إىل كل من حيب ل سبزالة مبن لرفة ب  ،وإىل كبل مبن دب ةل لرزفبةلف علب
لراضي لرد ني ،وإىل كل قارئ ح لة دةبط لحلاضة باراضي.
وبارزاري ،إىل كل ذهنٍ مزيقّظ ،وعقل مُزحةلر ،أهدي هلب هب ل لرازبا ،
مع ل عز لر عن لألخطاء لرفنيل ولإلمالئي ولرلغ د وشاةلً.
لرؤرف

1

بس لهلل لرةمحن لرةحي
لحلمببد هلل لر ب ي هببدل ا هل ب ل ومببا كنلببا رنهزببدي ر ب

أل هببدل ا لهلل ،ب لر ببال

ولرسالم عل بليه لر اةع باحلق حممد وعل آل بيزه لرطيلبني لرطاهةدن ،وبفد.
إل هب ل هب كزببابي لرةلبببع عكببة ،وهب كزببا (أورلق حتببا لرطاورب ت ،رزاب ل
سلسل كزيب مازمل بفدة لرف ب مني علبيه لر بال ولرسبالم ،و أعزقبد أ ب
سأسزمة لكثة من ه ل ،رغ لل خماول خ لطةي رمبا دزجاوز لرثال ني كزاباً.
وقد كنا مبدةلةلً

كبة  ،ثيبر أر بع قبدماً وأأخلبة أخبةين ،رابنل

فاءربا

بازببا لهلل جببةل ،اا ببا ه ب ل د ب (إل لهلل دببأمةك أل ببؤةلول لألما بباإ إىل
أهلهات ،وقد صفقا رب ر ،،حيبر لل مبن أهب ل وأخطبة لألما باإ ،هبي باربي
وخرب ببي ولطالعببا ي ،حيببر بببد ول هببا أما ب

ذملببج ،زفلببق ثببق لأل يببال

لرقاةم رئلّا ُغش كما غُشل آبباأه وكبباره مبن قببل .رب ر ،الببدل ربي مبن أةلء
ه لألما لخلطري حير هلا كل لإلر باط بد ياه وآخة ه .
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بيْد لل ه ل سبيد فن مبع مبن دب ل ه  ،إىل

بفيد ومنازرب أشبدل ،خ

صباً

بفببد لرّ بجل لةددببد لرببج حببد ا بفببد صببدور كزببابي لألخببري (مكبباهد خببار
لرزغطي ت.
ول

عبا ا عبن فسبري هب لراولببع ولألرل يبف ،وحزب مزب فبيش مناخباً

إق ببائياً  ،و سببز ع لرنقببد ولإلصببغاء رببه ،أم داببن لإلمببام لر بباةق (عليببه
لرسبالمت ،و بيبا لهلل لحلبةلم دسبزمع إىل آرلء مفا ددبه ،بابل ل فزباة وأرحييب ،
وها ل ل زهاءً باببار ر ا نبا لرفلميب  .حينمبا رةل لركبيي لرفيبد(ر ت علب أسبزاذ
لركببيي لر ببدوق وأبطببل لرفددببد مببن آرلئببه لراالميب ولرفقائددب ولرفقهيب (رل ببع
كزببا

ببحيت إعزقبباةلإ لركببيف رلكببيي لرفيببدت ،لسببزقبل لةمهبب ر لركببيفي

ولرؤسس لرددني ذر ،بال بساط  .وها ل حينما رةل لركيي لرط سي عل أسبزاذ
لركيي لرفيد ،وها ل ل زهاءً بارفالم لرابري (إبن لةردس صاح لرسةلئةت ،حيبر
حتامل بال ق عل لركيي لرط سي (ر ت ،ومةل ذر ،بال هدوء.
للل ما أعزقد

ةلخل فسبي ،لل لرسبب

إ زفبال لألزمباإ ببني هب ل وذل ،

ه مدلخالإ لرق ين لرّاغط هنا وهنا بدول ش ،،بفد لحلة لرفاريب لرثا يب
و قسببيماإ لرببدول ل سببالمي حس ب (مببؤية سبباداس بيا ب ت ،كببال لرُجملببع
لراسب ب ي لرفببباري ،بكبببال غبببري مُفلبببن وهببباةين ،ريلفب ب ةورلً مهمبببا يادبببق
لرسلمني ،بكفار صاما وخمفي ،وه

(دا شيف لرفام ليبدملة بفّبا بفّباً،

وريقزل بفّا بفّاًت.
رقد وعيا لحليا  ،وأ ا أقةأ زاوين و ُكزُ
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لرسيد حمسن لألمني لرفاملي ،لرج

دُحةلم يها لألعمال لرُخاد باس لركفائة ،وقابلزها زاوين من لرنجبف لألشبةف،
وهببي فزببرب ه ب لألعمببال مببن أقببدو لرسببزحباإ ،ولل لرببددن قببائ ب
وشاهدإ بنفسي كيف

ةهببا،

دلع لةمه ر لركيفي بإ قسام خطبري لحلبا لرفلب ي،

ولحلببا لألم ب ي ،ومببا عا ببا لرةح ب م لرسببيد أب لحلسببن لإلصببفها ي مببن سبببا
وكالم قاوٍ ،زيج ّامنه مع لرسيد حمسن لألمني رمحه لهلل.
للهببا لربليلبب لراببربين حينمببا زخبب لرؤسسبب لرددنيبب أسببل

إق بباء ل خببة،

ول سببزبدلة مب قببف أحبباةي ،و بزفببد عببن أب ل هببا راببل لركببيف علبب لخببزالف
ها ه وأذولقه .
أدها لرقارئ لرفادا
لل ما أكزبه ريس إ ه طةْة أ اار إصالحي هل لرؤسس وباخل

 ،،عبن

جمم عبباإت سببزأ ة بببأم لل لرفقببةلء ولحلببق لرفببام ،ةول أيل رقي ب لو حسببي  ،أو
خ ف من لهلل ،كما ل

كنبا أطبةة ذرب ،مبن خبالل حماضبةل ي منب عقب ة مبن

لرامن ،وأح لر من فاق ه لرظباهة لراار يب لربج أصببحا ولضبح رلفيبال،
و دزناّة هلا إ لرسزفيد من ه لركبااإ ،أو لةاهبل ههبل مُةكّب أو لرسباذ
لرغيبل.
ل

أةع لركيف لرزيقّني أل ُدغلك ل بهةطقاإ مبن لبب ل أ فسبه مفزكبني

عن عقائبد لرنباو ،مزهب ردن ل هبام هب ل وذل  ،ود بدرول لألحابام بف ضب
عارم ميينباً وابا ً ،افبريلً ،و فسبيقاً ،و ببددفاً ،ةول أي ثبلبا مب شخ بياً
رفة ما أق د وما أع .
4

ورغ ل

مفزقد بأل لهلل غائ

ضمائة هؤ ء ،ومفق ة و دل ه  ،ران

لرسؤلل أدن لحلياء لدن لحلّار أدن لرقي ل سا ي .
ورح لهلل لإلمام لخلمي حينما ددع خالل فسري آد لربسمل  ( ،فسري سب ر
لرفاحت ت ،إىل أل من أه ل وظائف لرسل لرؤمن ،أخ لحزمال لر ح
لراا

ما داز

ودزحدلث لحملدلث ،ور ْض لرزسةلع بإ اار ما قاره أو كزبه ،ورميه بارّالل

ولإلحنةلف ولرزسقيط ولهلةطق .
ورلز ضببيت لكثببة ،ببإل لألدببام أ بزببا لل هب لرفئبباإ ،هببي شببةلذم مببن لةبنبباء
لألقبالم ،لرب دن دزحةكب ل كاخلفبا يش مزسبزلةدن ببارظالم ببأرل يفه  ،ورب كببا ل
شجفا اً ر ل ه ي بنقاش منطقي .وك وك عةضا عل بفّه  ،ممن مباإ أو
بقي حيلاً بأل زحباور

بدو مفز حب علب لأل بري مباشبة ريسبمع لرفبام كلبه مبا

ق ره ،إ ل ه دنهام ل ب رلئع مّحا .
وأخريلً ،ل

أأمل من لرقارئ لرابةد  ،أل دازفبي بقبةلء كزبابي هب ل ،ومبا

سبقه من كزيب ،مة ولحد  ،ودزأمل يها بزدبلة و عقال يب حّبارد  ،رفة ب مباذل
أق د وماذل أردد رغ لعز لري رلجميع عن ل خطاء لإلمالئي ولرفنيل وشاةلً.
لرسيد حممد حسن لرةض ي لراكمريي

5

ببل رسببائل شببفهي وحتةدةدبب  ،بفّببها حيمببل نبباء ،وبفّببها هج مبباً،
صاً بفد كة كزابي لألخري (مكاهد خار لرزغطي ت ،ه ل دطل لرادد مبن

وخ

ه لربح ث ولرقبا إ ،ود بفها بارنهّب د  ،وآخبة دفزربهبا كزبباً غبري مةغب
ح ت باا بها ،و ارر دق ل بأ  ،جلةإ بةكبال لرغّب عليب،،
يها ،وغري مُة ل
صباً أوسبباط لربي بباإ لرة فيب  ،وغببري ذربب ،مببن فليقبباإ ،وعلب كببل

خ

لرزقددةلإ ،إ ي مسزأ س هل ل لة ل لردميقةلطي.
ول

من أمساا بارقل ألول مة  ،قبل عكة سن لإ قةدباً ،م أكن أ

لر

بببأل زحبب لل كُببزيب إىل ببدلل صبباخ د ببل إىل أعمببد لر ببحف ول ببالإ،
و درلل لرسفارلإ ،حز رلة لرةح م ل صفي دفزاف بيزبه أسبب عني رزبأريف
كزا دةةل به عليَّ وعل كُزيب.
إ

أضع لرقارئ لراةد أمام حقيق ولضح دلً ،وهي ل ي م أ فةلض إىل

شخص لرة ع ب ل ه ،وإمنا أع لرسبل كياإ لرغةدبب لربج دقب م بهبا موب ْن ح ربه،
وكيببف دسببزثمة هببؤ ء لرة في ب ةفلببها لمربلط رد ب مُسببزهجون  ،و دفا بةلول إ
بزّخي أرصد ه لرسةلد  ،مزجاهلني أ ني لةياع ولرنا بني ولرِّفاف لرفبا ادن
عن

ري مثن لردولء ،أو ا ر لراء ولراهةباء ،أو و ب غ لء.
من حقّي ومن حق غريي أل دسزناة ودزساءل ما هي فالً إرّا صفق لرقل
6

أمام هبؤ ء لرربلببة لرزهبزلاني ،لرب دن حيبالول لرةقبا مبددب لرزبباكي علب قدسبي
لرة ع ولرة في وك وك دبلغ من هبؤ ء ،ببأ

و لهبا ضبةب ر باحله ،

بل قد قار ل ري مةلرًل بأ نا (رلبنا لر ضع رلكبيف بهب ل لركبال ولألمب ر ماشبي ت،
ورانبب ،باُزببب ،ه ب  ،زعبباإ لر ضببع وأو بةْإ عل ب لألرسببن أكثببة مببن سببؤلل،
وأو ودإو رنا لركاكل ولرزساأ إ لرزفب .
أدهبا لرقبارئ لرابةد  ،مفبباذ لهلل أل أكب ل أ با كمبا لةلعب بفبض لرسبزفيددن مببن
لرة في (بامزيازت ،بأل ال اً من لرفمائ لرةشلح هلبدم لرة فيب  ،و أةري هبل
ألببه دق ببد لرة في ب لرببج دزببا ة بهببا أو دالدببد عليه با ودببب منهببا ةول ببه وعيكببه
لرةغيد  ،أم دق د لرة في لألصيل لرطبيفي لرج ختاف لهلل و زلقيه.
إن

لرزحةلر ولرسبزق ّل  ،كاإلمبام لخلمبي

نديَّ خملص رلمة فياإ لرخل

ولركهيد لر در وغريهما .وك وك بفاُ أصدقائي وصنفاُ ربي أعبدلء ،وذرب،
ر

ةي مفه

لخلندق ،ألل ما أُردد مما كزبا ،ومبا أر ب مبن لرقءبةلء ،أل

دنظةول إىل ما أكز بغري منظار لرطبيفيي ،ولل داِ ل لألم ر مب لزدن لرفاطف .
ما أر

من لرقةللء أل دزأملل ل مبنظار قارئٍ من ف بفيبد عبن لربؤ ةلإ لرنفسبي

ولرفئ د  ،وأل دا ل حياةدلني ،وذرب ،ب ضبع لرنقباط علب لحلبةوف ،ببدول أي
حتيلبا ،ودنظببةول إىل ولقفنببا بهبدوء و أملببل ،وب ببدلل منفبزت ري ببل ل إىل لرنزيجب
لر حيح  ،ودكخل

ل لر لقع لرقائ عل لألرض ،حز ناكبف هلب لحلقيقب ،

ودهّم ل ما أعنيه كُزيب.
وها أ ا ل ل ،أرةل بإمجال عل جمم ع من لألسئل  ،رمبا
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ل إىل أكثة من

ال ني سؤل ً ،وبكال ولضت ربس يه وبال شجاع .
و 1هل ل  ،علما ي
أ ا مسل شيفي إمامي إ نا عكةيل ولحلمد هلل.
و 2هل أ ا جمزهد
أ ببا مُحزبباط ،وكنببا أقلّببد لركببهيد لر ببدر ب لإلمببام لخلمببي  ،وبفببدها
أخ إ أعمل با حزياط ،و لرسزحد اإ ،أرل ع إملا لرسيد شبريي زجنبا ي ،أو
لرسيد كاظ لحلائةي (حفظهما لهللت.
و 3هل أ ا شريلزي لرز له
أبببدلً ،ل نلببي مببع لراببل (بةو ك ريباًت ورابنل فاببريي ومكبباعةي ،دزلبفببال
منهجي لركهيد لرسيد حممد باقة لر در ،ولإلمام لخلمي (رض لل لهلل عليهمات.
و 4ما هي م اةر لراري
من لرنرب لحلسي  ،وقسب مبن لإل ّبار بارفقبارلإ ،سب لءً لرفبةلق أو ب
أدببةلل حاريباً ،ورببيس رببي أيل رل ب طب لل عمببةي مببن أي مة ببع ،كمببا م أأخب
(لرا ب اإت إدةلل و لحل ل من لر لة لرغ لئي  ،و لرسباعدلإ (دارل بهت و
و  ،وإمنا أعزاش من أم لري لخلاص وأشدي باألسفار لرفام لحلةل .
و 5هل ر ،خ

م مع لخل ئي لو لخل ئيني بكال بكخ ي

ف  ،فجلة لخلالف بي وبني لرةح م لخل ئي شخ اً عام  1777م،
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أل ي كنا أقةأ مسقط ،وهنا رلبا ةع ً رفددلي لرسيد حممد علي لركبريلزي
رادار ه ل لربلبد ،وربدين وصب ره ،عملباُ ربه بة اجمباً ةعائيباً ،وشبةحا رلنباو
مة في ب ولرببد لةددببد

خةلسببال ،ولحزيا ا ببه ،وق بدلم رببه لراببثري مببن لرنبباو

لألمخبباو وعل ب مببا أختطّببة ،كببال جمم عهببا ،مائ ب و ال ببني أرببف ةو رلً ،راببن
حينمببا ر فببا إىل لرنجببف لألشببةف ولرزقيببا لإلمببام لخلب ئي لر ببحن ،وكببال
دنزظة ناز لرفام لةليل لرسيد م س ثة لرفل م ري لّي عليها ،ز باة ا مفبه
لر حن ،وكا ا قد وصلزه مفل ماإ عن سفة عددلي و كاطي ،حمل عليل
بكد وعزا شددد ،ولعزرب ه ل لرفمل م ومن لرسبيد حممبد علبي سب لرلً علب
م اةر أمخاسه لرهم .
كببال ه ب ل ه ب لركببةلر لألوىل ،ب بفببد أحببدلث لرث ب ر ل سببالمي ولخنةلطببي
بارفمل مع خط لإلمام لخلمي  ،فقَّدإ لألم ر أكثة ،وكنا مناسب لرفاطميب
أقببةأ بةدطا يببا وراببن عببام 1785م رّببا وصببل أبنبباء لإلمببام لخل ب ئي إىل رنببدل
وشاّل ل مؤسسا ه  ،عمل ل علب حتجيمبي وحماصبة ي رزقبي وجمارسبي ،وم
دان ه ل لرسب شخ ي ،وإمنا رفدلئه وكةهه لركددد رإلمام لخلمي ولرسبيد
حممد باقة لر در.

بفد و ا لإلمام لخل ئي ،كنا أ ا أول من جلة قّي غيبا

لرليارلإ من لألمخاو لرج كا ا مُ ةوع
وذهبا رلجي

لربن

غابا ،وحُةم منهبا أهلبها

لخلاص  ،ولُسزفملا كإرث شةعي وكدك خاص به ،كبل هب ل

لرزدلعياإ أهلبا لألم ر بي وبينه .
و 6هل أ ا من لرغارني بكخص لخلمي
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كلّا وأبدلً ،ما أعزقد باإلمام لخلمي لّ ه قائد شجاع ا ت ور ل مباةئ،
را

أعفيه من لألخطاء ول شزبا  ،و أق ل بف مزه ،وأ ا ةلئمباً مقبا ي

أر ض لر نمي لربكةد .
و 7ما ه

لر عن مة في لرسيد لحلاي (رمحه لهللت.

ري إجيابي ،ورب إل دبد لرببالط لركاهنكباهي كا با ضبارف ةلخلبها،
وذر ،من خالل فة كا ل ح ره ،وصهة لخلبا ،بارب لإ  .....ورانلهبا مة فيب
دفخة بها أرخينا إذل ما قيسا مبة فياإ لري م.
و 8ما هي عالقز ،باردرلسيلني ولحلةك لردرسيل .
عالق ب طيبب  ،وثببدوة مفين ب  ،وأعزبال بارسبيلد حممببد قببي لردرلسببي ،عار باً
ومفسلةلً ومفاّةلً ومةبلياً ،وه صددق ري وك ر ،أخ لرفام ل اهد لرسيد هباةي
لردرلسي ،حفظه لهلل مجيفاً.
و 7وما هي رولبط ،باخلط لركريلزي.
ريس ري أيل لر باط عل أساو لخلطب ط ،ببل ل هبا جمبامالإ وصبدلقاإ،
ولر بباطي بارسبيد حممبد ولرسبيد صباةق هب حبب  ،حيبر لرةحب م لربريزل مهببدي
لركريلزي ،ولردهما ه من مةددي بدي لرسبيد مة ّبي لرةضب ي لراكبمريي،
وكنا عندما أزور كةبالء ،مع ولردي وأ ا صبباي ،كبال دّبمل إىل صبدر ،
رزفلّقببه بببارةح م بدل ا ،وقببد ق بةأإ

كببةبالء ،عنببد هيئ ب لرسببقطيني سببنزني

لرفكة لألوري مبن لحملبةم عبام  1764و 1765م ،وكبال لرةحب م لرسبيد حممبد
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يربح جملسي ويقدّم لي التوجيهات ،واستمرت عالقيت معه إىل وفاته ،وحتى
اليوم مع شقيقه السيد صادق وأوالده ،حفظهم اهلل مجيعاً.
س :11ما هو قصدك من نشر هذه الكتب؟
ج :إلصالالالح و الالع الةا فالالك ،ولتكالالريا حقيقالالك التش ال يني والتفري ال الال
املرجالالع ايقيقالالي املتّقالالي  ،واملصالاللتي ال املتق الي ،ولكشالالا السالالرقات وأسالالالي ها
اخل يثك لألمخاس الشرعيّك واإلستئثار ها ،كما أرى السكوت على هذا الفسالاد
تصريا األمخاس ،هو تشوي وتشجيع هلؤالء القراصنك من أَكلَك الستت.
س :11صوّرها ال عض أنها ر ك الصميم.
ج :هذا تصوّر خاطئ واشت اه ك  ،وقد وقالع فياله املرحالوم اآلصالفي ،ولكناله
انت ه مؤخرًا إىل أنه مغةا قد أُستغفل وألقي فيه ،ولكن فاته األوان.
س :11ان أحد صهري املرجع األعلى النجا االشرف ،هو أخوك السيد
مرتض الى الكشالالم ي ،وهالالو وكيالالل مةل ال  ،ويسالالتولي علالالى م الالال

ال مك مالالن

األمخاس ،من مسقط والكويت واورو ا ،فكيا عالقتكما؟
ج :قال اهلل تعالاىل :وال تال ر واةرو وةر أخالرى ،ويقالول تعالاىل :لكالم ديالنكم
ولي دين ،و يوم در كان اإلمام علاليّ قا الد املساللم  ،وأخالوه عقيالل جالي
املقاتل له ،وهذا أمر ط يعي .
س :11معلوماتنا تفيد أنك صدي الشيخ الوحيد اخلراساني شكل جيد فهل
الةلت كذلك.
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طبفاً،

ه صددق منب سبنني ط دلب  ،وكبال دالّفب مبهبام أوروببا،

وكنا أمحل رسائله وعطائبه رلمةحب م لركبيي غبا ي رنبدل ،إ ل به مبؤخةلً
ل زح منح لرغل  ،وأخ دكيع مدرس لرغل  ،ابزفدإ عنه رغ إعزقباةي بأ به
مفخة علمي من مفاخة لرطائف لألمامي .
و 14بلغنببا إل مةل ببع لرنجببف لألشببةف لرابببار هبب باإلمجبباع غاضببب ل
علي ،،هل ه ل صحيت
أةري لرزفاصبببيل بارّببببط ،وأر ب ب أل داببب ل غّببببه ثبببق وهلل ةرل
لركاعة ،إذ دق ل
ودغ لهلل عن بقةلإ زدد
ل

ودأ ي لهلل بارفة لرقةد

مُافل ومُا ّف مبن لحلسبني (عت ولإلمبام علبي (عت دقب ل (إسبزغنِ عمبن

شئا ان ظري ت ،وران أق ل هنا ري أصبدقاء مبن مةل بع هب

لر ل هب ،

مثل آد لهلل لرفظم لركيي حممد لريفق بي ،ولر ي بدل (لخلطيب لريفقب بيت هب
أسببزاذي ،وك ب ر ،لرفببام لةليببل لرسببيد علببي لرسببباولري ،ولرب ي كنببا مةدببدلً
ر لرد (لرقدلدس لرفظ ت ،وك ر ،مساح لرفام لرابري لركبيي اضبل لرببددةي،
وك ر ،آد لهلل لركيي قاس لرطائي ،وك ر ،آد لهلل لرسيد جمزب لحلسبي  ،ممثبل
لرسيد لرقائد لخلامنئي وغريه  ،إلل ري مفه صدلقاإ وصحب طيب .
و 15ذكببةإ كزببب ،ل بب ،رسببا منببز ٍ حلببا لرببدع  ،راببن كبباطا ،
لرسياسي وباخل

 ،ةع قائم ةور لرقبا ل ،وعالقا ب ،لرزينب مبع أقطبا

لحلا  ،قطع بأ  ،حابي خمّةم.
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ج :ال يوجد أمر من هذا القبيل ،وهذا كالم غري دقيق ،وأنا طوال عمري مل
ب أو فصيل سياسي ،نعم هي عالقات شخصية ،وانا أحرتم كل منن
أنت ِم إىل حز ٍ
حيرتمنننو ،ولننني عالقنننات شخصنننية منن سياسنننيو سكن ن ة ،أو عنننرب ،أو أكنننراد
وغريهم ،لكنَّ ه اك من يشي هذا عو باطالً وال حقيقة له.
س :31يتسننا ل القننرا لكتبننّ ،برنننّ ىركرننز ع ننن مرجعيننات ال ن دو
غريها ،مثالً يف قم أو مشهد ،رغم انّ قضني أكثنر منن نيالنينو عامناً يف اينرا ،
ف ماذا فقط ىركرز ع ن ال

األشرف؟

ج :مل أركرز إال ع ن حاالت  ،وأين ما وكجدت هنذ ااناالت ،فرننا أدي هنا،
ع ماً أعو ال

األشرف ،ألنه ب دي ،وعش يف أحشنا مسسسناىه ااويوينة

وانننا ابننن عشننر س ن و ،ف ننذا أركرننز ع ننن إبننالحات مهمننة لب ننا عننرا جدينند،
وحاضرة ع مية ،ال ىستغ ها وىعبث بها الصبيا  ،أما يف إيرا فهذ ح ة واهية،
إ نو يف إيرا  ،لكن و لسن متواجنداً داًمناً فيهنا ،حينث أقضني أكثنر منن نصن
وقيت ،إما يف اخل يج أو يف أوروبا ،أو يف العرا مسخراً ،نيم ه اك مالحظة أخرى
بري من هذ الكيانات ،نعم رمبا أىعاو إعالميناً من
ٍّ
وهو أني يف إيرا ال ب ة لي
اإلذاعة العربينة ،أو فضناًية سن ر ،أو فضناًية الكنونير ،أو فضناًية العنامل ،وقند
ق رص ىواب ي معها أخرياً ألني أشعر بالتعب.
س :31هل ىضعضع عالقاىّ العاً ية والشعبية بسبب نشنر هنذ الكتنب،
ونسم برنّ كى ابر يف حماظراىّ ،وجتري حماوالت لعنزل حماظراىنّ منن بعن
املواق .
31

ج :نعم .نعم .وهذا أمر درهي ،و ون را رذا هرذا مرا يررت انثور

ان رر

اإلسرريم يف إ ايرر اا وومعررإل مررا اإلمررذت االرر و دررهأ ااري رررا د،ررذاو و ا
أمزام،م والحسر موذع،م إ املها اإلي ان ريف وااير و يمرمررا د،رذت انثور ذ
انش ر ي و ررم دررذه هو هررذت ان ث ر

ذ رثه انش اسرريف أ ر و حث ر انرريف إ عررذت

 4141هرو نإل عير املنريف إ ان ريرإلو إ د رإل أحره املرحمنر أحذار و ومرذ أا
عإلُ يهى نيهعذهو حثر درذينث معلرمو و ينرم انريف قرهي مرهيم ن نريف درذع
(د لا خبس ه اهم معهوه ) ُمهّمإل نيف ما انبعضو وأخذ د،ذز انسرلذعيف وانريفى
ن ررا قررذح املنررزي ررذا

ي،ررذ

ررذ م ررا ان  ،دررذه عررا د،ررذز انسررلذعيفو

وأدعهت اىل خذ ج اجمليسو ومه ظاّ هذا ان دل دذنيف سر م ا عر ّ زمر و نريف ال
يعثمه دأا اهلل هر انر زا،و وال اهّ نمارذييف ونعلذيريفو أحره أيرذ رذاو ووادريف هرذا
ا حيفو و ا دعرههذ هرذا انسرّه املسر ر وهرر يثحرهّه دععيريف اىل قر ،امل درا
االعي وهر انس ه ....إ ممو و أنيف مبث ،مثعذخ و ن ا انسر ه ...قر ،امل دا
جتذهييف دإزه اه و ذا ر ،هذا املسثرى د ري.
ن ررن هعررر اهلل نرريف دذوهايرريف وب أدبرريف أدررهاو ررم مذضعررل اهلل ان لررا واررع
اننعس انيت ضحهي اىل هذا انثليّ واإلسثجهاهو وهذا أم محس و ن ا ينم ل
هذت انثح ّ ذ وانرهعذيذ املسرلرميفو اال أا اجلل،رر انشر ع درهأ يثر مّض ونرر
دبطه.
س :41نمه سُجنإلع إ اي ااو ينم اخيقك وضعذن رك نيس ذسريف اإلي ان ريفو
ودم إل ر انسجا اسبرعرو ون نرك درعه اإل ر اج عنركو دم رإل دنعس اارط
41

واحللررذسو م ررلذ ه ررا انرربعض أا يعثيفهررذ مسر ح يف م ررا اإلير ان ر إل ا رذه
مر دع ريف
اننج و وإل بذ أا ال عيميف وم لذ ض ث .
ج :اا هذا وا ه و ون نّ ملذ انه عإل مبل أ دعر عذمرذ مرا اإلمرذت االر و
ذا نك ضمبُّي ملبذهييف واعثمذها د،ذو وهذا انثو ّر مذيم عنهي ونا يثاعاا أدها.
نذا نا ضثأ نغيت وال ميل وال رعر ي ارذ در ىو وأعثريفت أمر ا عذهّيرذو رم اا
 ،أملّ د ري.

املبذهئ وان ِم م ال ضُبذع دذالنععذال و م ن سإل امله لذ

س : 41نمه ومر انشر م م،رهي ايقرع مرمعرذ رهيها مرا ُثُبركو وأنّر
ثذدذ مسّذت (املحسسيف انهين يف در احلم مريف واال رءاه)و وضارذ دإل انثعسرريا حرري
خ رضيف هذتو ينم أنيف خو يف نذاجيفو لذ هذا االنه ذع؟.
ج :أ رر وا مرضرررذ م درررذاريو ومررره أدبثررريف و رررذا عيرر م ررره احل رررذ د سرررذنيف
مثراا عيفو وه مردرره إ ثرذد (وسررا عذمرذ مرا املنريف احلسر ) دعنرراا:
( سذنيف اىل انش م انبذط ) وأعره مريو محيف اهلل عي يفو وععذ عنّذ وعنيف.
س :02نمه ذنإل ن م مبل ا ر عشر عذمرذو ممذديريف مرا  ANNإ ننرهاو
وضنذونثم ،ذ مراا ا خ ري دها ب جي أ أحه عي
انع

و م مذ ه

هذو ،ل أنثم عي نعرس

هوه انععل.

ج:نعم نعمو عي نعس انع

و أمّذ هوه انععلو مه حهه
41

ه مذو وهر

اا ( )...املرسررري وهررر مررا املسررثع هيا مررا م دع رريف اننج ر ا

ر

اميفاطر يثرريف املذن رريف إ أو ود رذ و ينريهررذو نمرره اضّوررل هررذا انشررخ

إ دنررذه
اررهي هررذت

انعاذي يف وطي منيف نو سذعيف نريهّ عي َّو ن را هرذا املرهي هرذضع إ منثور
اني ررل ن سررأن عررا أي ر و أخيفضرريف أا يسررثج

ن يبرريف ر ي يف أا ض رررا نررهو

ضُبثّ عيف ا ريو وا را أنذ ط ذ وهر ط

ل يمرري مرذ نهيريف .ون را
و و ٌّ

مبذ

ملذ يّليف مهي انعاذي يفو ه ب وأنغ طيبيف.
س :04ب نسرررلا ضعذقر ر ل علّرررذ در ر ى ن رررم إ انسرررجاو وظرر و هرررذا
اإلعثمذيو ،ل ن م أا ضذ وا ننذ ئذ ؟.
ج :سثعيلُّا نبأت دعه حرو ون ل قيف ممذي.
س :00دعه هخرنك إ مش وع هذت ان ثر ونشر هذو وهرذت املراد،ريفو هرل
حتسّ خب عي ح ذضك؟.
ج :طبعرذ هررذا وا هو خورقررذ واا دعرض هررحاله انوررب ذا نرهي،م مرذ يُسرلّ
(  ،انشمذوا ) ون رن ينرري م،رثمو واحلرذ

هرر اهللو لرذ ب يبر مرا انعلر

ر هو وأنررذ ايا إ انسرربعر مررا عل ر يو ون ر انش ر

أا أ رررا مث ررل هررحاله

ا هع ذه .ينم اا د،ذ إ انهونيف ع اإل عي َّ معر ز محذيريفو و رذنك دعرض
انعوذيل انس ذس يف ع اإل نركو ن ر ر ر

أا أحتر ّ عير

سري و وأضر ّرل

عي اهلل وهر احلذ .
س :04ما يم أ ُثُبكو يشع اا نهيك خمزونذ ما ااراط اا ري و

41

ما

ف قةل عن أردي لرنجف لألشةف وح زل ها ،وقد أحجما عبن كبةها،
ولرسؤلل ه

أريس ه ل حةمال رأل يال لرقاةمب عبن مفة ب بأردي مغيلب  ،ومبا

هي خطط ،مسزقبالً .
أ ا أضبع أمبام عبي مق رب (مبا كبل مبا دُفلب دُقبالت ،ب قبد اب ل هنبا
مالحقاإ قا ي

ه ل ل ال ،وبارزاري رال حاةث حددر.

و 24د بةل لربببفض أ بب ،بازببب ،هب  ،خةقببا قدسبيل لرة ببع ولرة فيب ،
و جلةإ أم رلً أسأإ إىل مسفزها.
إل لرة في ولرةل ع ه لر دن زح ل رنا لربا  ،أ

كنا مُحجمباً ،ورب

أ ي ة لو ا لر قا ع من أدام طف رج ،رانل مبا مسلب بفزنب لرسبيد ّبل لهلل ،ومبا
كةو

هزاه ،وما سب ل إريه من لرزه لرق ر  ،مببا نفبة منبه لألذولق ،أعطبا ي

لرّ ء لألخّة( ،وعل فسها نا بةلقشت.
و 25هل منا إريب ،علب ببأل أحبد هب لألطبةلف أرلة لل دُفبج ثةمب قبةلء
ُكزُب ،،ول سزماع إىل حماظةل . ،
ف بال اكيد ،رقد شُاّلا جمم عب وأعة هبا بأمسبائه ولحبدلً ولحبدلً،
وطا ل لرنجف لألشةف عل ه ل وذل  ،ران إبن أحد ه لرايا اإ أو بفض
مسزكارده ر ض ذر ،مزفلّالً بأل ذر ،سبيف ة مببةةوة عاسبي ،مبفنب رب كبال
لرقةللء هل لراز  ،ملي ل قارئ ،سيزح ر ل إىل مالدبني لرقبةللء ،وبهب ل كبلا
مساعيه .

17

و 26ما ه رأدا لألخري و د لرفقيه .
أ ا مع و د لرفقيه ،وأعزربها خري ضمال ،رّبط لألوضاع ،ورابن هنبا
مكال مفق لد  ،وهي إل ه لرسلط  ،يبنت لرفقيبه سبلط لإلمبام لرف ب م (عليبه
لرسالمت هل لل ه ل لرفقيبه رددبه لحل با ولرّبمال ببأل دزبأ ة و دغبشل و
دسزغفل ،أل به بكبة مثلنبا ،وجيبةي ربه مبا جيبةي رنبا ،مبن حب رلاو ب ولر ربد.
ورغ ما دبل ه ل لر ري لرفقيه من لرزق ين هب مبن لر بف أل داب ل ح با
من ه لألخطار مائ بارائ  ،ر ل أ با مبع و دب لرفقيبه ،ورابن رسبا مبع عبباة
لر نمي لربكةد  ،أل ي أرين لل ري لحلبق لل أسبائله وأل أسزفسبة منبه ،حيبر هب
بارزاري إ سال كسائة لرناو وريس مبف

م.

و 27من ه لرؤهل عندك رلزقليد حارياً .
هنا أشخا ،عدددول ،كارسيد شببريي زجنبا ي إدبةلل ،ولرسبيد علبي
لخلامنئي ولرسيد حمم ة لهلااي ولرسيد كباظ لحلبائةي ،و لرنجبف لألشبةف،
لدّاً د د من ه أهالً رلزقليد ،وأأكد عل إل لرزقليد لر ي أق د  ،ه ر ب ع
لةاهل إىل لرفام أكثة ،كما إأكد عل لرزأكّد ولرزثبلا ممن دقل لد  ،ألْ داب ل
مُسيلةلً بار رد ولر هة ولركبااإ ،وأل دا ل عاة ً ُمزلقياً خياف لهلل.
و 28ولألعلمي لرج كنا قد شااا بها.
م أشا ،د ماً باألعلميب  ،ببل أعزقبد ل هبا ضبةور إسزحسبا ي  ،وهبي
ُلغي قليد ل خة ،وما كزبزبه ،هب كيبف ل هبا أُسبزخدما كحةْبب حملاصبة قليبد
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لإلمام لخلمي

لرفةلق ،لرسبزيناإ ،وكب ر ،قليبد لرسبيد علبي لخلبامنئي

إدةلل ،أولخة لرثما يناإ.
و 27لرالحببظ ُكزُببب ،لل رببدد ،أطةوح ب خاص ب عببن لخلُمببس و بببه
وصة ه ،هل من ضيت .
أ ا رسا قيهاً ،رغ أ ي ةرسا لرسط ة وقةأإ لراثري من مزب ل لرازب
لرفقهي لألصيل  ،وهنا

لخلمس أكثة من  22رأداً قهيباً وم بطلت ،ولخلمبس

مةل بثالث مةلحل
لرةحل لألوىل ه لخلمس لرقةآ ي ،وه ل دب مبن سب ر لأل فبال ولعلمب ل
إمنا غنمز  ،....وه ل إ زه

عهد لرةس ل با زهاء لحلةو مع أعدلء لإلسالم –

وم جيةِ أي حددر عن لخلمس عهد لرنيب ،رغ

بدلده رلحاب  ،و لإلمبام

عليل و لحلسن و لحلسني (عت ،وم دطارب ل أحدلً بزسبليمه ،رغب ل هب مجيفباً
كا ل مبس طي لريد.
لرةحل لرثا ي ه لخلمس لرزكبةدفي ،وظهبة لحلبددر عنبه عهبد لر باةقني
(عت ،وكال هنا فباطي مفبه ،رابن لرنسبب كا با مّبطةب

عهبد كبل إمبام،

وخّفا رلزغيريلإ ،وم دزحدلث لر اةقال (عت عبن لخلمبس كفةدّب ت كبةدفي
ابز ب كار ببال ولر ب م ولراكببا ولةهبباة ،كمببا م ةِة ببا أيُ

ب  ،ولضببح

عنه  ،نصل عل لل لخلمبس هب ل ربه صبل بادب لرغنبائ  ،و عهبد لألئمب  ،مِبن
لإلمبببام لرةضبببا (عت ،وحزب ب غيلبب ب لإلمبببام لرهبببدي (عت ،كبببال لر ضبببع قايب باً،
ومّببببطةباً ،و ببببةإ مكبببباكل ول هامبببباإ بببببني لرببب كالء لو لةُببببباإ ،ببببأعلن
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لرفساةدال(عت ،إباحزه ولرزخلّي عنه ر احل شيفزه  ،ثبددر مبةولي عبن لإلمبام
لهلاةي (عت ولرفساةي (عت ،وإل لخزلفا
أثنا ركيفزنات ،أما

صه ،وران لرّم ل (ما كال رنا

ل لألمام لرهدي (عأت ،كمبا ورة لإلحزجباة ،وعنبد

حدوث لرغيْب لراربين عام 327هب ،قال (عليه لرسالمت وأما لخلمس ال بد ف
خلمْس ط لل قةول.
حز أخة إريا  ،وها ل أُغلق حددر ل ُ
خلمْببس لرفزب لئي ،وهب مببا أ زب بببه لركببيي حممببد حسببن
لرةحلب لرثارثب هب ل ُ
صاح لة لهة ،وعلء ذر ،ه حا

لحل ز إىل ق د  ،وبةلر لركيي لة لهةي

ز ل بأ ها شب ،حتّب بةضبا لإلمبام لرهبدي (عت ،ألل لحلب زلإ قببل ذرب ،م
ان ب ر ،لإل ساع ،وكا ا ُم لل بزربعاإ وم ق باإ مهمب  ،وأ بالث مب
ب أرصببد وخم

،

بباإ عيلنزهببا لردورب لر ببف د  ،ب لردورب لرقا اردب ب أدببام

لربهل ي.
وها ل سار عل فس لرنهأ لركيي لأل اري

لرريزل لركريلزي وغري .

بقيا هنا مالحظ مهم أذكةهبا ،وهبي إل رببط لخلمبس بارزقليبد هبي قّبي
مُفربك  ،ال د د قهياً أيُّ صل رلخمس بارزقليبد ،كمبا عليبه لربنهأ ل ل .قبد
صةلة لرسيد حممد لرةوحا ي مةلرلً ،وقد مسفزه أ ا لرنجف لألشبةف ،وكب ر،
لرسيد لحلاي

لرسزمس ،،ولرسيلد إببةلهي لراجنبا ي كزاببه (حبدلئق لأل بست

وغريه ب  ،لل لخلمببس دُببد ع

ببفه ألبنبباء لرةس ب ل (،ت ،و ببفه رلمحزببا ني

وأعمال لخلبري يمبا دُحبةوز يبه رضبا لإلمبام لرهبدي ،لب أل ر بالً أرلة ة فبه ربن
دقلد من لرفقهاء ،ضري ذر ،،حير هب دبةين ببال مة فبه دكبخلص مب طن
.

لحلا  ،أما ريس بفن لل أمة شةعي وول
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ران ما قةأ

لرةسائل لرفملي  ،من و

لسزئ لل لحلباك لركبةعي ،هبي

جمةة زيا ،ريس إ .
وأع ة أق ل إل م ض ع لخلمس عند فس لرفقهاء ،ه
أ فسه دفا ل من أزمب

دلدب ،

أخب ورلة ،وهب ْ

قبدد لأل بب لركبا ي ولر لضبح

وه ب ل ولضببت ث ب ه لرفقهي ب قببدمياً وحببددثاً،

هب ل،

رسببائله لرفملي ب  ،وهنببا

أأكد إل لر ناع لرفقهي شيء ،ولرةسائل لرفملي شيء آخة.
و 31دُقببال ل بب ،ض بدل لركببفائة لحلسببيني  ،ولل صببدلقز ،مببع لرسببيد مقزببدين
لر در الشا بسب ذر ،،حير مساحزه دقةلها ،ما رأد. ،
أي شبفائة و أةري مببا لرب ي فنيببه ،راننلبي أوضلببت ،أ ب مببن لحلسببني
(عت ،وو ةي كلّه من لحلسني (عت ،هل دفقبل عاقبل أل أكب ل ضبدل لركبفائة،
رابن لرسببنني لألخببري  ،حبد ا بببدع وخةل بباإ ،وباخل ب  ،إةمبباء لأل سبباة
با

إ لحلا لة  ،وه ل دُك ل ص ر لرزكيع ،و ربط ره باركبفائة لحلسبيني  ،وإمنبا

لرقّي سياسي  ،ودُةلة بها أم رلً ةعائي ومكاكساإ وعناة وغري ذر.،
لمببا صببلج مببع مساحب لرسببيد مقزببدين لر ببدر ،م يبةل باببالم مببن هب ل لرقبيببل
إطالقاً ،وهي اء من لرزك دش ،أ

أعزرب لرسيد مقزدين لر بدر ،أخباً أحدمبه

وحيدم  ،وأعزرب مبن لرفناصبة لر طنيب لرخل ب رلفبةلق وشبفبه ،وكفبا خبةلً
وشة اً لل أمةداا ساخط عليه ،و ةدد وكب ر ،مبن دبدورول ب قب أمةدابا
وحلفائها .
و 31ر حظ أ  ،نزقد بكد  ،لرةل ع قةلئزه آداإ من لرقةآل ،ما ه
21

رأيك؟
ج :يا يا أق أ ا  :نعا و كن اع عااا ع ،عالاتو مااب ني أات ا ن أن ااأ
ع ،عالت اطالب،و كأ ا

م أا الن عناألار ع نا

و نعا كاا م عن ا

اا

أمسع ا و كك ااعع عااا ااع يي ا ي ا عنف ا ه او كيواار نف ا نااأ ر
،طاا س نو ياارو كي اا ط و كر اا

كعخلط ااو ك اات ع ياارو ي اا آك عن اا ل

ي ا ف و كن ااأ مسعااا ي ،ال ا يوا ُ ع،وا

و كنا ااة اابن ي ا م ا ه ر

بسو م أ عأ عحلأأ يا رًلو أيا م ا ا ليارو أا نا كأا العال ي ألا ك
يأ ا ا عن أ ا ن و ا م ا ه رن ا عناألاار ع ن ا
عن ل (رعالت عنف ب م عك عن ن
عناات ا عن ع اات اااا

و ك ااأ ا أ لي ارل ا

ال ا ً ا

)و

أن ال ااعا عني ا ك ًو ك ااأ أ ر ااا ا بل ااع باا ر

عالعا و ع جي أ عسً عن ل و ش ة

عك

ةو كك ي

أنع ُ :

 - 1عن أ يبأ ع ي عن بزكعرق
- 2عإل م عخل ه
 - 3عن أ حمأأ ح
 - 4عنش أ حمأأ

م ة عهلل
عنوأر

 - 5عنش خ حمأأ عن ع
كر كا م ل ،ك و ح ث أن ال أحو يأ لع نععاو كإمن ش كأعن م مو
22

و 32ر حظ لر وق لألةبي ولألسزكهاة باركبفة حماضبةل  ،،اب حتفبظ
من لركفة وما منكأ ه لرقةحي .
طبفباً ،أ ببا أحفببظ حب لري عكببةدن أرببف بيببا مببن لركببفة لرقببةدض ،سب لءً
ق ائد أو مقاطع ومنكأ ه ل ،ه ذوق أسزاذي لألول لرسبيد لركبهيد ب لة شبرب،
وبفد لرةح م لردكز ر لركيي أمحد لر لئلي (رمحه لهللت.
و 33دُزدلول عل لألرسن  ،إل مساح لرة ع لألعل

لرنجف لألشبةف،

ينلع عن إعطائا لر كار  ،بسب وشاد من أخيا لرسبيد مة ّب ممبا سببل
لرقطيف بينا وبني لرة ع لألعل ما رأد. ،
إل ه لر كار ريسا كما ص لرها لرناعق ل ولحلاسدول ولحلاقدول ،هي
ريسا هلبا طبابع مباةي أو باري ،حيبر أ بي مُافّبي وغب ٌّ مبن بةكباإ لحلسبني
(عت ،وم أحزأ إريها رغةض لرة ا و نظبي حيبا ي مبن أمب لل جما يب  ،كمبا ظّب
زميلي لركيي لخل دلدي باركفة لركفيب ،قال
خييلي بس ُبله وكار

و اخ من ةة (مة ع وكار ت

عز

د ري أكل ،مس ،مك ي وكار

كل صبت ومسيله

وكلم (وكار لرثارث ت ،ه رأو با

مار غن

لرغن  ،وُس لم بارفارسي (كلّهت.

عم مباً ،أ ببا ذكببةإ هب ل لربيببا لألب ذدب رلمطادبب ولرزنب لع ،ورانببه هب ولقببع
لحلال ،أع ة إىل م قف مساح لرة ع (طال عمة ت.
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انين أمحل وكاالت من مراجع عديدين من النجف األشرف ،وقم املقدسة،
راجع كتابي (مع الصادقني ج ،)3وقد طلبت وكالة من السيد (دام ظله)) لرهر
إعتبههار  ،لهنهه) استفسههر مههن ألههي السههيد مره)ههو (اههعر ) ،و نهها س ه و ألههي
بوشاية كيدي) ظاملة ،باهعامّي وبدون أ ّ وثيقة أو دليل أو شا د ،بأني أكلت مها
الوقف ن وذ باهلل  ،و ذا أمر طبي ي وحيدث ،لصوااً ل ائلة هتهون من  42ولد
وبنههت ،مههن  3زوجههات ،وطب هاً ان ألههي كههان زاههو أن أزامحهه) علههو شههف
األمخاس ،كوني ااحب موقهع إجتاهاعي ب بلهدان اجلهيق وبقيهة دو ال ها ،
و ذا نتيجة جُعد وكتاباهي وحماضراهي ،وقد ألذت بذلك مهوق ي ب التهأري ،
و أُعرف حباد اهلل (بصهعر املرجهع) ،حتهو أضهرى علهو طبوله) ،مُ رّسهاً نفسهي
بذلك ،لهن الهارثة الهربى واملصيبة ال ظاو ،ي إن مساحة السهيّد ،بهدالً مهن
ان يهون والداً للجايع ،وأن يههون سهوه هذ املسهتويات املتدنيهة مهن االهعامهات
الوا ية ،وإذا ب) رهّب أثراً علو ذ الوشاية ،بأحادية ،ودون أن يستفسر مهين أو
يطالب اعر بهدليل أو وثيقهة أو شها د ،وامتنهع عهن منوهي الوكالهة ،ر هم أنهي
ب ثت ل) اوراً ألرب ة عار مرج اً ،منووني ذلك ،ستجا ل كل هذا نهالوالً عنهد
ر بة اعر  ،ووسّر ل) سراة لتوجي) ذ ال)ربة لي واالنتقام مين.
انين آسف هلذا احلدث الذ دمّر م نو ال دالة والتقوى ،وإن مساحة املرجع
األعلو ،معاا منًّ اهلل ل) بهال ار ،سبالتهالي (كهل نفهئ ذائقهة املهوت) ،وسهانتظر
ناك ألطرح بني يدى ربي ظالميت ،وأني لن أختلّو عن حقي ذا ،وعن ما حلق
ك وهو ني ،واهلل و ال ا ال اد .
بي من ت ٍ
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و 34دظهة من كزابا  ،،ل  ،قب يل لر بل بارسبيد ب ري لرباراي ،ممبا ة بع
لربفض إىل وضع أكثة من عالم إسزفهام!!
ةلعببي رفالمبباإ لسببزفهام ،ل ببه صببددق كغببري  ،وه ب مثقّببف وخطي ب
وكا ب ومُحبباور ،وصببلج بببه قائمب علب مّببم ه لر لسببع ،وهب ر ببل قب ،
وو ه مع من لر
لراراي ،ره ذ ٌ عظي
وه ل لر

لةهاةد

لرفةلق ،ران لركال هي لل لرسبيد أببا لسبةلء

دُغزفة عنبد بفبض لرايا باإ لإلقليميب لرزطّة ب طائفيباً،

لرفظي ه نفي حا لإلعدلم بة بل قزبل لرالدبني مبن شبفبه وأبباة

خريل ببه ،و ب لإ ب ب ر ،لرفةص ب عل ب أمةداببا وأقالمهببا لرنطق ب  ،وقببد أ بزببا
لحل لةث ولر قائع ،لل خمطّطاً قد كلّف مالدني لردو رلإ إلخةل به مبن لرفبةلق،
إىل إحدين لرف لص لر غري

حمب ر لربنفط ،رابن لرباراي لسبزبق لحلبدث بب كاء

مفةط دملة أع ابه  ،وه هي لرفقد لرُقةح هلؤ ء.
راببن هنببا أدّباً ةلخببل لربيببا لركببيفي ،بببل بكببال أوضببت ،ةلخببل لرؤسسب
لرددني وهةمها ،سخط عليه ،ورغ أ ي أعةف بفض أسبابه ،رابن أ بأين فبالً
عن لردخ ل ذر ،،وهنا أدّاً سخط عل لألخ لراراي من أمةدابا بارب لإ،
رّغ طه علي ها بد لرفةلق ،بينما بةين أمةدابا فسبها هبي لرةلعيب رلفبةلق ،رب ل
إ هببا

ببةل مطيف باً هلببا كغببري  ،خ

ص باً مببن عمببائ لرسياس ب أو مببن ساس ب

لرفمائ .
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و لهاُ ه ل ل عز لر ول سزدرل إىل لرقةللء لراةلم ،وه

حيتٌ و ضيتٌ را

ورة كزابي (مكاهد خار لرزغطي ت صفح  ، 234ولر حيت إل سفاة لرسبيد
حمم ة ،جنل لرفام لرفل آد لهلل لرسيد حممد رضا لر ا  ،م ان ره صف حابي
كبفض إخ ل ه لر ك ردن ،إمنا كبال م قفبه با حبدلث ولرسبؤورياإ ،ك به و به
من و

لرنجف لألشةف.

وقببد كزب باُ رببه رسببار

حينهببا بزببأردي  2117/2/24مفز ب رلً إريببه عببن ه ب

لرغفل  ،وه كةد وإببن كبةلم ،وكمبا قيبل (ولرفب ر عنبد كبةلم لرنباو مقبب لت،
أأمل رسيلد ا لراةد لر ح ولرسالم ولردع وشاةلً.
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قبل لحلددر عن ه لرفزاوين لراع م كمقدلم  ،أذكة حا إ لرسل ولرنهب
لرج قاما بها ع اباإ صدلم وجمةم حا لربفر ،مبا وصف بارغنائ  ،أل ه
لعزربول لإلدةل يني ولرا دزيني غري مسلمني ،في لحلبة (لإلدةل يب

 -لرفةلقيب ت،

و بببدلدا ها ،غببال ببيش صببدلم مددنب (خةمكببهةت لإلدةل يب  ،وأخب إ سببيارلإ
لركحن لرابري حتمل ريالً و هبارلً ،وربد شبهة ،كبلَّ مبا خمبازل لرب ل ئ وبيب إ
لر لطنني ،من أ اث وسيارلإ ومفدلإ وذخائة ومب لة مزن عب  ،ومبن ضبمنها41
أرف سيار صار ل ،كا ا لريناء،

لسز را ع اباإ صبدلم ،علب كبل مبا

كببال لأله ب لر ولرببالرع مببن مئبباإ ل

ف مببن لألبقببار ولةببام و ولألغنببام،

ولةِمال ،وحز لحلمري ،ورقد اةلرإ ه لحلار  ،ولشدل منها باثري ،حينما غبال
صدلم لرا دا ،و ه

الوز ه ،كل ما ه ل لربلبد ولربنب

ولربيب إ ومةلكبا

لرزحقيق ولر ا ع وغريها.
رقد كا ا ه لرنه بباإُ ،بباع ببارالة لرفلب  ،ودب ه لرزبا ةول رالشبدل
مبالدد لربيع ،ورلحا حل م ه لحلي ل اإ لربج ُهببا ،حزب
دُ ّل ل لةماع

بطب ل مبن رمببا

لر ف لألول ،خلف لرة ع لألعل  ،ورقد عكاُ أ ا حا إ

لرزسزلة عل لر لطنني لرب دن لعزبربه صبدلم (إدبةل ينيت ،فبةض بيب ه وأ با ه
بارالة ،ومفظ ه لربي إ حما ظاإ كبةبالء ،ولرنجبف لألشبةف ولراباظمني
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والعمارة والبصرة والكوت وغريها ،والغريب إن الكثري ممن اشرتوا هذه البيوت،
هم من الشيعة ،ومن املقلّدين ملراجع صصعرهم ،امعا إن الرعيارات يععس ع
الطريقة ،وطبعاً استمرت صمليات التر ري ،صلى أر عة مراحل ،معن صعا 9191
 ،وحتى صا  ، 9121ورمبا عدها أيضاً.
عد هذه املقدمة ،يأتي الرؤال املهم ،نعم املهم ،وهو:
مل نرم أ داً ،إن مرجعاً من مراج ال جع اششعر  ،أىتعى مةرمعة التعامعل
م هذه املرروقات ،اما مل نقرأ ،ومل نشاهد ىتاوى من هؤالء ،لكعن امل اجةعة،
هو إنه ما أن سعق ناعا اعدا  ،إال وانتشعرت صلعى اشلرعن ،إن املرجع ، ...
أىتععى ص ععد غععلو الكويععس و الرتايععل صلععى الكويععس الععذات  ،مرمععة شععراء هععذه
امل هو عععات ،و ععععس رعععي مصعععن مع عني يصع ع ن رعععه ا طيعععب  ،إحعععدى
ال ضععاايات ،وهععو يحصععرا ععأن املرج ع اشصلععى ال ج ع  ،واملرج ع ....
ار الء ،أىتوا حي هعا مةرمعة التعامعل والشعراء ،وحتعى ححرمعة املبيعس الكويعس،
ض مغصو ة.
ال ربة لشيعة العراق وغريهم ،شنها أر ٌ
طبعاً ،إن هذا املتحدث ،هو من هذه الشراذ اليت ترتاقع
وأراد أن يضرب حجراً عص ورين ،ىهو يتللّ

حعول ااواشعي،

لريععه  ،معم يتملّعي لي طعب ود

الكويتيني الذات ،صلى قاصدة صلعى عاب ا ، ،وأنع حاولعس جاهعداً أن أصثعر
هذه ال تاوى ىلم أىلح ،وأهيب كل إنران ححعر ،أن يععرض صلعي هعذه ال تعاوى
امللصومة واليت ال وجود هلا ،إال صلى أىواه املغردين ،امادة توالهم إىل جيعوب
ا ليجععيني ،ومععن الطبيعععي إن مععن ح عويل هععذين املععرجعني وغريهم عا ،وورمععتهم
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يرتأنرون جدا هذه الدصايات ،وهم أول معن يعلعم عأن ال وجعود هلعذه ال تعاوى
إطالقعاً ،وملععاذا مل يحرععم هععا أيععا حكععم اععدا ف ،والععذا اانععس ىيععه العالقععات
واملغازالت صلى أشدها ني ااواشي ورجاالت قصور ادا  ،ومرعكني الشععب
العراقي ،ومرااني شيعة العراق العذات ،ىهعم يهعلون أاتعاىهم صلعى أا نغمعة،
ويحصععدقون اععل مععا ي شععره هععؤالء املدلّرععون ،والععذين ال مععادة هلععم إال اشسععاطري
والقص

ا يالية.
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قُ ل لرب م من ذ اً
بل بدت صببغريٍ وغ ب  ،خيزلببف يببه أئم ب مسببا د لركببيف لرةئيسببي ولر ب دن
دزجاوزول لرفكة بسل كيا ه وحةكا ه رلهيمن عل مكاعة لرنباو ،ومة باةي
لرسا د ،وكل إمام ره ن ه وبهل ل يلا ه ة

قل

لرةدددن.

هل ل جند كل ولحد من هبؤ ء ربه مةدبدو  ،ولرب دن ميلّب ل مبن قبيبل بهزبه
حبلببه (وهلل خلقببه شببؤولت،
ورب عكببةلإ لرببةلإ د مي باً ،ودزفببا ل طاعزببه و ُ
وعنببد ل زهبباء لر ببال  ،دقببف هببؤ ء لرةدببدول طبباب رلً عنببد هب ل لإلمببام ،ميسببا ل
بقنا ي لريبا ريكبة منبه ةعب  ،ودأخب ول لرباء ربا دفزقبدول أ به شبافت مبن كبل
مةض ،ومن دةدد شاهدلً را أكز  ،عليه أل د ه إىل أحد مسا د هبؤ ء ربريين
بفينه ،وغارباً ما دا ل هؤ ء لرةددول لر ف لألول خلف ه ل لإلمام ،وطبفباً
حينما دنزه ه ل لإلمام من لر ال  ،دسزددة ب هه إريه  ،ريطةة مسبئل قهيب ،
يا ل هؤ ء ه أول من حيةلك ل رأوسه

ّ ع و فبلبد ،وهب هبي (لر بنمي

لربكةد ت ،هنا من دفبد صنماً من حجة ،وهنبا مبن دفببد صبنماً مبن يبة ،أملبا
هببؤ ء يفبببدول صببنماً عل ب ص ب ر بكببة ،وكمببا قببال لهلل ع بال و ببل (لخت ب ول
أحباره ورهبا ه أرباباً من ةول لهللت ،و فب ذ بباهلل مبن لرطاعب لرفميباء ولرزفبلبد
بارف لطف ولرال ي .
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بفد ه ل لرقدم ف ة إىل ق ل لرب م  ،ارب م طائة مز سط لحلج  ،دكبه و ه
لإل سال ،و ق ل لر اةر بأ ه من لرطي ر لركبؤوم ولراةوهب  ،رابن أحبد هبؤ ء
(أئم لرسا دت لر دن ذكة ه  ،خة عل لرناو من خالل ّائي ريقب ل خماطبباً
مةدددبه بببألل لرب مب صباما دب م عاشب رلء حُا باً علب لحلسببني (عت ولمزنفببا عببن
لرطفببام ولركببةل  ،وهببي إىل ل ل مسببزمة

هب لحلار ب  ،حببدلةلً عل ب لحلسببني

(عت ،و باةل لرناو ه لإلطالر لرهم هل ل لإلمبام ،وبهب ل لخلبرب لرهب ولخلطبري
بأ ها ل
إ

ا إ لرةئي  ،وصارإ لرب م ُكغل حيلالً كبريلً من حددر لرناو.

رسا ب بدة لرنقباش صبح هب ل لرابالم وو اقب م باةر  ،رابن هنبا

أذكة بفض لرفطياإ هل لرفل م لرفظيم .
رقد سارع مةددو ه ل لرفام لرخّةم ،بفد أل مسف ل هب ل منبه وهب دهةورب ل
إىل س ق لرطي ر ،ولقزن كل منه طائة لرب م مع قف ه و فله مناربه ،ورلة
آخةول من مةددده إىل أس لق لرطي ر كلها ريكدول ه ل لرطبائة ودطلقب ل سبةلحه
حبلاً ره .
لرفّاء ،اةمياً و ُ
رقد كال سفة ه ل لرطائة قبل

ةدت م

ا لرفظ ،

ف ةدنار ،قفبة سبفة

إىل سز ة ا ري.
لما أحد هؤ ء لرةدددن ،وه با ة كببري ،ضبع طبائة لرب مب

قفبص علب

طاورزه مازبه ،وبني حلظب وأخبةين دُحبدلق يبه ودبةةلة ببأم وأ بني (سبالم لهلل
علي ،دا أبا عبد لهللت

.
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أريس من حقنا أل ق ل كال لهلل ع ل لركيف لرساكني.
طبفاً ،هنا سؤلل دفةض فسهُ ،بةين مبن هب لرسبؤول عبن إبقباء لركبيف علب
هبب ل لرسببز ين ،ري بببح ل سببلف ً دُزببا ة بهببا لرزببا ةول ،ومسبباكني لركببيف هبب
لخلاسةول ،أ

أ اة بل أعزقد أل كل لرخل قباإ حا با علب لحلسبني (عت،

كالً بإسل به وطةدقزه ،وقد قال لإلمام لرسجلاة (عت خطبزه ،أ ا لبن مبن احبا
عليه لرطي ر لهل ين...
وأع ة أق ل را لهلل دا شيف ه ل لرامال.
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حالل وحةلم
حق وباطل
صدق وك
طاهة وجنس
حمةم وغري حمةم
ه لر لرة هي لإلطار لرفام رسالم لرزالم لرفةة ،ومناطها ل رزالم بها لرسبةل
قبل لرفلن ،وهبي لربج ُحبدلة جنباة لإل سبال لربد يا وكب ر ،ل خبة  ،أو
سامت لهلل بارفاس.
رقببد خّ باُ غمببار ه ب لألم ب لرببج زنببا س بكببفارل ها لرددني ب  ،وطق سببها
لر اخب  ،وكل دةين فسه أ ه أول لرناو ةخ ً إىل لةن  ،ران ،ما هب لريبالل،
وما هي لرّ لبط ،ال لرث لبا اكف عدم لرزقيلد به لر لرة لرفكبة  ،وأ با
أخ بصل بهببا شببفباً ةول شببف  ،و أمل ب ةول أمل ب  ،رق بد رك ب أحببد لأل اضببل
لحل ز  ،سيار صار ل صغري  ،من مددنزه إىل لرفاصم  ،وكال مفبه ال ب ركبا
آخةدن ،وبينه رلك سليط لرلسال سيئ لألرفاظ ،وقبد فملبد أل دسبأل لرةكّبا
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عن مهن كل ولحد منه  ،أ ابه لرسا ةلل ،بأل أحدهما حبدللة ول خبة مهنبدو
بناء ،ةلة دطةي عليهما ،وأ هما دساهمال بناء لربالة ومظاهةهبا ،و حةكب
ال وأ ا ما عمل ،دا شيي قبال ربه إل عملبي
مغةض  ،لرزفا هل ل لرفام قائ ُ
ه نمي لرةوة لإلميا ي عند لرفةة ،ريزقيلد باحلالل ولحلةلم ،وعدم لرزب رلط بلقمب
لحلببةلم ،ومببا ددل ب عليهببا ،وك ب ر ،مببا ه ب لرببنجس ولرطبباهة ووو ...ببا فجة
لرةلك ضاحااً ساخةلً ،وه دقب ل ،دبا شبيي أ ةكب ل لرنباو علب سببيلها ،ومبا
را ب ورلنبباو ،ه ب ل حببالل وه ب ل حببةلم ،سبباا لركببيي وم دفلّببق ،ورننظةمببا
حدث

!!!

بفد ةقائق لصطدما لرسيلار لر ك ر بسيلار أخةين ،وسبقط مبن علب سبطت
لرسيلار  ،صندوقال ،أحدهما يه بة قال ،ول خبة يبه فباة ،وكبال لر بندوقال
هل ل لرةلك لر قت ،وهنا نا ة لرزفّباة ولررب قبال علب لركبارع ،ول قطبع لرطةدبق
و مهة لرنباو ،و ةلكّب ل ،وكبل دأخب فاحب ودقّبمها ،وآخبة دأخب بة قارب
يأكلها ،وآخة ميأل ي به منها ،زحةل ه ل لركيي لرفاضل خياطب لرنباو ،ببأل
ه ل عمل حةلم ،و ه ل مال هب ل لرةلكب  ،أحب رول لرلقمب لحلبةلم وأخب دزحبدلث
عن آ ار رقم لحلةلم ،بدأ لرناو دفيدول ما أخب و  ،ومبنه مبن أعطب لرةلكب
مثن لرزفاة أو لررب قال ،ومجفب ل مبا بقبي وأعباةو رل بندوق ،وهنبا لرزفبا هب ل
ال ل ل ه ْماو ما ه عملنا ،وما قيمب مهملزنبا ،أخب
لرفام إىل ه ل لرةلك قائ ً
لرة ل دفز ر ودفدف طئه.
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شببهة شببفبال لرفظ ب مببن عببام 1381هببب ،ل إ ززبباة مازب ب لرفالّم ب لألمببي
صببباح م سب ب ع لرغبببددة لرنجبببف لألشبببةف ،لحزفبببال بهبببيأ حّبببة ه
شخ ياإ عةلقي وأ نبي  .وكال لإلحزفبال ريلب  11شبفبال ،ذكبةين مبيالة علبي
لألكببرب (سببالم لهلل عليببهت ،وكببال مببن ضببمن لحلاضببةدن ،لرسببيد عبببد لرهببدي
لرياسةي ،وه من شخ ياإ لرفةلإ لألوسط ،وكال د حبه عبدة مبن لرّبباط
لرفةلقيني ،ومنه لرل لء لرسيد محيد لرسيد حسني لحل

 ،قائد لرفةق لرثا ي

لردد ل ي ب  ،وقببد أرقيببا أ ببا ه ب ل ل حزفببال ،ق ببيد رلئف ب ح ب ل مببيالة علببي
لألكببرب ،و ارببا إعجببا لحلاضببةدن ،وباخل ب  ،لرسببيد لرياسببةي ،ولرّببباط
لر دن كبا ل مفبه ،وكبال عمبةي آ ب ل ال ب عكبة عامباً ،و فبس لرسبن لربج
لر ببددا يهببا لرفمام ب  .وبفببد ل حزفببال ،حيلببا ي لرل ب لء لرسببيد لحل ب  ،وحيلببا
ولردي وأبدين سةور بإرقائي وحّ ري.
بفد شهةدن مبن ذربُ ،،ب

ولربد هب ل لرّبابط لراببري ،و بيء باةنباز ،

كييع مهيب  ،وكبال ضبمن لركبيفني ،أكثبة مبن  211ضبابط مبخزلبف لر ُةوب ،
وص ّل عل لةثمال لر حن لحليبدري لركبةدف ،لرسبيد حمسبن لحلابي (ر ت،
وبفدها بأدبام أرسبل هب ل لرّبابط لراببري ،رسبار ر لربدي خيبرب يهبا بأ به سبزقام
مةلس أربفني ولرد

لرنجف لألشةف ،مسجد لهلندي ،ودُقام لحزفال ُلقب
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يه ق ائد وكلماإ ،وأ ه دةغ أل أشبد أ با ق بيد  ،مبدة لإلمبام علبي
(عت و ا ل آخبة لرب لة .ورحب لرةحب م لر لربد بب ر ،،وكبال ولربدي مُبدةلةلً
لخزيار لرق بيد لرناسبب  ،رانبه لسزكبار لركبيي لألمبي  ،باقدة لركبيي لألمبي
عليببه ،ق ببيد ُفببةف بارق ببيد لراةللرد ب رلكببةدف لرابباظمي ،وهببي مببن أروع
لرق ببائد لرببج قيلببا لإلمببام عل بيل (عت ،وهببي خمط ط ب وم ب ة

مازب ب

مدرس لربخارلئي مبنطق لحل دش ،وران مبا إلل لرق يد ط دلب  ،سبينزخ منهبا
أبيا باً ،و فبالً ل زخب لرةحب م لألمببي حب لري  25بيزباً ،وحفظزهببا خببالل ال ب
أدام ،وحال م عد ل حزفال ،وكال لحزفا ً ضبخماً ،حّبة مئباإ لرّبباط مبن
لرة

لرفاري  ،وكال عةدف ل حزفال ،شيي لخلطبباء أ ب ل  ،لركبيي حممبد علبي

لريفق ب بي ،وأُرقيببا كلمبباإ ،بببدأإ بالم ب لرسببيد حممببد ثةلرفل ب م ،ب كلم ب
لألسزاذ صباةق لرقام سبي ،ب كلمب لرةلبطب لألةبيب  ،أرقاهبا لركبيي عببد لرغب
لخلّةي،

كلم علماء كةبالء ،أرقاها لرسيد مة ّ لرقاود .

و لألخببري ،قبدلم لركببيي لريفقب بي وأعلببن قببائالً ول ل أ ببز مببع بُببةع ٍ مببن
بةلع ٍ لرنجف لألشةف ،وه لركا لرلبق لرسيد حممبد حسبن لراكبمريي ،وهب
دكببدو را ب مبببددت لإلمببام علببي (عت،

ببفق لحلاضببةول .ب ق بدلما وأرقيببا

لرق ببيد و ارببا ةهك ب لحلاضببةدن وإعجببابه  .ب قبدلم لرل ب لء لرسببيد لحل ب
وشاة لرسيد لحلاي  ،وأهل لرنجف لألشةف ،وشاة لحلّ ر،

أعلن آخبة

كالمه بأ ه دفزقد بأل شيء ةحوا به روة ولردي ،كمبا ةحبا بهب لرق بيد
لرةلئف ب ،

ببفّق لحلّبب ر أدّبباً ،وبفببدها بيبب مني ،لرزقببا ي لركببيي لريفقبب بي،

وشجلف كثريلً ،وةعا ري بارز يق.
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لس ت عائلي هاةئ  ،وكال لرسيلد لخلمي آ ل

لرنجبف لألشبةف ،أخب

دزحدلث مع حفيد مبن وربد لركبهيد لرسبيلد م بطف  ،وهب لرسبيد حسبني ،عبن
ال إل
وضع لرنطق وةول لخلليأ بار لإ .و هنا ل ربين لرسيد حسني (لحلفيبدت قبائ ً
مكادي ةول لخلليأ ،جيلس كل ولحد منه عل بئة من لرنفط ،ووو.
هنا لبزسب لرسبيد لخلمبي  ،وعلّبق فليقباً هاةئباً وهاة باً ،قبال وهب دكبري إىل
عمام (لحلفيدت لرابري وران دا ب مهما كا ا آبار لرنفط و ري بارال رانها رن
ا ل كبئة رلنفط مثل هب
ودةما إىل مفنً

!!!  ،هبل لإلمبام كبال ميباة ،أم ل به كبال باةلً

.

