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مقدمة المترجم:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

حممـد و آله
السلام على أرشف خلقـه ّ
احلمـد هلل رب العاملين و الصلاة و ّ
الطيبين الطاهريـن و اللعـن على أعدائهـم أمجعين إىل قيام يـوم الدّ ين

أ ّمـا بعـد :فهـذه ترمجـة الوجيـزة الشـهرية «يف سـجن واليـة الفقيـه» بقلـم
الصدر
السـيد رضـا ّ
الفقيـه املدقـق و األصـويل املحقـق سماحة آيـة اهلل احلـاج ّ
أهم
القـراء الكـرام لكـي يطلعـوا هبا على ّ
رسه الرشيـف ـ نقدّ مهـا إىل ّ
ـ قـدّ س ّ
مـرت عىل ايـران أهـل البيـت ـ علهيم
املـرة التي ّ
حقبـة مـن احلقـب التارخي ّيـة ّ
والسلاة ـ و أصابـت شـيعة أهـل البيـت ـ عليهـم أفضـل
أفضـل ّ
الصلاة ّ
السلام ـ و حمبيهـم .هـذه الفترة املجهولـة لـدى الكثير من شـيعة
ّ
الصلاة و ّ
السلام ـ يف الـدّ ول العرب ّيـة و غير املعلومـة
أهـل البيـت ـ عليهـم ّ
الصلاة و ّ
لـدى غير الناطقين باللغـة الفارسـ ّية حتمـل يف ط ّياهتـا أنبـاء ًا عـن مصائـب و
ويلات عظيمـة عديمـة النظير يف تاريـخ التشـيع ص ّبت على نائـب عظيم من
نـواب بق ّيـة اهلل األعظـم الكهف احلصين و الغيـاث املضطر املسـتكني و ملجأ
ّ
اهلاربين و منجـي اخلائفين و عصمـة املعتصمني إمـام زماننـا و ّقرة عيننـا بق ّية
عجـل اهلل تعاىل فرجه
حممد ـ ّ
اهلل يف األرضين احلجـة بن احلسـن القائم مـن آل ّ
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الرشيـف و نحـن معـه ـ بحيـث أضعفـت تلـك األحـداث املؤملـة هـذا الكيان
العظيـم و أذهبـت هبيبتهـا و أسـقطت منزلتهـا يف أنظـار العاملين و لكـن يأبـى
اهلل إال أن حيـق احلـق و يبطـل الباطـل و لو كـره «املنافقـون»ّ .
إن هـذه الوجيزة
غـي أولئـك الذين تسـلطوا على رقـاب املؤمنني و
تكفـي يف إثبـات ضلال و ّ
ظلمـوا الدّ يـن و التشـ ّيع و طغـوا يف البلاد فأكثـروا فيهـا الفسـاد حتـت غطـاء
كل مـا كان ٍ
الدّ يـن و هتكـوا األعـراض و النواميـس و إغتصبـوا ّ
غـال و نفيس
حرمهـا الباري ـ ّ
جل و علا ـ حتى رضيـت الرع ّية بظلم
وقتلـوا األنفـس التي ّ
كـرر التاريـخ نفسـه و قـال قائلهـم كام قال الشـاعر:
البهلـوي و طغيانـه حتـى ّ
يـا ليـت ظلـم بنـي مـروان دام لنـا
أو كام قال:

تـاهلل مـا فعلـت علـوج بنـي أم ّيـة

وليـت عـدل بنـي الع ّبـاس يف النـار

معشـار مـا فعلـت بنـو الع ّبـاس

***

فهـذا الظلـم الـذي مـازال مسـتمر ًا على الشـعب املظلـوم يف ايـران ،خلق
إبتعـاد ًا فظيعـ ًا عـن الدّ يـن احلنيـف و القيـم اإلسلام ّية و املبتعـدون مـا بين:

السروش و آغاجـري و
 -1أعـوان الظلمـة و جالدهيـم [ كعبـد الكريـم ّ
الشبستري و عبـد اهلل النـوري و املهاجـراين و سـعيد احلجاريـان و أرضاهبـم
يف احلـرس الثـوري و البسـيج و الكميته و املخابـرات و ..سـابق ًا ] ألهنم كانوا
يعتقـدون ّ
بـأن اإلسلام األصيل هو اإلسلام الذي ط ّبقـه قائدهـم اخلميني يف
ايـران و ـ بزعمهـم ـ ْ
إن كان اإلسلام و التشـ ّيع هكـذا فالبـد مـن إصالحـه!!
ألنّـه ناقـص مـن أساسـه بـل يوجد فيـه الظلـم الفظيـع و إراقـة الدمـاء الربيئة
و أكل أمـوال النـاس بالباطـل ـ و العيـاذ بـاهلل ـ! .مشـكلة هـؤالء أهنـم كانـوا
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ينظـرون إىل اإلسلام الـذي ط ّبقـه قائدهـم يف ايـران أنـه هو اإلسلام األصيل
السـبب أرادوا إصلاح هـذا اإلسلام األصيـل! و بعبـارة أخـرىّ :
إن
و هلـذا ّ
املحمـدي هو أهنـم زعموا
السـبب يف إنحـراف هـؤالء عـن اإلسلام األصيل
ّ
ّ
[ كما يزعـم الكثير اآلن «عملاً» بل «قـوالً و عملاً» ] ّ
أن اخلمينـي مع احلق و
احلـق معـه بل هو احلق نفسـه و كانـوا يصفونـه بإبراهيـم الزمان تـارة و اإلمام
أيب عبـد اهلل احلسين العصر و اإلمام عيل بـن أيب طالب ايـران ـ و العياذ باهلل ـ!

 -2وبين ضعفـاء اإليمان الذيـن مل يكونوا من أعـوان الظلمـة و جالدهيم ـ
و هـم ّ
السـابقة عـدد ًا ـ فإهنم بعد ما شـاهدوا ما شـاهدوا من
أقـل مـن الطائفة ّ
عـم البالد و أصـاب العباد خرجوا مـن دين اهلل أفواجـ ًا؛ و احلال
الظلـم الـذي ّ
ّ
أن النـاس كانـوا يدخلـون يف ديـن اهلل أفواجـ ًا يف زمن الرسـول األعظم ـ صىل
اهلل عليـه آلـه و سـلم ـ و وص ّيـه و بـاب مدينـة علمـه أسـد اهلل الغالـب و نفس
السلام ـ لعدهلام ـ
النبـي املختـار علي بـن أيب طالب ـ عليهما أفضل ّ
الصلاة و ّ
صلـوات اهلل و سلامه عليهام ـ.
ّ
كل ذلك مس ّبب عن:

الصاحلـة احلكيمـة الرشـيدة
 -1إبتعـاد النـاس و إعراضهـم عـن املرجع ّيـة ّ
السلام ـ التـي كانت و
الذائبـة يف
حـب أهـل البيـت ـ عليهـم أفضل ّ
ّ
الصالة و ّ
تتمسـك
مازالـت ترفـض الغوغاء و العاطفـة و
التحمـس و اإلنفعال و التي مل ّ
ّ
بالقيـاس و اإلستحسـان يف إسـتنباطاهتا الفقه ّيـة؛ و باجلملـة إبتعـاد هؤالء عن
الصائنة لنفسـها احلافظـة لدينها املخالفـة هلواها املطيعـة ألمر موالها
املرجع ّيـة ّ
أوقعتهـم يف حبائل الشـيطان.

 -2وقـوع النـاس يف حبائـل شـياطني اإلنـس و عـدم معرفتهـم احلـق إال
بالرجـال الذيـن مل يعرفـوا مـن اإلسلام إال القتـل و اهلـدم و الذيـن كانـوا
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يسـمون أنفسـهم بالثوريني تارة و باملجاهديـن تارة أخرى! و مـا أكثرهم اليوم
ّ
يسـمون أنفسـهم
يف البلاد العرب ّيـة و أقلهـم يف ايـران .فهـؤالء الغوغاء الذين
ّ
بال»ثوريين» ْ
إن مل يعقلـوا و مل يرجعـوا إىل رشـدهم فإنحرافهـم أو إرتدادهم ـ
و العيـاذ بـاهلل ـ عـن اإلسلام ممّا ال شـك فيه كام حـدث ألمثاهلم كعبـد الكريم
السروش هـذا املجـرم و سـعيد احلجاريـان ـ الذي أغتيـل بتلـك الطريقة التي
كان يرسـل تالمذتـه اجلالديـن يف املخابـرات إلغتيال معاريض النظـام يف بداية
السـجن الـذي كان
الثـورة ـ و عبـد اهلل النـوري الـذي سـجن يف نفـس ذلـك ّ
هلم
يسـجن و يعـذب معارضيهـم من أتبـاع اإلمام الشـهيد الرشيعتمـداري و ّ
جـر ًا .و جيـدر بنـا ْ
خاصة مـن خصوص ّيات هـؤالء و هي أنـه عندهم
أن نذكـر ّ
ّ
ـ أي الثوريـون اليـوم ـ العمليـات اإلنتحار ّيـة حسـنة لدهيم! و لـو أ ّدى إىل قتل
األطفـال و األبريـاء بـل ال يوجـد يف منطقهـم بريئـ ًا سـواهم و يف رأهيـم ّ
إن ما
عداهـم مـن النـاس هـم كفـرة و صهاينة جيـب القضـاء عليهم .تفجير صبيان
الرضـع أمر جائـز عندهم بـل هو مستحسـن ْ
إن مل يكن
اليهـود و قتـل أطفاهلـم ّ
واجبـ ًا ..فعلى سـبيل املثال يف حوادث  11من سـبتامرب ابتهج هـؤالء و رقصوا
فرحـ ًا و رسور ًا مـع إخواهنـم الفلسـطينيني على قتـل أنـاس أبرياء بيـد أخبث
أرشهـم و لكـن رسعـان ما سـكتوا حني اسـتنكر قادهتم ذلـك الفعل
النـاس و ّ
الشـنيع فهـذا العمـل يف حلظـة واحـدة يصير قبيح ًا بعـد مـا كان حسـن ًا! فهذا
األمـر يدّ ل على مجودهم الفكـري ّأوالً و عىل خبـث رسائرهم ثانيـ ًاّ ..
إن أمثال
هـؤالء أصبحوا ينرشون اإلسلام يف العامل حيث صار اإلعلام الكاذب بيدهم
الصحيـح ْ
أن نتوقع من الغرب و
السـحر و العامل و ..و هل من ّ
و ببابـك املنار و ّ
الشرق ْ
أن ينظر إىل اإلسلام احلنيـف بنظرة إحترام؟! .ففي هـذه العجالة نو ّد
أن نشير إىل طريفـة و هـي ّ
ْ
أن الذين كانوا وراء جمزرة عاشـوراء اإلمام احلسين
السلام ـ يف كربالء املقدّ سـة و الكاظم ّيـة املرشفة كانوا
ـ عليـه أفضل ّ
الصالة و ّ
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مـن البكريين و لكـ ّن غباء هؤالء تـارة و خبـث رسائرهم تارة أخـرى و ح ّبهم
السلام ـ ثالثـة
للبكريين دون شـيعة أهـل البيـت ـ عليهـم أفضـل ّ
الصلاة و ّ
جعلهـم يرصخـون و يقولـون ّ
الصهاينـة إرتكبوا هـذه التفجيرات ..و بعد
إن ّ
ْ
أن أتـى أعضـاء جملـس احلكـم و إسـتنكروا القض ّيـة و نطقـوا بجملـة مبهمـة
جمملـة و قالـواّ [ :
إن أعـداء العـراق هم كانـوا وراء هذه اجلريمة النكـراء ] كان
يقـول هـؤالء [ :أمل نقـل لكـم ّ
الصهاينة كانـوا وراء األحداث و أمل تسـمعوا
أن ّ
رجـال املجلـس ماذا يقولـون و هم أعـرف بالواقـع ] و ّ
كأن قـول البكري املال
عمـري «الباجـه جـي» املعـروف بمواقفه املؤ ّيـدة حلركـة طالبان يف أفغانسـتان
السماء؛ و ّ
كأن رجال جملس احلكـم قصدوا من
قبـل سـقوطها ،وحـي نزل مـن ّ
الصهاينة  ] ..مضت أ ّيـام قالئل و قامـت قيامة هؤالء
كلمـة أعـداء العـراقّ [ :
و نعتـوا جملـس احلكم بمجلـس الكفر و العاملـة و رجاله باخلونة! و ْ
إن عشـت
أراك الدّ هـر عجبـ ًا! ّ
إن عماء قلوهبـم و جهلهـم الفظيـع رسى إىل أعينهم حتى
عمـوا عن رؤيـة الواقـع و تعريف الذين سـببوا تلـك اإلنفجـارات اإلنتحار ّية
[ التـي طاملـا كانـوا يدعموهنا أنفسـهم بأقواهلم و أفعاهلـم ] إىل العـامل .تأييدهم
املطلـق جلرائـم أولئـك اإلرهابيين يف العـامل مهـد الطريـق هلـؤالء اإلرهابيين
الصالة
لتفجير أجسـامهم القـذرة لقتـل شـيعة أهـل البيـت ـ عليهـم أفضـل ّ
السلام ـ يف أرشف بقعـة مـن بقـاع األرض على اإلطلاق و إنتهاك قدسـ ّية
و ّ
مدينـة سـيد الشـهداء أيب عبـد اهلل احلسين ـ روحـي له الفـداء ـ و سـفك تلك
فالسلام عليك يـا أبا عبد
الدمـاء الزاك ّيـة احلسـين ّية بحرضة موالهـا و أهراقها ّ
اهلل و على األرواح التـي حلـت بفنائـك عليـك منـي سلام اهلل أبـد ًا مـا بقيت
السلام عىل
و بقـي الليـل و النهـار و ال جعلـه اهلل آخـر العهـد منـي لزيارتكم ّ
احلسين و على علي بن احلسـبن و عىل أوالد احلسين وعىل أصحاب احلسين.
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العالج:

 -1معرفـة احلـق ال بظواهر األشـخاص بل باحلق نفسـه حتـى يعرف أهله؛
و مـن املؤسـف جـدّ ًا ّ
أن العـامل يعـرف الـرأي العـام العـريب بأنه سـاذج بل هو
السـذاجة .و هـذا الواقع يعرفـه الكثري حتـى يف العامل العـريب و لكنهم
يف غايـة ّ
بـدل ْ
يغيروا هذا الواقـع يتجاهلون احلقيقـة و مل حيركوا سـاكن ًا و و يداهنون
أن ّ
حشر مـع النـاس عيـد ]! و باجلملة يؤسـف عىل
اجلهلـة و صـار شـعارهم[ :
ٌ
العـامل العـريب مـع هـذا التقـدّ م الواسـع يف مجيـع املجـاالت و كثـرة الكتـب و
وسـائل كسـب العلـم و املعرفـة؛ ْ
أن يتسـافل يف التخلـف و اإلرهـاب الفكري
حتـى يصير مرضب ًا للمثـل فيهما! ملاذا؟!

