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 شسمً تْالي
 هم:مقّذ 
 لهّّل  رشذ زال مخؼصش حضشث آهي،عاط عيشنٍاد دمرييت محتشم دمسهس َ بمنعُس ظبت رد عاماهن للکتشَنيکي )عايت( سس ي دمسهس أ  رب 

ذ ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ رمحُم آهي لهّّل ،ً لضْالي رفصنذ ربَمنذ رمجِ ّاطيقذس مداهذ ذ بارق خُلنغاسي دمٍلّ ذ مكمّ لضظم ي آاقي زاج سيّ 
ذ لالعالم َ للمغلميه آاقي زاج سيذ مكمّ  تافضل َ لنذيشمنذ ليؾان ،دىاب حج   مقاهم لعرشف٘ وُطو رفصنذلّلي لهّّل  تقي خُلنغاسي

 کاظم خُلنغاسي دلمج ربکاهت شرشذ صري ربشضً تحرري رد آدمي ،  جهج لىالُ ردج مي رگدد:

e 
ً لضْالي اتسيخچً َ لؽاسي لي مخؼصش َ صزسل هب زظظي رفلصاهي دمٍلّ  لضظم ي َلدذ ضمه تشکر لص دمرييت محتشم دمسهس ّلميً حضشث آهي لهّّل 

ذ  لضظم ي آاقي زاج سيذ مكمّ لهّّل  رمجِ ّاطيقذس َ مداهذ رمحُم آهي ،م ليؾانم هل همرلي با بيان رفلصاهئي لص صنذگاحي َلدذ مظظّ صنذگي مظظّ 
 ىالُ مي سسذ: أ مقاهم لعرشف٘ بتقي خُلنغاسي لّلي لهّّل 

اي مظظّ إمُلسد مُسد  يتمام آَسي لسج هک الصم هب ياد گاسنذي لص ليؾان مي باشذ.ؽاسي مستنذ هب رمسٍخ  م هل هب سئُلالث ن
 ذ کاظم خُلنغاسيذ مكمّ سيّ                                                       

 
 



 f 
ذ تقي ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ رفصنذ رمحُم آهي لهّّل هجري قمري لَليه  6899محرم لطحرلم عال  69رد لَلئل وجر سَص دَشنصً 

ذ بارق انمگزلسي رگديذ با ليه رد شهر لسلک هب دنيا آدم َ لص سُي پذس زبسضُلسػ مكمّ  ،مُمهً مقاهم لص ماردي مدذيهً َ خُلنغاسي  لّلي لهّّل 
عالهم ّليهم لدمعيه خذمتگزلسي سلستيه ربلي ّالم   َذ فلُلث لهّّل لميذ هک بتُلنذ رد آينذي با تحصيل ّلُم مکتب با رق  آل مكمّ 

 ً جعفري رگدد.لعالم َ مکتب حّق 
 لضظم ي آاقي ي رد معيج رمحُم آهي لهّّل ط ّس ذ تقي خُلنغاسي كّذ ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ ذنذي وگزشضً صُد هک رمحُم آهي لهّّل 

 ّليٍا هر حضشث افطمً مظصُهم عالم لهّّل بمنعُس صياسث رمكذ مطّ  مقاهم لعرشف٘ زاج شيخ عبذللکريم زارئي زيدي لّلي لهّّل 
 ط قم رگديذ.رد ليندا بي مىاسبت غيسج هک هب رفلص اهئي لص آنچً رد آن صمان صزشج لؽاسي لي نمايم.َتحُيل عال نُ ّاصم شهر مقّذ 

م هل ي لص مظظّ ط ّس  لضظم ي زارئي زيدي كّذ لهّّل  رد ليه سفر دمِ کثيشي لص رمدم مدذيه َ َاليتمذلس شهر قم با رملجعً هب رمحُم آهي
يُن محتشم  زاج شيخ لصُلضقامم کييش  ق ي هک لص لکارب سَزا  ردخُلسج لاقمج رد شهر قم سل نمُدي َ ّلماي شهر َ صُسيي رمحُم آهي لهّّل 

خُلسخاس اتسيظ حُصي ّلميً رد ليه ،ب م هل ربلي لاقمج رد قم َ رشَُ هب تذسيظ َ رتضيت ىاّل ذ لص مظظّ ّک ؤشهر صُدي با ردخُلسج م 
ّّ  ط مي شُنذ شهر مقّذ   محضش آن هب رملجعً هباً شهر رد مىارب خُيؼ رمدم سل تشُيك َ نيض حسب لظٍاس زظظي لص مْارصيه آن صمان ،َ

کاث ه َيت شهر لسلک صُدي هک لفاظخا" همذلحي َ رد عالٍاي آرخ عمر خُيؼ همرلي خانُلدي َ لص دملً رفصنذلن رکُس خُد بمنعُس ربخُسدلسي لص رباس مدذيّ  ارلييان لص تدّ ليؾان صبيً رمحُم آاقي زاج ميشصل نصكج لهّّل   -6

ه شهر مشٍذ صُدي هک مقيذ صُدي لنذ هميشً نماص شب خُد سل رد باال س مباسک آن مدذيّ  ط مٍارجث َ  آاقصلدگان آن رمحُم نيض لص لخياس َ کسصًَ للثىاء هب شهر مشٍذ مقّذ  تحضشث اثمه لطحجح ّليً آالٗ لظػحي هلدُلسي با باسگاي 
 م لنقالب( رحم سل رتک نماينذ. ند٘ آبادي )دذ ماردي سبرش مظظّ لهّّل  ترشکت رد نماص دماعج صبر رمحُم آيحضشث لندام َ پظ لص 



رمحُم هک با ذنيه ردخُلسج اهي ل بُهي لص سُي عمُم طبقاث  َ رد غتيجً آن سلهئ ردخُلسج لاقمج سل مي نمُدنذ إزبسضُلس َ  
سػخاسي صُدي َ إٌلکم لدمعيه" غتيجً أوُحي بأرقآن مي گيشنذ هک آهي رکيمً " َ سػخاسي با إُن شهر مُلهج مي رگدنذ تصميم هب رمدم َ لص دملً سَزا ي 

 زيدي ىاب رثلي تصميم هب لاقمج رد قم رگفضً َ دمِ کثيشي لص ؽارگدلن  لضظم ي زاج شيخ عبذللکريم زارئي  لهّّل  رد غتيجً رمحُم آهي
ي نيض با ليؾان همرلهي َ هب شهر ط ّس ذ تقي خُلنغاسي كّذ ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ لهّّل  م هل َ رد سلط آانن رمحُم آهيمظظّ َ دَسخان 

مؾاسکت َ ات صمان َافث آن  مي يافضً لنذ رد شهر قم نيض هب آنقم مٍارجث َ ذىاوکً رد شهر لسلک رد محفل ردط آن زبسضُلس حضُس 
ي هک رد مشٍذ ط ّس يه فذس كّذ ذ فذسلدّذ  لضظم ي آاقي زاج سيّ لهّّل  مي دهنذ .رد هميه سلسخا رمحُم آهيّلم َ تقُي لدلهم  ۀلططُس

ي نيض لص شهر ترشزي هب قم مٍارجث َ رد ط ّس ّذ ذ حجج كذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ لهّّل  مي ربدي لنذ ّاصم قم َ رمحُم آهي مقذط شسش
لهّل لضظم ي زارئي زيدي  ّلميً لي هک رمحُم آهي ۀمي نماينذ َ رد غتيجً بدذسيح حُصي رشکت ط ّس ردط رمحُم آاقي زاج شيخ كّذ 

 ط قم رمهي صزلسي نمُدي صُدنذ تقُيت َ گستشػ مي يابذ.ي رد شهر مقّذ ط ّس كّذ 
ي ط ّس شص  ّلم نحُ نقل  مي کنذ هک رد صمان تذسيظ رمحُم زاج شيخ كّذ ط مرّ آاقي زاج شيخ اقمم نحُي دمّس لسخاد زبسضُلس رمحُم 

ليؾان زعنُلن ي لص ط ّس ذ تقي خُلنغاسي كّذ ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ لهّّل  م هل با رملجعً هب رمحُم آهيدمعي لص ؽارگدلن مظظّ 
 ًسَص صزشض  يبل لص ردط ليؾان،ردط ي ردخُلسج مي نماينذ هک ره سَص ط ّس ّذ ص َ ؽاخـ رمحُم زاج شيخ كمرّش  اسيدَسج َ 

حُم زاج شيخ )سي(  نظيش ي سل ربلي  آانن تقرري نماينذ هک ليؾان نيض مُلمقج َ دمعي لص ؽارگدلن ردط رمط ّس رمحُم زاج شيخ كّذ 
تقي لرشلقي َ غيشي رد ليه خلسً رطُس منظم رشکت مي نمُدي ذ ذ مكمُد سَزاحي )سي( َ رمحُم زاج ميشصل مكمّ  زاج سيّ لهّّل  رمحُم آهي

 لنذ.
گييهٍاي لغٖالگرتصميم هب لرجلي لنػخاباث مُسد نر  خُيؼ رد لهّّل  هيرمحُم آ  آاقي زاج شيخ اهمم آملي)سي(نقل مي نماينذ هک َييي لن



