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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة

  ).١) (هذا البلِد، وأنَت حلٌّ بهذا البلِد، ووالٍد وما ولَدال أقسُم ب(

   

ين                ة ب ر عن العالق ذه المجموعة التي تعّب ة له ة مقدم ة آتاب اط بقلمي المتواضع مهم لم أآن اتصور مطلقًا أن تن

  ..ولم يدر في خلدي ابدًا أن أقّدم يومًا لمراسالت المراد والمريد.. العاشق والمعشوق

ّشاق                 إذ ينتابني احسا   س بأن حديث العشق يروم لسانًا آخر، وليس بوسع قلمي العاجز الكشف عن سّر سويداء الع

  .آي يجري اسم الخميني أحمديًا

ة العشق من                         ولكن ما الذي يتسنى لنا فعله وقد نصت المشيئة االلهية على رجعة االنسان الى أصله، وطي رحل

  .لملكوت، حيث يتحقق وصال المحبوبالتراب الى االفالك ومن عالم الناسوت الى عالم ا

ه  (برفقة االمام الخميني، واالستماع الى حديث علي        ) عليه السالم (وآم هو جميل الجلوس الى مائدة الحسين         علي

  .ومحادثته) صلى اهللا عليه وآله وسلم(، ومجالسة رسول الحسنات )السالم

ذي    راق ال م الف صره أل ب يعت ة بقل ذه المقدم ا ذا اشرع به ا أن ى  وه الحزن عل ح ب ؤاد يطف ه، وف وح ب ن الب اليمك

  .الحبيب، عّلها تحظى بقبول أرباب هذا الفن، ويغضوا الطرف عن قصوري بلطفهم

  ان الحديـث عـن الحياة الطيبـة لرجل أمـضى عـمره الحافـل عـلى 

شعب وذو                       ورة االسالمية، حديث مت دفاع عن اهداف الث شجون ال   خطى الخميني الكبير ونهجه المقدس وفي ال

  .تسعه مقدمة آتاب، بل وال حتى آتاب، والبد له من فرصة أخرى

ا يتناسب مع                       ا ـ وبم ذي رحل عن ز ال ذا العزي ؤلم له راق الم ه الف سمح ب ا ي در م ى ق ا ـ عل أآتفي هن ي س ر أن غي

وجزة     اطرة م ذآر خ ع، ب ه المفج ى رحيل ًا عل ين يوم رور اربع بة م صدر بمناس ي ت ة الت ذه المجموع وى ه محت

ذلك        ) قدس سره (رة عن سماحة االمام الخميني      ومعّب ا ستكون آ رة، واتصور بأنه ؤثرة ومعّب ي م آانت بالنسبة ل

ام الخميني         : بالنسبة لرواد فكر الخميني وعّشاقه     ي سماحة االم ر من عشر مرات      )قدس سره  (قال ل ا اآث ، ربم

وة      : (وفي مواقف عديدة   ذه العب        ). تعّلم من ابيك حسن البن ادي ان ه ى رضا          وفي اعتق دل عل ارة الموجزة التي ت

وآذلك . سماحته التام عن ولده العزيز، تكفي للتعرف على سّر العالقة والّود الذي آان يجمع بين هذين الراحلين                

ي                         شعب االيران دفاع ال ا، والتي آانت وراء ان ى به االحاطة بأبعاد محبوبية تذآار االمام والمناقب التي آان يتحل

  .حمة الرائعة في تأبينه ورثائهالوفي لتسطير تلك المل

يضم هذا الكتاب عددًا من الرسائل التي بعث بها سماحة االمام الخميني الى والدي العزيز سماحة حجة االسالم                    

ة       . والمسلمين سيد احمد الخميني دا بعض الرسائل االخالقي ا ـ ع وعلى الرغم من ان معظم الرسائل المدرجة هن

ا     المطولة والموضوعات التي آتب ائل بعث به ها سماحة االمام بعد انتصار الثورة االسالمية ـ هي في الغالب رس

ين االب             ة ب ة القائم سماحة االمام خالل فترة اقامته في النجف االشرف رّدًا على رسائل والدي وفي اطار العالق



رة، وتو        نم    واالبن واآلداب المتعارفة، غير انها تضم بين سطورها نكات تربوية واخالقية آثي جيهات وتنبيهات ت

ام من االطالع         . عن دقة سماحة االمام وحساسيته وصدقه واخالصه  راث االم ان عّشاق ت ا حرم ّز علين ولهذا ع

  .على هذه الرسائل

ت         ان الكب رف آ ي ظ لت ف ت وارس ف، آتب ن النج لة م ائل المرس و ان الرس ه ه ات الي ي االلتف ا ينبغ د ان م بي

ام الشاه  ه النظ ذي يمارس اق ال ام    واالختن ماحة االم شاط س سافاك لن ال ال اردة رج ة ومط الم، ومراقب شاهي الظ ن

  .وتحرآاته، بدرجة جعلت أي نوع من االرتباط واالتصال امرًا صعبًا ومحاط بمخاطر ال تحمد عقباها

ولذلك آان االمام حذرًا جدًا في آتابة رسائله، ويتحفظ آثيرًا في ذآر أي خبر او تحليل موقف سياسي ربما يقود                    

ان يتحمل عبء مسؤولية             ا ذي آ دي ال يما تحرآات وال لى الكشف عن اهداف ونضال وتحرآات المناضلين، س

وآان اذا ما اضطر سماحته لذآر أمر ما نراه يحرص آل الحرص           . االرتباط والتواصل بين بؤر الثورة وقائدها     

  .على ان يكون عبر الرمز والتلويح

دي         اما فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بشؤون ال  ين وال ذلك سبل االتصال ب ا، وآ رّد عليه سارات وال نضال واالستف

التي يدفعها  ) ٢(وسماحة االمام خالل سنوات النفي، حيث آان والدي يتولى مهمة المتابعة وتنظيم امور الشهرية             

اً                            اعًال دؤوب ـم ف ام في ق ى بيت االم اء عل ران، واالبق ام في اي  بوصفه   االمام، وتعـزيز التواصل بين وآالء االم

سجناء           )١٩٦٣ حزيران   ٥(بؤرة انتفاضة الخامس عشر من خرداد        ة اوضاع أسر ال ، ودعم المجاهدين، ومتابع

ة، وفي                         تعانة بأشخاص موضع ثق تم االس ذه االمور آانت ت والمبعدين السياسيين وتوفير احتياجاتهم، ففي آل ه

  ).٣(ية النجاز بعض هذه المهاماآثر مرة اضطر الوالد العزيز للسفر الى النجف االشرف بصورة مخف

  ورغم آل ذلك، غير ان الملفات الضخمة التي اعّدتها االجهزة االمنية للنظام 

شاهي  سافاك(الشاهن د    )٤) (ال ا بع ا ومطالعته ور عليه م العث ي ت ه، والت ي وتحرآات ام الخمين ضال االم ول ن ، ح

ضبط واستنساخ معظم تلك الرسائل وهي في        انتصار الثورة االسالمية، أظهرت بأن االجهزة االمنية استطاعت         

سافاك                      . طريقها الى اصحابها   ان ال ين بحرم ا آفيل شديد، آان دي وحرصه ال ه، وحذر وال بيد ان حنكة االمام ودقت

  .من االطالع على اسرار المواجهة وتحرآات اقطابها

ه       ان تبسيط القضايا والعالقات، الذي يبدو جليًا في هذه الرسائل، يدل بحد ذاته ع              لى دراية االمام الخميني وحنكت

  . السياسية، ولعّل هذا ما يضفي اهمية خاصة على تحليل ودراسة هذه الرسائل

، ومن  ١٩٧٩ وحتى انتصار الثورة االسالمية في شباط ١٩٧٨فمنذ بلوغ نهضة االمام الخميني ذروتها في عام  

ى           هذا التاريخ وحتى اللحظات االخيرة من عمره الشريف، آان لسماحة          رًا ال  السيد احمد الخميني حضورًا مباش

  .جانب والده في صلب االحداث السياسية واالجتماعية الخطيرة التي شهدتها هذه االعوام

ان                              ـا آ ـه من مؤهالت، وم ع ب ان يتمت ا آ وآـمـا يعلم ابناء الشعب االيراني العظيم، ان هذا العزيز ورغم آل م

ا في النظام             سلم مناصب علي ه بت ّضل         يعرض علي ع المناصب الرسمية وف ه اعرض عن جمي االسالمي، اّال ان

  التفرغ للمسؤولية



ام                               دفاع عن خط االم تلخص في ال الته ت رى رس ان سماحته ي ا، حيث آ الخطيرة والرسالة المقدسة التي آمن به

ًا ان    وقد استطاع تذآار االمام العز    . ونهجه، ونشره وترسيخه في ارآان النظام ومنظومة الثورة االسالمية         يز حق

  .يؤدي دورًا فريدًا في تحمل اعباء هذه المسؤولية الجسيمة

شاآل        فمن خالل جهوده المتواصلة المضنية، وتكريس حياته ووجوده في هذه الطريق، ورغم آل الصعاب والم

شار              ساعًا وانت ًا واستحكامًا وات اط اطمئنان ين  الكثيرة، نجح في ايجاد واحدة من اآثر شبكات االتصال واالرتب ًا، ب

  .قيادة الثورة وفئات الشعب المتعددة بمختلف مشاربها وانتمائها وميوالتها

اريخ                       ذا المقطع من ت ونظرًا الى ان التشاور والتداول بشأن المسائل المرتبطة باالحداث الخطيرة التي شهدها ه

ذا        الثورة االسالمية، آان يتم بصورة مباشرة عبر االجتماعات واللقاءات الثنائية بين             ان ه ذا ف زين، ل هذين العزي

ادراً            ات إّال ن نعكس في المكاتب د  . النوع من القضايا الذي يعد بحد ذاته خزانة من االسرار وقضايا الثورة، لم ي بي

ورة االسالمية  د الث ام وتوجيهات قائ ل احك ي نق ي ف د الخمين يد احم سلمين س ان دور سماحة حجة االسالم والم

ة التي           الكبير الى ارآان النظام اال     ًا من خالل االجوب ذي يتضح جلي ة، وال سالمي وشخصياته وتشكيالته االداري

ى         ان عل ة، آ دّونها سماحته على هوامش وحواشي الرسائل التي بعث بها المسؤولون ومؤسسات النظام المختلف

شر     ونأمل ان تتمكن مؤسس    . درجة آبيرة من الدقة واالمانة في ابالغ ردود االمام وتوجيهاته الشفوية           ة تنظيم ون

د عن                              سيد الوال ا سماحة ال ام بنقله شفوية التي ق ذه المجموعة من الرسائل ال تراث االمام الخميني من اصدار ه

  .سماحة االمام الخميني عن قريب

ورة االسالمية               د انتصار الث ز، والتي آتبت بع ذآاره العزي ا ت ومن جملة آتابات االمام الخميني التي خاطب به

  .لكتاب، عدد من الرسائل المطولة التي ضّمت اعمق البحوث االخالقية والعرفانيةوادرجت في هذا ا

ان                    وبغض النظر عن الدروس والعبر التي زخرت بها هذه الرسائل، فانها تشير الى ان سماحة االمام الخميني آ

  .انيةيجد في نجله االرضية والمؤهالت الالزمة الستيعاب هذه االسرار والمعاني االخالقية والعرف

ز ـ التي ضم         ه العزي سياسية لنجل  وتتضح اهمية االعترافات الصريحة لسماحة االمام في الدفاع عن المواقف ال

ى رفض وتجاهل آل        شديد عل الكتاب بعضها ـ اذا ما ادرآنا عمق ابعاد شخصية االمام السوية ومدى حرصه ال

  . خالصآلمة او موقف يتعارض مع التكليف الشرعي وينأى عن الصدق واال

  :ففي احدى هذه الرسائل يكتب االمام الخميني

ل وحتى                           ا ولحد اآلن، ب ذ انطالقته أشهد اهللا تعالى بأني لم أَر من أحمد عمًال او قوًال يتنافى مع مسيرة الثورة من

ة االنتصار                            ا، وفي مرحل ع مراحله ورة في جمي دعم للث ّدم ال سياسي، وق قبل الثورة ومنذ أن بدأ مزاولة العمل ال

  .المبارك آان عونًا لي ومساعدًا في اعمالي، ولم يكن يؤدي أي عمل يخالف رأيي

ول               م من يق سان وقل ى ل رارًا    : (ان هذه العبارات وامثاها التي نقرأها في هذا الكتاب، انما جرت عل د أعلنت آ لق

تقا        (، و )بأني لم أقم عقدة أخوة مع أحد وفي أي منصب آان           رد    ان اطار صداقتي يكمن في صدق واس ، )مة آل ف



إني         . يعلم اهللا بأني ال أرى لنفسي ذرة من الحصانة او حق خاص او أي امتياز              (و ة ف ة مخالف فلو صدرت عني أي

  ).مستعد للمؤاخذة

ذه                  شر ه رر أن تن ان من المق ه آ ذه المجموعة، هو ان ا يخص ه ه فيم ذي ينبغي االشارة الي الموضوع اآلخر ال

جموعة الكاملة التي تضم تراث االمام الخميني والتي يتوقع لها أن ترى            الرسائل ضمن تسلسلها التاريخي في الم     

ائل                           ام الخميني أن عرضوا رس راث االم شر ت النور نهاية هذا العام، وقد سبق للمسؤولين في مؤسسة تنظيم ون

ت                       ى ان ي ا عل م سماحة االمام التي خاطب بها والدي المعظم، على والدي آي يتسنى له توضيح بعض ما ورد فيه

ة بعض التوضيحات       . ادراجه في هوامش المجموعة الكاملة وبالفعل قام سماحته ـ بما سنحت له الفرصة ـ بكتاب

ك التوضيحات                       تلهم في الغالب من تل . والتعليقات على هامش هذه الرسائل، وان ما أدرج في هذه المجموعة اس

ذه         ومما يؤسف له أن الثلمة التي ترآها رحيل هذا العزيز خالل فترة ا             عداد وتنظيم هذه المجموعة ترك بعض ه

  .الرسائل دون تعليق

ام                ًا فقط          ١٩٩٤والعجيب ان والدي المعظم آان قد آتب في الثاني والعشرين من شباط ع ل عشرين يوم ، أي قب

ا                     دافع فيه ر ي من حادث رحيله المؤلم، على هامش احدى الرسائل المطولة التي دّونها قائد الثورة االسالمية الكبي

ي المؤسسةب ه ف ًا نائب ورة االسالمية، آتب مخاطب ي الث ه ف ة نجل ة عن حق ودور ومنزل سماحة : (صراحة تام

افتكم                   . الشيخ حميد االنصاري   ه في ثق ي ال وجود ل دفاع عن أن ال ان االمر    . لقد ذآرت مرارًا لسماحة االمام ب وآ

ه       واعتقد أن هذا. آذلك حقًا، فيما عدا رسالة ورد فيها مثل هذا المعنى   ة سماحته، ولكن سجم مع ثقاف  التوجه ال ين

ي                   حينما رأى مظلوميتي اضطر لكتابة هذه الرسالة آدفاع عن المظلوم، لذا ارى عدم درجها، ودعهم يقولون عن

  ). هـ ش٣/١٢/١٣٧٣سيد احمد الخميني .         ما يشاؤون، فاهللا أعلم باعمال االنسان

سخير قطرة واحدة من                   سالم اهللا عليه حيث أمضى عمره في طريق خا         ستعدًا لت م يكن م لق الوجود االوحد، ول

ئال                        تهم ل تقبال سيل ال م بالحب الس تح صدره المفع ل ف ر الغراضه الشخصية، ب البحر الالمتناهي للخميني الكبي

ل           . يسمح لغبار التساؤل ان يجد له مكانًا على الرداء الطاهر لالمام العزيز            ه مث ذا االب أن يكون ل ل ه وحق لمث

  .ذا اإلبنه

   

  حسن الخميني

  

  م٩/٦/١٩٧٠                                                               ١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي احمد



ر                . أسأل اهللا تعالى ان تكون سالماً      روح فكبي ا مرض ال ضًا، أم ست مري د اهللا، ول دة بحم ي من    .. حالي جي د ل الب

سائل حول المرجع     الت ات م ذه األوق شباب،        ) ٥(ذآير بأنه قد تطرح في ه ين ال دأ ـ ال سمح اهللا ـ المنازعة ب أو تب

ًا       . عليك وسائر اصدقائي أن تتجنبوا هذه المسائل، وال تتدخلوا فيها بأي آلمة     ضًا، طبع ا أي ذلك هن د أوصيت ب وق

  .عليك أن ال تثبت وال تنفي

رًا فعلت         أرجو لك التوفيق والسداد، وأنا       ًا، خي شغل، وشغفت ألنك أصبحت مّدرس ذ   . مسرور ألنك من حاول من

  .دمت موفقًا ان شاء اهللا تعالى. البداية الى جانب تلقيك الدروس ومباحثاتك، ان تدّرس أيضًا، ولو شخصًا واحدًا

  والسالم 

  والدك

  

  م١٤/٨/١٩٧٠                                                            ٢

  هـ٢/١٣٩٠ج/١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي احمد

سيدة معصومة   الة ال ا رس دة ومعه رة واح ًا م ائلكم جميع صل رس د اآلن أن ت م يحدث لح ا ). ٦(ل ا أن غادرتن فم

ى           . حتى وصلت آل هذه الرسائل    ) ٧(السيدة ران السيدة اآلن في سوريا إن شاء اهللا، ومن هناك ستتوجه ال ا  .  اي أن

ان     ) ٨(شقيقك ايضاً . وحيد وانعم بالسالمة   ين                . في سوريا أو لبن ة واربع غ الحرارة ثماني د بل ا حار وق الطقس هن

ه        . درجة دآم في د، ونفتق سيدة معصومة               . غير أن مكاننا جي ى ال ًا وال ى االخوات جميع غ سالمي ال ال أستطيع   . بّل

ي ال أري             ذا            اآلن أن اجيب على جميع رسائلهم، حيث أن سيد الكشميري بالرسائل في سفره ه ى ال ل عل . د أن أثق

  .اعتذر لي منهم جميعًا بعد ابالغهم سـالمي

سيد اللواساني          .  اطـلعني على سالمتـكم، وعلى وصول السيدة      ى    ). ٩(منذ مدة لم أطلع على وضع ال اطلعني عل

  .سالمته، وأبلغه بأن يطلعني على سالمته أيضًا

   والسالم عليكم

   

  

  م٢٢/١٠/١٩٧٠                                                              ٣

  هـ١٣٩٠/شعبان/٢٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى



  عزيزي أحمد

سعادة ان          . استلمت رسالتكم، أرجو لكم ولآلخرين السالمة والسعادة       آمل أن يكون أمر الخير مقرونًا بالسالمة وال

ال          .شاء اهللا  شغالي           .  اطلعوني على سالمتكم وسالمة الزوجة واألطف ى عجل إلن الة عل ذه الرس نحن  . حررت ه

  .بلغ سالمي للزوجة والبنات واآلخرين. بخير جميعًا

  .سّلم الظرف المرفق الى السيد صادق روحاني القمي

  والسالم عليكم

  والدك

   

  

  م٢٨/١٠/١٩٧٠                                                              ٤

  هـ١٣٩٠/شهر الصيام/٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ر المؤرخة التك غي تلمت رس عبان.. اس د منتصف ش ا آتبت بع دو أنه ك .. يب ًا علي ًا مبارآ ون عرس ارجو ان يك

ى       . شاء اهللا وعلى زوجتك المحترمة، وأن تقضوا سنين طويلة بالسالمة والسعادة إن            إني أدعو لكم آلما ذهبت ال

  .، آمل أن يستجاب الدعاء إن شاء اهللا)١٠(الحرم

  :أما بالنسبة لما آتبت لي من زيادة الشهرية، فال ارى في ذلك مصلحة، وذلك من عدة نواحي

ة                 : أوًال ادي مختلف ة اي وال شرعية، ولعل ثم ى   نظرًا لما شهدناه مؤخرًا فمن غير المعلوم ان تصلني أم تعمل عل

ى معارضة               : وثانيًا. منع وصولها، لذا ليس صحيحًا زيادتها      سلطة إل دفع ال ا ي ا، مم ع األصوات إذا زدته د ترتف ق

لذا فمن االحتياط أن تستمر حاليًا على هذا المنوال، وال تعجل حتى نرى ما              . أصل الموضوع بشكل من األشكال    

  . سيحصل

ي            دار ال يمكنن راً                   فيما يخص الجناح الخارجي لل د آثي بًا، وال تتقي راه مناس ا ت وم، إعمل م دخل آل ي يس  . ان أت ل

شاور مع                  . مهمًا مجيء وذهاب األصحاب واألشخاص     ضًا ان تت بًا، ويمكنك أي راه مناس ا ت على أي حال افعل م

  في ) ١١(السيد سلطاني

  .هذه االمور، وافعل ما تراه مناسبًا

  .وابوصلتني من طهران رسالة من السيدة، وقد بعثت الج

   أبلغ زوجتك المحترمة

   السالم



  والدك

  

  م٢٦/١١/١٩٧٠                                                              ٥

  هـ١٣٩٠/شهر الصيام/٢٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز احمد

سعادة إن شاء اهللا        أبارك لكما زواجكما وآمل أن ي     .. سعدت لسالمتكم . استلمت رسالتك  . كون مقرونًا بالسالمة وال

ور،                     .. إني أدعو لكم   اة األم ًا مراع نكم دوم ي انتظر م يبدو أنك عاتب ألني تحدثت عن المنزل، الحق معك، لكنن

دك الكهل               ذر وال باً         . واذا ما قيل شيئًا يزعجك فعليك أن تع راه مناس ّلمه للطالب حسبما ت ي آيف        . س م تكتب ل ل

وان    دفعوا الشهرية و   ضيافة              . من دفعها وبأي عن شغلة بال د اهللا، وهي من سالمة بحم سيدة وصلت بال ي    . ال اآتب ل

سالمة ان  ). ١٢(بلغ سالمي الى المكرمة عروستك المحترمة     . عن آيفية درسك، وبحثك وانشغاالتك     ارجو لكم ال

  .شاء اهللا تعالى

  .سوعائلته بخير، آانوا قد ذهبوا لالعتكاف وعادوا ليلة ام) ١٣(شقيقك

  .   أرجو لكم السالمة

   والدك

  

   

   

  م٢٨/١٢/١٩٧٠                                                              ٦

  هـ١٣٩٠/شوال/٢٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سالمة     . وصلتني رسالتك بيد السيد علي     م ال ذي ذآر      . ارجو لك سبة للموضوع ال ًا           بالن ول أن مبلغ د من الق ه، الب ت

ي، وال أرغب في                       . ضئيًال ليس بحاجة الى مائدة ملونة      ا يكفين شاآل م دّي من الم ي أعيش اواخر عمري، ول إن

الى الوسائل التمكن من          . فالعمل الكثير أدى الى ارباك نظم حياتي. زيادتها ؤمن اهللا تع آمل ـ ان شاء اهللا ـ أن ي

ري  آخر عم ر ب د اهللا. التفكي ب     بحم ري التع ع فك تالئم م ل، وال ي ح باألم ابًا ويطف زال ش ا ي رآم م الى إن فك  تع

  .والمهترئ



داً                  ك أب ل عن ذل درس والبحث، وأن ال تغف ٍد بال شغل بج ى     . آل ما أريده منك أن تن سعى خالل دراستك ال وأن ت

المستشارين واألصحاب،  إذا آنت تريد أن تهتم بترتيب المراسم و       . تهذيب األخالق وتحكيم مباني الديانة المقدسة     

د رحلت     ا ق دفع              . تراني حينه وا من االستمرار ب وم أن يتمكن ر المعل ه من غي ران فإن ي من طه وا ل وحسبما آتب

  .وهذا ما آنت أتوقعه، غير أن السادة ونظرًا لعدم اطالعهم الكافي، آانوا يصرون على الزيادة. الشهرية

ة،             ام وحمى خفيف ومين من الزآ وم وأمس،               شقيقك آان يعاني لي درس الي ك، فحضر ال ه ذل ع عن د اهللا ارتف  وبحم

يتعافى ان شاء اهللا                                    م س ر مه ه غي ام، لكن سبب الزآ د يكون ب ده، ق م في ي شكو من أل وأتى الى هنا، لكنه مازال ي

  .ارجو لكم الصحة والسعادة. بلغ سالمي للخوات ولزوجتك. تعالى

   

  والدك

  

  م٢١/١/١٩٧٠                                                               ٧

  هـ١٣٩٠/ذو القعدة/٢٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

آنت قد آتبت لك عن بعض الموضوعات إال أنك لم تجبني         .. أرجو أن تنعم بالسالمة والسعادة ان شاء اهللا تعالى        

  .عليها

آتبت لك أن تتحرى عنهم في طهران، وأن توصل لهم شهريًا مبلغ . لكالنتر ـ بالنسبة للتحقق عن عائلة السيد ا ١

  .ثالثمائة تومان بأية وسيلة ترتأيها

  .سّلمها عاجًال ألهل العلم، واطلعني على األمر. ال أعلم ما هو حالها.  ـ لم تكتب لي عن المكتبة٢

  .أترآه. هذا األمر اقلقني). ١٤(اساني ـ علمت بأنك تذهب بنفسك الى طهران الستالم المال من السيد اللو٣

  . ـ بالنسبة لجوازات سفر البنات أقدم على ذلك رسميًا، وال تتشبث باالشخاص٤

ر من صالحها، لكن ال      ٥  ـ بالنسبة للمشاورة التي آتبت لي عنها آرارًا، ال أرى فيها صالحًا، وان مفسدتها اآث

  .تتحدث بذلك وحاول التزام الصمت

س   ٦ شغل نف ة   ـ ال ت اول أن تطوي مرحل أآثر، وح ر ف ة اآث رغ للبحوث والدراس درس، وتف ر البحث وال ك بغي

  .بأسرع وقت) ١٥(السطوح

  . ـ ال تتردد في إرسال الرسائل أنت وأخواتك، بل تابعوا ذلك تترا٧

  . ـ بلغ سالمي ألخوتك ولعائلتك المحترمة٨

   



  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٦/٢/١٩٧٠                                                                 ٨

  هـ١٣٩٠/ذو الحجة/٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

  .ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا تعالى. وصلتني رسالتك غير المؤرخة

ة      ١ سبة للمكتب ت ب     ) ١٦( ـ بالن ى، آتب ع المبن ى وض ع عل ر مطل ي غي رًا ألن رف   ونظ دد الغ ادة ع ة زي امكاني

  .المخصصة للطالب، لكن إذا لم يكن ذلك مناسبًا، خصصها ألولئك المعيلين، وأنت مخّير في هذا األمر

ر   ) ١٧( ـ بالنسبة لذهابك إلى طهران من أجل الشهرية ٢ فأني آنت اقصد شهرية األصحاب، وإذا آان األمر غي

  .ذلك فشكرًا

ذلك       ا) ١٨( ـ مادام سماحة السيد العم ٣ ان، وآ ة والمك دًا، من حيث التدفئ لمعظم في قم فاحرص على رعايته جي

  .من حيث الطعام وسائر األمور، سيما االحترام

ي  ) ١٩( ـ بالنسبة للسيد االشتياني ونجله ٤ لم أفهم لماذا هما قلقين، األفضل أن يذآر سبب ذلك، آما أني ال يمكنن

ضل أن تح   رًا، واألف ور آثي ذه األم ي ه دخل ف ران  الت ي طه ل ف أآتب للوآي اك، وحسب اقتراحك س ) ٢٠(ل هن

  .ال تنشغل بهذه األمور المادية آثيرًا. واستفسر منه

  . ـ سأآتب ليدفعوا تكاليف جوازات السفر٥

  .   دمت موفقًا ومسددًا إن شاء اهللا تعالى

  .   لتكن مجّدًا في دراستك وقبل ذلك تهذيب نفسك

  والسالم عليكم

  والدك

بلغني، بناء على مكتوب وصل من ايران، بأن ثمة فوضى  . المقدسة، وندعو لكم  ) ٢١(في آربالء اننا مجتمعون   

سليمها     وال وت تالم االم ي اس صلت ف راجعين       . ح ن الم ون م دار يطلب ارجي لل اح الخ ي الجن ًا ف إذ أن اشخاص

وا   ويبدو أنهم ي. بالرجوع الى اشخاص مختلفين دون الرجوع الى وآيلي الرسمي السيد الطهراني        دون أن يكبل ري

ه                 . يديه شرعية الي وق ال ر صحيح وينبغي ايصال الحق سلم      . فمثل هذا االمر غي م موجودًا فلت سيد الع ان ال واذا آ

ذي ُأشير             النحو ال ى الحوزات، ف ك لتصرف عل م، وذل االموال اليهما وآل ما يجتمع لدى السادة في طهران او ق



ى الصرف في المواضع غ         ر الصحيحة  اليه سيء للغاية ويقود ال ذين       . ي التحري عن االشخاص ال أنت مكلف ب

  .يقومون بابعاد الناس عن وآيلي والكتابة لي عن ذلك

  والسالم

  

  م٢٨/٢/١٩٧٠                                                                ٩

  هـ١٣٩٠/محرم/٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ت التكاس واًال وسط  .. لمت رس ع ام د دف ان ق ا إذا آ ا عم سر فيه اني استف سيد اللواس ى ال الة ال د بعثت رس آنت ق

دخل                         م يت ه ل الطريق، فأجابني بأنه لم يحصل مثل هذا األمر لحد اآلن، وانهم لم يدفعوا له أي حقوق شرعية، وأن

ه من    أنا ايض. في هذا األمر ولن يتدخل، لكن المفسدين يمارسون إفسادهم     ًا آنت اتوقع بأن هذا األمر ال أساس ل

  .الصحة

ى               ) ٢٢(وآان قد بلغني من قم بأنك والسيد رباني        ردد عل ر الت تنوون إعطاء مئة شخص شهرية خاصة، آي يكث

زل ر    . المن ال غي ذه االعم ال ه ة امث دًا لممارس ل أب إني ال امي د، ف ي بع م تعرفن ك ل رًا ألن ك آثي ي ألعجب من إن

ذا                  . ب بممارستها من قبلكم   االنسانية وال ارغ   ًا، رغم أن ه ال دون مراجعتي مطلق ذه االعم ل ه ى مث دم عل فال تق

  .على أي حال أبلغني عن ذلك، وأبعد هذا النحو من التفكير عنك. الخبر ربما يكون آسائر معظم األخبار

ى                   ) ٢٣(بّلغ سالمي لسماحة عمك المكرم     ردد عل ذا الت ه ه سبب ل ه، وأخشى ان ي ق علي ًا،    فإني قل زل إزعاج المن

  .ويسلب راحته في قم

  والسالم

  والدك

  .بّلغ سالمي لعائلتك المحترمة، وأسأل اهللا تعالى ان تكونا في خير وسعادة

  

  م١١/٣/١٩٧٠                                                             ١٠

  هـ١٣٩٠/محرم/١٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  يز احمدالعز



دًا، إذ        . ارجو ان تنعم بالسالمة والسعادة إن شاء اهللا تعالى    شيخ صانعي وآانت مفصلة ج الة من ال وصلتني رس

ة وعن الفوضى        ا بالدرجة الثاني ور إذا صحت تكون أنت وهو مسؤولين عنه ي عن أم ى أي حال  . آتب ل عل

ي  . األفضل أن يعم الصلح والصفاء بين السادة      ر       جّد أنت في االصالح ب زداد قلقي اآث ئال ي ذين الشخصين، ل ن ه

ة امور تبعث              .. مما هو عليه   ى آتاب ادر ال يئًا، ب ي ش د آتب ل لمجرد ان ظن الشيخ صانعي ان السيد الطهراني ق

ان  . على األسف  ا      . إني انتظر سماع خبر االصالح بينهما، أنا ال ادري لماذا هما مختلف ام من العمر م دة أي ان ع

ك من أجل اهللا فقط             قيمتها ليؤلم االنسان   ة شرعية، ويكون ذل ان األمر ذو وجه ل  .  أصدقاءه؟ اللهم إال اذا آ ومث

  .هذا ال يتحقق بسهولة

ع  المي للجمي غ س ست     . بّل ا اآلن ل ًا، فأن يس مهم ضًا، فل ت مري ي آن معت أن د اهللا، وإذا س دة اآلن بحم الي جي ح

  .لغهمريضًا، وانما هو ضعف الشيخوخة ليس إال، ولن تعرفه ما لم تب

  والسالم                                                                              

  والدك

رة    ين فت ل شهر أو ب ده آ ه وتفق اول زيارت ذا ح ا وضعه، ل شكو فيه وي ي سيد موسى العل ن ال الة م تلمت رس اس

  .واخرى

  

  م١٠/٥/١٩٧٠                                                             ١١

  هـ١٣٩٠/ربيع األول/١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

الى         شيخ الخلخالي   . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا تع ائي     ) ٢٤(ال سيد ديب ا      ) ٢٥(أعطى ال تم بموجبه ة ي حوال

د       ). ٢٦(لواسانيجبران النقص الحاصل في شهرية ربيع الثاني من قبل السيد  رضا ال             احصي ما هو موجود عن

سيد رضا         ) ٢٨(وعند الشيخ محمد صادق   ) ٢٧(السيد وا      ).٢٩(آي يتم تأمين النقص من ال سيدة واآلخرون ذهب ال

صلوا لحد اآلن                م ي انهم ل اسألك  . منذ اسبوع في زيارة الى الكاظمين وسامراء، ومن المنتظر ان يعودوا اليوم، آ

  .الدعاء

  .وقل للسيد أن ال يقلق ايضًا فاألمر ليس مهمًا) ٣٠( ال تقلق من الشائعات

   

  والسالم

  والدك

  



  م٢٣/٥/١٩٧١                                                           ١٢

  هـ١٣٩١/ربيع األول/٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

صلن              اك آانت ت ع هن ان الجمي دما آ ر              يبدو انه عن ك اآث ر، وآنت اآتب ل ائل اآث ا اجهل      . ا منك رس دة وأن ذ م من

ة .. نحن ايضًا ننعم بالسالمة بحمد اهللا  . اخبارك، ارجو ان تنعم بالسالمة ان شاء اهللا تعالى         شهر  ) ٣١(حوال أول ال

وإذا آان الوضع أول شهر جمادى على نفس الحال سأبعث لك بحوالة،    . تيسرت، خذ على قدر ما تحتاج ال اآثر       

  .ال تقلق

أي أمر آخر         شغل ب درس والبحث، وأن ال تن م   . ارجو أن تكون ـ ان شاء اهللا منشغًال بكل قواك ـ بال اسأل اهللا لك

  .التوفيق

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م١٤/٦/١٩٧١                                                             ١٣

  هـ١٣٩١/ربيع الثاني/٢٠ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

د        . آذلك وصلت برقيتك   .  ربيع الثاني، وسررت لسالمتك    ١٤استلمت رسالتك المؤرخة     شهرية آنت ق سبة لل بالن

اك داع                               ان هن ا آ ديكم لم ًا موجودًا ل دارًا آافي م أن مق و آنت أعل آتبت من باب االحتياط بأني سأرسل حوالة، ول

شهر     ). ٣٢( تراجع طهران بنفسك   آان مقررًا أن ال   . للحوالة غ عشرين     . ال يدفعوا شيئًا لهذا ال ة بمبل سلمت حوال ت

ساعدة                .. في قم من حسابي    ) ٣٣(ألفا، على ان يتسلمها السيد رضا      ّي للم له إل ديك شيئ إن شاء اهللا أرس إذا زاد ل

  . هنا

ًا صلحًا وصفاءً             ) ٣٤(سررت لالصالح بين السادة    اتهم دوم د هللا، لكن         . إن شاء اهللا تكون حي ر والحم ا بخي حالن

  .ارجو لهم السالمة إن شاء اهللا. جعلني وحيدًا) ٣٥(ذهاب البنات

  .أبلغه سالمي). ٣٦(جواب رسالة سماحة السيد العم، وااليصاالت سأرسلها إن شاء اهللا عن طريق آخر

  والدك

  



  م٧/٧/١٩٧١                                                               ١٤

  هـ١٣٩١/جمادي األول/١٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

التك   ن رس اليين، زّي ين الالاب ن المعمم سرعة م ذه ال اذا أصبحت به م لم ة، ال أعل ر المؤرخ التك غي تلمت رس اس

  .بتدوين التاريخ أعالها، ثم ابدأ بالكتابة

  .ليقوم بتقييم المنزل بشكل عادل، وتسليم السند وتسّلم الثمن) ٣٧(يبالنسبة للمنزل، أرسلت وآالة للسيد إعراب

غ   ) ٣٨(بالنسبة الستالم المبلغ يتصرف السيد إعرابي بما يراه صالحًا، أي إذا طلب السيد صدوقي         سدد المبل أن ي

روك ل         . بعد مدة قليلة، أو ان يدفع شيكًا مؤجًال لمدة قليلة فال مانع من ذلك              ى أي حال األمر مت ي،    عل سيد إعراب ل

ر موجود                   .وعليه أن يرسل المبلغ المقبوض الى النجف       ه غي ت، لكن ا آتب يس آم األمر ل سيد ف بالنسبة لختم ذلك ال

اك    . هنا، بل ذهب إلى آربالء والكاظمين، وسأتحدث معه لدى عودته         د يبقى هن غير أن عودته غير معلومة، وق

  .لسعادة إن شاء اهللا تعالىارجو أن تنعموا بالسالمة وا.الى ما بعد رجب أو أآثر

  والسالم عليكم

  والدك

ه  ) ٣٩(وبّلغ سالمي للسيد حسن طاهري. اعرض هذه الرسالة على السيد اعرابي ليعمل بمضمونها     ونبهه الى أن

  .ال يسّلم الوآالة المذآورة لذلك الشخص، وليحتفظ بها عنده، أو يمزقها

   

  

  م١٣/٧/١٩٧١                                                            ١٥

  هـ١٣٩١/جمادي األول/٢٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ة        . أرسلت جواب رسالتك، ارجو أن يكون قد وصل ان شاء اهللا           ة هو أن فهيم ة    ) ٤٠(ما استدعى الكتاب دفعت مئ

ة   ت مئ ا أن سيدة، فأعطه صباح ال ة لم وم جمرآي ًا رس ان تقريب انتوم ا أن صغرى.  توم سمائة ) ٤١(آم ا خم له

  .ارجو ان تنعم بالسالمة إن شاء اهللا، وأن يكون انشغالك بالدرس أآثر فأآثر. تومان، خذ من السيد واعطها

  والدك

   



  باسمه تعالى

  .المشهدي حسين أتى الى ايران ليبقى شهرين أو ثالثة، أدفع له شهريًا ثالثمائة تومان

  

  م١/١١/١٩٧١                                                            ١٦

  هـ١٣٩١/شهر الصيام/١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  السيد أحمد أيده اهللا تعالى

سيد صدوقي      ) ٤٢(بالنسبة للمنزل . وصلتني رسالتك ورسالة السيد إعرابي     ان ال ذا      ) ٤٣(إذا آ شرائه به ستعدا ل م

اني،   ) ٤٤(آما إن السيد الحائري الطهراني.  على غيره، وإال فليباع   السعر، فهو مقدم   آتب لي حول مدرسة الحق

ذوه       ي فليأخ سيد إعراب دى ال انع ل د م ة، وال يوج ذه القيم شراء به ستعدين لل انوا م إذا آ سيد  . ف ال ال ى أي ح عل

ا ترون     ) ٤٥(صدوقي ه، وإال تصرفوا بم م االمر     مقدم على غيره فاذا وافق على السعر فليعَط ل ا ت بًا وآلم ه مناس

  .آمل منكم صالح الدعاء. بسرعة يكون أفضل

  والسالم

  والدك

  .بلغه سالمي. إذا آان يصعب على السيد اعرابي التراجع عما وعد اآلخرين به، فليعمل بما يراه مناسبًا

  . بههل تهتم بمنزله؟ ال حاجة ألن أوصيك به، يجب االهتمام) ٤٦(اني أجهل أخبار السيد الرباني

  .الرسالة المرفقة ترسل إلى قزوين

  

  م٢٩/١١/١٩٧١                                                         ١٧

  هـ١٣٩١/شهر شوال/١٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سالمتك       التك، وسررت ل ة         . وصلتني رس سيدة فاطم ي أن ال د آتبت ل ة مريضة، ارجو ان    المحتر) ٤٧(آنت ق م

ا سالمي   . تكون قد تعافت اآلن إن شاء اهللا تعالى        ر                  . بلغه ايرام فخي ى م تم عل دة وإذا آن الى جي د اهللا تع ا بحم حالن

