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Abstract 

Sayid Abu al-Qasim al-Khoei is the head of al-Hawza in Najaf and the great Imam of 

Shiite. He wrote in religious doctrines, fundamentalism, and jurisprudence. His various 

writings  played a major role in raising awareness of the religious community in which he 

lived. This research studies the personality of this great Imam. It is divided into three sections 

preceded by an introduction shedding light upon the major stations of his life.  

 الممخص
السيد ابك القاسـ الخكئي ىك رئيس الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ كىك المرجع الشيعي العظيـ. كتب في العقائد    

يدرس ىذا البحث  كاالصكؿ كالفقو. لعبت كتاباتو المتنكعة دكرا ميما في زيادة كعي المجتمع الديني الذم كاف يعيش فيو.
العظيـ حيث ينقسـ الى ثبلثة فصكؿ تسبقيا مقدمة كىي تسمط الضكء عمى المحطات الرئيسية في  شخصية ىذا االماـ

  حياتو.

 المقػػػػػدمػػػػػػػة
ال تخمػػك امػػة مػػف رجػػاؿ سػػاىمكا فػػي تأسيسػػيا كرفعػػكا مػػف شػػأنيا كاقػػامكا كيانيػػا فكػػانكا قػػدكة كرمػػكزان تػػديف ليػػـ تمػػؾ االمػػـ        

ليػـ كػؿ  االحتػراـ كالتقػدير، كاف طػاؿ عمػييـ االمػد فجيػؿ يمضػي كجيػؿ يظػػػير كالرمػز ىػك كعمى مر العصكر بالفضػؿ ،كتكػف 
الرمز كالكالء ىك الكالء كنحف االمة االسبلمية لنا رجاؿ صنعكا لنػا اليكيػة كحػددكا لنػا المسػير كحفظػكا لنػا الكرامػة انيػـ عممائنػا 

ف تنحني لغير ا سبحانو كتعالى. كىنا كانػت لنػا كقفػو امػاـ االعبلـ ، ىؤالء االفاضؿ ىـ رمكزنا الشامخة التي عصت عمى ا
 قدس سره(.سيد ابك القاسـ المكسكم الخكئي )انو االستاذ المحقؽ ال ،اـ نقرأ صفحات شمكخو الناصعةكاحد مف ىؤالء العظ

قة بقدمػػة كمنتييػػة اقتضػػت طبيعػػة المكضػػكع ككيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػادة العمميػػة الػػى بنائيػػا عمػػى ثبلثػػة مباحػػث مسػػبك       
تككينػػو الفكػػرم( تضػػمف اسػػمو كنسػػبو كالقابػػو كاكالده -بخاتمػػة ،حمػػؿ المبحػػث االكؿ عنػػكاف )السػػيد الخػػكئي سػػيرتو الشخصػػية

 ،فضبلن عف دراستو العممية في مرحمة المقدمات كالسطكح كالبحث الخارج. كاساتذة االماـ الخكئي ) قدس سره ( كتبلمذتو.
ي الػذم كػاف يحمػؿ عنػكاف )اثػار السػيد ابػك القاسػـ الخػكئي فػي الجػانبيف الفكػرم كالخيػرم( لدراسػة ككرس المبحػث الثػان      

كاطػػؿ المبحػػث الثالػػث ليحمػػؿ عنكاف)مكاقػػؼ ، مؤلفػػات السػػيد الخػػكئي كنشػػاطو الخيػػرم كعبلقتػػو بالشخصػػيات العمميػػة البػػارزة
ئي مػف القضػية الفمسػطينية فضػبل عػف مكقفػو مػف السيد الخػكئي االسػبلمية المشػرفة( تضػمف ىػذا المبحػث مكقػؼ السػيد الخػك 
. كاخيػػرا تطرقنػػا الػػى كفػػاة السػػيد ابػػك القاسػػـ 1972الشػػيكعية كمكقفػػو مػػف احػػداث ايػػراف كمكقفػػو مػػف تػػأميـ نفػػط العػػراؽ عػػاـ 

 اما الخاتمة فقد تضمنت اىـ ماتكصمنا الية مف استنتاجات. الخكئي)قدس سره(.
عػدد مػف المصػادر ككػاف مػف اىميػا كتػاب ) لمحػات مػف حيػاة االمػاـ المجػدد السػيد اعتمدنا ألعداد ىذا البحث عمػى        

الخػػػػكئي ( لمؤلفػػػػة ىاشػػػػـ فيػػػػاض الحسػػػػيني كضػػػػـ ىػػػػذا الكتػػػػاب معمكمػػػػات ميمػػػػة عػػػػف اسػػػػاتذتو كتبلميػػػػذه كمؤلفػػػػات االمػػػػاـ 
الخكئي)قػدس سػػره( الخكئي)قػدس سػره( ككتػػاب سػيرة كحيػػاة االمػاـ الخكئي)قػػدس سػره( لمؤلفػػة احمػد الكاسػػطي يتضػمف االمػػاـ 

كدكره فػي االنتفاضػة الشػػعبانية كفضػبلن عػػف كتػاب ) المرجعيػة كمكاقفيػػا السياسػية فػػي مدرسػة اىػؿ البيػػت )ع ( لمؤلفػة محمػػد 
الغركم كيتضمف ىذا كتاب عبلقة االماـ الخكئي)قدس سره( بالشخصيات العممية البػارزة كفضػبل عػف كتػاب )االمػاـ الخػكئي 

لفة طػراد حمػادة فقػد احتػكل ىػذا الكتػاب عمػى معمكمػات ميمػة حػكؿ مراحػؿ دراسػة السػيد ابػك القاسػـ زعيـ الحكزة العممية( لمؤ 
 (.قدس سرهالخكئي )
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 المبحث االوؿ
 تكوينو الفكري-سيرتو الشخصية-السيد ابو القاسـ الخوئي

 تكوينو الفكري -سيرتو الشخصية -السيد ابو القاسـ الخوئي   -المبحث االوؿ:
 -و والقابو واوالده :اواًل: اسمو ونسب

ىػػك ابػػك القاسػػـ بػػف عمػػي اكبػػر بػػف ىاشػػـ المكسػػكم الخػػكئي كلػػد فػػي التاسػػع عشػػر مػػف شػػير تشػػريف الثػػاني مػػف عػػاـ        
ـ في بمده خكم التابعة ألذربيجاف الغربية كنشأ بيا مع كالده كاخكانو كاتقف القراءة كالكتابة كبعض المبادئ في صغره  1899

ـ  برفقة اخيو االكبر السػيد عبػد ا 1911لى النجؼ االشرؼ كالتحؽ بو السيد ابك القاسـ الخكئي سنو كعندما ىاجر كالده ا
كجاءت تسػمية ابػك القاسػـ الخػكئي اف كالػده السػيد عمػي اكبػر الخػكئي جػاءه فػي مدينػة مشػيد احػد طبلبػو كىػك مػف  (1)الخكئي

كبر الخكئي رأيت في المناـ االماـ امير المػؤمنيف عميػو السػبلـ فضبلء مدينة خكم كمف المتدينيف كالمتقيف فقاؿ لمسيد عمي ا
جعػؿ اسػمو ابػك القاسػـ كسػيككف لػو شػأف كقػد ، (2)كحممني رسالة اليؾ كقاؿ عميو السبلـ الحمؿ الذم فػي بطػف زكجتػؾ ذكػر 

 .(3)ذاع صيت ىذا المناـ في سيرة السيد كعند تبلمذتو فيما بعد كصار دليبلن عمى كراماتو
 : نسبػػػػو
يرجػػع نسػػبو الػػى الشػػجرة العمكيػػة المباركػػة النبكيػػة الشػػريفة حيػػث يتصػػؿ باإلمػػاـ الكػػاظـ بػػف جعفػػر الصػػادؽ بػػف محمػػد       

 (4)الباقر بف عمي بف الحسيف بف الحسيف بف عمي بف ابي طالب )عمييـ السبلـ( .
   -القابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو :

 ميا:كاف لو رحمو ا القابان عديدة اى      
 المكسكم  نسبو الى جده االماـ مكسى الكاظـ )ع( .-
 الخكئي نسبو الى مدينة خكئي التي اقاـ فييا .  -
النجفي نسبو الى مدينة النجؼ االشػرؼ التػي اقػاـ فييػا ىػك كعائمتػو فػي المدينػة المقدسػة بجػكار جػده اميػر المػؤمنيف )عميػو -

 .(5)السبلـ(
 أوالده : 

 ئي :السيد جماؿ الديف الخك -1
، نشػأ فػي كنػؼ كالػده نشػأة دينيػة عمميػة كتتممػذ عمػى يديػو كعمػى غيػره مػف  1918كلد في مدينة النجؼ االشرؼ سنة       

االعػػبلـ ،كحضػػرى ابحػػاث كالػػده فػػي الفقػػو كاالصػػكؿ ثػػـ اشػػتغؿى بالتػػدريس كالبحػػث ككانػػت لػػو حػػكزة درسى صػػغيرة فػػي النجػػؼ 
فػػي الفقػػو كاالصػػكؿ كالفمسػػفة كاالدب فػػي المغتػػيف العربيػػة كالفارسػػية كقػػد نشػػرى االشػػرؼ كلػػو العديػػد مػػف المقػػاالت كالتعميقػػات 

بحكثو في بعض المجبلت كالصحؼ االيرانية في سنيف متفاكتة كقد تعرض لظمـ السمطات الحاكمة كاعتدت عمى حرمو كقد 
ى فييػا عػدة سػنكات كاسػػس ـ االمػر الػذم اضػطره الػى مغػادرة العػراؽ كالتكجػو الػى سػكريا فقضػ 1979حاكلػت قتمػو فػي سػنة 

كدفػف  1983ىناؾ مكتبة فخمة ثـ ىاجر بعد ذلؾ الى ايراف لمعبلج غير اف االجؿ لـ يميمو فأنتقػؿ الػى رحمػة ا فػي سػنة 
في ركاؽ العقيمة فاطمة في قـ المقدسة تاركػان عػدة اكالد كىػـ السػيد عمػاد الػديف كالسػيد مصػطفى كالسػيد مكسػى كالسػيد ىاشػـ 

 .( 6)لسيد حميد كالسيد اميف كا
 السيد عمي الخكئي:-2

ـ كدرسى المقدمات كالسطكح عمى يد بعػض الفضػبلء ثػـ انصػرؼ لمزاكلػة  1925كلدى في مدينة النجؼ االشرؼ سنة        
 .(7) 1968اعماؿ التجارة ،تكفي في حادث سيارة مع عائمتو سنة  

 السيد عباس الخكئي : -3
 (8)ـ كيمارس االف اعماؿ حرة في دكؿ المنطقة . 1931كلد في مدينة النجؼ االشرؼ سنة 
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 السيد عبد الصاحب الخكئي : -4
كدرسى فػػي المػػدارس االكاديميػػة كتخػػرج منيػػا ثػػـ اشػػتغؿ بالتجػػارة ثػػـ انتخػػب 1955كلػػد مدينػػة فػػي النجػػؼ االشػػرؼ عػػاـ       

 .( 9)امينان عامان بعد كفاة اخيو مجيد الخكئي في المؤسسة الخيرية 
 مد تقي الخكئي .السيد مح -5

كدرسى المقدمات كالسطكح عمى يد بعض الفضبلء ثـ اخذ يحضر االبحاث العممية 1958كلد في النجؼ االشرؼ سنة      
الخارجيػػة فػػي الفقػػو كاالصػػكؿ عمػػى يػػد كالػػده فػػي مجمػػس الخضػػراء كقػػد الػػؼ السػػيد محمػػد تقػػي الخػػكئي ) رحمػػة ا ( مبػػاني 

ت التبعيػة لمعقػكد كقػبس مػف تفسػير القػراف ،استشػيد فػي حػادث مػركع عنػد عكدتػو مػف زيػارة العركة الكثقى كالشػركط كااللتزامػا
 (10).1994جدًه االماـ الحسيف )ع( سنة 

 السيد مجيد الخكئي  -6
كترعرع في احضاف كالده فقد درسى المبادئ العممية عمى يد اساتذة قديريف اكمؿ  1962كلد في النجؼ االشرؼ سنة        

دمات كالسطكح كاخذ يحضر لمدراسات العالية في الفقو كاالصكؿ عمى يد كالده االمػاـ الخػكئي ،غػادر العػراؽ سػنة دراسة المق
ـ بسبب نشاطو في االنتفاضة الشعبانية كاقػاـ فػي لنػدف حيػث عػيف نائػب االمػيف العػاـ لمؤسسػة الخػكئي الخيريػة فػي  1991

بقتػػؿ السػػيد بصػػػكرة بشػػعة حيػػث قػػامكا بطعنػػو بالسػػػكاكيف  قامػػت مجمكعػػػة مػػف المرتزقػػة2003كفػػي سػػنة  1994لنػػدف سػػنة 
 (11)كالسيكؼ حتى المكت )رحمة ا عميو(

 السيد ابراىيـ الخكئي :.  -7
ـ 1991ـ ،عمؿ بتجارة االقمشة في النجؼ االشرؼ كفي االحداث الشعبانية سنة  1964كلد في النجؼ االشرؼ سنة      

 .(12)ر عميو حتى االف اعتقمتو سمطات النظاـ السابؽ كلـ يعث
 ثانيًا: دراستػػػػػػػػػػػو

لـ ينتسب السػيد ابػك القاسػـ الخػكئي فػي صػغره الػى المػدراس الحككميػة بػؿ ترعػرع فػي احضػاف كالػده الكػريـ كبانػت عميػو     
الثػة عشػر ـ كػاف فػي الث1911، كعندما قدـ الى النجؼ االشرؼ عػاـ (13)قدرتو بتمقي العمـك ،مما كانت تبشر بمستقبؿ زاىر

.ككجػػد فػػي مدرسػػتو فػػي (14)مػػف عمػػره كلقػػد اجتػػاز المػػدارج العمميػػة فػػي مختمػػؼ العمػػـك بسػػرعة فائقػػة كتفػػكؽ عمػػى بقيػػة الطمبػػة 
النجػػػؼ االشػػػرؼ البيئػػػة المناسػػػبة كالمدرسػػػة التػػػي مازالػػػت منػػػذ الػػػؼ عػػػاـ مركػػػز العمػػػـ كالفضػػػيمة كمنبػػػع النػػػكر كاليدايػػػة كميػػػد 

كاالصكؿ كالتفسير كالفمسفة كما يتصؿ بذلؾ مف شؤكف العقيدة كالفكر، كعمى االرجح فأف  الدراسات االسبلمية في حقؿ الفقو
السيد الخكئي لػـ يكاجػو مشػكبلت غيػر قابمػة لمتحمػؿ تتعمػؽ بػالتكيؼ مػع البيئػة النجفيػو اك تػدبير شػؤكف معاشػو كىػك فػي ىػذا 

بتػدبير شػؤكف  عائمتػو مػع كالػده كدراسػة ابنائػو مػع  السف كيعكد ذلؾ الى اقامة كالده في النجؼ سابقان لمدراسة مما سػمحت لػو
 (15)مبلحظة الكضع الصعب الذم يمر بو كؿ مياجر. انقسمت دراستو في النجؼ االشرؼ الى ثبلثة مراحؿ ىي: 

المرحمة االكلى :مرحمة المقدمات في المقاـ االكؿ لطمبة الحكزة العممية كتعتبر بمستكل المرحمػة المتكسػطة كالثانكيػة فػي  -
ظـ التعميـ الحديث كيدرس فييا الطالب النحػك كالصػرؼ كالفقػو كالمنطػؽ كتمثػؿ ىػذه المرحمػة القاعػدة اك االسػاس الػذم ن

 .(16)يستند عميو الطالب
المرحمة الثانية: مرحمة السطكح تأتي في المقاـ الثاني كتعتبر بمستكل الكميات كسميت بالسطكح ألف الدراسة فييا بشكؿ  -

اءة مػػف سػػطح الكتػػاب ام دراسػػة مػػتف الكتػػب المكضػػكعة فػػي الفقػػو كاصػػكلو كالكػػبلـ كالفمسػػفة سػػطحي حيػػث تكػػكف القػػر 
 (17)كغيرىا.