أق ب ل إل لإلمببام لخلمببي ذكببيٌّ بببال حببدوة ودق بيل لألوضبباع يام باً مببن لخلببار
ولردلخل بدق ت عاري  ،أ

حينما مسفا ه لرق  ،من لرسيد حسبني لخزا زهبا

عندي لألرشيف ،إىل ألْ ذهبا أولسط لرسبزيناإ إىل ةول لخللبيأ رلخطابب
لحلسيني  ،ومن ذرب ،لريب م حزب ل ل ،أ نقبل ببالة لربنفط ،أةركباُ يامباً مبا
دفنيببه لإلمببام لخلمببي بالمزببه (حلفيببد ت .رقببد حظببا هنببا لراببثري مببن أئم ب
مسا د ا وكلٌّ دفضُّ عل حمةلبه بأسنا ه ،ةول أل مينفهِ ،كبوبة لرسبن أو لربةض أو
ما ع آخة ،وحياول بال وسيل أل د رلث حمةل لرسبجد ر ربد أو ر بهة  ،وكب
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وك رأدا لرفددد من هؤ ء وأبنائه مكغ ر ل عام لرزجبار  ،أو لر ظبائف،
أ ربول أو ةه عل لرزخلي عن ذر ،،وأربس ه لرفمائ لرط بقب وأور ب ه
حمارد لر ال وشاهدإُ بفض هؤ ء ل ه حزب ر سبا ة ريب مني ،إ به دسبزخلف
أحد ر قائه ماا ه ،خ اً من ل فالإ لحملبةل مبن قبّبزه ،حقباً أ هبا بئبة فبطت
ّ .
دن ل
رقد سئلاُ أحد زيال هبؤ ء وهب علب لرزب ل قبد بة لرزجبار وخلبع لرسبةولل
ةبل ولرفمام  ،وأخ دؤمل لر لني ،خلفبًا ر لربد ( ،وهب صبددق ربيت،
ولر دين ل ُ
لُمزُه عل ةكه لر ظيف و قدل ه لحلةلد لركخ ي  ،حير إمام لر ال قييد ربه،
ةةل عليَّ بأ ه مسزأ س رلمقام لةددد،

قال ربي بباحلةف لر لحبد إل مبدخ ري

من لر ظيف سف ل ف ةدنبار سبن دلاً ،بينمبا هنبا مبدخ ري مبن لألمخباو حب لري
سفني أرف ةدنار سن داً ،ه ل و فها دبدخل
لرنجف لألشةف وغريه خت لر بأخ

بييب أللَّ وكبا ي مبن مةل بع

فها ،زلئبدلً لرنب ورلإ ،و يابباإ لحلبأ

ولرفمة  ،ولرافّارلإ ،ولرددلاإ وغري ذر،،
مطاربزه منلي بسند لرقبض .وهنا بد ري وأ ا (كا

هنا من دفطي لألمخاو ةول
هب لرسبط رت أل أذكبة ببأ ي

أعةف لرفد دد من هؤ ء وقد كبال ميلب ،قب إ أسبب عه ،ومبا أل لسبز ىل علب
مسبجد هب لرنطقب  ،حزب أصببت بفبد بد قليلب أمربلطب رلً مبن أبباطة لرببال
وميل ،،بناداإ ،نباةق ،منزجفباإ ،أرصبد ضبخم  ،سبفةلإ عائليب ارهب ،
وعل مقاعد لردر ب لألوىل لرطبائةلإ ،و نباةق مخبس جنب م وهب جيب
بلدلل لرفام ،وقدميا قال لألةد
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ده ل عليه سلي لربالة

ومن أخ لربالة بغري حة ت

ورةُ قائلٍ دق ل ري حينما دقةأ وُد فق إذلً أدن لهلل !! أق ل ربه إلل لهلل
لرسم لإ ،وه لل ما علي ،،إل ل سزج ل ربن دطبال هبؤ ء ،وإمنبا دُطبال مبن
ماّنه وخب لهل وسبلّطه علب هب ل ،هب ل يمبا رب كبال هنبا لعزقباةٌ بارفباة أو
لحلسا  ،وإىل لهلل لركزا .
وأخز كلمج بزحيل

ددد رإلمام لخلمي عل مالحظزه ه .
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حينمببا عبباة حببا لربفببر رببيحا لرفببةلق ،وضببع صببدلم حسببني

ب عينيببه

لرنقاط لرج أةإ لىل سق ط هب ل لحلبا عبام 1763م ،وكبال مبن أهملهبا م قبف
لرسببيد حمسببن لحلاببي وحببا لرببدع لإلسببالمي بقيبباة لركببهيد لر ببدر لألول،
ورغ ب لر ب ة لرق ب ي آ ب ل رلحببا لركببي عي ،إ ل ببه م داببن مهمل باً ومياببن
لحز لئه بسه ر
قببد عقببد صببدلم حسببني بفببد إ قببال 1768م بأدببام ،مب يةلً صببحفياً ،وهبدلة
بكال مباشة بأل أطةل اُ رفبا ضد لحلا عبام 1763م ،وعليهبا ل ل أل فبةف
بأل ه ل لحلا وه لرث ر رن سقط ا ي .
أخ صدلم حسني دزغلغل ةلخل مة في لرسيد لحلاي  ،عرب وسبائله لخلاصب ،
وشبازه لرسةلد لرج هي خبار طباق لألمبن لرفبام ،أو ةلئبة لرخبابةلإ لرفامب ،
وإمنا هي خلي هاةئ و زحة

لرظل ،و ة بط به شخ بياً ةول قباردة ةسبلها،

وهب لركبببا مُا ل ب مببن سببز مببن لرفممببني 3 ،ربنببا يني ،وهب (...ت بدرلرببددن
و(....ت ةحبباإ و( ....ت كبب ةل ي ،ومفمبب سببف ةي وهبب ( ...ت لركببخص،
ول نني من لرنجفيني ،أحدهما مة بط ب مي لرة في  ،كمبا هنبا ضبمن لخلليب ،
ال من غري لرفممني ،وهما مبظهة لإل سال لرفاةي ،أحبدهما( ...ةت لراةمبا ي
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(راجععكتابنا ععنتجيف ععاتيت مععن )،توكانععاذهتاانوعع،تمععقيتادنيف ععاهت اب ع ت ع ا ت
حسنيتاشكلتوبفرقتم نتام نكت بْرترسنئلتان شفرةهتارمبعنتاعنذتك ع تيتا ع ت
األشععرأتيح)نوععنيفهتايتوكبععوتيحع تاجفععنشتا ع تاألشععرأهتح)ع تاععنذت

ععرت

ا تا فسههتااف)ئات ن ياهتاا اذتويفاوترمس تاحراساتورئ)ا .ت
نيفونًتإذت

اونًتانذتوطاعنًت اىتونتجيرىتيت نْقتاملؤسساتا ي )اهتايععرأت

يخبنرمنتايسرارمنتياالًتاأاّل .ت
ااععنذتياّلتّاععدت ع ا توععمتمععقاتاي عاّتمععيفهترح)ععلتا سعع) تا كعع)ات ععن ت
 4791هت )بف عرّبتاع ع منتمليفاجفععاتحعع ،تا ع يفةتاا سعع) تا شععف) تا ع رتاألالت
ان قاتهتاق تانذتيورت ف)اتا س) تا

رتياربتومتوفنّعات اتخا)عاتّعبدتاعن عراقت

احُكنوههتالتإوفنتق )ات ر بطتا فستويفضيفعت ف)اتا س) تويفسىتا

رهتاقباعهت

انععنشتايشععفرماتا سعع) تدععنلتا عع يمتاالدآععنو ت(األسعع بان ذهتاقعع ت عبعع،ت
شخ )بنذتوفنّبنذهتإح امننتوعمت ا عاتخا) )عات عآ ةهتت ك فعنتكاتت عااتقيفيعات
انداستا سرّ ت اننسيفو)اتا عنمل)اهتاا ثنو)اتمعيفتاملاع تاألر وع تحسعنيتاا عق تمعيفت
يفتيتمقيتاملؤسساتاخلف)ّاهتاالتخيفىت اعىتا عنر تا كعرياهتإذتمعقيتاملؤسسعات
اخلطع ةتاّععقتتقرارمععنتقع ينًتاب ععف)اتي ت ععنمتياان ععوتياتوث ع تيع دكتاععن يفاقكت
ا شع)ع تإ تاأل اععىهتايسعععىت بطععيفيرتا ع ععلتا شعع)ع هتاانخل ععيف ت اععىتوطععنقت
ا عاننشتا كبعنرتاا يف عن .تا عبات عف)اتيجسعن ماتوبنشعرةتيات عف)اتشخ ع)ن فات
اإجين تيجيفاشت س )ط)ا .ت
ا لّتوعايفونتتومتم نتام نكهتإذت

ا تحسنيترغاتقسيف ههتمتيكمتراغبنً ت
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بقزل لركهيد لر در لألول ،بل كال م لةلً ببأل دبقب كفبام عةببيٍ عةلقبي ،رابن
لرفقيد لرق ل  ،ولر ي ه

اء من ل لس لراسب ي لرفباري ،أحلل علب صبدلم

أحببد مببؤيةلإ لرقملب  ،بببارزخلّص مببن لركببهيد لر ببدر لألول ،وم داببن لإلحلبباة
منه ،وإمنا قل رغب ل لس لراس ي لرفباري ،كمبا سببق ربه أل فّب ل مهمب

بفي

لرسيد م س لر در ،رئبيس ل لبس لركبيفي لألعلب  ،وأل صبدلماً رضبي أخبريلً
هلب ل لرقببةلر ،ودب كة رببي أحببد لرفنببيني لرلبنببا يني ،أل لراسب ي كا ببا ختطببط منب
عق ة رز في لرسبيد م سب لر بدر ،آخب دن بنظبة لإلعزببار ،لر ضبع لركبيفي
ربنال ،ولر ي ط لر بسب

ه ة لرسيد م س لر در .مثالً ببريوإ و عبام

1745م ،م دان بريوإ مسجد رلكيف إ ولحد ،بينما قفا عبدة لرسبا د
لرفاصم لرلبنا ي عام 1761م ،إىل  35مسجدلً ،كما لل لركيفي لرلبنا ي م دابن
دُ ظَّف إ منظّفاٌ رلكب لرع ل ربفينباإ ،ورابن ههب ة لرسبيد م سب لر بدر،
ط لر لألمة بارطائف لركيفي ألل أصبت هل
و لل

لرسزيناإ ،وزرلء ومبدرلء عبامني،

ل لس ،وأصبت هل لردور لرثارر قياة لردور  ،وذر ،عبرب ل لبس

لركيفي لألعل لر ي دةأسه لرسيد م س لر در.
وهنا حقيق أخةين مهم  ،أل صدلماً إسزخلص مبن خبالل مفل مباإ شببازه
لرببج مبةل ذكةهببا ،إل زعامبباإ لرؤسسب لرددنيب

لرنجببف لألشببةف ،رببن ُ ببا

ب دم ر أُعدم لرسيد لر در ،ورن زحةل بأيل رةل فل ،ر ل مةل لحلدث كمبا كبال
دز قببع ،حيببر م دزحببة

لرنجببف لألشببةف حجة ب ق حجببة ،بببل رمبببا كا ببا

هنا ب لةر إر ياة ردين لربفض من ه لرايا اإ.
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وخزاماً لق ل
إل قزببل لركببهيد لر ببدر لألول ،ه ب أعمببق وأوسببع مببن أل دق ب م بببه شببخص
ولحد ،ك دلم حسني ،وإمنا ه قةلر إقليمي وةوري.
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كن باُ أصببغي ذلإ ريل ب إلذلعبب أمةداببا لرفةبي ب  ،وإذل بهبب ل لخلببرب هال ببي مببن
لألعماق ،وران ولحلمدهلل حير لرظام دفّت فسه بنفسبه ،أو كمبا قبال لإلمبام
لخلمي (ر ت لحلمد هلل لر ي فل أعدلء ا من لحلمق .
رقببد كا ببا لإلذلعب ببةوي بفببض وقببائع إسببزج ل لرسببفري لألمةداببي لرسببابق
بلبنببال  ،حبب ل مبببار ضببخم ل صبب ْة ها علبب شببال ( ثةداإت،وهبب لربببار
جمم عها ،أربف ومخسني ملي ل ةو رلً ،صبة ها خبالل أرببع سبن لإ قّباها
سفريلً ربالة ببريوإ ،وأ ا لرسفري بال بةوة وهدوء أع ا  ،بأ نا صبة ناها
عل ك ده مسف حا لهلل لرلبنا ي ،كل أحناء لرفام ،وبقيا أ با كا ب هب
لرسط ر ،مده شاً ،كيف دفّت هؤ ء أ فسه بأ فسه  ،ورفله

ةٌ إهلي.

من ه أخةين ،اكفُ لحلقائق ،إل أمةداا ر حدها قط ،نفق كل عام،
قةلب ب ةدلي ب ني مببن لرببدو رلإ ،رزك ب ده مسفببه إدببةلل إعالمي باً ،أو مّببادقزها،
وكمثال عل ذر ،،عقدإ إدةلل صفق ً مع أوكةل يبا عبام 1777م ،ركبةلء أربفب
ربيناإ ،رز ريد لرطاقب

سبدل كبارول ،بقيمب مثامنائب مليب ل ةو ر ،زبدخللا

أمةداا وة فا لربل إلوكةل يبا وأ سبدإ لر بفق  ،وهاب ل كا با هنبا حمم رب
مهمل ب  ،قببد حتةلكببا مببن مينبباء ط ر ب ل لرفة سببي ،مزلجه ب إىل إدببةلل ،زحةلكببا
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أمةداببا ،وعببرب وسببائلها ،وأغةقببا لحلم رب

لربحببة ،وة فببا سببفمائ مليب ل

ةو ر ،ف دّاً رلكةك لرناقل  ،وشةكاإ لرزأمني ،كما ق م أمةداا ببد ع مئباإ
لرالدببني ربببفض رأسبباء لرببدول ،إلرغبباء زدببارل ه إلدببةلل ،أو رقطببع عالقببا ه
لرزجارد مع إدبةلل ،وأمثبال هب ل لحملباو إ ،كبل هب ل حملاربب لإلسبالم لرب ي ببدأ
دغاو ع لصمها وحّار ها لة اء.
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زخبب لف جمم عببباإ مبببن لربببثقفني ولرخل ببني رلمة فيبب لركبببيفي

لرنجبببف

لألشةف عل لرسبزقبل لرقبا هلبا ،ودباةلة قلقهب مبن وقب ع لرة فيب ولرؤسسب
لرددنيبب ،

ببي لرالدببددن ولر ببفّقني ولرسببزثمةدن هلببا ،مبببا حيبب ل بيببنه وبببني

خ لر لعي ولرزحّلة .
لإلصغاء ألص لإ لرُن و
رقببد وعي باُ من ب عة باُ فسببي ،عل ب كزببا ت وصببلنا آ ب ل مببن إدببةلل (أدببام
لركبا ت ،وإمسببه (مة فيب وروحا يببات ،و ةمجزبه بارفةبيب (لرة فيب ولرؤسسب
لرددني ت ،وقد يّا ةمج لرازا  ،وه بقل لركهيد لرطهبةي .وطبفباً كبال هب ل
لرازا ومفاهيمه منسجماً ياماً مع طم حباإ لركبيي لرطهبةي ،وحينمبا ضبجلا
ب هه آ ل  ،لرفق ل لرزحجلة

لحلب ز  ،بة قب وذهب إىل مكبهد ،ريفمبل

خطيب باً ،عس ب أل دُ ببلت لألم ب ر مببن خببالل حماضببةل ه (رل ببع مؤرّفبباإ لركببيي
لرطهةيت.
ل ب وجمم ع ب مببن لرطببال لرناشببئنيُ ،كنلببا قببةأ ه ب ل لرازببا بزابزل شببددد،
ولسببزاةإ قا ب أوسببع ،بببدةلةي عل ب لركببيي حممببد ب لة مغني ب  ،ولإلصببغاء
إلضاءل ه و ظةل به ،وكنبا أسبزمع إىل مبا دطةحبه آ ب ل  ،وخت ل به علب مسبزقبل
لرة في  ،وقبل أل

ل إىل ه ل لر لقع لرةل.
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مبا دُطبةة ل ل لرفبةلق ،ببل لرفببام لركبيفي كلّباً ،هب إل لرة فيب با ببا
وكأ ها بفيد عن حتملل مسؤوريا ها ،با وضبع لرطائفب  ،سياسبياً ،ول زماعيباً،
و قا ياً ،وعقائددلاً ،ممبا سبينزأ مف قباإ ،وضبفف قب بقبدر لرة فيب رسبؤوري
لرز دي لرقياةي.
وماةلم لرة ع (حفظه لهللت ،دقبع ص مفزه ،و دسبمت ألحبدت أل خيلب مفبه
ريطةة بني ددده ،مقدحا ه وإشباا ه ،ارفّبل باةلة بده رلً ،حيبر ميابن
ألحد أل دزباةل لهلم م مع لرة ع إ عن طةدق من داكيله من لألبنباء أو لألصبهار
وغريه ب مببن ذوي لرنف ب ذ ةلئببة لرة ببع ،إ لرلببه مببن ه ب عل ب مببال ه ،
األبناء ولألصهار ،ومن دلبفل رفّهب  ،ميلاب ل (ومبع لألسبفت ،مبن أخالقيب
لرزسامت ،وسِف لر در ،ولحدلم لرةأي ل خبة ،ولرزفامبل مبع طب لرلإ ع بة ا
لربةلهن ،ولرب ي ة فبع يبه أصب لإ لربدع لإ إىل لردميقةلطيب  ،ولحبدلم حقب ق
لأل سال.
ل نلي كمفاّة إسالمي وكا

ه لركبؤول ،حينمبا أطبةة هب ل  ،إ به ربيس

طةحباً عببدلئياً ،و هب مببن بببا لرزجببةدت ولرزكببهري ول زقببا ،،ورمبببا ل همب
بفض هؤ ء ،بأ ي أككف لرثغةلإ ،و قباط لرّبفف ،ممبا دُّبفف قب لةمهب ر
لركيفي ،بقياة ه لرةوحيب  ،وقبد فبام هبؤ ء أو باهل ل عبن حقيقب ولضبح ،
وهي إل وضع لرطائف لركبيفي  ،وولقبع مة فيزهبا هب ل ،م دفبد أمبةلً خفيلباً علب
أحد ،بل ه حتا ل هة ،ود مباً بفبد دب مُ ،سبلّط عليبه لألضب لء أكثبة ،و بةي
ح ره أثاث وةرلساإ ،وأصبت خ

م لرطائف  ،دفة ل عن ه ل لر لقع أكثة مما
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فة ببه حنببن باببثري ،بسببب شبببااإ لرف ر ب ووسببائل لرنكببة لرناعم ب  ،وأقببل مببا
أسزكهد به ،ه كاط لرفّائياإ لركيفي ولرج اوزإ لرئ  ،وهي زب زع علب
مخس

لهاإ شيفي مزفارض .

إل سبباأ إ كببثري ببدور لر سببط لركببيفي ،عببن م ب لرة لرؤسس ب لرددني ب ،
وحجب مببدخ هلا وكيفيلب صبةْ ها ،كبباخلُمس ولأل ببالث ولر ببدقاإ ولر ق بباإ
ولرزربلعاإ ولرج ختّبع رةقيب أو حسبي  ،وختزفبي حتبا فزبي ببار لردقّب ،
مز ب دببز لرببزخلّص مببن ه ب ل ل سببزبدلة به ب لألم ب لل ،ومز ب دُاكوببف أمةهببا،
و زخلّص من لرزسلّط لرسةلي ،وختّع رلدشيد ولرفدلر .
ل ب أةع ب وباببل لضببع ،لرةل ببع لرفظببام وأقبلببل أقببدلمه  ،بببأل دناقكبب ل
باهزمام ،ودزدلور ل ه ل لألمة ث لر هباةئ ،وأل دسبزمف ل رالقدلحباإ ،أدلباً كبال
مقدح ها ،وكما قال لألةد
خطً من منل ت طقا
ورساُ أوه ُ

ظلل مفزربلً منها سليمالُ

ل ب وباببل أسببف وحببال ،حينمببا أ ببري ه ب لألم ب ر ،ق ب م قائم ب لحل لشببي
ولرنزسبببني ولرسببزفيددن ،وه ب دز ببارخ ل ممببا أكزب وأ كببة ،ألل قلمببي أصبببت
حياصة م احل هبؤ ء  ،ودفاّبة فب ذه  ،رب ل ،هب دزحةلكب ل بإسبل ت منبا ق،
ود ر ل ةم ع لرزماسيت ،حا اً عل قدسي لرة في  ،من با ( ،كلم حق دُةلة
بها باطلت.
ومن ه أخةين ،أصبت هؤ ء ميزلا ل ِةقاً إ ةلمي  ،حتا مسمياإ لحلماد
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لركخ ببي  ،راببن لر لقببع لرفملببي دببدلل علب إل هب  ،ع بباباإ يلبب ،صببالحي
ل خزطاف ولرقزل ولرزهددد ،وحتا لطالع لرسؤورني ياماً ،و حبا ظ رنبا مبنه ،
إرّا لهلل سبحا ه و فاىل.
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عند لرسلفي لرزكدلة  ،مبدأ قددس لر حابي ،حز ور كفّة صبحابيُّ مثلبه،
كفائك ب زو ب لرببنيب (،ت ،قببد كفّببةإ عثمببال بببن عفببال ،ووصببفزه بنفثببل
(ده ةيل مزساّع لرددن ت ،أو مثبل مفاودب دلفبن لإلمبام عليباً وهمبا صبحابيال،
وحجل هؤ ء لرسلفيني لرزطبة ني ،هبي ق ربه فباىل ( لب ،أمب قبد خلبا هلبا مبا
كسبببا وراب مببا كسبببز و ُسببأر ل عمببا كببا ل دففل لت.عجيب وغةدب هب ل
ل سزنزا  ،أدن إذلً ضياع لحلق لرفام ،وما ددل علب هب لرهبا ةلإ مبن أ ب لع
لربالء لر ي دفا ي منه لرسلم ل حز ل ل وحز قيام لرساع
مقابل ه ل ،د د عند لركيف مبدأ قددس لرة بع ،حزب د بل إىل حارب مبن
لر نمي لربكةد  ،وحينما دُن َّ مة ع ( ،و حا

رنا فبالً بطةدقب ن بيبهت،

ود ببت مُقلببدلً ،اأ ببه أصبببت مف ب ماً أكثبة مببن ع ببم لألئمب
لرزقددس هي حددر مفزفل طبفاً و و ب ة ربه

وقاعببد هب ل

لمبع لحلبددر (لربةلةل علب

لرفام كارةلة عل لهللت.
وعنببد لرسببلفي لرزك بدلةدن ،دببز لردكيببا عل ب لرقببةآل قببط وكأ ببه ه ب لر ببدر
لر حيد رلزكةدع ،ودُدعو ه ل ل ةلعباء ،بالمب إبزبدعها أحبد لرز بدلدن رألمب ر،
بفببد رحيببل لرببنيب (،ت ،وهببي كلمب (حسبببنا كزببا لهللت ،راببن ولقببع لألمب ر
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دثبا بطالل ه ل ل ةعاء ،حير د د لرقةآل ،فاصيل أةلء أهب شبفري ت
لإلسالم ،وهي لر ال  ،في لرقةآل ورة و
بلّي كب ركفب

لر ال  ،لما كيف ُ لّي مزب

بلّي وهاب ل مببثالً لرطب لف لحلببأ ،حيببر لرقببةآل قببال

(وري ّط ل ل لربيا لرفزيقت ،وم دةةْ لرقةآل ،ك عدة مبةللإ لرطب لف ومبن
أدن دبدأ لرطائف وشبال أةلء لرطب لف لر بحيت ،وأخبريلً أقب ل يسلب ،هبؤ ء
بارقةآل ،و اهل ل م اةر لرزكبةدع لرُفسلبة رلقبةآل ،وهب عبد لرةسب ل (،ت،
ولر دن صةلة به رس ل لهلل ،و فله لرثِقل لرثا ي لر ي دقف هن لرقةآل .أمبا
عنببد لركببيف ل ناعكببةد  ،احلارب بببارفاس ،حيببر و ب ة رالهزمببام بببارقةآل
بقدر ما ه ل هزمام باز لحلددر وعلب لرة بال .ومبا دؤسبف ربه إل عبدةلً مبن
كبار مةل فنا حيفظ لرقةآل ،بل دقةأ بفض ل داإ بكال مغل ط .وأ ب كّة أ ب
شاهدإ لرزلفاد ل م لة  ،مقابل مع مة ع دةين فسه أ ه من أبةز الميب لإلمبام
لخل ئي ،اسزكبهد بادب مبن لرقبةآل ،حبني

بد لرقبةآل آدب كهب  ،ببل

دُؤسف أل لراثري دهز بازا مبفا يت لةنال أكثري من لرقةآل ،حبني إل

بف

كزا لرفا يت ضفيف لرسند ،بكهاة لخلربلء لرخز ني ،وإلل أغل مبا دةودبه هب
من لرةلسيل.
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حينمببببا أزور لرنجببببف لألشببببةف ،أرغبب ب
وباخل

لرزمكلببببي ببببببفض شبب ب لرعها،

 ،،شارع لرددنب  ،وشبارع لهلبا ف ،كب ي ةعةعْبا وكبربإُ هب

لرنطق  ،ذهاباً وإداباً ،كل د م عد مةللإ ،ولألةد دق ل
قّل ؤلة ما لسزطفا من لهل ين
ك منالٍ

ما لحل إ رلحبي لألول
وحنينه أبدلً ألول منال

لألرض دأرفه لرفز

و ه ل لرسياق ،سلّ عليل ر ل من أهل لرفل دارب ي بسبن لإ ،ب ذكّة بي
بأدببام كنلببا لببطف يهببا عل ب مازب ب لحلل ب

رأو س ب ق لرابببري ،رنكببدي جمل ب

طبيب ،،أو جمل لرفةبي ،أو جمل لهلالل ،أوجملب لر بياة لرلبنا يب  ،وهاب ل ةل با
سِجلل لر كةداإ إىل ل ،لرسنني بدلد لرسزيناإ ،وكيف كنلبا خنفبي ل لب حتبا
لرفباء  ،خكي أل ُةم بارافة ولرا دق ول حنةلف.
رقد ذكبةإ هلب ل لرسبيد لحملبدم ببألي ذلإ ريلب

عبام  1765م ،خة با مبن

ةدب لل لركببيي مببال عببدو ار ببا شببارع لرددنب  ،وكببال بيببدي عببدة مببن جملب
طبيب ،رلدكز ر صربين لرقبا ي ،وبطةدق لر بد  ،شباهد ي أحبد لأل اضبل وهب
من عناصة حاشي لرة في آ ل ا هدل عليل بفزا ت حار وحاة ،وقال ر رأدزب،
مببة أخببةين وبيببد جملب مببن هب ل لرقبيببل ،سببأعزرب منحة باً ،رقببد مسفزببه وأ ببا
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أرجتف ،وعمري مل يتجاوز العشرين عاماً ،ثم راح يتطاول على لىم مىن يىرو
هلى ا ات ى ا و الاحلىىو ا ىىازوي ،ويعتىىعا مرويىاً عىىن الى ين ،وو ع ى و ىىا
يقال :ما معن ت خم رجم العلم بالسياحلة ،أترلىاا السياحلىة ل لىوا ور بربىاا
أنفسكم ،واذا رغبتم و العمىم السياحلى  ،خىاخلعاا العمىامم ور تللمىاا اللبىا
ال ى ي  ،و ك ى ا عشىىنا ذل ى الاظىىت ،طت ى اوىىرا أمروطىىة ا مىىا ا مىىي
با رو عل ا الم اجلامر ،ثم عْاته كامة إحل مية عل ياع ة ورية الفقيه.
ولنا بني عاتني متباينتني و طازة النجف الشرف ،خ عاة ا مىي مىن جانى
و عىىاة ا ىىام و يباهلىىا م ىن جان ى رخىىر ،ولانىىل ال البيىىة السىىاطقة و طىىازة
النجف الشرف،

عل خو ا ما ا ام .

ان ر أنس مشو ًا شا ته بنفس و مسج ا ضراء ،ولان ا ما ا ىام
ي ى ر عل ى ا نىىع ،وا سىىج يعىى ،بالطلبىىة ،ولىىان ي ى مض ى عل ى ييىىا طكىىم
ا عىىال :ر
ا مىىي و إيىىران ،ث ثىىة أشىىور ،وإذا با م ىا ا ىىام خىىرو ب ىىا :
وجا إم ياً كىم الىال الفقيىه ،واحلتشىو بقىال ا رطىا الشىير الن ىاري:
( ونوا خىر القتىا

 -بينمىا لىان ا يرانيىان يوتفىان( :ا ىاا ىن يضى وريىة

الفقيه والشعار يامم طت اليا .
وماذا بع ؟
حلألل السي ال ي لان يسايرن و شارع ا ينة :نش ت اهلل ،ليىف والىل
مرجعيىىة النجىىف الشىىرف (م رحلىىة ا ىىام

بىىني عشىىيته وظ ى ا ا ،إ العمىىم

السياحل  ،وخار ا رجت يستقبم رجارً ويا ع مسؤولني إيليميني و وليني؟ ليىف
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يت م أور ا ومن وباا مىن ثقىاا اجلى ران مىت القىاظ العلمى و ور ا ىابراا
ال ولية؟ وليف أخبح ا رجت يُسقو رميس وزراء ،وي عم رخىر؟ وليىف ينىاي
نفسه خيأمر النا بانت اا الخلح ،ب ون ذلْر احلم ،ولكن ول ءا ومعتم يىه،
يومسان و رذان النىا  ،بالت ىاي ل ىاذ ى ا وذام ،ثىم وعينىا ا رجىت الى ي
عمىه لىرميس وزراء ويى عم ش

يأمر بالت ىايل لصخىلح ،وإذا بىه يسى

ىاً

رخرًا !؟؟؟
حلؤالنا:
ليف انقل ا

ل إ طرا وا ىرا إ طى ل؟ وليىف ذ ى يىرار تىأر

ي يم ،بف م ال ين عن السياحلة ،خ ارا السياحلة اآلن جزءًا من موا ا رجت؟
إن العالَم برمته ي رم متاماً ،إن ا مىي واظىح بأمروطتىه مىن يامىه الول،
وطت ى رخىىر يىىا مىىن طياتىىه ،و ك ى ا ورثتىىه و م رحلىىته ،لكىىن ا رحلىىة ا قابلىىة
ل ل  ،ليف أخب ل تتقلّ و مرل ا اذ وأماا ا كاحل ؟.
طقاُ ،انه السؤال احملير؟!.
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من ى حلىىقا النلىىا البام ى و العىىرامل ،و خىىال ا رجعيىىة الشىىيعية و النجىىف
الشرف طلَبة السياحلة ،وإل اموىا مشىربوا القى يم و ىا (العمىم السياحلى للعىالم
طرا  ،تنامل وإتسعل اا رة ج ي ة ،و

مكْلفة ،ولم إنفاياتوا من ا قىامل

الشرعية ،ويى ت ىم إ مبىالف تفىامل ا عقىال ،أر و ى اىا رة إيامىة ا ىؤمتراا
ول عناوين براية وو اجة ،مثم:
مؤمتر ل عم ا رجعية
مؤمتر ل َوْر ا رجعية
مؤمتر للت ياا اليت تااجه ا رجعية
مؤمتر محاية ا رجعية
وأمثال ا العناوين ا ا عة ،وتُقا غالباً ا ا ؤمتراا و أوروبىا أو أمريكىا
وغري ا ،ترتتى عليوىا ،تكىاليف لىبرية ،مىن يبيىم :خنىا مل ،بطايىاا مىامراا،
مآ ا مُكلفة ،وغري ذل  .و ا ا نفاياا

عل طساا طقامل خقراء الشىيعة

وذراري رحلال اهلل ()  ،و م ا الكان ا قيقيان هل ا الماال ،واآلن نى
إ مااخفاا ا ؤمتر ،مب تاياته احملساحلة اللا رية:
 .1يت نبو (الغايان مىن الطراز ا ُفضم مبقاع ال ف الول ،وغالباً مىا
33

ُحجا هل لرقاعد ب ضع عالم (حمجب زت ،و وسبط هب ل لر بف ،جيلبس إببن
لرة ع أو صهة أو مُمثلله لر د رلمبؤية ،وهنبا داب ل لرسبفيد مبن (لألغباد ل ت،
مبببن دالمبببس كزفبببه كزبببف هب ب ل لرّبببيف لرُبببدرّل ،وجيلبببس هب ب ل لر بببد لرُبببدرّل
كارطاووو ،وه دنظة بكال مُزفاري ،وكأل لرناو خِةلف ،ودبةين فسبه أعظب
وأه من( ،مهندو رحل أب رل لرفّائي ت ،بل كأ به دفزقبد لل هب ل لرهنبدو م
دبل ب ه ب لردر ب مببن لرزان ر يببا إ بربوك ب أ فبباو لرة ببع (ولرببد ت أو (ولرببد
ضجيفزهت وها ل.
حلّلببار علب لإلحننبباء أمامببه رلسببالم عليببه ،ولرزفبةلف
 .2دزسببابق (لألغبباد لت ل ُ
عل صح وسالم صاح لرسماح  ،ولإلطمئنال عل سبالمزه ،ب كسْب وُةل
ه ل لرمثل بدر أعل .
ُ .3ببنظّ لرالمبباإ ولرق ببائد وُلق ب بارزسلسببل ،ومفظ ب مببا يهببا لإلشبباة
بارة ع وعظمزبه ،وإجنازل به ووصبفه ب بفاإ ،رمببا صبله إىل مسبز ين صبفاإ
أحد لرف

مني (عت.

 .4إ زها لرالماإ ،ول زقل لةمْع إىل صال لرظهة ولرف بة ،وهنبا دبأ ل لرابل
بسماح لر د ،وه لرمثلل لرقاةم من لرة في  ،ودزقدلم إلمام لر لّني.
 .5دزح ب ل لرببؤيةول بفببدها إىل طاوربب لرغببدلء ،رزنبباول مببا ر ب ل وطببا  ،بب
لإلسدلح رساع مبدلو إ ومسة ،ورطائف.
.6

لرف ة إىل قاع لرؤية ،وبنفس لرةو ني ،ودنزه لرؤية بقةلرلإ دور
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حلقب مُفةغب ،

فببدول اببةلرلً رببؤيةلإ سبببقزها ،ودزفبةلق لراببل ،وكببل مببن

(لألغاد لت دف ة راو زه رزكةة ره كيف شاهد ه عل لرفّائي مبظهبة لرفبا ن و
وو.
وهنا أق ل
باهلل عليا دا شيف لرفام ،دا مثقفي لركيف ور باهل لرب لعني ،هبل سبأرزه
ما لر ي أ زجزه ه لرؤيةلإ  ،ل ها نفقد و نزهي ،ورن دزاحاة أيل شيء.
ل

أق ل وبال صةلح

لل ةعب لرة فيب وةرء لألخطببار عنهببا ،و قسببي منجال هببا ،و فةدفهببا رلفببام
ل سببالمي ،دببز ل ورببن دببنجت ،إ بإصببالحها مببن ذل هببا ،ومببن ةلخلببها وأه ب ل
لإلصالحاإ ،ما دلي
 .1إصبببالة لألو ة ولألصبببهار ولألحفببباة ،بزثقبببيفه بزقبب ين لهلل ولحلبببد مبببن
إسزغالل لألم لل ولإل ساة يها.
 .2ختليص لرة فيب مبن فب ذ مبن ذكب ْة ه  ،وحتةدبة قبةلر لرة فيب مبن طفّبل
هؤ ء.
 .3فامل لرة في بأب ل عاطفيبه صباةق رابل لألطيباف ولرز لهباإ ،راسببها
ولرزفامل مع لرناو بفدلر وبزق ين وورع ولرحيي  ،لرزفامل عل أساو لرزاكي
من قِبل لر رد ولر هة وغري .
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 .4حتةلر لرة ع من أ ا ياإ ورؤم لألو ة ولحل لشي ولألصبهار وغريهب  ،كمبا
عليه لألم ر  %111ل ل ،وه ظاهة ياماً .
مز حتقبق ذرب( ،وربن دزحقّبق

ت ،رابن رب حتقبق ذرب ،،أ با أولل نبديل

دلئي هل لرة في  ،بال خة وإعزالز ،وهنا أسزكهد ثارزني سباق لرقبال إىل
ذكةهما عل لألقل ،وإ ما أكثة لرك لهد ولركاهد.
 .1م دنهض أحبد لرفّبالء لرفبةو ني لرنجبف لألشبةف إلببن أحبد لرةل بع
حني ةخ ره جملس احتب  ،ممبا لعزبرب إببن لرة بع ،بأ به اهبلٌ ربه ،رغب لل هب ل
لإلبن من حير لرسلن ه حفيد ذر ،لرفبام لرفاضبل

!!! .اا با لرنزيجب أل

ذه ومسلب أ ابار ولربد عنبه ،وول به هب ل لرة بل لرفاضبل إعةلضباً مبن ذرب،
لرة ع (حفظه لهللت ،وكألل بفض هؤ ء دفزقد لل ما خيرب به ورد أو صبهة  ،هب
مبثاب وحيٌ منال من لرسماء ،حز ر

اةم مع لرفقل ولرزق ين ولر رع

.

 .2وقببد ذكببةإ كببزيب ،كيببف فامببل مفببي لرة ببع لألعل ب  ،زيج ب همس ب
كيدد ب مببن صببهة ورل ب عليهببا لأل ببة ،ةول أل دسببمع منلببي ة اع باً أو
وأها

يه باً،

وظلم  ،وران ل ل ضفيف وهب قب يل ،راننبا سنزخاصب غبدلّ عنبد

من ه لألق ين  ،أدن لرفدلر ولرزق ين ،إلا هلل وإلا إريه رل ف ل.
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بدلدب لخلمسببيناإ مببن لرقببةل لراضبي لرببيالةي ،و لرسببنني لألوىل رزأسببيس
لرملا ل رة ي أرسل لرلب ،لألرة بي ،وزدبة بالطبه إىل لرفبةلق زدبار وةلدب ،
وكببال ذربب ،أدببام لرلبب ،غببازي ،و ق بةلر ضببمن لرربو ك ب ل ،أل دبباور لرفزببباإ
لرقدلسب وضببمن زدار ببه رلنجببف لألشببةف ،دبباور لرسببيد أب لحلسببن لألصببفها ي،
زعي لركيف

لرفام آ ل  ،ران ه ل لرب زدة لألرة بي ،كبال بارب لرب هن يامباً

عن طبيف علماء لر كبيف  ،وكبال عقلبه مكبح اً باربدعاداإ لرسبلبي لربج دطلقهبا
أعدلء لركيف  ،وباخل

 ،لر هبابي ل ،اسبزثقل رقباء لرسبيد لألصبفها ي ،رابن

زميله وه لرسيد باقة لربالط (وزدة لربالط لرفةلقيت ،لحلل عليبه ببأل بز لرادبار ،
و فال

لها إىل لرنجف لألشبةف ،ولرزقيبا لرسبيد لألصبفها ي ،وخبالل لحلبددر

أخ ه ل لرب زدة لرّبيف دزغيلبة فابري  ،وببدل إجيابيباً أكثبة مبن لرز قّبع ،ب سبأره
لرسيد أب لحلسن بأ ا ةورب زيلب
لخلال لرفام

ددبد لرزأسبيس ،مبا هبي مب لرةك رزبأمني

ب مباذل ففلب ل رب ح بل ربددا عجبا ميال يب لردورب

هنبا

أ ببا لر ب زدة لألرة ببي بأ نببا إذل فةلضببنا ألزم ب كه ب  ،فبباع إىل لرربدطببا يني،
وطبفاً ه سيمدلو نا بارقةوض لرالزم  ،عل لرف ر ،رةل عليه لرسيد ل صفها ي،
بزألة مسزناةلً ذر ،وقال

أبدلً ،ه ل غري ئق مبل ،عةبي هااي من ذردب

لرةس ل (،ت ،ودطل لرف ْل من لرافّار ،ه ل غري ممان،
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قال رل زدة أبلب

لرل ،سالمي ،وقل ره مز مبا أحبسل بأزمب مبن هب ل لرقبيبل ،ليخرب بي بب ر،،
أل

إبن عمه ،وسأو ّة ره ما حيبلل أزمزبه .وطبفبا ضبة لرسبيد هنبا حجبةلً بفبد

ع ا ري!!! ،وهنا

اغة لر زدة ،مفجباً به لخلط  ،وربا خبة  ،كبال حددثبه

لرطةدببق إىل بغببدلة مة بط باً ب ب عي لرسببيد ل صببفها ي وغري ببه وأرحييزببه وحسلببه
لإلسالمي لرفام ،وذوق لرسياسي ،بفيدلً عن أي حسلاسي طائفيل .
و يما دة بط بارلب ،حسبني ،ذكبة ربي لرسبيد حممبد ثبة لرفلب م (رمحبه لهللت
رنببدل ،بأ ببه خببالل ل ببد
لرطاغي صدلم ،لرزق ذلإ مة

بةدطا يببا لرثما ينبباإ ،وأ نبباء ه ب ة إلسببقاط
إحدين لرف لص  ،بارلب ،حسبني ،وهنبا قبال

ره لرل ،حسني أ ا إبن عملنا ،وإبن رس ل لهلل ،راذل لزجئ إىل رنبدل و ببالة
لرافة وكال ميانب ،أل ختزبار لألرةل سباناً رب ،،وحنبن ب ّة رب ،لةب لألمبن،
راببن لرسببيد ثببة لرفل ب م ،فامببل مفببه ب ب كاء ،قببال رببه أ ببا شبباكةٌ ربب ،ذربب،،
راببن!!! أ ب

د ب م لرفاشببة مببن لحمل بةلم ،أ ق بدلم مسببري

د ب م عاش ب رلء ،مببن

(حددق ب هادببا ب بار ت بلنببدل ،مكببياً عل ب لألقببدلم إىل حددق ب (ه رنببد ب بار ت،
ولرسا عد كيل مدلإ ،ول ا أمكي حا لرقدمني ،هل ميابن أل أ فبل هب ل،
إذل أقما عملبال ضبيفاً عنبد

دقب ل ثبة لرفلب م بأحة لرلب ،حسبني ،ب

قال ه ل غري ممان عند ا ،أ با فبةف طبيفب لركبف عنبد ا و

ها به.قلا

إذلً هنا أ ّل ،ولرربدطا ي ل دساعدو نا ،ود ّةول رنا لحلمادب  ،دقب ل
لرل ،وم دُفلّق أبدلً .
أق ل
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سباا

إل لرسيلد ثةلرفل م ،قال ري بأ

شااا

ةع ه ل ،،ورمبا كال ذر،

خلباً رز ببفيج ،بببأمة مبن صببدلم حسببني ،وقببد حبدث ذربب ،ركخ ببياإ سياسببي
ورم ز عةلقي أخةين.
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دكا ملّاح لرسفن وقباطن لربحار ،من م لد  ،من ظباهة ُبالمحه
لإل ةدقي ،و مثلّر يم ر بار لإ ،با ا س لحل لر

لرقِبةل

مال و يب ي من ظه ر

قةلصببن مُسببلَّحني دق مب ل بببابزالز لرزجلببار ،وسببةق لربّببائع ول خزطبباف ،راننببا
جيبب لل

غفببل عببن قةلصببن آخببةدن دف قبب ل قةلصببن لربحببار ،وقببد ابب ل

أسلحزه أق ين من أسلح أورئ.،
ف  ،ل ها لرقةصن حتا مظلّب لربددن ،ولرزبباكي علب إجنباز لركباردع لخلريدب ،
أمثببال مدرسبب علميبب  ،حسببيني  ،مةكببا حتفببيظ لرقببةآل ،مةكببا كببة لألثبباث
لرفقائدد  ،وها ل عنباودنٌ بةللقب دب و أمامهبا ّبار لركبيف و أخب ه لرالمباإ
ولرفنبباودن لخلدللع ب  .وأذكببة بفببض ه ب كنمبباذ  ،وإرّببا هببي كببثري ببدلً ،منهببا
لرقةصن لرج كنا حاضةلً وأرلقبها بنفسي ،وهبي إل مُخّبةوماً كبال دطمبع بابل
وسيل رلز دلي ولرظه ر ،اء لىل أرضٍ خاري ومهج ر

ض لحي لرددن لرج

دسببانها ،وقببام ب ضببع دا طب كبببري وهببي حتمببل عنب لل مةكببا طببيب ،ومدرسب
علمي  ،وةلر أدزام ،بإشةلف (.....ت.
أخ دُ ِلر لر قع ولريا ط  ،وببني بد وأخبةين ،دبأ ي باأل ةدباء لخلليجبيني
ريكبباهدول لر قببع ،وهنببا أخب مسببز ين رصببيد

لربنبب ،دقفببا هنب ل .وبفببد ببد

لسزخرب مارا ه لألرض ،أزلر ل ل ،لريا ط وةمةلوها ،وبفد د مني ،باءإ
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عائل خليجي وهي ن ي قدد لر ولرده هل ل لركبةوع ،وربا وصبل ل حسب
لرفنب لل ،م دكبباهدول لرقطفب لرببج شبباهدوها لر ب ر لرببج عُةضببا علببيه ،
رانه سبأر ل بقّبا ً عجب زلً هنبا عنهبا ،قبال هلب

فب كا با هنبا ب

باءإ

لربلدد حطّما لريا ط  ،و أعةف غري ه ل.
قةصببن أخببةين شببهدْ ها بنفسببي ،وهببي ببةإ بفببد سببق ط لرنظببام لربفثببي
لرفببةلق ،حيببر بباء أحببد لره ب لة ني عل ب لرنببابة إىل لرنجببف لألشببةف ،وأخببة
جمم ع من لخلليجيني من لرفندق ،و باء بهب إىل أرض قبع علب لركبارع لرفبام
بببني لرنجببف ولرا ب  ،وأوقفهب وهب خيطب علببيه  ،وهب دن ببز ل رببه ر ببا
و ساءً ،وه دكةة هل بأل ه لألرض لشدلها ومسباحزها سبز ل ف مبد ،ب
عببةض علببيه خببةلئط ركببةوع كبببري ،ودكببمل مسبباكن رلطلب ب وجممببع رليز بام
ومسزكف  ،ومةكا حة رزفلي لألدزام ،و و و.
و فالً أخ هؤ ء لرساكني ،ذر ،ل ةعاء ،مبأخ لةبدل ظبةلً رظهبة وضبخام
عمامزه وطةدقزه لرج إشزهة بها وه دطلق لربار باإ ودفطبي م لعيبد عبن ظهب ر
ل مام (عت ،ول ه دلزقي لراهةلء ل لس ،ودسزكهد باركبا و و ة هلب
ل لس وبال صلف.
وبارزباري بببدأإ لرزربعبباإ ،حيببر ربعببا إمببةأ ةدب ر حببدها قببط ،بن ببف
ملي ل ةو ر ،وهاب ل غريهبا ،وغريهبا ،ب بفبد أدبام سبأرنا عبن لب ،لألرض،
زببيلن أ هببا ملبب ،ةامف ب لرا ب  ،و د ببد أي أ ببة مببن لبب ،ل ةعبباءلإ ،أمببا
لألم لل ،فلمنا أ ها ذهبا ربن

أمةدايب  ،وعلب أسباو هب لألرصبد  ،مُبنت
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صاحبنا هنا (كةدن كارةت ،أي بطاق لإلقام لخلّةلء ،أمبا لرزربعب ل لرّبح
عليه به لألم لل ،قد ةع ا لهلل أل دف لضه عل بساطزه .
وأ كة رفبب ً كببري قبام بهبا هب ل لربهلب لل لرباكة ،وذرب ،أدبام حمبةلم ،حيبر
لسببزغل لةم ب ع لحلاشببد ريل ب لرفاشببة مببن لحملبةلم ،وأخب دزحبدلث عببن مكببةوعه
لرفا

ء لر ي سيهال لرفام ،وه إ كاء أضبخ مازبب رلكبيف

إ ةدقيبا ،وبفبد

أل وسحوة لرناو باألرفاظ لرغةدب  ،ولربار اإ لرق دب  ،ةعبا رلزبربع هلب ل لركبةوع،
ران لرّةب لرفنلي كا ا ها ل
ل ه أعلن قبل كبل شبيء ،أل داب ل هب أولل لرزبربلعني ،وصباة بارب داع رة بلِ
كا بببا بيبببد قائمب ب رزسبببجيل أمسببباء لرزب بربلعني ،سب بجلل أ بببا كبببأولل مزب بربلع،
لركبببيي(.....ت ب بربلع مائب ب ومخسبببني أربببف ةو ر ،وجنحبببا لخلطب ب و نبببا س
لرزربلع ل ،وأخريلً ذهببا لب ،لألمب لل ،رزسبزقة صب لمفها !! ،وقبد سبأرنا
لهلل فاىل وقزها لر رب ولرسل لل رزربلعيها.
دبق لرسؤلل من ددد أي لرقةلصن أق ين ولكثة لبزالزلً لهلل لرفام.
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خ ال م لومالالالمن لالالن الالن ،الالم ت ،الالمدد ً مالالا شخ صالالو ش لالالن ش

ال م

ت

شلقبمئلد إضطرتش خ يت ئمالاش لالا شلاش،الاد دالم ولالن لمت،صوالر لالامن شلقال ال ت
شملذ ب ت شلوي ،تشلتصّف لا شلاش،اد تتجوتش يف ذلك شلس ل لن شي خطر حيوق
بلن.
مث صمى لو و ش
إ ه يف شحلق ق

م د ا شلالعص ن شلولممالم شملم الو المالمم نالمنا د د

و إلمل إث،مصشريد ت ا زص ن لقب مال ال و لالب ود ت الن ال

شلومالالاي د تلقالالو نالالو ّا الالذش شلرجالالل يف شلشالالرب تالالى لالالبك بو جال صمل ال د تلالالمخ
يو س شلقم اخ شلوتل د تتجو ل،فذش  ،م يم لب شد تلمخ يشم و لالم يفوماله شلسال ب
شلوثمالالم

لالالن ،تالالل بملمم ال لمش ال و د ال ،اللتالالل لشالالم شىً لالالن شلش ال و صمالالى

تجبم د دالم شضالطرأ خ ي،ت الل لسالمصم خالرد إّالر إ(اله لالن ال)الطفى ضالم إ
لممم شنمنا دد تلوّ جسا شلو  ،لا شملؤسس شلسالري اشملمسالا د وصمتاله تالى
شستطمع خ يستال صمى شحلصند تيطر شلوثمم

د تلص،ه لمخ ذ ش لن خ يُصشف

لرأ.
ت لث د ،مد

) خرىد ت

و صومم تم شلبمقمخ ا لبم م د تيُور
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بإ(ه ش لم د اش ا خاجه د ت ا ُسالّّ لت)الاّ د لصالن شملاجال شلشال اص شلال
الالالر ،ت رب ال ال د إضالالالطر خ ي،ت الالالل إ تسالالالمبه

إجتم الالالا ت تبال الم بوالالالو نقسال ال ملم إ

لمش اص د تشسالتطمع شلتالو ّا تالى تلالل إ سالوّو شحلصالن د ت بالم ،بقسالاود بصالل
ل،متئ الاله .تنقالالام شمل)الالم با الالاله يف ش فالالم د لالالمخ قالالالم س سلالالرّش بقاسالالهد لمل)الال و
ذلك.

تشل)امد ت،رش و شلقر خد ت

تلالالذلك ذلالالر ل ال شملر الالام شلش ال سمالالو للالالوي يفالالو شلالالويند ش الاله يف تشس ال
شلسالالبو  ،م د زش شادالالم شلسالالا

د ب)الالفته شلر( ال د لالالرئ و لمم مالالو شلش ال و

ش صمالالىد تص،الالو زيم نالاله ا الالوى شلملا يالالم شلرتس ال ات ال ذ بم الالمخ د تلالالمخ
ململم شحلعب

ذشد ا و صم ف د تبم صمى لسالمجو مد الن ش لالم لإمقال د

إذ يقالالاميف يف شلم الالل زش ال

الالذش شحلعبال شلشال اص اصم الالف يف شلف،الالوقد زيالالم و ال

( ال د تبمقالالم خالالم د تيقالالام ي الالميف لقالالو ش الاُ ،مالالم خ ال با الاله ال و
إلمل د تشخ لّه نا ا ل،ذ اللا د ثالن خالرا إلال لالاشً لق الم شل)ال و تشل)ال مم
مب ص،لمد لمم صطم ً 3

تً د لاجا لث ث ختمالم ،الر خ لالرت ،تشلوناله

يف لر ل مخد تس لَّ سن له يف )،مل لإ ود تلمخ (لم الو)الال الر،
جمم .
ت صذش شحلممد صمى شل)و و شلوشمئريد قو صمما لن ل)م لتو ّو ود خال م
جتالالاشل بالالوتم ش مال نيد لسالالت صملالالمد بالالاخ ،الالمد الالمً صويالالوو لاجالالا و لالالن الالذش
شلقب لد تً ال يو ذلر مد جتّ،بم ملم يرتنّب صم لم لن لسؤتل م .
لص ّ،ذلر ق د تلمثممد م شل)بم،د ا صومم شلصايالا د ل،المد البه ،،مصال
لوى شلبوضد باخّ لامن لن اب،الو لوشالا د ت الا شلبالرّ شلسالم م شايرش ال د ثالن
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ش تقماش إ خازستمخد تلم اش صمى لوش، ،اي لا ملن خازستمخ الذشد اخعصالل
بن لر شت د تلمخ ش خال د يقال ن لالملو شلتوعيال يف سالرم ت اللر ل المخد تي)،الب
لاشئو شابومم شلوممد تلمخ ؤً ا م شل)بم ،يشم لا ه بذلك .
لص،لن ش تقماش بوو م إ شلب)رود تلم اش يتوملماخ جتم يم لالا شلقاش الل شلال نالان
لن جنو تشحل مزد تملوم شستقرّتش ج،الا شلب)الرو المةمال د ت الا شاسالن شلقالوين لبشالر
لمد نرتتّى ل،لم شلقاش ل شلت م ي د تيقمم شخ شلر و لن ل ش

تش(لم المةمال د

لالالر رفر الالمد إنسالالا تجالالا ن شلت الالم يد لصالال،لن لالالم اش يت الالميقاخ لالالن

مالالم

شل ُسرّشق ت،الطومع شلطرقد دن يُور اخ با،تلم بم خاشخد ت مبم ،التل شلوويالو لال،لن بتمالك
شم مم د ثن إضم لذلك ا جاش ن لمسوا ي دم شضطر ن إ نإ سماللن
شملذ يبد تصوم شلتمم ر با لن لن شلش و د ت ،م ذلر صوو لو يف
 .1شل)وش ،شملت  ،ب

م شل)بم ،ت سالرو م لوالريفد ت الن لبالم جتالم شلصايالاد

ت ن و ت لامن لن بلبلمخ اإيرشخ .
 .2لمخ شملر ام لبم د شلصب د تلذلك شلش

محو شلمبرد ً يفم ،اخ ياش

شلس و سمو للوي شلقعتيّ ا أ د لب صممم شلصايا اشلش و
 .3تلالالذلك لالالمخ شلش ال

ذشد.

محالالو شلالالمبرد تشلش ال صبالالوشا شلسالالم د ً يفم ،الالمخ

ياش شحلما س شلب رش د لم ب س  ،شلب رش .
 .4قل ل ش ط ب شلشل و ا ستمذ م شلس و جالاش ال د ش اله لالمخ ير،الى شمل،ال يف
بوشي شلست ،م يف شحلس  ،شلوفري د تلمخ حي ر لومن شلم المل بوالض شلشال ان لالن
م شل)بم.،
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 .5ذكببة رببي لرةح ب م لحلببا عبببدلرلطيف ب هة حيببا  ،ل ببه شبباهد بنفسببه أدببام
صبا  ،إذل حال شهة لحملةم ،دسزقل لركيي أمحد لةابة ،حاك لرا دبا ،سبيار
ماك

ريبل لر لطنني لرك لرع ،بأل غبدلً أول حمبةم ،وإىل دب م لرثبا ي عكبة
ِّ

من لحملةلم ،هي أدام حدلة من دّح ،أو دسزهاأ أو دق م بأي شغ

لر لك

ولحلسينياإ ،سيفاق .
 .6قل ري لحلبا

ب لة بلبي (رمحبه لهللت ،لل لرة ب م لربريزل علبي لإلحقباقي

لحلائةي ،عندما أعلن لألذلل لرةمسي ألول مبة
ذه بفض و

مسبجد لر بحاف بارا دبا،

لر ُسنل إىل لركيي أمحد لةابة ،ولشبزا ل عنبد إعبالل لركبهاة

لرثارث (عليٌّ وري لهللت ،ةةله بّمال إحدلم لحلةد لرددني ،

قال هل

ورا

لحلق أل ق ر ل أذلل مسا دك  ،أشبهد للل عمبةلً وربي لهلل ،وربيس ألحبد حبق
لإلعدلض عليا .
 .7رقببد سبباه شببي خ آل لر ببباة

أسببيس لحلسببيني لةددببد ولركببه ر ،

باحلسيني لخلاعلي  ،وكا ل حيّةول ةلئماً جمارسها .
 .8ق ل لرفل ماإ لل آل لر بباة كبا ل قبدمياً دطبخب ل لرطفبام بيب ه ،
أدام  7و  11حمةم ،ألل غ لءه كال دُنقل إريه من حسينياإ لركيف .
 .7رقد زلر لرفةلق ،أولسط لرسبزيناإ ،لرةحب م لركبيي عببدلهلل لرسبام ،وهب
أ بب ل كببال حبباك لرا دببا ،ولرزقبب

لحلببةم باِبببار علمائهببا ،لمثببال لركببيي

عبدلراةد لراجنا ي ،ولرسيد حمسن لحلاي  ،ولركيي حممد علب لريفقب بي ،كببري
لخلطباء لرفةلق ،وكال رقاأ مفهب مطب ل ً و ا فبأً ،وعةضب ل عليبه سبخاً مبن
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املصحف الشريف خمطوطة يف القَرن األول اهلجري ،وبقلم بعض

اود األمةضة،

وهي د ختتلف عن القرآن املتداول بني أيدينا اآلن ،مما نسضف اد عضاتاا املضر ضة
بأن علةات الشيعة يقولون بتحريف القرآن.
 .01لقد شضاهدا بنسسضي ضني تضرأا بايسضينية اة عليضة عشضر يفضنواا ،يف
موايفم حمرم وصسر وشهر رمضان املبارك ،وكنت أشاهد وجباا الرّز ،وظضرو
األموال ،تُوزّع على بع

ايسينياا ،من تبل الشيوخ اياكةني.

 .00وهناك عضا مسضترةرّ ي يومنضا هضوا ،وهضي ان الشضيوة ،وعضو  ،وهضي
شضضقيقأ أمضضك ال ويضضت ايضضالي ،الشضضيض صضضباس  ،ةضضضر يف ايسضضينية العبايفضضية يضضوم
العاشر من املُحرم ،وتقف مع الطباخني وتأخو ،اجلةجأ  ،وتُشضر علضى الطضبض
لت اماً بعا تها منو عشراا السنني.
 .01ان الشضضيض صضضباس ،ومضضكل مضضن آل الصضضباس ،لضضديهم العديضضد مضضن التُحضضف
الثةينة ،عصا ، ،مسضبحة بضاي زهضر ، ،خضواتيم نينضة ، ،مسضبحاا يُسضر نينضة ،
جيلبها هلم آل اي يم ،ينةا ي ورون ال ويضت يف شضهر رمضضان املبضارك ،وه ضوا
السا آل حبر العلضوم ،يضا ان للسضيد حمةضد حبضر العلضوم ،ر ضأ اد وأود ل،
والسيد حمةد باتر اي يم وأود ل واخوانأ ،صداتة متينة مع الشيض صضباس ومضكل
من رجال آل الصباس.
 .01يف بدايضضة السضضبعيناا ،زار العضضاري ال ضضبك اإلمضضام مويفضضى الصضضدر ،مدين ضة
ال ويضضت ،والتقضضى ضضةن ال يضضار  ،أمضضك الضضبر الشضضيض جضضابر األ ضضد الصضضباس،
و سب ما أخربني هو شوصياً ،بأن وتت اللقات احملدّ  ،كان نصف يفاعة ،ل ن
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لركيي ابة وركد إسزمزاعه باحلبددر ،مبدلة لرلقباء لىل سباع و بف لرسباع ،
وكال مسزأ ساً رلغاد .
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بلغ التصعيد بعا ابارعني وا صابيع لدا هص يفعمن ص اتصعن الاعي ا عني
عشي صاستمي حتى اتصن الاي اليابع عشعيو صص يع ول الاعيها اعو ال ع
الشديي االثاى عشي ي ا نيً عادفنيً

ويفًني صفت ائديفنيًو

فماع ب اوععغ ال درععغ الرععاًن ععيص اً بنيلصع ص صا فدع ن صيرع ا حتععى اليوع
ا تععراي ن نععني اليمععا برارععني هيععا الردععث ني وععنيًن حدععج اسععتمي علععى الععاو
ابارني ن ا يح م اجمللسي صالفدض الرنيانيهي صالسد هيمغ اهلل اجلزائي صاهتوعنيً
بنيال ا اإلسرتابني

حدعج اني عث ا ا وعغ علعى هاع يفيني ص فعنيا ،اب عين صسعنيلث

ال ع نيًن ص الريععيولن صاإلحسععنيًن صاععزصولن صنععيبوًن صبوروععني ن صاالي ع ا ن
و ص الرنيظمدغ صغريينين صنني وتزع ،التدني ابيع لي ا يعني ل لبارعني وان
صالد ً
ا يحع م ا ع د بمع بععنياي ال حدع الروروععنيهي الع

ابترععي الع ع

د هشععنيً علعع،

الي نيلن صعل ،ال اوعغن صهريصحعغ اجلعيا صالتيع وا لتأرعث هيع ل ابارعني ارعا
ا ليما بوعنين صاهتوعى بعم شعيصعم د عني عاعي بعنيلي ابيع لين صصايعا هفع
الطيوق السلن ل بي ه صي ،السعد عرع اهلل اعا صالشعدف يفعي ننياعن ال طعنيً
صير ا حتى الد مو
ه ععني التدععني ابارععني

فتزعيفمععم اب ععا االسععرتابني ن ص صايععا الطيوععق بي ع ه

ا يح م الشدف و سن الريياهي ال ا و صا هلّن االسرتابني
17

نتنيبنيً مسنيه

(لرف لئببد لرة اريبب ت ووصببف يببه لرببنهأ لألصبب ري بأ ببه ختةدبب رلببددن كلببه
رلمب ه

قببط (رل ببع كزببا رؤرببؤ لربحببةدن 118 ،ت وكفّببة يببه لألصب ريني،

وكال لألخباري آ ل لذل محل كزابا بيد مبن كزب لألصب ريني دلفّبه مبنبددل نلبباً
كمببا ذكببة ذربب ،صبباح (منزه ب لرقببال ، 6

رزسببلل لرنجاس ب إىل دببد
178ت.

كما حةَّم لر حيد لربهبها ي زعي لرنهأ لألص ري عل المي  ،حّب ر ةرو
لركيي د سف لربحةل بي مببن بيه إببن أخزبه ،رابن لألخبري اهبل حتبةد خاربه،
وكببال دغيلببة مالبسببه وحيّببة ةرو لربحةل ببي مزخفيل باً (كمببا ذكببة ذربب ،صبباح
روضاإ لةناإت ،ران لركيي لربحةل ي عل لرفاس م مينع المي من حّ ر
ةرو لر حيد لربهبها ي
ول

.

أ كّة كزاباً قةأ ه بدلداإ حيا ي لحل زود

لرنجبف لألشبةف وأمسبه

(لر يح باحلق عل من أحلد و ا دقت مبفن إل ل هاماإ بني لرطبة ني لركبيفيني
لأل نببا عكببةدني بلغببا حار ب لرزا ببدق ولرببزافري ول حنببةلف وممارس ب زبباوين كببل
دّة

يها لرطةف لألخة ،ران لرغلب كا ا رلنهأ لألص ري ،ول زكة لرزقليبد

منز ببف لرقببةل لرثببا ي عكببة لهلجببةين ،راببن لحلار ب لألخبارد ب  ،حا ظببا عل ب
و ةها مزمةكا ً مناطق حمدوة  ،وهنا مسأر مه لم  ،وهبي لحلارب لرسياسي بب
حيببر كببال رل ببف دني وبفببده لرقا بباردني باخل ب  ،،ةور كبببري وولسببع
حماصة لرنهأ لألخباري.
وهنا مفارقاإ غةدب وعجيب  ،حير إل لركيي لربحةل ي لر ي
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عام

 1186هبب وة ببن ثببةم لحلسببني (عت و ب

بفبد لر حيببد لربهبهببا ي بفكببةدن عامباً

وة ن إىل ن لرةح م لركيي د سف لربحةل ي لردرلزي ،كمبا رب حظ إل لركبيي
لربحةل ي أوصب ببأل د بلّي لر حيبد لربهبهبا ي علب

ثما به ةول غبري  ،وهاب ل

و دإ وصي لر حيد لربهبها ي بأل دُد ن حبةم لحلسبني (عت إىل ا ب لركبيي
د سف لربحةل ي!!!.
وقد حتيلة لراثري من أهبل لرفقبل ولحلبلل حتليبل هب ل لرلغبا ،فزباوين لرطبة ني
زرعببا لرفببدلء ولربببغض بببني لألخ وأخيببه ،ولربباو وزو زببه ،ولر رببد وولر بد ،
ولةار و ار وها ل ح ل لرزمالق ولرزكزلا،

بارقابل أ ي وصبادا لربة لني،

مما دربهن علب أ همبا لرفمبق ،كا با دقببل كبل منهمبا ل خبة ،ودفزقبد بفّبهما
ببفض ،وهنا حتليل آخبة ،وهب إل لربة لني مفباً ،هوب كبلٌّ منهمبا رأي ل خبة
بفناد  ،ز احلا و ةل فا و الئما ،اركني من ياق ل و كزز ل عل حاهل
ورمبا هنا حتاريل أخةين بقيا حزب لريب م طبيَّ لرازمبال ولرسبةلد ولهلل أعلب ،
إ أ

كا

ه لرسط ر ،أشبفة بارل عب ولألسب حينمبا أ ببش لرزبأردي ولقبةأ

ه لألحدلث بل ع وحالٍ عميق ،وكألل لحلبل دُحمل عل لرغار حز لري م.
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لرقببا ل عن ب لل حليثيبباإت حق قي ب حتفببظ حق ب ق لربببالة ولرفببباة ،ومببن خببالل
لرقا ل و طبيقبه ،دُّبمن أمبن لربلبد وحقب ق م لطنيبه ،ود ببت لرب لطن مة ب ع
لرةأو ،آمن لرقل بأ ه حمميُّ بارقا ل ،وأه ما لرقا ل ه لحدلمبه و طبيقبه
ث ل ري  ،ثير دزساوين أعل مسؤولٍ لربالة مع أبسط م لطن أمامبه ،ورلدباُ
طبيقاً هل ل بلدلل إسناد ا يا وبالة أوروبي غةبيب  ،بار لطن هنبا باسبزطاعزه
أل دقي ةع ين قّائي عل رئيس لردور أو رئيس لر زرلء ،ووقفاُ بنفسي عل
حا إت كه .
أما لرقا ل لربالة لإلسالمي ولرفةبي ه إس ٌ بال مسم و دزجاوز أ ه حرب
عل ورق ،بارال  ،ولرفالقباإ ،ول زمباءلإ ،ولرةشب لإ لرهمب  ،ولربؤ ةلإ
لرسياسي  ،هي لرج طبلق لرقا ل كيفما دقزّ لألمة ،ارقا ل ه ه  ،ران ميةل
لةمبل بّبخامزه بال دةصبد لرقبا ل ،ويبةل لرنملب لر بغري  ،يمسباها لرقببا ل
ودقيلببدها بارسالسببل ،وأ بزببا لألحببدلث ه ب ل بكببال ولضببت ،رغ ب لركببفارلإ
لرربللق  ،ول ةعاءلإ لر ارخ  ،و أميلا بلدلً عن بلد ،ال بكال من لألشباال
حيزال عل لرقا ل وددكه ورلء ظهة  ،وك وك عا ياُ ه ل ،في ةلئبة ولحبد
خيزلف طبيق لرقبا ل مبن غة ب إىل أخبةين هنبهبا ،بفبد هب لرقدلمب لربيا هب
لرق  ،وهي ق

عكزها بنفسي
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كنا أقةأ حسبيني مهملب

بلبدت بةي ،وأحبدُ لحلّلبار هب صبددق ربي ومبن

شخ ياإ لربلد و و هه لره لم  ،وه ل لركبخص رددبه صبددق رنبدل (عةلقبي
لألصلت ،وحيمل لرباسب رإ لرربدطا ي من  31عاماً ،ودقدلم ره لخلبدماإ حينمبا
داور رندل ،وذلإ د م و له ه ل لركخص لردع ر بددقه لرربدطبا ي بادبار بلبد
إلسب ع ،وحيبر إل لرباسبب رإ لرربدطبا ي حيزبا لىل لسزح بال مسب ةخب ل
هل ل لربلد ألل ه ل لربلد وغري ه حتا رعاد ل اليا ولةلر ه .
وصل صددقه لرربدطا ي إىل مطار لربلد ،وقدلم

لز لرربدطا ي ريخز يه خز

لردخ ل ،ةةل عليه م ظبف لةب لزلإ بأ ب ،ممنب ع مبن ةخب ل لربلبد وأل أمسب،
بارقائم لرس ةلء ،و كأ دلل إذ حاول أل دقنع ضبابط لةب لزلإ ببأل هب ل كبابه
إمسي ،ل دقزنع لرّابط بل أمة بد لربلد بأسةع وقا.
ل ل لرّيف ب ددقه من خالل ها فه لخلليب ي وأخبرب بأ به مُنبع مبن ةخب ل
لربلد ،اهزا لرة بل وطلب منبه لرددلبر وعبدم ل ضبطةل  ،وهنبا ل بل ها فيباً
مبددة لرباحر لرفام  .....وه صددقه من لرطف ر  ،وصدلقزهما محيمب رلغادب ،
أ ابه بأل دنزظة رن ف ساع ،

خيرب بارنزيج  ،لس لرة ل مزحيلبةلً ،وبفبد

ربع ساع رةل عليه با ال ها في وأخرب بأسف شددد ،و حه بأل دبد ضبيفه
لربلد بأسةع وقا نباً رزدلعياإت قد حتدث ،ودزلسع لألمة.
رقببد لسببزقبل ه ب ل لرة ببل لخلببرب بببأم وحببالٍ شببددد ،و ببزت لخل بطّ مببع ضببيفه
لرُحاصببة بارطببار ،وطل ب منببه لرسببفة ب رلً وعل ب أيل طببائة ت كا ببا ،اسببزقبل
لرّيف ه ل لخلرب عل مّضٍ وأم ،ورلة دبحر عن رحلب دغباةر علب مزنهبا،
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وكببال ه ب ل ح ب لري لرسبباع لحلاةد ب عكببة صببباحاً ،ول قطفببا ل

ببا إ بببني

لرّيلف ولرّيف لحملظ ر ةخ ره.
لرفا أ لردهك .
لرسباع لرثا يب ظهبةلً ،رلل ببةو لهلبا ف ،وإذل بهب ل لرّبيف دزحبدلث مفببه
وه ثار مةة ول كةلة ،و حظ لرة بل أل ضبيفه دزحبدث مبن لفب ل أرضبي،
اسزغة وسأل ضيفه أدن أ با ل ل أ با ضباحااً ،أ به ل ل دزغبدلين عنبد
مساح ب (آد ب لهلل لرسببيد.. ....ت ،بُهببا لرة ببل وسببأره كيببف ةخلببا أ ابببه
باخز ار بأ ي كنا عل وش ،لر ف ة لىل لرطائة لرزهج إىل لرا يبا ،زب كةإ
إل مساح (........ت زلر ا عد مةلإ رندل ،وعل لرف ر أخة ا رق ها فه
وكلّمزه ،وأعلمزه بأ ي لرطار وحدث ري ماحدث ،وأ با ل ل مزلجبه إىل لرا يبا،
قببال مساحزببه أبببدلً عُببد لىل ماا بب ،ول زظة ببي ،وبفببد عكببة ةقببائق ،ل ببل بببي
مساحزببه وأبلغ ب أ ببي أ زظببة عل ب لرغببدلء ،و جببأ ً بباء ي ضببابط لة ب لزلإ
دفز ر ،ومُنحا مس ةخ ل رلبلد ربد شبهة ،ول ل أ با عنبد مساحزبه ،وضبيف
عند !!!.
وأ ا كا

ه لرسط ر ،قارا ري ه لركخ ي

رقببد عا بباُ مببددة لرباحببر لرفامب  ،هب ل لألمببة ،قببال ( زفجب دببا أبب
صالة لرد يه رلد ،لرفجاد ت ومساح لرسيد قنا باثري

.

جيدر أل أذكة ،إل صاح لرسماح ه ريس مب لطن ،بل حيمبل ب لزلً إدةل يباً
وه مقي ٌ لربلد

.
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ه ب ل ه ب لرقببا ل ،وه ب كيفي ب طبيقببه ،وهملببه ولحببد  ،أع ب ة ببأق ل إل
لرق ل ني به لربلدلل طبلق عل لرّفيف لر ي ع ل ره وشاةلً .
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أصغياُ إريه

ّبائي ُفنب بهب ل لخلبط (لرفقيبه لرةلةداباريت ،وخبة كفاة به

بفمام بهلي  ،ومظهةٍ حياي قيهاً دنكبة زباول  ،رغب أ بي م أعبةف إىل ل ل مبن
أسزاذ وكيف ح ل عل إ از لإل زهاة وران ه ل أصببت سبائدلً زما نبا،
وعلينا ل زظار را ه أعج وأعج  ،امننا زمن لرفجائ ولرغةلئ .
رقد لمسزفا إريه ،وه دُقةلر ز ل لخلطري

ف لخلطري

.