  .إني أدعو لكم دومًا. على خير



رم وسالمتكم         م المحت ه سالمي   . السيد جعفر المرعشي الذي آان قد أتى قم، طمأنني على سالمة سماحة الع أبلغ

م أنك ال تقصر              الخاص، و  ه، وإن آنت أعل أآثر         . ال تقصر في خدمت ر ف ى سالمتكم اآث إن شاء اهللا    . اطلعني عل

  .أسأل اهللا تعالى لكم التوفيق. تكون منشغُال بالدرس والبحث والتحقيق وتهذيب األخالق

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٢٥/١٢/١٩٧١                                                            ١٨

  هـ١٣٩١/ذو القعدة/٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ًا، لكن                  . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا تعالى        ديكم قلق د أوجدت ل ضاربة ق ار المت من الممكن ان تكون االخب

  .أسأل اهللا تعالى اصالح األمور. بحمد اهللا لحد اآلن وضعنا غير مقلق

  والسالم

  والدك

   

   

  

  م٢٧/١٢/١٩٧١                                                            ١٩

  هـ١٣٩١/ذو القعدة/٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سعادة  سالمة وال نعم بال و أن ت دة  . ارج صحة جي الى ب د اهللا تع ن بحم ر . نح ا، وأن يقت م لن أل اهللا أن يحفظك ن أس

ا نرجو أن             ). ٤٨(بّلغ سالمي للسيد  . وجودآم بالخير  ور، إّال أنن إننا في الوقت الحاضر نجهل ما ستؤول اليه األم

  .تكون خيرًا

  والسالم عليكم

  والدك

   



  

  م٢٢/١/١٩٧١                                                             ٢٠

  هـ١٣٩١/ذو الحجة/٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ذيب                . وصلتني رسالتك، وسررت لسالمتكم    م وته أؤآد عليك وصيتي أن ال تنشغل بأي شيء سوى تحصيل العل

  .آمل منكم صالح الدعاء. نحن بحمد اهللا بخير. وال تتدخل بأي أمر) ٤٩(األخالق

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٩/٢/١٩٧١                                                               ٢١

  هـ١٣٩١/ذو الحجة/٢٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سعادة                     سالمة وال ع بال ى الجمي سالمتكم، أسأل اهللا أن يمن عل سررت ل التك، ف ّو رس سيدة للت اطلعني  . قرأت لي ال

  .على سالمتكم على الدوام

د اهللا ر بحم ورأسأل . نحن بخي صلح االم الى أن ي م. اهللا تع سيد الع ار عن ال دّي أخب يس ل ى ). ٥٠(ل ي عل أطلعن

ي  .. سالمته وسالمة اآلخرين  سيد إعراب د وصلت      ) ٥١(وبلغ سالمي لل ًا ق ه ان الخمسين تومان ل ل نكم   . وق آمل م

  .صالح الدعاء

  والسالم 

  والدك

  

  م٢٣/٣/١٩٧١                                                             ٢٢

  هـ١٣٩٢/صفر/٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد



   

سالمة  وا بال د اهللا .. ارجو أن تنعم ر بحم دًا، ال   . نحن بخي ه وحي شقيق يقضي أوقات سيد ال ق ألن سماحة ال ي قل إن

، أم أن طارئًا حصل؟ آن       بسبب محرم وصفر  ) ٥٢(ال أدري هل تأخرت مسألة المنزل     . تدعوا مكروهًا يلحق به   

  ).٥٣(اشغل نفسك بالدراسة وتهذيب النفس، وال تتدخل في األمور. محتاطًا في آتاباتك، وال توقعها

شقيق        سيدة المخدرة                ) ٥٤(بلغ سماحة حجة االسالم والمسلمين السيد ال ات وال ى البن غ سالمي ال ذلك بل سالم، آ ال

  .زوجتك

  والسالم عليك

  والدك

  . وليس لديها وقت لتكتب شيئًا، وهي سالمة بحمد اهللا، وآذلك اآلخرينالسيدة عندها ضيوف،

  .الرسالة المرفقة أرسلها عبر وسيط مؤتمن

  

  م٢٤/٣/١٩٧٢                                                             ٢٣

  هـ١٣٩٢/صفر/٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سعادة    ارجو أن ت   سالمة وال سادة           . نعم بال ة دعاء ال زول المتاعب ببرآ ر، ونأمل أن ت د اهللا بخي دة  . نحن بحم الوال

ك     دة ولزوجت ل واح دفع لك ك لت ب ل ي اآلن أن أآت ت من انير، وطلب شرة دن ات ع ن البن دة م ل واح خصصت لك

انير         م       . المحترمة مئتي تومان بدًال من العشرة دن سيد الع سيد    ) ٥٥(خذ من ال م ) ٥٦( اللواساني  أو من ال . واعطه

  . ، فأنا قلق لوحدته، وأسأل اهللا له السالمة)٥٧(بلغ سالمي للسيد العم. ارجو أن ينعم الجميع بالسالمة

   

  والسالم

  والدك

  .أيضًا مئة تومان من قبل والدتك) ٥٨) (خازن(أعطي السيدة 

  

  م٢/٤/١٩٧٢                                                               ٢٤

  هـ١٣٩٢/صفر/١٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى



  عزيزي أحمد

د                         لتها بع ذلك وصلت الرسائل التي أرس ل محرم، آ وصلتني اآلن رسالتك غير المؤرخة، ويبدو أنك آتبتها أوائ

ي من أنك ال تتدخل في    اشكرك لما آتبته ل   . الطقس جيد جداً  . نحن بحمد اهللا تعالى بخير    . سررت لسالمتكم .. ذلك

ى عدم      ) ٥٩(ال تترك سماحة السيد     . أسأل اهللا أن يمّن عليك بتوفيقه     . أي أمر سوى الدراسة    وحيدًا، واحرص عل

دعاء. ازعاجه ع صالح ال ن الجمي ل م ى  . آم ات وال ع البن ى جمي ذلك ال م، وآ سيد الع ماحة ال ى س غ سالمي ال بل

  .زوجتك المحترمة

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م١٦/٤/١٩٧٢                                                             ٢٥

  هـ١٣٩٢/ربيع األول/٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ًا سعيدة              . وصلتني رسالتك الجماعية   سالمة وتقضون اوقات . سررت ألنكم مجتمعون سويًا، وتنعمون بحمد اهللا بال

سعادة         أسأل اهللا تعال   سالمة وال ًا بال ر             .. ى أن يمّن عليكم جميع ق الروحي آثي ر، لكن القل الى بخي د اهللا تع ا بحم . أن

م أنت         . اطلعوني على سالمتكم وسالمة اآلخرين      . ادعو اهللا أن يصلح األمور     درس، وب ن وصلت بال ال ادري اي

غ  .  أن يوفقكم ويسدد خطاآم    أسأل اهللا تبارك وتعالى   ). ٦٠(منشغل اآلن؟ اآتب لي عن وضع الدرس والمدّرس        بل

  .سماحة السيد العم المعظم السالم، واحرص على راحته

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٣٠/٤/١٩٧٢                                                             ٢٦

  هـ١٣٩٢/ربيع األول/١٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  ولدي العزيز



ذيب األخالق                    ارجو لك  أآتب  .  السالمة إن شاء اهللا تعالى، وان تحيا سعيدًا مسرورًا وانت منهمك بالدراسة وته

داً           . لي عن درسك وعن المعلم واالستاذ والمربي       ه وحي رم، ال تترآ د      . وال تغفل عن عمك المحت ر بحم نحن بخي

  .اهللا، ونأمل أن تكونوا أنتم أيضًا بخير وسعداء

  والسالم

  والدك

  

  م٤/٩/١٩٧٢                                                                    ٢٧

  هـ١٣٩٢/رجب/٢٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

دتك   سيدة وال سابقة لل الة ال ل الرس التك داخ م   ). ٦١(وصلتني رس ي تحصيل العل ق ف سالمة والتوفي ك ال و ل أرج

دة              . والتقوى إن شاء اهللا    ور عن صحة فري ى الف ى        ) ٦٢(رسالة والدتك أقلقتني، اطلعني عل وعن سبب أخذها ال

الته             . مشهد د أرسلت جواب رس أنني          . بّلغ سالمي لسماحة العم المعظم، وق ة، وطم غ سالمي لعائلتك المحترم بل

  .واخبرني باالسم الذي اخترته له. ارجو أن يكون بخير ان شاء اهللا) ٦٣(على حال المولود

  لسالم عليكموا

  والدك

ي، وحسين الي مع ي اللي شاء ف اول الع قيقك يتن ريم) ٦٤(ش ًا م داء، وأحيان د الغ ع ) ٥(عن ة الجمي ام الجمع ي أي وف

  .عندنا

   

  م٨/٩/١٩٧٢                                                               ٢٨

  هـ١٣٩٢/شعبان/٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  لىباسمه تعا

  عزيزي أحمد

ة   ع االمان التك م م      ). ٦٥(وصلت رس صيل العل شغال بتح الى، واالن اء اهللا تع سداد إن ش ق وال ك التوفي و ل ارج

رم         .. أنا بخير بحمد اهللا   . وتهذيب النفس  م المحت سيد الع الة سماحة ال ى رس ام اجبت عل دة أي آمل أن  ). ٦٦(قبل ع

ود سمعت أنك اخترت اسم ياسر للم     . تكون رسالتي قد وصلت    ر بعض              ). ٦٧(ول ا يثي د وربم ر جي ار غي ه اختي ان

ان اختيار اسم غير متعارف يثير تعليق آل . ان احد حقوق االبن على األب هو أن يختار له اسمًا جيداً       . األقاويل



وأسرته  ) ٦٨(السيد شقيقك . ومع ذلك فأنت اعرف. من يسمعه او ربما يقل بأنه تأثر بكذا وآذا، يتنافى مع العقل          

  .الطقس هنا اعتدل قليًال ويصبح في المساء جيدًا. هو يأتي عندنا في الليالي أي الى ما بعد العشاءبخير، و

  والسالم عليكم

   والدك

  .، آذلك الى زوجتك المحترمة)٦٩(بلغ سالمي الى سماحة السيد العم

   

  م٢٨/٨/١٩٧٢                                                             ٢٩

  هـ١٣٩٢/بانشع/١٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

ر ان شاء اهللا، وأن                 )٧٠(رسالتك الشريفة وصلت بدون تاريخ     ، ال أعلم لماذا ال تكتب التاريخ، آمل أن تكون بخي

ه، ال                     ر ل ًا واآلن ال أث يئًا مهم م يكن ش المون، تعب القلب ل د اهللا س  تكون واقرباؤك سعداء مسرورين، نحن بحم

ى                      سالم إل سيدة أسرع، وأوصلوا ال لوا ال ه، ارس وا ب ريم واعتن م الك ى الع سالم إل ي، أوصل ال ارآم عن تقطع أخب

  .جميع األقرباء

  والسالم عليكم

  والدك

   

   

   

   

   

   

  م٣٠/٩/١٩٧٢                                                             ٣٠

  هـ١٣٩٢/شعبان/٢١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

  .، آتبت عنه في رسالتي للسيد، وارى أن يعمل بذلك)٧١(بالنسبة للمنزل. وصلتني رسالتك، وسررت لسالمتكم



ر وسعادة               ضًا بخي تم اي ة   . نحن بحمد اهللا بخير، ونرجو أن تكونوا أن ا،      ) ٧٢(الرسائل المرفق ى عناوينه لها ال أرس

  .اطلعني على سالمتكم. فاسأل من االصفهانيين) ٧٣(السيد فقيه اإليمانيوإذا آنت ال تعرف عنوان 

  والسالم

  والدك

  .الرسالة المرفقة هي جواب تعزية للسيد صادق الروحاني، ضعها في ظرف، ثم سّلمها له

  

  م٢٣/١١/١٩٧٢                                                            ٣١

  هـ١٣٩٢/شوال/١٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ع      . استلمت رسالتكم المؤرخة في عيد الفطر      سالمتكم وسالمة الجمي سعادة         . سعدت ل سالمة وال الى ال أسأل اهللا تع

ا          ) ٧٤(من األفضل أن تحضر دروس الخارج         . للجميع ر أي منهم ة، اخت تغالك بالمكاسب والكفاي ى جانب اش ال

ه  ) ٧٥(ّلغ سالمي لسماحة السيد العم المعظم     ب. تراه أقرب لفهمك   الى،           . دامت برآات د اهللا تع ر بحم ة بخي ا والبقي أن

ى المدرسة     ) ٧٦(وحسين  ذهب ال دة وي سيـد            . بصحة جي ى ال ـن ـ ال د شـخص مؤتم ـة ـ بي الة المـرفق ابعث الرس

  ).٧٧(اللواسـاني

  .  أسـأل اهللا تعالى أن يوفقك للدراسة والتهذيب

  والسالم عليكم

  الدكو

  .اختر إسمًا لنور عيني وعزيزي، وخذ له هوية األحوال الشخصية، وأبلغ والدته المحترمة السالم

  

  م١٣/١٢/١٩٧٢                                                            ٣٢

  هـ١٣٩٢/ذو القعدة/٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  ولدي العزيز

سيدة، ونأمل أن نجتمع    . بالسالمة والسعادة إن شاء اهللا   ارجو أن تنعم     نحن بخير بحمد اهللا تعالى وسعداء لقدوم ال

ا     ًا م ى سالمتكم     . معًا يوم درس الخارج إن شاء اهللا               . اطلعني عل شغًال اآلن ب رغ لدروسك،    . آمل ان تكون من تف

سبة السم            . واختر منها ما هو أقرب لفهمك      ردد بالن ر              ال أعلم لماذا أنت مت ًا اسم غي ه اسمًا، طبع ر ل ل، اخت الطف



ين أهل                                   ك بينك وب يكن ذل ه إسمًا، ول ر ل ى أي حال تخّي ك، عل ان يعجب دًا، إذا آ د ج بعيد عن األذهان، حسن جي

  .بلغ سالمي لزوجتك، وقّبل نور عيني. بيتك، ونحن موافقون على ما تختارون

  والسالم

  والدك

  

  م٤/٤/١٩٧٣                                                               ٣٣

  هـ١٣٩٣/صفر/٢٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

  .أرجو لكم السالمة والسعادة.  صفر١٠وصلتني رسالتك المؤرخة 

سيد الزنجاني       ١ ى بيت ال سك ال ة        ) ٧٨( ـ الرسالة المرفقة خذها بنف غ ثالث م مبل سيد الع آالف وخذ من سماحة ال

  .تومان وسّلمها مع الرسالة

  . ـ أرسلت مبلغ ألف تومان آعيدية لك ولزوجتك المحترمة وللبنات الثالث، لكل واحد منكم مائتا تومان٢

ي     ٣ شيخ الطهران أن ال ران ب ن طه ي م ا      ) ٧٩( ـ بلغن سات ـ ومنه بعض المؤس رة ل الغ آبي صرف مب د أذن ب ق

ات ليست بحاجة الى االموال التي تقدمها لها، وعليه أن يحتاط في  المدرسة العلوية ـ، قل له أن مثل هذه المؤسس 

  .منح االذن في مثل هذه الحاالت

  ).٨٠( تومان٤٠٠ تومان والمشهدي نادعلي ٥٠٠ ـ ال مانع من إعطاء المشهدي رضا ٤

ة   ؤتمن     ) ٨١(الرسالة المرفق د م لها بي ذيب         . أرس ة، وته وم الديني ق في تحصيل العل ك التوفي األخالق،  أسأل اهللا ل

  .واإلعراض عن الدنيا

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٢٠/٥/١٩٧٤                                                             ٣٤

  هـ١٣٩٤/ربيع الثاني/٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد



ور ا        زي ن سالمة عزي سالمتكم ول ررت ل نكم، وس التان م لتني رس ينوص سالمة    . لع ع بال نعم الجمي ل أن ي آم

ة                          . والسعادة شأنه نظرًا لالوضاع الوخيم ة ب ى الموافق ه يصعب الحصول عل ذي آتبت عن سبة للموضوع ال بالن

ومن ناحية أخرى على فرض إمكان ذلك، ينبغي ان         ). ٨٢(والتزلزل الذي تعيشه الحوزة، وعدم استقرار الجميع      

ى أن يتضح وضعنا          . ا وهناكال تغفل عن انفضاح امر المغرضين هن     ًا، ال ك حالي ى ذل دم عل ى أي حال ال تق عل

  .ووضع اآلخرين

  .عّني) ٢(بلغ سالمي لجميع البنات ولزوجتك، وقّبل حسنًا. أسأل اهللا تعالى إصالح األمور آما يحب ويرضى

  والسالم عليكم

  والدك

   

  

  م١٨/٨/١٩٧٤                                                             ٣٥

  هـ١٣٩٤/رجب/٢٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

المين          .. استلمت رسالتيك  سيد       . سعدت لسالمتك وسالمة اآلخرين، وأسأل اهللا أن تكونوا دومًا س د ال حاول ان تتفق

ه  وليذهب أحد ). ٨٣(اللواساني والسؤال عن احواله متى تسنى لك ذلك وسنحت الفرصة          دًا     .  لرؤيت شير أح ال تست

ي أحد                    ) ٨٤(بتعيين شخص آخر     يس في ذهن دًا، في الوقت الحاضر ول ا ال أعين أح ة      . وأن ى العناي أحرص عل

سيدة     . فإنه ضعيف الحال، والبد من تأمين احتياجاته      ) ٨٥(بالسيد العم المعظم   وم   ) ٨٦(إننا ننتظر وصول ال في ي

  .االربعاء أو ليلة الخميس

  والسالم عليكم

  لدكوا

سيد اسماعيل، وال      ) ٨٨(إذا اردت أن ترسل أمانة) ٨٧(قل للشيخ عبد العلي    ق ال لها عن طري الى الكويت، فأرس

  .ترسلها عن طريق آخر

  

  م٢٥/٨/١٩٧٤                                                             ٣٦

  هـ١٣٩٤/شعبان/٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى



  زيزي أحمدع

ب     ه أن ال يكت د، أبلغ ا بع ه الجواب فيم أآتب ل شق، وس ن دم سيد م ن ال ك، وأخرى م الة من وم رس وصلتني الي

  .األرقام سياقًا، فتمحي وتؤدي الى الوقوع في الخطأ

صدر   سيد ال ة ال ضافة عائل و الست ت للت دة، ذهب سيدة جي ديل، ال  . صحة ال ين شخص ب ي تعي صلحة ف ال أرى م

ى أن       تفاوض أحد بهذا     الشأن، وان من تفكر بهم ال اوافق عليهم، يجب ان يبقى األمر مسكتوتًا عنه بهذا النحو ال

ا تصل         . نرى اني لعله ى سالمتكم   . سأرسل ايصاالت السيد الى سورية ربما بيد األفغ وني عل غ سالمي   . اطلع أبل

  .للسيدة المخدرة فاطمة، وقّبل عّني عزيزي حسن

  والسالم عليكم

  والدك

  . تومان، غير أنه ليس واضحًا متى أرسله، لحد اآلن لم يصل شيء٣٠٠بأنهم ارسلوا مبلغ أبلغوني 

  

  م١٤/٩/١٩٧٤                                                             ٣٧

  هـ١٣٩٤/شعبان/٢٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ة ا  م وللعائل الى لك أل اهللا تع سن أس زي ح ة ولعزي سالمة) ٨٩(لمحترم ر . ال د اهللا بخي ن بحم ستدعي . نح ا ي ان م

قال لوالدتكم أنه أرسل ثالثمائة تومان مع السيد حسن للصالة والصيام، لكن لم يصل               ) ٩٠(التصدع هو أن السيد   

ة                 . هذا المبلغ لحد اآلن    دها ومئ ان بي ي توم غ مئت ه سبق أن وصل مبل د   ويبدو ان الخطأ من الوالدة، ألن ان بي  توم

صيام  ) ٩١(السيد غارسجي  دة أشهر             ) ٩٢(للصالة وال ل ع ين وصال قب ذين المبلغ ي حول األمر      . لكن ه اآتب ل

  .بسرعة ألخرج من الشبهة، بّلغ سالمي لسماحة السيد

                   والسالم عليكم

  والدك

   

   

   

  م١٣/١١/١٩٧٤                                                            ٣٨

  هـ١٣٩٤/شوال/٢٨                                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ



  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سيدة             . أسأل اهللا تعالى لك ولعائلتك المحترمة السالمة والسعادة        ا أن ال التين أو ثالث أآدت فيه آنت قد آتبت رس

سيد الحائري، وليكتب هو           )٩٣(معصومة  تريد بيع المننزل للسفر الى مكة، لذا قم بتقييم المنزل تحت اشراف ال

  .بّلغ سالمي للسيدة فاطمة المحترمة ولألخوات، وقّبل حسنًا عّني. وأنت لي الجواب بسرعة

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م١١/١٩٧٤                                                                ٣٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

الى أن  . نحن بصحة جيدة غير أن الروح تتعذب . أرجو أن تنعم بالسالمة والسعادة إن شاء اهللا تعالى         نسأل اهللا تع

غ    . يصلح أمور المسلمين وازالة معاناتهم     ان،     ) ٣٥٠٠٠(أرسلت حوالة بمبل ين ألف توم فخذها من   خمسة وثالث

ة            ) ٩٥(وادفعها للسيد الحائري  ) ٩٤(السيد ة المرفق ثمنًا للمنزل، وخذ منه ايصاًال باالستالم، واعرض عليه الورق

ك . لتصديقها، لتتم متابعة المعاملة طبقًا للقوانين، اذ ال ينبغي المسامحة في مثل هذه القضايا الرسمية           . آما أقول ل

وافر   . يفية العمل، سيرشدك اليه   اسأله عن آ  ) ٩٦(بالنسبة لعمك المحترم   ى        . وابلغه سالمي ال غ سالمي ال ذلك بل آ

  .مثلما اقّبل صورته الموجودة عندي) ٩٨(أقّبل حسنًا). ٩٧(األخوات والى السيدة فاطي

  والسالم

  والدك

   

  

  م ١١/١/١٩٧٥                                                             ٤٠

  هـ١٣٩٤/ذوالحجة/٢٨                                                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ر . عاد مصطفى من الحج بالسالمة    . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا       سماحة    . نحن بحمد اهللا بخي غ سالمي ل بّل

 مبلغ ثالثة عشر ألف وستمائة وخمسين تومانًا، وأعطه للسيد الحائري،        السيد العم المعظم دامت برآاته وخذ منه      



ه                  ه سالمي   . وقل له أن هذا المبلغ أرسله أحد االشخاص ليعطى له، وليبقى عنده محفوظًا الى أن يتصل ب .. وأبلغ

ل حسناً            .. اطلعني على احوالك سريعاً    ك، وإني أقّب ي عن س       .. بّلغ سالمي لجميع أخواتك ولزوجت . المتهاآتب ل

زة                    سيدة خازن العزي الكم وعن حال ال ا عن ح ) ٩٩(السيدة في الحمام وتبّلغكم السالم، وتطلب منك أن تكتب له

  .أسألها عن حالها هاتفيًا، واآتب لنا، واطلب منها أن تكتب لنا. حيث أننا منذ مدة لم تصلنا أخبارها

  والسالم عليكم

  والدك

  .اطلعني على وصول المبلغ

   

   

  م١٩/١/١٩٧٥                                                             ٤١

  هـ١٣٩٥/محرم/١٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ى سالمتكم        . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا       غ خمسة وستين       . نحن بخير بحمد اهللا، طمئننا عل إذا وصلك مبل

شيخ               تومانًا للصالة من قبل    ى ال ه ال سيد أن     .  السيد هاشميان رفسنجاني أو وصل ليد الشيخ القرهي فادفع غ ال وأبل

غ                    م يتضح المبل الثالثمائة تومان التي أرسلها بواسطة الشيخ القرهي من أجل الصالة والصيام قد وصلت، لكن ل

  .المرسل منه والمرسل من قبل الشيخ القرهي، البد أن يعلم ذلك فيما بعد

سيد،                    بالنسبة ا  لى المنزل آنت قد آتبت لك أن ترتب وضعه القانوني ونقل سنده، وذلك تحت توجيهات سماحة ال

اله بطريق آخر             . واطالعي على النتيجة   غ أخواتك وزوجتك      . ما ترسله لنا يصل بشكل منتظم، ال داعي إلرس بّل

  .اسعدني بابالغي عن سالمته. السالم، وإني أقّبل حسنًا

  والسالم عليكم

  

  م١٦/٢/١٩٧٥                                                             ٤٢

  هـ١٣٩٥/صفر/٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد



إننا بخير بحمد . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا، وأن توفق الى العلم والعمل الصالح والتقوى وتهذيب النفس              

يم            آنت قد آ  . اهللا ن إقل ان، وأن تعطي        ) ١٠٠(تبت لك قبل عدة أشهر ان تعطي اب سمائة توم دة (خم ) ١٠١) (فري

ذه األمور            ) ١٠٢) (صغرى(ستمائة وعشرون تومانًا، لتعطيها البنة       ى ه ة عل يجب  . لكن يبدو أنك لم تنو اإلجاب

ي،         ا واآتب ل ى اآلن، فادفعه ى      أن أعلم هل فعلت ذلك أم ال؟ وإذا لم تكن قد دفعتها حت ي حت ل ل م تصل فق واذا ل

  .أبلغ نور العيون البنات وزوجتك السالم، وأني أقّبل حسنًا. اآتب لهم

  والسالم

  والدك

  

  م٧/٤/١٩٧٥                                                               ٤٣

  هـ١٣٩٥/ربيع األول/٢٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي

سرور        ارجو أ  سعادة وال سالمة وال نعم بال د           . ن ت دنا من جدي يس عن د اهللا، ول ر بحم سيد    . نحن بخي غ لل دفعت المبل

غ            .. أبلغ السيد بأني دفعت المبالغ للسادة خاتمي ويزدي       ). ١٠٣(سميعي دوام، وأبل ى ال ى سالمتكم عل اطلعني عل

  .قبالتي الى حسن. أخواتك وزوجتك السالم

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٢٧/٧/١٩٧٥                                                             ٤٤

  هـ١٣٩٥/رجب/١٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سالمة إن شاء اهللا          نعم بال يس              . ارجو أن ت رة، ول وم آثي ر أن المتاعب والهم د، غي ر وهللا الحم ا واآلخرون بخي أن

رة          ) ١٠٤(ى المحاذير الشرعية والعقليةبوسعكم أن تطلعوا عل    ون في آل م ذا تكتب سيدة، ل التي تحيط بمجيء ال

ك،    . فلو لم يكن هناك محذور لكانت أتت  . تسألون عن مجيئها، فيتسبب ذلك في ايذاءها وايذائي   ع ذل أسأل اهللا دف

  .آي ال تأتوا بالسالمة وتأتي هي

  .أبلغه سالمي وقل له ذلك. على رسائله) ١٠٥( السيدبّلغ جميع أخواتك وزوجتك السالم، وقد أجبت سماحة



  والسالم

  والدك

  

  م٩/٩/١٩٧٥                                                               ٤٥

  هـ١٣٩٥/شهر الصيام/٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  أحمد العزيز

سعادة إن شاء اهللا         سالمة وال الى ارجو ان تنعم بال دوام     .  تع ى ال ى سالمتكم عل وني عل ى سالمة    . اطلع ذلك عل وآ

  .ليس لدي وقت اآثر اآلن. أبلغ الجميع السالم.. السيد العم واآلخرين

  والسالم عليكم

  والدك

   

  

  م٥/١٠/١٩٧٥                                                             ٤٦

  هـ١٣٩٥/شهر الصيام/٢٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  احمدي

ق          . استلمت رسالتك الكريمة، ارجو لكم ولألهل السالمة السعادة        ا، أرجو أن ال تخل ى حد م يبدو أنك لم تحتاط ال

  ).١٠٦(زيادة الشهرية اشكاًال

درة المحصلين     شيخ   . الشهرية أيضًا قد ازدادت آثيرًا رغم قلة االشخاص ون ى ايصال   ) ١٠٧(إعمل أنت وال عل

صالة   ع ال ان دف ا، ولك سب لن ى الكويت لكانت أن و آانت تصل ال ا ل م أنه سابقة، رغ ة ال وال حسب الطريق االم

سيد رضا     .. للناس يتم على وجه أفضل     ) ١٠٨(والصيام غ ال ى النحو             ) ١٠٩(وأبل ذا النحو أو عل أن يعمل عل ه

شكل آامل          . السابق ى  . بلغ سالمي لسماحة السيد واحرص على رعايته ب دي   اطلعني عل سيد الهن ). ١١٠( سفر ال

  .وأبلغ جميع البنات وزوجتك السالم

   والدك

  

  م١٩/١٠/١٩٧٥                                                            ٤٧



  هـ١٣٩٥/شهر شوال/١٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

ة    ك        . استلمت الرسالة الكريم الى ل سعادة       أسأل اهللا تع سالمة وال راد اسرتك ال الى بصحة         . وألف د اهللا تع نحن بحم

يبدو أن  ) ١١١(بالنسبة لألمر الذي آنت قد آتبت عنه فيما يخص        . جيدة نسبيًا، ونقضيها مع عوارض الشيخوخة     

غ اآلخرين      . الطريق السابق أفضل، حاول ان ترسل عن هذا الطريق         ى سالمتكم،      . وقل للشيخ أن يبل اطلعني عل

  .، وأسأل اهللا له السالمة)١١٢(قبالتي الى حسن.. ألخوات وزوجتك السالموأبلغ ا

  والسالم عليكم

  والدك

   

   

  

  م٢٩/١٠/١٩٧٥                                                            ٤٨

  هـ١٣٩٥/شوال/٢٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

الى       ارجو أن تكون موفقًا      سددًا إن شاء اهللا تع سبياً          . وم دة ن د اهللا بصحة جي سالمة     . نحن بحم الى ال سأل اهللا تع ون

ان استطعتم، وإال فليس هناك سبيل       ) ١١٣(إعملوا بنفس االسلوب السابق   . أطلعوني على سالمتكم  . والسعادة لكم 

  ).١١٤(آخر، واألفضل الكويت لئال تتعطل صالة الناس وصيامهم

  والسالم

  والدك

  

  م١٦/١١/١٩٧٥                                                            ٤٩

  هـ١٣٩٥/ذو القعدة/١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد



الى   . نحن ـ بحمد اهللا ـ بصحة جيدة غير أن الروح تتعذب  . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا تعالى اسأل اهللا تع

الفرج                     . صلح االمور ان ي  ّن ب الى يم ذا، لعل اهللا تع ن تبقى هك ا ل ى أنه ده هو أن       . ظاهر األوضاع يدّل عل ا أري م

رى                          ى إشعار آخر، لن لوا حت ذلك أن ال يرس تقول للسيد أن ال يرسل مبالغ في الوقت الحاضر، وعلى اآلخرين آ

ذي سيحدث ا ال د. م م تصل لح الم ل شخصالموضوع اآلخر هو أن عشرة دوالر للمظ ا ال أعرف ال .  اآلن وأن

رام   سيد أن يرسل    . األمر اآلخر هو أني سمعت بأن وضع عائلة المرحوم السيد البروجردي ليس على ما ي ل لل ق

  .قبالتي الى عزيزي حسن. اطلعني على سالمتك، وأبلغ األخوات وزوجتك السالم. لهم خمسمائة تومان شهريًا

  والسالم

  والدك

  

  م٣/١/١٩٧٦                                                               ٥٠

  هـ١/١/١٣٩٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سعادة    . استلمت رسالتك، وسررت لسالمتكم وسالمة اآلخرين      سالمة وال نحن  . أسأل اهللا تعالى أن ينعم الجميع بال

ي عن الحجاج   . أسأل اهللا ان يصلح األمور. ب ال تنتهيـ بحمد اهللا ـ بخير، لكن يبدو ان المتاع  ) ١١٥(لم تكتب ل

اد    ) ١١٦(وهل وقع مكروه في هذه األحداث ألحد من معارفنا؟ سمعت ان الشيخ محمد حسين البروجردي                 د ع ق

  .على أي حال اآتب لي عن األخبار هناك). ١١٧(أني اجهل اخبار الشيخ عبد العلي. بالسالمة

ة األرض    :  السيد العم آان قد آتب     األمر اآلخر هو ان    د           ) ١١٨(اننا بعنا قطع ات وأحم ي ان أعطي البن واسمح ل

دة       . وآتبت له أن يفعل ذلك    . آما آنت أعطيهم من قبل     ذ        ) ١١٩(لكن سمعت أن ما آان يعطى لفري ا من م يعط له ل

 بصورة شخصية دون أن      إذا لم يكن المبلغ موجودًا أو آان قد نفد، فأعط أنت فريدة مئتي تومان شهرياً              . شهرين

  .يبدو أنها لديها مصاريف ومنزعجة لذلك. أي خذ من السيد وأعطها. تظهر على ذلك أحد

  والسالم

  والدك

  

  م٩/٣/١٩٧٦                                                               ٥١

  هـ١٣٩٦/ربيع األول/٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى



  ي أحمدعزيز

سعادة     سالمة وال نعم بال ا هي            . أرجو أن ت اة آم ر أن المعان دة غي الى ـ بصحة جي د اهللا تع ي   .. نحن ـ بحم ا يل فيم

  :جواب ما سألت عنه

  .مأذون لك بأن تأخذ من السيد وتعطيه، وهو يتلطف أيضًا) ١٢٠( ـ بالنسبة للشيخ صادقي١

  .، فلتطمئنلم تعد مدينة من اآلن) ١٢١( ـ بالنسبة للسيدة فاطمة٢

  . ـ بالنسبة للوآالة ثمة محذور في الوقت الحاضر٣

سيد عطا    ٤ م تصل         ) ١٢٢( ـ آتب السيد عن امكانية اعطاء ال ا ل ائلي لعله ه في بعض رس د أجبت روض، وق . الق

  .أبلغه أن يفعل

أبلغ األخوات   آذلك  . أبلغه سالمي وقبول الحادثة   . بالنسبة لقبول مبلغ السيد بهرامي الذي يدعي الحريق، ال مانع         

  .والسيدة فاطي سالمي، قبالتي الى حسن

  والسالم

  والدك

  

  م٨/٤/١٩٧٦                                                               ٥٢

  هـ١٣٩٦/ربيع الثاني/٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

أسأل اهللا  . ء اهللا يكون ذلك بسبب آثرة االشتغال بالدراسة والتحقيق   إن شا . منذ مدة وأنا غير مطلع على سالمتكم      

دة ومسرورة       ) ١٢٣(بحمد اهللا أجرت السيدة عملية المرارة     . تعالى السالمة للجميع   . بنجاح، وهي اآلن بصحة جي

  .آذلك بلغ سالمي لزوجتك المحترمة، وإني أقّبل حسنًا وأدعو له. أبلغ البنات السالم وبّشرهم بسالمتها

  والسالم عليكم

  والدك

  

  م٩/٤/١٩٧٦                                                               ٥٣

  هـ١٣٩٦/ربيع الثاني/٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد



لتها، ستصل إن شاء اهللا،     . سررت لسالمة الجميع .. استلمت رسالتك  ائلكم وأرس اآلن حيث وجد   أجبت على رس

سة في       . مسافر بالطائرة أآتب عدة آلمات     المة، وهي اآلن جال داد وعادت س السيدة أجرت عملية المرارة في بغ

  .بّلغ سالمي للجميع. نحن ايضًا بخير جميعًا. وتنعم بصحة جيدة) ١٢٤(الغرفة تتحدث مع السيدة معصومة

  والسالم عليكم

   

  

  م٢١/٨/١٩٧٦                                                             ٥٤

  هـ١٣٩٦/شعبان/٢٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

اريخ   ٩إحداهما مؤرخة في    . استلمت منك رسالتين معاً    دون ت سالمة     .  شعبان، واآلخرى ب م ال الى لك أسأل اهللا تع

دوري أعزيك    . فتأثرت آثيراً ) ١٢٥(برقية التعزية سّلموها لي مباشرة    . والتوفيق ه     .وأنا ب ال .. أسأل اهللا أن يرحم

سادة  اظ ال ا أغ ذآور مم شخص الم ر ال ا منب م أي موضوعات حواه ور ).. ١٢٦(أعل ذه األم ال إن ه ى أي ح عل

ر       ). ١٢٧(الورقة المرفقة بخط العم المرحوم سّلمها للسيد منصور       . تنقضي ى سالمتكم أآث ن    . أطلعني عل هل دف

أم في مكان آخر؟ ال أعلم متى تنوي السيدة العودة، وهل ستأتي مع حسين أم               ) ١٢٨)(ع( جعفر العم عند علي بن   

  .أسأل اهللا تعالى السعادة والسالمة للجميع. وغالبًا ما نتناول الغداء والعشاء سويًا. ال؟ شقيقك بصحة جيدة

  والسالم عليكم

  والدك

  .السالم، واطلعني على سالمته) ١٢٩(أبلغ سماحة السيد

  

  ش. هـ١٥/١٠/١٣٥٦                                                     ٥٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  .والصالة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم أجمعين

ا في حال الصحة     بما أن أبني األآبر والذي آان وصيي قد التحق ـ مع آمال األسف ـ بالرحمة األبدية،    لهذا وأن

امس    اريخ الخ الى، بت ده اهللا تع ي أي د الخمين سيد أحم اج ال رم الح ين المك ور الع ي ون ت وصيي إبن سالم جعل وال

ي  ١٣٩٨والعشرين من شهر محرم الحرام   ور الت ذ األم ارف، بتنفي النحو المتع زي ب اتي وتجهي د وف وم بع ، ليق

  .المة والسدادأوصي بها، وأسأل اهللا تعالى له التوفيق والس



وق شرعية ومن                ١ قيقي، هي حق د ش م عن شيخ الخلخالي وفي ق د ال زل وعن  ـ جميع األموال الموجودة في المن

ا                )١٣٠(السهم المبارك لإلمام عليه السالم وسهم السادة العظام         د عينت تكليفه ا، وق ة أي فلس منه يس للورث ، ول

  ين أوآـلت لهم أمر الحقوق في وصية منفردة، ولـيس للورثة حق معارضة أوصيائي الذ

  الشرعية، وإذا آان عند وآالئي في أي مكان حقوق شرعية باسمي، عليهم 

  .إيصالها الى األوصياء أو الى المرجع العادل

سيد                 ٢ داء ال ان من إه ا آ ادوه، فم ي، إذا أع ي ومنزل ة من مكتبت ة اإليراني ه الحكوم ذي نهبت اث ال  ـ الكتب واألث

ات             النجفي المرعشي يـعاد ا    ى سائر المكتب ي الشخصية     . لى مكتبته، والباقي يحال الى نفس المكتبة أو ال وان آتب

ا يحتاجه                  ا يحتاجه أو م ا م المنهوبة إذا أعيدت وآتبي التي في النجف، توضع تحت تصرف الوصي يأخذ منه

  .امةنور عيني حسين ابن المرحوم مصطفى رحمه اهللا تعالى، وليدعوا الباقي في إحدى المكتبات الع

و،      ٣ ا ه م م  ـ المنزل الشخصي في قم الواقع قرب باغ قلعة، وجزء من العقار الموجود في آمره ـ والذي ال أعل

سنديده     سيد ب ر أن ال ساحته، غي ى           ) ١٣١(وما هي م ا فرض اهللا، لكن عل ة آم ين الورث ّسمان ب ا يق ه ـ فانهم يعرف

سكن      الورثة ـ ما دامت أّمهم على قيد الحياة، ورغبت في اإلقامة  إن ال ارة أخرى ف  هناك ـ أن ال يضايقوها، وبعب

  .واالنتفاع بمنافع ذلك من حقها ما دامت على قيد الحياة، وقد أوآلت ذلك لها، وال يحق ألي أحد مضايقتها

  . ـ أثاث المنزل ـ من غير الكتب المذآورة ـ قد أوآلته ـ بعد موتي ـ الى أّم أوالدي، وليس ألحد ان يضايقها٤

ى عني احتياطًا سنتين أو ثالثة من صالة وصيام، ولينفق على ذلك من العقار الموجود في آره او من   ـ ليقض ٥

  .المنافع الشخصية، وإال فليتبرع أحمد، وهو مخير في هذا التبرع

ان   ٦ در االمك ضيع، خاصة         .  ـ تطبع آتبي الخطية ق ا، توضع تحت تصرفه بحيث ال ت وإذا أراد أحد ان يطبعه

  .قيةالكتب األخال

اهم                ٧ ر دني سبوا رضاها، فخي احترام، ويك ا ب م، ويعاملوه وا أّمه د خاصة ـ أن يطيع ة ـ وأحم ائي عام  ـ على أبن