المرحمة الثالثة: ىػي البحػث الخػارج كسػميت بيػذا االسػـ ألف الدراسػة فييػا تكػكف خػارج الكتػب المقػرر دراسػتيا كالتػدريس  -
 (18.)فييا ال يعتمد عمى كتاب معيف كتقـك مقاـ الدراسات العميا

اقػاـ السػيد عمػي اكبػػر المكسػكم الخػكئي كعائمتػػو فػي منػزؿ صػغير يػػزدحـ بػيف دكر العمػـ مػػف مػدراس كمسػاجد فيػػذه         
االقامة المستقرة سمحت ألبنائو كمنيـ السيد ابػك القاسػـ الخػكئي عمػى الخصػكص بطػرؽ ابػكاب العمػـ فػي سػف مبكػر كالتفػرغ 
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مف انياء دراسة المقػدمات كالسػطكح فػي سػبع سػنكات كيشػيد لمسػيد الخػكئي  لمتحصيؿ كالدراسة المنتظمة كىذا الشيء  مكنو
جميػػع اقرانػػو كمعارفػػو بػػالنبكغ كالػػذكاء كالقػػدرة عمػػى التحصػػيؿ كاتقػػاف دركسػػو المتنكعػػة بػػيف المغػػة كالمنطػػؽ كاالصػػكؿ كالفقػػو 

ابك القاسـ الخكئي )قدس( الػى دراسػة ، كبعد ذلؾ اتجو السيد  (19) كغيرىا مف العمـك فمقد درس عمى يد كالده كاساتذة اخريف
السطكح كتقـك الدراسة فػي ىػذه المرحمػة عمػى متػكف الكتػب كاصػكؿ الفقػو كتتبػع فييػا محاكمػة االراء كمناقشػتيا بحريػة كاممػة 
كعمى االكثر تجرم ىذه المرحمة عمى اسمكب الحمقات حيػث تجمػع اكثػر مػف طالػب فػي المجمػس احػد المدرسػيف المعػركفيف 

كتػػػب المقػػػررة فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة فػػػي الفقػػػو كتػػػاب شػػػرح الممعػػػة الدمشػػػقية ككتػػػاب مسػػػالؾ االفيػػػاـ )لػػػزيف الػػػديف كمػػػف اىػػػـ ال
. كلمػػا كانػػت كتػػب السػػطكح كميػػا اسػػتداللية فػػاف دراسػػتيا كاالسػػتفادة منيػػا تكسػػع االذىػػاف لمطمبػػة. كمػػف اسػػاتذتو (20)العػػاممي(

 المعركفيف في مرحمة السطكح :.
 زركني قرأ عمي يديو الجزء االكؿ مف كتاب كفاية االصكؿ .آية ا السيد عمي الكا -1
 آية ا الشيخ ميرزا محمكد الشيرازم قرأ عمي يديو الجزء الثاني لكتاب كفاية االصكؿ . -2
 (21).آية ا الشيخ ميرزا فرج ا الشيرازم قرأ عمي يديو كتاب المكاسب المحرمة -3

سية في مرحمتي المقدمات كالسطكح بجممة خصائص تدؿ عمى سػمككو كقكاعػد امتازت حياة السيد الخكئي )قدس ( الدرا    
التربية المشيكرة عند الشيعة االمامية التي سمحت لقابمياتو كنبكغو بالظيكر كالى جانب اليجرة في طمػب العمػـ تػكافرت عنػد 

ؿ فػي جميػع االعمػاؿ، كفػي ىػذه السيد الخكئي النيػة الصػادقة، كالبػد لمطالػب مػف النيػة الصػادقة فػي طمػب العمػـ كىػي االصػ
  .(22)المرحمة تبرز صكرة عف عبلقتو بأساتذتو فكاف نمكذج الطالب في احترامو ألساتذتو كعبلقتو بيـ

كقد استطاع آية ا الخػكئي ) قػدس ( عبػر اسػتعداده الفػائؽ اف ينيػي دركس الحػكزة كيتخػرج منيػا فاخػذ اجازتػو مػف         
البػارزيف بعػد كفػاة السػيد  كأصبح مػف مراجػع التقميػد( 23)ـ.  1935كانكف الثاني  21د كالركاية في اساتذتو الكبار في االجتيا
 (25)كبمو السيد المرجعية العامة بعد كفاة المرجع الكبير السيد )محسف الحكيـ(. (24))ابك الحسف االصفياني (
 ثالثًا : اساتذتػػػػػػػػػػػػو :

ي عمكمو كدراستو عمى يد عمماء عصره الػذيف درس عمػى ايػدييـ فنيػؿ مػف عمػكميـ كمػف تمقى السيد ابك القاسـ الخكئ      
 -اكائؿ الذيف درس عمى ايدييـ ىك كالده كما اشرنا فضبل عف أساتذة بارزيف سنعطي ترجمة مختصرة عف ابرزىـ :

 شيخ الشريعة االصفياني :. -1
ـ مػػف اسػػرة دينيػػة عرفػػت بػػالتقكل كاالصػػبلح كلقبػػت بػػػ)  1850ىػػك فػػتح ا بػػف أحمػػد جػػكاد االصػػفياني كلػػد فػػي عػػاـ       

، درس السيد ابػك القاسػـ الخػكئي عمػى 1914النمازية ( ام المصميف ، حارب االنكميز ككاف مف القادة المجاىديف في عاـ 
                            .     (26)1920يده الفقو كاالصكؿ كالمعقكؿ كالمنقكؿ ككاف مف عمماء الشيعة االكابر . ككافاه ا في عاـ 

 الشيخ الميرزا محمد حسيف النائيني : -2
ىػػك محمػػد حسػػيف بػػف الميػػرزا عبػػد الػػرحيـ النػػائيني النجفػػي مػػف اعظػػـ عممػػاء الشػػيعة كمػػف اكػػابر المحققػػيف كلػػد عػػاـ       
ض اكليات العمػـك ثػـ انتقػؿ في مدينة نائيف مف اسرة فارسية عريقة امتازت بالعمـ كالتقكل كنشأ بيا فتعمـ المبادئ كبع1860

 1885الى اصفياف فأكمؿ بيا المقدمات فقطع شكطان مف االبحاث الفقيية كاالصكلية العالية بعدىا تكجػو الػى سػامراء عػاـ 
،لػو مؤلفػات كثيػرة منيػا كتػاب تنبيػو االمػة كتنزيػو الممػة ككتػاب ذخيػرة 1899كدرس فييا ثػـ تكجػو الػى النجػؼ االشػرؼ عػاـ 

ا. درسى عمى يده السػيد ابػك القاسػـ الخػكئي االبحػاث الفقييػة كاالصػكلية كالفقػو كالفمسػفة كالكػبلـ كاالصػكؿ الصالحيف كغيرىم
 .(27)ـ  1936.ككافاه ا في عاـ 

 الشيخ ضياء الديف العراقي : -3
يػت عمػـ ـ بمحافظػة )اراؾ( فػي ايػراف كنشػأ فػي ب 1861ىك ضياء الديف عمي بف المكلى محمد العراقي كلد في سنة       

حيث كاف كالده المكلى محمػد العراقػي مػف الفقيػاء االجػبلء ككػاف كالػده اكؿ اسػاتذتو فػي العمػـ كمػا درس عمػى يػد لفيػؼ مػف 
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شيكخ بمػده قػـ ، سػافر الػى اصػفياف كاقػاـ فييػا، درس السػيد ابػك القاسػـ الخػكئي عمػى يػده الفقػو كاالصػكؿ كالحػديث كالرجػاؿ 
 .(28) 1944كالحكمة. ككافاه ا في عاـ 

 رابعًا: السيد الخوئي والتدريس :
لؤلماـ الخكئي دكر كبير كفعػاؿ فػي مجػاؿ التػدريس فػي الحػكزات العمميػة فقػد القػى عمػى مسػامع الطمبػة محاضػرات         

.فكػاف يمقػي المحاضػرات فػي الفقػو ) (29)في الفقو كاالصكؿ كالتفسير فتتممذ عمى يده خيػرة طمبػة الحػكزة العمميػة فػي النجػؼ 
البحػػث الخػػارج ( المكاسػػب لمشػػيخ االنصػػارم ) قػػدس سػػره( كمػػا قػػاـ بتػػدريس دكرتػػيف كػػاممتيف لكتػػاب الطيػػارة كشػػرع السػػيد 
بتػػدريس فػػركع ) كتػػاب العػػركة الػػكثقى( مبتػػدأ بكتػػاب الطيػػارة كقػػاـ بتػػدريس تفسػػير القػػرآف الكػػريـ كحالػػت ظػػركؼ قاسػػية دكف 

  . (30)مرض أك السفراتمامو كما تكقؼ السيد عف التدريس أال لظركؼ ال
 .(31)استمر بالتدريس مده طكيمو تجاكزت نصؼ قرف فتخرج عمى يديو عشرات المجتيديف كمئات العمماء االعبلـ         

 خامسًا: تبلمذتػػػػػػػػػػػػو :.
كلػػو كػػاف السػػيد الخػػكئي )قػػدس سػػره ( يمتػػاز بمػػنيج عممػػي متميػػز كاسػػمكب خػػاص بػػو فػػي البحػػث كالتػػدريس فػػأتجمع ح       

طيمػػة فتػػرة تدريسػػية التػػي تجػػاكزت السػػبعيف عامػػان اعػػداد كبيػػرة مػػف طمبػػة العمػػـك الدينيػػة كاالسػػاتذة البلمعػػيف الػػذيف ينتمػػكف الػػى 
بمداف العالـ المختمفة فكاف ىناؾ طبلب مف سكريا كلبناف كاالحساء كالقطيػؼ كباكسػتاف كافغانسػتاف كالينػد كبمػداف شػرؽ اسػيا 

 -:(32) فتتممذ عمى يده االالؼ مف العمماء الشيعة المنتشريف في ارجاء العالـ كافة كمف ابرزىـ فضبل عف الطمبة العراقييف
 (33)لبناف.  –الشيخ محمد جكاد مغنية   -1
 العراؽ –اية ا السيد عمي البيشتي  -2
 العراؽ –آية ا السيد عمي الحسيني السيستاني  -3
 العراؽ  –آية ا الشيخ محمد اسحاؽ الفياض  -4
 ايراف  –ا الشيخ ميرزا عمي الفمسفي آية  -5
 ايراف  –آية ا الشيخ ميرزا جكاد التبريزم  -6
 العراؽ –آية ا السيد محمد رضا الخمخالي  -7
 افغانستاف  –آية ا الشيخ محمد اصؼ المحسني  -8
 سكريا –آية ا السيد عمي حسيف مكي  -9

 ايراف –آية ا السيد تقي السيد حسيف القمي -10
 ايراف –ية ا الشيخ حسيف كحيد الخرساني آ-11
 العراؽ –آية ا السيد عبلء الديف بحر العمـك -12
 العراؽ -آية ا الشيخ ميرزا عمي الغركم -13
 العراؽ –آية ا السيد محمد الركحاني -14
 ايراف –آية ا الشيخ ميرزا يكسؼ االيركاني  -15
 البحريف –يفي آية ا السيد محي الديف الغر  -16
 العراؽ  –آية ا السيد عبد الصاحب الحكيـ  -17
 العراؽ –آية ا السيد محمد باقر الصدر  -18

كغيػػرىـ كثيػػر مػػف السػػادة كالعممػػاء كالمشػػايخ كفػػييـ الشػػباب كالشػػيكخ . كاالسػػاتذة كالطػػبلب ممػػف تتممػػذ عمػػى يػػد السػػيد 
% مػػف 70كال نسػػتغرب اذا كجػػدنا اف اكثػػر مػػف  .(34)لدينيػػة المعركفػػةمباشػػرة اك عمػػى تبلمذتػػو فػػي جميػػع الحػػكزات العمميػػة ا

 (35)عمماء الشيعة المنتشريف في كؿ بقاع العالـ مف خريجي مدرسة االماـ الخكئي.
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 المبحث الثاني
 اثار السيد ابو القاسـ الخوئي في الجانبيف الفكري والخيري

 جانبييف الفكري والخيرياثار السيد ابو القاسـ الخوئي في ال -المبحث الثاني:
 اواًل / أ/ مؤلفاتػػػػػػو :

