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المقّدمة

اآله  وعلى  محّمد  �ضّيدنا  على  اهلل  و�ضلى  العالمين،  رّب  هلل  الحمد 

وبعد. المنتجبين،  الطاهرين، و�ضحبه 

عظمى  م��ك��ان��ًة  الم�ضلمين  ع��ن��د  ال��دي��ن��ي��ة  المرجعية  م��وق��ع  ي��ح��ت��ّل 

غيبة  ع�ضر  في  عندهم  واالأهم  االأعلى  الديني  الموقع  كونه  واأ�ضا�ضية؛ 

واالإفتاء عالقة  للمرجعية  المت�ضّدي  للفقيه  والأّن   ،| المع�ضوم  االإمام 

اإدارة المجتمع، وتطّوره ورقّيه، وح�ضن اال�ضتفادة من  تاأثير مبا�ضرة في 

ي�ضتنبطها،  التي  ال�ضرعية  واالأحكام  الفتاوى  خالل  من  وذلك  موارده، 

النا�س  الذي يحكم حياة  والنظام  للمجتمع،  القانونية  المرجعّية  وت�ضّكل 

العملية وال�ضخ�ضية، ويعتمدون عليه في تدبير  ويلتزمون به في حياتهم 
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�ضوؤونهم في الحياة الفردية و االجتماعية.

ال�ضيعة  عند  �ضّيما  وال  الدينية  المرجعية  ت�ضّكل  االأ�ضا�س  هذا  وعلى 

االإمامية اأحد عنا�ضر القّوة المرتبطة بواقع النا�س وم�ضتقبلهم.

ة بب�ضاطة و�ضذاجة  ومن هنا، فاإنَّه ال يجوز التعاطي مع م�ضاألة المرجعيَّ

وبكلِّ  بالم�ضوؤوليَّة  واإح�ضا�س  ووعي  دّقة  بكلِّ  الم�ضاألة  مع  التعاطي  يجب  بل 

حذر.

ال�ضخ�ضّي  و�ضلوكه  الفرد  دين  تعني  م�ضاألة  كلِّه،  ذلك  مع  والمرجعيَّة، 

دنياه.  تعني  وك��ذل��ك  المجتمع،  اأف���راد  باقي  وم��ع  تعالى  اهلل  وبين  بينه 

المرجع  اختيار  في  ال�ضرعيَّة  الموازين  على  التاأكيد  المهّم  من  كان  لذا 

حّتى  اأو  النف�ضّي  والميل  وال�ضعارات  الحما�س  عن  النظر  بقطع  للتقليد 

والموازين  ال�ضرعيَّة.  الموازين  عن  بمعِزٍل  العليا،  ال�ضيا�ضّية   الم�ضلحة 

على  االعتماد  وزبدتها  العمليَّة  الر�ضائل  في  مذكورة  التقليديَّة  ة  ال�ضرعيَّ

نة ال�ضرعيَّة، وهي �ضهادة اأهل الخبرة من الفقهاء والف�ضالء العارفين  البيِّ

تف�ضيل  على  عادلين  عاِلمين  �ضهادة  ذلك  في  ويكفي  الفقاهة،  باأحوال 

يرجع من ي�ضاء اإليه في الر�ضالة العمليَّة.

ة لي�س تقليًدا �ضرعيًّا  فاأيُّ تقليد ال يكون على اأ�ضا�س الموازين ال�ضرعيَّ

ل غطاًء �ضرعيًّا  ة اأن ُت�ضكِّ وال ي�ضتطيع اأيُّ نظام �ضيا�ضّي اأو حركة اإ�ضالميَّ

ِلهكذا نوع من التقليد.
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االختيار  يكون  اأن  بال�ضرورة  يعني  ال  الفرد  تعني  الم�ضاألة  كون  اإنَّ 

في  الموؤمنين  بين  والتنا�ضح  والت�ضاور  التعاون  ع��دم  بمعنى  ��ا  ف��رديًّ

من  المرجعيَّة  اختيار  مو�ضوع  اإنَّ  القول:  يمكن  بل  مرجعهم،  اختيار 

اأبرز  م�ضاديق قوله تعالى: {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

، وباالأخ�ّس في هذا الوقت حيث اأ�ضبحنا اأمام 
(1(

ٺ ٺ ٺ}
الطهارة  م�ضائل  في  لالإفتاء  موقًعا  فيه  تعد  لم  للمرجعيَّة  جديد  و�ضع 

عظيمة  يات  وتحدِّ كبيرة  م�ضائل  اليوم  االأّمة  تواجه  بل  فقط،  والنجا�ضة 

ة واالجتماعيَّة وغيرها. تتطّلب االإفتاء في الم�ضائل الماليَّة واالقت�ضاديَّ

يمكنها  حيث  االأّمة،  هذه  في  مالّي  موقع  اأكبر  هي  اليوم  ة  والمرجعيَّ

ة على  من خالل �ضيا�ضة ماليَّة وا�ضحة، اأن تعالج الكثير من م�ضاكل االأمَّ

واالجتماعّي. واالقت�ضادّي  المعي�ضّي  الم�ضتوى 

يجوز  ال  المرجع:  اختيار  في  ة  الفرديَّ ة  الحريَّ في ظّل  يقال  هنا،  من 

حا�ضًرا  ك��اأم��ة،  باأنف�ضنا  نفّكر  اأن  يجب  ��م��ا  واإنَّ فقط  ال��ف��ردّي  التفكير 

ُيوؤخذ بعين االعتبار، وال يعني على  اأن  الم�ضتجّد يجب  وم�ضتقباًل، وهذا 

ذلك  اإنَّ  بل  ة  ال�ضرعيَّ الموازين  ب�ضيط من  �ضيء  اأي  تنازاًل عن  االإطالق 

يتطّلب اإ�ضافات وقيوًدا على الموازين ال�ضرعيَّة.

)1)  �ضورة الع�ضر، االآية 3.
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وفي الكالم عن اختيار المرجع، ال بدَّ اأن ُيقال هنا وفي مجال طرح 

المرجعيَّة  لطرح  الغائي  والهدف  الموقع  خ�ضو�ضية  اإنَّ  االأ�ضماء  وردِّ 

بالعلماء  تلحق  قد  اإ�ضاءة  اأو  ب  تع�ضُّ اأو  ة  ح�ضا�ضيَّ اأيِّ  مع  ب�ضّدة  يتنافى 

بالحكمة  والنقا�س  الحوار  وليكن  يطرحهم،  بمن  اأو  ء  االأج��الَّ االآخرين 

اأجل  من  يجوز  وال  ُيع�ضى،  حيث  من  اهلل  ُيطاُع  فال  الح�ضنة  والموعظة 

ز مرجعيَّة نعتقد بها اأن ُن�ضيء اإلى مرجعيات اأو �ضخ�ضّيات جليلة  اأن ُنركِّ

ومحترمة. هذا اأ�ضل يجب التعاطي معه وال يجوز مخالفته بحال.

الروؤية  وطرح  والهداية  االإر�ضاد  موقع  ومن  تقّدم،  ما  اأ�ضا�س  وعلى 

حاجتنا  موقع  ومن  واالإل��زام،  الفر�س  موقع  من  ولي�س  بنظرنا،  االأ�ضلح 

ة واأمور التقليد، وِطبًقا  الم�ضتمرة لمرجع نرجع اإليه في م�ضائلنا ال�ضرعيَّ

ة وال�ضهادات  للموازين ال�ضرعيَّة، ثبت لدينا، وبالعديد من البّينات ال�ضرعيَّ

ة  العلميَّ الحوزات  في  االأجاّلء  والمدّر�ضين  الفقهاء  الح�ّضيَّة من ع�ضرات 

في اإيران االإ�ضالم وخارجها، اأنَّ االأ�ضلح واالأولى واالأف�ضل واالأكثر براءة 

ة االإ�ضالميَّة وحفظها هو تقليد �ضماحة اآية  ة واالأقرب لم�ضلحة االأمَّ للذمَّ

اهلل العظمى االإمام ال�ضّيد علّي الخامنئّي {.

اأنحاء  من  االأجاّلء  العلماء  من  نات  والبيِّ ال�ضهادات  ا�ضتفا�ضت  وقد 

العالم االإ�ضالمّي، وال �ِضيَّما علماء الحوزات العلميَّة، وباالأخ�ّس حوزة قّم 

الُمقّد�ضة، وب�ضكل منقطع النظير فاق كلَّ توّقع.
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على  بّيًنا  دل��ي��اًل  بها  وكفى  بة  الطيِّ لل�ضهادات  ال��ك��الم  نترك  وهنا 

وباالألطاف  ة  االإلهيَّ بالعناية  الم�ضمول  م  المعظَّ د  ال�ضيِّ ه��ذا  ة  مرجعيَّ

الفداء.  مقدمه  لتراب  اأرواحنا  والزمان  االأمر  �ضاحب  لمح�ضر  الخفيَّة 

مختلفة  وعبارات  باأل�ضنة  تبّين  االأعالم  العلماء  ع�ضرات  �ضهادات  فاإلى 

ۇئ ۆئ   } : وروٍح وَنَف�ٍس واحد حقيقة واحدة يخت�ضرها قول اهلل عزَّ وجلَّ

.
(1(

{ ۆئ ۈئ 
والحمد هلل رّب العالمين

)1) المقّدمة مقتطفة بت�ضّرف من كلمة االأمين العام لحزب اهلل �ضماحة حّجة االإ�ضالم والم�ضلمين 
ال�ضّيد ح�ضن ن�ضر اهلل واّلتي األقاها خالل مجل�س العزاء المركزّي اّلذي اأقامه حزب اهلل بمنا�ضبة 

رحيل اآية اهلل العظمى ال�ضيخ محّمد علي االأراكي.





 م������ن ال���������والدة
إل�����ى ال���ق���ي���ادة





والدته ونسبه

ُول���د �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الحاج ال�ض���ّيد علّي الح�ض���ينّي الخامنئّي 

�ضة في عائلة ُعلمائيَّة محترمة. )عام 1939م( في مدينة م�ضهد المقدَّ

وال���ده هو اآية اهلل الحاج ال�ض���ّيد جواد، من المجتهدين وعلماء م�ض���هد 

المحترمين. كان يقيم الجماعة في »كوهر�ش���اد« �ضباًحا وفي م�ضجد بازار 

م�ضهد ظهًرا وم�ضاًء ل�ض���نوات طويلة. وكان من المبلِّغين المعروفين. توّفي 

في ذي القعدة 1406ه� عن عمر ناهز الثالثة والت�ضعين عاًما.

جّده هو اآية اهلل ال�ض���ّيد ح�ض���ين الخامنئّي من علماء »�آذربيجان«. كان 

يعي�س في حيِّ خيابان بتبريز، ثّم هاجر اإلى النَّجف، واأقام هناك، وا�ضتغل 

بالتدري�س والبحث. وكان من اأهل العلم والتقوى، وق�ض���ى عمره في الزهد 

والقناعة.

ة االإ�ض���الم ال�ضّيد ها�ضم نجف اآبادي من علماء  ووالدته هي كريمة حجَّ

»م�ش���هد« المعروفين. كانت امراأة عفيفة �ضريفة عالمة بالم�ضائل الدينّية، 

م من عام 1409ه�  عن  ة، وافته���ا المنيَّة في محرَّ ومتخّلق���ة باالأخالق االإلهيَّ

عمر ناهز ال�76 عاًما اإثر اإ�ضابتها بنوبة قلبيَّة.
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ج وله �ض���تَّة  ���ا من الناحية االجتماعّية، فاإنَّ �ض���ماحة الخامنئّي متزوِّ واأمَّ

اأبناء.

طفولته

ق�ض���ى اآية اهلل العظم���ى ال�ض���ّيد الخامنئّي { فت���رة طفولته برعاية 

والده، اّلذي كان �ضديد الحر�س على تربية اأبنائه وتعليمهم وعطوًفا ومحّبًا 

لهم في الوقت نف�ضه، وفي كنف اأّمه االأكثر حناًنا وعطًفا. وعا�س في ع�ضرة 

و�ضيق �ضديدين، وكما يقول �ضماحته:

ا �أنَّها كانت مقارنة  »لق���د ق�صيت طفولتي في ع�صرة �صدي���دة خ�صو�صً

���ام �لح���رب. وعل���ى �لرغ���م م���ن �أنَّ م�صه���د كان���ت خارج���ة ع���ن ح���دود  لأيَّ

�لحرب، وكان كلُّ �صيء فيها �أكثر وفوًر� و�أقلَّ �صعًر� ن�صبًة �إلى �صائر مدن 

�لبالد، �إّل �أنَّ و�صعنا �لماّديَّ كان بحيث �إّننا لم نكن نتمّكن من �أكل خبز 

�لحنط���ة، وكّنا ع���ادة ناأكل خبز �ل�صعي���ر، و�أحياًنا خب���ز �ل�صعير و�لحنطة 

مًع���ا، ونادًر� م���ا كّنا ناأكل خبز �لحنطة. �إّنني �أتذّكر بع�ض ليالي طفولتي 

حيث لم يكن في �لبيت �صيء ناأكله للع�صاء، فكانت و�لدتي تاأخذ �لنقود � 

�ّلتي كانت جّدتي تعطيها لي �أو لأحد �إخو�ني �أو �أخو�تي �أحياًنا � وت�صتري 

بها �لحليب �أو �لزبيب لناأكله مع �لخبز.

لق���د كان���ت م�صاحة بيتنا �ّل���ذي ُولدت وق�صيت حو�ل���ي خم�ض �صنو�ت 

من عمري فيه بين 60 و70 متًر� في حّي فقير بم�صهد وفيه غرفة و�حدة 



 19ما الولدم اإد القيادم

و�صرد�ٌب ُمظلم و�صّيق.

وعندم���ا كان يح���ّل علين���ا �صيف � وبم���ا �أنَّ و�ل���دي كان عالًما ومرجًعا 

ل�ص���وؤون �لنا����ض، ف���كان د�ئم �ل�صي���وف � كان علين���ا �لذهاب �إل���ى �ل�صرد�ب 

حّتى يذهب �ل�صيف. وبعد فترة ��صترى بع�ض �لمريدين لو�لدي قطعة 

�أر�ض بجو�رنا و�ألحقوها ببيتنا، فاّت�صع �لبيت �إلى ثالث غرف.

ول���م يك���ن ملب�صن���ا �أف�صل من ذلك، فقد كان���ت و�لدتي تخيط لنا من 

مالب����ض و�لدي �لقديم���ة �صيًئا عجيًب���ا وغريًبا، كان لبا�ًص���ا طوياًل ي�صل 

كب���ة يحتوي عل���ى عّدة و�ص���الت. طبًعا يج���ب �أن يقال �إنَّ  �إل���ى  �أ�صف���ل �لرُّ

و�لدي لم يكن يغّير مالب�صه بهذه �ل�صرعة، فعلى �صبيل �لمثال بقي �أحد 

مالب�صه بال تغيير لمّدة �أربعين عاًما«.

دراسته

التحق االإمام الخامنئّي { ولم يتجاوز عمره خم�س �ضنوات � مع اأخيه 

ر�ض���ال مًعا اإلى 
ُ
االأكبر ال�ض���ّيد محّم���د � بالكتاتيب لتعّلم القراآن. وبعد مّدة اأ

مدر�ضة ابتدائيَّة دينيَّة هي )دار التعليم الدينّي(.

وهذه المدار�س قد تاأ�ّض�ض���ت م���ن ِقَبل الموؤمنين بعد عه���د القمع اّلذي 

���ا اأكثر من اأيِّ  اأوج���ده »ر�ص���ا خ���ان«، وهدفها االهتمام بتربي���ة الطلبة دينيًّ

�ضيء اآخر.

ففي هذه المدر�ضة كانت ُتدّر�س � اإ�ضافة اإلى منهج المدار�س االإبتدائّية 
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� قراءة القراآن ودرو�ٌس في كتب )حلية المتَّقين، ح�ض���اب ال�ض���ياق ون�ضاب 

ال�ضبيان(.

وبع���د اأن اأكمل �ض���ماحته المرحلة االبتدائّية في هذه المدر�ض���ة، التحق 

بالدرا�ض���ة الم�ض���ائّية ف���ي المدر�ض���ة الحكومّي���ة وح�ض���ل عل���ى ال�ض���هادة 

المتو�ّض���طة. ثمَّ اأنهى درا�ضته الثانويَّة خالل �ضنتين، وح�ضل على ال�ضهادة 

الثانويَّة.

ث �ض���ماحة اآي���ة اهلل العظمى  واأّم���ا في مج���ال العلوم الدينيَّة، فقد تحدَّ

الخامنئّي{  عن ذلك، حيث يقول:

»لق���د كان و�ل���دي �لعام���ل �لرئي�صّي ف���ي �نتخابي طريق �لعل���م �لنّير 

و�لعلم���اء. ولق���د �صّوقن���ي ورّغبن���ي بذل���ك... فعندم���ا �صرع���ت بالدرو�ض 

���ة، كان �لف���ارق في �لعم���ر بيني وبين و�لدي �صا�صًع���ا )كان 45 �صنة  �لدينيَّ

تماًم���ا(. �إ�صاف���ة �إلى ذل���ك فقد كانت لو�لدي مكان���ة علميَّة بارزة، وكانت 

لدي���ه �إجازة �جته���اد، وتخّرج على يديه �لكثير م���ن طلبة �لعلوم �لدينيَّة 

ف���ي م�صتوي���ات عالي���ة. لذ� لم يك���ن من �لمنا�ص���ب وهو في ه���ذه �لمكانة 

�لعظيم���ة �أن يدّر�صن���ي و�أن���ا ف���ي �لمرحلة �لأول���ى من در��صت���ي، ولم تكن 

لدي���ه �لرغب���ة ول �ل�صبر على ذلك. لكن نظ���ًر� لهتمامه بتربيتنا، فقد 

دّر�صن���ي و�أخي �لأكبر ومن بعدنا دّر�ض �أخانا �لأ�صغر، فحّقه عظيم علينا 

ا علّي، لأّن���ه لو لم يكن موجوًد�  ف���ي مجال �لتدري����ض و�لتربية وخ�صو�صً

قنا لتح�صيل �لفقه و�لأ�صول. لما ُوفِّ
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���رت � ع���الوة عل���ى در��صت���ي عن���د و�لدي �  وقب���ل ذهاب���ي �إل���ى ق���ّم، ح�صَ

�لدرو����ض �لعاّمة في م�صهد. وفي �لعطل���ة �ل�صيفيَّة كان و�لدي ي�صع لنا 

ف في  ���ا ويبا�ص���ر تدري�صنا، ولهذ� �ل�صبب ل���م يح�صل توقُّ برنامًج���ا در��صيًّ

در��صت���ي خالًف���ا لّلذين كانو� يدر�ص���ون في �لحوز�ت �لعاّم���ة و�ّلتي كانت 

تعّط���ل في �صه���ري محّرم و�صف���ر و�صهر رم�ص���ان �لمبارك وف���ي �لعطلة 

���ة. فاأنهي���ت درو����ض �ل�صطوح جميعه���ا، و�صرع���ت بالبحث �لخارج  �ل�صيفيَّ

و�أنا في �ل�صاد�صة ع�صرة من عمري..

�إّن لدع���م و�لدي �لن�صي���ب �لأوفر في تقّدمي �لدر��ص���ّي، فبلغت فترة 

در��صتي منذ �للحظة �لأولى لطلبي �لعلم حّتى �صروعي في بحث �لخارج 

خم�ض �صنو�ت ون�صفاً، �أي �أنَّني �أنهيت �ل�صطوح في خم�ض �صنو�ت ون�صف.

ف���ي عام )1957م( ت�صّرف���ت بزيارة �لعتبات �لمقّد�ص���ة، وكان جّو حوزة 

�لنج���ف ي�صّدن���ي للبق���اء ف���ي ذل���ك �لمرك���ز �لعلم���ّي، له���ذ� وددت �لبق���اء 

بالنج���ف، وبقيت فترة ق�صيرة، لك���نَّ و�لدي رف�ض بقائي هناك، فرجعت 

�إلى م�صهد.

وتوّجهت في عام )1958م( �إلى قّم باإذن من و�لدي، وبقيت هناك حّتى 

ع���ام )1964م(. لك���ن ��صط���ررت في عام )1964م( �إلى �لع���ودة �إلى م�صهد � 

لفق���د�ن و�لدي ب�صره � رغم �لمخالفة �ل�صدي���دة لبع�ض �أ�صاتذتي �لكبار 

في قّم.

ا وه���و در�ض �لفل�صف���ة عند �آية  وح�ص���رت ف���ي م�صه���د در�ًصا �آخ���ر �أي�صً
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�هلل �لمي���رز� ج���و�د �لطهر�ن���ي. وكان���ت طريقته ف���ي �لتدري����ض كالتالي: 

كان يدّر����ض كتاب �لمنظومة، وينقل مطال���ب �لمرحوم �لحاج ماّل هادي 

� على �لمنظومة، �إلى  �ل�صبزو�ري ثّم يفّندها، فكان در�صه في �لحقيقة ردًّ

�أن ق���ال ل���ي �أح���د �لأ�صدق���اء �ّلذي در����ض �لفل�صفة ف���ي قّم: �إّن ه���ذ� لي�ض 

ب�صحي���ح، وه���و �أن تح�ص���ر در�ض �لمنظوم���ة عند �لميرز� ج���و�د وهو يرّد 

عل���ى �لمنظوم���ة، لأنَّك بهذه �لطريقة ل يمكن���ك تعّلم مفاهيم �لحكمة، 

لذ� يح�صن �أن تح�صر عند من يعتقد بالحكمة. فقبلت كالمه، وح�صرت 

عن���د �ل�صيخ ر�صا �ي�صي في م�صه���د، وكان عالًما وفا�صاًل وحكيًما معتقًد� 

بالحكم���ة كثي���ًر�، ف�صرعت في در����ض �لمنظومة عنده، ف���كان يدّر�ض هذه 

�لمباحث بروؤية معتقدة بالحكمة تماًما.

ث���ّم ذهب���ت �إلى �لنج���ف، وح�ص���رت درو�ض �لآي���ات �لحكي���م و�لخوئي 

و�ل�صاه���رودي و�لميرز� باق���ر �لزنجاني و�لمرحوم مي���رز� ح�صن �ليزدي 

و�ل�صّي���د يحي���ى �لي���زدي، و�أّي در�ض ُوج���د في �أّي مكان. لك���ن من بين كلِّ 

ه���ذه �لدرو����ض، �رتح���ت كثي���ًر� لدر����ض �آي���ة �هلل �لحكي���م  وذل���ك لأ�صلوبه 

�ل�صل����ض و�آر�ئه �لفقهّية �لُمتقنة، ودر�ض �آية �هلل ميرز� ح�صن �لبجنوردي 

�ل���ذي كان يدّر����ض في م�صج���د �لطو�صي، فارتحت لدر�ص���ه كثيًر�. وقّررت 

�لبق���اء ف���ي �لنج���ف. كتب���ت ر�صالة �إلى و�ل���دي �أطلب من���ه �لمو�فقة على 

ذلك، لكنَّ و�لدي لم يو�فق. لهذ� رجعت �إلى م�صهد. وبعد فترة توّجهت 

�إلى قّم. وهناك قّررت �لّطالع على جميع �لدرو�ض حّتى �أح�صر �لدر�ض 
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�ل���ذي يعجبن���ي، فح�ص���رت در����ض �لإمام ومن بع���ده در�ض �آي���ة �هلل �لحاج 

�ل�صي���خ مرت�صى �لحائري. ودر�ض �آية �هلل �لعظمى �لبروجردي. ومع كّل 

�صارك في در����ض �لأ�صول لالإمام ب�ص���ورة م�صتمّرة. 
ُ
تل���ك �لدرو����ض كن���ت �أ

و��صتف���دت قلي���اًل ف���ي �لفل�صف���ة م���ن بح���وث �لطباطبائ���ي ف���ي �لأ�صف���ار 

و�ل�صفاء«.

وقد ح�ضل �ضماحته على رتبة االجتهاد على يد اأ�ضتاذه اآية اهلل العظمى 

الحائري عام 1974م، بعد ح�ض���وره البحث الخارج اأكثر من خم�ض���ة ع�ض���ر 

عاًما.

تدريسه

يوا�ضل �ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي { حديثه فيقول:

»لق���د �صَرع���ت بالتدري�ض في �لأّيام �لأولى م���ن در��صتي �لحوزوّية �أي 

بع���د �إتم���ام �لمرحل���ة �لبتد�ئّية ف���ي �لمدر�صة مبا�صرة. وب���د�أت بتدري�ض 

كت���اب �لأمثل���ة و�ص���رف مي���ر لإثني���ن م���ن م�صه���د �لم�صّنين. وحّت���ى عام 

)1958م( حيث كنت مقيًما بم�صهد، قمت بتدري�ض هذه �لكتب )�ل�صرف، 

�لنحو، �لمعاني، �لبيان، �لأ�صول، و�لفقه(.

���ا قم���ت بالتدري����ض �إلى جان���ب در��صتي. وبع���د عودتي  وف���ي ق���ّم �أي�صً

م���ن ق���ّم �إلى م�صهد ع���ام )1964م(، كان �لتدري�ض �أح���د بر�مجي �لرئي�صة 

و�لد�ئم���ة. وط���و�ل  ه���ذه �ل�صن���و�ت وحّتى ع���ام )1977م(، قم���ت بتدري�ض 
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�ل�صطوح �لعليا و�لمكا�صب و�لكفاية و�لتف�صير و�لعقائد«.

ومن���ذ ما يزيد ع���ن العقدين يدّر����س االإمام الخامنئي وب�ض���كل منظم، 

در�س البحث الخارج في الفقه واالأ�ضول والحديث في طهران.

النتاج العلمي والفكري

لالإم���ام اآية اهلل العظمى الخامنئ���ّي { العديد من النتاجات العلمية 

والفكري���ة وتتوّزع بين كتب واأبحاث من تاأليف �ض���ماحته، واأخرى تقريرات 

مجموعة من الخطب والدرو�س، نذكر منها:

 1. اأجوبة اال�ضتفتاءات.

 2. االإيمان.

 3. التوحيد.

 4. النبّوة.

 5. االإمامة.

 6. الوالية.

 7. بحث في الفكر االإ�ضالمّي.

 8. درو�س في معرفة االإ�ضالم.

 9. درو�س في الفكر االإ�ضالمّي.

 10. الفهم ال�ضحيح لالإ�ضالم.

 11. درو�س في العقائد.
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 12. تف�ضير القراآن.

 13. القراآن والعترة.

 14. درو�س في القراآن.

 15. الم�ضروع العام للفكر االإ�ضالمّي في القراآن.

 16. درو�س في الحديث.

 17. قب�س من نهج البالغة.

.R18. عن�ضر الجهاد في حياة االأئّمة 

 19. الهجرة.

.Q20. معرفة االإمام علّي 

 21. اآالم االإمام عليQ واآالمنا.

.Q22. الحياة ال�ضيا�ضيَّة لالإمام ال�ضادق 

.Q23. ال�ضخ�ضية ال�ضيا�ضيَّة لالإمام الر�ضا 

 24. كتاب الجهاد.

 25. الحكومة في االإ�ضالم.

 26. درو�س في االأخالق.

 27. من اأعماق ال�ضالة.

 28. بحث في ال�ضبر.

 29. خ�ضائ�س االإن�ضان الم�ضلم.

 30. �ضوؤال وجواب )5 مجلدات(.
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 31. اأربعة كتب رجالّية.

 32. دور الم�ضلمين في ثورة الهند.

 33. الفّن عند قائد الثورة.

 34. بحث في الثاأر.

.Q35. جهاد االإمام ال�ضجاد 

 36. بحث فقهّي في الهدنة.

 37. بحث فقهّي في حكم ال�ضابئة.

 38. منا�ضك الحج.

 39. الكلمات الق�ضار.

 40. ال�ضيخ المفيد وهوّية الت�ضّيع.

 41. العودة اإلى نهج البالغة

والجدير ذكره اأنَّ �ض���ماحة ال�ض���ّيد { يجيد عّدة لغات، ولديه اإلمام 

وا�ض���ع بال�ض���عر واالأدب، ولهذا فقد ترجم مبّكرًا عّدة كتب من العربية اإلى 

الفار�ضية منها:

 1. ترجمة تف�ضير في ظالل القراآن ل�ضّيد قطب.

.Q2. ترجمة كتاب �ضلح االإمام الح�ضن 

 3. ترجمة كتاب الم�ضتقبل لهذا الدين.

4. ترجمة كتاب حكم �ضد الح�ضارة الغربّية.
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إهتمامه بالقرآن

على �لرغم من �أّن �لأ�صا�ض في �لحوز�ت �لعلمّية هو �لفقاهة، �إّل �أّنه 

يجب عدم �لغفلة عن �لعلوم �لأ�صا�صّية �لأخرى، وعلى �صبيل �لمثال يجب 

�أن ل ُيغف���ل ع���ن �لقر�آن، وفهم �لق���ر�آن و�لأن�ض به. يجب �أن يكون �لقر�آن 

ج���زًء� من درو����ض �لحوز�ت. وعلى طاّلبنا في �لح���وز�ت حفظ �لقر�آن �أو 

جزء منه على �لأقل. فالكثير من مفاهيم �لإ�صالم من �لقر�آن«.

»�إّنن���ي �أ�صع���ر ب���اأّن م���ن حف���ظ �لق���ر�آن و�أن����ض ب���ه كان �أق���رب �إل���ى فهم 

�لمعارف �لإ�صالمّية مّمن لم ياأن�ض به«.

مقطع���ان من خطاب���ات اآية اهلل العظم���ى الخامنئ���ّي {الموّجه اإلى 

نان مدى اهتمام �ضماحته بالقراآن الكريم. الحوزات ُيبيِّ

بداأ اهتمام ال�ض���ّيد الخامنئّي واأن�ض���ه بالقراآن منذ طفولته حيث التحق 

بالمدار�س الدينّية القديمة )الكتاتيب(. بعدها قام بعقد جل�ض���ات قراآنّية 

دّر����س فيها زمالءه قواعد القراءة ال�ض���حيحة وهو في الثانية ع�ض���رة من 

عمره ال�ض���ريف. ول�ض���ّدة �ض���غفه بالق���راآن لم ي�ض���غله عنه دخول ال�ض���احة 

ال�ضيا�ض���ّية والجهادّية �ضّد ال�ضاه من اأو�ضع اأبوابها مع ما اكتنفها من جهاد 

وعمل و�ض���فر وت�ضريد وم�ض���ايقة واإبعاد و�ض���جن. فكلُّ ذلك لم ي�ضغله  عن 

الق���راآن الكري���م، حيث ب���داأ در�س التف�ض���ير لطلب���ة العل���وم الدينيَّة وطلبة 

الجامعات وال�ض���باب، وكّلما اأغلق النظام اأو �ض���ّيق على در�س بداأه بن�ضاط 

اأكبر في مكان اآخر، كلُّ ذلك الإيمانه القلبّي باأنَّ طريق الهداية والنجاة هو 
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بالتم�ّضك بالقراآن العظيم والعمل به.

وبعد توّلي �ض���ماحته قيادة الثورة، ا�ض���تطاع تحقيق اآمال االإمام الراحل 

} القلبّي���ة، فحّقق ما لم يت�ض���نَّ لالإمام } اإكم���ال تحقيقه لظروف 

���ا الحرب  الث���ورة وما اأحاط بها من موؤامّرات ا�ض���تكبارّية عالميَّة خ�ضو�ضً

المفرو�ض���ة، ف�ض���هدت اإيران االإ�ض���الم في عهده الميمون � باللطف االإلهّي 

واهتمامات القائد المبّجل � نه�ضة قراآنّية عظيمة ما �ضهد التاريخ االإ�ضالمّي 

مثله���ا ُمنذ عهد الر�ض���ول P وعه���د علّي بن اأبي طال���بQ، فال يكاد 

االإن�ض���ان يدخل بقعة مباركة اأو م�ضجًدا اأو مجل�ًضا، حّتى البيوت، اإاّل وت�ضّده 

ترانيم المقرئين تجويًدا وترتياًل وحفًظا، وُي�ضاهد اإقبااًل لل�ضعب قلَّ نظيره 

���ا االأطفال واليافعي���ن، حيث بلغ عدد  عل���ى حفظ وتالوة القراآن وخ�ضو�ضً

اّلذي���ن دخلوا الم�ض���ابقة الدولّية لحفظ وقراءة القراآن �ض���نة 1414ه�.  في 

مرحلتها االأولى )7( ماليين، واإنَّ هذا العدد �ضيت�ضاعف في �ضنة 1416ه�. 

لي�ضبح )12( مليوًنا.

وبرز الكثير منهم في هذه الم�ض���ابقات مثيرين اإعجاب العالم واأ�ضاتذة 

���ة غير االإيرانّيي���ن. وفي ذلك يقول االأ�ض���تاذ ال�ض���يخ محّمد  الق���راآن خا�ضّ

العربي القّباني من �ضوريا »اإنَّني راأيت اأطفااًل يحفظون كلَّ القراآن اأو الجزء 

ا، والف�ض���ل في ذلك يعود  االأعظ���م منه ويتلون القراآن تالوة �ض���حيحة جدًّ

اإل���ى اللطف االإلهّي بال�ض���عب االإيرانّي، واإلى اهتمام���ات وهّمة قائد الثورة 

ه اإن�ضان عا�ضق للقراآن ويهتمُّ  االإ�ض���المّية �ض���ماحة اآية اهلل الخامنئّي، اإذ اإنَّ
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كثيًرا بالن�ضاطات القراآنّية حفًظا وقراءًة وتجويًدا«.

