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  ..هذا الكتاب

   ..حكاية رحلة من الظلمات إىل النور
  ..األيب اإلنسان احلرحكاية مأساة يعيشها 
  ..الصادق  املؤمنحكاية مأساة يعيشها

  ...الظالمخيم فيها بالد وجمتمعات حكاية مأساة من 
عث يف هذا العصر من جديدحكاية سلمان الفارسي وقد ب..  

  ..حكاية تكشف عن مئات بل آالف احلكايات مثلها
  ..حكاية تصور قوة العقيدة وصالبتها

  ..ا وتوحيداتفجرت إميانحكاية حتكي سعادة قلوب 
  ..قلوب أصبحت كقلب أيب ذر ال يصرب على الكتمان فريفع دويه باإلميان

  .. اهللا الصمد، أحد أحد:وكقلب بالل يتلذذ بالسياط الظاملة وهو يقول
       الـسعادة  ب املالئكـة    لقاهت على األرض لت   اوكقلب ياسر أو مسية يتجرع كأس الشهادة معتز

  ..يف السماءوالسرور 
  ..حكاية رجل باع نفسه هللا جبنة عرضها السماوات واألرض

  .. له ديينا ال أعبد إال إياه خملص، ريب اهللا:حكاية رجل جاء من أقصى املدينة يسعى ويهتف
  ..حكاية رجل يف زمن قحط الرجال

  ..حكاية رجل والرجال قليل
  سيد حسني حسيين



 

  

  ...اإلهداء

  

 الكرميني الغالينيإىل والدي ..  
  ..اله أبحت عيناه دون أن ترى  الذي تفت»نويد« ابين العزيز إىل 
  .. وأصدقائي ممن أحبوين أو كرهوينإىل مجيع زمالئي 
  ..إىل مجيع الشباب الذين يبحثون عن احلقيقة 
  .. واخلرافاتم الشرك والبدعهإىل الذين أرهق 
 ِلإىل الذين وادوا أحرار،أن ميوتوا أحن وحيبو،ا ويعيشون أحرار ارار..  
  ..الدينعلى اإلخالص واالستقامة والثبات إىل الذين لت من منهلهم العذب  
 .. يا من محلتين أكف دعواته الضارعة بني يدي مواله»شيخي«إليك يا  
 ..نهارها ال يزيغ عنها إال هالكإىل احملجة البيضاء ليلها ك 
  

  مرتضى رادمهر
  



 

  

  الباحث عن احلقيقة

ووكل أمر خالفته فيها لإلنسان كان اإلنسان وكان الصراع بـني            ،منذ أن خلق اهللا األرض    
صبح الباطل  ومع األزمان أ   .. وكان احلق وكان الباطل    ، وكان النور وكانت الظلمة    ،احلق والباطل 

  .ا وألوانا يتخذ أشكالًحتت قيادة سيده إبليس
ركـع  يوصار   دة عن موقع السعادة والقيا    سخافة يوم أن تنازل   الإىل درجة   اإلنسان  وقد وصل   

  ..للجمادات والنجوم والشمس والقمر
 ايضع للـدعاة منـهج     عليه السالم  فخرج إمام التوحيد وصاحب معول احلق سيدنا إبراهيم       

ادعوي م الباطلة  هو   و ، يف خطابه البسيط للعقول الساذجة     ا سليمعلى علـم منـه      - يردد مقوال
 مث ملا عجزت اآلهلة املخلوقة بـدأ        ..هذا أكرب  .. هذا ريب  : فقط االتعاظعلى سبيل   ولكن  ببطالا  

 ال إلـه    : بقوله اوتدرج م يف الدعوة إىل أن هتف عالي        ، ال أحب اآلفلني   :خياطب عقوهلم وقلوم  
 ومل يكن لـه     ، الذي مل يلد ومل يولد     ، الفرد الصمد  ، الواحد األحد  ،سواهحبق   وال معبود    ،إال اهللا 

  .كفوا أحد
 وحيده بإميانه وت  ا وقال معتز: ))  ِهيجو تهجي وا       ِإنمِنيفًا وح ضاَألراِت وومالس ِللَِّذي فَطَر 

ا ِمنأَنِرِكنيش٧٩:األنعام [)) الْم[.  
اوهكذا أصبح إبراهيم إماماحلقيقة على مدار التاريخعن  لباحثنيل ا للموحدين وأب..  

 طى إبراهيم افية يضعون أقدامهم على خ    وبقي أصحاب العقول والقلوب الص     ،ودارت األزمان 
الذي جلس إىل   ذلك الغالم    ، منهم ذلك الغالم الذي حتدثت عنه سورة الربوج        فكان ،عليه السالم 

ا وجد أن شجرة التوحيد ستثمر       وملَّ ، وصار يدعو إىل اهللا على بصرية      بدينهالراهب يسمعه مث آمن     
 ،كربيـاء الـضالل    تمر ود ،تها أن آمن الناس   إذا سقاها بدمه قام بعملية استشهادية كانت نتيج       

  .)١(وذابت فرعنة الكفر
عليـه    أصحاب العقول والقلوب الصافية الذين يضعون أقدامهم على خطى إبراهيم          وكان من 

                                                 
  . راجع تفسري سورة الربوج وتفاصيل قصة الغالم يف كتب التفسري واحلديث)١(



 

  . سلمان الفارسي:صلى اهللا عليه وسلم وآمن مبحمد السالم
 ،)لقمان هذه األمة  (ـب معليه السال   ذلك اإلنسان الذي مساه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب         

  .)١()ا أهل البيتسلمان من( :فقال أهل بيته من صلى اهللا عليه وسلم وعده املصطفى
 فهو معجزة مـن     ،صلى اهللا عليه وسلم     على صدق رسالة املصطفى    ا وهو وحده يكفي دليلً   

  .معجزات هذا الدين ملن عرفه وقرأ سريته
 ،يبحث عن احلقيقة  ليل بيت النار يف بالد فارس        من حتت قناد   فرذلك الشاب الذي     إنه   .نعم

 صلى اهللا عليه وسلم     مدينة الرسول   بني شىت بقاع األرض إىل أن ساقه صدقه يف البحث إىل           تنقَّلف
  .فوجد بغيته وضالته املنشودة

 : مبا روي فـيهم ونيفتخرأهلها  تلك البالد اليت مازال      ..فارس من بالد  رضي اهللا عنه   سلمان
 وحـق هلـم أن      ،وحقّ هلم أن يفتخـروا     ،)٢()ا لناله رجال من هؤالء     الدين يف الثري   الو كان هذ  (

  .يعتزوا
حق لكـم أن تعتـزوا بآبـائكم         ! ويا أحفاد أئمة اإلسالم    ! ويا أوالد سلمان   !فيا أهل فارس  

 يـذودون عـن     ا واستعمل منكم رجالً   ، فأنتم من رفع اهللا شأنكم ذا الدين       ،وتفتخروا بأجمادكم 
  .وحيفظون هيبته ويدعون إليهالدين 

 ،ا وتنويراتفسري ،ا وأدب  وثقافةً ا علم  للمسلمني يف هذه الديار    اظل التاريخ يسطر أجماد    ..وهكذا
  .مؤلفات ال حتصى وجملدات ال تعدو

مد خـ فكادوا هلم الدسائس يوم أن       ،وظل األعداء حيترقون يف غيظهم على هذه البالد وأهلها        
أصبحت سيوف البدعة   قد  و غفلة املسلمني حني   يف    فكان جناحهم  ، السكون املسلمون وركنوا إىل  

 يـا   :ر احلاقدين ممن ارتوى من لنب النعرات القومية ينادي        ادوأجاءت  ف ..حتكم على رقاب الناس   
  !شروان كسرى وأنو  ويا لثارات..لثارات املدائن

ى ما بقي من بـصيص       يقضون عل  إىل درجة أن كاد الصفويون      واشتد وبدأ الطعن يف اإلسالم   

                                                 
  ).١/٧٠(ن أخبار الرضا للصدوق  عيو)١(
  ).١٦/٣١٠( حبار األنوار )٢(



 

  .مولكن اهللا سلَّ ،نور هذه البالد
اهللا متم نـوره ال     ونور اهللا بأفواههم    يطفئوا  ى هلم أن     وأن ؟ى هلم أن خيمدوا مشاعل اهلداية     أنو

  !؟حمالة ولو كره ارمون
 ))لَووِرِه ون ِتمم اللَّهو اِهِهماللَِّه ِبأَفْو ورطِْفئُوا نونَ ِليِريدونَيالْكَاِفر لَ *   كَِرهسالَِّذي أَر وه

  .]٩-٨:الصف [))رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ
صلى اهللا عليه     صادق عن قول املصطفى    تصويرإال  رحالت اهلداية املتوالية يف هذه البالد       وما   
  .)١( )فارسان هذا الدين يف الثريا لناله رجال من لو ك( :وسلم

  .اجلمر يف يدهعلى قابض الا وأصبح املؤمن ك فقد أصبح الدين يف الثري!أجل
عشرات األمساء ممن خلعـوا     عن   انسمع يومي  ية اليت يعيشها املسلمون   ويف هذه الظروف القاس   

رضـي اهللا    أبيهم سيدنا سلمان الفارسي   على سنة    وتقمصوا لباس احلق والتوحيد    ،لباس الضاللة 
  .عنه

مرتضى حجة اإلسالم   وهو   ، األبطال الرجال رجل من آالف  لقصة هذا الكتاب إال سرية      ما  و
  ..رادمهر

حنـو   رضي اهللا عنه   وأنت تقرأ هذا الكتاب تعود إىل خاطرك حلقات رحلة سلمان الفارسي          
رتـضى  م( :شكل رجل آخـر يـسمى     عث إىل احلياة من جديد يف        وكأن سلمان قد ب    ،احلقيقة
  ).رادمهر

ن هلذا الكتاب هذا الصيت وهذا الكم يف النـشر           يك ولوال صدق الرجل وإخالصه يف إميانه مل      
  .والتوزيع

 لتكون صورة صادقة عن آالف النماذج       ؛وكان والبد أن ينقل إىل العربية وغريها من اللغات        
  .يف حقها املسلمون ن مئات الصور املأساوية اليت قَصروع ،املتماثلة
ا عن واجبـك    ِظالهل لتبحث يف    :نضع الترمجة العربية هلذا الكتاب أمامك أيها القارئ العزيز        ف

  .نيجتاه دينك وأمتك وجتاه إخوانك املهتد
                                                 

   ).٢/٣٣٠( غريب احلديث البن قتيبة ،)٧/٢٨٦( : أعيان الشيعة)١(



 

يـستعملنا  أن  و ،لل واملعاصي وجينبنا الز  ،أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه     عز وجل  اهللا ونسأل   ،هذا
  .. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.. ما أحياناا أبداا ظاملًوال يسلط علين ،خلدمة دينه

  
  سيد حسني حسيين



 

  
  )١(من أجل عقيدته

             ابعد كل هذه اآلالم واملصاعب اليت نلتها من أجل حيب له كنت أعيش تائه ـ  ا مشرد ا مظلوم 
ال أدري إىل أين املصري حريانَاغريب ..  

 فإذا يب أمسع أصوات آالم وآهات       ،اجهت حنوه سريع   فتو ،أنظاري شيء من بعيد   لفت   فجأة  
  .فين من أناعر فمد إيلّ يديه وكأنه ي،وأرجفت فؤادي ،قد هزت أركاين

قلـت يف    ف ، يسري يف قليب   ا عجيب اباملآسي والدموع فأحسست شيئً   املليئتان  نظرت إىل عينيه    
 قصص الظلم والتعـذيب كمـا        وكنت أقرأ من الدموع احمللقة يف عينيه       ، لعله مشرد مثلي   :نفسي

  .من نربات صوته احلزين كنت أتصفح أوراق ظلم اجلبابرة وقسوم عليه
 طـائر   ، الصعاب والذلول  متطىا قد    جماهد غيور  ، عاشق يبحث عن حمبوبه    .. كان مثلي  .نعم
   .اجلناحنيمقصوص حزين 

 )مرتـضى (بأن امسه    : فأجابين ،وبعد أن دققت النظر يف عينيه اجلميلتني سألته عن امسه وقصته          
 ا رويـد  ا فتقدمت إليه رويـد    ، يف املستقبل  )مرشد اآلخرين ( و ، يف احلاضر  )مصعب( و ،يف املاضي 

  .. وضمري حيوبعقل واٍع ألمسع قصته بآذان صاغية
   . من املعاينالكلمةبكل ما حتمله هذه  للحقيقة ا وحمب،ا حاذقًاطبيبو ،ا ممتازالقد وجدته عاملً

نفـسه يف  ب ويرمـي    ،غادر ثراء أبيه البـاذخ     لكنه أىب إال أن ي     ،فاهية والسعة كان يعيش يف الر   
  . عن خالص عقله وروحها حبثًأحضان الفاقة

 ويف سبيل العشق الصادق لدين      ، يف سبيل العقيدة الصحيحة اخلالية من البدع واخلرافات        !أجل
  عنـها  ا وطار بعيـد   ،دالصادق األمني عليه صلوات ريب وتسليمه هجر مجيع مظاهر العيش الرغي          

 ونريان الظلم ،سياط العقاب والتعذيب يف السجون وخيالط ،امعتز الفقر والفاقة والتشردمع نق  اعتلي
  . اللئاماموالطغيان من أيدي احلكَّ

                                                 
 - باكستان   - وكاتبها ممن رافق املؤلف يف ديار اهلجرة         ، هذه املقدمة قُدم ا الكتاب عند نشره ألول مرة باللغة الفارسية           )١(

  .نا أن نثبتها كما هي يف الترمجة العربية تقديرا جلهوده وجهاده فرأي،حينا من الزمن



 

يف ل حبـه    غ واإلخالص يف نيته تغل    ، وقرأت احلقيقة يف نفسه    ،وبعد أن رأيت الصدق يف قوله     
  .سي فأحببته من كل نف؛أعماق قليب
 وطردوه مـن    ،نه ثروته وأمواله   م  وغصبوا ، من أجل عقيدته حالوا بينه وبني أهله وولده        .نعم

   .بذلك يقتلون اإلميان فيهأم ا منهم  ظن؛ وأنزلوه من أعلى املراتب واملناصب،اجلامعة واحلوزة
 ا إميان  على عقيدته وهدفه   ا عنهم حفاظً  اورحل بعيد  ،ل كل هذا بصدر رحب    قب فقد ت  وأما هو 
  .منه بذلك

 وسوف يعيش يف سطور التاريخ ويف صدور الرجال وعلى شـفاه            ، وقد عاش  ..يعيش لألبد 
  .الصاحلني

  ! جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين
 مث ثباته   نه ما حدث له من التعذيب والطرد والتشريد وغريها         ومسعت م  ،وبعدما رأيت مرتضى  

الذي خيلص يف عمله ويدرك احلقيقة من قلبه وعقله يسهل     واستقامته على عقيدته ودينه تيقنت بأن       
  .ب والذلول بصدر رحب يف سبيلها الصعلقبت وي، عليهاا هلا وحفاظًعليه أن يترك كل شيء فداًء

 ا وإذا جلس جملـس    ،من أجل إخالصه وصدقه كان جيذب إىل نفسه كل من جالسه وخالطه           
ألن  ؛اضراته بآذان صاغية وقلـوب متفتحـة      كان الناس يقبلون عليه ويستمعون إىل دروسه وحم       

     الطريق اهلادي إىل احلـق      ويبني هلم    ،ر قلوب السامعني له   كلماته كانت كالنور الساطع الذي ينو
ـ      ، وكنت أحد الذين استفادوا منه     ،واحلقيقة يف اإلخـالص واإليثـار     ا وقد تعلمت منـه دروس  

  . من الدنيا وما فيهالي عهي أعزاليت  السامية  ألجل الغايةوالفداء الدين والعقيدةعلى واالستقامة 
عليـه  من كل صوب وضاقت   احملن وأحاطت به     لألسف الشديد بعد أن اشتدت عليه        !ولكن

هولةاالسبل هاجر بعيدإىل الديار ا ،ا وتركين مغموما حزين.  
 ؛لهه وحيتضنه ويقب  يف اللحظات األخرية وهو يودع ابين الصغري الذي تعلّق به تعلّق الفرخ بأم            و

 ، وانقطعت نربات صـوته    ، وقد حتلقت الدموع يف عينيه     »نويد«بأنه قد تذكر ابنه الصغري      شعرت  
 يف نفسهاولكنه كان عزيز ،فكان يتمالك نفسه ويتظاهر بالفرح والسرور، بإميانها معتز ،  ع ويتـصن

  . فؤادههيكن وما ،يف خلجات صدرهيدور خرى لئال يعرف أحد مبا األالبسمة تلو 
  اوال أنسى أبد      ـ        ،ا تلك اللحظات األخرية اليت قضيناها مع ردده  وال ذلك البيت الذي كـان ي



 

  : فكان يردد، يعرب فيه عن آالم الفراق،بصوته احلزين
  چرا غافل از احوال دل خويشتنمكه  روزها فكر من اين است مهه شب سخنم

  :وهي تعين
  ملاذا أنا غافل عن أحوال قليب       الليل الدائم بالنهار وكالمي طوالتفكريي

صربه وأقوي  كنت أُ  - ما اشتكى مع كثرا وشدا    وقلَّ - ما اشتكى من اآلالم واملصائب    وكلَّ
مث ودعته وعلى    ،]٤٠:التوبة[ ))ال تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا    (( :عزميته ذه اآلية اليت كانت إكسري آالمه      

  .]١٧٣:آل عمران[ ))ا اللَّه وِنعم الْوِكيلُحسبن(( :شفيت قوله تعاىل
  ؟مصريههو   وما؟ ويف أي الديار حلَّ؟ أين رحل..ولكن
 ولوال الكتابة ملا عرفنا عـن       ،ولوال الكلمات اجلميلة والتعبري الصادق األمني      ! لوال القلم  !احقً

  .عنها ونقرأ سرياسري الشخصيات العظمية وأحواهلم كهذه الشخصية الفريدة اليت حنن نتحدث 
الذي أوجدك وخلقك ملنفعة     عز وجل   وأشكر املوىل  ،ِجرمك الصغري  دعين أقبل    !فيا أيها القلم  

  .]١:القلم [))ن والْقَلَِم وما يسطُرونَ(( : ملقامكا وتشريفًا تعظيم وأقسم بكعباده
دروس وعـرب   ابقني  الـس   مـن  إن يف القراءة واملطالعة والتفكر يف حياة الشخصيات العظيمة        

 طلب بعض األحباب واألصدقاء من هذا الغريب        ولذلك ؛ ومناذج وقدوة هلم ليقتدوا ا     ،لالحقنيل
   إىل ربه وكان يعيش بينهم     االشريد الذي خرج مهاجر   ر قصة حياتـه املليئـة باملآسـي        سطِّأن ي

 اكـون سـبب    وعـسى أن ت    ، عسى أن تكون مشعة يف طريق الذين يبحثون عن احلقيقة          ؛واألحزان
 يف أن يدرك والداه ا وعسى أن تكون سبب ،ف عليه  وأن يتعر  ،د الصغري أن يتذكر أباه املشر     »لنويد«

 وحتـت   ،لاله يف حضنهما املليء بالعطف واحلنان من جديد        إليه ليظِّ  ن على ابنهما ويعودا   وانفيحن
  . عقيدة جديدةِظالل

 ن حتقيق  أخرته ع   واحلرمان والتشريد  ولكن مع األسف الشديد فإن مشاكل السجن والتعذيب       
وآثـار   سيمةواآلالم اجل   واآلن وقد قرر أن يكتب ذلك أبت تلك الذكريات األليمة          ،هذه األمنية 

  .. عليه يف السجن إال أن حتول بينه وبني التفكري والكتابةت وقعالقسوة والتعذيب اليت
ر هذا  سطِّأن ي  عز وجل  اهللان  لكنه رغم كل هذه املشاكل واملصائب اليت أصابته استطاع بعو         



 

  . لعله يشفي غليل القارئ والسامع؛القدر القليل من قصته الطويلة احلزينة
 ليبتعدوا عن طرق الشك     ؛وها حنن نقوم بنشرها ليتعرف شبابنا اليوم على قصة صاحبنا املؤملة          

  . وليهتدوا إىل طريق احلق واليقني،واخلرافات
  ...وما ذلك على اهللا بعزيز

   اهلجري الشمسي)٢٥/٥/١٣٨١(
  )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(املوافق لـ

  
  
  
  



 

  

  ةـدمـاملق

 والصالة والسالم على سـيدنا  ،احلمد هللا رب العاملني الذي هدانا لإلسالم واإلميان واإلحسان     
  .وموالنا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أمجعني إىل يوم الدين

العلم واملعرفة واهلداية والنورازق رو ، لك يا رب الكون ويا خالق العقل والفكرامحد.  
 ال نعبد إال إيـاك      ، ويا مالك الكون ومن فيه     ، يا خالق السماوات واألرض ومن فيهن      حنمدك

  !ال رب لنا وال خالق لنا سواكف ،وال نركع إال بني يديك
 مألا مبحبتـك ورجـاء      اوصدور ، نعي ا  ا وقلوب ، نفهم ا  اأنت اهللا الذي وهبت لنا عقولً     

  .كئضار
 بأنك هديتين لإلسالم وشرحت قلـيب بنـور    ، وأشكرك كل الشكر   ، أمحدك كل احلمد   !هليإ
  .اإلميان
 ، يفكر ا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك على أنك وهبت يل عقلً             !إهلي
يعشق احلق ويبحث عنهاوقلب !  

نطق لل  وجرأة ،شهادة ال  فقد وهبت يل شجاعة ترجو     ، علي  لك احلمد على عظيم منتك     !إهلي
  ! ولئال أخاف فيك لومة الئم،باحلق

  !عزيزي القارئ

 عـن   ا وتقرير ، ضالليت يف متاهات اجلهل والبدع     على أيام ما أضعه بني يديك ليس إال بكاء        
  . وأعداء العقل والبشرية،ظلم الطغاة وقتلة احلرية

حبـق   وال معبود    ،ال إله سواه  أيام اهلداية والوصول إىل املعبود احلق الذي        رسالة مؤملة تكشف    
  .إال إياه

نرباس على الطريق   و ، صادقة ةد عقي ِظالل يف    وحياة جديدة  ،ميالد جديد  كلمات تتحدث عن  
 والـصديقني والـشهداء      صراط الذين أنعم اهللا عليهم من األنبيـاء        ،الصحيح والصراط املستقيم  

  .اوالصاحلني وحسن أولئك رفيقً



 

 شعرية تناسب املقام    ا وتفتقد أبيات  ، وركاكة يف أسلويب   ااباضطر جتد   !فإن كنت أخي القارئ   
 وإمنا هي خواطر وحديث عن أيـام        ،ا مفوه ا وال شاعر  ا أريب ا فأعتذر منك إذ لست أديب     ؛واحلال
  . وضعتها بني هذه السطور لتنتقل إىل صدرك وإىل كل الصدور،عشتها

تلـك  ل  عن سرييت الذاتية كمقدمة    ايئًكنت أشعر يف قرارة نفسي بأنه جيب علي أن أكتب ش          
 ، اليت أكلت من عمري سنني مث ساقتين إىل احلق املبني          »احلوزة«البحوث والدراسات يف اجلامعة و    

 وقبل هذا وذاك على األسباب اليت جعلتين أرتقي من          ،وعلى جتاريب يف السجن والتعذيب واهلجرة     
  .ألقف على مشوخ احلقيقة وحل البدع

 عن قيـود التعـصب      ا بعيد ار حر كِّفَيريد أن ي   واقعية بني يدي كل حر       كون جتربة كتبتها لت 
 ، ولتكون جتربة حية بني يدي كل من يبحث عن احلقيقة ويتعطش هلـا             ،األعمى والتقليد املميت  

واملدارسة والتحقيق يف سبيل الوصول إىل طريـق     ،د للبحث والتدقيق  جوكل من مشر عن أيادي الِ     
  .اهلداية وسبيل الرشاد
  !عزيزي القارئ

واضحة كنت أمتىن أن تسمح يل صحيت وتتركين أمراضي أن أضعك أمام صورة تفصيلية دقيقة        
 وجعلتين أفكر وأعيد النظـر      رت يفَّ  وألكشف لك عن حقائق كثرية أثَّ      ،كل ما جرى يل   تبني لك   

  ..فيما كنت فيه من العقائد واألفكار
 لكـن اسـتجابة     ؛محا يل بشيء من ذلك    إال أن الظروف احمليطة يب ووضعي الصحي مل يس        

ـ  ،رت أن أضع هذه السطور املختصرة     اضطرلطلب إخواين وأصحايب      ا يف أن أكتـب شـيئً      ا أملً
وعادت إيلَّ الصحة والنشاط، أكثر من هذا إذا مد اهللا يل يف احلياةاتفصيلي .  

ـ م صورة خمتصرةًقدحاولت أن أُ  ن الـشواهد   عما حدث يل يف هذا الكتيب طعمتها بشيء م
   واألدلة بلغة سهلة مومل أتبع أسلوب أهل الروايـات والقـصص   ،رة على سبيل احلكاية العادية يس 

  .الفنية
 األسباب اليت كـسرت     ن أقول بأنه صورة خمتصرة تقدم لك       إال أ  اوال أجد هلذا الكتيب وصفً    

إىل نـور   األسـاطري    وأخرجتين من البدع واخلرافات و     ،قيود اجلهالة والتعصب والتقليد يف نفسي     
 كيف سقطت أسوار اجلهالة من أمامي وذاب التقليد األعمى والتعصب            وتضع بني يديك   ،اإلميان



 

  .من أمام عييناملقيت 
وضـاللة   كيف استطعت حتت رعاية ربانية أن أهرب من ظلمات اإلفـراط           رولك أن تتصو  

  .فق احلقيقة واهلدايةل إىل أُألتسلق جبال العلم واملعرفة ومن مث أص التفريط ومكر الشك والتردد
واإلفـراط   لمات الشك والتردد والتعـصب األعمـى      وال أنسى أن أؤكد بأن اخلروج من ظُ       

ـ       الذي ي  -والتفريط وهيلمان املذهب     زين بـشىت   سقى بألوان من األمطار الدعائية واإلعالمية وي
 إال إذا   ، املـستحيل   مـن   يف بلد كإيران ضرب    - العبارات اجلميلة واخلطب الرنانة صباح مساء     

 ،سبحانه وتعـاىل   استعان املرء بالواحد األحد الفرد الصمد الذي بيده مقاليد السماوات واألرض          
  .وصدق معه الوعد

محد الشاكرين على توفيقه إياي أال أركع أمام         ،فاطر السماوات واألرض   عز وجل  أمحد اهللا 
ضع للتعصب املذهيب والعقائد اخلرافية اليت ربتين       ا أخ  وألَّ ،ها يل أيب  أاحلياة املادية وزخارفها اليت هي    

  ..عليها والديت
ووفقـين   ،وفقين إىل دراسة احلقيقة ورفع الشبهات وستائر الظلمة من أمامي         كما أمحده بأن     
 ومن مث قادين إىل احلقيقـة       ، أوسع مما حنن فيه من البدع والضالل       ا إسالمي اأدركت بأن هناك عاملً   ف

  . لسعاديت يف الدنيا واآلخرةاون بإذن اهللا سبب وستك،اليت أعتز ا
فارتديت ثوب عقيـدة     ، إذ شرح اهللا صدري لإلميان     ،وهأنا أشعر بسعادة ال تضاهيها سعادة     

 ، وعن علم ويقني وإميان صادق نزعت ما كنت فيه من العقائـد الـشيعية              ، واجلماعة أهل السنة 
  .واحلمد هللا رب العاملني

 ، وعقيدتني متباينتني  ،ينادضتني م مالَما ذكرته هنا يدور يف فلك ع       !لمةأخي املسلم أخيت املس   
 والعقيـدة   ، واجلماعـة  أهل السنة مذهب   :مها ،اجلوفاء ال غري  االدعاءات  وأفكار ال جتمعهما إال     

  .الشيعية
 وال أدعو من خالل ، سياسينين ال أنتمي إىل أي حزٍب إ- بعد أخرى وأصرح مرةً -وأقول 

وأرجو  ،سبحانه وتعاىل  وإمنا أردت من خالهلا وجه اهللا،يب هذا ألي مذهب أو رؤية سياسيةكتا
  .. وجيعلها سبيل رشد وهداية ألهلي وأصدقائي وأميت،أن يتقبلها مين عز وجل اهللا

قهم للـتفكري الـصادق     وفِّ وأن ي ،  ا ن يفكرو اأن يهب شبابنا عقولً    عز وجل  اهللاكما أسأل   



 

  . إنه ويل ذلك والقادر عليه؛السليماالختيار ووالفهم الصحيح 
  مرتضى رادمهر

  )ش١/١/١٣٨١(

  )ق.هـ١٤٢٣/حمرم احلرام/٦(املوافق ليوم اخلميس 

  )م٢٠٠٢/ آذار/ ١٩(



 

  

  النسب واألسرة

املوافـق  ( )ش١٣٥١(ولدت عـام     ، ابن الدكتور فرزاد رادمهر    ،رادمهرأنا املسمى مرتضى    
   . عاصمة إيران)طهران(ي الراقية من مدينة الضواح يف إحدى ،)م١٩٧٢ ،هـ١٣٩٢لـ

أن  : والدي ومما هو مشهور يف العائلـة       حسب ما رواه يل    مما أذكره من شجرة نسب أسريت     
 ، لفخر امللوك  افقد كان جد والدي حفيد     ،إىل األسرة املالكة من ساللة ملوك القاجار      يرجع   نانسب

 مما ورثتـها    ةئلة والدي تعتز بتقاليدها امللوكي     ومل تزل عا   ،)ناصر الدين ( امللك القاجاري    وأخوهو  
 وحتاول أن تنسجم مع كل ما هو غريب ،األشرافيةمن األسرة املالكة القاجارية من السنن والعادات        

  .أو أورويب
 وهي تعتـز    ،جع نسبها إىل السادات احلسينيني    فري ،دكتورة السيدة عالية احلسيين   والديت ال أما  
ة بتقاليدها املذهبي  اكثري،      وإن كانت طبيبة مثقفة يف      اوتلتزم جبميع العادات والرسوم املوروثة حرفي 

  ..الظاهر متنورة تعيش عصرها
 فلكل  ،وتكاد ال تلتقي يف شيء     ،ا واضح ا والديت تباين  وعائلة باين وجهات نظر عائلة والدي    تت
  . اخلاصة ااالجتماعيةوشخصيتها  ، الفكري اخلاصاجتاههاعائلة 

 فقد  ، إىل أيام زمالتهما يف كلية الطب       حتت سقف واحد فحكاية ترجع      بني والدي  أما ما مجع  
 ،كان والدي ووالديت يدرسان يف كلية واحدة ويف نفس املرحلة الدراسية من نفـس التخـصص               

  ..رتبة األوىل يف الدراسة على املا دائمالنحص ي، جمتهدينوكانا طالبني متفوقني نشيطني ذكيني
 احتـرام أقام صلة    العلمي والزمالة الدراسية واالحتكاك الكثري يف اتمع اجلامعي       هذا التفوق   

بينهما واستمرت احلكاية إىل أن وقفت على قصة الزواج اليت مجعت بينهما يف عش الزوجيةوود .  
والتفكري الساذج بني الطبقـات       فالتباين يف الرؤية   ،ال شك أن احلكاية مل تكن ذه البساطة       

 فقد كانت عائلة الوالد تعترب نفسها من األسـر الراقيـة           ،فة يف اتمع البد أن يلعب دوره      املختل
 وقـد اشـتد     ، تعارض هذا الزواج   ا منيع ا وهلذا وقفت سد   ،واملثقفة ثقافة عالية ومن سادة اتمع     

مع و ،لهاوال ترى الثاين يضاهيها أو مياث      ،ا تعتز بثقافتها ونسيجها   مكل منه ف تنياخلالف بني األسر  



 

 ، ويف النهاية مت الزواج رغم مجيع املوانع واملخالفـات         ،كل هذا وذاك أصر الوالدان على موقفهما      
 ا متـوتر  ا وروحي ا فكري امما خلق جو   ؛ هذا التباين الفكري واملنهجي بني العائلتني      ِظالل لكن بقي 

  .ظل يؤثر يف كل مواقف األسرة وبراجمها
ـ    ،روف اليت أشرت إليها   حصل هذا الزواج يف ظل تلك الظ       دة ختطـو   وبدأت األسرة اجلدي

 ، لكن بقيت آثار حكاية أخرى تالحق األسرة طـوال مـسريا           ، طبيعي مسريا يف احلياة بشكل   
  : وهي،لعلها جديرة بالذكر هنا

 لوالديت يف   ايف املرحلة اجلامعية كان شخص آخر يسمى الدكتور منصور حكاكيان زميلً           أنه  
 وقـد   ،الزواج من والـديت   يرجو   ويبدو أنه كان     ، لوالديت قربني من أقارب األ    وقد كان  ،الدراسة

   .سعى يف ذلك
 اومحل يف نفسه بغض    ،مت زواج والديت من والدي ذهبت أحالم الرجل أدراج الرياح         أن   يومو
اوحقد على والدي  ا شديد ،   ما وجد  يتشاجر معه كلَّ  ف ، اجلو على والدي   كريعل ا وكان يسعى دائم
  .. غليل صدرهفي لعله يستطيع أن ينتقم منهما أو يش؛فرصة

ويثري الظنون والشكوك عليه     ، الوالد يف كل االس واامع العلمية       حياول تشويه صورة   كان
  ..فسد عليه اجلو بأي طريق أمكنه وحياول أن ي،يف اتمع اجلامعي

 قْكان و      يتنازل عن كل النجـاح      أن اضطرحىت   ؛اع هذه املواقف الرخيصة على والدي كبري 
 ا وكان أسـتاذً ، يف اهليئة العلمية يف اجلامعةا عضوفلقد كان ، حكاكيان كان برفقة  االذي حققه إذ  
ترك البلد وسافر إىل و بل ، فترك هذا كله، يف قسم املخترب والكشف العلميا وباحثً،يف كلية الطب  

  .اخلارج
ن الوالد استطاع بعد دراسات وحتقيقـات       أ :ومن األشياء الطريفة اليت حصلت يف تلك الفترة       

 ا باملوضوع حاول جاهـد    »حكاكيان« وملا مسع الدكتور     ،ة أن يصل إىل عالج لسرطان الرئة      كثري
 فثـار   ، لكن كل مساعيه باءت بالفـشل      ،أن يسرق تركيب صناعة الدواء من أيب ليسجله لنفسه        

ي علـى   بدأ يفتـر   ف ،اج من الوالدة  من يوم أن خفقت آماله يف الزو       احلقد والكره الدفني يف نفسه    
  .والسيما يف اامع العلمية واجلامعية ، والتطاول على شخصيتهالوالد ويسعى لتخريب مسعته

املوافـق  ( )ش١٣٥٧(يف عـام     اضـطر  إىل أن    ،ضاقت األرض على الوالد مبـا رحبـت       و



 

  .كمال الدراسة يف ختصص املخ واألعصابإل نسا للسفر إىل فر)هـ١٣٩٨ و،م١٩٧٨لـ
ة تـسمى الـسيدة      وكان قد تزوج هناك بفتاة نصراني      ،قضى الوالد ثالث سنوات يف فرنسا     

  .كانت زميلة له يف الدراسة ،»ماريال«الدكتورة 
  . أحد أساتذة الوالد)Frishter(  كانت بنت الدكتور فريشتر»اريالم«

  . الوالد بأنه من إيرانا فأجا؟ من أين أنت:ا والدي يوم»ماريال«سألت 
 »مـاريال « وكان والدي يعـرف أن       ، هل هو حممدي أو مسلم     ، والدي »ماريال« سألتمث  
  .صدقت الوالد ومت الزواج ف،فقال هلا بأنه حممدي - ةنأي الس -  مبذهب احملمدينيةمعجب
  .ا شيعي بلا بأن الوالد ليس حممدي»ماريال«ولكن بعد فترة من الزمن أدركت  

 »مـاريال «وقالت لـه     ، لكن كل حماوالته فشلت    ،نه حممدي حاول الوالد أن يقنع زوجته بأ     
 يف  ا جامـد  اأو أم جعلوه رمز    ،اديني يعبدون حممد   إن احملمدية ال تعين أن احملم      :باحلرف الواحد 

 هم الذين جعلوا حيام وعـادام        وإمنا احملمديون  ،حيام يزينون بيوم وحيام بصوره ومتاثيله     
   . واجلماعةأهل السنةسمون ب وي،صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم به نبيهم حممد ملا افقًوتقاليدهم ِو

 ،فون الكلم عن مواضـعه    حروت ، أنتم أيها اإليرانييون تلعبون على كل احلبال       :قالت لوالدي و
  ..ولكم ألف وجه ووجه يف احلياة

  .سخ هذا الزواج بعد فترة وجيزةوهكذا فُ
  .ا عشر عاموظل يعيش يف اخلارج مدة اثين ،سافر إىل كنداو ترك الوالد فرنسا  هذابعد

بقي على صلة دائمة باألسرة عن طريق        طوال هذه الفترة الطويلة اليت قضاها الوالد يف اخلارج        
ويف فترة غياب الوالد كـان       ، وكذلك سافرت أمي مرتني لزيارة الوالد هناك       ، اهلاتفية االتصاالت

   .ت ويهتم بنا البيشؤونيرعى  - جدي - والده
 ووصل به األمر إىل درجة أنه أكثر من مرة          ، على خبث  اكان الدكتور حكاكيان يزداد خبثً    و

 لكن والديت كانت آية     ،وبطرق خمتلفة طلب من والديت أن تطلب من الوالد الطالق ليتزوجها هو           
  . وتفشل خططه كلها،اظً مما جعلت الدكتور حكاكيان يكاد ميوت غي؛يف احلياء والوفاء

ـ ( )ش١٣٧٠(يف عام   و  ،هران مرة أخرى   رجع الوالد إىل ط    ،)هـ١٤١١ ،م١٩٩١املوافق ل



 

تمع اجلامعي والعلمي وبدأ يدرس يف اجلامعةودخل بقوة أكثر يف ا.   
هـران  بعدما تزوجت من رجل آخر إىل ط       - يمطلقة والد  - »ماريال«وصلت الدكتورة   و

كل حيتـرم   ف ،مع والدي  - ئرة الشؤون األخالقية  يف دا  - كانت على صلة جيدة   و ،لزيارة والدي 
  .اآلخر
الذي كاد يضيع بني أوراق      -ها للوالد أا أخذت تركيب دواء سرطان الرئة         ئكان من وفا  و

 نشرأخرجت النتائج ضمن عدة حبوث و     وبعد دراسات خمتربية عديدة      ،إىل أمريكا  -الوالد القدمية   
 وكان والدي   ، نسخة من الكتاب املزبور إىل الوالد      »ماريال«وأرسلت الدكتورة    ، هناك يف كتاب 

ادومالنصرانية»ماريال«رجع الفضل يف هذا النجاح إىل مطلقته الوفية احملترمة الدكتورة  ي .  
 أنه شارك يف هـذا العمـل        ا لكنه كان يعتز دوم    ،سجل دواء سرطان الرئة باسم الوالد     مل ي و

  .اإلنساين العظيم
قد ف ، بالنسبة لنا  ا هين ارة والبلد طوال هذه الفترة الطويلة مل يكن أمر        غياب الوالد عن األس   إن  

