاـ الجمهورية اإلسبلمية ىو من أىم الواجبات الشرعية يتوقف في ىذا الطرؼ الحساس ػ 
ولي على ذلك األمر المهم، وأنا ابتهل واتضرع إلى العتبة الربوبية، واستغيث بالناحية المقدسة لحضرة 

بديهي أف التشاور .. ، ليديم تأييده وتوفيقو لسماحتكم لتحمل ىذه المسؤولية الثقيلة جداً (عج)العصر 
مع المراجع العظاـ والعلماء اإلعبلـ في متشابهات المسائل الشرعية وقضايا البلد المهمة، سيفتح 

، ومخططات األجانب، واف اتمنى أف تحبط يد الغيب ػ كالماضي ػ فكر الشياطين.. الطريق أماـ الجميع
 [(". 31")]تكوف لكم عوناً ومدداً 

 ":قده"بياف آية اهلل العظمى السيد الكلبايكاني : ثانياً 

بعد السبلـ والتعازي المتفائلة لحضرتكم، أسأؿ اهلل تعالى أف يديم تأييده لسماحتكم في منصب قيادة "
رضا حضرة بقية اهلل أرواح العالمين لو  الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية الحساس، ال شك في أف كسب

الفدا، والرعاية الكاملة للموازين الشرعية ىي مبلؾ اعمالكم وقراراتكم، اسأؿ الباري جّل وعبل أف يوفق 
 [(. 32")]الجميع لخدمة اإلسبلـ والمسلمين

 ":قده"بياف آية اهلل العظمى الميرزا ىاشم اآلملي : ثالثا

الذي أحيا روح اإلسبلـ والتوحيد في العالم " قده"لعظمى اإلماـ الخميني إف رحيل سماحة آية اهلل ا" 
المعاصر بجهاده المستمر، لهو كسر ال ينجبر للعالم والمسلمين، واآلف واألمة اإلسبلمية في حالة عزاء 
بهذا الفقداف، فإف االنتخاب البلئق لسماحتكم من قبل مجلس الخبراء سيكوف أساسًا لؤلمل 

نكم شخص مفّكر وعارؼ باإلسبلـ وصاحب دراية، وأنا أسأؿ اهلل تعالى أف يزيد توفيقكم، والتسكين، أل
ومن جهتي أرى لزامًا أف أؤيد سماحتكم في طريق تطبيق أحكاـ اإلسبلـ العالية، وقيادة امة المسلمين 

لقيت على التي ىي مسؤولية حساسة جدًا وثقلية، وأتمنى بمساعيكم الخيرة أف تصولوا األمانة التي أ
في كل االحواؿ، وال تخافوا شيئاً   عاتقكم اآلف إلى ىدفها الواضح، واعتبروا أف اهلل تعالى حاضر وناظر

في طريق تنفيذ أحكاـ الشرع المبين، فإف اهلل يدافع عن الذين آمنوا بو، إف قيادة سماحتكم ىي من 
ن خبلؿ مجلس الخبراء، ألف بالعرض قبل حضرة آية اهلل العظمى أماـ المسلمين السيد الخميني، ولو م

 [(. 33")]ينتهي إلى ما بالذات وكل إلى ذلك الجماؿ يشير



 ": قده"بياف آية اهلل العظمى المرعشي النجفي : رابعاً 

بعد السبلـ والتحيات والتعازي بمناسبة الرحيل المؤلم لقائد الثورة اإلسبلمية العظيم سماحة "
وبعد إلقاء مسؤولية قيادة الجمهورية اإلسبلمية الحساسة جدًا " قده" المستطاب آية اهلل السيد الخميني

والثقيلة على عاتق سماحتكم، فإنني بعد إعبلف نأييدي لكم واستشعاري الواجب كأب كبير السن 
يمضي على الظاىر آخر أياـ عمره األخيرة، آمل من سماحتكم أف تبذلوا اىتمامًا أكثر من ذي قبل في 

 [(. 34...")]افة اإلسبلمية الغنيةسبيل إحياء الثق

أسأؿ اهلل : " الخامنئي، وقد جاء فيو  كما أصدر الشيخ المنتظري بيانًا اّيد فيو انتخاب سماحة السيد
تعالى القادر أف يعينكم على تحمل مسؤولية القيادة الحساسة التي منحكم إياىا مجلس الخبراء، ألف 

فدتم من تجارب أياـ الجهاد والثورة، وتخطوف دائمًا سماحتكم شخص جدير وملتـز ومخلص وقد است
 [(. 35")]بدعم قائد الثورة العظيم

مركز مديرية الحوزة العلمية، وجماعة المدرسين في الحوزة العلمية، وجماعة : وأصدر أيضًا كل من
يرانية وكذلك في المدف اإل" قده"علماء الدين في طهراف، بيانات التأييد لسماحتو، وبايعو ممثلوا اإلماـ 

أنا وجميع : " رسالة إلى سماحتو قاؿ فيها" قده"أئمة الجمعة، وأرسل السيد احمد الخميني نجل اإلماـ 
أعضاء بيت سماحة اإلماـ نتقدـ بجزيل الشكر ألصحاب السماحة آيات اهلل الخبراء المحترمين، إلننا 

ة أخرى وكأخ صغير أرى أوامركم كولي نعتقد أف روح امامنا العزيز سُتسر وتطمئن لهذا االنتخاب، ومر 
 [(36".)]فقيو واجبة الطاعة عليّ 

وانعقدت البيعة على السمع والطاعة للقائد الجديد، من قبل الشعب اإليراني اجمع ومن أعلى الهيئات 
والمؤسسات الرسمية والدينية، وأخذت الصحف ووسائل اإلعبلـ تتحدث عن سماحتو بسمتو مرشد 

 . ية، أو قائد الجمهورية اإلسبلمية ولهم في ذلك سببالجمهورية اإلسبلم

قائدًا لها، وتستنكر ( داـ ظلو)وتوالت رسائل من العالم اإلسبلمي تبايع سماحة آية اهلل السيد الخامنئي 
إذ انو قائد للعالم اإلسبلمي، وولي أمر المسلمين، ثم بعد ( قائد الجمهورية اإلسبلمية)السمة الجغرافية 



" ولي أمر المسلمين "لم اإلسبلمي من خبلؿ ممثليو على بيعة سماحتو قائدًا، بدأت سمة إطباؽ العا
 . تبرز في الصحافة اإليرانية

وأما العالم الغربي واالستكبار المعادي للثورة اإلسبلمية فلم يكن على ارتياح لهذه البيعة، وحالوا تشويو 
اإليرانية كأداة في الواجهة لهذه الحرب اإلعبلمية  الصورة من خبلؿ أجهزة اإلعبلـ، واستعملوا المعارضة

الفاشلة، وأعلنت إذاعة منافقي الشعب من بغداد أف النظاـ الذي تم انتخابو سينهار خبلؿ أياـ، ولم 
يفد كل ذلك إذ أصبحت قيادة سماحة آية اهلل الخامنئي عقيدة في العالم اإلسبلمي ال يمكن إزاحتها 

 . من النفوس

 : ينيةالمرجعية الد

، ابرؽ "قده"للهجرة عندما رحل فقيو أىل البيت آية اهلل العظمى السيد الكلبايكاني  1414في عاـ 
احد أعبلـ الحوزة العلمية في قم المقدسة وىو سماحة آية اهلل السيد محمود الهاشمي ببرقية إلى 

سلمين الملتزمين في العالم واليـو فإف عيوف األمل للم: " ، جاء فيها(داـ ظلو)سماحة القائد الخامنئي 
اإلسبلمي، وأىل الخبرة المخلصين والمدافعين عن األىداؼ السامية والنبيلة للثورة اإلسبلمية، والودايع 
التي خلفها اإلماـ الخميني العظيم رائد الثورة اإلسبلمية في الزمن المعاصر، متطلعة اليكم باعتباركم 

ركة، وتعد اللحظات منتظرة تصدي سماحتكم لشؤوف المرجعية نجمًا يلمع في طليعة ىذه السلسلة المبا
وإدارة الحوزات العلمية، راجية من محضركم الشريف ملء الفراغ الحاصل في ىذا الشأف مستلهمًا 

 ". العـز واإلرادة من معين الوالية، لتقر عيوف المؤمنين بذلك وتطمئن قلوبهم

وزة العلمية المخلصة التي عاشت أفياء مرجعية إماـ وكاف بهذه الكلمات يشير إلى إرادة األمة والح
وذاقت حبلوتها، وىي اليـو تتطلع إلى مرجعية كمرجعية إماـ األمة ولم تر مصداقاً " قده"األمة الراحل 

 . ، فكانت ىذه الرسالة وأمثالها عدد من الرسائل(داـ ظلو)غير السيد القائد 

مرجعية من المرجعيات المدفونة في أعماؽ الحوزة العلمية  اختار لؤلمة( ايده اهلل)ولكن السيد القائد 
( أعلى اهلل مقامو)شيخ الفقهاء والمجتهدين آية اهلل العظمى الشيخ االراكي : في قم المقدسة، وىو



إف اهلل سبحانو وتعالى تفضل علينا اليـو وجعل سماحة آية اهلل العظمى األراكي الذي : "حيث قاؿ القائد
ر اإللهية في الحوزة العلمية بقم مرجعًا للتقليد، ىذا الشيخ المعمر الذي يتمتع ببيئة يعتبر من الذخائ

معنوية ودينية قوية، يعتبر من األركاف المهمة والراسخة للفقو في الحوزة، ويعرؼ بالزىد والورع والتقوى 
ة والروحية، وحوزاتنا طواؿ حياتو، فمنحو اهلل عمرًا طويبًل وحفظ حواسو وأعطاه القوة المعنوية والعلمي

 ". اليـو مليئة بأمثاؿ ىذه الذخائر اإللهية نتيجة جهود فقهائنا العظاـ

وعاشت األمة عامًا كامبًل في ظل مرجعية شيخ الفقهاء والمجتهدين، واالمل يحدوىم ويشدوىم نحو 
اإلماـ الراحل،  يـو تجتمع فيو قيادة مع مرجعية، ليكوف المرجع ىو القائد والقائد ىو المرجع كما كاف

 . ولهم في ذلك أسباب ودواعٍ 

وحينما أطلت الذكرى السنوية األولى لرحيل فقيو أىل البيت عليهم السبلـ آية اهلل الكلبايكاني، كانت 
الحوزة العلمية واألمة يطبقانها كاّفة وتجمعاتها تعد العدة إلحياء ىذه المناسبة، فإذا باذاعة طهراف تعلن 

ة، فعم الحزف أنباء مدرسة أىل نبأ رحيل شيخ الفقهاء والمجتهدين المرجع األعلى للطائفة الشيعي
وأتباع المرجعية الدينية لرحيل ىذا الشيخ الجليل الورع، الذي كاف اختياره مرجعًا أعلى " ع"البيت

للطائفة ضربة موجعة لبلستكبار ودوائره المختلفة، ونصب العزاء لو وخرجت المسيرات في طهراف وقم 
 . في وداع ىذا الشيخ الطاىر

من امة " قده"أنظار األمل ػ من أبناء األمة السائرين على نهج اإلماـ الراحل  ومن جهة أخرى تطلعت
حزب اهلل، أبناء القرآف والوعي والمسؤولية ػ نحو اليـو الذي بعد ىذا اليـو والذي تجتمع فيو القيادة 

 (. خامنئي قائدنا ػ مرجعنا)والمرجعية، وقبل كل صوت اعلونها في كل االرجاء 

خرجت مسيرات أخرى تترجى القائد أف يتصدى للمرجعية، وقرت عين األمة التي ولدت وبإصرار وعناد 
من عناد روح اهلل حيث زحفت المرجعية الدينية لسماحة القائد ورجعت األمة إليو بالتقليد، فحمل أعباء 

خميني تلك المسؤولية الكبرى بعد أف حمل أعباء كل المسؤوليات منذ اللحظة التي أعلن فيها اإلماـ ال
المرجعية )الجهاد من اجل إقامة حكم اهلل في األرض، ولنا حديث مفصل حوؿ ىذا الموضوع " قده"

 . في الفصلين الثاني والثالث( ومرجعية القائد



__________________________ 

 . راجع كتابو الحكومة اإلسبلمية[( 1)] 

 . 62، ص5سروش للعالم العربي، العدد   مجلة[( 2)]

 . 39، ص1الة الثورة اإلسبلمية، العدد رس[( 3)]

 . 61، ص6سروش للعالم العربي، العدد [( 4)]

 . 31، ص25مجلة سروش للعالم العربي، العدد [( 5)]

 . 180ػ 179ص 15صحيفة النور ج[( 6)]

 . 19، ص17صحيفة النور، ج[( 7)]

 . 15ػ14، ص59صوت الوحدة اإلسبلمية، العدد [( 8)]

 . 5، ص222صحيفة الجهاد، العدد [( 9)]

 . المصدر السابق[( 10)]

 . 377، ص16صحيفة النور، ج[( 11)]

 . 205، ص21الثقافة اإلسبلمية، العدد   [(12)]

 . نفس المصدر[( 13)]

 . 221، ص19صحيفة النور، ج[( 14)]



 .221ص 19ج: صحيفة النور[( 15)]

والثانية انتخاب المعلم محمد علي رجائي والثالثة حيث كانت األولى انتخاب بني صدر، [( 16)]
 . انتخاب السيد القائد

 . 221، ص19صحيفة النور، ج[( 17)]

 . 10، ص46صوت الوحدة اإلسبلمية، العدد [( 18)]

 . 1292العدد (: صحيفة)كيهاف العربي [( 19)]

 . 176ص 20صحيفة النور، ج[( 20)]

 . 22صحيفة نور ص[( 21)]

 . 1639لعربي العدد كيهاف ا[( 22)]

 . 77قيادة آية اهلل العظمى الخامنئي ص[( 23)]

 . 279المصدر السابق، ص[( 24)]

 . 173، ص20صحيفة النور، ج[( 25)]

 . 2دستور الجمهورية اإلسبلمية ص[( 26)]

 .. 38قيادة آية اهلل الخامنئي ص[( 27)]

 . 49المصدر السابق ص[( 28)]



في لقاء معو نشر في صحيفة كيهاف ( عضو مجلس الخبراء)ذكر ذلك آية الو الشيخ اإليماني [( 29)]
 . ـ1989/  6/  20بتاريخ 

 . وسيأتي بياف ذلك في الفصل الثاني والثالث مفصبلً [( 30)]

 . 89قيادة آية اهلل الخامنئي، ص[( 31)]

 .91ص: المصدر السابق[( 32)]

 . 92المصدر السابق، ص[( 33)]

 . 94المصدر السابق ص[( 34)]

 . 57المصدر السابق، ص[( 35)]

 .58المصدر السابق ص[( 36)]

ىل يمكن الولئك الذين لم يتجرعوا " في الخامس عشر من رجب ما نصو " قده"جاء في بياف اإلماـ 
وراحة الباؿ  قهر النضاؿ، وال غم الحرب إدارة الدولة ولم يفقدوا أعزة ليتأثروا عليهم وبمنتهى الهدوء

 . ؟"قضوا وقتهم في الدراسة والمباحثة، ىل يمكنهم أف يكونوا في المستقبل دعامة الثورة اإلسبلمية

من المؤكد انو ال يمكن، بل من المستحيل أف تتقبل األمة اإلسبلمية والجماىير المستضعفة قائدًا لم 
ـ وقياـ دولة إسبلمية، وغير ذلك من يتذوؽ حبلوة الجهاد، وال يعرؼ معنى السبلح والدفاع عن اإلسبل

 . إلى البشرية" ص"مفاىيم الرسالة التي حملها نبينا األكـر محمد 



قد لبس لباس الميداف منذ بداية الحرب ( داـ ظلو)وقائدنا العظيم آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي 
باسو العسكري حامبًل بندقية العراقية التي فرضت على الجمهورية اإلسبلمية، ودخل جبهات القتاؿ بل

 . مع المجاىدين الثوريين، وىو يحمل ىّم الدفاع عن الدولة اإلسبلمية وأبناء الشعب المسلم

دخل الجبهات منذ اللحظة األولى للهجـو الغادر على دولة اإلسبلـ، وتنقل فيها لتعزيز معنويات 
المادية والعسكرية، وقاـ بالتنسيق بين المقاتلين االبطاؿ من رجاؿ الثورة، وحل مشاكلهم المعنوية و 

القوات المسلحة، وقدـ خدمة كبيرة ألرض إيراف، األرض التي احتضنت اإلسبلـ، حتى قاؿ عنو اإلماـ 
جندي فدائي في جبهة الحرب، ومصلح ناصح في ( حجة اإلسبلـ خامنئي)انت " قده"الخميني 

 [(1".)]المحراب، وخطيب بارع في الجمعة والجماعات

بجنود لنا في ( أرواحنا فداه)إننا نفخر عند ساحة الباري تعالى وولّيو بالحق بقية اهلل : " ؿ عنو أيضاً وقا
الجبهة، وخلفها يقضوف الليل في محراب العبادة والنهار بالجهاد في سبيلو، إنني اىنئك أيها الخامنئي 

ؿ وخلف الجبهة بالزي العزيز على خدمتك لهذا الشعب المظلـو في جبهات الحرب بمبلبس القتا
 ". العلمائي، وأسأؿ اهلل أف يعطيك السبلمة لتمضي في خدمة اإلسبلـ والمسلمين

وللقائد ذكريات وذكريات في تلك األجواء االيمانية ػ ساحة العشق ػ لم يكتب إال القليل منها، يقوؿ 
الوقت، ولو كانت  من األمور التي أتأسف عليها ىو إنني لم أدوف مذكراتي في ذلك(: " داـ ظلو)

 [(2".)]ومعلماً ممتعاً   تفاصيل األحداث ألصبحت كتاباً جديرًا بالقراءة

ويرجع سماحتو السبب في ذلك إلى عدـ وجود الوقت، إذ لم يكن لديو حالة استرخاء وراحة كما يفعل 
إلمامية، قادة الجيوش المختلفة، بل كاف يُقاتل كما يُقاتل اصغر جندي من حيث الحضور في الصفوؼ ا

لم يكن باإلمكاف أف يجد المرء فرصة ألف يجلس .. طبعًا لم يكن لدينا الوقت للكتابة: " يقوؿ سماحتو
 [(3".)]جانباً ويكتب شيئاً كل يـو ساعة أو ساعتين مثبلً 



لقد وصل سماحة القائد إلى مواقع الحرب منذ االسابيع األولى للهجـو الغادر وحصار منطقة عباداف، 
ض من ذلك الحضور للدفاع عن الثورة اإلسبلمية، إذ لم يكن سماحتو معتقدًا بشخص بني وكاف الغر 

 . صدر الذي تقلد منصب رئاسة الجمهورية اإلسبلمية بانتخاب الشعب في ذلك الوقت

ومن ذاكرة القائد ينقل لنا انو حينما ىجمت القوات البعثية على أراضي الجمهورية اإلسبلمية، وأخذ 
زحف نحو منطقة األىواز عن طريق محور طبلية وحسينية، حتى قاموا بتدمير منشئات البعثيوف بال

الذي يتبع للقوات اإلسبلمية، واحتلوا أيضًا طريق اىواز ػ خرمشهر ػ لم يكن بني صدر " حميد" معسكر
 . مهتماً لقضية الحرب أو حريصاً عليها

ـ ببعض القضايا المصيرية ألف كل المفاتيح  ولذلك كنا نوجو لو الضغط أحيانا لئلىتما: " يقوؿ القائد
كانت في يده، إال انو كانت تلتف حولو حفنة من العسكريين الذين يفلسفوف األمور لو وىو يرددىا  
كالببغاء، وىم الذين رغبوه في قضيو عدـ االكتراث بسقوط خرمشهر قبل أف تسقط، بحجة إننا نفقد 

 !!". األرض ونربح الوقت

ونفس الفكرة كانت في ذىن بني صدر بالنسبة لمدينة عباداف، إال أنها لم تحدث، : " ويقوؿ سماحتو
يجب أف ترفعوا الحصار عن : وذلك بفضل العناية اإللهية وصدور أمر إماـ األمة الذي جاء فيو

 ". عباداف

" رحيم صفوي"وفي تلك الحرب الغادرة يتذكر القائد أف أحد حراس الثورة اإلسبلمية العاديين واسمو 
ماىشهر ػ )من الحرس المؤمنين الصالحين، قد اعد خطة للهجـو على القوات البعثية القابعة في منطقة 

زفوؿ القريبة من وأرسلها إلى مجلس الدفاع األعلى الذي كاف يعقد اجتماعاتو في مدينة د( عباداف
عباداف، ولم تلق أي عناية من بني صدر وال من لفائفو، بل لم يكونوا مستعدين لسماع شيء من حرس 

 . الثورة، زعماً منهم أنهم أعضاء بسطاء ليس لهم أدنى إطبلع في الشؤوف العسكرية

ػ في وقت لم  في اجتماع مجلس الدفاع األعلى" رحيم صفوي" فتدخل القائد في األمر وطلب مشاركة 
يكن فيو سماحتو قائدًا على للمجلس ػ إال أف معرفت القائد ببني صدر ولفالفو وعدـ اكتراثهم باألمر، 



واىتمامهم بالدماء التي سالت واالحداث التي مضت من اجل قياـ دولة الحق، ىذا األمر دفع بالقائد 
 . للتدخل في شؤوف غيره

لى الخطة إال انو لم يحملها محمل الجد، فدافع القائد والشيخ وبالرغم من موافقة بني صدر لبلستماع إ
الرفسنجاني والشهيد محمد علي رجائي والسيد برورش عن الخطة، ووافق بني صدر على أف ترسل 

 . إلحدى الفرؽ العسكرية ذات العبلقة في تلك المنطقة لغرض دراستها واستكمالها

وذىبت الخطة إلى ىناؾ أكثر من خمسة اشهر، إال انو تم المصادقة عليها بسبب الضغط المتوالي من 
فقد . في الحرب تعرؼ الرجاؿ: قبل السيد القائد واالخوة معو من رجاؿ الثورة الخلص، وكما يقاؿ

مواقف عرؼ القائد شخصية بني صدر جيدًا وحجم تسيبو في حفظ النظاـ اإلسبلمي، وبعد تراكم ال
/  6/ 9السلبية من بني صدر كشف سماحة القائد اإلسبلمية خبلؿ مراسم صبلة الجمعة بتاريخ 

ـ بعض االنتهاكات والعراقيل التي وضعها بني صدر في طريق مسير الثورة اإلسبلمية، وسيأتي 1981
 . ضمن ىذا العرض بعض تفاصيل تلك العراقيل

 : ىمـو الحرس في حديث القائد

س الثوري في ذلك الوقت يمتلك االنسجاـ واالنضباط العسكري البلزمين، أي أف الحرس لم يكن الحر 
الثوري الذي ترونو اآلف ىو غير ذلك الحرس الذي كاف في السابق وال يمكن قياس وضعو الحالي 
بالوضع الذي كاف عليو في بداية الحرب، فقد كاف الحرس قليل العديد والعدة وىو اآلف جيش ضخم، 

انو كاف ضعيفًا وأصبح في الوقت الحاضر قويًا، لذلك فالحرس اليـو وأمس شيئاف ال شيء  وطبيعي
 . واحد

لم يكن لدى حرس الثورة أنذاؾ تشكيبلؾ قتالية مستعدة للحرب وأتذكر إننا عقدنا اجتماعًا في االىواز 
في طهراف  ووضعنا خطة لتشكيل ألوية الحرس وكنت حاضرًا إضافة إلى حضور اإلخوة قادة الحرس

 :واألىواز ولقد طرحت في االجتماع آنف الذكر عدة اقتراحات على صيغة أسئلة، خبلصتو



انو لماذا ال تنظم صفوؼ قوات الحرس وتشكل عدة الوية عسكرية؟ وفي الحقيقة إننا لم نكن متأكدين 
 . من أف قوات الحرس يمكنها أف تشكل لواء عسكريًا، ىذا فضبًل عن تشكيل عدة ألوية

لكنها في الواقع لم تكن تحمل " الكتائب " طبعًا كانت ىناؾ مجموعات من الحراس يطلق عليها و 
الخ، وإنما كانت عبارة عن مجموعات من ... مواصفات الكتيبة العسكرية وليس فيها قيادة وانضباط و

انت أعداد الحرس والتشكيبلت غير المنظمة يتكوف منها الهيكل العاـ لحرس الثورة اإلسبلمية وحين ك
المتطوعين تتزايد فإنها تضيع في غمرة حالة افتقاد التنظيم والتشكيبلت وتبقى ىذه الطاقات ببل 

 . استثمار نتيجة لذلك، وكانت تلك إحدى المشاكل التي كاف يواجهها الحرس

 : اإلمدادات العسكرية

ف في طريق عمل األسلحة والتجهيزات العسكرية كانت ىي األخرى تمثل إحدى العوائق التي تق
الحرس فكلما كانوا يواجهوه بشدة وينهر بهم وأنا ال انسى أنهم كانوا يذوقوف المرارة من اجل الحصوؿ 

فحين كانوا يأتوف لطلب ىذه القذائف ػ على سبيل " 7ار بي جي ػ .. " قذيفة مضادة للدروع 50على 
سادة ىل عندكم قذائف آر ػ بي ػ جي ػ  يا: في االىواز نسألهم 92المثاؿ ػ نتصل تلفونيًا بمقر الفرقة 

ما عندنا ػ على العمـو كانوا : نتصل بطهراف فيقولوف!! يجيبوننا ال يا سادة ليس لدينا ما تريدوف& 
 . يحصلوف على األسلحة بصعوبة بالغة( الحرس)

ت تصوروا أف الحرس إذا ما طلب تزويده بقذائف مدفعية صغيرة الحجم أو حتى بنادؽ خفيفة وعيارا
ناىيك عن االسناد المدفعي الذي ال يتوفر للحرس .. نارية فانو ال يحصل على ذلك إال بعد التي واللتيا

حتى حين يهجموف على منطقة معينة لتحريرىا فذلك يعتبر من األمور التي ال يتوقع حصولها، وإذا 
يعد من الحوادث  وإذا زّود الحرس بمدفعين صغيرين فاف ذلك" المعجزة"حدث وحصلت فإنها بمثابة 

 !. المهمة



كم عن الحدود الجنوبية للعراؽ ػ طلب األخوة الحرس   40منطقة تبعد " دار خوين" واتذكر انو في 
عددًا من القذائف فذىبت بنفسي وتابعت القضية حتى حصلت لهم ما طلبوا حينذاؾ لم يكن جلدنا 

 !!يتسع ألجسامنا من شدة الفرح لنجاحنا في ذلك

 : ؟لماذا ال نهجم

لماذا ال نهجم؟ وحتى أف الشيخ : مضت فترة من الزمن على الحرب والتساؤالت المحقة تطرح
المنتظري ابرؽ لنا من قم، ونحن أيضًا وجهنا الضغوط ػ إلى المسؤولين العسكريين ػ إال أف األمر لم 

عن نفسها  يتغير وبقيت قواتنا في حالة ركود ودفاع سلبي وتنتظر أف يهاجمنا األعداء لكي تدافع
 ..ووصلت الحالة إلى الحد الذي أف قواتنا فقدت الهجومية والتعرضية

وتعلموف أف بقاء القوات دوف حركة ودوف عمل ىو احد العوامل التي تثر سلبيًا على المعنويات كما ىو 
مين الحاؿ اآلف بالنسبة للقوات البعثية الكافرة التي تعاني من ضعف شديد في المعنويات النها منذ عا

وىي تفتقد التحرؾ إال أف تقـو قواتنا بمهاجمتها لكي تبدأ ىي بالدفاع ولذلك فإنها تصنع الحواجز 
 . كم لكي تقف وراءىا منتظرة ىجومنا  3ػ  2العسكرية أو االسبلؾ الشائكة لمسافة 

 : ببلدة بني صدر في الشؤوف العسكرية

لكن بني صدر  .. الحالة كنا نقوؿ دائماً لنهجم في ذلك الحين أيضاً رأينا أف وضع قواتنا يسير نحو ىذه
الخ، انو لم يكن مطلعًا على األمور العسكرية وإنما .. لسنا مستعدين وال يمكننا الهجـو: كاف يجيب

يقـو بعض العسكريين الذين يحوطونو باحشاء ذىنو بذلك، وفي الحقيقة فإف بني صدر كاف في درجة 
 .. القضايا العسكرية وبقي كذلك حتى النهاية الخنوع بحيث لم يكن يعرؼ أي شيء عن

كنا يومًا عند سماحتو، فشكوت عنده إننا ال .. وىنا خطرت في بالي حادثة وقعت بحضور اإلماـ القائد
وىنا .. انو ػ أي بني صدر ػ ليس مطلعًا في مجاؿ الجيش: يؤخذ بآرائنا وال يعتنى بها ومن جملة ما قلتو



عاـ كيف تقوؿ انني  2500تاريخ الجيش اإليراني منذ تأسيسو قبل  غضب بني صدر وقاؿ أنا اعرؼ
 لست مطلعًا؟ 

عاـ من عمر الجيش اإليراني، أما  2500بلى إنني ال أنفي ذلك انك تعلم تاريخ إيراف الػ : قلت لو
جمع فقد كاف يأتي ليبًل وي.. عمل الجيش حاليًا فبل تعرؼ عنو شيئًا تمامًا وكاف ذلك ىو الحقيقة بعينها

 !!بعض العسكريين ويشاورىم وىؤالء يعطونو االخبار وكاف ال يفهم حتى تقاريرىم العسكرية

على سبيل المثاؿ بقي فترة طويلة ال يعرؼ أنواع األسلحة وأسمائها ويجهل ما ىي الدبابة وما ىي 
ن األمور المدرعة وما ىو المدفع المتوسط وما ىي قاعدة الصواريخ والمدفعية ولذلك لم يكن يفهم م

 . ال نملك االمكانيات الكافية: العسكرية شيئًا، ويردد ما يقاؿ لو كالببغاء، مكتفياً بالقوؿ

 : الفشل الذريع في دزفوؿ

ذىبنا جميعًا إلى ىناؾ وكاف .. بقي الوضع كذلك حتى علمنا يومًا إف ىجومًا حصل في منطقة دزفوؿ
حين بدأ الهجـو .. ء مجلس الدفاع األعلىمعنا الشيخ ىاشمي رفسنجاني والمرحـو رجائي وأعضا

إف قواتنا قصفت : كنا نسأؿ عن الهجـو فيقاؿ لنا.. صباحًا ذىبنا إلى اماكن استبلـ االخبار والقيادة
وبقيت االخبار تصلنا حوؿ .. المكاف الفبلني وىي اآلف في المكاف الفبلني ومقاتلونا في حالة تقدـ

 ..تقدـ قواتنا ونحن سعيدوف لذلك

كن ما أف حل الظهر حتى جاء إلى غرفتنا ػ كاف معي فيها المرحـو رجائي واألخ ىاشمي رفسنجاني ػ ول
.. من يخبرنا أف اثنين من اإلخوة الحرس واحدىما قائد حرس الثورة اإلسبلمية في دزفوؿ يروماف مقابلتنا

: ا ما قااله وقلنا بكل ثقةلم يصدؽ أي من" لقد ىزمنا" وافقنا على ذلك ودخبل وإذا بهما يقوالف بمرارة 
 . إنكم متشائموف وغير مستعدين للتعاوف مع الجيش وسماع أوامر قادتو ولذلك تقولوف ىكذا

نحن منهزموف اآلف وقواتنا في تراجع وقد خسرنا كذا قتيل وكذا دبابة، ونحن اآلف نخبركم .. ابداً : قاال
 .. وسوؼ ُندمر حتى حلوؿ العصر



: ىذين الحارسين بربع ساعة كنا قد سألنا عن وضع قواتنا وكاف الجواب ىو العجيب إننا قبل أف نسمع
قواتنا في تقدـ، إزاء ىذا الوضع قررنا أف نذىب إلى بني صدر ونستفسر عما يحدث وطبعاً فإنني قررت 
أال أذىب لكي اتحاشى االصصداـ مع بني صدر لكونو ذا سلوؾ سيء وتقرر أف يذىب المرحـو رجائي 

 .. ي فهما حليماف ويحاوالف أف يوسعا صدريهما وربما ذىب أحدىماواألخ ىاشم

على أية حاؿ أخبر الشخص الذاىب بني صدر وتم التحقق من صحة أخبار الحرس وظهر صدقها، 
وعرؼ أف ىذه القضية حدثت دوف التشاور مع الحرس اطبلقًا وعلمنا أف الهجـو احدث في البداية 

سمح العدو لدخوؿ قواتنا ليستدرجها من حيث ال تعلم ظانة أنها ثغرة في خطوط القوات المعادية و 
أخذت تتقدـ إلى األماـ، ولكن ما أف دخلت قواتنا حتى ىاجمتها القوات المعادية من جميع الجوانب 
ووجو إليو ضغوط شديدة والعجيب أف األخوة في حرس الثورة بدزفوؿ كانوا قد توقعوا حدوث ذلك 

 . قالوه لكن أحد لم ينتبو إلى ما

عصر ذلك اليـو ذىبنا إلى منطقة جسر دزفوؿ الواقع على نهر الكرخة وكاف مقر قواتنا على طرؼ 
الجسر الذي من جانبنا وإنني لن أنسى مرارًا ذلك اليـو حيث أتى القادة العسكريوف وشرحوا الموقف 

ولدي اآلف صورتاف .. ورأينا أف قواتنا قد اصيبت بهزيمة وتراجع كبيرين يشبهاف الفرار إلى الخلف
التقطت لي وأنا جالس بين اإلخوة في احد المواقع ويبدو الحزف مخيمًا علّي بشدة ولكما نظرت إلى 

وىذه أيضًا إحدى الذكريات التي بقيت عالقة في .. ىاتين الصورتين أتذكر كم آلمنا وضع ذلك اليـو
 .. وذىني حوؿ عبلقة حرس الثورة اإلسبلمية مع بني صدر ومن حوالي

 : مبلحم سوسنكرد

لقد حوصرت مدينة سوسنكر مرتين وكانت مدينة باسلة وصامدة وقد لحقها الكثير من األضرار وبعد أف 
احتلت القوات البعثية ىذه المدينة قامت قواتنا بهجـو مضاد واستطاعت استرجاعها، لكن القوات 

من احتبللها مرة أخرى وعين  البعثية استجمعت انفاسها وىاجمت المدينة بعد محاصرتها وتمكنت
 . النظاـ البعثي قائم مقاماً لها



القوات اإلسبلمية قامت بمحاصرة القوات البعثية واقتحمت المدينة وألحقت ىزيمة نكراء بالقوات 
 .. البعثية المعتدية واجبرتها على الفرار

خبلؿ ىذه الفترة سافرت إلى المدينة بضعة مرات وأقمنا فيها صبلة الجماعة وألقيت فيها كلمة، وقد 
رافقني آية الو الشهيد مدني في إحدى ىذه السفرات وفي مرة أخرى كاف معنا آية اهلل السيد موسوي 

 .. اردبيلي كما اعتقد

جمعوا في إحدى مساحاتها واخذوا يطلقوف حين وصلنا المدينة استقبلنا األىالي استقبااًل حافبًل وت
واتذكر انو كانت ىناؾ امرأة عربية برفقة زوجها األعمى .. الهوسات أي الشعارات واالشعار الثورية

كانت تلك المرأة كبيرة السن ويتراوح عمرىا بين .. بشكل اثر فّي كثيراً " الهوسات"يطلقاف االشعار و 
بدو عليها شمائل الرجولة والبأس، وقد تمكنت أف تهـز عدة جنود عاماً لكنها امرأة شجاعة وت 50ػ  40

 . عراقيين ولم يكن في يدىا سوى خشبة

 : تحرير سوسنكرد

لقد بادر البعثيوف المعتدوف إلى محاصرة سوسنكر تدريجيا، إما نحن فقد أرسلنا قواتنا إلى ىناؾ وقامت 
الواقع على ( سوسنكرد ػ بستاف)ة على محور ورغم ذلك بقيت القوات البعثية مسيطر .. بتحرير المدينة

الطرؼ اآلخر من سوسنكرد، وطبعًا فإف القوات البعثية انسحبت في البداية لكنها عادت فيما بعد 
بعد ذلك تقدمت .. واقتربت من المدينة مشكلة حلقة مستديرة من الشماؿ والشماؿ الغربي للمدينة

الواقعة غربي االىواز وسيطروا على " دب حرداف"من منطقة القوات البعثية من الجهة الجنوبية منطلقين 
 . محور حميدية ػ سونكرد وبهذا لم يبق لدينا إال طريق واحد للدخوؿ إلى المدينة وىو طريق الكرخة

وجملة القوؿ أنو لم يكن في المدينة من أىاليها احد ألننا أمرنا بإخبلء المدينة كما لم يكن للقوات 
وكل من بقي موجدًا ىم عدد من قوات حرس الثورة اإلسبلمية والجيش، وكانوا الشعبية وجود فيها 

من ضباط القوة الجوية  15ػ  10كما أتذكر وبمعيتو ( فرتاش)جميعاً تحت ارمة رائد القوة الجوية اسمو 



وكل من كانوا في المدينة ال يتجاوز عددىم .. الذين تطوعوا للبقاء في المدينة حيث استشهد احدىم
 . مقاتل 300

من نفس  19أو  18ودونتها في مفكرتي يـو  1980/  11/  14ىنا يخطر في بالي حادثة وقعت يـو 
 . الشهر وكانت تلك الفترة أياـ عشرة محـر الحراـ

وقبل أف اذىب إلى .. ىذا اليـو ػ وكاف يـو جمعة ػ كنا قد عقدنا اجتماعاً لمجلس الدفاع األعلى بطهراف
االىواز العقيد سليمي ػ الذي أصبح فيما بعد وزيرًا للدفاع ػ وكاف رئيسًا ألركاف  االجتماع اتصل بي من

حرب العصابات التي يرأسها الشهيد الدكتور مصطفى جمراف، وكاف العقيد سليمي مضطرباً حين اخبرني 
وف أف سوسنكرد وقت تحت ضغوط األعداء بشدة واف النيراف مكثقة عليها وشبابنا المرابطوف فيها يطلب

في االىواز أف ينفذه  92النجدة بسرعة كما اخبرني أف العمل الذي اتفقت سابقًا مع العقيد قائد الفرقة 
لم يحصل وكاف االتفاؽ أف تذىب قواتنا لدعم المقاتلين وطلب مني بالحاح أف اجد حبًل لهذه المسألة 

ى فقد وعدتو بطرحها في وبما إنني كنت استعد للذىاب إلى اجتماع مجلس الدفاع األعل.. العاجلة
 . االجتماع

وىنا احببت أف الفت أنظاركم إلى مسألة مهمة، وىي انو لم يكن لدى ىؤالء المقاتلين طريق آمن 
للذىاب والمجيء إلى سوسنكرد ولذلك لم يبق عندىم أي مؤونة تذكر، فاتصلوا بنا ليخبرونا أف ال 

ر من األطعمة والمؤف فهل بإمكانهم أف يأخذوا شيء لديهم ولكن في المدينة مخازف كبيرة فيها مقادي
ولذلك وجدتهم كالمبلئكة، فهم يتجرعوف عن مد ايديهم إلى شيء من .. منها شيئًا ليسدوا جوعهم؟

.. ملك أشخاص آخرين غادروا المدينة وىؤالء صمدوا وبقوا يدافعوف عن كل ىذه االمبلؾ والمخازف
 . المخازف فأىلها أكثر من موافقين بل وممتنين لهم ولذلك سمحنا لهم باف يسدوا حاجتهم من ىذه

على أية حاؿ، حين حل موعد اجتماع مجلس الدفاع األعلى تأخر بني صدر ساعة عن المجيء، 
وعلمنا انو ىو األخر كاف يشاور عددًا من العسكريين بخصوص سوسنكر، بناء على ذلك ادركنا انو 

اإلسراع في إيصاؿ االمدادات إليهم ولكن ما حدث كاف على اطبلع بالقضية ولذلك اكدنا على ضرورة 
 . أمرا عجيباً 



 : أمر اإلماـ القائد

لقد نسيت أف اذكر شيئًا مهمًا ساعدنا كثيرًا، وىو أف المرحـو اشراقي ػ صهر اإلماـ حفظو اهلل ػ اتصل 
ر ػ حسب ما اتفق من المقر : ما ىي آخر االخبار؟ فاجبتو: إف إماـ األمة سأؿ: بي ذلك المساء وأخبرني

عليو ػ أف ينفذ غدًا الهجـو لتحرير سوسنكر، ولكني اظهرت بعض التردد حياؿ ذلك وأبقيت احتماؿ 
 . إال يحدث الهجـو إلى أف يقـو اإلماـ بإصدار أمر بذلك

يجب أف يتم غدًا تحرير سوسنكرد، : ذىب المرحـو اشراقي واتصل بسماحة اإلماـ فأجابو إماـ األمة
اللواء فبلحي مسؤولية قيادة الهجـو بنفسو، وكاف اللواء فبلحي ػ الذي استشهد فيما بعد في واف يتولى 

حادث سقوط طائرة نقل عسكرية مع وزير الدفاع وقائد القوة الجوية معاونا لرئيس األركاف المشتركة 
 . للجيش وقائدًا للقوة البرية

 : رسالتاف عاجلتاف

بعدما سمعت ما نقلو المرحـو اشراقي عن قولو سماحة اإلماـ القائد وجدت من الواجب جدًا أف ارتب 
فقمت بكتابة رسالتين عاجلتين احداىما في .. أثرا عليو رغم أف الوقت كاف متأخرًا وبعد منتصف الليل

ضّمنتها  92فرقة الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل ووجهتها إلى العقيد قاسمي قائد ال
أقواؿ إماـ األمة نقبًل عن المرحـو اشراقي، مؤكدًا أف سماحتو أكد بشدة على وجوب فك الحصار عن 
سوسنكرد غدًا، وإذا لم يقدـ اللواء الثالث فإف ىذا ال يمكن أف يحدث كما اخبرت اللواء ظهير نجاد 

خبره بذلك قائبًل استعدوا لقدـو اللواء بذلك وكلفتو أف يوصل الخبر إلى بني صدر، وأعطاني قواًل بأف ي
 . واشراكو في الهجـو وال تبالوا بالرسالة التي وصلتكم أوؿ المساء بعد مجيئو

إما الرسالة الثانية فقد كتبتها في الساعة الثانية ليبًل ػ أي بعد الرسالة األولى مباشرة ػ ووجهتها إلى اللواء 
 . وتأكيد اإلماـ على قيادتو ىو للعمليات فبلحي ذاكرًا لو ما جاء في محتوى األولى



بعد ذلك سلمت ىاتين الرسالتين إلى الشهيد الدكتور شمراف وطلبت منو أف يضيف عليهما ما يريد 
قولو ىو، وفعبًل كتب عليهما بعض الهوامش باسلوب ببلغي وعرفاني جميل، وىو يختلف عن اسلوبي 

اف يدرؾ ما كاف يحّز في قلوبنا آنذاؾ، ومع األسف لم الحاـز والمجرد، ومن يقرأ ما كتبو الشهيد شمر 
 . باألىواز 92استنسخ الرسالتين، واعتقد أف احداىما موجودة اآلف في وثائق الفرقة 

 : بدء الهجـو

على أية حاؿ استيقظت قبل طلوع الفجر ألداء الصبلة، وبعد ذلك ذىبت ألرى ماذا حدث فسمعت 
إلى ساحة العلميات واقتحم الخطوط البعثية األولى في الساعة وهلل الحمد أف اللواء الثالث حضر 

الخامسة، وأصبح من الواضح أف الرسالة وأمر اإلماـ حفظو اهلل اديا المطلوب ولو أرادوا انتظار بني 
صدر حتى يستيقظ حضرتو، وبعد ذلك يعقد احتماعو للتشاور فإف أمر تحرؾ اللواء لن يصدر قبل 

 . أ الهجـو قبل الحادية عشرةالساعة التاسعة وال يبد

بعد ذلك ذىبت إلى مقرنا وكانت لدي بعض اللقاءات، وبعد اتمامها توجهت إلى الجبهة والى منطقة 
العمليات فوجت الشهيد فبلحي والدكتور شمراف والسيد غرضي قد توجهوا إلى منطقة العمليات 

 . صباحًا، وىم في خطوط النار األولى

لينا بنجاح الهجـو وانتصارات قواتنا، وإف أبطاؿ اإلسبلـ على وشك أف يدخلوا وكانت االخبار تتوالى ع
سوسنكرد منتصرين، فعدت إلى األىواز في الساعة الواحدة بعد الظهر ألصل إلى طهراف لغرض اداء 

 . بعض األعماؿ

 : بسالة الشهيد شمراف

بني القلق عليو، وعلمت أنو وما أف وصلت إليها حتى سمعت أف الدكتور شمراف قد أصيب بجروح فأصا
رحمو اهلل كاف يقاتل في خطوط النار األولى ومعو مرافقو ولكنو بقي فجأة وحيدًا فقاـ البعثيوف بإطبلؽ 
زخات الرصاص عليو لكنو قاـ ببعض المناورات واستخدـ حرب العصابات فيما استشهد احد مرافقيو 



ب الدكتور شمراف بندقيتو وقتل سائق واصيب ىو بجراح في ساقو، وعندما مرت عجلة بعثية سح
 . العجلة وحمل مرافقو إلى العجلة وانسحب بها إلى االىواز وساقو مجروحة

وفي الساعة الثانية ذىبت إلى المستشفى ورأيت الشهيد شمراف، ووجدت أف حالو تحسن، ورغم ذلك 
العلميات كاف يقسم علي يومًا، واذكر انو حينما رأيتو في غرفة  40ػ  30المعالجة لمدة   بقي تحت

وعلى العقيد سليمي أف نتابع الهجـو ونوصلو إلى نتيجتو المرجوة، وىذا ما حدث فعبًل وتمكن أبطالنا 
 . من إنهاء الهجـو بإنتصارىم في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر

ر منها من حصة وىكذا تم تحرير سوسنكرد ببركة تضحيات قواتنا البطلة والتي كاف كاف القسط االوف
 . اإلخوة في فصائل حرب العصابات

 : بني صدر يضع العراقيل في طريق العمليات

: قلت للحاضرين 80/  11/  17بعد حضور بني صدر إلى اجتماع مجلس الدفاع األعلى بطهراف في 
إذا تمكن البعثيوف من احتبلؿ سوسنكرد مرة أخرى فإف ىؤالء الشباب سوؼ يستشهدوف بأجمعهم، 

ارة استشهادىم تفوؽ خسارة السيطرة البعثية على المدينة ػ مؤقتًا ػ ألننا سوؼ نستعيد المدينة بأي وخس
حاؿ من األحواؿ، إما ىؤالء الشباب فسوؼ يقتلوف عن بكرة ابيهم ػ ولذلك فكروا في إيجاد حل 

 لذلك؟ 

أنهينا االجتماع بسرعة لكي !! ال عليكم، سوؼ اتابع القضية بنفسي فبل تقلقوا: " انبرى بني صدر قائبلً 
وكاف ذلك اليـو يـو الجمعة وألنني كنت قد اعتدت أف آتي إلى "! بنفسو"يذىب ىو لمتابعة القضية 

ر من األعماؿ وكنت صبلة الجمعة بطهراف، فأما أف اعود إلى الجبهة عصر ذلك السبت كاف لدي الكثي
مضطرًا للبقاء في طهراف، حيث غادرتها إلى األىواز صباح األحد، وما أف وصلت إليها حتى دخلت إلى 
مقّرنا حيث وجدت العقيد سليمي وبقية األخوة في غاية االنهماؾ وفهمت أف أي شيء لم يحدث بشأف 

 . سوسنكرد



ؿ آنذاؾ فاتصلت بو وربما كاف ىو الذي اتصل ازاء ذلك قررت أف افعل شيئاً، وكاف بني صدر في دزفو 
: " ، فأجابني"الوضع بقي كما ىو، بناء على ذلك قم انت بإصدار أمر ما لحل المسألة"بي، وأخبرتو 

حسنًا اذىب إلى مقر الفرقة ػ في األىواز ػ واستنهض ىممهم وبث فيهم العزيمة، وبعد ذلك سوؼ 
 ". أصدر لهم األوامر

إلى مقر الفرقة الثانية والتسعين عصرًا، فيما ذىب الشهيد شمراف والمهندس  وافقت على ذلك وذىبت
غرضي ػ الذي أصبح فيما بعد وزيرًا للنفط ػ إلى المنطقة الستطبلع الوضع ثم عادوا حوالي الساعة 

 . الرابعة فالتحق بنا السيد غرضي واتجو الشهيد شمراف إلى مقر العلميات الفدائية

قادة العسكريين وبدأنا في المباحثات وإبداء وجهات النظر وتوصلنا بعد ساعتين جلسنا مع عدد من ال
التابعة لفرقة خراساف ػ والتي كانت  148أو ثبلث باالجماع إلى خطة ملخصها أف تأتي الوحدة القتالية 

واء متمركزة في ارتفاعات فولي آباد االستراتيجية والمشرفة على مدينة األىواز ػ مع إحدى كتائب الل
، وتسلك طريق حميدية ػ سوسنكرد وتستقر عند خط التماس لكي يتحرؾ اللواء 92الثالث من الفرقة 

الثالث المذكور آنفًا والمتمركز سابقًا في دزفوؿ والذي أمر بالذىاب إلى األىواز لكي يقتحم خطوط 
لشهيد رستمي، وقوات كما تنضم إليهم قوات من حرس الثورة اإلسبلمية بقيادة ا. األعداء ويبدأ ىجومو

حرب العصابات بقيادة الشهيد شمراف التي تقرر أف تكوف أماـ الجميع وتقـو باقتحاـ المواقع األولى 
ورغم أف عددىم لم يكن ضخمًا، لكن كاف لديهم قائد كالشهيد شمراف يمدىم .. للقوات البعثية

 . بحماس وفعالية أكثر

ولذلك  80/  11/  20يكوف الهجـو عند طلوع فجر يـو  ىذا ما اتفقنا عليو لحل المسألة، وتقرر أف
عدت إلى مقرنا مسرورًا وذىبت إلى الشهيد شمراف وأخبرتو بتفاصيل االتفاؽ فسّر ىو أيضًا، اتفقنا على 

 . أف يكتب قائد مقرنا العقيد سليمي األمر ويطلب اعبلـ الوحدات المعنية من القوات

شهيد جمراف والعقيد سليمي والشهيد أكبر وىو مرافق للشهيد مساء ذلك اليـو بقينا نتحدث أنا وال
وما أف غلبني النـو حتى أيقظني .. شمراف وفي الساعة الثانية عشرة ليبًل ذىب كل منا للنـو في غرفتو

: صوت قبضة الشهيد شمراف وىو يطرؽ الباب بشدة، فهرعت إلى الباب وإذا بالشهيد شمراف يقوؿ لي



لقد أرسلوا من دزفوؿ يقولوف : "قاؿ  !كيف ذلك؟: " سألتو مستغرباً !!" االتفاؽيا فبلف لقد انهار " 
وال يمكنهم وضعو تحت تصرفنا، وىذا معناه أف القوة  92أنهم بحاجة إلى اللواء الثالث من الفرقة 

 ". المهاجمة الرئيسية قد منعت عن الخطة وبذلك ألغي الهجـو

رًا وذىبت لبلتصاؿ بآمر قوات دزفوؿ الذي كاف في ذلك حينذاؾ اصابني الذىوؿ فغادرت الغرفة فو 
" لماذا اصدرتم أمرا كهذا؟ : الحين اللواء ظهير نجاد ػ الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لؤلركاف ػ وسألتو

إف ىذا أمر بني صدر وألننا نخشى أف ُيدمر ىذا اللواء الذي ىو من األلوية القوية ونحن " فأجاب 
 ". أمر خاص من القيادة العسكرية العليا يمكن أف نرسل ىذا اللواءبحاجة إليو، فإذا صدر 

ىذا غير صحيح ألف ىذا اللواء، لن يدمر ػ كما حدث فعبًل في عمليات اليـو التالي ػ وإضافة : " اجبتو
إلى ذلك ما ىي حاجتكم لهذا اللواء واي شيء أىم من سوسنكرد؟ فإذا لم يأت ىذا اللواء فذلك يعني 

أخبروا بني .. ليات وبناء على ذلك يجب أف يبدأ ىذا اللواء العمليات بأي شكل من االشكاؿإلغاء العم
 ". صدر بأف يلغي أمره ويأمر اللواء الثالث بالتحرؾ إلى ساحة العمليات

بعد ذلك اقترح الشهيد شمراف أف نتحدث إلى بني صدر نفسو في الموضوع لكنني كنت أأبى أف اقوـ 
واقترحت أف يكلمو ىو .. إلى مشاجرة كبلمية ويبقى يلف ويدور من دوف فائدة بذلك ألنو سوؼ يجرنا

 . رحمة اهلل عليو

وىذا ما حدث حيت اتصل الدكتور شمراف ببني صدر وتحدث معو بنفس الوتيرة وطلب منو أف يأمر 
 ..ىذا اللواء بالتحرؾ

كن ليحدث لو ال تدخل لكن ذلك لم ي" حسنًا سوؼ أصدر األمر بتحرؾ اللواء" فأجابو بني صدر 
 (. انتهى)اإلماـ شخصياً 

ىذه جملة من مذكرات قائد الثورة اإلسبلمية في جبهات الدفاع عن الحق، وىناؾ في ذاكرتو الكثير 
 . الكثير مما يعكس واقع الثبات والتفاني من اجل التضحية والفداء لئلسبلـ العزيز



________________________ 

 . 16للحزب الجمهوري اإلسبلمي، العدد  النشرة العربية[( 1)] 

 . 157صحيفة الجهاد العدد [( 2)]

 .نفس المصدر[( 3)]

في ىذا القسم نتاوؿ عرضًا لجملة من مشاريع سماحة القائد، مع استعراض لمؤلفاتو القيمة، والتي 
ة واالنماء وأفق تطلعاتو للواقع ومتطلبات النهض( أعلى اهلل درجتو)تعكس الجانب الفكري في شخصيتو 

والتأىيل، وبالرغم من أف مشاريع سماحتو كثيرة جدًا إال إننا سنستعرض جملة من ىذه المشاريع لعدـ 
 . توفر المعلومات الكافية حوؿ البقية

 المشروعات: الباب األوؿ

وكما اسلفت فإف مشروعات سماحة السيد القائد كثيرة جدًا وىي نوعية أكثر منها كمية ونظرًا لقلة 
 : لومات حولها فإننا نقتصر على القدر الذي تتوفر لدينا حولو المعلومات، ومن ىذه المشاريعالمع

 : ػ المجمع العلمي للتقريب بين المذاىب اإلسبلمية1

لما كانت مسألة التقريب بين المذاىب اإلسبلمية وتوحيد صفوؼ المسلمين من اآلماؿ التي يتطلع إليها 
بلميين، فقد خطى خظوات في ىذا الطريق جملة منهم كالسيد جماؿ جميع المصلحين والمفكرين اإلس

الدين األفغاني االسد آبادي والشيخ محمد عبده والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد ىبة 
الدين الشهرستاني والسيد عبد الحسين شرؼ الدين العاملي والشيخ محمد جواد مغنية والسيد 

حيث وجو النظاـ اإلسبلمي في إيراف للقياـ بهذا المشروع الخالد " دهق"البروجردي وإماـ األمة الراحل 
 . والخطوة األصيلة



فأولت الثورة اإلسبلمية في إيراف موضوع الوحدة اإلسبلمية أىمية خاصة، وأخذت المدف اإليرانية ترعى 
رة ندوات انشطة وحدوية مختلفة، ليشترؾ فيها علماء ومثقفوف من الفريقين، وأخذت تلك االنشطة صو 

فكرية يحضرىا متخصصوف من الشيعة والمذاىب اإلسبلمية األخرى، وتعقد ىذه الندوات في ذكرى 
 . اسبوع الوحدة اإلسبلمية من كل عاـ

ـ إلى مؤتمر دولي يعقد برعاية منطقة اإلعبلـ اإلسبلمي، وفي عاـ 1987وما لبثت أف تحولت في عاـ 
الذي انشيء " دار التقريب بين المذاىب"رًا منهجيًا حوؿ ـ قّدـ مؤتمر الوحدة اإلسبلمية تقري1989

 [(. 1)]في مصر إباف الخمسينات

ـ وبقرار من سماحة السيد القائد تم تشكيل ىذا المجمع، وتم اختيار سماحة الشيخ 1990وفي عاـ 
شر محمد واعظ زادة الخراساني أمينا عامًا لو، وتم انتخاب واحد وعشرين شخصية عالمية من أربعة ع

السيد ( العراؽ)السيد محمد باقر الحكيم : بلدًا إسبلميا شكلوا المجلس األعلى لمجمع التقريب وىم
، الشيخ محمد (لبناف)، الشيخ سعيد شعباف(لبناف)محمود الهاشمي، السيد محمد حسين فضل اهلل 

دكتور السيد جعفر ال( البحرين)علي التسخيري، الشيخ محمد إبراىيم الجناتي، السيد عبد اهلل الغريفي 
، عبد (إيراف)، الشيخ مولوي اسحق مدني (إيراف)، الدكتور عبد الكريم آزار شيرازي(إيراف)الشهيدي 

، إبراىيم زكزاكي (أمريكا)، الدكتور محمد العاصي (بريطانيا)الدكتور كليم صديقي ( إيراف)اهلل محمدي 
، السيد ساجد التقوي (ماليزيا)دي آونك ، األستاذ عبد الها(السنغاؿ)، الشيخ محمد توره (نيجريا)
، االستاد محمد (عماف)،الشيخ احمد بن حمد الخليلي (أفغانستاف)الشيخ مولوي منصور ( باكستاف)

 (. السواداف)الفاتح قريب اهلل 

مؤسسة إسبلمية ثقافية علمية عالمية ال تختص بمنطقة أو قطر أو عنصر، تهدؼ إلى " المجمع"ويعتبر 
، والسعي لتحقيق تعارؼ وتفاىم (واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا: )لقرآف الكريمتحقيق دعوة ا

أكثر بين العلماء والمفكرين والقادة الدينيين للعالم اإلسبلمي في المجاالت العقائدية والفقهية 
 . واالجتماعية والسياسية



الثابتة،   والمباديء اإلسبلمية باإلضافة إلى السعي إليجاد التنسيق وتشكيل جبهة واحدة على أساس
وذلك في قباؿ التآمر اإلعبلمي والهجـو الثقافي ألعداء اإلسبلـ، والعمل على إشاعة فكر التقريب بين 
الجماىير اإلسبلمية وتوعيتها وتعريفها بأنماط التآمر التمزيقي المعادي، والسعي لتحكيم وإشاعة مبدأ 

مية، والتوصل إلى آراء فقهية مشتركة في المسائل التي تطرح االجتهاد واالستنباط في المذاىب اإلسبل
 . نفسها في العالم اإلسبلمي

 : ويقـو المجتمع بتحقيق أىدافو من خبلؿ القنوات التالية

ػ التعرؼ واالتصاؿ بالجمعيات والمراكز والشخصيات اإلسبلمية المختلفة التي تؤيد فكرة التقريب 1
 . بين المذاىب اإلسبلمية، وذلك بهدؼ إيجاد األرضية المساعدة للنشاطات المشتركة

عية ػ التأليف والتحقيق والنشر والتوزيع للكتب والمطبوعات والتحقيقات والدراسات العلمية واالجتما2
 . المناسبة في مجاؿ الموضوعات المشتركة بين المذاىب اإلسبلمية

 . ػ إيجاد وتوسعة النشاطات الحوزوية الدينية والجامعية في مجالي الفقو وأصوؿ الفقو المقارنين3

 . ػ إقامة االجتماعات والجلسات الثابتة واالستثنائية4

 : ومن خبلؿ مسيرتها القصيرة استطاع المجمع تحقيق مجموعة من األىداؼ واألنشطة منها

 : ػ المؤتمر العالمي للوحدة اإلسبلمية 1

بدءًا من الثاني عشر من ربيع األوؿ ( ص)وىو مؤتمر عالمي يعقد كل عاـ بمناسبة ميبلد النبي األكـر 
ن العلماء والمفكرين اإلسبلميين من كافة وحتى السابع عشر من الشهر نفسو بمشاركة جماعة م

 : المذاىب اإلسبلمية لتحقيق عدد من األغراض منها

 . ػ نشر فكرة التقريب بين المسلمين عامة وبين القادة واألئمة خاصة1



ػ دراسة وطرح المسائل اإلسبلمية والتعرؼ على نقاط االتفاؽ ونقاط االفتراؽ بينا لمذاىب، والنظر 2
 . جهات نظرىاإلى أدلتها وو 

للهجرة ُعقد المؤتمر العالمي  1413للهجرة ثم في عاـ  1408وقد ُعقد المؤتمر للمرة األولى عاـ 
" طبلئع التقريب"أو " رّواد التقريب"الخامس للوحدة اإلسبلمية برعاية المجمع، وقد كاف تحت عنواف 

لمؤتمر السابع والذي حمل ثم ا" سبل التقريب" ثم تبله المؤتمر السادس والذي كاف تحت عنواف 
وامتازت المؤتمرات األخيرة بمشاركة فاعلة من خارج الجمهورية اإلسبلمية، " أسس التقريب" عنواف 

 . حيث ضم أبرز الشخصيات الوحدوية في العالم اإلسبلمي، وقّدموا ابحاثاً قيمة في ىذا المجاؿ

 : ػ الندوات التقريبية 2

ندوة التقريب : الندوات التقريبة خارج الجمهورية اإلسبلمية منهاكما أف المجمع يقـو بعقد عدد من 
للهجرة، ثم عقدت في العاـ الذي تبله  1411العالمية في مكة المكرمة والتي ابتدأت منذ عاـ 

اإليماف والفكر في القرآف : " ندوة التقريب في تركيا ػ انقرة ػ تحت عنواف: ، ومنها(للهجرة 1412)
اسة معايير الكفر واإليماف من منظار القرآف الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد تم فيها در " والسنة

أسفرت عن رأي مشترؾ حوؿ حرمة رمي اآلخرين بالكفر، وندوات أخرى تعقد بين الحين واآلخر في 
 . عدد من البلداف

 : ػ المشاركة في المؤتمرات 3

: ت الدولية التي ُتعني بشؤوف التقريب ومنهاويقـو أعضاء المجمع بالمشاركة في المؤتمرات والندوا
للهجرة، وندوة الحقوؽ في اإلسبلـ التي  1413ندوة ماضي التشيع وحاضره المنعقدة في تركيا عاـ 

للهجرة ومؤتمر تقريب المذاىب في المغرب،  1413دعت لها مؤسسة آؿ البيت في األردف عاـ 
في سوريا، ومؤتمر السبلـ لرجاؿ األدياف في " ع" وندوة التقريب في األردف، ومؤتمر اإلماـ الصادؽ

 . السوداف، وندوة ابن رشد في الكويت، وندوات أخرى كثيرة



 : ػ جامعة المذاىب اإلسبلمية4

 : وىي تختص بدراسة المذاىب اإلسبلمية، وتضم ثبلث كليات وىي

 . ػ كلية فقو المذاىب اإلسبلمية 1

 . ػ كلية الكبلـ والعرفاف 2

 . لـو القرآف والحديثػ كلية ع 3

وقد صادقت الجمهورية اإلسبلمية ووزارة التعليم العالي على نظامها الداخلي، وربما تضم إليها كليات 
أخرى مثل كلية الثقافة والحضارة اإلسبلمية وكلية التاريخ والجغرافيا اإلسبلمية وغيرىا، وقد أنشأت بأمر 

 . سماحة القائد

 : فقهية والكبلميةػ مركز البحوث والدراسات ال5

دراسة وتدوين البحوث المقارنة في مجاالت الفقو والكبلـ والعرفاف وأصوؿ الفقو : وىدؼ ىذا المركز
 : والقرآف والحديث، وقد أصدر جملة من األعماؿ المهمة ابرزىا