نعم، اإّن �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي { يتّبنى ب�ضدق ومحّبة 

واإيم���ان عميق متج���ّذر خدمة القراآن الكريم. فهذه االأج���واء القراآنّية اّلتي 

تعي�ضها اإيران هي نتيجة يقين �ضماحته باأنَّ اإكرام القراآن اإعزاٌز للم�ضلمين، 

لي�س في اإيران االإ�ضالم فح�ضب، بل في العالم العربّي واالإ�ضالمّي. فبالقراآن 

ُيجمع �ضمل الم�ضلمين وتتوّحد االأّمة وتكون �ضوكة في عيون اأعدائها كما كان 

يتمّنى االإمام الراحل } في اأّول �ضيحة اأطلقها واأول خطوة خطاها.

ومن المظاهر اّلتي اأ�ضرقت اإيران بها في عهد القائد الخامنئي {:

�ضماحته  يح�ضر  واّلتي  ال�ضنوّية  العالمّية  القراآنّية  الم�ضابقات  تو�ّضع   .1

المتمّيزين  من  وغيرهم  الفائزين  وتكريمه  وختامها.  جل�ضاتها  بع�س 

اإيرانّيين وغير اإيرانّيين.

قّم  في  معانيه  وترجمة  الكريم  القراآن  لطباعة  )اأ�ضوة(  دار  تاأ�ضي�س   .2

 3 وبمعّدل  العالم،  م�ضلمي  على  الكريم  القراآن  ن�ضخ  لتوزيع  المقّد�ضة 

للقراآن  �ضحيحة  غير  ترجمات  النت�ضار  منًعا   �ضنويًّا،  ن�ضخة  ماليين 

الكريم.

ة الإعداد معّلمي القراآن في مختلف المدن االإيرانّية. افتتاح معاهد خا�ضّ  .3

ين من  تاأ�ضي�س اإذاعة القراآن الكريم عام 1983 باهتمام ومتابعة خا�ضّ  .4

قبل �ضماحته.

الكريم  القراآن  لتالوة  رم�ضان  �ضهر  في  ا  �ضنويًّ ة  خا�ضّ مجال�س  اإقامة   .5
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فيها  ويو�ضيهم  اإيران،  في  القراآن  واأ�ضاتذة  القراء  اأ�ضهر  اإليها  يدعى 

بحفظ وقراءة القراآن الكريم بتدّبر واإدراك لمعانيه موؤّكًدا على �ضرورة 

اإقامة المجال�س القراآنّية في الم�ضاجد ومختلف المراكز.

غة العربّية
ّ

اهتمامه بالل

»بم���ا �أنَّ لغة �لق���ر�آن و�لعلوم و�لمعارف �لإ�صالميَّة ه���ي �لعربيَّة، و�أّن 

�لأدب �لفار�صّي ممتزج بها ب�صكل كامل، لذ� يجب تدري�ض هذه �لّلغة بعد 

�لمرحل���ة �لبتد�ئّية حّت���ى نهاية �لمرحلة �لثانوّية ف���ي جميع �ل�صفوف 

.
(1(

و�لحقول �لدر��صّية«

واأّم���ا حول اهتمام �ض���ماحة اآي���ة اهلل العظمى الخامنئ���ّي {بالعربّية 

واالأدب العرب���ّي، فلن�ض���تمع اإل���ى كلم���ة الدكت���ور »محّم���د عل���ي �آذر�ص���ب«، 

الم�ضت�ض���ار الثقافي ل�ض���ماحته في ندوة اإذاعة طهران العربّية حول مالمح 

االأدب في زمن ال�ضحوة االإ�ضالمّية:

يقول الدكتور اآذر�ض���ب: »اآية اهلل الخامنئّي يع�ضق االأدب واللغة العربّية، 

واإّن���ه وحّتى الي���وم مع زحمة االأعم���ال اّلتي تحيط به، يعقد جل�ض���ات بحث 

اأ�ض���بوعّية في االأدب وال�ض���عر العربّي يتعّر�س خاللها اإلى القليل من ال�ضعر 

القدي���م والكثير من ال�ض���عر الحديث، وخاللها �ُض���مع م���راًرا يقول: طالما 

تمّني���ت اأّنني ولدت في بل���د عربّي يمّكنني من الكالم بالّلغ���ة العربّية. لقد 

ة ُطبع بالّلغتين العربّية والفار�ضّية  ة االإ�ضالميَّ )1) هذا الن�ّس الماأخوذ من فقرة في د�ضتور الجمهوريَّ
على غالف كتب تعليم العربّية في المدار�س االإيرانيَّة.
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طالع مو�ضوعات في االأدب العربّي باأجمعها وو�ضع عليها هوام�س وتعليقات، 

من ذلك كتاب االأغاني، فقد طالعه باأجمعه وو�ض���ع على حوا�ض���يه تعليقات 

ومالحظات هاّمة؛ كما و�ض���ع فهر�ًض���ا كاماًل قبل اأن تب���ادر دار الكتب اإلى 

طباع���ة فهر����س االأغاني. وحاول منذ �ض���نٍّ مبك���رة اأن يق���راأ لجبران خليل 

جبران ويترجم له ويقراأ ديوان الجواهري ويعّلق عليه. وحّتى في ال�ضجن لم 

ت فر�ض���ة االرتباط بمن له ذوق باالأدب العربّي، من ذلك اأّنه التقى في  ُيفوِّ

�ض���جن القلعة �ضنة 1963م بمجموعة من ال�ض���جناء العرب الخوز�ضتانّيين، 

فاأن�س بهم واأن�ضوا به وكان منهم المرحوم »ال�ضّيد باقر النزاري«.

ويذكر �ض���ماحته { اأّنه كان دائًما يح���اول اأن يتكّلم مع هوؤالء العرب 

ويتح���ادث معه���م. وكان يعّلم بع�ض���هم قواع���د الّلغة العربّي���ة ويتعّلم منهم 

المحادثة العربّية، حّتى اأنَّه حينما خرج من ال�ض���جن عملوا له »هو�ضة«: »يا 

�ضّيد جّدك وّيانه«.

واأختم كالمي ببيتين �ضمعتهما منه {:

ًغ���ا  حّت���ى اإذا ُمِلئ���ت  بطي���ِب ال���راِحَثُقل���ت زجاج���ات اأتين���ك ُفرَّ

���ت وكادَت اأن تطيَر بما حوَت  ب���االأرواِح«خفَّ تخ���فُّ  الج�ض���وَم  اإنَّ 

اإلى هنا، ينتهي كالم الدكتور »�آذر�صب«، وقد اأو�ض���ح فيه ب�ض���كل موجز 

 ،
(1(

عالقة �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي { بالّلغة العربّية واآدابها

)1) جريدة )كيهان العربي( بتاريخ 21 رجب 1414ه�.
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وكي���ف ال يك���ون هكذا وهو القائ���ل: »�لّلغة �لعربّي���ة مفتاح كن���وز �لمعارف 

�لإ�صالمّية«.

زهده وتواضعه

اإّن االإن�ض���ان بحاجة اإلى التاأّمل في اأعمال واأقوال ال�ضخ�ضيَّات العظيمة 

���ا اليومّية مع  كاالأنبياء واالأولياء، والتعّمق في جوانب من حياتهم � خ�ضو�ضً

اأهلهم ومعاونيهم وتالمذتهم � لتكون م�ضعل هداية في حياته.

���اءة  ة وال�ض���مات الو�ضَّ فحياة هوؤالء العظام زاخرة بال�ض���جايا االأخالقيَّ

ف اإليها؛ اإاّل المقّربين من  وال�ضمّو الروحّي، واّلتي ال يتاأّتى لكلِّ اإن�ضان التعرُّ

تالمذتهم.

وم���ن بي���ن ه���ذه ال�ضخ�ض���ّيات ول���يُّ اأم���ر الم�ض���لمين �ض���ماحة اآية اهلل 

العظم���ى الخامنئ���ّي {، هذا االإن�ض���ان المتكامل الجوان���ب، اّلذي ترّبى 

على يد المعّلم العظيم االإمام الراحل } واّلذي كان تج�ض���يًدا لالإ�ضالم 

المحّمدّي االأ�ض���يل. فلو تاأّملنا اأعماله واأقواله الأدركنا اأّنها تك�ضف عن دافع 

عظيم ونّية �ضامية، والّت�ض���ح لنا عظمة روحه و�ضمّو مقامه، واللَذين جعال 

���ا ممتاًزا كاالإمام الراحل يمكنه تج�ضيد خ�ضو�ضّيات ولّي االأمر  منه �ضخ�ضً

في المجتمع باأ�ضلوب عمله وتفكيره واأقواله.

فه���و الزاهد الحقيقّي اّلذي نبذ الدنيا وال ي�ض���عر بدافع ي�ض���ّده نحوها، 

فرغم امتالكه االإمكانات الالزمة للو�ضول اإليها، ورغم اأّن الدنيا قد فتحت 
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له ذراعيها وتوّفرت له الظروف المنا�ضبة للو�ضول اإلى كلِّ ما ت�ضتهيه نف�ضه 

���ُغر  من معالم الرخاء والرفاهّية، لكن ال ُيالحظ عليه اأدنى تعّلق � مهما �ضَ

ة، واأيُّ انجذاب نحو المظاهر الماديَّة. قدره � باالأمور الدنيويَّ

ة االإ�ض���الم والم�ضلمين ال�ض���ّيد علي اأكبر الح�ضيني حول زهده  يقول حجَّ

وتق���واه: »ح�ض���ب معرفتي القريبة بال�ضخ�ض���ّية العظيمة ل�ض���ماحة اآية اهلل 

العظمى الخامنئّي، فقد راأيته زاهًدا حقيقيًّا راغًبا في االآخرة، واإنَّ الزهد 

ة اإلى درج���ة ال يمكن للنا����س تقّبل  والب�ض���اطة يحكم���ان حيات���ه ال�ضخ�ض���يَّ

وت�ضديق ذلك اأحياًنا.

ففي اأّيام ت�ض���ّديه لرئا�ض���ة الجمهورّية، قلت ل�ض���ماحته: اإّن الم�ضرفين 

 يرغبون في اإج���راء مقابلة معكم 
(1(

عل���ى برنام���ج )االأخالق في االأ�ض���رة(

ومع عائلتكم لعر�ضها للنا�س من على �ضا�ضة التلفزيون � اإن �ضمحتم بذلك. 

فتاأّمل �ض���ماحته قلياًل ثّم قال: لكن هناك م�ضكلة. فقلت له: وما هي؟ قال: 

ة لو ُعر�س عليهم  »قد ال ي�ضّدق النا�س اأنَّ حياتي ال�ضخ�ضيَّة ب�ضيطة وعاديَّ

.
(2(

فيلم عن ذلك«

ويقول مح�ض���ن رفيق دو�ض���ت رئي�س موؤ�ض�ض���ة معّوقي الثورة االإ�ضالمّية: 

»اإّن���ه ل���م تكن في بيت �ض���ماحة اآي���ة اهلل العظم���ى الخامنئ���ّي ثاّلجة فترة 

ة، فاأح�ضرت له ثاّلجة. وبعد فترة تعّطلت هذه الثاّلجة،  رئا�ض���ته للجمهوريَّ

)1) برنامج اأخالقي كان ُيبث اأ�ضبوعًيا من تلفزيون الجمهورية االإ�ضالمية.

)2) جريدة )ر�ضالت( � بتاريخ 4 رجب 1415ه�.
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ن اإلى نهاية فترة رئا�ضته اأنَّ الثالجة قد تعّطلت وعا�س  لكنَّ �ضماحته لم ُيبيِّ

.
(1(

كّل هذه الفترة بدون ثاّلجة«

ا: ويقول رفيق دو�ضت اأي�ضً

���ة، فراأيت اأطفاله  »ذهب���ت ذات م���ّرة اإلى بيته، اأّيام رئا�ض���ته للجمهوريَّ

يتناولون في االإفطار الجبن لكن ب�ض���هّية كبيرة، فقال �ضماحته: لم يكن في 

ة بالجبن، اأّما  البيت جبن منذ فترة؛ الأّنه لم يعلن عن بطاقة التموين الخا�ضّ

.
)((

االآن وبعد اأن ح�ضلنا على الجبن تالحظ اأنَّ االأطفال هكذا يتناولونه«

���ا: »كان بيته مفرو�ًضا بُب�ُض���ط حقيرة ممّزقة، فجمعناها � في  وقال اأي�ضً

غيابه � وقمنا ببيعها، واأ�ض���فنا عليها مبلًغا من اأموالي ال�ضخ�ضّية وا�ضترينا 

�ض���ّجاًدا جديًدا  فر�ضنا به البيت، لكن عندما عاد �ضماحته اإلى البيت، قال 

ل���ي: ما هذا يا مح�ض���ن؟ قلت: لقد بّدلنا الب�ض���ط القديمة. قال �ض���ماحته: 

لقد اأخطاأتم بفعلكم هذا. اذهبوا واأعيدوا تلك الب�ضط. فذهبنا وبعد عناء 

.
(3(

كبير عثرنا عليها واأعدناها اإلى بيته«

رغم عظمته وجاللة قدره وعظم من�ض���به اإاّل اأنَّه كثير التوا�ض���ع. ورغم 

كثرة م�ض���اغله وم�ض���وؤولّياته الج�ض���يمة اإاّل اأّنه يعامل الجميع بلطف و�ِض���عة 

�ضدر.

)1) جريدة )ر�ضالت( � بتاريخ 4 رجب 1415ه�.

)2) مجلة )با�ضدار ا�ضالم( � العدد 154.

)3) )م. ن(.
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يقول االأخ �ضو�ضتري اأحد قادة حر�س الثورة االإ�ضالمّية:

���ا نرافقه ف���ي الجبهة لزي���ارة بع�س الوح���دات، كان يعامل  »عندم���ا كنَّ

الجن���دّي اّلذي يحر�س بّوابة المقر، بحيث كّنا نخجل من اأ�ض���لوب تعاملنا، 

نح���ن القادة، مع الجنود، وك���ذا كان تعامله مع القادة حينما تعقد جل�ض���ة 

بح�ض���وره، فمع اأنَّه كان حازًما في اّتخاذ القرارات، اإاّل اأنَّ تعامله معنا كان 

.
(1(

عاماًل محّفًزا لقيامنا باأعمالنا اأف�ضل من ذي قبل«

ة واالإفتاء لوجود  واالأعظم من كلِّ ذلك هو عدم قبوله لمن�ضب المرجعيَّ

اأف���راد موؤّهلين للت�ض���ّدي لهذا المن�ض���ب، فف���ي خطابه ي���وم مولد االإمام 

الجوادQ بتاريخ 10 رجب 1415ه� وبعد  اأن ُطرح ا�ض���مه �ضمن االأفراد 

الموؤّهلين للمرجعيَّة، قال �ضماحته: »�إنَّني �أ�صتثقل قبول حمل �لمرجعيَّة؛ 

لأنَّ �ل�صادة � وهلل �لحمد � موجودون ويمكنهم تحّمل �لم�صوؤولّية«.

وكذا انتخابه لرئا�ض���ة الجمهوريَّة في دورتين متتاليتين، وكذلك عندما 

انُتخ���ب بعد رحي���ل االإمام } قائًدا للثورة االإ�ض���الميَّة م���ن ِقَبل مجل�س 

الخبراء.

وقد اأ�ضار ال�ضيخ الها�ضمي الرف�ضنجاني في خطبة �ضالة الجمعة بتاريخ 

ًدا دعايات االأبواق االإ�ضتكبارّية حيث  26 رجب 1415ه� اإلى هذا ال�ضدد ُمَفنِّ

قال:

»اإنَّ مق���ام المرجعّية يختلف كثي���ًرا عن باقي المنا�ض���ب، فالقائد كان 

)1) مجلة )با�ضدار ا�ضالم(، العدد 154.
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���ة، واأنتم تاأخذون ب�ض���هادتي  ة والعاديَّ عازًف���ا حّت���ى عن المنا�ض���ب الدنيويَّ

ا وحّت���ى يومنا هذا، وهي فترة  ه���ذه الأّني كنت اأعرف القائد منذ كان �ض���ابًّ

تمتّد اإلى )40( عاًما م�ض���ت، فلم اأالحظ طوال هذه المّدة الطويلة اأنَّه كان 

يتطّلع اإلى الرئا�ض���ة اأو االإدارة اأو المنا�ضب وكان عازًفا عنها، وكان ينتظر 

ال�ضخ�س االأ�ضلح لملء هذا الفراغ.

فف���ي اأوائل الث���ورة كان الجمي���ع يقولون بوج���وب ان�ض���مام رّواد الثورة 

اإل���ى مجل�س الث���ورة. ونحن بعد الرجاء تمّكّنا من دعوة �ض���ماحة الخامنئّي 

ه اإلى ع�ض���ويَّة مجل�س الثورة في بداية  من م�ض���هد حيث اأ�ض���ار االإمام ب�ضمِّ

انت�ضارها.

ة ال تعرفون كم تحّملت  وحينما كان الحديث يدور حول رئا�ضة الجمهوريَّ

من الم�ض���اقِّ حتى اأقنعته بالموافقة وتر�ضيح نف�ضه للرئا�ضة. وحينما انتهت 

دورة الرئا�ض���ة االأولى لم يقبل بكالمي لتر�ضيح نف�ضه للدورة الثانية، بينما 

ا ن�ض���رُّ علي���ه ونقول: اإنَّ الب���الد بحاجة اإليك، وانتهى بن���ا االأمر اإلى اأن  كنَّ

نتو�ّض���ل باالإمام، وقال له �ض���ماحة االإمام: عليك اأن تقب���ل.... ولم تكن من 

عادة االإمام اأن ي�ض���ير الأح���د ليتوّلى هذا المركز اأو ذاك. ثّم كانت ق�ض���ّية 

ا، كانت اأمامنا م�ض���كلة  ا ن�ض���عر باأنَّ االإمام �ض���يرحل عنَّ القيادة. وحينما كنَّ

جاّدة، تتعّلق بكيفية معالجة ق�ض���ّية والية الفقي���ه اأو فراغ القيادة. وعندما 

طرحن���ا على �ض���ماحة الخامنئ���ّي في جم���اران الق�ض���ية كان يعار�س لي�س 

انتخابه قائًدا، واإّنما حّتى اأن يكون ع�ضًوا في مجل�س القيادة. وبذلنا جهوًدا 
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ونحن مجموعة حتى اأقنعناه بقبول ع�ضوية مجل�س القيادة على االأقّل.

وفي هذا ال�ض���اأن، لديَّ الكثير الأقوله ولي�س اأوانه االآن. وقد تحّدثت معه 

كثي���ًرا، فمن���ذ اليوم االأّول اّل���ذي تدهورت فيه �ض���حة المغفور ل���ه االآراكي 

وحّتى وفاته، لم اأ�ضاهد من قائد الثورة اأيَّة مبادرة تنّم عن رغبته في توّلي 

من�ضب المرجعّية.

فلي�س ف���ي قلب هذا الرجل غير طاعة اهلل والخدمة، وتاأدية الفري�ض���ة 

.
(1(

االإلهّية«

ة وع���دم وجود من يتحّمل ذل���ك َلما قِبل  ة ال�ض���رعيَّ نعم، لوال الم�ض���وؤوليَّ

�ضماحته هذه الم�ضوؤوليَّات، وذلك ل�ضّدة توا�ضعه. وفي ذلك يقول �ضماحته:

لرئا�ص���ة  نف�ص���ي  ���ح  �أر�صِّ �أن  عل���ى  �لأ�صدق���اء  �لأخ���وة  �أ�ص���ّر  »عندم���ا 

�لجمهوريَّة؛ ي�صهد �هلل تعالى �أنَّني رف�صت ذلك من �أعماق قلبي و�عتذرت 

ب�ص���ّدة ع���ن ذل���ك، و�متنع���ت، حّتى قالو� ل���ي: �إنَّك �إذ� لم تقب���ل ف�صيحدث 

م���ا ه���و م�ص���ر و�صيئ )وذكرو� �أ�صي���اء كثيرة(. �أحد �لإخ���وة  �لأعز�ء �لذي 

تعرفونه جميًعا وتحّبونه قال لي: �أفر�ض �أنَّك مّت فكيف تقف بين يدي 

ني هذ� �لكالم  ة �لإلهيَّة؟ لق���د هزَّ ���ة و�لمهمَّ �هلل بت���ركك له���ذه �لم�صوؤوليَّ

و�صعرت بالخوف، وقبلت هذ� �لأمر في �صبيل �هلل تعالى.

عندما كّنا في مجل�ض قيادة �لثورة كّنا ُنَمّني �أنف�صنا مر�ًر� باأّن مرحلة 

�لث���ورة �صتنته���ي قريًب���ا، وتت�ص���ّكل �لدول���ة ومجل����ض �ل�ص���ورى ومجل����ض 

)1) جريدة )كيهان العربي( بتاريخ 18 رجب 1415ه�.
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�لقي���ادة، فنرت���اح ونرج���ع �إل���ى �لتدري����ض مجّدًد� حي���ث �لبح���ث وتف�صير 

�لق���ر�آن ونه���ج �لبالغة. لقد وعدت �ل�صباب حينها باأّنني �إن �صاء �هلل، بعد 

ع���ّدة �أ�صه���ر وعندم���ا ينتهي عم���ل مجل�ض �لقي���ادة، �صاأبد�أ معه���م بدرو�ض 

حول نهج �لبالغة.

لق���د كان مطلبن���ا هذه �لأعمال، ولك���نَّ �ل�صرور�ت ه���ي �ّلتي �أجبرتنا 

على حمل �لم�صوؤوليَّة. لقد �أر�دت �لثورة ذلك منَّا ونحن لّبينا.

�إذ� قيل للخامنئّي �إنَّ وجودك في مكان تنظيم �لأحذية في �لح�صينّية 

�لفالنّي���ة �أكث���ر فائ���دة من رئا�ص���ة �لجمهورّية، ف�صاأذهب �إل���ى هذ� �لعمل 

مبا�ص���رة. فاعلم���و� جّي���ًد� �أّنن���ي ل���و وج���دت عماًل �أعم���ل في���ه بمجهوليَّة 

تاّم���ة )ل �أح���د يعرفن���ي( ويكون وج���ودي في���ه �أكثر فائ���دة لالإ�صالم من 

�لم�صوؤولّي���ة �ّلت���ي �أتحّمله���ا �لآن، فاإنَّن���ي � و�هلل � لن �أت���رّدد لحظة و�حدة. 

�إنَّني �إذ� �أدركت ذلك �صاأقوم بهذ� �لعمل فوًر�.

بعد رحيل �لإمام } وفي �ليوم �لذي �جتمع فيه مجل�ض �لخبر�ء، 

كن���ت ع�ص���ًو� في ذل���ك �لمجل�ض، وعنده���ا ُطرح ��صمي للبح���ث و�لتد�ول، 

و�تفق���و� عل���ى �نتخ���اب ه���ذ� �لموج���ود �لقلي���ل �ل�صعي���ف له���ذ� �لمن�صب 

�لخطي���ر، فاعتر�ص���ت بقّوة دون �أيَّة مجاملة. و�هلل وح���ده يعلم ماذ� كان 

ها  يح�ص���ل في قلبي في تل���ك �للحظات. لقد وقفت حينها، وقلت لهم: �أيُّ

�ل�ص���ادة ترّيث���و�. �أعطون���ي فر�ص���ة. وكّل ه���ذ� موجود قد �ُصّج���ل بال�صوت  

و�ل�صورة. وبد�أت �أ�صتدّل على عدم �نتخابي لهذ� �لمقام. ومهما �أ�صررت 



 39ما الولدم اإد القيادم

عليهم لم يقبلو�. بل بد�أو� بتفنيد ��صتدللتي. لقد كنت قاطًعا في عدم 

قبول���ي، ولكنَّن���ي بعد ذلك ر�أيت �أنَّه ل منا�ض. فق���د تعّين �لأمر علّي، �أي 

�أنَّن���ي �إن ل���م �أتقّب���ل هذ� �لحم���ل ف�صيبقى على �لأر�ض. ول���و ُوجد �صخ�ض 

�آخ���ر هن���اك، �أو كنت �أعرف من يمكنه حمله وير�ص���ى به �لآخرون، فاإنَّني 

لنا،  باليقين لم �أكن لأقبل �أن �أحمله على عاتقي. ثم قلت: ربَّنا عليك توكَّ

وقد �أعانني �هلل �إلى يومنا هذ�.

وم���ن قب���ل ح�صل �ل�صيء نف�صه، لقد تّم �نتخاب���ي لرئا�صة �لجمهورّية 

مّرتي���ن، وفي �لدورتين لم �أكن �أري���د، ففي �نتخابات �لدورة �لأولى كنت 

، لكنَّ �لزمالء قالو�:
(1(

خارًجا لتّوي من �لم�صت�صفى

�إن ل���م تقب���ل، ف���اإنَّ �لحم���ل �صيبق���ى مطروًح���ا عل���ى �لأر����ض، ول �أحد 

ينه�ض به.

ا في �لدورة �لثانية، فقد قال �لإمام لي:  فا�صطررت لقبول ذلك. و�أمَّ

�إنَّ �لأم���ر متعّي���ن عليك، وكنت قد ذهبت �إليه قائ���اًل: �صّيدي ل �أريد، ول 

�أوّد �أن �أدخ���ل �إلى هذ� �لميد�ن مجّدًد�، وعندها �أجابني باأنَّ �لأمر متعّين 

���ا، ب���ل هو عين���ّي... ف���اإّن كان عينيًّا ل  علي���ك، �أي �أنَّ �لو�ج���ب لي����ض كفائيًّ

�أرف�ض حمله �أبًد�«.

بع���د رحيل المرجع الكبير ح�ض���رة اآية اهلل العظم���ى االآراكيM قامت 

جامعة المدر�ض���ين في الحوزة العلمّية بقم المقد�ض���ة بن�ض���ر الئحة ت�ضمنت 

)1) بعد تعّر�س �ضماحته لمحاولة االغتيال االآثمة.
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اأ�ض���ماء �ض���بعة اأ�ض���خا�س واجدين ل�ض���رائط المرجعّي���ة، وكان ا�ض���م االإمام 

الخامنئي �ضمن الالئحة، ومما قاله االإمام الخامنئي بعد اطالعه على االأمر:

»لقد قام �ل�صادة باإعد�د لئحة وذكرو� ��صم هذ� �لقليل فيها، ولكن لو 

�صاألون���ي لقل���ت له���م: ل تفعلو� ذلك، فقد فعلو� كّل ه���ذ� بدون �ّطالعي. 

وقد علمت بذلك بعد �أن ن�صرو� هذ� �لبيان، و�إّل َلما �صمحت لهم بذلك، 

حّت���ى �أنَّن���ي �ت�صلت بالتلفزي���ون وقلت لهم: �إذ� كان �ل�ص���ادة غير ر��صين، 

�أرج���و عندم���ا تذيعو� ه���ذ� �لبي���ان �أن ل تذكرو� ��صمي، فقال���و�: ل يمكن 

���ه يع���ّد تحريًفا، فال�صادة ق���د جل�صو� عّدة �صاع���ات ولم يرو� ذلك  ذل���ك لأنَّ

�صحيًحا، ولهذ� �أذ�عو� �لبيان على هذ� �ل�صكل«.

حرصه على بيت المال

اإنَّ �ض���ماحة االإمام الخامنئّي ورغم حكومته ال�ضرعيَّة على ال�ضعب وعلى 

ه لم يحاول  ة كبيرة في اّتخاذ القرارات، لكنَّ الدول���ة مّما يتيح له ذلك حريَّ

ة واأهداف �ضخ�ض���يَّة. ونكتفي هنا  ا�ض���تغاللها للو�ض���ول اإلى مكا�ض���ب ماديَّ

ة: بعر�س نموذجين من فترة رئا�ضته للجمهوريَّ

1 ـ النموذج الأول:

يق���ول االأخ �ضو�ض���تري: ج���اء ال�ض���ّيد )الخامنئ���ّي( اإل���ى مق���ّر عملّيات 

)والفجر(. ح�ض���ًنا، اإنَّ مجيء رئي�س الجمهورّي���ة اإلى مقرٍّ ما مفرح وُيعتبر 

توفيًقا  في الوقت نف�ضه، ولهذا اأراد االإخوة في المقّر اإبداء فرحهم، فذهبوا 
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عّدت لل�ض���ّيد )الخامنئّي(، 
ُ
الإح�ض���ار طعام الغ���داء، وكّنا في الخيمة اّلتي اأ

�ضّتة اأ�ضخا�س...

اأح�ض���روا طعام الغداء زائ���ًدا عن المعتاد، فقال ال�ض���ّيد )الخامنئّي(: 

»ح�صًنا يا فالن، بما �أنَّكم تجاهدون وتعملون وتبذلون جهوًد�، فاأبد�نكم 

تحت���اج �إل���ى طاقة، ول �أق���ول لكم لم���اذ� تتناولون هذ� �لطع���ام؟ لكن هل 

ا؟ ف�صكت  �أّن �لعنا�ص���ر �ّلت���ي تحت �إمرتك���م تتناول مثل هذ� �لطع���ام �أي�صً

�لجميع«.

ثّم قال ال�ض���ّيد )الخامنئّي(: »طبًعا �صاأتناول معكم �لآن لتعلمو� �أّنني 

�أرغ���ب ف���ي �أن تعتن���و� باأنف�صكم، لك���ن �علمو� �أنَّ ل���كلِّ �صيء مكاًن���ا، فيقال 

�لآن بم���ا �أّن رئي����ض �لجمهورّي���ة ق���د ح�صر �إل���ى هنا فاأعّدو� ل���ه كلَّ ذلك، 

�ذهب���و� و�أح�ص���رو� لي �لغد�ء �ل���ذي يتناوله �لجنود ليعلم���و� �أنَّني رئي�ض 

�لجمهورّي���ة �أتن���اول مثلما يتناول���ون ول فرق بيني وبينه���م، و�إّل ف�صوف 

.
(1(

ا«. ثّم اأو�ضانا باالهتمام ببيت المال يكون ح�صوري هنا فخريًّ

2 ـ النموذج الثاني:

ا برفقته مع اأحد حّرا�ضه  ا نقاًل عن االأخ �ضو�ضتري، يقول: عندما كنَّ اأي�ضً

لزيارة )الفرقة 21(، اأو�ض���انا ال�ضّيد منذ البداية باإح�ضار �ضّيارتين فقط، 

لكن عندما خرجنا من االأهواز، �ض���اهدنا ع�ض���ر �ضّيارات اأخرى تتبعنا دون 

)1) مجلة )با�ضدار ا�ضالم( � العدد 154.
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اأن نعلم، فوا�ض���لنا م�ض���يرنا، لكن فوجئنا حينما قال ال�ض���ّيد )الخامنئّي( 

لل�ض���ائق: »توّقف، ث���ّم �لتفت �إلّي وق���ال: �ذهب و�أمِر �ل�صّي���ارة �لثانية وما 

بعده���ا بالع���ودة �إل���ى �لأه���و�ز، �أو �إذ� �أر�دو� �لمج���يء فليذهب���و� وحده���م، 

ها �ل�صّيد �نتب���ه جّيًد�، عندما تتحّرك  ول مب���ّرر لأن يتبعون���ا. ثم قال: �أيُّ

ة لالآخرين ليع���ّدو� لأنف�صهم مثل  ه���ذه �لقافلة و�أنا فيه���ا، ف�صتكون حجَّ

هذه �لت�صريفات، فم�صوؤول عادّي مثلي يكفي �أن يحر�صه �ثنان ب�صّيارة �أو 

�صّيارتي���ن فق���ط، و�صوف نلتقي بهم هن���اك �إن �أر�دو� �لمجيء، و�إّل فلماذ� 

ياأتون؟«.

وهك���ذا نزلت من ال�ض���ّيارة، وقلت لهم اإنَّ ال�ض���ّيد )الخامنئّي( ياأمركم 

بالرجوع من حيث اأتيتم.

القائد المجاهد

عا�س �ض���ماحة اآية اهلل العظمى ال�ضّيد علّي الخامنئّي { طوال حياته 

���ا حينما بداأ   المباركة اإماًما مجاهًدا بالقلم والبيان اأو بال�ض���الح، خ�ضو�ضً

ة الكبرى عام )1962م(، فلم  االإمام الراحل العظيم } ثورته االإ�ضالميَّ

يتوان هذا المجاهد ال�ضجاع لحظة واحدة في ال�ضعي والجهاد. وق�ضى ثالث 

�ض���نوات من عمره ما بين العامين )1963 � 1978( في �ضجون ال�ضاه وقريب 

عام في المنفى. واإليك جوانب من حياته الجهادّية نقاًل عن �ضماحته:

ا حول دخولي �صاحة �لجهاد و�لمعترك �ل�صيا�صّي، فبين عام 1952  »�أمَّ
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و 1953 �صمع���ت �أّن �لمرح���وم نّو�ب �صفوي قد جاء �إلى م�صهد، وكان �صيء 

خبرنا �أنَّ نّو�ب ينوي 
ُ
خف���ي يجذبني ل���ه، وكنت �أودُّ روؤيته كثيًر�. �إل���ى �أن �أ

�لمج���يء �إل���ى مدر�ص���ة �صليم���ان خان و�ّلت���ي كنت �أح���د طاّلبه���ا. وُيعتبر 

ي���وم مج���يء نّو�ب �إل���ى مدر�صة �صليمان خان من �لأّي���ام �ّلتي ل ُتن�صى في 

حياتي.

