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ایننوشتارراباسهجستارویکبرآیندفرادیدتانمینهیم:
یکـم: شـیعه بـر آن اسـت، کـه ریاسـت کلـی، اصلـی، جامـع و عالـی 
حوزه هـای علـوم دینـی؛ پاسـداری از خلـوص و سـامت دیـن؛ انجـام هدایـت مردم، 

رسـاندن حقیقـت و معـارف انسان سـاز آن، وظیفـه امامـان معصوم: به عنـوان اتمام 

حجت در همه دوران است، نیز هم در زمان حضور و در دوران غیبت. خلیفه خداوند 

در زمیـن بـا غیـاب از حضـور اجتماعـی دسـت بسـته نیسـت؛ چراکه خدایـی که ولی 

ْیدهِیْم 
َ
ْت أ

َّ
ٌة ُغل

َ
ول

ُ
وُد َیُد اهّلِل َمْغل َیُ

ْ
ِت ال

َ
کونین در زمین اسـت، فعال مایشـاء اسـت: »َو قال

ـوا«؛1 بـر ایـن اسـاس آن کـه در دوران غیبـت وظایـف حضـرت را تعطیـل 
ُ
ِعُنـوا ِبـا قال

ُ
َو ل

 َیـَداُه َمْبُسـوَطَتاِن«.2 
ْ

بدانـد مـورد لعن االهی اسـت: »َبـل
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5
همــان گونــه کــه بقــای آنچــه در زمین اســت 

بــه حیــات و وجــود اوســت، کــه: »لــوال احلجــة 

لســاخت االرض بأهلهــا« داده هــای معنــوی، 
معرفتــی، هدایتــی و علــوم و معــارف نیــز بــه 

ــاح  ــرای این کــه مصب برکــت وجــود اوســت؛ ب

هدایــت و کشــتی نجــات می باشــد و حضرتــش 

در همــه حــال در کار اداره و حیــات و هدایــت 

عالــم و آدم اســت. بــه گفتــه خودشــان غیبــت 

امــام زمــان چونــان پوشیده شــدن خورشــید 

بــا ابــر اســت، کــه ســود و بــرکات آن بــه زمیــن 

و زمینی هــا می رســد؛ ولــی خــودش دیــده 

نمی شــود، یعنــی چشــم ظاهــری همــگان 

او را نمی  بیننــد وقتــی خداونــد می  فرمایــد: 

اِفُظــوَن«.3 حفــظ 
َ

ــُه حل
َ
ْکــَر َو ِإّنــا ل ِ

َنــا الذّ
ْ
ل ــُن َنّزَ ْ َ

»ِإّنــا ن
قــرآن و دیــن را خداونــد از راه ولــی و جانشــینان 

خــود انجــام می  دهــد و امــام زمــان هــم در 

غیبــت کبــرا از راه نائبــان عامــش رقــم می زننــد 

ــی اســت؛ یعنــی  ــی طول ــی تجل و ایــن نگهبان

خــدا، حجــت خــدا و نایبــان او. عالمــان ربانی و 

فقیهانــی کــه فانــی در »الرحمن«انــد، خداونــد 

ــه  ــان اســت ب ــه دل مؤمن ــان را ک ــرش رحم ع

ــوب  ــان را محب ــی آورد و آن ــا درم تســخیر آن ه

ــاری  ــر اســت از ی ــخ تشــیع پ ــد. تاری می گردان

و دســت گیری امــام زمــان از عالمــان دیــن 

در جهــت حفــظ قــرآن و دیــن خــدا از کجی هــا، 

ــرای  ــه ب انحراف هــا، تحریف هــا و ایجــاد زمین

اجــرای شــریعت االهــی و ارزش هــای انســانی.

