
 1 

 قمی هللا محمد مومنگفت و شنود با حضرت آيت

 ايشان قطعا و بالخدشه مجتهد مطلق است

۳۸۸-، ماهنامه عقيدتي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي؛ سال سي و سوم، شماره پاسدار اسالمماهنامه 

 ۳۸-۴۳، ص ۱۳۹۳، ارديبهشت و خرداد ۳۸۷

 

هللا حاج شيخ محمد النظر و عالم عامل و مجاهد وارسته حضرت آيتفقيه و اصولی ژرف انديش و دقيق

ها برد مايليم خاطرات ايشان را از سالمیمومن قمی در شرايطی اين گفت و شنود را پذيرفت که تصور 

انس علمی با رهبر معظم انقالب بشنويم، اما هنگامی که در ميانه گفت و شنود دريافت که در صدد 

ادعاهای اين »های گريختگان از ملک و ملت هستيم، با تاکيد بر اين نکته که افکنیگويی به شبههپاسخ

را خواستار شد. با اين «هدايت الهی»به پايان برد و برای آنان  گفتگو را« گويی نداردعده ارزش پاسخ

 .همه، آنچه در اين مصاحبه مطرح شد بسيار گويا و برمالکننده خدعه اهالی فريب است

به عنوان آغازين سوال مناسب است از اين نقطه شروع کنيم که از چه دورانی ـ که قاعدتاً بايد دوران  -

می بوده باشد ـ با رهبر معظم انقالب آشنا شديد و از همان مقطع، پايه علمی قبل از پيروزی انقالب اسال

قوه »ويژه از چه زمانی متوجه طور مشخص مکانت فقهی و اصولی ايشان را در چه حد ديديد؟ بهو به

 در ايشان شديد؟« اجتهاد
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بخشی از «  تعالیهللاحفظه»ای هللا جناب آقای خامنهبسم هللا الرحمن الرحيم.حضرت مستطاب آيت

تحصيلشان در غير از شهر مقدس وحوزه مبارکه قم بوده است. در دورانی که به قم تشريف آوردند، 

مدتی در درس مرحوم آيت هللا بروجردی و مدتی هم در درس حضرت امام شرکت کردند. عالوه بر اين 

آقا مرتضی حائری هم شرکت هللا حاج آن طور که خودشان می فرمودند، در درس خارج فقه مرحوم آيت

 .کردندمی

خوب است که دراينجا عرض کنم که مرحوم آقای حاج آقا مرتضی، فقيه وارسته، بسيار متدين و از نظر 

ای که همه کس در آن شرکت کند نداشت، لکن همه فضالی آن علمی بسيار قوی بود، اما درس گسترده

ای در درس فقهی ايشان ـ که فکر جناب آقای خامنهروز حوزه می دانستند که آدم فاضل و عميقی بود. 

هللا حائری ارتباط کردند. البته من در آن زمان با مرحوم آيتکنم در بحث طهارت بود ـ شرکت میمی

ای خدمت آقای کردم. دوره تلمذ جناب آقای خامنهنزديکی نداشتم و يا حداقل در درس ايشان شرکت نمی

بوده باشد. من هم درآن دوره قم بودم و از  ۱۳۴۰و  ۱۳۴۱به قبل از سال حائری، احتماال بايد مربوط 

توفيق حضور در درس خارج حضرت امام را پيدا کردم. درس امام پس از درس  ۱۳۳۶يا  ۱۳۳۵سال 

هللا بروجردی بر ساير دروس مقدم و جمعيتش هم زياد بود و فضالی حوزه در درس امام مرحوم آيت

 .کردندشرکت می

که جريان حمله به فيضيه و دستگيری حضرت امام پيش آمد، تقريباً منحصراً فقه و اصول  ۱۳۴۲ل تا سا

ای)دامت برکاته( نداشتم و هللا خامنهرفتيم. درآن موقع، ارتباط نزديکی با حضرت آيتدرس امام را می

ن در سفری هم برای ديدن الجمله بود. البته از اين هم مطلع هستم که جناب ايشاآشنايی ما يک آشنايی ِ فی