فعندم���ا دخ���ل ن���ّو�ب �صف���وي �لمدر�ص���ة م���ع بع����ض �أع�ص���اء منّظم���ة 

ة على روؤو�صهم، بد�أ  )فد�ئّيو �لإ�صالم( �ّلذين كانو� و��صعين قبعات خا�صّ

باإلق���اء خطاب قوّي وهو قائ���م. وكان م�صمون خطابه هو �إحياء �لإ�صالم 

و�إقام���ة حكوم���ة �إ�صالمّية، و�ص���ّن هجوًما عنيًفا � في خطاب���ه � على �ل�صاه 

و�لإنكلي���ز، و�ّتهم م�صوؤول���ي �لبالد بالكذب وقال: �إنَّ ه���وؤلء �لم�صوؤولين 

لي�صو� بم�صلمين.

�إنَّن���ي كن���ت �أ�صمع باأذنّي هاتين هذه �لأقو�ل من ل�صان �لمرحوم نّو�ب، 

علن هناك �أّن نّو�ب 
ُ
فوق���ع كالم���ه على قلبي، وتمّنيت �أْن �ألزمه دوًم���ا. و�أ

يتحّرك غًد� من �لمهديَّة باّتجاه مدر�صة نّو�ب. وفي �ليوم �لثاني تحّرك 

في ح�صد من �لمهديَّة باّتجاه �لمدر�صة �لمذكورة �آنًفا، وفي �لطريق كان 

يخاط���ب �لنا�ض ب�ص���وت عال ويرّدد: �أخي �لم�صلم �لغيور، يجب �أن يحكم 

���اًل ومثيًر�.  �لإ�ص���الم. �إل���ى �أن دخل �لمدر�صة، وهن���اك �ألقى خطاًبا مف�صّ

وبع���د �نته���اء �لخط���اب �قُترح علي���ه �إقامة �ص���الة �لجماع���ة، فو�فق على 

ذل���ك. و�صّلين���ا �لجماع���ة باإمامته، ثّم غ���ادر م�صهد، ولم نعل���م عنه �صيًئا 
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بع���د ذل���ك �ليوم �إلى �أن بلغنا نباأ ��صت�صه���اده، فغ�صبنا لذلك كثيًر� وبد�أنا 

نرّدد �صعار�ت ون�صتم �ل�صاه. و�لنقطة �لملفتة للنظر هي �أّن �لمرحوم �آية 

�هلل �لح���اج �ل�صي���خ ها�صم �لقزويني كان �لعال���م �لوحيد في م�صهد � نظًر� 

�إل���ى طهارة �صريرته وهّمته �لعالي���ة � �ّلذي �أبدى رّدة فعل تجاه ��صت�صهاد 

ره  �لمرحوم نّو�ب ورفاقه، و�نتقد في در�صه نظام �ل�صاه ب�صّدة و�أبدى تاأثُّ

وحزن���ه عل���ى ��صت�صهادهم، وقال: �إّن بالدنا و�صل���ت بها �لحالة �إلى درجة 

بحيث ُيقتل فيها �بن ر�صول �هللP ل ل�صيء �صوى قوله �لحّق.

ف���كان ن���ّو�ب �أّول م���ن �أوق���د �ص���ر�رة نه�ص���ة �إ�صالمّي���ة ف���ي نف�ص���ي ذ�ك 

�لزم���ان. ول يخالجن���ي �ص���ّك �أنَّ ن���ّو�ب هو �أّول من �أوقد ه���ذه �ل�صعلة في 

نفو�صنا، ولهذ� �أ�صبح تقليد �لمرحوم نّو�ب �صبًبا لبدء �أّول تحّرك جهادّي 

عام )1955 �أو 1956م(. وكان تحّركنا �لجهادّي بهذه �ل�صورة وهي حينما 

ُبع���ث �صخ�ض با�صم )ف���رح( محافًظا لمدينة م�صه���د، وكان هذ� �ل�صخ�ض 

ا من �لمظاهر و�ل�صو�بط �لإ�صالمّية، ومن جملتها �أّنه كان  ل يحت���رم �أيًّ

���ل �ل�صينما في م�صهد �صه���َرْي محّرم و�صفر،  ا �أن تعطَّ م���ن �لمق���ّرر ر�صميًّ

علن عن تعطيل �ل�صينما �إلى �ليوم �لر�بع ع�صر من محّرم، 
ُ
ففي �لبد�ية �أ

لك���ن بعد �أن �رتفعت �أ�صو�ت �لحتجاج، مّددها �إلى �لع�صرين من محرم، 

له���ذ� �ل�صب���ب عقدن���ا جل�صة � وكّنا عّدة �أف���ر�د � وكتبنا �إعالًن���ا حول �لأمر 

بالمع���روف و�لنه���ي عن �لمنك���ر، و�أر�صلناه عن طريق �لبري���د �إلى �أماكن 

متعّددة«.
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جهاده ضد الشاه

لقد نه�ضت الحوزة العلمّية بقّم وثار مركز العلم والتقوى والجهاد �ضنة 

)1962م( بنداء من اإمام االأّمة } �ض���ّد ال�ض���اه. ف���كان العلماء والطلبة 

يو�ض���لون ن���داءات وتوجيهات االإمام و�ض���ائر المراجع اإلى اأق�ض���ى مناطق 

اإيران بكلِّ اإخال�س و�ضجاعة، وكانت اإعالناتهم تطبع وتوّزع بم�ضاندة جميع 

ة  ة الموؤمنة، وانتقلت هذه الثورة اإلى �ض���ائر الحوزات العلميَّ القوى ال�ض���عبيَّ

ة واأهّمها حوزة م�ضهد العظيمة وال�ضامدة. والمجاميع الدينيَّ

وكان ل�ض���ماحة اآية اهلل العظم���ى الخامنئ���ّي { دور بّناء وعظيم في 

هذا المجال. فاإلى جانب ن�ض���اطاته في قّم، وّثق عالقاته بالعلماء والطلبة 

في م�ض���هد، و�ض���عى � م�ض���تعيًنا بن�ضاط �ض���ائر علماء خرا�ض���ان � في تجهيز 

طلبة العلوم الدينّية ب�ضورة اأف�ضل، فكانت ن�ضاطاته موؤّثرة ومبهرة للعين؛ 

بحيث اإّنه ُبعث �ض���نة )1963م( من ِقَبل االإمام اإلى م�ض���هد الإي�ض���ال ثالثة 

نداءات م�ض���يرّية حول �ض���هر محّرم اّلذي وقعت فيه انتفا�ض���ة 15 خرداد، 

الن���داء االأّول كان موّجًه���ا اإلى العلماء والخطباء وروؤ�ض���اء الهيئات الدينّية 

ة الفي�ضيَّة، والنداءان الثاني والثالث كانا  حول التهّجم على اإ�ضرائيل وق�ضيَّ

اإلى المرحوم اآية اهلل العظمى الميالني M واأحد علماء م�ضهد حول بدء 

الكفاح العلنّي في ال�ضابع من محّرم.

وقد تّم اإنجاز هذه الم�ض���وؤولّية بال�ضورة المطلوبة، واأّدت هذه النداءات 

الثالثة اإلى تقوية الجهاد في محافظة خرا�ضان.
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وكان �ض���ماحته اأثناء �ض���فره ينقل اإلى اأبناء ال�ضعب � في المدن اّلتي يمرُّ 

به���ا ف���ي طريقه ومن عل���ى المنبر � جوان���ب من هذه النداءات، فا�ض���تطاع 

بعمل���ه ه���ذا نثر ب���ذور الثورة في كلِّ م���كان. ثّم قّرر �ض���ماحته مع جمع من 

زمالئه الملتزمين ال�ض���فر اإل���ى مختلف مدن المحافظ���ة والبدء من اليوم 

ال�ض���ابع من محّرم تلك ال�ضنة � ح�ض���ب البرنامج اّلذي اأعّده االإمام � ب�ضرح 

ة  الق�ض���ايا الراهن���ة واالأو�ض���اع ال�ضيا�ض���يَّة واالجتماعيَّة وفاجعة الفي�ض���يَّ

اأة لثورة جماهيريَّة �ضّد  ة للنظام؛ الأنَّ االأر�ض���يَّة كانت مهيَّ والخطط ال�ض���ّريَّ

نظ���ام الطاغوت، وذلك بعد ق�ض���يَّة مجال�س المدن والمحافظات وق�ض���ايا 

اال�ض���تفتاء ال�ض���عبّي المزّور للنظام ومحاربته لالإ�ض���الم والعلماء وارتكابه 

فاجعة المدر�ضة الفي�ضيَّة وكذا الحداد العاّم في نوروز �ضنة )1963م(.

ا�ض���تفاد االإم���ام الراح���ل  والعلماء من محّرم تلك ال�ض���نة على اأف�ض���ل 

�ضورة، وو�ضعت البرامج لتبيين االأمور ب�ضكل مجمل من االأّول اإلى ال�ضاد�س 

ة والحقائق  من محّرم، ثّم البدء في اليوم ال�ض���ابع ببيان المطالب الرئي�ضيَّ

بكل �ضراحة لل�ضعب ليك�ضف عن وجه ال�ضاه من تحت غطاء االإ�ضالحات.

وكان ن�ض���يب �ضماحة االإمام الخامنئّي { مدينة بيرجند اّلتي كانت 

مرك���ز قّوة للنظام وكان���ت تدعى اإقطاعة اأ�ض���د اهلل عل���م )رئي�س الوزراء 

اآنذاك(.

ارتق���ى اآي���ة اهلل العظمى الخامنئّي { المنبر ف���ي بيرجند من اليوم 

ة الأبناء ال�ضعب.  الثالث من المحّرم، واأ�ضعل فتيل الثورة وذلك ببيان الق�ضيَّ
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وفي ال�ض���ابع من المحّرم � حيث �ض���ارك جمع غفير في المجل�س � بداأ ببيان 

مثير وجّذاب لفاجعة الفي�ضيَّة، فبكى النا�س كثيًرا.

يقول �ضماحته عن تلك االأّيام:

»ف���ي ذل���ك �ليوم �أط���ال �لخطي���ب �لأّول بيانه وتاأّخر ع���ن �لنزول عن 

�لمنب���ر، فل���م يب���ق لي غي���ر ن�صف �صاع���ة، وعندما ب���د�أت �لمو�ص���وع كنت 

�أرتع���ب م���ن �ص���ّدة �لتاأّثر رغم �أنَّي ل���م �أخف مطلًقا، وكان���ت �أحو�ل �لنا�ض 

���ا. كان �لنا�ض يبك���ون ب�ص���ورة عجيبة، وعندم���ا نزلت عن  ���ر ب���ي �أي�صً توؤثِّ

�لمنبر �أحاطو� بي كي ل �أعتقل«.

ف���كان لهذا المنبر �ض���ًدى عظيم في المدينة. وفي �ض���باح اليوم التالي 

ح�ض���ر جمع عفير في مجل�س اآخر اأقيم في منزل اأحد االأ�ض���خا�س، وهناك 

ا طرحُت ق�ضايا ال�ضاحة. اأي�ضً

ُي�ضيف قائاًل:

»كان ف���ي بيرجن���د عال���م �صهير ��صمه تهامي، قال ل���ي ذلك �ليوم: مع 

�أنَّن���ي �لأكث���ر �ّطالًع���ا عل���ى �لأمور في ه���ذه �لمدينة، لكّني ل���م �أكن �أعلم 

به���ذه �لق�صاي���ا، لولك لما �صّدق���ت هذه �لق�صايا، و�إّنني ل���م �أبك في �أّي 

�لحو�دث بهذه �ل�صورة«.

ة. واأ�ضبح  وانقلبت االأو�ض���اع في مدينة بيرجند في هذين اليومين ب�ضدَّ

. وفي �ض���باح التا�ض���ع من محّرم، ارتقى �ضماحته  النا�س على ا�ض���تعداد تامٍّ

ا اأقلق ال�ض���لطات ب�ض���ّدة حيث اأ�ض���رعت اإلى  المنب���ر واألقى خطاًبا حما�ض���يًّ
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اعتقال���ه، رغم اأّن العلماء ال ُيعتقلون عادة في يومي التا�ض���ع والعا�ض���ر من 

مح���ّرم. وُحج���ز �ض���ماحته يومين في بيرجن���د ثم ُنقل اإلى م�ض���هد و�ُض���ّلم 

لل�ضافاك. وكان لهذا االعتقال االأثر الكبير في يقظة النا�س.

وقد كانت لهذه الن�ض���اطات والنداءات اأكبر االآثار بحيث احتّلت م�ض���هد 

في محّرم تلك ال�ضنة المكانة الثانية بعد طهران في زعزعة اأركان النظام، 

ولهذا فقد تعامل النظام مع �ض���ماحته بعنف ووح�ض���ّية لم ي�ض���بق اأن عومل 

العلماء بها من قبل، اأي اأّنه �ُض���لِّم في البداية لل�ض���افاك، ثم ُنقل اإلى �ضجن 

خرب في القلعة لُيحرم حّتى من الو�ضائل االأوليَّة في ال�ضجن، وهّددوه بحلق 

روها بماكينة حالقة. لحيته بالمو�س، ثّم غّيروا راأيهم فق�ضّ

يقول �ضماحته حول هذا المو�ضوع:

»بع���د ه���ذ� �لفع���ل )تق�صي���ر لحيت���ي( وعندم���ا ذهبت لأغ�ص���ل وجهي، 

جاءن���ي م���الزم متكّب���ر مغرور وب���د�أ بال�صته���ز�ء و�لقهقهة وق���ال: �أر�أيت 

كيف حلقنا لحيتك؟ قلت له ب�صكينة: بل لم يكن �صّيًئا، فاإّنني لم �أَر ذقني 

من فترة طويلة«.

واأجبروا �ض���ماحته على العمل في المع�ض���كر. اأعط���وه عربة لنقل االآجر 

ومعواًل وم�ضحاة لحفر االأر�س وت�ض���طيحها، وقطع االأع�ضاب بيديه. واأمثال 

هذه االأعمال، اّلتي لم ي�ض���بق اأن عومل بها ال�ض���جناء العلماء من قبل، واإن 

دّلت على �ض���يء، فاإنَّما تدّل على مدى غ�ض���ب ال�ض���لطات عل���ى هذا العالم 

ال�ضجاع المجاهد.
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وا�ض���تمّرت فت���رة االعتقال هذه ع�ض���رة اأّيام، يقول �ض���ماحته حول هذه 

الفترة:

»ل���م يكن �ل�صجن �صّيًئا، كان تجربة جديدة وعالًما �آخر مع �ل�صافاك، 

وم���ع �لتحقيق���ات و�لعذ�ب���ات و�لأوق���ات �لمري���رة و�لإهان���ات �ل�صدي���دة، 

وخال�صة �لقول مع �آلم �لكفاح«.

وبعد اإطالق �ض���راحه، اجتمع بزمالئه من جدي���د ليتّم تقييم االأحداث 

والن�ض���اطات ال�ض���ابقة، فق���ّرروا اأن يذهب���وا اإلى مختلف م���دن البالد مّرة 

اأخرى لف�ضح جرائم النظام وتو�ضيع رقعة الثورة. يقول �ضماحته:

»عقدن���ا جل�ص���ة وقّررن���ا م���ع �لزم���الء � ه���ذه �لم���ّرة �صم���ن برنام���ج 

ومخّط���ط دقي���ق � �أن يذه���ب كّل و�حد مّنا �إلى نقطة م���ن �لبالد ليك�صف 

�لحقائ���ق لل�صعب. كان���ت �لمر�قبة �صديدة و�أجهزة �لنظ���ام على ��صتعد�د 

لقم���ع �ل�صع���ب ب�ص���ّدة. وق���د �أّدت جر�ئم �لنظ���ام �إلى تر�ج���ع بع�صهم و�إن 

كانت قد دعت �لبع�ض �لآخر �إلى مقاومة �أكثر وجهاٍد �أكبر«.

ف���ي مثل هذه االأو�ض���اع، كانت �ض���رخة العلماء هي ال�ض���رخة الوحيدة 

اّلتي تدعو اأبناء ال�ضعب اإلى المقاومة والجهاد، وكما يقول �ضماحة اآية اهلل 

العظمى الخامنئّي {:

»لقد ُوجَد طلبة �لإمام �لخمينّي في جميع �لمدن و�لقرى �ل�صغيرة 

و�لنائي���ة وف���ي �أّي م���كان ي���رزح تح���ت وط���اأة ظل���م �ل�ص���اه و�أيادي���ه وتحت 

�صيط���رة �أ�صح���اب �لم���ال و�لنف���وذ �لمت�صّلطي���ن عل���ى �أم���و�ل و�أعر�����ض 
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وعقي���دة و�إيمان �أبناء �ل�صعب، وك�صف���و� �لحقائق لل�صعب دون �أدنى خوف 

ووجل من �لعتقال و�لتعذيب«.

ا بعد انتفا�ضة  لقد كانت هذه االأ�ض���فار والتحّركات الجماعيَّة، خ�ضو�ضً

ا. واّت�ض���عت هذه  15 خ���رداد وبعد اعتق���ال االإمام الراح���ل}، قّيمة جدًّ

التحّركات لت�ضمل اأكثر المدن وبع�س القرى ب�ضورة اأرعبت النظام، ولهذا 

ا. كانت رّدة فعل النظام بالمقابل عنيفة جدًّ

وقد �ضادف �ضهر رم�ضان )1963م( �ضهر بهمن وذكرى مرور عام على 

ن من و�ضع  اال�ضتفتاء ال�ضعبّي المزّور. وكان االإمامM محا�ضًرا فلم ُيمكَّ

برنامج ل�ض���هر رم�ض���ان. لك���ن رغم غي���اب االإم���ام اإاّل اأّن المراجع العلماء 

وبالخ�ض���و�س طلب���ة االإمام المقّربي���ن والموؤمنين قد تمّكنوا من موا�ض���لة 

���اء. وانت�ض���ر طلبة وف�ض���الء الحوزة فترَة  العمل واإبقاء م�ض���عل الجهاد و�ضّ

�ضهر رم�ضان في اأنحاء البالد وبداأوا بتوعية ال�ضعب وف�ضح النظام.

وب���داأ �ض���ماحة اآي���ة اهلل العظمى وزم���الوؤه ن�ض���اطهم وتحرّكه���م. يقول 

�ضماحته حول هذه الق�ضية:

���ا ثالثين طالًب���ا للعلم. وكانت  »عندم���ا تحّركن���ا من قّم ف���ي با�ض كنَّ

م�صتوي���ات �لطلب���ة �لجال�صي���ن في �لبا����ض متفاوتة، فكان���و� ينزلون من 

�لبا�ض �لو�حد تلو �لآخر في �لطريق، وكنت �آخر من يجب عليه �لنزول 

في كرمان«.

وفي كرمان �ض���رع �ض���ماحته باإلقا  الخطب واالجتم���اع بالعلماء والطلبة 
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والمجاهدي���ن والتباح���ث معهم لمّدة ثالثة اأّي���ام، ثّم توّجه بال�ض���ّيارة اإلى 

ا  زاهدان. وهناك ارتقى المنبر في الم�ض���جد الجامع، فلقي ا�ض���تقبااًل حارًّ

من النا�س.

وف���ي ال�ض���اد�س م���ن بهمن ب���دت خطابات���ه اأكثر �ض���راحة، اإل���ى اأن بلغ 

 الي���وم الخام����س ع�ض���ر من �ض���هر رم�ض���ان، ذكرى مول���د االإمام الح�ض���ن 

ا من  المجتب���ىQ، فاألق���ى كلمة قوّية ومثيرة بحيث لم يَر ال�ض���افاك ُبدًّ

اعتقاله ليلة ال�ضاد�س ع�ضرمن �ض���هر رم�ضان ونقله بالطائرة اإلى طهران، 

فاحُتجز ليلة في مع�ض���كر »�ضلطنت اآباد«، ثم �ُض���ّلم في اليوم التالي ل�ضجن 

»قزل قلعة« الم�ضهور حيث يماَر�س فيه اأب�ضع اأنواع التعذيب. فق�ضى �ضهرين 

بين �ضجن انفرادّي واإهانات �ضديدة وتهديد بالقتل والتعذيب الب�ضع و�ضائر 

الم�ض���اعب. وم���ع ذل���ك، كان اأّول عمل اأق���دم عليه هذا العال���م المجاهد 

ال�ض���جاع بعد اإطالق �ض���راحه هو الذهاب لمقابل���ة االإمام } في منزله 

الواق���ع في منطق���ة »�لقيطرّي���ة« والذي كان في الحقيقة �ض���جًنا محترًما، 

واأفلح في مقابلة االإمام } برفقة ال�ض���هيد ال�ض���ّيد م�ضطفى الخمينّي، 

وبقي �ضاعة بمح�ضر االإمام }، وعلى حّد قوله:

»لق���د �أذه���ب �لإمام } �لتعب عن ج�صم���ي. وبكيت من �صّدة �صوقي 

لروؤي���ة �لإمام، فالطفن���ي �لإمام كثيًر�، وقلت ل�صماحت���ه: لم ن�صتفد من 

�صهر رم�صان بال�صورة �لمطلوبة نظًر� لغيابك، لذ� يجب علينا �لتفكير 

في محّرم �لقادم من �لآن«.
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تشكيل الخاليا السرّية

ومن اأجل ذلك عقد �ضماحة االإمام الخمينّي } مع عدد من العلماء 

المجاهدي���ن ال�ض���ائرين على خّط االإمام } كاآية اهلل الم�ض���كيني، واآية 

اهلل القّدو�ضي، والمرحوم اآية اهلل رّباني االأمل�ضي، والمرحوم اآية اهلل رباني 

ال�ض���يرازي، وال�ض���يخ الها�ضمي الرف�ض���نجاني، واآية اهلل م�ض���باح اليزدي، 

واآي���ة اهلل االآذري القم���ي واآية اهلل اأمين���ي النجف اآبادي وغيرهم، جل�ض���ة 

في قّم ناق�ض���وا خاللها ق�ض���ية ت�ضكيل خاليا �ض���ّرّية منّظمة. وكان الهدف 

منها اأن تكون مقّدمة لو�ضع الخطط وتنظيم ن�ضاطات الحوزة العلمّية بقّم 

وكذا لل�ض���ير على نهج االإمام }، فبداأت هذه الخاليا بمبا�ض���رة عملها 

ة بعد اأن ُو�ض���ع ميثاقها و�ضروط ع�ض���ويتها، وانُتخب اآية اهلل  ّية تامَّ في �ض���رِّ

م�ض���باح اليزدي �ض���كرتيًرا للجل�ض���ات، فكان عليه كتابة مح�ضر الجل�ضات 

وكذا الميثاق و�ضائر المطالب بخّط ي�ضبه كتابة االأدعية في الكتب القديمة، 

بحيث ال يمكن الأحد غيره قراءتها، ولو وقعت في اأيدي ال�ض���افاك ت�ض���ّوروا 

اأّنها من االأدعية والطال�ضم القديمة.

ولكن �ضنة )1965م( ُك�ضفت هذه الخاليا، وذلك بعد اعتقال اآية اهلل االآذري 

القّم����ي، فعثر ال�ض����افاك على الميثاق في منزله، وتّم تعذيبه، واعُتقل بع�ض����هم 

وفّر االآخرون ومنهم اآية اهلل العظمى الخامنئّي وال�ضيخ الها�ضمي الرف�ضنجاني 

واآية اهلل م�ض����باح اإل����ى طهران، واختفى االإمام الخامنئّي عن عيون ال�ض����افاك 

لمّدة �ضنة تقريًبا، حيث بقي مع ال�ضيخ الها�ضمي في منزل واحد.
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وكان { قد غادر  م�ضهد من قبل؛ ب�ضبب ترجمته لكتاب »�لم�صتقبل 

له���ذ� �لدي���ن«، وذل���ك لما ت�ض���ّمنه ه���ذا الكت���اب وبالخ�ض���و�س المقّدمة 

والحوا�ضي اّلتي اأقلقت ال�ض���افاك واأغ�ضبته كثيًرا، ف�ضودر الكتاب واعُتقل 

اثنان من م�ضوؤولي المطبعة. لكنَّ الكتاب ُطبع ووّزع عن طريق اآخر مّما جعل 

ا  ال�ضافاك يغ�ض���ب اأكثر، وي�ضّر على مطاردة �ض���ماحته واعتقاله خ�ضو�ضً

بعد ك�ضف خاليا التنظيم في قّم.

واعُتقل ال�ض���هيد اآية اهلل القّدو�ض���ي في تلك االأّيام. ولكن اأطلق �ضراحه 

بعد التحقيق معه، فا�ضتطاع اأن يعرف اأثناء التحقيق اأّن ال�ضافاك قد ك�ضف 

ق�ضّية الخاليا، لهذا اأخبر � بعد اإطالق �ضراحه � ال�ضيخ الها�ضمي بالق�ضية، 

فُعقدت جل�ض���ة ُرباعّية بين ال�ض���ّيد الخامنئّي والها�ضمي والقدو�ضي واأميني 

النجف اآبادي، في منزل ال�ضهيد باهنر، تمَّ فيها مناق�ضة الق�ضايا، وقّرروا 

اأن ال يظه���ر اأح���د منهم في الم���الأ العاّم، واأن ياأخ���ذوا حذرهم، وال يذهب 

�ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي { اإلى م�ضهد في هذه الظروف.

ت حّدة الق�ض���ّية باإطالق �ض���راح عدد من  وف���ي اأواخر ع���ام 1966م خفَّ

المعتقلين، ولهذا �ضافر �ضماحته اإلى م�ضهد للزيارة. وطبيعّي اأنَّ ال�ضفر لم 

ينح�ض���ر في الزيارة فقط، بل كان عليه القيام بوظائف اأخرى، لذا عندما 

علم ال�ض���افاك بمعاودته الن�ض���اط من جديد اعتقله ف���ي اأوائل عام 1967م 

ه � وبتاأييد من اهلل �  مّرة اأخرى بذريعة كتاب »الم�ض���تقبل له���ذا الدين«. لكنَّ

تمّكن من خداع ال�ض���افاك وال�ض���مود اأمام ال�ضغوط والتعذيب. ولم يتمّكن 

ال�ضافاك من الح�ضول على اأّية معلومات منه.
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ً
االعتقال والسجن مجددا

ته  عام 1970م بداأ �ضماحة القائد الترويج لخطِّ االإمام الخميني ومرجعيَّ

واإعالن الوفاء لقائد الثورة االإ�ض���المّية، وذلك بعد اأن راأى االأجواء منا�ضبة 

لذلك، فاعُتقل مّرة اأخرى، وكان لهذا االعتقال �ض���ًدى وا�ض���ع في اأو�ض���اط 

طلبة العلوم الدينّية بم�ضهد وتاأثير في الحوزة، ما �ضاعد على تنمية وتر�ضيخ 

االأفكار الثورّية في نفو�س الطاّلب، الأنَّ االأعوام ما بين 1968 و 1971م كانت 

اأع���وام البناء الثقافّي الثورّي ال�ض���لمّي. وكان المجاهدون في هذه االأعوام 

ا  يتعّرفون اإلى االإ�ض���الم الثورّي، وطبيعّي اأن يزداد التفاف النا�س خ�ضو�ضً

ال�ض���باب حول العلماء المجاهدين. فا�ضتغّل العلماء بدورهم هذه الفر�ضة 

المتاحة لهم عار�ض���ين العلوم والمعارف االإ�ض���المّية االأ�ضيلة عليهم �ضواء 

���ة اأو بجل�ض���ات البحث والنقا�س  بالتبليغ عل���ى المنابر اأو بالدرو�س الخا�ضّ

الح���ّر، اأو بن�ض���ر الكتب والكّرا�ض���ات ال�ض���رورّية. ويطلق �ض���ماحة اآية اهلل 

العظمى الخامنئّي على هذه الفترة ا�ضم »�أعو�م �لن�صاطات �ل�صّرّية«.

وكان �ض���ماحته منهم���ًكا بتربي���ة الك���وادر وتنظي���م العنا�ض���ر الموثوقة 

واالرتب���اط بالجماعات الن�ض���طة والمجاهدة، ولت�ض���هيل ه���ذا العمل، َقِبَل 

ا. التدري�س واإمامة الجماعة اأي�ضً

و�ض���رع بتدري�س التف�ض���ير في م�ض���جد »�صّديقيها«  المعروف بم�ض���جد 

االأت���راك الواقع في بازار م�ض���هد، وا�ض���طّر بعد فترة اإلى نق���ل الدر�س اإلى 

مدر�ض���ة ميرزا جعفر نظًرا لكثرة الح�ض���ور و�ضيق الم�ضجد. وكان ي�ضارك 



 55ما الولدم اإد القيادم

في در�س التف�ضير طلبة العلوم الدينّية وجمع من الموؤمنين والمّطلعين على 

ف موؤقًتا اإثر اعتقاله عام  الم�ضائل الدينّية في م�ضهد. ولكنَّ الدر�س قد توقَّ

)1970م(. وا�ضتمّرت فترة االعتقال هذه المرة اأربعة اأ�ضهر وعّدة اأّيام.

عاود �ض���ماحة االإمام الخامنئّي { ن�ض���اطه بعد اإطالق �ض���راحه مّرة 

اأخرى، ومن جملة ن�ضاطاته اإلقاء محا�ضرات في ليلتي التا�ضع والعا�ضر من 

محّرم في الجمعّية االإ�ض���المّية للمهند�ضين بطهران حول حديث »من ر�أى 

�صلطاًنا جائًر�...«، فكانت لهذه المحا�ض���رات الثورّية والحما�ض���ّية اآثارها 

على نفو�س النا�س. اإثر ذلك اّت�ض���لت به الجماعات ال�ض���ّرّية ومنها منّظمة 

»مجاهدو ال�ضعب«.

اأّما حول ارتباطه بهذه الجماعات الم�ض���ّلحة، ففي عام )1971م( وبعد 

االنفج���ار اّلذي وقع في اأعمدة الكهرباء اأثناء االحتفاالت بمرور 2500 عام 

عتقل �ض���ماحته وُعّر�س الأ�ضدِّ اأنواع التعذيب، و�ُضجن 
ُ
على النظام الملكّي، اأ

ف���ي زنزان���ة مظلمة رطبة، لك���ن رغم كّل التعذي���ب اّلذي تعر�س ل���ه اإاّل اأّن 

 ، ال�ض���افاك واجه مقاومة بطولّية واأ�ض���طورّية من هذا العالم ال�ضجاع االأبيِّ

ولم يتمّكن من الح�ض���ول على �ض���يء منه، فا�ضطر اإلى اإطالق �ضراحه بعد 

خم�ضين يوًما ونّيف من احتجازه.

 Qضيف م�ضجد االإمام الح�ضن�
ُ
ا. واأ وعاود ن�ض���اطه هذه المّرة اأي�ضً

� واّلذي كان اآنذاك م�ض���جًدا �ض���غيًرا � اإلى قواعد الثورة، حيث بداأ �ضماحته 

باإلحاح جمع من الزمالء بتدري�س تف�ض���ير القراآن واإقامة الجماعة هناك. 
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وبهذا العمل جمع �ض���ماحته بين العمل ال�ض���ريِّ والمح���دود، والعمل العلنّي 

والمبا�ضر مع الجماهير عن طريق الم�ضجد.

وبعد فت���رة ُطلب من �ض���ماحته اأن يوؤّم الجماعة في م�ض���جد )كرامت( 

بالق���رب من حديقة نادري بم�ض���هد واّل���ذي يعتبر من النق���اط المزدحمة 

والح�ّضا�ض���ة في المدينة. ونظًرا اإلى كثرة الح�ضور واالزدحام الجماهيرّي 

الكبير، فقد ُعّطل الم�ضجد من ِقَبل ال�ضافاك فترة من الزمن.

وقد اأثارت هذه الن�ض���اطات اإعجاب الكثيرين، وبالخ�ضو�س ال�ضهيدين 

المطّه���ري وباهن���ر، حي���ث اأبدي���ا � ف���ي �ض���فرهما اإل���ى م�ض���هد � فرحتهما 

وتقديرهما لهذه البرامج.

وكان المرحوم ال�ض���هيد اآية اهلل الطالقاني ي�ض���ّرح ويقول: »اإنَّ ال�ض���ّيد 

الخامنئّي هو اأمل الم�ض���تقبل، فعندما تذهبون اإلى م�ضهد، فاذهبوا للقائه 

حتًما«.

ة. فاإّما  وهذه الن�ض���اطات جعلت ال�ضافاك ي�ض���عه تحت الرقابة الخا�ضّ

اأن يتمَّ اإح�ضاره للتحقيق، اأو ُيَحا�ضر منزله وُيمنع النا�س من الترّدد عليه، 

عتقل عام 1973م وُنقل 
ُ
اأو ُتعّط���ل درو�ض���ه بالقّوة واحًدا تلو االآخر، اإل���ى اأن اأ

اإل���ى طهران وُحب�س في �ض���جون ال�ض���افاك المخيفة اأي ف���ي لجنة مكافحة 

التخريب، وا�ض���تمّرت هذه الفترة من ال�ض���جن حدود �ضهرين، ق�ضاها بين 

الزنزانات االنفرادّية اأو المكّونة من اثنين اأو ثالثة مع التعذيب ال�ضديد.

ويقول ال�ضهيد رجائي حول هذا المو�ضوع: »في تلك ال�ضنة اّلتي ق�ضيتها 
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في قب�ضة لجنة مكافحة التخريب عام 1974م � واّلتي كانت جهنَّم حقيقّية 

� كان ُي�ض���مع في �ضجن هذه اللجنة ال�ض���ياح واالأنين من ال�ضباح اإلى الليل 

وبالعك�س، فكانت م�ض���داًقا لالآية:  { ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }. فالذين كانوا 

هن���اك لم يكونوا اأمواًت���ا وال اأحياًء، الأنَّهم كانوا ُي�ض���ربون حّتى الموت، ثّم 

ي���داوون بع�س ال�ض���يء حّتى تتح�ّض���ن �ض���ّحتهم تقريًبا، ث���ّم ُيعيدونهم اإلى 

التعذيب مّرة اأخرى. وكانوا ُيعّذبون االأ�ضخا�س في لجنة مكافحة التخريب 

ب�ضّتى اأنواع التعذيب.