امدادهــای غیبــی در همــه هســتی و در 

ــاری  ــه ج ــر لحظ ــه عرصــه و گســتره ها ه هم

اســت و خــدا و خلیفــه اش، هــر آن در کار 

به ویــژه  موجودات  انــد؛  نیازهــای  تأمیــن 

ــال و  ــد و کم ــت رش ــان در جه ــای انس نیازه

 َیــْوٍم 
َّ

انجــام وظیفــه خلیفة اللهــی اش کــه: »ُکل

ــان االهــی  ــان، عالم ــام زم ٍن«4 ام
ْ
ُهــَو ِف َشــأ

ــد و  ــر ســر هــوس نهادن ــا ب و فقیهــان را کــه پ

 در کار تبییــن شــریعت و تعالیــم اهل بیــت

ــر  ــد و دژهــای اســتوار در براب و تفســیر قرآن ان

دشــمنان دیــن و قــرآن و ارزش  هــای انســانی 

ــگیر انجــام  می  باشــد در همــه پیچ  هــای نفس 

رسالت شــان مــورد عنایــت قــرار می  دهــد؟ 

بــرای ایــن اســت کــه امــام خمینــی بارهــا 

ــام زمــان را در کار  ــاری خــدا و ام و بارهــا ی

انقــاب بــه یادهــا می  آورنــد و در پیــروزی 

بــزرگ خرمشــهر می  گوینــد: »خرمشــهر را خــدا 

ــرد«. آزاد ک

و یــا در شــب تاریخــی و سرنوشت  ســاز 

22بهمــن بــه عالمانــی کــه نگــران کشــتار مردم 

ــت  ــتن حکوم ــان و شکس ــه خیاب ــدن ب در آم

نظامــی بودنــد و ایشــان را از ایــن دســتور نهــی 

می کردنــد، فرمودنــد اگــر آقــا فرمــوده باشــند؛ 

چــرا بــاز هــم مخالفیــد، چــه کســی غیــر از ولــی 

ــان محبوبیتــی از امــام  عصــر توانســت چن

ــال و  ــه م ــد ک ــی در دل هــا ایجــاد کن خمین

جان شــان را فــدای انقــاب کردنــد و چــه کســی 

ــت« در  ــت »مقاوم ــاب اســامی را در قام انق

ــور می بخشــد، همــه  کشــورهای اســامی ظه

از الطــاف امــام زمــان اســت، کــه بــه 

دســت نایــب و ولــی او مقدمــات ظهــور تمــدن 

ــردد. ــا می گ ــم مهی ــدوی در عال مه

هجــرت آیــت اهلل حائــری نیــز اراده ولــی 
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عصــر بــرای گشــودن فصــل جدیــدی در 

حوزه هــای علــوم دینــی و ظهــور انقــاب 

 اســامی بــود و چــه خــوش، امــام خمینــی

فرمــود: کــه اگــر آیــت  اهلل حائــری هــم در این 

ــود کاری می کــرد کــه مــن انجــام  زمــان می  ب

ــز در پاســخ اســتادش  می  دهــم و مؤســس نی

کــه فرمــود بــه نجــف بیایــد گفــت: »اگــر 

ــر  ــه نظ ــد، ب ــران بیایی ــه ای ــما ب ــد ش می توانی

مــن مرکــز روحانیــت بایــد در این جــا تشــکیل 

ــد«.  ــته باش ــم داش ــادی ه ــدرت زی ــود و ق ش

تــا ایــن پیش بینــی امــام معصــوم: »از 

ایــران و قــم معــارف و آموزه  هــای نــاب اهــل  

ــان  ــد و زن ــترش می  یاب ــم گس ــت در عال بی

در گوشــه خانه  هــا فقیــه در دیــن می گردنــد«، 

محقــق گــردد. همیــن بصیــرت و دوراندیشــی 

مؤســس خــردورز حــوزه علمیــه قــم بــود، 

ــن  ــام از ای ــور اس ــار ن ــن انفج ــه در 22بهم ک

ــان  ــن عالم ــان دیری ــود و آرم ســرزمین رخ نم

ــارت در  ــی و اهــل  بیــت عصمــت و طه دین

ــد. ــرار ش ــوری اســامی برق ــت جمه قام

ــژه  ــامی؛ به وی ــوم اس ــای عل دوم، حوزه  ه
علــوم اهــل  بیــت کــه در دوران غیبــت کبــرا، 