كذلم إَيت ند٘ لرشٗ مُلهج مي رگدنذ   ًّلمي  ۀخاضفج حضشلث رملجِ َ زبسگان حُصمُسد تعييه نَام ردارلق سل  دلشضً َ بام 
ذ لصُلطحسه لصفٍاحي )سي(َ رخلج آن زبسضُلسلن لص ارلق مي نماينذ هک  رد هميه سلرطً حضشلث آياث ػَام رمحُم زاج سّي إهب 

ذي َردليه شهر لاقمج ط قم شذ حسيه انئيني َ رمحُم آاق  ضياء ارلقي هک لص ارلق لرخلج رگديذي صُدنذ ّاصم شهر مقّذ رمحُم ميشصلمكمّ 
ي َ اقطصً ط ّس  لضظم ي آاقي زاج شيخ عبذللکريم زارئي زيدي كّذ رمحُم آهي لهّّل  ۀ تذسيظ نمُدي َ مُسد حکريم  َسيَرشَُ هب

)سي(تدليل َ  لضظم ي زارئي زيدي  آملي) سي( رمحُم آهي لهّّل رمدم صُسيي س َزا يُن حُصي رقلس مي گيشنذ بىا رب نقل رمحُم آهي لهّّل 
خُد مدزرک َ وُصيً  مي نماينذ هک رد ردط  آاقيان انمرشدي شذي رشکت  اسلن يض دَسخان َ ي َ ن  حکريم لص ليه زبسضُلسلن سل  هب ؽارگدلن

شما هم رد ردط ذ تقي خُلنغاسي )سي( سئُلل مي نماينذ هک آيا ذ مكمّ  لضظم ي زاج سيّ نماينذ َ رد هميه سلسخا لص ياس درييه خُد رمحُم آهي لهّّل 
آاقيان رشکت مي کنيذ؟ليؾان رمسخ منفي مي دهنذ رمحُم زاج شيخ )سي( ّلت سل دُيا شذي َ ليؾان رمسخ مي دهنذ ليندانب َييي 
لص ند٘ آدمم بىا رب رشکت رد چيه ردسي سل نذلشتم رمحُم زاج شيخ )سي( مي رفماينذ پظ چگُهن لسج هک رد ردط ليندانب 

ّلميً رد قم َ نيض لوتشلم سافيت رد ردط ليؾان ۀ سيظ حُصأبمنعُس تقُيت رمهي صزلسي َ حخ مي دهنذ هک رشکت مي کنيذ ليؾان رمس 
ذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ رشکت مي کننذ هن نياص هب لدلهم حضُس رد ردط . الصم بزرک لسج هک رمحُم آهي لهّّل 

 لضظم ي آخُنذ رخلعاحي ظ لص چٍاس عال لستفادي لص ردط رمحُم آهي لهّّل ي طي عالٍاي لاقمج خُد رد ند٘ لرشٗ پ ط ّس كّذ 
ت هما حضُسي مْال َ کُؽا دلشضً َ نٍاي ط ّس ي ، عالٍاي متمادي رد ردط مقً َ لصُل آاقيان انئيني َ آاق ضياء ارلقي كّذ ط ّس كّذ 

م ليؾان، هب ردهج لدتٍاد انئل َ بي نياص هب حضُس ذ مظظّ هب حسب نقل لّاظم َيت َ نيض دسج نُشضً لعاتيبهري ربدلسي سل نمُدي  لنذ َ  
ي ط ّس رد ردط لعاتيذ صُدي َ خُد وُلانئي تذسيظ سل دلشضً لنذ َ لوتشلما" رد ردط رمحُم زاج شيخ عبذللکريم زارئي زيدي كّذ 

 رشکت مي نمُدي لنذ.



 
عبذللکريم  لضظم ي آاقي زاج شيخ رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ :  6    شماسيريصُت 

 يط ّس زارئي زيدي كّذ 
 
 
 

 زاج لضظم ي آاقي رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ :  7 شماسي  ريتصُ
 يط ّس كّذ ذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ سيّ  

 
 

 
 

  لضظم ي آاقي زاجرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ :  7 شماسي  ريتصُ                 
گام مٍارجث هب قم يط ّس ذ تقي خُلنغاسي كّذ ذ مكمّ سيّ    هن

 



                                 
   لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ:  9 شماسي  ريتصُ 

                                                                          ذ لصُلطحسه لصفٍاحي )سي(آاقي زاج سيّ                                                       
 
 

 
          
  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ:   : شماسي  ريتصُ                                          

   يط ّس يه فذس كّذ ذ فذسلدّذ آاقي زاج سيّ 
 

                           
 

 
 يآاق  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : ; شماسي ريتصُ                                                                                                                                                    
 يط ّس ذ حجج كّذ ذ مكمّ زاج سيّ                                                                                                                                                                            

 



 تْالي ّليً ، هب لاقمج رد قم هک فتضً مي شُد خُد نيض حأ ييش سضُلن لهّّل ظ ّس ؤهل پظ لص تصميم رمحُم زاج شيخ م  مهب ره تقذري مظظّ 
ذ بارق ذ مكمّ نُرمي خُد رد زاظيکً لَليه رفصنذ ليؾان سيّ  ۀي دلشضً لنذ همرلي با خانُلدط ّس مثبت شسضلئي رد ليه تصميم رمحُم زاج شيخ كّذ 

 ضيؼ لص ذنذ ماي نذلشج عانه قم مي رگدنذ.
پذس زبسضُلس خُيؼ َ  ۀ ُد سل با ربخُسدلسي لص رتضيت َسيمباسکي دَسلن طفُعيج َ نُدُلحي خ  ۀذ بارق رد ذنيه دلمان َ خانُلدذ مكمّ سيّ 

ْ  ۀدَس يّط پظ لص  نپشي َ سپظ َلسد ارهص رد قم  يم آمُصي اهي ديني هب سمم آن دَسلن ل لبدذلئي رمسُم رد دملسط َ نيض ت
اقمم  ص آن سَصگاس رمحُم زاج شيخَ نحُ ) مقذماث َسيُطي( سل زند لسخاد معرَٗ َ مرّش  رفلگيشي   ردَط حُصَي رگديذ، رصٗ

گاحي كّذ ي دلماد رمحُم آهي لهّّل ط ّس  ّلُي كّذ صُل سل زند رمحُم آهي لهّّل  نحُي رفل رگفضً َ مْالم لأل ي َ كُلغيه ط ّس  لضظم ي گلااگ
گاحي كّذ خلذ رشذ لمعً سل زند رمحُم آهي لهّّل  ي َ دَط ّس  بٍاءلدذيني  كّذ سل زند رمحُم آهي لهّّل  ي َ نيض ط ّس  زاج شيخ حسه رفيذ گلااگ

مز َ سپظ ي هک ره دَ لص ؽارگدلن ردط رمحُم َلدذؽان صُدنذ حلّ ط ّس  آاقي زاج شيخ عبذلطدُلد  سذهي لصفٍاحي كّذ رمحُم آهي لهّّل 
کاسب سل زند رمحُم آهي لهّّل ط ّس  لضظم ي َلدذ خُد كّذ کخاب سعائل سل زند رمحُم آهي لهّّل  ذ ّلي لسلکي  لضظم ي زاج شيخ مكمّ ي َ م

ي  رفل مي گيشنذ ،رد ط ّس ذ لحمذ خُلنغاسي   كّذ  لضظم ي آاقي زاج سيّ ي َ کفاهي رمحُم آخُنذ )سي( سل زند رمحُم آهي لهّّل ط ّس كّذ 
ٍّ ،ليه صميهً  ر  هک سسيذيم اتشسخان شذ َ لسخاد ي د  ذم هب مبحذ تْادل َ رتلن مي خُلنلً مي رفمُدنذ کفاهي سل هک زند ليؾاآاقي َلدذ دم

ل عال تحصيلي زْذ رد َّ أخان ليه مبحذ سل هم خُلنذي َ رد ردط سل تظطيل رفمُد لص ليؾان خُلستم هک لدلهم دهنذ ات رد رفصج اتشس 
کاانث َ مقذلسي ه  م ضع٘ دس ي نپزريفتنذ دزل با ردط خاسج رشکت نمايم َلي ليؾان هب دظيل رگماي شذيذ قم َ عذم َدُد لم

ي لص ليؾان خُلستم هک رد اتشسخان ليه مبحذ سل هب صُسث خصُصي ربليم تذسيظ ط ّس ارهض مُضُُ هب رمحُم آاقي َلدذ كّذ 
َّ   )سي( م هل نيض پزريفضً َ رد زاظيکً ره سَص رمحُم زاج شيخ ٕالرمما مقيهي ربَرجديرفمايذ، هک مظظّ   لضظم ي ل رمحُم آهي لهّّل دلماد ل



ي رد طُل ط ّس  مقاهم لعرشف٘  هم مي آدم ليه مبحذ سل زند رمحُم آاقي َلدذ كّذ ذ تقي خُلنغاسي لّلي لهّّل ذ مكمّ آاقي زاج سيّ 
 اتشسخان رفلرگفضً َ لص لبدذلي رمئيض رد ردط خاسج رشکت رکدم.

