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 امللخص : 

لم تقتصر الحوزة العلمية على الكتب واالبحاث 
العلمية في الفقه واصوله فقط بل تعدت إلى 

التي تعتمد على  التأليف في العلوم االخرى
استنباط االحكام الشرعية كالحديث والتاريخ 
والتراجم والسير والفلسفة والحكمة والفلك 

تعد مدرسة السيد أبو القاسم و ، والرياضيات
الخوئي امتدادًا لمدرسة الشيخ الطوسي ، وكانت 
آلثاره العلمية المتميزة اثرها الفاعل في تثبيت 
معالم النهضة الجديدة في اوساط الحوزة العلمية 

 في النجف االشرف .
اشتتتتهر الستتتيد الختتتوئي بالفقتتته واالصتتتول والتفستتتير 

قهيتتتة واالصتتتولية ، ويمكننتتتا متتخ ختتتلل مهلفاتتتته الف
القتتتتول بتتتتاخ الستتتتيد الختتتتوئي ومتتتتخ ختتتتلل ن رياتتتتته 
االصتتتولية ، يعتتتد متتتخ بتتتيخ أبتتترز المجتتتدديخ بعلتتتم 

تطتتابر رأيتته االصتتول فتتي تاريخنتتا المعاصتتر، و تتد 

متتم مع تتم فقهتتام ا ماميتتة فتتي عتتدم ثبتتوت الواليتتة 
ولم يمتنم السيد ،   المطلقة للفقيه الجامم للشرائط

رأيتتته ومو فتتته متتتخ الكثيتتتر متتتخ الختتتوئي عتتتخ إبتتتدام 
األحتتتداث السياستتتية التتتتي و عتتتت ستتتوام فتتتي داختتتل 

 العرار أو في خارجه .
 املقدمة

ُتعد مدرسة النجف االشرف مخ أبرز المدارس 
التي ازدهرت فيها الحركة العلمية في العالم 
االسلمي منذ مطلم القرخ الحادي عشر 
الميلدي بعد هجرة الشيخ الطوسي اليها عام  

م ، والذي بدأ بتشكيل 6501ه الموافر   444
الحلقات الدراسية وتوفير امكاناتها، وكاخ لوجود 

وي المقدس الدور الرئيس في نقل المر د العل
امكاناته الى النجف االشرف ، علوة على وجود 

مّرت الحوزة ثلة مخ االفاضل في المدينة ،  و د 
في تطورها  ومنذ تأسيسها بعدة ادوار  العلمية
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المعرفي، و دم عدد مخ المحققيخ للحوزة العلمية 
مخ نهوض فكري وملمح للتطور مخ خلل 

ة والمعرفية، والسيما في الفقه نتاجاتهم العلمي
واصوله، و د تكاملت في الوسط العلمي النجفي 
ادوات البحث الفنية ووسائله العلمية في التحليل 
 واالستقرام واالستنتاج والمقارنة والنقد والمنا شة.

لم تقتصر المدرسة النجفية على الكتب واالبحاث 
العلمية في الفقه واصوله فقط بل تعدت إلى 

، كالحديث والتراجم  ليف في العلوم االخرىالتأ
والسير والفلسفة والحكمة والتاريخ والفلك 

والسياسة ، وتخرج منها آالف  والرياضيات
العلمام االفذاذ وزعمام الفقه االمامي وأئمة 
االصول والحديث والتفسير ، وفي مقدمتهم 
المرجم الديني االعلى للعالم االسلمي وزعيم 

االستاذ أبو القاسم الموسوي الطائفة السيد 
الخوئي ، الذي كاخ يمتلك موهبة رائعة ومقدرة 
علمية عالية ، و د أبدع في ابحاثه الفقهية 

 واالصولية .
تكتتتتتوخ البحتتتتتث متتتتتخ مبحثتتتتتيخ وخاتمتتتتتة ذكتتتتتر فيهتتتتتا 
الباحث اهم ما توصل اليه متخ نتتائ، ، فقتد درس 

النشأأأأألت وال وأأأأأو   و  أأأأأ    فتتتتتي المبحتتتتتث االول   
والدة الستتتتتيد أبتتتتتو  التتتتتىج م عيأأأأأ     الفو يأأأأأ  واا

القاسم الخوئي ونشتأته ودراستته االوليتة فتي مدينتة 
ختتتتوي ، ومتتتتخ ثتتتتم هجرتتتتته التتتتى النجتتتتف االشتتتترف 
للنهتتل متتخ علمائهتتا وشتتيوخها التتذيخ كتتاخ لهتتم دورًا 
كبيرًا في صتقل شخصتيته وموهبتته العلميتة ، ممتا 

أهلتتتته فتتتتي زمتتتتخ مبكتتتتر متتتتخ حصتتتتوله علتتتتى ملكتتتتة 
باحتتث أهتتم نتاجاتتته الفكريتتة االجتهتتاد ، ثتتم ذكتتر ال

أستتتتتتتندت خاصتتتتتتتة فتتتتتتتي الفقتتتتتتته واالصتتتتتتتول ، و تتتتتتتد 
، 6795المرجعيتتتة العليتتتا مقاليتتتدها اليتتته فتتتي عتتتام 

فامتد عمرها الزمني عقداخ ونيف ، انتهت بوفاته 
، حيتتتث دفتتتخ فتتتي الصتتتحخ الحيتتتدري  6771 عتتتام

 الشريف .
  ؤا  السي سي  وتطرر في المبحث الثاني 

الى  والع لم ااسالمي وموقفه م  أزم ت الع اق 
أفكاره  ورهاه بشكل عام ، علوة على موا فه 
االجتماعية وسياسته تجاه السلطة الحاكمة في 
العرار ، ورد فعله على االحداث التي جرت في 
العالم العربي ، خصوصًا  ضية فلسطيخ ، وما 
تعرض له العالم االسلمي مخ هزات سياسية 

 مثل ايراخ بالدرجة االساس .
عتمد الباحث على مجموعة مخ المصادر ، في ا

مقدمتها الوثائر ، وهي عبارة عخ الفتاوى 
والبيانات التي أصدرها عخ االحداث السياسية 
،السيما بعد حصول الباحث على أرشيف السيد 
أبو القاسم الخوئي مخ مكتبة االمام الخوئي 
العامة في النجف االشرف ، وال ى الباحث 

لى بعض الوثائر التي صعوبة في الحصول ع
 تخص العرار . 

  و خ  دعوان  ا  الحمد هلل  ب الع لمي 
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املبحث االول : النشأة والتكّون وآثاره 
 الفكرية واالجتماعية  

ولتتتد أبتتتو القاستتتم بتتتخ علتتتي أكبتتتر بتتتخ الميتتتر هاشتتتم 
الموسوي الخوئي فتي الرابتم عشتر متخ رجتب عتام 

للتاستتتتتتم عشتتتتتتر متتتتتتخ تشتتتتتتريخ ه الموافتتتتتتر  6169
متتتخ إ لتتتيم ( 6) فتتتي بلتتتدة ختتتوي، 6477الثتتتاني عتتتام 

آذربيجتتاخ متتخ توابتتم ايتتراخ الشتتمالية الشتتر ية، متتخ 
استرة علويتة عترف عنهتتا حتب العلتم وفنتتوخ االدب 
، وفتتي بيتتت متتخ بيتتوت التقتتوى والفضتتيلة والعرفتتاخ 
، و د عاش بكنف والديه ، وحضي برعاية اسرية 

يتة لسسترة االستلمية ، إذ على وفتر التقاليتد التربو 
عمتتتد والتتتده التتتى االهتمتتتام ببنتتتام استتترته وفتتتر نمتتتط  

 .(1)علمي اسلمي 
كانتتتت مدينتتتة ختتتوي مرتتتتم صتتتباه وأولتتتى محطتتتات 
التتتتتدرس والتعلتتتتتيم، حيتتتتتث أتتتتتتم فيهتتتتتا تعلتتتتتم القتتتتترامة 
والكتابتتتة وحفتتت  القتتترآخ الكتتتريم متتتدة  اربتتتت الثمتتتاخ 
ستتنوات وكتتاخ والتتده فيهتتا معلمتته األول ، ثتتم انتقتتل 

وهتو فتي  6761لى مدينتة النجتف االشترف عتام ا
ستخ الثالثتتة عشتترة بعتتد هجترة أستترته اليهتتا ، نتيجتتة 
أوضتاع ايتتراخ المضتتطربة بستتبب الثتتورة الدستتتورية 

وكونها مدينة العلتم ، ممتا هيتأ فرصتة  (1)االيرانية 
للسيد أبو القاسم الخوئي للدراسة في حوزة النجف 

 . (4) العلمية
ارف جمتتتتة  متتتتتخ درس فتتتتي النجتتتتف االشتتتترف معتتتت

علتتتوم شتتترعية وعلتتتوم عقليتتتة أختتتذها عتتتخ أعلمهتتتا 
وعتتتتخ والتتتتده ،  فقضتتتتى ثمتتتتاخ ستتتتنوات فتتتتي صتتتتقل 

موهبتته العلميتتة وهتي متتدة  تد تكتتوخ  ياستية إذا متتا 
 ورنتتتت بالمتتتدد التتتتي أمضتتتاها أ رانتتته فتتتي الدراستتتة 
بمراحلهتتتا المختلفتتتة ، فقتتترأ كتتتتب االصتتتول والفقتتته، 

م يبلتتت  وأتتتتم بتتتذلك دراستتتته للمقتتتدمات والستتتطو  ولتتت
 .(0)الحادية والعشريخ مخ عمره 

تابم بعتد ذلتك دروس البحتث الختارج المعتتادة فتي 
، عنتتتتتد أستتتتتاتذة 6715المقتتتتتررات الحوزويتتتتتة عتتتتتام 

، فتتلمتتتذ علتتى يتتتد الشتتيخ محمتتتد حستتتيخ  (1)أكفتتام 
والشيخ محمد (  9)االصفهاني المعروف بالكمباني 

، فقهتتتتًا وأصتتتتواًل ، فقتتتتد حضتتتتر (4)حستتتتيخ النتتتتائيني 
علتتتى كتتتل منهمتتتا دورة كاملتتتة فتتتي االصتتتول وعتتتدة 
كتتتتب فتتتي الفقتتته ، وكتتتاخ يقتتترر بحتتتث كتتتل منهمتتتا 
على جمم مخ الحاضريخ لحلقات هذيخ العتالميخ 
، عتتتلوة علتتتى درس الفلستتتفة عنتتتد شتتتيخه االول ، 
ودرس التتتى جانتتتب ذلتتتك العلتتتوم الدينيتتتة الرياضتتتية 

 .(7)واالدب والتاريخ 
د الختتتتوئي أن تتتتار أستتتتاتذته متتتتخ علمتتتتام لفتتتتت الستتتتي

النجف االشرف الذيخ لمسوا فيه حسخ التدبر فتي 
تحقير المباحث العلمية مخ العلوم العقلية والنقلية 
، وتنقتتتتيح القواعتتتتد االصتتتتولية والمبتتتتاني الفقهيتتتتة ، 
فضتًل عتتخ السترعة فتتي االستتتجابة لمتا يلقونتته متتخ 
المعتتتتتارف واالفكتتتتتار فتتتتتي حلقتتتتتات درستتتتتهم وختتتتتلل 

تهم ، لتتتذلك حتتتاز علتتتى ثقتتتتهم و تئتتتذ ، فقتتتد منا شتتتا
حصتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتى اجتتتتتتتتتازة الشتتتتتتتتتيخ محمتتتتتتتتتد حستتتتتتتتتيخ 

حزيتراخ  7فتي  ااج هأ داالصفهاني الكمباني فتي 
 ، وجام في نصها : 6716
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  ... قأأأد حعأأأ  ع أأأد ميأأأ  واحأأأد مأأأ  ااعيأأأ   
وع د شط ًا وافيً  م  الزم   ... م لدبأً  بأ اداب 
الديني  م خ قأً  بأ الخالق االهيأ  ح أد فأ ز ولأه 
الحمأأد بأأ لم اد وحأأ ز د جأأ  ااج هأأ د وب أأ  مأأ  
الم ا أأب الع ميأأ  اعالمأأ  ومأأ  المق مأأ ت السأأني  
م أسن م  ف ه دام عال  ال صأد  اسأ نب ط ااحوأ 

الشأأ عي  ف نأأه خبيأأ  بمأأدا وه  بصأأي  بمسأأ لوه  
وم  ا  لأه ال صأد  لوئأ ال الفقيأه ف نأه دامأت 

 .(01)مع ليه له  وجيه وبه  نبيه ...  
وكتتاخ بتتذلك  تتد حصتتل علتتى درجتتة االجتهتتاد فتتي 
سخ الثانية والثلثيخ مخ عمتره ، أمترًا  ّلمتا يحتدث 

أخ  في أوساط الحوزة العلمية فتي النجتف االشترف
 لمائها االجتهاد للباحثيخ .يمنح ع

وأّكد الشيخ محمتد حستيخ النتائينج اجتازة االجتهتاد 
، عتتتادًا (00) 6710كتتتانوخ الثتتتاني  10هتتتذه  فتتتي 
بحستتب    االج  أأ  واف عأأم المج هأأدي   ايتتاه متتخ 

تعبيتتره ، واجتتازه باستتتلم ستتهم االمتتام )عتت،( نيابتتة 
عنتتته ، وفتتتي اليتتتوم التتتتالي أكتتتد الستتتيد ابتتتو الحستتتخ 

اجتهتتتتاده واصتتتتفًا ايتتتتاه  بمصتتتتبا   (02)االصتتتتفهاني
ال تتلم المحقتتر المتتد ر صتتاحب القريحتتة القويمتتة 
والستتتتتليقة المستتتتتتقيمة ، ومنحتتتتته اجتتتتتازة فتتتتتي روايتتتتتة 
الحتتتتتديث متتتتتا صتتتتتح عنتتتتته روايتتتتتته متتتتتخ االخبتتتتتار ، 
موصتتتيًا ايتتتاه بستتتلوك جتتتادة االحتيتتتاط التتتوا ي عتتتخ 

 زلل الصراط ، و د جام في نصها :
  ...ولدن  ااعز السأيد أبأو الق سأم الخأواي أدام 
اهلل  ع لد       ييد  و سديد  مم  ص ل عمأ   

فأأأي  حصأأأيم الع أأأوم الشأأأ عي  و نقأأأي  مب نيهأأأ  
النئ ي  وحع  ع د ع مأ  مأ  ااعأالم ف حصأً  
ب ح ً  مجدًا مج هدًا ح أد صأ   بحمأد اهلل  عأ لد 
د م  الع م ء ااعي   وم  يش   اليه ب لبن   وقأ

ب   م  ب  س مي  م  ااج ه د ود ج  ع لي  م  
ال ش د والسداد ... وقد اجزت له ا  ي و  عني 
م  صأ  لأي  واي أه مأ  ااخبأ   سأيم  المودعأ  

 .  (01)ال ي ع يه  المدا  ...  ( 01) في اا بع  
متتتتتتتارس التتتتتتتتدريس الحتتتتتتتوزوّي ابتتتتتتتتداًم متتتتتتتم طلبتتتتتتتة 
المقتتتتدمات والستتتتطو  متتتتذ كتتتتاخ طالبتتتتًا فتتتتي البحتتتتث 

ختتارج، إذ شتترع فتتي تتتدريس فتتروع العتتروة التتوثقى ال
 6709تشتريخ االول  11للسيد كا م اليزدي في 

، مبتدئًا بكتاب الطهارة ، حيث  طم شوطًا بعيتدًا 
فيهتتا ، و تتد القتتى محاضتترات فتتي االصتتول )بحتتث 

، ولتتتتتم يكمتتتتتل (60)الختتتتتارج( ستتتتتت دورات كتتتتتاملت 
الدورة السابعة بسبب تراكم أشغال المرجعية ، ولم 

و تتف عتتخ درستته إال فتتي بعتتض الضتترورات متتخ يت
متتتتترض أو ستتتتتفر ، فانشتتتتتّد إليتتتتته الطلبتتتتتة ، والتفتتتتتوا 
حولتتتتتتته، وكتبتتتتتتتوا تقريراتتتتتتتته فتتتتتتتي الفقتتتتتتته واالصتتتتتتتول 
والتفستتتتتتير، وكتتتتتتاخ يلقتتتتتتي محاضتتتتتتراته فتتتتتتي جتتتتتتامم 
الخضتتتترام الملصتتتتر للصتتتتحخ الحيتتتتدري الشتتتتريف 

(01). 
انفتتتتتترد الستتتتتتيد أبتتتتتتو القاستتتتتتم الختتتتتتوئي فتتتتتتي طريقتتتتتتة 

مذتتتته يتشتتتو وخ اليهتتتا ، التتتتدريس ، ممتتتا جعتتتل تل
حيتتث جلبتتت علتتيهم فائتتدة علميتتة جمتتة ، فاستتتخدم 
استتلوبًا يهتتدف التتى تقويتتة ملكتتة االستتتنباط لتتديهم ، 
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و د وصف اسلوبه تلميتذه العلمتة والمفكتر محمتد 
جتتواد مغنيتتة بأنتته يشتتبه استتلوب الفيلستتوف ستتقراط 

فهأأو ي ج مأأم وي ئأأ م  فتتي الجتتدال والنقتتاش ،   
بأأم ث  أأم يعأأ   ع يأأه ب سأأ يم قأأوم الطأأ ل المق 

الشأأأأأأأووا وال سأأأأأأأ ؤات وي صأأأأأأأن  ااسأأأأأأأ ف دت 
وااس  ش د شل  الط لب وال  ميذ ح د إذا أجأ ب 
المسوي  بب اءت وسذاج  انق  ع يه وان قم بأه 
الأأأد حقأأأ اق   أأأزم أقوالأأأه وا يسأأأ طي  الأأأ خ   

 . (01)منه   
أصتتتتبح الستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي فتتتتي النصتتتتف 

بتتيخ أبتترز علمتتام  الثتتاني متتخ القتترخ العشتتريخ متتخ
الحتتتوزة العلميتتتة فتتتي النجتتتف االشتتترف ممتتتخ برعتتتوا 

التتتى جانتتتب علتتتم  (01)فتتتي علمتتتي الفقتتته واالصتتتول
الكتتلم ، فتتالتف حولتته طلبتتة العلتتم واكت تتت حلقتتة 
درسه بالمريديخ ، و د ُشدَّ إليه الرحتال متخ أ طتار 
وبلداخ إسلمية متعددة رغبة في التتلمذ علتى يتده 

الزاختتتتتر، حتتتتتتى عتتتتتدَّ واألختتتتتذ متتتتتخ معينتتتتته العلمتتتتتي 
التتتتتبعض أخ عتتتتتدد متتتتتخ تختتتتترج متتتتتخ حلقتتتتتة درستتتتته 
المئتتتتتتتات متتتتتتتخ طلبتتتتتتتة العلتتتتتتتم ، واصتتتتتتتبحوا استتتتتتتاتذة 
ومدرستتتتيخ ، ونتتتتال عتتتتدد متتتتنهم  درجتتتتة االجتهتتتتاد، 
فانتشروا في مختلف مدخ العتالم االستلمية وغيتر 
االستتتتلمية ، لنقتتتتل معتتتتارف وعلتتتتوم أستتتتتاذهم فتتتتي 
االحكتتام الشتترعية ، وحتتاز  ستتم متتنهم علتتى مرتبتتة 

فتي البلتداخ التتي يقيمتوخ بهتا  (01)لمرجعية العليتا ا
. 

دأب الستتيد الختتوئي التتى اخ يفتترم جتتزمًا متتخ و تتته 
للتحقير والتصنيف على الرغم متخ انشتغاالته فتي 
التتدرس وااللتزامتتات االختترى ، فقتتد أغنتتى المكتبتتتة 
االسلمية بالعديد مخ المهلفات والكتب المطبوعة 

واالصتتتول منهتتتا والمخطوطتتتة فتتتي مواضتتتيم الفقتتته 
 والتفسير والرجال .

