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 المقدمة

المدارس التي ازدهرت فيها  من أبرزتعد مدرسة النجف االشرف 
الحركة العلمية منذ مطلع القرن الحادي عشر الميالدي بعد هجرة الشيخ 

والذي بدأ بتشكيل الحلقات م ، 1056ه الموافق   448الطوسي اليها عام  
وكان لوجود المرقد العلوي المقدس الدور الرئيس اتها، انالدراسية وتوفير امك

االشرف ، عالوة على وجود ثلة من االفاضل في نقل إمكاناته الى النجف 
في تطورها  ادوار  بعدةومنذ تأسيسها  ت الحوزة العلميةمر   وقد في المدينة ،

المعرفي، وقدم عدد من المحققين للحوزة العلمية من نهوض فكري ومالمح 
السيما في الفقه واصوله، وقد و نتاجاتهم العلمية والمعرفية، خالل للتطور من 
في الوسط العلمي النجفي ادوات البحث الفنية ووسائله العلمية في تكاملت 

 .التحليل واالستقراء واالستنتاج والمقارنة والنقد والمناقشة
تقتصر المدرسة النجفية على الكتب واالبحاث العلمية في الفقه  لم

على  التي تعتمد، التأليف في العلوم االخرى  إلىواصوله فقط بل تعدت 
كام الشرعية كالحديث والتاريخ والتراجم والسير والفلسفة والحكمة استنباط االح

االفذاذ وزعماء الفقه العلماء الف آ، وتخرج منها  والفلك والرياضيات
ئمة االصول والحديث والتفسير ، وفي مقدمتهم المرجع الديني االسالمي وأ

الموسوي  أبو القاسماالستاذ السيد االعلى للعالم االسالمي وزعيم الطائفة 
وقد أبدع في يمتلك موهبة رائعة ومقدرة علمية عالية ،  ان، الذي كالخوئي 

 ابحاثه الفقهية واالصولية .
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" المبحوووث االول فوووي  نادرسووو فقووودمووون ثوووالث مباحوووث ،  الكتووواب تكوووون 
 أبو القاسم الخووئيوالدة السيد  " وآثاره الفكرية واالجتماعية التكّون و  نشأةال

النجوووف  إلوووىونشوووأته ودراسوووته االوليوووة فوووي مدينوووة خووووي ، ومووون ثوووم هجرتوووه 
لهووم دور كبيوور فووي صووقل شخصوويته  انموون علموواء وشوويو  كوو نهوولاالشوورف لل

مبكوووور موووون حصوووووله علووووى ملكووووة وموهبتووووه العلميووووة ، ممووووا أهلووووه فووووي زموووون 
، ثم ذكر الباحث أهم نتاجاتوه الفكريوة خاصوة فوي الفقوه واالصوول ، االجتهاد
، فامتووود عمرهوووا 1970المرجعيوووة العليوووا مقاليووودها اليوووه فوووي عوووام أسوووندت وقووود 

فوي الصوحن  ، حيوث دفون 1992 عوامتهت بوفاتوه انونيف ،  انالزمني عقد
 الحيدري الشريف .

أبو الفكر السياسي عند السيد  " إلىي انفي المبحث الث ناوتطرق
منطلقًا فيها من االمة ، ال سيما والية الفقيه بشكل عام ،  " القاسم الخوئي

 ، فضال عن اشارته الى صورة الترابط بينوالمجتمع والمسؤولية العامة 
كعقيدة الشيوعية إلى  ونظر ،والسياسة من منظوره االسالميالعقيدة الشيعية 

في  هاالدين االسالمي الحنيف ، وحذر من تنامي فلسفية تناقض أصول
في الحركة الصهيونية المجتمعات االسالمية ، وفي الوقت نفسه بي ن مسعى 

  . ضرب المسلمينو  لإلسالممعاداتها 
مواقفه السياسية دراسة  "الى في المبحث الثالث  ناتناولفي حين  
، عالوة على مواقفه االجتماعية وسياسته تجاه السلطة الحاكمة " في نماذج 

في العراق ورد فعله من االحداث التي جرت في العالم العربي ، خصوصًا 
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قضية فلسطين ، وما تعرض له العالم االسالمي من هزات سياسية مثل 
 ايران بالدرجة االساس . 

لوثائق في مقدمتها اكان اعتمدنا على مجموعة من المصادر ، 
، وهي عبارة عن الفتاوى والبيانات التي أصدرها الغير منشورة والمنشورة 

، السيما بعد حصولنا عليها عن االحداث السياسية  أبو القاسم الخوئيالسيد 
في مكتبة االمام الخوئي العامة في  أبو القاسم الخوئيمن أرشيف السيد 
 النجف االشرف .

 

 الحمد هلل رب العالمين انا انوآخر دعو              

 

 

 الجزائري جاسم محمد جواد 
 النجف االشرف                                              

  1437 رمضان 15االول 
 2016حزيران  21                                            
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 النشأة والتكّون وآثاره الفكرية واالجتماعية :المبحث االول
بن علي أكبر بن المير هاشم الموسووي الخووئي  أبو القاسمالسيد ولد 

للتاسوع عشور مون تشورين ه الموافوق  1317عشر من رجوب عوام  الرابع في
علويوة فوي اسورة  ، انمون إقلويم آذربيجو (1) فوي بلودة خووي ، 1899ي عام انالث

، وفي بيت من بيووت التقووى والفضويلة  عرف عنها حب العلم وفنون االدب
وفووووق علووووى برعايووووة اسوووورية ، وحضووووي ، وقوووود عوووواا بكنووووف والديووووه  انوالعرفووو

االهتموام ببنواء اسورته  إلوىإذ عمود والوده  االسوالمية ،لألسورة التقاليد التربويوة 
 .(2)نمط علمي اسالميوفق 
مرتووع صووباه وأولووى محطووات الوودرس والتعلوويم، حيووث مدينووة خوووي ت انووك

القوووراءة والكتابوووة وحفووو  أتم تعلوووم ، فووو 1906فيهوووا عوووام  نماااازي  دخووول مدرسوووة
ثووووم انتقوووول الووووى مدينووووة النجووووف ، معلمووووه ا ول  والووووده انكووووو ، الكووووريم  انالقوووور 

وهوو فوي سون الثالثوة عشورة بعود هجورة  1912االشرف فوي حزيوران مون عوام 
الثووووورة الدسووووتورية اسوووورته إليهووووا ، نتيجووووة أوضوووواع ايووووران المضووووطربة بسووووبب 

                                                           

كم( شمال غرب مدينة 164( خوي :بلدة على الحدود بين تركيا وآذربايجان ،تبعد)1)

تبريز ، وهي من المدائن االذرية المعروفة ، يبرز على عمارتها التراث االسالمي 

نسب اليها الثياب الخوئية المشهورة .أنظر : سعيد بختيارى، اطلس جامع ، ت

؛ حسين  33ش( ، ص1386،)تهران : چاپخانه هامون،  87 -86گيتاشناسى 

، بتاريخ 8274علي محفوظ ، ثمرات ، ))الجمهورية(( )جريدة( ، بغداد ، العدد 

 .1992اب  18

(، 1992)بيروت: دار القارئ،  (علي البهادلي، ومضات من حياة اإلمام الخوئي،2)

زعيم الحوزة العلمية، )لندن:  أبو القاسم الخوئي؛ طراد حمادة، اإلمام  7ص

 .38(، ص2004مؤسسة اإلمام الخوئي، 
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 أبوو القاسوم الخووئي، مما هيأ فرصوة للسويد وكونها مدينة العلم  ،(3) االيرانية
 .(4)للدراسة في حوزة النجف االشرف العلمية 

لووووم مووون علووووم شووورعية وع معوووارف جموووة النجوووف االشووورف  درس فوووي
 العوالي السوطح مرحلة في فقد حضر، أعالمها وعن والده عقلية أخذها عن 

 ، االصوووول كفايوووة لكتووواب االول الجوووزء لدراسوووة الكوووازروني علوووي السووويد عنووود
 ، االصووووول كفايووووة لكتوووواب الثوووواني الجووووزء ةلدراسوووو الشوووويرازي  محمووووود والميوووورزا
 درس كمووووا ، المحرمووووة المكاسووووب كتوووواب لدراسووووة التبريووووزي  هللا فوووورج والميوووورزا
 الكريم عبد الشيخ عند مبادئها وبعض ، البادكوبي حسين السيد عند الفلسفة

 البالغووي جووواد محموود الشوويخ عنوود والتفسووير والعقائوود الكووالم وعلووم ، الزنجوواني
 عند االخالق ودرس ، الخوانساري  القاسم أبو السيد عند العالية والرياضيات

 علوووي السووويد عنووود العرفوووان درس عووون فضوووالً  المازنووودراني الغفوووار عبووود السووويد
سوونوات فووي صووقل موهبتووه العلميووة وهووي موودة قوود  انفقضووى ثموو،  (5) القاضووي

                                                           

(: أبرز حدث في تاريخ إيران الحديث  1911 -1905(الثورة الدستورية االيرانية ) 3)

إليران ، قادها علماء الدين وهي اللبنة األولى في الحياة السياسية البرلمانية 

المدعومين من التجار ووجهاء المجتمع ، طالبت بنظام سياسي جديد  يستند إلى 

صيغة دستور ينظم العالقة بين السلطة الحاكمة والشعب . للتفاصيل  انظر : أحمد 

ش( ؛ قحطان 1383كسروى، تاريخ مشروطه ايران، )تهران: چاپخانه سبهر، 

دور المثقفين والمجددين في الثورة الدستورية جابر اسعد التكريتي، 

،رسالة ماجستير،) جامعة تكريت: كلية التربية، 1911 – 1905اإليرانية

2005. ) 

(، 1998(أحمد الواسطي، سيرة وحياة اإلمام الخوئي، )بيروت: دار الهادي،4)

 .  11ص

 ،2( ، ج2001(محمد حسين الجاللي ، فهرس التراث، )قم: مطبعة نگارش، 5)

 -1887؛ محمد جواد جاسم الجزائري ، الشيخ عبد الكريم الزنجاني  479ص
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ه فوي الدراسوة بمراحلهوا انوتكون قياسية إذا ما قورنت بالمدد التوي أمضواها أقر 
المختلفوووووة ، فقووووورأ الكتوووووب الدراسوووووية االصوووووولية والفقهيوووووة فوووووأتم بوووووذلك دراسوووووته 

 .(6)للمقدمات والسطوح 
 تابع بعود ذلوك دروس البحوث الخوارج المعتوادة فوي المقوررات الحوزويوة

الشوووووويخ  فووووووتح هللا المعووووووروف بشوووووويخ الشووووووريعة فتتلمووووووذ علووووووى ،  1920عووووووام 
والشوويخ ضووياء الوودين العراقووي  (8)ي ان، والشوويخ مهوودي المازنوودر  (7)ياناالصووفه

والشويخ محمود   (10)ي انالمعوروف بالكمبوي انالشيخ محمد حسوين االصوفهو  (9)
                                                                                                                                   

أبو ؛  81(، ص 2011،)النجف االشرف : دار الضياء للطباعة ،  2، ط 1968

، انارة العقول في انتصاف المهر بموت احد الزوجين قبل الدخول ،  القاسم الخوئي

 .267( ، ص 2015تحقيق جواد الغريفي،)النجف االشرف: د.م، 

(عباس علي ،االمام الخوئي مدرسة وريادة ،))مخطوط((،))مكتبة االمام الخوئي 6)

؛ محمد حسين الصغير، أساطين المرجعية العليا في  13العامة(( ،د .ت ، و 

 .365(، ص2003النجف األشرف،)بيروت: مؤسسة البالغ للطباعة،

ان ، وأكمل ( : ولد في أصفه 1920 – 1850( شيخ الشريعة االصفهاني ) 7)

إلى النجف األشرف فاستقر المقام  1879دراسته األولية فيها ، شد الرحال عام 

له فيها بين أساطين علمائها ، كانت له مواقف صارمة إزاء االستعمار الغربي ، 

توفي في النجف األشرف. للتفاصيل انظر : عبد الحسين الحلي ، شيخ الشريعة ، 

 (. 2005اعة ، ) النجف األشرف : المواهب للطب

(: وهو من تالمذة المال كاظم االخوند 1924 -(الشيخ مهدي المازندراني )... 8)

، وكان محققاً في الفقه واالصول ، من مؤلفاته رسالة في  والشيخ حبيب الرشتي

. للتفاصيل انظر : 1924نيسان  8التصور والتصديق ، توفي بالنجف االشرف 

، )بيروت : دار االضواء ،  2جعفر باقر محبوبه ، ماضي النجف وحاضرها ، ط

؛ كاظم عبود الفتالوي ، مشاهير المدفونين في الصحن 287، ص 3( ، ج2009

 .365( ، ص 2006لعلوي الشريف ، )قم : منشورات االجتهاد ، ا

( : ولد في مدينة اراك في ايران ونشأ بها 1942 -1864( ضياء الدين العراقي )9)

سافر إلى إصفهان إلكمال للدراسة في حوزتها ، ثّم إلى النجف األشرف لمواصلة 

ريعة اإلصفهاني ، دراساته العليا عند السيّد محّمد كاظم اليزدي، وشيخ الش

والشيخ محّمد كاظم اآلخوند، وأصبح من كبار الفقهاء في الفقه واألصول والتربية 



9 
 

قوود ف، أكثوور موون تتلمووذ عليهمووا فقهووًا وأصووواًل ، واالخيوورين (11)حسووين النووائيني 
مودة مون حضر على كل منهما دورة كاملة في االصول وعدة كتوب فوي الفقوه 

 ،يقرر بحث كل منهما على جموع مون الحاضورين فوي البحوث  ان، وكالزمن 
ب ذلوك االطوالع بوالعلوم انوج إلوى، وله ي انوقرأ الفلسفة عند الشيخ الكمبكما 

 .(12)الرياضية واالدب والتاريخ 

                                                                                                                                   

، من مؤلفاته بدائع األفكار في األصول 1911واألخالق،استقل بالتدريس عام 

 7وحاشية الرسائل وروائع األمالي ،توفى في مدينة النجف األشرف يوم االثنين 

انظر : محمد أمين الخوئي ، مرآة الشرق ، )قم: مطبعة كانون االول . للتفاصيل 

؛ كاظم عبود الفتالوي ، المصدر السابق، ص  809، ص 1( ، ج2006ستاره، 

146. 

كانون االول  27( :ولد في 1942 -1878( الشيخ محمد حسين االصفهاني )10)

في مدينة الكاظمية المقدسة ونشا بها ، اكمل دراسته في النجف االشرف 1878

على يد االغا رضا الهمداني والمال محمد كاظم االخوند ، ودرس الفلسفة على 

وند الخراساني ومنظومة الشيخ محمد باقر االصطهباناتي ،  له حاشية الكفاية لالخ

ودفن في الصحن الحيدري 1942كانون االول  14في الفلسفة العالية ، توفي في 

الشريف . للتفاصيل ، انظر : محمود الغريفي ، مشاهير االعالم في الحرم العلوي 

؛ على واعظ خياباني، 104( ، ص2007، )قم: مطبعة ثامن الحجج)عج(، 

 .310ش(، ص1382اج، علماى معاصر، )قم: چاپخانه معر

(: ولد في نائين ونشا فيها ، درس 1936-1857( الشيخ محمد حسين النائيني  )11)

ومنها إلى النجف  1884في أصفهان الفقه واألصول ، انتقل إلى سامراء عام 

األشرف حيث التحق بدرس المال محمد كاظم اآلخوند ، اتخذ موقفاً من االنتداب 

، توفي ببغداد في  1923ره مع عدد من العلماء عام البريطاني للعراق ، تم تسفي

ونقل جثمانه إلى النجف االشرف حيث وري الثرى في الصحن 1936تموز  24

الحيدري الشريف. للتفاصيل انظر: امجد سعد شالل المحاويلي ، محمد حسين 

النائيني دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير ، )جامعة الكوفة : كلية اآلداب ، 

2006 .) 

( ، 1992، )بيروت: د.م ، 5، معجم رجال الحديث ، ط  أبو القاسم الخوئي( 12)

؛ مرتضى الحكمي ، لمحات من حياة االمام الخوئي ،  22، ص23ج

 .518، ص6،العدد 1990))الموسم(()مجلة(، الهاي،
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ظوار أسوواتذته مون علمواء النجووف االشورف الووذين انلفوت السويد الخوووئي 
تحقيق المباحث العلمية من العلوم العقلية والنقلية لمسوا فيه حسن التدبر في 

السووووورعة فوووووي  فضووووواًل عوووووني الفقهيوووووة ، ان، وتنقووووويح القواعووووود االصوووووولية والمبووووو
وخووووالل االسووووتجابة لمووووا يلقونووووه موووون المعووووارف واالفكووووار فووووي حلقووووات درسووووهم 

مناقشوواتهم ، لووذلك حوواز علووى ثقووتهم وقتئووذ ، فقوود أجووازه الشوويخ محموود حسووين 
 ، وجاء في نصها : 1931 انحزير  9في  االجتهادي في ناي الكمباناالصفه

وعلاى شاطرا   انقد حضر على غير واحاد مان االعيا... " 
الدينياة متخلقاا  بااقخ    باادداب ... متأدباا   انوافيا  من الزما

االلهية حتى فاز وله الحمد بالمراد وحاز درجة االجتهااد وللا  
من المراتب العلمية اع ها ومن المقامات السنية أساناها فلاه 

ه خبيااار اناااالساااتنباال االحكاااام الشااارعية فدام عااا ه الت ااادي 
له الت ادي لوااائف الفقياه  انبمداركها ب ير بمسالكها كما 

 .(13)معاليه لها وجيه ولها نبيه ..." ه دامت انف
 فوووي سووون، 1931درجووة االجتهووواد عوووام  وكووان بوووذلك قووود حصووول علوووى

أمورًا قلموا يحودث فوي أوسواط الحووزة العلميوة فوي  الثانية والثالثين مون عموره ،
على ذلك  دل  قد و أن يمنح علمائها االجتهاد للباحثين ،  (14)النجف االشرف

  .الواضحين هوتفوق هنبوغ
                                                           

( ))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، نص اجازة االجتهاد من الشيخ محمد حسين 13)

 . 1931حزيران  9، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيللسيد االصفهاني 

والسيد محمد باقر الصدر  1916( حصل كل من الشيخ عبد الكريم الزنجاني عام 14)

 على اجازة اجتهاد وهما في سن التاسعة والعشرون من العمر . 1964عام 
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بالتأكيود علوى اجتهواده الشويخ محمود حسوين النوائينا اجازتوه هوذه  وأك د
المجتهادين  اقجّلاة وافاضا " ، عادًا اياه مون  1935 يانون الثانك 25في 
وفووي ، (15)جووازه باسووتالم سووهم االمووام )عوون( نيابووة عنووه او بحسووب تعبيووره ،  "

واصوووفًا ايووواه  اجتهووواده  (16)ي انالسووويد ابوووو الحسووون االصوووفه أكووود اليووووم التوووالي
"م ااابال الاااا م المحقاااق المااادقق  ااااحب القريحاااة القويماااة والساااليقة 

موا صوح عنوه الحوديث روايوة جوازة فوي ابحسب تعبيره ، ومنحوه  المستقيمة "
روايتووه موون االخبووار ، موصوويًا ايوواه بسوولوك جووادة االحتيوواط الووواقي عوون زلوول 

 الصراط ، وقد جاء في نصها :
 أبااو القاساام الخاااوئيولاادنا االعااز الساايد  " ...

ممن  رف عمره في وتسديده  تأييده تعالىدام هللا أ
هاااا النارياااة يانح اااي  العلاااوم الشااارعية وتنقاااي  مبت

                                                           

ي للسيد ( ))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، نص اجازة الشيخ محمد حسين النائين15)

 . 1935كانون الثاني  25، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي

(: ابن محمد عبد الحميد محمد 1946 -1867( السيد أبو الحسن األصفهاني )16)

الموسوي، ولد في قرية مديسه من ضواحي أصفهان، هاجر في سن الرابعة عشر 

لى النجف إلى مدينة أصفهان لغرض اكمال مرحلة السطوح عند أساتذتها، انتقل إ

، فحضر دروس المال محمد كاظم اآلخوند، والسيد محمد كاظم 1889األشرف عام 

اليزدي، من آثاره "شرح كفاية األصول"، و "ذخيرة العباد"، و "مناسك الحج"، 

، ونقل جثمانه حيث 1946توفي في الكاظمية في الرابع من تشرين الثاني عام 

ظر: جاسم محمد إبراهيم، السيد أبو وري الثرى في النجف األشرف. للتفاصيل ان

، اطروحة دكتوراه، )بغداد: معهد 1946 -1867الحسن الموسوي األصفهاني 

 (.2007التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، 
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 مجادا   باحثاا   وحضر على عاماة مان االعا م فاح اا  
مااان العلمااااء  تعاااالىحتاااى  اااار بحماااد هللا  مجتهااادا  
وقاااد بلااا  مرتباااة  انومااان يشاااار الياااه بالبنااا اناالعيااا

ساااامية مااان االجتهااااد ودرجاااة عالياااة مااان الرشااااد 
يااروي عنااي مااا  اا   انوقااد اجاازت لااه  والسااداد ...