كن���ت في الزنزانة رقم »18«، وكان ال�ض���ّيد الخامنئ���ّي في الزنزانة رقم 

ة تعّلمناها في ال�ضجن ت�ضبه طريقة  »20«، وكّنا نتبادل االأخبار بطريقة خا�ضّ

اإر�ض���ال االأخبار بوا�ض���طة ال�ض���يفرة. فكنت اأعطي االأخبار لنزيل الزنزانة 

المج���اورة )رق���م 19(، فيعطيها بدوره لل�ض���ّيد الخامنئّي وهك���ذا. واأتذّكر 

جّي���ًدا اأنَّ الجاّلدين قد حلقوا لحية ال�ض���ّيد علّي الخامنئّي عنوًة و�ض���فعوه 

ه كان مقاوًما و�ض���امًدا، ي�ضع قمي�ضه على  على وجهه لك�ض���ر �ض���وكته ولكنَّ

راأ�ض���ه ب�ضكل عمامة، ويظهر بذلك المظهر اأمام االآخرين. لقد قابلته ذات 

مّرة في المرافق ال�ضّحّية وهو فرح وم�ضرور«.

وعلى الرغم من كلِّ ال�ضغوط والتعذيب، اإاّل اأنَّ جهاز ال�ضافاك الرهيب 

لم ي�ض���تطع معرفة اأ�ضرار تلميذ االإمام } ولم يتمّكن من الح�ضول على 

اأيِّ دليٍل ولو �ض���غير �ض���ّده، الإتمام ملف المحاكمة واإ�ض���دار الحكم �ض���ّده. 

لذا وبعد تغّير �ضيا�ض���ة اأ�ض���يادهم االأميركان وو�ضول جيمي كارتر اإلى �ضّدة 
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الحك���م عام )1975م(، ا�ض���طّر ال�ض���افاك اإلى اإطالق �ض���راحه. فعاد اإلى 

م�ضهد وا�ضتمر في جهاده ال�ضديد �ضد نظام ال�ضاه واأجهزته.

وكانت الم�ض���وؤولّيات في هذه المّرة اأكبر من ال�ض���ابق، فقد ف�ض���ل تماًما 

الكفاح الم�ض���ّلح باالأ�ض���لوب اّلذي تبّنت���ه منّظمة »مجاهدو ال�ض���عب«، رغم 

تحذير االإمام عام )1970م( لمبعوث هذه المنّظمة اإليه، ووقعت ان�ضقاقات 

في هذه المنّظمة وظهرت االأفكار االنحرافّية وااللتقاطّية.

وقد اأخذ الغرور والعنجهّية النظام اإثر توجيهه �ض���ربات اإلى الفدائّيين 

وال�ض���يوعّيين، واأ�ض���بحت اأكث���ر الق���وى المجاه���دة في حيرة م���ن اأمرها، 

واأخذها ال�ض���عور بال�ض���ّك وع���دم الثق���ة بالجماع���ات الجهادّية، واأ�ض���يب 

اآخرون بالياأ�س والخمول، وانف�ض���لت القوى الجهاديَّة عن عنا�ض���ر منّظمة 

)مجاهدو ال�ض���عب( في ال�ض���جن، فاأ�ض���بحت وظيفة قادة الجهاد في هذه 

االأج���واء المليئة باالإره���اب والرعب والخيانة وااللتق���اط والياأ�س والخمول 

ا. وال�ضّك والحيرة، �ضعبة وح�ّضا�ضة جدًّ

فوجوب توعية الجماهير بمجريات االأحداث بال�ض���ورة اّلتي ال ي�ضتغّلها 

النظام ل�ضالحه، واإر�ضاد النا�س وت�ضجيعهم، كانا اأمَرين عظيَمين يتطّلبان 

الكثير من المهارة والحذاقة، وقد تّم بف�ضل اهلل والقيادة الحكيمة لالإمام 

العزي���ز } ووعي ودّقة اأ�ض���حاب االإمام ومن جملتهم �ض���ماحة اآية اهلل 

العظمى ال�ض���ّيد الخامنئّي، اإدارة هذه البرهة الح�ّضا�ض���ة على اأح�ضن وجه 

ممكن، اأي اأنَّه تّم من جهة تنظيم وانتخاب القوى االإ�ضالمّية االأ�ضيلة، كما 
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تّم اإعداد قوة اأقوى بكثير من قبل لموا�ض���لة الجهاد �ضّد ال�ضاه، وذلك بعد 

اأن تمَّ نب���ذ االأفكار االلتقاطّية، ومن جهة اأخرى، ت���ّم بيان الهدف الرئي�س 

من الجهاد للمجاهدين وهو اإ�ضقاط النظام دون اأّية مواجهة مع »مجاهدو 

���رفت في  �ل�صع���ب«، وب���داًل من �ض���رف قواهم لمواجهة هذه العنا�ض���ر، �ضُ

مواجه���ة العدّو الرئي�س اأي نظام ال�ض���اه، ومن جهة ثالث���ة، تمَّ بيان االأفكار 

االنحرافّية وااللتقاطّية للمنّظمة بكّل مهارة ودّقة دون اأن ي�ض���تغّلها النظام 

ل�ض���الحه. وعندم���ا اأفاق النظام من غفلته، كان كلُّ �ض���يء قد انتهى، وبلغ 

الجه���اد ذروته في العامين )1977 � 1978م(. وببلوغ الكفاح ذروته وف�ض���ح 

انحرافات منّظمة »مجاهدو ال�ض���عب« و�ض���عور العلماء وكذا ال�ض���عب بلزوم 

اإيجاد خالي���ا اإ�ض���المّية منّظمة يتراأ�ض���ها العلماء والمت�ض���ّلعون في الفقه 

ين فقط، تّم اإيجاد النواة  ن اأو ال�ضيا�ضيِّ وال�ضيا�ض���ة بداًل من االأفراد العادييِّ

ين  االأول���ى لخاليا اإ�ض���الميَّة منّظمة بقيادة االإمام واإ�ض���راف العلماء الثوريِّ

في م�ضهد. 

يقول �ضماحته حول هذه الق�ضّية: »عقدنا جل�صة في عام 1977م مع �ثنين 

م���ن �لإخ���وة وهم���ا �لمرح���وم �آي���ة �هلل رّبان���ي �لأمل�ص���ي و�ل�صي���خ �لموحدي 

�لكرمان���ي. د�ر �لحدي���ث فيه���ا ح���ول �أ�صب���اب ع���دم وج���ود خالي���ا منّظم���ة 

���ا بين �صفوف �لعلماء، �ّلذين كان���و� ي�صّكلون �لن�صبة  للمجاهدي���ن خ�صو�صً

�لعلي���ا م���ن �لمجاهدي���ن. فاقُترح �إيج���اد خاليا منّظمة، وق���د قيل في تلك 

�لجل�صة �إنه لو كان �ل�صّيد �لبه�صتي معنا في �لخاليا، كانت �لنتائج �أف�صل«.
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ومن ح�ض���ن ال�ض���دفة اأّن ال�ض���هيد به�ضتي وال�ض���هيد باهنر كانا بم�ضهد 

في تلك الفترة. ولهذا ُعقدت جل�ض���ة بم�ض���اركتهما، وُو�ضع الحجر االأ�ضا�س 

لرابط���ة العلم���اء المجاهدين في الب���الد. وتعتبر الركائ���ز االأولى للحزب 

الجمهورّي االإ�ضالمّي.

وُبعث خبر هذه الرابطة اإلى العلماء في ال�ض���جون ومن جملتهم ال�ض���يخ 

ها�ض���مي رف�ض���نجاني. وبدوره���م اأّيد العلماء ه���ذه الفكرة. وعاد ال�ض���هيد 

المطّهري في تلك ال�ضنة من النجف حاماًل معه ر�ضالة من االإمام الخميني 

} يدع���و المجاهدين من ذوي ال�ض���وابق الجهادّية اإل���ى االجتماع. وقد 

اأّدت هذه االرتباطات واالّت�ض���االت اإلى تنظيم وخروج الم�ضيرات المليونّية 

عام���ي )1977 � 1978(. وكان دور �ض���ماحة اآية اهلل العظم���ى الخامنئّي في 

ت�ض���كيل هذه الرابطة ملفًتا للنظر. ُيذَكر اأنَّ ال�ض���افاك لم ي�ضمح ل�ضماحته 

بالخروج من البالد لمّدة ع�ضر �ضنوات من عام 1965م.

النفي إلى إيرانشهر

في ِخ�ضمِّ هذه الن�ضاطات وبلوغ الثورة االإ�ضالمّية ذروتها عام )1977م(، 

اعتقل �ض���ماحة االإمام الخامنئّي. وبعد احتج���ازه اأّياًما، ُحكم عليه بالنفي 

اإلى اإيران�ض���هر لمّدة ثالث �ض���نوات، فُنفي اإلى هناك. لك���نَّ النفي والمناخ 

الحاّر لهذه المدينة لم يحّطان من عزيمة رمز الجهاد، بل اإّنه ا�ضتغّل هذه 

الفر�ض���ة المتاحة له، و�ضعى اإلى توحيد �ض���فوف المجاهدين هناك، وكذا 
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توحيد �ضفوف ال�ضيعة وال�ضّنة، فحّقق نجاحات باهرة في هذا المجال.

وكان له دور بارز في التفاف النا�س حول االإمام والعلماء والثورة.

وطالت فترة النفي حّتى �ضنة )1978م(، وبلغت الثورة ذروتها هذا العام 

فخرجت االأو�ضاع عن �ضيطرة النظام، لهذا عاد �ضماحة اآية اهلل الخامنئّي 

ا في جهاده اأكثر من ذي قبل. اإلى م�ضهد وزاول ن�ضاطه م�ضتمرًّ

مجلس قيادة الثورة

م���ن الم�ض���ّلم به اأنَّ مجل����س قيادة الث���ورة يعتبر من اأه���مِّ االأركان التي 

كان لها دور رئي�س في انت�ض���ار الثورة واإدارتها بعد من�ض���ب القيادة، يقول 

ال�ضهيد به�ضتي حول هذا االأمر:

»لق���د كانت الن���واة االأول���ى لمجل�س القيادة اّلذي �ض���ادق علي���ه االإمام 

متكّونة من ال�ض���يخ الها�ضمي الرف�ضنجاني وال�ض���يخ المطّهري واأنا وال�ضّيد 

المو�ضوّي االأردبيلي والدكتور باهنر، فكانت تتكّون مّنا نحن الخم�ضة«.

ويقول ال�ضيخ الرف�ضنجاني:

»لق���د عّين االإم���ام وهو في باري�س �ض���ّتة اأ�ض���خا�س ليجتمع���وا ويديروا 

الحكوم���ة القادمة... فكنت اأحدهم، وال�ض���هيد المطّهري اّلذي كان يحمل 

تلك الر�ضالة، وال�ضهيد البه�ض���تي، وال�ضّيد المو�ضوّي االأردبيلي وباهنر، ثّم 

التحق بنا ال�ضّيد علي الخامنئّي اّلذي كان في م�ضهد اآنذاك«.
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ويقول �ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي حول هذا المو�ضوع:

»كنت في م�صهد منهمًكا باإد�رة �صوؤون هذه �لمدينة مع �لإخوة �ّلذين 

كان له���م دور ف���ي �أح���د�ث م�صه���د �لعظيم���ة، فاّت�صل �ل�صهي���د �لمطّهري 

ب���ي عّدة م���ّر�ت تلفونيًّا �ص���و�ء ب�صورة مبا�ص���رة �أو بالو��صط���ة لأذهب �إلى 

طه���ر�ن. وكن���ت �أت�ص���ّور �أنَّه لأجل �لأعم���ال �لعادّية �ّلتي نق���وم بها، حيث 

كانت لدينا ن�صاطات م�صتركة �صو�ء علميَّة �أو عقائديَّة �أو �صيا�صيَّة، يطلب 

مّني �لذهاب �إلى طهر�ن، ولم �أكن �أت�صّور �أّنه لأجل مجل�ض قيادة �لثورة، 

فكن���ت �أقول: �صوف �آتي، لكن لكث���رة �أعمالي في م�صهد وثقل م�صوؤولّيتي 

ُكن���ت �أوؤّج���ل �صف���ري في كّل م���رة، �إل���ى �أن �أخبروني من باري����ض �أنَّ �لإمام 

ياأمرن���ي بالذهاب �إلى طهر�ن، ف�صعرت باأّن هناك �أمًر� يجب �لذهاب من 

ا بعد �أن �ّت�صل بي �لمطّهري و�أبلغني �لر�صالة  �أجله �إلى طهر�ن، خ�صو�صً

بغ�صب، و�صاألني: لماذ� ل �أذهب �إلى طهر�ن وماذ� �أنتظر؟

وف���ي طه���ر�ن قيل لي �إنَّه يج���ب �أن �أ�صارك في جل�ص���ة ُتعقد في منزل 

�ل�صهي���د �لمطّه���ري، و�جتمع �أع�ص���اء مجل�ض �لثورة، حيث ل���م �أكن �أعلم 

بذلك حّتى ذلك �لوقت«.

وبمقت�ض���ى الم�ض���لحة،  فقد ان�ض���ّم اإل���ى المجل�س في ما بعد اأع�ض���اء 

ة اأخرى. وقد ُك�ِضَف النقاب  جدد، كان بع�ض���هم ذا ميول واّتجاهات �ضيا�ضيَّ

عن وجوهه���م بالتدريج. لكنَّ هوؤالء االإخوة كانوا االأ�ض���ا�س واالأركان للثورة 

والحّرا����س لمبادئه���ا واأهدافها. وق���د تحّملوا الأجل الثورة وم�ض���الح االأّمة 
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ين ومع �ض���خ�س كبني �ض���در،  االإ�ض���المّية م�ض���اعب العم���ل م���ع الليبراليِّ

وا�ض���تطاعوا بجهوده���م ومقاومتهم وم�ض���اعيهم الم�ض���تركة تنظيم االأمور 

وحرا�ضة مبادئ وقيم الثورة.

مؤامرة المنافقين

���ة وهي موؤامرة  وم���ن بي���ن كل تلك الحوادث وقع���ت حادثة بالغة االأهميَّ

المنافقين اّلتي تمَّ اإحباطها بهّمة وم�ضاعي هذا العالم ال�ضجاع والم�ضّحي 

�ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي، واإليكم الحادثة بالتف�ضيل:

في االأّيام االأخيرة من حياة النظام الطاغوتي، بداأت العنا�ضر ال�ضيوعيَّة 

ة اإلى ثورة  بانته���از  الفر�ض���ة وتنظيم عنا�ض���رها لتحويل الثورة االإ�ض���الميَّ

ديمقراطيَّة �ضعبّية ح�ض���ب تعبيرهم. وانتخبوا م�ضانع جنرال موتورز على 

الطري���ق الع���اّم الموؤّدي اإلى كرج كاأف�ض���ل م���كان لتنفي���ذ مخّططهم، الأنَّه 

اإ�ض���افة اإلى بعدها عن طهران اّلتي كانت مركًزا لالإ�ضالمييِّن والموؤمنين، 

يمكنهم هناك من جمع وتنظيم العنا�ض���ر ال�ض���يوعّية والعنا�ض���ر المناوئة 

للث���ورة بعيًدا عن االأنظار، ثّم يقومون بهجوم خاطف على طهران واحتالل 

المراكز الح�ّضا�ضة فيها، حيث ُيقيمون حكومة �ضيوعيَّة ح�ضب ت�ضوّرهم.

اإنَّ مث���ل ه���ذه الموؤامّرات كانت ال ُيجنى من ورائها �ض���يء، لكن بما اأنَّها 

كانت في االأّيام الح�ّضا�ض���ة اأي من 19 اإلى 22 بهمن، كان باإمكانها اأن تكون 

اأف�ض���ل دعم للنظام البائد وتوؤّخر نجاح وانت�ضار ال�ضعب وتعطي اال�ضتكبار 
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فر�ضة اأخرى لتمرير خططه.

وا�ضتطاعت هذه العنا�ض���ر ح�ضد خم�ضمائة من الجامعييِّن والموّظفين 

واآخرين ذوي ميول �ض���يوعّية هناك، باإلقاء خطابات مثيرة ون�ضر اإعالنات 

ة وال�ضعبيَّة ح�ضب تعبيرهم  ة ودعوة القوى الديمقراطيَّ في ن�ضراتهم  الخا�ضّ

لالن�ضمام اإلى هذا التحّرك الثورّي.

وعندم���ا بلغ النباأ وحدة االإعالم في مكتب االإمام الخميني }، بعث 

�ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي جمًعا من العلماء ومعهم ال�ضهيد ديالمه 

هم لم ي�ض���تطيعوا عمل �ض���يء، فتوّجه  )من �ض���هداء 7 تير( اإلى هناك، لكنَّ

�ضماحته بنف�ضه مّرتين اإلى هناك، وفي المّرة الثانية تحّرك ظهًرا ب�ضيارته 

حّتى و�ضل اإلى الم�ضنع، واألقى خطاًبا ق�ضيًرا ثّم عاد.

لكن في اليوم الع�ضرين من بهمن بلغت الق�ضيَّة مرحلة خطيرة، حيث 

العّمال  من  ثمانمائة  ومعهم  ال�ضيوعّية  العنا�ضر  من  خم�ضمائة  اجتمع 

وبداأوا بتجهيز اأنف�ضهم ب�ضورة كاملة. وخيف اأن يت�ضّلحوا وي�ضعلوا حرًبا 

ال�ضهيد  جاء  لهذا  ال�ضاه،  �ضّد  الجهاد  من  النهائّية  المراحل  في  اأهلّية 

وقال:  قلًقا   { الخميني  االإمام  مكتب  في  االإعالم  وحدة  اإلى  ديالمه 

اأهل  اأن يذهب من هو  ويجب  االأمر،  تدّبر  لذا يجب  الو�ضع خطير،  »اإّن 

الم�ضوؤولّية  الخامنئّي هذه  العظمى  اهلل  اآية  �ضماحة  فتحّمل  اإلى هناك«. 

�هلل«  »حزب  �ضباب  من  مجموعة  ر�ضلت 
ُ
واأ الم�ضنع.  اإلى  �ضريًعا  وتوّجه 

من مدر�ضة رفاه اإلى هناك لدعمه. وعندما و�ضل �ضماحته اإلى الم�ضنع 
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بالرّد  وب��داأ  كلمة  األقى  حيث  ج���راأة،  بكّل  ة  المن�ضّ على  وق��ف  ع�ضًرا 

قاموا  ولهذا  ب�ضّدة.  ال�ضيوعّيين  اإدان��ة  بذلك  وا�ضتطاع  االأ�ضئلة،  على 

روؤو�ضهم  فوق  اأيديهم  ورفع  جماعّية  ب�ضورة  ال�ضيوعّية  االأنا�ضيد  بترديد 

والت�ضفيق، ليخّل�ضوا اأنف�ضهم من هذه الم�ضكلة. لكنَّ �ضماحته لم يترك 

ة وا�ضتمّر في خطابه. المن�ضَّ

ولما راأى ال�ض���يوعّيون اأنَّ االأو�ضاع لي�ضت في �ض���الحهم، قطعوا التّيار 

الكهربائ���ّي لكي ال ي�ض���ل �ض���وت �ض���ماحته اإلى اأ�ض���ماع العّم���ال فيدركوا 

الحقائ���ق. لكّن �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي �ض���ّلم مكّبر ال�ض���وت 

الأحد زمالئه ورفع �ض���وته في الظالم ونادى مخاطًب���ا العّمال: ال تقلقوا، 

���ل بين الطاوالت،  وتوّجه���وا اإلى كالمي، فال �ض���يء هن���اك. ثّم بداأ بالتنقُّ

يق���ف عن���د كّل طاولة ويب���داأ بترديد ال�ض���عارات وبالتكّل���م وتوعية العّمال 

واإثارتهم �ض���ّد ال�ض���يوعّيين، ثّم قال: »على �أيَّة حال، �صوف ن�صّلي �صالة 

�لجماعة«. فبداأ ال�ض���يوعّيون بمجادلته. �ضاأله طالب جامعّي �ضوؤااًل، لب�س 

بدل���ة العّمال � با�ض���م اأحد العّم���ال، فقال له �ض���ماحته: »�أرن���ي بطاقتك« 

فانك�ض���فت الق�ضّية، وف�ض���ح �ض���ماحته عدًدا اآخر بنف�س الكيفّية. ثّم فّكر 

في ف�ض���ل العّمال � اّلذين كان اأكثرهم من الم�ض���لمين ومن ذوي العقائد 

الدينّي���ة � ع���ن ال�ض���يوعّيين، واأف�ض���ل طريقة لذلك هي �ض���الة الجماعة، 

فاأعلن اأّن على كّل م�ض���لم م�ض���ّل اأن يكون في �ض���احة الم�ض���نع لل�ض���الة 

جماعة. وفي النهاية اأقيمت �ض���الة الجماعة باإمامته في ال�ض���اعة )8:30) 
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م�ض���اًء � �ض���اعتان بع���د المغ���رب تقريًب���ا � في �ض���احة الم�ض���نع، وح�ض���ر 

العّم���ال لل�ض���الة وبقي ال�ض���يوعّيون في �ض���الة الم�ض���نع، فكان ل�ض���وته 

البليغ وال�ض���جّي االأثر الكبير في نفو�س العّمال. ثّم ا�ض���تغّل �ض���ماحته هذه 

الفر�ض���ة فدعا العّمال اإلى الم�ض���جد. فذهب الجميع اإلى هناك. و�ضّكلوا 

تجّمًع���ا بم�ض���اعدة �ض���باب »ح���زب �هلل« اّلذي���ن قدموا من مدر�ض���ة رفاه، 

وثاروا �ض���دَّ ال�ضيوعّيين باإر�ضاد وتوجيه من �ض���ماحته. وفي اليوم التالي، 

تّم طرد ال�ض���يوعّيين من الم�ض���نع، وبذلك اأحبط���ت موؤامرة كبرى كادت 

ت�ض���عل حرًبا اأهلّية في لحظات االنت�ض���ار، وذلك بذكاء وت�ض���حية االإمام 

الخامنئ���ّي {.

ة في ه���ذه الحادثة: هي اأنَّ �ض���ماحته بقي واقًفا في  والمالحظ���ة المهمَّ

تل���ك الليلة على قدميه لمّدة �ض���بع �ض���اعات وه���و يخطب ويتكّلم، ووا�ض���ل 

ن�ضاطه اإلى ال�ضباح، حّتى تمّكن من دفع هذا الخطر.

 أّول مقال من اإلذاعة اإلسالمّية
ّ

بث

اإنَّ م���ن االأعمال الح�ض���نة اّلتي اأقدمت عليها وح���دة االإعالم في مكتب 

االإمام هي اإ�ضدار ن�ضرة با�ضم »�لإمام« وذلك بمنا�ضبة ذكرى اإقامة االإمام 

} بطهران. وقد كتب �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي عّدة  مقاالت 

في هذه الن�ضرة. وال�ضيء الجميل هو اأّنه بعد �ضقوط االإذاعة باأيدي ال�ضعب 

ف���ي 22 بهم���ن، كان المق���ال اّلذي كتبه �ض���ماحته بقلمه تح���ت عنوان »بعد 

االنت�ضار االأّول« هو اأّول مقال اإ�ضالمّي ُيقراأ في االإذاعة.



 67ما الولدم اإد القيادم

محاولة اإلغتيال

تعّر�س �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئ���ّي{ بتاريخ 1981/6/27م 

لمحاول���ة اغتيال نّفذها المنافقون، وذلك اأثناء اإلقائه خطاًبا  في م�ض���جد 

« جنوبيَّ طهران. »�أبو ذرٍّ

�ضيب �ض���ماحته نتيجة المحاولة عّدة اإ�ضابات نقل على اإثرها اإلى 
ُ
وقد اأ

الم�ضت�ض���فى، ولكن اأبى اهلل اإاّل اأن ُيتّم نوره، وحفظ وجوده المبارك لخدمة 

االإ�ض���الم والم�ضلمين، فعاد �ضريًعا لمزاولة ن�ضاطه والقيام بوظيفته بعد اأن 

تماثل لل�ضفاء. يقول �ضماحته حول هذه الحادثة:

»�أن���ا م���ن تل���ك �للحظ���ة )لحظ���ة �إ�صابته( �أح�ص�ص���ت ب���اأّن �هلل يريدني 

���ة كبي���رة. وق���د �أعددت نف�صي له���ا. وبطبيعة �لحال ف���ي ذلك �ليوم  لمهمَّ

���ة؟ ولكّني �أيقنت �أّن عل���ّي �ل�صتعد�د  ل���م �أكن لأحد����ض ما هي هذه �لمهمَّ

لتحّم���ل ثق���ل كبير ف���ي �صبيل �هلل ومن �أج���ل �لثورة، وف���ي خدمتكم �أنتم 

�أّيها �لنا�ض«.

وعل���ى اإثر محاولة االغتيال، اأبرق اإليه االإمام الخمينّي } كلمة جاء 

فيها:

»و�لآن وبع���د �أن ق���ام �أع���د�ء �لثورة بالعت���د�ء عليكم، و�أنت���م من ذرّية 

�لر�ص���ول �لأك���رم P ومن �آل بيت �لح�صين ب���ن علّي L، ولم تقترف 

ذنًب���ا �ص���وى خدم���ة �لإ�صالم و�لوط���ن �لإ�صالم���ّي، ولم ينتقم���و� منك �إّل 

���ك جندّي م�صتب�صل في جبهة �لح���رب، ومعلِّم في �لمحر�ب وخطيب  لأنَّ
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ه في �صالة �لجمعة و�لجماعة ومر�صد مخل�ض في ميادين �لثورة،  ُمف���وَّ

فاإنَّه���م برهن���و� على م�صت���وى تفكيرهم �ل�صيا�صّي وم���دى دعمهم لل�صعب 

.
(1(

ومخالفتهم للظالمين 

لقد ج���رح هوؤلء، باعتد�ئهم عليك، م�صاعر �لماليين من �لموؤمنين 

في �صّتى �أنحاء �لعالم.

�إّن ه���وؤلء �لمحرومي���ن من �لروؤية �ل�صيا�صيَّة، �إلى درجة �أقدمو� فيها 

على هذه �لجريمة بعد خطابكم في مجل�ض �ل�صورى وفي �صالة �لجمعة 

���ة مبا�ص���رة، و�عتدو� عل���ى �صخ�ض كان���ت دعوته  وف���ي �لجماهي���ر �ل�صعبيَّ

�إل���ى تحقي���ق �ل�صالح و�ل�صد�د ت���دّوي في �آذ�ن م�صلمي �لعال���م، �إّن هوؤلء 

وبعمله���م �لال�إن�صانّي هذ�، وبدًل من �أن ي�صتفّزو� ويرعبو� �ل�صعب، ز�دو� 

ا. �أل���م يحن �لوقت -  م���ن ع���زم �لم�صلمي���ن وجعلو� �صفوفهم �أكث���ر تر��صًّ

بوق���وع هذه �لأعم���ال �لوح�صّية و�لجر�ئم �لحمقاء - كي يتخّل�ض �صبابنا 

�ء �لمخدوع���ون م���ن �أفخاخ خيانة ه���وؤلء، ويمنع �لآب���اء و�لأمهات  �لأع���زَّ

�صّبانهم �لأعّز�ء من �أن ي�صبحو� قر�بين لأهو�ء �لُجناة، ويحّذرو� �أبناءهم 

من �لم�صاركة في جر�ئمهم؟ �أل يعلمون �أّن �لقيام بهذه �لجر�ئم �صيجّر 

�أبناءهم �إلى �ل�صياع و�لنحطاط و�صيخ�صرون �أبناءهم باتِّباعهم �صرذمة 

من �لف�صدة �لجناة؟

���ة �هلل )�أرو�حنا فد�ه(  �إنَّن���ا نفخر عن���د �صاحة �لباري تعالى وولّيه بقيَّ

)1) اأ�ضلوب ا�ضتنكاري، اأي عن مدى اأذّيتهم لل�ضعب واإطاعتهم للظالمين.
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بجنود لنا في �لجبهة وخلفها يق�صون �لليل في محر�ب �لعبادة و�لنهار 

بالجه���اد ف���ي �صبيل���ه. �إنَّن���ي �أهنِّئك �أّيه���ا �لخامنئّي �لعزي���ز على خدمتك 

لهذ� �ل�صعب �لمظلوم في جبهات �لحرب بمالب�ض �لقتال وخلف �لجبهة 

بال���زيِّ �لعلمائ���ّي، و�أ�ص���األ �هلل �أن يعطي���ك �ل�صالم���ة لتم�ص���ي في خدمة 

�لإ�صالم و�لم�صلمين«.

وقد اأبرق �ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي { من جانبه جواًبا اإلى 

ه: االإمام } هذا ن�ضّ

»�صّي���دي ومقت���د�ي �صماح���ة �آي���ة �هلل �لعظمى �لإم���ام �لخمينّي }  

روحي لك �لفد�ء.

�صالم �هلل و�صالم عباده �ل�صالحين عليك.

م����ّرة �أخ����رى ي�صملن����ي �هلل �صبحان����ه وتعال����ى برحمت����ه �لو��صع����ة، فاأجُد 

نف�ص����ي مغم����ورة بالألط����اف �لرّباني����ة �لخفّية و�لعلنّي����ة. �أ�ص����األ �هلل �لعلّي 

�لقدي����ر �أن يوّفقن����ي لحم����ده و�صك����ره على �ألطاف����ه ونعمائه م����ا دمُت حيًّا، 

كم����ا �أّني موؤمن باأّن لدعائكم ومناجاتكم �لأثر �لأكبر في نجاتي من كيد 

�لمنافقي����ن و�لظالمين. حفظكم �هلل ذخًر� ومالًذ� لالإ�صالم و�لم�صلمين، 

�آمين رّب �لعالمين.

لق���د �أع���ّد �لموؤمنون �أنف�صهم لل�صهادة في �صبي���ل �هلل باذلين �أرو�حهم 

ومتاعهم �لي�صير، فالموؤمنون منه و�إليه. ذلك نهج تعّلمه �لموؤمنون في 

مدر�صتكم وذ�ك كاأ�ض �صربوه من معين كوثركم.
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ها �لإمام �أن نعزَّ �لإ�صالم ونغّذيه بمهجنا حّتى يتحّقق ويثمر  لقد عّلمتنا �أيُّ

وتثم���ر مع���ه �صج���رة �لنبّي و�آل���ه �لأطهار، وحّت���ى يختل���ط زلل �لكوثر بدماء 

�ل�صهد�ء و�ل�صّديقين، فال نبالي بالم�صائب و�لويالت في هذ� �ل�صبيل، وكّل 

ما نخ�صاه �أن ُنحَرم فال ُنَوّفق �إلى �لحياة �لأبدّية ونعيمها �لأزلّي.

ن�صك���ر �هلل ونحم���ده ب�صمول �آل يزيد وُعبي���د �هلل بلعنة �هلل ومالئكته 

 Qف���ي �لآخ���رة وبالخزي و�لعار في �لدنيا، في حي���ن يحتّل �لح�صين

و�آله �لطيبون و�أ�صحابه قلب �لتاريخ �لب�صرّي و�صميم �لإن�صانّية.

ولي وطيد �لأمل �أن ي�صتفيد �لمارقة و�لقا�صطة و�لناكثة �لمعا�صرون 

ف���ي �إير�نن���ا �لعزيز من �لتاري���خ، فيعودو� �إلى �لإ�ص���الم ويتفّيئو� بظالله 

ويتعاونو� في بعث �لإ�صالم من جديد وجني ثماره �لطّيبة.

ا ب�صيًط���ا من ُجند �هلل ب���ل وقطرة في  و�أن���ا �ل���ذي �أعتبر نف�ص���ي ُجنديًّ

بحر حزب �هلل �لهائج م�صتعدٌّ لأقارع �لأعد�ء و�لمنافقين �إلى �آخر قطرة 

م���ن دم���ي، و�صاأجع���ل م���ن: { ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 �صعاًر� بل �أن�صودة �أن�صدها في كّل يوم، بل وفي كّل لحظة.
(1(

ۈ}
وختاًم���ا، �أ�ص���األ �هلل تعال���ى دو�م �ل�صّحة و�ل�ص���الم ل�صخ�صكم �لكريم، 

فيطي���ل عمرك���م �ل�صريف ويجعلكم ذخ���ًر� للثورة �لإ�صالمّي���ة في �إير�ن، 

ومالًذ� لكّل �لم�صلمين و�لم�صت�صعفين في �لعالم، �آمين رّب �لعالمين«.

ابنكم ال�ضّيد علّي الخامنئّي

)1)  �ضورة االأنعام، االآية 162.
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صالة الجمعة التاريخّية

ُتعَتب���ر خطابات �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي في �ض���الة الجمعة 

بطه���ران، دائ���رة معارف اإ�ض���الميَّة و�ضيا�ض���يَّة بح���ّق... نظًرا لم���ا تحويه 

ة واإر�ضادات ون�ض���ائح اجتماعّية  من معارف اإ�ض���الميَّة وتحليالت �ضيا�ض���يَّ

واأخالقّي���ة. لك���نَّ المهم من بين كلِّ تل���ك الخطابات الخطبة اال�ض���تثنائيَّة 

���ة التي ال ُتن�ض���ى اأب���ًدا، حيث وقع انفجار بين �ض���فوف  والملحم���ة التاريخيَّ

الم�ضّلين هّز مركز �ضالة الجمعة، �ضقط ب�ضببه الع�ضرات بين قتيل وجريح، 

وف���ي الوقت نف�ض���ه كانت طائرات اال�ض���تكبار  تهّدد بق�ض���ف موقع �ض���الة 

الجمعة حيث كانت قد ق�ض���فت طهران �ض���بيحة ذلك اليوم. الم�ض���اّدات 

الجويَّة تحدث �ضو�ض���اء و�ضّجة كبيرتين. لكن وبالّرغم من ُكلِّ ذلك تمّكن 

خطي���ب الجمعة �ض���ماحة اآي���ة اهلل العظمى الخامنئّي بعناي���ة تاّمة من اهلل 

ة و�ض���كينته القلبيَّة من تهدئة االأو�ض���اع واال�ض���تمرار في  وبقدرت���ه المعنويَّ

خطبته بكّل قّوة و�ضالبة وبقيت ال�ضفوف منّظمة والم�ضّلون في اأماكنهم، 

ين، اأثار اإعجاب االأعداء  ثّم اأّدى �ض���ماحته ال�ضالة بطماأنينة وخ�ضوع خا�ضَّ

ف�ضاًل عن االأ�ضدقاء.