مية التي كانت تصدرىا دار التقريب بين المذاىب اإلسبل" رسالة اإلسبلـ"ػ نشر دورة كاملة من مجلة 1
 . بالقاىرة، واعادة طباعتها في خمسة عشر مجلدًا يحوي ستين عددًا كامبلً 

تتناوؿ مجموعة من الموضوعات المهمة التي تخص التقريب " رسالة التقريب" ػ وإصدار مجلة بإسم 2
 . بين المذاىب اإلسبلمية

 . مجلدات 3ػ وكتاب خبلصة التفاسير للشيخ محمد باقر الناصري في 3

 . حديث الوحدة لسماحة القائدػ وكتاب 4



 . ػ ونداء الوحدة 5

 . ػ وكتاب مع رائد الوحدة اإلسبلمية6

 . ػ ونداء التقريب7

ػ ورسالة الشيخ واعظ زاده إلى ابن باز الرئيس العاـ إلدارة البحوث العلمية واالفتاء بالمملكة العربية  8
 . السعودية

 . ػ والحج في السنة9

 . ػ واكثر من مائة مقالة10

ػ وكتاب الفصوؿ المهمة في تأليف األمة لئلماـ شرؼ الدين العاملي بتحقيق الدكتور عبد الجبار 11
 . شرارة

 . ػ وكتاب تحرير المجلة لئلماـ كاشف الغطاء12

 . كما إف ىناؾ أعماؿ أخرى قيد اإلنجاز

 : ػ مجلس الشؤوف العالمية 6

والوقائع والمشاكل الطارئة بين أتباع المذاىب في العالم اإلسبلمي، وبذؿ وىو يسعى لدارسة األحداث 
 . الجهود لحلها أو الحد من مضاعفاتها

 : ػ مجلس الشؤوف الداخلية 7

 [(. 2)]ووظيفتو العمل على إيجاد العبلقة بين أتباع المذاىب اإلسبلمية في داخل ايراف



 : ػ جوالت تقريبية 8

الدوؿ للقاء بالشخصيات الدينية وإيجاد التفاىم بينهم، وقد قاـ أعضاء إبتعاث وفود لمجموعة من 
مصر والمغرب األقصى وتركيا واألردف واليمن : المجمع بجوالت تقريبة إلى العديد من الدوؿ منها

ودوؿ أخرى، اثمرت عن تقارب بين شخصيات المذاىب اإلسبلمية، وقد قاـ الدكتور محمد علي آذر 
ًا ألعضاء الوفد في جوالتو التقريبية بتدوين وتغطية لهذه الجوالت نشرت على شب الذي كاف مرافق

 ". رسالة التقريب"حلقات في مجلة 

ويترأس المجمع مجلس أعلى يعين من قبل القائد، وأمينًا عامًا يتم تعينو أيضًا من قبل القائد، ولجنة 
 : خاصة لتعيين االعضاء وفق الشروط التالية

 . و من الزعماء والمفكرين أو العلماء الذين يمتازوف بسمعة طيبة وسابقة حسنةػ أف يكوف العض 1

 . ػ أف يكوف من المؤمنين بفكرة التقريب بين المذاىب اإلسبلمية 2

 . ػ أف ال تكوف لو عبلقة مشبوىة بالقوى االستكبارية 3

 " : ع"ػ المجمع العالمي ألىل البيت  2

إلى االجتماع لدراسة القضايا " ع"للهجرة دعى سماحتو أتباع مدرسة أىل البيت  1410في عاـ 
اإلسبلمية الكبرى وأوضاع أتباع أىل البيت عليهم السبلـ، وتم ذلك من خبلؿ عقد مؤتمر عالمي في 

تباع شخصية علمية وقيادية من أ 300وبحضور " ع"طهراف في الذكرى السنوية لشهادة اإلماـ الصادؽ
 ". عليهم السبلـ"أىل البيت

واثمر المؤتمر عن قرارات ومشاريع مشتركة أطبقوا على ضرورة تنفيذىا، ومن ىنا تمخضت فكرة 
تأسيس مركز تنفيذي على عاتقو وضع البرامج العلمية لتنفيذ ىذه المقررات والمشاريع وتم تسمية ىذا 

 . الذي صادؽ عليو سماحتو" ـعليهم السبل"المجمع العالمي ألىل البيت"المركز باسم 



 : أىداؼ المركز

" عليهم السبلـ"المجمع العالمي ألىل البيت : " وقد جاء في المادة الخامسة من نظامو الداخلي
 : منظمة عالمية تقـو بنشاطاتها لتحقيق األىداؼ التالية

السنة الشريفة للرسوؿ ػ إحياء ونشر المعارؼ اإلسبلمية األصيلة، والدفاع عن حريم القرآف الكريم و  1
 ". ع"وأىل بيتو الطاىرين " ص"األكـر 

 ". ع"ػ الدفاع عن كياف اإلسبلـ وحقوؽ المسلمين وأتباع أىل البيت 2

في ظل قيادة الولي الفقيو، لتكونا " عليهم السبلـ"ػ تحقيق الوحدة والتكافل بين أتباع أىل البيت  3
وتدعيمها لمجابهة االستكبار العالمي " المسلمين ركيزة وأساسًا في تحقيق الوحدة الشاملة بين

 . ومؤامراتو

ػ المساىمة في ترشيد وتطوير وبناء الجانب الثقافي واالعبلمي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي  4
 . في إطار الكياف اإلسبلمي العاـ  "ع"ألتباع أىل البيت

 : خطة عمل المجمع

للهجرة أوؿ اجتماع للجمعية العمومية  1414ومن اجل برنامج واقعي في طريق المدى، ُعقد في عاـ 
شخصية من االعضاء الرسميين، وىم يمثلوف المسلمين من أتباع أىل البيت  330للمجمع شارؾ فيو 

الخبراء بلدًا إضافة إلى العديد من العلماء والكّتاب والمحققين، ترافقهم مجموعة من  61في " ع"
 . والمتخصصين في الشؤوف الثقافية واالجتماعية لمختلف البلداف اإلسبلمية

، قّدـ لهم خبللو توجيهات قيمة وإرشادات (داـ ظلو)وكاف لهم في البداية لقاء مع سماحة القائد 
حكيمة حوؿ الخطة الخمسية المقررة لعمل المجمع القادـ، ثم بدأت أعماؿ المؤتمر بحديث المجلس 



على للمجمع آية اهلل الشيخ إبراىيم األميني، ورئيس الجمهورية اإلسبلمية الشيخ الهاشمي األ
 . الرفسنجاني عضو الجمعية العمومية

 : بعدىا تم تشكيل لجاف تخصيصية أربعة لمباشرة أعماؿ المؤتمر وىي

 . ػ لجنة الثقافة والعبلقات 1

 . ػ اللجنة السياسية والحقوقية2

 . عية واألخبلقيةػ اللجنة االجتما3

 . ػ اللجنة االقتصادية4

وقد قامت اللجاف التخصصية تلك بدراسة الخطوط العريضة والسياسات العامة للبرنامج الطويل المدى 
 : ضمن الخطة الخمسية المقترحة كاآلتي

 : ػ لجنة الثقافة والعبلقات 1

عبلـ والحوزات العلمية والمراكز وقد ناقشت أىم المسائل القائمة في المجاالت الثقافية، كمسائل اإل
على صعيد " عليهم السبلـ"والمدارس اإلسبلمية في مختلف أنحاء العالم، ونشر فقو أىل البيت 

الجامعات، وأداء دوره في حل المشاكل الحديثة المستجدة، وكذلك توجيو الفنوف الجميلة لخدمة 
والشبهات المثارة حوؿ اإلسبلـ ومذىب أىل  القضايا اإلسبلمية، واالرتفاع بمستوى الفكر ورد األوىاـ

 ". ع"البيت 

 : ػ اللجنة السياسية والحقوقية2



وقد ناقشت مشاكل المسلمين عمومًا القائمة في مختلف أنحاء العالم اإلسبلمي، وأتباع أىل البيت 
الباكستاف خصوصًا في العراؽ وجمهورية آذربايجاف وأفغانستاف ولبناف وكشمير والهند و " عليهم السبلـ"

 . والبوسنة والهرسك وفلسطين ومصر والجزائر ودوؿ الخليج العربية في المجالين السياسي والحقوقي

 : ػ اللجنة االجتماعية واألخبلقية 3

مسألة الهجرة إلى : وقد ناقشت مسائل أساسية عديدة في المجاؿ االجتماعي واالخبلقي، كاف ابرزىا
الثقافي االستكباري، واالغتراب، ومسائل المرأة والشباب واالطفاؿ المناطق اإلسبلمية، ومسألة الغزو 

 . وصناديق القرض الحسن، ومسائل اإلغاثة واالمور الخيرية وأمثالها

 : ػ اللجنة االقتصادية4

خصوصاً، " عليهم السبلـ"وفيها تم مناقشة األوضاع االقتصادية للمسلمين عمومًا وأتباع أىل البيت 
ومعالجة البطالة ورفعها، وأساليب التعاوف بين التجار والصناعيين والمسلمين، وكذلك شؤوف العمل 

 . ومختلف إشكاؿ التعاوف العلمي والتكنولوجي بين المسلمين، وأمور أخرى

 : مشاريع المجمع

 : وتقرر تأسيس المراكز والمنظمات التالية، وفقاً للخطة الخمسية المقررة

 . للدفاع عن حقوؽ اإلنسافػ المنظمة اإلسبلمية العالمية  1

 . ػ مركز التنسيق بين الحركات والجمعيات اإلسبلمية 2

 . ػ بنك المعلومات االقتصادية 3

 . ػ صندوؽ االسناد المالي لنشاطات المجمع 4



 . عليهم السبلـ لئلغاثة واألمور الخيرية"ػ منظمة أىل البيت  5

 . ػ المنظمة اإلسبلمية العالمية لؤلطفاؿ واليافعين6

 . ػ المنظمة اإلسبلمية لصناديق قرض الحسنة 7

 . ػ منظمات إقليمية ألعضاء الجمعية العمومية 8

 . للشباب" عليهم السبلـ"ػ منظمة أىل البيت  9

 [(. 3)]النسوية" عليهم السبلـ "ػ منظمة أىل البيت 10

 إصدارات المجمع

كتاباً ومجلة ولوحة فنية باللغات العربية، ( 112)قاـ المجمع خبلؿ سنتين بإعداد وطبع ونشر أكثر من 
االنجليزية، االردو، التركية، اآلذرية، الروسية، الفرنسية، األلمانية، االسبانية، التايلندية، 

 : وىنا ثبت بأىم تلك االصدارات( المبليو،السواحلية

 (. من أعبلـ القرف الرابع والخامس)شيخ المفيد ػ النكت االعتقادية لل1

 (. من أعبلـ القرف الثالث)للمحدث الجليل البرقي ( في الحديث)ػ المحاسن 2

 (. من أعبلـ القرف الثالث عشر)ػ منهج الرشاد لمن أراد السداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء3

 (. القرف الخامسمن أعبلـ )ػ المراسم العلوية في األحكاـ النبوية للديلمي4

وىي "( عليهم السبلـ"من المدافعين عن حريم أىل البيت )ػ موسوعة مقتطات ابن رويش االندونيسي 5
 ". ع"في إثبات امامة أمير المؤمنين



 . ػ مجموعة مؤلفات اإلماـ شرؼ الدين العاملي في مجاؿ العقيدة6

 ". عليهم السبلـ"لبيتػ سلسلة من أعبلـ الوالء التي تتناوؿ التعريف بأصحاب أىل ا7

 . في مجلدين" عليهم السبلـ"وأىل بيتو " ص"ػ سيرة الرسوؿ 8

 ". عليهم السبلـ"وىي مجموعة قصائد مفعمة بالوالء ألىل البيت " من شعر الوالء: ػ سلسلة9

ػ مجمموعة أبحاث ودراسات لشخصيات معاصرة كالسيد محمد باقر الحكيم والشيخ محمد 10
 . ناصر مكاـر الشيرازي والشيخ السبحاني والشيخ األميني مهدي اآلصفي والشيخ

ػ ترجمة آثار العبلمة الطباطبائي وشرؼ الدين والشهيد المطهري والدكتور البهشتي والتيجاني 11
 . والشيخ المظفر والشهيد الصدر وآخرين إلى لغات مختلفة

 : ػ إصدار جملة من المجبلت والدوريات وأىمها12

وىي تصدر باللغة العربية واالردو والتركية واالنجليزية، والتايلندية واأللمانية والفرنسية : نأ ػ رسالة الثقلي
 . واالسبانية، والمبليو

 . مجلة نسوية فصلية مصورة تصدر باللغة العربية واالسبانية: ب ػ الكوثر

  [(.4)]ملحق مصور لمجلة رسالة الثقلين للفتياف، يصدر باللغة العربية: ج ػ الفتى

يمكن التعرؼ عليها من " عليهم السبلـ‘"وأعماؿ أخرى كثيرة يقـو بها المجمع العالمي ألىل البيت 
 : خبلؿ مراسلة المجمع على العنواف التالي

 . 25179ػ فاكس  770771: ػ ىاتف 894/37185ب.إيراف ػ قم ػ ص



 : ػ مجمع إقامة الصبلة3

تأسيس مجمع دائم لترويج الصبلة في المجتمع إلى ( داـ ظلو)ـ دعى سماحة القائد 1991وفي عاـ 
يعتبر تشكيل مجمع من قبل أصحاب الرأي إلقامة : " اإليراني، وقد جاء في رسالتو إلى ندوة المجمع

الصبلة احد ابرز وأىم األعماؿ التي يجب أف تتحقق في الجمهورية اإلسبلمية، حيث أف إقامة الصبلة 
 [(. 5")]ت الصالحينىي أوؿ ثمرة وعبلمة من عبلمات حكوما

الحقيقة ىناؾ كبير في الدعوة إلى الصبلة، ونتيجة ذلك فإف الصبلة لم تحظ بالمكانة "  :وقاؿ أيضاً 
البلئقة بها لحد اآلف، حتى في نظامنا اإلسبلمي، فهذه مسؤولية عظيمة تقع على عاتق العلماء 

الخصوص شباب ىذا الجيل أكثر والمطلعين على المعارؼ اإلسبلمية، عليهم أف يعّرفوا الجميع وب
بالصبلة، من طالب االبتدائية وحتى المحققين والباحثين في الدورات العليا عليهم أف يجهدوا وبجدية 

 ". في طريق معرفة الصبلة ومعرفة أسرارىا، عليهم أف يتعلموا مجاىيلها

 : أىداؼ المجمع

 : وقد أوضح في رسالتو األىداؼ المتوخاة من ىذا المجمع

 ". يجب أف يفتح في مجتمعنا فصل مهم في تعريف الصبلة على المستويات كافة" ػ 1

على وسائل اإلعبلـ كافة، وبالخصوص اإلذاعة والتلفاز أف ُتعر الصبلة أىمية وتذكر بالصبلة "ػ 2
 ". أساليب متنوعة

ػ يجب أف تعطى األولوية للصبلة دائمًا وأبدًا في اإلذاعة والتلفاز، حتى يحيوا القلوب بشوؽ اإليماف 3
والعطش إلى ذكر اهلل تعالى، ويجب أف يستعيد درس الصبلة مكانتو التي تليق بو في المدارس 

 ". والجامعات في دروسهم الدينية



فيعة في الصبلة لعرضها على أذىاف وقلوب طبلب يجب أف تعد األحاديث الموزونة واألفكار الر "ػ 4
المدارس والجامعات، يجب أف تطرح فلسفة الصبلة، وتحليل اسرارىا بلغة فنية حتى يستطيع كل فرد 

 ". االستمتاع بالصبلة، وكل حسب استعداده وحسب ظروفو

ن والعلماء، لتدوف الكتب والكراريس وعلى مستويات مختلفة، وبلغات متنوعة من قبل المحققي"ػ 5
 . لتكن الصبلة ىي أساس األعماؿ الفنية واألدبية

 ". وليستحدث صف لتعليم الصبلة وآدابها بطريقة سهلة"ػ 6

يجب أف تفتح في جميع األماكن العامة كالمدارس والجامعات والمعامل والثكنات العسكرية، "ػ 7
 ". ة إلقامة الصبلةوأمثالها مساجد مناسب.. المطارات، محطة التلفاز، دوائر الدولة

 ". يجب أف تكوف المساجد وأماكن الصبلة طاىرة مرتبة جذابة"ػ 8

 :اإلنجازات

 وقد تم تحقيق الكثير من ىذه األىداؼ

فضيلة الشيخ محسن : ػ ثم إصدار خمس كراسات حوؿ الصبلة وبمستويات مختلفة قاـ بتأليفها1
 . في موضوع الصبلة القراءتي مسؤوؿ المجمع إضافة إلى اصدارات أخرى كثيرة

وببل % 80ػ تم إقامة صبلة الجماعة للمدارس المتوسطة واالعدادية في الجمهورية اإلسبلمية بنسبة 2
 . إكراه

وبعض المعامل   ػ وتم إقامة صبلة الجماعة في الثكنات العسكرية والمعسكرات والوزارات3
 . والشركات



خاصة بالصبلة، وقد شوىد حالة من  ػ عقدت في جميع المحافظات وفي أغلب المدف ندوات4
الهيجاف واالندفاع والتسايق نحو الصبلة وبشكل ملفت للنظر في اوقات الصبلة في مساجد كثيرة في 

 . أنحاء الجمهورية اإلسبلمية وما زاؿ العمل قائماً على تروج الصبلة بشكل أكثر

 . ػ وفي الطرؽ العامة أقيمت المساجد أيضاً 5

ضة، رئيس الجمهورية اإلسبلمية، وىيئة الوزراء والمعاونوف وبالخصوص مسؤولو ويشترؾ في ىذه النه
وزراة التربية والتعليم واألمور التربوية ومنظمة اإلعبلـ اإلسبلمي واالذاعة والتلفزيوف وجمع من الشعراء 

 [(. 6)]والتجار وعدد كبير من الطبلب والفضبلء

 ": عليهم السبلـ"ػ مجمع فقو أىل البيت4

في المجامع " عليهم السبلـ"ى صعيد طرح فقو اإلمامية القائم على أساس تعاليم مدرسة أىل البيت وعل
الفقهية الدولية والعلمية للعالم اإلسبلمي شّكل سماحتو ىيئة من الخبراء والمتخصصين والفضبلء 

والشيخ السيد مهدي الروحاني، : البارزين في الحوزات العلمية، وىم آيات اهلل وحجج اإلسبلـ
األحمدي الميانجي، والشيخ محمد المؤمن والسيد محمود الهاشمي والسيد كاظم الحائري والسيد 
محمد الخامنئي والشيخ محمد إبراىيم الجناتي والشيخ حسن الجواىري والشيخ محمد علي 

 . التسخيري

 : أىداؼ المجمع ووظيفة ىذه الهيئة

دقة، وإعداد ارقى ما انجزه الفقو االمامي لطرحو على ػ التدارس في المواضيع والقضايا المستجدة ب1
 . المجامع الفقهية الدولية

ػ اإلجابة الفقهية العلمية والتحقيقية عن المسائل التي تطرحها األوضاع العالمية المعاصرة، والتقدـ 2
 . العلمي المستجد بالنسبة للفرد والمجتمع اإلسبلمي الحديث



 : اإلنجازات

قدمت ىذه الهئية عدة بحوث فقهية اقتصادية وطبية للمؤتمرات ( للهجرة 1413)ومن عاـ التأسيس 
مشفوعة باآلراء العلمية لفقهاء الشيعة الكبار وقد نالت اعجاب المحققين وأىل الخبرة من المذاىب 

 . اإلسبلمية

ها وتعقد في المجمع جلسة كل اسبوعين مرة للبحث في المواضيع المستجدة والمشكبلت التي تواجه
مؤسسات الدولة اإلسبلمية وبقية مؤسسات العالم اإلسبلمية، ويتم طرح الموضوع قبل انعقاد الجلسة 
ثم يتم التدارس فيو خبلؿ الجلسة وتطرح اآلراء، فإذا تم االجماع عليها ارسلت إلى الجهة المستفتية 

هية وباعتبار أف جلسة فق 41( 1415)واال يعاد البحث فيها من جديد، وقد عقدت حتى ىذا العاـ 
المجمع سّجل حضورًا فاعبًل في المجاميع الفقهية الدولية، فإف ىناؾ مشاريع فقهية تطلب منو تنفيذىا، 

طلب مجمع الفقو اإلسبلمي في جّدة بالمملكة العربية السعودية من المجمع إعداد : وكمثاؿ على ذلك
لتي يعّدىا مجمع الفقو اإلسبلمي بجّده، موسوعة في القواعد الفقهية واألصولية للمذاىب اإلسبلمية ا

 . وقد عّين المجمع لجنة لتنفيذ ىذا الطلب

 : نماذج من األبحاث

 : وىنا نقدـ بعض عناوين األبحاث التي قدمها للمجامع الفقهية الدولية، كنماذج على نوعية عملو

 . تكييفها الفقهي وأحكامها.. ػ الودائع الصرفية1

 . ػ التلفيق واالخذ بالرخص وحكمهما2

 . ػ بيع العربوف ػ حقيقتو، مشروعيتو، أحكامو3

 . ػ االوراؽ المالية االعتبارية4



 (. االيدز)ػ دليل الموقف الشرعي من مبلزمة العوز المناعي 5

 . ػ مسألة زراعة عضو استؤصل في حّد وقصاص6

 . ػ مرض االيدز وما يترتب عليو من أحكاـ فقهية7

إيراف ػ قم ػ : ومواضيع فقهية أخرى قيمة، يمكن الوقوؼ عليها بمراجعة المجمع على العنواف التالي
 . 25179: ػ فاكس 770771: ػ ىاتف 837/37185ب.ص

 ": نور"ػ مركز التحقيقات الكمبيوترية للعلـو اإلسبلمية  5

ية في عرض ونشر علـو أىل البيت وفي إطار االستفادة من الوسائل العلمية المتطورة والتقنية التكنولوج
ػ باعتباره احد " الكمبيوتر" للهجرة على تأسيس ىذا المركز الذي يعتمد  1410أقدـ سماحتو عاـ " ع"

أكثر األجهزة الحديثة فائدة إلمكانو تقديم خدمة تاريخية للفكر والثقافة اإلسبلمية، ولما يتمتع بو من 
 . بلميةسرعة ودقة خاصة ػ في خدمة الثقافة اإلس

واتخذ من مدينة قم المقدسة ػ عش آؿ محمد ػ مقرًا النطبلقة ىذا المشروع، فكاف قفزة على صعيد 
التحقيق والبحث في الحوزة العلمية، وفتح أبوابو لتعليم جميع طلبة العلـو الدينية وبدوف أي ثمن، 

خدمة تراث أىل البيت  وظهرت مشاريع أخرى كثيرة من بعد ىذا المشروع مما كاف لها عميق األثر في
 . والعلـو اإلسبلمية" ع"

وعّين سماحتو مجلس أمناء ومجلس إدارة وىيئة علمية، تقـو بمهمة التخطيط واالشراؼ العاـ على 
مشاريع المركز وبرامجو، وأما الشؤوف االدارية للمركز فإنها تقع على عاتق المدير التنفيذي للمركز 

ات والشؤوف الفنية، والشؤوف اإلدارية والمالية، والمعلومات، بمساعدة معاونين في مجاؿ التحقيق
 . ومؤسسة نور التعليمية، واالخرى التجارية

 : أىداؼ المركز



وطبقًا لما أسس لو المركز فإف المهمة األساسية عبارة عن اختزاف العلـو اإلسبلمية ضمن الوسائل 
محققين وإثراء الحوزة العلمية من خبلؿ لتسهيل مهمة الباحثين وال" الكمبيوتر"الحديثة وباألخص 

 : الوسائل التالية

 . للمتوف اإلسبلمية التي تمثل منابع المعارؼ اإلسبلمية... ػ إعداد معاجم لفظية وموضوعية ورجالية و1

 . ػ القياـ بالتحقيقات العلمية في تلك المتوف 2

وتوزيعها " الديسكات"رطة الكمبيوتر ػ انتاج ىذه التحقيقات في صورة كتاب أو مجلة أو مذكرة أو اش 3
 . في المناطق المختلفة ليتم االستفادة منها

 . ػ تعليم طلبة العلـو الدينية وبقية فئات المجتمع أسلوب استخداـ الكمبيوتر واالستفادة منو 4

 . ػ وضع خدمات المركز على أرض الساحة اإلسبلمية ليتم االستفادة منها 5

 . ية يمكن االستفادة منها من خبلؿ جهاز الكمبيوترػ تقديم برامج إسبلم  6

 : البرامج

 : وقد أنجز المركز برامج مهمة في مجاالت ثبلثة وىي

 : ػ معجم األلفاظ 1

وقد شمل المعجم ألفاظ وكلمات أكثر من خمسمائة مجلد من أمهات مصادر المعارؼ اإلسبلمية، 
 : وأىمها

 . ػ القرآف الكريم1



 ". ع"ماـ علي نهج الببلغة لئل  ػ2

 ػ شرح نهج الببلغة البن أبي الحديد المعتزلي3

 . ػ موسوعة بحار األنوار للعبلمة المجلسي4

 . ػ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي5

 . ػ مستدرؾ وسائل الشيعة للمحدث النوري 6

الكافي لثقة اإلسبلـ الكليني، ومن ال يحضره الفقيو للشيخ الصدوؽ، : ػ كتب الحديث األربعة 7
 . واالستبصار والتهذيب لشيخ الطائفة الطوسي

 . للفيض الكاشاني( شرح الكتبة األربعة)ػ كتاب الوافي  8

 . ػ مجموعة مصنفات كتب الشيخ المفيد 9

 .ػ مجموعة مصنفات الشيخ الصدوؽ10

 . مجموعة مصنفات السيد ابن طاووسػ 11

 . ػ مجموعة مصنفات ابن شهر آشوب12

 . ػ كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة آلغا بزرؾ الطهراني13

 . ػ معجم رجاؿ الحديث للسيد الخوئي14

 . ػ معجم ألفاظ الكتب الرجالية الثمانية 15



 . ػ الميزاف في تفسير القرآف للعبلمة الطباطبائي 16

 . ادر بحار األنوارػ مص 17

 ". المبل صدرا" ػ كتب الفيلسوؼ  18

 . مجموعة من الكتب الدراسية للحوزة  ػ 19

 . مجموعة من الكتب العقلية وكتب اللغة والتراجم وعلم المكتبات والتفاسير وغيرىا  ػ20

ولهذا المعجم أىمية بالغة، حيث يساعد على الوصوؿ إلى الهدؼ بسرعة ودقة فائقة، وياتي بعد 
 . حصيلة جهود ومراحل مختلفة استغرقت وقتاً كثيرًا في تقديم ىذا المعجم بعد الشمولية

 : ػ المعجم الموضوعي2

إلى إمكانية  وىو مكمل للمعجم اللفظي، حيث يمكن الحصوؿ على النص الكامل للكتاب، إضافة
 : االستفادة من فهارس المداخل وتفريعاتها، وقد تم اعداد الكتب التالية

موسوعة بحار األنوار للعبلمة المجلسي، ووسائل الشيعة للحر العاملي، والكتب : أ ػ في الحديث
 (. الكافي، الفقيو، االستبصار، الحديث)األربعة 

دين األوؿ والثاني، المكاسب للشيخ األعظم مرتضى اللمعة الدمشقية وشرحها للشهي: ب ػ في الفقو
األنصاري، العروة الوثقى للسيد اليزدي ويجري العمل على اعداد معجم موضوعي لمستمسك العروة 

 . الوثقى ورياض المسائل للسيد الطباطبائي

كفاية األصوؿ لآلخوند الخراساني، فرائد األصوؿ للشيخ األعظم مرتضى : جػ ػ في أصوؿ الفقو
 . األنصاري



االسفار األربعة لصدر المتألهين، بداية ونهاية الحكمة للعبلمة الطباطبائي، شرح : د ػ في الفلسفة
االشارات، أصوؿ الفلسفة للعبلمة الطباطبائي، المنهج الجديد لتعليم الفلسفة، المشاعر، الحكمة 

 . العرشية، إلهيات الشفاء، مؤلفات صدر المتألهين

نطق المنظومة، منطق االشارات، اللمعات المشرقية، منطق المشرقيين، أساس م: ىػ ػ في المنطق
 . االقتباس، الجوىر النضيد، برىاف الشفاء، شرح االشارات

 . ػ كتب الشيخ المفيد التاريخية والكبلمية والفقهية

 :ػ معجم الرجاؿ3

مشيخة وتبلميذ : اليةبعد تنظيم كتب الحديث ثم إعداد ىذا المعجم الذي يحتوي على المواضيع الت
وعبلقتهم مع " عليهم السبلـ" الرواة، وعصرىم وطبقاتهم، وعدد الروايات لكل منهم، وعبلقتهم باألئمة

بعضهم البعض، ولهذه المعلومات أىمية في كشف التحريف والخلل الموجود في المصادر المختلفة 
 . وتحديد نقاط القوة والضعف

الكتب األربعة، كتب الشيخ الصدوؽ، رجاؿ النجاشي، البرقي، : يةوقد تم إستخراج رجاؿ الكتب التال
 الكشي، ابن داوود الغضائري، الحلي، فهرست الشيخ الطوسي، رجاؿ الشيخ الطوسي، 

 : خصائص البرامج

 : وىناؾ خصائص مشتركة لهذه البرامج وىي

 . ػ ضغط المعلومات بإستخداـ أساليب حديثة 1

 . ػ السرعة الفائقة في البحث والتفتيش عن المعلومات 2



 . ػ االستفادة من التكنولوجيا الحديثة 3

 : خدمات المركز

 : وللمركز خدمات أخرى قاـ بها وىي

في عدد من األماكن كدار الشفاء وجامعة الزىراء ومكتب اإلعبلـ " بنك المعلومات"ػ إفتتاح 1
يعة بطهراف، وىو يقـو بخدمات مجانية لمن يريد االستفادة من اإلسبلمي بمدينة مشهد، وكلية الشر 

 . البرامج المعّدة من قبل المركز

ػ تبادؿ انتاجات المركز مع المؤسسات والمراكز التحقيقية والمحققين واالستفادة من مبلحظاتهم  2
 . لتطوير العمل

مي لو فروع كثيرة داخل الجمهورية وىي مركز تعلي( منظمة أو معهد النور لتعليم الكمبيوتر)ػ تأسيس  3
اإلسبلمية يقـو بتعليم الكمبيوتر لمن يرغب في ذلك مجانًا، وقد بلغ عدد الطبلب الدارسين فيو حتى 

 . طالباً وطالبة منهم من طلبة العلـو الدينية 11215( للهجرة 1415)نهاية عاـ 

عرض كل ما يتعلق بجهاز الكمبيوتر  وىو عبارة عن مركز تجاري يتم فيو" كامبيوتر شبكة"ػ افتتاح  4
 . للبيع وبأسعار مناسبة

ػ المشاركة في المعارض المختلفة داخل الجمهورية اإلسبلمية وخارجها، لغرض تعريف اآلخرين على  5
: ػ ىاتف 3857/37185: ب.إيراف ػ قم ػ ص: عنواف. نتاجات المركز وتقديم الخدمات البلزمة لهم

 . 37414: ػ فاكس 37413ػ . 23304

 : ػ مؤسسة دائرة المعارؼ اإلسبلمية6



ونظرًا ألىمية دوائر المعرفة في رفد المسيرة الثقافية للمجمع الحضاري، وعدـ خلو أكثر الدوائر 
للهجرة على تأسيس ىذه  1404المنتشرة من الدس والتشويو والتزييف، فقد أقدـ سماحتو عاـ 

 . المؤسسة

 : األىداؼ

مية تشمل مختلف مجاالت المعرفة اإلسبلمية والعلـو اإلنسانية، كمصطلحات إعداد دائرة معارؼ إسبل
القرآف والحديث والعرفاف والكبلـ والفلسفة والتاريخ والتراجم الجغرافية واألدب والفن باسلوب علمي 

 . رصين، ومن منظار إسبلمي أصيل مع مراعاة حداثة المادة واالسلوب

 : الخصائص

أنها مثلت ملتقى ألىل العلم والمعرفة من علماء الحوزة العلمية واساتذة  ومن خصائص ىذه الموسوعة
الجامعات والمحققين والمترجمين، موحدين جهودىم العلمية ومشمرين السواعد في أعماؽ بحوث 

" التاريخ والشريعة والحضارة اإلسبلمية والتحقيق فيها وتدوينها بشكل موسوعي بالترتيب الهجائي بإسم 
 ". دانشنامو جهاف إسبلـ= عالم اإلسبلمي موسوعة ال

 : االنطبلقة

وبرعاية رئاسة سماحتو العليا، وتشكيل ىيئة اماء وانتخاب المدير التنفيذي، شرعت المؤسسة في العاـ 
 : المذكور عملها، وتوزعت المسؤوليات والمهاـ كاآلتي

أعضاء ىيئة االمناء، وتعيين مسار ووظيفتو األساسية االشراؼ على العمل وتنصيب : الرئاسة العليا  ػ1
المؤسسة واالشراؼ على طريقة تدوين المقاالت، ورعاية الضوابط والمعايير العلمية والثقافية للموسوعة  

 . كماً وكيفاً 



الذي يضم المدير التنفيذي ومعاوف الشؤوف العلمية ومعاوف الشؤوف التنفيذية، وتقع : ػ مجلس االدارة2
صادقة التشكيلة االدارية والميزانية والجرد السنوي والتخطيط والبت باالنظمة على عاتقو مسؤولية الم

 . كما يقـو المدير التنفيذي بإدارة وتوجيو جميع أقساـ المؤسسة. الداخلية للمؤسسة

 : أسلوب العمل

من قبل مجاميع علمية متخصصة في حقوؿ التاريخ والفقو واالدب " الموسوعة"يتم تدوين مقاالت 
ـ والجغرافية واالقتصاد وتاريخ العلـو والفلسفة واالدب العربي والعرفاف وتاريخ الطب والكبل

واالستشراؽ، وأما التوصية بالمقاالت وانتخابها واعدادىا وإخارجها وطبعها، فيقع على عاتق الهيئات 
 . العلمية وقسم المدخل والترجمة والتأليف والتنقيح وجمع المعلومات والنشر

تحديد المدخل، التوصية بكتابة المقالة، ثم تقويمها، وإعادة النظر : حسب التسلل التالي وينجز العمل
فيها إف لـز األمر بعد تهذيبها وتلخيصها وإكمالها بالصور أو الخرائط، وأخيرًا المصادقة عليها 

 . وتصنيفها حسب موقعها من المقاالت األخرى، ثم تأخذ طريقها للطبع

 : اإلنجازات

 : التأسيس حتى اآلف تم إنجاز ما يلي ومنذ عاـ

 : ػ موسوعة العالم اإلسبلمي1

دائرة معارؼ تتضمن مواضيع حوؿ الشريعة اإلسبلمية المقدسة، وتاريخ الشعوب اإلسبلمية وحضارتها 
وثقافتها منذ بزوغ فجر اإلسبلـ، وقد رتبت مقاالتها ترتيبًا ىجائيَا، تناولت علومًا ومعارؼ واسعة، إضافة 

والفقهاء والمتكلمين والفبلسفة ، وترجمة المفسرين والمحدثين "عليهم السبلـ"إلى سيرة األنبياء واألئمة
 . والحكماء والعرفاء والمؤرخين والشعراء والفنانين في العالم اإلسبلمي وعرض آرائهم



كما وتتعرض لتاريخ الخلفاء والسبلطين والوزراء واألسر التي حكمت العالم اإلسبلمي، وتبحث ىذه 
ا التاريخية والدينية، وأعيادىا ومناسباتها المقاالت في جغرافية البلداف اإلسبلمية ووصف ابنيتها وآثارى

 . الدينية ووسائلها وألبستها وأطعمتها ونباتاتها وأعشابها وتقاليدىا وعاداتها المعروفة كافة

ومن الجدير بالذكر أف بعض المقاالت ػ خاصة تلك التي تتطرؽ إلى اإلسبلـ وإيراف واالدب الفارسي، 
توركية : فيها مؤلفوف ايرانيوف ومحققوف من دوؿ أخرى مثل والتي تدوف خصيصًا للموسوعة ػ يشترؾ

دايرة المعارؼ " ديانت وقفي إسبلـ انسيلكوبديسي، دايرة المعارؼ إسبلـ، إسبلـ انسيكلوبديسي 
 . اردو دايرة معارؼ إسبلمية" ايرانيكا، تورؾ انسيكلوبديسي

 : ػ تحقيقات إسبلمية2

ة تخصصية بأقبلـ محققين ايرانيين وغير ايرانيين في تنشر فيها مقاالت علمي" مجلة نصف سنوية 
مختلف جوانب المعرفة والتاريخ والحضارة اإلسبلمية، وتقـو بتغطية بعض نشاطات المجتمع العلمية 

 . والثقافية، ونشر كّشافات للكتب الداخلية والخارجية واألخبار العلمية

 : ػ المقاالت الطواؿ 3

  يتناسب حجمها مع االيجاز الذي يتطلبو أسلوب تدوين دائرة المعارؼ، وىي المقاالت الطويلة التي ال
إال أف موضوعها الذي يهم العالم اإلسبلمي يستدعي تفصيبًل أكثر وسعة في البحث، لذا تقـو 

 : بطبعها بشكل منفصل تحت عنواف المقاالت الطواؿ، ومن ىذه المقاالت" المؤسسة "

 . إلسبلمية ػ األستاذ قّدورةػ األحزاب السياسية في االقطار ا1

 . ػ ثورة البصمجية ػ زكي وليدي طوغاف 2

 . ػ ـ األسعدي( القدس)ػ بيت المقدس  3



 . ػ التمهيد إلى علم الجغرافيا في االقطار اإلسبلمية ػ مقبوؿ احمد تاشنر 4

 . الحسيني. ػ االسترقاؽ من زاوية اإلسبلـ ػ ـ 5

  .ػ البوسنة والهرسك ػ جواد يوسفياف 6

 . ػ نهضة 7

 . ػ اسطنبوؿ 8

 . ػ الحجاب في إيراف 9

 :ػ التراث الثقافي4

 : وىنا مجموعة من التراث الثقافي في خزائن المخطوطات اىتمت المؤسسة بإحيائها ونشرىا، منها

 (. مخطوطة من قصر كلستاف)بترجمتها الفارسية المنظومة " ع"ػ مائة كلمة حكمية من اإلماـ علي  1

 (. وبضمنها سبع عشرة لوحة ملونة)امي ػ خمسو نظ 2

 . ػ مصورة عن مخطوطة متحف فلورانس( الشاىنامة)ػ ملحمة الفردوسي  3

 . ػ تفسير مفاتيح األسرار ومصابيح األبرار لعبد الكريم الشهرستاني 4

 . ػ لب الحساب لعلي بن يوسف بن علي 5

 . ػ روضات المنجمين لشاه مرداف بن أبي الفخر الرازي 6

 . ػ بستاف األطباء وروضة االلبّاء ألبي النصر اسعد بن الياس بن مطراف 7



 . ػ تقويم التواريخ لحاجي خليفة القسطنطيني 8

 . السيد جعفر مرتضى العاملي: ػ ديواف أبي طالب ػ تقديم 9

 . ػ نهج البياف عن كشف معاني القرآف لمحمد بن الحسن الشيباني10

 . 11365/  3885: ب.إيراف ػ طهراف ػ ص: عنواف المؤسسة

 : ػ مؤسسة دائرة معارؼ الفقو اإلسبلمي 7

احد أغنى " عليهم السبلـ"كنز الفقو اإلسبلمي القيم المطابق لتعاليم مدرسة أىل البيت " لما كاف 
 [(. 7")]وأثرى الكنوز، الذي ورثتو الثقافة والحضارة اإلسبلمية

رة في النصف األخير من القرف الحاضر من توجو إلصدار موسوعات للفقو اإلسبلمي وما شهدتو الحضا
 . بمختلف مذاىبو لتسهيل مهمة رجوع غير المتخصصين إلى الفقو واالستفادة من التراث الفقهي

ونظرًا إلغفاؿ العديد من تلك الموسوعات فقو اإلمامية، أو عدـ عرضو بصورتو الحقيقة وعدـ تناسبو مع 
من أساتذة البحث الخارج )تو وأىميتو، فقد أقدـ سماحة القائد بتكليف آية اهلل محمود الهاشميمكان

لتأسيس وإدارة مؤسسة تأخذ على عاتقها إعداد وتنظيم دائرة معارؼ الفقو ( في الحوزة العلمية
 ". عليهم السبلـ"اإلسبلمي طبقاً لمذىب أىل البيت 

في مدينة قم المقدسة التي ىي مركز للفقو والفقهاء، وتركز ـ 1990في عاـ " الدائرة"وقد بدأ عمل 
على عرض المادة العلمية الفقهية بأسلوب جديد يتجاوز جملة من اإلشكاالت التي يواجهها التراث 

 : ، منها(بشكل عاـ)الفقهي 

 . ػ صعوبة اللغة التي يستخدمها الفقهاء في كتبهم 1



 . ث يصعب فهمها على القاريء العاديػ حشد المصطلحات واختصار العبائر، بحي 2

 . ػ تداخل الكثير من المسائل الفقهية مع بعضها البعض 3

 . ػ دخوؿ المسألة الواحدة في كثير من أبواب الفقو 4

 . ػ كثرة الكتب الفقهية وتنوع مجاالتها وكثرة عناوين األبحاث 5

 : خصائص دائرة المعارؼ

 : ئرة المعارؼ إذ تمتاز الموسوعة بما يليوكل ىذه االشكاالت يتم معالجتها في دا

 : ػ طريقة عرض المعلومات الفقهية 1

التي تعتمد رؤوس الموضوعات كمداخل ومفاتيح للمعلومات التي يراد الحصوؿ عليها، وال تقتصر على 
عناوين األبواب الفقهية المتعارفة وفروعها الضمنية فحسب، وال على خصوص األلفاظ التي نقلها 

رؤوس الموضوعات  " ء من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية اصطبلحية، بل يدخل ضمن قائمة الفقها
كمداخل ومفاتيح للمعلومات التي يراد الحصوؿ عليها، وال تقتصر على عناوين األبواب الفقهية 

وية المتعارفة وفروعها الضمنية، فحسب، وال على خصوص األلفاظ التي نقلها الفقهاء من معانيها اللغ
كل األلفاظ ذات الداللة " رؤوس الموضوعات"إلى معاني شرعية اصطبلحية، بل يدخل ضمن قائمة 

على الموضوعات واألحكاـ والمسائل الفقهية، والتي صارت في عرؼ الفقهاء اعبلمًا وعناوين على 
 . تلك األحكاـ والمسائل حتى لو كانت مستعملة في نفس معانيها اللغوية

 : ػ طبيعة المادة العلمية 2

 وىي عبارة عن خبلصة وافية شاملة للمعلومات الفقهية التي بحثها الفقهاء واشتملت عليها 



 . كتبهم ودراساتهم

 : ػ منهج البحث وتنسيق المعلومات واسلوب الكتابة3

قررة في  وىو يقـو على أساس التتبع الدقيق والحصر الكامل لجميع معلومات ومسائل علم الفقو الم
كتب الفقهاء، مع ذكر ما ُيحتج بو لكل مسألة من أدلة وبياف مبانيها بالمقدار الذي ال يتنافى مع طبيعة 

 . مادة الموسوعة والغرض من تأليفها

 : الهيكل اإلداري

ويتم تسيير العمل في ىذه المؤسسة بإشراؼ سماحة القائد، ورئاسة آية اهلل السيد محمود الهاشمي 
اإلشراؼ المباشر على نشاط المؤسسة على الصعيد العلمي والفني واإلداري والمالي، الذي يقـو ب

 . وإقامة تنصيب الهيئة اإلدارية واستحداث وحذؼ بعض األقساـ في المؤسسة

لجنة الفهرسة التي تقـو بفهرسة امهات كتب أىل البيت : إضافة إلى لجاف علمية تخصصية تضم
 . لمناىج وىي تقـو بمسؤولية اعداد المنهج العاـ في كتابة الموسوعة، ولجنة اعداد ا"عليهم السبلـ"

 : أعماؿ المؤسسة

 : وقد قامت المؤسسة باألعماؿ التالية

وىو يحتوي على جميع األلفاظ والمصطلحات الفقهية األصلية : ػ معجم المصطلحات الفقهية 1
 . والفرعية، تم استخراجها من عشرات الكتب الفقهية

جواىر الكبلـ في شرح شرائع اإلسبلـ للشيخ محمد )ملخص وفهرس لكتاب : ػ معجم فقو الجواىر 2
مرتب ألفبائيًا على الطريقة الموسوعية، ويجري اعداده ليكوف أساسا لدائرة "( رحمو اهلل"حسن النجفي 

 . المعارؼ



حليل أبحاث الكتاب، ىدفو تفكيك وت( جواىر الكبلـ)فهرس تفصيلي لكتاب : ػ الفهرس الموضوعي 3
 . واستخراج اآلراء والمبتنيات والتعرؼ على أدلة كل منها، واإلشارة إلى النكات الدقيقة فيها

 : وتعـز الدائرة في المستقبل القياـ بجملة من األعماؿ منها

ػ إيجاد دائرة معارؼ مستوعبة لجميع جوانب الفقو الشيعي على غرار دوائر المعارؼ العصرية  1
 . فةالمعرو 

ػ تحقيق وكتابة الموضوعات التي ترتبط بنحو من األنحاء بالفقو اإلسبلمي كتأريخ الفقو اإلسبلمي  2
 . وفقهاء اإلسبلـ الكبار، وبحوث االقتصاد اإلسبلمي وغيرىا

 . ػ تهيئة قاموس فقهي ومعجم آليات األحكاـ والروايات3

 . ػ تحقيق وطبع ونشر المنابع الفقهية المهمة 4

 : كز الغدير للدراسات اإلسبلميةػ مر  8

أقدـ سماحتو على تأسيس ىذا " ع"وعلى صعيد نشر العقيدة اإلسبلمية المنبثقة من رؤى أىل البيت 
المركز الذي يقـو أيضًا بالدفاع عن محتوى التشيع وتاريخو المشرؽ من خبلؿ إصدار دراسة تخصصية 

 : م اإلسبلمي، ومن ىذه اإلصداراتفي مجاؿ العقيدة وتوزيعها في أماكن كثيرة من العال

 . معالجتو للسيد ىاشم الموسوي.. ػ التشيع، نشأتو 1

 . ػ نشأة التشيع والشيعة للشهيد الصدر، تحقيق الدكتور عبد الجبار شرارة 2

 . ػ مع الدكتور موسى الموسوي في كتابو الشيعة والتصحيح للدكتور السيد عبلء القزويني 3

 . لسالوس في كتابو فقو الشيعة اإلمامية للسيد أمير القزوينيػ مع الدكتور احمد ا 4



 . ػ ابن تيمية حياتو وعقائده وموقفو من الشيعة لبلستاذ صائب عبد الحميد 5

 . ػ منهج في االنتماء المذىب لؤلستاذ صائب عبد الحميد 6

 . ػ لماذا أنا شيعي للشيخ حسين الفقيو 7

 . ستعمار للسيد سليم الحسينيػ دور علماء الشيعة في مواجهة اال 8

 . ػ حوار في العمق من اجل التقريب الحقيقي لبلستاذ صائب عبد الحميد 9

 . ػ فدؾ في التاريخ للشهيد الصدر تحقيق الدكتور عبد الجبار شرارة 10

 .ػ دفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي 11

 . ػ واقع التقية للسيد العميدي 12

 . للشيخ نوري حاتم ػ زيد بن علي وثورتو 13

للعبلمة الشيخ عبد الحسين " الغدير"ويتبنى المركز في الوقت الحاضر مشروعاً مهمًا وىو تحقيق كتاب 
 . تحقيقاً يلبق بمكانة ىذا الكتاب" رحمو اهلل"األميني 

، (المنهاج)إصدارات دورية عقائدية باسم .وقد افتتح المركز مكتبًا لو في بيروت يعكس نشاطات و
( تأمبلت في آراء الدكتور البوطي حوؿ التشيع)على طريق الوعي الجديد : د من الدراسات منهاوعد

للدكتور عباس زرياب الخوئي المواجهة مع ( دراسة موضوعية تحليلية)لؤلسعد بن علي، السيرة النبوية 
ة القصة الكاملة للمحامي احمد حسين يعقوب، الوطن اإلسبلمي بين السبلجف( ص)رسوؿ اهلل 

 . والصليبيين لبلستاذ حسن األمين

 : ػ صوت القرآف9



وقد ُعرؼ عن سماحتو اىتمامو البالغ بالقرآف الكريم وتشجيعو لتعلم وحفظ وتبلوة القرآف الكريم 
بحيث شهدت الببلد من خبلؿ توجيهاتو نهظة قرآنية واسعة، ونتيجة لهذا االىتماـ فقد دعا سماحتو 

وقد بدأت " صوت القرآف "الجمهورية اإلسبلمية بإسم " راديو"كريم في لتأسيس إذاعة خاصة بالقرآف ال
 . للهجرة 1414بثها في عاـ 

 : ػ ممثلية الولي الفقيو لشؤوف الحج والرعاية10

التي يرسلها مراجع التقليد العظاـ ممثلة عنهم، إذ تعد ىذه " البعثات"وىي تختلف اختبلفًا شاسعًا عن 
مؤسسة إسبلمية ىادفة تضطلع بمهاـ ومسؤوليات جسيمة على صعيد إضفاء أجواء الحج " الممثلية"

والتنفيذ بحيث اإلبراىيمي على أياـ الحج، كما تختلف عن بقية البعثات من جهة البرمجة والتخطيط 
 . ىيأت األرضية البلزمة لبلوغ األىداؼ النهائية للحج في جميع األبعاد

للهجرة بإشراؼ فضيلة الشيخ محمد المحمدي الري  1411وقد بدأت الممثلية نشاطها منذ عاـ 
 : الشهري ممثبًل عن القائد، وقدمت إنجازات عظيمة خبلؿ ىذه المّدة من بينها

بتة على مدار السنة تمارس نشاطها فيما يتعلق بمسائل الحج ال سيما مجاؿ ػ استحداث تشكيبلت ثا1
 . البحوث واألمور الثقافية

 . أثرًا في موضوعات أساسية تتعلق بالحج 70ػ إصدار أكثر من 2

ػ إصدار مجلة ميقات الحج، باللغتين العربية والفارسية بشكل فصلي ونصف سنوي، وىي مجلة تعنى  3
ة والتاريخية والسياسية واالجتماعية للحج، يساىم فيها كبار العلماء والمجتهدين في بالشؤوف الثقافي

 . الجمهورية اإلسبلمية

ودعوة الشعب اإليراني " قده"ػ عقد مؤتمر عن الحج قبل الموسم في المرقد المطهر لئلماـ الخميني  4
 . والعلماء والفضبلء للمشاركة واالستماع للكلمات الملقات فيو



تأسيس مكتبة عامة تحتوي على كل اآلثار التاريخية والجغرافية والفقهية والعقائدية المرتبطة بالحج، ػ  5
وذلك في مكة والمدينة لكي يرجع إليها كل من يحتاج إلى استيضاح معلومات حوؿ الحج من عامة 

 . المسلمين

 . في البعثة ػ تأسيس دار المشعر لطباعة الكتب التي يقـو بإعدادىا القسم الثقافي 6

 .ػ اعداد لوحات تعليمية لشرح مناسك الحج وتوضيحها، لكل الزائرين لبيت اهلل الحراـ 7

 . ػ اعداد برامج تعليمية مصورة توضح مناسك الحج 8

 . بإقامتها في موسم الحج" قده"ػ التأكيد على مراسم البراءة من المشركين التي أمر إماـ األمة  9

جامع العلمية كالمجمع العالمي للتقريب بين المذاىب اإلسبلمية والمجمع ػ دعوة الستضافة الم 10
 . لعقد مؤتمراتهم، لما يمثلو من موسم عظيم الجتماع المسلمين" عليهم السبلـ"العالمي ألىل البيت 

 . ػ القياـ ببرامج ثقافية وتوعية في أجواء البيت الحراـ 11

 . التي تفد الىالحج من الجهات الدينية والصحيةػ االشراؼ على جميع الحمبلت اإليرانية  12

ػ إقامة مراسم دعاء كميل ليالي الجمعة، ودعاء الندبة يـو الجمعة، ودعاء التوسل ليالي األربعاء في  13
 . شوارع مكة والمدينة

 . ػ مساعدة بعثات الحج المختلفة لمراجع التقليد العظيم وتقديم الخدمات البلزمة لهم 14

مع الشخصيات الدينية والسياسية من مختلف المذاىب اإلسبلمية، وعرض مباديء الثورة اللقاء  15
 . اإلسبلمية عليهم



ػ إقامة جلسات تبلوة وحفظ القرآف الكريم لقراء القرآف من أنحاء العالم وذلك في مقر البعثة  16
 . الدينية

 . ػ عقد ملتقيات مختلفة حوؿ قضايا المسلمين في العالم 17

: يمكنو مراجعة كتاب" الممثلية"أخرى كثيرة، ولمن أراد المزيد من اإلطبلع على انشطة وأعماؿ وامور 
صفحة،  357وىما باللغة الفارسية، األوؿ يقع في " با كارواف عشق: " وكتاب" با كارواف إبراىيم" 

اوؿ صفحة ويتن 472للهجرة، واآلخر يقع في  1413ويتضمن نشاط البعثة خبلؿ موسم الحج لعاـ 
 . للهجرة 1413نشاط البعثة خبلؿ موسم الحج لعاـ 

ىذه جملة ونماذج من مشاريع القائد والمؤسسات التي شيدىا، وىناؾ مشاريع أخرى كثيرة لم نقف 
 . عليها مفصبًل واال لذكرناىا ىنا

 اآلثار والمؤلفات: الباب الثاني

مو بترجمة عدد من الكتب العربية النافعة وقد كتب سماحتو العديد من اآلثار والمؤلفات، إضافة إلى قيا
والمفيدة من اللغة العريية إلى اللغة الفارسية ليقـو باالستفادة منها أبناء المجتمع اإليراني، إضافة إلى  
كتابتو لآلالؼ من المقاالت والمحاضرات التي تمثل في حّد ذاتها ثروة فكرية يمكن تصنفيها ضمن 

القدر األكبر منها، وقد تم ترجمة العديد من مؤلفاتو إلى لغات مختلفة،  اعمالو المكتوبة حيث تم تدوين
 : وىنا نقـو بعرض القسم الذي وقفنا عليو من آثاره ومؤلفاتو

 : ػ كتاب ىنر1

وىو يعالج موضوع الفن من الناحية الفلسفية والعلمية، كتبو باللغة الفارسية وترجمو غبلـ رضا جمشيدي 
 . للهجرة 1415زير الصحافة االذربايجاني وانتشر عاـ إلى اآلذرية، وقدـ لو و 

 : ػ من اعماؽ الصبلة2



يلقي الضوء على محتوى الصبلة من الناحية التربوية، كتبو باللغة الفارسية وطبع عّدة مرات، ثم ترجم 
 72صفحة الحجم الرقعي وترجم أيضًا إلى اللغة االنجليزية ونشر في  61إلى اللغة العربية وانتشر في 

 (. الحجم الرقعي)صفحة 

 : مسألة( 3500)ػ  3

 . لبناء بمدينة طهراف ومراجعة سماحتومن تنظيم وإعداد وزارة جهاد ا

 ": ع"ػ جانب المواجهة والجهاد في حياة األئمة  4

عنصر مبارز در زندكي أئمة " باللغة الفارسية تحت اسم ( الحجم الوزيري)صفحة  52وقد نشر في 
 ". عليهم السبلـ"

 : ػ سيرة اإلماـ السجاد5

، نشر باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة "ع"ين بحث فكري وتاريخي لحياة ودور اإلماـ علي بن الحس
" ع"الشهرية والتي تصدر عن مدرسة اإلماـ المهدي " بقية اهلل" العربية ونشر على حلقات في مجلة 

في بيروت، بدءًا من العدد األوؿ وحتى العدد الثاني عشر، ولو جمع في كتاب لبلغ أكثر من خمسين 
 . إال أنها دراسة قيمة وتحتوي على معلومات ىامةصفحة، وبالرغم من قلة عدد الصفحات 

 :ػ كتاب الجهاد 6

بحث فقهي استداللي على نمط ابحاث الخارج التي تلقى في الحوزات العلمية مع استحداث في 
المنهج والمحافظة على اللغة العلمية التي يتبعها الفقهاء في استداللهم، وما زاؿ الكتاب مخطوطًا لم 

 . شرير طريقو إلى الن

 : ػ اإلمامة والوالية في اإلسبلـ 7



ـ أي قبل انتصار الثورة 1973وىو عبارة عن مجموع ست محاضرات عن الوالية ألقاىا سماحتو عاـ 
بمدينة مشهد المقدسة، وىي " ع"اإلسبلمية في إيراف بأربع سنين في مسجد اإلماـ الحسن المجتبى 

لفكرية في اإلسبلـ، وعرض أىم أبعادىا الحيوية من تمثل محاولة إلستنباط أىم األسس العقائدية وا
، نشر في لبناف عن (الحجم الرقعي)صفحة  144خبلؿ التدبر في آيات القرآف الكريم، وىو يقع في 

 . دار الفرات

 : ػ األصوؿ األربعة في علم الرجاؿ 8

اختيار " لية األربعة مشروع في علم الرجاؿ شرع بكتابة قسم منو ولم يتم، عبارة عن دراسة للكتب الرجا
تم منو " رحمو اهلل"لشيخ الطائفة الطوسي" كتاب النجاشي"و" الرجاؿ"و " الفهرست "و " معرفة الرجاؿ

دراسة الكتابين االوليين، قّدـ لو بمقدمة حوؿ تعريف علم الرجاؿ وموضوعو وبدايتو، وسبب تدوين كل 
م أسلوب شيخ الطائفة في االنتخاب فرع من فروع العلم، ثم عرض مواصفات كل من الكتابين، ث

والتلخيص، ثم وقفة مع الكتب التي اعتمدت كتاب الشيخ محورًا في التأليف، وموضوعات أخرى 
صفحة  94قيمة، كتبو سماحتو باللغة الفارسية، ونقلو الشيخ ماجد الغرباوي إلى العربية وصدر في 

بقم المقدسة واعيد نشره في " لسبلـعليهم ا"عن المجمع العالمي ألىل البيت ( الحجم الرقعي)
 . بيروت

 :ػ العرض الشامل للرؤية الكونية اإلسبلمية في القرآف 9

محاضرة، القاىا سماحتو طيلة شهر رمضاف في مدينة مشهد قبل انتصار ( 27)مجموعة مكونة من 
 . سبلميةانتصار الثورة اإل  الثورة اإلسبلمية، طبعت في ذلك الوقت وأعيد نشرىا عّدة مرات بعد

 :ػ تعليقات على ديواف الشاعر محمد مهدي الجواىري النجفي 10

 ":رحمو اهلل"ػ دراسة عن دور الشيخ المفيد 11



بحث قدمو سماحتو إلى المؤتمر العالمي الذي عقد في مدينة قم المقدسة بمناسبة الذكرى األلفية 
 : مفيد فيللهجرة، تناوؿ فيو دراسة دور الشيخ ال 1413للشيخ المفيد عاـ 

 ". عليهم السبلـ"ػ تثبيت الهوية المستقلة لمذىب أىل البيت  1

 . ػ التأسيس إلطار علمي صحيح في تناوؿ الفقو والنقل والفقو والكبلـ 2

عن دار الوالية للثقافة واإلعبلـ بمدينة قم ( الحجم الرقعي)صفحة  54وقد صدر باللغة العربية في 
 . يد نشره عّدة مرات في لبنافالمقدسة بتعريب خالد توفيق وأع

 :ػ الخطوط العامة للفكر اإلسبلمي في القرآف 12

بحث في أىم األصوؿ الفكرية لئلسبلـ، والتركيز على عرض اإلسبلـ بشكلو المسلكي االجتماعي، 
، وبحث في اإليماف والتوحيد والنبوة "ع"مستعينًا باآليات القرآنية والروايات الثابتة عن أئمة أىل البيت 

للغة الفارسية عاـ في بيروت، حيث كتب با( الحجم الرقعي)صفحة  93والوالية، وقد صدر معربًا في 
 . صفحة 120للهجرة ونشر في مدنية طهراف في نفس العاـ  1395

 :ػ قيادة اإلماـ الصادؽ 13

بحث ألقاه سماحتو قبل عشرين عامًا في جامعة طهراف في ظل الحكم البهلوي بطلب من الدكتور 
عليهم "ئمة الشيخ محمد مفتح، تعرض فيها للنظريات الخاطئة التي تحاوؿ أف تجد في حياة األ

ما يبرز قعودىا وسكونها وقاـ بتفنيدىا بأدلة علمية وتاريخية متينة، ثم طرح النظرة الصحيحة " السبلـ
التي تفسر الموقف الذي كاف يتحرؾ من خبللو كل إماـ ليمهد الطريق لئلماـ الذي يليو، ونظرًا ألف 

، وقد نشر باللغة الفارسية "ع"عنو فقد كاف الحديث منصباً " ع"المناسبة كانت ذكرى اإلماـ الصادؽ 
عن ( الحجم الرقعي)صفحة  97وقاـ الدكتور محمد آذر شب بترجمتو إلى اللغة العربية، وصدر في 

بمدينة قم المقدسة، وأعيد نشره قبل رسالة الثقلين، " عليهم السبلـ"المجمع العالمي ألىل البيت 
 . ضمن كتاب الثقلين الذي يصدر دورياً 



 :والتحزب ػ الوحدة 14

جندي شابور ػ )محاضرتاف ألقاىما سماحتو حوؿ شرعية الحزب والتنظيم السياسي، األولى في جامعة 
واالخرى في ندوة ألعضاء المكتب المركزي للحزب الجمهوري اإلسبلمي في المحافظات، ( األىواز

  .التي يصدرىا العلماء المجاىدين في العراؽ" دراسات وبحوث"وقد نشرتا في مجلة 

 :ػ قبسات من نهج الببلغة15

ـ في مسجد اإلماـ 1971مجموعة دروس في نهج الببلغة ألقاىا سماحتو في مدينة مشهد عاـ 
 . وقد وزعت وطبعت في حينو" ع"الحسن

 :ػ الوالية 16

بحث يتناوؿ مسألة والية اهلل على اإلنساف ووالية الفقيو على الناس، وموضوع الهجرة باللغة الفارسية، 
 (. الحجم الوزيري)صفحة  120وقد ترجم إلى العربية ونشر في بيروت في 

 :ػ تذكرة لمن يشاء 17

د من مجموعة كلمات وتوجيهات في الوحدة واالتحاد والتماسك ونبذ الخبلؼ، ألقيت في عد
صفحة  139المناسبات وجمعت لمناسبة معينة، وترجمت إلى العربية في لبناف، وقد جاءت في 

 (. الحجم الوزيري)

 :ػ اجوبة االستفتاءات 18

مجموعة االستفتاءات مرتبة على أبواب الرسائل العلمية مع استحداث في أبوابها، ونظمت ونقلت إلى 
لبداية في موسم الحج باسم الفتاوى الواضحة ثم أعيدت العربية من قبل مكتب سماحتو، ونشرت في ا

بتنظيم وإضافة وحذؼ من قبل دار الوسيلة في بيروت ودار الوالية للثقافة واإلعبلـ ودار الحق في 



صفحة  354إيراف، ودار النبأ بالكويت، واألخيرة تمتاز بتنظيم أكثر من السابقة، وقد جاءت في 
 (. الحجم الوزيري)

 :أركاف الثورةػ شروط و  19

ـ أي قبل انتصار الثورة اإلسبلمية في مدرسة الشيخ 1969مجموعة محاضرات ألقاىا المؤلف عاـ 
 . عبد الحسين في سوؽ طهراف حوؿ ىذا الموضوع