صل ز ل
إل لإلساء أو هني أحد هؤ ء لرةل بع لرثال ب  ،وهب لرسبيد لخلب ئي ولرسبيد
حممد بباقة لر بدر ولرسبيد لخلمبي ُ ،فبدل ةُمبأ كببريلً ومبن دقب بهب ل هب ضبالُّ
ومّلل!!! أو خار عن لرلّ .
ولرفجي

ه لرفز ين لرارالري أم ر

 .1راذل ه ل زقائي حير ال قط حدلةه

ز ل ولسزكن مبثالً لرسبيد

حمسن لحلاي لر ي مسفاُ بنفسبي شخ بياً (كا ب ُ هب ل لرقبالت ،ولربد مساحزبه
دلفنه بارنصل ،حير حيمللبه ةميب ةكبه لرنجبف لألشبةف ،ورباذل م دب كة لرسبيد
لرسيسزا ي مثالً ،أو حممد سفيد لحلاي
 .2إل مساح صاح

(إل ه ل ركيء عجا ت!!!.

ه لرفز ين لر ارخ حمس
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لرفمق عل لخلطّ

لركريلزي ،وكناُ بنفسي شاهدلً عندما
لرسيد حممد لركريلزي

ولرد لرةلحبل ،كيبف رفب لرةحب م

ثبيزه خلفباً ر لربد

حمبةل لر بال حيبر كبال ور ب

لإلمام لرقدد هل ل لرسجد اهاول رالسزيالء عل لحملةل  ،ودةول أل هل لحلبق
أل ه مريل ه من أبيه !!!.
ران لرسيد حممد لركريلزي (رمحه لهللت و خطّب ت مربجمب قدلمبه رل بال مابال
ولرد لرةلحل و وقف خلفه وه دأ ل به لر ال مع بارق لرفمبة لرابثري ،حيبر
مساحب لرسبيلد (صبباح لرفزب ينت كببال بدلدب شبببابه ب عبالز لركببريلزد ل هب ل
لردلبط مبا ه أق ين ،حير

اهة مساحزه (صاح لرفز ينت مع شخ ي مهملب

لخلط لركريلزي ،وه لخلطي لركهري لرسيد(......ت.
وهنا رنا سؤلل من مساحزه وه
إل أحد لرةل ع لرثال لر دن فل لإلساء هلب خةو باً عبن لرلّب  ،هب لرسبيد
لخلمببي (ر ت ،بينمببا لركببريلزد ل ه ب أر بدل أعببدلء لرسببيد لخلمببي  ،ودزجبباهةول
ب صف لرسيد لخلمي ولرسيد لخلامنئي (باةبا وطاغ إت ،هبل كبمله هب
لرفز ين وهل خة ل عن لرلّ وهل ه ضاّر ل مّ ّل ل

.

رقد أوقع مساح (صاح لرفز ينت فسه شِبا ت خطري ،ور أ به لعزبرب ذرب،
ذكبباءً حيببر حكببة لرسببيد لخلمببي بببا خةدن ،رانببه بارنزيج ب ب رلط مببع لخلببط
لركريلزي ،إذ الزه ه لرفز ين شاء أم أب !!.
بقي عندي سؤلل مه وإسدل يجي ،وه
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هل به لرسه ر ولربساط حتام ل عل لرنباو بباخلةو عبن لرلّب وهبل إل
هببؤ ء لرةل ببع لرثال ب ه ب مف ب م ل ري بببت عببدة لرف ب مني رببددا (سبببف
عكةت

هل إلل ل زقاة أبنائه أو ح لشيه أو ممثلليه وما دز لة ل هب خبةو

عن لرل

.

ل

وقد عربإُ لرسبفني من عمبةي ،م أمسبع زباوين كهب  ،مبن كاشبف

لرغطببباء ،و مبببن لرسبببيد لحلابببي  ،و لركببباهةوةي ،و لخلب ب ئي أدّب باً ،و
لخلمي  ،و غري .
دا سيدي لرُفدلي رغ كل لحدلمبي راب

لإلطبار لركخ بي ،أ با أعزقبد ببأل

سةلعاً كه ل وأمثال هب لرفزباوين ،نبزأ رةل ً فبل عنبد لةببل لحلددبد ،وهب ل مبا
الحظ ب لةر وخط ر ل ساعه.
ما لرفةق بيننا وبني علماء لرن لص  ،بل أصبحنا أشدل منه
بال سه ر وبساط

افري لرناو

.

إل حتةل مساحزا حمدوة ببني لرنبال ولرسبجد ،ومكبهد ،وماب  ،ولرددنب أو
لرنجببف لألشببةف ،و عِلْ ب را ب بببار لقع لرفبباري لةددببد (ولرف ر ب ت وغريهببا،
وحبلب ل رب الّفب ل ذوي لخلببرب ريفطب ك مببةةوة أمثببال هب لرفزبباوين ل زمببع
وشاةلً.
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لرفببةلق زفبباق د م باً بفببد د ب م ح ب ل

من ب سببنني م بةلإ ولحلمببالإ لردعائي ب

سةقاإ بيا لرال ،ار زدة لرفال ي سةق ك ل مليار ،ولرددة لرفام سةق ك ل مبلب
( ...ت و ائ لربةئيس لسبز ىل علب كب ل مليبار ،مبا هبي أبفباة هب لحلملب ومبا
مفطيا ها .
 .1لربفض من لخلطبباء ةخبل هب لر ب بكبال عكب لئي ريسبزفيد منهبا علب
صفيد لركهة أو ً،

لسزهال لر قبا ا يباً ،حيبر ميزلب ،مبن لرباة لرنربدب

شيء س ين لركفة لردلر ولر ةلخ ،يُكغِل لرسزمفني رد أربفني ةقيق باهلج م
عل ب مسببؤوري لردور ب ولرسببةقاإ و و و و غريهببا ،ب دغيلببة لحلببددر إىل لرنفببي
ولربااء ودُنهي لألمة.
ةمُفبباإ حيبباور ل به ب لحلمببالإ لسببزقطا لرسبباكني
 .2خطببباء لرسببا د ول ُ
ولربسببطاء مببن لرنبباو رال ّببمام إىل لر بلّني ولرببؤئملني به ب  ّ ،بالً عببن إ ه ب
جيفل ل من ه لهلجماإ ،نفيساً هلم م لرناو.
 .3لرسياسي ل ،وهؤ ء دلفب ل به لر رق  ،وكل دغلن عل أ غام طب ره ثثباً
عن من دلحبق بهب  ،ود ب لإ هلب سب لءً عّب د
ل لس لربلدي ،وه ل أسل

ل لبس لرب ط أو عّب د

قدد ودسزخدم رلزس دق.
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ورنا رأي ،ومه  ،وه
إذل كا ا ه لحلمالإ وهب لرّبجل  ،حةصباً علب أمب لل لرنباو وحقب قه
لمباذل جيبةي لرزابزل ولرزفزبي

باعزبار إل ه لألم لل ف ة ربيا لرال لرفبام

عل م ض ع مما ل وه أكثة خطب ر ً علب صبفيد ل بزبالز ولرسبةقاإ ،أ وهب
م ض ع لخلمس لركةعي ،منب ل زهباء لحلبة لرفاريب لرثا يب وحنبن علب مسبمع
ومكهد وإشةلف كامل عل ه ل لألمة ولر ي ُد لفدُ شبحاً أو ه ل ً ميان ألحد أل
دقد منها.
إ

ذكةإُ كزيب إلَّ مدخ ل لرطائف لركيفي مبن لألمخباو ،وقدلر به علب

حنب لرببزخمني لرقطببع ،بأ ببه دببدلوة سببن داً بببني سببف مليببارلإ إىل ال ب عكببة
مليار ،وه ل لحلق لركةعي حدلة لرفقهاء طةدق
وحق أقةباء لرةس ل ،وه

ةدفه ،حبق لهلل وحبق لرةسب ل

ال ُجمع بفن لل ولحد ،وهي رلةسب ل (،ت و

غيابه ُفط ر ردلزه مبا دُفةف لري م (حق لرساة ت ،ولرثال ل خةول ه لريزبام ،
ولرساكني ،وأبناء لرسبيل ،وه (سه لإلمامت ولرسؤلل هنا
أدن ه ه لألم لل وأدن ُ ةع وكيبف دبز

.

بةدفها وهبل هنبا ةنب

اله أو هيئ حتقيق وحماسب رلمزالعبني بها ولة ل طبفاً و و .
إل ه ل لرال (لخلمست دف ة رلطائف كلّها ،بأيل حبق وببأي قبا ل وببأي ةريبل
شةعي ز ةف به لركبيب  ،ولحملس ب ل ،ولردرّل ل ،وبفض لر كالء ،و دفبةف
أحد أدن ُحبس ه لألم لل وكيف دز
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ةدفها .

ل سبباءرل بإسب

لب

لثمائب مليب ل شببيفي

لرة ع لرفال ي و أةري

أدببن هب

لألمب لل رقببد

دفل قبل م ه أو م دفل بأل أرصد ه من

لألمخاو ف ق أربف مليارلإ ةو ر ،أدن ذهبا!!!

.

ولري م وحنن عل فس لركاكل  ،بل أكثة وأكثة ،بفض لر كالء ،وخ

صبًا

ةول لربدول ،دسبزبدلول باألمخباو بنباء لرثبةولإ ولرق ب ر ول سبزثمار
صة ها رن دةددول ،ومن دفأل هل بار ل لإ حني ةخ هل جملساً أو احت أو أيل
ملع.
أمببا لألو ة ولألصببهار ولرببدرل لل ،ح بدلث و حببة  ،و أُطيببل أكثببة ه ب
اةلر ،ران سؤلري
رلخطباء
ةمُفاإ
أئم لرسا د ول ُ
لرسياسيني
رباذل أرسببنزا كارسببي ف مكببه ر ها ب  ،ومغمب ة ها ب أخببة وكمببا قببال
لألةد
أسدٌ عليَّ و لحلةو
راذل

اطاء هة من صفري لر ا ِة

فام ٌ

.

أ ز شجفال من ا  ،و بناء من ا
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آخة ،أريس لخلمْس ه مال لألمل

وشبأ ه ككببأل بيبا لرببال لمباذل ببباءٌ ّبة وببباءٌ
لألخةين ع رلء

بةل وربباذل عبني ب ببة ولرفببني

ب ة ( ل ،إذلً هي قسم ٌ ضياينت

أدها لر علاظ ورسز مبزلفظني .
أدها لخلطباء وأئم لةماعاإ رِ ق ر ل ما

ففل ل

أدهببا لرسياسببي ل لر ب دن دالدببدول ودزالعب ب ل بارفاصببل لرسياسببي كف ب لل كف ب لل
أرسنزا دةمحا لهلل.
رقببد ببباإ لر ببغري ولرابببري دفببةف لألمب ر ،وإل كا ببا عامب لرنبباو

ببالل

أ لء لرغيب ب ولرس ل !!.
ديل
ل ب أُعفببي وأعب ر شببخص لرة ببع ،أل ببه عببا ا عببن مقاومب وحماسببب لر رببد
ولر ببهة ولر كيببل ولحل لشببي و و و غريه ب  ،ه ب دازفببي بل ب ل لرةئاس ب ولربقي ب
ددكها عل لهلل.
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كنت أردّد وعلى مسامعه حكمة لالماا علا( ) ا تغا عم عمات تانت كات
نظريه ألن( كنت تحسّ تنه ضعيف تلشخصية ،مهزوز تألرتدة.
وما تحال حالة تالغ عناء وطاملا عاش هذت تلشعور فهو اليرى نفسه حباجة ألن
يذل نفسه أليّ أحد وجزى تهلل تلقائل خريت:
ويعم تهلل عت بقرتت زيد

ويأ ( تهلل بالفرج تلقريب

نعااه هناااج حاجااة تالنسااان لغنسااان وال نااى سنسااانت عاات تنسااان ،ف ااى
تلطااا وت حينمااا يعأيااه أر أو ماارل ينصااا لف ا

تلطكيااب ح ااى ولااو كاناات

عورت ه ،موضع عكث تلطكيب وف صه.
وت ااذكر تن أحااد تمللااوج أتاايب من صااف تللياال بااهر ل ضرغااه أفقااده تلرتحاة
وتلنو وقا طاقمه با صاالت تن هت بأجيح تلطكيكة  ...وفعاال كانات ها( أف ال
طكيكة أغنان ،ومت تح ارها بصعوبة وح رت مع وغائلها وأدوت ها ،فدهش هذت
تحلاكه تمل عجرف مل ا تاهد هاذه تلطكيكاة تلشّاابة وتلقصارية تلقاماة ،وها( لعاب ل
فمه ،ثه أمره بال قلّب مينياا ويساارت ،ثاه طلاب مناه أن يكقاى فافاا فماه ،وبهاذت
تكّل له هذت تملشهد ظاهرة ر يفكر بها مت قكل ولعلاها أثارت ل حيا اه ،ومااتك ر
تلعرب فهل مت مع رب.
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ول عا  3581كان لنا جار مت أهل تلعلاه وتلف ال ويساكت منطقاة تاار
تملدينة ل تلنجف تالترف ،وتنذتج ر يكت ل تلكلد تال طكيكان فقط وهماا ،مماد
تلعيد وهو غورى ،وتلدك ور ممود توكت وبعد غن ني أنظه تليهما طكيب ثالاث
وهو تلدك ور ممد تفوت.
لقد كان هلذت تلعار تجلليل جارٌ مخاارّ فاغام م جااهر بفساقه وعااهر وأ اذكّر
أمسه ،وكان هذت تلعار ،مقاطعاا لاه ،ويهارن مات تلنظار تلياه لكاتللل ماتلاذي
حدث!!!
أغ يق ات عائلاة هاذت تلعاار ،من صاف تللياال علاى تارتا أبانهه تلكاال ماات
تلعمر  31عاما ،وت ح أنه كان نائما ل ت ت تلدتر وتلوقت حارّ جادت ،ف سالل
عقرن أتفر ولسعه برجله ،وكان هذت تلف ى ي طرن كالسمكة خارج تملاء وفز
تجلريتن كلهه مت ترتخه فالأطكاء والمس وتف وال وجاد غايارة وتلناا تناذتج
عيش فقرت وحرمانا ،وهنا كاد تبوت هذت تلطفل تن ميو ا مت حري هما ل معاجلة هذت
تلطفل وزتد ل تلطاني بلّاة أن تلاكعأ أتاا باان غاه تلعقارن تألتافر يق ال
خالل  12غاعة فكاد تالن أن جيت.
ول وغط هذه تملعمعة همس أحد تمل وتجديت ل أذن تلسيّد بان ملعقاة تاعرية
مت تخلمر سكب علاى مكاان تللساعة فيشافى مات تالر وي كخار أثار تلساهّ فاورت،
ولكت للل تيت تخلمار وكياف إح ااره ،وهناا تل قال ل تلق اية ،أن هاذت تلعاار
تجلليل وتلوقور أضطر تىل تن يقف على باان ذلاا تخلماار تلفاغام وتلاذي مارت
58

غنني ر يسالّه علياه ،أن يوق اه مات نوماه ،وخارج تلرجال وهاو ل تضاطرتن،
لكت تلسيّد خجل أن يذكر بلسانه حاج ه فكادر أحد تجلاريتن بشارط طلاب تلسايّد،
وفعال وكما ت ذكر تملوقف متاما ،جاء تلرجل جبرعة تاعرية ل زجاجاة مكساورة،
وما تن غُكب على موضع تللسعة ح ى خلد تلف ى تىل نو عميم وجنا مت تملوت.
تقول:
يا غك ان تهلل أن هذت تلفاغم دفع ه هذه تحلادثة إىل نقلة ككرية ل حيا ه ،و ربأ
مت كل غوتبقه وأتكح مت خيار تلنا .
لقد كان هذت تلعار تجلليل يردّد دتئما ،قا ال تهلل تحلاجاة وتلاف دفعات با( تن
أقف على بان هذت تلرجل وأغ جدي منه مخرتللل
إذت فالنا حي اج بع هه بع ا.
و ل تلروتية أن رجال كاان جالساا عناد تلان) )قا وقاال تللاهه الفوجناا تىل
خلقااا فقااال لااه تلاان) )قا ال قاال هكااذت ولكاات قاال :تللااهه الفوجنااا تىل لنااا
خلقا :وهلل در تلشاعر وهو تخر حيث يقول:
وال رجو تلشهامة مت لنيه

فما ل تلنار لل مآن ماء

لكت مايعنيه تالما عل( ) ا بقوله :تغ عت عمات تانت ،هاو تالع مااد علاى
تلااذتت وعااد تذالل تلاانفس ملاات يس ا عل ضااعفه ،ورحااه تهلل تلفرتهياادي )رجاال
تلعرول ل عله تالدنا كان جالسا ذتت ياو  ،وكاان ي عادّى وكالّ طعاماه خكاز
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يابس وكان ينّقعه ل تملاء ويأكله ،فدخل عليه رغول تخلليفة وقال :تجب تخلليفاة
فان له حاجاة عنادج ،فقاال لاه تلفرتهيادي :تن كانات لاه حاجاة فلي

ار بنفساه

عندي ،تما تنا فليست ل( حاجة عنده ،فقال لاه تلرغاول :تنا( أنصا ا أن هكاه
سنه غيعطيا ماال وفريت ،فقال تلفرتهيدي للرجل :ياهذت طاملا عندي هذت وهذت،
وتتار تىل تخلكز وتملاء ،فانه وأنا غوتءً ،والف ال ألحاد علا(ّ تال باال قوى فخارج
تلرغول مكهو ا مت قوة تخصية تلفرتهيدي و رفعّه.
ومما قرأ ه ل حياة تملهامتا انادي أن غاكب جناحاه ل تق يااد أ ّم اه تلكالعاة آناذتج
تربعمائة مليون ،هو ما كان ي م ع به مت رفع وتع ماد علاى تلانفس وباذلا هاز
تالغ ا عمار تلربيطااان( تلااذي كااان يطمااع فااريتت بااالده فلااه يكاات عنااد اناادي
والدرهااه وتحااد ،وكااان الميلااا تال ثااوبني ثااون علااى بدنااه ،وغااروتل يسااأ بااه
عور ه ،وذخري ه مت تملال عنزة تعرية وكان يقودها وهو خياطب تجلماهري قائال:
مااادت عناادي هااذه تلعناازة و هااذت تل ااون يسااأن( فانااا ل نااى وإعاايش ريم اااج
ألحد.
وطكعاا تن هااذت تملفكار تلكااكري تغا فاد ماات غالوكيات تالنكياااء وعظمااء تالديااان
ولرمبا تطلع وقرأ غرية تالما عل( ) ا وتلاذي كاان جيهار بقولاه :فاوتهلل مااكنزت
مت دنياكه اربت ،وتدخارت مات نائمهاا وفارت والأعاددت لكاال( ثاوب( طمارت وهلل
درتلقائل:
وعل( ذوتل وبني يعط( قنربت

أ الهما وله تلرخي
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تألجرد

وممد عرش تملمالا دونه قدرت

على خشت تحلصرية يرقد

لقااد جنااح اناادي ب قاف ااه هااذه وبهطروح ااه وحيا ااه تلكساايطة باق ياااد أربعمائ اة
مليون ،فكان تذ تض ا ض كوت معه ،وتذت فرج فركوت معه وبال ال( أنقذ بالده
مت قيد تملس معر وقادها تىل تالغ قالل وتخريت ندعوت تهلل أن ميت علينا بعنى تلانفس
وتلأفع وتالغ قامة.
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حينما جيري الكالم نالا اللالوا عاللوالالتن فسنالاكُ الكلال خ نعالا مالوا ا ال
عالشلوبن بشلارات جوكاء ال تلوع كونها ألفاظ غالطت.
كالشيونيت اللامليتن بك أنوانهان تُالرّخّ وعنالا حالرخ ع اللي )الليوعن عتلالو
الناس حبياة كرميت ع)لاّة عحرفتن عالبلثيون اللفالقت خياّنون البشالر بشاللار:
وعحوة ..حرفت  ..إ رتاكيتعن عأ ا القو يون كعه ث :ذه الشلارات عغري:ا .
لكالالالا ا الال عالشالالاللوبن إنسبهالالالح نعالالالا أنهالالالا الال يت مالال أ الال اب :الالالذه
اإلّنالالاءاتن كالالم رال الالت لع رفالالت عالكرا الالت عاةقالالوا املونيالالتن ععا ال ا الالرن :الالو
بطالال ن ع مالال ن عا)الالسلباّن عتلالالذفين عا)الالسبواّ بالالاةك ن عبالسالالالح كاالال افا
الشيونيتن ئات املمفنين عالبلثيون أّ:ا عأ وخن ع:كذا القو يون اللربن ع و
أّركح اللالا عحشاليت أجهالاة ا الا امل الرفت الالا أ)لالها

الاا نبالو النا الرن

عالا ُنرِكح بأنها أعح املؤ)لات ا نيت ناملياً .
أ ا نعا ليو اةكو ات اإل)م يت ال عنقوا إ)م يت بالشلار عاإلّناء ال كقو
ا)سيقظ اللا نعا اةك اللشالالري ع:الو فطالنطا باللوالالت عاةكال اإل)الم حن
علكا نمعياًن خيسفح اآلالف يف زناانالات الا فُلالرف بهيئالت ا الر بالامللرعف عالنهالح
نا امللنكرن ع ا جيري ا جَعو عامسطاف عإر:اب ال نظري له يف اللا ن ع و
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اقا سج ه وز ال ا ه  ،وحكي ً وإرها
ولرخزطف ل يها ولرغيلب ن مئاإ ل

سج ل ك با وك ردا لركماري ،

ف.

وهنببا حا ب إسببالمي مببن منببط آخببة ،وقببد لسببزقبله لرفببام ،باببل سببفاة ،
وشفارل ه ل طلقا من

لإلمام لخلمي  ،أولئل لرسزيناإ ،بأ به دةدبد أل دؤسبس

حام باً جيسلببد مببنهأ لإلمببام عل بيل (عت ،و فاعببل مفببه شبببا لرفببام بإطةوحزببه،
وكناُ أ ا طليف من هةول و ةلكض بأمل ولعد.
وأخريلً ،جنت لإلمام لإلطاح باركا  ،وإقام حامه لإلسالمي ،ووقفنا حنبن
مفببه ،رنببدل ع عببن كببل إ ةلءل ببه ،وأمّببياُ أ ببا أربفببني عامباً ،اشببطاً ومسبباعدلً
بببارقل ولرلسببال ولةهب ة لألخببةين ،علب قاعببد ةعب ظببام جيسلببد ةورب وعبدْل
لإلمام عليل (عت ،وحز بفد أل أسلس لإلمام وزلر لألمبببن ،سلبببة ا ذرببب ،بأ هبببا
ضةور مُلحل حلفظ لرنظام خ
ك بلل

صاً كثة أعدلئه ،و ُكنلا دل ع ثبةلر وقب  ،عبن

بةل اإ لألمببن ،إعزقبباةلً بببأل أ هببا لألمببن ،اده ب وعاةر ب  ،و أخ ب

بارفل ماإ لر لهي  ،أو ذلإ لرطابع لرايبدي ،وكنلبا فزقبد ثبق ،ببأل ر بال هب
لرؤسس  ،ه

ن ة لإلمام صاح لرامال (عأت ،حقيق وب ِدق.

و هبب ل لإلطبببار ،لصبببطدم لإلمبببام لخلمبببي ،

بب ٍ قبب ي ،وهبب لرةحبب م

لركبببةدفزمدلري ،وبارزببباري ل إحز لئبببه و بببفيزه ،وببببنفس لعزقاة بببا ،محّلنبببا
لركةدفزمدلري ،لرسؤوري  ،ورِحنا دل ع عن سبل كياإ لألمبن ور اربه .وحينمبا
رل ببا شببائفاإ بببأل وزدببة لألمببن حينهببا ،صببفع لركببةدفزمدلري عل ب و هببه
خالل لرزحقيق ،كنا ُا ل ذر ،ثةلر .
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ل نا ف ر لرسيد لخلمي  ،وخ

صاً أ ه كال دؤكد خطابا ه ،إل بالة ةور

ف إسالمي  ،وحتاول أل سزامل ه ل لر ف ة ،شيئاً كيئاً ،وبقينا عل فس
لخلط.
أخببريلُ ،رحببل لإلمببام لخلمببي  ،وحببد ا اذببباإ ،وأخب ُ ورةُّ وشبدل ،وحبلل
حملّه ،لإلمبام لخلبامنئي ،وللخب ا فبس لر قبف ،ولعزرب با لرسبيلد لخلبامنئي ،خبري
أمبببني علب ب إةلر مكبببةوعه لرّبببخ  .وعلب ب مبببة عكبببةدن عامب باً ،كنلبببا ببببنفس
ل ماا ياإ ،ن ةلً أو ياء ،بارال ولرقلب ولرلسبال ،وكةلسبنا لةهب ة علب جنباة
مة فيزببه ،وقياة بببه رلفبببام ل سبببالمي( ،لركبببيفي باربب لإت ،رغبب لرّبببادقاإ
حةْبب لألعلميب ت ،وعبدم
ولرزّاردس لرج أحد زها ،هباإ ح زودب  ،وثجب ( و
لز قليد غري لألعل .
رقد كُنا حز ه ل لري م ،علب فبس لر قبف ولرثبابة  ،رغب مبا حبدث ربي مببا
سأذكة

كةللو مسزقل .
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شغل لإلس حيلالً كبريلً قل لرفباهي  ،وةخبل عبام ل ابهباإ ولرزحبادالإ
ولرزجاذباإ .و صدر لإلسالم ،وبارّبط من عام 44هب ،ةأ مفاودب علب أل
دُلغي لس علي مبن قبام و لألمسباء ،مبةل بارةشب لإ ،ومبة بارزهددبد ،حزب
رُوي إل ر الً كال دُخاط آخة بق ره دبا عُلبيْ  ،بّب ل لرفبني ،وسبا ل لريباء،
اسزغة  ،وسبأل صباح هب ل ل سب  ،أ اببه بهمبس ،لل لمسبه علبيل ورابن
لحلاك هدلة أبا بارقزل كفق ب  ،غيلة لر لرد إمسه إىل (عُليْت ،و كة لر باةر إل
مفاود ب كببال دفطببي لرةش ب لإ رببن دسب لم ل أو ةه ب بامسببه (مفاود ب ت ،و هب ل
لرسياق ،كال عبدلهلل بن ففبة عنبد مفاودب  ،بُكلبة ب ربد ذكبة وربد ربه ،قبال ربه
مفاود مسله بامسي ور ،مخسمائ ةره  ،س لم ورد مفاود  ،وقد ذكبة هب ل،
إبن لحلددد شةة لرنهأ368 ، 17 ،
و حار مفاكس  ،أرسل مفاود عل حفيبد لببن عبباو منز بف لرليبل ،وربا
حّة ،وكبال مة باباً ،هبدلة مفاودب قبائالً بلغب أ ب ،وُرِبد رب ،وربد سبميزه
علي باً ،وكنليزببه بببأبي لحلسببن ،وربب ،ل ل لمببا أل غيلببة لمسببه أو كنيزببه ،ببا ي
أطيقها ،اضطة أل دغيلة لإلس .
وبقدر ما كال ه ل لإلس حمب باً ومةغ باً عنبد حمبيب أهبل لربيبا ،كبال بارقاببل
منب ذلً وماعجاً ألعدلء أهل لربيا ،و كة لر اةر إل عليل بن أصمع ،كال داة
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ال لل أهلبي عقّب ي
أهل لربيا ،ولعدض م ك لحلجلا د ماً ،وه خياطبه قائ ً
سم ي عليلاً ،وأ ا أكة ه ل ل س و ومنْ دزس لم به ،قال ربه لحلجلبا رلطبف مبا
سللا به.
وأ ب كّة هنببا ق ببيد رلمةح ب م لر ب لئلي ،ظّمهببا أحببد أو ة وه ب عل بيل،
ودق ل ح ل ه ل ل س
طي  ،لحلل لر سن ب ل علي

كل ةر ت أرلها وهي ّح ،ري

ملئاو كل ها ي ولرامال ال

و يه علي

و ه و

زمنٌ إ

هب ل وقببد ظّمببا ألحببد أصببدقائي ب وقببد وُرِببد رببه ورببد سببما أمحببد ب هب دن
لربيزني
رلهلدين

ح لناُ فسي بار

رلم طف

ومن و ئي ل

مسيا إب

أمحدل

وقد وربد ألحبده  ،وربدلل أمبال ،سبمل أحبدهما هباةي ولرثبا ي مهبدي،
هنلأ صددقه ببيزني
أبا حيدر شبال

أهني ،بارغّني من ةوح ل د

طابا ول

سلد

وحس ُ لهلدين ما أمثةإ وعطائها

هاةت زكيل و مهدي

و ه دن ل مسني ،و دإُ بيبزني مجبيلني رة بل زلر سبامةلء ،وزلر سبةةل
لرغيب  ،وكال مز ملةلً من أهل سامةلء ،قال
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عجباً ممن أقام ل ثم

عساةدني مناريْ كل رشدي

كيف م دُهدول إىل لرةُشد وه ْ

بني هاةت رلمّلّني ومهدي

وك وك ةخبل عبام لألمسباء أ ب لء ل ضبطهاة ولرقمبع ،أول سبزدرل ،
كيه ة لردومن لر دن لسزطاع ل عن طةدق لألمساء ،لرزسلّل إىل ق

ر لرفثما يني،

وذربب ،با زحبباهل أمساء(محيبببدت و(حممببدت و(حممبب ةت ،ووصببل ل إىل مناصبب
س  ،وها ل الحظ لراا
حسا ل

لرسيحي لرلبنا ي مارول عب ة وه مؤرف رولدب

مس ورد (حممدلًت ،ورّا عبا عليبه لرسبيحي ل ذرب،،
(حرب عل ورقت ،حير ل
رةل عليه بأبيا ه لركهري  ،وه خياط ورد
ر

أ ا دا لب خ ُري صيب

ورد ه أمله

أمله ما ورد ه مسلماً

إمنا قد ورد ه عةبي

ولرنيب لرفةبي لر طف

خري ل د و خةلرفة

ودببأ ي ه ب ل لإلطببار( ،ميكببيل عفلببقت ،وه ب منظّببة وع بةلل حببا لربفببر
لرفةبي ل شدلكي ،وه مسيحي س ري وأمله ده ةلد  ،وه من عمبالء لراسب ي
لرفاري  ،و نلد ه لراس ي رزدمري لرفام لإلسالمي بباردودأ هلب ل لحلبا لربدم ي
لهلبدللم ،حتبا حتببادالإ لرفةوبب ولرق ميب  ،رقببد مسب هب ل لرنببا ق وربد حممببدلً،
وذر ،سزدرل لرسلمني ،ورلزسزلة عل مهمزه لهلدللم .
و أحببد مؤرّفببا ي ،ذكببةإ ق ب ً مجيل ب رفزببا مسببيحي  ،وقببد مسلببا ورببدها
حسن ،لريل ع.
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مما ور ه صدلم حسني من سيلد مفاود بن أبي سفيال ،هي مدرس لإلغزيا إ
بال صن ها وأر ل ها ،رابن صبدلماً أضباف قطب أخبةين ،وهبي مبنت مبن دقب م
باإلغزيال ،من باً مهماً ،ور كال لةا ي أميلاً ميل ،حز شهاة لرز سط .
وإري ،مناذ عل ذر،
بدلداإ لرسبفيناإ ،أرسل صدلم جمةمأً شبقيلاً مبن حمبد لرقزبل ،مبن منطقب
بلد ه لرف

إىل لهلنبد ،هب لز سبفة ةبل ماسبي ،وقبام لةبا ي بقزبل بفثبيٍ سبابق

قدد  ،وه (علي صاحل لرسفديت ،و ّف ه ل ل ةم ،ما أوكل إريه وعاة بفد أدام
إىل بغببدلة ،ريفيلنببه صببدلم ائبباً رب زدة لرزجببار  ،علمباً بأ ببه أمببيٌّ ،ومببن ع بباباإ
لرسةللق ولرقزل .
و ببدلداإ لحلاب لربفثبي لرب ي باء عبام 1768م ،أرسببل صبدلم جمةمباً مببن
الوز ه إىل لرا دا ،وه (مظل م ع لةت ،وكال آ ل ائ رئبيس لةمه ردب
(حبةةلل عببد لرغفببار لرزابةدجت ،دباور لرا دببا ،وقبد كلبفل صببدلم هب ل لةببا ي
باغزياره ،وأو د إىل لرا دا ه لز ةبل ماسي .وبينما كال (حةةللت ده ل ببدخ ل
لرسزكف لألمريي رفاة لسنا ه لرلزهب ،
وأرةل صةدفأً لحلال،

بدلين ربه لةبا ي ب لببل مبن لرةصبا،

لخزف ه ل لرقا ل بارسفار لرفةلقيب  ،وبفبد أسبب ع ،

اء وزدة لخلار ي لرفةلقي (عبدلراةد لركبيخليت رادبار لرا دبا ريب م ولحبد،
76

وكال دةل قه إ نا عكة ر ال ،وغاةر ع ةلً ومفه ال عكة ر بالً ،حيبر ل ّب
لرقا ببل إىل لر ببد ،ولرسببلطاإ لرا دزي ب كا ببا فببةف كببل ذربب ،،رانهببا كا ببا
ضببفيف أمببام صببدلم حسببني و ةلئم به ،بفببدها عببني صببدلم ه ب ل لرقا ببل ،مفاو باً
رلقن ل لرفةلقي

س.

و عبببام 1771م ،أو بببد صبببدلم عن بببةلً إ ةلميب باً ومبببن ع ببباباإ هةدب ب
لرخدرلإ (شاكة لخلفا يت ،وكال حما ماً عليه باإلعبدلم ،رابن لرز ل بق مفبه
عل أل دُةسل ألب ظيب مهم إغزيال ،وسيفف من لإلعدلم ،و فبالً

دردببه

وسا ة إىل أب ظيب ه لز سفة ةبل ماسي ،وكال أ ل دباور أبب ظيب (عببدلحللي
خدلمت ،وزدة خار يب سب ردا ،وقبد أمبة هب ل ل بةم باغزيبال (خبدلمت لرطبار،
و فالً صفد ه ل لرقا ل إىل شُة لر ةلعني وهي مكة عل لرطبار يامباً( ،لرطبار
لرقدد طبفبأًت ،وبينمبا كبال وكيبل وزلر لخلار يب لإلمبارل ي (سبيف ببن غبباشت
د ب ةلع خببدلم ودفا قببه ،أطلببق ه ب ل لرقا ببل سببيالً مببن لرةصببا ،،نجببا (خببدلمت
بأعج ب  ،وقُزل (سيف بن غباشت لحلال ،وسُجن هب ل لرقا بل ،وبفبد أسبب ع
أرسل صدلم هدددلً شدددلً حلاام أب ظيب ،بأخل ل سببيله ،وأُرسبل إىل لرفبةلق،
فيلنه صدلم ب ظيف مفاول أمني لرفاصم ركؤول لحلدلئق ولرالرع لرفام .
وبببنفس لرطةدق ب و أولسببط لرسبببفيناإ ،أرسببل قببا الً حمد باً إمسببه (مسببري
لرزاةدجت ،إىل لرا دا ،قزل (سفيد محاميت ،ممثل داسة عة اإ لرا دبا،
عل خلفيب مقبال كزببه ضبدل حبا لربفبر ،وأعيبد لرقا بل رلفبةلق ،ببدع ين ل به
سيُحاك

بلد  ،ران صدلماً عيلنه م ظفاً ةلئة لرسا ،لحلدددد .
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رحمما ا امممخلم  ،ممد ك ت ممْ ه ممر س ني،ممق عممت م ك ممْ ع م ر دممق
خصخلالً نخلدرةك م هخل هم هم خلممق ربهموك هْ مق ربوموك هم مالمة ا م م
ملسل

.

يف هممما تسمممدخل أذهمممت خمممخلعتةك مم مالا همممخل تومممخليف ال م م م ك ذتم م يف
خل م م

تث خلند مممخلعك مممْمخل مممْ مم م دت د د مممْم ايفدمممخلرك يف اهمممت ر

م رم،دقك هخلنر الجت ء ع ْ نمهر ال ممخلح مل دتك هخلن ممثم تومت ذنما
اعق يخل

رمضخلن ك حدث ماث

اْ م حس يف مل دت .

أمممخل ممثا م ر ه ري م ا م مد ايت ند م ك هم تسممدْ ل م ،ممخلم ل ك ت م
خطم ة عخلر م أخاممتع مممخلح ملم دت ربر ممع ممخل خلعك ذتم
ايت ن ك إر ت خلن  ،رك ت،رية مم

وممْ أن علم

ت ممْ

لمو تطمخل العك د ر جمْد

م خلد

ت دك همخلن ،،دمث عمق يخل م رمضمخلن يصمتا لمو مْم ال م مخلء خلتطلم
ايت ن ك ت م تسمداْ ،مخلم ل مترا م خلعوم ملم دتك توم دة م رً إ عهمت نك
ه خل تمْخا تمت د( ام بمخل ك ر مد( م رم،دمقك خضمع تل طلم

ايت نم ك

ُبداتع تطخل الع أُ ممح مل دتك ه أ د م دت تْ د ْم ايفدمخلرك تههمت دمق
خلم أه ت،در ا لدها تس م .
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ممْ ه م هْع حخلت م تممادا
بريه خل مم هاني لو نه ها توْ

م ن لممو ج م ي ت ممْ توت م
تإل

م.

إنهخل حخلدث ال ت سوك ص ٌ مع او يف تأريخ ا

م حلْيثك هما ع،ومخلً

م إ ت ر ع تت د تث دف امخلم  ،د تم مداي أت،خل ق.
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ربردن م ك

ه ملتحم م تسمدْ إوخل دم تصمْر اته امْي ا
ه مخل مم يسممم ق سممْ رة همما تو م ن انخل م

مع روممق ك إ نين همخلن

امممخلم ك هم همما توممخليف رلدم

تعممتيف تسممدْ إوخل د م تصممْرك ه م م م أهممهت ل ممخلء تعممدو امخلمد م يف
صتيك ه جْا تسمدْ تعمهدْ د مْ مخل ت تصمْر اري ك حدمث نا تسمدْ حدمْر
تصْرك أحْ الدي ربر و تاه رك هلّها ل خلء.
ها توخليف مل ْاس ت يف خلم 0339همك
ق ن در م ف مه ا ك ت
ت

ٍت نخلهال تث مخلن

خلممخلًك تماهت

أذهت م فخلً حًْ م هخلك تو ا ذتم ي م ن موةً

ربمثخلت تاي بتاتها حلدخلة تْندخل رخت هخل .
إ مممخلد همما توممخليف تتاممخلن أ نين ي ممدا تص م ة يف تص م
هممخلن تصم
أر د ت ال د

ت ممخل

تعممتيفك

ميممممت دخلممخلً خلملصممل ك ممتا ًة ت هللممأ روممق ا يف ممطح تصم
مصلّخليك هت إ تص

ك

ممملئً دخلمخلًك مأم لد ًك ثا أ ل نمق

ت يصلّ مجخل هاي تلدل ك و ً ت ْم أحْ ت مداي أما ملصل .
ت ْ ه ّ ها تهمالً بخلمضمخلًك همخلن أ الدي يسمتاها أن يوت م
ذت

تد م

م ،إ ت هللمق

إ خلم تص ةك ومْ ممت ر م ك هعمف ما تسمتاك مم مخل

تهاي،ها نفسدخلًك مخلد ما أنمق حد مخل رأ هماي ا م د حلخلهمْةك د خلمق وم
011

مممخلت ف(ك

ا مممخل

ومممق هممما تعمممو رك م م حد إمخلمم م ملصم ملّ يف تلم م

تل ه ؟؟؟
ت ْ هخلن ها مل ف م ثاتً ْ أ الديك خص

خلً ْ أ هتها اخلً أهوها

هأنخلًك ه تسدْ حدْر تصْرك تْ د ْ خل ت تصْر.
لممر إن همما تمولممما مل،ممخلر ك تمم يف ممخلم 0339همممك د مم يف ر
ت خل

حممتم

ا لده خل تس م .
ْ ذهت و

ملسا ك

ها تومخليف ت م،ريك أنمق أث مخلء ت جمْي يف ت مف

ربهممتوك هممخلن رضممت درس ملتحم م رببممخل هللممدخلء تممْي توت م ك هممخلن همما
رب مممخلذ ال يفممممح تممْرسك إال وممْ حض م ر همما تسممدْ تعممتيفك ه م تسممدْ
إوخل د تصْر.
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تالد د خلعّت دٍ

د ك خلهتة تَْ،د يف ت ط تعمدو ك ي م ن ردا تفوم ك
جيد هم الء؟ك ال جم د أ مًْ ت،دمخلنٍ

ت تت أ لل لو أتس رد رْيْك

م ط مم ي ممع همم الء تعمم،اخلنك تم مم ر همماي رب مملل أ اهمم خلالع يف همماي
ربم ر:
 .0ملخلذ ع ا م مد ن يف إد رة تومت ك

وم يف هللمطت

أنفسممها؟ك ه م نا مل خل م أنس ممنيه ا أنفسممهاك ت ح م
حل اك يوْاد حل خلءك أ ،خل
ُ

جمْد ممع

م خلر يف َ م ةتة ت مااة

تس ت إ  01حخلت ك م هخل َم ةتة تمااة حل ماك

س هوخلر تها تيت نمخلد همخل عدلم ث ثم

م د مم تمالم ك

خلهل همخل دخلممخلًك

تو ا ها ه ت عا تيت ص ر هنيت ت،وري.
 .1مممخل مو ممو تاسممخلد د ممتة تس م يق ،ت ممخلعك تهل م ا مل ممخلم رب م ك نعني مت
تسفخل ف تمتاهخلعك ا مخفخلو و د ت خلهل ك حممو ن ملمْ ّق يف ربمم رك
يت ن ماه ،خل أ م،ح خت م ك جيمتذ هما
،نيممت مم مْاثدهخل ...ه مما تصممترخلع تمم،و

مط وم

تفضمخل دخلع تعمدود ك

مم م يممت نا تممق م خلم مخلً ر دو مخلً م م

تولاك هخل يف ن تأ يف د خلء امخلم تتهللخل اد  :تلها نم أ متأ إتدم مم حلم نيد
ت اةك

ح ني د ال ة إال

ك تلها إنم أ متأ إتدم مم تماي دا م ت مخل ممخل
011

تد( ت خل حبقك تلها إن أ تأ إتد م تاي خلت د خل مخل يف ن لق يف أنفس خلك تلها
ت

،ملةقك م

تتر ك تلها م ر ا إن خل أر خل ك

 .3ملخلذ ي م تم،و
يممما تهدد،هممخل م م رب م
تول خلند ك

عمت ء همم

تسمدْ حسم ت عم ريذك عم

؟ك يف ممرك تم م ت دممق ت م م

ءً يف أ

ه الء لو تْي

إتد م ق ت ء.

ملاه

مجةلم ك

احلخلدي م ك هم م

ت ف ربهتوك أ يف هْ د بريهخلك حدث يم امو
هنيد ارتال ك رحا ا تسمدْ ،مخلس هموك همخل ت

توت ك إذ ي د:
خلت

راك لر ملخل خخلن

دع تض ري لو مل خل ت جخل ٌال

د خل رج ع ملوعتذ ت د
يف م ع

دتام يف تس

 .0نعممخلهْ ه ممخل ه ممخل ك يخل طممخلع يف أم م حساخل م ك أحخلديممث ت سَ م إ
حلْيث ت ْ

ك أ وم

رب م ك ال نومتو مخل مو موك إال تعمتني

،لةمطك

مث ً:
ت ال ملخل خل ر رب

ك ت ال ل ا ملخل خل م مك ت ال خلع ملخل خل ةم خل.

إذًك خلت يب اص ك امخلم ل ا اد ك ه مخل د ن مسمم

تالهمت ء اد ك مخل

مو و ها يخل ل خلء تعدو ؟.
من ذج ذختك ه مخل ي م م وم

مَم ني ي ثام تمْي أ ملماه ك دمتداد يف الذ ن

هاي تعورية :أههْ إن لدمخلً تم اك إن أ الدي ملوصم م ك ح م ،اك إن
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خلع م تالهممت ء اس ك ص م
ت

م؟ ك هدف ي م ع ق تو

ا ت ممو

لممو ملوص م م ك ممخل تفسممري همما

ت،عتذ؟.

ت ط أخت :
حلْيث تعتيف :اال جي ر أحْها لو تصت ط ي م ت دخلم إال دمْي م ّ
م

لاك
مأد أحممْهاك خلملمخلً هممدودخلً ا مم أهم تمصمْاذ ك تسم د هم  :هم إن همما

يع

ٍّ :نوا حمو ت يب؟؟؟.
ت يب اص أيضخلً؟ك أجخل إ ت ر حتْ
دف ن  ،ها يخل ل خلء ا

م؟.

حْيث ذخت :ح ا لم ا حسم ال تضمت موهمخل مدل ؟؟؟ك مو مو هما نم
حد ممخل أحم م لدمخلً أ ممخلهت ممقك سم ح تم إرت ممخل هم موصممد ك مم هممت
مختك أ رنخلك أ ت طك أ أه ر خل ره ةك بري ذت ك خلذ ت ض ن؟.

010

ه لرالم هبي ألمريلربؤمنني (عت ،دُخاطب بهبا لرفقبل لربكبةي ،ودةبلبي بهبا
لرنبباو و ببدل ياً ،ارببددن هب لر ببدلل ،وه ب أل دزفامببل لإل سببال كمببا جي ب أل
دزفامل ل مفبه ،وأل دسبيئ ألحبد ،كمبا جيب لل دسبيئ إريبه أحبد .ومبن هب ل
لرنطلق ،اءإ فليماإ لرقةآل لراةد  ،حيبر دقب ل فباىل (و سببل ل لرب دن
ددع ل من ةول لهلل ،يسلب ل لهلل عدولً بغري عل ت.
وحير رال فل رةل فل ،مفنب هب ل ،أل دزحب لل ل زمبع ،إىل حارب شبزائ
وكةلهي وبغّاء .رح لهلل لرسيد لحلاي  ،قد كنبا أولخبة لرسبزيناإ ،أزور
قبل حل ل شهة حمبةم بأدبام ،مبع رفيبف مبن لخلطبباء ،وكبال دفطبي

يها به إىل

لخلطباء ،ودؤكد عل ه ل لحلقيق  ،بأ نا حز رب حتبد نا علب لرنبرب ،عبن لرقّبي
لرفلسبببطيني  ،ومظل ميببب لركبببف لرفلسبببطي  ،جيببب أل ةكّبببا علببب لرناعببب
لر ببهي ي  ،وأل زجنلب لإلسبباء رليهب ة ،وأل حنببدم رم ب ز لرب له لإلسببالمي
لألخةين ،وها ل لرددا اإ لألخةين ،ولل اب ل كمبا أرلة لإلمبام علبيل (عت منلبا،
قال

ا ب ل سببلابني .وهاب ل لإلمبام لخلمبي لرب ي أ زب ثةمب لإلسباء إىل

لرةم ز لرددني ولر هبي رلمسلمني ،وقبلهما كال لإلمبام لرسبيد لرربو بةةي دؤكبد
ذرببب ،علب ب لخلطبببباء بكبببد وحيببةلم علبببيه أل دنبببار ل مبببن شخ بببياإ لرب ب له
لإلسالمي .
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ل نا لري م ،ل ه ببالءً ددبدلً ،دقبدلم إ لخلدمب ألعبدلء لإلسبالم ،ود لبه
لرّببةب ر ببمي لإلسببالم ،وه ب مببا دففلببه بفببض لةهل ب ممببن دة ببدول لرفمببائ
لرط بق  ،ودطلق ل لرالماإ لرب دئ  ،بدع ين ل ز بار رظل ميب لرزكبيلع ،وأهبل
لربيا ،يسيئ ل إىل حّة لرنيب (،ت ،وبار لإ عةْضه لراةد .
رقد مسفا أحد هبؤ ء لرسبفهاء ،علب لرزلفباز ،وهب دقب ل إل لربنيب باةين
ال أ ببدرول مببا مفن ب
عائك ب دببا محببريلء ،ب سلببة ذربب ،باعمببه لرزخلببف ،قببائ ً
محريلء ،دف دا محار ...
إل ه ل لرسفيه لرفلس ،أسباء إىل شبخص لربنيب (،ت ،وذل به لراةميب  ،ببدول
أي شف ر ،وهل إل لرنيب دّا ع محار ،

رّا دقب ل لرقبةآل لرابةد

أوىل بارؤمنني من أ فسه ولزول ه أمها ه ت ،هل لرؤمن ل أمله محار

(لربنيب
.

هل هنا ختلّف و هل أشدل من ه ل أم أ ه سل ٌ مزفمد ،وبزخطيط مُسبق،
رّببة كةلمب لإلسببالم و بيلببه لرابةد  ،أم إ هببا خدمب دقببدمها ألعببدلء لإلسببالم
ولر ببهي ي بار ب لإ أم إ ببه د ب ّة ةص ب رلببزافريدني ولرقزول ب بإرلق ب لرادببد مببن
لردماء ،بارزفجريلإ ولرزدمري لرربمأ أم إ ه وق ة رزأ يأ روة لراةلهيب ولرفبدلء
بني لرسل ولرسل  .إ ها زن ما بفدها زن .
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أقوياء على من....؟ وضِعاف أمام من....؟
خالل جتوالي يف العاا ،وخووااأا أو وباا وبالااا للدا) ،ث اي اي
العاامة املُفضّلة عد) ال ُسوّاح واالقتواديني العرب أشاا ) مااا ) يري،اة وماا
ي إال انتقام إهلي فهؤالء الاين يف بالد ا يساتالنو ،الضِاعاف ويباالم لقماة
الع ش مان وافا)ين و ُعمّاال مان اهلدا) وباكساتا ،وإيارا ،وإفنانساتا ،وثتاى
العرب من مور وسو يا ويري ا وأث اناأ حيرمونه وات،ه ع)ة أشهر و كااا
يف مت)ياا) إقاماااته

ث ااي الوضاان القااانوني

بال،ار .فالعامل والانّاال لخادما ال ،و

ااو ترلااة يب ،ع ااة الااة االجتااا
ش،ه ع ،ا) للاوكني هلاؤالء

يضااربونه ويعااابونه ك فمااا ياااا و ،وماان أااال توق اان واثاا) علااى و قااة
لتم)ي) إقامة أو إاازة سوق ك يكاب) ؤالء املساكني من ذلّ و وا ،واثتقا .
وإذا باااي أشاااا ) ا الاااة باااالعك يف أو وباااا فهداااات تترّ،ااار املومساااا
والساااقتا علااى ااؤالء ا ورياااء ويتسوّلااو ،بساا،ن الاإ ارإل اءدسااي إ أذلناااء
وضِعاف أمام ال الارحية من الدسااء فكماا يف باالد اؤالء ا وريااء طا) ضان
الفقر واءوع جيرب املساكني على اإلحنداء هلؤالء ط) يف أو وباا يادعك املااه)
متامأا وك وك أيتُ مل ونرياأ يرب أا يلهي و اء مومساة ثساداء شا قة ثتاى
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كلتااه برالااها كلاةأ دثراتااه علااى ا ش وشااا ) ُ خاار ماان ااؤالء يتضارّع
ويتاااالنل لراقواااة و اااو يلا اوّح هلاااا بالواااكوت ف اااة  000دوال لبدكداااو
فترا لته و او يلا ذ ذلا الأ ثتاى بواقت يف واهاه أماام املتفارّاني و داا كدات
أد س ال الظا رة و ي عمى الاهوة اءدس ة وك ف أنهاا قاوّة توارع اؤالء
املترّ،رين وتاكنر ُ أب اتاأ لااعر يقول خمايب،اأ إث)ى ال ا سداوا :
املاهو

وادفع ه لالنتقام الك،ري

ملنق هِ

حبُسدك

فال،وريال،وري يُخ) ُع با سن

ويدقاد كا سري الضرير

والعظ العظ تورعه أنثى

ف دقاد كا قري ا قري

إذاأ فماا او إال انتقاام إهلاي ول اك الضاعاف املسااكني الااين يعاانو ،الاالّ
واهلوا ،؟؟.
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أولسط لرقةل لرفكبةدن لربيالةي ،صبدرإ أول زب ين مبن لةبامع لألزهبة،
ه لز لرزفبلد مب ه أهل لربيا (عليه لرسالمت.
وه لرفز ين ،أصدرها لركيي حمم ة شلز إ ،وعالزها بفز ين مما لب  ،لركبيي
حممد م طف لرةلغي ،و اءإ ه لخلط لإ ،زيج عالق محيم  ،كأإ بني
لألزهبببة وقب ب لرقدسبب  ،وكبببال رلئبببد هبب ل لرزقبببار وهبب لرفالقبب  ،ه لرسبببيد
لرربو ةةي ،زعي لركيف ولر ر ة عام 1875م ،ولرز

عام 1761م.

وكببال لرسببيد لرربو ببةةي ،أول زعببي رلكببيف بفببد و ببا لركببيي عبببد لراببةد
لحلائةي ،وأصبت مة ع لرزقليد رال لركيف

لرفام ،خ

لألصببفها ي ،وكببال منفببزت لرببزفاري ووحبببدويل ل

صاً بفد و با لرسبيد

ببا  ،وكببال ميقببا لرزمببالق

ولر دلماإ لر هبي  ،وكال حيةلم لإلساء رةم ز لرب له لألخبةين ،وكبال ةدئباً
ذر ،،وكمثال عل ه ل ،إلبه أولُ مة بع لرزبأردي لحلبددر ،دفزمبد كزبا
(بدلد ل زهد و هاد لرقز دت رلفقيه إبن رشد لراراي لر ه  ،وحيرل لرطلب عل
قةلئزه ،حز فبد لرازب ا  ،وطُببع عبدل مبةلإ قب  ،ورابن لرفقليباإ لرزكبدلة
ولرزطةل

لحل ز  ،أغاظها ذر،،

إل لرسيد لرربو ةةي ،كبال عنبدما دباور

لخلطباء ولر علاظ ،دنهاه عن طةة م ض ع لخلال  ،وص لرادبا علب لرنبار،
وك ر ،كال ث ه ةلئماً ،دسزفةض كزباً وم باةر غبري شبيفي  ،كمبا وضبع
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م س عزه ( امع أحاةدر لركبيف ت ،أمسباء لرابثري مبن لر باةر لرسُبنلي وغريهبا،
ران لرزقليددني لرزحجلبةدن ،عملب ل علب م ل هب ذرب ،،وكب وكب كبال لرسبيد
لرربو ةةي حيرل لرطلب عل قةلء ُكُز لر له لإلسالمي لألخةين.
ويزلع (رمحه لهللت ،بةوة ل فزاة ،حار لرغل ولرزطةلف ،وكبال دزب ل
بارةةل عل أي خطي ت أو مُزحدلث ،حينما دسمعُ منه ما دؤ لأ ار لرفزن .
وللس باركجاع لرسياسي  ،وبقياة ه لرافب ء  ،اصبطدم مبع لربهلب ي لأل ،
وهدلة باراحف إىل طهةلل ،وكال لركا عنبدها ددل بع ،وحبدث هب ل مسبأر
لرسف ر ،وإزلر لحلجا  ،أو بزت حا باإ رلخمب ر ولربدعار  ،وهاب ل رّبا صبمل
لربهل ي لأل  ،بفد ع ة ه من ةكيا ،ول فاقه مبع أ با ر علب حت دبل لحلبةوف
لرفةبي ب إىل لرال يني ب  ،قببف لرسببيد لرربو ببةةي ،وه بدلة بزحببة رلةع دل ببع
لركا .
كال (رمحه لهللت دبفر بار ُاُز ولهلدلدا رفلماء لألزهبة ،وهب دباةر به ذرب،،
حز أرسل عاراً قيهاً وخطيباً مف لهباً إىل م بة،وه (حممبد قبي لرقمبيت وعلب
أساو ه لرفالق  ،لسبزطاع أل دفبزت مازبباً ومؤسلسب ٌ ،عةِ با (ةلر لرزقةدب
بني لر له لإلسالمي ت.
و دفب

أل أ ب ل بألببه وقببف م قفباً شببجاعاً إرغبباء وحتببةد مببا كببال دففلببه

لربفض مبن بِبدو ع وخةل باإ ومُنابةلإ أدبام عاشب رلء ،و قب بسبب ذرب ،أذينً
مزن عاً .
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وقد زاره شاه إيران الفتى يف قم ،بعدد نن نُجريد لدع لية در جرا ،در ،فوجدع
إل ع النصائح ،وجرى هناك شُبُع صِدام بني الشاه ،والس د روح اهلل اخلي ين الذي
كددان ددر نبددرز

ددذه ،وخددر الشدداه ويف سفسددع صددور د د عر جدددا ل در الس د د

اخلي ين ،وقد ذكرت ذلك يف واضع تعدد يف ؤلفا ي ،وكاس ن ريكا و رك دا
وإدرائ ل ،ضغط لةى الشاه نن خيطو خطوات التحرر ،كيدا هدو الدا يف رك دا
و صر ولبنان ،لكر الشاه نوقف ذلك ،ذرا در ردرك السد د الروجدردي ،ولدذا
كان ينتظدر ر ،ةدع يو دا بعدد يدوم، ،تدى دويف السد د (رمحدع اهلل) ،فدعلةر ثور دع
الب ضاء!!! وهنا بدنت املواجهر ب نع وبني الس د اإل ام اخلي ين.
ونخد ا ،نقددو  :إن خطددوات السد د الروجددردي ،وآراءه الو،دويددر ،و بن ددع
ض ق اخل ف بني الش عر واملذاهب األخرى ،محّةتع ُهيدا و سدط طا ،لكندع كدان
فوق ذلك ،لطو ع الط ادير و وقعع العةيي.
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بس لهلل
مساح لرفام لرفل  ،ولرفب ل لرخّبةم ،لركبيي حسبن م سب لر بفار (سبلمله
لهللت.
سالم وحتي وبفد
قةأإ م س عزا (أحاةدبر لربددن ولرثقا ب ول

زمباعت ،كمبا قبةأإ كُزُبباً

را قبلها ،وم أكزفِ بقةلئزها مة ولحد  ،بل أكثةمن م لة  ،وأعباة ن أ ابارك
إىل لألمل من ددد ،مبسزقبل مُكةق هل لأل لم  ،كما أحيا عنبدي مبن ددبد،
آ م وآمال ل اهددن ،أمثال لرسيد مجال لرددن لأل غا ي ،ولركبيي حممبد عببد ،
ولإلمببام شببةف لرببددن ،ولإلمببام لرسببيد لرربو ببةةي ،ولإلمببام كاشببف لرغطبباء
وغريه .
دا أدها لألخ ل اهد..
ما كا ا ه لألمل لل ّيع وُهال وُسبز ل وُسبزفبد ،رب همبا مبا ةدبدول
وما فاّةول به.
إل كل من دفه ما ق ر ه ،وما ازب ه ،دفةف يدلً ،مفن رسبار لرةسب ل
لر ي بُفر بها ريُ حلد لرقل

 ،ودؤرّف بني لرسلمني ،ريمالقه  ،ودارع بينه
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العداوة والبغضاء ،وحاشا هلل ذلك.
كممأ عشممعم لاممأ اا ،وأمما  ،وعومموأ أ ة فرةممف عدمممت فمهمممت أ و ممف ف مما
ةآلف األ رمت يف طار املأطق اأسال ي األه ل .
عخي امل درى
مما ع ممل العممام و مماو املي م د وايط ممإ ،وحلممف دممد ف

ا ممفار الع ممي

البأراء ،ودُذكّي أطق الو احلأ اهلا ىء ،ودمكّز ى القفاسأ املشرتكمت ،اع مدا م
الوممفةرم والوش مأرر ،وروس اأسمموبدا ال امممف ،واأسممو زال ،ووشّممم الاماحلرمممت ا م
املي

.
كممل مماني ع ُمم ر اهلل مم اأ صففممفر الفمم مت  ،ل يممو د ممأاأ ا،سممالو

وامليمم ف

عمما ،وكممل مما ع أرمماب ع ديمموف إ امليمم ف كمملر امليمم

كواااةاأ وخطاااةاأ ،أل ر ف ما المد فة امللص فممت

،

يمدرف المذاأل ،واألواو ماأل

اليت ختوبىء وراء الطان مت والعمق مت والوص ّف.
وأ َ َ ا يف وظماةاأ ووظمداةاأ ،ويف كل خطفاةاأ ،وشامع.
ايط إ الي د حم دحي الاش ريف
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غاارْتُ ا نجف اار ً ا نح ا كاامني نج)اار بد ال ي عااشي نجعل ا

ل ا رح ا

نألقشنم ،ني نج)ر ب ة وتنح مبفطقة نأل ظب ة ،وننعهرءً عسرحة نمل شنن ،ثا اارتا
نج اا ش ،ثا اسا نألحا نت ،و فهاار ا فطقااة ااسو ن ااة ،ثا اسا ن ا ،،
وحع

فطقة نجب را .ويف فطقة نجعسو  ،ت اَّل نجا ي

يداش حساني نجب)ا اني

سا رتت ،،ويذاب عااف نجل نانباارن ،عاكارعع ،وحّجا ،ح ،نساا ،،وافار اا) فر اعرًارح
رج رَ ،واّ :س ش هش

اّ ارساّص كاشتون ع ارن نج ا،ل ،وعاشينر نا ْ ْ،اابن

نهلعرجل ،وحنني نشوت حّج ،،غري ننا ،ارْ ا سا،رتت ،،وجاش توّعا ،،ياارت ع اش
تنًضرح يجك.
جقااش وفااا يناار ا

بّ ااة ااني يااال نجع ا  ،حااّ نجلااه ش نجسا ش بااش عاارق

نجصشت تنا وعرعفر مخسّن ر رح

نملفرب ن س ين الل....وقطعفر ابن نجط يا

لا رح ،ح ااج تّا،ااّ ،وا نافاارء ،ا وا عسء ،ي ،اار حنااني ًقااش ااشنر ا نجف اار
نألا جل ،ويف نف نج ّم وك ا نافرء ،ا نجف ر نألاا جل جا سح ،ح اج تقا ،ت
تل عهر ني س ش نج)ًّة ل رح ،وً

ا عرجعلا  ،وحضا ُ ا
يّم غاش ،اارتو ا

ينر يف نجصمني ن شت ق نعة نجظه  ،ح ج وكل نانبرن ا نجصمني نجل ير.
وافر يتو

را

ني جتريعر و ّناهر عد قّ
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عصرت ة ،وحع عد

أبناء لرسيد لحلاي  ،مثالً كال لرسيد حممد رضا ،جنل لرفقيد ،دسبف قبدر هبد
أل دُ لّي لرسيد حممد باقة لر در عل لةثمال( ،حير لر ال عل لةثمبال،
ؤكد عل عد مفالٍ ،وأهملهبا مؤشلبةٌ علب ل به لرة بع لةددبدت ،وكبال مكبةوع
حا لردع  ،أل د لّي لرسيد حممد باقة لر در عل لةثمال ،وكال ه ل لربةأي
ل هه ة و نسيق بني لرسيد حممد مهبدي ،لر ب ة خبار لرببالة ،وأخ دبه لرسبيد
حممد باقة لر در ولرسيد عبد لرفادا ،وبفض قياةدلي حا لردع من مفملمبني،
كارسيد لرفساةي وغري من لرثقفني.
أما لرسلط  ،قد ب را كل هدها بأل دُ لّي علب لةثمبال ،لرسبيد لخلب ئي،
وقد ل إحّار إىل لر حن لركةدف ،كما كال بفض كبار لرةل ع ،حاضبةدن
لر حن كارسيد عببد لهلل لركبريلزي ،ولرسبيد عببد لألعلب لرسبباولري ،ولرسبيد
لخلمي  ،ولرسيد عبدلراةد علي خال وآخةول ،وهنبا كبال

لبهٌ اربر ،هب

له شفيب ،وكال دة ع شفار (قلّد ا لرسيلد د سبفت ،ولرسبيد د سبف هب لإلبن
لألكرب رلسيد لحلاي  ،وه جمزهد ومن أهل لرزق ين ،ران ما يبا لرة فيلب لرة بطب
باربالط لإلدةل بي ،ولر ب ة

لر بحن ،كا با نكبط بقب ل ألل دُ بلّي لإلمبام

لخلبب ئي علبب لةثمببال ،و ّببامن مفهببا لرسببيد حممببد رضببا لحلاببي  ،رغببب ً
باخل ئي ،وران رنع لرسيد حممد باقة لر در من لر ال عل لةثمال ،و وسط
ه لرناكفاإ ول صطفا اإ ،ةخبل لرسبيد حممبد بباقة لحلابي علب لخلبط ،و
حةك ذكي عا لب  ،وأمبة صباح لرب داع أل دقبف غة ب لراليبدلر دفلبن ببأل
لرسيد د سف لحلاي سي لّي عل لةثمال ،سازا كل لألطةلف عندها.
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رقببد حتةلكببا زمببة لربببالط لإلدةل ببي لحلبب ز ،

راببن مببا لربب ي ح ببل

أو دإ بهدوء ،شخ ني مهملبني ،وأعة همبا بارب لإ ولإلسب ( ،وهمبا ل ل
ضببيا لهللت ،ا زمفببا ب رلً بارسببيد د سببف لحلاببي  ،وبكببال سبةلي وهبباةينء،
وأبلغببا بببأل دنج بةل ودزببأ ة به ب لركببفارلإ لرببج هزببف بزقليببد  ،وللل عليببه أل
دسزمة بإمام لر بال مابال ولربد  ،وأل دُبقبي ةلر ولربد مفز حب  ،وداب ل عارباً
حمليلا مقدلساً ،وأ هب بارقاببل ربن ددكب ل أي مسباعد ميابنه قبدميها إدلبا  ،رابن
لرة في ب لرفليببا هببي رإلمببام لخل ب ئي ،وقببد قبةلر ذربب ،ةول أي مفارض ب .ول زها
لرة في بكالٍ هاةينء وسلس ،وشة لةميع خن لإل ز ار ،ران لرسيد حممد
رضا ،كال مفا باً ألخيه لرسيد حممد باقة بق  ،عل ف دا لرفةصب علب لإلمبام
لخل ئي رل ال عل لةثمال ،كما لل لرسيد حممد مهبدي ولرسبيد حممبد بباقة كا با
مناعجني من أخيهما لرسيد حممد رضبا لرب ي عبارض أل دبؤةي لرسبيد حممبد بباقة
لر در ،لر ال عل لةثمال.
وه ل ما ةين ثّب ري أ با شخ بياً ،وقبد مسفباُ أخبريلً مُفممباً دزحبدلث
إحدين لرفّائياإ ،ود ف فسه خطيباً ،وه دزحدلث عن لرة فيب  ،ب كة بأ به
عنببد و ببا لرسببيد لحلاببي  ،لسببزمة لرنبباو دزهزف ب ل ألربفببني د م باً (قلّببد ا لرسببيد
د سفت ،ولل لرسبيد د سبف صبةلة قبائالً ( أخبدع و أُخبدعت ،ولل لإلمبام
لخل ئي أعل م  ،وح لل لرناو إىل قليد لخل ئي.
أق ل
إل كالم ه ل لركيي،

أساو ره من لر ح إطالقاً أل ي كنا
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صمي

املعمعة ،وأنا ال أدري أين حياء هؤالء يف نشرههه ادداراءا ، ،وأيرن راا هرها
الهجل يف تلك الفرتة  ،ومل يكن هو آنهاك إال موظفاً صحيّاً يف املستشرف ،،ومرن
أين جاء بهه اددااءا ،الزائفة .
لكررن اررحايا هرره اددارراءا ،واملعلومررا ،امل تل ررة ،هررا الشرريعة املسررا ،
والهين ها حتت املنرب ،ويصدّقوا هها الكالم املزيّف ،وشكهاً.
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رح لهلل زميلي وصددقي لركيي حممد ب لة لرسبهال ي ،ورغب سبف مفبة ج
به ،إ أ ها لزةلةإ فملقاً ورس خاً ،حينما طل مب بإحلباة ،ألْ أكب ل مفبه
سفة ه لرزارخييب إىل إدبةلل أولئبل لرزسبفيناإ ،وأحلل علبيل أل أبزفبد عنبه قبدر
أمنُل  ،رغ و ة عقيلزه مفه .وكال ذر ،فالً ،حير قدلما ره قبدر إسبزطاعج
من لخلدم  ،اسزقبلزه عند سلّ لرطائة  ،مطار طهةلل ،ووةلعزه حني مغاةر به
عنببد سببل لرطببائة  .والببا سببفة ه مببدل طهببةلل وإصببفهال ولأله ب لز ومكببهد
لرقدس  ،وكا ا بد مزخمب بباخل لطة ولرب كةداإ لرفطبة  ،وكبال (رمحبه لهللت
ميطة ي بك لهد ظّمها عل شال عف ين ،وأختطّة منها ،أ ه أهدين قلماً ذهبيلاً إىل
صددقنا لركد لرةح م آدب لهلل لركبيي حممبد مهبد ابس لربددن ،رئبيس ل لبس
لركيفي لألعل

ربنال ،وكز عل حمفظ لرقل  ،ه دن لربيزني

أهددا قلماً قد صِي من ذه ت

كيما ختطّ به لرفةوف رلناو

ثا زه

و
إ وعاة مبفةوفت وإدنا ِ

ما أمَّ ةلر

مُحزا

كما أ ه ةعا لرسنني لراضي  ،لخلطي لرةساري لركيي لرب لئلي ،إىل لرب بة ،
إلرقبباء حماضببةلإت خلمببس ريببالٍ سبببق شببهة لحملببةم ،و ريلب لخلزببام ،وةلعببه عنببد
لرسيار  ،وسلّمه ظة اً يه شيء من لرال ،وقد كوز و عليه ه دن لربيزني
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قبلل ما به ل لرظةف ولع ر

ما لرظةف من أمة خطري

إريُ ،هدين

وهل ُهدين رغري (أبي مسريت

وحبلاإُ لرقل

ورلفل ب  ،ببإل لرةح ب م لركببيي لر ب لئلي دُانل ب ب رببد لرابببري لرةح ب م مسببري،
ورلكبيي لرسببهال ي بيزبال مببن لركببفة قاهلمبا وهب هبنيب سببيار ي لرا دببا،
وكبال دنظببة إىل لرسببيارلإ لرّبخم  ،وهببي نزكببة شب لرع لرا دببا ،و فاببس
لرة ا ولربوطة لر ي دزمزلع به لرا دزي ل ،بسب ُو ة مدخ ل لرنفط.
وقد لرزفا لركيي لرسبهال ي إىل ابا ة لرسبيارلإ مبن ب ع (لرابدر،ت ،وهبي
سيلار باهّ لرثمن ،وران بفض مبن دسبزقلّها أو دق ةهبا ،هب

أة ب مسبز ين

من لرفه ولرزحّلة ،و أعلب مسبز ين مبن لرزخلّبف لهلجميب  ،كمبا دالحبظ
ذر ،من س ء قياة ه هل لرسبيارلإ لرفخمب  ،بنظّ رمحبه لهلل بيبزني ،كزبزُهمبا
وأ ا أق ة سيار ي ،وهما
قد أصبت (لرادر،ت
وصاح لرادر،

كإمنا (لرادر،ت صارإ (محريت

حيلا

دُةك و لرسري ودُفط لركفريُ

أوىل بأل

ورلكببيي لرسببهال ي بيزببال خاط ب بهمببا لرفالّم ب لرسببيد حسببني لرسببيد هبباةي
لر در ،وكال دُها فه ول قطع لإل ال ،وهما
إل دُقطع لهلا ف ما بيننا

ها ف لرقلبني م دقطع

ني لر در منظ ٍة
كنا حس و

من قليب ل ُر رين ومن مسمفي
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ويف العهد امللكي يف العراق ،سقطت وزارة ،وتألّفت وزارة جديددة ،يرسسده
محدي الب ججي ،فنظّم الشيخ السهالني بيتني ،وهُم :
شكّل غريه
سقطت وزارتن و ُ

ال خري يف األوىل وال يف الث نية

الرسس فيه الب ججي وكلهم

يتن زعون على (كِراع امل شية)