  نفحأأ ت ااعجأأ زكانتتت بتتاكورة مهلفاتتته كتابتته    
وهو مخ الرسائل المهمتة فتي دالئتل االعجتاز و تد 

في النجف االشرف ، وكاخ ردًا  6714طبم عام 
  حس  ااعج ز فأي ابطأ م ااعجأ ز على كتتاب 

المطبعتتتتة االنجليزيتتتتة ببتتتتوالر فتتتتي  المطبتتتتوع فتتتتي  
، والتتتذي كتبتتته أحتتتد النصتتتارى 6761عتتتام  القتتتاهرة

  ا  القأأ    لأأم ولتم يتتذكر أستتمه ، وممتتا جتتام فيتته 
يأأأد ج عجأأأز البشأأأ  عأأأ  م  أأأه اا ع أأأد سأأأبيم 

، فتترد عليتته الستتيد الختتوئي بتتأخ العتترب المب لغأأ   
فتي ذلتك العصتر كتانوا أهتل الستلطة والثتروة واهتل 
اللستتتاخ التتترا يخ فتتتي الفصتتتاحة والبلغتتتة فاصتتتبحوا 

رضتتتة القتتترآخ واالتيتتتاخ بمثلتتته ، يعجتتتزوخ عتتتخ معا
فلما عجزوا تنازل في تعجيزهم الى االتياخ بستورة 

 .(21)مخ مثله 
البيأ   فأي وجادت يراعته فتي التفستير فتي كتتاب  

فتتتي  6700  ، والتتتذي طبتتتم عتتتام  فسأأأي  القأأأ ا 
النجتتف االشتترف ، حيتتث وضتتم  واعتتد جديتتدة فتتي 
تفستتتيره ، اعتمتتتد فيهتتتا علتتتى توضتتتيح داللتتتة اآليتتتة 

واشتتتارتها ، فيكتتتوخ المفستتتر حكيمتتتًا حتتتيخ ومعناهتتتا 
تشتتتمل اآليتتتة علتتتى الحكمتتتة ، وخلقيتتتًا حتتتيخ ترشتتتد 



      2016السنــة العاشـــرة :   18جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية                                        العدد: 

 ...............................................................( 2991 - 1811السيد أبو القاسم اخلوئي ) 

        268 

اآلية الى االخلر ، وفقيهًا حيخ تعرضها للفقه ، 
واجتماعيًا حيخ تبحث في االجتماع ، فضًل عتخ 
توضتتتتيح الفتتتتخ التتتتذي ي هتتتتر فتتتتي اآليتتتتة ، واالدب 
التتتذي يتجلتتتى بلف هتتتا ، واخ يحتتترر دائتتترة لمعتتتارف 

، ويبتتدو اخ الستتيد الختتوئي أراد  (20)  كتتريمالقتترآخ ال
، الخ  ب لفقيأأهاخ يحصتتر التفستتير للقتترآخ الكتتريم  

هتتتذه القواعتتتد ال تنطبتتتر اال عليتتته ، حيتتتث تجتمتتتم 
فيتتتته صتتتتفات الحكمتتتتة والبلغتتتتة واالختتتتلر والفقتتتته 
واالجتماع ، فضًل عخ معرفة علتم اللغتة والداللتة 

 . 
فتتترم وألّتتف الستتيد الختتوئي فتتتي علتتم الرجتتال ، فقتتد 

مخ تأليف كتاب معجم رجتال الحتديث فتي تشتريخ 

( مجلتتتتدًا ، 14، واحتتتتتوى علتتتتى  ) 6717الثتتتتاني 
( ترجمتتتتتتة موثقتتتتتتة لتتتتتترواة 60171وشتتتتتتمل علتتتتتتى )

الحتتتديث وحملتتتة العلتتتم ونقلتتتة التتتتراث ، و تتتد عتتتيخ 
مواطخ رواياتهم في االصول االربعة وسائر كتب 

، ومتتخ الجتتدير بالتتذكر اخ  ستتمًا متتخ (22)الحتتديث 
ستتتتيد الختتتتوئي هتتتتي محاضتتتتراته الفقهيتتتتة مهلفتتتتات ال

واالصولية التي القاها على طلبة العلم في الحوزة 
العلميتتتة ، وتتتتم ضتتتبطها متتتخ  بتتتل تلمذتتتته ختتتلل 

، و د احصى  (21)مواضبتهم على حضور درسه 
الباحتتث مهلفاتتته بحستتب ستتنة الطبعتتة االولتتى فتتي 

 ( .6الجدول ر م )

 (6)جدول ر م 
 (21) مهلفات السيد أبو القاسم الخوئي المطبوعة حسب سنة الطبعة االولى  

 عدد ااجزاء مو   الطب  الطبع  ااولد موعوعه عنوا  الو  ب ت

 0 النجل 0121 فو   نفح ت ااعج ز 0
 1 صيدا 0121 أصوم أجود ال ق ي ات  2
 0 النجل 0112 فقه ال نبيه ع د حوم ال ب س المشووا فيه 1
 0 طه ا  0111 فقه من خب ال س ام 1
 0 طه ا  0111 فقه الد   الغوالي في ف وج الع م ااجم لي 5
 0 مشهد 0111 فقه  وعي  مس ام / ف  سي 1
 1 بي وت 0151 فقه مصب ح الفق م  1
 0 النجل  0155  فسي  البي   في  فسي  الق    1
 0 النجل 0155 فقه ح شي  ع د الع وت الو قد 1

 5 النجل 0151 اصوم جوام  ااصوم 01
 1 النجل 0151 اصوم مب ني ااس نب ط 00
 01 النجل 0151 فقه ال نقي  في ش ح الع وت الو قد 02
 1 النجل 0151 فقه د وس في فقه الشيع  01
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 0 النجل 0111 فقه من سا الحج )ع بي( 01
 0 طه ا  0112 فقه  ع يق  ع د الع وت الو قد 05
 0 النجل 0112 فقه من سا الحج )ف  سي( 01
 0 النجل 0111 فقه مجموع   ع يق ت ع د و  ب المس ام الفقهي  01
 2 النجل 0111 اصوم مصب ح ااصوم 01
 0 النجل 0111 فقه ال ا  السديد في ااج ه د وال ق يد  01
 0 طه ا  0111 فقه احو م سف ه وس قف ي وبيمه /ف  سي 21
 21 النجل 0111  ج م الحديثمعجم  ج م  20
 0 النجل  0111 فقه منه ج الص لحي  22
 0 النجل 0111 فقه المس ام المن خب  21
 0 النجل 0112 فقه ااحو م الش عي  21
 1 النجل 0111 اصوم مح ع ات في اصوم الفقه 25
 0 النجل 0115 فقه  وم   منه ج الص لحي  21
 0 النجل 0111 فقه مس حد  ت المس ام 21
 2 بغداد 0111 فقه مب ني  وم   المنه ج 21
 0 النجل 0111 فقه  س ل   وعي  المس ام / ف  سي 21
 2 قم 0111 فقه مع مد الع وت الو قد 11
 0  ب يز 0111 حديث اا بعي  10
 01 النجل 0111 فقه مس ند الع وت الو قد 12
 1 النجل 0111 فقه مب ني الع وت الو قد 11
 2 النجل 0111 فقه المع مد في ش ح المن سا 11
 0 النجل  0110 فقه مني  الس ام 15
 0 بي وت 0110 فقه و  ب الجه د 11
 1 قم 0111 اصوم د اس ت في ع م ااصوم 11
 1 قم 0111 اصوم الهداي  في ااصوم 11
 0 قم 2111 فقه المس ام الميس ت 11
 1 بي وت 2111 ادب ا جوزت ع ي ام م الب  ت 11
 0 قم 2111 فقه مح ع ات في الموا يث 10
 2 قم 2111 فقه ص اط النج ت 12
 5 قم 2115 فقه ال نقي  في ش ح المو سب 11
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 0 قم 2111 فو  بحوث عق ادي  في عوء مد س  امم البيت 11
 2 قم 1ط2111 فقه القع ء والشه دات 15
 0 قم 1ط2111 فقه مجم  ال س ام 11
العقأأوم فأأي ان صأأ ل المهأأ  بمأأوت أحأأد انأأ  ت  11

 الزوجي  قبم الدخوم
 0 النجل 2105 فقه

 
يبتدو واضتتحًا متتخ الجتدول اعتتله اخ عتتدد مهلفتتات 

( مهلفتتتتتتًا، 11الستتتتتتيد الختتتتتتوئي فتتتتتتي الفقتتتتتته بلغتتتتتتت )
%( متتخ مجمتتوع مهلفاتتته ،  9619وشتتكلت نستتبة )

وشتكلت ( مهلفتات ، 9يليها ما ألفه في االصول )
%( ، في حيخ بلغت مهلفاتته فتي 6011مانسبته )

الفكر اثناخ ، فيمتا كتتب مهلفتًا واحتدًا فتي كتل متخ 
الرجتتتتتال والتفستتتتتير واالدب والحتتتتتديث، وهتتتتتذا يتتتتتدل 
علتتى اخ طبيعتتة توجهاتتته واهتماماتتته فتتي التن يتتر 

 والكتابة في الفقه أواًل ثم االصول .
تبتتتتتتيخ متتتتتتخ الجتتتتتتدول اخ الستتتتتتيد الختتتتتتوئي  تتتتتتد بتتتتتتدأ 

ليف في منتصف العقد الثالتث متخ عمتره  بتل بالتأ
أخ يبتتتتدأ بالتتتتتدريس ، وفتتتتي أثنتتتتام دراستتتتته البحتتتتث 
الختتتتارج و بتتتتل حصتتتتتوله علتتتتى درجتتتتة االجتهتتتتتاد ، 

،  6714حيث طبتم كتابته نفحتات االعجتاز عتام 
،  ثتتم طبتتم 6714وطبتتم تقريراتتته باألصتتول عتتام 

)ال نبيأأه ع أأد حوأأم ال بأأ س أول كتتتاب لتته بالفقتته 
، وأول كتتاب لته فتي  6741عتام  المشووا فيه(

 . 6701عام  جوام  ااصوم(االصول )
تقلّتتتد الستتتتيد أبتتتتو القاستتتم الختتتتوئي المرجعيتتتتة العليتتتتا 

 1فتتتي  (25)علتتتى إثتتتر وفتتتاة الستتتيد محستتتخ الحكتتتيم
، ولتتتتم ينافستتتته مرجتتتتم حتتتتتى 6795حزيتتتتراخ عتتتتام 

، فتتي و تتت شتتهدت بتته التتبلد  6771وفاتتته عتتام 
نهتتتتتا انعطافتتتتتات تاريخيتتتتتة أ تتتتتل متتتتتا توصتتتتتف بتتتتته أ

  فتتتتتتتي تتتتتتتتاريخ العتتتتتتترار ملسأأأأأأأ وي  ، و عصأأأأأأأيب  
المعاصتتتتر، إذ تزامنتتتتت مرجعيتتتتته متتتتم بدايتتتتة حكتتتتم 

، جعتل متخ 6714البعث الجتائر فتي العترار عتام 
الحوزة العلمية فتي النجتف االشترف هتدفًا لطغيانته 

، الستتيما بعتتد انتصتتار الثتتورة االستتلمية فتتي  (21)
ايتتتتراخ واستتتتتلم رجتتتتال التتتتتديخ الستتتتلطة فيهتتتتا عتتتتتام 

فكانتتتتت الحكومتتتتة تحتتتتذر متتتتخ أخ تتكتتتترر  ،6797
التجربتتتتة االيرانيتتتتة ، خاصتتتتتة بعتتتتد نشتتتتاط الحركتتتتتة 

 االسلمية في العرار. 
تفاعتتتتتتتل العديتتتتتتتد متتتتتتتخ علمتتتتتتتام النجتتتتتتتف االشتتتتتتترف 
والحتتوزات العلميتتتة فتتي العتتتالم االستتلمي علتتتى متتتا 
نالتتته متتتخ مكانتتتة علميتتتة ستتتامية ، وكانتتتت رجاحتتتته 

لع مأ ء  اع م افي التقليد ال تحتاج الى بّينه كونته 
  (21)كمتتا استتماها بعضتتهم وع أأم ااسأأالم ومنأأ     

، االمتتتر التتتذي ادى التتتى دعتتتوة المستتتلميخ لتقليتتتده 
، الفتتتتتيخ االن تتتتار  (21)وشتتتتهادتهم باألعلميتتتتة  لتتتته

لقدراتته العلميتة وآرائتته الموضتوعية ، وانستجاما متتا 
تقتتتتدم فقتتتتد اكتتتتتد الستتتتيد محمتتتتد بتتتتتا ر الصتتتتدر التتتتتى 

وأهليتتتته  أعلميتتتته 6795حزيتتتراخ  4مريديتتته  فتتتي 
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للمرجعية العليا وزعامة الحوزة العلمية في النجتف 
 . (21)االشرف 

داختل ( 11)  اام ميأ  ذاع صيته في أوساط تقليتد 
العرار وخارجه، حتى امتدت ر عة مقلديته لتتستم، 
يتتتتتتراخ، والباكستتتتتتتاخ،  لتشتتتتتتمل التتتتتتدول العربيتتتتتتة ، وا 
والهنتتد، وتركيتتا ودواًل اوربيتتة ، ممتتا تطلتتب ترجمتتة 
رستتتتتائله العمليتتتتتة والفقهيتتتتتة إلتتتتتى عتتتتتدة لغتتتتتات مثتتتتتل 
،االندنوسية ، والفارسية، واألوردو، والسنسكريتية، 

اللغة االنجليزية ،  والتركية ، والفرنسية فضًل عخ
وبطبعات متعددة ، فعلى سبيل المثال ال الحصر 

  وعأي  ، تجاوز عدد طبعات رسالته المسماة بتت 
باللغتتتة الفارستتتية عشتتتروخ طبعتتتة ، فتتتي  المسأأأ ام 

  منه ج الص لحي  حيخ بل  عدد طبعات رستالته 
، وهتتتتذا (10)باللغتتتتة العربيتتتتة واحتتتتد وثلثتتتتوخ طبعتتتتة 

  ابعهم طوال حياته.يدل على كثرة مقلديه وتت
إنتشتتر وكتتلم الستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي فتتي متتدخ 
العالم المختلفة ، لتبليت  المستلميخ المتواجتديخ فتي 
تلتتتك المتتتدخ بالفقتتته الجعفتتتري ، وامتتتامتهم بالصتتتلة 
فتتي مستتاجدهم ، فضتتًل عتتخ القيتتام بحتتل مشتتاكلهم 
االجتماعيتتة وفتتر الشتترع االستتلمي ، و تتد زودهتتم 

ية عنته ، وبتاألمور الحستبية بإجازات خطية بالروا
الستتتتتلم الحقتتتتور الشتتتترعية وتوزيعهتتتتا فتتتتي أبوابهتتتتا 

، وكتتتتتاخ أكثتتتتتر وكلئتتتتته كتتتتتانوا وكتتتتتلم للستتتتتيد (12)
محستخ الحكتتيم ،ممتا يتتدل علتى أخ مراجتتم الشتتيعة 

 يسيروخ وفر الخط االمامي العادل. 

ساهم السيد أبو القاسم الخوئي بفتح مدارس دينية 
شرف والعديد مخ ومهسسات خيرية في النجف اال

متتتتتدخ العتتتتتالم ، وكتتتتتاخ اهتتتتتم متتتتتا  تتتتتام بتتتتته تأستتتتتيس 
فتتتتتي النجتتتتتف  6795  عتتتتتام  مد سأأأأأ  دا  الع أأأأأم

 جمعيأ  المبأ ات الخي يأ  فأي بيأ وت االشرف و 
 مؤسسأأأأأأ  اامأأأأأأ م الخأأأأأأواي ، و  0111عأأأأأأ م 

، وهتتتتي (11)  0111فأأأأي لنأأأأد  عأأأأ م  الخي يأأأأ 
مهسستتتتة ذات منتتتتافم عامتتتتة ، وتهتتتتدف التتتتى نشتتتتر 

لصتتتتتحيحة وفتتتتتر متتتتتنه، أهتتتتتل الثقافتتتتتة االستتتتتلمية ا
البيتتتتت )علتتتتيهم الستتتتلم( ، ورفتتتتم مستتتتتوى التتتتوعي 
الديني بيخ كافة افراد االمة االسلمية ، والو توف 
بوجتته التيتتارات الماديتتة واالفكتتار الضتتالة ، فضتتًل 

 عخ تقديم الخدمات اللزمة وتن يم شهونهم. 
متتتتخ  بتتتتل  شتتتتهد العتتتترار أعمتتتتال عنتتتتف واضتتتتطهاد

السلطة الحاكمة ، تركت بال  االثر على أوضتاع 
الستتتيد الختتتوئي النفستتتية ، فضتتتًل عتتتخ الممارستتتات 
والضتتغوط التتتي تعتترض اليهتتا ختتلل متتدة اعتقالتته 

، ومتتتتتتخ ثتتتتتتم اال امتتتتتتة الجبريتتتتتتة التتتتتتتي 6776عتتتتتتام 
فرضت عليته فيمتا بعتد ،  لتذلك تتداعت صتحته ، 
االمتتر التتذي  أدى فتتي نهايتتة المطتتاف إلتتى وفاتتته 

ه الموافتتتتر 6461الثتتتتامخ متتتتخ شتتتتهر صتتتتفر  فتتتتي
، ليدفخ جثمانه في م 6771للثامخ مخ شهر آب 

جتتتتتتتتتتتامم الخضتتتتتتتتتتترام فتتتتتتتتتتتتي الصتتتتتتتتتتتحخ الحيتتتتتتتتتتتتدري 
بعد أخ أجبترت الستلطة عائلتة الفقيتد ، (11)الشريف

أخ يدفنوه سرًا  بل أذاخ الصبح وبعتدد ضتئيل متخ 
ثلثتتتتتتة و إذ بلتتتتتت  مجمتتتتتتوعهم حتتتتتتوالي  المشتتتتتتيعيخ 
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رات عسكرية مسلحة ثلثيخ شخصًا محاطيخ بسيا
، بعتتد اخ أغلقتتت جميتتم الطتترر فتتي المدينتتة لمنتتم 
نشوم م اهرات مناهضة للحكومتة العرا يتة ، و تد 
 تتتام بالصتتتلة عليتتته فتتتي الصتتتحخ الشتتتريف الستتتيد 

تاركتتتتًا ورامه مستتتتيرة علميتتتتة ، (15)علتتتتي السيستتتتتاني
حافلتتتتتة بنتاجهتتتتتا الفكتتتتتري، متتتتتخ المصتتتتتنفات التتتتتتي 

وييخ الزالتتتتتتت محتتتتتتتط إعجتتتتتتاب الدارستتتتتتتيخ والحتتتتتتتوز 
 وسواهم مخ المثقفيخ. 

