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ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا إِلَْيهِ   رَاِجُعونَ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 150سورة البقرة                                                                     

 
كـــان هـــذا الاتـــاب مـــاذ ت للطبـــال إذ زلقينـــا ببـــالل املـــ ن واألســـ  نبـــ  ار ـــا  ا رجـــا 
الـيي  األللـ  اامــام الحمـيي حلسـي املحمــي  الشـرياره  قـيي ســر ا ل مليـ    ـا العــا  

 مي واملورات العلسية بفقي ل وهو يف ل  لطائه..ااس 
 ال صوت النالي بفقيك إنه        يوم لل  آ  الرسو  لظيم        
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 بحمم اهلل الرمحن الرمليم

 
 ِإنَّ اهلَل 

 الَ يـَُغيـُِّر َما ِبَقْوٍم 
 مَلَّتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِ َنـُْفحِمِهمْ 

 
 صيق اهلل العلي العظيم

 
 11سورة الرلي : اآلية 
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 كلمة الناشر
 

 
 

 ــا بــيأت أملــيان إيــران وأ ــذ الشــعل اايــراا ا حمــلم يطالــل الشــا   قوقــه ا شــرولةل 
ويؤا ـذ  للــ  انتهاكــه للقــواني ااســ مية واألملاــام الشــرليةل بــيأ الشــا  يــراو  شــعبه و ــاو  

نصــرة الشــعل التهــرب زــارة والقســا أ ــر ل لنيئــذ هــل الفقهــام ا راجــا والعلســام األ ا ــ  ل
اايراا ا حملم وا طالبة  قوقه ا شرولةل واجتسا معظم العلسام لل  ز ييي الثورة ودلم املركة 

 .ا1  ي الظلم والطغيانل والتحريف والتشويه الذه كان سائيات أيام البهلويي: األو  والثاا
ام الــذه كــان وقــي بــي الفقهــام ا راجــا الــنها ااســ مي وااتــار الشــرلي لتطبيــق األملاــ

يضسن للشعل  قـق أهيا ـه ونيـ  مطالبـهل مثـ   شـور  الفقهـام ا راجـاا و زعـيد االملـ ابا 
و ملريــة الــرأه والفاــرا و ملريــة القلــم والبيــانا و سياســة اللــي والر ــقا و سياســة ا فاو ــات 
واحملادذــاتا و سياســـة ملحمــن اســـوار وملحمــن التعامـــ  مـــا ييــا الـــيو ال كســا وبينـــوا األســـ  

 صادية والحمياسية الافيلة لبنام جمتسا إس مي صاحل.االقت
وبقــي الفقهــام ا راجــا بعــي بيــان ا ــنها ااســ مي واألســ  الشــرلية لبنــام دولــة إســ مية 
منوذجيةل يواصلون دلسهم للشعل اايراا ا حملم وهم لل  أم  كبري لتحقـق اليولـة الفا ـلة 

ل ا حمـلم و قـق  ـا أهيا ـه وز  ـذ بيييـه إىل واملاومة العادلة اليت زن    يها متطلبات الشـع
 األمام.

                                                           
مل ملاـم بـالظلم واسـور واالسـتبيادل ونشـر الفحمـادل زنـار  1415ما شـا  ايـران 1422-1080البهلوه األو : ر ـا  لـوه   ا1 

بيــه ر ــال ذــار م  لفــات أل1421ما شــا  إيــران 1400ـ  1414م. والبهلــوه الثــاا: حلســي ر ــا  لــوه  1421البنـه حلســي 
 م زويف يف مصر.1484لليه الشعلل زرك الب د 
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ولاـــن وبعـــي انتصـــار الشـــعل ا حمـــلم للـــ  الشـــا  ولس ئـــهل   يطبـــق ا ـــنها ااســـ مي 
ـــا رســـو  اهلل  ـــة  واامـــام أمـــري ا ـــؤمني  الصـــحيل الـــذه ر ـــه لن يف ملاومتيهســـا العادل

 والذه بىن أمة إس مية متقيمة ومنوذجية.
الفقهام ا راجا ادارة الب د والعبادل و  زنفذ ذقا ة التعيديـةل وال  ملي    زشا  شور 

محمــــ لة زعــــيد األملــــ ابل وال ملريــــة ا ؤسحمــــات اليســــتوريةل وزــــرك زطبيــــق كثــــري مــــن األملاــــام 
الشــرلية والقــواني ااســ ميةل مثــ  املريــات األساســية ا وجــودة يف ســ  ااســ مل بالنحمــبة إىل 

  ة واال م وغري ذلك..الحمياسة واالقتصادل والثقا
وأ ذوا بحمياسة العنف واخلـرقل وا واجهـات وا قاتعـاتل بـيالت مـن سياسـة الر ـق واللـيل 

 والع قات والروابط اليت أمر  ا ااس م وملّرض لليها إىل غري ذلك.
مضـا ات إىل مــا أوردوا مـن الضــغط للــ  املـورات العلسيــةل والتضــييق للـ  الفقهــام ا راجــال 

 الاثري من ا شاك  اليا لية واخلارجية. مما سبل
وهذا الاراي هو جمسولـة أسـةلة ترملـل للـ   املـة ا رجـا الـيي  األللـ  اامـام الحمـيي 
حلســـي املحمـــي  الشـــرياره  قـــيي ســـر ا إبـــان ذـــورة الشـــعل ا حمـــلم يف إيـــرانل   جـــاب  املتـــه 

ة الفارسية قب  لشـرين لليها وكان  املته آنذاك يقطن دولة الاويلل وقي تبا الاراي باللغ
 لامات.

وقي رأينا أن زظهر النحمخة العربية إىل لا  النور وإن مضـ  للـ  الثـورة أكثـر مـن لشـرين 
لامــاتل  هنــه مضــا ات إىل مــا  يهــا مــن العظــات والعــي هــو مطالبــة بتنفيــذ الولــود الــيت ولــيوا  ــا 

  رمحتهــا ا حمــلم وغــري الشــعل اايــراا ا حمــلم مــن زطبيــق أملاــام ااســ م الحمــسحة الــيت زشــس
ا حمــــلمل واالســــتناد اىل شــــور  الفقهــــام ا راجــــا يف إدارة العبــــاد والــــب دل وال كيــــ  للــــ  نظــــام 
التعيديــة الحمياســيةل واملريــة ا ؤسحمــازيةل وملريــة االــ م والصــحا ةل واســتق لية القضــامل ومــا 

ام الشــرياره دلســات أشــبهل وهــو اســتعراض لــبعه مــا قيمــه الفقهــام ا راجــا ومــنهم  املــة اامــ
للشعل اايراا ا حملم وذورزه ااس مية ا حما ةل وكان ذلك أم ت منهم بتحقـق دولـة إسـ مية 
يتعــرا العــا  مــن    ــا للــ  ااســ م وزعاليســه املايســةل وسياســته القو ــةل ونظامــه العــاد  

بنورهال  يعم رمحتها  هذا لر وا ملاسته وليله كانل لل سيا نياساتل يقتيون  ال ويحمتضيةون 
العا  كلهل ويشسلهم بركتها و ريهال إذ يف ااس م  قيـق تسوملـات الفـرد واعتسـال وإيصـا  

 اانحمان إىل ما يتسنا  من هنام وسعادةل وما ي مله من رغي ورقي.
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 وإليام  يسا يلي نص األسةلة وأجوبتها  حمل ما كتبه يراع  املته  قيي سر ا.
 