وقد اأ�ض���ار االإمام الراحل } في بيانه بمنا�ضبة راأ�س ال�ضنة الهجرّية 

ال�ضم�ضّية اإلى ذلك الحادث، حيث قال:

���ة  »�إّن���ي ل �أن�ص���ى ق�صي���ة ي���وم �لجمع���ة كي���ف م�ص���ت بعظم���ة ونور�نيَّ

و�صم���ود وبتل���ك �لطماأنين���ة، رغم �أ�ص���و�ت �لمد�فع �لم�ص���اّدة للطائر�ت 
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وذلك �ل�صجيج. �إّنني ُكنت �ألحظ و�أنظر وبالأخ�ّض �إلى �لنا�ض لأرى ما 

ا و�حًد� قد تزل���زل، وفي �لوقت نف�صه  يح���دث بينهم، فل���م �أر حّتى �صخ�صً

كان �إم���ام �لجمع���ة يخط���ب بذلك �ل�ص���وت �لجهورّي و�لنا����ض ي�صتمعون 

�إليه بتلك �لكيفّية وهم يهتفون: �إّننا م�صتعّدون لل�صهادة«.

اإلمام في جبهات القتال

مع بدء العدوان البعثّي الغادر على دولة االإ�ضالم الفتّية بتحريك القوى 

اال�ض���تكبارّية، واحتالله جزًءا من االأرا�ض���ي االإ�ض���المّية، �ضعر هذا العالم 

المجاه���د بالخط���ر اّلذي يح���دق بهذه الدولة وبالم�ض���وؤولّية ال�ض���رعّية في 

اته  الدفاع عن بي�ض���ة االإ�ض���الم، فتوّج���ه اإلى جبهات الحرب رغم م�ض���وؤوليَّ

الج�ض���ام وم�ض���اغله المتع���ّددة. وكان م���ن العلم���اء االأوائ���ل بل م���ن اأوائل 

يَّ  المتطّوعي���ن اّلذين التحقوا بركب الجهاد. وكان اأّول عالم دين يلب�س الزِّ

الع�ضكري في الجبهات، يقول �ضماحته:

»... �صّلمون���ا �لبدلة �لع�صكرّية. وكانت ه���ذه �لمّرة �لأولى �ّلتي �ألب�ض 

يَّ �لع�صك���رّي. ولعّله لم يلب����ض �أيُّ عالم دين حّت���ى ذلك �لحين  فيه���ا �ل���زِّ

�لزّي �لع�صكرّي في �لجبهات، بل كان طلبة �لعلوم �لدينّية يترّددون على 

يَّ العلمائّي بعد اأ�ض���هر من  مدينة »خرم�صهر« ويوجدون في الجبهات بالزِّ

.
(1(

هذه الق�ضّية«

)1) كتاب )المقابالت( �س 114.
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وكان ل�ض���ماحته ال���دور الب���ارز في عدم �ض���قوط مدينة االأه���واز باأيدي 

البعثّيين اأوائل الحرب، يقول ال�ضيخ »الرف�ضنجاني« عن تلك االأّيام:

»... ولوال ذهاب ال�ضّيد الخامنئّي وال�ضهيد �ضمران اإلى االأهواز واأمرهما 

بحفر خندق في اأطراف المدينة، ولوال مقاومة المجموعات ال�ض���غيرة من 

.
(1(

ا« قّوات الحر�س، ل�ضقطت مدينة االأهواز اأي�ضً

اإًذا فقد ذهب �ض���ماحته في االأ�ض���هر االأولى من الح���رب اإلى الجبهات، 

و�ض���ارك ف���ي العديد م���ن العملّيات غي���ر المنّظمة، كما �ض���ارك في اإحدى 

العملّي���ات العظيم���ة في منطقة االأه���واز حيث تلقى العدّو ف���ي تلك العملّية 

�ضربات مهلكة من قوات االإ�ضالم.

���ا م���ن الح���وادث اّلتي ج���رت معه في  ويذك���ر االإم���ام الخامنئ���ّي بع�ضً

ة الم�ضاركة الكبرى: الجبهات، وهي تدّل على نوعيَّ

»م���ن �أعزِّ �لذكريات و�أحالها، ذكرى فت���ح مدينة �صو�صنكرد، و�ّلتي ل 

�أن�صاه���ا �أب���ًد�. فذلك �ليوم كان عظيًم���ا ومليًئا بالح���و�دث عندما �قتحم 

�لأخ���وة تلك �لمدين���ة و�صيطرو� عليها. ولقد كان���ت �إلى ذلك �لوقت من 

�لم���و�رد �لقليل���ة �ّلت���ي يجتمع فيها �لجي����ض و�لحر�ض و�لق���وى �ل�صعبّية 

���ة ف���ي �لأه���و�ز حيث كن���ت، وكان �لمرح���وم �ل�صهيد  وتح���ت قي���ادة مركزيَّ

.»� اًل فيها. لقد عملنا مًعا وكانت ذكرى جميلة جدًّ »�صمر�ن« ع�صًو� فعَّ

)1) مجلة )با�ضدار ا�ضالم( العدد 6.
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ا اّلتي مّرت معنا )ف���ي الجبهات( يوم  واإح���دى الذكريات الجميلة ج���دًّ

مت القّوات العراقّية وعبرت مدينة »�صو�صنكرد« واقتربت من الحميدّية  تقّدّ

لل�ض���يطرة على المع�ض���كر الموجود هن���اك واّلذي لم يكن يبع���د عن البلدة 

�ضوى ب�ضعة كيلومترات.

وكان قائد المع�ضكر �ضابًطا كبيًرا قد ذاق الجنود منه اأّياًما مّرة ف�ضرخ 

ف���ي وجوه الجميع قائ���اًل: »لماذا تقفون هكذا؟! اأتنتظ���رون العراقّيين حّتى 

ياأتوا ويقطعوا روؤو�ض���كم؟!«، وذلك بداًل من ت�ضجيعهم وحّثهم على ال�ضمود 

والمقاومة. فبداأوا ين�ض���حبون م���ن الممّر الخلفّي للمع�ض���كر واحًدا واحًدا. 

تل���ك الليل���ة كانت عجيب���ة، حيث كّنا جال�ض���ين عندم���ا ج���اوؤوا بخبر عبور 

الدباب���ات العراقية لبلدة الحميدّية باتجاهنا على االأوتو�ض���تراد اّلذي يوؤّدي 

اإلى االأهواز. لقد هّب جميع االإخوة وانطلقوا نحوهم. وكانوا مجموعات من 

الحر�س والقوى ال�ض���عبّية والقّوات التابع���ة للمحافظة. ولقد بذل المحافظ 

ومن معه مجهوًدا عظيًما للو�ض���ول اإلى تلك المنطقة. وكان من ف�ض���ل اهلل 

تعال���ى علين���ا اأنَّ ال�ض���ماء اأمطرت في تل���ك الليلة اإلى درج���ة حّولت االأر�س 

الياب�ض���ة اإلى م�ض���تنقعات غرقت فيها الدّبابات العراقّي���ة، ما اأّدى اإلى فرار 

ال�ض���ّباط والجن���ود منها لينجوا باأنف�ض���هم من الغرق، وعنده���ا بداأ االأخوة 

بتدمير الدبابات واحدة تلو االأخرى بقاذفات »�لآربي جي«. وفي االّت�ض���ال 

الهاتف���ّي اّلذي اأجريته مع »طهر�ن« ذك���رت لهم اأّن عدد الدبابات كان يبلغ 

الت�ض���عين. وكان االأخ ال�ض���يخ »ها�صمي« في الخّط المقابل حيث اأ�ضّر علينا 
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اأن ن�ضتولي على الدبابات وناأخذها. وقلت له اإنَّ االأمر لي�س متي�ّضًرا وال نقدر 

علي���ه. فالعراقّيون لم ي�ض���تطيعوا تحريك الدّباب���ات. والأّننا لم نكن قادرين 

عل���ى المحافظة على الدّبابات فقد ا�ض���طررنا اإل���ى اإحراقها بالكامل. وفي 

البداي���ة كما ذك���رت بداأ االإخوة ب�ض���ربها بقذائ���ف »�لآربي ج����ي«. ولكّنهم 

بعدها ا�ض���تكثروا ذلك فاكتفوا برم���ي القنابل في داخله���ا. واأنت اليوم اإذا 

مررت من تلك المنطقة يمكنك اأن ت�ض���اهد بو�ضوح حطام وبقايا الدّبابات 

المحترقة«.

لكن بعد توّليه رئا�ض���ة الجمهورّية، لم تت�ض���ّن له الفر�ض���ة للم�ضاركة في 

جبهات الحرب ب�ضورة م�ضتمّرة، يقول �ضماحته:

»بع���د ت�صّلم���ي لمن�ص���ب رئا�ص���ة �لجمهورّي���ة ل���م تت�ص���ّن ل���ي �لفر�صة، 

ولالأ�صف، للح�صور �لم�صتمر في �لجبهات �صوى مّرة �أو مّرتين وب�صورة 

.
(1(

موؤّقتة وق�صيرة«

لك���ن رغ���م كلِّ ذل���ك، كان �ض���ماحته ينتقل بي���ن الحين واالآخ���ر داخل 

ة  ���ات المقاتلين االأبط���ال وحلِّ م�ض���اكلهم المعنويَّ الجبه���ات لتعزيز معنويَّ

والماّدّية والع�ضكرّية. كما اأّنه عمل على تن�ضيق عمل القّوات الم�ضّلحة خالل 

عمله كع�ضو في مجل�س الدفاع االأعلى.

)1) كتاب )المقابالت( �س19.
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اأه االإمام الراحل } على وجوده في جبهات القتال في البرقّية  وقد هنَّ

اّلتي بعثها اإليه اإثر تعر�ضه لمحاولة االغتيال، حيث قال }:

»... وما نقمو� منك �إّل �أّنك جندّي م�صتب�صل في جبهة �لحرب ومعّلم 

ه���ا �لخامنئّي �لعزيز عل���ى خدمتك لهذ�  ف���ي �لمح���ر�ب. و�إنَّني �أهّنئك �أيُّ

�ل�صع���ب �لمظل���وم ف���ي جبه���ات �لح���رب بمالب����ض �لقتال وخل���ف �لجبهة 

يِّ �لعلمائّي...«. بالزِّ

هذه الن�ضاطات  في مجال العلم والتدري�س والجهاد وخدمة النا�س كّلها 

جعل���ت من �ض���ماحة اآية اهلل العظم���ى الخامنئّي محوًرا للجهاد في م�ض���هد 

بالتدريج. ُيّت�ض���ل به من جميع مناط���ق اإيران، وهو بدوره كان على ارتباط 

ب�ضائر المناطق. لذا كان ال�ض���افاك ُيبدي ح�ضا�ضّية �ضديدة تجاهه، فُعّطل 

در�ض���ه في التف�ض���ير عّدة مّرات. لكنَّ �ض���ماحته كان ي�ض���رع في مكان اآخر، 

وب�ض���كل اآخر، ما ي�ض���طّر ال�ض���افاك من جديد اإلى منعه مّرة اأخرى. فكان 

لهذه الن�ض���اطات االأثر الكبير على نفو�س ال�ض���عب وف�ضح الجهاز المتجّبر. 

وكان ُيَحا�ض���ر منزل���ه اأحياًن���ا، واإن كان منزل���ه ُمراقًبا ف���ي اأغلب االأوقات 

لمعرفة المترّددين عليه، وال ُي�ضمح الأحد باأن يلتقي به.

لذا ذاع �ضيته في الف�ضل والكمال وال�ضجاعة في اأق�ضى مناطق اإيران، 

وكُث���رت عليه الدعوات من اأكث���ر المدن في اإيران كاأ�ض���فهان وكرمان يزد 

وغيرهما، اإلى جانب طهران الإلقاء الخطابات والمحا�ض���رات في مجال�س 

اأهلها، فما كان من �ض���ماحته اإاّل اأن ا�ض���تفاد من هذه الفر�ضة لتبيين اأفكار 
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االإ�ضالم الثورّية وبيان الحقائق وق�ضايا ال�ضاعة ولزوم الجهاد والثورة.

وما زالت محا�ضراته في الجمعّيات االإ�ضالمّية ولدى الطلبة الجامعييِّن 

ة الن�ض���طة، كهيئة اأن�ض���ار الح�ضينQ بطهران، باقية  والهيئات الدينيِّ

في االأذهان، ومن جملتها محا�ض���رات �ضهر رم�ض���ان بمدر�ضة ال�ضيخ عبد 

الح�ضين في بازار طهران عام 1969م تحت عنوان  »�ضروط واأركان الثورة«.

وكان الراأي ال�ضائد اآنذاك، هو اأنَّ ت�ضديد الجهاد الم�ضّلح مفيد وذو تاأثير 

كبير. وكان ُيطلق على جهاد العلماء حّتى تلك الفترة عنوان »نه�ضة العلماء«، 

دون ذك���ر م�ض���طلح الثورة. لكنَّ �ض���ماحة اآية اهلل العظم���ى الخامنئّي { 

تحّدث في هذه المحا�ضرات في ع�ضرين يوًما ونّيف عن الثورة بكّل �ضراحة.

مسؤولّياته بعد انتصار الثورة

1.  م�ّمة اإلى محافظة �سي�ستان وبلو�س�ستان:

ة  ر�ضل �ض���ماحته في فروردين )1979م( من ِقَبل االإمام } في مهمَّ
ُ
اأ

ن  اإلى محافظة �ضي�ضتان وبلو�ض�ضتان لمتابعة ومعالجة االأو�ضاع هناك. وتمكَّ

من تقديم خدمات قّيمة الأهالي تلك المحافظة المحرومة.

2. وكيل وزارة الدفاع:

ُعّين �ضماحته ع�ضًوا في مجل�س الدفاع ممّثاًل لمجل�س قيادة الثورة عام 

1979م، ث���م ُعّي���ن في العام نف�ض���ه وكياًل لوزارة الدفاع. وق���د اأّدى خدمات 
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جليلة في الم�ضوؤوليَّات اّلتي اأوكلت اإليه، ومنها ما ن�ضمعه على ل�ضانه:

»لقد و�صلت �لحكومة �لموؤّقتة �إلى هذه �لنتيجة وهي �أنَّه ل فائدة من 

مقارع����ة �أمي����ركا �لدولة �لغنّي����ة و�لمقتدرة و�لتي ل تتدّخ����ل في �صوؤوننا. 

هكذ� كان تفكير �لحكومة �لموؤّقتة. ومن نتائج هذ� �لتفكير بقاء مجموعة 

من �لأمريكّيين في �لقّوة �لجوّية لفترة طويلة دون �أن نعلم ذلك. بعدها 

كان����ت �إح����دى �لق�صايا �ّلتي طرحت في مجل�ض �لدفاع �لأعلى، حيث كنت 

ع�ص����ًو� فيه ومهدي بازركان رئي�ًص����ا، هي �قتر�ح لالأميركّيين �لم�صتقّرين 

ف����ي �لقّوة �لجوّية يق�صي بتبدي����ل ��صم مكتب �لم�صت�صارّية �لع�صكرّية من 

�لي����وم ف�صاعًد�، و�عتب����ار �لعاملين لي�صو� م�صت�صاري����ن ع�صكرّيين، ويجب 

�ختيار ت�صمية جديدة للمكتب، و�قترحو� �أربعة �أ�صماء...«.

غ�ض���ب �ض���ماحة اآية اهلل الخامنئّي { لهذا المو�ضوع غ�ضًبا �ضديًدا. 

فما ا�ض���تطاعت الحكوم���ة الموؤّقتة تمرير خّطتها في اإبق���اء االأميركّيين مع 

تغيير �ضفتهم فقط.

3. قيادم حر�� الثورم:

ة،  في 1979/2/1م اأ�ض���بح �ضماحة ال�ضيد قائًدا لحر�س الثورة االإ�ضالميَّ

اإث���ر وقوع بع�س الخالفات بين �ض���فوف الحر�س ل���م يتمّكن اأحد من حّلها، 

فا�ضتطاع �ضماحته بعد ت�ضّلمه الم�ضوؤولّية من حّل الم�ضاكل.

وف���ي عام )1980م( اأ�ض���بح ممّث���اًل لالإمام الخمين���ّي } في مجل�س 

الدفاع االأعلى.
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4. اإمام جمعة ط�ران:

بع���د رحيل اآي���ة اهلل الطالقاني عام )1980م(، اأ�ض���در االإمام الخمينّي 

} حكًما عيَّن بموجبه �ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي اإماًما لجمعة 

طهران، وجاء في جانب من بيان االإمام }:

»نظ���ًر� لما�صيكم �لم�ص���ّرف و�أهليَّتكم علًما وعم���اًل، فقد تقّرر تعيين 

�صماحتكم �إماًما ل�صالة �لجمعة في طهر�ن«.

5. ع�سوّية مجل�� ال�سورى الإ�سالمّي:

مع بدء اأّول انتخابات لمجل�س ال�ضورى االإ�ضالمّي، ُر�ّضح �ضماحته عن مدينة 

طه���ران من قبل االئتالف الكبير المكّون م���ن رابطة العلماء المجاهدين في 

ة االإ�ض���الميَّة ومنّظمة مجاهدي الثورة االإ�ض���الميَّة،  طهران وحزب الجمهوريَّ

ة االأخرى، وا�ض���تطاع  مات والجماعات االإ�ض���الميَّ ���ات والمنظَّ وبع����س الجمعيَّ

دخول المجل�س باإحراز االأكثرّية ال�ضاحقة لالأ�ضوات )1،400،000 �ضوت(.

وف���ي عام )1980م( انتخ���ب ممّثاًل لالإمام الخمين���ّي } في مجل�س 

الدفاع االأعلى.

6. رئا�سة الجم�ورّية:

بعد ا�ضت�ضهاد ال�ضهيدين رجائي وباهنر، ُر�ّضح �ضماحته من ِقَبل العلماء 

ة، وانُتخب في 1981/10/5م  ة لرئا�ضة الجمهوريَّ و�ضائر الموؤ�ّض�ض���ات الثوريَّ

ة بعد ح�ض���وله على اأكثرية �ض���احقة من  ة االإ�ض���الميَّ ثالث رئي�س للجمهوريَّ
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ة ف���ي وقت كانت ظ���روف البالد فيه  االأ�ض���وات، وت�ض���ّلم رئا�ض���ة الجمهوريَّ

ح�ّضا�ض���ة وخطيرة، فا�ضت�ض���هاد 72 من النخبة الموؤمنة، وا�ضت�ضهاد رجائي 

وباهنر في انفجار مقّر رئا�ضة الوزراء، واالنفجارات واالغتياالت المتوالية 

واالآث���ار ال�ّض���يئة اّلتي تركتها رئا�ض���ة بني �ض���در للجمهورية، والم�ض���كالت 

ين والح�ضار  الناجمة عن احتالل جزء من الوطن االإ�ضالمي من قبل البعثيِّ

االقت�ضادي، اجتمعت كّلها فخلقت ظروًفا �ضعبة ومعّقدة.

لك���ن تمَّ � بع���ون اهلل وبالقيادة الحكيمة لالإم���ام الراحلM والجهود 

المخل�ض���ة للم�ض���وؤولين وفي مقّدمتهم رئي�س الجمهورّية �ض���ماحة اآية اهلل 

العظم���ى الخامنئّي وعزيمة وت�ض���حية اأبناء ال�ض���عب � التغّل���ب على الكثير 

من الم�ض���اكل، فخرجت البالد � بعد ثماني �ض���نوات من رئا�ض���ة �ض���ماحته 

للجمهورّية � مرفوعة الراأ�س ومقتدرة وثابتة.

ا: ُيذكر اأنَّ �ضماحة االإمام الخامنئّي قد �ضغل المنا�ضب التالية اأي�ضً

� رئا�ضة مجل�س ت�ضخي�س م�ضلحة النظام.

ة. � رئا�ضة مجل�س الثورة الثقافيَّ

� رئا�ضة موؤتمر اأئّمة الجمعة والجماعات.

ة االإ�ضالميَّة) قبل تجميده(. � االأمانة العاّمة لحزب الجمهوريَّ

� كما �ض���غل من�ضب النائب االأّول لرئي�س مجل�س الخبراء ومجل�س اإعادة 

النظر في الد�ضتور.
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القيادة ووالية األمر

ة �ض���ماحة اآية اهلل  اأّكد �ض���ماحة االإم���ام الخميني } مراًرا على اأهليَّ

ة االإ�ض���الم والم�ض���لمين  العظم���ى الخامنئ���ّي للقي���ادة. وفي ذلك ينقل حجَّ

ال�ضيخ الها�ضمي الرف�ضنجاني:

»خ���الل اجتماعن���ا م���ع �ض���ماحة االإمام} وبح�ض���ور روؤ�ض���اء القوى 

الثالث وال�ض���ّيد رئي����س الوزراء والحاج ال�ض���ّيد اأحمد، تّمت مناق�ض���ة هذا 

المو�ض���وع، وهو اأّنه اإذا وقعت هذه الق�ض���ّية )وفاة االإمام(، ف�ضوف نواجه 

م�ض���كلة د�ض���تورّية، الأنَّه ال يمك���ن اأن يطراأ فراغ في القي���ادة، فقال االإمام: 

»�ض���وف لن يطراأ فراغ في القيادة، وعندك���م القائد«. فقيل: ومن هو؟ قال 

االإمام بح�ضور اآية اهلل الخامنئّي: �إنه �ل�صّيد �لخامنئّي.

ة اإلى االإمام }، وكانت لي بع�س الجراأة  وقد ذهبت يوًما ب�ضورة خا�ضّ

الأطرح الق�ضايا كما هي، فتحّدثت معه حول خالفة القائد والم�ضاكل اّلتي قد 

تطراأ، فرّد االإمام بكّل �ض���راحة: »�إنَّكم لن تو�جه���و� طريًقا م�صدوًد�، ومثل 

هذ� �ل�صخ�ض )�آية �هلل �لخامنئّي( بين ظهر�نيكم، فلماذ� تجهلون ذلك؟«.

ويق���ول ال�ض���ّيد اأحمد الخمين���ي }: »عندما �ض���افراآية اهلل العظمى 

الخامنئ���ّي اإل���ى كوري���ا، كان االإم���ام يتابع وقائ���ع الزيارة من على �ضا�ض���ة 

التلفزي���ون، وقد اأثار اهتمامه كثيًرا ذلك اال�ض���تقبال الذي اأقامه ال�ض���عب 

الكوري واأحاديث ومباحثات ال�ض���ّيد الخامنئّي { في تلك الزيارة وقال:
 

ا �إّنه جدير بالقيادة«. »حقًّ
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ويبدو اأنَّ خطاب االإمام } ل�ضماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي الذي 

� عندما ت�صافر حّتى تع���ود، فال ُتكثر من  يقول في���ه: »�إّنني �أ�صطرب ج���دًّ

�ل�صفر« هو من االإلهام االإلهّي والغيبّي.

وبرحيل االإمام الخمينّي العظيم } في ال�ض���اعة )10:20) من م�ضاء 

ي���وم ال�ض���بت 3 حزي���ران 1989م، عق���د مجل�س الخب���راء في �ض���باح اليوم 

التالي جل�ض���ة طارئة بح�ض���ور جميع االأع�ض���اء، ولم تم�س ع�ض���رون �ضاعة 

على الجل�ض���ة حّتى تّمت مبايعة اآي���ة اهلل العظمى الخامنئّي { وليًّا الأمر 

ًدا من مجموع )74(  الم�ضلمين وقائًدا للثورة االإ�ض���المّية ب�)60( �ضوًتا موؤيِّ

خبيًرا ح�ضروا االجتماع.

بيان مجلس خبراء القيادة

ا  وقد اأ�ض���در مجل�س الخب���راء في ختام اجتماعه الط���ارئ بياًنا تاريخيًّ

ه: ا هذا ن�ضُّ مهمًَّ

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم

���ة  وقائ���د  »بع���د تقدي���م مجل����ض �لخب���ر�ء �لتع���ازي برحي���ل �إم���ام �لأمَّ

�لعمي���ق  �لإدر�ك  وم���ع  �صه���ا،  وموؤ�صِّ �إي���ر�ن  ف���ي  ���ة  �لإ�صالميَّ ���ة  �لجمهوريَّ

ا����ض لمن�ص���ب  ���ة، بالنظ���ر للموق���ع �لرفي���ع و�لح�صَّ ت���ه �لتاريخيَّ لم�صوؤوليَّ

�لقي���ادة في نظ���ام �لجمهوريَّة �لإ�صالميَّة في �إير�ن، وم���ع �لهتمام �لبالغ 

���ة ف���ي  ���ة �لإ�صالميَّ ���ة وموؤ�ّص����ض �لجمهوريَّ �ّل���ذي �أوله �صماح���ة �إم���ام �لأمَّ

�إي���ر�ن )ر�صو�ن �هلل تعال���ى عليه( في ند�ء�ته وبيانات���ه �لمتكّررة، وخا�صة 
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�أو�م���ره و�إر�صاد�ت���ه ب�ص���اأن �لقيادة، وبالنظ���ر لالأ�ص�ض �لمتعّلق���ة بالد�صتور، 

وم���ع �لإح�صا�ض �لكامل بموؤ�م���ّر�ت �لخنَّا�صين و�أعد�ء �لإ�صالم في �لد�خل 

و�لخ���ارج تجاه م�صتقب���ل �لنظام �لإ�صالمّي �لمقّد�ض، ومن �أجل �ل�صتعد�د 

�ل���الزم لمو�جه���ة �أيَّة حادث���ة، وبالنظ���ر للظ���روف �لد�خلّي���ة و�لخارجّية، 

وبا�صتلهام �لم�صامين �لربَّانيَّة �لرفيعة لو�صّية �صماحة �إمام �لأّمة �لإلهيَّة 

�، فاإنَّه )�أي: مجل�ض �لخبر�ء( �نتخب في �جتماعه  ���ة جدًّ ���ة �لمهمَّ �ل�صيا�صيَّ

�لط���ارئ، �لمنعق���د بتاري���خ )86/3/14ه�.����ض( �صماحة �آي���ة �هلل �ل�صّيد علّي 

���ة �لإ�صالميَّة في �إي���ر�ن باأكثريَّة �أربعة  �لخامنئ���ّي لقيادة نظ���ام �لجمهوريَّ

�أخما�ض �لأع�صاء �لحا�صرين، 60 �صوًتا موؤّيًد� من 74 ع�صًو� حا�صًر�«.

يقول اآية اهلل بني ف�ضل ع�ضو مجل�س الخبراء واأحد كبار علماء قّم، اإنَّ 

توا ل�ضالح اآية اهلل العظمى الخامنئّي،  االأربعة ع�ض���ر خبيًرا اّلذين لم ُي�ضوِّ

لم يكن لديهم اأدنى  تحّفظ على قيادته، بل كانوا يعتقدون باأرجحّية القيادة 

الجماعّية واّلتي يكون اآية اهلل العظمى الخامنئّي على راأ�ضها.

وا�ض���تطاع �ضماحته خالل االأعوام الما�ض���ية من قيادته الحكيمة ت�ضيير 

دّفة الثورة وال�ضير بها على نهج االإمام الراحل } وعلى خّطه االإ�ضالمّي 

���ه ابن االإمام الب���اّر وتلميذه واأح���د اأقرب اأ�ض���حابه، والأّنه هو  االأ�ض���يل؛ الأنَّ

القائ���ل: »�إنَّ �لخط���وط �لرئي�ص���ة للث���ورة ه���ي تلك �ّلت���ي ر�صمه���ا �لإمام، 

���ّذج �لطامع���ون ذوو �لقل���وب �لعمي���اء و�لذين ظّن���و� �أنَّه  �أّم���ا �لأع���د�ء �ل�صُّ

برحيل �لإمام يبد�أ ع�صر جديد بمعالم جديدة متمّيزة عن ع�صر �لإمام 
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�لخمينّي } فهم مخطئون.

�إّن �لإمام �لخمينّي حقيقة حيَّة د�ئًما، ��صمه لو�ء هذه �لثورة، وطريقه 

طريق هذه �لثورة و�أهد�فه �أهد�ف هذه �لثورة«.



علماء  شهادات 
الخبرة  أه��ل  من 

بمرجعّية االإمام الخامنئّي{ 
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�شهادة اآية اهلل ال�شّيد جعفر الح�شيني الكريمي باالأعلمّية)))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

بعد ال�ض���الم عليكم اأيُّها االأخوة الكرام اأّيدك���م اهلل تعالى والدعاء لكم 

بخير الدنيا واالآخرة.

د القائد وليِّ اأمر الم�ضلمين اآية اهلل العظمى  ة ال�ضيِّ ا ما �ضاألتم من اأعلميَّ اأمَّ

د القائد، واأ�ضترك  ال�ضّيد الخامنئّي { فاأقول اإنِّي طيلة �ضنين اأجال�س ال�ضيِّ

في جل�ض���ة �ض���ورى االإفتاء في مح�ض���ر جنابه مع ح�ض���ور عّدة م���ن الفقهاء 

د القائد { اأدّق نظًرا  العظام المعروفين )دامت اإفا�ضاتهم( فراأيت ال�ضيِّ

واأ�ض���رع انتقااًل واأقوى ا�ض���تنباًطا للفروع من االأ�ض���ول من غيره من المراجع 

العظ���ام )حفظهم اهلل تعالى(. فاإن كان ذل���ك هو الميزان في االأعلميَّة كما 

هو كذلك، فهذا الميزان قد لم�ض���ته من مباحثات ال�ض���ّيد القائد {. ومن 

ه اأعلم اأقرانه المعا�ض���رين، َنفعنا اهلل تعالى واإيَّاكم  هنا اأعترف واأ�ض���هد باأنَّ

بزعامته واإفا�ضاته واإر�ضاداته ، وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

�ل�صّيد جعفر �لح�صيني �لكريمي

  26/11/1419ه�

)1( ع�ضو جامعة المدّر�ضين واأحد اأ�ضاتذة البحث الخارج في قّم المقد�ضة وع�ضو مجل�س �ضورى االإفتاء 

االإمام  واأبحاث  24 عاًما  مّدة   { الخوئي  ال�ضّيد  اأبحاث  الخامنئّي. ح�ضر  االإمام  في مكتب 

الخميني } 14 عاًما.
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�شهادة اآية اهلل ال�شيخ اأحمد جّنتي باالأعلمّية)))

با�سمهتعالى

مالك االأعلمّية عندي اأن يكون الفقيه اأقدر على ا�ض���تنباط االأحكام من 

م�ض���ادرها واأدّلتها ال�ض���رعيَّة مع مالحظة الزمان والمكان والمقت�ضيات. 

د القائد  ة اليوم اأقوى واأقدر من ال�ضيِّ واأنا ال اأعرف في المر�ّضحين للمرجعيَّ

{. اأ�ض���ف اإلى ذلك اأنَّ الم�ض���األة اليوم م�ضاألة االإ�ضالم والكفر ال م�ضاألة 

االأح���كام الفرعّي���ة فح�ض���ب، فليّت���ق اهلل ام���روؤ ولينظر في عواق���ب االأمور 

ومكائد ال�ض���ياطين وعدائهم لالإ�ضالم وعزمهم على هدم اأركانه وتحطيم 

نا عليك  ي���ن، واهلل من ورائهم محي���ط، ربَّ الم�ض���لمين االأ�ض���يلين المحمديِّ

توكلنا واإليك اأنبنا واإليك الم�ضير.

�أحمد جّنتي

  6/رجب/1414ه�

)1( رئي�س مجل�س �ضيانة الد�ضتور في الجمهورية االإ�ضالمّية. اإمام جمعة طهران الموؤّقت.ع�ضو مجل�س 

الخبراء، و ع�ضو جامعة المدّر�ضين.
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�شهادة اآية اهلل ال�شيخ محمد يزدي باالأعلمّية)))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

ة  في ظ���لِّ الخالف الحا�ض���ل بي���ن الفقهاء العظ���ام في معن���ى االأعلميَّ

ي اأعتقد اأنَّ اآية اهلل الخامنئّي  { هو االأعلم واالأقوى  ة اإحرازها فاإنِّ وكيفيَّ

من حيث المجموع بالن�ض���بة اإلى العلوم واالأمور الالزمة في التقليد والقيام 

ة االإ�ضالميَّة. ة االأمَّ باأعباء مرجعيَّ

وعليه، يمكنكم تقليده في كلِّ الم�ضائل اّلتي هي مورد الحاجة كما كنت 

قد كتبت ذلك �ضابًقا.