املبحث الثاني : رؤاه السياسية 
وموقفه من أزمات العراق والعامل 

 االسالمي
 أوًا :  ؤا  السي سي 

أوضح السيد أبو القاسم الخوئي أخ الديخ 
االسلمي يحتوي على سياسات  ادرة على اخ 
تقود المسلميخ الى حياة حرة كريمة تغنيهم عخ 
االنصهار في سياسات واردة غير مشروعة ، 
ويرى اخ السياسة ا سلمية سلطة زمنية مستمدة 
أصولها مخ أسس الشرع القويم، إلى جانب 

( ومخ بعده ل محمد )سياسة وسيرة الرسو 
األئمة )عليهم السلم(، وكاخ يأبى مخ االجتهاد 
السياسي الذي يرتكز على تغليب السياسة على 
الديخ ، و د عدَّه مخ أخطر أنواع االجتهاد في 

 .(11)مقابل النص 
وأشار الى اخ العقيدة الشيعية ترى أخ تحتكم في 

 ، ال تحّكم السياسة(19)أمر السياسة إلى الديخ 
على الديخ ، أو ُتغّلب المتغيرات السياسية على 

ثوابت االسلم ومسلمات أصوله ، فضًل عخ أخ 
العقيدة الشيعية ترفض االجتهاد مخ أجل 
السياسة المتخذة لصالح الحكام ولتبرير حكمهم ، 
ولكنها تجتهد في السياسة نفسها على ضوم 

 أ  يوو  الدي  مو الديخ االسلمي ، ورأى 
السي س  والم ج  له  ح د  ج    الحوم في

السي س  و اء الدي  وا يج   و اءم   بعً  له  
بحسب تعبيره ، مبينًا في الو ت نفسه بأخ ( 14) 

السياسة المدنية والعلوم االجتماعية واال تصادية 
 .(17)و واعد االخلر تهخذ مخ القرآخ الكريم 

أولى السيد الخوئي اهتمامًا لطبيعة الحكم في 
ولة االسلمية ، فتحدث عخ اساليب االدارة الد

االجتماعية والسياسية التي اعتمدها الرسول 
(على المستويات كافة ، خاصة في االع م )

ادارة المدخ وبيت المال والقضام و يادة الجند 
والعل ات مم دول الجوار ، فضًل عخ االسس 
والثوابت والقيم االنسانية والمبادئ السماوية التي 

ثم  ّدم نموذجًا ساميًا  يت عليها تلك الدولة ، بن
مخ نماذج ادارة الحكم ، بإ امة العدالة والمساواة 
بيخ الرعية مهما كانت مكانة المرم ومنزلته و ربه 
مخ الحاكم ، فالرعية عنده سوام ، وهذا ارصخ 
مقومات نجا  الحكومة ومقدمات بنائها ، 

لحفا  وأوجب على الحاكم االمانة والنزاهة وا
على المال العام ، فضل عخ ترك االجتهاد 
الشخصي في صرف المال العام بدوخ موافقة 

 .(11)الولي الشرعي المقترخ برضا العامة 
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وأكد على اخ القرآخ الكريم  د تعرض مخ خلل 
آياته الى مختلف الشهوخ الدنيوية وتوسم فيها ، 
فقد بحث في االلهيات والنبوات ، ووضم 

عاليم االحكام ، والقوانيخ في االصول في ت
السياسات المدنية والن م االجتماعية و واعد 
االخلر والقضام ، فضًل عخ تعرضه ألمور 
أخرى تتعلر بقوانيخ السلم والحرب والفلك 

 .(10)والتاريخ 
ركنًا أساسيًا في فكر السيد أبو  (41) الجه دشكل  

  في وف ايالقاسم الخوئي ،باعتباره فرض   
الشريعة االسلمية المقدسة ، وفرض اصل 

  في بعض االحوال والطوارئ االستثنائية عيني 
، فضًل عخ كونه ركنًا مخ أركاخ الديخ 
االسلمي ، وعّده القوة الفاعلة لحماية المجتمم 
والدولة في المن ور ا سلمي ، فإذا ما تعرضا 
إلى أي خطر يهددهما فلبد مخ وجود  وة 

درم األخطار عنهما مخ  بل  يستنداخ إليها في
 .(41)القوى الخارجية 

وكاخ السيد أبو القاسم الخوئي مخ القلئل الذيخ 
 الوا بوجوب الجهاد االبتدائي في عصر 

، إذ رأى أخ ال اهر عدم سقوط وجوب (44)الغيبة
الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة 
العصور لدى توفر شرائطه مم االعتماد على 

لميخ مخ ذوي الخبرة في الموضوع ، آرام المس
نهع  مبينًا أخ الجهاد كاخ أساسا مخ أسس 

)، فإليه استند الرسول محمد الدول  اإلسالمي 

( في غزواته ، والمسلموخ في فتوحاتهم ، 
 علم كلمة االسلم ونشره ودحر االعدام ، في 
حيخ أسقط الجهاد على العاجز لمرض أو نحوه  

نفسه رفضه للروايات التي ، موضحًا في الو ت 
 بل   (40)تحرم الخروج على الحكام وخلفام الجور

 . (41) يام القائم )ع،( 
كتتتاخ الستتتيد الختتتوئي ينطلتتتر فتتتي واليتتتة الفقيتتته متتتخ 

وكتتتاخ  ،(49)االمتتتة والمجتمتتتم والمستتتهولية العامتتتة  
يتتترى أخ واليتتتة اى تعتتتالى مطلقتتتة بتتتإطلر ذاتتتته ، 

متستتتتتتتعة باتستتتتتتتاع نبوتتتتتتتته  ()وواليتتتتتتتة الرستتتتتتتول
، وهي مشتتقة متخ الواليتة ا لهيتة علتى وخاتميتها 

ِمِني ل ِمأأأ ى ألنَفِسأأأِهمى خلقتتته  للأأأد ِبأأأ لىَمؤى ث )النَِّبأأأَي ألوى
، عتتادًا لستتيرته  تتواًل وفعتتًل ومنهجتته القتتويم (44)...(

فتتي ا دارة مصتتدرًا أساستتًا ال فتتي التشتتريم وحستتب 
ات المجتمم ، إنما منهجًا عمليًا وفاعًل في تن يم

 .(47)والدولة وعلى الصعد كافة 
وأوضتتح أخ الواليتتة ل متتام علتتتي بتتخ أبتتي طالتتتب  
حّتمت واليته على المسلميخ، كونها وحستبما  ()

)أشار أنها والية مشتقة عخ والية الرستول محمتد 
وهتتي بالتتتالي مستتتندة إلتتى الواليتتة ا لهيتتة،  (

واخ إمامته جزمًا متّممًا للرسالة واستمرارًا لوجودها 
( 05)فتتي يتتوم الغتتدير ()،عتتادًا مو تتف الرستتول 

  موقأأأأل  أأأأ  يخي شأأأأ م  ومأأأأ  مواقفأأأأه بانتتتته 
المعني  بمسأ قبم اامأ  وب خ يأ   سأديد لعأم   
المسي ت ااسالمي  في ط يقه  السأ يم وصأ اطه  

مس قيم بعيدًا عم  يفسدم  م  مسأ و  الأ حوم ال
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ومنزلقأأأأ ت ال سأأأأ ط وشأأأأوااب اامأأأأواء ونأأأأوازج 
 . (06) على حد  تعبيرهالنفوس اام  ت ب لسوء  

واليتتتة االئمتتتة المعصتتتوميخ )علتتتيهم الستتتلم( أمتتتا  
 ائمتتتتة علتتتتى مستتتتتوى إمتتتتامتهم ، فتتتتي حتتتتيخ كانتتتتت 
واليتتة الفقيتته محتتددة بحتتدود فقاهتتته ومستتهوليته فتتي 

للفقيتتته الجتتتامم للشتتترائط عتتتدة ة، و تتتد كتتتاخ الزعامتتت
مناصتتتتتتتب ، االول منهتتتتتتتا منصتتتتتتتب االفتتتتتتتتام فتتتتتتتتي 
المستتتتتتتتتائل الفرعيتتتتتتتتتة والموضتتتتتتتتتوعات المستتتتتتتتتتنبطة 
وغيرهمتتتتا ممتتتتا يحتتتتتاج اليتتتته االنستتتتاخ العتتتتامي فتتتتي 
عمله ، والثتاني منصتب القضتام والحكتم فتي بتاب 
المرافعتتتات وغيرهتتتا ، أمتتتا المنصتتتب الثالتتتث واليتتتتة 

لتتذي و تتم وهتتو االتصتترف فتتي االنفتتس واالمتتوال ، 
فيتتته الختتتلف حتتتول ثبتتتوت الواليتتتة المطلقتتتة للفقيتتته 
الجتتتتتامم للشتتتتترائط ، واخ الستتتتتيد الختتتتتوئي ومع تتتتتم 

وأّكتتتتد ، (01)فقهتتتتام االماميتتتتة يقولتتتتوخ بعتتتتدم ثبوتهتتتتا 
فتتي وجتتوب  (ج) بعتتدم  يتتام الفقيتته بمنزلتتة االمتتام 

إطاعتتتتتته فتتتتتي أوامتتتتتتره الشخصتتتتتية ، أو فتتتتتي نفتتتتتتوذ 
بتتار تصتترفاته فتتي االمتتوال واالنفتتس متتخ غيتتر اعت

 .(01)رضا صاحب المال
لم يجد أية داللة على الوالية المطلقة للعلمام مخ 
خلل الروايات الواردة بشاخ الفقهام ، منها  وله 

، الخ كونهم (04) )الع م ء أمن ء ال سم( ()
أمنام ال يستدعي نفوذ تصرفاتهم في االموال 
واالنفس ، باعتبار اخ معنى االميخ اخ ال يخوخ 

مجعولة عنده مخ االحكام أو غيرها ، الوديعة ال
)ع م ء  (وكذلك ينطبر الحال على  وله )

، فهو ايضًا ال  (00) أم ي ولنبي ء بني اس اايم(
داللة فيه على الوالية المطلقة للعلمام بوجه مخ 
االوجه ، فاخ تشبيههم بأنبيام بني اسرائيل كونهم 
كانوا مختلفيخ في مكاخ دعوة النبوة في المدينة 
أو القرية أو ا ربائه أو نبي في داره ، وهذا 
ينطبر على العلمام ، فمنهم عالم في بلدته وآخر 

بيته ، مم وجوب اطاعتهم في في  ريته أو في 
 .(01)تبلي  االحكام بمقتضى هذا الحديث 

وبيخ السيد الخوئي أخ االستدالل بإطلر الحجة 
)مم على العلمام في  ول االمام المهدي )ع،(

هو ليست ث (09) حج ي ع يوم وان  حج  اهلل(
ا  الحج  من سب  داللة على الوالية المطلقة ،  
ن سب الواي  ع د لإلف  ء والقع ء وا ي

  بحسب تعبيره ، ال ص ل في ااموام واانفس
و د استدل السيد الخوئي على والية الفقيه في 
االموال بوجهيخ ، احدهما اخ يتصدى ألمور 
الصغار والمجانيخ ويتصرف في أموالهم بالبيم 
والشرام ونحوهما مخ لم يكخ له خليفة يقوم بهذا 

تنازع في االمر ، اما الثاني في خصوص ال
ميراث أو ديخ ال في جميم االمور ، وهذا  اهر 
في منصب القضام والمحاكمة لهم ، فل يستفاد 

 . (04) منه في الوالية المطلقة للفقيه بوجه
 الشيوعي السيد أبو القاسم الخوئي الى  ن ر

الديخ االسلمي  كعقيدة فلسفية تنا ض اصول
 الحنيف ، فلم تهمخ بالعقيدة االسلمية أو

 وهي لديهبن امها االجتماعي واال تصادي ، 
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و د عّد محاولة نشر الفكر  وف  والح د  ث 
الماركسي في بلد المسلميخ سلحًا فكريًا بيد 
الغرب للنيل مخ البنام العقائدي ا سلمي ألبنام 

ونئ م   الشيوعي اخ األمة ، و د اشار الى 
اق ص د  واج م عي  ن ق  قواني  ااسالم 

جب ع د المس مي  و ف  الدعوت اليه  ال ي ي
وم  يح م ع يهم الدعوت الد مي م  م  النئم 
ااج م عي  ا  ااسالم وحد  خي ت  ب الع لمي  

ث  على حد تعبيره (51)و س ل  خ  م النبيي    
وحذر مخ تنامي الفكر الشيوعي في العرار بحكم 
انتماماته العقائدية في مجتمم افترض إنه منغلقًا 

فلم يتواخ مخ  بنائه العقائدي والديني ، على
ممخ اتخذوا موا ف  الو وف إلى جانب العلمام

صارمة إزام المد الشيوعي والشيوعييخ وأفتوا 
 .(15)بحرمتها والتصدي لمعتنقيها

ويبدو أخ مو فه مخ الشيوعية ، نابم مخ  لقه 
العمير إزام انتشارها في الساحة العرا ية بيخ 

شباب المسلم ، معربًا عخ صفوف العديد مخ ال
مخاطر ما سيحدثه انتشارها إذا ما تحقر  مخ 
تغيرات اجتماعية  وسياسية ، تهز المجتمم 

 وتهدد استقراره . 
أوضح بأخ المستعمر سوام كاخ انجليزيًا أم 
أميركيًا أم فرنسيًا أم صهيونيًا لم يستطم مخ مّد 
أخطبوطه في داخل البلد االسلمية إاّل بعد أخ 

ّدم الجسور التي تربط االمة االسلمية بدينها ه
االسلمي الحنيف ، مهكدًا في الو ت نفسه باخ 

العامل اال تصادي كاخ السبب األساس في 
محاولة المستعمر للسيطرة على بلد المسلميخ 

(10). 
وأشار الى أخ الحركة الصهيونية تعادي االسلم  

وتسعى الى فر ة المسلميخ ، وتتحيخ الفرصة 
عّبر عخ الكياخ ث و المناسبة لضرب المسلميخ

   الط مي المغ صب الجب  الصهيوني بانه   
حيث كاخ دعاة الصهيونية يستجدوخ الرحمة مخ 
الشعوب التي عاشوا بيخ  هرانيها ، داعيًا في 

نفسه الى وحدة كلمة المسلميخ وتناسي الو ت 
الخلفات والشعور بالمسهولية لمواجهة المخطط 

 .(11)الصهيوني 
   نيً :  مواقفه السي سي  د اس  في نم ذج

مترويًا في كثير  كاخ السيد أبو القاسم الخوئي 
مخ االحياخ مخ إبدام موا فه السياسية بصورة 

لداخلية علنية السيما ما يتعلر منها باألمور ا
للعرار ، بسبب السياسات الجائرة التي انتهجتها 
السلطة الحاكمة في العرار بحر كل مخ يبدي 
مو فًا يخالف سياستها ، يصل الى بعض 
االحياخ  يامها باعتقال او اغتيال المعارضيخ 
لسلطتها ، و د تعرض السيد الخوئي لضغوط 
كبيرة مخ  بل السلطة ، الحد الذي ادى الى عدم 

ما  بطباعة كتبه الفقهية اال بعد حصول الس
موافقة وزارة االعلم وحذف بعض الفقرات 

، ويبدو اخ  (11)والمسائل التي ال ترور للسلطة 
السيد الخوئي لم يكخ خائفًا على حياته بقدر 
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خوفه على حياة مقلديه مخ ناحية ، وبقام الحوزة 
العلمية واستمرارها بتدريس الفقه االمامي في 

أت التيارات السلفية بفتح مدارسها ونشر و ت بد
تعاليمها المتطرفة في البلداخ االسلمية مخ 
ناحية اخرى ، ورغم الضغوط التي واجهها ، فقد 
أبدى موا فًا إزام الكثير مخ االحداث السياسية 

 سوام كاخ منها خارج العرار أو في داخله . 
  مواقفه م  ااحداث ااق يمي  : .0
اتسمت موا فه بالجرأة والقوة بخصوص األحداث  

التي كانت تجري في ايراخ وما صاحبها مخ 
عنف دموي تعرض لها الشعب االيراني المسلم 

وحكومته ،  (14) مخ  بل الشاه محمد رضا بهلوي
و د دعا الى اصل  االوضاع في ايراخ ال سيما 
اال تصادية والسياسية مخ خلل البيانات 

متبادلة مم علمام ايراخ مخ جهة والرسائل ال
 ومحمد رضا بهلوي مخ جهة أخرى .

وأشار في رسالة أرسلها الى الشاه محمد رضا 
، الى اخ أعدام 6711تشريخ الثاني  14في 

االسلم ومنذ عدة  روخ حاولوا محو الديخ 
خ العلمام  د  االسلمي واستعباد المسلميخ، وا 

نّبه الى تصدوا لهم ولم يصلوا الى مقاصدهم ، و 
تزايد تغلغل القوى االستعمارية داخل ايراخ ، 
باعتبارها المركز الوحيد للشيعة االمامية ، وابدى 
أسفه مخ مو ف الحكومة االيرانية في تنفيذ 
مآرب تلك القوى عخ طرير اصدارها  وانيخ 
جائرة تنافي التعاليم االسلمية ، فضًل عخ  يام 

م الصحف الحكومية بالتطاول على مقا
المرجعيات الدينية ، واعتبار المقدسات 
االسلمية عبارة عخ خرافات رجعية و وانيخ بائدة 
ال ترتقي الى التطور العلمي ، وطلب مخ الشاه 
اخ يوضح أسباب الفوضى التي سادت البلد ، 
وحذره في الو ت نفسه مخ اخ العلمام االعلم 
سوف يدافعوخ بكل السبل عخ المقدسات الدينية 

(10). 
تجددت الحركة المناوئة لتعاليم الديخ االسلمي 
ومصالح االمة االيرانية بعد شهريخ على تلك 
الرسالة ، على الرغم مخ اخ الحكومة االيرانية 
كانت تتستر بشعار االصل  أو ما عرف 

، لذلك ارسل السيد أبو (11) ب ل و ت البيع ء
القاسم الخوئي رسالة الى زعيم الحوزة العلمية في 

كانوخ  10في (  19)االحواز السيد علي البهبهاني 
، طالبَا منه تنبيه والة االمر  6711الثاني 

بإخماد االصوات الداعية الى االستفزاز والقلر 
بيخ صفوف المسلميخ االيرانييخ ولو تطلب 
اخمادها باستخدام القوة ، السيما واخ الشعب 
االيراني يعيش في  ل وضم ا تصادي محطم ، 

  الشعب ااي اني ًا في الو ت نفسه مخ متمني
المس م واف ادًا م  الحووم  الذي  يهمهم 
ااح ف ئ ب لمم و  الوقول عد مذ  ااعم م 
موقل الشهم الغيو  ع د الدي  ويحم و  وم 
ق نو  يخ لل الدي  ومص ل  اام  ويععونه 

 . (14)على حد تعبيره   حت أقدامهم  
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ام بعد إجرام االستفتام نّفذ الشاه بنود ثورته البيض
الشعبي على اصلحاته مخ خلل االعتماد على 
رجال سلطته ، وواجه معارضة شديدة مخ  بل 
علمام الديخ في ايراخ ، فاستغل الشاه ذكرى 

فقامت  واته  ()مناسبة وفاة االمام الصادر 
بالهجوم على مجلس عزام في المدرسة الفيضية 

، وتم  6711اذار  11في  م عصر يوم 
االعتدام على الحاضريخ و تل عدد مخ طلبة 

، االمر الذي ادى الى  يام (17)العلوم الدينية 
 1السيد أبو القاسم الخوئي بإرسال رسالة في 

( عالم مخ بيخ أبرز 14الى ) 6711نيساخ 
، مبينًا فيها انزعاجه (95)الديخ في  ايراخ علمام 

مخ القوانيخ الجائرة التي تهيدها الصهيونية 
والمخالفة للشرع االسلمي ، مهددًا في الو ت 
نفسه الحكومة االيرانية بترك والغام تلك القوانيخ 
وعدم تكرار حادثة المدرسة الفيضية ، ويجب 

مة على شاه ايراخ وحكومته نبذ القوانيخ المشهو 
وسيتحملوخ المسهولية عخ نتائ، االحداث واعلخ 

 . (96)  بلنن  سنعمم بآخ  م  يجب ع ين   
ويبدو اخ السيد أبو القاسم الخوئي اراد مخ 
رسالته هذه اعلم االمة االيرانية وسلطتها 
الحاكمة اخ الحوزة العلمية في النجف االشرف 
ترتبط بروابط  وية مم الحوزات العلمية في ايراخ 
، وانه متضامنًا مم الطلبات المشروعة للشعب 
االيراني خاصة في رفضه لتدخلت الصهيونية 
والقوى الغربية بشهوخ ايراخ ، وال اهر اخ تحذيره 

للشاه بالعمل بآخر ما يجب علينا هو اعلنه 
للثورة ضد ن ام حكمه وتحريم العمل مم 

 الحكومة ومساعدتها . 
علمام ايراخ وهذا المو ف الصلب دفم جمم مخ 

تقديم  رسالة الى السيد  6711في اواخر نيساخ 
أبو القاسم الخوئي ، أوضحوا له فيها االوضاع 
المأساوية التي يعيشها الشعب االيراني المسلم 
مخ الرعب واالرهاب ، و يام الحكومة االيرانية 
بحبس عدد مخ العلمام في مدينتي  م وطهراخ ، 

مقاالت تضلل  و يام الصحافة االيرانية بنشر
الحقائر للرأي العام االيراني والعالمي ، وطلبوا 
مخ السيد الخوئي استغلل موسم الح، للعام 
نفسه والقيام بتوضيح الصورة المأساوية التي 
يتعرض لها المسلموخ مخ الشاه وأجهزته االمنية 
، وارسال بيانات استنكار الى هيئة االمم المتحدة 

والصحافة الحرة  وأحرار العالم واالذاعات
 .(91)للتصدي ألعمال الحكومة االيرانية 
 6711أيار  4أجابهم السيد الخوئي برسالة في 

، أعرب فيها عخ  لقه عما تتعرض له المقدسات 
االسلمية في ايراخ مخ حكومة الشاه ، السيما 
بعد تعطيل الدستور االيراني وارتكابه المجازر 

م الدينية ، الوحشية باألبريام مخ طلبة العلو 
متستريخ بشعارات وطنية واصلحية مزيفة ، 
واشار الى اخ الشعب العرا ي  د استنكر ارا ة 
الدمام البريئة في محافل تأبينية وطالبوا بإدانة 
القائميخ بالجريمة ، متهمًا في الو ت نفسه 
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عملم الصهيونية بالعبث بمقدسات الناس 
لى وثرواتهم ، ودعا عامة الشعب االيراني ا

محاربة أعدام دينه ووطنه ، ثم دعا العلمام الى 
ارشاد المسلميخ الى واجبهم ، حيث  ال مانصه 

: 
  ... أيه  الع م ء ااعالم  ون  نج مد وا نزام 
عال   في إعالء و م  اام  ااي اني  المس م  وا 
م   ه  ل  أ  الع م في الع لم وسول  ص خ ه  وا 

م الع لم و ه يقل الع لم ااسالمي والع بي ب
ع د حقيق    ا المآسي ال ي يو بدم  الشعب 
ااي اني المج مد وسول  قل الطغم  الح وم  
ايعً  ع د اس نو   الع لم و د فعم لج اامهم 

 . (91) ومآسيهم وصفق  هم ... 
وعلى أثر تفا م أحداث الخامس عشر مخ خرداد 

، أصدر  6711حزيراخ  0الدامية الموافر  (94)
خوئي فتوى دعا فيها الشعب االيراني الى السيد ال

عدم التعاوخ مم ال الميخ وعدم الو وف الى 
جانب الحكومة االيرانية في اضطهادها للشعب 

 االعزل ، وجام فيها : 
  ... وقد صممت الحووم  ااي اني  الح ع ت 
ع د  حقيق م  له  م  مق صد ف سدت مخ لف  

ط ت لمق  ات الدي  ااسالمي  نفيذًا لمخط
المس عم ي  والصه ين  في بالدن  ااسالمي  
وفي سبيم ذلا لم   و ج م  القي م بلنواج الئ م 
والعدوا  م  الحبس والع ب والق م لوم م  
يع   اس نو    العم له  الو ف ت م  طالب الع وم 

الديني  وس ا  طبق ت المؤمني  بم ح د الع م ء 
م ا  ااعالم ث وع يه ف   الواجب ع د وم مس 

يم ن  ع  مع ون  مذ  الحووم  الئ لم  
ومس عد ه  مهم  و   مق مه وبلي  بزت و   ... 