ــان  ــام و وارث ــام ام ــان ع ــده نائب تربیت کنن

رســالت  های آل  اهلل انــد در درازنــای تاریــخ 

ــا  ــه ب ــه و مواج ــه، حمل ــورد هجم ــه م همیش

نیرنــگ و مکــر دشــمنان اســام و تشــیع قــرار 

ــی  ــوم دین ــای عل ــه حوزه  ه ــد؛ چراک می گرفتن

در همــه دوران پایــگاه محکــم دفــاع از اســام 

نــاب در برابــر انحرافــات و کجی  هــا و تحریــف

ــواری ها  ــن دش ــه ای ــان هم ــود و در می ــا ب  ه

دانشــی مردان حوزه هــای علمیــۀ امامیــه، 

ــچ کجــی  ــدون هی ــی را ب ــرام االه حــال و ح

و ناراست اندیشــی بــرای مــردم بیــان کردنــد 

و صدهــا اثــر گران ســنگ در عرصــه فقــه، 

فقاهــت، اخــاق، عقایــد، تفســیر وحدیــث بــه 

ــی ســترگ کــه ســکوی  ــد؛ میراث ــادگار نهادن ی

ــخ  ــتر تاری ــیعه در بس ــش ش ــروج و درخش ع

انقــاب  معرفتــی  زیرســاخت  های  و  شــد 

ــش  ــه فرمای ــاخت و ب ــتوار س ــامی را اس اس

ــاله  ــش از هزارس ــخ بی ــی: تاری ــام خمین ام

تحقیــق و تتبــع علمــای راســتین اســام گــواه 

ــاختن  ــا در بارورس ــش علم ــش و کوش ــر نق ب

ــدس اســام اســت. ــال مق نه

حمــات و نقشــه های شــوم دشــمنان 

قــرآن و اســام، صهیونیســت جهانــی و پیــروان 

بنی امیــه در برخــی از زمان هــا آن انــدازه دشــوار 

و نفس گیــر بــود کــه دانشــمندان نســتوه نیــز 

بــه شــک می افتادنــد و بیــم آن می رفــت کــه 

یــأس و ناامیــدی، زمین گیرشــان کنــد.

ــه نســتوه و دوراندیشــی حضــرت  دوره فقی

ــخت  ترین دوران  ــی از س ــری یک ــت اهلل حائ آی

بــود، برخــی ســران حوزه  هــای علمیــه کــه 

ق  ــر »فــّر ــد در دام مک ــروطه بودن ــران مش راهب

تُســْد« پیــر انگلیــس بــا شکســت روبــه  رو 
ــن  ــه دار رفت ــس از ب ــر پ ــی دیگ ــدند و برخ ش

جنــاب شــیخ فضــل  ا هلل نــوری سســت و فشــل 

ــار کشــیدند و رجــال  ــه کن ــد و از صحن گردیدن

بــزرگ دینــی مشــروطه خواه یکــی پــس از 

دیگــری نیــز تــرور جســمی و شــخصیتی 

ــی هــدم اســاس اســام  شــدند. دشــمن در پ
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ــد:  ــز دی ــردن دو چی ــن را در نابودک ــد و ای برآم

ــناخت  ــت و ش ــی، معرف ــرت دین ــان و غی ایم

ــای  ــه حوزه  ه ــدند، ک ــر آن ش ــاب، ب ــام ن اس

علــوم دینــی را کــه پایــگاه گســترش معرفــت 

نــاب قــرآن و تعالیــم اهــل بیــت و پاســدار 

ــد؛  ــن ببرن ــود از بی ــی ب ارزش  هــا و ایمــان دین

گرچــه در گذشــته ســاطین و شــاهان در پــرده 

ــی در دروه  ــد؛ ول ــن کار بودن ــه در ای و ریاکاران

پــس از مشــروطه، رضاشــاه و اربابانــش آشــکارا 

بــه مبــارزه بــا روحانیــت و معــارف و مناســک 

اهــل بیــت برآمدنــد و دو کانــون نورافشــان 

معرفتــی و ایمانــی را مــورد هــدف قــرار دادنــد. 