محمد يزدي

  77/12/18ه�.�ض 

ال�ضلطة  ورئي�س  الخبراء  وع�ضو مجل�س  االإ�ضالمّية  الجمهورية  في  الد�ضتور  �ضيانة  )1( ع�ضو مجل�س 

الق�ضائّية ال�ضابق.
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�شهادة اآية اهلل ال�شيخ محّمد علي الت�شخيري باالأعلمّية)))

با�سمهتعالى

�ض���ماحة اآية اهلل الت�ض���خيري، ما راأي �ض���ماحتكم حول تقليد قائد الثورة 

د علّي الخامنئّي {؟ االإ�ضالمّية ولّي اأمر الم�ضلمين ال�ضيِّ

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

د النبييِّن واآله الطاهرين المع�ضومين،  وال�ضالة وال�ضالم على محّمد �ضيِّ

بدي راأيي ب�ض���راحة في 
ُ
وبع���د، فقد طلب مني بع�س اإخواني الموؤمنين اأن اأ

م�ض���األة تقليد �ض���يِّدي الكريم وقائد الموؤمنين ووليِّ اأمر الم�ضلمين �ضماحة 

اآي���ة اهلل العظمى ال�ض���ّيد علّي الخامنئّي {على روؤو�س الم�ض���لمين. واإنِّي 

بع���د معرفتي بعلمه العزي���ز وراأيه ال�ض���ديد في مختلف مجاالت ال�ض���ريعة 

ته وبذلك يتعيَّن  االإ�ض���الميَّة، ونظراته ف���ي الفرد والمجتمع، اأ�ض���هد باأعلميَّ

عندي تقليده، حفظه اهلل تعالى، واهلل على هذا �ضهيد.

اأ�ض���األ اهلل جلَّ وعال اأن يوّفقه الإعالء �ض���اأن الر�ض���الة وقيادة هذه االأّمة 

ِلما فيه عالوؤها و�ض���وؤددها وتحقيق االأهداف اّلتي ر�ض���مها االإمام الخمينّي 

الراحل } واهلل ولّي التوفيق.

محّمد علي �لت�صخيري

  6/ذو �لحجة/1418ه� مكة �لمكرمة.

)1) رئي�س المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب االإ�ضالمّية.
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 94 

�شهادة اآية اهلل ال�شيخ محّمد اإبراهيم جّناتي باالأعلمّية)))

با�سمهتعالى

���ة والتحقيقيَّة حول  لق���د ظهرت ه���ذه الحقيق���ة ف���ي المباح���ث الفقهيَّ

ة اأنَّه يجب اأن يتحّرك اأمر المرجعيَّة �ض���وب العمل المنّظم بحيث  المرجعيَّ

���ة، وجب عليه التحّرك على اأ�ض���ا�س هيكلّية  ه اإذا ت�ض���دى فقيه للمرجعيَّ اإنَّ

���ة لياأتي المرجع من بعده ويتحّرك في عمله على نف�س االأ�ض���ا�س، واأن  خا�ضّ

يتّم اال�ض���تفادة الح�ضنة من الم�ضادر والجهاز المرجعّي في اأبعاده الماّدّية 

والمعنوّي���ة، ال�ضيا�ض���يَّة واالجتماعيَّة في عمل موؤ�ض�ض���ّي منّظم، ال اأن تفقد 

ه���ذه الدخائر بالت�ض���ّتت والفرقة. وفي راأيي فاإنَّ من ل���وازم العمل المنّظم 

ة والقيادة في �ض���خ�س القائد. فيجب  ة ه���و الوحدة بين المرجعيَّ للمرجعيَّ

ال�ض���عي في ه���ذا المج���ال واإيجاد تح���ّول في ثقاف���ة واعتق���اد النا�س حول 

ة، اأ�ضبح الحكم للنظام االإ�ضالمّي  ة الأنَّه بانت�ضار الثورة االإ�ضالميَّ المرجعيَّ

���ة، واإنَّ ه���ذا الع�ض���ر يختل���ف عن االأع�ض���ار ال�ض���ابقة  ال للر�ض���الة العمليَّ

والمرجع بحاجة اإلى االّطالع على م�ض���ائل الحكومة، الأنَّه يجب على الفقيه 

الجامع لل�ض���رائط اإدراك متطلبات المجتمع والعال���م. وفي الوقت الراهن 

فاإنَّ هذا االأمر لم يتحّقق في اأحد �ض���وى قائد الثورة االإ�ض���المية، فهو فقيه 

عادل ب�ض���ير مدير مدّبر وعالم بزمانه و... لذا وجب اليوم طرح االأ�ض���لح 

)1) مجتهد باإجازة ال�ضّيد محمود ال�ضاهرودي، وع�ضو مجمع التقريب بين المذاهب االإ�ضالمية، ومن 
مدّر�ضي البحث الخارج في قم المقد�ضة.
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ال االأعلم. ولو �ض���لم اأنَّ االأعلميَّة �ضرط في المرجعيَّة يجب مالحظة االأعلم 

من حيث المجموع، الأّن من �ضروط الت�ضّدي للمرجعيَّة االّطالع والب�ضيرة 

بزمان���ه. ويج���ب اأن يتمّت���ع المرج���ع بق���ّوة االإدراك للتح���ّوالت والعالقات 

ة والداخليَّة. وفي راأيي فاإنَّ االأ�ضلح واالأعلم من حيث المجموع هو  الخارجيَّ

�ضماحة اآية اهلل الخامنئّي )مّد ظّله العالي(.

محّمد �إبر�هيم جّناتي

  26/جمادي �لثانية/1415ه�



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 96 

�شهادة ثانية الآية اهلل ال�شيخ اإبراهيم جّناتي 

با�سمهتعالى

ة واالأعلم يجب اأن يالحظ  من الم�ض���ّلم اأنَّ االأعلمية �ض���رط في المرجعيَّ

ر باأمور الزمان.  من حيث المجموع، الأنَّ من ال�ض���روط هو المعرفة والتب�ضُّ

���رات والعالقات  ويج���ب اأن تتوّف���ر في المرج���ع القدرة عل���ى اإدراك المتغيِّ

���ة. فبنظري االأ�ض���لح واالأعلم من حي���ث المجموع هو  ���ة والداخليَّ الخارجيَّ

ح�ضرة اآية اهلل الخامنئّي )مّد ظّله العالي(.

محّمد �إبر�هيم جّناتي

  73/9/9ه�.�ض.
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 98 

بيان جامعة المدّر�شين 

ة ال�ض���لف ال�ضالح اآية اهلل العظمى ال�ضيخ  بعد رحيل المرجع االأعلى بقيَّ

االأراكي )ر�ضوان اهلل عليه( اجتمع اأع�ضاء جامعة مدّر�ضي الحوزة العلمّية 

في حوزة قّم المقّد�ضة و�ضدر عنهم بيان جاء فيه:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

مو�ض���وع المرجعّية من اأعظم الم�ضائل التي ال يمكن اأن تنفكَّ وتنف�ضل 

عن م�ض���الح الم�ضلمين وا�ضتقاللهم وعظمتهم وال اأن تناق�س ويقّرر اأمرها 

بدون االلتفات اإلى د�ضائ�س وموؤامرات الكفر واال�ضتكبار �ضّد االإ�ضالم.

�ض���ين لحوزة ق���ّم العلميَّة وفي جل�ض���ات متعّددة  ل���ذا، فاإنَّ جامعة المدرِّ

���لت بتاريخ  بحثت وتبادلت وجهات النظر حول هذا المو�ض���وع اإلى اأن تو�ضّ

73/9/11ه�.�س اإلى اأّن ح�ضرة االآيات ال�ضادة المذكورة اأ�ضماوؤهم واجدون 

ل�ضرائط المرجعيَّة، والتقليد الأيٍّ منهم جائز واهلل العالم:

1 � اآية اهلل الحاج ال�ضيخ محّمد فا�ضل لنكراني.

2 � اآية اهلل الحاج ال�ضيخ محّمد تقي بهجت.

3 � اآية اهلل الحاج ال�ضّيد علّي الخامنئّي )قائد الثورة االإ�ضالمّية(.

4 � اآية اهلل الحاج ال�ضيخ ح�ضين وحيد الخرا�ضاني.
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5 � اآية اهلل الحاج ال�ضيخ جواد تبريزي.

6 � اآية اهلل الحاج ال�ضّيد مو�ضى زنجاني.

7 � اآية اهلل الحاج ال�ضيخ نا�ضر مكارم �ضيرازي.
د�مت بركاتهم 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 100 

�شهادة اآية اهلل ال�شّيد عبا�س خاتم يزدي )))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

بعد الحمد هلل وال�ض���الة وال�ض���الم على اأ�ض���رف اأنبيائه نقول م�ضتعيًنا 

هم اهلل تعالى، اإنَّه  ب���اهلل العلّي القدير، اإجابة لطلب اإخواننا الموؤمنين اأعزَّ

ة )�ضلوات  بعد العناية باأهميَّة مقام النيابة عن �ضاحب االأمر االإمام الحجَّ

اهلل عليه وعلى اآبائه المع�ض���ومين( ال �ض���ّيما في الوقت الراهن الع�ضيب، 

وم���ع االلتف���ات اإلى ما يعتبر �ض���رًعا في نيل هذا المن�ض���ب االإلهّي الخطير 

ة الهاّمة، ونظًرا لما اأحرزناه وانك�ضف لدينا من توّفر  من ال�ضرائط الخا�ضّ

الموؤّهالت ال�ضرعّية للمرجعّية والتقليد في �ضخ�س زعيم االأّمة قائد الثورة 

االإ�ضالمّية العالمة المجاهد الفقيه المت�ضلع اآية اهلل ال�ضّيد علّي الح�ضينّي 

الخامنئّي )دام���ت بركاته المتتالية(، نرى اأنَّ تقليد المعّظم له )اأدام اهلل 

ظّله الوارف( ال اإ�ضكال فيه ومجزئ ومبرئ للذّمة اإن �ضاء اهلل.

�ل�صّيد عّبا�ض خاتم يزدي 

حررناه بتاريخ 27 جمادي �لثانية 1415ه�

)1) ع�ضو جامعة المدّر�ضين. ع�ضو مكتب ا�ضتفتاء االإمام )ر�ضوان اهلل عليه( وال�ضّيد القائد حاليًّا.
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 102 

�شهادة اآية اهلل ال�شّيد محمود الها�شمي )))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

دنا القائد وليِّ اأمر الم�ض���لمين  ة �ض���يِّ فيما يتعّلق ب�ض���وؤالكم حول مرجعيَّ

اآي���ة اهلل ال�ض���ّيد عل���ى الخامنئ���ّي )حفظ���ه اهلل تعال���ى واأدام ظالل���ه على 

تنا ال�ض���ابقة اإلى �ض���ماحته عند  روؤو����س االأّمة( فقد اأ�ض���رنا بذلك في برقيَّ

د الكلبيكاني }  وف���اة المرجع الكبير المرح���وم اآية اهلل العظمى ال�ض���يِّ

واأّكدنا فيها المبّررات اّلتي تدّلل على �ض���الح ذلك لالإ�ض���الم والم�ض���لمين 

واأنَّ في���ه جمًعا لل�ض���مل وتعزيًزا لراية الحّق والهدى وق�ض���ًما لكيد االأعداء 

والكافرين. فن�ضاأل اهلل �ضبحانه وتعالى اأن يمدَّ في عمره ال�ضريف واأن يمتع 

ة  ته ال�ض���الحة حّتى ظهور بقيَّ ة االإ�ض���الميَّة بقيادته الر�ض���يدة ومرجعيَّ االأمَّ

اهلل االأعظ���م اإمام زماننا )اأرواحنا فداه(... وال�ض���الم عليكم وعلى جميع 

الموؤمنين وعباد اهلل ال�ضالحين ورحمة اهلل وبركاته.

محمود �لها�صمي

 27/جمادي �لثانية/1415ه�

)1) رئي�س ال�ضلطة الق�ضائّية �ضابقًا ع�ضو ت�ضخي�س م�ضلحة النظام في الجمهورّية االإ�ضالمّية وتلميذ 
ال�ضهيد ال�ضّيد محّمد باقر ال�ضدر.
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 104 

�شهادة اآية اهلل ح�شين را�شتي كا�شاني )))

با�سمهتعالى

بع���د الحمد وال�ض���الة وتقديم التعزية اإلى مح�ض���ر ح�ض���رة بقّية اهلل 

االأعظم اإمام الزمان )اأرواحنا فداه( واإلى المق���ام المعّظم للقائد { 

اأعر����س كج���واب عن ال�ض���وؤال المذكور اأنَّ وجوب االّتب���اع واالإطاعة لوليِّ 

اأمر الم�ض���لمين ح�ض���رة اآية اهلل الخامنئّي في االأحكام المتعّلقة بالجامعة 

���ا في االأحكام  ة )الفق���ه الحكومتي( لي����س خافًيا على اأحد، واأمَّ االإ�ض���الميَّ

الفردّي���ة )واإن كان �ض���ماحته ف���ي بي���ان التعزية ق���د قال اإّن ف���ي حوزة قّم 

المقد�ض���ة مجتهدين جامعين ل�ض���رائط التقليد ولك���ن( في الوقت الراهن 

حيث اإنَّ ت�ض���خي�س االأعلم ولو احتمااًل متعّذر اأو متع�ّض���ر فاإنَّ تقليد ال�ض���ّيد 

المعّظم الحافظ والحار�س لم�ضالح االإ�ضالم والم�ضلمين مجزى ء ومبرى ء 

للذّمة بل االأولى بااللتفات اإلى موؤامرات اأعداء االإ�ضالم وخوف التفرقة في 

�ضفوف الموؤمنين.

ة واأن  يجب على الم�ض���لمين المحافظة عل���ى الوحدة اّلتي تعتبر عطّي���ة اإلهيَّ

ُيبقوا دائًما ن�ضب اأعينهم م�ضمون كالم اهلل المتعال واالآيتين ال�ضريفتين:

1 � {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}.

2 � {ٻ ٻ پ پ پپ}.

)1) ع�ضو جامعة المدر�ضين، ع�ضو مكتب ا�ضتفتاء االإمام الخميني )ر�ضوان اهلل عليه( ومكتب ال�ضّيد 
القائد حاليًّا، ع�ضو مجل�س الخبراء.
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وبذلك تتحّقق عّزة وعظمة وا�ض���تقالل االإ�ض���الم والم�ضلمين في جميع 

الجهات وهلل الحمد.

ح�صين ر��صتي كا�صاني

27/جمادي �لثانية/1415ه�



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 106 

�شهادة اآية اهلل ال�شهيد ال�شّيد محّمد باقر الحكيم )))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

���ي في الوقت اّلذي اأبادلكم التعزية بفقد هذا العالم الرّباني، اأ�ض���األه  اإنِّ

تعالى اأن ي�ض���ّد هذه الثغرة والثلمة بال�ضادة العظام من الكبار االأعالم وفي 

مقّدمتهم �ض���يِّدي اآية اهلل العظمى ال�ض���ّيد الخامنئّي. وال �ضك اأنَّ �ضماحته 

بما يتمّتع به من �ض���فات معنوّية عالية م���ن العلم والتقوى والخبرة والوعي 

والفهم الدقيق لالأو�ض���اع ال�ضيا�ض���يَّة واالجتماعّية وال�ضجاعة والقدرة على 

ت�ض���خي�س الم�ض���الح االإ�ضالمّية والمو�ض���وعات ال�ض���رعيَّة، كذلك الموقع 

ة  ز في النه�ضة االإ�ضالميَّة ي�ضلح لمن�ضب القيادة والمرجعيَّ القيادّي المتميِّ

ة العاّمة لعموم الم�ض���لمين والموؤمنين ب�ضكل خا�ّس بل يتعّين الرجوع  الدينيَّ

ة العامة. ة وال�ضيا�ضيَّ اإليه في االأمور الدينّية ذات ال�ضلة باالأمور االجتماعيَّ

���ة فيه م�ض���لحة كبيرة  ت���ه الدينيَّ واإنَّ االلتف���اف ح���ول قيادت���ه ومرجعيَّ

ة. اأ�ض���األه تعالى لكم ولجميع االأخوة االأفا�ض���ل  لالإ�ض���الم واالأّمة االإ�ض���الميَّ

التوفيق والت�ضديد وللم�ضلمين والموؤمنين الن�ضر والعّزة والكرامة.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

محمد باقر �لحكيم 

17/جمادي �لثانية/1415ه�

)1( رئي�س المجل�س االأعلى للثورة االإ�ضالمّية في العراق. نجل المرجع الكبير المرحوم ال�ضّيد مح�ضن 

الحكيم )ر�س(.
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 108 

�شهادة اأخرى الآية اهلل مرت�شى بني ف�شل 

با�سمهتعالى�ساأنهالعزيز

بعد ال�ضالم والت�ضليم، ورفع التعزية اإلى �ضماحة بقّيه اهلل االأعظم اأرواحنا 

ف���داه بم�ض���ابنا بالمرجع االأعلى اآي���ة اهلل العظمى االأراك���ي } فلُيعلم اأنَّ 

جمًعا كثيًرا من خبراء العلماء في كلِّ اإيران، وبالخ�ضو�س في الحوزة العلمّية 

بقّم، وكانوا يبلغون �ضبعين ونّيًفا لقد اأحرزوا يوم وفاة االإمام الخمينّي } 

اأنَّ اآية اهلل الخامنئّي { �ض���الح الأن ي�ض���تفتي الموؤمنون منه م�ض���ائلهم في 

اأبواب مختلفة من الفقه االإ�ضالمّي بجميع اأبعاده. ولذا اأرى اأنَّ �ضماحته اأولى 

م وفيه تقوية  الأن يكون مرجع الم�ض���لمين ف���ي زماننا كما اأنَّه قائده���م المعظَّ

لالإ�ض���الم وعزُّ للم�ض���لمين، ورغم اأنف اأعداء االإ�ضالم. اللهمَّ ان�ضر االإ�ضالم 

والم�ضلمين في جميع العالم، وال�ضالم عليكم والرحمة.

مرت�صى بني ف�صل

  26/جمادي �لثانية/1415ه�
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الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 110 

�شهادة اآية اهلل ال�شيخ عّبا�س محفوظي))) 

با�سمهتعالى

باالأخ���ذ بعين االعتبار ال�ض���روط اّلتي ينبغي تحّققها ف���ي الفقيه اأعتبر 

تقليد المجاهد ح�ضرة اآية اهلل الخامنئّي جائًزا.

عّبا�ض محفوظي 

)1( ع�ضو مجل�س الخبرا، واأ�ضتاذ في الحوزة العلمية، قم المقد�ضة.



 111�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 112 

�شهادة اآية اهلل ال�شّيد علي اأكبر قر�شي )))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

و�ضّلى اهلل على ر�ضوله واأهل بيته الطاهرين

م ح�ض���رة اآية  اإنَّني اأرى اأنَّ مرجعيَّة وجواز تقليد �ض���ماحة القائد المعظَّ

اهلل الخامنئّي )مّد ظّله العالي( اأمر ُم�َضلَّم.

�صيد علي �أكبر قر�صي

27/جمادي �لثانية/1415ه�

)1( ع�ضو مجل�س الخبراء، واأ�ضتاذ في الحوزة العلمية، قم المقد�ضة.



 113�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 114 

�شهادة اآية اهلل اأحمد �شابري الهمداني))) 

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

بعد �ض���هادة جمع من العلماء العظام وف�ض���الء الحوزة العلمية واالآيات 

م اآي���ة اهلل الخامنئّي { واجتهاده وقدرته  العظ���ام بفقاهة القائد المعظَّ

الكاملة على ا�ضتنباط االأحكام ال�ضرعيَّة ال اأرى باأ�ًضا وال اإ�ضكااًل في تقليده، 

بل اأرى ذلك اأن�ض���ب واأ�ضلح مع التوّجه وااللتفات اإلى الم�ضاعب الموجودة 

بين الم�ض���لمين والم�ض���ائب الموؤلمة الجارية فيهم، الأنَّه حفظه اهلل واأطال 

عمره فقيه عالم ورع ب�ض���ير يليق وي�ض���تحّق اأن يكون مرجًعا دينيًّا كما كان 

ويكون زعيًما وقائًدا �ضيا�ضيًّا.

�أحمد �صابري �لهمد�ني

بتاريخ 27/جمادي �لثانية/1415ه�

الكلبايكاني  ال�ضّيد  المقّد�س  اأبحاث  مقّرر  المقّد�ضة.  قّم  حوزة  في  المعروفين  المجتهدين  من   (1(
}. ح�ضر عنده اأكثر من ثالثين �ضنة. ح�ضر اأبحاث ال�ضّيد البروجردي اأكثر من ع�ضر �ضنوات، 

وح�ضر درو�س االإمام الخمينّي ثالث �ضنوات.



 115�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 116 

�شهادة اآية اهلل ال�شيخ ر�شا ا�شتادي )))

با�سمهتعالى

بعد التوّجه لم�ض���لحة العالم االإ�ض���المّي والت�ضّيع وبعد االلتفات لوجوب 

حماية وحفظ النظام االإ�ضالمّي المبارك، اأعرف اآية اهلل الحاج ال�ضّيد علّي 

الخامنئّي قائد الثورة االإ�ض���المّية دامت بركاته، باعتباره اأحد المجتهدين 

���ة اّلذي���ن ن�ض���تطيع اأن نعرفه���م للمرجعّي���ة  الجامعي���ن ل�ض���رائط المرجعيَّ

والتقليد.

ر�صا ��صتادي

جمادي �لثانية/1415ه�

)1( ع�ضو جامعة المدّر�ضين ومن االأ�ضاتذة المعروفين في حوزة قّم المقّد�ضة، وهو اإمام الجمعة في 

مدينة قم المقد�ضة.



 117�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 118 

�شهادة اآية اهلل اأ�شد اهلل اإيماني )))

با�سمهتعالى

بع���د تقديم التعزية برحلة �ض���يخ الفقهاء والمجتهدين ح�ض���رة اآية اهلل 

العظمى االأراكي لمح�ض���ر ح�ض���رة بقّية اهلل اأرواحنا ف���داه ولمقام القائد 

المعّظم ولعموم ال�ض���يعة في الجواب عن ال�ض���وؤال اأقول اإنَّه وبااللتفات اإلى 

اآراء االأ�ض���اتذة المحترمي���ن في ح���وزة قّم العلمّية والكثير م���ن العلماء في 

الب���الد والقائلة ب�ض���ّحة تقليد عموم الموؤمنين وال�ض���يعة لح�ض���رة اآية اهلل 

العظمى الخامنئّي )دامت بركاته( في الم�ض���ائل ال�ض���رعّية، وراأي مجل�س 

الخب���راء في جل�ض���ته االأول���ى القائ���ل باأهلّية ال�ض���ّيد المعّظ���م الإدارة اأمور 

الم�ض���لمين واالإفت���اء في الم�ض���ائل الحكومتّية )واّلتي هي من اأهم م�ض���ائل 

الحي���اة الفردّي���ة واالجتماعّية( فاإنَّ رج���وع عموم ال�ض���يعة والموؤمنين اإلى 

م في اأخذ الفتاوى ال�ضرعّية �ضيكون �ض���حيًحا ومبرًئا للّذمة  د المعظَّ ال�ض���يِّ

اإن �ضاء اهلل.

�أ�صد �هلل �إيماني

  73/9/13ه�.�ض. 

)1) ع�ضو مجل�س الخبراء، وممّثل القائد في محافظة فار�س، واإمام الجمعة في مدينة �ضيراز.



 119�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 120 

�شهادة اآية اهلل ال�شيخ عّبا�س واعظ طب�شي 

با�سمهتعالى

ة في تاأمين م�ض���الح االأّمة  براأي���ي، وبااللتفات اإلى االأثر المهّم للمرجعيَّ

���ة له���ا، وبااللتفات اإل���ى مقدراتها  والمجتم���ع االإ�ض���المّي والمكانة الخا�ضّ

���ة والماّدّي���ة ومواجهته���ا لخب���ث الق���وى المت�ض���ّلطة  ة والتبليغيَّ ال�ضيا�ض���يَّ

والم�ض���تكبرة، وم���ع مالحظة جمي���ع المعايير واالأ�ض���ول العلمّي���ة والفّنّية، 

فاإنَّ تقليد ح�ض���رة اآية اهلل الخامنئّي مجزئ ومب���رئ للّذمة واأقوى للنظام 

والحكومة االإ�ضالمّية، وال�ضالم على جميع اإخواننا الموؤمنين.

عّبا�ض و�عظ طب�صي 

29/جمادي �لثانية/1415ه� � 73/9/17.



 121�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 122 

�شهادة اآية اهلل اإ�شماعيل فردو�شي بور)))

با�سمهتعالى

ب�ضم اهلل وله الحمد وال�ضالة على محمد واآله.

بااللتفات اإلى راأي المدّر�ض���ين المحترمين ف���ي حوزة قّم العلمّية وبيان 

جماعة العلماء المجاهدين في طهران )اأّيدهم اهلل( وجمع كثير من علماء 

الب���الد، وم���ع اختيار مجل�س الخبراء المحترم ل�ض���ماحة اآي���ة اهلل العظمى 

الحاج ال�ض���ّيد علّي الخامنئّي { لمركز قيادة الثورة االإ�ض���المّية وخليفة 

لالإمام الراحل }، التقليد ل�ض���ماحة اآية اهلل العظمى الخامنئّي في كلِّ 

الم�ضائل ال اإ�ضكال فيه ومبرى ء للذّمة.

د العظيم حّتى ظهور ح�ضرة  اأ�ضاأل اهلل اأن يطيل في العمر المبارك لل�ضيِّ

االإمام المهدّي روحي له الفداء.

�إ�صماعيل فردو�صي بور

)1( ع�ضو مجل�س الخبراء.



 123�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 124 

بيان جماعة العلماء المجاهدين 

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

بعد رحلة المرجع االأعلى اآية اهلل العظمى ال�ض���يخ االأراكي )ر�ضوان اهلل 

عليه( اجتمعت ال�ضورى المركزيَّة لجماعة العلماء المجاهدين في طهران 

و�ضدر عنها بيان هاّم ومطّول نذكر مقطًعا هاًما منه:

بااللتف���ات اإلى المطالب المذكورة، فاإنَّ جماعة العلماء المجاهدين في 

ة والفقهيَّة،  طهران و�ض���من االحترام واالإكرام لجميع ال�ضخ�ض���يَّات العلميَّ

ما مدّر�ض���ي وعلماء حوزة قّم المقّد�ضة، و�ضمن تقديم التعزية بوفاة  ال �ض���يِّ

الفقيه الرّباني ح�ض���رة اآية اهلل العظمى الحاج ال�ض���يخ محّمد علي االأراكي 

)ر�ض���وان اهلل علي���ه(... وطلب الدرج���ات العالية للمراج���ع الكبار اّلذين 

لوا الم�ض���وؤوليَّة العظيمة للمرجعيَّة ال �ض���ّيما ح�ض���رة االإم���ام الخمينّي  تحمَّ

}، وم���ع الدع���اء بطول العمر وال�ض���المة للقائد العظيم ال�ض���اأن للثورة 

نا نعلن اأ�ض���ماء  ة راي���ة االإمامة والوالية المباركة، فاإنَّ اّل���ذي يحمل وبكلِّ قوَّ

االآي���ات العظ���ام والفقه���اء الكبار، اّل���ذي يعتب���ر تقليدهم جائ���ًزا والعمل 

بفتاويهم �ض���حيح ومبرئ للذّمة. وقد ذكر البيان اأ�ض���ماء ثالثة اآيات وعلى 

راأ�ض���هم ا�ضم �ضماحة اآية اهلل العظمى ولّي اأمر الم�ضلمين ال�ضّيد الخامنئّي 

مّد ظّله العالي على روؤو�س الم�ضلمين.



 125�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 

اأر�سل�ا  اّلتي  ال�ا�سمي  محمود  ال�سّيد  اهلل  اآية  �سماحة  برقيَّة 

اآية اهلل  اآية اهلل العظمى الإمام الخامنئّي يعّزيه في�ا بوفام  اإلى 

العظمى ال�سّيد الكلبيكاني } .

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

�صماحة قائد �لثورة �لإ�صالمّية �آية �هلل �لخامنئّي د�مت بركاته 

اأتق���ّدم بالتعازي اإلى الوجود ال�ض���ريف والمقّد����س الإمام الع�ض���ر | واإليكم 

ة  باعتباركم نائبه بالحّق واإلى ال�ض���عب االإيرانّي عاّمة واإلى الحوزات العلميَّ

وجميع الم�ض���لمين في العالم بمنا�ض���بة الم�ض���اب الجلل والفاجعة برحيل 

مرجع العالم االإ�ضالمّي العظيم �ضماحة اآية اهلل العظمى الكلبايكاني} 

اّلذي كان بحّق اأ�ضوة في التقوى والف�ضيلة والعلم والجهاد وخدمة االإ�ضالم 

والثورة االإ�ض���المّية، حيث ق�ضى عمره ال�ض���ريف والمبارك اإلى جانب اإمام 

االأّم���ة } ف���ي هذا الطريق، و�ض���ار على نه���ج ذلك الرج���ل العظيم في 

التاريخ.

اإنَّ وفاة هوؤالء االأكابر واالأعاظم، م�ض���اعل درب الهداية ونجوم �ض���راط 

الوالية الم�ض���يئة، واإن كان خطًبا جلاًل وم�ض���اًبا عظيًما وثلمة في االإ�ضالم 

ال ي�ض���ّدها �ض���وى طلوع نجم اآخر، لكن حيث اإنَّ لطف ربِّ العالمين ورحمته 

���ة الأهل بيت الع�ض���مة والطهارة واالإمدادات الغيبّية لبقّية  والعناية الخا�ضّ



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 126 

اهلل االأعظ���م )اأرواحنا فداه( �ض���املة هذه االأّمة دائًما واأبًدا، فاإنَّ �ضل�ض���لة 

مراجع التقليد لل�ضيعة �ضتظّل م�ضتمّرة وباقية. وكّلما اأفل اأو غاب  نجم طلع 

ة الخّفاق على عاتقه  نجم اآخر ي�ض���ّد الفراغ ويحمل لواء الفقاهة والمرجعيَّ

بمزيد من اال�ضتقامة والثبات وم�ضاعفة في تحّمل عب ء الم�ضوؤولّية.

والي���وم، ف���اإنَّ عيون االأمل للم�ض���لمين الملتزمي���ن في العالم االإ�ض���المّي  

واأه���ل الخب���رة المخل�ض���ين والمدافعين ع���ن االأه���داف ال�ض���امية والنبيلة 

للثورة االإ�ض���المية والودائع اّلتي خّلفها االإمام الخمينّي العظيم رائدة الثورة 

االإ�ضالمّية في الزمن المعا�ضر، متطّلعة اإليكم باعتباركم نجم يلمع في طليعة 

هذه ال�ضل�ض���لة المباركة، وتعّد اللحظات منتظرة ت�ض���ّدي �ضماحتكم ل�ضوؤون 

المرجعّية واإدارة الحوزات العلمّية راجية من مح�ضركم ال�ضريف مل ء الفراغ 

الحا�ضل في هذا ال�ضاأن م�ضتلهًما العزم واالإرادة من معين الوالية لتقّر عيون 

الموؤمنين بذلك وتطمئّن قلوبهم.

�أ�صاأل �هلل تعالى ل�صّيدنا �لمعّظم طول �لعمر ودو�م �لتوفيق.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته 

�ل�صّيد محمود �لها�صمي

 1372/9/19 ه�.�ض 



 127�س�اداا علمان ما اأع  اخلام 

�شهادة اآية اهلل ال�شّيد جالل الدين الطاهري)))

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

�ض���ين  االآن، وهلل الحمد والمّنة، فاإنَّ جمًعا من الخبراء وزبدة المتخ�ضّ

���لوا  ف���ي الحوزة العلمّية بق���ّم من جماعة المدّر�ض���ين المحترمين قد تو�ضّ

اإلى نتيجة في مو�ض���وع المرجعّية ال�ض���يعّية الخطير، وحملوا على اأكتافهم 

الحمل ال�ض���رعّي لتعيين تكليف عامة النا����س فعّرفوا عدًدا من رجال العلم 

والتحقيق وم�ضاهير االإر�ضاد والتدري�س بعنوان فقهاء يجوز تقليدهم. اإنَّني 

م���ع تقديري لجهود ه���وؤالء العظام، اأعتقد اأّن���ه اإن كان ال يوجد بين الذين 

ذكرت اأ�ض���ماوؤهم للمرجعّية من يتعّين اأو يحتّم���ل اأن يكون االأعلم، فاالأولى 

واالأ�ضلح هو اأن تت�ضّدى ال�ضخ�ضّية  الممتازة والبارزة لقيادة الثورة �ضماحة 

اآية اهلل الحاج ال�ض���ّيد علّي الخامنئّي )دامت بركاته( للم�ض���وؤولّيتين نظًرا 

لم�ضالح االإ�ضالم ال�ضامَية والظروف اّلتي تحكم البالد والثورة االإ�ضالمّية 

ة الدينيَّة. ة والمرجعيَّ والم�ضالح الناتجة عن وحدة القيادة ال�ضيا�ضيَّ

ن�ض���األ اهلل المّنان المتعال اأن يعّز االإ�ض���الم والم�ضلمين وي�ضّدد ويحفظ 

ذلك العظيم.

وال�ضالم عليكم وعلى جميع اإخواننا الموؤمنين.

�ل�صّيد جالل �لدين �لطاهري

29 جمادي �لثانية 1415ه�

)1( اإمام الجمعة ال�ضابق لمدينة ا�ضفهان.



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 128 

�شهادة اآية اهلل مرت�شى بني ف�شل )))

با�سمهتعالى

عندم���ا اجتمعنا في مجل�س الخبراء اأكثر من �ض���بعين مجته���ًدا، انُتخب 

�ضماحة ال�ضّيد القائد علّي الخامنئّي { وعلى اأ�ضا�س الد�ضتور الذي ين�ّس 

على اأنَّ القائد ال بد اأن يكون قادًرا على اال�ضتنباط في كثير من اأبواب الفقه. 