حيفرون لنا احلفـر     في غيابه ظل الناس الذين كانوا يعارضون هذا الزواج         ف ،ذاقت األسرة األمرين  
   ؛اوال يكادون يسكتون عن     ا مما جعل جو البيت جو ا متوتر اضـطراب  وجعلنا نعـيش يف      ،ا دائم 

  .ا وبنتنيابن :مثرة هذا الزواج ثالثة أوالدكانت  و،وحرية
  .ا بل متناقضتني متام، من ثقافتني خمتلفتنيا هو أن أسرتنا كانت مزجي:وله هناما أريد أن أقو
 وتقاليـد ال     وعـاداتٍ  ،اناقض بعضها بعض  ي وأفكار   ، حضارتني متعارضتني  :بعبارة أخرى و 

 للرؤية الغربية   افعائلة األب كانت رمز    ،د جتمعت حتت سقف واح    ابعض تستطيع أن ضم بعضها   
 ،لتقاليد والعادات املذهبيـة اجلوفـاء     وعائلة األم على رأس اهلرم يف االلتزام با        ، للحياة واالحناللية

  .وكانت حتاول جاهدة أن تتفاهم رغم كل هذه التناقضات
يء من متع   ال ينقصنا ش   و ،ا نعيش يف مرح وحب    كنبل   ،مل نكن نعاين من أي ضيق اقتصادي      

  .احلياة وال من احلب واحلنان
قوا وأن يوفَّ  ، يف سعادة وصحة   اأن من أماين كل أب وكل أم أن يعيش أوالدمه         مما الشك فيه    و

  . كذلكة والديمني وكانت هذه أُ،يف احلياة
سـرة والـديت    لكن أُ  ،ا مشهور ا متخصص اصبح طبيب كان والدي وأسرته الكبرية يتمنون أن أُ      



 

  . على أن أصبح عامل دينرص وتِصكانت حتر
   اوإن كنت اليوم مطرود  من والدي     لكـنين ال أسـتطيع أن       ، عنهم ا وأسريت وقد نبذوين بعيد 

 وال تلك النظرات    ،بالت احلارة اليت كانت تترجم حنان والديت العزيزة على خدي         أنسى تلك القُ  
ـ     عز وجـل   اهللالم   ويع ، من عيون والدي العزيز    ا وحنان ا حب اليت كانت متتلئُ   يف  اأن هلمـا مكان 

 وأنين أحبهما حب    ،والعشق لعقيديت وإمياين   عز وجل  اهللا وأن قليب يعتز حببهما بعد حب        ،صدري
  .وجيحدان احلق الذي معه ه ينكران وهو يرى والديا وأملًا حب ابن حيترق حزن،الولد البار لوالديه

  اوإنين آسف جد   يف أن يترك والد    ا إذ أصبحت سبب عتـذر منـهما أشـد      أ و ، بلدمها لألبد  ي
  .االعتذار



 

  

  من الصبا إىل البلوغ

 وللحـصول علـى     ،إلكمال دراسته  - يف الظاهر  - مل أزل أذكر يوم أن غادر والدي البلد       
ختلقه له زميلـه وصـديقه      ا من اجلو الذي     اهروبإمنا هو    ويف الواقع    ،شهادة التخصص يف الطب   

  . عليهاالفتراءاتو لسمعته وبث اإلشاعات يٍهالسابق الدكتور حكاكيان من تشو
  آخـر  ء وال أذكر من تلك األيام شي      ،لت إىل جدي  أذكر أن إدارة األسرة من بعد الوالد وكِ       

يغشاه التضاد بـني أفكـار       ،ا عكر ا مضطرب ا إال أنين أشعر بأن اجلو يف األسرة كان جو         ،ذي بال 
ختالفات والد كان يف واقع األمر صدى لتلك اال       ل ال  وأن غياب ظِ   ،وتقاليد عائليت والدي ووالديت   

  .وكل هذه كانت جديرة بأن تؤثر يف تربية األوالد وأخالق األسرة ،يف األفكار واألذواق
املوافـق  (ش١٣٥٩ يـوم أن أخـذت والـديت بيـدي عـام             :ومما أذكره من تلك األيام    

 يف تلـك    ىوكانت تسم  ،»نياوران« وسجلت امسي يف مدرسة منطقة       ،)هـ١٤٠٠/م١٩٧٨لـ
  .األيام مدرسة يامسن

    اكنت يف تلك األيام صغري   مبا يدور حويل   ا ال أشعر كثري ،   الكنين أذكر جيد  أنين سع  ادت كثري 
   .ا وكدت أطري فرح،بتسجيلي يف تلك املدرسة

اثينبتدائية يف تلك املدرسة ومل يكن يتجاوز عمري          أكملت املرحلة اال   .. كانت الظروف  اأي 
 د بع اعشر عام،  بالتقاليد الدينية   االلتزام  يف ذلك العمر كنت أجد نفسي أميل إىل         بأين ا وأذكر جيد 
  .واملذهبية

   ؟ال أدري ماذا وكيف حدث
ويل «اليت تـسمى    يت يف احلوزة العلمية     لكنين أذكر بأنه طرحت يف األسرة قضية إكمال دراس        

  .»عصر
 اهتمـام كنت أشعر مبـدى   ،لى األسرة احلاكم ع لتزامواالوألنين كنت أميل إىل اجلو املذهيب       

كنت أشتاق إىل اجلمع بني دروس املدرسة اإلعداديـة ودروس املدرسـة             و ،والديت ذا اجلانب  
  .الدينية



 

ـ ( )ش١٣٦٣(يف عام   و  بدأت يف اجلمع بني دروس املدرسـة        )هـ١٤٠٤/م١٩٨٤املوافق ل
  .اإلعدادية العصرية وبني دروس املدرسة الدينية



 

  

  س الدينيةالبدء يف الدرو

 على نـصائح والـديت ورغبتـها     وبناًء،بعد شبه توافق نسيب بني عائلة والدي وعائلة والديت       
 عـام   هـران  يف ط  )ويل عـصر  (علميـة   الوزة   مت تسجيلي يف احل    وشوقي اخلاص للدروس الدينية   

  ).هـ١٤٠٤/م١٩٨٤املوافق لـ( )ش١٣٦٣(
كالم الـذي دار يف األسـرة إىل        ختالفات وال وصل حكاية تسجيلي يف املدرسة الدينية واال      و

 حزن على   ا متخصص ا طبيب  وأن أصبح  كمل مسريته العلمية  ومبا أنه كان يتمىن أن أُ      ،والدي يف كندا  
وإكمـال   ،موقفنا هذا وأصر على تركي للمدرسة الدينية والتحاقي باملدرسة اإلعدادية العـصرية           

 ،ميل إىل الدراسـات الـشرعية     أ فقد كنت    ،أصبحنا يف ورطة شديدة    ف ؛الفصول املدرسية هناك  
 لكن على عكس من هذا املوقف كان موقـف          ،اااهتمام على ذلك جو أسرة والديت و      وحيرضين

   .ي املتنورة حنو الدراسات العصريةرة والدأس
   .. من توجهي للدراسة الشرعيةالدي شديدواموقف  كان
 املدرسة الدينية وجبوارهـا     كمل دراسيت يف  رت أن أُ  جاء الفرج على لسان والديت عندما قر      و

  .كمل دراسيت يف املدارس العصريةأُ
رضـي  وبذلك استطعنا أن ن ،لى حماضرات خاصة إضافية يف البيت    واتفقنا مع بعض املعلمني ع    

  .رييت التعليمية يف املدرسة الدينية دون أن نعرقل مسالوالد
دراسـة  للشاط وعـشق    أمتتع بذكاء خارق وحفظ وحركة ون      - حبمد اهللا  -  كنت ومبا أنين 

وإن  ،أكملت السنة األوىل من اإلعدادية والسنة األوىل من املدرسة الدينية بالتفوق يف املدرسـتني             
  .قتصادية مل يكن يضايقين من هذا اجلانبفة إال أن وضع األسرة االاصة مكلِّكانت الدروس اخل

  .اجد رٍضية بشكل مالسنة األوىل من املدرسة اإلعدادية واملدرسة الدين انتهت ..وهكذا
كمل الفصل الثاين من اإلعدادية والدينية يف إحدى املـدارس الدينيـة يف             قررت الوالدة أن أُ   و
كرمـاين  « مبدرسة   التحقتوهكذا   ،ظن بأن مستوى الدراسة فيها عالٍ      فقد كانت ت   ،)قم(مدينة  
  .»قم املقدسة«وم الدينية مبدينة  للعل»ها



 

 وملا زارت املدرسـة ورأت  ، لتطمئن على دراسيت»قم«ىل  بعد فترة وجيزة حضرت والديت إ     و
           بأم عينها السكن الطـاليب ونوعيـة الطعـام الـذي ي م للطـالب واجلـو العـام فيهـا         قـد  

 ات أستاذً  وعين ،ا مناسب ا واستأجرت بيت  »زنبيل آباد «ذهبت مباشرة إىل حي      ف ، األمر هاعجبيم  ـل
املرحلـة  «أكملت فـصل     ف ؛درسه يف املدرسة الدينية    ليدرسين دروس اإلعدادية جبوار ما أ      اخاص
  .»سابق شاه إبراهيم« قرب مسجد ، الدينية»قديرية« يف مدرسة »األوىل
على إكمال  ذلك  وإخالصي يف العمل ساعدين      ذكائي ورغبيت للدراسة والعلم   توفيق اهللا مث    وب

لدراسة اإلعداديـة يف     مع الفصول الثالثة من ا     »فصل املرحلة األوىل  « و »فصل املقدمات «مراحل  
 اهتمـام ا جعلين موضع    مم ، وكنت يف كل املراحل الدراسية من املتفوقني يف املدرسة         ،وقت واحد 

 ، وآية اهللا وحيد خراسـاين     ،أستادي وآية اهللا    ، آية اهللا موسوي   : أمثال ،خاص من كبار األساتذة   
  .وآية اهللا حسيين

ا التفوق الدراسـي وهـذا النجـاح        بأن الفضل يف كل هذ     - امعتز - وال أنسى أن أعترف   
 ،كانت تبذهلا بكل سخاء وإخالص أمي العزيـزة         خاص ورعاية عالية   اهتمامالتعليمي يرجع إىل    

  .عز وجل اهللا ما أحياين ا أبداالحترامفلها مين جزيل الشكر و
 على نفس النمط أكملت املرحلة الثانوية من الدراسات العصرية جبانب دراسـيت يف            ..وهكذا

  .- احلوزة العلمية - رسة الدينيةاملد
احلـوزة العلميـة    « من دروس املدرسة الدينيـة يف        »اخلارج« و »السطح«درست مرحلة   و
  .»الرضوية
عاد إىل البلد   الذي   يوم أن كنت أقضي إجازة الصيف يف رفقة الوالد         حدثت يل حادثة لطيفة   و
  : وهيا عشر عامينبعد اث
 العلميـة لرحلـة   »فيضية«حسيين أحد علماء حوزة  ف حجة اإلسالم السيد غالم حسني       كلَّ
 من توابع حمافظة    »رمشك« منطقة   ،ع العقدي ملنطقة من مناطق البلوش     وللبحث عن الوض   ،دعوية

  .»كرمان«
 فرافقت  ،والكشف عن كل جمهول    ،وكنت شعلة من النشاط أرغب يف البحث عن كل شيء         

  .حجة اإلسالم احلسيين إىل هناك



 

لتقينا بـشباب   ايف هذا السفر    و ، وليس فيها أحد من الشيعة     ،ةنا الس  يقطنه »رمشك«منطقة  و
  .ةناب العلوم الدينية من شباب السلَّمن هذه املنطقة بينهم عدد من طُ

فطرحوا العديد  السنة   شباب    وتشجع ،طرحنا بعض املسائل العقدية أمامهم وأطلنا الكالم فيها       
 ، وأصبح اللقاء أشبه جبلـسة جـدال ومناقـشة         ،لنقاش بيننا واشتد ا  ،من األسئلة فحميت اجللسة   

  . لتلك األسئلة احلائرةاوبقينا ال منلك جواب انتهتوأحسست يومذاك أن نبالنا 
وشـعور عميـق باهلزميـة       ،ا عدنا من هذا السفر كنت أشعر يف قرارة نفسي خبجل شديد           ملَّ
 ال أستطيع   ا عميقً ا يف نفسي تأثري   -احللم بعد مل يبلغوا   -ت هذه اهلزمية أمام شبان      ر فقد أثَّ  ،النفسية

اأن أنساه أبد.  
ـ ( )ش١٣٦٨(يف عام   و  العلميـة   »فيـضية « حبوزة   التحقت )هـ١٤٠٧/م١٩٨٧املوافق ل

  .أول اخلارج  إلكمال السنة السادسة»قم«ـب
 على دروس احلـوزة واملطالعـة       اكنت منكب  - أول اخلارج    -يف هذه املرحلة من الدراسة      و
  : يل أمور أخرى جديرة بالذكرتوقد حدث ،يقوالتحق

 مقاالم يف وصف    »فيضية العلمية حوزة  « م طالب احلوزة  يف إحدى املناسبات اخلاصة قد     )  أ
 وأنا كذلك قـدمت مقالـة      - ابن اإلمام اخلميين مرشد الثورة اإليرانية      - املرحوم مصطفى مخيين  

م يل رئيس حمافظـة      فقد ،ت مقالة منوذجية  دع ف ، الربنامج مسؤويل أكثر من    اهتمامبها حظيت   لعل
  . ميدالية ذهبية»قم«

 مبناسبة منتصف شهر شعبان قدمت مقالةً      »قم«ـ ب »مجكران«ويف حفل أقيم يف مسجد       ) ب
 :األعمـال وأفـضل   ( وكنت قد أوردت يف ايتها هذا احلديث         »اإلمام املهدي القائم  « :عنواا

 ففي اية احلفل قـدم يل حجـة         ،ر وإدارة احلفل   احلضو اهتمامبوقد حظيت    ،)١()انتظار الفرج 
 . وزجاجة عطر كتذكار لتلك املناسبةا خامتً»توحيدي نيا«اإلسالم 

    اكنت يف تلك الفترة مهتم ممـا جعلـين     ، بالدراسة والتحقيق والقراءة وكتابة املقاالت     ا جد 
ل مخس سنوات يف  خالاستطعت والسيما أنين ، من األساتذة واإلدارةاهتماموموضع رعاية خاصة 

                                                 
   ).٤٣٦:ص( األمايل للطوسي )١(



 

 ا متميز ا هذه كلها ساعدتين ألكون وجه     ..»اخلارج« أن أصل إىل مرحلة      )قم(ـوزة العلمية ب  احل
 فكنت  ،ضين للمزيد من الدراسة والتحقيق والكتابة      وهذا كله حر   ،اب ويف ساحة املدرسة   لَّبني الطُ 

  .ال أشبع من قراءة الكتب واملقاالت والبحث عن املصادر
  : وهيت يل حادثة مهمة أخرىإىل أن حدث

ة   جمموعة من املقاالت أعدها علماء       »السيد حسني عباسي  «م يل   قدنـار «يف مدينة   السجا« 
 رسالة من جاار إىل     )سر العشاق ( :أي »راز دلربان «من مدن حمافظة بلوشستان اإليرانية بعنوان       

  ..قم
 واجلماعة وعما يعتقدونـه يف      السنةهل  كانت هذه املقاالت تتحدث عن األصول العقائدية أل       

  .صلى اهللا عليه وسلم  وما يؤمنون به جتاه صحابة الرسول،صلى اهللا عليه وسلم أهل بيت الرسول
مـا دار يف سـفري إىل منطقـة          ذاكـريت    بعد قراءة هذه اموعة من املقاالت عادت إيلَّ       و

 أثارت تلك الرسالة عدة      فقد ،هؤقرومبا أنين مل أكن أغمض عيوين عما يطرأ يل وعما أ           ،»رمشك«
شبع مـي    فشعرت أنين حباجة ماسة للرجوع إىل منبع علمي غين يستطيع أن ي            ،أسئلة يف نفسي  

  . أسئليت احلائرةنوجييب ع
 وطرحت األسئلة   »فيضية العلمية « وذهبت إىل إدارة حوزة      ،قمت بترتيب األسئلة وفهرستها   

  .أمام سادة املراجع
 ونصحوين بأن أراجع فيها مكتب السيد آية اهللا أمـيين           ،راجع على أسئليت  سادة امل اللم جيب   ف

  .ا مشهورا وكان أستاذً، وكان من العلماء املشهورين يف الفلسفة واملنطق،نائب إمام اجلمعة يف قم
 ،آيـة اهللا أمـيين     راجعت مكتب السيد     »توحيدي نيا « من حجة اإلسالم      ومساعدةٍ وبإشارٍة

وذلك لكثرة   ، عن إمكانية اللقاء بسعادته    اعتذروا  مكتب السيد  مسؤويللكن   ،وطلبت لقاء السيد  
بعد ثالثة أسابيع من متابعـة      و ا أخري واستطعتس  أنين مل أي  ولك .. و ..مشاغله الفكرية والعلمية و   

   .قدمت له فهرس األسئلةف ،املكتب واإلصرار عليهم أن ألتقي بسعادته
 إىل أن ثار غضبه وبدأ يرجتف       ا فشيئً اامل وجهه تتغري شيئً   بعدما أخذ ينظر يف األسئلة بدأت مع      و

وكل  ،ب هذه املقاالت  تاعلى ك  ويرمي بالشتائم والكلمات القبيحة املستنكرة       ،من شدة الغضب  
  .من ساهم يف نشر هذه اموعة وطباعتها



 

 ابقيت حائر ا فما كنت أتصور أن عاملً، أمام ما أراه  ا مستغربقـد مـأل    مبكانة حضرته وا كبري
 وأن يتفوه مبثـل تلـك       ، وشهرة يف الفلسفة واملنطق أن يثور مثل هذه الثورة اهلائجة          االدنيا صيت

  !العبارات القبيحة والشتائم الغليظة السوقية
 فتعـال إىل    مل تقتنع  وإذا   ، اذهب واقرأ كتيب ومؤلفايت    :صرخ آية اهللا أميين يف وجهي وقال يل       

يقع مسجد األعظم يف إحدى ميادين حرم الـسيدة         و ،كمسجد األعظم ألجيب على استفسارات    
  .املعصومة
 وكان  ، إىل مسجد األعظم   )توحيدي نيا (غتنمت فرصة أخرى وذهبت برفقة حجة اإلسالم        ا

  .يعقد آية اهللا أميين حلقة درسه هناك
 فثار السيد آية اهللا هذه املـرة        ، فطرحت األسئلة مرة أخرى    ،أذن سعادته يل أن أطرح أسئليت     

بدأ وإمنا  جيب على األسئلة    مل    و ، من طالبه   يف مجعٍ  ا شديد ا وغضب غضب  ، أشد من سابقتها   ثورة
 وقال فيهم كل قبيح كان ميكن      ، وافتراءً اوأشبعهم شتم  ،باهلجوم الشرس على مؤلفي هذه اموعة     

  .أن خيرج من فم إنسان سوقي ال من فم عامل دين
 وصـرخت  ا شديدا فغضبت غضب ، الشنيع واملهني   املوقف  هذا مل أستطع أن أمتالك نفسي أمام     

  !!ال بعد اليوم أحبذ أال أحضر جمالس اجله! أستاذ: وقلت،يف وجه السيد آية اهللا أميين
 كانت احلوزة   .. وأمر أن يقطعوا منحيت الدراسية     ،غضب مساحته من هذا املوقف أشد الغضب      

 وكانت  ،ابلَّ للطُ ابعة آالف تومان شهري   العلمية يف قم تقدم كفاالت دراسية بني ستة آالف إىل س          
وكانت كفاليت حتت إدارة     ،هذه الكفاالت حتت إدارة وإشراف من ثالث شخصيات من املراجع         

  . وآية اهللا وحيد اخلراساين،وآية اهللا مشكيين ،آية اهللا أميين
مـن  در اإلشارة إىل أن هذه اموعة من املقاالت وما حدث يل يف الفصل الـسادس        وهنا جت 

 إلاء مرحلة الثانويـة مـن       ا الذي كان مصادفً   ، بقم »فيضية العلمية «الدراسات الدينية يف حوزة     
 كلها تعاونت يف بث ثـورة فكريـة         ، وقراءايت املتنوعة يف الكتب واملصادر     ،الدراسات العصرية 

  . يف ضمرييةواعتقادي
 وأن دائرة العامل اإلسالمي     ، آخر غري ما حنن فيه     اهذه األمور كلها جعلتين أرى بأن هناك عاملً       

ولعل هذه كانت أوىل الشرارات الفكرية اليت جعلـتين أعيـد            ، الضيقة »التشيع«أوسع من دائرة    
  . من مذهب التشيععتقدهأالنظر يف أصول ما 



 

  

  بداية املرحلة اجلامعية 
  هـ١٤٠٨/م١٩٨٨املوافق لـ - ش١٣٦٩عام 

ـ ( )ش١٣٦٩(دخلت عام     ، باجلامعة لاللتحاق العام   المتحانا )هـ١٤٠٨/م١٩٨٨املوافق ل
 بستة عـشر ختـصص      لاللتحاق واستطعت بعون اهللا احلصول على درجات جيدة كانت تؤهلين        

  ... الطب والبيطرة والصيدلة و:علمي منها
 ذا اإلجناز والسيما والدي    فرح والدي ،          ذا النجاح واعتربه حمور انطـالق إىل وقد رحب 

ـ   التحقت على رغبته     وبناءً ،لتسجيل يف ختصص الطب   ر على ا   فأص ،أحالمه يفَّ  ب مـن    بكلية الط
 املوافـق أليلـول   ( ش   ١٣٦٩ عـام    »مهر«هران يف بداية شهر      مبدينة ط  »شهيد شيت «جامعة  
  ).هـ١٤٠٩صفر / م١٩٨٨

 إيقـاف   إىل ضـطر أوبدء الدراسة فيها جعلين      ا   وااللتحاق بأمور اجلامعة    انشغايل ..ولكن
   .نية ولو لفترة وجيزةدراسة العلوم الدي

 مع اجلو اجلديد والبيئـة  ا ومتاشي،»احلوزة«ر غري ما كنت اعتدته يف   آخ اكان جو اجلامعة عاملً   
  . وبدأت أرتدي لباس عامة الناسالزي احلوزوياجلديدة خلعت 

 ومبـا   ، بقم »فيضية العلمية « جلنة الدعوة اإلسالمية يف اجلامعة حبوزة        اتصلتبعد فترة قصرية    و
 االدعوية وأصري عضو    أن أنضم إىل اللجنة     علي حِرتقْ أُ ،نين كنت من النشطني واملتفوقني يف احلوزة      أ

  .فيها
 من التحوالت الفكرية والعقدية جعلتين ال أميـل إىل          ما طرأت يل من األفكار وما حدثت يفَّ       

 ،ة الدعويـة اجلامعيـة    رغبة يف املشاركة يف اللجن     بدلم أُ  ف ،األنشطةواملشاركة يف تلك     االنضمام
  . إليهاانضماميوكانت حريصة على  ، موقفي هذا لكن إدارة اللجنة مل يعجبها،نهممواعتذرت 

 رتاح هلم وبدأ حيرضين لالنـضمام     رت له األمور بطريقة جعلت والدي ي      والدي وصو باتصلت  
   .ا مرغمرت لالنضمام إليهماضطر ف،إليهم
راسي األول يف سكون ودون حدوث أية مشاكل الفصل الدانتهى .. كانت األموراأي.  



 

وتعرفت على مداخل    ،بدأ الفصل الثاين من العام الدراسي األول وكنت قد ألفت جو اجلامعة           
  ..األمور وخمارجها وعلى اجلو احمليط يب

 يف  ازادين رسـوخ   حتكاك باللجنة الدعوية اجلامعية    ومن مث اال   ، الطاليب االحتاد إىل   انضمامي
 ا وأحيان ،امعية والتعرف على األفكار والنظريات والفلسفات املوجودة يف احمليط التعليمي         البيئة اجل 

  ومن مـوقعي يف ،كان حيدث نوع من الصراعات الفكرية واملناقشات بني أصحاب الرؤى املتباينة    
  .خوض يف تلك امليادين للا الطاليب كنت مضطراالحتاد

   كانت صدى لسوء    ة الطالبية للجنة الدعوية مع البيئ    من مواقفي من خالل ا     اال أنكر بأن كثري
 بل كانت مواقف تصنعها الثـورات       ، أو بعبارة أخرى مل تكن نتيجة التعقل والتفكري السليم         الفهم

  . ومل تكن تتجاوز رؤيتها املطالب اآلنية للطالب فحسب،العاطفية واإلحساسات الفردية
 كما جعلتين يف موقف حرج مع إدارة        ،هماماحتر الطالب و  اهتمامهذه املواقف جعلتين موضع     

 مبـشاكل   هتمام إذ كان مهي الوحيد اال     ، مبا أقوم به   ا لكنين كنت سعيد   ، عليها املسؤولنياجلامعة و 
  ...اجلامعة أو مشاكل اإلدراة أودون مصاحل  ،الطالب والسعي للحصول على ما يريدونه

اب جعلـتين شخـصية     لَّمطالب الطُ ولعل هذه املواقف الشديدة وهذا التعنت واإلصرار على         
  .حمبوبة يف الوسط الطاليب

 للتربيـة العلميـة     دِعإىل اجلامعة أا مكان أُ     - ولعلها رؤية اآلخرين كذلك    - كانت رؤييت 
 االبتكـارات وظهور   ، وجيب عليها أن يئ اجلو العام لبزوغ املواهب        ،والتربوية يف نفس الوقت   

  .طور اتمعيت وبالتايل ،واالختراعاتالفردية 
الذين يتمتعون بالقـدرات الفطريـة       البد لإلدارة أن تراعي اجلوانب الفطرية لطالب اجلامعة       

قد يؤدي إىل     به هتمامن جتاهل هذا اجلانب الفطري أو قلة اال       إف ،والغريزية احلادة يف هذه األعمار    
  . واألخالقياالجتماعيمزالق خطرية وإىل الفساد 

 من اجلـو  جعلف ، على البيئة الطالبية بشكل واضح     ا الفاسد مهيمن  جتاهاال هذا   ِظالل وقد كان 
االدراسي جوواألخالقياالجتماعي لظهور أية بوادر تؤدي إىل ألوان من الفساد اصاحلً ا مسموم .  

وشـعوري بعظـم     ،جنة الدعوية اجلامعية  ل الطاليب واتصايل املباشر بال    االحتادومن موقعي يف    
 »سيد حممد رضا حسيين   « اللجنة الدعوية يف اجلامعة      مسؤوللى عاتقي ناقشت     امللقاة ع  املسؤولية



 

أو أا كانت رؤى سـطحية       ، ولعل مواقفي مل تكن تعجب اللجنة      ،فيما حيدث يف اتمع الطاليب    
 وكان بيين وبني السيد حسيين هذا عدة مشاجرات         ،لجنة ال تعجب مبواقفي    مما جعلت ال   ،ضعيفة
  : منها،ومواقف
ت غرامية غري أخالقيـة مـع       كانت هلا صال   ، الشرطة على طالبة من طالبات اجلامعة      قبض )أ

 ، الطالبة أا تدرس يف جامعتنا     اعترفت ويف التحقيق    ، الشباب يف خارج البيئة اجلامعية     منجمموعة  
  .فمن مث كان والبد أن تتدخل اجلامعة يف األمر

وفيما يبـدو أن الطالبـة       ،ورها مع الطالبة  ت املسألة إىل اللجنة الدعوية اليت حققت بد       ولِّح 
  .ت املشكلة ومت اإلفراج عنهالَّوبالتايل ح ، أن تربر موقفهااستطاعت

  لرئيس اللجنة اجلامعية الـسيد احلـسيين صـالت غراميـة           وقد شاع بني الطالب بأنه كان     
  .ر عليها وتفرج عنهاتستت مما جعل اللجنة ،وصوالت وجوالت مع هذه الطالبة

 والـصالت   ،ة بتهمة الفساد األخالقـي    ويف إحدى املرات مت القبض على طالب وطالب        )ب 
 فنفـى  ،لت املسألة إىل اللجنة الدعوية اليت حققت بدورها معهما        حو و ،الغرامية يف البيئة اجلامعية   

بأما يفكـران يف الـزواج مـن         :وقاال ،الطالب والطالبة أية صالت غري مشروعة فيما بينهما       
  .ومل تتجاوز عالقتهما صلة احلب العذري الربيء ،بعضهما

رسل الطالبة إىل اجلهة الطبية للتأكدلكن اللجنة الدعوية مل تقتنع بكالمهما وأبت إال وأن ت!   
  !وخرج التقرير الطيب يصدق كالمهما

 اجلامعة واللجنـة الدعويـة   مسؤويلالطالبة وهي تصرخ باكية يف وجه      -بأم عيين    -ورأيت  
 أليس لكم شيء من احليـاء       !؟ أال ختافون اهللا   ،جلتمونا أمام الناس وأهنتمونا على املأل      أخ :وتقول
  !؟والغرية

  . ومت فصل الطالبة والطالب من اجلامعة، مل تؤثر كل هذه األمور يف قرار اللجنةويف اية األمر
 اجلـو    وأحدثوا بلبلـة يف    ، على هذا القرار الظامل    واعتراضامأظهر طالب اجلامعة سخطهم     

 وقمـت يف    ، مما جعلت إدارة اجلامعة تقيم جلسة توضيحية لتخفف عن مشاعر الطالب           ،اجلامعي
  .اب بشكل قويلَّهذه اجللسة ودافعت عن حقوق الطُ



 

 وعلى أنين   ، إىل املخابرات وأجربت على التوقيع على وثيقة الندامة        استدعيتبعد هذا املوقف    
اب بأنين أخطأت وأن موقـف      لَّ اجللسة القادمة أمام الطُ    علن يف وأن أُ  ،لن أقوم مبثل هذه احلركات    

ااإلدارة كان صحيح.  
ن نطقت   وما إ  ،وقمت أمام الطالب يف حالة خجلة منكسرة       ،مث رتبت اجلامعة جلسة أخرى    

 الـسيد   : يصرخ يف وجهي بكل غـضب      ا هائج ا وإذا بطالب يقوم ثائر    ،ببعض اجلمل املكسورة  
  ؟ا مل متر بضعة أيام وقد تغريت متام؟اك يا رجل ماذا ده؟ كم دفعوا لك!رادمهر

  .ا متام وتغريت نظرم جتاهي،ابلَّوكنت أرى الغضب والكره يف عيون الطُ
 ويرمـونين   ا شـزر  إذا م ينظـرون إيلَّ      يدافع عن حقوقهم   ا مناضلً  كانوا يرون يفَّ   أن فبعد  

  . وكأنين عدوهم الشرس،بسخطهم وكرههم الصامت
دراسي األول وكانت تلك املواقف وما حدث فيها مـن القـبض والـسجن              انتهى العام ال  

  ..والتعذيب مقدمة للمشاكل واملصائب اليت واجهتها فيما بعد وإىل يومي هذا
 عـدة   ..أكملت الفصل الثاين من العام الدراسي األول يف كلية الطب على نفـس الـنمط              

ـ    - مشاجرات كالمية ومواقف مع اللجنة الدعوية      مواقـف  و - املـسؤولية شعور ب من موقف ال
 حدثت بعد ذلك    وما ، وفشل إحدى اجللسات التوضيحية    »كاشاين«صراعات كالمية مع السيد     و

   والرجـوع إىل    ،ورفع قضييت إىل املخابرات والتوقيع على وثيقة الندامـة         ،من غضب الوالد علي
   ..وما حدث يف مدينة قم ،بقم »يةفيضية العلم«حوزة 

 اجلامعة أصبحت شخصية    لتين أشعر باخلجل والضياع وأن شخصييت يف      كل هذه املواقف جع   
  . فيهاغري مرغوب

  . وهلذا مل أسجل يف الفصل الصيفي،مل أعد أطيق اجلو اجلامعي واالستمرار يف الدراسة
 لكنين كنت أشـعر أن اجلـو        ،مل أكن أرغب كذلك يف إكمال الدراسات الدينية يف احلوزة         

ـ         ،لنفسية أكثر من اجلو اجلامعي    م مع حاليت ا   ءاحلوزوي يتال  ن  وأن ذهايب إىل هناك قد خيفـف م
 وبدأت أكمل دراسيت اليت توقفت      ، بقم »فيضية العلمية « وهلذا ذهبت إىل حوزة      ،ضغوطي النفسية 

كنت أشعر بأن بقائي يف احلوزة أفضل يل من الرجوع           فقد   ،»اخلارج«يف الفترة املاضية يف فصل      
  .إىل اجلامعة



 

كمل الدراسات الدينية إىل    رت أن أُ  وقر ،زة من بقائي يف احلوزة لبست العمامة      بعد فترة وجي  و
هران إلكمال الدراسـة يف     ر على رجوعي إىل ط     إىل قم وأص   رض لكن والدي ح   ،مراحلها األخرية 

   .كلية الطب
رت أن أبدأ الفصل األول من السنة الثانيـة يف شـهر            اضطرمل أستطع املقاومة أمام والدي ف     

 لكن هذه املرة مل أكـن ذلـك         ،)هـ١٤١٠صفر/ م١٩٨٩املوافق أليلول ( )ش١٣٧٠( »رمه«
وإمنا كنت أشعر بـأين      ،الطالب النشيط الطموح الذي كنت يوم أن قدمت إىل اجلامعة ألول مرة           

   .إنسان ضعيف حقري ال هدف له من الدراسة وال يشعر بقيمة حلياته
 وكنت  ،يف اجلامعة  - الزي احلوزوي  - لعمامةيف الفصل الثاين كنت ألبس جلباب العلماء وا       

يب حتكاك   عنهم وال يريدون اال    ا وكأن الطالب قد نبذوين بعيد     ،أشعر بالوحدة يف اتمع الطاليب    
  .والتعامل معي

كنت أقرأ الكره والغضب يف عيون زمالئي وأشعر بأن وجـودي يف جلـسام ولقـاءام                
  .ل كل ذلكيش مع الوضع اجلديد وأحتم لكن مل يكن أمامي إال أن أتعا،يضايقهم

 وحـىت يف    ، الطاليب والنشاطات الدينية   االحتاديف هذا الفصل الدراسي كنت أشارك يف برامج         
 وكنت أشعر بكل ما يـدور يف عيـون الطـالب            ،غياب إمام مسجد اجلامعة كنت أؤم الناس      

     ين على قدر ما سقطت      ويف املقابل كنت أشعر بأن     ،وصدورهم من كرههم الشديد وغضبهم علي
  .رتفعت يف عيون إدارة اجلامعة واللجنة الدعويةايف عيون الطالب 

  .وكان أيب كل ما جيد فرصة يسمعين بأنه فخور يب ويعتز بولد مثلي
  ا رفع معنويايت املنهارة            اكنت أشعر متام وعالج  ، بأن ما يقوله الوالد ليس إال جمامالت حياول 

   . ومن التناقضات الفكرية والعاطفية،لروحيةما أعانيه من التدهورات ا
مـع   وأظهـر يف ات    ، منها ابدي شيئً كنت مع كل ما أعانيه من التباين والتضاد أحاول أال أُ          

  .وكأن األمور جتري على ما يرام
 الطاليب باإلشراف على السكنات الطالبيـة      االحتادف من قبل    كلَّ يوم أن كنت أُ    اأذكر جيد ، 

 وكنت أذهب إىل املهاجع الطالبية أرى الطالبات ينظرن إيل وكـأنين            ،الباتوالسيما مهجع الط  
 ، أو من األصـوليني املتـشددين      ، ومن أصحاب الثورة املنبوذين    ،رجل خمابرات أو من حزب اهللا     



 

  .صرخ من نظران وكنت أرى الغضب والكره ي،وأن كن يتضايقن بوجودي بينهن
  .ا قاتل أحيانوببطء اينكانت عجلة الزمان تدور بسرعة شديدة ح

 وكان حيمل يف أحشائه وقائع كثرية وخواطر مؤملة وذكريـات           ،انتهى الفصل الدراسي الثاين   
  :مريرة من أبرزها

 وطالـب   ، من زمالئي يف احلوزة يف قـم       »رمحه اهللا  رضا حممدي  علي«خرجت برفقة    :اأولً
من زمالء صديقي حممدي يف كلية       »طالب صاحلي   أيب«و ، جبامعة طهران  االجتماعيةبكلية العلوم   

للتجول وقـضاء    - ساحة توخبانه  -  إىل جنوب طهران   »جتريش«من  خرجنا   ،االجتماعيةالعلوم  
 دخولنـا   بعد و ، للهواتف اأسريت فدخلنا مركز  بيف ساحة توخبانة أردت أن أتصل       و ،بعض الوقت 

  .لالتصال ننتظر دورنا االنتظار جلسنا يف صالة االتصاالتمركز 
 وكان  ،أهل السنة رى على مساته أنه من علماء        وكان ي  ،هناك رجل يلبس الزي البلوشي    كان  

  .لالتصال ولعلهم كانوا ينتظرون دورهم ،جيلس جبواره عدد من الشباب
 :لتفت إىل العامل البلوشي وسأله بشيء من التعنت       ابعد فترة وجيزة رأيت أحد هؤالء الشباب        

   ؟هل حضرتك سين أم شيعي
  .ا أعوذ باهللا أن أكون شيعي:عامل السينرد ال

؟ وما عيب الشيعة؟ ومل:افقال الشاب مستغرب  
 قل يل ما هي العيوب اليت ميكن أن تكون يف إنسان وليست يف              ، باهللا عليك  :رد الرجل السين  

  ؟الشيعة
  . وأخذنا ننظر إليهم من بعيد،بدأ النقاش يشتد بني الفريقني

   . احلرام وحرم احلالل عمر الذي أحلَّ، ال غري»عمر« كم أنتم عيب:قال الشاب للعامل السين
ه  وما هو احلرام الذي أحلَّ     ، ما هو احلالل الذي حرمه عمر      : قل باهللا عليك   :سأله العامل السين  

  ؟عمر



 

  .)١( عمرا فحرمها كانت املتعة حاللً:رد الشاب
  ؟كاملتعة شيء جيد مبارأن  هل يف رأيك ، أريد أن أسألك:سأله العامل
  . وألف نعم، نعم:قال الشاب

 فهـا أنـا أخـوك       ،تفضل كما ت  ا مباركً ا وأمر ا إذا كانت املتعة حاللً    :رد عليه الرجل السين   
 فهل تتكرم وتقـدم     ، وأنا منذ زمن بعيد عن أهلي وأسريت وأشعر حباجة شديدة إىل املتعة            ،املسلم
ولك يف ذلك األجر واملثوبة اليت تتصورها، أختك إيلّامشكور .  

 يضربون العامل السين ورموه خـارج       واؤوبدوقام هو وأصحابه     ،ثار الشاب على هذا اجلواب    
  .االنتظارصالة 

  ودعونـاه   ،»خسام« من الصالة وأخذنا الشيخ السين بسيارتنا إىل مطعم          خرجت أنا وصاحيب 
 بكل  وعلى مائدة األكل بدأ أصحايب يناقشون الشيخ السين فيما حدث          ،لتناول شيء خفيف معنا   

  . وأدباحترام
 فقـال   ، هو أفضلهم على اإلطالق    ا وأن علي  ،وصل م الكالم إىل مناقب اخللفاء وفضائلهم      و
 اكان رجلً  عليه السالم  اابة يرجع إىل أن علي    على سائر الصح   عليه السالم   إن فضل علي   :أصحايب
  .ني ال يعرفون القراءة والكتابة يف حني أن سائر اخللفاء كانوا أميا وقد ألف كتاب،افً ومثقَّاممتعلِّ

 وإذا كنتم ترون هـذا      ،اب الوحي ت كان من كُ   ا إننا نقول بأن علي    ! يا ناس  :فقال الشيخ السين  
اب الوحيرأس مناقبه فال تنسوا بأن معاوية كذلك كان من كت،افًثقَّ وكان ما جد.  