نهــاد حــوزه و نهــاد عاشــورا مکتــب معرفتــی 

اهــل  بیــت و مکتــب عشــق و فــداکاری 

ــی و در  ــود درایــت عالمــان ربان ــا. اگــر نب کرب

ــوزه ــری ح ــی حائ ــت  اهلل العظم ــون آن آی کان

هــای علمیــه بی فــروغ می شــد و ایــن دســتاورد 

بــزرگ انقــاب اســامی پدیــد نمی آمــد. او 

ــری  ــق دوران 250ســاله راهب ــا شــناخت دقی ب

امامــان اهــل  بیــت و بهره  گیــری از شــیوه

 هــای آنــان در برابــر نیرنگ  هــا و هجمه  هــا 

ــی  ــی دقیق ــت و زمان شناس ــل  بی ــه اه علی

کــه داشــت توانســت در برابــر اقدامــات مخــرب 

ــوزه  ــان ح ــس، کی ــدر انگلی ــر قل ــیاه نوک و س

علمیــه قــم را حفــظ کنــد و زمینــه را بــرای ظهور 

دوران درخشــان زعامــت آیــت  اهلل بروجــردی بــر 

ــیع  ــته تش ــای برافراش ــت قله  ه ــوزه و تربی ح

امــام خمینــی و همرزمانــش آمــاده کنــد. 

دانشــی مردان نیــک کــه بــدون توجــه بــه 

غــرب حیله گــر و متجــاوز و فــارغ از احتیــاط

ــر  ــم ب ــی حاک ــور و دیپلماس ــرس  مح ــای ت  ه

ــاب و ارزش  هــای  جهــان، راه اجــرای اســام ن

ــد و  راســتین اهــل  بیــت را در پیــش گرفتن

بــا انقــاب اســامی، عرصــه اجــرای احــکام و 

پیاده شــدن ارزش هــای اســامی و شناســاندن 

تعالیــم اهل بیــت آمــاده کردنــد و بــه نســل 

امــروز حــوزه ســپردند. امــروز حوزه هــای علــوم 

دینــی بــا بهره گیــری از تجربه هــا و میــراث 

علمــی و عملــی یکصدســاله حــوزه علمیــه 

قــم و بــا شــناخت نیازهــای معرفتــی و ارزشــی 

جهــان امــروز بــه آشکارســاختن دسیســه های 

ــی  ــم جهان ــتعمار و صهیونیس ــتکبار و اس اس

ــرای انحــراف  و نیرنــگ اســتعمار و اذنابــش ب

دیــن کــه در پــس هزارچهــره و افــکار و شــعارها 

ــته  ــان گش ــا پنه ــتی دلرب ــیوه  های زیس در ش

ــد  اســت توانســته اند حقیقــت االهــی را فرادی

اندیشــه پاک دینــان جهــان قــرار دهنــد و پایــه 

ــان اندیشــه و  هــای تمــدن اســامی را در جه

ــه  ــازند و زمین ــتوار س ــان اس ــردم جه ــب م قل

ــزرگ و انسان ســاز و االهــی مهــدوی  تمــدن ب

را آمــاده کننــد. فرمایــش امــام خمینــی کــه 

علمــا و حوزه هــا بایــد بــا دســت گرفتن نبــض 

ــه  ــان را ب ــع و جه ــده جوام ــاز آین ــر و نی تفک

ــی را همیشــه  ــد و تحــوالت جهان دســت گیرن

رصــد کننــد و چندیــن گام جلوتــر از حــوادث و 

اجــرای نقشــه های شــوم اســتکبار، نقشــه های 

ــای  ــد و راهکاره ــد و بخوانن ــمن را بفهمن دش

مناســب مقابلــه را آمــاده کننــد. از ســویی رهبــر 

فرزانــه وارث راســتین امــام خمینــی فرمــوده 

ــمن را در  ــه های دش ــد نقش ــا بای ــت: علم اس
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خاســتگاه و النــه آن هــا به هــم بریزنــد و ســنگر 