دروس علمای نجف به عراق سفر کرده بودند، اما توقف چندانی نداشتند، چون پدر بزرگوارشان به 

هللا آقا سيد جواد حسينی داليلی خواسته بودند که ايشان به ايران برگردند. ايشان پسر دوم مرحوم آيت

ايشان در ايران و درمحضرشان باشند، لذا ايشان  ای)رحمه هللا( بودند و پدرشان هم نياز داشتند کهخامنه

تحصيالتشان را در حوزه قم ادامه دادند وپس از مدتی و به دليلی که عرض شد، به مشهد مراجعت 

 .هللا ميالنی شرکت کردندکردند. در آنجا هم در درس خارج مرحوم آيت

دقيقی نداشتم، اما بعضی از دوستان  رغم اينکه در آن دوران خوِد بنده از مراتب علمی ايشان اطالععلی

بحث ای مأنوس وحتی همآبادی را که با آقای خامنههللا آقا سيد حسن طاهری خرمايشان مثل مرحوم آيت

فهمی ايشان نکاتی را شناختم وآن مرحوم و برخی از دوستان ديگر از فضل و استعداد و خوشبود می
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ار در تابستان که به مشهد مشرف بوديم، همراه مرحوم آقای کردند. روی همين سابقه ذهنی، يک بنقل می

 .ای با ايشان داشتيمای رفتيم و جلسههللا خامنهطاهری به ديدن آيت

هللا دکتر بهشتی جمعی مرکب از اين دوره گذشت تا يکی دو سال مانده به پيروزی انقالب، مرحوم آيت

ايران از جمله قم، تهران و مشهد را که درجريانات علمای مبارز، متدين و متعهد شهرهای بزرگ 

مربوط به انقالب فعال بودند تشکيل دادند. در اين جمع از قم، چند نفری از جامعه مدرسين هم بودند. 

آبادی، هللا طاهری خرمهللا ربانی املشی، آيتهللا منتظری، آيتهللا مشکينی، آيتهايی از قبيل آيتچهره

هللا بهشتی، دکتر نژاد و از تهران هم خود آيتمن بود. از مشهد آقای طبسی، آقای هاشمیهللا جنتی و آيت

کردند. جناب هللا موحدی کرمانی و آقای هاشمی رفسنجانی شرکت میهللا مهدوی کنی، آيتباهنر، آيت

کم در اکثر تشد، دسهايی که برای سخنرانی از ايشان میای هم درآن دوره به دليل دعوتهللا خامنهآيت

کردند.در اين جلسات، در مورد روزهای برگزاری جلسات در تهران بودند و در اين جمع شرکت می

شدند و مورد بحث قرار مباحث مربوط به مبارزه با طاغوت و تأسيس نظام اسالمی مسائلی مطرح می

 .شدگرفتند. جای جلسات هم مشخص نبود و سيار تشکيل میمی

های سياسی نبودند که به های اين جلسات، صرفاً بحثاين خاطره اين است که بحثمراد بنده از ذکر 

شدند، ويژه فقهی هم مطرح میهای علمی و بهعلميت اشخاص ارتباط نداشته باشند، بلکه در بين آنها بحث

کرد که مبانی فقهی شد، ايجاب میچون موضوع جلسات که به جوانب گوناگون تاسيس نظام مربوط می

وضوعات مطروحه هم مورد توجه و بحث قرار گيرند. من دراين دوره و در اين جلسات بود که با م

مراتب فضل و دقت نظر واحاطه ايشان به مقوالت علمی و فقهی آشنايی و به خود ايشان ارادت خاصی 

 .پيدا کردم

ای سبت به آقای خامنهلذا بنده خودم از همان دوره ـ که عرض کردم يکی دوسال به انقالب مانده بودـ ن

های قوی و در عين حال فکر که استنباطو خوش اين نظر را داشتم که فردی است از جنبه علمی شايسته

هايی بود که دوستان ما قبال در باره فضل ومقام به روز از مسائل فقهی دارد. اين مسئله عالوه بر شهادت

رتباطی که بعد از پيروزی انقالب ـ به تناسب علمی ايشان داده بودند. بااين همه، من به لحاظ ا