لااي روايتااه ماان االخبااار ساايما المودعااة فااي االرلعااة 
 .  (18)" ... التي عليها المدار (17)

الوى  1953 آذار 29في  الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ أشار
 معوووايير موضوووحًا الوووى أن،  أبوووو القاسوووم الخووووئي السووويد شوووهادته بأعلميوووة

، وهوووذه  كثووورة االنتووواج وتعووودد المؤلفوووات المتينوووة والمحكموووةهوووي  ا علميوووة
العديود مون المسوائل علوى  عون إجابوة السويد الخووئي فضوالً  ، عليه تنطبق

 الرجوع وأنالفقهية واالصولية والتي تجنب االخرون من االجابة عليها ، 
 .(19) بحسب رأيه للذمة مبرئ  بالتقليد إليه

موووارس تدريسوووه الحووووزوي  ابتوووداء موووع طلبوووة المقووودمات والسوووطوح موووذ 
إذ شوورع فووي توودريس فووروع العووروة الوووثقى طالبووًا فووي البحووث الخووارج،  انكوو

، مبتوووووودئًا بكتوووووواب  1957ول تشوووووورين اال 22للسوووووويد كوووووواظم اليووووووزدي فووووووي 
                                                           

 ( يقصد بالكتب االربعة )الکافي ، من اليحضره الفقيه ، التهذيب واالستبصار( .17)

عامة (( ، نص اجازة السيد ابو الحسن االصفهاني  ( ))مكتبة االمام الخوئي ال18)

 . 1935كانون الثاني  26، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيللسيد 

( ))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، شهادة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 19)

 (.6؛ انظر الملحق رقم ) 1953أذار  29بأعلمية السيد الخوئي، بتاريخ 
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االصووول  ًا فيهووا ، وقوود القووى محاضوورات فوويقطووع شوووطًا بعيوود إذ، الطهووارة
، ولم يكمل الدورة السابعة بسبب (20))بحث الخارج( ست دورات كامالت 

تراكم أشغال المرجعية ، ولم يتوقف عون درسوه إال فوي بعوض الضورورات 
وكتبوووا ،  التفوووا وتحلقوووا حولووه، و شوود  إليووه الطلبووة انفأو سووفر ، موون موورض 

جووامع  ، وكووان يلقووي محاضووراته فوويتقريراتووه فووي الفقووه واالصووول والتفسووير
 .(21)الخضراء المالصق للصحن الحيدري الشريف 

، مما جعول في طريقته في التدريس  أبو القاسم الخوئيفرد السيد ان
اسوتخدم ف  ،تالمذته يتشوقون اليها ، حيث جلبت عليهم فائدة علمية جمة

وقووود وصوووف تقويوووة ملكوووة االسوووتنباط لووودى تالمذتوووه ،  إلوووىاسووولوبًا يهووودف 
اسووولوب ه يشوووبه انووووالمفكووور محمووود جوووواد مغنيوووة بالعالموووة تلميوووذه اسووولوبه 

يتجاها  ويتاااهر بتساليم الفيلسوف سوقراط فوي الجودال والنقواا ، فهوو " 
قااول الطاارف المقاباا  ع ثاام يعاارك عليااه الشااكوت والتساااؤالت ويت اانع 

حتااى اذا أجاااب المسااكين الطالااب والتلميااذ  اناالسااتفادة واالسترشاااد شاا

                                                           

خوئي اقرب إلى المال كاظم االخوند في مدرسته االصولية من أُستاذه ( يُعد السيد ال20)

النائيني ، كونه ناقش آرائه في كثير من مبانيه االصولية ، وان القاء دروسه في 

االصول لسبع دورات يعني ان هناك تطوير وتجديد في علم االصول ، انعكس ذلك 

نجف االشرف على وجه على دراسة تالمذته بشكل خاص والحوزة العلمية في ال

 .188العموم . للتفاصيل انظر : طراد حمادة ، المصدر السابق ، ص 

  .23، ص23، معجم رجال الحديث ، ج أبو القاسم الخوئي(21)
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حقااائق تلاازم أقوالااه وال  الااىتقاا  بااه انقااك عليااه و انببااراءة وسااذاجة 
 .(22) يستطيع التخلص منها "

فووووي النصووووف الثوووواني موووون القوووورن  أبووووو القاسووووم الخوووووئيأصووووبح السوووويد 
موون بووين أبوورز علموواء الحوووزة العلميووة فووي النجووف االشوورف مموون العشوورين 

ب علووم الكووالم ، فووالتف حولووه انووج إلووىبرعوووا فووي علمووي الفقووه واالصووول 
ُشووودل إليوووه الرحوووال مووون طلبوووة العلوووم واكتظوووت حلقوووة درسوووه بالمريووودين ، وقووود 

إسوووالمية متعوووددة رغبوووة فوووي التتلموووذ علوووى يوووده وا خوووذ مووون  انأقطوووار وبلووود
عووودد مووون تخووورج مووون حلقوووة  انمعينوووه العلموووي الزاخووور، حتوووى عووودل الوووبعض 

ونووال واصووبحوا اسوواتذة ومدرسووين ، ،  المئووات موون طلبووة العلوومبلغوووا درسووه 
تشروا في مختلف مدن العالم االسالمية انف، (23)درجة االجتهاد عدد منهم

، فووي االحكووام الشوورعية  معووارف وعلوووم أسووتاذهم وغيوور االسووالمية ، لنقوول
 البلودان التوي يقيموون بهوافوي العليوا المرجعيوة  على مرتبةمنهم وحاز قسم 
 . أبو القاسم الخوئي( من بين أبرز تالمذة السيد 1دول رقم )ج، ويبين ال

 (1جدول رقم )

                                                           

، 6، العدد1990( محمد جواد مغنية ، زعيم الحوزة العلمية ،))الموسم(( ، 22)

 .523ص

العامة(( ، اجازة االجتهاد للسيد علي السيستاني من  ( ))مكتبة االمام الخوئي23)

؛ اجازة االجتهاد للميرزا علي 1961ايار  20، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيالسيد 

؛ اجازة االجتهاد 1961ايار  9، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيالفلسفي من السيد 

 .1990ايار  24، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيللسيد محمد تقي القمي من السيد 



15 
 

 (24) أبو القاسم الخوئيأبرز تالمذة السيد من بين 

 الجنسية الوالدة والوفاة االسم ت
 اناير  000 -1922 القميالطباطبائي حسين السيد تقي  1
 العراق 000 -1934 السيد سعيد الحكيم 2
 العراق 1984 -1929  المدني خان علي الرسول السيد عبد 3
 العراق  1985 - 1942 السيد عبد الصاحب الحكيم 4
 العراق 1991 -1930 السيد عالء الدين بحر العلوم 5
 العراق 1991 -1933 السيد عز الدين بحر العلوم 6
 لبنان 000 -1935 السيد علي حسين مكي العاملي 7
 ايران 000 -1930 السيد علي السيستاني 8
 ايران 1997 -1918 السيد محمد الروحاني 9
 العراق 1980 -1935 السيد محمد باقر الصدر 10
 لبنان 2010 -1935 السيد محمد حسين فضل هللا 11
 ايران 1991 -1924 السيد محمد رضا الخلخالي 12
 العراق 1999 -1943 السيد محمد صادق الصدر 13

                                                           

كاظم عبود الفتالوي، ؛  1725 -14( أحمد الواسطي ، المصدر السابق ، ص24) 

( ؛ 1999)بيروت : المواهب للطباعة ،المنتخب من اعالم الفكر واالدب،

-9، العدد 1991؛))الموسم(( ، 1028 -998، ص7،العدد 1990))الموسم((، 

نساب السادة ؛ ثامر عبد الحسن العامري، موسوعة ا 638 -631، ص 10

؛ سلمان هادي آل طعمة، 139، ص1(، ج2004العلويين، )قم: دار الهدى، 

 .  213(، ص2005أعالم من بالدي، )دمشق: دار كيوان للطباعة، 
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 العراق 000 -1928 الخرسانالسيد محمد مهدي  14
 العراق 1991 -1931 السيد محي الدين الغريفي 15
 لبنان 1978 -1928 السيد موسى الصدر 16
 العراق 1991 -1909 السيد يوسف الحكيم 17
 ايران 000 -1921 الشيخ حسين وحيد الخراساني 18
 السعودية 2014 -1930 الشيخ عبد الهادي الفضلي 19
 افغانستان 000  -1934 محمد اسحق الفياضالشيخ  20
 افغانستان 000 -1935 الشيخ محمد اصف المحسني 21
 العراق 1979 -1922 الشيخ محمد تقي الجواهري  22
 لبنان 1979 -1904 الشيخ محمد جواد مغنية 23
 العراق 2015 -1939 الشيخ محمد مهدي االصفي 24
 لبنان 2001 -1936 الشيخ محمد مهدي شمس الدين 25
 ايران 2006 -1926 ميرزا جواد التبريزي ال 26
 ايران 1998 -1916 ميرزا علي الغروي ال 27
 ايران 2006 - 000 ميرزا علي الفلسفيال 28

 
وا انكوو أبووو القاسووم الخوووئيتالمووذة السوويد  انيتبووين موون الجوودول اعوواله 

من جنسيات مختلفة ، منها االجنبيوة والعربيوة والعراقيوة ، وهوذا يودل علوى 
، و قوميوواتهم أصووولهم ال يميووز بووين طلبتووه موون حيووث أ السوويد الخوووئي ان
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، وكووووذلك حووووال  أسوووواتذة الحوووووزة العلميووووة فووووي النجووووف االشوووورف دأبوهووووذا 
الجامعووات العالميووة الرصووينة ، التووي تضووم طلبووة موون جنسوويات مختلفووة ،   

 لعلم يعرف االجدر بالدراسة ولم يعرف الجنسية .فا
فقهوووًا ومووون الجووودير بالوووذكر فقووود كانوووت لغوووة تووودريس البحوووث الخوووارج 

علووى العكووس ممووا للسوويد أبووو القاسووم الخوووئي هووي اللغووة العربيووة ، واصووواًل 
من خالل التقارير الحزبيوة المرفوعوة الوى قيوادة الحوزب الحواكم  نسب اليه 
، موووون اسووووتخدامه اللغووووة الفارسووووية بالتوووودريس ، وتفضوووويله  (25)فووووي العووووراق

 للعنصر الفارسي في اطار المؤسسة الحوزوية من االساتذة والطلبة.
 اثنتوووا خوووالل مووون االصوووولية با بحووواث الخووووئي السووويد ابوووداع لقووود ورد

 ، الوضوووع ومسوووألة التعهووود نظريوووة ، وهوووي افكووواره بلوووورة مووون نظريوووة عشووور
 انجريو ، عودم الحوروف وضوع فوي التحصوي  ، شواءناال ومسوألة االبوراز

 ، الضومنية الواجبوات فوي التعوارض ، الحكمية الشبهات في االستصحاب
 اطووالق مسووألة ، الفتوائيووة الشووهرة مسووألة ، االستصووحاب أقسووام فووي زيووادة
 اصوووولية ، االصوووولية االموووارات مثبتوووات ، االستصوووحاب مسوووالة ، الووودليل
 .(26) الوصف مفهوم مسالةأخيرًا و  ، المسالة

                                                           

تقرير مزبان خضر هادي عضو القيادة القطرية للحزب الى صدام حسين ،بتاريخ ( 25)

حزب البعث، : عباس كاظم ، الحوزة في ارشيف ، نقال عن 1985شباط  6

  .32 -30(، ص2016ترجمة مصطفى نعمان احمد ، )بغداد: دار المرتضى، 

(محمد اسحق الفياض ، بحث في آراء السيد الخوئي ، ))مخطوط ((، مكتبة االمام 26)

 . 6-2الخوئي العامة ، د.ت ، و 
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يمكننووا نظرياتووه الفقهيووة ،  فضوواًل عوونو وبهووذه النظريووات االصووولية 
علووم يعوود موون بووين أبوورز المجووددين ب أبووو القاسووم الخوووئيالسوويد  انالقووول بوو

االموووام بخطووووات حثيثوووة  إلوووىقووود سوووار االصوووول فوووي تاريخنوووا المعاصووور، ف
وابوودع افكووارًا متألقووة ونظريووات حديثووة فووي االبحوواث االصووولية ، أغنووى بهووا 

  طلبة الحوزة العلمية بالنجف االشرف . 
لتحقيوق والتصونيف ليفرغ جوزءًا مون وقتوه  ان إلىدأب السيد الخوئي 

، فقووود أغنوووى  االخووورى تزاموووات لاالشوووغاالته فوووي الووودرس و انالووورغم مووون  علوووى
بالعديوووووود موووووون المؤلفووووووات والكتووووووب المطبوعووووووة منهووووووا  المكتبووووووة االسووووووالمية

 .والمخطوطة في مواضيع الفقه واالصول والتفسير والرجال 
وهو من الرسائل " نفحات االعجازت باكورة مؤلفاته كتابه " انك 

المطبعة العلوية في في  1924طبع عام وقد المهمة في دالئل االعجاز 
في ابطال " حسن االعجاز ردًا على كتاب  ان، وكالنجف االشرف 

عام  القاهرةمدينة بوالق في جليزية بناالمطبعة ال المطبوع فياالعجاز " 
، على الكتاب والذي كتبه أحد النصارى الذي لم يذكر أسمه ، 1912

لم يّدع عجز البشر عن مثله اال على سبي   انالقر  ان"  ومما جاء فيه
العرب في ذلك  انب الخوئيأبو القاسم ، فرد عليه السيد المبالغة "
الراقين في الفصاحة  انهل اللسوا أهل السلطة والثروة ، وأ انالعصر ك
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 ، (27)بمثله  انواالتي انوالبالغة فاصبحوا يعجزون عن معارضة القر 
 .(28)بسورة من مثله  اناالتي إلىعجزوا تنازل في تعجيزهم فلما 

،  "انفاي تفساير القار  انالبيا" في كتوابجادت يراعه في التفسير و 
حيووث وضووع قواعوود جديوودة فووي تفسوويره ، ،  1955والووذي تووم طباعتووه عووام 

المفسوور ن يكووو واشووارتها ، فومعناهووا اعتموود فيهووا علووى توضوويح داللووة ا يووة 
 إلوووىحكيموووًا حوووين تشووومل ا يوووة علوووى الحكموووة ، وخلقيوووًا حوووين ترشووود ا يوووة 

ن تبحووووث فووووي االخووووالق ، وفقيهووووًا حووووين تعرضووووها للفقووووه ، واجتماعيووووًا حووووي
واالدب الوذي ، ا يوةتوضيح الفن الذي يظهر فوي  فضاًل عناالجتماع ، 
 . (29)الكريم  انيحرر دائرة لمعارف القر  انو ،  يتجلى بلفظها

 انللقر  التفسير حصري انأراد  أبو القاسم الخوئيالسيد  انويبدو  
، حيوووث  علوووى الفقهووواءهوووذه القواعووود ال تنطبوووق اال  ن، ال ياااهبالفقالكوووريم  

                                                           

إلى ان الحكمة االلهية اقتضت إلى ان يخص كل نبي بمعجزة  ( أشار السيد الخوئي27)

تشابه الصنعة المعروفة في زمانه ، كونها أسرع للتصديق وأقوم للحجة ، فقد 

بالعصا واليد البيضاء إلشاعة السحر في زمانه ، فكان  ()أختص موسى 

السحرة أسرع الناس بتصديقه ألنها خارج حدود السحر كونها معجزة ، وقد 

بمعجزة احياء الموتى وان يبرئ االكمه واالبرص ، وذلك  ()تص المسيح اخ

 ()اقتضت الحكمة ان يخص الرسول محمدإلشاعة الطب اليوناني في زمانه ، و

بمعجزة البيان وبالغة القران وانه خارج ببالغته عن طوق البشر ، وذلك الن 

العرب قد برعت بالبالغة وامتازت بالفصاحة ،فاعترف بذلك كل عربي غير معاند. 

، )قم : دار 4، البيان في تفسير القران ، ط أبو القاسم الخوئيللتفاصيل انظر : 

 . 41 -40(، ص2005الثقلين ، 

، نفحات االعجاز ،  أبو القاسم الخوئيل عن رد السيد الخوئي ، انظر : ( للتفاصي28)

 ( .1924)النجف االشرف : المطبعة العلوية ، 

 .13، البيان في تفسير القران ، ص أبو القاسم الخوئي( 29)



20 
 

فضواًل صفات الحكمة والبالغة واالخالق والفقه واالجتماع ،  متجتمع فيه
  .معرفة علم اللغة والداللة  عن

همية كبيرة بين العلوم أال أ خر ذا آرصيدًا  تأليفاته إلىوقد أضاف 
فووي معجووم رجووال الحووديث ، فقوود فوورغ موون تووأليف كتوواب وهووو علووم الرجووال 

شووومل مجلووود ، و ( 24)، واحتووووى علوووى  1969 مووون عوووام  يانين الثوووتشووور 
الحووديث وحملووة العلووم ونقلووة التووراث ، وقوود  ة( ترجمووة لووروا 15693علووى )

 .(30)عين مواطن رواياتهم في االصول االربعة وسائر كتب الحديث 
أبوووو القاسوووم قسووومًا مووون مؤلفوووات السووويد  انفوووومووون الجووودير بالوووذكر  
العلووم  طلبووةعلووى  ألقاهوواي محاضووراته الفقهيووة واالصووولية التووهووي  الخوووئي

تالمذته خوالل مواضوبتهم علوى  في الحوزة العلمية ، وتم ضبطها من قبل
بحسووب سوونة الطبعووة مؤلفاتووه وقوود احصووى الباحووث ،  (31)حضووور درسووه 

 ( .2في الجدول رقم )االولى 
 
 
 

                                                           

 .25، ص23، معجم رجال الحديث ، ج أبو القاسم الخوئي( 30)

زة السيد الخوئي إلى الشيخ علي ( على سبيل المثال ال الحصر ، انظر : اجا31)

؛  1958تموز  3الغروي في طبع كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى ، بتاريخ 

اجازة السيد الخوئي إلى الشيخ محمد اسحق الفياض في طبع كتابه محاضرات في 

 .1962تشرين الثاني  4اصول الفقه ، بتاريخ 
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 (2جدول رقم )
 (32) حسب سنة الطبعة االولى الخوئي المطبوعة مؤلفات السيد

الطبعااااااااااااة  موضوعه عنوان الكتاب ت
 االولى

مكاااااااان 
 الطبع

عاااااااااادد 
 االجزاء

 1 النجف 1924 فكر  نفحات االعجاز 1
 4 صيدا 1928 أصول أجود التقريرات  2
 1 النجف 1942 فقه التنبيه على حكم اللباس المشكوت فيه 3
 1 طهران 1946 فقه منتخب الرسائل 4
 1 طهران 1947 فقه الدرر الغوالي في فروع العلم االجمالي 5
 1 مشهد 1947 فقه توضيح مسائل / فارسي 6
 7 بيروت 1954 فقه مصباح الفقاهة 7
 1 النجف  1955 تفسير البيان في تفسير القرآن 8
 1 النجف 1955 فقه حاشية على العروة الوثقى 9
 5 النجف 1956 اصول جواهر االصول 10
 4 النجف 1957 اصول مباني االستنباط 11
 10 النجف 1958 فقه في شرح العروة الوثقىالتنقيح  12
 6 النجف 1958 فقه دروس في فقه الشيعة 13
 1 النجف 1960 فقه مناسك الحن )عربي( 14

                                                           

أبو القاسم الع على مؤلفات السيد ( اعتمد الباحث في عمل الجدول من خالل االط32)

 المطبوعة في المكتبات العامة .  الخوئي
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 1 طهران 1962 فقه تعليقة على العروة الوثقى 15
 1 النجف 1962 فقه (فارسي) الحن مناسك 16
مجموعووووووة تعليقوووووووات علوووووووى كتووووووواب  17

 المسائل الفقهية
 1 النجف 1966 فقه

 2 النجف 1966 اصول مصباح االصول 18
 1 النجف 1967 فقه الراي السديد في االجتهاد والتقليد  19
احكووووووووام سووووووووفته وسوووووووورقفلي وبيمووووووووه  20

 /فارسي
 1 طهران 1969 فقه

 24 النجف 1969 رجال معجم رجال الحديث 21
 2 النجف  1969 فقه منهاج الصالحين 22
 1 النجف 1970 فقه المسائل المنتخبة 23
 1 النجف 1972 فقه االحكام الشرعية 24
 4 النجف 1974 اصول محاضرات في اصول الفقه 25
 1 النجف 1975 فقه تكملة منهاج الصالحين 26
 1 النجف 1976 فقه مستحدثات المسائل 27
 2 بغداد 1977 فقه مباني تكملة المنهاج 28
 1 النجف 1977 فقه رسالة توضيح المسائل / فارسي 29
 2 قم 1978 فقه معتمد العروة الوثقى 30
 1 تبريز 1979 حديث االربعين 31
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 16 النجف 1979 فقه مستند العروة الوثقى 32
 4 النجف 1984 فقه مباني العروة الوثقى 33
 2 النجف 1987 فقه المعتمد في شرح المناسك 34
 1 النجف  1991 فقه منية السائل 35
 1 بيروت 1991 فقه كتاب الجهاد 36
 4 قم 1998 اصول دراسات في علم االصول 37
 4 قم 1998 اصول الهداية في االصول 38
 1 قم 2003 فقه المسائل الميسرة 39
 3 بيروت 2003 ادب ارجوزة علي امام البررة 40
 1 قم 2004 فقه محاضرات في المواريث 41
 2 قم 2004 فقه صراط النجاة 42
 5 قم 2005 فقه شرح المكاسبالتنقيح في  43
بحوووث عقائديووة فووي ضوووء مدرسووة  44

 اهل البيت
 1 قم 2007 فكر

 2 قم 4ط2009 فقه القضاء والشهادات 45
 1 قم 4ط2009 فقه مجمع الرسائل 46
انوووارة العقوووول فوووي انتصووواف المهووور  47

 بموت أحد الزوجين قبل الدخول
 1 النجف 2015 فقه
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عوودد مؤلفووات السوويد الخوووئي فووي  ان موون الجوودول اعوواله يبوودو واضووحاً 
،  %( موون مجموووع مؤلفاتووه 72.3) وشووكلت نسووبة( مؤلفووًا، 34الفقووه بلغووت )

،  %(14.8سووبته )ن اوشووكلت موو ( مؤلفووات ،7يليهووا مووا ألفووه فووي االصووول )
مؤلفًا واحودًا فوي كول مون  فيما كتب،  اناثن فكرفي حين بلغت مؤلفاته في ال

طبيعووووة توجهاتووووه  انوهووووذا يوووودل علووووى  ،والحووووديث  دبا و  التفسوووويرو  الرجووووال
 .ياً انثصول ا أواًل ثم في الفقه  واهتماماته في التنظير والكتابة

أ بالتأليف في منتصف العقد السيد الخوئي قد بد انتبين من الجدول 
البحووث الخووارج دراسووته  فووي أثنوواءو  ،قبوول أن يبوودأ بالتوودريس الثالووث موون عمووره 
درجة االجتهاد ، حيث طبع كتابه نفحات االعجواز عوام  وقبل حصوله على

أول كتاب له بالفقه ثم طبع ، 1928عام  با صولطبع تقريراته ، و  1924
وأول كتواب لوه فوي ،  1942 عام (نبيه على حكم اللباس المشكوت فيه)الت

 .1956عام  جواهر اال ول()االصول 
علووى إثوور وفوواة السوويد المرجعيووة العليووا   أبووو القاسووم الخوووئيالسوويد  تقلوود

ولوووم ينافسوووه مرجوووع حتوووى وفاتوووه ، 1970 حزيوووران 2فوووي   (33)محسوون الحكووويم
عطافات تاريخيوة أقول موا توصوف ان، في وقت شهدت به البالد  1992عام 
، إذ تزامنوووت ريخ العوووراق المعاصووور" فوووي توووامأسااااوية"، و"ع ااايبةهوووا "انبوووه 

                                                           

(: ابن السيد مهدي بن صالح الطبأطبائي 1970 -1889(السيد محسن الحكيم )33)

الحكيم، ولد في النجف األشرف ، حضر دروس المال محمد كاظم اآلخوند، وآلت 

، أسس 1946صفهاني عام إليه المرجعية العليا بعد وفاة السيد أبي الحسن األ

ودفن بالنجف  1970مدرسة "دار الحكمة" ومكتبة، توفي في الثاني من حزيران 

 -1889األشرف. للتفاصيل انظر: عدنان إبراهيم السراج، اإلمام محسن الحكيم 

 .25-22(، ص1993دراسة تاريخية، )بيروت: دار الزهراء للطباعة،  1970
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، جعوول موون  1968عووام  جووائر فووي العووراقالبعووث المرجعيتووه مووع بدايووة حكووم 
تصوووار انه ، السووويما بعووود انوووالحووووزة العلميوووة فوووي النجوووف االشووورف هووودفًا لطغي