ومن المعلوم اأّن معظم اأبواب الفقه هي في م�ضائل الحكومة والمجتمع، ولعلها 

اأكث���ر من 80 في المائة من مجموع م�ض���ائل الفقه. فمن الموؤكد اأنَّ �ض���ماحة 

د القائد  ي اأعتقد اأنَّ ال�ضيِّ ال�ضّيد القائد هو االأعلم في هذه الم�ضائل، وعليه فاإنِّ

المعّظم هو االأعلم بعد ال�ضيخ االأراكي.

مرت�صى بني ف�صل

الكلبايكاني  المقّد�س  المرحوم  وفاة  بعد  ف�ضل  بني  ال�ضيخ  �ضماحة  ل�ضان  على  ورد  الكالم  هذا   )1(

M وهو م�ضبوط وم�ضجل بال�ضوت وال�ضورة، وهو اأ�ضتاذ في مدينة قم المقّد�ضة.
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�شهادة اآية اهلل ال�شيخ محّمد واعظ الخرا�شاني))) 

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم 

ح�ض���رة اأ�ضحاب الف�ضيلة وال�ض���ماحة علماء البقاع مّتع اهلل الم�ضلمين 

بطول بقائكم.

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبعد:

دنا اآية اهلل العظمى الخامنئّي وليِّ اأمر الم�ضلمين  �ضاألتم عن تقليد �ض���يِّ

ف���ي هذا الع�ض���ر اّل���ذي اأحاطت بك���م وبالم�ض���لمين عاّمة )في���ه( اأخطار 

كبيرة، تهّدد كيان االإ�ض���الم واالأّمة االإ�ض���الميَّة من قبل اال�ضتكبار العالمّي 

وال�ض���هاينة، اّلذي���ن يهتّمون بتمزيق الم�ض���لمين وتفريق كلمتهم وت�ض���تيت 

قواهم ال وّفقهم اهلل.

والجواب: اإنَّ االإمام الخامنئّي ي�ض���ارك غيره في الفقه والتقوى وكّل ما 

���له ب���ل تعّينه من بين  ه اجتمعت فيه �ض���روط تف�ضّ ي�ض���ترط في الُمقلَّد. لكنَّ

الفقهاء حفظ اهلل الجميع وهي جهاده الدائم في �ض���بيل االإ�ضالم و�ضموده 

اأمام االأعداء وفهمه ال�ض���ليم والم�ض���تقيم للكتاب وال�ضّنة وب�ضيرته في حّل 

الم�ض���اكل الفقهّية م���ن اأقرب الطرق، وفي اإدارة اأمور الم�ض���لمين باأ�ض���هل 

.R ال�ضبل واهتمامه البالغ بتعزيز الم�ضلمين واأتباع اأهل البيت

)1( االأمين العاّم للمجّمع العالمي للتقريب بين المذاهب االإ�ضالمّية، مدّر�س في الحوزة العلمّية، قم 

المقّد�ضة.



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 130 

 اأ�ض���ف اإلى ذلك كّله اأنَّه فقيه مب�ض���وط اليد، ناف���ذ الكلمة، قائد االأّمة 

والقادر على جمع كلمتهم. اأخذ اهلل باأيدينا و�ضّدد خطانا.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

محّمد و�عظ �لخر��صاني 

30 جمادي �لثانية 1415



اإلمام   
ّ

خط أصالة 
 ال��خ��م��ي��ن��ي }
في فكر االإمام الخامنئي {





االإم���ام  لخط  حقيقًا  ام��ت��دادًا   } الخامنئي  االإم���ام  خ��ط   يعتبر 

ر�ضم  الخميني  ف��االإم��ام  والمجاالت.  االأ�ضعدة  كل  في   { الخميني 

رة تناف�س  م�ضارًا متينًا ومتكاماًل من اأجل بناء دولة واأّمة اإ�ضالمية متح�ضّ

وقد  ال�ضعف.  اأو  بالنق�س  �ضعور  اأي  دون  من  االأخ��رى  واالأم��م  الدول  كل 

حذا االإمام الخامنئي حذو اإمامه حذو النعل بالنعل وم�ضى على خطا روح 

اهلل مكماًل ما بداأه باإخال�س وم�ضابرة، حتى و�ضلت اإيران اليوم واالأّمة 

االإ�ضالمية اإلى ما و�ضلت اإليه. 

االإمام  فكر  حول  الخامنئي  االإم��ام  كلمات  خّطته  ما  نقراأ  يلي  وفيما 

الخميني ونهجه، لنكون على بّينة من اأمرنا وعلى يقين اأّن هذه الم�ضيرة 

لي�ضت م�ضيرة اأ�ضخا�س، بل هي م�ضيرة اإلهية، حمل لواءها رجال اإلهيون 

بكل ما للكلمة من معنى.

 اإلمام الخميني
ّ

خط

ال�ضعب  �ضّحى  الذي  االإم��ام  ذلك  لي�س  هو  االإم��ام  خّط  بدون  االإم��ام 

االإيراني ببركة اأنفا�ضه وهدايته، وجعل اأرواحه على اأكّفه، واأر�ضل اأبناءه 

اأعظم حركة في القرن  اأتون الموت، ولم يبخل بنف�ضه وماله واأوجد  اإلى 

المعا�ضر في هذه المنطقة من العالم. فاالإمام بدون خّط االإمام هو اإمام 
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االإمام  فمباني  االإم��ام.  يخدم  ال  االإم��ام  عن  الهوية  و�ضلب  للهوية.  فاقد 

كانت وا�ضحة. هذه المباني � اإذا لم ُيرد االإن�ضان اأن يجامل � تنعك�س في 

كلمات االإمام وخطبه ور�ضائله وخ�ضو�ضًا في و�ضيته � التي هي اخت�ضار 

لجميع تلك المواقف.

التحّرك  ذلك  اأوج��د  ال��ذي  ال�ضيء  ذلك  هي  الفكرية  المباني  فهذه 

العظيم والموؤّثر �ضّد نهب الغرب واالإحتكارات االأمريكية في العالم. فهل 

دولة  اأّية  اإلى  ي�ضافرون  عندما  المتعاقبين،  اأمريكا  روؤ�ضاء  اأّن  تت�ضّورون 

من دول اآ�ضيا وال�ضرق االأو�ضط، اأو حتى بع�س الدول االأوروبية، ويتظاهر 

النا�س �ضّدهم ويطلقون ال�ضعارات عليهم، اأّن هذا االأمر كان دائمًا على 

التي  ومواقفه  االإمام،  ك�ضفه  وما  االإمام،  اإّنها حركة  كال،  المنوال؟  هذا 

اأخزت االإ�ضتكبار وف�ضحت ال�ضهيونية واأحيت روح المقاومة في ال�ضعوب، 

خ�ضو�ضًا في المجتمعات االإ�ضالمية.

االعوجاج،  االإمام. وهذا  ُننكر مواقف  اأن  الفكري  االعوجاح  لمن  اإّنه 

ولالأ�ضف، يقوم به البع�س مّمن كانوا في زمن ما مرّوجين الأفكار االإمام، 

اأو كانوا من اأتباع االإمام. واليوم، فاإّن الطرق اإذا انحرفت الأّي �ضبب كان، 

فاإّن االأهداف ت�ضيع، والبع�س يتراجعون؛ وبعد اأن كانوا ل�ضنوات متمادية 

على  ويتحّركون  االأه���داف،  ه��ذه  اأج��ل  وم��ن  االإم���ام،  ل�ضالح  يتحّدثون 

�ضّدها.  ويتحّدثون  المباني  وهذه  االأهداف  هذه  �ضّد  اأ�ضبحوا  اأ�ضا�ضها، 

](010/06/04[



 135اأ�سالة خّط الإمام اخلميني } يف فكر الإمام اخلامنئي {

ترك االإمام بكالمه و�ضلوكه هداية م�ضتمّرة الأّمته، اأي لنا نحن النا�س. 

ومن  الحياة؛  منعطفات  كاّفة  في  تر�ضدنا  تاأ�ضيره.  واأ�ضابع  االإم��ام  يد 

للجماهير  المنا�ضب  من  التي  و�ضّيته  هي  االإم��ام  مواريث  واأف�ضل  اأقوى 

والم�ضوؤولين وال�ضباب اإعادة قراءتها والتدبُّر فيها من حين الآخر.

نهجه،  على  ال�ضير  �ضنوا�ضل  اأّننا  االإمام  رحيل  بعد  من  اأعلّنا  قد  كّنا 

ولم يكن الباعث على مثل هذا القرار هو التقليد، واإّنما انطالقًا من وعي 

وتجربة؛ الأّن نهج االإمام هو النهج االأمثل الإنقاذ هذا البلد، �ضواء في بداية 

الثورة اأو في عهد االإمام القائد اأو في الوقت الحا�ضر. ]1999/05/04[ 

الخطر الكبير على بالدنا هو االنف�ضال عن ال�ضعب، واالنف�ضال عن 

القيم االإ�ضالمية، واالنف�ضال عن الخّط المبارك لالإمام الخميني. هذه 

التي  المتينة  الهيكلية  هذه  على  الحفاظ  تّم  ف��اإذا  بالدنا.  على  اأخطار 

اأوجدتها الثورة، ف�ضوف يمكن ترميم الكثير من الم�ضكالت، هنا وهناك، 

على مّر الزمان. ال ت�ضمحوا بتحّطم هذه الهيكلية المتينة، فاإذا تحّطمت 

خربة.  زاوية  اأّية  ترميم  يمكن  ولن  جرح،  اأي  معالجة  باالإمكان  يعود  لن 

اأن  يجب  اإياها،  االإمام  عّلمنا  والتي  االإ�ضالمي،  للنظام  المتينة  الهيكلية 

ُت�ضان وُتحفظ. ]009/06/04)[

الجماهير،  راأي  واأهّمية  ال�ضعب،  حقوق  على  يوؤّكد  الذي  هو  االإ�ضالم 

من  العظيم  االإم��ام  اّتخذ  فقد  ولهذا  والجهاد؛  الح�ضور  في  وتاأثيرها 

االإ�ضالم والجماهير محورًا لعمله ون�ضاطه واعتبر اأّن عظمة االإ�ضالم هي 
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هي  االإ�ضالم  هزيمة  واأّن  اقتدارها،  هو  اقتداره  واأن  الجماهير،  عظمة 

العظيم  االإمام  حّققه  اإنجاز  اأهم  كان  لقد  الجماهير.  هزيمة  ذاتها  في 

على م�ضتوى العالم االإ�ضالمي هو اأن اأحيى االأبعاد ال�ضيا�ضية واالجتماعية 

�ضعار  ورفع  لالإ�ضالم،  المن�ضّية  العنا�ضر  االإمام  اأحيى  لقد  لالإ�ضالم... 

بين  والتفرقة  للعن�ضرية  االإ�ضالم  بمخالفة  وجاهر  االإ�ضالمية،  العدالة 

الطبقات وا�ضتحواذ النبالء واالإقطاعيين... اإّن االإ�ضالم يعار�س الف�ضاد 

للنا�س  الرفاهية  تحقيق  اأجل  من  االإ�ضالم  جاء  لقد  والتفرقة.  والظلم 

م��رارًا  ذلك  يوؤّكد  االإم��ام  ظّل  وقد  والمعنوية.  الروحية  جنب  اإل��ى  جنبًا 

واأثبت  االإ�ضالمية؛  الحكومة  قيام  وحتى  النه�ضة  بداية  منذ  وت��ك��رارًا 

للعالم االإ�ضالمي كيف يمكن للفقه االإ�ضالمي )اأي قوانين اإدارة الحياة(، 

واال�ضتداللي(.  والعميق  ال�ضحيح  الفكر  )اأي  االإ�ضالمية  والفل�ضفة 

اإلى اهلل والتحّرر من االأهواء  والعرفان االإ�ضالمي )اأي الزهد واالنقطاع 

الحياة  معترك  اإلى  نزلت 
ُ
اأ اإذا  كبرى  معجزة  عن  ت�ضفر  اأن  النف�ضانية(، 

االإ�ضالم  هو  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالم  اأّن  على  االإمام عمليًا  برهن  لقد  العاّمة. 

المعنوي... اإّن االإ�ضالم االأ�ضيل الذي طرحه االإمام هو ذلك االإ�ضالم الذي 

وااللتقاطية.  االأجنبية  بالمدار�س  واالنبهار  والخرافات  التحّجر  يرف�س 

ولقد ظّل ف�ضل الدين عن ال�ضيا�ضة هو الم�ضعى الذي عمل اأعداء االإ�ضالم 

اأجل  الن�ضال من  بداية  الكبير منذ  زال هو هاج�ضهم  وما  على تحقيقه، 

من  كّل  على  ينبغي  اأّن��ه  اأي  ه��ذا.  يومنا  وحتى  االإ�ضالمي  النظام  اإقامة 
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يريد اأن يكون م�ضلمًا اأن يناأى بنف�ضه عن الحياة وينعزل في ركن مظلم، 

هذا  اإّن  والمحتلون،  والمعتدون  االأع��داء  به  يقوم  لما  اهتمامًا  ُيعير  واأال 

الهدف ما زال محور ن�ضاطاتهم حتى االآن، ولكّن االإمام طرح اأمام العالم 

االإ�ضالمي ما يناق�س كّل تلك االأفكار، فانت�ضرت مبادئه في كاّفة البقاع 

االإ�ضالمية، وحيثما قّلبنا الب�ضر في جميع بلدان العالم االإ�ضالمي، �ضنجد 

والمفّكرين  واالأكاديميين  وال�ضباب  النخبة  نظر  في  الحّي  االإ�ضالم  اأّن 

والعلماء االأحرار، هو ذلك االإ�ضالم الذي ي�ضتطيع حماية اأّمته، والحفاظ 

عليها من كيد الم�ضتكبرين والمت�ضّلطين والطامعين والمعتدين، واأال يدع 

االإ�ضالم  هو  فهذا  ال�ضعوب،  على  وال�ضيطرة  والت�ضّلط  ل  التدخُّ لالأعداء 

المطلوب، وهذا هو االإ�ضالم المحمدي االأ�ضيل. ]003/05/04)[

اإّن لخط االإمام اأ�ضول. واإن اأهم ما يمكن اأن يقال ب�ضاأن خط االإمام 

واق��راأوا  اذهبوا  لل�ضباب؛  واأق��ول  لكم.  اأعر�ضها  نقاط  عّدة  هو  وطريقه 

هذه  في  يتجّلى  االإمام  هذا  العالم،  هّز  الذي  االإمام  هذا  االإمام،  و�ضية 

الو�ضية، وفي هذه االآثار واالأقوال.

اإلسالم المحّمدي

االإ�ضالم  ق�ضية  هي  واآرائ���ه  االإم��ام  مباني  في  النقاط  واأ�ضا�س  اأّول 

العدالة،  اإ���ض��الم  للظلم،  المخالف  االإ���ض��الم  اأي  االأ���ض��ي��ل؛  المحّمدي 

المدافع  االإ�ضالم  المحرومين،  المدافع عن  االإ�ضالم  المجاهد،  االإ�ضالم 
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االإ�ضالم  هذا  مقابل  وفي  والبائ�ضين.  والم�ضت�ضعفين  الحفاة  حقوق  عن 

اأطلق االإمام م�ضطلح االإ�ضالم االأمريكي في ثقافتنا ال�ضيا�ضية. االإ�ضالم 

االأمريكي هو اإ�ضالم المجاملة والمداهنة، االإ�ضالم الذي ال يكترث للظلم 

واأمام تراكم الثروة والتكاثر، االإ�ضالم الذي ال يبالي اأمام االعتداء على 

حقوق المظلومين، االإ�ضالم الذي ي�ضاعد الظالمين، االإ�ضالم الذي ُيعين 

�ضّماه  االإ�ضالم  االأمور. هذا  كّل هذه  ين�ضجم مع  الذي  االإ�ضالم  االأقوياء، 

دائمة  ق�ضّيًة  كانت  االأ�ضيل  االإ�ضالم  فق�ضّية  االأمريكي.  االإ�ضالم  االإمام 

االإ�ضالمية؛  الجمهورية  بمرحلة  ة  مخت�ضّ تكن  ولم  العظيم؛  اإمامنا  عند 

غاية االأمر اأّن تحّقق هذا االإ�ضالم االأ�ضيل ال يمكن اأن يكون اإال بحاكمية 

ُيبَن النظام ال�ضيا�ضي للبلد  االإ�ضالم، وت�ضكيل النظام االإ�ضالمي. فلو لم 

يواجه  اأن  يمكن  فال  االإ�ضالمي،  والفكر  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأ�ض�س  على 

وواقعية.  حقيقية  مواجهة  المجتمع  وفي  العالم  في  الظالمين  االإ�ضالم 

لهذا عّد االإمام الحفاظ على الجمهورية االإ�ضالمية والدفاع عنها اأوجب 

�ضيانة  الواجبات  فاأوجب  الواجبات.  من  ال  الواجبات  اأوجب  الواجبات. 

بالمعنى   � االإ�ضالم  �ضيانة  الأّن  عليها؛  والحفاظ  االإ�ضالمية  الجمهورية 

وبدون  االإ�ضالمي.  ال�ضيا�ضي  النظام  ب�ضيانة  ترتبط   � للكلمة  الحقيقي 

النظام ال�ضيا�ضي ال يكون ممكنًا.

كان االإمام يعتبر الجمهورية االإ�ضالمية مظهر حاكمية االإ�ضالم. ومن 

اأجل ذلك م�ضى االإمام في الجمهورية االإ�ضالمية، وبذل كل ذلك ال�ضعي 



 139اأ�سالة خّط الإمام اخلميني } يف فكر الإمام اخلامنئي {

على هذا الطريق واأقام، بتلك ال�ضّدة والحّدة واالقتدار، اأ�ضا�س الجمهورية 

ب�ضدد  االإمام  يكن  لم  الذاتية؛  القدرة  وراء  االإمام  يكن  لم  االإ�ضالمية. 

اأقام  وبهذا  االإ�ضالم؛  ق�ضية  كانت  االإمام  فق�ضّية  القدرة.  اإلى  ي�ضل  اأن 

الجديد  النموذج  هذا  االإمام  قّدم  وهكذا  االإ�ضالمية.  الجمهورية  اأ�ضا�س 

اإلى العالم؛ اأي نمط الجمهورية االإ�ضالمية.

واأكثر الق�ضايا الرئي�ضة في الجمهورية االإ�ضالمية هي مواجهة ال�ضلطة 

باأ�ضكال  نف�ضها  تظهر  والتي  العالم،  في  للهيمنة  وال�ضاعية  الظالمة 

الملوك؛  الدكتاتورية والمهيمنة، ال تنح�ضر بحكومة  مختلفة. فالحكومة 

هناك  كان  الزمان،  ذلك  ففي  الدكتاتورية.  الحكومات  اأنواع  اأحد  فهذه 

ما  فكل  الدول؛  في  الواحد  الحزب  دكتاتورية  وهي  ي�ضارية،  دكتاتوريات 

كانوا يريدون اأن يفعلوه كانوا يفعلونه مع كل اأفراد ال�ضعب؛ ولم يكن هناك 

من ُي�ضاَءل اأمام ال�ضعب وكانت ال�ضعوب في الواقع بقب�ضة اأقلية معدودة، 

اأنواع الدكتاتوريات. والنوع االآخر  اأحد  اأ�ضيرة الأقلّية معدودة، وهذا كان 

االأنظمة  في  تتجّلى  التي  الراأ�ضماليين،  دكتاتورية  هو  الدكتاتوريات،  من 

فهذا  الديمقراطية.  الليبرالية  كاالأنظمة   � �ضعبية  الظاهر  في  هي  التي 

اأّنه دكتاتورية محّنكة وغير  االأمر  الدكتاتورية، غاية  نوعًا من  ُيعّد  اأي�ضًا 

الثروات  واأ�ضحاب  الراأ�ضماليين  دكتاتورية  الواقع  في  فهي  مبا�ضرة؛ 

الكبرى.

الطواغيت  هوؤالء  مقابل  االإ�ضالمية  الجمهورية  االإم��ام  اأوجد  وهكذا 
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على  االعتماد  ه��ذا  قلبه  في  يوجد  حيث   - االإ���ض��الم  وجعل  الب�ضرّيين؛ 

ال�ضعب واآرائه واإرادته - معيارًا اأ�ضا�ضيًا لهذا النظام لذا فاإّن الجمهورية 

االإ�ضالمية هي جمهورية؛ اأي تعتمد على اأراء ال�ضعب؛ واأي�ضًا اإ�ضالمية اأي 

ال�ضواخ�س  اأحد  فهذا  جديد؛  نموذج  وهو  االإلهية.  ال�ضريعة  على  تعتمد 

االأ�ضا�ضية في خط االإمام. فكل من يفّكر بخالف هذا فيما يتعّلق بحاكمية 

نظام الجمهورية االإ�ضالمية اإّنما يخالف فكر االإمام؛ وال ينبغي اأن يّدعي 

اأّنه يّتبع االإمام؛ في حين اأّنه يحمل هذا الفكر؛ كال، فاإّن فكر االإمام هو 

هذا. وهذا اأبرز خط من الخطوط الفكرية لالإمام.

جاذبية اإلمام ودافعيته

هو  الم�ضتقيم  وطريقه  وخّطه  االإم��ام  برنامج  في  االآخ��ر  وال�ضاخ�س 

من  و�ضيٌع  ميدان  فللعظماء  ودافعّيته.  االإم��ام  جاذبية  بق�ضية  يتعّلق  ما 

الجاذبية والدافعية. الكّل لهم جاذبة ودافعة. فاأنتم بت�ضّرفكم تجذبون 

اأّما  والدافعة.  الجاذبة  هي  هذه  اآخر؛  �ضخ�ضًا  وتوؤلمون  اإليكم  �ضخ�ضًا 

العظماء فاإّن جاذبّيتهم توؤّدي اإلى اإيجاد �ضريحة وا�ضعة. وكذلك دافعّيتهم 

توجد �ضريحة وا�ضعة. وجاذبة االإمام ودافعّيته اأمٌر م�ضهوٌد ملفت. اإّن ما 

كما  تمامًا  االإ�ضالم؛  هو  ودافعّيته  االإمام  لجاذبية  والمعيار  المبنى  �ضّكل 

ال�ضجادية...  ال�ضحيفة  في  رّبه  عليه  اهلل  �ضالم  ال�ّضجاد  االإم��ام  يدعو 

وتكرارًا ذكرنا اأّن اأدعية االإمام ال�ضجاد هي في الواقع من اأعظم نفائ�س 
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المعارف االإ�ضالمية. ففي هذه االأدعية يوجد معارف ال يمكن لالإن�ضان اأن 

يجدها في الروايات واالآثار الروائية؛ وقد ُذكرت في االأدعية بال�ضراحة � 

ففي الدعاء الرابع واالأربعين من ال�ضحيفة ال�ضجادية � وهو دعاء الدخول 

ال�ضالم  االإمام عليه  فاإّن   � ال�ضّجاد يقراأه  االإمام  في �ضهر رم�ضان، وكان 

يطلبها:  التي  االأ�ضياء  هذه  ومن  رم�ضان  �ضهر  في  اأ�ضياء  اهلل  من  يطلب 

ُعوِدَي  من  يقول:»حا�ضا  مبا�ضرة  ذلك  بعد  ثم  عادانا«،  من  ن�ضالم  »واأن 

فيك ولك، فاإّنه العدّو الذي ال نواليه، والحزب الذي ال ن�ضافيه«.

ولو  �ضخ�ضّية.  معاداة  اأحدًا  يعادي  يكن  لم  فاإّنه  االإم��ام؛  كان  وهكذا 

ُوجدت بع�س المكّدرات ال�ضخ�ضية، فاإّن االإمام كان ي�ضعها تحت قدميه؛ 

لكن العداء من اأجل االإ�ضالم كان اأمرًا جّديًا جدًا عند االإمام. نف�س هذا 

االإمام الذي فتح ذراعيه في بداية النه�ضة قبل 48 �ضنة لجماهير ال�ضعب 

قومية  اأّية  من  الجميع  َن  وح�ضَ المختلفة،  الفكرية  و�ضرائحهم  باأنواعهم 

كانوا اأو جماعة اأو مذهب، هو نف�س االإمام الذي في بداية الثورة قد طرد 

بالن�ضبة   - اليوم  فذلك  علنًا،  ال�ضيوعيين  فقد طرد  جماعات من حوله. 

االإمام  عمل  كان   - الثورة  بداية  في  فاعلين  كانوا  الذين  مّنا  للكثيرين 

عجيبًا. ففي بدايات الثورة، اّتخذ االإمام مواقف �ضّد ال�ضيوعيين ب�ضراحة 

المنهج  اأتباع  مقابل  وقاطعًا  حازمًا  االإمام  كان  وقد  نف�ضه.  عن  وعزلهم 

الليبرالي، وع�ّضاق االأنظمة الغربية والثقافة الغربية؛ وقد اأبعدهم االإمام 

 � اأبدًا. وقد طرد من حوله الرجعّيين  وف�ضلهم عن نف�ضه؛ فلم يجاملهم 
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اأولئك الذين لم يكونوا م�ضتعّدين لقبول الحقائق االإلهية، والروح القراآنية 

لالأحكام االإ�ضالمية، وتقّبل ذلك التغيير العظيم. وقد اأدان االإمام هوؤالء 

الرجعّيين، وبعبارات �ضديدة وقا�ضية، مّرات عديدة، واأبعدهم عن نف�ضه.

اأولئك الذين لم يكونوا �ضمن دائرته  فلم يترّو االإمام في التبّري من 

معاداة  ُيعاديهم  يكن  ل��م  اأّن���ه  حين  ف��ي  االإ�ضالمية؛  ومبانيه  الفكرية 

�ضخ�ضية.

فانظروا اإلى و�ضية االإمام؛ فهو في نف�س هذه الو�ضية ُيخاطب اأولئك 

الخارج.  اإل��ى  وهربوا  الداخل  في  الجرائم  ارتكبوا  الذين  ال�ضيوعّيين 

اإلى بلدكم وتقّبلوا الجزاء  اإنه يقول لهم تعالوا  فتاأّملوا في لهجة االإمام، 

تعالوا  اأي  العقاب.  وتقّبلوا  عليكم،  والعدالة  القانون  �ضيفر�ضه  ال��ذي 

تنجوا  اأن  اأجل  من  العقوبات  من  غيرها  اأو  ال�ضجن  اأو  االإع��دام  تحّملوا 

اإذا  اأنف�ضكم من العذاب والنقمة االإلهية وهو يخاطبهم باإ�ضفاق. فيقول: 

واأنتم  االأقل  فعلى  المجازاة،  وقبول  للمجيء  ال�ضهامة  هذه  لكم  يكن  لم 

اإيران والنظام االإ�ضالمي  هناك، غّيروا طريقكم وتوبوا وال تعادوا �ضعب 

والحركة االإ�ضالمية؛ فال تكونوا عمالء للظالمين والمقتدرين.

كان  ين  الدِّ حدود  �ضمن  ولكّنه  �ضخ�ضي؛  �ضجار  اأي  لالإمام  يكن  لم 

اأح��د  ك��ان  االأم���ر  ه��ذا  ومثل  ت��اّم��ة.  بقاطعية  ودافعيته  جاذبيته  ُيعِمل 

الميدان  في  والتبّري  التوّلي  ومدر�ضته.  حياته  في  االأ�ضا�س  ال�ضواخ�س 

ال�ضيا�ضي ينبغي اأن يكون تابعًا للفكر والمباني االإ�ضالمية والدينية؛ وهنا 
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يجب على االإن�ضان اأن يجعل هذا االأمر مالكًا ومعيارًا، وينظر ماذا يريد 

اهلل �ضبحانه وتعالى منه.

وبهذا النهج الذي اّتبعه االإمام، وتجّلى في كلماته واأفعاله، فال ي�ضّح 

نف�س  في  ولكّنه  لالإمام،  وتابعًا  االإم��ام  خط  في  نف�ضه  االإن�ضان  يعّد  اأن 

الوقت يجعل نف�ضه في نف�س الجبهة مع اأولئك الذين رفعوا راية المعار�ضة 

ال�ضريحة لالإمام واالإ�ضالم. ال ي�ضّح اأن نقبل اأن اأمريكا، وانكلترا، وال�ضي 

وياأتلفون  يّتفقون  الذين  والمنافقين،  ال�ضلطة،  والمو�ضاد وطاّلب  اإي،  اآي 

اأّنه من خّط  حول محور واحد، ويجتمعون حوله، ثّم يّدعي ذلك المحور 

االإمام! فهذا ال ي�ضح وال يمكن قبوله.

ال ي�ضح االئتالف مع اأيٍّ كان. فعلينا اأن ننظر اإلى اأعداء االإمام باالأم�س 

ما هي مواقفهم تجاهنا، فاإذا راأينا اأّن مواقفنا هي بحيث تجعل اأمريكا 

المخالفين  المختلفة  القوى  وعمالء  الغا�ضبة،  وال�ضهيونية  الم�ضتكبرة 

اأن  فعلينا  ويحترموننا  يعّظموننا  والثورة،  واالإ�ضالم  لالإمام  والمعادين 

ال�ضحيح  الطريق  على  ن�ضير  ال  اأّننا  نعلم  اأن  وعلينا  موقفنا؛  في  ن�ضّك 

والم�ضتقيم. فهذا معياٌر ومالك. وقد اعتمد االإمام على هذا االأمر مرارًا. 

القطعية  الوثائق  وفي  كتاباته  في  االأم��ر  هذا  ويوجد   � يقول  االإم��ام  كان 

لكلماته � اأّنهم لو مدحونا فعلينا اأن نعلم اأننا خَونة. فهذا اأمٌر مهم جدًا.

ياأتي اأ�ضخا�س ويتحّركون في الخّط المقابل لالإمام، ويّتخذون مثل تلك 

المواقف حول ق�ضّية القد�س، ويوم القد�س، ويرتكبون تلك الف�ضيحة في 



الإمام اخلامنئّي {القائد املرجع 144 

الذين يخالفون ب�ضراحة  التاأييد الأولئك  يوم عا�ضوراء، ثم بعدها نظهر 

اأ�ضا�س مبنى االإمام وحركة االإمام، ونجعل اأنف�ضنا اإلى جانبهم ونمدحهم 

اأو ن�ضكت مقابلهم؛ في حين اأّننا نقول اأّننا اأتباع االإمام! هذا غير ممكن، 

وال يمكن قبوله. وال�ضعب فهم هذا االأمر جّيدًا. فال�ضعب يرى ذلك ويعلمه 

ويعرفه ويفهمه.

الحسابات المعنوية واإللهية

و�ضاخ�ٌس اآخر في �ضيرة االإمام وخّطه، والذي ُيعّد مهّمًا جدًا، هو ق�ضية 

المعنوية في  الح�ضابات  واالإلهية. فاالإمام كان ي�ضع  المعنوية  الح�ضابات 

اإّن  المقام االأول، عند اّتخاذه للقرارات وفي تدابيره. فماذا يعني هذا؟ 

هذا يعني اأّن على االإن�ضان عندما يريد اأن يقوم باأّي عمل، اأن يجعل هدفه 

بالدرجة االأولى ك�ضب ر�ضا اهلل؛ ال الح�ضول على الّن�ضر، اأو الو�ضول اإلى 

ر�ضا  هو  االأّول  فالهدف  وعمرو.  زيد  عند  الوجاهة  تح�ضيل  اأو  القدرة، 

اهلل. هذا واحٌد. ثم بعدها االطمئنان والّثقة بالوعد االإلهي. فعندما يكون 

يكون  لن  وهناك  اهلل،  لوعد  ويطمئن  يثق  فاإّنه  اهلل  ر�ضا  االإن�ضان  هدف 

للياأ�س من معنى، وال للخوف اأو الغفلة اأو الغرور كذلك.

وكذلك عندما  الياأ�س؛  اأو  بالخوف  وحيدًا  كان  االإمام حينما  ُيبتَل  لم 

االأخ��رى  ال�ضعوب  بل  با�ضمه،  واح��د  بنداء  يهتف  اإي��ران  �ضعب  ك��ّل  ك��ان 

خرم�ضهر  وقعت  عندما  يغتر.  لم  فاإّنه  ذلك،  وتظهر  تع�ضقه  كانت  التي 
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اأ�ضيرة بيد المعتدين العراقيين، لم يياأ�س االإمام؛ وكذلك عندما تحّررت 

خرم�ضهر على يد المجاهدين ال�ضجعان والم�ضّحين، لم يغتّر االإمام؛ بل 

اأي نحن لي�س لنا من االأمر �ضيء.  اإّن اهلل هو الذي حّرر خرم�ضهر؛  قال 

هذا  على  االإم��ام  كان  زعامته،  فترة  في  المختلفة  الحوادث  جميع  ففي 

المنوال. فعندما كان وحيدًا لم ي�ضتوح�س؛ وعندما �ضارت القدرة والغلبة 

بيده لم يغتّر؛ ولم يغفل. فهذا هو االعتماد على اهلل. فعندما يكون ر�ضا 

اهلل فاإّن الق�ضية تكون كذلك.

يقول:   ،
(1(

ٻ} ٱ      } �ضورة  في  تعالى  فاهلل  اهلل.  بوعد  الّثقة  فيجب    

{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں 

هي  والم�ضركين  المنافقين  خ�ضائ�س  فمن   ،
(2(

ڻۀ} ڻ  ڻ  ںڻ 
يقول اهلل:  فعندما  لوعد اهلل.  وت�ضديقهم  قبولهم  باهلل، وعدم   �ضوء ظّنهم 

، فاإّن الموؤمن يتقّبل هذا بكّل وجوده؛ اأما 
(3(

{چ چ چ چڇ}

المنافق فاإّنه ال يقبل. يقول اهلل تعالى: { ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ 

الظّن  ُي�ضيء  من  حال  هو  فهذا   .
(4(

{ ے  ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ 
باهلل.