 :ػ من معطيات الثورة اإلسبلمية 20

، يقع في "دهق"بحث القاه سماحتو في الذكرى السنوية األولى لوفاة إماـ األمة السيد اإلماـ الخميني 
، ُنشر من قبل معاونية العبلقات الدولية في منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي في (الحجم الرقعي)صفحة  56

 . الجمهورية اإلسبلمية

 :ػ درر الفوائد في اجوبة القائد 21

الحجم )صفحة  103مجموعة من االستفتاءات المترجمة عن اللغة الفارسية، طبعت مرتين األولى في 
لطبعة الثانية في أكثر من ذلك حيث ادخلت عليها مجموعة أخرى، وقد نشرتا في وا( الوزيري

 . الجمهورية اإلسبلمية وفي لبناف

 : ػ الحكومة في اإلسبلـ 22

الحجم )صفحة  237كتاب يتناوؿ سمات الحكومة اإلسبلمية وسمات الحاكم الشرعي وىو يقع في 
 . ي لبناف عّدة مرات، ترجم من الفارسية إلى العربية ونشر ف(الوزيري

 : ػ الهجـو الثقافي 23



كتاب يتكوف من خمسة فصوؿ، عبارة عن مجموعة محاضرات لسماحتو حوؿ موضوعات الغزو 
الثقافي وأساليب المواجهة، قامت بجمعها وتنظيمها مؤسسة الوثائق الثقافية للثورة اإلسبلمية، وقد جاء 

 . دي باللغة الفارسيةمن نشر دار الها( الحجم الوزيري)صفحة  442في 

 :ػ الحكومة اإلسبلمية في ظل والية الفقيو 24

بحث قدمو سماحتو إلى المؤتمر الرابع للفكر اإلسبلمي المنعقد في طهراف، ونشر باللغة العربية ضمن 
 . مقاالت المؤتمر عن منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي

 ":عليو السبلـ"ػ لمحات من حياة اإلماـ الرضا  25

 1404المنعقد في مدينة مشهد عاـ " ع"ماحتو إلى المؤتمر العالمي لئلماـ الرضا بحث قدمو س
أفكار "وىو حلقة من دراسات تحت عنواف " ع"للهجرة، عالج فيو الموقف السياسي لئلماـ الرضا 

 ". عليهم السبلـ"ورؤى في سيرة األئمة 

 :ػ تطوير الحوزات العلمية 26

للهجرة في االجتماع العظيم بينو  1412بمدينة قم المقدسة عاـ بحث قّدمو سماحتو للحوزة العلمية 
وبين الطبلب واالساتذة، تحدث فيو عن موقف العلماء من الحكومات والمشاكل التي تعاني منها 
الحوزات، مثل المشاكل المعيشية واالدارية والوضع التبليغي والكتب الدراسية والوضع التحقيقي، ثم 

، وقد قامت دار الوالية للثقافة واإلعبلـ بمدينة قم المقدسة بترجمتو إلى العربية قّدـ برنامجو اإلصبلحي
 (. الحجم الرقعي)صفحة  60ونشره وقد جاء في 

 :ػ الفكر األصيل 27



محاضرات لسماحتو في عدد من مؤتمرات الفكر اإلسبلمي اعتبارًا من المؤتمر الثاني وحتى المؤتمر 
يدة حوؿ الحكومة اإلسبلمية ومسؤولية المفكرين اإلسبلميين وحاكمية السابع، تناوؿ فيها مواضيع عد

 (. الحجم الرقعي)صفحة  177الدين وأمور أخرى، وقد جاء في 

 : للعبلمة الشيخ راضي آؿ ياسين" " ع"صلح اإلماـ الحسن " ػ ترجمة كتاب  28

 . للهجرة وأعيد طبعو إحدى عشرة مرة خبلؿ خمسة عشر عاماً  1390نشر عاـ 

 : للسيد قطب" في ضبلؿ القرآف" ػ ترجمة كتاب  29

يُعد ىذا التفسير من التفاسير الحركية التي تستهوي قطاعًا كبيرًا من الشريحة المثقفة في المجتمع، 
لدى ىؤالء ضئيلة جدًا، فقد قاـ سماحتو مشكورًا بترجمة قسم " الفقهية"العقائدية "ونظرًا ألف الخلفية 

تعليقات ينبو من خبللها على الموارد الخبلفية بين المذىب الشيعي والمذىب  من ىذا الكتاب وإضفاء
السني، وبالتالي فإف سماحتو مارس دورًا ىامًا في حفظ التوجو القرآني لدى القاريء الشيعي الذي ال 
يملك قدرًا من الحماس للتوجو إلى المصادر الشيعية والتثبت من واقعية الطرح الموجود في التفسير 

 . لذي بين يديو والذي يتبع مفسرًا يباين في المذىب مذىبوا

 "االغاني"ػ ىوامش وتعليقات على كتاب  30

في األدب البن أبي الفرج االصفهاني، مع عمل فهرس كامل لو، وذلك قبل أف تصدر الفهارس الحديثة 
 . المنتشرة اآلف

 "جبراف خليل جبراف"ػ ترجمة بعض مؤلفات  31

 . لفارسيةمن العربية إلى ا

 . وآالمنا" ع"ػ آالـ اإلماـ علي  32



 . ػ القرآف والعترة 33

 . ػ بحث في الصبر 34

 : ػ االسئلة واالجوبة 35

 . وىي تقع في خمسة مجلدات

 . ػ دروس في األخبلؽ 36

 . ػ بحث في الثأر 37

 ػ حديث الوحدة 38

نص حديث حوؿ ىذا الموضوع، قاـ بنشره باللغة العربية المجمع العالمي للتقريب بين المذاىب 
 . اإلسبلمية بطهراف

 : ػ حديث الوالية 39

نص كلمات وأحاديث سماحتو، صدر الجزء األوؿ منها باللغة الفارسية محتويًا على خطاباتو في الفترة 
 . ألربعين ولو تتمةوحتى اليـو ا" رحمو اهلل"منذ رحيل اإلماـ 

 . ػ أنوار الوالية 40

 : ػ بياـ انقبلب 41

 . حديث طويل لسماحتو يتناوؿ فيو عن رسالة الثورة اإلسبلمية التي نهض بها إماـ األمة الراحل
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 ػ ادعانامو اي عليو تمدف غرب 53

للسيد قطب المصري، اشترؾ معو في الترجمة السيد ىادي " نقد الحضارة الغربية"وىو ترجمة لكتاب 
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 . التي تتعلق بالحوزة العلمية في مدينة مشهد المقدسة

 . ػ المجموعات المعارضة في نهضة األنبياء والثورة اإلسبلمية 65
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للكاتب المصري عبد المنعم " كفاح المسلمين في تحرير الهند" ترجمة لكتاب . ترجمة وتأليف وىو
 . للهجرة 1389صفحة وقد صدر عاـ  306التحر، يقع الكتاب في 

 . ػ المنافقوف أعداء الحكومة اإلسبلمية 68
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من جمع وتنظيم خليل علي محمد زاده، ونشر مؤسسة انصارياف باللغة االستفتاءالت الطبية لسماحتو 
 (. الحجم الوزيري)صفحة  199الفارسية، وىي تقع في 
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 . بالتعاوف مع الدكتور بهشتي والدكتور الشيخ باىنر وفضيلة الشيخ الهاشمي الرفسنجاني
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تدوينها من قبل دار الوالية للثقافة واإلعبلـ في مدينة قم المقدسة  وىي خطابات سماحتو المهمة يتم
 . على شكل كراسات، وتصدر باللغة العربية في كل اسبوع تقريباً 

 خاتمة

 فيما لم نذكره من حياة القائد

 : وبقت لنا في خاتمة ىذا الفصل مجموعة من النقاط لم نذكرىا، وىي

 : أواًل ػ حالتو االجتماعية

 . تزوج ولو ستة اوالدسماحتو م

 ثانيا ػ اللغات التي يجيدىا سماحتو

اللغة التركية واللغة : فإف سماحتو يجيد ثبلث لغات أخرى وىي( الفارسية)باإلضافة إلى اللغة األصلية 
 . االنجليزية واللغة العربية

لكريم ومعرفة معانيو وللسيد القائد عبلقة خاصة باللغة العربية إذ يرى سماحتو انو ال يمكن فهم القرآف ا
" اللغة العربية مفتاح كنوز المعارؼ اإلسبلمية: " الحكيمة إال بعد معرفة اللغة العربية حتى انو كاف يقوؿ

 . المعرفة التامة، ومن شّدة ميلو للغة العربية كاف يتمنى لو إنو قد ولد في بلد عربي

غاني ألبي الفرج االصفهاني، وكتب كتاب األ: وقد قرأ في صغره كثير من كتب الشعر واالدب منها
جبراف خليل جبراف، كما قرأ ديواف شعر الشاعر المعروؼ محمد مهدي الجواىري النجفي، وأحب 
الشعر واألدب حبًا كثيرًا حتى انو اليـو ومع عظم مسؤولياتو وكثرة أعمالو إال انو ما زاؿ يعقد جلسات 

ها لقليل من الشعر القديم وكثير من الشعب بحث اسبوعية في األدب والشعر العربي يتعرض خبلل
 [(8.)]الحديث



حيث كاف / 1963وحوؿ تمكنو من المحادثة العربية فقد تكونت في الزنزانة حينما كاف معتقبًل عاـ 
يتعلم منهم المحادثة العربية ويعلمهم " منطقة في الجنوب اإليراني" معو جماعة من عرب خوزستاف 

 . انساً كبيرًا وأنسوا بو كذلكقواعد اللغة، وقد انس بهم 

 : وقد ذكر أف لو ابيات من الشعر وقفنا نحن على ىذين البيتين

 حتى إذا ملئػت بطيب الػراح                  ثقلت زجاجات أتينك فّرغػػػا

 إف الجسػـو تخػف باألرواح                  خّفت وكادت أف تطير بما حوى

 ثالثا ػ سمات من أخبلؽ القائد

 : ػ نكراف الذات 1

لقد كاف سماحتو يتسم بحالة نكراف الذات كما يحدثنا عن ذلك فضيلة الشيخ الهاشمي الرفسنجاني 
إف مقاـ المرجعية يختلف كثيرًا عن باقي ": " داـ عزه: "الذي الزمو مّدة أربعين عامًا أو أزيد، يقوؿ

ادية، وانتم تأخذوف بشهادتي ىذه ألني  المناصب، فالقائد كاف عازفًا حتى عن المناصب الدنيوية والع
كنت أعرؼ القائد منذ كاف شابًا وحتى يومنا ىذا، وىي فترة تمتد إلى أربعين عامًا مضت، فلم أالحظ 
طواؿ ىذه المدة الطويلة انو كاف يتطلع إلى الرئاسة أو االدارة أو المناصب وكاف عازفًا عنها، وكاف 

غ، ففي أوائل الثورة كاف الجميع يقولوف بوجوب انضماـ رواد ينتظر الشخص األصلح لمليء ىذا الفرا 
الثورة في كاف الجميع يقولوف بوجوب انضماـ رواد الثورة في مجلس قيادة الثورة، ونحن وبعد أف اشار 
اإلماـ إلى ضمو في عضوية المجلس أوائل االنتصار تمكنا من االتصاؿ بو في مدينة مشهد واقناعو 

 . بالعضوية

اء وقت الحديث عن رئاسة الجمهورية ال تعرفوف كم تحملت من المشاؽ حتى أقنعتو وحينما ج
بالموافقة وترشيح نفسو للرئاسة، ولما انتهت الدورة األولى من رئاسة الجمهورية لم يقبل ترشيح نفسو 

التجأنا إلى  أف الببلد بحاجة إليك، ولم يقبل إال بعد أف: للدورة الثانية بالرغم من اصرارنا عليو وقلنا لو



فقبل، وما كاف من عادة اإلماـ أف يشير ألحد بتولي ىذا المركز " عليك أف تقبل: " اإلماـ الذي قاؿ لو
 . أو ذاؾ

ثم كانت قضية القيادة حينما كنا نشعر بأف اإلماـ سيرحل عنا، إذ كانت امامنا مشكلة حادة وىي قضية 
يف نعالج القضية، وحينما طرحنا على سماحة السيد والية الفقيو أو فراغ القيادة حيث لم نكن نعرؼ ك

الخامنئي في جمراف القضية كاف يعارض أف يكوف في مجلس القيادة فضبًل على أف يكوف ىو القائد، 
 ". وتم اقناعو في أف يكوف عضوًا في مجلس القيادة

تحدثت معو كثيرًا، وقد . وفي ىذا الشأف لدي الكثير ألقولو وليس أوانو اآلف: " ثم قاؿ فضيلة الشيخ
فمنذ اليـو الذي تدىورت فيو صحة آية اهلل العظمى اآلراكي وحتى وفاتو لم أشاىد منو أية بادرة تتم عن 
رغبتو في تولي منصب المرجعية، فليس في قلب ىذا الرجل غير طاعة اهلل والخدمة وتأدية الفريضة 

 [(. 9")]اإللهية

خرين يقوؿ يـو أف نادى بمرجعيتو أبناء الحوزة العلمية فقد كاف دائمًا يشير إلى غيره ويقدـ اال
انني استثقل قبوؿ حمل المرجعية، الف السادة ػ وهلل الحمد ػ موجودة ويمكنهم حمل " المخلصين، 

، وما تحمل احد تلك المناصب التي ىي مسؤوليات إال حينما تمثل في صورة [(10")]المسؤولية
 . كن الفرار منوالتكليف والواجب الشرعي الذي ال يم

 : ػ التواضع 2

: ػ من قادة حرس الثورة اإلسبلمية ػ" شوشتري"يقوؿ : وىناؾ قصص تحكي تواضع سماحتو ننقل احداىا
كنا برفقة سماحتو في الجبهة لتفقد الوحدات، وشاىدنا معاملتو للجندي الذي يحرس بوابة المقر والتي 

ية ورئيس مجلس تمثلها المودة واأللفة واالخوة في الوقت الذي يتقلد سماحتو منصب رئيس الجمهور 
الدفاع األعلى، وقد احسسنا بالخجل من أسلوب تعاملنا نحن القادة مع الجنود، وبنفس األسلوب كاف 
يتعامل مع القادة بالرغم من صرامة قراراتو، وقد كانت ىذه األخبلؽ باعثًا لقيامنا بأعمالنا أفضل من ذي 

 [(11.)]قبل



 : ػ الزىد 3

والتي ال يذعن بها من كاف في قلبو مرض، أو انغمس في  وحوؿ زىده تذكر العجائب من القصص
ملذات الدنيا وتاه مع زخارفها، ومن تلك القصص ما نقلو االخ محسن رفيق دوست ػ رئيس مؤسسة 

في فترة رئاسة سماحتو للحمهورية اإلسبلمية اطلعت على انو ال : "معوقي الثورة اإلسبلمية، إذ يقوؿ
و واحدة، وبعد فترة تعطلت ىذه الثبلجة ولم يمكن االستفادة منها توجد في منزلو ثبلجة فأحضرت ل

إضافة إلى أف بيتو مفروش ببسط [( 12)]وبقت ىكذا حتى انتهاء فترة رئاستو دوف أف يخبرنا بذلك
حقيرة ممرقة، فجمعناىا في غيابو وقمنا ببيعا، وأضفنا عليها مبلغًا من اموالي الشخصية واشترينا سجاداً 

إننا استبدلنا : ما ىذا يا محسن؟، قلت: نا بو البيت، وعندما عاد سماحتو إلى البيت قاؿ ليجديدًا فرش
لقد أخطأتم بفعلكم ىذا، اذىبوا وأعيدوا تلك البسط، فذىبنا وبعد : البسط القديمة، فقاؿ سماحتو

 [(13".)]عناء كبير عثرنا عليها واعدناىا إلى بيتو

تحكي أيضًا الحياة الفقيرة التي يعيشها رئيس الجمهورية الذي وىناؾ حادثة أخرى ينقلها االخ دوست 
ذىبت ذات مرة إلى بيت سماحتو فرأيت األطفاؿ يتناولوف الجبن بشهية كبيرة، : ىو قائد اليـو يقوؿ

لم يكن في البيت جبن منذ فترة ألنو لم يعلن عن بطاقة التموين الخاصة بالجبن، إما : فقاؿ لي سماحتو
 [(14)]صلنا على الجبن نبلحظ األطفاؿ بهذه الطريقة يتناولونواآلف وبعد أف ح

ويقوؿ سماحة السيد علي اكبر الحسيني ػ ممثل أىالي طهراف في مجلس الشورى اإلسبلمي ػ عرضت 
ػ الذي يبث اسبوعيًا في " األخبلؽ في األسرة "في احد األياـ على سماحتو رغبة القائمين على برنامج 

: جراء مقابلة معو ومع عائلتو لعرضها في ىذا البرنامج، فصمت سماحتو قليبًل وقاؿتلفاز الجمهورية ػ ا
 [(. 15)]ولكن قد ال يصدؽ الناس أف حياتي الشخصية بهذه البساطة إف عرضتم عليهم

 : رابعا ػ عبلقتو بالقرآف

القرآف، فالجو لقد مّر أف السبب الرئيسي الىتماـ سماحتو باللغة العربية إنما نشأ من رغبتو في فهم 
اإليماني الذي تربى فيو سماحتو بعث في روح االىتماـ بالقرآف الكريم، وقد تعلم القرآف وحفظ آياتو 



وىو صغير، ثم في الثانية عشر من عمره جمع ثلة من زمبلئو وشكل منهم حلقات تعليم القرآف وقواعد 
 . القراءة الصحيحة

الصراع مع النظاـ البهلوي الساقط ركز سماحتو على وحتى في نشاطو السياسي الذي كاف يمثل تيار 
دروس القرآف وحلقات التفسير فالقرآف في وعي القائد ىو كل شيء في حياة المسلم وىو المنهاج 

 . الذي يصلح لرسم الخطوات وعبلج المشكبلت

وبعد رحيل إماـ وعند قياـ النهضة المباركة ػ الثورة اإلسبلمية في إيراف ػ استمر في نشاطو القرآني، ثم 
دعا إلى اشاعة الظاىرة القرآنية في   وتوليو ىذا المنصب العظيم من قيادة األمة اإلسبلمية،" قده"األمة 

التي لم تسنح ظروؼ الحرب " قده"أنحاء المجتمع اإليراني تحقيقًا لطموحات إماـ األمة الراحل 
 . اإلسبلمية لتحقيقهاوالصراع السياسي الغادر والمؤامرات االمبريالية ضد الثورة 

ووفق سماحتو في ذلك، فأضحت البرامج القرآنية ومجالس القرآف قائمة على قدـ وساؽ في المجالس 
والحسينيات والبيوتات والمدارس، وما نكاد نرى طفبًل ال يرتل القرآف وىو يمشي في الطريق، حتى أف 

 . مبليين مشترؾ 7بلغ عددىم  للهجرة 1414الذين اشتركوا في المسابقة الدولية للقرآف عاـ 

كما أف لسماحتو مجلسًا خاصًا بالقرآف الكريم يعقد سنويًا في شهر رمضاف يستضيف فيو ابرز أساتذة 
القرآف وقّراءه للمشاركة في ىذا الملجس ويمنحهم الجوائز التقديرية والتشجيعية، كما يتحدث معهم 

ير في المجتمع نحو األفضل ال يتم إال ببركة حوؿ أىمية اشاعة القرآف في المجتمعات فإف أي تغي
 . تعاليم القرآف واالرتباط معو

وفي الوقت ذاتو يشترؾ سماحتو في الكثير من مجالس القرآف ومسابقاتو، ويتبنى مسابقات قرآنية 
عالمية ُيشرؼ عليها بنفسو، وقد افتتح عدد من الكليات الخاصة في المناطق اإليرانية المختلفة 

ـ افتتح إذاعة خاصة بالقرآف الكريم تقدـ 1983خصصين في تعليم القرآف، وفي عاـ لتخريج مت
 . الحديث عنها في فصل االنشطة



وايضًا قاـ سماحتو بتأسيس دار لطباعة القرآف الكريم، وترجمة معانيو وتوزيع نسخ منو على مسلمي 
 . دسةمليوف نسخة سنويًا، وىي دار االسوة بمدينة قم المق 3العالم بمعدؿ 

 خامساً ػ سماحتو وبيت الماؿ

فيما يروى في االخبار واالحاديث عن " ع"لقد كاف سماحتو في ىذا الجاني يذكرنا بأمير المؤمنين 
فقد ذكرت القصص والحكايات الحقيقية ( داـ ظلو)حرصو على أمبلؾ بيت الماؿ، فكذلك علي اليـو 

ورية اإلسبلمية عرؼ كل من التصق بو حجم التي تدؿ على ذلك، فحينما كاف سماحتو رئيسًا للجمه
 .حرصو على بيت الماؿ

______________________________ 
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 تمهيد

قبل أف نستعرض مبلكات ومؤىبلت سماحة السيد القائد للمرجعية الدينية من خبلؿ شهادة أىل الخبرة 
من فقهاء )من المجتهدين والفقهاء في الحوزة العلمية، نستعرض حديثًا آلية اهلل الشيخ محمد المؤمن 

فقو "رض إجابتو على أسئلة قدمت لو من قبل مجلة أدلى بو في مع( الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة
مشروع "التي ُيشرؼ عليها آية اهلل السيد محمود الهاشمي، ونشرت معّربة تحت عنواف " ع"أىل البيت 

في صحيفة كيهاف العربي مع تعليق للموضوع من " اللجنة الفقهية العليا في مؤسسة قائد الثورة اإلسبلمية
 ". جواد العلي"توفيق قبل الكاتب األستاذ خالد 

ونظرًا ألىمية الموضوع في كشف مكانة سماحة القائد الفقهية ومؤىبلتو للتصدي لشأف المرجعية 
 : الدينية، نستعرض نص ىذا الحديث نقبًل عن صحيفة كيهاف العربي



اهلل في البداية انصّب الحديث عن بدايات عمل لجنة االفتاء العليا التابعة للسيد القائد فتحدث آية 
 : المؤمن قائبلً 

بعد انتخاب سماحة آية اهلل الخامنئي من قبل مجلس الخبراء قائدًا للجمهورية اإلسبلمية، اقترح عدد 
ػ أف من ( رحمة اهلل عليو)من األصدقاء ػ حيث لم تكن قد مضت أربعوف يومًا على وفاة اإلماـ الخميني 

فقهي، حضرت عند سماحتو في تلك األياـ،  األفضل أف نقترح على السيد القائد باف يكوف لو بحث
من المناسب لسماحتكم أف تبدأوا درسًا فقهيًا على مستوى : وعرضت عليو اقتراحين، قلت في األوؿ

البحث الخارج، على أف يحضر الدرس مقرر جيد يقـو بتدوين البحوث وتقرير الدروس، ثم تقدـ للطبع 
 . لتكوف بمتناوؿ يد الحوزة

وقت ضيق اآلف، فالزيارات كثيرة، ونحن في فصل الصيف حيث دروس الحوزة ال: أجاب سماحتو
معطلة، وإذا سنحت الفرصة وتوفر الوقت الكافي نشرع بالدرس ػ إف شاء اهلل ػ في بداية السنة الدراسية 

 . الجديدة( الحوزوية)

يحضرىا السادة ارى أف تعقد جلسة : إما االقتراح الثاني الذي عرضتو على سماحتو، فقد كاف مؤداه
العلماء وفضبلء الحوزة العلمية تطرح فيها البحوث التي لها صلة باحتياجات النظاـ، حيث يتم بحث 
المسائل ودراستها بحضور سماحتكم، ومن األفضل أف يحضر ىذه الجلسة عدد من علماء قم، في 

من آراء، في أجواء البحث والتدريس، ليكوف من الممكن أف تنعكس بحوث ىذه الجلسة وما تتداولتو 
الحوزة ػ من خبلؿ حضور علماء قم ػ ليكوف ذلك باعثًا ألساتذة الحوزة كي يفكروا بالمسائل التي تمس 

 . إليها الحاجة، ويطرحوا في دروسهم القضايا العلمية التي ىي محل ابتبلء فعلي

قدمت بين يدي  انت شخصيًا ستكوف احد حضار ىذه الجلسة، ثم: قبل سماحتو ىذا االقتراح، وقاؿ
 . سماحتو عددًا من أسماء العلماء والفضبلء، كاف من بينهم سماحة آية اهلل السيد محمود الهاشمي

شكلت الجلسة الفقهية ىذه بأمر مباشر من سماحتو، وكانت في البداية تعقد مرتين في األسبوع في 
ى أياـ الخميس فقط، وسبب ليالي الخميس وفي أياـ الخميس أيضًا، بيد أنها عادت تقتصر أخيرا عل



ذلك أف بعض السادة صرفتهم مشاغلهم الدراسية في مدينة قم عن الحضور في جلسة ليالي الخميس، 
 . مما آؿ إلى أف يقتصر االجتماع الفقهي على أياـ الخميس فقط

 : أعضاء الجلسة الفقهية

 : وحوؿ أعضاء الجلسة الفقهية قاؿ سماحة آية اهلل المؤمن

الشيخ اليزدي رئيس ( ستة فقهاء)فقهاء مجلس حماية الدستور : لجلسة وحضارىا، ىمأعضاء ىذه ا
القوة القضائية، والسيد جعفر كريمي، والسيد محمود الهاشمي، والشيخ مهدوي كني، وسماحة السيد 

 (.والشيخ محمد المؤمن)القائد، 

الجلسة على حالهم، من واالف حيث جرى تغيير على تركيبة مجلس فقهاء الدستور، ما يزاؿ حضار 
دوف أف يطرأ أي تغيير، فالسيد الهاشمي كاف يحضرىا قبل ذلك وما يزاؿ بعد أف أصبح عضوًا في 
مجلس فقهاء الدستور، أما الشيخ محمدي كيبلني فهو اآلخر ال يزاؿ يشارؾ فيها، رغم انو لم يعد 

 . عضوا في مجلس فقهاء الدستور

 : رس والتداوؿ في ىذه الجلسة فيقوؿ فضيلتووأما حوؿ الموضوعات التي تطرح للد

 . الموضوعات الحديثة الجديدة والمستحدثة: تقسم الموضوعات التي تطرح إلى عدة أقساـ منها

ومنها الموضوعات التي لها سابقة في الفقو بيد أنها تحتاج إلى بحث جديد ودراسة مستأنفة لكي تتم 
 . دىا كافةاالحاطة بجميع جوانبها واالنتباه إلى ابعا

وثمة قسم ثالث تمثلو الموضوعات التي تعكس مشكبلت فعلية في حركة النظاـ مما يجري االستفتاء 
عليها من سماحة السيد القائد، أو أنها تطرح من قبل بعض حّضار الجلسة من ذوي المسؤولية 

 . التنفيذية مما يواجههم في إطار مسؤولياتهم العلمية



 : هج التحقيق والبحث في ىذه الجلسة فيقوؿ فضيلتووأما حوؿ أسلوب العمل ومن

بعد أف يعين الموضوع الذي يجب أف يبحث يتطوع احد الحضور أو يكلف باقتراح بقية أعضاء 
الجلسة بالبحث في الموضوع، إذ عليو أف يقدـ إلى الجلسة حصيلة بحثو ودراستو للموضوع في كراسة 

يصار بعدئٍذ إلى تكثير الكراسة التي تضم اإلجابة وتقدـ إلى مكتوبة وبصيغة استداللية موثقة، ( ملزمة)
بقية أعضاء الجلسة، بعد أف يتم بقية األعضاء مطالعة البحث المعد يتوفروف على إبداء نظراتهم النقدية 
أو اقتراحاتهم حولو في جلسة واحدة أو في عدد من الجلسات، وذلك بما يقود إلى تكامل البحث 

كاتب الباحث النظرات النقدية أو االقتراحات بما يعود إلى بحثو إلصبلحو وإعادة وبنائو، إذا قبل ال
 . النظر فيو انطبلقاً من تلك المبلحظات واإلضافات

واألسلوب الذي تجري عليو الجلسة أف يتم البحث بشكل دقيق إلى الحد الذي يبعث على االطمئناف 
 . خصوصاً بالنسبة لسماحة السيد القائد

 : ضوعات التي ساىم بها فضيلتو فيقوؿوحوؿ المو 

لقد اتاحت لي فرصة حضوري في ىذه الجلسة منذ تأسيسها الوقت في أف أتوفر على بحث الكثير من 
 : الموضوعات كاف من بينها

 . ػ تشريح الميت وزرع األعضاء 1

 . ػ مباشرة غسل الميت باآللة 2

 . ػ أحكاـ العدة للمرأة التي ال رحم لها 3

 . ػ مبادرة الحكومة لممارسة أعماؿ تعود بمضايقة الحقوؽ الشخصية لؤلفراد 5

 . ػ تصرؼ الشخص في ملكو بالشكل الذي يعود بالضرر على اآلخرين 6



 . ػ حق الحاكم في العفو عن حد السرقة 7

 . ػ قراءة المرأة للقرآف أماـ الرجل 8

 . وغير ذلك

جلسة بمدينة قم في إطار اجتماع اقترحو بعض الفضبلء بعض ىذه البحوث قمت بدراستها وطرحها في 
لبحث المسائل المستحدثة، ثم عدت الستكمالها والتوفر على دراستها أكثر في الجلسة الفقهية التي 

 . تعقد بمشاركة السيد القائد

ؿ وحوؿ المشاركة الكمية والكيفية في ىذه الجلسة مع مبلحظة االنشغاالت الكثيرة للسيد القائد يقو 
 : فضيلة الشيخ المؤمن

فيما يتعلق بالحضور الكمي بمعنى الحضور المباشر للسيد القائد، يجب أف أقوؿ أف ىذا االجتماع 
قائم بو، فإذا لم يحضر سماحتو ال تعقد الجلسة، وبالرغم من كثرة أعمالو والتزاماتو، تجد أف حضوره 

  .في الجلسة يتسم بجدية كبيرة، وىو يشارؾ فيها بحب وشوؽ

يحصل أحيانا أف يحاوؿ بعض أعضاء الجلسة أف يسوقوا االعتذار لتعطيل االجتماع، والحيلولة دوف 
انعقاده، إال أف سماحتو يرفض ذلك، ويحصل أحيانا أخرى أف يقترح بعض أعضاء مكتبو بتعطيل 

ذلك االجتماع، انطبلقًا من واقع الحرص على سماحتو، مما يصيبو من ارىاؽ وتعب، إال انو يرفض 
 . أيضًا، وال يقبل بو

إما من الناحية النوعية فاالنصاؼ يدعوني للقوؿ أف سماحتو يشارؾ في بحوث الجلسة بتأىيل عاٍؿ 
ورؤية دقيقة، ويساىم من ىذا المنطق في إبداء اآلراء، وىو شخصيًا قد تبنى عددًا من الموضوعات، 

 . وتصدى لدراستها وبحثها



ببقية الفقهاء يتحدث ( لجاف االفتاء)سات االفتاء التي يعّبر عنها بػ وعن الفارؽ بين ىذه الجلسة وجل
 : المؤمن قائبلً 

اعتقد شخصيًا أف أىم ما تتميز بو ىذه الجلسة ىو طبيعة عملها على الموضوعات، ونوع المسائل التي 
ا مرجع تطرؽ فيها، ففي جلسات االستفتاء األخرى يبلحظ أف مدار العمل ىي المسائل التي يستفتي به

 . التقليد، فيرى المرجع أف ثمة ما يدعوا إلى طرحها في تلك الجلسات وتناولها بالبحث

تطرح : وأسلوب العمل في لجاف اإلفتاء في محيط عمل المراجع، يكوف على االغلب بهذه الصيغة
عليو من خلفيات  المسألة، فيبدي المرجع رأيًا معينًا، ثم يقـو الحضور بإبداء آرائهم انطبلقًا مما يتوفروا

 . علمية، بحيث تذكر أدلة المسألة على نحو محدود، ويصار أخيرًا في بلورة اإلجابة وصياغتها

إما ما يحصل في االجتماع الفقهي بحضور السيد القائد، فإف كل عضو من الفقهاء الحاضرين يأخذ 
مشفوعة بذكر ( ملزمة)قلة لوحده موضوعًا يتوفر على دراستو وتتبعو، ثم يقدـ الحصيلة في كراسة مست

االدلة، وبياف اجتهادي محكم، وبعد أف يطلع عليها بقية الفقهاء الحضور في الجلسة، تراىم يطالعونها 
ثم يتناولونها بالنقد الدقيق والبحث المتأني، وعلى كاتب البحث أف يدافع عن مبانيو أماـ األعضاء 

ف وجهة نظره االجتهادية لذلك كثيرًا ما يحصل واف االخرين، وطبيعة االدلة التي استند إليها في بيا
تكوف ىذه الكرامة التي تضم حصيلة النظر االجتهادي في الموضوع بحاجة إلى إعادة نظر، وكتابة 

 . مستأنفة نتجية لما وجو إلى البحث من نقد ومبلحظات من قبل األعضاء اآلخرين

لحظ بشأنها أنها تبحث في االغلب عن ليس ىذا وحده ما تتميز بو ىذه الجلسة الفقهية، بل ي
موضوعات جديدة، أو مسائل عملية ىي موطن حاجة المجتمع وابتبلء النظاـ، تتطلب حلواًل وصيغ 

 . فقهية اجتهادية

واقوؿ لعمر الحق، إف اعداد ملزمة دراسية مثل ىذه مكتوبة بنظر اجتهادي استداللي، ىو عمل صعب، 
 . اء لجنة االستفتاء في إطار عمل السادة المراجعال يمكن مقارنتو بما ينهض بو أعض



ثم ميزة أخرى لهذا التجّمع الفقهي، تكتسب مضمونها وتأخذ محتواىا من طبيعة تركيبة األعضاء 
الحضور فيها، حيث يبرز واضحًا في أعمالها اتقاد أذىاف الحضور ووعيهم النافذ بالزوايات المختلفة 

، وإذا شئنا أف تعبر عن ىذه الميزة باسلوب آخر، فيمكن أف التي تحيط الموضوع المطروح للبحث
نشير إلى أف شخص السيد القائد وبقية الفقهاء الحضور في االجتماع، ىم على صلة، بوجو من 
الوجوه، بالمسائل التنفيذية في حركة النظاـ ومسار الدولة، وبالتالي ىم واقفوف على نحو جيد 

عقبات، واعوف لها جيدًا، من ىنا نلحظ أف أكثر الموضوعات التي بالصعوبات، وما يكشف التطبيق من 
تطرح في دائرة ىذا االجتماع الفقهي ىي من الموضوعات المستعصية في حركة الدولة والمجتمع، مما 

 . يحتاج إلى إبداء نظر فقهي بشأنها

الفقهي والعمل ومن الجلي الواضح، انو كلما اتسمت معرفة الموضوع بالدقة أكثر، جاء االستنباط 
 . االجتهادي ادؽ واكثر فاعلية ونفاذاً 

وحوؿ مدى استفادة األجهزة التنفيذية في نظاـ الجمهورية اإلسبلمية في إيراف من نتائج ابحاث الجلسة 
 : الفقهية يقوؿ فضيلتو

أف رأي السيد القائد ىو األساس، وىذه البحوث توضع بين يديو، فإذا حازت على رضاه، ووصل 
، فإنو تراه يعلن الموقف على أساس رأيو، والمبلؾ في مسائل النظاـ ىو رأي  بشأنها إلى رأي جاـز

 . السيد القائد، ولهذه الجلسة دور مهم في ذلك

 : ثم يقدـ فضيلة الشيخ المؤمن انطباعاتو عن ىذه الجلسة كتجربة تطبق في الحوزة العلمية، فيقوؿ

القائد ػ المصدر الذي تأتي من خبللو صيغ الحلوؿ لما  يجب على الحوزة أف تكوف ػ كما يقوؿ السيد
يحتاج إليو المجتمع والنظاـ اإلسبلمي، فالحوزة ىي التي يجب أف تجيب على االسئلة والمعضبلت، 
وىذه االحتياجات ىي اآلف كثيرة، والحوزة بوضعها الفعلي ال تستطيع أف تجيب عليها وتلبي حاجتها 

( في المملكة العربية السعودية)ثاؿ ػ تجربة المجمع الفقهي في جدة للحلوؿ، خذوا ػ على سبيل الم
حيث تساىم الجمهورية اإلسبلمية عضوًا في المجمع، وقد اشتركت شخصيًا في أعمالو من خبلؿ 



ثبلث دورات حتى اآلف، تراه ػ للحق واالنصاؼ ػ يطرح للتداوؿ موضوعات جيدة، وىي جديدة إلى حد 
ك المجمع الفقهي يعد جديدًا ليس بالنسبة لحوزتنا وحدىا وحسب، وإنما ما، وبعض ما يطرح في ذل

 . أيضًا، بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في الدولة كذلك

والحق يقاؿ ػ .. االصح، يتسم بالعمق الكبير، بيد انو  صحيح أف مستوى البحث في إطار مجمع جّدة
وعات وعرض المشكبلت الفقهية للمجتمع يعمل على مستوى جيد في البعد الذي يرتبط بطرح الموض

 . المعاصر، حيث يثابر على تناوؿ مسائل جديدة يطرحها على مائدة البحث الفقهي

والذي ينبغي لحوزتنا العلمية أف تبادر باتجاه ىذا اللوف من المسائل والموضوعات وعرض المشكبلت 
 . طرحها على مائدة البحث الفقهيالفقهية للمجتمع المعاصر، حيث يثابر على تناوؿ مسائل جديدة ي

والذي ينبغي لحوزتنا العلمية أف تبادر باتجاه ىذا اللوف من المسائل والموضوعات، واف تتوفر على 
إبداء صيغ الحلوؿ لها، بالمستوى الذي يليق من حيث االتقاف واالستدالؿ، بغنى الفقو الشيعي وتراثو،  
كما حصل في بطبيعة مشاركة أعضاء وفد الجمهورية اإلسبلمية في مجمع جدة الفقهي، حيث نالت 

 . مساىمتهم العلمية الدقيقة اعجاب الحاضرين واستحسانهم

والذي يؤسف لو، أف الحوزات لم تنفتح بعد ايجابيًا على مثل ىذا النمط من الموضوعات الجديدة 
يعقد جلسة درس ( الخراساني)أف آية اهلل الشيخ الوحيد  والمسائل المستحدثة، بيد أني سمعت

اسبوعي في كل يـو خميس يحضرىا مجموعة من الفقهاء، يتم فيها بحث الفروع الفقهية، وقد 
وقررت أف احضرىا في ( المفتوح)استثمرت فرصة ىذه الجلسة االسبوعية المخصصة للبحث الفقهي 

أنا احمل معي االسئلة والموضوعات التي كاف من المقرر احد أياـ الخميس، ذىبت إلى تلك الجلسة، و 
أف تطرح في المجمع الفقهي في مدينة جدة، قلت لو بحضور مجموعة الفضبلء التي حضرت ذلك 

( من قبل وفد الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية)ىذه ىي الموضوعات التي من المزمع أف تطرح : الدرس
فضل أف يتناولها سماحتكم لكي تخرج بصيغة أكمل وانضج في المجمع الفقهي بجدة، وأرى من األ

وحتى نستطيع أف نتحدث بها في مجمع جدة بشكل اقوى وباسلوب اعمق وافضل، مما يكسب 
موقف الجمهورية اإلسبلمية العزة، ويكشف في الوقت نفسو عن قوة فقو الشيعة وخصوبتو، بيد أف 



بادرة حتى اآلف، ولم يظهر أي رد فعل عليها من الذي يؤسف لو، أننا لم نحصل على جواب لهذه الم
 . قبل آية اهلل الوحيد الخراساني

شخصيًا أتوؽ إلى أف يكوف لي بحث على ىذه الشاكلة، بيد أف مشاغلي في إدارة الحوزة قّللت حتى 
 . من تلك الجلسات التي كانت لي مع مجموعة من فضبلء الحوزة، حيث كنا نطرح القضايا المستجدة

 . ف تتاح في الفرصة مجددًا لبلستمرار بجلسات البحث تلكآمل أ

 : آراء المجتهدين والفقهاء

وبعد قراءة لما ُتقدـ نأتي بشهادات ألعبلـ الحوزة العلمية أدلوا فيها برأيهم في موضوع الشرط 
وفي ذلك " االجتهاد والقدرة على استنباط الحكم الشرعي"األساسي للتصدي للمرجعية وىو شرط 

 : نمطين من الشهادات نملك

النمط األوؿ يعود تأريخو إلى ما قبل تصدي سماحتو للمرجعية الدينية أي قبل رحيل شيخ الفقهاء 
 . والمجتهدين آية اهلل الشيخ اآلراكي

والنمط اآلخر تم تثبيتو يـو استفتاء األمة ألعبلـ الحوزة العلمية حوؿ مرجعية القائد فجاءت شهادات  
 . كثيرة بصيغ متعددة

 : النمط األوؿ

 : وىي الشهادات التي سبقت مرجعية سماحتو، وفي ذلك نملك الشهادات التالية

 . ػ شهادة أستاذه آية اهلل العظمى الشيخ مرتضى الحائري 1



حيث نقل احد أعضاء مجلس الخبراء ػ في لقائو مع تلفاز الجمهورية اإلسبلمية ػ انو شهد باجتهاده أماـ 
، وىذه "انو صاحب رأي فقهي": " قده"نما سئل عن كفاءة القائد العلمية، فقاؿ العديد من الطلبة حي

 [(1.)]اإلجابة واضحة المدلوؿ على اجتهاد القائد

إلى سماحة " قده"حيث جاء في رسالة البيعة التي ارسلها نجل اإلماـ الراحل السيد احمد الخميني 
 [(2". )]ة مراتإف سماحة اإلماـ قاؿ باجتهادكم المطلق عدّ : " القائد

 : ػ شهادة آية اهلل العظمى الميرزا ىاشم اآلملي 2

 : حيث جاء في رسالتو إليو يـو تنصيبو ولياً ألمر المسلمين ما نصو

 : سماحة آية اهلل الخامنئي دامت بركاتو" 

لمعاصر الذي أحيا اإلسبلـ والتوحيد في العالم ا" قده"إف رحيل سماحة آية اهلل العظمى اإلماـ الخميني 
 . بجهاده المستمر لهو كسر ال ينجبر لعالم اإلسبلـ والمسلمين

واآلف واألمة اإلسبلمية في حالة عزاء بهذا الفقداف فاف االنتخاب البلئق لسماحتكم من قبل مجلس 
 . الخبراء سيكوف أساساً لؤلمل والتسكين النكم شخص متفّكر وعارؼ باإلسبلـ وصاحب دراية

وأنا أسأؿ اهلل تعالى أف يزيد في توثيقكم، ومن جهتى أرى لزامًا أف أويد سماحتكم في طريق تطبيق 
 . أحكاـ اإلسبلـ المتعالية وقيادة األمة اإلسبلمية التي ىي مسؤولية حساسة جدًا وثقيلة

ضح، واعتبروا وأتمنى لمساعيكم الخيرة أف توصلوا األمانة التي ألقيت على عاتقكم اآلف إلى ىدفها الوا
أف اهلل تعالى حاضر وناظر في كل االحواؿ، وال تخافوا شيئًا في طريق تنفيذ أحكاـ الشرع المبين، فإف 

 . اهلل يدافع عن الذين آمنوا بو



ولو من " قده"إف قيادة سماحتكم ىي من قبل حضرة آية اهلل العظمى إماـ المسلمين السيد الخميني 
 ". عرض ينتهي إلى ما بالذات وكل إلى ذاؾ الجماؿ يشيرخبلؿ مجلس الخبراء ألف ما بال

 [(. 3)]والسبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 (: رئيس مجلس الخبراء)ػ شهادة آية اهلل العظمى الشيخ علي المشكيني  4

واجد لمقاـ الفقاقة ( مد ظلو العالي)إف سماحة آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي : اقوؿ توضيحاً " 
جتهاد والقدرة على استنباط األحكاـ الشرعية التي يحتاج إليها المتصدي لمقاـ القيادة المعظم،  واال

كما أف سماحتو حائز أيضًا لسائر شروط الوالية لؤلمة وقيادة مجتمع المسلمين على نحو أوفى، وقد 
نفسهم، ايد وصادؽ على ىذا األمر أعضاء مجلس خبراء القيادة المحترموف بدرايتهم وعلمهم بأ

 . في المواقع المتعددة" قده"وباالستفادة من بيانات وتأييدات القائد العظيم الراحل لئلماـ الخميني 

على جميع مسلمي العالم سواء من السنة والشيعة ػ ( بالوجوب المؤكد الشرعي والعقلي)ولذلك يجب 
ػ وعلى كل من ( اهلل تعالىايدىم )ونخص بذلك الروحانيين المحترمين والعلماء العظاـ من الفريقين 

اقيموا الدين وال } يحب استمرار الثورة اإلسبلمية في إيراف ونفوذ اإلسبلـ وانتشاره ويطلب االمتثاؿ لػ 
أف يقبلوا سماحتو فقيهًا ووليًا ألمر المسلمين، { ليظهره على الدين كلو} : ويرغب في تحقيق{ تتفرقوا 

ع القرآف المجيد، وأىل القبلة، والسبلـ علينا وعلى عباد اهلل وأسأؿ الحق جل وعبل التوفيق لجميع أتبا 
 [(4".)]الصالحين

 (: مرجع تقليد معاصر)ػ شهادة آية اهلل العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني  5

نشعركم إلى انو ( دامت بركاتو)بالنسبة إلى قائد الثورة اإلسبلمية سماحة آية اهلل السيد علي الخامنئي " 
ترديد في مقامو العلمي الشامخ واجتهاده وفقاىتو، وإني نظرًا لمعرفتي لسماحتو من قديم  ال شك وال

الزماف وإطبلعي على مراتب دراستو أذعن باجتهاده على نحو االطبلؽ، مضافًا إلى أف ما اشار بل 



ى أف في موارد عديدة لصبلحيتو وأىلّيتو للقيادة ىو عمدة الدليل عل" قده"صرح بو اإلماـ العظيم 
 [(5". )]سماحتو حائز على مقاـ االجتهاد

 (: مرجع تقليد معاصر)ػ شهادة آية اهلل العظمى الشيخ يوسف الصانعي  6

لم ولن يحتاج إلى إبداء الرأي ال ثبوتًا وال إثباتاً ( مد ظلو العالي)إف اجتهاد سماحة آية اهلل الخامنئي " 
للشرائط وواجب االتباع، نأمل أف يدـو ظلو على  وإف سماحتو ليس مجتهدًا فحسب، بل ىو فقيو جامع

 [(6". )]رؤوس المسلمين

 (: رئيس القوة القضائية)ػ شهادة آية اهلل الشيخ محمد اليزدي  7

( داـ ظلو الشريف)إف سماحة آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي قائد الثورة اإلسبلمية في إيراف " 
لة ولو تسلط كبير جدًا على العلـو المؤثرة في االستنباط، مضافاً لفقيو عالي المقاـ ومجتهد رفيع المنز 

إلى أف سماحتو في حد ذاتو أستاذ وعالم في اللغة واألدب واألصوؿ والحديث والتفسير، وحتى في 
الرجاؿ والدراية التي لها دور كبير في استحكاـ الفتوى، ولو أسس محكمة في االستنباط ورد الفروع 

فتاء، ولو فتاوى جديرة باالنتباه في المسائل المستحدثة والجديدة التي يحتاج إليها إلى األصوؿ في اإل
المجتمع اإلسبلمي، لما لسماحتو من معلومات واسعة وآراء دقيقة، وىذه المزايا والفضائل العلمية 

في معرفة  واألخبلقية التي يتميز بها ىي التي كانت دليبًل على انتخاب الفقهاء المحترمين وذوي الخبرة
 . المجتهدين من أعضاء مجلس الخبراء لسماحتو

اللهم إنك تشهد أف سماحتو حتى لو لم يكن في منصبو ومقامو وفي المسؤولية الخطيرة التي بعهدتو 
 [(7". )]اآلف، لكنت ػ باعتباري طالباً صغيرًا ػ مع قلة اطبلعي اشهد بهذه الشهادة

و مسؤوؿ في مكتب أئمة الجمعة في محافظة فارس، جاء ولو شهادة أخرى اصدرىا اثر سؤاؿ وجهو ل
 : فيو



مما ال شك فيو أف سماحة آية اهلل الخامنئي قائد الثورة اإلسبلمية فقيو عظيم الشأف والمنزلة، وتتواجد " 
فيو شرائط التقليد والمرجعية، ولديو مرجحات عديدة ويمكن تقليده في جميع المسائل المحتاج إليها 

". نساؿ اهلل أف يمّده بطوؿ العمر والعزة والعظمة لقيادة وحماية نظاـ الحكم اإلسبلمي .إف شاء اهلل
[(8)] 

 (: من أساتذة البحث الخارج)ػ شهادة آية اهلل الشيخ عبد اهلل الجوادي اآلملي  8

ألمة ، فيلـز على ا(دامت بركاتو)إننا نؤيد اجتهاد وعدالة سماحة آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي " 
أف ال يبخلوا في سبيل بذؿ النفس والنفيس عن أي تضحية وإيثار لدعم قيادة ( أيدىم اهلل)اإلسبلمية 

 [(. 9" )]سماحتو، لتكوف كلمة اهلل ىي العليا، والسبلـ على من اتبع الهدى

 (: مدير الحوزة العلمية في مدينة قم)ػ شهادة آية اهلل الشيخ محمد المؤمن  9

كاف اجتهاده ( دامت بركاتو)في مجلس الخبراء حوؿ قيادة سماحة آية اهلل الخامنئي حين االستفتاء " 
ثابتًا عندي بالبينو الشرعية، ولكني بعد الحضور في جلسات المباحث الفقهية، وقفت على اجتهاده 

 [(10". )]شخصياً، وأشهد اآلف أف سماحتو مجتهد عادؿ وجامع للشرائط

 (: أستاذ بحث الخارج في الحوزة العلمية بقم)مود الهاشمي ػ شهادة آية اهلل السيد مح 10

، أتقدـ بالتعازي إلى الوجود الشريف (دامت بركاتو)سماحة قائد الثورة اإلسبلمية آية اهلل الخامنئي " 
، واليكم باعتباركم نائبو بالحق، والى الشعب اإليراني (عجل اهلل فرجو الشريف)والمقدس إلماـ العصر 

الحوزات العلمية، وجميع المسلمين في العالم بمناسبة المصاب الجلل والفاجعة برحيل عامة، والى 
، الذي كاف بحق اسوة في "قده"مرجع العالم اإلسبلمي العظيم سماحة آية اهلل العظمى الكلبايكاني 

بارؾ التقوى والفضيلة والعلم والجهاد وخدمة اإلسبلـ والثورة اإلسبلمية، حيث قضى عمره الشريف والم
 . في ىذا الطريق، وسار على نهج ذلك الرجل العظيم في التاريخ" قده"إلى جانب إماـ األمة 



إف وفاة ىؤالء االكابر واألعاظم، مشاعل درب الهداية ونجـو صراط الوالية المضيئة، وإف كاف خطباً 
ف لطف رب جلبًل ومصابًا عظيمًا وثلمة في اإلسبلـ ال يسّدىا سوى طلوع نجم آخر، لكن حيث إ

العالمين ورحمتو والعناية الخاصة ألىل بيت العصمة والطهارة واالمدادات الغيبية لبقية اهلل األعظم 
شاملة ىذه األمة دائمًا وأبدًا، فإف سلسلة مراجع التقليد للشيعة ستظل مستمرة وباقية، ( أرواحنا فداه)

الفقاىة والمرجعية الخفاؽ على عاتقو وكلما أفل أو غاب نجم طلع نجم آخر يسد الفراغ، ويحمل لواء 
 . بمزيد من االستفادة والثبات ومضاعفة في تحمل عبء المسؤولية

واليـو فإف عيوف األمل للمسلمين المتلزمين في العالم اإلسبلمي، وأىل الخبرة المخلصين والمدافعين 
ماـ الخميني العظيم رائد الثورة عن األىداؼ السامية والنبيلة للثورة اإلسبلمية، والودائع التي خلفها اإل

اإلسبلمية في الزمن المعاصر، متطلعة إليكم باعتباركم نجمًا يلمع في طليعة ىذه السلسلة المباركة، 
وتعد اللحظات منتظرة تصدي سماحتكم لشؤوف المرجعية وإدارة الحوزات العلمية، راجية من محضركم 

ًا العـز واإلرادة من معين الوالية، لتقر عيوف الشريف ملء الفراغ الحاصل في ىذا الشأف مستلهم
 . المؤمنين بذلك وتطمئن قلوبهم

 .أسأؿ اهلل تعالى لسيدنا المعظم طواؿ العمر ودواـ التوفيق

 [(11)]والسبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 ش.ىػ19/9/1372السيد محمود الهاشمي 

 (: المدرسين عضو جماعة)ػ شهادة آية اهلل الشيخ إبراىيم األميني  11

يتميز بمرتبة في الفقاىة واالجتهاد تمنحو الصبلحية ( إف سماحة آية اهلل الخامنئي دامت بركاتو" 
الكاملة لتصدي مقاـ الوالية والقيادة، وحيث إف أعضاء مجلس الخبراء احرزوا في سماحتو جميع 

 [(. 12")]شروط القيادة، لذا انتخبوا باألكثرية الساحقة لهذا المقاـ

 للهجرة 1411براىيم االميني محـر الحراـ إ



 : ػ شهادة سماحة الشيخ محمد حسين االنزابي 12

بنظري القاصر على ما حققت ػ والشهرة والشياع يؤيده ػ أف آية اهلل العظمى شيخ الفقهاء األراكي في " 
منئي بحمد اهلل جامع الحاؿ متعين إلرجاع التقليد إليو، وىكذا السيد القائد العظيم سماحة آية اهلل الخا

 [(.13")]لشرائط التقليد عندنا، متع اهلل المسلمين بطوؿ بقائهما

 : ػ شهادة فضيلة منير الدين الحديدي 13

بنظري القاصر على ما حققت ػ والشهرة والشياع يؤيده ػ أف آية اهلل العظمى شيخ الفقهاء األراكي في " 
د القائد سماحة آية اهلل الخامنئي بحمد اهلل جامع لشرائط الحاؿ متعين إلرجاع التقليد إليو وىكذا السي
 [( 14".)]التقليد عندنا متع اهلل المسلمين بطوؿ بقائمها

 : النمط اآلخر

والتي نّصت على قبوؿ " قده"وىي الشهادات التي صدرت عند رحيل شيخ الفقهاء والمجتهدين 
 : مرجعيتو بنحو من وجوه خمسة وىي

 . ترجيح تقليده لؤلصلحية: الوجو األوؿ

 . اجزاء تقليد سماحتو أو جواز تقليده: الوجو الثاني

 . اولوية تقليد سماحتو: الوجو الثالث

 (. داـ ظلو)لزـو تقليده : الوجو الرابع

 . القوؿ بأعلميتو على باقي الفقهاء: الوجو الخامس

 : وتفصيل ىذه اآلراء



 : أواًل ػ شهادات الوجو األوؿ

 (: من أساتذة الحوزة العلمية في تبريز)ػ شهادة سماحة الشيخ عبد الحسين الغروي  1

كفاية بحقو وذخيرة العلماء في ىذا ( داـ ظلو)إف قائد الثورة الحاج السيد علي الخامنئي العظيم " 
ور المسلمين في العالم، ذرية بعضها من العصر، وانني اعتقد ػ مفتخرًا ػ بمرجعيتو الدينية لتمشية أم

 ". بعض

 (. من أساتذة الحوزة العلمية في تبريز)ػ شهادة فضيلة الشيخ علي الهي قره لجة  2

أعظم من أف يحتاج ( داـ ظلو)إف المقاـ العلمي والفقهي لسماحة آية اهلل العظمى السيد الخامنئي " 
 ". و صالح لئلسبلـ والمسلمينإلى تأييد مني، ومع ذلك فإف التقليد من سماحت

 (رئيس المجمع العالمي ألىل البيت)ػ شهادة فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري  3

بالنسبة للمرجعية اوّد أف الفت األنظار إلى أف المرجعية الشيعية يلحظ فيها عنصر التمكن االجتهادي 
ما يعتبر فيها توفر الرؤية السياسية من القواعد االصولية والفقهية، سعيًا لمعرفة الواقع اإلسبلمي، ك

واالجتماعية لمختلف الجوانب، ومبلحظة دور المتغيرات الزمانية والمكانية في العملية اآلنفة، بما في 
، ليكوف القرار "عليهم السبلـ"ذلك مبلحظة المصلحة اإلسبلمية العليا وصالح أتباع أىل البيت 

بلمي ويحقق مقاصده المتعلقة بالمرجعية، وعلى ضوء ما يتمتع المرجعي واقعيًا دقيقًا يماس الواقع اإلس
بو سماحة سيدنا الجليل آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي من طاقات علمية ورؤية عالمية، فإني 
أشهد بأف زماـ أمور المرجعية إنما يصلح أف يسّلم بيده، وأف مصلحة األمة العليا إنما تتحقق من خبلؿ 

 ". لرشيدة واهلل أعلمىذه المرجعية ا

 (إماـ جمة بابل)ػ شهادة آية اهلل الحاج الشيخ ىادي الروحاني  4



كما أعلنت في صبلة الجمعة، يجب في العصر الحاضر الذي أصبحت الثورة والنظاـ المقدس " 
للجمهورية اإلسبلمية ىدفًا لهجـو األعداء، ويسعى األعداء للفصل بين القيادة والمرجعية، تقتضي 

ظيفة في العصر الحاضر أف تكوف المرجعية في موضع تكوف فيو القيادة، فإذا كاف البناء ىو البحث الو 
الفقاىة والسياسة والمجتمع واالدارة، وكما : عن االعلم واالخذ بنظر االعتبار المرجعية بجميع جوانبها

مد ظلو )هلل الخامنئي يجب أف يكوف المرجعة عالمًا بالزماف والمكاف، فإف سماحة آية ا: قاؿ اإلماـ
 . جامع للشرائط وال نرى أحدًا مثلو جامعاً للشرائط( العالي

للمسلمين جميعًا قدرتو على إدارة األمور، لذا من ( مد ظلو العالي)وقد اثبت سماحة آية اهلل الخامنئي 
 (. عاليمد ظلو ال)المناسب والبلـز على المسلمين والشيعة التقليد من سماحة آية اهلل الخامنئي 

 [(15)]ػ شهادة آية اهلل العظمى الشيخ احمد الصابري الهمداني 5

بعد شهادة جمع من العلماء العظاـ وفضبلء الحوزة العلمية واآليات العظاـ بفقاىة القائد المعظم آية " 
رعية، اهلل العظمى السيد الخامنئي ػ مد ظلو العالي ػ واجتهاده وقدرتو الكاملة على استنباط األحكاـ الش

ال أرى بأسًا وال إشكااًل في تقليده، بل أرى ذلك انسب وأصلح مع التوجو وااللتفات إلى المصاعب 
الموجودة بين المسلمين، والمصائب المؤلمة الجارية فيهم، ألنو ػ حفظو اهلل وأطاؿ في عمره ػ فقيو عالم 

 ".زعيماً وقائدًا سياسياً  ورع بصير بزمانو يليق ويستحق أف يكوف مرجعاً دينياً كما كاف ويكوف

 (مدير الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة)ػ شهادة آية اهلل رضا استادي  6

بعد التوّجو لمصلحة العالم اإلسبلمي والتشّيع وبعد االلتفات إلى وجوب حماية وحفظ النظاـ " 
( دامت بركاتو)سبلمية اإلسبلمي المبارؾ، أعّرؼ آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي قائد الثورة اإل

 ". باعتباره احد المجتهدين الجامعين لشرائط المرجعية الذين نستطيع أف نُعّرفهم للمرجعية والتقليد

 (رئيس المجلس األعلى للثورة اإلسبلمية)ػ شهادة سماحة آية اهلل السيد محمد باقر الحكيم  7



من العلم والتقوى والخبرة والوعي والفهم ال شّك أف سماحتو ػ بما يتمتع بو من صفات معنوية عالية " 
الدقيق لؤلوضاع السياسية واالجتماعية والشجاعة، والقدرة على تشخيص المصالح اإلسبلمية 
والموضوعات الشرعية وكذلك الموقع القيادي المتميز في النهضة اإلسبلمية ػ يصلح لمنصب القيادة 

نين بشكل خاص، بل يتعين الرجوع إليو في األمور والمرجعية الدينية العامة لعمـو المسلمين والمؤم
الدينية ذات الصلة باألمور االجتماعية والسياسية العامة، وإف االلتفات حوؿ قيادتو ومرجعية الدينية فيو 

 للهجرة 2/1415ج/27". مصلحة كبيرة لئلسبلـ واألمة اإلسبلمية

 . ػ شهادة أئمة الجمعة في محافظة جهار محاؿ وبختياري 8

، والسعي الحثيث لؤلعداء لبّث الفرقة في وحدة "  نظرًا لحساسية أوضاع المجتمع اإلسبلمي اليـو
الصف الشيعي، فإف أئمة جمعة محافظة جهار محاؿ وبختياري مع احترامهم وتكريمهم للشخصيات 

السيد العلمية العظيمة ومراجع التقليد العظاـ فإنهم يرّجحوف مرجعية سماحة آية اهلل العظمى الحاج 
والذي ىو أىل وجامع للمرجعية، ويأملوف بالتقليد ( أداـ اهلل ظلو على رؤوس المسلمين)علي الخامنئي 

من سماحتو رّد كيد األعداء ومكر الشياطين، وتثبيت الوحدة في المجتمع اإلسبلمي أكثر من ذي 
  73/  9/  12: تأريخ". قبل

 (اتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية بقممن أس)ػ شهادة آية اهلل السيد محمود الهاشمي  9

إما ما يتعلق بسؤالكم حوؿ مرجعية سيدنا القائد ولي أمر المسلمين آية اهلل السيد علي الخامنئي ػ " 
حفظو اهلل تعالى وأداـ ظبللو على رؤوس األمة ػ، فقد أشرنا بذلك في برقيتنا السابقة إلى سماحتو عن 

، وأكدنا فيها المبررات [(16")]قده"آية اهلل العظمى السيد الكلبايكاني وفاة المرجع الكبير المرحـو 
التي تدّلل على صبلح ذلك اإلسبلـ والمسلمين، وأف فيو جمعا للشمل وتعزيزًا لراية الحق والهدى 
وقصمًا لكيد األعداء والكافرين، فنسأؿ اهلل سبحانو وتعالى أف يمّد عمره الشريف وأف يمتع األمة 

 27". ة بقيادتو الرشيدة ومرجعيتة الصالحة حتى ظهور بقية اهلل األعظم إماـ زماننا أرواحنا فداهاإلسبلمي
   .1415/  2ج/ 



 ػ شهادة سماحة نور مفيدي  10

نظرًا ألىمية مسألة المرجعية في الظروؼ الراىنة والتوجو لجميع جوانب األمر، فإنني أرى اصلحية " 
وأرجحية سماحة آية اهلل الخامنئي، وسماحة آية اهلل فاضل اللنكراني ػ مد ظلهما ػ على اآلخرين وأف 

 ". التقليد منهما متعيّن، واهلل العالم

ممثل أىالي خوزستاف في مجلس الخبراء )لسيد علي شفيعي ػ شهادة سماحة آية اهلل الحاج ا 11
 (وأستاذ دروس بحث الخارج في الحوزة العلمية بمدينة األىواز

نظرًا للمراجعات المتكررة حوؿ المرجعية الدينية والتقليد من قائد الثورة اإلسبلمية سماحة آية اهلل " 
 : خوة واألخواف المؤمنين انو، فإنني اطلع عمـو اإل(مد ظلو العالي)العظمى الخامنئي 

قد طلبت ػ في ( أعلى اهلل مقامو)أوال ػ إنني وبعد عاـ على الرحيل المفجع لسماحة اإلماـ الخميني 
 : رسالة مفصلة إلى قائد الثورة ػ طبع ونشر رسالتو العلمية للمقلدين، وكذلك اآلف اقوؿ

من الفقهاء والمجتهدين الجامعين ( و الشريفداـ ظل)بالتوجو إلى أف سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي 
للشرائط، ولديو الصبلحيات العلمية البلزمة إلصدار الفتوى في أبواب الفقو اإلسبلمي المختلفة، لهذا 

 : فإف آلرائو ونظراتو الفقهية شرائط الحجة الشرعية، اذاً 

يع المسائل والفروع الفردية ػ التقليد من الفتاوى الصادرة من جانب قائد الثورة اإلسبلمية في جم 1
صحيح وال إشكاؿ فيو، بل فيو صبلح لئلسبلـ ( أعم من العبادات والمعامبلت وغيرىا)والشخصية 

 . والمسلمين ويوجب كما العزة والوحدة لؤلمة اإلسبلمية

ػ يجب ويلـز على جميع األفراد تقليد وإطاعة سماحتو في أحكاـ الفقو الحكومية وكل ما يرتبط  2
ية األمر، ألف العمل بهذه اآلراء واألحكاـ متعين على الجميع ومرجح على سائر األحكاـ، بل ىو بوال

 . مقدـ عليها



ػ نظرًا إلى أف المستفاد من األدلة الفقهية ىو صرؼ األمواؿ والوجوه الشرعية وبالخصوص السهمين  3
التي تعتبر المرجعية فرعًا من و ( القيادة وزعامة المسلمين)الشريفين ىو من صبلحيات منصب اإلمامة 

ىذه الشجرة المباركة، ومع وجود المركزية في والية األمر والمرجعية الدينية في شخص سماحة آية اهلل 
لذا يلـز على عمـو المسلمين والمكلفين إرساؿ الوجوه والحقوؽ ( مد ظلو العالي)العظمى الخامنئي 

 . 1373/  9/  12بتاريخ   ".و في صرفهاالشرعية إلى سماحتو أو االستئذاف واالجازة من

 (إماـ جمعة مدينة قوجاف)ػ شهادة فضيلة المرّوج 12

نظرًا إلى حساسية مقاـ اإلفتاء والخصوصيات المنفردة لزعامة شؤوف الدين والدنيا لؤلمة اإلسبلمية في " 
بالزماف، ونظرًا  الظرؼ الراىن الذي يسود العالم، والذي يتطلب البصيرة البلزمة واإلطبلع الكامل

لمشاىدة ىذه الخصوصيات في قائد الثورة سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي بصورة واضحة، لذا فقد 
انتخبنا سماحتو لهذه المهمة، وكذلك فإف جماعة المدرسين المحترمين في الحوزة العلمية بقم، ورابطة 

والنتيجة ىي أف الحجة اإللهية قد تّمت ( للمرجعية)العلماء المجاىدين بطهراف انتخبوا وعّرفوا سماحتو 
 . آذر 14". على المجتمع

 (من األساتذة البارزين في الحوزة العلمية بمدينة قم)ػ شهادة سماحة السيد كماؿ الحيدري  13

أما بعد، فإف المرجعية الشيعية تعّد من أىم الركائز األساسية التي يقـو عليها حفظ وحدة أتباع مدرسة " 
في زمن الغيبة، ومن ىنا فإف المتصدي لها ال بد أف يتمتع بصفات معنوية عالية من " ع" أىل البيت

العلم والتقوى والفهم الدقيق لؤلوضاع السياسية واالجتماعية لمختلف جوانب الحياة، ويكوف قادرًا 
على تشخيص المتغيرات الزمانية لمختلف جوانب الحياة، ويكوف قادرًا على تشخيص المتغيرات 

لزمانية والمكانية التي لها دخل في العملية االجتهادية، سعيًا لمعرفة الدافع اإلسبلمي ليأتي القرار ا
 . المرجعي واقعّياً ودقيقاً بحيث يكوف قادرًا على تحقيق المصالح العليا لؤلمة اإلسبلمية

ية اهلل العظمى وفي مقدمة أولئك الذين يصلحوف لتصدي ىذا المنصب اإللهي المهم في األمة سماحة آ
، وذلك لما يتمتع بو سماحتو من طاقات علمية ورؤية عالمية، (داـ ظلو الشريف)السيد علي الخامنئي 



مضافًا إلى الموقع القيادي المتميز الذي يشغلو في الوقت الراىن، بل يمكن القوؿ انو يتعين الرجوع 
ياسية العامة، وإف االلتفات حوؿ قيادتو إليو في األمور الدينية ذات الصلة بالجوانب االجتماعية والس

 ". ومرجعيتو الرشيدة في مصلحة كبيرة لئلسبلـ واألمة اإلسبلمية

 . للهجرة 1415رجب 

 ػ شهادة آية اهلل غروياف 14

في ىذا الظرؼ الحساس الذي خّيم فيو الحزف على قلوب المسلمين في العالم بالفقداف المؤسف " 
سعى أعداء اإلسبلـ بكل خبث لبّث الفرقة بين صفوؼ " قده"كي ورحيل آية اهلل العظمى االرا 

المسلمين، لهذا فإف المصالح العامة للمسلمين توجب تسليم أمر المرجعية العامة بيد من لو ػ اضافة 
مع احترامنا )إلى المدارج الفقهية الكاملة ػ البصيرة التامة بأوضاع العالم وخطط االستكبار الخبيثة، لذا 

تقتضي مصلحة جميع ( طهارة وقابلية جميع المجتهدين ذوي الصبلح الذين ذكرت اسماؤىملقداسة و 
المسلمين وحفظ كياف اإلسبلـ أف يجعل أمر المرجعية في مركز القيادة، واف يقلد المسلموف من العبد 

بل رابطة الصالح والفقيو الطاىر والزاىد سماحة آية اهلل الخامنئي الذي انتخب ىو أيضًا للمرجعية من ق
العلماء المجاىدين في طهراف، وجامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم والذين ىم جميعًا من الفقهاء 

 ".والعظماء المخلصين، ليدخلوا بذلك اليأس والحسرة على قلوب أعداء اإلسبلـ

 13  /9  /73 . 