خُد هک ره سَص رد دمسط دمسهس صيضيً لريلد مي رفمُدنذ   مم هل رد قم ّالَي رب رشکت رد ردط خاسج  مقً َ لصُل رمحُم َلدذ مظظّ مظظّ 
ي رشکت، َ هلچنيه هب منعُس بهري گيشي لص ط ّس ذ حجج كّذ ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ كذسي  رد ردط لصُل رمحُم آهي لهّّل 

دنذ رشکت َ سل تذسيظ مي رفمُ ةم هل هک کخاب فلُ مقاهم رد خاسج مقً مظظّ  لضظم ي آاقي ربَرجدي لّلي لهّّل ردط رمحُم آهي لهّّل 
 ليؾان رقلس مي گيشنذ. ۀمُسد وُهج َ محبج َسي

 ۀي لعرشف٘ رشکت  َ بهرط ّس  آاقي ّالهم طباطبائي كّذ رد صميهً تحصيل ّلُم عقلي هم رد قم رد  ردط لسفاس رمحُم آهي لهّّل 
 مقاهم لعرشف٘ هک رد دمسهس صيضيً لضظم ي لمام خميني لّلي لهّّل  الصم سل ربدي  هلچنيه َ  هب طُس رمتب رد ردط لخالق رمحُم آهي لهّّل 

 حضُس يافضً َ بهري رفلَلن ربدنذ. نذلريلد مي رفمُد
 
 
 
 
 

  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ:  = شماسي  ريتصُ       لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ:  > شماسي  ريتصُ      
 ٘ف لهّل مقاهم لعرش يلّل آاقي ربَرجدي            مقاهم لعرشف٘لهّّل لمام خميني لّلي                 



     
                                                                  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ :   < شماسي  ريتصُ                    

                                                                                        يط ّس كّذ  ذ لحمذ خُلنغاسي  آاقي زاج سيّ                       
 
 

 
 

  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : 69 شماسي  ريتصُ
 يط ّس كّذ   ذ ّلي لسلکيآاقي زاج شيخ مكمّ 

 

 
  

  رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : 66 شماسي  ريتصُ
 يط ّس كّذ  يّالهم طباطبائ 

 



اس مدذيه اس خُشىام َ مدذيه باصلس لسلک صُد َ هب سمم آن سَصگاس هک زظظي تدّ عالگي با دىتش عمُي خُد هک لص تدّ  77م هل رد سه مظظّ 
َ عبا َ رمطتُ ىاً لص عماهم سياي َ عبا لستفادي مي رکدي لنذ ات آرخ عمر حذَدًل هشخاد عاهل خُد ره سَص با عماهم خصُفاً آانن هک عادلث صُدي لنذ تيمّ 

ليه َفلت  هفج رفصنذ لسج  .رملمم ۀ ک حضُس مي  يافت، لصدَلج هک ثمرهن خُد َلهِ رد باصلس لفلي شهر لسلأَ شلُلس رد تداستخ
 ّليً هک لص لعاتيذ لهّّل  تذ عليان سحم  آاقي زاج شيخ مكمّ ً ليداب عقذ وُطو رمحُم آهي لهّّل عقذ ليؾان رد شهر لسلک ربزگلس َ صيغ 

 ذلمامي سضُلن لهّّل  آاقي زاج شيخ مكمّ ي صُدي خاسي َ صيغً قبُل هم وُطو رمحُم آهي لهّّل ط ّس  لضظم ي لسلکي كّذ رمحُم آهي لهّّل 
 ج آاق فارب لسلک صُدي لنذ خاسي ميگردد.ص َيت َ لمام دماعج مسجذ زاّليً  هک لص ّلماي مرّش 

 مظظّ 
ث هب دتٍاد شذي صُدنذتصميم هب مٍارجإ ۀسي َ رد زاظيکً مُفك هب لخز لخاصهجري شم 6886مؾان رد عال م هل پظ لص َافث َلدذ مظمّ

ض لستفادي َ للثىاء َ ني  تالٗ لظػحي آبىاهئ أر لميش للمُمنيه ّليً َ ّلي ه رشٗ َ بهري گيشي لص ربکاث معنُي مداَسث رحم مطّ أند٘ 
اقمج ذنذ ماهه إربلي ربسسي  هب ند٘  مرشٗ َ با  هس مي گيشنذ، دزل لبدذل هب صُسث تنٍا َّلميً مقّذ  ۀآن حُص زبسگانلص ردَط 

گاحي لّلي لهّّل  لضظم ي آاقي زاج سيّ عاط دعُث رمحُم آهي لهّّل أهک رد لبدذل  رب   سپظ رد مقاهم رد مزضل ليؾان عانه َ ذ دمال گلااگ
ّلميً ، هب قم رملجعج َ طي ديذلسي با  ۀپظ لص ربسسي ردسٍاي خاسج  آن حُصاقمج نمُدي َ إيکي لص حجرلث دمسهس فذس مُيخاً 

گاهن  مقاهم لعرشف٘ با مظظّ  لضظم ي ربَرجدي لّلي لهّّل رمحُم آهي لهّّل  م هل مشُسث مي نماينذ ، آن رمحُم هک رد آن صمان صعيم گ
يؾان لنکً مايل صُدي لنذ هک ي لربلص إم هل رد تحصيل َ يت مظظّ ؽاسي َ تدليل لص دّذ إخُد َ نيض با  لنذ ضمه بيان ّالهق خاّؿ ِ صُدي ّالم تشيّ 

رد نٍايت انزگري مُلمقج َ  ند٘ سل هم ردک کنم ۀٍاس مي دلسنذ هک مايلم حُصم هل لظ هم ذىان رد قم بماننذ رد ربلرب ليه وکضً هک مظظّ 
رشٗ حأميه مي نمُد تعييه َ هب رمحُم أذگاحي ليؾان َخانُلدي سل رد ند٘ ي هک کاماًلرد آن صمان زهيهً صناّص يؾان شهرهي خلربلي 

 ّليً هک َکيل آن زبس  رمجِ رد ند٘ صُد کتباً دستُس مي رفماينذ هک ره ماي ليه مبغٔ سل هب ليؾان لهّّل  ت خخخالي سحم زاج شيخ نصشلهّّل 



م لدلهم دلشضً َ لص رطفي با عىايت هب لينکً يکي لص دَسخان َ ّالهق منذلن هب مظظّ رمجِ زبس  ربکت آن تقذيم کننذ، هک ات آرخ حياث شي 
ص ؽان  رد صمان حياث ليؾان صُدي َ لص باصسگاانن مدذيه َ محتشم باصلس تهرلن صُدي لنذ ذيه رمحُم َلدذ معّز هل هک رد ضمه لص مقلّ 

خاهن ليؾان سل متکفل صُدي لسج ،  ۀخاسإرشٗ أم هل رد ند٘ اقمج مظظّ إمم لوجً لي ( رد تمامي  عالٍاي )آاقي زاج اق
ند٘ هب  ۀصت ره هچ تمامتش رد حُبا دذيّ ،م هل بذَن دغذهغ خارط مالي هک همُلسي رگيباوگيش ٕاظب لرفلد مؾاهب  صُدي َ مي باشذّليٍزل مظظّ 

ُّ منعُس لستقاي ره هچ ضيشتش ططر ّل ي  منيه ّليً ؤميش للم أقيان س  مُالي متّ خُد همرلي با بهري گيشي لص ربکاث معنُي مداَسث باسگاي من
 لعغالم حالػ مي نماينذ.

رد شهر ند٘  ل هب همرلي دلشضً لنذخ هس رفصنذ پسش صُدي لنذ سي رفصنذلن هک رد آن اتس رد زاظيکً همسش َ   يشمس  يهجر 6887م هل رمئيض مظظّ 
گاحي  زاج سيّ صُل رمحُم آهي لهّّل أَط متتغ٘ لص دملً رد  ردط خاسج عانه  َ پظ لص رشکت رد رد أرشٗ   ّلي لهّّل أذ دمال گلااگ

 حمامي  َ نيض ي َ خاسج ردط مقً رمحُم آهي لهّّل ط ّس ذ مكمُد ؽارهَدي  كّذ  لضظم ي زاج سيّ صُل رمحُم آهي لهّّل أمقاهم َ نيض خاسج 
ذ  لضظم ي زاج سيّ ي َ  ات صماحي هک رمحُم آهي لهّّل ط ّس ذ محسه زکيم  كّذ  لضظم ي زاج سيّ حُم آهي لهّّل سل رد ردط رم  کخاب حّح 

طبييه مي  سل  ةً  ليؾان هک رد آن صمان کخاب فلُ مقاهم رد ييذ حياث صُدي لنذ رد ردط خاسج مق ّلي لهّّل أعبذللٍادي هيشلصي 
 لضظم ي آاقي زاج لصُل سل رد  ردط رمحُم آهي لهّّل خاسج کامل  ۀَ سپظ يک دَسنٍايت بهري سل ربدي رفمُدي لنذ حضُس يافضً َ 

کاسب سل تذسيظ مي رفمُدي لنذ نيض  ذ لصُلضقامم خُئي لّلي لهّّل سيّ   مقاهم رشکت، هم صمان رد ردط خاسج مقً ليؾان هک کخاب م
ذ  لضظم ي آاقي زاج سيّ رمحُم آهي لهّّل  سً لستتخاء رد خل ديگر رد ردسي رشکت وکردي َ  يشمس  حضُس مي يابنذ َ رد لَلئل دهه چهل

