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 ادلؼدؿة

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف اًمطوهريـ، وًمعـي 

 اهلل قمغم أقمدائفؿ أمجعلم مـ أن إمم ىمقوم يقم اًمديـ.

دام )يمتبـو ىمبؾ مدة ـمقيؾي مؼوًٓ قمـ مظؾقمقي اعمرضمع اًمرؾمتؽوري  

ض كؿقذج مـ كامذج اًمظؾؿ واجلقر ويمون اعمؼول سمؿثوسمي قمر (فمؾف

اًمقاىمع قمغم اًمعؾامء ذم اجلؿفقريي اإليراكقي سمؼقودة ظمومـئل، وىمد 

طمسـ اًمصّػور يعؽمف سمؿظؾقمقي محؾ هذا اعمؼول قمـقان: )

: (اخلومـئل ًمقس جمتفداً صمؿ شماله مؼول آظمر سمعـقان: )، (اًمرؾمتؽوري

ول شمـووًمـو ومقف مقوقع اضمتفود اخلومـئل ومرضمعقتف، صمؿ شمالمهو مؼ

( قمروـو ومقف اعمثـقي أصؾ أصقل اًمديـ اخلومـئلصموًمٌ سمعـقان: )

كؿقذضمًو مـ اقمتؼودات ظمومـئل مؾػتلم كظر اًمؼورئ اًمؽريؿ إمم 

اًمشخصقي اخلؿـوئقي مـ ظمالل شمعريٍ هيع قمؾقفو ًمـػتح ًمف سموب 

 اًمبحٌ واًمتـؼقى طمقل هذه اًمشخصقي.

قمغم  وىمد رأيـو مجع هذه اعمؼوٓت اًمثالث ذم يمتوب واطمد مؼسؿٍ 

صمالصمي ومصقل، آمؾلم مـ اًمؼورئ اًمؽريؿ اًمتجّرد مـ اًمعصبقي 
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واهلقى ويمن طموضمز اًمتؼديس إقمؿك، ًمؽل يؼرأ هذا اًمؽتوب 

أن يـػعـو  علم اًمشخص، ؾموئؾلم اعمقمم قمّز وضمؾسمعلم اًمنمع ٓ سم

 هبذا اًمعؿؾ يقم ٓ يـػع موٌل وٓ سمـقن إٓ مـ أشمك اهلل سمؼؾٍى ؾمؾقؿ.

 

 هـ 1437/رسمقع أظمر/ 8

 اًمذيمرى اًمػوـمؿقي إومم

 ـموًمى قمؾؿ
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 لاألو اؾػصل
 خاؿـكيؿرجعقة 

 اؾعؾؿي واؾواؼعِ اإلعالؿي اؾوفمِ بني
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 :متفقد ■
إّن مـ اًمقاضمى قمغم يمؾ مؽّؾػ ذم قمبوداشمف ومعومالشمف أن 

يؽقن إمو جمتفدًا أو مؼؾدًا أو حمتوـمًو، وسمام أن أهمؾى اعمممـلم 

: ضمي آضمتفود واًمعؿؾ سموٓطمتقوطدر يتعّن قمؾقفؿ سمؾقغ

ـُ قمؾقفؿ اًمتؼؾقد، ّٕن قمؿؾ اًمعوّمل سمال شمؼؾقد  وموًمقاضمى اعمُتعقـّ

 وٓ اطمتقوط سموـمؾ.

ومـ اًمقاضمى أيضًو شمؼؾقد اعمرضمع إقمؾؿ إقمدل إشمؼك 

 اجلومع ًمنمائط اعمرضمعقي صوطمى اًمعؼقدة اًمسؾقؿي. 

وملمو مـ يمون مـ »يؼقل اإلموم اًمعسؽري قمؾقف اًمسالم: 

ًمػؼفوء صوئـو ًمـػسف، طموومظًو ًمديـف، خموًمػًو قمغم هقاه، مطقعًو ا

وذًمؽ ٓ يؽقن إٓ سمعض ٕمر مقٓه، ومؾؾعقام أن يؼؾدوه، 

، ومنن مـ ريمى مـ اًمؼبويح واًمػقاطمش ومؼفوء اًمشقعي ٓ يمؾفؿ

مرايمى قمؾامء اًمعومي، ومال شمؼبؾقا مـفؿ قمـو ؿمقئًو وٓ يمرامي، 

ؾ اًمبقً ًمذًمؽ، ٕن وإكام يمثر اًمتخؾقط ومقام يتحؿؾ قمـو أه

اًمػسؼي يتحؿؾقن قمـو، ومقحرومقكف سملهه جلفؾفؿ، ويضعقن 

إؿمقوء قمغم همػم وضمففو ًمؼؾي معرومتفؿ، وآظمرون يتعؿدون 
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اًمؽذب قمؾقـو ًمقجّروا مـ قمرض اًمدكقو مو هق زادهؿ إمم كور 

ضمفـؿ، ومـفؿ ىمقم كّصوب ٓ يؼدرون قمغم اًمؼدح ومقـو، 

قن سمف قمـد ومقتعؾؿقن سمعض قمؾقمـو اًمصحقحي، ومقتقضمف

و، صمّؿ يضقػقن إًمقف أوعوومف، وسمـؿمقعتـو، ويـتؼصقن سمـو قمـد كّص 

وأوعوف أوعوومف مـ إيموذيى قمؾقـو اًمتل كحـ سمراء مـفو، 

ومقتؼبؾف اعمستسؾؿقن مـ ؿمقعتـو قمغم اّكف مـ قمؾقمـو، ومضّؾقا 

أرّض قمغم وعػوء  -أي اًمػؼفوء اعمـحرومقن-وأوّؾقا، وهؿ 

سمـ قمكم قمؾقفام اًمسالم  ؿمقعتـو مـ ضمقش يزيد قمغم احلسلم

 .(1)شوأصحوسمف

شُمالطمظ أظمل اًمؼورئ اًمعزيز ىمقل مقٓكو اًمعسؽري قمؾقف 

: شوذًمؽ ٓ يؽقن إٓ سمعض ومؼفوء اًمشقعي ٓ يمؾفؿ»اًمسالم: 

شمػقد أكف ٓ يؿؽـ ومفذه اًمعبورة مـ اإلموم صؾقات اهلل قمؾقف 

مـ يّدقمل اعمرضمعقي واًمػؼوهي صوحلًو، سمؾ  أسمدًا أن يؽقن مجقع

ًمؽذاسمقن واًمضوًمقن واًمـوصبقن واًمػسؼي واًمرايمبقن ومقفؿ ا

ًمؾؼبوئح واًمػقاطمش ؿملهنؿ ذم هذا ؿملن قمؾامء اًمعومي، وهمٓء 

                                                           

 قمـ شمػسػم اإلموم اًمعسؽري قمؾقف اًمسالم. 131ص، 27ج ،وؾموئؾ اًمشقعي( (1
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ٕهنؿ قمدو يـخر  :أرّض قمغم اًمشقعي مـ ضمقش يزيد ًمعـف اهلل

 اجلسد اًمشقعل مـ اًمداظمؾ سموؾمؿ اًمتشقع وقمبوءشمف.

 إذًا اًمعؾامء قمغم صـػلم:

 ويقصؾؽ إمم ضمـي.، حلؼقموملٌ رسموين يسؾؽ سمؽ اًمطريؼ اأ. 

وقموملٌ ؿمقطوين يسؾؽ سمؽ اًمطريؼ اًمققمرة صمؿ يؼذف سمؽ ب. 

 ذم ىمعر ضمفـؿ!

إن اعمممـ احلؼ واعمقازم اًمصودق جيى أن يؽقن يمّقسو ومطـًو ٓ 

ويتحؼؼ  ،يـخدع، ومقـظر ذم معودن اًمرضمول وضمقهرهؿ

 ويـؼى قمـ مدى اشمبوقمفؿ ًمؾؼرآن واًمعؽمة.

حؼؼ مـ مقوقع وهذا اًمؽتوب يصى ذم مسور اًمبحٌ واًمت 

ًمـصؾ مع  :ومدى واىمعقتفو وطمؼقؼتفو ،مرضمعقي اخلومـئل

 اًمؼورئ اًمؽريؿ إمم ضمقاب اًمسمال اًمتوزم: 

 هؾ اخلومـئل جمتفد أم ٓ؟ 

وقمؾقِف كصؾ إمم ضمقاب اًمسمال اًمثوين: هؾ جيقز شمؼؾقده أم 

 ٓ؟
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 ت اؾعرش ثم اـؼش:ثلّ ■

 اعمرضمعوقمؼّم أطمدهؿ قمـ اخلومـئل سملكف وزم أمر اعمسؾؿلم 

 اًمديـل إقمغم!

، وسمعد مرضمعطمتك شمثبً أكف  جمتفدومؼؾً ًمف: أصمبً ًمـو أكف 

! صمؿ اضمعؾ هذا إقمغمطمتك شمثبً أكف  مرضمعذًمؽ أصمبً ًمـو أكف 

وهىمتف ًمؾؼى مقٓكو اإلموم احلجي قمؾقف اًمسالم  ،يمؾف ذم يمػي

 ( ذم يمػي أظمرى!وزم أمر اعمسؾؿلم)

 ؿراحل بؾوغ االجمفاد: ■

ػؼف ٓ يـوهلو اًمشخص إٓ سمعد أن إن رشمبي آضمتفود ذم اًم

يٍمف طمقوشمف مـذ سمدايي كشلشمف اًمعؾؿقي ذم احلقزات اًمعؾؿقي 

متـووًٓ اًمعؾقم احلقزويي دراؾمًي وشمدريسًو ويمتوسمًي وحتؼقؼًو 

طمتك شمؼمز مؼدرشمف اًمعؾؿقي ذم شمؾؽ إوؾموط مـ ظمالل 

دروؾمف وشمالمذشمف ويمتوسموشمف، هذا ومضاًل قمـ اعمرضمعقي واًمتل 

ٓطمؼي طمقٌ يامرس اعمجتفد قمؿؾقي آؾمتـبوط  شمليت ذم مرشمبي

ًمقستقصمؼ مـ كػسف إهؾقي ًمتحؿؾ مسموًمقي  :ًمسـقات قمديدة

اإلومتوء ورضمقع اًمـوس إًمقف، هذا قمدا قمـ يمقن ذًمؽ يمؾف 
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مشػققمًو سمشفودات يمبور اعمراضمع واًمػؼفوء ًمف سموًمعؾؿ واًمػضؾ 

 وآضمتفود.

مـ يقم  ومل ُيعرف اخلومـئل سمؽقكف مـ أهؾ آضمتفود إمم آظمر

( طمتك شمسؾؿف ىمقودة آيي اهللـ)طمقوة اخلؿقـل ومل يؽـ يؾّؼى سم

اًمثقرة! ومـ شمؾؽ اًمػؽمة طمتك إقمالن مرضمعقتف اًمتل ؾمبؼً 

هقمي اًمضقء يمون مـشغاًل ذم ؿممون اًمسقوؾمي واحلؽؿ وإدارة 

اًمدوًمي، وىمبؾ شمسّؾؿف رئوؾمي احلؽقمي يمون ضمـديًو ذم اجلبفي، 

وصؾ ًمالضمتفود ومضالً ومؿتك ومّرغ كػسف ًمؾعؾؿ؟ وأيـ ومتك 

  (!إقمغمسملكف ) -يو أظموكو اًمؽريؿ-قمـ اعمرضمعقي! طمتك شمّدقمل 

 ؽان ؿـشغالً باؾيقادقة: ■

يٍّمح اخلومـئل سمـػسف سملكف يمون مـشغالً يمثػمًا سموًمسقوؾمي 

ًمدرضمي قمدم متؽـف مـ ىمراءة اًمؽتى ومؽقػ يتػّرغ ًمبحٌ 

 قمؿقؼ يمبحٌ اخلورج!

ويمـً  -ؾمقوؾمقي-ة يموكً ًمديـو أقمامل يمثػم»يؼقل ظمومـئل: 

أرضمع إمم اًمبقً ذم اًمسوقمي احلوديي قمنمة ًمقالً أو أيمثر ذم طملم 

يمـو كخرج ًمؾعؿؾ ذم اًمسوقمي اخلومسي صبوطمًو. أوػ إمم ذًمؽ 
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سمعض اًمؾؼوءات طمقٌ يمون يليت اًمبعض ًمؾؼوئـو إمم اًمبقً 

ًمسفقًمي ذًمؽ، ويمون سمقتـو ىمريبًو مـ حمؾ قمؿكم وقمـدمو يمـً 

دًا يمبػمًا مـ اإلظمقة مـ مرايمز أذهى إمم اًمبقً يمـً أضمد قمد

اًمدوًمي وممؾمسوت اًمثقرة واًمعؾامء اًمؼودملم مـ سمؼقي اعمدن 

ومـ أىمسوم خمتؾػي أظمرى، يمـً أضمد همٓء اإلظمقة 

ومل يؽـ ًمديـو وىمً قمغم يـتظروكـل ذم اًمغرومي ٕداء أقمامهلؿ 

اإلـمالق. يموكً متر مدة ـمقيؾي ذم سمعض إطمقون ٓ أرى 

 !(1)شذم سمقتـو وئل مع أين يمـًسمـأومقفو 

قمالىمتل مع اًمؽتوب عمدة ؾمـتلم ذم  اكؼطعً»ويؼقل أيضًو: 

 !(2)شأوائؾ اًمثقرة

 مثاًل!  ًؾ  ىمَ ومل يؼؾ ، شاكؼطعً قمالىمتل»ٓطمظ ىمقًمف: 

وموًمرضمؾ  يمام شمالطمظ مشغقل سموًمسقوؾمي مـ رأؾمف طمتك أمخص 

وًمقس قمـده وىمً عمجّرد ىمراءة اًمؽتى سمؾ ىمطع ، ىمدمقف

 ؾمـتلم!قمالىمتف معفو هنوئقًو وعمدة 

                                                           

 .28-27ل، ص، قمكم اخلومـئاًمعـؼم اعمـثقر( (1

 .27اًمعـؼم اعمـثقر، قمكم اخلومـئل، ص( (2
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ىمد يؼقل ىموئؾ: ًمعؾف أراد قمؿقم اًمؼراءة وآـمالع، ٓ 

همـك ًمؾؿحصؾ قمـفو،  ظمصقص يمتى اًمدراؾمي اًمتل ٓ

ومؿراده شمؾؽ اًمؽتى، أمو يمتى اًمدراؾمي احلقزويي ومنكف مل 

 يـؼطع قمـفو.

مومل يؼقّد كقع اًمؽتوب قُمؾَِؿ اكؼطوقمف قمـ أي  ومقؼول ذم اجلقاب:

اكؼطوقمف قمـ اًمؽتى  ؾصؾي سمف ؾمقاء يمون طمقزويًو أو همػمه، سم

ٕن آـمالع اًمعوم مؼدور مع يمثرة  :احلقزويي أومم

آكشغول، أمو اًمؽتى احلقزويي مـ اًمػؼف وإصقل ومتحتوج 

إمم اًمتػّرغ وآكؼطوع، ومو ومّصؾ مـ واىمع طمول اكشغوًمف 

سموًمسقوؾمي واكغامؾمف ومقفو يؿـع مـ اـمالقمف قمغم يمتى اًمػؼف 

غؿس ذم اًمسقوؾمي أن وإصقل، وملكك عمثؾ هذا اًمرضمؾ اعمـ

 ػّرغ ًمبحقث معّؿؼي يمبحٌ اخلورج؟!يت

 األدؾة اؾمي تنلت عدم اجمفاده: ■

 :اؾدؾقل األول  

ومل خيوـمبف ، (طمجي اإلؾمالمرؾموًمي اخلؿقـل ًمف وخموـمبتف سمـ)

( عمعرومي اخلؿقـل سملكف همػم جمتفد، آيي اهللوٓ مرة واطمدة سمـ)
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/ 15 ـ ش هـ 1366 /يد/ 16)ويمون ذًمؽ ذم شموريخ: 

أي ىمبؾ ووموة اخلؿقـل سمسـي  .(ق هـ 1408/ ٕولامجودى 

 واطمدة!

سموؾمؿف شمعومم. ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم اًمسقد »يؼقل اخلؿقـل: 

دامً إوموووشمف سمعد  -اخلومـئل، رئقس اجلؿفقريي اإلؾمالمقي 

 .(1)شإهداء اًمتحقي واًمسالم

ويموكً ىمبؾ ووموة -وذم رؾموًمي أظمرى مـ اخلؿقـل إًمقف 

ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم »ضموء ومقفو:  -اخلؿقـل سمشفريـ ومؼط

دامً  ـئل، رئقس اجلؿفقريي اإلؾمالمقياًمسقد اخلوم

 .(2)شإوموووشمف

سمآيي ومؽام شمالطمظ أظمل اًمؽريؿ إّن اخلؿقـل مل يؾّؼى ظمومـئل )

! ٕكف ٓ يراه جمتفدًا! وىمد شطمجي اإلؾمالم»وًمؽـف ىمول: ، (اهلل

ّسح اخلؿقـل هبذا اًمتٍميح ذم آظمر أيوم طمقوشمف، ومؽقػ 

                                                           

 .366، ص20صحقػي اإلموم، ج( (1

 .267، ص21صحقػي اإلموم، ج( (2
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 آضمتفود وإقمؾؿقي سمعده مبوذة هؽذا سملم صعد ظمومـئل إمم

 قمشقي ووحوهو؟!

 :اؾدؾقل اؾناـي  

اخلؿقـل أمحد طمقـام ىمرأ سمقون شمعقلم ظمومـئل رئقسًو  اسمـشمٍميح 

طمجي »وًمؽـف ىمول: ، (سمآيي اهللًمؾدوًمي طمقٌ مل يؾؼى اخلومـئل )

 وهذا يثبً قمدم اضمتفوده أيضًو. (1)شاإلؾمالم واعمسؾؿلم

عّؾؼ سمتعقلم ظمومـئل رئقسًو ًمؾدوًمي مـ يمفذا يت إن حمػالً 

وأرىمك اعمراشمى  ،اعمػؽمض أن خُيوـمى ومقف سملقمغم إًمؼوب

وأكف اؾمتـودًا ، ًمؽل يتضح ًمؾـوس مؼومف احلؼقؼل :اًمعؾؿقي

ًمتؾؽ اعمراشمى اًمعؾؿقي اًمرومقعي ًمديف إهؾقي عمـصى رئوؾمي 

 اجلؿفقريي.

ه وضمدوه ًمف آكذاك إن مل يؽقكقا ىمد اظمتؾؼق وًمؽـ أقمغم ًمؼى

(! وهذا يؽشػ قمـ قمدم طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلمهق ًمؼى )

                                                           

 ( حتً هذا اًمراسمط:1:38راضمع شمـصقى اخلومـئل اًمدىمقؼي )( (1

http://goo.gl/nNHwmy 
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سمؾقهمف درضمي آضمتفود ومضاًل قمـ ادقموء اعمرضمعقي ًمف، ومؽقػ 

 أكف إقمغم! -أظمل اًمؽريؿ -سمزقمؿؽ 

( ومؼط وًمقس طمجي اإلؾمالموشملمؾ ضمقدًا أن اخلؿقـل ًمّؼبف سمـ)

 (!طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم)

ت اًمعؾؿقي ان وىمد ضمرى اًمعرف ذم احلقزا»يؼقل قمكم اعمممـ: 

ُيطؾؼ قمغم اعمجتفد ًمؼى )آيي اهلل( وقمغم مـ سمؾغ مرطمؾ 

ؾمالم ( صمؿ )طمجي اإلاإلؾمالمرج ًمؼى )طمجي اًمبحٌ اخلو

واعمسؾؿلم( إذا يمون اًمعومل متؼدمًو ذم مرطمؾي اًمبحٌ اخلورج 

 .(1)شأو ىمريبًو مـ آضمتفود

ومقؽقن اخلومـئل سمحسى شمٍميح اخلؿقـل ىمد وصؾ إمم 

ورج ومؼط! وىمد يمون شمٍميح مرطمؾي طمضقر سمحٌ اخل

إمم  اخلؿقـل ىمبؾ ؿمفريـ مـ ووموشمف! ومؽقػ صعد اخلومـئل

 درضمي آضمتفود سمعده مبوذة!

 

 

                                                           

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1
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 :اؾدؾقل اؾناؾث  
ذيمر اًمعالمي اًمسقد إسمراهقؿ اعمقؾمقي اًمزكجوين اًمـجػل مـزًمي 

طمجي ًمقىمً معؼمًا قمـف سمـ)ظمومـئل اًمعؾؿقي ذم ذًمؽ ا

 .(اإلؾمالم

طمجي اإلؾمالم »ـ اعمؼدؾمي: ىمول ذم يمتوسمف ضمقًمي ذم إمويم 

 .(1)شاًمسقد قمكم ظمومـئف رئقس مجفقر  إؾمالمل إيران ـمفران

 :اؾدؾقل اؾرابع  

ذيمر اًمشقخ قمكم اًمؽقراين مـزًمي اخلومـئل اًمعؾؿقي ذم شمؾؽ 

آيي )( وًمقس سمـطمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلماحلؼبي مؾؼبًو إيوه سمـ)

يي آ( مع أكف قمدد ؾمؾسؾي ـمقيؾي مـ اًمعؾامء ىمبؾف سمؾؼى )اهلل

( مو قمداه هق ورومسـجوين! ومنكف طمقـام وصؾ إًمقفام ًمّؼبفام اهلل

 !(2)(طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلمسمـ)

عؾامء ذم طمؼ أىمقال اًم»يؼقل اًمؽقراين ذم يمتوسمف ىمدوة اًمػؼفوء: 

ىمدس ) اعمرطمقم آيي اهلل اًمؼموضمردي ...آيي اهلل مـتظري:

                                                           

 .224، اًمسقد إسمراهقؿ  اًمزكجوين، صمويمـ اعمؼدؾميضمقًمي ذم إ( (1

 .43، ص، قمكم اًمؽقراينءىمدوة اًمػؼفو( (2



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

22 

آيي اهلل اًمشفقد  ...(دام فمؾف)موم اخلؿقـل اإل ...(هه

اهلل اًمشفقد ي أطمد يمبور اًمػؼفوء واًمػالؾمػي... آيي مطفر

... آيي اهلل اًمشفقد أذذم أصػفوين صدوىمل إموم مجعي يزد

آيي اهلل اًمسقد ظمودمل أصػفوين رئقس  إموم مجعي سموظمؽمان...

آيي اهلل ىمويض إموم مجعي  ..احلقزة اًمعؾؿقي ذم أصػفوين.

ؼماء... ... آيف اهلل رسموين أمؾٌم كوئى رئقس جمؾس اخلدزومقل

آيي  آيي اهلل اعمشؽقـل، اًمػؼقف اعمشفقر، رئقس جمؾس اخلؼماء...

اهلل ومووؾ اًمؾـؽراين أطمد يمبور ومؼفوء ىمؿ... آيي اهلل مؾؽقيت 

ـموهري أصػفوين إموم مجعي  إموم مجعي شمؼميز... آيي اهلل

آيي اهلل  ...اهلل آذري ىمؿل مـ يمبور ومؼفوء ىمؿ ... آييأصػفون

آيي اهلل ضمقادي  مجعي كجػ آسمود...اًمشقخ قمبوس يزدي إموم 

آمكم مـ ومؼفوء ىمؿ... آيي اهلل اًمشقخ أسمق احلسـ اًمشػمازي، 

إموم مجعي مشفد... آيي اهلل اًمشقح طمسلم راؾمتل مـ ومؼفوء 

آيي اهلل  ، مـ ومؼفوء ىمؿ...كعلآيي اهلل اًمشقخ يقؾمػ صو ىمؿ...

ظمومتل يزدي إموم مجعي يزد... آيي اهلل ضمـتل مـ ومؼفوء هقئي 

آيي اهلل اًمشقخ أسمق اًمؼوؾمؿ ظمزقمكم  ...ومظي قمغم اًمدؾمتقراعمحو
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... آيي اهلل اًمشقخ ومؼفوء هقئي اعمحوومظي قمغم اًمدؾمتقرمـ 

حمؿدي يمقالين مـ ومؼفوء هقئي اعمحوومظي قمغم اًمدؾمتقر... 

اجلؿفقريي رئقس  ،اإلؾمالم واعمسؾؿلم اًمسقد ظمومـئل طمجي

طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم هوؿمؿل  ...ؾمالمقياإل

 !(1)شرومسـجوين

وهذا اًمتٍميح مـ اًمشقخ اًمؽقراين يدل قمغم أّن ىمضقي 

وأّن ادقموء  ،اضمتفود اخلومـئل أمٌر همػم معؾقم ذم ذًمؽ اًمقىمً

 اضمتفوده ومرضمعقتف ٓطمؼًو مل يؽـ إٓ مـ صـع اًمسقوؾمي!