 دار صادق للطبالة والنشر                                                        
   11/  0000بريوت لبنان  ص.ب: 
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 المقدمة
 

 
 

 املسي هلل رب العا ي وصل  اهلل لل  حلسي وآله الطاهرين.
أما بعي:  هـذ  جمسولـة مـن األسـةلة الـيت زقـيم  ـا بعـه الشـباب اسـامعي ا حمـلمل ا قـيم 

األملـيان األ ــرية واألو ـاع املحماسـة يف إيــرانل واملاومـة ااسـ مية ا رزقبــة  يف أمرياـا ملـو 
  يهال وس ل  ااجابةل   جبته لليها   س   اهلل زعاىل أن يفيي  ال وهو ا و ق ا عي.

 
 حلسي الشرياره                                                 

 الاويل                                                 
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 رجاء واعتذار 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم

  املة آية اهلل اعاهي املاج الحميي حلسي املحمي  الشرياره  ملفظه اهللا.
حنــــن جمسولــــة مــــن الطلبــــة اســــامعيي ا قيســــي يف أمرياــــال لــــيينا لــــية أســــةلة نرجــــو مــــن 

  املتام ااجابة لليها وبصورة وا حة وشارات لام.
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 أحداث إيرانمع 

 : ما هو رأيام بالنحمبة إىل أمليان إيران؟ 1ي
 ما من املق؟ 

 ه  هناك ا ت ا يف موقف ا راجا العظام  يسا بينهم بالنحمبة إىل هذ  األو اع؟ 
 وكيف زنظرون إىل ا حمتقب ؟

 اسواب: األمليان يف إيران زتلخص يف مقارلة الظلم ومباررة الظا .
 بقيادة ا راجا العظام محلة شعوام لل  الظلم والظا ي. والشعل ا حملم يف إيران شنّ 

وا راجــــا العظــــام كا ــــة متحــــيون يف هــــذ  املسلــــة  ــــي الظلــــم وينــــوون ز ســــي  ملاومــــة 
 إس مية.

لـــذا يلـــ م للـــ  األمـــة ااســـ مية مناصـــرة ا راجـــا العظـــام ألن انتصـــار ا راجـــا العظـــام هـــو 
 انتصار ليين اهللل وانتصار للحق والعي .

إن زنصروا اهلل ينصركم ويثبل أقيامام  زعاىل: قا
 .ا1 

وهذ  هي ا رة الرابعة     ا ائة واخلسحمي لامـات األ ـرية الـيت يهـل  يهـا ا راجـا العظـام 
 انقاذ إيران من خمالل األجانل اخلارجيي والظلسة اليا ليي كي زقام املاومة ااس مية.

 ا  نا د و  روسيا إىل إيران.اهي اان القيام األو : د اع  الحميي اع
بعنـوان  ذـورة التبـلا للسنـا مـن نفـوذ بريطانيـا  ا1 اوالقيام الثاا: هنضة  اعيد الشـرياره

                                                           
 .8سورة حلسي:  ا1 
ل  ه1110يـاد  األوىل  15آية اهلل العظس  الحميي حلسي ملحمـن الشـريارهل ا شـهور باعـيد ل لسيـي أسـرة الشـريارهل ولـي يف  ا1 

لعلســـام األلـــ م أمثـــا  الحمـــيي ملحمـــن . زتلســـذ لنـــي ا  ه1141مث إىل ســـامرام   ه1154هاجــــر إلــــ  الن ـــف األشـــرا ســـنة 
بعــي و ـاة أسـتاذ  الشــير   ه1101ا ـيري واحملّقـق الالباسـي وصــاملل اسـواهر والشـير األنصـاره. آلــل إليـه ا رجعيـة سـنة 

والـيت أيقظـل العـا  ااسـ مي وألطتـه الـولي الحمياسـي يف « التنباك»األنصاره. قارع االستعسار الييطاا يف ذورزه ا عرو ة 
خيه امليي ل  قي زنبه ا حملسون بفضلها إىل األ طار اليت يحمببها النفوذ األجنـ  يف ب دهـم. ووقـف كـذلك بوجـه الفتنـة زار 

الطائفية اليت أمليذها ملك أ غانحمـتان لبـي الـرمحن  ـان مليـ  أ ـذ يقتـ  الشـيعة وؤعـ  مـن رروسـهم منـائر يف كـ  ماـان. 
 قيهــا مــاهرات حلّققــا رئيحمــات دينيــات لامــات وورلــات نقيــاتل ذاقــل الفاــرل بعيــي النظــرل وقــي زحمــا  ا ؤر ــون للــ  وصــفه: إمامــات لا ــات 
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 يف إيران.
ــــي اخلراســــاا ــــ : هنضــــة  اآل ون ــــام الثال ــــ   املاومــــة  ا2 اوالقي مــــن أجــــ  القضــــام لل

 االستبياديةا يف إيران.
لم اايـــراا املاليـــة بقيـــادة ا راجـــا العظـــامل  ـــي نفـــوذ والقيـــام الرابـــا: ذـــورة الشـــعل ا حمـــ

األجانل واسـقا  اليكتازوريـةل الن الظلسـة يف الـيا   ودحمـالية أسـيادهم مانـوا مـن جعـ  
إيران بليات متخلفات منحطاتل  اسيات منهاراتل يحمود  اخلوا والرلـلل وااللتقـاالت واالغتيـاالتل 

 والحم ن والتعذيل.
ســـياون يف صـــاحل رجـــا  التقـــو  والفضـــيلةل وا حمـــ لة هـــي  رمـــان  إن ا حمـــتقب  بـــ  شـــك

 هن مل ب اهلل هم الغالبونالنصرا الذه ولي اهلل به ملي  قا  ل وج : 
 .ا5 

ولينصرن اهلل من ينصر وقا  زعاىل: 
 .ا0 

والعاقبة للستقيوقا  سبحانه: 
 .ا8 

                                                                                                                                                                      

مصيل الرأهل صائل الفراسة ل يوقِّر الابري و نو لل  الصغريل وير ق بالضعيفل أل وبـة يف أملاديثـه وسـعة مادزـه وجـودة 
 قر ته.