هايی که هر دو در نظام پيدا کرديم ـ با ايشان داشتم، بيشتر به فضل و مقام علمی ايشان پی بردم مسئوليت

و نهايتا به دليل همين سابقه بود که پس از رحلت حضرت امام، به رهبری ايشان رای دادم. چون درآن 

 .ت رئيسه بودم، خاطراتی دارم که در ادامه به آنها اشاره خواهم کردجلسه خود من در جايگاه هيئ
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به روابطی که پس از انقالب با آقا داشتيد، اشاره فرموديد. اين ارتباطات به چه شکل بودند و چگونه  -

 کردند؟گاهی صبغه علمی و پژوهشی هم پيدا می

عضو فقهای  ۱۳۶۲تير  ۲۵د. بنده هم در جمهور شدنای بعد از شهيد رجايی رئيسهللا خامنهحضرت آيت

عالی قضايی بودم و به شورای نگهبان شدم. البته قبل از اين که به شورای نگهبان بيايم، عضو شورای

 .ای جلسات بحث و گفت وگو داشتيمآمد با آقای خامنهتناسب شغل و جلساتی که پيش می

گهبان هستم و فقط سن آقای جنتی از من بيشتر بد نيست در اينجا اشاره کنم که من جزو پيران شورای ن

برای رياست جمهوری دور اول انتخاب شدند. خاطرم  ۶۰ای در سال است. به هرحال جناب آقای خامنه

هست ما در روزهای انتخابات، حج مشرف بوديم و در آنجا به ايشان رأی داديم. به هرحال جلسات و 

ئله تاسيس مجمع تشخيص مصلحت پيش آمد و حضرت امام مسائل روابط ما با ايشان ادامه پيدا کرد تا مس

اختالفی مجلس و شورای نگهبان را به مجمع تشخيص ارجاع دادند. درآن دوره، مجمع تشخيص به 

ای شد و در اين جلسات هم، قهراً انس و ارتباط بيشتری با آقای خامنهجمهور برگزار میرياست رئيس

شد، البته مباحثی بود که شايد ميزان اطالعات فقهی اشخاص منعکس میپيدا کرديم. در اين جلسات هم 

شدند و احاطه اظهارنظر کنندگان را به فقه و دقت بالذات فقهی هم نبودند، اما به مباحث فقهی کشيده می

 .دادندنظر آنها نشان می

آمدند و می قوانينی که مجلس تصويب کرده و شورای نگهبان ايراد گرفته بود، به شورای مصلحت

سری امور هم بودند که حضرت امام بررسی آنها را به مجمع تشخيص ارجاع داده شدند. يک بررسی می

کرديم، اگر فروشی و... وقتی اين مباحث را طرح میبودند، نظير قوانين مربوط به مواد مخدر، گران

درآن جلسات دريافتم که جناب  شدند.حاصل اينکه منجنبه فقهی داشتند، طبعاً مباحث فقهی هم مطرح می

ای نيست. ای است و در اين موضوع جای شک و شبههای در اين مباحث انصافاً آدم شايستهآقای خامنه

 .شدگذشت، درجه شايستگی ايشان بيشتر بر ما روشن میهر چه زمان می

هللا ات با آيتاين بود تا موقعی که مسئله هيئت بازنگری قانون اساسی پيش آمد. رياست رسمی جلس

 .جمهور و رئيس اين مجمع بودندای رئيسهللا خامنهمشکينی بود. آيت

 خرداد و شرايطی که درآن حضرت آقا به رهبری برگزيده شدند، چه خاطراتی داريد؟ ۱۴از رخداد  -
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، به مجلس شورای اسالمی سابق که جلسات هيئت بازنگری در آنجا تشکيل ۶۸خرداد سال  ۱۳در روز 

جواب « اند؟ای نيامدهآقای خامنه»شد رفتيم. با آقای هاشمی رفسنجانی سالم و عليک کرديم. پرسيد: می

ای هم که آمدند بگوييد بيايند روم، آقای خامنهاند، به آنجا میمرا از دفتر امام خواسته»گفت: «. نه»دادم: 