  (15). 
 9و د حّرم السيد الخوئي في فتواه الصادرة في 

، المشاركة في انتخابات مجلس 6711حزيراخ 
،  6711ايلول  15الشورى المقرر اجرامها في 

باعتبار اخ المشاركة في االنتخابات يعد أحد 
المصادير ال اهرة لمساعدة الحكومة ، معتبرًا اخ 

  س قطً  ع  تشكيل المجلس سوف يكوخ 
  وجه  النئ  الش عي  والدس و ي   ااع ب   م

 . (11)بحسب ما جام في الفتوى
ساند السيد الخوئي الحركة الثورية التي  ام بها 
الشعب االيراني والسيد رو  اى الخميني في 
التصدي لشاه ايراخ وحكومته ، بعد ابعاد ونفي 
السيد الخميني الى العرار واستقراره في مدينة 

 6710تشريخ الثاني  0الكا مية المقدسة في 
،اتصل بالسيد الخوئي وطلب منه تهيئة دار 
لسكنه في مدينة النجف االشرف ، حيث وصلها 

تشريخ الثاني  61في الساعة الرابعة عصر يوم 
، وبعد ساعات مخ وصوله زاره السيد  6710

، االمر الذي (11)الخوئي للطلع على أحواله 
االخير  دعا شاه ايراخ الى محاولة التقرب مخ

لكسب وّده السيما بعد تقلده المرجعية العليا عام 
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والدعوة اليه باالعلمية وزعامة الحوزة  6795
 . (11)العلمية  ، ولكنه فشل في ذلك 

ويبدو أخ محمد رضا شاه أراد بتقربه االستفادة 
مخ ثقله الحوزوي في كل مخ ايراخ والعرار ، في 

أو  محاولة منه لسحب تأييده للسيد الخميني
الو وف على الحياد منه على أ ل التقديرات ، 
لكخ مو ف السيد الخوئي بقي ثابتًا مخ الشاه 
لقناعته باخ له ارتباطات بالصهيونية العالمية 

 وبالموساد االسرائيلي . 
وتزامنًا مم اندالع الثورة االسلمية في ايراخ عام 

، اصدر السيد الخوئي بيانًا في االول  6794
الى مراجم التقليد  6794الول مخ كانوخ ا

وعلمام االسلم في ايراخ ، بعد  يام الحكومة 
االيرانية بالنيل مخ العلمام والصار التهم بهم 
والحط مخ سمعتهم االجتماعية ، واتباع 
االساليب غير االنسانية بحر الشعب االيراني 
المسلم ، مستخدمة اسلوب دكتاتوري تعسفي في 

 لى أخ الشاه  ام  بتسليمحكم ايراخ ، ثم أشار ا
   المراكز الحساسة في الحكم واالدارة في البلد

ل فا ت العمي   الع ل  البه اي  واليهودي   
بحسب ما جام في البياخ ، وطالب الحكومة 
االيرانية باالستفادة مخ تجارب الماضي 
والحاضر والكف عخ اساليبها التعسفية بحر 

ه واحترام دمام الشعب االيراني والرضوخ لمطاليب
 .(11)المسلميخ وارواحهم 

فكاخ لمو فه أثر في المقاومة االسلمية 
،  6797وانتصارها في ثورتها في ايراخ عام 

،  6797اذار  14فساندها باصداره بيانًا في 
ذكر فيه جهاد وتضحيات الشعب االيراني الغيور 
، الذي استطاع اختيار ن ام حكم جديد بكل 

نئ م حوم أيه في انتخاب حرية ، وموضحًا ر 
، مم مراعاة القوانيخ والحقور جمهو   اسالمي

الموضوعة بحيث تكوخ منسجمة مم مذهب 
االمامية باعتبار اخ غالبية الشعب االيراني مخ 

 .(11)الشيعة االثنا عشرية 
ويبدو اخ السيد أبو القاسم الخوئي كاخ يتابم عخ 
كثب سير أحداث الثورة االسلمية في ايراخ 
بقيادة السيد الخميني ، بل كاخ متواصًل في 
اتصاالته مم الشعب االيراني خلل تلك المدة 
داعمًا مهيدًا لتلك الثورة ، ولكخ لم يجد الباحث 
اخ هناك اتصاالت او رسائل بينه وبيخ السيد 
الخميني رغم وجود االخير في النجف االشرف ، 
ويعتقد الباحث اخ االتصاالت بينهما كانت 

رة شفهية وسرية بسبب المرا بة الشديدة مخ بصو 
  بل المخابرات العرا ية المنتشرة حولهم .

وال اهر اخ العل ة بيخ الشخصيخ  ائمة بينهما، 
و د استمرت بعد انتصار الثورة االسلمية في 
ايراخ ، رغم اختلفهم في الفهم الفقهي حول والية 

ية الفقيه ،  اذ ارسل السيد الخميني بر ية جواب
الى السيد الخوئي بعد االزمة القلبية التي تعرض 

 6745كانوخ االول  10لها السيد الخميني في 
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السيد أبو الق سم م  م اج  ، و د خاطبه  
، فضًل عخ رسالة التعزية التي ال ق يد العئ م  

ارسلها السيد الخميني الى السيد الخوئي بمناسبة 
ي االول وفاة نجله السيد جمال الديخ الخوئي ف

 . (10) 6744مخ تموز 
رفض السيد الخوئي اصدار بياخ ضد الجمهورية 
االسلمية االيرانية بطلب مخ الحكومة العرا ية ، 
على الرغم مخ ضغوطها خلل الحرب العرا ية 

( ، فقد  ام طه ياسيخ 6744 -6745االيرانية )
 6741رمضاخ نائب رئيس الجمهورية عام 

اصدار بياخ يستنكر بزيارة مفاجئة وطلب منه 
فيه استمرار الحرب ومحّمًل مسهولية استمرارها 
الحكومة االيرانية ، لكنه رفض طلبه ، االمر 
الذي ادى الى تضيير الحصار عليه واعتقال 

 .  (12)عدد مخ تلمذته 
لم يقتصر دعم  السيد أبو القاسم الخوئي للشعب 
االيراني فحسب ، بل كانت له موا ف داعمة 

الباكستاني المسلم ، بعد النكبة التي للشعب 
أصابته بسبب االعصار الذي ضرب جزيرة هايتا 

،  6795تشريخ الثاني  61في خلي، البنغال في 
( ألف شخص ما 105ورا  ضحيته أكثر مخ )

بيخ  تيل ومفقود ، وأعرب عخ حزنه العمير بنبأ 
الكارثة المروعة التي نزلت بهم ، مخ خلل 

تشريخ  16س الباكستاني في رسالة بعثها للرئي
، وفي الو ت نفسه وجه ندام الى  6795الثاني 

 أ  يمدوا يد العو  والمس عدت مسلمي العالم 
 .(11) بجمي  م  يمونهم إلخوانهم  

اذار  7كما دعم الشعب الباكستاني في بياخ في 
، رّحب فيه بتطبير التعاليم االسلمية  6745

اخ الشيعة والسنة في دولة الباكستاخ ، وأكد على 
يعيشوخ معًا في هذا البلد،  ويجب على الحكومة 
مراعاة القوانيخ بحسب معتقدات كل طائفة ، 
سوام منها االدارية أو االجتماعية أو اال تصادية 
، وأوجب على الشعب الباكستاني الغيور بعدم 
التفر ة والوحدة بينهما،  والتصدي لسخطار 

ب ، مهكدًا على المحيطة بهم مخ الشرر والغر 
الحكومة الباكستانية الحفا  على حقور الشيعة ، 
السيما  انوخ االحوال الشخصية كالزواج 
والطلر والمواريث ، تجنبًا للمشاكل التي  د 

 . (11)تعصف بالبلد 
 
 مواقفه م  القع ي  الع بي   : .2

على الصعيد العربي ، استأثرت القضية 
،  (15)السيد أبو القاسم الخوئي الفلسطينية اهتمام 

بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبتها القوات 
االسرائيلية بحر الشعب الفلسطيني، فأثنام 
 0العدواخ االسرائيلي على االراضي العربية في 

، أ ام مجالس تأبينيه على أروا  6719حزيراخ 
شهدام فلسطيخ ، كما بعث برسالة الى رئيس 

ير عباس هويدا في حزيراخ الوزرام االيراني أم
، طالبه فيها بقطم عل ات ايراخ مم  6719
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اسرائيل ، وضرورة مساندة البلداخ االسلمية 
المدافعة عخ مقدسات المسلميخ في فلسطيخ 

حووم  اي ا  ب إلس اج في المحتلة ، وألزم   
إعال  موقفه  عد اس اايم وقط  النفط عنه  

 .(11)على حد تعبيره  
اسرائيل باحتلل منطقَة جنوب لبناخ وبعد  يام 

، أصدر السيد الخوئي بيانًا  6794آذار  64في 
، أوضح فيه  يام العدو  6794اذار  14في 

الصهيوني بتشريد العوائل مخ ديارهم والذوا في 
العرام ، وطلب مخ الحكومات االسلمية أخ 
يتركوا خلفاتهم جانبًا ويوحدوا صفوفهم ويجمعوا 

خ يقفوا ويتعاضدوا بوجه العدو  دراتهم ، وأ
االسرائيلي لتخليص أهالي جنوب لبناخ الذيخ 
ينت روخ المساعدة والعوخ وتخفيف المصائب 
عنهم ، و د أبل  وكلئه في طهراخ بإعطام 
الحقور الشرعية مخ سهم االمام )ع،( الى 

 .(49)علمام لبناخ لصرفه عليهم 
ثم أصدر بيانيخ آخريخ حول المأساة التي 
تعرض لها أهالي لبناخ في الثالث والرابم مخ 

، استنكر فيهما االعتدام  6794نيساخ 
الصهيوني على االراضي االسلمية الذي را  
ضحيته عدد مخ االروا  البريئة ، وطلب مخ 
المسلميخ الميسوريخ القيام بما يستطيعوخ مخ 

فقد اليتامى والمصابيخ مخ مساعدتهم ماديًا ، وت
جرام هذا االعتدام ، وابل  وكلئه في كافة المدخ 
االسلمية مخ تحويل الحقور الشرعية مخ سهم 

( في بنك 60611االمام )ع،( الى حساب )
ملي في طهراخ ثم تحويله الى الثقات في لبناخ 
لصرفه على العوائل المنكوبة مخ هذه االحداث 

الخوئي وضم حساب له ، ويبدو اخ السيد  (44)
في طهراخ لسهولة  يام االيرانييخ بإيداع حقو هم 
الشرعية ، السيما واخ سفر االيرانييخ الى العرار 
كاخ شبه مقطوعًا في تلك المدة ، اذ اخ الحكومة 
العرا ية منعت دخول االيرانييخ الى العرار ، 
فضل عخ  يامها بتسفير االيرانييخ أو المجنسيخ 

 عرا ية كونهم مخ أصول ايرانية .بالجنسية ال
أرسل رسالة الى أعضام جمعية الهداية واالرشاد 

، عّبر فيها  6794العلمية في بيروت في نيساخ 
عخ استيائه الع يم تجاه تلك الحوادث االليمة 

وما خلفته الف ائم    عدو ح قد  التي سببها 
االسرائيلية مخ القتل والتدمير والحرر والتشريد 

يقا  الضمائر الحية في كل أرجام العالم كفيل بإ
لصد العدو مخ اعتدائه المتكرر على البلداخ 

  من ا ح ج  م س  االسلمية ، وأشار الى أخ 
الد  فهم و مم البع د القعي  ال امن  دو  
ال ل   ب لخطوط ال ي  ح وم اخف ء المع لم 
الواقعي  ث ومذا يق عي م  جمي  اام  

بوجه اخ  إد اوً  واسعً   ااسالمي  والمس مي 
 . (47)ونئ ت عميق  حوم القعي   

وفيما يخص ما نسب اليه مخ  بل االذاعات 
السعودية حول تأييده ل عدامات التي نفذتها 

( كويتي في 61الحكومة السعودية بحر )
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ه  6465عام  (ج)اربعينية االمام الحسيخ 
، المتهميخ بتفجيرات 6747أيلول  11الموافر 
المكي في موسم الح،  مخ نفس العام ، الحرم 

 وجام في نص جوابه : 
  ا  م  نق  ه ااذاع  السعودي  ومي م  م   

ااذاع ت الع لمي  وم  نش  في بع  الصحل 
م  انه قد صد  ال لييد م  قب ن  حوم 
ااعدام ت ال ي نفذت بحق الحج ج الووي يي  

اف  اء ووذب  (ج)يوم ا بعي  سيد الشهداء 
لم يصد  م  قب ن  أ  شيء حوم مح  و 

 .(75)الموعوج   
غير أخ الحكومة السعودية أرادت تضليل الرأي 
العام االسلمي بتبرير أحكام االعدام التي نفذت 
بحر االبريام الكويتييخ ، ونشر البلبلة في أوساط 
المسلميخ ، والنيل مخ مقام السيد أبو القاسم 

نفوس الخوئي ، فضًل عخ إثارة الشكوك في 
 مقلديه السيما الكويتييخ منهم . 

 مواقفه م  القع ي  المح ي : .1
كاخ للسيد الخوئي مو فًا واضحًا مخ التطورات 

، فقد سار على نه، (76)التي حلت بالعرار 
مراجم النجف االشرف في ادارة الحوزة العلمية 
في المدينة، على الرغم مخ اجوام االرهاب 

اهتمام المهسسة المتصاعدة مخ السلطة، فحصر 
الدينية كما كاخ سائدًا بالعلوم و الفقه وعدم 
التدخل بالشهوخ السياسية العامة، اال حينما 

، على (71)تتعرض بيضة االسلم إلى الخطر

الرغم مخ معارضته غير المعلنة لن ام الحكم في 
العرار خلل زعامته الدينية، لكنه لم يعتمد 

لحفا  على اسلوب المواجهة العنيفة مخ اجل ا
بقام المرجعية الدينية والحوزة العلمية بعد 
 انخفاض اعداد الطلبة في المدارس الدينية

،بسبب التهجير واالعدامات التي اتبعها ن ام 
 .(71) 6714الحكم في العرار منذ عام 

اب  1وبعد احتلل القوات العرا ية للكويت في 
، و يامها بعملية النهب والسلب ألملك  6775
ال والدور ودوائر الدولة الكويتية ، عارض ومح

السيد الخوئي تلك االعمال التي  ام بها واصدر 
فتوى تحرم تداول البضائم الكويتية بيعًا وشراًم 
معّدًا االراضي الكويتية مغصوبة ال يجوز 

، وفي الو ت (74)للجندي وغيره الصلة فيها 
نفسه ، استنكر  يام  وات التحالف الدولي بقيادة 
الواليات المتحدة االميركية بالتحشيد العسكري 
لتحرير الكويت واحتلل العرار ، و د اصدر 

، استنكر فيه 6776كانوخ الثاني  11بيانًا في 
 يام القوى االجنبية باالعتدام على البقاع 
المقدسة والمناطر السكنية و تل العزل مخ الناس 

 ، و د جام في نصها : 
مي  في مذ  ااي م   ...  م  اام  ااسال

وبسبب  ف ق و م هم ئ ول ق سي  وفج ا  
مؤلم  ومح   حز في نفس وم ميو  مم  ادى 
الد اع داء الوف   ع يهم وا اق  الدم ء الب يا  
وان ه ا الح م ت وااع داء ع د المقدس ت ... 
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ومم  يزيد في النفس ألمً  ا  يوو  ذلا بفعم 
ع  العمم  ااجنبي الو ف  الذ  م  انفا يوم ً 

ج مدًا ل وقيع  بي  المس مي  و حطيم مب داهم 
وطمس مع لم حع   هم ... نهيب بلبن ان  
المس مي  جميع  ا  ي جعوا الد  شدمم ويعوا 
ئ وفهم الذ  يم و  به فيجمعوا شم هم 
ويوحدوا و م هم ويصونوا دم ءمم ويح وا 
مش و هم فيم  بينهم مي  مس عيني  في ذلا 

 . (70)ب لوف   ...  
ومخ نتائ، االحتلل العرا ي للكويت ، تدمير 
العرار ا تصاديًا وعسكريًا وفقداخ الدولة سيطرتها 
على الوضم ، مما ادى الى و وع االنتفاضة 

في النجف االشرف  هر يوم ( 71)الشعبانية 
اذار  1الموافر   6466شعباخ  61األحد 
، تحول دار السيد أبو القاسم الخوئي  6776
ركز رئيسي للقيادة وتن يم امور المدينة ، الى م

وكاخ ألبنائه دورًا رئيسًا في  يادة االنتفاضة  ، 
، أّكد فيه  6776اذار  0واصدر بيانًا في 

بالحفا  على بيضة االسلم ومراعاة مقدساته 
باعتباره أمر واجب على كل مسلم ، ودعا 
المواطنيخ بااللتزام بالقيم االسلمية الرفيعة 

االحكام الشرعية رعاية د يقة في كل  برعاية
اعمالهم وتصرفاتهم ، والحفا  على المهسسات 
العامة وممتلكات الناس وأموالهم وأعراضهم ، 
وطالب بدفخ جميم الجثث الملقاة بالشوارع وفر 

  ال س ج في ا خ ذ الموازيخ الشرعية ، وعدم 

الق ا ات الف دي  مي  المد وس  وال ي   ن فد 
 . (79) لش عي  والمص ل  الع م   وااحو م ا

ومخ أجل حف  دمام المسلميخ والحفا  على 
الن ام واستتباب االمخ واالستقرار واالشراف على 
االمور العامة والشهوخ الدينية واالجتماعية ، 

يقضي  6776اذار  4أصدر بيانًا آخر في 
بتعييخ لجنة عليا تقوم با شراف على ادارة 

خ المهمنيخ االنصياع الشهوخ كلها، وطلب م
ألوامرهم وارشاداتهم ومساعدتهم في انجاز 

السيد محي الدي  مهامهم ، وهم كل مخ : 
الغ يفي ث السيد محمد  ع  الخ خ لي ث السيد 
جعف  بح  الع وم ث السيد عز الدي  بح  الع وم 
ث السيد محمد  ع  الخ س   ث السيد محمد 

عد  السبزوا   ث الشي  محمد  ع  شبيب الس 
ث السيد محمد  قي الخواي والسيد محمد ص ل  

ههالم مخ  وكاخث  (74)عبد ال سوم الخ س   
المقربيخ ، وهم نخبة مخ اصحاب  وكلئه

 الفضيلة ممخ يعتمد على كفامتهم وحسخ تدبيرهم
سيطرتها  استطاعت اعادة غير أخ سلطة بغدادث 

على مدينة النجف االشرف ، و امت  وة 
بمحاصرة بيت  6776ار آذ 15عسكرية في 

السيد الخوئي وا تحامه ، وتم اعتقاله مم ابنائه 
والذهاب به الى بغداد ، واجباره على اجرام لقام 
مم رئيس السلطة القائمة آنذاك وبثها على 
وسائل االعلم ، لكي يضللوا بعض الناس باخ 
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السيد أبو القاسم الخوئي غير موافر على ما 
 فاضة الشعبانية .جرى مخ احداث خلل االنت

لم تتو ف اهتماماته وخدماته بالشهوخ 
على الرغم مخ االجتماعية عند حد معيخ 

، بل كاخ بمثابة االب المشفر مضايقات السلطة 
على أبنائه ، و د تجلت هذه المشاعر االبوية 
بشكل عملي واضح في المحخ والشدائد التي 
حفلت بها االمة االسلمية ، فعلى سبيل المثال 

اذار  61ال الحصر ،  ام السيد الخوئي في 
بإرسال وكيله في خراساخ الى جنوب  6776

اعدات الى ايراخ ل شراف على توزيم المس
العوائل العرا ية المشردة في المخيمات ، بسبب 
اضطهاد السلطة العرا ية لهم  بعد ضرب 

، و د بلغت  6776االنتفاضة الشعبانية عام 
 يمة المساعدات العينية والنقدية 

( توماخ ايراني ، فضًل عخ 654114915)
توزيم مبال  خاصة لحاالت الوالدة والوفاة 

فتح مستشفى  بإدارة  والمرض ، علوة على
اطبام عرا ييخ ، فيما بلغت  يمة المساعدات في 

( 1916555مبلغًا  دره ) 6771نيساخ  4
 .(11)توماخ 
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 اخلامتة
تعد مدرسة السيد أبو القاسم الخوئي امتدادًا 
لمدرسة الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 
، وكانت آلثاره العلمية المتميزة اثرها الفاعل في 
تثبيت معالم النهضة الجديدة في اوساط الحوزة 
العلمية في النجف االشرف ، وفي توحيد كوادرها 

، و د المتقدمة والسير بذات الطرير الذي سلكه
  زعيم الحوزت الع مي انفرد السيد الخوئي بلقب 

 في النجل ااش ل .
لتتتم يشتتتتهر الستتتيد الختتتوئي بالتخصتتتص فتتتي حقتتتل 
الفلستتتتتفة رغتتتتتم دراستتتتتته لهتتتتتا ، بتتتتتل اشتتتتتتهر بالفقتتتتته 
واالصتتتول والتفستتتير والرجتتتال متتتخ ختتتلل مهلفاتتتته 
الفقهيتتتتة واالصتتتتولية ، ويمكننتتتتا القتتتتول بتتتتاخ الستتتتيد 

االصتولية ، يعتد متخ الخوئي ومخ ختلل ن رياتته 
بتتتيخ أبتتترز المجتتتدديخ بعلتتتم االصتتتول فتتتي تاريخنتتتا 
المعاصر، فقد ابدع افكارًا متألقة ون ريات حديثة 
فتتي االبحتتاث االصتتولية ، أغنتتى بهتتا طلبتتة الحتتوزة 

 العلمية بالنجف االشرف . 
تطابر رأيه مم بعض فقهام ا مامية في عدم 

، إذ  ثبوت الوالية المطلقة للفقيه الجامم للشرائط
لم يعط للفقيه الوالية التشريعية ألنها مختصة 

تصديقًا للنبوة وبا مام المعصوم  ()للنبي 

تثبيتًا ل مامة ، فهو ال يهمخ بالسعة التي يراها 
أنصار الوالية العامة ، وبالتالي أعطاه والية 

خ عدم إيمانه بوالية الفقيه  الحكم والفتوى ، وا 
في أمور السياسة المطلقة ال يعني عدم التدخل 

إذا ا تضت الضرورة ذلك ، ولكخ دوخ أخ 
، و د يتعداها إلى مسألة التفكير بالسلطة وتوليها

كانت له آراهه السياسية في طبيعة الدولة والحكم 
. 