 -2حتصيـل ملكـة الشـجاعة يف فضـح أولئـك الذيـن أبدعـوا يف الدّ يـن و
إسـتخفوا بحرمـة املؤمنين و دمائهـم حتـى صـار دمـاء املسـلمني و املؤمنين
أن ُيعـدّ املسـلم ّ
أرخـص الدمـاء يف عـامل اليـوم على اإلطلاق حتـى كاد ْ
أقـل
كرامـة مـن البعوضة عنـد العاملني بسـبب كثرة العمليـات اإلنتحار ّيـة اجلهنم ّية
يف خمتلـف بلاد العامل!! بإسـم اجلهاد تارة و باسـم املقاومة تارة أخرى و باسـم
رباقـة اخلدّ اعـة ..و اهلمـج الرعاع
طـرد العـدو ثالثـة و غريهـا مـن العناويـن ال ّ
السـيد قطب أو مـن إخوان املسـلمني أو
ال يعرفـون منشـأ هـذه األفـكار أ مـن ّ
السـلف ّية ؟! .دار حـوار بين صديـق مـن أصدقائنـا األجلاء و بين رجل
مـن ّ
غـريب يف إحـدى البالد الغرب ّيـة قبل هجوم الواليـات املتحدة عىل أفغانسـتان..
الصديـق العزيـز ذلك الرجـل الغريب الـذي كان مـن «املالحدة» و
فسـأل هـذا ّ
السـابق مـن املوافقين على إزالـة طالبان!
غير املؤمنين بوجـود اهلل :كنـت يف ّ
هـل مـا زلت عىل رأيـك؟ قال مسـتغرب ًا مـن السـؤال :كالَ! أو مل تـر ّ
أن طالبان
حيتجـزون مخسـة أشـخاص [ مـن الغـرب ] متهمين بالتبرشيـر املسـيحي يف
أفغانسـتان؟! مـن يضمـن سلامتهم يف حـال قصف كابـل؟! قال لـه صديقنا:
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فتبسـم «امللحـد» و مل جيبـه بشيء و لعلـه
فماذا عـن األبريـاء يف أفغانسـتان؟! ّ
فكـر يف نفسـهْ [ :
إن كان هلـم قيمـة ملـا قتـل بعضهـم البعـض و ملـا إنتحـروا يف
الواليـات املتحـدة و يف شيشـان و يف لبنـان ]! و هكـذا مـا حصـل قبـل أ ّيـام
يف النجـف األرشف! عصابـة مـن عصابـات الضلال ترتسـت بحـرم مـوىل
ثم إسـتفرست عن سـكوت العـامل جتاه
املوحديـن وقبـور األنبيـاء و ّ
الصاحلين ّ
قصف هذه املدينة املقدّ سـة!! و نسـيت العصابـة الضالة املضلـة ّأوالً ّ
أن اهلاتك
األول هـو نفـس املتترس و ثانيـ ًا أنّـه مـا دام مل تـر نفسـها لذلك املكان قدسـ ّية
ّ
السلاح فيـه فمـن الغبـاء ْ
أن تطلب مـن العـامل الذي ال
و حرمـة و ّ
جتـوز رفـع ّ
يعـرف قدسـ ّية املـكان بمراعـاة إحرتامـه و هـي تدنسـه برفـع سلاحها فيـه و
ترتسـها بـه تـارة و دفاعها املسـتميت عـن املجرمني و قتلة الشـيعة تـارة أخرى
الصيـح على معارضيهـا ـ مـن املؤمنين ـ و قتلهـم أو تعذيبهـم أو
و هتجمهـا ّ
ترشيدهـم رابعة.

ْ -3
أن نعامـل أولئك الذيـن يلعبون بمقدّ ارت األمة باسـم الدّ ين كام نعامل
أن نعـرف ّ
البعثيين؛ بـل علينـا ْ
أن رضرهم على التشـ ّيع أكثر مـن رضر البعثي
عليـه ّ
فـإن خطرهم و خطـر أحزاهبم أعظم من خطـر البعثي على الدّ ين بكثري؛
فكما أنّـه ال جمال للوحـدة مع البعثـي فبطريـق أوىل ال جمال للوحـدة مع هؤالء
الضالين املضلين .كام ّ
أن اإلسلام أمرنا بتويل أوليـاء اهلل كذلـك أمرنا بالتربي
مـن أعـداء اهلل فكلمـة التوحيد ببابـك فهي تشرع بالنفي و ختتـم باإلثبات و يا
األول:
السماء و يف مقابلـه رأيان :الـرأي ّ
هلـا مـن كلمـة عظيمة ..هذا هـو رأي ّ
بحب
رأي متييـع احلـدود بين احلـق و الباطـل ..أصحاب هـذا الرأي يقولـون ّ
اجللاد و الضح ّيـة يف نفـس الوقـت! و يرتضـون على أيب عبـد اهلل احلسين ـ
السلام ـ و عىل يزيـد بن معاويـة ـ علهيام لعائـن اهلل ـ.
عليـه أفضـل ّ
الصلاة و ّ
السلام ـ و على أيب بكر
يرتمحـون على علي بـن أيب طالـب ـ عليهام ّ
الصلاة و ّ
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و عمـر و عثمان ـ عليهـم لعائـن اهلل ـ .روي أن رجل ً
ا قـدم على أمير املؤمنني
وأحب فالن ًا فقـال (عليه
(عليـه السلام) فقال له :يـا أمري املؤمنين إين أح ّبـك
ّ
السلام) [:أ ّمـا اآلن فأنـت أعور ،فإمـا أن تعمى وإما أن تبصر ] .الرأي الثاين:
نظر ّيـة التـويل فحسـب ففـي هـذه النظر ّيـة ال أمه ّية للتربي بـل املهم هـو التويل
فحسـب ..و باجلملـة :علينـا أن نأمـر باملعـروف و ننهـي عـن املنكـر و ننكـر
املنكـر و أهلـه بقلوبنـا و نعرض عنهـم بوجوهنا.
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المؤلف في سطور:
ّ
الصـدر ـ أعلى اهلل مقامـه ـ فقيـه ذو
السـيد رضـا ّ
إن سماحة آيـة اهلل احلـاج ّ
منزلـة عاليـة ،و فيلسـوف و متكلـم شـهري ّ
مفسر بارع.
قـل مثيلـه يف عرصنا و ّ

ولـد املرتجـم لـه ـ أعلى اهلل مقامـه ـ يف عـام (  ) 1340اهلجر ّيـة القمر ّيـة
بمدينـة مشـهد املقدّ سـة؛ و درس املقدّ مـات يف حوزهتـا ،و بعد ْ
أن أهنى دراسـة
السـيد
املقدّ مـات هاجـر إىل مدينـة قـم املقدّ سـة برفقـة والـده آيـة اهلل العظمى ّ
الصـدر ـ أعلى اهلل مقامـه الرشيـف ـ الـذي يعتبر مـن املراجـع
صـدر الدّ يـن ّ
الكبـار يف ذلـك الوقت.

السـطح و اخلـارج يف الفقـه و األصـول و الفلسـفة
لقـد سماحته يف دروس ّ
و العرفـان على كبار أسـاتذة احلـوزة العلم ّيـة يف مدينة قم املقدّ سـة؛ مـن أمثال
السـيد حسين الربوجـردي ،واملرحوم آية
والـده ،و املرحـوم آسـة اهلل العظمى ّ
السـيد الربوجردي و
اهلل العظمـى ّ
حجـت ،و حميي احلـوزة العلم ّية بعـد رحيل ّ
حممـد كاظـم الرشيعتمداري ـ
السـيد ّ
شـهيد اإلسلام املرحـوم آية اهلل العظمى ّ
أعلى اهلل مقامهـم الرشيف ـ.
و يف خلال مـدّ ة قصيرة عـدّ مـن البارزيـن يف احلـوزة العلم ّيـة؛ و ذلـك
خاصـة عدّ من
بسـبب جهـوده الكبيرة ،و نبوغـه البـارع .و إلتصافـه بصفات ّ
الشـخص ّيات العلم ّيـة املشـار إليهـا بالبنان.
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و ّ
إن هـذا العـامل اجلليل الـذي حصل عىل أعلى املراتب العاليـة يف اإلجتهاد
مدرسـ ًا للعلوم احلوزو ّيـة العليا،
كان يف نفـس الوقـت يف مسـتوى املرجع ّية ،و ّ
و كاتبـ ًا مؤثـر ًا يف النفوس ،و صاحـب بيان مجيل.
و لباعـه الطويـل يف مجيـع مياديـن العلـوم إسـتطاع ْ
أن يترك خلفـه ثـروة
علم ّيـة كبيرة.

ّ
إن إجتماع إتقـان املوضوعـات و املطالـب ،ومراعـاة األمانـة يف نقلهـا ،مع
تقـوى الكاتـب ،باإلضافـة للتفكري العميق ،إسـتطاع ْ
أن يروي عطاشـى معرفة
الصافية.
احلقيقـة من عين املعرفـة ّ

و نحـن نـرى بوضـوح هـذه امل ّيـزات يف اآلثـار العلم ّيـة الق ّيمة التـي خلفها
سماحته ـ أعلى اهلل مقامـه الرشيف ـ.
بعض مؤلفاته املطبوعة:

تفسري بعض سور القرآن الكريم
استقامت

الفلسفة العليا

دروغ

زير درخت سدر

در زندان والية فقيه

زن و آزادي

حممد ـ صىل اهلل عليه و آله ـ
راه ّ
السالم ـ
راه عيل ـ عليه ّ
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ّ
رسه ـ يف مدينـة قـم املقدسـة ،يف سـنة
تـوف هـذا العـامل اجلليـل ـ قـدّ س ّ
السـيدة
رسه ـ بعـد تشـييع عظيـم يف حـرم ّ
(  1415هــ )َّ ،
تـم دفنـه ـ قـدّ س ّ
معصومـة ـ سلام اهلل عليهـا ـ و كان أملـه قبـل اإلرحتـال ْ
أن يرى أخاه سماحة
الصدر.
اإلمـام موسـى ّ
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تقديم:
هـذه األ ّيام تصادف ذكرى إستشـهاد سـ ّيدنا و موالنا اإلمـام الكاظم ـ عليه
السلام ـ و هكـذا تصـادف ذكرى إستشـهاد سماحة آية اهلل
أفضـل ّ
الصلاة و ّ
حممـد كاظـم الرشيعتمـداري ـ أعلى اهلل مقامـه الرشيـف ـ؛ و
السـيد ّ
العظمـى ّ
َّ
السـجون و ظلم
هبـذه املناسـبة أقدّ م ثـواب ترمجة هـذا املتن إىل
املعـذب يف قعر ّ
السـاق املرضـوض بحلـق القيود سـ ّيدي و موالي بـاب احلوائج
املطامير ذي ّ
اإلمـام الكاظـم ـ صلوات اهلل و سلامه عليه ـ و أسـئل اهلل ـ سـبحانه و تعاىل ـ
ْ
أن يتق ّبـل هـذا القليـل بكرمه إنّه سـميع جميب.
و يف اخلتـام أشـكر أخـي العزيـز اجلليـل «حسـن الطهـراين» ـ دام ظلـه ـ و
أختنـا الفاضلـة اجلليلـة «فجرالواليـة» ـ حفظهـا اهلل ـ للتنقيـح و التصحيـح.

اللهـم ّ
ويص
حممـد و أهـل بيتـه و صـل عىل موسـى بـن جعفـر
صـل على ّ
ّ
السـكينة و الوقـار و احلكـم
األبـرار و إمـام األخيـار و عيبـة األنـوار و وارث ّ
السـحر بمواصلـة اإلسـتغفار،
بالسـهر إىل ّ
و اآلثـار الـذي كان حييـي الليـل ّ
السـجدة الطويلـة و الدمـوع الغزيـرة و املناجاة الكثيرة ،و الرضاعات
حليـف ّ
املتصلـة اجلميلـة ،و مقـر النهـى و العـدل و اخلير و الفضـل و النـدى و البذل
الصبر و املضطهـد بالظلـم و املقبـور باجلـور و املعـذب يف
و مألـف البلـوى و ّ
السـاق املرضـوض بحلق القيـود و اجلنازة
السـجون و ظلم املطامير ذي ّ
قعـر ّ
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املنـادى عليهـا بـذل اإلسـتخفاف و الـوارد عىل جـدّ ه املصطفى و أبيـه املرتىض
سـم
و أ ّمـه سـ ّيدة النسـاء بـإرث مغصـوب و والء مسـلوب و أمـر مغلـوب و ّ
مرشوب.
األحقر

عيل مهدي

 15رجب 1425

في سجن والية الفقيه

17

في سجن والية الفقيه
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املرجـب و إنتهـت ال ُعطلـة
إنقضـت سـبعة عشر ليلـة مـن شـهر رجـب ّ
(((
السـبت املصـادف الثامـن عشر من شـهر رجب
النوروز ّيـة و تعانـق مسـاء ّ
املرجـب عـام  1406اهلجر ّيـة القمر ّيـة ،مـع ليلـة األحـد العـارش مـن شـهر
ّ
(((
فرورديـن عـام  1365اهلجر ّيـة ّ
الشمسـ ّية .

قضيـت تلـك الليلة يف طهران بسـبب وعكـة صحية أصبت هبـا و مل أعد إىل
قـم املقدّ سـة ،و بذلـك أصبحت حمروم ًا مـن مواصلـة مها ّمي التـي كانت حتتم
علي البقـاء يف قـم ،و حيث ّ
السـبت ،مل يكن
أن الـدروس كانت تُشرع من يوم ّ
ّ
يل ّ
حـظ من احلضـور ،و ىف ظاهـر األمر تالمـذيت كانوا مرسوريـن من غيايب!

حينما ّ
السـاعة تشير اىل بعد العارشة مسـاء ًا؛ فتحت
رن جـرس الدّ ار كانت ّ
السـيد جلال اإلمامـي و احلـاج مير جليـل
بالسـادة احلـاج ّ
بـاب الـدّ ار فـإذا ّ
املنيبـي و احلـاج موسـى شـيخ زادگان و احلـاج مهـدي الدواتگـران و احلـاج

الســنة اإليرانيــة ،فهــذه العطلــة لعيــد النــوروز فإ ّنــه و يــوم اجلمعــة كانــا عيديــن للمجــوس و مرشكــي
 -1أي رأس ّ

العــرب فأقرمهــا اإلســام و أمضامهــا.

/30 -2مارس 1986/امليالدى.
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أكبر املراغـه چي ،يطلـون عيل ،الزوار مخسـة أشـخاص ولكن العددين مخسـة
و سـبعة تعتبر مـن األعـداد اآلحادية ،التـي ال يمكن تقسـيمها على اإلثنني و
الثالثـة و األربعـة و ال يكـون هلما نصـف صحيـح و ال ثلث صحيـح و ال ربع
صحيح .
زواري اخلمسة باحلديث عن سبب جميئهم قائلني:
بادر ّ

أتينـا ـ هنـا ـ لنديل بالشـهادة على الوصية الشـفاهية التى أصغانـا هبا مرجع
عظيم طريـح الفراش:
السـيد الصدر ،و
غسـلوين يف حسـينيتي بقم املقدّ سـة ،و يصيل على جنازيت ّ
ّ
أدفنـوين يف احلـرم((( ،و إذا منعوكم مـن ذلك ،فادفنوين يف حسـين ّيتي ...

إنجـر الـكالم إىل مـدح كاتـب هـذه األسـطر الـذي كان
خلال احلديـث،
ّ
بمثابـة الدليـل على وص ّيته فنصرف عنـان القلم للتعبير بلطف ذلـك الرجل
العظيـم ىل.

السـيد اإلمامـي صهـر ذلـك الرجـل العظيم و هـو عامل جليـل .و أ ّما
وكان ّ
عـم سماحته و أخـو زوجتـه و هو تاجـر أمين .و أ ّما
السـيد املنيبـي فهـو ابـن ّ
ّ
السـادة فيعدّ ون مـن زمـرة أصدقائـه و أقاربه.
سـائر ّ
زيارة الشهيد في المستشفى
مضي ليلتين من هـذا احلـادث ،ذهبـت لعيـادة ذلـك الرجـل العظيم
بعـد
ّ
الـذي كان طريـح الفراش يف مستشـفى مهـرداد يف غرفة اإلنعاش أو ما يسـمى
السـيد احلائري
بالعنايـة القصـوى ـ  ccuـ .أوصلني املصعد إىل الطابق الرابعّ .
السيدة فاطمة املعصومة ـ سالم اهلل عليها ـ.
 -1أي حرم ّ
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علي بـاب القسـم الـذي تقع فيـه غرفة
ـ الرشيعتمـداري ـ «أخ املريـض» فتـح ّ
اإلنعـاش ـ و دلنـي على غرفـة املريـض .كان رسير املريـض منحني ًا حتـى يتكأ
سـهل عليـه التنفس.
عليهـا و كان يف أنفه شـيئا ُي ّ
التلفـاز اخلـاص الـذي كان منصوبا فوق رأسـه  ،كان خيرب عن سلامة قلبه،
ولكـن حينما كان املـرض قـد إسـتوىل على خارصتـه اليمنـى و جتـاوز الكبد،
فماذا يسـتطيع ْ
أن يفعل القلـب املعاىف؟!

القلـب قائـد ،و حينما يكـون جنـوده مـرىض و عاجزيـن فلا يسـتطيع ْ
أن
يفعل شـئ ًا.

السطـان إسـتوىل على خارصتـه اليمنـى و إقتحـم كبـده و جيوشـه قـد
ّ
دخلـت رئتـه إىل حـدّ سـلبت منـه الراحـة يف التنفـس و كان ينقله شـيئا فشـيئا
نحـو املـوت ،و أ ّمـا القلـب فـكان عاجـز ًا عـن الدفـاع و التصـدي لـه.

أغمـض عينيه الكريمتين اللتني كانتا تـرى عواقب األمـور ،لكنهام مل تكونا
نائمتين .ربما مل يكن هلام أي شـوق و رغبة يف رؤية العـامل و العاملني!