( ًمؽؾ مـ ؾمبؼ ظمومـئل وطملم آيي اهللوشملمؾ ذم ذيمر ًمؼى )

ذا يبطؾ مو ( وهواعمسؾؿلماإلؾمالم طمجي وصؾ إًمقف ًمّؼبف سمـ)

 سملكف يمون جمتفدًا ذم شمؾؽ اًمػؽمة!ادقمقه ٓطمؼًو 

 :اؾدؾقل اخلاؿس  

ذيمر مفدي اهلوؿمؿل مـزًمي اخلومـئل اًمعؾؿقي ذم شمؾؽ احلؼبي 

 ،(آيي اهلل)( وًمقس سمـطمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلممؾؼبًو إيوه سمـ)

                                                           

 .44-13، صىمدوة اًمػؼفوء، قمكم اًمؽقراين( (1
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وىمد ذيمر ذًمؽ ذم رؾموًمي ًمف مـ اًمسجـ يرضمقه ومقفو أن يغػر 

ف، وٓ ؿمؽ وٓ ريى سملن اًمرضمؾ ذم قمـ ذكبف ويعػق قمـ ضمرم

 ،هذا اًمظرف اخلطػم ؾمقختور ًمؾخومـئل أومضؾ إًمؼوب

 قمغم اًمرشمى ـمؿعًو ذم اؾمتـؼوذ كػسف مـ اإلقمدام!أويعطقف 

ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم، »يؼقل مفدي اهلوؿمؿل: 

إؾمتوذ اعمعظؿ ضمـوب اًمسقد اخلومـئل رئقس اجلؿفقريي 

 .(1)شاإلؾمالمقي

( وهذا آيي اهللظمل اًمؼورئ أكف مل يؾؼبف سمـ)ومؽام شمالطمظ أ

 يؽشػ قمـ اًمرشمبي اًمعؾؿقي اًمػعؾقي ًمؾخومـئل ذم ذًمؽ اًمقىمً!

( اعمقاومؼ ش هـ 22/5/1366ويمون اخلطوب سمتوريخ )

(، أي ىمبؾ وصقل ق هـ 1407/ذو احلجي/17ًمتوريخ )

 ىمقودة اًمثقرة سمسـي وكصػ شمؼريبًو!ظمومـئل إمم مـصى 

 

 

                                                           

، واًمقصمقؼي اعمصقرة مـ 331اعمذيمرات اًمسقوؾمقي، اعمحؿدي اًمري ؿمفري، ص( (1

 .334صذم اًمرؾموًمي دمدهو 



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

25 

 :اؾدؾقل اؾيادس  

شمك قمغم ذيمر أىمد  -صوطمى طمسلم اًمصودق-اًمثقرة  إّن ممرخ

ًمؼوب مع أكف ذيمر مجؾف مـ اًمعؾامء ىمبؾف وسمعده أاخلومـئل سمدون 

( وهذا يؽشػ قمـ قمدم آيي اهللىموركًو أؾمامئفؿ سمؾؼى سمـ)

اؾمتحؼوىمف ًمألًمؼوب ذم ذًمؽ اًمقىمً وقمدم سمؾقهمف اًمرشمبي 

 اًمعؾؿقي اًمتل دمعؾف طمؼقؼًو هبو!

اًمعنمات مـ  يمون» يؼقل صوطمى طمسلم اًمصودق: 

يران يدظمؾقن اًمسجقن واعمعتؼالت، وقمغم إاعمجوهديـ ذم 

رأؾمفؿ رضمول اًمديـ مـ أمثول: آيي اهلل اًمرسموين اًمشػمازي، 

وآيي اهلل اًمسقد أؾمد اهلل اعمدين وآيي اهلل احلوج مرشمه 

. يموكً اًمسؾطوت .... و.واًمسقد قمكم اخلومـئلسمسـديده، 

ور مـ أمثول آيي اهلل شمزيد اخلـوق ذم اًمسجـ قمغم اًمزقمامء اًمؽب

 .(1)شاعمـتظري وآيي اهلل اًمطوًمؼوين

                                                           

ى طمسلم المقي ذم إيران، صوطمىمصي آكتصور اًمؽبػم، شموريخ اًمثقرة اإلؾم( (1

 هـ. 1407، اًمطبعي إومم ، دار اعمـفؾ262اًمصودق، ص
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ومؽام شمالطمظ مل يؽـ ًمؾخومـئل رشمبي قمؾؿقي ذم ذًمؽ اًمقىمً 

 ومؽقػ ىمػز إمم آضمتفود سملم قمشقي ووحوهو؟!

 :ذلفات وردود 

ؾمّببً اًمؽمىمقي اًمعؾؿقي اعمػوضمئي ًمؾخومـئل طمرضمًو يمبػمًا ضمدًا 

ؼويص واًمداين وأصبحقا أوحقيمي قمـد اًم ،ًمؾخومـئل وطمزسمف

قمالم إضمـبقي ؾمخرت مـفؿ طمقـام رىّمَل ًمدرضمي أّن وؾموئؾ اإل

( ظمالل آيي اهلل( إمم رشمبي )طمجي اإلؾمالمظمومـئل مـ رشمبي )

 !(1)يقم واطمد

يمون اًمسقد »وىمد طمووًمقا اخلروج مـ هذا اعملزق سمؼقهلؿ: 

إيوم إومم ٓكتصور اًمثقرة اخلومـئل يؾؼى سمـ)آيي اهلل( مـذ 

يراكقي قمالم واًمصحػ اإلذ ًمقطمظ ان وؾموئؾ اإلإؾمالمقي اإل

يموكً  -ؾمالمل وهمػمهوإ، اـمالقموت، مجفقري يمقفون–

ؾمالمقي جمؿعي ؿفقريي اإلاجل ظمالل اًمسـتلم إوًمقلم مـ قمؿر

 .(2)شـمالق ًمؼى )آيي اهلل( قمؾقفإقمغم 

                                                           

 .50-49ص  ،(17مـئل، قمكم اعمممـ، هومش رىمؿ )يمراس سمعـقان: عموذا اخلو( (1

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (2
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إن وؾموئؾ اإلقمالم واًمصحػ اًمتوسمعي  ومقؼول ذم اجلقاب:

د هبو طمتك يستـد قمؾقفو ًمألكظؿي واحلؽقموت ًمقسً طمجي يعت

يمدًمقؾ إلصمبوت مؼوم أو مـزًمي، ومقؾموئؾ اإلقمالم يموكً وٓ 

زاًمً شمرومع مـزًمي اًمرؤؾموء واعمؾقك وحتط مـ مـزًمي أقمدائفؿ 

 طمتك ًمق يموكقا ذم أقمغم اًمرشمى! 

أهنؿ  وإذا أطمسـو اًمظـ سموًمعومؾلم ذم شمؾؽ اًمصحػ ومـؼقل

ذم ومؽؾ مـ ًمبس قماممي ودار : يغؾى قمؾقفؿ اجلفؾ واًمسذاضمي

ومؾقس قمـدهؿ  ،ومؾؽ رضمول اًمديـ يصبح آيي اهلل ذم كظرهؿ

معرومي واقمقي سملصقل إًمؼوب اًمتنميػقي وومؼ إقمراف 

 واًمؼقاكلم احلقزويي.

( ؾمالمطمجي اإلصموكقًو: ذيمركو كصقصًو يمثػمة شمصػ اخلومـئل سمـ)

قمـد -( وهل صودرة قمـ قمؾامء يمبور ُيعتد هبؿ آيي اهللوًمقس سمـ)

فؿ اخلؿقـل طمقٌ أكف ًمّؼى ظمومـئل وقمغم رأؾم -أشمبوع ظمومـئل

ومل يؾّؼبف وٓ مرة  ،( ذم أيمثر مـ مقردطمجي اإلؾمالمسمـ)

وهذا يرد ىمقل وؾموئؾ اإلقمالم سمؾ يرضب  ،(آيي اهللواطمدة سمـ)

 سمف قمرض احلوئط.
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وًمذًمؽ مل ، إن هذه اًمصحػ ًمقس هلو وضمقد أصالً صموًمثًو: 

ذم يقصمؼفو اًمؽوشمى ذم اعمؾحؼوت يمبوىمل اًمقصموئؼ وايمتػك سمؼقًمف 

كحتػظ سمـامذج يمثػمة مـ هذه اًمصحػ سمشلن هذا »اهلومش: 

 !(1)شاعمقوقع

وكؼقل موذا يستػقد اًمبوطمٌ مـ طمػظؽ هلذه اًمصحػ ذم 

 ظمزاكي سمقتؽ؟!

وٕن هذا اًمتؼمير مل ُيؼـع طمتك اًمؽوشمى كػسف ؾموق شمؼميرًا آظمر 

يظـ أكف ومقف اًمػؾٍ وهق ذم احلؼقؼي أؿمد ؾمخػًو وومشالً مـ 

ظمالل آكتخوسموت اًمرئوؾمي قموم ويمذًمؽ »إول ومؼول: 

( يموكً سمعض وؾموئؾ اإلقمالم شمؾّؼبف سمـ)آيي اهلل( م1984)

وًمؽـ اًمسقد اخلومـئل، شمقاوعًو مـف واطمؽمامًو ًمؽبور اًمعؾامء 

 شٓ شمؾؼبقين سمآيي اهلل»اًمذيـ حيؿؾقن هذا اًمؾؼى، يمون يؼقل: 

ومّخػ سموًمتدريٍ ذيمر هذا اًمؾؼى مع اؾمؿف، ودرضمً وؾموئؾ 

واعمسؾؿلم( قمغم اإلؾمالم ق ًمؼى )طمجي اإلقمالم قمغم إـمال
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اًمسقد اخلومـئل، دون ان يؽقن هلذا اإلـمالق ؿملن وأصمر 

 .(1)شظموص ظمورج طمدود اإلقمالم، أو مبـك قمؾؿل أو ديـل

أىمقل: ذيمركو ؾموسمؼًو سملن وؾموئؾ اإلقمالم ًمقسً طمجي يعتد هبو 

 ذم هذا اًمشلن وومرهمـو مـ سمقون ذًمؽ.

( ظمالل آكتخوسموت اهللآيي صموكقًو: مل ُيّؾؼى اخلومـئل سمـ)

اخلؿقـل أمحد  اسمـوىمد كؼؾـو شمٍميح ، (م1984قموم ) يقاًمرئوؾم

طمقـام ىمرأ سمقون شمعقلم ظمومـئل رئقسًو ًمؾدوًمي طمقٌ مل يؾؼبف 

 !(2) (طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم( وًمؽـف ىمول )آيي اهللسمـ)

شمبي اخلومـئل ذم ويمذًمؽ كؼؾـو شمٍميح اًمشقخ اًمؽقراين قمـ مر

اًمسقد ي اإلؾمالم واعمسؾؿلم طمج» ذًمؽ اًمقىمً ومؼول:

 .(3)شؾمالمقيرئقس اجلؿفقريي اإل، ظمومـئل

ويمذًمؽ كؼؾـو رؾموًمي مفدي اهلوؿمؿل إمم اخلومـئل ذم ذًمؽ 

ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم، »اًمقىمً طمقٌ ضموء ومقفو: 

                                                           

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1

 ( حتً هذا اًمراسمط:1:38راضمع شمـصقى اخلومـئل اًمدىمقؼي )( (2

http://goo.gl/nNHwmy 
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إؾمتوذ اعمعظؿ ضمـوب اًمسقد اخلومـئل رئقس اجلؿفقريي 

 .(1)شاإلؾمالمقي

ويموكً ىمبؾ ووموة اخلؿقـل -إًمقف  وذيمركو أيضًو رؾموًمي اخلؿقـل

ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم اًمسقد »ضموء ومقفو:  -سمشفريـ ومؼط

 .(2)شاخلومـئل، رئقس اجلؿفقريي اإلؾمالمقي

( سمؾ سمآيي اهللوذم سمقون اخلؿقـل ًمتـصقى ظمومـئل مل يّؾؼبف سمـ)

 !شطمجي اإلؾمالم»ىمول: 

إكـل اشمبوقمًو ًمؾشعى اًمعظقؿ ومع قمؾؿل »ومؼد ضموء ذم سمقوكف: 

ؾمامطمي طمجي اإلؾمالم اًمسقد اعمػؽر واًمعومل اعمحؽمم سمؿـزًمي 

أىمقم سمتـػقذ رأي اًمشعى وأقمقّـف  -أيده اهلل شمعومم قمكم اخلومـئل

 .(3)شقيسًو ًمؾجؿفقريي اإلؾمالمقي اإليراكرئق

سمآيي ومؽام شمالطمظ أظمل اًمؽريؿ إّن اخلؿقـل مل يؾّؼى ظمومـئل سمـ)

ًا! ويمؾ ٕكف ٓ يراه جمتفد ،شطمجي اإلؾمالم»وًمؽـف ىمول:  ،(اهلل

                                                           

، واًمقصمقؼي اعمصقرة مـ 331اعمذيمرات اًمسقوؾمقي، اعمحؿدي اًمري ؿمفري، ص( (1

 .334ص ذم اًمرؾموًمي دمدهو

 .267، ص21صحقػي اإلموم، ج( (2

 .247ص، 15صحقػي آموم، ج( (3
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هذه اًمتٍمحيوت سمؿجؿققمفو شمػـّد مو أورده اًمؽوشمى ذم 

معرض اًمدوموع، طمقٌ طموول إصمبوت اضمتفود اخلومـئل سمام 

 كسبف ًمقؾموئؾ اإلقمالم!

وًمؽـ اًمسقد اخلومـئل، شمقاوعًو مـف واطمؽمامًو »أمو ىمقًمف: 

ٓ »ًمؽبور اًمعؾامء اًمذيـ حيؿؾقن هذا اًمؾؼى، يمون يؼقل: 

ا اًمؾؼى مع اؾمؿف، وًمتدريٍ ذيمر هذومّخػ سم ششمؾؼبقين سمآيي اهلل

اإلؾمالم ـمالق ًمؼى )طمجي إقمالم قمغم ودرضمً وؾموئؾ اإل

 !شواعمسؾؿلم( قمغم اًمسقد اخلومـئل

أىمقل: إن هذا اًمتؼمير اًمسخقػ مدقموة ًمؾضحؽ طمؼًو، ومنذا 

يمون اخلومـئل متقاوعًو إمم درضمي اًمتـوزل قمـ رشمبتف اًمعؾؿقي 

قمـ  -شمقاوعًو هلؿ- اطمؽمامًو ًمؽبور اًمعؾامء ومؾامذا مل يتـوزل

 -شمقاوعوً –مـصبف ذم ىمقودة اًمثقرة؟! ومنن شمـوزًمف قمـ اعمـصى 

 أومم مـ شمـوزًمف قمـ اًمؾؼى! 

ومفؾ ُيعؼؾ أن يتقاوع قمـ جمّرد ذيمر اًمؾؼى أموم يمبور اًمعؾامء 

 صمؿ يتؼّدم قمؾقفؿ سمشخصف؟!
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يؼول هلؿ: هذا  ،أن اًمػؼفوء ٓ يػؼفقن ذم اًمسقوؾميومنن ىمقؾ: 

 ،ًا مـ اًمػؼفوء أًّمػقا ذم اًمسقوؾميظمالف اًمقاىمع ٕن يمثػم

وسمعضفؿ ًمف  ،وًمدهيؿ اـمالع واؾمع ذم اًمشمون اًمسقوؾمقي

كشوط ؾمقود، وًمؽـ ًمق شمـّزًمـو وىمؾـو سمعدم شمضّؾع اعمراضمع 

سموًمشئقن اًمسقوؾمقي، ومنن هـوك جمؿققمي مـ اًمػؼفوء 

يراكقي وهؿ يمام ىمول واعمجتفديـ ؿموريمقا ذم احلؽقمي اإل

جمتفدًا،  74ؼماء اعممًمػ مـ ن جمؾس اخلإ»اًمؽوشمى قمـفؿ: 

 . (1)شسمقـفؿ ٓ يؼؾ قمـ مخسي قمنم مـ يمبور أؾموشمذة اخلورج

ومنن همٓء اعمجتفديـ هؿ ؾمقوؾمققن يعؿؾقن ذم احلؽقمي 

اإليراكقي، وهؿ أؾموشمذة سمحٌ اخلورج ويؾّؼبقن سمآيوت اهلل ىمبؾ 

اًمثقرة وسمعدهو ومؾامذا مل يتقاوع ظمومـئل هلؿ سموعمـصى يمام 

 شمقاوع سموًمؾؼى؟! 

وزم أمر طمقـام ًمؼبقه سمـ) -اعمزقمقم-صمؿ أيـ هذا اًمتقاوع

اطمؽمامًو ًمإلموم احلجي قمؾقف -(؟! عموذا مل يؼؾ هلؿاعمسؾؿلم

؟ أيعؼؾ ٓ شمؾؼبقين سمقزم أمر اعمسؾؿلم -اًمسالم وشمقاوعًو ًمف

                                                           

 .39يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1
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( اطمؽمامًو ًمؾػؼفوء، صمؿ ٓ يتـوزل آيي اهللأن يتـوزل قمـ ًمؼى )

سموب آطمؽمام ًمبؼقي اهلل  ( وًمق مـوزم أمر اعمسؾؿلمقمـ ًمؼى )

 ذم أروف؟! 

وأيـ هذا اًمتقاوع ذم إضمبوره يمؾ مـ خيوًمػف قمغم اًمعؿؾ 

سمحسى رأيف وومتقاه طمتك ًمق يمون مـ يمبور اعمراضمع 

 واًمػؼفوء؟!

جيى قمغم يمؾ اعمسؾؿلم إـموقمي »يؼقل ظمومـئل ذم اؾمتػتوءاشمف: 

إوامر اًمقٓئقي اًمنمقمقي اًمصودرة مـ وزم أمر اعمسؾؿلم، 

طمتك قمغم ؾموئر اًمػؼفوء اًمعظوم ومؽقػ ؿ ٕمره وهنقف واًمتسؾق

قٓيي اًمػؼقف ىموسمالً ًمؾػصؾ قمـ وٓ كرى آًمتزام سم سمؿؼؾدهيؿ!

وسمقٓيي إئؿي اعمعصقملم قمؾقفؿ  سموإلؾمالم ًمتزامآ

 .(1)شاًمسالم

ومبفذا يتبلم ًمؽ أظمل اًمؼورئ اًمؽريؿ ؾمخوومي هذا اًمتؼمير 

ومضقحي شمؾؼقبف  اًمذي ؾموىمف اعمتزًمػقن ًمؾخومـئل ًمؾتغطقي قمغم

                                                           

 .24-23ص، 1ج، أضمقسمي آؾمتػتوءات( (1
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آيي ( ىمبؾ أن يصبح سمؼدرة ىمودر )آيي اهلل( ٓ )طمجي اإلؾمالمسمـ)

 قمـد وصقًمف عمـصى ىموئد اًمثقرة! اهلل(

ٓ شمؾؼبقين »صمؿ ًمق راضمع اًمبوطمٌ قمـ مصدر مؼوًمي ظمومـئل: 

يامين وهق قمضق ًمقضمد سملهنو قمـ ـمريؼ اًمشقخ اإل (1)شسمآيي اهلل

 !(2)(يموزرون)جمؾس اخلؼماء وإموم مجعي 

ؼم حمصقر ذم هذا اًمشخص ومل ُيرَو قمـ أطمد همػمه، مع أّن وموخل

ًمق -اًمتٍميح ضموء سمصقغي اعمخوـمبي ًمؾجؿع! ومـ اعمميمد

أن اخلومـئل ًمـ  -يموكً هذه اعمؼوًمي اعمـسقسمي خلومـئل صحقحي

يؾؼقفو قمغم ؿمخص واطمد ومؼط سمؾ ؾمقبؾغ مجقع اعمحقطلم سمف أكف 

ٓ -ؾ هذا اًمؼقل (، ومؾامذا مل ُيرَو ويـؼآيي اهلليرومض شمؾؼقبف سمـ)

إٓ قمـ هذا اًمشخص اعمقفمػ ذم  -شمؾؼبقين سمآيي اهلل

 احلؽقمي؟!

                                                           

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1
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قمـ ـمريؼ  -ٓ شمؾؼبقين سمآيي اهلل-كعؿ ىمد روي هذا اًمتٍميح  

آظمر وًمؽـ ًمقس ٕن اخلومـئل يتقاوع أموم اًمعؾامء سمؾ ٕكف 

 يعؽمف سمعدم اؾمتحؼوىمف ًمؾؼى ٕكف همػم جمتفد!

اسمتذال مرضمعقً ) ذيمر ذًمؽ حمسـ يَمديَقر ذم هومش يمتوسمف

وموة آيي اهلل اخلؿقـل ىمول طمجي ىمبؾ و»( طمقٌ ىمول: ؿمقعف

ؾمالم حمسـ ىمرائتل... ذم سمركوجمف اعمشفقر )دروس مـ اإل

اًمؼرآن( ذم اإلذاقمي اًمرؾمؿقي ًمؾجؿفقريي اإلؾمالمقي: )ذم 

إطمدى اجلؾسوت ضموء قمريػ احلػؾ وىمول، كدقمق آيي اهلل 

نميػ إلًمؼوء ظمومـئل رئقس مجفقريي إيران اإلؾمالمقي ًمؾت

اًمسقد ظمومـئل اقمتغم اعمـصي ويموكً أومم مُجَؾف:  حمورضشمف.

ؿمؽرًا ضمزيالً، أرضمق آكتبوه ٓؾمتخدام إًمؼوب، قمبورة آيي 

 !(1)شاهلل شمؼول ًمؾؿجتفد، وأكو ًمسً سمؿجتفد

                                                           

 .(2، هومش رىمؿ )69، حمسـ يَمديَقر، صاسمتذال مرضمعقً ؿمقعف( (1
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ىمرائتل اإلؾمالم حلسـ احلظ طمجي »صمؿ يعّؾؼ اًمؽوشمى سمؼقًمف: 

ًا ذم أرؿمقػ واًمػؾؿ ٓ يزال مقضمقد …موزال قمغم ىمقد احلقوة

 .(1)شاًمتؾػزيقن

مـ  -ٓ شمؾؼبقين سمآيي اهلل–ومنن صح صدور هذه اًمعبورة 

ظمومـئل ومفل اقمؽماف سملكف همػم جمتفد ٓ أكف يتقاوع أموم 

 اًمعؾامء يمام روضمقا سمعد وصقًمف إمم ىمقودة اًمثقرة.

ًمذًمؽ مل يـػعفؿ ؾمقُق هذا اًمعذر أيضًو ومراطمقا يبحثقن قمـ 

وب قُمرومقي وًمقسً رؾمؿقي، إذ وهذه إًمؼ»قمذر آظمر سمؼقهلؿ: 

 .(2) شٓ شمشؽؾ أؾموؾمًو ًمتؼقيؿ اعمستقيوت اًمعؾؿقي ًمعؾامء اًمديـ

أىمقل: إن قمجزهؿ قمـ إجيود أطمد مـ اًمعؾامء أـمؾؼ قمغم 

( ىمبؾ شمسؾؿف ىمقودة اًمثقرة هق مو دقموهؿ آيي اهللاخلومـئل ًمؼى )

ًمؾتشبٌّ هبذه إقمذار اًمقاهقي اًمتل شمضحؽ اًمثؽغم! ومنذا 

ًمقسً  هبذه إمهقي ذم اعمجتؿع اًمعؾامئل وهلو  يموكً إًمؼوب

                                                           

 .(2، هومش رىمؿ )69، حمسـ يَمديَقر، صاسمتذال مرضمعقً ؿمقعف( (1

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (2
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إصمبوت هذا  (1)ىمقؿتفو ودًٓمتفو اخلوصي ومؾامذا حيوول اًمؽوشمى

 سموًمتحويؾ شمورة وسموًمؽذب شمورة أظمرى؟! -آيي اهلل-اًمؾؼى

وًمق ؾمّؾؿـو ضمدًٓ سملن إًمؼوب قمرومقي وًمقسً رؾمؿقي يمام 

ؾمـؼقل أهنو يمذًمؽ ذم همػم كطوق احلؽقمي  (2)يّدقمل اًمؽوشمى

ؽؾ يمبػم ضمدًا سموًٕمؼوب سمؾ ختتؾؼ يراكقي ٕهنو تهتؿ سمشاإل

( اإلؾمالمطمجي ًمؼوسمًو ًمزقمامئفو، ومؼد سمّقـو أن ًمؼى ظمومـئل )أ

طمجي وًمؽـفؿ طمقـام كصبقه رئقسًو ًمؾجؿفقريي ضمعؾقه ) ،ومؼط

( سمعد شمسؾؿف آيي اهللصمؿ رىّمقه إمم رشمبي ) ،(ؾمالم واعمسؾؿلماإل

يـسػقن أًمؼوب  ىمقودة اًمثقرة مبوذة! وًمؽـفؿ مـ ضمفي أظمرى

اعمعورولم ًمؾـظوم يمام ومعؾ هوؿمؿل رومسـجوين طمقـام ذيمر 

أقمغم )اعمرضمع اعمظؾقم آيي اهلل اًمعظؿك اًمسقد اًمنميعتؿداري 

                                                           

 إدارة احلقزة  ذم ىمؿ اعمؼدؾمي! هذا اًمؽوشمى مقفمػ ذم اًمدوًمي وهق أن مدير( (1

 .250محقد اًمغريػل، ص، ًمراطمؾاإلموم اراضمع يمتوب ظمؾقػي 

رهمؿ أّن هذا حمض هرـمؼي سموًمطبع ّٕن احلصقل قمغم مثؾ هذه إًمؼوب ذم ( (2

وًمقسً جمّرد يمعؽ ضمرى اًمعرف  ،اعمجتؿع اًمعؾامئل خيضع ٓؿمؽماـموت ذم احلقزة

ًمؼوب سموعمجون قمغم ثقرة اإليراكقي أصبحقا يقزقمقن إشمقزيعف ذم إقمقود! كعؿ سمعد اًم

 و!زقمامئف
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شمصغػمًا ًمف! سمقـام  شاًمعالمي اًمنميعتؿداري»ىمول:   (اهلل مؼومف

 (!آيي اهللذيمر مـ هؿ ذم احلؽقمي سمؾؼى )

أكو وآيي اهلل  واؾمتّؼر اًمرأي أن كجتؿع»ىمول ذم مذيمراشمف: 

 !(1)شمـتظري وآيي اهلل مشؽقـل سموًمعالمي ذيعتؿداري

ظ حترص قمغم شمؾؼقى أشمبوقمفو وموحلؽقمي اإليراكقي يمام شمالطم

فو، واخلومـئل مـ أشمبوقمفو وًمذًمؽ ًمؼوب مـووئقأوشمـسػ 

( طمقـام شمسّؾؿ رئوؾمي طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلمقمطقه ًمؼى )أ

 اًمثقرة! ( طمقـام أصبح ىموئدآيي اهللاحلؽقمي وًمؼى )

صمؿ إن اًمشقخ اًمؽقراين قمّدد أؾمامء يمثػمة مـ اًمعؾامء مع إىمران 

( ومؾامذا طمقـام وصؾ إمم ظمومـئل ًمؼبف آيي اهللأؾمامئفؿ  سمؾؼى )

 (؟!ؾمالم واعمسؾؿلمطمجي اإلسمـ)

ويمذًمؽ قمّدد اعممرخ صوطمى طمسلم اًمصودق أؾمامء قمدد مـ 

ظمومـئل ( ومؾامذا طمقـام وصؾ إمم آيي اهللاًمعؾامء مؾؼبًو إيوهؿ سمـ)

 ذيمره سمدون أًمؼوب؟!