،مؾاسکيي  ذييرگد يربزگلس م ّاظم ؽارگدلن افسٓ لظػحصيل آن رمحُم أتني ذنذ لص  هک ره شب َ با حضُس  يط ّس لصُلضقامم خُئي كّذ 
 ّْ ذ  سل با يکذيگر مُسد سحذ رقلس مي دلدي لنذ يکي ص دلشضً لنذ هک ضيشتش مباح رد تمام ليه عالٍا نيض دَ هم مباحطً  مرّش  .ال َ پُيا دلشضً لنذم



اقي زاج ميشصل حسه فافي   آ مقاهم َ ديگري رمحُم آهي لهّّل ّلي لهّّل أي آاق َثُق طهرلحي  آاقي زاج ميشصل ّلّ رمحُم آهي لهّّل 
َارافحي هم سآدم صُدي  ّل ي رد صميهً امکالث نفسي ۀُلسلن  ّالَي رب جٍاث  فُق لضْاد مقاهم هک ره دَ ليه زبسض ّلي لهّّل ألصفٍاحي 
   ّليهما.لهّّل تلنذ سحم 

سفاسي هک رد قم زند أرد لدلهم ردط  َ  اقمج خُد رد ند٘ رد صميهً تذلَم حالػ خُد ربلي رفلگيشي ّلُم عقليإم هل رد صمان مظظّ 
سفاس رد أص سخاد سشىاط َ مرّش أ زاج شيخ فذسل بادکُهب لي هک آهي لهّّل  ي ديذي صُدنذ لص رمحُمط ّس  ّالهم طباطبائي كّذ رمحُم آهي لهّّل 

 لضظم ي سفاس خصُصي ربلي ليؾان َ رمحُم آهي لهّّل أً لنذ ردخُلسج  مينماينذ هک ردط سفاس عمُمي نيض دلشض أصُدي َ ردط ند٘ ۀ حُص
م رقلسرگفضً َ دَ سخاد مظظّ أدهنذ هک مُسد مُلمقج  آن  رتطيب  تْالي ّليً رد مزضل خُدذ بارق فذس سضُلن لهّّل ذ مكمّ شهيذ زاج سيّ 

يه سلسخا َييي م َلفي  مي ربنذ، رد ه  ۀ ؼ  ليؾان رد صميهً ّلُم عقلي بهرزبسضُلس ره سَص با حضُس رد مزضل آن رمحُم لص رخمه دلن 
ردط  خصُصي رشکت مي  اقمج مي نماينذ نيض رد ليهإٗ َ ذنذي رد آن حُصي ذ مُسي فذس هب ند٘ مرّش  زاج سيّ آهي لهّّل 

 نماينذ.
 
 
 
 
 
 



 
 يآاق  لضظم ي رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : 67 شماسي  ريتصُ
  مقاهمّلي لهّّل أذ عبذللٍادي هيشلصي زاج سيّ  

 

 
 

  لضظم يرمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : 68 شماسي  ريتصُ
 يط ّس ذ لصُلضقامم خُئي كّذ آاقي زاج سيّ  

 

 
 

  لضظم ي رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : 69 شماسي  ريتصُ
 يط ّس ذ محسه زکيم  كّذ زاج سيّ   يآاق

 



 
 

  لضظم ي رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : :6 شماسي  ريتصُ
 يط ّس ذ مكمُد ؽارهَدي  كّذ زاج سيّ  يآاق

 
 
 

 
 

 رمحُم آهي لهّّل  ريتصُ : ;6 شماسي  ريتصُ
گاحي زاج سيّ     مقاهمّلي لهّّل أذ دمال گلااگ

 
 
 
 
 



 
دتٍاد لص َلدذ إ ۀخاصإخز أمُفك هب    يشمس  يهجر 6886مياصك  يقمر يهجر 9>68م هل رد عالهلچنيه اقضل ررک لسج هک مظظّ 

 
 يلظثاح  يلَل دماد  مقاهم لعرشف٘ َ نيض رد اتسيخ ّلي لهّّل أخُلنغاسي ذ تقي ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ مؾان رمحُم آهي لهّّل مظمّ

ي رمكُم  دلشضً لنذ ، هب ط ّس  لضظم ي خُئي كّذ رد انهم لي هک رمحُم آهي لهّّل   يشمس  يهجر   :689مياصك با   يقمر يهجر ;=68
 يهجر  6898مياصك با  يقمر يهجر 8=68لضقْذي لطحرلم عال  يهجذهم ر ي رگديذي لسج هم ذنيه رد اتسيخ م هل لؽاسدتٍاد مظظّ إ

سَلئي  ربلي ليؾان فارد رگديذي لسج هک ريال"  ۀخاصإ مقاهم  ّلي لهّّل أزبس  تهرلحي   آاقي زاج آاقلص سُي رمحُم آهي لهّّل  يشمس 
 تصُري آنٍا منْکظ مي رگدد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لضظم يرمحُم آهي لهّّل فاردي لص رطٗ دتٍاد إ ۀخاصإ ريتصُ : 6> شماسي ريتصُ
 م هلمظظّ  يربل لعرشف٘ مقاهم ّلي لهّّل أذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ آاقي زاج سيّ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  لضظم يرمحُم آهي لهّّل   انهم ريتصُ: 6= شماسي  ريتصُ

 م هله لؽاسي هب لدتٍاد مظظّ مؼضّم  ي ط ّس خُئي كّذ   يآاق
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م هلمظظّ  يفاردي ربل  مقاهم  ّلي لهّّل أ آاقي زاج آاق زبس  تهرلحي سَلئي رمحُم آهي لهّّل  ۀخاص إريتصُ: <6 شماسي  ريتصُ
 



م هل طي رمزندي عال لاقمج لَظيً خُد رد تهرلن ره سَص عيؼ لص ظهر رد خلسً مباحطً لي هک متشکل لص لّاظم ّلماء َ مقٍاء َيت مظظّ 
رمحُم زاج شيخ تهرلن صُد َ لکثش يا تمامي آن زبسضُلسلن لضنُن هب سحكج لزيدي پيُسضً لنذ مؾاسکيي مْال دلشتنذ حضشلث آياث 

گاحي  زاج آاق سيسان لهّّل )سي(،رمحُم  يَلح ريل يذ رمتظ يرمحُم زاج س م هل(،ط رشذ لمعً يبلي مظظّ )دمّس )سي(  حسه رفيذ گلااگ
گاحيذ مكمّ زاج سيّ رمحُم ،)سي( نخعي گاحيرمحُم  ، )سي( زاج شيخ يُس٘ لريَلحيرمحُم ،)سي( ذ زارئي گلااگ  زاج آاق کاظم گلااگ
عم لص لريلن أرگديذي صُد هک ّلماء باسص بالد  ،لػناء لفلي ليه خلسً مباحطً صُدنذ  َ مصمُل)سي( ذ بارق شهيذيذ مكمّ ج سيّ زارمحُم ،)سي(

گام مغارفث هب تهرلن حّذ  ل يک سَص رد ليه خلسً مباحطً رشکت رکدي َ ّالَي رب تجذيذ ديذلس با دَسخان كذي ي خُد لّق َ يا ارلق هب هن
 ظٍاس نر  مي شيدلختنذ.إنيض مؾاسکت َ هب سحذ َ  َهح مقهيرد مباحذ مط 

 لغُثقي رمحُم آهي لهّّل  ةلضعرَ دملسکن ي نماينذ َ هب تحرري کخاب م هل ديگر رشکت ستسال تذسيجي زبسگان ليه مباحطً ،مظظّ إپظ لص 
هب صيُس طبِ  ةليه کخاب لسصشمنذ رد باب فلُخلذ  مقاهم مي شيدلصنذ هک اتضنُن هس ذ کاظم طباطبائي زيدي لّلي لهّّل ذ مكمّ لضظم ي زاج سيّ 

 آسلسضً َ منتترش رگديذي لسج 



 
 ٘ ي حأط  يخلذ سُم  کخاب دملسک لضعرَة لغُثق  : 79 شماسي  ريتصُ

ٍّ  يذ مكمذ بارق خُلنغاسيزاج س  يآاق ي لهّل لضظم  هيحضشث آ   يلً لضْال دم



هک دمتٍا رد دبهً اهي دنگ جٍاحي م خُد سَحيً َ مشي جٍادي هک لص رمحُم َلدذ مظظّ م هل هب طُس طبيعي با مُس سياسي ، مظظّ أا رد صميهً مّ أ
کاَّ أ گييظ دنگيذي َعالٍا رد صنذلنٍاي مخُٗ آن سژيم دىايت سد ربدي َ إس تحج شکنجً َ لعاسث صزسلنذي هب ل رب ّليً لسعتماس رگ ريپ لن

ق مْاليتٍاي شسياسي سل رد صميهً خغِ يذ نفج َ زکُمج دکتش مصّذ ي شذن رد صمان رمجعيج رمحُم َلدذؽان َ هب َسيي رد رجيان ملّ 
گييظ لص مىازِ َ رثَتٍاي ملت لريلن َ نيض رد جهج بهري گيشي لص رفصج ربرقلسي  زکُميي ملّ  ي رد سلسخاي لعخالي لمُس لن