وك ن يف هذه الوزارة ،شخصدية ندا النجدأل األشدره ،وهدو املرلدود السديد
سعد ص حل جريو ،ليث ُعيّا وزيراً للداخليدة ،فدنظّم الشديخ السدهالني نهنلدً لد
فق ل:
إ ْن ف خَرتْ نصٌر (بسعدٍ) إمن

شعب العراق بسعد ص حلٍ يفخر

الشعب يف هذي الوزارة سنل

إنِق ذه وإىل فِع لك ينظر

وك ن (رمح اهلل) يتضجّر وهو يف املهجر ،خشية سن ميدوت ويُددفا بعيدداً عدا
وطن  ،فكنتُ سمسع نراراً ،يُردّد:
وي سوست إن مل سنت بعراق

ٍّ
في لسرت إن ك ن نوتي جبلّق

وحبمداهلل حتقّق سنل  ،وتويف يف العراق ،ودُفا مبسدجده املعدروه يف البصدرة،
ووُضعت على صندوق صورت  ،وحتته بيت ن ،نظّمهم  ،وهم :
ستبقى صورتي ذكراي بعدي

وإن مل جتدني بعد املم ت

ولكا سلوة الرائي وذكرى

ملخدوع ببهرجة احلي ة
021

وأخريلً أذكة بيزني خاطب بهما ،حني وةلعزه عند ع ة به مبن إدبةلل إىل ةمكبق
عند سلّ لرطائة وهما
ورساُ ب ل د رفظًا رفمةي

أُعبلة يه عن شاةي رفّل،

ذم
أدا (حسنت لرففال عدل ٌّ

قد أسدداو ري عة اً رنُبل،

وحينما كنبا أ بةةلة علب ةمكبق ،كبال دلبتُّ علبيل أل أرزقيبه كبل دب م ،وكنبا
أسزجي ر ر ،،وكال دةةلة ه دن لربيزني
ي مٌ أرل أُخيُّ يه

رفمةي ريس باري م لةميل

يا خِد اً لسي ب ةتل

قةبُ ،جف لرقل لرفليل

رمحه لهلل ورمحنا مفه.
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ها ل لساُ ر حدي وأ ا أ ةحل عل لرددن،

أُطفق مدحلماً علب لرب ه

لةففةي لإلمامي .
وإريا لرق ل
صاة زه وأ ا أ زظة لرزاكسي ساح ببغبدلة ،سبلّ علبيل بإسبزحياء وقبال دبا
ولردي صدري آ م وآ م.ولسزمةل دكا صف ب حيا عائلزه ،وكيف فزاش
عاف دةوي مةض ولرد ه قال
سيلد ا أ ا عمبةي ل ل  22سبن ومبا ذقبا لرةلحب د مباً ولحبدلً،

منبام و

طفام و رباو و سان ،رقد مةضبا ولربد ي قببل  5سبن لإ وأمجبع لألطبباء
عل أ ها بني أمةدن ،إما لرفال

أرا يا مسزكف (....ت أو لر إ وأ با وربدها

لرابري وأب ا ُقِد حة لخلليأ ،وحير إل كلف لرفمليب  25111أربف ةو رًل
أمريكي باً ،وحنببن منلبب ،كببل شببيء ،وذلإ د ب م وأ ببا ع ب ل قا ببل ،وأسببزمع
أ ينها ،وإذل بإمةل من أرحامنا سان إسدلريا لل لا بنا ،وقد سخةل لهلل قلبهبا
زربلعا باربل  ،ران كنا مزحريلً بفدها حتّري مثن بطاق لرطبائة  ،وبفبد أل
بف باُ بفببض مقزنيببا ي ومسبباعد ه ب ل وذل  ،سببا ةإ مببع أمببي وكنلببا لردر ب
لرفاةد  ،وكا ا أملي ئن و ّبطة  ،حيبر لرقاعبد ضبيلق  ،ب

حظبا خبالل

لرةحل لرج لمزدإ رسا ساعاإ ،و ة شا بباراي لربدد

ومفبه زو زبه
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لركبباب عل ب لرقاعببد لر هبي ب باردر ب لألوىل ( ببريو كببالوت ،سببأرا إل كببال
ميان قل أملي ‘ريها ،اال لة ل إل مثبن بطاقب هب ل لرقفبد  3أضبفاف لردر ب
لرسببياحي  ،ووصببلنا لرطببار ،وإذل بسبيلار ةبل ماسببي وقفببا عنببد بببا لرطببائة و
أسزقبلزه حير علماُ أ ه أُ ال مبن قببل حا مزنبا

نبدق (مسةسبيا ه يبلت،

ورا لسزفسةإ عنه ،قيل أ ه من عائل (.......ت ةلم ظله لرفباري لركبةدف ،وأ به
ريس مبسؤول لردور  ،بل إمنا دزارّف إريه لرسؤور ل أل ه من (حببال لرّبيفت،
أو حس لرثل لرفةلقي (من لحلباد ت.
نفّس ه ل لركا لر فدلء وقال سيلدي أ ا أةرو لرالّي بارنهار ،ومبن
لرف ة حز لرساع لرثا ي عكة ريالً ،أشزغل مطف بباراةلة ألضبمن مفباش
أملي لرج هي شبه ليس لردلر ،رغ إل لهلل أ فب عليهبا باركبفاء .ب أخب فسباً
عميقاً ولردمف يبأل عينيبه ،وهب دزسباءل كيبف فهب لربددن ولرب ه مبع هب
لرفب لرق ومببن أدببن هب لألمب لل ل ّا يب دد ّببه بهببا هببؤ ء ومببا هببي خببدما ه
رلجمزمع هل ه ل ه ةدننبا وحنبن بحبر أسبئل أريمب أهب رمحب ُ لربنيب
(،ت أه ل ه عدل ل مام علي (عت أه ل مبنهأ حا مب ل مبام لرهبدي (عت
هنا صفقاُ مزألةلً وأ ا أشدو بأبياإ رلكيي لر لئلي (رض لل لهلل عليهت
لرق ة أغني ٌ عل شف لهل ين

ولرا خ ةمع لحملا ة دُهةع

صةلعُ
ومن لرط ين ن لربياةر ُ

صةلع
وهن زق أبي ؤلو ُ

أل ه من مفك ٍة

دةكع

ودُ ال ذل

ودد ُابلل وهي مما دفزدي

ودُّام ذل أل ه

ودد ُقبلل وهي مما دُقطعُ
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كبُةإ مفارق ً دُمجلد ةورها

باس لرفقيد ولرفقيد أر ع

هنا هبدلأإ هب ل لرفزب قبائالً بب إمسبع مبا أقب ل وبالمب ولحبد  ،رحب لهلل
ةدننا ،وريس لر ْ ذْ ةدننا ،إمنا لرب ْ ذْب مبن دُزبا ة ببه ،وكمبا قبال سبيلد
لركهدلء لحلسبني ببن علبي (عت (لرنباو عبيبد لربد يا ولربددن رفبق علب أرسبنزه
ددورو ه ما ةرلإ به مفادكبه  ،بإذل مُح ب ل بباربالء قبلل لربددلا لت .وأ ب كّة بيزباً
رلكاعة لركيي حممد حسني لر غري وه دق ل
ولري م عاة لرددن دسأل بيننا

دا ق م أدن منازل لرغةباء

أ أسزجري مبفةض لألزداء

أم أسزاني مبسجد لرطلقاء

دق ل
لر ْ ذْ لرسلمني أل ه

ةك ل كزا لهلل رألعدلء

وعُدإ من ددد ألق ل رح لهلل ةدننا .
أملا رح لهلل م هبنا ،احلار هي لحلار  ،ولردحل عليه أشبدل ،مب هبنا لريب م
لر ي فيكه ه صناع ع اباإ زا لس به ،و زاعل لر صاد عليه وهب مبا ببني
من
 .1دُقببي جملببس عيببد لراهببةلء (عت ،وهب

سببل كيا ه د ميلببا ،دقزببل لراهببةلء،

ودسقط محلها ،ولراهةلء وأب ها وبفْلها وبن ها منه بةلء بةلء.
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 .2دّة رأسه بارسالسل حا باً علب لحلسبني (عت ،ودبدوو بأقدلمبه عّبام
لحلسني (عت ودسخة مبباةئه وقيمه.
 .3دُزا ة بار د لرزا دني  ،ودافّة ه ل وذل  ،وه

دفةف ما مفن لر دب

لرزا دني ب  ،ودببدع إىل قببددس لرة في ب ولرة ببع ،وه ب دأكببل بهمببا ،ودا بدلو
لألم لل ،ودبزال لألمخاو.
 .4شيف بُسطاء ُس ل

دفة ل من لر ه هب ل إ (لرقيمب ولرقامب ت ،همبأ

رعبباع دنفقبب ل مببع كببل بباعق ،دسببحق ل لرقبباة لحلقيقببيني ،ودفبببدول لرقبباة
لر هميني ،وأخريلً وثسة أو حسةلإ ةةلة ،رح لهلل م هبناً .
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ل
وخ

أعيش ةولرٍ ماعأ حلا إ لرزناقض لر ب ة ل ل لر سبط لركبيفي،
صاً لرفةلق لرفادا.
بفد سق ط لرطاغي  ،وما أ ف لهلل به عل لر طن من ةسبز ر وحةلدب  ،كباهد

فببباق لركبببفارلإ لرددنيب ب مبببن لرل بببقاإ ولرال زببباإ ،وهةورب ب لرنببباو رادبببار
لألربفببني ،حزبب أصبببت مكببهدلً عاريبباً ،وهابب ل لرظبباهة لألخببةين كار لكبب ،
ولرنك ب رلإ مببن صببحف وجمببالإ وب رسببدلإ ،ب ل رزفبباف ح ب ل لرةل ببع،
و قببددس لرة ببع ،ثيببر دقببف لرنبباو ط ب لبري ،إ زظببارلً رلسببالم عل ب لرة ببع،
و قبيل دد  ،ولرزربل بارنظة إريه ،وك ر ،ل زكار صبال لةمفب وقبةلء لألةعيب ،
كدعاء لر باة ،وةعاء لرندب  ،وةعاء كميل ،وزدبار داسبني ،ولةامفب  ،وأمبني
لهلل وغريها.
وها ب ل لرفّببائياإ لركببيفي لرببج بباوز عببدةها لرائ ب  ،و و و و إىل آخببة مببا
هنار ،،وهب لو ً وبارب لإ ،ظب لهة كباة لهلل عليهبا ،و سبأره عبال و بل ،أل
دفالز لر باطنا بأهل لربيا (عليه لرسالمت.
ران ،ما أشاهد عن رسِ وحبس ،لحلبا إ لألخبةين لرناقّب يامباً ربا ذكة به
أعال  ،اردةلي لر ضع ل

زماعي ،ولرمارساإ لرسلبي لرزفاقمب  ،ول بزفباة
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عن

هة مباةئ أهل لربيا ،وغيا لحلياء ولرغري ولحلميب  ،وغيبا لر بدق،

ولر ببفاء ولحلنببال ،وقطببع لألرحببام ،ول بزببالز بكببال غةدب  ،حزب بببني أقببة
لألقةباء ،ولألخطة من ذر ،كله ،ظاهة ل زكار لرزا دق ولإلباحي ولإلبزفباة عبن
لرفّائل ،ولإل غمباو لرةذلئبل ،و أوضلبت أكثبة مبن هب ل ،خ

صباً وأ ب

سلّلا إىل بفض مبدلر لةامفباإ وقاعباإ ل زماعا هبا ،وشباهدإ بنفسبي مبا
دُسزباة به كل مُحبةلم ،و كبأل لرفلما يب آخب باكزسباة لرسباح يامباً ،ب عب ة
لرزقاريد لرفكائةد لرة في ولرج باةإ من عق ة.
ما ه لرزناقّاإ ،وماهي أسببابها !! ،وأدبن خُطب أئمب لةمفب وأدبن
ةويل لخلطباء عل لرنابة وأدن لر دن ميز ل ل مدخ ل لرطائف وما هب ةوْرهب
ومببا فاريه ب رببا سببيحدث بفببد عكببة سببن لإ  ،حق باً إ هببا حببري ٌ بفببر عل ب
لردهك ب  ،مببن ه ب لرسببؤول لألول ومببا لرف ب بق رببه فبباىل (كنببز خببري أم ب
أخة ببا رلنبباو ،ببأمةول بببارفةوف و نه ب ل عببن لرناببةت ،وق رببه (،ت (إذل
ظهةإ لربدع فل لرفام أل دُظهة علمه وإ فليه رفن لهلل ولرالئا أمجفنيت.
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الغرابة إذا ورد إسم العامل الكبري الشيخ األميين ،صاحب موسوعة الغديرر،
مع اسم رهودي هدو جردرريع عدو)ادف ،حدي حدي)محها ر،دب اه ،بنمدب حيه دا دا
رُرارع وزارة الثحا ة يف بيارة اخل سيهات من الحدر العشدررن ،حدو الدورل لعبدع
تابب ا رلتحي ببعض ررا الوزارة ،و اموا رستفييو من معلوماتب ،ومدا رعثدر
خال أسفاره احلس)اسة ،على مصادر وخمعوطات مه ة رياً.
رحو جقي)س اه روحبف ،إ جررريع عو)ادف ،هو رهودي عراقي مُتخص)ص
يف املخعوطات ،وقي أو يتب وزارة الثحا ة واإلرشاد العراقية لتحدر)ي املخعوطدات
العربية و اإلسدالمية .و عدالً سدا ر و امدر سدفرتب مارحدة ،وقدي مشدر خدواطره يف
تابب الشهري جرولة يف ربوع أوروباف ،ورذ ر هذا الررد لل رحدوا األمديين ،أمدب
حددل لحا ددب بدداحلم األعاددم للفاتيكددا  ،وهددو جبددولع السددادسف ،عددر

عليددب

ت تعدود
مكتبتب ،اطلع عليها بيقّة ،محم تح لب صهيوقاً خاصاً بدب ،و يدب خمعوطدا ع
للحر األو اهلجري ،ن مجلة ما وري يب ،الصحيفة السدج)ادرة ،وهدي د
اإلماا حييى بدن زردي الشدهيي بدن اإلمداا زردن العابديرن .ورهحد جعدو)ادف عدن احلدم
األعام امب قرأ هذا الكتدا جالصدحيفةف ،أ ثدر مدن مدر)ة ،عدم مبمجدل عدر ،
وقي أبيى إعجابب يب ،هذا وقي طلب املرحوا األميين مدن جعدو)ادف ا ردذ ر هدذه
املالحاة يف تابب املذ ور .و عال تب ذلك ولكن باختصار.
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وكنببا مبةل مببدع للً إدطاريببا عنببد أسببزاذ عةلقببي مببن لرفببةلإ لألوسببط ،وهب
مزخ صٌ لرزأردي لرفةبي ،ولمسه (عبد لرسزار لرسماويت ،كة ربي لَّبه أقبام
ب س ،رفببد مخببس سببن لإ أدببام لرببةئيس ب رقيب ب  ،وكببال مددن ب قف ب
ودفمل أسزاذلً مساعدلً لةامف  ،وكال دُخفي كبيلفه ،وكبال دكبد

بدولإت

دُقببام يهببا لرب كْة علب لرطةدقب لر ب ي  ،وغاربباً مببا كببال لرزحلببد ل مببن أسببا
لةامفب  ،وقببد حّببة مبةل  ،وم داببن أحبدٌ ريزحبدلث هنببا  ،طلب لحلّلببار مببن
لألسزاذ لرسماوي أل دزحدلث ،وكلما أرلة ل عز لر ل ُد ّبق ،وبارزباري قبةلر أل
دزحدلث ،ودق ل وقفاُ حيص ديص ،ماذل أ ال وأ ا رسا مبسزحّة شيئاً،
ران ل زهبا إىل أل هييب سبخ ٌ صبغري مبن لر بحيف لرسبجلاةد  ،وربا لعزليباُ
لرن ل  ،أخة زها ث ر ،ظهة أمبامي هب ل لربدعاء لرب ي علّمبه لإلمبام لرفسباةيل
رة لٍ من أصحابه وأمسه (محا بن لريسعت وكال مهم ماً وخائفباً مبن لرظبارني،
وه ةعاء مأ ر ،دبدأ (دا مبن ُحبل ببه عٌقبد لرابار  ،ودُفثبأ ببه حبدل لركبدلئدت،
ودق ل هب ل لألسبزاذ ببدأإ أقبةأ مجلب مجلب وأشبةحها ،وإذل باحلّلبار أخب إ
هلزاُ

ل به  ،وه دابلةول ،ود ةخ ل مبا هب ل لرابالم  ،ومبا أل ل زهيباُ مبن

قةلء ه ل لردعاء وشةحه ،حز و

علي أكثةه دةدد أل دسزنسخه منلي ،وكبلٌّ

دق ل ما ه ل كالم بكة عاةيٍ ،ولهلل.
وهنا رفزب ٌ أخبةين أذكةهبا حب ل لر بحيف لرسبجاةدل  ،قبد ذكبة ربي لرةحب م
لرسيد شها لرددن لرةعكي لرنجفي ،وه مبن مةل بع قب  ،وكبال دزحبدلث إربيَّ
بارلغ لرفةبي  ،وبارلهج لرنجفي  ،دق ل رمحه لهلل وصلز بارربدد من م بة
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لخلمسبيناإ ،ةور كاملب مببن فسبري لرطنطباوي هددب ً مبن مؤرفّهبا إىل مازبببج
ق  ،وأ ا كزبا رلطنطاوي ،رسار شاة و قبددة ،وأرسبلا هددب  ،وهبي سبخ
من لر حيف لرسجلاةد  ،وبفد شهةدن ،ائز رسار قددة منه عل ه لهلددب
وكز ب

رسببارزه أ ب قببةأإ ه ب لر ببحيف ع بدل م بةللإ ،وكلمببا قةأ هببا م بةل

لشزقا أل أع ة رقةلئزها ،وإ ها ببالغزها ومّامينها اكف بأل هب ل لرابالم ،مبا
قه إ كالم لهلل فاىل.
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حنببن فببيش ل ل ،ع ببة لرسببزجدللإ ،وقطفنببا عقب ةلً مببن أعمار ببا لرنجببف
لألشةف ،وقبد أختمبا آذل نبا ومكباعة ا ،ببألَّ لرسياسب حبةلم ،وخ

صباً علب

ر ل لرددن ،مسباني لإلمبام لخلمبي  ،كب حتملبل مبن لرسِببا ولربزُه

بأ به ز

لرسياسب

لرببددن ،أو ز ل لربددن لرسياسب  ،حزب هنببا مبن رفنببه ةلخبل حببةم

أمريلرؤمنني (عت (عند لرةأوت ،وقد مسفزه بنفسي ،وكال دلفن لرسبيد لخلمبي ،
وقد ةب للً من لرادبار ولرن ل بل ولألةعيب

!!! ،وعمامزبه رمببا بال  5كيلب

غةلم ،و ها ل مكينا مبع لسبدل يجي لرة فيب

لرنجبف لألشبةف ،وأخب ا نبب

حز ل ل لرسياسي أو صفح منها .
رقببد ةلرإ لألدببام ولرليبباري ،وإذل أمةداببا قببد أسببقطا صببدلماً ،رزفطببي لحلُاب
رإلسالميني ُسنل وشيف  ،وإذل بنا ُفا أ وبدهك  ،و قفة

عي سةدف  ،وكيف

أصبت ةور لرة في بارزلً إةلر لحلا  ،وسبحال لهلل مقل ُّ لرقلب

 ،وحيب لل

لألح لل ،وكيف ل قل لحلةلم إىل حالل ،ولرقبيت إىل حسن ،ران سؤلري ه
ومببا خي بصل لرفببةلق طبف باً ،هببل لرة في ب هببيمن عل ب لرسياس ب وُ بنلفها ،أم
لرفاس  ،وقد لشزهة لحلددر بكبال لرُسبلّماإ إذل رأدبز لرفلمباء علب أبب ل
لرل  ،بئس لرل
لرل

وبئس لرفلماء ،وإذل رأدز لرل

عل أب ل لرفلماء ،نفْ و

و فْ لرفلماء ،ران لرنِقاش دبق قائماً ،هل ل ل مة في لرنجف لألشةف
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تسيّر السياسة ،أم السياسة تسيّر املرجعية؟ ،وما نتحدث عنه ،هو دااة اممو ة،
من خالل ال ُغرَف املغلقوة ،أنو ااتوه هوال السو ة ،ط أع وا ةأ وا ،ةغو أنوا
أعرف ال شاء ،وخربتا السياسية تفتح ال املغاز ،مهموا عمموو وتعقتود ،
لكننّا أحيل هاا السؤال على الباحثني ،وذوي اطختصواّ ،،تون و تعمو
امم ة ،دبتوداء مون حُقبوة العهود الصوف ي ،والقاجواةي ،و و البهلو ي ام،،
واإلبن ،وهكاا ،وانتهاء حباا العراق (برمير) واملفيت زملاي خليل زاا.
وهنا أوةا للقرّاء هال اخلاطر :
اوا ذلوب ب ر قوة عف وة ،وهو أنو التقيوو شرصوية عاة وة شويعية ،وهو
ا مهو  ،وهواا احلواا  ،معوروف بسوراكه و وك اه
ٍّ
مستشاة مه ّ حلاا بلدٍ نف
للرم ز الد نية اليت مترّ ببلدل ،طر قهوا د العُمور  ،ولعول العُمور هوا ال سويلة
والغا ووة ز وواة هوواا احلوواا السووراّ الوواي ُت ولّ هباتووه حتووى علووى ح اشوويه ،
وأ راخه  ،و و و و ،وغالبا ما تك

هدا ال للرمو اموّل ،ط تقولّ عون املليو

اوطة ،ولقد حتدّثنا أنا وهاا املستشاة ،وق ا عند البا ،،حيث خور مون عيواا
و أنا ل اةته ،نع  ،قلو واا الرجول ،ةغو ا معور يت بوه بسوي ة،
مر ضٍ جئ ُ
واا جيمعو ودّوال ت اجودنا عنود أسوتاذنا الو اكلا (ةل) ،لنود أو الك وو
وغريها ،وأثناء حد ثا معه ،سألته :ملاذا احه السم ط جّوه الودع للسويّد
مقتدى الصدة ل اة البلد ،على غراة ز اة السواا لل حبور العلو م ،والسواا لل
احلكي والشيخ ....و ووو والا ن وة البلد ،شوهر ةماوا املبواةأ ،أو
ال ر

دلوى العومر  ،خص

وا ود َّ السيّود مقتدى الوصدة لوه ِثوقَله الشيعا
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ولرسياسي لرفةلق ،وه ل ما دقةل به حز خ

ح ه ل لرسزكار
مه لألردللء ،ة ل

به ل ل قدلة ،ةحيباً حارلً ،وقال ري سأطةة عليه لرفاة .
رقد مةلإ د ٌ ط دل و ةكاُ لربلد ،وعدإُ بفد مد  ،وأ ا للق رلقائه ورفة ب
لرنزيج  ،وحتا لر د أ

حّةإُ جملبس احتب رببفض لركخ بياإ ،بدخل

صاحيب ،ورا شاهد ي ق د ي و لسي هنيب،

قال ري ل

عةضاُ لرفاة

عل صاح لرسمل  ،ساا ،ورانلي بفد أدام إرزقيزه ،أبلغ بأل لرسبم ة رنبا
بارزفامل مفه مبن لرفبةلق ،هب هبؤ ء لألربفب

!!! ،وذودهب قبط ،وهنبا

سأرزه وهبل عة با لةهب لربج حوبدلةإ ربه ذرب ،،أ با

ببأ ي م أرغب

مسأرزه ،ول زه .
لل ه ب لخلبباطة  ،كا ي ب ٌ رلقببارين لراببةد  ،حل بلل ه ب ل لرّلغببا لرفقّببد ،وهببل إل
لرة فيب ُ بنلع لرسياسب

لرفببةلق ،أم لرسياسب ُ بنِلع لرة فيب  ،و ببد لرببباقي

رلامن ،حير لألدام كفيل ٌ ب ر.،
سزبدي ر ،لألدام ما كنا اهالً
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و أ ي ،باألخبار مام اولةِ

أولئل شهة ر

من عام 1438هب ،إطّلفا عل

بةحياإ أةىل بهبا أحبد

لرفّالء رندل ،وه حيكبة فسبه بأ به مبن الميب لركبهيد حممبد بباقة لر بدر،
ودسببزخفل يهببا بارفّببالء لرفببة

ح ب ز لرنجببف لألشببةف ،مبدلعياً إل هببؤ ء

لرطلب لرفة أو لرفةلقيني ،م دا ل أهبل ةروٍ وحت بيل ِبدلي ،وقبد شبفةإُ
باألسببف لرفميببق ،ولحلببال لركببددد هلب ل لإلغمبباط حلق ب ق لرفكببةلإ مببن هببؤ ء
لرفّالء لر دن أةركزه أ با وعاشبة ه كفبةلقيني ،أمبا لرلبنبا ي ل أو لخلليجيب ل،
ببأ ة لحلببددر عببنه حاري باً ،وأ ببا أعببةف ر ببلح مببن إ ببار ه ب لألم ب ر.
و ضيحاً رألمبة وحِفظباً حلقب ق هبؤ ء مبن لرغبا أو لرزّبييع ،أذكبة أمسباء مبن
شاهد ه بنفسي ،وكلّه جمزهدول كبار ،وممن أسزحّة أمساءه ّ ،الً عمبن
غابا عن ذلكة ي أمسائه
 - 1لركيي عا ي لرادة اوي  -لمي لرنائي
 - 2لركيي حمسن لرغةلوي "" "" -
 - 3لركيي حسني مبار

"" "" -

 - 4لركيي عباو لرةميثي  -لمي ل خ د
 - 5لركيي حممد لحلس لربغدلةي  -لمي ل خ د
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 - 6لركيي حممد طه لراةمي لحل داي  -لمي لرنائي
 - 7لرسيد عبدلرةزلق لحلل

 -لمي لرريزل لركريلزي

 - 8لرسيد حممد سفيد لحلب بي "" "" "" -
 - 7لرسيد عبدلرةضا لحلل

 -لمي لرنائي

 - 11لرسيد حممد باقة لركخص "" " -
 - 11لرسيد صاةق داسني لرسفربي "" -
 - 12لركيي حممد

""

لة لحملز ة "" "" -

 - 13لرسيد مسل لحللّي "" -

""

 - 14لركيي حممد أمني خة لرددن "" -
 - 15لرسيد عبدلرةس ل لرطارقا ي "" -

""
""

 - 16لركيي حسني مكا ر لحل وي "" "" -
 - 17لرسيد عبدلراةد علي خال  -يلي ل خ د
 - 18لركيي عبدلرااظ لرغبلال  -لمي لرنائي
 - 17لركيي عبدلحلسن لربيّا ي "" "" -
 - 21لرسيد محيد لحلب بي "" -

""
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 - 16السيد حممد الرضوي الكشمريي "" "" -
- 11السيد حسني احلمامي  -تلميذ اآلخوند
 - 13الشيخ حممد أمني زين الدين  -تلميذ النائيين
 - 12الشيخ علي زين الدين  -تلميذ اخلوئي
 - 12السيد علي شبّر احلسيين  -تلميذ النائيين
 - 11السيد امساعيل الصدر  -تلميذ السيد ابواحلسن
 - 12السيد حممد باقر الصدر  -تلميذ اخلوئي
 - 12السيد حممد جواد فضل اهلل "" "" -
 - 12السيد حممد حسني فضل اهلل "" "" -
 - 33السيد كاظم اهلامشي الشاه عبدالعظيمي  -تلميذ النائيين
 - 36الشيخ عبدالوهاب الشيخ راضي "" "" -
 - 31الشيخ حممد الشيخ راضي "" "" -
 - 33السيد حممد تقي حبر العلوم "" -
 - 32السيد علي حبر العلوم "" "" -
 - 32الشيخ حسن اخلويرباوي "" "" -
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""

 - 36لركيي حممد طاهة آل شبري لخلاقا ي "" "" -
وأأكد من ددد لل هنا جمم ع
ل ب مسببزغة

ببدلً ومزأسلببف ،رزجاهببل ه ب لركخ ببياإ لرفلمي ب لرهم ب ،

وهؤ ء ه عةلقي ل من ن
ه ل لرزغاضي وما هي لردول ع
ل

أسزحّة أمسائه .

لرفةلق ووسطه ،ومن لرنجبف لألشبةف ،لمباذل
.

أةع ه ل لرسيلد لرفاضل أل دالّف فسه قليالً عناء لرطارف  ،وعل لألقبل

أل دقببةأ كزببا (شببفةلء لرغببةينت ،أو كزببا (ماضببي لرنجببف وحاضببةهات ،وأل
دزجنلب سببه ر إطببالق كببالم كهب ل ،ولهلل دقب ل (مببا دلفببظ مببن قب ل إ ورددببه
رقيب عنيببدت ،ودقب ل عبال مببن قائببل (و بخسب ل لرنبباو أشببيائه ت صببدق لهلل
لرفلي لرفظي .
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ريسا ري مفة ٌ مباشة به لركخ ي لرج أصببحا أخبريلً ذلإ صبف ت مهملب
لركأل لرفةلقي ،كما أصبحا مثار دلٍ و قباش أروقب لرسياسب  ،غبري أ بي
كنا عل صل ت حمدوة بارةح م ولرد

رندل ،كما ري ق ل مع لرةح م ولرد ه

إحببدين مسزكببفياإ رنببدل ،وقببد ة لو زهببا كزببابي (مخس ب ل عام باً مببع لرنببرب
لحلسي ت.
ران ُلَّ ما أعة ه عن لرفقيد لرةلحل (أمحد بن لحلا عبد لهلاةي لةليبت أ به
كط لرفق ة لرثال لرن ةم  ،ارداً ومارياً وسياسياً ،وكال ه ممن أسلس بن،
لرببببدلء لألرةل ،ودزمزبببع ب بببدلق محيمب ب مبببع وربببي لرفهبببد لألرة بببي آ ب ب ل
لألمري(لحلسن بن طاللت ،رانه سةعال مبا ل زقبل إىل أمةدابا ،ولةلعبا لرسبلطاإ
لألرة ي أ ه هة بأم لل لربن ،،وكلّفا لركةط لردوريب ببارقبض عليبه و سبليمه
رألرةل ،ران لألمةدايني حار ل ةول سليمه ،ومنح رعاد خاص  ،ورةمبا كبال
ذر ،شبه صفق مهمل .
بيْد إل جناة لرث ر ل سالمي
لهزالز لخلارط لرسياسي رلفام،
أمةداا وإسةلئيل،

إدةلل عام 1777م ،وما ةل علب ذرب ،مبن
دلعياإ حة صدلم عل إدةلل بزك دق من

لحزالره لرا دا بّ ء أخّة مبن أمةدابا (حسب

لرسفري ل مةدايه السيبت،

بةدت

لضطهاة صدلم حسني رلكبيف وإبباة ه بكبال
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غري مسبوق ،كل ذلك أحدث عند هذا الفقيد الراحلل غيليريايف ع عقتي،لف ،و،للو
ٍّ عتماني إىل شليعي غيلوع عتلا فاهف،لف امةتوملص ،أدلب بلدع
من شيعي

بابلا

السياسص العاميص ،وأ ذ بقوي عالقاغلف ملا الساسلص ايمرب،لات ،غتلوعه دلالغف
بهم ح،ا أدب موعد ثقص بهم بالرببتانيني أبضايف ،كانوا مُعجلبني الا ز،هنلف ملن
أسللراعخ ادللص عللن شدالليص دللدار حسللني ،أوللراد أسللرغف مرغللف ،نوابللا
الشربرة ،كما أت امرحور عبد اجمليد اخلوهي جنل اإلمار أبو القاسلم اخللوهي هع ،
اسلل،تاأ أت ّللد اعتومللاه حو بللص ،مرةعيللص اللدمص ،ه،للذا ع بللدايف ع بللدايف
أدب ّثل الثقل ايكرب الذعاأ الناشط ع مشلر أ أمرب،لا إلسلقاظ نةلار دلدار
حسني ،كما مت،لا بلد ع عاهلد ع غبلاد امعتوملاه الدقيقلص الرسلاهل بلني الساسلص
اليللربيني عموم لايف ه أمرب،للا وذة لايف بللني بعللر امرةعيللاه الدبنيللص ع النج ل
ايشرف جبمتص احدة ،أدب ّثل الاند ق ايسود ع البودتص.
ل،ن مس،جداه تلرية ،أحلداثايف فيلص هأحجلم علن ذكرهلا  ،تقل عنلد
ايمرب،يني اليربيني ،شعوعايف بال ُيبُن الفشل اإلحباظ ع سيناعبو إسقاظ دلدار
حسني ،ولينما ه كمثا

احد وقط  ،اع الرهيس ايمرب،ي ةوج بوش اإلبلن،

العراق بعد اح،اللف مباشرةيف ،بعد أت احّ ،ت قواغف العادلمص غريهلا ي ببلإال إ
ةيوب قتيتص من وداهيي دلدار كانل غقلا ر ،نله اللرهيس ع متلاع بيلداد ،ي
غلللدر باعغلللف ه هلللي اي ىل إ أعبلللا سلللاعاه ،قضلللاها ع امتلللاع باة،ملللاعني
منفاللتني ،اي

مللا القللادة العسلل،ربني ايمرب،للات ،الثللاني مللا كبللاع الساسللص

العراقيني ويهم معممني ،ثم غادع امتاع عاهدايف إىل بالد  ،ل،نف عند ستّم التلاهرة
هو بااو السياسيني العراقيني ،أ ذ بيد أمحد اجلتيب ا بص همس ع أذنف
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أل د صلل سالمه رلسيد لرسيسزا ي ولحدلمه ره ،و قددة لراببري رفزب ل لربج منبع
ب أمبة

يها لرناو من لرزفةلض رلق لإ ل مةداي لرغازد وعدم م ل هزه

أل د صلل ه لرفل م رلمة ع لألعل وه  ،أ ه قام به لحلة  ،ريمهلد رفب ة
لرسيد لرسيت (عليه لرسالمت ،وطبفاً إل

ر ب ش أطلق

ةحياإ هنا وهنبا

بببأل ه ب لحلببة هببي رف ب ة لر ببليبي إىل لركببةق لألوسببط ،ب حلّقببا لرطببائة
ول زه كل شيء ،ران لرفارق لخلطبري  ،أل لربةئيس بب ش ،لسبزفل عبن طةدبق
أ ها ه لرسةلد بأل أمحد لةليب أوصل سالمه و قددة وشباْة رلمة بع لألعلب
(ةلم ظلببهت ورانببه أخفب عليببه لةملب لرثا يب

ممببا ة ببع بببارةئيس ولألمةداببال

عم م باً أل دُبببدول لسببزيائه منببه ،وها ب ل خط ب خط ب حز ب أصبببحا لرقيبباة
لألمةداي نظة إريبه بأ به قبد يبةلة عليهبا وخب هلا ،رانهبا كا با فابة ،مببا حيملبه
لألسزاذ لةليب صدر من أسةلر خطري ولسدل ي  ،وأ به أصببت شبيفياً طائفيباً
ومزكدلةلً ،ر ر ،إ

كا

ه لرسط ر ،أسزبفد لرفةضي لرج ق ل بأ به م

ميببا م باً طبيفي باً ،وإمنببا يّببا
لإلسةلع

ببفيزه ،وممببا دق ب لي لركببا

ه ب ل لر ض ب ع،

ق دض ملف و ا ه ،وحيثياإ و ا ه ،ولرزفجيل بد نه .

أسأل لهلل ره ور لردده لرةمح ولرةض لل .
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كثريلً ما فيش ه لحلام (ر ل ضار ت ا ف ت ماذل هي لرق ل
طهةلل وحتددبدلً عبام 1784م و مناسبب ةدنيب دلزقبي يهبا كا ب لرسبؤورني
لرابببار مببن لرببةئيس ولر ب زرلء ولردبل ماسببيني لرفزمببددن رببدين لردور ب  ،باإلمببام
لخلمبي (ر ت ريخطب

ببيه ب دسبلّم ل عليبه وبفّببه د ببا حه ،وبينمببا كببال

هؤ ء لرسفةلء قد لصطف ل طاب رلً رلسالم عل لإلمام لخلمي  ،وصبل لربدور إىل
ه ل لردبل ماسي لألول سفار بالة لرفةبي (لرغنيلب ت هب ين هب ل لرة بل وأخب
دد لإلمام وقبللها وه منحنٍ بز لضع ،وكا ا كامريلإ لر كا إ لأل نبيب ةصبد
ه لرةلس بدلق  ،وبفد ذر ،بثال أدام ،لسزدعزه وزلر خار يب ببالة  ،وطُبةة
من من به.
لره ب ُّ لألمببة ،إل ه ب ل لردبل ماسببي وه ب صببددق رببي وأعة ببه ،شببيفي إ ن ب
عكببةي ،رانلببه علمببا ي بسببل كه ،وغببري ملزببام ورمبببا مز ب رلط ثفببالإ لرفسببق
ولرفجب ر ،ورب ر ،ببإل بببالة عيلنزببه بهب ل لرن ب رفببدم لعزنائببه ببباألم ر لرددنيب
ولحليثياإ لر هبلي  ،ومن هنا كال ذر ،لرز ةلف هلا مفا ئ  ،وحينما سبأره بفبض
أصدقائه عن مفن فله ه ل وكال بإماا ه ل كزفاء بارسالم عل لإلمام كغري مبن
لردبل ماسيني ،ابال

لببه ،أ به حينمبا ول به لإلمبام ،ل بهبة بهيبب لإلمبام و قبد

لز ه.
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ران لألمة غري ه ل ،وإمنا ه لرزألة بارفطة  ،حير مهما أخ م اإ لرفسبق
ولرفج ر بفض لرنباو ،رابن منفطفباإت خاصلب ومفا ئباإت فيبده إىل لرب لإ،
ومنه ه ل لرة ل.
إل ه ل لرة ل لر ي كال رمبا م د لل ةضاً ولحبدلً حيا به ،حتب لل بفبد هب
لرزط رلإ إىل وضبع خيزلبف  181ةر ب  ،وأصببت مبن لرالزمبني بارس لحلسبني
(عت ،و ف ه لرناسباإ لرددني  ،وقد خلقا ه ل

بةلءلإ ل زقاميب ضبد ،

خلقا عند غري ً عل مفزقدل ه ،وعاة لىل بدلدزه ،وهنبا أصببت مبا ذكة به طبيقباً
رلحام لرقائل (رُ َّ ضار ا ف ت.
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سأرزْ

عن لرفةلق قارا

أُةل كما ق ل مجيلُ

ثريي شج ي

حددثي عن لرفةلق ط دل

قلا دا أخا

رقد ةخلاُ لرفةلق ،ل ها لرسزجدلإ لرزاري
 .1بيب إ لرةل ببع ،رقببد

ئببا حينمببا أمبةل عليهببا مببن بفيببد ،وكألهببا ازبباإ

عسببباةد  ،اسبببط ل اإ لرقطبببع لرا اةدزيبب قطبببع لركبب لرع ،ولرنببباو دقفبب ل
ط لبري ،ولرزفزيش لةسدي دأخ منه وقزاً ب ل سبزج ل

و –  ،وهاب ل

ةولري.،
 .2حت دبل لرفزببباإ لرقدلسب إىل ةولئببة حا ميب  ،أ قببد ها روحا يزهببا ،وخيّببع
لرالئة إىل فزيش ةقيق ،ورمبا دُهال وُهدر كةلمزه ،بسبب

هبل بفبض لرفزلكبني،

وأ ببا أرب مه  ،ألل هب ل لرفزب عاطببل و ببائع ودقبلببل كب ل عببدة مببن أقببدلم هب ل
وذل  ،أمالً بزفيينه مفزلكاً ،وما أل دز فيينه حز د بت أةل ل زقام رفقد به ،وقبد
رأدا ذلإ م لة  ،و هاً مهملاً من و

لرفةلق لرفكائةد ول

زماعي دُ لّي عنبد

با لر حن ،وبفد مفا قزه سأرزه عن لرسب  ،قال دا سيدين أحتاشب أل أُهبال
عند لرزفزيش من قبل صيب مةلهق أ ّل لرادبار مبن هنبا وأ با أ ظبة إىل لرّبةدت
وأسلّ وأ ةف ،ودا سبحال لهلل ،قد لبزليا أ ا أدّاً به ل ،ا مةل حدث ري
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أل أول ه مفزلكاً وه صيب ،وم دفلّمه أحد كيفي لرزفامل مع لرنباو ،لب دُقبدلر
عمبامج لرسب ةلء ،وم حيبدم شبيبج ،وأخب دبزهاّ علبيل يقب ل أخبة مببا
ي ب ،،إ زت ه ل لحملفظ  ،وهنا ةكزه و فلاُ كما فل زميلي لرب ي ذكة به،
حني أُشاهد شبلا اً مقزبل لرفمة ددخل ل بال فزبيش ومفهب هب ل فه لحملم رب ،
وةول أيل لكبببدلث ،دزحببدل ل بهبب ل فه ةلخبببل لر بببحن ،وربببدده مبببا دُسببمل
(باربببا ت ،ورببا أسببأل عببنه  ،دُقببالُ رببي هببؤ ء مببن منزسببيب لرة ببع لرفال ببي أو
لحلاشي لرفال ي وها ل.
أما لخلطاب

منابة لرفزباإ ،هي هي أدّاً ه ل لرسياق ،رقد ةخلا لرفةلق

عام 2114م ،وكنا لرنجف لألشةف أدبام شب لل لرابةم ،و باء ي إ نبال مبن
مسؤوري لرفزب

لرنجف لألشةف وطلبا م أل لرق لرنرب لر بحن أدبام و با

لإلمام لر اةق (عت و اءإ لردع ري ك ْل أ ي أحد أربف خطباء ،كبال رنبا ةور
مه

كة رسار أهل لربيا لرفةلق ،من خالل إذلعب طهبةلل لرفةبيب  ،ومبن

خببالل ّببائي (سببحةت لرببج مسليببا بفببدها بببارا ة ،وكنببا أخاط ب لركببف
لرفةلقي من هنا  ،ودكد مفي زمالئي عل مدلر لألسب ع ،وه
لركيي لر لئلي ،أسزاذ ا لرابري
لركيي اضل لراراي
لركيي مهدي آصفي لرربو ةةي
لرسيد كمال لحليدري
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وعلىىأساسىىذاساىىفيسيولألرىىةسويُلبىىرةيسأنلىىقس امل ى سااسالنىىأسي ا ى س سي ى

س

يحلرىىيلاسي يى وهيسوامتىىفيساسيمعألىىذلس ى يسو متى س ىىذسااسو ى سيوى س سي ى س
ي جعس سخاللس عزنتى سواناذ ى سوي الني ىُس ن ىذع يسنيتىأسان مى سيُ ى س ذ ىذيس
و سوتذ عسيُ ولس ينّةسو ىس أاسي ي فُسعلأسي تبىذستسمسو ىح واس ىذعتالاسي اى س
سخىاللسي متألىذاوسوي بذ لرىذتسي لحرىةسواىذاسيُويايسو عىذسوت ىذ لواسعلىأسوفى س
طرىذتسيماتحىىذايتسويب ىىو رذتسوي تزّىىهسوي تحلّى يسوتذاىىأسي اتر ىىةسااسني ى س
ا سي تبذتس هومايسلغمسااسي يويس اهمسمسو فسااَسأ فرى ساأىوليسومسوىتملب س
ن ياوسآوةٍسوينييوس سي ب آاس ولوس

ر ةيس عذسوتملب سا يسوينيييس هحملذيسواوسااى س

ويمللسعلأسأب سي جعسوو وملوس مس سخاللسنييوث سعلأسي اى يسوي وبىعس ىتح س س
اسواسواسواسوو ذس يسووم .س
و ى ى سي ىىىت ييتس سعى ى يلس ىىىذس ىىىيس3002سياملسي ىىىفو سع ى ى يساولينهىىىميس
وو يواس أمسذئهمسوايذأذعهمسامسيآلعرةس ألذعهم :س
.5سسلرطسي ل ذايسو لهسونحيسومسوتحتملعس أاِسنيرىذايسوتىمسوتىمسدىذايتس
ثرذس سسوي ب يس متا س يمللسي وجةيس لّبذسعلىأس ىيل يس ىولوسي جىعسيُعلىأيس
ومسانييسو تطرعسااسوبهسا ذ  .س
.3سي ىىفو سواتحىىواس س رلريىىرذتساوسع ىىذ ذتساوسترذاىىذتسسوو رىىةسعبىىهس ىى س
وليئهميسواؤماسو تبر واست سد اسوواسااسليوع .س
.2سي تمل لوايسسببذساوسا بذس ذ جعسي ألالا سيوسي الا يسفهمسوت ملتواسوتىأاس
ي يلس لكسهلميسسوي اذاسسعبريٌسن سسحتأسسع
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فهميسسواؤماسامساس يسي مت ي س

ألل لرسؤول ،من لر زدة إىل أبسط لرب ظّفني ،خيكب سبط ه  ،باعزببار ألل ورلء
ظه ره لرة ع لرزمثلل بسط ورد ....
و وسط ه لرسزجدلإ ،عُبال لركبةدف و ب مع لرابةد  ،وهجوبة لرفبةلق
مببن هوجببة مببن لرفقب ل لرفاملب  ،وةخببل لرفببةلق مةحلب لرّببياع ،وكببأ ي أمسببع
لركاعة دكدو
صةْإ

ر َّ د م بايا منه لملا

غري بايا عليه

وقائل آخة دق ل
بُليا بأق لم بايا عل عمةِ

ةع إُ عل عمةٍ لما قد ه

و غمة ه لرسزجدلإ لخلطري  ،دبق لرفةلق شاخماً وعادالً ،وأعزال به رغ
كل ه ل ،وهلل ةرل لركيي لر لئلي إذ دق ل
يةُّ لرسما

زفن ودبق لركمس إشفاعها غُةُّ

كل د م ياز

لرله لحفظ لرفةلق ،ولحفظ شف لرفةلق ،لرله ل فل ع لق أم ر ا خريلً.
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أةري عل من فزب  ،هبل فزب علب مةل فنبا لرفظبام ،أم علب لركبيف
لرساكني.
ل

طارا كنا ومن أدبام صبباي ،وحزب لريب م ،أعبيش هب لهلب ل س ،و

أسزطيع أل أسز ع أع لرها لركةعي

!!.

فند طف رج ،كنا أمسع إل لرة بع لربدد لرسبيد صبدر لربددن لر بدر (قب
لرقدس ت ،ولرة ع لرسيد حمسن لألمني لرفاملي (ربنبالت ،وبفبض مةل بع لرنجبف
لألشةف ،كا ل دفز ل بطهار لرازابي ،رابنه كبا ل دازمب ل زباوله هب عبن
مقلدده  ،وقد مسفاُ ه ل بنفسي مباشة من لركيي حممد

لة مغني  ،ودفلّل ل

كزما ه ه ل ،بأ ه خيك ل لره وسني ولةهل من لركيف .
كما ل ي أةركا لرةح م كاشبف لرغطباء وكبال دفبج بب ر ،رانبه دُ بةلة ببه
أبدلً ،خكي لربزخلّفني مبن عب لم لركبيف  ،وهاب ل أةركبا بنفسبي لإلمبام لخلب ئي
(رمحببه لهللت وكببال دببةين حةم ب ً حللببق لرلحي ب  ،ورانببه دفببج ب ب ر ،،وقببد
مسفاُ ه ل منه مباشة ً ،رانه كال دزازل عل رأده ه ل ،ودُربلر ازلمبه هب ل ،بأ به
خيك سالط رسال لخلطي لركيي حممد علي لخلةلسا ي .
وهنا أق ل ل

عا ا ياماً عن ه لرربلر لركةعي هل ل لرزالز ولر ي دّيع مبن

خالره لحلا لرفقهي ،لر قا لر ي فةف إل لرفلماء أًمناء عل بلي لحاام لهلل.
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أرببيس ه ب ل مةلهن ب عل ب حسببا لرببددن و اديفببه و ّببييفه وهببل هب ل جمامل ب
أل ةداء لركيف  ،حز

دقطف ل عنه أمخاسه و ورل ه  ،وأدن هؤ ء عبن

مفن ب ق رببه فبباىل (لر ب دن دبلّغب ل رسببا إ لهلل وخيك ب ه و خيك ب ل أحببدلً إ
لهللت  ،وهل أصبت رضا لرخلب ق ،رل بت علب طاعب لخلبارق  ،لب ،حبري مبا
بفدها حري !!.
وهاب ل لحلارب لريب م ،ومببا زاببا ة يببه لربببدع ولرفبب ،،لرفوقببد لألخببري ،حتببا
غطاء لركفائة لحلسيني  ،وكيف زفامل مفه لرةم ز لرددنيب لرفليبا ،بطبةق خمزلفب
بني مزفةل صباما ،وآخبة دفطبي رأدباً ماةو باً ،و اربر دبةلوب لةب ل  ،مببا
سميه (بلفب لر طلحاإ لرفقهي ت ،و فبةف أدبن سبينزهي بنبا لرطباف ،وهلل ةرل
لركاعة ،إذ دق ل
إذل كنا

وإل كنا دري ار يب أعظ

دري زل ،م يب
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حيدثّنا أستاذنا السيد عبد األمري القباا ي ،وها عااو ويبيام وميّ،اي ،عا
قضاايه هاة ااه وذال ة لااه ،أذعيهااا ،تااد أو عناا قااد ةوّنت ااا ق ا ااه عااا
 ، 9191وأوةّ أو يقيأها طلبه التلم ،ورمبا حتى مياجتنا التظا  ،عسى أو تُنقذ
آييت م ،والق ه هي:
هناك تلميذاو ،ارزاو للشيخ حممد حس اجل اهيي ،وهماا الشايخ األن ااري
والشيخ ع ّار ،و هما انتقال س ياً ما يياياو يا الن األ األ،ايا ،ااألو ما
مدينه ةز

 ،والثاني م أذر،اجياو ،وعاناا اديقال يقاقااو ،و التباالل

خييجاو س ّيًا للا يه يا ن ي القيال ثام يا وراو مسالم ،ا عقياع  ،و ،ويتا ةاو
ال يا الن أل األ،يا ،وعااو هاذاو الايجالو يقتاتااو البتاا  ،ا رب اتبه،
لي ً
نظياً للظيوا املاليه آنذاك ،و هذا السياق ،عانا ي ماً مس د الك اه ،وأراةا
أو يتغدّيا ،وو يك عند ال احد من ما م املا ي مث رغيأل ،قايّر عاع من ماا
،ياء رغيأل م يباز ،باب املس د ،وعاو جبنم اخلباز ،قّاا يبيا اللاو والاد،
والتمي.وعان أ غي ئهٍ للنقد أنذاك ،منكنهو ،اقاح الشيخ ع ّار علاى الشايخ
األن اري ،أو يشايا ،قيمه منك ناه ة،سااً ،القي،اه ،ليكا و يةامااً ما اخلبا  ،ويو
البقّا يتي ما ول ميان

ذلك ،ي او األن اري امتن مكعدّا أناه ييغام أو

يك و ،ذمّته ما ألحد واستشكع أو ي يا على نقسه م احلق الشيعي حتى
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ه ل لرقدلر لربسيط ،رابن لركبيي ع لبار ذهب ولشبدين لرطفبام ،أمبا لأل باري
أكل رغيفه خارياً من أيل شيء ،ومبةلإ لرسبنني ،وأ باط لركبيي لةب لهةي قيباة
لركيف باركيي لأل اري ،وكال أول مُفارض ره ه لركبيي ع لبار ،حيبر كبال
دببةين أ ببه بببنفس لرسببز ين ،وةلرإ لألدببام وضبباعا أخبببار لركببيي ع لببار،حير
هببا ة إىل إدببةلل ،أمببا لركببيي لأل بباري قببد عظُب مقامببه ،ولر ففببا مسفزببه
لرفام لركيفي ،وذلإ د م ل ّق رسار مبن لركبيي ع لبار وهب دسبأره ،مسبزناةلً
عما حدث ،ودق ل رسارزه بأ ه كال علب فبس لرسبز ين مبن لرفلب  ،لمباذل
أ ا أصبحا به ل لركأل ول ا ضُفا يامباً وُسبيا ازب ربه لركبيي لأل باري
دطل منه أل دزفحلص أوضباع فسبه ،ب ذكبة ربه لرق ب  ،وهبي رمببا أل لربدبس
لربب ي لشبببددزه بارقةضبب  ،سببلب ذرببب .،وهنبببا أو لبببه خطبببابي إىل روة لركبببيي
لأل اري ،وأسزاذ لة لهةي أق ل م ي أ لسا أ ا وأسبزاذ لةب لهةي،
رزدحلما عل لركيي ع لار ،وما قيم منان لربدبس

إسزيقّبا ل ل رزكباهدل

لربطببة ولرب ب خ ولرسببفةلإ لرفاره ب ولرق ب ر لرنيف ب ولأل بباث لرفخ ب  ،ولألبببةل
ولرفنببببباةق ولرطببببباع ولرسبببببيارلإ لرّبببببخم ولألرصبببببد لرُادلسبببب بببببباربن
ول سلمزاعاإ لألخةين ،وآمل أل ُ ابا هلطب
لهلل!!.
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لربدماب لو لرقلب

سبامت

ف أأكد عل ه ل بال إصةلر ،وبه ل لرنهأ وه لل من ميلب ،لألوريباإ مبن
لرفة ب ولرب وق لألةبببي ،وحيفببظ لرالميبباإ لألربفب بااملببهن ،سي بببت شبباعةلً
رلً .وهب ل لرالميباإ حتزب ين مبجم عهبا علب مبائزني وسبزني بيزباً ،وعلب لرنحب
لرزاري
 .1ميببب لرابيبببدي لريمبببا ي ،وهبببي كبببزمل علب ب مثا يب ب ومخسبببني بيزببباً،
ومطلفهاه
زداة لرق ل حتاي لرنقص لرفمل

ومنطق لرةء قد دهدده رلارل

 .2مي لر فدي ،وهي كزمل عل سزني بيزاً ،ومطلفها ه
ةدُّ لةد ولحلةمال
لِ

لراسل

ا ِ ُ

عن قةد ت غاد لألمل

 .3ميل لرطغةلئي ،وهي حتز ي عل ولحد وسزني بيزاً ،ومطلفها
وحلي ُ لرفّل زل ز

أصار لرةأين صا ز ردين لخلطل

ردين لرفطل

 - 4ميل ٌ إبن لر رةي ،وهي كزمل عل ولحد ومثا ني بيزا ،ومطلفها
وقل لرف ل و ا

لعزال ذكة لرغ ل ي ولرغال

من هال

ه لرق ائد ضملا كل لحلِا ولر لعظ ولألمثال ولر صادا ،ر ل إلل أي ةة
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ره إربام وذوق بباألة  ،ثيبر إذل حفظهبا ،د ببت شباعةلً بكبال ِلقبائي .وهب
لرق ائد م ك ر

مفظ لردولودن لرقدميب وأكثبة مبن ككبا ل ،ورابن رفة زهبا

باراامل هي م

كزا مجيل رلغاد  ،ومؤرّفبه هب باظ لرالميب لألوىل،

ة

وه لرقاضبي حممبد ببن لمحبد لربيم لركبةول ي لرابيبدي ،وإسب كزاببه ( فحب
لريمن يما داول ب كة لركجنت طبع ق  /إدةلل ،وشاةلً.
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ف إل ه لرظ لهة غابا،

ظهةإ ب

ر أخةين ،وران لهلبدف ولحبد،

في أدام لرطف ر كنا أذهب ركبةلء لحلليب لرطباز مبن لربائفباإ ،عنبد قباطع
لرطةق ،و لر باة لرباكة ،وكنا أرين شيئاً م أ ه ربه فسبريلً ،وهب إل بائفب
لحللي ه
لرسب

ّع أمام بقة ها ،ث ةخ بقة صغري حمنلط  ،وعلمبا بفبدها ،لل

نلي وةقيق ،حير إل ه لربقة لحللب

 ،مباإ طفلبها ،ورسبب حا هبا

علب ورببدها ،جيبفل ربنهببا ،رانَّهببا رببا كبباهد هب لردميب أمامهببا ،كببفة بفاببس
ذر ،،يدرُّ ضةعها وبارزاري نجت لخلط .
هنا أق ل
إل ه لرظاهة  ،وهي لسزفمال ر اإ لألم لإ ،هي خري وسبيل ً ،سب لءً ربدرل
لرلببا ،أم رببدرل لألم ب لل ،من ب عة ببا لحليببا

لرنجببف لألشببةف و غريهببا،

أشاهد مثالً ،مة فاً مي إ وه ل أمبة طبيفبي ،وكبل فبسٍ ذلئقب لرب إ ،ودزفبةلق
مقلدلو ه ل لرة ع إىل مةل ع آخةدن ،وحز لر ي دبق عل قليد  ،إ به دة بع
لألم ر لرسزحد  ،إىل مة ع أخة ،وك ر ،دسلّمه لألمخاو ،ولرسؤلل هنبا
مبببا مفنبب أل دقبب م أو ة  ،ومبببن دلببفُّ رفّهبب  ،بإبقببباء لريا طببباإ ولرب سبببدلإ
ولر

ر ،وإعال اإ ،ماز لرة ع لردد لألعل ....
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إبقاء مناره مفز حاً ،بل د ه بفّه إىل أل جيفل هنا مفةضاً صغريلً،
دُفةض يه ح لء لرة ع ،أو مالبسه لردلخلي  ،أو ع ا  ،لرنظار ه أو مسببحزه أو
لرقةآل لر ي كال دقةأ يه أو لرنددل لر ي كال دزمسلت به ،هل ه ةكّال اري ،
أم أ ه طةدق ٌ ردودأ عباة لألم لإ ول

اربفّام لر

 ،أم ه رنفس لهلبدف

لر ي سزفمله بائفاإ لحللي لرج ذكة ها .
غةد ب وضْببفنا حنببن لركببيف لإلمامي ب  ،و فببةف إىل أدببن دُسَّببري م ب هبنا ،ب
أ ساءل هنا ،اق ل دا أهل لرفام ،دا مةل فنا لرفظبام ،هبل فبل أبنباء لرالبي
ها ل هل فل أبناء لركيي لرفيد ها ل هل فل أبناء لرط سي ها ل .
رقد أةركا أ ا ،حينما

لركيي كاشف لرغطاء ،حير أُقيمبا ربه لرفب ل ت،

لألربفني ،ب رأو لرسبنل لألوىل ول زهب لألمبة ،وهاب ل لرسبيد لرربو بةةي،
وهاب ل لرسببيد لحلمببامي ،وهاب ل لرببريزل عبببد لهلبباةي لركببريلزي وقبلببه  ،لرسببيد
مجبببال لرالبادابببا ي لهلبببااي ،ولربببريزل علبببي لرقاضببي وغريهبب مبببن لألببببدلل
ولألورياء ،ال من هؤ ء ،م أشاهد ره أكثبة ممبا ذكبةإ ودنزهبي لرطباف ،رابن
مببن بفببد و ببا لرسببيد لحلاببي  ،ظهببةإ ه ب لألم ب ر ود م باً بفببد د ب م زفبباق ،
و زفاظ  ،ولر ي دبدو أ ها أصبحا سلد حار شةكاإ اردب رلثب  ،إذلً رحب
لهلل بائفاإ لحللي !!.
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د م لألحد 2114/11/16م ،ولر باةف  /25حمبةم 1435هبب ،وهب دب م
ذكةين و با لإلمبام زدبن لرفاببددن (عت ،بةين لرفاصبم طهبةلل ،أكبرب كبييع
مجاهريي

أردي لرفاصم ل دةل ي  ،بفد كييع لإلمام لخلمي (ر ت.

إ ببه كببييع مغنلببي (لهلادببدلت لإلدةل ببي ،وه ب لركببا (مة ّ ب باشببائي،تحير
أصي مببةض ،قّب عليبه بسبةع  ،وهب م دامبل  21عامباً ،وخبة رزكبييفه
ح لري مخس عكبة مليب ل شبا ل وشبابل  ،كبل ربب ع إدبةلل ،حيبر بةإ ربه
مةلسي كييع رماي مفظ لردل لرابري  ،و مهة لركبلال مبن لةنسبني ،وهب
دزلكح ل بارس لة ،وميس ،كبل زًب بيبد زبا  ،وبأدبدده لركبم ع وهبي م قبد ،
وددلق

ل ثال وةم ع ،عل أ غام أغنيا به ،ودةةلةو هبا بأحلبالٍ حادنب  ،وقسب ٌ

كببال دةةلةهببا مباببربلإ لر ب إ ،أمببا لرفاصببم طهببةلل ،ولرببج شُ بيلفا يهببا
ناز ببه ،ز لصببلا هبب لرسببريلإ ،عبْببة عكببةلإ لرايلبب مدلإ ،مكببياً علبب
لألقدلم ،إىل ( ن لراهةلءت ،حير أوةع لرثةين هنا .
رقد أ ار ه ل لحلددر ولرفا ئ ولر هل ،حتليالإ و ساأ إ و فليقاإ.
فةدببق مببن لرنبباو ،أخب ول دزسببائل ل بدهكب  ،كيببف دنسببج هب ل مببع شببف
د صف باإلميال ولر ء ألهل لربيا عليه لرسالم  ،وببد ً مبن أل د ب ّل ل علب
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ه ل لريا ،صال لر حك (لرغائ ت ،ودقةأول لرقةآل عل روحبه ،ولذل بارفباةلإ
لرغةبي عاةإ به لرسةع لخلاطف  ،رزفةض فسها من ددد وسبط ل زمبع،
علماً بأل ه ل لةيل لر ي خة رزكييع ه ل لرغنلي ،ه

يل ما بفبد لرثب ر  ،وألبه

كأ من لر فة عل مباةئ لرث ر لإلسالمي وقيومها .
ورابن شبةحي أخبةين مبن لرنباو  ،إسزغلّببا مبا حبدث رزقبةل بأ به دفابس حارب
لرفكل ،حير إل ه لرظاهة  ،أةهكبا لرساسب ولحلباكمني ،ولرؤسسب لرددنيب
لرج وظّفا كل لر سائل لإلعالمي لرةئي وغريها ،ربناء لألمل بناءً إسالمياً ابزاً
دزاعاع ،وران لر ي حدث ،أرب ،لحلساباإ ولرز قّفاإ.
وجمم عاإ من لرناو ،سلةإ ما حدث ،وحس
حلار لرابا ،ول خزناق ،ثير را حت ل أة

ب رل ه  ،بألبه رةل فبل

ةص  ،رلزبنفّس ،ريزمبةلة لركببال

وداكف ل عملا ة ائنه وبني أضلفه .
وهنا ةدق آخة ،د بف مبا حبدث ،بألبه إ فاباو طبيفبي ردكيبب لركخ بي
لإلدةل ي  ،ثير زايلف بسةع حس لحلا
ر

لحلةلم ،دزالح ل

ولرطلب  ،مبثالً حينمبا دبأ ي شبهة

ف من لركبلال ولركباباإ رإلعزاباف لرسبا د ،ب

وضعٍ آخة مزقاببل ،سبةعال مبا دنظملب ل صبف اً باميع لرغنباء ،وهبي بارزباري
ع ة رقاعد  ،مبا هلل هلل ومبا رقي بة رقي بة ،بينمبا رأين آخبةول ،ببأل لرسبؤورني
كسب ل ةعاد من ه لرظاهة  ،بأ ها ةمجب ٌ حلجب لحليبا لردميقةلطيب

لرببالة،

وإل ه ب لرسببري وبه ب لر ضببفي  ،أ همببا لرفببام بفببدم صببح مببا دُنكببة عببن
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لةمه رد ب لإلسببالمي  ،بأ هببا ّببطهد ش بفبها ،وإل لركبببا دفببا ل مببن لرابببا
ولرّياع.
أخببريلً ،رقببد مسف باُ إل بفببض وسببائل لإلعببالم ،ق ب ل بببأل لركببم ع لرببج
أسببة ا ذربب ،لري ب م ،كلّفببا أمثا هببا ،ح ب لري ملي ب ل ةو ر أو أكثببة ،حيببر
فدإ لركم ع من لألس لق عم م إدةلل.
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مظلومة هذه لنخللذة لنذ ك تذل بلذ لذوْ لنذطاهلا فذصبح ح ية ذ

ذ صة

لنةطنصس الخلزع الت .يمح هي حمخة هه لنخللة؟؟؟!!!.
نقط كخت أحح ر يف لحلسصخصة لخلزعلصة يف لنتويت ملطة عشذر فذخولتو اهخذح
جبولاهح وجط حسصخصة مهمّذة ادطةذة اأاهذح يحسذصخصة مبذريف،و اكذحْ يقذرأ يصهذح
أحط لنقرّلء لملشهوا خبرليح ذ ال قحنذ يذلّ لنكذ ل علذو عقذوش لن شذر حبصذ يبةذ
غُثحء امل أفوء أنولع لإلمّبحت.
نقط أطلق ههل لنقحائ لملهرّج إحطىو يلحنونح ،و يوم لنثحن مل لحملرمو علو
لملخ و حص أدس لحهلل لنبظص ثالثحًو لنّ شحهط لبصخص موال خح يحطمة لنزهذرلءيع،و
اهي مةّتئة علذو هذه لنخللذةو اهذي سذةمر إء اثذحء لحلسذت يع ،ا تذيو اك
يشرح كصف شلّ هح؟ اهل لن يبريهح مل د ذل؟ اأيذل بذرّل علصهذح؟و امةذو؟و
اكصف؟.
يمح لنهي حطث؟.
لبذذطهح لويذذحم ،رجذذتو يأنذذح كح ذذو هذذه لنسذذبوا،و مذذل لحلسذذصخصة لخلزعلصذذةو
يالحظت مل لبصط جرّلالً اهو يقلر هه لنخللة لملظلومةو انُقِلت لبذطهح لحنسذصحاة
ي
لء متحٍْ لبصذطو علمحً لوْ إدلاة لن ذلطية متخر عذمالً كههلو حصذ يُمخر إدةالع أ ّ
851

شجة إلر باط ذر ،باربيئ  ،ران مسؤول لحلسيني إسزح ل عل م ل ق لربلددب
ب ف ب بارغ .
قد سأرا لحلبا ( ةدبد مفبة ت ،وهب لرقبيل عبن لحلسبيني  ،عبن سبب

فلبه

ه ل ،كةة ربي لرسبب  ،وهب لل هب ل لركبيي لرهبةل بفبدما طيلبة بار ا به هب ،
وقف لرناو ط لبري ،ر بال و سباء ،دنزظبةول ةوْرهب رل صب ل إىل هب لرنخلب
و قبيلها ،وحلْسها ولرزرب بها ! ،و ط لر لألمة ري بت زن  ،حنن غنًب عنهبا
وهلب ل،وغلقاً هلب لرفمفب لرددنيب  ،قمنببا باقزالعهببا خكببي ببدلعياإ و فبباعالإت
سلبي .
أق ل
ل

ةلئماً أضع ه لرظ لهة ،ولرج أخ إ اثة زما نا ه ل ،خ

صاً بفد

ظه ر بفض لرفّائياإ لركيفي لرج أصبحا أب ل ةعاد  ،رنكبة خطابباإ هب ل
لركيي لرُه لة وأمثاره ،وكيف لف ه لرظ لهة بفق ل لرناو ،وأ كة هنا ق ل
لإلمام عليل (عت راميل بن زداة دا كميبل لرنباو بالث ،فبام رببا ي ،ومبزفلّ
عل سبيل جنا  ،وهمأٌ رعاع ،أ باع كل اعق ،وإلا هلل وإلا إريه رل فب ل ،ومبن
دزابع أرل يف ه ل لركيي وهةطقا ه بدقّ وهبدوء ،دفبةف كب لقّب مب ه أهبل
لربيا ك دكاً و ك دهاً  ،وكب و ّبة هب ل لركبيي ،لرفبة ،لر هبيب ألعبدلء أهبل
لربيببا باسببزغالل إةعائا ببه لرخاد ب ولركببين  ،و ح ب ل و قب إ ببباهلل لرفلببي
لرفظي .
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رح لهلل لرطربي ،صاح لرزفسري لرفةوف ،ولرزبأردي لركبه ر ،حيبر هنبا
م درلل مهملال رلزفسري ولرزاردي ،وهما ( فسري لرطربيت و( أردي لرطربيت.
ه ل لرفام لرابري ،سقط شهيدلً م ل هزه لربدع ،هب عبام كببري مبن علمباء
لةمه ر ،وقد عاصبة لرة بل ،فب ذ لحلنابلب

بغبدلة ،وهيمنبزه علب لألمب ر

لرفقائدد  ،حيبر سبلّط ل لألرلذل ولإلمفباإ ولةهلب رّبة لرنباو و ب هينه ،
وأخ إ أ اار لحلنابل

لرزجسي  ،نزكة بارقسبة ولإلكبةل  ،وهبي إل لهلل جيلبس

عل لرفةش ،ولرفةش كةسي ،ولهلل جيلس عليه وإىل نبه لرنيب (،ت.
لرغةد إل هبؤ ء (علمباء لحلنابلب ت ،وعبن طةدبق لربلطجب ولسبزفمال سبفهاء
لرناو ،كةول عقائده  ،وقمف ل وأساز ل كل لردلرو لإلسالمي لألخةين.
وهنا وقف لرةح م لرطربي ،وقف شجاع ،وأخ دفنلد ه لرببدع ولخلةل باإ،
هامجزه جمم عاإ من (ةولعش ع بة ت ،وضبةب ضبةباً مربحباً ،وبقبي علبيالً
رفد

حلق بةبله صابةلً حمزسبأً.

وها ل فس لحلار  ،مع لرفام لرفةوف (إبن حبلالت ولر ي سبفّه وأسبقط هب
لربببدع ولخلةل بباإ وهبباأ بهبباُّ ،ببة عببد مببةلإ ،وأخببريلً قزببل ،وكببال ه ب دن
لركهددن مُنفا بأل دد نا مقابة لرسلمني.
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إل قّي لرزجسي  ،و أكيد أبفاة س لهلل فاىل كما داعمب ل ،وهاب ل حجب
وأبفاة كةسيله ،وأ ه رّا جيلس عل ه ل لراةسبي ،دبئطّ مبن حتزبه ،وهاب ل لرفددبد
من ه ل لخلةف ،دق ل به أحد م له لرسلمني إ لحلنابل ،
و اء إبن يمي وأحي ه لأل اار من ددد ،ولضاف إريهبا ،ب
بن عبد لر ها

باء حممبد

لصل فس لرطةدق وبإضا اإ ددد .