                                                           

 .106، رومسـجوين، صطمقويت( (1
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ٓ يؿؽـ شمػسػم هذا إمر إٓ سمؽقن اخلومـئل ًمقس جمتفدًا، 

ومل يؽـ أطمد يعتؼد سموضمتفوده ذم ذًمؽ اًمقىمً، ومل شمؽـ هذه 

شمدور ذم خمقؾتفؿ إٓ سمعد  -ادقموء آضمتفود ًمف- اًمػؽرة

 وصقًمف إمم مـصى ىمقودة اًمثقرة!

ؼقف وعمو هلذا وسمعد اكتخوسمف عمـصى اًمقزم اًمػ»ًمذًمؽ ىموًمقا:  

اعمـصى مـ أسمعود ديـقي، سموت مـ اًمرضوري مراقموت اجلوكى 

 !(1) شاًمعؾؿل واًمديـل ًمّؾؼى اًمذي يطؾؼ قمغم آيي اهلل اخلومـئل

ومؾقٓ وصقل ظمومـئل إمم هذا اعمـصى اخلطػم مل يػؽروا 

( قمؾقف وٓ كسبي آضمتفود إًمقف وشمؼؾقده آيي اهللسمنوػوء ًمؼى )

( طمجي اإلؾمالمره ُيؾؼى سمـ)اعمرضمعقي وًمبؼَل ٔظمر قمؿ

 يمصوطمبف هوؿمؿل رومسـجوين!

 :اؾدؾقل اؾيابع  

طمتك سمعد ووموة -ومـ إدًمي أيضًو قمغم قمدم اضمتفود ظمومـئل 

شمٍميح اًمسقد حمؿد احلسلم احلسقـل اًمطفراين  -اخلؿقـل

 ، ذم يمتوسمف وفمقػي اًمػرد اعمسؾؿ.(هـ 1418)اعمتقرم ؾمـي 

                                                           

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1
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عد ووموة آيي اهلل ويمذًمؽ سم» يؼقل اًمطفراين ذم هذا اًمؽتوب:

وإيؽول اًمؼقودة إمم ؾمامطمي اًمسقّد احلوّج قمكم  ،اخلؿقـل

اخلومـئل، طمقٌ قمؾقـو هـو أن كعرف وفمقػتـو، ٕكف ممّو ٓ ؿمّؽ 

ومقف أّن قمـقان اًمتؼؾقد مـ أن ومصوقمدًا ىمد اكػصؾ قمـ قمـقان 

احلؽقمي. يعـل أّن ؾمامطمي اًمسقّد اخلومـئل ًمقس مـ مراضمع 

ـ وضمقد قمـقان إقمؾؿقّي ذم مسلًمي شمؼؾقد اًمـوس، وٓسمّد م

 .(1)شاًمتؼؾقد

مل يؾّؼى اخلومـئل  -وهق مـ رمقز اًمثقرة اًمؽبور-وموًمطفراين 

( سمؾ ٓ يّشؽ سملن اخلومـئل همػم جمتفد ومقٍّمح آيي اهللسمـ)

 ،شمـ أن ومصوقمداً »وٓطمظ ىمقًمف:  شممّو ٓ ؿمّؽ ومقف»ويؼقل: 

 ضمتفود!أي أّن اخلومـئل ًمقس جمتفدًا وًمقس ىمريبًو مـ آ

صمؿ يٍّمح اًمطفراين مبوذة سمعدم مرضمعقي ظمومـئل ومقؼقل: 

 !شأّن ؾمامطمي اًمسقّد اخلومـئل ًمقس مـ مراضمع شمؼؾقد اًمـوس»

ن اخلومـئل ّسح سملكف طمرض دروس ظمورج إىمد يؼقل ىموئؾ: 

يمون »اًمػؼف قمـد واًمده وجمؿققمي مـ اًمػؼفوء ومؼول ذم ذًمؽ: 

                                                           

 .195، صوفمقػي اًمػرد اعمسؾؿ، اًمطفراين( (1
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وًمتدريس، وهلذا واًمدي يضع ًمـو سمركوجمًو دراؾمقًو ويبوذكو سم

اًمسبى مل حيصؾ شمقىمػ ذم دراؾمتل ظمالومًو ًمؾذيـ يموكقا 

يدرؾمقن ذم احلقزات اًمعومي واًمتل يموكً شمعّطؾ ذم ؿمفري 

حمرم وصػر وؿمفر رمضون اعمبورك وذم اًمعطؾي اًمصقػقي، 

وملهنقً دروس اًمسطقح مجقعفو وذقمً سموًمبحٌ اخلورج 

 .(1)شوأكو ذم اًمسودؾمي قمنم مـ قمؿري

قمً ذم طمضقر سمحٌ اخلورج قمـد اعمرطمقم وذ»وىمول أيضًو: 

آيي اهلل اًمعظؿك اعمقالين )ره(، وىمد يمون قموعمًو حمؼؼًو ومـ 

مراضمع مشفد، ومحرضت درؾمف ذم إصقل عمدة ؾمـي، واًمػؼف 

م( قمـدهو شمقضمفً 1958ؾمـتون وكصػ طمتك أواظمر قموم )

إمم ىمؿ. وٓ خيػك أن أذيمر أكـل طمرضت سمحٌ اخلورج ومؽمة 

اًمشقخ هوؿمؿ اًمؼزويـل أي أكف دّرس  قمـد آيي اهلل احلوج

اخلورج ذم إصقل سمنسار مـّو، ويمون سمحثف واؾمعًو سمحقٌ 

 .(2)شيـؼؾ مجقع أراء صمؿ يبدأ سموًمرد قمؾقفو

                                                           

 .39-38خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي، مريمز سموء ًمؾدراؾموت، ص( (1

 .42ص مريمز سموء ًمؾدراؾموت، خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي،( (2
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صمؿ ذهبً إمم اًمـجػ وطمرضت »ويتوسمع ظمومـئل ىمقًمف: 

دروس أيوت احلؽقؿ واخلقئل واًمشوهرودي واعمػمزا سموىمر 

دي واًمسقد حيقك اًمقزدي اًمزكجوين واعمرطمقم مػمزا طمسـ اًمقز

، أي مؽون، وًمؽـ مـ سملم يمؾ اًمدروس وأي درس وضمد ذم

ارحتً يمثػمًا ًمدرس آيي اهلل احلؽقؿ وذًمؽ ٕؾمؾقسمف اًمسؾس 

وآرائف اًمػؼفقي اعمتؼـي، ودرس آيي اهلل مػمزا طمسـ 

 .(1)شاًمبجـقردي

ومـ  -اخلؿقـل -طمرضت درس اإلموم»ويضقػ أيضًو: 

شقخ مرشمه احلوئري، وأظمر سمعده درس آيي اهلل احلوج اًم

اًمؼموضمردي، ومـ سملم يمؾ شمؾؽ  اًمعظؿكدرس آيي اهلل 

 -اخلؿقـل-اًمدروس يمـً ُأؿمورك ذم درس إصقل ًمإلموم

 .(2)شسمصقرة مستؿرة

ومفل يمؼقل  :ؿمفودة اعمرء ًمـػسف مرومقوي ومقؼول ذم اجلقاب:

 .ًمـسوء إمم اًمـبل قموئشي! هذا أوًٓ قموئشي أطمى ا

                                                           

 .43ص ؾموت،مريمز سموء ًمؾدرا خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي،( (1

 .43خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي، مريمز سموء ًمؾدراؾموت، ص ( (2
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 سمصدق مو ذيمره ظمومـئل ومـؼقل أّن صموكقًو: ًمق ؾمّؾؿـو ضمدًٓ 

طمضقره سمحٌ اخلورج رء ووصقًمف إمم رشمبي آضمتفود رء 

آظمر، ومؾؿ يٍّمح أطمد مـ اًمػؼفوء إقمالم سمحضقر اخلومـئل 

 درؾمف ومضاًل قمـ إضموزشمف سموٓضمتفود!

صموًمثًو: سموًمـسبي حلضقره ذم اًمـجػ إذف، ُيستبعد أن حيرض 

ا طمرض درس أطمد دروس يمؾ همٓء إقمالم جمتؿعف ومنذ

اًمػؼفوء يصعى قمؾقف احلضقر قمـد أظمر ٕن أوىموت 

اًمدروس متؼورسمي أو شمؽقن ذم وىمً واطمد، ومؽقػ يّدقمل 

ظمومـئل طمضقر يمؾ هذه اًمدروس جمتؿعي! ومو يدل قمغم 

ختبطف هق ىمقًمف سمعد طمضقر دروس يمؾ همٓء إقمالم: 

 !شوأي درس وضمد ذم أي مؽون»

طمسى -إذفراسمعًو: مل يؿؽٌ ظمومـئل ذم اًمـجػ 

ىمررت اًمبؼوء ذم »إٓ مدة سمسقطي ضمدًا طمقٌ يؼقل:  -ادقموءه

اًمـجػ. يمتبً رؾموًمي إمم واًمدي أـمؾى مـف اعمقاومؼي قمغم 

 !(1)شذًمؽ، وًمؽـ واًمدي مل يقاومؼ، هلذا رضمعً إمم مشفد

                                                           

 .43خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي، مريمز سموء ًمؾدراؾموت، ص( (1
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ومػل هذه اعمدة اًمبسقطي اًمتل مؽٌ ومقفو ذم اًمـجػ يصعى 

سمف  قمؾقف طمضقر دروس يمؾ همٓء إقمالم إٓ ًمق ىمصد

طمضقر شمؼّمك ٓ طمضقر درس، ومقحرض اًمققم هـو وهمدًا 

وأي درس »هـوك، وهذا مو يتـوؾمى مع روايتف طمقٌ يؼقل: 

 ! (1)شوضمد ذم أي مؽون

وىمد ضمرى اًمعرف ذم احلقزات »ظمومسًو: يؼقل قمكم اعمممـ: 

وقمغم مـ سمؾغ  (آيي اهلل)اًمعؾؿقي ان ُيطؾؼ قمغم اعمجتفد ًمؼى 

.  أي أّن (2)ش..(اإلؾمالمطمجي )مرطمؾ اًمبحٌ اخلورج ًمؼى 

يطؾؼ قمغم مـ وصؾ إمم طمضقر سمحٌ  (طمجي اإلؾمالم)ًمؼى 

اخلورج، وىمد مر قمؾقـو سملن اخلؿقـل يمون طمتك آظمر طمقوشمف 

ًْ روايي طمجي اإلؾمالمُيّؾؼى اخلومـئل سمـ) ( ومؼط، ومنن َصح

ؾمـي أي ذم ؾمـي  16ظمومـئل سملكف طمرض سمحٌ اخلورج وقمؿره 

ؿقـل اًمذي يمون ذم ؾمـي ( ومنكف اؾمتـودًا ًمتٍميح اخلم1955)

ؾمـي مـ قمؿره ومل يؽمق   34( كجُد أن ظمومـئل ىمه م1989)

                                                           

وٓ كدري ًمعؾ اخلومـئل قمؿؾ كوفمرًا قمغم احلقزات ذم شمؾؽ اًمػؽمة! ذ اًمبؾقي مو ( (1

 ُيضحؽ.

 .40يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (2
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( آيي اهللطمتك درضمي واطمدة، سمقـام ىمػز ذم يقم واطمد إمم ًمؼى )

 سمعد شمسؾؿف ىمقودة اًمثقرة!

 :اؾدؾقل اؾناؿن  

سملكف يؼّؾد  -ىمبؾ شمسؾؿف ىمقودة اًمثقرة-اقمؽماف ظمومـئل 

! ومؽقػ (1)ـتظرياخلؿقـل وذم آطمتقوـموت يرضمع إمم اعم

يصبح مرضمع شمؼؾقد مـ يمون يؼؾد ومؼفقًو آظمر ويرضمع ًمف؟ 

 ًمقصبح سمعفدهو سمؼدرة ىمودر ومؼقفًو جمتفدًا ومرضمعًو!

( عممًمػف حمسـ يَمديَقر اسمتذال مرضمعقً ؿمقعفضموء ذم يمتوب )

 -اًمسقد قمكم ظمومـئل -»: (م2008) ري ذم ؾمـيىمقل مـتظ

                                                           

ء إومووؾ كؼاًل قمـ اًمصحوومي اإليراكقي ذم ذًمؽ اًمقىمً أن ذيمر أطمد اًمعؾام( (1

ضموء ذًمؽ ذم ظمطوب أًمؼوه ذم مؼّؾد ًمؾؿـتظري ذم سمعض اعمسوئؾ  اخلومـئل أىمّر سملكف

أكو »مشفد اعمؼدؾمي إسمون رئوؾمتف ًمؾجؿفقريي ردًا قمغم اتهومف سملكف يؽره مـتظري ومؼول: 

إمم اًمشقخ اعمـتظري، ومؽقػ ؿمخصقًو أىمؾد اإلموم اخلؿقـل، وذم آطمتقوـموت أرضمع 

 .ش؟يزقمؿقن أين وده واحلول أين أىمؾده
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 سمعض يمون يؼؾدين ذم -ىمبؾ اًمؼقودة-وسمـوء قمغم أىمقاًمف 

 !(1)شاعمسوئؾ

طمجي اإلؾمالم »ىمول اعممًمػ: ذم هومش مو ذيمره ضموء: 

واعمسؾؿلم اًمسقد ظمومـئل يمون يٍّمح هبذا إمر ذم اعمجوًمس 

ؾمقد قمبد واعمؼوـمع اعمختؾػي وذم طمضقر ؿمخصقوت يمآيي اهلل 

اعمقؾمقي إردسمقكم، طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم  اًمؽريؿ

سـ فمريػ ضمالزم، طمسقـل جموهد، واعمرطمقم اًمسقد حمؿد طم

 !(2)شـمبعًو هذا يمون ىمبؾ أن حيصؾ قمغم مـصى اًمؼقودة

هومش  وىمد اقمؽمف ظمومـئل سملكف همػم جمتفد! ومؼد ضموء ذم

قـل ىمبؾ ووموة آيي اهلل اخلؿ»: (اسمتذال مرضمعقً ؿمقعفيمتوب )

... ذم سمركوجمف اعمشفقر ىمراءيتحمسـ اإلؾمالم ىمول طمجي 

ؿفقريي )دروس مـ اًمؼرآن( ذم اإلذاقمي اًمرؾمؿقي ًمؾج

اإلؾمالمقي: )ذم إطمدى اجلؾسوت ضموء قمريػ احلػؾ وىمول، 

                                                           

كؼاًل قمـ رؾموًمف اكتؼود از ظمقد:  ،69، حمسـ يَمديَقر، صاسمتذال مرضمعقً ؿمقعف( (1

 .146ص  ،قمؼمت ووصقً، ضمقاب اًمسمال اًمسودس

كؼاًل قمـ رؾموًمف اكتؼود از ظمقد:  ،69، حمسـ يَمديَقر، صاسمتذال مرضمعقً ؿمقعف( (2

 .(2، اهلومش رىمؿ )146ضمقاب اًمسمال اًمسودس ص  قمؼمت ووصقً،
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كدقمق آيي اهلل ظمومـئل رئقس مجفقريي إيران اإلؾمالمقي 

اعمـصي  اقمتغماًمسقد ظمومـئل  ًمؾتنميػ إلًمؼوء حمورضشمف.

: ؿمؽرًا ضمزيالً، أرضمق آكتبوه ٓؾمتخدام مجؾفويموكً أومم 

ً إًمؼوب، قمبورة )آيي اهلل( شمؼول ًمؾؿجتفد، وأكو ًمس

 !(1)شسمؿجتفد

وهبذه اًمتٍمحيوت اًمقاوحي شمبطؾ يمؾ آدقموءات اًمػورهمي 

اًمتل اظمتؾؼقهو ومقام سمعد ًمتدقمقؿ ايمذوسمي مرضمعقتف اعمزقمقمي سمعد 

 شمسؾؿف ىمقودة اًمثقرة!

 ال دورات ػؼفقة وال تؼرقرات عؾؿقة! ■

ًمق سمحثـو قمـ كتوج قمؾؿل ًمؾخومـئل ومؾـ كجد ؿمقئًو ُيؾتػً 

سمحٌ ظمورج يمام هل ؾمػمة إًمقف، ومال دورات ومؼفقي وٓ 

اًمػؼفوء اعمراضمع واعمجتفديـ، وٓ شمقضمد شمؼريرات ًمدروؾمف 

وٓ كجد ممًمػوت ذم اًمػؼف وإصقل ُيشؿ  ،مـ ىمبؾ شمالمذٍة ًمف

مـو رائحي شمدل قمغم اضمتفوده وومؼوهتف! سمؾ ًمقس ًمف طمتك أن 

وإّن يمتوب  ؿؾقي يملي مرضمع مـ مراضمع اًمتؼؾقد!رؾموًمي قم

                                                           

 .(2، هومش رىمؿ )69، حمسـ يَمديَقر، صاسمتذال مرضمعقً ؿمقعف( (1
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ػ مـ ىِمبؾ مؽتبِف يمام هق واوح ذم أضمقسمي آؾمتػتوءات اعمُمًمَ 

، يػتؼر إمم اًمؽثػم مـ اعمسوئؾ آسمتالئقي ًمذًمؽ (1)اعمؼدمي

يضطر اًمؽثػم مـ مؼؾديف اًمرضمقع إمم يمتوب حترير اًمقؾمقؾي 

 ًمؾخؿقـل!

: إن سمحثف قمـ اًمصوسمئي ىمؾـو إن ًمف سمحٌ قمـ اًمصوسمئيومنن ىمقؾ: 

قمغم أكف ًمقس ًمف اقمتبور قمـد احلقزات وٓ يؼقّؿ قمـد أهؾفو إٓ 

 سمحٌ ـموًمى اًمعؾؿ اعمتقؾمط مـ اًمطبؼي اخلومسي أو اًمسودؾمي.

 :أَفؾِفا ؿِنْ ذَافدُ وذَفِدَ ■

جمتفدًا،  74ن جمؾس اخلؼماء اعممًمػ مـ إ»يؼقل قمكم اعمممـ:  

 ...مخسي قمنم مـ يمبور أؾموشمذة  اخلورجسمقـفؿ ٓ يؼؾ قمـ 

وؿمفودة همٓء ومضالً قمـ سموىمل أقمضوء اعمجؾس شمعتؼم أيمثر 

 !(2)شـي قمغم اضمتفود آيي اهلل اخلومـئلمـ سمقّ 

أىمقل: مل يشفد ًمؾخومـئل أطمد مـ اًمػؼفوء اًمعدول سموٓضمتفود 

وإكام طمصؾ قمغم ؿمفودات اعمعّؿؿلم اًمسقوؾمقلم ذم جمؾس 

                                                           

 .4، ص1ج، مؼدمي يمتوب أضمقسمي آؾمتػتوءات راضمع( (1

 .39يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (2
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اخلؼماء وهمػمه، وموًمذيـ ؿمفدوا ًمف سموٓضمتفود يمؾفؿ مـ وقموظ 

ف وحتً إمرشمف ويـتػعقن اًمسالـملم ممـ يعؿؾقن ذم طمؽقمت

أو ممـ يمذسمقا قمؾقفؿ وًمػؼقا ؿمفودات مزورة  مـ ورائف!

 سموؾمؿفؿ. 

وىمد ظمرج كبل اهلل مقؾمك قمؾقف اًمسالم ومعف ؾمبعقن رضمالً 

ـَ ًَمَؽ طَمت ك ﴿هؿ اًمصػقة مـ أمتف، وسمعد ذًمؽ ىموًمقا:  ـْ ُكْمِم ًَم

! ومؽقػ كسّؾؿ قمؼقًمـو ًمعؾامء اًمبالط اًمذيـ (1)﴾َكَرى اهلل َ ضَمْفَرةً 

ؽمك إدًمي واًمؼماهلم اًمتل يليمؾقن مـ ومتوت هذا احلويمؿ! وك

 شمـص قمغم قمدم اضمتفوده؟!

ومؿـ قمجوئى اًمدهر أهنؿ ضمعؾقا اخلومـئل مـ اعمجتفديـ 

( سمؾ ضمعؾقا ـموقمتف واضمبي وشمريمفو معصقي آيي اهللوًمؼبقه سمـ)

يمبػمة! ويمؾ ذًمؽ وىمع سمعد ووموة اخلؿقـل مبوذة مع قمدم 

 ادقموئفؿ طمقـفو سملكف مرضمع أصاًل!

                                                           

 .52: ؾمقرة اًمبؼرة( (1
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د أمر ي اهلل اخلومـئل ًمقس جمرّ إن شمليقد آي»يؼقل صوكعل: 

إن قمدم اًمتليقد شمرك ... مستحى سمؾ هق واضمى إهلل!

 !(1)شًمؾقاضمى وشمرك اًمقاضمى معصقي وظمروج قمـ اًمعداًمي

إكـل أـمرطمفو مسلًمي ذقمقي إن اًمتخؾػ قمـ »ويؼقل أيضًو: 

 !(2)شأمر آيي اهلل اخلومـئل ذكى ومعصقي يمبػمة

فقري مجًمؼد ذيمر صوكعل هذا اًمتٍميح ذم ضمريدة ) 

، وهذا سمعد (هـ 1409 /ذي اًمؼعدة/ 8)( سمتوريخ  إؾمالمل

ووموة اخلؿقـل سمشفر واطمد ومؼط! أي ىمبؾ أن يّدقمقا ًمؾخومـئل 

 اعمرضمعقي سمخؿس أو ؾمً ؾمـقات!

واًمسمال اًمذي يطرح كػسف: يمقػ أوضمبقا ـموقمي اخلومـئل 

-يمطوقمي اعمعصقم وأؾمؼطقا مـ اًمعداًمي مـ خيوًمػف وهق

 ذم ذًمؽ اًمقىمً؟!ًمقس سمؿرضمع ديـ  -سموقمؽماومفؿ

                                                           

(، قمكم اخلومـئل ضمفوده وومؽره، 3ي اإليراكقي )ىمراءات ذم اجلؿفقريي اإلؾمالمق( (1

 .39ص

، ، قمكم اخلومـئل ضمفوده وومؽره(3) ؿفقريي اإلؾمالمقي اإليراكقيىمراءات ذم اجل( (2

 .39ص
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هذا مو يميمد ًمؽ أظمل اًمؽريؿ سملن مسلًمي مرضمعقي اخلومـئل مل 

 شمؽـ إٓ مـ صـع يد اًمسقوؾمي!

 خاؿـكي؟ باجمفاد اؾػؼفاء ذفد فل ■

يػتؼر ظمومـئل ًمؾؽماث اًمعؿكم اًمذي يدقمؿ ادقموءه ًمالضمتفود 

واعمرضمعقي ومال دورات ومؼفقي وٓ سمحٌ ظمورج وٓ شمقضمد 

وؾمف يمام سمّقـو آكػًو، ًمذًمؽ ؾمعك شمؼريرات عمو يػؽمض أهنو در

سموًمؽمهمقى واًمؽمهقى ذم اؾمتخراج ؿمفودات ًمف قمؼم ضمقش مـ 

اًمؼصوصلم وومؼفوء اًمبالط وموظمتؾؼقا مو ؿموء اهلل مـ اًمؼصص 

 اخلقوًمقي ًمدقمؿ مرضمعقتف اعمزقمقمي!

ؿمفد آيي اهلل اًمعظؿك احلوئري »ومـ هذه اًمؼصص ىمقهلؿ: 

 .(1)شسموضمتفوده أموم اًمعديد مـ اًمطؾبي

طملم ؾُمئؾ آيي اهلل اًمعظؿك »ل اًمؽوشمى ذم اهلومش: صمؿ ىمو

إكف »احلوئري قمـ اعمستقى اًمعؾؿل ٔيي اهلل اخلومـئل ىمول: 

                                                           

 . 38يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1
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ذم كؼالً قمـ أطمد أقمضوء جمؾس اخلؼماء  شصوطمى رأي ومؼفل

 .(1)شم7/6/1989ؾمالمقي، ًمؼوء مع شمؾػزيقن اجلؿفقريي اإل

فود أىمقل: عموذا مل يؽتى آيي اهلل احلوئري سمـػسف ؿمفودة آضمت

 ،إن يمثػم مـ ؿمفودات اًمعؾامء مـؼقًمي: ًمؾخومـئل؟ ومنن ىمقؾ

ىمؾـو: وعموذا ٓ يـؼؾفو إٓ ؿمخص جمفقل اهلقيي طمقٌ يؼقل 

! صمؿ عموذا ٓ شكؼالً قمـ أطمد أقمضوء جمؾس اخلؼماء»اًمؽوشمى: 

يؽقن اًمـوىمؾ ؿمخصًو حمويدًا وًمقس مقفمػًو ذم احلؽقمي 

 آيي اهلل اىمد ؾمؿعق اًمعديد مـ اًمطؾبياإليراكقي؟! أًمقس 

احلوئري يـص قمغم اضمتفود ظمومـئل؟ أم أهنؿ شمـؽروا ًمتؾؽ 

 ؟! (2)اًمشفودة يمام شمـؽر اًمؽثػم مـ اًمصحوسمي قمـ طمودصمف اًمغدير

إن إدًمي اًمتل ذيمركوهو شمـص قمغم قمدم اضمتفوده إمم آظمر أيوم 

 اخلؿقـل وهل شمرد هذه احلؽويي اخلراومقي وشمػـّدهو!