ألػػؼ السػػيد ابػػك القاسػػـ الخػػكئي ) قػػدس ( الكثيػػر مػػف المؤلفػػات فػػي التفسػػير كالفقػػو كاالصػػكؿ كالرجػػاؿ طبػػع عػػدد منيػػا       
ة الػػػرأم . كقػػػد امتػػػازت مؤلفاتػػػو باألسػػػمكب البميػػػو كدقػػػة العػػػرض كجػػػدار (36)كاليػػػزاؿ الػػػبعض االخػػػر لػػػـ يطبػػػع اك قيػػػد الطبػػػع 

 كاالستيعاب الكامؿ لممكاضيع التي يتناكليا ، كسنتطرؽ بإيجاز ألبرز مؤلفاتو : 
 اواًل: أبرز مؤلفاتو في تفسير القرآف الكريـ

البياف في تفسير القرآف :. ىذا الكتاب ىك عبارة عف محاضراتو في تفسير القرآف الكريـ التي كػاف االمػاـ الخػكئي )قػدس(  -
ي الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ , ثـ دعت الضركرة كالحاجة الممحة الى طبع تمؾ المحاضرات في يمقييا عمى طبلبو ف

كتػاب مسػػتقؿ لكػػي يعػػـ نفعػػو فكػػاف البيػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف ىػػك كتػػاب يتضػػمف بحكثػػان جميمػػة اشػػتمؿ عمػػى مكضػػكعات عمميػػة 
ف التنػػاقض كالنسػػخ فػػي تشػػريعاتو كييػػدؼ ىػػذا تتصػػؿ بػػالقرآف مػػف حيػػث العظمػػة كاعجػػازه كصػػيانتو مػػف التحريػػؼ كسػػبلمتو مػػ

الكتاب بصكرة عامة الػى تعريػؼ المسػمميف كغيػرىـ الػى مػا فػي القػراف مػف تشػريعات كاسػرار كمعػارؼ كعمػـك كسػمك مقاصػده 
 . (37)صفحة 528كيتككف الكتاب مف  1957كافكاره كطبع الكتاب ألكؿ مرة في المطبعة العممية في النجؼ سنة 

 لفاتو في الفقو والحديث. ثانيًا: أبرز مؤ 
 أجكد التقريرات :-1

يعتبػػر ىػػذا الكتػػاب مػػف افضػػؿ الكتػػب االصػػكلية كمػػف اركع مػػا الفػػو السػػيد الخػػكئي ، كالكتػػاب بمادتػػو ىػػك عبػػارة عػػف          
ذا الكتػاب التقريرات االصكلية الكاممة ألبحاث استاذه الميرزا النائيني ) قدس سره ( كقد كتػب السػيد الخػكئي ) قػدس سػره ( ىػ

في الثبلثيف مف عمره ليعد مف الفضػبلء البػارزيف كالعممػاء العػامميف كمػف مقػررم بحػكث اسػاتذتو العظمػاء .كقػد طبػع الكتػاب  
ـ في طبعتو االكلى كقد شمؿ جزئييف كبيريف احتكيا عمى جميع ابكاب عمـ االصػكؿ , فقػد شػمؿ الجػزء 1930في لبناف سنة 

( صفحة مف القطع الكبيرة بينما اشتمؿ الجزء الثاني عمى المباحث العقمية كيقع 543ع في) االكؿ عمى المباحث المفظية كيق
راء اسػػتاذه المحقػػؽ ( صػػفحة مػػف القطػػع الكبيػػرة ،اكضػػح السػػيد الخػػكئي ) قػػدس( فػػي ىػػذا الكتػػاب عصػػارة افكػػاره كا523فػػي )

 .(38)(النائيني )قدس
 معجـ رجاؿ الحديث -2

العمـك التي يحتاجيا الفقيو في استنباط االحكاـ الشرعية مػف أدلتيػا التفصػيمية التػي عمػدتيا  أف عمـ الرجاؿ مف اىـ         
االحاديث المركية عف الرسكؿ كاالئمة الطاىريف )عمييـ السبلـ ( بأنيـ ممف يصح التعػديؿ عمػييـ كيجػكز أألخػذ عػنيـ حتػى 

الخػػكئي )قػػدس سػػره( بعمػػـ الرجػػاؿ اىتمامػػان بالغػػان حيػػث  يكػػكف حػػديثيـ حجػػة لػػو فػػي عمػػؿ نفسػػو اك االفتػػاء لغيػػره كأىػػتـ االمػػاـ
كضعو في تركيزه كاىتمامو في جميع مراحػؿ الدراسػة العمميػة فػي الحػكزة فقػد اخػذ السػيد الخػكئي عمػى عاتقػو تػأليؼ مكسػكعة 

 .(39) 1970رجالية ضخمة فأستطاع اف يقدـ اربع كعشريف مجمدان كبيران كطبع في النجؼ 
 لمشككؾ رسالة في المباس ا-3

بحػث السػيد الخػكئي فػي ىػذا الكتػػاب عػف مسػالة) المبػاس المشػككؾ ( كتعتبػر ىػػذه المسػألة مػف مسػائؿ الفقػو الشػػائكة         
التي تبنى عمى اصكؿ ميمة تضاربت فييا انظار العمماء ،كقد عمػد السػيد الخػكئي الػى تنقػيح القػكؿ فييػا كمػا انػو القاىػا فػي 

راقيػة فقػد طبعػت ىػذه الرسػالة ألكؿ مػرة فػي المطبعػة العمميػة فػي النجػؼ االشػرؼ سػنة مجمس بحثػو كاسػس عمييػا تأسيسػات 
 .(40)ـ1942
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 نفحات االعجاز :-4
ىػػذا الكتػػاب اكؿ انتػػاج عممػػي قػػاـ بػػو االمػػاـ الخػػكئي لمػػرد عمػػى كتػػاب) أحسػػف االيجػػاز فػػي ابطػػاؿ االعجػػاز ( تػػأليؼ         

سػػتدؿ االمػػاـ الخػػكئي ببيانػػو السػػاطع كبرىانػػو القػػاطع عمػػى زيػػؼ مػػا ادعػػاه االمريكػػي المسػػمى ) نصػػير الػػديف الظػػافر( فقػػد ا
صاحب كتاب حسف االيجاز كاثبت بالبراىيف كاالدلػة النقميػة كالفعميػة عمػى اعجػاز القػرآف الكػريـ ،كقػد طبػع الكتػاب ألكؿ مػرة 

 .(41)ير القرأف ـ كالحقت بعض فصكلو بكتاب البياف في تفس1924بالمطبعة العمكية في النجؼ االشرؼ سنة 
 تكممة منياج الصالحيف :-5

 قدـ السيد الخكئي في ىذا الكتاب احكاـ الفقو في القضاء كالشيادات كالحدكد كالديات كالقصاص .      
مناسؾ الحج: تضمف تفاصيؿ فقييػو عػف مناسػؾ الحػج ،كاحكػاـ الحػج كالعمػرة طبعػت ألكؿ مػره فػي النجػؼ االشػرؼ فػي -6

 (42)ـ1975سنو 
 :ػ/ التقريراتػػػبػػ

ىػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف المحاضػػرات التػػي يمقييػػا العػػالـ المجتيػػد عمػػى تبلميػػذه فػػي دكرة االبحػػاث الخارجيػػة عػػف        
ظير قمب كيعييا التبلميذ في حفظيػـ ثػـ ينقمكىػا الػى الكتابػة فػي مجمػس اخػر كيسػتعرض االسػتاذ فػي ىػذه المحاضػرات رأيػو 

مػػى سػػبيؿ االسػػتدالؿ مبينػػان مػػا ادل اليػػو اجتيػػاده كقػػد كتػػب بعػػض افاضػػؿ تبلمػػذه االمػػاـ فػػي المسػػائؿ الفقييػػة كاالصػػكلية ع
الخكئي ) قدس ( تقديراتو في حقؿ الدراسات االصكلية كالفقيية التي القاىا في درس البحث الخارج كفيما يمي نػذكر تقريػرات 

 . (43)االماـ الخكئي )قدس ( المطبكعة 
 :.التنقيح في شرح العركة الكثقى  -1

تعتبر ىذه التقريرات مكسكعة فقيية شاممة لما تضمنتو مف اراء قيمة كتحقيقات دقيقة ببياف رائع كاسمكب بميو كتتألؼ     
 ىذه المكسكعة مف ثبلثة عشر مجمدان في محاكر ثبلثة كىي :

جتياد كالتقميد عمى ضكء يشمؿ ىذا الكتاب في منيجيتو عمى الشرح االستداللي لمباحث اال: االجتياد كالتقميد مف التنقيح - أ
ـ فػػػي مجمػػػد 1966ؼ االشػػػرؼ سػػػنة ( صػػػفحة كقػػػد طبػػػع فػػػي النجػػػ 240كتػػػاب )) العػػػركة الػػػكثقى(( يقػػػع الكتػػػاب فػػػي )

 .(44)كاحد

يحتػػكم ىػػذا الكتػػاب عمػػى شػػرح اسػػتداللي كافػػي لكتػػاب ) الطيػػارة ( مػػف فػػركع العػػركة  :التنقػػيح فػػي شػػرح العػػركة الػػكثقى - ب
كسع الشركح في حقؿ الدراسات الفقيية ، طبع الكتاب في عشر مجمدات كبيرة في مطابع الكثقى كيعتبر ىذا الشرح مف ا

ـ ثـ طبعى عدة مرات فيما بعد1958النجؼ االشرؼ في سنة 
(45). 

 
 التنقيح في شرح العركة الكثقى : -ج

مديف فػي مطػابع النجػؼ يتضمف ىذا الكتاب شرح استداللي لكتاب ) الصبلة ( مف فركع العركة الكثقى ، طبع الكتاب في مج
 (46)ـ .1969االشرؼ سنة 

 احكاـ الرضاع : -2
(  120يتنػػاكؿ الكتػػاب ابحػػاث كاحكػػاـ الرضػػاع بصػػكرة اسػػتداللية رائعػػة فػػي الفقػػو قػػؿ نظيرىػػا كيقػػع الكتػػاب فػػي )       

 ـ .1990صفحة طبع في النجؼ االشرؼ سنة 
 تحرير العركة الكثقى :. -3

لي عمػى كتػاب الصػبلة مػف فػركع العػركة الػكثقى فػي الفقػو كيقػع الكتػاب فػي عػدة يحتكم الكتاب عمى شرح اسػتدال        
 (47)ـ .1969مجمدات اال انو طبع الجزء االكؿ منو فقط سنة 
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 جكاىر االصكؿ :.  -4
ىػػػذا الكتػػػاب مػػػف تقريػػػرات ابحػػػاث االمػػػاـ الخػػػكئي ) قػػػدس ( فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو   يحتػػػكم عمػػػى مباحػػػث فػػػي التعػػػادؿ         

فػي  1956اإلضافة الػى بحػث مختصػر فػي مكضػكع االجتيػاد كالتقميػد ، طبػع الكتػاب فػي النجػؼ االشػرؼ سػنة كالتراجيح ب
 (48)مجمد كاحد.

 رسالة في االمر بيف االمريف :.-5
يدكر التكضيح فييا حكؿ إثبات االمر بيف امريف كابطاؿ الجبػر ىػك االفػراط كالتفػريض الػذم ىػك التفػريط كقػد بحػث         

كئي) قػػدس ( ىػػذه المسػػألة اثنػػاء محاضػػراتو فػػي عمػػـ االصػػكؿ كخاصػػة فػػي مكضػػكع اتحػػاد الطمػػب كاالرادة كتقػػع االمػػاـ الخػػ
 .(49)ـ  1951( صفحة كقد طبعت سنة 52الرسالة في )

 فقو العترة في زكاة الفطرة :. -5
اسػػتداللي لمبحػػث ىػػذا الكتػػاب عبػػارة عػػف تقريػػرات ابحػػاث المحقػػؽ الخػػكئي ) قػػدس ( فػػي الفقػػو كيشػػتمؿ عمػػى شػػرح        

 في مجمديف . 1979الزكاة مف فركع العركة الكثقى طبع الكتاب في النجؼ االشرؼ سنة 

 مباني االستنباط : -6
كىك مف تقريرات االبحاث العالية لمسيد الخكئي في عمـ االصكؿ كقد احتكل عمى مباحث في االصػكؿ العمميػة مػف         

تػػي كػػاف يمقييػػا المحقػػؽ الخػػكئي ) قػػدس( عمػػى طمبتػػو فػػي البحػػث الخػػارج، طبػػع تقريػػرات الػػدكرة الرابعػػة فػػي عمػػـ االصػػكؿ ال
 ـ في مجمد كاحد .1966الكتاب في النجؼ االشرؼ سنة 

 مصباح االصكؿ :. -7
مػػف تقريػػرات الدراسػػات االصػػكلية التػػي القاىػػا المحقػػؽ الخػػكئي) قػػدس ( عمػػى تبلمذتػػو الفضػػبلء ىػػك كتػػاب مصػػباح         

االصكؿ كيحتكم عمػى نظريػات كاراء السػيد الخػكئي ) قػدس ( كقػد طبعػت تقريراتػو االصػكلية فػي االصكؿ كيتحدث في عمـ 
 .(50)ـ 1966مجمديف كطبع في النجؼ االشرؼ سنة 

 المعتمد في شركح العركة الكثقى :. -9
ؾ الحػج ( كىػي اشتمؿ الكتاب عمى شرح استداللي لمسائؿ الحج مف العركة الكثقى , باإلضافة الى شرح كتاب ) مناس     

الرسػػالة العمميػػة التػػي القاىػػا االمػػاـ الخػػكئي ) قػػدس ( كيعتبػػر ىػػذا الكتػػاب بأجزائػػو الخمسػػة مػػف اكسػػع مػػا كتػػب فػػي مكضػػكع 
 .(51)الحج شرحان كاستدالالن ، طبع ىذا الكتاب في النجؼ االشرؼ في خمس مجمدات 

 ج/ الرسائؿ العممية :.
ليػا يتيسػر لممقمػديف االطػبلع عمػى فتػاكم مػف يقمػدكف كبالتػالي يتعرفػكف عمػى مػا ىي الغاية االساسية التػي مػف خبل         