عً ، رد زاظيکً رد ّالم رمجعيج شي رفهنگي ديني تجرهب رکدي صُد پظ لص ييام َ رشَُ نهضج لعالمي هب سبرشي زبس  رمدي بي نظيش رد 
ايت لص ليه نهضج َ نيض شخـ هس ند٘ لرشٗ آن صمان دخاظت رد لمُس سياسج کم سوگ شذي صُد رد حمّلميً مقّذ  ۀحُص

با لحغاط مسئُعيج رشعي َ ه نهضج مقذط،ي زعنُلن شيذمذلس ل  مقاهم لعرشف٘ مام خميني لّلي لهّّل إ لضظم ي هي لهّّل آحضشث 
كذلم هب تهيً إ َ رد رمسي لي مُلسد ىايت رفعا با حالػ خستگي انپزري ،طي خُد سل رشَُ َ رد مقاطِ حغاّ ج َ تحرک دّذ اتسيخي مْاعي 

ّالميً اه رد کتب اتسيخي إيه إمناء ليؾان رد إند٘ نمُد هک َدُد   ۀسيه  َ لنالي حُصلّالميً َ دمِ آَسي لمناء لّاظم لص دمّس 
 لنذ ضُلي ليه مسئلً مي باشذ.هک حُلدد سل ظبت َ منترش  رکدي 

ي َ رمحُم آهي ط ّس  لضظم ي خُئي كّذ م هل رد ربزگلسي َ رتطيب ديذلس َ نشسج  مشتشک َ مهم شباهن رمحُم آهي لهّّل فلي مظظّ أنقؼ 
کُهف  ربلي حمايت ي رد ط ّس ذ محسه زکيم كّذ لضظم ي زاج سيّ لهّّل  ي با رمحُم آهي ط ّس ذ مكمُد ؽارهَدي كّذ  لضظم ي زاج سيّ لهّّل 

م هل َ رکدي مساکمً مظظّ  مقاهم لعرشف٘ بمنعُس خلُگيشي لص خذلي انّلي لهّّل ألضظم ي لمام خميني لهّّل اقطِ لص رمجعيج رمحُم آهي 
گاي دبّ لحتمالي إمسکُميج  ل َ عاسي صُدي هک رشذ دقيك چگُوگي رتطيب ليه نشسج مفّص أاس َ ستمگر پٍلُي ،شسياس يؾان لص سُي دست

م هل،رشذ يل آرنل با ايپدي  رکدن نُلس صُتي ضػو شذي با فذلي مظظّ ص اهن دلسد هک لميذَلسم بتُلنم تفالحتياج هب نُشخاسي دذلگ خُد
 م هل مي رفمُدنذ نهضج حضشث لمام سضُلن لهّّل دماال" لؽاسي نمايم هک مظظّ إىالُ سعانم، إاتسيخي سل رد مىاسبيي ديگر هب  ۀ ليه خارط



کاط مياظب رد حُصّلميً قم إٓ ۀث الصم  لص سُي لنال َ ّلماي حُصرشَُ َ تحرکا تْالي ّليً هک ّلميً ند٘ َ نر  هب  ۀاص رگديذ با لنع
حُصي حالشٍائي سل  قذسعکُن نسبي هک آن صمان رد آن حُصي زاکم صُد  ليندانب نيض با کمک  َ همرلهي زظظي  لص دَسخان لص لنالي ّاطي 

ي سل نسبت هب  لهميج مُضُُ َ رضَسث لكذلم اهي الصم رد حمايت ط ّس  لضظم ي خُئي كّذ ُم آهي لهّّل إٓاص َ بدذسيح رد لبدذل رمح 
 لضظم ي اط َ بگُهن لي هک رد لبدذلي لرم رمحُم آهي لهّّل  مقاهم حّغ  لضظم ي لمام خميني لّلي لهّّل لص نهضج لعالمي رمحُم آهي لهّّل 

ي نمُدنذ َ رد هميه سلرطً لزفَدنذ هک رد فذَس لّالميً اه َ حلگرلفٍائي همرلهي دّذ ي َلسد ميذلن َ با ي رصُسث دّذ ط ّس خُئي كّذ 
ييش أّلميً ند٘ َ ح ۀحُص ۀک گستشدم َ تعييه کننذي دلنسته تحّر  متؼر ي دلشتم ليؾان ضمه مهّ ام با رمحُم آهي لهّّل ديذلسي هک رد آن ليّ 

خُلهذ دلشج َ با تقذري لص حالشٍاي ليندانب مي ففج ما رد قم َ شما رد فُق لضْادي مثبيي هک رد حمايت لص نهضج حضشث لمام )سي( 
 ط خُد انئل رگدد. نهضج هب لهذلٗ مقّذ ند٘ هماهنگ َ پيگيش باشيم ات لنؾاء لهّّل 

خاس هجري شمسي مظظم هل بذالئل متْذدي هک خاسج لص حُفلً ليه رشذ زال صُدي َ بمنعُس عذم تطُيل نُش  :689بهر تقذري رد عال 
بذلنٍا لؽاسي ن ي شُد َ بذنبال دعُث يکي لص تداس َ باصسگاانن مدذيه تهرلن هک مسجذي سل با زهيهً شخطي خُد رد ميذلن انمدُ لحذلد َ 

 َه٘ رکدي صُد هب تهرلن مٍارجث َ اتضنُن رد ليه شهر لاقمج دلسنذ.
هس َعذي نماص دماعج ره شب پظ لص نماص ،سخزشلحي مي  عال هک رد ليه مسجذ مْاعيج مي رفمُدنذ ّالَي رب لاقهم 67م هل طي مظظّ 

نمُدنذ هک ره شب هب يک مبحذ لخؼقاؿ دلشج لص دملً رد شبٍاي شنصً لعتقادلث تذسيظ مي رفمُدنذ هک مبحذ لمامج آن 
َ  مج رد ليه کخاب لما.متْايبا" هب سشضً تحرري رد آدمي َ رصُسث کخاب بىام لنقاٗ رد لمامج چاپ َ منترش رگديذي لسج 

الصم بزرک   .با لستىاد هب سَلياث َ نر ياث زبسگان لهل تسنه لثباث رگديذي لسج ً لعغالم ي ّل  باللصل  لميش للمُمنيه ين ي خانص 
ي دُلانن ملل هب لستفادي سيه َ صُي نّ ي اق َلرف مدذيؾان َ لشت ي ل يل متتغ٘ لص دملً شىاخضً شذن رملتب ّل  ي لسج هک مسجذ مظّظم هل بذال



ه تقؼ َ تحّرک  سل ي شتشي ه لعاط ض ي افضً َ رب هم يرد منطقً سل  يَ لفل  يح زاظت مسجذ رمزکي مظّظم هل هب تذس يَ علُک لخالق  يّل  لص محضش 
مظّظم هل همُلسي  ي آوکً سينمُد صُ يفا م ف رمدم ل يت لص نهضج مقذط لعالم ي رد حما >:68عال  يٍاي مائ ي ان تَارهلث َ رد سلي پ يرد رج

 ذ.يرگد يؾان مُدب گستشدي رت شذن حضُس رمدم م ي حضُس ل يع ي ان رقلس رگفضً َ رطُس طب يماي ي پ شخقا" رد ص٘ مقذم سل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م هل رد  ص٘ مقذم تَارهلثحضُس مظظّ :76 شماسي  ريتصُ
 رمدم. يت لص نهضج مقذط لعالم ي رد حما >:68عال  يٍاي مائ ي َ سلي پ  

 
 



شکُهمنذ لعالمي َ رد جي ردخُلسج کتبي دمِ کثيشي لص زبسگان َ مدذينيه باصلس تهرلن، م هل رد سَصاهي لَظيً ريپَصي لنقالب مظظّ 
 مقاهم لعرشف٘ هب  لضظم ي لمام خميني لّلي لهّّل لص سُي سبرش کييش لنقالب َ ضنياوگزلس دمهُسي لعالمي لريلن رمحُم آهي  لهّّل 

ن منصُب َ طي زکم ديگري وُعيج مُكُافث آن مسجذ نيض لص لمامج مسجذ لمام خميني)سي()مسجذ ؽاي عاصك( َلهِ رد باصلس تهرل
لضظم ي لمام خميني)سي( رد دَ نُشضً دذلگاهن يکي رد رمسخ هب لهّّل م هل َلصزلس رگديذ .حضشث آهي ي هب مظظّ ط ّس سُي حضشث لمام كّذ 

عالم  آاقي  زاج لإل تالّالم َ حج أذ يّ ردخُلسج باصلسيان تهرلن هب خو مباسک خُد رمكُم رفمُدي لنذ :ليندانب  هب دىاب مسؼياب س 
منيه لص ربکاث ليؾان ؤ تْالي م نؾاءلهّّل إان ؽايسضً ربلي لرم رمكُم هستنذ افماهت امکل ّالهق سل دلسم َ ليؾإذ بارق دلمج ذ مكمّ سيّ 

 هجري شمسي (  >:67/68/>)  << /6ُ /  =7 َ ربکاهت              اتسيخ لهّّل   تالم ّليً َ ّليکم َ سحم مستفيل شُنذ َلعّغ 
  للمُسُي لطلمينيسَذ لهّّل 