امتلك شجاعة نادرة  في مواجهة الحكام 
المتسلطيخ على االمة االسلمية ، و هر ذلك 

ى الشعب جليًا مخ خلل موا فه المساندة ال
االيراني والتصدي الى سياسة الشاه الدموية ، 
واالخير حاول كثيرًا مخ التقرب منه لكي يضمخ 

 هدوم الشارع االيراني والسيطرة على ثورته .
لم يتدخل السيد الخوئي في حياة العرار السياسية 
، حفا ًا على وجود الحوزة العلمية وابعادها عخ 

الضرر عخ  بطش السلطة  در االمكاخ ، ودفم
طلبتها ، خصوصًا وأخ الن ام الحاكم في العرار 
خ لم  كاخ يعد المرجعية الدينية عدوه اللدود وا 

 يعلخ ذلك هو االخر .
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 (0الم حق  قم ) 

 (011) اج زت ااج ه د م  الشي  محمد حسي  ااصفه ني الومب ني ل سيد أبو الق سم الخواي
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 (2الم حق  قم )
 (010)   س ل  م  السيد أبو الق سم الخواي الد محمد  ع  ش  
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 (1الم حق  قم )

 (012) 0111 لييد السيد أبو الق سم الخواي  لنئ م الحوم الجمهو   ااسالمي في اي ا  ع م 
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 (1الم حق  قم )

 (011)0111ع م نداء السيد ابو الق سم الخواي الد اام  ااسالمي  
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 (5الم حق  قم )

 (011)0111بي   السيد الخواي حوم احداث جنوب لبن   ع م 
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 (1الم حق  قم )

 (015) 0111حوم اعدام المواطني  الووي يي  في السعودي  ع م 
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 (1الم حق  قم )

 (011)0110بي   السيد الخواي في اان ف ع  الشعب ني  ع م 
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 اهلوامش :
( خوي :بلدة على الحدود بيخ تركيا وآذربايجاخ 6)

كم( شمال غرب مدينة تبريز ، وهي مخ 614،تبعد)
المدائخ االذرية المعروفة ، يبرز على عمارتها التراث 
االسلمي ، تنسب اليها الثياب الخوئية المشهورة .أن ر 

 49 -41گيتاشناسى  : سعيد بختيارى، اطلس جامم
 . 11ش( ، ص6141،)تهراخ : چاپخانه هاموخ، 

(علي البهادلي، ومضات مخ حياة ا مام الخوئي، 1)
؛ طراد حمادة،  9(، ص6771)بيروت: دار القارئ، 

ا مام أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية، )لندخ: 
 .14(، ص1554مهسسة ا مام الخوئي، 

الدستورية في ايراخ ، أن ر :  ( للتفاصيل عخ الثورة1)
أحمد كسروى، تاريخ مشروطه ايراخ، )تهراخ: چاپخانه 

ش( ؛  حطاخ جابر اسعد التكريتي، دور 6141سبهر، 
 – 6750المثقفيخ والمجدديخ في الثورة الدستورية ا يرانية

،رسالة ماجستير،) جامعة تكريت: كلية التربية، 6766
1550. ) 

حياة ا مام الخوئي، )بيروت: (أحمد الواسطي، سيرة و 4)
 .  66(، ص6774دار الهادي،

( عباس علي ،االمام الخوئي مدرسة وريادة 0)
،))مخطوط(( ،))مكتبة االمام الخوئي العامة(( ، د .ت 

؛ محمد حسيخ الصغير، أساطيخ المرجعية  61، و 
العليا في النجف األشرف، )بيروت: مهسسة البلم 

 .110(، ص1551للطباعة، 
( حضتتر عنتتد شتتيخ الشتتريعة االصتتفهاني والشتتيخ مهتتدي 1)

المازنتتتتدراني والشتتتتيخ ضتتتتيام التتتتديخ العرا تتتتي والستتتتيد علتتتتي 
الكتتتتازروني  والميتتتترزا محمتتتتود الشتتتتيرازي والميتتتترزا فتتتترج اى 
التبريتتتزي والستتتيد حستتتيخ البتتتادكوبي  والشتتتيخ محمتتتد جتتتواد 
البلغتتتتتي والستتتتتيد أبتتتتتو القاستتتتتم الخوانستتتتتاري والستتتتتيد علتتتتتي 

صتتيل أن تتر : مرتضتتى الحكمتتي ، لمحتتات القاضتتي. للتفا

متتتتتتتتتتتخ حيتتتتتتتتتتتاة االمتتتتتتتتتتتام الختتتتتتتتتتتوئي ، ))الموستتتتتتتتتتتم(()مجلة(، 
 .064، ص1،العدد 6775الهاي،

( 6741 -6494( الشتتيخ محمتتتد حستتتيخ االصتتتفهاني )9)
فتتتتي مدينتتتتة الكا ميتتتتة 6494كتتتتانوخ االول  19:ولتتتتد فتتتتي 

المقدستتة  ونشتتا بهتتا ، اكمتتل دراستتته فتتي النجتتف االشتترف 
متداني والمتل محمتد كتا م االخونتد على يد االغا رضا اله

، ودرس الفلستتفة علتتى الشتتيخ محمتتد بتتا ر االصتتطهباناتي 
لتتتتته حاشتتتتتية الكفايتتتتتة للخونتتتتتد الخراستتتتتاني ومن ومتتتتتة فتتتتتي 

ودفتخ 6741كتانوخ االول  64الفلسفة العالية ، توفي فتي 
فتتتتي الصتتتتتحخ الحيتتتتدري الشتتتتتريف . للتفاصتتتتيل ، أن تتتتتر : 

رم العلتتتوي ، محمتتتود الغريفتتتي ، مشتتتاهير االعتتتلم فتتتي الحتتت
؛ 654( ، ص1559)) تتتم: مطبعتتتة ثتتتامخ الحج،)عتتت،(، 

علتتتتى واعتتتت  خيابتتتتاني، علمتتتتاى معاصتتتتر، ) تتتتم: چاپخانتتتته 
 .165ش(، ص6141معراج، 

(: ولتد 6711-6409( الشيخ محمد حسيخ النتائيني  )4)
في نتائيخ ونشتا فيهتا ، درس فتي أصتفهاخ الفقته واألصتول 

جتتتتتف ومنهتتتتتا إلتتتتتى الن 6444، انتقتتتتتل إلتتتتتى ستتتتتامرام عتتتتتام 
األشرف حيث التحر بتدرس المتل محمتد كتا م اآلخونتد ، 

 6714اتخذ مو فتًا متخ انتخابتات المجلتس التاسيستي عتام 
.  للتفاصتيل أن تر: 6711، وأفتى بحرمتهتا ، تتوفي عتام 

 .659محمود الغريفي ، المصدر السابر ، ص
، 0( أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، معجتتتم رجتتتال الحتتتديث ، ط 7)

. مرتضتتتتتتتتتتى  11، ص11ج ( ،6771)بيتتتتتتتتتتروت: د.م ، 
الحكمتتتتتتتتتتي ، لمحتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتخ حيتتتتتتتتتتاة االمتتتتتتتتتتام الختتتتتتتتتتوئي ، 

 .064، ص1،العدد 6775))الموسم(()مجلة(، الهاي،
 (.6( أن ر الملحر ر م )65)
( ))مكتبتتتتتة االمتتتتتام الختتتتتوئي العامتتتتتة (( ، نتتتتتص اجتتتتتازة 66)

الشتتيخ محمتتد حستتيخ النتتائيني للستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي ، 
 . 6710كانوخ الثاني  10بتاريخ 

(: ابتتتتتخ 6741 -6419( أبتتتتتو الحستتتتتخ األصتتتتتفهاني )61)
محمتتد عبتتد الحميتتد محمتتد الموستتوي، ولتتد فتتي  ريتتة مديستته 
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مخ ضتواحي أصتفهاخ، هتاجر فتي ستخ الرابعتة عشتر إلتى 
مدينتتتتتة أصتتتتتفهاخ لغتتتتترض اكمتتتتتتال مرحلتتتتتة الستتتتتطو  عنتتتتتتد 

، 6447أستتتتتتاتذتها، انتقتتتتتتل إلتتتتتتى النجتتتتتتف األشتتتتتترف عتتتتتتام 
لستيد محمتتد فحضتر دروس المتل محمتتد كتا م اآلخونتتد، وا

كا م اليتزدي، متخ آثتاره  شتر  كفايتة األصتول ، و  ذخيترة 
العبتتاد ، و  مناستتك الحتت، ، تتتوفي فتتي الكا ميتتة فتتي الرابتتم 

، ونقتتل جثمانتته حيتتث وري 6741متتخ تشتتريخ الثتتاني عتتام 
الثرى في النجف األشرف. للتفاصيل ان ر: جاستم محمتد 

 -6419إبراهيم، السيد أبو الحستخ الموستوي األصتفهاني 
، اطروحتتة دكتتتوراه، )بغتتداد: معهتتد التتتاريخ العربتتي 6741

 (.1559والتراث العلمي للدراسات العليا، 
( يقصد الكتب االربعة )الکافي ، مخ اليحضتره الفقيته 61)

 ، التهذيب واالستبصار( .
( ))مكتبتتتتتة االمتتتتتام الختتتتتوئي العامتتتتتة (( ، نتتتتتص اجتتتتتازة 64)

الختوئي ،  السيد ابو الحسخ االصفهاني  للسيد أبو القاستم
 . 6710كانوخ الثاني  11بتاريخ 

( ُيعد السيد الخوئي ا رب الى المل كا م االخوند في 60)
مدرسته االصولية مخ ُأستاذه النتائيني ، كونته نتا ش آرائته 
فتتتي كثيتتتر متتتخ مبانيتتته االصتتتولية ، و تتتد القتتتى دروستتته فتتتي 
االصتتتتتول لستتتتتبم دورات ممتتتتتا انعكتتتتتس ذلتتتتتك علتتتتتى دراستتتتتة 

والحوزة العلمية في النجف االشترف تلمذته بشكل خاص 
علتتتتى وجتتتته العمتتتتوم . للتفاصتتتتيل أن تتتتر : طتتتتراد حمتتتتادة ، 

 .644المصدر السابر ، ص 
، 11(أبتتو القاستتم الختتوئي ، معجتتم رجتتال الحتتديث ، ج61)

 .11ص
( محمتتتتتتتتتد جتتتتتتتتتواد مغنيتتتتتتتتتة ، زعتتتتتتتتتيم الحتتتتتتتتتوزة العلميتتتتتتتتتة 69)

 .011، ص1، العدد6775،))الموسم(( ، 
ئي باألبحتتتاث االصتتتولية متتتخ ( ورد ابتتتداع الستتتيد الختتتو 64)

ختتلل اثنتتتا عشتتر ن ريتتة وهتتي متتخ بلتتورة افكتتاره  ، ن ريتتة 
التعهتتتتتتتتد ومستتتتتتتتألة الوضتتتتتتتتم ، االبتتتتتتتتراز ومستتتتتتتتألة االنشتتتتتتتتام 
،التحصتتتتتتتتتيص فتتتتتتتتتي وضتتتتتتتتتم الحتتتتتتتتتروف ،عتتتتتتتتتدم جريتتتتتتتتتاخ 

االستصتتتتتحاب فتتتتتي الشتتتتتبهات الحكميتتتتتة ، التعتتتتتارض فتتتتتي 
الواجبتتتتات الضتتتتتمنية ، زيتتتتادة فتتتتتي أ ستتتتام االستصتتتتتحاب ، 

فتوائيتتتة ، مستتتألة اطتتتلر التتتدليل ، مستتتالة مستتتألة الشتتتهرة ال
االستصتتتتحاب ، مثبتتتتتات االمتتتتارات االصتتتتولية ، اصتتتتولية 
المسالة ، ومسالة مفهوم الوصف . أن ر : محمد استحر 
الفيتتاض ، بحتتث فتتي آرام الستتيد الختتوئي، ))مخطتتوط(( ، 

 . 1-1))مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،د.ت،  و 
(( ، اجتتتازة االجتهتتتتاد ())مكتبتتتة االمتتتام الختتتتوئي العامتتتة67)

للستتيد محمتتد تقتتي القمتتي متتخ الستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي ، 
؛ اجتتتازة االجتهتتتاد للميتتترزا علتتتي  6716نيستتتاخ 60بتتتاريخ 

ايتتتار  7الفلستتتفي متتتخ الستتتيد أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، بتتتتاريخ 
؛ اجازة االجتهتاد للستيد علتي السيستتاني متخ الستيد 6716

 .6716ايار  15أبو القاسم الخوئي ، بتاريخ 
( للتفاصتتتتتيل عتتتتتخ رد الستتتتتيد الختتتتتوئي ، أن تتتتتر : أبتتتتتو 15)

القاستتم الختتوئي ، نفحتتات االعجتتاز ، )النجتتف االشتترف : 
 ( .6714المطبعة العلوية ، 

، 4( أبو القاسم الخوئي ، البياخ في تفسير القرآخ ، ط16)
 .61( ، ص1550) م : دار الثقليخ ، 

، 11ج(أبتتو القاستتم الختتوئي ، معجتتم رجتتال الحتتديث ، 11)
 .10ص
( على سبيل المثال ال الحصر ، أن تر : اجتازة الستيد 11)

الختتوئي التتى الشتتيخ علتتي الغتتروي فتتي طبتتم كتابتته التنقتتيح 
؛ اجتازة  6704تمتوز  1في شر  العروة التوثقى ، بتتاريخ 

السيد الختوئي التى الشتيخ محمتد استحر الفيتاض فتي طبتم 
تشتتتتريخ  4كتابتتتته محاضتتتترات فتتتتي اصتتتتول الفقتتتته ، بتتتتتاريخ 

 .6711ني الثا
( اعتمد الباحث في عمل الجدول مخ ختلل االطتلع 14)

علتتتى مهلفتتتات الستتتيد أبتتتو القاستتتم الختتتوئي المطبوعتتتة فتتتي 
 المكتبات العامة .

(: ابتتخ الستتيد 6795 -6447(الستتيد محستتخ الحكتتيم )10)
مهتتتتتتدي صتتتتتتالح الطبأطبتتتتتتائي الحكتتتتتتيم، ولتتتتتتد فتتتتتتي النجتتتتتتف 
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حضتر  األشرف مخ أسرة امتازت بالعلم والمكانة الستامية،
دروس المتتل محمتتد كتتا م اآلخونتتد، وآلتتت إليتته المرجعيتتتة 

، 6741العليا بعد وفاة السيد أبو الحسخ األصفهاني عام 
أستتس مدرستتة دار الحكمتتة ومكتبتتة، تتتوفي فتتي الثتتاني متتخ 

ودفتتخ بتتالنجف األشتترف. للتفاصتتيل أن تتر: 6795حزيتتراخ 
 -6447عتتتدناخ إبتتتراهيم الستتتراج، ا متتتام محستتتخ الحكتتتيم 

تاريخيتتتة، )بيتتتروت: دار الزهتتترام للطباعتتتة،  دراستتتة 6795
 . 10-11(، ص6771

( طلبتتتتت الستتتتلطة فتتتتي العتتتترار متتتتخ الستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم 11)
الختتوئي الو تتوف ضتتد الن تتام الجديتتد فتتي ايتتراخ ، وعنتتدما 
رفتتتتض الستتتتيد الختتتتوئي بتتتتادرت الستتتتلطة فتتتتي العتتتترار التتتتى 
مضتتتايقته ، و امتتتت بمحاولتتتة اغتيتتتال نجلتتته االكبتتتر الستتتيد 

، ثم  امت بحترر ستيارته 6797الديخ عام جمال الخوئي 
وهو في طريقه ال امة 6745في ساحة ثورة العشريخ عام 

الصتتتتلة . أن تتتتر : ))مكتبتتتتة االمتتتتام الختتتتوئي العامتتتتة(( ، 
ابيات شعر بقلم محمتد رضتا ال صتادر يتهرخ فيهتا حادثتة 

؛  طتتراد حمتتادة ، المصتتدر  6745احتترار الستتيارة ، عتتام 
 .141السابر ، ص

ة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة (( ، شتتتهادة الشتتتيخ ( ))مكتبتتت19)
 . 6795تشريخ الثاني  11يوسف الخراساني ، بتاريخ 

( أكد عتدد متخ العلمتام االعتلم أعلميتة الستيد الختوئي 14)
وأهليته للمرجعية ، على سبيل المثتال ال الحصتر ، أن تر 
:  ))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، شهادة السيد نصتر 

؛ شتهادة المتل  6795حزيراخ  10، بتاريخ  اى المستنبط
؛ شهادة الشيخ  6795تموز  1صدرا البادكوبي ، بتاريخ 

؛ شتتهادة  6795تمتتوز  4محمتتد تقتتي الجتتواهري ، بتتتاريخ 
؛  6795تمتتوز  0الشتتيخ محمتتد رضتتا الطبستتي  ، بتتتاريخ 

تمتتوز  64شتتهادة الستتيد محمتتد تقتتي بحتتر العلتتوم ، بتتتاريخ 
 16اللنكرانتتتتي ، بتتتتتاريخ ؛ شتتتتهادة الشتتتتيخ مجتبتتتتى  6795
 . 6795تموز 

())مكتبتتتتة االمتتتتام الختتتتوئي العامتتتتة (( ، شتتتتهادة الستتتتيد 17)
 4محمتتتتد بتتتتا ر الصتتتتدر باعلميتتتتة الستتتتيد الختتتتوئي، بتتتتتاريخ 

 . 6795حزيراخ 
(ا ماميتتتتة: مصتتتتطلح لتتتتم يشتتتتم ذكتتتتره لفر تتتتة متتتتخ فتتتترر 15)

الشيعة الجعفرية إاّل بعد حصول غيبة ا مام الثاني عشر 
المعصتتتتتتتتتتتتتوميخ)عليهم الستتتتتتتتتتتتتلم( عتتتتتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتتتتخ األئمتتتتتتتتتتتتتة 

م والغيبة تعد األساس الذي بنيت عليه فر تة 494هت/115
ا مامية وهو متا أطلتر علتى الشتيعة القتائليخ بإمامتة إثنتي 