الصـدر  ،...فتـح
السـيد ّ
السـيد احلائـري نـادى أخـاه قائلاً :جـاء سماحة ّ
ّ
عينيـه و ر ّد سلامي بإبتسـامة مجيلـة كانـت مـن خصائصـه.

السيـر فجلسـت
إنجـر الكـريس الـذي كان يف زاويـة الغرفـة إىل قـرب ّ
ّ
عليـه .فـرح مـن زياريت ،ألنّـه كان غريبـ ًا و إهنم منعـوا خملصيـه و أصدقائه من
عيادتـه ،بالرغـم مـن ّ
املحمدي مسـتحب و من
أن عيـادة املريـض يف اإلسلام
ّ
السـنن األكيـدة يف الدّ ين.
ّ

ملـاذا فعلـوا ذلـك؟ ملـاذا منعـوا عيادتـه؟ ماالـذى كان يقـع إن كان يـزوره
النـاس؟ كان املريـض عاجـز ًا عـن التكلـم!
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ملـاذا منعـوا إبنـه((( يف اللحظـات األخيرةْ ،
أن يك ّلـم والـده ببضـع كلمات
قالئـل؟ إذا كان يتكلـم هـذا الولـد مـع هـذا الوالـد مالـذى كان حيـدث؟ هل
هـذا هو العـدل إسلامي؟!
بدأت كالمي مع املريض هبذه الكلامت:

السـورة
مـرات لشـفائكم ..و قرأت ّ
إسـمحوا يل بقرائة سـورة احلمد سـبع ّ
مـرات و لكـن مل ْ أر أثـر ًا من شـفاء املريض ،البـد من حـدوث إعجاز يف
سـبع ّ
البين أعجـز و يعجـز أمثايل مـن فعله.
بعـد مـا إنتهيـت مـن قـراءة سـورة احلمـد  -الشـفاء -اسـتقبلنى سماحته
بحفـاوة بالغـة باسـارير وجهه الكريـم الذي اهبجنـي وأخذ جياملنـي  ،فتفضل
ىل قائلاً :أشـكركم كثير ًا ...و مل يكتف هبـذا املقدار وأضاف :لطفتـم يب كثري ًا.
ثـم دار احلديـث مـع أقاربـه حـول سـفرته العالجيـة اىل أوروبـا ،وعرفـت ّ
أن
ّ
القائـد ـ اخلمينـي ـ مل يوافـق على ذلك!

ملـاذا؟ إن كان يذهـب إىل أوروبـا مـاذا كان حيـدث؟ إنّـه مل يتمكـن مـن
اإلجتماع و املقابلـةـ مـع الصحفيين ـ.

املحمـدي و مسـتحباته ،التعجيـل يف القيـام مـن عنـد
مـن سـنن اإلسلام
ّ
املريـض ومغادرتـه إال إذا طلـب املريـض مـن الزائر البقـاء ،و لكـن األطباء مل
مرضة لـه .فمن املؤكـد مائة
يسـمحوا لعيـادة املريـض يف غرفـة اإلنعـاش ّ
ألنا ّ
باملائـة أهنـم مل يوافقـوا على إطالـة العيادة.

كنـت أمـام مفترق الطرق ،مـن جانـب كان حيب املريـض أن أبقـى عنده و
لك ّن شـدة مرضـه مل تسـمح يل بالبقاء.
الساكن يف املانيا.
السيد حسن الرشيعتمداري ّ
 -1املهندس ّ
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على أ ّيـة حـال ،آثـرت املصلحـة على العاطفـة و قمت مـن عنـده ،و بعد ـ
هـذا اللقـاء ـ مل أره هنائيـا [ -وكان هـذا لقاءنـا األخير والوداعـي ]!.

منـذ سـنني مل ألتق بـه ،ألنّه كان حمبوسـ ًا يف داره و ال يسـمح ألحـد بزيارته،
كأن اجلـدران تريـد ْ
يمـر مـن زقـاق بيتـه يشـعر ّ
أن حتطم
و إذا كان شـخص مـا ّ
الصعوبـة يف الوصول
الصمت الظـامل الذى حلـق هبـا و ّ
رأسـه أملـ ًا وحزنـ ًا مـن ّ
رسه ـ يف بيتـه ـ ((( ـ ّ
ألن بيتـه ـ قـدّ س ّرسه ـ كان حماطـ ًا برجـال
إليـه ـ قـدّ س ّ
األمـن و املخابـرات ـ.

كان يف زمانـه ملجـأ و ملاذ ًا لالجئين و امل ً
ا للمؤملين و اآلملين ،انقـذ
الكثير مـن السـجناء و كـم أسـعد املسـاكني و البؤسـاء؟ بعـد حبسـه مل يكـن
هنالـك مـن ينـوب عنه و يقـوم مقامـه و ال نرى كمثلـه أحدا حيـث يلجئ إليه
الآلجئين  .قصـارى مـا كنت أسـتطيع فعله هو ْ
أن أمحي نفسـى بنفسـى و أهل
بيتـي و أقـاريب فقـط و مل أمتكـن من محايـة غريهم؛ الويـل كل الويـل ملن يطلب
منـك اللجـوء ومل تسـتطع محايته!

السـجن ..ففي أوائل األمر أرسـلت رسـالة
إنني سـعيت كثير ًا إلنقاذه من ّ
بواسـطة املوسـوي األردبيلي كتبـت فيهـا إننـي مسـتعد ّ
حلـل املشـكلة ،ب ّينـوا
(((
حممـد صـادق
رأيكـم يف األمـر؟ ّ
السـيد احلـاج ّ
ثـم بعثـت رسـائيل بواسـطة ّ
اللواسـاين .هـذا الرجـل الرشيـف كان يسـتقبل رسـائيل بحفـاوة بالغـة وكان
ّ
وكأن
يأتينـي بـردود الرسـائل .لكنـي مل أمتكن من انقـاذ هـذا الرجل العظيـم.
التقديـر و التدبير مل ينسـقا مـع بعضهما البعـض وجهودنـا مل تثمـر ثامرها.
قبـل عـام ّ
شـخص الدكتـور باهر املـرض يف خارصتـه((( اليمنـى ،و إذا كان

 -1ديوان حافظ الشريازي و أصله :اي كه از كوچه معشوقه ما مي گذري * بر حذر باش كه رس مي شكند ديوارش!

 -2إىل السلطة احلاكمة أو إىل اخلميني نفسه و اهلل العامل.

رسه الرشيف ـ.
 -3أي خارصة الشهيد الرشيعتمداري ـ قدّ س ّ
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حر ًا يف الذهـاب إىل الـدول األوروب ّية ،كان
ُيسـمح بمجيئـه إىل طهـران أو كان ّ
بإمكاهنـم القضـاء عىل املـرض و ربام كان يطـول عمره أكثر و لكن مل يسـمحوا
لـه بالذهاب إىل خـارج البلـد!((( ،ملاذا؟!

مضي عام ،إسـتعىص املرض شـيئا فشـيئا و إسـتكثرت اآلالم عنده و
وبعـد
ّ
بعـد سـعى مريـر واملطاليب املكررة سـمحوا لـه باملجـئ إىل طهـران((( ،ولكن
قـد فـات األوان ،حيـث ّ
أن األدوية مل تصـل اليه بالوقت املناسـب.
يف هـذه األثنـاء أراد إبنـه ْ
أن يتحـدث مـع والـده هاتفيا مـن املانيا ،و يسـئله
عـن صحتـه ،لكنهـم مل يسـمحوا له! ملـاذا؟! بالرغـم مـن ّ
أن ىف مجيـع القوانني
السـجني التحدث مـع أقربائـه ،خاصـة ْ
السـجني
إن كان ّ
الدوليـة حيـق لعائلـة ّ
حمتضر ًا و على أعتـاب املـوت ،إذ لع ّلـه يريـد ْ
أن يويص.
مـاذا كان سـيحدث لـو أراد الوالـد ْ
أن يتحـدث مـع ولده وهـو حمترض عىل
والسماع إىل صوته
فـراش املـوت و أمن ّيتـه الوحيدة ىف تلك اللحظـة رؤية ولده ّ
احلنون؟!

ماالـذى كان حيـدث ان كان اإلبـن الغريـب و املشرد و البعيـد عـن أ ّمـه و
أبيـه يسـتطيع التحـدث مـع والـده و اإلسـتامع إىل صوت ذلـك الشـيخ الكبري

رسه ـ[ :
 -1هــذا مصــداق جــي مــن مصاديــق القتــل العمــدي كــا هــو واضــح؛ قــال املحقــق اخلوئــي ـ قــدّ س ّ
يتحقــق العمــد بقصــد البالــغ العاقــل القتـ َ
تامــة
ـل  ،..كــا يتحقــق القتــل العمــدي فيــا إذا كان فعــل املكلــف علــة ّ

للقتــل أو جــزء ًا أخــر ًا للعلــة بحيــث ال ينفــك املــوت عــن الفاعــل زمان ـ ًا ،كذلــك يتحقــق فيــا إذا ترتــب القتــل
عليــه مــن دون أنْ يتوســطه فعــل إختيــاري مــن شــخص آخــر ،كــا إذا رمــى ســه ًام نحــو مــن أراد قتلــه فأصابــه

فــات بذلــك بعــد مــدّ ة مــن الزمــن ،و مــن هــذا القبيــل مــا إذا خنقــه بحبــل و مل يرخــه عنــه حتــى مــات «أو حبســه

يف مــكان ومنــع عنــه الطعــام و الــراب حتــى مــات أو نحــو ذلــك ،فهــذه املــوارد و أشــباهها داخلــة يف القتــل

رسه ـ مــع فتــاوي
العمــدي» ] منهــاج الصاحلــن لســاحة آيــة اهلل العظمــى ّ
الســيد أبــو القاســم اخلوئــي ـ قــدّ س ّ
األصــويل البــارع و الفقيــه اجلامــع ســاحة آيــة اهلل العظمــى الشــيخ حســن الوحيــد اخلراســاين ـ دام ظلــه الــوارف ـ

ج  3ص .506

 -2لتلقي العالج.
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املحمـدي ؟!
الطاعـن ىف السـن؟! أال جييـز ذلـك اإلسلام األصيـل
ّ

(((
حرم نفسـه من زيارة رسـول
أويـس القـرين  ،لكـي ال يبتعـد عـن والدتهّ ،

الســام ـ و مــن حواريــه و
 -1أويــس بــن عامــر القــرين مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن ـ عليــه أفضــل ّ
الصــاة و ّ

الســام ـ أ ّنــه قــال [ :شــهد مــع
املستشــهدين بــن يديــه يف صفــن؛ روي عــن اإلمــام الباقــر ـ عليــه أفضــل ّ
الصــاة و ّ

الســام ـ مــن «التابعــن» ثالثــة نفــر بصفـ ّـن شــهد هلــم رســول اهلل ـ صــى
عــي بــن أيب طالــب ـ عليمهــا ّ
الصــاة و ّ
اهلل عليــه و آلــه ـ باجلنــة و مل يرهــم :أويــس القــرين ،و زيــد بــن صوحــان العبــدي و جنــدب اخلــر األزدي ] بحــار

األنــوار :ج  32ص 618؛ و روى الشــيخ املفيــد يف اإلختصــاص ـ ص  61ـ بســندين عــن عــي بــن أســباط بــن ســامل
عــن أبيــه قــال :قــال أبواحلســن موســى بــن جعفــر ـ عليهــا الصــاة و الســام ـ [ :إذا كان يــوم القيامــة نــادى منـ ٍ
ـاد:
ّ
ّ
حممــد بــن عبــد اهلل رســول اهلل ـ صــى اهلل عليــه و آلــه ـ الذيــن مل ينقضــوا العهــد و مضــوا عليــه؟ فيقــوم
أيــن حــواري ّ
ســلامن ،و املقــدار ،و أبــوذر ].

ويص رسـول اهلل ـ صلى اهلل عليه
قـال ـ عليـه ّ
السلام ـ ّ [ :
الصلاة و ّ
ثـم ينـادي :أيـن حـواري عيل بـن أيب طالب ّ

التمار موىل بني أسـد ،و
و آلـه ـ و سـلم ـ؟ فيقـوم عمـرو بـن احلمـق اخلزاعـي ،و ّ
حممـد بـن أيب بكـر ،وميثـم بن حييـى ّ
«أويـس القرين» ].

حممد رسـول اهلل
ثـم ينـادي :املنادي ْ
قـال ـ عليـه ّ
أين حواري احلسـنبن عيل بـن فاطمة بنت ّ
السلام ـ ّ [ :
الصلاة و ّ

ـ صلى اهلل عليـه و آله و سـلم ـ؟ فيقوم سـفيان بـن أيب ليىل اهلمـداين ،و حذيفة بن أسـيد الغفاري ].

السلام ـ؟ فيقوم ّ
كل
ثم ينـادي :أين حواري احلسين بن عيل ـ عليـه ّ
قـال ـ عليـه ّ
الصالة و ّ
السلام ـ ّ [ :
الصلاة و ّ

من أستشـهد معـه و مل يتخلف عنه ].

الصلاة و السلام ـ؟ فيقوم:
ثـم ينـادي :أيـن حواري عيل بـن احلسين ـ عليه ّ
قـال ـ عليـه ّ
السلام ـ ّ [ :
الصلاة و ّ

جبير بـن مطعـم ،و حييـى بـن أ ّم الطويـل ،و أبو خالـد الكابيل ،و سـعيد بن املسـ ّيب ].

الصالة
حممـد ـ عليهـم ّ
قـال ـ عليـه ّ
حممـد بـن علي و جعفر بـن ّ
ثـم ينـادي :أيـن حـواري ّ
السلام ـ ّ [ :
الصلاة و ّ

حممـد بن مسـلم
السلام؟ فيقـوم عبـد اهلل بـن رشيـك العامـري ،و زرارة بـن أعين ،و بريـد بـن معاويـة العجلي ،و ّ
و ّ

الثقفـي ،و ليـث بـن البختري املـرادي ،و عبـد اهلل بـن أيب يعفـور ،و عامـر بن عبـد اهلل بن جذاعـة ،و حجر بـن زائدة،

و محـران بـن أعني.

ثـم ينـادي املنادي سـائر الشـيعة مـع سـائر األئمة يـوم القيامة ،فهـؤالء ّأول الشـيعة الذيـن يدخلون الفـردوس و
ّ

الكيش
املتحـورة من التابعين ] بحار األنـوار :ج  34ص  .277أقول :نقله
املقربين و ّأول
ّ
السـابقني و ّأول ّ
هـؤالء ّأول ّ
ّ
يف رجالـه ص  ،6بسـند آخـر عنـه مثله مع إختالف يسير يف بعـض ألفاظه.
و إ ّيـاه يعنـي دعبـل اخلزاعـي يف قصيدتـه التـي يفتخر فيها على نزار و ينقـض عىل الكميـت بن زيـد قصيدته التي

يقـول فيهـا :أال حبيت عنا يـا مدينا * أويـس ذو الشـفاعة كان منا
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اهلل ـ صىل اهلل عليه و آله و سلم ـ (((.

كان ذاهبـ ًا اىل املدينـة لللقـاء برسـول اهلل ،ولكـن النبى كان آنئـذ خارج ًا من
املدينـة ،و والدتـه مل تـأذن لـه بالتأخري ىف عـودة ولدها فعـاد مرسعـا إليهاّ ،
ألن
النبـى قد أمـر بطاعـة األم  -و ْ
إن كانـت كافرة. -

أشـم
وحينما عـاد رسـول اهلل ـ صلى اهلل عليه و آله و سـلم ـ إىل املدينة قال:
ّ
روائـح اجلنة ،مـن كان هنا؟

قيـل :كان شـاب عليـه ثياب رثة قـد جاء من اليمـن لرؤيتك يا رسـول اهلل،
و مل يتوفـق لذلك.