يحتػػاجكف اليػػػو مػػػف احكػػػاـ ديػػػنيـ كدنيػػػاىـ كقػػػد ادت الرسػػػائؿ العمميػػػة دكران كبيػػػران فػػػي التكجيػػػو كالتكعيػػػة الدينيػػػة كنشػػػر الثقافػػػة 
 اعطاء نبذة كصفية ليا :االسبلمية كسنتطرؽ الى اىـ الرسائؿ العممية التي اصدرىا االماـ الخكئي مع 

 تعميقو عمى العركة الكثقى : -1
ىك تعميقو مختصرة عمى كتاب ) العركة الكثقى ( تمثؿ فتاكم السيد الخكئي مع بياف مكارد اختبلؼ النظر في االحكاـ      

الة مسػتقمة فييػا الشرعية حسػب مػا ادل اليػو اجتيػاده فأصػبحت ىػذه الرسػالة مطابقػة لفتػكاه كقػد طبعػت ىػذه التعميقػة فػي رسػ
 .(52)ـ في مجمد كاحد1951جداكؿ لتعيف رقـ المسألة الصفحة كالكممة المعمؽ عمييا مف قبمو كقد طبعت ألكؿ مرة سنة 

 تعميقو عمى المسائؿ الفقيية : -2
، فقػد (53)عبارة عف تعميقة مختصرة عمى كتػاب )المسػائؿ الفقييػة( أليػة ا العظمػى )السػيد حسػيف  البركجػردم(           

ىػػذه التعميقػػات ألكؿ مػػرة سػػنة اضػػاؼى االمػػاـ الخػػكئي عميػػو فتػػاكاه الفقييػػة حسػػب مػػاادل اليػػو نظرتػػو كاجتيػػاده كقػػد طبعػػت 
 .(54)ـ ضمف مجمد الجمع اصؿ الرسالة كتعميقو عمييا 1966
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 تكضيح المسائؿ : -3
بالمغػػة الفارسػػية طبعػػت ألكؿ مػػره بػػالنجؼ تحتػػكم ىػػذه الرسػػالة عمػػى احكػػاـ شػػرعيو شػػاممو ألحكػػاـ العبػػادات كالمعػػامبلت     

 في مجمد كاحد. 1962االشرؼ سنو 
 المسائؿ المنتخبو : -4

ىي رسالو فتكل في احكاـ العبػادات كالمعػامبلت كقػد انتخػب مسػائميا احػد تبلمػذة االمػاـ الخػكئي )قػدس( كقػد عرضػيا       
 ـ في مجمد كاحد. 1962ىذه الرسالة ألكؿ مره في سنو  عميو فكجدىا مطابقو لفتكاه فأجاز طبعيا كالعمؿ فييا كقد صدرت 

 منتخب المسائؿ : -5
ىػػي رسػػالو عمميػػو تحتػػكم عمػػى مسػػائؿ شػػرعيو فػػي احكػػاـ العبػػادات فقػػط بالمغػػة الفارسػػية كقػػد طبعػػت ىػػذه الرسػػالة فػػي       

 .(55)ـ  1956طيراف سنو 
 مباني تكممو المنياج : -6

كاـ القضاء كالشيادات ك الحدكد ك القصاص  كالديات ، الفيا السيد الخكئي في كتابػة) تتناكؿ ىذه الرسالة مسائؿ كاح      
 .(56)في مجمديف كبيريف 1975منياج الصالحيف ( طبع الكؿ مره في النجؼ االشرؼ في سنو 

 منياج الصالحيف : -7
كقػػد عمػػؽ عييػػا االمػػاـ الخػػكئي يعػػكد اصػػؿ ىػػذه الرسػػالة العمميػػة الػػى تصػػنيؼ االمػػاـ السػػيد محسػػف الحكػػيـ )قػػدس(        

)قدس( تعميقو مع بياف مكارد االختبلؼ كالنظر فييا كتمتاز ىذه الرسالو بانيا تحتػكم عمػى معظػـ الرسػائؿ الشػرعيو المختمفػو 
 (57)باحكاـ العبادات كالمعامبلت كقد طبعت بعد ذلؾ اكثر مف ثبلثيف طبعو.

 د/ المتفرقػػػػػػػػػات :
 ة كالتاريخارجكزة في العدؿ كاالمام -1

 (58)( بيتان شعريان ،نقؿ بعض ابياتيا في كتاب مستدركات االعياف .163تتككف مف)        
 تبكيب كسائؿ الشيعة -2

 (59)ىك كتاب في بياف ما تقدـ كما تأخر مف احاديث كسائؿ الشيعة لمشيخ الحر العاممي.      
 تصريحات خطيره : -3
 (60)ـ.1964( صفحة ،طبع  في النجؼ االشرؼ سنو 32 ىي عباره عف )بحث سياسي ( يتككف مف)       
 االحكاـ الشرعية : -4

رسالو صغيره تحتكم عمى جميع العبادات بصكره مختصػره كميسػره قػاـ بجمعيػا كترتيػب مسػائميا كاخرجيػا السػيد        
 ـ. 1975محمد تقي الجبللي بناءان عمى تكصيات كتكجييات االماـ الخكئي )قدس ( ، طبعت ألكؿ مره سنو 

 رسالو في قاعدتي التجاكز كالفراغ  -4
 ( 61)رسالو في اكاني الذىب : طبعت في النجؼ االشرؼ.-5
  (62) تعميقو عمى المنيج االحكاـ الحج : مطبكع.-6

 و/ مؤلفاتو المخطوطة :
 (63):فقو القرآف عمى المذاىب الخمسة  -1

 لمقارنة السميمة بيف ىذه المذاىب الفقيية .تطرؽ ىذا الكتاب الى آيات االحكاـ بالبحث العممي ك ا       
 رسالو في الغركب كالمغرب : مخطكط . -2
 رسالو في تعارض االستصحابيف : مخطكط. -3
 رسالو في الخبلفة : مخطكط . -4
 رسالو في ارث الزكجة كالزكج قبؿ الدخكؿ :مخطكط . -5
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 اناره العقكؿ في شرح كفاية االصكؿ : مخطكط . -6
 ع :مخطكط .ازالو المحادة عف ممؾ المناف -7
 جامع الشتات :مخطكط . -8
 اضاءه القمكب :مخطكط . -9

 ثانيا / النشاط الخيري لمسيد ابو القاسـ الخوئي )قدس(:
لـ تتكقؼ قضيو الخدمة كاالىتماـ بالشػؤف االجتماعيػة لديػو عنػد حػد دكف حػد اك بمػد دكف أخػر بػؿ كػاف لبلمػو بحػؽ        

مى ليـ كمػثبل لتعػاليـ اىػؿ البيػت )ع( الػذيف ىػـ خمفػاء رسػكؿ ا )ص( الػذم بمثابو االب المشفؽ عمى ابناءه كالمرجع االع
 .(64)يصفو ا تعالى بقكلو ))بالمؤمنيف رؤؼ رحيـ((

تجمت ىذه المشاعر األبكية بشكؿ عممي كاضح في كؿ يـك مف اياـ حياتو كخصكصا في المحف كالشدائد التػي حفػؿ        
 لو نشاطات عديدة ابرزىا :فكانت  (65)بيا تاريخ ىذه االمو. 

 اىتمامو ببناء المدارس والمؤسسات الخيرية : -أ
اىتـ السيد الخكئي بتشػييد المػدارس العمميػة الدينيػة كالمسػاجد كالمؤسسػات الخيريػة فػي مختمػؼ البمػداف االسػبلمية .          

 كفي ما يمي نذكر بعض ىذه المشاريع :
 البنغاؿ. –بناء مدارس اىؿ البيت )ع( في ىككمي -1
 بناء مدرسو )امير المؤمنيف عميو السبلـ ( في البنغاؿ.-2
 انشاء مدرسو االماـ الباقر )ع( في بييكندام. -3
 انشاء مدرسو االماـ الميدم )ع( في عمي بكر.-4
 بنغبلدش.  –انشاء مدرسو صاحب الزماف )ع( في كيكلنا -5
 (66)انشاء حكزه عمميو في حيدر اباد.-6
 بناء العديد مف المدراس االسبلمية في باكستاف. بامر منو تـ-7
 بامر منو تـ بناء العديد مف المدارس الدينية في ربكع افريقيا. -8
 بأمر منو تـ انشاء العديد مف المدارس االسبلمية في اليند . -9
 بأمر منو تـ بناء مدرسو في امريكا الشمالية. -10
 المشرفة في ايراف. بأمر منو تـ أنشاء مدارس في مدينة مشيد-11
بػأمر منػػو تػػـ بنػاء مركػػزا اسػػبلميا فػي نيكيػػكرؾ يحتػػكم عمػى مدرسػػو لؤلطفػػاؿ كتقػـك ىػػذه المدرسػػة بتعمػيـ كتربيػػو االطفػػاؿ -12

 (67)لتعميميـ التعاليـ االسبلمية. 

 اىتمامو بشؤوف الحوزات العممية : -ب
د السابقة التي كانت مػا لكفػو قبػؿ مرجعيتػو ، فبعػد اف كػاف تجاكزت رعاية السيد الخكئي لمحكزات العممية كؿ الحدك          

االىتمػػاـ منصػػبا عمػػى رعايػػة طػػبلب كمدرسػػي حػػكزه النجػػؼ االشػػرؼ كقػػـ المقدسػػة كمشػػيد المقدسػػة فقػػد تكسػػع اىتمػػاـ السػػيد 
سػتاف كالينػد ثػـ الخكئي ليشمؿ الحكزات العممية في كؿ المدف العراقية كااليرانيػة كتكسػع اكثػر فشػمؿ المػدراس العمميػة فػي باك

تايبلنػػد كبػػنغبلدش ثػػـ افريقيػػا ثػػـ اكربػػػا كامريكػػا ،فمػػف جانػػب الرعايػػة الماليػػة لػػػـ تشػػيد الحػػكزات العمميػػة ازدىػػار معاشػػيان فػػػي 
عصكرىا المختمفة كما شيدت تحت رعاية السيد الخكئي )قدس( كيكفػي لمتمثيػؿ عمػى ذلػؾ مػا كػاف يكزعػو السػيد)قدس( عمػى 

  (68)مية في ايراف كحدىا كاف يتجاكز المائة مميكف تكمانان في كؿ شير.طبلب كمدارس الحكزات العم
عقػػدت العديػػد مػػف المػػؤتمرات الدينيػػة فػػي ايامػػو لجمػػع كممػػة المسػػمميف كتكطيػػد الػػركابط االجتماعيػػة فيمػػا بيػػنيـ بػػببلد         

ة المعركفػػػػة بمجػػػػالس الغربػػػة كتخصػػػػيص بػػػػرامج خاصػػػو فػػػػي شػػػػير رمضػػػاف كمحػػػػـر كصػػػػفر بالػػػذات كاقامػػػػو الشػػػػعائر الدينيػػػ
 ( 69)العزاء.
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 اىتمامو بمساعده المحتاجيف في اياـ االزمات والمحف : -ج
كاف السيد الخكئي  )قدس( مػف السػباقيف ألغاثػو كمسػاعده المنكػكبيف فػي ام بقعػو مػف بقػاع العػالـ التػي يسػكنيا اتبػاع       

ع السػػػيد الخػػػكئي بحػػػدكث زلػػػزاؿ فػػػي ايػػػراف فػػػي اكاخػػػر اىػػػؿ البيػػػت )ع( فينجػػػدىـ بالمسػػػاعدات الماديػػػة كالمعنكيػػػة فعنػػػدما سػػػم
الثمانينيػػات اسػػرع بصػػرؼ مبمػػو يتجػػاكز المميػػكف دكالر إلغاثػػة المنكػػكبيف ىنػػاؾ ، كمػػا قػػاـ بأرسػػاؿ المسػػاعدات الماديػػة بشػػكؿ 

ممكف . ككػاف حريصػا عمػى اف يتػابع االزمػات كالمحػف التػي يتعػرض ليػا المؤمنػكف كالمسػ(70)فكرم لضػحايا الجفػاؼ فػي الينػد
فػػي انحػػاء االرض كيسػػعى بكػػؿ جيػػكده لمسػػاعدتيـ ففػػي ايػػاـ الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػػة قػػدـ رضػػكاف ا تعػػالى عميػػو لمنكػػكبي 

كغيػر ذلػؾ مػف المكاقػؼ التػي تثبػت انػو كػاف رضػكاف ا تعػالى (.71)كمشردم الحرب كؿ انكاع الرعاية كالمسػاعدات الممكنػة 
 .عميو مبلذان لممحتاجيف كالمستضعفيف

 ثالثا : نبذة مختصرة عف عبلقو السيد الخوئي )قدس( بالشخصيات العممية البارزة:
 عبلقو السيد أبك القاسـ الخكئي )قدس( بالسيد الشييد محمد باقر الصدر "رحمو ا :-أ

و ا " بالسػػيد الخػػكئي )قػػدس( عبلقػػو دينيػػو حيػػث كػػاف السػػيد الصػػدر "رحمػػ (72)ربطػػت السػػيد )محمػػد بػػاقر الصػػدر (        
يحضر دركس استاذه السيد الخكئي في الفقو كاالصكؿ ثـ يعكد الى التأمؿ فيما القى عميو ، ككثيرا ما كاف يزكر استاذه ليبلن 
ألعطػػاءه مناقشػػو مكتكبػػو آلرائػػو ليعػػكد صػػباحان كيتمقػػى تعميقػػات اسػػتاذه عمييػػا كقػػد تحتػػدـ المناقشػػة بينيمػػا لفتػػره طكيمػػو دكف 

كقت الدرس فقد ذكر السيد الصدر المرة االكلى التي تكمـ فييا في مجمس السيد الخكئي )قدس(  اكرد ، الى حيف (73)انقطاع
عمى السيد الخكئي )قدس(  ستة اشكاالت فأجابو السيد الخكئي )قدس(  عمى بعضيا كاستميؿ التفكير في البعض االخػر . 