بود که عصر، بنده به همراه آقای  فهميدم وضع مزاجی امام وخيم شده است. متعاقب همين امر«. آنجا

مشکينی ـ شايد آقای طاهری هم بودند ـ به جماران رفتيم. معلوم بود که امام ديگر زنده نخواهند ماند 

 .گذرانندوساعات آخر حيات شريفشان را می

بنده درآن دوره غير از اين که عضو شورای بازنگری قانون اساسی بودم، عضو هيئت رئيسه خبرگان 

خرداد ـ همگی به  ۱۴ودم. به من گفتند به همه خبرگان تلفن کن که فردا ساعت هشت صبح ـ روز هم ب

تهران بيايند، منتهی نگو که حال امام وخيم شده است، بلکه بگو موضوع مهمی است و همه بايد بيايند. 

همه آنها را پيدا و من با تلفن دفتر امام با همه خبرگان در سراسر کشور تماس گرفتم و تقريباً تا مغرب 

 .برای شرکت در جلسه فردا دعوتشان کردم

دقيقه شب بود. نماز  ۱۰:۲۰نماز جماعت مغرب وعشا درهمان محوطه بيمارستان خوانده شد.ساعت 

کرديم که مرحوم حاج احمد آقا آمد و گفت که امام از دنيا عشا را خوانده بوديم و داشتيم صحبت می

نگوييم. مردم دم در حسينيه جماران جمع شده بودند که چه کار کنيم؟ به آنها اند. قرار شد به کسی رفته

گفته شد داخل حسينيه برويد و برای شفای امام دعا کنيد. قرار شد خبر رحلت امام را در اخبار ساعت 

ای هفت صبح فردا اعالم کنند. بعد به مجلس شورای اسالمی سابق رفتيم و حضرت آيت هللا خامنه

مه حضرت امام را خواندند. سراسر جلسه گريه بود. تا ظهر جلسه به اين شکل برگزار شد. ناوصيت

قرار شد غير از اعضای خبرگان همه بروند و اعضای خبرگان بعد از ظهر و پس از صرف ناهار، 

 .تشکيل جلسه بدهند

بحث شورايی يا بعد از ظهر که جلسه برگزار شد، تقريباً اکثر اعضای خبرگان رهبری حضور داشتند. 

فردی بودن رهبری مطرح شد. هر چند اعضای هيئت بازنگری به اين نتيجه رسيده بودند که رهبری بايد 

به تصويب مردم نرسيده بود. در اين مورد بحث و نهايتاً  ۱۰۷فردی باشد، هنوز اصل بازنگری شده 

ن بود که آن فرد چه کسی باشد؟ گيری شد و اکثريت به فردی بودن رهبری رأی دادند. حاال سئوال ايرأی

قبالً هيچ صحبتی در باره اين که چه کسی رهبر باشد نشده بود. بحث در اين باره بيش از سه ربع ساعت 

ای به سفر کره شمالی رفته طول کشيد. درآن جلسه از قول حاج احمد آقا مطرح شد که وقتی آقای خامنه

کردند. مرحوم حاج احمد آقا گفته بود ايشان برای رياست بودند، ايشان همراه امام تلويزيون تماشا می
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جمهوری صالحيت دارد و امام گفته بودند برای رهبری هم صالحيت دارد. چند نفری هم اعالم کردند 

 .اندآنها هم از امام، مشابه اين حرف را شنيده

کنم، ت فرمودند قبول نمیای برده شد، ايشان با جديهللا خامنهبه هرحال بعد از اين که نام حضرت آيت

توانم بپذيرم و اجازه گرفتند تا بيايند و پشت تريبون صحبت کنند. آمدند و گفتند من حاضر به قبول نمی

اين منصب نيستم...و در ادامه در تبيين علت اين ديدگاه خودشان، مطالب ديگری را هم فرمودند و نهايتا 

ها گوش نکرد و خود نشستند، اما کسی به اين حرف سخن خود را تمام کردند و رفتند و روی صندلی

 !تقريبا همه ما گفتيم صالحيت داريد و بايد قبول کنيد

يادم هست آقای آذری قمی بلند شد و صحبت کرد که شما صالحيت داريد رهبر نظام باشيد و بيخود نفی 