 (في حوزة قم العلمية من أساتذة البحث الخارج)ػ شهادة آية اهلل الشيخ احمد اآلذري القمي  15

سمعت بأذني ىاتين شهادة لعلماء مّتقين مشافهة واال صمتا، ورأيت بعينّي ىاتين كتابة شهادة عدة 
أخرى من العلماء المتقين األخر من أعضاء جامعة المدرسين وغيرىم بإجزاء تقليد السيد القائد آية اهلل 

كتبتو في رسالتي العلمية وفي كتاب شؤوف وشرائط   الخامنئي ػ دامت بركاتو ػ واال عميتا، ومعتقدي الذي
القيادة والمرجعية أف المطلوب عقبًل وشرعًا اجتماعهما في رجل صالح لهما كهو ػ روحي فداه وأداـ 



ظلو ػ لقمع الكفرة الفجرة أمريكا وأقرانها من الشياطين وأذنابها من الجهلة المتعصبين وقوى شوكتو 
لنجاة المسلمين في أقطار العالم، فلسطين والبوسنة ( رضواف اهلل تعالى)ل وىيبتو كخليفة اإلماـ الراح

 ". والهرسك، آمين رب العالمين

 14  /9  /73  

 ( متولي شؤوف الروضة الرضوية)ػ شهادة آية اهلل الحاج الشيخ عباس واعظ الطبسي  16

سبلمي وموقعها الخاص، نظرًا إلى الدور المصيري للمرجعية في ضماف مصالح األمة والمجتمع اإل" 
ونظرًا إلى االستثمارات السياسية واإلعبلمية والمادية، والمواجهة الخبيثة للقوى السلطوية والمستكبرة، 
وبمبلحظة جميع المعايير واألصوؿ العلمية والفنية، فإف التقليد من سماحة آية اهلل الخامنئي مجٍز 

/ جمادي الثاني /  29    ".والحكومة اإلسبلميةومبرىء للذمة وأقرب إلى تعزيز مرتكزات النظاـ 
 ىػ  1415

 ػ شهادة آية اهلل الحاج السيد جبلؿ الدين الطاىري 17

اآلف وهلل الحمد والمّنة ػ فإف جمعًا من الخبراء وزبدة المتخصصين في الحوزة العلمية بقم من جماعة "
المدرسين المحترمين قد توصلوا إلى نتيجة في مشروع المرجعية الشيعية الخطير، وحملوا على أكتفاىم 

تحقيق ومشاىير اإلرشاد الحمل الشرعي لتعيين تكليف عامة الناس، وعّرفوا عددًا من رجاؿ العلم وال
 . والتدريس بعنواف فقهاء يجوز تقليدىم

إنني ػ مع تقديري لجهود ىؤالء العظاـ ػ اعتقد انو أف كاف ال يوجد بين الذين ذكرت أسماؤىم للمرجعية 
من يتعين أو يحتمل أف يكوف األعلم، فاألولى واألصلح ىو أف تتصدى الشخصية الممتازة والبارزة 

للمسؤولين، نظرًا لمصالح ( دامت بركاتو)سماحة آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي لقيادة الثورة 
اإلسبلـ السامية والظروؼ التي تحكم الببلد والثورة اإلسبلمية والمصالح الناتجة عن وحدة القيادة 

 . السياسية والمرجعية الدينية



  ".ويحفظ ذلك العظيم نسأؿ اهلل المناف المتعاؿ أف يعّز اإلسبلـ والمسلمين ويسّدد
 . ىػ2/1415ج/29

 ػ شهادة سماحة الشيخ إبراىيم فاضل الفردوسي  18

( قدس اهلل أسراره الزكية)بمناسبة الرحيل الملكوتي للعالم الرباني سماحة آية اهلل العظمى االراكي " 
، (مد ظلو)وسؤاؿ السادة حوؿ التقليد من قائد الثورة وولي أمر المسلمين سماحة آية اهلل الخامنئي 

شك فيو انو المصداؽ فإنني ػ كذلك ػ أرى أف لسماحتو صبلحية اإلفتاء من جميع الجهات ومما ال 
لذا فإف التقليد من سماحتو مجٍز وكاٍؼ ويوجب تقوية النظاـ " صائناً لنفسو حافظاً لدينو" الكامل للرواية 

 . اإلسبلمي المقدس، وبّث اليأس في نفوس األعداء

 ". نسأؿ اهلل المناف أف يمّن على جميع العلماء العظاـ وخصوصاً القائد المعظم بالعزة والكرامة

 ػ شهادة آية اهلل الشيخ محمد رضا آدنيو وند لرستاني  19

إف آراء العلماء األعبلـ والفقهاء العظاـ من أىل الحل والعقد في اإلسبلـ دامت ػ افاضاتهم ػ حوؿ " 
اجتهاد وفقاىة وصبلحية مرجعية ولي أمر المسلمين القائد العزيز والعظيم الشأف آية اهلل العظمى 

م الملة وأمين األمة الحبر المحّبر والبدر المنّور حامي الشيعة ومحي آثار الشريعة والدعامة الكبرى زعي
الحاج السيد علي الخامنئي ػ دامت بركاتو العلى ػ، واالرجاع إليو في المسائل العامة البلوى ومحل 

 ". االبتبلء مورد لتأييدي

 10  /9  /73 

 : ثانياًػ شهادات الوجو الثاني

 (من أساتذة الحوزة العلمية في تبريز)شيخ جعفر االشراقي ػ شهادة فضيلة ال1



 ". وأرى أف تقليده مجزٍ " إنني أؤيد مرجعية سماحة آية اهلل الخامنئي ػ مد ظلو " 

وآية اهلل العظمى " قده"عضو مكتب اإلفتاء لئلماـ الخميني )ػ شهادة آية اهلل السيد جعفر كريمي 2
 "(قده"األراكي 

ضر أّف تقليد فقيو األمة آية اهلل العظمى الخامنئي الذي ألقي إليو زماـ زعامة األمة أرى في الوقت الحا" 
لما رأى الخبراء فيو من الكفاءة التامة لتصدي ىذا المنصب اإللهي ال إشكاؿ فيو وال مانع ويجزيء إف 

 ". شاء اهلل تعالى

 . ىػ 1415/  6/  26 

 (عضو مجلس الجزاء وإماـ جمعة االىواز)ػ شهادة آية اهلل السيد الموسوي الجزائري  3

بحمد اهلل تعالى فالطريق واضح والحجة تامة مع وجود البينة العادلة من الفقهاء العظاـ والمدرسين " 
المحترمين الذين شهدوا بأىلية سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي لمرجعية التقليد، نشكر اهلل على ىذه 

 ". عاجزين عن شكرىاالنعمة العظيمة وإف كنا قاصرين و 

 (عضو مجلس الخبراء)ػ شهادة آية اهلل الحاج السيد علي اكبر القرشي  4

وجواز تقليده أمرا ( مد ظلو العالي)إنني أرى أف مرجعية القائد المعظم سماحة آية اهلل الخامنئي " 
   ".مسلماً 

 1415/  2ج/  27 

 [(18)]وآية اهلل السيد جعفر الكريمي [( 17)]ػ شهادة سماحة آية اهلل السيد عباس خاتم اليزدي 5



إنو بعد العناية : نقوؿ مستعينين باهلل العلي القدير ػ اجابة لطب اخواننا المؤمنين أعزىم اهلل تعالى" 
ال سيماّ ( صلوات اهلل عليو وعلى آبائو المعصومين)بأىمية مقاـ النيابة عن صاحب األمر اإلماـ الحجة 

ومع االلتفات إلى ما يعتبر شرعًا في نيل ىذا المنصب اإللهي الخطير من في الوقت الراىن العصيب، 
الشرائط الخاصة الهامة، ونظرًا لما احرزناه وانكشف لدينا من توّفر المؤىبلت الشرعية للمرجعية 
والتقليد في شخص زعيم األمة قائد الثورة اإلسبلمية العامة المجاىد الفقيو المتضّلع آية اهلل السيد علي 
الحسيني الخامنئي ػ دامت بركاتو المتتاليةػ، نرى أف تقليد المعظم لو ػ أداـ اهلل ظلو الوارؼ ػ ال إشكاؿ 

 ".فيو ومجزي ومبرىء للذمة إف شاء اهلل 

 [(19)]ػ شهادة رابطة مدرسي الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة 6

أو تنفصل عن مصالح المسلمين إف موضوع المرجعية من أعظم المسائل التي ال يمكن أف تنفك " 
واستقبللهم وعظمتهم، أو أف تدرس ويمعن فيها النظر بدوف مبلحظة دسائس ومؤامرات الكفر 

 . واالستكبار ضد اإلسبلـ

ولهذا فإف رابطة مدرسي الحوزة العلمية بقم بحثت وتدارست في جلسات متعددة ىذا الموضوع إلى أف 
إلى ىذه النتيجة، وىي أف حضرات اآليات  11/9/73وصلت في الجلسة المؤرخة بيـو الجمعة 

 . السادة المذكورة أسماؤىم ادناه، ىم واجدوف لشرائط المرجعية، وتقليد أيهم جائز، واهلل العالم

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني 1

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ محمد تقي بهجت 2

 (. القائد المعّظم)  لحاج السيد علي الخامنئيػ سماحة آية اهلل ا 3

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ حسين وحيد الخراساني 4

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ جواد التبريزي 5



 . ػ سماحة آية اهلل الحاج السيد موسى شبيري الزنجاني 6

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ ناصر مكاـر الشيرازي 7

 بركاتهمدامت 

 11/9/73: تاريخ

 ػ شهادة آية اهلل الحاج السيد اسماعيل الهاشمي  7

أعزي الساحة المقدسة لبقية اهلل األعظم ومقاـ القيادة المعظم وعالم التشيع واقوؿ في جواب السؤاؿ " 
أما : إنني اعتبر أف الوجود المبارؾ لسماحة آية اهلل العظمى الخامنئي ىو مصداؽ بارز لرواية: المطروح

، وألف "من كاف من الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينو مخالفًا لهواه مطيعًا ألمر مواله فللعواـ أف يقلدوه
 . حفظ النظاـ من أوجب الواجبات لذا أرى أف تقليد سماحتو مجٍز ومبرىء للذمة

 ". مسلمينآمل أف نشهد في ظل العنايات اإللهية ومرجعية ىذا العظيم اقتدار وعزة اإلسبلـ وال

 ػ شهادة فضيلة المعصومي  8

في المسائل ( مد ظلو العالي)إف الرجوع إلى قائد الثورة اإلسبلمية سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي "
 ". الشرعية مجٍز ومبريء للذمة

 (إماـ جمعة كرماف)ػ شهادة سماحة الحاج يحيى الجعفري  9

ي الحوزة العلمية بقم وجماعة العلماء المجاىدين على بعد تأييد سماحة العلماء وجماعة المدرسين ف" 
جواز تقليد سماحة آية اهلل السيد على الخامنئي، فبل يبقى أدنى شك بعد ذلك وإنني مع خبراء األمة ال 



أرى اشكااًل في الرجوع إليو في أمر التقليد، نسأؿ اهلل أف يديم ظل جميع العلماء والمراجع العظاـ على 
 ".رؤوس الجميع

 12/9/73 

 (عضو مجلس الخبراء)ػ شهادة آية اهلل مهماني نواز  10

في الظروؼ التي يسعى فيها أعداء اإلسبلـ جاىدين لطرح مسألة المرجعية كما يشاؤوف وجعلها " 
وسيلة لتشويو سمعة قيادة الثورة التي ىي سد منيع في قباؿ مكائدىم، ومن جهة أخرى فإف الخبراء 

ي وقعت المنتخبين من قبل األمة والتي ال يوجد ادنى شك في فقاىتهم وتقواىم وكذا الشخصيات الت
في مظاف المرجعية قد أّيدوا اجتهاد وفقاىة وتقوى وأىلية قائد الثورة سماحة آية اهلل الحاج السيد علي 
الخامنئي كتبيًا وشفاىيًا، ومن جهة أخرى فإف الجميع يشهد باطبلع سماحتو بشرائط الزماف والمكاف 

ن المناسب التشكيك في صبلحيتو التي تعتبر من الشرائط المهمة للمرجعية في ىذا العصر، لذا ليس م
 ". للمرجعية

 [(20)]ػ شهادة رابطة العلماء المجاىدين في طهراف 11

إف رابطة العلماء المجاىدين في طهراف مع احترامها وإكرامها لجميع الشخصيات الفقهية وخصوصاً " 
ناسبة الرحيل المفجع العلماء والمدرسين واألساطين العلمية في الحوزة العلمية بقم وتقديم تعازيها بم

رضواف اهلل )للفقيو الرباني والعالم الصمداني سماحة آية اهلل العظمى الحاج الشيخ محمد علي اآلراكي 
، وطلب علو الدرجات لجميع الفقهاء والمراجع العظاـ الذين حملوا حمل المرجعية الثقيل (تعالى عليو

هم اإللهية بالخصوص لمؤسس الجمهورية على عاتقهم ورحلوا من ىذه الدنيا بعد أداء مسؤوليات
، والدعاء بطوؿ العمر وسبلمة قيادة الثورة اإلسبلمية "قده"اإلسبلمية في إيراف سماحة اإلماـ الخميني 

العظيمة الذي حفظ لواء اإلماـ والوالية، تعلن عن أسماء اآليات والفقهاء العظاـ الذين يجوز تقليدىم، 
 . لذمةوالعمل بفتاواىم صحيح ومبريء ل



 . ػ سماحة آية اهلل الحاج السيد علي الخامنئي 1

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني 2

 . ػ سماحة آية اهلل الحاج الشيخ ميرزا جواد التبريزي 3

 (من أساتذة الحوزة العلمية البارزين)ػ شهادة فضيلة الشيخ محي الدين الفاضل الهرندي  12

 ". المقاـ العلمي لسماحة آية اهلل العظمى الخامنئي، أرى أف تقليده مجٍز ومبريء للذمة باطبلعي على" 

 (إماـ جمعة ىمداف)ػ شهادة سماحة السيد الحيدري  13

إف موضوع الرجوع إلى ولي أمر المسلمين وقائد الثورة العظيم سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي " 
ئز ومبريء للذمة قطعًا ودوف آدنى شك، وإف فقاىتو واجتهاده في أمر التقليد جا( أطاؿ اهلل عمره)

في أىليتو ولياقتو لمقاـ والية األمر، وانتخاب سماحة الخبراء بعد " قده"المطلق وتصريح اإلماـ الراحل 
، وشهادة جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ورابطة العلماء في "رضواف اهلل عليو"رحيل سماحة اإلماـ 

ايدىم اهلل ػ والخصائص واالمتيازات، والمرجحات المتبلورة في وجود ىذا العظيم، أمر مسلم طهراف ػ 
 73/  9/  12    ".ويوجب االطمئناف أكثر في تقليده

 (إماـ جمعة الىيجاف)ػ شهادة فضيلة الحاج قرباني  14

ىو رأي جامعة ( يورضواف اهلل عل)إف رأيي حوؿ مرجع التقليد بعد رحيل آية اهلل العظمى االراكي " 
 ". المدرسين 

 ػ شهادة آية اهلل الموسوي الزنجاني 15



بعد بياف جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، ورابطة العلماء المجاىدين في طهراف حوؿ مرجعية " 
سماحة آية اهلل الخامنئي قائد الثورة، فبل يبقى سؤاؿ بعد ذلك حوؿ مسألة التقليد منو، فانو جامع 

ائط المرجعية إضافة إلى قيادة المجتمع اإلسبلمي، وإف اطاعة األمة اإلسبلمية ػ وعلى الخصوص لشر 
 ". شعب الجمهورية اإلسبلمية ػ ألوامر سماحتو إنما ىي تمريغ ألنوؼ المستكبرين 

11/9/73  

 (من أساتذة البحث الخارج)ػ شهادة آية اهلل الشيخ احمد اآلذري القمي  16

بعد اعبلف جماعة المدرسين عن رأيها الثوري والحكيم في جواز الرجوع إلى قائد الثورة ػ دامت بركاتو " 
ػ ذلك الذي يمتلك رصيدًا شرعيًا وقانونياً، فبل حاجة لتأييدي الخاص، وإف المادتين السابعة والتاسعة 

ية البلزمة لئلفتاء في أبواب بعد المائة في الدستور قد نّصت على أف سماحتو يمتلك الصبلحية العلم
الفقو المختلفة وكذا العدالة والتقوى البلزمة المؤّيدة من قبل أكثر من ثمانين مجتهدًا خبيرًا عاداًل ثورياً، 

قد رأى فيو أىلية للقيادة وىذا يدّؿ داللة " رضواف اهلل عليو "واالعظم من ىذا أف سماحة اإلماـ الراحل 
 ". ليوالزامية على جواز الرجوع إ

في جواز تقليد ( 1970)إف عمل جماعة المدرسين اليـو يذكرنا برأي ىذه الجماعة المحترمة عاـ 
 . من قبل عدد من السادة، وتعّين تقليد سماحتو من قبل عدة أخرى" قده"سماحة اإلماـ 

ريق آخر، طبعًا إف كاف البعض لم ير أف االعلمية شرط في التقليد والمرجعية، أو احرز االعلمية عن ط
أو فهم من رأي جماعة المدرسين تساوي األفراد الذين أشير إليهم، أو عدـ تشخيص أعلمية احدىم، 
فإف مرجعية سماحتو ال إشكاؿ وال مانع فيها، وبهذا البياف فبل يرد إشكاؿ البعض على جماعة 

د يصل عددىم إلى المدرسين لعدـ ذكر أسماء الكثير من المجتهدين في الحوزة العلمية بقم والذين ق
المائة أو أكثر، ألنو يجب االقتصار على الذين يحتمل اعمليتهم أو تساويهم في األعلمية، وبغض 
النظر عن كل ىذا، فإف االعلمية ىي إحدى شرائط المرجعية عند عدد يعنى بو من الفقهاء وليست تماـ 



ولو في حدود الفتوى معتبرة وغير الموضوع، فإف شرط العدالة والتقوى ومعرفة شرائط الزماف والمكاف 
 . قابلة لغّض النظر عنها، وإف مصلحة النظاـ تعتبر من الشرائط التي ال يمكن غض الطرؼ عنها ابداً 

ففي عالمنا الذي ىّم فيو الكفر واالستكبار العالمي للقضاء على الجمهورية اإلسبلمية والنظاـ المقدس 
ث ونائب أعظم مرجع في اإلسبلـ، فإف الحوزة العلمية وإنكار علم واجتهاد القائد المعّظم، وار 

والمجتهدين لن يسمحوا ابدًا برمي علي بعدـ العلم، ويرفعوا الستار عن وجو شمس الجمهورية 
 ". اإلسبلمية الساطعة لتعمى عيوف أعداء اإلسبلـ، واهلل العالم

14  /9  /73  

 (الدستور عضو مجلس أمانة)ػ شهادة سماحة آية اهلل احمد جنتي 17

 . ال إشكاؿ فيو( داـ ظلو)إف التقليد من قائد الثورة " 

 ػ شهادة آية اهلل محمد حسين المجتهدي 18

إضافة إلى بصيرتو المنقطعة ( مد ظلو العالي)إف قائد الثورة اإلسبلمية سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي "
، فهو فقيو محقق متٍق وأىل وواحد لشرائط النظير وعلمو بأوضاع الزماف الذي يعتبر من لواـز المرجعية

 ". المرجعية، واف التقليد من سماحتو جائز دوف أدنى شك

 ػ شهادة آية اهلل الشيخ محسن العراقي 19

 11/9/73". يجوز الرجوع في التقليد إلى سماحة آية اهلل السيد الخامنئي قائد الثورة اإلسبلمية" 

 (عضو في مجلس الخبراء)ايماني ػ شهادة سماحة آية اهلل أسد اهلل  20



نظرًا إلى رأي األساتذة المحترمين في الحوزة العلمية بقم، وجمع كثير من علماء الببلد على صحة " 
في المسائل الشرعية، ( دامت بركاتو)تقليد عامة المؤمنين والشيعة من سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي 

ة سماحتو إلدارة أمور المسلمين واالفتاء في المسائل ورأي مجلس خبراء الدولة األولى على صبلحي
الحكومية التي ىي أىم من مسائل الحياة الفردية واالجتماعية، لذا فإف رجوع عمـو المؤمنين والشيعة 

 " إلى سماحتو ألخذ الفتاوى الشرعية منو صحيح ومبريء للذمة إف شاء اهلل

13/9/73  

 د كماؿ فقيو ايماني ػ شهادة سماحة آية اهلل الحاج السي 21

لقد بّين الفضبلء العظاـ والعلماء اإلعبلـ وجامعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم ػ دامت بركاتهم " 
ػ الوظيفة الشرعية، ولم يبق مجاؿ للسؤاؿ عن مسألة التقليد، ورايي أيضًا ىو أف الرجوع إلى سماحة آية 

المرحـو آية اهلل العظمى شيخ الفقهاء والمجتهدين الشيخ  ػ بعد( مد ظلو العالي)اهلل العظمى الخامنئي 
ػ جائز، وأف تقوية سماحتو ػ من كل الجوانب ػ الـز ووظيفة دينية ( رضواف اهلل تعالى عليو)األراكي 

ومخالفتو حراـ، ألنها تكوف في صالح أعداء اإلسبلـ والقرآف واألئمة األطهار خصوصًا في ىذا العصر 
 ". ر العالمي حيازيمو لمواجهة اإلسبلـ والمسلمين ومقاـ الواليةالذي شّد االستكبا

 ؽ.ىػ 1415/ جمادي الثانية / 19

 : ثالثاً ػ شهادات الوجو الثالث

 (عضو مجلس الخبراء)ػ شهادة آية اهلل الشيخ حسين الراستي  1

اـ التي ترتبط ال يخفى على احد وجوب اطاعة ولي أمر المسلمين سماحة آية اهلل الخامنئي في األحك"
انو : واف سماحتو في بيانو بمناسبة رحيل الشيخ االراكي)بالمجتمع اإلسبلمي، وأما في األحكاـ الفردية 

، لكن في الظروؼ الحالية يتعذر أو (يوجد في الحوزة العلمية بقم مجتهدوف جامعوف لشرائط التقليد
ظ لمصالح اإلسبلـ والمسلمين مجْز يتعّسر فيها تشخيص األعلم، فإف تقليد سماحتو الذي ىو الحاف



ومبريء للذمة، بل ىو أولى من غيره، نظرًا لمؤامرات أعداء اإلسبلـ وخوؼ الفرقة في صفوؼ المؤمنين 
 . والمحافظة على الوحدة

فيجب على مسلمي العالم الحفاظ على عهذه العطية اإللهية، واف يجعلوا كبلـ اهلل تعالى في اآليتين 
نصب { وال تنازعوا فتفشلوا وتذىب ريحكم } و { صموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا واعت} : الشريفتين

أعينهم، ويضمنوا بالعمل بهما عزة وعظمة واستقبلؿ اإلسبلـ والمسلمين في جميع الجهات وهلل 
 ".الحمد

 ىػ1415/جمادي الثانية/27

 (ية البارزينمن أساتذة الحوزة العلم)ػ شهادة آية اهلل الشيخ مرتضى بني فضل  2

فليعلم أف جمعًا كثيرًا من خبراء العلماء في كل إيراف وبالخصوص في الحوزة العلمية بقم ػ وكانوا " 
صالح ( مد ظلو)أف آية اهلل الخامنئي " قده"يبلغوف سبعين وثيقًا ػ قد احرزوا يـو وفاة اإلماـ الخميني 

لفقو اإلسبلمي بجميع أبعاده، ولذا أرى أف ألف يستفتي المؤمنوف منو مسائلهم في أبواب مختلفة من ا
سماحتو أولى ألف يكوف مرجع المسلمين في زماننا كما أف قائدىم المعظم وفيو تقوية لئلسبلـ وعز 

 ". للمسلمين ورغم أنف أعداء اإلسبلـ

 ػ شهادة سماحة الشيخ احمد المحسني الكركاني 3

ن جهة ػ ارتحاؿ الفقيو العظيم والمرجع األعلى في ىذا المقطع الزمني الذي واجو في المسلموف ػ م" 
الذي كاف ذخيرة السف الصالح أي سماحة آية اهلل العظمى االراكي ػ تغمده اهلل بواسع رحمتو ػ ومن 
حهة أخرى يسعى أعداء اإلسبلـ والمرجعية الشيعية إلى توجيو الضربات المهلكة لهما بواسطة اعبلمهم 

، يجب أف يكونوا يقظين  جدًا في انتخاب المرجع خصوصًا في المسائل المرتبطة باالمور المسمـو
الحكومية حيث يجب تقليد الولي الفقيو المجتهد الجامع للشرائط سماحة آية اهلل الخامنئي ػ دامت 

 . بركاتو العالية ػ مطلقًا، وكذلك األولى تقليده في المسائل التي ليست محل اختبلؼ



فيها تقليد المجتهد األعلم عند تشيخصو وفي صورة التساوي يُتخير، إما المسائل الخبلفية، فيجب 
 ". واالولى تقليد مقاـ الوالية المنيع فيها حاؿ وجوده والسبلـ على عباد اهلل الصالحين

  1415/جمادي الثانية  27

 ػ شهادة آية اهلل السيد حبيب اهلل الطاىري 4

ىذا األمر الخطير لكن حسب األمر أبدي رأيي  إنني وإف كنت ال أرى في نفسي اىلية الخوض في" 
حولو، فنظرًا إلى الرأي المقّدس لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم حوؿ المرجعية، وبالتوجو إلى 
ظروؼ الببلد ولزـو االلتفات إلى الشرائط المهمة للمرجعية وظهور الشخصية البارزة لقائد الثورة 

ظمى الخامنئي في األبعاد المختلفة، الفقاىة والتقوى والشجاعة والتدبير اإلسبلمية سماحة آية اهلل الع
واالدارة واإلطبلع بالمسائل االجتماعية الداخلية والدولية، فإف رأي الحقير ىو أف اولوية التقليد من 

 14/9/73رجب الموافق  2  ".سماحتو قطعي ومسّلم

 : رابعاً ػ شهادات الوجو الرابع

 (من أساتذة الحوزة العلمية بمدينة تبريز)لسيد محمد تقي الهاشمي الحسيني ػ شهادة سماحة ا 1

طبقًا للمعايير المعينة بالنسبة للمرجعية الدينية والعبلقة المباشرة لهذا المنصب السامي بقيادة نظاـ " 
عظمى الجمهورية اإلسبلمية، ومع وجود جميع المعايير اإللهية في الوجود المبارؾ سماحة آية اهلل ال

الخامنئي ػ مد ظلو العالي ػ ىو مرجع تقليد ديني للشيعة، ويلـز على المسلمين المؤمنين الشيعة تقليد 
 للهجرة 1415/ جمادي الثانية /26  ".سماحتو

 ػ شهادة حجة اإلسبلـ السيد صابر جّباري 2



العظمى الحاج السيد  يجب االذعاف انو في عالمنا اليـو تتعين المرجعية والزعامة في سماحة آية اهلل" 
علي الخامنئي، نظرًا للخصوصيات والمرجحات الفردية والجانبية الموجودة فيو نسأؿ الباري تعالى أف 

 ". يوفق جميع المجتهدين والفقهاء لبحوث أكثر وإثمار شجرة الفقاىة الطيبة إف شاء اهلل

 (إماـ جمعة رفسنجاف)ػ شهادة فضيلة الشيخ محمد ىاشمياف  3

للمعايير المعّينة بالنسبة للمرجعية الدينية والعبلقة المباشرة لهذا المنسب السامي بقيادة نظاـ  طبقاً " 
الجمهورية اإلسبلمية، ومع وجود جميع المعايير اإللهية في الوجود المبارؾ لسماحة آية اهلل العظمى 

ل السياسية والحكومية، واف الخامنئي ػ ونظرًا إلى أف سماحتو اعلم من جميع العلماء األعبلـ في المسائ
تفكيك المرجعية الدينية عن القيادة السياسية يوجب ضعضعة النظاـ التي ىي رغبة االستكبار العالمي، 
واف وحدة المرجعية والقيادة بث اليأس في نفوس أعداء اإلسبلـ المحمدي األصيل وتوجب سبلمة 

وحفاظًا على النظاـ وبث اليأس في نفوس  الجمهورية اإلسبلمية وبقائها، وجب على جميع المسلمين ػ
األعداء ػ الرجوع إلى قائد الثورة وولي أمر المسلمين سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي في المسائل التي 
تقبل التقليد، وتطلب من سماحتو أف يطرح رسالتو العلمية إلى األمة اإلسبلمية في أسرع وقت ممكن، 

". البقاء على تقليد الميت، لتكوف أعماؿ مقلديو صحيحةواف يعلن عن فتواه بخصوص جواز 
 2/1415ج/12

األمين العاـ للمجتمع العالمي للتقريب بين المذاىب )ػ شهادة آية اهلل محمد واعظ الخراساني  4
 (اإلسبلمية

إف اإلماـ الخامنئي يشارؾ غيره في الفقو والتقوى وكل ما يشترط في المقّلد، لكنو اجتمعت فيو " 
جهاده الدائم في سبيل اإلسبلـ : تفّضلو وتعيّنو من بين الفقهاء ػ حفظ اهلل الجميع ػ وىي شروط

وصموده أماـ األعداء، وفهمو السليم والمستقيم للكتاب والسنة وبصيرتو في حل المشاكل الفقهية من 
وأتباع أىل اقرب الطرؽ، وفي إدارة امور المسلمين بأسهل السبل واىتمامو البالغ بتعزيز المسلمين 

أضف إلى ذلك كلو انو فقيو مبسوط اليد، نافذ الكلمة، قائد األمة والقادر على " عليهم السبلـ"البيت 
 ". جميع كلمتهم، أخذ اهلل بأيدينا ويسدد خطانا



 للهجرة  1415/ جمادي الثانية /  30

 (إماـ جمعة زاىداف)ػ شهادة فضيلة الشيخ حبيب اهلل محمدياف  5

ودعائي بالصحة والسبلمة لقائد الثورة ( عج)ى الساحة المباركة للحجة بن الحسن مع سبلمي إل" 
سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي، واحترامي لجميع الفقهاء واالساتذة، وفي رايي فاف المصداؽ 

 وأما من كاف الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينو مخالفًا لهواه مطيعًا ألمر: " الشاخص للحديث الشريف
ىو قائد الثورة، لهذا فنظرًا إلى دور المرجعية الشيعية طواؿ التاريخ في حفظ اإلسبلـ األصيل " مواله

 . ونظرًا للظروؼ الحالية الحساسة فإف التقليد من سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي مجٍز بل متعّين

 ". المسلميننسأؿ اهلل أف يحفظ جميع علماء اإلسبلـ ويديم ظل القائد على رؤوس جميع 

 ػ شهادة فضيلة الشيخ الربّاني 6

، واف العقل والشرع يحّتماف بوحدة "  إف الرجوع إلى قائد الثورة اإلسبلمية العظيم ػ حفظو اهلل ػ الـز
 ". القيادة والمرجعية القتضاء ىذا العصر ذلك

 (إماـ جمعة مدينة ايبلـ)ػ شهادة فضيلة الشيخ اليعسوبي  7

ثورة اإلسبلمية للقيادة من قبل الفقهاء والخبراء المحترمين الذي بلغوا سبعين رجبلً بعد انتخاب قائد ال"
وأكثرىم عدوؿ ومسّلم باجتهادىم، وبالنظر إلى الرأي المبارؾ لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم 

إف رأيي ىو ورابطة العلماء المجاىدين في طهراف، حوؿ صبلحية التقليد من سماحتو مع سائر السادة، ف
 ". تعيين المرجعية في سماحتو حفظاً لكياف اإلسبلـ

 ػ شهادة فضيلة الشيخ السليماني 8



بما أف الدين ىو األكثر نفوذًا ورسوخًا وقوة في الممالك اإلسبلمية واف المرجعية ىي بلورة لقوة " 
حقيق أىداؼ المذىب الدين، وبما أف مركزية القدرة الدينية تعتبر أىم العناصر المصيرية، ويمكن ت

وإفشاؿ مؤامرات العدو تحت لوائو، واف التشتت والفرقة توجب الفشل االجتماعي، فرأيي ىو انو بعد 
 ". إحراز الصبلحية الفقهية لقائد الثورة اإلسبلمية، فإف المرجعية تتعّين في وجوده المبارؾ

 : خامساَ ػ شهادات الوجو الخامس

 (أستاذ المقارف في الحوزة العلمية بمدينة قم)إبراىيم الجناتي ػ شهادة آية اهلل الشيخ محمد  1

لقد ظهرت ىذه الحقيقة في المباحث الفقهية والتحقيقية حوؿ المرجعية انو يجب أف يتحرؾ أمر " 
المرجعية صوب العمل المنّظم، بحيث انو إذا تصدى فقيو للمرجعية وجب عليو التحرؾ على أساس 

من بعده ويتحرؾ في عملو على نفس األساس، واف يتم االستفادة الحسنة  ىيكلية خاصة ليأتي المرجع
من المصادر والجهاز المرجعي في أبعاده المادية والمعنوية السياسية واالجتماعية في عمل مؤسسي 
منظم، ال أف تفقد ىذه الذخائر بالتشتت والفرقة، وفي رايي فإف من لواـز العمل المنظم للمرجعية ىو 

ن المرجعية والقيادة في شخص القائد، فيجب السعي في ىذا المجاؿ وإيجاد تحّوؿ في ثقافة الوحدة بي
واعتقاد الناس حوؿ المرجعية، ألنو بانتصار الثورة اإلسبلمية أصبح الحكم للنظاـ اإلسبلمي ال للرسالة 

مسائل العملية، واف ىذا العصر يختلف عن االعصار السابقة والمرجع بحاجة إلى اإلطبلع على 
الحكومة، ألنو يجب على الفقيو الجامع للشرائط إدراؾ متطلبات المجتمع والعالم، وفي الوقت الراىن 
فإف ىذا األمر لم يتحقق في احد سوى قائد الثورة اإلسبلمية، فهو فقيو عادؿ بصير مدبّر وعالم بزمانو 

 . لذا وجب اليـو طرح األصلح ال األعلم... و

شرط في المرجعية، فيجب مبلحظة األعلم من حيث المجموع، ألف من شروط ولو سّلم أف االعلمية 
التصدي للمرجعية اإلطبلع والبصيرة بزمانو، ويجب أف يتمتع المرجع بقوة اإلدراؾ للتحوالت 
والعبلقات الخارجية والداخلية في رأيي فإف االصلح واألعلم من حيث المجموع ىو سماحة آية اهلل 

 للهجرة 1415/ جمادي الثانية  26      ( ".عاليمد ظلو ال)الخامنئي 



 ػ شهادة فضيلة غبلـ رضا حسنى 2

والهجـو ( أمريكا)نظرًا إلى الظروؼ الراىنة والحساسة لبلستكبار العالمي والعناية العظيمة إلبليس " 
والحمبلت الوحشية الثقافية والسياسية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية المختلفة على المسلمين 

 . في العالم بصورة عامة وعلى الثورة اإلسبلمية في إيراف بصورة خاصة

جهة أخرى فإف إدارة امور المسلمين وإيراف اإلسبلمية ػ والتي ىي في الموارد التي يقدـ فيها حكم ومن 
وفتوى الولي الفقيو على سائر المراجع العظاـ حاؿ وقوع اختبلؼ ػ ىي بعهدة ولي أمر المسلمين في 

م وأتقى وأورع وأشجع من العالم، لذا فإف سماحة آية اهلل العظمى اإلماـ والقائد الخامنئي ػ الذي ىو اعل
 . في األرض ػ ىو االوجب في التقليد واالطاعة

باإلضافة إلى أف تقديم سماحتو فيو تقوية للنظاـ اإلسبلمي الفتي والمسلمين في العالم، وخصوصاً 
 ". للمصالح العامة والخاصلة لهم

 : تنبيهات حوؿ تلك الشهادات

ر التي ذكرت في الوجو الخامس، على أساس توسعة ػ ىناؾ شهادات أخرى على اعلميتو سماحتو غي 1
 . دائرة االعلمية إلى فهم األمور السياسية واالجتماعية

إف القائد من بين مراجع التقليد الذين ( داـ ظلو)ػ جاء في شهادة سماحة آية اهلل اآلذري القمي  2
 . ين في الحوزة العلمية لويحتمل فيهم األعلمية، وأّكد أف ىذا ىو الباعث إلى اختيار جماعة المدرس

ػ بعض من قاؿ بجواز الرجوع إلى سماحتو في التقليد أوجب الرجوع إليو في األمور الدينية ذات  3
 . الصلة بالجوانب االجتماعية والسياسية

 . ػ بعض من قاؿ بأولوية أو اصلحية تقليد سماحتو قاؿ بذلك في حاؿ عدـ تعّين األعلم 4



 : رجعية القائدشهادات ورسائل تأييد لم

وباالضافة إلى الشهادات المتقدمة التي ذكرناىا ىناؾ شهادات أخرى ورسائل متفرقة وصلت إلى 
جهات رسمية عديدة في الجمهورية اإلسبلمية تأكد على الرجوع إلى سماحة القائد وتأييد مرجعيتو 

 : وتطالب بإرساؿ رسالتو العلمية، منها

 : التي يقوؿ فيها( رئيس دائرة علماء الدين في القوقاز) ػ رسالة شيخ اإلسبلـ باشا زادة 1

بعد رحيل آية اهلل العظمى األراكي وإعبلف علماء حوزة قم العلمية آراءىم بشأف المرجعية فإني " 
 . ودعا شيعة المنطقة إلى تقليده" شخصياً قلدت آية اهلل العظمى الخامنئي 

 : ء المسلمين الشيعة البارزين في ماليزيا التي يقوؿ فيهاػ رسالة األستاذ فضل اهلل شعيب احد العلما 2

يجب أف يكوف مرجع التقليد والولي " بعد أف أعلن أنو سيقلد سماحة القائد باعتباره مرجع الشيعة، 
حيث كاف كل " ع"واإلماـ علي " ص"الفقيو شخصًا واحدًا كما كاف الحاؿ في عهد الرسوؿ األكـر 

كاف " قده"إف اإلماـ الخميني : " ثم اضاؼ قائبلً " مًا سياسيًا في آف واحد منهما زعيمًا دينيًا وحاك
مرجعًا فريدًا من نوعو ومن المؤكدات أف آية اهلل الخامنئي قادر على أف يحل محلو، فهو الشخص 

واطبلع على القضايا العالمية، في قيادة شيعة . الوحيد الذي سيفلح بما يتمتع بو من تجربة سياسية
، ال سيما في ىذه الحقبة التي يواجو فيها المسلموف صراعات كثيرة وتتطلب كل ىذه المشكبلت العالم

 ". قيادة قوية ومقتدرة

 : جاء( رئيس منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي)ػ وفي شهادة فضيلة الشيخ المحمدي العراقي  3

إف انتخاب شخص فقيو وعالم وذي دراية بالشؤوف السياسية : " تعليقًا على انتخاب سماحة القائد
من جملة الشروط التي يعتمدىا : " وأضاؼ" وشيوع تمتعو بهذه المزايا ىو االنتخاب األصلح واالرجح

ة ودرايتو ووعيو العلماء المجتهدوف وأىل الخبرة في انتخاب المرجع ىي تفقهو وتبحره في العلـو الديني
 ". للقضايا والشؤوف السياسية المعاصرة



 : ػ واصدرت منظمة اإلعبلـ اإلسبلمي بياناً جاء فيو 4

وإف كاف مجلس الخبراء أكد ثقتو الكاملة بآية اهلل السيد الخامنئي قبل خمس سنوات وانتخبو لتولي " 
ين يؤكد جدارتو وتمتعو بالمؤىبلت اإلمامة والوالية، فإف تقديم السيد علي الخامنئي كمرجع للمسلم

، وأكد البياف أف قرار باطة أساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة "الكافية التي اعتمدىا مجلس الخبراء
ورابطة العلماء المجاىدين في طهراف احبط مؤامرات أعداء اإلسبلـ والمسلمين وعلى رأسهم االستكبار 

 . العالمي لعزؿ الدين عن السياسة

 : ضاً من الذين أّيدوا مرجعية سماحة القائدوأي

، ومدراء مدارس الحوزة العلمية في مدينة مشهد، واساتذة (سوريا)سماحة السيد احمد الفهري 
الحوزات العلمية وأئمة المساجد في والية اوتار برداش، ومكتب مجلس أئمة جمعة محافظة اصفهاف، 

علي أبو ذر التايلندي والسيد احمد بارقبة رئيس مجمع وإماـ جمعة بانكوؾ عاصمة تايلند الشيخ غبلـ 
في أندنوسيا، والسيد علي تقوي إماـ مسجد جامع الشيعة في نيودلهي، والسيد عقيل " ع"أىل البيت 

الغروي مدير جامعة الثلين في نيودلهي، وسائر علماء نيودلهي، والسيد فاضل الموسوي من العلماء 
ر إلى جمع من المسلمين الشيعة المقيمين في أمريكا اختاروا سماحة المقيمين في أمريكا والذي اشا

والمركز العالمي للدراسات اإلسبلمية في جنوب : القائد مرجعًا لهم، وايضًا علماء البقاع في لبناف
افريقيا، والمركز اإلسبلمي للجعفرية في لوس انجلس بامريكا، والجمعية الشرعية لشيعة جامو وكشمير، 

 . في دبي" ع"الثني عشرية في مورين، وجمعية علماء ماليزيا، ومسجد اإلماـ الحسين والشيعة ا

وحسب ما اشارت إليو االحصائيات األولية بالنسبة إلى عدد المنظمات والشخصيات الدينية التي 
منظمة وشخصية إسبلمية من ( 109)اكدت عبر بياناتها تقليدىا آلية اهلل العظمى الخامنئي والتي بلغت 

 [(. 21)]بلدًا من أنحاء العالم( 29)

وبعد التحقيق ثبت أف أكثر المنظمات ػ التي تمثل الواجهات الدينية المعتمدة لقضايا الشعوب 
اإلسبلمية والشخصيات الدينية التي لها وزنها العلمي واالجتماعي والفكر في أغلبها ػ اعتمدت على 



للرجوع بالتقليد لسماحة القائد والتي تقدـ ذكرىا بينات تفيد االطمئناف بجهة من الجهات المسوغة 
 . وذكر رجاؿ الدين من أىل الخبرة والذين ادلوا بآرائهم وشهاداتهم في حق مرجعية القائد على أساسها

 : المبلكات والمؤىبلت.. مرجعية القائد

التصدي للمرجعية  وبعد التسليم باجتهاد سماحة القائد وتوفر بقية الشروط األخرى المتفق عليها ألىلية
أخرى تستدعي ضم سماحتو إلى قائمة مراجع التقليد ( مبلكات ومؤىبلت)الدينية، فإف ىناؾ خصائص 

 : بل في طليعتهم، نذكر جملة منها

، فإف من المسلم [(22)]من أبواب الفقو تشكل فقو المجتمع والحكومة % 80ػ بناًء على أف  1
وقدرتو من خبلؿ موقعو على تغذية الساحة االسبلمية بفقو  أعلمية القائد وتبحره في فقو المجتمع،

 . مستوعب ومستجيب لظروفها ومبلبساتها ومتطلباتها

، إال أف [(23)]ػ بالرغم من اف مسألة حكم الحاكم الشرعي نافذ على الجميع وال يجوز ألحد نقضو 2
ر بو الساحة اإلسبلمية اجتماع القيادة والمرجعية في شخص واحد وفي ىذا الظرؼ الحساس الذي تم

العالمية من الصراع المرير مع الفكر الذي يمثل أعلى درجات الوحدة المطلوبة في مثل ىذا الصراع 
والذي يأخذ بيد األمة اإلسبلمية إلى النصر، إذ تتقلص الخبلفات وتتحد الجهود ويرص الصف ويتجو 

 . نحو العدو المشترؾ

ػ بعد انتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف وقياـ الحكومة اإلسبلمية المباركة على ارض الثورة، أصبح من  3
االولويات انتخاب المرجع الذي يملك وعيًا بمخططات األعداء ومكائدىم، وقد اثبتت بعض 

التعرؼ على الشهادات أف سماحة القائد ىو االبصر بالسياسات الدولية ولو تجربة سابقة وخبرة في 
 . المكائد التي تحيكها انظمة الدوؿ ضد الواقع اإلسبلمي األصيل

وىذه المبلكات والخصائص الثبلث جديرة بأف تؤخذ بعين االعتبار في ىذا العصر، عصر عودة 
إنني أتبنى الفقو : "رائد الصحوة اإلسبلمية فيو" قده"اإلسبلـ إلى الحكم، والذي يقوؿ اإلماـ الخميني 



، وأرى حرمة التخلف عن ذلك فإف فقو اإلسبلـ فقو غير متحرؾ [(24)]ي واجتهاد الجواىريالتقليد
 . فإف الزماف والمكاف عنصراف اساسياف في االجتهاد

إذ بلحاظ العبلقات الحاكمة في السياسة واالجتماع واالقتصاد في احد األنظمة يترتب حكم جديد 
ف االحاطة الدقيقة بالعبلقات االقتصادية والسياسية لمسألة ما كاف حكمها السابق يختلف، بمعنى أ

 . واالجتماعية جعلت نفس ذلك الموضوع بالظاىر يستتبعو حتماً حكم جديد

يبنغي للمجتهد أف يكوف محيطًا بأمور زمانو، فليس من المقبوؿ للناس والشباب وحتى العواـ أف يقوؿ 
 . اسيةمرجعهم ومجتهدىم إنني ال أعطي رأياً في األمور السي

من خصائص المجتهد الجامع أف يكوف محيطًا بطرؽ مواجهة حيل وتزويرات الثقافة المهيمنة على 
العالم، ذا بصيرة ونظرة اقتصادية، عارفًا بكيفية التعامل مع النظاـ االقتصادي في العالم، عارفاً 

وة قطبي الرأسمالية بالسياسيين والسياسات والقواعد والطرؽ التي يتبعونها، مدركًا لنقاط ضعف وق
 [(25". )]والشيوعية، وىو ما يرسم في الواقع ستراتيجية حكم العالم

إف الهدؼ األساسي ىو كيف تطبق األصوؿ الثابتة للفقو في عمل الفرد والمجتع : " ثم يقوؿ سماحتو
وتتمكن من الحصوؿ على حلوؿ للمعضبلت ؟ إف جل خوؼ االستكبار يرجع إلى ىدؼ المسألة وىي 

 [(26".)]يمتد لبلجتهاد بعد عيني وعملي، وأف يخلف في المسلمين روح التعامل والحركةأف 

 : مبلؾ االعلمية

ويبقى مبلؾ االعلمية ىو الشرط الذي يركز عليو كثير ممن يخالف تصدي سماحة القائد للمرجعية أو 
الواعين )واـ الناس رجوع الناس إليو بالتقليد، ويركز عليو بعض من يرغب بالرجوع إلى سماحتو من ع

 . على أساس توفر المبلكات المتقدمة في سماحتو( والمثقفين واالميين ومختلف طبقات الناس

" قده"عضو مجلس اإلفتاء بمكتب سماحة اإلماـ )وقد أجاب سماحة آية اهلل السيد جعفر الكريمي 
ي وجهت إليو بعد حديثو في معرض إجابتو على االسئلة الت( وسماحة آية اهلل العظمى الشيخ االراكي



للهجرة في مسجد أعظم بمدينة قم المقدسة،  1415شبعاف  24عن المرجعية والذي ألقاه بتاريخ 
 : حيث قاؿ سماحتو

يلـز تقليد األعلم في المسائل الخبلفية، وإنني إذ اطرح قائد الثورة : إف السادة جميعهم يقولوف" 
يجب تقليد األعلم : يع الضوابط الفقهية إننا نقوؿاإلسبلمية دوف قلق وإضطراب فذلك بمراعاة جم

من   كما قاؿ المحّققوف( على ما ىو الحق)عند االختبلؼ في الفتوى، فتوّجهوا إلى أّف االعلمية تكوف 
اساتذتنا من عصر المرحـو الميرزا النائيني وقبلو المرحـو اليزدي واآلخرين، وليست األعلمية بمعنى 

شخص يحفظ بيتًا من ديواف حافظ وآخر يحفظ الديواف  : فعلى سبيل المثاؿاألكثر إحاطة بالفروع، 
كلو، وشخص يحفظ خمسة فروع فقهية وآخر خمسة آالؼ فرع، فهذه األعلمية ليست بمعنى اإلكثار 

: بالفروع الفقهية، ألنو قد ُيسأؿ الكثير من المجتهدين ػ الذين ال شبهة في أعلميتهم ػ في مسألة فيجيب
 . اسألوا فبلناً فإنو يعلم آراءنا: اليًا، اسمحوا لي أف اراجع كتابي، أوال أتذكر ح

فاألعلمية ليست بمعنى شّدة العلم وقّوتو، صحيح أف بعض األعراض الخارجية والصفات القائمة 
بنفسها قابلة للتشكيك في الشّدة والضعف والزيادة والنقصاف، فعلى سبيل المثاؿ للبياض حّد أدنى 

: ىذا ابيض من ذاؾ وذاؾ اقل بياضًا من ىذا، أو في الشجاعة يقاؿ: بينهما مراتب، يقاؿوحّد أعلى و 
ىذا سخّي وىذا أسخى، إما في موضوع العلم، فإف : ىذا شجاع، وفبلف أشجع، أو في السخاء يقاؿ

العلم غير قابل لبلختبلؼ في الدرجات من حيث الشدة والضعف والزيادة والنقصاف، ومن ناحية العلم 
، الف العلم عبارة عن انكشاؼ األمر، وىو دائر بين الوجود والعدـن : يقاؿ. فسو قياسًا بالمعلـو
، فالشخص إما أف يكوف عالمًا بأنو نهار أو ليس بعالم، فبل معنى ألف يكوف (انكشف أو لم ينكشف)

ات، ألنو لو لو عشر درجات واآلخر ثبلث درج: احد أعلم، أي يعلم بأنو نهار أكثر، على سبيل المثاؿ
 . حصل تماـ االنكشاؼ فهو عالم، وإف لم يحصل تماـ االنكشاؼ، فهو ليس بعالم

إذف األعلمية ليست بمعنى األقوى واألشد من حيث العلم، وليست األعلمية بمعنى األقوى في مباني 
 ومباديء االستنباط، فقد يكوف شخص األعلم في األصوؿ، لكن يجب أف يُعلم أف األصوؿ ىي إحدى

 . مباديء االستنباط وليست كلها، فقد ُتطرح على األعلم مسألة فقهية فبل يمكنو اإلجابة عليها



ىناؾ قضية وقعت في الحضرة العلوية المقّدسة في جلسة بين المرحـو اآلخوند الخراساني والمرحوـ 
اظم السيد كاظم اليزدي حيث طرحت مسألة، فأجاب المرحـو اآلخوند، وأشكل المرحـو السيد ك

اليزدي على جواب اآلخوند الخراساني، فوضع المرحـو اآلخوند يده على فمو ليفّكر في جواب 
ىنا يكوف الجواب  : االشكاؿ وإذا بالمرحـو السيد اليزدي يعّد سبعين فرعًا آخر على االشكاؿ وقاؿ

يابة إماـ العصر حقًا إنو يستحق ن: كذا وىناؾ ىكذا، ثّم قاـ من مكانو وانصرؼ، فقاؿ المرحـو اآلخوند
إنو كاف يواجو نقصاً : ، طبعًا إف المرحـو اآلخوند كاف عبقريًا وال أريد أف اقوؿ(عجل اهلل فجره الشريف)

في الفقو واألصوؿ، بل أقصد أف معنى األعلمية ال تعني األقوى في مباني االستنباط وفي مباديء 
الهياً في فهم القواعد التي يستنتج منها الحكم  االستنباط، إف االعلمية عبارة عن امتبلؾ الفرد استعداداً 

الفقهي، وفي كيفية تطبيق الكبريات والصغريات، وفي تطبيق الكبريات الستنتاج األحكاـ الجزئية في 
ربما يعّبر وربّما يدرؾ وال : " الموارد الجزئية، ويمتلك قدرة اكبر من اآلخرين، وبتعبير بعض الفقهاء

 ". يوصف

وكيف كاف اإلماـ المعصـو " عليهم السبلـ"الكثير عن احتجاجات األئمة المعصومين  وإنكم قد قرأتم
بتمّسكو بآية من القرآف وبثانية وثالثة يجيب من مجموع ىذه اآليات، رغم تمّسك الذين احتّجوا " ع"

على اإلماـ في المجلس بآية من القرآف وبانتظار االشكاؿ على جواب اإلماـ، فيبقوف حيارى من 
عجبًا كيف لم نفهم القرآف ونحن نتلوه خمسين عامًا؟ فالجميع يفهم من اآلية، لكن : جواب ويقولوفال

إلى آية أخرى، ويعرؼ ما المقصود بهذه اآلية { السارؽ والسارقة فاقطعوا ايديهما} أحدا ينتقل من آية 
 ". ع"وما المقصود بتلك ويستنتج المقصود من مجموع ىذه اآليات، فذاؾ ىو اإلماـ 

عامًا يجب أف يكوف اعلم  45والمقصود من ىذا الكبلـ أف ال تتصّوروا أف الذي دّرس بحث الخارج 
من الذي دّرس خمس سنوات، ربما يكوف الذي دّرس خمس سنوات قد اكتسب عطاء الذين دّرسوا 

 . خمسين عاماً 

وزة النجف االشرؼ أو إنني بسّني المحدود وسوابقي الدراسية عند األساتذة سواء في حوزة قم أو ح
حوزة مشهد المقدسة، وكذا تتلمذي على يد المرحـو السيد الخوئي والمرحـو السيد الحكيم والمرحـو 



، مطّلع على المدارج العلمية والقّياضة (قدس اهلل نفسو الزكّية)السيد الشاىرودي أو على يد اإلماـ 
كنت جالسًا إلى جنب البعض منهم مّدة خمسة والمباركة للفقهاء الشيعة األعاظم الموجودين حاليًا، و 

عشر إلى ستة عشر عامًا في درس السيد الخوئي، ونذىب أحيانًا يومي الخميس والجمعة إلى الكوفة 
، وكاف سماحتو يأتي إلى ىنا، وكّنا نجلس أحيانا فرأيت "ع"للراحة واالستجماـ، وزيارة مسلم بن عقيل 

ّبي ػ من المزايا ما يشترؾ فيها مع اآلخرين بل يزيد عليهم، وىذا ما في سماحة قائد الثورة ػ بيني وبين ر 
 . أعلنو بكل صراحة وىو انو الئق للمرجعية، إما حوؿ الباقين، فإنني اسكت سكوتاً ذا معنى

عامًا، اتباحث مع سماحتو منذ سنتين أو ثبلث  45وإنني بذخيرتي العلمية التي اكتسبتها خبلؿ 
ل ومسؤوليات القيادة وإدارة األمور التي بعهدتو، فإف سماحتو في المسائل سنوات، فإلى جانب مشاك

 . العلمية كمن دّرس خمسين سنة بحثاً للخارج كاف يشارؾ فيو ألف طالب، إنو محّنك ومجّرب علمياً 

على أية حاؿ، لقد رأيت ػ بيني وبين رّبي ػ في سماحتو ميزة جعلتني أذكر ىذه المسائل، فبل حسب 
ي وبينو وال وجل من احد في قلبي، واعلم أني سأموت وحيدًا واحشر وحيدًا وأحاسب ونسب بين

وحيدًا، وإنني أتحمل تماـ المسؤولية على ما قتلو ولست باإلنساف غير المجّرب والسبلـ عليكم ورحمة 
 [(27".)]اهلل وبركاتو

 : أجوبة االستفتاءات

االستداللية )راءة أبحاث سماحتو الفقهية واألصولية وكعبلمة للنبوغ الفقهي لدى سماحة القائد ػ وقبل ق
 : لنجد( أجوبة االستفتاءات)ػ يكفي مراجعة رسالتو العلمية ( العليا

ػ إف سماحتو في الوقت الذي يلتـز فيو بالمنهجية المتبعة لدى الفقهاء جميعًا في ترتيب األبواب  1
( ليد ووالية الفقيو والمرجعية وطبيعة العبلقة بينهماالتق)تحت عنواف ً" الفقهية، إال انو يضيف بابًا جديدا

 . وىو عنواف ال يوجد مثيل أو مساوؽ لو في الرسائل العلمية األخرى لباقي الفقهاء



ػ تخلو تعبيرات القائد من المصطلحات المعقدة والتي تحتاج إلى مفسر وتحتمل تفسيرات متعددة،  2
 . فعباراتو يسهل فهمها للمرجع العادي

يقتصر سماحتو على المسائل المهمة والتي تمثل حاجة ملّحة في الوقت الحاضر على مستوى  ػ 3
 . ، لذا يحتاج إليها أكثر مؤسسات الدولة(الجمهورية اإلسبلمية)األفراد والدولة 

فبل ( اجوبة االستفتاءات)ػ تحتل الجنبة األخبلقية والتوجيهات اإلرشادية مكانة خاصة في مسائل  4
 . بواب والفروع من نصائح أخبلقية وتوجيهات تربويةتخلوا األ

ػ في الوقت الذي يتفق فيو سماحتو مع كثير من رأي المشهور، أيضًا يختلف مع العديد من  5
جواز التقليد المجتهد المتجزئ، وملكية الدولة، وجواز الحكم للفقيو بالجهاد : مسلماتو، كمسائل

 [(28.)]االبتدائي، وجواز التشريح مطلقاً 

إما حوؿ أبحاثو العليا االستداللية فالظاىر أف الحديث المتقدـ لسماحتو آية اهلل المؤمن جدير بإيقاؼ 
 . القاريء على المكانة العلمية لسماحتو

_________________________________ 

 . 39قيادة آية اهلل الخامنئي، ص[( 1)] 

 . المصدر السابق[( 2)] 

 . 163ىاشم اآلملي مرجعية سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي ص[( 3)] 

 (. من اوراؽ وزعت في حينها)للهجرة،  1411/  1/  14االحقر علي المشكيني، [( 4)] 

 (. من اوراؽ وزعت في وقتها)للهجرة،  1411محـر الحـر  7محمد الفاضل [( 5)] 