أي غزوة من غزوات
بقـى أويـس خادم ًا لوالدته طيلـة حياهتا ومل يشـارك ىف ّ
النبـى ،وحينما فارقت والدتـه احلياة ،إلتحـق بأمرياملؤمنني عيل بـن أيب طالب ـ
السلام ـ (((ّ ،
ألن والدتـه قـد توفيت بعد رحيل رسـول اهلل ـ
عليهما ّ
الصلاة و ّ
صلى اهلل عليه و آله و سـلم
أيامه األخيرة
ّ
مل أعـرف كـم اسـتغرقت كل الفترة التـى عـاش هبـا املريـض العظيـم ىف
فيوم البعث نحن الشافعونا
ثـم أنـه قـال املحقـق املامقـاين ـ أعلى اهلل مقامـه ـ يف تنقيـح املقـال ـ [ :قد إتفـق الفريقان على جاللة الرجـل ـ أي
ّ

العامة إنكار
أويـس القـرين ـ و تقـواه و زهـده و علاه و ملاؤا الكتـب يف مدائحه و فضائلـه حتى إلتجأ بعـض وقحـاء ّ
العامـة و املحققين منهـم و مـن له مـن احلياء قليـل نصيب
بصفين؛ فـرار ًا عـن الزمـه و
شـهادته
ْ
لكـن املنصفين مـن ّ
ّ
إعرتفـوا بذلـك و كفاهـم بذلـك مثلبة و فضيحـة ] ،أقول :بل بلغت هبـم الوقاحة حـدّ ًا أنْ أنكروا وجـود أويس القرين
كام ذهـب إىل هـذا الرأي الشـاذ إمامهـم املالك.

والسرية احللب ّية :ج 2ص .256
 -1الطبقات الكربى للشعراين ،و اإلصابة :ج 1ص ّ ،115
 -2بحار األنوار :ج  41ص  300و ج  42ص  ،147و  155و .156
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املستشـفى! .حينما نقلـوا سماحته إىل املستشـفى ،أخذ حـرس الثـورة((( جهاز
اهلاتـف مـن أمامـه و أخرجـوه مـن الغرفـة! ،ملـاذا ؟! ّ
ألن املريـض ال حيـق لـه
السـجني ال حيق لـه ْ
أن يتكلم مـع أحد؟! هل كانـوا جييزون
يتكلـم مـع أحد؟! ّ
املحمدي
التصرف يف مـال أحد أو حقـه من دون إذنه ؟!((( اإلسلام األصيـل
ّ
ّ
ال جييـز ذلك!.

عـز ًا و رشفـ ًا و للممرضين هبجـة و
وجـوده يف املستشـفى كان لألطبـاء ّ
ٍ
متفائـل نال و ّده
أي
صحتـه و لكن ّ
رسور ًا .كلهـم كان يـو ّد و يتمنـى سلامته و ّ
و أي مؤ ّمـل حصـل أمنيتـه؟! .كان حم ّبـوه يذهبـون و جيلسـون خلـف جدران
املستشـفى أو عنـد املصعـد حتـى ينالـوا رشف رؤيتـه و لـو للحظـة واحدة.
كان ـ الشهيد الرشيعتمداري ـ عام ً
ال بعلمه و كان بعيد املدى.

عـادة مـا اإلصالح ّيـون ال يـرون خير ًا ألنفسـهم يف املجتمعـات املتخلفة ،
فالعـامل الـذى يعيشـون فيـه عاجـز عـن مكافئتهـم و مقصر ىف تقديرهـم و إنّام
املوفقيـة للهدّ امين و املخربني.

أولئـك الذيـن أدخلـوا الشـيوع ّية يف املجتمعـات املتخلفـة كانـوا هدّ امني و
خمربين و ليسـوا من املصلحين((( و لذلك إسـتطاعوا ْ
أن يصلـوا إىل مبتغاهم و
حيصلـوا فرصهـم يف مثـل هكـذا جمتمعـات .ـ شـى غيفـارا ـ كان صنـم امريكا
الالتينيـة ولكنـه بعد وصول فيدل كاسترو إىل سـدة احلكم ما إسـتطاع التالؤم
معه .
وكذلـك آلنـده ،مـا اسـتطاع ْ
أن يواصل براجمـه اإلصالح ّية ىف شـييل و ذلك

 -1يطلق عليهم اسم پاسدار يف الفارس ّية.

 -2مــن القواعــد الفقيهــة املســلمة قاعــدة التســلط [ النــاس مســلطون عــى أمواهلــم و أنفســهم «بــل و حقوقهــم» ]،
ـم كال!
فهــل طبقوهــا؟! كال ثـ ّ

 -3كام يعتربهم البعض.
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بسـبب بينوشـة الذي جـاء به معاريض الشـيوع ّية وسـلطوا حكمـه عليه.
إستشهاد الشهيد الشريعتمداري
املرجـب ،أردت ْ
أن
مسـاء اخلميـس الثالـث و العشرون مـن شـهر رجـب ّ
أتوضـأ إسـتعداد ًا لصلاة العتمـة و النـوم ،فـاذا هبم قد جـاؤا بنبـأ رحيل ذلك
الرجـل العظيم.
ّ
املرجـب! بعد وكعة
يـا هلـا من ليلة مقدّ سـة! يف ليلة اجلمعة! يف شـهر رجب ّ
صح ّيـة طويلة! بعد سـجن طويـل! و ذلك يف بلد الغربـة! و يف حال الغربة!.

يـت صلـوايت الثنائ ّيـة للواحـد األحـد ـ ّ
جـل وعلا ـ ،و عزمـت نحـو
أ ّد ُ
املستشـفى .مستشـفى مهـرداد تقـع يف شـارع ـ مير عماد ـ و هي من الشـوارع
الفرع ّيـة املمتـدّ ة من اجلنوب اىل الشمال .رأ ّيت أناسـ ًا قد جاؤا لتشـييع اجلثامن،
و لكـن أغلـق عليهـم باب املستشـفى.
النـاس أوقفـوا سـ ّياراهتم يف الشـارع و وقفـوا على الرصيـف .كانـت آثـار
الصمـت باديـة على وجوههـم .
احلـزن و ّ
ملـاذا منعـوا املشـ ّيعني مـن الدخـول اىل املستشـفى ؟! هـل ّ
أن تشـييع املؤمن
املحمـدي ]؟!
السـيد الغريـب حـرام يف اإلسلام [ األصيل
ّ
ّ

علي البـاب الثـاين.
إسـتطعت العبـور مـن البـاب ّ
األول و لكنهـم أغلقـوا ّ
بسـبب آالم ىف قدميـي مـا إسـتطعت الوقـوف خلـف البـاب ،فأتـى أصحـايب
بكـريس فجلسـت عليـه ـ خلـف البـاب ـ.
جلـويس خلـف البـاب إضافـة إىل إحلـاح الناس كانـت مرضة لسـمعتهم..
لذلـك إضطـروا أخري ًا بفتـح البـاب و إسـتطعت الدخول.
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الصمـت املمـزوج باحلـزن كان باديـ ًا على وجـوه األطبـاء و املمرضين و
ّ
املوظفين يف املستشـفى.

الصاخ تتعاىل مـن عند الناس
ىف هـذه األثناء سـمعنا بأصوات الضجيـج و ّ
الواقفين ىف الشـارع ،إذ قـد جـاءت إمرأة جليلـة باكية من هذا البيـت اجلليل و
النسـاء ك ّن يواسـينها ،فتحوا هلا البـاب فدخلت.
مل متـض حلظـات إال و أخبروين ّأنـم يريـدون إخـراج اجلثمان بسـ ّيارة
اإلسـعاف من البـاب اخللفي للمستشـفى و يضعون املشـيعني يف األمر الواقع،
و بالفعـل صـار كما أرادوا.
ملـاذا؟! هـل تشـييع اجلنازة يف اإلسلام حـرام؟! خاصـ ًة إذا كانـت اجلنازة،
السـيد! و سـليل فاطمة الزهـراء ـ سلام اهلل عليها ـ.
جنـازة العـامل ّ
السـجناء و املجرمين و املعدوميين إىل ذوهيـم و لك ّن هذه
يسـلمون جنـازة ّ
اجلنـازة كانت إسـتثنائ ّية!.

حتركـت برسعـة مذهلـة نحـو قـم
سـ ّيارة اإلسـعاف ـ احلاملـة للجنـازة ـ ّ
املقدّ سـة ،و نحـن أيض ًا تبعناها .سـ ّيارتنا كانـت بطيئة لذلك تأخرنا عن سـ ّيارة
اإلسـعاف و مل نعـرف إىل أيـن أخـذوا اجلنازة!.
خاصة
أوامر ونواهي
ّ
مل اعرف من الذي أصدر هذه األوامر و النواهي:

 -1ال ُيعطى جثامن الرشيعتمداري إىل ذويه.
 -2ال تــُـش ّيع جنازته.
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 -3ال ُيعمل بوص ّيته.

غسل يف حسين ّيته.
 -4ال ُي ّ

السيد الصدر عىل جثامنه.
 -5ال يصيل ّ

السيدة املعصومة ـ.
 -6ال تُدفن اجلنازة يف حرم قم ـ حرم ّ
 -7ال يدفن يف حسين ّيته.

 -8ال يأ ّبن.

 -9يسجن ّ
كل من أقام جملس العزاء عىل روحه.

 -10يلقـى القبـض على ّ
السـواد يف يـوم إستشـهاد اإلمـام
كل مـن لبـس ّ
الكاظـم ـ صلـوات اهلل و سلامه عليـه ـ.
الصدر إذا ذهب لتعزية ذوي امل ّيت.
السيد رضا ّ
 -11إعتقلوا ّ

أن يتكلـم مـع والـده و ْ
 -12ال ُيـق إلبـن الرشيعتمـداري ْ
إن كان يف حالة
اإلحتضار.
 -13ال تصل برق ّيات التعزية إىل املخاطبني.

 -14ال حيق ألحد ْ
أن يذهب إىل بيت ذوي امل ّيت.

السابع و األربعني.
 -15ال تقام عىل روحه ّ

 -16الترفع أصوات البكاء و النحيب من بيته.

 -17ال حيق ألحد ْ
أن يقرأ املصيبة.

 -18إذا إشتكى أصحاب العزاء عند أحد فهم ضدّ الثورة.

هـل هـذه األوامـر و النواهـي تتطابق مـع تعاليم اإلسلام األصيـل مائة يف
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؟!
المقدسة
وصول الجثمان الطاهر إلى قم
ّ

عنـد منتصـف الليـل وصلنـا إىل قـم املقدّ سـة و يف بدايـة دخولنـا ذهبنـا
بأنم نقلـوا اجلنازة إىل مغتسـل مقربة
مبـارشة إىل بيـت املرحـوم .أخربنا هنـاك ّ
الصدر
للسـيد رضـا ّ
السـيدة املعصومـة ـ سلام اهلل عليهـا ـ و أنّـه ال ّيق ّ
جنـة ّ
ْ
أن يصلي على اجلنازة.
السـيد اإلمامـي بالرغـم مـن أنّه صهر لذلـك الرجـل العظيم كان حقـا ُيعدّ
ّ
السـيد اإلمامـي ْ
بالسـيد الگلپايـگاين لكي
أن ّ
نتصـل ّ
مـن أبنائـه أيضـ ًا .إقترح ّ
يتوسـط حتـى ُيعمـل بالوص ّية.

قلـت :ليـس صحيحـ ًا ،ألنّه مـن املمكن ّ
أن وسـاطته سـتجلب لـه األذى ـ
مـن قبل النظـام ـ.

على ّ
كل حـال؛ ذهبنـا مـع األقـارب و مـع أولئـك الذيـن أتـوا معنـا مـن
السـيدة معصومـة ـ سلام اهلل
طهـران لتشـييع جنـازة املتـوىف ،إىل مقبرة جنّـة ّ
اجلـو رطب ًا و القمـر كان يريـد ْ
أن يظهر لنا
عليهـا ـ .توقـف هطـول املطر و كان ّ
نفسـه و يكـون شـاهد ًا على األحـداث ـ التـي كانت جتـري يف منتصـف الليل
ـ!! ،ألنّـه كان مسـتيقظ ًا و كان الذيـن مـن شـأهنم أن يرشفـوا على املجريـات
نا ئمني .

السـيد املعصومـة ـ سلام اهلل عليهـا ـ تقـع بجنـب طريـق قـم
مقبرة جنّـة ّ
طهـران و املسـافر الـذي يذهـب من قـم إىل طهـران يراهـا عىل طرفـه األيمن.
املحمدي» مائة يف املائة.
 -1بل هي ختالف «اإلسالم األصيل
ّ
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توجهنـا إىل اليمين و دخلنـا يف مقبرة جنـة
وصلنـا إىل مفترق الطـرق و ّ
السـيدة معصومـة ـ سلام اهلل عليهـا ـ .حـرس الثـورة قطـع علينـا الطريـق و
ّ
منعونـا مـن الدخـول إىل املقبرة!! ملـاذا؟!.
مـاذا كان سـيحدث إذا كان أفـراد قالئـل خلـف جـدار املغتسـل يف ظلام
الليـل ينتظـرون اجلنـازة؟!

يف هـذه األثنـاء وصلـت سـ ّيارة مرسـدس بلا رقـم و دخلـت برسعـة
حموطـة املقبرة و مل يمنعهـا أحـد .و ّ
السـبب يف عـدم سماحهم لنـا يف
إىل ّ
لعـل ّ
الدخـول هـو ّ
أن سـ ّيارتنا مل تكن من نـوع املرسـدس! .تفاوضنا معهـم قلي ً
ال و
لكـن دون جـدوى و مل يسـمحوا لنـا يف الدخـول .يف النهايـة قالـوا لنـا:

نغسـل اجلنـازة و نأيت هبـا إىل املنزل  ...و نحـن أيض ًا اقتنعنـا بكالمهم
نحـن ّ
وذهبنـا و لكنّهـم مل يفعلـوا ذلـك .هـل جيـوز الكـذب يف اإلسلام؟! هل جيوز
هتك حرمة املسـلم؟!
جنازة الشهيد ال تسلم من ظلمهم!

السـيد اإلمامـي ْ
أن يصلي عليهـا و لكنّـه مل
تُغسـل اجلنـازة و ُيقترح على ّ
يقبـل و يقول :جيـب ْ
الصدر بحسـب الوص ّيـة .و لكنهم
السـيد ّ
أن يصيل عليها ّ
أن يصلي عليهـا ْ
الصـدر ْ
فـإن مل تصل أنـت عليها
للسـيد ّ
يقولـون لـه :ال حيـق ّ
نقـول لشـخص آخـر لكـي يصلي صلاة امل ّيـت  ...فبعـد اللتيـا و التـي يصيل
السـيد اإلمامـي عليها.
ّ
الصالة!!
لقـد سـمعنا بمصـادرة األموال من ذي قبـل و لكن مل نر مصـادرة ّ
و مل نسـمع أيضـ ًا بمصـادرة الوص ّية و لكن رأيناها بـأ ّم أعيننا!!.
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املحمـدي جيب يف صالة امل ّيـت إذن و ّيل امل ّيـت هذا إذا
يف اإلسلام األصيـل
ّ
مل يـويص امل ّيـت ْ
معين ،و لكن يف حال وجـود الوص ّية
بـأن يصيل عليه شـخص ّ
معي جيب العمـل هبا(((.
لشـخص ّ

الصلاة عليه ] ينقلونه إىل مقربة أيب حسين
بعد تغسـيل اجلثمان الطاهر و [ ّ
الرجل العظيـم بيومني و يدفنوه
و يدفنونـه يف غرفـة إختاروها قبل إرحتـال هذا ّ
فيهـا((( .هـذه الغرفـة تقع بجنـب املراحيـض العا ّمـة!! ((( .ماذا كان سـيحدث
لـو أعطـوا اجلثمان الطاهـر إىل ذويـه ؟! صـدّ ام أعطى جنـازة شـهيدنا املرحوم
الصـادق ـ عليه
الصـدر بعـد إعدامـه إىل أقاربـه !! .اإلمـام ّ
حممـد باقـر ّ
السـيد ّ
ّ
السلام ـ ّ
عمـه زيـد بـن علي و هو مصلـوب و مل
ّ
صلى على جنـازة ّ
الصلاة و ّ
(((
متنعـه بني أم ّيـة . !!..

يف تلـك الليلـة التـي كانت ليلـة اجلمعة أيض ًا صلى الكثري مـن الناس صالة
السـبت أعادوهـا أيض ًا ـ من بـاب اإلحتياط
ليلـة الدفـن [ الوحشـة ] و يف ليلة ّ
ـ و ذلـك إلحتمال وقـوع الدّ فـن بعد فجر يـوم اجلمعة.

رسه ـ  [ :و جيــب فيهــا ـ أي يف صــاة امل ّيــت ـ أمــور .... :منهــا :إذن الــويل عــى
 -1قــال املحقــق اخلوئــي ـ قــدّ س ّ

األحــوط(*) إال إذا أوىص امل ّيــت بــأنْ يصــي عليــه شــخص معـ ّـن فلــم يــأذن لــه الــويل و أذن لغــره فــا حيتــاج إىل
الصاحلــن :ج  2ص  92مــع فتــاوي آيــة اهلل العظمــى الشــيخ حســن الوحيــد اخلراســاين ـ دام ظلــه
اإلذن ] منهــاج ّ

الــوارف ـ.