هــال زتلسـذ 1155وا بالشـير اآل ونـيل ولـي بطـوي سـنة  هو الشير م  حلسي كـاسم بـن مـ  ملحمـي ا ـروه اخلراسـاا ا عـر  ا2 
للــــ  الشــــير را ــــي الن فــــي والشــــير األنصــــاره وا ــــريرا الحمــــيي حلســــي ملحمــــن الشــــريارهل زــــويف يف الن ــــف األشــــرا لــــام 

 هـا من أشهر مؤلفازه:  كفاية األصو ا.1114 
 .50سورة ا ائية:  ا5 
 .20سورة املا:  ا0 
 .110سورة األلراا:  ا8 



 

 11 

 

 برامج الحكومة اإلسالمية

 يتحين لنها ا راجا العظام ماذا زع ؟ :  املاومة ااس ميةا اليت 1ي
 وكيف سياون برناجمها؟

وشــاورهم اســواب:  املاومــة ااســ ميةا زقــام للــ  أســاي  الشــور ال قــا  اهلل زعــاىل: 
يف األمر

 .ا0 
وأمرهم شور  بينهموقا  سبحانه: 

 .ا4 
م إدراكــات إن األمـة يف  املاومـة ااسـ ميةا ســتنتخل منـيوبيها مـن الــذين يـيركون ااسـ 

جيــياتل و ــم اتــ ع واا ب و ــاع العــا  وإ ــام كــاٍا بايفيــة إدارة الــب د والعبــادل مضــا ات إىل 
 متعهم بالعيالةل  ههنم سي  ذون بالب د إىل التقيم والرقي بهذن اهلل ل وج .

ة وكسا ذكرنا يف  الفقه: كتاب التقلييال إن القائي األلل  الذه بيي  رمام األمةل باا ا 
 إىل الشرو  الحمابقةل ؤل ان ياون   قيهاتا أيضات.

للسات بـ ن مـية القيـادةل والرئاسـةل واالنتـياب للس لـ ل وتريقـة االنتخابـاتل وغريهـا مـن 
األمــور زتعلــق بــرأه األمــةل وذلــك بواســطة ســن قــواني ومقــررات الئقــة  ــال زــنظم أمــر دينهــا 

 ودنياها تبقات للسوارين الشرلية.

                                                           
 .154ورة آ  لسران: س ا0 
 .10سورة الشور :  ا4 
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 مل واألرض والفالحالمعمل والعا

: يف  املاومـــة ااســـ ميةا مـــاذا ســـياون و ـــا األرضل الفـــ  ل العامـــ  وصـــاملل 1ي
 ا عس ؟

اسـواب: إن القــانون األو  يف ااسـ م الــذه يتعلـق بال رالــة هـو: ان األرا ــي البـائرة هــي 
 ل   را ي ا وات  ن أملياها.ا10 «هلل و ن لسرها»

سـوا يقـوم بـ رع ييـا األرا ـي البـائرة واسـتخيام   مث إن ااس م لنيما يؤس  ملاومتـه
 كا ة وسائ  التانولوجيا املييثة ا تعلقة بال رالة ويضعها يف أييه الف ملي ومن أشبه.

إن ااســـ م يف نفــــ  الوقــــل الــــذه يقــــر  ا لايـــة الفرديــــةا  نــــا االســــتثسار ال مشــــروعل 
 واالملتاارل والربال والفحماد وما أشبه.

   يف ااس م هم أملرار يف ألسا م و م ييا ملقوقهم.والعام  والف 
مضــا ات إىل أن  املاومــة ااســ ميةا زتعهــي بهؤــاد  ــرص العســ  لاــ  مــن لــه القــيرة للــ  

 العس .
ود ـــا  ا11 ويف النهايــة إذا مـــا وجـــي لاتـــ  لـــن العســـ   ـــهن ااســـ م يتعهـــي بتـــ مي مليازـــه

ــــهل ألن يف  ــــه الضــــرورية إىل أن ؤــــي لســــ ت ل  املاومــــة ااســــ ميةا ال يوجــــي   قــــرا وال نفقاز
   قريا.

                                                           
 .1باب يف إمليام أرض ا وات   184ص 5الاايف: ج ا10 
 مما يحمس  اليوم بالضسان االجتسالي. ا11 
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 الحريات العامة وحرية المرأة

 : ما هو رأه ااس م بالنحمبة إىل  املريات العامةا  صوصات  ملرية ا رأةا؟2ي
اسواب: إن ااس م يقر ييا املريات ا عقولة مث : ملرية ال رالـةل ملريـة الصـنالةل ملريـة 

رية الاتابةل ملرية إبيام الرأهل ملريـة ااقامـةل ملريـة الحمـفرل وإىل مـا الت ارةل ملرية اخلطابةل مل
 أشبه ذلك.

وملي  إن ااس م يريب وياسـ   شخصـية اانحمـان ا حمـلما ب  ضـ  مـا  اـنل  ـهن كا ـة 
الشؤون االقتصاديةل ال راليةل الت اريةل الصنالية وغـري ذلـك زاـون يف اليرجـة العاليـةل وذلـك 

 حمان  يها.لت ذري دور شخصية اان
مضــا ات إىل أن  املاومــة ااســ ميةا زحمــع  جاهــية  ل كتفــام الــذايا يف ييــا ا يــادين 
ويف ييــا اعــاالتل وال زشــ ا سياســة الت سيــا يف اانتــاج الصــنالي لصــاحل الــيو  الصــنالية 

 الاي .
 حلـيط وأما بالنحمـبة إىل ملريـة ا ـرأةل  ـهن ااسـ م قـي  ـسن  ـا ييـا املريـات ا تصـورة يف

 تاهر ون يهل وذلك بشا   فظ كرامتها وشر ها.
 إن ااس م أنقذ ا رأة من أسر ا و  ومن الرغبات غري ا شرولة.

إن ااســـ م قـــي ر ـــا مـــن قـــير ا ـــرأة و  يـــرض  ـــا أن زاـــون ســـلعة ألجـــ  التحلـــ  وا تعـــة 
 اريـــة ويف وســـائ  احملرمـــةل كســـا   يـــرض باســـتغ  ا وجعلهـــا أداة ر يصـــة لـــ ويا البضـــائا الت

 الب  واال مل وأنقذها من جتارة اسن .
 إن ااس م ملرر ا رأة من األسر و طيم الشخصية و قيان العفة وسلل العظسة.

يف النهايــــة إذا شــــامت إرادة اهلل وأقيســــل  املاومــــة ااســــ ميةا  حمــــري  العــــا  املريــــات 
 ال وجود  ا يف  العا  املرا أيضات.ا ختلفةل والذه   يرها يف ا نامل واليت ال مثي  و 
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 األقليات الدينية

 : ما هو رأه ااس م بالنحمبة إىل األقليات غري ا حملسة؟.5ي
اســواب: إن األقليــات اليينيــة غــري ااســ مية زــنعم يف ســ   املاومــة ااســ ميةا بــاألمن 

يف أه بلـي آ ـر وملـَّت يف  والر ا ل ألن  املاومة ااس ميةا زو ر  م من املريات ما   زتـو ر
الب د اليت زيلي املريةل ولان بشر  أن يرالوا مشـالر ا حمـلسي وال خيططـوا حملاربـة ا حمـلسي 

 دحمالية األجن  أو يتآمروا معهم لذلك.