 (. ر السابقالمصد)للهجرة  1411صفر  4يوسف الصناعي [( 6)] 

 . للهجرة 1410ذي القعدة  2محمد اليزدي [( 7)] 

 (. 13المرجعية بعد الرحيل ص)للهجرة  1414جمادي الثاني  25  محمد اليزدي[( 8)] 

 (. من اوراؽ وزعت في حينها)للهجرة  1410ذي الحجة الحراـ  30الجوادي اآلملي [( 9)] 

 (. من اوراؽ صدرت في حينها)هجرة لل 1411محـر الحراـ  12محمد المؤمن، [( 10)] 

 . 37المرجعية بعد الرحيل ص[( )11)] 

 (.من اوراؽ وزعت لو[( )12)] 

 (. 12ص  المرجعية بعد الرحيل)محمد حسين االنزابي [( 13)] 

 . 11المرجعية بعد الرحيل ص[( 14)] 

ات وكتب رسالة من المجتهدين الكبار، حضر أبحاث السيد البروجردي أكثر من عشر سنو   [(15)] 
لم يعرض )بها وقاؿ عنها " قده"في اللباس المشكوؾ تقريرًا لبحث السيد البروجردي، أعجب السيد 

" قده"ثبلث سنوات وعند السيد الكلبايكاني " قده"، ودرس عند اإلماـ الخميني (علّي إلى اآلف مثلو
لحج والخيارات في تسع في ا" قده"أكثر من ثبلثين سنة، ولقد قرر أبحاث السيد الكلبايكاني 

 (. الهداية في الوالية)مجلدات، وكتب رسالة بعنواف 

 . ، فراجع"10"تقدـ ذكرىا في النمط األوؿ برقم   [(16)] 

من المجتهدين الكبار ( عاماً  64يبلغ من العمر )سماحة آية اهلل السيد عباس خاتم اليزدي، [( 17)] 
قرابة ربع قرف، وأبحاث السيد يحيى " قده"لسيد الخوئي المشهود لهم بالعلم والفضيلة، حضر ابحاث ا



سنة، وفي نفس الوقت كاف عضوًا في  14" قده"سنوات، وتتلمذ عند اإلماـ الراحل  5اليزدي حدود 
مجلس اإلفتاء لئلماـ الخميني واستمر على ذلك إلى آخر أياـ حياتو وبعد وفاة اإلماـ صار عضوًا في 

 . وىو احد مدرسي ابحاث الخارج في قم المقدسة" قده"مكتب افتاء الشيخ االراكي 

، تتلمذ على يد فطاحل العلماء أمثاؿ (سنة 64)عمره : سماحة آية اهلل السيد جعفر كريمي[( 18)] 
، (سنوات 10)، السيد الشاىرودي (سنة 24)، السيد أبو القاسم الخوئي (سنوات 3)السيد الحكيم 

ة إقامة اإلماـ في النجف وقد الزمو طواؿ ىذه المدة وبعدىا إلى ، وىي فتر (سنة 14)واإلماـ الخميني 
وكاف طواؿ مدة مبلزمتو لئلماـ عضوًا ( قدس اهلل اسرارىم جميعاً )آخر حياتو، وقد تتلمذ عند غير ىؤالء 

بارزًا في لجنة اإلفتاء، وىو عضو في جامعة المدرسين وأحد أساتذة البحث الخارج في قم المقدسة، 
 . مخطوطة ولو مؤلفات

مجتهداً ( 70)وىي الرابطة المعروفة بجامعة المدرسين وتضم مجموعة مكونة من أكثر من [( 19)] 
وفقيهًا من بينهم مراجع تقليد، وقد أوردنا تنبيهًا ضمن التنبيهات حوؿ البياف يأتي في خاتمة الشهادات 

 . فراجع

 . الفقهاء الموجودين في مدينة طهرافوىي ىيئة علمية تضم فضبلء العلماء من المجتهدين و [( 20)]

 . 11العدد : سلسلة الوالية الثقافية  [(21)]

 . 12مرجعية اإلماـ الخامنئي ص[( 22)]

 . نفس المصدر[( 23)]

 . الشيخ محمد حسن النجفي صاحب موسوعة الجواىر[( 24)]

 . 98، ص21صحيفة النور، ج[( 25)]



 . المصدر السابق[( 26)]

 . 19، ص14ية الثقافية، الحلقة سلسلة الوال[( 27)]

 .76، ص12الثقافة اإلسبلمية العدد [( 28)]

 تمهيد

حوؿ موضوع المرجعية الدينية، " عليهم السبلـ"سيرة فقيو أىل البيت "ىنا أف نعيد ما كتبناه في ال نريد 
وإنما نريد أف نبحث موضوع المرجعية من خبلؿ مبتنيات الدولة اإلسبلمية القائمة في إيراف والتي 

، وكما سيأتي في الذي يسير عليو مرشد الثورة اإلسبلمية المعاصر" قده"تسترشد بنهج اإلماـ الخميني 
 ". رؤى القائد في المجاالت المختلفة"فصل 

وىدفنا في ىذا الموضوع، انو بعد ما طرحت مرجعية القائد من قبل الحوزة العلمية في مدينة قم 
المقدسة ومن قبل جماىير األمة الثورية وحظيت بتأييد النظاـ اإلسبلمي القائم في إيراف، ثارت ثائرة 

[( 1)]ػ " قده"ػ كما عبر عنهم إماـ األمة الراحل " ن الحمقى في الحوزات العلميةالمتحجرين والمزيفي"
الذين فاتت عليهم الفرصة ولم تتبعهم األمة، أخذوا يوجهوف سهامهم للدين والثورة والنظاـ، وأصبحوا 

اإلسبلمية أبواقًا وإعبلمًا بالمجاف لبلستكبار العالمي، فأصبحت وسائل اإلعبلـ التابعة ألعداء الثورة 
نستشهد بأسمائهم حينما نطرح موضوعًا عن المرجعية الدينية في إيراف، ونريد توجيو ضربة للثورة 
اإلسبلمية، وىم ال ينبتوف بشفة ردًا على استعماؿ اسمائهم، فإنهم يستاؤوف ويستنكروف ويقولوف إننا 

بار لم يعربوا عن ىذه الرغبة نريد أف نكوف احرارًا، بالرغم أف أسماءىم لما وضعت في إعبلـ االستك
 . أف يكونوا احراراً   في

إننا نعيد الحديث في ىذا الموضوع ألنو كما حفل التاريخ الشيعي وتاريخ المرجعية الشيعية ػ كما يقوؿ 
إماـ األمة ػ بعلماء خالدين كتبوا بدـ الشهادة ومداد الدـ رسالتهم العلمية والعملية، وصنعوا من على 

والوعظ والخطابة ومن شمع حياتهم جوىر أنوار الليل، وقطعوا أثناء الحرب سلسلة الدرس منبر الهداية 



والمباحثة والمدارسة، وسحبوا وثاؽ االماني الدنيوية من تحت أقداـ حقيقة العلم وذىبوا بحمل خفيف 
تى إلى ضيافة أىل العرش، وانشدوا في مجمع أىل الملكوت انشودة الحضور، وتقدموا إلى اإلماـ ح

انكشاؼ حقيقة الثقة وأصبحوا منذرين صادقين لقومهم وأمتهم وشهدت قطرات دمائهم واشبلؤىم 
 [(2.)]المقطعة إرباً إرباً على حديث صداقتهم

مثلما حفل التاريخ الشيعي بمثل ىؤالء العلماء أيضًا حفل التاريخ الشيعي بعلماء وقعوا في فخ 
ياسة، حتى أصبح التدخل في السياسة دوف شأف الفقيو االستكبار، ولقنوا شعار فصل الدين عن الس
 . ودخوؿ معركة السياسة تهمة لئلرتباط باألجنبي

وعندما قاـ شعار فصل الدين عن السياسة وأصبح الفقو في منطق ": " قده"يقوؿ اإلماـ الخميني 
ا اإلطار ويتدخل الجهلة غارقًا في األحكاـ الفردية والعبادية، ولم يكن يسمح للفقيو أف يخرج عن ىذ

في السياسة وشؤوف الحكم عند ذاؾ أصبحت حماقة العالم في معاشرة الناس فضيلة وعلى زعم 
بينما كاف العالم . بعضهم يصبح العلماء موضع احتراـ وتكريم الناس حين تأخذ الحماقة كافة وجوده

 [(3".)]السياسي والعالم العامل النشيط يعتبر إنسانا مدسوساً 

عصر الذي نحن فيو، عصر قياـ الثورة اإلسبلمية المباركة، تجربة حية تمثل شاىدًا على ما ولقد شهد ال
تقدـ من الكبلـ، إذ يظهر فجأة، جماعة من العلماء المزيفين الذين انوا يعتبروف الدين مفصواًل عن 

وف بمظهر السياسة قبل الثورة وينكسوف رؤوسهم في عتبة الببلط ليصبحوا متدينين فجأة واليـو يظهر 
 . الثورية ويتهموف الشرفاء الذين تحملوا األذى من اجل اإلسبلـ والتشريد والسجن والنفي

إال أف جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، تلك الجماعة الثورية المباركة كانت منذ األمس وحتى اليـو 
ف الذين كانوا عماد الثورة ىل أدار المدرسوف المحترمو :" لهم بالمرصاد، حتى قاؿ عنهم اإلماـ الراحل

، الم يكن ىؤالء ىم الذين "القوي في الحوزات العلمية ظهورىم ػ نعوذ باهلل ػ لئلسبلـ والثورة والشعب
، ألم يكن ىؤالء كشفوا للشعب عندما أراد احد العلماء "افتوا في فترة الكفاح بعدـ شرعية الملكية

رة ؟، الم يدافع المدرسوف األعزاء عن الجبهة المتظاىر بالمرجعية أف يبتعد عن اإلسبلـ والثو 
والمجاىدين؟ وإذا يهـز ىؤالء ػ ال سمح اهلل ػ فأية طاقة ستحتل مكانهم؟، وىل أف عمبلء االستكبار 



الذين غذوا احد العلماء المزيفين حتى درجة المرجعية ال ينصبوف شخصًا آخر حاكمًا على الحوزات؟، 
المستقبل حماة الثورة اإلسبلمية حيث إنهم لم يتجرعوا ىّم الكفاح وىل يستطيع ىؤالء أف يكونوا في 

في أحداث خمسة عشر عامًا من الكفاح قبل الثورة، وأحداث عشر سنوات قاصمة بعد الثورة ولم 
يتحملوا ىم الحرب وإدارة الببلد ولم يتأثروا بشهادة األعزاء بل انشغلوا براحة باؿ بالدرس 

 [(4".)]والمباحثة؟

سألة األساس التي يأخذ اإلماـ باعتبارىا في موضوع المرجعية الدينية في عصر قياـ الدولة أف إف الم
ماذا يجب عملو للحيلولة دوف تكرار األحداث المرة وحصوؿ االطمئناف من قطع : " يدور البحث حوؿ

مل نفود األجانب من الحوزات؟ ورغم أف ىذا العمل صعب إال انو ال خيار فيو فيجب القياـ بع
 [(5".)]ما

نعم ىذا العمل صعب للغاية إال انو ال خيار فيو إذ ال يمكن للذين كانوا يقولوف بأف الشاه شيعي أف يأتوا 
إلى دفة المرجعية، كما ال يمكن للذين كانوا مفتاحًا بيد االستعمار إلفشاؿ أىداؼ اإلماـ الخميني 

 . أف تسلم األمة بيدىم، وىكذا" قده"

ة اإلسبلمية في إيراف القائمة على رأي الفقهاء، ورجاؿ الثورة من أساتذة الحوزة ومن ىنا فإف الدول
العلمية، واألمة الثورية المؤمنة قد انتخبت قائد الثورة اإلسبلمية مرجعاً لها في التقليد، وأثار ذلك سخط 

كبيرًا   الرجعيين ممن أىدروا امس بسكوتهم وتحجرىم شرؼ اإلسبلـ والمسلمين، وسبب نفوذىم جرحاً 
 [(. 6")]قده"وعميقاً للعلماء المجاىدين كما يقوؿ اإلماـ الراحل 

 : إثارات وشبهات

وىؤالء ال يتحملوف أف يطرح شخص للمرجعية لم يعيش في دائرة األحكاـ الفردية، وإنما اتسع افقو 
ليحكم الفقو في مجاالت السياسة واالقتصاد، ومستعد ألف يلبس األمة الجبهة للدفاع عن بيضة 

ات وإثارات اإلسبلـ بعيدًا عن الزي التقليدي لمراجع التقليد، ىؤالء أثاروا ثبلث نقاط رئيسية كشبه
 : ، وىي كاآلتي(داـ ظلو)حوؿ مرجعية السيد القائد 



 . ػ إننا لم نعهد في تاريخ المرجعية الخضوع للنظاـ أو التنصيب من قبل النظاـ 1

 . دعا للفصل بين المرجعية والقيادة، فلماذا الجمع بينهما" قده"ػ إف اإلماـ الخميني  2

ال يبدو أف يدخل في دائرة االىتماـ قبل إعبلف مرجعية  ػ إف شرط األعلمية ىو أىم الشروط الذي 3
 . أي شخص

 : االجابات

إف ىذه الشبهات أخذت منحى عقيماً في الوصوؿ إلى نتائجها على طريقة الكثير من االستدالالت التي 
في البحث والتنقيب حوؿ بعض المسائل ثم يصلوف بعد ذلك إلى " التقليديين"يقـو بها بعض الفقهاء 

مسدودة، ومع ذلك فإف ىذه االسئلة حملت من االجابات ما يلقم صاحبها حجرًا قبل أف تطرح طرؽ 
 . نفسها

 : أوال ػ النظاـ والمرجعية

في مقاـ اجابتنا على االثارة األولى القائلة بعدـ انصياع مراجع التقليد من الشيعة اإلمامية عبر التاريخ 
استقبلليًا، فإننا نقدـ رؤية مخالفة لهذا الطرح تستند إلى  لؤلنظمة الحاكمة، وإنما كانت تأخذ اتجاىاً 

الواقع التاريخي لفقهاء الشيعة اإلمامية بدأ من عصر الشيخ المفيد الذي يمثل أوؿ فقيو ومرجع للشيعة 
 . في زماف الغيبة الكبرى الذي يعد عصرنا إمتدادًا لو

اعتبارىم الزماف والمكاف كعنصر أساسي في فقهاء الشيعة اإلمامية ومراجع التقليد كانوا يأخذوف في 
تحديد موقفهم من النظاـ القائم من جهة التعامل معو أو عدـ التعامل معو، إال اف ما سجلو لنا التاريخ 

ما كانوا يترددوف للحظة واحدة في التعامل مع النظاـ الذي ينسجم في واقعو ( رضواف اهلل عليهم)إنهم 
 . مع المدرسة الشيعية



أواخر القرف )على ذلك تعامل فقهاء اإلمامية ومراجع التقليد بشكل كامل مع حكومة البويهيين  وكشاىد
" وىي حكومة قامت ضد المغوؿ، وقد كلف آخر امرائهم " سربداراف"، ومع جماعة (الخامس الهجري

م الشهيد األوؿ السفر إلى خراساف إليجاد دولة شيعية ىناؾ فكتب دستور العمل له" على المؤيد
، ثم في عهد الدولة الصفوية كاف ىناؾ ارتباط وثيق بين الفقهاء والحكاـ "اللمعة الدمشقية"والذي كاف 

حتى أف البعض اتهم الفقهاء من امثاؿ المحقق الثاني وغيره ممن تعاطوا مع النظاـ الصفوي بأنهم علماء 
ونهم بالمعروؼ وينهونهم عن سوء خصوصًا وإف ىناؾ انحرافات في الحكم الصفوي، إال انو كانوا يأمر 

 . المنكر

وفي عهد الدولة القاجارية التي تلت الدولة الصفوية لم يكن الفقهاء مع الحكاـ فقط بل إضافة إلى 
ذلك كانت ىناؾ عملية تفويض من قبل الفقيو للحاكم بممارسة صبلحية الفقيو، وقد جاء في كتاب 

ع الديني الشيخ جعفر كاشف الغطاء كتب إجازة لفتح إف المرج: الدين والدولة في إيراف لحامد الكار
 [(. 7)]علي شاه في أياـ الحرب اإليرانية الروسية فوضو بكامل الصبلحيات الملقاة على عاتقو

وال يفهم من ىذا الكبلـ مشروعية التعامل مطلقًا مع الحكاـ، بل في الموقع الذي يمتثل فيو الحاكم 
  الجامع للشرائط، ولذا نبلحظ بأف شيخ الطائفة الغيبة ىي للفقيو  لكبلـ الفقيو، الف السلطة في زمن

للهجرة إلى بغداد للحكم  1447حينما لم يتوفر على احتماؿ بانصياع السبلجقة الذين جاؤوا في عاـ 
فانو ىاجر من الببلد التي ىم فيها وينتقل إلى النجف االشرؼ، بخبلؼ الشيخ سديد الدين يوسف بن 

ولم يفر من الحلة مع أف " ىوالكو"عبلمة الحلي الذي التقى مع الحاكم المغولي المطهر والد ال
مارس نفس الفعل الذي مارسو في بغداد من قبل، ونبلحظ تبياف مواقف مرجعيين من مراجع " ىوالكو"

 . اإلمامية

تراعي ىنا نريد التأكيد على إف المرجعية كانت في عبلقتها مع أي نظاـ يحكم ببلد اإلسبلـ، كانت 
المصلحة ومقتضى الزماف والمكاف الذي تعيش فيو، كما إنها تأخذ في اعتبارىا أيضًا بشكل اساسي 

 . وضع الشيعة اإلمامية



واليـو في ظل قياـ حكومة الفقيو الجامع للشرائط والتي ال تختلف في اتجاىها عن حكومة الرسوؿ 
شكنا في تطلعها لتطبيق اإلسبلـ المحمدي ، وعدـ "ع"وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب " ص"األكـر 

الخالص وسعيها الدؤوب لذلك، مع مبلحظة الضغوط التي توجو إليها من قبل أعداء اإلسبلـ، فهل من 
المعقوؿ أف ال يكوف لها دخل في موضوع المرجعية واف ال يكوف للمرجعية دخبًل بها، في الوقت الذي 

ت متينة ووثيقة مع بعض األنظمة التي ال ترقى إلى درجة ىذا يمارس عدد من كبار فقهاء اإلمامية عبلقا
 . العادؿ، وتقـو ىذه العبلقة على التشاور وتنفيذ رؤى مشتركة حوؿ الواقع الشيعي

 : إيراف والمرجعية الشيعية

والبد أف ننبو ىنا على أف الدولة اإلسبلمية في إيراف التي تسترشد بحركة الفقهاء في كل مواقفها، الذين 
يمثلوف شورى الولي الفقيو ومبدأ الحاكمية المطلقة القائم على الشورى ثم القرار الحاسم، لهي التي 
تقـو بتحديد رؤيتها اإلسبلمية في موضوع المرجعية الشيعية الذي ىو من اخطر الموضوعات على 

لمواقف الحازمة أساس المزاوجة بين مواقف الدولة ومواقف المرجعية وال تفرض رؤيتها على أحد، وأما ا
التي يأخذىا البعض على إيراف تجاه بعض المرجعيات الشيعية، إنما ىي قائمة على أساس الوثائق 

، والتي اكتسبها من عبلقاتها في ظل المنظومة (إيراف اإلسبلمية)واألدلة التي تمتلكها تلك الدولة 
كفر واإلسبلـ، والذي يراد فيو زج السياسية، والتوقعات التي تستنطقها من واقع الصراع القائم بين ال

 . المرجعية بطريق غير مباشر كي تكوف معواًل تهدـ من خبللو تلك الدولة اإلسبلمية

وليعلم القاريء إف الكفر المعادي لئلسبلـ يعلم تماـ اليقين إف الجمهورية اإلسبلمية في إيراف، تسعى 
لم يكن ذلك فبل اقل إنهم يسعوف بكل حرص وإخبلص نحو تطبيق اإلسبلـ المحمدي الخالص، أف 

ػ الجيش التعبوي االستشهادي ػ الذي يبيد الكفر وأىلو، ويقضي " عج"إلى تهيئة جيش اإلماـ المهدي
 .على كل مشروعات االستكبار بإمتبلؾ األرض كل األرض والهيمنة عليها

ير التجارة أو وزير الزراعة ىذا أوال وثانيًا إف الذي يتدخل في موضوع المرجعية الدينية في إيراف ليس وز 
أو االقتصاد أو المواصبلت، وحتى رئيس الجمهورية الذي ىو من العلماء والفقهاء ال يتدخل في 
موضوع المرجعية، وإنما الذي يحدد الرؤية األصيلة في موضوع المرجعية ىم الهيئات العلمية التي يعبر 



وىي ىيئة )زة العلمية بمدينة قم المقدسة جماعة المدرسين في الحو : ، وىم"أىل الخبرة"عنها بػ 
وكذلك رابطة العلماء المجاىدين في طهراف، وأئمة الجمعة والجماعة الذين ( جميعها من كبار الفقهاء

من بينهم أىل الخبرة واالخرين اعتمادًا على شهادة أىل الخبرة، وىم يعتمدوف كامل االعتماد على رؤية 
 . ية ولهم أدلتهم في إثبات قناعاتهم في ىذا الموضوعاإلماـ الخميني في موضوع المرجع

 : والمرجعية الشيعية" قده"اإلماـ الخميني 

ىي مورد تأييد جميع الفقهاء الذين عاصرىم، وأىل " قده"ال شك وال ريب في أف فقاىة اإلماـ الخميني
هاء بأنو لم يكتف باستنباط يمتاز عن غيره من الفق" قده"الخبرة ممن إطلعوا على مبانية العلمية، واإلماـ 

األحكاـ الفردية من الشريعة اإلسبلمية بل كاف يصر على أف الفقو قادر على إدارة كل مناحي الحياة 
وإعطاء الموقف من كل الحوادث الواقعة، وقد قدـ تجربة عملية على ىذا الصعيد من خبلؿ إطروحة 

 . الحكومة اإلسبلمية

رؤية قد يقاؿ إنها ال تختلف عن باقي الفقهاء كما في تحرير الوسيلة وفي موضوع المرجعية الشيعية قدـ 
يشكف أف ىذا القدر من الحديث " قده"ػ رسالة اإلماـ العملية ػ إال أف المراجع لبقية نصوص اإلماـ 

جاء بشكل اولي في اجابة ملحة لحاجة المقلدين، حيث عكف شهرين في تركيا معلقًا على وسيلة 
حتى يقدـ آرائو بشكل اجمالي " رحمة اهلل عليو"لسيد أبي الحسن االصفهاني النجاه للمرحـو ا

للمقلدين الذين يتساءلوف بشكل دائم عن آراء سماحتو، وثم أخذ سماحتو في تفصيل ما أجمل من 
آراء فقهية في رسالة تحرير الوسيلة، وقد صدر المشروع الكامل آلراء اإلماـ في حياتو وبعد رحيلو من 

في كل " قده"وىي المجموعات الكاملة آلراءه [( 8"")]تبياف"و" كوثر"و " يفة النورصح"خبلؿ 
 . المجاالت

للهجرة يمكن أف نقرأ بقية فقرات الرؤية  1409رجب  15إلى العلماء بتاريخ " قده"وفي رسالتو 
كن أف نستخلص الكاملة التي تعّبر عن المنهج الذي يتبناه اإلماـ في موضوع المرجعية الدينية، والتي يم

 : منها النقاط التالية كأسس المشروع



ػ االعتقاد بالفقو التقليدي واالجتهاد األصلي، مع اعتبار عنصري الزماف والمكاف في االجتهاد،  1
بمعنى أف المسألة التي كاف لها حكم في السابق قد تأخذ حكمًا جديدًا في إطار عبلقة الحاكم 

 . بالسياسة والمجتمع واالقتصاد

ػ اإللماـ بقضايا العصر، حتى أف الشعب والشباب والعواـ يجب أف ال يقبلوا المرجع الذي يقوؿ إنني  2
 . ال ابدي رأياً في القضايا السياسية

 . ػ معرفة أساليب التعامل مع الحيل والتحريف الموجودة في الثقافة الحاكمة على العالم 3

 . م بكيفية التعامل مع اقتصاد العالمػ امتبلؾ البصيرة والنظرة االقتصادية والعل 4

ػ معرفة السياسات وحتى السياسيين واساليبهم التي تملى، وإدراؾ مراكز ونقاط القوة والضعف في  5
 . القطبين الرأسمالي والشيوعي والذي ىو في الحقيقة إدراؾ الحقيقة االستراتيجية الحاكمة على العالم

 . لفراسة التي ترشد مجتمعاً إسبلمياً كبيرًا بل وحتى غير إسبلميػ أف يكوف لديو الشطارة والذكاء وا 6

 . ػ اإلخبلص والتقوى والزىد 7

ػ أف تكوف الحكومة اإلسبلمية في نظره ىي الفلسفة العلمية لجميع الفقو في جميع أبعاد حياة  8
 . اإلنساف

طروحة الكاملة لموضوع إضافة إلى الشروط األخرى التي ذكرىا في الرسالة، وتلك مع ىذه تمثل اال
والذي تنادي بو الدولة اإلسبلمية في إيراف من خبلؿ أىل " قده"المرجعية الشيعية عند اإلماـ الخميني 

 ". رابطة العلماء" و " جماعة المدرسين " الخبرة 

 : ثانياً ػ المرجعية والقيادة ػ الفصل أـ الوصل



مع اختيار السيد القائد مرجعًا للطائفة الشيعية، وىذه اثارة أخرى يقدمها جملة من الذين ال يتفقوف 
في آخر أياـ حياتو قد نادى بالفصل بين المرجعية والقيادة، حتى إف " قده"إف اإلماـ الخميني : وىي

المادة الخاصة بهذا الموضوع من دستور الجمهورية اإلسبلمية قد تم تعدليها، فلماذا تعود اآلف 
 المرجعية لتجتمع مع القيادة؟ 

الفصل أـ الوصل .. بالرغم من إف ىؤالء ال يملكوف أي تصور عن موضوع المرجعية والقيادة: الجواب
ورأي اإلماـ الخميني في ىذا الموضوع، إال إنهم يشكلوف بحجة القـو من رجاؿ الثورة الذين يؤمنوف 

دـ لهم عرضاً في موضوع المرجعية وفي غيره من الموضوعات، ومع ذلك فإننا سنق" قده"برؤى اإلماـ 
 . موجزًا لمعالم ىذه النظرية عّلنا نقدـ لهم التصور الواضح كي يقدموا اإلجابة ألنفسهم

 ": المرجعية والقيادة"اإلماـ وموضوع 

لقد كانت الحالة منذ انتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف إف المرجعية والقيادة متحدة في شخص واحد 
واستمر األمر على ىذا الحاؿ من خبلؿ دستور " قده"خميني وىو إماـ األمة وقائدىا اإلماـ ال

الجمهورية اإلسبلمية الذي ينص على أف القائد ىو المرجع والمرجع ىو القائد، ثم قبيل رحيل اإلماـ 
تحدث اإلماـ في ىذا الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظاـ، وكاف لو رأي ينص على انو " قده"

مرجع ىو القائد والقائد ىو المرجع في الوقت الذي ليس ىناؾ مانع ليس من الضروري أف يكوف ال
 [(. 9)]أيضاً من اجتماعهما

وبعد حديث اإلماـ في ىذه المسألة للمجلس المذكور، وبعد المداوالت بين أعضاء المجلس، تم 
 : إعبلف ما يلي

تكوف لو الوالية المطلقة ػ قيادة الببلد اإلسبلمية واألمة اإلسبلمية تكوف على عاتق مجتهد واحد و  1
 . في الجمهورية اإلسبلمية( التنفيذية والتشريعية والقضائية)والنظارة على القوى الثبلث 



ػ أف يكوف القائد لو إطبلع بالمسائل السياسية واالجتماعية واالقتصادية، ويبدي رايو في ما يسمى بػ  2
 (. المصالح المؤقتة)

ـ ألوامره، وتوجيهاتو في ما يتعلق بمصلحة النظاـ، ويوكل إليو ػ يمتثل مجلس تشخيص مصلحة النظا 3
 [(. 10)]مسؤولية عزؿ أو نصب مرجع التقليد

 . ػ حكم القيادة مقدـ على فتاوى المرجع 4

 . ػ مرجع التقليد البد واف يكوف شخصاً واحداً  5

 [(. 11()]الفقيو الولي)ػ الوجوه الشرعية تسلم جميعها إلى القائد  6

بالفسحة في الفصل أو الوصل بين المرجعية والقيادة حتى ال تواجو " قده"ولقد جاءت رؤية اإلماـ 
الثورة اإلسبلمية في إيراف ػ والتي قدمت الدماء الكثيرة من اجل تطبيق أحكاـ الشريعة ػ أي مشكلة أو 

فإف عمل اإلماـ مأزؽ قد يثير الضجة والصخب ويشغل النظاـ اإلسبلمي عن أىدافو األصيلة، واال 
 . بالوصل ىو الذي كاف يميل إليو ويعتمده

 : على ضوء الواقع المعاصر.. الفصل أـ الوصل

 : لقد تناولت ىذا الموضوع بالبحث المفصل عدد من الدراسات والمقاالت، لعل أىمها ثبلثة وىي

 . حميد األنصاري: الوحدة أـ التفكيك؟ تأليف.. ػ كتاب المرجعية والقيادة 1

آية اهلل السيد كاظم : بقلم( نشرت في مجلة الببلد)نقد لنظرية الفصل بين المرجعية والقيادة : مقالة ػ 2
 . الحائري



آية اهلل الشيخ احمد اآلذري : ، تأليف(ومؤلفات أخرى)ػ كتاب شؤوف وشرائط المرجعية والقيادة  3
 . القمي

القاريء للرجوع إليها في حاؿ رغبتو  وقد تناولت ىذه األبحاث نقاط ىامة نورد خبلصات لها، وتحث
 . في متابعة الموضوع

يستند ىؤالء الثبلثة في الوصوؿ إلى نتيجة، إف وحدة القيادة والمرجعية ىي الفكرة العملية والصالحة 
لزماننا ىذا إلى مقدمة تعتبر مسلمة من المسلمات لدى فقهاء اإلمامية تعتمد العقل دليبًل لها وعليها، 

 . ستمرار القيادة واإلمامة في زمن الغيبة الكبرىوىي ضرورة ا

إال أف الخبلؼ حوؿ كيفية استمرار ىذا األمر قد يجر إلى نتيجة وىي انو ال ريب وال إشكاؿ في 
الفصل بين القيادة والمرجعية، وتأتي ترسبات العقدة من السياسة لتدخل ضمن حيثيات االستدالؿ 

 ". ع"بكر والفتوى لعلي فتفرز نتيجة مفادىا، دع الخبلفة البي

إف اكبر خلل يمارسو بعض الفقهاء والتقليديين ىو االنفصاؿ عن الواقع في معالجتهم لبعض القضايا 
الحياتية خصوصًا مثل ىذا الموضوع الذي ال يمكن االنسياب في بحثو دوف مبلحظة العبلقة بينو وبين 

ئة إلى اشبلء بحيث يسهل ضربة قاصمة الحكومة وشؤوف الحكم اإلسبلمي، واألمة اإلسبلمية المجز 
 . لها

 : ولذا فإنو ال يمكن بحث ىذا الموضوع إال من خبلؿ موقعين

 (. األدلة النقلية والعقلية)الزاوية النظرية : الموقع األوؿ

 (. الواقع ومتطلباتو)الزاوية العلمية : الموقع اآلخر



ميع مناحيو، حتى أف األعبلـ يقولوف إف وذلك ألف الشريعة اإلسبلمية جاءت لتعطي رؤية للواقع بج
الفردية، )الحياة السعيدة والكاملة ال تتم إال بتطبيق اإلسبلـ وأحكامو التي تتعلق بكل القضايا 

 ...(. واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية، واالدارية

 ": الحوادث الواقعة"رواية 

انب العملية، استداللهم برسالة اإلماـ الحجة وكشاىد على ما نقولو من تجرد الفقهاء عن مبلحظة الجو 
إما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، : " إلى اسحاؽ بن يعقوب، التي يقوؿ لو فيها" ع"

، فقد استفاد منها ىؤالء الفقهاء شرط االعلمية [(12( ")]عليهم)فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل 
، إما " ية االعلم"دوف االصلحية مع أف   . فإنو يوجد في المنطوؽ" االصلحية"اخذ من المفهـو

فارجعوا فيها :" ألنو يقوؿ" إطبلؽ"إف مضموف الرسالة فيو : حيث استدؿ ىؤالء الفقهاء بهذا االستدالؿ
دوف أف يكوف ىناؾ تحديد لشرط االعلمية إال أف العقل ىو الذي يحكم بوجوب " إلى رواة أحاديثنا
 . لمالرجوع إلى األع

فإنا سنكشف إف المقصود منها األحداث " إما الحوادث الواقعة " وفي الواقع لو تأملنا في كلمة 
، فليس من المعقوؿ أف  الجديدة والحاجات الضرورية االجتماعية التي تواكب حركة الحياة كل يـو

الفقهاء عنها  تعني المسائل العبادية التي حدثت آالؼ المرات وتحدث" الحوادث الواقع"تكوف كلمة 
وقدموا اإلجابة عليها، فكل من تعرض حديثًا وجديدًا فإنو يمكن التعرؼ عليها من خبلؿ الرسائل 

 [(. 13)]العملية حيث دونت ىذه المسائل

ىم الفقهاء الذين يتمكنوف من اإلجابة على التساؤالت التي " رواة الحديث"وعلى ىذا األساس فإف 
رة على ىذه األمور ىي من خصائص القيادة وليس من خصائص المرجعية، تفرضها الحياة اليومية، والقد

، فإنو يكوف دليبًل (مرجع التقليد)فإف كاف ىذا الحديث ىو من ادلة رجوع الجاىل المكلف إلى الفقيو 
على ضرورة وأىمية الوحدة بين القيادة والمرجعية، وإف لم يكن دليبًل على ذلك وإنما يشير إلى 



( حفظو اهلل)ىذا مما ال يرتضيو بعض المعاصرين وكما يعبر آية اهلل السيد كاظم الحائري األصلحية فإف 
 [(. 14)]فإف ىذه الرواية تنتهي إلى ضرورة تقليد الفقيو السائس واالكثر اىلية

 : ويقوؿ آية اهلل السيد كاظم الحائري في خبلصة بحثو حوؿ ىذا الموضوع

إلى بروز مشاكل وتعارض فإف أتباع رأي القائد الفقيو واجب في  كلما أدى فصل المرجعية عن القيادة" 
األحكاـ الواليتية والحكومتية، حتى بالنسبة للذين يروف وجوب تقليد األعلم وجواز فصل المرجعية عن 
القيادة، الف ذلك سيكوف تعارضًا بين الحكم الظاىري والحكم الواقعي، وتحصيل الحكم الواقعي لو 

 [( 15".)]دليل القيادة اخص من دليل التقليد االرجحية، أو أف

ثم إننا ال يمكن أف نصادر اختيار أمر غالبية األمة فيما إذا لم تجتمع على الخطأ، وفي مثل ىذا األمر 
 : فإف اصرار األمة على اجتماع المرجعية والقيادة وفي شخص السيد القائد يأتي على أساس أمرين

مة بين معسكري اإلسبلـ والكفر والتي تتطلب وحدة الصف اإلسبلمي قد إف المعركة القائ: األمر األوؿ
اضعفتها التعددية كما يشهد بذلك الواقع، نتيجة عدـ تفاعل عدد من المرجعيات مع أطروحة والية 

 . الفقيو المطلقة الذي يمثل مبدأ حاكمية اإلسبلـ

حث عن المرجعية القادرة على تحريك إف األمة كما تبحث عن القيادة الحكيمة فإنها تب: األمر اآلخر
الفقو في كيانها وشرايينها، وحينما اصطدمت األمة مع التفسير الضعيف األفق لشرط االعلمية، عزفت 
قطاعات كبيرة وخصوصًا الشرائح الشبابية عن تقليد الفقهاء وعزفت تلقائيًا إلى ما يعبر عنهم بالنخب 

شريعة، إف المكلف حينما يرجع إلى الفقيو ليجيب على أسئلتو المثقفة والذين أخذوا يفتوف في مسائل ال
الفقهية فإنو ال يريد من الفقيو أف يفلسف البحوث األصولية على رأسو، وأنما يريد عصارة ىذه األبحاث 

 . على شكل فتوى تمثل إجابة وال تحتاج اإلجابة إلى سؤاؿ آخر

 ة السمحاء؟ ىذا ىو الواقع الذي تعيشو األمة، فهل ترفضو الشريع

 : ثالثا ػ شرط األعلمية



وىذه االثارة ىي اشد ما يتمسك بو خصوصًا واف القائلين بها يتمسكوف بجذرىا التاريخي من جانب، 
ويحكم العقل من جانب آخر، فيقولوف إف مسألة االعلمية تأخذ بعدًا زمانيًا يعود إلى أوؿ مرجعية 

لسيد المرتضى للشيعة في زمن الغيبة، حيث كانت تؤمن بشرط األعلمية، استنادًا في ذلك إلى كبلـ ا
 : علم الهدى في ذريعتو، حيث قاؿ

وال شبهة في أف ىذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتي إال لعالم واحد في البلد لزمو استفتاؤه " 
تعينًا، وإذا كانت لجماعة ىم متساووف كاف مخيرًا، وإف كاف بعضهم عنده اعلم من بعض، أو اورع، أو 

جعل مخيرًا، ومنهم من أوجب أف يستغني المقدـ في العلم والدين، وىو ادين، فقد اختلفوا فمنهم من 
 [(. 16")]أولى

ومن جهة أخرى قالوا بأنو لو تردد األمر بين تقليد األعلم أو تقليد غير األعلم فإف العقل يحكم بوجوب 
 . ع في اإلفتاءالرجوع إلى األعلم، وىذه مسلمة عقلية ال تقبل النقض وال اإلبراـ، ويستند إليها المشرو 

ال يختلف فيو احد حتى القائلين باألصلحية فإنهم ال يلغوف شرط األعلمية، ( االعلمية)وىذا األمر 
وبعيدًا عن المناقشة في الجذر التاريخي للمسألة فإف في كبلـ السيد المرتضى إشارة إلى عدـ القوؿ 

ال تفيد اإللزاـ " ر األعلم على غير األعلمواألولى اختيا"باالعلمية ممن تقدـ عنو ػ إضافة إلى أف كلمتو 
والبت بو وإنما قصارى ما تدؿ عليو ترجيح األعلم على الغير األعلم، وىذا ىو المسلم لدى أعبلـ 

 . الطائفة وعلماءىا

بعيدًا عن المناقشة في ىذا الجانب، والمناقشة في مفهـو األعلمية الذي وقع اختبلؼ حولو، فقاؿ 
على استنباط األحكاـ الشرعية كما يذىب إليو الشيخ األعظم األنصاري، واآلخوند البعض بأنو االقدر 

الخراساني والميرزا الشيرازي والسيد أبو الحسن االصفهاني، أو من يملك فهما ودراية أكثر وأفضل أو 
تكوف آراؤه أعمق واحسن، أو ما قالو من الحظ لو من العلم من كونو االسرع في الفتوى أو األكثر 

 ". ص"تأليفاً أو المتقدـ في السن، أو الذي من نسل الرسوؿ 



بعيدًا عن كل ذلك حيث يمكن الوصوؿ إلى نتيجة نهائية رؤية واضحة حوؿ مفهـو األعلمية وإنما لب 
 . النقاش ينصب في كيفية التعرؼ على األعلم وتحديد مصداقو

 : تحديد األعلم

سادت ظاىرة لتحديد األعلم عبارة عن قياـ ( للهجرة 1200)فيما تقدـ من الزماف وبالتحديد في عاـ 
إف : فقيو العصر بتحديد مرجع التقليد الذي يليو، فقد ذكر آية اهلل الشيخ محمد إبراىيم الجناتي

حينما تقدـ في العمر وأحس بالتعب اخذ يشير إلى المرجع الذي " رحمة اهلل عليو"الوحيد البهبهاني 
تلميذًا بارزًا من تبلميذي، وكاف أبرز تبلميذه المرحـو الشيخ جعفر كاشف  قّلدوا: يليو، حيث كاف يقوؿ

الغطاء، وبدوره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في حياتو كاف يشير إلى آية اهلل الشيخ موسى كاشف الغطاء 
مرجعًا من بعده، ولما لم يشير الشيخ موسى إلى المرجع الذي يليو فقد اختلفت الطائفة في تحديد 

ع إلى أف استنجدوا بالميرزا القمي لحل المسألة فامتحن الفقهاء ورجع من بينهم الشيخ علي  المرج
رحمة اهلل "كاشف الغطاء، واستمرت ىذه السيرة حتى عصر آية اهلل العظمى السيد حسين البروجردي 

 ". عليو

 : ثم أف الفقهاء ذكروا في رسالتهم العملية ثبلثة طرؽ لتحديد األعلم وىي

 . دات اثناف من أىل الخبرةػ شها 1

 . ػ اختبار الفقيو إذا كاف المختبر من أىل الخبرة 2

 . ػ الشياع المقيد لئلطمئناف 3

وكل ىذه األمور لم تستطع تحديد األعلم خصوصًا في عصرنا ىذا، إما شهادة اثنين من أىل الخبرة 
بعض الفقهاء ثم يحددوف األعلم فإنها لم تحصل بعد، إذ أف أىل الخبرة يكتفوف باالطبلع على ابحاث 

من بينهم، وقد سألت بنفسي بعض الذين شهدوا بأعلمية مرجع على باقي المراجع فكانت النتيجة  
 : كاآلتي



على من في النجف االشرؼ دوف أف يأخذوا بعين ( داـ ظلو)ػ شهدوا بأعلمية السيد السيستاني  1
 . األعتبار المرجعية في إيراف

على السيد القائد ألنهم اطلعوا على أبحاث السيستاني " داـ ظلو"السيد السيستاني ػ شهدوا بأعلمية  2
 . ولم يطلعوا على ابحاث السيد القائد

كاف يشير إليو " رحمو اهلل"ػ شهدوا بأعلمية السيد الروحاني على باقي المراجع ألف السيد الخوئي  3
 . لتقلد زماـ المرجعية بعده

 . ألنو اشهر من أف يتجاوز( حفظو اهلل)التبريزي ػ شهدوا بأعلمية الشيخ  4

المعاصرين ممن ذاع صيتهم في ببلد المسلمين، بحيث ( أىل الخبرة)وىكذا بينات سمعتها بأذني من 
 . تعتمد كلمتهم في موضوع المرجعية

يرجح علمية احد من الفقهاء على غيره ال بد واف يأخذ بعين وىذا بعيد عن اإلنصاؼ فإف الذي يريد أف 
 . االعتبار بقية المراجع، خصوصاً ممن تدور مدارىم شبهة األعلمية

في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، ( رابطة الفقهاء)وىذا ما لم يفعلو احد غير جماعة المدرسين 
النجف االشرؼ، وخرجوا بنتيجة موضوعية بأف  فإنهم طالعوا جميع األبحاث وناقشوىا حتى مرجعيات

السيد القائد، والشيخ الفاضل اللنكراني، والشيخ : من تدور مدارىم األعلمية ىم سبعة من الفقهاء وىم
الوحيد الخراساني، والشيخ جواد التبريزي، والسيد الزنجاني، والشيخ محمد تقي بهجت، والشيخ 

الروحاني من بينهم ألنو كاف ممن تدور مدارىم األعلمية إال أف ناصر مكاـر الشيرازي، ولم يأت السيد 
العدالة التي ىي ركن أساس غير متوّفرة في شخصو، وسيأتي في موضوع العدالة العبلقة بينها وبين 

عن دائرة ( داـ ظلو)مخالفة النظاـ اإلسبلمي، كما أف استثناء آية اهلل العظمى السيد السيستاني 
عن كونو مقيمًا في النجف األشرؼ ػ وإف كاف للثورة اإلسبلمية رؤية خاصة حوؿ االعملية، لم ينبع 

المرجعية في النجف االشرؼ وإنما جاءت على أساس نتائج التقييم ألبحاث سماحتو فقد نقل آية اهلل 



السيد احمد المددي ػ الذي ىو من ابرز تبلمذة السيستاني في مدينة قم المقدسة ػ انو يـو رحيل 
الديني السيد الكلبايكاني طلبت منا جماعة المدرسين عرض ابحاث سماحة السيد السيستاني  المرجع

فعرضناىا عليهم، وجاء ( داـ ظلو)على أعضاء الجامعة إذ لم يكن يومها قد طبع شيء بعد للسيد 
 (. داـ ظلو)تقييمهم بعد ذلك خبلفاً لما نعتقده في ابحاث سماحتو 

ف يستوعب أف جماعة المدرسين ليست ىيئة سياسية، وإف كاف لها إسهاـ وعلى أي حاؿ البد للقاريء أ
في الحقل السياسي ومنذ أربعين عامًا، إال أنها ىيئة فقهية تخشى اهلل وتسعى لقوؿ كلمة ترضي اهلل 

 . وتسقط التكليف من عاتقها، رضيت بذلك إيراف أـ لم ترض، أو رضي العالم عنها أو لم يرض

كر باف األمواؿ واإلعبلـ والوكبلء المتمصلحين ىم الذين أسهموا في إعطاء بعض إننا ال يمكن أف نن
و " الوسط"المراجع حجمًا في الواقع ال يمكن تجاوزه، وقد عاصرنا حركة صحف ومجبلت مثل 

واإلذاعات األجنبية والمنشورات التي كانت تحمل أرقامًا كبيرة في تأييد ىذا المرجع أو ذاؾ، " الحياة"
أ األسماء المسجلة باالنسحاب، إلى جانب االستكبار الذي غذى ىذه الحالة ألنو المستفيد ثم تبد

مفكر إسبلمي وعضو مجلس األمن )األوؿ منها، وفي ذلك يقوؿ الدكتور محمد جواد البلريجاني 
إف الدوؿ الغربية أنفقت اموااًل طائلة من اجل تضليل المسلمين الشيعة حوؿ موضوع   (:القومي
مبليين جنيو خبلؿ الشهر الماضي ( 3)عية ػ أف الدوؿ الغربية عمومًا وبريطانيا بوجو خاص أنفقت المرج

 [(17".)]لتقديم أسماء عدة أشخاص باعتبارىم مراجع للشيعة

 . وىكذا ترد المبلحظات على الطريقين األخريين لتحديد مرجع التقليد

خيري على مسألة ارتكاز مسألة األعلمية حوؿ ىذا إضافة إلى مناقشة أخرى يوردىا فضيلة الشيخ التس
إننا نعتقد جازمين بأف الشريعة ال يمكن : " بناء العقبلء بالشكل المذكور في بعض األبحاث، إذ يقوؿ

أف تترؾ ىذا األمر الخطير والذي يبلـز حياة كل فرد ػ وفي جميع سلوكياتو ػ إلى مسألة بناء العقبلء، 
ة مخالفة لدى عمـو المسلمين بالرجوع إلى أي من المجتهدين وخصوصًا في جّو تسود فيو سير 

 [(. 18")]المطّلعين دونما مبلحظة لمسألة األعلمية



 . ثم يورد فضيلتو المناقشات حوؿ ادلة وجوب تقليد األعلم

 : مناقشة األدلة

 . مسألة اإللزاـ العقبلئي بالرجوع إلى األعلم فيما إذا تعارضت فتواه مع غير األعلم: الدليل األوؿ

إنو ليس ىناؾ علم باإللزاـ العقبلئي بالرجوع إلى : ناقش السيد الخوئي ىذا الدليل قائبلً : المناقشة
مؤيد بقوؿ صاحب ، وىذا الكبلـ [(19)]األعلم مع كوف الطرؼ اآلخر حائزًا للشروط المطلوبة

إنما الكبلـ ثواب الغيبة بالنسبة الى المرافعة الى المفضوؿ منهم وتقليده مع العلم بالخبلؼ : " الجواىر
وعدمو، والظاىر الجواز الطبلؽ ادلة النصب المقتضي حجة الجميع على جميع الناس، وللسيرة 

" دعوى الرجحاف بظّن االفضل بدفعهاالمستمرة في االفتاء واالستفتاء منهم، مع تفاوتهم في الفضيلة و 
[(20 .)] 

 . االجماع: الدليل الثاني

ىذا االستدالؿ باطل على أي نحو فّسرنا االجماع فسواه أردنا بو اتفاؽ اآلراء أو أردنا بو : المناقشة
، فانو ىنا غير تاـ، ألنو لم تتفق آراء العلماء حولو، بل ربما يدعى  االتفاؽ الكاشف عن رأي المعصـو

 [(. 21.)]االتفاؽ على عدمو في بعض الصور وكذلك وضوح عدـ كشفو عن رأي المعصـو

لمالك االشتر، أو رواية " ع"الروايات كمقبولو عمر بن حنظلة، أو عهد اإلماـ علي : الدليل الثالث
 . لعمو" ع"االختصاص، أو قوؿ اإلماـ الجواد 

ا في مقاـ القضاء ال الفتوى كما في األوليتين، وقد أورد على بعض ىذه الروايات إما ورودى: المناقشة
 . أو االرساؿ كما في األخيرتين

 . إف فتوى األعلم أقرب إلى الواقع فبل مناص من األخذ بها: الدليل الرابع



قاؿ السيد الخوئي في مقاـ الجواب عن ىذا الدليل انو أف أريد من االقربية أف فتواه بالفعل : المناقشة
لم، وإف أريد أف من شأف فتواه أف تكوف اقرب فيرد أف االقربية الطبيعية لم تجعل اقرب فهو غير مس

 . لدى احد مبلكاً للتقيد وال لوجوبو

إف االصل العقلي حاكم بتعيين الرجوع إلى األعلم فيما لو دار األمر بين التعيين : الدليل الخامس
 . والتخيير بين األعلم وغيره

يرجع إليو فيما إذا لم يتم الدليل االجتهادي وىو السيرة، إذ أف رتبتو إف االصل العقلي : المناقشة
متأخرة والحاؿ أف الدليل االجتهادي تاـ على عدـ التعيين فبل يمكن الرجوع إلى األصل 

 [(. 22)]العقلي

 : عدـ تعّين تقليد األعلم

 : وىي كاآلتي كما أف ىذا الفريق الذي لم يسلم بلزـو تقليد األعلم قّدـ ادلتو على ذلك،

ػ انو لو رجعنا إلى اآليات والروايات التي استند إليها في تشخيص مواصفات مرجع التقليد لوجدناىا  1
مطلقة وال يمكن استفادة لزـو تقليد األعلم، وقد تقدـ الحديث عن إحدى ىذه الروايات وىي رواية 

: المبلحظة على بقية الروايات وىيوىكذا ترد نفس ... " إما الحوادث الواقعة( " عج)اإلماـ الحجة 
مقبولة عمر بن حنظلة فيما لو سلم وردودىا في شرائط االجتهاد، ومشهورة أبي خديجة ورواية اإلماـ 

 : العسكري، وىكذا في اآليات الثبلث

 [(. 23)]{...وما كاف المؤمنوف لينفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة} : ػ آية السفر 1

 [(. 24)]{ فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف} : ػ آية السؤاؿ 2

 [(. 25)]{إف الذين يكتموف ما انزلنا من البينات والهدى} : ػ آية الكتماف 3



ػ إف األئمة كانوا يرجعوف الناس إلى بعض اصحابهم فلو كاف يشترط تقليد األعلم، فانو ليس ىناؾ من  2
ارجع الناس إلى الحارث بن " ع"ماـ الصادؽ ، وكشاىد على ذلك إف اإل"ع"ىو اعلم من اإلماـ 

المغيرة النصري والى محمد بن مسلم والى زرارة، والى أبي بصير ليث المرادي، والى برير بن معاوية، 
لو ال ىؤالء، ما كاف احد يستنبط ىذا، ىؤالء حفاظ الدين وأمناء أبي على حبلؿ اهلل : " وقاؿ عنهم

 [(. 26" )]وحرامو

الناس إلى يونس بن عبد الرحمن والى زكريا بن آدـ القمي وكذلك اإلماـ " ع"الرضا  كما أرجع اإلماـ
 .ارجع الناس إلى اباف بن تغلب" ع"الباقر 

تطابق الفتوى )إف مقتضى االطبلؽ شموؿ الموردين : ولو قيل بانها في مقاـ تطابق الفتوى، قلنا
ض االخبار اختبلؼ األصحاب في حكم والتخصيص بحاجة إلى الدليل بل الثابت من بع( واختبلفها

" ع"المسألة كما نقل االختبلؼ في باب االستطاعة بين زرارة ويونس وقد ارجع اإلماـ الصادؽ 
 [(. 27)]اليهما

كاف يعطي " ع"إف اإلماـ الصادؽ : بل على ما نقلو الذاكري في مقالتو عن المرجعية وشروط األعلمية
ػ [( 28)]بي بصير، وكاف كل منهما يفتي على أساس ما يعلمآراء لزرارة تختلف عما كاف يقولو أل

 . واإلماـ يُرجع لهما ػ وكانا في المدينة فلو كاف الرجوع إلى األعلم شرطاً ملزماً ألرجع اإلماـ ألحدىما

وىكذا روايات كثيرة يفهم من خبللها إف ارجاع األئمة إلى اصحابهم لم يكن دائمًا في األمور المتفق 
 [(. 29)]عليها

، وكاف الوثاقة ىو األمر الذي يشترطونو (المجتهد)ػ جرت سيرة المتشرعة على الرجوع إلى العالم  3
 . فيمن يرجعوف لو، دوف أف يكوف شرط األعلمية ىو الشرط الملـز



ػ وىكذا سيرة العقبلء وبناءىم فانهم يرجعوف إلى العالم والخبير دوف مبلحظة كونو األعلم، فحين  4
عوف إلى طبيب خبير، ولو دار األمر عندىم بين الخبير واألخبر فإنهم يرجحوف االخبر وال المرض يرج

 . يلزموف الرجوع إليو

ػ إف اإللزاـ بتقليد األعلم قد يوجب العسر والحرج لما تقدـ من صعوبة تحديد المصداؽ، والواقع  5
 . في سبيل تحديد األعلم يشهد بما تواجو الطائفة من عسر وحرج بعد رحيل كل مرجع من مراجعنا

ومع ذلك فإننا ال نريد أف نلغي شرط األعلمية بقدر ما نريد التأكيد على أف ىذا الشرط ليس من 
اللعب "الشروط المسّلمة لدى فقهاء اإلمامية، بحيث يوجب الخروج عند تغيير أحكاـ الشريعة و 

 ". بالدين

 نقاط في موضوع المرجعية

اإلثارات في موضوع مرجعية السيد القائد، نأتي إلى حديث آخر حوؿ  وبعد ىذا الحديث السريع عن
 . بعض النقاط الهامة في موضوع المرجعية والتي أخذت تطرح في اآلونة األخيرة

 : ػ مرجعية المثقف أـ الفقيو 1

، وىي بروز االتجاه الذي عرؼ بػ  لعل ىذه النقطة ىي من أىم النقاط المثارة في موضوع المرجعية اليـو
ليمارس دور الفقيو ويستقطب جيل الشباب بعبارات منمقة قد توىم بمعرفة واسعة ( النخبة المثقفة)

 . بأبعاد الشريعة قد تتجاوز بعض مواقعها قدرة الفقيو

حاالت التي تهدد األمة اإلسبلمية وتضعفها، إذ أف االنفصاؿ عن المرجعية وىذه الحالة من اخطر ال
" الدينية في حد ذاتو نكسة للواقع الشيعي الذي ُعرؼ بتمسكو بالمرجعية والخط العلمائي، والنخب 

لهي من ابعد الشرائح االجتماعية عن العلماء والمرجعية بل تدعوا كما العلمانية لفصل األمة " المثقفة
 . العلماءعن 



وعلى راسهم فقهاء العصر في محاولة إلبراز " تستذيج الخط العلمائي"إف ىذه النخب تمارس عملية 
إشكالية في الوعي اإلسبلمي لدى الفقيو، فيظهر أماـ الناس انو منفصل عن الواقع وال يعي العصر الذي 

قت الذي تقبل فيو إتباع مفكرين ىو فيو وتحوالتو، وطبيعي فإف األمة ال تقل إتباع فقهاء سذج، في الو 
 ". ماكرين"

وال أريد ىنا تأييد مقولة إنو يجب اتباع الفقهاء حتى واف لم يكونوا على وعي بتحوالت العصر، بقدر ما 
وإف ملكوا ادوات " النخب المثقفة"أريد التأكيد على انو في كل االحواؿ ال يعني ذلك الرجوع إلى 

 . منفصلوف عن التراث واألصالة وذائبين في التجديد االجتهاد، النهم في كل االحواؿ

مصطلح افرزتو التيارات المتغربة إلثبات موقعها في الحياة إف لم يكن في رتبة متقدمة " النخب المثقفة"
عن الفقهاء فإنو في صفهم، بل يريدوف فرض كيانهم وجر األمة إلتباعهم في محاولة لفصلهم عن 

 . من اشد المصطلحات ازعاجاً لهم" يوفق"الفقهاء، لذا فإف مصطلح 

في إيراف ممن ىم ليسوا من إيراف، وإنما وفدوا إلى تلك الببلد " النخب"ولقد عاصرنا جملة من ىؤالء 
إثر ظروؼ طارئة، وقد وجدناىم يمتلكوف عصابات للنفوذ في مواقع التأثير الفكري وفي الدوائر 

اء لتقدـ الواقع وارتباطو أكثر فأكثر بالشريعة، والمؤسسات اإلسبلمية التي تحمل تطلعات الفقه
وإبرازه كعبلمة من عبلئم " فقيو"ووجدناىم يحاولوف من خبلؿ بعض البرامج واالنشطة تشويو مصطلح 

 .الذي ابرز كرمز للتقدـ والوعي والحضارة" المثقف والمفكر"التحجر والتخلف، وفي قبالو مصطلح 

وحينما لم يجدوا موقعًا حيًا للبرىنة على مشروعهم التزييفي فإنهم جعلوا من الفقيو اإلماـ الشهيد 
للعبتهم السوداء، فابرزوا نقطة القوة وعبلمة التقدـ فيو انو كاف مفكرًا إسبلميا، مع أف " ضحية"الصدر 

سبلـ للتقليد واالتباع، ىذا المصطلح ىو مفردة من مفردات الفقيو الواعي والفقيو الذي يطرحو اإل
والفقيو ىو أوسع مفهومًا من المفكر والمثقف، وما المفكر والمثقف أماـ الفقيو، الذي يملك آلية طرح 
الرأي السديد القائم على أساس الدليل المتبنى من الكتاب والسنة، بخبلؼ المفكر والمثقف الذي 

ى من القرآف الكريم وأحاديث المعصومين يستنبط وُيشرع وينكر ولكن ال على أساس الدليل المتبن



دائمًا، بل في بعض األحياف تأتي استنتاجاتو واستنباطاتو على أساس االستحساف أو " عليهم السبلـ "
 . النظريات التي ابتناىا لنفسو

وإف كاف مظهرىما الخارجي يوحي بإسبلميتهم، " النخب"وعلى األمة والناس أف ال تنخدع ببريق كلمات 
مية األصلية ىي أتباع الفقهاء ومراجع التقليد العظاـ والعلماء، ومجرد االنبهار بالمظهر الخارجي فاالسبل

والشكل سيجر الناس إلى حضيض الحضارة الغربية التي لن يستطيعوا بعد ذلك تجاوز آثارىا، كما 
في أحضاف حتى إضطرت للسقوط " البراقة"حصل لمجتمعاتنا اإلسبلمية التي استوردت بضاعة الغرب 

حضارتها المادية القائمة على الفساد االجتماعي، وتحولت مجتمعاتنا اإلسبلمية األصيلة إلى بؤر 
 . لئلنحراؼ والمخدرات

أخذت تتولى المسؤولية االستنباطية بداًل عن الفقهاء في بعض المجبلت " النخب "إف بعض تلك 
الهجرة والتغرب، وىذا ال يبشر بالخير،  الفكرية والتنظيمات الحزبية واالحزاب اإلسبلمية وبلداف

" الفقهاء"فالعبلمة الفاصلة بين الحق والباطل في إسبلمنا ىم الفقهاء امناء الدين، وال يُفهم من كبلمنا 
اشتراط أف يكوف بزي العلماء، فلو وجد فقيهًا ال يلبس العمامة ال يلغي كونو فقيهًا ػ وإف كاف ال يوجد ػ 

إننا إذا وجدنا من يريد : إف كل ما نريد التأكيد عليو ىو. نا نستنقص اللبسحتى ال يفهم البعض أن
فصلنا عن اتباع الفقهاء فإننا ال بد وأف نرفض ىذه الظاىرة، وإذا وجدناىم يتصدوف إلى اإلفتاء فإنو ال 

إلينا  يجوز لنا اتباعهم وأخذ كلمتهم وإف كانت كلمتهم مطابقة لكلمة الفقاء فحينها يصبحوف رسل القـو
 . وحملة رسالة الفقهاء ال أف نعطيهم موقع الفقهاء ونتبعهم على ىذا األساس

 : ػ الحقوؽ الشرعية في ظل القيادة 2

وكما إننا بحثنا موضوع المرجعية في ظل القيادة اإلسبلمية، فإف لنا أف نبحث موضوع الحقوؽ الشرعية 
المسلمين ويتم تنظيم شؤونهم، وىي  تلك المستحقات المالية التي من خبللها يتشكل بيت ماؿ

ولعل ..." الخمس والزكاة والنذور والتبرعات والصدقات والكفارات واالنفاؿ والنفقات المختلفة"
 . األوقاؼ تدخل ضمن ىذا النطاؽ كما يذىب إليو بعض الفقهاء



تجبى إليو من تسلم إلى الحاكم الشرعي، بل كانت " الحقوؽ الشرعية"وتاريخيًا فقد كانت ىذه األمور 
خبلؿ جبات خاصين، ويقـو ىو بصرفها فيما يخدـ اإلسبلـ والمسلمين وينظم حياتهم ويحل 
مشكبلتهم، ويحيي دولتهم التي لو ال ىذه الشؤوف لما أمكنها االستقامة والثبات خصوصًا للخمس فإنو 

 . أكثر الموارد

إلى من تسّلم : عددت اآلراء في مسألةوفي ظل غياب الحكومة اإلسبلمية ػ وفي عصر الغيبة الكبرى ػ ت
 : الحقوؽ الشرعية؟، وكاف محصلتها ستتة آراء وىي

ويجب " ع"يذىب إلى أف الحق الشرعي وباألخص الخمس ماؿ شخصي لئلماـ المعصـو : الرأي األوؿ
ا ايصالو إليو في زمن الغيبة بأي طريق كاف، ولكي ال يلـز العسر والحرج من ىذا األمر فإف أصحاب ىذ

 [(. 30)]الرأي يقولوف بدفن الحق الشرعي تحت األرض، وال يجيزوف ألحد التصرؼ فيو

مالنا لشيعتنا فقالوا " عليهم السبلـ"ويميل أصحاب ىذا الرأي إلى الحديث المروي عنهم : الرأي الثاني
من  بأنو ال يجب ايصاؿ الحق الشرعي إلى اإلماـ في زمن الغيبة ويجوز لهم التصرؼ فيو بأي نحو

 [(. 31)]االنحاء

على آبائهم آالؼ )يقوؿ بأنو البد من دفع الحق الشرعي إلى المستحقين من بني ىاشم : الرأي الثالث
 [(32". )]ص"السادة أبناء الرسوؿ األكـر( التحية والسبلـ

 والنصف اآلخر لئلماـ" ص"يقوؿ بأنو البد من دفع نصف الحق الشرعي إلى ذرية الرسوؿ : الرأي الرابع
 [(33")]ع"المعصـو

والنصف اآلخر " ص"يذىب إلى أف نصف الحق الشرعي يجب دفعو إلى ذرية الرسوؿ : الرأي الخامس
 . ، وىو ما تعورؼ عليو في زماننا بالخصوص[(34)]إلى مراجع التقليد