( عشتتتتر إمامتتتتًا تستتتتعة متتتتنهم متتتتخ ولتتتتد ا متتتتام الحستتتتيخ )
آختتترهم المهتتتدي المنت ر)ع،(.للتفاصتتتيل أن تتتر: عبتتتد اى 

، 1متتتتتخ الشتتتتتيعة،  طفيتتتتتاض، تتتتتتاريخ ا ماميتتتتتة وأستتتتتلفهم 
 -91(،ص6790)بيروت: مهسسة األعلمي للمطبوعات،

40. 
، ) تم: 16( أبو القاسم الخوئي ،منهاج الصتالحيخ ، ط16)

( ؛ مجمتتتم 1554مهسستتتة احيتتتام اثتتتار االمتتتام الختتتوئي ، 
الفكتتتتر االستتتتلمي ، ، موستتتتوعة متتتتهلفي االماميتتتتة ، ) تتتتم: 

 .416( ، ص1556مطبعة شريعت ، 
ال الحصتتتتر ، أن تتتر : ))مكتبتتتتة  ( علتتتى ستتتتبيل المثتتتال11)

االمتتتتام الختتتتوئي العامتتتتة (( ، اجتتتتازة حستتتتبية للستتتتيد علتتتتي 
كتتتتانوخ االول  1ستتتتلماخ الحتتتتراك فتتتتي ام  صتتتتر ، بتتتتتاريخ 

؛  اجتازة حستتبية للستيد استتماعيل كمتاري فتتي تبريتتز 6795
؛ اجتتتازة حستتتبية للشتتتيخ عبتتتد  6796نيستتتاخ  61، بتتتتاريخ 

وخ الثتتاني كتتان 10االميتتر شتتمس التتديخ فتتي لبنتتاخ، بتتتاريخ 
؛ اجازة فتي تعلتيم االحكتام الشترعية وصترف الثلتث 6794

مخ سهم االمام فتي محلته للستيد محمتد التيجتاني الستماوي 
؛ اجتتتازة حستتتبية للشتتتيخ 6747تشتتتريخ الثتتتاني  7، بتتتتاريخ 

؛  6771ايتار  9محمد علي الهي في ديترويت ، بتتاريخ 
اجتتتازة حستتتبية للستتتيد أبتتتو القاستتتم التتتديباجي فتتتي الكويتتتت ، 

 . 6771ايار  11اريخ بت
( ))مكتبتتتتة االمتتتتام الختتتتوئي العامتتتتة(( ،  تتتتانوخ انشتتتتام 11) 

مهسسة االمام الختوئي الخيريتة ون امته التداخلي ، بتتاريخ 
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؛ تقريتتتر حتتتول بنتتتام مبتتترة لليتتتتام  6749كتتتانوخ االول  4
 .  6747حزيراخ  61في بيروت ، بتاريخ 

( ارسلت بر يات التعازي مخ مختلتف الشخصتيات فتي 14)
لعتتالم ،علتتى ستتبيل المثتتال ال الحصتتر ، أن تتر : ))مكتبتتة ا

االمتتام الختتوئي العامتتة(( ، رستتالة تعزيتتة متتخ الستتيد محمتتد 
؛ بيتتاخ تعزيتتة  6771آب  64رضتتا الكلبايكتتاني ، بتتتاريخ 

 15للستتيد علتتي السيستتتاني لوفتتاة الستتيد الختتوئي ، بتتتاريخ 
 . 6771آب 

أن تتر ( للتفاصتيل عتتخ مراستتيم تشتييم الستتيد الختتوئي ، 10)
: جواد محمد تقي الخوئي ، ))مقابلة شخصتية(( ، مواليتد 

، حفيد السيد الخوئي ، النجتف االشترف ، بتتاريخ  6745
؛ حستتتتتتخ األمتتتتتتيخ، مستتتتتتتدركات أعيتتتتتتاخ  1560ايتتتتتتار  60

، )بيتتتتتتروت : دار التعتتتتتتارف للمطبوعتتتتتتات ،  1الشتتتتتيعة، ط
 .61، ص9( ، ج6779

،  ( مرتضى الحكمي ، مقدمة موسوعة االمام الختوئي11)
 6(، ج1550 تتم: مهسستتة احيتتام آثتتار االمتتام الختتوئي ، )

 .15، ص
( لتتم يقتصتتر التتديخ ا ستتلمي علتتى النتتواحي العباديتتة 19)

فقط ، إنما اشتملت أسسته علتى تن تيم الحيتاة فتي شتهونها 
كافتتتتتة ، ففتتتتتي ا ستتتتتلم ال فصتتتتتل بتتتتتيخ التتتتتديخ والدولتتتتتة أو 
السياستتة والتتديخ، فهتتي شتتأخ متتخ شتتهوخ المجتمتتم وبالتتتالي 

ي جتتتزم متتخ اهتماماتتتته الرئيستتتة ، لتتذلك بتتتدت تن يتتترات فهتت
ومعالجتتات فقهيتتة سياستتية وسياستتية فقهيتتة متتم ثتتورات بنتتام 
الدولتتة ا ستتلمية. للتفاصتتيل أن تتر: محمتتد شتتقير، فلستتفة 
الدولتتة فتتي الفكتتر السياستتي الشتتيعي واليتتة الفقيتته نموذجتتًا، 

؛ 14-17(، ص1551)بيتتتروت: دار الهتتتادي للطباعتتتتة، 
خ والدولة واألمة عند ا مام محمد مهدي فر  موسى، الدي

(، 1551شتتتمس التتتديخ، )بيتتتروت: دار الهتتتادي للطباعتتتة، 
 .41 -06ص
 .16( مرتضى الحكمي ، المصدر السابر ، ص 14)

، ص ، البيتاخ فتي تفستير القترآخ ( أبو القاسم الخوئي 17)
04. 
، 0( أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، معجتتتم رجتتتال الحتتتديث ، ج45)

بتتتتتتتتتتا ر الخفتتتتتتتتتتاجي ، البعتتتتتتتتتتد  ؛ ستتتتتتتتتتلماخ 641 -614ص
التتاريخي لمعجتم رجتال الحتديث ، بحتوث المتهتمر العلمتتي 
التتتدولي حتتتول حيتتتاة الستتتيد أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، )النجتتتف 

( ، 1564االشتتترف : مهسستتتة االمتتتام الختتتوئي الخيريتتتة ، 
 .40 -46ص
( أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، البيتتتتاخ فتتتتي تفستتتتير القتتتتراخ ، 46)

 .04ص
آيتتات فتتي القتترآخ الكتتريم تحتتث المستتلميخ علتتى وردت  (41)

َيتتتتا َأي هَتتتتا النَّبِتتتتي  َجاِهتتتتِد النُكفَّتتتتاَر َوالنُمَنتتتتاِفِقيَخ الجهتتتتاد منهتتتتا: 
لُتت ن َعلَتتينِهمن َوَمتتأنَواُهمن َجهَتتنَُّم َوبِتتئنَس النَمِصتتيرُ  َو َتتاِتُلوان   ،َواغن

َوَمتتتخ   ،َتعنتَتتتُدوان...ِفتتتي َستتتِبيِل اللّتتتِه الَّتتتِذيَخ ُيقَتتتاِتُلوَنُكمن َواَل 
. أن تتر: ))القتترآخ الكتتريم(( َجاَهتتَد َفِإنََّمتتا ُيَجاِهتتُد ِلَنفنِستتِه...

؛ ستتتورة 675؛ ستتتورة البقتتترة، آيتتتة: 91ستتتورة التوبتتتة، آيتتتة: 
 .1العنكبوت، آية: 

العبتتادات  –( أبتتو القاستتم الختتوئي ، منهتتاج الصتتالحيخ 41)
 .111 -111، ص

( 6791بغتتتدادي )ت:( أشتتتار الستتتيد محمتتتد الحستتتني ال44)
بوجتتتتوب الجهتتتتاد االبتتتتتدائي فتتتتي عصتتتتر الغيبتتتتة . أن تتتتر : 
محمتتتتد الحستتتتني البغتتتتدادي ، وجتتتتوب النهضتتتتة ، )النجتتتتف 

 . 19 -11( ، ص 6719االشرف : مطبعة القضام ،
( أراد معاوية بخ ابي سفياخ شل الرو  الثورية وتثبيت 40)

ملكه بستل  التديخ نفسته ، فقتد حتّذر المستلميخ متخ الثتورة 
ى ال لم والسعي نحو ا امة ن ام عتادل ، معتبتره عمتل عل

مخالف للديخ ، و د حّرم الثورة على الحاكم حتى لو كتاخ 
جتتائرًا. أن تتر :محمتتد مهتتدي شتتمس التتديخ ، ثتتورة الحستتيخ 

، )بيتتتروت : 9 روفهتتتا االجتماعيتتتة وآثارهتتتا االنستتتانية ، ط
-71( ، ص 6771المهسسة الدولية للدراستات والنشتر ،

71. 
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العبتتادات  –و القاستتم الختتوئي ، منهتتاج الصتتالحيخ ( أبتت41)
 .111، ص

لتتم يحصتتل إجمتتاع بتتيخ فقهتتام األماميتتة علتتى تحديتتد  (49)
تاريخ معيخ ل هور واليتة الفقيته كن ريتة سياستية للستلطة، 
، ولتتم تأختتذ مو عهتتا الختتاص فتتي ترتيتتب أبتتواب الفقتته ، إاّل 

هتتتتتت ( ، التتتتتذي بحثهتتتتتا  6140متتتتتم احمتتتتتد النرا تتتتتي   ) ت 
تحتتتت عنتتتواخ مستتتتقل . للتفاصتتتيل أن تتتر : احمتتتد  وأفردهتتتا

عبد الهادي السعدوخ ، المرجعية الدينية دراسة فتي فكرهتا 
السياستتتتتتتتي وموا فهتتتتتتتتتا السياستتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتتترار، رستتتتتتتتتالة 
ماجستتتتتتتتير،) جامعتتتتتتتة بغتتتتتتتداد : كليتتتتتتتة العلتتتتتتتوم السياستتتتتتتية 

 .90 -91( ،ص1559،
 .1())القرآخ الكريم(( سورة األحزاب، آية: 44)
 -61الحكمتتتتتي ، المصتتتتتدر الستتتتتابر ، ص( مرتضتتتتتى 47)

60. 
( للتفاصتتتتيل عتتتتتخ يتتتتتوم الغتتتتدير أن تتتتتر: عبتتتتتد الحستتتتتيخ 05)

األمينتتتتي، الغتتتتدير فتتتتي الكتتتتتاب والستتتتنة واألدب، )بيتتتتروت: 
 -14، ص6(، ج6774مهسستتتة األعلمتتتي للمطبوعتتتات، 

15. 
 تتترخ علتتتى  64( كلمتتتة الستتتيد الختتتوئي بمناستتتبة متتترور 06)

،    العدد 6775عيد الغدير االغر ،))الموسم(()مجلة( ،
 .195 -117،ص9
م( بوالية 6414(اكتفى الشيخ مرتضى األنصاري )ت:01)

الفقيتتتتته المماثلتتتتتة لواليتتتتتة األب علتتتتتى متتتتتال ولتتتتتده الصتتتتتغير 
واألمتتر بتتالمعروف والنهتتي عتتخ وخصتته با فتتتام والقضتتام ،

المنكتتر، و طتتم طريتتر البحتتث فتتي واليتتة الفقيتته المطلقتتة ، 
اليتة الجزئيتة للفقيته وهكذا أسس لخط فقهي جديد يعتمتد الو 

، واشتتتتتتتار الشتتتتتتتيخ محمتتتتتتتد حستتتتتتتيخ كاشتتتتتتتف الغطتتتتتتتام )ت: 
( اخ واليتتة الفقيتته المجتهتتد النائتتب عتتخ االمتتام هتتي 6704

أضتتتير متتتخ واليتتتة االمتتتام المعصتتتوم وتشتتتير االدلتتتة اخ لتتته 
الواليتتة علتتى الشتتهوخ العامتتة ومتتا يحتتتاج اليتته ن تتام الهيئتتة 

نتي )ت: االجتماعية ، في حيخ أحيتا الستيد رو  اى الخمي

( أطروحتتة النرا تتي فتتي واليتتة الفقيتته المطلقتتة ، وأخ 6747
للفقيه والية على األموال واألنفس بل هتو أولتى متنهم فيهتا 
. للتفاصيل والمقارنة أن ر: محمتد حستيخ كاشتف الغطتام 

، )تبريتتتتتز: مطبعتتتتتة رضتتتتتائي ، 1، الفتتتتتردوس االعلتتتتتى ، ط
؛ مرتضتتتتتى االنصتتتتتاري ، المكاستتتتتب ،  01( ، ص6701

، ) تتتم: 1ة تحقيتتتر تتتتراث الشتتتيخ االع تتتم ، طتحقيتتتر لجنتتت
االمتتتتتتتتتتتتام  ؛ 001، ص 1( ،ج6777مطبعتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتا ري، 

)طهتتراخ :مهسستتة  ،4طالخمينتتي ، الحكومتتة االستتلمية ، 
 . 91ص( ، 1550نشر تراث االمام الخميني ، 

 -( أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، موستتتتوعة االمتتتتام الختتتتوئي 01)
ار التنقتتتيح فتتتي شتتتر  المكاستتتب ، ) تتتم: مهسستتتة احيتتتام آثتتت

 .695 -601، ص 19( ، ج1550االمام الخوئي ، 
،)القتتتاهرة  1محّمتتتد عتتتّزة دروزة ،التفستتتير الحتتتديث ،ط (04)

 .144، ص9( ،ج1555:دار إحيام الكتب العربّية ، 
، 1محمتتتتتتتد بتتتتتتتا ر المجلستتتتتتتي ، بحتتتتتتتار األنتتتتتتتوار ، ط (00)

 . 11، ص1( ، ج6741)بيروت : مهسسة الوفام ، 
 -عة االمتتتتام الختتتتوئي ( أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، موستتتتو 01)

 .619 -611، ص 19التنقيح في شر  المكاسب  ، ج
، ) 4محمتتد صتتادر الروحتتاني ، منهتتاج الفقاهتتة ، ط( 09)

 .141، ص4( ، ج6779بيروت : المطبعة العلمية ، 
 -( أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، موستتتتوعة االمتتتتام الختتتتوئي 04)

 .694 -617، ص19التنقيح في شر  المكاسب ،  ج
( نتتتتص فتتتتتوى أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي حتتتتول الشتتتتيوعية ، 07)

، ان تتتتتتتتتتتر: كتتتتتتتتتتتا م الحلفتتتتتتتتتتتي ، 6715آذار  15بتتتتتتتتتتتتاريخ 
الشتتتتتتيوعية كفتتتتتتر والحتتتتتتاد ، )النجتتتتتتف االشتتتتتترف : مطبعتتتتتتة 

 .61( ، ص6715القضام، 
(اتختتتذ العديتتتد متتتخ علمتتتام ا ماميتتتة فتتتي العتتترار مو فتتتًا 15)

مضادًا للفكر الشيوعي، معززيخ ذلك بإصدار عدة فتتاوى 
االنتمتتام وعلتتى حتتد تعبيتترهم إلتتى الفكتتر ا لحتتادي. بحرمتتة 

للتفاصتتتيل أن تتتر: محمتتتد هتتتادي االمينتتتي، الشتتتيوعية ثتتتورة 
وتتتتتتتآمر علتتتتتتى العقائتتتتتتد واألن متتتتتتة االجتماعيتتتتتتة، )النجتتتتتتف 
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؛ كتا م  10-11(، ص6715األشرف: مطبعتة النعمتاخ،
 .15-1الحلفي ، المصدر السابر ، ص

 .15( عباس علي ، المصدر السابر ، و16)
))مكتبتتتتتتة االمتتتتتتام الختتتتتتوئي العامتتتتتتة(( ، بيتتتتتتاخ الستتتتتتيد ( 11)

نيستتتتتاخ  1الختتتتتوئي حتتتتتول االحتتتتتداث فتتتتتي لبنتتتتتاخ ، بتتتتتتاريخ 
6794 . 

())مكتبة االمام الخوئي العامة(( ،تقريتر وزارة االعتلم 11)
العرا يتتتتة حتتتتول حتتتتذف فقتتتترات متتتتخ كتتتتتاب الستتتتيد الختتتتوئي 

 .6744حزيراخ  9بتاريخ  717)الصلة(، العدد 
 11ولتتد فتتي  ( :6745 -6767)(محمتتد رضتتا بهلتتوي14)

أصتبح وليتًا للعهتد  6710وفتي عتام  6767تشريخ األول 
، ألتحر بالكلية الحربية بطهراخ وتخترج منهتا برتبتة متلزم 

 11وجرت مراسيم نقل السلطة إليه فتي  6714ثاني عام 
،استتتتتتخدم بعتتتتتد تنتتتتتازل والتتتتتده عتتتتتخ العتتتتترش  6746أيلتتتتتول 

حزيتتراخ  19 سياستة دمويتتة متم شتتعبه ، تتتوفي بالقتاهرة فتتي
. للتفاصتتتتتيل أن تتتتتر : محمتتتتتد وصتتتتتفي أبتتتتتو مغلتتتتتي 6745

،ايتتتراخ دراستتتة عامتتتة ، )البصتتترة : مركتتتز دراستتتات الخلتتتي، 
 .44-44(،ص 6740العربي ، 

())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ،رستتتالة متتتخ الستتتيد 10)
 14أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي التتتتى محمتتتتد رضتتتتا شتتتتاه، بتتتتتاريخ 

 .6711تشريخ الثاني 
ضتتتتام : وهتتتتو المشتتتتروع التتتتذي اعلنتتتته الشتتتتاه (الثتتتورة البي11)

، والمتكتتتوخ متتتخ ستتتت  6716ايتتتار  67محمتتتد رضتتتا فتتتي 
نقتتتتتاط فتتتتتي بدايتتتتتة االمتتتتتر ، كتتتتتاخ ابرزهتتتتتا تعتتتتتديل  تتتتتانوني 
االصتتتل  الزراعتتتي واالنتخابتتتات والستتتما  للمتتترأة التتتدخول 

 11باالنتخابتتات ممتتا أ تتّض مضتتاجم رجتتال التتديخ ، وفتتي 
شتتتروعه ، و تتتد شتتترع الشتتتاه بتنفيتتتذ م 6711كتتتانوخ الثتتتاني 

جوبتتتتتته بتتتتتتردود فعتتتتتتل ستتتتتتلبية متتتتتتخ  بتتتتتتل المهسستتتتتتة الدينيتتتتتتة 
والمعارضتتة االيرانيتتة .للتفاصتتيل أن تتر : عبتتد الستتلم عبتتد 
العزيز فهمي ، تاريخ ايراخ السياسي في القرخ العشريخ ، 

( ، ص 6791)القتتتتتتاهرة: مطبعتتتتتتة المركتتتتتتز النمتتتتتتوذجي ، 

؛ خضتتتتتتتتتتير م لتتتتتتتتتتوم البتتتتتتتتتتديري ، التتتتتتتتتتتاريخ  644 -640
راخ وتركيا ، )النجف االشرف : دار الضيام المعاصر الي

 .647( ،ص1557، 
( : ولتد فتي 6790 -6441( السيد علي البهبهاني ) 19)

بهبهتتتتاخ ونشتتتتأ بهتتتتا، درس التمتقتدمتتتتتات والستتتتطو  علتتتتى يتتتتد 
هتاجتر التى النجتف االشترف  6751علمام المدينة ، عتام 

لغرض اكمال دراسته فتي حوزتهتا وبقتي فيهتا ستت ستنوات 
عتتتتاد التتتتى بهبهتتتتاخ وانشتتتتغل بالتتتتتدريس وادام واجباتتتتته ،ثتتتتم 

ستتافر التتى االهتتواز وا تتام فيهتتا  6706الدينيتتة ، وفتتي عتتام 
وأّستتتتتتتس حتتتتتتوزة دراستتتتتتية هنتتتتتتاك ، عتتتتتتارض بشتتتتتتدة  تتتتتتانوخ 
االنتخابتتتتتات العامتتتتتة والمحليتتتتتة التتتتتذى اصتتتتتدره الشتتتتتاه عتتتتتام 

، وذهتتتتتب التتتتتى طهتتتتتراخ و تتتتتاد حملتتتتتة استتتتتتنكار متتتتتم 6711
ستيد الخمينتي بعتد احتداث مجموعة مخ العلمتام العتقتال ال

المدرستتة الفيضتتتية ، متتتخ بتتتيخ أبتتترز مهلفاتتتته حاشتتتية علتتتى 
تشتريخ الثتاني 11العروة الوثقى واساس النحو، توفي  فتي 

، ودفخ في االهتواز . للتفاصتيل ، أن تر : جعفتر  6790
الستتتتبحاني ، موستتتتوعة طبقتتتتات الفقهتتتتام ، ) تتتتم ، مهسستتتتة 

 .419، ص 64( ، ج1554االمام الصادر )ع( ، 
())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ،رستتتالة متتتخ الستتتيد 14)

 10أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي التتتتى الستتتتيد البهبهتتتتاني ، بتتتتتاريخ 
  .6711كانوخ الثاني 

(للتفاصتتتتيل عتتتتخ حادثتتتتة المدرستتتتة الفيضتتتتية ، أن تتتتر : 17)
جتتلل التتديخ المتتدني ، تتتاريخ ايتتراخ السياستتي المعاصتتر ، 

( 6771ترجمتتة ستتالم مشتتكور ، )طهتتراخ: مطبعتتة ستتبهر، 
 .95،ص 

( وهم كل مخ : الستيد محمتد رضتا الكلبايكتاني والستيد 95)
محمتتد كتتا م الشتتريعتمداري ورو  اى الخمينتتي متتخ مدينتتة 
 تم ، الستيد محمتد تقتي الخونستاري والستيد علتي البهبهتتاني 
والفلستفي متخ طهتتراخ ، الستيد الميلنتي والقمتتي متخ مشتتهد 

ي والستتيد ، الشتيخ محمتتد الخراستتاني والستيد حستتيخ الختتادم
أبتتو الحستتخ الشتتمس آبتتادي متتخ اصتتفهاخ ، صتتالحي متتخ 
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كرمتتتتتتتتاخ ، االخونتتتتتتتتد الهمتتتتتتتتداني متتتتتتتتخ همتتتتتتتتداخ ، النجفتتتتتتتتي 
البروجتتردي متتخ بروجتترد ، الشتتيخ علتتي أكبتتر االهتتري متتخ 
تبريز ، الشيخ محمد صدو ي مخ يزد ، السيد بهام التديخ 
المحلتي مخ شيراز ، رامهرمزي مخ اهواز ، ضتيام بتري 

ونتتد متتخ ختترم ابتتاد ،  تتائمي واصتتفهاني متتخ رشتتت ، كمتتال 
متخ عبتاداخ ، والستيد علتي اليثربتي والنجفتي متخ كاشتاخ . 
أن تتر : ))مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة((، استتمام العلمتتام 

نيستاخ  1الذيخ ارسل لهم السيد الخوئي برستالته ، بتتاريخ 
6711. 