(*) قال املحقق الوحيد اخلراساين ـ دام ظله الوارف ـ :بل األقوى.

ـون القــر و هيدمــون الغرفــة و يضعــون عليهــا اإلســمنت و الــراب و بعــض املــواد
 -2و بعــد أشــهر مــن الدّ فــن يسـ ّ

التــي تســتخدم يف املقابــر!! و تقــع املقــرة حتــت وطــأة أولئــك الذيــن يذهبــون إىل املراحيــض للتخــي!!.

رسه ـ [ :ال جيــوز دفــن املســلم يف مــكان يوجــب هتــك حرمتــه ـ أي حرمــة امل ّيــت
 -3قــال املحقــق اخلوئــي ـ قــدّ س ّ

الصاحلــن :ج  2ص  96مــع فتــاوي آيــة اهلل العظمــى الشــيخ حســن الوحيــد
ـ كاملزبلــة و البالوعــة ،و ]...منهــاج ّ

اخلراســاين ـ دام ظلــه الــوارف ـ.

 -4تعــرف األمــور بأضدادهــا و أمثاهلــا؛ فعــى املنصــف أنْ يقــارن بــن هــذه احلكومــة و بــن حكومــة بنــي أم ّيــة و

بــن نظــام البعــث الصدّ امــي الكافــر و يســتخرج النتيجــة الواضحــة!.
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التأبين ممنوع!
صبـاح يـوم اجلمعـة ذهبـت إىل أصحـاب العـزاء للمشـاركة يف املصيبـة ،و
لكـن بـاب بيتهـم كان مغلقـ ًا؛ ملـاذا؟! طرقـت البـاب و لكـن مل جيبنـي أحـد!
مـرة أخـرى و لكـن مل جيبنـي أحـد .إسـتمررت يف قـرع الباب
طرقـت البـاب ّ
حتـى ُفتـح يل و دخلـت البيـت.

رأيـت املنكسرة قلوهبـم جمتمعين و ملتجئين إىل القـرآن الكريـم و قـد
وضعـوا ختمات القـرآن أمامهـم .كان أحدهـم يقـرأ القـرآن و اآلخـر يبكي و
السـكوت و الرابع ينظـر إىل األرضّ ،
كل منهـم كان يف حالة
الثالـث غـارق يف ّ
خاصـة و لكـن اجلميـع كانـوا حمزونني.
ّ
نعم ـ إلظهار احلزن ألوان.

قلت :أخربوا أحد ًا لقراءة التعزية.

قالـوا :لقـد منعونـا مـن ذلـك و لقـد أصـدَ روا أمـر ًا بعـدم رفـع أصـوات
البـكاء مـن البيـت!!.

املحمدي على املكروبني
هـل حيـرم البكاء و النحيـب و النياحة يف اإلسلام
ّ
يضر بالنظام ؟! ّ
لعـل ذلك كان
؟((( هـل بـكاء املفجوعني و ندبـة النادبني كان ّ
ينفـع النظـامّ ،
ألن املنع مـن البكاء يولـد العقـدة و إنفجار العقـدة أمر خطري.

فترة مـن الزمـان شـاركت أصحـاب العـزاء و لكـن ال أدري هـل متكنـت
مـن ْ
أن أسلي قلوهبـم املنكسرة و أهدئهم أم ال؟! سـألت عن أحـد األصدقاء؛

 -1عمــر بــن اخلطــاب ـ عليــه لعائــن اهلل ـ كان يمنــع النــاس مــن البــكاء و النياحــة عــى امل ّيــت و هــل هنالــك تشــابه

املحمــدي أو إهنــم طبقــوا اإلســام األصيــل العمــري؟!
بينهــم و بينــه؟! فهــل طبقــوا اإلســام األصيــل
ّ
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ألن الشـيخ أقام مأمتـ ًا ،فقررنا ْ
قالـوا :ذهـب إىل بيت الشـيخ الرسـتگاري((( ّ
أن
نذهـب إىل بيتـه و نحضر يف املأتم.

الشـيخ الرسـتگاري من الفضلاء األجلاء املازندرانيني يف احلـوزة العلم ّية
((( و لـه تفسير على القـرآن الكريـم باللغـة العرب ّيـة يف سـتني جملـد طبـع منـه
السـيد الرشيعتمـداري
 21جـزء ًا .كان حيضر هـذا الرجـل اجلليـل يف دروس ّ
السـيد الرشيعتمداري ذكر سماحة الشـيخ
و كان يعشـقه و بعد إعتقال سماحة ّ
يف تفسيره بعـض الظالمـات التـي وقعـت على أسـتاذه و إنتقـد فيـه النظام و
هلـذا السـبب سـجنوه عدّ ة أشـهر؛ و هـو اآلن أقـام مأمت ًا و سـيكون هـذا مربر ًا
السـجن ملـدة غري حمـدّ دة .هـل حيرم إقامـة املأتـم يف وفاة
إلعتقالـه و حبسـه يف ّ
السـجن بمـدّ ة غير حمـدّ دة ؟! هـل
املرجـع التقليـد ؟! و هـل يسـتحق املؤ ّبـن ّ
حيكـم اإلسلام هبـذا احلكم ؟! يـا ّأيا اإلسلام مـاذا يفعلـون بإسـمك!!(((.
يف خـارج بيـت الشـيخ الرسـتگاري رأيت أناسـ ًا كثرييين ،واقفين بجنبي
الزقـاق و أعينهـم سـاكبة .حيـث كان يف البيـت زحامـ ًا كان النـاس واقفين

 -1هــو املرجــع الدينــي املظلــوم ســاحة آيــة اهلل العظمــى الشــيخ يعســوب الديــن الرســتگاري املازنــدارين ـ دام ظلــه

الــوارف ـ صاحــب املؤلفــات الكثــرة يف التفســر و األصــول و الفقــه و علــم الــكالم و املنطــق و ..لــه أضخــم تفســر

للقــرآن الكريــم يقــع يف  60جملــد و يعــدّ مــن أبــرز تالميــذ الشــهيد الرشيعتمــداري .أعتقــل بعــد الثــورة كــرار ًا و
مــرار ًا لرصاحــة هلجتــه مــع البكريــن تــارة و ملواقفــه املخالفــة للنظــام تــارة أخــرى ...و النظــام يف الفــرة األخــرة

حبســته و عذبتــه يف ســجن واليــة الفقيــه لتأليفــه كتــاب «حقيقــت وحــدت در ديــن» الــذي يفضــح فيــه بعــض دعــاة

الوحــدة تــارة و غاصبــي اخلالفــة تــارة أخــرى!.
 -2بقم املقدّ سة.

السابقة خماطب ًا لرسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ:
 -3يقول احلكيم األنوري من الشعراء املعروفني يف العصور ّ
شـرع تو را در پي آرايشند * در پي آرايش و پريايشند

هرگه بر اين رشع ببستند آز* گر تـو بيايي نشناسيش باز
يغيونه بحيث لـو أتيت من
الرتمجـة :إهنـم ـ أي حـكام عصر األنـوري ـ يتالعبـون مع دينـك ـ يـا رسـول اهلل ـ و ّ

جديـد و عرضـوا دينهم عليـك ملا عرفتـه لتالعبهـم الفظيع معه.
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يف حديقـة البيـت .كلهـم كانـوا واقفين وهـم يبكـون و ينتحبـون و ينوحـون
ٍ
بأصـوات عاليـة ،و مـن أثر الزحام مل يتمكـن أحد منهـم ْ
أن جيلس عىل األرض
أو يعبر مـن ذلك املـكان .قطـرات الدموع كانت تنـزل كاملطـر ولكنها مل تصل
إىل األرض بـل كانـت تقـع على األبـدان و املالبـس .مل يكـن هنالـك قـارئ
للمصيبـة  .الناس أنفسـهم كانوا ينوحـون و يبكون .اجلـدران و األبواب أيض ًا
كانـت تصرخ و تبكـي .كان ّ
خاصة و يف نفـس الوقت
لكل واحـد منهم نغمـة ّ
كانـت موزونة و منظومة .سـمح النـاس يل بالدخول و إفتتحـوا يل زقاق ًا! زقاق ًا
كانـت جدرانـه من اللحـم .جدران ًا هلـا أعني! هلا ألسـن! كانت اجلـدران تنطق
و تفهـم و تعلـم بما جـرى! تـرى ما كان جيـري و تسـمع و تعـرف فرائضها !.

السـلم و وضعـت قدمـي يف
السـاحة و صعـدت على ّ
عبرت مـن فضـاء ّ
املكتبـةّ .
باملعزيـن والغـرف كانـت كذلـك .األعين
كل مـكان كان قـد ملـئ
ّ
الصراخ و العويل
كانـت مليئـة بالدمـوع .القلوب كانت مليئـة بالدّ م! .صوت ّ
كان عاليـ ًا .الـكل كان يبكـي و أنا أيض ًا واسـيتهم و ما متكنّـت ْ
أن أمتلك نفيس
فبكيت .

مـا أحسـن البكاء ،فهو يسـكن الغم و يطفـئ نريان القلب ،خيـرج دم القلب
مـن العين حتـى ال يقع اإلنفجـار .الطاقـات إذا تراكمت إنفجـرت .الدمعة ال
تسـمح بحبـس طاقات القلـب بل تفتـح عليها الطريـق حتى تذهـب الطاقات
املرتاكمـة حيـث تشـاء .البـكاء أهـدى اهلـدوء إىل النـاس قليلاً! .الشـيخ
اإلعتمادي إسـتفاد مـن الفرصـة و أمـر بإتيان القـرآن الكريـم فأطاعـوه و أتوا
باخلتمـة و الـكل إلتجـئ إىل القـرآن و أ ّمـا البـكاء فقد تبـدّ ل إىل قـراءة القرآن،
للحـي سـكينة و للم ّيـت مغفرة و للنشـأتني سـعادة.
ألنـا
ّ
ّ

بعـد ختم القرآن الكريـم ،إقرتحوا علينا بيشء كان مضمونه  :هل تسـمحوا
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السـيد الرشيعتمـداري؟ مـن لـوازم اإلحترام و
لنـا باملشي اجلامعـي إىل بيـت ّ
التجليـل يف العـادات و التقاليـد القديمـة يف الرشع [ الرشق ] اإلسلامي حني
إرحتـال العلماء و الفقهاءْ ،
أن تذهـب مواكب العزاء إىل بيوهتـم .لكنني مل أوافق
ألن كنـت مطمئنـ ًا ّ
بأن القـوى اإلنتظام ّية مأمـورون باملنـع و إين أدركت اخلطر
ّ
[ الكامـن ] و كنـت أخشـى مـن مقاومـة اجلمـع و هـي بالفعل كانـت تقاوم و
كنـت أخـاف من إراقـة الدماء بـل كنت خائفـ ًا عىل سـقوط و لو قطـرة واحدة
لكـي ال أكـون مسـؤوالً عن تلـك القطرة أمـام اهلل تعاىل!.
كان النـاس متحمسين جـدّ ًا و قـد وصـل غضبهـم و سـخطهم إىل حـدّ ه
ألي نـوع مـن املقاومـة ،فـإذا ُعمـل بالطلـب مل أكـن
األعلى و كانـوا متهيئين ّ
أعـرف بالضبـط عاقبـة األمـر .املسـؤول ّية كانـت على عاتـق ذلك الـذي أجاز
ا لفعل .
ّإنم أيض ًا ((( جزوين! و لعلني كنت مستحق ًا لعطائهم!.

قمت و خرجت من بيت سماحة الشـيخ الرسـتگاري .املشـارإليه أحسـن و
أجـاد يف املأتـم أكثر مـن املتوقع و هـذا يدّ ل عىل ُحسـن أخالقـه .عند خروجي
مـن البيـت تبعني بعـض املعزين .ذهبنـا معـ ًا إىل ْ
أن وصلنـا إىل ّأول املوانع أمام
توجهـت نحو النـاس و قلت هلـم :أرجو
السـيد الرشيعتمـداري .هنـاك ّ
بيـت ّ
الرجـال ْ
أن يتفرقـوا و ال يتبعوين ...أطاعـوين و تفرقوا.
مـن ّ
ملـرة أخـرى دخلت على املفجوعين و شـاركتهم يف مصاهبمُ .قبيـل الزوال
ّ
ألن كنـت بحاجة إىل اإلستراحة.
ترخصـت و خرجـت من ذلك املـكان ّ

يف قـم املقدسـة ،سـاعتني قبـل صلاة العشـاء أسـتضيف الفضالء..فبـاب
الصلاة اجلامعـة عا ّمـة  .عصر ذلك اليـوم جائنـي الكثري من
املنـزل مفتـوح و ّ
رسه ـ بإعتقاله.
 -1أي أعوان النظام جزوه ـ قدّ س ّ
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الفضلاء الذيـن كانـوا حمزونني .قلـوب املريدين لذلـك الرجـل العظيم كانت
ا و مصابـة متامـ ًاّ .
حزينـة كامل ً
كل واحد منهـم كان يقرأ سـورة الفاحتة و يبعث
ألنا
الرسـالة ّ
رسـالة إىل ذلـك اجلسـم الـذي أصبـح روحـ ًا ! .مـا ألطف هـذه ّ
للحـي سـكينة و للم ّيـت مغفرة .مل أر بسـمة عىل شـفة أحد منهـم و لكن كانت
ّ
الدّ مـوع تبرق يف األعين ، ،ألهنم منعوهم مـن إقامة املآتم .ماذا كان سـيحدث
لـو كانـت تقـام املآتـم ؟! كان يقرأ فيه القـرآن الكريم و تسـيل الدّ مـوع و تلقي
القلـوب ما فيهـا من الغمـوم و تتخلى عنها.
يوم اإلعتقال
ّ
السـبت كان يـوم إستشـهاد اإلمـام الكاظـم ـ عليـه
حـل يـوم آخـر .يـوم ّ
السلام ـ .ما هـذه الصدفة؟! هـل كان بني هـذا الكاظم((( و
أفضـل ّ
الصلاة و ّ
ذلـك الكاظـم((( عالقة ؟! .هـل كانت حياهتام متشـاهبة ؟! و هـل مماهتام متامثلة
ٍ (((
تـم ذلك
؟! كان اخلليفـة آنئـذ قـد أمـر بإلقـاء القبـض عىل اإلمـام الكاظم و ّ
باسـم اإلسلام و سـجنه سـنني و يف النهايـة قتله .
السلام ـ سـادس أحفاد الرسـول
اإلمـام الكاظـم ـ عليـه أفضـل ّ
الصالة و ّ
السـابع و كان للبرش ّيـة قائـد ًا كبري ًا
األعظـم ـ صلى اهلل عليـه و آلـه ـ و وص ّيـه ّ
السلام ـ أطهـر أهل زمانـه و أعلمهم.
و كان اإلمـام ـ عليـه أفضـل ّ
الصلاة و ّ

رسه ـ أيضـ ًا كاظـم و كان مـن
و كان إسـم ّ
السـيد الرشيعتمـداري ـ قـدّ س ّ
السـلطات ىف زمنـه أنّه
سلالة رسـول اإلسلام ـ صلى اهلل عليـه و آلـه ـ فرأت ّ
 -1أي الشهيد الرشيعتمداري ـ أعىل اهلل مقامه ـ.

 -2أي اإلمام اهلامم موسى بن جعفر ـ صلوات اهلل و سالمه عليه ـ.
 -3أي هارون الرشيد ـ عليه لعائن اهلل ـ.

في سجن والية الفقيه

37

يشـكّل خطـر ًا على اإلسلام !! ولذلك سـجنته سـنني و يف النهاية دفـن بتلك
الصـورة! و منعـوا النـاس من إقامـة مراسـيم العـزاء و جمالس املأتـم له(((!

يف ذلـك اليـوم جاء عـدد كبري من النـاس إىل مدينـة قم املقدسـة لزيارة بنت
اإلمام موسـى بن جعفـر الكاظم ـ سلامه اهلل عليه ـ وإلحياء ذكرى إستشـهاد
السلام ـ و لإلسـتضاء من نوره الطاهـر و املقدّ س.
اإلمـام ـ عليه ّ

مـزار اإلمـام الكاظـم ـ سلام اهلل عليـه ـ يقـع يف مدينـة الكاظم ّيـة بجنـب
بغـداد و لـه مشـهد عظيم.