عووووام الوووودين السوووولطة فيهووووا  علموووواءواسووووتالم  (34)انالثووووورة االسووووالمية فووووي ايوووور 
خاصوووة بعووود  ،يوووة انر التجربوووة االير امووون تكووور الحكوموووة  خافوووت، ف (35)1979

  .نشاط الحركة االسالمية في العراق
العديد من علماء النجف االشرف والحوزات العلمية فوي العوالم  فاعلت

توووه فوووي ت رجاحانووووك، ة علميوووة سوووامية انووونالوووه مووون مك علوووى موووا االسوووالمي 
، كموا  لماء وعلام االسا م ومنااره"علم العأ" بي نة كونه  إلىالتقليد ال تحتاج 

ة المسوووووولمين لتقليووووووده دعووووووو  إلووووووىدى ا موووووور الووووووذي أ،   (36)بعضووووووهمسووووووماها أ

                                                           

: وحولت نظام الحكم في إيران من نظام ملكي تحت ( الثورة االسالمية  في ايران 34)

حكم الشاه محمد رضا بهلوي، لتصبح جمهورية إسالمية عن طريق االستفتاء في 

بقيادة روح هللا الخميني الذي يعد مؤسس "الجمهورية  1979شباط  11

اإلسالمية اإليرانية". للتفاصيل انظر : زهير مارديني ،الثورة االيرانية بين الواقع 

( ؛ وليد عبد الناصر ، ايران دراسة عن 1986واالسطورة ، )بيروت: دار اقرأ ، 

 ( .1997الثورة والدولة ، )القاهرة :دار الشروق ، 

اصدار فتوى ضد النظام  أبو القاسم الخوئي( طلبت السلطة في العراق من السيد 35)

بادرت السلطة في العراق إلى  الجديد في ايران ، وعندما رفض السيد الخوئي

، ثم 1975مضايقته ، وقامت بمحاولة اغتيال نجله السيد جمال الخوئي  عام 

وهو في طريقه إلى 1980قامت بحرق سيارته في ساحة ثورة العشرين عام 

جامع الخضراء إلقامة الصالة .انظر: ))مكتبة االمام الخوئي العامة(( ، ابيات شعر 

؛ طراد 1980ق يؤرخ فيها حادثة احراق السيارة ، عام بقلم محمد رضا ال صاد

 .246حمادة ،المصدر السابق ، ص

 22())مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، شهادة الشيخ يوسف الخراساني ، بتاريخ 36)

 . 1970تشرين الثاني 
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 وآرائووووووهظووووووار لقدراتووووووه العلميووووووة ن، الفتووووووين اال (37)لووووووه علميووووووةوشووووووهادتهم با 
 إلوووى محمووود بوواقر الصوودرد السوويد ك ووسووجاما ممووا تقووودم فقوود أانوضوووعية ، و الم

وزعامووووة هليتووووه للمرجعيووووة العليووووا أعلميتووووه وأ  1970 انحزيوووور  4فووووي  مريديووووه 
  .(38)الحوزة العلمية في النجف االشرف 

 وخارجوووه، العوووراق داخووول (39) "االمامياااة" تقليووود أوسووواط فوووي صووويته ذاع
 ،انالباكسوت ،انإيور الودول العربيوة ،  فشوملت لتتسوع، مقلديه رقعة امتدت حتى
 والفقهيوة العملية رسائله ترجمة تطلب مماتركيا ودول اوربا االخرى ،  الهند،
التركيوة  السنسوكريتية، ا وردو، الفارسوية،دنوسوية ، ن،االمثول عدة لغوات  إلى

 فعلوووى ، متعوووددة طبعوووات ولتطبوووعجليزيوووة ، ناللغوووة اال فضووواًل عووون، الفرنسوووية 
                                                           

( أكد عدد من العلماء االعالم أعلمية السيد الخوئي وأهليته للمرجعية ، على سبيل 37)

ثال ال الحصر ، أنظر :  ))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، شهادة السيد نصر الم

؛ شهادة المال صدرا البادكوبي ،  1970حزيران  25هللا المستنبط ، بتاريخ 

تموز  4؛ شهادة الشيخ محمد تقي الجواهري ، بتاريخ  1970تموز  3بتاريخ 

؛ شهادة  1970تموز  5؛ شهادة الشيخ محمد رضا الطبسي  ، بتاريخ  1970

؛ شهادة الشيخ مجتبى  1970تموز  14السيد محمد تقي بحر العلوم ، بتاريخ 

؛ شهادة الشيخ يوسف الخراساني ، بتاريخ  1970تموز  21اللنكراني ، بتاريخ 

 . 1970تشرين الثاني  22

د ())مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، شهادة السيد محمد باقر الصدر بأعلمية السي38)

 . 1970حزيران  4الخوئي، بتاريخ 

(اإلمامية: مصطلح لم يشع ذكره لفرقة من فرق الشيعة الجعفرية إالّ بعد حصول 39)

م 874هـ/260غيبة اإلمام الثاني عشر من األئمة المعصومين)عليهم السالم( عام 

، والغيبة تعد األساس الذي بنيت عليه فرقة اإلمامية، وهو ما أطلق على الشيعة 

ً تسعة منهم من ولد اإلمام الحسين )الق ( آخرهم ائلين بإمامة إثني عشر إماما

المهدي المنتظر)عج(.للتفاصيل انظر:عبد هللا فياض، تاريخ التربية عند اإلمامية 

وأسالفهم من الشيعة بين عهدي الصادق والطوسي،)بغداد: مطبعة أسعد، 

، 2الفهم من الشيعة، ط؛ عبد هللا فياض، تاريخ اإلمامية وأس23 -17(،ص1972

 .85 -73(،ص1975)بيروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
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 توضااي " بووو المسووماة رسووالته طبعووات عوودد تجوواوز،  الحصوور ال المثووال سووبيل
 رسوالته طبعوات عدد بلغفي حين  ،عشرون طبعة  الفارسية باللغة "المسائ 

 علوى يودل وهوذا ،(40)واحد وثالثون طبعة  العربية باللغة "ال الحين منهاج"
  .حياته لاطو  وتتابعهم مقلديه كثرة

في مدن العالم المختلفة ، لتبليغ  أبو القاسم الخوئيتشر وكالء السيد ان
واموامتهم بالصوالة فوي  ،بالفقوه الجعفوري المسلمين المتواجدين في تلك المودن 

االجتماعيوووووة وفوووووق الشووووورع القيوووووام بحووووول مشووووواكلهم  فضووووواًل عووووون،  مسووووواجدهم
الحسوووبية  وبوووا مورخطيووة بالروايوووة عنووه ،  بإجوووازاتوقووود زودهووم االسووالمي ، 

، وان أكثور وكالئوه كووانوا  (41)السوتالم الحقووق الشورعية وتوزيعهوا فوي أبوابهوا 
وكالء للسيد محسن الحكيم ، مما يودل علوى أن مراجوع الشويعة يسويرون وفوق 

  .الخط االمامي العادل
بفوتح مودارس دينيوة ومؤسسوات خيريوة  أبو القاسم الخوئيساهم السيد 

"  تأسويسهوم موا قوام بوه أ  انالعديد من مدن العالم ، وكالنجف االشرف و في 

                                                           

، )قم: مؤسسة احياء اثار االمام 31،منهاج الصالحين ، ط أبو القاسم الخوئي( 40)

 .461(؛مجمع الفكر االسالمي، المصدر السابق ، ص2004الخوئي ، 

وئي العامة (( ، اجازة ( على سبيل المثال ال الحصر ، انظر : ))مكتبة االمام الخ41)

؛  1970كانون االول  6حسبية للسيد علي سلمان الحراك في أم قصر ، بتاريخ 

؛  1971نيسان  13إجازة حسبية للسيد اسماعيل كماري في تبريز ، بتاريخ 

كانون الثاني  25اجازة حسبية للشيخ عبد االمير شمس الدين في لبنان، بتاريخ 

م الشرعية وصرف الثلث من سهم االمام في محله ؛ اجازة في تعليم االحكا1974

؛ اجازة حسبية 1989تشرين الثاني  9للسيد محمد التيجاني السماوي ، بتاريخ 

؛ اجازة حسبية  1992ايار  7للشيخ محمد علي الهي في ديترويت ، بتاريخ 

 . 1992ايار  26للسيد أبو القاسم الديباجي في الكويت ، بتاريخ 
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"جمعيااة المباارات  ، و1970فووي النجووف االشوورف عووام مدرسااة دار العلاام " 
فاي  الخيرياةالخاوئي االماام مؤسسة "، و"في بيروت  1978الخيرية عام 

نشور  إلى، وهي مؤسسة ذات منافع عامة ، وتهدف (42) "1988عام  لندن
فووع الثقافوة االسووالمية الصوحيحة وفووق مونهن أهوول البيوت )علوويهم السوالم( ، ور 

االسوووالمية ، والوقووووف بوجوووه  ا موووةمسوووتوى الووووعي الوووديني بوووين كافوووة أفوووراد 
الالزمووووة تقووووديم الخوووودمات  فضوووواًل عوووونالتيووووارات الماديووووة واالفكووووار الضووووالة ، 

  .تنظيم شؤونهمو 
موووون قبوووول السوووولطة الحاكمووووة ، اضووووطهاد عنووووف و شووووهد العووووراق أعمووووال 

 فضووووواًل عووووون، السووووويد الخووووووئي النفسوووووية  أوضووووواع بوووووالغ االثووووور علوووووىتركوووووت 
، 1991عوووام اعتقالووه  موودةالممارسووات والضووغوط التووي تعوورض اليهووا خووالل 

توداعت صوحته فيما بعود ،  لوذلك عليه ومن ثم االقامة الجبرية التي فرضت 
 صوفر شوهر من الثامن فيوفاته  إلىفي نهاية المطاف  أدىمر الذي  ا ، 

ه فووي جووامع انووجثم ، ليوودفن م1992 آب شووهر موون للثووامن الموافووق ه1413
 عائلوووة السووولطة بعووود أجبووورت، (43)لصوووحن الحيووودري الشوووريفالخضوووراء فوووي ا

                                                           

م الخوئي العامة(( ، قانون انشاء مؤسسة االمام الخوئي الخيرية ( ))مكتبة االما42)

؛ تقرير حول بناء مبرة لاليتام  1987كانون االول  4ونظامه الداخلي ، بتاريخ 

 .  1989حزيران  13في بيروت ، بتاريخ 

( ارسلت برقيات التعازي من مختلف الشخصيات في العالم ،على سبيل المثال ال 43)

الحصر ، انظر : ))مكتبة االمام الخوئي العامة(( ، رسالة تعزية من السيد محمد 

؛ بيان تعزية للسيد علي السيستاني  1992آب  14رضا الكلبايكاني ، بتاريخ 

 . 1992آب  20لوفاة السيد الخوئي ، بتاريخ 
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إذ  (44) المشوويعين موون ضووئيل وبعوودد الصووبح انأذ قبوول سووراً  يوودفنوه ان الفقيوود
محوواطين بسوويارات عسوووكرية  شخصوواً  ثالثوووين و ثالثووةحوووالي مجموووعهم  بلووغ

 مظووواهرات نشووووء لمنوووع فوووي المدينوووة الطووورق  جميوووع أغلقوووت ان، بعووود مسووولحة 
عليووه فووي الصووحن الشووريف  بالصووالة قووام ، وقوود العراقيووة للحكومووة مناهضووة
تاركًا وراءه مسويرة علميوة حافلوة بنتاجهوا الفكوري، ، (45)يانالسيست علي السيد
الزالت محط إعجاب الدارسوين والحووزويين وسوواهم مون التي مصنفات من ال

 المثقفين.
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

( ادعت وسائل اإلعالم الحكومية آنذاك مشاركة جموع غفيرة من الناس بتشييعه 44)

 وتظاهرت بالحزن عليه . 

( للتفاصيل عن مراسيم تشييع السيد الخوئي ، انظر : جواد محمد تقي الخوئي ، 45)

، النجف االشرف ،  ، حفيد السيد الخوئي 1980))مقابلة شخصية(( ، مواليد 

، )بيروت  2؛ حسن األمين، مستدركات أعيان الشيعة، ط 2015ايار  15بتاريخ 

 .16، ص7( ، ج1997: دار التعارف للمطبوعات ، 
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 أبو القاسم الخوئيالمبحث الثاني : الفكر السياسي عند السيد 
يحتوي على  االسالمي الدين أن أبو القاسم الخوئي أوضح السيد

 عن تغنيهم كريمة حرة حياة إلى المسلمين تقود ان على قادرة سياسات
 اإلسالمية السياسة ى انأمشروعة، ور  غير واردة سياسات في االنصهار

 سياسة جانب إلى القويم، الشرع أسس من أصولها مستمدة زمنية سلطة

 ،(السالم عليهم) الطاهرين ا ئمة بعده ومن () محمد الرسول وسيرة
 على السياسة تغليب على يرتكز الذي السياسي االجتهاد من يأبى وكان
ه وقد ، الدين  .(46) الن  مقابل في االجتهاد أنواع أخطر من عدل

 إلىأن  العقيدة الشيعية ترى أن تحتكم في أمر السياسة  إلىوأشار 
م السياسة على الدين ، أو ُتغل ب المتغيرات السياسية على (47)الدين  ، ال تحك 

أن العقيدة الشيعية ترفض  فضاًل عنثوابت االسالم ومسلمات أصوله ، 
السياسة المتخذة لصالح الحكام ولتبرير حكمهم ، ولكنها االجتهاد من أجل 

أن يكون  "تجتهد في السياسة نفسها على ضوء الدين االسالمي ، ورأى 

                                                           

قم: مؤسسة احياء آثار ، )( مرتضى الحكمي ، مقدمة موسوعة االمام الخوئي 46)

 .30، ص 1(، ج2005االمام الخوئي ، 

مي على النواحي العبادية فقط ، إنما اشتملت أسسه على (لم يقتصر الدين اإلسال47)

تنظيم الحياة في شؤونها كافة ، ففي اإلسالم ال فصل بين الدين والدولة أو 

السياسة والدين، فهي شأن من شؤون المجتمع وبالتالي فهي جزء من اهتماماته 

ع ثورات الرئيسة ، لذلك بدت تنظيرات ومعالجات فقهية سياسية وسياسية فقهية م

بناء الدولة اإلسالمية. للتفاصيل أنظر: محمد شقير، فلسفة الدولة في الفكر 

(، 2002السياسي الشيعي والية الفقيه نموذجاً، )بيروت: دار الهادي للطباعة، 

؛ فرح موسى، الدين والدولة واألمة عند اإلمام محمد مهدي شمس 38-29ص

 . 83 -51ص (،2002الدين، )بيروت: دار الهادي للطباعة، 
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الدين هو الحكم في السياسة والمرجع لها حتى تجري السياسة وراء الدين 
، مبينًا في الوقت نفسه بأن (48)تعبيره بحسب وال يجري وراءها تبعا  لها "

 .(49)السياسة المدنية والعلوم االجتماعية واالقتصادية تؤخذ من القرآن الكريم 
ان خصوم االسالم السيما الغربيين منهم ، قد حاولوا زرع  إلىوأوضح 

االوهام في حقوله ، بقصد التشكيك عن طريق دعوى التناقض واالختالف 
رِ  ِعندِ  ِمن   َكانَ  َوَلو    ،تعالىآياته التي هي من عند هللا في   َلَوَجُدوا   للّاِ  َغي 
ِتَ فا   ِفيهِ  خلو الدين  إلىوفي ظنهم ان اشاعة ذلك سيؤدي   (50) َكِثيرا   اخ 

عمى لمحاربة ساقهم التعصب ا ة الخالدة ، وقد االسالمي من المعجز 
 .(51)المفتريات والنيل من رسالته وتعاليمه بشتى  االسالم

أولى السيد الخوئي اهتمامًا كبيرًا لطبيعة الحكم في الدولة 
االسالمية ، فتحدث عن اساليب االدارة االجتماعية والسياسية التي اعتمدها 

على المستويات كافة ، خاصة في ادارة المدن وبيت ()الرسول االعظم 
س سلجوار ، فضاًل عن ا المال والقضاء وقيادة الجند والعالقات مع دول ا

 والثوابت والقيم االنسانية والمبادئ السماوية التي بنيت عليها تلك الدولة ، 

م نموذجًا ساميًا من نماذج إث دارة الحكم ، بإقامة العدالة والمساواة بين م قد 
اكم ، فالرعية عنده الرعية مهما كانت مكانة المرء ومنزلته وقربه من الح

رصن مقومات نجاح الحكومة ومقدمات بنائها ، وأوجب على سواء ، وهذا أ
                                                           

 .31( مرتضى الحكمي ، المصدر السابق ، ص 48)

 .12، ص ، البيان في تفسير القرآن  أبو القاسم الخوئي( 49)

 . 82( ))القرآن الكريم ((، سورة النساء  ، آية : 50)

 .36( عباس علي ، المصدر السابق ، و51)
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ترك االجتهاد  فضاًل عنالحاكم االمانة والنزاهة والحفاظ على المال العام ، 
الشخصي في صرف المال العام بدون موافقة الولي الشرعي المقترن برضا 

 .(52)العامة 
 مختلف إلىوأكد على ان القرآن الكريم قد تعرض من خالل آياته 

الشؤون الدنيوية وتوسع فيها ، فقد بحث في االلهيات والنبوات ، ووضع 
نية والنظم االصول في تعاليم االحكام ، والقوانين في السياسات المد

تعرضه  مور أخرى  فضاًل عنخالق والقضاء ، االجتماعية وقواعد ا 
 .(53)تتعلق بقوانين السلم والحرب والفلك والتاريخ 

 ، أبو القاسم الخوئي السيد في فكر أساسياً  ركناً  (54)"الجهادشكل "و 
صل الشريعة االسالمية المقدسة ، وفرض " في أكفائيباعتباره فرض " 

فضاًل ، التي تمر بها البالد حوال والطوارئ االستثنائية " في بعض ا عيني"
ه كونه  عن القوة الفاعلة لحماية ركنًا من أركان الدين االسالمي ، وعد 

أي خطر  إلىفإذا ما تعرضا ، المجتمع والدولة في المنظور اإلسالمي 

                                                           

ن باقر ؛ سلما 143 -138، ص5، معجم رجال الحديث ، ج أبو القاسم الخوئي( 52)

الخفاجي ، البعد التاريخي لمعجم رجال الحديث ، بحوث المؤتمر العلمي الدولي 

، )النجف االشرف : مؤسسة االمام الخوئي  أبو القاسم الخوئيحول حياة السيد 

 .85 -81( ، ص2014الخيرية ، 

 .58، البيان في تفسير القران ، ص أبو القاسم الخوئي( 53)

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ لكريم تحث المسلمين على الجهاد منها: آيات في القرآن اوردت  (54)

َوقَاتِلُواْ   ،َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَاِفِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ 

. َوَمن َجاَهدَ َفِإنََّما يَُجاِهدُ ِلَنْفِسِه...  ،فِي َسبِيِل اّلّلِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَدُواْ...

؛ سورة 190؛ سورة البقرة، آية: 73أنظر: ))القرآن الكريم(( سورة التوبة، آية: 

 .6العنكبوت، آية: 
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من قبل  عنهما يهددهما فالبد من وجود قوة يستندان إليها في درء ا خطار
 .(55) خارجيةالقوى ال

من القالئل الذين قالوا بوجوب الجهاد  أبو القاسم الخوئيوكان السيد 
رأى أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد ، إذ (56)االبتدائي في عصر الغيبة

عصار لدى توفر شرائطه مع االعتماد الغيبة وثبوته في كافة ا في عصر 
على آراء المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع ، مبينًا أن الجهاد كان 

 ()، فإليه استند الرسول محمد ولة اإلس ميةنهضة الدمن أسس  أساساً 
إلعالء كلمة االسالم ونشره ودحر  في غزواته ، والمسلمون في فتوحاتهم ،

االعداء ، في حين أسقط الجهاد على العاجز عنه لمرض أو نحوه  ، 
موضحًا في الوقت نفسه رفضه للروايات التي تحرم الخروج على الحكام 

 . (58)القائم )عن( االمام قبل قيام   (57)الجورالظلم و وخلفاء 

                                                           

 .363 -362العبادات ، ص –، منهاج الصالحين  أبو القاسم الخوئي( 55)

الجهاد االبتدائي في  ( بوجوب1972( أشار السيد محمد الحسني البغدادي )ت:56)

عصر الغيبة . أنظر : محمد الحسني البغدادي ، وجوب النهضة ، )النجف االشرف 

 . 37 -36( ، ص 1967: مطبعة القضاء ،

( أراد معاوية بن ابي سفيان شل الروح الثورية وتثبيت ملكه بسالح الدين نفسه ، 57)

مة نظام عادل ، معتبره فقد حذّر المسلمين من الثورة على الظلم والسعي نحو اقا

عمل مخالف للدين ، وقد حّرم الثورة على الحاكم حتى لو كان جائراً. أنظر :محمد 

، 7مهدي شمس الدين ، ثورة الحسين ظروفها االجتماعية وآثارها االنسانية ، ط

 .93-92( ، ص 1996)بيروت : المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ،

 .366العبادات ، ص –الصالحين  ، منهاج أبو القاسم الخوئي( 58)
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من االمة والمجتمع والية الفقيه  ينطلق في السيد الخوئيكان 
مطلقة بإطالق ذاته ،  تعالىوكان يرى أن والية هللا  ،(59) والمسؤولية العامة 

، وهي مشتقة من متسعة باتساع نبوته وخاتميتها  ()ووالية الرسول
ِمِنيَن ِمن  َأنُفِسِهم  ع الوالية اإللهية على خلقه  َلى ِبال ُمؤ  ، (60) ... النَِّبيُّ َأو 

عادًا لسيرته قواًل وفعاًل ومنهجه القويم في اإلدارة مصدرًا أساسًا ال في 
إنما منهجًا عمليًا وفاعاًل في تنظيمات المجتمع والدولة ،  التشريع وحسب

 .(61)وعلى الصعد كافة 

حت موت واليتوه  ()لإلمام علوي بون أبوي طالوب  الواليةوأوضح أن  
نهووا واليوووة مشوووتقة عووون واليوووة الرسوووول الووى المسووولمين، كونهوووا وحسوووبما أشوووار ع

وان إمامتوووه جوووزءًا الواليوووة اإللهيوووة،  إلوووىوهوووي بالتوووالي مسوووتندة  ()محمووود 

فووووي يوووووم  ()متم مووووًا للرسووووالة واسووووتمرارًا لوجودهووووا ،عووووادًا موقووووف الرسووووول 

                                                           

لم يحصل إجماع بين فقهاء األمامية على تحديد تاريخ معين لظهور والية الفقيه  (59)