  .وذا أرادت أن تعيش مستقلة، عليهم أن يؤّمنوا لها ذلك قدر االمكان. وآخرتهم في ذلك

 ابناء المرحوم مصطفى    ـ آخر وصية لي هي أن يعمل أوالدي بصلح وصفاء ومحبة ووفاء، وأن يتعاملوا مع ٨

  .ـ رحمه اهللا ـ وزوجته بمنتهى الحنان والمحبة، وأن ال يدخر أحمد وسعًا في مسايرتهم قدر اإلمكان

دنيا              وث بال شرور، خاصة التل ع من ال أسأل اهللا تعالى أن يوفق الجميع ويسددهم، وآمل أن يحفظ اهللا تعالى الجمي

ى       وآمل أن ال ينسوا أبوهم ـ المذنب . وزخارفها بًال عل يًال ومق ًال ثق دنيا حامًال حم  والعاصي واآلثم، الذي ترك ال

د هللا أوًال    . رّب قابل التوبة وغافر الذنوب ـ أن ال ينسوه من صالح الدعاء، وطلب المغفرة  ين، والحم ر مع إنه خي

  .وآخرًا وظاهرًا وباطنًا

  والسالم عليكم

  روح اهللا الموسوي الخميني

  



  ش.  هـ٨/٢/١٣٦١                                                       ٥٦

  م٢٧/٢/١٩٨٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .الحمد هللا رب العالمين والصلوة والسالم على محمٍد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم اجمعين

هد   ه، وأش ريك ل ده ال ش ه اال اهللا وح هد ان ال إل ؤمنين وأوالده  أش ر الم ًا أمي وله، وأّن علي ده ورس دًا عب أن محم

ه رسول اهللا            لم    (المعصومين صلوات اهللا عليهم خلفاؤه، وأّن ما جاء ب ه وس ه وآل ر   ) صلى اهللا علي حق، وأّن القب

  .والنشور والجّنة والنار حق، وأن اهللا يبعث من في القبور

اة   زّود للحي م يت ره ول نُج من  وصية من أب عجوز أهدر عم م ي ان، ول صًة هللا المن ُط خطوًة خال م يخ ة ول األبدي

و                         الى وهو يأمل بعطف وعف ريم تع رم الك األهواء النفسانية والوساوس الشيطانية، لكنه غير آيٍس من فضل وآ

  .الباري جّل وعال وال زاد له سوى هذا

ة            ام بخدم ه     الى ابن يتمتع بنعمة الشباب متاحة أمامه فرصة لتهذيب النفس وللقي ق اهللا، واألمل ان يرضى عن  خل

ة                     ديم الخدم اهللا تعالى، آما رضي عنه أبوه، وان يوفق ما بوسعه لخدمًة المحرومين الشريحة األآثر استحقاقًا لتق

  .اليها من بين جماهير الشعب األخرى والتي اوصى بها االسالم

  :ُبّني أحمد ـ رزقك اهللا هدايته

  أبـديًا أم ال، وسواء آـانت ســالسل اعلم، أّن العالم سواء آان أزليًا و

ًا                           رت وأحطت عقلي و تفّك ا، ول ًا له يس ذاتي ا ل ًا محتاجة، ألّن وجوده ا جميع ٍة أم ال، فإّنه ر متناهي الموجودات غي

ى الوجود الموجود                     ا ال ا وآماله اج في وجوده ذاتي واألحتي ر ال بجميع السالسل غير المتناهية فإنك ستدرك الفق

ًا                     بذاته والذي تمثل     ًا عقلي ذاتها خطاب ة سالسل الموجودات المحتاجة ب آماالته عين ذاته، ولو تمكنت من مخاطب

ألتها اتكم؟: (وس أمين احتياج ستطيع ت رة، من ي ا الموجودات الفقي سان الفطرة)أيّته ًا بل ترد جميع ا س ا : (، فإنه انن

ال ال               ضًا ليست        ). وجود محتاجون الى من ليس محتاجًا بوجوده مثلنا الى الوجود، والذي هو آم ذه الفطرة أي وه

د         ا، ففطرة التوحي ق اهللا                (من ذاته ديل لخل ا ال تب اس عليه ات     ) ١٣٢) (فطرة اهللا التي فطر الن من اهللا، والمخلوق

ن                      ذاتها ومحتاجة، فل رة ب الفقيرة بذاتها لن تتبدل الى غنية بذاتها، فمثل هذا التبديل غير ممكن الوقوع، وألنها فقي

ا، هو صفة                 يستطيع سوى الغني    بذاته من رفع فقرها واحتياجها، آما ان هذا الفقر الذي يمثل أمر الزم ذاتي فيه

شاآلها     ل م ستطيع ح ن ي الى م واه تع يس س ة أم ال، ول ة ام ال، أزلي سلة ابدي ذه السل ت ه واء آان ضًا، س ة اي دائم

 ذاتًا، انما هو مظهر لكمال اهللا    آذلك فإن اّي آماٍل أو جمال ينطوي عليه أي موجود ليس منه           . وتأمين احتياجاتها 

ل، وآل من         ) ١٣٣) (وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى    (تعالى وجماله فـ   ى آل أمر وآل فع حقيقة تصدق عل

  .يدرك هذه الحقيقة ويتذوقها، فلن يعّلق قلبه بغير اهللا تعالى، ولن يرجو غيره تعالى

  لقن قلبك الـرقيق هذه بارقة آلهية، حاول ان تفّكر فيها في خلواتك، وان ت



ك وملكوت وجودك                            ة في مل ذه الحقيق سطع ه ا، وت سان له ى ان ينصاع الل ة إل بط  . وتكّرر عليه هذه الحقيق وارت

أذن             بالغني المطلق حتى تستغني عمن سواه، واطلب التوفيق منه حتى يجذبك من نفسك ومن جميع من سواه، وي

  .لك بالدخول والتشّرف بالحضور في ساحته المقدسة

  :دي العزيزول

ى              (،  )١٣٤) (هو االول واآلخر والظاهر والباطن    (ان اهللا جّل وعال      ك، حت يس ل ا ل أيكون لغيرك من الظهور م

ار هي التي                           ى تكون اآلث دت حت ى َبُع ك، ومت دلٍّ علي ل ُم ى دلي اج ال ى تحت ى غبت حت يكون هو المظهر لك؟ مت

  )١٣٥). (توصل اليك؟ عميت عين ال تراك عليها رقيبًا

  فؤادي دعك من فرط المنى  يا 

   من ُتديم البحث عن لقياه، يخفى

    

   ليس بالغالب من تهوى وال

  ).١٣٦(إنما أبصارنا نحن توالها العمى

   

ا                      أنت  (فهو ظاهر، وآل ظهوٌر هو ظهوٌر له سبحانه وتعالى، ونحن بذاتنا حجٌب فأنانيتنا وأنّيتنا هي التي تحجبن

  ).١٣٧) (حجاب نفسك، فانطلق منه يا حافظ

ا من الحجب            ين ان ينجين الى متضرعين مبتهل ارك وتع ه تب ال االنقطاع      : (فلنلذ به ولنطلب من ي آم إلهي هب ل

دن        ى مع صل ال ور، فت وب حجب الن صار القل رق اب ى تخ ك، حت ا الي ضياء نظره ا ب صار قلوبن ر أب ك، وان الي

ه فأج  ن ناديت ي مم ي واجعلن ك، إله ّز قدس ًة بع ا معلق صير أرواحن ة، وت صعق العظم ه ف ك، والحظت اب

  ).١٣٨)(لجاللك

  :بني

  .نحن مازلنا رهن الحجب الظلمانية، وبعدها الحجب النورية، ومازلنا في منعطف زقاق ضيق

  :بني

د                         إن من أخطر مكائ ة، ف إسع أن ال ُتنكر المقامات الروحانية والعرفانية ما دمت لست من أهل المقامات المعنوي

ة ـ         الشيطان والنفس األمارة بالسوء ـ   سانية والمقامات الروحاني دارج االن ع الم وغ جمي التي تصد االنسان عن بل

ذا األمر                       ضّدية له ى الخصومة وال . هي دفع االنسان الى انكار السلوك الى اهللا واالستهزاء به أحيانًا، مما يجرُّ ال

ام      اء العظ ع االنبي إن جمي ذا ف يهم (وب لوات اهللا عل رام  ) ص اء الك الم اهللا عل (واالولي سماوية  ) يهمس ب ال والكت

ل ان                 ا قب ر، سيموت اثره ذا األم د ـ والتي جاءت لتحقيق ه سان الخال اء االن اب بن ريم ـ آت خصوصًا القرآن الك

  .يولد



ى سبب      فالقرآن الكريم ـ آتاب معرفة اهللا ومعرفة طريق السلوك اليه تعالى ـ تحّول بأيدي الجاهلين من محبّيه ال

ه        جّرهم لالنحراف واالنزواء، ف ذي نهى عن الرأي ـ األمر ال ّسرونه ب جعلوا يصدرون عنه اآلراء المنحرفة، ويف

  .ـ وراح آل واحد منهم يتصرف فيه بما تمليه نفسانيته) ع(جميع ائمة االسالم 

  لقـد نزل هـذا الكتاب العظيم في بلد وفي محيط آان يمثل أشد حالة من 

ى شخص              حاالت الوقوع في الظلمة، آما نزل بين قوم يمثلون         زل عل د ُأن ك العصر، وق ًا في ذل اس تخلف  اشد الن

م                 . وعلى قلٍب آلهي لشخص آان يعيش في ذلك المحيط         ارف ل ائق ومع ى حق ريم اشتمل عل رآن الك إن الق آذلك ف

ذه                             اجزه هي ه ه، وإن من أعظم واسمى مع زل في ذي ن تكن معروفة آنذاك في العالم اجمع فضًال عن المحيط ال

لعظيمة التي لم تكن معروفة لدى فالسفة اليونان، فقد عجزت آتب ارسطو وافالطون ـ اعظم  المسائل العرفانية ا

رآن            د الق ذين ترعرعوا في مه ك أّن فالسفة االسالم ال فالسفة ذلك العصر ـ عن بلوغ معانيها، بل االشد من ذل

ي صّرحت بحـياة الموجودات    الكريم، وانتهلوا ما انتهلوا من مختلف المعارف، لجأوا الى تأويل بعض اآليات الت            

ه، فكل شيء اخذوه من االسالم ومن              الوه من ا ق ا أخذوا م في العالم مثًال، والحال ان عرفاء االسالم العظام انم

اب آخر               . القرآن الكريم  ا لمعجزة    . فالمسائل العرفانية الموجودة في القرآن الكريم ليست موجودة في أّي آت وإنه

اري                    ) ه وآله وسلم  صلى اهللا علي  (الرسول االآرم    الى بحيث ان الب اهللا تع ة ب ة من المعرف إذ آان على درجة عالي

لم  (جّل وعال يوضح له اسرار الوجود، وآان هو      ه وس ائق بوضوح ودون     ) صلى اهللا عليه وآل رى الحق دوره ي ب

اد        ع أبع ي جمي رًا ف ان حاض ت آ ي ذات الوق سانية، وف ال االن ه صرح آم ه وارتقائ ك بعروج اب، وذل أي حج

اطن    (االنسانية ومراحل الوجود، فمثل بذلك أسمى مظهر         ا سعى   ). ١٣٩) (هو االول واآلخر والظاهر والب آم

راهم عاجزين عن                             ان ي ا آ اة حينم ان يتحمل اآلالم والمعان ة، وآ ك المرتب ى تل الى رفع جميع الناس للوصول ال

ه      ) ١٤٠) (طه، ماانزلنا عليك القرآن لتشقى    (بلوغ ذلك، ولعل قوله تعالى       اشارة خفية الى هذا المعنى، ولعل قول

  .يرتبط بذات المعنى أيضًا) ٣) (ما أوذي نبي مثلما أوذيت): (صلى اهللا عليه وآله وسلم(

اد            أمورون بإرش م م زواء، فه ق او االن إن أولئك الذين بلغوا هذا المقام أو ما يماثله، ال يختارون العزلة عن الخل

ك ـ      وهداية الضالين الى هذه التجليات   رًا في ذل وا آثي م يوفق ا من        . ـ وان آانوا ل ة م وا مرتب ذين بلغ ا اولئك ال أم

د                        انوا ق انهم وان آ بعض هذه المقامات، وغابوا عن انفسهم بارتشاف جرعة ما، وظلوا بذلك في مقام الصعق، ف

وب ال المطل وا آم م يبلغ م ل ًا، اال انه ًا عظيم ة ومقام ازوا مرتب يم . ح د سقط موسى الكل ه(فق سالمعلي ال )  ال بح

ين، الرسول                             اتم النبي إن خ ذا ف ا، وآ ٍر م م أمر بتحمل أم الصعق نتيجة تجلي الحق، وافاق بعناية آلهية خاصة، ث

رم  امع        ) ص(االآ م الج ة االس ول من مظهري ه العق ا ال تبلغ سانية ـ وم ة االن ة من مرتب د بلوغه القم ر ـ بع أم

  ).١٤١) (ّيها المدثر، قم فأنذريا أ(االعظم، بهداية الناس بعد أن خاطبه تعالى 

  :ولدي العزيز



ًا            غ مقام م تبل ى أنك إن ل هدفت مما ذآرته لك ـ رغم اني الشيء، بل أقل حتى من الالشيء ـ أن ألفت نظرك ال

صالحين  ون ال ذين يحّب ك ال صبح من أولئ ة، ولكي ت ارف اآللهي ة والمع ات المعنوي ك أن ال تنكر المقام ا، فعلي م

  .وحتى ال تغادر هذه الدنيا وأنت تكّن بعض العداء ألحباب اهللا تعالى. يكونوا منهموالعارفين وإن لم 

  :بني

وهمن            وب، وال تت ى المحب ًا ال ه طريق ه، واجعل من تعّرف الى القرآن ـ آتاب المعرفة العظيم ـ ولو بمجرد قراءت

ع       ان القراءة من غير معرفٍة ال أثر لها، فهذه وساوس الشيطان، فهذا الكتاب آتاب               من المحبوب اليك والى الجمي

ذا       ق ه ًا خل ـ وآتاب المحبوب محبوب، وان آان العاشق المحب ال يدرك معنى ما آتب فيه ـ وقد جاء اليك هادف

  .الذي يمثل غاية المرام، فلعله يأخذ بيدك) حب المحبوب(األمر لديك 

ا من           واعلم اننا لو انفقنا أعمارنا بتمامها في سجدة شكر واحدة على ان الق             ة حقه ذه النعم ا ه ا وفين ا، لم رآن آتابن

  .الشكر

  :بّني

ة اهللا جل         ) عليهم السالم (إن األدعية والمناجات التي وصلتنا عن األئمة المعصومين          اعظم دليل يرشد الى معرف

ى           . وعال، وأسمى وسيلة لسلوك طريق العبودية، وارفع رابطة بين الحق والخلق           ا عل شتمل في طّياته ا ت آما أنه

ا                    مخت لف المعارف اآللهية، وتمثل أيضًا وسيلة ابتكرها أهل بيت الوحي لالنس باهللا جلت عظمته، فضًال عن أنه

سلوك اب ال وب وأرب ًا لحال اصحاب القل ل نموذج اهلين عن التمسك أو . تمث افلين الج صدّنك وساوس الغ ال ت ف

ى أّن هؤال    . األنس بها شكر عل دم ال دنيا والواصلين       إننا لو أمضينا أعمارنا بتمامها نق ود ال ء ـ المتحررين من قي

  .الى الحق ـ هم أئمتنا ومرشدونا، لما وفينا هذا األمر حقه من الشكر

  :بّني

  من األمـور التي أوّد أن أوصيك بها ـ وأنا على شفا الموت، ألفظ االنفاس 

 وتصاحبهم، فليكن انتخابك أن تحرص ـ ما دمت متمتعًا بنعمة الشباب ـ على دقة اختيار من تعاشرهم  : االخيرة ـ 

رهم                            ة، ممن ال تغ األمور المعنوي ين ب دينين المهتم ادة، والمت ود الم ين اولئك المتحررين من قي لألصحاب من ب

ر                       زم، او اآث زخارف الدنيا وال يتعلقون بها، وال يسعون في جمع المال وتحقيق اآلمال في هذه الدنيا اآثر مما يل

ريم           من حّد الكفاية، وممن ال تلوث        ق الك افلهم، ومن ذوي الخل سهم ومح أثير          . الذنوب مجال إن ت ك، ف اسع في ذل

سان       . المعاشرة على الطرفين من إصالح وإفساد أمر ال شك في وقوعه           ع االن اسع ان تتجنب المجالس التي توق

ه ـ    في الغفلة عن اهللا، فإن ارتياد مثل هذه المجالس قد يؤّدي الى سلب االنسان التوفيق، األمر الذي  يعّد ـ بحد ذات

  .خسارة ال يمكن جبرانها

ذا      ق، وه اعلم أن في االنسان ـ ان لم نقل في آل موجود ـ حبًا فطريًا للكمال المطلق وللوصول الى الكمال المطل

ال           ين، فالكم ق محال ان يتكرر او ان يكون اثن الحب مما يستحيل ان يفارق االنسان تمامًا، آما ان الكمال المطل

الحق جّل وعال، والجميع يبحثون عنه، واليه تهفو قلوبهم وال يعلمون، فهم محجوبون بحجب الظلمة               المطلق هو   



ال، وال            . والنور ة من الكم ة مرتب لذا فهم يتوّهمون أنهم يطلبون شيئًا آخر غيره، ولذا تراهم ال يقنعون بتحقيق أّي

ة    درة أو مكان ال أو ق ى أّي جم صول عل م ال يج  . بالح شعرون انه م ي شودة،    فه التهم المن ك ض ل ذل ي آ دون ف

درة،               وا من الق فالمقتدرون ومن يمتلكون القدرة الكبرى، هم في سعّي دائم للحصول على القدرة األعلى مهما بلغ

م يجدوا ضالتهم، وفي          وطالب العلم يطلبون الدرجة األعلى من العلم مهما بلغوا منه، وهم يشعرون دومًا انهم ل

  .االحقيقة إنهم غافلون عنه

سية                  ولو ُأعطي الساعون الى القدرة والسلطة، التصرف في جميع العالم المادي من األرضين والمنظومات الشم

ًا                 : والمجرات، بل وآل ما هو فوقها، ثم قيل لهم         اك عالم ا، او ان هن درة التي تملكونه إن هناك قدرًة فوق هذه الق

م من          أو عوالم أخرى فوق هذا العالم، فهل تريدون الوصول اليه          ل انه ك، ب ون ذل ا؟ فانهم من المحال ان ال يتمن

ة اخرى ـ        !. ليتنا بلغنا ذلك أيضًا: المحتم ان يقولوا بلسان الفطرة اك مرتب و إن ظّن ان هن م، فه وهكذا طالب العل

شمل    : غير ما بلغه ـ فاّن فطرته الباحثة عن المطلق ستقول  م ت عًة من العل  يا ليت لي هذه القدرة، أو يا ليت لي س

  !.تلك المرتبة ايضًا

و   ا ه ب، انم ي الطل تزادتها ف ا واس د من إلحاحه ا، ويح دئ من لهيبه ة، ويّه نفس المنفلت ئن ال ا يطم إن م ه ف وعلي

ة            ذي يبعث الطمأنين ط، هو ال ك فق ّل وعال، ألّن االستغراق في ذل ه ج ـذآر الحقيقي ل الى، وال ه تع الوصول الي

ه : هو نوع من اإلعالن ان ) ١٤٢)( تطمئن القلوب  اال بذآر اهللا  (والهدوء، وآأّن قوله تعالى      ه ! انتب عليك ان  ! انتب

ران                           ب، والطي ى جان ز من جانب ال ذي يواصل القف ران ال تلجأ الى ذآره حتى تحصل على الطمأنينة لقلبك الحي

  .من غصن الى غصن

ق،    اذن فما دام اهللا سيبعث في قلبك الطمأنينة بذآره، فاستمع يا ولدي العزيز لنصيحة أب            رة والقل عانى من الحي

نفس،                                 شتهيه ال ا ت شهرة او م ك ال ذا المنصب او تل ى ه اب، للوصول ال ى ب اب ال وال تتعب نفسك باالنتقال من ب

ك  وق ذل ا ف دم بلوغك م شتد حسرتك وعذاب روحك لع ألم وت ك سوف تت ام، فأن ا بلغت من مق وإن . فانت مهم

ال         : سألتني ال       : قولِلَم لم تعمل انت بهذه النصيحة؟ أجبتك ب ى من ق ال، ال ال ا ق ى م ك    )١٤٣(انظر ال ه ل ا قلت ، فم

ز                 ا أصاب من مصيبة في         (صحيح، حتى وإن صدر عن مجنون أو مفتون، يقول تعالى في محكم آتابه العزي م

سير       ى اهللا ي ه     ) األرض وال في انفسكم إال في آتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك عل ك بقول ع ذل م يتب يال تأسوا   (ث لك

ال فخور            على ما فات   اآم واهللا ال يحب آل مخت ا آت الم معّرض      )١٤٤) (كم وال تفرحوا بم ذا الع سان في ه ، فاالن

ام                              ا المق غ فيه دنيا، فيبل اًال من ال د يالقي إقب ه ق ا أن ه المصائب، آم زل ب ًا ألن تن و عرضٌة احيان ألمور شتى، فه

ت، فال ينبغي ان تحزنك           والجاه ويحصل على المال ويحقق آمانيه وينال القدرة والنعمة، وآلتا            الحالين ليس بثاب

ًا في نفعك وصالحك                   د تكون احيان يئًا وهو         (المصائب والحرمان فتفقدك صبرك، النها ق وا ش وعسى ان تكره

ال                        ) ١٤٥) (خير لكم  ر وتخت ى ان تتكب شبع شهواتك ال ا ي ا م آما ال ينبغي ان تدفعك الدنيا بإقبالها عليك وتحقيقه

  . ما تعّده انت خيرًا، وهو شّر لكعلى عباد اهللا، فما أآثر

  :بنّي



ذنوب             ا وال ع الخطاي ك، ورأس جمي ذاب والمهال شقاء والع وان ال ع أل شأ جمي ان السبب الرئيس للندم، واساس ومن

ذمومًا في     ). حب النفس (الناشئ من   ) حب الدنيا (انما هو    يس مبغوضًا وال م بيد أنه ينبغي القول ان عالم الملك ل

اء    حد ذاته، فهو تجلي    يهم  ( الحق ومقام ربوبيته تعالى، ومهبط مالئكته، ومسجد  ومكان تربية االنبياء واالولي عل

عالم (ومحراب عبادة الصلحاء، وموطن تجلي الحق على قلوب عاشقي المحبوب الحقيقي، فإن آل حب               ) السالم

ك ات الحق جل وعال ـ ف          ) المل ًال لتجلي اره مح ه ناشئ عن حب اهللا ـ باعتب ق ب ه والتعل وث علي ر محث و أم ه

ك       . ويستوجب الكمال، اما اذا آان منشؤه حب النفس، فهو رأس الخطايا جميعاً            اذن فالدنيا المذمومة هي في داخل

ًا ـ      . انت، والتعلق بغير صاحب القلب وحبه، هو الموجب للسقوط ه ـ فطري وفي الوقت نفسه فإن أي قلب ال يمكن

ات التي     أن يتعلق بغير صاحب القلب الحقيقي، وجمي     ع المخالفات ألوامر اهللا وجميع المعاصي والجرائم والجناي

وزخارفها، وحب المقام والجاه والمال ومختلف      ) حب الدنيا (الذي يوّلد   ) حب النفس (يبتلي بها االنسان، آلها من      

  .األماني هي التي تجعلنا نميل خطًأ واشتباهًا نحو غير صاحب القلب، وهي ظلمات فوقها ظلمات

ة                  نحن و  ا أسرى الحجب الظلماني د، ومازلن ة بع ى الحجب النوراني ال   ! امثالنا لم نصل ال ال      : (فمن ق ي آم هب ل

ى                          ور، فتصل ال وب حجب الن ى تخرق أبصار القل ك، حت ا الي ضياء نظره ا ب ر أبصار قلوبن االنقطاع اليك، وأن

سجد آلدم،         اما الشيطان الذي  . ، فقد اخترق الحجب الظلمانية وتعّداها     )١٤٦) (معدن العظمة  م ي  خالف امر اهللا ول

ة و ي الحجب الظلماني ان ف ه آ ًا، الن سه عظيم د رأى نف اٍر… (فق ن ن ي م ه خلقتن ر من ا خي ه ) ١٤٧)(…أن جعلت

نحن ايضًا مازلنا في حجاب النفس واالنانية، فنحن شيطانّيون مطرودون من           !. يـُطرد ويـُبعد عن ساحة الربوبية    

ذا يم ه ا أصعب تحط رحمن، وم ّد محضر ال ذي يع صنم ال ين ). أّم االصنام( ال ه مطيع ا خاضعين ل نحن مادمن ف

إن الحجب     صنم، ف ذا ال م ه م يحط ا ل ره، وم ائعين الوام ر ط ال، غي ر خاضعين هللا جل وع نحن غي ره، ف الوام

ن                 . الظلمانية لن تتمزق ولن ُتزال     ه، ل م نعرف نحن اذا ل وحتى يتحقق ذلك، علينا ان نعرف ماهية الحجاب اوًال، ف

  .تطيع المبادرة الى إزالته، او تضعيف أثره ـ او في االقل ـ الحد من تزايد رسوخه وقوته بمرور الوقتنس

سون الرسول  انوا يجال صحابة آ سألوا) ص(روي أّن بعض ال ب، ف سمع صوت مهي ال : ف صوت؟ فق ذا ال ا ه م

ا اآلن                   ) (ص( غ قعره د بل وا أن     ) ١٤٨) (انه صوت حجر آان قد ألقي الى جهنم قبل سبعين سنة، وق دها علم بع

انوا        . آافرًا آان قد مات حينها عن سبعين سنة من العمر      م آ د انه إّن من سمعوا الصوت الب واذا صح الحديث ف

  .قاصدًا اسماع الغافلين وتنبيه الجاهلين) ص(من اهل الحال، أو قد يكون األمر قد تم بقدرة الرسول االآرم 

نم،     اما اذا لم يصح الحديث ـ وال اذآره بالن  اه جه ه باتج ص ـ فإن األمر في حقيقته آذلك، فنحن نسير عمرًا بكامل

ال ـ ونحن معرضون عن الحق                  ر ذآرى من اهللا المتع د اآب ؤدي الصالة ـ التي تع ه ن فنن نمضي العمر بتمام

ك، فالصالة التي ينب           . تعالى، وعن بيته العتيق، متوجهين الى الذات والى بيت النفس          غي ان   وما اشّد األلم في ذل

ى منفى             نفس، وال ى ال تكون معراجًا لنا، وتدفعنا نحوه تعالى، وتكون جّنة لقائه تعالى، نؤديها ونحن متوجهون ال

  .جهنم

  



  :بنّي

ر عن                   د ُأث ه ق ادة، مع أن ه حق العب ة اهللا وعبادت ك لمعرف الي وامثال لم اقصد من هذه االشارات ايجاد السبيل ألمث

دناك   (ها بحق العبادة له جل وعال، قوله اعرف الموجودات بحق تعالى، واعرف     ا عب ما عرفناك حق معرفتك، وم

ذلك                     )١٤٩)(حق عبادتك  ا ب ا، لعّلن رق أنانيتن ى ف راب عل ، وإنما ألجل ان نفهم عجزنا، وندرك ضآلتنا، ونهيل الت

ذ        آره ـ  نكبح جماح هذا الغول، ولعّلنا نلجمه بعد ذلك ونرّوضه، فنتحرر بعدها من خطر عظيم يكوي ـ مجرد ت

  .الروح ويحرقها

الم،                 ! وعليك ان تنتبه   ذا الع فهناك خطر قد يعترض االنسان في اللحظات األخيرة من عمره، وهو يهم بمغادرة ه

ا       دنيا ـ بأبعادهم ن حب ال ده م ا يوّل نفس وم ى بحب ال ل المبتل د يجع ك ق إن ذل دي، ف ستقره األب ى م ال ال واالنتق

ًا ـ ان      المختلفة ـ يرى وهو في حال االحتضار ـ    ا عيان أمور اهللا (وحيث تنكشف لالنسان بعض االمور فيراه ) م

ٌر            ! جل وعال سبٌب في فصله عن محبوبه ومعشوقه        ى اهللا جل وعال متنف فيرحل عن هذه الدنيا وهو غاضب عل

  .وهذه عاقبة وثمرة حب النفس والدنيا، وقد أشارت الى ذلك الروايات! منه

راش الموت    (: ينقل احد المتعبدين الثقاة فيقول م  : ذهبت لزيارة احدهم ـ وآان يحتضر ـ فقال وهو على ف إن الظل

ذين صرفت دم القلب                             الي ال د أن يأخذني من أطف و يري الذي لحقني من اهللا تعالى لم يلحق احدًا من العالمين، فه

  لعّل هنـاك بعض ). فنهضت من عنده ثم أسـلم روحه الى بارئها! في تربيتهم ورعايتهم

  .ين ما نقلته وما سمعته من ذلك العالم المتعبدالتفاوت ب

ة في أمر                         ر بجدي ى التفكي سان ال دفع االن ة ت رة من االهمي على أّية حال فان صح ذلك فهو أمر على درجة خطي

  !.خاتمته وعاقبته

يس ل                ا ان اّي موجود ل ا ـ وادرآن ل نحن جزءًا منه الم ـ التي نّمث ه  اننا لو فّكرنا ساعة في أمر موجودات الع دي

ة، وأن االلطاف التي                 شيء من نفسه، وان ما وصله وما وصل الى الجميع انما هي ألطاف آلهية ومواهب عاري

ر، او           ى آخر العم ة ال ذ الطفول ا، ومن ا فيه مّن اهللا تعالى بها علينا ـ سواءًا قبل أن نأتي الى الدنيا، او خالل حياتن

ا، االمر          بعد الموت ـ بواسطة الهداة الذين ُآّلفوا بهدايتن  تلوح في أفق وجودن ّل وعال س ه ج ا، فلعّل بارقة من حب

ل                           ـنجو في األق ّل وعال، ون ٌق نحوه ج ا طري الذي ُحجبنا عنه، فندرك بعدها مدى ضآلتنا وتفاهتنا، فيفتح بذلك لن

ن  وري (م ر الجه ا،         ) ١٥٠) (الكف ات لن ة مقام اهر الرحماني د المظ ن ع ع ع ة، ونمتن ارف اآللهي ار المع وانك

  .االنانية والغرور الى األبد) ١٥١) (ويل(فاخرة بها، األمر الذي سيبقينا أسرى الوقوع في بئر والم

ام النبي       (ُيرى ان   ه، فق ى من وق أدن ه بمخل سحب    ) ع(اهللا تعالى خاطب أحد أنبيائه، فطلب اليه ان يأتي ك ب د ذل بع

ه      رفاة حمار يقصد عرضها على أنها مخلوق أدنى منه، إال انه َنِدم فترآه           اء اهللا خاطب ى لق ا، فلما وصل وحده ال

  : عز وجل بالقول

وة              ام النب اة، لكنت سقطت عن مق ك الرف ي بتل واني أجهل مدى صحة الحديث، ولكن لعل االمر         ) لو انك أتيتن

ان                     م آ بالنسبة لمقام األولياء، يعد سقوطًا حينما يرون األفضلية ألنفسهم على غيرهم، فتلك أنانية وغرور وإال َفِل



الى            ) ص(نبي األآرم   ال ذي جعل اهللا تع ّد ال ى الح وا، ال م يؤمن ى المشرآين ومن ل ر عل يأسف ذلك األسف المري

القول   فاً             : (يخاطبه ب ذا الحديث أس وا به م يؤمن ارهم أن ل ى آث سك عل اخع نف ك ب ه     ) ١٥٢) (لعل يس سوى ان ذا ل فه

  .عشق جميع عباد اهللا، فالعشق هللا عشق لتجلياته ومظاهر عظمته

ذاب          ) ص(فهو   م الع يتألم مما تؤدي اليه حجب االنانية والغرور الظلمانية في المنحرفين، من دفعهم الى الشقاء ث

سعادة                   و مبعوث لتحقيق ال ع، فه سعادة للجمي د ال ه يري الهم ـ في حين ان ة ألعم نم ـ النتيجة الطبيعي االليم في جه

  !.نصبوا له العداء رغم أنه جاء النقاذهمللجميع، والمشرآون المنحرفون ـ عمي القلوب ـ وقفوا بوجهه، و

ا              سنا ـ واحببن اء اهللا في انف ز أولي ذي يمي ات الحق ـ ال ذا العشق لتجلي انا وانت اذا وفقنا الى ايجاد بصيص من ه

  .الخير للجميع، فقد بلغنا مرتبة من آمال المطلوب

  .الذي بعثته رحمة للعالميناللهم أفض على قلوبنا الميتة من فيض رحمتك، ومن فيض الرحمة المصطفاة 

اهل المعرفة يعلمون بأن الشدة على الكفر ـ وهي من صفات المؤمنين ـ وقتلهم أيضًا رحمٌة ولطٌف من األلطاف    

ة              ة وآيفي ادة آمي يهم، زي ار مع آل لحظة تمر عل ى الكف الخفية للحق، فالعذاب ـ الذي هو من أنفسهم ـ يزداد عل

ة،     لذا فإن قت. الى ما ال نهاية له لهم ـ وهم ميؤس من صالحهم ـ رحمُة في صورة غضب، ونعمٌة في صورة نقم

ساد، والقضاء                     عالوة على الرحمة التي ستنال المجتمع بقتلهم، فهم عضٌو آان يمكن ان يجر المجتمع آله الى الف

ى                               ه ال دن آل ه بالب ؤدي عدم قطع ة ان ي دن مخاف ر قطع العضو المعطوب من الب التلف  عليهم يشبه الى حد آبي

ذرهم                … (وهذا هو الذي جعل نوحًا يدعو اهللا        . والهالك ارًا، انك ان ت افرين دّي رب ال تذر على االرض من الك

الى        ) ١٥٣) (ُيضّلوا عبادك وال يلدوا إّال فاجرا آّفارا       ه تع ة        (وهو ايضًا الـمراد بقول ى ال تكون فتن اتلوهم حت ) وق

دود     ) ١٥٤( ت الح بقه، آان ا س ى م ذا وعل ى ه زات) ١٥٥(وعل م    ) ١٥٦(والتعزي ن أرح ة م صاص رحم والق

  .ولنتخّط هذه المرحلة. الراحمين بمرتكب الجرم أوًال، وبالمجتمع بأسره ثانيًا

  :بنّي

ة       ة ومحب شر ـ نظرة رحم . اذا استطعت ـ بالتفكر والتقين ـ فاجعل نظرتك الى جميع الموجودات ـ وخصوصًا الب

يس   وإال أليست الموجودات آافة ـ والتي ال حصر   لها ـ واقعة تحت رحمة خالق العالمين من جهات عديدة؟ ثم أل

ل        ودات؟ وقي ى الموج ه عل ات اهللا ومواهب ن رحم ا م ا وآثاره ع برآاته ا وجمي ا وحياته ود  : (وجوده ل موج آ

وم ود   ) مرح ستطيع موج سه؟ او ان ي ن نف ه شيء م ون ل ود ان يك ن الوج ود ممك ن لموج ل يمك ن (واال فه ممك

الم بأسره            . عيه شيء ما؟  مثله ان يط  ) الوجود شاملة للع ة هي ال يس اهللا هو رب        . عليه فان الرحمة الرحماني م أل ث

شاملة                        ة ال ة والتربي ة؟ وهل يمكن ان تكون الرحم رًا للرحم العالمين، وتربيته تشمل العالم؟ أوليست تربيته مظه

َم ال يكون من شملته                 ة؟ إذن ِل ة واأللطاف اإللهي ة     للعالم دون اقترانها بالعناي ة اآللهي ات واأللطاف والمحب  العناي

  .موضعًا لمحبتنا؟ واذا لم يكن هذا األمر منا، اليس هو نقص فينا؟ أليس هو ضيق أفق وقصر نظر من قبلنا؟



ائص التي ال                            ! انتبه يا ولدي   ذه النقيصة، أو سواها من النق شيخوخة دون أن أتمكن من عالج ه ا ال فقد بلغت ان

ّوفقك اهللا   . ال شك أنك أقرب الى رحمة اهللا وملكوته، فاسع في عالج هذه النقيصة             تحصى، وأنت مازلت شابًا، و    

  .ووّفقنا والجميع الختراق هذا الحجاب، والتحّلي بما تقتضيه فطرة اهللا

ذا                                 راق ه ساعدك في اخت ا ي ى م ي اآلن اشير بوضوح ال ور، ودعن ذا االم ى جانب من ه تعرضت فيما سبق ال

  :الحجاب

ذي             نحن مفطورون على ا ال ال ق الكم شأ العشق لمطل ا ـ ين ئنا ام ابين ذا العشق ـ ش لعشق للكمال المطلق، ومن ه

ستلزم أن                       ا ي ق، مم نقص المطل يمثل آثار الكمال المطلق، واألمر المالزم لفطرتنا هذه هو السعي للخالص من ال

  .تنطوي انفسنا على الرغبة في الخالص من مطلق النقص ايضًا

ق  اذن، نحن ـ رغم عدم عل  اره التي      . منا وعدم فهمنا ـ عاشقون هللا تعالى، النه الكمال المطل نحن نعشق آث ذا ف وب

و         ه، فه تخلص من ه ونبغضه، أو نحاول ال ال  : هي تجليات الكمال المطلق، واي شخص أو أي شيء نكره ال آم

ى النقيض   نقص مطلق أو مطلق النقص ـ االمر الذي يقف في الجهة المقابلة، : مطلق وال مطلق الكمال، بل  وعل

و          شخيص، ول ضّل في الت ا ن ون، فإنن ا محجوب من األول تمامًا ـ وال شك ان نقيض الكمال هو عدم الكمال، وألنن

ه                                    يس من و ل ا، فه ا هو مبغوض من قبلن وب، وآل م ه جل وعال محب زال الحجاب التضح لنا أن آل ما هو من

  .تعالى، وهو بالتالي ليس موجودًا

ان       واعلم ان هناك تساهًال ف ه للبره ي التعبيرات الواردة فيما يخص المتقابالت، والموضوع اعاله ـ رغم موافقت

ان       ه ـ اال ان التصديق وااليم المتين ولآلراء العرفانية والمعرفة ورغم ما ورد في القرآن الكريم من إشارات الي

ذه     به في غاية الصعوبة، ومنكريه في غاية الكثرة، والمؤمنين به قلة نادرة، فحتى ا              وت ه دون بثب وئك الذين يعتق

ة            دة              . الحقيقة عن طريق البرهان ال يؤمن بها منهم اال قلة قليل ائق ال يحرز إال بالمجاه ذه الحق ال ه ان بأمث فااليم

  .والتفكر والتلقين

اء     ذا االدع ى ان ه ة االول دو للوهل د يب صديق     (وق عًا للت ون موض ن ان ال تك ة يمك ور البرهاني أن بعض االم ب

ذا    .  عقدٌة يصعب االقتناع بها، بل لعل البعض قد يقطع بأنه أمر ال أساس له              )وااليمان ولكن ينبغي ان تعلم بان ه

  ).١٥٧(االمر أمر وجداني، وقد وردت اشارات اليه في القـرآن الكريم، آاآليات الكريمة من سورة التكاثر

الي             ال الت ورد المث ق الوجدان، ن وتى       : وألثباته عن طري ان الم م ب م ال             انت تعل ة، وأنه ة حرآ نهم أي  ال تصدر ع

ة        ر والفعالي م    . يستطيعون إلحاق األذى بك، وأن الموتى ال يعادلون ذبابة حية واحدة من حيث األث درك انه ا ت آم

وم                            ى الن درة عل ك الق د ال تمتل ال يمكن ان يعودوا الى الحياة في هذا العالم بعد موتهم وقبل يوم النشور، إال انك ق

هذا ليس إال ألن قلبك لم يصدق بما عندك من علم، وأن االيمان بهذا األمر لم يتحّصل                  .  المقابر وحيدًا براحة في  

ذا األمر نتيجة                     ين به ان واليق م االيم وتى تحّصل له ين الم ذين يقومون بتغسيل وتكف لديك، في حين ان اولئك ال

  .تكرار العمل، فهم يستطيعون الخلوة مع الموتى براحة بال واطمئنان



ه                    آذلك   ا اثبتت وبهم م ان، دون ان يصل قل ة ان اهللا حاضر في آل مك البراهين العقلي وا ب ذين أثبت فإن الفالسفة ال