السـيد صادق اخللخايل من طهـران و جاء لزياريت
يف ّ
الصباح وصل سماحة ّ
السـيد اخللخايل إمـام مجاعة املسـجد األعظم يف مدينة طهـران و قبل
فىالبيـتّ .
ذلـك كان يـأم اجلامعـة يف مدينـة بغـداد حتى ْ
السـلطات
تـم طرده بواسـطة ّ
أن ّ
الصدام ّيـة يف بغداد.

سـئلته :هـل تريـدون ْ
السـيد الرشيعتمـداري؟
أن نذهـب معـ ًا إىل بيـت ّ
قـَـبــِــل ذلـك فذهبنـا بمع ّيتـه نحـو املـكان .حينما وصلنا عنـد بدايـة الزقاق
السـيد ،واجهنـا شـاب بديـن و قصير القامـة كان مـن
الـذي يـؤدي إىل بيـت ّ
حـرس الثـورة ،حديـث العهـد مل متس وجهـه غبار الزمـن و آالمهـا و كام يبدو
كان مـن أتـراك آذرباجيـان((( وقطـع علينـا الطريـق! .أردت ْ
أن أرفـع املانع من
أمامنـا فقلـت لـه :علينـا ْ
أن نذهب.
فبـدأت املشـاجرة والنـزاع بيني و بينـه ،سـ ّببت مقاومتي و ممانعتـه ،إجتامع
النـاس ممّـا أثار خمـاوف احلكومـة ،فتدخلـت قوى األمـن لتفـرق املجتمعني.

إجتمـع النـاس مـرة أخرى و كان يـزداد عددهم شـيئا فشـيئا ورجال األمن

 -1فام أكثر العرب و ّ
أقل املعترب!

 -2حمافظة آذرباجيان تقع يف شامل غريب ايران عند احلدود الرتكية.
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تسـعى إلمخادهـم .يف هـذه األثنـاء قلـت لذلـك الشـاب :مـا أروع عملـك
املقـدّ س ،تريـد ْ
فإمحـرت وجنـات وجهه وكانت
أن يكـون عاقبة أمـرك خري ًا!!
ّ
تـزداد امحـرار ًا ىف ّ
كل حلظة

ففـي النهايـة جائـت املوافقـة من خمفـر القيـادة التى كانـت تقـع آخرالزقاق
السـيد اخللخـايل إىل بيـت أصحـاب العـزاء و
فإرتفـع املانـع و دخلنـا مـع ّ
واسـيناهم.
ملاذا منعونا من الذهاب؟! هل املشاركة يف مصيبة املصابني حرام؟!

بالسـيد العبايس جـاء و بلغني
مل متـض حلظـات من جلوسـنا يف املكان فـإذا ّ
الرسـالة كانـت مـن احلـرس .هـل إهنـم كانـوا جمبوريـن يف
رسـالة شـفه ّيةّ .
إبالغهـا؟! هـل كانـوا يسـتطيعون ْ
نص الرسـالة:
أن ال يبلغوهنا ؟! هكـذا كان ّ
الصـدر من املنزل فعندنا شـغل معـه!! .املراد من الشـغل كان
السـيد ّ
إذا خـرج ّ
واضحـ ًا متامـ ًاّ :
كل مـن يأكل البطيـخ البـدّ ْ
أن يتحمـل تبعاتـه  ..(((..خرجت
السـلم.
مـن البيـت و جلسـت عىل ّ
قلت هلم :قولوا ماذا تريدون؟!

مقـر
قالـوا :تفضلـوا إىل ذلـك املـكان؛ و أشـاروا إىل غرفـة صغيرة كانـت ّ
السـيد الرشيعتمـداري.
القـوى املحيطـة بمنـزل ّ
ذهبت هناك و جلست و قلت :ماذا تريدون مني؟!

قالوا :رئيسنا يريد ْ
أن يلتقي بكم.

قلت :عليه ْ
أن يأيت إىل هنا و يقول ما يشاء.

قالوا :ال يمكن ذلك؛ و عليك ْ
أن تذهب عنده.

 -1مثل فاريس مشهور و أصله :هر كس خربزه مي خورد پاي لرزش هم مينشيند.
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قلـت :ال أذهـب!! إذا كان لقـاء و زيـارة فليـأيت إىل هنـا و إذا تريـدون ْ
أن
تعتقلـوين فذلـك يشء آخـر.

قالـوا :نعـم هـو كذلك!؛ فتكلم شـاب ضخـم و بدين و جسـيم من حرس
عيل فلـم أجبه.
الثـورة بـكالم قبيـح و تغالط ّ

الكـريس اخللفـي و جلـس جنـدي
أتـوا بسـيارة بيـكان و أجلسـوين على
ّ
السـائق فـكان رئيسـهام و كانـا حتـت أمـره .مل
أمامـي و اآلخـر بجنبـي .و أ ّمـا ّ
أسـئله عـن إسـمه ألنّـه كان مـن املمكـن ْ
أن ال خيبرين.
«السـاحيل»؛
البيـكان األسـود عبر مـن شـارع «إرم» و وصـل إىل شـارع ّ
الشـارع الـذي كان حيمل سـابق ًا إسـم والـدي و لكنهم بعـد الثورة حموا إسـمه
و أبدلـوه بإسـم آخر.
السائق :إخلعوا عاممتكم ...
عندما عربنا من عىل جرس النهر قال يل ّ

قلـت :ال يمكن ذلـك و أنا ال أفعلـه ،و إذا أحببتم فإرفعوهـا أنتم ...حقيقة
إهنـم كانـوا خيافون مـن الناس ألهنـم كانـوا يذهبون يب .أ ّمـا أنا فلـم أخف من
أحـد ( مـن النـاس ) .عصيـاين أوجـد غيظـ ًا يف نفـس اآلمـر! و لكنـه مل يظهـر
ذلـك ( و مل يقـل شـيئ ًا ) .بعـد فترة مـن الزمـن قـال يل مـن جديـد :إنحني إىل
األمـام ،و لكـن مل ُيمتثـل أمره هذا كسـابقه.
الذيـن يقولـون :نحـن يف قلـب الشـعب ،ملـاذا خيجلـون مـن ركـويب يف
سـيارهتم؟!
هـوالء هـم نفـس اولئـك الذين قبـل أعـوام إسـتقبلهم الشـعب و كانوا يف
قلـوب النـاس و أ ّمـا اليـوم خيافـون مـن النـاس! .وصلت سـ ّيارة البيـكان إىل
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أمـام حم ّطـة القطـار و إىل املـكان الذي كان سـافاك اآلريـا مهري((( مسـتقر ًا فيه
مقـر ًا لسـافاك واليـة الفقيـه و مـا أقـدس هـذا املـكان!! ...نزل
و اليـوم صـار ّ
السـائق و طـرق النافـذة التـي غط ّيـت بسـتار و فتـح البـاب الكبير و دخلـت
ّ
احلمام! كأهنم
ثـم وقفت و أنزلـوين .ركض رجـل و أغلق عيني بمئزر ّ
السـيارة ّ
ّ
ال حي ّبـون األعين النظـارة و مطلوهبـم العمى.
و يف هذه املناسبة يقول شاعر كبري مل ألتقه:

از بسـتن چشـم حق بني تو شد لنگ خجل بـا لنـگ گجـا بسـته شـود ديـده ي دل
جـز ايـن دو سـه تـن گـور دل مهـر گسـل گـس چشـمه ي خورشـيد نينـدود بـه گل

***

خيجـل املئـزر من شـدّ عني احلـق ،ولكـن كيف يمكن أن تشـد عين القلب
باملئزر؟!
ماعـدى هـؤالء اإلثنـان أو الثالثـة مـن أعماء البصيرة ،سـتصبح القلـب
الرقيقـة صلبـة ،وال أحـد يسـتطيع أن يلقـى نظـرة على الـورود بواسـطة عني
الشـمس(((.
السائق بيدي و سحبنى كاألعمى إىل املكان الذي يريده.
ثم أخذ ّ
ّ

بعد قليل من امليش قال :ههنا كريس  ..أجلسوا.

حسـب الظاهـر كان يريـد ْ
أن يطبـق أحـكام اإلسلام!! ..حتـت الفضـاء
اجلو بـارد ًا و رطب ًا رغـم أنه مل متض
الطلـق و املطـر جلسـت عىل الكـريس .كان ّ
للتـو كنت قـد بـرءت من هـذا املرض.
مـن ختلصى مـرض الربـو فترة ،حيث ّ
 -1أي سافاك [ ساواك ] البهلوي املقبور.

 - 2كام يبدو أنّه حصل بعض التغيريات يف البيتني و اهلل العامل.
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شـعرت بالبرودة و كنـت أبرص خطـر الزكام رغم إهنـم قد ربطوا على عيني..
مـع ذلـك مل أقـل هلم شـيئ ًاّ .إنـم أغلقوا عينـي و أنا أغلقـت لسـاين .مل ّأر أحد ًا
حتـى أتكلـم معـه لعلنـي كنت مسـتحق ًا هلـذا التعذيـب ألين شـاركت يف مأتم
العظماء و عزيتهـم و أمخـدت ثـورة على ثـورة و رصت مانع ًا مـن النزاع.

السـائق مـرة أخـرى و أخـذ بيـدي و قـال:
مضـت فترة مـن الزمـن أتـى ّ
تفضلـوا .على حالـة العمـي كنـت أخطـوا خطـوايت نحـو جهـة إىل أن وصلنا
إىل مـكان قـال هنـا سـ ّلم فوضعـت قدمـي عليـه .عندمـا وضعـت قدمي عىل
الـدرج الثـاين دخلـت اىل غرفـة .قـال :هنا كـريس و إجلسـوا .جلسـت عليه.
كرسـيي الثـاين.
هـذا الكـريس كان
ّ
مـرة أخرى
احلـارس كان يف الغرفـة و رفـع املئـزر مـن على عينـي و أغلقها ّ
بعصبـة سـوداء .مل أعـرف سـببا لرتجيحهـم العصبـة عىل املئـزر احلامم!!

املـرة الثانيـة التـي كانـوا يغلقـون عينـاي و يأخـذون بصري منـي.
هـذه ّ
لعلهـم كانـوا يريـدون أن اكـون مثلهم و حيرموين مـن نعمة البصيرة! لكن من
املسـتحيل ان يأخـذوا بصيريت أو كان يريـد أن ال أعرفهـم ألهنـم خيافـون ْ
أن
ُيعرفـوا .ملـاذا؟! مع ّ
حـب إظهار النفـس و تعريف الذات
أن البشر جمبول عىل
ّ
السـبب تـراه يسـتخدم شـتى الوسـائل الفرد ّيـة و اإلجتامع ّيـة إلرضـاء
و هلـذا ّ
فلـم ال يريـدون ْ
أن يعرفـوا؟!
هـذه الرغبـة؛ إذ ًا َ

أي ذنـب حتـى يغلقـوه! و أنـا الـذي حبسـوين أيض ًا
مل يصـدر مـن بصري ّ
كنـت بريئـ ًا ((( .وضعـت الـرأس الـذي فيـه عينـاي املعصبتين على مقبـض
عصـاي حتـى يكون عصاي متـكأ لرأيس .العصى يف الوقوف عـون و يف امليش
عـون و يف اجللـوس عـون و يف القيـام عـون.
 -1مثل برصي.
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بعينيـي املعصبتين كنـت أبصر البعيـد ،كنت أشـاهد املسـتقبل .و لكن هل
كان لدهيـم هـذه القـدرة؟! .مع ّانـم يملكون أنـواع و صنوف القـدرات؛ فإذا
كان لدهيـم ّ ً
كما من هـذه القـدرة((( مل يقعوا يف هـذه املشـاكل و املعضالت .هل
حيل ّ
أن «العنـف» ّ
يزعمـون ّ
كل مشـكلة و معضلـة؟! يا هلا من خطيئـة فادحة!.
العنف ال ّ
حيل املشـاكل(((.

ال ّ
رفعـت العصبـة بيدى قلي ً
ألن اليـد هتدي العميان .يف اجلهـة اليمنى رأيت
منضـدة و يف اجلهـة اليسرى رأيـت منضدة أخـرى مل جيلس خلفهما أحد .و يف
املقابـل رأيـت قدمين واقفتني عنـد البـاب لعلهام كانتـا لنفس ذلك الشـخص
الـذي أغلـق بيـده عينيـي!! .كان يفكـر بماذا وأنـا كنـت افكـر يف مـاذا؟! كان
واقفـ ًا و كنت جالسـ ًا .كان مأمـور ًا و يرى نفسـه معذور ًا ((( ،و لعلـه كان يفكر
جنيت عىل اإلسلام!! ،كان مأمـور ًا معذور ًا
أنّـه خيدم اإلسلام!! و لكن مـاذا
ُ
بالرضـا و الرغبـة و لكن أتـوا يب من
و كنـت حمبوسـ ًا غير معـذور .أتى هنـاك ّ
الرضا من دون
دون رىض و رغبـة .هـل هنـا إجتمع النقيضـان؟! ألهنم جلبـوا ّ
رىض!َ .مـن منّا سيربح يف هذه املنافسـة؟! هل هـو أم أنا أم الـذى كان يأمره؟!
مضـت حلظـات و أنا معصـب العينين .و ْ
إن كانت العينـان مغلقتان و لكن
عني القلـب كان يبرص.
البـاري ـ ّ
جـل و علا ـ كان يـراين .القابض كان يـراين .احلابـس كان يراين.
و اآلمـر كان يراين.
البـاري ـ ّ
جـل و عال ـ كان يـرى ماذا فعلوا بإسـم دينه و مـاذا يفعلون .ذاته

 -1التي كنت أمتلكها.

 -2لقد إتفق احلكامء و الفالسفة عىل أنّ القرس ال يدوم!.

 - 3عندمــا يرتكــب أنصــار واليــة الفقيــه يف ايــران جريمــة يقولــون [ :املأمــور معــذور ] و لكــن املأمــور مــأزور و

ليــس بمعــذور!.
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املقدّ سـة غري حمـدود و صربه أيضـ ًا غري حمدود.

السـائق ىف الغرفة و أخذ بيـدي و أخرجني
مضـت فرتة من الزمـن ،و دخل ّ
منهـا و أوصلنـي إىل غرفـة أخـرى وقـال :اآلن تسـتطيعون ْ
أن ترفعـوا ال ُعصبة
السـبانخ (((؛ أئتي به؟
ثـم قـال :غدائنا العيـش و مرقـة ّ
مـن على عينيكم؛ ّ

تبين من
رفضـت و قلـت ال أشـتهي و يف احلقيقـة أيضـ ًا كنـت ال أشـتهيّ .
هـذا اإلقتراح ّ
أن وقويف سـيطول.

قمـت أطالـع الغرفة يف اجلهـة اليمنى نظـرت إىل األرض فوجـدت قطرات
من الـدّ م ،و ربما كان لون ًا.

كان كرسـ ّي ًا يف زاويـة الغرفـة بحيـث إذا كان أحـد جيلـس عليـه كان يكـون
السـيد
ظهـره على الغرفـة .يف اجلهة اليسرى ،كان على اجلدار صـورة باهنر و ّ
الصـوف للتدفئة
مـرة أخرى شـعرت بالبرد! وكنت أريد غطـاء من ّ
اخلمينـي؛ ّ

رفعـت البطانيـة البولند ّيـة التي كانت على املنضدة و تغطيت هبا و جلسـت
الصـوف اخلالـص ،كنـت قـد أصحبت
على األرض .إذا كانـت البطان ّيـة مـن ّ
صوف ّيـ ًا مـن دون ْ
أن أدخـل حلقـة الدراويش(((.

قرات
ثـم رفعـت القـرآن الكريـم و يف البدايـة ُ
بقيـت سـاعة بتلـك احلالـةّ ،
نبي اهلل يوسـف و طلبـت من روحه
سـورة يوسـف و بعثت ثـواب قرائتهـا إىل ّ
النبـي العظيم أيضـ ًا ُحبـس بريئ ًا مثلي و ذاق طعم
الطاهـرة أن ينصرين .ذلـك
ّ
(((
السلام ـ ُسـجن يف سـجن
ّ
السـجن واحلبـس .الفـرق الوحيـد هو أنّه ـ عليه ّ
الكافر و أنا ُسـجنت يف سـجن املسـلم.

 -1أكله ايرانية معروفة.

 -2أي حلقة أهل التصوف.
 -3من حيث احلبس.
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خاصـة به أيضـ ًا ،إذ ألفـت كتابـ ًا يف أحوال و سيرة
كانـت تربطنـي عالقـ ٌة ّ
ذلـك ا َمل َلـك الكريم.