اخلؿقـل  مومفد اإلؿم»ومـ اًمؼصص اخلراومقي أيضًو ىمقهلؿ: 

.  أيّمد ذًمؽ اًمسقد أمحد اخلؿقـل ذم ..سموضمتفوده أيمثر مـ مرة

                                                           

 .49ص، (14مـئل، قمكم اعمممـ، هومش رىمؿ )يمراس سمعـقان: عموذا اخلو( (1

 ؽ قمغم ًمسون طموهلؿ ومفؿ يؼقًمقن سملن سمقعي ظمومـئل يمبقعي اًمغدير!كؼقل ذًم( (2
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ن إ»ؾفو ٔيي اهلل اخلومـئل سمؼقًمف: رؾموًمي اًمبقعي اًمتل أرؾم

 .(1)ششؾمامطمي آموم ىمول سموضمتفوديمؿ اعمطؾؼ قمّدت مرات

أىمقل: كؼؾـو ؾموسمؼًو كصقص اخلؿقـل اًمداًمي قمغم قمدم اضمتفود 

( وٓ مرة واطمدة سمؾ يمون يصػف آيي اهلل)ظمومـئل ومفق مل يّؾؼبف سمـ

( ومؼط! ٕكف ٓ يراه جمتفدًا! وهذه ؾمالمطمجي اإلسمـ)

اًمـصقص صموسمتي ذم سمقوكوشمف وظمطوسموشمف وًمقسً مـؼقٓت 

 صدرت سمعده هبدف شمدقمقؿ ىمقودة ظمومـئل! هذا أوًٓ.

صموكقًو: حتّدث اخلومـئل ذم صالة اجلؿعي قمـ صالطمقوت وٓيي 

ف رؾموًمي مقسمخًو إيوه ًمتدظمؾف ذم أمقر اًمػؼقف، وملرؾمؾ اخلؿقـل ًم

 ٓ يػؼففو!

سقد اخلومـئل، اًماإلؾمالم ؾمامطمي طمجي »ضموء ذم اًمرؾموًمي: 

... مل أيمـ  دامً إوموووشمف -ؾمالمقيرئقس اجلؿفقريي اإل

أرهمى سموًمدظمقل ذم ؾمجوٓت ومـوىمشوت ذم هذه اًمؼمهي 

...  اخلطػمة، وأقمتؼد أّن اًمصؿً ذم هذه اًمظروف أومضؾ طمؾ

                                                           

، كؼاًل قمـ صحقػي يمقفون 38يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (1

 م.6/6/1989
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رؾموًمتؽ اًمنميػي ومو ـمؾى ومقفو  دم اجلقاب قمغم ًمؽـّل أرى قم

يظفر مـ همػم صحقح، ًمذا أىمقل مو ًمدي سمصقرة خمتٍمة: 

طمديثؽ ذم صالة اجلؿعي أّكؽ ٓ شمعتؼد سمصحي احلؽقمي 

اعمؿـقطمي مـ اهلل شمعومم ًمؾـبل اًمؽريؿ سمؿعـك اًمقٓيي اعمطؾؼي 

وأهّنو مـ أهؿ إطمؽوم آهلقي ومؼدمي  صغم اهلل قمؾقف وآًمف

اًمنمقمقي آهلقي، ويمون اًمتعبػم سمليّن ىمؾً: يموومي إطمؽوم   قمغم

إّن احلؽقمي مػقوي ذم إـمور إطمؽوم آهلقي، مـوومقًو ًمؽالمل 

ذا يموكً صالطمقوت احلؽقمي حمددة ذم إـمور إ متومًو...

إطمؽوم آهلقي اًمػرقمقي ومقـبغل أن شمؽقن فموهرة قمديؿي 

يـبغل أن أىمقل: إّن احلؽقمي اًمتل شمعتؼم  ... اعمعـك واعمضؿقن

هل  صغم اهلل قمؾقف وآًمفرع مـ اًمقٓيي اعمطؾؼي ًمرؾمقل اهلل وم

يموومي  إطمدى إطمؽوم إوًمقي ًمإلؾمالم، ومؼدمي قمغم 

سمنمؽون  اًمصالة واًمصقم واحلٍ. إّن   إطمؽوم اًمػرقمقي طمتك

احلويمؿ تهديؿ اعمسجد أو اعمـزل اًمقاىمع ذم اًمطريؼ صمؿ يدومع 

ًمصوطمى اعمـزل صمؿـف، وسمقؾمعف إهمالق أسمقاب اعمسوضمد 

ًمرضورة، ويستطقع تهديؿ اعمسجد اًمذي وإىمػوهلو قمـد ا
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يستخدم ًمإلرضار سموإلؾمالم إن شمطؾى إمر ذًمؽ: وشمستطقع 

احلؽقمي إًمغوء اًمعؼقد اًمنمقمقي اًمتل أسمرمتفو مع اًمـوس ومقام ًمق 

، وسمؿؼدورهو اإلؾمالم ظموًمػً شمؾؽ اًمعؼقد مصوًمح اًمدوًمي و

احلد مـ أي أمر قمبودي أو همػم قمبودي قمـد معوروتف عمصوًمح 

 وشمتؿؽـ احلؽقمي مـ مـع إىمومي احلٍ ممىمتًو طمقـام، اإلؾمالم

ؾمالمقي، سمرهمؿ أّكف مـ أهؿ شمعتؼمه خموًمػًو ًمصالح اًمدوًمي اإل

ء مـ قمدم معرومي  إّن مو ىمقؾ أو يؼول كوراًمػرائض آهلقي. 

، وأىمقل سمٍماطمي طمقل مو ىمقؾ وؿموع اًمقٓيي آهلقي اعمطؾؼي

  وشمػتؼد امممـ أّن اعمزارقمي واعمضورسمي وأمثوهلو ؾمقف شمػسد 

ًٓ طمصؾ  معـوهو مع هذه اًمصالطمقوت، أىمقل: ومروًو وضمد

ذًمؽ ومفذا مـ صالطمقوت احلؽقمي، وهـوك أمقر أسمعد مـ 

 .(1)شذًمؽ ًمؽـّـل ٓ أرهمى سمنزقموضمؽؿ

أىمقل: ومؽام شمالطمظ أظمل اًمؼورئ اًمؽريؿ أن اخلؿقـل وسّمخ 

اخلومـئل ووصػف سمعدم اعمعرومي عمو يسؿك اًمقٓيي اإلهلقي 

لّمَ قمدم اؾمتقعوسمف وومفؿف ًمؽالم اخلؿقـل طمقل وسم ،اعمطؾؼي

                                                           

 .367-366، ص20 صحقػي اإلموم، ج( (1
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يظفر مـ طمديثؽ ذم صالة اجلؿعي »اًمقٓيي اعمطؾؼي، ومؼول ًمف: 

إّن مو  أّكؽ ٓ شمعتؼد سمصحي احلؽقمي سمؿعـك اًمقٓيي اعمطؾؼي...

 !شمـ قمدم معرومي اًمقٓيي آهلقي اعمطؾؼي كوؿمئىمقؾ أو يؼول 

ٓيي اًمتل هق وموخلومـئل سمشفودة اخلؿقـل ٓ يػؼف طمدود اًمق

 ؾدهو أن ومؽقػ سموٕمقر إظمرى؟!متؼ

موم ذم اضمتامع مع اإل»أمو مو كؼؾ قمـ رومسـجوين أكف ىمول: 

اخلؿقـل ىمبؾ أؿمفر مـ رطمقؾف، ّوؿ رؤؾموء اًمسؾطوت اًمثالث 

ورئقس  -اخلومـئل وإردسمقكم ورومسـجوين-اًمسوسمؼلم 

ؾمالم وطمجي اإل  -مػم طمسلم اعمقؾمقي-اًمقزراء اًمسوسمؼ 

ًمػراغ اًمؼقودي ، ضمرى احلديٌ طمقل امومأمحد كجؾ اإلاًمسقد 

قمؾقف اًمدؾمتقر هبذا موم، ومو يـص ث سمعد اإلاًمذي ؾمقحد

 ن ًمديؽؿ مـأموم: ًمـ حيدث ومراغ ىمقودي، اًمشلن ومؼول اإل

موم إمم آيي اهلل اخلومـئل يسده. ومؼقؾ ًمف: مـ هق؟ وملؿمور اإل

 .(1)شىموئالً: هذا اًمسقد اخلومـئل

                                                           

 . 16ص ان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ،يمراس سمعـق( (1
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ًو سمصقرة ظموصي إمم ذهبً يقم»: وذم روايي أظمرى يؼقل

ومؼد يموكً زم سمعض اجلرأة ٕـمرح اًمؼضويو   -اخلؿقـل-اإلموم

تل ىمد يمام هل، ومتحدصمً معف طمقل ظمالومي اًمؼوئد واعمشويمؾ اًم

ـمريؼًو  إكؽؿ ًمـ شمقاضمفقا»: شمطرأ ومرد اإلموم سمؽؾ ساطمي

سملم  -لآيي اهلل اخلومـئ-مسدودَا ومثؾ هذا اًمشخص

 .(1)ششذًمؽفمفراكقؽؿ ومؾامذا دمفؾقن 

وووموت ومؼول: إي صموًمثي ذيمر ىمصي آضمتامع ومعفو وذم رواي

وموؾمتخدم   -اخلؿقـل- يمـو كحـ اخلؿسي ذم ضمؾسي مع اإلموم»

رمحف اهلل قمبورات طمودة ود آيي اهلل مـتظري أذهؾتـو، وذم شمؾؽ 

ىمؾـو: إذن، مـ اًمذي يستؾؿ اًمؼقودة  -أو ُأظمرى-اجلؾسي 

د اجلؾسي ىمول آيي اهلل سمعدك؟ ومؼول: هق اًمسقد اخلومـئل. وسمع

طمّرم قمؾقـو أن كتحّدث هبذا  -اخلؿقـل-اخلومـئل ًمإلموم

اًمؽالم ذم اخلورج، ومحّرم قمؾقـو اإلموم ذًمؽ، وىمول: ٓ 

 .(2)ششمتؽؾؿقا هبذا اًمؽالم ذم مؽون آظمر

                                                           

 .39ص بد اهلل اًمـبوزم،، ضمفوده وومؽره، قمقمكم ظمومـئل( (1

 .179مؽوؿمػوت، طمقار سيح مع اًمشقخ هوؿمؿل راومسـجوين، ص( (2
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أىمقل: هذه احلؽويي مرويي قمـ ـمريؼ هوؿمؿل رومسـجوين 

شمؼبؾ  واعمـتػع اًمثوين سمعده ومال ،ومؼط! وهق مـ طمزب ظمومـئل

 ؿمفودشمف ذم هذا اًمشلن، هذا أوًٓ.

صموكقًو: اًمتـوىمض ذم احلؽويي اعمـسقضمي طمقل ذات اعمقوقع 

أهنؿ مع اخلؿقـل ذم اضمتامع ّوؿ رؤؾموء »واوح ومتورة يؼقل: 

 وإردسمقكم اخلومـئل-اًمسؾطوت اًمثالث اًمسوسمؼلم 

 طمسلم مػم -اًمسوسمؼ اًمقزراء ورئقس -ورومسـجوين

 .شآموم كجؾ أمحد ًمسقدا اإلؾمالم وطمجي -اعمقؾمقي

 ! ش.ذهبً يقمًو سمصقرة ظموصي إمم اإلموم..»وأظمرى يؼقل: 

! ىمؾـو: إن شإهنام طمودصمتون وًمقستو طمودصمي واطمدة»ومنن ىموًمقا: 

وذم »آوطراب واوح ذم يمالم رومسـجوين طمقٌ يؼقل: 

ومفق همػم متليمد ومع هذا هق ٓ ، ششمؾؽ اجلؾسي أو ُأظمرى

ايي سمؾ يؼصد اضمتامقمًو آظمر يؼصد اًمذهوب سمؿػرده ذم هذه اًمرو

 ٕكف ذيمر ذم هنويي اجلؾسي طمضقر ظمومـئل! 

وسمـوًء قمغم هذا كؼقل: إذا يموكً احلودصمي إومم سمّقـً إمر ذم 

ظمومـئل ومـزًمتف اًمديـقي واًمؼقوديي هبذه اًمصقرة اًمتل رواهو 
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رومسـجوين قمـ آضمتامع، ومام اًمذي يدقمقه ًمقذهى مرة أظمرى 

 كػسف؟! ًمقطمده ويستػن قمـ اعمقوقع

وذم اًمؼصي اًمثوكقي أؿمور اخلؿقـل إمم ظمومـئل ومل يٍّمح سموؾمؿف 

وًمؽـ ذم اًمؼصي  ،شومثؾ هذا اًمشخص سملم فمفراكقؽؿ»ومؼول: 

إمم آيي  -اخلؿقـل-وملؿمور آموم»إومم ّسح سموؾمؿف ومؼول: 

! وذم سمعض اعمصودر شاهلل اخلومـئل ىموئالً: هذا اًمسقد اخلومـئل

! وهذه (1)شودة وقمـديمؿ اًمؼوئدًمـ يطرأ ومراغ ذم اًمؼق»ىمول: 

اًمتـوىمضوت ذم كػس احلودصمي سمصقوهموتهو اعمتعددة يؽشػ قمـ 

 يمذب أصؾ احلودصمي ومال طموومظي ًمؽذوب يمام يؼقًمقن!

قمضقًا مـ جمؾس اخلؼماء طمقـام طمؽك  14 وىمد اقمؽمض

هوؿمؿل رومسـجوين هذه احلؽويي اخلراومقي وقَمؾً أصقاتهؿ ذم 

 !(2)احلؽويي اخلراومقي اعمجؾس ممو يدل قمغم قمدم ىمبقهلؿ هلذه

                                                           

 .90مريمز سموء ًمؾدراؾموت، ص، خمتٍم ؿمؿس اًمقٓيي( (1

راضمع اًمتسجقؾ اعمرئل ًمتـصقى ظمومـئل، وقمدد اعمعؽمولم مـ يمراس عموذا ( (2

 .19اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص
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وًمؽل يؼمر رومسـجوين قمدم اؿمتفور هذه احلودصمي اًمتل رواهو 

ي هذا اعمقوقع ذاقمإده! ىمول سملن اخلؿقـل طمّرم قمؾقفؿ سمؿػر

 سمطؾى مـ اخلومـئل!

قمالمقي اًمتل روضمقهو وظمدقمقا ومـ أوىمح إوهوم اإل

اعماليلم هبو ىمقهلؿ سملن مراضمع اًمتؼؾقد أيدوا مرضمعقي اخلومـئل 

 شمف!وىمقود

يمام أن يمتى اًمتليقد أرؾمؾفو اعمراضمع إرسمعي اًمؽبور ذم »ومؼوًمقا: 

، (1)، اًمعراىمل، اعمرقمٌم اًمـجػلآيوت اهلل اًمؽؾبويؽوين–ايران 

اووومي إمم آيي اهلل اعمـتظري وآيي اهلل اًمشقخ اعمشؽقـل  -أمكم

إمم اًمسقد اخلومـئل، هل إظمرى شمؽػل ًمؾتثبًّ مـ صحي 

مـئل ًمؾؼقودة سمؿبوكقفو اًمنمقمقي اكتخوب آيي اهلل اخلو

 .(2)شوذائطفو

أىمقل: شمؼّدم احلديٌ قمـ ظمومـئل وممورؾمتف ًمؾؽمهمقى 

واًمؽمهقى مـ أضمؾ شمثبقً مرضمعقتف اعمزقمقمي، وىمد وغط 

                                                           

 ل(.هؽذا ضموء ذم اعمصدر واًمصحقح )أرايم( (1

 .39يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـئل، قمكم اعمممـ، ص( (2
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قمغم اعمرضمعقوت ًمؽل يعطقه ؿمفودات سموٓضمتفود ومؾؿ 

       د اًمضغقـموت اعمتقاًمقي اوطر سمعضفؿيستجقبقا ًمف، وسمع

رؾمؾقا  ًمف رؾموًمي سمؼبقًمف يمحويمؿ أن ي -قمؿاًل سمرظمصي اًمتؼقي-

ومؼط! سمقـام امتـَع اعمراضمع أظمرون مـ مـحف أي صػي 

ذقمقي، سمؾ اقمؽموقا ومقام سمعد قمغم ـمرطمف ًمؾؿرضمعقي وهق 

ًمقس سملهؾ هلو، ومؾذًمؽ اتهؿفؿ اًمـظوم سموًمعامًمي واًمرضمعقي 

 واًمتحّجر! 

         سمعد مو ـُمرطمً مرضمعقي اًمؼوئد »يؼقل حمؿقد اًمغريػل: 

قزة اًمعؾؿقي ذم مديـي ىمؿ اعمؼدؾمي ومـ مـ ىمبؾ احل -ظمومـئل-

ؾمالمل اًمثقريي وطمظقً سمتليقد اًمـظوم اإل ىمبؾ مجوهػم إمي

اًمؼوئؿ ذم إيران، صمورت صموئرة اعمتحجريـ واعمزيػلم احلؿؼك ذم 

اًمذيـ وموشمً قمؾقفؿ اًمػرصي ومل شمتبعفؿ  احلقزات اًمعؾؿقي...

إمي، أظمذوا يقضمفقن ؾمفومفؿ ًمؾديـ واًمثقرة واًمـظوم، 

 !(1)شحقا أسمقاىمًو وإقمالمًو سموعمجون ًمالؾمتؽبور اًمعوعملوأصب

                                                           

 .297ظمؾقػي اإلموم اًمراطمؾ، اًمسقد حمؿقد اًمغريػل، ص( (1
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ؾمالمقي ذم إيران اًمؼوئؿي قمغم إن اًمدوًمي اإل»ويؼقل أيضًو: 

رأي اًمػؼفوء ورضمول اًمثقرة مـ أؾموشمذة احلقزة اًمعؾؿقي، 

-ىموئد اًمثقرة اإلؾمالمقي اكتخبًوإمي اًمثقريي اعمممـي ىمد 

ط اًمرضمعقلم مرضمعًو هلو ذم اًمتؼؾقد، وملصمور ذًمؽ ؾمخ -ظمومـئل

 !(1)شواعمسؾؿلم اإلؾمالمممـ أهدروا أمس سمسؽقتهؿ ذف 

اًمعؾامء  اكتؼود: ٓ أدري عموذا رسمط هذا اًمؽوشمى سملم أىمقل

ٓدقموء ظمومـئل اعمرضمعقي وسملم حمورسمي اًمديـ؟! هؾ هق متلصمر 

سموًمـظريي اًمبؽريي اًمتل شمرسمط اًمديـ سموًمصحوسمي سمحقٌ ضمعؾقا 

ًمف مـزًمتف احلؼقؼقي حمورسمًو يمؾ مـ يـتؼد أطمدًا مـ اًمصحوسمي ويـز

 ًمؾديـ؟!

إّن اقمؽماض اًمعؾامء يمون قمغم ادقموء ظمومـئل ًمؾؿرضمعقي وهق 

ًمقس سملهؾ هلو، وهذا آقمؽماض هق دوموقمًو قمـ اًمديـ وًمقس 

 حمورسمًي ًمف. 

                                                           

 .300ظمؾقػي اإلموم اًمراطمؾ، اًمسقد حمؿقد اًمغريػل، ص( (1
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صمورت صموئرة اعمتحجريـ واعمزيػلم احلؿؼك ذم »: أمو ىمقًمف

 وأصبحقا أسمقاىمًو وإقمالمًو سموعمجون ...احلقزات اًمعؾؿقي

 !شاًمعوعمل ًمالؾمتؽبور

( ومؼد دأب هذا اًمـظوم وأذكوسمف ؿمـشـي كعرومفو مـ أظمزمومفل )

قمغم اتهوم يمؾ مـ ظموًمػفؿ سموًمعامًمي ًمؾغرب وآؾمتؽبور اًمعوعمل 

 طمتك ًمق يموكقا مـ يمبور اعمراضمع! 

مـ ىمبؾ  -ظمومـئل-سمعد مو ـُمرطمً مرضمعقي اًمؼوئد »أمو ىمقًمف: 

 ىمبؾ مجوهػم إمياحلقزة اًمعؾؿقي ذم مديـي ىمؿ اعمؼدؾمي ومـ 

 .شؾمالمل اًمؼوئؿ ذم إيراناًمثقريي وطمظقً سمتليقد اًمـظوم اإل

ؾمالمقي ذم إيران اًمؼوئؿي قمغم رأي إلإن اًمدوًمي ا»: وىمقًمف

اًمػؼفوء ورضمول اًمثقرة مـ أؾموشمذة احلقزة اًمعؾؿقي، وإمي 

 -ظمومـئل-اًمثقريي اعمممـي ىمد إكتخبً ىموئد اًمثقرة اإلؾمالمقي

 .شمرضمعًو هلو ذم اًمتؼؾقد

أىمقل: إن اًمػؼفوء اًمذيـ أيدوا مرضمعقي ظمومـئل هؿ مـ قمؾامء 

اًمبالط ومو يسؿك سمجامقمي اعمدرؾملم اعمعروومي سمتحقزهو 

ومـ إدًمي قمغم ذًمؽ أهنؿ أظمرضمقا اعمرضمع ، ًمؾحؽقمي
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مـ ىموئؿي اعمراضمع اجلومعلم ًمؾنمائط  (دام فمؾف)اًمروطموين 

  !قيؾمالماإلي سمتفؿي خموًمػي اًمدوًمي سمتجريده مـ اًمعداًم

-ومل يلِت اًمسقد اًمروطموين مـ سمقـفؿ»يؼقل حمؿقد اًمغريػل: 

ٕكف وًمق يمون ممـ  -أي مـ سملم اعمراضمع اجلومعلم ًمؾنمائط

شمدور مدارهؿ إقمؾؿقي إٓ ان اًمعداًمي اًمتل هل ريمـ أؾموس 

همػم متقومرة ذم ؿمخصف، وؾمقليت ذم مقوقع اًمعداًمي اًمعالىمي 

 !(1)شملاإلؾمالسمقـفو وسملم خموًمػي اًمـظوم 

ؾمالمل، أو ن مـووئي اًمـظوم اإلإ»ل ذم مقوقع اًمعداًمي: وىمو

كف مسؼط ًمؾعداًمي، أؾمالمل ك سمشؽؾ ٓ حيػظ اًمـظوم اإلاًمتحر

وسموًمتوزم ومنن أقمداء اًمثقرة اإلؾمالمقي ذم إيران مـ مراضمع 

ذط اًمعداًمي همػم متقومر ًمدهيؿ،  اًمتؼؾقد ٓ جيقز شمؼؾقدهؿ ٕن

 !(2)شيموكقا أقمؾؿ اًمػؼفوء ومراضمع اًمتؼؾقد وإن

يمام شمالطمظقن إّن يمؾ مـ خيوًمػ احلؽقمي خيرج قمـدهؿ قمـ  

 اًمعداًمي ومؽقػ سمؿـ يـتؼد رأس احلؽقمي؟!

                                                           

 .317ظمؾقػي اإلموم اًمراطمؾ، حمؿقد اًمغريػل، ص( (1

 .334ظمؾقػي اإلموم اًمراطمؾ، حمؿقد اًمغريػل، ص( (2



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

65 

أمو اًمػؼفوء اًمعدول اًمذيـ مورؾمقا اًمتؼقي مع اًمـظوم اإليراين 

صبحً ، ًمذًمؽ أرؾمؾقا رؾموئؾ ىمبقهلؿ سمف يمحويمؿ ومؼطومؼد أ

وظمزيًو ًمف طمقٌ أهنؿ مل ، هذه اًمرؾموئؾ ومضقحي ًمؾخومـئل

( وًمقس طمجي اإلؾمالمسموضمتفوده ًمذًمؽ ًمؼبقه سمـ)يعؽمومقا 

( وهلذا مل يعرض حمؿقد اًمغريػل هذه اًمرؾموئؾ ذم آيي اهللسمـ)

 !(1)يمتوسمف

ؾمامطمي »ومؼد ظموـمبف آيي اهلل اًمعظؿك أرايمل سمؼقًمف: 

ًمسقد اخلومـئل ىموئد واعمسؾؿلم ا اإلؾمالماعمستطوب طمجي 

 .(2)شؾمالمقيإلاجلؿفقريي ا

ؾمامطمي »ؽؾبويؽوين سمؼقًمف: وظموـمبف آيي اهلل اًمعظؿك اًم

قمكم اخلومـئل ىموئد  ؾمالم واعمسؾؿلم اًمسقداعمستطوب طمجي اإل

 .(3)شؾمالمقيإلاجلؿفقريي ا

                                                           

 .245 - 244قػي اإلموم اًمراطمؾ، حمؿقد اًمغريػل، صظمؾ( (1

، قمكم 89ص، (4ئل، قمكم اعمممـ، اعمؾحؼ رىمؿ )يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـ( (2

 .44صاخلومـئل ضمفوده وومؽره، 

، قمكم 91ص، (5ئل، قمكم اعمممـ، اعمؾحؼ رىمؿ )يمراس سمعـقان: عموذا اخلومـ( (3

 .45اخلومـئل ضمفوده وومؽره، ص
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ويمذًمؽ آيي اهلل اًمعظؿك اعمرقمٌم اًمـجػل ظموـمبف سمؼقًمف: 

ؾمالم واعمسؾؿلم اًمسقد قمكم ؾمامطمي اعمستطوب طمجي اإل»

 .(1)ش ؾمالمقيإلااخلومـئل ىموئد اجلؿفقريي 

ؾمامطمي طمجي »قخ اعمـتظري سمؼقًمف: ويمذًمؽ ظموـمبف اًمش

اإلؾمالم واعمسؾؿلم احلوج اًمسقد قمكم اخلومـئل اًمؼوئد اعمـتخى 

 .(2)شًمؾجؿفقريي اإلؾمالمقي اإليراكقي

ومؽام شمالطمظ أظمل اًمؽريؿ أّن اعمراضمع اًمؽبور ذم ىمؿ اعمؼدؾمي 

ىمرار سمف يمحويمؿ ظمطوب اإل -شمؼّقيً –اًمذيـ يمتبقا ًمؾخومـئل 

ذه  رؾموئؾفؿ ومؽقػ ضمعؾقا هومؼط، مل يعؽمومقا سموضمتفوده ذم

 اًمرؾموئؾ دًمقالً قمغم مرضمعقتف؟!