كنظرية سياسية للسلطة، ، ولم تأخذ موقعها الخاص في ترتيب أبواب الفقه ، إالّ 

هـ ( ، الذي بحثها وأفردها تحت عنوان مستقل .  1245مع احمد النراقي ) ت 

ل أنظر : احمد عبد الهادي السعدون ، المرجعية الدينية دراسة في فكرها للتفاصي

السياسي ومواقفها السياسية فـي العــراق، رسالة ماجستير،) جامعة بغداد : كلية 

 .75 -73( ،ص2007العلوم السياسية ،

 .6())القرآن الكريم(( سورة األحزاب، آية: 60)

 .15 -13ص( مرتضى الحكمي ، المصدر السابق ، 61)
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موقف تاريخي شامخ ومن مواقفه المعنية بمساتقب  االماة " بانوه  (62)الغدير
وباختيااار سااديد لضاامان المساايرة االساا مية فااي طريقهااا السااليم و ااراطها 
المستقيم بعيدا  عما يفسدها من مساوئ التحكم ومنزلقات التسال  وشاوائب 

 . (63) على حد  تعبيرهارة بالسوء" االهواء ونوازع النفوس االمّ 
المعصووومين )علوويهم السوووالم( قائمووة علووى مسوووتوى  واليووة االئموووةمووا أ 

ومسووؤوليته فووي  إمووامتهم ، فووي حووين كانووت واليووة الفقيووه محووددة بحوودود فقاهتووه
ول منهوا منصوب ه الجامع للشورائط عودة مناصوب ، ا للفقي كان، وقد الزعامة

ات المسووتنبطة وغيرهمووا ممووا يحتوواج فتوواء فووي المسووائل الفرعيووة والموضوووعاإل
الثوواني منصووب القضوواء والحكووم فووي بوواب و ليووه االنسووان العووامي فووي عملووه ، إ

مووال نفوس وا لمنصب الثالث والية التصورف فوي ا ا أماالمرافعات وغيرها ، 
خوووالف حوووول ثبووووت الواليوووة المطلقوووة للفقيوووه الجوووامع وهوووو الوووذي وقوووع فيوووه ال، 

إطاعته فوي  في وجوب () بعدم قيام الفقيه بمنزلة االمام  أك دو ،  للشرائط
نفوووس مووون غيوووور مووووال وا خصوووية ، أو فوووي نفووووذ تصوووورفاته فوووي ا أواموووره الش

 .(64)اعتبار رضا صاحب المال

                                                           

 405( للتفاصيل عن يوم الغدير أنظر: محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري)ت62)

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر ، )بيروت: دار الكتب 

؛ عبد الحسين األميني، الغدير في الكتاب والسنة 118، ص3(، ج1990العلمية، 

 .30 -28، ص1(، ج1994للمطبوعات،  واألدب، )بيروت: مؤسسة األعلمي

قرن على عيد الغدير االغر ،))الموسم((  14( كلمة السيد الخوئي بمناسبة مرور 63)

 .670 -669،ص7،العدد 1990،

التنقيح في شرح المكاسب ، )قم:  -، موسوعة االمام الخوئي  أبو القاسم الخوئي( 64)

 .170 -156 ، ص37( ، ج2005مؤسسة احياء آثار االمام الخوئي ، 
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معظم فقهاء االمامية يقولون بعدم و  أبو القاسم الخوئيالسيد ان كو 
يجد أية داللة على الوالية المطلقة للعلماء من خالل إذ لم  ، (65)ثبوتها 

 )العلماء أمناء الرس ( (قوله )الروايات الواردة بشان الفقهاء ، منها 
نفس ، موال وا ء ال يستدعي نفوذ تصرفاتهم في ا ، الن كونهم أمنا(66)

حكام أو خون الوديعة المجعولة عنده من ا ن ال يأمين معنى ا باعتبار ان 

)علماء أمتي كأنبياء بني  (غيرها ، وكذلك ينطبق الحال على قوله )
الية المطلقة للعلماء بوجه من ، فهو ايضًا ال داللة فيه على الو  (67) اسرائي (

مكان ن تشبيههم بأنبياء بني اسرائيل كونهم كانوا مختلفين في إفوجه ، ا 
و نبي في داره ، وهذا ينطبق أقربائه أو أالقرية المدينة أو دعوة النبوة في 

                                                           

( بوالية الفقيه المماثلة لوالية األب 1864(اكتفى الشيخ مرتضى األنصاري )ت:65)

واألمر بالمعروف والنهي عن على مال ولده الصغير وخصه باإلفتاء والقضاء ،

المنكر، وقطع طريق البحث في والية الفقيه المطلقة ، وهكذا أسس لخط فقهي 

، وأشار الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء )ت:  جديد يعتمد الوالية الجزئية للفقيه

( ان والية الفقيه المجتهد النائب عن االمام هي أضيق من والية االمام 1954

المعصوم وتشير األدلة إلى ان له الوالية على الشؤون العامة وما يحتاج اليه نظام 

روحة ( أط1989الهيئة االجتماعية ، في حين أحيا السيد روح هللا الخميني )ت: 

النراقي في والية الفقيه المطلقة ، وأن للفقيه والية على األموال واألنفس بل هو 

أولى منهم فيها . للتفاصيل والمقارنة أنظر: محمد حسين كاشف الغطاء ، 

؛ مرتضى  53( ، ص1953، )تبريز: مطبعة رضائي ، 2الفردوس االعلى ، ط

، )قم: 2شيخ االعظم ، طاالنصاري ، المكاسب ، تحقيق لجنة تحقيق تراث ال

االمام الخميني ، الحكومة االسالمية ،  ؛ 553، ص 3( ،ج1999مطبعة باقري، 

 . 72ص( ، 2005)طهران :مؤسسة نشر تراث االمام الخميني ،  ،8ط

،)القاهرة :دار إحياء الكتب العربيّة ،  2محّمد عّزة دروزة ،التفسير الحديث ،ط (66)

 .288، ص7( ،ج2000

( 1983، )بيروت : مؤسسة الوفاء ، 2قر المجلسي ، بحار األنوار ، طمحمد با (67)

 . 22، ص2، ج
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و في بيته ، مع وجوب أخر في قريته آفمنهم عالم في بلدته و على العلماء ، 
 .(68)طاعتهم في تبليغ االحكام بمقتضى هذا الحديث إ

الحجة على العلماء في  بإطالقالخوئي أن االستدالل السيد وبين 
ليست  يهع (69) )هم حجتي عليكم وانا حجة هللا(االمام المهدي )عن( قول

الن الحجة مناسبة لإلفتاء والقضاء وال يناسب "، المطلقةداللة على الوالية 
استدل  فيمابحسب تعبيره ،  "الوالية على الت رف في االموال واالنفس

الصغار   مورحدهما ان يتصدى أبوجهين ، في االموال على والية الفقيه 
يكن له خليفة والمجانين ويتصرف في أموالهم بالبيع والشراء ونحوهما من لم 

و أفي خصو  التنازع في ميراث فكان الثاني الوجه ما أمر ، يقوم بهذا اال
دين ال في جميع االمور ، وهذا ظاهر في منصب القضاء والمحاكمة لهم ، 

 . (70)  من الوجوه فال يستفاد منه في الوالية المطلقة للفقيه بوجه
كعقيدة فلسفية تناقض  الشيوعية إلى أبو القاسم الخوئيالسيد  ونظر

الدين االسالمي الحنيف ، فلم تؤمن بالعقيدة االسالمية أو بنظامها  صولأ
وقد عد  محاولة نشر "كفر والحاد" ع  وهي لديهاالجتماعي واالقتصادي ، 

الفكر الماركسي في بالد المسلمين سالحًا فكريًا بيد الغرب للنيل من البناء 
كناام  عية"الشيو ان  إلىالعقائدي اإلسالمي  بناء ا مة ، وقد اشار 

                                                           

التنقيح في شرح المكاسب  ،  -، موسوعة االمام الخوئي  أبو القاسم الخوئي( 68)

 .167 -166، ص 37ج

، ) بيروت : المطبعة العلمية ، 4محمد صادق الروحاني ، منهاج الفقاهة ، ط( 69)

 .283، ص4( ، ج1997

التنقيح في شرح المكاسب ،   -، موسوعة االمام الخوئي  أبو القاسم الخوئي( 70)

 .174 -169، ص37ج
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اقت ادي واجتماعي تناقك قوانين االس م التي يجب على المسلمين كافة 
غيرها من النام االجتماعية الن  الىالدعوة اليها كما يحرم عليهم الدعوة 

 .(71) على حد تعبيرهالعالمين ورسالة خاتم النبيين " االس م وحده خيرة رب
بحكم انتماءاته  (72)وحذر من تنامي الفكر الشيوعي في العراق 

فلم  العقائدية في مجتمع افترض إنه منغلقًا على بنائه العقائدي والديني ،
ممن اتخذوا مواقف صارمة إزاء المد  جانب العلماء إلىيتوان من الوقوف 

 .(73)الشيوعي والشيوعيين وأفتوا بحرمتها والتصدي لمعتنقيها
العميق إزاء  " من الشيوعية ، نابع من قلقهالحادويبدو أن موقفه "

بين صفوف العديد من الشباب المسلم ،  (74)انتشارها في الساحة العراقية 

                                                           

، انظر: 1960آذار  30حول الشيوعية ، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي( نص فتوى 71)

كاظم الحلفي ، الشيوعية كفر والحاد ، )النجف االشرف : مطبعة القضاء، 

 .12( ، ص1960

الشيوعي العراقي بثقل كبير في الساحة العراقية خالل المدة ( تمتع الحزب 72)

(، حتى بات ينظر له من قبل بعض الباحثين قوة حزبية هيمنت 1958-1963)

في الشارع العراقي هيمنة شبه مطلقة. للتفاصيل انظر : إسحق نقاش ، شيعة 

 .243-236(، ص1998العراق ، )قم : مطبعة أمير، 

اإلمامية في العراق موقفاً مضاداً للفكر الشيوعي، معززين  (اتخذ العديد من علماء73)

ذلك بإصدار عدة فتاوى بحرمة االنتماء وعلى حد تعبيرهم إلى الفكر اإللحادي. 

للتفاصيل أنظر: محمد هادي االميني، الشيوعية ثورة وتآمر على العقائد واألنظمة 

؛ كاظم  65-63(، ص1960االجتماعية، )النجف األشرف: مطبعة النعمان،

 .20-6الحلفي ، المصدر السابق ، ص

( تغلغل الفكر الشيوعي في أوساط الشباب العراقي أواخر أربعينيات القرن 74)

العشرين تغلغالً كبيراً دفع مدير األمن العام بهجت عطية إلى أن يسجل في تقريره 

ب % من الشبا50، في  انتماء 1949المرفوع  إلى وزير الداخلية بتاريخ نيسان 

العراقي ومن الطبقات كافة في الحزب الشيوعي. للتفاصيل أنظر: حنا بطاطو، 

 .119، ص2( ،ج2005العراق، ترجمة عفيف الرزاز، )طهران: مطبعة فرصاد ،
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معربًا عن مخاطر ما سيحدثه انتشارها إذا ما تحقق  من تغيرات اجتماعية  
 وسياسية ، تهز المجتمع وتهدد استقراره . 

وأوضح بأن المستعمر سواء كان انجليزيًا أم أميركيًا أم فرنسيًا أم 
صهيونيًا لم يستطع من مد  أخطبوطه في داخل البالد االسالمية إال  بعد أن 
م الجسور التي تربط االمة االسالمية بدينها االسالمي الحنيف ، مؤكدًا  هد 

في محاولة في الوقت نفسه بان العامل االقتصادي كان السبب ا ساس 
 .(75)المستعمر للسيطرة على بالد المسلمين 

فرقة  إلىتعادي االسالم وتسعى أن الحركة الصهيونية  إلىوأشار  
الكيان  عب ر عنع و الفرصة المناسبة لضرب المسلمين المسلمين ، وتتحين

حيث كان دعاة الصهيونية  " الطاغي المغت ب الجباربانه "  الصهيوني
داعيًا في الوقت  ،يستجدون الرحمة من الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها 

نفسه الى وحدة كلمة المسلمين وتناسي الخالفات والشعور بالمسؤولية 
 . (76) لمواجهة المخطط الصهيوني

 
 

 
 

                                                           

 .30( عباس علي ، المصدر السابق ، و75)

( ))مكتبة االمام الخوئي العامة(( ، بيان السيد الخوئي حول االحداث في لبنان ، 76)

 . 1978نيسان  3 بتاريخ
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 دراسة في نماذج المبحث الثالث : مواقفه السياسية

بداء من إ انفي كثير من االحي متروياً   الخوئيأبو القاسم السيد  انك
الداخلية للعراق  با مورالسيما ما يتعلق منها بصورة علنية مواقفه السياسية 

في العراق بحق الحاكمة تهجتها السلطة انبسبب السياسات الجائرة التي ، 
قيامها  انبعض االحي إلىكل من يبدي موقفًا يخالف سياستها ، يصل 

، وقد تعرض السيد الخوئي لضغوط  ااو اغتيال المعارضين لسلطته باعتقال
اعة كتبه بعدم السماح بط إلىالحد الذي ادى ، كبيرة من قبل السلطة 

بعض الفقرات والمسائل الفقهية اال بعد حصول موافقة وزارة االعالم وحذف 
 . (77) لطةلسلالتي ال تروق 

لم يكن خائفًا على حياته بقدر خوفه على  السيد الخوئي انويبدو  
حياة مقلديه من ناحية ، وبقاء الحوزة العلمية واستمرارها بتدريس الفقه 
االمامي في وقت بدأت التيارات السلفية بفتح مدارسها ونشر تعاليمها 

ورغم الضغوط التي  ،االسالمية من ناحية اخرى  انالمتطرفة في البلد
منها  انك اث السياسية سواءإزاء الكثير من االحد فاً واجهها ، فقد أبدى مواق

  .خارج العراق أو في داخله 
  مواقفه من االحداث االقليمية : .1

بالجرأة والقوة بخصو   أبو القاسم الخوئياتسمت مواقف السيد 
تعرض  عنف دموي وما صاحبها من  انت تجري في اير اناالحداث التي ك

                                                           

())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،تقرير وزارة االعالم العراقية حول حذف فقرات 77)

 .1988حزيران  7، بتاريخ  969من كتاب السيد الخوئي )الصالة(، المرقم 
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وحكومته ،  (78)قبل الشاه محمد رضا بهلوي ي المسلم من انلها الشعب االير 
من السيما االقتصادية والسياسية ،  انصالح االوضاع في اير إ إلى وقد دعا

من جهة ومحمد رضا  انات والرسائل المتبادلة مع علماء اير انخالل البي
 بهلوي من جهة أخرى .

ي انتشرين الث 28الشاه محمد رضا في  إلىفي رسالة أرسلها  أشارو 
لدين االسالمي محو احاولوا أعداء االسالم ومنذ عدة قرون  انإلى ، 1962

مقاصدهم ،  إلىعلماء قد تصدوا لهم ولم يصلوا ال ان، و واستعباد المسلمين
باعتبارها المركز  ، انمن تزايد تغلغل القوى االستعمارية داخل اير ونب ه 

تنفيذ  فيية انالحكومة االير من موقف الوحيد للشيعة االمامية ، وابدى أسفه 
ين جائرة تنافي التعاليم االسالمية ، انمآرب تلك القوى عن طريق اصدارها قو 

قيام الصحف الحكومية بالتطاول على مقام المرجعيات الدينية ،  فضاًل عن
ال  بائدةين انالمقدسات االسالمية عبارة عن خرافات رجعية وقو  واعتبار
يوضح اسباب الفوضى  ان من الشاهطلب و  التطور العلمي ، إلىترتقي 

                                                           

في  1919تشرين االول  26(: ُولد في 1980 -1919( محمد رضا بهلوي)78)

ً للعرش عام  ، التحق في الكلية الحربية االيرانية  1925طهران ، نودي به وريثا

بعد تنازل والده عنه ، استخدم سياسة  1941، استلم العرش عام 1935عام 

إثر  1979كانون الثاني 16دموية ضد شعبه ، أٌرغم على مغادرة إيران في 

 1980حزيران  27اضطرابات شعبية ومظاهرات في العاصمة طهران ، توفي في 

للتفاصيل انظر : محمد وصفي أبو مغلي، إيران دراسة عامة، ودفن في القاهرة. 

؛))انترنت(( ، الموسوعة  48-44(، ص1985)البصرة: مطبعة جامعة البصرة، 

 .http://ar.wikipedia.orgالحرة ،محمد رضا بهلوي ، الموقع ، 
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العلماء االعالم سوف  انحذره في الوقت نفسه من التي سادت البالد ، و 
 .(79)يدافعون بكل السبل عن المقدسات الدينية 
وئة لتعاليم الدين تجددت الحركة المناوبعد شهرين على تلك الرسالة 

ية انالحكومة االير  انية ، على الرغم من اناالير  ا مةاالسالمي ومصالح 
، لذلك  (80)"بالثورة البيضاء"أو ما عرف شعار االصالح ب ت تتسترانك
زعيم الحوزة العلمية في االحواز  إلىرسالة  أبو القاسم الخوئيرسل السيد أ

، طالبَا منه تنبيه  1963ي انون الثانك 25في   (81)ي انالبهبهعلي السيد 
االستفزاز والقلق بين صفوف  إلىاالصوات الداعية  بإخمادوالة االمر 

                                                           

إلى محمد  أبو القاسم الخوئي())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،رسالة من السيد 79)

 .1962تشرين الثاني  28رضا شاه، بتاريخ 

ايار  19(الثورة البيضاء : وهو المشروع الذي اعلنه الشاه محمد رضا في 80)

، وكان ابرز ما جاء فيه تعديل قانوني االصالح الزراعي والسماح للمرأة 1961

شرع الشاه بتنفيذ  1963كانون الثاني  26الدخول في االنتخابات ، وفي 

وعه ،  وقد جوبه بردود فعل سلبية من قبل المؤسسة الدينية والمعارضة مشر

االيرانية .للتفاصيل انظر : عبد السالم عبد العزيز فهمي ، تاريخ ايران السياسي 

 -145( ، ص 1973في القرن العشرين ، ) القاهرة: مطبعة المركز النموذجي ، 

ران وتركيا ، )النجف ؛ خضير مظلوم البديري ، التاريخ المعاصر الي 148

 .149( ،ص2009االشرف : دار الضياء ، 

 1902( : ولـد فـي بهبهان، عـام 1975 -1886( السيد علي البهبهاني ) 81)

هـاجـر إلى النجف االشرف الكمال دراسته وبقي فيها ست سنوات ، وعاد إلى 

لى سافر إ 1951بهبهان مشغوال بالتدريس وأداء واجباته الدينية ، وفي عام 

االهواز وأّسـس حوزة دراسية هناك ، عارض بشدة قانون االنتخابات العامة 

، قاد حملة استنكار في طهران العتقال 1963والمحلية الذى اصدره الشاه عام 

السيد الخميني بعد احداث المدرسة الفيضية ، من بين أبرز مؤلفاته حاشية على 

، ودفن في 1975الثاني  تشرين22العروة الوثقى واساس النحو، توفي  في 

االهواز .للتفاصيل ،انظر : جعفر السبحاني ، موسوعة طبقات الفقهاء ، )قم ، 

 .437، ص 14( ، ج2004مؤسسة االمام الصادق )ع( ، 
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الشعب  ان، السيما و ولو تطلب اخمادها باستخدام القوة يين انالمسلمين االير 
، متمنيًا في الوقت نفسه من محطم  ياقتصادوضع ي يعيا في ظل اناالير 

ي المسلم وافرادا  من الحكومة الذين يهمهم االحتفاظ ان" الشعب االير 
االعمال موقف الشهم الغيور على الدين بالمملكة الوقوف ضد هذه 

ويضعونه تحت أقدامهم  اقمةون يخالف الدين وم ال  انويحملون ك  ق
  .(82)على حد تعبيره  "

االستفتاء الشعبي على  بإجراء الشاه بنود ثورته البيضاء بعد نف ذ
شديدة اصالحاته من خالل االعتماد على رجال سلطته ، وواجه معارضة 

، فاستغل الشاه ذكرى مناسبة وفاة االمام  انفي اير من قبل علماء الدين 
فقامت قواته بالهجوم على مجلس ه  1382شوال  25في  ()الصادق 

، وتم  1963اذار  22عزاء في المدرسة الفيضية في قم عصر يوم 
االمر  ،(83)قتل عدد من طلبة العلوم الدينية االعتداء على الحاضرين و 

نيسان  2في رسالة  بإرسال أبو القاسم الخوئيقيام السيد  إلىالذي ادى 
الموجودين  علماءال بين أبرز منعالمًا ومرجعًا  (أربع وعشرين) إلى 1963

                                                           

إلى السيد  أبو القاسم الخوئي())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،رسالة من السيد 82)

  .1963كانون الثاني  25، بتاريخ  البهبهاني

(للتفاصيل عن حادثة المدرسة الفيضية في مدينة قم ، انظر : جالل الدين المدني ، 83)

تاريخ ايران السياسي المعاصر ، ترجمة سالم مشكور ، )طهران: مطبعة سبهر، 

 .70( ،ص 1993
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ين الجائرة التي تؤيدها الصهيونية انزعاجه من القو انمبينًا فيها ،  (84)اناير  في
االسالمي ، مهددًا في الوقت نفسه الحكومة  شرعلل والبهائية  ، والمخالفة

، ين وعدم تكرار حادثة المدرسة الفيضية انية بترك والغاء تلك القو اناالير 
ين المشؤومة وسيتحملون المسؤولية انوحكومته نبذ القو  انويجب على شاه اير 

بحسب تعبيره " نا سنعم  بآخر ما يجب عليناانبعن نتائن االحداث واعلن " 
(85).  