)قػدس(  فضػبل عػف مناقشػات فقييػة تجػرم فيمػا بيػنيـ ككما كانت تجػرم محػاكرات عمميػو بػيف السػيد الصػدر كالسػيد الخػكئي 
فمػػثبلن حػػدثت مناقشػػة فػػي مسػػائؿ الحػػج فاسػػتطاع السػػيد الصػػدر اف يكجػػو لمسػػيد الخػػكئي اكثػػر مػػف عشػػر فتػػاكم فػػي مكضػػكع 

ب ككاف السيد الخػكئي كثيػرا مػا يجيػ (74)الحج خبلؿ ساعو كاحده اك ما يقارب ذلؾ, كىذا دليؿ عمى عبقريتو كذكائو الشديد .
. كيعتبر السػيد ( 75)اشكاالت تبلمذتو عف طريؽ السيد الصدر ككاف السيد الصدر مثابرا عمى دراستو كعمى كتاباتو كمباحثو 

الصدر "رحمو ا" مف خيره كاقػرب تبلميػذ السػيد الخػكئي )قػدس(  . ككػاف السػيد محمػد بػاقر الصػدر يقبػؿ يػد السػيد الخػكئي 
 (76)عمى كجكد عبلقو مميزه بينيـ.الى اخر يـك في حياتو ككؿ ىذا يدؿ 

 عبلقو السيد الخكئي )قدس( مع السيد الخميني )قدس( -ب
مػػػف الشخصػػػيات البػػػارزة عمػػػى السػػػاحة الدكليػػػة، اسػػػتطاع بأيمانػػػو الراسػػػخ بػػػا كبعممػػػو  (77)يعتبػػػر )السػػػيد الخمينػػػي(        

كفػي  11/2/1979ت كاقامػة النظػاـ االسػبلمي فػي كحكمتو كتقػكاه كشػجاعتو قيػادة الشػعب االيرانػي بثػكره انيػت حكػـ الشػاىا
. ككانػػػت تربطػػػو بالسػػػيد الخػػػكئي  (79)ـ 1989كتػػػكفي فػػػي عػػػاـ  (78)ذلػػػؾ ضػػػرب اركع مثػػػاؿ بالنجػػػاح فػػػي القيػػػادة االسػػػبلمية 

)قػػدس( عبلقػػو قكيػػو اىميػػا مػػف الناحيػػة السياسػػية حيػػث كقػػؼ السػػيد الخػػكئي )قػػدس( الػػى جانػػب السػػيد الخمينػػي )قػػدس( ضػػد 
صدر السيد الخكئي )قدس( فتاكم كثيره ضد حككمة الشاه  كاما عبلقتيـ مف الناحية االجتماعية فكانت عبلقػو جيػده الشاه فا

ككانت تربطيـ ايضا عبلقو دينيو قكيو ألف االماـ الخميني مكث في النجؼ االشػرؼ ثبلثػة عشػر عامػان كػاف فييػا قريػب مػف 
 (80)السيد الخكئي)قدس(.

 قدس( بالسيد عمي الحسيني السيستاني "داـ ظمو عبلقو السيد الخكئي ) -ج
"داـ ظمػػو" بالسػػيد الخػػكئي )قػػدس( عبلقػػو قكيػػو جػػدا ،حضػػر السػػيد السيسػػتاني  (81)كانػػت عبلقػػو )السػػيد السيسػػتاني(        

كؼ كمػف المعػر  (82)ـ1960ابحاث السيد الخكئي )قدس( في الفقو كاالصكؿ كتػأثر بأسػتاذه كنػاؿ اجػازه االجتيػاد اكاخػر عػاـ 
 .(83)اف السيد الخكئي )قدس( لـ يعطي الحد اجازه االجتياد كلـ يشيد بذلؾ اال لمطبلئع البارزيف مف طبلب حكزتو

كعند رحيؿ السيد الخكئي )قدس( كاف السيد السيستاني )داـ ظمو ( مف المشيعيف لجنازتو كقاـ بالصبلة عمى جثمانو         
يئا فشػػيئا بعػػد رحيػػؿ السػػيد الخػػكئي )قػػدس( كرجعػػت االمػػو اإلسػػبلمية الػػى سػػماحتو الطػػاىر ، كاف مرجعيتػػو بػػدأت باالنعقػػاد شػػ

 (84)كفي كؿ يـك ازدادت المرجعيات اليو كقد اصبح اليـك المرجع االشير في كؿ العالـ العربي االسبلمي.
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 المبحث الثالث
 مواقؼ السيد ابو القاسـ الخوئي االسبلمية المشرفة

 د ابو القاسـ الخوئي االسبلمية المشرفةمواقؼ السي -المبحث الثالث :
لػػـ يقتصػػر جيػػاد السػػيد الخػػكئي ) قػػدس ( عمػػى المجػػاالت الفكريػػة كالعمميػػة فقػػط كانمػػا كػػاف يشػػاطر االمػػة االسػػبلمية        

عػة نسػانية الرفيىمكميا كيدافع عف شعبيا اذا أحس  بخطر ييددىا اك يقمؽ كيانيا ككاف يؤكد عمى اىميػة القػيـ االسػبلمية اال
فكانػت لػو مكاقػؼ مشػرفة فػي الػدفاع عػف قضػايا االسػبلـ كاالمػة االسػبلمية ضػد اعػدائيا مػف عمػبلء  (85)كيحث الناس عمييػا

 الكفر كاالستكبار العالمي كمف مكاقفو الجيادية المشرفة .
 موقفو مف القضية الفمسطينية :  - أ

قضيتيـ العادلة ضد العدك الصييكني الغاصػب كقؼ السيد الخكئي ) قدس ( الى جانب الشعب الفمسطيني في          
.كصرح السيد بالجياد ضد االحتبلؿ الييكدم كاخراجو مف االراضي اإلسبلمية المحتمة .كما دعي المسػمميف كافػو لمعمػؿ 

كفيمػا يمػي نػص تمػؾ الكممػة التػي خػرج بيػا  .لمغتصػبة مػف دنػس العػدك االسػرائيميعمى تحرير القدس الشريؼ كاالرضي ا
لككػػاالت االنبػاء اإلسػبلمية بقكلػػو:)اف النكبػة التػي اصػػابتنا فػي صػراع المسػػمميف مػع الييػكد كالقػػكل  خػكئي )قػدس(السػيد ال

الكافرة المتعاكنة معيـ قد ادمت قمكبنا كاف ىػذا الحػؽ المغتصػب يجػب اف يسػترد عمػى ايػدم المسػمميف بمختمػؼ قكميػاتيـ 
 (86)سػػكيف بقكلػػو تعػػالى )) كاعتصػػمكا بحبػػؿ ا جميعػػان كالتفرقػػكا ((كاف يككنػػكا يػػدان كاحػػدة فػػي رد كيػػد الييػػكد كدحػػرىـ متم

ككمػػػا نكصػػػي حكػػػاـ الػػػببلد االسػػػبلمية جميعػػػان بنبػػػذ خبلفػػػاتيـ , كاتخػػػاذ مكقػػػؼ حػػػاـز مكحػػػد تجػػػاه اعػػػداء االسػػػبلـ كليػػػدعكا 
ىذه كعمػييـ الػدفاع  المسممكف العرب اخكانيـ المسمميف في مشارؽ االرض كمغاربيا اف يقفكا جنبان الى جنب في معركتيـ

عف انفسيـ ككرامتيـ اك ينبغي اف نجاىد جميعان بالمػاؿ كالنفػيس لمػدفاع عػف كيػاف االسػبلـ كالقضػاء عمػى اسػرائيؿ الكػافرة 
.. اف القضية ىي قضية المسمميف عامة بؿ قضية البشػرية باسػرىا ألف الخطػر الييػكدم المستشػرم بفسػاده كشػركره انمػا 

ت لمصييكنية رسالة اال الفساد في االرض االستعبلء فييػا كمػا قػاؿ تعػالى)) لتفسػدف فػي االرض ييدد العالـ اجمع , فميس
  .(87)مرتيف كلتعمكف عمكان كبيران ((

فمف كاجب المسمميف قبؿ غيرىـ تصفية خطر الييكد كمكافحة شركره كاخطاره الف ا تعالى قد جعػؿ المسػمميف امػة     
المة كىدايتيا كاقامة العدؿ كاالستقرار فييا فكيؼ بيـ كقد استيدؼ الييكد محاربتيـ كقتميـ كسطان كاناطيـ مسؤكلية قيادة ا

كتشريدىـ كاغتصاب اكطانيـ كاماكنيـ المقدسة فأنو يجب عمى المسمميف النيكض برسالتيـ اكثر مف ام كقت كحرمػانيـ 
ة االكلػػى ألىػػـ مػػا يجػػب تحريػػره مػػف االيػػدم مػػف مػػكارد المسػػمميف كخيػػراتيـ كلػػيعمـ المسػػممكف اف بيػػت المقػػدس كىػػك القبمػػ

اعػػػػدائيـ الييػػػػكد كيطفػػػػ  نػػػػار  الصػػػػييكنية االثمػػػػة كتطييرىػػػػا مػػػػف دنسػػػػيـ كلػػػػيعمـ المسػػػػممكف ايضػػػػان اف ا ينصػػػػرىـ عمػػػػى
كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى فػػػي كتابػػػو)) كممػػػا اكقػػػدكا نػػػار لمحػػػرب اطفأىػػػا ا كيسػػػعكف فػػػي االرض فسػػػادان كا ال يحػػػب  (88).حػػػربيـ

 .(89)المفسديف((
 -موقفو مف الشيوعية : - ب

ـ بػػدأ الحػػزب الشػػيكعي فػػي تمػػؾ الفتػػرة يسػػتعيد نشػػاطاتو الفكريػػة تحػػت ظػػؿ  1958تمػػكز  14عنػػدما جػػاءت ثػػكرة         
تأييد الحككمة الجديدة لػو فقػاـ بدعايػة كاسػعة النطػاؽ السػتغبلؿ شػعكر السػذج كالبسػطاء مػف طبقػات الشػعب كاصػبح ىػذا 

ككانت افكارىا كمبادئيا  (90)كبيرة حتى كاد يسيطر عمى اجيزة الدكلة كمرافقيا كمؤسساتياالحزب يتدخؿ في كؿ صغيرة ك 
ىك انكار كجكد ا تعالى كاف المادة ىي اساس كػؿ شػيء ككػانكا يحػاربكف االديػاف كيعتبركنيػا كسػيمة لتخػدير الشػعكب ك 

الحديػد كالمجػاؿ ألعمػاؿ الفكػر ، الغايػة عنػدىـ تركز اىتمػاميـ بكػؿ مػا يتعمػؽ بالمػادة كاسػاليب االنتػاج كحكمػكا الشػعكب ب
تبػػرر الكسػػيمة كيعتقػػدكف بأنػػو ال أخػػرة كال عقػػاب كال ثػػكاب ،يقكلػػكف الدكلػػة ىػػي الحػػزب كالحػػزب ىػػك الدكلػػة، كػػانكا ييػػدمكف 

ب المساجد كيحكلكنيا الى دكر ترفييية لمحزب كيمنعكف المسمـ مف اظيار الشعائر الدينية اما المصحؼ فيك جريمة يعاق
عمييػػا بالسػػجف لمػػدة سػػنة كاممػػة كلقػػد كػػاف تكسػػعيـ عمػػى حسػػاب المسػػمميف كيعتمػػدكف عمػػى الغػػدر كالخيانػػة كاالغتيػػاالت 
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إلزاحػػة الخصػػـك كىكػػذا انتشػػر االرىػػاب الشػػيكعي فػػي كػػؿ مكػػاف فالتجػػأت االمػػة فػػي تمػػؾ الظػػركؼ الحرجػػة الػػى قػػادتيـ 
فخػػر كاعتػػزاز ذلػػؾ ىػػك المكقػػؼ الػػذم تجمػػى فػػي فتػػاكاىـ  العممػػاء فكػػاف ليػػـ مكقػػؼ جيػػادم رائػػع سػػجمو التػػاريخ ليػػـ بكػػؿ

المقدسة ضد الشيكعية , ككاف الفجر االكؿ ليذا المكقؼ الجيادم ىك السيد محسف الحكيـ الذم كقؼ في كجو الشيكعية 
ـ في تحػريـ ككاف لمسيد الخكئي فتاكم مماثمة لمتي خرج بيا االماـ محسف الحكي(91) بفتكاه التاريخية الشيكعية كفر كالحاد.

 .(92)الدخكؿ في الشيكعية 
 -موقفو مف االحداث في ايراف : -ج

كقػػؼ االمػػاـ الخػػكئي مكقفػػا جياديػػا الػػى جانػػب الشػػعب االيرانػػي ضػػد نظػػاـ الشػػاه كحككمتػػو كذلػػؾ عنػػدما بػػدأ شػػاه         
ف يمكه الكاقع عمى العػالـ ـ اراد مف خبلليا ا 1962بتطبيؽ ما عرؼ الثكرة البيضاء سنة  (93)ايراف ) محمد رضا بيمكم(

كاف الشعب االيراني ىك الذم يريد ذلػؾ فػأقترحى الشػاه عػدة مقترحػات كدعػى مجمػس النػكاب لممصػادقة عمػى ىػذه المقػدرات 
التػػي تخػالؼ االسػػبلـ كالدسػػتكر االيرانػي مثػػؿ اعطػاء الحػػؽ لغيػػر المسػمـ بالترشػػيح فػي االنتخابػػات كجعػػؿ (94)االسػتعمارية.

فقػػد تركػػز االىتمػػاـ عمػػى كضػػع المػػرأة االيرانيػػة بكجػػو خػػاص فتقػػرر الغػػاء الحجػػاب (95)ضػػاء كغيرىػػا.المػػرأة فػػي منصػػب الق
ككانػػت زكجػػة الشػػاه اكؿ مػػف طبػػؽى ذلػػؾ ثػػـ فػػرض عمػػى المػػكظفيف االلتػػزاـ بمنػػع زكجػػاتيـ مػػف ارتػػداء الحجػػاب كقػػرر منػػع 

كقػد اسػتنكر العممػاء (96)ات االكربيػة كغيػر ذلػؾ. ارتداء الػزم التقميػدم كصػار لزامػان عمػى االيػرانييف ارتػداء المبلبػس كالقبعػ
 االعبلـ ىذه المقررات كشددكا عمى الغاءىا لمنافاتيا الصريحة لمقكانيف االسبلمية. 