                                                 
عليـه   فعن أمري املؤمنني علي    صلى اهللا عليه وسلم     احلق أن عمر ليس هو الذي ى عن املتعة بل الذي ى عنها الرسول              )١(

االستبـصار للطوسـي     [).م احلمر األهلية ونكاح املتعـة     يوم خيرب حلو   صلى اهللا عليه وسلم    حرم رسول ( :قال السالم
  .])٢١/١٢( وسائل الشيعة للحر العاملي ،)٣/١٤٣(

ال تـدنس   ( :عن املتعة فقال   عليه السالم   سألت أبا عبداهللا   : وا عنها فعن عبداهللا بن سنان قال       عليهم السالم وكذلك األئمة   
 ،دعوها( :يقول يف املتعة   عليه السالم   مسعت أبا عبد اهللا    : قال  وعن املفضل  .])١٤/٤٥٥(مستدرك الوسائل    [)نفسك ا 

 وسـائل   ،)٥/٤٥٣(الكايف   [)أما يستحي أحدكم أن يرى يف موضع العورة فيحمل ذلك على صاحلي إخوانه وأصحابه             
قامة الـسنة   إمنا عليكم إ  ، ال حتلوا املتعة   :كتب أبو احلسن إىل بعض مواليه     ( :وعن حممد بن مشعون قال    ] )٢١/٢٢(الشيعة  

 وقـد  .])٥/٤٥٣(الكـايف   [).فال تشغلوا ا عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتربين ويدعني على األمر بذلك ويلعنونا      
 يف الصفحة الرابعة أنه يوجد يف إيران ربع مليـون لقـيط   )٦٨٤(صرح آية اهللا هامشي رفسنجاين لة الشراع يف عددها   

  .بسبب زواج املتعة



 

صلى اهللا عليه    ا أمر الرسول   وإمن ،مل يكن يعرف القراءة والكتابة     - أبو طالب  - وأن أبا علي  
   . بأن يتعلم القراءة والكتابةاعلي وسلم

 : قال الشيخ السين   ،للكتاب الذي أشارا إليه    عليه السالم   علي ويف موضوع تأليف أمري املؤمنني    
 وإمنـا   من مؤلفات سيدنا علي    ليس   ،يعلسيدنا  الذي تنسبونه إىل     - ج البالغة  - هذا الكتاب 

 مجع فيه عدة آالف من األحاديث الكاذبة ونسبها إىل          ، اللعني »رضيالشيخ  ال«هذا الكتاب وضعه    
   .رضي اهللا عنه أمري املؤمنني علي

  .ستعداد ملناقشته واجلدال معه فتركناه ورجعنا إىل اجلامعةا ومل نكن على ، بنا النقاشتوقف
             ضـمريي  لكن موقف الرجل مع هؤالء الشباب ونقاشه البسيط معهم يف قضية املتعة هـز ، 

  .عيد النظر يف قضية املتعةر وأُفكِّوجعلين أُ
اثاني: املشهور حبفظه للقـرآن كلـه يف        ،»رضا كاردان  غالم«تقيت يف الباص بالسيد     ال اقدر 

  .إحدى أسفاري من طهران إىل قم
 ، من أبرز الوجوه يف وضع اخلطط والربامج لتقريب املذاهب اإلسالمية          »كاردان«يعد السيد   و
  .السنةز املفكرين يف برنامج الوحدة بني الشيعة وومن أبر

  وكانت   ، إىل كرسي السيد كاردان امرأة زينت نفسها مبساحيق غليظة         اوكانت جتلس قريب- 
  .مجيلة -تبدو 

وفتح باب الكالم والصداقة  ،خالل السفر شعرت بأن السيد كاردان بدأ يقترب من تلك املرأة        
 لكن عندما وصلنا إىل قم ونزلنا من البـاص رأيـت الـسيد              ،ا وإن كنت ال أمسع كالمهم     ،معها

  .كاردان وضع ورقة صغرية يف يد تلك املرأة
فرأيـت   ،بعد ثالثة أيام زرت السيد كاردان يف بيته لعمل كان يل معه والستعارة كتاب منه              

 وكنت أعرف أن أسرة السيد كاردان ليـست يف         ،تلك املرأة بلباس البيت يف بيت السيد كاردان       
   .البيت

لكـن ملـا    ،ازعجه كثري  ومل أكن أريد أن آخذ من وقت السيد أو أُ          ،تعجبت من هذا املوقف   
  .رأيت هذا املوقف أخذين فضويل ملعرفة احلكاية



 

بأنـه كـان     : وقال ،ا وكان يبدو مضطرب   ، حبرج شديد من وجودي    »كاردان«شعر السيد   
 وأشعرين بأنه يريد أن أخرج      ، حضوري  وانقطعت حبال أفكاره مع    ، يف كتابة موضوع ما    امشغولً

  .بسرعة ليتفرغ لواجباته
    ويبدو أنه شـعر     ، على معرفة سبب وجود تلك املرأة يف بيته        لكنين متهلت وأشعرته بأنين مصر 

  . فقد أخذا باملتعة، يلا هذه املرأة أصبحت حاللً: فقال،بأنين أرغب يف معرفة احلكاية
 وأنه أمر مـشروع يف اإلسـالم ال   ،صحة عملهأن يربهن يل  يل معىن املتعة وأراد     وبدأ يشرح 

 وأكـد  ، هامشي رفسنجاين وآية اهللا،بحث للمرحوم آية اهللا طالقاين  لكالمه ب   واستشهد ،غبار عليه 
 ، بل عمل مشروع جيلب املثوبة واألجر يف الدار اآلخرة         ،يل بأن املتعة ال تعارض الشريعة فحسب      

   . العظيم إن كنت أشعر باحلاجة إليهونصحين أال أحرم نفسي هذا األجر
وسـبيل   ، لكثري من مشاكل اتمـع     الً واعتربها ح  ،مث دخل يف شرح فلسفة املتعة وتفسريها      

  .لقضاء على الفساد األخالقي واهلرج يف اتمعات اإلسالميةا
ابعد هذا التمنطق والتفلسف الذي أبداه مل أجد أمامي إال أن أتركه وشأنه وأنصرف راشد.  

طـالب كليـة العلـوم      مـن    »سيد أبو طالب صاحلي   « و »رضا علي«صاحباي   أراد   :اثالثً
 ،عن بعـض حـاالت اتمـع       - كبحث منهجي علمي   - ا ميداني اال تقرير  أن يسج  االجتماعية

  .معمل لقاءات مع الناس وتصويرهوحصال على إذن رمسي من مجيع اجلهات القانونية ل
  وإىل األحياء املـشهورة بالفـساد والتجـاوزات         ، احلدائق العامة  را أن يذهبا إىل   وكانا قد قر

  .أعجبين موضوع حبثهما واستأذنتهما يف املرافقةف ،أخالقيةلالا
ـ  وبدأنا ن  ،) حبديقة الطالب  ةاملشهور(ن استقر بنا األمر يف حديقة أكباتان        إما   ز أجهـزة   ركِّ

 : وقال هلـا   ، كانت متر من هناك    امرأة عجوز افإذا بأحد الرفقاء دعا      ،التصوير على املناظر اجلميلة   
سيديت اعفو !    تمع    ا نريد أن نسجل تقريرنريد أن نتـشرف     ، تسمحي لنا   فهل ، عن بعض قضايا ا

  .بالسؤال عنك
حىت تعرفوا   ، صوروا قليب   تعالوا : فثارت يف وجوهنا وصرخت    ،كانت املرأة مضطربة وحزينة   

 ملاذا تنر بنات الناس إىل الفساد    ج       ا نفسها أصبحت الفتاة تبيع نفسها     ،رد لقمة أو لقمتني تشبع 
  !وعرضها باسم املتعة لتمأل بطنها



 

وما تنتجه من املشاكل بصورة      صورت تلك املرأة العجوز بكل بساطتها وسالمة فطرا املتعة        
زال فيه شيء من آثار الفطرة  وكل ضمري حي ما،اجترح كل قلب ينبض صالح.  

العشق  . اخلبز : العشق يعين  : فقالت ؟مرأة شابة عن معىن العشق    احلة الثانية سألنا    يف املر  :ارابع 
 مث بدأت تبكي    . ملء البطون اخلاوية   : العشق يعين  . البحث عن حياة كرمية    : العشق يعين  . املاء :يعين

 للحصول على قطعة خبز ميألن ا      ، وصل األمر إىل فتياتنا أن يبعن أعراضهن باسم املتعة         :وتقول
  .بطون

 :مث قالـت   ،تنخلع منه القلوب اليت يف الصدور      تقشعر منه اجللود و    اوبدأت تصف املتعة وصفً   
يرفـضون األوالد الـذين قـذفوهم        والسادة الذين يقضون حوائجهم ويشبعون شهوام باملتعة      

اعـت   وتبقى الفتاة الضائعة اليت ب     ، فال يسجلون األوالد بأمسائهم    ،بشهوم يف بطون تلك النساء    
  .ا مشاكل رعاية طفل ضائع بريءهءجتر ورا ،نفسها بثمن خبس دراهم معدودة

  . ال ميكنين تعبريه بالقلما بديعاوقد كان وصفها للمتعة وكرهها هلا وصفً
ال يعين العـشق اليـوم إال        : فأجابت ؟ ما هو العشق   : أخرى عن العشق    سألنا امرأةً  :اخامس 

  .اجلرمية والزنا واملتعة مث الفراق
 ملا فيه فلم ينشر ،ماه إىل القسم اخلاصامليداين قام به طالبان من اجلامعة وسلَّ   مع أن هذا التقرير   

مـا فيـه مـن       ولِ ؛ والدين منها بريء   ،من الكشف عن سوءة آراء فقهية ضالة حتكم باسم الدين         
ـ   ؤالكشف عن أسرار اتمع املكشوفة اليت يراها ويعرفها اجلميع لكنهم ال يتجر            شفها ون على ك

  .وإبرازها
 وكـان يف    ،لألستاذ حممديان  - الدينيات - »املعارف اإلسالمية « يف درس مادة     اكنت يوم 

 ا كرديا كان أحدهم يلبس زي  ، اجلامعة  على ايبدو أم حضروا ضيوفً    ،السنةاب  لَّالفصل عدد من طُ   
  .التركمانالسنة  كانوا من بدوواآلخرون فيما ي
  .ذاهب واجنر الكالم إىل اخلالفات املذهبية قضية املتفجأة طرح

 أبوبكر وعمر وعثمان  (ه اخللفاء الثالثة    شب أذكر أن السيد حممديان يف حديثه عن موضوع ما        
  . ببقرة حلوبة أراقت حليبها على األرض بعد ما استحلبها صاحبها)رضي اهللا عنهم



 

 للغاية إىل درجـة أن الطالـب        اسيئًالسنة  وكان أثر هذا التمثيل على الطالب الضيوف من         
االكردي غضب غضبوترك احملاضرة ومل يرجعا شديد .  

كل هذه الوقائع اليت حصلت خالل الفصل الثاين من العام الدراسي الثاين شغلتين عن الدراسة               
 كما كنت أشعر مبلـل      ،وال أهتم ا كما ينبغي     ، يف املواد العلمية   ا فكنت ال أرغب كثري    ،اجلادة

  .تعب روحيشديد و
زد على ذلك أن هذه األحداث جعلتين أكره املتعة وأشعر بالقشعريرة والكره الشديد من جمرد               

  .وصفها أو احلديث عنها
  .. الثاينيوهكذا انتهى العام الدراس

 من الدراسة   »اخلارج«بداية السنة الثالثة يف اجلامعة مع اية الفصل األول من مقطع            وكانت  
 عمليـة تـستوجب     الكن مبا أن الدروس اجلامعية يف هذه السنة كانت دروس          ،الدينية يف احلوزة  

  .ىل إيقاف دراسيت يف احلوزة إىل إشعار آخرإرت اضطراحلضور يف املستشفى 
  . وأنين جيب أن أفكر يف نفسي ويف مستقبلي،يف هذه السنة طرحت أسريت قضية زواجيو

     وكانت زميليت يف    ،ى زواجي من ابنة عميت     مصرين عل  اعائلة الوالد واجلد واجلدة كانوا مجيع 
 وكنت أشعر بأن التعايش معها ضرب من        ،ا وكنت أعرفها وتعرفين جيد    ،الدراسة يف كلية الطب   

  . وذلك ألن رؤيتها للواقع واحلياة كانت غري رؤييت للمجتمع وللناس وللحياة؛املستحيل
 وقـررت   ،زواجسرة مت هذا ال    عن أنوفنا بتدخل من األ     اورغم ، مل يسمع أحد كالمنا    ..لكن
  ..مريكا إلكمال الدراسة واحلصول على التخصصأن نذهب إىل أاألسرة 

كنت أشعر بأن دخويل يف اجلامعة وحضوري يف اتمع اجلامعي يف هذه السنة كان أسـهل                
اليت كنت أعيـشها يف      وكنت أشعر بأن تلك املصائب واملشاكل        ،بكثري مما كان يف العام املاضي     

  . قد ذهب أواااملنصرمالعام 
 الفكرية وبعض اجلدل والنقـاش       ميكن أن خيلو من بعض املصادمات      كان اجلو يف اجلامعة ال    

 ومن هنا فال ميكـن      ، وذلك ألن اجلامعة تعترب ملتقى األفكار املختلفة والتصورات املتباينة         ؛العقيم
  :أمرينأن أشري إىل  يب ولعله جيدر ،ن بعض التطورات وبعض األمور املهمةة عفصل اجلامع



 

وإذا باحلوزة  ،وبدراسيت بشؤوين اخلاصة ا على دروسي يف اجلامعة ومشغولً   اكنت منكب  :األول
 .االعلمية يف قم تستدعيين للحضور إىل قم عاجلً

كانوا قد أعدوا حبث ومناقشة ومدارسة يف األصول واملبادئ العقدية بني املـذهب الـشيعي               
 واملذاهب السفاستدعيت لكي  ،ةية األربع ن   يف الفريق الشيعي الذي ينـاقش هـؤالء         ا أكون عضو 

   .السنة
اا السابقني املتفوقني ممن اشتهروا بالعلم      لَّ جمموعة من طُ   اختارت يبدو بأن إدارة احلوزة يف قم     

  . والقدرة على النقاش واملناظرة واجلدل،عتزاز باملذهبواال
  .ا هلذا الربنامج املعد له مسبقًدِعق الذي أُومن هنا جاء اختياري ألكون مع الفري

الـسنة  مع جمموعة من علمـاء       دخلت حلبة املناقشة والبحث برفقة رفقائي من علماء الشيعة        
  . اإليرانية»ن صحراءاتركم«أحضروا من منطقة 

ن هذا اللقاء وننشرها بني النـاس       عوكان اهلدف من هذا الربنامج أن نعد جمموعة من األفالم           
ويدركوا بأن املذهب الشيعي هو املذهب احلق الـذي ال           ،ليعرفوا ضعف املذهب السين وتفاهته    

  !!مرية فيه
 مل تستمر جلسة املناظرة الصورية بضع ساعات        ..بدأت املناظرة بيننا وطرحنا أسئلتنا وشبهاتنا     

 وكأن علماء   ،ت على فريستها يف طرفة عني     قضانخنرج منتصرين كاألسود اليت      -حنن   -وإذا بنا   
 طرحنـاه مـن      يردوا به على ما    ا وكأم مل جيدوا جواب    ،بقوا منبهرين أمام علمنا وشبهاتنا    السنة  

  .وبقوا متحريين وخرجنا وكأننا أفحمناهم ،الشبهات والتساؤالت
 ،ت لبضعة أيام تف لنا باحليـاة       اليت ظلَّ  ،ت أخبارها وتفاصيلها اجلرائد   املناظرة ومأل  انتهت
  !! يل كأبرز املناظرين وتزين صفحاا بصور ملونةً،السنة على علماء انتصارنا يف العامل خرب وتشيع

وإبرازها يف صورة تليق بالنصر احلاسم الذي        ساندت جهات عديدة يف تضخيم هذه املناظرة      
 أن ترفـع قبـل   كان ينبغي  رؤوسا فيهفارتفعت  وكأن ثورة وقعت،حصل عليه املذهب الشيعي 

   !! رؤوس كان ينبغي هلا أن تذل قبل آالف السننيواخنفضت ،السننيآالف 
ـ   ،م يف احلوزة   بني طلبة العل   اها اإلجيابية جد  ؤصداأوكان هلذه املناظرة     جديـدة   اوكأن روح 



 

فثت يف أجسامهم  ن،  م وففي  ،بوا حياة وعادوا إىل وجه األرض بعدما كاد التراب يواريهم         ِه وكأ 
  .األجواف والقلوبميأل جب  والع، ترتفعاالنتصارانت ضحكات كل مكان ويف كل جلسة ك

       الكنين مل أكن أرى يف هذا النصر فخر  ألنين كنت أؤمن بأن جلسة صورية مثل هذه         ؛ا وال عز 
 وأن هذا التفوق الـذي   ،ال تستطيع أن تقضي على مفاهيم ومبادئ أكلت عليها الدهور واألزمان          

جنيناه ال ياقًفو تعدالس املختلفة كا علميالت واحملافل واما صورته اجلرائد وا..  
وذلك ألنين كنت أعرف مستواي العلمي أكثر من اآلخرين؛ على جناحناامل أكن سعيد .  

 اطوال أربعة عشر قرن     ومفاهيم اثلي ال يستطيع أن يقلع شجرة أمثرت أفكار       كنت أؤمن أن مِ   
  .من الزمان يف مناظرة صورية مثل هذه

 ،فحم علماء السنة ذه الـسهولة      أن ي  ا مثلي ال يستطيع أبد    ا بسيطً ا شيعي اشعر أن طالب  كنت أ 
وكنت أرى يف عيون هؤالء العلماء أم ميلكون أجوبة وأن يف رؤوسهم الشيء الكثري لكنـهم ال                 

   .يبدونه
إىل  اأن سكوت علماء السنة كان راجع      ،اكانوا يدركون مثلي متام    -كذلك   -ولعل رفقائي   

  :أمرين مل يرد أحد من أصحاب الضجيج اإلعالمي أن يشري إليهما
حـضروا   أُ ، فهم كانوا كالصيد يف شبكة الصياد      ،ا أن اجلو بالنسبة هلم مل يكن مساعد       :أوهلما

 مث إم شعروا    ،من مناطقهم البعيدة إىل قم يف وسط جو شيعي يهتف فيه كل شيء للخصم املناظر              
 فلم يكونوا يرغبون أن     ،ير اليت تصور وتسجل كل كلمة يتفوهون ا       بالكامريات وعدسات التصو  

 إال االعتقاديـة  ومل يكونـوا يتطرقـون إىل املـسائل       ،يدخلوا يف النقاش وأن جيادلونا فيما نقول      
  .مكرهني

رغموا فيها دون أن يعرفوا عـن        أم أُ   ويبدو ،م مل يكونوا على استعداد للربنامج     أ :ثانيهما
لما وجدوا أنفسهم يف ساحة مناظرة أخذ        ف ،حضروا إىل قم  ب الذي من أجله أُ    لسباملوضوع وعن ا  

  .عاتبون عليهام كلمة قد يهرج من أفواهختحاولوا أال   عدته كاملةاهاخلصم في
كانت جمرد    وانتصارنا عليهم  ا نزعمه من إفحامهم   وما كن  ،فما كانت تقوله اجلرائد واالس    

  .اقع شيءحركة دعائية ليس هلا من الو



 

 فأيـة   ، كالفريسة بني خمالب العقـاب     ا متام ، على أنفسهم  افهم كانوا يفضلون الصمت خوفً    
  . قد تؤدي ا إىل التهلكة والسقوط يف الشعاب املوحشةمحركة منه

كنت أرى يف قرارة نفسي أن هذه اجللسة أو املناظرة وما تبعها من التضخيم اإلعالمي والنفخ                
      رد إبراز العضالت  فيها يف قم مل يكن،   اوإمنا كان برناجم ا دعائي يستغل مجيـع األدوات     ا إعالمي

علـى  وحيرض الناس    ،الدعائية والفنية يف صناعة بانوراما إعالمي ضخم ينتصر للمذهب الشيعي         
  .اعتناقه
 دراسة علمية لبيان وجه احلق يف املسائل املختلف فيهـا           و كان اهلدف من مثل هذه املناظرة      ول

 من كبار العلماء وسادة الفكر اإلسالمي والفقهـاء والفالسـفة           دعى هلا جمموعةً  نبغي أن ي  كان ي ل
 عن األصول واملبـادئ     ا العقلي ال بعض الطلبة أمثايل ممن ال يعرف شيئً         واالستداللوأهل املنطق   
  !السنة لدى االعتقادية
 ، للمجتمع كوجه علمي بارز    الدعاية والتضخيم اإلعالمي الذي تبع هذه املناظرة قدمين        :الثاين

  .عل الناس يدندنون بامسي وبكلمايتوج
 ومل حيـددوا  ، املسائل األخالقيـة  آخر وطلبوا مين أن أحاضر فيها عن      اأعدت اجلامعة برناجم  ف

بعبارة   حتدث بشكل عام عن نتائج فقدان احلس الديين أو         : فقط قالوا  ،موضوع البحث أو احملاضرة   
 .وب واملعاصي الذناجتنابأخرى عن طرق 

ت وكان فيها تلك التجارب املريرة الـيت مـر     ،بدأت احملاضرة بعد أن مجعت شتات أفكاري      
اية السنة الدراسية الثانية     علي وذلـك   ،والسيما ذلك التقرير الذي أعده زمالئي عن املتعة        ، يف

 تفتحـدث  - ابقًوقد أشرت إليها سا    - )اكباتان( احلوار الذي مت مع السيدات الثالث يف حديقة       
  .عن املتعة واآلثار اليت تسببها وتبعاا على اتمع

  ا ستضع عالمات استفهام     ، أن حماضريت طعن يف الرؤية الشيعية للمتعة       اكنت أعرف جيدوأ
ا من أن أصرح بكل تلـك       دلكنين مل أجد ب    - على األقل من هذا اجلانب     - بارزة على املذهب  

  .اخلواطر املؤملة
 ومن بينهم الـسيد الـدكتور       ، بالشباب اجلامعيني واملثقفني واألساتذة    قاعة مكتظة كانت ال 
 فقـال يف جلـسة      ،الذي أىب إال أن يبث مسه      - وقد سبق أن حتدثت عنه بالتفصيل      - حكاكيان



 

 ،األوربيـة بأن حماضرنا هذا ينتمي إىل أسرة متغربة تعتز بالثقافة           :حضرها عدد كبري من األساتذة    
 وال  ،ي أن نسمح له أن يتجرأ بالطعن يف املتعة وهي من مسلمات املذهب الـشيعي              وما كان ينبغ  

ـ       ،الشخص مواقف أفضل من هذا     ينبغي لنا أن ننتظر من مثل هذا       ا فاملنبت السوء ال خيـرج نبات 
ماءمن  وما يف النار للظمآن ،احسن.  

من أسريتواالنتقاص بأنه حياول الطعن يف مسعة عائليت اكنت أشعر جيد .  
 ألنتقم منـه   ا وكنت أحاول أن أجد سبيلً     ، من موقف الدكتور حكاكيان هذا     اتضايقت جد ، 

  أستاذي وصاحب سري   »حيد اخلراساين آية اهللا و  « السيد   فسافرت إىل قم وطرحت مشكليت على     
  . من هذا الرجل املزعجاالنتقامورجوته أن يساعدين يف حل هذه املشكلة العويصة يف 

أن أحبث عن أية نقطة ضعف أو حركـة مرمـوزة        اهللا وحيد اخلراساين   السيد آية فأشار علي   
يف البحث عن شيء ميكن أن أزود بـه آيـة اهللا             فبدأت   ،لدكتور حكاكيان لنتصرف من خالهلا    ل

  .اخلراساين
فيه شيء من الطعن     ، حصلت على شريط يتحدث فيه الدكتور حكاكيان مع رجل آخر          اقدر 

 ، فرفعت الشريط مباشرة إىل آية اهللا اخلراسـاين        ،اإليرانيةام للثورة   قيادات الثورة واملرشد الع   على  
سبب مشاكل كثرية حلكاكيان وظل يف السجن ملـدة          إذ   ،اوشفى هذا الشريط غليل صدري قليلً     

  .ما
هكذا انتهى العام الدراسي الثالث يف اجلامعة بعد تلك األمور واخلواطر اليت سببت يل بعض               و

  .النفسية والعاطفيةاملشاكل وبعض التحوالت 
مت منها كيف ينبغي     فقد تعلَّ  ،كانت هلذه التجارب األخرية دورها البارز يف صناعة شخصييت        

 وكيف أستطيع أن أتعـايش      ،وكيف جيب أن أحترك يف ظروف احلياة املختلفة        ،أن أواجه املشاكل  
 ،عاطفي والثوري  مل أعد ذلك الشاب املغرور وال      : أو بعبارة أخرى   ،مع مشاكل اجلامعة ومسائلها   

  . ويضع لكل شيء حسابه، حيتاط يف كل شيءا ومنطقي،ا ناضجاحمايدبل أصبحت رجال 
هلما دور إجيايب يف مسرية حيايت ويف بناء شخصييت ويف          كان  ن  ايف هذه الفترة حدثت يل حادثت     

أصبحتا نرباسـني يف طريقـي حنـو اهلدايـة          ف ،البحث عن وجه الصواب يف أفكاري واعتقادايت      
  .وترك ما كنت أؤمن به من العقائد الباطلة ،الوصول إىل شاطئ السعادةو



 

  

  السفر إىل كنكان من حمافظة بوشهر

ا نستقبل األيام اليت ترمز إىل     كن    وهي األيـام    ، لدى الشيعة وحدهم   ا حادثة تارخيية مهمة جد 
حسب مـا    عليه وسلم صلى اهللا    بنت الرسول  عليها السالم  املوافقة لشهادة السيدة فاطمة الزهراء    

  .تعتقده الشيعة
       ا رمزامـتألت   ، للحـداد واحلـزن    اكانت األقمشة السوداء تغطي أبواب املساجد وجدرا

عليهـا   قتلة فاطمة الزهـراء   إما كتبت عليها مجالت دعائية تلعن        ،الفتاتالالشوارع واجلدران ب  
ملة وتسلّي األمة املسلمة وتعزيها      أو عبارات تذكارية تشري إىل هذه احلادثة املؤ        ،ومن ظلمها  السالم

  .فيما أصاا
 ، ونـسعى إليهـا  »نؤمن بوحدة األمـة «كنت أمسع بعض العلماء على املنابر يصرخون بأننا     

  .وكنت أشم رائحة النفاق والتناقض يف كل مكان
 )الروضـة (ناشيد الدينية   أللألذكار و لبقم لربامج تعزية وتسلية وقراءة      علمية  الوزة  احلخططت  

 من  »بوشهر«من حمافظة    )١(كنكان وكان منها برنامج أعد ملنطقة       ،السنةاطق خمتلفة من مناطق     ملن
 إلجراء هذا   »حممد حسني فاطمي  «والسيد حجة اإلسالم واملسلمني     أنا   وعينت   ،أهل السنة مناطق  
  .الربنامج
برة الذين أبوا إال أن      وظلم اجلبا  ،ا نعقد يف كل ليلة جلسة نتحدث فيها عن حقد احلاقدين          كنو

 السيدة فاطمـة الزهـراء     صلى اهللا عليه وسلم    يلطخوا التاريخ جبرميتهم يف استشهاد بنت الرسول      
  .عليها السالم

 ومبا أن   ..ارتكبت هذه اجلرمية  كنا حناول أن نكشف الستر عن وجوه تلك العصابة ارمة اليت            
  .صامتة يف املدينة وعكرت اجلو هناكاملنطقة يف األصل منطقة سنية أحدثت حماضراتنا ضجة 

يف إحدى الليايل بعد احملاضرة واجللسة البكائية وقراءة األناشيد احلزينة ذهبنا إىل بيت أحـد               و
  . وكان يسكن يف تلك املدينة وكان على صلة بنا وبإدارة الربنامج،أصدقائنا

                                                 
  .نكان منطقة ک)١(



 

 السيد احملتـرم    :ال وق ،جلس أمام السيد فاطمي   ف ،ا حزين ا مضطرب حضر عنده رجل كان يبدو    
 قال الرجل املضطرب وهو     . تفضل : فقال السيد فاطمي   ؟ تسمح يل  فهل ،االستفساراتلدي بعض   

 : سأله الرجل  . نعم :ا أجابه السيد فاطمي مستغرب    ؟ هل حضرتك متزوج   :حياول أن يتماسك نفسه   
اوأتصور بأن زوجتك مجيلة جد.  

 ويف  ،ا شديد افاطمي يثور ويغضب غضب    السيد   تطريقة الرجل يف طرح أسئلته وكيفيتها جعل      
ر  جلسة احلـوا   انقلبت وهكذا   ،ثورة الغضب مل يتمالك نفسه فلطم الرجل لطمة شديدة يف وجهه          

  .عراكوالبحث إىل ساحة صراع و
هدئ املوقفاستطعنا بعد تدخل من أسرة صاحب البيت أن ن.  

 أنـت   : للسيد فاطمي  لكن الرجل الذي تبني لنا أنه سين كان يصرخ يف غضب شديد ويقول            
لست غري رجل متطفل على العلم والعلماء وتغار على زوجتك إىل هذه الدرجة فال تـستطيع أن                 

فيهاا بسيطًاتتحمل كالم .  
 صهر الرسول  رضي اهللا عنه    كيف تفتري على أمري املؤمنني علي      ..فيا أيها الرجل األمحق ويا    

 هل كان مثله يسكت وهو      ، الرسول بأسد اهللا   وفاتح خيرب والبطل الذي مساه     صلى اهللا عليه وسلم   
   !؟يرى أعداءه يضربون زوجته ويشتموا ويهينوا

   ؟صلى اهللا عليه وسلم  صحابة الرسولأال تستحي من نفسك وأنت تكذب وتفتري على
           رضي  شخصية علي ل وإهانة اما تقوله وما تفتري به على التاريخ وعلى الصحابة ليس إال شتم

  !؟اهللا عنه
 مث قال ملـن     .خرجوا من مدينتنا بسرعة   ا ! يا أيها اخلبثاء   : وصرخ فينا  ا التفت إلينا حنن مجيع    مث
 أخرج هؤالء األشرار من بيتك لئال حياسبنا اهللا خببثهم ودجلهم فيرتل علينا عذابه الـشديد     :ضيفنا

  .وعقابه األليم
رأسي وال أظنين أسـتطيع     كانت خاطرة مريرة ترسخت يف       ، كبري ر هذا املوقف يفّ إىل حدٍ     أثَّ

اأن أنساها أبد.  
وشرحنا تفاصيل ما حدث لنـا       »احلوزة العلمية « إىل إدارة    رجعنا إىل قم ورفعنا تقرير سفرنا     

 على  السنة ف ا ال تموا باملوضوع أبد    ... ال بأس عليكم   : إال أن قالوا   املسؤولني ومل يكن من     ،هناك



 

 فال تتعبوا أنفسكم وحاولوا أن تنسوا ما حدث   ،يعادومطول التاريخ كانوا يكرهون أهل البيت و      
  .لكم

    ةا حدث بتفسري أو تأويل يكشف عن عداوة          مل اا شيئً كل حاول أن يرفع عننهل بيـت   أل الس
 وجعلتين أراجع نفسي كـل      ا كبري الكن هذه احلادثة أثرت يفّ تأثري      ،صلى اهللا عليه وسلم    الرسول
  . وما أؤمن به من األفكار والعقائد الشيعيةوأشك يف كل ما أعتقده ،حني



 

  

  )بلوشستان(السفر إىل ديار العشق 

 وأسلم على رسوله األمني وعلى صـحابته        يوأصل ،أبدأ باسم اهللا الواحد الذي يقهر الظاملني      
  :مث أحكي حكاية سفري ألصحايب ،الغر امليامني
ر اهللا أن أخرج من قم يف ركب مناظرينقد..  

  ...ن أستاذنا الصحاري والفيايفقطعنا بأمر م
  ..ذهبنا إىل ديار البلوش

  ..ما أسعدك يا رمز العز يا أيها البلوش
  ..يف حرية منا مل يستضيفونا إال باللنب

  .. ومن هنا أخذنا يف التغيري»آية التطهري«كان حبثنا 
  .. الفضولتباعاوأدركنا بأننا حنن الشيعة ال أساس لنا وال أصول إال الشهوات 

  .. ال احلديث عن الشجاعة والبطولة، املتعة والبكاء والعويلإال
 ،وقد قضى حنبه يف سبيل عقيدته      )١(  رمحة اهللا عليه    عساي أن أقول عن حكاية علي رضا       وماذا

رب الـساعة   ا عق تاستقر فما إن    ،بعد أن اغتالت رصاصة الغدر هذا الورد يف تلك الليلة املريرة          
  . روحه إىل جنان اخللدت إال وقد طارةعلى الثانية عشر

 وليجمعنـا   ، لتسعد يف الدنيا واآلخرة    أهل السنة  فاحلق ب  ، فقد اهتديت  وكان آخر ما أوصاين   
على سرر متقابلنياربنا إخوان .  

  .. وقد دخلت وصيته قليب وتغشاين..ما أعظم ما أوصاين
  ؟ ملاذا جتري وراء الضالل؟ إىل أين متضي؟يا أيب أين أنت
  ؟صحايب وزمالئيإىل أين يا أ

                                                 
  .زميل املؤلف وصديقه ورفيقه يف رحلة اهلداية» علي رضا حممدي« سيأيت ذكر الشهيد )١(



 

  .. تعالوا واحلقوا يب يف ركب املوحدين
  .)١( ألحلق بأخي وحبييب علي رضا؛ويا ليت ريب يهبين الشهادة

 وإذا بإدارة احلوزة العلمية قد      ،»كنكان« السنةر مخسة أو ستة أشهر من سفرنا إىل منطقة          مل مت 
 ارتبت برناجم وقد اختـاروا هلـذه      ،افظة بلوشستان  من مدن حم   »إيرانشهر« آخر إىل مدينة     ا دعوي 

 ممن هلم جتارب جيـدة يف       ،مية بقم لالرحلة جمموعة من أبرز وأقوى الطلبة املتفوقني يف احلوزة الع         
أن نستكـشف    :ذه الرحلـة  هل  وكان اهلدف املعلن والظاهري    ،الدعوة واملناظرة والنقاش واجلدل   

 عدت يف موضوع تقريب املذاهب    اللقاءات اليت أُ  اآلثار اإلجيابية أو السلبية اليت تركتها املؤمترات و       
  .يف هذه املنطقة - وحدة السنة والشيعة -

       ط هلذه الرحلة ونسق برناجمها أن نناقش أحـد أبـرز           طَّلكن يف واقع األمر كان يهدف من خ
وقـد   ،الـسنة  وتبجيل بني    احترامب ويتمتع   ،يف بلوشستان ممن هلم صيت واسم جيد       السنةعلماء  
  . يف الزهد والبساطة واإلخالصا رائعاب مثلًضر

 وذلك ألنه كان صاحب مواقف شـديدة جتـاه          ، يف قم  املسؤولنيسادة  الوقد كان أمره يهم     
  .ن عامل السياسة عا وكان يعيش بعيد،رؤوس الوهابيني وكانت اإلدارة يف قم تعتربه من ،الشيعة

وأن  ، الضعف يف هذا العامل السين     كان اهلدف األصلي وراء سفرنا هذا أن نبحث عن مواطن         
  . ومن يعينه يف إدارة مدرسته وتكلفة مصاريفها،نعرف أين وكيف يطبع كتبه ومن ميوله ويساعده
  :وكان فريقنا السداسي يتكون من كل من

  .السيد أبوذر فاطمي -١

 .حممديعلي رضا  -٢
 .السيد أبو طالب حسيين -٣
 .حممد رضايي -٤
 .عبد احلسني جالليان -٥

                                                 
  . إىل أخيه الشهيد واعتزازه بعقيدته وإخالصه هلا- املؤلف - أبيات شعرية تصور حنان الشاعر )١(



 

  .مرتضى رادمهر -٦
  . الفريق وأمري الركبمسؤولذر فاطمي هو  كان السيد أبوو

 حضر اللقاء كذلك السيد    و ، السيد آية اهللا وحيد اخلراساين     إىل مكتب  إىل قم    ااستدعينا مجيع
  .أستاديذر فاطمي وآية اهللا   والسيد أبو،غالم رضا كاردان

  .فنا الِّاجبات اليت كُ إىل الوصايا واألوامر والتوصيات األخرية وإىل تفاصيل الواستمعنا
  .داف اليت جيب أن حنققهاشرح السيد آية اهللا وحيد اخلراساين أمهية هذا السفر واألهو

شرح لنا خطة الربنامج وتفاصيله وأشار إىل أنه سبق أن التقى ذا العامل الـسين يف إحـدى                  
ية هذا الرجل الـسين      وأمه ، وحاول أن يبني لنا وجوه أمهية هذه الرحلة        ،مؤمترات تقريب املذاهب  
  .وأنه من كبار علمائهم

 العاصمة -  ورتب الربنامج حبيث جيتمع أعضاء الفريق يف طهران        ، اخلطة ودعونا  بعد تفهيمنا و
  . ذلك العامل السينة ومن زاهدان إىل منطق،ومن هناك يتم نقلهم إىل زاهدان -

أعضاء  - أما حنن    ،شيعةوحسب اخلطة املرسومة كان السيد فاطمي وحده يلبس زي علماء ال          
  ..فكنا نلبس املالبس العادية -الفريق 

  .السنةإحدى مساجد  رمحه اهللا عند الغروب دخلت أنا برفقة علي رضا حممدي
منا أنفسنا إليه بأننا    منا عليه وقد  وسلَّ - البلوش -  إىل رجل كان يلبس لباس أهل املنطقة       اقتربنا

ةأهل  ا شيعة وأصبحنا اآلن من      كننوحنتاج إىل املزيد من البحث والدراسة يف املذهب السين         ،الس ، 
  .وأردنا منه أن يعرفنا إىل عامل يستطيع أن يشبع متنا

     قنا فيما نقوله وأعطانا عنوان بيت ذلك العامل السين الشهري          رحب بنا الرجل بكل بساطة وصد
ويف  - علـى حياتـه   احرص - اآلخرين وأوصانا أال نكشف اسم العامل إىل ،الذي جئنا لنلتقي به  

نا أيدينا على صـدورنا يف      وضع واجلماعة و  أهل السنة الصالة صففنا مع الناس وصلينا على طريقة        
  !!أهل السنةالقيام حىت نثبت أننا أصبحنا من 

              عثنـا  راجعنا العنوان بعد الصالة وتأكدنا من أن العنوان يطابق عنوان بيت ذلك العامل الذي ب
  .من أجله



 

 وشرحنا وضع املنطقة وما حصلنا عليه       »إيرانشهر«مجعة الشيعة يف مدينة     رجعنا إىل بيت إمام     
  . ورتبنا برناجمنا على وفق ما رأيناه،من املعلومات ألعضاء الفريق

 بسيارة مكتب املرشد العام للثورة برفقة رجل يعرف املنطقة إىل بيت            انطلقنامساء اليوم التايل    
 واتفقنا أن ترجع السيارة بعد أسبوع إىل نفس املكان لريجع أعضاء الفريق إىل املقـر                ،ذلك العامل 
  ..الرمسي

إىل دار   - ويسموا املدرسة الدينيـة    - أرشدنا أحد طالب احلوزة العلمية     اتقريبملغرب  قبيل ا 
هناكاالضيافة يف املدرسة وجهز لنا مكان .  