 ا مةاراد من رسالته هذه اعالم  أبو القاسم الخوئيالسيد  انويبدو 
الحوزة العلمية في النجف االشرف ترتبط بروابط  انية وعلماء الدين اناالير 

متضامنًا مع الطلبات المشروعة  هان، و  انقوية مع الحوزات العلمية في اير 
ي خاصة في رفضه لتدخالت الصهيونية والقوى الغربية انللشعب االير 

                                                           

ريعتمداري ( وهم كل منن : السنيد محمند رضنا الكلبايكناني والسنيد محمند كناظم الشن84)

وروح هللا الخميننني مننن مدينننة قننم ، السننيد محمنند تقنني الخونسنناري والسننيد علنني 

البهبهاني والفلسفي من طهران ، السيد الميالني والقمي من مشهد ، الشيخ محمند 

الخراساني والسيد حسين الخادمي والسيد أبو الحسن الشمس آبنادي منن اصنفهان 

مننن همنندان ، النجفنني البروجننردي مننن ، صننالحي مننن كرمننان ، االخوننند الهمننداني 

بروجرد ، الشيخ علي أكبنر االهنري منن تبرينز ، الشنيخ محمند صندوقي منن ينزد ، 

السيد بهاء الدين المحالتي منن شنيراز ، رامهرمنزي منن اهنواز ، ضنياء بنري منن 

رشننت ، كمننال وننند مننن خننرم ابنناد ، قننائمي واصننفهاني مننن عبننادان ، والسننيد علنني 

شننان . أنظننر : ))مكتبننة االمننام الخننوئي العامننة((، اسننماء اليثربنني والنجفنني مننن كا

 .1963نيسان  2العلماء الذين ارسل لهم السيد الخوئي برسالته ، بتاريخ 

إلى العلماء  أبو القاسم الخوئي())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،رسالة من السيد 85)

  .1963نيسان  2االعالم في المدن االيرانية ، بتاريخ 
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هو  ما يجب عليناخر عمل بآتحذيره للشاه بال ان، والظاهر  انبشؤون اير 
 . وتحريم العمل مع الحكومة ومساعدتها ضد نظام حكمه  للثورةه ناعال

في اواخر نيسان  انجمع من علماء اير  وهذا الموقف الصلب دفع
، أوضحوا له فيها  أبو القاسم الخوئيلسيد ا إلىرسالة تقديم  1963

ي المسلم من الرعب اناالوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب االير 
ية بحبس عدد من العلماء في مدينتي قم انواالرهاب ، وقيام الحكومة االير 

ية بنشر مقاالت تضلل الحقائق للرأي العام انقيام الصحافة االير و ،  انوطهر 
ي والعالمي ،وطلبوا من السيد الخوئي استغالل موسم الحن لهذا العام اناالير 

والقيام بتوضيح الصورة المأساوية التي يتعرض لها المسلمون من الشاه 
هيئة االمم المتحدة وأحرار  إلىات استنكار انارسال بيو ، واجهزته االمنية 

 .(86)ية انير العالم واالذاعات والصحافة الحرة للتصدي  عمال الحكومة اال
عن  فيها أعرب،  1963أيار  8أجابهم السيد الخوئي برسالة في 

من قبل حكومة الشاه ،  انقلقه عما تتعرض له المقدسات االسالمية في اير 
ي وارتكابه المجازر الوحشية با برياء من انالسيما بعد تعطيل الدستور االير 

طلبة العلوم الدينية ، متسترين بشعارات وطنية واصالحية مزيفة ، واشار 
البريئة في محافل تأبينية اراقة الدماء  الشعب العراقي قد استنكر ان إلى

القائمين بالجريمة ، متهمًا في الوقت نفسه عمالء الصهيونية  ةانبإد وطالب
محاربة  إلىي اندسات الناس وثرواتهم ، ودعا عامة الشعب االير بالعبث بمق

                                                           

أبو القاسم تبة االمام الخوئي العامة(( ،رسالة من علماء ايران إلى السيد ())مك86)

  .1963، بتاريخ  نيسان  الخوئي
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، حيث واجبهم  إلىالمسلمين  ارشاد إلىالعلماء  ثم دعاأعداء دينه ووطنه ، 
 :صه ن اقال م

نزال في  كنا نجاهد وال ... أيها العلماء االع م " 
ع  اناالير  اقمةاع ء كلمة   رختها  نية المسلمة وا 

غاثتها للرأي العام في العالم وسوف يقف العالم  وا 
االس مي والعرلي ب  العالم كله على حقيقة تلت المآسي 

وسوف تقف الطغمة ي المجاهد انالتي يكابدها الشعب االير 
الحاكمة ايضا  على استنكار العالم كرد فع  لجرائمهم 

  .(87) ومآسيهم و فقاتهم ..."
 الداميوة الموافوق (88) الخوامس عشور مون خوردادفوي حوداث ا وعلى أثور تفواقم 

فتوووى دعووا فيهووا الشووعب  أبووو القاسووم الخوووئي، أصوودر السوويد 1963 انحزيوور  5

                                                           

إلى العلماء  أبو القاسم الخوئي())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،رسالة من السيد 87)

  .1963ايار  8االعالم في المدن االيرانية ، بتاريخ  

في المدرسة الفيضية  بمدينة قم  1963حزيران  3(أعلن السيد الخميني في 88)

الثورة ضد الشاه محمد رضا واتهمه باحداث المدرسة الفيضية ، واعتبر نظامه 

عميالً إلسرائيل ، وبعد يومين من االعالن وفي فجر الخامس عشر من خرداد 

سيد الخميني في ، هاجمت  قوة عسكرية  منزل ال1963حزيران   5الموافق  

مدينة قم ، وتم اعتقاله ، ونقله إلى العاصمة طهران ، ومنها إلى قاعدة عسكرية 

ليسجن فيها ، االمر الذي ادى إلى خروج مظاهرات في مختلف المدن االيرانية ، 

منددة بسياسة الحكومة ومؤيدة للسيد الخميني ، فقامت قوات الجيش بإطالق النار 

مرت المظاهرات لثالثة أيام ، وقد قتل وجرح آالف على المتظاهرين ، واست

المتظاهرين ، وتوجه العشرات من مراجع الدين والعلماء إلى العاصمة طهران 

اطلق سراحه من السجن .  1964نيسان  6إعتراضاً على هذ اإلجراءات ، وفي 

 . 103-99، المصدر السابق، ص للتفاصيل انظر : جالل الدين المدني



47 
 

ب الحكومووة انووج إلووىعوودم التعوواون مووع الظووالمين وعوودم الوقوووف  إلووىي انوواالير 
 ية في اضطهادها للشعب االعزل ، وجاء فيها : اناالير 

ية الحاضرة على اناالير " ... وقد  ممت الحكومة 
تحقيق ما لها من مقا د فاسدة مخالفة لمقررات الدين 
االس مي تنفيذا  لمخططات المستعمرين وال هاينة في 
ب دنا االس مية وفي سبي  ذلت لم تتورع من القيام 

من الحبس والضرب والقت  لك  من  انالالم والعدو  بأنواع
 ب العلوم الدينية الكافرة من ط قعمالهايعلن استنكاره 

وسائر طبقات المؤمنين ب  حتى العلماء االع م ع وعليه 
يمتنع عن معاونة هذه  انالواجب على ك  مسلم  انف

مقامه وبأية بزة  انالحكومة الاالمة ومساعدتها مهما ك
 .(89)... "  انك

 1963حزيران  7في فتواه الصادرة في لخوئي وقد حر م السيد ا
 20المقرر اجراءها في االيراني  الشورى  تخابات مجلسانالمشاركة في 

تخابات يعد أحد المصاديق نالمشاركة في اال ان، باعتبار  1963ايلول 
ساقطا  " سوف يكون  تشكيل المجلس ان، معتبرًا الحكومة الظاهرة لمساعدة 

                                                           

 7، بتاريخ   أبو القاسم الخوئيمام الخوئي العامة(( ،فتوى السيد ())مكتبة اال89)

  .1963حزيران 
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بحسب ما جاء في عن االعتبار من وجهة النار الشرعية والدستورية" 
 . (90) الفتوى 

ي اند السيد الخوئي الحركة الثورية التي قام بها الشعب االير انس
ابعاد ونفي وحكومته ، فبعد  انوالسيد روح هللا الخميني في التصدي لشاه اير 

 5في واستقراره في مدينة الكاظمية المقدسة السيد الخميني الى العراق 
كنه في اتصل بالسيد الخوئي وطلب منه تهيئة دار لس، 1965ي انتشرين الث

 12في الساعة الرابعة عصر يوم حيث وصلها مدينة النجف االشرف ، 
السيد الخوئي  ، وبعد ساعات من وصوله زاره 1965ي انتشرين الث

محاولة التقرب  إلى ان، االمر الذي دعا شاه اير  (91) لالطالع على أحواله
ه ،  ،  1970ال سيما بعد تقلده المرجعية العليا عام من االخير لكسب ود 

   .(92)ولكنه فشل في ذلك والدعوة اليه باالعلمية وزعامة الحوزة العلمية ، 
أبو القاسم استمالة السيد هذا أراد بتقربه شاه محمد رضا  انويبدو 

والعراق ، في محاولة منه لسحب  انلثقله الحوزوي في كل من اير  الخوئي
تأييده للسيد الخميني أو الوقوف على الحياد منه على أقل التقديرات ، لكن 

له ارتباطات  انموقف السيد الخوئي بقي ثابتًا من الشاه لقناعته ب
 . وبالموساد االسرائيلي بالصهيونية العالمية 

                                                           

أبو القاسم ())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،استفتاء جمع من االيرانيين إلى السيد 90)

آب  29حول المشاركة في انخاب مجلس الشورى االيراني ، بتاريخ   الخوئي

1963.  

ت امام خمينى، چاپ پنجم، )تهران: چاپخانه عروج، ( سيد حميد روحاني، نهض91)

 .122 - 117ش(، جلد دوم، ص1381

 .563( المصدر نفسه ، ص92)
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اصدر ،  1978تزامنًا مع اندالع الثورة االسالمية في ايران عام و 
مراجع التقليد  إلى 1978ون االول انًا في االول من كانالسيد الخوئي بي

ية بالنيل من العلماء ان، بعد قيام الحكومة االير  انوعلماء االسالم في اير 
 روالصاق التهم بهم والحط من سمعتهم االجتماعية ، واتباع االساليب غي

مستخدمة اسلوب دكتاتوري تعسفي ، ي المسلم انية بحق الشعب االير انسناال
المراكز الحساسة في  تسليمثم أشار الى أن الشاه قام ب،  انفي حكم اير 

للفئات العميلة الضالة البهائية واليهودية"  " في البالد الحكم واالدارة
ية باالستفادة من تجارب ان، وطالب الحكومة االير  ما جاء في البيانبحسب 

ي والرضو  انالتعسفية بحق الشعب االير  الماضي والكف عن اساليبها
 .(93)لمطاليبه واحترام دماء المسلمين وارواحهم 

فكان لموقفه أثر في المقاومة االسالمية وانتصارها في ثورتها في 
، ذكر فيه  1979اذار  28، فساندها بإصداره بيانًا في  1979ايران عام 

جهاد وتضحيات الشعب االيراني الغيور ، الذي استطاع اختيار نظام حكم 
، ناام حكم جمهوري اس ميجديد بكل حرية ، وموضحًا رأيه في انتخاب 

ع مراعاة القوانين والحقوق الموضوعة بحيث تكون منسجمة مع مذهب م
 .(94)االمامية باعتبار ان غالبية الشعب االيراني من الشيعة االثنا عشرية 

                                                           

إلى علماء ايران ، بتاريخ االول من كانون االول  أبو القاسم الخوئي( بيان السيد 93)

، نقال عن صالح الخرسان ، االمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة 1978

 .897( ، ص2004داد: مطبعة الوسام ، العراق، )بغ

 28، بتاريخ   أبو القاسم الخوئي())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ، بيان السيد 94)

 .1979اذار 
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يتابع عن كثب سير احداث  انك أبو القاسم الخوئيالسيد  انويبدو 
متواصاًل في  انبقيادة السيد الخميني ، بل ك انالثورة االسالمية في اير 

، داعمًا مؤيدًا لتلك الثورة ي خالل تلك المدة اناتصاالته مع الشعب االير 
هناك اتصاالت او رسائل بينه وبين السيد الخميني  انولكن لم يجد الباحث 

االتصاالت  انرغم وجود االخير في النجف االشرف ، ويعتقد الباحث 
الشديدة من قبل المخابرات ت بصورة شفهية وسرية بسبب المراقبة انبينهما ك

 العراقية المنتشرة حولهم .
قد استمرت بعد الشخصين قائمة بينهما، و بين العالقة  انوالظاهر 

رغم اختالفهم في الفهم الفقهي حول  ، انتصار الثورة االسالمية في اير ان
السيد الخوئي بعد  إلىاذ ارسل السيد الخميني برقية جوابية  والية الفقيه ،

،  1980ون االول انك 25في القلبية التي تعرض لها السيد الخميني  االزمة
رسالة  فضاًل عن، من مراجع التقليد العاام"  أبو القاسمالسيد وقد خاطبه "

السيد الخوئي بمناسبة وفاة نجله  إلىالتعزية التي ارسلها السيد الخميني 
  .(95) 1984في االول من تموز السيد جمال الدين الخوئي 

، يةانير الجمهورية االسالمية االضد  انبيرفض السيد الخوئي اصدار 
خالل الحرب العراقية  هاعلى الرغم من ضغوطبطلب الحكومة العراقية 

نائب رئيس  انطه ياسين رمضفقد قام  ( ،1988 -1980ية )اناالير 
                                                           

كانون الثاني  25( برقية السيد الخميني إلى السيد الخوئي ، بتاريخ 95)

 ؛رسالة من السيد الخميني إلى السيد الخوئي ، بتاريخ االول من تموز1980

 .909 – 908، نقال عن صالح الخرسان ، المصدر السابق ، ص 1984
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 انبزيارته بصورة مفاجئة وطلب منه اصدار بي 1986الجمهورية عام 
،  استمرار الحرب ومحماًل مسؤولية استمرارها الحكومة االيرانيةيستنكر فيه 

عليه واعتقال  (96)تضييق الحصار إلىلكنه رفض طلبه ، االمر الذي ادى 
   .(97)عدد من تالمذته 

،  فحسبللشعب االيراني  أبو القاسم الخوئيالسيد  يقتصر دعملم 
بعد النكبة التي لشعب الباكستاني المسلم ، داعمة لبل كانت له مواقف 

 12أصابته بسبب االعصار الذي ضرب جزيرة هايتا في خلين البنغال في 
( ألف شخ  ما بين 250، وراح ضحيته أكثر من ) 1970تشرين الثاني 

قتيل ومفقود ، وأعرب فيها عن حزنه العميق بنبأ الكارثة المروعة التي نزلت 
 21ي في انالرئيس الباكست إلىبعثها رسالة تعزية ومواساة بهم ، من خالل 

 ان"مسلمي العالم  إلىوفي الوقت نفسه وجه نداء ،  1970ي انتشرين الث
 .(98)هم " انيمدوا يد العون والمساعدة بجميع ما يمكنهم إلخو 

                                                           

( قدمت أمانة سر القطر لحزب البعث تقريراً الى ديوان رئاسة الجمهورية بتاريخ 96)

 أبو القاسم الخوئي( صفحة ، حول نشاطات السيد 17مؤلف من ) 1986اب  22

مواقفهم السلبية " تجاه وأوالده ووكالئه ومقلديه ، السيما أسرة آل بحر العلوم ، و

الحزب والثورة " على حد تعبير التقرير ، وطالبوا في التقرير الى تحجيم تصرفات 

السيد الخوئي واتالف الكتب الدينية من المكتبات العامة وتسفير طلبة العلوم 

الدينية غير العراقيين . للتفاصيل أنظر : ))مكتبة السيد جواد الخوئي((، تقرير 

، 552سر القطر لحزب البعث إلى ديوان رئاسة الجمهورية، المرقم مكتب امانة 

 .1986اب  22بتاريخ 

 .246( طراد حمادة ، المصدر السابق ، ص97)

 .1970تشرين الثاني  22، بتاريخ  7637( ))الحياة(()جريدة( ، لندن ، العدد 98)
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، رح ب فيه  1980اذار  9في كما دعم الشعب الباكستاني في بيان 
الشيعة والسنة  ان، وأكد على  انبتطبيق التعاليم االسالمية في دولة الباكست

ين بحسب انويجب على الحكومة مراعاة القو  ، في هذا البلدمعًا يعيشون 
معتقدات كل طائفة ، سواء منها االدارية أو االجتماعية أو االقتصادية ، 

،  ي الغيور بعدم التفرقة والوحدة بينهماانوأوجب على الشعب الباكست
الشرق والغرب ، مؤكدًا على الحكومة  المحيطة بهم من لألخطارلتصدي وا

ون االحوال الشخصية انية الحفاظ على حقوق الشيعة ، السيما قانالباكست
 . (99)كالزواج والطالق والمواريث ، تجنبًا للمشاكل التي قد تعصف بالبالد 

 مواقفه من القضايا العرلية: .2
أبو السيد استأثرت القضية الفلسطينية اهتمام  على الصعيد العربي

بحق تها القوات االسرائيلية الجرائم البشعة التي ارتكببسبب ،  القاسم الخوئي
 5االسرائيلي على االراضي العربية في  انالشعب الفلسطيني، فأثناء العدو 

 على أرواح شهداء فلسطين ، كما بعث بينيةأقام مجالس تأ ،1967 انحزير 
،  1967في حزيران ي انرئيس الوزراء االير هويدا  عباس أمير إلىرسالة 

 اندة البلدانمع اسرائيل ، وضرورة مس انبقطع عالقات اير طالبه فيها 
وألزم "  االسالمية المدافعة عن مقدسات المسلمين في فلسطين المحتلة ،

 موقفها ضد اسرائي  وقطع النف  عنها " نباإلسراع في اع   انحكومة اير 
  .(100) بحسب تعبيره

                                                           

اذار 9، بتاريخ   أبو القاسم الخوئي، بيان السيد  ())مكتبة االمام الخوئي العامة((99)

1980. 

؛ أحمد عبد الهادي  236، ص  2( سيد حميد روحاني ، المصدر السابق ، ج100)

 .150السعدون ، المصدر السابق ، ص 
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 23العالم االسالمي في  إلى بنداء الخوئيأبو القاسم بعث السيد و 
ثر االضطرابات التي وقعت مع الفلسطينيين في أ، على 1970ايلول 
اضعاف  إلىتجنب أي عمل يؤدي  إلى، ناشد المسلمين فيه (101)االردن
التمسك بحقهم والتصلب مع  إلى، ودعاهم  يمك ن منهم اعدائهمو  قوتهم
تحرير ما في وسعهم من اجل يبذلوا  انهم والدفاع عن كرامتهم، و ءاعدا

 وقد جاء في النداء ما نصه: ارضهم وصون مقدساتهم،
ون انالمسلمين على اخت ف شعولهم ليع ان"
االحداث الدائرة  االضطراب ازاء هذه الماسي و القلق و

هللا  على مقرلة من العدو ال هيوني الغادر و ناال 
يجع  من  انالمنعة و  يمنحنا القوة و انه أسأل انسبح

 هاديا  و يكون لنا االس م منارا  و ان امرنا رشدا... و
 .(102)الن ر..." الىقائدا  

                                                           

، مواجهات مسلحة بين بعض المجموعات 1970وقعت في شهر أيلول من عام  (101)

الفلسننطينية و الجننيش األردننني لوضننع نهايننة لوجننود المنظمننات الفلسننطينية فنني 

األردن، اطلق عليها في االدبيات الفلسطينية اسم أيلول األسنود. للتفاصنيل انظنر: 

طينية منن انتفاضنة مقدام عبند الحسنن الفيناض، النجنف االشنرف والقضنية الفلسن

(، 2012،)النجنف االشنرف: مطبعنة البيننة،1973إلى حرب اكتوبر1929البراق

؛ ))شنننننننننننبكة االنترننننننننننننت((، ايلنننننننننننول االسنننننننننننود، الموقنننننننننننع، 150-148ص

http://ar.wikipedia.org. 

إلى األمة  أبو القاسم الخوئي))مكتبة االمام الخوئي العامة((، نداء السيد  (102)

 .1970ايلول  23االسالمية، بتاريخ 
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تشرين االول  6سرائيلية في الحرب العربية اال اندالعبعد و  
ه السيد  ، (103)1973 تشرين االول  8في  أبو القاسم الخوئي نداءاً وج 
إلى كافة المسلمين في العالم للتعاون مع الجيوا االسالمية وتحرير  1973

 االرض المقدسة ، وقد جاء في نصها : 
" ... لقد قامت القوى الكافرة بغزو قسم كبير من 
االراضي االس مية وفي ضمنها المسجد االق ى الشريف وقد 

الماضية وقد  مموا كابد المسلمون ما كابدوه طول السنوات 
في هذا الشهر المبارت وهو شهر هللا العايم مستمدين العون 
من هللا تعالى على الدفاع عن اراضيهم  ... فالواجب الديني 
يحتم علينا ان نوّحد الكلمة ونقوم بن رة المدافعين عن 

 . (104)االراضي االس مية بما يلزم من العون والمساعدة ... "

                                                           

وهي الحرب العربية اإلسرائيلية الرابعة التي شنتها كل من مصر وسوريا بدعم  (103)

بهجوم  1973تشرين األول  6عربي على إسرائيل، بدأت الحرب في  -سوفيتي 

مفاجئ من قبل الجيش المصري والجيش السوري على القوات اإلسرائيلية التي 

ت مرابطة في سيناء وهضبة الجوالن، حقق العرب فيها انجازات ملموسة في كان

األيام األولى من الحرب، وتمكن الجيش اإلسرائيلي من فتح ثغرة وعبر للضفة 

الغربية للقناة، في نهاية الحرب عمل وزير الخارجية األميركي هنري كيسنجر 

سارية المفعول. للتفاصيل  وسيطاً بين الجانبين  توصل إلى اتفاقية هدنة ال تزال

انظر: خضير عباس ناجي، سياسة الواليات المتحدة االميركية تجاه القضية 

، اطروحة دكتوراه، )بغداد: معهد التاريخ العربي 1973 -1967الفلسطينية 

؛ سليم شاكر 155 -143(، ص2013والتراث العلمي للدراسات العليا، 

 (.2001، )لندن: دار الحكمة، 1973االمامي، الجيش العراقي وحرب تشرين 

للتعاون مع  أبو القاسم الخوئي))مكتبة االمام الخوئي العامة((، نداء السيد  (104)

 .1973تشرين االول  8الجيوش االسالمية، بتاريخ 
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الصحن  إلىاء حوزة النجف االشرف عدد من علممع حضر و 
، واحتشد االف المواطنين من 1973تشرين االول  26الحيدري الشريف في 
 االفتوى التي دع إلىخرى، لالستماع مدن العراق ا و ابناء النجف االشرف 

الجهاد من اجل مناصرة الجيوا العربية المشاركة في  إلىفيها المسلمين 
أبو القاسم المعركة ضد المعتدين الصهاينة، والقيت كلمة توجيهية للسيد 

 انح فيها وض  ، (105)السيد عبد الرسول علي خان المدنيمن قبل  الخوئي
المجاهدين يضحون  انشد الحروب ضراوة و أالحرب الطاحنة تعد من 

دون حقهم وشرفهم وحرمة من  نارض سيناء والجوال بدمائهم الغالية على
ارضهم وعقيدتهم، ويجب على المسلمين مد يد العون اليهم في ظل 

 .(106)الظروف الحرجة التي يمرون بها
 الصهيونيةمن استخدامهم أدوات بيد الدول االسالمية وحذ ر 
 واالسالميةالدول العربية ال في فلسطين فحسب بل في عموم  التحقيق غايته

 يقوم به الغرب من تقديم اسلحة فتاكة ، وانلما تحتله من موقع مهم وما  ،
                                                           

(: ولد في مدينة 1984 -1929عبد الرسول عبد الحسين علي خان المدني ) (105)