وا  ذين أيقن ك ال ي حين ان اولئ ديهم، ف ق ل ن يتحق إن أدب الحضور ل وبهم، ف ه قل ؤمن ب م ت ان، ول ولهم بالبره عق

ة        م ان ال عالق إنهم ـ رغ ذلك، ف وبهم ب ت قل وبهم، وآمن أدب       بحضور اهللا بقل ون ب إنهم يتحل البراهين ـ ف م ب  له

  .الحضور، ويتجنبون آّل ما ينافي حضور المولى

ًا        د الحجاب غلظ فالعلوم المتعارفة إذن ـ وإن آانت علوم فلسفة وتوحيد ـ لكنها تعد في حد ذاتها حجبًا، وهي تزي

اء              . وسمكًا آلما زادت   أن دعوة االنبي رى ب ًا ون م جميع ا نعل ذلك فإنن سفة     واألول) ع(آ اء الخلص هللا ال تتخذ الفل ي

راهين                      ائج الب سعون في ايصال نت والبرهان المتعارف لسان حال لها، بل انهم يهتمون بأرواح وقلوب الناس، وي

  .الى قلوب العباد، وبذل الجهد لهدايتهم من داخل الروح والقلب

سعون     ) ع(ياء  ان الفالسفة واهل البراهين يزيدون الحجب، في حـين أن االنب         : وإن شئت فقل   وب ي وأصحاب القل

سفة   اء الفل ين ان طالب علم ي ح قون، ف ون وعاش اء مؤمن دي االنبي ى اي وا عل ن ترب رى أن م ذا ت ا، ل ي رفعه ف

  .اصحاب برهان وقيل وقال، ال شأن لهم بالقلب والروح

لعلوم االستداللية،  وليس معنى ما اوردته ان تتجنب الفلسفة والعلوم البرهانية والعقلية، أو أن تشيح بوجهك عن ا      

ول         ا اقصد الق سفة، فأن ل واالستدالل والفل ة للعق ى الهدف        : فهذا خيان يلة للوصول ال سفة واالستدالل وس ان الفل ب

  .األصلي، فال ينبغي ـ والحال هذه ـ أن تحجبك عن المقصد والمقصود والمحبوب

ل ا أن ا    : او فق ا، فكم د ذاته دف بح ست اله دف ولي و اله ر نح وم معب وم   إن العل إن العل رة، ف ة اآلخ دنيا مزرع ل

ر نحو اهللا جل وعال، فالصالة ـ وهي                  ادات معب ا ان العب ًا آم ى المقصود، تمام ة مزرعة للوصول ال المتعارف

  .وجميع هذه االمور منه واليه تعالى) ١٥٨(اسمى العبادات ـ معراج المؤمن

 اهللا تعالى، وجميع المنكرات موانع في       ان المعروف بجميع أنواعه درجات في سّلم الوصول الى        : وإن شئت فقل  

ويا ليتنا نصحو من    . طريق الوصول، والعالم بأسره يبحث عنه تعالى، ويحوم آالفراشة باحثًا عن جماله الجميل            

ه        . نومتنا ونلج أول منزل وهو اليقظة ى جمال دنا ال ة ـ فيرش ه الخفي ولعّله جل وعال يأخذ بأيدينا ـ بألطافه وعنايات

ل             ويا  . الجميل ذا العبء الثقي ا ُنلقي به ار، وليت انن ام االنك ليت ان هذه الفرس الجموح تهدأ قليًال، فتنزل عن مق

ه دون ان   ! من على آواهلنا الى االرض، فننطلق مخّفين نحوه تعالى  وليت اننا نحترق آالفراشة حول شمع جمال

ا            ! نتكلم در، و     ويا ليتنا نخطو خطوة واحدة بقدم الفطرة وال نبتعد عن طريقه ذا الق ات  …، و… به ، وآالف التمني

واألمنيات االخرى التي تزدحم في ذاآرتي، وأنا على شفير الموت في شيخوختي هذه، ولكن دون ان تصل يدي      

  !.الى مكاٍن ما

  :وانت يا بنّي

افى                       وب ال يتن ذآر المحب الفطرة، ف  استفد من شبابك، وعد بذآره ومحبته جل وعال، الى العيش وتمضية العمر ب

سلك        يعينك ـ وأنت ت ه س ل إن مع الفعالية السياسية واالجتماعية، أو السعي في خدمة شريعته وعباده جّل وعال، ب

د                ا يبتع ر م ا أآث رة، فم نفس والمحيط آثي سوء وشيطان ال ارة بال نفس األم أن خدع ال الطريق اليه ـ ولكن لتعلم ب



بتها               االنسان عن اهللا باسم اهللا واسم الخدمة لخلق اهللا، وُيسا          نفس ومحاس ة ال ذا آانت مراقب ا، ل ق نحو نفسه وآماله

  .في تشخيص طريق االنانية عن طريق اهللا من جملة منازل السالكين، وّفقنا اهللا واياآم لبلوغ ذلك

ا ـ نحن           م الجري وراءن و دائ ة، فه وما اآثر ما يخدعنا شيطان النفس ـ نحن الشّيب وانتم الشّبان ـ بوسائل مختلف

ادي   الشيوخ ـ يو  ر، وتصرم وقت االصالح       : اجهنا بسالح اليأس من الحضور وذآر الحاضر فين اتكم العم د ف لق

ومضت أيام الشباب التي آان ممكنًا فيها االستعداد واالصالح، وال قدرة لكم في أيام ضعف الشيخوخة هذه على             

دتكم   االصالح، فقد استحكمت جذور شجرة األهواء والمعاصي في جميع أرآان وجودآم وتشعّ    ا، فأبع بت فروعه

ارآم             ! عن اللياقة بمحضره جّل وعال، وضاع آل شيء            ة من أعم ام الباقي ذه االي ستفيدوا من ه ا أحرى ان ت فم

  .أقصى ما يمكن من االستفادة وهكذا

م          ول لك و يق شبان، فه ا ال م ايه بان، ووقت    : وقد يتصرف معنا احيانًا بنفس الطريقة التي يتصرف بها معك تم ش ان

ذا هو وقت التمتع والحصول على اللذات، فاسعوا اآلن بما يساهم في إشباع شهواتكم، ثم توبوا إن شاء                  الشباب ه 

ة            دم والرغب إن الن اهللا في أواخر اعمارآم فإن باب رحمة اهللا مفتوح واهللا ارحم الراحمين، وآلما زادت ذنوبكم، ف

ر اولئك   في الرجوع الى الحق سيزداد، وسيكون التوجه الى اهللا تعالى اآب           ر واالتصال به جّل وعال اشّد، فما اآث

ة  د األئم ارة مراق دعاء وزي ذآر وال ادة وال امهم بالعب م أمضوا آخر أي بابهم، ث ي ش وا ف ذين تمتع والتوسل ) ع(ال

عداء    م س دنيا وه ذه ال ن ه وا ع شفاعتهم، فرحل ذه     ! ب ال ه ا بأمث شيوخ، فيأتين ن ال ا نح صرف معن ذا يت ًا هك تمام

ى آخر                : االوساوس فيقول لن   ـتوبة ال ليس معلومًا ان تموتوا بهذه السرعة، فالفرصة مازالت موجـودة فلتؤجلـوا ال

  العمر،

ـرسول   ـة ال اب شـفاع ن ان ب ضـًال ع ؤمنين ) ١٥٩) (ص( ف ر الم وح، وإن امي ه مفت ـل بيت ن ) ١٦٠)(ع(واهـ ل

ديك                   د الموت، وسوف يأخذ باي ه عن سوف ترون ذبون، ف رآهم يتع ه ويت ذه الوساوس    . ميتخلى عن محبي ال ه وأمث

  .الكثيرة التي يلقي بها في سمع اإلنسان

  :بنّي

نفس              ا إن اصالح ال شبان، آم ى ال ة أسهل عل ى ان التوب ه ال ابًا، عليك ان تنتب أتحدث اليك اآلن النك مازلت ش

ال والغر            اه وحب الم سعي للج سانية وال واء النف ر  وتربيتها يتم بسرعة اآبر لدى الشبان، في حين ان األه ور اآث

شبان من حب                     . واشّد بكثير لدى الشيوخ منه لدى الشبان       دى ال يس ل اد، ول فافة سهلة القي ة ش شبان رقيق أرواح ال

شيوخ  ارة            . النفس وحب الدنيا بقدر ما لدى ال نفس االم ّر ال تخلص من ش سبيًا ـ أن ي سهولة ـ ن ستطيع ب شباب ي فال

وعظ وال    . بالسوء، ويتوجه نحو المعنويات    رة ال تحصل            وفي جلسات ال شبان بدرجة آبي أثر ال ة يت ة االخالقي تربي

فلينتبه الشبان، وليحذروا من الوقوع تحت تأثير الوساوس النفسانية والشيطانية، فالموت قريب من             . لدى الشيوخ 

شيخوخة؟ واّي    ة ال يبلغ مرحل ه س ى ان ان ال ستطيع االطئمن شبان ي ن ال واء، وأّي م د س ى ح شيوخ عل شبان وال ال

  . من حوادث الدهر؟ بل قد يكون الشبان أآثر تعرضًا لحوادث الدهر من غيرهمانسان مصون

  :بنّي



اداموا        . ال تضيع الفرصة من يديك، واسع الصالح نفسك في مرحلة الشباب           على الشيوخ ايضًا ان يعلموا انهم م

روا عن معاصيهم، ف                   إن األمر سيخرج     في هذا العالم، فانهم يستطيعون جبران ما خسروا وما ضّيعوا، وأن يكّف

، والتجرؤ في ارتكاب المعاصي         )ع(والتعويل على شفاعة اولياء اهللا      .  من ايديهم بمجرد انتقالهم من هذا العالم      

ى المعاصي ـ            . من الخدع الشيطانية الكبرى افًال عن اهللا ومتجرأ عل فاعتهم غ ى ش وتأّمل انت ـ يا من تعول عل

  . ودعائهم وتحرقهم وذوبانهم امام اهللا واعتبر من ذلكتأمل في سيرتهم، وانظر في أنينهم وبكائهم

انكم ستردون على اهللا بأعمالكم، فال تظنوا ان        : (جمع اهل بيته في واخر عمره وقال لهم       ) ع(يروى ان الصادق    

ة   وم القيام تنفعكم ي ي س رابتكم ل وي    ). ١٦١)(ق اط المعن شفاعة الن االرتب الهم ال أن تن ال ب اك احتم ان هن وان آ

م                            حاصل بي  شفاعة، وان ل ل ال رهم لني ر من غي ؤهلين اآث م م نهم تجعله ة بي م، فالرابطة اآللهي نهم وبين الشافع له

ذاب البرزخي او                           واع من الع ات وان ات وتزآي د تنقي م بع ه يحصل له الم، فلعل ذا الع يحصل هذا االمر لهم في ه

  .بهمالجهنمي، حتى يصبحون بعده الئقين للشفاعة، واهللا العالم بحدود ما سيصي

فضًال عن هذا فإن اآليات التي وردت في القرآن الكريم حول الشفاعة ال تبعث ـ بعد التأمل فيها ـ االطمئنان في    

الى      ه           (االنسان، قال تع ده اال باذن شفع عن ذي ي ال ) ١٦٢) (من ذا ال شفعون اال لمن ارتضى       : (وق ) ١٦٣) (وال ي

سان وال    وامثال ذلك من اآليات التي تثبت موضوع الشفاعة، ولكن         ها في الوقت نفسه ال تبعث االطمئنان لدى االن

ا هي شروطها،                صيبهم، او م شفاعة من ن تسمح له باالغترار بها، النها لم توضح من هم اولئك الذين ستكون ال

  .ومتى تكون شاملة لهم

  .نحن نأمل بالشفاعة، ولكن ينبغي ان يدفعنا هذا األمل نحو طاعة الحق تعالى، ال نحو معصيته

  :نّيب

اس              وق الن الم بحق ذا الع ادر ه ساه          )١٦٤(احرص على ان ال تغ ا أق ك وم ا اصعب ذل م ان التعامل مع       . ، فم واعل

ورط في                  . ارحم الراحمين أسهل بكثير من التعامل مع الناس        ؤمنين من الت ع الم ا وانت وجمي الى ان نعوذ باهللا تع

ورطين   اس المت ع الن ل م رين، او التعام وق اآلخ ى حق داء عل وق  .االعت ساهل بحق ك للت ذا دفع ن ه صد م  وال اق

ان        ) ١٦٥(اهللا ة، ف ات الكريم والتجرؤ على معاصيه، فلو اننا اخذنا بنظر االعتبار ما يستفاد من ظاهر بعض اآلي

دة                 ة ومعق د المرور بمراحل طويل تم بع شفاعة ي فتجسم االخالق   . البلية ستزداد باطراد، ونجاة اهل المعصية بال

ى                    واالعمال، وما يستتبع   دها حت ا بع  ذلك من مالزمتها لالنسان الى ما بعد الموت والى القيامة الكبرى، ثم الى م

دم  نم، وع ي جه رازخ وف ي الب كاله ف ذاب بمختلف اش شدائد والع زول ال روابط بن ه وقطع ال ى التنزي الوصول ال

دفع        آلها امور يؤدي التفكير فيها الى     . التمكن من االرتباط بالشفيع، واالشتمال بالشفاعة      سان، وي  اثقال آاهل االن

االت، اال اذا                 ذه االحتم ه يقطع بخالف ه دعي ان المؤمنين نحو الجدية في االصالح، وال يمكن الي شخص ان ي

رًا ال                        ه منك ق الحق، فيجعل آان شيطان نفسه قد تسلط عليه بدرجة عالية، حتى راح يتالعب به ويصّده عن طري

  .حفظنا اهللا من شرور انفسنا.  من ُعمي القلوب آثيريفرق بين الضوء والظالم، وامثال هؤالء



ك                 ي اصالح اخالق سعى ف مح اهللا ـ وان ت ديك ـ ال س ن ي ضيع م دع الفرصة ت ي ان ال ت ا بن ك ي يتي الي وص

ا       ق اينم ق الح ار طري ة، وتخت دنيا الفاني ك بال ن تعلق د م ا بالح رويض، وإم شقة والت ل الم ا بتحم صرفتك، إم وت

  .ن تجتنب طريق الباطل، وتطرد شيطان النفس عنكاعترضك مفترق للطرق، وا

ا              ة التي ينبغي ان اوصي به اد اهللا، خصوصًا المحرومين       : آذلك فإن من االمور الهام ة عب ى إعان الحرص عل

ر زاد،                     ذلك خي ا في وسعك في خدمتهم، ف والمستضعفين المظلومين، الذين ال مالذ لهم في المجتمعات، فابذل م

ال ل   ضل االعم ن اف و م يم    وه الم العظ دم لالس ي تق دمات الت ضل الخ ن اف الى، وم ة  . دى اهللا تع ي خدم ع ف اس

  .المظلومين، وفي حمايتهم في مقابل المستكبرين الظلمة

ة      د الحكوم ي عه ة ف ائف الهام دى الوظ ي اح صحيحة، ه اع ال سياسة واالجتم ور ال ي ام شارآة ف م ان الم واعل

صد  سؤولين والمت ساعدة الم إن م ذلك ف المية، آ سؤولية  االس م، م المية ودعمه ة االس ور الجمهوري ين الدارة ام

يهم ان يواصلوا ـ        . اسالمية وانسانية ووطنية ذه المسؤولية، وعل واعي عن ه املي ان ال يغفل الشعب المجيد وال

ا                              ة م ة االسالمية والجمهوري ى ان الحكوم ًا، حت ساحة دوم انوا حاضرين في ال ى اآلن، إذ آ أنهم حت وآما هو ش

م باألمل       استطاعت ا ضًا، واني مفع ستقبل اي الستقرار والبقاء اال بدعمهم ـ عليهم ان يواصلوا دورهم هذا في الم

ى                        ا استطاعوا ال ا م سالمية ودعمه ة ال اء مع الجمهوري وفهم بوف ة وق ال القادم ان يواصل الجيل الحاضر واالجي

  .ذلك سبيال، ليكونوا سببًا في ديمومتها واستقرارها

ى اآلن            وعلينا جميعًا ان   الى ال ا ساعدنا سبحانه وتع ا، وآم ه معن الى، فإن دنا مع اهللا تع ى عه نعلم بأننا مادمنا عل

ضًا                            ستقبًال اي ا م ه سيقضي عليه شكل اعجازي، فإن داخل والخارج وب ؤامرات المجرمين في ال ى م بالقضاء عل

  .بتأييداته ان شاء اهللا تعالى

وسائر القوات العسكرية  ) ١٦٧(وابناء قوات التعبئة الشعبية) ١٦٦(واألمل ان يكون ابناء جيشنا وحراس ثورتنا      

واألمنية، وجماهير شعبنا، قد تذوقوا حالوة االستقالل والخروج من اسر القوى الدولية الكبرى الناهبة، وآمل ان          

  يرجحوا تحررهم من 

ا                   شيطانية     اسر االجانب على أي شيء وعلى اية حياة مرفهة، وان ال يقبلوا بتحمل عبء عار االرتب القوى ال ط ب

واهلهم  سامية وفي سبيل اهللا اذا              . على آ ار ـ في سبيل االهداف ال ه واختي الموت المشّرف ـ برجول وا ب وان يقبل

اء اهللا  ام وأولي اء العظ ق االنبي ى طري سير عل اروا ال ة، وان يخت اة بذل م الحي دت له وا اهللا خاضعًا ). ع(اري وادع

 والتئمام صفوف الرجال والنساء واالطفال والشيوخ من ابناء شعبنا      معربًا عن عجزي، ان يزيد من وعي وحب       

ة                     ه النوراني ز واحكام العزيز، وان يفيض عليهم برحمته، فيقفوا بثبات في طريق اهللا، وان ينشروا االسالم العزي

  .في مختلف انحاء العالم

  :بنّي

  ال يوفتـني ان اآتب لك بضـع جمالت حول االمور الشخصية الختتم بها 

  .اشد ما اود ان اوصيك به ولدي العزيز، هو االهتمام بوالدتك الوفية: حديثي المطنب هذا



سهرها االم مع                            ة واحدة ت شكر، فليل ا من ال ؤدي حقه إن الحقوق الكثيرة لألمهات، اآثر من ان تحصى، أو ان ي

ا النورا                       ة في عيونه ّسد العطف والرحم دين، فتج وق سنوات من عمر األب المت ة        وليدها تف ٌة من رحم ة بارق ني

شكل يعجز عن             وعطف رب العالمين، فاهللا تبارك وتعالى قد اشبع قلوب وارواح االمهات بنور رحمة ربوبيته ب

ات            تحملن بثب وصفه الواصفون، ويعجز عن إدراآه سوى االمهات، وان رحمة الباري هي التي تجعلهن يقفن وي

ذ   . األرحام، وطوال فترة الحمل، وحتى ساعة الوالدة      عجيب إزاء المتاعب واآلالم منذ استقرار النطف في          ثم من

  .عهد الطفولة، وحتى آخر العمر، وهي المتاعب واالالم التي يعجز اآلباء عن تحملها ليلة واحدة

حقيقة تشير الى عظم دور االم،  ) ١٦٨) (الجنة تحت اقدام األمهات   (فالتعبير الرقيق الوارد في الحديث الشريف       

اء  ه االبن دامهن،     وتنب ارك الق راب المب ن الت وا ع يهم ان يبحث ات، فعل دام االمه ة تحت اق سعادة والجن ى ان ال ال

  .ويعلموا ان حرمتهن تقارب حرمة اهللا تعالى، وان رضا الباري جلت عظمته انما هو في رضاهن

زهن عن األ           تعن بخصائص اخرى تمي ذلك ـ اال ان بعضهن يتم ال ل ات،  إن االمهات ـ رغم انهن جميعًا مث خري

ي آانت   الي الت ة، وعن اللي دتك المحترم ا عن وال ي احمله ذآريات الت ن ال ري، وم دى عم ى م د ادرآت عل وق

ائي       ة ابن تقضيها مع اطفالها ـ بل وحتى األيام ـ انها تحمل مثل هذه المزايا، لذا فاني اوصيكم يا ولدي ـ انت وبقي

اتي         ـ ان تجهدوا بعد وفاتي في خدمتها، وتحرصوا على راحتها          نكم في حي ا راضية ع ا اراه .  ونيل رضاها، آم

  .بل ان تبذلوا مساعيكم اآثر في خدمتها بعد وفاتي

د  دي احم ا ول العطف   : واوصيك ي ائهم، ب ك وابن ك وخصوصًا اخوات ك واقربائ ة ارحام ى معامل ان تحرص عل

سلوك الحسن         ائي       . والمحبة والصفاء والسالم وااليثار، وبمراعاة ال ع ابن ا اوصي جمي دًا،     آم ًا واح وا قلب  ان يكون

ًا للعمل في سبيل                          سعوا جميع ة والعطف، وان ي وأن يتحرآوا نحو هدف واحد، وان يتعاملوا مع بعضهم بالمحب

  .اهللا، وفي خدمة عباده المحرومين، الن في ذلك خير وعافية الدنيا واآلخرة

ي      شر       ) حسين (واوصي نور عين وم ال ى تحصيل العل اب عل ل عن االنكب م اهللا    . عيةان ال يغف ا أنع دد م وان ال يب

دنيا،     صغر ال صفاء، وان يست ى العطف وال ه بمنته ه واخت ل والدت دى، وان يعام ة س تعداد واللياق ن االس ه م علي

  .ويسلك في شاببه طريق العبودية المستقيم

ى االسالم ال     : وآخر وصيتي الى احمد ارهم ـ عل ز، وان  ان ُيحسن تربية ابنائه، وان يعرفهم ـ منذ نعومة اظف عزي

  .وسالم على جميع الصالحين. يرعى أّمهم العطوفة، ويحرص على خدمة جميع افراد العائلة واالقارب

ي      واستميح جميع اقاربي عذرًا ـ وباالخص ابنائي ـ وارجوهم ان يعفوا عني ان آنت قصرت معهم، او ظهر من

  .نه ارحم الراحمينقصور ما، او ان آنت ظلمتهم، وان يدعوا اهللا ان يغفر لي ويرحمني ا

ه         شملهم برحمت تقامة، وان ي سعادة واالس ق ال ى طري ائي ال امي واقرب ق ارح ه ان يوف ضرعًا الي و اهللا مت وادع

  .الواسعة، وان ُيعّز االسالم والمسلمين، ويقطع دابر المستكبرين والقوى الظالمة، ويكفها عن الظلم

وم     والسالم والصلوة على رسول اهللا، خاتم النبيين وعلى آ      ى ي ين ال دائهم اجمع له المعصومين، ولعنة اهللا على اع

  .الدين



  هـ ق١٤٠٢ رجب ٤االربعاء 

  روح اهللا الموسوي الخميني

   

   

  

  م١٤/١١/١٩٨٣                                                            ٥٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

ى آالئه، والصلوة والسالم على انبيائه واوليائه سّيما النبي الخاتم حبيب اهللا صلى اهللا عليه وآله سيما                 الحمد هللا عل  

  .غائبهم وقائمهم أرواحنا له الفداء

اه الحضرة                         ذنب تج ي مقصر وم نهم، لكن رغم ان دفاع ع ائي او ال اني لم اآن ارغب ابدًا في التحدث عن اقرب

ل   ال، وآم ل وع اري ج ة للب راف   المقدس و االعت الي ه ل رأس م رة، وآ أله المغف و وأس الى العف ارك وتع ه تب من

ألهم                  . بالتقصير واالعتذار اليه   و، وأس نهم العف ز بالقصور والتقصير، وآمل م شعب العزي واعترف للمسلمين ولل

ام  فان بعض الجهات واالشخاص يعدون لي ذنوبًا ال تغفر، واحتمل بقوة انهم سيسعون من بعدي لالن                . المغفرة تق

د يتظاهرون                        ي، وق انوا اعدوها الحراق ار التي آ ونهم بالن مني باتهام بعض المقربين بتهم أعلم بطالنها، ويحرق

  .أحيانًا بالدفاع عّني، واألخذ بثاري

ه                     ذي ذآرت واآلن وحيث اني ما زلت على قيد الحياة، فان آالمًا وهمسًا يطرق مسامعي مما يزيد من االحتمال ال

ئال                      لهذا فان . آنفًا ز رأيي ل شعب العزي ّين لل ام، وأن اب م واالته ي احسست بالواجب الشرعي أن اتصدى لرفع الظل

ذا المجال ي ه صرًا ف ون مق د  . اآ ي احم و ابن ه ه ي علي امهم من سّلطوا انتق شدة ان ي ذين احتمل ب ك ال د أولئ وأح

  . الخميني

اً              وًال مخالف ًال او ق ه عم م أر من ي ل ورة ولحد        إني أشهد أمام الباري تعالى أن ة الث دء انطالق ذ ب ورة من سيرة الث  لم

دعم، وفي     دم ال ورة ق ع مراحل الث سياسي، وفي جمي ة العمل ال دأ مزاول ذ أن ب ورة ومن ل الث ى قب ل وحت اآلن، ب

م                      ي، ول مرحلة االنتصار المبارك للثورة آان عونًا لي ومساعدًا في اعمالي، ولم يكن يؤدي أي عمل يخالف رأي

ات             يكن يتصرف او يتدخل    اظ البيان  في االمور المتعلقة بي من بيانات وتوجيهات دون ان يراجعني، حتى في الف

ك صادقة       لم يكن يتدخل فيها دون المراجعة، واذا آان له رأي في أمر ما فإنه آان يلفت نظري، وآانت آراؤه تل

آالمي،  وعندما آنت أرى  وال تخالف مسيرة الثورة والمصلحة، وعندما آنت ال آخذ برأيه، فإنه لم يكن يخالف             

  .آالمه صحيحًا آنت آخذ به، وآمل أن اتقبل الكالم الصحيح من أي آان



دخل في شؤوني                       ه ت م يكن ل ه ل ول ان ّي أن أق الي، عل الفين في المجال الم ه بعض المخ وأما بالنسبة لما ينسبه ل

وقين    سادة الموث واله بعض ال ال وضبطه يت ت الم ظ بي ة، وحف رح . المالي ًا  واذا اقت ا حقوق د م اء أح ًا إعط احيان

ذآورين     ) شرعية( د في أي بنك        . فإني آنت ادفعها دون واسطة او بواسطة السادة الم يس ألحم ه ل ن أن واني اعل

داخل أي أرض                          داخلي او خارجي أو أي مؤسسة، أي سهم أو مبلغ، وإنه ال يملك في أي مكان في الخارج أو ال

ك  زراعية آانت أو غير ذلك، وال يملك أي م       ابه ذل ك في          . بنى أو ما ش ًا من ذل ك أّي ه يمل ّين من بعدي أن وإذا تب

ه                 والمؤمل أن   . الداخل أو الخارج، فأن على الحكومة آنذاك أن تصادره منه بأجازة فقيه ذلك الزمان، وأن تحاآم

  .يراعي مسؤولو الجمهورية االسالمية القوانين والمقررات على الدوام وان يحترزوا من العالقات

ه  ) ١٦٩( االمور التي يحسن، بل يجب ذآرها، أن أحد التهم التي اتهموه بها أنه سرق المتحف العباسي                ومن ونقل

ك  د بطالن ذل ا بع ين فيم م تب ة، ث ذه التهم رويج ه تهم لت الفون وق د صرف المخ اريس، وق ى ب ه اشترى . ال أو أن

  .م منهتلك التهم التي قصدوا منها معارضتي باالنتقا. أراٍض في نواحي الشمال

ورة      )١٧٠(وفي الشؤون السياسية رّوجت لمدة من الزمن تهم من أن أحمد يؤيد المنافقين             ، لكني طوال مسيرة الث

رزت قضية        . آنت أرى معارضته ألولئك بنحو لم يكن اآلخرون يعارضون بتلك الشدة والحزم             دما ب رًا عن وأخي

سـيد الجوردي شكاوى ضد ال ـت ال ين، وأت سيد ،  وعارض)١٧١(سـجن إيف دافع عن ال دًا ي م أر اح بعض، ل ه ال

ه            ى جانب ر وجوده في           . الجوردي، ويقف الى جانبه آدفاع احمد عنه ووقوفه ال ان يعتب سجن  ) رئاسة (حيث آ ال

  .ضرورة، ويعتبر تنحيته فاجعة

ي صدر،            )١٧٢(أو قضية وقوفه الى جانب بني صدر ًا لبن دافع من المصلحة ـ داعم ان يراني ـ ب ادام آ ، فإنه م

د  (فإنه  ) بني صدر (نه آان يدعمه في بعض االحيان ايضًا، وعندما أزحت الستار وعزلته            فإ سيد احم م يقف   ) ال ل

  .الى جانبه حتى مرة واحدة، بل آان يعارضه بشدة

ه                 ) ١٧٣(أو قضية الخط الثالث    ا بالكسوت، فان ه حينه ة، وأمرت التي تناقلتها المجالس لمدة ما، واتهموه تهمًا باطل

  .خط الثورة واالسالم في أي وقت من االوقاتلم يخرج عن 

ي   ) بكالمي هذا(وأخيرًا إذا أرادت جماعات ما أن تنتقم مني بعد وفاتي، بأن يتصدوا له، فإني    أآون قد أديت دين

امي د أرح سلم، وآأح رد م وه آف اظر. نح الى حاضر ون ارك وتع ارك . واهللا تب ى اهللا تب د عل ل احم ل ان يتك وآم

تهم التي توجه                        وتعالى، وان ال يخش    سبب ال ق ب ة الخالق والخل ردد في خدم زل او يت دًا، وان ال يتزل ره أح ى غي

ة                       ه من خدمات، وأن ال يخطو أي ا يقدم الى في م إليه، أو ما يلقاه من معارضة، وان يرجو في ذلك رضا اهللا تع

  .خطوة في طلب أي منصب

ق االسالم             وحيث أني اعتقد بأنه مفيد للثورة، فإني آمل أن يجّد الى جان            زمين، في طري ورة والملت اء للث ب االوفي

ديم                   . والهادفين لتقديم الخدمات   ان، وان ال يتضايق من تق ورة وااليم وأن يبذل قصارى جهده الى جانب إخوة الث

المية         ة االس ل الدول ن أج دمات ـ م ديم الخ ي تق ستمر ف وق، وان ي ن أي مخل زاًء م و ج ة، وان ال يرج أي خدم

ة      ًا لرضى الخالق جل وعال      واالهداف االلهي اخالص وطلب ر من      . ـ ب اجين والمستضعفين أآث وان يخدم المحت



ي  ه ف شكلة تواجه ة م ه أي ديم الخدمات، وان ال تثني دعو اآلخرين لتق م، وان ي الى أوصى به إن اهللا تع رهم، ف غي

ا   واذا دعي . طريق خدمة الهدف ـ الذي هو االسالم ـ وال أية مشاآسة عن السعي في سبيل اهللا     ة يراه  ألي خدم

  .مفيدة أن يجيب تلك الدعوة، وليطلب رضا اهللا بخدمة خلقه

يس            ) أنه يعارضهم (اما بالنسبة لعلماء الدين حيث يتهم احمد أحيانًا          ه ل دين، فإن فاني أعلم انه مؤيد جّدي لعلماء ال

ا  لكن أن يؤيد تأييدًا مطلقًا دون قيد أو ش   . هناك من مسلم يعارض العلماء بشكل اساسي       رط، ويؤيد أٍي آان ومهم

ل أولئك أو                     د مث إن تأيي سيرة االسالم، ف ًا ل ه مخالف ان عمل اء وإن آ بس بلبوس العلم ه، ممن تل آان عمله واخالق

ل يجب أن                      القيم االسالمية، ب د ب سلم معتق غض الطرف عنهم أمر غير منتظر منه ومن أي طالب علم ملتزم وم

ك ون ذل ل ان الم . ال يك ن قب ت م د قل ي ق ر خط   وان ي غي سير ف ذبًا، وي ون مه ذي ال يك اء، ال اس العلم بس بلب لت

  ).عناصر االستخبارات الشاهنشاهية(االسالم، فإنه أخطر على االسالم والجمهورية االسالمية من السافاآي 

الى ان                               زمين، وآمل ان شاء اهللا تع اء الملت ع خط االسالم وخط العلم على أي حال فإن أحمد في هذا المجال يتب

  .ت في هذا الخط المستقيم الذي هو صراط اهللايثب

ل ـ            ي النبي شعب االيران الم ـ وخاصة ال سلمين في الع زة للم أسأل اهللا تعالى الديمومة للجمهورية االسالمية، والع

ي      شعب االيران ساحة لل ي ال شجعان، والحضور ف اتلين ال شوآة للمق درة وال سؤولين، والق ات للم زام والثب وااللت

  .العظيم

  .م على عباد اهللا الصالحينوالسال

  هـ١٤٠٣ محرم ٢٧االحد 

  .روح اهللا الموسوي الخميني غفر اهللا له

   

  حضرة السيد حميد االنصاري

ه وجود في ثقافتك             يس ل ي ل دفاع عن الة       . آنت قد قلت لإلمام مرارًا بأن ال دا رس ذلك، ع ان آ ا أن االمر آ ورأين

وميتي،                أشار فيها الى هذا المعنى، واعتقد أن هذا الدف         رى مظل ان ي ه آ ا ان اع ال يتالءم مع نهج سماحته، لكن بم

ون،                        ا يقول ي م وا عن م يقول اضطر لكتابة هذه الرسالة بوحي من دفاعه عن المظلوم، لذا ال داعي لدرجها، ودعه

  .فاهللا أعلم بأعمال اإلنسان

  أحمد الخميني

  م٢٢/٢/١٩٩٥

  

  م١٧/٧/١٩٨٤                                                             ٥٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم



   

رسالٌة من والد هرم متداع، أفنى عمره بحفنة من االلفاظ والمفاهيم، وضّيع حياته في قمقم أنانيته، وهو اآلن يعد                   

ر    الى ولده الشاب، المتاحة أمامه فرصة. أنفاسه االخيرة نادمًا على ماضيه  للتفكير ـ آعباد اهللا الصالحين ـ بتحري

  .نفسه من قيود التعلق بالدنيا التي ينصبها ابليس الخبيث فّخًا له

  :بنّي

زمن ًا تحت عجالت ال سحق جميع م ن ا، ث ا وإدباره ا وإقباله دنيا وفّره ّر ال ا أسرع آ د أدرآت من تتبعي . م وق

شرية، ان اآلالم شرائح الب ي احوال مختلف ال اتي ف شريحة ومطالع راد ال ا أف اني منه ي يع ة الت سية والروحي  النف

ؤاد من اآلالم التي                       ًا للف ر تقريح المتنفذة والموسرة، وما ُيخّلفه ضياع اآلمال واألماني الكثيرة فيهم أشّد اثرًا واآث

  .تعاني منها سائر الشرائح

ذي     وفي هذا العصر الذي نعيش ـ والذي يرزح فيه العالم تحت سطوة القوتين الكبري  م ال ذاب واألل ين ـ ال يعد الع

اتين                                 ه رؤساء ه ا يعاني ًا بم ذآر قياس يئًا ي ا، ش رة منه ى الفقي ل حت شرائح المتوسطة، ال ب ات وال ه الطبق تعاني من

ق المضني                       وان القل ا من االخرى من أل يس      . الدولتين العظميين وما تتجرعه آل واحدة منهم ا ل افس بينهم فالتن

ل      وًال، ب ة ذئب                             تنافسًا متزنًا معق ا يقف في مواجه ًال منهم أن آ ا، وآ ك يقصم ظهر آل منهم افس مقض مهل  تن

  .مفترس يترصد به فاغرًا فاه ومكشرًا عن أنيابه يتحين الفرصًة الفتراسه

ى                    زوًال ال ذين الموسرين، ون دءًا من المتنف اتهم، ب ًا بمختلف فئ اس جميع إن عذاب التنافس هذا يقض مضاجع الن

اة            سائر الطبقات، إال ان ى نج يس من سبيل ال سها ـ ول سبة نف درة ـ وبالن راء والق ه يزداد شدة وتأثيرًا آلما زاد الث

ر اهللا     ى ذآ ة عل ا، سوى المداوم ق به واع التعل دنيا وأن ن ال وب والتحرر م ي القل ان ف ق االطمئن شرية وتحقي الب

  ).١٧٤(تعالى

ان سعيهم ذا         أي ثمن سواء أآ وق ب ى تحقيق التف ا ـ او في         إن اولئك الساعين ال ة منه ى اآللهي وم ـ حت ك في العل

ة، ممن حفظوا           . القدرة والشهرة والثروة، إنما يسعون في زيادة آالمهم        ود المادي في حين ان المتحررين من القي

  .أنفسهم ـ نوعًا ما ـ من الوقوع في َشَرك ابليس، يحبرون في جنة وسعادة ورحمة حتى في عالمنا الدنيوي هذا

ان ا  ا خ د رض ي عه ويف ر     )١٧٥(لبهل دف تغيي ديدة به ا ضغوط ش لطت فيه ي س ام الت ك االي ي تل دًا ف ، وتحدي

اد اهللا        ) ١٧٦(الزي ذا األمر ـ ال أع ق نتيجة ه وحيث آان الروحانيون والحوزات العلمية نهبًا لالضطراب والقل

ار، يجلس قرب    مثل تلك األيام على الحوزات العلمية ـ، صادفت شيخًا من المتحررين الى حد ما من رّق األ   غي

ال   ادث ق د التح ز، وعن ن الخب ة م ل قطع شغوًال بأآ از م ان الخب ا  : دآ ا ووهبته امتي، فنزعته زع عم ي بن امرون

  .اهللا آريم… لشخص يخيط له منها ثوبين، وها انذا قد أآلت رغيفي وشبعت، والى الليل

دنيا فصّدق، ولكن هيهات ان يكون                       .. بنّي اذا اخبرتك أني أفّضل الفوز بهذه الحالة على الفوز بجميع مقامات ال

  .لي ذلك، وانا الواقع في شراك ابليس والنفس الخبيثة

  :بنّي



ى     ) ١٧٧) (الحرص وطول األمل: َيشيُب ابن آدم وتشب فيه خصلتان(أما أنا فال أمل لي    األمل ان توفق أنت ال

سعي         . يق الصالحين بما لديك من نعمة الشباب وقوة اإلرادة        سلوك طر  ذا دفعك عن ال ولي ه ست أرمي من ق ول

دراويش                              سكين، أو ال ذه صفات الجاهلين المتن إن ه ق اهللا، ف ى خل الًّ عل زال لتكون َآ ع، واالعت ة المجتم في خدم

يهم         (ولنا في سيرة االنبياء العظام      . اصحاب الطرائق  ا وعل ى نبين ين صلى اهللا عل ار     ) أجمع ة االطه ـ  ) ع(واألئم

وا بوجه                 ا اوت ام بكل م ود واالغالل ـ من القي ساحته، المتحررين من آل القي ين ب اهللا والمتعلق صفوة العارفين ب

ا                      الم، وم ة في الع الحكومات الطاغوتية وفراعنة الزمان، وما عانوا من اآلالم والمتاعب في سبيل تحقيق العدال

سيكون شعارنا      بذلوا من الجهود؛ عبرة ود  ة، ف ا أعين مبصرة وآذان واعي م    : (روس، فإذا آانت لن من أصبح ول

  ).١٧٨) (يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم

  :بنّي

الحق، وال     اط ب ى اإلرتب ل عل صوفي دلي زال ال ال االعت ا، ف ستند اليه ي ت ا الت و النواي ال ه ي االعم زان ف إن المي

ة شاه         د                     الدخول في خضم المجتمع واقامة الحكوم د والزاه ا يكون العاب ر م ا اآث ى االنقطاع عن الحق، فم د عل

ار                             ر واحتق ة والغرور والعجب والتكب د آاألناني ك العاب ا يناسب ذل شتد وتتوسع بم واقعًا في شراك ابليس التي ت

ا يرتقي المتصدي                                 ر م ا أآث شرك، وم ده عن الحق ويجره نحو ال ا يبع ك مم ال ذل خلق اهللا والشرك الخفي وأمث

شؤون  ليمان   ل داود وس ع آلهي آ ن داف ه م ا يحمل رب الحق لم ب ق ة، فيحظى بل ا ) ع(الحكوم ضل منهم ل واف ب

ي طالب         ) ص(وأسمى منزلة، آالنبي األآرم      ه   ) (١٧٩(وآالمهدي ) ع(وخليفته بالحق علي بن اب ا لمقدم ارواحن