السـورة على قلـب و لكننى
ثـم قـرأت سـورة اإلرساء .كنـت أحفـظ هذه ّ
ّ
تلوهتـا يف ذلـك اليـوم من عىل القـرآن و بعثت ثـواب قرائتها إىل اإلمام موسـى
السلام ـ و طلبت مـن حرضته ْ
أن يعينني
بـن جعفـر الكاظم ـ عليهام ّ
الصالة و ّ
السـجن و كان إسـمي مسـجل ىف
ألنّـه ـ عليـه ّ
السلام ـ ذاق طعـم ّ
الصلاة و ّ
قائمـة ترشفت باسـمه املبارك؛ إذ ّأنم سـجنوه بإسـم اإلسلام .ذلـك الوجود
العظيـم ُسـجن بإسـم اخلالفـة و أنـا سـجنت بإسـم واليـة الفقيه .ذلـك اليوم
املرجـب و كان يـوم إستشـهاده ـ
كان اخلامـس و العرشيـن مـن شـهر رجـب ّ
ألن سـ ّيد
السلام ـ .و هنـاك رابطـة ٌ أخـرى تربطني بحرضته ّ
عليـه ّ
الصلاة و ّ
السلام ـ.
موسـوي و يصل نسـبي إليـه ـ عليه ّ

هـارون الع ّبـايس ،خليفـة الوقـت حضر عنـد مرقـد رسـول اهلل ـ صىل اهلل
السلام ـ و قال :إبنك نرش الشـائعات
عليـه و آلـه ـ جـدّ اإلمام الكاظـم ـ عليه ّ
بين النـاس و أنا مـن أجل احلفـاظ عىل الوحـدة اإلسلام ّية أسـجنه!! .يا ترى
الرشـيد من حفـاظ الوحـدة ،حفـظ حاكم ّيته؟!
هـل يقصد هـارون ّ

التضرع و
لـدي عمـل سـوى
السـجن و مل يكـن
ّ
مضـت سـاعات و أنـا يف ّ
ّ
السـجن كما ّ
أن اآلخرين
اإلسـتغاثة إىل الـذات الربـويب .أنـا مل أطلع من خارج ّ
أيضـ ًا مل يطلعـوا على حـايل .نعـم ـ كان املأمـورون اإلنتظام ّيون يعرفـون ذلك
السـجن و دخل
ج ّيـد ًا .مضـت مخـس سـاعات مـن الظهـر و فتـح قفـل بـاب ّ
شـاب بيـده قلـم و كم ّية مـن األوراق.
يف البدايـة سـلم و سـمع اإلجابة .عندما شـاهدين و أنا جالـس عىل األرض
سأل:
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ملاذا؟!

قلت :لقد أجهدين الربد و أردت تدفئة نفيس..

ثـم وضـع يـده على الشـوفاج
قـال :أمعطلـة خدمـة تدفئـة الشـوفاج؟! ّ
ثـم قـال :ليـس مـن املناسـب ْ
أن أجلـس على الكـريس و أنتم
فوجـده بـارد ًاّ .
على األرض!!
قلت :نجيز لك ْ
أن جتلس عىل الكريس!
جتس عليكم أحد؟
ثم سأل :هل ّ
ّ

عيل و قال كلمة بذيئة.
جتس أحد ّ
قلت :بىل؛ حني اإلعتقال ّ
احلراس ّ

قال :ما قال لكم؟!

أن أكـذب و أمتنـع مـن نقلـه ألنّـه يمكـن ْ
قلـت :مل أذكـر ألين ال أريـد ْ
أن
ً
خطـأ..؛ و ّ
كأن أصـل اإلعتقـال مل يكـن جسـارة! األمـر بخلـع العاممـة
يكـون
مل يكـن جسـارة! األمـر باإلنحنـاء على الكـريس مل يكـن جسـارة! غلـق العني
باملئـزر مل يكـن جسـارة! املئـزر الـذي يشـدونه يف احلامم على مكان آخر!! سـدّ
السـجن مل يكـن جسـارة!َ! أمل تكن
السـوداء مل يكـن جسـارة؛ ّ
العين بالعصبـة ّ
املحمدي؟!
حمرمـة يف اإلسلام األصيـل
ّ
هـذه األعمال ّ
ثم رشع يف التحقيق معي و سأل بلحن خشن:
ّ

السـيد الرشيعتمـداري يف زمان حياتـه و مماته
متابعاتكـم هـذه يف جريانات ّ
ينشـأ من أي يشء؟

لـدي نقطة ضعـف يف احلياة و هـي إنني أحامي الغربـاء و املظلومني
أجبتـه:
ّ
السـيد اخلمينـي يف زمـن الشـاه [ البهلـوي ] .كان السـيد
مثلما سـاعدت ّ
الرشيعتمـداري رجلا عظيما ومرجعا للتقليد ،و له مقام شـامخ عنـد الناس..
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كان مـن الذيـن تعبـوا على أنفسـهم و كان ملجئـ ًا للالجئني و حني سـجنوه يف
أردت ّ
حـل املشـكلة و بعثـت
ذهبـت لنرصتـه و
الصحـف،
ُ
ُ
بيتـه و أهانـوه يف ّ
السـيد اخلمينـي عـدّ ة رسـائل و لكـن دون جدوى .هـذه كانـت متابعتي يف
إىل ّ
السـيد اخلميني و
السـيد الرشيعتمـداري يف حياتـه؛ و ال يعـرف ذلك إال ّ
أمـور ّ
ثالثـة أشـخاص آخـرون و لكـن متابعتـي لقضايـاه يف مماته كان ألجـل وص ّيته
بالصلاة عليـه! فأتيـت مـع جنازتـه إىل قـم و ذهبـت إىل منزلـه و واسـيت
يل ّ
حمرمين يف قانـون مـن قوانين العامل؟!
املفجوعينّ ..
فـأي العملين ّ
ثم سأل :هل تقولون ّ
أن حكومة اليوم مثل حكومة الشاه [ البهلوي ]؟
ّ

أن ّ
قلـت :الفـرق بين حكومة اليـوم و حكومـة الشـاه [ البهلوي ] هـو ّ
كل
مـا يقـع اليـوم يكـون باسـم اإلسلام و لكـن ّ
كل مـا كان يقـع يف زمـن الشـاه
[البهلـوي ] مل يكـن باسـم اإلسلام!

السـنني القالئل مل تشتركوا يف أي جملس من جمالسـنا
ثم سـأل :إنكم يف هذه ّ
ّ
ال يف جمالـس الشـهداء و ال يف جمالـس االحتفـال و ال يف صالة اجلمعـة! ،ما هو
السـبب يف عدم مشاركتكم؟!
ّ

قلـت :ألين كنـت خمالفـ ًا مـع اجلمهور ّية اإلسلام ّية و مشـاركتي فيها كانت
أعلنـت خمالفتـي مـع
بمعنـى تأييـدي هلـا و لذلـك مل أشترك؛ صدقنـي بـأين
ُ
السـيد اخلميني و مسـمع منه قبل االسـتفتاء
اجلمهور ّيـة اإلسلام ّية بمرأى من ّ
العـام(((! و قلـت لـه :حـاج آقـا! أنا خمالـف مـع اجلمهور ّية اإلسلام ّية!
قال :خمالف؟!

قلت :نعم.
 -1الرفراندوم.
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سأل :ملاذا؟!

أجبتـهّ :
بأن احلكومـات يف العـامل و األنظمة فيها يف مجيع صورها و أشـكاهلا
ديكتاتوريـة سـوداء كانـت أو ديكتاتوريـة محـراء وسـواء أكانـت ديموقراط ّيـة
أم كانـت ذا أحـزاب متعـددة..ال تسـتطيع ْ
أن تـريض كافـة أفـراد الشـعب و
ألهنـا فاقـدة هلـذه القـدرة و مغلوب على أمرهـا .اجلمهور ّيـة اإلسلام ّية أيض ًا
الصـور حكمـت سـيكون هلـا يف املسـتقبل معارضين و إهنم
بـأي صـورة مـن ّ
سـوف ال يرضـون عن اإلسلام ..فسـتكون اجلمهور ّية اإلسلام ّية يف اللفظ و
السـعود ّية تدّ عـي بأهنا حكومة
اللسـان فقط .باكسـتان فعلـت ذلك و احلكومة ّ
إسالم ّية.
سأل :فامذا نفعل؟!

صيروا القوانني إسلام ّية حتى
قلـت :أعلنـوا اجلمهور ّيـة وحدها بعد ذلك ّ
تقـول املعارضـة غد ًا :مل يقيمـوا اجلمهور ّية اإلسلام ّية فوقعنا يف هـذه املصائب
و إذا كانـت اجلمهور ّية إسلام ّية مل تصبنا هـذه الباليا!!

يشـهد التاريخ ّ
بـأن احلكومات التي حكمت باسـم الدّ يـن و املذهب مل تنفع
املذهـب بـل كانـت تـزرع البغـض و احلقـد على املذهـب .احلكومـة الوحيدة
التـي تنفـع املذهب هـي احلكومـة الالئيك ّية.
السبب يف مشاركاتكم يف جمالس أعداء الثورة؟!
ثم سأل املحقق :ما هو ّ
ّ

قلـت لـه :ما املقصـود من عـدو الثـورة و ضدهـا؟ إذا كان املراد مـن أعداء
الثـورة ،خصـوص جماهـدي اخللـق و فدائيـو اخللـق ونظائرمهـا فأنـا أيضـ ًا
صحـة ما أقول.
أخالفهـم و آثـاري املكتوبـة و مؤلفـايت و حمارضايت تشـهد عىل ّ
و ا ّمـا إذا كان املـراد «مـن أعـداء الثـورة» املوالـون ألهـل البيـت ـ عليهـم
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فأي ثـورة تقصدها أنـت؟! ّ
ألن املوايل يعنـي املحب لعيل
السلام ـ؛ ّ
ّ
الصلاة و ّ
السلام ـ؛ فماذا سـوف تكـون حقيقـة ثورتكـم
و آل علي ـ عليهـم ّ
الصلاة و ّ
التـي تنعتـون حمبي علي بـن أيب طالـب و آلـه بأعدائها؟!

و أ ّمـا إذا كان املـراد عـدم الرىض و اإلنتقـاد من احلكومة و النظـام فأنا عدو
الثـورة! ألين أنتقدهـا! و ليـس انتقـادي لغير املعممني ،لكوين غير متخصص
السياسـة بـل إنتقادي مـن املعممني؛ مع امللايل يف الكميتة
يف علـم اإلقتصـاد و ّ
السـجن
و املحاكـم الذيـن يصـدرون حكـم اإلعـدام و مصـادرة األمـوال و ّ
لألشـخاص و اعلـم ّ
أن فقهـاء الشـيعة يتفقـون على ثالثـة أمـور مـن مـوارد
اإلحتيـاط الرشعـي يف الشـبهات املوضوع ّيـة التـي ال جيـري فيها أصـل احلل:
 -1الدماء

 -2النواميس
 -3األموال

و بعض الفقهاء أحلق هبذه األمور الثالثة «األعراض».

و بلا شـك ّ
أن بعـض املعممين أيضـ ًا ليسـوا غير مقرصين ألين سـمعت:
ّ
السـيد اخلمينـي ،ال يسـتخدموه و إذا كان عامل ً
ا يف الدولـة
كل مـن ال يقلـد ّ
يطـردوه و هـذه املواجهـة ال تالئم اإلسلام [ األصيل ] املحمـدي .الدّ ين ميل
قلبـي و امليـل القلبـي ال يتحقـق بالقسر و العنف.
سـأل :أمل تشـاهد ّ
بـأن النسـاء حتجبـن و حملات بيـع اخلمـور أغلقـت و
اإلذاعـة تبـث األرشطـة املذهب ّيـة..؟!

مل أخـض معـه يف هذه املسـألة و لكن نقلـت الكالم إىل موضـوع آخر وقلت
له :

في سجن والية الفقيه

49

قبـل انتصـار الثـورة ،كان الشـباب يف أوروبـا يعشـقون اإلسلام ألهنـم مل
يفهمـوا مـن الديانـة املسـيح ّية شـيئ ًا و تعبوا مـن الشـيوع ّية ..و األفارقـة أيض ًا
ضجرهـم اإلسـتعامر املسـيحي و مل ينخدعـوا بأكاذيـب املبرشيـن و كان هلـم
انجـذاب نحـو اإلسلام و لكن حكومـة الثوريني يف ايـران سـ ّببت تنفرهم من
ثـم نقلـت لـه هذيـن القصتني:
اإلسلام و ابتعادهـم عنـهّ ..
السـيد الربوجـردي إمامـ ًا للجامعة يف
السـيد املحققـي الـذي ع ّينـه ّ
-1كان ّ
مسـجد هامبـورغ يف آملانيـا يقول:
ٍ
حمـارضة يف إحـدى جامعـات آملانيـا؛ حينما وقفـت خلـف
دعيـت إللقـاء

حمجبـات جالسـات يف الصـف
املنصـة
ُ
رأيـت بنـات شـابات آملان ّيـات و لكـن ّ
ّ
األول مـن الصالـة و كلهـ ّن اعتنقـن اإلسلام .يف أثنـاء املحـارضة و لكثـرة
ّ
تصفيقهـ ّن يل و لتقبلهـن لنطقـي و منطقـي ،أراد رئيـس تلـك اجلامعـة اآلملان ّية
متعصبـ ًاْ ،
أن خيجلنـي أمامهـ ّن فبعد هنايـة املحارضة وضع
الـذي كان مسـيح ّي ًا
ّ
القـرآن الكريـم على املنضـدة و أراين قوله تعـاىلَ ( :و ْ ِ
وهـ َّن َفـإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم
اض ُب ُ
ال إِ َّن اللَّ ك َ ِ
ا َت ْب ُغـو ْا َع َل ْي ِهـ َّن َسـبِي ً
َفل َ
يرا )(((!
َان َعل ًّيـا كَبِ ً

قلـت لـه :كأنّـك مل جتيـد اللغـة العرب ّيـة؛ ّ
ألن لفظـة [ إرضب ] مل تسـتعمل
السـفر و يف القرآن
فقـط يف معنـى اللطم مثلاً؛ بل تسـتعمل يف معان ُاخـر منها ّ
السـفر.
الكريـم اسـتعملت هبـذا املعنـى و تلـوت عليه آية ّ
ثـم قلـت له :يقول القـرآن الكريم :إذا مل تسـتطيعوا ْ
أن تتوافقوا مع نسـائكم
ّ
فاتركوهـن ...و البنات حني سـمعن مني هذا الـكالم صفقن يل.
القصة الثانية:
ّ

هكذا نقلتها له و قلت:

 -1النساء آية .34
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سـمى باخلونسـاري و هـو يسـكن اآلن يف مدينة
أحـد أصدقائـي هو تاجر ُي ّ
بلفيلـد يف آملانيـا و هـو مـن أنصـار حزبكـم «حـزب اهلل»!! .قبـل مدّ ة جـاء إىل
ايـران و جـاء لزياريت و سـألته عـن نظـرة اآلملانيين إىل حكومتنا اإلسلام ّية!!
أجابنـي بإنتبـاه قائالً:

إن أرادت الدولة ْ
هنـاك امللـة تابعة للدولة فاليـوم ْ
تصير أحد ًا عند الناس
أن
ّ
حمبوبـ ًا فتتمكـن و غد ًا ْ
إن أرادت أن تفر الناس منـه تصل إىل مقصودها!...
إلتفـت! إنّـه يصـف إحـدى امللل و يقـول بأهنـا فاقـدة للوعي و الشـعور و
التشـخيص و يف األثنـاء أيض ًا إعترف ّ
بأن آملانيـا متنفرة من اإلسلام بينام دولة
آملـان هلـا روابـط حسـنة مـع اجلمهوريـة اإلسلام ّية و أهنـا تسـتفيد مـن برودة
الروابـط الديبلوماسـ ّية و اإلقتصاد ّيـة بين ايـران و فرنسـا و لكـن التعصـب
يوجـب أن يتكلـم((( هكذا.
سأل املحقق:

أمل تذهبـوا إىل مكـة و تشـاهدوا املظاهـرات التي ختـرج يف محايـة اجلمهور ّية
اإلسلام ّية و كل الشـعوب تشترك فيها؟!