 التصنيع والتسليح

 : ما هو رأه ااس م بالنحمبة إىل التصنيا والتحمليل العحماره للب د؟0ي
قيسل  املاومة ااس ميةا سوا زرون و     ـ ة رمنيـة قصـرية  اسواب: إذا شام اهلل وأ

كيـــف زشـــيي ا صـــانا الاـــي  للصـــنالات األمل ومتلـــك املاومـــة مـــن القـــيرة مـــا  انهـــا مـــن 
زصـــــيير الصـــــنالة والتانولوجيـــــا إىل العـــــا ل وبالقريـــــل ســـــوا ي ملـــــظ كيـــــف  يـــــ  لنفحمـــــها 

 اك.األسلحة الي الية ال رمة من دون األ ذ من هنا وهن
وامنــا زحمــتطيا ذلــك ألن  املاومــة ااســ ميةا مليــ  زــو ر املريــة الااملــة للنــايل ومليــ  
زعتسي مبيأ  الشور ا يف املام ـ يف التطبيق  قط ال يف التشريا ـ سوا زيلم ك  ما يوجل 

 التقيم الصنالي وسائر شؤون املياة األ ر .
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 العالقات الدولية

ومــــة ااســــ ميةا مــــا الــــيو  ااســــ مية وغــــري : مــــا هــــو الــــنها الــــذه ســــتتبعه  املا8ي
 ااس مية؟

اســواب: ان هنــا  املاومــة ااســ ميةا مــا الــيو  األ ــر  هــو نفــ  الــنها الــذه ازبعــه 
 ـههنم صـنفان: إمـا أك لـك : »ما اآل رينل وكسـا قـا  أمـري ا ـؤمني للـي  رسو  اهلل 

 .ا11 «يف اليينل أو نظري لك يف اخللق
 املاومـــة ااســـ ميةا مـــا الـــيو  ااســـ مية للـــ  أســـاي  األ ـــوة وللـــ  هـــذا:  تتعامـــ  

ااســ ميةال وأمــا مــا الــيو  غــري ااســ مية  علــ  أســاي ا نــا ا ا شــ كة للطــر يل وستنشــر 
 صفحة جييية يف التارير.

 الذهب األسود: النفط

 : ما هو رأه ااس م بالنحمبة إىل  النفطا ومقيار اانتاج وبرناما التصيير؟0ي
اسواب: إن برناما  املاومة ااس ميةا بالنحمبة إىل هذا ا عـين وسـائر الثـروات الطبيعيـة 
الــيت هــي ملــك الشــعل ا حمــلمل ي كــ  للــ  أهنــا ذــروات لامــة لومــة ولوجيــا  القادمــة وزنفــذ 

 برناجمها بعيم اخليانة  يها ملَّت ولو بقطرة واملية.

                                                           
كتبــه لوشـ  النخعـيل  ـا وال  للــ  مصـر وألسا ـا ملــي ا ـطرب أمـر أمريهــا   ومــن كتـاب لـه  51هنـا الب غـةل اخلطـل:  ا11 

 حلسي بن أيب بار.
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 فلسطين واليهود

  اليهودا و  لحمطيا؟ : كيف ينظر  ااس ما إىل4ي
اســــواب: إن نظــــر ااســــ م بالنحمــــبة إىل اليهــــود قــــي ذكرزــــه يف كتــــاب:  هــــؤالم اليهــــودال 
وبا تصـار أقــو : إنــه يلــ م للـ  كــ  محمــلم أن يقــف إىل جانـل  الشــعل الفلحمــطي  ا ظلــوما 
لـم يف صف وامليل ملَّت يحمتطيا من العودة إىل أرا يه  و  اهلل وقوزهل  هنه قي وقا لليـه الظ

 وترد من أر ه.

 القتلى في الثورة

: ما رأه ااس م بالنحمبة إىل قتل  إيرانل الذين نالوا شرا الشهادة ب مر  ا راجـا 10ي
 العظاما     اسهاد؟

اســـواب: هـــذ  اعسولـــة وكســـا ذكـــرت ذلـــك يف  الفقـــه: كتـــاب الطهـــارةا و الفقـــه: كتـــاب 
 يصّل  لليها وزي ن د بحمها ودمائها.اسهادا  ا ملام الشهييل    زغحم  وال زافن ب  

ويف اخلتـــامل أســـ   مـــن اهلل الواملـــي الع يـــ ل الحمـــعادة والنصـــر والعـــ ة والفـــور لاـــم وسسيـــا 
 األ وة ا حملسي وما ذلك لل  اهلل بع ي .
 والحم م لليام ورمحة اهلل وبركازه.

 
 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره                    

 الاويل                    
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 خاتمة
 

وزعسيســات للفائــيةل رأينــا حنــن الناشــرينل أن نلحــق بالاتــاب بعــه مــا جــر  للــ  الحمــاملة 
ااس ميةل من ز ييـي ا راجـا العظـام ومـنهم  املـة اامـام الشـرياره للشـعل ا حمـلم يف إيـرانل 

يـيعهمل بـيمت وإب   س متهم إىل مشـالر العـا  كلـهل وإيصـا  اسـتغاذتهم إىل محمـاما النـاي 
 من نقطة االنط قل وملَّت انتصار الثورة. وذلك لل  ما يلي: 

 حركة الفقهاء المراجع

لقــي قــام  املــة اامــام الشــرياره مــن بــاب الواجــل ااســ مي ا لقــاة للــ  لــازق العلســام 
جتــا  ا ظلــومي بــبعه األمــور اآلزيــة وهــو إذ ذاك يف الاويــلل دلســات للشــعل اايــراا ا حمــلمل 

انية للفقهــــام ا راجــــا يف قــــم ا قيســــةل الــــذين قــــادوا الشــــعل ا حمــــلم األيب يف ملــــركتهم ومحمــــ
اا انيةل وذور م ااسـ مية  ـي الشـا  وسلسـه وتغيانـه واحنرا ـهل قيـادة كسـا أمـر  ـا ااسـ مل 

 قــاد أولةــك الفقهــام ا راجـــا  ا  11وأمــرهم شــور  بيــنهموصــيع  ــا القــرآن مليــ  يقــو : 
اايراا ا حملم لل  شا  شور  الفقهـام ا راجـال مليـ  كـانوا ؤتسعـون معـاتل العظام الشعل 

 ويتخذون القرارات يعياتل ويوّقعون لليها معات مث زصير منهم البيانات.
ومليــ  كــان الشــعل اايــراا ا حمــلم يرجــا كــ  مــنهم إىل أملــي هــؤالم ا راجــا الفقهــام يف 

يات للـ  العـيول   يـيهم اهلل للـ  لـيّوهمل كسـا زقليي  صار اسسيا كتلة وامليةل وساليات واملـ
وكسا يف امليي  الشـريف:  ا  12إن زنصروا اهلل ينصركم ويثبل أقيامامولي زعاىل بقوله: 

                                                           
 .10ورة الشور : س ا11 
 .8سورة حلسي:  ا12 
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يي اهلل ما اسسالة
 .ا15 

وكــان ا توقــا وا ــ مو  لل سيــا: أن يبقــ  شــور  ا راجــا الفقهــام للــ  مــا هــو لليــه ـ مــن  
لوملاــام واآل ــذ ب مــام األمــر ـ ملــَّت بعــي انتصــار الثــورةل ووراذــة  كونــه ا قــرر لومــور وا صــّير

الشعل ا حملم املاـم يف إيـرانل كـي يضـسن اسـتسرار مـو قيتهم ملـَّت بلـو  ا ـيال الـذه مـن 
 أجله ذار الشعل ا حملم بقيادة مراجعه العظام.