 ،ااب مـسبقً  لَّ للطُ عد وكان جمرد اخلبز واملرق مما أُ      بعد فترة وجيزة أحضروا لنا طعام العشاء      و
وجمموعة مـن    ، خاصني اا نعترب أنفسنا ضيوفً    فقد كن  ،ا من ضيافتهم لنا ذه الطريقة      جد استغربناف

م يستضيفونا باخلبز واملرق فقط مع ذلك فه،اكبار العلماء حضرنا من مكان بعيد جد.  
  .ا مما جعلنا ال نرغب يف العشاء كثري، مقصودة لناانةًإهغضبنا من تصرفهم هذا واعتربناه 

 ليس لديهم ضيوف خاصـني وال غـري         ، أم يعاملون اجلميع بنفس املعاملة     بعد ذلك فهمنا  
 وال  ،اب وال فرق وال ميزة عندهم ألحد علـى أحـد          لَّعد للطُ  كل من يأتيهم يأكل مما ي      ،خاصني

  .لضيف على ضيف
وكـانوا   ،فـسه نا يف العشاء الـشيخ ن     جد ألداء صالة العشاء وأم    بعد العشاء ذهبنا إىل املس    و

  .ا نراه ألول مرة وكن،»موالنا«يسمونه 
  .بعد أداء الصالة خرج الشيخ من املسجد ومل يتم التعارف بيننا بعدو

كان يشري إىل أننا لسنا من أهـل         - زي علماء الشيعة   - زينا وباألخص لباس السيد فاطمي    
  .ا خاصااهتمام بنا هتما إلينا وال لتفتي لكن ال أحد ، ضيوف عليهماملنطقة وأننا

   وكأن أُ  ،م علينا إال عدد قليل من املصلني      سلِّمل يصافحنا ومل ي ناس    مـا   اا على شاكلتنا كـثري 
مثلنا فلم يستغربوا من وجودناا ما جيدون ضيوفًايأتون إىل مسجدهم وكثري .  

    أشـد احلـزن والغـضب مـن طريقـة تعاملـهم معنـا              ا يف رجعنا إىل دار الضيافة وكن ،   
 خاصني جيب أن حنتـرم ونـستقبل        اا نعترب أنفسنا ضيوفً    عاديني يف حني أننا كن     ا ضيوفً اعتربوناإذ  



 

  .بطريقة خاصة تليق مبقامنا ومكانتنا
أدينا صالة الفجـر    أن  بعد   - الشيخ - »موالنا« أن نلتقي بسعادة     استطعنا اليوم األول ويف  
  . بعد الفجرا حماضرة قصرية له يف التفسري يلقيها يومي وحضرنا،مجاعة

 اهللاوكيـف أن     ، حتدث فيه الشيخ عن حديث اإلفك      ،كان هذا الدرس يف تفسري سورة النور      
 ، من فوق سبع مسـاوات     افتراه املنافقون مما   رضي اهللا عنها    عائشة أنزل براءة أم املؤمنني    عز وجل 

ـا  يزالوا يتفوهون بكلمات يطعنون      الذين مل    »باملساكني«اهم  وأظهر أسفه الشديد على من مس     
  .نقصون من مكانتهاأم املؤمنني ويساحة 

   .مث رافقنا الشيخ إىل دار الضيافة لتناول الفطور
وكانت ترقد على شفتيه بسمة طاهرة،اكان وجه الشيخ يتألأل صفاء وإخالص !  

عتـذر  أ و ! تكن ليلة سعيدة لكم    ن البارحة مل   أتصور بأ  : وحمبة اقال لنا يف كلمات تفوح صدقً     
 ال تسمح لنا أن نؤدي حق الضيافة لضيوفنا احملترمني          االقتصاديةبأن ظروفنا    :وقال .االعتذارأشد  

  .كما ينبغي
 مث  ،دام اللقاء األول على مائدة الفطور أقل من ساعة قضيناها يف التعارف وبعض املقـدمات              

  .دريساستأذن الشيخ وخرج ليعد نفسه للت
يف هذا اللقاء السريع تبني لنا بأن تلك الصورة الباهتة اليت قدمت لنا عنه يف قم مل تكن صورة                   

 بأن نسبة جناحنا إن خضنا مناظرة علمية معه ليست نـسبة            ا وأدركنا جيد  ،صادقة عن شخصيته  
 وأن  ،ى العلم واملعرفـة والتقـو      بأن الرجل جبل شامخ يف     اعرفنا جيد  بعبارة أخرى    ،حنسد عليها 

  .ن إليهو فال نستطيع أن جناه كما كنا نتصور وحنن قادم،مستوانا العلمي أقل منه مبراحل
 أن ننتظـر  فاضطررنا ،بدا لنا أننا ال نستطيع أن جنلس معه يف لقاء آخر إىل صبيحة اليوم التايل       

  .ونترقب اللقاء الثاين
يرتوي هؤالء الناس ومن أين يأخذون      رنا أن نذهب إىل مكتبة املدرسة الدينية لنرى من أين           قر
  .علمهم

 يشمل على مجيع النقاط الـيت       ا شاملً ا لنعد تقرير  ،كان كل مهنا أن نعرف كل ما يدور حولنا        



 

كل ما ميكن استغالله يف مواجهة هؤالء    ... املصادر ، البحوث ، املقاالت ، الكتب ...عثنا من أجلها  ب
  .القوم

عرفنا مـن    و ،بأنفسنا ه وعرفنا ،درسي املدرسة وتعرفنا عليه   دخلنا املكتبة والتقينا فيها بأحد م     
  .بأنه أحد أبرز مدرسي املدرسةخالل حديثنا معه 

حد جدران املكتبة خريطة تارخيية تشري إىل الفتوحات اإلسالمية اليت حـصلت يف             أكان على   
   .نيأيام اخللفاء الراشد : أي،العصر اإلسالمي األول

 وإذا باملدرس جييب على كـل تـساؤالتنا عـن           ، حوهلا اا نقاش  اخلريطة واصطنعن  اقتربنا من 
  .املوضوع وعن اخلريطة وتفاصيلها بكل صدق وثقة وشفافية دون جمامالت أو نفاق

  .ق ما نراهصدعلنا نتحري وال نكاد نت كل كلمة منه تثري إعجابنا به وجتكان
ـ  كل معاين الفقر واحلرما   أحضان   يف    ترمتي يف منطقة نائية كهذه    ا جنـد مثـل هـذه      ن كن 
 ، بأننا من علماء الـشيعة     ا أنه كان يدرك متام    : واألعجب من هذا كله    ،الشخصيات العلمية املثقفة  

 لكنه مل يكن ، وأننا قد نسبب له مشاكل ال حصر هلا    ،عثنا للتجسس ومعرفة ما يدور عندهم     وأننا ب 
  .ه بكل جرأة وصدق وطمأنينةءراآبدي  وكان يا شيئًخيفي
ان األمر مل حنصل خالل زيارتنا للمكتبة على شيء ميكن أن نستغله أو نبلوره يف تقريرنا                ك اأي، 

  .فرجعنا إىل دار الضيافة
  .عقدنا جلسة للمشاورة العاجلة فيما بيننا يف دار الضيافة

 وهذا اللقاء األخري مع املدرس وما رأيناه        ، مع الشيخ من كل جوانبه     ا لقاءنا القصري  راجعنا فيه 
 مث اتفقنا أن نربمج لقاءنا الثاين مع ،كتبة وما تبني لنا من احلقائق وما وقفنا عليه من واقع األمر        يف امل 
 وض يف املسائل اخلالفية وأن جنعل      واتفقنا على أال خن    ، الشيخ  فرتبنا أسئلتنا واستفساراتنا مع    ،الشيخ

  .. أو سؤالني وال نزيدانطرح كل يوم سؤالً ،اهادئًلقاًء للقاء ا
ا أن حنصر اللقاء الثاين فيما يتعلق باملدرسة وما يدور فيها وبراجمها ومناهجها مث خنوض يف                قررن

 احلكومة وآثارهـا    وما ترتبه  ،حدة بني السنة والشيعة   قضية مؤمترات تقريب املذاهب وجلسات الو     
  . وبذلك نستطيع أن نقرأ عقلية الشيخ ومنهجه يف هذا املوضوع؛ونتائجها على الشعب واملنطقة



 

 احتـرام ظهر الـشيخ يف تواضـع و  داء صالة الفجر من اليوم الثاين أ    بعد أ  و ..اليوم الثاين ويف  
 ؛ يستطيع هـو أن يـشارك فيهـا        استفساراتإن كنا نواجه مشكلة أو لدينا        ستعداده ملساعدتنا ا
قريب  فسألناه عن موقفه من مؤمترات ت      ،ا الفرصة وبدأنا معه يف املوضوع املتفق عليه سابقً        استغللناو

  .- الوحدة بني الشيعة والسنة - املذاهب
 ، وتواضـع وهـدوء    احترامبدأ الشيخ يتحدث عن نتائج هذه املؤمترات وعن رأيه فيها بكل            ف
وإن كنت أعترف بأن هذه اجللسات وهذه املؤمترات الكثرية حققت بعض النتائج للقائمني              :فقال
 وال أتصور بأا    ،نتائجها جتعلين ال أطمئن إليها     لكن النظرة الدقيقة يف آثار هذه املؤمترات و        ،عليها

والشيعة أو توصلنا إىل وحدة حقيقيـة       السنة  ن الفجوة الكبرية بني      أو ختفف م   ا كثري استحقق شيئً 
  .بني الفريقني

 ال بد أن ندرك بأن هذه الوحدة اليت حنلم ا لن تتحقق إال إذا توقف علماء الشيعة                  :مث أضاف 
 ومل  ،أهل الـسنة   و إذا تركوا الطعن فيما يعتقده        ، واجلماعة أهل السنة مقدسات  عن التطاول على    

 ومبواقف جتعلـهم يـشككون يف       ،بكلمات جترح قلوم   رضي اهللا عنهم   عرضوا ملقام الصحابة  تي
  .أهداف هذه املؤمترات

ك أن   وكان بعضهم حياول كـذل     ،اب املدرسة ومدرسيها  لَّكان يف هذا اللقاء جمموعة من طُ      
  .يشاركنا يف احلديث ويديل بدلوه فيما نقوله

 وأننا نطبق أحكام اهللا     ،ا نزعم بأن حكومتنا إسالمية     إن كن  :قال أحدهم دون مهابة أو خوف     
لشيخ فـيض   ا«بيح لكم أن ختربوا مسجد      ة ت  أي حق أو أي فتوى شرعي      : قولوا لنا  !فباهللا عليكم 

  !؟يقة للرتهة وجتعلوا مكانه حد)١(»مشهد« يف مدينة »حممد
 من موقوفات   ت بأن أرض مسجد شيخ فيض حممد كان       االستفساررد السيد فاطمي على هذا      

  .عليه السالم املقربة الطاهرة واملرقد العايل لسيدنا اإلمام الرضا
 يرتاده املصلون يذكرون اهللا     ا أترى أن يبقى املكان مسجد     :فغضب الشيخ وقال بصوت حاسم    

ون القرآن الكرمي لريجع ثواب كل ذلك إىل اإلمام الرضا أفضل أم تقلّبوا             فيه ويصلون صلوام ويتل   

                                                 
يقرأ الكتاب ال ميلك أن مينـع        والذي   ،إمام مسجد الشيخ فيض كتابا عن املسجد       رمحه اهللا   كتب الشيخ موسى كرمبور    )١(

  . وترجم للعربية وقريبا سيطبع، وقد طبع بالفارسية،الدمع من عينية



 

  !؟ يرتكبون فيها أبشع اجلرائم األخالقية،بيت اهللا حديقة يترته فيها شرار خلق اهللا
مـن جرائـد     كيف حتلمون ببناء جسور من الوحدة والتفاهم وأنتم جعلتم اإلعالم الرمسـي           

تف صباح مساء مبـا يـثري        اكز احلكومية واملكاتب الرمسية   إذاعات ومجيع املر  وجمالت وتلفاز و  
  !؟ ومبا يطعن صراحة يف عقائدهم واعتقادام،أهل السنةمشاعر 

 عاصـمة البلـد     - )١( هـران  يف ط  هل السنة  وأنتم ال تسمحون أل     كيف تزعمون الوحدة  
  ؟ هلم يعبدون اهللا فيهاأن يبنوا مسجد - اإلسالمي كما تزعمون

  ؟ معناأفعالكم كيف تتحقق الوحدة وهذه  عليكمفباهللا
ينوننا صباح ؟ ومساًءاكيف نصل إىل نقطة جتمع بيننا وأنتم!  

أال توافقونين على أن هذه الوحدة اليت تزعموا ليست إال لعبة سياسـية للـضحك علـى                 
   !؟األذقان
 وبقينا حنن نترقب اليوم     ،سه خرج الشيخ بعده إىل در     ،ا تقريب  واحدةً  هذا اللقاء ساعةً   ستمراو
  . ولقاء آخر،التايل

  .مساء ذلك اليوم حدثت واقعة مل تكن مهمة لكنها كانت طرفة جيدة لناويف 
 - الزي اخلاص بعلماء الشيعة    -  فريقنا وكان يلبس العمامة والعباية     رئيسخرج السيد فاطمي    

 :قدم إليه إبريق ماء وقال له      ف ،ا طويلً ا عربي استقبله رجل عجوز كان يلبس ثوب      فا ،من دار الضيافة  
  )! صاحب العمامة:أي( .خذه يا أيها املشرك املعمم

إهانة ال ميكن   واعتربناه   ،ا شديد ان هذا املوقف حزن   السيد فاطمي ومجيع أعضاء الفريق م     حزن  
  .ا حيث مل نستطع أن ننام تلك الليلة جيدا على أنفسنا كبريا وكان تأثريه،االسكوت عنه

وأبـدينا   ،يف صبيحة اليوم الثالث حكينا للشيخ ما فعله بنا ذلك العجـوز            ..وم الثالث اليويف  
  .أسفنا وحزننا الشديد عن هذا املوقف املهني

     حزن الشيخ عما حدث واعتذر من تتناسب مـع روح     بأن مثل هذه املواقف ال     : وقال اا شديد
                                                 

 وقد استولت احلكومة علـى      ، وال يسمح هلم ببناء مسجد واحد      ، يتجاوز عدد أهل السنة يف طهران مخسمائة ألف سين         )١(
  )م( . اليت مجعوها لبناء مسجدهم كما أا استولت على املبالغ،قطعة أرض اشتروها هلذا اهلدف



 

  .اإلسالم ومنهجيته يف الدعوة ومسوه يف اهلدف
 مع األسف نعيش بعض احلاالت املرضية يف جمتمعاتنا نتيجة اجلهل وعدم التربيـة              بأننا :وقال

عندما يذهبون إىل املدن الشيعية بزيهم اخلاص يواجهون أمثال         السنة   فإخواننا   ،اإلسالمية الصحيحة 
  .)١( ! الناس م وينادوم بالسنة العمرينيئويستهز ،تلك املواقف الشنيعة

ن مجيع أعضاء الفريق ومل يعط للمسألة        ر الشيخ م  عتذا فقد    كان اأيااهتمام ـ  ،ا كبري  اواعتربه
نا أسـئلة أو    الفطور أعلن عن استعداده إن كان عنـد       وبعد   ،احزننا كثري  ال ينبغي أن ي    ا هين اشيئً

  .استفسارات
علـيهم    والقول بعصمة األئمـة    ،سجلنا مسائل خالفية هامة هي مفهوم آية التطهري       ا قد   وكن

 صلى اهللا عليه وسلم    اهللارسول  وأنه كان خليفة     عليه السالم   وموضوع أمري املؤمنني علي    ،لسالما
عليهـا   شهاد فاطمـة الزهـراء    وقضية است  ،وما دار يف غدير خم     ،عز وجل  اهللابنص صريح من    

  .السالم
  .التطهري وما تعنيهآية  أن نطرح يف هذه اجللسة قضية واتفقنا

 الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم(( :حزابيف سورة األوآية التطهري 
  .]٣٣:األحزاب [)٢( ))تطِْهريا

                                                 
 الذي يعترب عند مبغـضيه طاغيـة مـن    ،رضي اهللا عنه  نسبة إىل اخلليفة الراشد والصحايب اجلليل سيدنا عمر بن اخلطاب        )١(

  ).م( !!الطواغيت
وال تشمل   همرضي اهللا عن   يف هذه اآلية ال تشمل إال عليا وفاطمة واحلسن واحلسني         » أهل البيت « يرى الشيعة بأن كلمة      )٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم زوجات الرسول
 ، ومواردها يف القرآن الكرمي تثبت ما يراه أهل السنة         ، فاألهل تعين األسرة   ،لكن أهل السنة يقولون بأن دائرة اآلية أعم من هذا         

ه وأوالده لينتظروه حىت     لكنه ملا خاطب زوجت    ، يف جبل الطور صهر وال حفيد      عليه السالم فمثال مل يكن مع سيدنا موسى       
  .للصهر واألحفاد فقط خطأ كبري» األهل« فتخصيص كلمة ،]١٠:طه[))أَهِلِه امكُثُوافَقَالَ ِل(( :يرجع قال هلم

 تعين زوجـات الرسـول     )) الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا     ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم    ((واآلية هنا يف سورة األحزاب      
 كن يف حالة سيئة فال      - صلى اهللا عليه وسلم     زوجات الرسول  - وال تعين أبدا أن أمهات املؤمنني        ،صلى اهللا عليه وسلم   

  .تشملهم اآلية
لية  على الفضائل واملعاين العا- هذه اآلية وما قبلها وما بعدها  - وإمنا حتثهم    ،واآلية ال حتكي عن تطهريهم عن الرجس واخلبث       

 وتزين مبا أمرهن    ، وحىت نساء األمة إن تبعن أمهات املؤمنني يف تلك املعاين املشار إليها            .واملفاهيم اجلليلة اليت تليق مبقامهم    
  .اهللا ا تشملهم هذه اآلية الكرمية



 

 : فقال الشيخ،طلبنا منه أن يفسر لنا آية التطهري اليت تعد من مواطن اخلالف بني الشيعة والسنة    
  . أهل بيت الرسول ال حمالةمن صلى اهللا عليه وسلم  زوجات الرسولبأن

 ،رضي اهللا عنها  عن أم املؤمنني عائشةا أمحقًا سؤالًطرح أحد العلماء من أعضاء الفريقوهنا 
بأن التاريخ يشهد على أن السيدة عائشة  :وقال ،بساطة ولنيبفبدأ الشيخ يشرح لنا املوضوع 

 :قال يف حمكم ترتيله ز وجلع اهللا وأن ،صلى اهللا عليه وسلم  زوجات الرسولالصديقة كانت من
النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو اَألرحاِم بعضهم أَولَى ِببعٍض ِفي ((

اِب اللَِّه ِمنِكتِليلُوا ِإلَى أَوفْعِإلَّا أَنْ ت اِجِرينهالْمو ِمِننيؤاِب  الْمِفي الِْكت وفًا كَانَ ذَِلكرعم اِئكُم
  . فهي إحدى أمهات املؤمنني دون شك أو خالف]٦ :األحزاب[)) مسطُورا

ا نـستمع    وكن ،ونسبها رضي اهللا عنها   ن أسرة أم املؤمنني عائشة     ع امث بدأ الشيخ يقدم لنا شيئً     
  .وكأن على رؤوسنا الطري إليه يف صمت وهدوء تام

  وكان أبوها خليفة الرسول،ى بالصديقةكن كانت ت، السيدة عائشة بنت أيب بكر:خفقال الشي
 وكان صاحب ،صلى اهللا عليه وسلم من بعد الرسول وأول أمري للمؤمنني ،صلى اهللا عليه وسلم

ذْ ثَاِني اثْنيِن ِإ(( :وقد سجل القرآن الكرمي هذه املنقبة له ،املصطفى عليه الصالة والسالم يف الغار
صلى اهللا  ة نسب أم املؤمنني إىل الرسول وتصل شجر، وأما أمها فهي أم رومان،)١())هما ِفي الْغاِر
عائشة بنت أيب بكر بن أيب قحافة عثمان بن عمرو بن كعب بن ف :يف جدها الثامن عليه وسلم

  .سعد بن تيم بن مرة بن كعب التيمي
بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بـن          حممد   :صلى اهللا عليه وسلم    وشجرة نسب الرسول  

  .عبد مناف بن قصي بن مرة بن كعب
من عائشة صرح هلا املصطفى عليه الـصالة         صلى اهللا عليه وسلم    بعد فترة من زواج الرسول    

                                                                                                                                                         
  .تليهاوهذا ما يستطيع أن يدركه أي إنسان بسيط إذا راجع القرآن ونظر إىل اآليات اليت سبقت هذه اآلية واليت 

رضـي اهللا    أمجعني يف هذه اآلية حديث الكساء الذي روته عائشة         رضي اهللا عنهم   وقد أدخل علي وفاطمة واحلسن واحلسني     
 للـدكتور   »آية التطهري وعالقتها بعصمة األئمة    « وملعرفة املزيد يف هذا املوضوع ننصح القارئ بالرجوع إىل كتاب            .عنها

  .السيد عبد اهلادي احلسيين
ا تنصروه فَقَد نصره اللَّه ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه ال تحزنْ ِإنَّ اللَّـه معنـا                         ِإلَّ)((١(

        عجا وهورت وٍد لَمنِبج هدأَيِه ولَيع هتِكينس لَ اللَّهفَأَنز           ِكيمح ِزيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَِّه ِهيكَِلمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلم(( 
  )م(] ٤٠ :التوبة[



 

 :رأيتك يف املنام جييء بك امللك يف سرقة من حرير فقال يل           ( :صلى اهللا عليه وسلم     بقوله والسالم
  .)١() إن يك هذا من عند اهللا ميضه: فقلت.ن وجهك الثوب فإذا هي أنت فكشف ع.هذه امرأتك

 وهكـذا   ،صلى اهللا عليه وسـلم     للنيب رضي اهللا عنها   خطبت خولة السيدة عائشة الصديقة    و
  .صلى اهللا عليه وسلم ومصطفاهلتكون زوجة لرسوله  عز وجل اهللاها ساق

صـلى    الرسولِ  بني صحابةِ  ة العلمي  ومكانتها ،رضي اهللا عنها   مث حتدث الشيخ عن علم عائشة     
 ومن أشهر الصحابة الذين محلوا رسـالة        ،بأا تعد من أبرز علماء الصحابة      :وقال اهللا عليه وسلم  

صلى اهللا عليه     زوجات الرسول   وهي أعلم  ،إىل األمة  صلى اهللا عليه وسلم    اإلسالم وعلم الرسول  
  .وأعلم نساء األمة على اإلطالق وسلم

  أمهـاتِ   علم سائرِ  مع علم عائشة لفاق   لو ج ( :عن أم املؤمنني   رمحه اهللا  لزهرييقول اإلمام ا  
  .)٢( )املؤمنني وعلم النساء كلهن

صلى   وقال بأن الرسول   ،صلى اهللا عليه وسلم    مث حتدث الشيخ عن مكانة عائشة عند الرسول       
 ،إليه ليه وسلم صلى اهللا ع   كان حيبها وحيترمها وكانت هي أحب زوجات الرسول        اهللا عليه وسلم  

صـلى اهللا     فقال  من أحب الناس إليه    :صلى اهللا عليه وسلم    سئل الرسول ( :وروى لنا هذا احلديث   
  .)٣() أبوها: فقال؟ ومن الرجال: فقيل.شة عائ:عليه وسلم

رضـي اهللا    حتدث الشيخ أكثر من ساعتني يف تفسري آية التطهري ويف موضوع أمهات املؤمنني            
   .ضي اهللا عنهار  والسيما عائشة،نعنه 

 تفسري آية التطهري واآليات اليت تدور يف تواضع أن يصور مدى إتقان الشيخ     ال يستطيع قلمي امل   
ا باملوضوع بشكل قـوي     مِل فقد كان الشيخ م    ،نفس املعاين والنصوص اليت وردت يف هذا الباب       

ة مما جعله يتطرق إىل مواضيع كثرياع أن يطرح املسألة بشكل علمي واستط،اجد.  
 لكننا شعرنا بايار نفـسي      ،كنا قد اتفقنا مع بعضنا أال نتجاوز يف هذه اجللسة آية التطهري           و

                                                 
   ).٤٨٣٢( : برقم)١٩٦٩ /٥( رواه البخاري )١(
  ).٨/١٨( اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )٢(
  ).٣٤٦٢( برقم )١٣٣٩ /٣( رواه البخاري )٣(



 

 فلم نستطع أن نصرب علـى هـذا         ،أمام ما حنن فيه من قوة االستدالل وثراء البحث العلمي          شديد
  .املوقف وطرحنا كل ما كان لدينا من األسئلة والشبهات

عليـه   كان هو املنصوص     ا وقلت بأن علي   ،عليه السالم   علي نيأمري املؤمن سألته أنا عن إمامة     
عليه  ووصيته واغتصبوا حق علي    صلى اهللا عليه وسلم    باخلالفة لكن اخللفاء الثالثة جتاهلوا أمر النيب      

  .يف اخلالفة السالم
؟ أية وصية وأي خالف وأي اغتصاب تعنيه: الشيخ بكل حزم وإميانفرد!  

يف مجع غفري من أصحابه      عليه السالم  رفع يد علي   اهللا عليه وسلم  صلى    أن الرسول  :فقلت له 
  ...). من كنت مواله فهذا علي مواله:يف منطقة غدير خم وقال

  ؟»املوىل« وماذا تفهمون من كلمة . طيب:افرد الشيخ قائلً
  .»اخلليفة« تعين »املوىل« :قلت

   مث أضـاف ،اليت وردت للكلمة فيها من املعاجم وأخربنا باملعاين املختلفة    امث مسى الشيخ عدد : 
فلماذا استعمل كلمة هلا     ، خليفة من بعده   ايريد أن يعني علي    صلى اهللا عليه وسلم    إذا كان الرسول  

  !؟ومل يوضح األمر للناس كما ينبغي وجعلهم يف حرية من أمرهم كل هذه املعاين واملدلوالت
   ؟ة كل هذه املعاين والدالالت املختلفة أن للكلما وهو يعرف جيد»املوىل«ملاذا استعمل كلمة 

 من كنت رسوله فهـذا      ! يا أيها الناس   :وملاذا مل يقل بكل بساطة وصراحة وهو أفصح العرب        
  ؟علي خليفيت ووليي من بعدي

 جيعل كل عاقل يراجع نفـسه يف        مل يبق يل ما أقوله بعد هذا االستدالل القوي واملنطقي الذي          
  .لهِظ

ه من األدلة والرباهني الواردة يف الكتب الشيعية أن يثبتـوا صـدق             حاول أصحايب مبا حيفظون   
  .وأنه هو املذهب احلق دون غريه ،املذهب الشيعي

لكن كل األدلة والرباهني اليت كان يقدمها أصحايب مل تكن خترج من االستدالالت املتفلسفة              
رض القرآن الكرمي واآلية    تعاشيعية   وكان رد الشيخ عليها بأا استدالالت        ،الشيعية ومن املصادر 

  . وكان يطالبنا بالرجوع إىل القرآن الكرمي،الفالنية



 

إحدى املواضيع املهمة يف    وهي   ،صلى اهللا عليه وسلم    طرحنا قضية ردة الصحابة بعد الرسول     
  :نا مما قاله ها شيئًدوِر أُ،ا حامسا الشيخ باألدلة والرباهني القوية ردا فرد عليه،)١(املعتقدات الشيعية
 هل ميكن أن تتكرم وختربين عن نسبة النجـاح          ! لو مسحت  : رئيسنا السيد فاطمي   سأل الشيخ 

  ؟يف احلوزة العلمية عندكم
  ).%٩٨-٩٧(  باملائةني وسبع وتسعنيمثان وتسع بني :فقال السيد فاطمي

 يزعم هؤالء القوم بأن نسبة النجـاح        ! ما أحلمك  ، لك يا رب   ا محد :فرفع الشيخ يديه وقال   
 ٩٧(دهم يف مدرستهم مع كل ما عندهم من الفسق والفجور والذنوب واملعاصي والنقص بني               عن

وم الذي  وهو املعص  صلى اهللا عليه وسلم     يف حني أن نسبة النجاح يف مدرسة الرسول        ،)%٩٨إىل  
  !!ئة ألف صحايبم إىل ستة أشخاص من مجع جتاوز يوحى إليه مل تتجاوز مخسة

  ؟ هل تستطيع عقولكم أن تصدق ما تتفوه به ألسنتكم- أيها الناس يا -  باهللا عليكم:مث قال
  ؟ يف أسلوبه الدعوي والتربوياوطعن صلى اهللا عليه وسلم رسولللت هذه إهانة ليسأ

   اأال يعد هذا نقص ونظامـه  ومنهجه التربوي    صلى اهللا عليه وسلم     يف شخصية الرسول   ا وعيب
أول  - كما تزعمون  - فارتدوا ؟لى الثبات يف عقيدم    ع )تالمذته(يريب  أن   إذ مل يستطع     ،الدعوي

  !؟ يف شيء من متاع الدنيااطمع صلى اهللا عليه وسلم  الرسولبوفاةما مسعوا 
     أي عقل سليم يستطيع أن يم ارتدوا من أجل الدنيا        صدق ما تقولونه من أ،   موا  وهم الذين قد

 والـسياسية ووظـائفهم     االجتماعيةنتهم  أمواهلم وأرواحهم ونساءهم وأوالدهم ومناصبهم ومكا     
  .اقة على العاملنيخفَّ عز وجل اهللاورتبهم من أجل هذا الدين ولرفع كلمة 

 وفدوه بكل   ،لوا يف سبيله كل املصائب واحملن     هم الذين رفعوا هذا الدين على أكتافهم وحتم       و
  . ومثني كانوا ميلكونهغاٍل

                                                 
 ، إال مخسة منـهم    ،ارتدوا بعد وفاة املصطفى عليه الصالة والسالم       صلى اهللا عليه وسلم    عتقد الشيعة بأن صحابة الرسول     ي )١(

 ،ويتجاهلون كل اآليات القرآنية اليت تصف الصحابة وباألخص السابقني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان              
  وأصبحنا والشيعة كذلك نتلو اآليات اليت تذكر مناقبهم وحتكي حـب اهللا       ،بشهادة القرآن الكرمي   رضي اهللا عنهم   والذين

 وقد عاجل األستاذ حممد باقر سجودي ممن من اهللا عليهم بنعمة اهلداية             !!ورضائه عنهم يف صلواتنا إىل يوم الدين       عز وجل 
م للعربية وسـيطبع قريبـا إن شـاء     وترج،ننصح بقراءته وهو بالفارسية» تضاد يف العقيدة  «هذه القضية يف كتابه الرائع      

  )م.(اهللا



 

يف الصحابة ويشتموم ويفتـرون علـيهم إىل         ملاذا ال يرجع الذين يطعنون       !يا ليت شعري  
راجعوا أنفسهم فيما يقولونه     و   ا فواهللا لو فكروا قليلً    ؟ وملاذا ال يفكرون قليال فيما يقولونه      ،عقوهلم

  .ألدركوا احلق والستحيوا من أنفسهم
 فهل كان ،)١())رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه(( : القرآن الكرمي وهو يصرخ فيهمونءيقرال  أو
  !؟قد رضي عنهم يومذاك ليدخلهم نار جهنم بعد ذلك عز وجل اهللا

  !؟ فيهاونقص عز وجل اهللا يف ذات اليس هذا طعنأ
   ؟رهم باجلنة فأعلن بأنه رضي عنهم وبش،يعرف ما سيحدثه هؤالء عز وجل اهللاأو مل يكن 

  !؟فهل تؤمنون بأن علم اهللا قاصر عن معرفة املستقبل
 بأن هؤالء القوم سريتدون وأم لم وكان يع، الغيبعلمي عز وجل اهللام تؤمنون بأن وإذا كنت

 الْمهاِجِرين واَألنصاِر والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن(( :خيونون رسوهلم ويكفرون بدينه فلماذا قال فيهم
ا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري تحتها اَألنهار والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه عنهم ورضو

ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدين١٠٠ :التوبة[ ))خ[.  
هذه  صلى اهللا عليه وسلم  ينصب نفسه من شيعة أهل بيت الرسول كيف يفسر من!رىفيا ت
رِضي اللَّه عنهم (( : وماذا يقولون يف قوله تعاىل؟ة وماذا يقول علماء الشيعة يف هذه اآلي؟اآلية

ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضر؟)٢( ))و  
                                                 

)١))(  لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسـاٍت                ونج ـملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم 
  .]١٠٠ :التوبة [))ها أَبدا ذَِلك الْفَوز الْعِظيمتجِري تحتها اَألنهار خاِلِدين ِفي

محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ              (( : وماذا يقولون يف قوله تعاىل     )٢(
 لًا ِمنا  فَضوِرضاللَِّه و                  جـرٍع أَخرِجيِل كَزِفي اِإلن مثَلُهماِة وروِفي الت مثَلُهم وِد ذَِلكجأَثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماها ِسيمن

         ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهاللَّ   ش دعو الْكُفَّار       مهاِت ِمناِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين ه
   .]٢٩ :الفتح [))مغِفرةً وأَجرا عِظيما

*  الْفَـاِئزونَ    مالَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَِّه وأُولَِئك ه              (( :وقوله تعاىل 
         ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَهنجاٍن ووِرضو هٍة ِمنمحِبر مهبر مهرشبي *     ِظـيمع رأَج هدِعن ا ِإنَّ اللَّهدا أَبِفيه اِلِدينالتوبـة  [))خ: 

٢٢ -٢٠[.  
 ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما ِفي الْغاِر ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه ال تحزنْ ِإنَّ اللَّه                  ِإلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه    (( :وقوله تعاىل 

لَى وكَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا واللَّه عِزيـز        معنا فَأَنزلَ اللَّه سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَم تروها وجعلَ كَِلمةَ الَِّذين كَفَروا السفْ             
ِكيملَِكِن(( : وقوله تعاىل  ،]٤٠ :التوبة [))ح         ملَه لَِئكأُوو أَنفُِسِهمو اِلِهمووا ِبأَمداهج هعوا منآم الَِّذينولُ وسالر   اتريالْخ 



 

إىل آخر عمره    سلمصلى اهللا عليه و    مل يكن املهاجرون مع الرسول     أ ؟هل تكذّبون هذا الكالم   
  ...ة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وح أيب بكر وعمر وعثمان وطل:أمثال

فقـدنا كـل     وقد شعرنا بأننا     ،نامل ميض من هذا النقاش اجلاد وهذا البحث الدقيق إال ساعت          
 ، فال أساس لعقيدتنا وال أصل ملفاهيمنا واعتقاداتنـا        ،ء شي  بل شعرنا بأننا مل نكن منلك أي       ،شيء
ما ورثناه ليس إال أباطيل صنعها املغرضـون واحلاقـدون علـى            وكل  نعتقده  وكل ما نؤمن به     ف

  . وورثناه حنن عن جهل،اإلسالم
زمنا     كنفأرسلنا الـسيد احلـسيين إىل       ، فلم يكن أمامنا إال أن نعود      ،ا نعترف فيما بيننا بأننا ا 

 ويف  ،ورضينا من الغنية باإليـاب     ،مكتب املرشد العام ليحضر سيارة من هناك فنرجع من مهمتنا         
  . وبعد مهمة دامت ثالثة أيام رجعنا إىل مكتب املرشد العام،مساء ذلك اليوم

 وكانت قد جتلت لنا يف حديثنا مع الـشيخ          ، فيما بيننا  اولعل من أبرز احلقائق اليت كنا نردده      
  :كانت هذه النقاط

  .تفسري آية التطهري -١

 .لسة على اجلاراجلو العلمي والروحي الذي كان مسيط -٢
 .دينية والعقدية اليت كنا جنهلهااحلقائق القرآنية وال -٣
 .يات القرآنية واملفاهيم الدينية الشيخ وعلمه الغزير باآلإتقان -٤
 .انالعقدية وعدم جماملته ألحد فيصدقه يف احلديث عن املسائل  -٥
 .واقفه العلمية والروحية العاليةم -٦

                                                                                                                                                         
 مه لَِئكأُوونَ   وفِْلحالْم  *دأَع            ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكِفيه اِلِدينخ ارها اَألنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ملَه ٨٨ :التوبـة [))  اللَّه- 

 وِرضوانا وينصرونَ اللَّه     اللَّهِ ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم يبتغونَ فَضلًا ِمن         (( :وقوله تعاىل ] ٨٩
  مه لَِئكأُو ولَهسراِدقُونَ   والص  *              وِرِهمدونَ ِفي صِجدال يو ِهمِإلَي راجه نونَ مِحبي ِلِهمقَب انَ ِمناِإلميو ارُءوا الدوبت الَِّذينو

 -٨ :احلشر [)) الْمفِْلحونَِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم     حاجةً ِمما أُوتوا ويؤِثرونَ علَى أَنفُ     
الَِّذين  * جر عِظيم  الْقَرح ِللَِّذين أَحسنوا ِمنهم واتقَوا أَ      الَِّذين استجابوا ِللَِّه والرسوِل ِمن بعِد ما أَصابهم       (( :وقوله تعاىل ] ٩

 مِكيلُ              قَالَ لَهالْو مِنعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانِإمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسِإنَّ الن اسالن   *  ٍة ِمنموا ِبِنعقَلَباللَّـِه   فَان 
 ...وغريها من اآليـات   ] ١٧٤ -١٧٢ :آل عمران [))ضوانَ اللَِّه واللَّه ذُو فَضٍل عِظيمٍ     وفَضٍل لَم يمسسهم سوٌء واتبعوا رِ     

  ).م(



 

 .ثباته ووقاره مع زهده وتقواه -٧
  والسيما أهل بيت الرسـول     ،ه اجلم للرموز الدينية   احترامالعلمية وحبه العميق و   شخصيته   -٨

  .عليهم السالم سن واحلسني احلوفاطمة و علي صلى اهللا عليه وسلم
    ارجعنا إىل قم ورفعنا تقرير م ال عن رحلتنا هذه مع جمموعة من األشرطة واملقاطع الصوتية          فص

وحكينا هلم تفاصيل مـا      ،واعترفنا زميتنا يف هذه الرحلة     ،ميةاليت سجلناها إىل إدارة احلوزة العل     
  .حصل لنا

 ،بأن موطن الداء يكمن هنا     : الربنامج ومن خطط له إال أن قالوا كالعادة        مسؤويلمل يكن من    
 جتاه أهل بيـت     أهل السنة وأن املسألة ترجع إىل األحقاد والضغائن التارخيية اليت تغلي يف صدور            

  !!عليهم السالم عليأمري املؤمنني وأسرة  اهللا عليه وسلمصلى  الرسول
 ومع أننا اعترفنا زميتنا وأن الرحلـة مل         ،وقالوا بأن هذه الرحلة كانت جتريبية ألهداف خاصة       

بأننا نضع ما وصلتم إليـه مـن         : فإم اعتربوها رحلة ناجحة وقالوا     ،تعط مثارها اليت كنا نتوقعها    
 وأن رحلتكم هذه    ،ع الربامج واملناهج التعليمية يف احلوزة العلمية يف قم        املسائل نصب أعيننا يف وض    

لوضع الربامج القادمة واخلطط املستقبليةاملسؤولني أمام اسوف تكون نرباس .  
        امالت  الكننا كنا نشعر بأن هذه الكلمات ليست إال نوعا إعادة الثقة إلينا      من ا حياولون، 

  . من التسلية لنااونوع ،ن قلوبنا عةورفع آثار اهلزمية النفسي
 فدفعوا يل مخسني ألف تومـان       ،ولريفعوا عن قلوبنا بعض ما نعانيه دفعوا لنا جوائز تشجيعية         

  !! إجنازايت الكبرية يف هذا السفرعلى
ي علـى احلقيقـة     غطِّ وحاولت اإلدارة أن ت    ،حنن أدينا الواجب ورفعنا تقريرنا املفصل لإلدارة      

 ،لعلها تستطيع أن متسح عنا بعض آثار اهلزمية النفسية اليت كنا نعاين منـها              ،اصروتصور هزميتنا ن  
م ما كانت تؤثر فينا أبدالكن كالمهم وجمامال.  