كردت الػكؼ البرقيػات مػػف داخػؿ ايػػراف كخارجيػا عمػػى الشػاه تسػػتنكر فييػا تصػػديؽ الحككمػة عمػػى تمػؾ المقػػررات          
ألنيا تخدـ االستعمار كعمبلئو كعمى اثر ذلؾ استقاؿ رئيس الكزراء لفشمو في ىػذه الخطػكة  الجائرة كتطالب الشاه بإلغائيا

الجريئػػة كبعػػد ذلػػؾ قػػاـ الشػػاه بنفسػػو بمحاكلػػة اخػػرل ألحيػػاء تمػػؾ البلئحػػة المشػػؤكمة بػػأجراء اسػػتفتاء شػػعبي فخطػػب خطابػػان 
تاء العػاـ بصػفتي عاىػؿ الػببلد كقائػد القػكات عمى الشعب االيراني مما جاء فيو )) اف المبادئ التي اعرضػيا عمػى االسػتف

  -ككانت ىذه المبادئ تتضمف ما يأتي: (97)المسمحة .. التي اكد اف يصادؽ عمييا الشعب مباشرةن((. 
 المصادقة عمى قانكف تأميـ الغابات في جميع الببلد -1
 المصادقة عمى بيع اسيـ المصانع الحككمية لدعـ القطاع الزراعي. -2
 قة عمى الئحة قانكف االنتخابات العامة لممجمس البمدم.المصاد -3
 المصادقة عمى تشكيؿ كتائب التعميـ. -4
 المصادقة عمى اشراؾ العماؿ ارباح المصانع كالكحدات االنتاجية. -5
 (98)الغاء نظاـ السيد كاالجير بالمصادقة عمى االصبلح الزراعي. -6

اراد الشاه مف ذلؾ اف يبيف لمعالـ 28/8/1962سمى راخراندـ يككف مكعده في اعمف الشاه بأف االستفتاء العاـ الم       
بأف الشعب االيراني ىك يريد ذلؾ كقد تنبو العمماء االعبلـ كالشعب االيراني لػذلؾ كعرفػكا ىػدؼ الشػاه االساسػي مػف ذلػؾ 

قبمػو رئػيس الػكزراء اسػد ا عمػػـ االسػتفتاء ىػك المصػادقة عمػى المػادة الرابعػػة التػي تتضػمف نفػس البنػكد العػت اعمنيػػا مػف 
كتنازؿ عنيا الحقان ،كادرجيػا ضػمف المػكاد السػت لكػي يمػكه الكاقػع عمػى الشػعب االيرانػي المسػمـ كلمػا ادرؾ العممػاء خفايػا 
ىػػذه المػػكارد المنافيػػة لمدسػػتكر االسػػبلمي ثػػاركا بكجػػو الشػػاه كفػػي ذلػػؾ الكقػػت قػػاـ لفيػػؼ مػػف المػػؤمنيف بتكجيػػو سػػؤاؿ لمسػػيد 

حكؿ رأيو في االستفتاء العاـ فأجاب بتحػريـ ىػذا االسػتفتاء المخػالؼ لمشػريعة االسػبلمية ك تحريمػو ال يحتػاج الػى الخكئي 
ككػػاف ليػػذه الفتػػكل دكم ىائػػؿ فػػي ايػػراف ألنيػػا صػػدرت مػػف احػػد كبػػار الزعمػػاء  (99)مقػػدمات ألف القػػكانيف مخالفػػو لمشػػرع.

  ( 100)الدينييف فعالية في النضاؿ ضد الشاه كحككمتو.
 -: 1972موفقو مف تأميـ نفط العراؽ سنة  د/

كػػاف نفػػط العػػراؽ يػػدار مػػف قبػػؿ الشػػركات االجنبيػػة االحتكاريػػة كىػػذه الشػػركات تقػػـك باسػػتخراج الػػنفط كتصػػديره الػػى         
فػػي االسػػكاؽ العالميػػة كتأخػػذ مػػف مبيعػػات الػػنفط  حصػػة االسػػد كتػػدفع لمحككمػػة العراقيػػة  يكمػػذاؾ  حصػػتيا القميمػػة التػػي ال ت
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بنفقاتيا كدكلة مستقمة ، ليا كيانيا ك سيادتيا فمـ تصبر الحككمة العراقية عمى ىذا االمر الذم يمس سػيادة كاسػتقبلؿ العػراؽ 
عبلنيػػا تػػأميـ شػػركة الػػنفط كقػػد  1972فقامػػت بطػػرد الشػػركات االجنبيػػة االحتكاريػػة  مػػف خػػبلؿ القػػرار التػػي اتخذتػػو سػػنة   ـ كا 

قرار كعمى راسيا السػيد الخػكئي )قػدس( الػذم قػاـ بأرسػاؿ برقيػة الػى الػرئيس الجميكريػة العراقيػة ايدت المرجعية الدينية ىذا ال
 (101)احمد حسف البكر اعمف فييا مباركتو لقرار الحككمة تأميـ  شركات نفط العراؽ .

البكػر : ))اف الػدفاع  جاء في البرقية التي ارسميا السيد ابك القاسـ الخكئي )قػدس( الػى رئػيس الجميكريػة احمػد حسػف       
عف  مكاطف المسمميف ك ثركات ارضيـ كفي مقدمتيا حماية نفطيـ مف اىـ الكاجبات الشرعية ك اخطرىا ك اف الكقػكؼ عنػد 
ىذا الحؽ بصبلبو ك ايماف ضد االعداء مف افضؿ الرعاية لمصػالح المسػمميف ك امانييـ.نسػالو تعػالى اف يبػارؾ جيػدكـ فػي 

سػػبلمي مػػف جميػػع الطػػامعيف كمػػا اسػػالو اف يحقػػؽ مصػػالح االمػػة االسػػبلمية ك رفاىيػػا ككرامتيػػا كانػػو حمايػػة نفػػط ىػػذا البمػػد اال
 (102)يكحد كممة المسمميف عمى الحؽ ك يأخذ بأيدييـ الى ما فيو خير ليـ ك صبلح ك ا اليادم الى سكاء السبيؿ((. 

 ثالثًا :  وفػػػاتػػػػػػػػػػو 
كئي ) قدس ( المرجع االعمى لمطائفة االسبلمية الشيعية في العالـ كزعيـ الحػكزة العمميػة كاف السيد ابك القاسـ الخ       

فػي منزلػو الكاقػع فػي حػي   (103)ـ  1992/  8/ 8في النجؼ االشرؼ ألكثر مف نصػؼ قػرف تػكفي يػـك السػبت المكافػؽ 
اتػو كانػت نتيجػة الضػغكط التػي كانػت كندة في مدينة الككفة كذلؾ عمى اثر نكبة قمبية مفاجأة كفي الحقيقػة اف ظػركؼ كف

تمارسيا السمطات الحاكمة عمى السيد الخكئي ) قػدس ( كبػدأت فيػو االنتكاسػة الصػحية كلمػا ذىػب الػى مستشػفى النفػيس 
فػي بغػػداد طمػػب مػف السػػيد ابػػك القاسػػـ الخػكئي السػػفر الػػى االردف لمعػبلج لكػػف النظػػاـ السػػابؽ رفػض ذلػػؾ ،فػػاقترحكا بػػأنيـ 

ة كيأتكف بأطباء مف ام دكلو لكف النظاـ رفض ذلؾ كقاؿ ليـ العبلج سيككف حسب االمكانيات المتكفرة يستكردكف االجيز 
فػػي الػػببلد كعنػػدما بػػدأت عمميػػة كضػػع بطاريػػة فػػي قمػػب السػػيد لتنظػػيـ ضػػربات القمػػب ،كػػاف يػػدخؿ عمػػى السػػيد مسػػاعديف 

االبر ككاف المرافػؽ لمسػيد الخػكئي  )قػدس( ابنػو االطباء اك االطباء انفسيـ يعطكف لمسيد الخكئي انكاع مف الحبكب كزؽ 
محمػػد تقػػي الخػػكئي يسػػاليـ مػػا ىػػذا الػػذم تعطكنػػو لكالػػدم فكانػػت اجػػابتيـ ال يعممػػكف ذلػػؾ ،ام بمعنػػى كانػػت تػػأتييـ اكامػػر 
،كبعد فترة جرت مقابمو شخصيو مع ممرضو مسيحيو اسميا )دينا( قالت في المقابمة ))اتانا رجؿ كبير السف يدعى السيد 
ابك القاسـ الخكئي كألنيا مسيحيو ال تعمـ الكثير عنو، قالت اف ىػذا الرجػؿ زرقػكه بػإبرة سػامو لػذلؾ السػيد الخػكئي )قػدس( 
عندما اجركا لو العممية كانت ناجحة مع كبر سػنو ، لكػف بعػد عكدتػو الػى النجػؼ االشػرؼ تػدىكرت حالتػو الصػحية التػي 

 (104)انتيت بكفاة بزرقو تمؾ االبره السامو. 

 الخػػػػاتمػػػػػػػػػة
تعد شخصيو السيد ابك القاسـ الخكئي )قدس( مف الشخصيات الدينية المرمكقة ذات التػأثير الػديف كالسياسػي كالفكػرم        

كالتي تركػت مػاثر الػى يكمنػا ىػذا مػكرد اىتمػاـ رجػاؿ الػديف كالفكػر . حيػث كػاف آلرائػو الفقييػة كاالصػكلية كمؤلفاتػو فػي الفقػو 
قريراتو كالرسائؿ العممية فضبلن عف المتفرقػات كالمخطكطػات دكر كبيػر فػي بػث الػكعي الػديني فػي المجتمػع الػذم كالحديث كت

 عاش فيو كمف خبلؿ تمؾ الدراسة التاريخية تكصمنا لجممو مف االستنتاجات :
ر الثقافػػة اف شخصػػية السػػيد ابػػك القاسػػـ الخػػكئي مػػف خػػبلؿ مػػا قدمػػو مػػف نتػػاج عظػػيـ فػػي الػػديف كالفقػػو جمعػػت عناصػػ  -1

االسػػػبلمية كاصػػػكؿ الػػػديف كالفقػػػو كالتفسػػػير فكػػػاف مػػػف العممػػػاء القػػػادريف بػػػؿ المبػػػدعيف فػػػي التػػػأليؼ ككانػػػت حياتػػػو مميئػػػة  
 باألبداع. 

مف السمات التي ميزت السيد الخكئي )قدس( ىي مكاقفو االسبلمية  كدكره المشرؼ فييػا ككػذلؾ نشػاطاتو الخيريػة التػي  -2
لمسػاعدات لممحتػاجيف كاىػتـ بطػبلب الحػكزة العمميػة مػف خػبلؿ صػرؼ ركاتػب ليػـ كشػيدت مف خبلليا قدـ الكثيػر مػف ا

 الحكزات العممية في عصره ازدىارا منقطع النظير.
لممؤلفػػات التػػي قػػاـ السػػيد ابػػك القاسػػـ الخػػكئي )قػػدس( بتأليفيػػا دكر فػػي المجتمػػع الػػذم عاصػػره كبقػػي تأثيرىػػا الػػى الكقػػت  -3

عمـ كرجاؿ الديف لما ليا مػف اىميػو بالغػو فػي جميػع الجكانػب ككػذلؾ تخرجػت عمػى الحاضر حيث استفاد منيا طبلب ال
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يده مئات التبلميذ يشػيد ليػـ العػالـ االسػبلمي بعبقػريتيـ كمػنيـ السػيد السيسػتاني كالسػيد محمػد بػاقر الصػدر الػذيف كػانكا 
 تبلميذ االماـ الخكئي )قدس( المتميزيف بنبكغيـ العقمي كذكائيـ الفائؽ.

ر السػػيد الخػػكئي )قػػدس( بكثػػره عبلقاتػػو بالشخصػػيات العمميػػة البػػارزة كمػػف ضػػمنيـ االمػػاـ الخمينػػي )قػػدس( تميػػز عصػػ -4
كالػػدكر الػػذم لعبػػو االمػػاـ الخمينػػي فػػي اصػػدار الفتػػاكم ضػػد الشػػاه ايػػراف كلمػػا قػػاـ بػػو مػػف اعمػػاؿ اجراميػػو بحػػؽ الشػػعب 

 االيراني .
مف عممػاء النجػؼ االشػرؼ ىربػا مػف بطػش السػمطات الػى ايػراف كاف مف نتائج كفاة االماـ الخكئي )قدس( ىجره العديد  -5

 ألنو البمد االمف ليـ .
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 (ي 1ممحؽ رقـ )

 
 .74المصدر/محمد سعيد الطريحي، المصدر السابؽ،ص
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 (2ممحؽ رقـ)
 

 
 .241المصدر/محمد سعيد الطريحي، المصدر السابؽ،ص
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 (3ممحؽ رقـ)
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 (4ممحؽ رقـ)
 
 
 
 

 
 .137المصدر/ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي)قدس(،ص
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 (5ممحؽ رقـ)
 
 

 .299المصدر/ ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ، ص
 

 اليػػػوامػػػػش
؛ محمد حسيف الجبللي 11ص ،1998 ،اـ الخكئي ،دار اليادم لمطباعة كالنشرسيرة كحياة االم ،احمد الكاسطي (1)

مشاىير المدفكنيف في الصحف  ،؛كاظـ عبكد الفتبلكم655ص،2001قـ ، ،مطبعة نكارش ،2ج ،،فيرس التراث
 .  31، ص 2010 ،مطبعة التعارؼ الناشر النجؼ االشرؼ ،2ط ،العمكم الشريؼ

 . 36ص ،2004لندف،  ،دار النكر لمطباعة كالنشر ،قدس( زعيـ الحكزة العممية)طراد حمادة ،االماـ الخكئي (2)
 .38ص،المصدر نفسو (3)
 .38ص  ،المصدر نفسو (4)
 .38المصدر نفسو،ص (5)
 ،النجؼ االشرؼ ،دار البذرة ،بحكث دراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،ىاشـ فياض الحسيني (6)