ة للســـــات بـــــ ن ا و قيـــــة ال زحمـــــتسر إال يف ســـــ  شـــــور  ا راجـــــا والتعيديـــــة الحمياســـــية وملريـــــ
األمل ابل  ان ا راجا هم يعيات ا نصوص لليهم يف التوقيا الشريفل وكلهم معات امل ة للـ  

مضــا ات إىل الروايــات الــيت زؤكــي للــ  أن اسسالــة ولــو كــانوا  األمــة مــن قبــ  اامــام ا هــيه 
 قليلي وال يت اورون العشرة لو قام ب مرهم أمليهم و يهم من هو أللم منه  ان أمرهم ال ي ا 
إىل سفا ل أه: ال إىل زقيم ورقيل وامنا إىل زقهقـر واحنطـا ل والصـيغة الـيت جتسـا غـري األللـم 
إىل األللـــمل وزصـــان مـــن حلـــذور الحمـــفا ل هـــي صـــيغة االجتســـاع للـــ  شـــا  شـــور  الفقهـــام 
ا راجال والتعاون لل  حنو شور  ا رجعيةل  اهنا الصيغة اسامعةل كسا اهنا هـي صـيغة العصـرل 

 راا الحمياسية ا تقيمة وا  قية.ولغة االل
وإمنـا قــام  املتــه كبقيــة ا راجــا العظــام  ــذ  األمــورل رجــامت لثــواب اهلل زعــاىلل ومحمــا ة يف 
نصــرة ا ظلــومل ودلســات ملركــة الفقهــام ا راجــال ب مــ  أن زرجــا األمــور إىل أصــو ال وزعــود أرمــة 

هم ورقــّيهمل وزــؤوب إلــيهم ســياد مل األمــة مــرة أ ــر  بيــي مراجعهــا الفقهــامل  يعــود إلــيهم لــ ّ 
 بعون اهلل وزو يقه.

هـذا مضـا ات إىل مـا قـام بـه يف العـراق مـن خمتلـف النشـاتات الحمياسـية واال ميـة واليينيـة 
 يف نصرة الشعل اايراا ا ظلوم.

اخلسي    ر الثورة يف »ملَّت قا  ورير اخلارجية اايرانية يف لهي الشا   أردشري راهيها: 
 .ا10 «لشرياره أوص  صوزه إىل العا  من كرب مقم وا

 وإليك منوذج من زلك الفعالياتل أما التفصي   بحاجة اىل كتاب محمتق :

                                                           
و يــه يبــي بعــه أملاــام الــيين وياشــف للخــوارج الشــبهة ويــنقه ملاــم  ومــن كــ م لــه  118هنــا الب غــةل اخلطــل:  ا15 

 املاسي.
 .1014جملة األسبوع العريب: العيد  ا10 
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 أعباء ومسؤوليات

انط قــات مــن ا حمــؤوليات الــيت  سلهــا ااســ م كــ  ا حمــلسي جتــا  بعضــهم الــبعهل وؤعــ  
منــون وا ؤمنــات بعضــهم أوليــام بعــه ا ؤ لبةهــا للــ  لــوازقهم يعيــاتل كســا يف قولــه زعــاىل: 

 .ا  18ي مرون با عروا وينهون لن ا نار
 .ا10 «كلام راع وكلام محمؤو  لن رليته: »وكسا يف قوله 

 . ا14 «من أصبل و  يهتم ب مور ا حملسي  لي  دحملم: »وقوله 
 .ا10 «من  ا مناديات يناده: يا للسحملسي  لم ؤبه  لي  دحملم: »وقوله 
 ا من اآليات والروايات..وغريه

وانط قــات مــن هــذ  ا حمــؤوليات الثقيلــة قــام  املتــه دــا يفر ــه ااســ م لليــه جتــا  إ وانــه 
ا حمــلسي ا ظلــومي يف إيــران  ـــي الشــا ل كســا قــام بـــذلك جتــا  ســائر ا حمــلسي ا ظلـــومي يف 

البعثيـيل وا حمـلسي  خمتلف نقـا  العـا ل كه وانـه ا حمـلسي ا ظلـومي يف العـراق  ـي العفالقـة
ا ظلومي يف أ غانحمتان ويف الشيشان ويف البوسنة وا رسك ويف  لحمطي ويف غريها مـن الـب د 

 ااس مية اليت وقعل مظلومة والتي  أليام ااس م لل  شعبها ا حملم..
وكــان يطالــل  املتــه ا نظســات اليوليــة والعا يــة بتقنــي مــا يفــرض للــ  الــيو  الاـــي  

  الحمريا انقاذ الشعوب من سلـم ملاـامهم ا حمـتبيين كسـا يتـي لون لـرد مـا يرونـه مـن التي 
 التيام دولة لل  دولة.

وكيــف كــان:  قــي قــام  املتــه بــهب   صــوت ا حمــلسي ا ظلــومي يف إيــران إىل أ ــاع كــ  
 ا حملسيل واىل  سري ك  األملرار يف العا  وذلك  سن  طوات مؤذرة كان منها ما يلي:

 ة االنطالقنقط
                                                           

 .81سورة التوبة:  ا18 
 .10  15ب 10ص 81 ار األنوار: ج ا10 
 «.من أصبل ال يهتم...». و يه: 11801  10ب 110ص 10: جراجا وسائ  الشيعة ا14 
 «.من  ا رج ت يناده...». و يه: 5باب االهتسام ب مور ا حملسي والنصيحة  م ونفعهمل   102ص 1راجا الاايف: ج ا10 
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لقي بيأ  املة اامام الشـرياره يف االـ ن لـن ز ييـي  للسحمـلسي ا ظلـومي يف إيـران مـا 
ابتـــيام انط قـــة الشـــعل اايـــراا ا حمـــلم الـــذين هبـــوا بقيـــادة مـــراجعهم العظـــام يطـــالبون الشـــا  
 م بااس م و قوقهم الضائعةل  لم يحمت ل  م الشا ل ب  قـابلهم بـالقسا واالرهـابل وأجـا

باملييي والنارل وسقط لل  إذر ذلك الاثري من الشـهيام األبريـامل   قـام  املتـه وهـو إذ ذاك 
يف العراقل جمال  الفا ة لل  أرواملهمل واجتسا با راجا العظام يف كرب م ا قيسـة والن ـف 
األشــرا وزعــاون معهـــم يف إرســا  اليقيــات ا طالبـــة للوقــوا ينانــل الشـــعل اايــراا ا حمـــلم 
 ي الشا  إىل أغلل ا نظسات العا يةل وا ؤسحمـات اليوليـةل وررسـام الـيو  واملاومـاتل يف 
العـــا  ااســـ مي وغـــري ااســـ مي آنـــذاكل   وصـــ  بـــذلك صـــوت مظلوميـــة الشـــعل اايـــراا 
ا حمـلم إىل كــ  العــا ل وأ ـيهم دــا ؤــره مــن سلـم وقســا للــ  هـذا الشــعل ا ظلــومل ممــا أد  

 العام العا ي ما الشعلل واستناار دكتازورية الشا  وسلسه وقسعه.إىل زعاتف الرأه 
نعـم لقـي أللـن  املـة اامـام الشـرياره ز ييـي  للشـعل اايـراا ا حمـلمل ولثورزـه ااســ مية 