وحياسبهم على ضعف    ،كان تقريرنا يف صمته يضع اللوم على عاتق إدارة احلوزة العلمية يف قم            
  .مناهجهم وعلى هشاشة خططهم

 ةكشفت عن مواضع ضعف شديد     أا كانت رحلة استخباراتية   بلة  صورت اإلدارة هذه الرح   



 

  . إليهاااللتفات ومل يعتربوها دراسة علمية وال مناظرات أو مناقشات ميكن ،يف الشيخ
ة سؤولوعن القضايا العقدية وضعوا اللوم على عاتق إدارة احلوزة العلمية اليت زعموا أا هي امل              

 ممن ليست هلم أية جتارب ميدانية ملواجهة        ة من الطالب الصغار   ععن هذه اهلزمية إذ أا بعثت جممو      
 لطعن  ا فكانوا سبب  ، وال يستطيعون أن جياوا مثل هذه املسائل اخلالفية والعقدية         ،مثل هذه املواقف  

ـ    ،صلى اهللا عليه وسلم    والسيما أهل بيت الرسول    ،األعداء يف الرموز الدينية    ون سؤول وأم هم امل
اليت متهد ـا ملـؤمترات       بية اليت حتدثها مثل هذه الربامج الفاشلة واخلطط الضعيفة        عن اآلثار السل  

  .تقريب املذاهب وللشعارات الوحدوية مع أعداء أهل البيت
وإىل مـن    ،كنا قد قدمنا تقريرنا املفصل وتفسرياتنا عن الرحلة إىل إدارة احلوزة العلمية يف قم             

 .نا إىل هذه املهمةخطط للربنامج وأرسلَ
إىل أن مثل هذه الربامج لن تستطيع أن جتمع بني           - إضافة على ما قلناه هناك     - لكنين وصلت 

السا سوف جتعل الشيعة يبتعدون شـيئً        ،ة والشيعة يف قالب واحد    نعـن العـامل     ا فـشيئً  ا بل إ 
  . لينعزلوا يف زاوية صغرية بعيدة عن جسد األمة وروحها،اإلسالمي

 ،أن هزميتنا فيها كانت مشيئة ربانيـة      ب إىل   اأزداد إميان  ،إىل هذه الرحلة  وإنين كلما أعيد النظر     
فتثمر بعد  ،)ضمريي( لتكون هذه نواة أساسية تنمو يف ،أن نرجع إىل قم خائبني خاسرين    فشاء اهللا   

 )ضـمريي (فقد ظلت خواطر هذه الرحلة املباركة تدك يف          ،حني عقيدة سليمة أعتنقها وأعتز ا     
إىل أن   وحترضين على إعادة البحث والنظر فيما كنت أعتقده يف مذهيب الـشيعي            ،رقةطاهلائج كاملِ 

 وصلت إىل أن العقيدة الـسليمة هـي         ا فشيئً ا وشيئً ،وصلت إىل احلق الذي كنت أحاول جتاهله      
  . واجلماعةأهل السنةعقيدة 
 ما سوف   ارف جيد  وكنت أع  ،ا خمتار ا إىل شاطئ األمان واعتنقت احلقيقة طائع      ا وصلت هايت

  !!نتيجة هذا التمرد الصريح على دين اآلباء واألجداد ،ينتظرين من البالء والعقاب



 

  

  ت اهللاـى بيـر إلـالسف

 اهللاكنت أشعر حبنني شديد إىل السفر إىل حج بيت           ،بعد ما رجعت من رحليت إىل بلوشستان      
افرت إىل مكة املكرمـة ألداء       ويف النهاية س   ، يل أسباب السفر واحدة تلو أخرى      تهيأتف عز وجل 

  . احلرامبيت اهللاإىل ج احلشعرية 
  .التقيت يف مكة بأناس قطعوا صلتهم بالدنيا كلها

م املث يف التوحيد جيب أن ياكانوا رموز ل يف اإلميان الصادقضرب.  
أن هؤالء  إال   وصلت من خالهلا     ،مث انتقلت إىل املدينة املنورة وكنت أحضر حماضرات مشاخيها        

  .طاعتهو عز وجل اهللابوا أنفسهم لعبادة  وقد وه،لقوم ال يعبدون إال اهللا وال يرجون سواها
  .]٥:الفاحتة [))ِإياك نعبد وِإياك نستِعني(( : ما مسعته منهم معىن قوله تعاىلِظاللأدركت يف 

رأيـت    عليه وسـلم   صلى اهللا  مت على النيب الكرمي   ا تشرفت بزيارة الروضة املطهرة وسلَّ     ملَّو
 وحياولون  ،رضي اهللا عنهما    سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر     :قربيكيف حياول الشيعة أن يبتعدوا عن       

ـ  ا قلوب تفيض حـسد    ..صلى اهللا عليه وسلم    أال تقع عيوم على قبور صاحيب الرسول       ا وكره، 
  .ا وحقدت ضغينةًئوصدور مل

مـن   رضـي اهللا عنـها     ئشة الصديقة تعرفت على جوانب عديدة من شخصية أم املؤمنني عا        
  .حماضرة ألحد العلماء املشهورين يف بالد احلجاز

رها بليـل    دب ا كانت مكر  ،رضي اهللا عنها   عرفت بأن التهم اليت وجهت إىل عائشة الصديقة       و
صـلى اهللا    يم جمموعة من أعداء اإلسالم للطعن يف هذا الدين من خالل الطعن يف أسرة الرسول              

  .عليه وسلم
  .ان املنافقون يظنون أم يستطيعون أن يطعنوا يف قلب اإلسالم حبادثة اإلفك املشهورةك

ولو ال صـرب املـؤمنني وحلمهـم         ، لو ال أن اهللا تدارك هذا األمر ونصر املسلمني فيها          اوحقً
حتدث يف الصف اإلسالمي فتنـة      هلم حلدثت    صلى اهللا عليه وسلم    وتقواهم وحسن تربية الرسول   

  .ان يعلم مداها إال اهللاعظيمة ما ك



 

يف تلك الظروف الطاغية وتلك اإلشاعات اخلبيثة استطاع املسلمون أن يتمالكوا أنفـسهم يف              
 موضوعية للكشف عن األيادي اآلمثة اليت كانت         ويدرسوا الواقع دراسةً   ،حلم وثبات وصرب عميق   
  .تلعب وراء الكواليس

  .أن كادت تصبح فتنة تعرقل الصف اإلسالميجعل اهللا هذه الواقعة تنتهي بنفع املؤمنني بعد 
  :قد كانت فيها حكم ودروس جيدر يب أن أشري إىل شيء منهاو

١(    وأدركـوا   ، تربوا يف ظلها وصقلت أخالقهـم       الذين  للمؤمنني اكانت هذه احلادثة امتحان 
 وأن  ، وفهموا مكانة املـؤمن يف اإلسـالم       ،مثل هذه الظروف احلرجة   مع  كيف جيب أن يتعاملوا     

 وأن  ،ها يف ديننا   وأن الكلمة هلا وزن    ،واإلهانة للتطاول   رضةًاض املسلمني ال ينبغي أن تكون ع      أعر
مل يقع يف هذه املكيدة وهذا الشراك الذي         ،اللسان قد جير صاحبه إىل الضالل املبني ويكبه يف النار         

  )١(!نصبه املنافقون إال ثالثة من املؤمنني فقط

 ..االجتماعية للمسلمني عدد من األحكام والقوانني       عرش ي  يف أن  اهذه احلادثة سبب  كانت   )٢
الفـساد   مـن    مون لصفت جمتمعام مـن ألـوانٍ      لتزم ا املسل  اتلك األحكام والقواعد اليت لو      

 . وكثري من الفنت واالختالفات، واملنكرات األخالقيةاالجتماعي
  فلو علم الغيب ألعلـن     ، الغيب ال يعلم  صلى اهللا عليه وسلم    لرسولأدرك املسلمون بأن ا    )٣

 .براءة زوجته وطهارا مما يطعنها به املنافقون يف أول األمر
عـز   اهللا من عنـد     إمنا يأيت به   صلى اهللا عليه وسلم    وأدركوا بأن كل ما ينطق به الرسول       )٤
 ال  وهو أفضل البشر وأحبهم وأعالهم مكانة عنـد اهللا         صلى اهللا عليه وسلم    وإذا كان النيب   ،وجل

 !؟الغيب عليهم السالم  أو أهل بيته فكيف ميكن أن يعلم علي،يبيعلم الغ
إذ سـجل    ؛عني املؤمنني وتضاعفت مناقبها   أارتفعت مكانة أم املؤمنني عائشة وأسرا يف         )٥

آيات من سورة النور يتلوها املؤمنون إىل يوم القيامة ويشهدون          عشر  القرآن حكايتها فرتلت فيها     
 أمهات  ،وأزواجه املطهرات  صلى اهللا عليه وسلم     الرسول احترامبح  أص ف ،هائبطهارا وعفتها وحيا  

                                                 
علـيهم   صلى اهللا عليه وسلم     وقد أقام النيب   ،رضي اهللا عنهم    ومحنة بنت جحش   ، ومسطح بن أثاثه   ، هم حسان بن ثابت    )١(

  .احلد فجلدهم مثانني جلدة



 

 .للمسلمني إىل يوم القيامة ا وشعارا وواجبا رمز،املؤمنني
صلى   صحابة الرسول  .. املسلمني اليت جيب أن نشري إليها هي موقف إمجاع       األمور  من أهم    )٦

 وتلـك   ،مام تلك اإلشاعات املغرضة    أ ا واحد ا صفً امن هذه الواقعة إذ وقفوا مجيع      اهللا عليه وسلم  
 . الرخيصة اليت كان يتفوه ا املنافقوناالفتراءات

 فكأن اآليات   ، وتشهد على صحة مواقفهم    ،وجاءت اآليات القرآنية توقع على صدق نواياهم      
  .)١(حتوي يف أحشائها تزكية هلؤالء الصحابة كذلك إذ مل يرتلقوا مع املرتلقني

                                                 
 ))ولَوال ِإذْ سِمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نـتكَلَّم ِبهـذَا           (( : يف اإلفك يف سورة النور     مقولة املؤمنني  عز وجل   حكى اهللا  )١(

 سبحان اهللا أن يقال     : أي ))سبحانك هذَا بهتانٌ عِظيم   (( : ما ينبغي لنا أن نتفوه ذا الكالم وال نذكره ألحد          : أي ..اآلية
  )م.(صلى اهللا عليه وسلم سوله وحليلة خليلههذا الكالم على زوجة ر



 

  

  يها اليت استمعت إلوقفة أخرى مع احملاضرة 
  يف املدينة املنورة عن اإلفك

 بدؤواصطلق  املأن بين    صلى اهللا عليه وسلم    يف العام السادس اهلجري وصلت األخبار إىل النيب       
 اجيمعون جيش صـلى اهللا عليـه      فأعلن الرسول  ؛ ليغريوا على املسلمني على حني غرة منهم       ا كبري

 ادرسصطلق  املن بين   وليلقِّ ،طفئ نريان الفتنة يف عقر دارها      من املسلمني لي   ااجلهاد وأعد جيش   وسلم
  لغريهم من  ا وليكون درس  ،ها كل من هب ودب    فيبأن املسلمني ليسوا لقمة سهلة يطمع       فيعلموا  
  .األعداء

 فمن خرجت   ، يف أسفاره  ع بني أزواجه  ِرقْأن ي  صلى اهللا عليه وسلم    وكانت من عادة الرسول   
 خرجت القرعة هذه املرة باسم عائـشة      ف ،صلى اهللا عليه وسلم    الرسول خرجت مع    االقرعة بامسه 
  .يف هذه الرحلة إىل اجلهاد صلى اهللا عليه وسلم  فخرجت ترافق الرسول،رضي اهللا عنها

عن  رضي اهللا عنها  وابتعدت عائشة،يف الرجوع إىل املدينة توقف الركب للراحة يف مكان ما    و
 وملـا   ، فتأخرت عن القافلـة    ، هلا وبقيت تبحث عنه    اعقد لكنها أضاعت    ؛ لقضاء حاجتها  رحلها

  وأم عنـدما   ، مل يكونوا يعرفون عن غياا     عرفت أم فوصلت وجدت القافلة قد غادرت املكان       
  . فجلست يف مكاا وتغطت خبمارها تنتظرهم،هاءيدركون أا ليست يف رحلها سيبعثون ورا

 فـإن   ، يتابع مسرية القافلة   ارجلًيؤخر   ه أن اائمد صلى اهللا عليه وسلم    ن عادة الرسول  وكان م 
لت هذه املهمة إىل الصحايب      ويف هذه الرحلة وكِّ    ، أحضره ء أو سقط منه شي    اان أحد نسي شيئً   ك

  ).عطل السلمياملصفوان بن ( :اجلليل
 : فقال ،لما اقترب عرف أا امرأة    ف ،ملا رجع صفوان إىل مكان القافلة شعر بوجود شيء هناك         

ى راحلته  وأركب عائشة عل   ،ومل ينطق بشيء   ،ب إليها ناقته وأناخها   قر ف .. وإنا إليه راجعون   إنا هللا 
 بدؤواواستغل املنافقون هذه الواقعة      ف ؛امإىل أن وصال إليه   اجليش   مسري   وأمسك بزمام ناقته وتابع   

ني  فرمـوا أم املـؤمن     !؟ رجل شاب وامرأة شـابة     :فقالوا ،صنعوا حكاية اإلفك  ف ،يبثون مسومهم 
يف  و ، وحاشامها رضوان اهللا عليهما من هذا اإلفك الكبري        ،الصديقة والصحايب اجلليل صفوان بالزنا    
  . ما عدا ثالثة منهم،همهذا االمتحان الصعب جنح املسلمون كلَّ



 

 مل  ، بأخالقه افبقي معتز  صلى اهللا عليه وسلم    أما اتمع اإلسالمي الذي ترىب على يد الرسول       و
 وإمنا ظل يدافع عن عـرض       ، أو القذف يف احملصنات الغافالت     االفتراءطعن أو   ينطق بشيء من ال   

  .ورسوله عز وجل ينتظر حكم اهللاو ،صلى اهللا عليه وسلم الرسول
 اتمع اإلسالمي والنفوس املؤمنـة الـيت        ميحص ا كاملً اظل االمتحان اإلهلي الصعب شهر    و

 ،زلت آيات الـرباءة يف سـورة النـور        عاشت فترة حرجة مضطربة حزينة إىل أن جاء الفرج ون         
 فانكشفت الغتمع اإلسالمي        ، وانشرحت الصدور  ،ة عن النفوس  موهو بعد شهر كامل قضاها ا
 من سورة النور تشهد برباءة أم املـؤمنني         »٢٦« إىل   »١١«يات  اآلرتلت   ف ،احلرجةيف تلك احلالة    

  .رضي اهللا عنها عائشة
يب رئيس املنافقني وصاحب اإلفك اللعني يثريون الـضغائن          أحفاد عبد اهللا بن أ      أناس من  يوبق

 ويتطاولون بألسنتهم النجسة علـى      ،إىل اليوم  رضي اهللا عنها    على أم املؤمنني عائشة    االفتراءاتو
  .نا الطاهرة العفيفةمقام أمِّ

  وينكرون هذه اآليات   ؛ ألنفسهم ا وقبح شتيمةً رضي اهللا عنها   ويعتربون اسم أم املؤمنني عائشة    
  !ة وجيلبون ألنفسهم العذاب اإلهلي الشديد واللعنة األبدي،عز وجل اهللالصرحية من كالم 

وحنن ننتظر ذلك اليوم الذي تشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم على كذم مث يلقون يف نـار                
  .وأرضاها رضي اهللا عنها ا افتروه على الطاهرة الصديقة أم املؤمننيمب جهنم جزاًء

الكـرمي  رجع األمر إىل القـارئ      وأُ ،وهنا أورد اآليات اليت نزلت يف هذه الواقعة دون تعليق عليها          
ِإنَّ الَِّذين جاُءوا ِباِإلفِْك عصبةٌ ِمنكُم ال تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو            (( : قال اهللا تعاىل   :ليحكم بنفسه 

لَوال ِإذْ  *  اِإلثِْم والَِّذي تولَّى ِكبره ِمنهم لَه عذَاب عِظيم          اكْتسب ِمن خير لَكُم ِلكُلِّ امِرٍئ ِمنهم ما       
         ِبنيم ذَا ِإفْكقَالُوا ها وريخ ِبأَنفُِسِهم اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْم ظَن وهمتِمعِة    *  سعبِه ِبأَرلَياُءوا عال جلَو

ولَوال فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ِفي      *   الْكَاِذبونَ  لَم يأْتوا ِبالشهداِء فَأُولَِئك ِعند اللَِّه هم       شهداَء فَِإذْ 
        ِظيمع ذَابِفيِه ع متا أَفَضِفي م كُمسِة لَماآلِخرا وينقُولُونَ   *  الدتو ِتكُمِبأَلِْسن هنلَقَّوا   ِإذْ تم اِهكُمِبأَفْو 
         ِظيماللَِّه ع دِعن وها ونيه هونبسحتو ِبِه ِعلْم لَكُم سـا أَنْ         *  لَيكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتِمعال ِإذْ سلَوو

     ِظيمانٌ عتهذَا به كانحبذَا سِبه كَلَّمتن  *ِعظُكُموا   يودعأَنْ ت اللَّه      ِمِننيؤم ما ِإنْ كُنتدِلِمثِْلِه أَب   * نيبيو
 لَكُم اللَّه    ِكيمح ِليمع اللَّهاِت واآلي   *           ذَابع موا لَهنآم ةُ ِفي الَِّذينالْفَاِحش ِشيعونَ أَنْ تِحبي ِإنَّ الَِّذين



 

      و لَمعي اللَّهِة واآلِخرا وينِفي الد ونَ  أَِليملَمعال ت متأَن  *         أَنَّ اللَّـهو ـهتمحرو كُملَيلُ اللَِّه عال فَضلَوو
 ِحيمر ُءوفر  *             رأْمي هطَاِن فَِإنياِت الشطُوخ ِبعتي نمطَاِن وياِت الشطُووا خِبعتوا ال تنآم ا الَِّذينهاأَيي
منكَِر ولَوال فَضلُ اللَِّه علَيكُم ورحمته ما زكَا ِمنكُم ِمن أَحٍد أَبدا ولَِكن اللَّه يزكِّـي                ِبالْفَحشاِء والْ 

    ِليمع ِميعس اللَّهاُء وشي نالْ          *  مى وبِلي الْقُروا أُوتؤِة أَنْ يعالسو كُمِل ِمنلُوا الْفَضِل أُوأْتال يو اِكنيسم
              ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَنْ يِحبوا أَال تفَحصلْيفُوا وعلْيِبيِل اللَِّه وِفي س اِجِرينهالْمِإنَّ *  و

         ِة واآلِخرا وينوا ِفي الداِت لُِعنِمنؤاِفالِت الْماِت الْغنصحونَ الْممري الَِّذين  ِظيمع ذَابع ملَه  *  مـوي
 الْحـق    اللَّـه ِديـنهم    يومِئٍذ يوفِّيِهم *  تشهد علَيِهم أَلِْسنتهم وأَيِديِهم وأَرجلُهم ِبما كَانوا يعملُونَ       

     ِبنيالْم قالْح وه ونَ أَنَّ اللَّهلَمعيِبيثِ *  وِللْخ ِبيثَاتالْخ       ـِبنيِللطَّي ـاتبالطَّيِبيثَاِت وِبيثُونَ ِللْخالْخو ني
كَِرمي قِرزةٌ وِفرغم مقُولُونَ لَها يُءونَ ِممربم لَِئكاِت أُوبونَ ِللطَّيبالطَّي٢٦-١١:النور[ ))و[.  

وشيعة أهل    وسلم صلى اهللا عليه    يا من تزعمون بأنكم شيعة الرسول      :مث أضاف اخلطيب وقال   
 وتفترون عليهـا    ،بالزنا رضي اهللا عنها   هء وتقذفون أم املؤمنني زوجة الرسول الكرمي ومحريا       ،بيته

  : إذا كنتم صادقني فيما تزعمونه فيجب أن جتيبوا على هذين السؤالني،الكبرية والفحشاء
  ؟ أم الاطاهر صلى اهللا عليه وسلم هل كان الرسول :السؤال األول

فيجب أن تقروا بطهارة أم املـؤمنني        صلى اهللا عليه وسلم     تقولون بطهارة الرسول   فإن كنتم 
 .رضي اهللا عنها عائشة

صلى  وذلك ألن التاريخ يشهد وأنتم كذلك ال تستطيعون إنكاره بأا كانت زوجة الرسول            
 ،علـى إىل أن انتقل إىل الرفيق األ      صلى اهللا عليه وسلم    يف عصمة املصطفى  ووظلت   اهللا عليه وسلم  

  ألا كانت عرض الرسول    ؛وعفتهصلى اهللا عليه وسم     فطهارا وعفتها ترجع إىل طهارة الرسول       
  .صلى اهللا عليه وسلم

 فكيف تواجهون كالم    ،أا مل تكن طاهرة    - العياذ باهللا و -  كنتم تزعمون  وإن :السؤال الثاين 
 ؟عز وجل اهللا

 ،عز وجـل   اهللاك اآليات الصرحية من كالم      إما أن تنكروا تل    :فما تقولونه ال خيرج عن أمرين     
  .صلى اهللا عليه وسلم وإما أن تنكروا طهارة املصطفى

 وخترجون من اإلسالم كما خيـرج       ،فإن قلتم ذا أو بذاك مل يبق لكم من اإلميان حبة خردل           



 

 وأن تـصرحوا    ، أن تصدقوا القرآن الكرمي وختضعوا أمامـه       :ن شروط اإلميان  إ ف ،السهم من الرمية  
وتعترفوا بطهارة زوجته الطاهرة العفيفـة أم املـؤمنني          ،صلى اهللا عليه وسلم    هارة النيب األكرم  بط

  .رضي اهللا عنها عائشة الصديقة
  . إما اإلقرار واإلميان وإما الضاللة والعصيانتشاءون اختاروا ما ،وها أنتم أحرار

 عـن فـضائل     نبوي وحتدث بعد هذه احملاضرة العلمية القوية قام أحد العلماء يف املسجد ال          و
 وبين باألدلة الواضحة والرباهني الساطعة على أـم كـانوا أفـضل             ،نومناقب اخللفاء الراشدي  

 جتري من حتتها    قد بشرهم جبنات عدنٍ    عز وجل  اهللا وأن   ،صلى اهللا عليه وسلم    أصحاب الرسول 
ار ثوابمااألمن عند اهللا على حسن إسالمهم ومجيل مناقبهم وثبا .  

 لت حص ،كانت بالنسبة يل رحلة ممتعة ثرية      عز وجل  اهللاج بيت   حل  اليت كانت  هذه الرحلة ن  إ
زيلت من أمام عيين كثري من الشبهات وكثري من ستائر احلجب والتعصب             وأُ ،على علم غزير فيها   

  ).إيران( اليت كانت ختيم على جمتمعاتنا يف بالد الرفض والنفاق األعمى



 

  

  سورية السفر إىل 
  مدينة السليمانية يف العراقو

 على عطش   ا عطش  وزادتين ا عجيب ا انقالب تلك الرحلة اليت قمت ا إىل بلوشستان أحدثت يفَّ        
ملعرفة املزيد عن عقائد السمنة ومعتقدا..   

  اكنت أعيش توتر ا نفسي ا وفكري أحاول أن أدرسه من كل جوانبه       ،أدقق يف كل شيء    ،ا عجيب
  . وتفكره دون متعٍنؤد ذلك اإلنسان العاطفي الذي يصدق كل شيء يقرلم أعف ،قبل أن أعتنقه

وصلت إىل أنه مل يبق أمامي إال أن         ا حصلت عليه من احلقائق    ملومراجعة   بعد دراسة عميقة  و
 ،أترك ما أنا فيه من املفاهيم اخلاطئة والعقائد الكاذبة والضالالت وأنسلخ من مـذهيب الـشيعي               

  .تحق بالركب السين الكبري املباركألالثابتة ووأعتنق احلقائق 
د كـان وال    إىل إنسان موح    وهذا التحول من إنسان خرايف     ،هذه التغيريات الفكرية والعقدية   

 من التغـيريات     فما طرأ علي   ،اتمعلي مع الناس و   بد أن يظهر آثاره يف أخالقي وتصرفايت وتعام       
والسيما أعضاء اللجنـة الدعويـة يف        - وأساتذيت   ،جعلت أسريت وأصدقائي وزمالئي يف اجلامعة     

ويتابعون كل حركايت وسكنايت ليكشفوا ما يدور يف خلجـات           ،يهتمون مبا يظهر مين    -اجلامعة  
  ..قليب وصدري
مل إال أين    ومع أنين كنت من الطالب املتفوقني يف الدراسة          ، على األبواب  االمتحاناتكانت  

  .أفكاري ومشاعري اخلاصةمع كنت أعيش  فقد ،بالدراسة هتمامأعد أرغب يف املذاكرة واال
 لكن روحي كانت تطري يف أجواء        جبسمي  أحترك يف اجلامعة وأروقتها وفصوهلا ومكتباا      كنت

  ..عالية من البحث عن احلقيقة اخلافتة خارج اجلامعة
التـوترات   وتراجعي يف الدراسة أدرك األساتذة ما أعانيه من املشاكل و          االمتحانات فترةبعد  و

 فلم أعـد ذلـك الطالـب    ،شعروا بأن شخصييت بدأت تتغري و، يف الشخصية واالنفصامالروحية  
يدور يف داخلي مـن      ما   شعروا بشيءٍ  ف ، عن الناس  واالبتعادأصبحت أحبذ العزلة    و ،النشيط املرح 

منهم أن  ا حرص؛ النفسيةاباتضطراال فاتصلوا بأسريت وأخربوهم مبا أعانيه من     ،ابضطرواالالتوتر  



 

  . هلذه املشكلةيصلوا إىل حٍل
كانت تدور خارج هذا النطـاق       بل   ايت مل تكن تنحصر يف اجلامعة أو الدراسة       اهتمامومبا أن   

 ومل يستطيعوا أن    ، هلا الضيق يف دائرة أوسع بكثري مل يستطع أساتذيت وال أسريت أن يصلوا إىل حلٍ             
رشدوين إىل شيءي.  

سـورية  لروحية سنحت يل الفرصة للـسفر إىل   ااباتضطراال  وهذه،يف هذه األجواء املتوترة 
 أكثر مما أحبـث     ا فقررت السفر إىل هناك عسى أن أجد شيئً        ،برفقة قافلة الزائرين لألماكن املقدسة    

ـ            ،عنه يف كل مكان    درجـايت يف   و ت على رغم أن موعد امتحانات اية الفصل كان قـد اقترب
  .امتحانات منتصف الفصل مل تكن جيدة



 

  

  سورية لسفر إىلا

رت أن   كل ما أذكره هو أن األسرة قر       ..ال أدري كيف رتبت األمور ومن أين جاءت الفكرة        
وزيارة املرقد املطهر للسيدة     ،يف سفرها إىل زيارة األماكن املقدسة      - والدة والدي  - أرافق جديت 

  : من جهتنيتنفعينس وشعرت بأن هذه الرحلة ،اذا األمر جدفرحت ف ،عليها السالم زينب
 العلي أستطيع أن أرتاح نفسي     -  ولو لفترة قصرية   - ن جو اجلامعة والدراسة   االبتعاد ع  :األوىل

  .يف ابتعادي عن رؤية تلك النظرات املريبة وتلك الوجوه الكاحلة وتلك األجواء القامتة
ـ      اآلخذ فيها نفس   - ولو قصرية  -  أن أجد فرصة أخرى    :والثانية ول  آخر يف البحث عن أص

ح يل  سورية سوف يفت  هذا السفر إىل    ف ،االعتقادية ومعرفة جوانب أخرى من مسائله       املذهب السين 
  . فيما أنا بصددها وحتقيقًاالهلا أن أستزيد حبثً أخرى أستطيع من خ معرفيةًاآفاقً
 كان يرافقنا   »رمحه اهللا  حممديعلي رضا   «سن حظي كذلك أن صديقي احلميم       كان من ح  و

  .يف هذا السفر
  لكنها كانت لطيفة بالنسبة يل     ،البلد حدثت يل حكاية مل تكن مهمة      هذا  نا يف   ليلة ل أول  يف  و
وجدنا جمموعة من النساء اإليرانيات يف إحدى احملالت الراقية يف املدينة يتشاجرن مـع                أننا وهي

 فتـدخلنا حنـن وحللنـا       ، مل يعجبهن مث أردن إرجاعه     ا ويبدو أن اشترين شيئً    ،صاحب دكان 
 من الصداقة مع صاحب احملل الذي   ا يف أن نعقد نوع    اهذه احلكاية البسيطة أصبحت سبب     ..ملشكلةا
   .عجب بناأُ

عنـد  ا من العلماء    كن - رمحه اهللا   علي رضا حممدي   أنا وصاحيب  - والبد أن أشري هنا مبا أنين     
ترك يف كـل   فكـان والبـد أن نـش   ،يات يف القافلةسؤولوضعونا على رأس هرم امل  الشيعة فقد   

أي تـأخري يف     و ، إىل الزوار مبا ينبغي عليهم     ة حىت نشري  عدملذهبية والربامج املُ  احملاضرات واالس ا  
     مل تكن  ا كان يسبب غضب املشاركني والزوار والسيما جديت اليت          هذه الربامج أو أي تكاسل من
التعبديةا يف هذه اجلوانب تستطيع أن تتحمل أي تقصري من!  

ة نأن نتعرف على أحد مـشايخ الـس        - صاحب احملل  -  من خالل صديقنا اجلديد    استطعنا



 

 ، واجلماعـة  أهل الـسنة  إىل مذهب    عز وجل  اهللاا من الشيعة وقد هدانا      نقلنا له بأننا كُ   و ،هناك
 وحنن كذلك   ،قناصد ي مل لكن الشيخ عبد اهللا      ؛ وإمنا ملزيد البحث والدراسة    ،وحضرنا هنا ال لشيء   

  .. نكن نتنازل عن موقفنامل
رنا أن نضع أيدينا على     اضطر حىت   ،عدنا إليه مرة تلو أخرى حناول أن نقنعه لكن دون جدوى          

 الشيعة ال   : بل قال  ،كل هذا مل يغري موقف الشيخ عبداهللا جتاهنا        و ،املصحف وحنلف له على صدقنا    
  !؟ فكيف يل أن أصدقكم،يؤمنون بالقرآن

 وال أن نتنازل عن موقفنا حىت استطعنا يف النهاية أن           ،ر عليه ذلك  لكننا مل نكن نستطع أن ننك     
نناقشه فيما يطرأ علينا من      ، وظللنا نتردد عليه يف تلك األيام القليلة اليت كنا هناك          ،نقنعه إىل حد ما   

  .الشبهات واملشاكل
  إال اد له مثيلً  مل جن  ا ومدارسة وحبثً  ا وآية يف القرآن حفظً    ، يف العلم ال ساحل له     اكان الرجل حبر 

 لكنه كان جييد اللغة     ،امع أن الشيخ عبد اهللا كان عربي       و ،الشيخ الذي تشرفنا بزيارته يف بلوشستان     
االفارسية جيد.  

مع علمـاء    مواقف له    ره يف السجون اإليرانية وذلك بسبب     بأنه قضى سنتني من عم     :قال لنا 
  .مالشيعة ومناظراته هل

 لكن حماولتهم بـاءت بالفـشل ومل تـصبه          ،اغتيالهة حاولت    اإليراني االستخباراتوقال بأن   
  .رصاصام واحلمد هللا رب العاملني

 ومل  ، وانشغلنا به عن سائر براجمنا يف ذلك األسبوع        ،ا نستمتع باحلديث مع الشيخ عبداهللا     كنو
 بـل   ، ذلك كزيارة القبور وما إىل    ة من قبل إدارة القافلة    عدنكن نرغب يف املشاركة يف الربامج املُ      

  .أصبحنا نكره املشاركة فيها
عليهـا   السيدة زينـب «كميل على مرقد اختاروين لقراءة دعاء  القافلة مسؤويلت بأن  أتفاج
 جيب أن تكون    االستعانةأن  إىل   أهل السنة  وقد كنا وصلنا من خالل دراستنا يف مذهب          »السالم

 وأن ،سـبحانه وتعـاىل    غريهجاته ويدعون يسأل غري اهللا عن حا    وال ينبغي للمسلم أ    ،وحدهاهللا  ب
 الـشرك من   وباب   ، خالف للشرع املبني   من األشخاص والرموز الدينية مهما عال شأ      مالسؤال  

  ..كميل هناك فاعتذرت عن قراءة دعاء ،يل أن أشارك يف هذا الربنامجيرق فلم  ،خيرج من الدين



 

مناظراتنا مع الشيخ عبد اهللا أحدثت فينا        وجمالسنا و  يناها يف سورية  أليام القالئل اليت قض   هذه ا 
ـ   نكُما    فقد تغري كل   ، مل جنده يف أنفسنا قبل ذلك      ا عقدي اثورة روحية وحتولً   علـى   اا نعتقده رأس 

  . آخريناناس وكأننا أصبحنا أُ،عقب



 

  

  السفر إىل كردستان 

  سليمانية العراقية المدينة سنندج اإليرانية ومدينة

ج إىل سفر آخر    أن خنر  رمحه اهللا  حممدياتفقت مع صاحيب علي رضا      سورية  بعدما رجعنا من    
  .سليمانية يف العراقال إىل مدينة )مدينة سنندج(عن طريق كردستان 

ا نعيش يف أجواء غري      لكننا كن  ، قد اقتربت وكاد الفصل الدراسي أن ينتهي       االمتحاناتكانت  
  .واالمتحانات الدرس واجلامعة اءجوأ

 ما كنا حنمله من     رق لكن مع األسف س    »مريوان«قة   ومن هناك إىل منط    »جسنند«سافرنا إىل   
  . هذه احملاولةتفشل ف،هران أن نعود إىل طفاضطررنا ،املال لنتزود به يف سفرنا هذا

اسـتطعنا أن    و ،»الـسليمانية « عدنا نفكر يف السفر إىل مدينة        ،االختباراتبعد ما أكملنا    و
 ،يف العراق عن طريق التهريب     »سليمانيةال« وندخل   »يوانمر«نذهب إىل سنندج ومن هناك إىل       

  .احلدود غري الرمسية
 املعارضـة للحكومـة     »جماهدي خلـق  « أهم مراكز منظمة      من »سليمانيةال«كانت مدينة   و
 ورحبوا بنا كطالب هربنا مـن       ، فبمجرد وصولنا إىل هناك استطاعوا أن يكشفوا أمرنا        ،اإليرانية

 ونبحث  ،ا حنمل مبادئ أخرى    لكننا كن  .ا أن ننضم إىل مجاعتهم    لبوا من  وط ،بطش السلطة اإليرانية  
 فاعتـذرنا   ، وكان طريقنا وأهدافنا غري طريقهم وأهدافهم      ،عن شيء آخر غري ما يبحثون هم عنه       

  ..نهم ورفضنا كل ما اقترحوه علينام
الشيخ « : أمثال  هناك  اإليرانيني ممن هاجروا إىل    ةنتعرفنا يف أيام وجيزة على بعض علماء الس       و
 ، واالستماع إلينـا   ، وقد كانوا يف بداية أمرهم يرفضون اللقاء بنا        »الشيخ عبد القادر  « و »إبراهيم

 لكننا كن   م ون ِصا نتشبثويف النهاية بعد احللف والقسم استطعنا أن نقـنعهم إىل           ، على مواقفنا  ر 
  . واجلماعةأهل السنةية يف مذهب  فقد كانوا يرفضون أن يتحدثوا عن املسائل العقد،حد ما

ت الثرية واملفيدة مع هـؤالء      قضينا أربعة أيام حافلة بالبحث العلمي والدراسة اجلادة واملناقشا        
وأن احلق هو مـا يعتقـده        ،ا على ضالل مبني    أننا كن   لذا اقتنعنا  ، ومل يبق أمامنا أية شبهة     ،مارالِك



 

 وظننا بأا هي   ،وهام واألفكار اليت مألت عقولنا وقلوبنا      وأنه جيب أن نرمي تلك األ      ،هؤالء الناس 
  .. واجلماعةأهل السنة عقيدة : وأن نعتنق العقيدة اجلديدةالعقيدة السليمة والدين املبني

أهـل   وإىل اجلامعة وأعلنا على املأل دون خوف وال وجل أننا أصبحنا من              رجعنا إىل طهران  
  .مما كنا نعتقده من الضالالت واألوهام عز وجل اهللاىل  وأننا تبنا إ، واجلماعةالسنة

ا قد بتنـا     وكن »مريوان«ا يف    كن رجوعنا من العراق  عند   :ال بد أن أذكر شيئا آخر وهو      وهنا  
 يف ايف منتصف الليل صرخ صاحيب علي رضا وقام من نومه مـذعور  و ،يف إحدى القرى احلدودية   

ـ     ،اف ويتصبب عرقً   يرجت ا مضطرب ا وكان خائفً  ،حالة عجيبة   ا مـستغرب  ا وقمت أنا كذلك خائفً
 .يف املنـام   صلى اهللا عليه وسـلم      رأيت رسول اهللا   :بدأ يصرخ ويقول  ف ؟ ماذا حدث لك   :أسأله

 صلى اهللا عليه وسلم     رأيت رسول اهللا   :فأجابين ؟ ماذا رأيت  :افسألته مستغرب  يف مجع   اوكان جالس 
ومـن شـدة     )١(»الشيخ«رأيت بعد قليل     و ،ضر عندي  أخربوا حبييب ليح   :قال هلم ف ،من أصحابه 

م قـد  صلى اهللا عليه وسلم    أيت رسول اهللا  وملا عدت إىل حايل ر     ،احلرية شعرت وكأنه أغمي علي    
غضب  ف ؟ هل أنا من أمتك    ! يا رسول اهللا   : فتبعته وقلت له   ، للشيخ وانصرف  ا ودفتر ا وقلم امصحفً

  . ليست الشيعة من أميت:اي غاضبوصرخ يف وجه صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
        ابعد هذا املنام يف تلك الليلة البهية زدنا إميان   وعاهدنا ربنـا علـى      ،ا على باطل   على أننا كن 

 واجلماعـة   أهل الـسنة   وعلى التمسك حببل اهللا املتني ودينه القومي مذهب          ،ما كنا فيه  عالرجوع  
  . واجلماعةأهل السنة طريقة ومن ذلك اليوم بدأنا نؤدي صلواتنا على ،املبني
 ،كالمنالتغيريات يف حركاتنا وسكناتنا و    هران شعر الناس مبا طرأ علينا من التحوالت وا        يف ط و

كانت كلها مبثابـة    و ، من سوء التعامل والضغط من اللجنة الدعوية يف اجلامعة         ابدأنا نستقبل ألوان  ف
  .ردود أفعال على مواقفنا

ـ  ،قرونناتا وحي  اجلامعة يسخرون من   بدأ األساتذة والطالب يف   و سمعوننا بعـض طعنـهم      وي
  .. و.. و.. أعداء أهل البيت و.. الوهايب.. السين:وشتائمهم

                                                 
 شـيخ كـبري يقـارب       ، أي الشيخ الذي ذهبوا إليه يف بلوشستان وهو الشيخ حممد عمر سربازي املعروف بشيخ اجلبال               )١(

  . وله مؤلفات كثرية، من خرجيي جامعة الديوبند باهلند،الثمانني من عمره
 املؤلـف  - من بعض اإلخوة البلوش الذين ساعدوا الشهيد مرتضى رادمهر ،هذا ما وصلت إليه من خالل تتبعي لسرية املؤلف        

  )م( . وكان مقيما عندهم، يف باكستان-



 

نبـذنا   فقـد    ، أن يصور ما كنا نعانيه من الضغوط النفسية يف تلك األجواء           ال يستطيع قلمي  
  .أن خيلعنا من جذورنا عسى ،اتمع وأصبحنا وحيدين نعيش يف عامل كبري يكرهنا إىل جذوره

 وإمنا وضـعنا حياتنـا      ،مل يكونوا يدركون أننا مل نصل إىل ما حنن فيه بني عشية أو ضحاها             
 والدراسـة   مث بالبحـث  ،اهللا لنا وتفضل علينا به   الذي وهبه    ، ملا وصلنا إليه من احلق     اوأرواحنا مثن

ع أفكارنـا  زعِز وال ميكن أن ت، الئم ومل نعد خناف يف اهللا لومة      ،يف القرآن الكرمي والتاريخ   والتأمل  
  .وعقائدنا تلك الضغوط واملؤامرات

فنصرب  ،عز وجل  اهللا بقلوب راضية مبا يقدره      ضغوط وتلك الطعونات  ا نستقبل كل تلك ال    كن 
يف قلوبنا وسعادة ال توصفعلى ذلك وحنتسب ونشعر برضى .  