())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ،رستتتالة متتتخ الستتتيد 96)
الختتتتتوئي التتتتتى العلمتتتتتام االعتتتتتلم فتتتتتي المتتتتتدخ  أبتتتتتو القاستتتتتم

  .6711نيساخ  1االيرانية ، بتاريخ 
())مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة(( ،رستتالة متتخ علمتتام 91)

  .6711ايراخ الى السيد الخوئي ، بتاريخ  نيساخ 
())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ،رستتتالة متتتخ الستتتيد 91)

فتتتتتي المتتتتتدخ  أبتتتتتو القاستتتتتم الختتتتتوئي التتتتتى العلمتتتتتام االعتتتتتلم
  .6711ايار  4االيرانية ، بتاريخ  

فتتتتتي  6711حزيتتتتتراخ  1(أعلتتتتتخ الستتتتتيد الخمينتتتتتي فتتتتتي 94)
المدرستتة الفيضتتية  بمدينتتة  تتم الثتتورة ضتتد الشتتاه ، واتهمتته 
بأحداث المدرسة الفيضتية واعتبتر ن امته عمتيًل  سترائيل 
، وبعد يوميخ مخ االعتلخ وفتي فجتر الختامس عشتر متخ 

متتتتت   تتتتوة عستتتتكرية  منتتتتزل الستتتتيد ختتتترداد الموافتتتتر ، هاج
الخمينتي فتتي مدينتتة  تم  وتتتم اعتقالتته  ونقلته التتى طهتتراخ ، 
ومنها الى  اعدة عسكرية ليسجخ فيها ، االمتر التذي ادى 
الى خروج م اهرات فتي مختلتف المتدخ االيرانيتة ، منتددة 
بسياستتة الحكومتتة ومهيتتدة للستتتيد الخمينتتي ، فقامتتت  تتتوات 

 تتتتتتاهريخ ، واستتتتتتتمرت الجتتتتتيش بتتتتتتإطلر النتتتتتتار علتتتتتتى المت
الم اهرات لثلثة أيام ، و د  تل وجر  آالف المت اهريخ 
، وتوجتتتتتته العشتتتتتترات متتتتتتخ مراجتتتتتتم التتتتتتديخ والعلمتتتتتتام التتتتتتى 
 1العاصمة طهتراخ اعتراضتا علتى هتذ ا جترامات ، وفتي 

اطلر سراحه مخ السجخ . للتفاصيل أن ر  6714نيساخ 
 . 651-77، المصدر السابر، ص :جلل الديخ المدني

())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ،فتتتتوى الستتتيد أبتتتو 90)
  .6711حزيراخ  9القاسم الخوئي ، بتاريخ  

())مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة(( ،استتتفتام جمتتم متتخ 91)
االيتترانييخ التتى الستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي حتتول المشتتاركة 

آب  17فتتتي انتختتتاب مجلتتتس الشتتتورى االيرانتتتي ، بتتتتاريخ  
6711.  

حميتتتد روحتتتاني، نهضتتتت امتتتام خمينتتتى، چتتتا  ( ستتتيد 99)
ش(، جلتتتتد دوم، 6146پتتتتنجم، )تهتتتتراخ: چاپخانتتتته عتتتتروج، 

 .611 - 669ص
 .011( المصدر نفسه ، ص94)
( بيتتاخ الستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي التتى علمتتام ايتتراخ ، 97)

، نقتتل عتتخ صتتل  6794بتتتاريخ االول متتخ كتتانوخ االول 
ذاكتتترة  الخرستتتاخ ، االمتتتام الستتتيد محمتتتد بتتتا ر الصتتتدر فتتتي

 .479( ، ص1554العرار، )بغداد: مطبعة الوسام ، 
())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو 45)

 .6797اذار  14القاسم الخوئي ، بتاريخ  
( بر ية السيد الخميني الى السيد أبو القاستم الختوئي ، 46)

؛ رستتتتتتالة متتتتتتخ الستتتتتتيد 6745كتتتتتتانوخ الثتتتتتتاني  10بتتتتتتتاريخ 
يد الختتتتوئي ، بتتتتتاريخ االول متتتتخ تمتتتتوز الخمينتتتتي التتتتى الستتتت

، ، نقتتل عتتخ صتتل  الخرستتاخ ، المصتتدر الستتابر 6744
 .757 – 754، ص

 .141( طراد حمادة ، المصدر السابر ، ص41)
، بتتتتاريخ  9119())الحياة(()جريتتتدة( ، لنتتتدخ ، العتتتدد 41)

 . 6795تشهيخ الثاني  11
و ())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ، بيتتتاخ الستتتيد أبتتت44)

اذار 7القاستتتتتتتتم الختتتتتتتتوئي للشتتتتتتتتعب الباكستتتتتتتتتاني، بتتتتتتتتتاريخ  
6745. 

( للتفاصيل عتخ موا تف الستيد ابتو القاستم الختوئي متخ 40)
،  6795مخيمات اللجئتيخ الفلستطينييخ فتي االردخ عتام 



      2016السنــة العاشـــرة :   18جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية                                        العدد: 

 ...............................................................( 2991 - 1811السيد أبو القاسم اخلوئي ) 

        300 

، واتفا يتتة كامتتب  6791والحتترب العربيتتة االستترائيلية عتتام 
، ان تتر : محمتتد جتتواد جاستتم الجزائتتري  6794ديفيتد عتتام 

 -6714اريخ مدينتتتتتة النجتتتتتف االشتتتتترف االجتمتتتتتاعي ، تتتتتت
، اطروحة دكتوراه، )جامعة الكوفة :كلية اآلداب ، 6797
 . 111 -169(، ص1564

( نتتتتص رستتتتالة الستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي التتتتى أميتتتتر 41)
عبتتتتاس هويتتتتدا رئتتتتيس التتتتوزرام االيرانتتتتي ، بتتتتتاريخ حزيتتتتراخ 

، نقتتتتتتل عتتتتتتخ  ستتتتتتيد حميتتتتتتد روحتتتتتتاني ، المصتتتتتتدر  6719
 . 111، ص  1جالسابر ، 

))مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة((، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو  (49)
 14القاستتتم الختتتوئي حتتتول احتتتتلل جنتتتوب لبنتتتاخ، بتتتتاريخ 

 .6794اذار 
))مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة((، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو  (44)

 1القاستتتم الختتتتوئي حتتتول احتتتتتلل جنتتتوب لبنتتتتاخ ، بتتتتتاريخ 
؛ بيتتتتتاخ الستتتتيد أبتتتتتو القاستتتتم الختتتتتوئي حتتتتتول 6794نيستتتتاخ 

 .6794نيساخ  4احتلل جنوب لبناخ ، بتاريخ 
))مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة((، رستتالة الستتيد أبتتو  (47)

ة الهدايتتتتة واالرشتتتتاد ، بتتتتتاريخ  القاستتتتم الختتتتوئي التتتتى جمعيتتتت
 .6794نيساخ 

))مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة((، جتتواب الستتيد أبتتو  (75)
تشتريخ االول  4القاسم الخوئي اعدام الكويتييخ ، بتتاريخ  

6747. 
( للتفاصيل عتخ موا تف الستيد أبتو القاستم الختوئي متخ 76)

 يتتتام الستتتلطة العرا يتتتة بتستتتفير التبعيتتتات غيتتتر العربيتتتة فتتتي 
، وتتتتتتأميم شتتتتتركة نفتتتتتط العتتتتترار عتتتتتام  6795لعتتتترار عتتتتتام ا

، أن ر : محمد جواد جاستم الجزائتري ، المصتدر  6791
 .161،  694السابر ، ص 

( مهسستتة االمتتام الختتوئي الخيريتتة، الشتتهيد محمتتد تقتتي 71)
، ) تتم: مهسستتة احيتتام تتتراث االمتتام الختتوئي، 1الختتوئي، ط

 . 04(، ص1551

علتتتتتوم، النجتتتتتف ( محمتتتتتد صتتتتتادر محمتتتتتد بتتتتتا ر بحتتتتتر ال71)
االشتتترف بتتتيخ المرجعيتتتة والسياستتتة، )بيتتتروت: دار الزهتتترام 

؛ علتتي عبتد االميتتر عتتلوي، 194(، ص1557للطباعتة، 
احتلل العرار ربح الحرب و خسارة الستلم، ترجمتة عطتا 

(، 1557عبتتتتتتد الوهتتتتتتاب، )عمتتتتتتاخ: دار الفتتتتتتارس للنشتتتتتتر، 
 . 40ص
( احمتتتد عبتتتد الهتتتادي الستتتعدوخ ، المصتتتدر الستتتابر ، 74)

 .609ص
( ))مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة((، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو 70)

كتتتتانوخ  11القاستتتتم الختتتتوئي حتتتتول غتتتتزو العتتتترار، بتتتتتاريخ 
 .6776الثاني 

( بعتتد حتترب الخلتتي، الثانيتتة ، انطلقتتت انتفاضتتة شتتعبية 71)
فتتتي منتتتاطر جنتتتوب وشتتتمال العتتترار ، ستتتميت باالنتفاضتتتة 

،  الشتتعبانية لقيامهتتتا فتتتي شتتتهر شتتتعباخ متتتخ العتتتام الهجتتتري
و تتتتتام المواطنتتتتتوخ  بمحاصتتتتترة المعستتتتتكرات والتتتتتدعوة إلتتتتتى 
إستقاط ن تام الحكتم ، وبعتد  يتام القتوات العستكرية المواليتتة 
للحكومتتتتتة بعمليتتتتتات  متتتتتم للمتتتتتواطنيخ تحتتتتتول األمتتتتتر إلتتتتتى 
انتفاضتتتتتة شتتتتتعبية تصتتتتتدت للقتتتتتوات الحكوميتتتتتة ، وانتتتتتدلعت 

( محاف تتتتتة واستتتتتتمرت  إلتتتتتى اخ تتتتتتم 64االنتفاضتتتتتة فتتتتتي )
سلحة الثقيلتة والصتواريخ التتي  صتفت ابادتها باستخدام اال

المتتدخ ، وحتتدث متتخ جرائهتتا إبتتادة بشتترية كبيتترة. للتفاصتتيل 
عتتخ االنتفاضتتة الشتتعبانية أن تتر : زهتترام حستتوخ الفحتتام ، 

النجف االشرف انموذجتًا ،  -في العرار  6776انتفاضة 
رسالة ماجستير ، )جامعة الكوفتة : كليتة التربيتة للبنتات ، 

1564. ) 
))مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة((، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو ( 79)

اذار  0القاسم الخوئي حول االنتفاضة الشعبانية ، بتاريخ 
6776. 

( ))مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة((، بيتتتاخ الستتتيد أبتتتو 74)
اذار  9القاستتتم الختتتوئي حتتتول تعيتتتيخ لجنتتتة عليتتتا، بتتتتاريخ 

6776.  
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())مكتبتتتة االمتتتام الختتتوئي العامتتتة(( ، التقريتتتر الستتتنوي 77)
لمركتتتز مستتتاعدات الشتتتيعة المشتتترديخ فتتتي مدينتتتة دزفتتتول ، 

 . 6771نيساخ  4بتاريخ 
( ))مكتبتتتتة االمتتتتام الختتتتوئي العامتتتتة (( ، نتتتتص اجتتتتازة 655)

االجتهتتاد متتخ الشتتيخ محمتتد حستتيخ االصتتفهاني للستتيد أبتتو 
 . 6716حزيراخ  7القاسم الخوئي ، بتاريخ 

())مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة(( ،رستتالة متتخ الستتيد 656)
 14أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي التتتتى محمتتتتد رضتتتتا شتتتتاه، بتتتتتاريخ 

 .6711تشريخ الثاني 
())مكتبتتة االمتتام الختتوئي العامتتة(( ، بيتتاخ الستتيد أبتتو 651)

 14القاستتم الختتوئي يهيتتد ن تتام الحكتتم فتتي ايتتراخ، بتتتاريخ  
 .6797اذار 

نتتدام الستتيد ابتتو ي العامتتة(( ، ( ))مكتبتتة االمتتام الختتوئ651)
ايلتتول  11القاستتم الختتوئي التتى االمتتة االستتلمية ، بتتتاريخ 

6795. 
بيتتتتتتاخ الستتتتتتيد ())مكتبتتتتتة االمتتتتتتام الختتتتتتوئي العامتتتتتة(( ، 654)

نيستتتتاخ   1الختتتتوئي حتتتتول احتتتتداث جنتتتتوب لبنتتتتاخ ، بتتتتتاريخ 
6794. 

حتتتتتول اعتتتتتدام ())مكتبتتتتتة االمتتتتتام الختتتتتوئي العامتتتتتة(( ، 650)
تشتتتتريخ  4ي الستتتتعودية ، بتتتتتاريخ المتتتتواطنيخ الكتتتتويتييخ فتتتت

 .6747االول 
بيتتتتتتاخ الستتتتتتيد ())مكتبتتتتتة االمتتتتتتام الختتتتتتوئي العامتتتتتة(( ، 651)

 .6776الخوئي في االنتفاضة الشعبانية عام 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املصادر : 
 الق    الو يم

  أوًا : الو  اق مي  المنشو ت 
))مكتبة االمام الخوئي العامة (( ، اجازة  .6

ستلماخ الحتراك فتي ام  صتر ، حسبية للسيد علتي 
 .6795كانوخ االول  1بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،   شتتهادة الستتيد محمتتد تقتتي  .1
 64بحتتر العلتتوم باعلميتتة الستتيد الختتوئي ، بتتتاريخ 

 . 6795تموز 
د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  ابيتتتتات شتتتتعر بقلتتتتم محمتتتت .1

رضا ال صادر يهرخ فيها حادثة احرار السيارة ، 
 .6745عام 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتتتتتتازة االجتهتتتتتتتاد للستتتتتتتيد  .4

محمد تقي القمي متخ الستيد أبتو القاستم الختوئي ، 
 . 6716نيساخ 60بتاريخ 

االجتهتتتتتتاد للميتتتتتترزا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتتتتتازة .0
علتتتتي الفلستتتتفي متتتتخ الستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، 

 .6716ايار  7بتاريخ 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتازة حستتبية للشتتيخ عبتتتد  .1

كتانوخ  10االمير شمس الديخ في لبنتاخ، بتتاريخ 
 .6794الثاني 

،  اجتتتتتتتتتتازة حستتتتتتتتتبية للستتتتتتتتتتيد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  .9
نيستتاخ  61استتماعيل كمتتاري فتتي تبريتتز ، بتتتاريخ 

6796. 
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتتتتازة حستتتتتبية للستتتتتيد أبتتتتتو   .4
ايتتتتار  11القاستتتم التتتتديباجي فتتتتي الكويتتتتت، بتتتتتاريخ 

6771 . 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتازة حستتبية للشتتيخ محمتتد   .7

 6771ايتار  9الهي فتي ديترويتت ، بتتاريخ  علي
. 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  اجتتازة فتتي تعلتتيم االحكتتام   .65
الشرعية وصرف الثلث مخ سهم االمام فتي محلته 

تشريخ  7للسيد محمد التيجاني السماوي ، بتاريخ 
 .6747الثاني 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  استتتتتتتتتتتتفتام جمتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .66
االيتتتترانييخ التتتتى الستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي حتتتتول 
المشتتاركة فتتي انتختتاب مجلتتس الشتتورى االيرانتتي ، 

 . 6711آب  17بتاريخ  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  استتتتتتتمام العلمتتتتتتتام التتتتتتتتذيخ  .61

 1ارستتتتتل لهتتتتتم الستتتتتيد الختتتتتوئي برستتتتتالته ، بتتتتتتاريخ 
 .6711 نيساخ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  التقريتتتتتتر الستتتتتتنوي لمركتتتتتتز  .61

مستتاعدات الشتتيعة المشتترديخ فتتي مدينتتة دزفتتول ، 
 . 6771نيساخ  4بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتتتتاخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو القاستتتتتتم  .64
اذار  7الختتتتتتوئي للشتتتتتتعب الباكستتتتتتتاني ، بتتتتتتتاريخ  

6745. 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتاخ الستتتيد الختتتوئي يهيتتتد  .60

 . 6797اذار  14ن ام الحكم في ايراخ، بتاريخ  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتاخ الستتتيد الختتتوئي حتتتول  .61
 .6794نيساخ   1احداث جنوب لبناخ ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتاخ الستتتيد الختتتوئي حتتتول تتتتتتتتتتتتتتتتت .69
 . 6794نيساخ  1االحداث في لبناخ ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتتتاخ الستتتتتيد الختتتتتوئي فتتتتتي  .64
 .6776االنتفاضة الشعبانية عام 

ختتتوئي حتتتول تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتاخ الستتتيد ال .67
 .6794اذار  14احتلل جنوب لبناخ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتاخ الستتتيد الختتتوئي حتتتول  .15
 .6776كانوخ الثاني  11غزو العرار ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتتاخ الستتتتيد الختتتتوئي حتتتتول  .16
 .6776اذار  0ريخ االنتفاضة الشعبانية ، بتا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتتتتاخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو القاستتتتتتم  .11
اذار  9الختتتوئي حتتتول تعيتتتيخ لجنتتتة عليتتتا، بتتتتاريخ 

6776. 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  بيتتتتاخ تعزيتتتتة للستتتتيد علتتتتي  .11

آب  15السيستتتاني لوفتتاة الستتيد الختتوئي ، بتتتاريخ 
6771 . 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  تقرير حول بنام مبرة لليتتام  .14
 .  6747حزيراخ  61في بيروت ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  تقريتتتتتتتتتتتتر وزارة االعتتتتتتتتتتتتلم  .10
العرا يتتتتتة حتتتتتول حتتتتتذف فقتتتتترات متتتتتخ كتتتتتتاب الستتتتتيد 

حزيتراخ  9بتتاريخ  717الخوئي )الصتلة(، العتدد 
6744. 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  جتتواب الستتيد الختتوئي اعتتدام  .11
 .6747تشريخ االول  4الكويتييخ ، بتاريخ  
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتالة الستتتيد أبتتتو القاستتتم  .19
الختتتتوئي التتتتى جمعيتتتتة الهدايتتتتة واالرشتتتتاد ، بتتتتتاريخ  

 .6794نيساخ 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتتتالة تعزيتتتتتة متتتتتخ الستتتتتيد  .14

 6771آب  64محمد رضا الكلبايكتاني ، بتتاريخ 
. 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتتتتالة متتتتتتخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو  .17
 14القاسم الختوئي التى محمتد رضتا شتاه، بتتاريخ 