يرى باف الحق الشرعي يجب دفعو إلى الحاكم اإلسبلمي والى الدولة اإلسبلمية لينفق : الرأي السادس
 [(. 35)]تحت اشرافو فيما يخدـ اإلسبلـ والمسلمين، ويعزز كياف الدولة االسبلمية



  وىو األنسب من سابقة والمتقدـ عليو، إضافة إلى انو االوفق بتعاليم الشريعة واحكاـ اإلسبلـ
المحمدي الخالص، ولو ال غياب الحكومة اإلسبلمية قرونًا من الزمن لما سّلمت الناس الحقوؽ 

لغير الحكومة اإلسبلمية، إال أف الغربة قد سببت لوحشة قباؿ ىذا التكليف، فمع عودة  الشرعية
ما زالت ( داـ ظلو)وخليفتو بالحق " قده"الحكومة اإلسبلمية اليـو في إيراف بقيادة أماـ األمة الراحل 

التي تخص  قطاعات كبيرة من األمة اإلسبلمية، خصوصًا تلك التي تعيش خارج مساحة األرض اإليرانية
الدولة اإلسبلمية تعرؼ عن تسليم الحقوؽ إلى الحاكم الشرعي الذي يرشد الدولة اإلسبلمية، لهذا 

وإف مرجع التقليد أو وكليو، " الحق الشرعي"ولسبب آخر وىو الموروث الذي ساد قرونًا من تسليم 
لمسلمين والى الحكومة واليـو تتجدد الدعوة لتسليم الحقوؽ الشرعية إلى الحاكم الشرعي ولي أمر ا

 : اإلسبلمية، وذلك لسببين

إف األدلة المثبتة لوالية الفقيو المطلقة وضرورة تشكيل الحكومة اإلسبلمية تقضي بإرجاع : السبب األوؿ
 . الحقوؽ الشرعية إلى بيت ماؿ المسلمين، وال تجيز أخذىا والتصرؼ بها بأي نحو من األنحاء

ة بسبب تعدد المرجعية تبعثرت على مشاريع غير ىادفة قد ال تخدـ إف الحقوؽ الشرعي: السبب اآلخر
األمة اإلسبلمية بل تضرىا، حيث أف المشاريع التي تنفذ اليـو من قبل أغلب المراجع إنما ىي تعبير 
آخر عن إثبات الوجود، فإف الصرؼ الفعلي للحقوؽ يدور مدار األمور التالية طبع صور المرجع، طبع 

يفهمها احد من العواـ من اجل أف توزع على كل من يزور بيت المرجع، بناء حوزة  رسائل عملية ال
علمية بإسم المرجع، فتح مكاتب متعددة الثبات الوجود، بناء وتحسين وضعو ووضع من يحوط بو 

وىكذا، وىذا ال اسجلو من نسيج الخياؿ وإنما يطبق عليو كل من التصق بالواقع المرجعي " الحاشية"
لتقدـ ويستثنى من ىذا الفرد النادر، في الوقت الذي تتضوى فيو أبناء الشيعة وأبناء اإلسبلـ في عصر ا

 . من الجوع والحرماف، ويتحوؿ الحصوؿ على األساسيات لدى فقراء الشيعة من األحبلـ

في ظل ىذه األوضاع تتأكد ضرورة تسليم الحقوؽ الشرعية إلى الفقيو الولي والقائد اإلسبلمي والى 
 : حكومة اإلسبلمية ولنا في ذلك نصوص من الفقهاء، نذكر ثبلثة منهاال

 : حيث يقوؿ" قده"كبلـ اإلماـ الخميني : النص األوؿ



من تدبر في مفاد اآلية والروايات يظهر لو أف الخمس بجميع سهامو من بيت الماؿ، والوالي ولي " 
ليو إدارة معاش الطوائف الثبلث من التصرؼ فيو ونظره متبع بحسب المصالح العامة حسب ما يرى وع

السهم المقرر الرتزاقهم منو حسب ما يرى، كما أف أمر الزكوات بيده في عصره يجعل السهاـ في 
 [(. 36")]مصارفها حسب ما يرى من المصالح

 : كبلـ المحقق الشيرازي حيث قاؿ: النص الثاني

لم تبرأ ذمتو، بل يجب " ع"وأكثر العلماء قد صرحوا بأف صاحب الخمس لو تولى دفع حصة اإلماـ " 
 [(. 37")]دفعها إلى الحاكم، وظني أف ىذا الحكم جار في جميع الخمس

لوال وحشة االنفراد عن ظاىر اتفاؽ االصحاب : " كبلـ صاحب الجواىر الذي قاؿ: النص الثالث
وإف كاف يجب عليو االنفاؽ منو على " ع"ار في أف الخمس جميعو لئلماـ ألمكن دعوى ظهور االخب

 [(. 38")]االصناؼ الثبلثة الذين ىم عيالو

يتضح أف ىذه األمواؿ إنما ( موضوع الحقوؽ الشرعية)وبمراجعة الروايات التي ذكرت في ىذا المقاـ 
إدارة الببلد )ولية الخطيرة فرضت على الناس حتى يتولى من يتحمل مسؤولية الخبلفة اعباء المسؤ 

وعليو فإف الناس ملزموف بتسليم الحقوؽ الشرعية إلى ولي أمر المسلمين، وال يجوز ألحد ( والعباد
 . التصرؼ فيها من دوف مراجعة ولي أمر المسلمين وأخذ االجازة منو

 : ػ الوكبلء والمرجعية 3

جع التقليد من تنظيم شؤوف مقلديو دوف لقد كاف الباعث األصلي من طرح فكرة الوكبلء أف يتمكن مر 
أف يكوف ىناؾ أي عناء أو مشقة عليهم في الرجوع إليو، وبالرغم من أف الوكالة أمر متعارؼ عليو طيلة 
تاريخ المرجعية إال أنها أخذت بعدًا أكثر نظامًا من سابقو في عصر الشيخ األعظم مرتضى األنصاري  

د إبراىيم الجناتي، وإف كاف االىتماـ األكبر ينصب على كما يشير إلى ذلك آية اهلل الشيخ محم
العلماء ورجاؿ الدين باعتبار انو كاف يرى إف االىتماـ بالعلماء وسد حاجاتهم المالية يبعثهم للحضور 



أكثر في أوساط الناس، وقد نُقل إف السيد أبو الحسن االصفهاني كاف يخصص مقدارًا من الحقوؽ 
 . عاـ والباقي يصرفو على سائر الشؤوف اإلسبلميةالشرعية لوكبلئو طيلة ال

وبالرغم من أف طريقة الشيخ األنصاري قد افرزت جملة من السلبيات على راسها تدافع بعض العلماء 
للحصوؿ على الوكاالت ومزاحمة العلماء اآلخرين، وقد يؤدي إلى تملق بعض العلماء إلى مراجع 

ال أف حـز الشيخ األنصاري كاف يحوؿ دوف نفوذ الكثير من التقليد من اجل الحصوؿ على الوكالة، إ
 (. الوكبلء)ىؤالء إلى منصب 

ومع ىذا الحـز إال أف اتساع رقعة المرجعية واحتياجها إلى عناصر أكثر لتمثيلها في الببلد التي لها 
إلى مشروع  (الوكالة)امتداد مرجعي، قد أدى إلى وصوؿ النفعيين والمتمصلحين إلى ىذا الموقع وحولوا 

 . تجاري يساوموف الفقهاء عليو

والثورة اإلسبلمية في إيراف حينما جاءت ومعها المفاىيم الثورية التغييرية أوضحت للناس االخطار 
إضافة إلى توضيح المفاىيم األصيلة لئلسبلـ " المزيفين" الوكبلء"المحدقة بالناس ومنها ظاىرة 
وىم الذي يمثلوف المرجعية في وعيها وفي حرسها " صليين الوكبلء اال"المحمدي الخالص ومنها نظاـ 

بخصائص لم تتوفر في الكثير ممن  " قده"على اإلسبلـ وأمواؿ المسلمين ولذا يتميز كل وكبلء اإلماـ 
 . كانوا وكبلء للمراجع المتقدمين، وىكذا اآلف وكبلء السيد القائد

( الحاشية)أو ( المكتب)و وىو ما يعتبر عنو بػ بدأ بتغيير جذري في منزل" قده"إضافة إلى أف اإلماـ 
أننا في األياـ األخيرة من وجود اإلماـ في " قده"وينقل السيد رسولي محبلتي ػ وىو من المقربين لئلماـ 

قم وقبل نفيو إلى تركيا، جلسنا واثنين من االصحاب نتحدث حوؿ مدى قبوؿ اإلماـ ألفعالنا وسلوكنا 
يا سيد رسولي، : مع حياءنا في ذلك، ولما طرحنا عليو الموضوع قاؿ لنافقررنا عرض الموضوع عليو 

ليس ىناؾ حاجة لمثل ىذا القوؿ ففي أي وقت أرى في وجودكم في ىذا البيت ضررًا على اإلسبلـ 
 [(. 39)]سأعتذر اليكم حينها



التأكيد على نموذج يتحذى فيو موضوع المرجعية، وفي كل الموضوعات، مع أننا نريد " قده"إف اإلماـ 
أف الكثير من تصرفات الوكبلء ال تمثل رأي المرجع بل ال يقبلها المرجع المتقي العدؿ، وعلى األمة أف 
توضح للمراجع الممارسات الخاطئة التي يقـو بها بعض الوكبلء، ال أف يخلق لهم ذلك ردة فعل تجاه 

 . المرجعية

 : ػ العدالة 4

: " صفة العدالة كشرط أساس للرجوع إليو، ويذكروف في تعريفها يركز الفقهاء في موضوع المرجعية على
إنها ملكة اتياف الواجبات وترؾ المحرمات أو االستقامة في جادة الشرع وعدـ االنحراؼ عنها يميناً 

ومن ال يتسم بالعدالة فإنو ال يجوز ( األعلمية)، وىذا الشرط يفرض نفسو إلى جانب [(40)]وشماالً 
يأتي الموقف من الثورة اإلسبلمية في إيراف " اتياف الواجبات"لتقليد، وفي تفسير الرجوع إليو في ا

والدولة اإلسبلمية القائمة على ارض إيراف، فبل يختلف احد من الفقهاء في أف حفظ النظاـ اإلسبلمي 
مناوئة  والكياف اإلسبلمي والدولة اإلسبلمية من الواجبات بل يأتي في طليعة الواجبات، ومن ىنا نجد أف

النظاـ اإلسبلمي، أو التحرؾ بشكل ال يحفظ النظاـ اإلسبلمي انو مسقط للعدالة، وبالتالي فإف أعداء 
الثورة اإلسبلمية في إيراف من مراجع التقليد ال يجوز تقليدىم ألف شرط العدالة غير متوفر لديهم، وإف  

 . كانوا أعلم الفقهاء ومراجع التقليد

 : ػ القيادة والمرجعية 5

في حاؿ فصل القيادة عن المرجعية، وكوف القائد غير المرجعية، فإف الشريعة اإلسبلمية تنص على أف 
للقيادة حاكمية ووالية على جميع الشؤوف بما فيها المرجعية، لذا يقوؿ الفقهاء بأف حكم الحاكم 

عية لذا فإنو ال يصدر الشرعي نافذ على الجميع، وباعتبار إف الوالية ال يمكن التعدد فيها بخبلؼ المرج
 : حكماف في زماف واحد وإنما يصدر حكم واحد وتتعد الفتوى فيكوف لدينا حاالت ثبلثة وىي

أف يفتي مرجع بفتوى تخالف فتوى المرجع اآلخر، وىنا يكوف تكليف الناس أف يرجع  : الحالة األولى
 . كل واحد منهم إلى المرجع الذي يقلده



مخالفة لفتوى مرجع التقليد، ( ولي أمر المسلمين)ى من الحاكم الشرعي أف تصدر فتو : الحالة الثانية
 . وىنا أيضاً يكلف اإلنساف أف يرجع إلى من يقلده كما في الحالة اآلولى

أف يصدر حكم من ولي أمر المسلمين وتخالفو فتوى لمرجع التقليد فهنا يقدـ حكم : الحالة الثالثة
 . الفقهاءالولي على فتوى المرجع بإتفاؽ جميع 

 : الفرؽ بين الحكم والفتوى

عبارة عن االخبار عن حكم اهلل من خبلؿ الفقيو المستنبط، إما الحكم : الفتوى في اصطبلح الفقهاء
 . فهو األمر بتنفيذ األحكاـ الشرعية واإللزاـ بها

ب فإف الحكم وقد اّكد الفقهاء على ضرورة االلتزاـ بحكم الحاكم وتقدمها على فتوى الفقيو، وفي الغال
 : يأتي في موارد خاصة نذكر جملة منها

 :بعض موارد حكم الحاكم

فإذا حكم الحاكم بثبوت رؤية الهبلؿ، وجب على الناس في جميع األقطار : أ ػ في إثبات رؤية الهبلؿ
أف تعتمد حكمو وال تتوقف على فتوى المرجع ألف المورد ليس مورد الفتوى وإنما مورد 

 [(. 41)]الحكم

في حاؿ اختبلؿ الحياة الزوجية وعدـ التزاـ الزوج بالشروط البلزمة في تلك الحياة ولم يطلق  ب ػ
فإف للحاكم أف يحكم بالطبلؽ وال يحق للزوج أف يستند إلى فتوى ( باعتبار أف الطبلؽ ىنا ىو الحل)

 [(. 42)]مرجع التقليد فيما لو حصل عليها

ج ػ فيما يتعلق بالسوؽ واسعار البضائع ومنع احتكار المواد التي يجوز فيها االحتكار، فإف للحاكم أف 
يتدخل ويحكم بالحكم الذي فيو مصلحة للببلد اإلسبلمية، وال يجوز التخلف عنو لفتوى عدـ حرمة 

 [(. 43)]االحتكار في موارد ما ػ مثبًل ػ 



اـ بتسويرىا فإنو يملكها بفتوى الفقهاء، إال انو فيما لو لم ينتفع د ػ لو تملك شخص ما ارضًا مواتًا وق
 [(. 44)]منها مدة من الزمن فإف للحاكم أف يلزمو بإحيائها أو التخلي عنها

ىػ ػ يقوؿ الفقهاء بأنو يجب إيصاؿ الحق الشرعي إلى من يقلده المكلف أو وكيلو، إما لو حكم الحاكم 
أو إلى ممثليو في أي ببلد العالم، وجب العمل بحكمو والتخلف عن بوجوب دفعها إليو ( ولي األمر)

 [(.45)]فتوى المرجع

فيجوز التجاوز عنها " حق الناشر"أو " حق المؤلف"و ػ يفتي الفقهاء بعدـ االلتزاـ بما تعورؼ عليو من 
حكم إال إذا حكم الحاكم الشرعي بوجوب االلتزاـ بحق المؤلف والناشر، فهنا يجب االلتزاـ بال

 . والتخلف عن الفتوى

ز ػ يفتي الفقهاء بحرمة الضرب إلى حد اإلدماء في النهي عن المنكر إال انو إذا حكم الحاكم بذلك أو 
 [(.46)]إذف فإنو يجوز اإلدماء

 . إضافة إلى موارد أخرى كثيرة إقتصرنا على المهم منها

 : ػ حرمة المرجعية 6

من مراجع التقليد العظاـ الكفوؤين بمنصب المرجعية ىناؾ تيار في الساحة قائم على السخرية 
يقف ضد ىذا التيار " قده"واالستهزاء بهم واستنقاص مكانتهم والتهكم بهم وسمعتهم، واإلماـ الخميني 

اعملوا أف : إنني انصح الطبلب الشباب الجدد الذي يكوف طبعهم حادًا ػ عادة ػ فأقوؿ لهم: " قائبلً 
ع اإلسبلـ حتى لو كانت بشطر من كلمة، فإف الوالية ستنقطع بينو وبين اهلل توجيو االىانة ألحد مراج

تبارؾ وتعالى، وىل تتصوروف أف النيل من مراجعنا الكبار أمرًا ىينًا؟ إف أي ضرر يلحق بهذه الحركة 
 [(.47)]الكبرى بسبب الحماقات، ستكونوف معاقبين عليو أماـ اهلل تعالى

 : ػ المرجعية والعقيدة 7



على عاتق المرجعية الشيعية للدفاع عن العقيدة واإليماف، كما تقع على عاتقها مسؤولية بياف  تقع
األحكاـ الشرعية للناس، وقد اسهمت المرجعية في بعض األدوار في بياف العقيدة والدفاع عنها 

صاص في والدعوة لها، حتى اشتهر بعض الفقهاء بأنهم من المتكلمين بالرغم من إنهم ليسوا بأىل اخت
مجاؿ الكبلـ، إال أف اىتمامهم ودفاعهم المستميت عن العقيدة وتحركهم في ىذا االتجاه بشكل قوي 

 . على مستوى البناف والبياف، قد وضعهم في موقع يمثلوف من خبللها المدرسة الكبلمية للطائفة

العاـ فهل تؤثر حينئذ إال أف المرجعية إذا وقعت في الشبة العقائدية واالثارات التي قد تربك الوضع 
 على مشروعية التواصل مع المرجعية من خبلؿ فئات التقليد؟ 

يبدوا إف ىذا السؤاؿ ملحًا في وقت بدأت فيو عبلئم استغراؽ مرجعية من المرجعيات الشيعية في شبهو 
ذا واثارة في سطح العقيدة، من شأنها أف تلغي بعض المبادي التي قاـ عليها المذىب، والمطروح إف ى

المرجعية ترمي إلى تحريك الساحة في جو المناقشات والدراسات والمباحثات الكبلمية، فإذا كاف األمر  
كذلك فإف ىذه العملية من االثارة ذات أبعاد إسبلمية اصيلة، إال أف تصبح ىذه الشبهات واالثارات 

أي اصالتها في التشيع )شكوؾ ويقينات تبنى عليها، فهنا نضع عبلمات استفهاـ حوؿ ايماف المرجعية 
 . االنصراؼ عن ىذه المرجعية إلى مرجعية أخرى غيرىا: اجابتها( وعمق الوعي العقائدي

 : ػ المرجعية والسياسية 8

ىنا مقولة دائماً تتردد في شأف المجتهدين والمراجع الذين تربطهم بالسياسة رابطة، أو تكوف لهم أعماؿ 
إف أولئك ليس لهم حظ من العلم واالجتهاد : ممارستها، مفادىامع الدولة اإلسبلمية ووظائف يقوموف ب

بقدر ما ألولئك الذين على منصة البحث لسنوات عديدة وال يمكن الؤلئك التصدي للمرجعية مع 
 . وجود ىؤالء

إف ىذه المقولة مشهورة في األوساط الحوزوية وتستبطن جهبًل مركبًا، فالذي لم يدخل الميداف بعد لم 
ابتبلء أولئك الذين تربطهم مع الدولة اإلسبلمية رابطة من جهة العمل، إذ أف ىذه العبلقة يعرؼ مدى 



تشريع بمعنى ممارسات اجتهادية الستنباط الحل الشرعي لئلشكاليات التي تواجو المؤسسات التنفيذية 
 . للثورة التي ىي الدولة اإلسبلمية اآلف القائمة في إيراف

بسيطة بالنظرة اليدوية إال أنها لم تبحث طيلة تاريخ البحث الفقهي وفتح  إذ أف ىناؾ حيثيات قد تكوف
باب االجتهاد الذي يؤمن بو الشيعة اإلمامية، ومن ىنا فإف فقهاء الدولة يقوموف باستنباطات لمسائل 
مستحدثة قائمة على بذؿ جهد كبير خبلفاً للفقهاء التقليديين الذي يصعدوف على منبر البحث ويدوروف 

قرف الماضية ويخرجوف بنتائج قد ال تختلف في ( 12)حلقة طالما دار في إطارىا فقهاء الػ  في
 . مضمونها عن سابقتها

______________________________ 

 . 183، ص"المعالم الجديدة للمرجعية الشيعية"راجع كبلمو في كتاب [( 1)] 

 . 178، 177جرة، المعالم الجديدة صلله 1409رجب  15من رسالة لئلماـ إلى العلماء في [( 2)]

 . 185، 184المصدر السابق ص[( 3)]

 . 199المصدر السابق، ص[( 4)]

 . 189المصدر السابق، ص  [(5)]

 .184المصدر السابق، ص[( 6)]

 (. طوس ػ طهراف) 103المصدر ص[( 7)]



اـ األمة الراحل كل واحد من ىذه العناوين الثبلثة يشتمل على المجموعة الكاملة لكبلـ إم[( 8)]
مع اختبلؼ في المنهج فاالولى تحتوي على مجموعة الخطابات حسب تسلسها التأريخي، " قده"

 . والثانية مع إضافة بطاقة تعريف بكل خطاب، والثالثة المجموعة الموضوعية لكمات اإلماـ

 . 245شؤوف وشرائط القيادة والرجعية ص[( 9)]

ضى تنصب من قبل فقيو العصر فبل يموت إال وقد اشار المرجع لقد كانت المرجعية فيما ما م[( 10)]
الذي يليو وقد جرت العاد على ذلك قروف، وأما في ىذا العصر ا لذي تعددت فيو المرجعية بشكل  

 . كبير فإف األمر بيد القائد وىو الذي يعين المرجع

 . 252شؤوف وشرائط المرجعية والقيادة، ص[( 11)]

 . من أبواب صفات القاضي الحديث الثاني 11باب وسائل الشيعة   [(12)]

 (. بتصرؼ) 467ص: آراء في المرجعية الشيعة  [(13)]

 . 472المصدر السابق، ص  [(14)]

 . المصدر السابق[( 15)]

 . 801ص 2الذريعة إلى أصوؿ الشريعة، ج[( 16)]

 . 3268)العدد : صحيفة كيهاف العربي[( 17)]

 . 13ص 70مجلة التوحيد، العدد [( 18)]

 . 142ص( كتاب االجتهاد والتقليد)التنقيح [( 19)]



 . 46ص 4جواىر البلـ ج[( 20)]

 14ص 71التوحيد ع[( 21)]

 . 187ػ185ص 1دروس في علم األصوؿ الحلقة الثالثة ج[( 22)]

 . من سورة التوبة 122اآلية [( 23)]

 . من سورة النحل 43اآلية [( 24)]

 . من سورة البقرة 159اآلية [( 25])

 . 27ج 106، ص18وسائل الشيعة ج[(26)]

 . 168إختيار معرفة الرجاؿ ص[( 27)]

 . 311آراء في المرجعية الشيعية، ص  [(28)]

 . المصدر السابق[( 29)]

 . 286المقنعة ص[( 30)]

 . 443ػ  438ص 12الحدائق الناظرة ج[( 31)]

 . 124ص 3دراسات في والية الفقيو ج[( 32)]

 . المصدر السابق[( 33)]

 . 180ػ  155ص 16جواىر الكبلـ ج[( 34)]



 . 495، ص2ج: كتاب البيع[( 35)]

 . 295، ص2البيع ج[( 36)]

 . 486ذخيرة المعاد، ص[( 37)]

 . 178ص 16جواىر الكبلـ ج  [(38)]

 . 328آراء في المرجعية ص[( 39)]

 . 386في المرجعية ص آراء[( 40)]

 . 359، ص16جواىر الكبلـ ج [( 41)]

 . 475ص: النهاية[( 42)]

 . 451ص 22جواىر الكبلـ ج[( 43)]

 . 59، ص38ج. المصدر السابق[( 44)]

 . 421ص 15المصدر السابق، ج[( 45)]

 . 383، ص21المصدر السابق، ج[( 46)]

 .81ص 1صحيفة النور ج  [(47)]

 تمهيد



يُعد سماحة القائد من رجاالت الفكر في الوقت الذي يُعد فيو من رجاالت الثورة دوف أف يكوف تعارض 
إما القائد فهو " الثورية"وإما " الفكر"في البيت، إذ اعتاد الوسط أف يوسم الشخص بسمة واحدة إما 

اعمالو الفكرية  ممن جمع تلك السمتين وقبل انتصار الثورة اإلسبلمية، وقد كاف واضحًا من خبلؿ
ومواقفو الثورية، والمتابعين لسيرة القائد ومراحل حياتو يعرفوف جيدًا معنى كونو مفكرًا ثوريًا، وقد كانوا 

 ". الرئيس المثقف"يطلقوف عليو رئاستو للجمهورية اإلسبلمية بػ 

ى البعض ومعترؾ الصراع السياسي أبرز الجانب الثوري في ىذه الفترة وحجب الجانب الفكري، فغد
فحسب، ثم تغيرت الظروؼ واالياـ وأضحى الصراع فكرياً " الثوريين"يتعامل معو على أساس انو من 

ومعركة ثقافية فكاف القائد يستعمل ىذه األداة في حربو مع االستكبار العالمي، فأخذ ينظر البعض إليو 
 . من ىذه الزاوية على انو رجل فكر

يم الذي ينظر إلى زاوية فحسب دوف أف يأخذ بقية الجانب ونحن نختلف مع ىذا النوع من التقي
فإنهم رجاؿ فكر ورجاؿ ثورة، " قده"باالعتبار وخصوصاً حينما يريد تقييماً إلبن من أبناء اإلماـ الخميني 

وإنني واتباعًا لرأي الشعب العظيم، ومع اإلطبلع على : " بالوصفين، يقوؿ" قده"وقد وصفو إماـ األمة 
لمفكر العبلمة المحتـر سماحة حجة اإلسبلـ السيد علي الخامنئي ػ أيده اهلل تعالى ػ اصادؽ منزلة ىذا ا

ثم في حادث " مفكراً " وقد صرح بكونو [(1")]على رأي الشعب وأعينو رئيسًا للجمهورية اإلسبلمية
اآلف  ": "قده"االغتياؿ الذي تعرض لو سماحتو يؤكد على الجانب الثوري في شخصية القائد، فيقوؿ 

وقد قاـ أعداء الثورة باالعتداء عليكم وانتم من ذرية الرسوؿ األكـر ومن أسرة الحسين بن علي، ولم 
تقترؼ ذنبًا سوى الخدمة لئلسبلـ والبلد اإلسبلمي، ولم ينقموا منك إال لكونك جنديًا مستبسبًل في 

عة، ودليبًل مخلصًا في جبهة الحرب، ومعلمًا في المحراب، وخطيب مفّوه في صبلة الجمعة والجما
 [(. 2")]ميداف الثورة

كانت الثورية والفكر من ثوابت البناء الذي درسوه وفق " قده"إف الذين تربوا في مدرسة اإلماـ الخميني 
ىي الباعث لتبني احد المنهجين، ولذا فإف رجاؿ " والبرجوازية"منهج تلك المدرسة، ولم تكن المرحلية 



وؿ خطبهم وصراعهم مع االستكبار إما ثوريوف من خبلؿ الفكر وإما مفكروف الثورة ومنهم القائد في ط
 .ثوريوف والنتيجة واحدة إنما طبيعة الصراع ىي التي تبرز جانب وتخفي جانباً 

 : القائد والقرآف

لم يعتمد في بنائو الفكري إال على مفاىيم القرآف الكريم ونهج الببلغة وسيرة ( داـ ظلو)ثم إف القائد 
، ويتجلى ذلك واضحًا حينما مارس دوره في بناء شباب وعلماء يدافعوف عن "عليهم السبلـ"مة األئ

اإلسبلـ، فإنو لم يعقد لهم إال دورات للقرآف الكريم وقد كاف سماحتو يتعلم القرآف وىو في سن 
عهد  الخامسة، وفي الثانية عشر من عمره أخذ بتدريس زمبلئو طرؽ القراءة الصحيحة للقرآف، ثم في

كاف القائد يعقد دروس في القرآف الكريم ألنو الصالحة " قده"التحرؾ اإلسبلمي بقيادة اإلماـ الخميني 
 . للبناء الثوري

وحين انتخب مرشدًا للثورة اإلسبلمية بعد الرحيل المفجع إلماـ األمة، وبدأ نهضة قرآنية على صعيد 
دعم وتوجيو السيد القائد لؤلنشطة القرآنية في  إيراف، والذي يراقب الوضع في إيراف يكشف مدى تأثير

المساجد والحسينيات والمراكز الدينية المختلفة، وحتى أخذت ىذه االنشطة تتسع لتشمل البيوت، 
واخذ صغار السن يحفظوف القرآف وترتيلو وفق القواعد، لذا نجد عدد الذين اشتركوا في مسابقة القرآف 

 . ليوف مشترؾم( 7)للهجرة قرابة الػ  1414عاـ 

كما أف سماحتو دعا إلى صيرورة القرآف الكريم درسًا أساسا في الحوزات العلمية الدينية، يقوؿ 
على الرغم من األساس في الحوزات العلمية ىو الفقاىة إال انو يجب عدـ الغفلة عن العلـو : " سماحتو

علـو القرآف، وفهم القرآف اإلنسانية األخرى، وعلى سبيل المثاؿ يجب أف ال يغفل عن القرآف، و 
واالنس بو، يجب أف يكوف القرآف جزءًا من دروس الحوزات، وعلى طبلبنا في الحوزات حفظ القرآف 

 [(. 3")]أو جزء منو على األقل، فالكثير من مفاىيم اإلسبلـ من القرآف

أف نتهمو في إف من كانت ىذه اىتماماتو بالقرآف الكريم ومنذ الصغر بحيث لما عليها ال يمكن لنا 
إف . فكره، وأف األساس الذي بُنيت عليو أفكاره ىو كتب السيد قطب ألنو ترجم كتابًا أو كتابين لو



القائد ينطلق من القرآف القرآف الكريم في كل تحركاتو ومواقفو وكلماتو وحتى توجيهاتو التي يلقيها 
ىدى، ومن ىنا حق لنا أف نقوؿ عن للناس إنما يعتمد فيها على مفاىيم القرآف وما يقدمو القرآف من 

 . فكر القائد انو فكر قرآني

 : فكر السيد قطب

لم يكن سماحة القائد الثورة اإلسبلمية متاثرًا أبدًا بالسيد قطب الزعيم المصري لئلخواف المسلمين ولم 
وعي حينما تكن تربطو بو عبلقة، إال انو قرأ كتبو ألنها تمثل تجربة في العمل الثوري، واإلنساف الموض

يريد أف يخط طريقو في الصراع الثوري البد واف يقرأ تجارب اآلخرين ويتعرؼ على معالمها، وىكذا 
القائد حينما بدأ عصر التحرؾ الثوري في إيراف بدأ سماحتو قراءة التجارب، فقرأ تجربة السيد جماؿ 

خواف في مصر والتي يمكن الدين األسد آبادي، وقرأ تجربة محمد إقباؿ في الهند، وقرأ تجربة األ
استكشاؼ معالمها من خبلؿ كتابات السيد قطب فقد مثل المسار الثوري في حركة االخواف، إذ لم 

 . يتبين ىذا المسار حسن البناء المؤسس لئلخواف

 : ومن الكتب التي قرأىا للسيد قطب ونالت إعجابو لما تحتويو على رؤى في الحركة أربعة كتب وىي

ؿ القرآف والذي يعد تفسيرًا حركيًا يبتعد عن االستغراؽ في البحوث اللغوية وما شابو في ظبل: األوؿ
 . ويركز على النص القرآني، ويستنطق الرؤى الروحية واالجتماعية واإلنسانية منو

 .المستقبل لهذا الدين: الثاني

 . معالم في الطريق: الثالث

 . العدالة االجتماعية في اإلسبلـ: الرابع

جم سماحتو ىذه الكتب ولكنو في التفسير بالخصوص وقف عند مواطن االختبلؼ مع مذىب وقد تر 
المؤلف ليبين مذىبو، وىذه أمانة في النقل، ثم أف القائد لم يترجم كل الكتاب والذي يبلغ ثمانية 



مجلدات، وإنما اقتصر على جزء منو ليبين للساحة الثورية في إيراف نموذج من نماذج التعامل مع 
 . لقرآف، وقد مارس ىذا العمل نتيجة العبلقة بينو وبين القرآف الكريما

ولم يكن القائد وحده الذي يقـو بالترجمة من العربية إلى الفارسية لكّتاب من نوع السيد قطب، فقد  
أف القائد [( 4)]كاف ىناؾ آخروف في ىذا المجاؿ، وقد ذكر لي سماحة السيد ىادي خسرو شاىي 

كاف فيو مشغواًل بالترجمة والنشر في مدينة مشهد، كنت أنا مشغواًل بالترجمة في قم في الوقت الذي  
وفي نفس االتجاه، وقد كانت توجو الينا التهم من بعض المتحجرين، وىذا دأب العاملين الخّلص إنهم 

ا ىو يتعرضوف للتهم دائمًا، ودائمًا تأتي ىذه الموجة من الفارغين الذين ال شغل لهم وال عمل، وىذ
والذي اتعب نفسو كثيرًا في توعية األمة كل األمة من " رحمو اهلل"السيد جماؿ الدين األسد آبادي 

تسلط االستعمار على ببلد المسلمين يُتهم بالماسونية، ولماذا استشهد السيد جماؿ الدين وعندنا نبي 
الموجهة لئلصبلحيين من والذي اتهم بالجنوف والسحر، ولكن بالرغم من كل ىذه التهم " ص"اإلسبلـ 

 . دعاة اإلسبلـ وحركييو فإف القافلة تسير ومسير الصحوة والنهضة تتقدـ والكبلب تبقى في مكانها تنبح

 : القائد ورجاالت الفكر

وىناؾ آخروف تحدث عنهم القائد وامتدحهم وأثنى على دورىم في المسيرة اإلسبلمية، إال انو ال يمكن 
فكر القائد، فقد قرئنا أف القرآف ىو المصدر األساس لفكر القائد، إال انو القوؿ بأنهم مّثلوا منبع 

 . تحدث عنهم بمقدار عطائهم للمسيرة اإلسبلمية واألمة

فقد تحدث سماحتو كثيرًا عن السيد جماؿ الدين األسد آبادي وأثنى عليو، وذلك ألنو أوؿ من تحرؾ 
ومع بداية المّد االستعماري من اجل توعية األمة التي كانت غافلة من خطورة المّد االستعماري وآثار 

للعودة إلى اإلسبلـ، كاف السيد جماؿ الدين أوؿ من دعا : " سيطرتو على ببلد المسلمين، يقوؿ القائد
" وإف مسألة الحاكمية والبعث اإلسبلمي الجديد ُطرحتا للمرة األولى في القضاء العالمي على يديو

انتهى مشروع السيد جماؿ الدين إيجاد ثبلثة مسارات في العالم اإلسبلمي، تمثل : " ويقوؿ أيضاً 
ثر تقدمًا بين التيارات المتنورة التي المسار األوؿ في الفكر المتطور الذي عم الهند والذي كاف األك

 . عمت اإلسبلـ



إما المسار الثاني، فقد تمثل في حركة الفكر المتنور الذي ساد مصر اثر جهود السيد جماؿ الدين، 
لقد كاف النبثاؽ ىذا التيار في مصر أثره العظيم في شيوع االتجاىات التحريرية في أفريقيا، وتعميم 

لئلسبلـ ليس في مصر وحدىا وإنما في نهضتي المغرب والجزائر، وعموـ مستوى الرؤية الجديدة 
" شماؿ أفريقيا، فما حصل في مصر حركة عظيمة عمت مصر وسرى نبضها في الشرؽ األوسط قاطبة

 . والعمل المهم الثالث فقد تمثل بمسار االحياء الثقافي داخل إيراف

مسارات في الفكر اإلسبلمي كاف السيد جماؿ  ىذه ثبلث: " ثم يقوؿ سماحتو تعليًا على ىذا الدور
سلبيًا في إثباتها ووجودىا على مستوى العالم اإلسبلمي، فهو الذي طرحها وتبنى الدعوة من خبللها 
لعودة الحاكمية اإلسبلمية، ومثل ىذه المعطيات ال يمكن التقليل من شأنها، وىي ال تسمح بمقارنة 

 [(.5")]السيد جماؿ الدين بغيره

رغم من أف العبارة األخيرة توحي بتفضيل السيد جماؿ الدين على غيره من رجاالت الفكر، إال أف وبال
مستثنى من ىذا الغير المذكور، فقد تجاوز انجازه، عّدة مرات " قده"سماحتو يرى اإلماـ الخميني 

 [(. 6)]انجاز السيد جماؿ الدين

التي تمثل حركتو امتدادًا لحركة السيد جماؿ كما تحدث القائد عن العبلمة محمد اقباؿ البلىوري، و 
الدين، وقد تركز تحرؾ محمد إقباؿ علي التحرر من ثقافة الغرب والدعوة لثقافة الذات اإلسبلمية، 

من خبلؿ كتبو ونظمو، فشعره المكتوب باللغة الفارسية يطفح بالتأكيد على : " وذلك كما يقوؿ القائد
إف ىذه ( داـ ظلو)ثم يقوؿ " ، وفيو يكثر االعتزاز باسبلميتو وشرقيتومعاني العودة إلى الذات اإلسبلمية

والدة امة في فناء شبو الجزيرة العربية، على أساس اإلسبلـ، : " الحركة التي اثمرت في نهاية األمر
 [(7")]تحمل كامل الخصائص الواقعية لمفهـو األمة

السيد القائد من الدكتور علي شريعتي وربما ونحن نتحدث عن رجاؿ الفكر ُيطرح تساؤؿ حوؿ موقف 
 . والذي اتخذت منو بعض االتجاىات في الساحة موقفاً سلبياً ولم يتحدث عنو اإلماـ بشيء



في موضوع شريعتي، ويمكن أف نقوؿ إف الشريحة التي اتخذت موقفًا منو ىي شريحة الحوزة العلمية 
 . الهجـوالتي كاف ينتقدىا بشدة ولكنو كاف يقّدـ تفسيرًا لهذا 

، حيث جاء المرحـو آؿ (ـ1969)في السنة األخيرة من عمر جبلؿ آؿ احمد : " يقوؿ سماحة القائد
احمد إلى مشهد، فجمعتنا واياه جلسة مشتركة كاف من حاضريها باإلضافة إلى آؿ احمد المرحـو 

مذاؾ بالحوزة شريعتي وعدد من األصدقاء، وحين وصل الحديث إلى علماء الدين، وكاف يعّبر عنهم يو 
لماذا تنتقد الحوزة العلمية بكثرة وال تنتقد : العلمية، التفت المرحـو آؿ احمد إلى شريعتي متسائبلً 

أجاب المرحـو الدكتور شريعتي بجواب يمكن أف : "ثم يقوؿ القائد! " مثقفينا، ىلّم وانتقد مثقفينا أيضاً 
ين كموقع وحالة، وعلماء الدين كاشخاص، نتلمس من خبللو حقيقة موقفو في التمييز بين علماء الد

إف سبب تأكيدي في نقد الحوزة العلمية، يعود إلى أننا ننتظر الكثير منها، بينما ال نتظر شيئًا من : قاؿ
نخب مثقفة ولدت في أحضاف الثقافة الغربية، الحوزة العلمية قاعدة اصيلة نأمل منها أف تقدـ الكثير 

 [(. 8")]العمل فإننا نمارس النقد وحين تتخلف عن العطاء في مقاـ

نحن ال نقلل من شأف : " ىذا النقد سبب التشكيك في بقية أفكاره والتقليل من شأنو، ويقوؿ القائد
ويؤكد أيضًا على انو ال [( 9")]شريعتي أبدًا، ولكننا ال نستطيع أف نقارنو بأضراب ىذه الشخصيات

الفكر اإلسبلمي في ساحة الوعي في إيراف، بل يرى يمكن اعتبار شريعتي مرحلة جديدة في مسار نمو 
استطاع أف يطرح افكارًا في المجتمع من خبلؿ لغة : " سماحتو انو يمثل مرحلة مضت، إال انو يقوؿ انو

واضحة واف يبينها لذلك الجيل من خبلؿ ىيمنة خاصة على الثقافة السائدة بين افراد ذلك 
يا التي طرحها انطبلقًا من فهم للثقافة اإلسبلمية ونعيد تأسيسها أف نأتي للقضا: " وعلينا[( 10")]الجيل

إف عملية إعادة البناء ىذه ستتمحض " و " ومطابقتها في إطار أصوؿ الرؤية الفلسفية الكونية لئلسبلـ 
في نظري عن مرحلة جديدة تكوف مفيدة لجيلنا الحاضر وبتعبير آخر، إف ما نحتاج إليو ىو أف نقرأ 

جوار مطهري، فما ينتج من الجميع بين جماؿ البياف لشريعتي ومتانة الفكر اإلسبلمي شريعتي إلى 
 [( 11")]وإحكامو لمطهري ىو بالضبط المرحلة الجديدة التي يحتاج إليها جيلنا الحالي

 : القائد واإلماـ



يقر " قده"اـ بعد القرآف الكريم، واإلم" قده"والقائد يرى أنو تربى في فكر إماـ األمة السيد الخميني 
، ويرى القائد انو حينما نريد أف نتعرؼ [(12")]إنني قمت بتربية السيد الخامنئي": قده"بذلك، يقوؿ 

حينما كاف يراه ": "قده"ال يمكن ذلك إال من خبلؿ اإلماـ الخميني " ع"على عظمة األنبياء واألئمة 
" ص"أف يدرؾ عظمة الرسوؿ  المرء يدرؾ جيدًا عظمة عظماء ىذا الدين فليس بمستطاع اإلنساف

وبقية " ع"وعظمة اإلماـ الصادؽ" ع"وعظمة سيد الشهداء الحسين " ع"وعظمة أمير المؤمنين 
األوالد، إذ أف عقولنا اصغر من أف تستطيع إدراؾ عظمة شخصية أولئك الرجاؿ األفذاذ، ولكن حينما 

بلاًل وإكبارًا لكل تلك الخصاؿ يرى المرء شخصية بعظمة إمامنا العزيز فإنو يخشع ويهطع رأسو اج
 [(13".)]السامية

تربى خبللها من فكر اإلماـ الخميني [( 14")]لقد عشت في ظل اإلماـ سنيين طويلة: " ويقوؿ القائد
واستفاد الكثير منو وأضحى القائد والقدوة في حياتو، ويمكننا أف نعّد القائد من أكثر الذين " قده"

" قده"فوا رسالتو، لذا ترى سماحتو يؤكد دومًا على بيانات اإلماـ الخميني وعر " قده"فهموا كبلـ اإلماـ 
والرجوع إليها في كل الحوادث الواقعة، باعتبار أف شخصية اإلماـ الخميني شخصية قّل نظيرىا بعد 

الدين : كاألنبياء، يريك من خبلؿ وجوده: "ألنو كما يقوؿ القائد" عليهم السبلـ"األنبياء واألئمة 
ياسية، والثورة، واهلل والشعب، دفعة واحدة، وثورتو تعيد إلى األذىاف ثورات األنبياء االلهيين، والس

فقيو إسبلمي ػ أي مظهر ذلك اإليماف ػ وىو مرجع تقليد أي تجسيد لثقة الناس وتجٍل : " إضافة إلى انو
 [(15".)]لتضامنهم

 : اتو يذكرىا القائد وىيوبيان" قده"إضافة إلى وجود ثبلثة خصائص في كلمات اإلماـ 

 . ػ استنهاض الناس 1

 . ػ رسم خط الثورة وتوجيو دقتها 2

 [(. 16)]ػ التسجيل الدقيق لتاريخ الثورة ووقائع نضاؿ الشعب 3



لقد صرؼ الحكاـ الجائروف الكثير من الجهود خبلؿ القروف " قده"ويقوؿ القائد حوؿ بيانات اإلماـ 
نا شعبًا ميت القلب عديم األمل، وليجعلوا افق أي نضاؿ ضد الجور الماضية والعصور السالفة ليجعلو 

يبدوا مظلمًا غامضًا محكومًا عليو بالفشل الذريع، إف فكرة الخوؼ واليأس التي كانت مسيطرة على 
الروابط االجتماعية جعلت نضاؿ الشعب وقدرة الطاغوت بمثابة حكاية الطرؽ على السنداف بالمطرقة 

ب أف أعداءنا نجحوا في تبليغ ىذه القضية وإشاعة ىذه الفكرة في الظاىر، لقد دوف جدوى، والعجي
سيطرت افكار القدر المكتوب بامتبلؾ الملوؾ مفاتيح القوة واسرار السيطرة على ساحة األدب والشعر 

 ...". واالناشيد واالغاني واالساطير واالمثاؿ وجميع مظاىر الحياة الثقافية للمجتمع

وأباف ذلك العهد الذي كانت فيو مثل ىذه الثقافة مسيطرة على العقوؿ والفكرة : " دثم يقوؿ القائ
السائدة بحاجة إلى لساف وقلم يشبو السنة األنبياء وأقبلمهم، انبرى كبلـ اإلماـ ليهدىم جدراف 

لناس السكوت الذي تمادى قرونًا طوااًل، وحّوؿ الموت والجبلد إلى امور تافهة ال قيمة لها في أنظار ا
 . الذين عقدوا آمالهم عليو

وليس من باب المبالغة القوؿ إف النظاـ الشاىنشاني الخبيت والمجـر كاف يقـو بتوجيو مئات العيارات 
النارية من فوىات رشاشاتو إلى صدور أتباع اإلماـ من اجل احباط مفعوؿ كل جملة من كبلـ اإلماـ 

 [(. 17")]وبياناتو، بعيد انو فشل في تحقيق ما أراد

ويأتي بعد ذلك القائد ليؤكد على استمراره على ىذا الخط والنهج، ويطلق كلمتو التي ُسجلت في كل 
إف : " ويقوؿ أيضاً " طريقنا طريق اإلماـ، أىدافنا أىداؼ اإلماـ: " مكاف على ارض الثورة وخارجها

 [(. 18" )]الثورية مجموعة بيانات اإلماـ ىي صحيفة ثورتنا وىذه المجموعة تحدد مبلمح المسيرة

 : والقائد" قده"اإلماـ 

واإلماـ سجل في الكثير من المواقع للمكانة التي يحتلها القائد من نفسو، نذكر منها نصين يجمعاف 
 . بين سطورىما وفي كلماتهما الخطوط العريضة لهذه المكانة



 ": قده"يقوؿ فيو إماـ األمة : النص األوؿ

تم في جميع الرؤساء والسبلطين الموجودين في العالم عن شخص واحد إذا كنتم تظنوف أنكم إذا بحث"
مثل السيد الخامنئي فستعثروف عليو فإنكم واىموف، إذ ال تجدوف شخصًا مثلو ملتزمًا باإلسبلـ وخدوماً 
ونيتو القلبية أف يكوف في خدمة الشعب، وإنني اعرفو منذ سنوات طويلة وقد التحق بهذه النهضة منذ 

وكاف يذىب إلى المدف األخرى إليصاؿ الرسائل، وبعد أف بلغت النهضة أوجها كاف حاضرًا في بدايتها، 
 [(. 19")]وقائع األحداث، واستمر في ذاؾ حتى اآلف، وإنو لنعمة ممنوحة لنا من اهلل

 : يقوؿ فيو إماـ األمة: النص اآلخر

إلسبلمية ولدي عبلقة وثيقة إنني وحيث كنت اعرؼ سماحتكم منذ سنوات ما قبل انتصار الثورة ا" 
بكم، وما زالت تلك العبلقة موجودة ػ وهلل الحمد ػ اعتبر سماحتكم احد السواعد القوية للجمهورية 
اإلسبلمية واعتبركم كاألخ المطلع على القضايا الفقهية والملتـز بها والمدافع عن األصوؿ الفقهية 

زمين باإلسبلـ والمباديء اإلسبلمية فإنكم من جملة المتعلقة بوالية الفقيو، ومن بين األصدقاء والملت
 [(. 20")]األفراد الذين يندر مثيلهم وإنكم كالشمس المضيئة

".. شمس مضيئة"، "عبلقة وثيقة "، و"نعمة ممنوحة لنا من اهلل "، و "ندرة الوجود"، و "اإلخّوة "
م جيدًا إف اإلماـ ال يمدح أي احد وال ويعرفو يعل" قده"كلمات ال يطلقها اإلماـ جزافًا فمن يقرأ لئلماـ 

قوؿ كلمة فيها ثناء ألحد إال أف تكوف منزلة ىذا الشخص منزلة رفيعة بحيث ال يمكن تجاوزىا، وما 
يقاؿ من أف اإلماـ قاؿ ىذا الكبلـ عن القائد قبل أف يتخذ منو موقفًا فيما يتعلق بفهم القائد بمسألة 

أوردناه إنما كاف بعد ما اثير حوؿ القائد من أنو لم يفهم مسألة والية والية الفقيو فإف النص اآلخر الذي 
 [(21.)]الفقيو حتى أف اإلماـ اعتبرىا تهريجاً اعبلمياً وحرباً من االستكبار ضد سماحة القائد

أكد بأف كل كلمة تطرحها الثورة البد واف تعطى بعدًا آخر في وسائل إعبلـ ناىبي " قده"وحتى أف اإلماـ 
العالم، وأشار إلى موقع ىذه الرسالة وما ستؤوؿ إليو من تشويو واستخداـ ضد سماحة القائد، وىذا نص  



رسالة نفسها من وسيرى سماحتكم وسيرى الشعب الجليل ما سيقاؿ حوؿ ىذه ال: " كبلـ االماـ
 [( 22".)]األقاويل واألباطيل والتحاليل في وسائل اإلعبلـ العامة ألعداء اإلسبلـ والمتواطئين معهم

 ": قده"عصر اإلماـ الخميني

وتمسك القائد بخط اإلماـ ونهجو " قده"ومن ىنا ال يبقى مجااًل للشك في مكانة القائد لدى اإلماـ 
على ىذا العصر إعبلنًا منو عن " عصر اإلماـ"دعوا إلى اطبلؽ اسم في كل االحواؿ، حتى أف القائد ي

 ". قده"مشروعو لترسيخ معالم الخط الذي رسمو إماـ األمة

يجب إحياء ذكرى اإلماـ الخميني ػ أعلى اهلل كلمتو ػ ودروسو الخالدة فهي   :يقوؿ قائد الثورة العظيمة
وتعين المعايير والمعالم األصيلة والحياتية لهذا مشعل الطريق وىي التي ترسم الخط األساسي للحركة 

الطريق المبارؾ، والنهاية الوضاءه لو، إف حياة اإلماـ الخميني الكبير وشخصيتو كانتا تجسيدًا لئلسبلـ 
إذ يهدي " ع"المحمدي األصيل وتبلورًا للثورة اإلسبلمية، لقد كاف ىو وكبلمو واصبعو المشيرة كالخضر 

اإللهية المبنية لكل النقاط المهمة، والمزيلة لكل ريب أو تردد، وسيبقى كذلك  السبيل لهذه الحركة
أيضًا ويجب أف ال ينسى الشعب اإليراني والمسؤولوف أكثر من غيرىم ىذا الدرس الكبير مطلقا، ىذا 

 [(. 23")]العصر يجب أف يطلق عليو عصر اإلماـ الخميني

لتي اخذ يؤكد عليها وسنرى أف جميعها مطابق من حيث وسنقـو بالمرور على كلمات القائد وأفكاره ا
 . وما طرحو خبلؿ مسيرة حياتو النيرة" قده"المراد بما نادى بو إماـ األمة 

 ": قده"خط اإلماـ الخميني 

وخطو، وقد أوضح سماحتو في " ع"وكما اوضحنا سابقًا فإف سماحتو خير عارؼ بنهج اإلماـ الراحل 
 : المعالم الرئيسية لخطو التي ىي" دهق"الذكرى الثالثة لرحيلو 

 . ػ الصمود في مواجهة نفوذ القوى األجنبية وعدـ التساـو معها 1



 . ػ االىتماـ بالتعبد والعمل الفردي والصمود مقابل سلطة شيطاف النفس والوساوس النفسانية 2

لعالم الكبيرة إذا ػ إعطاء األىمية لقدرات الشعوب واعتبارىا مبدأ من المباديء، وإف تحوالت ا 3
حدثت بأيدي الشعوب فلن تقبل الهزيمة واالنكسار، وىي قادرة بالفعل على إيجاد تحوؿ وتغير في 

 . المحيط الذي تعيش فيو

ػ االصرار على إيجاد عبلقات صداقة صحيحة مع الدوؿ على مستوى العالم اجمع، عدا أمريكا  4
صراع مع اإلسبلـ، وكذا العبلقة مع النظاـ الصهيوني ألنها مستكبرة ومتجاوزة وظالمة وفي حالة حرب و 

 . والنظاـ العنصري في جنوب افريقيا مرفوضة

ػ االصرار على تحطيم حاجزي التحجر وااللتقاط في الفهم والعمل اإلسبلمي وااللتزاـ باإلسبلـ  5
 . األصيل، وااللتفاط يعني التحرر من جميع القيود الصحيحة في فهم الدين واإلسبلـ

ػ اعتبار إنقاذ المحرومين وتأمين العدالة االجتماعية أمرًا محوريًا واعتبارىما محور القرارات، وجميع  6
 . الفّعاليات االقتصادية وأمثالها يجب أف تؤدي على أساس إنقاذ المحرومين من المحرومية

 . ػ االصرار على وحدة المسلمين ومحاربة بّث الفرقة من قبل االستكبار 4

توجو الخالص للصراع مع الكياف الغاصب للقدس والنظاـ الصهيوني المحتل، بل ىي من األصوؿ ػ ال 8
 . التي ال يجوز غض النظر عنها من قبل الشعوب اإلسبلمية بأي وجو

ػ حفظ الوحدة الوطنية وإيجاد اتحاد بين صفوؼ الشعب واإلصرار على مواجهة أي شعار ببث  9
 . الفرقة

ة الحكومة اإلسبلمية وإيجاد الرابطة مع الشعب، وعلى المسؤولين أف ال يعتزلوا ػ الحفاظ على شعبي 10
عن الشعب حتى انو كاف يوصيهم بإرتداء حلة شعبية والتفكير بالناس، وكاف يوصي الشعب بالمسؤولين 

 . والحكومة اإلسبلمية، ويواجو األفراد الذين يضعفوف مؤسسات النظاـ والدولة بنحو من األنحاء



 . وعرض انموذج على البناء اإلسبلمي( في إيراف)ػ التأكيد على إعادة بناء الببلد  11

ومن خبلؿ ىذا العرض يدعوا القائد شعوب العالم إلى االستقامة والثبات على نهج اإلماـ الراحل 
، وأكد على أف وعد اهلل ىو أنكم لو نصرتم اهلل لنصركم والنموذج البارز لذلك ىو الثورة "قده"

 . اإلسبلمية

 : العلماء والحوزات العلمية

يرى سماحة القائد أف التغيير في أنحاء العالم يبدأ من العلماء والحوزات العلمية، لذا فإف سماحتو 
يحرص على الحديث في ىذا الموضوع بشكل مستمر مع الحوزة العلمية، بل يقـو نفسو بزيارات 

ع العلماء واالساتذة في الشأف الحوزوي وتبادؿ األفكار متكررة إلى الحوزة العلمية والحديث مباشرة م
 . والتشاور للخروج بنتيجة نافعة ومفيدة

 الحوزة حاجة ضرورية يتلمسها ثبلث شرائح من الوجود

الحكومة اإلسبلمية القائمة في إيراف والتي تعتمد على العلماء اعتماد اساسي، ألف الحكومة في : األولى
تاج إلى المعارؼ والتعاليم اإلسبلمية، والحوزة العلمية ىي التي تستجيب إلى مرحة العمل والتطبيق تح

 . ىذه وتمؤل الفراغ الناتج عنها

شريحة الشباب المثقف والمتنورين، ورجاالت الفكر والمتعلمين أولئك يقرأوف ويطالعوف فتنشأ : الثانية
 . ةلديهم أسئلة واستفسارات واإلجابة عنا مسؤولية الحوازات العلمي

المجتمعات اإلسبلمية والناس الذين اعتنقوا اإلسبلـ حديثًا، وىؤالء بحاجة إلى معرفة نقاط في : الثالثة
اإلسبلـ ال يمكن لغير الحوزات العلمية اإلجابة عنها، ونظرًا لوجود المشكبلت الكثيرة في الحوزة 

ّدـ مشروعًا اصبلحيًا للخروج العلمية كالمشكلة المعيشية واالدارية ومشكلة المناىج، فإف القائد ق
 . بالحوزة العلمية من ىذا االزمة



 : مشروع القائد إلصبلح الحوزة

يركز القائد على المركزية في االدارة للخروج من االزمة التي تمر بها الحوزة العلمية، ويعني سماحتو 
يجب أف تتشكل "  :وؿبالمركزية أف يدير الحوزة العلمية مدير واحد، وال يلغي سماحتو الشورى بل يق

شخصًا من كبار  12أو  15شورى عليا للحوزة العلمية ترسم السياسة العامة لها، وىذه الشورى تضم 
الفضبلء يعقدوف جلسة كل اسبوعين ويرسموف الخطوط العريضة ويتبادلوف وجهات النظر شرط أف ال 

 [(. 24")]يتدخلوا بالتفاصيل واألمور التنفيذية وىؤالء ينتخبوف مدير الحوزة

 : ويحدد القائد صفات ىذا المدير في أربعة نقاط وىي

 . ػ أف يكوف فاضبًل من الحوزة العلمية وال يصح ايكالو إلى غير الحوزي 1

 . ػ أف تكوف لديو الصبلحيات الكافية 2

 . ػ أف تكوف الميزانية المطلوبة تحت تصرفو 3

 . ػ أف يستعين بمعاونين أكفاء يعقدوف جلسات على الدواـ إلقرار األنظمة الداخلية لمختلف األقساـ 4

 . معاونيات 9إما حوؿ الفروع والمعاونيات فيحددىا القائد في 

 . معاونية القسم التبليغي وتتولى اعداد المبلغين للداخل والخارج: األولى

 . لمربينمعاونية اعداد المعلمين وا: الثانية

معاونية إعداد وارساؿ العلماء والمبلغين الذين يتولوف قسم العقيدة والسياسة في المؤسسات : الثالثة
 . الرسمية



معاونية الشؤوف التعليمية والدراسية الحوزية، وىي تقـو باإلشراؼ على المدراس التي تخضع : الرابعة
المتوف الدراسية وشهادات التخرج، ويطلب من للبرامج الخاصة والمعاىد التخصصية، وإعداد البرامج و 

 . الحوزويين تقديم رسائل وبحوث عند نهاية كل مرحلة

معاونية التحقيق والمطالعة تتولى اعداد المحققين للقياـ باالبحاث التحقيقية واصدار : الخامسة
 . المجبلت العلمية

في األخبلؽ والتعليم إلعداد البرامج  معاونية الشؤوف التربوية، وتضم المستشارين التربويين: السادسة
 . التربوية وتتولى الكشف عن الطاقات المتميزة بين الطلبة

 . معاونية القبوؿ وإجراء االحصاءات: السابعة

 .معاونية الشؤوف المالية: التاسعة

 : توصيات القائد للحوزات العلمية

 . الصدقة الجاريةػ االىتماـ بتربية المحققين وانتاج مؤلفات تحقيقية، فهي ك 1

 . ػ السعي لتطوير الفقو بحكم يلبي متلطبات الحياة العصرية 2

ػ اشاعة جو الدراسة والبحث واختصار العطل واستغبلؿ كل الفرص من اجل التحقيق والتعليم بشكل  3
 . أوسع بحيث ال يسأـ الطلبة من الدراسة

الطالب أستاذه باالجتهاد وأما ما يعطى من ػ إحياء سنة االجتهاد في الحوزات العلمية، بأف يستجيز  4
اجازات في األمور الحسابية فانو غير كافي، كما أف القائد يرى أف على طلبة العلـو الدينية أف ال 

 . يخرجوا للتبليغ إال بإجازة علمية أو اجتهاد أو ما دونها



والبد من أف يأىل الطبلب  ػ مراعاة مسألة التبليغ، ونشر اإلسبلـ فانهما وظيفة الحوزات العلمية، 5
 . أنفسهم للتبليغ

الحجاب : إصدار كتب تعرؼ اإلسبلـ تناسب جميع المستويات، وكذلك ابحاث موضوعية مثل_  6
والحقوؽ الزوجية، وحقوؽ البشر، والسياسة الخارجية لئلسبلـ، وحقوؽ العامل، فإف ىناؾ في العالم 

 . الخارجي جهد مضاعف

 . العلمية عن التحوالت العالمية ألنها ركن مهم في إصدار الحكم والفتوىػ عدـ انزواء الحوزات  7

 . ػ استقبللية الحوزات العلمية عن األنظمة وخضوعها لسلطة الفقهاء البارزين 8

 . ػ االىتماـ بتحسين الوضع المعيشي لبعضهم البعض 9

لحوزات العلمية، فلوالىما لقضت والثورة اإلسبلمية في إيراف على ا" قده"ػ تذكر حق اإلماـ الراحل  10
األنظمة على الحوزة، ويجب احتراـ الوجوه الثورية في الحوزة العلمية وإعطاء قيمة للطلبة الذين شاركوا 

 . في الجبهات ومن لهم سبق في ىذا المجاؿ، واف ال تعتبر ىذه نقطة ضعف عليهم

 . إلى الحوزة العلمية ػ فسح المجاؿ لؤلفكار الجديدة في كافة المجاالت باف تدخل 11

 . ػ التركيز على القضايا المعنوية 12

 : الوحدة بين الحوزة والجامعة

يؤكد سماحة القائد أف طرح ىذا الموضوع ال يعني تحويل الحوزة العلمية والجامعة إلى شيء واحد، 
أف لدينا مؤسستاف جامعيتاف : " فالحوزة العلمية مسألة والجامعة مسألة أخرى، إنما القضية تكمن في

 ": اصيلتاف



حث عن المستجدات في مجاؿ تتجو نحو اكتساب العلـو المرتبطة بمعرفة وتبليغ الدين والب: أحدىما
البحوث الدينية، وىذه وظيفة المؤسسة الحوزوية التي اسمها الحوزة العلمية، وىي التحقيق في شؤوف 
الدين وتعّلم األحكاـ اإللهية المرتبطة بجميع شؤوف الحياة وليس ما يرتبط بالمحراب والعبادة فقط، 

دة وتصفيتها منا لشوائب والزوائد، وتبليغها وكذا فهم واكتساب العلـو والبحث عن األحكاـ المستج
 . بالتي ىي احسن وبما يناسب المجتمع والزماف والمخاطب

فالناس . وىناؾ مؤسسة جامعية أخرى ناظرة إلى شؤوف الحياة العامة باستثناء ما يرتبط بالدين: األخرى
ات متعددة ومختلفة فيلـز ذلك علـو وبحوث وتحقيق  ،...بحاجة إلى معاش كسب، مباٍف، وطرقات و

في مجاؿ شؤوف الحياة، والف العلـو متشعبة، وىناؾ حاجة إلى أنواع العلـو للنهوض بمستويات الحياة 
العامة، فالجامعة مسؤولة عن توفير ىذا األمر، وعليها اكتساب ىذه العلـو والتحقيق فيها وتمحيصها 

اؿ، واالستفادة من البحوث المستجدة لتقديمها للمجتمع وتخريج المتخصصين والخبراء في ىذا المج
 . في العالم، وبدورىا تقـو بابداعات واختراعات علمية لتقديمها للبشرية أيضاً 

فإذا قامت ىاتاف المؤسستاف بوظيفتها بصورة صحيحة وجيدة، وكانت بينهما عبلقات وّد وتعاوف 
 [(. 25")]متقابلة، صلح المجتمع دينو ودنياه

وحدة بين الحوزة والجامعة وخلفيات ىذا الطرح، وايضاحًا لخلفية وطبيعة ىذه ومن ىذا يتضح مفهـو ال
 : الوحدة يقوؿ القائد أنها

 . الوحدة في األىداؼ العامة"  ػ 1

 . ػ الوحدة في إيصاؿ الشعب والببلد إلى الكماؿ 2

 ". ػ الوحدة في التحرؾ على خطين متوازيين وصواًل إلى ىدؼ مشترؾ واحد 3

 : اإليماف والتقوى



يرى القائد أف اإليماف ىو األمر الوحيد القادر على خدمة اإلنساف وتحقيق كل تطلعاتو في الحياة 
لم نكن مزودين بتجربة الحكم حين دخلنا (: " داـ ظلو)وأصعب األمور يمكن تخطيها باإليماف، يقوؿ 