قلـت لـه :صحيـح ذلـك و مل أنكـر تواجـد قلـة حت ّبكم مـن ّ
كل دولـة؛ تلك
األقل ّيـة التـي خلقتموها أنتـم! كالمي يف األكثر ّيـة! تعال معي نذهـب إىل آملانيا
و بريطانيـا حتـى يتضـح لنـا وجهة نظرهـم حول اإلسلام ..إنكم تظنـون بأنه
إذا دعوتـم بعـض األشـخاص من دولة من الـدول و أهنم تكلمـوا يف صاحلكم
و هتفـوا بشـعار تعتربونـه نجاحـ ًا بينما ال يصـح اإلطمئنـان هبـؤالء إلحتمال
نفاقهـم و جدهلـم و مصانعتهـم لكم.
سـمعت أحـد املقامات الراقيـة يف الـوزارة اخلارج ّيـة يقولّ :
بأن سـفرينا يف

 -1أي اخلونساري.
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سـوريا أنجـح من مجيـع سـفرائنا يف العامل!.

قلـت لـه :مل ْ تـــُـرجع سـوريا إىل ايران مليـار و ثامن مائة مليـون دوالر ثم ُن
السـفري مل يسـتطع ْ
أن يرد إىل ايران فلسـ ًا واحـد ًا من ذلك
نفطنـا الرخيص! هذا ّ
السـفري ناجح؟!
املبلغ فهـل هذا ّ

يبي ّ
سـكت و مل يقـل شـيئ ًا؛ ألنّـه((( كان يريد يف الواقـع ْ
بأن سـفريهم يف
أن ّ
سـوريا إسـتطاع ْ
أن يؤسـس حزب اهلل يف لبنان ال يف سـوريا!!
السيد اإلمامي.
بعد ذلك أظهر املحقق غضبه عىل الشيخ الرستگاري و ّ

قلـت لـه :مـا أضعفكم أنتـم ألنكم غير مرتاحين [ و خائفني ] مـن هذين
أي قـدرة هلما قبال قدرتكم و احلال ّ
أن سـافاككم أقوى من سـافاك
الرجلين!! ّ
البهلوي؟!
بعد ذلك سألني املحقق عن إسم والدي و أعطيته اسمه...

السـوري و اللبنـاين و اهلنـدي و الباكسـتاين
الشـعب اإليـراين و األفغـاين و ّ
يعـرف والـدي لكنـه((( مل يعرفه! مع أنـه يف بداية التحقيق سـألته هـل تعرفني؟
قـال :نعم.

ثـم أملى املحقـق رشوطـ ًا و قدّ مهـا يل حتـى أوقعهـا و لكننـي مل أفعل ذلك
ّ
فكتـب حتتهـاّ :
تعـرض له
ألن هـذا الشـخص مل يتعهـد و مل يلتـزم بالبنـود فلـو ّ
حزب اهلل يف املسـتقبل يف بيته أو يف األزقة أو يف املسـجد مل نتحمل املسـؤول ّية...
فقبلت ذلك.

ثم سأل املحقق :ملاذا ذهبتم إىل بيت الشيخ الرستگاري؟
ّ
 -1أي ذلك الشخص يف الوزارة اخلارج ّية.

 -2أي املحقق.
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قلـت :مل يكـن الذهـاب إىل بيـت الرسـتگاري ممنوعـ ًا ،و سـمعت أنّـه عقد
للسـيد الرشيعتمـداري فحضرت يف املجلـس و هذا من
يف بيتـه جملسـ ًا تأبين ّيـ ًا ّ
سـنن املسـلمني الذيـن يقيمـون للم ّيـت العـزاء و جمالـس الرتحيـم ..بـل هـو
ثم قلـت له :كانـوا يريدون أن
عـادة قديمـة عند اإليرانيني
تسـمى بـ «پرسـه»ّ .
ّ
السـيد الرشيعتمـداري و أنـا منعتهم؛
يرسـلوا ذلـك اجلمـع الغاضـب إىل بيت ّ
فهـل جزاء اإلحسـان اإلسـاءة؟!
تدرسون الفلسفة و تعلموهنا؟!
ثم قال :هل ّ
ّ

قلـت :نعـم؛ ّ
السـيد اخلمينـي ألقـى ثقـل تدريسـها على عاتقـي حين
ألن ّ
ذهبـت إىل بيتـه يف النجـف األرشف قـال يل :أخشـى أن يمـوت هـذا العلم إن
مل تدرسـوهم الفلسـفة و بعـد عـوديت مـن النجـف األرشف رشعـت بتدريس
أدرس قبـل ذلـك [ خـارج ] الفقـه و األصـول.
الفلسـفة مـع أين كنـت ّ
السري يف الفلسفة؟!
ثم سأل عن كيفية ّ
ّ

قلت :هل تعرف العرب ّية؟!

قال :نعم؛ ألين طالب من طلبة العلوم الدين ّية!!

سألته :ما إسمك؟!
قال :أمحد

و ما هو لقبك؟
قال :خزاعي!!
شغلك؟

رئيس األمن يف مدينة قم املقدّ سة!!
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قلـت :إذا أراد الشـخص أن يتعلـم الفلسـفة عليـه ْ
أن يبـدأ بشرح جتريـد
ثم رشح اإلشـارت أو الشـوارق
االعتقـاد للعالمـة أو رشح اهلدايـة للميمندي ّ
(((
ثـم األسـفار((( لصـدر الدّ يـن الشيرازي ...و للمرحوم
أو رشح املنظومـة ؛ ّ
القمشـه ائـي ترمجـة على كتـاب الفصوص للفـارايب و هـذا الكتـاب من حيث
املقدمـي نافـع للدنيا!.
السيد الرشيعتمداري
قال :من اآلن ال تذهب إىل بيت ّ

قلت :أذهب.

قال :ال نسمح لكم..

الساعة اخلامسة رخصوين.
حوايل ّ

قلت :ال أسـتطيع ْ
أن أميش ليسـتأجروا يل سـ ّيارة ..فنادى :أستأجروا س ّيارة
للسيد.
ّ
جاء شاب و قال تعالوا معي إىل اإلدارة فأنا أستأجر لكم س ّيارة.

أتيت منه بالعينين املغلقتني
ثـم ذهبنـا مع ًا و عربت من ذلـك الطريق الـذي ُ
ّ
بأعين مفتوحـة .مـن املعلـوم ّ
أن الذهـاب باألعني املغلقـة و الرجـوع باألعني
املنفتحة ُيعـدّ نجاح ًا!

السـيارة.
ثـم عبرت من الباب الكبري للإدارة و وقفت عنـد امليدان بانتظار ّ
ّ
مدعو ًا لرصف
كنـت
ذهبت إىل بيـت ابنتي ألين
جائـت سـ ّيارة فانت صفـراء و
ُ
ُ
ّ
السـيد الشـبريي يف املنـزل .قلـت إذهبـوا و قولـوا للسـادة
الغـداء هنـاك .كان ّ
ذهبت
السـجن ..بعد ذلـك
ُ
الذيـن ينتظـروين يف خـارج البيـت بأين ُعـدت من ّ

 -1للسبزواري.

سمها مؤلفها باحلكمة املتعالية.
 -2التي ّ
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إىل بيتـي ألداء صلاة اجلامعة.

الصلاة
ذلـك اليـوم كان يـوم إستشـهاد اإلمـام الكاظـم ـ عليـه أفضـل ّ
سـمعت
السـواد ..و
ُ
السلام ـ و الكثير مـن النـاس يف ذلـك اليـوم لبسـوا ّ
و ّ
قـوات األمـن إعتقلـت الكثير منهـم لظنهم ّ
ّ
السـواد
بـأن ّ
بـأن املعتقلني لبسـوا ّ
السـيد
رسه ـ!! ملـاذا؟! هـل التعزيـة عىل ّ
على ّ
السـيد الرشيعتمـداري ـ قـدّ س ّ
الرشيعتمـداري حـرام يف اإلسلام؟!
السواد حرام يف اإلسالم؟!
هل لبس ّ

سـمعت بأهنـم يف بعض األحيـان كانـوا يعتقلون بعض الشـباب ألنـه مث ً
ال
ُ
يلبـس قميصـ ًا ردائـه قصير ًا أو يلبـس بنطلـون «يل» و حتـى كانـوا جيلدوهنم!
ملاذا؟!

خاصـة يف اإلسلام جيـب لبسـها ..و مل يعاقب الرسـول األعظم
ال مالبـس ّ
السلام ـ الناس يف القضايا املشـاهبة.
و أمرياملؤمنين ـ عليـه أفضـل ّ
الصلاة و ّ
ملاذا عندهم مشكلة مع ألبسة الناس؟!

ملـاذا يزرعـون بغض اإلسلام يف قلـوب الناس؟! مـع ّ
أن الرسـول األعظم
ـ صلى اهلل عليـه و آلـه و سـلم ـ قـال :قولـوا للنـاس مـا يعرفـون ..هـذا و ّ
أن
خاصـ ًا إال مـا خـرج بالدليل.
يعين للرجـال و النسـاء لباسـ ًا ّ
اإلسلام مل ّ
الخاتمة:
إنتشر بين النـاس خبر وصيـة ذلـك املرجـع العظيـم كما أنـه إنتشر خرب
ممانعتهـم إ ّيـاي مـن صاليت عليـه و عملي بوص ّيتـه و اإلذاعـات العامل ّية نرشت
خبر إعتقايل؟!
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السعـة؟! هل لدهيـم بين اإلنتظاميني
مـن أيـ َن عرفـوا هـذه األخبار هبـذه ّ
صحفـي أو خمرب؟!

يف تلـك الليلـة بـدأ أصدقائنـا يف قـم و غير قم باإلتصـال يب و السـؤال عن
زواري يف البيـت و لكن مل يصدر
صحتـي و أحـوايل و يف اليـوم الثاين كثر عـدد ّ
(((
الرجـل املختطـف
ّ
أي لطـف مـن جانـب راعـي احلـوزة العلم ّيـة إىل هـذا ّ
أي ردود فعـل مـن سـكان قمّ ..
لعـل ذلـك كان لعدم
الرع ّيـة و مل نشـاهد ّ
مـن ّ
إسـتحقاقي لذلك!!
خطيب يف لبنان:
كتبت صحيفة لبنان ّية و قال
ٌ

الصدر و اإليران ّيون سجنوا أخاه األكرب)!!
( القذايف سجن اإلمام موسى ّ
و مل تظهر حركة من طهران أيض ًا لعلني مل أستحقها!!

أ ّمـا الربق ّيـات فأخربـت إىل هنـا و مـن نقـاط خمتلفـة يف العـامل و مل تصل إ ّىل
حتـى واحـدة منها!!
أمل جيب إيصال األمانة يف اإلسالم؟!

أمل حيرم أخذ الراتب لعمل من دون إمتامه؟!

القمـي ـ دام ظلـه الـوارف ـ (((أخرب
السـيد ّ
املرجـع الدينـي الكبير سماحة ّ
مرة أخـرى متنها
مـن املشـهد املقدّ س برق ّيـة مل تصل إ ّيل و لكن أرسـل سماحته ّ
نصها:
و إليـك ّ
قم ـ سامحة آية اهلل الصدر ( دامت بركاته )

 -1أي اخلميني.

القمــي ـ دام ظلــه الــوارف
الســيد حســن الطباطبائــي ّ
 -2هــو املرجــع الدينــي املظلــوم ســاحة آيــة اهلل العظمــى اإلمــام ّ

رسمهــا
الصــدر و اإلمــام موســى ّ
الســيد رضــا ّ
ـ و هــو خــال مؤلــف هــذه الوجيــزة ســاحة آيــة اهلل ّ
الصــدر ـ قــدّ س ّ

ـي عــن التعريــف.
ـ و هــو غنـ ّ

56

في سجن والية الفقيه

احلادثـة املؤملـة و املخجلـة و الظاملـة التـي إرتكبوهـا بحقكـم ،أثـارت أملنـا
الشـديد و تأثرنـا.

ُرسـل
مـن العجيـب ّ
أن يف الدولـة التي تسـمى بالــ ( مجهور ّية اإلسلام ّية ) ُت َ
السـوفيتي ( املاركسي اإلشتراكي ) لتشـييع جنـازة قائدهـا
هيئـة إىل اإلحتـاد ّ
الكافـر و امللحـد و العـدو هلل((( ،ولكـن العـامل الدينـي و املرجـع الـذي يقلـده
و يتبعـه الكثير يف اخلـارج و الداخـل يرحتـل ،فتحمـل جنـازة ذلـك العـامل من
دون تشـييع و جتليـل و يمنعونكـم مـن الصلاة على جنـازة ذلك املرحـوم التي
وجبـت عليكـم بوصيتـه .و هنـا يظهـر مصـداق لقولـه تعـاىل ( و ينهـون عـن
املعـروف )(((.
و عجبـا عجبـا عجبـا!! و األعظـم من ذلـك تذهبـون اىل تعزيـة املصابني و
مشـاطرة أوليـاء املرحـوم أداء ًا لوظيفتكـم ( الرشع ّيـة ) و لكـن بـكل دنـاءة و
سـفالة يعتقلـون حرضتكـم و تبقـون مـدة مـن الزمـان قيـد اإلعتقال.
األمل الكبير ألهـل الديـن ( املؤمنين ) هو أن مجيـع هذه األعمال وغريها من
األفعـال التـي هـي ايضـا خمالفـة للشرع األنـور  ،تصـدر «مـن هؤالء « باسـم
الديـن و املذهـب ( الشـيعي )!!»فإنـا هلل وإنا إليـه راجعون» و «إىل اهلل املشـتكى
أن ُيصلح به كل فاسـد من أمور املسـلمني
ونسـأل اهلل تعاىل أن يفرج عن ول ّيه و ْ
وأسـأل اهلل لكـم النرص والعـز والتائيد».

القمى ( اخلتم الرشيف ).

 -1و هو (  ) Leonid Brezhnevليانيد برژنف «.»December 19, 1906 - November 10, 1982
ــن ا َْلعــروفِ
ــرونَ بِا ُْلنك ِ
ِ
ــات َب ْع ُض ُهــم ِّمــن َب ْع ٍ
ــونَ َع
 -2قــال ســبحانه و تعــاىل ( :ا ُْلنَافِ ُقــونَ َوا ُْلنَافِ َق ُ
َــر َو َين َْه ْ
ْ ُ
ــض َي ْأ ُم ُ
وي ْقبِ ُضــونَ َأي ِديــم نَســو ْا اللَّ َفن َِســيهم إِنَّ ا ُْلنَافِ ِقــن هــم ا ْل َف ِ
اســ ُقونَ ) التوبــة 67 /؛ فهــذه هــي صفــات املنافــق يف
َ ُ ُ
َُ ْ
ْ َُ ْ ُ
ََ
تصــر مــن املنافــق ملــك ًا مقدّ ســ ًا.
لكــن احلم ّيــة اجلاهل ّيــة
القــرآن الكريــم و
ّ
ّ
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السعيد برق ّية و لكنها مل تصل.
السيد احلاج مريزا حسن ّ
أرسل سامحة ّ

الصلـح ] التي تنرش يف
السـيد علي بن احلسين الباقري مديـر جملة [ رسـالة ّ
ّ
مدينـة وهلـي أرسـل برق ّية و مل تصـل و أرجعـت و مل يعرف املرسـل املبدأ الذي
رجعـت منه.

السـيد الباقـري يكتـب بلغـات ثلاث ( األردو و الفارسـ ّية و اإلنجليزية )
ّ
و كان حيضر درويس يف الفلسـفة مـدّ ة مـن الزمن و هـو اآلن أسـتاذ يف اجلامعة
اإلسلام ّية يف مدينـة ( عليكـر ) اهلند ّية و ترجم كتايب ( سـيد الشـهداء ) إىل لغة
األردو.

الرسـول األعظـم ـ صلى اهلل عليـه و آلـه و سـلم ـ مـن املكـة
حين هاجـر ّ
املكرمـة أرجـع أمانـات الكفـار و مرشكـي قريش إليهم مـع أهنم كانـوا كفار و
ّ
أعـداءه األلداء!
الربق ّيـة الوحيـدة التـي وصلـت إلينـا كانت مـن مدينـة هامبـورغ اآلملان ّية و
لكنهـا كانـت بلا توقيع!!

هل أرسـلت مـن آملانيا بال توقيع أو نيس الشـخص الذي يسـتقبل الربق ّيات
ْ
أن يكتب التوقيع؟!
الصدر
السيد رضا ّ
ّ
إنتهت الوجيزة

الصدر
آية الله ّ
السيد رضا ّ
الزكية
قدس الله نفسه
ّ
ّ