 بقيادة ا راجا العظام منذ اللحظات األوىل النط قتها.
 يقتصر لل  جهة وامليةل إن ز ييي  املته للشعل ا حملم يف إيرانل ولثورزه ااس مية  

ب  كـان مـن خمتلـف اسهـات االجتساليـة والحمياسـيةل والثقا يـة واال ميـةل وغـري ذلـكل  بـيأ ـ  
كســا ســبق ـ بهقامــة جمــال  الفا ــة للــ  أروا  الشــهيام الــذين ســقطوا  ــحايا للــيين واملريــة 

للسطالبـــة بر ـــا  للـــ  أرض الـــوتنل وبهرســـا  اليقيـــات إىل ررســـام العـــا  وا نظســـات العا يـــةل
الضــغو  ا وجهــة للــ  العلســام األلــ مل والفقهــام ا راجــا يف إيــرانل وإلطــام ملقــوق الشــعل 
اايــراا ا حمــلمل ومنحــه ملريازــه ااســ ميةل وإتــ ق أســرائه وســ نائهل واا ــراج لــن موقو يــه 

ريقـــة وماّبليـــهل و ـــتل اعـــا  الحمياســـي أمـــام الشـــعل لينتخـــل بنفحمـــه قيادزـــهل وخيتـــار بنفحمـــه ت
املاــــم وكيفيتــــه الــــيت يرزضــــيهال مضــــا ات إىل لقــــامات خمتلفــــة مــــل بينــــه وبــــي ا عنيــــي بــــاألمرل 
وإجابات لل  أسةلة وّجهل إىل  املته ملو  معـا  املاومـة ااسـ مية ومبانيهـال وشـرائطها 
ودواليهـال وسـ   املتـه يواصـ  ز ييـي  للشـعل اايـراا ا حمـلم ولثورزـه ااسـ مية ملـَّت انتصـر 

لشـعل ا حمــلم وزاللــل ذورزــه ااســ مية بالنصـرل وكــان  املتــه إذ ذاك يف الاويــلل  ســا إن ا
  ا  ا ملَّت قام  املته دا يلي:

 سرد موجز لبعض األنشطة 
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ـــ يف الليلـــة األوىل النتصـــار الثـــورةل وبـــ مر مـــن  املتـــه  ـــرج الشـــعل الاـــوييت ا حمـــلمل 1 ـ
حمــــيارات إىل الشــــوارعل والفرملــــة زعلــــو بصــــورة جمــــاميا لــــية وأ ــــواج  ــــخسةل وقــــي اســــتقلل ال

الوجــو ل والبحمــسة زطبــا الشــفا ل وتــا وا  ــ   شــوارع ا يينــة مــرددين الشــعارات اليينيــة الــيت 
ملةــــل الفضــــامل لــــي ماــــيات الصــــوتل مثـــــ : لــــار العلســــام اعاهــــيونل ولاشــــل الثـــــورة 

 ااس مية يف إيران بقيادة ا راجا العظام.
ر الثـورةل وبـ مر مـن  املتـه قـام اايرانيـون ا قيسـون يف الاويـلل ـ يف اليوم الثاا النتصـا1

دحمــــريات كــــي  شــــرلل مــــن بيــــل  املتــــه جــــابوا    ــــا شــــوارع الاويــــلل وهتفــــوا    ــــا 
 بالشعارات ا ؤيية للثورة ااس مية.

ـــ ز امنــات مــا إلــ ن نبــ  انتصــار الثــورة ااســ مية يف إيــران بواســطة ا ــذياعل ألقــ   املتــه 1
طبــة  اصــة يف ا حمــ ي الــذه يقــيم  يــه صــ ة اسسالــةل أذــىن  يهــا للــ  الثــورة ااســ ميةل  

 ودل  ا حملسي كا ةل والعا  أيا إىل دلسها ومحماني ا.
ـــ بعــي مضــي يــومي مــن انتصــار الثــورةل قــام جمسولــة مــن العلســام واخلطبــام بالنيابــة لــن 2

لاويلل وتالبوا بهن ا  صورة الشا ل واالنيماج  املته بالذهاب إىل مقر الحمفارة اايرانية يف ا
ما الشعل ا حمـلم وذورزـه ااسـ ميةل وزغيـري االسـم ا اتـوب للـ  بـاب الحمـفارة وزبييلـه إىل: 

  سفارة اسسهورية ااس مية اايرانيةا.
ـ أصير  املته بيان نشر يف الصحف الر يـة  اتـل  يـه األمـة ااسـ مية ودلاهـا إىل 5

 ااس ميةل ونص البيان ملحق يف آ ر الاتاب. محاية الثورة
ــ بــ مر مــن  املتــه نظســل حلا ــرات مـن أجــ  محايــة الثــورة ااســ مية يف إيــرانل وذلــك 0

ال اليت بنيـل بفضـ   ـة  املتـه وجهـود ا ـؤمني اخلرييـي يف يف  ملحمينية الرسو  األلظم
شـير لبـي املسيـي ا هـاجر  ملفظـه الاويلل وارزق  ا ني يف يلة احملا رين اخلطيل القـيير ال

 اهللا.
ــــ أقـــام تلبـــة جامعـــة الاويـــلل ملحمـــل وصـــايا  وإرشـــادازه اليائســـةل املتفـــاالت كبـــريات  ـــذ  8

 ا ناسبةل وأصيروا بيانات دلوا  يه اسسيا ل ش اك يف هذا االملتفا .
وبقيـة  ـ أبرق  املته لية برقيات زضسنل الت كيي لل  التآرر والتاازف إىل قائي الثورة0

مراجـــا التقليـــي العظـــام والعلســـام األلـــ م يف: قـــمل تهـــرانل  راســـانل شـــريارل اصـــفهانل زييـــ  
 وغريهم.
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ـ أصير  املته بيانات آ ر  اتل  يه اا وة ا ـؤمني ملـو   ـرورة احملا ظـة للـ  الثـورة 4
 ااس ميةل ونص البيان ملحق يف آ ر الاتاب.

ــ قــام  املتــه بهصــيار بيــانل نشــرزه وســ10 ائ  االــ مل دلــ   يــه ا حمــلسي وكا ــة أ ــراد ـ
الشــعل ا حمــلم يف إيــران ل شــ اك يف االســتفتام العــام ملــو  اسسهوريــة ااســ مية والتصــويل 

 بالسة  نعما لصاحل اسسهورية ااس مية.

 ملف البرقيات والبيانات

املـة اامـام ونذكر هنا نص بعه اليقياتل وبعه البياناتل اليت أبرق  ال أو صّيرها  
الشـرياره إىل بعـه اسهــات ا عينـةل محمــانية للشـعل اايــراا ا حمـلم دلســات لثورزـه ااســ ميةل 

 وهي كالتايل:
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 نص برقية

 آية اهلل العظمى اإلمام الشيرازي إلى الرئيس العراقي
 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم
 بغياد ـ الرئي  أمحي ملحمن البار.
 زه.الحم م لليام ورمحة اهلل وبركا

 لقي أقلقتنا األنبام الواصلة ملو  التضييق لل  اامام اخلسي   دام سلها.
مــن غــري ال ئــق للحاومــة الــيت زر ــا شــعار املريــة ومقاومــة إســرائي  التضــييق للــ  القائــي 

 العظيم الذه ؤاهي من أج  املرية وسخر ك  تاقازه من أج  إرالة إسرائي  من الوجود.
 رات بر ا كا ة أنواع التضييق والصعوبات لن اامام اخلسي .ن م  سريعات أن زصيروا أم

 واهلل ا حمتعان. 
 