ــرار  ــمن ق ــه دش ــون و خان ــارزه را در پیرام مب

ــا درایــت  دهنــد؛ چونان کــه امــروز می بینیــم ب

و نازک اندیشــی و آینده  نگــری رهبــر فرزانــه 

ــا و  ــه  ای، آموزه ه ــت اهلل خامن ــان آی و االهی م

 ــر اهــل بیــت معــارف  انسان  ســاز و خردپذی

در دنیــا در حــال گســترش اســت و کانــون جهل 

و مکــر امــوی شــام و ســوریه را روشــن کــرده 

اســت و جوانــان برومنــد ســرزمین آغشــته بــه 

خــون شــهیدان اول و ثانــی را، چونــان تربیــت 

کــرده اســت کــه صهیونیســم جهانی و شــیطان 

بــزرگ و کیــان غــرب را بــه مصــاف می خواننــد؛ 

 ،ــت ــل  بی ــای اه ــرزمین و آرمان ه ــن س و یم

امــروز صهیونیســم و ارتجــاع عــرب را تهدیــد 

می کنــد و ایــن افتخــار بســیار بــزرگ و دلنــواز 

بــرای امــروز حوزویــان و آرمــان دســت نیافتنی 

ــوده اســت. ــا ب ــروز حوزه ه ــه دی در اندیش

حوزه هــای علــوم دینــی و همــه دغدغه داران 

چگونگــی اســتقرار تمــدن مهــدوی و منتظــران 

به ویــژه نوحوزویــان،  عاشــق آن حضــرت؛ 

می بایســت فــارغ از حجاب  هایــی کــه دشــمن 

بــا اســتفاده از خناس گــری و وسوســه های 

ــی و فضــای  ــری و عرب ــی، عب ــانه های غرب رس

مجازی، آفاق پیشــرفت و گســترش و مقاومت 

اســامی را در دنیا و فلســطین گســترش دهند 

ــن  ــرداری از ای ــم و بهره ب ــغ و تحکی ــا تبلی و ب

دســتاوردها، دنیــا را بــرای ظهــور عــدل جهانــی، 

ــت ــانی عدال ــی و انس ــی و ارزش ــوغ معرفت بل

 گســتر جهــان آمــاده ســازند.

در ایــن ویژه نامــه بــر آنیــم کــه تجربه  هــای 

گران  ســنگ و راه گشــای حضــرت مؤســس در 

دوره محنــت و ســختی را از پــس حجاب  هــای 

تاریخــی برآوریــم و فرادیــد نســل نــو حوزویــان 

قــرار دهیــم و رفتــار علمــی و اجتماعــی 

سایه  ســار  در  را  او  کنش هــای سیاســی  و 

شــناخت هــدف او و فطانــت مؤمنانــه و رفتــار 

خردورزانــه  اش در رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــم. ــم، برنمایی مه

ــوم  ــای عل ــم حوزه  ه ــه می دانی ــوم، هم س
دینــی، گذشــته ای دیریــن و پــر از فراز و نشــیب 

و عبــرت و اعتبــار و آمــوزه و تجربــه دارد. نهادی 

ــی و رســالتش  ــه اش االهــی و دین ــه بن مای ک

ــی و  ــای االه ــا و ارزش  ه ــداری از آموزه  ه پاس

اســامی بــوده اســت. آن ــگاه کــه از دانش  هــای 

امــروز هیــچ اثــر و خبــری نبــود و هنــوز آمریــکا 

کشــف نشــده بــود و اروپــا در جهــل و تاریکــی 

فــرو رفتــه بــود، حــوزه علمیــه صادقیــن: 

صدهــا شــاگرد در دانش  هــای گوناگــون و 

رشــته های گوناگــون فراتــر از علــوم دینــی 

ماننــد ریاضــی، شــیمی، علوم طبیعی، زیســت

ــعر و  ــوم، ش ــت، نج ــا، هیئ ــی ، جغرافی شناس

ــا  ــی ســوگمندانه ب ــود؛ ول ــده ب ادب و... پروری

ــا  ــه تنه ــوز ن ــال هن ــش از هزارس ــت بی گذش

ــوم حوزه  هــا نوشــته نشــده،  ــم و عل ــخ عل تاری

کــه تاریــخ عــادی حــوزه و روحانیــت درســت 

ــاش  ــود ت ــر نب ــت. اگ ــده اس ــته نگردی نگاش

ــی و  ــزرگ تهران ــان آقاب ــه، چون ــی فرزان عالمان

صاحــب اعیان  الشــیعه و تنــی چنــد از عالمــان 

ــی از  ــاید نام ــروز ش ــه ام ــیان فرزان و پژوهش

آثــار و کتاب هــا و چه بســا اســامی علمــا و 
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ــود. ــا نب ــه در دســت م دانشــمندان امامی