شرية وبأعقد الوسائل التكنولوجية البلزمة الساحة فبااليماف وحده واجهنا عالمًا مجهزًا باضخم القوى الب
للتفكير والتخطيط والتنفيذ، وىكذا نشب الصراع بين قوتين غير متكافئتين في كل األصعدة والحقوؿ، 
واليـو فإننا نحقق انتصاراتنا اعتمادًا على سبلح اإليماف على الرغم من كل ما نعانية من نقص في 

ننا بما نمتلكو من ايماف ال نهوف وال نحزف وال نخاؼ وال نفقد التجهيز وفي سار الحقوؿ المادية، وإ
 [(. 26")]السكينة واالطمئناف

ويؤكد سماحتو على التقوى التي ىي العنصر األساسي التي يقـو اإليماف عليها، وىي أعلى درجات 
علو وما يتركو مراجعة اإلنساف الدائمة لنفسو وألعمالو وحتى أفكاره وما يف: " التدين ألف التقوى تعني

 [(. 27")]التي تنسب إليو، وعدـ الغفلة عن ذلك

ـّ  وتأتي الحاجة األساسية للتقوى لخلق البصيرة لدى اإلنساف، فبل يكفي أف يشاىد اإلنساف األشياء بأ
عينيو بل ال بد واف تكوف لو بصيرة بما يشاىده واال سيختلط عليو الواقع بالزيف، كما أف التقوى تحفظ 

ن السقوط واالنزالؽ في مطبات الحياة الكثيرة، وىي نتيجة الفوز في ىذا االمتحاف الذين اإلنساف م
فانتبو : " أولئك الذين يريدوف النجاح في ىذا االمتحاف قائبلً ( داـ ظلو)نحن نسير فيو، ثم يوصي القائد 

أس من ىذا في احلك الظروؼ، اسع ألف تخرج مرفوع الر " ع"أيها المؤمن، يا من ركبت سفينة نوح 
 [(28.)]االختبار

 : الدعاء

لذا يجب الدعاء " ارتباط اإلنساف باهلل : " إننا احوج ما نكوف إلى الدعاء، ألنو( داـ ظلو)يرى القائد 
 : دائماً وفي كل وقت من األوقات، ثم بين سماحتو أبعاد الدعاء في ثبلثة نقاط



أف يغفر الذنوب ويمد في العمر وطلب السبلمة الدعاء لغرض الطلب والرغبة على اهلل ك: النقطة األولى
وشفاء المريض، وسبلمة المسافر ورفع المشاكل، وىو بعد مهم من أبعاد الدعاء، واهلل وعد باإلجابة إف  

 . كاف الطب حقيقياً ال لقلقة لساف وال يتعارض مع مصلحة أخرى

ىي بحر من المعارؼ اإلسبلمية، وال شيء بُعد المعرفة أي أف االدعية المأثورة عن األئمة : النقطة الثانية
 . يحوي من المعارؼ أكثر من األدعية ففهم األدعية يجعل اإلنساف على معرفة باإلسبلـ

 [(. 29)]العبلقة واالرتباط باهلل، لذا ال بد واف يكوف الدعاء ىدؼ ال وسيلة: النقطة الثالثة

 : القرآف الكريم

عة بالقرآف الكريم لم تقف عند حّد بل أخذت تنمو معو يوماً لسماحة القائد منذ شبابو اىتمامات واس
، ألنو  : " يرى أف القرآف الكريم منذ عصر الحكم اإلسبلمي في الصدر األوؿ ىو( داـ ظلو)بعد يـو

 [(. 30")]فإنو يجب أف يعرض عليو" ص"القوؿ الفصل والكلمة األخيرة وحتى كبلـ الرسوؿ 

ن الحياة فإنو يتم إخراج القرآف عن المجاؿ القلبي والذىني والعلمي واإلسبلـ إذا أريد لو أف يُعزؿ ع
لقد كاف استيعاب القرآف علمًا وعمبًل، :" لؤلمة المسلمة، وقد مارسو بالفعل المستكبروف، يقوؿ القائد

يشكل قيمة واقعية، فلئلجابة على كل مشكلة حياتية يجب الرجوع للقرآف، ولقد كاف مبلؾ قبوؿ أي 
سلوب، أو مدعى ومعياره، كاف عليهم أف يعرفوا الحق والباطل من وجهة نظر القرآف حديث أو أ

 [(. 31")]ليشخصوا نماذجها ومصاديقها في ميداف الحياة

ومن الطبيعي أف القرآف قبل أف يتم الهجـو الواسع للمتسلطين الغربيين ػ الصلبيين : " ثم يقوؿ سماحتو
لمجاؿ الحياتي بالمعنى الحقيقي إال انو كاف يحتل مكانة في والصهاينة ػ واف لم يكن موجودًا في ا

أذىاف المسلمين وقلوبهم على تفاوت بينهم في ذلك إال أف الهجـو الصليبي ػ الصهيوني في القرف 
إنهم ال يستطيعوف أف يتحملوا وجود القرآف : التاسع عشر، لم يستطع تحمل حتى ىذا القدر أيضاً 

ولن } وينشد نشيد { وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة ومن رباط الخيل} الذي يصدر بكل وضوح أمر 



، القرآف الذي يريد للمؤمنين أف يكونوا اخوة فيما بينهم، {يجعل اهلل للكافرين على المؤمنين سبيبلً 
اشداء غضابًا على أعدائهم، مثل ىذا القرآف ال يمكن أف يتحملو المتسلطوف للسيطرة على أربعة امور 

 ". ين وتهب كل شيء لديهمالمسلم

ورغم أف القائد يرى أف اهلل متكفل بحفظ فرآنة إال انو البد واف تكوف ىناؾ آثار لهذا السعي 
القوا اليـو نظرة على ميداف حياة المسلمين، فاين تجدوف القرآف ؟ : " االستكباري الطاغوتي، فيقوؿ

أو في تنظيم العبلقات والمناسبات بين ىل تجدونو في أجهزة الحكومات؟ أو في النظم االقتصادية؟ 
الناس بعضهم مع البعض اآلخر؟ في المدارس والجامعات؟ في السياسة الخارجية والعبلقات بين الدوؿ 
؟ في تقسيم الثروات الوطنية بين فئات الشعب ؟ في أخبلقية المسؤولين في المجتمعات اإلسبلمية 

ثيرًا ػ ؟ في السلوؾ الفردي للحكاـ المسلمين؟ في وكل فئات الشعوب التي تتأثر بهم ػ قليبًل وك
؟ في االرصدة المصرفية في أنماط المعاشرة؟ في أي مكاف من الحركة ’العبلقات بين الرجل والمرأة

العامة واالجتماعية للناس؟ ولنستثني من كل ىذه الميادين المساجد والمآذف وأحيانًا بعض البرامج ػ 
ات رياٍء وخداعًا لعامة الناس، ولكن ىل جاء القرآف لهذا فقط؟ لقد كاف التي ال تعد شيئًا من االذاع

السيد جماؿ الدين قبل مئة سنة يبكي ويُبكي لهذا األمر، حيث عاد القرآف يقتصر على اإلىداء 
 [(. 32")]والتزيين والتبلوة في المقابر والوضع على الرفوؼ

إلى موقعو المفروض بين المسلمين ألف العودة إلى  ومن ىنا فإف القائد يؤّكد دائمًا على عودة القرآف
 . القرآف ىي عودة إلى الحياة التي تليق باإلنساف، وىي مهمة ملقاة على عاتق المؤمنين بالقرآف

 : الدين والدولة

مفهوماف : " انو ليس ىناؾ ما يسمى بدين وىناؾ ما يسمى بدولة بل ىما( داـ ظلو)يرى سماحة القائد 
وذلك ألنو لو حاولنا التعرؼ على مسؤولية الدولة ووظيفة الدين لوجدنا [( 33")]اخبلفمتشابكاف ومتد

 : األمر التالي



إف الدولة جهاز ينهض بمسؤولية إدارة شؤوف األفراد، وكذلك الدين والدولة تدير دفة األمور والدين ىو 
 . القانوف لهذه اإلدارة

، وبالتالي فإف الدين ببل إدارة وال تطلع [(34)]والدين الحقيقي ىو الدين الذي يهتم بشأف اإلدارة 
وليس الدين الذي حّمل اهلل األنبياء ( استعماري، تخديري، استكباري)لدولة دين مزيف، دين امريكي 

فإنها أيضًا دولة ( القانوف) مسؤولية تبليغو، وكذا الدولة التي ال تعترؼ بالدين، وتفصل إدارتها عن الدين
 : مزيفة ومنحرفة ال تستحق البقاء، وآيات القرآف الكريم تدلل على ىذا األمر، يقوؿ تعالى

 [(. 35)]{لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزاف ليقـو الناُس بالقسط}

واآلخرين بين " عليهم السبلـ"ين األئمة ىذا إضافة إلى أف الصراع الذي قاـ بين األنبياء واآلخرين أو ب
جبهة الحق والباطل، كلو كاف من اجل الوصل بين الدين والدولة، وإقامة الدولة التي تعتمد الدين قانونًا 

 . لها

إذ انو ال يمكن تربية أبناء البشر ودفعهم في خط الحركة التكاملية بشكل فردي ودوف أف يكوف ىناؾ 
الدولة، ومن ىنا فإف الدين والدولة أمر واحد ال أمراف، الدين يقـو بإدارة نظاـ اجتماعي معين، وىو 

وما سوى : " الدنيا في إطار الدولة اإللهية والدولة اإللهية ىي الدولة المنبثقة عن الدين والمتمركزة عليو
 [(. 36.)]كما يقوؿ القائد" ذلك خرافة إف كاف باسم الدين، وطاغوت أف كاف باسم الدولة

" ص"لفعل فإنهم حاولوا فصل الدين عن الدولة، إال تيار اإلسبلـ الخالص الذي بلغو نبينا محمدوبا
فإنو إسبلـ يؤمن بالدولة " قده"بأمر من اهلل، وتجسد في روح اهلل الموسوي الخميني" ع"وسلمو علي 

ن اهلل اإلسبلـ، تدعوا إلى دي" ص"والدولة في ظلو ال تقـو إال على أساس الدين، لذا كانت دولة محمد 
 . تدعوا أيضاً إلى اإلسبلـ المحمدي الخاص" قده"وتبعتها دولة روح اهلل 

والتي أدت إلى فصل الدين عن الثقافة واألخبلؽ ( فصل الدين عن الدولة)ويرى القائد أف ىذه الفكرة 
بألواف لتحافظ على واالقتصاد والتربية والحقوؽ والقضاء، والتي نظّر لها الفراعنة واألكاسرة، قد تلونت 



إف الدين بشكلو الخالص ينبغي أف ال يكوف مشوبًا بكل ما من شأنو : بقائها، ومن ىذه األلواف مقولو
 !!إدارة الحياة كي يبقى على صفاتو ونقائو

إف اإلنساف بمقدوره أف يكوف شخصًا متدينًا واف : " المقولة كما يقوؿ القائد  وبالتالي فإف مؤدى ىذه
تو واقتصاده وعبلقاتو االجتماعية والحكومية والقضائية بل وحتى األخبلقية ألطر غير خضع في ثقاف

 [(. 37")]دينية أي أف الدين يتلخص في الذىاب إلى المسجد وأداء الفرائص العبادية ال غير

إف قياـ : وىي مقولة استعمارية ىدفها الوقوؼ بوجو إقامة الدولية الدينية والسباب يأتي في طليعتها
الدولة اإلسبلمية يسد الطريق أماـ ممارسات في الحكم تستند إلى األىواء، إضافة إلى إنهم سيفقدوف 

إنما } : الوالية ألف الوالية في الدولة اإللهية ىي للفقيو الجامع للشرائط حكم من حكم لقولو تعالى
، والناس أيضاً [(38)]{اكعوفوليكم اهلل ورسولو والذين آمنوا الذين يقيموف الصبلة ويؤتوف الزكاة وىم ر 

ىم أصحاب االختيار ضمن إطار حكم اهلل فلن يحصل لهم استعباد الشعوب، وبالتالي فإنو طبيعي أف 
 (. الدولة بالدين)و ( وصل الدين بالدولة)يقفوا بوجو الدولة اإللهية 

الدين في الحياة، علماء الدين في اقطار العالم اإلسبلمي إلى تحكيم ( داـ ظلو)وىنا يدعوا القائد 
وتفهيم الناس بأف إقامة الدولة اإللهية ليس كفاح سياسي من اجل سيطرة فئة معينة على الحكم، وإنما 

 : ىي امتثاؿ لؤلمر اإللهي

، ومن [(39)]{إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراؾ اهلل وال تكن للخائنين خصيماً }
 . لناس وقربة إلى اهلل تعالىجانب آخر فإف الحكم خدمة ل

 : الوالية

يؤكد سماحة القائد على أف تماسك المجتمع اإلسبلمي ال يكوف إال من خبلؿ التمركز في محور قوي 
وىناؾ يؤكد على أف الولي ىو " اإلمامة والوالية"قاعل وىو محور الوالية الذي يحدد ابعاده في كتابو 

و بالصفة والسمات، وعلى المجتمع المسلم أف يقبل والية اهلل في اهلل ومن يعين من قبلو سواًء باالسم أ



إطار العبلقة مع اإلسبلـ، ومن ينصب من قبل اهلل الف عدـ قبولو لهذه الوالية سيؤدي إلى قبولو لوالية 
 ، الفقيو يمثل والية اهلل(والية الشيطاف)و ( والية اهلل)الشيطاف، إذ انو ليس ىناؾ في الكوف غير واليتين 

والحاكم الذي ال يستند إلى حكم الفقيو وإنما إلى سلطتو الخاصة فإف واليتو والية الشيطاف، وىكذا  
كل والية تطرحها فإنها ال يمكن أف تخرجها عن والية اهلل أو والية الشيطاف، وإذا سّلم الناس بالوالية 

و اضطر األمر إلى الهجرة اإللهية فإنو ال يجوز أف يرضخ لوالية الشيطاف وغير ىذه الوالية حتى ل
 [(. 40)]والتغرب

 : خط ثابت.. الدفاع

ثبات الدفاع عن المستضعفين والوقوؼ بوجو ( داـ ظلو)من ثوابت الخط الذي يتبناه السيد القائد 
إف طواغيت العالم : " الظالمين والطواغيت وإبقاء الحالة الثورية حية متحركة، يقوؿ سماحتو في ذلك

، المدافعة عن المستضعفين، (إيراف)عندما يتوىموف أف قلعة المظلومين ىذه  يقعوف في خطأ فادح
وىذه القاعدة الصلبة في مقارعة النظاـ السلطوي والظلم واالستكبار العالمي يمكن أف تنسى ولو 

... للحظة واحدة أىدافها الكبرى، إننا وال نزاؿ مدافعين عن الشعوب المظلومة التي يسحقها االستكبار
 [(. 41")]ىو طريقنا وبو أوصانا امامنا العظيم وأمرنا أسبلمنا وسنبقى على الدواـ أوفياءىذا 

 : الموقف مع األصدقاء واألعداء

ىنالك لغة يطرحها القائد كمنهج في التعامل مع اإلخوة واالصدقاء وأخرى في التعامل مع أعداء 
 (: ـ1989)في اسبوع التعئبة عاـ اإلسبلـ والمسلمين، وىي كما جاءت في نص بيانو الذي أصدره 

ادعوا أبناء الشعب العزيز كافة إلى التزاـ التعامل بحسن الظن والروح األخوية تجاه بعضهم البعض، " 
وسوء الظن والحذر تجاه األجانب واألعداء، وإذا كانت دعايات االستكبار تهدؼ إلى افتعاؿ أجواء 

في المقابل وانطبلقًا من سوء الظن بو وخبلؼ ما يريد أف اساءة الظن وسوء النوايا داخل البلد فعلينا 
 . نسعى الستئصاؿ كل ظن سيء تجاه اخوتنا اإلسبلميين والثوريين



ويتأكد ىذا الواجب على الخطباء والكتاب وأولئك الذين يروف في أنفسهم الكفاءة البلزمة للحديث 
االستكبار ودعاياتو في تلويث أجواء حياة يعينوا   مع الجماىير ومن اجلها، فعليهم أف يحاذروا من أف

 [(. 42")]الشعب بأفكار اساءة الظن والبغضاء وليحفظوا صوت األمل والفاعلية والحيوية

 [(. 43)]{أذّلة على المؤمنين أعّزة على الكافرين} وتأتي ىذه الرؤية منسجمة مع اآلية القرآنية 

 : دعوة ألتباع المسيح

مناصرة الحق واالشمئزاز من القوى المعادية للحق ": " ع"السيد المسيح  يرى سماحة القائد أف أتباع
الذي ناؿ أنواع األذى واالتهامات من قبل القوى الطاغوتية " ع"اقتداًء بالسيد المسيح " والبراءة منها

بعدما عرج بو اهلل سبحانو وحفظو في أمانو تعرض : " والفاسدة والظالمة وعبدة الماؿ والسلطة، و
ره وحواريوه لسنوات متمادية أللواف من العذاب الرىيب للقضاء على تعاليمو التي كانت تدين انصا

 [(. 44")]الفساد والظلم والشرؾ والشهوات وتأجيج الحروب والتضليل

وتأتي ىذه الدعوة ألف أولئك الذين كانوا من الفاسدين والظلمة ومّرجحي الحروب والمضللين للناس لم 
اد لتحمل دين اهلل ونبيو وأتباعو وىؤالء يعودوف اليـو وفي عصرنا إلى نفس الموقف، يكونوا على استعد

 . وليس عندىم أدنى استعداد لتحمل عباد اهلل واتباع دين اهلل وانصار الحقيقة

 : التعبئة اإلسبلمية

وىدـ بها جميع الصروح التي بناىا االستكبار، وىي المتراس التي " قده"بذرة نثرىا اإلماـ الخميني 
 . تحمي شجرة اإلسبلـ ويتم من خبللها الدفاع عن الدولة اإلسبلمية والثورة اإلسبلمية

إسبلمي التعبئة تعني االستعداد للدفاع عن القيم والمباديء والدين اإلسبلمي، وبالتالي فهي واجب 
أف تواصل عملية استقطاب وتنظيم : " الناس( داـ ظلو)وثوري وأيضًا واجب وطني، لذا يوصي القائد 

أي أف استمرارية ىذه المسيرة ىي من ابرز األىداؼ في معركة [( 45")]التعبويين وفق خطط صحيحة



ع فإنو لن يركع ولن يترؾ الدفاع عن القيم والتعاليم اإلسبلمية، والكفر ماداـ ىناؾ لئلسبلـ أتباع وموق
 . المسلمين دوف أف يبعدىم عن اإلسبلـ

ولم تكن التعبئة في يـو من األياـ ىي عناصر الموت والمواجهة والتخريب كما يقاؿ، بل كانت التعبئة 
وما زالت ًتسهم في اعمار البلد اإلسبلمي والبلداف اإلسبلمية المحرومة والمستضعفة، وتجند طاقتها 

ومن ىنا فإف التعبئة ( البناء الحضاري المنسجم مع الطرح اإلسبلمي)فكرية لخدمة البناء العلمية وال
 . تشمل المهندس والطبيب والعالم والطالب والفقيو، كل ىؤالء يشكلوف عناصر للتعبئة اإلسبلمية

ر، لذا فإنو ويريد سماحتو للروح التعبوية أف تبقى خالدة دائماً وحية تسّجل موقفها كلما دّؽ ناقوس الخط
يرفض كلما من شأنو أف يلغي ىذه الروح ومنها الحياة االستهبلكية والروح الترفيهية ػ في مقابل الروح 

إنني قلق وآسف بشّدة الولئك الساعين لترويج الروح الترفيهية واإلسراؼ (: " داـ ظلو)الثورية ػ فيقوؿ 
شعب المضحي والثوري إلى الروح االستهبلكية بين أبناء الشعب واعوذ باهلل تعالى من أف يجير أبناء ال
 [(. 46")]في األمور الشخصية وتمحى من أذىانهم القناعة الثورية

 : الطبيب والطبابة

يصف القائد األطباء الذين يعملوف بإخبلص في المجاؿ الطبي بحيث يسعوف إلى معرفة آالـ البشرية 
والفنية في العالم لمعالجة وإزالة اآلالـ إنهم والمجتمع البشري، ويوظفوف كافة االمكانات العلمية 

يحترقوف كالشموع إلنارة الطريق والقضاء على الفقر : " موضوع تقدير كل المنصفين ألنهم يرونهم
 [(47".)]والجهل

ويوجو األطباء إلى التعامل مع المشاكل الطبية والصحية التي يعاني منها شعوب العالم المحرومة، على 
مشكلة القائمة في العالم بحيث ال يفكر الطبيب في عبلج األمراض البدنية فحسب أنها جزء من ال

إف المشاكل الطبية والصحية التي تعاني منها : " دوف أف تكوف لو عبلقة بأزمات العالم، يقوؿ القائد
 الشعوب المحرومة ال يمكن تدارسها دوف األخذ بعين االعتبار العوامل األساسية وبمعزؿ عن المشاكل

 [(48")]واألزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية



إف أصحاب االختصاص في الصحة والعبلج يدركوف جيدًا ما ىي : " وتدليبًل لكبلمو ىذا، يقوؿ سماحتو
مليوف انساني مسلم بريء اثر الهجـو والعدواف العسكري  5/2المشكبلت الناشئة عن تشريد حوالي 

مليوف أفغاني مشرد اثر الهجـو والعدواف العسكري على أفغانستاف وتدمير عدد   5/1على إيراف، ونزوح 
كبير من مدننا وقرانا في جنوبي وغربي الببلد في السنين األولى بعد انتصار ثورتنا اإلسبلمية، ىذه 
المشاكل وما ينشأ عنها من اصابات وأوبئة وتسمم التي تحملها شعبنا أدت إلى أف تصرؼ االمكانات 

المواد المعاجلة الفورية لجرحى الحرب يدؿ صرفها فيما يحتاج إليو ىذا الشعب من توسع في مجاؿ و 
 [(. 49")]الطب العبلجي

ىنا يريد القائد للطبيب أف يكوف عنصرًا فاعبًل في عملية االستنهاض، ونبذ التبعية للكفر والغرب، 
األخبلقية واالجتماعية )يو، واالمراض وذلك من خبلؿ تحليل العبلقة بين األمراض التي تضع بين يد

 . التي تفرزىا الحضارة الغربية....( واالقتصادية والسياسية

وأف يمارس الطبيب مسؤولية النوعية السياسية ضمن مساحة بحثو في المواضع الصحية والطبية، فإذا 
ـ من األمة أف حاضر وتحدث عن مشكلة ما في الساحة الطبية ربطها بمشكلة األمة الذي يريد اإلسبل

 . تقف عليها لتعالجها

 : المرأة

تسعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق التهذيب المعنوي : " يرى القائد أف على المرأة المسلمة أف
واألخبلقي للنفس، وتكوف طليعة في ميداف الجهاد والكفاح بكل أنواعو، وال تهتم بزخاريف الدنيا 

عصمتها وطهارتها بدرجة بحيث تدفع عنها نظر األجنبي تلقائيًا، ومظاىرىا الرخيصة، وتكوف عفتها و 
وفي البيت سكينة للزوج واألوالد وراحة للحياة الزوجية، وتربي في حضنها الحنوف والرؤوؼ وبكلماتها 
الطريفة والحنينة أوالدًا مهذبين ببل عقد، وذوي روحية حسنة وسليمة، وتربي رجااًل ونساءًا وشخصيات 

 [(. 50")]ف األـ ىي أفضل من يبنيالمجتمع فإ



إف العالم االستكباري الغارؽ في : " وحوؿ الصيحة الغربية القائلة بحرية المرأة وتحررىا يقوؿ سماحتو
الجاىلية يخطأ عندما يتصور إف قيمة واعتبار المرأة ىو في تجملها أماـ الرجل حتى تنظر إليها العيوف 

وىذا الذي يطرح اليـو من قبل الثقافة الغربية المنحطة بعنواف حرية الطائشة وتتمتع برؤيتها وتصفق لها، 
المرأة قائم على ىذا األساس، وىو جعل المرأة معرضة ألنظار الرجل حتى يتمتع بها الرجل ويلتّذ منها 

 [(. 51")]فتكوف النساء وسيلة اللتذاذ الرجاؿ ويسموف ىذا حرية المرأة

لنساء لمثل ىذه الصيحات نتيجة لئلعبلـ االستهبلكي الذي يروج ويعتبر سماحة القائد إنصياع بعض ا
 . لو الغرب ويحذر من إتباعو، ويطالب الثقافة الغربية المنحطة بالدفاع عن نفسها في مسألة المرأة

يجب عليهن أف يعطين : " وحوؿ تبذير بعض النساء في شراء الذىب وبعض أمور الزينة يقوؿ سماحتو
ف المرأة المسلمة ىي أرفع من تصبح اسيرة المجوىرات والمسكوكات الذىبية االخريات درسًا في أ

وأمثاؿ ىذه األشياء، وال نريد أف نقوؿ إنها حراـ، بل نريد أف نقوؿ إف شأف المرأة المسلمة ىو أرفع من 
يقـو البعض ػ في الفترة التي يعيش كثير من أبناء مجتمعنا في وضع ىم بحاجة فيو إلى المساعدات 

مادية ػ في شراء الذىب والزينة ووسائل الحياة المتنوعة ويسرفوف في مجاؿ الحياة المختلفة، وىذه ال
 [(. 52")]ىي اسوة المرأة المسلمة

 : الفتيات المكلفات

يرى سماحة القائد انو ينبغي على الفتيات البلتي بلغن سن التكليف الشرعي أف يثفن انفسهن، ويعرف 
ة ابدانهن وأخبلقهن، حتى يتمكن من القياـ بالدور المؤثر في تأمين أىمية كبرى لصحتهن وسبلم

 [(. 53")]مستقبل الببلد اإلسبلمية

 : الفن

المسرح "و " الرواية "و " القصة "و " الشعر واالدب: " يولي سماحة القائد الفن بجميع اشكالو
واف أي ثورة [( 54)]ثرىا عمليةعناية خاصة بل يرى بأنها انجح وأبلغ الوسائل اإلعبلمية وأك" والسينما



، ومن ىنا [(55)]أو حضارة أو ثقافة ال يمكن أف تكوف خالدة وتنتشر إال إذا اصيغت بإسلوب فني 
الشعر : فانو يوصي في أكثر لقاءاتو على أف من السبل التي البد من اتباعها في تصدير الثورة

الثورة وإنما الفن الذي يتحلى بالقوة  ، ولكن ليس كل فن قادر على االسهاـ في تصدير[(56)]والفن
والمتانة بحيث يتمكن من فهم لغتو واستيعاب رسالتو كل من أساتذة ىذا الفن والخواص من اىلو 

، ويعبر القائد عن [(57)]وكذلك األشخاص الذين يعشقوف ىذا الفن ويحرصوف على متابعة نشاطاتو
ستريح فإنو يلجأ إلى ىذه األعماؿ الفنية من رواية وحينما يتعب أو ي" مؤسسة إنسانية عامة"الفن بأنو 

 : وقصة ولوحة فنية، ويقوؿ سماحتو أيضاً 

أنا أؤمن بقوة بالفن باعتباره مؤسسة إنسانية عامة، مؤسسة ليس باالمكاف عزلها عن بناء مجتمع حي " 
لفن، خاصة إذا  وثوري، فالمجتمع الذي يمر بدور النمو ويعيش تحواًل جذريًا، ىو بأمس الحاجة إلى ا

 . كنا نتحدث عن مجتمع ذي رسالة محددة، رسالة غير معهودة لجميع أناس عصرنا الحاضر

وإذا ما أردنا اآلف أف نبدي رأيًا في الفن لمجتمع كهذا فسوؼ ندرؾ أف الفن لمثل ىذا المجتمع ليس 
ها، والبد لها من باالمر المحبذ فحسب، بل يعتبر ضرورة من الضرورات التي ال تتجزأ وال مضّر من

 [(. 58")]تحقيق حاجة أساسية

 : ويذىب سماحتو إلى أف كل مفردة من مفردات الفن قادرة على ممارسة دور في ىذا الصعيد كاآلتي

 : ػ الرواية1

حتى أكثر من العمل السينمائي ألف السينما [( 59)]وىي كما يرى القائد أوسع أساليب التعبير األدبي
عن التعبير عن بعض األمور وتوضحيها للمشاىد إما الرواية فإف لها من القدرة  في بعض األحياف تعجز

على التعبير أكثر من غيرىا وكمصداؽ لذلك رواية البؤساء لفيكتور ىيجو التي تعد ذروة العمل الفني 
في حدود طاقة اإلنساف وانتخب افبلـ على أساسها ولكن األفبلـ لم تكن قادرة على التعبير بحجم 

 . واية حسب مقارنة القائدالر 



والرواية اقدر تعبيرًا من الشعر إذ الرواية يمكن ترجمتها إلى أي لغة بخبلؼ الشعر فإنو من الصعب 
على " قاص"ترجتمو خصوصًا االستعارات الشعرية، إما الرواية فبالعكس فيها من الفسحة ما يؤىل أي 

 . ات إلى ثبلثين لغةترجتمها إلى لغة أخرى، وقد ترجمت بالفعل بعض الرواي

 : وفي ىذا الشأف يقدـ سماحتو بعض التوجيهات

 . ػ على الكاتب القصصي أف يراعي األمانة وال يكتب شيئاً ال حقيقة لو وال وجود 1

ػ قراءة القصص العالمية ومتابعة فنوف اآلخرين وانجازاتهم مهمة وضرورية لكتابنا الروائيين، ليس  2
 . فسةبهدؼ التقليد وإنما المنا

ػ أف جميع األمور المتعلقة بالحرب المفروضة قد انتهت منذ أمد وعليكم أف تحافظوا على ذكراىا  3
حتى تظل باقية في ذاكرة الزمن وإذا لم تسجلوىا فسوؼ يطويها النسياف، حتى الشهداء إذا لم تدونوا 

حرب ستنمحي من بطوالتهم فستنمحي ذكراىم من اذىاف الشعب والتأريخ أيضًا وكذلك وقائع ال
 (. إذ لم تدوف بإسلوب فني)الذاكرة 

ػ قد اكدت كثيرًا وجوب التحدث إلى المعوقين لمعرفة ما يدور في نفوسهم وافكارىم وصياغة ذلك  4
 [(. 60)]بلغة فنية معبرة

 [(. 61)]ػ الكاتب القصصي يشبو المؤرخ 5

 : ػ الشعر2

والشعر أيضًا من األساليب القادرة على التعبير، والتي من خبللها يمكن التعرؼ على الثقافات 
والحضارات والثورات وجميع الظواىر المعنوية األخرى ألي شعب من الشعوب، والثورة واإلسبلـ 

 : ، ولكن الشعر الذي يأخذ في حسابو األمور التالية[(62)]بحاجة إلى الشعر



 . واء على المنسي من الطاقات الشعريةػ تسليط االض 1

 . ػ االىتماـ بمتانة الشعر وأصالتو وتنزيهو من السخف والضعف 2

ػ تناوؿ المسائل االجتماعية المعاصرة والمعارؼ اإلسبلمية التي تمثل الركيزة األساسية، وتوجيو ما  3
 . يتناسب واألىداؼ الثورية

 [(. 63)]تى في األسلوب إذا اقتضت الضرورةػ مراعاة التحديد في اللغة والتعبير وح 4

 : ػ المسرح والسينما 3

ويقوؿ في معرض ثنائو " إننا نحتـر السينما كثيرًا، إذا ما كانت بناءة: " وفي ىذا الشأف يقوؿ سماحتو
إنكم أيها اإلخوة األعزاء، عرضتم الكثير من الحقائق بشأف : " على إحدى العروض المسرحية

 [(. 64")]اف على قدر كبير من القوةالمسرحية، وىو لس

 : الصحافة واإلعبلـ

 : يرى سماحة القائد إف وظيفة اإلعبلـ األساسية تتركز في عدة نقاط

استثمار كافة االمكانيات في تكوين قاعدة لنشر الثقافة والفكر والفن، وبالخصوص مفاىيم : األولى
 ". م السبلـعليه"ومباديء اإلسبلـ الخالص ومعارؼ أىل بيت النبوة 

 . ىداية الشعوب: الثانية

تبياف انجازات الشعوب المسلمة في ميادين الفكر والسياسة والفن والصناعة والتربية والتعليم : الثالثة
 . وباقي جوانب الحياة المختلفة

 . مواجهة الهجمة اإلعبلمية والثقافية والخبرية لبلستكبار العالمي: الرابعة



جامعة عامة يعلم ": قده"يجب أف تكوف المؤسسة اإلعبلمية كما يذكر القائد مثلما يقولو اإلماـ الخميني 
فيها الدين واألخبلؽ والقيم اإلسبلمية واسلوب العيش األفضل والجيد في مجاؿ العلم والسياسة 

 . واألفكار الجديدة بلغة بليغة ومفهومة

البد لها من االرتباط بالعمبلء ورجاؿ الدين من أساتذة  ومن اجل أف تحقق ىذه المؤسسة نجاحها،
الحوزات العلمية، واالستفادة من آراء ونظريات الجامعيين والمراكز الجامعية من اجل طرح البحوث 

 . العلمية واالجتماعية والنظريات واالبحاث الجديدة

ف فإف القائد كثيرًا ما يوصي وعما يثار حوؿ الموسيقى في وسائل اإلعبلـ السمعية والمرئية في إيرا
 . باالجتناب عن بث الموسيقى المبتذلة واللهوية وباالخص الموسيقى الفاقدة لؤلصالة

إما بالنسبة للصحافة التي ىي من أىم وسائل اإلعبلـ فإف القائد يقوؿ انو ال يمكن اعتبار الصحافة 
شعار الهدؼ األساسي دائمًا وىو مجرد حرفة غايتها الحصوؿ على لقمة العيش فقط، بل البد من است

 . خلق تيار مستمر في أذىاف الناس

 : الكتاب

إف الكتاب يمثل البوابة نحو عالم المعرفة والعلم والرحب والكتاب الجيد يمثل احد : " يرى القائد
وأثمن النتاجات البشرية، وىو الكنز الذي يضم أضخم ثروات البشر " أفضل وسائل الكماؿ اإلنساني

 . ي العلم والتحقيقأال وى

ُحـر من أىم منجزات البشرية ومن أعظم المعارؼ : " ويقوؿ عن الذي لم يرتبط بعالم الكتاب انو
اإللهية واإلنسانية، وإنها لخسارة كبرى لشعب ال يأنس أبناؤه بالكتاب، وانو فوز عظيم لمن يأنس 

 ". بالكتاب ويواصل االستفادة منو، أي يحصل على معلومات جديدة



يعتبر سماحتو القراءة واجبًا دينيًا ويطالب الشباب واليافعين اإلحساس بهذا الواجب المقدس اكثر من و 
أية شريحة اجتماعية أخرى ويصف الذين يقرأوف بأنو يمكن محاروتهم بصورة أفضل بلغة القانوف والعلم 

 . واألدب

جو اآلخر لهذه العملة الذىبية وىم وبمقدار ما يوصي القائد باالىتماـ بالكتاب فإنو يوصي أيضًا بالو 
الكّتاب والمترجموف وكل العاملين في مجاؿ تهيئة وإعداد الكتاب بأف تعطوا أىمية كبيرة وىو أف 

 . يشجعوا المطالعة بين أفراد المجتمع، ومن سبل ذلك تشيد المكتبات العامة في كل األنحاء

فعية وىي التي ال تتركز على الجوانب ولكنو يشدد على نوعية الكتب، فيرفض سماحتو الكتب الن
العلمية والثقافية، وفي مجاؿ الترجمة يوصي القائد المترجمين باتقاف اللغتين، الف خبلؼ ذلك يولد 

 . اخطاء فادحة وتضليل القراء

وحوؿ المخطوطات والتراث اإلسبلمي المكتوب، فإف القائد يوصي بالحفاظ على المتبقي منها من 
نسخ الفريدة والتصدي لسرقة النفائس النادرة والكتابات القديمة من مكتبات الدوؿ التلف، وتكثير ال

 . اإلسبلمية

 : التحزب واألحزاب

 : في ىذا الموضوع على ثوابت أساسية ىي( داـ ظلو)تتركز رؤية القائد 

المجموعة التي تتألف من اجل تطبيق قرار القيادة اإلسبلمية وتوجيهاتها، : ػ إف الحزب إذا كاف بمعنى 1
، فهذا ال يتنافى مع [(65)]نظرًا إلمكانية التفاىم بينهم كمجموعة صغيرة، بحيث يحملوف ىّم القضية
واألئمة الطاىرين من  "ص"وحدة األمة وفكر الرسالة، الف ىذا األمر وجد منذ حياة الرسوؿ األكـر

 [(. 66)]بعده

ػ إف الحزب الذي ىو تنظيم سياسي قائم على توجيو الفقيو الذي لو والية مطلقة البد واف يمارس  2
 : أربعة امور



 . تعبئة قوى األمة نحو ىدؼ واحد واعطاؤىا التوجيو المستمد من القيادة: األمر األوؿ

التحوؿ في حالة القوى الفعلية أي أف يحيي ىذه القوى باف  من إيجاد( الحزب)أف يتمكن : األمر الثاني
يجعلها نشطة، ال أف تبقى في إطار التنظيم وتتقوقع في دائرة ترقبًا للمرحلة التي ال يمكن فيها ممارسة 

 . أي دور فاعل في األمة

 . أف يتمكن الحزب من إعطاء التعجيل للقوى البطيئة للحركة: األمر الثالث

 [(. 67)]أف يتمكن الحزب من حفظ ىذه القوى من االنحراؼ: األمر الرابع

كاف " قده"ونجد أف اإلماـ : " وكما يقوؿ سماحة السيد ياسين الموسوي في مقالتو عن التنظيم الحركي
يمثل قمة الهـر التنظيمي في التنظيم الشيعي، ليتصل ىذا الهـر بمجموعة من خّلص اصحابو يفهموف 

تو، ويحملوف ىّم قضيتو، ومع ذلك فهم يتمتعوف بقابلية تحرؾ جيدة مع كياف أفكاره ويتبنوف اطروحا
للسر وطاعة كبيرة للقائد وحّب شديد مقدس، وىؤالء يتصلوف ػ وكل منهم من بلد ػ بخبليا حركية تؤمن 
بما يؤمنوف، وتفهم ما يتكلموف وتحمل الهم نفسو، وىكذا يمتد التنظيم بين قطاع واسع من أبناء األمة 

 [(68".)]لواعينا

وبالتالي فإف التنظيم حالة إسبلمية اصيلة واكبة حركة الرسالة، إال أنها يجب أف تصب في خدمة الواقع 
الذي يكاد أف ينفصل عن المباديء اإلسبلمية، فيقـو التنظيم والحزب بتحريك الناس بشكل موّجو من 

يء، ال أف يتقوقع للتنظيم في إطار توجيو قبل قيادة فقيو لو والية مطلقة، نحو الرجوع إلى تلك المباد
 . الناس نحو تقديسو أو تقديس عناصره وتبني أفكاره بشكل يستغرؽ في الحزب في تنظيم عناصر

ليس كل حزب : " الذي يقوؿ" قده"إننا في موضوع الحزب ال نملك إال أف نقوؿ بمقولة اإلماـ الراحل 
ىذا " قده"ويفسر [( 69")]ي يهدؼ إليها ذلك الحزبسيء وال كل حزب جيد، فالميزاف ىو الغاية الت

كاف ىناؾ حزباف منذ بداية العالم وحتى اآلف أحدىما حزب اهلل واآلخر حزب : " التقسيم بقولو
ثم يبدأ بوصف حزب اهلل ليتضح من خبلؿ [( 70")]الشيطاف ولكل منهما صفات وعناصر مختلفة



بالموازين واألصوؿ اإلسبلمية، وحرص على إف أي مسلم قبل ": " قده"حزب الشيطاف، فيقوؿ 
االنضباط الشيعي أو الديني في أعمالو فهو عضو من أعضاء حزب اهلل، وقد بّين اإلسبلـ والقرآف منهج 
ىذا الحزب وجميع األحكاـ المطبقة فيو، وىو حزب يختلف عن األحزاب المعروفة في عالمنا 

 [(. 71")]المعاصر

طرح قضية التنظيم والحزب إنما يطرحها في إطار فهم الحزب على انو حينما ي( داـ ظلو)إف القائد 
القادر على حشر القوى بإتجاه واحد وتحويل القوى [( 72)]القيادة الواحدة والتوجيو الجماعي

الخامدة إلى قوى نشيطة كما تقدـ، إما تلك األحزاب التي تلد من اجل ذاتها أو الوصوؿ إلى الحكم 
 . فإنها مرفوضة لدى سماحة القائد وإف وسمت باالسبلميةأو إلى أىداؼ معينة 

وعبر تاريخ التنظيم السياسي والتحرؾ اإلسبلمي كانت ىناؾ صيغ متعددة شكل بعضها لو تيارًا في 
 : الخارج وطرح ايديولوجية خاصة يتسم تحركو بها، وأىم ىذه الصيغ مايلي

األىداؼ اإلسبلمية، ولقد كاف لهذا التحرؾ  أف يتحرؾ الفرد بشكل مستقل في تحقيق: الصيغة األولى
انصار كثيروف قبل انتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف وبعد تلك النهضة المباركة بدأ الناس تلقائيًا بنبذ 

 . ىذه الصيغة وبدأوا بالتوجو إلى صيغة العمل الجماعي باشكالها المختلفة

ؼ على الجماىير والناس اعتمادًا مطلقًا، فهو الذي أف يتم االعتماد في تحديد األىدا: الصيغة الثانية
 . يقرر قراره وىو الذي يختار القائد

أف يتم تحقيق األىداؼ من خبلؿ المتصدين أيًا كانوا بأي مستوًى كانوا أيضًا، ماداموا : الصيغة الثالثة
 . ىم المتصدين فبلبد لؤلمة أف تعتمدىم في تحقيق األىداؼ

مد األمة في تحقيق أىدافها على األحزاب والتنظيمات السياسية والطليعة التي أف تعت: الصيغة الرابعة
تقـو بتنوير األمة للوصوؿ إلى األىداؼ واف تصل بوحدىا إلى األىداؼ، المهم أف تحقيق الهدؼ يتم 

 (. األحزاب)من خبلؿ ىؤالء 



بقراراتو وتتحرؾ من  أف تتحرؾ األمة من خبلؿ الفقيو أي فقيو فتسترشد الحركة: الصيغة الخامسة
 . خبللها

وترى أف التحرؾ وتحقيق األىداؼ ال يتم إال من خبلؿ الفقيو الذي لو والية مطلقة : الصيغة السادسة
 . على األمة

والقائد يرى الصيغة السادسة في العمل إال انو يضفي عليها طابع أف تتكوف طليعة وحزب وتنظيم 
ـو بتنفيذىا وتوضيحها لؤلمة، ويؤكد سماحة القائد إنهم بدءوا سياسي يستوعب قرارات الفقيو الولي ويق

 [(. 73)]ـ1963عاـ " قده"بالتنظيم السياسي بعد اعتقاؿ اإلماـ 

عندما أقدمنا على ىذا العمل لم نطلب من أية : " ومن خصائص ىذا التنظيم السياسي االيديولوجي
جمعية أو أي اتحاد عدـ االقداـ على مثل جماعة أف ال تقدـ على مثل ىذا العمل، ولم نطلب من أية 

عليو أف ال يعيد تنظيمو بل بالعكس من ذلك إننا كنا نقوؿ دائماً ( الفاني)ىذا العمل أو أف بقايا الحزب 
إف لكل من ىؤالء استعدادًا ورغبة، ولهم الحق في أف يقدموا على ىذا، وإف كاف شخصًا أو جماعة قد 

ولوجيتها تنطبق مع الخط الفكري والسياسي الصحيح وعلى نفس أقدمت على عمل مثلو وكانت ايدي
الخط الذي يسير عليو اإلماـ والذي ىو بالنسبة لنا اليـو أىم وأعز شيئ، لكنا قد التحقنا بهم، ولقد 
قلنا ذلك ألشخاص كنا نتصور أف بإمكانهم القياـ بمثل ىذا العمل ويتمكنوف من القياـ بو مكنا لهم 

ىذا العمل وإننا نلتحق بكم، ولكن يجب أف أقولها بصراحة أف أحدا لم يقدـ على  صراحة اقدموا على
ىذا العمل، لذا ال يجوز لنا أف نجلس ونتظر أف يقدـ اآلخروف يومًا ما لهذا العمل، لذلك بدأنا بهذا 
العمل والتحق بنا اآلخروف، منهم المجموعات التقدمية، الطلبة الجامعيوف، المعلموف، العماؿ، 

 [(74")]لمهنيوف، وقبلوا دعوتناا

ولقد حمل ىذا الحزب الذي شكلو القائد ورفاقو ثبلثة ىمـو أساسية مثلت واجبات ينهض بأعبائها 
 : أعضاء الحزب وىذه الواجبات الثبلثة ىي

 . ػ نقل القضايا من حالة القوة إلى حالة الفعل وإعطاء التعجيل الكثير من القضايا األخرى 1



 . في المجتمع وإرشادىم إلى النهج الصحيح( الضالة)جيو القوى المنحرفة ػ تنبيو وتو  2

 [(. 75)]ػ التنسيق بين النشاطات الحيوية 3

مكانة عند القائد ويقره فيما لو حمل األىداؼ المتقدمة ( التنظيم السياسي)ومع أف للحزب اإلسبلمي 
في استنهاض األمة كما تقدـ في فقرة والمواصفات المتقدمة، إال أف القائد يركز على دور العلماء 

 ". العلماء والحوزات العلمية"

 : االلتقاط الفكري

عناية خاصة ويؤكد عليو في الكثير من المواضع واللقاءات، ويرى " الغزو الثقافي"يولي القائد موضوع 
الستعداد أف المعركة القائمة اليـو بين اإلسبلـ واالستكبار العالمي ىي معركة ثقافية، لذا يجب ا

 . والتأىب لها، كما يرى أف الحرب الثقافية ىي اشد من الحرب العسكرية

( التبادؿ الثقافي)إذ أف اآلخر ( التبادؿ الثقافي)و ( الهجـو الثقافي)ويفرؽ القائد ما بين مصطلحين 
ال تكوف امة في غنًى عن أف تكسب العلـو والمعارؼ من االمم األخرى في المجاالت  " ضروري، 

فة، ومن ضمنها المجاؿ الثقافي وما ينضوي تحت ىذا العنواف، وعلى مدى التاريخ كاف األمر كذلك كا
وكانت االمم تتبادؿ فيما بينها آداب الحياة واألخبلؽ والعلـو واألزياء وآداب المعاشرة واللغات 

جارة والمعارؼ الدينية، وىذا التبادؿ الثقافي كاف أىم من سائرالمبادالت االقتصادية وت
 [(. 76")]البضائع

ويرى سماحة القائد أف التبادؿ الثقافي قد يؤدي إلى تغيير الدين في دولة ما ومثاؿ على ذلك دولة 
اندونيسيا فإف دخولها إلى اإلسبلـ جاء عن طريق سلوؾ اإليرانيين الذين ذىبوا إلى ىناؾ، يقوؿ 

وكانت عاقبة تلك الرحبلت أف اعتنق اإلسبلـ لقد ذىب التجار والسياح اإليرانيوف إلى ىناؾ : " سماحتو
 [(77")]شعب كبير ػ ربما ىو اكبر الشعوب اإلسبلمية اليـو ػ وىو الشعب االندنوسي



أف تشن قوة سياسية أو اقتصادية حربًا على المباديء الثقافية لشعب من : " أما الهجـو الثقافي فهو
وبعبارة أخرى أف يفرضوا عقائد " ر ذلك الشعبالشعوب، وذلك لتنفيذ اىدافها الخاصة والتحكم بمصي

 . جديدة على دولة معينة وعلى شعبها واستبداؿ ثقافتهم بتلك الثقافة

ويرى القائد أف التبادؿ الثقافي أمر محبوب ألنو يمثل عملية ترميم لثقافة األمة، بينما الهجـو الثقافي 
قد يكوف فيها السلب كما أف فيها االيجاب  ىو عملية استئصاؿ ثقافة األمة واستبدالها بثقافة معينة

 . بينما التبادؿ الثقافي لن يكوف ىناؾ إال اختيار لبليجاب والصالح من ثقافة اآلخرين

 : االستفادة من الوقت

إف ىذا العصر قصير، ىذه الدنيا بالنسبة لنا ولكل نفس بشرية صغيرة وفانية، : " يقوؿ سماحة القائد
 [(. 78")]تعاد عن األمور التي ال تفيديجب اغتناـ الفرص واالب

 : الوعي السياسي

يرى سماحة القائد أف امتبلؾ البصيرة السياسية التي تعني القدرة على التحليل السياسي والتفكير 
ذكرت في ابحاثي حوؿ حوادث (: " داـ ظلو)السياسي يمثل ضرورة حياتية البد من السعي إليها فيقوؿ 

وكذا ظهور فتنة الخوارج ومظلومية " ع"دى إلى صلح اإلماـ الحسن المجتبى تاريخ اإلسبلـ أف الذي أ
اقوى رجل في التاريخ ىو عدـ تمتع األمة بالتحليل والشعور السياسي، فكاف العدو يشيع خبرًا فيقبلو 

ففي بلد يعتـز انجاز أعماؿ عظيمة على أيدي افراد شعبو وايصاؿ نظاـ . الناس بدوف إمعاف وتدبر
لى محطتو األخيرة باالعتماد على قدرة الشعب البلمحدودة، ىل يمكنو ذلك دوف أف يكوف الحكم إ

شعبو وشبابو ػ خصوصًا الطلبة ػ غير سياسيين ؟ فمن ال يتمتع بالوعي وال اإلدراؾ السياسي فسوؼ يبيع 
 [(. 79")]نفسو للعدو بأدنى إشارة ولو كاف اعلم علماء زمانو

(: داـ ظلو)مارسة التحليل السياسي حتى لو أدى إلى نتائج خاطئة، يقوؿ ويؤكد على الطلبة والشباب م
إنني آمل أف ارى الشباب والطلبة من اإلخوة واألخوات، وحتى تبلمذة المدارس يتمتعوف بالقدرة على " 



تحليل األحداث السياسية حتى الصغيرة منها، فبل إشكاؿ في التحليبلت إذا كانت جيدة وإف ظهرت 
ع، ولعنة اهلل على أولئك الذين يسعوف إلبعاد الشباب والطلبة عن األمور خبلؼ الواق

 [(. 80")]السياسية

 : الموقف من أمريكا

بتشددىما في اتجاه أمريكا ألنها دولة متغطرسة في العالم " قده"ُعرؼ القائد كما اإلماـ الخميني 
أزمة بين أمريكا والجمهورية ، وقد قامت (الشيطاف األكبر)واستبدت وطغت لذا يُعبراف عنها بػ 

وكر )بإحتبلؿ السفارة األمريكية " قده"اإلسبلمية منذ أف قاـ الطلبة السائروف على نهج اإلماـ 
خدمة عظيمة وقّيمة اسديت لثورتنا، ألنو قطع آخر : " بطهراف والتي يصفها القائد بأنها( الجاسوسية

القائد أف ىذا العمل كاف خالصاً لوجهو تعالى لذا  ، بل يعتبر[(81")]خيط يمكن أف يربط الثورة بأمريكا
 [(. 82)]باركو اهلل وجعلو بركة على الثورة اإلسبلمية في إيراف

وأمريكا تسعى بكل الوسائل إلى ارضاخ إيراف لسيطرتها كما استطاعت ذلك مع دوؿ العالم الضعيفة 
ال نرغب بإقامة عبلقات مع : نحن فبينما نقوؿ: " وتشترط على إيراف جملة من الشروط، والقائد يقوؿ

فما النسبة !! يجب عليكم عمل كذا وكذا إلقامة العبلقات معنا: أمريكا وبرؤيتهم ابدًا، تجدىم يرددوف
بين ىذين القولين ؟ نرى وكأنهم يخاطبوف دولة حركت عشرات الوسطاء إلقامة العبلقات معهم ليجّدد 

نا نرغب في إقامة عبلقات مع دولة خّلفت وراءىا تاريخاً نحن الذين نحّدد الشروط وإف كنّ ! شروطًا لها
 [(.83")]مليئاً بالجرائم، إف شرطنا ىو إعبلف توبتها وتوقفها عن ارتكاب الجرائم ضد شعوب العالم 

ويؤكد القائد على أف منطق " الشيطاف األكبر"ىذا ىو الخط العريض في الموقف من العبلقة مع اامريكا 
 . يجب أف ال يبقى ألنو يمكن مواجهتها كما ىو حاصل اآلف" واجهتها أمريكا ال يمكن م"

 : الشعائر الحسينية



تربط القائد بالشعائر الحسينية رابطة وثيقة تقـو على أف الشعائر الحسينية وسيلة للتمسك والتواصل مع 
رسيخ مباديء النهضة الحسينية التي مثّلت منعطف التحوؿ التاريخي في مواجهة الظلم واالضطهاد، وت

اإلسبلـ، لذا تأتي توجيهاتو التي قدمها بشأف تنقية الشعائر الحسينية من البدع والخرافات في إطار تلك 
 . الرابطة التي يملكها القائد

يرى سماحة القائد أف ىناؾ موروثات فرضتها العاطفة من جانب والمغرضين من جانب آخر لتهميش 
حق المعرفة فأقاـ " قده"هضة عاشوراء والتي عرفها إماـ األمة الراحل األمة عن أداء األىداؼ الرئيسية لن

ذلك الرجل الحكيم وصاحب " قده"عرؼ إمامنا الراحل : " حكومة اهلل على أرض إيراف، يقوؿ القائد
النظرة الثقافية ػ كيف يستغل أياـ عاشوراء من اجل السعي إلى تحقيق أىداؼ اإلماـ الحسين العظيمة، 

بأف محـر ىو شهر انتصار الدـ على السيف، وبهذا المنطق ػ وببركة شهر محراـ ػ " قده"فقد أعلن 
 [(. 84")]قده"انتصر الدـ على السيف في إيراف اإلسبلـ وكما خطط لو اإلماـ الراحل 

إف مجالس العزاء يجب أف تقاـ من اجل تحقيق الفائدة ال : " ونفس ىذا المنطق يؤكده القائد قائبلً 
وقت الفراغ أو ألجل الغرض المألوؼ من الحصوؿ على الثواب األخروي رغم قداسة ىذا بقصد قتل 

اذا فقدت المجالس ىذه الميزة ػ أي الفائدة وتعميق : " إضافة إلى انو" الثواب وواجب الحرص عليو 
تفتحت الحس اإليماني ػ فإنها قد تكوف عديمة الفائدة، وربما عادت علينا بالضرر، ألف أبناء شعبنا قد 

اذىانهم واخذوا ينظروف إلى القضايا والمسائل نظرة فاحصة ودقيقة، وإننا ال نستطيع إسكات كل من 
 ". يخالفوننا أو يثيروف الشبهات ضدنا، ويشككوف في معتقداتنا

الشعائر )وال يمكن تحقيق ىذه األىداؼ ػ أىداؼ النهضة الحسينية ػ إال بتنقية وسيلة االرتباط 
لبدع والخرافات والممارسات التي ال تستند إلى وجو شرعي ال يختلف عليو احد وإنما من ا( الحسينية

قد يمثل جدلية بين الفقهاء، وفي ىذا اإلطار وجو للقائد تساؤالت حوؿ تصديو لهذا األمر مع أف إماـ 
 : قائد الخط والنهج لم يتخذ مثل ىذا الموقف، فأجاب سماحتو قائبلً " قده"األمة 

الذي لم يتطرؽ إلى موضوع شج الرؤوس، " قده"بأف البعض يقوؿ بأف الحق كاف مع اإلماـ أنا أعلم " 
وما الذي دعاؾ إلى ىذا الموضوع؟ كبل ليس األمر بهذا الشكل، فلو كاف اإلماـ حيًا لتصدى لظاىرة 



شج الرؤوس بالسيوؼ على الصورة التي روجت خبلؿ السنوات األربع أو الخمس األخيرة بعد انتهاء 
 [(. 85")]الحرب

 : حقوؽ اإلنساف

يرى سماحة القائد انو إذا كاف ثمة اىتماـ لدى الغرب بحقوؽ اإلنساف منذ بداية النصف الثاني لهذا 
القرف فإف اإلسبلـ أولى اىتماه بهذا الموضوع منذ البداية، كما إف اإلعبلـ الغربي بشأف حقوؽ اإلنساف 

لحد اآلف فما زالت حقوؽ االنساف لشعوب أفريقيا وآسيا  لم يكن إال مجرد إعبلف، ولم يلمس لو وقع
مصادرة، بل وجدت الدوؿ االستكبارية مبررًا لها وغطاء لممارسة اضظهاد اإلنساف وسلب الحقوؽ منذ 

 . اإلعبلف عن ىذه المنظمة الحقوقية الشكلية

إنما ىو نتيجة  إف تفشي الفقر والجوع والموت في العديد من دوؿ العالم: " يقوؿ سماحة القائد
التدخل والظلم واالغتصاب الذي تقـو بو ىذه القوى، فمن الذي اوصل افريقيا المليئة بالخيرات إلى ما 
ىي عليو اليـو ؟، ومن الذي استغل شعبي بنغبلدش والهند لسنوات طواؿ وأوصلهما إلى ىذا الوضع 

بركات ما شاء اهلل؟ ومن الذي بحيث يتفشى فيهما الجوع والموت بينما ىم يملكوف من الخيرات وال
نهب ثروات دوؿ العالم الثالث وطّور تكنولوجيتو وصناعتو وجمع األمواؿ الطائلة على حساب الفقراء 
والجياع في ىذه الدوؿ؟ إف الذين أسسوا منظمة االمم المتحدة وأصدروا اإلعبلف العالمي لحقوؽ 

فاع عن ىذه الحقوؽ، ىم أنفسهم سبب معاناة اإلنساف والذين يواصلوف اليـو وبكل صلف األعداء بالد
 [(86".)]الشعوب وتعاستها

حق الذي تمتلكو الدوؿ الكبرى في مجلس األمن الدولي التابع لؤلمم ( الفيتو)ويرى القائد أف النقض 
المتحدة ىو الذي يحوؿ دوف الدفاع عن حقوؽ اإلنساف، بل وأكثر من ذلك فاف كل المنظمات التابعة 

دة سواء كانت ثقافة أـ اقتصادية أـ فنية أـ غيرىا، ىي خاضعة لتأثير القوى الكبرى، يقوؿ لؤلمم المتح
شاىدتم الضغوط التي مارستها أمريكا ضد منظمة اليونسكو الثقافية بسبب مجيء رجل (: " داـ ظلو)

قيمة عن ، لذا فإف منظمة اإلمم المتحدة ع[(87")]مسلم إلى رئاسة المنظمة يسعى إلى ابقائها مستقلة
 . الدفاع عن حقوؽ اإلنساف في العالم



ثم إف الدفاع عن حقوؽ اإلنساف أصبح مجرد شعار سياسي يصلح أداة للفوز في االنتخابات الرئاسية 
لدى الحكاـ ورجاؿ السياسية، وكذا الذين وضعوا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف وعلى رأسهم أمريكا  

 . تهم على العالمكانوا يسعوف إلى فرض سلطتهم وىيمن

إنما يطرح في : ويأتي تحليل القائد إلخفاؽ ىذا اإلعبلف في تحقيق أىدافو إضافة إلى ما تقدـ، ألنو
ويتلخص معنى ىذا النظاـ في أف ىناؾ ... إطار نظاـ معوج وخاطيء أال وىو نظاـ الهيمنة، نظاـ الظلم

، والخروج عن ىذه الهمينة بعد [(88)]"مجموعة من الناس تهيمن على الباقين ويجب أف تبقى مهيمنة 
انتهاؾ لحقوؽ اإلنساف وارىاب ُيداف من قبل تلك المنظمات أما المجازر الدموية واالنتهاكات التي 
تقـو بها تلك الحكومات المهيمنة بحق الشعوب المستقلة والمتمردة على القرارات التعسفية فإنها ال 

 . طبيعية الستتباب األمن تعد انتهاكاً لحقوؽ اإلنساف، بل ممارسات

 : رسالة الحج

في كل عاـ يوجو سماحتو إلى حجاج بيت اهلل الحراـ رسالة فيها بياف توجيهاتو لهم، وفي بياف الحج 
 : للهجرة جاء ذكر النقاط التالية 1414لعاـ 

 . مركمػ اغتنموا ىذه الفرصة لبناء النفس واالنابة والتضرع، وخذوا منها زادكم المعنوي لجميع ع 1

ػ اسالوا اهلل سبحانو أف يفّرج عن المسلمين مشاكلهم الكبرى، وكرروا ىذا الطلب مرات ومرات في  2
 .أدعيتكم ومناجاتكم

ػ اغتنموا كل فرصة للتعرؼ على المسلمين الوافدين من جميع ارجاء العالم واستفيدوا مما في  3
مجريات حياتهم من جوانب سلبية أو ايجابية وعلى المسلمين غير االيرانيين خاصة أف يسمعوا حقائق 

ا سمعهوه وقضايا إيراف اإلسبلـ من لساف اخوتهم اإليرانيين، ليميزوا الصحيح عن غير الصحيح مم
بشأنهم من اإلعبلـ العالمي، وليسعوا اليـو ودائمًا أف يستوعبوا تعاليم اإلماـ الراحل العظيم اإلماـ 



بشأف ما يرتبط بقضايا المسلمين، واف يتعرفوا عن قرب وبشكل أفضل على ىذا " قده"الخميني 
 . المصلح الكبير في تاريخ اإلسبلـ

وضعية األمة اإلسبلمية أو عن بلدكم إلى المسلمين القادمين ػ انقلوا كل معلوماتكم الصحيحة عن  4
 . من البلداف األخرى

ػ في حديثكم مع اخوتكم المسلمين من أي صقع كانوا رّكزوا على قضية األمة اإلسبلمية والنظرة  5
ية الشمولية التوحيدية للعالم اإلسبلمي، ولتتجاوز أفكاركم وأفكار من تجاورونو إطار الحدود الجغراف

 . والعنصرية والعقائدية والحربية وأمثالها وارتفعوا إلى مستوى ىمـو اإلسبلـ والمسلمين

ػ ذكروا مخاطبيكم دائمًا بما انعم اهلل بو على المسلمين من نفوس تزيد على المليار وبلداف تبلغ  6
 . العشرات من ثروات مادية ومعنوية ضخمة وتراث ثقافي وحضاري وديني وأخبلقي عظيم

ػ حطموا إسطورة قدرة الغرب التي ال تقهر وخاصة أمريكا، ىذه االسطورة التي يحاوؿ االستكبار  7
العالمي دائمًا أف يلقيها في أذىاف المسلمين عن طريق تهويل قّوتو، وذّكروا أنفسكم وذّكروا المسلمين 

أماـ أعين ىذا اآلخرين أف قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها ال تقهر قد تحطمت منذ قريب 
 . الجيل وأصحبت أثرا بعد عين

ػ ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلداف المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائمًا، وذكروا  8
 . اآلخرين أيضاً بذلك

ػ انطبلقًا من واجب النصيحة الئمة المسلمين ذكروا زعماء البلداف اإلسبلمية بمسؤولياتهم تجاه  9
لمة، وتجاه إقامة وحدة المسلمين واالبتعاد عن القوى االستكبارية، ذّكروىم بضرورة التوجو األمة المس

إلى شعوبهم واالعتماد عليها وإقامة العبلقات الحسنة بين الشعوب والحكاـ، واطلبوا من اهلل سبحانو 
 . إصبلح امورىم



لية عن كل فرد من افراد الشعوب ػ كونوا متفهمين دائمًا أف مسؤولية الزعماء ال تعني رفع المسؤو  10
 . المسلمة فكل أبناء األمة يستطيعوف أف يكوف لهم دور فاعل في كل األىداؼ الكبرى