 

 

                                                           

، قمكم 94ص، (7ئل، قمكم اعمممـ، اعمؾحؼ رىمؿ )عموذا اخلومـيمراس سمعـقان: ( (1

 .46اخلومـئل ضمفوده وومؽره، ص

 .283مؾػوت طمسوؾمي طمقل اعمـتظري، قمكم اعمسؽمؿمدي، ص 4( (2
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ذفادة ادلرجع اؾروحاـي ػي آؾقة اـمىاب ؿرذد اؾنورة  ■
 اخلؿقـقة:

وسمعد قمدة ؾمـقات مـ  (م1985 ـ هـ ش 1364)ذم قموم 

شمشؽقؾ احلؽقمي اًمديـقي ـمرطمً مسلًمي ظمؾػ ًمؼوئد اًمثقرة، 

دكك وىموم جمؿققمي سمعؼد ضمؾسي ظمؾػ إسمقاب اعمغؾؼي دون أ

وىمومقا سمتعقلم ظمؾػ  ،اقمتـوء سمقضمقد اعمراضمع واًمعؾامء اًمؽبور

ًمؼوئد اًمثقرة سمعـقان ىموئؿ مؼوم اًمؼوئد، وشمعريػف ًمؾـوس. ويمون 

شمعؾقؼ ويمالم قمغم مو ضمرى ضموء  -اعمرضمع اًمروطموين-ًمسامطمتف

كحـ ٓ دظمؾ ًمـو سموًمشخص اًمذي اكتخبقه ذم هذه »ومقف: 

وؾمقي ويمؾ سمراجمف اًمػؽمة ٕن ؾمقاسمؼف اًمعؾؿقي وأدارشمف اًمسق

واوحي ضمدا ًمؾجؿقع، سمؾ أن اصؾ اقمؽماوـو يمون قمغم 

 اًمطريؼي اخلوـمئي ذم آكتخوب وقمدم معؼقًمقتف ومنموقمقتف.

ومػل اًمقىمً اًمذي سمذل ومقف يمؾ اًمـوس اًمقاقملم واعمتقؼظلم 

أرواطمفؿ وأمقاهلؿ وأوٓدهؿ ذم ؾمبقؾ اًمؼضوء قمغم طمؽقمي 

ؿمتقوق اًمطوهمقت، واظمتوروا احلؽقمي اإلهلقي سمحى وا

قمظقؿلم، يمقػ يؿؽـ اًمؼقوم سمعؿؾ أؾمود ومفؿ ضمدا دون 



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

68 

اًمتقضمف أو آهتامم هبؿ أو سمرأي اعمراضمع اعمؼبقًملم مـفؿ، أو 

ىموطمي ذم ىموًمى اًمؼقاكلم يمقػ يؿؽـ شمقضمقف هذا اًمعؿؾ سمؽؾ و

قمغم أي طمول ومنكـو رومعـو صقت اقمؽماوـو وشمقىمعـو  اًمديـقي؟

سموًمـظوم مـذ ذًمؽ اًمققم سملظمطور ضمديي ومدمرة حتدق 

اإلؾمالمل، شمبعٌ قمغم آكؼسوم، وأقمؾـو سمٍماطمي أهنؿ ؿمؽؾقا 

ذم شموريخ اإلؾمالم ؾمؼقػي سمـل ؾموقمدة وقمقـقا مـ أىمذر 

إؿمخوص ىمقاًّم وظمؾقػي ًمديـ قموعمل، وًمـبل اإلؾمالم اًمذي ٓ 

مثقؾ ًمف، وختؾقا قمـ مثقؾ اًمؼرآن اًمذي حيتقي قمغم أهار 

يؿؾؽ اًمؼدرة  اًمغقى اإلهلل، ًمؼد قمقـقا مـ مل يؽـ أصالً 

ًمتقزم هؽذا مسموًمقي وىمد أصبح مـ اًمغد موًمؽو ًمؾحؼ وجيى 

 قمغم اجلؿقع شمؽققػ أكػسفؿ معف.

، وٕكف ذم هذا آكتخوب ًمقس ٓئؼو أصالً سموًمـظوم اًمديـل

ن يؽقن آكتخوب سملم إومضؾ طمتك أاحلؽقمي اًمديـقي جيى 

يستطقعقا طمراؾمي ومحويي احلؽقمي اًمديـي اًمتل مل يمؾمس 

فو ذم شموريخ اإلؾمالم، وهذه احلؼقؼي صموسمتي ًمؾجؿقع سمعظؿت

وهل أكف ذم سمؾد مثؾ إيران سمدأ اًمـفضي ومقفو اًمعؾامء ومراضمع 
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اًمديـ، وىموم أيمثر اًمشعى سمؾ يمؾ اًمشعى هبذه احلاميي سمشقق 

واكدوموع طمتك آظمر رمؼ، وحتؿؾقا يمؾ أكقاع اًمصعوب مـ 

هذه اًمـعؿي اإلهلقي  احلرب واعمشويمؾ آىمتصوديي ووو...

ًمؽبػمة يمقػ شمسؾؿ ًمشخص اكتخى دون مراقموة اعمقازيـ ا

 .(1)شاًمنمقمقي؟

ومقام يتعؾؼ  (دام فمؾف)كص ظمطبي ؾمامطمتف اعمرضمع اًمروطموين 

ريخ سمتعقلم كوئى ًمؾؼوئد سمعد اًمدرس ذم مسجد حمؿديي سمتو

 :       (م1985 ـ هـ ش 6/9/1364)

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ»

قاردة ذم سموب إمر رهمؿ هذا اعمؼدار مـ اًمروايوت اًمؽثػمة اًم

سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، واًمروايوت وإدًمي اعمحؽؿي 

اًمداًمي قمغم أكف إذا فمفرت اًمبدع ومعغم اًمعومل أن يظفر قمؾؿف 

طبي اعمعصقم قمؾقف اًمسالم وإٓ ومعؾقف ًمعـي اهلل، أو مو ورد ذم ظم

ن أرك وشمعومم أظمذ قمغم اًمعؾامء قمفدا : إن اهلل شمبواًمنميػي

                                                           

-165اًمسػمة اًمذاشمقي ًمؾؿرضمع اًمروطموين، شمرمجي اًمعال مصطػك مٍمي، ص( (1

173. 
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سمؾ ىمقل اًمزور ومـ يؼقم سمف وأن يثقروا يستؼقؿقا ذم مؼو

ًمؾدوموع قمـ اعمظؾقملم، ومع يمؾ هذا كرى أن مقمم اعمتؼلم قمكم 

قمؾقف آٓف اًمتحقي واًمثـوء، ووع ذم مقاىمػ وطمصؾً 

إن أىمقل، يؼقًمقن طمرص قمغم اعمؾؽ، » طمقادث طمتك ىمول:

 .شؾمؽً يؼقًمقا ضمزع مـ اعمقتوإن أ

ف شمؾؽ، وكحـ أيضو طمصؾً ًمـو ذم هذا اًمعٍم طمقادث شمشب

حتصؾ أقمامل ظموـمئي، إقمامل يمثػمة، أي مـفو إذا أردكو اًمتؽؾؿ 

قمـفو، هؽذا يؼقًمقن: ـمؿع ذم اعمؾؽ، وإذا مل كؼؾ: ىموًمقا ظموف 

مـ اًمتػسقؼ، ظموف مـ اعمقت، ظموف مـ اًمؼتؾ، أو ظموف مـ 

 اًمذهوب امم اًمسجـ.

وًمؽـل أؿمفد اهلل قمغم هذه احلودصمي اًمتل طمصؾً أظمػمًا، وأكو 

قمـفو، أؿمفد اهلل أكـل ًمسً ـمومعًو ذم مؾؽ وٓ أريد اًمتحدث 

أومؽر ان أيمقن ىموئدًا وٓ أكـل إذا ؾمؽً أيمقن ظموئػًو مـ 

اعمقت، سمؾ إكـل أىمقم سمقاضمبل اًمنمقمل، يمام أن مقمم اعمتؼلم 

قمكم قمؾقف اًمسالم يمون خيوًمػ شمؾؽ اجلؿؾي اًمتل ىموهلو قمـدمو 

 يؽقن أصؾ اإلؾمالم ذم ظمطر، وأن هذه هل وفمقػتـو.
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رى اإلؾمالم ذم ظمطر ضمدي، أرى قمومل اًمتشقّع ذم ظمطر أكو أ

ضمدي، ووفمقػتل أن أىمقل، وىمقزم هذا ًمقس أكـل ـمومع ذم 

مؾؽ، ىمسام سموهلل إطمد اًمقاطمد، ًمقس ًمدي ـمؾى، وًمسً 

ـموًمبًو ًمؾؿؾؽ واًمؼقودة، أكو أرى اإلؾمالم ذم ظمطر، أرى 

روطموكقي رضمول اًمديـ ذم ظمطر، أرى مرضمعقي اًمشقعي ذم 

 ظمطر.

ن اًمؼوئد أاإلؾمالمقي اًمتل يمون أؾموس سمـوءهو مي إن احلؽق

واحلويمؿ جيى أن يعلّم مـ ىمبؾ اهلل، وٓ دظمؾ ًمؾـوس ذم 

ذًمؽ، واًمـزاع اًمذي يمون ذم سمدء شمشؽقؾ احلؽقمي اإلؾمالمقي 

هق أن اًمعؾامء ورضمول اًمديـ يموكقا يؼقًمقن أكف ٓ يقضمد أي 

، قمـقان آظمر يؽقن مقزاكو سموًمرضمقع امم آراء اعمسؾؿلم واًمـوس

وٓ يؿؽــو اًمؼقل أن مثؾ هذا اًمٌمء مقضمقد سموؾمؿ احلؽقمي 

اإلؾمالمقي، احلؽقمي اإلؾمالمقي هل أن يؽقن إموم اًمزمون 

 ىمد قملم طمويماًم مـ ىمبؾ اهلل شمعومم. قمؾقف اًمسالم

ذم إصؾ هذا هق ضمقهر آظمتالف سملم اًمشقعي واًمسـي، 

وإٓ ومنن أهؾ اًمسـي ًمقس ًمدهيؿ أي ظمالف أو مشؽؾي مع 
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ذم مسلًمي سمقون  قمؾقف اًمسالموأوٓد قمكم  قمؾقف اًمسالمقمكم 

 إطمؽوم اإلهلقي.

 قمؾقف اًمسالمأوًمئؽ اًمذيـ يموكقا يذهبقن امم سمقً قمكم 

ًمقسلًمقكف إطمؽوم، أوًمئؽ يموكقا قمغم اؾمتعداد ًمقفقئقا ٕهؾ 

سمقً اًمعصؿي واًمطفورة أومضؾ طمقوة، ًمق أهنؿ ايمتػقا سموإلضموسمي 

 أومضؾ راطمي.قمغم اعمسوئؾ، وًمؽوكقا هقئقا هلؿ 

وًمؽـ اًمـزاع يمون أهنؿ قمؾقفؿ اًمسالم يؼقًمقن: طمؽقمي 

اإلؾمالم هل إهلقي وكحـ قُمقّـو ًمؾحؽقمي، وأوًمئؽ يؼقًمقن أن 

 احلؽقمي ًمقسً إهلقي، سمؾ جيى قمغم اًمـوس اًمتعقلم.

إن أؾموس اظمتالف اًمشقعي واًمسـي هق هذا، ويمؾ اًمـزاع هـو 

عقلم احلويمؿ، هق هذا، ٕكف جيى أن ٓ يرضمع ٔراء اًمـوس ذم شم

 واحلويمؿ جيى أن يعقـف إموم اًمزمون قمجؾ اهلل شمعومم ومرضمف.

ن أأهنؿ ضموؤوا مـ ـمرق أظمرى وىموًمقا  وهمٓء اًمرضمول ًمق

زيد أو قمؿر يؾقؼ سموحلؽقمي، وهذا مو ومفؿـوه مـ ىمقل 

، رأيـو مثالً صوطمى اًمزمون ذم قمؾقف اًمسالمصوطمى اًمزمون 

يدا مثال كوئبًو. ًمق طمصؾ ن كعلم زأوىمول ًمـو  مثالً اعمـوم اًمبورطمي 
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مثؾ هذا عمو شمؽؾؿ أطمد، وًمؽـ مو طمصؾ اًمؾقؾي اعمووقي هق أن 

 همٓء اًمرضمول ضمؾسقا معو ذم همرومي مغؾؼي.

هذا هق رأي  أن -ؿمفودة زور ويمذب- وهـو ؿمفدوا

إيمثريي، صمؿ ىموًمقا: أن اًمسقد اخلؿقـل اكتخى زيدا 

 ًمؾؿرضمعقي.

ام اًمـوس طمتك ومفؾ اعمرضمعقي هل ذم قمدد مـ إؿمخوص وقمق

 يعـقا اعمرضمع؟

اًمؼقودة ًمقسً ذم يد شمؾؽ اعمجؿققمي أو شمؾؽ، مثؾ هذا اًمٌمء 

يمدي سموحلؽقمي اإلؾمالمقي إمم اًمػـوء، هذه احلؽقمي ًمقسً 

إؾمالمقي، وسموؾمؿ اإلؾمالم، هل أؾمقأ مـ شمؾؽ احلؽقموت 

 همػم اإلؾمالمقي واًمتل مل يقوع قمؾقفو اؾمؿ اإلؾمالم.

ه اًمطريؼي ذم آكتخوب، هذه أكو أقمؾـ هـو أكـل خموًمػ هلذ

اًمطريؼي ذم آكتخوب خموًمػي ٕصؾ أطمؽوم وىمقاكلم اإلؾمالم، 

هل مغويرة ٕصؾ احلؽقمي اإلؾمالمقي ممو يمدي امم ووع 

احلؽقمي اإلؾمالمقي ذم ظمطر اًمسؼقط احلتؿل، وهذا ؾمقؽقن 

ذم صدر اإلؾمالم حتً قمـقان أراء اًمعومي  سمدأواؾمببًو يمام 
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ي قمـ اعمسػم اًمذي قمقـف اهلل طمتك وصؾ وطمرومقا مسػم اخلالوم

 إمر سملن أصبح يزيد ظمؾقػي ًمؾؿسؾؿلم.

وأكو أرى أكف ؾمقؽقن ذم يقم مو احلويمؿ قمغم وـمــو اإلؾمالمل 

وقمغم طمؽقمتـو اإلؾمالمقي رضمؾ وموؾمؼ، وموضمر وأيمثر مـ 

ن أهنؿ ذًمؽ، إذ ًمقس ذم إمر قمـوء أن جيؾس جمؿققمي ويؼقًمق

 ـوس اكتخبقا...ن اًمأىمقؿقن قمغم اًمـوس ويؼقًمقن 

 أوًٓ: هذا يمذب وموًمـوس مل يـتخبقا أطمدًا.

صموكقًو: طمتك وًمق يمون هذا اًمؽالم صحقحًو ومفق خموًمػ ٕصؾ 

 احلؽقمي اًمديـقي.

 أي مـطؼ هق هذا؟

أكو ًمسً مرؿمحًو ًمؾؼقودة، أكو ٓ أومؽر سموًمؼقودة وًمؽـل خموًمػ 

 هلذه اًمطريؼي ذم اكتخوب اًمؼوئد.

، يعرض أصؾ اًمقٓيي هذا يعّرض أصؾ اإلؾمالم ًمؾخطر

إذا يموكقا ىمد أسمؼقا -ًمؾخطر، ٓ يبؼك رء سمعدهو مـ اإلؾمالم 

وٓ مـ قمؾامء اًمديـ، وهذا يؽقن  -مـف ؿمقئًو طمتك ذًمؽ اًمققم

 ؾمببًو ًمػـوء يمؾ همٓء.
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طمتاًم ًمؾؿقوقع سمحٌ مػصؾ وجيى أن يبحٌ ذم ضمؾسوت 

متعددة، ومو ىمؾتف هق سمؿثوسمي إؿمورة هلذا اعمقوقع وإن ؿموء اهلل 

 ؾملسمحثف ذم وىمً آظمر.

اعمقوقع هق هذا: هذه اًمطريؼي ذم شمعقلم اًمؼوئد خموًمػي ًمؼقاكلم 

اإلؾمالم اًمٍمحيي، وهذه احلؽقمي همػم إؾمالمقي، وسموؾمؿ 

اإلؾمالم وهذا اًمـقع مـ احلؽقموت رضره قمغم اإلؾمالم 

أوعوف شمؾؽ احلؽقموت همػم اإلؾمالمقي اًمتل ٓ حتؿؾ اؾمؿ 

هق يموًمػرق سملم مـ يؼقم اإلؾمالم، رضره أيمثر ويملن ومرىمفام 

أطمقوكو سمؿعصقي ويؽقن معؽمومًو سملهنو معصقي، وًمؽـ طمقـو آظمر 

يؼقم ؿمخص سمؿعصقي ويؼقل هذا هق طمؽؿ اهلل وهق ضموئز، 

واًمثوين يؽقن رضره أيمثر مـ إول، هذا اًمـقع مـ 

احلؽقموت اًمتل شمعؿؾ سموؾمؿ اإلؾمالم ود اإلؾمالم وود 

يمثر مـ اًمؼقاكلم اإلؾمالمقي اًمٍمحيي هذه رضرهو أ

 احلؽقموت همػم اإلؾمالمقي اًمتل ٓ شمّدقمل اإلؾمالم.

وسمرأيل إهنو أؾمقأ مـ احلؽقمي اًمشقققمقي، ًمذًمؽ وملكو خموًمػ 

هلذا اًمـقع مـ احلؽقمي، وهـو أقمؾـ خموًمػتل، وؾمليمتى رؾموًمي 
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ن أؾملىمدم ىمدر اؾمتطوقمتل، ويمذًمؽ أريد متقزم إمر، و إمم

ء اًمؼتغم أقمؾـ ًمؽؾ أوًمئؽ اعمسؾؿلم اًمذيـ ىمدمقا يمؾ همٓ

وقمؿؾقا يمؾ شمؾؽ إقمامل وحتؿؾقا إرضار اعموًمقي واًمروطمقي 

ويمون هدومفؿ أن شمؼوم احلؽقمي اإلؾمالمقي واحلؽقمي اإلهلقي، 

أقمؾـ هلؿ أن هذه احلؽقمي اكحرومً قمـ مسػمهو إصكم ومل 

شمعد طمؽقمي إؾمالمقي، وهذه احلؽقمي خموًمػي ًمؽؾ ىمقاكلم 

 اإلؾمالم.

 ؾملحتدث سمشؽؾ مػّصؾ قمـ هذا إذا سمؼقـو أطمقوء إن ؿموء اهلل

اعمقوقع ذم اجلؾسوت اًمالطمؼي. واًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل 

 .(1)شوسمريموشمف

 اخلالصة: ■

شمبلّم ممو شمؼّدم سمطالن دقمقى مرضمعقي ظمومـئل واضمتفوده، 

وصمبً سموًمدًمقؾ اًمؼوـمع واًمؼمهون اًمسوـمع أكف ًمقس مـ 

آضمتفود ذم رء، واًمـصقص اًمتل أوردكوهو ؿموهدة قمغم 

                                                           

-165مٍمي، ص اًمسػمة اًمذاشمقي ًمؾؿرضمع اًمروطموين، شمرمجي اًمعال مصطػك( (1

173. 
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سمؾقهمف مرشمبي آضمتفود اًمتل ادقموهو زورًا ًمـػسف، ومؾؿ قمدم 

ُيعرف اخلومـئل سمؽقكف مـ أهؾ آضمتفود ذم اًمسـلم إومم 

ومل يؾبس صمقب اعمجتفد إٓ سمعد شمسّؾؿف  ،مـ اًمثقرة اإليراكقي

( وىمد يمون آيي اهللىمقودة اًمثقرة، ومـذ ذًمؽ اًمققم أـمؾؼ قمؾقف )

 (!طمجي اإلؾمالمًمؼبف ىمبؾ ذًمؽ )

تؼور ظمومـئل ًمؾؽماث اًمعؾؿل هق دًمقؾ سمدهيل قمغم صمؿ إّن اوم

قمدم اضمتفوده، ومال دورات ومؼفقي وٓ سمحٌ ظمورج يمام هق 

اعمعفقد قمـد اًمػؼفوء اعمراضمع واعمجتفديـ، وٓ شمقضمد 

شمؼريرات ًمدروؾمف مـ ىمبؾ مـ يػؽمض أهنؿ شمالمذشمف وٓ 

 يمتى ومؼفقي أو أصقًمقي شمدل قمغم اضمتفوده وومؼوهتف!

شمػصح قمـ اًمقاىمع اًمعؾؿل احلؼقؼل إن هذه إدًمي وهمػمهو 

ًمؾخومـئل سمؽؾ ووقح ومتؽشػ ًمؾبوطمٌ احلر يمذب اًمقهؿ 

اإلقمالمل اًمذي صّقر اخلومـئل ًمؾعومل مـ ظمالل ضمقش مـ 

اًمؼصوصلم وومؼفوء اًمبالط قمغم أكف مـ أيموسمر اعمراضمع 

 واًمػؼفوء! 
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حيرم قمؾقف اإلومتوء، وٓ »وطمقٌ شمبلّم قمدم اضمتفود ظمومـئل 

قف، ًمعدم طمّجقي إظمذ سمؼقًمف سموقمتبور أهنو جيقز اًمعؿؾ سمام يػت

 .(1)شومتقى مـ همػم قمؾؿ ودًمقؾ

مـ ًمقس ًمف أهؾقي اًمػتقى، صمؿ اًمتػً  -اعمؽّؾػ-إذا ىمّؾد»و

وضمى قمؾقف اًمعدول وطمول إقمامل اًمسوسمؼي طمول قمؿؾ 

اجلوهؾ همػم اعمؼّؾد، ويمذا إذا ىمّؾد همػم إقمؾؿ وضمى قمغم 

 .(2)شإطمقط اًمعدول إمم إقمؾؿ

 

 ؿـموًمى قمؾ

 هـ 1435/حمرم/18

 

 
                                                           

 .183اعمرضمعقي وإقمؾؿقي، روو طمسلم صبح، ص( (1

 .186اعمرضمعقي وإقمؾؿقي، روو طمسلم صبح، ص( (2
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قمؼم وؾموئؾ آشمصول مؼطع مرئل حلويمؿ إيران قمكم ظمومـئل  اكتنم

وهق يصػ ديقان اعمثـقي ًمؾعورف اًمصقذم ضمالل اًمديـ اًمرومل 

(! وهذا شمٍميح ظمطػم ضمدًا إذ أصقل أصقل أصقل اًمديـسملكف: )

، ًمؾؼرآن واًمسـي اعمطفرة قان حيقي خموًمػوت سحييأّن هذا اًمدي

وهق مـوىمض ٕصقل اًمديـ احلـقػ، ومؽقػ يؽقن هق أصقل 

 أصقل أصقل اًمديـ يمام يزقمؿ اخلومـئل؟!

 !خاؿـكي عـد اؾدقن  أصول أصل ■

ضمزء مفؿ مـ ؿمعركو اًمديـل »يؼقل قمكم ظمومـئل ذم ذًمؽ اعمؼطع: 

-ي، وهذا سمحر قمظقؿ هق مو يرشمبط سموعمسوئؾ اًمعروموكقي واًمروطموكق

ضمالل -اـمؾعقا قمغم ؾمبقؾ اعمثول قمغم ؿمعر اعمقًمقي  -مـ اعمعورف

اـمؾعقا قمغم ؿمعر اعمقًمقي، ًمق ومروـو قمدم متؽـ  -اًمديـ اًمرومل

ًمؽقكف مـ  -ًمؾؿقًمقي أيضوً -أطمديمؿ مـ دراؾمي ديقان ؿمؿس 

، ومؽثػم مـو ٓ يستطقع إدرايمف وومفؿف، -يتعّن ومفؿف- كقع ظموص

يؼقل: وهق  -أي اًمرومل-ي اًمذي هق سمـػسف وًمؽـ قمـدكو اعمثـق

وواىمعًو هذا هق ! أصقل أصقل أصقل اًمديـ -أي اعمثـقي-
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، وىمد ؾملًمـل مرة اعمرطمقم آيي اهلل اعمطفري أن: مو (1)اقمتؼودي أيضوً 

رأيؽ ذم اعمثـقي؟! وملضمبتف هبذا، أن رأيل يمام ىمول هق أكف أصقل 

الً، : هذا صحقح يموم-اعمطفري-أصقل أصقل اًمديـ، ومؼول 

أي أن اعمثـقي هق أصقل أصقل –وقمؼقديت هل هذه يمذًمؽ 

 !(2)ش-أصقل اًمديـ

 :طاؿات ؿن دلق ؿا عؾى رداً ■

 سمف شمػقه اًمذي اًمتٍميح ظمطقرة اًمبوطمثلم قمـد اًمقاوح مـ

 هق ـقياعمث أن» :وهل اعمؼقًمي هذه ؿمـوقمي ومدى اخلومـئل

 شمرضمع إصؾ ذم هل واًمتل، شاًمديـ أصقل لقأص لقأص

 يمتوب هذا»: اعمثـقي يمتوسمف مؼدمي ذم ىمول إذ كػسف ًمؾرومل

 اًمقصقل أهار يمشػ ذم اًمديـ أصقل أصؾ وهق اعمثـقي

                                                           

أي أن اقمتؼود ظمومـئل هق كػس اقمتؼود اًمرومل سملن اعمثـقي أصقل أصقل أصقل ( (1

 اًمديـ!