 لهّّل   تلس دمهُسي لعالمي لريلن رمحُم آيسبرش کييش لنقالب َ ضنياوگزلص   لص زبسگان َ مدذينيه باصلس تهرلن يردخُلسج کتبي دمع  ريتصُ :   77 شماسي ريتصُ
لما م سلحل  رد  خو مباسکَ دسػ  لمامج مسجذ لمام خميني)سي()مسجذ ؽاي عاصك( م هل هب رب ل ؼقاب مظظّ  يمبن    مقاهم لعرشف٘لضظم ي لمام خميني لّلي لهّّل 

 م هل ظّ مظ  يستگ ي ؽاض ي ن  رب لربلص ّالهق  َ  يانهم مبن  يلنتٍا



 رمكُم رفمُدي لنذ : =:68ديماي  79مياصك  6999صفر  :7َ رد انهم ديگري هب اتسيخ 
  لحرحمه لحرحيمشسم لهّّل 

 افماهت  إاقي زاج آاق بارق خُلنغاسي دلمج لالعالم آ تّالم َ حج ذ لألدىاب مسؼياب سيّ خذمج 
َاثيت َ لمانت مُصُٗ مي باشيذ هب لمامج مسجذ  خميني  منصُب )ذُن صزشضً( َ وُعيج  دىازْالي هک سكمذلهّل تْالي زْلم َ
مُكُافث  لمُس ۀدلسإلي مُفك هب رتَيح رشفعج مطهري َ  تْانؾاء لهّّل إُس سل هب دىازْالي َلصزلس نمُدم مُكُافث َ متْغقاث مسجذ ذمک 

 لطلميني  للمُسُّي سَ ذ لهّّل                         =:ديماي  79    999صفر  :7اتسيخ       لهّّل  تالم ّليکم َ سحم صُهج ؽايسضً باشيذ َ لعّغ 
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 سبرش کييش لنقالب َ ضنياوگزلس دمهُسي لعالمي لريلنانهم   ريتصُ :78  شماسي ريتصُ
 م هلهب مظظّ  )سي(ين ي خم لمام ج مُكُافث َ متْغقاث مسجذ ي وُع  يرب َلصزلس يمبن     مقاهم لعرشف٘ لضظم ي لمام خميني لّلي لهّّل لهّّل   ترمحُم آي



ان محتشم جهج يلص باصلس يتممِ دمع :79 شماسي ريتصُ
)سي( باصلس ين ي كج هب مسجذ لمام خم ي م هل َ زعبا مظظّ  يهمرله 

  ه سَصي تهرلن رد نخست 
 

 
 
 م هل رده نماص دماعج وُطو مظظّ ي لاقهم لَل : :7 شماسي ريتصُ

 )سي( باصلس تهرلن ين ي مسجذ حضشث لمام خم 
 

 
 

 
رمحُم حجت لالعالم َ  يسخزشلح : ;7 شماسي ريتصُ
ه سَص ي ً  رد نخست ي َلػٌ سحمت لهّل ّل  يه فلسف ي للمغلم 

ٍّ   م هلحضُس مظظّ   )سي(ين ي رد مسجذ لمام خم  لً دم
 



 
 
 

                                                                                           
 
 

 م هله نماص دماعج وُطو مظظّ ي ان لاقهم لَل يان پظ لص رميلص باصلس يدمع  يبذسهق َ همرله :7> شماسي ريتصُ
لعالمي َ ػٍذي دلسي لمامج َ وُعيج مُكُافث مسجذ م هل رد طُل سي َ ذنذ عال صزشضً َ پظ لص ريپَصي لنقالب شکُهمنذ مظظّ 

کليفي هک مي رفمُدنذ زصمل آَسدي لنذ هک هب رمسي  حضشث لمام خميني)سي( ،لكذلماث شسياس صياد َ متْذدي  سل حسب تعٍذ َ لحغاط ت
 ؽاسي مي شُد:إلي لص آنٍا رصُسث صزسل 

 يسج عاهل مسجذ  لمام خميني )سي( َ رملفك متتغ٘ آن تصميش َ باصعاصي لعاسي َ شسياس گستشدي رد بىاي كذي ي َ دَ-6
کاسي  کامل شبسخان صري گنبذ   ،سنگفرػ حياه زبس  َ سلرهَ اهي متْذد مسجذ،لحذلد حُك زبس  َ تعبيً هيش اهي الصم رد  -7 کاشي

مايؼ لص رطيك ميه سيستم رگألعاسي سَيظ اهي بٍذلشيي مسجذ،ح دَسلدَس آن جهج تههيل رد لرم َضُ،تخريب َ باصعاصي
ضط لسي مسجذ،تعُيل ردبٍاي زبس  كذي ي َ هس گاهن َسَدي مسجذ با بهتشيه ردبٍاي إه ربق شُافژ،تهيً دزيل ژرنلوُس  بمنعُس اتمي 

 .ق  َخاتم کاسي عاخج لصفٍان ،کاانل کشي رد صري سخشي لص شبسخان  بمنعُس سمِ سطُبت ديُلس اهي كذي ي،َ غيشي ذُبي معّر 
ذي ،مُلهج با صنذَق کامال" تهي مسجذ َ  بُد کمتشيه مبغغي رد م هل پظ لص تّص لكذلماث شي زهيهً رد زاظيي لندام شذي هک مظظّ همً ليه 



م لم مسجذ صُدي لنذ َ دزل مظظّ ميه حقُق ماهياهن تْذلد لنذک خّذ أمنيه جهج حؤاه انزگري لص لستقرلك لص زظظي م  آن رگديذي بنحُي هک ات ماي
ييي کم نظيش لكذلم هب لحياء مُكُافث َ خلُگيشي لص لستمرلس تضييِ حقُق مسجذ نمُدنذ،َ ّليشغم کاس شکني اهي بلنذ َ با دّذ يي هل با همّ 

 نمُدنذ. رجيه ،بدذسيح مسجذ سل خُد کفا اسياس گستشدي َ متنُُ زظظي لص مسخش 
 )سي( باصلس تهرلنين ي صحه مسجذ لمام خم :=7 شماسي ريتصُ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 م هلبذستُس مظظّ  يکاسي )سي( پظ لص کاش ين ي  گنبذ مسجذ لمام خم ريشبسخان ص :<7 شماسي ريتصُ



 
 

مسجذ  تعُيل ردبٍاي زبس  كذي ي َ هس گاهن َسَدي :89 شماسي ريتصُ
 ق  َخاتم کاسي عاخج لصفٍانبا بهتشيه ردبٍاي ذُبي معّر 

 
 

 

 
          

 

 لعاسي تخريب َ باصعاصي :86 شماسي ريتصُ
 َيظ اهي بٍذلشيي مسجذس



حذلد مسجذي رد إميه زهيهً أفُق لضْادي لي نمُدي لنذ نظيش ح ّالَي رب لكذلماث لعاسي فُق لدزرک رد شسياسي مُلسد کمک اهي
  ۀسجذ َريلن شذي رد منطقً صزلهل صدي لبه لبيياظب )ُ( لحذلد جنپ باب م غيه ّلّ ؤميش للم أهب انم مسجذ صلهذلن َ انمگزلسي آن 

ً لضْالي ،کمک هب لحذلد شسياسي لص مغادذ هک رد مىاطك م  سبرشي دمٍلّ ن لص رطيك شيدلخج زهيهً آنٍا خذمج مقام مظظّ گيال
گاي دياليض لص رطيك َصلسث بٍذلشج َ  67يه زهيهً رخيذ أم آنٍا،حميه زهيهً آهه َ غيشي أمقيش نصيه عاخضً مي شذ لص رطيك ح دست

ً زظظي شهر اهي کُچک نياصمنذ،کمک مالي هب زظظي رملزک ردماحي نظيش رمزک ردماحي مُسي به جعفر ردمان،مغاعذث مالي هب حُصي اهي ّلمي 
سيالي هب باصعاصي مىاصل )ُ( مشٍذ،مغاعذث مالي هب زظظي رملزک  رفهنگي ديني رد زظظي شهرسخانٍا،کمک مالي نقذي رمنصذ ميليُن 

عالم َ للمغلميه آاقي لإل تج سژيم صهيُغيسيي  لص رطيك لسعال ربلي ّح شيعيان مَلُم جنُب لبىان طي حملً دد منؾاهن  ۀتخريب شذ
  لبىان)تصُري انهم ليؾان هب حضُس مظظم هل رد ليه سلرطً رد جي مي آيذ(.شداُ َ مداهذ فذلکاس زحب لهّّل   دييش لّل ذ حسه نصشلهّّل سيّ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :=68/67/68خ ي رد اتس هل ملص مظظّ   لبىانشداُ َ مداهذ فذلکاس زحب لهّّل   دييش لّل ذ حسه نصشلهّّل عالم َ للمغلميه آاقي سيّ لإل تج ّح انهم تشکر  :78 شماسي ريصُت 

 شيعيان مَلُم جنُب لبىان طي حملً دد منؾاهن سژيم صهيُغيسيي ۀهب باصعاصي مىاصل تخريب شذ کمک مالي نقذي رمنصذ ميليُن سيالي يرد ج 