آقای »ی ايشان است ـ گفت: ای بسيار مؤدبانه ـ همان طور که ذاتصالحيت خودتان را نکنيد. آقای خامنه

بله، حکم ولی امر است و وظيفه »آقای آذری گفت: « کنيد؟آذری! خود شما اگر من حکمی بکنم عمل می

 .«ام است که عمل کنمشرعی

ای بايد اين مسئوليت را بپذيرد بسيار زياد شد و ايشان در خالصه تعداد افرادی که معتقد بودند آقای خامنه

نفر بودند. در رأی  ۸۴يا  ۸۳گيری شد. گمانم آن موقع افراد خبرگان ت کرد و رأیحال نارضايتی سکو

دادن برای تعيين رهبری ـ که شورای نگهبان تصويب کرده و به تأييد حضرت امام هم رسيده بود ـ آمده 

يست القاعده می باچهارم اعضای خبرگان حضور داشته باشند و رأی بدهند، يعنی علیاست حتماً بايد سه

ای که منشی هيئت رئيسه بودم، شمردم و بيش از چهارپنجم رأی داده بودند، دادند. بندهمی نفر رأی ۶۳

 .يعنی بيشتر از حد الزم قانونی. مسئله تمام شد و ايشان رهبر نظام شد

اين گذشت تا وقتی که برای تابستان به مشهد مشرف شديم. دوران بازنگری قانون اساسی تمام شده بود. 

يکی از اصول قانون اساسِی قبل از بازنگری اين بود که رهبر بايد مرجع باشد وخبرگان هم بايد يک 

رديد. حاال که اصل مرجع را به رهبری انتخاب کنند. به مشهد که رفتم زنگ زدند که زود به تهران برگ

تغيير پيدا کرده و شرط مرجعيت برداشته و تبديل به اجتهاد شده، الزم است تا دو باره در باره  ۱۰۷

گيری کرديم ای رأیای رای گيری شود. آن موقعی که برای آقای خامنههللا خامنهرهبری حضرت آيت

نگری مرجعيت بود، بنابراين ممکن بود ايشان مرجع نبودند، در حالی که شرط قانون اساسی ِقبل از باز

شد تا ببينيم آقای ای در اين زمينه مطرح شود؛ لذا يک بار ديگر بايد خبرگان تشکيل میبعداً شک و شبهه
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کاره آورد يا نه. مسافرت را نيمهای با تغييری هم که در قانون اساسی ايجاد شده است، باز رأی میخامنه

گيری انجام شد و اين بار بيش از بار گذشته به مجلس خبرگان تشکيل و رأیگذاشتم و برگشتم و دو باره 

 .ايشان رای دادند

گويند در گيری برخی افراد را به دنبال داشته است. آنها میاتفاقا اين مورد نيز از نکاتی است که خرده -

خرداد که شرط قانونی رهبری، مرجعيت بوده، خبرگان يک نفر غير مرجع را به رهبری  ۱۴روز 

 گوئيد؟اند. در جواب اين عده چه میانتخاب کرده

هللا مشکينی فرمودند شرط اوال امام دراواخر عمر شريفشان اين نکته را حل کردند و در جواب آيت

رف نبود، بلکه از نظر ما با توجه به واليت مطلقه مرجعيت الزم نيست. اين جواب،تنها يک راهنمايی ص

رفت. در واقع امام با اين اعالم نظر خود، شرط مرجعيت را برداشتند. البته فقيه،يک قانون به شمار می

 .اين ديدگاه حضرت امام در بازنگری، از طرق متعارف هم به قانون مبدل شد

گری انجام گرفت اين شبهه برطرف شد، چون با گيری مجددی هم که بعد از بازنثانيا بر اساس رای

گيری شد اين بارآقا الحمدهلل رای بيشتری عنايت به اصالحات قانون اساسی، در باره ايشان دو باره رای

 .آوردند

گردد که به اتفاق ای برمیقاعدتا بخشی از خاطرات جنابعالی از رهبر معظم انقالب به جلس هفتگی -