 .357ص ،2010
 . 533ص ،1992،د.ـ ، 2،ط2ج ،معجـ رجاؿ الفكر كاالدب في النجؼ خبلؿ الؼ عاـ ،د ىادم االمينيمحم (7)
 . 533ص ،المصدر نفسو (8)
(9)   P= pageyd/؟arabic/www.alknoei.net/ http   
(10)http://www.alkhei.net/arabic/?p=page&i=29        
 .361ىاشـ فياض الحسيني، المصدر السابؽ،ص (11)
 .340،ص1974،مطبعة الغرم الحديثة،النجؼ،2،ج1973-1860( كامؿ سمماف الجبكرم، تاريخ الككفة الحديث 12)
 .183( محمد سعيد الطريحي، االماـ الخكئي المرجع الشيعي االكبر، مطبكعات المكسـ،د.ـ،د.ت،ص13)
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 .80،صالمصدر السابؽ ،( طراد حمادة14)
محمد  ،؛ مركة سميـ حبيب109،ص1951نجؼ في عصرىا الحاضر،صكر،( محمد تقي فقيو العاممي، جامعة ال15)

 ،كمية التربية لمعمـك االنسانية ،جامعة بابؿ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،ـ 2010- 1936حسيف فضؿ ا  
 . 30ص ،2012

ة، ؛ طراد حماد151-150،ص ص2003( عبد اليادم الفضمي، ىكذا قرأتيـ ،مطبعة دار المرتضى،  بيركت ،16)
 .80المصدر السابؽ،ص

-1800( سامي ناظـ حسيف المنصكرم، اية ا العظمى الشيخ مرتضى االنصارم حياتو عصره اثاره 17)
 ؛36،ص2005،رسالةماجستيرغيرمنشكرة، جامعة القادسية، كمية التربية،1864

 .30ص،المصدر السابؽ ،( مركه سميـ حبيب18)
 . 87ص ،المصدر السابؽ ،( طراد حمادة19)
( ىك الشيخ زيف الديف بف نكر الديف عمي بف احمد بف محمد عمي بف جماؿ الديف بف تقي الديف بف صالح بف مشرؼ 20)

ـ في قرية جيح مف قرل جبؿ عامؿ في الجنكب المبناني  1506،كلد في يـك االحد الثالث عشر مف شير اذار عاـ 
في الكقت الحاضر .لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: زينب  كلديو العديد مف المؤلفات التي تدرس في الحكزات العممية

(( رسالة ماجستير 1557-1506دراسة تاريخية )) ،الشيخ زيف الديف بف عمي العاممي ،حسف عبد اسكد الجبكرم
 .2012 ،جامعة بابؿ ،كمية التربية ،غير منشكرة

 .87ص،المصدر السابؽ ،( طراد حماده21)
 .90( المصدر نفسو ،ص22)

 .183ص،المصدر السابؽ ،محمد سعيد الطريحي (23)     
( ابك الحسف االصفياني: عالـ جميؿ كفقيو مف عمماء الكاظمية المقدسة لو رسالة في كاجبات الصبلة كرسالة سماىا 24)

 .207،مكتبة المثنى،لبناف،د.ت،ص3السركرية. ينظر: عمر كحالة، معجـ المؤلفيف ج
لسيد ميدم صالح بف السيد احمد يرجع نسبو الى االماـ الحسف المثنى بف ( محسف الحكيـ: ىك السيد محسف بف ا25)

في النجؼ االشرؼ في بيت عمـ كتقكل ككاف 1899االماـ الحسف المجتبى بف االماـ عمي)عمييـ السبلـ(كلد عاـ 
منيا مستمسؾ  احد اجداده السيد عمي طبيبان مشيكرا فاكتسبت ىذه العائمة لقب الحكيـ)ام الطبيب(.لو مؤلفات عديدة
عف عمر 1970العركة الكثقى اربعة أجزاء ،حقائؽ االصكؿ ،منياج الصالحيف، دليؿ الناسؾ ،تكفي في بغداد سنو 

عامان  .لمزيد مف المعمكمات ينظر: كسف عبكد الكرعاكم ،السيد محسف الطبطبائي الحكيـ كدكره السياسي 81ناىز 
 .2007غير منشكرة، جامعة القادسية ،كمية التربية ،،اطركحة دكتكراه 1970-1946كالفكرم في العراؽ 

؛  355ص،د.ت ،مركز اليدل لمدراسات الحكزكية ،مف اعبلـ الفكر كالقيادة كالمرجعية ،عبد الكريـ اؿ نجؼ (26)      
ؿ ،تحقيؽ كام1920لمعرفة تفاصيؿ اكثر ينظر: عبد الحسيف الحمي، شيخ الشريعة قيادتو في الثكرة العراقية الكبرل 

 .2005سمماف الجبكرم،بيركت،
؛لمزيد مف  400ص ،1999                 ،دار الثقميف، بيركت ،2ج ،مع عمماء النجؼ االشرؼ ،( محمد الغركم27)

التفاصيؿ ينظر: امجد سعد شبلؿ المحا كيمي، محمد حسيف النائيني)دراسة تاريخية(،رسالة ماجستير غير منشكرة، 
 .2006،جامعة الككفة، كمية االداب

 . 370ص ،د.ت ،النجؼ االشرؼ ،مطبعة الفرقاف ،عمماء في رضكاف ا ،( محمد اميف نجؼ28)
 . 719، المطبعة العممية، قـ، د.ت،ص2( محمد الجكاىرم، المفيد مف معجـ رجاؿ الحديث ، ط29)
مؤسسة الندل لمطباعة  ،س (االنكار الساطعة مف سيرة عمماء العصر السيد ابك القاسـ الخكئي ) قد ،( رشيد القساـ30)

 .64ص،د.ت ،النجؼ ،كالنشر كالتكزيع
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 .31( كاظـ عبكد الفتبلكم، المصدر السابؽ،ص31)
 .64( رشيد القساـ، المصدر السابؽ،ص32)
( محمػػػػػد جػػػػػكاد مغنيػػػػػة ، تجػػػػػارب محمػػػػػد جػػػػػكاد مغنيػػػػػة بقممػػػػػو، اعػػػػػداد عبدالحسػػػػػيف مغنيػػػػػة، مراجعػػػػػة كتحقيػػػػػؽ ريػػػػػاض 33)

 .43،د.ت،ص،مطبعة مير،قـ2الدباغ،ط
،دار كمكتبة المكاىب، بغداد، 1( حسف السعيد ، مشاعؿ في العتمة اضاءات عف ركاد الكعي االسبلمي الحديث ، ج34)

 .285،ص2010
 . 28ص ،المصدر السابؽ ،( محمد سعيد الطريحي35)
 .271ص،2003،بيركت،مكسكعة الببلغ ،اساطيف المرجعية العميا في النجؼ االشرؼ ،( محمد حسيف عمي الصغير36)
 .93ص،1975،بيركت ،دار الزىراء،4ط ،البياف في تفسير القرآف ،( ابك القاسـ الخكئي37)
 .1989،مطبعة اىؿ البيت،قـ،2( لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابك القاسـ الخكئي، اجكد التقريرات،ط38)
،مطبعة مير، قـ، 5طبقات الركاة، ط( لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابك القاسـ الخكئي، معجـ رجاؿ الحديث كتفصيؿ 39)

 د.ت.
 .745محمد سعيد الطريحي، المصدر السابؽ، ص (40)
 . 260ص ،المصدر السابؽ ،؛ طراد حمادة 326ص ،المصدر السابؽ ،ىاشـ فياض الحسيني (41)
،مطبعػة الزيتػكف، مؤسسة الغرم لممعػارؼ االسػبلمية، عممػاء قياديكف)ايػة ا العظمػى السػيد ابػك القاسػـ الخػكئي قدس( (42)

 .15،ص2010النجؼ االشرؼ، 
 .97،ص1996ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي قدس ،الدار االسبلمية،بيركت، (43)
 .1990،دار انصارياف لمطباعة كالنشر، قـ، 3ينظر: ابك القاسـ الخكئي، االجتياد كالتقميد، ط (44)
 ،مطبعة بيراـ، قـ ،د.ت.2،ط1لخكئي ،كتاب الطيارة التنقيح في شرح العركة الكثقى، جينظر: ابك القاسـ ا (45)
 .1989، مطبعة صدر، قـ ،3ينظر: ابك القاسـ الخكئي، كتاب الصبلة التنقيح في شرح العركة الكثقى، ط (46)
 .329ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ،ص (47)
 .328المصدر نفسو، ص  (48)
 .655؛محمد حسيف الحسيني الجبللي، المصدر السابؽ،ص742محمد سعيد الطريحي، المصدر السابؽ،ص (49)
 .336ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،ص (50)
 .63احمد الكاسطي، المصدر السابؽ،ص (51)
 .348حسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي، ،صىاشـ فياض ال (52)
حسػػيف البػػر كجػػردم: ىػػك السػػيد أغػػا حسػػيف بػػف السػػيد عمػػي بػػف السػػيد احمػػد الطبطبػػائي ،مػػف كبػػار المراجػػع كمشػػاىير  (53)

ـ كنشػػػأ عمػػػى يػػػد ابيػػػو فتمقػػػى عنػػػو مبػػػادئ مقػػػدمات العمػػػـك كقػػػرأ قسػػػمان مػػػف 1875عممػػػاء الشػػػيعة المعاصػػػريف كلػػػد عػػػاـ 
سنو كىػاجر الػى النجػؼ االشػرؼ كحضػر 20المقدمات عمى يد غيره، ىاجر الى اصفياف إلكماؿ الدركس فمكث فييا 

.ينظػػػر: محمػػػد الغػػػركم، 1961دركس شػػػيخ الشػػػريعة االصػػػفياني كحصػػػؿ عمػػػى اجػػػازة االجتيػػػاد منػػػو ،كافػػػاه ا عػػػاـ 
 .400المصدر السابؽ،ص

 .348الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،ص ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء (54)
 .117ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي، ص (55)
 .80،ص1992،مطبعة اآلداب، النجؼ االشرؼ،1ابك القاسـ الخكئي)قدس(،مباني تكممة المنياج، ج (56)
 .70،ص1989،قـ،،مطبعة مير28ابك القاسـ الخكئي)قدس(،منياج الصالحيف،ط (57)
 .460،ص1999، شريعت، قـ، 2مجمع الفكر االسبلمي، مكسكعة مؤلفي االمامية، ج (58)
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 .460المصدر نفسو،ص (59)
 .460المصدر نفسو،ص (60)
 .120ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي، ص (61)
 .352كزة العممية في   النجؼ االشرؼ، صىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء الح (62)
 .462مجمع الفكر االسبلمي ، المصدر السابؽ، ص (63)
 . 128سكرة التكبة، اية  (64)

      (65) http://www.aLKhoei.net/aratil/?p=pagegid=18 

،مكتب عماد لمطبع 2ر العمماء كالمراجع في الحاضر كالماضي المرجعية كالمرجع،طنكر الديف الشاىركدم ،كبا (66)
 .162،ص1989كالنشر،طيراف،

، النجػػػػػػؼ االشػػػػػػرؼ بػػػػػػيف المرجعيػػػػػػة كالسياسػػػػػػة، دار الزىػػػػػػراء لمطباعػػػػػػة  (67) محمػػػػػػد صػػػػػػادؽ محمػػػػػػد بػػػػػػاقر بحػػػػػػر العمػػػػػػـك
 . 272،ص2009كالنشر،بيركت،

 .155محمد سعيد الطريحي، المصدر السابؽ،ص (68)
، المصدر السابؽ،ص (69)  .266محمد صادؽ محمد باقر بحر العمـك
 .272ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ، ص (70)
 .30مؤسسة الغرم لممعارؼ االسبلمية، المصدر السابؽ،ص (71)
د في مدينو الكاظمية  المقدسة في االكؿ مف اذار عاـ ىك محمد باقر بف السيد حيدر بف السيد اسماعيؿ الصدر كل (72)

ـ  درس عمى يد اخيو السيد اسماعيؿ كعؿ يد خالو الشيخ محمد رضا أؿ ياسيف ،انتقؿ الى النجؼ االشرؼ  1935
كطكل المرحمة الدراسية فييا ،يعد الفاتح لميداف الدراسات االستقرائية في دائرة الفكر االسبلمي كمكتشؼ االسس 

لو العديد مف المؤلفات القيمة منيا فدؾ في التاريخ ك  ،في االسبلـ كالمجدد لعمـ االصكؿ مة لممذىب االقتصادمالعا
لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد  .9/4/1980، استشيد بتاريخ الكثقى فمسفتنا كاقتصادنا كبحكث في شرح العركة

؛ محمد رضا 1989كمنيجو ،دار الفرات ،بيركت ، الحسيني، االماـ الشييد محمد باقر الصدر دراسة في سيرتو
 ،محمد الغركم ؛126ص ،2000قـ،  الناشر المؤتمر العالمي لؤلماـ الشييد الصدر،،شييد االمو كشاىدىا ،النعماني

اميرة سعيد  ؛ 29ص ،2004 ،بيركت ،دار المحجة البيضاء ،المرجعية كمكاقفيا السياسية في مدرسو اىؿ البيت "ع"
 محمد باقر الصدر رائدان، مؤسسة البديؿ لمدراسات كالنشر،بيركت،-لمثمث الصدرم كالحراؾ االسبلميالياسرم، ا

دراسة تاريخية،  1999-1921محمد رسف دماف السمطاني، اسرة اؿ الصدر في العراؽ  ؛32-29ص ص ،2010
 .192-172،ص ص2010اطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة القادسية، كمية التربية،

احمد عبد ا ابك زيد العاممي، محمد باقر الصدر السيرة كالمسيرة حقائؽ ككثائؽ، مؤسسة  (73)
 .173،ص2007المعارؼ،بيركت،

 .73،ص1997محمد رضا النعماني، الشييد الصدر سنكات المحنة كاياـ الحصار، مؤسسة الفجر،لندف، (74)
 .180احمد عبد ا ابك زيد العاممي، المصدر السابؽ،ص (75)
 ( يبيف مدل العبلقة الطيبة بينيما.1ينظر ممحؽ رقـ ) (76)
 الخميني :ىك السيد ركح ا بف السيد مصطفى المكسكم الخميني كلد في الكاحد كالعشريف مف ايمكؿ مف عاـ (77)