ميه رمسي لي لص نياص اهي متتغ٘ دبهً اهي دنگ تكميلي رد جي سفري هک ليؾان رد أذلهن رد حَ مجّ رد کىاس ليه همً َ رطُس طبيعي حالػ مستمر 
م هل سل همرلهي مي رکدي لنذ هب دبهً اهي دنگي َ ديذلس با سصمنذگان غيُس َ فذلکاس دلشضً لنذ هک زاظيکً تني ذنذ لص دَسخان باصلسي مظظّ 

 مقذط لستمرلس دلشضً لسج.لسعال کمکٍاي متتغ٘ رد طُل هشج عال دافُ 
 
 

 يم هل رد دبهً اهحضُس مظظّ : 88 شماسي ريتصُ
 ُس َ فذلکاس ي ذلس با سصمنذ گان غ يَ د  يل ي دنگ تكم 
 
 
 

 
 

م هل رد دبهً حضُس مظظّ :  98 شماسي ريتصُ
ذنذ لص  يهب همرلي تن   يل ي دنگ تكم  ياه

 انيباصلس
 



 تهم خُد سحم لً َ مکّر مدلّ  ۀ تْالي ّليً وُطو خانُلدپيٖام غفاهي هک حضشث   لما م سضُلن لهّّل م هل رد جي هلچنيه  اقضل ررک لسج هک مظظّ 
گاسنذي رد صميهً رضَسث حضُس ليؾان رد مدلظ ىرشگان سبرشي  َ نيض  تماط اهي مدذيّ  ۀّليٍا لص رطيك رمحُهم ّلُهي َلدذ لهّّل  هً ن

ٍّ حغتني هک زظظي زبسگان لنقالب لص دملً حضشث آهي لهّّل  م مْلي لنقالب با ليؾان دلشضً لنذ لً لضْالي سبرش مظظّ  خامهً لي دم
 َّ ّاظم ّلماء هب أّليٍزل يکي لص ل ىرشگان سبرشي سل پزريفتنذ کانذيذلوُسي ربلي نماينذگي رمدم رشف٘ تهرلن رد لنػخاباث مدلظ ل

سيه َ خامعً سل رد ليسج مُسد حمايت خامعً دمّس  يؾانم هل رد رفمانذلسي تهرلن ظبت انم زصمل آَسدي َ انم لنماينذگي لص رطٗ مظظّ 
م هل هب  نماينذگي لص سُي رمدم تهرلن لنػخاب َ  ػضُ مدلظ سَزاغيت مباسص رقلس دلدنذ رد غتيجً پظ لص ربزگلسي لنػخاباث ،مظظّ 

 َّ ُّ ىرشگان سبرشي رگديذنذ هک ليه مُضُُ طي دَسي اهي د نماينذگي رمدم رشف٘ تهرلن عال  76م نيض حکرلس َ ليؾان بمذث م َ س
چٍاسم )مْلي( بذظيل کغاظت َ نيض ضع٘ دسماحي ّليشغم لرصلس اهي زصمل آدمي  ۀػٍذي دلس، َ رد دَس يسبرش سل رد مدلظ ىرشگان

 لص حضُس رد لنػخاباث رمصُهط َ بالتبِ حضُس رد مدلظ ىرشگان  لص آاقيان دسج لنذس کاس عزس خُلهي رفمُدنذ.
  

 
 
 
 
 
 



ُلهذ سسيذ لص دملً ىالُ عمُم خ إ هب نؾاء لهّّل إمتْايبا" ربشضً تحرري رد آدمي َ ديگري نيض َدُد دلسد هک  ۀ مياظب َ خارطلث لسصنذ
 مقاهم ّلي لهّّل أذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ ج رمحُم آهي لهّّل ليه سفر حح تمتِ ليؾان رد معيّ َّ أچگُوگي لندام 

لهّل مقاهم  يلّل  يربَرجد يآاق ي لهّل لضظم  هيهک رمحُم آ يذلسيد يا چگُوگ ي، َ خليل لضقذس  ليؾانظم لعرشف٘ َلدذ مّظ 
لهّل مقاهم  يلّل  يخُلنغاس يذ مكمذ تق يزاج س  يآاق ي لهّل لضظم  هيكذط سي با حضُس رمحُم آ ي لهّل کاؽاح هي٘ با رمحُم آف لعرش
 ذي.يباندام سس  يدمٍلً لضْال  يذ مكمذ بارق خُلنغاسيزاج س  يآاق ي لهّل لضظم  هي٘ رد ملل مزضل حضشث آف لعرش

 
   لهّل  يلّل  يربَرجد يآاق يلهّل لضظم   تيرمحُم آ ذلس يد :8: شماسيريتصُ 

 يلضظم   لهّل  تيكذط سي با حضُس رمحُم آ يلهّل کاؽاح  تي٘ با رمحُم آف مقاهم لعرش
٘ رد ملل مزضل ف لهّل مقاهم لعرش يلّل  يخُلنغاس يذ مكمذ تق يزاج س  يآاق

 يدمٍلً لضْال  يذ مكمذ بارق خُلنغاسيزاج س  يآاق يلهّل لضظم   تيحضشث آ
 
 
 

 
 ي لهّل لضظم  هي بذسهق رمحُم آريتصُ: 8; شماسي ريتصُ                                                                                                                                              

 م هل٘  وُطو مظظّ ف لهّل مقاهم لعرش يلّل  يربَرجد                                                 يآاق
 



لحغاط مي شذ م هل با لعتقاد هب رضَسث گستشػ لنااهي رفهنگي ديني َ با عىايت هب نياص مرشمي هک رد صميهً دملسط ّلميً رد قم مظظّ 
  لبدذل با رخيذ حّك 

 مؾان رمحُم آهي لهّّل لعههم ربلردلن َ خُلرهلن خُد لص لسثي هک رد سلرطً با قسكج لنذسَحي مزضل مغکُحي َلدذ مظمّ
رحم خيابان لسم هک رد کُهچ سل   مقاهم لعرشف٘ هب آانن مي سسيذ آن مزضل ّلي لهّّل أذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ لضظم ي آاقي زاج سيّ 

اتضنُن ملل   7;68م خُد نمُد ي َ لص عال پظ لص باصعاصي لعاسي تبذيل هب دمسهس ّلميً لي بىام رمحُم َلدذ مظظّ  َلهِ رگديذي  قم
ميه مي نماينذ )الصم بزرک لسج هک بذظيل عکُنت يکي لص خُلرهلن أي َ تمامي زهيهً اهي رمصُهط سل حب زعزي صُدعکُنت دمعي لص ىاّل 

کان تبذيل لّل  ليؾان رد قسكج ييشَحي  ييشَحي َ لنذسَحي هب دمسهس  بُدي لسج ( آن مزضل لم
 

 
 
 
 
 
 
 
  ري:تصُ  8> شماسي ريتصُ

 مقاهم ّلي لهّّل أذ تقي خُلنغاسي ذ مكمّ  لضظم ي آاقي زاج سيّ مؾان رمحُم آهي لهّّل مزضل مغکُحي َلدذ مظمّ
 ذي لسج. يل رگدي ً تبذي م هل هب دمسهس ّلم هک هب هكج مظظّ  لعرشف٘



تصميم هب رخيذ صميه زبسگتش َ  رد ملل مىاسب رتي بمنعُس لحذلد دمسهس ّلميً دذيذي مي گيشنذ هک رد  9=68م هل سپظ رد  عال مظظّ 

متش رمزِ َ  9<=/;> سسً آمُصشي َ ژپَهشي لمام خميني)سي( دمْا" هب مغاحجؤبا رخيذ دَ نطعً صميه لص م  :=68 ليه سلرطً رد عال
َدن هب مزضل مغکُحي کُچک مداَس صمينٍاي فُق لدزرک لص فاحبان آنٍا َ تخريب َ لزف باب  نيض رخيذ دَشيدلخج زهيهً آن اه َ 

سً آمُصشي لمام خميني)سي( مقذماث الصم سل رفلهم َ پظ لص تهيً نقشً  دمتٍاي دميذي رصٗ   لخز ّس ؤصمينٍاي رخيذلسي شذي لص م 
خز ماظياث َ عُلسك فذَس شيَلهن عاختماحي رد أبذظيل لرصلس شهردلسي رب  >=68عال سفاهن ات اعاختماحي لص شهردلسي رگديذ هک مخشيَلهن 

رد زاظيکً پنداي َ جنپ ميليُن وُمان نقذل" رد ليه سلرطً هب شهردلسي شيدلخج شذي َ شهردلسي ات  ! حذَد رمنصذ ات ششصذ ميليُن وُمان
ُّ رديافت زقيً مبغٔ لص فذَس شيَلهن خُددلسي مي نمُد رطُل لندام  ب مدلظ شُسلي لعالمي يذ.َ ليه رد زالي صُد هک ربلرب اقنُن مص

ىيش ضيؼ لص حذ ليه رمزلً أهر تقذري عذم تمکيه شهردلسي َ  ح،دملسط ّلميً لص شيدلخج ذنيه  مباضغي اقنُان" مْاٗ رگديذي لنذ ب 
گاسنذي ليه ططُس دستُس رفماينذ هک با َسَد سس ي هب مسئلً مُدب رگديذ مظظّ  ّليٍزل لكذلم الصم لص  ،لكذلماث الصم سل زصمل آَسدم هل هب ن