  .في عصر حكومته العالمية) الفداء

ا    دافع، وآلم و ال ان إذن ه ان والحرم زان العرف ن    فمي ررًا م ر تح رة، وأآث ور الفط ى ن ـرب ال دوافع أق ت ال آان

ه الحديث عن                      ذي يصبح في ى المستوى ال ور، وال دأ الن صاقًا بمب ر الت ا ـ آانت اآث ة منه ى النوري الحجب ـ حت

  .اإلرتباط آفرًا ايضًا

  :بنّي

 في هذا المضمار     ال تتنّصل عن مسؤوليتك االنسانية في خدمة الحق في صورة الخلق، فإن مكر الشيطان وآيده              

ان ـ      . ليس أقل من مكره وآيده بين المسؤولين والمتصدين لألمور العامة ا آ ام مهم ى مق وال تتهالك للحصول عل

إن            اد اهللا، ف ة عب ة، او خدم ارف اآللهي تزادة من المع ة في االس سواًء المقام المعنوي او المادي ـ متذرعًا بالرغب

ا      ) الموعظة الواحدة (استمع  !. الك ببذل الجهد وصوًال اليه    مجرد االهتمام بذلك من الشيطان، فما ب       ا به التي يعظن

ا       ًا، وسر في خطه الى  . اهللا، وأرهف لها سمع القلب والروح، ثم ِعها تمام ول تع م بواحدة ان     : (يق ا اعظك ل انم ق

في الممارسات   سواء  ) قيامًا هللا(فالميزان في بدء الحرآة انما هو في آونها  ) ١٨٠)(…تقوموا هللا مثنى وفرادى   

  .الشخصية والفردية او في الفعاليات االجتماعية



اك                            ق، وإي ر حظه من التوفي شباب، وأوف ام ال فاسع ان تكون موفقًا في هذه الخطوة االولى، وما أسهل ذلك في اي

ى   ه ال ي تفادي اٌج ف ر محت ك او متراجع القهقهرى، واألم ي مكان راوح ف ا م ك وأنت إم ل ابي رم مث ك اله أن يفجئ

  .راقبة والمحاسبةالم

اهللا                   ًا ب سيبقى عارف ه ف ه اذا حصل علي ل إن س، ب ك الجن واإلن ى ُمل ة ـ ال دوافع آلهي دفوعًا ب ساُن ـ م إذا سعى االن

ان                   ى وإن آ ه ـ حت ا ينال إن آل م سانية وشيطانية ـ ف دوافع نف دفوعًا ب سان ـ م ان االن ا إذا آ دنيا، أم وزاهدًا في ال

  . تعالى بقدر سوء تلك الدوافعمجرد مسبحٍة ـ فهو بعيد عن اهللا

  :بنّي

سان                       ) ١٨١) (سورة الحشر (طالع   ستحق ان يمضي االن ا ي ة مم ارف التربوي وزًا من المع ا آن إن فيه ة ف المبارآ

عمرًا بحاله يتفكر فيها ويتزود ـ بالمدد اآللهي ـ منها بانواع الزاد، وخصوصًا آياتها األواخر حيث يقول سبحانه    

ون                  يا آيها الذ  : (وتعالى ا تعمل ر بم وا اهللا إن اهللا خبي د، واتق ّدمت لغ ا ق وا اهللا ولتنظر نفس م ) ١٨٢) (ين آمنوا اتق

  .الى آخر السورة

  :ففي هذه اآلية الصغيرة في لفظها، البالغة العمق في معناها، احتماالت بناءٌة موقظة نشير الى بعضها

ة اال     ١ ى مرتب وا الول ًا لمن ُوّفق ة خطاب ة  ـ يمكن ان تكون اآلي ان العام ل ايم ان، مث إن األمر  . يم ه ف اءًا علي وبن

ا من          أول مراتبه ة  (بالتقوى هو أمر ب وى العام ذلك         ) التق ة، وهي ب ة الظاهري ام اآللهي ة االحك اب مخالف في اجتن

ة   إن جمل ال، ف ذا االحتم ى ه ال، وعل ى شكل االعم اظرة ال د(ن دمت لغ ا ق ن ) ١٨٣) (ولتنظر نفس م ذير م تح

شأة االخرى لتصل               عواقب اعمالنا، ودلي   ل على ان االعمال التي نقوم بها تأتي ذاتها بما يناسبها من شكل في الن

ذا االمر             . الينا رة حول ه ات آثي ات ورواي د يكون                )١٨٤(وقد وردت آي ة، وق وب المؤهل وقظ القل ك ي ل ان ذل ، ب

ع واألسنى            را         . خطوة نحو االرتقاء في المراتب والمقامات األرف ك هو تك ى ذل دليل عل ى األمر       وال د عل ر التأآي

ه   . بالتقوى، وإن أمكن وجود احتمال آخر  ا قول ون   (وأم ا تعمل ر بم ضًا من ان     ) ١٨٥) (إن اهللا خبي و تحذير اي فه

  .اعمال البشر ال تخفى على محضر الحق ألن العالم اجمع محضره تعالى

   ـ يمكن ان تكون اآلية خطابًا ألولئك الذين اوصلوا األيمان الى قلـوبهم، ٢

  في ظاهره، إال ان قلبه ) ١٨٦(ا اآثر ما يكون االنسان مؤمنًا معتقدًا بالشهادتينفم

دين الخمسة             دًا باصول ال ًا معتق ك، أو يكون عالم ه      ) ١٨٧(بعيد عن ذل ى قلب م يصل ال م ل ذا العل ولعل  . اال ان ه

  .الجميع هم آذلك عدا الندرة من خواّص المؤمنين

ه          والسبب في ارتكاب بعض المؤمنين لبعض   اب، وآمن ب وم الجزاء والعق يقن القلب بي و ت ذا، فل المعاصي هو ه

ن                       . فمن المستبعد جدًا التمرد وارتكاب المعصية        سان ل إن االن ر اهللا، ف ه غي دم وجود إل ا ان القلب اذا آمن بع آم

  .يتوجه الى غير اهللا تعالى، ولن يحمد سواه، آما لن يعتريه خوف او خشية من غيره تعالى

  :بنّي



ة              أرى أن  شائعات الكاذب ة وال تهم الباطل ك اوالً     . ك تظهر االنزعاج والقلق احيانًا من ال ول ل ذا وجب ان اق بأنك  : ل

شائعات         ة وال اد والتهم مادمت حيًا ترزق، ومادمت متحرآًا وذا تأثير بنظر اآلخرين، فال مناص من توجه االنتق

ن    فالعقد آثيرة، والتوقعات متزايدة، والحسد آثي. المختلفة نحوك ر، والفّعال ـ حتى اذا آانت فعاليته خالصة هللا ـ ل

  .يمكنه تفادي تجريح أهل السوء

ان أهل           ا ـ وآ ًا م الخير ـ نوع سيطًا ـ اال ب أنا شخصيًا أعرف عالمًا تقيًا جليًال، لم يكن يذآر ـ قبل اعتالئه مقامًا ب

وس، وحصل عل      ه النف اد       العلم وغيرهم سلمًا له تقريبًا، حتى اذا توجهت الي ا ال تك و أّنه ة ـ ول ى شاخصية دنيوي

ألوان       د ب سد والعق ران الح ة واألذى، وتأّججت ني وردًا للتهم وي ـ اصبح م ه المعن و مقام ى عل سبة ال ذآر بالن ت

  .مختلفة، وَظلَّ حاله هكذا الى آخر عمره

ج           : آما يجب ان تعلم ثانياً     سع       ان االيمان بوحدة اإلله ووحدة المعبود ووحدة المؤثر إن لم يل ا ينبغي، فلت  قلبك آم

د  (في إيصال  ة التوحي اد                ) آلم ك االعتق دو ذل ل ال يع إن حظ العق ك، ف ى قلب ك ال ة ـ من عقل ـ أعظم وأسمى جمل

ا  . البرهاني القاطع، الذي ان لم تصل نتيجته الى القلب بالمجاهدة والتلقين، فإن اثره وفائدته يكادان ال يذآران     وم

بعض من اصحاب ا ا يكون ال ر م ي اآث وع ف رهم للوق د عرضة من غي سفي اش ي واالستدالل الفل ان العقل لبره

ة       نفس الخبيث يس وال تداللين من خشب    (شراك ابل ة      ). ١٨٨) (أرجل االس ة والعقلي دم البرهاني ذه الق وال تصبح ه

  .الل عقليًاقدمًا روحانية وإيمانية إّال حين انتقالها من أفق العقل الى مقام القلب، وقبول القلب بما أثبته االستد

  :بنّي

سلمين        ة الم صلي عام ال ي واه، وإال أف ؤثرًا س ك م د ذل رى بع ال ت دي اهللا، ف ين ي ك ب سِلم قلب دة لُت ك بالمجاه علي

وم        ون في الي المتعبدين عدة مرات في اليوم والليلة ـ الصالة وما تزخر به من التوحيد والمعارف اآللهية ـ ويقول

رات   دة م ة ع اك  (والليل د وإي اك نعب ستعينإي م   )١٨٩) (ن ة، إال انه ادة واإلعان وًال بالعب الى ق ّصون اهللا تع ، فيخ

ود            ى المعب ه حت املون ب ا ال يع ًا بم املونهم احيان ري، ويع وي او ث الم او ق ان،    . يتذللون لكل ع أي آ ستعينون ب وي

درة اهللا، ال ي                 ك     ويستمدونه، ويتوسلون بكل تافه في سبيل تحقيق مقاصدهم الشيطانية، غافلين عن ق ستثنى من ذل

  .سوى ثلة من المؤمنين حقًا، وخواّص اهللا

  وبناًء على احتمال ان الخطاب موجه الى الذين بلغ االيمان قلوبهم، فإن اإلمر 

ى   . بالتقوى يختلف عنه في االحتمال األول   فهذه التقوى ليست إتقاء االعمال غير الالئقة، بل تقوى عن التوجه ال

ب،                 االغيار، تقوى عن استمداد غي     ى القل ّل وعال ال ره ج سح المجال لغي وى عن ف ر اهللا وعن العبودية لغيره، تق

  .تقوًى عن االتكال واالعتماد على غير اهللا

ة، واالآاذيب                   شائعات المنطلق سك من ال سي ونف وما ترى مما نحن وأمثالنا مبتلون به، وما يبعث الخوف في نف

ك االمور التي          المنتشرة، أو الخوف من الموت واسالم الروح، والت       ل تل ا هو من قبي ة، انم حرر من رق الطبيع

  .يجب االتقاء منها



ا صورة في     ) ١٩٠)(ولتنظر نفس ما قدمت لغد(وعلى هذا فإن المراد من قوله تعالى   هو االفعال القلبية التي له

ع     وب الجمي رات قل ر بخط ضًا، واهللا خبي ا اي ورة فوقه وت، وص رك ا  . الملك ي ان تت ضًا ال يعن ذا اي ة وه لحرآ

اء                  ة وسيرة االنبي سّنة اآللهي ذا خالف ال والفعالية، وتصبح مهمًال، وتختار العزلة عن آل شخص وآل شيء، فه

ذلوا         د ب يهم      (العظام واألولياء الكرام، فق ا في وسعهم في سبيل تحقيق االهداف                ) صلوات اهللا وسالمه عل آل م

ى نحو االستقالل،         اإللهية واالنسانية، اال انهم يختلفون عنا ـ نحن عمي الق  ى االسباب عل ا عل لوب ـ في اعتمادن

ة            اتهم العادي تعانة    . فهم يعتبرون األمور آلها في هذا المجال منه جّل وعال، وذلك طبعًا من مقام رون االس م ي انه

ين اآلخرين               نهم وب وارق بي ق              . بأي شيء استعانة بالمبدأ، وهذا أحد الف ى الخل د عل ا نعتم ا حينم ا وأنت وأمثالن أن

ه                         و تعانة ب اآلخرين اس تعانة ب ذه االس رون ه م ي الى، والحال انه نستعين بهم، فإننا نكون حينها غافلين عن اهللا تع

ه   م آون الى رغ ه تع م من ع له ا يق رون م م ي ا أنه باب، آم األدوات واالس تعانًة ب ع، وإن آانت اس ي الواق الى ف تع

ا          د امثالن ًا عن ذا تمام ع ل        . ظاهريًا غير ه ا يق ان م ا آ ّرًا في          ومن هن ان ُم ا آ م، مهم ى ارواحه ذاق عل و الم م حل ه

  .نظرنا

  

  :بنّي

ان      ) قافلة االبرار(هنالك امر هام بالنسبة لنا نحن المتخلفين عن          نفس لمن آ اء ال وأرى انه قد يكون ذا أثٍر في بن

شائعا              . بصدد ذلك  شر ال ا هو      فعلينا ان ندرك ان منشأ ارتياحنا للمدح والثناء واستيائنا من االنتقاد ون حب  (ت انم

  .الذي يعد من اخطر الشراك التي ينصبها ابليس اللعين) النفس

ات        نحن نرغب ان يكون اآلخرون مادحين لنا، حتى وإن اظهروا أن لنا أفعاًال صالحة وحسنات وهمية تفوق بمئ

ًا ـ موصدة دو                  ان حق اد ـ وان آ واب االنتق ا نرغب ان تكون اب ا إنن ه، آم ا نحن علي ة م ا، او أن  المرات حقيق نن

  .يتحول االنتقاد الى مديح وثناء

ونحن ال يزعجنا الحديث عن معايبنا النه ليس حقًا، آما ال يسرنا المديح والثناء النه حق، بل الن هذا العيب هو                

وهو أمر سائد في أوساطنا هنا وهناك وفي آل مكان، واذا اردت ان تتأآد من       ) ليس لي (وهذا المدح   ) عيبي أنا (

ه،                         صحة هذا ا   ام ب ى فعل ق داحون لمدح أحد االشخاص عل رى الم ألمر، فتأمل بما يصيبك من االنزعاج اذا انب

ك                    ان ذل ت، وخصوصًا اذا آ ه ان ا قمت ب ه افضل مم وآنت قد قمت بذات الفعل، ستنزعج حتى اذا آان ما قام ب

دا    : وأوضح من هذا المثال   . الشخص من أقرانك وزمالئك    ك   عندما ترى ان عيوب شخص صارت م ئحًا، ففي تل

  .الحال، تيّقن ان للشيطان وللنفس ـ التي هي أسوأ من الشيطان ـ يدأ في األمر

  : بنّي

فما أحسن ان تلّقن نفسك وتقنعها بحقيقة ان مدح المداحين وإطراء المطرين ناهيك عن انه يّدمر االنسان ويجعله                  

ة سيكون        اآثر بعدًا عن التهذيب ـ البعيد عنه هو في االساس ـ فإن األثر   نا الملّوث ل في نفوس اء الجمي سيء للثن  ال

ّي للحق          دًا عن المحضر القدس منشأ لجميع أنواع التعاسة بالنسبة لنا، آما سيلقي بنا ـ نحن ضعاف النفوس ـ بعي



بيه                   . جّل وعال  األمر ش ة، ف سية، وال غراب ولعل الناقدين ومرّوجي الشائعات يكونون ذا نفع في عالج معايبنا النف

  .لية الجراحية المؤلمة التي تؤّدي بالنتيجة الى سالمة المريضبالعم

صداقتهم                  ا ب م يؤذونن م أصدقاء إال انه ذين    . إن اولئك المادحين يبعدوننا بمدائحهم عن جوار اهللا، وه ا اولئك ال ام

م اعد      ا ـ   يتوهمون انهم يحاربوننا باالنتقاد والسب واختالق الشائعات فإنهم يساهمون في إصالحنا رغم أنه اء لن

ة،   . ذلك اذا آنا اهًال للصالح ـ وهم يحسنون الينا رغم ظهورهم بمظهر االعداء  ذه الحقيق وإذا اقتنعنا انا وانت به

اء                  واذا أتاح لنا الشيطان والنفس فرصة لرؤية األمور على حقيقتها،فإننا سنضطرب حينها من مدح المادحين وثن

وم من ذم    ًا آاضطرابنا الي اء، تمام شائعات المغرضين أهل الثن ي ال داء ومفتعل اد،  . االع نفرح باالنتق ا س ا انن آم

  .تمامًا آما نفرح اليوم بمدائح واطراء المادحين

ال                         ين، وسوف تن ن يؤلمك اختالق المختلق ك المنغصات، ول د ذل واذا بلغ قلبك شيء مما ذآرت فلن تزعجك بع

  .رحمنا اهللا تعالى جميعا بانقاذنا منها. انيةطمأنينة القلب، فإن أآثر اآلالم والقلق انما هي نتيجة االن

ام               ٣ ين بمق ة المتعلق ان من خواص اهل المعرف ى اصحاب االيم ًا ال  ـ االحتمال اآلخر هو آون الخطاب موجه

ع                            ا نفوسهم ان جمي ة التي تنطوي عليه وبهم وبالمعرف ون قل رون بعي ذين ي ل، ال ال الجمي الربوبية وعاشقي الجم

سموات     : (يعاينون نور اهللا في جميع المرئيات، ويدرآون معنى اآلية الكريمة         الموجودات مظهر هللا، و    ور ال اهللا ن

  .بالمشاهدة المعنوية والسر القلبي رزقنا اهللا وإياآم) ١٩١) (واالرض

ه مع اآلخرين،                      وبناًء على هذا االحتمال، فلعل التقوى المقصودة لهذه الطائفة من العشاق والخواّص يختلف عن

ى                           فلعل التقو  وًى عن التوجه ال ي، تق ات والرائ رات وشهود المرئي ة التكث وى عن رؤي ى المقصودة هنا، هي تق

ه   (االغيار حتى وإن آان في صورة التوجه الى الحق من الخلق، تقوى عن               ما رأيت شيئًا اال رأيت اهللا قبله ومع

شاهدة     ) ةللشيئي(الذي ال يعدو آونه مقامًا عاديًا لخّلص االولياء حيث          ) ١٩٢)(وبعده دخل في األمر، تقوى عن م

سموات واالرض( ور ال شاهدة  ) اهللا ن ن م وى ع م(تق و معك سموات  (و) ١٩٣) (ه ر ال ذي فط ي لل ت وجه وجه

ق                    )١٩٤) (واالرض ة الحق في الخل رتبط برؤي ى  . ، تقوى عن مظهر جمال اهللا في الشجرة، الى سائر ما ي وعل

هو هذه الحـاالت مـن مـشاهدة اهللا في الخـلق، والوحدة  ) ١٩٥(غدهذا يكون المراد من األمر بالنظر فيما قدمناه ل       

  في الكثرة التي تجيء 

  .على الصورة التي تناسبها في العوالم األخرى

 ـ احتمال ان يكون الخطاب موجهًا أللئك النخبة من خلص االولياء الذين تجاوزوا مرحلة رؤية اهللا في الخلق،  ٤

صوا في                     وجمال حضرة الوحدة في الكثرة ال      ق، وتخل ار الخل ر لغب شاهداتهم أث رآة م ى م ق عل فعلية، والذين لم يب

ين      شاقًا قيم صاروا ع ماء اهللا ف ات اس وبهم لتجلي لموا قل م أس ي، اال انه شرك الخف ن ال ا م ي ادرآوه ة الت المرحل

  .لحضرة األسماء، والتجليات االسمائية، وهم فانون عن الغير، ال يشاهدون سوى مظاهر االسماء



ة      وعل اهر الرحماني مائية والمظ رات األس ة التكث ن رؤي التقوى ع رًا ب التقوى أم ر ب ون األم ال يك ذا االحتم ى ه

اك إال مظهر واحد      : والرحيمية وسائر أسماء اهللا، وآأن صوتًا يرن في مسامعهم من االزل الى األبد             أن ليس هن

  .ال غير

ى، واذا             ذا المعن ا يناسب ه رات بم ذا سائر الفق شاهدة        وتفسر على ه شاهد والم دها لل ك فال وجود بع ازوا ذل اجت

  ).ال هو اال هو(المطلق و) هو(والشهود، فهو الفناؤء في 

ل      ٥ وا ( ـ أما أشمل االحتماالت الواردة فهو ان يحمل آل لفظ مث وا (و) آمن دمت  (و) لتنظر (و) اتق ا ق ذا،  ) م وهك

ة            على معانيها المطلقة، فهي جميعًا مراتب لتلك الحقائق، فااللفاظ         د، والمطلق ة بقي ر المقدي اني غي  موضوعة للمع

ذه المراتب                   . من الحد والحدود   ال وضمن ه ذا االحتم . وحتى اذا آانت ثمة احتماالت اخرى فهي داخلة ضمن ه

  .فهو شامل لكل فئة وطائفة من المؤمنين شموًال تامًا، وجميع تلك الفئات مصاديق للعنوان المطلق

دفع             وهذا التفسير يفتح الباب لفهم       ا ي ه، مم ا او شخص بذات ة بعنيه ى فئ ات عل الكثير من االخبار التي طبقت اآلي

  .الى التوهم باختصاصها، في حين ان االمر ليس آذلك، فأنما هو ذآر لمصداق او مصاديق متعددة

ة                ة المبارآ م اآلي سا     (وبناًء على ما ذآرنا من االحتماالت يتسنى لنا فه سوا اهللا فأن ذين ن وا آال سهم  وال تكون هم انف

  .التي تلي اآلية موضوع البحث) ١٩٦) (أولئك هم الفاسقون

ة         االت المختلف ك االحتم االت تناسب تل فاآلية الشريفة تنطوي ايضًا ـ وحسب ما ذآرنا من احتماالت ـ على احتم

سيان ا                  هللا موجب   المراتب والمتحدة الحقيقة، مما ال مجال للتفصيل فيه، واآتفي فقط بذآر نكتة واحدة، وهي ان ن

  .وفي آال المعنيين إنذار مروع. لنسيان النفس، سواء أآان النسيان بمعنى عدم التذآر، او بمعنى الترك

سه              سان نف سيان االن ل  . ان ما يالزم نسيان اهللا تعالى هو ن سه، وهو أمر                : او ق سيان نف ى ن الى يجره ال ان اهللا تع

سيان    فمن ينسى اهللا وحضور   . يصدق على جميع المراحل السابقة     سه بن ه جّل وعال في مرحلة العمل يبتلى هو نف

و،  . نفسه، أو أّنه يجر الى ذلك، ينسى عبوديته فيجر من مقام العبودية نحو النسيان   فمن ال يعرف ما هو، ومن ه

شيطان عامل                سه، وال دًال من نف ه، وجالس ب وما هي وظيفته، وما هي العاقبة التي تنتظره، فإن الشيطان حالٌّ في

ى                . عصيان والطغيان على ال  واذا لم يثب ذلك االنسان الى رشده، ويرجع الى ذآر اهللا، وغادر هذا العالم وهو عل

  هـذه الحـال من الطغيان والعصيان، فقد يأتي في ذلك العالم على شكل 

  .شيطان مطرود من قبل اهللا تعالى

إن األمر سيكون أشد        )الترك: أي(اما اذا آان النسيان بمعناه اآلخر        رك           ، ف رك إطاعة اهللا، وت ه اذا ت ًا، الن  إيالم

ه                ه عنايات سه، ويقطع عن ى نف ه ال ه اهللا ويكل ستوجب ان يترآ ى      . اهللا، فإن ذلك ي ه ال ينتهي ب وال شك ان االمر س

رة دنيا واآلخ ي ال ذالن ف ة   . الخ ي االدعي نفس ف ال لل دم االيك دعاء بع ى ال د عل ن التأآي ا ورد م رة م رى آث ذا ن ل

  .يدرآون نتائج هذه المصيبة، في حين اننا غافلون عنها) ع(النهم ) ١٩٧(ومينالمأثورة عن المعص

  :بنّي



رك و   ا صغرت بنظ ذنوب مهم تعظم ال صيت  (اس ن ع ى م ر ال رة    ) انظ ار آبي ذا المنظ صبح به ذنوب ت ل ال فك

و                ه، ول ة حال، فكل شيء من ى أي الى عل وخطيرة، وال يغرنك أي شيء، وإياك ان تنسى حضور اهللا تبارك وتع

لين           ا اء والمرس ى لالنبي ر حت ن يبقى أث ن عناية رحمانيته انقطعت لحظًة عن موجودات عالم الوجود بأسرها، فل

ة لنظام        . رحمانيته جّل وعال  ) مظهر(والمالئكة المقربين، فالعالم أجمع      ورحمته ورحمانيته جّل وعال هي المبقي

ّل وعال   وال تكرار في  (الوجود بتواصلها ـ مع قصور اللفظ والتعبير ـ     ه ج ًا     ) تجلي ه احيان ر عن ذي يعب سط  (ال بب

  ).وقبض الفيض المتواصل

شافعين             شفاعة ال ر ب ا ال تغت وازين    ) ع(ال تغتر برحمته، ولكن ال ينبغي آذلك ان تيأس منها، آم ك م الن لكل ذل

  .آلهية نجهلها نحن

صومين      ة المع ي أدعي ل ف يكن التأم ه     ) ع(ول ق وعذاب ن الح ًا م م خوف رقهم وتفجعه ارك   وتح ي أفك دنك ف  دي

  .وسلوآياتك، واعلم ان األهواء النفسانية وشيطان النفس األمارة بالسوء يدفعاننا نحو الغرور، ويردياننا المهالك

  :بنّي

ا        ع الخطاي ا ـ رأس جمي ) ١٩٨(ال تسع للحصول على الدنيا أبدًا ـ حتى الحالل منها ـ فإن حب الدنيا ـ حتى حالله

ع أول       . ن الى الحرام منهاوهي حجاب سميك يضطر االنسا وة ـ من ه من الق فانت شاب تستطيع ـ بما حباك اهللا ب

ا          ا، وآل ذنب ـ مهم دم اخرى تتلوه دم ق قدم تزل نحو االنحراف، فتمنع بذلك من التحاقها بخطى اخرى، فلكل ق

ل     ا، ب غ االمر    صغر ـ يجر المرء نحو ذنوب أآبر، حتى تستحيل الذنوب الكبيرة في نظره لممًا يستهان به د يبل ق

رون      م ي بالبعض ان يفتخروا بارتكاب بعض الكبائر، ال بل قد يصل الوضع بالبعض اآلخر حدًا ـ أحيانـًا ـ يجعله

  .المنكر معروفًا والمعروف منكرًا، نتيجة شدة وتكاثف الظلمات والحجب الدنيوية

  زيل أسأل اهللا تعالى، جل اسمه وتبارك، أن ينير بصر قلبك بجماله الجميل، وي

د            ى ماضيك بع ل ابيك ـ عل ى ال تأسف ـ مث سانية حت الحجب من أمام بصرك وينجيك من القيود الشيطانية واالن

  .تصرم الشباب وحلول الشيخوخة

واربط قلبك ـ بنّي ـ بالحق، حتى ال تستوحش في الطارئات من الصدوف، وحّرره من االغيار لتستنقذ نفسك من   

شرك        ة                      . األخفى الوقوع في الشرك الخفي وال ة في العذوب ى امور غاي ا فتنطوي عل ا ذآرن ة لم ات التالي ا اآلي أم

  .والجمال، يحول دون التعرض لها سوء الحال وضيق المجال

م ة! الله م فاطم دك، وافط ودًا عن د محم ل أحم سنًا) ١٩٩(اجع ل ح ذنوب، واجع ن ال غ )٢٠٠(ع سن، وابل أح

ى ا          ) ٢٠١(ياسر سبة ال ة المنت ذه العائل ا من شر       ) ع(هل بيت العصمة       يسرًا، وتول ه بلطفك وعناياتك واحفظه

دارين          د عليك في         . شياطين الباطن والظاهر وُمنَّ عليهم بالسعادة في ال ذه بالتأآي تم وصيتي ه وتني أن أخ وال يف

يما  ام ال س ة األرح ي خدم سعي ف ك(ال ى إرضائهم  ) أّم رًة، واحرص عل ًا آثي ا حقوق ا جميع ي اعناقن ا ف ي له الت

  .جميعًا

  حمد هللا أوًال وآخرًا، والصلوة على رسول اهللا وآله االطهار، واللعن على وال



  .اعدائهم

  هجـ١٤٠٤ شوال ١٧

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م٢٢/١١/١٩٨٤                                                            ٥٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

ا  ر    بم سياسية، وألن أوام شؤون ال ي ال سؤولين ف ر الم سؤولين وغي ماحتكم والم ين س يط ب ًا الوس ت دوم ي آن ان

اديين،                     راد الع ولي األمور او الجماعات واألف سماحتكم آانت أحيانًا تتعامل بحزم مع الخطوط الفكرية لبعض مت

و               شكك فيق ان ي بعض آ ة، وال ثالً لهذا آانت تصدر التحليالت والتفسيرات المختلف ر واحد   : ل م ه خب ، أو )٢٠٢(إن

  .، ومن هذا القبيل)٢٠٣(غير معلوم ذلك

سماحتك ـ ال                سبت ل دها؟ وهل ن ورة وبع ل الث ه قب ا تفضلت ب ى م ة عل فهل تراني قد أضفت أو انقصت أي آلم

  سمح اهللا ـ آالمًا لم تقله؟ أو هل أديت ـ ال سمح اهللا ـ عمًال خالفًا لرضا سماحتكم عن عمد؟

  المخلص

  مد الخمينيأح

  

  باسمه تعالى

ذه                                 ة ه الي، وحتى آتاب ه اتصال بأعم ان ل ضايا العصر وآ دأ الخوض في ق ذ ان ب إني أشهد بأن ابني احمد ومن

م                               ه ل ا أي تصرف دون رضاي، وان اتي وأمثاله م يتصرف ببيان ا يخالف أوامري، ول ه م الكلمات، لم أشاهد من

م أشاهد                   ام ل شكل ع ه، وب م أقل ة    ينسب إلّي أي شيء ل ه أي مخالف ه                . من ان مثل م أن من آ د أن يعل ى أحم لكن عل

ه ان يرتب حسابه                     يخوض في هذه األمور االجتماعية أو السياسية لن يبقى مصونًا عن االفتراء واالساءة، وعلي

ثلهم     شر م د الب إن مكائ ضعفاء، ف شر ال ة، وان ال يخشى الب ه المقدس ى ذات ل عل ال، وأن يتك ادر المتع ع اهللا الق م

ع                         تنقضي   ى من اتب سالم عل ضًا، وال ارك اي بسرعة وتفنى، وسنرجع آلنا الى اهللا، واآلن نحن في المحضر المب

  .الهدى

  .اسأل اهللا تعالى توفيق خدمة الخلق لجميع المسؤولين وألهل بيتي

   

  هـ١٤٠٥تاريخ سلخ صفر 

  روح اهللا الموسوي الخميني



  

  م١٥/١٢/١٩٨٤                                                            ٦٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ا          ) ٢٠٤) (آداب الصالة (اهدي آتابي    ى قصوري وتقصيري في م ـ اذ لم أجن منه أنا شخصيًا سوى االسف عل

ة             ة في مرحل شيخوخة حيث   خال من ايام عمري التي آنت قادرًا فيها على بناء النفس، وسوى الحسرة والندام ال

ز          دي العزي ى ول ردد في سمعي ـ ال ل يت د (يدي خالية وحملي ثقيل والسفر بعيد والبالء شديد، ولحن الرحي ) أحم

ر           ) إن شاء اهللا(لعّله  ا ُأث رة وم سنة المطه اب اهللا وال ه من آت ا جمعت ينتفع ـ وهو يتمتع بقوة الشباب ـ بمحتواه مم

ستفيدًا م         اء العظام، فيرقى ـ م ذه            عن االولي ه من ه ستنقذ قلب ي، وي ة ـ المعراج الحقيق ن ارشادات اهل المعرف

رام         اؤه الك اء اهللا العظام واولي ه نحوه انبي صلوات اهللا  (الظلمة، ويوفق لبلوغ مقصد االنسانية االصلي الذي توّج

  .واهل اهللا ودعوا اآلخرين اليه) وسالمه عليهم

  : بنّي

  ، واستنقذها من مستنقع اسع للعثور على نفسك المعجونة بفطرة اهللا

ا ومن تخلف     ) (واليـة اهللا(الـتي هي ) سفينة نوح(الضـاللة وأمواج العجب واالنانية، وارآب   ا نج فإن من رآبه

  ).٢٠٥) (عنها هلك

  :بنّي

َع ان تكون        ) الصراط المستقيم(اجهد ان يكون سيرك في  ة، واس دة بطيئ ك بخطًى وئي ـ صراط اهللا ـ وان آان ذل

وسكناته وسائر جوارحك في اطار التسامي واالرتباط باهللا، واحرص على السعي في خدمة الخلق              حرآات قلبك   

انوا                   م آ دنيا قط ـ مع انه وا بال م يتعلق الى ل ه تع اء اهللا العظام والخواص من اوليائ رغم ان انبي ق اهللا، ف النهم خل

الحق للحق             ا ب اتهم من آونه ز ممارس ا يمي ا يمارسه اآلخرون ـ لم ين     يمارسون م اتم النبي ه روي عن خ ، اال ان

ة        ) ٢٠٦) (إنه ليغان على قلبي، واني الستغفر اهللا في آل يوم سبعين مرة           : (قوله) ص( رى ان رؤي ان ي ولعله آ

  .الحق في الكثرة آدورة

  :بنّي

 تهيأ بعدي لمواجهة مختلف مشاعر الجفاء والضغائن التي أآنتها الصدور مني، فسوف تنعكس عليك، واذا آان                

ين سريع االنقضاء،    . بك مع ربك سليمًا، وتحصنت بذآر اهللا، فإنك لن تخشى الخلق  حسا فأمر الخلق وحسابهم ه

  .واالزلي هو الحساب امام الحق تعالى

  

  :بنّي



رفض،                            ز فال ت ة االسالمية واالسالم العزي ة الجمهوري إن آانت نيتك خدم قد تعرض عليك بعدي المناصب، ف

  إذ ال قيمة للمقامات . اهللا ـ إطاعـة هوى النفس وارضاء الشهوات، فاجتنب القبولولكن اذا آانت نيتك ـ ال قدر 

  .والمناصب الدنيوية آي تضيع نفسك من اجلها

ى    نَّ عل د (اللهم ُم ه ـ                ) أحم ى آل ه وعل رم صلواتك علي سل رسولك األآ ادك ومن ن م عب ه ـ وه ه واهل بيت وذريت

ر ا    ن ش م م رة، واحفظه دنيا واآلخ ي ال سعادة ف رجيم بال شيطان ال اجزين    . ل ضعفاء الع ن ال دينا نح ذ باي م خ الله

  .اللهم عاملنا بفضلك، وال تعاملنا بعدلك. المتخلفين عن قافلة السالكين

   

  .والسالم على عباد اهللا الصالحين

   

  هـ١٤٠٥ ربيع االول ٢٣

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م١٧/١٢/١٩٨٦                                                            ٦١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

  )ص(الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

ن           ة م ف خالي سرمدي بك الم ال ى الع ائر ال و اآلن س ة، وه ة والجهال رًا بالبطال ضى عم رم ق ن أب ه ّيٌة م وص

  …مل بمغفرة اهللا، والرجاء بعفوهالحسنات، وصحيفة سّودتها السيئات، يحدوه األ

ستقيم                         ين انتخاب الصراط االلهي الم ر ب ان، وهو مخي شاآل الزم ه م ه       (الى ابٍن شاب تتجاذب ه بلطف داه اهللا إلي ه

  .وبين اختيار الطريق اآلخر ـ ال سمح اهللا ـ حفظه اهللا من مزالقه برحمته) المطلق

الة العارفين، والسلوك المعنوي ألهل السلوك، على الرغم من         أي ُبَنّي، الكتاُب الذي أهديه اليك هو نفحة عن ص         

اظ        د بعض األلف ن ح رج ع ه ال يخ ا آتبت ان م رف ب سفر، وأعت ذا ال سيرة ه ان م ن تبي اجز ع الي ع م أمث أن قل

  .والعبارات، فأنا لم أحصل الى اآلن على بارقة من هذه النفحة

ة القصوى آلم      ) المعراج(ولدي، إنَّ ما في هذا       ا         هو الغاي دينا عنه د قصرت أي ة، وق شباك   : (ال أهل المعرف مَّ ال ُل

  ).٢٠٧) (فالعنقاء ال ُتصبُح صيدًا ألحد

  .ال ينبغي لنا اليأس من ألطاف اهللا الرحمن، فهوـ جل وعالـ اآلخذ بأيدي الضعفاء، ومعين الفقراء!! ولكن

  الكـالم هو في السفر من الخلق الى الحق تعالى، ومن الكثرة الى … عزيـزي



اء                  ى، والفن سجدة االول ذي يحصل في ال ق ال اء المطل ى حد الفن روت، ال الوحدة، ومن الناسوت الى ما فوق الجب

ى اهللا  (عن الفناء ـ وهو الذي يقع في السجدة الثانية ـ بعد الصحو ـ وهذا هو تمام قوس الوجود     وفي  ) من اهللا وال

  ).٢٠٨)(و االول واآلخر والظاهر والباطنه(تلك الحال ليس هناك ساجد ومسجود، وال عابد ومعبود، فـ

ال، واتق                     نَُّة الُجه ار س ة، فاإلنك ى ـ هو ان ال ُتنكر مقامات اهل المعرف ه ـ بالدرجة األول ا أوصيك ب دي، م ول

  .معاشرة منكري مقامات األولياء، فهم ُقّطاع طريق اهللا تعالى

  :بنّي

شيطان، فبالُع ا إرُث ال ـُجب، فهم نفس والع الى ـ         تحرر من حب ال ر اهللا ـ تع ى أم رََّد عل نفس َتم جب وحب ال

  .بالُخُضوع لوليِّ اهللا وصفيه، جل وعال

شير                         !! واعلم ا ت ة، وربم و أصل الفتن شيطاني، فه ذا إالرث ال أن جميع ما يحل ببني آدم من مصائب ناشئ من ه

ستوياتها (ها  في بعض مراحل  ) ٢٠٩) (وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا       (اآلية الكريمة    اد    ) م ى الجه ال

ة،                        سان آاف ي االن وب بن اق قل األآبر، وقتال أساس الفتنة وهو الشيطان وجنوده، ولهؤالء فروع وجذور في أعم

ة     (وعلى آل انسان ان يجاهد من أجل         اد النصر،               ) حتى ال تكون فتن ذا الجه اذا حقق ه ا، ف سه وخارجه َل نف داخ

  .َصَلـحت االموُر آافة، وصلح الجميع

  :يبن

ا وال حصر،              سانية التي ال حد له واء النف اسع لتحقيق هذا النصر او بعض درجاته، اجتهد واعمل للحد من األه

شاقين ـ        واستعن باهللا ـ جّل وعال ـ فإنه ال يصل أحد لشيء من دون عونه، والصالة ـ معراج العارفين وسفر الع

  .سبيل الوصول الى هذا المقصد

و     ولو آان لك ولنا توفيق تحقق ة ـ ول  رآعة واحدة منها، ومشاهدة األنوار المكنونة فيها، ومعرفة أسرارها الخفي

شاهدنا صورة مصغرة                    اء اهللا ـ ومقصودهم، ول ى نفحة من مقصد أولي ه نحن ـ لحصلنا عل ا نطيق در م ى ق عل

سأل اهللا ان ي      سالم ـ ن يكم    لصالة معراج سيد االنبياء والعرفاء ـ عليه وعليهم وعلى آله الصالة وال ا وعل نَّ علين م

  .بهذه النعمة العظمى

الطريق إذن طويل وخطير جدًا، ويستلزم الراحلة والكثير من الزاد، وزاد أمثالي إّما معدوم أو قليل جدًا فما من                    

  .أمل إال ان يشملنا لطف الحبيب ـ جل وعال ـ فيأخذ بأيدينا

 حتى االلتفات الى اآلخرة والتوجه الى اهللا    عزيزي، استثمر ما بقي من الشباب، ففي الشيخوخة يضيع آل شيء،          

  .ـ تعالى ـ

ول                  د حل شباب بوعود الصالح واالصالح عن إن من آبريات مكايد الشيطان والنفس األمارة بالسوء، أن ُتمنِّي ال

ة        ذي يضيع بالغفل رة،         . الشيخوخة، فُتخسرُهم شبابهم ال ى  اللحظات االخي يهم بطول العمر حت شيبة، فتمن ا ال وام

ان،      وتصد ه االيم  االنسان ـ بوعودها الكاذبة ـ عن ذآر اهللا واإلخالص له، الى ان يأتي الموت، وعندها تأخذ من

  .إن لم تكن قد أخذته منه آامًال قبل ذلك الحين



دا الحبيب ـ جل وعال ـ وعزز         إذن، فانهض للمجاهدة وأنت شاب تمتلك قوة آبرى، واهرب من آل شيء ما ع