 راضمع اًمتسجقؾ اعمرئل قمؼم هذا اًمراسمط:( (2

http://youtu.be/7IfyJjx_a7A 



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

83 

 اهلل وسمرهون إزهر اهلل وذع، إيمؼم اًمػؼف وهق،واًمقؼلم

 !(1)شإفمفر

 مـ عمثـقيا يمتوب ذم مو قمغم اًمؽريؿ اًمؼورئ يؼػ وًمؽل

 يرضمع احلر اًمبوطمٌ كؽمك صمؿ اًمـامذج سمعض ؾمـعرض أسموـمقؾ

 لقأص اعمثـقي يمتوب ومعالً  هؾ ويرى ووؿػمه وقمؼؾف ديـف إمم

 ٓ؟ أم اخلومـئل يزقمؿ يمام اًمديـ أصقل لقأص

  اؾـؿوذج األول: ؿؼوؾة )ؾقس ػي جلمي دوى اؾؾه( عؾى
 ؾيان صاحب ادلنـوي!

قمـدمو ـمورت قمـؼوء آكسالخ قمـ »يؼقل ضمالل اًمديـ اًمرومل: 

أي -ذًمؽ اًمؽالم. ذم  -اًمبسطومل-اًمذات سمدأ أسمق اًمقزيد 

 -اًمؽؾامت اًمؽػريي

ؾمقؾ احلػمة مـف اًمعؼؾ ومـطؼ سملومظع ممو كطؼ سمف ذم  اظمتطػ –

 اًمبدايي!

ومنَٓم سمحثؽ ذم إرض  مو ذم اجلبي همػم اهلل -اًمبسطومل–ىمول 

 واًمسامء؟

                                                           

 .33ص، 1ج، اًمرومل اًمديـ ضمالل، اعمثـقي - (1)
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 اًمطوهرومجـ أوًمئؽ اعمريدون مجقعًو وأظمذوا يطعـقن ضمسده -

 -أي ضمسد اًمبسطومل-سموعمدى! 

ؿ يمؿؾحدى )يمزده يمقه( ىمد أظمذ ذم ـمعـ يمون يمؾ واطمد مـف

 دون اكؼطوع! -اًمبسطومل–ؿمقخف 

 ويمون يمؾ مـ يطعـ اًمشقخ سمسالطمف يرشمد إًمقف ويؿزق ضمسده هق!

أي -ذاك  صوطمى اًمػضؾومل يؽـ هـوك أصمر واطمد قمغم ضمسد 

 ، وأوًمئؽ اعمريدون ضمرطمك وهمرىمك ذم اًمدم!-اًمبسطومل

 مم إسمد!ومؽؾ مـ وضمف ذم صدره مزق صدره هق وأصبح مقتًو إ

–وذًمؽ اًمذي يمون قمورومًو كصػ معرومي   سمؿؼوم ذًمؽ اًمسؾطون 

 مل يطووقمف ىمؾبف قمغم أن يطعـف ـمعـي صمؼقؾي! -اًمبسطومل

ًمؼد ىمقدت كصػ معرومي يده ومؽسى روطمف إٓ أكف ضمرح كػسف 

 ومحسى.

واكتفك اًمققم وىمد ارشمػع اًمـقاح مـ سمققت أوًمئؽ اعمريديـ 

 اًمـوىمصلم!

وآمـ وهق ؾمويمـ إمم إسمد  وٍن ذم اهللأن اعمـسؾخ قمـ اًمذات ومذًمؽ 

 ذم إمـ.

ًمؼد صورت صقرشمف وموكقي وصور هق مرآة وٓ يبدو ذم اعمرآة إٓ 

 .صقرة وضمف اًمغػم
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ومنن سمصؼً ذم اعمرآة ومنكام شمبصؼ قمغم كػسؽ وإذا رضسمً أموم 

 اعمرآة ومنكؽ شمرضب كػسؽ.

وإذا رأيً وضمفو ىمبقحًو ومفق وضمفؽ وإن رأيً قمقسك سمـ مريؿ 

 !(1)شأيضوً  ومفق أكً

وٓ  ،أىمقل: إن اًمعروموء ٓ يؽشػقن قمـ قمؼقدتهؿ احلؼقؼقي

ومفل قمـدهؿ ه مـ إهار اًمتل ٓ  :يٍّمطمقن هبو أموم اًمـوس

يؿؽـ يمشػفو إمم همػمهؿ سمؾ ٓ يؽشػقهنو طمتك ًمؾسوًمؽ كػسف إٓ 

 إذا شمعدى مرطمؾي اًمنميعي واًمطريؼي ووصؾ إمم مرطمؾي احلؼقؼي!

ًمؾسوًمؽ إٓ سمعد قمؿؾقي مسح دموغ  ومفؿ ٓ يؽشػقن قمـ هذا اًمن

صمؿ سمعد   ،شمبدأ سمنضمفوده سموًمريوووت اًمـػسقي ًمؽل خيتؾ قمؼؾف أوًٓ 

 ذًمؽ يسفؾ اقمتؼوده هبذه اخلزقمبالت!

وًمؽـ أسمو يزيد اًمبسطومل ّسح هبذه اًمعؼقدة أموم مريديف وهؿ ذم 

 سمدايي اعمشقار ًمذًمؽ صموروا قمؾقف وـمعـقه سموًمسؽويملم!

مو ذم  -اًمبسطومل–ىمول »دة اعمقضمقد: ومقؼقل اًمرومل اعمعتؼد سمقطم

ـّ أوًمئؽ اعمريدون مجقعًو وأظمذوا يطعـقن  ...اجلبي همػم اهلل ومج

 (!-أي اًمسؽويملم-اًمطوهر سموعُمَدى  -أي اًمبسطومل-ضمسده 

                                                           

 .222-221ص، 4ج، ، ضمالل اًمديـ اًمروملاعمثـقي( (1
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أن »وٕكف يمون ذم طموًمي اًمػـوء اعمطؾؼ مع اهلل اًمتل قمؼم قمـفو سمؼقًمف: 

إسمد ذم  اعمـسؾخ قمـ اًمذات وموٍن ذم اهلل وآمـ وهق ؾمويمـ إمم

إمـ، ًمؼد صورت صقرشمف وموكقي وصور هق مرآة وٓ يبدو ذم اعمرآة 

 .شإٓ صقرة وضمف اًمغػم

ذات اإلهلقي! ومفق وملصبح اًمبسطومل قملم ذات اهلل ٕكف وُمـل ذم اًم

ومؼد ومـقً صقرة اًمبسطومل وملصبحً  اهلل واهلل هق واًمعقوذ سموهلل

ف اًمؽوئـوت قملم اًمذات وهبذا حتقل إمم مرآة شمبدو ومقفو صقرة وضم

إظمرى، ومحتك اعمريدون قمغم هذا هؿ ذات اهلل وًمؽـ ٓ 

 يشعرون!

–مو اًمذي يراه اإلكسون ذم اعمرآة؟ صقرشمف، أي قمـد ذًمؽ اًمزكديؼ 

اعمخؾقق يرى مـ ظمالل اًمـظر إمم اخلوًمؼ اكعؽوس  -اًمرومل

صقرشمف! أي ًمقس يقضمد رء ذم احلؼقؼي ؾمقى اعمخؾقق وهبذا 

 !يؽقن هق اهلل واًمعقوذ سموهلل

إن سمصؼً ذم اعمرآة ومنكام شمبصؼ »يؼقل اًمرومل ًمققوح قمؼقدشمف: 

قمغم كػسؽ وإذا رضسمً أموم اعمرآة ومنكؽ شمرضب كػسؽ، وإذا 

رأيً وضمفو ىمبقحًو ومفق وضمفؽ وإن رأيً قمقسك سمـ مريؿ ومفق 

 ! يمؾ رء هق أكً وأكً يمؾ رء!شأكً أيضوً 
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مل يعؾؿقا و قملم ذات اهللاعمريدون اجلفؾي مل يؽقكقا يعؾؿقن سملهنؿ 

سملن اًمبسطومل وموٍن ذم اًمذات اإلهلقي! ومفؿ إذا ـمعـقا اًمبسطومل 

 يطعـقن أكػسفؿ!

سمعؼقدتهؿ وطمدة اعمقضمقد مل  كصػ معروميأمو اًمذي يموكً قمـده 

يطعـ ؿمقخف سمؼقة وًمق يمون قمـده اًمـصػ أظمر ٕيؼـ سملكف ٓ 

 يستطقع اًمطعـ ذم اًمذات اإلهلقي!

ذم اعمثـقي ومفق  -قضمقدوطمدة اعم-هؽذا يعرض اًمرومل قمؼقدشمف 

قمغم ديـ احلاّلج واًمبسطومل، واًمعروموء شمبعًو ًمف يعتؼدون هبذا 

 آقمتؼود اًمؽوومر!

ومفؾ هذه اًمعؼقدة اًمؽػريي ذم اعمثـقي هل أصقل أصقل أصقل 

 اًمديـ يمام يّزقمؿ اخلومـئل؟!

 :( عؾى ؾيان أـا احلقؿؼوؾة احلالج ) اؾـؿوذج اؾناـي
 صاحب ادلنـوي!

كقرًا سملم ؿمػتل  (أكو احلؼ) ًمؼد يموكً»اًمرومل:  يؼقل ضمالل اًمديـ

مـ ؿمػتل ومرقمقن زورًا  (أكو اهلل)ويموكً  -احلاّلج-اعمـصقر

 !(1)شوهبتوكوً 

                                                           

 .49ص، 2اعمثـقي، ضمالل اًمديـ اًمرومل، ج( (1
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: أكو رسمؽؿ إقمغم وصور ذًمقاًل، ومؼد ىمول ومرقمقن»ويؼقل أيضًو: 

مـ  (أكو)ـ: أكو احلؼ ومـجو. ومنن شمؾؽ اًم-احلاّلج–مـصقر  اسمـوىمول 

 -احلاّلج-هلل، أمو هذه إكو مـ اعمـصقرومرقمقن ىمد اؾمتتبعً ًمعـي ا

 !(1)شومؾفو رمحي اهلل أهيو اعمحى

إن اًمرومل هـو يداومع قمـ مؼقًمي احلالج اًمؽػريي ومقصػفو سموًمـقر 

، وهذا هق ذات شأكو رسمؽؿ إقمغم»واًمرمحي ذم مؼوسمؾ مؼقًمي ومرقمقن 

 اًمتؼمير اًمذي ؾموىمف احلالج ًمـػسف!

هل  (أكو احلؼ)ًمعبورة هذه ا»شمؼقل اعمستنمىمي آكو موري ؿمقؿؾ: 

أؿمفر قمبورة ذم اًمصقومقي وىمد فمفرت ذم أطمد أسمقاب يمتوب احلاّلج 

اًمطقاؾملم وموىمتبسً مـ اًمؽتوب ذم وىمً مبؽر ضمدًا وأصمػمت 

أكو -طمقهلو اعمشويمؾ وذم اًمبوب اعمذيمقر يـوىمش احلاّلج ىمقًمف هذا

ون ومػرقمقن ىمول يمام مؼوركي مع ادقموء ومرقمقن وادقموء اًمشقط -احلؼ

 ػمٌ و ظَم كَ أَ ﴿ :واًمشقطون ىمول، ﴾قمغَم ؿ إَ ؽُ سمُ و رَ كَ أَ ﴿: رآنضموء ذم اًمؼ

 !(2)ششأكو احلؼ»وىمد ختطومهو احلاّلج سمؼقًمف  ﴾ـفُ مِ 

ومؽام شمالطمظ أظمل اًمؼورئ شمقاومؼ رأي احلالج ورأي صوطمى 

سمؽػر ( اًمتل طمؽؿ اًمػؼفوء أكو احلؼاعمثـقي ذم شمصحقح مؼقًمي )

                                                           

 .227ص، 5اعمثـقي، ضمالل اًمديـ اًمرومل، ج( (1

 .78ص إسمعود اًمصقومقي ذم اإلؾمالم وشموريخ اًمتصقف، آكو موري ؿمقؿؾ،( (2



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

89 

ؼول ح هبو إٓ إن يمون جمـقكًو، ومفؾ يىموئؾفو وقمدم اإلقمذار عمـ ّس 

 ًمديـ؟!قمـ هذا اًمؽػر أكف أصقل أصقل أصقل ا

 ؿن أعؾى درجة, اؾـلي ؿوؿد صؾى اؾؾه  :اؾـؿوذج اؾناؾث
 عؾقه وآؾه أم اؾليطاؿي؟!

ًمديـ اًمرومل إن ضمالل ا»يؼقل ؿمؿس اًمديـ أمحد إوماليمل: 

... ويمون معف قمدد مـ اًمعؾامء واًمػضالء ظمرج يقمًو مـ مدرؾمتف

 -اًمتؼميزي أؾمتوذ اًمرومل-يـ وشمالمقذه، ومجلة ؿموهد ؿمؿس اًمد

 ذم اًمطريؼ..

مـ يمون أقمغم درضمي، سمويزيد اًمبسطومل  :-ؿمؿس شمؼميزي-ومسلًمف 

 أم حمؿد صغم اهلل قمؾقف وآًمف وؾمؾؿ؟

: مو هذا اًمسمال اًمغريى؟! ذاك أن -اًمرومل–وملضموب مقٓكو 

 حمؿدًا ظموشمؿ إكبقوء.

: ومؾامذا يؼقل حمؿد: مو قمرومـوك طمؼ معرومتؽ، وىمقل ىمول ؿمؿس

 !(1)(يزيد اًمبسطومل ؾمبحوين مو أقمظؿ ؿملين! وملهمؿل قمغم مقٓكوسمو

قمل سمعد ؾمامع ذهى مقٓكو قمـ اًمق»صمؿ يعّؾؼ إوماليمل سمؼقًمف: 

، مع أن فموهر يمالمف يمػر سيح وًمؽـ ىمقل سمويزيد اًمبسطومل

                                                           

 .67- 66اًمعرومون اًمصقذم قمـد ضمالل اًمديـ اًمرومل، ومرح كوز رومعً ضمق، ص( (1
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مقٓكو قمرف أن اعمعـك سمحر وشمػقح رائحي اًمديـ مـ هذا اًمؽػر 

مل عمو ىمول مو ىموًمف يمون ذم اًمٍميح ويرى مقٓكو أن سمويزيد اًمبسطو

طمول ؾمؽر صقذم ووموكقًو ذم اهلل ؾمبحوكف وشمعومم ومـطؼ سمام كطؼ سمف 

 !(1)شومؾفذا أصمر يمالمف قمغم مقٓكو

وًمؽـ همٓء ، شؾمبحون ريب اًمعظقؿ»: إن اعمسؾؿ يؼقل: أىمقل

اعمتصقومي ٕهنؿ يعتؼدون أن يمؾ رء هق قملم ذات اهلل شمعومم 

! شين مو أقمظؿ ؿملينؾمبحو»ومؾقس قمـدهؿ مشؽؾي ذم اًمؼقل: 

سملن هذه  -يمام يـؼؾ إوماليمل-واًمرومل هـو ومفؿ مـ أؾمتوذه 

اعمؼقًمي معـوهو سمحر شمػقح مـ رائحي اًمديـ! وهذا اًمتٍميح يمػٌر 

سمقاح وًمذًمؽ حيوول اًمعروموء اًمؽمىمقع هلؿ سمودقموء أهنؿ ذم طموًمي ؾمؽر 

 ! (2)ٓ ذم طموًمي صحق

ؿد صغم اهلل قمؾقف صمؿ إن جمّرد مؼوركي اًمبسطومل اًمزكديؼ سموًمـبل حم

وآًمف هق سمذاشمف يمػر يضوف إمم يمػرهؿ، وشمالطمظ أن ؿمؿس شمؼميزي 

يمرم صغم اهلل قمؾقف وآًمف سمدون قمؾقف يمون يذيمر اًمـبل إ ًمعـي اهلل

                                                           

 .67- 66اًمعرومون اًمصقذم قمـد ضمالل اًمديـ اًمرومل، ومرح كوز رومعً ضمق، ص( (1

سمّقـو ؾمخوومي هذا اًمتؼمير ذم مؼول سمعـقان: مراومعوت يمامل احلقدري قمـ احلالج ( (2

 اعمػؽمي!

http://goo.gl/iKmVmS 
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سمويزيد »أًمؼوب وٓ طمتك شمؽـقي سمقـام يؼقل قمـ ذًمؽ اًمزكديؼ: 

 معظاًم ًمف! شاًمبسطومل

أصقل اًمديـ  ـ مثؾفامومفؾ هذا اًمزكديؼ وشمؾؿقذه اعمقًمقي يمظمُذ قم

 يو ظمومـئل؟!

  :فو قد اؾؾه اؾمي  ؿؾهم ؾعـه اؾؾه ابناؾـؿوذج اؾرابع
 ؼمؾت أؿقر ادلؤؿـني عؾقه اؾيالم!

قمغم ًمسون اإلموم  -ذم يمتوسمف اعمثـقي–يؼقل ضمالل اًمديـ اًمرومل 

 -مؾجؿ اسمـ-ًمؼد مهس اًمرؾمقل ذم أذن شموسمعل »: قمكم قمؾقف اًمسالم

 يقم.أكف ؾمقػصؾ رىمبتل هذه قمـ ضمسدي ذات 

، أن هاليمل ذم اًمـفويي قمغم ًمؼد قمؾؿ اًمرؾمقل مـ وطمل احلبقى

 يده.

: اىمتؾـل مـ اًمبدايي طمتك ٓ يتلشمك -مؾجؿ اسمـأي -ومؽون يؼقل زم 

 مـل هذا اجلرم اًمػظقع!

، ومؽقػ : إذا يمون مقيت قمغم يدك-اًمؼقل ًمإلموم قمكم-وملىمقل ًمف 

 أؾمتطقع أكو أن أطمتول قمغم اًمؼضوء؟
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، سموهلل : أهيو اًمؽريؿً ىمدمل ىموئالً يسؼط حت -مؾجؿ اسمـ-ومؽون

، طمتك ٓ حترق اًمسقئي ك ٓ حتقؼ يب هذا اًمعوىمبياؿمطرين كصػلم طمت

 روطمل مـ ضمراء روطمؽ.

، ًمؼد ضمػ اًمؼؾؿ، ومـ امض: -اًمؼقل ًمإلموم قمكم-وملىمقل ًمف 

 ذًمؽ اعمؽتقب يمؿ مـ إقمالم شمصػم مؼؾقسمي؟

ك مـؽ ومال سمغض ىمط ذم روطمل دموهؽ ذًمؽ أين أقمؾؿ أن هذا يتلشم

 واًمػعؾ مـ يد احلؼ -اهلل ؾمبحوكف وشمعومم-إكؽ أداة ذم يد احلؼ 

 ومؽقػ أـمعـ أداة احلؼ وأطمطؿفو؟

 ؟: ومؾام إذن هذا اًمؼصوص-مؾجؿ اسمـ-ىمول 

 .(1)ش: هق أيضًو مـ احلؼ وهق ه ظمػل-اإلموم قمكم-ىمول 

 اسمـسملكف سمّرأ ؾموطمي اًمؾعلم  -اًمرومل–أىمقل: مل يؽتِػ هذا اًمزكديؼ 

تف اًمعظؿك سمؾ زاد قمؾقفو آدقموء سملن أمػم اعمممـلم مؾجؿ مـ ضمريؿ

 اإلموم قمكم سمـ أيب ـموًمى قمؾقفام اًمسالم يؼقل سموجلؼم!

مؾجؿ اًمؾعلم وسملم مو  اسمـإن ختؾقي اإلموم قمكم قمؾقف اًمسالم سملم 

ؾمقؼدم قمؾقف مـ ىمتؾ ٕقمظؿ يموئـ ذم اًمقضمقد سمعد رؾمقل اهلل صغم 

اإلهلقي وًمقس مـ سموب اهلل قمؾقف وآًمف هق مـ سموب إمضوء اعمؼودير 

                                                           

 .340-339ص، 1ج ، ضمالل اًمديـ اًمرومل،اعمثـقي( (1
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اجلؼم، وموإلموم أمػم اعمممـلم قمكم سمـ ايب ـموًمى قمؾقفام اًمسالم يمون 

ـّ  اسمـيتؿؽـ مـ ىمتؾ  مؾجؿ هق مـ اظمتور أن  اسمـمؾجؿ وًمؽ

يؽقن أؿمؼك إؿمؼقوء ومقؼتؾ مقمم اعمقطمديـ وهذا مـ اعمؼودير اًمتل 

 اـمؾع قمؾقفو أمػم اعمممـلم قمؾقف اًمسالم ومسّؾؿ هلل شمعومم مؼوديره

 يمدأب مجقع إوصقوء قمؾقفؿ اًمسالم.

! أي شاًمػعؾ مـ يد احلؼ»: ٓطمظقا موذا يؼقل اًمزكديؼ اًمرومل

 اًمػوقمؾ هق اهلل واًمعقوذ سموهلل!

يمقػ يؽقن ذًمؽ اًمؼذر اًمـجس اًمـوصبل اًمؽوومر اعمؾعقن أداة ذم يد 

 اهلل ًمؼتؾ وزم اهلل؟!

 ؟شاًمظومل ؾمقػ أكتؼؿ سمف وأكتؼؿ مـف»أًمقس ذم احلديٌ اًمؼدد: 

 أي أّن اًمظومل أداة ًمالكتؼوم.

 مؾجؿ أداة ًمالكتؼوم مـ مقمم اعمقطمديـ؟! اسمـهؾ يمون 

كعقذ سموهلل مـ ؾمخطف. كوىمؾ اًمؽػر ًمقس سمؽوومر وهذا مو يشػع ًمـو ذم 

إيراد مثؾ شمؾؽ اعمؼقٓت اًمؽػريي اًمتل شمؽود اجلبول أن متقد مـ 

 كؽورتهو وؿمـوقمتفو!

ريي واعمخوًمػي وًمؽـ كؼقل ًمؾخومـئل: هؾ هذه اعمؼقًمي اًمؽػ

 ـ؟!اًمعؼوئديي هل أصقل أصقل أصقل اًمدي
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  اؾـؿوذج اخلاؿس: اؾـلي ؿودى عؾقه اؾيالم واؾطاغقة
 ػرعون ؽالفؿا ؿن اؾعرػاء!
مقؾمك وومرقمقن يمالمهو سموًمـسبي »يؼقل ضمالل اًمديـ اًمرومل: 

واًمػرق أن ذاك جيد اًمطريؼ سمقـام يضؾ  -قمورف–ًمؾؿعـك ؾموًمؽ 

سمقـام يمون ومرقمقن سمويمقًو ذم اهلل هنورًا، هذا ويمون مقؾمك ؿمويمقًو إمم 

 !(1)شضمـح اًمؾقؾ

أصبح  شأكو رسمؽؿ إقمغم»أىمقل: ومرقمقن اًمطوهمقي اعمتؽؼم اًمذي ىمول 

 قمورومًو؟!

قمريب  اسمـكعؿ هذه هل قمؼقدة اًمعروموء اعمتصّقومي وًمذًمؽ صّحح 

 !(2)شأكو رسمؽؿ إقمغم»ىمقل ومرقمقن: 

 ( أي أكو اهلل!أكو احلؼومفل كظػم ىمقل احلالج: )

ؾ هذا اًمؽػر اعمقضمقد ذم اعمثـقي هق أصقل أصقل أصقل ومف

 ًمديـ يو ظمومـئل؟!ا

                                                           

 .233ص، 1ج ، ضمالل اًمديـ اًمرومل،اعمثـقي( (1

 .211، صقمريب اسمـ، ومصقص احلؽؿ( (2
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 باؾعزاء  اؾـؿوذج اؾيادس: اؾطعن عؾى اؾشقعة ؾؼقاؿفم
 :قوم عاذوراء ؿن ؽل عام

شمشبقف اعمغػؾ اًمذي يضّقع اًمعؿر »يؼقل ضمالل اًمديـ اًمرومل: 

 وقمـد اعمقت ذم شمؾؽ اًمشدة يلظمد ذم اًمتقسمي وآؾمتغػور سمؼقوم ؿمقعي

 طمؾى سموًمتعزيي يمؾ ؾمـي ذم أيوم قموؿمقراء!

ذم يقم قموؿمقراء يؽقن يمؾ أهؾ طمؾى قمغم سموب أكطويمقي طمتك  -

 اًمؾقؾ.