 ُّ گاسي مُسد نياص َ با لستىاد هب اقنُن مص ّلميً قم  ۀي دمري محتشم َيت شُسلي ّالي حُصب مدلظ شُسلي لعالمي، لص سُرطيك انهم ن
پظ لص تجهيض هب  6<68عال  يت رشَُ َ ردزصمل آدمي َ مشکل ربرطٗ َ لحذلد عاختمان دمسهس ّلميً ليؾان با دّذ قم با شهردلسي 

کاانث سافهي َ تحقيقي الصم ربلي ىاّل   ب محتشم هب رميان سسيذ.تمامي لم
م هل انمگزلسي َ رد شؼ طبقً َ با حذَد هشج زهلس متش رمزِ صري بىاء َلهِ َ بىام مظظّ قم ليه دمسهس رد  غبؼ بلُلس دمهُسي لعالمي 

ابان لفلي( ب محتشم دمسهس َ نيض رمدم همغاهي با تعبيً ردب مخصُؿ مسجذ لص خيىاّل  ۀيذي َ مشتمل رب مسجذ )جهج لستفادلحذلد رگد
باب دمسط ،رمزک کامپيُرت،سخشٍاي لدلسي جهج دمرييت  7ب حُصي( ،ب محتشم دمسهس َ نيض عاري ىاّل ىاّل  ۀکخاسخاهن )جهج لستفاد
 عم لص رفػ َ أزَماث خج خُلبٍاي اتشُ َ عاري مل نفر مجهز هب ت  9;7نفري با رظفيج  7َ8َ9حجري  ;67َ دييشخاهن َ لمُس مالي ،



گاي آعانسُس أتعبيً سيستم تهُهي مطبُُ رمزکي  ميض مياضعً َ هفسً کخابٍاي شخطي َ پتُ َ غيشي صُدي  َ با  عم لص سمايؼ َ رگمايؼ ،چٍاس دست
کان پخج َ تهيً غزل ات ،آهپضخاهن دمسن َ مجهّ  نفر ،دَ عاله غزل خُسي،دَ سدخاهن با دماي متفاَث صري صفر َ باالي  99:ز با لم

يه ربق أم نُُ آب قم (،دزيل ژرنلوُس جهج حصفر،رمزک ظباسشُئي َ خشکشُئي َ لطُ کشي ،سيستم آب هيشيه نه )با عىايت هب 
شُينذي َ  غزلئي ،مُلدّ  هن َ خذماتي رد تمامي طبقاث ،لنباساهي متْذد مُلدّ لضط لسي ،سيستم لّالم َ لطفاء رحيك ،لىاقٍاي آبذلسخا

ميه هس َعذي ألسج ّالَي رب ح دمرييت َ لعاتيذ محتشم دمسهس ،تجهيض َ آمادي رگديذي َ مقرس ۀکينگ الصم َسيغيشي َ رد نٍايت رمس
ام تظطيل يّ أخالق،صبانٍاي خاسجي َ غيشي ربلي ائذ،لردَط خانبي الصم نظيش تفسيش،عق ،ب زعزيخُسلک صبساهن َ نٍاس َ ؽام ىاّل 

 آانن نيض رد ملل دمسهس رفلهم آيذ.
 
 
 
 
 
 
 

 م هلدمسهس مظظّ  يشَح ي ي  ي: نما 8= شماسي  ريتصُ
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م هل رد شؼ طبقًدمسهس مظظّ  يدلخل  ي:نما 8< شماسي  ريتصُ
 
 



 
 

 م هل دمسهس  مظظّ  ي: ردب َسَد 99 شماسي  ريتصُ
 بجهج رتدد ىاّل                           

 
 
  

 
 
 

                                                                                                                               
 مسجذ دمسهس  يردب َسَد: 96 شماسي  ريتصُ                                                                                                                                        

 م هل جهج رتدد عمُم مظظّ                                                                                                               
  

 



 م هل رد شؼ طبقً مشتمل رب ً مظظّ ي سهس ّلم دم

 مسجذ                  
 
 
 
 
 

 کخاسخاهن                      

 
  

 
 

      مخزن کخاسخاهن              
 



 

 دمسط رد دَ طبقً 

 
 
 
 
 

 ُرتي رمزک  کامپ             
 
 
 
 

 مشتمل رب يسخؼ لدلس                        

 تي ريدفتش دم                                                                                                                                                                                         



 

 شخاهن ي مْاَنت،دي       
 يَ لمُس مال            
 
 
 

  يآبذلسخاهن َ خذمات  يلىاقٍا                                                                                                                                                                
 طبقاث يرد تمام                                                                                                                                          

 
 
 
 

گاي آعانسُس         چٍاس دست
 



                                                                 ي                                                                                                                           سيَ نفر  9;7ج ي لاتق با رظف  ;67                                                                                                                                                              
کان آاق                                                                                                                             زيان ىالب زعيلس

 
 
 

 نفري(                                  7َ8َ9مجهز هب تخج خُلب اتشُ )
 
 
 
 

          
           

 هفسً کخاب   يدلسلره لاتق                
 يشخط ض مياضعً ي َ م                       



 

 ي مطبُُ رمزکهيستم تهُي س 
 
 
 
 

  

 آهپضخاهن                                                                                                                                                                                             
  

 
 
 

 يعاله غزل خُسدَ      
 



 

 يرمزک ظباسشُئ      
 يَ لطُ کش  يخشکشُئ                        

                                                                                                                                                            
 
 

 ه نهي شي ه ستم آب ي س         
 
 
 
 
  

 ي سينگ َي رمسک                            
 ذيت َ لعات ي ريدم                                                                                                                     



 

 يل ژرنلوُس ربق لضط لسزيد
 
 
 
 

  يدَ سدخاهن  مُلد غزلئ  
 متفاَث يبا دما                                                                                          

 
 
 
 

 كي ستم لّالم َ لطفاء رحي س             
 



سسيذي لسج ظ َ وُعيج دمسهس ّس ؤم  ،م هل هب عنُلن باحينضباطي الصم تهيً َ هب  تصُيب مظظّ إآئيه انهم ،هم ذنيه  ربلي دمسهس 
گاسنذي خُلهذ صُد. ةم هل وُعيج دمسهس مادلم لطحيُالصم بزرک لسج هک حسب دسج نُشضً مباسک مظظّ   با ليؾان َ متْايبا" با ن

رد خاتمً لؽاسي مي نمايذ هک ربلي رخيذ صميه َ لحذلد بىا َ صُسيي تجهيض دمسهس هب بهتشيه نحُ  هک حسب شٍادث زبسگاحي لص حُصي هک لص 
کاانث رفلهم آدمي رد آن نطْا" بي ن ّع أِ ديذ رفمُدي لنذ رد تمامي جٍان تشيّ دمسهس باص ظيش م لص قم يا ند٘ َ يا مشٍذ َ غيشي هب طساً لم

يکصذ ميلياسد سيال رصٗ رگديذي هک سيالي لص   حذلد کننذگان دملسط ّلميً رد آينذي باشذ حذَدإلسج َ لميذ لسج للگُئي ربلي 
 )خمظ(  بُدي لسج.َدُاهث رشعيً  آن  لص ملّل 

ب شيعً لثني عرشي ذ رشعي رب آاقيان ىاّل بّ ؤم َه٘ م سظ مظظّ ّؤ بي نظيش رد نُُ خُد هک لص سُي م  لميذ لسج ليه لكذلم زبس  َ
لبه  تال" مُدباث سمايت خارط مباسک مُلي َ سَسمان لمام صمان حضشث حجّ َّ أذ منؾاء ىيش َ ربکت مستمر صُدي ،بتُلن ،رگديذي

َ للثىاء سل رفلهم َ اثنيا" بتُلنذ  تً َ ّلي آباهئ للکرلم آالٗ لظػحي سَلذ لضْالميه لتشلب مقذهم لضفذلء َ ّلي أي سَحي َ رغک لطحسه لضع 
ب زعزي ،سباصلن لرمَص آن ل آمُصػ َ رتضيت دمِ کثيشي لص ىاّل  ات ظهُس آن حضشث ملّ طي عاظيان متمادي َ لنؾاء لهّّل 

شيچم  تبلٔي  ،لي يُمىا هزلإالم هک لص صمان غيبت آن  انصغيه ريان مُلي َ سَس دَ ّشک خيل ػظيم ع  ۀحضشث َ لفسشلن آينذ
 ُّ ث َ لمامج  َ ل ؼَاس رفج آن حضشث لمامج آن حضشث سل رب دَػ دلشضً َ خامعً لنغاحي سل با هذليت اهي خُد هب وُحيذ َ  ب

م  َ ديگر کغاحي هک رد ليه سلسخا لص هيچگُهن ظ مظظّ ّس ؤلي باحي َ م قاطساتي باشذ ربلص دعُث  نمُدي َ مي نماينذ،باشنذ، َ اثظثا" با يياث 
     . تْاليحالػ شباهن سَصي ردفٔ نُسصيذنذ لنؾاء لهّّل 

 نرميا                                                                                                                                                                                           