پرداختيد. از ی برخی از مسائل فقهی مهم و مستحدث در محضر ايشان میای ازعلما به بررسعده

 گيری اين جلسات و روال کار آن چه خاطراتی داريد؟چگونگی شکل

الواسطه علما و فضالی حوزه با مقام علمی و واسطه يا معهدف ما از برقراری اين جلسات آشنايی بی

ای از علما در هفته با ايشان بحث داشتند، خود به عده توانايی فقهی رهبر معظم انقالب بود، چون وقتی

 .کردخود مراتب علمی و نظريات ايشان در حوزه هم انعکاس پيدا می

کنم قبل از چهلم رحلت حضرت امام بود که با مرحوم آقای طاهری صحبت کردم و گفتم خوب فکر می

رکت کنند تا مراتب فقهی و علمی ايشان ای از فضال در آن شاست آقا يک جلسه فقهی داشته باشند و عده

برای فضال بيشتر ثابت شود و آنها هم به ديگران منتقل کنند.آقای طاهری هم اين فکر راپسنديدند. خود 

ای برگزار شود تا ديگران به جهات علمی من خدمت آقا رفتم و عرض کردم خوب است چنين جلسه

ريق بيشتر مطرح شود. ايشان فرمودند فکر خوبی جنابعالی واقف شوند و نظريات شما هم از اين ط
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توانم اين کار را رها کنم. آيند، سرم خيلی شلوغ است و نمیاست، ولی االن که مردم به مالقات می

مانيم تا چهلم امام بگذرد و شما فراغتی پيدا کنيد. نهايتا بنا شد اين کار انجام شود. عرض کردم منتظر می

ای کرديم يا دانم ما هم توصيهه هم قرار شد افراد را خود آقا انتخاب کنند. نمیکنم در همان جلسفکر می

 .نه، ولی هدف و غرض ما اين بود که اين جهتی که عرض کردم محقق شود

ای را تشکيل دادند و خودشان افراد را انتخاب کردند. اين عده، فقهای شورای نگهبان بودند ايشان جلسه

ترينشان من بودم! آقای جنتی، آقای محمدی گيالنی، آقای امامی کاشانی، ه، جوانکنم درآن دورکه فکر می

آقای رضوانی و بنده بوديم. از بيرون ازشورا، ازتهران آقای مهدوی کنی، از قم آقای آسيد محمود 

هاشمی، مرحوم آقای قديری، مرحوم آقای آسيد عباس خاتم و آقای آسيد جعفر کريمی را دعوت کردند. 

ما اين بود تا علميت ايشان برای فضاليی که در اين جمع هستند، روشن شود تا آنها هم به کسانی هدف 

 .که با آنها مأنوس هستند منتقل کنند

ای چه موضوعاتی مطرح شوند و در هر جلسه، بنا شد دستور جلسه تعيين شود و اين که در هر جلسه

بررسی کند و جزوه بنويسد و ديگران آن جزوه را يکی از اعضای جلسه آن مسئله را از نظر استداللی 

داديم و دو نفر را تعيين کرده بوديم که آن جزوه را تکثير کنند و بررسی کنند. آن جزوه را به دفتر آقا می

در اختيار اعضا قرار بدهند تا آنها در طول هفته مطالعه و به ادله ذکرشده در جزوه مراجعه کنند و آن 

 .آنها و بعد از يک هفته به بحث گذاشته شود مطلب پس از مطالعه

آمديم در ايام تحصيل، مشغول تدريس بوديم و فقط آخر هفته را وقت داشتيم، لذا کسانی که از قم می

شنبه را جوری برگزار شدند. شب پنجشنبه تشکيل میشنبه و يکی در صبح پنججلسات يکی در شب پنج

ر عصر گفته باشيم، نماز مغرب را هم اغلب در مسجد سر راه کردند که امثال من، درِس قم را دمی

شنبه به های پنجرسيديم. من معموالً شبخوانديم و دو ساعت از شب گذشته، به تهران و منزل آقا میمی

گشتم. جلسه صبح هم ساعت نه يا ده کردم و فردا صبح دو باره برمیگشتم و استراحت میقم برمی