ي الدراسة على يد والده، وأكمل النجف االشرف و نشأ فيها، قرأ أولياته ف

مقدماته العلمية عند السيد اسماعيل الصدر، ثم حضر االبحاث العالية على يد 

، كان شاعراً وأديباً، حيث كانت اشعاره  تتصدر أبو القاسم الخوئيالسيد 

المناسبات الدينية، من مؤلفاته شرح كفاية االصول و دروس في علم النحو 

. 1984نيسان  17في في النجف االشرف في وديوان شعر مخطوط، تو

 ، للتفاصيل انظر: كاظم عبود الفتالوي، المنتخب من اعالم الفكر واالدب 

، 1959؛ عز الدين عبد الرسول المدني، ))مقابلة شخصية((، مواليد 234ص

 . 2013ايلول  11استاذ جامعي، النجف االشرف، بتاريخ 

تشرين االول  27، بتاريخ 47العدد،النجف االشرف ))العدل(( )جريدة(،  (106)

1973. 
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ردود فعل كبيرة في  سوف تؤدي إلىبين الصهيونية واالستعمار  العالقة
 المجتمعنهوض  معربًا عن تفاؤله في ،العالمين العربي واإلسالمي 

من سباته الستعادة حقوقه المغتصبة ومحاسبة العدو المتسلط  سالمياإل
 .(107) على أراضيه
ال محالة ثم تبوء بعد  اسرائيل ستدفع الثمن غالياً  ان إلى شاروقد أ

 اً هله كون فلسطين بالدأ  إلىيعود  انمن ، والبد للحق انذلك بالخيبة والخسر 
شعبها لم يكف عن ثوراته  نعربية، ويجب على الصهاينة مغادرة البالد ال

قطرة من دماء المسلمين كل  نواموال، فس وا نمر من ا مهما كلف ا 
ع ضعافها من دماء اليهودأو غيرها اال لتراق أرض فلسطين أتراق على 
وجد الباحث ضرورة اقتباس  حتواها وما حملته من مضامينو همية م

 نصو  من الكلمة:
للمسلمين في االفقع لقد تحققت بوادر الن ر  "...
ن تحت الضرلات القوية الشديدة التي تتلقاها ئواسرائي  ت

ينجز لنا  ان تعالىالرجاء منه  من ابنائنا االبطال و
يكتب لمقاتلينا ن ره المبين... وكنا على  فتحه القريب و

المجتمع االس مي الذي اعتبره اليهود فاقد  انيقين من 
 فيه الحياة من جديد وواع الحركة ستدب انلك  نوع من 

سينهك هذا العم   من سباته العميق ليستعيد كرامته 

                                                           

، 1973( نص فتوى الجهاد التي اعلنها السيد الخوئي في النجف االشرف عام 107)

 .1973تشرين االول  27، بتاريخ 47))العدل(( ، العدد
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في في الحساب مع اسرائي  ويكي  لها بالكي  كيلين 
دة هذه ان... ويجب على دول المسلمين مس واكثر

طرد اسرائي  من الب د  انالجيوش ماديا وادبيا مع العلم 
البحر ليس بذلت االمر الهين السيما  الىالعرلية ودفعها 

االخطاء التي  ان...  مع ما تزودها به الدول من الخارج
 انو  نقد  ححت اال  1967ح لت في المواجهة لسنة 

القوى الموجودة لدى العرب حاليا كافية لتأديب اسرائي  
يستبدل  ان... قولوا للشعب المختار  لمدة طويلة

الب د التي قدم منها  ىالبفلسطين ارضا اخرى او يرجع 
ية في غزو اراضي انولقنوه درسا قاسيا لئ  يطمع ث

 .(108) ... " المسلمين
كلمته عن تفاؤله من  فيعرب أ السيد الخوئي قد  انوجد الباحث 

اسالمي لمواجهة االعتداء الصهيوني لحقوق  –نهوض عربي قيام 
هذا االمر سوف  انرأى الفلسطينيين على اراضيهم، وفي حماسة واضحة 

حد  إلىاخر ، بل وصل  انوالبحث عن مك الصهاينةتأديب  إلىيؤدي 
استخدام النفط كسالح  إلىالبحر، امرا سيؤدي حسبما اوضح  إلىدفعها 

ضد الدول التي تساعد اسرائيل، وهذا مما يعود على الحركة الصهيونية 
 بالسلب. 

                                                           

في الصحن  أبو القاسم الخوئي))مكتبة االمام الخوئي العامة((، كلمة السيد  (108)

 .1973تشرين االول  26الحيدري الشريف ، بتاريخ 
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كد مراجع أم، الحاز  أبو القاسم الخوئيسجاما مع موقف السيد انو 
النجف االشرف، وجوب اسناد  (110)، وعدد من اهالي(109)الدين والعلماء

الجيوا العربية المشاركة في معركة التحرير، كما طالبوا العرب والمسلمين 
 ا مةوا  داء واجبهم في هذه المعركة المصيرية التي تخوضها اناينما ك

العربية من اجل تحرير فلسطين، التي فيها مقدسات المسلمين، ودعوا 
ضد اسرائيل  اً سالحبوصفه استخدام النفط  إلىالحكومات االسالمية 

المرحلة  ن، ال(111)الدول التي تساعد اسرائيل إلىبيع النفط  االمتناع عنو 
نوية العربية تستدعي اعداد كافة القوى المادية والمع ا مةالتي مرت بها 
 .وحلفائه الغربيين لمجابهة العدو 

                                                           

كان من بين ابرز العلماء الذين دعوا إلى الجهاد ومؤازرة الشعب الفلسطيني:  (109)

السيد محمود الحسيني الشاهرودي، السيد روح هللا الخميني، السيد محمد علي 

الحمامي، السيد عماد الدين البحراني، السيد احمد الحسني البغدادي ، الشيخ 

، الشيخ علي كاشف الغطاء، الشيخ محمد ابراهيم محمد جواد الشيخ راضي

الكرباسي، و السيد عبد هللا الشيرازي. انظر: الهيأة العلمية، العلماء االعالم 

يدعون المسلمين إلى الجهاد في سبيل هللا، )النجف االشرف: مطبعة اآلداب، 

تشرين  18، بتاريخ  1393( ؛ ))الثورة(( )جريدة( ، بغداد ، العدد 1973

 . 1973ول اال

عبر عدد من اهالي النجف االشرف عن تضامنهم مع الشعب العربي الفلسطيني  (110)

و دعمهم للقوات العربية المقاتلة للعدو المغتصب، من بيانات الدعم ، ومن بين 

ابرزهم، السيد عبد الحسين النجم  مخمن ضريبة الدخل ، والمحامي عبد الباقي 

ازي و الطالبة خنساء محمد باقر و الحاج الجزائري و الشاعر محمد علي الب

رؤوف محمد علي قسام و الحاج محسن جاسم الصائغ و الحاج عبد االمير 

مديد صاحب مكتبة العروبة فضالً عن السيد ابراهيم الفاضلي رئيس جمعية 

 .1973تشرين االول  27، بتاريخ 47التوجيه الديني. انظر: ))العدل(( ، العدد 

 .1973تشرين االول  27، بتاريخ 47))العدل(( ، العدد  (111)
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محمد مرت بمنعطف خطير بعد زيارة قد القضية الفلسطينية  انغير 
 1977اسرائيل عام  إلىية العرب مصررئيس جمهورية  (112)ور السادات نأ
 االمر الذي أدى قيام  ،1978 أيلول 17في  (113)توقيع اتفاقية كامب ديفيدو 

السيد  إلىرسالة بإرسال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ( 114)ياسر عرفات
                                                           

 25( : ولد في  قرية ميت أبو الكوم في  1981 -1918( محمد انور السادات )112)

،تخرج من الكلية الحربية برتبة مالزم ، انضم إلى  1938كانون االول عام 

 1970ايلول  28،اصبح رئيس جمهورية مصر في 1951الضباط االحرارعام 

، تم اغتياله في  1978لجمال عبد الناصر ، وقع اتفاقية كامب ديفيد عام  خلفا

. للتفاصيل انظر : صباح ياسر لفتة 1981تشرين االول  6عرض عسكري في 

( ؛ انيس 2009،انور السادات دراسة تاريخية ، )بابل: دار الفرات للطباعة ، 

 ( .2010، )القاهرة :دار المعارف ،4منصور ، من اوراق السادات ،ط

بين الرئيس  1978ايلول  17اتفاقية كامب ديفيد: تم التوقيع عليها في  (113)
( 12المصري محمد انور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن وبعد )

يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد في والية ميريالند االميركية وتم 
، وكان 1967عام  االتفاق على االنسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في

التوقيع على االتفاقية تحت إشراف الرئيس األميركي جيمي كارتر، و نتج عن 
إلى  1979هذه االتفاقية تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 

. للتفاصيل انظر: كميل منصور ، اتفاق كامب ديفيد واخطاره ،  1989عام 
( ؛ رباب يحيى عبد المحسن، 1978 )بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،

كامب ديفيد خروج مصر إلى التيه، )القاهرة: العربية للطباعة و النشر، 
2005. 

(: ولد محمد ياسر عبد الرحمن القدوة الحسيني 2004 -1929ياسر عرفات ) (114)
اب ، من أسرة فلسطينية، قضى مراحل طفولته وشبابه في  24في القاهرة في 

يمه المتوسط فيها، أصبح مقرباً من المفتي أمين الحسيني القاهرة وانهى تعل
ً في القاهرة، درس الهندسة المدنية في جامعة الملك فؤاد عام  الذي كان منفيا

لرئاسة اتحاد الطالب الفلسطينيين في القاهرة،  1952، انتخب في عام 1948
ً فيها، قام في   1959تشرين االول  10هاجر إلى الكويت حيث عمل مهندسا

بتأسيس حركة سميت بحركة فتح و هي اختصار لكلمات حركة تحرير فلسطين 
و دفن في مدينة رام هللا.  2004تشرين الثاني  11بشكل مقلوب، توفي في 

للتفاصيل انظر: علي حسين علي العلواني، القضية الفلسطينية في جامعة الدول 
ابن  –ة التربية ، اطروحة دكتوراه، )جامعة بغداد: كلي1973 -1965العربية 
؛ بسام ابو شريف، ياسر عرفات، )بيروت: رياض 73(، ص2004رشد، 

 (.  2005الريس للكتاب و النشر، 
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، وطلب منه دعوة المسلمين 1978تشرين االول  9في  أبو القاسم الخوئي
تهاك االماكن المقدسة انكافة للوقوف بوجه الطغاة المعتدين العاملين على 

في ارض فلسطين، واستمرار السيطرة الصهيونية على مدينة القدس، ال 
قام العدو االسرائيلي بإجراءات  فقدسيما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، 

اة انلتغيير معالم القدس الشريف وتهويدها، موضحا في الوقت نفسه مع
ينتارون من سماحتكم  "و،  انعدو الظلم و الاهالي القدس وهم يواجهون 
نجدة  القدس من براثن ال هيونية و إلنقاذ اندعوة المسلمين في ك  مك

 .  بحسب ما جاء بالرسالة  (115)اهلها" 
ي انتشرين الث 9رسالة جوابية في ب أبو القاسم الخوئيالسيد  أجابه

ره  فيها بما قام به في مناسبات سابقة من الواجبات االسالمية 1978 ، ذك 
تجاه فلسطين، ودعا المسلمين فيها للتعاضد وتوحيد الكلمة لتحرير االراضي 

االسالمية وتفككها  ا مةالمغتصبة وتطهيرها من رجس اليهود، ولكن تخاذل 
م بها منظمة تتس ر الروح االسالمية التيدون تحقيق ذلك، وقد قد  من حال 

نا من المسلمين واطلب ان" كافة اخو  دعا في رسالتهو  التحرير الفلسطينية،
منهم  تخطي المرحلة الفا لة بين القول والعم  ولذل المزيد من 

 نأ إلى، وختم رسالته باإلشارة  تعبيره على حد   المساعدات لمواجهة العدو"

                                                           

))مكتبة االمام الخوئي العامة((، رسالة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير  (115)

 .1978تشرين االول  9، بتاريخ أبو القاسم الخوئيالفلسطينية إلى السيد 
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مدينة القدس جزء  نأالتفكيك، و االراضي االسالمية وحدة متماسكة ال تقبل 
  .(116) ال يتجزأ من البالد االسالمية

ًا انأصدر السيد الخوئي بيأما بشأن تطور االوضاع اللبنانية ، فقد 
ي انبعد قيام اسرائيل باحتالل منطقَة جنوب نهِر الليط 1978اذار  28في 
أوضح فيه قيام العدو الصهيوني بتشريد العوائل من  ، (117) انجنوب لبنفي 

يتركوا  انديارهم والذوا في العراء ، وطلب من الحكومات االسالمية 
يقفوا ويتعاضدوا  انبًا ويوحدوا صفوفهم ويجمعوا قدراتهم ، و انخالفاتهم ج

الذين ينتظرون المساعدة  انبوجه العدو االسرائيلي لتخلي  أهالي جنوب لبن
بإعطاء  انتخفيف المصائب عنهم ، وقد أبلغ وكالئه في طهر والعون و 

 .(118)عليهم الصرفه انعلماء لبن إلىالحقوق الشرعية من سهم االمام )عن( 
حول المأساة التي  1978نيسان  4و 3في ن ان آخراانأصدر بيثم 

على االراضي  استنكر فيهما االعتداء الصهيوني،  انتعرض لها أهالي لبن
االسالمية الذي راح ضحيته عدد من االرواح البريئة ، وطلب من المسلمين 

                                                           

إلى ياسر  أبو القاسم الخوئيالمام الخوئي العامة((، رسالة السيد ))مكتبة ا (116)

 .1978تشرين الثاني  9عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتاريخ 

، احتالل منطقةَ جنوب نهِر الليطاني بأكثر من 1978آذار  14بدأت إسرائيل في (117)

الحدود مع جندي، إلبعاد مجموعات الفدائيين الفلسطينيّين ،عن  25000

إسرائيل، ومساندة حليف إسرائيل جيش لبنان الجنوبي بزعامة الرائد سعد حداد 

، وتَراجعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى شمال نهر الليطاني لتُواصل إطالق 

( 426و 425النار على اإلسرائيليين ، وأصدر مجلس األمن القرارين رقم )

ِمن لبنان. وُشِكّلَت قوة فصل لألُمم المتحدة  داعياً إلى انسحاب القّوات اإلسرائيلية

 . 1978آذاِر  23في لبنان )اليونيفيل( لفَرض هذا القرار ، وقد َوصلْت في 

 28، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي))مكتبة االمام الخوئي العامة((، بيان السيد  (118)

 .1978اذار 
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الميسورين القيام بما يستطيعون من مساعدتهم ماديًا وتفقد اليتامى 
والمصابين من جراء هذا االعتداء ، وابلغ وكالئه في كافة المدن االسالمية 

رقم حساب  إلىمن تحويل الحقوق الشرعية من سهم االمام )عن( 
لصرفه  انالثقات في لبن إلىثم تحويله  ان( في بنك ملي في طهر 15166)

 . (119)لمنكوبة من هذه االحداثعلى العوائل ا
ويبدو ان السيد الخوئي وضع حساب له في طهران لسهولة قيام 
االيرانيين بإيداع حقوقهم الشرعية ، السيما وان سفر االيرانيين الى العراق 

وعًا في تلك المدة ، اذ ان الحكومة العراقية منعت دخول كان شبه مقط
االيرانيين الى العراق ، فضال عن قيامها بتسفير االيرانيين أو المجنسين 

 بالجنسية العراقية كونهم من أصول ايرانية .
في بيروت أعضاء جمعية الهداية واالرشاد العلمية  إلىبرسالة  بعث
ر فيها عن استيائه العظيم تجاه تلك الحوادث االليمة عب   ،1978في نيسان 
االسرائيلية من القتل والتدمير  الفظائعوما خلفته  " عدو حاقد "التي سببها 

رجاء العالم لصد والحرق والتشريد كفيل بإيقاظ الضمائر الحية في كل أ
" هنات  ان إلىوأشار االسالمية ،  انعلى البلد العدو من اعتدائه المتكرر

بالخطوال  التأثرالقضية الراهنة دون  قبعادتفهم كام   الىحاجة ماسة 
 اقمةالتي تحاول اخفاء المعالم الواقعية ع وهذا يقتضي من جميع 

                                                           

 3، بتاريخ  قاسم الخوئيأبو ال))مكتبة االمام الخوئي العامة((، بيان السيد  (119)

 .1978نيسان  4، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي؛ بيان السيد 1978نيسان 
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االس مية والمسلمين بوجه اخص ادراكا  واسعا  ونارة عميقة حول 
 . (120)بحسب ما جاء بالرسالة القضية" 
من قبل  أبو القاسم الخوئيالى السيد ما نسب فيما يخ  و 

االذاعات السعودية حول تأييده لإلعدامات التي نفذتها الحكومة السعودية 
الموافق  ه ،1410 ()اربعينية االمام الحسين  ( كويتي في16بحق )
، المتهمين بتفجيرات الحرم المكي في موسم الحن  من 1989ايلول  22

 ، وجاء في ن  جوابه : (121)نفس العام 

ما نقلته االذاعة السعودية وغيرها من  ان"  
االذاعات العالمية وما نشر في بعك ال حف من 

من قبلنا حول االعدامات التي  التأييده قد  در ان

                                                           

إلى جمعية  أبو القاسم الخوئي))مكتبة االمام الخوئي العامة((، رسالة السيد  (120)

 .1978الهداية واالرشاد ، بتاريخ  نيسان 

م ، األول في أحد الطرق 1989هـ /1409حدث انفجاران في موسم الحج لعام (121)

المؤدية للحرم المكي واآلخر فوق الجسر المجاور للحرم المكي، ونتج عن ذلك 

وفاة شخص واحد وإصابة ستة عشر آخرين، ثم ألقت الشرطة السعودية القبض 

ثم عرضوا على  ( منهم  بتدبير التفجير، 16( حاجا كويتيا، اتهم )20على )

المحكمة في جلسة واحدة لتلقي الحكم ولم يحضر تلك الجلسة ممثلون من 

السفارة الكويتية كما هي العادة لضمان سير األمور بشكل سليم، ولم يسمح 

للمتهمين بتعيين محامين، كما لم يسمح إال لبعضهم بالتحدث ذويهم في مكالمات 

الملك فهد بن عبد العزيز "بضرب  قصيرة مدتها دقيقتان، وبعد بضع أيام أمر

. للتفاصيل انظر :  1989أيلول  21أعناقهم بالسيف"، وتم تنفيذ الحكم في 

 . http://ar.wikipedia.org))انترنت(( ، حادثة الحرم المكي ، الموقع ، 

http://ar.wikipedia.org/
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رلعين سيد أنفذت بحق الحجاج الكويتيين يوم 
افتراء وكذب محك ولم ي در من  ()الشهداء 

 .(122)قبلنا أي شيء حول الموضوع " 

الحكومة السعودية ارادت تضليل الرأي العام االسالمي  ان غير
، ونشر البلبلة في بتبرير احكام االعدام التي نفذت بحق االبرياء الكويتيين 

 فضاًل عن،  أبو القاسم الخوئيأوساط المسلمين ، والنيل من مقام السيد 
 إثارة الشكوك في نفوس مقلديه السيما الكويتيين منهم . 

 القضايا المحلية:مواقفه من  .3

موقفًا واضحًا من التطورات التي حلت  أبو القاسم الخوئيلسيد كان ل
على نهن مراجع النجف االشرف في ادارة الحوزة العلمية بالعراق ، فقد سار 

حصر ففي المدينة، على الرغم من اجواء االرهاب المتصاعدة من السلطة، 
بالعلوم والفقه وعدم  سائداً  ناالخوئي اهتمام المؤسسة الدينية كما كالسيد 

 إلى، اال حينما تتعرض بيضة االسالم  التدخل بالشؤون السياسية العامة
معلنة لنظام الحكم في العراق غير العلى الرغم من معارضته و ، (123)الخطر

جل أعتمد اسلوب المواجهة العنيفة من لم يلكنه خالل زعامته الدينية، 
عداد الطلبة أ خفاض ان بعدالحفاظ على بقاء المرجعية الدينية والحوزة العلمية 

                                                           

اعدام  و القاسم الخوئيأب))مكتبة االمام الخوئي العامة((، جواب السيد  (122)

 .1989تشرين االول  4الكويتيين ، بتاريخ  

، )قم: مؤسسة 3( مؤسسة االمام الخوئي الخيرية، الشهيد محمد تقي الخوئي، ط123)

 . 58(، ص2003احياء تراث االمام الخوئي، 
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بسبب التهجير واالعدامات التي اتبعها نظام ، (124)في المدارس الدينية
 .(125) 1968الحكم في العراق منذ عام 

لمرحلة جديدة من المواجهة مع التيار العراقية تأهبت الحكومة فقد 
، ففي  سياسة الضربات المباشرة للمؤسسة الدينية االسالمي، لذلك مارست

 إذ، (126) بدأت حمالت التسفير على نطاق واسع 1971ول ون ا انك 26
 ية ،انالعراقية االير الحدود  إلىمن المسفرين  اً ( شخص2084)عددهم وصل 

 .(127)منهم اً وقد شكل طالب الحوزة قسما كبير 
لندن إلجراء  إلى الخوئيأبو القاسم سافر السيد وفي الوقت نفسه ، 

ي انون الثان، وفي االول من ك 1971ون االول انك 29عملية جراحية في 

                                                           

( قامت السلطة بزرع عدد من جواسيسها من االيرانيين بين طلبة الحوزة العلمية 124)

ورفع تقارير دورية عما يدور في حوزته ، ولم  أبو القاسم الخوئيالسيد لمراقبة 

تكن تحركات هؤالء الجواسيس بخافية على السيد الخوئي. انظر: معين جابر 

 7، وجيه، النجف االشرف، بتاريخ 1939جدي، ))مقابلة شخصية((، مواليد 

 .2013حزيران 

مرجعية والسياسة، )بيروت: ( محمد صادق بحر العلوم، النجف االشرف بين ال125)

؛ علي عبد االمير عالوي، احتالل 274(، ص2009دار الزهراء للطباعة، 

العراق ربح الحرب و خسارة السالم، ترجمة عطا عبد الوهاب، )عمان: دار 

 . 45(، ص2009الفارس للنشر، 

( لم تشمل حمالت التسفير اتباع السيد الخميني من االيرانيين المقيمين في 126)

النجف االشرف ، كونهم الجئين سياسيين، وتستخدمهم الحكومة ورقة ضغط على 

ايران، والسيما ان عالقة البلدين غير مستقرة ، فضالً عن ان السلطة ارادت 

وئي، ))مقابلة شخصية((، زرع الفتنة بين االيرانيين انفسهم . يوسف عباس الخ

، مدير الشؤون العامة في مؤسسة الخوئي في لندن، النجف 1959مواليد 

 . 2013اذار  9االشرف، بتاريخ 

( رسول جعفريان، التشيع في العراق وصالته بالمرجعية وايران، )قم: مطبعة 127)