  . تعالى إن آان لديك ارتباطبما استطعت ارتباطك به

ستحق                   ا ي اك م يس هن ه، فل ي تقويت د ف ه، واجته اهللا ـ فاسع للحصول علي اذ ب ك ـ  والعي ديك ذل م يكن ل ا إذا ل أم

االرتباط به سواه تعالى، وإذا لم يكن التعلق بأوليائه تعلقًا به تعالى ففيه مكيدة من حبائل الشيطان الذي يصد عن          

  .كل وسيلةالسبيل الى الحق تعالى ب

انوا                              ًا آ سهم ال شيء، وأحيان رون انف اء اهللا الخلص ي ان أولي د آ دًا، فق ال تنظر الى نفسك وعملك بعين الرضا اب

  .آلما ارتفع مقام المعرفة، تعاظم االحساس بحقارة ما سواه ـ جّل وعال ـ… بنّي… يرون حسناتهم من السيئات

ى         في الصالة ـ مرقاة الوصول الى اهللا ـ هناك تكبي   ك إشارة ال التكبير، وتل ا ب ا أن دخوله اء آم ر وارد بعد آل ثن

اء، أي الصالة            اك    . انه تعالى أآبر من آل ثناء، حتى من أعظم الثن د الخروج هن رات (وبع ه    ) تكبي ى أن شير ال ت

  .اآبر من توصيف الذات والصفات واألفعال

ة    ! ومن هو الموصوف؟  ! من الذي يصف وبأي وصف؟    ! ماذا أقول؟  الم من           وبأية لغ ان يصف، وآل الع واي بي

ر؟                    الى ال غي اذا يمكن أن   ! أعلى مراتب الوجود الى أسفل سافلين هو ال شيء، إذ إن آل ما هو موجود هو تع فم

اء، وإن         ! يقال عن الوجود المطلق؟ شيء أي من األولي ه ب م يتحدث عن ولوال أمر اهللا وإذنه ـ جّل وعال ـ فربما ل

ره         !! ه ال عن سواه   آان آل ما هو موجود حديثًا عن       ره، فكل ذآر ذآ رد عن ذآ وقضى  : (والكل عاجز عن التم

اه دوا إال إي ك أال تعب ستعين) .. (٢١٠) (رب اك ن د وإي اك نعب ع  ). إي ى جمي الى ال سان الحق تع ا خطاب بل ولعّله

رة    ). ٢١١) (وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم . (الموجودات سان الكث ضًا بل ذه أي ، وإال وه

  ).اهللا نور السموات واألرض(و) ٢١٢) (إن ربك ُيَصّلي(فإنه هو الحمُد والحامُد والمحموُد 

ة                         … ولدي ل عن خدم ا من أن ال نغف ا أفضل لن ا، فم ة له ما دمنا عاجزين عن شكره وشكر نعمائه التي ال نهاي

  !.عباده، فخدمتهم خدمة للحق تعالى، فالجميع منه

يلة               علينا أن ال نرى أنفسنا   ونهم وس ًا، لك ا حق ون علين ذين يمن م ال ل ه دما نخدمهم، ب ق اهللا عن ين لخل دًا ـ دائن ـ أب

  .لخدمة اهللا جل وعال

ذي                 شيطان ال ل ال ة من حبائ ا احبول ذه بحد ذاته ة، فه ذه الخدم ة من خالل ه وال تسعى لكسب السمعة والمحبوبي

  .يوقعنا بها

ة اإلخالص هللا                واختر في خدمة عباد اهللا ما هو األآثر نفعًا ل          ار هو عالم ذا االختي هم ال لك وألصدقائك، فمثل ه

  .جل وعال

ار آل                    : ولدي العزيز  د الختي ا، فاجته إن اهللا حاضر، والعالم محضره، ومرآة نفوسنا هي إحدى صحائف أعمالن

  .عمل يقربك إليه، ففي ذلك رضاه جّل وعال

ذه الحال؟    ال تعترض علّي ـ في قلبك ـ بأن لو آنت صادقًا، فلماذا أ   ر ه ى غي م     ! نت نفسك عل ى عل سي عل ا نف فان

بأني ال أتصف بأي من صفات أهل القلوب، ولدي خوف من أن يكون هذا القلم في خدمة إبليس والنفس الخبيثة،               



فأحاسب على ذلك غدًا، ولكن أصل هذه المطالب حق، وإن آانت مكتوبة بقلم أمثالي، ولسُت بعيدًا عن الخصال        

  . وأنا اشهق انفاسي االخيرة اعوذ باهللا جل وعال، وآمل بشفاعة أوليائهواني. الشيطانية

  …خـُذ انت بيد هذا العجوز العاجز، وأحمد الشاب، واجعل عواقب أمورنا خيرًا… اللهم

  .واجعل لنا سبيًال الى جاللك وجمالك، برحمتك الواسعة

   

  والسالم على من اتبع الهدى

   

   هـ ق١٤٠٧ ربيع المولود ١٥ليلة 

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م١٨/١٢/١٩٨٧                                                            ٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

د سواه، وال           ه، وال يحم ستعان اال ب د وال ي ره، وال يعب يم غي رب الحمد هللا رب العالمين، الذي ال رحمن وال رح

وهو الهادي الى الصراط المستقيم، وال هادي وال مرشد اال هو، وال يعرف اال به، هو االول                 . وال مربي اال اياه   

ى                         . واآلخر والظاهر والباطن   ذي ظهر من غيب الوجود ال ّيد الرسل ومرشد الكل ال ى س سالم عل والصلوة وال

ة       عالم الشهود، واتّم الدائرة وارجعها الى أولها، وعلى آل بيت          ه الطاهرين الذين هم مخازن سّر اهللا، ومعادن حكم

  .اهللا، وهداة ما سوى اهللا

  …وبعد

ة،        ستنقع الضاللة وسكر الطبيع هذه وصية من عجوز عاجز، أمضى زهاء التسعين عامًا من عمره غارقًا في م

ره      ر آيس                     ) ٢١٣(يطوي اآلن أيام ارذل عم ه غي اة، ولكن ر آمل بالنج نم، غي من روح اهللا    منحدرًا نحو قعر جه

ال                          ل والق ة والقي وم المتعارف ورحمته، فال أمل له سواه تعالى، يرى نفسه عاجز لما اشتغل به من منعرجات العل

  .حتى اضحت معاصيه مما يعجز سوى اهللا تبارك وتعالى عن إحصائها

ستنقع            داة ـ من الم ة اله ق اهللا وهداي ه نحو الحق وينجو ـ بتوفي ه    الى شاب يؤمل له أن يشق طريق ذي سقط في  ال

  .أبوه

ا  (ولدي العزيز احمد، انظر ـ سّلمك اهللا ـ في هذه األوراق نظر ناظر الى ما يقال، ال الى من يقول    وانظر الى م

  .فاني أهدف مما أقول تنبيهك رغم أني مجرد مما أقول، بعيد عنه) ٢١٤) (قال، وال تنظر الى من قال



ا ـ شيء من         اعلم ان ليس ألي موجود من الموجودات ـ بدءاً  ا او تحته ا فوقه ى م روت وال  من غيب عوالم الجب

ام االمور من االزل                  و الممسك بزم ّل وعال، فه القدرة أو العلم أو الفضيلة، وآل ما فيها من ذلك انما هو منه ج

ك عليه             . الى االبد، وهو األحد الصمد     دًا،   فال تخش من هذه المخلوقات الجوفاء الخاوية الخالية، وال ُتعّلق آمال ا أب

  .الن التعويل على غيره تعالى شرك، والخوف من غيره جّلت عظمته آفر

  :بنّي

شيطان ـ            د ال شيخوخة، فمن مكائ اسع في إصالح نفسك مادمت تحظى بنعمة اهللا، فإنك ستخسر آل شيء في ال

) ٢١٥) (الستدراجا(ولعلها أخطر مكائده ـ التي سقط فيها ابوك ومازال، اال اذا ادرآته رحمة الحق تعالى ـ هي   

ت،               سعة الوق ه ب سه ويمّني ه عن إصالح نف شاب ـ في ثني ففي أوائل الشباب يسعى شيطان الباطل ـ أشد اعداء ال

ًا،       رة االصالح تمام ن فك صده ع ة لي الوعود الفارغ ه ب ي خداع ستمر ف شباب، وي ع بال و أوان التمت وان اآلن ه

ان يؤمل              وساعة بعد ساعة، ويومًا بعد يوم يتصرم الشباب، وير         ذي آ رم ال ى االنسان نفسه فجأة في مواجهة اله

ة في آخر العمر                        ضًا بالتوب . فيه اصالح نفسه، وإذا به ليس بمنأى عن وساوس الشيطان أيضًا، اذ يمّنيه آنذاك اي

ه                           دنيا محبوب زاع ال د انت ه يري ه، الن لكنه حينما يحس بالموت في آخر العمر، يصبح اهللا تعالى أبغض موجود إلي

رة  . وهذه حال أولئك الذين لم ينطفئ نور الفطرة فيهم تماماً    . ضل منه المف وهناك من أبعَدهم مستنقع الدنيا عن فك

ازال                    ة، وم االصالح آليًا، وسيطر عليهم غرور الدنيا بشكل تام، وقد رأيت أمثال أولئك بين أهل العلوم المتعارف

  .رافة وترهاتبعضهم على قيد الحياة، وهم يرون أن األديان ليست سوى خ

  :بنّي

  .انتبه جيدًا، الى أن أّي احد منا ال يمكنه ان يكون مطمئنًا الى عدم وقوعه في حبائل هذه المكيدة الشيطانية

م          ) ع(عزيزي فلتقرأ أدعية األئمة المعصومين       رون أنه يئات، وآيف ي رون حسناتهم س م يعتب ولتنظر آيف أنه

ين    . رحمة الحق تعالىيستحقون العذاب اآللهي، وال يفّكرون سوى ب ين الالهث وأهل الدنيا ـ وتلك الفئة من المعّمم

  .وراء بطونهم ـ إنما ُيؤّولون هذه االدعية، النهم لم يعرفوا اهللا جّل وعال

  :بنّي

ك                الى، وفي تل ره تع رون غي سهم، ال ي انون من أنف ة اهللا ف دي عظم ين ي واألمر في ذلك فوق ما نتصوره، فهم ب

اك ذات  الحال ليس هناك آال   يس هن نهم        . م او ذآر او فكر، ول ا صدرت م ة والمناجات انم ة الكريم ذه االدعي وه

سهم في محضر الحاضر                         رون انف انوا ي ا آ م حينه د المحو، حيث انه ل المحو او بع ونحن  . في حال الصحو قب

الي  اذن فسأبدأ الحديث عن تلك األمور ـ التي . والجميع ـ عدا اولياء اهللا الخلص ـ قاصرون عن ذلك    ال تليق بأمث

ك                 ) ع(المضطربة اوضاعهم، وانما األمل بفضل اهللا وإمداد اوليائه          ى تل ك تصل ال دي، لعل ا ول أن يعينك انت ي

ه    ) ٢١٦) (فطرة اهللا التي فطر الناس عليها(األمر الموجود في ) فطرة التوحيد(الحال ـ وهي   فهو أمر فطر علي

وم والفضائل والفواصل، او            جميع الناس، بل جميع الموجودات، فما ُيبحث         ويجري وراءه الجميع سواء في العل

ل                             ى آل شيء وأي شخص من قبي سانية، او في التوجه ال في المعارف وامثالها، او في الشهوات واألهواء النف



ين                        ساء والبن شكلية، آحب الن ة وال ة والمعنوي ة والخيالي ة الظاهري ة واآلخروي ات الدنيوي د والمحبوب أصنام المعاب

اء                      وال رين والعرف اء المفك ادة األخرويين آالعلم ادة الجيش، او الق راء وق سالطين واالم قبيلة والقادة الدنيويين آال

الى، وفي سبيل             . آل ذلك هو ذات التوجه الى الواحد الكامل المطلق        ) ع(واالنبياء   ه تع فليس من حرآة تقع إال ل

ا الحجب    الوصول اليه جّل وعال، وليس من قدم تخطو اال نحو ذلك ا لكمال المطلق، ونحن وامثالنا ـ ممن حجبتن

ة               ذا االحتجاب، وأول خطوة تكون مقدم اني ونتعذب نتيجة ه ا نع وق بعض ـ انم الظلمانية المتراآمة بعضها ف

ذي شمل آامل  ة ال َدَر الطبيع دريجيًا من َخ ا ان نصحو ت ون، وان علين ا محجوب د انن ع الحجب هي ان نعتق لرف

سر وال   ا من ال اطن والظاهر وجودن ن والب سلوك    . عل ّدها بعض أهل ال ي ع زل االول(وهي اليقظة الت من ) المن

سير                              دء في ال ط، للب ة فق تيقاظ، وهي مقدم وعي واالس ة عودة ال ذلك، فهي حال منازل السالكين، إال انها ليست آ

  .ورفع جميع الحجب الظلمانية، ثم الحجب النورانية والوصول الى أول منازل التوحيد

  ـر سّيان اذا التـزمنا إطار العقل، أو االطر االخرى بأسرها، فجميعها واألم

ال                    ال او جم ان لظهور أي آم ق، وال امك يس بمطل تفصح عن ان الكمال المطلق هو جميع الكماالت، وإال فهو ل

  .في غير اهللا، ألن الغيرية هي عين الشرك ان لم نقل انها إلحاد

  :عزيزي

ذا الحجاب        ينبغي ـ أّوًال ـ ان تخطو بق   دخول به ر، وبال ان هو الحجاب االآب دم العلم رويدًا رويدًا، فإن أي علم آ

  .تعال اذن ننطلق معًا نحو الوجدان، لعل ذلك يفتح الطريق أمامنا. ستتعلم رفع الحجب

م النك تطلب              ا تطلب العل نقص، فأنت إنم ر من ال الفطرة ومتنف ال ب ل أي موجود، عاشق للكم سان، ب ان أّي ان

ى                      الكم ال، وبذا فانت ترى ان فطرتك ال تقنع ابدًا باي علم تناله، وهي بمجرد ان تدرك وجود مراتب أرقى وأعل

ه من                                  ا سترى ب ه لم ذي نالت م ال ديها من العل ا ل ر مم ا، وسوف تتنف في هذا العلم، فإنها ستبحث عنها وتطالب به

و ان                . محدودية ونقص  م ال نقصه، ول ال العل ى          فما تعشقه الفطرة هو آم سعى ال ا ي و انم ه فه تم بقدرت درًا اه مقت

ة                        درة المطلق افلين عن ان الق ى، غ آمال القدرة ال الى نقصها، لذا نرى المقتدرين يسعون دومًا لقدرة اعظم وأعل

وأينما تول وجهك    . انما هي مظهر من ذلك الموجود المطلق      ) دار التحقق (وان جميع   . انما هي الموجود المطلق   

ه بالوجدان فال يمكن ان تتوجه           انما تول وجهك اليه    دار وفهمت ، إال انك محجوب وال تعلم، واذا ادرآت هذا المق

ا                                 الى، ويصبح آل م ره تع ى غي سان عن الحاجة ال ي االن ذي يغن ز ال ك هو الكن الى غير الموجود المطلق، وذل

رى      ح. يصل اليه من المحبوب المطلق، وآل ما ُسِلَبُه انما َسَلَبه إياه المحبوب المطلق             ينها ستستشعر اللذة حينما ت

من يبحثون عن سقطاتك وعيوبك، ألن ذلك آله من المحبوب وليس منهم، وحينها أيضًا لن تعلق القلب باي مقام                   

  .غير مقام الكمال المطلق

  :ولدي العزيز

  :دعني اتحدث اليك اآلن بقلمي ولساني العاجزين



دعاء            انت والجميع تعلمون بأنكم تحت ظل نظام وقف بوجه ال          ين، وب ق اآللهي درة والتوفي يمن الق قوى الشيطانية ب

ردًا        ) ٢١٧(وتأييد بقية اهللا داهم ف وري ـ روحي ف ي الث ـ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ـ وبتضحيات الشعب االيران

م                        ر الظل سنين ـ غي م يحسن ـ خالل اآلالف ال ذي ل ّرغ بالوحل أنف النظام الفوضوي الظالم ال ردا ـ نظام م ف

وفي هذا الخضم تعرض اولئك الطفيليون ـ اتباع النظام الفاسد ممن    . ق االذى بابناء الشعب والقتل والنهبوإلحا

وى        ك الق ا حصل لتل مارسوا انواع الظلم والتعدي والسلب ـ الى السقوط من أوج قدرتهم الى اسفل السافلين ـ آم

نهم        الشيطانية وشبكات إعالمها المضلل ـ وتفرق الكثير منهم اآلن في   دا من بقي م ة، ع دان االجنبي  مختلف البل

دان         ى فق وا ال د تعرض ًا ق م جميع ام، فه د الوئ رب عق ع الغ دوا م د عق ب، وق ق باالجان ه متعل بالد وقلب ل ال داخ

إن لهؤالء ـ           وم ف ار، والي ا أصابهم من الخزي والع مصالحهم على المستوى الدولي، واصبحوا حديث األنس بم

ا       خصوصًا امريكا الناهبة ـ   درة التي يمتلكه ة الق ة عن حقيق مؤيدين في العالم، وبين الشعوب المستضعفة والغافل

ذه                        شقوا سيوفهم بوجه ه د امت ا وق شون بينن االسالم، وفي مجتمعنا نحن ايضًا، العديد من المأسورين بأمريكا يعي

افع              دد من سبب االسالم       الجمهورية المبارآة والمسؤولين فيها، ينتظرون زوالها لما يرون من خطر يه  الغرب، ب

  .العظيم ـ القدرة الوحيدة التي تسببت في تعرضهم لهذا الخطر ـ

ى            د ان سيطر هو اآلخر عل ه، وبع ة تمس قدرت ة محاول آذلك فإن المعسكر الشرقي الملحد ـ الذي يقف بوجه أي

شرق الملحد   .نصف العالم ـ يحس أنه واصدقاءه في معرض الخطر ايضًا من هذا االسالم المتنامي القدرة   هذا ال

ة   يم والجمهوري ه االسالم العظ ر بوج ودهم الكبي ًا لمعب ون تبع ضًا يقف ديون اي ا مؤي بالد وخارجه ي داخل ال ه ف ل

  .االسالمية ومسؤولي النظام، ويسعون جاهدين للقضاء عليها وعلى أّي اثر لها

د الجم    ى ي شد عل ع ان ي ل تتوق ذه االوضاع، ه ل ه ي مث واء، وف ذه االج ل ه ي مث ري ف المية، وينب ة االس هوري

  المادحون لمدحها، والترحيب بها وبالمسؤولين فيها؟

ك،             يلة لتحقيق ذل ة وس ق، واستخدام اي ان طبيعة التفكير البشري الفاسد تقتضي ازالة ما يعتبر عوائق من الطري

افي  ا(وأحد اساليبهم التي يلجأون اليها ـ عالوة على االسلوب العسكري واالقتصادي والقضائي ـ      ). السلوب الثق

دار             فالثقافة المنحطة للغرب والشرق تقتضي استخدام آل االمكانات االعالمية المتاحة لهم لنشر االآاذيب على م

ونين   ى الق ضاء عل ل فرصة للق تغالل آ ة، واس ة االسالمية اآللهي راء بالثقاف ات واالفت صاق االتهام ساعة، وإل ال

ى أصل          دين للحس         اإللهية للجمهورية االسالمية، وعل ين وفاق رتبطين باإلسالم رجعي روا الم االسالم، وان يعتب

وانين                         . السياسي ا ق ى اساس انه وانين االسالمية لعصرنا الحاضر، عل دم مناسبة الق الى غير ذلك، من القول بع

م           ا ل ئ بالمستجدات مم ذي يمتل ا الحاضر ال  مضى عليها ألف واربعمائة عام، فال تنفع في إدارة االمور في وقتن

  .وقد آرر بعض مّدعي االسالم هذه االمور ايضًا، ومازالوا. يكن موجودًا في تلك العصور

ات              ة االسالمية ـ والثب ة االلهي ى الثقاف تنادًا ال ؤامرات الواسعة ـ اس ذه الم في مثل هذه االجواء ينبغي التصدي له

ستفيدين          ستمدين           بوجهها، بأن ينبري لذلك الكّتاب الملتزمون والخطباء والفنانون م ة، وم ذه الفرصة االلهي  من ه

ة المناسبة لكل                       ام اآللهي ستنبطون األحك ريم، ممن ي العون من علماء الدين العارفين بالفقه االسالمي والقرآن الك



ه                  ة والفق عصر باالجتهاد الصحيح من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة واالخبار الفياضة بالمعارف اآللهي

الم اجمع    وعرض) ٢١٨(األصيل وب اآلخرين،                      . ها للع م سوى البحث عن عي م له ذين ال ه وال تخشوا اولئك ال

انيين         . والمنحرفين، ووعاظ السالطين، والمعممين المرتبطين ببالط الملوك       شريين من الروح ولُتفهموا اولئك الق

الفهم ـ متأسين بما اّتبعه  او غيرهم ممن يقفون بوجه الحكومة االسالمية جهًال أو عمدًا، او بباعث الحسد او عدم 

وسائر األئمة من اساليب، وبالموعظة الحسنة ـ بأن هذه االنحرافات إذا  ) ع(وأمير المؤمنين ) ص(النبي االآرم 

اّدت الى الحاق ضرر ما ـ ال سمح اهللا ـ بالجمهورية االسالمية التي تهدف الى احياء االسالم الذي تعرض للظلم   

ى                   على مدى التاريخ، فإن االس     ا، ستؤدي ال رتبطين بهم شرق، ومن الم الم سيتعرض الى ضربة من الغرب وال

  .أن نواجه قرونًا من الفساد تفوق عصر النظام البائد الظالم ظلمًة وفسادًا

  :واآلن جاء دور تقديم النصيحة األبوية الى ولدي احمد

  :بنّي

ادة األسالميون ال  ه الق صدى ل ا ت سؤولية مم ة م صد ألي م تت ك ل م ان ك        رغ الى ـ إّال أن دهم اهللا تع سؤولون ـ اي م

تتعرض للكثير من الصدمات، وما ذلك اال النك ابني، فبناءًا على فهم الغرب والشرق، ينبغي ان اصبح انا وآل                   

راء           ة واألذى واالفت ي ـ موضعًا للتهم شديد من رب ال ن الق ه م ا تمثل ت لم ي ـ خصوصًا ان ب من و قري ن ه . م

ى اشد من          فجريرتك الحقيقية هي أنك اب   م سيعرضونك ال ل في نظرهم، وال شك انه ني، وهذا ليس بالجرم القلي

ة                          ى حكم الى، واطمأننت ال اهللا تع اد ب ان وباالعتق هذا، وعليك ان تستعّد لتحّمل المزيد، ولكنك اذا تمسكت بااليم

دايا من م              دة ه راءات والمتاعب المتزاي د اعانتك    الباري ورحمته الواسعة، فإنك سترى هذه التهم واالفت حّب يري

ده              ة نفوس عبي ة لتنقي ًا الهي ى            . على ترويض نفسك، وإبتالًء وامتحان الى عل صدمات إذن، واشكر اهللا تع ل ال تحّم

  .رعايته لك واسأله المزيد

  :ابني العزيز

ك الجل                   ك، وقلت ان ذل سوبة إلي تهم المن ى تبرئتك من ال دل عل ا ي دة ان ال اتحدث عنك بم رجوتني مرات عدي

ذا وقلت عنك                         االسالم   ك ه ي خالفت قول ات، أن ذه الوريق ومصلحة الجمهورية االسالمية، ولكن إذا رأيت في ه

سلم، أو عن أحد                          دفاع عن شخص م شيئًا غير ما طلبت مني، فاعلم ان ذلك عمل بالتكليف اآللهي، والتصدي لل

  . عنهمعباد اهللا ممن تحملوا في سبيلي آل هذه التهم واألذى، دون أن أقول أنا ما أعرف

أن   تقم ب اهر الحاضر المن هد اهللا الق د(ُأش ن   ) احم سؤوًال ع ساعدتي، واصبح م ه لم صدى في ذي ت وم ال ذ الي ومن

دًا                    ًا واح م يخط خطوة، او يكتب حرف ذه الكلمات ـ ل ى اآلن ـ حيث اآتب ه ي، وال ة في مكتب اتي الخارجي عالق

ا   خالفًا لقولي، أو لما أآتبه، وقد سعى بحرص شديد على عدم تغي            ير آلمة واحدة، بل حتى حرف واحد أحيانًا مم

ي     و وبعض اعضاء مكتب ه ه ي أجزت م ان ي، رغ ى اصالحه دون إذن من ة ال و حاج رى ه ا ي ه مم ه أو آتبت قلت

ه خالف        رون في الخاص ممن تكفلوا مسؤولية العالقات الخارجية ـ حفظهم اهللا ـ أن يلفتوا نظري الى أي شيء ي



ى إضافة أو                )احمد(الصالح، وقد آان ابني       دومًا في مجريات هذه االمور ومازال، إال أنه الى اآلن لم يعمل عل

  .انقاص آلمة دون الرجوع إلّي ـ واهللا على آل ذلك شهيد ـ

ا                                ! إلهي م ي ديح، اال انك تعل ه رائحة الم شم من ا ي ائي مم ول أي شيء حول أقرب رغم عدم رغبتي في آتابة أو ق

ة                  الهي بأّن السكوت إزاء التهم الب      ة مخالف ي أي اطلة جرٌم وذنب، وإني لم ألمس من إخواني ممن يعملون في مكتب

ى مختلف                          . تستوجب عدم رضاي   شيخ صانعي ال نهم ال د تعرض من بي ل معي، وق م ماض طوي ان له هؤالء آ

  .الصدمات ـ على مدى حياتي ـ بسبب ارتباطه بي، واني ادعو لهم جميعًا باألجر الجزيل والصبر الجميل

والي               ) احمد(ني ان اقول في الختام بأن       وال يفوت  لم يستلم الى اآلن دينارًا واحدًا من بيت المال، واني أنفق من أم

  .الخاصة ألمور معاشه

ذلك،             ًال ل سنا اه ا ل ا رحمتك الواسعة، وإن آن ذنوب ـ وال تحجب عن اللهم اغفر لنا ـ نحن عبيدك الغارقون في ال

  .ولكنا مخلوقاتك

م ذه الجم! الله ظ ه م   احف ك، وارح ين رعايت م بع زاء، وارعه ا األع ا، ومقاتلين سؤولين فيه ة االسالمية والم هوري

ار              الشهداء والمفقودين االعزاء وعوائلهم برحمتك، وُردَّ األسرى والمفقودين الى أوطانهم بحق محمد وآله االطه

  ).ع(

   

   هـ١٤٠٨ ربيع الثاني ٢٧بتاريخ 

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م٢٠/٣/١٩٨٨                                                             ٦٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

  الوالد المعظم سماحة االمام مّد ظله العالي

سالم  ة وال د التحي رًا لالخ    : بع ران، ونظ ات طه ن انتخاب سؤولة ع ة الم ة التنفيذي دين والهيئ سبة للمعتم تالف بالن

ل مجلس صيانة     ن قب ات م ى االنتخاب راف عل ة باالش ة المكلف ة المرآزي ين الهيئ ات النظر ب ي وجه الحاصل ف

ووزارة الداخلية، توصلنا الى هذه النتيجة وهي ترشيح اربعة اشخاص من الالئحة التي وافقت                  ) ٢١٩(الدستور

ة اش           ة، وأربع ك الهيئ ل تل ابهم من قب ا وزارة      عليها الهيئة المرآزية تم انتخ خاص من الالئحة التي وافقت عليه

ة          ة التنفيذي شّكلوا الهيئ ران، لي افظ طه ل مح ن قب ابهم م م انتخ ة ت ى اآلن،    . الخارجي ت حت ي تم ال الت واالعم

د              . واألعضاء البديلين على الشكل السابق     ذًا اال بع وبطبـيعة الحـال أن انتخاب مثل هؤالء االشخاص ال يكون ناف

  اقرار 



  ).٢٢٠(ا ما سيحل المشكلةسماحتكم، وهذ

   

  المخلص

  احمد الخميني

  م٢٠/٣/١٩٨٨

   

  باسمه تعالى

  .ليتم االمر آما هو مدرج أعاله

  . أسأل اهللا لكم التوفيق

  م٢٠/٣/١٩٨٨

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م٢٣/٤/١٩٨٨                                                             ٦٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

  :بعد التحية والسالم، نفيد سماحة االمام

بعد اتصاالتي الهاتفية المتعددة مع آية اهللا الشيخ امامي آاشاني وحجة االسالم والمسلمين السيد محتشمي توصل    

  :السادة الى هذه النتيجة

  . ـ تحديد الصناديق التي ذآرت في الشكوى منذ اآلن١

  .يع المرشحين الملقاة في الصناديق، وعدم االقتصار على مرشحين معنيين ـ عّد آراء جم٢

صناديق،              ٣ ذ او اإلشراف مشكلة في عد اآلراء المستخرجة من ال و التنفي ا ممثل  ـ في الحاالت التي يواجه فيه

ه ل                            امي شخصًا من قبل شيخ ام شمي، ليرسل ال سيد محت امي وال شيخ ام د  عليهم ابالغ ذلك فورًا الى آل من ال يعي

  . حساب آراء الصندوق المتنازع عليه امام مكلفي التنفيذ واإلشراف

  . ـ تستعين هيئة االشراف بعدٍد من االخوات بما يعادل عدد االخوات من هيئة التنفيذ٤

  . ـ االنتهاء من ذلك خالل فترة اسبوع او عشرة ايام قدر االمكان٥

  والسالم

  أحمد الخميني

  م٢٣/٤/١٩٨٨



   

  باسمه تعالى

   

  .أسأل اهللا تعالى لكم التوفيق والسداد. يجب العمل طبق ما ذآر، وال يجوز التساهل في ذلك

  م٢٣/٤/١٩٨٨

  روح اهللا الموسوي الخميني

   

  

  م٨/٩/١٩٨٨                                                               ٦٥

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

  :لوالد العزيز والمراد المعظم، بعد التحية والسالما

اين مواقف        ١ ى تب  ـ إحدى المسائل المهمة جدًا التي ستبرز بعد غيابكم ـ ال أتى اهللا بذلك اليوم ـ والتي ستؤدي ال

سيا                تنتاجات ال سية وآراء أبناء الثورة واالشخاص اآلخرين والمحققين، وأحيانًا الى اختالفهم، تتمثل في تعدد االس

  .وغير السياسية ازاء نص واحد

وأوسع من ذلك بكثير وجود اختالف بين النصوص المنشورة لسماحتكم، وبين ما يعد وثيقة سياسية وغيرها من                 

  .تسجيل صوت وفيلم ونصوص خطية غير منشورة لسماحتكم مما هو متوفر لدينا

تم تقترحون           ة ـ آن ه ـ وألسباب مختلف رآم أن ر من غي ا، او المسؤولين، أو     أنتم تعلمون أآث ًا أن  شخصيًا أو أحيان

ة أو جمل                حتى االشخاص العاديين حذف قسم او اقسام من خطبكم، أو يعرض علكيم حذف وتغيير وإضافة جمل

ذي                      شكل ال ر أو اضافة بال تمّعن ـ بحذف أو تغيي د ال ًا، ويصدر األمر ـ بع ك حين ون ذل تم تقبل اتكم، وآن في بيان

  .ترونه

وظ     على هذا إذا تقرر ا هو محف  في يوم ـ وسيكون ذلك حتمًا ـ أن تنشر نصوص خطبكم او بياناتكم وما شابه مم

يلم      صوتي والف سجيل ال لية للت ون االص ة او المت صوص الخطي د ان الن ن المؤآ ماحتكم، فم ط س صوتكم او بخ ب

دًا    ستشكل مستندات ال تقبل التشكيك، وما زيد عليها او انقص منها ـ وبالصورة السابقة ـ فإن   ًا ج ه ـ وإن آان مهم

  .وهذه مسائل البد من النظر اليها جديًا. ـ فسيعزل جانبًا، او سيشار اليه في المتن

ي الصحف     ٢ ماحتكم ف شر عن س ا ن ًال وهي، ان م ماحتكم ح ا س د له ي يستحسن ان يج سألة االخرى الت  ـ الم

سق واحد، فق              ًا ان الصحف والمجالت     واالذاعة والتلفزيون، بل وحتى في الملفات، لم يكن ذات ن د شوهد احيان

ر سياسي،                                   ا عن سهو او لهدف سياسي او غي اتكم او خطبكم، إم ات بيان ين طي دة جمل من ب تسقط جملة او ع



ذي ورد في              . فتذآر في صحف وال تذآر في صحف أخرى         د آأصل، النص الكامل ال أي نص يجب أن يعتم ف

  .تلك الصحيفة، ام ذاك المنقوص؟

ذا      بطبيعة الحال ان ه    ة، وه سخة الخطي سجيل الصوتي أو الن ذا الترديد سيكون عندما ال يتيسر الحصول على الت

م نعرضه                              م، ث دوين آالمك وم بت ري من االصدقاء نق ا او غي االمر آثير، حيث انه في آثير من االحيان آنت أن

ا  صحف وغيره ى ال سلمه ال م ن يكم، ث سماحتك . عل ة هي ل ك الجمل دد أن تل ذي يجب ان يح ن ال ن فم م أم ال؟ وم

  .البديهي ان تغيير او حذف او أضافة آلمة يغير احيانًا معنى الجملة بالكامل

سجيالتكم وأشعارآم ـ التي        ٣ م وت اتكم وافالمك  ـ المسألة االخرى هي ان تحددوا مصير رسائلكم وآتاباتكم وبيان

  .لم تنشر مطلقًا ـ والتي يحتفظ بها في ارشيف المكتب

د     ـ بالنسبة لملفات س ٤ ماحتكم لدى السافاك ـ والتي هي حاليًا تحت تصرف وزارة األمن ـ ولدّي نسخة منها، الب

د       ٤٨لي من اخبارآم بأن ملفاتكم في منظمة االمن الشاهنشاهي في طهران وحدها جمعت في                 دًا، وآل مجل  مجل

ًا  رة٥٠٠يحوي تقريب ضايا آثي ًا عن ق ستار حتم تزيح ال شرت س الطبع أ.  صفحة، إذا ن ائق وهي ب ن وث د أثم ح

  .الثورة االسالمية

شكل االرضية             ٥ ا ان ت ة التي بامكانه ات القيم ر من المؤلف ة التي تعتب ة واالخالقي  ـ الكتب والمخطوطات العلمي

  .لثورة فقهية واخالقية وفلسفية وعرفانية وأصولية

ورة وبع         ٦ ل الث ات الموجودة قب ائق والملف شر الوث ل ون سماحتكم او    ـ االستفادة والتحقيق والتحلي لة ل دها والمرس

  .الى المكتب، والتي يتم االحتفاظ بها في المكتب في الوقت الحاضر

  .ارفق لسماحتكم طيًا نموذجين أو ثالثة من االمور التي دفعتني لكتابة هذه الرسالة آشاهد على ذلك

  حفظكم اهللا ونصرآم

   

  ولدآم

  أحمد الخميني

  

  م٨/٩/١٩٨٨                                                               ٦٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ائق         دوين الوث يم وت شأن تنظ ي ب د الخمين سيد أحم سلمين ال الم والم ة االس الة حج ى رس ي عل ام الخمين رّد االم

  :والمستندات المتعلقة بسماحة االمام

   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   



   تعالى وأيدهحفظه اهللا.. ولدي العزيز أحمد

انبي        ى ج َت ال ة، وآن حيث انني أعتبرك ـ بحمد اهللا تعالى ـ صاحب رأي ونظر في القضايا السياسية واالجتماعي

ارك لتنظيم                         اني اخت ذا ف ة بصدق وآياسة، ل سياسية واالجتماعي ولى شؤوني ال في جميع االحداث وما تزال، وتت

وأسأل  . تصحيف واالخطاء لدى نشرها في وسائل االعالم      وتدوين جميع القضايا المتعلقة بي التي قد تعرضت لل        

  .آمل أن تنهي هذا االمر بالتفرغ له وبذل الدقة الالزمة. اهللا تعالى الحاضر والناظر التوفيق لكم

  والسالم عليكم

   

  هـ١٤٠٩/محرم الحرام/٢٦الخميس، 

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

  م١٣/١١/١٩٨٨                                                            ٦٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

ام                      ة اهللا العظمى اإلم ران سماحة آي المحضر المبارك لقائد الثورة المعظم، ومؤسس الجمهورية االسالمية في اي

  )مّد ظله العالي(الخميني 

  بعد التحية والسالم

ا         ة ملف د            آما أشير في الرسالة السابقة، ثم ل مسؤولي النظام البائ ة ونظمت حول سماحتكم من قب دة جمع ت عدي

ل          ة من قبي ة            : توجد لدى جهات مختلف ان العام وزراء، االرآ بالط، رئاسة ال ة، ال ن، وزارة الخارجي ة االم منظم

دد                     . للجيش وغيرها  ذآورة، والع دى بعض المؤسسات الم وان عددًا من هذه الملفات يوجد في الوقت الحاضر ل

  .يحتفظ به لدى مؤسسات ومراآز حكومية أخرىاآلخر 

ارك،         راثكم المب واآلن ومن أجل تنفيذ أمر سماحتكم بشكل دقيق وصحيح، وآي يتسنى تدوين ودراسة وثائقكم وت

ذه        . ثمة حاجة لمطالعة ودراسة تلك الوثائق واالستفادة منها       رًا بوضع ه تم من المصلحة ان تصدروا أم فإذا رأي

  .لمستندات االخرى ـ التي لها دور في اآمال وتوضيح ما ورد في ملفاتكم ـ في متناول ايديناالوثائق والملفات وا

  أحمد الخميني

  م١٣/١١/١٩٨٨

   

  

  باسمه تعالى



ائق، أو          ى توضيح الوث ؤدي ال الة أو أي شيء ي ديكم أي ملف أو رس اول أي ضعوا في متن ى المسؤولين ان ي عل

  .نما آان بناًء على طلبك أو َمْن ينوب عنكالوثائق المتعلقة بي، مما هو موجود، وأي

  روح اهللا الموسوي الخميني

  

٦٨   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

سيد             . أرجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا       سبة لل ددًا بالن صّر مج ا أنت ت دتك وصلت، وه ا لوال الرسالة التي آتبته

ور، وان                    وال أعلم لماذا  ) ٢٢١(المذآور ذه االم شبث به د الت لوبي، وأني ال أري ست تعرف أس  هذا اإلصرار، أول

  .صالح ديني ودنياي ليس في هذه االعمال

م                            ي ل ل إن رًا، ب د تعجبت آثي حسبما أفاد البعض أنك تذهب آل شهر الى طهران الستالم شهرية االصحاب، وق

ذا                 ال تقم بهذا االمر، وليذهب شخص آخر يأتي بها، ل         . أصدق ذلك  ذهب آل شهر من اجل ه يس من شأنك ان ت

ي أنك أرسلت حساب              ) ٢٢٢(أبلغ السيد اللواساني  . األمر، بل خفف من ذهابك الى طهران       د آتبت ل بأنه آنت ق

الته                    ). ٢٢٣(الشهر المبارك، غير أنه لم يصلني      ه جواب مراس ؤتمن الرسل ل سافر م دم وجود م ه بع ذلك أبلغ آ

  . وااليصاالت

رم            . هللا متى ما توفر مثل هذا الشخص      وسأرسلها إن شاء ا    ذلك الشخص المحت ع ل ه اذا وق ) ٢٢٤(وأبلغه ايضًا بأن

  .                   حادثة ـ ال سمح اهللا ـ فليحل محله ابنه المحترم، وليكتب لي اذا آان يجب ان أرسل له وآالة

  والسالم عليكم

  .آمل منكم الدعاء، مثلما ادعو لكم وللمحترمة المكرمة

  كوالد

   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

  . استلمت رسالتكم. ارجو ان تنعم بالسالمة والسعادة إن شاء اهللا

اني            ١ شيخ رب ذر انت من سماحة حجة االسالم ال ائل، إعت ه   ) ٢٢٥( ـ لقد حصل لبس في احدى الرس ذي أحب ال

  .حقيقة

رم،     . طالب أبدًا، ولن أفعل ذلك ـ إني لم أمنع مساعدة الفقراء وال ٢ م المحت رى الع ا ي أفعل حسب المصلحة، وآم

  .وآذلك الذي يرتأيه الشيخ رباني، فإني راٍض تمامًا



  . ـ أبذل جهدك ليعم حسن التفاهم دومًا بين السادة، ألن االختالفات مضرة لهم وللجميع٣ 