أق ل
ما أشبه لرليل باربارح  ،أ ا من رببع قبةل أول به فبس لحلارب

ةلخبل لربيبا

لركيفي ،و لرؤسسب لرددنيب  ،مبةل (خب لر ببنمط ددبدت ،ومبةل (ةولعبشت
وبدر

أق ين من ةولعش لحلنابل  ،و زاوين أس أ من زاوين إبن يمي وحممد ببن

عبد لر ها  ،ما أل دزحةل عام م لت رز بحيت لربدلث لركبيفي ولرزحقيبق
م اةر  ،إل باإ ما ه صحيت ،ور ض مبا هب مزسبلّل ،إ ورقبيو فبس م بري
لرطربي وإبن حبلال ،وب لإ لرطةدق لهلمجي  ،إذ دق م أهل لرفزاوين مبن ةولعبش
لركيف  ،بزحةد ،لرساكني ولةهل ولرس وق  ،رزحطيمه و بدمري مسفزبه ،وإطبالق
صف لرّالل ول حنةلف ع ليبه ،وهبا حنبن لريب م ل به مبن ددبد ،م ب لرغلب ل
لةددد  ،ولرج دق ةها أشبخا ،لرؤسسب لرددنيب  ،سب لءً قب لرقدلسب  ،أو
لرنجف لألشةف ،و نزكة لرسفاسبف ولخلةل باإ وُفبةض كبأمةٍ ولقبع عبن طةدبق
سفل لركيف وأرلذهل .
وإذل كال لرطربي وإبن حبلال باألمس ،سقط ل ضبحادا ةولعبش زمبا ه  ،اب
وك من علماء طاحل لرؤسس لرددني لركيفي  ،ار ل فس لر ري وأ كة
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منهم:
 .2الشيخ حممد تقي السرتي

(ره) اليي للفير رليهلسمل اوفة (يه (ليهيب الين

(ص)) ،هيب حبث (قهي سليسديل  ،وسيبقييأ تي،رف ( ،وةبييبا ويبؤهيمل هي ي
اوسخلففني الرتيبَقه ،نشة ا ضده ،مجليه ميا اهتههميهح ،سيط اضي ة سىل تية
النجيير ارفييةس ليرتييسقة ة مد نييه قييم اوقدلييه ،ة قييم نشيية ميبليييباسمل اوهمييه
(ارخبهر الدخيله) ،بشر ة هيا البوث ،مجله ببرية ما ارخبيهر اوسرتيلله سىل
تةاث الشيفه ،بير نُرتبت ز راً وهسهنًه لألئميه ())( ،يباؤيمل لييمً ميا الرتيبه
اهلسك ،السزم ويسمل ؤليس جةتمل سط تيب(هه اهلل.
 .1الشيييخ اويدبييد  ،هيييب اييهل حمقفييأ لليير بسهو يمل اوشييهيبر (اليييوي مييا
الكهة) ،هيب غةول ٌه للكهة تلخيص رخبهره ر ا هتمل ة قمقيه لؤيزا  ،يةتب
هيا السيوي مبه نص اليمل اهمهم اخليبئ ة ميبليباسمل (اوفجم) ،ييث عفيا ة
الكييهة ااس ي ا ليييس مييه ب ي مييه ؤييه (يييمل بييويوهً ،فييو اليييمل الدااشييييب
تييدامهم رميييبزهم ،اؤييمل هيييا الشيييخ اورتييكني (اويبييد ) ،هجمييه ي تُيية م،
ب

سط حلأ وةومل.
 .3الشيييخ فبيير حمرتييا ،هيييا الفييهل الشييجه) ،هيييب تلميييي للرتيييد حمرتييا

احلكيم لإلمهم اخليبئ  ،فخييه الميه مةميبقيه ،ييث قيهم وسوقييأ ميبلييباه
الرتيد ال ؤةد (ؤهمع ل هد ث الشيفه)  ،السخلص منيمل اويبقيأ ،لل يط منيمل
ار هد يث العيفيفه ،قبي هييا بيه ليمل ؤهيدب المي بيبري هييب لنيمل ؤَيةَد بسييه
البوييهر ،للييق الكيي،ري منييمل ،الييسخلص ال،هوييت منييمل ة ميبليييباه (مشييةاه
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البوهر) ،سذا وهيا الفهل ،لبب هد(هً هليه الشةاذم ما ارميني ،حيةبهم رؤهل
ة او لرته الد نيه ،ل تيبة انا فيههدح هييا الفيهل اوييبقفة هيم ويدخيبل بيوا
اهمهم الةضه ())( ،ههمجسمل جمميباه ورتي ما الشسهئم السهم( ،هميتُ وفيدهه،
س ه ي همي رايه) لفيو و(،كيهرهم ،فييخ لبنيهن

هييب ميا (مفي د ااي

الشيفه) (فمً .
 .4الفييهل الكييبري الشيييخ وييهقة فيية ر القةف ي الييي بييه لييمل الفع ي الكييبري
وسوقيأ تةاث الشيفه ،لمل اويبليباهح العخمه ة له البيت ،قيد غمية اوكسبيه
اهلييمميه ،وييهلك،ري مييا ا هئييمل ،لكيينا لألليير ،مييةرح و ة ييأ اليييد(ه ة
النجيير ارفييةس ،الييط رتييينيه (يهييه جملييس الييط اون ي رؤي ةتييد الفمييه
سودث( ،هنههل ورتي ما النقد اجلهرح هليا الفهل اجللي  ،السهه وشخييمل،
حبجه لنمل ة بسهويمل (احلييبرا ز نيو) ،نفي ل تكييب للزهيةا ()) ونيت ل هيه لم
بل،يبم ،ا للزهةا ونت ا دة ه الفقيله ز نو تُكنط و،م بل،يبم ،راح هيا
ارم ُّ اجلهه  ،لأ الط اون ارلفهظ النهويه الط هيا الفهل اجللي .
 .5الرتيد ابدالةزاق اوقةم ،هيب اهل حمقفأ تفة(مل هضةة الفلم ة النجير
ارفييةس ييأ اوفة(ييه ،قيييبل ركييمل اهلل ،بنييت ل فييمل لنييه فخييييًه و،نييمل

ييع

خ يبًه فيا حبةبيه ز يد الشيهيد ،مرتيسديً اليط ذليك ،وية(ام اهميهم البيهقة())
داممل ت ،يده ،لنمل تنكفة حلةبسمل ،قيبل الرتيد اوقةم( :شةات ة حتقيأ ذليك،
وفد اهم خلفيت ذلك ة بسه

نشةتمل وهلم (ز د الشهيد) لقبت (يمل ت،رفيي ً،س

قيبرة ز د بهنت وفد (هة اهمهم البهقة و،روع لنيباح ،يث ا اهمهم البهقة بهنت
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و ا ببه عببام 117هببب ،و ب ر زدببد كا ببا عببام 122هببب ،راببن أ ببا كا ب ه ب
لرسط ر ،حّةإ جملساً مهماً ،وصفد من د ف فسه طي عل لرنرب وطبةة
ه لرفل م  ،وأخ دها

لرسيلد لرقةم (رمحه لهللت.

 .6لرسيد حممبد حسبني ّبل لهلل ،هب ل ل زهبد ولرفقيبه لرب ي هب أحبد الميب
لإلمام لخل ئي ،ما أل حتبةل ريبربز لر به لرطبيفبي ولحلقيقبي ربدلث أهبل لربيبا،
ود حلت لأل اار حز ول ه ما ول ه.
 .7لرسيد كمال لحليدري ،وها ه لريب م دُهبا

بفنبف مبن (ةولعبش لركبيف ت

ومنظّةده ومفزيه  ،وُدزله بأس أ لرزه .
وأخريلً أقب ل هب حملب خاطفب رفا با مفابةي لركبيف  ،ورلفلب بإل ضبحادا
لرنهّ لرز حيحي رلفاة لركيفي ،كثريول وول ه ل م ريلً حما اً ،كاركيي حممبد
حسني كاشف لرغطاء ،ولرسيد حمسن لألمني لرفاملي ،ولرسيد عبد لحلسبني شبةف
وغريه .
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وصبل لرةحب م لركببيي ففبة كاشببف لرغطباء إىل إدبةلل رحلزببه لربج أ قب إ
إدببةلل وشببفبها مببن لرفبب ،لر هبي ب ولرفةقي ب  ،و زيج ب لسببزغا خاص ب مببن لركببا
لرقا بباري ،زحبةل لركببيي مببن لرنجببف لألشببةف ،ورسببا ب ببدة فاصببيل هب
لرةحل ب لربارك ب وإجنازل هببا وظةو هببا ولبزالءل هببا ،را ب أركّببا عل ب حبباة زني،
ولحلاة زال هما ذلإ صل ب لقفنا لرفاصة ،لحلاة لألوىل ،حار لر بفاء وسبالم ُ
لرفطة  ،ولرثا ي  ،وبطُة لحملا ظ وقل أةبه.
أما لحلاة لألوىل
قد أوعا لركا لرقا اري إىل حما ظ إصفهال بأل لركيي كاشف لرغطاء مز له
إىل لحملا ظب فليبه باإلحزفباء بببه ولسزّبا زه بأحسبن و به ،و قببدد كبل مبا دلببام
رهمزه ،وأل دسهلل لألم ر رلناو عام  ،ريلزق ل به ك ه قاةم من حاضبة لرنجبف
لألشةف.
كببال لحملببا ظ أ ب ل دُنفببا بظبل لرسببلطال ،كمببا كببال دُنفببا قببدمياً لرفببةلق،
بارز ةلف،

غيلة رقبه ،أصبت دُنفا باحملا ظ.

رقد فّ ه ل لحملبا ظ (ظبلُّ لرسبلطالت ،لألولمبة وبسبط لربدد لل ،وأخب لرنباو
دز ل دول مبن كبل صب

رادبار لركبيي ولرسبالم عليبه ،ود مهبا م ابن لرنباو
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متمكّنة ممةامذهةب للمهبات ةلامعمذهاةلذلكمهةةبه مزونمةلماةاً ًامملًةلنم ل مةلنممةةام
ذهنجفمذالشلفكمفهبذمهداهممأملٌمك ري .م
ًعمأثنلءمهقلءمذهنلسمبلهشوخكمتقدّمم جلٌمبب لسة مذهاةل كمأ مه ةلسمذهامةلكم
ً ومماذ عكمًهدا مذًلشو مبأنوذمهلممامخلذفمًأبقل مًغري ل .م
هقدم جمم بذمذهلجلمًذهشولمميألهممبىماد مذهشوخماقّبهملكمًسطمذجلمْة،كم
ً ومخيلط م لئالن:مشوخنلمذهااااكممساتُمأن م ةل مممةام اةل مذهةوهريمأمريذًة من م
(ع)كمفهلًهةةتمهبولةةويم هوة ملالب ة مذهامةةلكم وةةأم مأسكةةاممةةامأامأغ ةةلم
ًأه

ممالب ريمذهنظوف كمًزتىمأنينم مأزصلممبىمأزدمالمةىمغنمةريمًأبقةل م

هوحلسه لمزتىمأمو مذهوهلكمفرتكتهةلممتةوكالنممبةىمذنممةامأجةلمكال تة مًذه ةالمم
مبو  .م
هقةةدمشةكالهمذهشةةوخمكلشةةفمذهّاةةلءمًزوّةةلهمً زةةثمب ة مً مةةلمهة كمثةةمم ةةليمه ة م
ذهشوخ:مملمكلامهة مأامتةرتأمأبقةل أمًغنمة متلئهة كمفبللةلمتتاةل ممىلمسةوءمالم
سلمحمذنكمفل ّم بذمذهقلً ممبةىمفالتة مًسةلً همببقةلءمذهشةوخمً ةوماصةل ممةام
شدةمفلز كمًاقوي:مموال كمموال كمأنتمبقلتريكمأنتمغنمريكمأنتممحةل كم
فشثّم جليمذحمللفظممبو كمهكةامذهشةوخمنهةل مكمً ةوماقةوي:مأتلكةوهمفهةوماناة م
ماملفلءٍمًنقلءمفالةكمً بذمخريمهريممامذهكثريممامم ل ذاٍمخلهو ممةامذًمةمواكم
ًزونملمأ ذ مذهقلً مذهب للكمتامّدمذهشوخمكلشفمذهّالءمأاماو ّم مزتىمذه ةللكم
أملممذه مذجلمو،كمتقدالذنمهصفلئ مًلد  .م
أ وي :م
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أدن حنن من هب لرفطبة لرسبليم  ،وهب ل لألسبل

لر باةق لربربيء  ،وأدبن

ه بنا لألدام وعالقزنا كلها ص رد وشاليل وخاري مبن لرّبم ل ،وكمبا قبال
لألةد
ودةوب عن ،كما دةوب لرثفل

دفطي ،من طةف لرلسال حالو ً
لحلاة لرثا ي

رقد كال ه ل لحملا ظ (ظل لرسلطالت ،وأمسه وله  ،غري مؤ لة  ،ووبطِة وغبري
ملزام ،ورمبا كال اسقاً ،وإل كال هؤ ء أصالً ،ه شبيف د لرب ل أهبل لربيبا،
ران بفّه دة ا لرخارفاإ.
كال ه ل لحملا ظ دزفك

دم ضيفه لركبيي كاشبف لرغطباء،

لب ،لرليباري،

وكببال مببن عاة ببه أ ببه حيزسببي لخلمببة بفببد لرفكبباء ،وحببني ل ببد لركببيي هنببا ،
أُحة  ،اا ل دأ به بباخلمة ،ب عباء مباء لركبة  ،مبع كبأو ها ببه ،ربئال دنزببه
لركيي ،ران إحدين ل ،لرلياري ،سأره لركيي ما ه ل لر ي كةبه  ،أحة
وأ ا

(قبله عام لدن ةلروسات ،اخرب لرد

قال دا قبل لرفارني ل ه ةولء

 ،سأره لركيي عل بساطزه ،وما ه ل لردولء  ،قال لحملبا ظ ل به رفبال لربنفي
بفبد لرطفببام ،وإذل باركببيي شب ل عليببه ،قبا ً لذلً أ ببا منب دب مني ،أعببا ي فخباً،
أعط منه كاساً ،زفقّد لر قف ح وة اً ،ةةل عليبه ،قبائالً دبا م

با إل لرطبباع

ختزلف ،لةمبا د ل ق مال ب ،،قبال لركبيي إذلً لسبزخري لهلل ،وهنبا سباا
لحملا ظ ،اسزخار لركيي ،وإذل باخلري كا با يبد و فّلبل لرفجلب  ،وهنبا وقبع
لحملا ظ

يٍ شددد ،رانله لقدة عل لركيي أل دفطيه منبه شبيئاً دسبريلً رلزجةبب ،
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ل قلبيالً مبن ذرب ،،وخلطبه بارباء

أل ه خيك أ ه رمبا دا ل ره رةل فل مؤم،
وقدلمه رلكيي ،زناوره.
وماذل بفد .

عند لر باة ،وُضفا مائد لإل طار ،دخل لحملا ظ وسلّ  ،قال ربه لركبيي
إل ةولء ه ب ل عجي ب أمببة  ،قببد فف ب

ب لدلً ب لدلً ،ورح باُ

م ب ت عميقببه

ومةحي  ،وكال ر ال لحملا ظ دزّاحا ل بهدوء.
وطبفاً إل أشخاصاً مقدلسني ،كاركيي كاشف لرغطاء ،اب ل ةمبائه سبليم ،
ر ل أقلل سب من لراح ل ،ؤ ة يه بسةع .
وماذل بفد .
رقد لسزفل لركا لرقا اري بفبد مبدل  ،عبن هب ل لرسبل

مبن لحملبا ظ ،فاقببه

وطةة مبن من ببه ،علب أ به رمببا كبال هب دقب م بهب لرمارسباإ ،رابن بزابزل
و فزي .
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مسباني ببأردي هب لألمب لإلسببالمي  ،الّمببا باءإ ع بباب ٌ أرغببا لرزببأردي،
ورفنا كا بيه ،وكزبا أرخيا دددلً ،وها ل ةولري.،
في لرفهد لألم ي ،وحتدددلً بدلد من عبام 51هبب ،وظّبف مفاودب كبل طاقا به
رازاب بأردي خيدم م احله وأهدل ه ،وأمة لرب
دازب

ولرسبؤورني ،بزكبجيع كبل مبن

ّببل لرفببة ولرفةوبب  ،و ّببائل لركببيخني ،وباخل ب  ،عثمببال بببن

عفال ،كما أمةه بأل دغدق ل عليه لرال ،وبارقابل أعط لألولمة ،بقمع وقزبل
ّائل علي (عت ،حز أمةه بهدم ةلر  ،وهنبا غاببا ّبائل

كل من داز

أهببل لربيببا (عت ،وظهببةإ كةلمبباإ و ّببائل هل ب ل وذل  ،ومنهببا لل عثمببال بببن
عفال خيز لرقةآل كل ريل  ،وبةكف ت ولحد

.

وُةولل ه ل لرزأردي عل أساو يجيد لرفةوب ولرفبة  ،ولحزقبار لرب لري وكبل
ما ه غري عةبي ،وبارغ ل إذ هل  ،ثير كبال ولربي لرا ب د بةلة علنباً،
دقطع لر ال إ محار أو كل أو مبن لرب لري .أمبا لرفهبد لرفباسبي ،ا قلببا
لرفاةر  ،وكُز

أردي من ددد دُةين يه إ لحزقار لرفة ولرقّباء علب كبل

مظاهة لرق مي لرفةبي  ،وهاب ل أبباة لبب مسبل لخلةلسبا ي ،عكبةلإ ل
لرفة  ،وبفد لرن

ف مبن

ر لردول يقي كبال دبةةلة ذرب ،،وكبال ربه خباةم حيبلبه ،وكبال

طبلاخه لخلا ،،رانه را عل أ ه عةبي طبةة  ،وأعلبن
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خيبدم ق بةي وببني

حةمي عةبي أبدلً ،كما عمل لرفباسي ل عل إحياء لرسُنن لرفارسي لرقدميب  ،مثبل
إحيبباء مناسببب لرنب روز وغريهببا ،وأعط هببا بُفببدلً وطنيباً ،كمببا قبةل لرفباسببي ل،
لر لري وأعط ه مناص ولمزيازلإ مهم .
بفدها اء ةور لرززبار ،ب لرسبال قه ،ب لرغب ل ،ب لرفثمبا يني ،ب ذدب ل
لرفثما يني ،وها ل ،وكل داز لرزأردي علب و بق أه لئبه وم باحله ،ومبا أردبد
لرزأكيد عليه ،ه لرظاهة لرّحا  ،وهي إل صدلم حسني ،ةخبل لحللبب ريبب
ربه ،أرخيباً ددبدلً حسب رغبزبه ،أ ب كّة أ به أولئببل لرثما ينباإ ،شباّل هيئب
إلعبباة كزابب لرزببأردي لإلسببالمي ،وعبيلن رئيسباً هلب لرلجنب  ،وه (عبببد لرفادببا
لردوريت لر ي كال آ ل ممثالً رلفةلق لألمب لرزحبد  ،وهب بفثبي مقبةل مبن
سيلد  ،ولرّح ،أكثة ،أل صدللماً عيلن لركةف عل ه ل لركةوع ،ولربةلبط بينبه
وبببني لرلجن ب ( ،طببارق حنببا عادبباتل وه ب بفث بيٌ مسببيحي وصببلييب حاقببد عل ب
لإلسببالم ،وكببال صببدلم دةدببد أل د ببنع أرخي باً دزلس ب بارفببدلء لر ببارخ رلفُ بةْو
بار لإ ،حير كال حيل ره أل دُس لم لإلدةل ي ل بارفةو ل و ،وأذكة أ به كبال
مةل دزغدلين إبال لحلة لرفةلقي

 -لإلدةل ي  ،عند أحبد شبي خ صبدر لرفبةلإ

(رلو ت ،وخالل لرغدلء ،سبامة مبع نبدي شبا كبال دقبدلم ربه لرلحب لرقطّبع،
وهنا لرزفا إريه صاح لر ريم  ،مفةل اً ره هب ل لةنبدي بأ به (سببعت أي شبجاع،
ب قبال ربه ،لل هب ل لةنبدي كبال لحلبة ول ل بباء إ باز  ،وأ به إحببد
لألدببام بارفةك ب  ،قزببل مئببزني ومخسببني جم س بيلاً ،ممببا ة ببع صببدلم إىل أل دّببح،
بإعجببا به ب ل لرفز ب  ،ب لرزفببا إىل أحببد مةل قيببه ،وأمببة بببأل دفط ب ةر ب
عساةد  ،زح لل بفدها من عةدف ،إىل مالزم أول.
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ورديَّ خاطة أخةين ه ل ل ال.
ب لة لرزب رجني (أبب إحسبالت إل

رقد ذكة ري صددقي لرفادبا لرةحب م لحلبا

لرةح م لرسيد ا  ،بن آد لهلل لرسيد حممد رضا لر ا  ،وه صددق ربي ول بل
بي وأخرب ي بأل غدلً ظهةلً سيزغدين عند

مارعزه لحلفّار( ،منطق لرفةلإت،

صدلم حسني ومفه جمم ع من شي خ لرفكبائة ،وأ به دةدبد مخسبني مساب كببري
(كطّالت ،ودق ل (أب لحسالت قّيا ذر ،لريب م وغبد وأ با أطب ف ضبفاف
لأل هار لركامي  ،وغملاو ولركنا ي  ،حز و ّةإ ذر ،،كما طل مزب ب ري
طبلاخني موهوة  ،وسارإ لألم ر حسبما أرلة.
ودق ب ل لرةح ب م أب ب لحسببال حّببةإ هنببا و لرسبباع لرثا ي ب  ،هبطببا 3
طائةلإ هلي ك بد ،ران لرسيد ا  ،أخ ي عل

هب وهمبس أذ بي ،طاربباً

أل أبزفد عبن لأل ظبار ،و أكب ل لر ل هب  ،ب ببيلن ربي لرسبب مفزب رلً ثيباءت
وخجل ،قال ري أخك ر ظة إري ،صدلم ،وسلما عليه  ،وسبأر عنب،
أو رةمبا دنزبه أ ( ،عةلقي بفيل ت ،أي من أصل إدةل ي ،سيناعأ منلبي أل به دابة
كل ما ه إمسه ارسي ،ودق ل (أب إحسالت رمحه لهلل ركباُ سيار ي وعبدْإ
إىل لرنجف لألشةف ،وركدل ل اعا ي و ألةي ،لصطدما لرطةدق (هام س ت
كا ا فرب لرطةدق ،زّةلرإ لرسيار  ،وران ثمد لهلل جنب إ وبإعجبا ورطبف
من لهلل.
و قةأ حنن سري صدلم حسني ،بأل كةهه رلفةو ا أ عن كةهه أل باع أهبل
لربيببا (عت ،وأوضببت ةريببل عل ب ه ب ل ،أ ببه قببام بببزهجري ربببع ملي ب ل عائل ب مببن
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لرفةلق ،علب أسباو إل أصب هل ارسبي  ،رانبه لسبزثن مبن لربزهجري ،لرف لئبل
لرسيحي  ،ولألرمن ،وأخ دسز رة م لطنني مبن م بة ولرغبة و ب س ،وذرب،
رزغيري لر ضع لرساّا ي لرفةلق .
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هنا أ واااللظ م، ،ا ه أا هااظ واااللظ لم ا وه ،واااللظ ل ،اال ه  ،ا
لإل م ع،ظ (ظ) يُقسّ لم  ،ىل ثالثه ظ : ،ال يُاكأه ،ظ،ا ال يُر،اوه ،ظ،ا
ر،ل ال يُط،به فإ لمتطال ل عكسال منا ظ،أا ا االظ
لإل تأ ا عظه ،ظم ،ا لمط و ا

يا ه ،هال لم ،ا

،ع ا  ،ه ،ا ه  ،ا و،اااق ذ ا ي ه ا ل

لم ،اا ه يطقّقااّ مسااا م لمكااول حل وت،اامل لسقاالنه ،و يساا ،اا هاا ل لم ،اا
،بش ا عتّه متاام لن ا

ل ق ّواااه  ، ،لمكق ا ، ،ل ا ل ل ه م ا ياات بك ا

 ،هل لمس،لئ ه ،وهل لخلرب، ،ل تخذذ ه ع للوع يستحقل لمكأال ب ا ه
،يُستق َمل ب ن

(لخلو )،

،مكاال لمسااقب لن،ن ،لنهاااه هااظ لنا اّاا ه ن هاا ت لمُنخَااب ل تك،أااا
،ل تخذذاااه ال عاا له ،ال عتأ،اا و ،عت ماامله ،ال

اال هاا ل  ،لأ بااوُه

ّ ،ما ع،م مس ب لمثللبت لمك،أ ا ،لملطن ا ،لنهالو اه  ،ما ل لمشا عو وبا
لم،ضل لمرسّ اظه م

يقلن:

و ملل اوى ا،ول عن ل ،لأ مسلل

،

،وات  ،هأّا حل لم،ضل ع م اٍ

ف ِ ْ ،ظأئت ،ه حل لجل ت و وعلل

فق،تُ لا

ب علل

ول ت

هأاٌ عسأل ،ال  ،ظُ

،اتُ ا،سظ ف ،ل ع أ
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كلل

وقد دُهال رفةط لرنخ

قد دُاةُم لرقةة إعجابًا سلزه

لرسبُع

إل هب ل أهب ل مببا حيا نببا ،وهب مببا دفا يببه لرب طن ولرب لطن ،مببن إشبباع ظبباهة
لرزّببببييع ولإلسببببزخفاف ببب ب وي لرقببببدرلإ ولر لهبب ب  ،ولسببببزباح حقبب ب قه
ولحدلمهببب  ،ولسبببزبدلهل ببببارزارّفني ولرالدبببددن
لر رلء

.
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 ،أربببيس هببب ل عببب ة إىل

دافّة بفّنا بفّاً وميكي

أولخة ا عل هام لرالم

إرزقا ي ر ل مهيب  ،وهب صباح حسبيني مهمب

لرفبةلق ،وأخب حيبدل

عن حار ت أمةضزه وةملة ه ،حير دق ل
ةع إ خطيباً لحلسيني  ،وطةة حماضبة ه مبا دبة بط ببارقةآل وأهبل لربيبا
و ّائله وغريذر ،من لألم ر ،رانه إعز ر عن لرقةلء

لرليل لرثا يب  ،ركبغل

طارئ ،دع إُ خطيباً آخة ،وإذل به دا سيلدي ،خطيب مقزبدر ورسِبن ،ورانبه
مبحاضة ه نلد كبل مبا حتبدلث ببه خطيب لرليلب لراضبي  ،وأحلبد بابل مبا طةحبه،
وسخلف به.
ب سببأر ه ب ل لرة ببل ب ببفز ،أ ببا خطي ب مببن لرةعيببل لألول ،مببا ه ب
لرظاهة  ،رغ لل كلّاً من ه دن لخلطيبني ،ددلع ل ةعائاإ لرابري
أ بزه ورغ ل ي كنا مدةلةلً لةدوين من لة ل

.

ألل لألم ر ( لزا ت أكثة

من لرز لر ،و أعزقد لل د سيئ مةلإ عل لركيف كما فا يبه لريب م ،ولرب ي
سبباعد عل ب فبباق ه ب لرظبباهة  ،هب عببدم لإلحزاببام رلفقببل لرب ي هب لرنفم ب ُ
لراربين هلل فاىل عل لإل سال ،وه لحلج لرباطن  ،ر ر ،ال كبل إ سبال مبدع ٌّ
إىل أل دفةض عل عقله ،ما دسمع من هؤ ء وغريه .
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قلاُ ره ل

وأمثاري،

سزيطع أل

بةلة بكبيء ،حيبر خنكب زباوين

ُما ل زاوين علماء لردولعش ،وأكدْإ ره ،لل ةولعكنا ةلخل لر ه لركبيفي،
أس لء باثري من ةولعش خ

منا ،ر ر،

أمن أل ُزله بارّبالل ولإلحنبةلف،

حتببا مظلب لرزببباكي علب لرب ه ولرب ء ومظل ميب أهببل لربيببا ،بببدم ع كبببه
ةم ب ع أخ ب د سببف( ،و بباأول أببباه عكبباءً دبا ب لت ،ب ضببةباُ هل ب ل لألخ
لرزحيلة ،مثا ً وه
إل حاة حتدث صباحاً قة منارب ،بأمزبار ،ورانب ،عنبد لرسباء سبمفها مبن
لرناو ،بكال آخة ،وبفد أدام ،سبمفها هنبا وهنبا  ،ب ب ر أخبةين ،وبكبال
مقل

 ،وإذل بارظام يها ،د بت مظل ماً ،ولرظل م ظاراً  ،ياف لذلً بأحبدلث

ورولدبباإ وصببلزنا عببرب قببةول مببن لرببامن ،و ببدخللا يهببا كيا بباإ ،وحا مبباإ
وأه لء شز  ،أل رنا أل حنا عل صبحزها مبجبةة مبا سبمفها مبن هب ل وذل ،
وجمةة أل دظهة مُفمب علب ّبائي  ،ودبزالّ مببا بزحاّ ببه م باحله ،ودةدبد أل
دس لق فسه ،ريس بدريل عل صح ما دق ل ودطةة.
ورز ضبببيت مبببا ذكبببةإ ،ول بببه كيبببف لفب ب لألما ب ب ولر ببباحل ولرةشب ب لإ
ولرزحالباإ قل لحلقائق ،أذكة ه لحلاة  ،ولعزقد ل ها كا ي
أصدر مفاود عام 44هب ،قةلرلً دقّي بإحلباق زدباة ببن أبيبه ،أل به كبال جمهب ل
لأل  ،بأبي سفيال ،ريا ل زداة أخباً بارنسب  ،رفاودب  ،وخياطب بادباة ببن أببي
سببفيال .ولرزببام لرنبباو به ب ل لرقببةلر( ،ولرنبباو عل ب ةدببن مل ب كه ت ،خّ ب عاً
رلسلط  ،و ق ل لر اةر ،لل مفاود قةلر فيني زداة ولرياً عل لرب بة  ،وكبال
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لرب ببة  ،ر ببل مفببةوف ،ومببن عيب ل لربلببد ،وكببال كفيببف لرب ببة ودُسبمل (أبببا
لرفةدال لرفدوينت .وكال ولقفباً ذلإ دب م عنبد ةكّبال ،سبمع ضبجيجاً و ضب ،
سأل ما لخلرب  ،قيل ره ،لل لر لري زداة بن أبي سفيال ،مبةَّ مبن هنبا،

بفق

أب لرفةدال ،وه د ةخ مز صار ألبي سفيال ،وربد إمسبه زدباة ،وهب جمهب ل
لأل

 ،ول زه لألمة.
وماذل بفد .
ناه لخلرب إىل مفاود بن أبي سفيال ،أرسل إريه مبل عكة آ ف ةدنار،

بفد د ق ري اةلر لر قف ،ومسع أب لرفةدال ،ضبجيجاً وصبخباً ،سبأل مبا
لخلرب  ،قيل ره لل لر لري زداة بن أببي سبفيال مبةل مبن هنبا ،قبال دبا سببحال
لهلل ،اما رلئح أببي سبفيال قببل قليبل ،وقبد ظّب

ذرب ،،أحبد لركبفةلء،

خماطباً ره
ما ربثلز ،لرد ا ري لرج بُفثا

أل صري  ،أبالرفةدال أر ل ا

أرومزه

ُاةلً أصبت ما أ اةإ عة ا ا

أمس إري ،زداةٌ

إذلً ،اربكة ه لربكة ،قدمياً وحددثاً ،ولإلغةلءلإ ولرّغ ط هي ه  ،قلب
لألمحة أخّةلً ،ولألصفة أبيّاً.
ومن ذ آخة أقدلمه
عام 1776م ،وكال صدلم حسني أ ل  ،ائباً رلةئيس لرفةلقي ،رانلبه كبال
ه لحلاك بيطش ودقزل وددملة.
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وخالل

ه ذلإ مة  ،ةخل إىل مدرس مز سط  ،بكال مفا ئ ،وةخبل

لىل صف من لر ف ف ،و هض لرطال كلّه إحدلماً ره ،وساة لر ما ،وكال
لردرلو ددرلو ماة عل لرنح  ،وكال دكةة عل (لر ب ر ت ،م ض عاً حن دباً،
وهب (كببال وأخ ل هببات ،ول هبا ة بعُ لإلسب و ن ب لخلببرب ،وهنببا قاطفببه صببدلم
ال وريش دف
حسني قائ ً

ة ع لإلس  ،قبال لربدرو سبيدي حسب لرق لعبد

لرلغ د ولرنح د  ،هي ة ع لإلس  ،قبال صبدلم

مبن هب ل لريب م

باعدلً

ة ع ،ب صباة مسفبا ،قبال لربدرو بؤمة سبيدي ،و بة صبدلم لرغة ب
وخة .
وهابب ل أخا طبب هبب ل لألخ ،وكا بب لرقببةلء لل مببا سببزفيد مببن ذكببة هبب
لرق ببص ،ه ب لل لألحببدلث ولر قببائع ختّببع رألما ب ولإل ففببا إ ولر بباحل
ورلّغ طاإ ولرزهددد ولرةش لإ.
هل ب ل أةع ب شببيف لرفببام ،أل د بدلق ل كببل مببا دسببمف ل أو دقببةأول ،ةول
لرة ع إىل لرزحليل لرفلمي ولرفقلي.
وأ ب كة ل ب قبببل أكثببة مببن مخسببني عامباًُ ،كنلببا لر ببحن لحليببدري ،و بباء
مجاع ب دبحث ب ل عببن خطي ب دزفق ب ل مفببه رلقببةلء عنببده  ،أدببام عاش ب رلء،
وأ ب كة لل مببددنزه قببع شببةق لرفببةلق ،ببا فق ل مببع خطيب  ،ول ب كّة إمسببه
(لركيي ةكي لخلفا يت ،رانه إسزدرك ل لإل فباق بكبةطني ،أوهلمبال لل دب كة
ريل ب لرثببامن ،ق ل ب عببةو لرقاس ب (عت ،ه ب دقيم ب ل مةلس ب ز ّ ب لرقاس ب .
و ا يهما ،أل د كة ريل لرسابع من لحملةلم ،لل لرفباو (عت قزل سببفني أرفباً ،رابن
178

ه ل لخلطي كبال ذكيلبا سببياً ،بة ض ذرب ،،مفزبربلً ق ب ز باف لرقاسب (عت
لساو هلبا أرخييباً ،رابن لألشبد ،هب لركبةط لرثبا ي ،حيبر قبال هلب  ،لل أكثبة
لرةولداإ عدةلً رلجيش لألم ي ،سبفني لرفًا ور سلّمنا د ً ب ح ذر ،،إذل
كببال لرفببباو (عت قزببل كببل هببؤ ء ،مبباذل بقببي رلحسببني وعلببي لألكببرب ولرقاسب
ولألصحا

 ،ا اعأ هؤ ء منه ،ولرغب ل لإل فباق ،ورلحب د بف ه باةاهبل،

ران لرأسا  ،أ ه ذهب ل إىل من ه أكرب منه سنلاً وشأ اً ،ل قه عل ذر،

.

لل م ل ق ه لخلطي لرثا ي ،كا ا ببدل ع سب دق فسبه ،ةول أل دفاّبة بأ به
إل ذكة ذر ،،إ به سيسباه

كبة لألكاذدب ولرببدع ولخلةل باإ ولرسفاسبف،
د عند ا قاعد ٌ ،ؤكد لر حيت من

ه ل ه ولقع لألم ر وما فيكه ،حير
غري  ،وكلٌل دةوين ودزحدلث و ق لركزهياإ.

177

عببام  1773م ،ارببا حمنبب قاسببي ب لرببد زو ببج ،آدبب لهلل لرسببيد عببباو
لريال ي ،وذر ،عندما عاة مبن إدبةلل عبن طةدبق سب ردا ،وربدين وصب ره حبدوة
لرفببةلق( ،منطق ب لرةطبب ت ،وكا ببا ضببمن أمزفزببه أةودب مببن لألعكببا  ،زفملببد
ضابط لرامارک ،وه بفثيٌ وعدول ربدوة ر ردب لرةسب ل (،ت ،لفّبق ربه همب
ْل م لة خمدلر  ،وأُعزقل عل أ ةها هنا  ،ووصبلزنا أخببار  ،زحبةل صبددقه
لحلا كةد الة لرفزالوي ،وأُخلي سبيله بافارزه ،ردثما حيني م عد حماكمزه.
رقببد علمنببا مببن طببةق مزف بدلة  ،للل لرسببلطاإ كبلببةإ ه ب لرزهم ب  ،ك ْ ببه مببن
لرنجببف لألشببةف ،و ب لز إدةل ببي ،وغببري ذربب ،،ول ببه قببد دا ب ل لحلا ب عليببه
شببدددلً ،ول ببه س بيُحاك

حمام ب لرث ب ر  ،حيببر لل أحاامهببا قاسببي و قبببل

لرنقض أو لإلسئناف ،ف قط رئيس لةمه ردب ميانبه أل دفطّبل قةلرل هبا .ومبن
منطلق ه ل لخل ف ،حتةلكنا حنن لرثال  ،أ ا وعددلي لرسيد حممد علي لركبريلزي،
جنل لرةح م لرسيد عببدلهلل لركبريلزي ،وجنبل لرسبيلد لريال بي لرثبا ي ،وهب لرسبيد
حممد ،وال حتةكنا عد حماور ،وُب را هب ة عددبد سب لءً عبن طةدبق لإلمبام
لخل ئي ،ولإلمام لركريلزي ،وك ر ،ب لسط شخ بياإ عةلقيب مهملب  ،كارسبيد
عبدلرهدي لرياسةي ،وه صددق ألمحبد حسبن لربابةل وكب ر ،لركبيي ضباري
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علي لرفياض (أب مخيست ،من شي خ قبيل لرفامة  ،وه صددق محي خلبري لهلل
طلفاة ،ولرد زو

صدلم حسني ،وك ر ،لركيي حبي لخليارلل ،ولركيي زبن

بببن حمببةوإ لهلب للل ،وهمببا مببن كبببار شببي خ لرفكببائةي لرسُبنل

غببة لرفببةلق،

وهلما صالإ ق د بارةئيس و ائبه.
بفد أشهة قليل  ،أبلغزنا لحملام بأل حيّة لرسبيد لريال بي بزبأردي كب ل .وحّبة
لرسيلد ،وم دابن مفبه إ أ با ،وكفيلبه لحلبا كبةد  ،و ئنبا بسبيلار ه إىل بغبدلة،
وأُةخل إىل قاع لحملام .
رقد سلّلا عن طةدق لحلماماإ ،وأشبة اُ مبن ا ب صبغري علب لحملامب ،
وكال لحلاك وه أحبد لرطغبا ل بةمني لربفثبيني ( بارلهلل أدب

لرفبالفت ،وهب

مفةوف بقس ه ،حير ميةل د م إ وحياب لرفكبةلإ مبن لركببا باإلعبدلم أو
إ زقائياً وذر ،رس لبقه لإل ةلمي .

لرسجن لرؤبلد ،وقد عيلنه صدلم به ل لرن

حينما أةخل ل لرسيلد كال مُزفباً فسياً ،ثير ص ُف عليه لر ق ف ،أمة لحلاك
باةسيٍ ره ،جلبس عليبه وم سبزغةق لحملاكمب إ  13ةقيقب قبط ،حيبر كبال
لحلاك دق ّل لرلف،

خاط لرسيلد لريال ي بأل حام ،ه لرزهم شددد،

وران مبا لل صبي اإ عددبد اء نبا ،و ظبةلً رسبنل ،لرزقبدلم ،قبد قّبا عليب،
لحملام بارسجن لخلفيف ،الث سن لإ .وشاهدإ لرسيلد وقبد إ هبار أمسب ،ببه
لركةط  ،وأقزيد إىل سيار لرسج ل ،وهنا طل م ل هج ن ةي عليَّ ،ولرزقيزبه
حتا حةلس ر ال لألمن ،أعطا ي خ ل يمه لرج بيدده ،وساعزه لربج
حير دُمنع أل ا ل مفه،

أبلغ بأ

يببه،

ر وص ري إىل لرنجف ل شةف ،لل
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أذه ب لىل كببل مببن لرسببيد لركببريلزي ،لإلمببام لخل ب ئي ،لإلمببام لرسببيد لخلمببي ،
ولرسيد حممد كال د ،عميد امف لرنجف لرددني ( ،،حي لرسفدت.
لسزدعا ي ضابط لألمبن ،لرةلئبد مفبن لرالمبي ،ب قّف علب إسبزالم هب
لرقزيناإ ،وأعطا ي رق لرةةه  ،ورق لرغة

سجن أبي غةد .

فدإُ إىل لرنجف ل شةف ،مع لحلا كبةد  ،وذهببا ربيالً إىل لرسبيد عببدلهلل
لركببريلزي ،وهب ولرببد( ،عببددلي لرسببيد حممببد علببيت دنزظببةو

بفببارب لر ببرب،

أخربإُ لرسيلد ،إ هار باكياً مزألةلً .
لري م لرزاري صباحاً ،ذهبا إىل لإلمام لخلب ئي مبابةلً ،مناربه لرا ب ،
(حي كند ت ،وأخرب ه مبا حدث ،زأسلف بكد ،

قبال ل بي أ زظبة عببدلرةزلق

حمي لرددن( ،رئيس ل مع لرفلمي لرفةلقيت ،ولر ي سياور ي غبدلً أو بفبد غبد،
ورمبا سيالّف صددقه أمحد عبدلرسزار لة لري ،وزدةلردبيب  ،حيبر لل لربةئيس
لرباة دةةل ره طلباً ،وه شخ ي مؤ ة .
و لرساع  11صباحاً ،كنا عند لإلمام لخلمي  ،مناره بكبارع لرةسب ل،
وصببفدإُ إىل غة زببه ،وكببال ارس باً أمببام طاورزببه لر ببغري  ،وحيمببل كزاب باً بيددببه
دز بفّحه ،سببأر ( ببي خببربت ،أي مببا عنببد مببن خببرب ،نقل باُ سببالم لرسببيد
لريال ي ،وما حدث ره.
وماذل بفد .
لرلفا لألمة ،إل ه لركخ ي لرفةدد
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سل كها ،م دزفاعل مع ه

لحملن كما ه عند لألخةدن ،أبدين غّوبه ،و أملل وه حي قل،

سأر سبؤل ً

غةدباً ،وذر ،بفبد أل قلبا ربه مبا شباهد ه مبن وقبائع لحملامب وصبدور لرقبةلر،
قببال مبباذل كا ببا مفن دا ببه حينمببا أبلغببه لرقاضببي بببارقةلر ،ب سببأل هببل كببال
لرقاضي ولقفاً ،قلا ف  ،قال ولرسبيد ،قلبا ربه كبال ارسباً أل به كبال شببه
منهار ياماً ،وهنا إ ففبل لرسبيد لخلمبي وهب دبةةلة

 ،مبا كبال دنبغبي ربه أل

دبدي ضففاً أمام هؤ ء لرطغا لرزجربدن ،وأخ دُاةلر ذرب ،،ب أملبل ب بما،
وبفد قليل قال لننظة كيف ا ل لألم ر ،وهنا سأرزه بهدوء هل فاةلول بألل
ازب ل إىل لرةئيس لرباة ذر ،،زأمل قليالً وقال إذل كزببا هلبؤ ء ،الشب،
ل ه سيطلق ل سةلحه ،ورا رن أ فل ذر ،،أل ه دةددول م قبال ذر ،مثنباً
! !! ،وأ ا غري مسزفدت رب ر ،،ووةلعزبه وخة با ،وكب ر ،إرزقيبا لرسبيد حممبد
كال د مازبه ،وأخرب ه مبجةداإ لألم ر.
رقد كنلا اور لرسيد لريال ي لرسجن كل لسبب عني مبة  ،ولسبزمةإ مسباعينا
سز أشهة ،ثير

ز ل د لرنجبف لألشبةف ،إ لخلمبيس ولةمفب ولرفطبل

من كل أسب ع ،وكنلا زكبلر بال طةدق زمان منها ،وأخريلً أبلغ ا باسزح بال
شهاةلإ من ال أطباء ،بأ ه مةدض وحيزا إىل أل جيةي عال ه خار لرسبجن.
و فالً أحّة ا ال قاردة من أطباء مفةو ني ،وبفد د أصبدر لربةئيس لربابة،
مةس ماً مجه رداً بارفف عنه ،وأُخلي سبيله.
ل هبا كا با مفا ئب غةدبب  ،بِطةدببق لر بد  ،وكنببا م ع كباً مببن ارب بببةة،
وأخرب ي لرسيد حممد لريال ي بأ ه أُبل باإل ةل عن ولرد  ،وعليا مةل ف ةلئة
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اإلقامة العامة ببغداد ،وعلى الفور ،ركبت سيّااري ،،وصطيبينبع عيد ل ،ال يّد
حممد عل ،،وكناا يف ال اعة  44طباحاً ،يف اإلقامة العامية ،ولنين أ ربونو يا ا ي
ُقييإ صد داةييملخ اراييابملام العاميية ،حّيين شلي سييعدو

يياكمل رةييّا اراييابملام

صحضاره عنيده ،اا تقلنيا ايوراً صد ورارخ اليبّية ،والتقّنيا ور يمل اليبّية اريوار ،
حّن هو كا على عِلْأ باألممل ،اقدام لنا الت ا  ،،وربون ياه بي ال يّد وهبيوا بي
صد اراابملام ،اايصإ الور مل اوراً ب عدو

ياكمل ورببلغي ا ربو د ال يّد عنيد

و نتظملو ي  ،وبعييد صيي ،سيياعة ،وطييلت سييّارخ مملسييّد سييودا مصييفينة،
ورب زلييوا ال ييّاد ااسييتقبل الييور مل وبعييد دقيياةس ،وهبنييا بال ييّاد العييأ صد الن يي،
األ ملف .
وماوا بعد؟.
مييا الببّعيي ،رب ييسه ال ييّد ارّك يي ،قبييإ كييإ يي ، ،صد ال ييّد ا مييّع
وال ّد الشريار واإلمام ا وة ،،لّقدام هلأ الشنمل على م ياعّ أ ،و قيول لي،
رمح اهلل :ب  ،واج ت ال ّد ا ميّع ورب يا ميدهول ،لملباشية ج ي  ،اننيت
ربحتيد صلّي عييا هيسه ارنيية ومملاحلي ا ،وميا عا ّييت ،انييا صيغ ،صلي،ا مبت ييماً
مؤكداً على ا هسا ربممل شبّعي ،ميا هيؤ  ،وأيا رببنيا رسيول اهلل ائم ،داةميا
البملف ارظلوم.
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دبدو إل ه ل لرةما لرقدلو ،وه لركيي عباو لرقمي ،ولر ي خيزلبف إ نبال
طهار ه وسالم باطنه ،م دسْل من هجب م موب ْن دُ بنلف ل أ فسبه محبا علب
لرددن ،وقيلمني عل لر ه ولر ء ،كيف ذر،

.

إل لركيي لرقملي أساساً دؤمن ب حل سبند( ،حبددر لراسباءت لرب ي دُقبةأ
ل ارس ،وقد أوضت عن ه ل بكال ولضت كزابه منزه ل مال .
دق ل (رمحه لهللت ل ه بفد ما ل زكة كزابه هب ل ،ول به حارب غةدبب  ،وهبي إل
بفض لرفملمني لرنجبف لألشبةف ،أخب مييبل ب هبه عنبه ،وميزنبع مبن لرسبالم
عليببه ،ودقب ل سببأرا مببن أحببد هببؤ ء ،ولرب ي كببال وةوةلً مفببي ،عببن سببب
إعةلضه ع  ،أ ا مسزناةًل ما كنا أظنل ب ،أل ُناة حقاً ألهل لربيا أقبةل
حز أعدلئه  ،سأرزه ما ه قال أ  ،نفي ق ل أهل لراسباء ،و باول آدب
لرزطهري ،عل أهل لربيا

.

قلا دا سبحال لهلل ،أدن لراهد ولرزق ين  ،وأدن أ ا من ق ره فاىل ( زبيلنب ل
أل

يب ل ق ماً ههار  ،ز بح ل عل ما فلز اةمنيت ،أ اب

إل لر ي دكزهة

عل لألرسن ،أ  ،نف ه ل ،قلا أ با أ فبي مبا دفبةف ثبددر لراسباء ،وهب مبا
دُ كة سند عن بابة قبط ،ةول ضبيت ،ولرب ي دزدلوربه لرنباو ل بارس ،ب
دق ل

أخ ه ل لرفام لةليل ،دطل م ل عز لر ،ولرساحم  ،وأل أغفة ره،
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أل ه غُشَّ ،ووقع ضحيل خددف خطري .

أق ل
ل

كا

ه لرسط ر ،أشري إىل قطزني مهمزني

 .1إل لركيي لرقملي م دسل من لرفبثي بدل ه ومسفزه ،قد قةر أحد أصحا
ةور لرنكة ربنال ،طباع كزابه مفا يت لةنال ،و فملد بإحلاق حددر لراسباء
آخببة لرازببا  ،وبكببال منف ببل ،رانببه بفببد م بدل  ،ق بدلم ط ب عبثي ب أخطببة،
وأةخل حددر لراساء ،ولر ي دة ّبه لحملبدلث لرقملبي ضبمن حمز دباإ لرازبا ،
مزجاوزلً حدوة لألما

لرطبع ولرنكبة ،مزالعبباً مبّبامني لرازبا  ،وهبي رقطب

ولحد من آ ف لر روث لركيفي.
 .2إل مببا ول هببه لركببيي لرقملببي ،قببائ ومسببزمة حز ب لري ب م ،حيببر دفبببر
لرفابث ل ،رز في حسابا ه من حسد و نا س و غار  ،مزسبزلةدن بارزبباكي علب
لرببددن ولر ب ه  ،و يسلببةإ لر سببائل لألكثببة هلببؤ ء ،با زكببار لأل هببا لردقيق ب
و(لإل د يببات ولر ل سببا  ،يم لهب ل ودبباولرول ودُفربكب ل ،رزكب ده مسفب هب ل
وذل  ،ولركببيف لرسبباكني ،دُسببزغفل ل ودُغكلبب ل ،و نطلببي علببيه هبب لخلببدع
لراكة  ،وإ ا هلل وإ ا إريه رل ف ل.
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زرإُ قبببل أدببام ،حةمببي لرابباظمني (عليهمببا لرسببالمت ،اسببدع ل زببباهي أمبةٌ
مه  ،وهب غبيري لرقبلب إىل طبةف لربيمني ،مبسبا عكبةدن سبنزيمدلً ،ووُضبفا
لإلشارلإ عل لةدرلل رزنبيه لرالئبةدن ،سبأرا عبن لرسبب  ،اا با لإل ابب
إل لحملققببني لرخز ببني باةغةل يببا ،صلببل ل إىل هبب ل ،وهنببا سببأراُ ولرة فيبب
لركيفي ما رأدها قيل أ ها م فدض ،وسا ها عني رضاها

.

هنا ار ذه  ،إشاال خطري ،وه
رقد مةلإ لرااظمي بزأردي علمائي ضخ وغ بة ال دزجباوزول لرفكبةلإ،
منه لرسيد إمساعيل لر در لرابري ،ولرسيد عبد لهلل شرب ،ولركيي حممد رضا آل
داسني ،ولركيي حممد لخلار ي و و و ،لماذل م دنزبهب ل إىل هب ل لألمبة و غبضل
لرطةف هنا ،و فرب نزساءل

بد إل صبما لرة فيب  ،باء زيجب لرقبب ل بهب

لحلقيق  ،إل لرفل دزطّ ر ،ول كزكا اإ لرفلمي يل ،أ ها ً مزقدلمب  ،و د بد
ما مينع كخي ها ،ران ،راذل حينما لسزند لرةح م لرسيد حممبد حسبني ّبل لهلل
إىل ه لأل ها
أبدع بدع

كخيص هالل لألشبهة لرقمةدلب  ،قامبا عليبه لربد يا ،وكألبه

!!!.

أ ا أ ة لرزفليق رلكيفي لرزيقّظ ،ريفاجل ه لإل ار .
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لإلشاال لألخطة
كما ه لحلال لر ي كهد لرد يا لرزقدلم لرسةدع عل صبفيد لألرادو يباإ،
لألةود  ،لألسلح  ،ل قز اة ،لر ناع  ،وك ر ،فس لحلار رلم روث لرفقهبي
ولرفقائببدي ولرزببأرخيي ،حيببر هنببا مُحقّق ب ل دزفملق ب ل أثبباث كببمل سببند
لرةولداإ ،وم اةر ه ل لردلث لرليء بارزفارضاإ ولرزناقّاإ ولخلةل اإ.
راببن ،مببا أل دنزهببي هببؤ ء إىل لكزكببا اإ ددببد  ،وغةبل ب كامل ب رزكببخيص
لر حيت من غري  ،ولرّفيف مبن لرقّبادا ،كارفبا ا ،ولرفّبائل و و و ،حزب
ج  ،وُدزلهم ل بارزا دق ،ول حنبةلف ،ولرّبالل ،ممبا دُفطبي
هه لرّ ل

ق مب

ل طباع باً ولضببحاً ،إل هنببا قببةلرلً ألخ ب

لرغببةف لرُقفل ب  ،بببأل دبق ب لر ب روث

لركيفي عل حاره ،وأل دبق لرزمسل ،به ،ه شفار ورما صحل لرددن ،ولإلميال
ولر ء ،وإل أيول اوز هل ل لخلط لألمحة ،ه عني ل حنةلف ولرّالل.
ل

أقدلم لرفالء بفد لرفالء ،ر اح لألمة ،عل مفا ا ه وصبْة عل ما دةين

وداابد ،وكيبف أصببت لربددن ولرب ء ،وسبيل ً وأةل اسلب  ،وإلبا هلل وإلبا إريبه
رل ف ل.
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هل ُفزرب لرقلّ ولراثة ةريال عل ل حقّي ولرببطالل  ،طبفباً  ،وبفابس مبا
دلزام به لرقا ل لرغةبي ولرفةجني ،من ألل لألغلبي ةريل عل لألحقّي  ،ران ولقع
لألحببدلث خيببارف ذربب ،،ا ب وك ب  ،قببدميا وحببددثا ،دنسبباق لرنبباو ببباإلغةلء
ولخلددف ب وعببدم لرفه ب  ،أو ق ب ر لر ب هن ،ر ب ر ،قببةأ لرقببةآل لراببةد ه ب
لإلشارلإ ((أكثةه رلحق كاره لتت.
((وما دؤمن أكثةه إرّا وه مكةك لتت.
((أكثةه

دفقل لتت.

((وقليل من عباةي لركا رتت.
أو حينمببا دسببزفةض لرقببةآل ،وضْببع لرسببلمني دبب م حببنني ،وكيببف أصببابه
لإلعجبا باثبة ه

ورابنه ول هب ل إ زااسب عجيبب  ،إذ دقب ل فباىل (ودب م

حنني لذ أعجبزا كثة ا ل غنِ عنا من لهلل شيئات.
ودق ل لركاعة لرفةوف بارسم ئل
ُفيلة ا ل ا قليلٌ عددد ا

قلا هلا لل لراةلم قليل

وما ضةل ا إ ا قليل و ار ا

عاداٌ و ار لألكثةدن ذريل
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وحينما ف ة إىل لر رلء قليال ،كاهد ما حلل بق م م س وأخيه هةول ،حينما
بقي مفهما سبف أ فار ،حني ل ساق ورلء لرفجبل ،إ نبال وسببف ل أرفباً ،حزب
قال لركاعة
أو ريس ه ل لرسامةي وعجله

ُبفا ومال لرناو عن هارول

رب ر ،،علينببا أل قبببل هب لحلقيقب  ،وهببي أل دُ ببا أحببد ا بببارغةور ،إذل
شفوة بأ ه ك ل وك ل ،ألل لةمه ر دلزف ح ره ،ولرنباو

بطف طب لبري رلسبالم

عليببه ،هبب ل مقيبباو قببد أرفنببا  ،اردعادبب ولألسبباري لخلدللعبب  ،ولإلغببةلءلإ
لرزن ع  ،قد لف ه ل لردور ،و نزأ ه لرنزيج .
رح لهلل شيخنا لر لئلي ،قد مسفا منه ق لزني ه ل لرسياق
لألوىل

لرق

دق ل كنا لرسزيناإ لرقاهة  ،و

شيي لألزهة لرسبابق (لركبيي علبي

لخلفيفت ،وقةلرإُ أل أحّة كييع ناز ه ،و حظا بد ّق  ،إل عدة لركيفني
دادببد عل ب المثائ ب شببخص ،وبفببدها بأدببام ما ببا لرغني ب لرفةو ب (لم كلث ب مت،
كيلفها قةلب سف مالدني ،وماإ سبف فة بسب لراحام .
أما لرق

لرثا ي

دقب ل رمحببه لهلل كنببا بببريوإ ذلإ مبةل  ،ولسببزخربإ إل مساح ب لركببيي
حممببد قببي لرفقيببه (أحببد مةل ببع لركببيف ت دُفبباجل لرسزكببف  ،ب هبا رفياة ببه
و

ئا بزجملع مجباهريي عجيب  ،وظننبا لربدلدب إل هب لةمب ع باءإ
171

رفياة مساح لركيي ،ك ه من مةل ع لرطائف  ،رانل لر ي رفبا ذهب  ،ل بد
أعدلة هائل من لرنساء لخلليفاإ ،وك ر ،من لركبا لربا ن ،ب و ب ة أعبدلة
كبري من بلدلل لخلليأ مبالبسه لر طنيب  ،وطفقبا أ سباءل ،وأ با مبزحري ،حزب
علم باُ إل لرغني ب لرلبنا ي ب لركببهري (....ت ،ةقببد لرسزكببف  ،وه ب لةم ب ع
اءإ رفياة ها من لردلخل ولخلار .
بفد ه ل أع ة إىل ل د لركةدف (وأكثبةه رلحبق كباره لت ،زقب ل لرةولدباإ
إل لرنيب (،ت كال ارساً وعن ميينه أب سفيد لخلدري ،وعن دسبار  ،عمبار ببن
داسة ،مةل لإلمام علبي (عت مبن بفيبد ،ارزفبا لربنيب (،ت إىل عمبار وقبال دبا
عمار أ ظة إىل ه ل ،نظبة وقبال إ به علبيل ببن أببي طارب  ،قبال لربنيب (،ت
كيف ب ،دا عمار ،ر مةل ب ،د م (ولرق ب ة بباري م هب لرقطبع لربام ت ،وأ با
ا أكب ل
ةين لرناو كلَّه ها  ،وعليٌل ر حد ها  ،ماذل أ ا صا ع ،قل ُ
مع لإلمام عليل (عت ،قال لرنيب دا عمار إرام علياًّ ،إل علياًّ مع لحلبق ،ولحلبق
مع علي .ودُ كّة ي ه ل باخة كلم رلنيب (،ت د م لرغبددة ،حينمبا ةعب رإلمبام
علببي (عت ،قببال وأةِر لحلببق مفببه حيثمببا ةلر ،وم دقببل وأةر مببع لحلببق حيثمببا
ةلر ،ألل عليلاً ه جمسل رلحق ،وأدنما وُ د لإلمام عليل وُ د لحلق.
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كببال هب ل ،حببةم لإلمببام لرةضببا (عليببه لرسببالمت ،أولخببة لخلمسببيناإ مببن
لرقةل لرفكةدن ،قد ةخل شا إدةلل لرةلهق آ ل  ،إىل حةم لإلمام لرةضبا (عت،
مكهد وشريلز وق .

ضمن زدارل ه لرا كي إىل لرفزباإ لرقدس

رقببد ةخببل إىل لحلببةم ،وباامببل عُنجهيزببه و ب ر عنف ل ببه ،وح ْرببه طاقمببه،
ولرفةدببق لرزلفاد ب ي دب برل وقببائع لرادببار بكببال مباشببة ،وم داببن ه ب ل لركببا
لرزغطةو دُفاّة أ ه سيزلق  ،صفف مدملة  ،من أحد خ

مه لرددنيني ،اال مبن

سب ب ء لر بببد رلكبببا  ،ومبببن حُسْبببن لر بببد  ،رسُبببمف لإلسبببالم ولرسبببلمني،
وباخل

 ،لركف لإلدةل ي ،إل

ل ،لرلحظ  ،كبال دز ل بد لحلبةم ،أحبد

علماء مكهد ،وه آد لهلل لرسيد حممد قي لخل ساري ،ران لركا ظنَّ إل لرلقاء
ه ب ل سببيخدمه ،وذربب ،حينمببا دز ببا ت مفببه عببام ةد ب  ،و لحلببةم لرةض ب ي
لركةدف ،وران وكما قيل
ما كل ما دزمنَّ لرةء ددركه

ةي لرةداة مبا

كزهي لرسوفن

وهنا ل ه لركا  ،مع ه ل لرفام لةليل ،بباةر بسبالمٍ وإبزسبام  ،رابن هب ل
لرفام ،قابله ب ه عاةي،

سأره ب

إ عالٍ( ،وكال هب ل دُببرل ب ب ر حيب

عرب لأل ريت بلغ أ  ،ار رل ال  ،اربدل و ه لركا ولر ب ،،حيبر م دابن
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حيس ه ل حز

دا حّة لألقا ،أ با أصبلّي

لرنام ،رانه رةل قائالً وبز لضع

وران بزازل  ،ةةل عليبه هب ل لرفبام ب رلً ورباذل زابزل
مكببني ،قببال لركببا
ال
لركجاع قائ ً
ش ق لركبا باخل

وهبل أ ب ،بأ ي بفمبلٍ

وإمنببا أ ن ب ب ب ر ،لرةدبباء ،وهنببا رةل عليببه ه ب ل لرفببام
 ،بارفاس جي عليب ،أل ُ بليل ودكباهد لرنباو ،يكبزدل
 ،،إىل لر ال  ،ةةل لركبا

ةرساً خطريلً هل ل لركا لرزفجةف .
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فب فب  .ورقبد كبال هب ل،

طرتااذه ،ااطورة طرااعب األمخاسااا ،خارااخو داخمخرخبوااخ دا طخبوااخ
كلمااخ َ
د(ا،مخزازوخ) يذ سلى ذورة ،عض األذمعز األيت شخودتهخ دسخيشمخهخة دمنهخ مثاً:
املريزا سبد اهلخ ي األشريازي
األسيد صخ ق يخسني األسعربي
األسيد حممد تقي حبذ األعلعم
األسيد سبد ااسلى األسبزدابي
األشيخ خسني مشرعب احلعالدي
دغااري واا اللة دألرناايع د اار سنااد األذمااز ااد ة دوااع املااريزا سبااد اهلااخ ي
األشريازية دني د،رل جذد د ع  :ألع ُ،عث وطا األذجل خيخًة ألشخودْنخ األنخو كلهخ
جبخناة ددماخمه واطا األذجال جبخنااة ديبادد دناا مَاكاخًة دألاي ،شاذاًة
األذجاال دصاايب سينااخمب ضااذا م انمسااينخهة إسااخإذ
جذاخيا ا ة دد ل ذألاااق

واطا

يااذا ة ةجااذال سملي ا

إقااادا ،ماااذمب ،خألرخمااالة دسناااد سع تاااا

األن ااار

ااشذفة زابمب دخد حمبياة دوع األشيخ جعفذ األعبخجيية دكاخ يُههاذ تّسافا سلاى
إقاادا األساايد ألبمااذمبة ألرنااا إااعجم ،خألساايد مذتخخاخً دباّاايخًة دوااع يُااذ ،ااّ ا
خمنر من املنخظذ املُحذم ؟؟؟.
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وطا األعخملة ،ل (األعألي)ة كخ ألديا دألدا ة دومخ األسيد حممد سلاية داألسايد
حممد ،ذاوي ة دكلٌّ يمخفعق سلى اآلطذ ميخنخً دتقعلة دبخل داألدومخ من األادنيخة
دكل منهمخ ال ميلق اباً يسرنهخة دألع ،بضع دممخخب.
ددتطكّذ جيداًة ددنخ مل د،لغ األعشذين سخمخًة خيث ذدْه م جملسا اةسبعسية
طيلا سابس سااننية كمقدما أللشاايخ سباد األعوااخأ األرخشاية دتااطكّذ ا يدياا كخنمخااخ
تذجتفااخ ة خينمااخ يمخسالّ انما ماان مقلدياااة دياادإعهخ بدساخً أللمااريزا خبيااا ا
ااباكااي األااطي وااع دساارعب م تقااعامب د ميخناااة دطيل ا وااطمب األساانعاه األس ابسة مل
دشخود دال مذ داخد ة ديَّ تدطل اخد دألدياة م ش د اامعا دااراخوة
دكخ املريزا خبيا ا ااباكية وع األعخياد األاطي يمخاعألّى اةشاذاف داملسا دألي ة
دمذ كن جخألسخً سندمبة دجاخل اناخ م اناخ(ة (شايخ يعسار)ة د،يادمب إاختعب
األرهذ،خلة ،قيم ( )411إلسخًة د خ أللسيد :سيدنخ ددطط مثنهخ من دغخي دباكاية
ألرن األشيخ ااباكي بإضة دكخن ،يدمب دمعا حيملهخة خيث اخ  :ال جياعز ألاي
ا د إعهخ من وطمب اامعا !.
ديهخ األقخبئ األرذي ؟.
ا سااان دصاااحخأ ااواااخل املاااطكعب م معساااعسيت (ماااس
انااار كمخبا ا جمما ا ً
األمخ ني)ة دميرن األذجعع أليهخة ددُوياا ،خاساختط انرباخل د يرّلعاعا سليهاخة
دينشذدوخ سلى املنخ،ذة ألمخُفيد اجلمخوري املسمخمع .
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أولخة لرثال يناإ مبن لرقبةل لرفكبةدن ،ل زكبةإ لرفبةلق ،كزب ٌ رلاا ب
لر ةي أمحد أمني ،وكال هلا أ ريها عل عق ل لرناشبئ لةددبد  ،وذرب ،رفبد
أم ب ر ،منهببا سالس ب قل ب لرؤرببف و ببةلء أةبيا ببه ،حز ب قيببل وقزهببا ،بببأل أعظ ب
ةدف هل لراز  ،كال أس لق لرفةلق،

م ة وس ردا.

رقد أخ إ كُز ه ل لرة ل ز لىل لبزدلءً من جة لإلسبالم ،صببت لإلسبالم،
ضح لإلسالم ،ظهة لإلسالم ،ع ة لإلسالم ،ورقد بار ه ل لرة ل،

غبيري

لراببثري مببن لحلقببائق لرزأرخييب  ،وةول ب ب ر خبيثب  ،لألباطيببل ولألرل يببف ضبدَّ
لركيف  ،وم دان أحد ددر آ ب ل إل لرسبف ةدني كبا ل ورلء  ،كبل مبا كزب
و كة.
من أرل يفه ،إل لركيف
عاش رلء ،وماز

لرنجبف لألشبةف ،دقب ةول بقبة

لركب لرع دب م

عل لربقة ( ،عائك بنا أبي باةت ،ودطفن هبا بارسبااكني

حز يب إ ب حيةق هبا ،ومبن أرل يفبه ،إل هنبا نباةق لرنجبف لألشبةف،
ضع عليها إشارلإ ،بأ ها مةلكا رلزمزلع بارنسباء ،ومبن أباطليبه ،إل لرنجبف
دُالحظ و ة لطفال ،و آذل ه أقةلط ،كفالم بأل هؤ ء أو ة مزف  ،وهاب ل
دسزمة

ةلها ه لرج ّح ،منها الميد لر خ ر.
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وحترّك املرحوم الشيخ حممد حنيدك شف دل الء دفق ليودل ،ووجند و د
(رمح اهلل)  ،عوت للحضور عن ه يف النجدل اش در

لهند ر دق ول د

،فحلضور إىل ،ء اد وتووّ الشيخ شف ل الء فق إىل ،ء اد ونزل عن التدفور
املرحوم (حمم علي أ،دو الدتم )،واندفك حضدر أمحد أددك ودار الهد ري دد،
الهدد،م والشدديخ ع درّ علي د ،ددىل عددح إىل النجددل ليهش د ل د أ دد ،ا د ه
الوضف ف اليت شتب عنجندف ونشدرافو وشدف
،ي

دتي عليد ،دفلوولأ اندي أل د د

إ ْ است عت أ ت ت ووودًا ملف شت ت عن

ىلخد أمحد أددك عتد ر

وعفا الشيخ ،ىلن عن دف عود إىل دعر سيهتب عهس ذلك و عت ر لهند
سف ر و،ع أر،عة أ جنر ص ر ل دهلل و
ذ ل

وإذا  ،شتم الشيعة ،ىلسوأ دد،

واملنيىللة شفنت واضحة ودهشو ة دن أ شفتدب و،فوعدو

دعر شف إذا شتب ض ّ الشيعة ُت

يف

إلي امل فلغ ال فاضة دِ ،ل د النيدعود ك

آن اك.
ودددد ،نيتشدددر اشحد د اف عدددر افدد دفً إ املشدددروي الهد د ري لل

دددفنيك

واشدر هيك واملفسدونية العفمليدة والعدجنيونية ادو تد دري وتشدو صدور ا سد،م
واملنيلمك على ح ّ سواق.
في املفضي ول ث،ثة لرو

مش املشروي او دري التنيد ُل ُ إىل ا سد،م

النينّي ىلُستُح ثت احلرشة الواف،ية والتووّجنفت النيلفية واليت تتعل ،فل دو دة
واجلمددود أدددف يف احلفضددر ود تنيددلاللت إىل ا سدد،م النيُدنّي ددد ،خدد،ل إنشددفق
حرشة الوفعد وحدرشة الدزرلفو

والندعر وداعدش وال ُدعلم ددفذا سيدهو
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بفدها ،وظهةإ لرنزيج  ،إل ه ل لإلسالم ريس ه إ  ،قزيل ،ويثيبل باةثبا،
ولغز ا  ،وحةق مدل ،و كة لرفاع ولإلرها  ،وقطع رأوو ،وبيع لرنساء،
و ااة لةهاة ،ثير صار لإلسالم ةدناً بكفاً ،وماةوهاً لرفام بأسة .
أمببا لإلسببالم لركببيفي ،قببد حتةلكببا هبب لرقبب ين لألربببع لراضببي ،علبب
لسزحدلث م له و ةق ،كاربهائي  ،ولرقاةدا ي  ،ولرباطنيب  ،ولرغُبال وغريهب ،
أمببا لحلاضببة ،قببد ةخلببا هب لرق ب ين رزببدمري لإلسببالم لركببيفي ،مببن خببالل
لركفائة لحلسيني بأوسع أب لبه ،وأخ إ ظهة لربِدع لةددد  ،كارزطبري ،وضبة
لرسالسل ،وكال لراهة  ،ولرنطاح  ،ولركي عل لةمة ،وحبر لربدل علب
لر

ولربةأوو .وقبد شباهد لرفبام كلبه ،وبابل أسبف ،ر بالُ وهب دّبة

رأو طفل حيمله (حزماً ورد ت ،وأةم رأسه بارسيف ،وماإ لرطفل بفبد ذرب،،
اا ا لرنزيج  ،أل ظهة لإلسالم لركبيفي بأ به إسبالم سبخيف ،وةعا به جمبا ني،
دق مب ل بإةمبباء رلببةأوو ،ومكببي عل ب لرنببار ،وهاب ل سفاسببف ،وخةل بباإ ،
وخمازي.
ودبدو إل ه لرق ين ،لشزد أزرها من ددد ،رزكب ده لإلسبالم لركبيفي ،بفبد
قيببام لرثب ر لإلسببالمي لرببج قاةهببا لإلمببام لخلمببي (رضب لل لهلل عليببهت ،و نببامي
لرفاة لركيفي ،ثير أخ دغاو كل أصقاع لربلدلل لإلسالمي .
إل لحلا

ح  ،أل دزحةل علماء لرطة ني ،وعقالأهب مبن
أصبحا ماسل ومل ل

لر ُسنل ولركيف  ،حز لء ه ل لرنارق لخلطري ،و نبيبه لرسبلمني مجيفباً ،طبة هب
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لرببؤلمة لراببربين ،وإل لرنز ببة لر حيببد يهببا ،ه ب عببدول لإلسببالم بكببز ص ب ر
وأساريبه ،و بد من إعطاء ص ر صحيح ومجيل عن لإلسالم.
رح لهلل لركهيد لر در ،قد كنا أحّة ثثه لرسنني لألخري من حيا ه،
مسجد لرط سي لرنجبف ل شبةف ،وكبال دةكّبا علب هب ل مب ر ،وحيب لر
بقل ب ت ةلمٍ ،وعي ب ل ةلمف ب  ،وكأ ببه كببال دقببةأ ه ب ل لر ببري رإلسببالم ولرسببلمني،
وحسبنا لهلل و ف لر كيل.
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كثريلً ما كال دطةق مسفي ،عنب لل سبزفمله لإلذلعباإ وهب بة بامأ مبا دطلببه
لرسزمف ل ،و ه ل لرسياق ،ربددنا حنبن وبارب لإ لأل ب لء لرددنيب أو لركبفائة
لحلسيني  ،بة امأ وران عملياً إمسه (ما دطلبه لرف لمت!.
إل لرسنني يةُّ ولرد يا زغيلة ،ورانل هنا أمناط من لربكة

زحةل عق هل أبدلً

ودفيك ل سباإت عميق ،وهي مأسبا مؤرب أل فبيش أمب كبُبةإ علب لةهبل
وعلبب ل سببزبدلة لرفاببةي ول طبب إ علبب سببل كها لرزقليببدي لرببةل ض رلزنبب دة
ولحلدل .
ل

أ كّة كلم رلمناضل يفارل حير دق ل ر أمطةإ لرد يا حةلد ً ،ر ضع

لرفبيد لرظلّباإ علب رأوسبه  ،وهاب ل دقب ل لألةدب لرفة سبي (ماررنبدت ،بأ به
أهدي إريه قِةةٌ قف ه ،ةقَّ قلبه حلاره ،فزت با لرقفص و ة لربيبا ،وعباة
عنببد لرسبباء وإذل بببارقةة ببباقٍ لرقفببص ،دببة ض أل خيببة  ،أل ببه دزحببة عببن
لرقار لر ي ق ْربا عليه حيا به ،هاب ل وضبفنا لرأسباوي ،قبد لرزقيبا بكبالٍ
عف ي وأ ا باح مسجد لرا  ،أحد لر

لخلطبائي ولرج ظهة عل بفض

لرفّببائياإ لركببيفي لرزقليدد ب  ،وغارب باً مببا دظهببة بفمامزببه لرةهيب ب  ،ولضببفاً حتببا
ص ر ه عن لل لردكز ر!!!.
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ف ب حتاة نببا مبجببامالإ رو يني ب  ،ب سببأرزه كفبباة ي لر ببةحي شببيخنا (لهلل
خيلي،ت هل أ ا فزقد بال ما ق ره و طةحه علب لرنبرب ،أ با بابل ةسبل
أبدلً أعزقد ب ر.!!!،
قلاُ ره كيف
قال ل  ،بد قد مسفا بة امأ ما دطلبهُ لرسزمف ل.
قلا ف .
قال وها حنن زحدلث مبا دطلبه لرف لم،

قبال رب م أحتبدلث بهب لرقّبادا

لرزخةدفي ولراهن ي  ،لن سمع ع خربلً ورن فةف أدن أعيش

.