منيا  ـ في مدينو "خميف" كقاـ بتدريس الفمسفة كعمره سبعو كعشريف عاـ ككانت لديو عده مؤلفات نذكر1902
باح اليداية الى الخبلفة كمناسؾ الحج كرسالو االجتياد كالتقميد كمختصر في شرح دعاء الحسيف .لممزيد ينظر: :مص

؛ مكتب االماـ 15ص،2000،بيركت،الغدير لمدراسات،احمد حسيف يعقكب، االماـ الخميني كالثكرة اإلسبلمية في ايراف

http://www.alkhoei.net/aratil/?p=pagegid=18
http://www.alkhoei.net/aratil/?p=pagegid=18
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؛ عمار 9ص ،2006سكريا،  ،ر مكتب االماـ الخامنئيالناش ،االماـ الخميني )قدس( السيرة كالميسرة،الخامنئي
 .559ص ،2008،النجؼ االشرؼ،2ج،مكسكعة عمماء الشيعة المختصرة ،التميمي

 .596عمار التميمي، المصدر السابؽ،ص (78)
 .169، ص1994محمد الغركم، الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ، دار االضكاء لمطباعة كالنشركالتكزيع،بيركت، (79)
 غبلـ عمي الرجائي، قبسات مف سيرة االماـ الخميني االماـ في ميداف التعميـ الحكزكم كالمرجعية، الدار االسبلمية، (80)

 .84ص ،2002 بيركت،
(ىك السيد عمي بف السيد محمد باقر بف السيد عمي الحسيني السيسػتاني النجفػي كينتيػي نسػبو لؤلمػاـ الحسػيف بػف اميػر 81)

ـ فػػي مدينػػػو مشػػيد مدينػػو االمػػػاـ الرضػػا "ع". لممزيػػد ينظػػػر  1930الرابػػع مػػف شػػػير اب عػػاـ  المػػؤمنيف "ع" ،كلػػد فػػػي
 .340ص،المصدر السابؽ،:محمد حسيف عمي الصغير

 ( يبيف اجازة اجتياد السيد السيستاني عف السيد الخكئي.2(ينظر الممحؽ رقـ)82)
 .38ت)ع(، ص(محمد الغركم، المرجعية كمكاقفيا السياسية في مدرسة اىؿ البي83)
 .        38(المصدر نفسو،ص84)
 (3(ينظر ممحؽ رقـ )85)
 .103(سكرة اؿ عمراف ،اية 86)
 .4(سكرة االسراء ،اية 87)
 .54(ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي، ص88)
 .64(سكرة المائدة ،اية 89)
 .288الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ، ص(ىاشـ فياض الحسيني، بحكث كدراسات عف عمماء 90)
(91) 

21- http:// www.fadhua.com/showthread.php?t=163 
 (خاص بفتكل السيد الخكئي  )قدس(في تحريـ االنتماء لمشيكعية.4(ينظر ممحؽ رقـ )92)
-1941مف كاستمر حكمة  1979ككاف اخر شاه حكـ ايراف قبؿ الثكرة االسبلمية عاـ  1919(كلد في طيراف عاـ 93)

 ككاف حكمو دكتاتكريان. 1979
22- http /www.ar. wipedia.org/wiki/ 

 .66(ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي، ص94)
 .290ص ،بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،(ىاشـ فياض الحسيني95)
 ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،ايراف كتركيا دراسة في التاريخ الحديث كالمعاصر ،خميؿ عمي مراد ،(ابراىيـ خميؿ احمد96)

 . 140ص ،1992 ،المكصؿ
 .291ص ،بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،ىاشـ فياض الحسيني(97)
 .295(المصدر نفسو، ص98)
االشرؼ، مطبعة البينة، مركز اليدل لمدراسات الحكزكية،  (احمد رضا المؤمف، االماـ الخميني)قدس(في ذاكرة النجؼ99)

 .135،ص2011
 ( يبيف نص الفتكل التي افتاىا السيد الخكئي )قدس(.5(ينظر ممحؽ رقـ)100)
 .305ص ،بحكث كدراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،(ىاشـ فياض الحسيني101) 
(102)http//www.alkhoei.net/arabic/pages/book.php?cc=16itg=6i8bi=1328s=ct                
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مشاىير  ،كاظـ عبكد الفتبلكم ،214ص ،2006 ،النجؼ االشرؼ ،(يكسؼ عمرك ،عمماء عرفتيـ ، ذكم القربى103)
 ،المصدر السابؽ ،؛ محمد حسيف الحسيني الجبللي 31ص  ،المصدر السابؽ ،مدفكنيف في الصحف العمكم الشريؼ

المنتخب مف اعبلـ الفكر  ،؛كاظـ عبكد الفتبلكم275ص ،المصدر السابؽ ،محمد باقر العمـك ؛محمد صادؽ162ص
المكسكعة الفقيية  ،؛ محمد عمي االنصارم22ص،1999،بيركت ،مؤسسة المكاىب لمطباعة كالنشر ،كاالدباء
 .75ص،1994قـ، ،مطبعة بأقدم ،الميسرة

 .354ص،لحكزة العممية في النجؼ االشرؼبحكث كدراسات عف عمماء ا ،ىاشـ فياض الحسيني(104)
 

 قائمة المصادر
 * القرآف الكريـ

 -اواًل: المصادر العربية:
 ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،ايراف كتركيا دراسة في التاريخ الحديث كالمعاصر ،خميؿ عمي مراد ،ابراىيـ خميؿ احمد .1

 .1992 ،المكصؿ
 .1975،بيركت ،دار الزىراء،4ط ،البياف في تفسير القرآف ،ابك القاسـ الخكئي .2
 .1989، مطبعة صدر، قـ ،3ابك القاسـ الخكئي، كتاب الصبلة التنقيح في شرح العركة الكثقى، ط .3
 ،مطبعة بيراـ، قـ ،د.ت.2،ط1ابك القاسـ الخكئي ،كتاب الطيارة التنقيح في شرح العركة الكثقى، ج .4
 .1992داب، النجؼ االشرؼ،ابك القاسـ الخكئي)قدس(،مباني تكممة المنياج، مطبعة اآل .5
 .1989،مطبعة مير،قـ،28ابك القاسـ الخكئي)قدس(،منياج الصالحيف،ط .6
 .1989،مطبعة اىؿ البيت،قـ،2ابك القاسـ الخكئي، اجكد التقريرات،ط .7
 .1990،دار انصارياف لمطباعة كالنشر، قـ، 3ابك القاسـ الخكئي، االجتياد كالتقميد، ط .8
 ،مطبعة مير، قـ، د.ت.5الحديث كتفصيؿ طبقات الركاة، ط ابك القاسـ الخكئي، معجـ رجاؿ .9

 .2000،بيركت،الغدير لمدراسات،احمد حسيف يعقكب، االماـ الخميني كالثكرة اإلسبلمية في ايراف .10
 .2011احمد رضا المؤمف، االماـ الخميني)قدس(في ذاكرة النجؼ االشرؼ، مطبعة البينة، مركز اليدل لمدراسات الحكزكية،  .11

 .2007ا ابك زيد العاممي، محمد باقر الصدر السيرة كالمسيرة حقائؽ ككثائؽ، مؤسسة المعارؼ،بيركت، احمد عبد .12
 . 1998سيرة كحياة االماـ الخكئي ،دار اليادم لمطباعة كالنشر, ،احمد الكاسطي .13
لمدراسات محمد باقر الصدر رائدان، مؤسسة البديؿ -اميرة سعيد الياسرم، المثمث الصدرم كالحراؾ االسبلمي .14

 .2010كالنشر،بيركت،
،دار كمكتبة المكاىب، بغداد، 1حسف السعيد ، مشاعؿ في العتمة اضاءات عف ركاد الكعي االسبلمي الحديث ، ج .15

2010. 
مؤسسة الندل لمطباعة كالنشر  ،االنكار الساطعة مف سيرة عمماء العصر السيد ابك القاسـ الخكئي ) قدس ( ،رشيد القساـ .16

 د.ت. ،النجؼ ،كالتكزيع
 .2004لندف،  ،طراد حمادة ،االماـ الخكئي )قدس ( زعيـ الحكزة العممية ،دار النكر لمطباعة كالنشر .17
 .2005،تحقيؽ كامؿ سمماف الجبكرم،بيركت،1920عبد الحسيف الحمي، شيخ الشريعة قيادتو في الثكرة العراقية الكبرل  .18
 د.ت. ،مركز اليدل لمدراسات الحكزكية ،مف اعبلـ الفكر كالقيادة كالمرجعية ،عبد الكريـ اؿ نجؼ .19
 . 2003عبد اليادم الفضمي، ىكذا قرأتيـ ،مطبعة دار المرتضى،بيركت، .20
 ،مكتبة المثنى، لبناف، د.ت.3عمر كحالة، معجـ المؤلفيف ج .21
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 بيركت، مية،االماـ الخميني االماـ في ميداف التعميـ الحكزكم كالمرجعية، الدار االسبل سيرةغبلـ عمي الرجائي، قبسات مف  .22
2002. 

 . 2010 ،مطبعة التعارؼ الناشر النجؼ االشرؼ ،2ط ،مشاىير المدفكنيف في الصحف العمكم الشريؼ ،كاظـ عبكد الفتبلكم .23
. محمد عمي 1999بيركت, ،مؤسسة المكاىب لمطباعة كالنشر ،المنتخب مف اعبلـ الفكر كاالدباء ،كاظـ عبكد الفتبلكم .24

 .1994قـ، ،مطبعة بأقدم ،الميسرةالمكسكعة الفقيية  ،االنصارم
 ,مطبعو الغرم الحديثة.2ـ,ج1973-1860كامؿ سمماف الجبكرم, تاريخ الككفة الحديث .25
 .1999، شريعت، قـ، 2مجمع الفكر االسبلمي، مكسكعة مؤلفي االمامية، ج .26
 د.ت. ،النجؼ االشرؼ ،مطبعة الفرقاف ،عمماء في رضكاف ا ،محمد اميف نجؼ .27
 . 1989ماـ الشييد محمد باقر الصدر دراسة في سيرتو كمنيجو ،دار الفرات ،بيركت ،محمد الحسيني، اال .28
 . 2004بيركت,،دار المحجة البيضاء،المرجعية كمكاقفيا السياسية في مدرسو اىؿ البيت "ع" ،محمد الغركم .29
 . 1999 ،دار الثقميف، بيركت ،2ج ،مع عمماء النجؼ االشرؼ ،محمد الغركم .30
 .1994زة العممية في النجؼ االشرؼ، دار االضكاء لمطباعة كالنشركالتكزيع،بيركت،محمد الغركم، الحك  .31
 .109،ص1951محمد تقي فقيو العاممي، جامعة النجؼ في عصرىا الحاضر،صكر، .32
،مطبعة مير، 2محمد جكاد مغنية ، تجارب محمد جكاد مغنية بقممو، اعداد عبدالحسيف مغنية، مراجعة كتحقيؽ رياض الدباغ،ط .33

 .ت.قـ، د
 .، المطبعة العممية، قـ، د.ت2محمد الجكاىرم، المفيد مف معجـ رجاؿ الحديث ، ط .34
 . 2001قـ ، ،مطبعة نكارش ،2ج ،محمد حسيف الجبللي ،فيرس التراث .35
 .2003بيركت,،مكسكعة الببلغ ،اساطيف المرجعية العميا في النجؼ االشرؼ ،محمد حسيف عمي الصغير .36
 .2000الناشر المؤتمر العالمي لؤلماـ الشييد الصدر ،قـ، ،كشاىدىامحمد رضا النعماني, شييد االمو  .37
 .1997محمد رضا النعماني، الشييد الصدر سنكات المحنة كاياـ الحصار، مؤسسة الفجر،لندف، .38
 محمد سعيد الطريحي، االماـ الخكئي المرجع الشيعي االكبر، مطبكعات المكسـ، د.ـ، د.ت. .39
40. ،  .2009النجؼ االشرؼ بيف المرجعية كالسياسة، دار الزىراء لمطباعة كالنشر،بيركت، محمد صادؽ محمد باقر بحر العمـك
 .1992،د.ـ ، 2،ط2ج ،معجـ رجاؿ الفكر كاالدب في النجؼ خبلؿ الؼ عاـ ،محمد ىادم االميني .41
 ،. عمار التميمي 2006سكريا، ،االماـ الخميني )قدس( السيرة كالميسرة, الناشر مكتب االماـ الخامنئي،مكتب االماـ الخامنئي .42

 .2008،,النجؼ االشرؼ2ج،مكسكعة عمماء الشيعة المختصرة
مؤسسة الغرم لممعارؼ االسبلمية، عمماء قياديكف)اية ا العظمى السيد ابك القاسـ الخكئي قدس(،مطبعة الزيتكف، النجؼ  .43

 .2010االشرؼ، 
،مكتب عماد لمطبع 2لمرجعية كالمرجع،طنكر الديف الشاىركدم ،كبار العمماء كالمراجع في الحاضر كالماضي ا .44

 .1989كالنشر،طيراف،
 ،النجؼ االشرؼ ،دار البذرة ،بحكث دراسات عف عمماء الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ ،ىاشـ فياض الحسيني .45

2010. 
 .1996ىاشـ فياض الحسيني، لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخكئي قدس ،الدار االسبلمية،بيركت، .46
 .214ص ،2006 ،النجؼ االشرؼ ،عمرك ،عمماء عرفتيـ ، ذكم القربىيكسؼ  .47

 -ثانيًا: الرسائؿ واالطاريح العممية:
امجد سعد شبلؿ المحاكيمي، محمد حسيف النائيني)دراسة تاريخية(،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الككفة، كمية  .1

 .2006االداب،
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(( رسالة ماجستير 1557-1506دراسة تاريخية )) ،العاممي الشيخ زيف الديف بف عمي ،زينب حسف عبد الجبكرم .2
 .2012 ،جامعة بابؿ ،كمية التربية ،غير منشكرة

-1800سامي ناظـ حسيف المنصكرم، اية ا العظمى الشيخ مرتضى االنصارم حياتو عصره اثاره  .3
 .2005،رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القادسية، كمية التربية،1864

دراسة تاريخية، اطركحة دكتكراه غير 1999-1921ماف السمطاني، اسرة اؿ الصدر في العراؽ محمد رسف د .4
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