م  أو من ا) ٢٢٦( ـ خذ مبلغ ألف تومان إما من السيد اللواساني ٤ سيد الع سيد الطهراني   ) ٢٢٧(ل ) ٢٢٨(أو من ال

  . وأعطها للشيخ الخلخالي، وخمسمائة تومان للسيد آياني

عّل اهللا تعالى يصلح  . وأي شيء آخر) الكتاب( ـ ال تتدخل في الخالفات الحاصلة بين الطالب والخطباء حول  ٥

                                        والدك. بلغ سالمي الى البنات وزوجتك المحترمة.. آمل منكم الدعاء. األمور

  

٧٠  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

ى سالمتكم       . اطلعني على سالمتكم  . ارجو أن تنعم بالسالمة إن شاء اهللا تعالى        ى  . السيدة قلقة رغم اطالعنا عل عل

  .السالم) ٢٢٩(أبلغ سماحة السيد. أي حال أسرع بطمأنتنا

  .بلغ سالمي الى نور عيني جميعًا

  والسالم

  والدك

   

  

٧١   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

التك تلمت رس ع .. اس سالمة الجمي ررت ل اذا سيحصل  . س رى م ر لن ه متاعب وننتظ ن نواج ى . نح أنني عل طم

رين المة اآلخ المتك وس دي . س سيد الهن ن ال ي ع ب ل صيل) ٢٣٠(أآت ي  بالتف ا ه الج، وم اذا ع ب، وم ن ذه ، أي

بلغ سالمي  . ال تدعه يستاء  . السالم، واحرص على خدمته في هذا الجو الشتوي البارد        ) ٢٣١(أبلغ السيد . النتيجة

  .الى السيدات جميعًا

  .قبالتي الى حسن

  والسالم

  والدك

  



٧٢  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

نحن بحمد اهللا بصحة جيدة إال اننا نعاني من بعض المتاعب في            . قًا وسالمًا إن شاء اهللا تعالى     أرجو أن تكون موف   

  .نسأل اهللا ان يصلح االمور إن شاء اهللا. انتظار ما سيحصل

دعاء   صالح ال ل ب ام آم ي الخت سيد . ف ماحة ال غ س سالم ) ٢٣٢(أبل رم ال م المحت ائله،   . الع ع رس ى جمي ت عل أجب

أن يقول للسيد منذ حوالي ثالثة أشهر لم يصل آشف الحساب، واذا امكن أن               ) ٢٣٣(لقرهيقل للسيد ا  . وأرسلتها

  ).٢٣٤(يأخذ هو الكشف، ويرسله بطريق ما، فقد اقلقني

  والدك

  

  صفر/ ١٧                                                                 ٧٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

أني لم أرسل  ) ٢٣٥(آتبت لك قبل عدة أيام أن تقول للسيد رضا  . رجو أن تكون موفقًا ومؤيدًا ان شاء اهللا تعالى        أ

وإذا جلب لك أحد ما حوالة فاآتب لي من هو وآم المبلغ؟ أنتبه أنت ايضًا لئال يتكرر ما حصل                   ) ٢٣٦(لك حوالة 

ره              . .سابقًا عندما زّور ختم وامضاء المرجع آنذاك، فاألمر مهم         ذا األمر آغي ك وال ترمي به واجبني أنت عن ذل

  .بلغ سالمي الى البنات وزوجتك. اطلعني على سالمتكم وسالمة العائلة وحسن.. خلف أذنك

  والسالم

   

   

  

٧٤  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  العزيز أحمد

سيدة        ة ال أنت وال ال ين بالكتاب ر معني م غي دو انك ر      ارجو ـ إن  . يب امر خي شغًال ب آمل أن  .  شاء اهللا ـ ان تكون من

ال أعلم ِلَم ذهبت الى المكتبة؟ ألم يكن الطلبة فيها؟ أم أنك أخرجتهم؟ من المستبعد جدًا           . تنعموا بالسالمة والسعادة  



ا  يهم ترآه د اقترحت عل ون ق زل وال    . أن تك ن من ت ع اك، وابحث ان ة هن ون الطلب ال يجب ان يك ى أي ح عل

  ).٢٣٧(االمرتكرروا هذا 

م،                    االمر المه يس ب ه ل بالنسبة للشؤون الداخلية آتبت للسادة، لكني ال أعتقد أن يصفى هذا األمر، على أي حال أن

راً                  ك آثي رق في ذل ذلك، يكون أو ال يكون ال ف يس آ ه ل رة، في حين أن م هو أن   . غير أنك توليه أهمية آبي المه

  .تنشغل بالدراسة والبحث

اً  دك تأليف ان عن ستفيدإذا آ له لن اء اهللا .  فأرس ًا إن ش ت موفق صومة . دم سيدة مع سيدة واألوالد وال غ ال ) ٢٣٨(أبل

  .السالم

  .حاليًا ليس لدي وقت اآثر مـن هذا، واذا زادت األوراق قد ال تصل مطلقًا

  والسالم

  والدك

   

   

  

٧٥   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

وصلتني رسائلكم من الكويت ولبنان، والرسالة االخيرة وصلتني      . موفقية إن شاء اهللا تعالى    ارجو لك السالمة وال   

ا، وال     ) ٢٤٠(آتبت لي أن أعطي السيد سميعي     ).. ٢٣٩(ايضًا من سوريا   يس موجود هن مبلغ ثالثة آالف، لكنه ل

ة           . أعلم اين هو    اوين مختلف ًا وبعن ى سالمتكم دائم وان االفضل هو       . اطلعني عل وان صاحبنا الحاج       لعل العن  عن

  ).٢٤١(الكويتي

   

  ٦٩٠الكويت ـ سوق السالح ـ ص ب 

  مؤسسة السيد الحاج رئيسي اشكناني

٧٦  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد



الى         سالمة إن شاء اهللا تع دعاء     . ارجو أن تنعم بال اجون لل ر ومحت د اهللا بخي م     . نحن بحم سيد الع أرسلت جواب ال

سالم    . احرص على تفقده إذ ان خدمته تعتبر فرض عليك     . طريق آخر، وآمل أن يصل    ب ات وزوجتك ال غ البن . أبل

  .قبالتي الى حسن

  والدك

  ).٢٤٢(يستحسن ان تحدد مكانًا في طهران أو قم الرسال بعض الرسائل

  

٧٧                                                                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

اء اهللا  سعادة إن ش سالمة وال نعم بال و أن ت دة . أرج صحة جي الى ب د اهللا تع ن بحم دعاء . نح نكم صالح ال ل م . نأم

ق       . ادفعه بالنحو السابق، فهو أفضل) ٢٤٣(بالنسبة لموضوع مبلغ الصالة والصيام    يكن عن طري ل فل م يقب إذا ل ف

ر شيخ  . آخ ل لل رين وق ول لآلخ المتكم . ليق ى س ي عل سالم  . اطلعن ك ال ات وزوجت ع البن غ جمي ى  . أبل ي ال قبالت

  ).٢٤٤(حسن

  والدك

  

  شوال / ١٨/                                                        اإلثنين٧٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

  عزيزي.. ولدي

س    سالمة وال نعم بال و أن ت سرورأرج يم       . عادة وال سألة تقي ا م رت فيهم ين ذآ التين اللت واب الرس صلني ج م ي ل

سرعة   . الوقت ضيق ). ٢٤٦(بواسطة شخص يرسله الشيخ الحائري    ) ٢٤٥(المنزل وا ب ك   . يجب أن تجيب افعل ذل

ل                ى االق التين لتصل إحداهما عل غ سالمي لالخوات وزوجتك      . فورًا وابعث بالجواب، وليكن الجواب في رس بل

  .ترمةالمح

  .قبالتي الى عزيزي حسن

  والسالم

  والدك

   



  

   ربيع الثاني١٥                                                            ٧٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

  ولدي العزيز

ًا         آتبوا من .. نحن بحمد اهللا بخير   . ارجو ان تكون سالمًا وموفقًا إن شاء اهللا تعالى          اصفهان ان شخصًا طلب مبلغ

ذا النحو من االمور             . للشهرية ي ارفض ه ذه                    . أنت تعلم أن ل ه اك داعي لمث د هن م يع ة ول د آنت بعثت بحوال لق

  .آمل ان يكون انشغالك في البحث والتحقيق وتهذيب االخالق اآثر فأآثر ان شاء اهللا. االمور

  والسالم عليكم

  والدك

. بالنسبة للشهرية اليوجد أي تعارض بين ورقتي وما حدث         . يد السيد علي وصلت   الورقة التي آنت قد ارسلتها ب     

ائي  ) ٢٤٧(فقد آان مقررًا أن يأخذ السيد رضا       ى دانش     ) ٢٤٨(من ديب له ال م          ) ٢٤٩(ليرس ا آتب ل ه حسب م لكن

 الحد، واذا لم يحتاج الى الحوالة، ودفع مما و متعلق بي، وفي الشهر القادم اذا تم تأمين المبلغ من قم، فال يحتاج               

  فليرجع الى ديبائي، واذا ) ٢٥٠(يؤّمن، ولم يتمكن السيد رضا تأمين ذلك من ابيه

ك                  ك ذل وا ل م يؤمن ي          . ما احتملت بانك ستحتاج الى مبلغ ما ابلغني الآتب له سيدين إن ات ذينك ال سبة الختالف بالن

ه                 ى ل سمح الستمع لكالم ال معن ت، وال حالي ي دي وق يس عن د ا . عاجز، فل ة      لق بتليت في اواخر عمري بالداخل

  .والخارجة

  .آمل أن تنتهي هذه االمور بحلول االجل إن شاء اهللا

  

٨٠                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٥١(باسمه تعالى

   

   اهللا تعالىسماحة السيد الحاج أحمد الخميني أيده

ة االسالم            ) ٢٥٢(خذ من سماحة السيد   .. ارجو لك التوفيق إن شاء اهللا تعالى       سماحة ثق ان وأعطه ل مبلغ الف توم

  .الحاج السيد علي نقي الكشميري وأبلغه سالمي

  روح اهللا الموسوي الخميني

  



٨١                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  يرجى التفضل بإيصال هذه الورقة الى احمد

د  . أسأل اهللا تعالى ان تكون مؤيدًا وموفقًا الى تحصيل العلوم الشرعية وتهذيب االخالق   أوًال ال ترسل لنا جبنة بع

ا واشكرك       اتف   . اآلن، فانها تضر آالن سبة لله ًا بالن د ا   ) ٢٥٣(ثاني ي بع ع،      ال تكتب ل ا ادف اتف وأن آلن خذ خط ه

وق           اة الحق ى مراع ن اآلن عل سك م ّود نف ضل أن تع ن االف راء، وم ال الفق وى م يئًا س ك ش ضًا ال تمل ت اي فان

  .فسيرضى اهللا تعالى عنكم. الشرعية، وان تحترز من الصرف الزائد

  والسالم

  والدك

   

  

٨٢                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

   

رة الخامسة     ر               ) ٢٥٤(لعلها الم ك أي اث ى ذل م يترتب عل ا، ول ة دوالر ونيف     .. التي اآتب فيه غ المئ سبة لمبل بالن

شيخ                ول ال شيخ، يق ى ال وي ال ع مبلغ         : المرسل للصالة والصيام بواسطة حسين تق ك، وآل من دف د  ال اذآر ذل ًا ق

ى النتيجة،                   . إستلم ايصاًال بذلك   شيخ، واطلعني عل د ال لذا طالب حسين تقوي بااليصال، أو ارسله الى سورية عن

ؤتمن                . لئال تضيع اموال الناس، وال تتسامح في ذلك        د م له بي صاًال باالستالم أرس اك اي اني منزعج، وإذا آان هن

  ).٢٥٥(الى سوريا او الى هنا

   

  

٨٣                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  باسمه تعالى

  عزيزي أحمد

الى     اء اهللا تع دًا إن ش ًا ومؤي ون موفق و ان تك ر   . ارج الى بخي د اهللا تع ن بحم سين    . نح د ح شيخ محم سبة لل بالن

احترام     ، خذ من سماحة العم المحترم ش      )٢٥٦(البروجردي الي      . هريًا خمسمائة وأعطها له ب بلغني أن الوضع الم

سيد . غير جيد،) ٢٥٧(للسيد الشيخ صادق الخلخالي    ه من فضالء        ) ٢٥٨(ألفت نظر ال ك أن ى ذل ه ال دامت برآات



رة      .. اطلعني على سالمتكم وسالمة سماحة السيد     . الحوزة، فليعينه  وسأجيب  . لقد اطلعت اليوم على رسالته األخي

  .أبلغ االخوات وزوجتك السالم. بقية الرسائل أجبت عنها فيما يبدو.  شاء اهللاعنها إن

  والسالم

  والدك

   

  

٨٤                                                                                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   

خاص مناصب حكومي    ل بعض االش ة،       احت ة عالي ز حكومي ى مراآ لوا ال ورة، ووص صار الث د انت ة بع ة مهم

بلكم ـ    . وينسبون اليكم ـ في احاديثكم وآتاباتكم ـ بعض المسائل   آما أن هناك بعض الفئات تزعم بأنها آلفت من ق

  فما هو رأيكم في مثل هذه االمور؟. في باريس ـ بتشكيل حكومة مؤقتة في ايران

  احمد الخميني

  باسمه تعالى

ل اشخاص او بعض                   ي من قب رة تنسب ل ة أمور آثي اة ـ ثم د الحي ى قي ي الزلت عل مع االسف اآلن ـ وحيث ان

ع             . الفئات عبر احاديثهم وآتاباتهم، وهي على خالف الواقع        ا تحت الطب فاليوم آتب ورسائل آثيرة طبعت أو انه

اريخ            شر االآاذيب وتحريف الت د أو خطأ ـ لن شعب ا  . أعدت ـ عن عم ى ال اس في     وعل م أن المقي ز أن يعل لعزي

شار                            شر في الصحف واسعة االنت ه ون سّجل، أو ماقلت صحة ما نسب او ما ينسب إلّي هو خط يدي، وحديثي الم

سياسية                          دًا عن توجيهات االحزاب أو الجماعات ال م بعي دول من أهل العل ان من الع . في حياتي، أو ما يؤيده اثن

دين حسب الظاهر         واذآر هذه العبارة ألن السياسيين قد ي       ون بالت . بررون آذبهم من أجل اهدافهم، وإن آانوا ينعت

  .اعوذ باهللا تبارك وتعالى من شّر الشيطان والنفس األمارة

  روح اهللا الموسوي الخميني

   

   

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .٣ - ١سورة البلد، اآليات ) ١( 

يدفع الناس الحقوق الشرعية التي بذمتهم الى مراجع التقليد، فيتولى المراجع دفـع قـسم منهـا الـى طـالب العلـوم                       ) ٢(

واآثـر الحقـوق الـشرعية هـي     . الدينية آرواتب شهرية، لهذا سّميت بالشهرية، وآان سماحة االمام يفعل نفـس الـشيء           

 السادة، واجمع الفقهاء على ان أفضل مجال لصرف سـهم االمـام هـو صـرفها فـي طريـق            الخمس أي سهم االمام وسهم    

  .التبليغ للدين االسالمي، وتأمين حاجة المبلغين

فبدأ اتصاالت مكثفة مـع حماتـه الغـربيين، وقـرر           ). رض(حاول النظام الشاهنشاهي ان يحد من تحرك االمام الخميني          ) ٣(

م ١٩٦٣ه فـي الـساعة الثالثـة مـن بعـد منتـصف الليـل ليـوم الرابـع مـن حزيـران عـام                          اعتقال االمام وسجنه، فقامـت قواتـ      

لكن سرعان ما انتـشر خبـر اعتقـال االمـام           . بمهاجمة منزل سماحته في مدينة قم المقدسة، واعتقاله ونقله الى طهران          

د شـهدت مدينـة قـم المقدسـة         وق. في ارجاء البالد، فتوجهت الجماهير في الصباح الباآر الى الشوارع وتنظيم المسيرات           

وحينهـا اعلـن الـشاه االحكـام العرفيـة،          . تظاهرات عارمة تصدت لها قوات النظام بعنف حيث قتلت العديد مـن المتظـاهرين             

وشّكل حكومة عسكرية، قامت بقمع تظاهرات طهران بقسوة وإجـرام، فاستـشهد جـراء هـذا القمـع آالف العـزل، وضـرجوا          

 بدرجة من العنف والدموية راحت تتحدث عنها وسائل االعـالم العالميـة، ولـم تـتمكن ماليـين                   وآانت هذه المجازر  . بدمائهم

  .الدوالرات التي آان ينفقها الشاه سنويًا على االعالم الخارجي من منع نشر اخبار هذه المذابح واخفائها

 ـ اصدر سـماحة االمـام بيانـًا اعتبـر      ١٩٧٩وبعد انتصار الثورة االسالمية، وبمناسبة الذآرى السنوية لهذه الفاجعة ـ حزيران  

م واعلن يـوم الخـامس مـن حزيـران يـوم حـداد عـام الـى          ١٩٦٣فيه ان الثورة السالمية بدأت يوم الخامس من حزيران عام           

  .االبد

 بأمر من الـشاه محمـد رضـا بهلـوي، وأوآلـت             ١٩٥٧السافاك هي منظمة االمن الشاهنشاهي، اسست رسميًا عام         ) ٤(

قمع المعارضة، ومواجهة الجهاد االسالمي، وآان لهذه المنظمة ارتباط وثيق مع منظمة االستخبارات االمريكية              اليها مهمة   

ومنظمة االمن الصهيوني الموساد، وقد مارست هذه المنظمة أبشع انواع التعـذيب والتـآمر والفـتن الـى الحـد الـذي دفـع                        

ان ملف ايران في مجال حقوق االنسان يعد أسوأ ملف دول في : لنم ألن يع١٩٧٥باألمين العام لمنظمة العفو الدولية عام 

  .العالم

والتـي آانـت   ) م٢/٦/١٩٧٠(إشارة الى مسألة المرجعية بعد وفاة سماحة آيـة اهللا العظمـى الـسيد محـسن الحكـيم              ) ٥(

قـًال عـن احـد    ، الـى ذلـك ن  ٥٥٣، ص٢يشير مؤلف آتاب نهـضة االمـام، ج  . تشكل قضية الساعة في بحوث الحوزات العلمية 

قضى االمام الخميني تلك الليلة في الـدعاء والتفكيـر، وبعـد صـالة الـصبح                : (اعضاء مكتب االمام في النجف االشرف بقوله      

قل ألصدقائي أني ال أرضى لهم الخوض في هـذه المعمعـة التـي ستـشهدها الحـوزات، ومحاولـة فعـل                      : دعاني وقال لي  

  .)شيء من اجلي

  .مينيزوجة السيد مصطفى الخ) ٦(

  .خديجة الثقفي زوجة االمام الخميني) ٧(

م في ظروف غامضة، علـى يـد        ١٩٧٧الذي استشهد عام    ) رض(السيد مصطفى الخميني اإلبن البكر لسماحة االمام        ) ٨(

  .عناصر السافاك

  .السيد محمد صادق اللواساني) ٩(

  ).عليه السالم(مرقد االمام علي بن أبي طالب ) ١٠(

  .ي الطباطبائي، والد زوجة السيد أحمد الخمينيآية اهللا سلطان) ١١(

  .السيدة فاطمة الطباطبائي زوجة السيد أحمد الخميني) ١٢(

  .السيد مصطفى الخميني) ١٣(

  .آية اهللا السيد محمد صادق اللواساني) ١٤(



الخـارج، آمـا   المقـدمات، والـسطوح، و  : تقسم مراحل الدراسة في الحوزات العلمية الدينيـة الـى ثالثـة اقـسام هـي               ) ١٥(

حيث يدرس الطالب فـي هـذه المرحلـة الفقـه           . مقدمات السطوح، والسطوح العليا   : تنقسم مرحلة السطوح الى قسمين    

  .واألصول بشكل اساسي، اضافة الى بعض الدروس الهامشية والتكميلية

   

 الثمانيـة الكبيـرة     سـبق لـي ان اقترحـت علـى االمـام اسـكان ثمـاني عوائـل فقيـرة فـي الغـرف                      : يقول السيد احمد  ) ١٦(

  .للمكتبة، غير أن سماحة االمام رفض هذا االقتراح في البدء، لكنه وافق عليه بعد ان شرحت له وضع المكتبة

أرسل البعض الى اإلمام الخميني خبرًا آاذبًا مفـاده أن الـسيد أحمـد يـذهب الـى طهـران السـتالم رواتـب الصـحاب                          ) ١٧(

 عمًال غير الئق غير أن أصل الخبر آان آذبًا، إذ أني لم أآن اذهب الى طهران، الن مثـل                    وآان اإلمام يعتبر هذا االمر    . االمام

هذه المبالغ آانت موجودة فـي قـم وتـدفع منهـا الـشهرية، ألن آـل رواتـب أصـحاب االمـام آانـت ال تزيـد علـى مبلـغ الـف                 

  .وخمسائة تومان

  .ام الخمينيسماحة آية اهللا السيد بسنديده االخ االآبر لسماحة االم) ١٨(

آنا نعتقد بأن عالقـة الـسيد اللواسـاني بالـسيد االشـتياني غيـر جيـدة، وأنـه ال                 ): رض(يقول السيد احمد الخميني     ) ١٩(

وان سماحته آـان قـد امتنـع عـن اسـتالم االمـوال مـن                . ُيرجع الناس اليه، وقد ادى ذلك الى شحة االموال التي تصل اليه           

ام بعـد نفـاد آافـة االمـوال التـي وضـعناها تحـت تـصرفه، آمـا أنـه لـم يكـن ممكنـًا دفـع               السيد اللواساني وبقية وآالء االم 

  .وقد علمنا أنه آان قلقًا لذلك. الشهرية باسماء اآلخرين، النهم لم يبلغوا منزلة المرجعية آنذاك

ا يـسمعوه     من جهة اخرى آان سماحته يتعرض لضغوطات شديدة مـن قبـل بعـض المعممـين المعارضـين لالمـام، وآـانو            

غيـر أن الروحيـة االسـالمية      . انك في مستوى المرجعيـة توليـت فـي آخـر عمـرك وآالـة الـسيد الخمينـي                  : أقواًال من قبيل  

وآان السافاك قد علم بذلك غير أنـه لـم يعبـأ            . والدينية التي آان يتحلى بها آانت بدرجة تجعله ال يتأثر بمثل هذه األقاويل            

ولكننا آنا قد توصلنا الى هذا التحليل وهو ان السافاك آان يخشى . سم الخميني ولو ظاهرًابذلك  بادئ االمر نظرًا لغياب ا

اذا ما حال دون شهرية االمام وابعاد الناس عن وآالئه تمامًا، فان الناس لن يتخلوا عن االمام وسوف يقمون بوضع االمـوال                      

خطيرًا بالنسبة لهـم أخطـر مـن ايـصال الـشهرية لجميـع              تحت تصرف المجاهدين بصورة مباشرة ومثل هذا االمر يعتبر امرًا           

  .ونحن ايضًا آنا على اتصال  مستمر مع السيد اآلشتياني. الطالب في قم

  .سماحة آية اهللا اللواساني) ٢٠(

 للهجـرة صـحراء، لكنهـا بعـد وقـوع حادثـة استـشهاد               ٦١آربالء مدينة عراقية تقع الى جانب نهر الفرات، وآانت عـام            ) ٢١(

وبعد ان شيدت المقابر على هيئة مراقـد،        ) ص(تحولت شيئًا فشيئًا الى مزار لمحبي آل بيت الرسول          ) ع( الحسين   االمام

وتعـد آـربالء عنـد      . قطن فيها الناس، وتحولت بالتدريج الى مدينة، وتعد اليوم احدى المـدن العراقيـة التـي يؤمهـا الزائـرون                   

) ع( لها المسلمون احترامًا خاصًا لوجود مرقد االمام الحسين بن علي      المسلمين احدى المدن المقدسة والتاريخية، ويكن     

  .وإخوته وأوالده وأصحابه

آنـت ـ احمـد الخمينـي ـ قـد توصـلت معـه بعـد التـشاور           . المرحوم آية اهللا رباني العضو االسبق في مجلـس الخبـراء  ) ٢٢(

ضالء ممن لديهم ارتباط مع بقية الطلبة، ليأخذوا        والتباحث، الى اعطاء رواتب شهرية الى نحو مائة شخص من الطالب والف           

على عاتقهم مهمة اشاعة ونشر آراء االمام وخطاباته داخـل الحـوزة العلميـة بالـسرعة المطلوبـة، وآـان االمـام يتـصور ان                         

  .الهدف من ذلك هو ايجاد حرآة داخل المنزل والتردد عليه والدعوة الى مرجعيته

  .خ االآبر لإلمامسماحة آية اهللا بسنديده األ) ٢٣(

  .الشيخ نصر اهللا الخلخالي، مسؤول الشؤون المالية لسماحة االمام في النجف) ٢٤(

  .المتعاقد المالي مع الشيخ الخلخالي في طهران) ٢٥(

لم يحدث أن واجه المسؤولون عن الـشؤون الماليـة وتـسديد الـشهرية فـي                : يعلق السيد احمد على الموضوع قائالً     ) ٢٦(

  . نقصًا في االموال آي يطلبوا من النجف جبرانهمكتب االمام



وقد تمت االشـارة الـى ذلـك        . (وآان سماحة االمام قد طلب منا ارسال الفائض       .    وبعد فترة تم االستغناء عن طهران ايضاً      

  ).في بقية الرسائل ايضًا

  .آية اهللا بسنديده) ٢٧(

  .آية اهللا السيد محمد صادق الطهراني) ٢٨(

  . اللواسانينجل السيد) ٢٩(

ـ رئيس الوزراء السابق ـ من قبل السافاك انتشرت شائعات تفيد بأن النظام العراقي قـد يـستغل    ) بختيار(بعد اغتيال ) ٣٠(

  .هذه الحادثة ليغتال سماحة اإلمام ويتهم الحكومة االيرانية بذلك

  .المقصود الحوالة المالية لدفع الرواتب الشهرية للطالب) ٣١(

ء بدفع شهرية للطالب آان األمر بحاجة لمساعدة السيد اللواساني وآيل االمام فـي طهـران، غيـر أنـه تـم                      لدى البد ) ٣٢(

  .بل وارسال الفائض من األموال الى النجف وسائر الحوزات العلمية في المحافظات. االستغناء عن ذلك

  .السيد رضا نجل سماحة آية اهللا اللواساني) ٣٣(

  .ة بين آية اهللا بسنديده والسيد الطهراني والتي تحولت بعد مدة قصيرة الى صداقة حميمةإشارة الى توتر العالق) ٣٤(

  .المقصود بنات سماحة االمام الالتي آن يذهب لزيارته مرة آل عامين) ٣٥(

آان اإلمام يتصرف حسب معرفته للشخص الذي يلتقيه في النجف، فكـان اذا رآه خائفـًا ال يرسـل معـه رسـائل، واذا                        ) ٣٦(

ان محتاطـًا يرسـل معـه رسـائل عاديـة، واذا آـان مجاهـدًا يرسـل معـه الرسـائل الحـساسة وايـصاالت اسـتالم الحقـوق                   آ

إذ انه اذا مـا اعتقـل حامـل الرسـائل سيتـضرر اشـخاص آثيـرون، ويطلبـون للتحقيـق مـن قبـل جهـاز الـسافاك،                     . الشرعية

  .ويعاقبون اذا دفعوا لإلمام حقوقًا شرعية

  .ن اعرابي صهر سماحة اإلمامالسيد محمد حس) ٣٧(

  .سماحة آية اهللا صدوقي الذي استشهد بعد الثورة في محراب الصالة على يد المنافقين عمالء الغرب) ٣٨(

  .آية اهللا السيد حسن طاهري خرم آبادي، احد اساتذة الحوزة العلمية في قم) ٣٩(

  .بنت سماحة االمام وزوجة السيد البروجردي) ٤٠(

  ).رض(السيد مصطفى الخميني خادمة بيت ) ٤١(

غير أن معرفة االمام بروحيـة  ) بأن السيد احمد اخرج الطالب منه ليسكن هو فيه        (المنزل ذاته الذي نقلوا خبرًا لالمام       ) ٤٢(

  .أبنائه، جعلته ال يصدق ذلك حتى اتضح فيما بعد آذب ما قيل

  .الشهيد آية اهللا الصدوقي) ٤٣(

  .ينيالوآيل الرسمي لإلمام الخم) ٤٤(

رغم أن االمام الخميني آان يود الشيخ الصدوقي آثيرًا، لكنه لم يفرق بينه وبين غيره في هذه المعاملة ألن المنـزل       ) ٤٥(

  .آان من الحقوق الشرعية، وآان يريد بيعه بأسرع وقت

  .مام بعيالهالمرحوم آية اهللا الرباني الشيرازي، إذ آان معتقًال في سجون النظام الشاهنشاهي، وأوصى اال) ٤٦(

  .فاطمة الطباطبائي زوجة السيد أحمد الخميني) ٤٧(

  .آية اهللا بسنديده) ٤٨(

  .آان االمام يرسل هذه الرسائل عبر البريد، وآتب هذه العبارة للتمويه على السافاك) ٤٩(

  .آية اهللا بسنديده) ٥٠(

  .السيد محمد حسن اعرابي صهر االمام) ٥١(

في قم عدة مرات، وآانوا يمنعون الناس من دخول المنزل ألسابيع وأشـهر،             ) رض( االمام   قام السافاك بمحاصرة بيت   ) ٥٢(

واالمام هنا يسأل هل رفع الحصار عن المنزل بعد شهر محرم وصفر أم ال؟ انهم لـم يكونـوا يـسمحوا ألحـد بـدخول المنـزل                          

  .سوى السيد أحمد الخميني وخادمين هما المشهدي رضا والميرزا ناد علي



ظرًا الى أن االمام آان يحتمل وقوع الرسائل بيد السلطة، ودفعًا لتشديد الرقابة على الـسيد أحمـد الخمينـي آـان                      ن) ٥٣(

يكتب هذه العبارات لتضليل السلطة، وآانت هذه الجمل تكرر دومًا بين االمام والسيد أحمد، وآان السيد أحمد يكتب فـي                    

ي هذه الرسالة مثًال طلب االمام من الـسيد أحمـد ان يحتـاط اآثـر وان ال           فف. رسائله على الدوام بانه ال يتدخل في االمور       

يوقع الرسائل، وهذا االمر ال يتناسب مع الوصايا السابقة والالحقة بعـدم التـدخل، فـاآثر هـذه الرسـائل تتعلـق بالمواجهـة              

الرسائل، او حتـى فـتح غالفهـا،    والجهاد ضد النظام الجائر وآان االمام قد حرم على السيد احمد واالخرين استنساخ هذه       

ولألسف آان معظم اصحاب هذه الرسائل يتلفونها بعد قراءتها، وبهذا العمل أتلفـت احـدى اآثـر الوثـائق أهميـة مـن تـاريخ                  

  .الجهاد طوال خمسة عشر عامًا من نفي سماحة اإلمام، وحرمان أبنائه الثوريين والعلماء المجاهدين

  .آية اهللا بسنديده) ٥٤(

  .ة اهللا بسنديدهآي) ٥٥(

آية اهللا السيد محمد صادق اللواساني الوآيل المطلق لسماحة االمام في طهران، توفي بعـد عـام مـن وفـاة اإلمـام          ) ٥٦(

  .الخميني

آان االمام يتعامل مع شقيقه االآبر آية اهللا بسنديده آوالده، وقد قال البنه السيد أحمـد عـدة مـرات أنـه لـوال وجـود                          ) ٥٧(

  . لما استطعت أن ادرس، وآان يكن له احترامًا آبيرًاالسيد بسنديده

   وعندما جاء االمام من باريس آان أول من التقى االمام في المطار هـو الـسيد بـسنديده، ورفـض االمـام ان يترجـل مـن                           

 الصـطحاب  فقضي األمر بأن رافق السيد أحمد عمه الى قاعة االستقبال في المطار، ثم العودة. الطائرة قبل شقيقه األآبر 

  .االمام

  .أي خازن العزيزة، وآان اإلمام يناديها بهذا االسم) خازن جون(خازن الملوك ام زوجة االمام آان االوالد يسمونها ) ٥٨(

  .سماحة آية اهللا السيد بسنديده) ٥٩(

تقـد أن حرآـات يـد       آان سماحة االمام الخميني يصر آثيرًا على ان يكـون االسـتاذ مهـذبًا ومزآيـًا لنفـسه، إذ آـان يع                     ) ٦٠(

  .االستاذ ورأسه تترك تأثيرها على الطالب أيضًا

  .عندما آانت زوجة االمام في طهران) ٦١(

  .قد توفيت) فريدة(بنت ) فرشته(تصور االمام بأن حفيدته ) ٦٢(

  .السيد حسن نجل المرحوم السيد أحمد الخميني) ٦٣(

  .السيد حسين نجل الشهيد السيد مصطفى الخميني) ٦٤(

  . آريمة الشهيد السيد مصطفى الخميني) ٥(

االمانة هنا يقصد بها في الغالب المنشورات والتحرآات النضالية التي يبعـث بهـا الـسيد احمـد الـى سـماحة االمـام                        ) ٦٥(

  .بصورة مخفية بين الحاجيات التي يرسلها لسماحته

  .سماحة السيد بسنديده) ٦٦(

فـي  .  االمام بأن اختيار اسم ياسر للمولود الجديد جاء تأثرًا بياسر عرفـات            اعتقد: يعلق السيد احمد على ذلك بالقول     ) ٦٧(

. حين ان اسم ياسر والد عمار وميثم ونظير هذه االسماء التي آانت متداولة في صدر االسالم، آانـت متعارفـة فـي ايـران                 

  .ومع ذلك اخترت اسم حسن ألبني وهو اآلن منشغل بتحصيل العلوم االسالمية في مدينة قم

  .الشهيد السيد مصطفى الخميني) ٦٨(

  .سماحة السيد بسنديده) ٦٩(

هو بسبب أنه في حال افشاء مضمون الرسالة فإن لتاريخ الرسالة           ) احمد الخميني (ربما عدم آتابة التاريخ من قبلي       )٧٠(

  .تأثيرًا على الجرم من قبل السافاك

  .المقصود مكتب االمام) ٧١(

  .سل للسيد احمد رسائل بيد مسافرين، يضع داخل الرسالة عدة رسائل آلخرينآان سماحة االمام اذا ار) ٧٢(

  .من علماء اصفهان المعروفين، وآان يرسل لسماحة اإلمام حقوقا شرعية) ٧٣(



المكاسب والكفاية آتب تدرس في الحوزة العلمية اإلسالمية، وعلى الطالب أن يدرسها في مرحلة السطوح العليـا،         ) ٧٤(

ودرس الخارج هو أعلى مرحلـة دراسـية فـي الحـوزة فـي      .) هـ١٣٢٩المتوفى عام (أليف الشيخ األنصاري والمكاسب من ت  

مجال الفقه واألصول والتي تنمي قدرة االجتهاد واالستنباط لدى الطالب، وتؤهله ليعتمد على نفسه في معرفـة االحكـام                   

لـة مـن المجتهـدين البـارزين، لينـاقش الطـالب آراءه             الشرعية من الكتاب والعترة، والبد ان يكـون االسـتاذ فـي هـذه المرح              

  .ويوردون استداللهم الخاص

  .آية اهللا بسنديده) ٧٥(

حسين نجل الشهيد السيد مصطفى الخميني آان مريضًا، وبعد استئصال غدة زائدة في عملية جراحية تعافى وعاد ) ٧٦(

  .الى المدرسة

  . المطلق لسماحة االمام في طهرانآية اهللا السيد محمد صادق اللواساني الوآيل) ٧٧(

لم نعثر على الرسـالة  : يقول السيد احمد الخميني  . من اصدقاء االمام المقربين   ) رض(آية اهللا السيد احمد الزنجاني      ) ٧٨(

  .لدى مراجعة السيد موسى الشبيري الزنجاني، يبدو انها فقدت

  .الذي نفي بعد توليه الوآالة بفترة قصيرةآية اهللا الشيخ محمد صادق الطهراني وآيل سماحة االمام ) ٧٩(

 تومـان آراتـب شـهري، فطلـب الـسيد احمـد             ٢٥٠من خدم بيت االمام في قم، وآان آل واحد منهما يتقاضى مبلـغ              ) ٨٠(

  .زيادة أجورهما، ووافق االمام على ذلك

  .رسائل آان االمام يضمنها توجيهاته الجهادية والشرعية) ٨١(

 باخراج االيرانيين المجاهدين من العراق وإبعادهم الى ايران، فاقترح السيد احمد على االمام، إنه قام النظام العراقي) ٨٢(

  .اذا أراد النظام العراقي ان يخرجه من العراق فليذهب الى دولة اسالمية اخرى آسوريا أو لبنان، ومن ثم الى الباآستان

  .السيد حسن نجل السيد احمد الخميني) ٢(

شـمالي ايـران، فـأمر      ) هـشتبر (سافاك تحرك آية اهللا اللواساني، فاعتقلوه وسجنوه، ثم نفوه الـى مدينـة              لم يطق ال  ) ٨٣(

االمـام ان يـذهب أحـد للقائـه، فـذهب الـسيد أحمـد الخمينـي بنفـسه للقائـه، وتتبعـه رجـال األمـن، فغـادر منـزل الــسيد                

  .، ثم عاد مسرعًا الى قماللواساني الى منزل آية اهللا السيد إحسان بخش امام جمعة مدينة رشت

بعد نفي آية اهللا اللواساني، آان من المفترض أن يحل محله أحد فـي طهـران السـتالم الحقـوق الـشرعية، غيـر أن                    ) ٨٤(

االمام حذر السيد أحمد من أي نشاط في هذا المجال، وقد التزم السيد أحمد بـأمر اإلمـام، ولـم يختـار اإلمـام احـد ليحـل                         

  .لشدة حبه لهمحل السيد اللواساني 

  .آية اهللا بسنديده) ٨٥(

آان االمام يحب زوجته آثيرًا، وآان يعاني من بعدها عنه، وهكذا آان حال زوجته، لكنهـا آانـت مـضطرة للـسفر الـى                ) ٨٦(

  .ايران لزيارة ابنائها

ض صعب العالج الشيخ عبد العلي القرهي، تولى رئاسة مكتب االمام في النجف مدة طويلة، لكن زوجته أصيبت بمر) ٨٧(

  .ونصحه االطباء بالخروج من النجف، لكنه رفض، فأجبره االمام على ذلك

  .يبدو أن المقصود بها الحقوق الشرعية) ٨٨(

  .السيد حسن نجل السيد أحمد الخميني) ٨٩(

  .آية اهللا بسنديده) ٩٠(

  .وآيل االمام الخميني في سوق طهران)  ٩١(

  .عبارة الصالة والصيام للتمويه) ٩٢(

  .زوجة الشهيد السيد مصطفى الخميني)  ٩٣(

  .آية اهللا بسنديده) ٩٤(

  .آية اهللا الشيخ مرتضى الحائري والد زوجة الشهيد السيد مصطفى الخميني) ٩٥(

  .آية اهللا بسنديده) ٩٦(



  .فاطي ترخيم للفظ فاطمة بالفارسية توددًا. زوجة السيد أحمد الخميني) ٩٧(

  .السيد حسن الخميني) ٩٨(

  .السيدة خازن الملوك والدة زوجة االمام الخميني) ٩٩(

  .خادمة بيت االمام) ١٠٠(

  .بنت االمام وزوجة السيد أعرابي) ١٠١(

  .خادمة بيت الشهيد السيد مصطفى) ١٠٢(

  .االسم الحرآي للشهيد محمد منتظري) ١٠٣(

إلمام من مال وهدايا آثيـرة آـان يـوزع          يبدو من لفظ الشرعية أن المال الشخصي لإلمام قد نفد، وما آان يصل ليد ا              ) ١٠٤(

على الفقراء والمحتاجين، إذ آان يسلم الهدايا الى السيد آمال األصفهاني ليبيعها ويسلم ثمنها للفقـراء، وآـان هـذا هـو         

  .احتمال منع السافاك عودة زوجة االمام الى النجف) العقلية(ويبدو من لفظ . ديدنه بعد انتصار الثورة ايضًا

  .اهللا بسنديدهآية ) ١٠٥(

سيؤدي الى زيادة ضغط سلطات االمن وعلماء البالط، وتبين فيما بعـد  ) الشهرية(آان اإلمام يعتقد أن زيادة الرواتب     ) ١٠٦(

أن االمام آان محق في ذلك، حيث انهم بعد زيادتها أوقفوا الدفع، وآـان يـتم دفعهـا باسـم شـهرية آيـة اهللا الـشيخ أحمـد                             