همیــن حــوزه علمیــه قــم بــا تاریــخ 

ــاره  ــر درب ــد اث ــا چن ــه دارد تنه ــاله ای ک هزارس

تاریــخ خــودش و آثــار ویــژه ای کــه ایــن حــوزه 

نگاشــته بــه نشــر در آورده اســت. مجلــه حــوزه 

ــط  ــت و ضب ــار ثب ــه در کن ــار ده ــول چه در ط

ــا  ــه ب ــب مصاحب ــخ شــفاهی حــوزه در قال تاری

بــزرگان حــوزه، ویژه نامه هایــی نیــز دربــاره 

نخبــگان و عالمــان برجســته حــوزه، همچــون: 

ســیدجمالدین، میــرزای شــیرازی، نائینــی، 

آیــت  اهلل  مفیــد،  شــیخ  انصــاری،  شــیخ 

ــرده  ــر ک ــی منتش ــام خمین ــردی و ام بروج

اســت. در ســال  های نخســتین دهــه هشــتاد 

ــس  ــه مؤس ــوزه ب ــه ح ــماره از مجل ــز دو ش نی

ــیخ  ــاج ش ــت  اهلل ح ــه حضــرت آی ــوزه علمی ح

ــه اســت  ــری اختصــاص یافت ــم حائ عبدالکری

و خــدای را ســپاس کــه امــروز حــوزه مبارکــه 

ــن  ــه چنی ــی آن ب ــران عال ــم و مدی ــه ق علمی

ــا  ــه راه ه ــد آن ک ــد؛ امی ــدام کرده ان ــی اق مهم

ــو  ــل ن ــراروی نس ــازنده ای ف ــای س و راهبرده

ــاءاهلل. ــایند، ان ش ــوزه بگش ح

 فرجام سخن
آنچــه سرنوشت ســاز اســت کارکــرد حوزویان 

ــم در روزگاری  ــالگی اســت؛ آن ه در پساصدس

کــه بــه برکــت انقــاب اســامی افق هــای 

جهانــی بــه ســوی ظهــور حــق و عدالــت روشــن 

ــق  ــه ح ــیطان علی ــتیز ش ــت و س ــته اس گش

تیزتــر و بران تــر می شــود و نقطــه مرکــزی 

ــوم  ــای عل ــن ســتیزه های شــیطانی حوزه ه ای

ــند. ــتین می باش ــان راس ــی و حوزوی دین

ایــن ناچیــز در دو دهــه پیــش، شــماره ای از 

ــه امــام زمــان و نشــانه های  ــه را کــه ب مجل

ظهــور و رســالت حوزویــان اختصــاص یافــت، 

اشــاره داشــتم حوزه هــای علــوم دینــی شــیعه 

تبلــور عینــی و تابلــو جاودانــه فلســفه انتظارنــد 

و ســه رســالت اساســی را بایــد چونــان خــون در 

ــان  ــوم اهل بیــت جری ــره حوزه هــای عل پیک

دهنــد:

ــای  ــدا: اســوه گیری از آرمان ه ــام و اقت اهتم
حضــرت مهــدی و ســامان دادن زندگــی و 

تــاش حــوزوی و ســیرت و رفتــار عالــم دینــی 

ــیره  ــاس س ــر اس ــوزوی ب ــوم ح ــان عل و طالب

حضــرت مهــدی و راه و رســم گیری از آن 

ــل؛ انســان کام

وراثــت: پاسداشــت مکتــب انتظــار تبییــن 
و حراســت از معــارف نــاب اســامی و خرافــه