 .شدبرگزار می

رفتار بودم، چون عضو مجمع تشخيص مصلحت هم بودم و بايد در آن جلسه هم شرکت عجيب گ

گذاشت. گاهی اوقات که مجمع تشخيص جلسه داشت، جلسه کردم. آقای هاشمی جلسه را ساعت ده میمی

رفتم. جلسات به همان صورتی که گذاشتند و ساعت ده دقيقه به ده به مجمع میمنزل آقا را ساعت نه می
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دادند که مطالعه کنند و مدارک را شدند، يعنی جزوات را در طول هفته به اعضا میبرگزار میگفتم 

ببينند و آماده شوند. هيچ مشخص نبود کسی که قرار است برای جلسه بعد مسئله را بررسی کند و جزوه 

مکرراً اين کار  شد اين کار را بکنند. آقای امامی کاشانیبنويسد چه کسی است، بلکه در جلسه موافقت می

ای هم چند بار را يادم هست کردند. آقای خزعلی يک بار مسئله هالل را بحث کردند. آقای خامنهرا می

من هم مکرراً اين مسئوليت را پيدا  .که مسئول نوشتن جزوه شدند. آقای هاشمی شاهرودی همين طور

 .کردم

هائی در های فقهی الزم را در قفسهر آقا کتابکرديم، خود دفتهايی هم که بايد مراجعه میاز بابت کتاب

های آمدند و بحثهمان اتاق جلسات در دسترس ما گذاشته بودند. همه اعضای جلسه هم مطالعه کرده می

 .شدندايرادات آن بر طرف میشد و کاری میشدند تا نهايتاً بحث کامالً چکشای مطرح میبسيار جدی

اند، درست نيست. البته بود. اين که برخی اسمش را جلسه استفتا گذاشته اين مجمع، يک مجمع کامال فقهی

کردند. شايد مسائلی بود که تا آن موقع کمتر در باره آنها سخن اغلب موضوعات را خود آقا انتخاب می

ی خواستند بيشتر در باره آنها بحث شود، ولی استفتا به اين ترتيب که کسی سئوالگفته شده بود و ايشان می

ای از فضال جمع شده بودند و تا جايی که کرده باشد و بخواهيم پاسخ بدهيم، نبود. بيشتر مباحثه بود. عده

کردند و دستشان هم باز بود که هر اشکال و ايرادی را بگيرند و کسی تعارف امکان داشت، مطالعه می

 .نداشت

ها را دارم کات نوشتند. هنوز آن مسودهای در باره زای دريک مورد، جزوهکنم جناب آقای خامنهفکر می

شدند، کرديم و ايراداتی مطرح میشود. درباره موضوعات بحث میای میکه حدود هزار صفحه

 .شدندداديم و جزوات تکميل میکرديم و جواب میگفتند بررسی میاشکاالتی را که افراد می

يت آقا بر همگان روشن شود. همه با آزادی ای بود که قرار بود در آن علماين کيفيت کار ما در جلسه

شد. همه ما طلبه بوديم و کردند و هيچ کسی مانع از بيان عقيده کسی نمیکامل ايراداتشان را مطرح می

کم بر اهالی حوزه روشن است. طلبه که قرار نيست باج بدهد. درآنجا به هستيم. بنده هم که روحياتم دست

 .يمکردحرف همه ايراد و اشکال می

 ۴۲که تصادف شديدی که در راه قم برايم روی داد و يک ماه در بيمارستان بيهوش و  ۱۳۷۴بنده تا سال 

کردم. از آن به بعد ديگر نتوانستم، اما در همان فاصله پنج روزی بستری بودم، درآن جلسات شرکت می
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ای پی ببرم وبه اين که ايشان بسيار ای توانستم کامالً به دقت و علميت جناب آقای خامنهسال و خرده

د، واقف شدم. برای تمام تواند در ابواب مختلف فقه به شکل مستدل و دقيق بحث کنفاضل و مالست و می

 .افرادی که اهل فضل و دقت بودند اين موضوع کامالً روشن شد

اند. خير، ايشان قطعا مبنايی در باره علميت جناب ايشان زدههای بیهای نفهم، حرفام بعضی از آدمشنيده