  .االشتياني

  .محمد صادق الطهراني وآيل االمام المطلقالشيخ ) ١٠٧(

آناية عن الرسائل واألموال الشرعية التي تصل االمام، ورغم أن هذه الرسـائل آانـت ترسـل بيـد االشـخاص، لكـن           ) ١٠٨(

  .اإلمام آان يحتمل وقوعها بيد أمن النظام لذا آان يحتاط دفعًا للضرر الذي قد يلحق بحامل الرسالة

  .آية اهللا اللواسانيالسيد رضا نجل ) ١٠٩(

السيد الهندي شقيق االمام أبتلي بحمى ولم يتمكنوا من عالجه داخل ايران، فسافر الى دولة أخرى، لكنه تـوفي                   ) ١١٠(

  .بمرضه

  .النص غير مقروء) ١(

  .السيد حسن الخميني) ١١٢(

الـى االمـام، فـرجح االمـام هـذا          اختار السيد أحمد الخميني شخصًا في أوروبا ليكون نقطة اتـصال إليـصال رسـائله                ) ١١٣(

  .الطريق على الطريق السابق في الكويت والذي آان سريًا أيضًا

  .لفظا الصالة والصيام ليسا اآثر من تمويه) ١١٤(

  .العام الذي شّب فيه حريق أثناء مناسك، فقتل وجرح العديد إثره) ١١٥(

  .قربين، ووالد الدآتور محمود البروجردي صهر اإلمامسماحة الشيخ محمد حسين البروجردي من أصدقاء االمام الم) ١١٦(

الشيخ عبد العلي القرهي رئيس مكتب االمام في النجف، والذي آان قـد قـدم الـى قـم بعـد اصـابة زوجتـه بمـرض                      )١١٧(

  .عضال

 يعطـي  وآان) خمين(آان يعود على اإلمام سنويًا حوالي أربعة آالف تومان من بيع محصول القمح ألرضه في مدينة   ) ١١٨(

وعندما انقطع هذا المورد، باع قطعة من أرضه لئال ينقطع المال عن ابنائه، وعند          .  تومانًا ألوالده  ١٢٠ أو   ١١٠من هذا المبلغ    

 تومان شهريًا النها آانت تمر بضائقة، ويـدفع بـدوره مـن مالـه الشخـصي                 ٢٠٠نفاد المال، أمر باعطاء واحدة من بناته مبلغ         

  . النجفالمبلغ الى بيت المال في

  .آريمة سماحة اإلمام وزوجة السيد إعرابي) ١١٩(

آية اهللا الشيخ مهدي صادقي أستاذ السيد احمد الخميني، وأحد أعوان االمام الذي لـم يكـن وضـعه المـالي جيـدًا                       ) ١٢٠(

  .فكتب السيد احمد لالمام ان يدفع له مساعدة، فوافق االمام على ذلك

عندما ذهبت الى الحج ومعي والدتي وزوجتي، آان قد بذل لي احدهم تكـاليف              : آتب السيد أحمد الخميني يقول    ) ١٢١(

حجي، لكن زوجتي لم يكن معها مال حاضر، ورفض االمام أن يدفع لها وقال ليس معي حاليـًا مـال شخـصي، فاستقرضـنا                        



ة تـسأله الـى مـن تـدفع         من االمام على ان تدفع فاطمة المبلغ لدى عودتها الى ايران، وبعد عودتنا آتبت لسماحته فاطم               

  .المبلغ، فبرأ االمام ذمتها، وعلمنا أن االمام قد حصل على مال شخصي

  .من أقارب االمام في مدينة خمين) ٣(

  .الكيس الصفراء) ١٢٣(

  .زوجة الشهيد السيد مصطفى الخميني) ١٢٤(

لسيد أحمد قد ارسل البرقية الى السيد المقصود برقية التعزية بوفاة السيد نور الدين الهندي شقيق االمام، وآان ا       ) ١٢٥(

مصطفى الخميني ليقوم بدوره بابالغ االمام بالتدريج، لكن اعضاء المكتب في النجف سلموا البرقية لإلمام مباشـرة، فتـأثر          

  .االمام آثيرًا لحبه الشديد للفقيد

  .اكيحتمل ان آية اهللا الخزعلي قد تحدث من على المنبر، مما أغاظ عناصر الساف) ١٢٦(

  .اإلبن االآبر للمرحوم السيد الهندي) ١٢٧(

والمـدفون فـي    ) ص(احد رواة الحديث والمـوالين المخلـصين ألهـل بيـت الرسـول              ) ع(مرقد علي بن جعفر الصادق      ) ١٢٨(

  .مدينة قم المقدسة

  .آية اهللا بسنديده) ١٢٩(

لمالية، فيحسب فيه رأسماله ويدفع نسبة   يجب على المسلم ان يعين يومًا معينًا من السنة يسميه رأس السنة ا            ) ١٣٠(

واعلموا أنما غنمتم من شيء فـإن  (أو خمس مادخل في السنة المنقضية على رأسماله استنادًا الى اآلية الكريمة  % ٢٠

ويقسم الخمس الـى سـتة أقـسام،        ). ٤١/االنفال) (هللا خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل        

وهي سهم اهللا ورسوله وذي القربى، والتي يتصرف بها في زمن غيبة االمـام المعـصوم                ) سهم االمام (سمى  ثالثة منها ت  

وتعطى لإليتام والمساآين وإبن السبيل من الـسادة  ) سهم السادة(نائبه ولي الفقيه، وثالثة أقسام اخرى تسمى     ) عج(

  . من بني هاشم

  .آية اهللا بسنديده) ١٣١(

  .٣٠ية اآل: سورة الروم) ١٣٢(

  .١٧اآلية : سورة االنفال) ١٣٣(

  .٣اآلية : سورة الحديد) ١٣٤(

  .يوم عرفة) ع(مقطع من دعاء االمام الحسين ) ١٣٥(

  .بيت شعر من ديوان فروغي البسطامي) ١٣٦(

  .مقطع من بيت شعر لحافظ الشيرازي) ١٣٧(

  .مقطع من المناجاة الشعبانية) ١٣٨(

  .٣اآلية : سورة الحديد) ١٣٩(

  .٢ و١اآليتان :  سورة طه)١٤٠(

  .٢ و١سورة المدثر، اآليتان ) ١٤١(

  .٢٨سورة الرعد، اآلية ) ١٤٢(

  ).انظر الى ما قال، وال تنظر الى من قال (١١، الحديث ٣٠غرر الحكم ودرر الكلم، الفصل ) ١٤٣(

  .٢٣ ـ ٢٢سورة الحديد، اآليتان ) ١٤٤(

  .٢١٦سورة البقرة اآلية ) ١٤٥(

  .اجاة الشعبانيةمقطع من المن) ١٤٦(

  .١٢سورة االعراف، اآلية ) ١٤٧(

  .، الفصل الرابع١٣، المقصد الرابع، الباب ٢علم اليقين، ج) ١٤٨(

  .مرآة العقول، آتاب االيمان والكفر، باب الشكر) ١٤٩(



ة، فهو ينكـر رغـم      الكفر أنواع، فقد يكون عن جهل وعدم اهتمام، او تقليدًا لالباء واالجداد، وقد يكون عن عناد ولجاج                ) ١٥٠(

  .علمه باالمر وبصحته، ويسمى هذا الكفر الذي سببه العناد واللجاجة والعداء آفرًا يهوديًا

  .اسم بئر في جهنم) ١٥١(

  . ٦سورة الكهف، اآلية ) ١٥٢(

  .٢٧ و٢٦سورة نوح، اآليتان ) ١٥٣(

  .١٩٣سورة البقرة، اآلية ) ١٥٤(

 الذي يجازى بـه مرتكـب بعـض المعاصـي، وقـد حـدد الـشارع المقـدس                   الحد في الشرع يطلق على الجزاء البدني      ) ١٥٥(

  .مقدار هذا الجزاء لكل أمر بمقدار معّين

التعزيرات في الشرع تطلق على الجزاء الذي أوآل أمر تحديد مقداره للقاضي، فينظـر القاضـي الـى وضـع المجـرم                      ) ١٥٦(

  .ع ذلك، وقد عين الشارع المقدس الحد االقصى لهذا الجزاءونوع الجرم وظروف ارتكابه، ويحدد مقدار الجزاء بما يتناسب م

 من سور القرآن الكريم، وهي ثماني آيات، وقد وبخ اهللا فيها الناس لتسابقهم في جمع المال واألوالد، ١٠٢السورة  ) ١٥٧(

  .وغفلتهم عن السعادة الحقيقية

  .٢٩إلعتقادات للمجلسي صآتاب ا). الصالة معراج المؤمن: (قوله) ص(روي عن رسول اهللا ) ١٥٨(

الشفاعة من العقائد االسالمية التي حدثنا عنها القرآن والعترة النبوية، ويشير القرآن الى ثالثة أنواع من الشفاعة، ) ١٥٩(

وال تنـاقض طبعـًا بـين هـذه        . االول آيات تنفي الشفاعة، والثاني تجعل الشفاعة هللا وحـده، والثالـث يجعلهـا لغيـر اهللا ايـضاً                  

ت، فالشفاعة المستقلة عن اهللا هـي المنفيـة، والـشفاعة لغيـر اهللا فـي اآليـات وردت علـى أسـاس أن األصـالة فـي               اآليا

  .الشفاعة هللا، ثم لغيره بشرط رضاه وإذنه تعالى، إذن فالشفاعة لغير اهللا ممكنة، ولكن بإذنه تعالى

 للمـيالد، أبـوه أبـو طالـب عـم الرسـول             ٦٠٠عـام   هو أول أئمة المسلمين، ولد      ) ع(أمير المؤمنين علي أبن ابي طالب       ) ٢(

) ص(وآـان أول رجـل آمـن برسـول اهللا     ) ص(، وأمه فاطمة بنت اسد، بعد بلوغه عامه السادس تربى في بيت النبي              )ص(

أقاربـه بـأمر مـن اهللا وعـرض علـيهم        ) ص(بالنصرة والمـؤازرة عنـدما جمـع الرسـول          ) ص(والوحيد الذي أجاب دعوة الرسول      

سألهم عمن يؤازره لنشر الرسالة على أن يكون أخًا له ووصيًا من بعده، فلم يجبه الى ذلـك سـوى علـي أميـر                        الرسالة، و 

، ليـدع عنـه القتـل ويفديـه بنفـسه، وآـان الجنـدي األول                )ص(وفي ليلة الهجـرة بـات فـي فـراش الرسـول             ). ع(المؤمنين  

مـن  ) ص(ابرة الكفر والشرك، وعند عودة الرسـول        ، فقتل جب  )ص(في جميع غزوات الرسول     ) ص(واألشجع بعد رسول اهللا     

بأمر من اهللا، وقام فيهم خطيبـًا وحـدد لهـم خليفتـه مـن               ) غدير خم (حجة الوداع دعى المسلمين الى االجتماع في موقع         

وادر الحـق معـه   … من آنت مواله فهذا علـي مـواله، اللهـم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه          (بعده علي بن ابي طالب قائًال       

ثم طلب من المسلمين أن يبايعوه ألمرتهم واحدًا واحدًا ويصافحوه، وآان الصحابة آلهم أول من بـايعوه للخالفـة       ) ثما دار حي

  .بعد الرسول وإمرة المؤمنين

عن الحكم وزعامة االمة ) ع(رأى البعض رأيًا مخالفًا هللا ورسوله، فنحي أمير المؤمنين        ) ص(ولكن بعد وفاة الرسول االعظم      

 عامًا، مارس خاللها مهمة الدعم واالشراف الخلفي، وبعد مقتل الخليفـة الثالـث بايعـه الـصحابة والنـاس للخالفـة                      ٢٥مدة  

الـى نـصابها، لكـن أولئـك     ) ص(التي استمرت مدة اربعة سنوات وتسعة اشهر، اعاد جميع االمور التي غيرت بعد الرسـول   

رفعوا راية الحرب ضده، واتهمـوه باالشـتراك بقتـل الخليفـة            ) ع (الذين رأوا مصالحهم الشخصية قد تعرضت للخطر بحكومته       

الثالث، فشنوا ثالثة حروب دموية ضده، غطت مدة حكمه، الى ان قتلوه فجر ليلة القدر وهـو سـاجد فـي المحـراب يـصلي               

  .في مسجد الكوفة

د والتـضحية فـي سـبيل اهللا        أمر صعب جدًا، فهو لم يتوان للحظة عـن الجهـا          ) ع(الحديث عن شخصية أمير المؤمنين علي       

وليتـرك  ) عليهمـا الـسالم   (وإلعالء آلمته، وعاش في بيت طيني ليربي شخصيات عظيمة مـن أمثـال الحـسن والحـسين                  

  .وأوالده اثرًا عميقًا في التاريخ االسالمي واالنساني، ولينيروا ظلمات التاريخ البشري

آان له دور أساسي في احيـاء المعـارف   ) هـ١٤٨ ـ  ٨٣(مين سادس أئمة المسل) ع(االمام جعفر بن محمد الصادق ) ١٦١(

ودّرس واعـد الطاقـات المؤمنـة، والعلمـاء الكثيـرين حتـى قيـل ان                . االسالمية االصيلة، فاسس جامعـات اسـالمية متعـددة        



حتـى نـسب مـذهب الـشيعة الـذي          .  طالب آلهم يقول حدثني أبو عبد اهللا جعفر بن محمد          ٤٠٠٠مجلسه آان يربوا على     

  .فسمي بالمذهب الجعفري) ع(الى االمام الصادق ) ص(ه رسول اهللا اسس

  .٢٥٥سورة البقرة، اآلية ) ١٦٢(

  .٢٨سورة األنبياء، اآلية ) ١٦٣(

حق الناس هو الواجب الذي فرضه اهللا تعالى على آـل مكلـف ليقـوم بـه تجـاه اآلخـرين آحفـظ آرامـة المـسلمين                           ) ١٦٤(

  . استغابتهم واتهامهم وسرقتهموشرفهم وأموالهم وأرواحهم، فحرم عليه

  .حق اهللا هو الواجب الذي فرضه اهللا على آل مكلف، لكنه ال يعود على االخرين آالصالة والصيام والحج) ١٦٥(

حرس الثورة االسالمية مؤسسة عسكرية تعمل تحت إمرة سماحة القائد، وتصون الثـورة االسـالمية ومكتـسباتها،                 ) ١٦٦(

يق االهداف اإللهية، وبسط حكم اهللا، وتقوية البنية الدفاعية للجمهورية االسالمية بالتعـاون             وتسعى على الدوام الى تحق    

مع سائر القوى المسلحة، وتدريب وإعداد وتنظيم القـوات الـشعبية، وهـي بالتـالي المـسؤولة عـن حفـظ االمـن القـومي                         

  .للجمهورية االسالمية

من المتطوعين الذين اندفعوا الى جبهات القتال بعـد بـدء العـدوان             قوات عسكرية شعبية تتشكل     ) البسيج(التعبئة  ) ١٦٧(

م وعجــز الجــيش عــن وقــف العــدوان، فقامــت قــوات حــرس الثــورة ٢٢/٩/١٩٨٠العراقــي علــى الجمهوريــة االســالمية يــوم 

ت وسـميت هـذه القـوا     . االسالمية بتنظيم صفوفها، ومن ثم باستيعاب القوات الشعبية وتدريبها وحـشدها علـى الجبهـات              

وقـد نـاط دسـتور الجمهوريـة االسـالمية       . وهـم مـن أغـرار صـغار الـى شـيوخ هـرمين             ) تعبوي(ويسمى واحدها   ) التعبئة(بـ

بالحكومة مهمة تأمين اإلمكانات لتدريب جميع أبناء الشعب في هذه القوات الى جانب الجيش وحرس الثورة، وذلـك طبقـًا       

الشعب من خـالل التحـاقهم بهـذه القـوات الـى تحقيـق مقولـة االمـام                  لموازين االسالم والنظام االسالمي، ويسعى أبناء       

  .الخميني بتشكيل جيش العشرين مليون

  .٤٥٤٣٩في آتاب آنز العمال، ح) ص(حديث شريف مروي عن الرسول ) ١٦٨(

م فــي المتحــف العباســي، حيــث ســرقت منــه مجموعــة مــن ذهــب العــصر  ١٩٨٠اشــارة الــى ســرقة وقعــت عــام ) ١٦٩(

  .لكن وبهمة المسؤولين والشرطة تم ضبط جميع هذه المجوهرات واعادتها الى المتحفالحاخامنشي، و

م بهــدف مواجهــة النظــام ١٩٦٥التــي تأســست عــام ) منظمــة مجاهــدو الــشعب(المنــافقون هــم اعــضاء ومناصــرو ) ١٧٠(

عهم بعد انتصار الثورة الشاهنشاهي، ولكنها بسبب جهل قادتها للثقافة االسالمية انحرافهم نحو عقيدة مستوردة، مما دف

االسالمية الى مواجه الثورة والوقوف في صف أعدائها الغربيين، فقتلـوا جمعـًا آبيـرًا مـن المـسؤولين المخلـصين والعلمـاء                       

المجاهدين والشبان الثوريين، ونفذوا عشرات التفجيرات واحرقوا البيوت وحافالت النقل العامة المملوؤة بالرآاب العزل، ولم            

عًا في اسقاط النظام االسالمي، وبعد انفضاح امرهم لعامة الناس، تم اجتثاثهم في الداخل، وهرب أخرون الى                 يدخروا وس 

الدول الغربية رغم ادعاءاتهم السابقة بمحاربة االمبريالية، وهاهم اليوم يقـضون آخـر أيـامهم فـي احـضان النظـام العراقـي                       

وبسبب اعمالهم االرهابيـة ونفـاقهم      .. قي إبان الحرب حتى اخر ايامها     فوقفوا الى جانب المعتدي العرا    . واسرائيل المجرمة 

  ).المنافقون(سماء ابناء الشعب 

  .مسؤول منظمة السجون االيرانية يومئذ) ١٧١(

أول رئيس للجمهورية االسالمية، خان ثقة الشعب ووقف الى جانب اعداء الثورة، بل تزعم حرآتهم، وبعد عزله عام             ) ١٧٢(

  .البالد ولجأ الى فرنسام فّر من ١٩٨٢

في االعوام االولى النتصار الثورة االسالمية انـضوى معظـم االشـخاص المجاهـدين والمعتقـدين بـالقيم االسـالمية                    ) ١٧٣(

وتصدوا من خالل هـذا التنظـيم الـى جميـع االحـزاب والتنظيمـات               ) الحزب الجمهوري االسالمي  (الثورية الى تنظيم يدعى     

تزمة وبارزة رغم اعتقـادهم بمواجهـة اعـداء الثـورة والجماعـات المعارضـة، آـانوا يحملـون آراءًا         المعارضة، لكن شخصيات مل   

  .تتعارض مع آراء ذلك الحزب، فأوجدوا تنظيمًا جديدًا، سمي فيما بعد بالخط الثالث

  . من سورة الرعد٢٨أشارة الى اآلية ) ١٧٤(



. م١٩٢٥م وعين نفسه ملكًا عام      ١٩٢١مرة دبرتها بريطانيا عام     رضا خان والد محمد رضا بهلوي، تولى الحكم إثر مؤا         ) ١٧٥(

أول اعماله بعد تولي الحكم منـع تـدريس القـرآن والعلـوم االسـالمية وإقامـة صـالة الجماعـة فـي المـدارس، ومنـع اقامـة                             

 ووضـع لهـا   المراسم الدينية ومراسم العزاء الحسيني في انحاء ايران، بل وحتى حـدد اقامـة جـالس العـزاء علـى االمـوات                    

  .قوانين ومقررات

قرارًا يجبر فيه الشعب االيراني ان يستبدل مالبـسه الوطنيـة بـالمالبس الغربيـة،               ) رضا خان (م اصدر   ١٩٣٥في عام   ) ١٧٦(

ولم يستثني من قراره هذا حتى علماء الدين، وآان قراره هذا بعد عودته من ترآيا ولقائه بأتـاتورك، وآـان أتـاتورك قـد أآـد                          

ن اآبر مانع يقف في وجه تغريب الشعب هم العلماء، وأن أتاتورك نفسه بعد ان قضى على نفوذ العلماء تمكـن                     لرضا خان أ  

من أن يجبر الرجال على االستفادة من ربطة العنق ووضع القبعة ومنع الحجاب اإلسالمي عن النساء، لـذا قـام رضـا خـان                        

 ابلغتها وزارة الداخلية الى حّكام الواليات تشمل اعتمـار القبعـة،   بتقليد أتاتورك وبتشجيع من بريطانيا، فوضع الئحة مقررات    

  .وتعيين لون المالبس، واسلوب لبس االحذية وأنواعها

  .٧٣، ص١وباختالف بسيط في الخصال، ج. ٨٩٠، ص٣الوافي، ج) ١٧٧(

 ١ر المسلمين، الحديث    في أصول الكافي، آتاب اإليمان والكفر، باب االهتمام بأمو        ) ص(مروي عن الرسول االعظم     ) ١٧٨(

  . باختالف بسيط٤و

هو اإلمام الثاني عشر من أئمة المسلمين، اختـاره اهللا سـبحانه وتعـالى إلمامـة المـسلمين                  ) عج(االمام المهدي   ) ١٧٩(

عند بلوغه عامه الخامس، لكنه بسبب االوضاع السياسية آنذاك، وامتثاًال لمشيئة اهللا غاب عن االنظار، وآانت غيبته على 

 عامًا وآان في هذه المدة يتصل مع الناس بواسطة اربعـة مـن النـواب، وبعـد وفـاة نائبـه الرابـع                      ٦٩االولى دامت   : رحلتينم

وحسب العقيدة االسالمية فإن ظهوره سيشكل آخر حلقة مـن حلقـات        . بدأت غيبته الكبرى وهي مستمرة الى يومنا هذا       

اضم في غيبته يومـًا بعـد يـوم الـى ان يحـين يـوم انتـصار الحـق يظهـر              الصراع بين الحق والباطل، أي أن هذه المواجهة تتع        

عندها تطلع شمس الحرية لتشرق في سماء البشرية، وتكون تلك المرحلة مرحلة البلوغ الفكـري               ) عج(المهدي الموعود   

مـذهب  والمهدي والمهدوية عقيدة موجودة عنـد جميـع مـذاهب المـسلمين، ولـدى آـل                 . والمعنوي واالجتماعي لإلنسان  

  .اسالمي آتب وروايات وأخبار عنها

  .٤٦سورة سبأ، اآلية ) ١٨٠(

  . من سور القرآن الكريم٥٩السورة ) ١٨١(

  .١٨سورة الحشر، اآلية ) ١٨٢(

  .١٨سورة الحشر، اآلية ) ١٨٣(

واصـول  .. ٨ ـ  ٦سـورة الزلـزال، اآليـة    .. ٤٠سورة الـنجم، اآليـة   .. ٣٠سورة آل عمران، اآلية .. ٤٩سورة الكهف، اآلية ) ١٨٤(

  ).ع(الكافي آتاب االيمان والكفر، باب الصبر، عن االمام الصادق 

  .١٨اآلية : سورة الحشر) ١٨٥(

  ).أشهد أن ال إله اال اهللا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) (١٨٦(

  ).التوحيد ـ العدل ـ النبوة ـ اإلمامة ـ المعاد) (١٨٧(

نه هو ان الوصول الى الحقائق عبر العقل واالسـتدالل يـشبه الـسير برجـل                جزء من بيت شعر لمولوي، والمقصود م      ) ١٨٨(

  .خشية، في حين ان طريق الشهود أثبت

  .٤سورة الحمد، اآلية ) ١٨٩(

  .١٨سورة الحشر، اآلية ) ١٩٠(

  .٣٥سورة النور، اآلية ) ١٩١(

  .باختالف بسيط) ص(، رواية عن الرسول االعظم ٤٩، ص١علم اليقين، ج) ١٩٢(

  .٤سورة الحديد، اآلية ) ١٩٣(

  .٧٩سورة األنعام، اآلية ) ١٩٤(



  . من سورة الحشر١٨إشارة الى اآلية ) ١٩٥(

  .١٩سورة الحشر، اآلية ) ١٩٦(

اصـول  ) ال تكلني الى نفسي طرفة عـين أبـداً        (و) ال تكلني الى نفسي   ): (ع(من جملة االدعية لألئمة المعصومين      ) ١٩٧(

وبـاب دعـوات    / ٢٠وباب الدعاء للكرب والهم، الحـديث       / ١٠عند االصباح واإلمساء، الحديث     الكافي، آتاب الدعاء، باب القول      

  .١٥موجزات لجميع الحوائج، الحديث 

وانظر في جميع اموري، فانك ان وآلتني الى نفسي عجزت عنهـا، ولـم              ): (ع(وعن االمام زين العابدين علي بن الحسين        

  .٤٧الصحيفة السجادية، الدعاء ) وال تكلني الى حولي وقوتي(و. ٢٢لدعاء الصحيفة السجادية، ا) أقم ما فيه مصلحتها

، وأخرى عن االمام جعفر بن محمد       )حب الدنيا رأس آل خطيئة    ) (ع(انه مضمون رواية عن االمام علي بن الحسين         ) ١٩٨(

، ١١ والزهـد فيهـا، الحـديث    أصول الكافي، آتاب االيمـان والكفـر، بـاب ذم الـدنيا     ) رأس آل خطيئة حب الدنيا    ): (ع(الصادق  

  .١وباب حب الدنيا والحرص عليها، الحديث 

  .السيدة فاطمة الطباطبائي عقيلة السيد احمد الخميني) ١٩٩(

  .نجل السيد احمد الخميني) ٢٠٠(

  .نجل السيد احمد الخميني) ٢٠١(

  .حدًا يصبح خبرهم يفيد القطع واليقينالخبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، أي ان ناقليه لم يبلغوا ) ٢٠٢(

  .أي يزعمون بأن السيد أحمد اخترع الكالم منه) ٢٠٣(

ــ  ١٣١٦(عام  ) قدس سره (هذا الكتاب ألفه االمام الخميني      ) ٢٠٤( إثـر تأليفـه آتابـه سـّر الـصالة، وهـو شـرح              ) م١٩٤٢/  ه

  .ةالداب الصالة واسرارها المعنوية، وزاخر بالفوائد االخالقية والعرفاني

  .٣٤٣، ص٢في مستدرك الصحيحين، ج) ص(من حديث شريف مروي عن الرسول ) ٢٠٥(

  .١ الحديث ٢٢في آتاب مستدرك الوسائل، آتاب الصالة، ابواب الذآر، الباب ) ص(رواية عن الرسول ) ٢٠٦(

  .جزء من بيت شعر لحافظ الشيرازي) ٢٠٧(

  .٣سورة الحديد، اآلية ) ٢٠٨(

  .١٩٣سورة البقرة، اآلية ) ٢٠٩(

  .٢٣سورة اإلسراء، اآلية ) ٢١٠(

  .٤٤سورة اإلسراء، اآلية ) ٢١١(

  .١٣، الحديث )ص(، آتاب الحجة، باب مولد النبي ٢أصول الكافي، ج) ٢١٢(

  . من سورة النحل، وبعض الروايات عّدت ذلك عند بلوغ العام الخامس والسبعين٧٠انه اصطالح قرآني ورد في اآلية ) ٢١٣(

  ).ال تنظر الى من قال، وانظر الى ما قال) (ع(ودرر الحكم ألمير المؤمنين غرر الحكم ) ٢١٤(

  .هو التدرج في نحو العناد، وسمي توالي النعمة مع ارتكاب المعاصي استدراجًا) ٢١٥(

  .٣٠سورة الروم، اآلية ) ٢١٦(

  ).عج(االمام الغائب الحجة بن الحسن ) ٢١٧(

ط واستخراج االحكام الـشرعية مـن مـصادرها الفقهيـة المعتبـرة، وقـد التـزم                 الفقه التقليدي هو أسلوب في استنبا     ) ٢١٨(

وحتى يومنا هذا، البعض آان يظن أن هذا االسلوب ) ص(علماء المسلمين الشيعة بهذا االسلوب منذ عهد الرسول االآرم 

الذي يأخـذ بنظـر االعتبـار دور    اعتبر ان الفقه الحرآي أو المتحرك ـ  ) رض(يتعارض مع الفقه المتحرك، لكن االمام الخميني 

  .الزمان والمكان في االجتهاد ـ يسير بموازاة الفقه التقليدي ومكمل له

للمحافظة على االحكام االسالمية والدستور فـي الجمهوريـة االسـالمية           : ( من الدستور االسالمي   ٩١تنص المادة   ) ٢١٩(

 مـن   ٦يتـألف مـن     ) مجلـس صـيانة الدسـتور     (لس باسم   االيرانية، وضمان عدم مغايرة مقررات المجلس معهما، يشكل مج        

 من الدسـتور    ٩٢وحسب المادة   ).  من الحقوقيين المتخصصين في مختلف مجاالت القانون       ٦الفقهاء العادلين والمطلعين، و   

في غياب مجلس صيانة الدستور يعد مجلس       ( من الدستور    ٩٣وحسب المادة   ). ينتخب هؤالء االعضاء لمدة ستة سنوات     (



آل مقررات المجلس يجب ان ترسل الى مجلس صيانة ( من الدستور ٩٤وحسب المادة ).  االسالمي غير قانونيالشورى

  ).الدستور للمصادقة عليها، والتحقق من مطابقتها وعدم مغايرتها للموازين االسالمية والدستور االسالمي

علي اآبر محتشمي، ومجلس صـيانة الدسـتور   المشكلة الناجمة عن تعارض وجهات نظر وزير الداخلية آنذاك سيد          ) ٢٢٠(

  .حول انتخابات طهران

آية اهللا رباني شيرازي، وقد مر ذآر اقتراحه مع السيد أحمد الخميني بجمع عدد من الطالب من خـالل دفـع رواتـب                 ) ٢٢١(

المضمون مـع والدتـه،     وبعد مرور مدة آرر السيد أحمد اقترحه هذا بارسال رسالة بهذا            . شهرية، ورفض اإلمام لهذا االقتراح    

  .لكن اإلمام وبخه على ذلك، وعلم السيد أحمد فيما بعد ان االمام آان محقًا

  .آية اهللا السيد محمد صادق اللواساني) ٢٢٢(

أ ـ آان البعض يأخذ الرسالة ويأخـذ   : عدم وصول الرسائل الى االمام آان ألسباب منها(يقول السيد أحمد الخميني ) ٢٢٣(

ب ـ آـان الـسافاك يـصادر الرسـالة أحيانـًا، لكـن معظـم وآـالء االمـام وخاصـة الـسيد             . ثـم يمزقهـا ويرميهـا   مبلغـًا لحملهـا،   

  ).اللواساني آانوا يستعملون اسمًا مستعارًا في مراسالتهم مع االمام

هرية بـأي  بعد توقف دفع الرواتب الشهرية من قبل االمام في قم، قررنا ان نـدفع الـش         : (يقول السيد أحمد الخميني   ) ٢٢٤(

شكل ممكن فتقرر ان يذهب الشيخ حسن صانعي والشيخ فضل اهللا المحالتي الى بيت آية اهللا الميرزا احمد االشتياني ـ 

الذي آان من العلماء البارزين في طهران، ومـن مـستوى آيـة اهللا الخوانـساري ـ ليطلبـوا منـه ان تـوزع الـشهرية باسـمه،           

ابنه آية اهللا باقر االشتياني، وآانت النتيجة جيدة جدًا فقبل ذلك، وطلب االجـازة مـن                فأحال األمر الى االستخارة، فاستخار      

االمام، عندها آتب سماحة االمام رسالة محترمة جدًا الى آية اهللا العظمى الميرزا االشتياني ـ الذي آان فيلسوفًا وفقيهًا  

فكـان خبـر   . عنه، وان تكون الحقوق الموجودة باسمه ايضًاويكبر االمام بعشرين عامًا ـ وأجاز له فيها أخذ الحقوق الشرعية  

الرسالة آانفجار قنبلة في محافل طلبة العلوم الدينية بطهران، ولم يسكت معارضو االمام، فكانوا يسمعون االشـتياني أن                  

وزعهـا فـي قـم    وآـان ي . شأنك أجل من ان تصبح وآيًال للخميني، لكنه لم يأبه بهذا الكالم، ووزعت الشهرية باسـمه لمـدة   

الشيخ حسن الصانعي، الذي آان حينها الشخص الثاني بعد وآيل االمام فـي قـم يتـولى مـسائل بيـت االمـام، فتقـرر ان               

يجلس عند توزيع الشهرية بين الموزعين ليطلع على االمر من لم يعلم حتى االن انها شـهرية االمـام، لكـن بعـد شـهرين                         

عبـر الميـرزا ابـو القاسـم االشـتياني الـذي آـان وآيـل االمـام ومـسؤول دفـع            أرسل السافاك مذآرة الى الشيخ الـصانعي   

الشهرية التي تدفع عن االمام من قبل االشتياني الكبير، تقول المذآرة ان حضورك في هذا المكـان غيـر ضـروري، وعليـك             

االمـام، وعلينـا أن ال نـضع    ان تترك هذه الجلسة، فشاورني باالمر، وتقرر ان ال يذهب، الن الجميع آـان يعلـم انهـا شـهرية         

  .سندًا بيد السافاك بهذا العمل

وآان حينها الوضع الصحي آلية اهللا العظمى الميرزا احمد اآلشتياني سيء ويقترب من الرحيل، عندها آتب االمام للـسيد         

زا باقر في سّن االمام اذا آنت ترى من المناسب اعطاء الميرزا باقر االشتياني وآالة فأعطه ـ وآان حينها المير : اللواساني

ـ وسبب مشورة االمام مع اللواساني لشدة حبه له، وألنه آان وآيله المطلق، وأراد االمام ان ال يبقى في نفسه شـيء،                     

وعلى أي حال بعد ذلك تولى الميرزا محمد باقر االشتياني دفع شهرية االمام الى النهاية، ولم يتـرك شـهرية االمـام فـي                         

  ).ر مهم في الحوزة العلمية وترسيخ المرجعية ومواصلة النضالوآان للشهرية دو. قم

  .المرحوم آية اهللا رباني األملشي العضو االسبق في مجلس صيانة الدستور) ٢٢٥(

  .آية اهللا السيد محمد صادق اللواساني) ٢٢٦(

  .آية اهللا بسنديده) ٢٢٧(

  .الوآيل الرسمي لسماحة االمام) ٢٢٨(

  .آية اهللا بسنديده) ٢٢٩(

  .السيد منصور الهندي الذي ذهب الى أوروبا للعالج من مرض رئوي) ٢٣٠(

  .آية اهللا بسنديده) ٢٣١(

  .آية اهللا بسنديده) ٢٣٢(



  .السيد عبد العلي القرهي) ٢٣٣(

  .الحقيقة ان قضية الصالة والصيام هي التي اقلقت االمام) ٢٣٤(

  .المعني هو آية اهللا اللواساني، والد السيد رضا) ٢٣٥(

  .احتمل االمام بأن الحوالة التي ارسلها الى آية اهللا اللواساني قد زور امضاؤها وصودرت أموالها، لذا نبه الى األمر) ٢٣٦(

آتبوا لالمام الخميني تقريرًا آاذبًا مفاده أنني طردت الطالب من المكتبة، وآان االمام      : (يقول السيد احمد الخميني   ) ٢٣٧(

أصل الخبر آان آذب محـض، ولـم أسـكن فـي المكتبـة وال      . ر، وذآر ذلك في رسالته بترديد    يعرف روحيتي، ولم يقبل التقري    

للحظة، مكتبة االمام في قم آانت مقابل المدرسة الحجتيـة، فقـام الـسافاك بمهاجمـة المكتبـة، ونهـب الكتـب واغلقهـا،                        

  .وال يزال موجودًا) القرآن والعترة ( طالبًا فيها، الى أن باعها االمام واستبدل المكان بمستوصف باسم١٢بعدها اسكنا 

  .زوجة الشهيد السيد مصطفى الخميني) ٢٣٨(

هذه الرسائل آانت ذات مضامين سياسية، فلم يكن الذاهبون الى العراق مستعدون لنقلها، مما دفع الى ارسالها                 ) ٢٣٩(

  .الى سوريا لترسل بالبريد الى النجف

 آان السيد أحمـد الخمينـي يرسـل لـه مـا يحتاجـه مـن مـال وأخبـار، وآـان                 الثائر الشهيد الشيخ محمد المنتظري،    ) ٢٤٠(

  .الشهيد يكتم تحرآه عن الجميع

  .لم ترسل على هذا العنوان أي رسالة بشكل مباشر، بل ترسل الى بلد ثالث، ومن هناك الى هذا العنوان) ٢٤١(

 عني مراقبة السافاك، فطلب أن يرسل لي بـصور          أراد االمام ان يدفع   : (يعلق السيد احمد الخميني على ذلك قائالً      ) ٢٤٢(

  ).مختلفة، ذلك النه تم استدعائي الى مقر السافاك آثيرًا، اهللا وحده يعلم ماذا آان يجري علّي آنذاك

آانت تصل مبالغ للصالة والصيام بالنيابة الى مكتب االمام في النجف وقم بمقادير بسيطة مما دفع من يقوم بتأدية                   ) ٢٤٣(

  .مال الى االنصرافهذه االع

  .السيد حسن نجل السيد أحمد الخميني) ٢٤٤(

في قم، فقد جعل االمام قسمًا منه آمهر للسيدة معـصومة زوجـة   ) يخجال قاضي (المقصود منزل االمام في محلة      ) ٢٤٥(

سـل أحـدًا   السيد مصطفى، وقد طالبت االمام بمهرها في النجف، فكتب االمام يطلب مـن آيـة اهللا مرتـضى الحـائري ان ير                

آان االمام يعتبر نفسه مدينًا في هذا األمر، لذا أآـد فـي             . لتقييم المنزل ليدفع لمعصومة مهرها، وقد تم األمر، ودفع المهر         

  .عدة رسائل على التعجيل بذلك، وان يكون األمر باشراف والد معصومة، لئال ُيطعن في التقييم

  .لسيد مصطفى الخمينيآية اهللا الشيخ مرتضى الحائري والد زوجة ا) ٢٤٦(

  .نجل السيد اللواساني) ٢٤٧(

  .المتعاقد المالي مع الشيخ نصر اهللا الخلخالي) ٢٤٨(

  .آية اهللا الميرزا أبو القاسم دانش الوآيل المطلق لإلمام، وامام الجمعة الحالي لمدينة آشتيان) ٢٤٩(

  .آية اهللا اللواساني) ٢٥٠(

يخ، ارسلت معظمها خلف رسالة الوالدة التـي حملـت تـاريخ، لـذا لـم يجـد االمـام                ان هذه الرسائل التي تفتقر للتار     ) ٢٥١(

  .حاجة العادة آتابة التاريخ

  .سماحة آية اهللا بسنديده) ٢٥٢(

زوجة االمام آانت تعاني في النجف من عدم وجود هاتف في المنزل، وآانت آلما ارادت االتصال باوالدها في ايـران                    ) ٢٥٣(

 درجة ـ او ان تذهب الـى منـزل الـشيخ نـصر اهللا      ٤٨ في ادارة الهاتف ـ حيث درجة الحرارة تصل الى  عليها ان تخرج لتنتظر

الخلخالي، الذي آان يرحب بها، لكنها آان تخجل من ذلك، وآانت أحيانًا تبكي من شدة الحـرارة، لكـن االمـام لـم يـسمح                         

علمًا أن قيمة . رها بأنه ال يرضى أن تتصل من المكتببشراء هاتف وهكذا بقي المنزل دون هاتف الى النهاية، وآان قد أخب

 دينارًا عراقيًا وقد آتب السيد احمد لالمام أنني ادفع هذا المبلـغ آليـة اهللا بـسنديده،                  ٢٥االشتراك في الهاتف آانت تعادل      

  .الجةلكن االمام أجاب بهذا الجواب، آما ان منزل االمام في النجف رغم الحر الشديد لم يكن يحتوي على ث

  .آان االمام يبدي حساسية شديدة تجاه الشؤون المالية الشرعية) ٢٥٤(



  .آانت أوضاع السفر والبريد صعبة) ٢٥٥(

  .صديق االمام ووالد الدآتور محمود البروجردي صهر االمام) ٢٥٦(

رى االسـالمي  آية اهللا صادق الخلخالي قاضي شرع محاآم الثورة االسالمية، وممثل اهالي قم في مجلـس الـشو   ) ٢٥٧(

  .سابقًا

 .آية اهللا بسنديده) ٢٥٨(