 . 382، ص17، العدد1994؛ ))الموسم((، 135(،ص2008عترة،
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ية في لندن كمبعوث انزاره في  المستشفى موظف من السفارة االير  1972
الشاه له  نأ، فأجابه السيد الخوئي ب اناير  إلىتقال نوطلب منه اال انلشاه اير 

وسوف لن اغادر  (128)ونية العالمية ارتباطات وعالقات قديمة مع الصهي
العراق بغض النظر عن مضايقات السلطة العراقية للحوزة العلمية ، وفي 
اليوم الالحق زاره مبعوث الحكومة العراقية ، فاخبره السيد الخوئي بطلب 

 إلىتخاذ قرار الهجرة ي بترك العراق ، وأبلغه باعتزامه على إانالسفير االير 
ما لم تتوقف االجراءات القمعية ضد الحوزة العلمية في النجف  اناير 

االشرف من السلطة العراقية والسيما تسفيرات طلبة العلوم الدينية ، ا مر 
الذي أدى بالمبعوث العراقي إبالغ السيد الخوئي برغبة رئيس الجمهورية 

 . (129)ببقاء قيادة المرجعية في النجف االشرف 
من شاه ايران ،  أبو القاسم الخوئيلسيد لبي لالسموقف الوعلى أثر 
ية في لندن بنشر رسالة مزورة بختم السيد الخوئي  جاء انقامت السفارة االير 

 ايراني وهو العراقية السلطة عناصر حد) وهو أ رضا عليأن المدعو فيها، 
 الحكومة عالقة عن أبو القاسم الخوئي السيد بسؤالقام  ،(  الجنسية

                                                           

ارتباط الشاه مع الصهيونية العالمية وقيامه  أبو القاسم الخوئي(اوضح السيد 128)

بتمليك اليهود لعدد من الشركات المؤثرة في االقتصاد االيراني ، فضالً عن 

استمالكهم لمحطة االذاعة االيرانية . للتفاصيل انظر : ))مكتبة االمام الخوئي 

التغلغل الصهيوني في  حول أبو القاسم الخوئيالعامة(( ، تصريحات خطيرة للسيد 

 . 1963حزيران  7ايران ، بتاريخ 

،  1954، ))مقابلة شخصية(( ، مواليد  أبو القاسم الخوئي(السيد عبد الصاحب 129)

ايلول  27امين عام مؤسسة االمام الخوئي في لندن ، النجف االشرف ، بتاريخ 

2013. 
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 أجابهالخوئي  ، فادعى علي رضا أن السيد المرجع وبشخ  بالمرجعية
الحكومة العراقية لم تقم بمضايقة طلبة الحوزة العلمية في النجف  انب"

ولدت هذه الرسالة صدمة كبيرة ف" ،  االشرفع او شخص المرجعية العليا
توحي بارتباط   نهافي العراق وخارجه  أبو القاسم الخوئيلدى مقلدي السيد 

 .(130)المرجعية بالسلطة المركزية في بغداد 
 مما (131)السيد صادق الطباطبائي  أثارت هذه الرسالة حفيظة 

بزيارة مدينة النجف االشرف ولقاءه بقريبه السيد محمد باقر  هقيام إلىأدى 
 عدة في انتشرت التيالصدر لالستفسار عن مدى مصداقية هذه الرسالة 

لقاء السيد الخوئي مباشرة ومعرفة االمر  إلىأرشده  االخيرو ،  اوربية دول
أيلول  20بتاريخ في لقاء مع الباحث  شار الطباطبائيأوقد منه شخصيًا ، 

ب به كثيرًا ، وبعد سماعه خبر الرسالة السيد الخوئي قد رح   انب،  2013

                                                           

، متقاعد ،  1942(عماد جمال الدين الخوئي، ))مقابلة شخصية(( ، مواليد 130)

 .2013ايلول  27النجف االشرف ، بتاريخ 

، 1943( : ولد في مدينة قم في ايران عام 2015 - 1943( صادق الطباطبائي )131)

، سافر إلى المانيا إلكمال دراسته الجامعية 1961اكمل دراسته الثانوية فيها عام 

الجامعة التقنية في  في الكيمياء الحياتية  ، أكمل دراسته العليا في الماجستير في

آخن ، اكمل دراسة الدكتوراه في جامعة بوخوم االلمانية ، في االول من شباط 

عاد إلى ايران برفقة السيد الخميني ، عين نائبا لرئيس الوزراء في  1979

ً للوزراء بالوكالة 1979الحكومة المؤقتة عام  ، رشح نفسه ألول  ثم رئيسا

، كتب مجموعة من مذكراته السياسية   1980ام انتخابات رئاسية في ايران في ع

في دوسلدورف في ألمانيا .  2015شباط  21في ثالثة مجلدات ، توفي في 

، نائب رئيس 1943صادق طباطبائي ،))مقابلة شخصية((،مواليد للتفاصيل انظر : 

؛))شبكة االنترنت(( 2013ايلول  20بتاريخ االشرف، وزراء ايران السابق،النجف

 . http://ar.wikipedia.orgطباطبائي ، الموقع ، ، صادق 

http://ar.wikipedia.org/
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ب السيد الخوئي هذه الرسالة وطلب من الطباطبائي تكذيبها المزعومة كذ  
 . (133)لم يحرر مثل تلك الرسالة   نه،  (132)

ية ارادت تشويه صورة السيد الخوئي انالحكومة االير  انويبدو  
صدر مثل ت ان يستبعد الباحث، و  انبسبب مواقفه من نظام الحكم في اير 

 انسبق و الخوئي السيد  ن، ال أبو القاسم الخوئيمن قبل السيد تلك الرسالة 
تصرفات السلطة العراقية الغير مقبولة تجاه طلبة المبعوث العراقي  إلىأشار 

 1971عام  بسبب قيامها ، الحوزة العلمية في النجف االشرفوأساتذة 
ع  "ايرانية" ع "لبنانية " مختلفة من جنسيات  اً ( شخص1150)باعتقال 

القسم وتم سجن اعداد منهم وترحيل  ، "بحرينية"و "هنديةع " "باكستانية"
سر عريقة ألمدينة ا ةغادر كانت نتيجة ذلك م، و  خارج العراق إلىاالخر 

 والحزن  كسارنعالمات االت انوكمعروفة على الصعيد العلمي والتجاري، 
 المودعين لهم.و على وجوه المسفرين 

أبو  ولو دققنا في صورة االستفتاء الذي ارسله علي رضا الى السيد
والذي نشرها أحمد عبد هللا ابو زيد ( 17في الملحق رقم ) القاسم الخوئي

السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق(  العاملي في كتابه )محمد باقر الصدر
 لوجدنا المالحظات التالية :، الجزء الخامس ( من 208في الصفحة )

                                                           

اشار السيد علي البغدادي في كتابه معالم االمامة إلى ان السيد الخوئي صرح (132)

إلى بعض القنوات العالمية بان الحوزة العلمية بالنجف االشرف بخير ولم تحصل 

،ولم يشير إلى تبعية تلك القنوات . للتفاصيل انظر: مضايقات عليها من الدولة 

، ) النجف 3علي الحسني البغدادي ، معالم االمامة في فكر السيد البغدادي ، ط

 .178( ، ص2009االشرف : مطبعة النبراس ، 

 .2013ايلول  20صادق طباطبائي ،))مقابلة شخصية((،   بتاريخ (133)
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،  1971كانون االول  25ان االستفتاء كتب في بغداد بتاريخ  .1
 25ويوافق  1391ذي القعدة  8وان جواب االستفتاء بتاريخ 

وهو نفس يوم كتابته ، وهذا غير ممكن  1971كانون االول 
ان يكون الجواب في نفس اليوم مع اختالف المسافة بين بغداد 

 والنجف االشرف .
بدأ الجواب بعبارة )تحية طيبة( ، وهذه العبارة ال تكتب من قبل  .2

على االستفتاءات فهي عبارة غير مألوفة  مراجع الدين
 م في مخاطباتهم .االستخدا

اسلوب الجواب برمته ال يرتقي الى االسلوب الحوزي المبني  .3
من آخر  )بركاته(على البالغة والنحو ، وقد حذفت كلمة 

 الجواب .
الختم الموجود على االستفتاء غير واضح وال يعطي معالم انه  .4

 ختم السيد الخوئي .
في ذلك اليوم كان مريضًا ويتهيأ  أبو القاسم الخوئيان السيد  .5

كانون  29للسفر الى لندن لغرض العالج حيث وصلها بتاريخ 
 ايام من تاريخ كتابة االستفتاء . ثالثةأي بعد  1971االول 

نقول متى وصل االستفتاء من بغداد الى النجف االشرف ، ومتى تمت 
الى ان االجابة عليه من قبل السيد الخوئي ، كل هذه الدالئل تشير 

االستفتاء كان مزورًا ، بهدف تشويا الراي العام حول موقف السيد الخوئي 
 الحاكمة في العراق.السياسية من السلطة 
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وفي خضم هذه االحداث ، وقف السيد الخوئي الى جانب الشعب 
صدرت الحكومة العراقية أبعد أن ف ، هجل الحفاظ على ثرواتأمن العراقي 

( في االول من 69نفط العراق المحدودة رقم ) ون تأميم عمليات شركةانق
دت جماهير النجف االشرف والمرجعية الدينية فيها ي  أ، (134)1972 انحزير 

حمد حسن البكر أ إلىرسالة  أبو القاسم الخوئيقرار التأميم، فارسل السيد 
 رئيس الجمهورية، بتلك المناسبة وجاء فيها: 

ثروات  الدفاع عن مواطن المسلمين و ان"
ارضهم وفي مقدمتها حماية نفطهم من أهم الواجبات 

الوقوف عند هذا الحق ب  بة  انالشرعية وأخطرهاع و 
يم مع اقعداء من أفض  ضروب الرعاية لم ال   انوا 

يبارت جهدكم في  ان تعالىيهمع نسأله انالمسلمين وأم
حماية نف  هذا البلد اإلس مي من جميع الطامعينع 

يوحد  اناإلس مية و  اقمةحقق م ال  ي انكما نسأله 

                                                           

ون تأميم عمليات شركة نفط العراق ( قامت الحكومة العراقية بإصدار قان134)

، والذي بموجبه  تؤول  1972( في االول من حزيران 69المحدودة رقم )

ملكية جميع المنشآت إلى الدولة والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات 

المذكورة و من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته 

القانون بانشاء شركة حكومية تسمى  ومعداته، واوصت المادة الثانية من

الشركة العراقية للعمليات النفطية، و يعين لها ثمانية اشخاص، رئيس و 

اعضاء مجلس ادارة للشركة على ان يكونوا مخولين بجميع الصالحيات و 

السلطات و االختصاصات الالزمة الستمرار ادارة العمليات النفطية لضمان 

، 2146عراقية(( )جريدة ( ، بغداد ، العدد حسن سير العمل. ))الوقائع ال

 .1972حزيران  1بتاريخ 
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يؤيدهم بالن ر المؤزر  كلمة المسلمين على الحق و
ما فيه خيرهم و  حهم وهللا  الىيأخذ بأيديهم  انو 

 . (135)سواء السبي " الىالهادي 
تعني تأييده لنظام الحكم  أبو القاسم الخوئيلم تكن رسالة السيد 

جل الحفاظ على ثروات أت موقفا وواجبا شرعيا من ان، بل كآنذاكالقائم 
بدا واضحا عدم تأييده للنظام من خالل رفضه و ،  هوممتلكاتالشعب العراقي 

التي تقيمها الحكومة رغم دعوته لها، والمناسبات الحضور في المؤتمرات 
  ها .وكالئه من الحضور في ومنعارسال مبعوث عنه،  وعدم

المرجعية الدينية، اصدرت جمعية التوجيه الديني في  لموقف  تأييدو 
العرلية في الوطن  اقمة ابناء القطر و الى"، انا بعنو انالنجف االشرف بي

 إلىدعت  اشادت فيه بقرار تأميم شركة نفط العراق المحدودة، و الكبير"ع
تماسكه في هذه المرحلة، واستنكرت فيه السياسة  وحدة الشعب العراقي و

اشارت و ية وهيمنتها على موارد العراق االقتصادية، اناالستعمارية البريط
ها بمناسبة التأميم، انفي بي( 136)جمعية الرابطة االدبية في النجف االشرف

                                                           

إلى احمد  أبو القاسم الخوئي( ))مكتبة االمام الخوئي العامة((، رسالة السيد 135)

 .1972حزيران  9حسن البكر رئيس الجمهورية ، بتاريخ 

( جمعية الرابطة االدبية: هي أول جمعية رسمية أدبية في النجف االشرف 136)
، وعدت أول مدرسة لألدب في تاريخ العراق 1932تأسست في ايلول عام 

المعاصر، وكان لها إسهام فاعل في بعث الحركة األدبية والفكرية في المدينة، 
الجمعية رائدة  وقد انتخب الشيخ محمد علي اليعقوبي عميداً لها، وأصبحت هذه

النهضة األدبية الحديثة . للتفاصيل انظر: جمعية الرابطة األدبية، لمحات من 
حياة الشيخ اليعقوبي عميد الرابطة األدبية في النجف، )النجف: مطبعة 

؛ علي عبد المطلب المدني، الحياة الفكرية في 26 -25(، ص1965النعمان، 
 .  249-244النجف االشرف، ص
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تزاع ثروات البالد النفطية نات العراق االقتصادية والتصدي الانحجم امك إلى
الذي  1972لسنة ( 69ون المرقم )انالق وعد تية، انمن الشركات البريط

ة الشركات االجنبية بثروات الشعب اناصدرته الحكومة الرد المناسب السته
 . (137)العراقي

 الذين من كبير عدد باعتقال الحكومة العراقية قيام أعقاب وفي
 وفداً  أبو القاسم الخوئي السيد ، أرسل 1977عام  صفر انتفاضة في شاركوا
 تخفيف او سراحهم إطالق البكر لغرض حسن احمد الجمهورية رئيس لمقابلة
 مصطفى والسيد الخوئي الدين جمال السيد نجله ، وضم الوفد عنهم الحكم
 ، خان علي الرسول عبد والسيد راضي ال جواد محمد والشيخ الدين جمال
 ، "القانون  عن ن وخارجو ن مشاغبو" بانهم المعتقلين البكر وصف وقد

 نبأ" ، فرد  عليه القولالخوئي الدينجمال فأثار هذا الوصف حفيظة السيد 
 بالدبابات الطريق عليهم غلق من وأنتم للزيارة ذاهبون  اناس هؤالء

 السيد فقام ، بينهما كالمية مشادة حدوث إلى ادى مما ، "والطائرات
 من وطلب الوفد ، ا جواء وتلطيف الوضع بتهدئة الدين جمال مصطفى
 ومنها االعدام، احكام بعض فألغيت بذلك فوعدهم االمر، في التدخل البكر
 . (138) المؤبد إلى الحكيم باقر محمد للسيد االعدام حكم

                                                           

 .1972حزيران  3، بتاريخ 16العدد ( ،( ))العدل(137)

؛ عماد جمال الدين 154( احمد عبد الهادي السعدون، المصدر السابق ، ص138)

 . 2013ايلول  27الخوئي، ))مقابلة شخصية((، بتاريخ 
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وطلبة الحوزة العلمية في النجف  أبو القاسم الخوئيتعرض السيد 
 10االشرف الى سلسلة من المضايقات من قبل الحكومة العراقية ، ففي 

قررت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في العراق  1984تشرين الثاني 
عدد من تشكيل لجنة برئاسة عزت ابراهيم نائب رئيس الجمهورية وعضوية 

ومحمد حمزة كل من حسن علي ونعيم حداد اعضاء قيادة حزب البعث 
الزبيدي وسعدون حمادي وكامل ياسين رشيد ،إلعداد دراسة عن الحوزة 

 .(139)ير العراقيين واالجانب في المدارس الدينية العلمية والطلبة العرب غ
 6أرسلت اللجنة تقريرها الى صدام حسين رئيس الجمهورية في 

أبو  وتضمن عدة توصيات ، كان من بين ابرزها ارغام السيد 1985شباط 
على اعالن موقفه الواضح من الحرب العراقية االيرانية ومن الخوئي  القاسم

من الجنسية الفارسية خارج  هوترحيل مساعديشخ  السيد الخميني ، 
االخرين ، فضال  االجانب العراق ، ورفض اصدار تمديدات باإلقامة للطلبة

عن اعداد شخصيات دينية من العراقيين العرب ممن لديهم المؤهالت لزجهم 
  .(140)داخل الحوزة الدينية 

طلب عزت ابراهيم نائب رئيس الجمهورية  وقد رفض السيد الخوئي
بإصدار بيان ضد الحكومة االيرانية او الموافقة على موقف الحكومة 
العراقية السلبي من السيد الخميني ، وكانت عبارة السيد الخوئي له باعثة 

                                                           

  .29ص المصدر السابق ،عباس كاظم ، ( 139)

العام لحزب تقرير من مدير عام مكتب امانة سر القطر الى صدام حسين االمين ( 140)

، نقال عن عباس علي ، المصدر السابق ،  1985شباط  6البعث ، بتاريخ 

 .35ص
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" ه  تريد مني ان اعطي تقييما بالخميني ؟ حسنا  على التحدي إذ قال له 
  .(141)على حد تعبير عزت ابراهيم  العرا  كذلت "يجب أن اعطي تقييما  ب

ويبدو ان السيد الخوئي لم يقف موقفًا مناهضًا للثورة االسالمية في 
ايران أو لشخ  السيد الخميني ، على الرغم من الضغوط التي مورست 

، وكان يتخذ جانب الصمت في عليه من قبل السلطة الحاكمة في العراق 
 .أغلب االوقات 

ونتيجة لشدة مضايقات الحكومة العراقية للحوزة العلمية من خالل 
د السيد   السفر خارج العراقب أبو القاسم الخوئيعناصرها االمنية والحزبية هد 

ما لم تكف الحكومة من مضايقتها للحوزة العلمية ، جاء  وتغيير محل اقامته
نون الثاني كا 5ذلك من خالل رسالة الى صدام حسين رئيس الجمهورية في 

 ، وقد جاء في نصها :  1987

"... ان وجود الحوزة العلمية في النجف االشرف 
مما ال يخفى على سيادتكم اهميتها في العالم االس مي 
كما ان دعوتكم لي بالرجوع الى النجف االشرف عند 
سفري الى لندن تدل بوضول على اهتمامكم بحفاها وقد 
بلغني المرس  من قبلكم الى لندن بانكم تدعونني الى 

على ان اكون مستمرا  في القيام الرجوع الى العرا  
بواائفي الدينية ورعاية الحوزة وادارة شؤونها فلبيت 

                                                           

  .41عباس كاظم ، المصدر السابق ، ص( 141)
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 (142)دعوتكم وقدمتها على دعوة الشاه لذهابي الى ايران 
مع العلم بانها كانت قب  و ول دعوتكم لي فرجعت الى 
النجف االشرف وبعد مّضي سنين انقلب االمر وحدث 

لمية حتى بل  ما بل  التشويش واالضطراب في الحوزة الع
مما هي فيه االن بما هو غير قاب  للتحّم  فان كنتم 
على العهد السابق كما هو المأمول فالمرجو ا دار 
االمر للمسؤولين باالهتمام بشؤون الحوزة ورفع ما 
يوجب التشويش وان كان وجود الحوزة العلمية ال سم  

ركم هللا يتنافى مع م ال  الدولة فالمرجو ا دار اوام
للدوائر المخت ة بتسهي  مغادرتنا العرا  مع من يتبعنا 
من افراد الحوزة على ان يمهلونا مدة شهر واحد لت فية 
امورنا هذا وقد راجعنا بعك المسؤولين في هذا 
الموضوع فلم نحّ   على النتيجة المطلوبة وهللا ولي 

 (143)التوفيق ..." 

وقيامها ،  1990اب  2القوات العراقية للكويت في  احتاللوبعد 
عارض بعملية النهب والسلب  مالك ومحال ودور ودوائر الدولة الكويتية ، 

عمال التي قام بها واصدر فتوى تحرم تداول البضائع تلك االالسيد الخوئي 

                                                           

 .67ص  ، وقد ذكرنا ذلك في  1970( كان ذلك عام 142)

الى صدام حسين رئيس  ())مكتبة االمام الخوئي العامة((، رسالة السيد الخوئي143)

 .1987كانون الثاني  5الجمهورية ، بتاريخ 
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االراضي الكويتية مغصوبة ال يجوز للجندي  انمعتبرًا  شراءً  الكويتية بيعًا و
 .(144)وغيره الصالة فيها 

قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات وفي الوقت نفسه استنكر قيام  
صدر السيد أوقد غزو العراق ، ري لالمتحدة االميركية بالتحشيد العسك

 ، استنكر فيه قيام القوى االجنبية1991ي انون الثانك 23ًا في انالخوئي بي
الناس ،  باالعتداء على البقاع المقدسة والمناطق السكنية وقتل العزل من

 وقد جاء في نصها : 
وبسبب تفر  االس مية في هذه االيام  اقمة" ... تمر 

كلمتهم اروف قاسية وفجائع مؤلمة ومحن تحز في نفس ك  
اعتداء الكفار عليهم واراقة الدماء البريئة  الىغيور مما ادى 

تهات الحرمات واالعتداء على المقدسات ... ومما يزيد في انو 
فت انيكون ذلت بفع  االجنبي الكافر الذي ما  انالنفس ألما  

يوما  عن العم  جاهدا  للوقيعة بين المسلمين وتحطيم مبادئهم 
 انوطمس معالم حضارتهم ... نهيب بأبنائنا المسلمين جميعا 

رشدهم ويعوا اروفهم الذي يمرون به فيجمعوا  الىيرجعوا 
كلهم فيما شملهم ويوحدوا كلمتهم وي ونوا دماءهم ويحلوا مشا

 . (145)بينهم غير مستعينين في ذلت بالكفار ... "

                                                           

 .157( احمد عبد الهادي السعدون ، المصدر السابق ، ص144)

 23، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي( ))مكتبة االمام الخوئي العامة((، بيان السيد 145)

 .1991كانون الثاني 
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من نتائن االحتالل العراقي للكويت ، تدمير العراق إقتصاديًا و 
وعسكريًا وفقدان الدولة سيطرتها على الوضع ، مما أدى الى وقوع 

 انشعب 16 ا حد يوم ظهر االشرف النجف في (146)االنتفاضة الشعبانية 
 إلى أبو القاسم الخوئيالسيد  دارتحول  ، 1991اذار  3 الموافق  1411

دورًا رئيسًا في قيادة   بنائه انمور المدينة ، وكمركز رئيسي للقيادة وتنظيم أ
، أك د فيه بالحفاظ على بيضة  1991اذار  5ًا في انواصدر بي ، تفاضة ناال

ره أمر واجب على كل مسلم ، ودعا االسالم ومراعاة مقدساته باعتبا
رعاية المواطنين بااللتزام بالقيم االسالمية الرفيعة برعاية االحكام الشرعية 

، والحفاظ على المؤسسات العامة في كل اعمالهم وتصرفاتهمدقيقة 
بدفن جميع الجثث الملقاة وممتلكات الناس وأموالهم وأعراضهم ، وطلب 

ارات الفردية " التسرع في اتخاذ القر بالشوارع وفق الموازين الشرعية ، وعدم 
 . (147) غير المدروسة والتي تتنافى واالحكام الشرعية والم ال  العامة "

                                                           

في مناطق جنوب وشمال  (بعد حرب الخليج الثانية ، انطلقت انتفاضة شعبية146)

العراق ، سميت باالنتفاضة الشعبانية لقيامها في شهر شعبان من العام الهجري 

، وقام المواطنون  بمحاصرة المعسكرات والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم ، وبعد 

قيام القوات العسكرية الموالية للحكومة بعمليات قمع للمواطنين تحول األمر إلى 

( محافظة 14دت للقوات الحكومية ، واندلعت االنتفاضة في )انتفاضة شعبية تص

واستمرت  إلى ان تم ابادتها باستخدام االسلحة الثقيلة والصواريخ التي قصفت 

المدن ، وحدث من جرائها إبادة بشرية كبيرة .للتفاصيل انظر : زهراء حسون 

ً ، رسا -في العراق  1991الفحام ، انتفاضة  لة النجف االشرف انموذجا

 ( .2014ماجستير ، )جامعة الكوفة : كلية التربية للبنات ، 

اذار  5، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي( ))مكتبة االمام الخوئي العامة((، بيان السيد 147)

1991. 
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الحفاظ على النظام واستتباب االمن حف  دماء المسلمين و ومن أجل 
واالستقرار واالشراف على االمور العامة والشؤون الدينية واالجتماعية ، 

 باإلشرافعليا تقوم يقضي بتعيين لجنة  1991اذار  8ًا آخر في انأصدر بي
وارشاداتهم وطلب من المؤمنين االنصياع  وامرهم الشؤون كلها ، ادارة على 

د ممن يعتموهم نخبة من اصحاب الفضيلة  ومساعدتهم في إنجاز مهامهم ،
السيد محي الدين الغريفي ع وحسن تدبيرهم ، وهم كل من :  على كفاءتهم

ع السيد جعفر بحر العلوم ع السيد عز الدين  السيد محمد رضا الخلخالي
ع السيد محمد السبزواري ع  انبحر العلوم ع السيد محمد رضا الخرس

الشيخ محمد رضا شبيب الساعدي ع السيد محمد تقي الخوئي والسيد 
 . (148) انمحمد  ال  عبد الرسول الخرس

سيطرتها على مدينة النجف  استطاعت اعادة غير أن سلطة بغداد
بمحاصرة بيت السيد  1991آذار  20االشرف ، وقامت قوة عسكرية في 

الخوئي واقتحامه ، وتم اعتقاله مع ابنائه والذهاب به الى بغداد ، واجباره 
على اجراء لقاء مع رئيس السلطة القائمة آنذاك وبثها على وسائل االعالم ، 

غير موافق على ما  أبو القاسم الخوئيلكي يضللوا بعض الناس بان السيد 
 جرى من احداث خالل االنتفاضة الشعبانية .