زدایــی از ســیمای رخشــان مکتــب و وحــی و 

معــارف االهــی؛

نیابــت: بــر فرازداشــتن پرچــم هدایــت و 
ســتم و  عدالت  خواهــی  روح  نگاه داشــت 

 ســتیزی و راهبــری امــت اســامی بــه ســوی 

بــرای  بسترســازی  و   مهــدوی تمــدن 

ــرش  ــت پذی ــه نیاب ــرای این ک ــرج؛ ب ــور ف ظه

همــه تکالیــف اســامی علمــی، سیاســی، 

ــز  ــت و نی ــری اس ــی و راهب ــی، تربیت اجتماع

بیــان داشــتم، نیابــت از مقولــه اقــدام و عمــل 

اســت نــه علــم و حــرف. نیابــت، میــدان داری 

ــه  ــر دشــمن اســت ن و حماسه گســتری در براب

انــزوا و پرده نشــینی. نیابــت شــناخت زمــان و 
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ــس،  ــه درس، تدری ــت ن ــخ و جامعه هاس تاری

عبــادت و بــس. نیابــت در حقیقــت زعامــت و 

رهبــری عامــه اســت؛ رهبــری سیاســی، نظامی 

فرهنگــی و اقتصــادی تشــیع. پاســداری از 

شــیعه و دســتاورد های اســام و دســتاوردهای 

انقــاب اســامی در برابــر هجــوم امــواج فکرها 

و فرهنگ هــا و رهزنــی رســانه های رنگارنــگ 

دشــمنان انقــاب و اســام اســت و ایــن مهــم، 

ــا َمــْن َکاَن  ّمَ
َ
نــه در حــد هــر فقیهی اســت کــه: »َفأ

 
ً
اِلفــا  ِلِديِنــِه، ُمَ

ً
 ِلَنْفِســِه، َحاِفظــا

ً
ُفَقَهــاِء َصاِئنــا

ْ
ِمــَن ال

ِلــَك  ــُدوُه َو ذَ ِ
ّ
ْن ُیَقل

َ
َعــَواّمِ أ

ْ
ُه َفِلل

َ
ْمــِر َمــْوال

َ
 ِل

ً
ــَواُه، ُمِطيعــا ِلَ

يِعِهــم«؛ ایــن   َجِ
َ

ــيَعِة ال  َبْعــِض ُفَقَهــاِء الّشِ
َّ

ــوُن ِإال
ُ

 َیك
َ

ال
کار دین شناســان و فقیهانــی اســت کــه افــزون 

بــر گســتردگی بینــش و تقــوا، اهــل حماســه و 

اقدامنــد، ســری نتــرس و زبانــی صریــح و گویــا 

در بیــان حقایــق و ارزش  هــای اســامی دارنــد.

ــوم دینــی امــروز در صورتــی  حوزه هــای عل

نــزد امــام زمــان و شــهدای انقــاب ســرافراز 

خواهنــد بــود کــه در راســتای انجــام ســه 

وظیفــه اقتــدا، نیابــت و وراثــت؛ حافــظ و 

ــامی  ــاب اس ــترش دهنده انق ــان و گس نگهب

در جهــان و مبــارزه شــجاعانه بــا صهیونیســم و 

اســتکبار جهانــی، آن هــم بــا ســازوکار و ابــزار و 

شــناخت  ها و داده  هــای روز را پیشــه خویــش 

ــد. کنن

کــه  باشــیم همان گونــه  داشــته  بــاور 

امــام  اســامی  جمهــوری  بنیان گــذار 

ــروز  ــاب ام ــن انق ــر ای ــود: اگ ــی فرم خمین

شکســت بخــورد اســام بــرای ســال ها دوبــاره 

ســربلند نخواهــد کــرد و بی شــک ظهــور 

ــاد و  ــد افت ــر خواه ــه تأخی ــه ب ــد فاطم فرزن

ــراه  ــه هم ــان را، ب ــا و آخرت م ــیاهی دنی روس

ــنا و  ور انفس ــر ــن ش ــا اهّلل م ــت. اعاذن ــد داش خواه

اعمالنــا. ســيئات 
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