 .6711تشريخ الثاني 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتتتتالة متتتتتتخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو تتت .15

 10القاسم الخوئي الى الستيد البهبهتاني ، بتتاريخ 
 . 6711كانوخ الثاني 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتتتتالة متتتتتتخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو  .16
القاستتتم الختتتوئي التتتى العلمتتتام االعتتتلم فتتتي المتتتدخ 

 . 6711نيساخ  1رانية ، بتاريخ االي
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رستتتتتتالة متتتتتتخ الستتتتتتيد أبتتتتتتو  .11

القاستتتم الختتتوئي التتتى العلمتتتام االعتتتلم فتتتي المتتتدخ 
 . 6711ايار  4االيرانية ، بتاريخ  

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  رسالة مخ علمتام ايتراخ التى  .11
 .6711السيد الخوئي ، بتاريخ  نيساخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتتهادة الستتتيد محمتتتد بتتتا ر  .14
حزيتراخ  4الصدر باعلمية الستيد الختوئي، بتتاريخ 

6795 . 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتتتتهادة الستتتتتيد نصتتتتتر اى  .10

 10يد الختتتتوئي ، بتتتتتاريخ المستتتتتنبط باعلميتتتتة الستتتت
 . 6795حزيراخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتهادة الشتتيخ محمتتد تقتتي   .11
 4الجتتتتتواهري باعلميتتتتتة الستتتتتيد الختتتتتوئي ، بتتتتتتاريخ 

 . 6795تموز 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتهادة الشتتيخ محمتتد رضتتا   .19

تموز  0د الخوئي ، بتاريخ الطبسي  باعلمية السي
6795 . 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتتتتتهادة الشتتتتتتيخ مجتبتتتتتتى   .14
 16اللنكرانتتتتي باعلميتتتتة الستتتتيد الختتتتوئي ، بتتتتتاريخ 

 . 6795تموز 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتتتتتتهادة الشتتتتتتتيخ يوستتتتتتتف  .17

 11لختتتوئي ، بتتتتاريخ الخراستتتاني باعلميتتتة الستتتيد ا
 . 6795تشريخ الثاني 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  شتتتتتتتتتتتهادة المتتتتتتتتتتتل صتتتتتتتتتتتدرا  .45
 1البتتتتتادكوبي باعلميتتتتتة الستتتتتيد الختتتتتوئي ، بتتتتتتاريخ 

 . 6795تموز 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  فتتتتتتتوى الستتتتتتيد أبتتتتتتو القاستتتتتتم  .46

 .6711حزيراخ   9الخوئي ، بتاريخ  
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،   تتتتتتتانوخ انشتتتتتتتام مهسستتتتتتتة ت .41

االمام الختوئي الخيريتة ون امته التداخلي ، بتتاريخ 
 . 6749كانوخ االول  4

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  نتتتتتتدام الستتتتتتيد الختتتتتتوئي التتتتتتى  .41
 .6795ايلول  11االمة االسلمية ، بتاريخ 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  نتتص اجتتتازة االجتهتتاد متتتخ تتتتتتتتتتتتت .44
الشيخ محمد حسيخ االصفهاني للستيد أبتو القاستم 

 . 6716حزيراخ  7الخوئي ، بتاريخ 
    نيً  : الو  اق المنشو ت
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اجتتتتازة الستتتتيد الختتتتوئي التتتتى الشتتتتيخ علتتتتي  .40
الغتتروي فتتي طبتتم كتابتته التنقتتيح فتتي شتتر  العتتروة 

 . 6704تموز  1الوثقى ، بتاريخ 
اجتتتازة الستتتيد الختتتوئي التتتى الشتتتيخ محمتتتد   .41

استتتحر الفيتتتاض فتتتي طبتتتم كتابتتته محاضتتترات فتتتي 
 . 6711تشريخ الثاني  4اصول الفقه ، بتاريخ 

اجتتتازة االجتهتتتاد للستتتيد علتتتي السيستتتتاني   .49
ايتتار  15متتخ الستتيد أبتتو القاستتم الختتوئي ، بتتتاريخ 

6716. 
بر يتتتتتة الستتتتتيد الخمينتتتتتي التتتتتى الستتتتتيد أبتتتتتو  .44

كتتتتتتتانوخ الثتتتتتتتاني  10وئي ، بتتتتتتتتاريخ القاستتتتتتتم الختتتتتتت
6745. 

بياخ السيد أبو القاسم الخوئي الى علمام  .47
 . 6794ايراخ ، بتاريخ االول مخ كانوخ االول 

رستتتتالة متتتتخ الستتتتيد الخمينتتتتي التتتتى الستتتتيد   .05
 .6744الخوئي ، بتاريخ االول مخ تموز 

 64كلمتتتة الستتتيد الختتتوئي بمناستتتبة متتترور  .06
  رخ على عيد الغدير االغر. 

السيد أبو القاسم الخوئي التى  نص رسالة .01
أميتتتتتر عبتتتتتاس هويتتتتتدا رئتتتتتيس التتتتتوزرام االيرانتتتتتي ، 

 . 6719بتاريخ حزيراخ 
نتتتتتص فتتتتتتوى أبتتتتتو القاستتتتتم الختتتتتوئي حتتتتتول  .01

 . 6715آذار  15الشيوعية ، بتاريخ 
نتتتتتتتتتتتص اجتتتتتتتتتتتازة الستتتتتتتتتتتيد ابتتتتتتتتتتتو الحستتتتتتتتتتتخ   .04

االصتتتفهاني  للستتتيد أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، بتتتتاريخ 
 . 6710كانوخ الثاني  11

الشيخ محمد حستيخ النتائيني نص اجازة   .00
كتتتتانوخ  10للستتتتيد أبتتتتو القاستتتتم الختتتتوئي ، بتتتتتاريخ 

 . 6710الثاني 
   ل ً  : المخطوط ت

عباس علي،االمام الخوئي مدرسة وريادة  .01
،))مخطوط((،))مكتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة االمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتوئي 

 العامة((،د.ت .
محمتتتد استتتحر الفيتتتاض ، بحتتتث فتتتي آرام  .09

الستتتتيد الختتتتوئي، ))مخطتتتتوط(( ، ))مكتبتتتتة االمتتتتام 
 الخوئي العامة(( ، د.ت.
   ابعً  : ال س ام الج معي 

احمتتد عبتتد الهتتادي الستتعدوخ ، المرجعيتتة  .04
الدينيتتتتتتة دراستتتتتتة فتتتتتتي فكرهتتتتتتا السياستتتتتتي وموا فهتتتتتتا 
السياستتية فتتتي العتتتترار، رستتالة ماجستتتير،) جامعتتة 

 (.1559بغداد : كلية العلوم السياسية ،
جاستتم محمتتد إبتتراهيم، الستتيد أبتتو الحستتخ  .07

، اطروحتتة 6741 -6419اني الموستوي األصتفه
دكتتتتوراه، )بغتتتداد: معهتتتتد التتتتاريخ العربتتتي والتتتتتراث 

 (.1559العلمي للدراسات العليا، 
 6776زهتتترام حستتتوخ الفحتتتام ، انتفاضتتتة  .15

النجتتف االشتترف انموذجتتًا ، رستتالة  -فتتي العتترار 
ماجستتير ، )جامعتة الكوفتة : كليتة التربيتة للبنتات 

 ،1564. ) 
 حطتتتتتتتتاخ جتتتتتتتتابر استتتتتتتتعد التكريتتتتتتتتتي، دور  .16

المثقفتتتتتتتتتيخ والمجتتتتتتتتتدديخ فتتتتتتتتتي الثتتتتتتتتتورة الدستتتتتتتتتتورية 
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، رستتتتتتتالة ماجستتتتتتتتير،) 6766 – 6750ا يرانيتتتتتتتة
 ( .1550جامعة تكريت: كلية التربية، 

محمتتتتتد جتتتتتواد جاستتتتتم الجزائتتتتتري ، تتتتتتاريخ  .11
 -6714مدينتتتتتتتة النجتتتتتتتف االشتتتتتتترف االجتمتتتتتتتاعي 

، اطروحتتة دكتتتوراه، )جامعتتة الكوفتتة :كليتتة 6797
 (.1564ب ، اآلدا

  خ مسً  : المص د  الع بي  والمع ب 
أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ، البيتتتاخ فتتتي تفستتتير  .11

 (.1550، ) م : دار الثقليخ ، 4القرآخ ، ط
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  معجتتتم رجتتتال الحتتتديث ، ط  .14
 .11( ، ج6771، )بيروت: د.م ، 0

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  موستتتتوعة االمتتتتام الختتتتوئي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .10
التنقتتتتيح فتتتتي شتتتتر  المكاستتتتب ، ) تتتتم: مهسستتتتة  -

 .19( ، ج1550احيام آثار االمام الخوئي ، 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت،  نفحتتات االعجتتاز ، )النجتتف  .11

 ( .6714االشرف : المطبعة العلوية ، 
، 16تتتتتتتتتت،  منهتتتاج الصتتتالحيخ ، طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .19

) تتتتتتتم: مهسستتتتتتتة احيتتتتتتتام اثتتتتتتتار االمتتتتتتتام الختتتتتتتوئي ، 
1554.) 

أحمتتتتتتد الواستتتتتتطي، ستتتتتتيرة وحيتتتتتتاة ا متتتتتتام  .14
 ( .6774الخوئي، )بيروت: دار الهادي،

االمتتتتتام الخمينتتتتتي، الحكومتتتتتة االستتتتتلمية،  .17
،)طهتتتتراخ :مهسستتتتة تتتتتراث االمتتتتام الخمينتتتتي ، 4ط

1550.) 

جعفتتتتتتتتر الستتتتتتتتبحاني، موستتتتتتتتوعة طبقتتتتتتتتات  .95
قهتتتتتتتتتتام،) م: مهسستتتتتتتتتتة االمتتتتتتتتتتام الصتتتتتتتتتتادر)ع(، الف

 .64(، ج1554
جتتتتتتتلل التتتتتتتديخ المتتتتتتتدني ، تتتتتتتتاريخ ايتتتتتتتراخ  .96

السياستتتتتتي المعاصتتتتتتر ، ترجمتتتتتتة ستتتتتتالم مشتتتتتتكور ، 
 (.6771)طهراخ: مطبعة سبهر، 

حسخ األميخ، مستدركات أعياخ الشيعة،  .91
، )بيتتتتتتتتروت : دار التعتتتتتتتتارف للمطبوعتتتتتتتتات ،  1ط

 .9( ، ج6779
خضتتتتتتتتتتتير م لتتتتتتتتتتتوم البتتتتتتتتتتتديري، التتتتتتتتتتتتاريخ  .91

المعاصتتر اليتتراخ وتركيتتا ،)النجتتف االشتترف: دار 
 (.1557الضيام، 

ستتتلماخ بتتتا ر الخفتتتاجي ، البعتتتد التتتتاريخي  .94
لمعجتتتم رجتتتال الحتتتديث ، بحتتتوث المتتتهتمر التتتدولي 
حتتتول حيتتتاة الستتتيد أبتتتو القاستتتم الختتتوئي ،)النجتتتف 
االشتتتتتترف : مهسستتتتتتة االمتتتتتتام الختتتتتتوئي الخيريتتتتتتة ، 

1564.) 
صتتتل  الخرستتتاخ، االمتتتام الستتتيد محمتتتد   .90
ر الصتتتتدر فتتتتي ذاكتتتترة العرار،)بغتتتتداد: مطبعتتتتة بتتتتا 

 (.1554الوسام، 
طتتراد حمتتادة، ا متتام أبتتو القاستتم الختتوئي  .91

زعتتتتتتتيم الحتتتتتتتوزة العلمية،)لنتتتتتتتدخ: مهسستتتتتتتة ا متتتتتتتام 
 (.1554الخوئي، 

عبد الحسيخ األميني، الغدير في الكتتاب  .99
والستتتتتتتتنة واألدب، )بيتتتتتتتتروت: مهسستتتتتتتتة األعلمتتتتتتتتي 

 .6(، ج6774للمطبوعات، 
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العزيتتتز فهمتتتي ، تتتتاريخ عبتتتد الستتتلم عبتتتد  .94
ايتتتتراخ السياستتتتي فتتتتي القتتتترخ العشتتتتريخ ، )القتتتتاهرة: 

 ( .6791مطبعة المركز النموذجي ، 
عبد اى فياض، تاريخ ا مامية وأسلفهم  .97

، )بيتتتتروت: مهسستتتتة األعلمتتتتي 1متتتتخ الشتتتتيعة،  ط
 (.6790للمطبوعات،

عتتتتدناخ إبتتتتراهيم الستتتتراج، ا متتتتام محستتتتخ  .45
دراستتتتتتتتتتتتتتة تاريخيتتتتتتتتتتتتتتة،  6795 -6447الحكتتتتتتتتتتتتتتيم 

 (. 6771)بيروت: دار الزهرام للطباعة، 
علي البهادلي، ومضات متخ حيتاة ا متام  .46

 (.6771الخوئي، )بيروت: دار القارئ، 
علي عبد االمير علوي، احتتلل العترار  .41

ربتتح الحتترب و خستتارة الستتلم، ترجمتتة عطتتا عبتتد 
 ( . 1557الوهاب، )عماخ: دار الفارس للنشر، 

عنتتتد فتتتر  موستتتى، التتتديخ والدولتتتة واألمتتتة  .41
ا متتام محمتتد مهتتدي شتتمس التتديخ، )بيتتروت: دار 

 (.1551الهادي للطباعة، 
كتا م الحلفتي ، الشتتيوعية كفتر والحتتاد ،   .44

 (.6715)النجف االشرف : مطبعة القضام، 
مجمتتتتتتتتم الفكتتتتتتتتر االستتتتتتتتلمي ، موستتتتتتتتوعة  .40

متتتتتتتتهلفي االماميتتتتتتتتة ، ) تتتتتتتتم: مطبعتتتتتتتتة شتتتتتتتتريعت ، 
1556.) 

محمتتتتتتتتتد الحستتتتتتتتتني البغتتتتتتتتتدادي ، وجتتتتتتتتتوب  .41
االشتتتترف : مطبعتتتتة القضتتتتام  النهضتتتتة ، )النجتتتتف

،6719. ) 

محمتتتد بتتتا ر المجلستتتي ، بحتتتار األنتتتوار ،  .49
 .1( ، ج6741، )بيروت : مهسسة الوفام ، 1ط

محمتتتتتتتتتتتد حستتتتتتتتتتتيخ الصتتتتتتتتتتتغير، أستتتتتتتتتتتاطيخ  .44
المرجعيتتتة العليتتتا فتتتي النجتتتف األشتتترف، )بيتتتروت: 

 (.1551مهسسة البلم للطباعة، 
محمتتد حستتيخ كاشتتف الغطتتام ، الفتتردوس  .47

مطبعتتتتتتتتتة رضتتتتتتتتتائي ، ، )تبريتتتتتتتتتز: 1االعلتتتتتتتتتى ، ط
6701.) 

محمتتتتد شتتتتقير، فلستتتتفة الدولتتتتة فتتتتي الفكتتتتر  .75
السياستتي الشتتيعي واليتتة الفقيتته نموذجتتًا، )بيتتروت: 

 (.1551دار الهادي للطباعة، 
محمتتد صتتادر الروحتتاني، منهتتاج الفقاهتتة  .76
( ، 6779،) بيتتتروت : المطبعتتتة العلميتتتة ، 4، ط
 .4ج

محمتتتد صتتتادر محمتتتد بتتتا ر بحتتتر العلتتتوم،  .71
مرجعيتتتتتتتتة والسياستتتتتتتتة، النجتتتتتتتتف االشتتتتتتتترف بتتتتتتتتيخ ال

 (.1557)بيروت: دار الزهرام للطباعة، 
 1محّمتد عتتّزة دروزة ،التفستير الحتتديث ،ط .71

( 1555،)القتتتتاهرة :دار إحيتتتتام الكتتتتتب العربّيتتتتة ، 
 .9،ج
محمد مهدي شمس الديخ ، ثورة الحستيخ  .74

، 9 روفهتتتتتتا االجتماعيتتتتتتة وآثارهتتتتتتا االنستتتتتتانية ، ط
)بيتتتتتروت : المهسستتتتتة الدوليتتتتتة للدراستتتتتات والنشتتتتتر 

،6771.) 
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محمتتتتتد هتتتتتادي االمينتتتتتي، الشتتتتتيوعية ثتتتتتورة  .70
وتتتتتتتتآمر علتتتتتتتتى العقائتتتتتتتتد واألن متتتتتتتتة االجتماعيتتتتتتتتة، 

 (.6715)النجف األشرف: مطبعة النعماخ،
محمتتتد وصتتتفي أبتتتو مغلتتتي ،ايتتتراخ دراستتتة  .71

عامتة ،)البصتترة :مركتتز دراستتات الخلتتي، العربتتي ، 
6740 .) 

محمتتتتتتود الغريفي،مشتتتتتتاهير االعتتتتتتلم فتتتتتتي  .79
 )عأأأج(ثالحتتترم العلتتتوي،) م: مطبعتتتة ثتتتامخ الحجتتت، 

1559.) 
مرتضتتتتتتتتتى االنصتتتتتتتتتاري ، المكاستتتتتتتتتب ،    .74

، 1تحقيتتر لجنتتة تحقيتتر تتتراث الشتتيخ االع تتم ، ط
 . 1( ،ج6777) م: مطبعة با ري، 

مرتضتتتتتتتى الحكمتتتتتتتي ، مقدمتتتتتتتة موستتتتتتتوعة  .77
االمتام الختوئي ، ) تتم: مهسستة احيتتام آثتار االمتتام 

 .6(، ج1550وئي ، الخ
مهسستتة االمتتام الختتوئي الخيريتتة، الشتتهيد  .655

، ) تتتتم: مهسستتتتة احيتتتتام 1محمتتتتد تقتتتتي الختتتتوئي، ط
 (.1551تراث االمام الخوئي، 

 
 س دسً  : المص د  الف  سي  

أحمد كسروى، تاريخ مشروطه ايراخ،  .656
 ش( .6141)تهراخ: چاپخانه سبهر، 

سعيد بختيارى، اطلس جامم   .651
خ : چاپخانه هاموخ، ،)تهرا 49 -41گيتاشناسى

 ش(.6141
سيد حميد روحاني، نهضت امام  .651

خمينى، چا  پنجم، )تهراخ: چاپخانه عروج، 
 ش(، جلد دوم.6146
على واع  خياباني، علماى معاصر،  .654

 ش(.6141) م: چاپخانه معراج، 
 س بعً  : المق ات

محمد جواد مغنية ، زعيم الحوزة العلمية  .650
 .1، العدد6775،))الموسم(( )مجلة(، الهاي ، 

مرتضى الحكمي ، لمحات مخ حياة   .651
 .1، العدد 6775االمام الخوئي ، ))الموسم ((،

   منً  : الصح ف 
))الحياة(()جريتتتتتتتتتتتتدة( ، لنتتتتتتتتتتتتدخ ، العتتتتتتتتتتتتدد  .659

 . 6795تشريخ الثاني  11، بتاريخ  9119
،    6775))الموسم(()مجلة( ، الهاي ، .011
 .9العدد 

   سعً  : المق بالت الشخصي 
 6745الخوئي ، مواليد جواد محمد تقي  .657

، حفيد السيد الخوئي ، النجف االشترف ، بتتاريخ 
 . 1560ايار  60
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Summary: 

 Al-Sayid Abu al-Qasim al-Khoei 
(0111- 0112) A Historical 
documentary Study 
By Dr. Mohammed Jawad Jasim 
Al-Jaza'eri   
Scientific Hawza  is not limited to 
books and scientific research in 
Jurisprudence and its fundamentals 
 but crossed to authoring in other 
sciences that depend on the 
development of legal provisions 
such as: Hadeeth, history, 
biographies, philosophy, wisdom, 
astronomy, and mathematics, the 
school of Abu al-Qasim al-Khoei is 
considered as an extension of the 
school of Sheikh al- Tusi, and his 
Scientific distinct efforts had an 
impact to install the new 

renaissance among the Hawza in 
Najaf.  
Al-Khoei was famous in 
jurisprudence, fundamentals and 
interpretation through his books in 
jurisprudence and fundamentals, 
and we can say that Al-Khoei, and 
through his theories in 
fundamentals, is considered among 
the most distinguished innovators in 
the science of fundamentals in our 
contemporary history, and his 
opinion matched with most of the 
scholars of the Imami doctrine  in 
not prove the absolute jurisdiction of 
the jurist who has all the needed 
criteria, Al-Khoei did not refrain 
from expression of his opinion and 
his attitudes from many of the 
political events that have taken 
place both inside and outside of 
Iraq. 

 
 