الحج الصحيح والكامل ىو :: ويوصي سماحتو بمبدأ البراءة من المشركين الذي أعلنو إماـ األمة قائبل
 ". الشياطين ومن األصناـ والمشركينالحد الذي يكوف منطلقاً لحب اهلل وحب المؤمنين والبراءة من 

 : تكريم الشهداء

:" يرى سماحة القائد إف من أوجب الواجبات وأنفعها ىو تكريم الشهداء الذي ػ كما يصفهم سماحتو ػ
نهضة )، والثورة [(89")]حملوا أرواحهم على االكف وقّدموىا مع كل وجودىم المادي والمعنوي للثورة

بقى فتية متحررة تسير بنفس القوة التي ىي عليها البد من إحياء ذكرى الشهداء إذا أريد لها أف ت( التغير
 . وتكريمهم

 : العيد

ػ تقـو بواجبها تجاه نبّيها " ص"لو أف امة ىذا الرجل العظيم ػ محمد المصطفىً : " يقوؿ سماحة القائد
ولكاف عيدًا نبوياً  وقائدىا العظيم في كل عيد فطر، الصبح ىذا العيد بالمستوى الذي يريده اهلل

في مثل " ص"إف اكـر ىدية ينبغي أف تقدمها امة المصطفى للرسوؿ الخاتم : " وقاؿ أيضاً " ومصطفوياً 
ىذا العيد ىي أف تحرص على العمل على التأليف بين قلوب أبنائها واف تحافظ على كيانها وعلى كّل ما 

 [(. 90")]توحيو كلمة األمة من معاف ودالالت

 : إف العيد مناسبة لتذكير األمة بأمرين اساسين، عليها أف تقـو بأدائهما( داـ ظلو) يرى القائد

 . الحرص على تأليف قلوب األمة اإلسبلمية والعمل من اجل ذلك: األمر األوؿ

 . الحفاظ على عزتها وشوكتها: األمر اآلخر



 . كما ينتظر منهم الهداية" ص"وىما ىدية تقدـ إلى رسوؿ اهلل 

 : الوحدة اإلسبلمية

نقطة إلتقاء " ص"والتي تمثل مولد الرسوؿ " قده"إف ىذه المناسبة التي أرسى دعائمها إماـ األمة 
عندىا، من األمور التي يؤكد سماحة القائد ويذىب إلى أف الوحدة عنواف االلتقاء عند كلمة واحدة 

نت على أساس اإلسبلـ وباالعتصاـ بحبل تكوف صرخة في وجو أعداء اإلسبلـ، وال تأتي أثرىا إال إذا كا
 . اهلل

ويؤكد القائد في العديد من احاديثو على أننا حينما نطرح موضوع الوحدة اإلسبلمية فإننا ال نعني إننا 
نسعى إلى إلغاء التعددية المذىبية وقياـ مذىب واحد، بل إف دعوتنا ىذه تعني الدعوة إلى التقارب بينا 

تترؾ المسائل التي تؤدي إلى الشقاؽ والحروب الطاحنة، ويتم التفكير في  لمذاىب اإلسبلمية، بأف
 . مواقف تقريبية تؤدي إلى اعزاز اإلسبلـ ورد كيد أعداء اإلسبلـ

معرفة أف التمسك باإلسبلـ والعمل : " لذا يقوؿ القائد إف الشيء المهم للشعوب في ىذه المناسبة ىو
أي أف المطلوب من تقارب المذاىب ىّم [( 91")]ظاـ اإلسبلمي بأحكامو ىو السر في بقاء واقتدار الن

 . مشترؾ على صعيد قدرة اإلسبلـ وإعبلء كلمة اهلل في األرض
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 تمهيد 



ابتداءًا أو عدواًل إليو، حيث ( داـ ظلو)تأتي حاجة ىذا الفصل للذين يرجعوف إلى سماحة السيد القائد 
نستعرض فيو آراء القائد في مسائل التقليد والبقاء على الميت وما يحتاج المكلف إلى معرفتو من 

 . مسائل ىذا الباب

وقد اعتمدنا في استعراض رأي سماحتو في ىذه المسائل على جملة من الكتب الفقهية كالفتاوى 
درر الفوائد "، وكذلك "أجوبة االستفتاءات"الواضحة والذي طبع بعد ذلك في بيروت والكويت بإسم 

آية اهلل حيث ذكر سماحة " قده"لئلماـ الخميني " تحرير الوسيلة " كتاب    وايضاً " في أجوبة القائد
ػ من مكتب استفتاءات القائد في مدينة قم المقدسة ػ إف كل ما جاء بو من ( داـ ظلو)الشيخ الراستي 

المسائل في ىذا الكتاب ىو مورد اعتماد سماحة القائد مع اختبلؼ في جملة من المسائل وىي قليلة، 
 : ذكر لنا منها ثبلث مسائل

 الليالي المقمرة: األولى

 . شغلو السفر أو في السفر من كاف: الثانية

 . الببلد الكبيرة: الثالثة

ويتفق مع اإلماـ الخوئي في الرأي، وعلى ذلك فإف " قده"حيث يختلف رأي القائد عن رأي اإلماـ
المراجع لكتاب تحرير الوسيلة مع مبلحظة ىذه المسائل يستطيع الوقوؼ على آراء القائد، وايضاً 

 . الكتبية المتفرقة والموّقعة بختم سماحتو الشريفرجعنا إلى جملة من االستفتاءات 

 :التكليف الشرعي

ىو : نعتقد بأف اإلنساف في الحياة مكلف بأوامر ونواٍه من قبل اهلل سبحانو وتعالى، والتكليف الشرعي
التزاـ اإلنساف بتلك االوامر والنواىي اإللهية التي تجعل اإلنساف في اتصاؿ دائم مع الخالق وتمنحو 

 . ادة في الحياة الدنيا حيث يفيض اهلل عليو من النعم ويوفقو لئلرتقاء إلى أعلى درجات الكماؿالسع



إلى أف الطريق إلى تحصيل تلك االوامر والنواىي اإللهية قد يبدو متعسرًا في باديء األمر على بعض 
يف اإللهية وسبل طرؽ التعرؼ على التكال( حماة الشريعة وبينوا أحكامها)الناس، لذا أوضح الفقهاء 

 . امتثالها

 : طرؽ معرفة التكاليف اإللهية

ػ معرفة التكاليف اإللهية الشرعية بثبلث طرؽ، ( داـ ظلو)وقد حدد الفقهاء ػ ومن بينهم سماحة القائد 
 : ىي

 . ػ االجتهاد 1

 . ػ التقليد 2

 . ػ االحتياط 3

يف االلزامية الموجهة إليو في الشريعة انو يجب على المكلف أف يحرز امتثاؿ التكال: وحكم ىذه الطرؽ
 . اإلسبلمية عبر احد ىذه الطرؽ الثبلث المتقدمة

 : تعريف الطرؽ الثبلث

 : أوال ػ االجتهاد

وىو القدرة العلمية على استخراج األحكاـ الشرعية أو استنباطها من ادلتها المقررة، وىو ال يتم إال 
 : باجتياز مرحلتين

يها دراسة القدر المطلوب من مقدمات علم الفقو من األصوؿ والعلـو العربية نظرية، يتم ف( األولى) 
 . والقرآف والحديث والمنطق والقواعد الفقهية، وعلـو أخرى تتعلق بالتاريخ االجتماعي لعصر التشريع



ة ىي المرحلة العملية أو التطبيقية، التي يتم فيها استخداـ العلـو المحصل عليها في عملي( األخرى)و 
 . االستنباط، ومن حصل لو ذلك ػ أي القدرة على االستنباط ػ يعرؼ بالمجتهد

 :ثانيا ػ التقليد

( العامي)انو رجوع الجاىل الذي عبروا عنو بػ : وقد اختلف الفقهاء في تعريفو بالرغم من اتفاقهم على
، ومحل اختبلفهم في أنو ىل يكفي تعلم المسألة الفقهية التي ىي رأي (المجتهد)إلى العالم وىو 

لف؟ يرى سماحة المجتهد بقصد العمل بها، أـ يشترط العمل بها لكي يصدؽ عنواف التقليد على المك
 . في تحقق عنواف التقليد[( 1)]القائد انو يكفي مجرد العلم بالمسألة

 :ثالثاً ػ االحتياط

بحيث يأتي المكلف [( 2)]وىو مراعاة كل االحتماالت الفقهية للمورد مما يحتمل وجوب مراعاتو 
 . اوى المجتهدينبكل شيء يحتمل فيو التحريم وال يحتمل فيو الوجوب بحاؿ، وىي تقتضي مراجعة فت

ولما كاف االجتهاد واجبًا كفائيًا من جهة وغير متيسر ألي عامي من جهة أخرى حيث يحتاج إلى طّي 
مراحل عديدة تستغرؽ زمنًا طويبًل، وتحتاج إلى ذىنية قادرة على الغور في أعماؽ وبذؿ الجهد الكثير،  

 . سكما تحتاج إلى اإلخبلص التاـ، وىذا متعسر على كثير من النا

واالحتياط أيضًا يتطلب من المكلف معرفة جميع موارده، سواء الموارد التي يحتمل فيها التكليف وال 
يحتمل فيها الوجوب أو العكس، ومعنى ذلك أف يرجع المكلف إلى جميع الفتاوى الشرعية للمجتهدين 

 . الجامعين للشرائط وىذا يتعسر على أكثر العواـ

: " فضل واألولى لسائر المكلفين كما يذىب إلى ذلك سماحتو، إذ ُسئلومن ىنا كاف التقليد ىو األ
حيث أف العمل باالحتياط : " برأيكم الشريف ىل األفضل ىو العمل باالحتياط أـ بالتقليد؟ فأجاب

موقوؼ على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفية االحتياط، وال يعرفهما إال القليل، مضافًا إلى أف العمل 
 [(3")]يحتاج غالبا إلى صرؼ الوقت األزيد، وعليو فاألولى تقليد المجتهد الجامع للشرائط باالحتياط



 : وقفة عند التقليد

والتقليد ليس باالمر الحادث الجديد بل ىو من لدف عصر التشريع، حيث ارجع األئمة األطهار من آؿ 
ذىب، وىي أف يرجع كل من أتباعهم إلى منهجية خاصة في االخذ عنهم من قبل فقهاء الم" ص"محمد 

 . ال اختصاص لو في المجاؿ المعين إلى رأي المتخصص إما على نحو االتباع أو االستشارة

وتأكيدًا على شيوع ىذه المسألة اجتماعيًا فإننا ال نجد نفس التعبير في النصوص الشرعية، بل تناولت 
 . ذىاف الناسالشريعة المفهـو دوف اللفظ اعتمادًا على ما ىو المتمركز في أ

ونظرًا ألف الشريعة جاءت لتقّنن ما تعارفت عليو الناس من قضايا اجتماعية وفكرية وتضفي عليها 
الصيغة التامة، فإف مفهـو التقليد كذلك أدخلت عليو الشريعة صياغة نهاية وىو ما ارتكزتو سيرة 

 . المتشرعة الذي تقدـ ذكره

 . الزاماً ال اختياراً ( المجتهد)إلى المتخصص ( العامي)رجوع غير المتخصص : والتقليد في الشريعة يعني

 : أدلة التقليد

صريحًا في نصوص الشريعة اإلسبلمية، إال أف ىناؾ ( التقليد)وبالرغم ػ كما تقدـ ػ من عدـ وجود كلمة 
، منها آيات من كتاب اهلل المجيد، ومنها (بهذا المعنى المتقدـ)العديد من األدلة على مشروعيتو 

 : ، ومنها غير ذلك، نذكر ىنا جملة منها"ص"احاديث ألىل بيت النبي 

 : أواًل ػ من القرآف الكريم

وما كاف المؤمنوف لينفروا كافة فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفتاف ليتفّقهوا في الدين }: قولو تعالى
 [(. 4)]{لعلهم يحذروف ولينذروا قومهم إذا خرجوا إليهم



وىو تحصيل (: النفر)أف المراد من ىذه اآلية أف يقـو جماعة بػ [( 5)]وقد ذكر الفقهاء والمفسروف 
العلم ومعرفة األحكاـ من مواردىا، ومقتضى ذلك أف يتقبل منو الجاىل ويأخذ منو واال ال معنى للنفر، 

ما معناه أف يقـو المكلف باألعماؿ التي يدفع بها في اآلية ليس المراد بو الحذر النفسي وإن( الحذر)و 
 . عنو الحساب والعتاب

في عصر غيبة صاحب ( أىل الذكر)و [( 6)]{ فسئلوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف}: ػ قولو تعالى 2
ىم الفقهاء العالموف بأحكاـ اهلل، واآلية تدؿ على أف الجاىل بأحكامو ( عجل اهلل تعالى فرجو)الزماف 
 . عليو السؤاؿ من العالم ال من اجل السؤاؿ بل من اجل العمل بما يجب عليو يجب

 : ثانيا ػ الحديث الشريف

 : وىناؾ العديد من األحاديث الشريفة الدالة على وجوب التقليد، منها

اجلس في مجلس المدينة وأفت الناس، فإني احب أف يرى : " ألباف بن تغلب  "ع"ػ قاؿ أبو جعفر  1
 [(. 7")]مثلك في شيعتي

إني ال ألقاؾ في  : فقلت" ع"سألت الرضا : ػ عن الفضل بن شاذاف عن عبد العزيز ابن المهندي قاؿ 2
 [(. 8")]خذ عن يونس بن عبد الرحمن ": "ع"كل وقت فعمن اخذ معالم ديني؟ قاؿ 

عليهم "من األئمة وىذه الرواية إضافة إلى ما تثبتو من مشروعية التقليد، تدؿ على أف التقليد كاف منذ ز 
 . ومثلو أحاديث كثيرة" السبلـ

 : ثالثا ػ من العقل

إف اإلنساف لو رجع إلى عقلو لحكم بأنو يجب الرجوع إلى متخصص في األحكاـ والعمل برأيو، ألف 
وليس من حقو أف يأتي بأي فعل شاءه بعنواف ( بعد اعتناؽ الشريعة)الذمة منشغلة بأحكاـ إلهية الزامية 

 . اإللهي، واالجتهاد واالحتياط فيما تقدـ امرىما صعب على غالب الناس فتعين التقليد انو الحكم



إنها (: داـ ظلو)ولذا حينما سئل سماحتو عن وجوب التقليد وانو مسألة تقليدية أو اجتهادية أجاب 
رة ومعنى ذلك أنها من إدراؾ العقل، فعل العامي يدرؾ أىمية وضرو [( 9")]مسألة اجتهادية عقلية"

 [(. 10)]التقليد بعد التدبر والتفكر

 : رابعاً ػ سيرة العقبلء

ومن األمور التي جرت سيرة العقبلء عليها في حياتهم االجتماعية أف يرجع الجاىل غير العارؼ 
 (. المجتهد)باألحكاـ إلى الخبير المتخصص وىو 

 : من يجب عليو التقليد

، "سن البلوغ"ويتجو الخطاب بوجوب التقليد إلى اإلنساف إذا وصل إلى مرحلة معينة من العمر يقاؿ لها 
، وذلك لما في (عاقل)وكاف في وعيو وإدراكو كما يجري من حولو من وقائع واحداث بحيث يقاؿ لو 

ى يحتلم، عن الصبي حت: رفع القلم عن ثبلثة: " الحديث الشريف الصحيح المعروؼ بحديث الرفع
 [(. 11...")]وعن المجنوف حتى يفيق،

وكذا يتجو الخطاب لو بوجوب التقليد إذا كاف قادرًا على ممارسة التكاليف الشرعية الموجهة إليو، واال 
اليكلف اهلل نفسًا }: فإنو ال يجب عليو فعل ما ال قدرة لو عليو، لما في القرآف الكريم من قولو تعالى

 [(. 12)]{إلى وسعها

سن البلوغ، العقل، القدرة في إنساف ما وجب عليو أف يرجع في : ذا توفرت ىذه الشروط الثبلثةفإ
 . أفعالو إلى فتوى المجتهد

 : سن البلوغ

تلك المرحلة التي تصبح فيها أعضاء اإلنساف التناسلية قادرة على ممارسة ( سن البلوغ)المراد بػ 
 . ات تختلف في الرجل عنها في المرأةوظائفها، ويمكن تحديد وقوع ذلك من خبلؿ عبلم



 : فإنو يمكن تحديدىا بعبلمتين

 (. السائل المعروؼ)وىي الرئيسية، والتي ىي خروج المني ( األولى)

وىي الثانوية، وىي عن نبات الشعر الخشن على العانة، وال يكفي نبات الشعر اللين أو ( األخرى)
 . الناعم

في مبلحظة ذلك فإف لم يظهر لو [( 13)]نذ بلوغو سن الثانية عشر إما بالنسبة إلى السن، فإنو يبدأ م
حتى السادسة عشر فإنو يبدأ ( بحسب الفرض واال فإنو البد من حصوؿ أحدىما)شيء من ذلك 

بالتقليد وال يترقب شيئًا، ويشير بعض االخصائيين إلى انو قد يتأخر ظهور إحدى العبلمتين إلى سن 
 . الثامنة عشرة

( إذ للمناخ أثره في ذلك)ألنو تختلف الحاالت من ببلد إلى ببلد [( 14)]حديد سن معين وال يمكن ت
وقد حدد بعض الفقهاء سن التقليد ( إذ الوراثة عامل دخيل في ذلك)كما تختلف من أسرة إلى أسرة 

 . بسن الخامسة عشر

 وأما في المرأة

 : فإنو توجد عبلمتاف أيضاً 

 . خروج دـ الحيض منها( األولى)

 . إكمالها تسع سنوات( األخرى)

 : تنبيو



فبل اعتماد على السنوات الميبلدية، وذلك ( القمرية)السنوات المعتمدة ىنا ىي السنوات الهبللية 
، "عليهم السبلـ"الخذ السنوات الهبلية في تقييد السنة من خبلؿ الروايات الواردة عن المعصومين

اقل ايامًا من السنة الميبلدية، فالسنة الهجرية تبلغ ( الهجرية)ة والثمرة في ىذا التفريق أف السنة الهبللي
، وعلى ىذا الحساب يكوف بلوغ المكلف [(15)]يومًا بينما السنة الميبلدية تبلغ أكثر من ذلك 355

 . بحساب السنة الهبللية قبل السنة الميبلدية

 : مسائل

د إذا أدى إلى ترؾ واجب أو فعل حراـ دوف تقليد أو احتياط أو اجتها( المكلف)ػ عمل اإلنساف  1
 [(. 16)]فهو باطل وفاعلو يُعد عاصياً 

ػ يجب على أولياء األمور تذكير ابنائهم إذا قربوا الوصوؿ إلى سن التكليف وتوجيههم وإرشادىم إلى  2
 [(. 17)]مسألة التقليد إذا لم يكن لهم معرفة بهذه االمور

 [(. 18)]سن البلوغ ػ يجزي منو التقليد ػ الصبي المميز ػ وىو من لم يصل إلى 3

ػ تصح وكالة االبن البيو والتلميذ لمعلمو في اختيار المرجع إذا كاف المراد من الوكالة تفويض الفحص  4
عن المجتهد الجامع للشرائط، وال يكوف قوؿ األب والمعلم حجة إال إذا أفاد العلم أو 

 [(. 19)]االطمئناف

ليو عبلمات البلوغ، وكاف يجهل تاريخ ميبلده ال يجب عليو التقليد، ػ الشخص الذي لم تظهر ع 5
 [(. 20)]ويبقى دوف تقليد حتى تظهر لو عبلمة أو يعرؼ تاريخ ميبلده

 [(21.)]ػ يجب تعلم المسائل التي ىي محل لبلبتبلء إال إذا اطمأف من نفسو بعدـ االبتبلء بها 6

ف اعمالو كانت عن تقليد صحيح أـ ال يجوز البناء على ػ إذا انقضت مّدة بلوغو وشك بعد ذلك في أ 7
 [(. 22)]الصحة في أعمالو السابقة، وفي البلحقة يجب عليو التصحيح فعبلً 



ػ إذا وقعت معاملة بين شخصين وكاف أحدىما مقلدًا لمن يقوؿ بصحتها واآلخر مقلدًا لمن يقوؿ  8
ببطبلنها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعاف عند احد 

الحاؿ  المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمو على الطرفين، وكذا
 . فيما إذا وقع إيقاع متعلق بشخصين كالطبلؽ واللعاف ونحوىما

 من يجب أف نقلد؟

وىذا الموضوع يأتي في الرسائل الفقهية العملية تحت عنواف شروط التقليد، أو شروط المجتهد الذي 
، أو المؤىبلت التي يجب توفرىا في مرجع التقليد، (مرجع التقليد)يجب أف نقلده وىو من يًعبر عنو بػ 

في أعلى مراتب ( ليدمرجع التق)و ( المقلد)وىذه المؤىبلت بمثابة الضوابط التي تحفظ العبلقة بين 
على أساس ( الفقيو الجامع للشرائط التقليد)مرجع التقليد ( العامي)االطمئناف، بحيث يتبع المكلف 

 . ضوابط معينة تجعل اتباعو على أساس الثقة ودوف أف يكوف ىناؾ اتباعاً مفروضاً عليو

 : وىي كما يليوقد ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب توفرىا في مرجع التقليد، 

 . وىو شرط اساسي في كل مسألة فيها تكليف: ػ البلوغ 1

 . وىو كذلك: ػ العقل 2

 . إذ ال يجوز تقليد المرأة: ػ الذكورة 3

 . بأف ال يكوف ابن زنا: ػ طيب الوالدة 4

 . بأف يكوف امامياً اثنا عشرياً : اإليماف 5

كاـ الشرعية من ادلتها المقررة، وال يشترط أف وىو أف يكوف قادرًا على استنباط األح: ػ االجتهاد 6
 [(. 23)]تكوف لو رسالة عملية ماداـ قد ثبت للمكلف الذي يريد تقليده انو مجتهد جامع للشرائط



وىي عبارة عن ملكة راسخة باعثة على مبلزمة التقوى من ترؾ المحرمات وفعل الواجبات، : ػ العدالة 7
مرجعية فإنو يشترط ػ على االحوط وجوبًا ػ إضافة إلى ذلك عدـ ونظرًا إلى حساسية وأىمية منصب ال

 [(24.)]الحرص على الدنيا والتسلط على النفس الطاغية

( أي للمبتدء في التقليد)وبأف يكوف مرجع التقليد حيًا، فبل يجوز تقليد الميت ابتداءًا : ػ الحياة 8
 . مع شرط أف يكوف قد عمل بفتاواه( ياتولمن قلده حاؿ ح)نعم يجوز البقاء عليو استمرارًا [( 25)]

وىناؾ شرط يعتمد عليو المكلف فيما لو اختلف الفقهاء في آرائهم وكانوا جميعهم محرزين لتلك 
 : الشروط والمؤىبلت وىو

بأف يرجع إلى األعلم في الشريعة، وىو االعرؼ واالقدر على تطبيق أحكامها في مواردىا، مع : األعملية
، وىو ما يعبر عنو [(26)]نها بالقدر الذي تتطلبو معرفة أحكامها من تلك األدلة فهم للحياة وشؤو 

 [(27.)]بعض أىل الخبرة المعاصرين باألصلحية

 : شروط أخرى

وحوؿ بعض الشروط األخرى كاإلطبلع على أوضاع الزماف والمكاف والعلم باألمور السياسية 
إف سماحتو يراىا الزمة بمقدار ما لها من مدخلية في واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية والقيادية، ف

 [(. 28)]تشخيص موضوعات األحكاـ الشرعية وإبداء الرأي الفقهي المقتضي لتبيين التكاليف الشرعية

كما أف سماحتو ال يرى أي إشكاؿ في تقليد المجتهد الجامع للشرائط إف كاف من غير وطن المكلف 
ترط في مرجع التقليد أف يكوف من أىل وطن المكلف أو من سكاف أو يقيم في غير بلده ألنو ال يش

 [(. 29.)]بلده

 أحكاـ التقليد

 :أواًل ػ األحكاـ المتعلقة بشرط االجتهاد



حجة على نفسو، ( وىو من اجتهد في بعض األبواب أو المسائل الفقهية)ػ فتوى المجتهد المتجزيء  1
 [(. 30)] يبعد جوازهوجواز تقليد اآلخرين لو محل إشكاؿ وإف كاف ال

 : ػ الطرؽ إلى التثبت من ىذا الشرط في شخص ما يلي 2

 . اختيار المجتهد من قبل المكلف إذا كاف قادرًا على ذلك: أ

 . حصوؿ العلم لو ولو من الشياع المفيد للعلم أو االطمئناف: ب

 . شهادة عادلين من أىل الخبرة: ج

ثم شك في  ( أو ليس كذلك  أي عن كونو مجتهدًا بالفعل)و ػ إذا قلد مجتهدًا من غير فحص عن حال 3
كونو مجتهدًا فعبًل فهنا يجب عليو الفحص، إما إذا شك في زواؿ ملكة االجتهاد عنو فإنو ال يجب 

 [(. 31)]على المكلف الفحص 

 : ثانيا ػ األحكاـ المتعلقة بشرط العدالة

 : طرؽ التاليةػ يمكن معرفة عدالة المجتهد الذي يراد تقليده بال 1

 . شهادة عادلين: أ

 . ب ػ المعاشرة المفيدة للعلم أو االطمئناف

 . ج ػ الشياع المفيد للعلم

 . د ػ حسن الظاىر ومواظبتو على الشرعيات والطاعات



ػ تزوؿ عدالة المجتهد بارتكابو الذنوب الكبيرة أو إصراره على الذنوب الصغيرة، بل تزوؿ بارتكاب  2
 [(. 32)]حوط، وتعود بالتوبة الصغائر على اال

 : ثالثا ػ األحكاـ المتعلقة بشرط الحياة

ػ يجوز البقاء على تقليد مرجع التقليد إذا كاف المكلف قد قلده في حياتو، وإف كاف ال يجب البقاء  1
 [(. 33)]على تقليده

وز لو الرجوع إلى ػ لو قلد مجتهدًا فمات ثم قلد مجتهدًا آخر في بعض المسائل فمات أيضًا فإنو يج 2
وأما في المسائل التي رجع فيها [(. 34)]المجتهد األوؿ في المسائل التي تعلمها ػ عمل بها ولم يعمل 

إلى المجتهد اآلخر فإف المكلف مخير بين البقاء على تقليده وبين العدوؿ عنو إلى المجتهد 
 [(. 35)]الحي

توى المجتهد الميت وأخرى إلى فتوى المجتهد ػ ال يجوز الرجوع في المسألة الواحدة تارة إلى ف 3
الحي ػ فيما لو اختلفت المسألة بينهما ػ فما قلد فيها الميت يجوز لو البقاء عليها وما قلد فيها الحي ال 

 [(. 36)]يجوز الرجوع إلى الميت

، [(37])ػ يجوز لمن يبلغ في حياة مرجع التقليد ولكنو عمل بفتاواه أف يبقى على تقليده بعد موتو 4
 . وإف مات المرجع المقلد قبل بلوغو سن التكليف

 : رابعاً ػ األحكاـ المتعلقة بشرط األعلمية

 . ػ يجب تقليد األعلم إذا امكن تشخيصو من بين مراجع التقليد 1

 [(. 38)]ػ يجوز تقليد غير األعلم مع وجود األعلم إذا تطابقت فتواىما 2

 ػ : ػ سبل معرفة األعلم ما يلي 3



 . اختيار المجتهد من قبل المكلف إذا كاف قادرًا على ذلك :أ

 . حصوؿ العلم لو لو من الشياع المفيد للعلم أو االطمئناف: ب

 . شهادة عادلين من أىل الخبرة: ج

ػ ال يجوز بمجرد احتماؿ عدـ توفر الشروط المعتبرة في األعلم تقليد غير األعلم في المسألة  4
 [(. 39)]الخبلفية على األحوط

ػ التبعيض في التقليد ال إشكاؿ فيو، وىو أف يرجع إلى األعلم في كل مسألة، بل لو أمكن المكلف  5
 [(. 40)]معرفة ذلك وجب التبعيض على االحوط

قامت البينة الشرعية على أعلمية مجتهد جامع للشرائط اإلفتاء فما لم يعلم بوجود معارض لها ػ إذا  6
تكوف حجة شرعية يعّوؿ عليها، وليس من شرطها حصوؿ العلم أو االطمئناف، وال حاجة ػ عندئذ ػ إلى 

 [(. 41)]الفحص عن الشهادات المعارضة

 : خامساً ػ األحكاـ المتعلقة بالعدوؿ

المقلدين في مرحلة من مراحل التقليد حاجة العدوؿ من المرجع الذي يقلده بالفعل إلى  يبدو لبعض
مرجع آخر، وتختلف دواعي ىذه الحاجة إال انو في الجملة ىناؾ منها ما ال يمثل مسوغًا شرعياً 
للعدوؿ، وعليو فبلبد للمكلف مبلحظة األمور التي تجيز لو العدوؿ، ونحن ىنا نذكر مجموعة من 

 : االت التي يجوز في العدوؿ بل يجب في بعض منهاالح

 . ػ العدوؿ عن غير األعلم إلى األعلم 1

 . ػ العدوؿ من تقليد الميت إلى تقليد الحي 2



 . ػ العدوؿ من فاقد الشرائط إلى جامعها 3

 على فرض واجب الرجوع إلى األعلم)ػ لو استجاز المكلف غير األعلم في البقاء على تقليد الميت  4
فإف لم توافق فتواه فتوى األعلم فإنو يجب العدوؿ إلى فتوى ( في مسألة البقاء على تقليد الميت

 [(. 42)]األعلم

ػ لو ظن المكلف بعد وفاة مرجع تقليده بأنو ال يجوز لو البقاء على تقليده فاختار مرجعًا آخر حياً  5
ف يكوف أعلم وتكوف فتوى المجتهد الحي للتقليد فإنو ال يجوز الرجوع لو مرة أخرى إلى الميت، إال أ

 [(. 43)]ىي وجوب البقاء على تقليد الميت األعلم

 : سادساً ػ األحكاـ المتعلقة بالبقاء على تقليد الميت

ومسألة البقاء على تقليد الميت من المسائل المهمة خصوصًا في العقد األخير الذي المت بو األمة 
 : اإلسبلمية من فقد مراجعها مرجعاً بعد آخر، وفي تلك المسألة فروع كثيرة نذكر اىمها

قوؿ ػ إذا قلد مجتهدًا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من ي 1
بوجوب البقاء على تقليد الميت، فإنو يبقى على تقليد المجتهد األوؿ على االظهر، وإف كاف يقوؿ 

 [(. 44.)]بجواز البقاء على تقليد الميت يتخير بين البقاء على تقليد الثاني أو الرجوع إلى الحي

لى األحوط، نعم لو كاف ػ الرجوع في التقليد من الحي الواجد لشرائط التقليد إلى الميت غير جائز ع 2
الحي غير واجد للشرائط كاف العدوؿ إليو باطبًل، وىو بعد ال يزاؿ على تقليد الميت، ولو الخيار في 

 [(. 45)]البقاء على تقليده، أو العدوؿ إلى المجتهد الحّي الذي يجوز تقليده

وليس [( 46)]عمل بها ػ ػ البقاء على تقليد الميت جائز على كل حاؿ ػ حتى في المسائل التي لم ي 3
 [(. 47)]بواجب، ولكن ال ينبغي ترؾ االحتياط بالبقاء على تقليد الميت األعلم



ػ بالنسبة لؤلشخاص الذين لم يكونوا مكلفين في حياة المجتهد إال إنهم عملوا بفتاواه، ال إشكاؿ في  4
 [(. 48.)]حياة المجتهد بقائهم على تقليد الميت مع فرض تحقيق التقليد منو، ولو قبل بلوغهم في

 : سابعاً ػ األحكاـ العامة

ػ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدًا للشرائط ػ ولو فقد احد الشروط ػ يجب على المكلف العدوؿ  1
 [(. 49. )]إلى مجتهد آخر جامع لها، وال يجوز البقاء على تقليده

و غير جامع للشرائط وجب عليو ػ لو قّلد المكلف مجتهدًا على انو جامع للشرائط ثم تبين بأن 2
العدوؿ إلى المجتهد الجامع لها، وحكم أفعالو السابقة حكم من لم يقلد، فإف كانت مطابقة لفتوى من 

 [(. 50)]يجب عليو تقليده فأعمالو صحيحة وإف لم تكن مطابقة لها فإنو يجب عليو إعادتها

 الطرؽ إلى تحصيل فتوى المجتهد

رأيو في المسائل )ع إلى فتوى المرجع الديني فإنو البد من تحصيل فتواه بما أف التقليد يعني الرجو 
 : ثبلث طرؽ للحصوؿ على فتاواه، وىي  ليتم العمل بها، وقد ذكر سماحتو( الفقهية

 . ػ السماع منو مباشرة 1

 [(. 51)]ػ نقل العدلين، ويكفي نقل العدؿ الواحد أو الثقة الذي يطمأف بقولو 2

سالتو العملية ػ وىو الكتاب الذي يقيد آرائو في المسائل الفقهية ػ المأمونة من الخطأ ػ الرجوع إلى ر  3
[(52 .)] 

 : مسائل



ػ ال يشترط االجازة في التصدي لنقل فتوى المجتهد أو بياف األحكاـ الشرعية، إال انو ال يجوز  1
 [(53.)]التصدي مع االشتباه والخطأ في ذلك

 [(. 54)]نقل المسألة ثم التفت وجب عليو إعبلـ السامع باشتباىو ػ لو اشتبو في مورد ما في  2

 [(. 55)]ػ ال يجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم يحصل لو االطمئناف بصحة قولو ونقلو 3

ػ أعماؿ المكلف إذا لم تكن مطابقة لفتوى المرجع الذي يقلده، ولم تكن مطابقة لبلحتياط أو الواقع  4
 (. [56)]فإنها باطلة

ػ إذا اختلف ناقبلف في نقل فتوى المجتهد فاألقوى تساقطهما مطلقا، سواء تساويا في الوثاقة أـ ال،  5
فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالتو العملية يعمل بما وافق االحتياط من الفتويين، أو يعمل 

 [(. 57)]باالحتياط

فتوى على خبلفو أو لحوقها كذلك ال يجوز تركو، ػ االحتياط المطلق في مقاـ الفتوى من غير سبق  6
 . إما العمل باالحتياط، أو الرجوع إلى الغير مع مراعاة أف يكوف اإلعبلـ فاألعلم: بل يجب

وأما إذا كاف االحتياط في الرسائل العلمية مسبوقًا بالفتوى على خبلفو كما لو قاؿ بعد الفتوى في 
االحوط كذا وإف كاف : " حوقًا بالفتوى على خبلفو كأف يقوؿوإف كاف االحوط كذا أو مل: " المسألة

األولى : " أو كاف مقرونًا بما يظهر منو االستحباب كأف يقوؿ" وإف كاف االقوى كذا" أو " الحكم كذا
 [(. 58)]جاز في الموارد الثبلثة ترؾ االحتياط" واالحوط كذا 

 [(. 59)]للفعل من باب االحتياط انو يجب اإلتياف أو الترؾ: ػ معنى االحتياط الواجب 7

الواردة في بعض الفتاوى تختلف في داللتها على الحرمة على حسب اختبلؼ ( فيو إشكاؿ)ػ عبارة  8
( ال إشكاؿ فيو)كلها احتياط إال عبارة ( ال يخلو من إشكاؿ)و ( مشكل)، وىي عبارة [(60)]الموارد 

المكلف في مورد االبتبلء في المسائل األخرى  ىذه أىم المسائل في الباب، وعلى[(61)]فإنها فتوى



، فإف لم يجد فيو حاجتو (أجوبة االستفتاءات)أو الحاجة إلى التعرؼ على أحكاـ أخرى مراجعة كتاب 
 (. تحرير الوسيلة لئلماـ الخميني)فعليو مراجعة كتاب 

_____________________________ 
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 . 94ػ  93الخصاؿ، ص[( 11)]

 . 152، االنعاـ 286البقرة [( 12)]



 . 264ة للعبلمة الدكتور الفضلي صدروس في فقو اإلمامي[( 13)]

 . نفس المصدر[( 14)]

 . الفقو الميسر للشيخ محسن العطوي[( 15)]

 . 8ص: من كتاب الفتاوى الواضحة للقائد( 6)المسألة   [(16)]

 . المصدر السابق[( 17)]

 . 14، ص34أجوبة االستفتاءات السؤاؿ [( 18)]

 . 13ػ  12الفتاوى الواضحة ص  [(19)]

 (قنم)مكتب استفتاءات القائد [( 20)]

 . من تحرير الوسيلة لئلماـ( 23)مسألة [( 21)]

 . من تحرير الوسيلة لئلماـ( 26)مسألة [( 22)]

 . ، الفتاوى الواضحة9ص(: 9)المسألة [( 23)]

 .، الفتاوى الواضحة 10ص :12المسألة [( 24)]

 . الفتاوى الواضحة 10ص 12السمألة [( 25)]

 . 27ائد صدرر القو   [(26)]

 . من الفتاوى الواضحة للسيد القائد 15الفتاوى الواضحة للشهيد الصدر والمسألة [( 27)]



 . من الفتاوى الواضحة للسيد القائد 14، 13المسألة [( 28)]

 . 11نفس المصدر المسألة [( 29)]

 . السؤاؿ العاشر من الفتاوى الواضحة للسيد القائد[( 30)]

 ". قده"من تحرير الوسيلة لئلماـ  17السمألة   [(31)]

 (. 29)تحرير الوسيلة، [( 32)]

 (. 36)الفتاوى الواضحة، السؤاؿ [( 33)]

 (. 43)الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 34)]

 . 39الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ   [(35)]

 . 41الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 36)]

 . 44ػ السؤاؿالفتاوى الواضحة   [(37)]

 . 44الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 38)]

 . 16ػ السؤاؿ   الفتاوى الواضحة[( 39)]

 . 17الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 40)]

 . 26الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 41)]

 . 28الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ   [(42)]



 . 40الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 43)]

 . من كتاب تحرير الوسيلة 14المسألة   [(44)]

 . 35أجوبة االستفتاءات ػ السؤاؿ [( 45)]

 . 43نفس المصدر ػ السؤاؿ [( 46)]

 . 37نفس المصدر ػ السؤاؿ [( 47)]

 . 44نفس المصدر ػ السؤاؿ [( 48)]

 . 18نفس المصدر ػ المسألة [( 49)]

 . المصدر السابق  [(50)]

ال يكذب وإف كاف ال يتورع عن فعل المحرمات، وأما  أف الثقة: الفرؽ بين الثقة والعدؿ  [(51)]
 . العدؿ فهو الذي ال يكذب وال يرتكب المحـر

 . 24الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 52)]

 . 27نفس المصدر ػ السؤاؿ [( 53)]

 . نفس المصدر[( 54)]

 . المصدر السابق  [(55)]

 . 7الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ   [(56)]



 . 22وسيلة ػ المسألة تحرير ال  [(57)]

 . 34نفس المصدر ػ المسألة   [(58)]

 . 57الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ   [(59)]

 . 56الفتاوى الواضحة ػ السؤاؿ [( 60)]

 .59ػ السؤاؿ   نفس المصدر  [(61)]

وفي نهاية المطاؼ ارجوا أف اكوف قد قدمت كتابًا نافعًا يضم إلى مكتبة الشباب ويستفيدوف من قراءتو، 
 . وما سعي االّ إلى ذلك، وقد يكوف فيو نقص أو عيب فهو أمر ال يخلو منو كتاب إال كتاب اهلل العزيز

الختيار ولو كاف لي وقد اوجزت الكثير من الموضوعات التي جاءت في الكتاب ألسباب خارجة عن ا
في ذلك لجاء في صفحات أكثر من تلك، ثم انّبو على أف ىذه االوراؽ مختصة بجيل الشباب ولم 
تكتب للنخب والمفكرين بالرغم من أف شخصية القائد جديرة باف تكتب عنها دراسة عميقة ومركزة، إال 

ت شابًا كنت افتقر أنا ومن ىم في إننا نعمل بوظيفتنا وعلى اآلخرين أف يعملوا بوظيفتهم، فمنذ أف كن
شريحتي إلى نمط من المؤلفات يعنينا ويخاطبنا بلغتنا بعيدًا عن التكلف في التعبير والتفنن في استخداـ 

 . الماضي فعملت من اجل من يأتوف في المستقبل، فأرجوا أف أكوف قد وفقت إلى ذلك انو ولي التوفيق

دوني في ىذا الكتاب واخص بالذكر األخوين العزيزين وأسجل شكري إلى جميع األخوة الذين ساع
الشيخ عبد الرضا الرويمي والشيخ سهيل من ببلدنا اإلسبلمية العراؽ اللذين تفضبل علينا بمراجعة 

 . الكتاب وتصحيح األخطاء فجزاىما اهلل خير الجزاء وأشركهما في ثواب العمل المتواضع

 وارث الشمس
([1][1])الشٌخ عبد المجٌد فرج هللا
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 وارث الشمس، أن روحً شتاتُ 
 وفإادي الموات اٌبسه القٌـ
 وانل لهفة الجراح عناقا  
 إن شوق السنٌن ٌهدم فً العمـ 

 تغفو اللٌالً.. وٌمر الزمان
 وأنا ساهر اناجٌك طٌفا  

 

ها فً ٌدٌك    الحٌاةُ انت .. لُمَّ
 ٌورق فإادي الموات.. ـظ، فشمه

 فجراحً إلٌك مرتحبلت
 ـر فتذوي وروده الباسمات
 وتغور األٌام والسنوات 
 ٌتؤبً أن تجتلٌه السراة

 

 دفقات الجوى إلى ضفتً عٌـ
ٌُجن السهاد  ٌنتحر البحـ.. س

 وتموت النوارس البٌض صلبا
 وٌلم األصٌل فٌض نجٌع الـ 
 وتطل النجوم غبرى كسٌرات

 

 فلتسبم المرساة.. ـنٌك تجري  
 ـر إذا ما استردت الدفقات

 تنطفً الزقزقات.. فً المدى المر
 تفّر الجهات.. ـشمس من مائِه

 وُتطبق الظلماتُ .. المآقً
 

 وارث الشمس والعلى من علً
 قد هفا القلب واشرأبت شراٌٌـ

 فتحته.. دنا.. حلم العر، ها
 وإذا بً تلجلجت أحرفً الولـ

 ٌخبًء الحّب فً رواّي سّر 
 كلما فّز فً سحٌق دمائً 
 واستحالت ذاتً ندٍى لّمه الفجـ
 فغفت حول وردتٌك، ولكن

 

ا  ما طاولته السعاة   ٌّ  ٌا عل
 ففاضت انوارك المشتهاة ... ـنً

 نسمات ندٌانة فِرحاُت 
 طواها التحدٌث واالنصات.. ـهى
 فتنماث فً لسانً اللغات.. حً

 ولهً تنحنً له الكلماتُ 
 وأّرجته الصبلة.. ـر رطٌبا  

 غبطتها للقرب منك الذوات
 

 ساحبله.. نهر البوح ظامًء
 وأنا فً ٌدي ٌحترق الجمـ

 أحقا  أراك.. وأنا ذاهل
 وخلف عٌونً .. وأنا واله

 ونشٌج األطفال فً ُغرف التعـ
 والدماء التً بحّبك شّبت
 والوجوه التً تبّسم بالطهـ
 والعٌون التً تخّطت لمرآك
 واألكّف التً تلّوح زهوا  
 غٌر أّنا وأنت عٌن وانسا

 

 أمل غارب المدى وفبلة  
 وما بٌننا انتشت نظرات.. ـر

 وتستفٌق الشكاة.. اآلن تبدو
 قد بكى النخل  واستغاث الفرات

 فُتقبر األصوات .. ـذٌب ٌعلو
 أرهفتها على الرمال طغاة
 ـر استباحت براءتٌها العتاة

 لبغاةاشتٌاقا  قد سّملتها ا
 لمعالٌك كّبلتها العداة

 وإن هرت الدمى النابحات.. ن
 

 نحن من أعٌن الحسٌن حكاٌا
 هً والسبط توأم ارضعتنا

 جراُحُه النازفاتخلّفتها   
 حّبه فاصطلت  بِه العزمات



 واقتفٌنا.. واقتبسناك ومضة
 ورأتنا عٌناك نعم السراٌا
 شاهقا  ٌقهر الوعول فترتّد 
 قد كسرنا بظل كفٌك زحف الـ
 واستوى الصبح باسما  ٌنشر النو

 

 وهانت التضحٌات.. ك إلٌه

)(ٌوم المرصاد)جلّ 
 منها الثباتُ  ([2][2]

 قرونها دامٌاتُ ... بخزي

 والعدى اشتات.. ـلٌل فانهار
 ر وُتمحى بروحه الحالكات

 

د الوجد،  ٌّ  فاحتراقً.. لمسة  س
 والوجٌب المشبوب عرشه التو

 تبلشت .. كلّ عرٍق بحر ٌمور
 ُحزنً أٌها الحبٌب المفّدى
 تضمحل األٌام فٌه وٌبقى 
 لهفتً عاصف من االنهٌار الـ
 وحشتً غابة تصبح بها االشـ
 وحدتً قطرة من الضوء تاهت
 حسرتً لفحُة الجحٌم، نفتها
ّم الـ   شهقتً زلزل ٌفنت ص 

 دجلة الحزٌنة تنثادمعتً 
ٌُوجعه السهـ  إن قلبً الصغٌر 
 فوراء االسوار امً تمتّد 

ًّ الحبٌب"  وانقطع الصو.." أي بن
 وعلى األهـ.. رئتاها تحجرت

 كلّ حرٍف نهُر من الدمع ٌطغى
 ومدى الناظرٌن ٌلئتم السجـ

 والرموش الصفراء تفترش الرمـ
 ٌنقطع الصو.." أي بنً الخبلص"

 

 اللمسات ال تداوي لهٌبه  
 ق، فجنت دماإه الوالهات
 فً مداه األبعاد واالوقات
 غامض ال تحٌطه اآلهات
بت له الموحشات   حلكا  اوَّ
 ـصعب، ذابت من حّرها الراسٌات

 ملإها آفات.. ـباح والرٌحُ 
 فً الدجى ما درت بها النجمات
 غادٌاُت السموم والرائحات

 تقفوا مؤساتها مؤساةُ .. ـصخر
 ها الفراتل وٌبكى على أسا

 ـد، وعٌنً طولَ المساء َقطاة
 وصوُتها حشجرات .. عراقا  

 فتبكً الحمائُم الواجمات.. تُ 
 ـداب ـ غرقى ـ ادلهّمت الطرقات

 والشواطً رفات .. ماإه النار
 احٌاإها اموات.. ـن وجوها  

 ـل لتمشً ـ دون الهجٌر ـ الحفاة
 ُت وتعوي خلف الجدار القساة

 

 ف لآلإن جرح الحسٌن فً الط
 والسباٌا تعّج بالحق تحت الـ 
 ورإوس الشموس فوق الرماح الـ
 وبؤٌدي السّجاد ما زال ِغلّ 
 والتراُب المخضوب ضّج إلى اللـ
 قدر لم نزل ندور علٌه
 هو فخر وحسٌنا  أن طوٌنا
 وتباهى بنا الزمان فحارت

 

 ن ُترّوى من نزفه الفلوات  
 والٌتامى عراة.. ـسوط والنار
 من ثغرها اآلٌاتـسود تعلو 

 وحوالً اوادِجِه جامعاُت 
 فسالت من السما دمعات.. ـه

 ٌا قوم هاتوا: منذ صاح الحسٌن
 ه مع السبط وحدتنا الِسمات
 بالفدى الممكنات والمعجزات

 

ًّ األمر الخطٌر عناهُ   ٌا ول
 ٌا لك هللا والمدى رّنقته

 فً ضلوعً تّزاَحُم الزفرات  
 دون انفساك الشفاف جفاة
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 شمعة انت تنفُث النور فً االر
 كل من سار قابس من سناها
 لكِن الدمُع حارقا  لٌس ٌكوي 
 ٌا ترى أي مطمئن بلٌل الـ 
 إن خلف الكون شٌطان بغً
 إن خلف الشخٌر ألف عدوّ 
 إن خلف السبات جلجلة الحر
 لٌس ترنو سوى عٌونك ٌقظى
 لٌس ٌمتّد غٌر جفنك فً بر
 عجبا  للذٌن اسكرهم نو 
 كٌف راموا اطفاء نورك بالبهـ

 وقد جرفتهم .. عجبا  لؤللى
 تهم لفتنٍة كّف امًأرقل

 كٌف راحوا ٌطالبون بمسك الـ
 أم ترى كٌف ٌطلبون من األو 
 إن قلبا  ٌلَم هذي السكاكٌـ
ه ـ قد حواها  كٌف ـ هلل درَّ

 وحّبه ٌغمر اآلنـ.. جّرحته
 هكذا كان جّدك السبط ٌبكً 

 فمّد إلٌهم .. حطموا صدره
 

 جاء تمشً على هداها الهداة
 وألنوارها تغنً الُحداة

 والشموع منطفئات.. غٌرها
 ـغدر ٌدري ما تحمل المشكاة؟
 ٌتمنى أن تقبر الصلوات

 لتضى الغزاة.. ٌتخّطى الحمى
 ب، وقد سّدد السهام الرماة 
 فلتبارك عٌونك الساهرات

 تلّفعته العراة.. د اللٌالً
 وللرزاٌا بٌات.. ونوم.. مُ 

ٌُطفًء الصباح افتئات؟ ـتان  ؟ هل 
 من زعٌق الشّذاذ ُمفترٌات

 فكٌف لو ُسلطات؟ .. وضٌع
 ـكون فً ساعٍد َبرته الدهاة؟
 تاد أن تنحنً وهم ذّرات؟
 ـن حرّي أن تصفٌه االباة
 نبُضه وهً وسطه مشرعات

 !لكنها ساخرات.. ـُصل عفوا  
 وخٌلهم صاهبلت.. ساحقٌه

 !!من شراٌٌنه الجسور ففاتوا
 

 ها الخالق العظٌم أنلناأٌ
ٌُطبق مسعو  إن هذا الجحٌم 
 فؤعد زهونا الُمطلّ على الكو
 فالدجى شاخ واألمانً واألر
 وانزوت بهرجات عصٍر كذوب
 واستفاقت تلك العٌون البرٌئا 
 وإلى همسنا البعٌد أصاخت
 إنها عودة الحٌاة إلى الدنـ
 ستعود الورود تعٌق بالعطـ

 بالبشـوٌعود الَفراش ٌمرُح 
 وتغّنً الببلبلُ البٌض والخضـ
 ًّ  وٌعوُد اإلنسان قلُب نب
 آ)حلم ارق الخلٌفة مذ 

 فؤنله توّهجا  ٌا ورٌث الـ
 فلعلّ المهدّي ٌحتضن األر
 آن أن تمتلً بقسط وعدٍل 

 

 إننا اموات .. حفقُه منك  
 فتجفل الجّنات.. را  علٌنا
 ولتخفق الراٌات.. ن بشٌرا  

 مدٌاتواُح ضاقت بشجوها ال
 ألقحته االطماُع والغفبلت

 ففً األفق قد بدت ومضات.. تُ 
 اُذن ملء سمعها صرخات 
 ـٌا فقد طال موتها والسبات
 ـِر وتنشً خرٌزها الساقٌات
 ـر وتلهو بجنِحِه النسمات
 ـر فتروي تسبٌحها الكائنات 
 قلُبه قد سمت به االمنٌات

 حتى انجابت به الداجٌات( دم
 تجباتإن البدور مح.. ـشمس

 ض وتهمً من راحتٌِه النجاة 
 بعدما سامها الهوان الوالة
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[3][3])يابه الشمىس 
 التي لم تحتجب ابدا   (

([4][4])أبو عبد هللا الحجازي 
 

  

 جئناك ٌابن رسول هللا تهدٌنا
 ٌابن الشموس التً لم تحتجب ابدا  
 وحق جّدتك الزهراء ما برحت
 نحن السراة وانتم قصد غاٌتنا
 ٌا قائد األمة األعلى بكم بدأ الـ
 كما بكم ٌختم االسفار فاتحها

 

 الحق ٌكفٌناونور وجهك وجه   
 إال ومثلك من اقمارها فٌنا
 نجومها فً سماء الحفظ تهدٌنا 

 فً البر والبحر تشرٌعا  وتكوٌنا   
 ـله الوجود وفٌكم حّصن الدٌنا
 بخاتم األنبٌاء العّز منجٌنا

 

 بكم لنا الفخر إن كنا لكم تبعا  
 وحسبنا هللا لم نشرك به أحدا  
 ونحن نعلم ما تعنً والٌتكم

 لنا فً البذل امثلة فً كل عصر
 بواقع الحاضر المنظور مغتبطا  

 عددا  ( فً الورى)بقٌة السٌف أنمى 
 

 فً الحرب والسلم قاصٌنا ودانٌنا  
 ولم نحد ابدا  عن دٌنه حٌنا 
 وما تطلّب من بذل ٌزكٌنا
 من االضاحً بها الزال ماضٌنا
ٌنا ٌّ  فً عالم المؤل األعلى ٌح
 فمن ٌباهل فً هذا تنامٌنا

 

 المبلحم فً األقطار مشرقة  تلك
 وها مسٌرة حزب هللا قائمة
 فً ظل قائدها األعلى سماحتكم 
 ٌا ابن البتول وحسبً بالبتول هدى
 جئناك نمتار ٌا صدٌق دولة من
 ٌا نائب الخلف المهدي إن لنا

 

 إشراقة الشمس حتى فً المّضلٌنا  
 فً الذّب عن بٌضة اإلسبلم تحمٌنا 

ًّ نجل علً من   َعلٌٌناعل
 به أباهل من فٌكم ٌمارٌنا
 لوال اٌادٌه ما طالت أٌادٌنا
 أهبل تنادٌك واغوثاه والٌنا

 

 فً حٌص بٌص األعداء فً ضنك
 فً األسر فً السجن باإلعدام منذرة
 فامدد ٌدا الطول من قرب ومن كثب
 وفً الختام أدام هللا ظلكم

 

 من المعٌشة فً األغبلل أهلٌنا  
 ا  مغانٌناوقد اباح العدى بغٌ

 فإن اٌدٌك تنجٌهم وتعلٌنا
 حصنا  حصٌنا  لنا آمٌنا آمٌنا

 

  

[5][5])علي الشأن يا أهال وسهال
) 
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 أبو عبد هللا الحجازي

 المقدمة

  

 فازت جماهٌر الوالٌة مذهبا  
 ٌا قائد األبرار ٌا ابن محمد 

 اشرقت وتنّورت وتؤلألتبك 
 

 أهبل  بمقدمك الشرٌف ومرحبا    
 اهبل  بمقدمك المبارك ٌا أبا 
 قم الهداة الصاعدٌن سما اإلبا

 

  

 القصيدة

  

 علً المجد والشرف األصٌل
 بمقدمك المبارك قّم اضحت
 باٌٍد كلها حمد وشكر
 عطاإك لم ٌزل ٌهمً علٌها
 وظلُّك ممتع فرها  كرٌما  
 وعرفك ٌغمر االعراق نفحا  
 وسٌبك فً خمائلها تجارى
 وأنفاس الكرامة منك فٌها

 

ًّ األمر نبراس الرسول    ول
 تمّد إلٌك بادرة القبول
 لما قّدمت من بذٍل بذول
 كصوب الُمزن ٌا غٌث الُمحول
 علٌها فً الغدّو وفً األصٌل 
 تصّبب كالنسٌم على الخمٌل
 به أنهارها بٌن الحقول 

 علٌل أو الغلٌلشفاء لل
 

 فؤهبل  ٌابن ساقً الحوض اهبل  
ًّ الشؤن ٌا أهبل  وسهبل    عل
 ألبناء العقٌدة دمت ذخرا  
ًّ القدر جئت ُتقٌم ذكرى   عل
 مبلك المحو واالثبات اقضى
 ًّ  ولٌد الكعبة المولى عل
 اب الغّر األئمة من قرٌش
 مبٌد الكفر واإللحاد ذّبا  

 

 بمقدمك المبارك والنزول  
 هللا ظلّك فً مطٌل أدام

 ونورا  هادٌا  نهج السبٌل
 والدة نور مشكاة العقول 
 قضاة الحق منقطع المثٌل
 أمٌر المإمنٌن اخ الرسول 
 غٌاث الخلق فً الٌوم المهول
 عن الدٌن اإللهً شمول

 

 منار األنبٌاء دلٌل طه
 ُخزانة علم غٌب هللا سّر 

 واستاذ المقّدس جبرئٌل  
 السّر فً ضنِك المحول 



 خبلصة سورة اإلخبلص معنى  
 قّر عٌنا  بمولده المبارك 

 لك الشرف العظٌم بٌوم ذكرى 
ًّ األمر تبلغك التهانً  ول
ٌُسامى  فُدم فً عّز مجد ال 

 

 ورمزا  قُطب دائرة النزول 
 رسول هللا جٌبل  بعد جٌل
 ولٌد البٌت حّماي الدخٌل 
 جماهٌر الوال ٌا ابن البتول

 رحٌللك البشرى بحلّك وال
 

  

  



[6][6])يا سليل الهداة
) 

 أبو عبد هللا الحجازي

  

 قائد الثورة العظٌم سبلما  
 دمت للمسلمٌن ذخرا  وكهفا  
 ومنارا  على الطرٌق مشعا  
 ولسانا  معّبرا  عن شعور
 دمت ٌا ذخر دولة الحق حتى 
 نسؤل هللا ٌقّرك عٌنا  
ٌُسمع حتى  وندى جبرئٌل 
 ولوى القائم المإّمل خّفاقا  
ٌُعٌد السبلم واألمن نهجا    و
 قائد الثورة الحبٌب أقلنً
 هٌبة  من جبلل وجهك وجُه الـ 
 ٌا سلٌل الهداة هبنً دعاءا  
 هبنً من فٌضك العمٌم رواءا  
 سٌدي فً الطرٌق انشؤت شعري

 جاءا  فتقّبل هذا القلٌل ر
 

 لك اهدٌه فً والئً نظاما  
 وظبلال  ومرجعا  وإماما  
 ٌهدي من ضلّ منهم أو تعامى

 آالما.. نازف فٌهم دما  
 ٌؤذن هللا لئلمام قٌاما  
 بظهور نراك فٌه امامنا 
 من غدوا فً القبور ُدرسا رماما
 ٌذٌق الطغاة موتا  زإاما
 وسلوكا  لمن أراد سبلما
 هفوات البٌان فالفكر هاما
 ـحق والصدق منزعا  ومقاما  
ًّ ُبردا  وساما ٌَضفً عل  منك 
 من معٌن أروى به إلهاما
 حٌث هام الشعور فٌك غراما
 ولك الشكر مبدأ وختاما
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 رائد الخير
([7][7])الشٌخ جعفر الهبللً

 

  

 االنامرائد الخٌر ٌابن خٌر 
ًّ ٌا نبعة  منـ  ًّ الوص  ٌا سم
 لك فً المجد طارف وتلٌد
 من قدٌم االباد ٌسرى مع الدهر
 قُصرت هّمة الزمان بؤن تسمو الٌـ
ًّ ما دّنسته الضبلال   هاشم
ًّ كما تشاء المروء  أرٌح
 شرُف قد سما به طرفاه

 

 لك رّفت قلوبنا بالسبلم  
 ـه غمرت الببلد باإلنعام

 المجّرة سامًكشعاٍع على 
 سناهُ مبددا  للظبلم 

 ـه فً اوجه المترامً 
 ُت، بعٌدا  عن كلّ عٌب وذام
 ات تجلّى فً ِعّزة واحتشام
ًٍّ مطهٍر وإمام  بنب

 

 رائد الخٌر زدتنا الٌوم ُبشرى
 حٌدر الطهر من سما البٌت فٌه
 ٌوَم وافت به الزكٌة حمبل  
 فؤتاها المخاض فاتجهت حٌرى
 فإذا البٌت راح ٌنشق منه 
 فتوارت هناك والتحكم الشّق وقد
 ذاك وتّر من الكرامات إعبلما
 وأتاه النبً والفرحة الكبـ

 ناولونً الولٌد حامً حمى إال
 

 بعد بشرى ولٌد بٌت حرام  
 رفعة دونها السهى فً المقام
 وهً تدعو بخشٌٍة واحترام
 إلى هللا فً أرّق كبلم

 حامحائط مإذنا  لها باقت
 تّم وضعها بسبلم
 بما للولٌد من إكرام
 ـرى تغشٌه قائبل  بابتسام 

 سبلم ركنً وجنتً وحسامً
 

 رائد الخٌر والعظٌم المجلًّ
 انت لطف بك االله حبانا
 ها هو االفق ٌوم وافٌت فٌه
 فتوالت على الورى زحمات 
 كم لعلٌاك فً الهدى وقفات
 راسخ العزم والعقٌدة صلبا  

 م فٌها وساما  قد حملت العلو
 ولباس التقى شعارك دوما  
 وإذا ما الحروب شّب لظاها

 

 أي معنى اصوغه بنظامً  
 وربٌع من الّرغاب الجسام
 عّمنا جوده بصوب الغمام 
 وتمّشت روائع األنسام 
 بعدت عن تناول األرقام
 لم تطؤطؤ إلى ِعداك بهام
 ووسام العلوم خٌر وسام
 وهو مٌراثك الزكً السامً 

 قُطب الرحى ورّب الحسامكنت 
 

 رائد الخٌر دمت للحّق ركنا  
 لئن اهتزت النفوس للقٌاك

 وعمادا  ومرجعا  لؤلنام  
 اشتٌاقا  فً رحبها المترامً 
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 فهً ُتعطٌك بٌعة القائد المغـ
 لٌس بدعا  فؤنتم قادة االسبل
ًّ رتبة القرآ  فابوك الوص
 وبنوه األطهار ساسة هذا الدّ 
 خٌرة هللا من جمٌع البراٌا

 

 ـوار تقتاد ركبها بانتظام 
 ـم قِدما  فً سالِف األٌام
 ن نّصا  بحجة والتزام
 ٌن حٌث اإلمام بعد اإلمام
 والهداة البناة لئلسبلم

 

 رائد الخٌر قد صدقت ارتٌادا  
 سعت امة رأت بك قطبا  
 سر بها فً خضّم معترك الدنٌا
 سر بها واالله رّبك ٌحمٌك

 ولة الحق هذه وعد صدق د
 دولة لٌس فً الوجود سواها
 دولة أسست ُتمهد ارضا  
 صاحب العصر والزمان المرجى
ٌُعٌد اإلسبلم وحدَة صّف   س

 

 لرعاٌاك موفٌا  بالّذمام   
 للّرحى تبلغ الُمنى بتمام
 زعٌما  موطّد االقدام
 وما خاب من له هللا حامً
 جاء لطفا  من واهٍب عبلم

 ونهجها البّسامفً هداها 
 إلمام ٌؤتً بؤسمى نظام
 بعد لَئًٍ من فتنٍة واختصام
 بشعاٍر موحد االنغام

 

 ثورة الحق ٌا منار هدانا
 ثورة فّجر اإلمام لظاها
 هو ذالك الندب الهمام الخمٌنً
 ولئن وّدع الحٌاة فذي ذكرا
ٌَمت َمن ثوى بكلّ فإاد  لم 

 

 ٌوم نمشً فً حالكات الظبلم  
 إوس اللئامشعبل  احرقت ر

 ٌحمل النصر ٌا له من ُهمام
 ه فٌنا روح من االقدام 
 وصداه فً مسمع األٌام

 

 ودعانا للخامنئً دوما  
 بفنا بضعة الهدى ابنة موسى
 وِختاما  فاقبل شعور ُمحّب 
 وسبلم علٌك ما افتّر نجم 

 

ٌّب االنسام    عاطر الذكر ط
 معقل العلم منبع األحكام

 مً منك قد كان لً به إلها
 سابح فً قرارة االجرام
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