يتجؿع مجع قمظقؿ مـ اًمرضمول واًمـسوء ويؼقؿ ملشمؿ شمؾؽ إهة  -

 مـ آل اًمبقً.

 .قن سمويملم ذم قموؿمقراء ذيمرى يمرسمالءيٍمخ اًمشقعي ويـقطم -

آل اًمبقً مـ ؿمؿر  يعددون ذًمؽ اًمظؾؿ واًمبالء اًمذي ًمؼقف -

 ويزيد.

ومتيض صقحوتهؿ وتهديداتهؿ سموًمقيؾ واًمثبقر طمتك متتؾئ هبو  -

 اًمصحراء واًمقادي.

طريؼ يقم قموؿمقراء وؾمؿع شمؾؽ ومقصؾ ؿموقمر همريى مـ اًم -

 .اًمضحي
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اًمبحٌ واًمتػتقش قمـ  ومؽمك اعمديـي وادمف إمم شمؾؽ اًمـوطمقي هبدف -

 .ه هذه اًمضجي

هذا احلزن؟ وقمغم مـ أىمقؿ هذا  : موأظمذ يؿيض متسوئاًل سمنمعون -

 اعملشمؿ؟!

أهق رئقس قمظقؿ ذًمؽ اًمذي موت؟ إن مثؾ هذا اًمتجؿع ٓ  -

 اهللم! ءسموًمٌميؽقن 

، وملكو همريى وأكتؿ أهؾ هذا طمدصمقين قمـ اؾمؿف وقمـ أًمؼوسمف -

 اًمبؾد!

صوومف؟! طمتك أكظؿ مرصمقي ؟! ومو قمؿؾف؟! ومو هل أومو اؾمؿف -

 .ذم مـوىمبف

، طمتك أطمصؾ مـ هـو قمغم اًمزاد ضمؾ ؿموقمروٓ كظؿ مرصمقي وملكو ر -

 واًمعطوء.

، إكؽ ًمسً مـ موذا؟ هؾ أكً جمـقن ...ومؼول ًمف أطمدهؿ -

اًمشقعي، سمؾ قمدو ٔل اًمبقً. أٓ شمعؾؿ أن اًمققم قموؿمقراء وهق 

 ملشمؿ ًمروح شمػضؾ رضمول ىمرن سملمجعفؿ.
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وسموًمـسبي ًمؾؿممـ ومنن ملشمؿ ـموهر اًمروح ذًمؽ أيمثر ؿمفرة مـ  -

 .(1)(موئي ـمقومون ًمـقح

كعؿ  ًمؽـ أيـ قمفد يزيد؟! ومتك يمون هذا احلزن؟!  :ويؼقل أيضوً 

 وعموذا وصؾ هـو متلظمرًا؟!

 ًمؼد رأت قمققن اًمعؿقون هذه اخلسورة وؾمؿعً هبو آذان اًمصؿ. -

 ومفؾ يمـتؿ كوئؿلم طمتك أن سمحقٌ متزىمقن صمقوسمؽؿ طمدادًا! -

 إذن وملىمقؿقا اًمعزاء قمغم أكػسؽؿ أهيو اًمـوئؿلم ذًمؽ أكف مقت -

 !(2)شدء هذا اًمـقم اًمثؼقؾ

أىمقل: وهؾ يمون اًمـوس يمؾفؿ كقومًو مقشمك ومل يستقؼظقا ؾمقى ذم 

احلٍ ومراطمقا يضجقن إمم رهبؿ سموًمبؽوء وآؾمتغػور ذم أيوم احلٍ؟ 

ومؾامذا ٓ شمعقى قمغم احلجقٍ ورهبؿ اًمذي يقىمظفؿ ذم مقؾمؿ معلم 

كعقذ  مـ اًمسـي ويؽميمفؿ وومؼ شمعبػمك اًمشقطوين كقومًو ؾموئر أيومف؟

 سموهلل مـ شمؾؽ إومؽور اًمشقطوكقي.

هؾ ختصقص مقاؾمؿ معقـي ًمصقحي مجوقمقي ومقفو إطمقوء وإفمفور 

ًمؼضقي كبقؾي ذيػي يعـل اًمـقم ذم ؾموئر إيوم؟ مثول سمؾقد وإؾمؼوط 

ؾمخقػ ظمبقٌ ًمقس مـ مـشل ومـبع ًمف ؾمقى اًمـصى واًمـجوؾمي 

                                                           

 .95 -94ص، 6، جديقان مثـقي، ضمالل اًمديـ اًمرومل( (1

 .95 -94ص، 6، جديقان مثـقي، ضمالل اًمديـ اًمرومل( (2
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مـ اعمتغؾغؾي ذم أقمامق ذًمؽ اًمزكديؼ، وإٓ ومنّكف هق وأمثوًمف 

اًمصقومقي اًمزكودىمي ًمدهيؿ طمؾؼوت رىمص يصقحقن ومقفو اهلل طمل، 

ومؾامذا ٓ يتحؾؼ يمؾ ومرد مـفؿ طمقل كػسف وُيرىّمص قمؾقفو ؾمجّؾ 

 أقمامًمف ًمػمى إن يموكً طمقي كػسف اعمؾقصمي سموخلطويو أم ٓ؟

صمؿ يليت أمثول ظمومـئل ويؼقل قمـ هذا اًمؽتوب اًمـوصبل سملكف 

 أصقل أصقل أصقل اًمديـ!

 :ادلنـوي وؽمابه اؾروؿي ػي ءاؾعؾؿا أؼوال ■

 اؾعالؿة احلؾي ؼدس دره: 
ن سمعض إ»ذيمر اًمعالمي احلكم ذم يمتوسمف هنٍ احلؼ ويمشػ اًمصدق: 

اؾمتدل »صمؿ ىمول ذم اهلومش:  ،شاعمتصقومي يموكقا يؽميمقن اًمصالة...

ًمق : سملكف ًمؾؿثـقيذم مؼدمي اعمجؾد اخلومس  ضمالل اًمديـ اًمرومل

اًمنمايع هاج ذم اًمقصقل ، ٕن فمفرت احلؼوئؼ سمطؾً اًمنمايع

 !(1)شإمم احلؼ، ومطؾى اًمدًمقؾ سمعد اًمقصقل إمم اعمدًمقل ىمبقح

: ومفؾ إسمطول اًمنمائع هق أصقل أصقل أصقل اًمديـ يو أىمقل

 ظمومـئل؟!

                                                           

 .59هنٍ احلؼ ويمشػ اًمصدق، اًمعالمي احلكم، ص( (1
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  اجملؾيي ؼدس درهاؾعالؿة: 
قيؾ قمـ اعمتصّقومي وسمدقمفؿ يؼقل اًمعالمي اعمجؾز ذم طمديٌ ـم

اًمؼوئؾ سملّن أمػم اعمممـلم  وملشمتشّػع سموعمقمم اًمرأو  ...»: ضموء ومقف

مػم اعمممـلم ، واّن أمؾجؿ ومقدظمؾ اجلـّي سمـؾمقشػع ٓقمؾقف اًمسالم 

: ٓ ذكى قمؾقؽ، هؽذا ىُمّدر ويمـً جمبقرًا ذم قمؾقف اًمسالم ىمول ًمف

ومل دمد صػحي مـ ديقان اعمثـقي مل يذيمر ذم أؿمعوره اجلؼم، ومعؾؽ، 

آقمتؼودات  أو وطمدة اًمقضمقد، أو ؾمؼقط اًمعبودة، أو همػمهو مـ

 .(1)ش.، ويمام هق اعمشفقر مـف..اًمػوؾمدة

اًمبوـمؾي ذم اعمثـقي هل أصقل أصقل  آقمتؼودات: ومفؾ هذه أىمقل

 أصقل اًمديـ يو ظمومـئل؟!

  اؾشقخ رجب عؾي اخلقاط اؾطفراـي وآقة اؾؾه
 اؾلروجردي:

أردت أن أىمرأ يمتوب اعمثـقي ومرأيً ذم »: يؼقل اًمشقخ اًمطفراين

: ٓ مل وآظمر ورائل يؼقل أطمدمهو ًممظمرأمو قمومل اعمعـك ؿمخصوً 

                                                           

 .404ص، 2، اعمجؾز، جقملم احلقوة( (1
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، ومػؽرت ذم كػز وىمؾً: عموذا ٓ يؼقٓن ٓ شمدقمف يـوم شمدقمف يـوم

 .(1)شقمـد ىمراءيت ًمؾؼرآن؟ هلذا ووعً اًمؽتوب ضموكبوً 

طمصؾً ًمسامطمي آيي اهلل اًمسقد طمسلم »صمؿ يعّؾؼ صوطمى اًمؽتوب: 

ـد زيورة اًمطبوـمبوئل اًمؼموضمردي رمحف اهلل مؽوؿمػي ؿمبقفي هبذه، ومع

ممؾمسي آيي اهلل ًمطػ اهلل اًمصوذم اًمؽؾبويؽوين عمريمز اًمبحقث ذم 

... ؾملًمف يموشمى هذه اًمسطقر قمـ طمؼقؼي دار احلديٌ اًمثؼوومقي ذم ىمؿ

: قمـدمو ل: ؾمؿعً آيي اهلل اًمؼموضمردي يؼقلهذا اعمقوقع. ومؼو

إن يمـً أىمرأ يمتوب اعمثـقي عمقًمقي ومسؿعً ومجلة صقشمًو يؼقل: 

 .(3)ش...ىمد وؾ  اًمسبقؾ -2اعمقًمقي–هذا اًمشخص 

أىمقل: ووٌل ُمضؾ! ومؽقػ كلظمذ قمـف أصقل اًمديـ ويمقػ يصدر 

 هذا اًمضول أصؾ أصؾ أصقل اًمديـ؟! قمـ مثؾ

                                                           

، حمؿد اًمريشفري، اخلقوط اًمطفراين يمقؿقوء اعمحبي عمحوت مـ طمقوة اًمشقخ رضمى( (1

 .59ص

أن اًمسقد اًمؼموضمردي  ء هذه اًمقاىمعي سمصقرة أظمرى، وهلذيمر سمعض اًمػضال( (2

ىمد ىمه ؿمطرًا مـ اًمزمـ ذم دراؾمي اًمػؾسػي واًمعرومون، ومغػك يقمًو  (أقمغم اهلل درضموشمف)

 وؾ اًمرضمؾ، وموكتبف ومزقمًو صمؿ شمرك هذا»وهق يطوًمع ذم يمتبفؿ ومسؿع هوشمػًو يؼقل: 

 .شاعمسؾؽ

يمقؿقوء اعمحبي عمحوت مـ طمقوة اًمشقخ رضمى اخلقوط اًمطفراين، حمؿد اًمريشفري، ( (3

 .59ص
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 :ؿواربة اؾعؾؿاء ؾؽماب ؿنـوي 
وسموًمـسبي عمحورسمي اًمعؾامء هلذا اًمؽتوب يؼقل اًمسقد حمؿد طمسـ 

يموكقا  ن اًمعؾامء ذم اًمـجػ إذفإ» كجؾ اًمسقد قمكم آىمو اًمؼويض:

يبتعدون مو أمؽـ قمـ اخلقض ذم اًمبحقث واعمسوئؾ اًمعروموكقي 

( مـ )مقًمقيومنن يمتوب ويـؽرون اًمؽتى اعمـسقسمي إمم هذه اًمػرىمي 

وكودرًا مو يمون يقضمد وؿـ يمتى اًمطؾبي ويمون  اًمؽتى اعمؿـققمي

اًمبعض يغوزم سملن يمون يلمر سمنظمراضمف مـ وؿـ اًمؽتى اًمػؼفقي، 

ه قمـ اًمؽتى اًمتل حتقي يمالم )يمذا( وجيى إسمعود ٕكف دكس

 .(1)شاعمعصقملم قمؾقفؿ اًمسالم

: شمالطمظ أظمل اًمؼورئ أن قمؾامء اًمـجػ إذف يعتؼمون أىمقل

هذا اًمؽتوب كجسًو ٓ يـبغل ووعف مع ؾموئر اًمؽتى اًمتل حتقي 

شمراث اعمعصقملم صؾقات اهلل قمؾقفؿ ومفؾ يموكقا ٓ يػؼفقن أصقل 

 اًمديـ؟!

 

 

                                                           

، أؾمقة اًمعروموء، صودق طمسـ 372ص، 1مدرؾمي اًمعروموء، إسمراهقؿ هور، ج( (1

 .331ص، 1قمـ صػحوت مـ شموريخ إقمالم، ج كؼالً  142زادة، ص
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 :اؾعالؿة األؿقـي رحؿه اؾؾه 
شمعؾقؼ اًمعالمي إمقـل قمغم صوطمى اعمثـقي وسمعض اًمعروموء اًمذيـ 

 ىموًمقا سملن اعمثـقي أصؾ أصؾ أصقل اًمديـ!

أي -إن اؾمتؿعً ًمؽالمف »يؼقل رمحف اهلل ذم إطمدى حمورضاشمف: 

إن شمعؾ ؿً مـ قمؾؿف: هرت  : هرت سمذًمؽ،-أمػم اعمممـلم

 سمذًمؽ، إن ىمبؾً وٓيتف: هرت سمذًمؽ، وموكٍمف ًمتتعؾؿ يَمؾِؿِ 

صوطمى اًمقٓيي، واذهى واكظر موذا ىمول أمػم اعمممـلم، ويمقػ 

وًمـ دمد ظموـمى اهلل قمز  وضمؾ، ًمؽمى يمقػ اًمعشؼ، ويمقػ اعمحبي، 

قمؾاًم صحقحًو قمـد طموومظ اًمشػمازي، وٓ ذم اعمثـقي. مـ طموومظ 

ضِمْد قموعمًو واضمعؾ سملم يديف دقموء  أصاًل؟! ومو هق اعمثـقي؟!

ؽ ًمتػفؿ مو اًمعشؼ، ًمـػؽم ض أكف اًمسجود قمؾقف اًمسالم، وهق يؼرأ ًم

قمغم طمسى -إمم اًمؼقومي، وأكو  -أكو إمقـل  -ىمد ضملء يب 

ًُ قمغم صاليت وصقومل، مل أهمتى ومل  -اًمػرض مل ُأذكى، وطموومظ

ى ذم  ج وشمتعر  أؾمتعؿؾ اًمرسمو ومل أذب اخلؿر ومل أضمعؾ امرأيت شمتؼم 

 اًمشقارع ومل أؾمتؿع ًمؾؿقؾمقؼك وإهموين ومل أرشمؽى اًمسقئوت

ومقسلًمـل  (قمؾقف اًمسالم)اًمتل مـعفو اهلل، وجُيوء يب إمم أمػم اعمممـلم 

يو ؿمقخ، أشمعتؼد يب؟ وملىمقل كعؿ، أحتبـل؟ كعؿ..أأكو وًمقؽ اعمطؾؼ؟ 
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كعؿ، أشمراين روح إرواح؟ كعؿ، أشمراين حمى اهلل؟ كعؿ، أشمعتؼد 

سموًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف؟ كعؿ، واًمـبل هق اًمذي ىمول أن أطمى 

مم اهلل قمكم سمـ أيب ـموًمى، أشمعرف قمالىمتل سموهلل؟ كعؿ، ظمؾؼ اهلل إ

أيمون مـ إومضؾ أن  -اًمؽالم ٕمػم اعمممـلم-قمغم هذه إطمقال 

شمتغـ ك سمؽالمل وشمؼرأه وشمبؽل قمؾقف أم شمػعؾ ذًمؽ سمؽالم طموومظ 

أُأضمعؾ أكو وطموومظ ذم مستقى واطمد؟! أجُيعؾ يمالمل اًمشػمازي؟! 

 واعمثـقي ذم مستقى واطمد؟!

 يت أمػم اعمممـلم، وأكو أأيت أيضًو ومقؼقل: هذا طموومظ..يل اعمحنم،

أحلوومظ قمؼؾ يمعؼكم؟!أحلوومظ قمؾؿ يمعؾؿل؟!أإرادة طموومظ 

يمنراديت؟! أيمون طموومظ قموعمًو سموحلؼوئؼ مثكم؟! أيمون طموومظ كقراكقًو 

وكقًو مثكم؟! أحلوومظ قمظؿي يمعظؿتل؟! أيمون  مثكم؟! أيمون طموومظ رسم 

يمون طموومظ قمورومًو سموهلل مثكم؟! طموومظ قمورومًو سمحؼقؼي اعمحبي مثكم؟! أ

أيمون طموومظ قموعمًو مثكم؟! أيمون حلوومظ مثؾ مؾؽويت اًمـػسوكقي؟! 

أيمون حلوومظ مثؾ كػسقويت اًمؽريؿي؟! عموذا وق عً مؼومل هذا 

اعمثـقي! اعمثـقي! ؾمقليت اهلل وضمعؾتـل وطموومظ ذم مستقى واطمد؟! 

 سمف هبذا اًمؽتوب ذم يقم اعمحنم وهذه قمؼقديت ومنن ؿموء اهلل يليت

ًمُقسئؾقا قمـ هذه  -اًمعروموء–ُيمشمك هبذا اًمؽتوب وُيمشمك هبمٓء 

اعمثـقي  اًمؽؾؿي اًمتل يمتبقهو أن اعمثـقي أصؾ أصؾ إصقل!
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أصؾ أصؾ إصقل؟! واهلل ًمق ذسمً اخلؿر عموئي ؾمـي ًمرسمام قمػك 

 !(1)شاهلل قمـؽ وًمؽـف ٓ يعػق قمـ مثؾ هذه اًمؽؾؿي

 :اخلالصة ■

عمثـقي حيقي اقمتؼودات سموـمؾي وموؾمدة شمدل شمبلّم ممو شمؼّدم أن يمتوب ا

قمغم اكحراف صوطمبفو، وهذه آقمتؼودات شمضود وختوًمػ أصقل 

اًمديـ قمـد اإلمومقي، وىمد ذيمركو سمعض اًمـامذج ومؼط رقمويي 

سموخلراوموت واخلزقمبالت  مكمءًمالظمتصور وإٓ وموًمؽتوب 

واعمخوًمػوت اًمٍمحيي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اعمطفرة. وذيمركو 

ًمعؾامء ذم اعمقًمقي ويمتوسمف اعمثـقي وىمد يمشػً هذه سمعض أىمقال ا

إىمقال مدى اكحراف صوطمى اعمثـقي وقمظقؿ مو حيقيف يمتوسمف مـ 

وجيى  ،دكسوً يمػر وزكدىمي طمتك اقمتؼمه قمؾامء اًمـجػ إذف 

 إسمعوده قمـ اًمؽتى اًمتل حتقي يمالم اعمعصقملم قمؾقفؿ اًمسالم.

قل أصقل أصقل أصواحلوصؾ أّن وصػ هذا اًمؽتوب سملكف )

اًمذي حيقيف  وآكحراف( هق شمليقد ًمؾبوـمؾ واًمضالل اًمديـ

                                                           

 دمد مؼطع اعمحورضة حتً هذا اًمراسمط:( (1

http://goo.gl/1Q4AGT 
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ودقمقة سحيي واوحي إلوالل اعمممـلم وإدظموهلؿ ذم ديـ 

 اعمتصّقوملم.

وملرضمق مـؽ أظمل اعمممـ أن شمؽقن يمقسًو ومطـًو ومال شمـخدع هبمٓء 

 اًمدضّموًملم اًمذيـ يسقىمقكؽ إمم كور ضمفؿ مـ طمقٌ ٓ شمعؾؿ!

 ـموًمى قمؾؿ

 هـ 1435/احلجي ذو/9
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 اؾناؾث اؾػصل
 اؾردمؽاري مبظؾوؿقة قعمرف  اؾصػّار حين
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 :اؾدقن ؿرجع ػي ذرط اؾعداؾة ■

إّن مـ اًمنمائط إؾموؾمقي ذم اعمرضمع اجلومع ًمؾنمائط هق ذط 

اًمعداًمي ومال سمّد مـ اًمتحؼؼ مـ قمداًمي اًمػؼقف اًمذي شممظمذ قمـف 

 أطمؽوم اًمديـ.

  -تجّرد قمـ اًمعصبقيسمعد اًم-ومـ اًمقاوح ضمدًا قمـد يمؾ ذي ًمى 

 .-هذا ًمق ؾمؾؿـو ضمدًٓ سملكف ومؼقف!-أن اخلومـئل ًمقس قمودًٓ 

ًمؼد قمّرض ظمومـئل يمثػمًا مـ اًمعؾامء إظمقور ًمؾسجـ واًمتعذيى 

واإلىمومي اجلؼميي واًمتفجػم وهمػم ذًمؽ مـ صـقف اًمعذاب، 

وّسح همػم واطمد مـفؿ سمام وىمع قمؾقف وقمغم اًمعؾامء مـ شمعذيى 

 شمؾؽ اعمظومل ذم ممًمػوتهؿ. وشمـؽقؾ ودّون آظمرون

ًمتل اقمؽمف وًمؽـ مـ سموب اإلًمزام كذيمر واطمدة مـ هذه اعمظومل ا

وّسح سمحدوصمفو مريدوه واًمراوقن  ،اًمـظوم كػسف سمورشمؽوهبو

 .(دام فمؾف)سمحؽؿف اجلوئر! وهل مظؾقمقي اعمرضمع اًمرؾمتؽوري 

وًمؽـ ذم اًمبدايي كقد أن كبلم ًمإلظمقة اًمؽرام مـ هق اعمرضمع 

 اًمرؾمتؽوري؟ يعسقب اًمديـ
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 :اؾردمؽاري ادلرجع عن ؿوجزة ـلذة ■

هق ؾمامطمي اعمرضمع اًمديـل آيي اهلل اًمعظؿك اًمشقخ يعسقب اًمديـ 

مـ أسمرز شمالمذة اعمرضمع اًمديـل  (دام فمؾف)اًمرؾمتؽوري اجلقيبوري 

 (أقمغم اهلل درضموشمف)آيي اهلل اًمعظؿك اًمسقد يموفمؿ اًمنميعتؿداري 

 زقمقؿ احلقزة اًمؼؿقي ذم زموكف.

ا اًمشقخ اجلؾقؾ واعمرضمع اًمؼدير قمؿره ذم ظمدمي اإلؾمالم سف هذ

واًمذب قمـ ذيعي ؾمقد اعمرؾمؾلم وأهؾ سمقتف اًمطقبلم اًمطوهريـ 

صؾقات اهلل قمؾقفؿ أمجعلم، ويؽػقؽ أظمل اًمؼورئ أن شمعرف أكف 

صوطمى أوخؿ مقؾمققمي قمرومفو اًمتوريخ اإلؾمالمل ذم شمػسػم 

شمرسمق قمغم اعموئي  اًمتل (اًمبصوئر)يمتوب اهلل اًمعزيز أٓ وهل مقؾمققمي 

 جمؾد.

 :ادلظؾوم ادلرجع دهن أدلاب ■

سمؼل اًمشقخ اًمرؾمتؽوري ًمسـقات قمديدة ظمالل اًمعؼقد اًمثالصمي 

 اعمووقي طمبقس اًمسجقن آيراكقي.

ومؼد شمؿ اقمتؼول هذا اعمرضمع اًمعظقؿ قمدة مرات، وآظمرهو ؾمـي 

كك مـ ىمبؾ أضمفزة اعمخوسمرات اإليراكقي  دون أد( هـ 1424)

ودون أي شمؼدير عمو ىمدمف ؾمامطمتف ذم  ،رضمعقي واًمعؾؿاطمؽمام عمؼوم اعم



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

110 

ؾموطمي اجلفود اًمعؼوئدي وضمفقده احلثقثي ذم اًمدوموع قمـ اإلؾمالم 

واًمتشقع، وسمعقدًا قمـ شمؼديؿ أي مؼمرات مـطؼقي عمثؾ هذا اإلضمراء 

اإلضمرامل اًمتعسػل ذم طمؼ قمومل ضمؾقؾ اًمؼدر يموعمرضمع 

 اًمرؾمتؽوري.