 هـ1140/ شوا  /  18                 
 الاويل                 

 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره                 
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 نص برقية آية اهلل العظمى اإلمام الشيرازي 

 إلى الرئيس الفرنسي
 

 لرئي  جيحماار ديحمتانباري . ا
  ية تيبة

إن معاملتام املحمـنة يف اسـتقبا  اامـام اخلسيـ  الـذه ملـ   ـيفات للـ  بلـيكم كـان لونـات 
 لوملرار وإذبازات للحرية.

إن امل امام هذا للقائـي املـر جعـ  مـن الشـيعة يف العـا  والبـالل لـيدهم أربعسائـة مليـون 
 نحمسة ينظرون إليام بعي الشار واالمل ام.

 ا الشار .م
 

 هـ40/ ذه العقية /  5                  
 الاويل                  

 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره                  
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 نص بيان آية اهلل  العظمى اإلمام الشيرازي 
 في مطلع انتصار الثورة اإلسالمية في إيران

 
 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم
 

ا ورسلي إن اهلل قوه ل ي كتل اهلل ألغلنّب أن
 .ا11 

ــــاتل يلــــ م للــــ   ــــورة ااســــ مية نصــــرات هنائي ــــيت شــــام اهلل أن زنتصــــر الث يف هــــذ  اللحظــــات ال
 ا حملسي ان ي ملظوا النقا  التالية:

ـ لقي انبثقل الثورة اايرانية من وسط الشعل ا حململ وبقيادة للسام ااسـ م األلـ مل 1
 رعل وا عتقيات ااس مية.وا راجا العظامل لل  أس  الش

ـ هيا الثورةل باا ا ة إىل زطبيق ييا مرامل  املياة مـا ااسـ مل هـو االلتسـاد للـ  1
 رأه األمة يف كيفية إجرام القواني يف س  االنتخابات املرة.

ـ إن من األصـو  األساسـية للثـورة ااسـ ميةل هـو العسـ  والـيلام النتصـار ا حمـلسي يف 1
عا  ولودة املقوق ا شـرولة للشـعل الفلحمـطي  ا ظلـومل الـذه يعـاا منـذ أكثـر ييا نقا  ال

 من ذ ذي لامات من سلم الصهيونية.
 ـ الثورة ااس ميةل ذورة الا  وزشس  كا ة الطوائف ا ذهبية.2
ــ إن هـذ  الثـورة ـ ملحمـل سواهرهـا ومعا هـا ـ هـي ذـورة شـعبية حلضـة و  ز  ـذ محمـالية 5

 جهة أجنبية. من أه دولة أو
« من أصبل و  يهتم ب مور ا حملسي  لي  دحمـلم»وحنن  ام امليي  الشريف القائ : 

 ن م  من األمة ااس مية قاتبة مرالاة األمور التالية:
                                                           

 .11سورة اعادلة:  ا11 
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 ا: دلم الشعل اايراا ا حملم ومحمانية الثورة ااس مية ينسيا ما ملك من اماانات.
كا ــــة ا خططــــات الــــيت زــــروم  ــــرب الثــــورة ب: الوقـــوا  ــــي التــــي   األجنــــ  وكشــــف  

 وإدانتها.
ج: للـــ  ا فاـــرين والاتـــاب أن يتحسلـــوا ا حمـــؤولية أمـــام اهلل والتـــارير بالنحمـــبة إىل الثـــورة 
ااس ميةل وأن ينشروا األ بار الصحيحة ويتحروا الصيق واألمانةل وأن يفضحوا ا خططات 

 اليت زعا  لن الثورة ااس مية صورة غري الئقة.
د: للــ  األمــة ااســ مية أن  ــا ظ للــ  وملــي ا يف مقابــ  القــو  ا خالفــة والــيت زنـــوه 

 زفريق األمة وزي   األجن  يف أمور ا حملسي.
والتصسوا  ب  اهلل ييعات وال زفرقواقا  اهلل زعاىل: 

 .ا11 
ولينصرن اهلل من ينصر كسا قا  سبحانه أيضات: 

 .ا11 
 

 44/ ربيا األو  /  12                                                      
 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره                                                   

 

                                                           
 .101سورة آ  لسران:  ا11 
 .20سورة املا:  ا11 
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 نص الدعوة التي وّجهها طلبة الكويت 

 إلى احتفال التآزر مع الثورة اإليرانية
 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم
 

 األ وةل األ وات!
ا الل نة اال ادية لطلبة جامعة الاويلل بيلوزام ملضـور االملتفـا  الـذه زقيسـه زتشر 

من أج  دلم ومحمانية انتصار ذـورة الشـعل اايـراا ا حمـلم ـ  ـي الشـا  ـ وذلـك يـوم الث ذـام 
 الحمالة العاشرة صباملات يف جامعة اخلالييةل واليلوة لامة لل سيا. 1484/  1/  10

 يف إيرانلاشل ذورة الشعل الش اع 
 لار ا اد القو  الثورية
  لتنتصر األمم اعاهية
 ولتنيملر القو  ا خالفة

 
 الل نة اليائسة ال اد تلبة جامعة الاويل
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 نص برقية اإلمام الشيرازي إلى قائد الثورة اإلسالمية

 
 بحمم اهلل الرمحن الرمليم

 إيران ـ تهران
 يي رو  اهلل ا وسوه اخلسي   دام سلها. املة آية اهلل العظس  اامام القائي املاج الحم

 الحم م لليام ورمحة اهلل وبركازه
ونريي أن منن لل  الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئسة وجنعلهم الوارذي

 ا12 
نعــم لقـــي مـــنَّ اهلل للـــيام  ــذا ا قـــام الحمـــامي ااســـ مي اســ   مـــن اهلل أن ؤعلاـــم مـــث ت 

  و ق وهو ا حمتعان.ومنوذجات لحمائر البليان إنه ا
 
 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره

                                                           
 .5سورة القصص:  ا12 
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 نص برقية اإلمام الشيرازي 

 إلى المراجع العظام والعلماء األعالم
 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم
 كتل اهلل ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوه ل ي

 ا15 
مية يف إيـــران نبـــارك لاـــم وللحـــورة العلسيـــة وا حمـــلسي كا ـــة  قـــق إقامـــة اسسهوريـــة ااســـ 

 وذلك ينهود العلسام والقادة ا تنورين من أمثالام وجهود الشعل ا حملم.
أس   من اهلل أن  فظ هذ  النعسـة ويـي ها للـيامل وأن ؤعلهـا مـث ت ومنوذجـات زقتـيه بـه 

 سائر البليان ااس ميةل إنه هو ا و ق وهو ا حمتعان.
 