لوووم تتوقوووف اهتماماتوووه وخدماتوووه بالشوووؤون االجتماعيوووة عنووود حووود معوووين 
علوووى الووورغم مووون مضوووايقات السووولطة ، بووول كوووان بمثابوووة ا ب المشوووفق علوووى 

                                                           

اذار  7، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي( ))مكتبة االمام الخوئي العامة((، بيان السيد 148)

1991. 
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أبنائووه ، وقوود تجلووت هووذه المشوواعر ا بويووة بشووكل عملووي واضووح فووي المحوون 
الشدائد التي حفلت بها ا مة االسالمية ، فعلوى سوبيل المثوال ال الحصور ، و 

بإرسوووال وكيلووووه فووووي خراسووووان إلووووى  1991اذار  16قوووام السوووويد الخوووووئي فووووي 
جنوب ايران لإلشراف علوى توزيوع المسواعدات إلوى العوائول العراقيوة المشوردة 

فاضة في المخيمات ، بسبب اضطهاد السلطة العراقية لهم  بعد ضرب االنت
، وقووووود بلغوووووت قيموووووة المسووووواعدات العينيوووووة والنقديوووووة  1991الشوووووعبانية عوووووام 

( تومووان ايرانووي ، فضوواًل عوون توزيووع مبووالغ خاصووة لحوواالت 108228760)
فتح مستشفى  بإدارة أطباء عراقيين ،  عالوة على ،  لوفاة والمرضالوالدة وا

( 6731000مبلغوًا قودره ) 1992نيسوان  4فيما بلغت قيمة المساعدات في 
 .  (149)تومان ايراني 

 
 
 
 

  

 

 

                                                           

ئي العامة(( ، التقرير السنوي لمركز مساعدات الشيعة ( ))مكتبة االمام الخو149)

 . 1992نيسان  4المشردين في مدينة دزفول ، بتاريخ 



80 
 

 الخاتمة

امتدادًا لمدرسة الشيخ الطوسي  أبو القاسم الخوئيتعد مدرسة السيد 
المعروف بشيخ الطائفة، وكانت  ثاره العلمية المتميزة اثرها الفاعل في 
تثبيت معالم النهضة الجديدة في أوساط الحوزة العلمية في النجف االشرف 
، وفي توحيد كوادرها المتقدمة والسير بذات الطريق الذي سلكه، وقد انفرد 

 في النجف االشرف". م الحوزة العلمية"زعيالسيد الخوئي بلقب 
بالتخصو  فوي حقول الفلسوفة رغوم  أبو القاسم الخوئيلم يشتهر السيد 

دراسته لها ، بل اشتهر بالفقه واالصول والتفسير والرجال من خوالل مؤلفاتوه 
وموون خووالل نظرياتووه  الفقهيووة واالصووولية ، ويمكننووا القووول بووان السوويد الخوووئي
االصوووووول فوووووي تاريخنوووووا االصوووووولية ، يعووووود مووووون بوووووين أبووووورز المجوووووددين بعلوووووم 

، بدع افكوارًا متألقوة ونظريوات حديثوة فوي االبحواث االصوولية المعاصر، فقد أ
 النجف االشرف . أغنى بها طلبة الحوزة العلمية في 

فقهاء اإلمامية في عدم ثبوت الوالية المطلقة  بعضمع  هتطابق رأي
 نها مختصة التشريعية إذ لم يعط للفقيه الوالية  ، لفقيه الجامع للشرائطل

 يؤمن تصديقًا للنبوة وباإلمام المعصوم تثبيتًا لإلمامة ، فهو ال ()للنبي 
 والية الحكم والفتوى أعطاه ، وبالتالي  العامة الوالية أنصار يراها التي بالسعة
ن عدم إيمان، و  بوالية الفقيه المطلقة ال يعني عدم التدخل في أمور  ها 

السياسة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ولكن دون أن يتعداها إلى مسألة 
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، وقد كانت له آراؤه السياسية في طبيعة الدولة  التفكير بالسلطة وتوليها
 .والحكم 

امتلك شجاعة نادرة في مواجهة الحكام المتسلطين على االمة 
وظهر ذلك جليًا من خالل مواقفه المساندة الى الشعب االيراني  االسالمية ،

والتصدي الى سياسة الشاه الدموية ، واالخير حاول كثيرًا من التقرب منه 
 لكي يضمن هدوء الشارع االيراني والسيطرة على ثورته .

لم يتدخل السيد الخوئي في حياة العراق السياسية ، حفاظًا على وجود 
وابعادها عن بطا السلطة قدر االمكان ، ودفع الضرر عن  الحوزة العلمية

طلبتها ، خصوصًا وأن النظام الحاكم في العراق كان يعد المرجعية الدينية 
ن لم يعلن ذلك هو االخر .  عدوه اللدود وا 
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 (1الملحق رقم )

  ي للسيد الخوئياناجازة االجتهاد من الشيخ محمد حسين االصفه
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 (2الملحق رقم )
  أبو القاسم الخوئياجازة الشيخ محمد حسين النائيني للسيد 
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 (3الملحق رقم )

  أبو القاسم الخوئيي  للسيد اناجازة السيد ابو الحسن االصفه
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 (4الملحق رقم )

   محمد رضا شاه إلى أبو القاسم الخوئيرسالة من السيد 
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 (5الملحق رقم )

 اننظام الحكم الجمهوري االسالمي في اير ل  أبو القاسم الخوئيالسيد  تأييد
  1979عام 
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 (6الملحق رقم )

 29شهادة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأعلمية السيد الخوئي بتاريخ 
 1953 آذار
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 (7الملحق رقم )
 محمد باقر الصدر باعلمية السيد الخوئيالسيد شهادة 
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 (8الملحق رقم )
 رسالة السيد الخوئي الى أعضاء جمعية الهداية في بيروت
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 (9الملحق رقم )

 1970الى االمة االسالمية عام  أبو القاسم الخوئينداء السيد 
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 (10الملحق رقم )
 1978بيان السيد الخوئي حول احداث جنوب لبنان عام 
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 (11ق رقم )حالمل
 1991عام  بيان السيد الخوئي في االنتفاضة الشعبانية
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 (12ملحق رقم )ال

 1978عام  أبو القاسم الخوئيرسالة ياسر عرفات إلى السيد 
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96 
 

 (13الملحق رقم )

 اجازة السيد الخوئي للسيد محمد التيجاني السماوي 
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 (14الملحق رقم )

  1989حول اعدام المواطنين الكويتيين في السعودية عام 
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 (15الملحق رقم )

 1992نعي السيد السيستاني بوفاة السيد الخوئي عام 
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 (16الملحق رقم )
 الى رئيس الجمهورية أبو القاسم الخوئيرسالة السيد 
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 (17الملحق رقم )
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 (18الملحق رقم )                               

 1984السيد الخوئي يصلي على جثمان أحد علماء لبنان عام 
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 (19الملحق رقم )

 في جامع الخضراءيلقي درسه  أبو القاسم الخوئيالسيد 
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 (20الملحق رقم )

 خالل استراحته أبو القاسم الخوئيالسيد 
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 قائمة الم ادر

 أوال  : القرآن الكريم
 

 المنشورة وغير المنشورةثانيٍا : الوثائق 
 لحزب القطر سر امانة مكتب تقرير ،((الخوئي جواد السيد مكتبة))  .1

 اب 22 بتاريخ ،552 المرقم الجمهورية، رئاسة ديوان إلى البعث
1986. 

، اجازة حسبية للسيد أبو القاسم ))مكتبة االمام الخوئي العامة ((  .2
 .1992ايار  26الديباجي في الكويت ، بتاريخ 

،  إجازة حسبية للسيد اسماعيل كماري في تبريز  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .3
 . 1971نيسان  13، بتاريخ 

،  اجازة حسبية للسيد علي سلمان الحراك في أم  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .4
 .1970كانون االول  6قصر ، بتاريخ 

،  شهادة السيد محمد باقر الصدر بأعلمية السيد  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .5
 . 1970حزيران  4الخوئي، بتاريخ 

،  اسماء العلماء الذين ارسل لهم السيد الخوئي  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .6
 .1963نيسان  2برسالته ، بتاريخ 

إلى العلماء  أبو القاسم الخوئي،  رسالة من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .7
 . 1963ايار  8االعالم في المدن االيرانية ، بتاريخ  
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أبو القاسم السيد ،  رسالة من علماء ايران إلى  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .8
 . 1963، بتاريخ  نيسان  الخوئي

نيسان  4، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيبيان السيد  ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .9
1978. 

للشيخ عبد االمير شمس الدين في  ،  اجازة حسبية وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .10
 .1974كانون الثاني  25لبنان، بتاريخ 

،  اجازة في تعليم االحكام الشرعية وصرف الثلث  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .11
 9من سهم االمام في محله للسيد محمد التيجاني السماوي ، بتاريخ 

 .1989تشرين الثاني 
،  ابيات شعر بقلم محمد رضا ال صادق يؤر  فيها  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .12

 . 1980حادثة احراق السيارة ، عام 
أبو ،  اجازة االجتهاد للسيد علي السيستاني من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .13

 .1961ايار  20، بتاريخ  الخوئيالقاسم 
،  اجازة االجتهاد للسيد محمد تقي القمي من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .14

 .1990ايار  24، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي
أبو هاد للميرزا علي الفلسفي من السيد ،  اجازة االجت وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .15

 .1961ايار  9، بتاريخ  القاسم الخوئي
،  التقرير السنوي لمركز مساعدات الشيعة المشردين  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .16

 . 1992نيسان  4في مدينة دزفول ، بتاريخ 
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أبو القاسم ،  استفتاء جمع من االيرانيين إلى السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .17
حول المشاركة في انخاب مجلس الشورى االيراني ، بتاريخ   الخوئي
 . 1963آب  29

 ،  بيان تعزية للسيد علي السيستاني لوفاة السيد وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .18
 . 1992آب  20الخوئي ، بتاريخ 

 أبو القاسم الخوئي،  برقية السيد الخميني إلى السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .19
 .1980كانون الثاني  25، بتاريخ 

اذار  28، بتاريخ   أبو القاسم الخوئي،  بيان السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .20
1979. 

اذار  9، بتاريخ   أبو القاسم الخوئي،  بيان السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .21
1980. 

اذار  5اريخ ، بت أبو القاسم الخوئي،  بيان السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .22
1991. 

اذار  7، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي،  بيان السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .23
1991. 

اذار  28، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيبيان السيد ،   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .24
1978. 

نيسان  3، بتاريخ  أبو القاسم الخوئيبيان السيد ،   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .25
1978. 
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كانون  23، بتاريخ  أبو القاسم الخوئي،  بيان السيد  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .26
 .1991الثاني 

حول  أبو القاسم الخوئي،  تصريحات خطيرة للسيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .27
 . 1963حزيران  7التغلغل الصهيوني في ايران ، بتاريخ 

ذف فقرات ،  تقرير وزارة االعالم العراقية حول ح وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .28
حزيران  7، بتاريخ  969من كتاب السيد الخوئي )الصالة(، المرقم 

1988. 
،  تقرير حول بناء مبرة لاليتام في بيروت ، بتاريخ  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .29

 .  1989حزيران  13
اعدام الكويتيين ،  أبو القاسم الخوئيجواب السيد ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .30

 .1989تشرين االول  4بتاريخ  
،  رسالة تعزية من السيد محمد رضا الكلبايكاني ،  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .31

 . 1992آب  14بتاريخ 
إلى السيد  أبو القاسم الخوئي،  رسالة من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .32

 . 1963كانون الثاني  25البهبهاني ، بتاريخ 
إلى محمد  أبو القاسم الخوئي،  رسالة من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .33

 .1962تشرين الثاني  28رضا شاه، بتاريخ 
 رئيس حسين صدام الى الخوئي السيد رسالة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ، .34

 .1987 الثاني كانون  5 بتاريخ ، الجمهورية
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إلى العلماء  أبو القاسم الخوئي،  رسالة من السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .35
 . 1963نيسان  2االعالم في المدن االيرانية ، بتاريخ 

إلى ياسر عرفات  أبو القاسم الخوئيرسالة السيد ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .36
 .1978لثاني تشرين ا 9رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بتاريخ 

إلى جمعية  أبو القاسم الخوئيرسالة السيد ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .37
 .1978الهداية واالرشاد ، بتاريخ  نيسان 

مد حسن إلى اح أبو القاسم الخوئي،  رسالة السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .38
 .1972حزيران  9البكر رئيس الجمهورية ، بتاريخ 

رسالة ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .39
تشرين االول  9، بتاريخ أبو القاسم الخوئيالفلسطينية إلى السيد 

1978. 
 14،  شهادة السيد محمد تقي بحر العلوم ، بتاريخ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .40

 . 1970تموز 
 5،  شهادة الشيخ محمد رضا الطبسي  ، بتاريخ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .41

 . 1970تموز 
 22،  شهادة الشيخ يوسف الخراساني ، بتاريخ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .42

 . 1970تشرين الثاني 
،  شهادة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأعلمية  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .43

 . 1953 آذار 29السيد الخوئي، بتاريخ 
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تموز  3،  شهادة المال صدرا البادكوبي ، بتاريخ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .44
1970. 

 4،  شهادة الشيخ محمد تقي الجواهري ، بتاريخ  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .45
 . 1970تموز 

 7، بتاريخ   أبو القاسم الخوئي،  فتوى السيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .46
 . 1963حزيران 

،  قانون انشاء مؤسسة االمام الخوئي الخيرية  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .47
  . 1987كانون االول  4ونظامه الداخلي ، بتاريخ 

في الصحن  أبو القاسم الخوئيكلمة السيد ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .48
 .1973تشرين االول  26الحيدري الشريف ، بتاريخ 

،  ن  اجازة السيد ابو الحسن االصفهاني  للسيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .49
 . 1935كانون الثاني  26، بتاريخ  يأبو القاسم الخوئ

أبو ،  ن  اجازة الشيخ محمد حسين النائيني للسيد  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .50
 . 1935كانون الثاني  25، بتاريخ  القاسم الخوئي

إلى ا مة  أبو القاسم الخوئياء السيد ند،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .51
 .1970ايلول  23االسالمية، بتاريخ 

للتعاون مع الجيوا  أبو القاسم الخوئينداء السيد ،   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .52
 .1973تشرين االول  8االسالمية، بتاريخ 

، بيان السيد الخوئي حول االحداث في لبنان ،  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .53
 . 1978نيسان  3بتاريخ 
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 حزيران 25 بتاريخ ، المستنبط هللا نصر السيد شهادة ــــــــــــــ ، .54

1970 . 
 تموز 21 بتاريخ ، اللنكراني مجتبى الشيخ ـــــــــــــ ، شهادة .55

1970 . 
 تشرين 22 بتاريخ ، الخراساني يوسف الشيخ شهادة ـــــــــــــــ ، .56

 . 1970 الثاني
،ن  اجازة االجتهاد من الشيخ محمد حسين  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .57

 .1931حزيران  9، بتاريخ  أبو القاسم الخوئياالصفهاني للسيد 
،  اجازة حسبية للشيخ محمد علي الهي في ديترويت ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .58

 . 1992ايار  7بتاريخ 

 التنقيح كتابه طبع في الغروي  علي الشيخ إلى الخوئي السيد اجازة .59
 . 1958 تموز 3 بتاريخ ، الوثقى العروة شرح في

 كتابه طبع في الفياض اسحق محمد الشيخ إلى الخوئي السيد اجازة .60
 .1962 الثاني تشرين 4 بتاريخ ، الفقه اصول في محاضرات

،  أبو القاسم الخوئياالستفتاء الذي ارسله علي رضا الى السيد  .61
أحمد عبد هللا ابو زيد العاملي ، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة 

 ،   5(،ج2006في حقائق ووثائق،)بيروت : مؤسسة العارف ،
208 . 

 من االول بتاريخ ، ايران علماء إلى أبو القاسم الخوئي السيد بيان .62
 . 1978 االول كانون 
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 حسين صدام الى القطر سر امانة مكتب عام مدير من تقرير .63
 .1985 شباط 6 بتاريخ ، البعث لحزب العام االمين

 من االول بتاريخ ، الخوئي السيد إلى الخميني السيد من رسالة .64
 . 1984 تموز

 االغر الغدير عيد على قرن  14 مرور بمناسبة الخوئي السيد كلمة .65
. 
 االشرف النجف في الخوئي السيد اعلنها التي الجهاد فتوى  ن  .66

  .1973 عام
 ا  : المخطوطات ثالث
عباس علي ، االمام الخوئي مدرسة وريادة ، ))مكتبة االمام الخوئي  .67

 العامة(( ، د.ت .
 االمام مكتبة ، الخوئي السيد آراء في الفياض،بحث اسحق محمد .68

 . ت.د ، العامة الخوئي
 

 أبو القاسم الخوئيا  : كتب السيد رابع
، )قم : دار 4، البيان في تفسير القران ، ط أبو القاسم الخوئي .69

 (.2005الثقلين ، 
، انارة العقول في انتصاف المهر بموت احد وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .70

جواد الغريفي ، )النجف االشرف :   الزوجين قبل الدخول ، تحقيق 
 (.2015د.م ، 
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، )بيروت: د.م ، 5معجم رجال الحديث ، ط  ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  .71
  .23ج،  5ج( ، 1992

التنقيح في شرح المكاسب  -موسوعة االمام الخوئي  ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .72
 .37( ، ج2005، )قم: مؤسسة احياء آثار االمام الخوئي ، 

نفحات االعجاز ، )النجف االشرف : المطبعة العلوية  ،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .73
 ،1924. ) 

ثار االمام آ،)قم:مؤسسة احياء 31منهاج الصالحين،ط ،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو .74
 ( .2004الخوئي، 

 ا  : الرسائ  الجامعية خامس
 تاريخية دراسة النائيني حسين محمد ، المحاويلي شالل سعد امجد .75

 (. 2006 ، ا داب كلية:  الكوفة جامعة) ، ماجستير رسالة ،
 فكرها في دراسة الدينية المرجعية ، السعدون  الهادي عبد احمد .76

 جامعة)ماجستير، رسالة العووراق، فوي السياسية ومواقفها السياسي
 (.2007، السياسية العلوم كلية:  بغداد

 ا صفهاني الموسوي  الحسن أبو السيد إبراهيم، محمد جاسم .77
 العربي التاريخ معهد: بغداد) دكتوراه، اطروحة ،1946 -1867
  (.2007 العليا، للدراسات العلمي والتراث

خضير عباس ناجي، سياسة الواليات المتحدة االميركية تجاه  .78
، اطروحة دكتوراه، )بغداد: 1973 -1967القضية الفلسطينية 

 (.2013معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، 
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 النجف - العراق في 1991 انتفاضة ، الفحام حسون  زهراء .79
 التربية كلية:  الكوفة جامعة) ، ماجستير رسالة ، انموذجاً  االشرف
 ( .2014 ، للبنات

 الدول جامعة في الفلسطينية القضية العلواني، علي حسين علي .80
 كلية: بغداد جامعة) دكتوراه، اطروحة ،1973 -1965 العربية
 (.2004 رشد، ابن – التربية

 االشرف النجف في الفكرية الحياة المدني، المطلب عبد علي .81
 ا داب، كلية: الكوفة جامعة) دكتوراه، اطروحة ،1958-1968
2011  .) 

 الثورة في والمجددين المثقفين دور التكريتي، اسعد جابر قحطان .82
 جامعة) ماجستير، ،رسالة1911 – 1905اإليرانية الدستورية
 ( .2005 التربية، كلية: تكريت

 
 ا  : الم ادر العرلية والمعرلة دسسا

أحمد الواسطي، سيرة وحياة اإلمام الخوئي، )بيروت: دار  .83
 (.1998الهادي،

 .(1998إسحق نقاا ، شيعة العراق ، )قم : مطبعة أمير،  .84
اغا بزرك الطهراني ، طبقات اعالم الشيعة ، )بيروت :دار احياء  .85

 .13التراث العربي ، د.ت( ، ج
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