أمل »حمؽؿي اًمثقرة:  يؼقل اعمرضمع اعمظؾقم وهق خيوـمى ىمويض

ُيامرس اًمظؾؿ سمحؼل سمجرم اًمدوموع قمـ يمقون اإلؾمالم وسمقون طمؼوئؼ 

قمومًو سمعد  27ي اعمظؾقملم وظمصؿ اًمظوعملم ـمقؾي اًمديـ وإقموك

صمقرشمؽؿ اعمـؽقسمي، طمقٌ اقمتؼؾتؿقين أرسمع مرات  اكتصور

أقمقام حتً أؿمد اًمظروف ذم  9وطمبستؿقين سمام يؼورب اًمـ

اعمرقمبي وحتً اًمتعذيى، وطمتك أصدر أمر  آكػراديياًمزكزاكوت 

ىمتكم مرشملم مـ ظمالل شمطؿقع ووقمد ختػقػ اًمعؼقسمي ًمؾسجـوء 

وئل وسمعض اسمـوطمبس  واقمتؼولاًمؼتؾي وإذار ذم اًمسجـ، 

واهلجقم اًمقطمٌم  -إٓ سمغضًو زم-أىموريب مـ دون أدكك ضمرم 

قمغم مـززم  -آؾمتخبورات–ًمرضمول وكسوء وزارة آـمالقموت 

تل ذم فمؾامت آظمر اًمؾقؾ، وهنى ممًمػويت اًمتل ومؽتبل ومؽتب
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يمتبتفو ـمقؾي طمقازم كصػ ىمرن سمؿشؼي يمبػمة، و هنى إمقال 

 .(1)شواًمؽتى واعمؿتؾؽوت اًمشخصقي

إكؽؿ »ويضقػ اعمرضمع اًمرؾمتؽوري مقضمفًو يمالمف ًمؾؼويض: 

اًمديـ، وإؾمقأ مـ  سموؾمؿشمرشمؽبقن أؾمقأ اًمظؾؿ ذم شموريخ اًمبنميي 

ت وأىمؾ كػس يتـػسف اعمظؾقم! إكؽؿ ذًمؽ ٓ شمتحؿؾقن أدكك صق

اإلؾمالم  وسموؾمؿسمقاؾمطي همصـ ؿمجرة اإلؾمالم صـعتؿ وملؾمًو 

شمؼطعقن ضمذورهو، وشمستٍمظمقن سموًمعداًمي، وشمريدون سمؽؾ ىمقايمؿ 

اًمرايمبي واًمراضمؾي أن شمصّدروا قمداًمتؽؿ هذه إمم يمؾ رطموب 

إرض؟! .. يو أهيو اًمسقد اًمشقخ قمكم رازيـل! سموحلتؿ اًمقؼقـل ٓ 

أكً سمعد أرسمعلم قمومو قمغم ىمقد احلقوة، يقضمد يقم ىمقومي أكو وٓ 

 !(2)شواحلويمؿ سمقــو هق اهلل اًمقاطمد

سمعد شمقىمػ ىمصػم ذم ظمورج »صمؿ شموسمع اعمظؾقم طمديثف ىموًٓ:  

مـ سموب اًمـوس قمغم -اعمحؽؿي، اىمتودين أرسمعي مـ اًمرضمول اًمعـقػلم 

عمحؽؿي رضمول اًمديـ اخلوصي، ضمّروين هبتؽ طمرمي  -ديـ مؾقيمفؿ

                                                           

 ؽوري قمؼم هذا اًمراسمط:راضمع رؾموًمي اعمرضمع اًمرؾمت( (1

http://tanweer14.info/ar/subject.php?id=81 

 اعمصدر اًمسوسمؼ.( (2
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وكي واىمتودوين إمم اًمسقورة مؽبؾ اًمقديـ، ومع ذـمل إمـ وإه

 .(1)شوأقمودوين إمم اًمسجـ اعممىمً ًمؾؼسؿ اخلوص سمرضمول اًمديـ

ى ًمف ذم اعمرة اًمثوكقي سمتوريخ وأووف ؾمامطمتف روايي مو ضمر

( طمقٌ أظمذوه مؽبؾ اًمقديـ ومـ هـ1427/مجودى اًمثوكقي/6)

ي ًمقؼتودوه جمددًا دون زي رضمول اًمديـ وسموإلضمبور وسمؿـتفك اإلهوك

إمم اعمحؽؿي اخلوصي ًمرضمول اًمديـ، مـ أضمؾ إسمالهمف احلؽؿ 

اًمالإكسوين اًمصودر سمغػم مو أكزل اهلل واعمـوذم ًمؾؿؼررات اًمدوًمقي، 

واجلرم يمون طمسى قمودة اًمـظوم مـذ آكتصور اعمشلم ًمؾثقرة وإمم 

أن واًمذي اتهؿ سمف أيمؼم مراضمع اًمتؼؾقد وأيوت اًمعظوم واًمعؾامء 

 واًمذي إًمخ، …إلؾمالم اعمبلم واعمػؽريـ إطمرارؼقؼقلم ًمديـ ااحل

 إكظؿي أهمؾى ذم واعمصػػي اعمرشمبي سموٓتهوموت يتؾخص

: اًمعؿؾ ود إمـ اًمؼقمل، وكنم إيموذيى، ومـفو اًمديؽتوشمقريي

( اًمتل ىمد إهوكي اًمعؾامء، مضوومو إًمقفو )إًمخ…وشمضؾقؾ اًمرأي اًمعوم

اًمسجـ عمدة ؾمـي إووومًي إمم ختتص هبذا اًمـظوم، وأصدروا طمؽؿ 

يقم مـ آقمتؼول اعممىمً اًمذي أصبح مـ طمقٌ  798طمسوب 

اعمجؿقع صمالصمي أقمقام وؿمفريـ وأسمؾغقهو ًمسامطمتف، ومـػك ؿمػقيًو 

                                                           

 اعمصدر اًمسوسمؼ.( (1
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اًمؽوذسمي واحلؽؿ اعمتـوؾمى ًمف، وًمؽـ اعمبّؾغ ًمؾحؽؿ  آتهوموتشمؾؽ 

مـع ؾمامطمي اعمرضمع اًمرؾمتؽوري مـ يمتوسمي اًمـػل قمغم ورىمي احلؽؿ 

َوإَِذ َأظَمَذ اهللُّ ِمقَثوَق ﴿بفو مـ يده سمعد أن يمتى أيي طمقٌ ؾمح

َتوَب ًَمُتَبقِّـُـ ُف ًمِؾـ وِس َوَٓ شَمْؽُتُؿقَكفُ 
ـَ ُأوشُمقْا اًْمؽِ ِذي  .(1)﴾اًم 

يموكً تهؿي ذًمؽ اعمرضمع اجلؾقؾ اًمتل اؾمتحؼ مـ أضمؾفو امتفون 

يمرامتف هل أكف ىمد أىمدم قمغم كنم يمتوب أهون ومقف أسمو سمؽر وقمؿر 

ّرض ًمتشخقص مو يسؿك سمؿنموع اًمقطمدة اإلؾمالمقي مـ وشمع

وضمفي كظر اًمنمع ٓ مـ كظر اًمسقوؾمي ومو يؼتضقف اًمـػوق 

 اًمسقود! 

، و ىمد أسمدى (طمؼقؼي اًمقطمدة ذم اًمديـ)يمون اًمؽتوب حتً قمـقان 

ومقف اعمرضمع اًمرؾمتؽوري اكتؼوده ًمؾـشوـموت اًمتل متورؾمفو طموًمقًو 

يمام وضمف اكتؼودات أظمرى  احلؽقمي اإليراكقي حتً ىمقودة ظمومـئل.

ومصؾ ومقفو طمقل مو يمون يؼع مـ ظمروىموت ذم احلؽقمي اًمسوسمؼي 

 سمؼقودة مخقـل.

يمام أكف أؿمور ذم يمتوسمف إمم اعمظومل اًمتل وىمعً قمغم إمي اإلؾمالمقي ذم 

 فمؾ طمؽقمي أيب سمؽر وقمؿر وقمثامن.

                                                           

 إمم ظمومـئل قمؼم هذا اًمراسمط: (فمؾف دام)راضمع رؾموًمي اعمرضمع اًمرؾمتؽوري ( (1

http://tanweer14.info/ar/subject.php?id=81 
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 ٌُ ًمؼد اقمُتؼؾ وُأودع اًمسجـ هذا اًمشقخ اجلؾقؾ سمشؽؾ مفلم، طمق

، وذًمؽ ظمـققمًو وشمؾبقي (1)سمًو ًمشقبتف قمغم إىمؾمل يرقمقا ضمـو

واؾمتجوسمي ًمضغقـموت اجلامقموت اًمقهوسمقي اًمـوصبقي ذم إيران اًمتل 

 هتػً ذم صؾقات اجلؿعي سموعمقت ًمؾشقخ اًمرؾمتؽوري!

وٓ ؿمؽ أّن أمرًا يمفذا وذم دوًمي شمتسؿك سموًمتشّقع يممل سمؾ يدمل 

 قفاحلسـ صؾقات اهلل قمؾ اسمـاًمؼؾى اعمؼدس إلمومـو احلجي 

 وأرواطمـو ًمف اًمػداء.

 :أعدائفم حؽوؿة أم اؾلقت أفل حؽوؿة ■

إّن مو ضمرى  قمغم اعمرضمع اًمرؾمتؽوري هق خموًمػي ؾموومرة ٕطمؽوم 

اإلؾمالم ومـفوضمف سمؽؾ اعمؼويقس، ومؿـذ متك يمون اًمـوصبل أقمز مـ 

اعمممـ اًمشقعل؟ ومتك ؾمؿعتؿ أكف ذم طمؽقمي مقٓكو أمػم اعمممـلم 

همقوهى اًمسجقن أطمد مـ اًمشقعي  قمؾقف اًمسالم ىمد ُأودع ذم

اعمخؾصلم إرووًء ٕشمبوع رمقز اًمسؼقػي اًمذيـ همضبقا ٕن أطمد 

 اًمشقعي اعمخؾصلم صدع سموحلؼ وقمّرى وومضح رمقز اًمبوـمؾ؟!

                                                           

 ؾمـي. 80ن قمؿره اًمنميػ طملم ؾمجـ ىمد ضمووز يمو( (1
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سمؾ اًمعؽس ومؾؼد رومض اإلموم قمكم قمؾقف اًمسالم شمسؾقؿ ىمتؾي قمثامن 

عمعوويي ًمعـف اهلل وهل احلجي اًمتل يتذرع هبو إظمػم ذم طمرسمف ود 

 موم قمؾقف اًمسالم!اإل

ومؾقً ؿمعري مو قمسوكو أن كؼقل هلمٓء اًمذيـ ٓ يراقمقن طمرمي 

ًمؾعؾامء إسمرار اًمشقعي محؾي قمؾقم آل حمؿد قمؾقفؿ اًمسالم سمقـام 

أيب سمؽر وقمؿر قمؾقفام  طمرميحيرصقن يمؾ احلرص قمغم رقمويي 

اًمؾعـي وقمدم اعمسوس هبو طمتك وصؾ هبؿ إمر إمم أن جيرقمقا 

طفود كوئبًو مـ كقاب إموم اًمزمون قمجؾ اهلل همصص احلبس وآو

 ومرضمف اًمنميػ مـ اًمػؼفوء اعمراضمع اًمعدول!

 شمعبػم طمد قمغم–ًمسـو كدري هؾ أّن هذه اًمسؾطـي أو اعمؿؾؽي 

شمرى كػسفو ُمؾزمي سمحػظ مؼوم أًمّد  -واًمقطمقد اًمروطموين اعمرضمعلم

ّن هذا واضمى أاء رؾمقًمف وأقمداء أهؾ سمقتف! ودمد أقمداء اهلل وأقمد

 دس مـقط هبو؟مؼ

وًمسـو كدري سمامذا ؾمقجقبقن يقم اًمؼقومي إذا مو ؾُمئؾقا قمـ ؾمبى 

دوموقمفؿ قمـ ىمتؾي رؾمقل اهلل واًمزهراء صؾقات اهلل قمؾقفام وآهلام 

اًمذيـ أؾمسقا أؾموس اًمظؾؿ واجلقر قمغم أهؾ سمقً اًمـبقة واًمرؾموًمي 

صؾقات اهلل قمؾقفؿ؟! وًمسـو كدري متك يتقىمػ هذا اًمطقومون مـ 

 ضمع اًمديـ واًمعؾامء اًمعومؾلم؟!آوطفود عمرا
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 اؾطائػة؟ عؾؿاء عن اؾردمؽاري ادلرجع ذذ فل ■

ومؾػماضمع اًمؼورئ اًمؽريؿ يمتى قمؾامئـو إقمالم ويرى سمـػسف هؾ 

 ظموًمػ اًمشقخ اًمرؾمتؽوري مـفجفؿ؟!

 وهؾ ؿمّذ هذا اعمرضمع قمـفؿ سمتلًمقػف هذا اًمؽتوب؟

(؟ ـمئياًمؽوومئي ذم إسمطول شمقسمي اخلوأمل يمًمػ اًمشقخ اعمػقد يمتوب )

 وهق يمتوب يديـ ومقف قموئشي ويػـّد شمقسمتفو اعمزقمقمي؟!

( وىمد شمؼريى اعمعورفأمل يمًمػ أسمق اًمصالح احلؾبل يمتوب )

ظمصص ومصاًل ومقف ًمتسؼقط اعمالقملم أيب سمؽر وقمؿر وقمثامن 

 وقموئشي وأمثوهلؿ؟

( وىمد ؿمحـف مثوًمى اًمـقاصىؿمفر آؿمقب يمتوب ) اسمـأمل يمًمػ 

امن وقموئشي وأمثوهلؿ ًمعـفؿ سموًمطعقكوت قمغم أيب سمؽر وقمؿر وقمث

 اهلل؟

كػحوت اًمالهقت ذم ًمعـ أمل يمًمػ اعمحؼؼ اًمؽريمل يمتوب )

( ويعـل سموجلبً واًمطوهمقت أسمو سمؽر وقمؿر اجلبً واًمطوهمقت

 ًمعـفام اهلل.؟

أمل يمًمػ اًمعالمي اعمجؾز أضمزاء اعمطوقمـ مـ سمحور إكقار وىمد 

  وهمػمهؿ؟يب سمؽر وقمؿر ًمعـفام اهللؿمحـفو سموٕطموديٌ اًمطوقمـي ذم أ
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وًمػماضمع اًمؼورئ اًمؽريؿ يمتوب اًمذريعي إمم شمصوكقػ اًمشقعي ًمػمى  

 سمـػسف قمدد يمتى اعمثوًمى اًمتل أًمػفو قمؾامء اًمشقعي قمؼم اًمعصقر.

وموًمشقخ اًمرؾمتؽوري مل يشذ أسمدًا قمـ ؾمػمة اًمعؾامء إسمرار، ومؾامذا 

 اؾمتحؼ اًمسجـ واًمـؽول؟

ؿمفر آؿمقب  ـاسمًمذا ٓ كشؽ أكف ًمق يمون اًمشقخ اعمػقد واحلؾبل و

واًمؽريمل واعمجؾز وهمػمهؿ أطمقوًء اًمققم ًمؽون كصقبفؿ اًمسجـ 

واًمتعذيى وًمقاضمفقا ذات اعمصػم اًمذي واضمفف اًمشقخ اعمظؾقم 

 -إيران–اًمرؾمتؽوري، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ هق أّن هذه اًمدوًمي 

 اًمعومل امم رطمؾقا مـ وىمؿع ؾمجـ إمم ؾمبقالً  دمد ٓ أهنو طمقٌ

 !ِمدادهؿ وظمـؼً ـًؾمج ذًمؽ قمـ قمقووً  ومنهنو أظمر

ـمبوقمي يمتبفؿ اعممًمػي ذم هذا  -سملمر ظمومـئل-ومؼد مـعً إيران 

اًمشلن وىمد ّسح ويمقؾ ظمومـئل  حمؿد أؾمد ىمصػم ذم شمسجقؾ قمغم 

اعمـع  سملهنؿ مـعقا ـمبوقمي سمحور إكقار وهؿ مؾتزمقن هبذا (سموًمتقك)

 !(1)ؾمالمقيٕضمؾ مو أؾمامه سموًمقطمدة اإل

                                                           

 راضمع شمٍميح حمؿد أؾمد ىمصػم قمؼم هذا اًمراسمط:( (1

https://goo.gl/pktAvW 



 سملم اًمقهؿ اإلقمالمل واًمقاىمع اًمعؾؿل مرضمعقي ظمومـئل

   
 

118 

وًمي متسوحمي ضمدًا مع اًمػؽر وًمؽـ مـ ضمفي أظمرى كجد هذه اًمد

اًمـوصبل ومـػتحي قمؾقف ًمدرضمي أهنو شمػرض ذم اعمدارس شمعؾقؿ 

 يمتى كوصبقي! وملصبحقا أؿمداء قمغم اعمممـلم رمحوء مع اًمـقاصى!

وىمد ّسح أطمد قمؾامء إزهر وهق اًمشقخ أمحد يمريؿي سملن 

اخلومـئل يٍمف قمغم مدراس ذم يمردؾمتون ًمـنم اعمذهى 

 !(1)اًمسـل

 :ؾياـفم عؾى احلق قهري ■

سمعد اكتشور وذيوع كبل ؾمجـ واقمتؼول اًمشقخ اًمرؾمتؽوري ورهمؿ سمثف 

قمؼم ويموٓت إكبوء إٓ أّن ذحيي مـ اًمغقهموء واعمطبؾلم إليران 

يٍّمون قمغم اًمتعومل قمـ احلؼقؼي وإكؽورهو وحيووًمقن سمؽؾ ـمريؼي 

ـّ اهلل شمعومم يلسمك إٓ إفمفور  اًمتسؽم قمغم ضمرائؿ اًمـظوم آيراين وًمؽ

 .(2)حلؼ وومضح أهؾ اًمظؾؿ واًمبوـمؾ وشمعريتفؿا

ًمؼد أضمرى اهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمغم ًمسون أيب سمؽر اًمزكديؼ اقمؽماومف 

سمظالمي ؾمقدة كسوء اًمعوعملم قمؾقفو اًمسالم، ومؼول وهق همػم ؿموقمر 

                                                           

 راضمع شمٍميح أمحد يمريؿي قمؼم هذا اًمراسمط:( (1

https://goo.gl/zIcNwQ 

 http://goo.gl/3PGIHaراضمع: ( (2
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ًمقتـل مل أيمشػ »سملّن مو ىموًمف ؾمقصبح وصمقؼي إداكي حيػظفو اًمتوريخ: 

 !(1)شسمقً وموـمؿي

وشمعومم آىمرار سمظالمتفو قمؾقفو اًمسالم قمغم  وىمد أضمرى اهلل ؾمبحوكف

اراد اًمدوموع قمـ صـؿف ًمعـف  شمقؿقي طملم اسمـًمسون اًمـوصبل اًمؾعلم 

يمبس  -أي أسمق سمؽر-إكف »وملداكف مـ طمقٌ ٓ يشعر ومؼول:  اهلل

 اًمذي اهلل مول مـ رء ومقف هؾ ًمقـظر -وموـمؿي سمقً أي–اًمبقً 

 !(2)شعمستحؼف يعطقف وأن يؼسؿف

شمقؿقي  اسمـعـف اهلل هبجقمف قمغم اًمدار اإلهلقي وأيمد وموقمؽمف أسمق سمؽر ًم

ًمعـف اهلل هذا اهلجقم سمؾ ؾموق شمؼميرًا أراد سمف شمؼمئي أيب سمؽر ومنذا سمف 

 يديـف سمام هق أقمظؿ وهق اتهوم أهؾ سمقً اًمـبقة سموخلقوكي واًمنىمي!

وضموء رضمؾ صموًمٌ وهق طموومظ إسمراهقؿ أو ؿموقمر اًمـقؾ يمام يسؿقكف 

هذا اًمبقً اًمطوهر وتهديد مـ يمون ومقف  ومؼول مػتخرًا هبجقمفؿ قمغم

 سمحرىمفؿ سموًمـور:

 َأيمِرم سمسومعفو َأقمظِؿ سمُؿؾؼقـفو ** وىمقًمـٌي ًمعؾـٍل ىموًمـفـو قُمـؿرٌ »

ًُ دارك ٓ ُأسمؼل قمؾقؽ هبو  إن مل شمبويع و سمـً اعمصطػك ومقفو ** طمرىم

                                                           

 .75اًمسؼقػي وومدك، اجلقهري، ص( (1

 ـمبعي دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.، 343ص، 4ؿقي، جشمق اسمـ، مـفوج اًمسـي( (2
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 (1)شأموم ومورِس قمدكـوٍن وطمومـقفو ** مو يمون همػم أيب طمػٍص يػقُه هبو

كػز فمالمي اًمزهراء قمؾقفو اًمسالم مـ مػوظمر فموعمقفو  ومغدت هلػ

 قمـد طموومظ ًمعـف اهلل وأمثوًمف!

يمذًمؽ يموكً فمالمي اًمشقخ اًمرؾمتؽوري اًمذي صمور قمغم أقمداء ؾمقدة 

كسوء اًمعوعملم وشمؼمأ مـ فموعمقفو، ومؼد همدت حتؽل ؿمقئًو مـ فمالمي 

اًمزهراء قمؾقفو اًمسالم ذم هذا اجلوكى طمقٌ ضموء اًمققم اًمذي يػخر 

سمعض أذكوب اًمظؾؿي سمام أوىمعقه قمغم هذا اعمرضمع اجلؾقؾ مـ  ومقف

 فمؾؿ وشمـؽقؾ!

ومؼد ضموء ذم طمقار أضمراه اًمقهويب قمبد اًمعزيز ىموؾمؿ مع طمسـ 

 اًمصّػور طمقـام ؾملًمف قمـ ؾمى مو يسؿك اًمصحوسمي.

اًمشقعي إن مـ يسّى اًمشقخلم أسمو سمؽر وقمؿر مـ »ومؼول اًمصّػور: 

اًمعومي قمـد اًمشقعي ومال ، أمو احلوًمي هؿ إمو متطرومقن أو ضموهؾقن

متورس ذًمؽ وٓ شمؼبؾف، وإذاقموت اًمشقعي وومضوئقوتهؿ ذم إيران 

وًمبـون واًمعراق ظمػم ؿموهد قمغم ذًمؽ وهذه ظمطى اجلؿعي هلؿ 

شمذاع قمغم اهلقاء وصحوومتفؿ شمـنم ذم أوموق، وًمقس ومقفو رء مـ 

ذًمؽ. سمؾ طمصؾ هذا اًمعوم أّن قموعمًو ذم ىمؿ هق اًمشقخ يعؼقب 

                                                           

 .82ديقان طموومظ إسمراهقؿ، ص( (1
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قخلم وموقمتؼؾتف احلؽقمي وسمًو ومقف إؾموءة ًمؾشرؾمتؽوري ـمبع يمت

، وصودرت يمتوسمف، وطموؾمبً ضمفي اًمـنم وسمثً اخلؼم اإليراكقي

 .(1)شويموٓت إكبوء يمام كنمشمف أيمثر مـ صحقػي

أىمقل: ًمـ أكوىمش ذم منموقمقي ًمعـ وؾمى أهؾ اًمريى واًمبدع وًمـ 

اعمشتؿؾي قمغم ًمعـ  -مـ اًمـصقص اًمديـقي-أذيمر اًمـامذج اًمؽثػمة 

ر واعمـوومؼلم مـ أمثول أيب سمؽر وقمؿر وأيب ضمفؾ وأيب ؾمػقون اًمؽػو

وأهؾ سمقتف  ومعوويي وهمػمهؿ )ًمعـفؿ اهلل( مـ ىِمَبؾ رؾمقل اهلل

، ٕن ذًمؽ ًمقس مقوققمـو، ومام هيؿـو مـ قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالم

كؼؾ هذا اًمتٍميح حلسـ صػور هق أن كثّبً ًمألضمقول واًمتوريخ 

عمـ يمون ًمف ىمؾى أو أًمؼك مظؾقمقي هذا اعمرضمع اجلؾقؾ ومـؼقل 

اًمسؿع وهق ؿمفقد شمـبف واؾمتقؼظ، أٓ يؽػقؽ أّن اًمصّػور وهق مـ 

اًمرمقز اعمقاًمقي إليران يعؽمف ويّؼر سمؽؾ ساطمي سملّن احلؽقمي 

اإليراكقي ىمومً هبذه اجلريؿي اًمـؽراء ود اعمرضمع اًمشقخ 

اًمرؾمتؽوري وراح سمؽؾ ضمرأة ومحوس يندهو ويستشفد هبو 

بغل واجلقر أطمد مػوظمر شمؾؽ اًمدوًمي اخلومـئقي ضموقماًل مـ ذًمؽ اًم

                                                           

وؿمػوت اًمشقخ طمسـ اًمصػور ، مؽتؼورب اعمذهبل ذم اعمشفد اًمسعقدياحلقار واًم( (1

، ، طمسـ اًمصّػور، اعمذهى واًمقـمـ123، ص، د. قمبد اًمعزيز ىموؾمؿأكؿقذضموً 
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اًمعظقؿي! قمقـًو يمام صػّمَ اًمؾعلم طموومظ إسمراهقؿ اهلجقم  وإكجوزاتهو

 قمغم سمقً اًمزهراء قمؾقفو اًمسالم مػخرة مـ مػوظمر قمؿر ًمعـف اهلل!

ٓ يؿؽـ ًمؾؿخوًمػلم إكؽور مظؾقمقي اًمزهراء قمؾقفو اًمسالم طمقٌ 

 أىمر هبو أوًمقوء أقمدائفو وفمؾؿتفو،

ؽ ٓ يؿؽـ ٕي مـ اعمقاًملم ًمؾـظوم اًمديمتوشمقري ذم إيران يمذًم

إكؽور مظؾقمقي اعمرضمع اًمشقخ اًمرؾمتؽوري واًمتعؿقي قمؾقفو طمقٌ 

 أىمّر هبو أوًمقوء ذًمؽ اًمـظوم.

ومنذا صمبً قمـد صوطمى اًمضؿػم احلّل وىمقع اًمظؾؿ قمغم اعمرضمع 

اًمرؾمتؽوري مـ  ىمبؾ شمؾؽ احلؽقمي اًمغوؿمؿي ٕكف أًّمػ يمتوسمو 

ل حمؿد قمؾقفؿ اًمسالم ويػضح أقمداءهؿ ومعؾقف أن يـتٍم ومقف ٔ

يتؼمأ مـ شمؾؽ احلؽقمي ومـ ىموئدهو وأومعوًمف وٓ يريمـ إمم اًمظؾؿي 

 ومتؿسف اًمـور!

ُؽُؿ اًمـ وُر َوَمو ًَمُؽْؿ ﴿ىمول شمعومم  ـَ فَمَؾُؿقا وَمَتَؿس  ِذي َٓ شَمْريَمـُقا إمَِم اًم  َو

َٓ شُمـٍَْمُ  ـْ َأْوًمَِقوَء صُمؿ   ـْ ُدوِن اهلل ِ ِم  . (1)﴾ونَ ِم

 ـموًمى قمؾؿ

 هـ 1434ذو احلجي//15

                                                           

 .113 :ؾمقرة هقد( (1
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In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 

 

Marjieiat Khamaniiy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talab Elim 
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