أدها لرقارئ لراةد .
إل كار لةهل لرطبق ،ورق ٌ رلهن عليها لر يلاةول لرهوة باس لربددن وباسب
لر ء وباس م ائ أهل لربيا بأخببار م بطنف ومبثري رلف لطبف ،حزب ورب
كا ببا مهينب و ببثري لرسببخةد بأهببل لربيببا (علببيه لرسببالمت ،كارةولدب لرقائلب إل
لحل ب رلء زدن ب (عت طحببا رأسببها د ب م لحلبباةي عكببة مببن لحملببةم ،مبقببدم لحملْمببل
وسارا لردماء من رأسها ،وهي رولد

ددعمها لرفقل و لرنطق.

وأيُّ عاقلٍ دقبل ه ل مبن شخ بي بطلب كباحل رلء زدنب
أعطاها لحلسني (عت لرزفليماإ لخلطري
ختمكي عليَّ و هاً
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وهبي لربج بباألمس

ُكقّي عليل يباً
دعي عليَّ بار دل ولرثب ر
فالي بفالء لهلل
ايف دقبل عاقل أل ز ةف لحل رلء زدن عاس ذر،

.

وهنا أذكة ه لرق
رقد اء أولئل لرسبزيناإ ،مجاعب مبن شبةق لرفبةلق ،ول فقب ل مبع خطيب
رلقةلء عنده

لرفكة لألوىل من لحملةم ،وبفد إبةلم ل فاق ،ل بربين إريبه أحبد

أعّبباء هب ل م عب  ،وقببال سببيد ا حنببن رببددنا أمببة مهب  ،وهب أل ب كة ريلب
لرسابع من لحملةم ألل لرفباو (عت قزل سبفني أرفاً ،أص لخلطي باردوللر
هل

قبال

د ا مجاعب أل جممب ع مبن حبار لحلسبني (عت ال بني لرفباً ،مبن أدبن أأ بي

بأربفني أرفاً إضا ي ،

ر ل دضنا أ ه كا ل سببفني لرفباً ،وقزلبه لرفبباو (عت

ماذل ة رلحسني (عت ورفلي لألكبرب ولرقاسب ولأل بار ،باحزج ل عليبه ببأ ه
دببدع ل لخلطببباء منب سببنني ودب كةول ذربب ،علب لرنببرب ،راببن هب ل لخلطيب بقببي
مده شاً ،وهنا لعز رول إريه وأرغ ل ل فاق مفه ورلح ل د ف ه بأ ه أميل و اهبل
وريس ردده أد مفل ماإ!!.
ه هي لحلار

بة امأ (ما دطلبه لرف لمت.

ربلببا وسببيدلل  ،مز ب دسببزفيق هببؤ ء لرسبباكني وإىل مز ب دبق ب ْل س ب قاً مةث ب
رلمزا ةدن ههله لرطبق وحسبنا لهلل و ف لر كيل .
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أكتب هنا ما مسعته منه (ره) مباشرةً ،دون وسيط ،ومل يكن معنا ثالث ،إال
اهلل عزّ وجل وهو الناظر والشاهد.
قااال لااك شاااكياً مت امّراً مكا حماايت معاهل و ابّ ا احما لااه ،ال ك سااا
مرجع ،بل أنا له شبه ولد ،وهو أساتاي ،،يياث درساعن عناده ااازل ا ول مان
اليتمعا  ،ث ا

ااادر النما ا شاار  ،لي ااتدرّ  ،ق ا امحددّس ا  ،وكااان ر ااه اهلل

ي ت نس مبنرب ،،ويطيتب منّك ،وأنا مل أبيتا العشارين مان العمار كناأا  ،أن أقارأ
أرجوزة امحريوم (الكمبانك)  ،أهل البيع (ع).
عيتااه هااأه ا يت ي ا  ،كنااع  ،ق ا أزوره ،بااخ ال ين ا وا

اار  ،ث ا زوّدنااك

بوكال من قبيته ،وحمورتها موجودة  ،كتابك (مع الصادقخ ج.)2
واآلن نأهب ليتدص ا ليم ال أمحّع به بشدة ،هل وته و يتته.
قااال لااكر زارنااك الشاايو ( )...وعيتمااع انااه طيااب اليّااب ،ثا أنااه وال ااك،
وأقول هنار ان امحدصود بالوال ك هور
إن هأا ا طيب ،نشط بدوّة ل نوات ، ،مهامجا ال ايد ماد ي اخ

ال

اهلل ، ،دول ا يتاايو و اهااا ،وهااأا النشااام ع ا ّززد موقعااه عنااد أسااتاينا امحرجااع
امحأكور ،أو(ال حيّ ) .
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أع ة إىل لرق ل .
دق ب ل رمحببه لهلل زلر ببي لخلطي ب لركببيي (....ت ،اسببزقبلزه ،ورحلبببا بببه،
فببةض علببيَّ مطلبباً ،وبهببدوء ولحببدلم ،قببائالً ل ب

قبدلما رإلرزحبباق هامفب

لرس رب ل ،رنيل شهاة لردكز رل  ،وذهببا هنبا رلمقابلب  ،وجنحبا لرقبب ل
مبدئياً ،وران رئيس لةامفب  ،طلبب رقابلزبه ،وحينمبا حّبةإُ عنبد  ،أشبدط
علب قبب ري ،أل اب ل رببديَّ شببهاة اكيب  ،و فةدببف مببن أحببد مةل ببع لرنجببف
لألشةف ،وأل ا ل خمز م ً زْمه وإمّائه.
وأ ا دا م ي ذكةإُ ره إمسا  ،أخة ملفّاً و أملل يه،
أحبد مةل ببع لحلب ز لرفلميب

قال بأو إ به

لرنجببف ل شبةف ،ول ل أ ببا ئبزا أزدببد مببنا

لرزفّلل مبنح ورق  ،بز قيفا و زما لربار .
ودق ل رمحه لهلل كزبا ره وعل لرف ر ،و يق اكي و فةدبف ،بألبه لرفلّامب
ولخلطي ولرفةوف رددنا،

وقّفزها ،أخ ها شاكةلً وخة .

ودزابع لرة ع حددثه لألري مفي ،ودق ل
رقد زلر ي بفد شهةدن قةدباً ،وكا ا بيد لر يق  ،وقال دا م ي إل رئيس
لةامف سلّ عليا  ،وه دق ل مبا إل ه لر يق بق

لرلف ،و ةسل منها

سخ إىل (لري سا ت ،البدل أل ا ل مطب ع ههاز لرطابف  ،هل سمح ل ربي
بطبفها باةهاز،

أعةضها عليا إلمّائها وخزمها ،قبلاُ.

ودق ل رمحه لهلل
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اء ي بنفس لري م ريالً ،وعةض علي لر يق مطب ع ً ،قار زها بارخط طب ،
اا ا مزطابق ياماً ،قّفزها وخزمزها ،قبلل دبدي شباكةلً ومّب  ،وم أةرٍ مبا
ورلء ذر ،من طبخ خطري .
ودق ل رمحه لهلل
إل ه ل لركيي ماهة وخطري ،قد طبع لر يق وأبق ةلغاً مبقدلر كلمب ولحبد
آخببة لرسببطة ،ولسببزغفل وأ ببا م أكببن أظببن بببه مبببا دبببطن ،بفببدما وقّفزهببا
وخزمزها ،طبع كلم (لرفقيهت ذر ،لرفةلب مبا دفيد بأ ي عةل زبه بارفقيبه ،وذهب
لرة ببل رينكببةها كببل ماببال ،مبثاب ب (شببهاة ل زهبباةت ةعم باً إلةعائببه و بدلده
رلمة في .
ودق ل لركيي لرة ع رمحه لهلل
رقببد حتةلدببا ولسزق ببيا ،فلم باُ إل لرقّببي كلببها خددف ب

خددف ب  ،ببال

س رب ل ،و رئيس لةامف  ،و لري سا  ،و شيء من ه ل لرقبيل ،لمنبا هبي
ربكب ُ لسببزغل بهببا ،هلب ل لرغببةض ،ب قببال رببي ل هببا غلطب مؤرب

عمببةي،

وغفل ٌ ةكا عندي أراً شدددلً .
أق ل
لل صاح ه لرلفب  ،خطي
لر ص ل لىل كةسيل لرة في  ،ضة
ريحقّق أمنيزه ه

ا ت وريزبه لسبزمةل ريثبةي لرنبرب ،رابن طمب ة
أعماقه هب دز سلبل بابل طةدقب وحيلب

.
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وماذل بفد
رقد قبام إببن هب ل لرة بع ولرب ي كنبا أةعب لهلل أل دزسببل

طب ل مفا با

ولرد د م لرقيام  ،قام ب نع ما دكبه ل سبزفزاء مبن ولربد حب ل صبح مبا دنكبة
لخلطيب لركببيي (....ت ب كزب لةب ل م قّفباً بز قيببع وخببز ولرببد  ،ا يباً فيباً
قاطفاً صحل ما ُس إريه وص لر هب لر يقب ببا ف لرنسبي ،وأرسبلها بيبد أحبد
أقالمببه إىل لخللببيأ ولرفببةلق ،و ف بالً ذه ب ه ب ل لرقببام ،ووزلع ذربب ،لرسببا د
ولحلسينياإ ،مما شاّل ظاهة ً اضح  ،وكا ا ضةب ً رلمة بع رمحبه لهلل لدّباً،
حير أصبحا يثلل حار ناقض ،ولجنبةلإ لألمب ر إىل لرقيبل ولرقبال ،وقا بل لهلل
لرطم ة ول مال ولألما ي لرد ي د  ،وشاةلً .
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رقد ورةإ لرزأكيدلإ لرزالحق ولرز ل ة عن لألئم  ،ولإلمام لر باةق بارب لإ
(علببيه لر ببال ولرسببالمت ،وه ب دببأمةول شببيفزه با حزاببام عنببد مببن دفببةف
حددثنا ودفةف حالرنا وحةلمنا ،وهنا صٌ ولضت مقب رب عُمبة ببن حنظلب ،
عن ق ل ل مام لر اةق (عت ل ظةول إىل مبن دفبةف حالرنبا وحةلمنبا قبد فلزبه
عليا قاضياً.
ما ده ل لألمة ه  ،أكيد لألئم عل عدم لحزاام لركيف وأ بباع أهبل لربيبا
عند حاام لة ر ولرط لغيا ،وكال لإلمام زدن لرفابددن (عت ولإلمبام لربباقة (عت
دفا يببال آ مباً مةدببة عنببدما كا ببا لركببااوين ُة ببع بببني أو ة لإلمببام لحلسببن (عت
وأحفاة  ،وببني أو ة لإلمبام لحلسبني (عت ولحفباةه حب ل لر ق باإ (أ ظبة إىل
كزا حيا لإلمام زدن لرفاببددن (عت رلسبيد عببد لربةزلق لرقبةلمت إىل حاباّم لةب ر
ولر لري لألمب ي لرددنب لرنب ر  ،قبد ذكبةإ لرسِبيوة إل زدبد لركبهيد (عت ةخبل
د ماً عل جملس لر لري لألم ي لرددن ،

د عند  ،زدد ببن لحلسبن ببن علبي

(عت و ففببة لبببن أخيببه ،وهمببا دزخاصببمال ودزكببايال جملببس لرب لري لألمب ي،
وكال لر لري قد مجفهما ريحا بينهمبا ،ورانبه كبال مزق لبدلً بب ر ،،ودزكبملا
بهمببا ،فببارإ فببس زدببد وصببةخ قببائالً ،وه ب خياط ب لر ب لري مجفببا أو ة
رس ل لهلل (،ت ألمة ما كال جيمفهما عليه حز أبب بابة وعمبة ،ب خبة زدبد
وه دزفجلة أراً ودق ل ما رنا عل ه ل من صرب.
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أقول:
ما يؤملين ويُحزنين ،هو ما منا إليّ بأنه وُجدت على طاولة (صدام حسني)
مكتبه اخلاص ،منيكّرة كنيكور عها نيا مةجنيم م ني ّ مني مةاجنيم النجني اشكنية
علنينيى مةجنينيم حونينية حنينيول السنينيرةة علنينيى مدعلنينية علارنينية هننينيا  ،وأع هنينيكا املةجنينيم
يشتكي عند صدام ويةلب منه أع ينقك مدعلته الالارة ويارد أمةهنيا إلرنيه،وّان
الشنينيكور قنينيد عُها ني بوالنينيةة (طنينياع هللنينيد الابنينيد ان  ،لنينيكة

ينينيواع ع النينية

اجلا وعية ،الكي زاع املةجم املشتكي النج اشكة .
ألنينيره هنينيكا صنينيا م لقلنينيو املنينيؤمن) وأ بنينيا أهنينيا البر ني  ،أع ي اهنينيم قنينيا
الدينروع عند طاغرة يدينيه ملوثنية بقتنيا متنيات ا م مني الانيحايا ،وباخلصنيوص
متات الالااء والفاالء؟ هأي حن إذًا م وصرات اش اة حملبّر وكرات بانيدم
امحتكنينيام عننينيد الةواغرني ؟ ان نينيا صنينيدمة منينيا بانينيدها صنينيدمة ،وأننينيين أحنينيتف بالني
املةجنينيم الشنينياّي واملةجنينيم املعشنينيتكى علرنينيهّ ،انينيا أحنينيتف بالني املدعلنينية الالارنينية
النج اشكة  ،واليت هي ما الشكور .
أل ما باده أل !!.
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مما واج ته م غةا ب حرا ي املااصنية  ،هنيو ننيامي التةنيوّعات الداولرنية
الاالقات اشلةية (وخبصوص املصاهةات  ،أجواء املؤلسة الدينرة النجني
اشكة وغ ها.
هبرناا نقنيةأ الققاهنية االلنيالمرة أع الانصنية اشلالنيي لنجنيا احلرنيا الزوجرنية
وضااع لاا الزوج) ،هو حمتنيور احلنيديث النبنيوي( :إذا جنياءّ مني ةضنيوع
وُلقه و ينه هزوجوه  ،ولاع على هكا ،كراة أهنيا البرني  ،بنيا أمنية النين (ص
بألةها ،لك ما حدث اشعبا) لنة املاضرة ،املؤلسة الدينرنية ،هنيو ونيول
عواما م اّنية ووةني  ،نسنيف

الرانيات النين (ص بالكامنيا ،وهرانني علنيى

مشنينيةو املصنينياهةات ،مانينياي جدينينيد وأهاّ نينيا الاامنينيا السرالنينيي ،أو منينيا نس نياّره
بامنتااءات للخةوط والتوجّ ات ،ووصوصاً وبكا أّرد ،باد حنيدوث القنيوع
االلالمرة إيةاع ،وطغى على السةح احلنيوزوي النجني اشكنية  ،مقرنيا
امنقسام اخلة  :ثوعيّ ،اللركي ،قلرنيدي ،أو بصنيوع أوضنيح ،ونيي ومينية
الفقره ،ووي ضد ومية الفقره ،وهكه الفواع وامصةفاهات ،حوّل الانيدوّي
اللنينيدو ي

املؤلسنينية الدينرنينية ،إني صنينيديق) هللنينيرا)ّ ،انينيا حوّل ني الصنينيديق)

احلارا) مننيك لنين) طويلنية ،إني عنيدوّي  ،يكفرنية بااني اا باانياً ،وم أعينيد لنية
أمقلة هكا اشطاع ،حرث صدعر ياجّ بتانياعيه ومةبّنيات وةني ّ ،نني ُ هر نيا
قلب املاااة.
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فببي لخلمسببيناإ ،كنببا أ حببظ و ب ة ب لرق عةقي ب بببني كيا بباإ لرؤسس ب
لرددني ب  ،وكا ببا ولضببح  ،راببن مببا حببدث بفببد لرث ب ر لإلسببالمي  ،ألل لرفامببل
لرسياسي غ ّط عل كلل ل ،لرفب لرق ،وأصببت لرب ء رلخمبي أو لخلب ئي هب
لة هة لر اهة  ،وأ كّة أ
أل زو

لرزسفيناإ ،وقفاُ عل حار بنفسي ،وهي

أحد لرفلماء لرابار مكهد لرقدلس  ،كا با طب ف علب بيب إ بفبض

لألسة رزخط زو

ر ردها ،اا ا ةقيقه دلً ه ل ،ما أل دخل إىل منبالٍ

إ وحتب لدقٍ بفينيهببا باةببدرلل ،بإذل حببا هلببا صب ر رإلمببام لخلمببي
لرغببةف ،هببة

إحببدين

بب رلً حزبب بببدول ةدببع قليببدي ،وقببد حظببا لرنجببف

لألشببةف ،و مؤسسببزها لرددني ب المح باً و ناغم باً بببني أس بةٍ ح زود ب
أصببابع لريببد لر لحببد  ،كا ببا ببباألمس مزنببا ة

زجبباوز

دق بةل بفّببها بفّ باً ،وأحببزفظ

بأمساء ه لألسة بد ّق  ،مع كل لةائياإ ،ران أ اوزها ب كة ل مل قط.
أما لرزفليماإ لر روث لردد  ،أصبحا خرب كال قط.
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ما لمسه ه لألدام ،و لرفوقْددن لألخريدبن بارب لإ ،هبي حارب ُ ل ف بام أو
لرنف ر بني شةلئت ل زمع لركبيفي ولرفةلقبي بارب لإ مبن هب  ،ولرؤسسب لرددنيب
من ه أخةين.
و زّخل ه لرظاهة د ماً بفد د م ،خ
با ا شبه مفدوم بني لرفام من لرناو ،ولر

صاً بلد ا لرفةلق لحلبي  ،ارثقب
ة لردد .

ور ل قائببل دببةةٌّ علببيَّ يق ب ل أدببن أ ببا مببن ل قيبباة لركبببا

( زب ين لةهبباة

لرافببائيت بباق ل رببه هب لل مببا عليبب ،،ل هببا ظبباهة خاصب  ،ببة بط بببةةل ِ فبلٍ
غّ عل ّائع لرقزل و ناداإ لربدولعش ،ممبا حبةل لحلبسل لرب هيب

وم

ولربب ط  ،وإ بباألم ر با ببا هببب طت حبباة بببني عمبب م لرطبقبباإ لركببفبي ،
ولرةم ز لرددني لرفليا.
ورفبل أبببةز لألسببا رب ر ،وأهمُّهببا ،هبي حارب لرزنببا س ولرزطباحن بببني هب
لرةم ز فسها ،وعدم ل سجام يما بينها ،حير دقةُّ أحبدهما لألخبة ،وقبدمياً
قيل (وعل فسها نا بةلقشت.
ودةين أصحا لرةأي ،إل لرنجبف لألشبةف ل ل ل به لرفبدل لرزنبازري سبيْةها
حزب اباة

بل سبةدفاً إىل لرب إ ،ودبأ ي صبدر لألسببا رب ر ،لإلحنبدلر ،مببا

دلي
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 .1يف العقد ين األخرييددنو ناتحاج د ن هب اد ىال اا الددارًا ،اددشريا و اا د
للن س م ا ب مس ارًاو مدن اارايد تحادن يفن يف ا دارس انيعندسا اا

دسا يف اد ى

انيؤ سةو بعضهم ا بعض.
 . 2ح لددة السددال تحالسدداس وندد وسددارل الندد س مددن ال  ىبدد ى تح عدد األًا،و
تحاإلًب ك يف ثبارت اهلاللو تحام تحام ي اراجه طرف ب؟ تحاس م جد تحًابو يف قاد
تحاح و تحبل تحاح و تحم ىال تحاحد و فهد ىا يقدارلي وسد ال ألدر األحد و تحمق بلده
ناتحج ً يقارلي العس اإلثناو تحيبقى ص يفس يارل األحد و تحيسد سر اد ىا انيسلسد
انيقزقو حسث ايعرف الن س و شارًا ،هي يارل؟ تحا و ش الند س هاشدر مدن مدر و
تح قد ل فسدده مرا ددم و شددارًا ،ثالثددة هي د ل؟؟؟ تحا دد ىا لسد لق القد عً اني ع ًفددة ثددال
لس لقو ف صبح سع لس لقو تحا رك ا ىا الاراع ح لة مل تحاجر وند ادشري مدن
الن س.
 .3ن مق تحا س ع ح ات ال ق ذف تحاا ه م ت با ا ى الرمارق اني ّق ة بداخألر
ال همو من ابس ناا لو مض و منحرف . ...
ب ص و ت هاشر من ا ىا ل ص إا العس لة لالجنيبو ب هخألدر مدن ذلد و
تحاار الألعن ب ألاس و اس ح

ب ألمس القريل لل هس الص ً الشد اقو حسدث

تحص ار ب لسهار ي تحغريا و تحاحلب ولى الن ً ؟؟؟.
 . 4ح لة البد ى تحاإل دراف تحالدلف لد ض بعدض من سديب اد ى انيؤ سدة ب لنسدل
تحاحلسل تححاراشسهم تح تح  .تحهخريا تحلسس هخرا يف ا ىا السس و مد حد

يف من دبة

قي ً وس الن ير ا ى السنةو تحذل بارصارل مس حة اية اهلل السس حمسار اهل مشق اا
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بلببد لألم ،وهبب لرنجببف لألشببةف ،ومببا ول هببه مببن فبباءت و حبب ة و اهببل
وإ حاف ،مما فل ذر ،م دلقاً بارزلً وكامالً را سبق ذكة
إل لرقاصببي ولرببدل ي مببن لرنبباو دزسببائل ل

ه ل لرقال.

ر ببلح مببن هبب ل لرزجاهببل

ولرزفامل لرسبليب مبع شخ بي علميب ب ل  ،ومفخبة علميب مبن مفباخة لرنجبف
لألشةف حتمل عِلْ لرنجف لألشةف صدرها.
إلل لرسيد لهلااي مفةوف يامأً ردين عم م طبقاإ لحل زلإ لرفلمي

لرفةلق

وإدةلل وغريها ،بأ ه لرفن ة لر حيد بني المي لركهيد حممبد بباقة لر بدر ،لرب ي
ق بةلر آرلء أسببزاذ لألص ب ري وطةحهببا هل ب لحل ب زلإ بأكمببل ص ب ر  ،بب ةور
لةهببباةي ،ولسزكبببهاة أخ بببه علب ب دبببد لرطاغيببب

لرفبببةلق ،و سبببزمةل هببب

لرزساأ إ ،نق ل
إل ما حدث رلسيد لهلااي ،كال أمةلً مؤسفاً وصدم ً رلجميع ،وقد أكد هب ل
لرز ةلف ،ما كناُ أشةإُ إريه مؤرّفا ي عل مدين عكبة سبنني ،وهنبا حيبق ربي
أل أق ل أريس ه ل م دلق ولضت را كزباُ عنه .
بقي علينا أل كل لألمة إىل لهلل ،ه لر ي حيفظ لرنجف لألشةف وح ز هبا،
وإرّبا ار ضببع خطببري ،و دببنففا إذ نبدم ل ،لرلببه أحفببظ لرنجببف لألشببةف،
لرله أحفظ لرنجف لألشةف.
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حينما فرب منطق لرفالوي ببغدلة ،زب

أب بار ا مأذ ب ٌ قائمب  ،وهنبهبا ُقبلب

ماس ل بارنق ش لةميل  ،ورّا سأل عن ه ل لةامع ،دُقال رنا امع (إبن بُنيل ت.
ما هي ق

ه ل لرسجد ،و لدا إ كائه .

حببدوةعام 1764م ،قببدلم أحببد لرزجلببار بغببدلة ،وهبب قةدبب وصببددق
رلةئيس لرفةلقي أ ل (عبد لرسالم عارفت ،وطبفاً إل ه ل لرزبا ة هب وجمم عب
من زمالئه ،ساهم ل ماريلاً بإسقاط حا (عبد لراةد قاس ت ،إ إل هب ل لرزبا ة
كال أذك من زمالئه ،اسزفاة ما ساه به قزل عبد لراةد قاس  ،با ف من
لألضفاف ،ايف ل ذر. ،
قةلر ه ل لرة ل أل دكيلد مسبجدلً ،مب لصبفاإ عاريب  ،رياب ل مسبجدلً و ومفْلمباً
حّارداً ،وعةض لخلةلئط عل لربةئيس عبارف ،ببار ربه هب ل لركبةوع ،وأمبة
أما ب لرفاصببم  ،بإعطائببه أرض باً ر ب ر ،،ولسببزطاع ثاْ ب صِببال ه بفبببد لرسببالم
عارف ،أل دسز در من وزلر لرزجار ووزلر لراري  ،قةلرلً بز ردد لحلددد ولرب لة
لألخةين لرُه لم  ،بإس لرسجد ،وأل ُفف من لرامار  ،ب فزها ربناء مسجد.
رقببد لسببزمةل بنبباء لرسببجد  12عام باً ،ولر ببفقاإ مسببزمةل ةول ل قطبباع ،س ب لءً
لحلددد ،أو لألحجار لرثمين  ،أو لر لة لإل كائي لألخةين ،ثير باوزإ لرالدبني
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من لألطنال ،وم جيةأ أحد أل دنطق بالم  ،ك به صبددق لربةئيس لو ً ،و ا يباً،
عن ب لل ذربب ،رلمسببجد ،وبلغببا كمببا مسف باُ حينه با مببن أحببد ببار لرك ب ر ،
أرباحه وعائدل ه مالدني لرد ا ري.
أق ل
إل هب لرق ب  ،شباّلا عنبدي ها سباً مُبةللً وماعجباً ،وم أكبن أ ب لر بأ به
سيمزد بي لرفمبة ألرين أمثبال هب لحلارب

أوسباط لربيبا لركبيفي ،و لرنطباق

لحل زوي ،وها أ ا لألل أمةل لألزقّ ولرك رلع ،وأشاهد ه لرفناودن
ةلر لرقةآل لرفاري .
ةلر لرفل رإلمام لرباقة.
حسيني أم لربنني.
مةكا لربح ث ولرزحقيقاإ.
مةكا إغا لحلسنني (عت.
لردرس لرفلمي لرزا ي .
مسز صف علي لألكرب لخلريي.
وها ل وها ل ،ود ماً مبا أمسباا مبسببحج وأعبدةإ هب لركباردع قارببات
لرسزمائ و يف ،وأ ب أقب ل بابل صبةلح  ،كبلُّ هب ل فطفبه علب مسبجد (إببن
بنيل ت.
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وأذكة ق

ولحد قط ،وأكزفي بها ،ورديل لرفددد من ه لرق ص

قد قبام بهلب للٌ مُحبدف مبظهبة لحلب زوي ،وعمامزبه لركبملاء وحليزبه ومكبيزه
لهلاةئ وص ه لخلا با وحةكا به لرةقيقب وكلما به لرفسب ر لهلاةئب (بلبي وكب ل
وآ ببه وأةع ب لهلل را ب

ل ببل لرليببلت ،ف ب قببام ه ب ل لربهل ب لل لرفمببالق ببنبباء

مسزكف من سبز ط لببق ،وكُلْفب بنباء لرسزكبف كا با مبن لرزبربلعني لخلليجبيني
ث ب لري ( 411111أربفمائ ب أرببف ةو رت ،رانببه ب كائببه وةهائببه ،باطببأ ببنائهببا
بنفس مد مسجد (إبن بنيل ت ،وميان لرقطْع بأل مدخ ره بإس هب لرسزكبف ،
ال بب ب مالدببببني ةو ر ،يثللببببا بببببامزال بنادبببباإ ضببببخم و لببببل وأرصببببد
لخلار

!!!.

إذلً ،ارةح م (إبن بنلي ت كُليٌّ دزفدلة بزفدلة مبن دز سلب خططبه ،بدقّب وجنباة،
وأخز لراالم بدعائي لرفةوف كال لهلل ع ْل ه لرطائف لرساين .
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قد دق ل قائل ،أو دُكال قارئ ،ما صل ه لرق لب بارازبا

وهبل نسبج

مع مّامينه أق ل
حةصاُ ةلئماً ،أل أ نقَّبل بارقبارئ لرابةد مبن م ضب عٍ إىل آخبة ،وذرب،

ل

رفد أسببا  ،منهبا لرزنب لع بار لضبيع إلعطائبه مزفب ل سبدلح  ،و نلبباً رلملبل،
وهنببا سببب آخببة وه ب أل دا ب ل لرازببا م ببدر ائببد ت كببمل كببل لركببؤول
ولحلا إ ل

زماعي  ،كما أل أوضلت ةلئمباً ،ببألَّ كُبزُيب كلُهبا دسبزغ عنهبا

كل أحبدت مهمبا كا با صبفزه ،ولبزبدلءً مبن ذلإِ لرة بع لألعلب إىل ببائع لراباهي
ولرباقالء ،رغ أ ي أعةف أدلهما أعظُ ولكةُم قدرلً عنبد لهلل دب م لرقيامب  ،مبا
هي لرق
أولسط عام 1787م ل لل بي لركهيد لرسيد حممبد بباقة لحلابي مبن طهبةلل
ها فيلاً وطل م مساعد عا ل رّبابط عةلقبي بة بب مقبدلم ( .....لرابيبديت،
وقد ةأ إىل لةمه رد لإلسالمي لإلدةل ي وسلّ كل عزاة ومجيبع مبن هب حتبا
إمة ه ،إىل لإلدةل يني غري ً عل لإلسالم ،كما أخرب ي لرسيد لحلابي ببأل لرسبالة
لر ي سبلّمه هب ل لرة بل رإلدبةل يني فباةل قيمزبه مالدبني لربدو رلإ ،ول ل هب ل
لرة ببل ه ب

مددن ب ق ب  ،وقببد لسببزأ ة طابق باً أرضببياً منطق ب آزر ،ورانببه

دسزطيع قيع عقْد لإلجيبار زقبار ر بائق ُفبةف شخ بيزه ،كمبا أ به دفبةف
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أحببدلً ،ر ب ر ،علببيَّ أل أذهب إىل ماز ب لرزببأ ري رز قيببع عقببد لرزببأ ري بببامسي،
و فالً إجناز لرفامل  ،وسان لرة ل مع عائلزه لرا ل من زو زه ولبنزيبه ،كمبا
أ ي أعطيزه عن ل ي ورق ها في رساعد ه كل أمة دزطل ذر.،
ما لر ي حدث بفد ذر. ،
بفد مةور أشهة ،و ظهة د م حار ،رلل ةوُ لهلا ف منارنا ،ورّبا أخب إُ
لرسماع كلّم ر ل وصف فسبه بأ به ظبابط لركبةط

منطقب آزر ،وقبال قبد

ورة نا شااد من لمةأ عل مسبزأ ة جياورهبا ،وحيبر ألَّ عقبد لإلجيبار بامسب،
يُة

مساعد نا ثّ ر رفا ل ه لركال  ،ةكبا سيار ي ب رلً وحّبةإ

إىل هنا  ،وو دإ ه ل لرة ل ل اهد لرفةلقي إحّار  ،كما حظبا و ب ة
إمةأ ط دل لرقام و مز سط لرفمة وران دبدو من مظهةها ،أ ها من لرسبفاري،
وه ل فبري مةل عليل خالل ةرلسج علب لرنحب أدبام صبباي لرنجبف لألشبةف،
وقد مةلإ علي أبياإ شةة إبن عقيل إلبن مار ،،ولألبيباإ دسزكبهد بهبا إببن
عقيل مناقك قاعد حن د وهي
رقد رأداُ عجباً م أمسا

عجائالً مثلو لرسفاري مخساً

دأكلن ما رحلهن ةسا

لهلل هلنَّ ضِةسا

ة

ف إل لرةأ لربج كا با لرز ل بد هنبا  ،حتمبل هب لر بفاإ ،وكا با هبي
لركاكي عل ه ل لرة ل لةاهد،
أما أصل لركا ين ،ه
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رغ أ ها يزدة خُلْقه وأ ةلة أسة ه وسري ه رانهبا كبا بأ به وعائلزبه دُاثبةول
من أكل لرسم ،،و لرليل دلق ل بفّالإ لرسم ،لرقمام  ،ززجملبع لرقطبط
و زفار و ز ارخ ،زاعاع مها وُ ا باألرق ،ولةميل لألمبة أل ضبابط
لرخفببة لإلدةل ببي كببال دنظببة إىل لألورلق وخياطبهببا بابزسببام مبباذل ةدببددن م ب
ُةدببددن منلببي أل أقب ل رببه دأكببل لرسببم ،،وراب

ببدخللا وأ همزهببا بببأل هب ل

لرة ل ،صاح شألٍ لرفةلق وه مها ةٌ وجماهد وحير ألبه مبن أهبل لرب بة
لر فةلق ،ولألكل ُ لرفّلبل

بالةهب هبي لرسبم ،،وأخبريلً جنحْباُ إقناعهبا

بسح لركا ين.
ران وها ل لرة ل ل اهد ،بقينا مده شيْن حلار ت م ية عل بال أحد ،وكنلا
مةل زفج  ،ومة ّح ،،وكما قيل شةل لربليل ما دّح.،
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ريس ببطةٍ أو ةف ،أل أسزكهد به لرق  ،وه إل ر الً كال دق ة محار ،
و لرطةدق مةل عل قنطبة ببد مبن لرفبب ر عليهبا ،ورابن لرقنطبة كا با ضبيلق
دلً ثير خيك لرفابة أل دسقط لرنهة ،ران ه ل لرة بل قبةلر أل دفبُبة ،إ أل
محار ر ض ،وكلما حاول وبال وسيل أل دُقنبع لحلمبار ببارفب ر ،رابن لحلمبار
دفا د ،وكا ا لرناو يةل و فبرب ،وكبلٌّ دقبدة عليبه بطةدقب  ،وم دنفبع ذرب ،مبع
لحلمار ،ولرة ل مزحيلة كيف نزهي ه لركال  ،و جأ مةل مفج لربلد ،وشباهد
لرة ل مزحيلةلً ،سأره عن شأ ه ،ب كة ربه قّبيزه ،طلب لرفبج ل بزفباة عنبه،
و ةكه خيزلي مع لحلمار ،ب همبس أذل لحلمبار ،وإذل باحلمبار وبابل لمزثبال،
عرب ر حد عل لرقنطة  ،ووقف باةا

ل خة دنزظة صباحبه ،زفجلب لرة بل

ولرا لر  ،من ه ل لرلغا لحمليلة ،وما لر ي ة ع باحلمار إىل ه ل لردل ع عن عناة .
هنا ة لرة ل محار  ،ويسل ،بارفج دد لا ّ ع فةدفبه بارالمباإ لربج
خاط بها لحلمار ثير حتةل به لرسةع  ،إ أل لرفج م دان رلغباً إ كباء
سةل ه ل ،رانه بفد إحلاة لرة ل عليه ،قال ره ،ل ي خاطبزه أذ ه ( فرب لرنهبة
وإ أ ببج بإسببزحبا أكببل حلمبب،ت ،زحبةل لحلمببار بسببةع خكببي صببدور هب
لرفز ين .
أق ل
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ه ب ل ه ب حارنببا لرزفامببل بببةخص ولسببزهال رلفزبباوين ،وك ب وك ب رفزبباوين
لرةل ع أ ةها
ضةب آ ل

غبيري ولقبع لحليبا  ،كفزب ين لربريزل لركبريلزي لربج أحلقبا أقب ين
لإلقز اة لرربدطا ي ،أو مبثالً زب ين لرسبيد حمسبن لحلابي لرفةو ب

(لركي عي كفبة وإحلباةت ،وقّبا هب لرفزب ين علب حةكب لحلبا لركبي عي
لرفةلق قط ،أو مثالً ز ين لركبهيد لر بدر لألول ،ثةمب

لركةق لألوسط،

لإل زمباء إىل حببا لربفببر لر بدلمي ،أو زب ين لإلمببام لخلمبي ،

زنب سببلمال

رشدي لرج هالإ لرفام.
أما لري م ،أصبحا لرفزاوين فبلأ باألكياو ،وُباع بدرله مفدوة  ،وحسب
لرطل  ،وأصبحا سالحاً رلزهددد بني لألطةلف رقمع بفّه بفّاً  ،و أعب
به ل ،شخص لرة ع ،أبدلً وقطفاً ،رانلي مزأكد من لرفبثيب لربج دقب م بهبا لإلببن
ولر هة ،ومن ح هلما من لردلق ني ،حز قال لألةد
يا ق م أضح لرددن ينا كلفب

وأمس لحل لشي رلربد مة فا

لٍ و ز ينً بال ُق ً

وحُا بال عدْل و رأي أمنفا

ق ل بال

وقد مةلإ علينبا ،و أ لئنبا لحل زودب  ،بارسبنني لألخبري  ،ظباهة لسبزخدلم
لرفزاوين ولرزّليل ولرزافري ،وغريذر.،
إل لهلل فاىل دق ل
((قل إمنا حةلم ربي لرف لحش ...وألْ ق ر ل عل لهلل ما
(( دل رل دن دازب ل لرازا بأددده

فلم لتت .

دق ر ل ه ل من عند لهللتت.
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ودق ل لرنيب (،ت من أ ز بغري عل  ،أكبلبه لهلل علب منخةدبه

بار هبن .

ودق ل لإلمام عليل (عت ،خماطباً ورد لحلسن (عت دا ب إهة مبن لرفزيبا هةبب،
من لألسد لرّاري.
و بباء وصببادا لرفلّام ب لحللّببي ر رببد رب
(عت ،رق ما لرفز ين ظهة أبي،

كزببا لألرفببني ،وزدببار لحلسببني

فني.

كلل ه ل داكف رنا خط ر لرفزب ين ،وأل

اب ل ر باحل ئب ةول ئب  ،بغبري

حق أو ر لح ت أو راس ت ،أو رسياس .
وما أبكبع مبا بةل لريب م لرفبةلق ،و لرنطقب بااملبها ،حيبر ربنبا ولحبد،
و بيلنا ولحد ،وكزابنا ولحبد ،وقبلزنبا ولحبد  ،رابن دقزبل بفّبنا بفّباً ،ارقا بل
دُةةلة (لهلل أكربت ،ولرقز ل دةةلة (لهلل أكربت ،ولرقا ل دفمل بفز ين بأمة بارقزبل،
ولرقزيل حتا لرفز ين مبظل ميزه وحُةم ةمه
لذل ار لألمري وكا با
دل

ودل

ومُفج لألرض ةلهن

ودل

اء وسائل لركيف

لرقّاء

رقاضي لألرض من قاضي لرسماء
 ،2/ق ُ مثري دةودهبا ر بل مبن شبيف أهبل لربيبا،

وه (أب ورّاة لخليلاطت ،إذ دق ل
لكدداُ مجالً من مجّال ،مببل مُفيلن ،رينقل من لرا

إىل ق بة أببي هببري

(منطقب قببة لرا ب ت ،ذلهبباً ورل فباً ،وكببال سبفةي رة ببل أطلببه مببا ً ،لمببا
وصب ْلاُ ،قبار ل ذهب إىل لرنيبل ،وهبي عبن لرا ب عكبة ةلسبي ،ب هباُ إىل
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هنببا  ،قببار ل ذهبب إىل لرببدلئن (بغببدلةت ،بب هبا إىل هنببا  ،ولمزببدل سببفةي
إلسب عني ،لما ر فاُ ،أعطيبا لةملبال ،مخسب عكبة ةرهمباً ،بة ض وهب
دطل أضفاف ذر ،،وأخريلً ةلضينا عل ل حزابام عنبد أببي حنيفب  ،وحّبة ا
عند وذكة ا لحلال ،أ ز أب حنيف ألْ حق رلة بل عنبدي طاربا أر فْبا ربه
لةمببل سبباراً مفا باً ،أعطيزببه لخلمس ب عكببة ةرهم باً ،وخة نببا ولةملببال منبباعأ
وحي رق ،و ةكزه ،و ل ،لرسن ذهبا رلحأ ،ووصلا لرددن  ،وزرإ لإلمبام
لر اةق (عت ،وذكةإُ ره ما بةين ،با اعأ لإلمبام ،وهب دبةةلة هب لرفزباوين
ينع لرسماء قطْةها ،وحتبسُ لألرض بةكا ها ،قلا سبيدي مبا أصبنع إذلً قبال
لإلمام

بدل أل ةضيه ،ألل ،ل فقا مفه لر ها إىل أببي هببري  ،رانب ،ذهببا

إىل لرنيل،
علفببه  ،قببال

إىل لردلئن ،قلا ُفلا بدل  ،رقبد علّفزبه ،هبل أحسب مثبن
أل بب ،غاصب  ،ر كببال مبةُض ،كا ببا عليببه لخلسببار  ،أل بب،

ا سيدي أ به رضبي بقّباء أببي
مُلْام بةةل ساراً ،بدل ر ،من لرز احل مفه ،قل ُ
حنيف  ،قبال لإلمبام ومبا حيلزبه وقبد قّب عليبه بغبري حبق وعلب  ،إذهب إىل
لةملال وختلّص من حقه ،وريجفل ،حل منه.
بفببد لرلمح ب لريسببري  ،مبباذل ق ب ل ومبباذل فلّببق  ،وراببن أ ببة لألمببة رلقببارئ
لراةد .
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رقد حاول ةدق من لرنُخ لرفلمائي لرزيقّّب  ،إحبدلث إصبالحاإت

ردلب

لحل ز لرنجفي  ،و ط دة لربدلث لركبيفي ل ب عكبةي ،وإ ةلغبه مبن ةسلبباإ
ولخدلقاإ لراضي من لإلسةلئيلياإ وغريها ،وأ كّة من هبؤ ء بأمسبائه رغب
أ ي سياُ عدةلً منه وه
 .1لرسيد حمسن لألمني لرفاملي
 .2لرسيد عبد لحلسني شةف لرددن
 .3لرسيد مجال لرددن لأل غا ي
 .4لرسيد هاش مفةوف لحلس
 .5لركيي حممد قي لرفقيه
 .6لركيي مة ّ لرطهلةي
 .7لركيي حممد

لة مغني

 .8لركيي حممد رضا لرظفة
 .7لرسيد حممد حسني ّل لهلل
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 .11لرسيد مة ّ لرفساةي
 .11لركيي حممد مهدي اس لرددن
 .12لركيي أمحد لر لئلي
 .13لرسيد عبد لهلل لرغةدفي
 .14لركيي لرزسدي
 .15لرسيد كمال لحليدري
وغريه ممن لسزحّة أمسائه  ،وقد حاول كلٌّ من هؤ ء ،حس آريزه أل
دفمل عل غةبول كل

ل لردلث من ،عقائد ،قه ،ر ال ،أصب ل ،فسبري،

وغببري ذربب ،،راببن ع لئببق حارببا ةول ذربب ،،ومببن أهب ل هب لرف لئببق ،سب ل
لركيف (لرف لمت ،ولرفقة لر ه ،

لرزجاذبباإ لرسياسبي ول

زماعيب  ،ورابن

أخطة ما ه لرةحل  ،ه لرسزفيدول من لرز دلدن رألم ر ،وممبن دبةول ألهب
قيلمي ل عل لر ه لةففةي ،وأل هل لر صاد عل حتددد ما جي أل دفزقد ببه
لرناو ،وما جي ز ل عزقباة ببه ،فملب ل علب إبقباء لر هنيب لركبيفي علب هب ل
لحلال ،و لرفمل ولردكيا ه ل ل بال أكثبة بفبد عبام  2113م حينمبا لسبزح ذ
هؤ ء علب إةلر لألمب ر لرفبةلق ولرزسبلّط علب مةلكبا لرقبةلر لربدد بارزسبزلة
بةةلء قدسيل لرة فيب رزمةدبة هب ل لركبةوع لرزبامةي ،مبا كبال ألحبد مبن هبؤ ء
لرفلمبباء لإلصببالحيني أل دزحبةل بأقبلل حةكب  ،إرّببا ول هارببا عليببه لربزُه لرقاسببي
ولرج دلل عل غيا لرزق ين كلياًّ

ف و صا في ه لرزُه  ،من قبيل
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أ  -منحرف
ب  -ضالّ مضلّ
ج  -عميل للماسونية
د  -مريض نفسيّاً
ه  -مؤهّل لتخريب املرجعية
و  -متآمر على تدمري املعتقد الديين
وأمثال هذه االتهامات ،مما اضطرّ ببععض هبذه الصخابيات ال العبزوف عب
العقاء يف النجف األشرف ،فاختار منهم لعنان ،وآخر دمصق ،وآخر إيران ،وآخر
العحري .
وكنتُ أمسب الصبهيد السبيد مبد بباصر الابدر ،يتقطًب أملباً وأسبفاً ،وأ يانبا
تببدم عينبباه بسببعب هجببرك هؤالء،وكببان يقببول ماببراراً ويف مناسببعات عديببدك ،بب ن
هؤالء تركوا النجبف األشبرف وخسبروها ،وأمبا السبيد مبد سبهلل فضبل ا ،
فإنه كان شُعلةً م العلم والعمل ،وأنه شخاية خسرتها النجف األشرف.
إن هذه اهلجمة العغيضة وهذه االتهامات القاسية ،فعاإلضافة إل أنها دفعبت
بعضببهم ملغببادرك العببرا  ،فقببد يًببد العديببد مببنهم مصبباريعه التحديثيببة ،وأخب
مببنهم الصببي

مببد رضببا امل فببر ،يببي كنببت صريع باً منببه ،وأصببرأ يف بيتببه جلسببه

االسعوعي يف ليلة اجلمعة ،فقد طوى (رمحه ا ) كلّ ملفاته فاظاً على مسعته
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و ُرمة شخايته.
وما التحرّك األخري يف العَقد املاضي ،واملستمر تبى انن ،ضبدّ السبيد فضبل
ا  ،إال وهو جزء ساخ م هذا املصروع االستعدادي.
ويذكر املؤرخبون أن اججّباج بب يوسبف الثقفبي ،أربدر صبراراً نب التجبوّل
لببي ،ً،فصبباهد الصببرطة شبباباً أمببل أمّببه العجببو ،علببى ظهببره ،مهببروالً به با إل
الطعيب ،فتم اصتياده إل اججّاج ،وداف الفتى ع نفسه ب نه مل يتقاّد مترّدًا على
األمري ،ولك اجالة طارئة وأن األمري بنفسه يرى ذلب  ،لكب اججّباج أمبر بقتلبه
م أمّه ،فس له الصاب صائ :ً،يا أمبري هبل أنبت ريبري مقتنب بالسبعب وأنبت تصباهد
أمّي حتتضر؟ فقال اججاج :أنا أعلم أن راد ومُحبق ،ولكنّبي أصتلب ليتب دّب
ب ريريك.
وما أشعه الليلة بالعار ة ،يي ا تجّ أ د العلماء علبى رمبز مب رمبو ،هبذه
اهلجمة العغيضة ،مستفيدًا م رلة صدميبة تربطبه بهبذا الرمبز امل؟هبم؟؟؟ وتسباءل:
هل كان أتاج األمر إل هذا التسقيط الفاضح لتلميذٍ الم لإلمام اخلوئي ،وعامل
ومتحدّث فذّ ،ثم ما أدت به هذه الطريقة إل فضيحة للصيعة وانقسامات يف العنيبة
الصيعية الوا دك ،و،عزعة الت ،م يف العيت الصبيعي ،ثبم تبوفري فرربة لإلعب،م
املعادي؟ فما كان م هبذا الصبي املع ًبم والبذي تتبا ،يف عمبره الثمبانهلل ،إال أن
صال جميعاً رديقه هذا القديم ،وهبو أبعأ أنفاسبه :أنّبين أدرك مبا تقولبه ،ولكب
ضروركً ملحّة تقضي بهذا ،وهي أننبا لبو تسبا نا مب السبيّد فضبل ا  ،فسبيخرج
علينا آخرون م هنا وهناك ،لذا لزم األمر أن أحترّك ليخاف انخرون؟؟؟!!!.
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وكببال مببن حُسْببن لر ببد أ ب كن باُ حاضببةلً عنببد ه ب ل لحلببرب لرفظ ب (ر ت،
وأصغيا بدقّ هل ل لحل لر ،نقلزه آ ل (وقبد مّب علب هب ل لحلب لر أكثبة مبن
عكببة سببننيت ب رلً إىل لرسببيد كمببال لحليببدري وح لر ببه بببأل دزح بةل مبببا دزناس ب
وخماطة ه لهلجماإ ،وإرّا إ ه سيق م ببإطالق لرنبار علب فسبه ،ورلفلب بإل
هب ل دفب أ ب مزفببق علب كببل مببا دزنلبببا ودطةحببه لرسببيد لحليببدري ،وراببن
أحتدلث عن لركةوع لرز ف ي رلنُخ ل دلة .
ومن أخطة

ل ب هب ل لركبةوع لخلطبري ب لدلً ،أ به حيمبل سبيف لرب ء رقمبع

حقيق لر ء و هة  ،ودزحادل عل بسبطاء لركبيف  ،بز ظيبف لربددن ولركبفائة
لحلسببيني ولةعبباءلإ لر ب ء رزمةدببة م بباحله وإبقبباء لركببيف عل ب وضْببفه مببن
لرزخلّف وعدم إرشاةه إىل أي اة حددث وحّاردل .
وها ل لحلال بارنسب إىل لرسيد علي لخلامنئي (ةلم ظلهت ،إ
صدر مكاردع مزفبدة إلحبدلث قلب ت عيب
رانه خيك حتةل ه لر

أعلب

يبدلً أل

لرب روث لرفقائبدي ولردل بي،

ةلإ ،وأقطا ه ل لرزيار لرزفيس.

ورفل آخة ةب كا ا رلسيلد (ةلم ظلهت ه م قفه وخط ل به مبن عمليب إةمباء
لأل ساة ولرةوأو (لرزطبريت ،وبفبض لأل فبال لألخبةين لركبا ئ  ،ا هاربا عليبه
لر ةخاإ ،و فق من فق ،وختةل ،من ختةل.،
ل ب كا ب ه ب لرسببط ر ،رببن أ س ب بفببض خط ب لإ لإلمببام لرةلحببل لرسببيد
لخلمي (ر ت ،حينما أعط رلمةأ حقّها لرطالق ،علب و بق طةدقب خاصب ،
وك ر ،حينمبا أ زب هب لز رفبب لركبطة أ ،علب و بق صبيغ لرسبؤلل وأسببابه،
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ومنها لرةداض لر هني  ،ك ل عليه من ش َّ ،ور

أ ه كال شجاعاً غبري هيلبا ،

دسه لرز ارخ ل ،رانه حتةل من منطلق لحلاك لركةعي لرفام وأسباا لب،
لألص لإ ولرج رمبا كا ا زلجه هامه مبا ل همل ل به غري .
وأ كّة ه ل لإلطار ،حينما كز إريه أحد الم ه ،وه لركيي حممد حسبن
غددةي ،رسار ر ضٍ هل لخلط لإ لرفقهي  ،وطارببه بإسبل

غبري مبؤةل ببأل

دنأين عن مثل ه لرفزاوين ،حير خاط لإلمام به ل لرنص (ومهما دابن بألي
أرين من لرناس أل دنأين مساحزا عن ه ل لرنب ع مبن لر ضب عاإ ،و

بد

أيل ضببةور رنكببةهات ،راببن لإلمببام لخلمببي رةل ر لةلً ق لدبباً وشببجاعاً ،و ببحه
و ببت أمثارببه ،بببأل دنظببةول إىل لهلل قببط ،وأل دزببألةول بارقدلس ب لرالئق ب لرببج
دزبنلاها بفض لرفملمني لةهل .
رقد ذكّة

ه لحلةكاإ أل أةولل أبيا اً كال دةةلةها لإلمام زدن لرفابددن (عت،

كما اء كزا (دناديع لر ة 21، 1ت وهي
لهة

كي دةل ذوو هلٍ ُيفززنا

إ ي ألكز من علمي

هة عل ر أب ة به

رقيل ري أ ا ممن دفبُد لر نا

و سزحلل ر ال مسلم ل ةمي

دةوْل أقبت ما دأ ه حسنا

دا رُ و

رح لهلل لركيي مة ّ لرطهةي ولر ي ه أحد ضحادا ه لهلجم لرقبيح ،
إذ دق ل ،وه دنقل عن لرة ع لرةلحل لرسيد حسني لرربو بةةي ،أ به كبال دبةةلة
كلمزه (لرزقيل من أصحابنا أه ُّ باثري من لرزقيل من خ
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منات.

رقد كا ا ري ة ٌ،طيبب

لألدبام لألخبري مبن ل بدي لرنجبف لألشبةف

أول خة لرسبفيناإ من لرقبةل لرفكبةدن ،وقبد حظبا بنفسبي ،إل لإلمبام لخلب ئي
(ر ت كببال دزببنفّس لر ببفدلء وه ب دلببتُّ عل ب سببح م س ب عزه (مفج ب ر ببال
لحلببددرت مببن لألسبب لق ،ألل حتقيقا ببه لرفلميبب و فملقببه ل طببالع ،قبباة إىل
ل عزقاة أخريلً بّفف م اةر لرج كال دف لل عليها ،أو أ ه أصبت دكباّ ،بهبا،
خ

صاً كزا (كامل لرادبارلإت ولرب ي عب لل عليبه

ران ما لر ي حدث

يبق كبثري مبن لربةول ،

.

رقد ل زمفبا حاشبيزه لخلاصب  ،ولرنزسبب ل إريبه ولرسبزفيدول مبنه  ،وعملب ل
ضجل عارم ثج إل ه ل لإل ةلء سيكاّل ضةب ب مي لرزكيلع ،ودفطي ةصب
رلخ ب م ةلخبل لرب ه وخار ببه ،وجنحب ل بارزباري إقناعببه ببأل دن بةف عببن
عامه ه ل ،وأغلق لألمة.
رقد ذكة ري لرةح م لركيي حممد

لة مغني (رمحه لهللت ،خالل رقاءل ي به

أولخة أدامه لرنجف لألشبةف ،حيبر كنبا أر باة حمّبة

لردرسب لركببلةد ،

قال ري إ ه عاصة ال من كبار مةل ع لركيف ومن أهل لرفُزيا ولرزقليد ،وه
 .1لركيي حممد رضا آل دس (ر ت  -لرااظمي
 .2لرسيد صدر لرددن لر در(ر ت  -ق لرقدلس
 .3لرسيد حمسن لألمني لرفاملي (ر ت  -ربنال
وقد أ ز هؤ ء لرثال بطهار لرازابيلني ،ورانه أخف ل ه لرفز ين ،وم
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دُجهةول بها خ اً من وهل ِ لركيف  ،ومن لرفملمني لرزا ةدن بهؤ ء لةهول .
كمببا أ ب كة بنفسببي أدّباً (وقببد ذكببةإ هب ل مف بالً كزببابي

رب

ةهبباريا

مظلم ت ،سجا ً ةلر بني لإلمام لخل ئي (ر ت ،وأحد المي لربارزدن وه لركيي
حممد إبةلهي لةنا ي ،وذر ،ح ل عدم حةم حلْق لرلحي عنبد لإلمبام لخلب ئي،
وطاربه لركيي لةنا ي صةلح بأل دفج باة لز طارا ه مقزنع ب ر ،،أ ابه بأ به
خيك سالط رسال لر لعظ لركهري آ ل لركيي حممد علي لخلةلسا ي.
ورقد عاشةإُ أ ا شخ ي علمي مقدلس

قب لرقدلسب  ،وهب مبن أهبل لرفزيبا

وجمزهبدٌ مببن لرطبةلز لرزقبدلم ،وأسب لة ي لرة ببل ببأل رددببه ثثباً لسببزد رياً إسببقاط
لخلمس عن لركيف لإلماميب

لرغيبب لرابربين ،وهنبا طلبباُ منبه بإحلباة أل دنكبة

ه ل لربحر ريسزفيد منه لرطال  ،ةةل عليل بأ فاو مزقطّف  ،بأ ه دفّلل أل ميب إ
بفيدأً عن رميه با حنةلف ولرّالل ،و فالً ماإ (رمحه لهللت ،وم أعةف م بري
ث ه وكزابا ه.
إلهبا مفا ببا لر بلحني ولربزاببةدن مببع أهبل لرقدلسب لحلمقب ولرفملمببني لةهلب
لرفزاشني بارددن ،ولرزا ةدن بار ء ألهل لربيا.
ه ل ه ولقع لحلال!!.
من لرُدلل عل إبقاء لرفقبل لركبيفي قفبص لرزخلّبف وإىل مزب بقب هب
لرطائف بُسزا اً وم يد  ،وس قاً رلمسزفيددن وحسبنا لهلل و ف لر كيل.
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ق ل لر ِسيوة أ ه كال لرب ة ر لٌ دظهة مبظهبة لرقبدلو لرالهبد لرفاببد وأمسبه
عبد لرسالم لرب ةي وكال دلزف ح ره عدةٌ ممن بأ ةول ببه ،وذلإ دب م كبال دقبي
يه صال لةماع وخالل لر بال  ،أخب د بةخ ودب م ء بيددبه مناةدباً ب ب إ
عببا ٍل كِببش كِببش ،ورببا ل زهببا صببال ه ،سببأره مةدببدو عببن فسببري هب لحلار ب ،
ا ا بأ ه شاهد سماً غةدباً عل سطت لرافب  ،ورا صةخ به هة .
وما بفد ه ل .
أحد مةددده من لركبا  ،ذكة ذر ،راو زه وكال منبهةلً ومزأ ةلً به ل لرقبدلو،
راببن لراو ب كا ببا أذك ب منببه باببثري ،زحةلكببا رز ببلت عقْببل زو هببا بطةدق ب
خاص .
رقد لقدحا عل زو ها أل دزغدلين ه ل لحلبْبة لرقبدلو عنبده د مباً مبع مجبع
مببن مةدددببه ،ورحل ب زو هببا بببا قدلة ويّببا لرببدع  ،وحّببة ه ب وأ باعببه،
ضفا لرةأ رال ولحد من مةددده رغيفاً من لخلبا وعليه ة ا ب مكب د  ،أمبا
لحلبْة لرقدلو ضفا ره رغيفاً وأخفا لرد ا حتا لرةغيف ،ما كال منبه إ
أل ل اعأ وعا

لرفز عل ما لعزربها إها ثقّه ،إذ أعطزه لرةأ رغيفباً خاريباً،

وهنا أسةعا لرةأ أمام ل باعه ور فبا لرةغيبف وظهبةإ لرد ا ب لركب د  ،ب
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صاحا دا ه ل أ  ،لرب ة و ةين ما حيدث عل سبطت لرافبب بفاصبل أربف
كيل مد ،وران،
وقال رلكا
بفد ه لرق

ب بة لرد ا ب وهبي حتبا لرةغيبف ،غّب هب ل لرقبدلو

أزو ز ،رل ّي و ة لراال بفد أل ل زّت أمة .
أ

أق ل إل عبد لرسالم لرب ةي كُليٌّ دزفدة و ة بأ الئه

كل ماال وزمال وأق ل رقد وقفا أ ا كا
ما من لرب ة ورانها

هب لرسبط ر ضبحي عبنيٍ بةين

ةين ما بني دددها.

رقببد أعزُمببدإ وشبباد خمزلق ب ضبدلي ،وهببي

سببزند ألي يببق ،راببن ومببع

لألسفُ ،رل عليها لأل ة ُظلماُ ،بينما هنبا و يقب خطّيب و بطّ هب ل لر لشبي
عليَّ ،دُثبباُ ودقبةل بط دب د  ،فاو به مبع حبا لربفبر و فهلبد بارفمبل مبع هب ل
لحلا  ،ران م دُةل عليها أيُّ أ ة ،ومةلإ مةور لراةلم ،اال لألمة كمبا كبال
رفبد لرسالم لرب ةي.
إ ها مأسا باء ةل وباء

ةل ،وأ ب منب عة باُ لرسياسب  ،عة زهبا أ هبا ذلإ

مايارني ،اردول لرفظم  ،أمةداا و ة سا وبةدطا يا ،يبأل لربد يا باكيباً وصبةلخاً
من أ ل طبيق لردميقةلطي ولحلةد رلكف

 ،و ةدد أل حتا لركف

بنفسبها

بارقمع ولرقسة ،وعبن طةدبق ل زخابباإ ادهب وحبة  ،رابن هب لربدول لرابربين
ومبايال آخة دع و ق لي أ ظم قبولي وأُسةد سبحق شبف بها وحتامهبا باحلددبد
ولرنببار ،و ةضببا ه ب لرقبائببل فسببها ةول إرلة شببف بها ،لبب ،إذلً هببي قسببم
ضببياي ،و كبباهد كمببا دُكبباهد لرفببام كلببه ،إذل مببا أعببدم ر ببل إدببةلل مببثالً أو
لرفةلق ،قب م قيامب هب لربدول لرابربين ،و ّبغط علب لرنظمباإ لردوريب ببأل
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زحة  ،ران حينما ق م لحلا ماإ لرفائلي مب لبت مجاعي وبإباة ركبف بها،
زحةل ه لردول لراربين و غضل لرطةف ياماً ،ألل مبا أشبزايه ،وأشبا إىل لهلل
أو ً ،إل ه ل لرسةطال لركةلدة غلغل ةدننا وم هبنا ،أصبت مبن دُن لب
( ائباً رإلمام (عتت ،أدّاً دنظة مبايارني ،مةل دُةل أ ةلً علب وشباد

فسبه

يلب ،أي

يبق ،ودظلب شخ باً ودهزبب ،حةمزببه ،و مايببال آخببة ،دكبباهد ودطّلببع علب
و يق ط لر لشي ( فب

بطّ لر لشبي بز قيفبه حسب ت ،دزفهلبد بهب لر يقب

خماطب باً وزدببة لردلخلي ب (أدببام حا ب صببدلمت بأ ببه دبببار حببا لربفببر ،ودزفهلببد
بارزفاول مع ه ل لحلا  ،ال دهز ب ر ،لبدلً.
لهلل أكرب ،لهلل أكرب ،حني دُهال بةة ودُظلب ب شباد ولهيب  ،و فبس لر قبا،
دغضل لرطةف عن و يق ط لريبد ،ودُسبلّط كا بهبا علب أمب لل لرسبلمني ولببزالع
لألمخاو ،وهنا فةض أسئل فسها وهي
 .1ما مفن ه لركد ضديل أ ا لرساني ،وبارقابل ه ل لرزسبامت ولإلغمباض
مببع لةا ب ل خببة مببع و ب ة لرببدريل لرببدلم

أه ب ل إلرضبباء لهلل أم إلرضبباء

صاح لرامال (عت أم إلرضاء زو لر لشي لرج هي (......ت.
 .2أه هي لرفدلر لرطل ب وهل ه ل ه حا لهلل .
 .3هل ه ل ه عدم لكدلث با خة ولرفاة وهل هنا
غري ا كُز

لر بأل لر إ عل

قط .

 .4هل غابا ه ل د عن أذها نا( ،و ل ،لألدام دلوهلا بني لرناوت أم ألل
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غةور لرن

ولرةئاس صنع بنا ه ل،

ة ا ساارين بارغةور .

 .5هل سي لةميع إل د م لرقيام أشلد عل لرظام من لرظل م لربد يا ،وأل
لرّفيف لرد يا ه لرق ي ل خة ولرفاس بارفاس.
إ نا سنلزق ي و زخاصب  ،ولل كنباُ لربد يا ضبفيفاً ،وخ بمي قب ي ،ورابن
ةولم لحلال من لحملال ،وأل ه لرفاةرب لربائسب أعباةإ إىل ذهب  ،كيبف رُ بض
طل لراهةلء اطمب (عت بفبد

وكيبف أُبطبل شبه ةها وبارقاببل كيبف دُؤخب

ثببددر إعةلبببي بب للل علب عقبيببه بأ ببه مسببع لرببنيب قببال حنببن مفاشببة لأل بيبباء
لرث وما ةكنا صدق وعل أساو ه لركهاة لر لهي  ،ظُلما لراهةلء (عت
وها ل ظُلما أ ا أدّاً.
وددةلين بنا لحلال د ماً بفد د م وحنن سمع لركاعة دق ل
دا مفكة  .....دا ملت لربلد

ما أ سد لرالة إذ لرلت سد

ولحلددر دق ل (بد أ لرددن غةدبباً وسبيف ة غةدبباً كمبا ببدأت ،وكبأ ي باركباعة
دق ل
ولري م عاة لرددن دسأل بيننا

دا ق م أدن منازل لرغةباء

أ أسزجري مبسجد لرطلقاء

أم أسزاني مبفةض لألزداء

ه ل ةدننا ،وه ل م هبنا ،وهؤ ء قاة نا ،فل لإلسالم لرففا.
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ی
كال

الً مؤ ةلً رلغاب  ،حينمبا رل با شبائفاإ حب ل قبل ثمبال رضبا شبا

لربهل ب ي إىل لرنجببف لألشببةف رد نببه لحلببةم لرفل ب ي لركببةدف .و ع ب ة إىل
لر رلء قليالً ،قد ة رضا شا إدةلل قهةلً وأراً ،بفد أل ةض عليه لحللفباء عبام
1741م ،ة لرسلط  ،أل ه ل زه مفف ربه ،وعليبه أل دفبيلن وربد لرةلهبق حممبد
رضا ماا ه ،و فل ذر ،عل مّض ،وسا ة بفد أل ُ ل وربد ملاباً إلدبةلل،
وأمّ عاماً كامالً دزحةل ودنزقل إىل هنا وهنا  ،حز لسزقة به لرابال مددنب
( ها سب ر ت

ن

إ ةدقيا.

وبفببد أل أقببام هنببا ببالث سببنني ،ب

علب أ ببة مببةض عّببال وذربب ،عببام

1744م ،وهنا حدث لةدل ح ل قْله إىل إدةلل رد نه ،بينمبا أصبةل آخبةول علب
أل دُد ن رولق حةم لإلمام عليل (عت ولر ي ه مبد ن عّْبد لردورب لربب دهي،
ومل

آخةدن إلدةلل ،ولحزدم لةدل ،وهنبا ل زقلبا لرقّبيل إىل لحلب ز لرفلميب

لرنجف لألشةف.
ما لر ي حدث
شاع لخلرب أل ناز ه سز ل إىل لرفةلق ،ا قس لرطلب
صنفني ،صنفٌ خمارف ودق ة طار

لرؤسسب لرددنيب إىل

ري شا دسان مدرسب لربخبارلئي
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ّ ب لحل ب دش ولمسببه (لرسببيد جمزب ب ب ل لر ببف يت ،ول ّ ب إريببه أكثببة مببن
المثائ طار  ،وقةلرول أل دلبس ل لألكفال وحيةقب ل ثما به إذل وصبل إىل لرنجبف
لألشةف ،وذر ،ر لةلً عل ما سف ،مبن ةمباء وهزب ،لألعبةلض ،ومبأل لرسبج ل
بارفلماء وأبفد كبار لرةل ع من إدبةلل كارسبيد حسبني لرقمبي وغبري  .أمبا لر بنف
لرثبببا ي وكبببال دقب ب ة كببببري لركبببة ني علب ب حاشبببي لرةحب ب م لرسبببيد أب لحلسبببن
لإلصبفها ي ،وهب لرسببيد( ......ت ول ّب إريبه أشببخا ،كببار لرسبنل ولركببأل
وأغلبببه مببن لرل ب بي لرببة بط بارسببفار لإلدةل ي ب  ،وكببا ل دنسلببق ل مببع لرسببفار
لإلدةل ي س لةلً رد ي

قل ثمال لركا رضا وطةدق ة نه.

مالحظ مهم
ل

أعةف أورئ ،بأمسائه وأشخاصه  ،ور ذكةإُ لس أحده ث ر علبي

لرؤسس لرددني بأ ي اوزإُ لخلط ط لحلمةلء ،وران ه ل ه ولقفنا .
أخريلً ،كدلة لرسيد صف ي ولرزّامن ل مفه هددل عل لر ل ه  ،أمبا لرةل بع
لرنجبببف لألشبببةف ،لامب ب ل لر بببما و ببباهل ل لر قبببف وهب ب دةقببب ل مببباذل
سيحدث .
ولخلزام
لضطةل لركا حممد رضا لإلبن إىل ة بن ولربد مؤقزبأً م بة ،وكبال ذرب ،أدبام
حا لرل ،باروق ر بة ،وةُ نبا لةنباز علب شبال أما ب  ،وبقيبا ربد سبا
سنني ،حز سنحا لألم ر ،نُقل ثما ه إىل طهةلل وةُ ن عند مقرب لرسيد شبا
عبد لرفظي لحلس  ،ولحلمد هلل لر ي دهل ،مل كاً ودسزخلف آخةدن.
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رقد مةل عليَّ ه ل لربيا وأسزكهد به ةلئماً وه
أسد عليل و لحلةو

اطاء ة ف من صفري لر ا ةٍ

فام

ول ل دل ة ري ه ل لربيا حينما أ نقّبل ربب ع بلبدي لرفادبا ،وأشباهد حارب
لهلة ولرة وس ء لسزهال لحلةلدب لربج أ فب لهلل عليبه بهبا ،حيبر د بد
لركةق لألوسط ةسز ر كاردسز ر لرفةلقي لحلاري ،و حةدب كاحلةدب لربج دزمزبع
بها ،ران لرؤسف ولحملال ،إل لسزفمال ه لحلةد أصبت وبا ً عليه ،أصبحا
ظاهة ل زقاة رلمسؤورني ة ة

دالُّ منها ،لحلملال ولرابلال ولرااس ولرزبا ة

وهابب ل إىل خطيبب لةمفبب وخطيبب لرنبببرب ولربببةلةوة ،ولرابببل دهبب لة ودسبب ُّ
لرسببؤورني ،وظهببةإ بدع ب مببن دس ب لم ل أ فسببه باخلطببباء ،حيببر لعزل ب ل لرنببرب
ولسزباح ل حةمزه به لرثة ة  ،وك مبن خطيب أمسفبه دببدأ بب كة لحلسبني (عت
قليالً

دكةع بارس ل ولرزهةدأ ،وآخة لرسِببا ولرزهبا ة ،دفبة مب بيب لحلسبني

(عت.
لرفجي ب

لألمببة ه ب ل ببه مببا ذل لخل ب ف ولةببا زمببن صببدلم ،ومببا ه ب

لركببجاع لرفةط ب عنببد قيببام لحلا ب لةددببد ،أ ب

أ س ب ه ب لحلار ب ولرببج

شاهد ها عكةلإ لرةلإ ،وهي ل ه عنبدما دبدخل شبةطي لألمبن إىل منبال لإلمبام
لخلب ب ئي ،إ وأصبببطاا أسبببنال لحلظب ب ر ،وكُمب بال لأل ب ب ل  ،مبببن لألعلب ب إىل
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لألسفل ،ما ه ل لةُا ولردل ف وما ه لألرسن لرسليط لربج ثة بة وأ ب
أردد به ل لل أةل ع عن لحلاكمني وأ في عنه كل شبيء ،رابن أ سباءل أدبن
كا ا ه لألرسن لر ارخ

زمن صدلم وزبا يزه

وهنا أ كة حاة ملفزب  ،وهبي منب ذ بسبيط مبن ورب ب صبدلم ادنب لرفبةلق
وأم لره وأسزباح ةولإ لربالة ولرفباة.
رقد سا ة صبدلم إىل ة سبا أولئبل لرسببفيناإ ،وكبال رئبيس وزرلئهبا آ ب ل
( ا شبريل ت أدبام حاب لربةئيس لرفة سبي ( ب ر ب مبيبدوت ،وأرلة صبدلم أل
دقي مأةب

لرسفار لرفةلقي

باردس ةبا شبريل  ،ودطفمبه لرسبم ،لركب ي

(لرسا فت وعل لرطةدق لرفةلقي  ،اصطح مفه طائة قبل عسباةد ضبخم
(أ زين فت ،ووُضع يها ح ض ماء من لربالسزي ،ومُلئ لحلب ض بأمسبا كببري
لحلج مبن (لراطبال لرفةلقبيت ،وحُمبل لرطبائة ةدبق دّب عكبة لأشبخا،
مزخ

بببني بكبب لء لرسبببم ،،ووصبببلا لألمسبببا حيلبب ً إىل هنبببا  ،ووضبببفا

لر ريم  ،وكال ه ل وقا دفا ي لركبف لرفةلقبي آ م لرفقبة ولرفاقب  ،وقبا
ُسزباة أم لره به ل لردف ولربطة ،وه ل من ذ بسيط من هدْر لألم لل .رقد كا ا
ق

ر قد اوزإ لألربفني ق ةلً ،و كل ق ة د مياً ُن ب لر لئبد و دُبدرين
أي ق ببة منهببا سببيزناول غببدلء أم عكبباء  ،ل ب سببمع حسيس باً و صببةلخاً،

ولرالل دة ف من خياره ،بينما لري م حت لل لرابل إىل شبجفال ،دزببارول ببارزهةدأ
وس ل لحلاكمني ،اال كما قال لألةد
أسد عليَّ و لحلةو

اطاء ة ف من صفري لر ا ةِ

فام
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ل زهببا مهم ب سببفري أمةداببا ربنببال ،وعبباة إىل عاصببم بببالة  ،و ف بةلض إىل
لسزج ل من جمم ع لحملققني لربنزاغ ل عن مبار كبري لخزفبا أدبام عملبه
كسفري بريوإ  ،ولربل لرغلي دادد عل لخلمسني ملي ل ةو رلً ،رابن لرسبفري
كال عاةداً ل سزج ل  ،وككف هل عن لةهاإ رج صُةف يها ذرب ،لربال،
وباخز ببار وإمجببال ،قببال هل ب أل لخلمسببني ملي ب ل ةو ر أ فقناهببا عل ب ك ب ده
مسف حا لهلل ،و سقيط شخ بي لرسبيد حسبن

بة لهلل ،ولركبطة لألول كبال

رإلعالم لرفةبي ولردوري ،أما لركطة لرثا ي أ فقنا علب شخ بياإت ذلإ با ري
لركارع لرلبنا ي وغري من سياسيني ومزحدل ني ور ال ةدن

!!!.