انوا يدرسون يف اجلامعة وكانوا قرابـة       ة الذين ك  نضنا طالب الس  عن عقيدتنا حر  وبعدما أعلنا   
وبدأنا نقيم صالة اجلماعة يف اجلامعة،امخسة عشر طالب .  

ليس «بلغ بنا احلماس واالعتزاز مبا حنن عليه من احلق أن كتبنا يف إحدى األيام على السبورة                 و
ق لـسنة   عشورمز اإلسالم ليس إال ال    « :وكتبنا حتته  ،»التشيع إال مذهب اخلدعة واملكر واألوهام     

 : واجلماعـة يعـين    أهل السنة  ومذهب   ، وطريقته ومنهجه يف احلياة    ،صلى اهللا عليه وسلم    الرسول
  .»صلى اهللا عليه وسلم جاء به الرسولالعمل مبا 

     تا خلق مثل هذه املواقف العاطفية واحلماسية من ا جو ا متوتر تمع اجلـامعي    ا ومضطربيف ا ، 
 وأا ال تستطيع    ،أعلنت بأا لن تسكت على هذه احلركات املشبوهة       أن  إىل  وصل األمر باإلدارة    

ل مثل هذه املواقف يف اجلامعةأن تتحم.  
أنا وصاحيب علي رضا     - رنا اية الفصل الدراسي قر    المتحاناتنستعد   وحنن   يف هذه األيام  و
  .»مشهد«أن نسافر إىل مدينة  - رمحه اهللا حممدي



 

  

  السفر إىل مدينة مشهد

 ،ن األجواء املضطربة والسيئة اليت كانت مسيطرة على اجلامعة يف تلك األيام           دنا أن نبتعد ع   أر
  ..»مشهد«فقررنا السفر إىل 

 )١(»مسجد شيخ فيض حممـد    « ذهبنا إىل مكان     »مشهد«بعد يوم أو يومني من وصولنا إىل        
  . للترته عامةً احلكومة وأقامت مكانه حديقةًهدمته الذي هل السنةأل

  اوجدنا هناك شاب ودون معرفـة سـابقة      ، كان يلبس زي منطقته    »خواف« من منطقة    ا سني 
ودون مقدمات بدأنا نتحدث معه عن املسجد وعن أسباب ختريبه وعن نوايا احلكومة يف القـضاء                

  . وتذويبهم يف اتمع الشيعي،على األقلية السنية
رضا حممدي  ا وصاحيب علي  أن - ا نشعر جتاه املسجد حبنني خاص وذلك ألننا       كن - ا يوم  كن

   رأينا بأم أعيننـا    و ،»مشهد« العلمية يف    »نواب صفوي « ندرس يف حوزة     اأن خربوا املسجد طالب
فرشوا  وكانوا قد    ،كيف جتمعت األقلية السنية يف الشارع العام أمام بناية البنك املركزي يف مشهد            

 بكاء املرأة الثكلى ويسكبون الدموع ويرفعون       وكانوا يبكون  ،عمائمهم على الشارع ليصلوا عليها    
  .. لكن دون جدوى،عويلهم إىل السماء على فقدان مسجدهم

 م فقد سـلبوا منـه     ، يف تارخيها  ا تعيش مأساة مل تعشه    )مشهد(فقد كانت اجلالية السنية يف      
ويف رحابـه يرفعـون      ،الوحيد الذي كان جيمعهم وكانوا من خالله يتعارفون       التبعدي  مركزهم  

  ..أكفهم إىل خالقهم يدعونه ويتضرعون أمامه
يلبـسون   ، صغار وكبار  ، شباب وشيوخ  يومذاك عن بكرة أبيها يف الشوارع     خرجت اجلالية   

  !مالبس قدمية بالية كاأليتام على موائد اللئام
 الً ميشي متـذلِّ   ا عجوز ا رأيت ذات يوم رجلً    : يقول »تقي آباد «كان أحد الطالب من منطقة      

                                                 
 وكـان املركـز     ،يرجع تاريخ بنائه إىل بضعة قرون     » مشهد«كان املسجد الوحيد ألهل السنة يف       » مسجد شيخ فيض  « )١(

 دمرتـه   ،دينة وحيفظهم من الضياع والذوبان يف اتمع الشيعي الكـبري         التبعدي الوحيد الذي جيمع أهل السنة يف هذه امل        
  ).هـ١٤١٤/رجب/٢٣( املوافق لـ)م٣/١/١٩٩٤(احلكومة يف 



 

يلب،امسكين من الطعاما فتقدمت إليه وأردت أن أقدم له شيئً، ممزقةاس مالبس .  
 دمـروا   ! يا بـين   : فقال يل بصوت حزين خافت     ، والدموع تنهمر من عينيه    نظر العجوز إيلَّ  

 خربوا بيت اهللا مأل اهللا بيـوم وقلـوم          : ليصرخ بعدها  احلسرة فسكت حلظة  غص ب  ..مسجدنا
؟ وما قيمة احلياة بعد بيت اهللا،ال طعام بعد اليوم .. وتريدين أن آكل الطعام..انار!  

كانت كافية لتجعـل     ..صورة العجوز وحالته الرثة كانت جترح كل قلب فيه ذرة من الرمحة           
  ..كل إنسان حر يف قلبه ذرة إميان أن يتفاعل معه

 ومراجعة تلك األيام العصيبة واخلواطر      مع ذلك الشاب   »شيخ فيض «ث عن مسجد    بعد احلدي 
 ا وأن كثري  ،عليه السالم  نني علي بن أيب طالب    ؤملة جرنا الكالم إىل احلديث عن مكانة أمري املؤم        امل

 وحيرفـون شخـصيته دون أن        فيهينونـه  ، من الكذب واخلرافات   الكثريمن اجلهال ينسبون إليه     
  .تباعها ويقدمونه وكأنه أسطورة خرافية ال حمل له من احلقيقة وليس رجال ميكن ،يشعروا
إذا برجل عجوز كـان      ومكانته يف اإلسالم   عليه السالم   نتحدث عن مناقب سيدنا علي     وحنن

   ا ويلبس عمامة خضراء   جيلس على مقربة من -      اولعله كان ممن يزعم نفسه سيد - ن  منه أننا م   اظن
السرضـا   رمانا حبجر كبري أصـاب رأس علـي       ف ،عليه السالم   علي ة وأننا نطعن يف مقام اإلمام     ن
  .. وبدأ الدم يتدفق منها عميقًاي وجرحه جرححممد

  ..هرانالسفر الذي دام يومني رجعنا إىل طبعد هذا 
  . وجنحنا فيه بدرجات ال بأس ا،اينا هذا الفصل الدراسي

 عن أعمال ا كاملًاا أن نقدم توضيح وطلبوا من،بعد مخسة أيام فقط طلبونا إىل اللجنة الدعوية      و
  ..كان هذا املوقف بداية الصراع املباشر وأحداث الفصل العاشر اجلامعي ف،االشغب اليت ارتكبناه



 

  

  ..بداية الفصل اجلديد واألحداث اجلديدة

 وبدأ الفـصل الدراسـي      ، وبدأنا يف إجراءات التسجيل يف اجلامعة      »مشهد«عدنا من مدينة    
  .العاشر

  .عوية يف اجلامعةذات يوم استدعيت أنا وصاحيب علي رضا حممدي إىل مكتب اللجنة الد
 وإمـام  ،ذهبنا إىل مكتب اللجنة فوجدنا هناك رئيس اللجنة وأعضاء الس العلمي يف اجلامعة           

 وبعد اجللوس والتعارف واامالت املعروفة إذا برئيس اللجنة الدعويـة خياطبنـا             ،مسجد اجلامعة 
ي ضـحك    الذ  من ،امعة وال حتاولوا إنكار احلقائق وجتاهل ما جيري يف اجل         ،صدقواا :بشدة ويقول 

  كـان   - ابات يف البيئة اجلامعية   طرضسبب لنا هذه املشاكل واال    ف أفكاركم و  على عقولكم وحر
  ؟اكشفوا عن حقيقة األمر أمام اجلميع -  كتبت على السبورةيقصد الشعارات اليت

 احكوا لنا احلكاية كمـا      : بإسهاب عن مسائل كثرية مث عاد ليكرر       »احلسيين«حتدث السيد   
كـان يقـصد     -  اخلطرية  لعلنا نستطيع أن حنل املشكلة قبل أن تكرب وتصل إىل األماكن           ،دثتح

 اجلامعـة اجلهـات     شؤونفنحن أوىل أن نعرف مشاكلنا وحنلها دون أن تتدخل يف            - املخابرات
  . فذلك ال يليق باتمع اجلامعي والعلمي،الثانية

ظهروا لنا بأن قضية تغيرينا للمذهب وانتقالنا       ون حياولون باإلشارة أو الكناية أن ي      سؤولكان امل 
ولكنهم يف دائرة واجبـات      ، فاألمر يتعلق بنا   ،ا واجلماعة ال يهمهم كثري    أهل السنة من التشيع إىل    

 ، اليت بدأت تفسد النظام يف اجلامعة      اباتضطرواالاللجنة الدعوية البد أن يعرفوا أسباب التوترات        
  .بعون القضية وال يهمهم إال من هذا البابوكانوا يقولون بأم ال يتا

   تمـع اجلـامعي       باتاضطرا فلم تكن هناك أية      ،الكننا أدركنا األمر جيدوال تشويش يف ا ، 
 أيـة   رِث ومل ن  ،نا أية مشاكل بني الطالب     ومل نكن قد أحدث    ،وكانت األمور جتري على ما كانت     

  .ابات وال انقالبات طالبيةاضطر
  مسؤويل بأن   اكنا نشعر جيد      على حتولنا من التشيع     ا اللجنة الدعوية وإدارة اجلامعة حزنوا جد 

 وهذا هو الـذي جعلـهم       ، وهذا األمر هو الذي يهمهم ال غري       ، واجلماعة أهل السنة إىل مذهب   



 

 أفهمناهم بأنه هيهات    نا لكن ،يثورون ذا الشكل وحياولون مل مشله عسى أن يعيدونا إىل ما كنا فيه            
  !!توعدونهيهات ملا 

 واحلضور أننا مل نغري مذهبنا إال بعد دراسة وحبث وبعد     »احلسيين«مع هذا كله وضحنا للسيد      
 وإمنا هـي    ،)الكواليس( خفية ختطط لتضليلنا وراء       فليست هناك مؤامرات وال أيادٍ     ،اعتقاد جازم 

 رمحة ،ديناأخذت بأيف ،ظلمات بعضها فوق بعضوحنن يف   اليت أدركتنا   وفضله وحكمته   مشيئة اهللا   
  . وهي اليت محلتنا إىل نور اإلميان،بنا سبحانه وتعاىل منه

 تعترفـوا  ة األمر ومل حقيق إذا مل تكشفوا ، انتبهوا :لكن السادة كانوا حياولون ديدنا ويقولون     
  مث ال  ،قل املـسألة إىل املخـابرات     تباحلقائق واأليادي ارمة فسوف خترج األمور من أيدينا وتن        

  .افعل شيئًنستطيع أن ن
 وورقة إىل السيد علي  ا ويف اية اجللسة قدم رئيس اللجنة الدعوية قلم        ،كالمنالمل يرتح السادة    

  .ا اكتب بأننا أخطأنا ولن نعود إىل مثل هذه األخطاء أبد:وقال له ،رمحه اهللا حممديرضا 
 ا واحد ا خطً  اللهم إال  ، إىل اآلن  أ مل نرتكب أي خط    :أخذ السيد حممدي الورق والقلم وكتب     ف

 ونريد أن نكون من املوحدين ال نعبد إال إياه خملصني له            ،عز وجل  اهللاوهو أننا أصبحنا نعشق دين      
  .الدين

 أكثر من ذي قبل بعد قـراءة        ا وحقد ا فثار السيد احلسيين غضب    ،قدم الورقة إىل السيد احلسيين    
  . مث قام وأخرجنا من مكتب اللجنة الدعوية،الورقة
 وإذا  ، كنا نقف مع جمموعة من الزمالء يف ساحة اجلامعـة          ،أيام من هذا احلديث   بعد بضعة   و

  .بسيارة من سيارات املخابرات املعروفة وقفت أمام اجلامعة
 ودون سؤال أو جواب أخذا بيدي وبيد السيد حممدي وأرادا           ، منها رجالن دخال اجلامعة    نزل

  .أن يرغمانا على ركوب السيارة
 فتجمعوا  ؛ للطالب وللجامعة  اب هذا املوقف إهانةً   لَّاعترب الطُّ ف ،قاومهمبدأنا نتشاجر معهم ون   

  .حولنا وكادوا يتضاربون مع اجلنود
 وإمنا هم موظفون جيب أن يؤدوا ما        ،لكن اجلنود اعتذروا وقالوا بأنه ليس هلم من األمر شيء         

  . وبعد نقاش طويل ركبنا معهم السيارة وذهبنا إىل املخابرات،مروا بهأُ



 

أن قبضوا على طالب سين مـن  واملخابرات سبق رجال  مما أفسد اجلو اجلامعي أكثر أن       ان  وك
 ا وكان هو الطالب النموذجي املتفوق دائم      ،»حممد رضا موسايي  « يسمى   ان ك )١(»جرجان«أهل  

   .كان يؤدي صلواته معنا مجاعةو ، لنا يف الفصل العاشراكان زميلً ،يف كلية الطب يف اجلامعة
ال أذكـر   .. أو قبلنا ببضعة أيام، نقل إىل املخابرات يف نفس اليوم أو بعدنا بعدة أيام أنه ويبدو

اجيد.  
 ونقلوا كل   ،ننا ونزعوا مالبسنا وألبسونا زي السجناء     أعيأول ما وصلنا إىل املخابرات ربطوا       

  .واحد منا إىل سرداب فردي
ا وخميفًاكان جو السجن مظلمره أكثر بكثري مما كنا نتصوا جد.  

      ا كانت طويلة جدشخص آخـر كـانوا       أخذونا إىل مكتب الرئيس أو     ،ابعد فترة شعرنا أ 
  .»احلاج«ينادونه 
 ويقرأ  ، من اجلرائم واخلالفات    به رنا مبا قمنا  ذكِّ وحياول أن ي   ا ومشالً ا يتحدث ميين  »احلاج«بدأ  

  . يف ضاللناان كان سبب طلب منا أن خنربه مبا وأخري، اليت امنا ااالاماتعلى آذاننا 
     ـ   ،بنا هلدايتنا غري املشيئة اإلهلية ورمحته تعاىل        اومبا أننا مل نكن نعرف سبب  ا قلنا له بأن األمر أولً

وإىل لطفه ورمحته بنا عز وجل اهللا يرجع إىل اوأخري.  
ا األمـر   أو سبب غري أننا درسنه عاملٌ ليس وراَءأهل السنةوأن انتقالنا من التشيع إىل مذهب       

 كثرية إىل أن    ا ودرسنا يف املوضوع كتب    ، كثريين ا وناقشنا يف األمر أناس    ،بتمعن وتعقل مدة طويلة   
  .للحق املبني عز وجل اهللاهدانا 

من اهلروب عن احلقيقةالكنه كذّبنا فيما نقوله واعترب كالمنا كله نوع .  
إذا  والعياذ باهللا  أنا اآلن ربكم   و ، أنا اآلن قاضيكم   :وصفيقال لنا يف وقاحة وتبجح وتكرب ال        

 واعلمـوا   ،غري هذا أستطيع أن أفعل بكم ما أشاء       وب ،صدقتموين يف احلديث أستطيع أن أساعدكم     
  .أنين لن أرمحكم

 بكالم فتحدث احملمدي    ، يتوقع أن أمامه جيلس رجل بشجاعة السيد حممدي        »احلاج«ما كان   
                                                 

  .گرگان)١(



 

 ،بسالة ال خياف يف اهللا لومـة الئـم        وشجاعة   أفضل مين    اوكان حقً  ،رجولةيف غاية الشجاعة وال   
 : وبدأ يـصرخ كـانون     ، على علي رضا فثار يف وجهه ولطمه لطمة شديدة         »احلاج«غضب  ف

 أو لنقـدم    ، هل تتصورون أننا جئنا بكم هنا للوليمة       !؟أعرف كيف أخرج احلقيقة من حناجركم     
  !؟لكم احللوى

 حممدي يقاومه ذه الصراحة والشجاعة       ووجد السيد  ،ملا عجز احلاج أن حيصل منا على شيء       
 هل تعرفون   ! يا أوالدي  : فقال يف لني ولطف    ،حاول أن جيرب أسلوب اللطف والنصح واإلرشاد      

 !ا كل ما يهمين أنين أحبـك جـد        ، ال يهمين من حضرتك    : فقال السيد حممدي مباشرة    ؟من أنا 
 ، يـا ولـدي    ا أشكرك جد  :نياقترب احلاج وهو يبتسم كاملنتصر إىل السيد حممدي وقال له يف ل           

  .ا ألنك رجل أمحق جد: فقال السيد حممدي يف شجاعة؟ولكن ملاذا حتبين يا حبييب
ين زكني والدماء ترتف من أنوفنا ووجوهنا إىل زنا       مث بعد ضيافة مفصلة أعادونا مكسورين منه      

  .انفرادية
ابعد ذلك كانوا يأخذوننا واحدإىل التحقيقا واحد .  

 ال نعرف أوقات الصالة وال نرى       ،ا أبد ا فقد كان اجلو ليلً    ، آخر ال ار فيه    اكان السجن عاملً  
  .ا فقد كنا نسمع أصوات بعضنا البعض وال نرى شيئً،بصيص نور من الشمس

ننا مث خرجوا بنا يف     أعي فإذا م ألبسونا مالبسنا وربطوا       ،بعد عشرة أيام ال ندري ماذا حدث      
  !ننا وتركونا وانصرفواأعية فتحوا  وعلى مقربة من اجلامع،سيارم

اهللا وحيـد    وكان قد حضر هناك الـسيد آيـة          ،استدعينا يف نفس اليوم إىل اللجنة الدعوية      
  . فأول ما رآين أيب قام إيل وبدأ يضربين ويشتمين ويلومين على تصرفايت،اخلراساين والوالد

 علـى األقـل     ،ا وشتم ا وقد شبع ضرب   ،قد ضربوه بقدر الكفاية    :قال السيد حممدي للوالد   ف
  .حضرتك ال تضربه أكثر

  .بأن األمر ال يهمك : وبدأ يشتمه بألفاظ ركيكة وقال له»حممدي«فثار الوالد يف وجه السيد 
 قررنا أال نقوم بأية حركات محاسـية        ،عليه السالم  بعد هذه الرحلة إىل مدرسة سيدنا يوسف      

   .ف عواقبه وآثاره لنعرا والبد أن ندرس أي عمل نقوم به مسبقً،مثرية



 

 وأال نكتب الشعارات    ،قررنا أال نصرح بعقائدنا على املأل وأال نقيم صالة اجلماعة يف اجلامعة           
  . وأصبحنا ندرك الواقع،عقولنا - كما كان يقول هؤالء السادة - جعت وقد رعلى السبورة

الس الدكتور حكاكيان عضو    هو  وكنت أشعر بأن السبب الرئيسي وراء كل ما حدث لنا           
  . ولعله كان من عناصر املخابرات كذلك،العلمي يف اجلامعة



 

  

  آية اهللا وحيد اخلراسايناللقاء بـ
  أستاديوآية اهللا 

 ، تعالوا إىل قم يف أول فرصة جتدوا       :قال يل آية اهللا وحيد اخلراساين يف مكتب اللجنة الدعوية         
  . نتحدث فيه بالتفصيل،ليكون لنا لقاء آخر هناك

ة أشهر من بدء الفصل الدراسي احلادي عشر سافرنا إىل قم لنلتقي بآية اهللا وحيـد                بعد بضع و
  .اخلراساين

 شعرنا بغربة عجيبة يف املكان وإن كنا قد قـضينا           نالكن ،ذهبنا مباشرة إىل احلوزة العلمية بقم     
  إال أن هذه املرة كـان اجلـو        ،هناك عدة سنوات من عمرنا نعرف األساتذة والطالب ويعرفوننا        

 شيء  و  فقد الحظنا العيون تراقبنا يف كل مكان وتنظر إلينا بشيء من الريب والشك             ،اخيتلف متام
  .من التحقري والتذليل

 فلم  ، من احلق  و استهزاء أو استنكار ملا حنن عليه      كانت الشفاه تتحرك بعبارات فيها تعريض أ      
  .جند رغبة يف البقاء يف احلوزة العلمية

 أشعرنا آية اهللا حبركاته ونظراته أن تلك الـصلة          ، اهللا وحيد اخلراساين   ذهبنا إىل بيت السيد آية    
الودية اليت كانت بيننا من صلة الطالب واألستاذ وتلك الروابط الصادقة وذلك احلب والود قـد                

  .انتهى دوره
كان أسـتاذنا   فقد   ،مع هذا كله مل نقصر يف حقه فكنا نشعر بعظيم حقه وبفضله الكبري علينا             

  .وشيخنا
 والتبجيل ونـشعر جتاهـه      االحتراما خنصه ب  كنو ، طول فترة دراستنا   ا خاص ااهتماماهتم بنا   

 فلم خنرج من السجن إال بشفاعة وتزكية        ، يف قضيتنا  ا والسيما وأنه تدخل شخصي    ،بالعطف واحملبة 
  .وتوصية منه

كان األمر فتح باب املناقشة والبحثاأي .  
 فقد كنتم أفـضل طـالب       ! بكم ا مرحب : بنا ائًراساين مستهز  آية اهللا وحيد اخل    قال لنا السيد  



 

 وها أنتم اآلن قـد      ،همء وكأنكم سادة الطالب وأمرا    ،ا ونشاطً ا ودراسة وتفوقً  ا أخالقً »احلوزة«
   !همء بكم يا سادة الطالب وأمراا فمرحب،جرحتم مشاعري وأخجلتموين

 ،بقم »احلوزة العلمية «تم رسالة    وضيع ،البد لنا أن نفتخر بكم فقد خيبتم ظن األساتذة فيكم         
  .أكرب قاعدة ننطلق منها حنو العامل

وحنترمكم ونعرف لكم مكانتكم    بكما نثق   كن ، ت واملناقشات إىل املناطق    ا نبعثكم للمناظرا  كن
 ، ويفتخرون حبملهم لواء املكتب العلوي     »حبوزم العلمية «ا نرى فيكم رجاال يعتزون       كن ،السنية

 لكن مع األسف الشديد مل تكونوا عنـد         ،صلى اهللا عليه وسلم    م آلل بيت الرسول   ويتباهون حببه 
 نكّستم رؤوسنا ورأس جامعتكم العلمية ورأس املكتب العلوي  ، فها أنتم ضيعتم آمالنا    ،حسن الظن 

  .كله
   يـة  ا رجال كان من املفروض أن حيملوا ر       ؟ ماذا سيقول التاريخ عنكم    ؟اماذا سيقول الناس عن

  !؟ ألهل البيت سالم اهللا عليهمفإذا م ينقلبون أعداًء ،إىل العاملني عليهم السالم أهل البيت
كن      ا نتصور أن ذهابكم إىل املناطق السية وأنتم طالب نشيطون ومتفوقون يف الدراسة سوف        ن

وتصححون  سوف تنريون الدروب أمامهم وتأخذون بأيديهم إىل نور احلق         و ،يؤثر يف هؤالء الناس   
ـ  ا فقد كان التأثري سلبي    ، من أنفسنا  ي جعلتمونا نستحي  كملكنو ،رهم وعقائدهم اخلاطئة  أفكا ا متام 

بلوا على اللجاجة مع    قد أثرت فيكم دعايات جمموعة من الوهابيني الذين ج         ،خالف ما كنا نظنه   
 أن خترجـوهم مـن       فبدل ،صلى اهللا عليه وسلم     وعلى عداوة أهل بيت الرسول     ،املذهب العلوي 

 ، وسقطتم يف دياجري الظلمـة     ،عينكم عن النور  أ وأغمضتم   ،مات إىل النور وقعتم يف شراكهم     الظل
  . أن تفتخروا وتعتزوا اتم عقائدكم الشيعية املباركة بدلوخن

 واملكتب العلـوي    »احلوزة العلمية «وجعلتمونا وجعلتم    ،بدأمت تلعبون بأصول املذهب وثوابته    
  .الناسوحىت أسركم وعوائلكم أضحوكة أمام 

  !جعلتم حبركاتكم الصبيانية طالب اجلامعة يف طهران يشكون يف صحة معتقدام ومذهبهم
يرغبون يف املـشاركة يف الـربامج       ومل يعودوا    ،أصبح الطالب البسطاء يشكون يف كل شيء      

  . وها أنتم تتحملون جريرم ووزرهم،واجللسات املذهبيةالتعبدية 
  .عنتم يف معتقداته وأصوله وأفكارهماقتكم طوحب ،أهنتم املذهب الشيعي املبارك



 

ن مـن   يو أال تـستح   ،مل يشهد تاريخ املذهب نكسة وضربة من أبنائه مثل ما شهده مـنكم            
   ؟مواقفكم

 بأي وجه ستقفون أمام اإلمـام       ؟عليه السالم  كيف ستقابلون أمري املؤمنني علي بن أيب طالب       
   ؟عجل اهللا فرجه الشريف املهدي

  ؟صلى اهللا عليه وسلم م أمام أهل بيت الرسولكون موقفكماذا سي
 يـا   :وقال بنربة فيها شيء مـن العطـف        .بعد هذا الكالم العاطفي بدأ آية اهللا خيفض صوته        

 وقد يلعب الشيطان برأسه وحياول اهلروب من مشاكله         ،اقتصادية قد يواجه املرء مشاكل      ،أوالدي
      يقدمها إليه بعض الوهابيني من أعداء       ،معدودة لدراهم   افينجر إىل ترك مذهبه الشيعي املبارك طمع

 وأنا  ، للرجعة ا لكن من يعشق أهل البيت يترك لنفسه خطً        ،أهل البيت الذين تفننوا يف شراء الذمم      
 أستطيع أن أساعدكم خبمسة ماليني تومان وإن شـئتم          ،مستعد أن أقدم لكم ما تريدونه من املال       

  !حىت بعشرة ماليني
 نبدي أية   نكن  مل ،ا خاص ااحترام آلية اهللا اخلراساين     نِكا حممدي ن  كنت أنا وصاحيب علي رض    

 لكن األمر يف هذا املوقـف       ،االحترامحركة أو ننطق بأية كلمة ميكن أن حتمل على قلة األدب و           
 فمع مراعاتنا لكل املفاهيم األخالقية اليت تقتضيها عالقـة          ،كان يتعلق بالعقيدة وبالدفاع عن احلق     

 كان والبد أن جنيب على هذه النصائح الكرمية وهذا الطعن الشديد الذي وجهه              ،هالطالب بشيخ 
 : كالم السيد اخلراسـاين وقلـت   وقطعت فكسرت حاجز الصمتِ   ،إلينا سعادة آية اهللا اخلراساين    

 عليه الـسالم    حضرتكم تعرفون أكثر من غريكم مدى حبنا لسيدنا علي املرتضى          !سعادة الشيخ 
 ،ا ألهل البيت كما صـورمتوه     القضية ليست عداوةً  و ،لى اهللا عليه وسلم   ص وألهل بيت الرسول  

  .وإمنا قضيتنا هي قضية العقيدة ال غري
مـن اخلرافـات والبـدع      ظلمات  نحن بعد دراسة وتعمق وحبث أدركنا أننا كنا نعيش يف           ف

 وأم هم   ،عليه السالم   على احلق الذي كان عليه سيدنا علي       أهل السنة  ووجدنا بأن    ،والشركيات
 وأم هم حاملوا لواء أهل البيت وأصحاب عقيـدة          ،صلى اهللا عليه وسلم    هواة أهل بيت الرسول   

  .أهل البيت ال حنن
  !؟ماذا تعين الدنيا أمام هذه املفاهيم



 

 واهللا ال تساوي الدنيا كلها أمام ما أدركناه من احلق حبة خردل وال أقل من                !يا سعادة الشيخ  
 ولـن   ،حباجة أن نبيع ديننا بثمن خبس دراهم معدودة        عز وجل  اهللابفضل   ا م امل نكن يوم   ،ذلك
  .نبيعه

 وأننا مصرون على عقيدتنا ولـن       ،ذا أفهمنا الشيخ بأننا مل خنرج يف هذا الطريق لنرجع منه          
النار ب ؤوسنا وقسمونا نصفني أو حرقونا     أو وضعت املناشري على ر     ،ا إرب اعنا إرب طِّنرجع عنها وإن قُ   

  .ام املوحدين إبراهيم عليه الصالة والسالمكإم
 ، من حضرتكم أنين أطرح هذا الكالم أمـام سـعادتكم          ا أعتذر جد  :مث جترأت وقلت للشيخ   

  .. مبا نؤمن بهاالعتزازالبد من ف ، عن العقيدةولكن مبا أن حديثنا
ن  وها حنن مستعدون أن ندفع لكم عشرين مليو        ،حضرتكم تتحدثون عن مخسة ماليني تومان     

  . واجلماعةأهل السنةتومان لترجعوا عما أنتم فيه إىل احلق الذي وصلنا إليه وتصبحوا من 
حضرته لن حيل مشكلتنا معه     مع  شعرنا بأن االستمرار يف احلديث مع آية اهللا اخلراساين وبقاءنا           

 ،والبغضاء بيننا  بل حديثنا يزيد الفجوة بيننا ويضع بذور الكره          ، ولن يفهمنا  ،ولن تتغري نظرته إلينا   
   . فودعناه وخرجنا من عنده،فرأينا أن جنمع أطراف احلديث ونستأذن من حضرته

 بأن أقول لكم أن تذهبوا إليـه بعـد          »أستادي« أوصاين السيد آية اهللا      :قال لنا عند اخلروج   
  .لقائكم معي

مبا حنن عليه من احلقامسعنا كالمه وخرجنا من عنده أكثر إميان .  
  . وكان يف حضرته السيد آية اهللا مكارم الشريازي،أستاديت السيد آية اهللا ذهبنا إىل بي

 دامت جلستنا معه أكثر من ساعة كرر        ، للحوزة العلمية بقم   ارئيس أستاديكان السيد آية اهللا     
 ، مل نصل يف هذا اللقـاء كـذلك إىل شـيء           ...فيها نفس الكالم الذي قاله لنا آية اهللا اخلراساين        

  . إىل طهرانفودعناه وعدنا
 على  ا وحزنوا وتأسفوا كثري   ا أم تأملوا جد   »قم«شعرنا عند وداع هؤالء املشايخ وكبار آيات        

  !كما يزعمون ناضالل



 

  

  السفر إىل كاشان وإلقاء حماضرة 
  يف مسجد بكاشان

  ..»كاشان«ضا حممدي بسيارتنا إىل سافرت برفقة صاحيب علي ر
آيـة اهللا   « فقد اتفقنا أن نذهب إىل ابـن         ،هذا السفر كنا قد وضعنا خطة حمكمة لنطبقها يف        

  . ونستأذنه يف إلقاء حماضرة هناك، رئيس احلوزة العلمية هناك»مدين
كن  وقد نفقد رؤوسـنا يف هـذا        ، أن هذه احلركة قد تسبب لنا مشاكل عديدة        اا ندرك جيد 
 اليت اشتهرت بالتعـصب      فطرح القضايا العقدية واحلديث عن التوحيد يف مثل هذه املدينة          ،الطريق

اوالعناد واللجاجة ليس أمراالعتزاز والفخر مبا وصلنا إليه من احلق لكننا كنا شعلة من ،ا هين.  
ا حناول أن نترجم ما يف صدورنا باخلوض يف مثل هذه املواقف الصعبة واحلرجةكن..  
ألعداء ويف مجع مـن      يف أعمق أراضي ا    االستشهاديةا نرى بأن موقفنا هذا يشبه العمليات        كن

  .. وأننا إن عدنا من هذه الرحلة ساملني فسوف تكون هي بداية املعركة احلامسة،أكرب قيادام
 وفخرنا مبا نؤمن به جعلتنا      اعتزازناأعترف أن هذه العواطف واإلحساسات اليت كانت تترجم         

ا جنـازف   كن ، هذه املواقف   باآلثار اليت قد تتركه مثل     ا وال نفكر جيد   ،ال نقرأ الواقع قراءة حكيمة    
  .بأنفسنا دون دراسة منهجية للواقع

 »املدين«ذهبنا مباشرة إىل بيت السيد       و ، للخوض يف هذه اازفة اخلطرية     »كاشان«وصلنا إىل   
 وطلبنا منه أن يرتب لنا      ،فاحتناه يف قضية احملاضرة    ، لنا صداقة قدمية معه    تكان و ،ابن آية اهللا املدين   

ضرة للمحاابرناجم.  
 أهـل الـسنة   مل يكن السيد املدين قد اطلع على اريات األخرية وعلى أننا أصـبحنا مـن                

  .. فرحب بنا، ومل يكن مسع مبا حدث لنا يف اجلامعة وما أحدثناه هناك،واجلماعة
ـ       ا حافلً ايف إحدى املناسبات املذهبية اخلاصة رتب لنا برناجم       و ساجد  حناضر فيه يف إحـدى امل

  .»كاشان« مدينة الكبرية يف
 وحتدثنا عن كل حـق      ، أحر من اجلمر أخرجنا فيه كل ما يف جعبتنا         ااستطعنا أن نقدم برناجم   و



 

  ..وصلنا إليه خالل دراساتنا وحبوثنا على املأل
كان يعاين من مشكلة يف لسانه ال يـستطيع أن           رمحه اهللا  حممديال أنسى أن أشري بأن السيد       

احملاضرات فكان يقدمين يف ،ايفصح جيد.  
 ومن  ،حاولت يف بداية حديثي أن أحتدث بشكل عام وأشرح األصول العقائدية بشكل جممل            

 لكن األمر فيما    ،هناك أدخل يف املبادئ والعقائد الصحيحة دون أن أثري مشاعر الناس وأحاسيسهم           
 ووضعت عـدة عالمـات      ،من به بكل صراحة وصدق    ؤيبدو خرج من يدي وقلت كل شيء أ       

  . كانت جديرة بأن تقلعه من جذوره وتصرخ ببطالنه،زة على املذهب الشيعياستفهام بار
 وعن مناقبه وعن    ،رضي اهللا عنه   حتدثت بإسهاب عن شخصية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب        

 مث زدت الطني بلّة بـأن       ،صلى اهللا عليه وسلم     وبني صحابة الرسول   ،مكانته بني اخللفاء الراشدين   
 فال يستدعي األمر    ،بتلك األمهية اليت يتحدثون عنها     عليه السالم  نا علي  مل يكن إسالم سيد    :قلت

 ،عليه الـسالم    فقد كان علي   ، والضجيج ة والتفاخر واملباها  واالعتزازكل هذه الدبدبة والكبكبة     
صلى اهللا عليه وسلم     يعيش يف بيت الرسول    اصبي،  فكان  ،صلى اهللا عليه وسلم    اه املصطفى  وقد رب 

يف هذا الصيب الذي يعـيش       صلى اهللا عليه وسلم    فكاره وعقائده لى صدى أخالقه وأ   والبد أن يتج  
  .يف كنفه

 يـستطيع   ا الذي كان قائد   ،رضي اهللا عنه   لكن اإلسالم الذي البد أن نفتخر به هو إميان عمر         
 فهذا الذي كان كجلمود صخر صلب تغري وصار ذلك األمري الـذي غـري            ،هءأن حيرك قبيلة ورا   

  .)١( على صفحات التاريخ كل هذا اد والعز لإلسالم واملسلمنيالعامل وسطر
 وتلك املؤامرة النجسة اليت أدت إىل استشهاد أمري         ،اوسي امللعون  »أيب لؤلؤة «مث حتدثت عن    

  .رضي اهللا عنه املؤمنني عمر
          م أبدرون  ومل يكونوا قط يتـصو ،اولعل احلضور مل يكونوا قد مسعوا مثل هذا الكالم يف حيا

 ،»كاشـان «أن يسمعوا مثل هذا احلديث من عامل شيعي على منرب مسجد شيعي ويف مدينة مثل                
  .ال يستطيع احلراكمن ضربته الصاعقة حيترق يف جلده ففكانوا ك

                                                 
  . وهو كتاب رائع يف بابه)عمر والتشيع( : صدر مؤخرا كتاب لألستاذ حسن العلوي بعنوان)١(



 

 وال يكادون يصدقون آذام فيما      ، بأفواه فاغرة مألا احلرية والتعجب     كان الناس ينظرون إيلَّ   
  .يسمعونه

 هل جن أم دخل يف جلده       ؟ ماذا أصاب هذا العامل الشيعي     :ميع كان يدور  ولعل يف صدور اجل   
 ويعتز بذكر امسه واحلـديث      ، والتبجيل االحترام ذا    يتحدث عن عمر عدو أهل البيت      ،العفاريت
  .عن سريته

رأيت من األفضل أن أكتفي ـذا فجمعـت أطـراف            ف ،شعرت حبركات مريبة يف احلضور    
ركبنا سيارتنا وانطلقنا حنـو      ف ،استطعنا أن خنرج من املسجد بسرعة       مث ،احلديث وأيت حماضريت  

  .طهران
 وصل الكالم ،»كاشان«واإلشاعات تنتشر يف كل مكان عما حدث يف إال مل مير وقت طويل  

إىل جامعتنا بأن جمموعة من الوهابيني من علماء السنة لبسوا زي علمائنا الشيعة وخطبوا يف مسجد 
  . عقائد الشيعة ودعوا إىل عقائدهم الوهابية طعنوا يف،»كاشان«يف 

 الـذي وضـع     »كاشان«ما وصل إىل جامعتنا من اخلرب كان صدى خلطبة إمام مجعة مدينة             
جتـرأ   وأمن الدولة اليت ال تؤدي واجباا كما ينبغي إىل درجة أن             ، على عاتق املخابرات   املسؤولية

لطخوا منابر مساجدنا ويتحدثوا عن أعـداء       زي علماء أهل البيت وي    اثنان من الوهابية أن يلبسا      
ن شأن عدو أهل البيت األول وجمـدوه        و فقد رفع هؤالء الوهابي    ، يفتت القلوب  اأهل البيت حديثً  

 ،ووضعوا له فضائل ومناقب على منرب من منابر عشاق أهل البيت أصحاب املذهب الشيعي املبارك         
  .وه يف عقر دارهغزوتباكى على 

 حديث جمالس الطالب ينفخون فيها ويزيـدون        »كاشان«ار ما دار يف     لفترة طويلة ظلت أخب   
  ..وينقصون ويعلقون ويفسرون حسب ما حيلوا هلم

 الذي  »حممد رضا موسايي  «وصلت األخبار بأن الطالب السين السجني       حىت  هدأ اجلو   وما إن   
لروحـي  فقدنا أخباره من يوم أن دخل زنازين املخابرات املوحشة فقد عقله حتـت التعـذيب ا               

 ونقل قبل أيام إىل مستشفى اـانني يف         ،واجلسمي والسيما الصدمات الكهربائية يف الرأس واملخ      
  . إىل عيادته هناك»حممدي«فذهبت برفقة صديقي  طهران

ا ذليلًاوجدناه مسكينا فقد عقله متام،ا فما كان يعرفنا وال يشعر مبا يدور حوله أبد.  