اتر از و بالخدشه، مجتهد مطلق و درفقه واصول و رجال بسيار متبحر است. مقام علمی ايشان فر

نظر بودند و بسيار هم خوب استدالل و تشکيکات يک عده مغرض است. درآن جلسات هم بسيار اهل دقت

 .کردندهمه مسائل رابسيار خوب درک وطبعا به همين کيفيت هم استنباط و اجتهاد می

هللا تکنم. يکی از آقايانی که از شاگردان خوب مرحوم آيای را نقل میدر اين باره برايتان خاطره

هللا ای را ازحضرت آيتای برايم فرستادند که مسئلههستند، يک وقتی نامه« هللا عليهرحمه»خوئی

اند. حاال شما اين را خدمت ايشان بدهيد و جواب بگيريد. ام، اما ايشان جواب ندادهای سئوال کردهخامنه

ادند و يک نسخه را هم برای من نامه را بردم و به آقا دادم. بعد از يکی دو هفته جواب نامه را د

ای با ای بوده که نياز به دقت داشته است و انصافاً هم آقای خامنهفرستادند. مطالعه کردم و ديدم مسئله

دقت جواب داده بودند. آن آقايی هم که اشکال کرده بود بسيار اهل دقت است و اهل باج دادن علمی نيست 

 .لی خوب اجتهاد کند و نظر بدهدتواند خيای میو قانع شد آقای خامنه

ای نزديک نبودند، از جايگاه اين جلسه اين فايده را داشت که افرادی که از نظر علمی به آقای خامنه

خواستند ببينند هم سنجی بود و میعلمی ايشان اطالع پيدا کردند. برای برخی هم در واقع جلسه علميت

 .اندحالج ايشان و هم افرادی که آنجا هستند چند مرده

کاری بعدها کتابی از بنده منتشر شد که چند مورد از موضوعاتی را که در آنجا حسابی بحث و چکش

 .امشده بود، درآن آورده

 فرماييد؟مجموعه رسائلتان را می -

بيشتر اين مسائل در همان جلسات مطرح شدند. اين کيفيت «. کلمات السديده فی مسائل الجديده»بله، 

 .ای و اطالع من از درجه علميت ايشان بودام با آقای خامنهیارتباط علم
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ايد. چون موضوع مستقيما به اند که جنابعالی با مرجعيت ايشان مخالف بودهای مدعی شدهاخيرا عده -

 .توانيد در باره آن اظهارنظر بفرمائيدجنابعالی مرتبط است، تنها خود شما می

ند. حيف است آدم وقتش را بگذارد و اين جور الطائالت را جواب عجب! خدا عاقبت انسان را به خير ک

اند. بعضی از برادران خواستند جواب بدهم، های ديگری را هم به من نسبت دادهبدهد. شنيدم که حرف

کنم، اما ها را تکذيب میکنم اصالً ارزش پاسخ دادن ندارد. بديهی است بنده اين حرفولی بنده فکر می

گويم، چون همان طور که گفتم حيف وقت انسان است که صرف پاسخ دادن به اين خنی نمیبيش از اين س

مبنا شود. حقيقتاً انسان ممکن است تا کجا سقوط کند که کالً در اختيار اغيار قرار های بیگونه حرف

 بگيرد؟

های حرف ای بهترين پاسخ به اينهللا خامنههای دقيق خود حضرت آيتبه نظرم مواضع و استنباط

 .«کنمتکذيب می»اعتنايی کنيد بهتر باشد. از قول بنده هم فقط يک جمله بنويسيد: مبناست. به نظرم بیبی

 .خداوند همه ما را از آفت بدفهمی ولجاجت حفظ کند -

 .والسالم عليکم ورحمت هللا وبرکاته

*** 

 مشرق نيوز: بررسی مقام فقهی ، اصولی و رجالی رهبر انقالب در گفتگو با آيت هللا مومن

 هللا مؤمن از رهبر انقالبهای آيتناگفته :فارس نيوز

***** 

 /https://kadivar.com وبسايت محسن کديور

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/313997/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930310000829
https://kadivar.com/