أق ل
مبا أشبببه لريب م باربارحب  ،قببد بلغبا لرزابباريف لراريب رزسببقيط و كب ده مسفب
لرةح م لرسيد ّل لهلل ،حدوة سفمائ أرف ةو ر ،و إ فاقها طباع كزب
بف بدل رغبباإ ،ب شببةلء أرسببن بفببض مببن د ببف ل أ فسببه باخلطببباء ولرةولةدببد
وأصحا لألهازدأ ،وبفض مسؤوري لحلسينياإ وبفض لركفةلء وذوي لر ل .
ما جيدر ذكة  ،إل لخلمسني ملي ل ةو ر ،وظّفزهبا أمةدابا مبن أم لهلبا رب ر،
لرغةض لركؤوم ،أما لرزسفمائ أرف ةو ر ،من أدن اءإ ومن لر ي وظّفها
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هلذه املهمة القذرة؟ للجواب على هذذا إذي أ لعلذا اً ذً لَّ مذ أ ذً ل ذ
احلًلة الثً ية هو ن األمخًس الشرعية واليت هأ ح

علوم للسًئ واحملذروم

ل ً ن وظّ هً؟ إلنً ذلذ وو ذً ذً قذًس واوذد وتذى اسذاذى لوذاًذ ً الذذ
الشيخ لمحى الوائلأ دردسة خًصة د لحى لخىا ه ن اإل ًق السذ أّ وبذ
حىود على تسقيط السيى إض اهلل (رمحه اهلل) ومًَّ الشذيخ ذّدّدا بذاَّ السذيى
املرجذذذد األعلذذذى النجذذذد األسذذذرب لىوذذذه علهذذذا با ذ ذرّإً صذذذهره لنذذذىَّ
ولوروبذً؟؟؟ ثذا ذذً هذو الاربوذذر سذرعً ل ذ قً

ذذًس واإذر ترقذىّم ور ذً أل ذذًس

واّقنوَّ تراءة وطر واحى لو ماًبة مجلة واحىة ووى محذ

الاشذه وال هاذًَّ

بًلنس ة للسيى إض اهلل إاون اهلل؟ ولون املعذًد؟ ولوذن تولذه تعذًقف وت ذوها ل هذا
سؤولوَّ حقً ل هً حمنة الشيعة اجلىوىة ول ً هلل ول ً لليه راجعوَّ
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قدمياً مسفنا وقةأ ا ه لحلامب (كمبا بددن ُبدللت ،رقبد كبال صبدللم حسبني
ق يل لر ل مع لبن عمه وزميله لرفقيد لرةكن لردكز ر (رل ي عبباو لرزابةدجت،
وبسب

ط لر ه لرفالقب  ،أصببت لربدكز ر رئيسباً رفةدبق لةبةللحني مسزكبف

لرةشببيد لرفسبباةي ،ب أصبببت مببددةلً رلمسزكببف  ،وأ ب قببد رل فزببه م ب لة ني
عياة ببه أولئببل لرسبببفيناإ ،وكببال دزمزلببع ب ب كاءت سياس بيل ولسببع ،ومببن خببالل
مالطفا ه مفي ،ل زاعا منه أ ه ريس بفثياً ،كما أ ه ريس م ل قاً رسياسباإ صبدلم
لرقمفي  ،ما لر ي حدث .
رقد ناه إىل صدلم ،و ة مؤلمة ةقيق ومنسلق رإلطاحب ببه وإ قباذ لرفبةلق
من حامبه ،وم دابن هب ل م عب لربج ةبلبةإ ل قبال عليبه ،أي عن بة
شيفي ،وإل كال صدلم أعدم عدةلً من لركخ ياإ لركيفي

ظلل هب لرزهمب ،

وك ها ةص ت مناسب .
رقد كال لرفن ة لألساسي ه لربؤلمة هب لرّبابط لربدكز ر لةبةلة رل بي
عباو لرزاةدج ،و لرقبض عليه مجيفاً باسزثناء عن بة ولحبد ووربد  ،حيبر
هةدبببه إىل ةكيببا ،وقببد حا ب صببدلم عل ب مجببيفه بببار إ ،رانببه لسببزثن
لردكز ر لةةلة ،ول بةين مفبه مقابلب و هباً ر به ،لسبزمةإ سباع كاملب  ،ب
أوكببل أمببة

بفيزه إىل أحببد لركببقاولإ لرقزول ب مببن حةللسببه ،وه ب لرببالزم لألول
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(صبلار الر لرزاةدجت ،وحس

فليماإ من شبخص صبدلم ،وُضبع لربدكز ر

غة خاص وه عاري لةسد ،و ل إةخال جمم ع من لرابال لربج

دفهبا

ألدببام ،ا هارببا عليببه وهب دسببزغير ،و لري ب م لرثببا ي قببام قائببد لرفمليب صببلار
لرزاةدج بةمي مججمزه مباال جمه ل ريز إحةلقها ،ول زها لرسةحي .
ران لرامن كال كفيالً بأل طبلبق حامب (كمبا بددن ُبدللت ،بفبد ة ْبن صبدلم
حسني بأدام ،اء أو ة لردكز ر رل ي لرزاةدج ،وبفض أبناء عم مزبه ،و بكب ل
قرب صدلم وأخة ل ثزه وأطلقب ل عليهبا كالبباً

دفهبا مالقزبه يادقباً ،وعنبد

لر باة ش هدإ بفض لرطي ر لرا لسة وهي لحس ما بقي بفظامه من حل .
ها ل صةوف لردهة ،ورن دنج أيُّ ظام حز دة د ظلمه عليه.
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من لخلطأ أل نس لرزافري أو لرزدمري لو لسزباح لردماء رفئ ةول ئ .
وطبفأً ولضع مدرس لرزافري ولرزقزيل ه مفاود ببن أببي سبفيال ،وسبار علب
ذر ،،ق مه خ

صباً آل مبةولل ،إ إل مسبري هب ل لربدمار ولإلبباة لةماعيب ،

لر ا ه لردرس من مفاود مةورلً بارفباسيني ولرغ ل

لرسبال ق ب لرززبار

ب لرفثمببا يني ب أ ببباع لرفثمببا يني ول زهبباءً ب ببدلم حسببني وزمة ببه ،ب ورلل ببه
لردلعكبيني وغريهب  ،رابنل أوةُّ أل أكزب ب ببةلح  ،أل لرزطبةلف و بدو ربه أدّباً
ماا اً عند لركيف وإل كا ا مبسباحاإ ضبيق  ،و بةإ يهبا حبا إ قزبل وةمبار
ول زقبببام خ

صبباً ببببني لألصبب ريني ولألخبببباردني مبببن هبب  ،وببببني لألصب ب ريني

ولر ب يني وأ ببباع لرفلسببف مببن هب أخببةين ،وأ ب إىل ل ل أشباّ،

زبباوين

لحلسني بن روة إهدلر ةم لحللّا بفد ل هام لحللّا بارا دق  ،وها ل لركلمغا ي
وغري وغري  ،وما ه لرّمال بأل قبل بأل لإلمام لرغائ (عت ه لرب ي أمبة أو
أيل طةف أخة.
حنببن شبباهد ا ح ب لةث مةدببة بببني لركببيف أ فسببه  ،وهببا ه ب كزببا (شببهدلء
لرفّيل ت وه دةوي رنبا مكباهد مبن لغزيبا إ طاربا علمباء لركبيف علب أدبدي
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لركيف وبفزاوين بفض علماء لركيف  ،وكنمب ذ مبثالً ،م بةع لرلّبا حممبد صباحل
لرربلغببا ي وأخيببه لرلّببا حممببد قببي لرربلغببا ي علب دببديْ إبنب لركببيي حممببد صبباحل،
وكا ا أول طفن لقّاها لرلّا حممبد صباحل مبن سبايلن ت كا با بيبد لبنزبه طباهة قبةل
لرفني،

قدلم ر اقهبا مالقب ل سبد علب لر بلّ  .ومنب ذ آخبة وذرب ،بفبدما

أعدم لرقا ارد ل ،ل اهد ولرفام لرابري لركيي ّل لهلل ري،

أُرقيا ثزبه

إىل لألرض ،اال أول من سبحبها باحلببال لركب لرع ،وربد ومفبه أ باعبه مبن
حا

ة  ،وم دان يه

من لرن لص و من لريه ة ولرن ارين.

من ذ آخة ،ه مقزل لرةح م لرريزل حممد لألخبباري ووربد وحفيبد و ُقطّفبا
رأوسه  ،وكال ذر ،بفز ين علماء لإلمامي وبأددي مبن دلطمب ل ودباب ل علب
لحلسني (عت وداورو به مكبياً علب لألقبدلم .رل بع كزابنبا (مكباهد خبار لرزغطيب
صفح 47ت هنا فاصيل م ةعه.
أما لركما ولرزكفّي مب إ أو بقزل بفض علماء لإلمامي  ،قد ةين ه ل مبةلرلً
و أ لء لحل ز ورمبا بط ل ر ا ها !!!.
إذلً احلار هي لحلار ول ففبا إ هبي هبي ،ولرز لز باإ لرسياسبي هبي هبي،
ف إمن ا لرنسب ختزلبف ،وإذل كبال رل هابيب ولرن لصب ةولعبش ،ابل ةقب ت هلبا
ةولعش ،وخالل بةبج حةكب حيبا ي ،حظبا أل بفبض ةولعبش لركبيف
لإلمامي ل نا عكةد  ،ه أس أ باثري من ةولعش غريه .
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قاع لردل ادا مبطار ةمكق لردوري ،وأ ا با زظار م عد لر ف ة إىل لرطبائة
وكال ذر ،عام 1775م.
طةق مسفي حددر ساخن ددور بني ال ر بال ،وكا با مالبسبه وطةدقب
حددثه دلل علب أ هب مبن لرسبف ةد  ،وكبال كالمهب مُةكّبا علب إةل ب صبدلم
حسني وبةع ل بسبله بالماإِ ابي وقاسي  ،ودبا سببحال لهلل ،وبطةدبق لر بد م
أشد مفه

لحلبددر ،رغب أ بي ل زاعبا مبن حبددثه ببأ ه مبن أ بباع أهبل

لربيا ،و كاّل إةل زه ر دلم عل ما دقد ه من إباة رلكيف  ،وقد همماُ أكثة
من مةل أل أ فزت عليه  ،ك ْ نا مجيفاً م ري ولحد مع ه ل لرطاغيب لرزفبةعن،
ما لر ي كال .
وأ ببا علب وشبب ،لرزفاعببل مفهب  ،لكزكببفا بببأله دسبلب ل ودلفنب ل صببدلم رببا
دسم ها غلط كربين منه ،وهي أ ه حينما لحزلل لرا دا عام 1771م ،كال عليه
أل د ل مدل فبه هلبدم حسبينياإ ومسبا د لركبيف ومسباول ها بباألرض ،وأ به
أ ةم إ ةلماً كبريلً ،و لإ ةص ذهبي  .أما أ ا بقيا مبه اً هل ل لرلطف لإلهلبي
إذ م أشد مفه

لحلددر ،أل هؤ ء لرناصبني ألهبل لربيبا ،كبا ل دفزبربول

ه لرغفل من صدلم ،ذ باً كبريلً دُغزفة.
ه ل ما ةين ا زبه.
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كنا ارساً

دو أةبيب

بلبدت عةببي ،وكبال مفنبا أشبخا ،خيزلفب ل مفبي

م هبيلاً وسياسياً بل وحز .....
كال صد وما أس أها من صد  ،حينما زحباُ لرزلفادب ل ،ظهبةإ ّبائي ُ
برل مبن لرنجبف لألشبةف ( ا يابال لرفبام لإلسبالميت ،و جبأ ً عبةض لركبةف
مقطف باً رفمل ب د ببف فسببه باخلطي ب ولرنبباعي ،وإذل بببه دق ب ل وه ب دنس ب ه ب ل
لحلددر رلحسني (عت (قال لإلمام لحلسني مبن زلر بي زرْ به ورب كبال

هبن

أخة زببهت ،رقببد كا ببا هبب لر ببد طاملبب صُببفقاُ هلببا ،إذ جلببةإ لرسببجال
ولةببدل ،وطبيفببيٌّ إل هببؤ ء لحلّلببار ه ب د ببف ل ه ب ل لرفمل ب عل ب أ ببه رسببال
لركيف  ،وأحد علماء لركيف ةول أل دفلم ل بأ ه إ سال دفزقة إىل أبسط لرفل مباإ
لرفقهي ولحلددثي  ،بل وحز

جييد قةلء آد من لرقةآل بكال سبلي  ،وحزب

دسزطيع قةلء بيبا ولحبد مبن لألة لرفةببي ،رابن لرسب ق لربةخيص رفّبائياإ
لركيف  ،ولرفةْض لرّحل ولر لة لرزدلي  ،أ زجا ه لرفّائت رلكيف .
إلل ه ل لرزحدلث ر م دان مفملمباً راا با لرفّبيح أصبغة ،رانبه دظهبة ببايل
ةد  ،حني ه خالٍ من أبسط ق لعد لرلغ لرفةبي ولرنطق لرسلي ّ ،بالً عبن
عدم مفة زه مبا دق ره ،إل ه ل لر ي سببه رلحسبني (عت أةري مبن أدبن باء ببه
وما هي ةر و اقزه ،ورب سبلّمنا بد ً أل لحلسبني (عت قبال هب ل ،أربيس حبةلي
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به ل لرساني أل د َّهه وحيلّله ،ياف دزجباوز لحلسبني (عت عدلرب لهلل عبال و بلل
ألل لهلل دف ل أحدلً بدول حبق ،وأل لهلل عباةل ثاْمبه ،هبل دُفقبل أل اب ل
سلط لحلسني (عت أعل  ،إىل ةر ت ُلغي سلط لهلل فاىل

.

رةمبا ه دفاّة ها ل ،بأل رلحسبني شبأ اً و اهباً عنبد لهلل فباىل ،ثيبر دزكبفّع
هلب ل لرفب ل أل ببه مببن زولر  ،ببإل هب ل دكببمل مببن دُفب ل خلطادببا بينببه وبببني لهلل
فبباىل ،أمببا إذل كببال قببد أُةخببل هببن رزفدلدببه عل ب حقب ق ل خببةدن ،ه ب ل غببري
ممان ،ولهلل فاىل عباةل حامبه ،وربن اب ل هنبا أيُّ شبفاع هّب حقب ق
لرظل مني حز ر زلر لحلسني (عت مئ م لة !.
ورياو ه ل لرزحدث لربائس ش وةةو ما دق ره عل لألقل ،رانه أطلق لرابالم ةول
أل دفقه ما دق ل.
ولرأسببا هنببا أل هب ل وأمثارببه دةسببل ل هب ل لراببالم وغببري مببن لخلةل بباإ طب ع
مي هل وإلسزدرلر ع لطبف لرنباو ،ولرطائفب لرسباين زجبةلع لربزُه ولرفّبائت
ولرسبببا  ،مبباذل ّببع هلببؤ ء لرزحببد ني ومبباذل ّببع رلمكببة ني علبب هبب
لرفّائياإ

.
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دببدةلة لر سببط لركببيفي وعل ب لألرسببن ،مببا دُبباع أ هببا أحاةدببر ،بباربفض
دنسبها رلنيب (،ت ،ولربفض دنسبها رألئم (عت ،وكنم ذ عل ذر،
 .1لرةلة عل لرفام كارةلة عل لهلل
 .2لرفلماء باق ل ما بقي لردهة
 .3لرفلماء أمناء لرةسل
وغريها.
أما عند غري لركيف  ،كنم ذ
 .1أصحابي كارنج م بأدله لقزدده لهزددز
 .2من س ل أصحابي كمن سبل
 .3أصحابي بةك لهلل لألرض
وها ل غريها.
إل ه لألحاةدر س لءً عند لركيف أو غري لركبيف  ،أسباو هلبا أببدلً ،هبي
رمبا ُفزرب كلماإ حامي  ،أما لرزفامل بهبا كأحاةدبر عبن لربنيب أو ل ئمب  ،هب ل
ل دلء عليه  ،وهي أحاةدر أخزلقزها لرّةورلإ لرنففي ولر لحي .
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فند لركيف لإلماملي  ،وُضفا ه لألحاةدر ،من قبل لرسزفيددن من لرةل ع
مببن ح لشببي ومنزسبببني ،ور ب رل لرةمبباة لرفي ب ل ،و نمي ب عببباة لربكببة (لرفببباة
لر ببنمي ت ،وأيُّ عاقببل دقبببل بببأل داب ل لرفببام مزسبباوداً مببع لهلل كمببا لحلببددر
لراع م ،ارةةل عليه كارةةل عل لهلل ،سزغفة لهلل من ه ل ل ةعاء،

من ه هب ل

لرفببام حزب ُد ضببع أمببام لهلل مباشببة ً ،إل هب ل لرفببام ،هب بكببة كسببائة لرنبباو،
ودُدلخله ما دُدلخل كلَّ لرناو مبن غبش وو ب وبغبضٍ وحب ت و بألةٍ و ف لب ت،
وبارزاري ه ريس مبف

م.

ف  ،حنن ؤمن بأل لهلل كةلم لرفل ولرفلماء ،قال فاىل (إمنبا خيكب لهلل مبن
عباة لرفلماءت ول د صةحي حتدلة م دلقي لرفام ولسزحقاقه رالحدلم من خالل
خكيزه هلل فاىل ،وه ل خيارٌ صف  ،وهنا علينا لحدلم لرفام ،وه ل دفب أل
فطيه صف لرف م  ،كلّا،

كلّا حندمه وران ُحاسببه أو ناقكبه و جنفبل مبن

لرفام أو لرفلماء أربابا من ةول لهلل ،سزغفة لهلل من ذر. ،
أق ل
ل

مسزفدل ببأل أُعطبي بائا ماريب كببري ربن دبأ ي بسبند أو بصٍ أو م بدر

هل لألحاةدر لراع م ولرُخزلق .
أما بارنسب رألحاةدر لر ك ر  ،وهي لرج نزكة أوساط لر له لألخةين،
ه ب أدّ باً ما وب ب  ،و أسبباو هلببا ،وقببد وضببفها لربببالط لألم ب ي ومفاود ب
بار لإ ،وذر ،إلضفاء لركةعي عل حامه ،ومكاردفه ،وريسزفيد مبن خالهلبا
من ةع بفض لر حاب ره ،وشاةلً.
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دق ل لركاعة
عجباُ رلناو دُدع كله بكةلً

ل مال وذل دُدع ككيطال

ه ل جي ة عل لرفا ي يطفمه

وذل دسل خبا لةائع لرفا ي

رقد لسزحّةإُ ه دن لربيزني ب ه وأ ا أشاهد حار ً مأسباود  ،وذرب ،حينمبا
حاول ر ل مسنل ة ف ددل ور ال أل دفرب لركارع لرسةدع ،ولرسبيارلإ زباز
بسببةع خاطف ب  ،وإذل بة ببل حملببه مببن بفيببد ،ببأوقف سببيار ه و ببال ومسبب ،بيببد
لرة ل لرفج ز وه د مي رلسيارلإ باحل ر ،ومّ بارة ل لرسنل ري ه به إىل
لةا

ل خة ،وما إل أوصله ب ف ب ساراً ،حز عاة وإذل بسبيار ه سبةقها أحبد

لرسةللق لرارل بفد ما ل زها ةص ل كغال ه ل لرة ل به ل لرفمل لإل سبا ي ،قابلبه
بفملٍ إ ةلمي وسةق سيار ه.
ارناو هب لرنباو بأشبااهل  ،ورابن ل خبزالف بب لطنه  ،وقبد أشبار إىل
ه ل لرفن لحلسبني (عت قببل حتةلكبه صب

كبةبالء ،قبال كبأ ي بأوصباري هب

قطّفها عسالل لرفل لإ بني لرن لودس وكةبالء ،و فببري عسبالل لرفلب لإ دكبمل
لحلي ل اإ لرفدس ولرّارد  ،ران لحلسني (عت م دق د ه لرخل قاإ بل عل
لرفاببس ،ه ب لحلي ل بباإ رمبببا باببا عل ب لحلسببني (عت ،كمببا قببال لإلمببام زدببن
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لرفابببددن (عت أ ببا لبببن مببن احببا عليببه وحب ش لرفببال ،إمنببا دف ب لحلسببني (عت
باالمببه ه ب ل ،أ اس باً دببةله لرةلئببي وه ب مبظبباهة كببأ ه خُك ب ٌ مس بنلد  ،وراببن
مّامينه أس أ من لراال ولر ئا ولر ح ش .
ودةة هنا ،طلب لإلمبام لحلسبني (عت مبن أخزبه لحلب رلء زدنب  ،صببيح لريب م
لرفاشة من لحملةلم باً دطمع يه أحدٌ ،راذل

ألل لحلسني (عت دفبةف ب حلش

هب لرنفب و ،وهب ل مببا حببدث ف بالً ،حينمببا بباء أحببد هببؤ ء وإمسببه هببدل،
غةو د م لرفاشة من لحملةلم ،وه دزفحلص أشالء لرّحادا ،قفبا عينبه علب
خا بيدْ لحلسني (عت ،طمع يه وأرلة ل زالعه ،ل دقدر ،حير لربدماء مبدإ
عليه ،مّ و باء بقطفب سبيف ماسب ر ،وقطبع إصببع لحلسبني (عت ولسبزل
لخلا  ،أ ها ّائع لرطبائع لرج ختزلف مع لرظاهة ،ورنف ق ل لألةد
و ةين لر رين بيض لر

ظار ً

وقل به س ةٌ كليل أغسق

وأ ب كّة أ ببي كنببا مببا لرلً منطق ب  ،وحببدث ل فجببار كبس ب ر غبباز أحببد
لربي ب إ ،ول هببارإ بسببب ه ب ل ل فجببار عببد منببازل ،هببةع لرنبباو رسبباعد
لرنا بني ،وكل حياول إسبفاف لةةحب بكبيء ،و وسبط هب ل لر ضبع لربؤم،
قُبض عل ر ل ذي مظهة أ يق دفابس لر بالة ولرزقب ين ،وإذل ببه كبال قبد مبأل
ي به من حمز داإ لرنازل لرهدلمب  ،وكبال دسبةقها وهب دزظباهة بباحلال لرفميبق،
وكأ ه أحد لرفنيني باراار .
حقّاً إ ها ة ٌ،خطري اكف ب لطن لرناو!!.
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أو له

يحج ه إىل خطباء لرنرب لحلسي

لرفةلق ،ولرب دن أسبزمع إربيه

بدقّ من خالل بفض لرفّائياإ لرفةلقي  ،وأ ا أشفة يامباً أ هب لرسبب لرثبا ي
لحنةلف لةيل لةددد وضياعه ،ورمبا لر دلة لراثري منه  ،وكما قال لألةد
مفلملنا ه ل وذل خطيبنا
ل

ب فج كا

و اقبد و

فار ل عل لإلسالم باي و لط
بد ربدي ح با أليل أحبد أو أيل صبنف مبن

ل زقبباة ( ل زقببا،ت ،ماعببد لرف ب مني لألربف ب عكببة (صببل لإ لهلل علببيه
أمجفنيت.
إل ما دل ة ري لأل ق ،إل هنا م
كبه مبا ح بل رلانيسب

إ قبال علب لرؤسسب لرددنيب  ،وقبد

لرقبةول لر سبط  ،حزب أ بي مسفبا مساحب لرسبيد

مقزببدين لر ببدر خطببا رببه حي ب لر مببن لرناع ب لإلحلاةد ب وأ هببا رمبببا غلغلببا
لر سط لحل زوي

.

دا خطباء لرنرب ،ما أ ه من خالل أةلئا أ به

بد عنبدك آريب مطارفب أو

حتقيببق أو لطّببالع عل ب لر بباةر ،وإمنببا أحبباةدثا دأخ ب ها ه ب ل مببن ذل  ،ومببن
لرسم عاإ( ،من عجائا لرقبةول لربائبد ت ،ةول إةرل ببأل لربامن سيحاسببا ،
ببال ل دبباإ ُقببةأ ب ب ر صببحيح  ،و لرلغ ب لرفةبي ب وحةكبباإ لإلعببةل هلببا
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و ة ،وأما لرّم ل ه ما شباء لهلل

رقبد أصبغيا ذلإ دب م خلطيب ت مبنا

عل لرنرب ،ودةين فسه بأ ه من خطباء لرفةلق ،وكبال دزحبدلث بفةببد وثةكباإ
بهل ل ي وكأ ه قد لكزكف منظ م اسبي ددبد

عبام لرا لكب ولأل بال ،

و ة لرسزمفني هيجال و لة مبا دفده ببه مبن لكزكباف خطبري ،ولخبريلً جلبة
لربطيخ (كما دُقالت قال
رقد لكزكفا من ال م اةر ،إل خدجي أم لرؤمنني ا لو ا بارنيب وهبي لبنب
مخس وعكةدن عاماً كما ه مكه ر بأ ها لقد با ببه وعمةهبا أربفب ل عامباً،
وبقي ه ل لخلطي داجمة وكأ ه قد زت مسارلً ارخيياً دددأً.
ل

أل بش لر باةر ،اطلفبا علب أل لر بدردن قبال مبن
ر فا من ددد ُ

لربالذري ،وه لر در لر حيد قط ،وقد أبلغبا هب ل لخلطيب لرب ي لهزبال هلب ل
ل كزكاف بال دزأل

قل لخلرب.

دا أدها لخلطباء .
ريس غةدباً أل طلّع كل د ت عل

ددد و ددبد ،بارزحقيق ولرزثبلبا ولرزفملبق

داكببف رنببا لر ببحيت لر ب ي ا لبببه ببباألمس ،وبببارفاس ،أ ب أةرك باُ بنفسببي
لإلمام لخل ئي بفدما قّ أربفني عاماً ددولل م س عزه لرة اري  ،وإذل به أولئل
لرزسفيناإ ،ل قل عل كل ما كز  ،أل ه صلل إىل لرزكاي ،بأه م در كبال
دفزمببد  ،وهب كزببا كامببل لرادببارلإ ،وقببد قبةلر أل جيمببع م س ب عزه ،ودفيببد
صياغزها ،ران لحلاشي ر ّا ذر ،وغُلق لرلف.
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وها ل ما الحظه ح ل رولداإ لرابا أو لربحبار ،وكمبا أكّبد ذرب ،مؤرّفبه
لرقدم  ،أو لر س عاإ لألخةين.
أخريلً أق ل
ر قاً باحلق لرفام ،وإ ا اً مبكاعة لرناو عم ماً ،وأل داب ل مقيباو لألمب ر،
لرنطق لرفلمي لخلطا لرفاطفي أو لر لحي ،وشاةلً.
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فا وملو لألم د ل لرطغا مع كل صب إ دفبدض علبيه  ،صبف بارةل ّبي،
و ْكة لر ِسيوة إل لمةأ ً ةخلا عل (عائك ت زو

لرةس ل (،ت بفد ع ة ها مبن

قياة حة لةمول ،وخالل حددثها مفها سأرزها بكال نلي مجيل ما قب رني
أم قزلا وردها ،قارا عائك أ ها لرنهار .قارا لرةأ
لرؤمنني و سببلبا بقزبل عكبةلإ ل

ما

لب ،أ باِ أمل

ف مبن أبنائب ،مبا كبال مبن عائكب إ أل

صةخا لخة ل ه لرةل ّيل عدو لهلل.
حاة أخةين
لس هكام بن عبد لرل ،،وكال أمريلً رلحا عل عةدش ُ ِ و ربه لربيبا
لحلةلم ،بفد أل عجا عن لسزالم لحلجة راثة لراحام ،و اء لإلمام زدن لرفابددن
(عت ر حببد  ،ميكببي لهل دنببا حز ب وصببل ولسببزل لحلجببة ،ولرنبباو دفزح ب ل رببه
لرطةدق ،بفد أل أُخ ول بهيبزه ،وهنا سأل ر ل من أهبل لركبام هكباماً مبن هب ل
لر ي ل فة لرناو ره مسباطني قبال هكبام باكةلً

أعة به! با ربين ربه شباعة

د لري أهل لربيا ،وه لرفةزةق ،وبدل ع لإل اف ،أرق ق بيد مبن أروع مبا
دّمله لركفة لرفةبي ،ومطلع ه لرق يد
عندي بيال إذل طلّابه قدمُ

دا سائلي أدن حل لة ة ولراةم
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واستتر بقصيدت الرقاعبايُتتّقاُتتبوقال تتبيقو(عتتهقاعل تت)ق ثمت قاع ت ي ق ت ق
صفُرقصل )ق(خريققبي ً :ق
قققققققوع سققوعكق نقعذاقصضبيبهقققققققققققفبع اُبْبقلُبوق نق(نكبتقواعُج

ق

وعنبقا رألقعشبيقغضلًب قوخبطبقاعفبزدقققبي ً ق(رافضيق(ن)؟.ق ق
ومنوذجقآخب :ق
وعتتوق تتبق تتبقحقاعدتتف بتقامبيت ّقحق يتتبلق وعتتهقاعتتا نق ك تتبع

قو ت ق

واصف)قامب(ةقاعذ ّقصأن بقرافض ّقخل ثّ؟ ق
إذاًقفكهقاثرتاضقثمىقصبطه قو تهقصتوتلقعمتافبنقثتنقايتو قاوصذت قص تذهق
اعوص ّ قو بق يولقاألد ب :ق
قققققققإنق بنقرفضبًقحبقآلقحم اقققققققققققققققفم ش اقاعثي نقانيقرافضي ق
عذاق بق بنق نقل ّقاعبفض .ق
( تبقل تّقاعضتبلقف تيقلتتأليقصتنفسقاعدتورةقوعتنفسقاألعتااو قفبألصتتوع ونق
ر ونقاألخلبر قصبعض ل قوعوقلُ ينبقحقعذهقاأل ور قفت ُ قعتذاق(نقاسم تيق
وامريزاقاعنوريقوامف اقواعش خقاعل بانيقواعطوستيق مت قيتبع،ون قألنترقنق كتنق
آنذاكقليم اق(وقنزثّق(صوع ّق وقاق رلت)ق يتب ًقحقعتذاقامويتونقحق رتبصيقاعثبعت ق
ثشب ق شبعاقخبرجقاعرغط ر قصف ّق311قفماباجع  .ق
وايلتهقثمىقاعغبرب قحرىقعذهقاعم ظّقاعيتق( ربقف ب قفتكهقختطوةق رتلنبعب ق
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عببام ،أو خطي ب  ،أو مُ ببلت ،أو كا ب  ،أو أةد ب رري ببع بهببا مسببز ين لرثقا ب
لركيفي دُةم بارّالل وأ ه ضدل أهل لربيا ،وميان رلقبارئ لرابةد أل دلحبظ
مقا إ ه ل لرازا  ،أعدلةلً كبري وهب ضبحادا هب ل لر بطلت لربغبيض ،وذرب،
رزببدمري لرطببةف لرنببا س ،وماعكببزه أ ببا وأةركزببه عببن ح بسٍ ،هب

دقلّب ل عببن

عكةدن عاراً وخطيبا وكا باً و اضالً ،و اع لرزسقيط مسزمة .
كببل ذربب ،رزحقيببق مسببأر م ببريد وحسلاسب ألصببحا ه ب لرزهمب  ،وهببي
(ضبببالل مّب بللت ريبقب ب مسبببز ين لرفقبببل لركبببيفي منخفّب باً ،سب بيلة لرف لطبببف
ول ففا إ ولرنزيجب  ،هبي أل داب ل طُفمب ً وسب قاً هلبؤ ء ،وهلل ةرل لألةدب لذ
قال
أغاد لرددن أل حتف ل ش لربا

دا أمل ً ضحاا من هلها لألم ُ
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دبطل لرقياو حينمبا طغب لرزجةبب عليبه ،وربيس لرقيباو بقب ل لرب بة ،وهنبا
دق ل لإلمام عليل (عت رمبا أخطأ لرب ري ق د  ،وأصا لألعم رشد  ،وهلب ل
قال لألةد
أعم دق ة ب ريلً حةل به
وأ كّ ة أ

قد ضلل من كا ا لرفميال هدده

ب لكري صبباي ،وكنبا أشباهد لحلبةم لرفلب ي ،طارب علب ٍ

كبال دبدْرو حب ز لرنجبف لألشبةف ،ولمسبه لركبيي صبمدي ،وكبال كفيبفُ
لرب ة ،رانه كبال قب يل لرب بري ودسبزفني بف با  ،ولرغةدب أ به كبال خيبة مبن
(مدرسب لربخببارلئي

ّب لحل ب دشت ،حيببر كا ببا غة زببه هنببا  ،ودببأ ي إىل

لحلةم لركةدف ماشياً ،يباور ودفب ة إىل ماا به ةول أل دسبزفني بأحبد أو د بطدم
بأحد ،ولألغة

لألمة ،أ ه كبال دق بد لرابال لخلباري ببني لر بلني لحلبةم،

وأشبدل غةلبب أ ببه كببال دز لببه حنب لرقبلب بكببال ةقيببق ةول هدلدب أيل أحببد ،رقببد
اةلرإ مكاهدل ي ره مةلإ ومةلإ ،وبارقابل كنا أشاهد أ بةلةلً سبليمي لرب بة
رانه

لحلةم ،دزفثلةول بةأوو لر لني عند سج ةه  ،ورمببا دبفثبةول لرزُبةو

لرج دسجد عليها لر ّل ل.
ف  ،أ ها ف دض من لهلل سبحا ه و فباىل ،حيبر حينمبا دفقبد لربؤمن ب بة ،
إل لهلل دف لضه بق ب ري ه.
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وهنا مكهد رلئع وقع بني عقيل بن أبي طار ومفاود بن أبي سفيال ،وكبال
عقيببل كفيببف لرب ببة ،وأخب مفاودب دسببزفال بأسببئل ت مببثري  ،اببال مببن مجلب مببا
سأره راذل أ ز دا ب هاش ُ اب ل بأب ارك

وه هنا دكبري إىل عبد ر بال

من ب هاش قدول أب اره  ،ومنه مثالً عببد لهلل ببن عبباو ،وهاب ل غبري ،
ةةل عليه عقيل ،قائال دا مفاود إل ب هاش د اب ل بأب اره وأ ز بن أميب
ُ اب ل بب ائةك .
وأي عمب ً رلب ببري أشبدل مببن وضببع لرباطببل م ضببع لحلببق وبببارفاس ،وهل ب ل
حينمببا ق ب ل ل د ب (ومببن كببال ه ب أعم ب ه ب

ل خببة أعم ب وأض بلل

سبيالًت ،هي ف من أب ة بفينيه ما ةين د م لرغددة ،ورانه حد ذر ،و ناةل
ره ،أريس ه ل ه م إ لرب ري  ،ما قيم لرب ة .
و ه ل لرسياق دُنس إلبن عباو ،ق ره عند ما قد ب ة
رهما

في رسا ي وقليب منهما ر

أل دأخ لهلل من عي

خلٍ
قليب ذكيٌّ وعقلي غريُ ذي وة و

و مي صارم كارسيف مسل ل

و ه ل لرسياق ،دُةوين أل لركاعة بكبار ببن بُبةة أصبي ببارفم  ،ابال دبةةلة
ه لألبياإ ،وهي من ظمه
يه

ليس بفارٍ أل دُقال ضةدةُ

وعيلة ي لألعدلء ولرفي

إذل أب ة لرةء لرةوء ولرزق

إل عم لرفينني ريس دّري

رأدا لرفم أ ةلً وذخةلً وع م

وأ ي إىل ل ،لرثالث قريُ
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ول ا ي هب ل لرسبؤلل ،وهب بكبالٍ مبدلمٍ وولسبع ،و ب هة لرسبؤلل هب عبن
و

لرزقليد ،و أردي صناعزه ،ولة ل ه
عاداي لرسائل
رقببد مبةل هب ل لرسببؤلل ب بوي مزفببدة

كببزيب وأ بببا حينهببا ب ض ب ة ،ول ل

أ يب ،عليه رغ أ ه ماةلر.
إل لرزقليد ب ل ه ه ول
إمنببا و بببه ،و ب

رانبه ربيس ك ب

لر بال ولرفبةلئض لألخبةين،

عقالئببي ،مبفن ب ع ب ة لإل سببال لر ب ي دفببةف لحلا ب

لركةعي إىل من دفةف ذر.،
لما ما دُطةة لرسنني لألخري  ،مما دُس لم بارة في لرفاصة  ،ومؤسسا ها مبن
و

قليد شخص ولحد ،ولرطاع ره بكال مطلق ،وعبدم لرة ب ع إىل غبري

من لرفقهاء ،وو

ة ع لألمخاو إريه ،وعدم لرز ةف بفلسٍ ولحد إ بإذ به

أو لذل وكيلبببه ،هب ب كلبببها ،مسبببزحد اإ و ةريبببل إطالقب باً علب ب و ةهبببا
وو بها ،ف رمبا حيدث ه ل من ببا لرثقب بارقلَّبد ،وهب أ نلبي رّبا أقلِّبد مة فباً
يف أ ي أ ق ببه ،رب ر ،أأينبه علب أمخاسبي ،وهب حارب شخ بي  ،أملبا مبن
حير لحلا لركةعي ،ال صل إطالقاً بني لرزقليبد وة بع لخلمبس رلمُقلَّبد ،وكبل
حار منف ل عن لألخةين

.
261

أما صناع لرزقليد ،قد شةحا ذر ،كزيب قدمياً وحبددثاً ،وهب أل لر بةلع
فاق بني لألخباردني ،ولرطةف ل خة لر ي دةدد يق لخلرب و يبق رول به ،وأل
لعزبار أليل حددر د طدم مع لرقةآل ،و كأ عن ه ل( ،عل مفة لرة الت،
اشزدإ لر ل ه  ،حز وصلا أحيا باً إىل لربدماء ،و كبأ هنبا م ضب ع لرزقليبد،
وراببن أأكببد بأ ببه هب لرزقليببد لر ب ي ذكة ببه (ر ب ع لةاهببل رلفببامت ،لرزقليببد
لرزدلول لري م ولر ي دُفةض حلار لسزفباة رلبكبة ،و بةْض صبنمي بكبةد  ،هب ل
كلّه مُسزوحدث أساو ربه ،وقبد حبدث هب ل لألمبة ،أولخبة لرقبةل لرثبا ي عكبة
لهلجةي وبإشةلف ولبزاار من لرةح م لرلّا حممد بباقة لر حيبد لربهبهبا ي ،إذلً أ با
من لرقائلني ب

لرزقليد ب

ر ه لرطبيفي لألوىل ،كما أةع ةلئمباً لألخب إىل

إعطاء أمخاسه إىل أددت أمين إلد باهلا رسبزحقيها ،وأ ب
جيسلد مسةحيل مفقّد  ،حير

أ سب مكبهدلً كبال

مة ع ،وقبل لإلعبالل رمسيباً عبن ببأ و ا به،

ةخل إىل غة زه علماء لربلد ،وه حب ل لةثمبال دقبةأول لرفاحتب  ،بدخل وربد
وهب جيهببش باربابباء ،وأخببة مببن يب ولرببد لرسبجل  ،مهببة ولرببد (لخلببز ت،
وسبلّمه إىل كبببري هببؤ ء لرفلمبباء لحلاضببةدن ،وهب لرببريزل(....ت لرطهةل ببي ،وقببام
لرببريزل بزاسببري أمببام لةارسببني ،ممببا أعط ب ل طباع باً رلجميببع ،بببأل لر رببد مقيلببد
وملزام ،وران أةري!!! هل ل طلا عل هبؤ ء هب لرسبةحي  ،و أق بد
لرناو عام  ،أورئ ،كال لهلل ع ه  ،وبفد مةلس لرزكييع ولرد ن ل زه كبل
شيء.
رقد ناه إريَّ بفد ذر ،وب ُطةِقي لخلاص  ،أل ه ل لر رد ،لسزغل مة في ولرد
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وط لل سنني لخزال عكةلإ لرالدبني مبن لربدو رلإ ،وخبلأهبا أمباكن خفيب ،
ريسزثمةها يما بفد ربناء مة في ت ره ،وه ل ما قد ح ل فبالً ،وريسبا هب أول
حار و آخبة حارب  ،ولحلببل علب لةبةللر حزب لريب م ،حيبر

بل لألمب ر إىل

مئبباإ لرالدببني بببل لرليببارلإ ،وكببال لهلل عب ْل هب لرطائفب لرسبباين لرف ب ب
لرفي ل.
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مببن لر لضببت إل لرفةقب لإلماميب ل ناعكببةد مببن لركببيف  ،دنقسببم ل إىل عببد
ال
ةق ،منها مث ً
لألص ري ل (خط لرزقليد لولر حيد لربهبها يت.
لألخبارد ل (خط لألمني ل سدلباةي وه لرفمل باألخبار قطت.
لركيخي (أ باع زدن لرددن لإلحسائيت.
لركريلزد ل (أص ري ل وهل خطّه لخلا،ت.
لخل ئي ل (لخلط لرزقليدي لرخارف ر د لرفقيهت.
لرث رد ل (خط لإلمام أو و د لرفقيهت.
وهاب ل جمم عبباإ أخببةين زلبببع قهبباء ظهببةول مب خةلً لرسبباح وبفببد سببق ط
لرنظام لربائد لرفةلق.
إل مجيع أقطبا هب لرفبةق هبي
وق ميلاً وأحيا اً

باةماإ يمبا بينهبا قهيلباً وآدبدد ر يلاً

ل لألم ر إىل نجيس بفّه رلبفض لألخة رغب أ هب مجيفباً

إماملي ل إ ناعكةد ل.
ران

!!!
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دزلفق هؤ ء مجيفاً عل أمةدن مهمني
 =1لرطاع رلمة ع أو لر ىل أو شيي لرفةق أو لراعي لرةوحي .
 =2مسئل لخلمْس ،مبفن
ر ب ظهببة لرببنيب لألكببةم (،ت رلمببأل ل سببالمي بنفسببه وخاط ب أملزببه بفّببم
رسا ه ،ألْ و ة رلخمْس لإلسالم حاريباً خلبة عليبه علمباء هب لرفبةق
(لرخزلف يما بينهات وقار ل بلسال ولحد ،ألل ه ل ريس بارنيب (،ت ،وه ل ر بل
مادلف دنزجل صف لرنيب (،ت!!.
راذل .
ألل كل هبؤ ء مجيفباً ،رغب كبةذمه هب مزفقب ل ومنسبجم ل علب هب ل
لخلط لألمحة (لخلمْبست وهب أمبة حيبا ي هلب ورب وده وح لشبيه وأصبهاره
وأحفاةه وأسباطه ريفيك ل بة اهيب و بةوف وسبفةلإ علب لرطبائةلإ باردر ب
( ريسا كالو...ت بأم لل دلفب ل و له بال ف و

.

إذلً ،ه خمزلف ل ،وبنفس لر قبا مزلفقب ل ثسب لرنزيجب ولر باحل لركبدك
ولرق

ر ولرنزجفاإ ولرفناةق ول سزثمارلإ...
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حتا عن لل (سةلي رلغاد ت وأل لرغاد ربلر لر سيل  ،ضباعا لحلقب ق وهُبدرإ
لراةلماإ ،وسُفاا لردماء و و و ...
بإس لرزباكي عل و د أهل لربيا ،حتقّقا غاداإ وأهدلف ميان حتقيقها
بل ه مسزحيل ،رانها حتا غطاء ةمب ع لرزماسبيت علب مظل ميب أهبل لربيبا،
عربإ وجنحا جناحاً باهةلً .
بحجب لرببد اع عببن ظالمب أهببل لربيببا وحقب ق أهببل لربيببا ،حتقّببق لهلببدف،
هُدرإ كةلماإ ،وقُة لربفيد ،وأُبفد لرقةد  ،وحُبةم أهبل لرافباءلإ مبن أةلء
ةورهب  ،وأصبببت لةُهلببال علمبباء ،وصببار لرفلمبباء هلببا ً ،وصُ بنلف لخلطببباء إىل
و ئي (وإل كال أميلاُت ،وغري و ئي (وإل كال ا فباُ ومةبيلباُت ،وحتب لل لرنابة إىل
مفة  ،ولرفة ب إىل ابة  ،وقب يو ةور لرسب ْل ول بزبالز رألمخباو ،وأعطيبا
لرناص لرسياسي ولرددني  ،رغري أهلها ،و سقيط ه ل وذل  ،وحتققا حبا إ
لرّببغا ن ول زقببام ،وحُببةم مسببزحقل لحلببأ مببن أةلء ةدّببزه ،وراببن لرفزيببال
ولرفزيبباإ ،د ب هب ل كببل عببام بكببال منببزظ  ،ووُصببف غببري لألعل ب ببباألعل ،
وعةلف لألعل بأ ه غري أعل  ،ولحلبل عل لةةللر.
ل

غفلا عن ألْ أو له لقدلحاً ر دلم حسني ،أدام كال حيا لرفةلق ،أل
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دلف ه لرلُفب لرق ر  ،وهي

أل دظهة عل شاشاإ لرزلفاز ،وهب دسبزمع

إىل خطي ت دبةوين م بائ لراهبةلء (عت وم بائ آل لربيبا ،ودسب عمبةلً وأببا
باببة ودلفنهمببا ،وأل دباببي صببدلم ودنكببأ كببيجاً عاري باً حينمببا ُسببزفةض ه ب
لر ائ .
كما أ ب غفلبا عبن أل أقبدة عليبه أل د صبي (لخليباطت ،يخبيط ربه قمي باً
مني ،أو أل دظهة دب م عاشب رلء ،ماسبااً

أس ة دلبسه كل مناسب و ا أحد لرف

(لرقام ت ريدمي رأسه ود ةخ حيدر حيدر ،أو أل دُمةلب رأسه باردل  ،ودزفبةلين
ودلطب صببدر  ،راببال لألمببة غببري مببا هب عليببه لريب م .دق ب ل ل مببام علببي (ع ت
(ومنه من دطل لرد يا بفمل ل خة ت ،صدق لإلمام علي (عت.
ل

أكز وأق ل بال ق و أكيد أل

صدلم حسن ر فل ه ل ،رزبخلةإ كل نادا ه ،ورب كا با أضبفاف مبا فلبه
 111مةل  ،وراا با لرؤسسب لرددنيب زفامبل مفبه وزعاما هبا لرنجبف لألشبةف
عل أ ه زعي و ئي

ودبز ربدبة قمفبه وظلمبه ،وُفطب لألعب لر ولربربلرلإ

رسحقه شف لرفةلق ،أريس ه ل وه ولقع لحلال
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أحام ل دا أوري لألربا .

عندما لحزل حممب ة ببن سببازاني لرغا ب ي ،مددنب إصبفهال و فلبها عاصبم
إل غا سزال ولرفةلق قببل قبةول ،عمبد إىل إبباة لركبيف  ،وببدأ بقزبل علمائهبا،
وحا لربالة سا و ال ني سن  ،قزل يها أكثة من ملي ي شبيفي ،وكبال اصببياُ
مزكدةلً بال حدوة.
رقد كال إصفهال عامٌ من علماء لإلمامي  ،ولمسه لرلّا عبد لهلل وكبال مقيلبدلً
با سزخار بكال عجي ومُفةط ،ال دااة دة ع قدماً إرّا باسزخار  ،وذلإ ريل
كببال ائم باً سببطت ةلر اسببزيقظ منز ببف لرليببل وه ب دكببفة ثا ب ماسل ب لىل
لرزب لل ،ورا أرلة لرناول ،أحسَّ ب

إ غةدب

لرسب ّل  ،ظبنل أل سبارقاً خيزببئ

لرظببالم ،وقببد دفزببدي عليببه اسببزخار أل دنببال ،اا ببا زيجزهببا لرنهببي ،ب
لسزخار أل دنام به لحلارب  ،رغب لألم ،جباءإ ل سبزخار ببارنهي أدّباً ،ب
لسزخار أل دب ل لرسطت ،جاءإ ل سزخار بارنهي ك ر ،،وهنبا لسبزخار أل
دلقببي بنفسببه مببن لرسببطت إىل صببحن لرببدلر ،جبباءإ ل سببزخار ببأمة لرفجل ب
ب ر ،،أرق بنفسه صبحن لربدلر ول اسبةإ ر لبه ،ولسبزمة مةدّباً دفاةهبا
رفد من لرامن ،رانه أصبت هبد اً زقباة أصبدقائه وأرحامبه ،وكبل دسبأل مبا
مفن ه ل لرفمل اال هي به بأ به دفزقبد هب ل م بلح إهليلب  ،وكمبا كبال
لرفةلق دنزكة ه ل لرثل لركفيب (صاحل لهلل خفيت.
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وماذل بفد
مببن مةضببه ،ورانببه بقببي أعة باً،

إل هب ل لرفببام لةليببل (ملّببا عبببد لهللت عُب

ولرناو ل مه ،وبفد عكةدن سن  ،وقفا زن لسزيالء لرغا دني لرن لصب علب
إصفهال ،و أخ حمم ة بن سببازاني دبحبر عبن علمباء لركبيف  ،و دب م ولحبد
قزل سف و سفني عاراً ،وكال دلتُّ علب ر اربه بقزبل ولحبدت آخبة ريامبل لرفبدة
مئ  ،وقبّ ل أخريلً عل لرلّا عبد لهلل ،و األ به ،وأربس لرنطبع رقزلبه ،وأُةخبل
علب هب ل لةببالر و ظببة إريببه دفببة
عثمال .وذكّة

مكببيزه ،قببال عفب إُ عنببه ركبببهه باخلليفب

عة زه باخلليف عثمال ،وأُعيد لرلّا عبد لهلل إىل بيزه ،وكال دةةلة

ب بب إت عببا ٍل (ل ل وبفببد عكببةدن سببن ظهببةإ لر ببلح
لرفة

ه

لسببزخار يت ألل

سبلبا جنا ه من لرقزل ولإلباة .

ومن طةلئف ل سزخار  ،ل ه حينما أ ي مناسب زدار لحلسني (عليه لرسبالمت،
خيزلببف لرنبباو ولسببط لر ب ها مببن لرنجببف ل شببةف إىل كببةبالء  ،بفّببه
دسببزأ ة محببارلً ،ولربببفض ل خببة دكببدين محببارلً ب بفببد لرناسببب دبيفببه ،وهنببا
لرطُةدف لألمة ،قد كال ر ل لمسه لركيي إبةلهي  ،اء إىل عامٍ لر بحن
وطل منه ل سبزخار ببارقةآل ،وإذل با دب لراةميب وكأ هبا ختاطببه (دبا إببةلهي
ميمه.

ج لرة ل وأرغ
أعةض عن ه لت زف ل
وطة أخةين ل سزخار

اء ر ل إىل أحد لرفلماء وطل منه ل سزخار بارقةآل لراةد ةول أل دب كة
غةضه هل ل لرفام ،اسزخار ره بارقةآل ،ورّا قةأ ل د  ،سأل لرة ل هبل دبا
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شةلء محار

هل لرة ل وه دق ل ف ف دا م ي ،كيبف عة با ذرب،

قةأ ره ل د (سنكدل عّد بأخي،ت ،بُها لرة ل وه دةةة
أ

إربه إ لهلل،

دا سيدي كنا صغريلً ومةضا ،صف ل ربي ربا أ ثب لحلمبري ،وكنبا ربد

أشة ذر ،،قال ره لرفام إذلً ل د كا ا ولضبح  ،حيبر أ ب( ،أخب لحلمبار
بارةضاعت.
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ل

أخاطب ،ككبخص ،وإمنبا أخاطبب ،كحارب خطبري ومبدملة رلفّبيل ،

ورقببد حظزبب ،بدقّب  ،ومنب أكثببة مببن ال ببني عامباً ،وأ ببا ب ه

كببل سببن

رلحببأ ،وأحيا باً إىل لرفمببة  ،وإىل ل ل س ب لءً مببن إدببةلل أو لرفببةلق ،كمببا أعل ب
ه ر حد  ،وإمنا

يلدلً ،أ ،

ح مفب ،كبل سبن  ،حجباُ وعمبة ،

بفض أو ة مع زو ا ه  ،وبفض بنا  ،مع أزول هن.
وبابل وضب ة أقب ل ببال أ ببا و لرب دن

ببحبه مبببلّغني أو مةشببددن ،أو

دق م ل بأي خدم رإلسالم أو رلمسلمني.
كما أعل

يدلً ،أل ذهاب ،ريس رلفباة وإمنا رلد يه وراس لألمخاو وخري

ةريل عل ذر ،،أ  ،حينما

ل إىل ما  ،ؤةي مناس ،لرفُمة لرفةة  ،وحتبلل

لإلحةلم ،و زفةب رزلزقي لأل ةداء لركيف من سف ةدني وغريه  ،وأعل

يدلً أ ،

كلمببا ر فببا مببن ح بأل لو عمببة إرّببا وأضببفا إىل عقارل بب ،عقببارلً ددببدلً ،أو
دسزبدل أبناأ وأصهار سيارل ه مب ةدالإ أحدث أو بي ه بق
أدها لرسيد  ..أدها لركيي
عندي ر ،سؤل ل
لرسؤلل لألول
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ر أوسع.

كيف زاز لحل ل ا لرقا ي و قفا عل كل لرّب لبط ،وأ با فبةف يبدلً أل
مبا هب إ لغز با و باوز علب حبق

سفة كل عام ،س لءً أ با أم منزسبب

ر ل دنزظة ةور ألةلء مناس ،لحلأ من سن لإ ،هنا شيي ة ف دبدل دنزظبة
ةور  ،وهنا أ ركهيد دنزظة ةور  ،وهنا أمل ركهدلء مُفطّلب مزحيلبة نزظبة مزب
حيببني م عببدها ،وأ ببا فببةف يامباً بببألل عببدة لحلجببا حمببدوة راببل ةورب  ،اببل
شببخص دقفببا علبب لرببدور بببدول لسببزحقاق ،إمنببا هبب غ ْبب وظُلبب حلقبب ق
ل خةدن ،دا مساح لرسيد ودا مساح لركيي .
هببل فاّببة ر ب حلظ ب  ،أ بب ،سببا ة رلحببأ و أخ ب مو بنْ ح ربب ،وه ب دسببةح ل
وميةح ل عل حسا حق ق ل خبةدن ،ابل فبةٍ ّبيفه مبن أقةبائب ،،ؤ لبل
ب ر ،سفة حا إىل لرسنني لرقاةم

.

أ اشد لهلل أيُّ كزا ت أم أدل ُسنل قبل به ل هل ه هي سل كي أمري لرؤمنني
(ع ت أم لألئمبب وكيببف حتةمبب ل لرنبباو لربب دن دنزظببةول ةورهبب ألةلء لحلببأل،
و ؤخةو ه رمبا رسن لإ ،ما ه

لبا أمام لهلل .

أدها لرسيد ،أدها لركيي .
إ

أأكد بأ ي أخاطب شخ باً و أعب إمسباً مُفيلنباً أو مجاعب خاصب ،

وإمنببا أخاط ب كببل مببن دق ب م به ب ل لرفمببل مسببزغالُ وسببيل مببن لر سببائل ،س ب لءً
با زسبا حابببي ،أو باسبزغالل عالقب خاصب  ،أو مببن ببا (هبباذي رب ،وهبباذي
ريت ،أدن لهلل عنا  ،ولدن أ ز عن لهلل .
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سلّمنا أ ا

فزقدول باهلل و بي م لرفاة ،و با خة  ،ور كنز فزقبدول

ب ر ،،را فلز ه ل ،ببل ببارفاس ،كنبز نابةول هب لرزجباوزلإ ولرزفبدلداإ
ران

.

علب لألقببل أدببن و ببدل ا

أدببن إ سببا يزا

أدببن أخالقاب

وكيببف هنببأول

بسفةلإت ة يهيب مبن حبأل وعُمبة  ،ومِبن ورلئاب مبن غ ببزم ه حقب قه ،
وه دافاف ل ةم عه .
أريس لرسط هاب ل علب حقب ق ل خبةدن ةميب

قبلُّ عنبد لهلل خطب ر مبن

شة مخة أو ز ا أو قمار .
ماذل قّ ل
لرسؤلل لرثا ي
إ ب أ سبباءل مببا هببي خبدوما ا رألملب ولرببددن ،حزب ببةول أل فسببا هب ل
لحلق أ با أعبةف بدقّب  ،أ اب ب هب ل هنبا

و ب ر وصب را  ،بؤةلول لرفُمبة

لرفببةة  ،وحتلّ ب ل لإلحببةلم ،ببال منب و عة بباإ ،و رمببي مجببةلإ و و ،
وإمنببا سببةح ل ويةحب ل هببائمني علب و ب ها  ،منكببغلني بببارفالئ ولرب ئ
ولرسببهةلإ لرمةح ب  ،و قبّ ب ل لألمخبباو مببن لركببيف  ،ومببن زدفبباإ علمبباء
لرنطقب  .أ اب فزبدول و زجباوزول علب حقب ق ل خبةدن ،رسبب شبةعي أو
عُة  ،و ألي لسزحقاق ،وإمنا زس رول عل هؤ ء لرّبففاء بسبب ل زسبابا
إلبن لرة ع أو ر بهة أو رطاقمبه ،أل اب دلق ب ل ح ربه ،زّبحا ل حينمبا
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دّببح ،،و فبلسبب ل و بب ها حينمببا دفبببلس ب هببه ،ةول أل فة بب ل سببب
لحلببارزني ،ومببا أل دزفبب ل بالمبب إ وكلّابب دبب م ء بةأسببه فبب (صببحيت دببا
ببفدول علب أكزبباف لرّببففاء ،زسببزلب ل

مب يت ،وبهب ل لرزملّببق ولرزب رّل،
حق قه ،
أدن لهلل دا سيد وأدن لهلل دا شيي .
بفد ه ل أق ل
دظنلن أحدك أ
حِج لر

حمةوم من لحلأل وأكز ه ل ،أ

 ،و كل سن

ل

حججا عام 1771م

ياباإ وأعطيها رآلخةدن ،وبإماا ي لرسبفة

كببل عببام مببن أقطببار خمزلف ب  ،راببن من ب صببباي أر ببض مسببؤوري ياب ب لحل بأل لو
لرفمة  ،ول باً أو مسزحبلاً ،إمنا أكز ه ل مسزناةلً عل ظل ه مبن أبكبع أ ب لع
لرظل  ،وحيدث هب ل ،حتبا غطباء ةدب  ،كب مبن عمبلٍ قببيت ميبةلر حتبا عنب للٍ
حسن .
ل ب أحببزفظ بقائمب بأمسبباء لراببثري مببن هببؤ ء لرب دن أعببة ه بدقّب كغاصبببني
حلقبب ق ل خببةدن لرّببففاء لربب دن هبب

حبب ل هلبب و قبب ل  ،راببن لهلل دببةين

ودةلق !!!.
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دقب ل رسب ل لهلل (،ت صببنفال مببن أملببج إذل صوببلحا صوببلت لرنبباو ،لرفلمبباء
ولألمةلء (صدق رس ل لهللت.
ريس من با لردف أو لةدل أكز ه ل ،إمنبا هب بابع مبن حا بي وأربي علب
بلدي لحل بي وشبفيب لرفادبا ،فبي كبل رحلب أقب م بهبا إىل لرفبةلق ،أ بد قطبار
لرزخلّف دسري بسةع ت ائق  ،بينما أ ةةلة عل ةولٍ لخةين أ بدها زسبارع و زقبدلم
جمال لرزنمي ول عمار ولربُن لرزحزي رغ أ ها كا ا ُفةف بأ ها مزخلّف .
ل ها مؤلمة أمةداي صهي ي ماس ي وبزفباول مبع أقبالم لر بهادن وعمالئهب
مبن لحلاّبام لةبامثني علب صبدور شبف به

لركبةق لألوسبط ،ولرب دن دبدلع ل

لإلسالم ،وه خدوم بامزياز رل هي ي ول سبزابار ،إذ ح لرب ل لرفبةلق إىل أسب أ
من لر

مال وريبيا ول غا سزال.

من ه لرسؤول عن إ قاذ لرفةلق وشفبه .
هنا دف ة بي لرقل إىل بدلد لرقال ،وه حددر لربنيب (،ت ،ولرزسباأل هنبا
أدببن ةور لرسببؤورني ،وه ب

دسببزفيدول مببن لرناص ب إ أل فسببه وذوده ب ،

يسارع ل إىل هةد أمب لهل (أمب لل لركبف ت إىل ربنبال وةببي وقبرب ،ورنبدل
وإدبةلل ،وربديل قائمب بأمسباء بفّببه  ،وأمسباء عقببارل ه و نباةقه
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إدببةلل،

ولرغةد إلل بفض هؤ ء لرسؤورني ،كا ل باألمس د ر ل لربدم ع علب لرفبةلق
وشببفبه ،ولري ب م دقطّف ب ل أوصبباره وأوصببال شببفبه ،وسببلمنا ببد ً ،أل ظبباهة
سةقاإ بيا لرال مزفكيل

لركةق لألوسط ،ورابنه دسبةق ل ودنجباول بفبض
بةين هلب أيل خدمب دقبدم ها وعلب

لخلدماإ ولركاردع ،ما بال مسؤورينا

لألقل ،أ ي أطل منه حينما دسا ةول إىل إدةلل أو لردول لألخةين ،أل دزفلّمب ل
ولهلل أ ه خايٌ ما بفد خاي ،وهي هامي

لرهني من م ظفي ه لردور  ،ولهلل

هؤ ء لرسؤورني و كله لر ي أحلق لرّةر باإلسبالم لرب ي كبدلق ل ببه و با ةول
بامسه وغةلرول باركبا لر دن لسزكبهدول طب لل

بف قبةل ،أ دسبزحي هبؤ ء

لرسببؤور ل مببن أرولة أورئبب ،لركبببا لركببهدلء لرب دن خسببةول حيببا ه وشبببابه
وأو ةه ب وزو ببا ه ولم ب لهل  ،ريببأ ي بفببدها زمالأه ب يسببزمزف ل بارناص ب
ولرسببان لرق ب ر لرنيف ب ولأل بباث لرّببخ ولر لئببد لرطاغ ي ب  ،ولرسببيارلإ
لر بفّح ول عز ببام ةولئببةه  ،حمزجبببني عببن لألمل ب  ،و د بةلة أحببده عل ب
لرزلف ل !!! إ ها طامل ٌ كربين أشار إريها حددر لرنيب (،ت.
لرزساأل لرثبا ي هب ل ل بال حب ل لرطاملب لرثا يب لراببري  ،وهبي لرفلمباء بفبد
لألمةلء حددر لرةس ل (،ت.
ظبري ربه إ قببل مائب ومخسبني عامباً،

ل نا كاهد لركف لرفةلقي ختلّبف

زف لك لرقس باهلل ،و فكلْيا لر ضاإ ول ربس لرنسائي  ،وظاهة لرزخنلبر عنبد
لركبا ،بل وظاهة لرزا دق ولإلحلاة،

لرفب ة سبةدفاً إىل لأل ظمب لرفكبائةد

لرزخلّفبب  ،ورول ل رقزببل لرفكببائةي ،ولعزببدلء لرة ببل علبب لبنزببه وقزلببها باببل
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سه ر  ،ومبجةلة كلم من عابر ،و ساهل لرقّباء مبع حبا إ لرقزبل مببا دسبمل
(غسل لرفبارت ومبا دد ب عليبه مبن حبل لركبال ببيبع لرفزيباإ بفنب لل ( بلي
و ل د ت حز أ ي شاهدإُ زبا شباب ذلإت سبف عكبة سبن ُقبدلم رة بل عجب ز
عمة ولحد ومثا ني عاماً ،ريزاو ها ك ْ ه ولربد لرقزيبل و و و و كبل هب ل جيبةي
بلد لرةل ددن ،بلبد حيزّبن أكبرب حاضبة علميب وةدنيب
دّ ل أ دلث سز من لألئم لرف

لرفبام كلبه ،بلبد

مني ،أدن دامن لخللل ومن ه لرسؤول عبن

سارع و فكلي هب لرظباهة أربيس مةل فنبا لرفظبام مبا هب فسبري إغماضبه
وإعةلضه وكألل كل ه ل حيدث أبدلً ،ورة ل مدل عٍ بباطل يق ل أل لرفلمباء
ددرك ل أل أحدلً د غي هل (و أمة ربن دُطباعت ،و ب لبي علب هب ل ،أ به
منبباور وهببةو مببن لر لقببع ،وبارزبباري بباره ل أل دفيك ب ل بةغ بدت وةع ب ومببا هل ب
ولركف ولربلد! .
إل لةعبباء ( أمببة رببن دطبباعت أسببقطزه ببار مزفبدلة وحددثب ببدلً ،وهب
لرزجببار أرغببا وأبطلببا مببا دزهبةل بببه مببن دزه ب لة  ،مببثال حينمببا عبباة لرة ببع
لألعل من بةدطا يا عرب لرا دا سفة ه لرج غُطيا بغطباء (لرفبال لو لرسبفة
لرفال ي ت ،شاهد لرفام بأسة خةو لركف لرفةلقي بقّله وقّيّه سزقباره
ولرسالم عليه ،إضا إىل مظاهة لرطاع ولرزقددة.
لرببدريل لرثببا ي ،ز ب ين لرة ببع لألعل ب (لةهبباة لرافببائيت ،وكيببف لسببزجا
لركف بال أصنا ه ،وسقط لرئاإ من لركهدلء ولركف دزفاخة ب ر.،
لريس لةددة بارةل ع أل خياطب ل لركف
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مباشة بلغ لألب ل أو ُ ،وبلغ

لرزاليف لركةعي ا ياً ،بأل دف ة إىل حّار لإلسالم ولرقةآل وأهل لربيبا ،وأل
دُثقّف بثقا عظماء لألمل وأل دةح بفّبه بفّباً ،وأل دزفامبل لرنباو بفّبه
مع بفض كما دةدد لألئم (عت.
رقد ورة لرزأردي ،أل مجاع مبن أ بباع أهبل لربيبا (عت زلرول لإلمبام لرةضبا
(عت مددن ب سببناباة ،راببن لإلمببام ر ببض لسببزقباهل  ،جبباأل لري ب م لرثببا ي،
ة ض لسزقباهل أدّاً ،جاأول لري م لرثارر ،وأخريلً بزت هلب لرببا  ،وهب
مسزغةب ل ،وسأر ل لإلمام عن سب عبدم لسبزقباهل وهب مبن شبيفزه ،سبأهل
لإلمام عن بلده  ،فةل ل ره ذر ،،قال هل لإلمام أميبدل أحبدك دبد
أخيببه لرببؤمن يأخب حا زببه ،زفجلبب ل وقببار ل
لإلمام
ل

يب

دببا لبببن رسب ل لهلل ،قببال هلب

ق ر ل أ ا من شيفزنا ،وران ق ر ل حنن من حمبيا !!!.
أرس بال أسف حا إ لرفةلق مؤرب وحما ب  ،الغبري علب لرب طن،

و شف ر بارسؤوري ا لرؤمن ل خة ،وأ ب لء لراةلهيب ولرزب لة هبي لرزحاّمب
لرفالئق ،و نامي لحلا إ لرالأخالقي  ،ولرةل بع ولحلاّبام سبا إ دزف لة ب ل.
ران أعزقد ر ألل لرةل ع خياطب ل لركف مباشبة وببدول ولسبط وبلُغب لألبب ل
لرةوحي ب  ،راا ببا لألم ب ر غببري ه ب  ،ورزحقّببق م با أشببار إريببه حببددر رس ب ل لهلل
(،ت.
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كثرياً ما قرأتُ نرص ار اُ اب ارجي ايةا ور ر اي ااأر قأتعلرا اعما ر ا مرص
اب اجي فإن فوه نشأ خصال مص خصال املؤمنني) اهي:
ايّر اب ر أسرلأ اباور ر ار،اقر قنر قر روّر ر قاور اشكر ر أشر ّ
اهلدفر ذكير مت اضع.
اتعذكأ تنين كنت ي تأام اباي مع تخ اي مأعضر املردير نتسا رل ابن ر
ك أ منير حور

تذهرجي ي ابور م ابثابر خلب ازبّراح ارباحاً راكأاًر اي اب أأر

ابذي ميتد مائيت مرتر تمأّ نا كاجيٍ ض ل اجلث ر اننرد ابرأااحي ّرأّي ذأاره ور ً
بير اننرد ابمر ي أرنلي اأسرتسباين أكر خاار ر شنره أمرأف رهني رهن وه
ق م مص ازبز ابذي تمحاهر امأُّ نار هرذا ابصرداق رنتانر ب رنين هشرت
حلاب مل ّ اهير تنرين رافأُ مرع اابردي اتخري ملردي خلب خلأرأان ا اكسرتانر
اا تغأقت ابسر أي ارانني أ مراًر انردنا خلب ابن،رر اشارأفر احران اب قرت تن
تذهجي بشأاء ازبز اباحاًر ف أُ هنّ هذا احلو ان قد ألامجينر شني انس مرت
ننرره هررذا املردّير اب نرره كرران ن ررين ذبررير فمرراماين اكررهني

ت تمررد ننرره أ م راً

ااحررداًر ررل ي ابور م ابثررانير كانررت ن ر تخرري ملرردير فسررهبته فررهخ ني ررن ين
ال افأ اخلمترص جرا ا
احلاب ر اهنا تذكأ حاب قأتعلا نص هذا احلو ان اهير تن ج ً
نا حاجتهر اكان نندا كاجير ا مدما افأر الحظ اب اجي تن هرذا اجلرا تخرذ
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أرت ّ نا ابزاج اابغائجي حاجلا)ر اتنره خران مرا تمترص ناورهر فرتكل را اب ارجي
حتر خلذا اجت مررار ه،ررل ناول را اقتاررل ا ي عارري احلابر ر بومر ابررزا املسررافأ
اأشاهد ذبي املنظأ اشبول اأتم،جي ب فراء اب ارجي اخوانر اجلرا ر ف ران أسر ل ي
اار كابه:
اما حال أأن ذميت اأص نين

اّ ظ نأضي اازاو خي ن

فوا ن،باً با،ا أَنسي نلدعي

اأا ن،باً با اجي كور أص ن
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مساح ب لرسببيد لراكببمريي ،ك ب ا مببن منببابع لرفة ب ولخلببرب ببأ ي أسببزفني
بإدّبباحا ا و ظببةل ا

حبلل مكببالج لرببج ابباة قّببي علبيل ،وهب أ ببي

حدوة لرسزلني من لرفمة ،وقد عكا مع زو ج عل أحسن ص ر  ،ران ل ل
ثا

إىل زو  ،ك ْل زو ج بدل عليهبا لرابرب ،ورانهبا ابابة وحتاصبة ي ببأي

حيل رزحةلم علي ما أحلّه ر لرفباة ما ه لحلل .
لة ل
دببا سببيدين أ ببا رسببا مفزي باً و حلّببال رلمكبباكل ،وألل قلمببي دن ب ل أ ب لءت
أرخييب ب و إطبببار لحلب ب زلإ ولرة فيببباإ ،رابببن رسبببا بفيبببدلً عبببن لركببباكل
ل

زماعي  ،ك ي خطي وأ

لربلدلل عةضاً وط ً ،وأ فةلف علب لرطبباع

ولرفاةلإ وغريها.
لل مكالز ،هي مكال عام وأبزلي بها حز بفض لأل بياء ولألوصياء ،وقبل
أل أحتدلث ر ،عن وضع لرةأ عم ماً ،و أق د أحدلً ،اما لرة بال لرطيلب
وغببري لرطيل ب  ،ك ب ر ،لرنسبباء ببيهنل لرطيلببباإ وغببري لرطيلببباإ ،رانلببي أشببري إىل
أحاةدر م

ة رلنيب (،ت ولإلمام عليل (عت وأبدأ أو ً باداإ قةآ ي .