 

  .وجوهنا ويضحك بصوت عالظل أكثر من نصف ساعة حيملق يف 
 مبا رأينا من وضع زميلنا حممد رضا موسايي        اتأثرنا جد ،   على حالته  ا وغيظً ا وكدنا منوت حزن ، 

 ،كان أبرز الوجوه العلمية بني طالب كلية الطـب         ،افقد كان صاحب ذكاء وعقل مل جند له مثيلً        
  ..وكان من املمكن أن يصبح من عباقرة الطب يف هذا العامل الضائع

 استـشهد  »حممد رضا موسـايي «يف منتصف الفصل الدراسي الثاين عشر مسعنا بأن الطالب        
   ..ونإنا هللا وإنا إليه راجععلى تلك احلالة املؤسفة ف

 علـى   اعليني إخوان  وجيمعنا به يف     ،أسأل اهللا القدير أن يغفر له ذنبه ويكتبه يف الشهداء األبرار          
  .. وأال حيرمنا أجر جهاده وصربه وثباته رمحة اهللا عليه،منه ا وأن يعوض األمة خري،سرر متقابلني



 

  

  الفصل من اجلامعة والسجن والتعذيب

وقد كثرت اإلشاعات عن احملاضرة اليت ألقيت يف         ،ا يف بداية الفصل الثالث عشر اجلامعي      كن 
مد رضا حم«ستشهاد الزميل  مث جاء خرب ا، وعن الوهابيني الذين قاموا ذا العمل      »كاشان«مسجد  
 ،تركنا إقامة الصالة مجاعة ف، فقررنا أن نتجنب أي عمل قد حيدث بلبلة يف البيئة اجلامعية»موسايي

 ويشعرون بالضيق واحلنق الشديد جتاهنا كلما أقمنا الصالة    ،اون خيافون منها كثري   سؤولفقد كان امل  
ما أدينا  لَّعارضوننا أكثر كُ   فقد كانوا يظهرون عنادهم وي     ، اللجنة الدعوية  مسؤويل والسيما   ،مجاعة

  .الصالة مجاعة
 مل نـستطع    ، على مجيع الطالب   ا شديد »حممد رضا موسايي  «كان وقع خرب استشهاد الزميل      

  .أن نتجاهل هذه احلادثة فأردنا أن نقيم جلسة ذكرى هلذا الشهيد الربيء
 يعة الـذين   لذكرى هذا الشهيد حضره عدد كبري من الطالب ولعل طالب الـش            اأقمنا برناجم

  .اتسعني طالبالحضروا كانوا يتجاوزون 
جرنا الكالم يف احملاضرات اليت ألقيناها ذه املناسبة األليمة إىل احلديث عن الوهابيني الـذين               

 حممدي مل يكونا إال أنا والسيد       ني الوهابي  واعترفنا على املأل بأن هذين     ،»انمسجد كاش «خطبا يف   
  .رمحه اهللا

أخرى وجدنا رأس األفعى    ومرة   ،دعينا إىل مكتب اللجنة الدعوية يف اجلامعة      ستيف اليوم التايل ا   
  .الدكتور حكاكيان وهو ، السيديرقد هناك

 آخر على هذا املنـوال      ا إن أقمنا برناجم    التحذير األخري واإلنذار الشديد    كان هذا اللقاء مبثابة   
  . شديدة جتاهناافسوف تضطر اإلدارة أن تتخذ مواقفً

 وكان أحـد العلمـاء      ، آخر اة وجيزة وملناسبة أخرى أرادت اجلامعة أن تعقد برناجم        بعد فتر 
  . عن التخطيط هلذا الربنامج وإدارتهامسؤولً

 مث بدأ حيكـي     !! وصفايت العالية وأنين كذا وكذا     ويذكرين مبناقيب يرفع من شأين     وبدأ   جاء إيلَّ 
 نرجو  :ني ألف تومان كهدية تذكارية مث قال       كان فيه مخس   ام يل ظرفً   وقد ،قصة الربنامج الذي رتبه   



 

 ولكـن   ،الربنامج من حضرتكم أن تتكرموا مشكورين بتالوة بعض آيات كالم اهللا ايد يف هذا            
  فلو تتكرم وختتم قراءتك     ،سن الناس طويلة ال ترحم     وألْ ، أن األجواء عكرة   احضرتك تعرف جيد 

  .ا تكون قد مننت علين»صدق اهللا العلي العظيم«بقولك 
 وأم  ، وهنا تأكد يل أن هناك دسيسة وراء احلكاية        ،أول ما جاء الرجل بدأت أشك يف نواياه       

أهـل   لعلهم عرفوا أنين أصبحت من السنة وهم يظنون بأن           ، من وراء هذه احلكاية    ايقصدون شيئً 
ن أن   وأم يأبو  ،صلى اهللا عليه وسلم     صحابة الرسول   كما يكرهون هم سائر    ا يكرهون علي  السنة

  .)١( !ينطقوا امسه حىت ولو يف القراءة
ة نلس وهل هناك أحد من مسلمي ا      ، عقلية يف غاية احلمق واجلهل     ،ا مبكي احكً مض اكان موقفً 

  ؟»علي«يكره اسم 
 ويرون حبه مـن عالمـات       ، ويبجلونه ون سريته سيدرو ، علي تباعالالسنة هم الذين يدعون     

  .)٢(اإلميان وكرهه من عالمات النفاق
صدق اهللا  «لن أقول    أنا   ،سيد ال يا    : فقلت له  ،لكنين أردت أن أذل هذا الرجل األمحق وأغيظه       

  . فقط»صدق اهللا العظيم« وسأقول معتزا »العلي العظيم
أن وضعت الظـرف    إىل   رضايي هذا جيادلين وأنا أصر على موقفي ووصل األمر بنا            بدأ السيد 

 أنا لن أحضر جلستك هـذه       ، اهللا املؤمنني القتال    كفى ! يا صاحيب  :الذي جاء به يف يده وقلت له      
  .ولن أقرأ فيها القرآن

  فمن مث أتوا إيلَّ    ،بدأ الربنامج ويبدو أم مل جيدوا من يفتتح الربنامج بآيات من القرآن احلكيم            
 »هـدايت « إىل أن تدخل بعض األساتذة والسيما السيد الـدكتور           ،يرجونين وأنا أرفض القراءة   

 ليكون  »صدق اهللا العظيم  «يت بقويل   رت أن أقوم وأتلو بعض اآليات مث أردفت قراء        اضطر ف ،احملترم
 .همقشوكة يف حلو

                                                 
 هنا يعين سيدنا علي املرتـضى     » العلي« ويظنون أن لفظ     ،» العلي العظيم  صدق اهللا « الشيعة ينهون قراءم للقرآن بقوهلم       )١(

فيظنون بأن الـسنة يكرهـون      » صدق اهللا العظيم  « ومبا أن السنة عادةً ينهون تالوم للقرآن ايد بعبارة           ،رضي اهللا عنه  
  . فمن مث ال يذكرون امسه يف هذا املوضع،عليا

إيلَّ أنـه ال     صلى اهللا عليه وسلم    والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب األمي        ( :رضي اهللا عنه    قال علي  : عن زر قال   )٢(
  . رواه مسلم)حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق



 

بعد هذه احلادثة بيومني أو ثالث استدعيت إىل مكتب رئيس اجلامعة وبعد نـصف سـاعة                
 وهكـذا مت    ، بعد سبع سنوات من الدراسة فيها      »الشهيد شيت «أصدروا قرار فصلي من جامعة      

  .امعةفصلي من اجل
 وأراد أن يتـشاجر مـع       ا شديد امساع هذا احلكم اجلائر وحزن حزن     ثار صديقي حممدي عند     

 ، ليس يل من األمر شيء     : لكن الرجل املسكني قال بكل بساطة      ،الرجل الذي قدم يل قرار الفصل     
دارة  وإمنا جاء احلكم مـن قبـل إ        ، وأنا مل أصدر احلكم    ،فت أن أبلغكم هذا القرار    لِّأنا فقد كُ  أما  

  .اجلامعة والس العلمي
 يستهزئ وبدأ   ا شديد ا فغضب غضب  ،الوالد وأخربته باألمر  ب صل اتصلت بعد استالم قرار الف   و

  ..اذبح بقرة وارقص فرحا اذهب !؟ هل ارحتت اآلن! مربوك عليك:يب ويقول
    ارجعت إىل البيت وكنت حزين م وبدأ أيب وأمي وجدي وجديت واألسـرة كلـه         ،ا ومضطرب 

  .ومونين وخيرجون غيظهم وغضبهم على رأسييل
 ، ذلك شريطة أن أتـوب      فقبلت إدارة اجلامعة   ، األمر ألعود إىل اجلامعة    حاول والدي إصالح  

  ..ا تعجيزية أمامي مل يكن يل أن أخضع هلا أبداووضعوا شروطً
رأيت يف   : وقال يل  ،يف إحدى األيام لقيين أحد املشايخ من أعضاء اللجنة الدعوية يف اجلامعة           و

عدك اهللا من الشرور     أب :فأجبته ، وعدت إىل اجلامعة مرة أخرى     ،املنام أنك تبت ورجعت إىل احلق     
  . وال تعبري له، هذا من نفثات الشيطان،يا سيدي



 

  

  السفر إىل بلوشستان

أصبح  - والسيما غضب الوالدين     - بعد الفصل من اجلامعة وشتائم األهل ولومهم وغضبهم       
  . أن نسافر إىل بلوشستان مرة أخرى»حممدي« فقررت مع صاحيب ،جو البيت ال يطاق

بعض املشايخ وشرحنا هلم وضعنا وقلنا بأننا كنا من الشيعة وأصـبحنا            بالتقينا   يف بلوشستان و
لكنهم  ، ورجوناهم أن يسمحوا لنا بأن ندرس يف مدارسهم الدينية         ، واجلماعة أهل السنة اآلن من   

ـ    ،تجسس عليهم ا بأننا من رجال املخابرات نريد ال      نومل يستطيعوا أن يصدقونا وظ     ا  فاعتـذروا عن
 وأن العدد قد اكتمل عندنا      ، وقالوا بأن املدرسني والطالب هنا يتحدثون بلغام احمللية        احترامبكل  

 وإمكاناتنا ضعيفة ال نستطيع     ،اقتصادية وأننا نواجه مشاكل     ،فليس هناك جمال يف السكن الطاليب     
 ، لكننا كنا نشعر باحلقيقة يف قرارة أنفـسنا        ، وهكذا رفضونا بتربيرات واهية    ...أن نستضيفكم و  

 فمن كثرة ما كـذب الـشيعة        ،فهم مل يكونوا يصدقونا ومل يكونوا يستطيعون أن يثقوا بكالمنا         
   ل التاريخ ا هلم على طو   اوجعلوا الكذب والدجل شعار      أن يـصدق    امل يعد أحد من املسلمني قادر 

اشيعي!!  
  .. للرجوع إىل طهران مرة أخرىفاضطررنا ،د أمامنا فرصة للبقاءمل جن



 

  

  العودة إىل طهران

 إال والـدي    ،مل يكن ينتظرين يف البيت بعدما عدت من هذا السفر القصري مـن بلوشـستان              
 كرجـل طبيـب     االجتماعيةوحىت مكانته    الغضبان الثائر الذي نسي كل معاين األبوة والعطف       

 وضربين به حـىت     ا قوي ا كهربائي الضرب والشتم واللطم والركل وأخذ سلكً     باعلي   ونزل   ،أكادميي
  .شبع

 وهذا الضرب والتعذيب فأرادت أن      ،مل تستطع أمي أن تصرب على هذا املوقف العدائي الشديد         
  .ا شديدا حيث ضرا أيب ضرب،كن حظها أفضل مين فلم ي،تتدخل

 ا بـارد   فكانوا يسكبون على رأسي مـاءً      ،أغمي علي يف ذلك اليوم واليوم التايل عدة مرات        
  .ألعود إىل صوايب

 وأراد أن خيرج من البيت ربط يدي ورجلي وعلّقين كما يعلق اجلزار             ،ملا تعب أيب من ضريب    
  .الكبش الذي ذحبه ويريد سلخه

 وطلبت منه أن حيضر وخيرجين      ، وشرحت له حكاييت كلها    »حممدي«اتصلت والديت بصديقي    
  .من هذه الورطة

  . فحملين على ظهره وأخرجين من البيت،صل حممدي وكنت يف حالة ضعف وإغماء شديدو
  .رمحه اهللا حممديمل متر من هذه احلادثة إال بضعة أيام ومت القبض علي وعلى صديقي 



 

  

  السجن مرة أخرى

 وما زالت تلك الصورة أمام عيين كانت بنته الصغرية         ، يف بيت السيد حممدي    اكنت جالس  - 
  ..تلعب باملاء آخذةً ، من املاءا كبريا أمامها طستضعةاو - ربع سنواتاأل ذات

ات ووضعوا   مث دخل البيت جمموعة من رجال املخابر       ، باب البيت بوحشية شديدة    قِرفجأة طُ 
  . جيروننا إىل اخلارجبدؤواو ،يدي صديقي حممدي و يديالقيد يف

سذاجتها وطهرها الطفويل أن ختـرج      جرت البنت الصغرية حنو أبيها تصرخ وتبكي وحتاول ب        
 وملا شعرت بأن حماوالا يف فتح القيد قد باءت بالفشل أخذت برجل أبيها ،القيد من أيدي والدها   

كانـت   ،ا كانت صورة مؤملة جد    .. وتصرخ وتبكي بصوت عال    ،حتاول أن جتره إىل داخل البيت     
يكـون   لكن أىن ،ر قلبهر وتفجلوحدها كافية يف أن تدمع عيون كل إنسان وجترح مشاعر أي بش     

  !!لزبانية النار ولدعاة السجون قلوب يف الصدور
 ويقبلها على جبينها ورأسها ويودعهـا إىل        ، مكبلة مل يكن أمام األب إال أن حيضن بنته بأيدٍ        

  ..ري جمهولصأجل غري معلوم وإىل م
الـذاهب   ىل مكان إ ،أب يودعها إىل حيث ال يدري      و ،تدري ماذا جيري حوهلا    طفلة بريئة ال  

  ..إليه مفقود والقادم منه مولود
ها الـصخور   ت صورة لو أدرك   .. ظلم وطغيان  ر حب وحنان يف جو حيكمه     صورة كلها مشاع  

     تعطف  لكن أىن لقلوب احلديد أن       ، جتري منها الدماء   االصامتة يف اجلبال الراسيات لتفجرت عيون
  .س وترتوي من عويلهم وبكائهمهذه القلوب تتلذذ مبصائب الناف ..تدمععلى العينني ف

  .ة وعرفنا فيما بعد بأا كانت وحدة املخابرات الدولي،أخذونا إىل حيث ال ندري
كان معظم وقتنا يقضى بني الـسني       و ، فلم يضربونا ومل يعذبونا    ،امل يكن تعاملهم هناك سيئً    

ئلة لنعيد نفس    مث يعودون من جديد إىل نفس األس       ، يستفسرون ونشرح  ، يسألوننا وجنيب  ،واجليم
  .األجوبة

 ما هـي أسـباب      ؟ من الذي أضلكم   ؟كيف ضللتم  :كانت معظم األسئلة تدور حول حمور     



 

  ؟ضاللتكم
 نسمع نفس األسـئلة ونفـس       ،ا عشر يوم  اثىنأعتقد أن هذه املسرحية دامت عشرة أيام إىل         

  .اهلتافات ونعيد نفس األجوبة
  !كانوا يعيدوننا إىل الزنزانةندما  إال ع، يف كل تلك الفترةظلت عيوننا مربوطة

ـ     يف إحدى جلسات التح    ت شعر  إين :رمحه اهللا  حممديقال يل صديقي      كقيق بوجـود عم
  .»فرشيد«

  .ومن هنا عرفنا بأن عمي عميل للمخابرات



 

  

  بيت األشباح أو غرف التعذيب

 ،لتعـذيب نقلونا إىل قسم ا    - ا عشر يوم  اثينقرابة   - بعد هذه الفترة اليت قضيناها يف التحقيق      
 كانت عيوننا   ،مونا إىل أناس آخرين    سلَّ ، وبيوت الشياطني  ، يشبه قالع األشباح   ا خميفً اوكان مكان
  .مربوطة

 فإذا مبن استقبلنا خياطبهم بصوت ضخم يشبه صوت         ،وا يذهبون ؤتركنا من كان يرافقنا وبد    
  !؟ هل هؤالء هم أصحاب عمر وأعداء علي:زبانية النار أو شياطني العقاب

 مسعنا نفس الصوت    ، هؤالء اجلنود وبقينا يف هذا املكان املوحش بني أيدي أناس آخرين           ذهب
   ؟ هل تعرفون إىل أين جئتم:املخيف خياطبنا بغرور وخبث

 حيضرون لنا احلمري والبغـال      ، هنا مصنع الرجال   : مث أصدر ضحكة شيطانية وقال     اسكت قليلً 
النصنع منها بشرا سوي..  

ـ   ا الرجل ا  كان صوت هذ    شعرنا  ،ا جد ا وطريقته يف الكالم خميفً    »احلاج«لذي كانوا ينادونه ب
  .بشيء من اخلوف يدب يف قلوبنا

 ،ويبدو أن الزنازين كانت بعيدة عن بعضها       ،ا يف زنزانة انفرادية لوحده     واحد من  وضعوا كل 
  .كنا نستطيع أن نسمع أصوات بعضنافبعد جهد 

 وكأا قبور مفتوحة    ،انت رائحتها نتنة قبيحة جد    قد كا كانت الزنازين تشبه كهوف األجنة      
  ..اكان اجلو فيها رطبو ،تعفنت فيها أجساد األموات

    يف هذا املكان املخيف    خالهلا   وبعد هذه الفترة العصيبة اليت تعذبنا        ،ابقينا فيها فترة طويلة جد
  ..كما كانوا يسمونه أخذونا إىل احلساب والكتاب
 وا إيلَّ ؤ مث بعد فتـرة قـصرية جـا        ، وال أدري ماذا فعلوا به     ،حممدييف البداية أخذوا السيد     

  .وجروين إىل هناك
  .اللطمات والركالتيل   يكيلونبدؤواو إنك تزعم أنك ال تعترف :صرخوا يفَّ

ـ            ومبـاذا جيـب أن      ،»االعتراف«كان املضحك يف األمر أنين مل أكن أفهم ماذا يقصدون ب



 

  ؟أعترف
  .. به دون حماباة وال خوف وما كنت أؤمن،ما كنت أعرفهألنين كنت قد قلت هلم كل 

 فلم يبق عندنا ما نقولـه بعـد         ،ةنا األول يف قسم املخابرات الدولي     ئقلنا هلم كل شيء يف لقا     
  .ذلك

يريدوننا أن نعترف بأشياء ال نعرف عنها        كانوا   :فهم يف الواقع كما كان يقول السيد حممدي       
  !!اشيئً

ماذا جيب أن   ا نعرف    فما كن  ، ال ندري ما كنهه    ، بالنسبة لنا  ا جمهولً ا وسر ا لغز االعترافكان  
   فريفعوا عن ظهورنا سياطهم    ،ا زبانية العقاب  نعترف حىت يرضى عن ،   أو خيففوا عن  من ألوان   اا بعض 

  .عقام
مرة أخرىلالعتراف أو يومني يف آالمنا مث أعادونا اتركونا يوم .  

الضرب بالـسياط حتـت      -  وركزوا هذه املرة على الفلق     ،ىبدأ الضرب والتعذيب مرة أخر    
  ..وكان الدم يرتف من وجوهنا وأقدامنا - األقدام

  .. بهمل نكن نعرف ماذا جيب أن نعترف
  .. لتندمل اجلروح بعض الشيء أرجعونا إىل زنزانتنا،االعترافشعروا مرة أخرى باليأس من 

 ، حتـت األرض   ا سرداب ت وكأا كان  ،صالة كبرية  أخذونا بعد عدة أيام إىل       يف املرحلة الثالثة  
  . مبا جيب عليها من العقاباوتقوم تلقائي ،تعمل من تلقاء نفسهاوكان ا أجهزة خاصة للتعذيب 

  !؟ماذا حدث لنا يف تلك الصالة اللعينة
 بل أكاد أجن كلما     ،صور وحشية يعجز قلمي عن تصويرها     بوماذا صنعوا بنا وكيف عذبونا      

  !؟الصور إىل خاطريتعود تلك 
  .إىل هذا املكان مهما كان من أمره أال يسوق أي إنسان عز وجل اهللاأسأل 

ا نستغفر اهللا ونبتهل إليه ونتضرع بني        وكن ،انقطعنا يف هذا املكان عن األسباب الدنيوية كلها       
  ...يديه



 

  .عدنا إىل الزنازين ليأخذونا بعد عدة أيام إىل الرحلة الرابعة من الضيافة
 التعذيب بالقرصات ، تعذيب مل خيطر لنا على بال،انت هذه الوجبة أخبث الوجبات السابقة   ك

ا ألول مرة نواجه مثـل هـذه         كن ،أو اللدغات أو الصدمات الكهربائية على أطراف الرأس واملخ        
  .املواقف العصيبة

      منـها الـدم    رج  خيا نشعر وكأن آذاننا تنفجر و     كلما كانوا يوصلون الكهرباء إىل رؤوسنا كن
  .بغزارة
وحناول أن نقاوم هذه اهلمجيـة لكـن         ،ا نصرب على هذا العقاب الشديد وحنتسبه عند اهللا        كن 

  .سرعان ما يغمى علينا
 أعادوا إلينا   .. إىل العقاب  ا ويعودو ، إىل أن نعود إىل احلياة     ،ال ندري بعد ذلك ماذا يفعلون بنا      

  ..يدةمث أخذونا إىل وجبة جد ،هذا التعذيب عدة مرات
 فواهنا وأنوفنا  فكان خيرج ما يف بطوننا من أ       ،ربطوا أرجلنا وعلّقونا على أعمدة حديدية طويلة      
 إىل أن بدأ الدم خيرج من أفواهنا وعيوننـا          ،ويعيدون احلركة بشدة وعنجهية ووحشية ال توصف      

  .وآذاننا وأنوفنا
 وملا جاء   ،ري ماذا صنعوا به   ال أد و ،ايف املرحلة األخرية من العقاب أخذوا السيد حممدي أولً        و

توقعت بأنه و ،رأيت الدماء جتري على مكان تعذيب علي رضا حممدي     دوري وأخذوين إىل ازرة   
  .استشهد قبلي

  . وتركين أحتمل هذا العقاب وحدي،بدأت أحسده إذ سبقين إىل اجلنة والسعادة األبدية
 شعرت بأنين اقتربـت     ، عليه كانت قطرات الدم الطازج على املنصة واملكتب الذي أجلسوين        

  .. املوت واعتناق، اية املطافمن
 فلـم أكـن     ،كنت أشعر بشيء من السعادة من جانب وبشيء من احلسرة من جانب آخر            

  !!قدمت لديين ما أعتز به عند ريب
ن فتحت عيين وجدت نفسي يف زنزانيت وجسمي كلـه          إ لكن ما    ،ال أدري ماذا حدث هناك    

كنت كامليت اجلامد الذي ال      ،كنت أشعر بالضعف الشديد    ،ال أستطيع احلراك   و ،اشديد اأملًيؤملين  



 

  .ليس فيه من احلياة إال الروح ،يقدر على احلركة
  . تركونا ملدة ثالثة أيام ال يعذبوننا،بعد هذا التعذيب الذي يبدو أا املرحلة األخرية

 ،ونا لتندمل اجلروح شيئا مـا      فترك ،بعد ذلك عرفنا أم كانوا يعدوننا للذهاب إىل احملكمة        و
  .ولنتقوى على الوقوف على أرجلنا

 أخذونا إىل احملكمة اخلاصة     ، أن نقف على أرجلنا    استطعنابعد ثالثة أيام أو أربعة أيام بعد أن         
  .بالعلماء
كنت أختفي و ، كنت أحاول أال يراين أيب  ،قد حضرا  دخلنا احملكمة رأيت بأن والدي    أول ما   و

مل أتبادل التحيات مع أحد مـن       و ،لكن أيب شعر يب    ،ن أحضرونا إىل هذا املكان    خلف اجلنود الذي  
 أو أنين مل أكن أستطيع أن       ،ال أدري إن كنت ال أرغب يف ذلك        ،أقاريب أو أصدقائي حىت والدي    

  . أو أنه مل يكن مسموحا أن أسلم على أحد منهم حىت ال أكشف للناس عما فعلوه بنا،أفعل ذلك
ننطق بشيءا صامتني ال كن.  
  : وكان كاآليتاالامت موارد ئ قر، رئيس احملكمة»سليمي«بعدما حضر السيد و

  . عن الدين احلنيفاالرتداد .١

 .عز وجل اهللاإعالن احلرب على  .٢
 .اإلفساد يف األرض .٣
 .التجسس ألمريكا وإسرائيل .٤

 أمرنـا هللا     كل ما أذكره أننا تركنا     ، وال أذكر ما قلناه هناك     ،ال أدري كيف دافعنا عن أنفسنا     
  .ومل يكن يف قلوبنا إال اهللا ، وقطعنا رجاءنا عن مجيع املخلوقات،سبحانه وتعاىل وتوكلنا عليه

 إىل أن تنظـر     »أويـن «مة حكمه بأن ننقل إىل سجن        رئيس احملك  »سليمي«أصدر القاضي   
  ..احملكمة يف االامات من جديد

 أن أصحابنا كأم مل يشبعوا منا       إال »أوين«درت حكمها بنقلنا إىل سجن      مع أن احملكمة أص   و
  .. اجلنود إىل نفس املكان ونفس الزنازين وإىل مرحلة جديدة من التعذيبفأخذنا



 

استضافونا هذه املرة كذلك بألوان جديدة من التعذيب وبوجبة أخـرى مـن الـصدمات                
  .»أوين«نا إىل سجن لوا نق مث ملا شبعوا من،الكهربائية يف املخ وأطراف الرأس



 

  

  وينأجن س

     ادخولنا يف سجن أوين كان فرج ا   ، بالنسبة لنا  ا كبريأو ،كمن خيرج من اجلحيم إىل اجلنة     كن  
  !!من النار إىل احلدائق اجلميلة

على األقل مل نكن نرى هنا تلك الوجوه الشيطانية وتلك النعرات الوحـشية لزبانيـة قلعـة                 
  .كان ومل نكن نتوقع مثل ذلك التعذيب يف هذا امل،األشباح

بدأت القوة والصحة تعـود إىل       ،اح والتعب واجلر  ،بقينا فترة طويلة نعاين من الضعف الشديد      
  .ا فشيئًاأجسامنا شيئً

 ومن كل األلوان    ، ترى فيه كل أنواع البشر من كل فئات اتمع         ،ا كبري ا سجن »أوين«كان  
 فلم نكـن نرغـب      ،شاعرنالكن التعذيب ترك آثاره اخلطرية على أنفسنا وم        ،والثقافات واألقوام 

  .السجناء أحد من الناس أو باحلديث مع أحد من باالقتراب من
رغما على هذه الزيـارة فلـم        أُ اكنت أشعر بأم   ، يف السجن  بعد فترة طويلة زارين والدي    و

شعرت خالل هذا    ،يت ترغب برؤية أحد من الناس     يكما مل تكن نفس    ،ن يف اللقاء معي   يكونا يرغبا 
  .. حبديثها وإن كنت ال أهتم كثري،اواقف أيب النت قليلًاللقاء أن م

 إن طلبـوكم إىل     : وبعد مقدمة طويلة قـال يل      ،بعد فترة زارين كذلك والد صديقي حممدي      
 وقل بأنك وحدك املتهم وأن علي رضا        ، أرجو أن تضع كل شيء على نفسك       ،احملكمة مرة أخرى  

ا  يف البحث عن طريقة خنرجك ان مجيع حناول حن، فإن خرج هو من السجن ،بريء من كل شيء   
  .وحاول أن يقنعين بذلك وحلف يل عدة مرات ،من السجن

 لكنين كنت أمتىن    ،لتفت إىل عهوده  أق حلفه وال    صد ومل أكن أُ   ،مل يكن حديثه وكالمه يهمين    
  : وذلك لسببني،أن خيرج حممدي قبلي

 ، الـصغرية  بنتـه ال علينا من وداعه      أن تلك الصورة العاطفية اليت شاهدا يوم القبض        :األول
       ـ   و، يف خاطرياوتلك الدموع اليت كانت جتري على خد الطفلة الربيئة كانت دائم اكنـت دائم 

  .والدها وال تستطيعيدي أراها يف أحالمي وأا حتاول أن تفك 



 

  .زال يفكر يف ولده وحيبه  كنت أشعر بأن والد صديقي حممدي ما:الثاين
خـدعت الـسيد     بأنين أنا ارم الوحيد وأنين       أنين سأعلن يف احملكمة   عاهدت والد حممدي ب   

 بأن صديقي حممدي مل يكـن       ا علم  وهو بريء منها   ،جلرائم وليس له دخل يف كل هذه ا       ،حممدي
  . وبني أبيه من العهود واملواثيقعلى علم مبا جرى بيين

وقلت  ،االاماته كل تلك    ييت جتا مسؤولأعلنت عن    ،مرة الثانية للحملكمة  إىل ا نا  رما حض عند
 فصدر حكم احملكمـة     ، وإمنا أنا خدعته   ،بأن صديقي حممدي مل يكن له يف كل هذه األمور شيء          

  . وأفرج عنه بعد ثالثة أشهر بعد أخذ املواثيق والضمان،على براءته
 بدأت آثار الصدمات الكهربائية تظهر ،»أوين«من البقاء يف سجن  - اتقريب-بعد ستة أشهر و
  . عليا فعدة مرات أصبت جبلطة يف خمي وسقطت مغشي،ى خمي وأعصايبعل

 العصبية إىل درجة أن رفع      اباتضطرواالتدهورت صحيت مع األيام وكثرت حاالت اإلغماء        
 وملا رأت إدارة السجن خطورة حاليت الـصحية  ،املساجني تدهور حاليت الصحية إىل إدارة السجن 

   .والنفسية رفعت األمر إىل احملكمة
 ،خذت إىل احملكمة للمرة الثالثة وكان قد حضرها عدد كبري من أقاريب ومعاريف وأصـدقائي              أُ

 ، منهم أحضروا ليشهدوا علي    ا كثري  وقد عرفت فيما بعد أن     نتور حكاكيان امللعو  كان بينهم الدك  
اوأصدرت احملكمة قرارباإلفراج عين ن وثالثني مليون توماا شريطة وضع ضمان يساوي مخس..  

زلت أعاين من    ماو ،تركت آثارها يف جسمي وأعصايب    قد  هذه الفترة الرهيبة و    انتهتوهكذا  
  .آثار ذلك التعذيب اهلمجي وتلك الصدمات الكهربائية يف رأسي



 

  

  السفر إىل مشهد برفقة الوالدين

 /م١٩٩٩املوافـق لــ     (ش  ١٣٧٧بعد تسليم الضمان إىل احملكمة مت اإلفراج عـين عـام            
  ).هـ١٤١٩

الكن وضعي اجلسمي والصحي مل يكن مناسبا أبد.  
    ابدأت صحيت تتحـسن شـيئً      ، فكنت حتت إشراف طيب مباشر منه      ،اكان أيب قد تغري كثري 

  .افشيئً
كان أيب حياول أن يرتب املستندات واألوراق الالزمة ليبعثين إىل خارج البلد إلكمال دراسيت              

  ..هناك
 وعلى أنين لن أتنـازل      ، أيب إال إصراري على عقائدي     مل تكن هناك أية مشكلة تعرقل برنامج      

ا ولن أتنازل عنها قيد أمنلة،اعنها أبد وأنين سأبقى عليها إىل أن ألقى اهللا .  
 حاول والدي اية األمر شعروا بأن األمر       ..ا شيئً  لكنهم مل يفلحوا يف أن يؤثروا يفَّ       ،ا كثري يف

عليـه   سيدنا اإلمام الرضا  م الشيعية رأوا أن يلتجئوا إىل        على معتقدا   وبناءً ،قد خرج من أيديهم   
  .يطلبوا من حضرته أن يتدخل يف أمري ويرجعين إىل الصوابل ،يف مدينة مشهد السالم
  ..لعله جييب دعوم عليه السالم  اإلمام الرضا إىل زيارة مرقداا أن نسافر معقرر

 لئال أشـعر مبـا يـدور يف         ؛ عين ا بعيد ةامج السفر إىل مشهد بطريقة سري     كانوا قد رتبوا برن   
طرحوا الفكرة حبيث أننا جباجة إىل سفر سياحي منرح فيه بعض الوقت حىت يذهب عنا ف ؛رؤوسهم

 فسافرنا  ، وقالوا بأن أفضل مكان للسياحة هي مدينة مشهد املقدسة         ،هذا التعب اجلسمي والروحي   
  ..إليها
 ،عليه الـسالم   فكرة زيارة مرقد اإلمام الرضايف إحدى األيام اليت قضيناها يف مشهد طرحوا      و

 أخرجت أمي سلسلة حديدية كانت معها وحاولت أن تضعها على           رقدعند امل  و ،فذهبنا إىل هناك  
  ..رقبيت لتربطين بالشبكة الفوالذية عند املرقد

 مث يطلبوا من اإلمـام أن يـشفيين أو    أم يريدون أن يربطوين باملرقدعرفت من هذا املوقف و



 

ليذهب عين ما أجده من األفكار الضالة ويرشدين إىل املذهب الـشيعي             عز وجل  اهللاشفع عند   يت
  .على حسب زعمهم الذي كنت عليه

لى ما أجده من أمـي وأيب        ع ا وكدت أموت حزن   ،ا وتأسفت جد  ا كثري ر هذا املوقف علي   أثَّ
ين ـذا   ي عنقي وتـربط    هذه السالسل على   ي هل أنا كلب حصور لتضع     ! يا أماه  :فقلت ،املثقفني
 !؟احلديد

 ما  ، أنتما مثقفان وعاقالن   ! ويا أمي العزيزة   ! يا أيب العزيز   : وقلت هلما  فهم والدي حاولت أن أُ  
 فهو جييب دعـوة    ،التمسا منه كل ما تريدانه    و عز وجل  اهللا توبا إىل    ،هذه الترهات اليت تؤمنان ا    

إىل هـذه اخلرافـات     تتركانه وتلتجئـان     فلم   ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد      ،املضطر إذا دعاه  
   ؟والبدع

 لإلمام  ا ما أشرف أن يكون اإلنسان كلب      ! يا بين  : على موقفها وتقول   لكن أمي كانت مصرةً   
  .ا وليس عيبهذا فخر ،الرضا

 وملا عجزت أمامهـا وغلبـتين العواطـف         ،قنع أمي لكنها مل تكن تسمعين     كنت أحاول أن أُ   
 إذا كنت   ! يا سيدي اإلمام الرضا    : قلت واحلزن يفتت قليب    ،كنه هلا  كنت أُ   الذي االحترامواحلب و 

  !تقدر على املعجزات فها أنا بني يديك خذ روحي ألختلص من أمي
ابتعدت عن والديت وال أدري ماذا       و ..ر يف والديت فتنازلت عن جلاجتها وموقفها      هذا الكالم أثَّ  

 وجلست يف زاوية أقرأ القرآن       عنها اهبت بعيد ذ ،صنعت هي وكيف أكملت زيارا لإلمام الرضا      
  .. إىل احلق والصراط املستقيما أن يهدينا مجيع»اإلمام الرضا«وأطلب من خالق 

  .شهد وعدنا إىل طهرانمل رحلتنا وزياراتنا انتهتوهكذا 
 وكنت أشعر بالراحة والطمأنينة     بدأت الصحة تعود إيلَّ   و ،قبلذي  حتسنت يف طهران أكثر من      

  . رمز اخلبث والدجل والشر يظهر يف بيتنا من جديد وإذا بالدكتور حكاكيان،أسريتبني 
           صلح ما أفـسد لتعـود      جاء خببثه ونفاقه الدفني يعتذر عما حدث ويقر بأخطائه ويريد أن ي

 أصبح كثري   : وقال ا مسدس  وليثبت صدق نواياه قدم إيلَّ     ، من جديد  االجتماعيةالصالت والروابط   
ل لك على وثيقة رمسية      وأنا أعاهدك أن أحص    ، فخذ هذا املسدس عندك    ،نك اآلن من الناس يعادو  

  .تسمح لك حبمل السالح



 

مسك وأنـا   لكنين عرفت فيما بعد أن هذا املنافق كان يريد مين أن أرتكب جرمية قتل أو أن أُ                
  .جرمية أخرىاليت يزعموا  جرائمي يأمحل املسدس فتزداد عل

صيب صديقي الشهيد ورفيق درب هداييت علـي رضـا           يوم أن أُ   وهنا البد أن أشري إىل أنه     
بأنه عرف قضية املسدس الذي قدمه       : قال يل والدم يرتف منه     ،حممدي وكنت أنقله إىل املستشفى    

علـم   فأخذ املسدس من سياريت دون       ، وعرف بأن الرجل يكيد لنا     ،يل الدكتور حكاكيان املنافق   
  ..مين وأخفاه يف مكان آمن

 إىل طهران تعبت من كثرة املكوث يف البيت وقررت مع صاحيب            »مشهد« من   بعد الرجوع و
  ..علي رضا أن نسافر إىل كردستان

 ومل نكن ندري أن     ،منا أربع حماضرات يف أماكن خمتلفة يف زي علماء الشيعة          قد يف كردستان و
  .سجل وأن حماضراتنا كانت ت، وتتبعنا يف كل خطواتنا،املخابرات تراقبنا

 وعرفنا بأم وصلوا    ، احملاضرات شعرنا بأن عمالء املخابرات يراقبوننا يف كل مكان         بعد هذه 
  .ا بأي طريق كانأننا أصبحنا كالغدة السرطانية والبد أن يتخلصوا منب  قناعةإىل

كانت األجهزة االستخباراتية تراقبنـا يف كـل         ،لما شعرنا باخلطر رجعنا مباشرة إىل طهران      ف
 نذهب  نكن لم ف ، ال حمالة  اغتيالناسم وأم يريدون القبض علينا أو       ألمر قد ح  شعرنا بأن ا  ف ،مكان

ا خنتفي يف بيوت األقارب واألصدقاءإىل بيوتنا وكن.  