)1) �ضورة الفتح، االآية 1.

)2) �ضورة الفتح، االآية 6.

)3) �ضورة الحج، االآية 40.

)4) �ضورة الفتح، االآية 6.
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كان االإمام واثقًا بوعد اهلل. فنحن نجاهد في �ضبيل اهلل، ونم�ضي هلل 

ونبذل كّل جهدنا في الميدان؛ والنتيجة تتحّقق، واهلل ُيعطي النتيجة التي 

وعد بها. فنحن نعمل من اأجل التكليف؛ ولكّن اهلل تعالى �ضُيعطي اأف�ضل 

االإمام  �ضيرة  خ�ضائ�س  اإحدى  فهذه  بالتكليف.  العمل  هذا  على  نتيجٍة 

وخّطه. اإّن طريق الثورة و�ضراطها الم�ضتقيم هو هذا.

مراعاة التقوى في جميع األمور

للتقوى  االإم��ام  رعاية  المجال، هو  في هذا  الموجودة  االأم��ور  واإح��دى 

ب�ضكل مده�س وفي جميع االأمور. فالتقوى في الم�ضائل ال�ضخ�ضية �ضيٌء، 

جدًا  و�ضعٌب  اآخ��ر  �ضيٌء  والعامة  وال�ضيا�ضية  االجتماعية  الق�ضايا  وفي 

والأعدائنا؟  الأ�ضدقائنا  نقول  فماذا  فائق.  ب�ضكل  وموؤّثرة  للغاية،  ومهمٌة 

هنا تكون التقوى موؤّثرة. فمن الممكن اأن نكون معار�ضين الأحٍد اأو معادين 

الذي تخالفونه وتعادونه  ب�ضاأن ذلك  ب�ضاأنه؟ فلو حكمتم  له فكيف نحكم 

ر  كرِّ
ُ
اأ هنا  وها  التقوى.  تعّديًا عن جاّدة  ُيعّد  فاإّن هذا  الواقع  هو  ما  بغير 

االآية ال�ضريفة التي ذكرتها في البداية: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

اأن  ينبغي  فهكذا  وال�ضحيح؛  الثابت  هو  ال�ضديد  القول   ،
(1(

ھ} ھ 

نتكّلم. اأريد اأن اأقول ل�ضبابنا االأعّزاء، �ضبابنا الموؤمنين والثوريين وع�ّضاق 

فال  كامل.  ب�ضكل  يلتفتوا  اأن  ويعملون،  ويكتبون  يتحّدثون  الذين  االإم��ام، 

)1) �ضورة االأحزاب، االآية 70.
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ينبغي اأن تجّرنا مخالفتنا الأحد، اأن نتعّدى ونتجاوز عن جاّدة الحّق فيما 

ال  الذي  زيد  وب�ضاأن  اأحد.  اأي  نظلم  اأن  ينبغي  ال  كال،  فنظلمه؛  به  يتعّلق 

تقبلونه يمكن الكالم بطريقتين: اإما اأن يكون كالمنا مطابقًا للحّق تمامًا، 

اجتنابه.  ويجب  ال�ضّيء،  والثاني هو  الظلم.  �ضيٌء من  فيه  يكون  اأن  واإّما 

فال تقولوا اإال الحّق وال�ضدق والذي يمكنكم اأن تظهروه في محكمة العدل 

اأكثر. فهذه من الخطوط االأ�ضا�س لحركة االإمام وخّطه، والتي  االإلهي ال 

ينبغي اأن نحفظها في ذاكرتنا.

التوّجه إلى دور الشعب

ومن الخطوط االأ�ضا�س لخّط االإمام: دور ال�ضعب؛ �ضواء في االنتخابات، 

اأو في غير  المجال،  الواقع بحركة عظيمة في هذا  االإمام في  حيث قام 

االنتخابات في الق�ضايا االجتماعية المختلفة. فال يوجد في اأّي ثورة في 

كان ع�ضر  الع�ضرين  القرن  االأّول من  الن�ضف  اإّن  � حيث  الثورات  ع�ضر 

الثورات المختلفة؛ وقد اندلعت في ال�ضرق والغرب ثورات متعّددة وباأ�ضكال 

اأية �ضابقة يجري فيها بعد �ضهرين من انت�ضار الثورة ا�ضتفتاٌء   � مختلفة 

ما حدث في  ولكن هذا  والنظام؛  الحكومة  اأ�ضلوب  اختيار  اأجل  عام من 

اأكثر من �ضنة حتى كان  الثورة  االإمام. ولم يكن قد مّر على  اإيران بهّمة 

ّوب. ففي االأ�ضهر االأولى التي لم يكن قد ُدّون الد�ضتور  الد�ضتور قد ُدّون و�ضُ

نجز، بل ح�ضل فيه تاأخيٌر، اأتذّكر اأّن االإمام قد ا�ضتدعانا فذهبنا اإلى 
ُ
واأ
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قم � كان في ذلك الوقت ال يزال في قم � وفي ظروف �ضعبة، قال لنا: اإّن 

عليكم اأن تدّونوا الد�ضتور في وقت اأ�ضرع. وحينها جرت انتخابات مجل�س 

الخبراء، وانتخب ال�ضعب مجل�س الخبراء من اأجل تدوين الد�ضتور؛ وبعد 

اأن ُدّون الد�ضتور وُجعل في معر�س الراأي العام، جرى اال�ضتفتاء، واختار 

ال�ضعب الد�ضتور. ومن بعدها جرت انتخابات رئا�ضة الجمهورية ومجل�س 

ال�ضورى ولم تتعّطل االنتخابات في اأحلك مراحل الحرب واأ�ضّدها، حينما 

كانت طهران تتعّر�س للق�ضف؛ واإلى يومنا هذا لم توّخر االنتخابات في 

اإيران يومًا واحدًا، فاأّية ديمقراطية تجدونها في العالم؟ لي�س في الثورات 

الوقت  وفي  الدّقة  بهذه  االأمر  هذا  مثل  يجري  ديمقراطية  اأّية  في  ولي�س 

المحّدد حيث ُيقِبل النا�س على �ضناديق االقتراع. هذا هو خّط االإمام.

كثيرًا،  االإمام  اهتمام  ال�ضعب مورد  االنتخابات، كان  وفي غير ق�ضية 

مّرة  فذات  م�ضّرحًا،  واأحيانًا  وا�ضح،  ب�ضكل  دوره  اإلى  االإمام  اأ�ضار  وقد 

قال: لو اأّن الم�ضوؤولين الذين يجب اأن ُينجزوا هذا االأمر لم ينجزوه، فاإّن 

ال�ضعب بنف�ضه �ضوف ياأتي وُينجزه.

عالمية الثورة اإلسالمية

ونقطة اأخرى من النقاط الوا�ضحة لخّط االإمام هي عالمية النه�ضة. 

فاالإمام كان يعتبر النه�ضة عالمية ويعّد الثورة لجميع ال�ضعوب االإ�ضالمية، 

بل ولغير االإ�ضالمية. ولم يكن االإمام ياأنف من ذكر هذا االأمر. وهو مغاير 
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الثورة  ت�ضدير  وهو غير  نفعله.  ال  الذي  االأمر  الدول،  �ضوؤون  في  للتدّخل 

على الطريقة اال�ضتعمارية الما�ضية، التي ال نقوم بها، ول�ضنا من اأهلها؛ 

في  الرحمانية  الظاهرة  لهذه  الطّيبة  الرائحة  تنت�ضر  اأن  معناه  اإّن  بل 

االإ�ضالمية  ال�ضعوب  وتكت�ضف  دورها،  هو  ما  ال�ضعوب  فتعرف  العالم،  كّل 

في  االإم��ام  موقف  العالمية،  الروؤية  لهذه  وكنموذج  وموقعّيتها.  هوّيتها 

الق�ضية الفل�ضطينية. فاالإمام قال ب�ضراحة: اإّن اإ�ضرائيل غّدة �ضرطانية. 

ح�ضنًا، ماذا نفعل مع الغّدة ال�ضرطانية؟ اأيوجد عالج لها غير القطع؟ لم 

يجامل االإمام هنا اأحدًا.

ال ينبغي الحكم على أساس الوضع الحالي

قال  االإمام  اأّن  ونهجه، هي  االإمام  اأخرى في مورد خّط  اأ�ضا�س  نقطٌة 

حالهم  بمعيار  يكون  اأن  ينبغي  باالأ�ضخا�س  يتعّلق  فيما  حكمنا  اإّن  مرارًا: 

يكون  فالما�ضي  اإليه.  ُيلتفت  ال  االأ�ضخا�س  فما�ضي  الحا�ضر،  الزمن  في 

بالما�ضي ويقول:  اأحدنا  يتم�ّضك  الحا�ضر. عندها  الو�ضع  ُيعلم  عندما ال 

كان  اإذا  اأّما  االآن كذلك.  يكون  اأن  بّد  وال  ال�ضابق،  في  كان  ح�ضنًا، هكذا 

يكون  لن  فعندها  الما�ضي،  لذلك  مخالفًا  لالأ�ضخا�س  الحالي  الو�ضع 

للما�ضي اأّية فاعلية.

البع�س كانوا مع االإمام عندما جاء في الطائرة من باري�س اإلى اإيران، 

عدموا في زمن االإمام ب�ضبب خيانتهم! والبع�س كان لهم روابط 
ُ
ولكّنهم اأ
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مع االإمام في الزمن الذي كان االإمام في النجف، وفيما بعد عندما كان 

في باري�س، وكانوا مورد عناية االإمام في بداية الثورة؛ ولكّنهم فيما بعد، 

فاأبعدهم.  االإم��ام،  من  الطرد  ا�ضتوجبوا  ومواقفهم،  �ضلوكهم  وب�ضبب 

فالميزان هو الو�ضع الذي اأكون عليه اليوم. فلو ال �ضمح اهلل اأّدت النف�س 

�ضيئًا  حكمي  يكون  ف�ضوف  ال�ضراط،  عن  حرفي  اإلى  وال�ضيطان  االأّم��ارة 

يعمل.  االإم���ام  ك��ان  وه��ك��ذا  االإ���ض��الم��ي،  النظام  مبنى  ه��و  وه��ذا  اآخ���ر. 

](010/06/04[

المدرسة السياسية لإلمام

ومدر�ضته  االإم��ام  فل�ضفة  يعادوا  اأن  �ضوى  الثورة  اأع��داء  اأم��ام  لي�س 

اأن  يتوّهمون  كما  ي�ضتطيعوا  حتى   � قائمة  حّية  تزال  ما  التي  و�ضخ�ضيته 

يفر�ضوا على هذا ال�ضعب التراجع واال�ضت�ضالم. لقد ا�ضتطاع االإمام الكبير 

ر هذا البلد من �ضيطرة اال�ضتبداد القديمة.  بمدر�ضته ال�ضيا�ضية، اأن ُيحِرّ

بمدر�ضته ال�ضيا�ضية، ا�ضتطاع االإمام الكبير قطع اأيادي الناهبين عن هذا 

البلد، الناهبين الذين �ضّيروا من اإيران، بالتعاون مع الدكتاتوريين، بيتًا 

للمواد الخام،  بلدًا منتجًا  اإيران  ُيبقوا  اأن  ياأملون  اأولئك كانوا  اآمنًا لهم؛ 

ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  الحديث على  اأرّكز  اأن  اأريد  ينفد.  للنفط ال  ومخزنًا 

لالإمام والتي ال يمكن اأن تنف�ضل عن �ضخ�ضيته الجّذابة.

�ضّر نجاح االإمام يكمن في المدر�ضة التي قّدمها وا�ضتطاع عر�ضها بنحو 
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االإ�ضالمية  ثورتنا  العالم.  اأنظار  اأمام  �ضيا�ضي  نظام  �ضكل  وعلى  متج�ّضد 

االإيراني  ال�ضعب  اأظهر  وقد  الجماهير،  يد  على  طبعًا  انت�ضرت  العظيمة 

عمق قدراته واإمكاناته الهائلة، بيد اأّن هذا ال�ضعب ما كان بو�ضعه القيام 

بمثل هذا االإنجاز الكبير من دون االإمام ومدر�ضته ال�ضيا�ضية.

هو  ما  اإلى  مدياته  تّت�ضع  ميدانًا  تفتح  لالإمام  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  اإن 

اأطلقها  التي  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  االإ�ضالمي.  النظام  تاأ�ضي�س  من  اأكثر 

اأفكار جديدة لالإن�ضانية  االإمام وجاهد من اأجلها وج�ّضدها عيانًا، لديها 

اأّن  �ضّك  اأ�ضياء ال  المدر�ضة  �ضبياًل جديدًا. في هذه  تقترح  والعالم، فهي 

اإمامنا  طرح  يحاولون  الذين  تبلى.  ال  فهي  لذلك  اإليها،  ظامئة  الب�ضرية 

م�ضعاهم  في  ينجحوا  لن  والما�ضي  التاريخ  اإلى  تعود  ك�ضخ�ضية  الكبير 

المدر�ضة  هذه  بقيت  وطالما  ال�ضيا�ضية،  مدر�ضته  في  حّي  االإم��ام  هذا. 

ال�ضيا�ضية حّية. بقي ح�ضور االإمام ووجوده بين االأمة االإ�ضالمية، بل بين 

الب�ضرية كّلها، م�ضدر تاأثيرات كبيرة خالدة.

اأن  اليوم  اأوّد  وممّيزاتها.  خ�ضو�ضّياتها  ال�ضيا�ضية  االإم��ام  لمدر�ضة 

اأعر�س جملة من الخطوط الممّيزة لهذه المدر�ضة.

من هذه الخطوط امتزاج المعنوية بال�ضيا�ضة: لي�ضت النزعة المعنوية 

منف�ضلة عن ال�ضيا�ضة في المدر�ضة ال�ضيا�ضية لالإمام؛ ال�ضيا�ضة والعرفان، 

ال�ضيا�ضة واالأخالق. االإمام، وهو التج�ضيد الملمو�س لمدر�ضته ال�ضيا�ضية، 

كفاحه  في  حتى  ال��درب.  ه��ذا  في  و�ضار  والمعنوية  ال�ضيا�ضة  بين  جمع 
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ال�ضيا�ضي كانت معنوّيته المركز الرئي�س ل�ضلوكه واأفعاله. جميع �ضلوكيات 

كان  لقد  والمعنوية.  اهلل  محور  حول  تدور  كانت  مواقفه  وجميع  االإم��ام 

االإمام موؤمنًا باالإرادة الت�ضريعية للخالق، وواثقًا باإرادته التكوينية، وكان 

يعلم اأّن من ي�ضير في طريق تطبيق ال�ضريعة االإلهية، �ضتقف قوانين الخلقة 

ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  {ڃ  يعتقد:  كان  له.  عونًا  و�ضننها 

. اعتبر االإمام قوانين ال�ضريعة اأر�ضّية لتحّركه، وعّدها عالمات 
(1(

ڇ}
المرور في حركته. لقد كانت حركة االإمام من اأجل �ضعادة البالد وال�ضعب 

وعلى اأ�ضا�س ُهدى ال�ضريعة االإ�ضالمية، لذلك كان »�لتكليف �لإلهي« عند 

االإمام مفتاح ال�ضعادة الذي يو�ضله اإلى االأهداف ال�ضامية الكبرى، القول 

االإمام، والذي نعرفه جميعًا، حيث قال: »نحن نعمل من  المعروف عن 

الن�ضر.  لي�س معناه عدم رغبته في  �لن�صر«.  �أجل  �لتكليف ل من  �أجل 

ال ريب اأّن الن�ضر كان اأمل االإمام في كّل اأهدافه الكبرى. االنت�ضار من 

اأنعم اهلل، وقد كان االإمام يرغب في الن�ضر � ال اأّنه لم يكن ُيحّب الن�ضر 

ه على التحّرك �ضوب تلك االأهداف هو  اأو يرغب فيه � بيد اأّن ما كان يح�ضّ

التكليف، والعمل بالواجب االإلهي، والتحّرك في �ضبيل اهلل. والأّن هذا هو 

دافعه، لم يكن يخ�ضى �ضيئًا، ولم يكن ي�ضك ويترّدد، ولم يكن يياأ�س، ولم 

العمل  �ضمات  يتعب. هذه هي  اأو  يتزلزل  يكن  ولم  بالغرور،  لي�ضاب  يكن 

بالتكليف والعمل هلل. الذي يعمل من اأجل اأداء التكليف، ال يعتريه الترّدد 

)1) �ضورة الفتح، االآية 4.
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تتدّخل  وال  الطريق،  يرجع عن  وال  والتعب،  بالخوف  ُيمنى  وال  والتزلزل، 

الم�ضالح ال�ضخ�ضية في تحديد طريقه واّتجاهه.

الذي يجمع بين ال�ضيا�ضة والعرفان، وي�ضع المعنويات في مو�ضع واحد 

الموت  للخوف من  يبقى  لن  ال�ضيا�ضية �ضمن م�ضيرة حياته،  الحركة  مع 

ال�ضّد  على  بال�ضبط  هذا  االنت�ضار.  عدم  من  للخوف  وال  عنده،  معنى 

�ضيا�ضة  كذبًا  ي�ضّمونها،  التي  المنقر�ضة  البالية  الغربية  ال�ضيا�ضة  من 

ين عن ال�ضيا�ضة، وف�ضل الدولة عن المعنوية، قامت  حديثة، اأي ف�ضل الدِّ

الخطاأ  هذا  واإق�ضائها.  المعنوية  محاربة  اأ�ضا�س  على  الغربية  الح�ضارة 

في  وال�ضناعية  العلمية  والحركة  الح�ضارة  ب��داأوا  الذين  ارتكبه  الكبير 

الروح  عن  البعيدة  المادية  الح�ضارة  هذه  تقّدمت  كّلما  لذلك،  اأوروب��ا. 

المعنوية اأكثر، ازداد انحرافها. اإّنها تجعلهم يعي�ضون المرارة هم و�ضائر 

الب�ضرية بثمارها الم�ضمومة، وهو ما فعلته اإلى اليوم.

ال�ضيا�ضية  الجليل  اإمامنا  مدر�ضة  قّدمتها  التي  الجديدة  ...االأفكار 

واأن  واالأخ��الق،  وال�ضلطة  والمعنوية  ال�ضيا�ضة  تت�ضاحب  اأن  هو  للعالم، 

لل�ضلطة  البرمجة  ومحّطات  اأرك��ان  كافة  في  االأخالقية  االأ�ضول  تراعى 

ال�ضيا�ضية. هذه هي الخ�ضي�ضة االأولى من الخ�ضائ�س الرئي�ضة لمدر�ضة 

االإمام ال�ضيا�ضية.

الجماهير:  بدور  وال�ضادق  الرا�ضخ  االإيمان  هي  الثانية  الخ�ضي�ضة 

الهوية  االإن�ضان.  الإرادة  الحا�ضم  وبالدور  االإن�ضانية  بالكرامة  االإيمان 
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اأي�ضًا  ولها  وكرامتها،  قيمتها  لها  ال�ضيا�ضية  االإمام  االإن�ضانية في مدر�ضة 

قدرتها وكفاءتها.

الأ�ضوات  يكون  اأن  هي  والكرامة  االعتبار  على  تترّتب  التي  والنتيجة 

الجماهير دور رئي�س في اإدارة م�ضير االإن�ضانية والمجتمع. من هنا كانت 

حكومة ال�ضعب في مدر�ضة اإمامنا الجليل ال�ضيا�ضية � الم�ضتقاة من كيان 

باآرائهم  الطريق  النا�س  يختار  العام.  للراأي  �ضعبية  حكومة   � االإ�ضالم 

واإرادتهم ورغبتهم واإيمانهم ويختارون م�ضوؤولّيتهم اأي�ضًا. لذلك بعد اأقّل 

من �ضهرين على انت�ضار الثورة عر�س االإمام اأ�ضا�س النظام المنبثق عن 

الثورة على اأ�ضوات ال�ضعب. قاِرنوا هذا بما يفعله االنقالبيون الع�ضكرّيون 

في العالم، وال�ضلوك الذي انتهجته الحكومات ال�ضيوعية. وال�ضلوك الذي 

الع�ضكري  االحتالل  من  �ضهرًا  ع�ضر  خم�ضة  بعد  اليوم.  اأمريكا  تمار�ضه 

االأمريكي للعراق، ال تزال اأمريكا اليوم تمنع �ضعب هذا البلد اأن يقول ماذا 

يريد وَمن يريد لحكومته. باالأم�س تحّدث ممّثل االأمم المتحدة فقال: »الأّن 

لالأمريكيين تواجدهم الع�ضكري في العراق، ينبغي مراعاة راأي الحاكم 

ا�ضم  ديقراطيتهم.  هي  ه��ذه  ال��دول��ة!«،  عنا�ضر  انتخاب  في  االأمريكي 

الديمقراطية لمجّرد الخداع.

... وفي البلد الذي لم يعرف طوال قرون متمادية - با�ضتثناء لحظات 

عمرنا  طوال  اأعيننا  تقع  ولم  واإرادتهم،  الجماهير  اآراء  معنى   - عابرة 

على �ضندوق اقتراع واحد! ولم يعر اأحٌد قيمًة الأ�ضوات ال�ضعب االإيراني، 
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وقد بلغ الدكتاتوريون خالل كّل فترات حكمهم ذروة الالمباالة بال�ضعب، 

جاءنا االإمام والثورة والنظام االإ�ضالمي بحكومة ال�ضعب.

نظرتها  ال�ضيا�ضية  االإمام  مدر�ضة  خ�ضائ�س  من  الثالثة  الخ�ضي�ضة 

االإمام في كالمه  يعنيها  التي كان  االإن�ضانية كلها هي  والعالمية:  الدولية 

واأفكاره ال�ضيا�ضية، ولي�س ال�ضعب االإيراني وحده. لقد اأ�ضغى �ضعب اإيران 

لهذه الر�ضالة بروحه، ووقف اإلى جانبها، وكافح من اأجلها، وا�ضتطاع اأن 

االإن�ضانية  هم  الر�ضالة  هذه  مخاطبي  اأّن  على  وا�ضتقالله.  عّزته  يكت�ضب 

والعّزة  واال�ضتقالل  الخير  هذا  تروم  ال�ضيا�ضية،  االإم��ام  مدر�ضة  كّلها. 

عاتق  على  ر�ضالة  هذه  الب�ضرية.  ولجميع  االإ�ضالمية  االأّمة  لكل  واالإيمان 

االإن�ضان الم�ضلم. طبعًا. الفارق بين االإمام وبين الذين يعتبرون اأنف�ضهم 

فر�س  تريد  ال  ال�ضيا�ضية  االإمام  مدر�ضة  اأّن  هو  عالمية،  ر�ضالة  اأ�ضحاب 

واالأ�ضلحة  والّدبابات  بالمدافع  �ضعب  على  وطريقها  باأفكارها  االعتقاد 

والتعذيب. االأمريكيون اأي�ضًا يقولون اإّن لنا ر�ضالة هي ن�ضر حقوق االإن�ضان 

ا�ضتخدام  هو  الديمقراطية  ن�ضر  طريق  هل  العالم،  في  والديمقراطية 

تترك  االإ�ضالمية  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  هيرو�ضيما؟!...  في  الذرية  القنبلة 

بعد  االإن�ضاني  الذهن  ف�ضاءات  في  الجديد  وحديثها  ال�ضحيحة  فكرتها 

ال��ورود.  واأري��ج  الربيع  كن�ضائم  مكان  كل  في  فيت�ضّوع  واإي�ضاحه  تبيينه 

منه  انتفعوا  وقد  منه  وينتفعون  به  �ضي�ضعرون  ال�ضليمة  ال�ضاّمة  اأ�ضحاب 

ا�ضتلهمنا  اإننا  يقولون  الفل�ضطينيون  الدنيا.  بلدان  من  العديد  في  اليوم 
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اإّننا  يقولون  واللبنانيون  االإم���ام،  ر�ضالة  من  ويقظتنا  الثانية  حياتنا 

من  ال�ضهاينة  وط��رد  ال�ضهيوني  الكيان  جي�س  على  االنت�ضار  تعّلمنا 

الم�ضلم،  ال�ضباب   � العالم  من  نقطة  كل  في  والم�ضلمون  االإم��ام،  مدر�ضة 

الم�ضتنيرون الم�ضلمون، والنخب الم�ضلمة � يعّدون فتوحاتهم الفكرية، في 

لالإمام. قطاعات  الفكرية  المدر�ضة  و�ضنيعة  وليدة  ال�ضيا�ضية،  الميادين 

االأّمة االإ�ضالمية ت�ضت�ضعر العّزة با�ضم االإ�ضالم. هذه هي النظرة الدولية 

لق�ضايا االإن�ضانية في مدر�ضة االإمام، وهي ال تخت�ّس بالعالم االإ�ضالمي. 

االأّمة  وم�ضائب  اأ�ضا�س،  ق�ضية  لنا  بالن�ضبة  فل�ضطين  ق�ضية  كانت  لذا 

االإ�ضالمية موؤلمة بالن�ضبة لنا. ما يحدث في العالم االإ�ضالمي يعد ق�ضايا 

االإمام  با�ضم  وياأن�ضون  يع�ضقون  والذين  اإي��ران،  ل�ضعب  بالن�ضبة  اأ�ضا�س 

الكبير وذكراه ال يمكنهم اأن يمّروا على هذه الق�ضايا مرور الكرام. ولهذا، 

يعتزم العالم اال�ضتكباري اقتراف اأعظم الجرائم �ضّد ال�ضعوب الم�ضلمة، 

فاإذا كانت بقية ال�ضعوب الم�ضلمة ال ترى وال تعي وال تّتخذ قرارًا، وحتى ال 

تعتر�س، فاإّن ال�ضعب االإيراني يرى ويعي ويعتر�س ويّتخذ مواقفه وال يبقى 

غير مكترث لق�ضايا العالم االإ�ضالمي.

هي  ال�ضيا�ضية  الجليل  اإمامنا  لمدر�ضة  االأخ��رى  المهّمة  الخ�ضي�ضة 

الأطروحة  تبيينه  في  الكبير  اإمامنا  مظهرها  اأو�ضح  التي  القيم:  حرا�ضة 

والية الفقيه. فمنذ مطلع الثورة االإ�ضالمية وانت�ضار هذه الثورة وت�ضكيل 

غير  الفقيه  والية  فكرة  باأّن  االإ�ضاعة  الكثيرون  االإ�ضالمي، حاول  النظام 
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�ضائبة. و�ضّيئة، ومخالفة للواقع. فكانت هناك ت�ضّورات مناق�ضة للواقع 

ال�ضيا�ضي  النظام  هيكلية  مع  تتطابق  ال  وتطّلعات  ومطاليب  وك��اذب��ة، 

االإعالميين  ت�ضمعون  حين  الكبير.  الإمامنا  ال�ضيا�ضي  والفكر  االإ�ضالمي، 

الجانحين اإلى االأعداء ُيذيعون هذه االأفكار. اعلموا اأّن هذا لي�س بالظاهرة 

الجديدة، فقد كانت هناك منذ البداية هذه التّيارات وهوؤالء المتدّربون 

وهذه الدعايات من االآخرين. يحاول البع�س ت�ضوير والية الفقيه بمعنى 

الحكومة الفردية المطلقة، وهذا كذٌب. والية الفقيه هي محّطة هند�ضة 

اأو �ضمااًل.  النظام، و�ضيانة خّطه واّتجاهه والحيلولة دون انحرافه يمينًا 

هذه هو مفهوم والية الفقيه، ومعناها االأكثر جذريًة ومحوريًة. وبالتالي، 

تقديم  مهّمتها  مح�ضة  وت�ضريفية  رمزية  حالة  لي�ضت  الفقيه  والية  ف��اإّن 

هي  وال  واأ�ضاعه،  الثورة  بدايات  في  البع�س  ذلك  اأراد  كما  الن�ضائح، 

�ضاحبة دور في ال�ضلطة التنفيذية على اأركان الدولة، اإذ للبالد م�ضوؤولوها 

بمهّماتهم  النهو�س  الجميع  والت�ضريعّيون، وعلى  والق�ضائّيون  التنفيذّيون 

ح�ضب م�ضوؤولياتهم، واأن يتحّملوا م�ضوؤولياتهم هذه... اإّن �ضوابط القيادة 

�ضوابط  هي  العظيم،  الإمامنا  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  ح�ضب  الفقيه،  ووالية 

التبعية  في  تتلّخ�س  التي  الراأ�ضمالية  البلدان  ك�ضوابط  ولي�ضت  دينية، 

ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  في  ال�ضوابط  ذاك...  اأو  والغني  القوي  التيار  لهذا 

هنا  ال�ضابطة  معنوية.  �ضوابط  هنا  ال�ضوابط  هذه.  لي�ضت  االإ�ضالمية 

تورث  والتقوى  الوعي،  يفرز  العلم  والدراية.  والتقوى  العلم  عن  عبارة 
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ال�ضوابط  هي  هذه  واالأّم��ة.  البالد  م�ضالح  ت�ضمن  والدراية  ال�ضجاعة، 

الرئي�ضة طبقًا لمدر�ضة االإ�ضالم ال�ضيا�ضية. اإذا �ُضلبت من الم�ضوؤول اإحدى 

هذه ال�ضوابط وافتقدها، �ضت�ضقط عنه االأهلية، حتى لو وقف كاّفة ال�ضعب 

في البالج اإلى جانبه. الأ�ضوات الجماهير تاأثيرها، ولكن �ضمن اإطار هذه 

ال�ضابطة. الذي يتوّلى دور القيادة ووالية الفقيه، اإذا �ُضلبت منه �ضابطة 

اأرادت��ه  لو  حتى  ال�ضالحية،  عنه  ت�ضقط  ال��دراي��ة،  اأو  التقوى  اأو  العلم 

الجماهير وهتفت با�ضمه، فلن يكون بو�ضعه موا�ضلة هذه الم�ضوؤولية، من 

الجماهير  باأ�ضوات  وُينتخب  ال�ضوابط  تتوّفر فيه هذه  َمن  اأخرى،  ناحية 

ال�ضعب  باأ�ضوات  مّت�ضل  اأّنه  اأي   � الخبراء  مجل�س  طريق  عن  المتحّققة 

على  يجب  اإذن  ال�ضوابط،  هذه  لدي  اأنا  القول:  بمقدوره  لي�س   � واإرادت��ه 

النا�س اأن يقبلوا مّني. لي�س لدينا »يجب«. النا�س هم الذين ينتخبون. حّق 

الدينية  ال�ضوابط  اجتمعت  كيف  انظروا  الجمهور.  حقوق  من  االنتخاب 

واإرادة ال�ضعب، بكّل مرونة وجمال، في اأكثر النقاط ح�ضا�ضّية، حيث توجد 

اإدارة النظام. هذا ما جاء به االإمام. من البديهي اأن ال يروق هذا الدور 

الأعداء االإمام الخميني، واأعداء مدر�ضته ال�ضيا�ضية. لذلك �ضّنوا عليه كّل 

هجماتهم، وعلى راأ�ضهم، اأولئك الذين ُمِنعت اأيديهم ببركة االإمام الكبير 

البالد.  والمعنوية لهذه  الماّدية  الم�ضادر  ال�ضيا�ضية، من نهب  ومدر�ضته 

هوؤالء هم الطليعة، وثّمة من يتحّركون وراءهم.
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االإم��ام  لمدر�ضة  اأخ���رى  ك�ضمة  ���ض��اأذك��ره��ا  ال��ت��ي  االأخ��ي��رة:  النقطة 

من  االجتماعية  العدالة  االجتماعية.  العدالة  ق�ضية  ه��ي  ال�ضيا�ضية 

العدالة  الجليل.  الإمامنا  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  في  الخطوط  واأّول  اأه��م 

كاّفة  في  هدفًا  وُتعّد  ُتالحظ  اأن  يجب  الطبقية،  الهّوة  وردم  االجتماعية 

نجعل  اأن  يجب  نقول  اأن  وق�ضاء.  وتنفيذ  تقنين  من  الحكومية  البرامج 

تتكّد�س  ثّم   � الوطني  االإجمالي  الناتج  نرفع من م�ضتوى  اأي  ثرية.  البالد 

النا�س  من  كبيرة  وتبقى مجاميع  معّينة،  فئة  ل�ضالح  في جانب  الثروات 

ردم  لالإمام.  ال�ضيا�ضية  المدر�ضة  مع  ين�ضجم  ال  فهذا  الوفا�س،  خالية 

الفجوة االقت�ضادية بين الجماهير، وتبديد التمييز في االنتفاع من �ضّتى 

م�ضوؤولياتنا.  واأ�ضعب  اأهم  ُيمّثل  النا�س،  طبقات  بين  الوطنية  الم�ضادر 

جميع المخّططين، والم�ضّرعين، والمنّفذين، وكاّفة العاملين في االأجهزة 

من  ويعّدوها  النقطة،  هذه  اإلى  يلتفتوا  اأن  يتعّين  المختلفة،  والموؤ�ّض�ضات 

اأهم ممّيزات تحّركهم.

لقد اأ�ّض�ضت هذه المدر�ضة النظام االإ�ضالمي. وم�ضى على ذلك خم�س 

الكثير  �ضنة،  وع�ضرين  الخم�س  هذه  ط��وال  �ُضّنت،  وقد  �ضنة.  وع�ضرون 

الكثير من الهجمات على بالدنا و�ضعبنا وهذه المدر�ضة ال�ضيا�ضية، اإاّل اأّن 

�ضعبنا تقّدم يومًا بعد يوم. ]004/06/03)[ 