في لرقةآل ورة عن لرنساء (إل كيدكن عظي ت ،حني د ف لرقةآل كيْد
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لركيطال بأ ه ضفيف( ،وران كيد لركيطال كال ضفيفاًت.
وأ كّة أبيا اً قاهلا شاعة م ة (أمحد ش قيت خماطباً لإلمبام علبيل (عت حمنزبه
مع عائك يق ل
دا بالً أب لةبال ما محل

ماذل نا علي ،ربل لةمل

أ قدُ عثمال لر ي شجاها

أم زن قد بلغا مدلها

ذر ،أمةٌ م مية باربا ِل

كيدُ لرنساء م هِن لةبال !!!

ولري ،حددثاً رلنيب (،ت
لرببةأ خُلقببا مببن ضببلع أعب  ،ببإل عدلرزببه ل اسببة( ،أي لصببرب علب ذربب،ت.
وحددر آخة رلنيب (،ت ،قال سز ددخل ل لرنار بغري حسا  ،وه
 - 1لرةسزاق باةهل – (لألعةل لرفا دول ههله ت.
 - 2ولردهلاق ل بارظل – (وه خربلء لرّةلئ ولرامار ت.
 - 3ولرزجلار بارغشل.
 - 4ولحلااّم باة ر .
 - 5ولرفلماء باحلسد.
 - 6ولرنساء بارغري .
أمببا لإلمببام علببي (عت يق ب ل

هببأ لربالغ ب (وك ب ل مببن خيببارهن عل ب

ح رت!!!.
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ودقب ل (عليببه لرسببالمت غببري ُ لرة ببل إميبال وغببري لرببةأ كفببة .ودقب ل (عليببه
لرسالمت وصف لرنساء (إذل أُينَّ عل مالٍ ضاع أو عل سة شاعت.
قببد أ بزببا لرزجببار أل لرببةأ بدكيبزهببا ُخفببي لحل ب

سببفني عام باً و ختفببي

لربببغض سببع سبباعاإ ،ومببن أبببةز مببا طبيفزهببا أ هببا ُلغببي  77إجيابي ب بسببلبي ت
ولحد  ،و سحق  111مجيل وإحسال بارّ ت ولحد من زو ها.
أخي لحملدم
إل لهلل لخزببرب ببددلن لرفلمبباء و قب له وورعهب باحلسببد ،ولخزببرب ببددلن لرنسبباء
و ق لهن بارغري .
رقد شاهدإُ بفبي لمبةأ ً مزلقيب ومؤمنب

ب م ال ب أشبهة ،ر ب وشبفبال

ورمّال ،وختز لرقبةآل شبهة رمّبال أكثبة مبن مبةل  ،و قطّبع لرليبل بارن ل بل
ولرزهجلد ،رانها رّا

ل لرقبةآل لىل هب ل دب ( با اح ل مبا طبا راب مبن

لرنساء مثن و ال ا ورباعت ،نفجة ع بيزها وغري ها و ةمي لرقةآل من دددها عل
لألرض!!.
إل لرزجببار

ببدلل عل ب أل لرببةأ إذل بباوزإ لخلمسببني ،دنزهببي عنببدها لحلببا ا

ل ث ي (لرسدو نيت ،وهي فل

باطنها ه ل ،و فلب أدّباً أل زو هبا دزمزبع

بق ل لةن سبي حزب آخبة حلظب مبن حيا به ،رانهبا د بف عليهبا أل فطيبه جمبا ً
ريكبع رغبزه باو أخةين ،و ل ،حار لخزبار إهلي صف .
رقد رأدا بفي

أكثة من م رة ،بفضو لرنساء وبدل ع إميا هن و ق لهن،
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ذها بأ فسهن وخطا ساءً ألزول هن ،وه ل مبا دسبمليه لركبةع مبخارفزبه لهلب ين
وسحق لر لإ.
وإري ،ل ل بفض لرق ص
إمةأ مكه ر بارزق ين ولراهد ،أُسزخربإ بفد مد أل زو ها مزا لو سب لةلً مبن
زو أخةين ،دبلةإ ره م لمة ً وما أخطةها ،ماذل صنفا

!!!ل.

رقد قطفا إسار لرباء عبن لرنبال بكبالٍ سبةلي ،ومبا أل ةخبل زو هبا لحلملبام
ئ بفدم و ة لراء لأل ابي  ،طل إبةدقاً من لرباء ريزطهلبة ،وكا با

حز

أعدلإ ره من قبل إبةدقاً مليئاً بارزيال (مباة حمةقب ت ،وأخب لرباو لإلبةدبق منهبا
وأرلق مببا دظنببه أ ببه مبباء علبب إحليلببه بباحدق إحليلببه وخ ببيزا  ،وقببد ز ْر ببه
بارسزكف  ،وبقي لسب عني هنا  ،ورغب أ به جنبا مبن لرب إ ورانبه أصببت اقبدلً
رلةغب لةنسي .
وق

أخةين

كا ا زو

أحد لرفلماء وه آد لهلل (...ت زجنا ي ،مكه ر بفلْمها و ق لها،

وكال المي دبفثب ل باو با ه إريهبا ددرسبن عنبدها لرفقبه ولألصب ل ولحلبددر
ولرزفسري.
رقببد كببال هببؤ ء لرزالمي ب دلحلب ل عل ب أسببزاذه بببأل دقنببع زو زببه بارز بدلي
رلزقليد ،ك ْ ها جمزهد بال أة ش ،،رانه كال دة ض ذر ،بدول ذكبة لرسبب ،
وكال سب

إحلاحه ه أل ا ل لرنساء دة فن إريها ودقلّد ها ،ولسزمة ه ل
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لرفام دة ض ةول ذكة لرسب .
وذلإ د م صارحه أحد المي  ،وكبال قبد باول ب للً ،أ ْل دفبةف لربا ع لرب ي
مينفه مبن أل دبأذل راو زبه ل زهبد بارز بدي رلزقليبد ،ابزسب هب ل لرفبام وقبال
رزلمي

أ ففل ما أطل من ،وإذل ّف إ ما أطلببه منب ،ياب ل ربدد ،لرسبب

ولضحاً ،اسزجا لرزلمي  ،وهنا أخة لرفام مفزاة با مناره ،وقال ره خب
ه ل ولعطه راو ز ،،ورز ه إىل منارنا وهي مزادلن باراامبل و لبس سباح
لربيا عل كةسيل هنا

لرساع لر لحد ظهبةلً بارّببط ،و لرسباع لر لحبد
ة زو ز ،وهي

ولرةبع سزدخل زو ج ،وهنا سززفا أ ب

فة ها من قببل،

سزسببأهلا مببن أ باِ ومببا و ب ة هنببا لزجبهببا زو زبب ،بهب ل لةب ل وبببأة
وهدوء (عفب لً أ با لراو ب لرثا يب راو ب،ت ،وهنبا قبد حيبدث مابةو راو زب،
أر

أل زحملل أ ا وزو ز.،

ها ل أخ لرطار مفزاة لربيبا صبباحاً ،و فّب لرزفليمباإ ،و لسبا زو زبه
ر حدها صحن لربيا ،وهي شاب ومزادلنب  ،وبفبد رببع سباع ُ ،زحبا لرببا
وةخلبا زو ب لرفبام (ل زهببد ت وبيببدها كبأو يببه رببا ،ف ئبا بببإمةأ شبباب
مجيل مزادلن  ،ار باا وسارزها وهي مّطةب من أ اِ وكيف ةخلبا إىل هنبا
ولربيا خالٍ ا ابزها لرةأ بهدوء وأة

عف ل أ ا لراو لرثا ي راو ب ،،مبا

كال إ أل رمزها باراأو عل و هها ،وسارا لردماء وحبدث مبا حبدث ،وهنبا
قال لرفام رزلمي ه ل هل ل ّت ر ،لرا ع من

ددها رلزقليد ل زها لرق .

إل لرز بدلي رلزقليببد رببيس أمببةلً دببة بط بببارفلْ قببط ،اركببيطال عببام ،وأب ب
د سف لرقاضي عام ،ولحللّا عام ،وعبد لهلل لرقفع عام.
285

إن من االخطاء الفادحة يف مؤسّستنا الدينية أن نغالط الناا ،أا ن ااأا أ ا
وذاك أ ا

ونساادس السااتام ااأ ماان اا أورااأ وأ اادس وأوم و ااة أخ ا

أسيطة أس داا وأخت ج اأي لك:
أ مت يف منزس وااج يف ال ايأ أياان نات أحانا انااك و اان ااأا ال جا
حيب زوجته حبّاً شديدًا وأعد مدة و فيت وحزن أ فرداا وأعد م وم اان
أ وفاوها وزوّج أٌختها وحسنت معاش وها معه لكنه ان أحياناا يححّا
زوجتااه الفرياادة وإذا أزوجتااه اااأو ونااز أ ووفرااد أ

اأ

اااأها م ا أن ا ح مااة

أختها فافه ؟؟؟
أخي العزيز
إن ج اأي اأا ل سالتك ممبا يك ّفين مثنًا جديداً فرد يُضاف إليّ من ال ا ن
ن اا جدياااد وااا العن ا ا النسااااضي فراااد ينا ا
أزجّ العن

أعا ا

منتسا ا ا اجا ا

وح اشيه وال ّاحسني

ا ه

ال سالة وج اأها ندّ

ولكن ال يهمّين اأا أعد أن دخ ْتُ ح َبة ا نازلة

أخرياً أ س لك :ان اهلل يف نك
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النساني أعد إطال هن أ ااأو

ةخلاُ ذلإ دب م لرسبزيناإ مبن لرقبةل لراضبي علب مة بع كببري لرنجبف
لألشبةف ،وكببال حينهبا لرببدةلة علب لرة ببع وجمارسبزه أمببة عباةي كمببا لزقببي أي
إ سال وريس كمبا هب لريب م حيبر بيب إ لرةل بع (قبالع أمنيلب ت فب  ،رّبا ةخلبا
و دإ ه ل لرة ع لإلهلبي دفزب ر إىل وربد لرةلهبق لركبا  ،وكبال أمبةلً د بف ُ
عليل حتملله ،وراذل ه ل ل عز لر

وما هي لرق

وأهميزها حز نزهبي إىل

ه ل لرنزه  ،بفدها عل ْماُ إل هب ل لرفبام لرفب ل ولرزلقبي (مببا رلالمب مبن مفنب ت،
اء م ظف لرربدد (وإمسه اضل وهب ق بري لرقامب وببددن ودسبزفمل لردرل ب
لهل لئي إلد ال لرةسائل إىل أصحابهات أعطا عد رسائل ،وكال مساحزبه دقبةأ
لرةسائل لر لحد ل لألخةين ،ومبن ضبمنها رسبار زحهبا

بدها ختبصل وربد

ه ل لركا  ،اال دفز ر إريه من ه لهلفب  ،ابُبة عبي هلب لرثاريب وهب ل
ل ّباط بأخالق لإلسالم وق لعد .
و حار ب مكببابه  ،كنببا أولسببط لرسبببفيناإ عنببد مة ببع كبببري لرنجببف
لألشةف ،وبينا أ ا أسلّمه لربار لرج كنا أمحلها إريه مبن بفبض مقلّددبه ،حتبةل
هبباز لرفبباكس ول ببد فا منببه رسببار  ،مببا أل حببظ بببدلدزها بأ هببا ف ب ة ر رببد
لركا  ،أطبق لرةسار ور قها بارالصق ،وم دطّلع عليها.
ه ل ما كال باألمس وهؤ ء مناذ من لرةل ع لر دن رلب ا وه ب ا.
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أما لري م ،و أق د بباري م لرفلابي وإمنبا لرقطبع لألخبري مبن حيا نبا ،باألم ر
قهقةإ إىل لر رلء سةدفاً ول فدما ل ،لل ُرثُل ،ارةسائل

بل إىل لرة بع وهب

دفل عنها شيئاً شأ ها شأل لألمخاو ولألم لل ،ودسزح ذ لر رد ولر هة عل
لرةسائل ،يقدلم رسبماح لرة بع مبا دفجببهُ ودسزحسبنه ،ودُخفبي عنبه مبا دةدبد،
وذر ،حس مال ه.
رقد قال ري أحد أقار لرة ع لألعل  ،بأ ه ةخل عليه بطةدق خبا ،وخبار
منظ م لرزفزيش وذر ،بسب ل ر بباط لرفبائلي ،رانبه عنبد مث ربه أمبام لرة بع،
أخة ره رسار مُةْسل من شخص ببالة أخبةين ،مبا كبال مبن إببن لرة بع لرّبا
ل اعا

وبلخه بكد  ،بأ ه لسزغل عدم فزيكه وأخف لرةسار  ،وهبدلة ببأل

داةلر ه ل لرفمل ،وما عليه إرّا لرسالم علب لرة بع ولحلبددر لركخ بي ح بةداً
ولرغاةر .
رقد ذكةإُ كزيب ك أرسبلا مبن لرةسبائل مبن لخلبار إىل لإلمبام لخلب ئي،
وبفدها خلليفزه وران علمْا أل لرةسائل أ لفا ،وحسبنا لهلل و ف لر كيل.
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قبل ثالثة قرون نرا زمر،ناش ارو زموف غرلي ورنمف ل اويت رث زمري اثبر

ف رن

حوكررة زض و نرن ز ررن حررلس زماررت ش نه ب ر مررث اررلم زض ونحررة زم تفررة
زمررليتالحش حفرررت زا ت رررث زمزنفغرررة انم ،طقرررةش ن زس ز يفن رررة يت نن غرررل

رررا

زحلتررالح ي فررثش نز ررمل اررث ز يفررني ا يتل ررط ش نيتل رق هغررطم ايتننرنك مفزررل ير ك
مغريم.
كرن وررنمف ل يتحروس رز،ترنكش ان رث ن رق ررل ناويت رث مررا الا رلش ن ر تو زمغررن
ررن ح زمزنفغررة ا اا ر ش ن اويت ررث ر زل قن،تررة ن ررفحزت زم ررن يت احررح نش
نازل زهل،مية م ت حنكت اضتن،و زمباو .اقلس:
بحن زهلل ب ط اكثو نا ثالمثئة ين نروح ي رمل ارلم زملزق رةش نزبز انمنلحر
زم لكن يتة الان

نحنح ان نانش ازوميكن نا افتكن هللز زم نمل زماطيتوش نازرلز ا رن

كنا الم زمغيفل ش حفت ز رتيت بمر منوغرب انوغرب نرا اهرل ا اار انرن
اتري زم ال زماف ب نن حلج ينث ن لي ت ي فثش لزمر ي رب زمر تش ن رالح
زخلحررل ش نصررن ح نغرربي ررب ز ارر،زمل مررب ع ز غررز
ز وزه

ي ررمل ا ررع اانررن

زمنجف زض روي نوريارنش نمزرط نيفترئا ًننرنك ي رمل ا زمغرن ًروش

نزم،نا ال زحلنكت ن غ وفق زضهفنس زمانرنة نا اانن ن،وي ز ضرحل ي ف رنش
نيترتزه نا يترتزه ش نيتنط نا يتنط ش ن زل زواب اب ز ن حو .
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يةُّ بي أحيا اً حار حبري وةهكب ربا أكاببد مبن هجمباإ ومحبالإ مبن وهلب ِ
لرفملمني ومفملمي لةهل  ،وإل كال ه ل ه أمةلً طبيفياً ومبن قبدد لرامبال ،وأيل
اة أم أيُّ رأي دقابل ب ر ،،خ

صباً مبن أهبل لرزخلّبف ول سبزبدلة ،وقبد

بباء لحلببددر لرقدسببي ،إل لرببنيب عيسببي (عت سببأل ربببه أل داببفَّ عنببه أرسببن
لةهل  ،أ ابه ربه أ

ما ضمنا هب ل رنفسبي ايبف أضبمنه رب ،،وربنِف مبا

قال لركاعة
قار ل بأل لإلره ذو ور تد

وقيل أل لرةس ل قد كهنا

ما جنا لهلل ولرةس ل مفاً

من رسال لر رين ياف أ ا

رقد لرزقا ي أحد أزلقب لرنجبف لألشبةف ،شبخصٌ كنبا منب سبنني أ ب لر ُ
ال ببأ ي أصببحا مبدةةلً بارسبالم عليب ،،قلبا
إ سا اً ع امياً ،فا أ ي قائ ً
ورِ ب و قببال أل ببي أمسببع عنبب ،أ بب ،أصبببحا علما ي باً وأ بب ،ض بدل لرة في ب ،
ّحاا (وشةل لربليب مبا دّبح،ت وذكّة به بالمب لإلمبام علبيل (عت ،ببني لحلبق
ولرباطل أربف أصابع،

سأرزه هل قةأإ كزيب قال

 ،زفجلبا مزسبائالً

كيف حتا عليل مبا ق ل ،دل ع م لةلً عل قبيل ددي مفز رلً مدل فاً.
إلل لرؤسف دلً دلً ه لهلب ط لرفاةي عند مجه ر عامب لركبيف  ،وضبحار
همه رألم ر ،ول سياقه رلف لطف.
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أب

دهمل ب أل ا ب ل كزابببا ي م ببدر ا ب دن رألضببدلة ،حيببر ه ب ل أم بةٌ

فار اْ عليه سري لربكة ،ورح لهلل إبن لر رةي لر ي دق ل
حاول لرفُار

ريس خيل لرةء من ضِد وإل

ميلزه
رأو بل

وهنببا أسزكببهد ثارب مةدببة وأريمب مبةلإ باركببةدفني لرةضببي ولرة ّب  ،وهببي
ل هما كا ا ددرسال بفض لرفل م لرغةدب عند عام كبري مبن علمباء لر بابئ  ،وهب
لركيي أبب إسبحاق إببةلهي لر بابي ،وكبال لركبةدفال دقيمبال ربه أعلب ةر باإ
ل حدلم ولرزاةد رغ أ ه صابئيل لرفقيد  ،اال دُكال بفض لرزالمي عليهمبا،
اال لة ل بأل ذرب ،قبددةلً ولحدلمباً رلفلْب

رلكبخص ،وأل لرفلْب حمبدم،

حز إل لركةدف لرةضي (رمحه لهللت را ماإ ه ل لرفام لرابري ،مكب

كبييفه

ور ا بق يد لحز إ عل مثا ني بيزأً وُفزرب من ُغةور ق ائد ومطلفها
أرأدا كيف خبا ضياء لر لةي

أرأدا من محل ل عل لألع لة
إىل أل قال

من ُقل

حوربٌ ه ين ر خةل لربحة لغزدين

مززابع لألزباة

ومنها أدّاً وه خياط لرفقيد
ما كنا أعل قبل ة ن ،لرثةين
ول زكةإ ه لرق يد

أل لرثةين دفل عل لألط لة

أ لء لرفلْ ولألة  ،وكبال لركبةدفال عنبدما ميبةللل

بقرب ه ل لرفام لرابري ،دُبددال ره ل حدلم ما لر ي حدث
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.

دق ل لركةدف لرةضي إل شلاباً كال جياور وه من أخيار لركبيف أرسبلزه أملبه
إىل لركةدف لرةضي ريبلغه بأل زو ها رن دسلَّ عليه بفد ه ل لري م أل ه دك ّ،ببأل
لركةدف لرةضي حت لل إىل كا ة ،وأخ دة ي لرافّار بق ائد !!!.
ودق ل لركةدف لرةضي أعل لهلل مقامه ،ل ه اء إىل بقّالٍ حملزه ريكدي منبه
سِمناً زأملل لربقّال

سأره رقبد مسفباُ بأ ب ،حت َّربا إىل صبابئي و ةكبا ةدبن

لإلسالم ،حال لركةدف لرةضي و ألة وأبلغبه بأ به م دزبألة رنفسبه وهب ل حت بيل
حاصببل ،رانببه مزببألة بارفقلي ب لركببيفي لرزخلّف ب ولرببج زحببة و ببق ل ففببا إ
لرفاطفي
أ

أ ة لرزفليق رلقارئ لريزقّظ وشاةلً.
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دق ب ل ق ب ل سببالم لركببيي لرالببي

كزابببه لراببا

 ، /275/،/8/إل

لإلمببام لر بباةق (عت قببال (كببل رلد ب ُة ببع قبببل رلدب لإلمببام لرهببدي،

بباحبها

طبباغ إ دُفبُببد مببن ةول لهلل فبباىلت ،وورة فببس لرببنص هب ل ،كزببا (وسببائل
لركيف ت رلحة لرفاملي  ،11/و باء مثلبه كزاببه (حقيقب لركبيف 171 ،ت،
و اء م اةر أخةين وهي نس لحلددر رإلمام زدن لرفابددن (عت.
وعلب هب ل لألسبباو ،يسلبب ،بهب ل لحلببددر ،لرخببارف ل رقيببام حاب إسببالمي
ولعزربو ُ عل وُ ق لحلددر ه ل ،بأ ه حا طاغ ي وصنمي.
بارقابل ،يسل ،لإلمام لخلمي (رمحه لهللت ثددر مبا دُفبةف مبقب رب عمبة ببن
حنظل ب  ،ول زبباع مببن لحلببددر ومببا بباء يببه ( قببد فلزببه علببيا قاضببياًت ،بأ ببه
مكةوعي حلا إسبالمي ،وأقبام علب أساسبه ،ظامبه لإلسبالمي ،قةلبب أربفبني
عاماً خلا ،وهنا امن لركال ! .
هبل

بدلق لرالببي ولحلبة لرفبباملي وغببري  ،و اب ل عمبة بببن حنظلب وهب

منهأ سار عليه لإلمام لخل ئي وعد من المي وغريه من كببار لرفلمباء لرب دن
حيةلم ل لخلةو عل لحلاك  ،وحيةلم ل سف ،لردماء حتا أيل مربلر!!.
وقد مسفاُ ه ل بنفسي من علمني كبريدن ،قا ذر ،باحلةف لر لحد وهما،
273

لرةح م لركيي لحلليب

طهةلل ،ولرةح م لرسيد حسن لرقمي مكهد.

حير صةلحا مةلرلً بأل لحلة لرج وقفا بني إدةلل ولرفبةلق هبي حبة باطلب
وغببري شببةعي  ،وألل لرب لهبني إىل بهبباإ لرقزببال ه ب دُفببامل ل دب م لرقيامب بقزببل
أ فسه  ،ألل ه ل إرقاء رلنفس لرزهلُاب  ،وطبفبأً هنبا أعبدلة أخبةين مبن كببار
لرةل ع دزّامن ل مبع هب دن لرفلمبني بارنهجيب ولربزفاري ،رابنه م جيبةأل علب
لرزجاهة به ل.
وقبل أل أ زقل من لرنجف لألشةف إىل إدةلل ،وكال قبد مبةل علب جنباة لرثب ر
ل سالمي عام و ف ،كنا أمسع من لإلمبام لخلب ئي أكثبة مبن إشبار ولضبح
ةكّا عل بطالل و دب لرفقيبه لرفاملب  ،كمبا أ بي حظبا

بةحيا ه قببل ل ز بار

لرث ر بأشهة ،ود ف يها لرزظاهةدن عل ظام لركا بأ ه جما ني ،وسُبئل ذلإ
مة عملن دُقزل بةصا ،نب ة لركبا  ،هبل أ هب شبهدلء أ با سباخةلً ببأ ه
محري

.

و رفز أخةين ،أل لرنظة ني لرخزلفني ،م ا ا من صبنع لإلمبام لخلب ئي و
لإلمام لخلمي  ،بل إ هما كا زا قبل ذر ،بفكةلإ لرسنني.
نظةد مكةوعي لردور لإلسالمي  ،بنلاها لرال أمحد لرنةلقي (رمحه لهللت ،أملبا
لرنظةد ب لرفاكس ب  ،قببد بنلاهببا لركببيي مة ّ ب لأل بباري ولر ب ي نلببدها بزفبببري
لر لضت ،بأل و د لرفقيه لرطلق (ةو ها خةط لرقزاةت.
وهنا أ ساءل كيف زفامل مع ه لألطةوحباإ لربج ّبة بفّبها بفّباً
هل

دلق لرنةلقي و ا ل لأل اري أم بارفاس إ ها مكال كسائة لركاكل.
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أما من حياول لرزسزلة أو لرناور  ،يق ل بأ ها ل زهاةلإ خمزلف  ،وبا ل

زهاة

عند لركيف ولسع ،ه ل سزلة مادف وحتادل ،وإ ما ذ ب لربدماء لربج أُردقبا
ومئاإ ل

ف من لركهدلء لركبا

دزحملل مسبؤوريزه

و ةملل لرنسباء و يبزل لألطفبال ،مبن لرب ي

هب ل لرطبةف ،أم لرطبةف ل خبة ،أم لرةقّفب ل

لرب دن

دزبببا ةول بارةلوغب ب  ،ودُلبسب ب ل لحلبببق بارباطبببل ولرباطبببل بببباحلق ،ريُثبببةول مبببن
لرطة ني!!.
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أرق شاعة ربنبال لراببري (بكبار لخلب ريت إحبدين ق بائد لركبهري  ،نبال بهبا
مسف كبري  ،و فكلقزه لرغ ل ي ولركبال ،ومن ه لرفزيباإ زبا ٌ لرفكبةدن مبن
عمةها وإمسها سلم  ،أرسلا ره رسار إشباة بةوحبه لألةبيب  ،كمبا بفثبا ربه
ص ر ً رةأسها قط وكزبا ره بيزاً من لركِفة حتا ص ر رأسها ،ولربيا ه
بفثزه ددي ر ،لسزفباةل

ها رأسي ولرةأو أشةف عّ ٍ

لما وصلزه لرةسار  ،أ ابها ببيات من لركِفة ،دق ل يه
وصل لرةأو دا سليم وران

خبلةد رن بفثاِ لرفؤلةل!!!

وكنا لرسبزيناإ ربنبال ،وكنلبا جنزمبع

نبدق ( باْل لرفبةلق لحلبددرت

بريوإ ،وأ كة ممن كال حيّة هنا  ،منه صاةق لرقام سبي و ففبة لخلليلبي،
ولخلطي ب أسببزاذ ا لركببهيد لرسببيد ب لة شببرب ،وأمحببد لر ببا لرنجفببي (لركبباعة
لرفةوفت ،وذلإ ريل أركب لر ا بسيار ه ،و كال لرطةدبق ماةمحبأً ،وكا با
أمامنا سيار ق ةها حسناء وقد علّقبا لر بلي علب صبدرها ،وكا با سبيار نا
ااة لز ق بسيار ها ،اال لر ا دنظة إريها وه دنظ
يلها

وحق قةآ ي وإجنيلها

غا ي ُ اقا عل

أه ين رك باً ري إىل نبها

دهساً بأ مبيلها

أو
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ويشري إىل إجنيلها كوْنها مسيحية ،وكلمة األتومبيل :تُطلق على السيارة.
ويف أواسط السبعينات ،اتصل بي أستااي الشتهيا الستيا دتوا طتب و لت
منّي أن أصحبه إىل مانية الاديل حيث كان يقصتا ننتاأل ألمتري تري وصتحباه،
فاخلّى عن سائقه و ل منّي قيتا ة ستيارته لالبولستيي) لناحتاّ يف دتو نتا
وسليم.
ومريرنا مباينتة ستامريال للايتارة ،اتم ا هنتا عتن رييتق ماينتة التاور إىل ماينتة
التاديل ،وتوقّننتا عنتتا مقهتى لنستييً قلتتي م ،وننتا متريّت بنتتا طتابة

يلتة طتتبه

عارية ،وني متسك بيانا ،مظلة حتامي بها من الشمس ،وعلتى النتور ،نادت
قريحية سيا األسااي ،فقال:
دالت تضلّلها املظلّه

وقا ارتات للحُسن حُلّه

سبحان من لق اجلمال

وقال ناألِ احلُسْن كلّه

ومريَّة كن مع السيا مصتطنى

تال التاين بستيارته متاّنهد متن مشتق إىل

لبنان ،ويف الطرييق توقّننا يف منانتع لبنتاني تّطّيته أطتنار الصتنوبري ،و رييتري املتال
يبعث اهلاول ،وكن أنا والستيا
ات

فايتات

تال التاين ،نامشّتى بعمائمنتا ،ف حا ت بنتا

تي ت متن لبنتان ،وستلّمن علينتا ،وننتا ست ل إحتاانن الستتيا

ال الاين :أنام من العرياق؟ ألنهنّ مسعن حايثنا وهلنانا العرياقيتة ،فقتال هلتا
السيا لرمحه اهلل) :نعتم ،ف بتاين اال ت ا واةبّتة ،وإيا بهحتاانن صتري

:

ليتا عيين عتلى كاظم السانري) ،فيانا نسقط أرضتام متن الضحك ،وعلتمنا أنهن
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من لرفجباإ بارغنلي لرفةلقي كاظ لرسباهة ،ولحدلمهبن رنبا وإقبباهلن علينبا كبال
عل ه لخللفي .
مالحظ
إل كاظ لرساهة ،أحي حفل

ربنبال ،وكبال مدخ ربه منهبا ،مبائزني ومثبا ني

أرف ةو ر ،ربلع بها رفاة مةض لرسةطال لرفةلقيني.
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زفاط بفض لر ِفةوق لإلسالمي ما ُ صف ب ا
علماأها صا

لرغفة  ،هنبا طائفب دبيبع

يلي ،قطع لةن  ،وهنا من دقبدلم شبةل لرغفبة  ،و هب ل

لرسياق أ ي طائف لخل

 ،ما هي ه لرطائف .

هببؤ ء أساس باً خة ب ل مببن لهلندوسببي أو مببن لألغاخا ي ب  ،أو مببن لرقاةدا ي ب
(لرطائفب ب لألمحددب ب ت إىل لإلسبببالم ،ول قسبببم ل إىل ئبببزني ،ئب ب أصببببحا سُب بنل
ودفة ل (مببيمنت و ئب أصببحا شبيف إ نبا عكبةد ودفة ب ل (باخل ب ت ،وهب
دنزكةول خمزلف ببالة لرفبام ،وميزلاب ل ع ب لرزجبار

لرقبار لإل ةدقيب ،

وباخل ب ب  ،كينيبببا ،و نال يبببا ،ومدغكبببقة ،و بببار لرقمبببة ،و نب ب
وغريهبا ،ورغب لل عقب هل

إ ةدقيبببا

اردب مببن لرنب ع لرةلقبي ،إ أ هب بارنسببب رألمب ر

لرددني دسريول بطةدق قليدد  ،ه دقلّدول لرة ع بكبال مجباعي وبطاعب مبن
زعيمه وكيل لرة ع ،و فواق هؤ ء منب لرقِبدم علب قليبد لرة بع لرنجبف
لألشةف ،و بلب ْ أمخاسبه لربج ُقبدلم رلمة بع حب لري ال ب مليبارلإ سبن داً،
ودأ ي بفده ّار ةول لخلليأ،

لرفةلق

ربنا لي لرهجة وغريه .

ودز ببف هببؤ ء لخل ب  ،بببا رزالم ل قز بباةي لخلاضببع رلمحاسببب  ،و ببيه
أ ةداء ميلا ل طائةلإ خاص  ،وأ كة حار كنا أ ا حاضةلً يها وهي
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كنببا حمّببة أحببد وكببالء لرة ببع لألعل ب وه ب وكيببل دُفببةف بببارطلق (أي
دز بةلف باخزيببار كامببلت وم داببن هب ل لر كيببل حاضببةلً وراببن صببحبه لب و،
دخل ر ل أولسط لرفمة دة دي ةشدلش عاةد  ،وق بري  ،سبأل بارفارسبي
لرةكياب (م

ببا آدب لهلل ......ت ،أشببار هببؤ ء إريببه بأ ببه سي ببل بفببد حلظبباإ،

و لس لرة ل مسزغةباً من بةوة لسزقباهل  ،و فالً إل هؤ ء ظن ل بأ ه ممن اء
رالسزجدلء ،وطل ْ لرف  ،ثير م دقدلم أحد حز كأو شايٍ ره.
وماذل بفد .
بينما حنن ل و ،وإذل بار كيل لرطلق ةخل ومبن ورلئبه لرة بل لرةل بق ،وهنبا
ش ل لرة ل دقبلل ددده،

لس هنببه ،وأخبرب أ به دسبان ادبة (مب ردشت،

وه دقلّد مساح لرة ع لألعل ...

قدلم رل كيل صااً مببلب مليب ني وسبزمائ

لرف باول إسدري وه مخسه لرسن ي ،بدهش لحلاضبةول وكبأ ه سباارين،
وذربب ،خببزالف لرظهببة مببع لرخببرب ،و ب بيلن بفببدها أل لرة ببل ميزلبب ،شببةكاإ
عددد  ،وقد ة طائة ه لخلاص

مطار لركبارق باإلمبارلإ ،وهنبا فب ة ر ب،

لرغفةلل ،فند م ا قدلم ره لر كيبل لرطلبق رصبيدلً بباربل  ،أخب لر صبل ورغب أ به
م قّع من لر كيل لرطلق وريس من شبخص لرة بع ،إ به أخب و فبل دقبللبه ب
وضفه عل رأسه وعينيه ،وأخ ميست به بد ه وغاةر لراال.
إل هؤ ء لرساكني دةول أل ل حزفاظ به لر ص إ ،يثلبل صبا

لرغفبةلل

لرق برب ود ب م لرقيام ب  ،و دببدور رأوسببه لبببدلً بببأل ه ب لألم ب لل ،د ب ه
أكثةها إىل ي

لخلاص ودسزمزع بها ،لرقةلب ل ،ولخل ل،ل.
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عل ب سبببيل لر ببد  ،وأ ببا أ بفّت كزاب باً إمسببه (بببني ة ل ب ولرفببةلإت وه ب
م كّةلإ ألحد علماء مددنب لهلنددب (طب دةدأت لرفبةلق لحلبيب  ،وهب لركبيي
علي لحلميدي ،قةأإ يه ق يد مجيل ظّمهبا لركباعة حممبد مهبدي لةب لهةي
مدة لإلمام لرسيد علي لخلامنئي عام 1774م ،ولرق يد مجيل ومنها
سيدي أدلها لألعال لأل لُّ

أ ا ذو منل ت وأ ا لر لدلُ

دفجا لحلةف أل د ّي عظيماً

س ل دقلُّ

كل ما قيل

أدها لركامي لر ي شائه لهلل
ر،
ر،

ذم

زعيماً

سزهلُّ

رث ر

ني
لإلره مي ٌ

دد من مسلها بس ءت َّكلُ

لرسل منرب جيارين

دفلُّ

ر ،لحلة مّة

ر ،أهلٌ ق لر رين وحملُّ

ر ،بفد لر ّاةِماإ وقبلُ

اغزفةري ما اء ذكةدا ي

دا عط اً عل خُط من دالل

وقد ظّ ه

لرق يد عندما لسزظا ه لإلمام لخلامنئي
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ةع

و لهها إريه

رادار لةمه رد لإلسالمي  ،وكال ذر ،عل خلفي بأ ةل لرسبيد لخلبامنئي باركبفة
لرفةبي ،ولطّالعه عل ةد لل لركاعة لة لهةي ،وخ

صباً ق بيد ه لركبهري

لحلسني (عت ومطلفها
ن لر باألبلأ لألروع

دلء رث ل من مّجع

وكال لةب لهةي حينمبا لرزقيزبه بفبدها ةمكبق ،مسبةورلً بدلً حلفباو لرسبيد
لخلامنئي ره ،كما كال مفجباً بسل كي لرسيلد وةما أخالقبه ،كمبا حبد

بب ر،

بنفسه .
أق ل
ما دلفا ظبةي هنبا أمبةلل ،لألمبة لألول هب أل لركباعة لةب لهةي كبال مبن
لرفملمني لرثائةدن عل لر لقع لحل زوي لرنجف لألشبةف ،وكبال هب و فبة مبن
زمالئه وأ كة منه

لرسيد عباو شبلة ،ولركبيي حممبد رضبا لركببييب ،ولركبيي

علي لركةقي ،ولركيي عبد لرةزلق حمي لرددن ،ولركيي عباو لخلليلبي ،ولركبيي
علببي لخلاقببا ي وغريه ب  ،وهببؤ ء كببا ل مببن أ اضببل ر ببال لحل ب ز

لرنجببف

لألشةف ل ربفيناإ من لرقبةل لرفكبةدن لربيالةي ،رابن مبا ة فهب إىل لرزمبةلة
عل لحلب ز وهجْبة لرنجبف لألشبةف ،ببل لل بفّبه ختلّب عبن لرباي لربدد ،
مثل
 - 1لركيي عباو لخلليلي
 - 2لركيي عبد لرةزلق حمي لرددن
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 - 3لركيي حممد لراشط
 - 4لركيي علي لخلاقا ي
كبل ذربب ،كببال بسببب مببا عببا

مببن لرّلببيق ل قز بباةي وصببف ب لرفببيش،

لر قببا لر ب ي كببا ل دكبباهدول يببه ذربب ،لإلهببدلر ولرب ب خ أ ب لء بفببض أو ة
لرةل ع،

لرز زدع لرفاقد رلفدلر عل لرطلبب  ،مسبزحق دُحبةلم وشببفالٌ دُغبدق

عليه بارال ،وها ل طغيال لحملس بياإ ول زماءلإ ولحل ولربغض.
ول مببة لخلببا هب أل شبباعة ا لةب لهةي ولرب ي ذكببةإ ق ببيد ه أ فباً مببدة
لرسيلد لخلبامنئي (ةلم ظلبهت ،هب فسبه لرب ي ظّب ق بيد مهمب وقاسبي
لخلمسيناإ من لرقةل لريالةي لرن ةم ،وها

بدلدب

يها ه لألوضاع وه ل لرسبل

ل زقائي ،ولرفبر باألمخاو ،وكال من مجل ق يد ه ،ق ره ،وكال دف قببل
لرال ،أو ة لرسيد كاظ لرياةي وأحفاة
ومن عج ت إل لر دن اف ّل ل
أ ب

بإ قاذ مسانيٍ ه

لرفثةلإُ

مالدني رفةةت وح ره

مج عٌ عليه حلّا لر دقاإُ

عل با شيي لرسلمني مفا

ذر ٌ وعةل ُ

ياعٌ عليه
 ،ومنه

ط وز ا

وخلفه لألسباط دين و منه

ر

بي إ عل أب لبها لربؤو طا تٌ

وأخةين بهن لأل س ولركه لإ

وطبفاً ة ع لة لهةي لرثمن بكال باهض ،قد ل همزه أعمد لحل ز
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لرنجف لألشةف آ ل باركبي عي  ،وكا با هبي لرزهمب لرفّلبل ربدده رابل مبن
دفدض عل سل كيا ه وغةوره  ،وأ ل هنا أل ه لرق يد لرف ماء بااملها
م بة

ةدب لل لةب لهةي ،وكب ر،

لرغةي ،رلكيي علي لخلاقا ي.
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ةمجزببه لر لسببف

م سب ع شببفةلء

كنباُ أمسببع هب ل لراببالم مببن بفببض لركخ ببياإ لرفلمائيب  ،سب لءً لرنجببف
س  ،وم أعةف إىل ل ل ،من ولضع ه لرقاعد أو هب
لألشةف أو ق لرقد ل
لرةخ

أو هل أ ها ( ةع قه ت غري ل ي أ كة حينمبا ةرسباُ كزبا لركبةلئع

بدلد لرسزيناإ من لرقةل لريالةي لرن ةم ،رأدا يبه أو ب ه لمكبه مبن هب ل
شيء بفن لل (لحليل لرفقهي ت.
إذلً هب طةدبقٌ دُسببزباة بببه لحلببةلم ،ودُحببةَّم يببه لحلببالل ،ودُحسلببن يببه لرقُبببت،
ودُقبلت يه لحلسن ،و زحاّ
لركببف

لسبزهالكه لألما ب أو لر باحل لر ل يب ( م باحل

أو لركببةدف ت وإمنببا ه ب رّببمال لرااس ب لركخ ببي  ،وشبباهد ا ذربب،

ب ض ة لخلمسيناإ باسزالم (أم لل أوة ت

.

وميان مةل ف ذر ،كزيب ،حير كزباُ عنها دزف يل كامبل ،ورقبد علمبا
أولسط لرثما يناإ من لرقةل لريالةي لراضي ،إل أحبد لرفقهباء لرفبة

قب ،

أرسل رس ً بكال هاةئ إىل لرفقيد لرق ل دطل منه مساعد ً رزمكي مة فيزبه
ولرج مسلاها رلفقيد بأ ها مة في عةبي  ،وحينها أرسبل ربه لرقب ل مبلغباً كببريلً،
عرب سفار ه بطهةلل ،كمبا أ به قبدلم فبس لرطلب إىل حسبني ملب ،لألرةل ،رابن
لألخري اهله ،لره أ ي سأرزه رقاء خاطف مبجلس احتب
لرز ةف بأم لل كه

كيبف سزسبي

ةةل عليَّ بأو ه قهيل م أمسع بها من قبل.
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وها ل شخ ي علمي مةم ق

لرفةلق ،لسزل مبلغاً ضخماً مبن أحبد ملب

لرنفط ،ورّا ةين لحلددر مفه ،بدأ دطةة لحلل ل لرفقهي رزربدة ذر.،
رقد كنا أ ةةلة عل س ردا ،زمال لحلة بني إدبةلل وصبدلم وأسبياة  ،ألمب ر
هاةد ختصل لرفةلق ،وشاهدإُ أكثة من م لة  ،كيف د ل منبدو ردورب ت فطيب
عةبي مهمل ودسان

ندق لرفاصم لرس رد  ،ساح لرة  ،و زقاطة عليه

عمائ مهمل أع من مقيمني ةمكق ،أو دز ل دول مبن إدبةلل وغريهبا سبزالم
لر ا ،

حت لرا لرسنني بفدها إىل قْد ُفط باريد ،ولرّح ،إل كلّاً مبن

هؤ ء دسف لرزخفّي ربئال فة به لرفمبائ لألخبةين ،رابنه دفزّبت أمبةه حبني
دلزق ل قاع ل سزقبال أو غة ه ل لرندو .
ول كّة أحد أبناء لرةل ع لرابار ،كال مقيماً بةدطا يبا ربد  ،ولسبزطاع مبهبار
عاري ب  ،لرزحادببل عل ب أحببد لربن ب  ،حيببر لق بدض منببه مبببار طائل ب  ،ب ببة
بةدطا يا ،وطبار باربال ريكبيلد ببه نبدقاً كببريلً ،وقبد سبأرا أببا ذلإ مبةل  ،حيبر
أةركا أ ه دفل باألمة ياماً ،رغ لرزظاهة ببأل مسْفبه قيبل( ،إذ دبدأ بفّبه
لرزظبباهة بهب ل حينمببا دببةوق رببه كببالم أو دفجبببه حببددرت ،سببأرزه كيببف ببز
عملي لسزحالل ه لألم لل ةةل عليل بالم (لسزنقاذت ،ولخ دربلر لرسأر ببأل
لرربدطا يني سةق ل أم لل لرسلمني وخريل ه  ،وهب ل باء مبن ل سبزنقاذ

وإىل

ل ل م أ ه ه ل لرزربدة ،وأ ةكه رلقةلء لراةلم.
ما كال حييلة ي إل هؤ ء من ه مالزم رادار عاش رلء كبل دب م

و بيه

مببن ه ب مزفببالٍ م ببائ لراهببةلء ،و ببيه مببن دقببي حفببالإ مببا س ب لم (عيببد
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لراهة ت ،وقد مأل ي لركي  ،وأشبة اُ علب لرب إ ،وم أ هب بب لطن هبؤ ء،
ومببا دفزقببدول بببه ،راببن أع ب ة ببأكةلر مببا دزدلورببه هببؤ ء( ،مببا ضبباق عل ب قيببه
مسببل،ت ،و رغزنزببا لرفةلقي ب لردلر ب (حيببةف رودسببهت أو لرثو بل ل خببة (حل ب
بأدددا مةل بادددا ت أو (حل إرا ُمةل رلناوت ولرزفليق لألخري أ ةكبه رلقبارئ
لراةد .
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لرغةد

لألمة ،أل دا ل لر در ل ول هلب لرزناقّباإ هب لهلبةم لربدد ،

س لءً لألسزاذ لألكرب ،أم لرزالمي لرُفَّّل ل ،أم لرزكةع  ،أم أهل لرسري .
رقد هماُ من طف ريج ،إل لإلمام أب لرقاس لخل ئي (رمحه لهللت ،كال دن ي
كزاب فسري بنمط ددد ومُنقّت ،و فال ل كغل بكد  ،رد سنزني ،وأصبدر كزاببه
لرةلئع (لربيالت ،وه كزا حيزا إريه لرال ،را يه من ةو عظيم .
إل هب ل لرازببا  ،كك بف عببن عظم ب لرزفسببري لرب ي كببال دةدببد لإلمببام لخل ب ئي
كزابزه ،وإل كزا لربيال مبا هب إ مقدلمب هلب ل لرزفسبري ،وبارقب ٌ أوىل منبه ،مبا
لر ي حدث

.

بال وضب ة و بةأ  ،أكزب ورفلبيل أول مبن دازب هب ل ،وهب إلل عبدةلً مبن
المي لرابار ،من لردور لألوىل  ،وأعة ه بأشخاصه وأمسائه  ،وقد ماإ
مفظه إ لرقليل ،ل زمف ل عند وبإحلاة حاة ،أقنف ببأل كزابب لرزفسبري ،ةول
مقامه ،ول ه دناس شأ ه،

ة

عن ذر ،،ما ه لرسب دا ُةين

.

إل هنببا س ب لةلً غامّ باً لرؤسس ب لرددني ب لركببيفي  ،وه ب وضببع لرقببةآل بفببد
لحلببددر مببن حيببر لألهمي ب  ،وهل ب ل ببةين ،لل مةل فنببا دزلقن ب ل قببةلء آدبباإ
لرقببةآل ،كمببا دزلقن ب ل قببةلء لألحاةدببر ،وك ب وك ب  ،شبباهدإُ مةل ببع عظام باً
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وخطباء عظاماً ،وه دقةأول ل داإ من لرقةآل خطأً ،ورمببا دسبقط ل منهبا ،أو
دّيف ل إريها ،وه ل ما مسفزه من أحد مةل فنا لرنجبف لألشبةف ،وقبد ظهبة
مقابل لفاد ي  ،وه دزحدلث م ع باور  ،ب أرلة أل دسزكبهد ببارقةآل،
قةأ آد غري م

ة

لرقةآل!! (رل ع صفحاإ لركبااإ لرفناب ي ت.

ل ب عببا ا حز ب ل ل ،عببن ح بلل ه ب ل لرلغببا ،وه ب لإلعببةلض عببن لرقببةآل،
ولرزف دل عل لحلددر قط ،هل ه عمل مق

ة منب لربدلدب  ،أم إل خط طباً

سلّ لا ،و ةضا ه ل لربالء لراببري ،و أ سب أ ب مسفباُ مبةل لرةحب م (أغبا
بارگ لرطهةل يت ،صاح م س ع لر ردف  ،دق ل أ ب أةخبل لحلبةم ،أ زببه
إىل كز لألةعي  ،أضفاف ُسوي لرقةآل عكةدن م لة  ،لماذل

.

من ه ل لرنطلق ،لرّغط عل لإلمبام لخلب ئي ،ببد إكمبال كزابب لرزفسبري،
وقد مسفاُ عدةلً كبريلً من لرفلمباء ولخلطبباء ،دزأسلبف ل رب ر ،،و لرقاببل،
ك دقه إلحيباء علب لحلبددر ،وعلب لرة بال ،ول همب( ،رمحبه لهللت ،عكبةدن
عاماً ،داز م س عزه (لرفجب ت ،وربا صبدرإ لأل بالء لخلمسب لألوىل ،قبا
رول اً مهماً و كجيفاً كبريلً ،وها ل حز لكزملا ،ماذل بفد

.

رقببد لر بدل لربببفض مببن فببس هببؤ ء لرزالمي ب لرُفّلببلني ،عل ب ه ب لر س ب ع
لرة اري  ،وأ ا شاهد عليه  ،وحز من وصفها منه  ،بأ ها أصبحا عبارلً علب
لردلث ،وأختطّة أ

كنا ذلإ مةل عند صددقي لرسيد حممد كال د ،حير كنا

أ ل ببد عنببد أحيا باً مازبببه لخلببا ،هامف ب لرنجببف لرددنيب  ،وكنلببا حنّببة مببع
جمم ع من لرنجفيني لرقدلم  ،من ار وعلماء وم ظفني أمثال
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لرسيد حممد علي كم هلحلا مهدي ربدنلحلا عبد لر لحد حنز ش لرةماحيلركيي حممد قي لة لهةيلرسيد صاحل لخلةساللحلا أمحد لركمة يو إحدين لةلساإ ،ةخلاُ

دإ لركيي حممبد قبي لةب لهةي ،دزحامبل

عل ه لر س ع بك لد  ،اسزغةبا وقلا ره أ  ،كنا أحد لركب لقني رإلمبام
لخل ئي ،ما حدل مما بدل ،قال (م ها لركالت ،وهل دقبل أحد لل دُها

كزبا

لراا  .ولرظاهة أ ه دكال عل ظةد لإلمام لخلب ئي م سب عزه ،بأ به دأخب
باببل مببا ورة لراببا  ،ب د ببةخ لركببيي لة ب لهةي به ب لرق ر ب لركببه ر
(لراا كافت ركيفزنات ،وران لرسيد كال د ،أ ابه بهدوء ،ببأل هب لرق رب هبي
جمةلة رأدا لةلعاها ،ولحزدم لرنقاش،

ل زه .

أق ل
إل لرفا ئبباإ كا ببا عددببد  ،م س ب ع لإلمببام لخل ب ئي ،وك ب ر ،أثا ببه
لرفقهي  ،و زلخص مبا دلي ،ورمبا أكثة
 - 1لر س ع لرة اري  ،ورة أدّاً ،لرزكباي ،كزبا سُبلي ببن قبيس،
وللل يه ختليط .
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 - 2ما أشة ا إريه أعال  ،ح ل لراا .
ثبر لرنجاسباإ ،دُ بةلة (رمحبه لهللت

 - 3لألثاث لرفقهيب  ،وخاصب

كببخيص لرناصببيب ،ود ضلببت علب لل أبببا باببة وعُمببة ،ريسببا اصبببيني ،وإمنببا
ازعا علياً لخلال  ،ولإلمة .
 - 4دؤكد لرسيد لخل ئي ،أثا ه لرفقهي عن لحلأ ،حني دنزهي إىل لحلبددر
عن ه ل د (( ومن كفة إل لهلل غ عن لرفارنيتت ،وهنا دُح ة لرافبة بهب
لردلئة  ،وه من أ اة أحد أص ل لإلسالم لرثال  ،لرز حيد ،ولرنب  ،لرفاة ه
كببا ة ،و دزطبةلق إىل لإلمامب ولرفببدل ،ورببا سببأره أحببد الميب  ،وهب (لركببيي
حممد رضا لرزناباب ت ،عبن لرفبدل ولإلمامب  ،أ با

بأ همبا مُاملبالل ألصب ل

لإلسبالم .وأخببريلً بإل رببدين لإلمببام لخلب ئي أ اببارلً إبزااردب
و بد أل أذكة كما ذكةإُ من قببل

لألصب ل ولرفقببه،

نادبا كبزيب ،إل لإلمبام لخلب ئي لرسبن لإ

لألخري مبن عمبة  ،غيلبة لرابثري مبن مبا يبه حب ل م سب عزه هب  ،ورةمببا ةل بع
بكدل عن لرثق بار اةر لرج كال دفزمدها

يق لرة ال ،وكال دفاّة أكثة مبن

م لة  ،باردع رسحبها من لألس لق ،ران مسزكارده ولرل بقاء ببه ،ورمببا بزأكيبد
حل ل عليه باإلعةلض عبن ذرب ،،ربا دسببلبه هب ل مبن
من لركبيب من أو ة  ،أ ه أ ّ
رغطت وسِجال ةلخل لرؤسس لرددني .
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دق ب ل لإلمببام علببي (عت وصببفه لرببد يا ومببن صببارعها صببارعزه ،و زلل
لركهد غري بفيدت عنلي زما اً وماا اً ،وه عِرب ٌ ري ورغريي وأ ا بني ضاح ،أحيا باً
وبا ت أخةين.
كببال (رمحببه لهللت طم ح باً بار ص ب ل لىل عببةش لرة في ب  ،وقببد بباوز عمببة
لرثما ني ،وهد دف ق لخليال ،وقد هيلأ كبل مبا دلبام رب ر ،،وباخل ب  ،،طبْفبه
رةسببارزه لرفمليب بلغبباإت خمزلفب  ،باإلضببا رلفارسببي  ،طبْفب ة سببي  ،وعةبيب ،
ول الياد  ،وأورةد  ،وآذرد  ،ولألخري رغزبه لألم ،وطبفباً صباحبنا كبال ربيس
لرفةلق دقي ا ه

.

كال (رمحه لهللت مقزنفاً إل مة في لرسيد حممد رضا لراباداا ي هبي لحلبا ا
غريهبببا لرقفبببا إىل من ببب لرة بببع لألعلببب  ،وم أعبببةف رِببب و هب ب ل لحل بببة
بارالباداا ي ةول غري

.

ولرغةد أ ه كال دنزظة لألدام بل لرساعاإ أل س ق إريه بأ و ا لرالبادابا ي،
يزحقق ره طم حه لألول لحليا  ،ما لر ي حدث!!! .
رقد ُقل لرالباداا ي إىل طهةلل وأةخل لرسزكف  ،وبفد ريلزني

لرساع

لرفاشة ريالً ،ران لإلعالم قف عن إعالل ببأ و ا به بنباءً علب طلب ت مبن أببن
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لرفقيد راي د ُةل لألم ر ،و لر م لرزاري أُعلبن ببأ لر با
لرظهة

لرسباع لرثا يب بفبد

كة لألخبار لرفزاة .

رقد اء صددقٌ ر احبنا لر ي دنزظة م إ لرالبادابا ي علب أحبةَّ مبن لةمبة،
لرساع لرزاسف صباحاً ،وأسةل بأ ه ل ّق خربلً وبكبالٍ خبا ،أل لرالبادابا ي
أمس لرساع لرفاشة ريالً ،ولري م سيُفلن بأ و ا ه ظهةلً.
رقد طار سيلد ا ةحاً رغ أ ه م دثق باخلرب  %111وماذل بفد .
بقي مساحزه (ةلم ظلهت ،دنزظة ص إ لرب دع وقلببه دّبطة ومياشبي عقبار
لرث ل ي من لرساع  ،و فالً أُعلن لرنببأ مبن لرةلةدب  ،وعلب لرفب ر ل بل مساحزبه
بار ي بكلة صباحاً وطل حّ ر

رلً ،وما أل وصبل لرة بل حزب طلب منبه

أل دفزت مه ،وهنا أخة لثمائ ةو ر أمةداي وحكل بها مه كجبائا ت ربه علب
ه لربكار لرفظم .
و اءإ لرساع لرج دنزظةها من زمن وران

.

م مية علب لحلبدث إ سببف أشبهة ومساحزبه دة بلُ ثلبل لربهجب ولرسبفاة ،
حز ةلهمزه وعا صحي بسيط ُ ،قل عل أ ةهبا إىل فبس لرسزكبف بطهبةلل،
ودا سبحال لهلل قد وُضع عل فس لرسةدة لر ي
لرغة  ،و ةلكما لر ِدف باعاً ،ز

عليه لرالباداا ي ،وبنفس

بفد ريلزني ورفظ أ فاسه لرسباع لرفاشبة

ريالً ،ولدّاً أذدع بأ و ا ه لرساع لرثا ي بفد ظهة لري م لرزاري
وما حنن إ مثله غري أ نا

قي قليالً بفده

هل من مفزرب .
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.
ةحل

كلّف أحد لخلطباء بارز سلط ردين أخينا لرة ّ بأل دبدع إىل رنبدل ،رياب ل
ضمن لر دن د ده إىل بلدلل أوروبا رلخطابب هنبا أدبام حمبةم أو شبهة رمّبال
لربار .
لعزب رإُ مببن شببيخنا لحملببدم ،بألببه د ببد ل ببال بببي وبببني أخببي مببن دب م
أكدلإ أ ه للهم بأكبل مبال لر قبف ،وببدول أيل إ بباإ أو ةريبل ،رب ل باردلبط
جمملد لحلال لحلاضة ،حز دقّي لهلل أمةلً دنهي ذر.،
سأراُ زميلي هل أ  ،مؤهلل ربا دكبدطه أخ با لرة ّب مبن شبةوط غبري
مُفلن ب

لخزيببار لخلطي ب  ،ورانهببا عمليل ب ُ بكببال حاس ب وحوبدلي قببال

دببا

سيدي ما هي ه لركةوط .
قلا ره
إل أه ه لركةوط أربف
 - 1عقيببد  ،لرثابز ب بببأل لرسببيد لرسيسببزا ي أعل ب مببن كببل قيببه عل ب و ببه
لألرض ،وه لر ي دسزحق لرزقليد قط.
 - 2عدم و ة أيَّ صل ثا لردع لإلسالمي حز عل طاق شخ ي.
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 - 3لسبببزناار آرلء لرسبببيد لربريو بببي و لها بببه ول عزقببباة يامب باً بأ بببه ضبببالَّ
ومنحةف.
 - 4عدم و ة أي فاطف مع إدةلل أو لربدع أو لردودبأ رزقليبد (عبلب ةت،
وعبل ة إس ٌ مسزفار دسزفمله أخ ا مع ذد ربه ودق بد ببه لرسبيد لخلبامنئي ،ودبأ ي
ه ل بفدما صُدم من لربفض ،حير دس لق قليد لرسبيد لخلبامنئي ربدين لركببا
أوروبا.
رقد صفق ه ل لركيي لرساني ،وقال ولهلل م أكن أعلب حزب

لخليبال عبن

ه لألوضاع.
سأر
ببباهلل عليبب ،هببل لرسببيد ولرببد زو زببه عل ب عل ب ٍ بب ر ،قلببا أع ب ر ي عببن
لة ل .
قلاُ ره
إل لر ببباط أي شببخص بببارة ع لألعل ب  ،وخ

ص باً عببرب (ضببغط لرزأ يببرت،

ُخ لره أل دففل كل شيء ،ومباةٌ ره ما ه حةلم عل غبري  ،وطبفبأً أ با أعب
كببل مة ببع

قببد عاشببةإ مةل بببع دسببمح ل أليل أحببد بفببزت لرةسبببائل

وقةلء هببا ،ودببددةول لألمب ر مباشببة بأ فسببه  ،رابنله عيلنبباإ بباةر  ،ومببا أقبلَّ
هؤ ء زما نا لحلاضة.
أملل هب ل لركبيي ،ورلة وكبألَّ ةولرلً شبدددأً أصبابه ،و بةك وهب مّبطة
مُةبو ،،دع إ لهلل أل دا ل ع ل كل غا ل.
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كنا أ بابع شببا (وصبالت ،حيبر أولصبل لإلطبالع علب بةلجمهبا مبن ببا
أعةف عدول  ،وقد
حظْا قاط لرّفف لرج فيكها مع أ فسنا ،حير كبال لرُخبة دّبع رقطب
خلطي شيفي مكه ر ،وه دُةكّا عل أل لرقةآل ذكةو إس عليل (عت ،ولسزكبهد
به ل د (ولل ه ل صةلط علبيَّ مسبزقي با بف ت ،وأصبةل علب أل لر بةلط،
ح لة ا من عليٍ إىل عليَّ ،بفبزت لريباء
ه لر ي دقف عليه لإلمام عليل ،ولل ل د ُ
لركبدلة إىل مببا هناربب ،مببن هب ل لراببالم لرّببحل ،ب رلة دسببزدلل باد ب أخببةين،
وهي (ول ه أم لرازا رفليٌت ،ول د ق يد علياُ (عت،

عةض لرخبة

ه لرقنا  ،شيخاً آخة دزحدلث قنا ه لرفةو (أهل لربيات ،وهبي لحلقيقب ،
(هاةم رفاة أهل لربيات ،حير دق ل ه ل لرفملب يهبا ،بأ به د بد لرقبةآل
لراةد  ،لس رفلي بن لببي طارب  ،ولسبزدل ببدريل سبخيف ،ببألل عليباُ م دابن
ثا

ر ر،،

وأدلهما ا

علقل مب دع (وصبالت ،خماطبباً لرسبزمفني أيل لركبيخني ُ بدلق
.

أق ل
مبنْ لرسببؤول عببن هب ل لرزفببارض لرببدلث و ُكزُبنببا لرببج فبأل بارزناقّبباإ
 ،%111أريس
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لرةما لألول رلطائف وقد قلنا وصةخنا ،وك وك حتدل ا عل لرنبابة ،أةعب
إىل كببايل ةدببق مببن علمائنببا لر ب لعني ولرُنخو ب لرثقف ب  ،إل ببةلء يكببيط ردل نببا
و طهري من لخلةل اإ وطةحها ا باً ،وما أكثة لراُز لربج ُنسب إىل علمائنبا،
وهي مكح

ب ر.،
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ورقد قار ل وخري لرق ل ق ل لرفار ينا

خمطئٌ من ظن د ماً أل رلثلفل ةدنا

من أدام لرطف ر وأ ا أمسع من أهلي وأسا ي ،ه لرق ر (ولوي عزيقت،
ولر لوي ه حي لل مفدو ،صغري لحلج  ،ودز سلط بني لرقبط ولرالب  ،ورانبه
ذكيٌّ ودزلقن ن لرلفب ولرهة  ،ورسا ب دة ذكة بفض لرك لهد عل ذر،
مببا هبب لرق بب ة مببن لربيببا لربب ك ر أعببال  ،أل دُغببشَّ لإل سببال بببدم ع
لرزماسببيت ،ولرزحادببل بببارزق ين ومظبباهة لراهببد ولرفببباة  ،وك ب وك ب وب ردف ب
لرزفبلد ،ةدسا لرفباة  ،وك وك بارقةآل سُحق لرقبةآل ،كمبا رُ فبا لر باحف
د م صفني ،وها ل لرفباسي ل لرب دن رةلةول شبفار( دبا رثبارلإ لحلسبنيت ،ور فب ل
لألعالم لرسب ة .وأعب ة إىل لرثفلب لرب ي شباهد ةداباً علب شبجة وهب دبؤذلل،
وكال لرثفل

ائفباً ،ودةدبد أل دُنبال لربدد ،مبن أعلب لركبجة  ،رياب ل و بزبه

لرفّلل  ،ناةل إ ال رن لّي مجاع  ،ران لردد ،صار أذكب منبه ،وكبال علب
أحد أغ ال لركجة  ،كل

ائ  ،ومببا لل لرثفلب خيباف لرالب  ،قبال ربه أ با

ل زظة حز دنبال إمبام لةماعب وأشبار إىل لرالب  ،مبا لل رآ لرثفلب حزب
أذداره ،سأره لردد ،إىل أدن  ،قال وه دهة
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أذه أل دلة لر ض ء

بةل
.

ها ل يّا لرفملي  ،لرثفل دةدبد أكبل لربدد ،ب بال لةماعب  ،لرثفلب دنجب
مبن لرالب  ،بزجددبد لر ضب ء ،وكب وكب خيّبع لرسباكني مبن لربكبة رفمليبباإ
ل بزالز ،حتا ه لحلُجأ لر لهي .
رقببد قببال رببي د مباً لحلببا ( ...تعلب لل ،بببأل ال باً لبزال ببي كب ل مليب ل ةو ر،
إضا إىل مبار ضخم من لألمخاو ،من آخةدن ب لسطج ،ثس وكارزبه مبن
مةل ببع لرنجببف لرفظببام ،راب خُببدعا ب ببال ه ل ببل لرليببل لرطببائة  ،وه ب
دسببجد عل ب خ بدل لألميببن ربببع سبباع  ،وعل ب خ بدل لألدسببة ربببع سبباع  ،وآ ببار
لرسببج ة هبهزببه ،ودة ببع رأسببه وعي ببه كفلق ب لرببدم مببن لربابباء مببن خكببي لهلل،
وها ل حز لكزكبفزه وهب ميلب ،م بنفاً رلادب إ ماريادبا ،وعقبارلإ رنبدل
وغريها .وهنا ذكةإ ره ق

دةودهبا لرسبيد عبال لربددن لراجنبا ي ،كزيب صبغري

ره ،ولمسه (لراالم جيبةل لرابالمت ،دقب ل بأ به ب ئ بسبارق ةلهب بيزبه منز بف
لرليل ،ورّا وعياُ ،وحلقا به ،زت لربا ريهة  ،وكا ا أدامها لألرض مُغطّبا
بارثل

مددن مكبهد ،ا ارقبا ر لبه وسبقط ،وقبّبا عليبه ،وإذل ببه أحبد

لر ب دن دببأ ّي ل بار ببال خلفببي لرسببجد ،لر ببف لألول ،وهلل ُةرل لركبباعة إذ
دق ل
دغةل  ،من لرةء قميص رقفله

أو إزلر ق

ف لرساق منه ر فه

أو بني ة يه أ ة قد وضفه

أعطه لردره

فةف غيله أو ورعه
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ورة ه ل لحلددر لركةدف ولر ي كلنا عل لخزالف م لقفنا وطاقا نا ومق لما نا
حنزا لىل لرزأملل يه كثريلً ،ولحلددر ه
رُ ل كلم أور ا حساباً عسريلً
رُ ل أكل منفا أكالإ
رُ ل شه ت أور ا ع لباً شدددلً
وه لألكل  ،هي لرج ة فا باةم أبي لربكة أل دباي وزو زه مفه ،وددع لل
به ل لردعاء (ربنا ظلمنا أ فسنا وإل م غفة رنا و ةمحنا رناب نل مبن لخلاسبةدنت
ولسزمةلل دبايال أربفني عاماً ،وه ما مسلي ببااء لرندم.
أما لركه لرج أور ا ع لباً ط دالً ،قد و دإُ هلا م دلقاً ،وه أل ل ل
أحد لركبا بإمةأ مُ اب باإلددز،وإذل بزل ،لرل ل لرؤقز كلّفزه حيا ه مثناً.
أما لرالم لرج أور ا حساباً عسريلً ،خري مثالٍ هلا ه ما قام به أخي لألرشد
حير هموس بإذل عمه (ولرد زو زهت بفةد ول هام أساو ره ،ولر يب لرابربين
أل مساحبب عملببه ببألة باالمببه وحتيلببا رببه ،وظلمبب مفن دبباً وأةبيبباً ول زماعيبباً
وأخالقياً ،ورئن كناُ لري م أمامه ضفيفاً وهب دكبفة بارسبلط ولرقب  ،إذ دُن لب
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حاكماً ودفال حاكماً ،وران لإلمام عليل (عت ر ةلما رغري را وصلا إري،،
ران ه لرالم سبلبا ره مبحامب كبربين ،زسباوين بهبا سب لداً أمبام عدلرب لهلل،
ود م لرظل م عل لرظام أشدل من د م لرظام علب لرظلب م ،وحسبيبو لهلل حاكمبا
عاة ً.
ران أخي ه ل لربائس أخ لرغةور ،وران آخة عمة  ،مالق بهب لرالمب
أُسة بااملها وشزلزها بكال خطري ،وسينسح عل لر غار ولرابار .حسيب لهلل
و ف لر كيل.
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سا ةإُ عام 2114م إىل لهلند ،ه ل لربلد لرغةد بثقا زه وعجائبه وحّبار ه،
وش ب لد ي إريببه أحببد لرنبباظة لرةلئف ب  ،ارال ب ولخلنادببة ولرقببةة ولربقببة ولرفنببا ،
ولهلةل ،ولإل سال ،مز احلني بزفادش سلمي وكل دزحةل ثةد ول سبجام ةول أل
دّادق ل خة ،وما دهمل ذكة  ،أ

زرإ مد اً عددد  ،بفد لرفاصبم ةهلبي،

ذهبا لىل علياة  ،وةلةلب ر ،و ا حمل ،و و و .
رقد قةرإ أل أذه إىل بفض لردل لرج دز ل د يها لرسبلم ل ،وباخل ب ،
لركبببيف  ،وهنبببا لرأسبببا لرقا لبب  ،إذ شببباهدإُ مبببا دطيقبببه لرفقبببل ودفجبببا عنبببه
لرز لر،و ميزل ،لرقل لرزفبري لرناس لر ي دد
دفيكه لركيف  ،خ

حار لربؤو ولحلةمال لر ي

صاً وأل يه ع لئل نزمي إىل لرةسب ل (،ت ،مبن لرسباة

لرنق د ولرةض د وغريه  ،ارسا د عبار عن خةلئ

فبر بهبا لرابال  ،بال

ماء و كهةباء ،وشاهدإُ لر ضع لرؤم مفاشه وسبانه  ،ممبا دبد ع بببفض
لرفل داإ لركاباإ وهن كار روة من حير لرفمبة ولركبال ،وهبنل دقبدلل ببأزول
ارين أو هنبدوو أو و نبيني بسبب ضبغط لرفقبة ولرفب ز ،و حظبا إل لربنبا
لركباب لةميلب بيبع فسبها بكبال رمسبي رببفض لرسب للة لأل ا ب بثال ب آ ف
ةو ر ،وقفببا هنببا أسببأهل  ،هببل دبباورك مززسببب لرةل ببع ووكالئهب

اببال

لة ل كلّه بارنفي ،أل ه د د بيبنه أ ةدباء ،وعبدإُ إىل لرفنبدق وأ با أُ بةي
حماسب عابة را ددخل ه لرطائف مبن أمخباو ،وصبدق لرفيلسب ف بة ارةشب
حينما قال لرفام ببني رأسبي وحلبيج (،أل به كبال كبثري لركبفة
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ا ب وقليبل

لركفة

ا ت ،ورا سُبئل عبن فسبري هب لةملب  ،أ با ببأل لإل زبا كببري،

راببن لخلببةل ولرف ض ب بس ب ء لرز زدببع ،وهنببا أسزكببهد بأبيبباإ رلك بيي لر ب لئلي
(رمحه لهللت
بغدلة أمسِ،

ص رلً عل طة

دالل كي مه

قيض زبع

لرق ة أغني عل شف لهل ين

ولرا خ ةمع لحملا ة دهةع

ومن لرط ين ن لربياةر صةلع

صةلع
زق أبي ؤلو ُ

ودُ ال ذل

وهن

أل ه من مفك ٍة

ودد ُابلل وهي مما دُفزدين

ودُّام ذل

أل ه

دةكع

ودد ُقبلل وهي مما دقطعُ

وعدإَّ وأ ا أم بفد أم ،ال طةدق ربي و منفب  ،و أةري ربن أببرل آ م
هببؤ ء لرسبباكني ،وأعبباة ه ب ل لر ضببع إىل ذه ب مكبباهد مؤر ب ومما ل ب

منطق ب

لمسها ( ا  ،مايت وهي مددن صغري عل سباحل لربحبة ،و قبع علب لحلبدوة
بببني ( ادلنببدت وب رمببا ولرببج سبمل حاريباً (ميامنببارت وهب لرددنب سببانها حب لري
مخسبني عائلب شبيفي  ،ووقفببا علب حبارزه لراردب لقز باةداً ول زماعيباً ،ببال
دفلم ل شيئاً عن أم ر ةدنه  ،ولرةأ زباو
فل ب عببد لر ببا  ،ور بباهل

لرفبدل وهبي مُطلّقب  ،ولألرملب

هببل مطبببق ،وم ببدر مفاشببه ه ب لر ببيد،

و زهدلةه لألوبئ ولألمةلض لرسبارد  ،و د بد مبن دسبأل عبنه  ،مبن هبؤ ء
لر دن دازناول أم لل لرطائف

خمابئ لربن

ه ل لرزفاوإ لخلطة ،وإىل لهلل لركزاي.
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