 الاويل 
 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره

                                                           
 .11ادلة: سورة اع ا15 
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 قائمة بأسماء 
 المراجع العظام والعلماء األعالم 

 الذين أرسلت باسمهم البرقية أعاله:
 

 قم ـ  املة آية اهلل العظس  اعاهي املاج الحميي كاسم شريعتسياره  دام سلها.
 قم ـ  املة آية اهلل العظس  اعاهي املاج الحميي حلسي ر ا الالبايااا  دام سلها.

 العظســ  اعاهــي املــاج الحمــيي شــهاب الــيين ا رلشــي الن فــي  دام قــم ـ  املــة آيــة اهلل
 سلها.

 قم ـ  املة آية اهلل العظس  املاج الحميي صادق الروملاا  دامل بركازها.
  راسان ـ  املة آية اهلل العظس  اعاهي املاج الحميي لبي اهلل الشرياره  دام سلها.

 اج الحميي ملحمن القسي  دام سلها. راسان ـ  املة آية اهلل العظس  اعاهي امل
 شريار ـ  املة آية اهلل املاج الحميي لبي املحمي دستغيل  دامل بركازها.
 شريار ـ  املة آية اهلل املاج الشير  ام اليين احمل ي  دامل بركازها.
 زيي  ـ  املة آية اهلل املاج الحميي حلسي للي القا ي  دامل بركازها.

  اخلادمي  دامل بركازها.اصفهان ـ  املة آية اهلل
 ي د ـ  املة آية اهلل املاج الشير حلسي الصيوقي  دامل بركازها.
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 نص بيان اإلمام الشيرازي 

 إلى األخوة المؤمنين في إيران
 

 بحمم اهلل الرمحن الرمليم
 

املسي هلل الذه أذهل لنا امل ن إن ربنا لغفور شاور
 ا10 

 :س م اهلل ورمحته لل  األ وة ا ؤمني
إن أتهر  اكهة يف القرن املا ر لل  أذر ا صلحي الـوالي  ـل قيـادة العلسـام ا تنـورين 
قــي ملصــلل يف إيــرانل أال وهــي: اسسهوريــة ااســ ميةل مــن هــذ  النامليــة يلــ م للــ  ا حمــلسي 
و ام الواجل ااس مي ومن أجـ  بقـام هـذ  اسسهوريـة الفتيّـة أن ؤسعـوا قـواهمل و فظوهـا 

وذهــال ويطهروهــا مــن كــ  شــيم ؤعــ  نغســة املحمــن  يهــا قبيحــات كــي زنســو شــ ر ا وزثســر ممــا يل
 مثر ا  و  اهلل وقوزهل لذا يل م رلاية النقا  التالية:

 ـ زعيي األ راد ا ؤمني وذوه الافامة يف خمتلف دوائر اليولة.1
ـــ مـــن أجـــ  دلـــم ومحمـــانية اليولـــة يلـــ م إلـــياد  طـــة ل ســـتفادة مـــن قـــيرات مت1 فاـــره ـ

 الشباب ا تنورين يف ا ؤسحمات الفارية والعلسية.
ـــ للـــ  كا ـــة ا ـــين والقصـــبات االشـــ اك يف ا ؤسحمـــات العامـــة واخلاصـــةل كـــي زـــتسان 1 ـ

اليولــــة  ــــذ  الطريقــــة مــــن بحمــــط نفوذهــــا ملفــــظ األمــــن وســــ مة ا ــــواتنيل ولتحمــــهي  إجــــرام 
يل العاج  ـ ولاي زبقـ  يف أمـان مـن االنتخابات املرة ـ واليت ست ره بهذن اهلل زعاىل يف القر 

نفوذ الشرق والغرب ملَّت زحمتطيا و ل لوام ااس م أن  فظ املريـات ااسـ مية الـيت زعتـي 
 من لوام  بقام أية دولة.

ـــ إلــياد  طــة لســ  لدلــ ن واليلايــة الصــحيحة والعسيقــة يف دا ــ  الــب د و ارجهــال 2
 ـ وزو يل مليودها وأهيا ها ـ اانحمانية ـ لل سيا.لبيان أصو  الثورة ـ القائسة لل  ال لنف 

                                                           
 .12سورة  اتر:  ا10 



 

 11 

ـــ مـــن أجـــ  الوصـــو  بـــالب د إىل  االكتفـــام الـــذايا يلـــ م الحمـــعي والعســـ  ينييـــة يف كـــ  5 ـ
 .ا18 «استغن لسن شةل زان نظري : »جانلل يقو  اامام أمري ا ؤمني للي 

 أس   من اهلل أن يو ق اسسيا  ا  يه ر ا  وهو ا حمتعان.
 

 الاويل 
 44/ ربيا األو  /  10

 حلسي بن ا هيه املحمي  الشرياره

                                                           
 يف وصف اانحمان. ومن ك مه  101ص 1االرشاد: ج ا18 
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 خطاب آية اهلل العظمى اإلمام الشيرازي 

 إلى مسلمي العالم
 

أصـــير  املـــة اامـــام الشـــرياره بيانـــات اســـتنار  يـــه العســـ  الظـــا  لقـــادة: أمرياـــال مصـــرل 
محمــلسي العــا    وإســرائي ل بالنحمــبة إىل زوقيــا معاهــية الصــلل بــي مصــر وإســرائي ل كســا دلــ 

كا ة إىل استناار مث  هذ  ا عاهيةل اليت رادت من زعيه ااسـرائيليي للـ  ملقـوق الشـعل 
 العريب ا حملم واالستسرار يف أسر واغتصاب أرا ي الشعل الفلحمطي  اعاهي.

كســا أصــير  املتــه بيانــات آ ــرل تلــل  يــه مــن كا ــة أبنــام الشــعل اايــراال االشــ اك يف 
عــــام الــــذه ســــي ره يــــوم اسسعــــة والتصــــويل بالســــة:  نعــــما لصــــاحل اسسهوريــــة االســــتفتام ال

 ااس مية زلبيةت لنيام قائي الثورة.
كســـا ألقـــ   املتـــه  طابـــات شـــر   يـــه أهـــياا اسسهوريـــة ااســـ مية وأبعادهـــا اانحمـــانية 

 ملضر  خمتلف الطبقات يف الاويل وقي الق  استححمانات وزعاتفات من قب  اسسهور.
ام اامــام الشــرياره بهرســا  جمسولــة مــن قبلــه لدشــراا للــ  ســري لسليــة أ ــذ وكــذلك قــ

 .ا10 اآلرام من اايرانيي ا قيسي يف الاويل
 

 
اللهــم إنــا نرغــل إليــك يف دولــة كر ــة زعــ   ــا ااســ م وأهلــهل وزــذ   ــا النفــاق وأهلــهل »

ــــــ ــــــا  يهــــــا مــــــن الــــــيلاة إىل تالتــــــكل والقــــــادة إىل ســــــبيلكل وزررقن ــــــينيا وجتعلن ا  ــــــا كرامــــــة ال
 .ا14 «واآل رة
 

 دار صادق للطبالة والنشر
 بريوت لبنان

                                                           
 م.10/1/1484هـ ا وا ق: 0/1/1150األربعام  15010صحيفة ات لات اايرانية: العيد ا10 
 مفازيل اسنان: دلام اال تتا . ا14 
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