 

  

  رمحه اهللاستشهاد علي رضا حممدي 

مساء إحدى األيام خرجت مع صاحيب علي رضـا حممـدي           يف  من كردستان   بعد الرجوع   
 يف طهران بـأن     »عصر ويل« ميدانشعرنا يف    ف ،»كرج«الذهاب إىل   ا نريد    وكن ،بسياريت اخلاصة 

أخذنا عدة لفّات يف ميادين املدينة وأسواقها وشوارعها املزدمحة وأزقتها           ف ،سيارة املخابرات تراقبنا  
سـتخباراتية  لكن األجهـزة اال    ،»كرج« وبعد أن شعرنا بأم افتقدونا دخلنا يف طريق          ،الضيقة

 ففي الطريق وجدناهم قد سدوا علينا الطريق بسيارة مـن           ،بشكل جيد كانت قد رتبت أمورها     
مل نكن قد   و ، فبسرعة شديدة غرينا اجتاهنا صوب طهران مرة أخرى        ،سيارات املخابرات ينتظروننا  

من الرصاصاوابلًنا ورشت علينا مربت  فإذا بسيارة أخرى اقتاابتعدنا عن املكان كثري .  
ظن  و ، فأخذت السيارة إىل جانب الطريق وأوقفتها      ،رهأصيب أخي علي رضا يف كتفه وصد      

م قد ختلصوا منفلم يقفوا وأكملوا طريقهم إىل طهران،ارجال املخابرات بأ .  
 فأخذتـه مباشـرة إىل      ،كان الدم يرتف بشدة من أخي علي رضا       و ،كانت اإلصابة شديدة  

مل و ،ندما نقلوه إىل غرفة العمليات    ع  كانت الساعة الثالثة مساءً    ا وتقريب ،)١(»لبايف جناد «مستشفى  
 روح صديقي ورفيق دريب الوحيـد       ت صعد ا ليلً ة عشر ة ويف الساعة الثاني   ،تنجح مساعي األطباء  

 من غري مؤنس يؤنسين ومن غري صديق        ا وتركين يف هذه الدنيا وحيد     ،اعلي رضا حممدي إىل بارئه    
  .. فإنا هللا وإنا إليه راجعون،يرافقين

 اوإن كان برنامج دفنه برناجم     ،ازة عليه تسمح يل بأن أحضر صالة اجلن      تكن   ملالظروف األمنية   
  . للغايةابسيطً
عرفت من خالل ما قالـه يل       و ،بعد يوم أو يومني ذهبت خفية إىل بيت والد الشهيد ألعزيه          و

 لكـنين   ، يف استشهاد ابنـهم     أم يعتربونين السبب األول     ومن خالل تعاملهم معي    ،والد الشهيد 
 فهذه الدنيا الدنيـة ال  ،يف قرارة نفسي أرى بأا كانت مشيئة اهللا وقدره أن أخذه إىل نفسه   كنت  

 اهللا وأن أخي وصاحيب علي رضا كان أفضل مين فاختاره           ،تستحق أن خيلد فيها األبرار الصاحلون     

                                                 
  . بيمارستان لباىف نثراد)١(



 

  .. ومل خيترينللقائه عز وجل
 ، إن شاء اهللا   جنان اخللد   إىل ربه لينعم يف    ا حممدي شهيد  هكذا ذهب أخي وصاحيب علي رضا     

ومـن   ،وبقيت أحتمل املصائب واآلالم وحدي من دون صاحب يؤنسين ومن دون رفيق يرافقين            
  . ويرفع عين بعض ثقله،دون صديق يشاركين آالم احملنة ويصربين على البالء



 

  

   أخي أرسطو رادمهراستشهاد

بني بيـوت األقـارب     كنت أحترك خفية     ،ظل عمالء املخابرات يبحثون عين يف كل مكان       
  ..واألصدقاء

ا يف شـدة الغـضب       مبلغه فكان   بلغ األمر بوالدي   ،مل أكن أذهب إىل بييت وال ألتقي بأسريت       
  .. ولعلهم كانوا يتمنون أن يتم القبض علي ليتخلّصوا من شري،واحلزن

 ،أي طريق كـان   ب ة املخابرات تراقب حركام وسكنام وحتاول أن تصل إيلَّ        حكانت أجن 
  ..غتالوين أو ليقبضوا عليلي

      األرض مبا رحبت مل يكن يل من يواسيين إال أخي           يف هذه الظروف الصعبة وقد ضاقت علي 
  ..»أرسطو«الشقيق 

مل يكن يوافقين يف أفكاري وعقائدي لكن صلة الرحم ورابطة الدم واحلب الفطـري الـذي                
  :ا هذه احلادثةت لن إىل أن حدث،لورطةوضعه اهللا بيننا كان جيعله يهتم يب ويفكر يف جنايت من هذه ا

 تتحدث عن عقائـد     )١(»اجليل احملروق «سبق يل أن رتبت جمموعة من املقاالت حتت عنوان          
ض اآلخر يف أيام اختفـائي       والبع ،كنت قد كتبت بعضها يف السجن      و ،ورؤى الشباب بعد الثورة   

 فرصة ألذهب   اوجد ، لتنشرها »سروش« وكنت سلمتها ملؤسسة     ،ن أعني املخابرات  وهرويب ع 
ويبدو بأن أخي شـعر أنـين وقعـت يف فـخ             ،إىل املؤسسة ألستلم الكتاب إن كانوا قد طبعوه       

  .. خبروجي إىل مؤسسة سروش وعِلم، وأم وصلوا إيلَّ،املخابرات
 ويبدو أنـه    »هدايت« ومعه الدكتور    ا مضطرب اخائفً »دار نشر سروش  «فجأة وجدته دخل    
  ..حلق يب بسرعةاوهرب ا هيا ،كء املخابرات ورا: وقال يل، جيري حولهرافقه دون أن يعرف ما

  .. وقد رآنا جنود املخابرات فكانوا يتبعوننا بسيارم،خرجنا مباشرة وركبنا سيارته وحتركنا
قم«ا نتحرك حنو طريق     كن«   ا ومل نبتعد كثري     وا يطلقون  ءا وبد  فإذا بسيارة املخابرات اقتربت من

                                                 
  .نسل سوخته )١(



 

  .. عليناالنار
  ..أصيب أخي يف رأسه ورقبتهو ،امتزيقًفمزقها  وابل من الرصاص على السيارة نزل

 ،من سـاعته   عز وجل  اهللاصيب به عرفت بأنه انتقل إىل رمحة        بعدما رأيت نزيف الدم الذي أُ     
  ..إنا هللا وإنا إليه راجعونف

اعـة  دث من مس   وأخربت والدي بكل ما ح     ،أخذت أخي الشهيد يف نفس السيارة إىل البيت       
 فتركت جثمان الشهيد يف السيارة وهربـت        ،وكنت أخاف أن ألتقي به     - آيفون - جرس البيت 
  .. اهللا عليهةصالة اجلنازة على أخي الشهيد رمحمل أمتكن أن أشارك يف  و،من هناك

كأن املدينة الكـبرية    و ،بعد استشهاد أخي مل يبق يل من يساندين أو يقف جبواري يف طهران            
 ،وقضيت فيها أمجل أيام صباي أصبحت يل موحشة ال مأوى يل فيها وال ملجـأ              اليت ولدت فيها    

رت إىل الـذهاب    اضطر ف ،لكن الظروف مل تسمح بذلك    و ،فقررت أن أخرج من البلد إىل تركيا      
فقـد   ، وأدخلت السجن  »كرمانشاه«ليلة مت القبض علي يف      وبعد أشهر ق   ،»كرمانشاه«إىل مدينة   

 ويف النهاية   ، اخلوف واهلروب من مكان إىل آخر      ِظالل حتت   تيبق و »كرمانشاه«عت يف مدينة    ض
  .السجن والتعذيب وجتدد ،عليالقبض لقي أ

  فعامل املأسـاة   ، وال أرى ضرورة لسردها هنا     ،حكاية مؤملة ال تتحملها هذه اخلواطر السريعة      
ان العذاب وأرض ضيقة ال تتجاوز سم اخلياط وحتمل فوقها ألو،امساء داكنة سوداء تقذف نار..  

ـ آخر    وقد ذهب شهيد   ،كنت أعيش هذه املآسي وحدي     ـ  وان كـان  مم أخـي   ..ونين يواس
 فقـد استـشهد يف الـسادس        ، الذي مل يتركه أعداء السعادة أن يذوق حالوة عرسه         »أرسطو«

لعنة اهللا على    ف ، وكانت األسرة قد رتبت برنامج زواجه يف التاسع والعشرين         ،والعشرين من الشهر  
  .. عشاق الظالم.. شياطني اإلجرام..ةأعداء احلري



 

  

 السجن يف كرمانشاه
 الكبرية بالنـسبة يل     »طهران«أصبحت مدينة صباي وأحالمي      »أرسطو«بعد استشهاد أخي    

اجحرحىت أسريت ووالدي، فلم يكن فيها من تعجبه رؤييت، ال يسعينا صغري .  
  ..»كردستان« ألذهب من هناك إىل »كرمانشاه«بعد فترة وجيزة ذهبت إىل و

  ؟يت أيامي هناك وكيف قض؟»كرمانشاه«ماذا حدث يل يف 
كـان   ، شديدة ا فيها أيام  يتقضإىل أنين   شري  يكفي أن أُ  ف ،حكاية طويلة ال داعي لذكرها هنا     

  . هكذا قضيت عدة أشهر هناك،كل يوم منها كألف سنة
يف إحـدى    و ،اكليف بيت رجل كانت بينه وبني زوجته مش       أين كنت   األمر   من سوء    انكو

املخابرات وأخربم بأن زوجها    ب واتصلت ،فخرجت الزوجة من البيت   األيام اشتد اخلالف بينهما     
  .. وأنه اآلن يف البيت، ومن معارضي احلكومة، من القانونا هارباآوى رجلً

 وبدأت حكاية جديدة من     ، جنود املخابرات كالصاعقة علينا    مل نعرف احلكاية إال بعد أن نزل      
  ..مل يف سجون شيطانية ال توصفت وعذاب ال حي، تعذيب ال يطاق،آسيامل

 مث  »كرمانـشاه « يف مدينة    »ديزل آباد « عصيبة بني خمالب املخابرات يف سجن        اقضيت أيام 
 دار  ، وإىل نفس مكان التعذيب    »املخابرات الدويل «إىل مكاين األول     ..نقلوين بالطائرة إىل طهران   
  .لعونةالشياطني وقلعة العذاب امل

كلما تـأيت تلـك      ،ال أستطيع وصفها   ،كانت وجبات التعذيب هذه املرة أشد من سابقتها       
  .. رد ذكراهااالصور املوحشة إىل خاطري يقف شعر رأسي خوفً

 ال ،ريب اهللا« : ليس يل ذنـب إال قـويل  ،قضيت قرابة ثالثة أشهر حتت نريان عقام وعذام     
  .» له ديينا خملص،أعبد إال إياه

 »أوين«أن أنقل إىل سجن     نقلت إىل احملكمة اخلاصة بالعلماء اليت أصدرت قرارها ب        وبعد ذلك   
منه  فنقلوين   ،خطبت فيه بني املساجني    ف  يف طهران  »القصر« وبعد فترة نقلوين إىل سجن       يف طهران 

  . يف طهران»أوين« إىل سجن ا مث أرجعوين أخري»أراك«إىل السجن الرئيسي يف 



 

  يأيت لزيـاريت    - كيانالدكتور حكا  -  وإذا بذلك الدكتور امللعون    »أوين«يام يف    أ مل متر علي
 يف رأسه خطة    تكانو ،حاول أن يربط قضييت بأسريت من جديد ليعذم مرة أخرى          ،إىل السجن 

   .كان حياول أن جيربين على أن أطلق زوجيتفقد  ،خبيثة
كان يذهب إىل زوجـيت      ،ينمق  ظل يكرر يف زياراته يل أن زوجيت طلبت من احملكمة الطال          

ولن خيرج هذه املـرة مـن الـسجن إال إىل            ،امل يبق أمل يف جناة زوجك وحياته أبد        :اويقول هل 
  .. وحيرضها على رفع القضية إىل احملكمة واملطالبة بالطالق،املشنقة

مـين ودون    ودون علم مسبق     ، بيننا ا متوتر اهيئ جو ستطاع أن ي  ابدأ اللعني جيري بيننا إىل أن       
  ..إكمال اإلجراءات القانونية للطالق أصدرت احملكمة حكم الطالق والفصل بيين وبني زوجيت

تعرفت يف السجن على جمموعة من املثقفني واملتنورين واملفكرين الكبار مما جعلين أشعر بشيء              
  .من الراحة
مـور وراء    ال أدري كيف كـان وكيـف دارت األ         ، ليدافع عين  ا عينوا يل حمامي   كانوا قد و

خذت عدة مرات إىل احملكمة اليت وصلت يف النهاية إىل           أُ ، وكيف طرح احملامي قضييت    ،)الكواليس(
  ..قرار اإلعدام

 ذلك الوقت مل أكن أعرف بـأن احملكمـة           لكنين حىت  ،أبلغ احملامي حكم اإلعدام إىل أسريت     
س الـسجن إىل مكتـب       فأخذين جمموعة من حرا    ،ا إىل أن طلبتين احملكمة يوم     ،أصدرت قرارها 

  .القاضي
 احملكمة ورجل    ومشاجرة شديدة بني واحد من قضاة      دخلنا مكتب القاضي وكان هناك نزاع     

اس السجن مربوطة   ركانت أيدي مرافقي من ح     و ، إىل الصراع والضرب   اجر النقاش بينهم  ف ،آخر
  .. يف األمرليتدخلواظام أن يفتحوا القيد  حلفظ النوااضطرف ،بيديالذي بالقيد احلديدي 

 فدخلت يف الزحام واستطعت أن أهرب من هناك بطريقـة ال            ، مناسبة هكذا وجدت فرصةً  و
إال الرعاية الربانيةاأجد هلا تفسري .  

بيل النجاة من أيـدي هـؤالء        فيسر يل س   ، أخرى اأن أعيش أيام   عز وجل  اهللاكان من قدر    
  . شياطني العذاباحلراس

بعد تسعة أشهر قضيتها يف السجن والعذاب أن أهرب          عز وجل  اهللاهكذا استطعت بعون من     



 

  ..من أيديهم
  ..كمة أصدرت حكم الطالق دون علمي وعرفت بأن احمل، بأسريت بعد فترةاتصلت

 ةبأا بدأت حياة جديدة هادئة بعيد      : لكنها قالت يل   ،ذهبت إىل زوجيت ألخربها حبقيقة األمر     
  ..كر عليها اجلوطلبت مين أن أتركها وال أعو ،عين وعن مشاكلي

أيت  ،بين الوحيد عسى أن يعيش يف جو من اهلناء واحملبة         امن أجل راحتها ومن أجل سعادة       
بأيـديهما إىل    عز وجل  اهللا رجاء أن يعيشا يف أمان وراحة ورجاء أن يأخذ           ،صليت بزوجيت لألبد  
  .الصراط املستقيم

ذه الـسطور مل أزل      ه  إىل كتابة  )هـ١٤٢٠/م٢٠٠٠(ش  ١٣٧٨منذ عام    عز وجل  حبمد هللا 
 أما والدي فال    ، بوالديت االتصال أمتكن من    ا وأحيان ،انقطعت صليت بأسريت كلها   و ،على قيد احلياة  

ايرغب يف احلديث معي أبد..  
       ابقيت يف هذا العامل الكبري املكتظ بالناس وحيد ليس يل من البشر أحـد يؤنـسين يف          ا فريد 

 يرعاين وحيفظين ويرزقين من حيث      اأصبحت مهاجر  ،وجلعز   اهللا رجائي إال من     انقطعو ،وحديت
  .ال أحتسب



 

  

  االغتيالاهلجرة إىل باكستان ومؤامرة 

  .وال مكان آوي إليه أ مل يكن يل ملج،بعد اهلروب من السجن كما أشرت
      سـافر إىل   قـررت أن أ   ف ، وآالم وأمراض شـديدة    ،اكنت أعاين من وضع نفسي سيئ جد

  ..يف سفر كله خماطر وحكايات مؤملة  إىل بلوشستان الباكستانيةابلوشستان اإليرانية ومنه
      اوصلت إىل باكستان دون أن أعرف أحد  من   أن أعرف لغة متكنين     ودون ، إليه أ أجل ا أو مكان

  .. ال األردية وال البلوشية أو البشتويةالتفاهم ا
 ،طالبـان والقاعـدة  لى   ع ة األمريكي  نتيجة احلرب  ا جد او األمين يف باكستان متدهور    كان اجل 

  . وزاد الطني بلة بالنسبة يل،ار هذا كله علي عكسي فأثَّ..والغارات املتتابعة على أفغانستان
 ما كانوا   ا وحىت أحيان ،  ا كانوا يرفضونين   لاللتحاقكلما كنت أطرق باب أي مدرسة دينية        

  ..معرفيت للغاملم أكن أستطيع أن أتفاهم معهم لعدم ف ،يتركونين أستريح يف املساجد
 اقضيت أيام  فقد ،ا صعبة جد    يف السفر أيام ال أجد فيها لقمة خبـز جـاف             كانت متر علي 

  ..آلكلها
مل يكـن يل مـن      و ،قضيت ليايل عديدة يف الصحاري والفيايف واجلبال بني باكستان وإيران         
  ..يصاحبين يف وحديت إال احليوانات الوحشية من الذئاب والثعالب والثعابني

ـ              نتأوأنا  كنت   اقل من قرية إىل أخرى يف املناطق احلدودية بني إيران وباكستان أشـعر أحيان 
 فقد كان خطر احليوانات الوحشية أقل       ، فكنت ألتجئ إىل اجلبال املوحشة     ،وكأن املخابرات تتبعين  

  ..بكثري من خطر املخابرات وسجوا الشيطانية
أيام عصيبةهكذا مرت علي ..  

 ،سقف السماء وأتقلب على فراش األرض      ألتحف   اة بقيت يف باكستان مهاجر    لبعد فترة طوي  و
 وأعطيته  ، بأحد أصدقائي السابقني يف طهران وشرحت له وضعي الصحي وظرويف الصعبة           اتصلت
  .خاب ظين فيه - ساحمه اهللا -  لكنه،لكامل يف باكستان عسى أن يساعدينعنواين ا

   ؟ال أدري ملاذا



 

م أو ألي   أو أم وعدوه مبال أو مقـا       ، هلم املخابرات أو كان عميلً   هل كان حتت ضغط من ا     
  . ال أدري!؟سبب آخر
 ا وما كان من املخابرات إال أن بعثوا فريقً         إىل املخابرات وأخربهم حبكاييت    عنواينصديقي  قدم  

  .الغتيايلمن جنودهم 
 ،الذي آويت إليه  كنت يف إحدى الليايل أتوضأ يف املسجد        و ،ان حكايتهم شيئً  أكن أدري ع  مل  

 : قلـت  ؟ هل أنت إيـراين    : وقال يل  بشاب أفغاين دخل املسجد وسلم علي      وإذا   ،وأستعد للصالة 
  .. الفرج قد جاء مين أنافته بنفسي ظن وعر.نعم

هدايا الـسجون وشـياطني      -  وأخربته مبشاكلي الصحية وما أعانيه من األمراض       احتدثنا قليلً 
  .من زمن بعيد انتهت استعملها قد وأن األدوية اليت كنت - اإلنس

  . ميكننا أن حنصل على األدوية من هناكاأنه يعرف مكانب :فقال يل الشاب األفغاين
كانت سيارة أجرة فيها عدد من املسافرين       و ،معه عسى أن حنصل على بعض األدوية      خرجت  

ركبنـا الـسيارة    ف ،لم أستطع التعرف على من يف السيارة      ف ،اكان اجلو مظلم   ،تنتظر أمام املسجد  
 مـن    حـضرت  ! السيد رادمهر  : من الطريق وإذا بصوت خياطبين من ورائي       اوبعد أن قطعنا شيئً   
  .. فال تعمل يل وال لنفسك مشاكل ورافقين مثل أي إنسان حمترم،طهران آلخذك معي

 وبـدأت أتـضارب     ،عرفت أنين وقعت يف الفـخ     ف »فرشيد رادمهر «كان هذا صوت عمي     
 لكن عمي بدأ يطعنين بالسكاكني ويقـول        ، السيارة عسى أن أمتكن من اهلروب      وأتقاتل معهم يف  

         مـاء  « جـسمي     مث بدأ يرش علـى     ،برأسهفأتين   ابأن أباك أوصاين إن مل تستطع أن تأيت به حي
 لكنين مل أصرب وكنت أضرم بيدي وأركلهم        ، وجرحين يف يدي وقطع الوريد يف رقبيت       ،)١(»النار

  ..برجلي
استطعت أن أخرج من السيارة     و ، السيارة من الشارع وتوقفت    احنرفتفضربة  ضربت السائق   

اجتمع الناس حولنا فصرخت فيهم مبا تعلمته من الكلمات األردية          و ،وأتضارب معهم يف الشارع   
   .. أنا سين وهؤالء شيعة يريدون قتلي:والبلوشية

                                                 
  . تيزاب أو األسيد)١(



 

  ..ا من هناك واستطاع ارمون أن يهربو،تدخل الناس وأخرجوين من بني أيديهم
احلمـد هللا رب    ف ، أو إرجاعي إىل إيران بالفشل     اغتيايلهكذا فشلت مؤامرم وباءت قضية      و
  ..العاملني

 أخذين الناس إىل املستشفى وبقيت عدة أيام يف املستشفى حتت الرعايـة الطبيـة               ،بعد ذلك 
  ..مت جروحي وخرجت من املستشفىألتاالشديدة إىل أن 

ب صا ما أُ  اأصبحت كثري  ، علي  سيئةً ا الفاشل آثار  االغتيال وهذا   تركت هذه احلادثة الرخيصة   
 فأراجع املراكز الطبيـة     ،ا حاليت تزداد سوءً    وبدأت ، ما يغمى علي   اكثريو ،باختالل نفسي خطري  

  . وال يعاجلونين كما جيبا كبريااهتمام فكانوا ال يهتمون يب ا مالً لكن ألنين مل أكن أملك،للعالج
 ودخلت املخترب الطيب أكثر مـن       ،ملراكز الطبية للعالج وأخذت عدة حتليالت طبية      راجعت ا 

  .- التومور -  وكانت النتيجة األخرية أنين أعاين من مشكلة خطرية يف املخ،مرة
حكاية مؤملة  - أو الباكستانية واإليرانية - ة والغربيةحكاية ما عانيته يف بلوشستان الشرقي

 وما عانيته من األمراض واملشاكل ،ألصور فيها قصة الضياع والوحدةحتتاج إىل صفحات كثرية 
 وأترك ،ال داعي لفتح هذه الصفحات املؤملة وأكتفي ذه اإلشارة السريعةو ،النفسية والروحية

 يوم أن ،الصفحات املوحشة عسى أن تكون صفحات نور وثواب وأجر يف صفحات آخريت
ِإني ظَننت *  اقْرُءوا ِكتاِبيه هاؤم(( :ا فخورابني اخلالئق معتزأستلم بإذن اهللا كتايب بيميين وأصرخ 

هاِبيالٍق ِحسي مٍة ((ألنتقل بعدها إىل  ))أَناِضيٍة رِفي ِعيش وٍة* فَهاِليٍة عنةٌ*  ِفي جاِنيا دقُطُوفُه  *
  .]٢٤ -١٩ :احلاقة[ ))ياِم الْخاِليِةكُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما أَسلَفْتم ِفي اَأل



 

  

  الكلمة األخرية

  ..عزيزي القارئ

 ومل أكن أتبع أي شخـصية       ، مذهيب أو سياسي   اجتاهصلة بأي   أي  كما ترى فإنه مل يكن يل       
وليست  ، سياسياجتاه وما قدمته إليك من أوراق سرييت الذاتية ال تدعو إىل أي       ،سياسية أو مذهبية  

 وإمنا واقـع عـشته وحقـائق        ، أو جلماعة على حساب أخرى     ،ساب آخر دعاية حلزب على ح   
 وأن أترجم مأساة اإلنسان     ..عرفهايأن أكشف عن وجوه البد للعامل أن         ال أريد منها إال      ،عايشتها

كمـا   احلر األيب الذي يأىب أن يرضخ حتت نريان الظلم والتقليد األعمى يف إيران ويف عاملنا الثالث               
  .يسمونه

فسهم بفتح عيوم وال يتعبون أن الذين يعيشون يف ظلمات التقليد إلخواين الشيعةوأن أقول 
 وها أنا ،أن درب اهلداية مفتوح على مصراعيه : واحلقيقة الضائعة يف جمتمعام،لومعلى الواقع املك

  وإمنا لتكون،ال ألصور لكم معاناة الطريق ،قد وضعت بني أيديكم جتربيت الذاتية يف هذه الرحلة
تعرفون يف ضوئها الطريقانرباس ، تمع الذي تعيشون اومن خالهلا تأخذون درسيف التعامل مع ا 
 وألقول ،تأخذوا طريقكم حنو احلقيقة على شاطئ األمانلبل  ؛مثلي ئال تثوروا ثورة عاطفية ل،فيه

ياته على بعض  وأن املسلم البد أن مير يف ح، بأن طريق اجلنة حمفوف باملخاطرا وأخريالكم أولً
أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا (( :على طريقه عز وجل اهللالعقبات اليت هي مبثابة امتحانات ربانية يضعها 

مهتسم ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ثَلُ الَِّذينم أِْتكُما يلَمةَ ونقُولَ الالْجى يتلِْزلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسولُ  الْبسر
اللَِّه قَِريب رصاللَِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَِّذين(( : وقوله تعاىل،]٢١٤:البقرة[ ))و ِسبأَح

من اللَّه الَِّذين ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَ* الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ 
الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ود٣ -٢ :العنكبوت[)) ص[.  

لم أدخل يف تفاصيل    ف ومبا أنين مل أكن أملك حني كتابة هذه األوراق مراجع ومصادر علمية           
  . ذكرها خالل سردي لسرييت الذاتيةقضايا الفقهية والعقدية اليت جاءال

 جانب احليطة فال أذكر أمساء بعـض األشـخاص الـذين            وحاولت قدر جهدي أن أراعي    
  .سهم خبث الشياطني بسوء فيها فترة من الزمن لئال ميختفيتاساعدوين أو األماكن اليت 



 

  :وأعود ألمجع ما قلته يف النقاط اآلتية

  : من الوالدة إىل اجلامعة:اأولً

 ،بيبان مـشهوران   ومها ط  ، من أب شيعي وأم شيعية     ،كما أشرت فقد ولدت يف أسرة شيعية      
 ، وأمي جراحة ومتخصصة يف أمراض القلـب       ،أيب جراح ومتخصص يف أمراض املخ واألعصاب      ف

   .وكالمها من أساتذة اجلامعات يف طهران
 فقد تربيت حتت رعايـة      ،ومبا أن والدي كان قد قضى فترة طويلة من حياته يف خارج البلد            

ة إىل اإلمام   نسب - »ةالسادات احلسيني «سرة   اليت كانت تعترب نفسها من أ      ،خاصة من أمي احلنونة   
لتزام بالعقائـد والتقاليـد      املثل يف التعصب واال    وكانت عائلتها يضرب ا    - عليه السالم  احلسني
  .الشيعية
  يف قم  »احلوزة العلمية الفيضية  «  ولبست العمامة يف   »حجة اإلسالم «قد درست إىل مرحلة     و

جبميع العقائد والتقاليداوكنت ملتزم ا متام اإلميانا املذهبية الشيعية ومؤمن ..  
بتدائيـة  كنت يف مجيع مراحلي الدراسية سواء يف الدروس العلمية أو العصرية يف املدارس اال             و

  ..ا وجمتهدا متفوقًا طالب»احلوزة« والدروس الدينية يف ،واجلامعة
 خاص مـن    اهتمامت   وحت ، حتت رعاية خاصة من أساتذيت يف احلوزة العلمية بقم         اكنت دائم 
  ..إدارة احلوزة

  ممـا   ؛ على رأس قائمة الطالب املتفوقني يف كلية الطب ويف احلوزة العلميـة            اكان امسي دائم 
 واملـشاركة يف    ،إلقاء احملاضرات  كان يل دور خاص يف برامج     فقد   ، اجلميع اهتمامجعلين موضع   
  . واملناظرات واملناقشات الدينية أو العلمية،البحوث العلمية

تغيري املذهب أو العقيدة :اثاني: 
ين إىل الدراسة والبحث والتدقيق العلمي والتفكري العميـق يف  تذكرت هنا أهم األمور اليت ساق     

 وإمنا  ، وكيف أنين وصلت إىل أن املذهب الشيعي مذهب مل ينب على أسس عقدية سليمة              ،عقائدي
ومل  ،ملصاحل الشخصية مـع الـزمن     او ،كتلة بدعية نضجت حتت األهواء السياسية     هو عبارة عن    

 ومل  ،الدراسة والتفكري اجلاد واحليادي   إال  خيرجين من الظلمات إىل النور ومل يفتح عيوين للحقيقة          



 

والطمـع   عز وجل  اهللا وان وإمنا احلرص على رض    ،يكن هناك أهداف وال أطماع وال أمور أخرى       
  ..يف جنانه
 :اية املطاف :اثالثً

 أمـي احلنونـة وأيب      ! أقاريب وأصدقائي وزمالئي   !سلم أخيت املسلمة   أخي امل  !عزيزي القارئ 
 واستأذنكم يف أن أطرح أمامكم هذه التساؤالت رجاء أن تفكروا فيها            اذرمحكم ع س أست !احملترم
املي:  

 »حجة اإلسـالم  « ا مثلي كان يوم   اخصما السبب وما اهلدف ومن الذي استطاع أن جيعل ش         
ممن يبكون الناس ويضحكون     - روضة خوان  - حين األدعية البكائية  وكان من أشهر اخلطباء ومل    
ئـة  يتغري م ما الذي جعله     .. مبذهبه ودينه  ا معتز ا متعصب ا وكان شيعي  ..على عقوهلم لفترات طويلة   

 ا خمتـار  ا فيضرب به عرض احلائط ويقبل طائع      ، وينقلب على كل ما كان يؤمن به       ،ومثانني درجة 
  !؟جلماعة واأهل السنةمذهب 

 أي فيلسوف أو حكيم أو مفسر أو حملل للمسائل العقدية أو متخصص يف العلـوم النفـسية                
        يف اللحظات األخرية من كلية الطـب        ايستطيع أن يكشف عن األسباب والدواعي اليت جتعل شاب 

عاين من أيـة مـشاكل       من أسرة غنية ال ت      له الطبول   تدق ا مشهور اه وبني أن يصري طبيب    ليس بين 
 من أب طبيب متخصص وأستاذ جامعي وأم طبيبـة متخصـصة أسـتاذة       ،قتصادية أو اجتماعية  ا

 عن النـاس    ابعيد ،ليعيش حياة الفقر والزهد    جامعية ويترك كل هذه املظاهر املادية واحلياة املرفهة       
اامجيع ؟ من أجل شيء واحد ليس إال عقيدته اليت يعتز!  

 وال   بل ويعتز ا   ،ياة الصعبة مع هذه العقيدة اجلديدة     ما الذي جيعل هذا الشاب يفضل هذه احل       
 ال حيزن عليها بل يشعر باخلزي والعار من نفسه كيف أنـه            و ، النعيم  يف العودة إىل ذلك    ايفكر أبد

ـ    ،ومل يهتد إىل احلق املبني     ،قضى تلك الفترة كلها يف تلك الضالالت والبدع        اويستغفر ربه دوم، 
  .سبق من أمرهويسأله أن يغفر له كل ما 

  !عزيزي القارئ

صعب على الفالسفة واحملللني واملفكرين واملتخصـصني يف   تلعل اإلجابة على هذه التساؤالت      
أو غري العقدية أو علماء النفس الذين ينظرون إىل احلقائق من زاويـة واحـدة ال                 ،املسائل العقدية 



 

  .تربي والتحليل النفسي مما يسمونه بالعلم والتحقيق املخ،تكاد تتجاوز أرنبة أنوفهم
 والطالب الـسابق    ، الشيعي السابق من طالب احلوزة العلمية بقم       »حجة اإلسالم «لكنين أنا   

أسـتطيع   ، واملهاجر اهول يف هذه الديار اهولة      ،طهرانببكلية الطب من جامعة الشهيد شيت       
  :أن أجيبك بكل صراحة على هذه التساؤالت

   :يكونال خيرج هذا اإلنسان من أن 

- وما يقول به أساتذيت من علماء       ،وهذا ما يعتقده والدي وأصدقائي وأقاريب الشيعة       ،اجمنون 
 لكن  ، يظنون بأنين قد جننت    ا فهم مجيع  ، واجلامعة يف طهران   ،احلوزة العلمية يف قم وإدارة احلوزة     

  املشكلة اليت يواجهو     م ال جيدون تفسريأن    وال يستطيعون  ،نوين جل اا هي أ  ثل هذه  مل ايقدموا جواب
من أو ما الذي جعل هذا الشاب النشيط املتفوق الذكي جين هـذا              ،التساؤالت اليت تطرح نفسها   

  !؟اجلنون
 إىل درجـة اجلنـون     ا أنين أصبحت عاشقً   ا حقً : أي ، أن أعترف مبا يقولونه    اونفسي مضطر ، 

ن قلـيب   ي فقد ز  ،البدعأكره الكفر والنفاق والشرك و     و ،أعشق الصدق و ،أصبحت أعشق احلقيقة  
  ..ه إيل الكفر والعصيانرِّباإلميان وكُ

 أو ما الذي جعلين أمترد على الواقع الذي كنـت           ،وأزيد ألكشف هلم عن أسباب هذا اجلنون      
  :فأقول ،أعيش فيه

ستطاعت اتلك القوة أو القدرة اليت      ل جعلين أتغري كل هذا التغري إال        ليس هناك سبب أو عام    
 وبـني   ، وبني اإلجيابيات والـسلبيات    ، وبني الصدق والكذب   ، بني الزيف واحلقيقة   أن جتعلين أميز  

 وبني التبـاكي    ، واحلب الصادق واإلتباع   ،تباعاهلتافات اجلوفاء وبني إظهار احملبة الكاذبة وعدم اال       
 ، وبني التالعب بالدين والعقيدة يف سبيل املصاحل اآلنيـة         ،الم الصادقة والضحك على األذقان واآل   

 وبني أعداء أهل    ، وبني الدين والعقيدة السليمة والشهوات واملصاحل الدنيوية       ،ني التقوى والصدق  وب
  وبني مـن يـشتم     ،احلقيقيني وبني الرموز الصادقة وحميب الرسول وأصحابه       عليهم السالم  البيت

  وبـني أتبـاع    ،ء ديـن اهللا   ا لشهواته ويعتربهم أعد   اتباعا صلى اهللا عليه وسلم    أصحاب الرسول 
  .د وأصحاب الشك والترد، وبني اإلفراط والتفريط،الشهوات وعبيد املصاحل

 ورفعـت سـتار     ، ليس السبب إال تلك القوة اليت حطمت جسور اجلهالة من أمـامي            !أجل



 

  .عيينالظلمات من أمام 
عيين ونفثت يف قلـيب وروحـي اإلميـان         فعتين إىل حيث رأيت احلقائق بأم       تلك القوة اليت ر   

  ...الصادق
  ... تلك القوة هي اليت جعلتين أعشق احلقيقة هذا العشق اجلنوين!أجل

  ..تلك القوة اليت ساقت سلمان الفارسي من عبادة النار إىل عبادة رب النار
  ..حراء إىل حيث اإلميان والتقوىذر من بطون الفيايف والص تلك القوة اليت ساقت أبا

  ..بادة الرمحنادة األصنام إىل عتلك القوة اليت أخرجت عمر من عب
تلك القوة اليت خترج الناس على مر الدهور وكر األزمان من عبادة العبـاد إىل عبـادة رب                  

  ...العباد
 اهللا الذي بيده ملكوت ،وقدرته ورمحته يب عز وجل اهللا ليست هي إال مشيئة !أجل

يعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ وِعنده مفَاِتح الْغيِب ال يعلَمها ِإلَّا هو و((السماوات واألرض 
 ))ِمن ورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُلُماِت اَألرِض وال رطٍْب وال ياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍني

  . ربنا ورب كل شيء،ومالك امللك وامللكوت ،]٥٩ :األنعام[
بعـت  و ،ال أرجو سواه  فنذرت حيايت له    و ،عز وجل  بيت هللا أرى نفسي قد جننت من شدة حم      
  . إن شاء اهللا، وال أقيل يف بيعي وال أستقيل،له كل ما أملك رجاء أن يهبين رضاه

 الست أبد وأرجو ريب أن    ، بل إنين فخور جدا على ما حصلت عليه        ، على ما ضاع مين    ا نادم 
 لرضـوان اهللا    اذي ترك الدنيا ونعيمها طمع    ال رضي اهللا عنه   جيعلين جبوار سيدنا مصعب بن عمري     

  .ا ومات ومل جيدوا له كفن،وجنانه
 فهو  ، وال رجاء يل إال بني يديه      ، وليس يل أمل إال إليه     ،قطعت آمايل ورجائي من اخللق كلهم     

  .نعم املوىل ونعم النصريف ،ريب وموالي وهاديي ونصريي
  :اسؤالني أرجوه أال حيرمين منهم عز وجل اهللاويل من 
ن  أ ا جميب اسامعإال إياه   أرجوه سبحانه رجاء من كثرت ذنوبه وقلّت حسناته ومل جيد            :األول

 يف الشهداء وأن    »أرسطو رادمهر « و »علي رضا حممدي  « و »حممد رضا موسايي  «يكتب إخواين   



 

م حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظلهاجيمعين شهيد ،على سرر متقابلنيا إخوان .  
 ويف براثن اجلهـل والبـدع       ،ي كل هؤالء الذين يعيشون يف ظلمات الضاللة        أن يهد  :الثاين

 العزيزين إىل احلـق      وال سيما والدي   ،د والشك والترد  ،واخلرافات واألساطري واإلفراط والتفريط   
ِإلَـى   ِإلَى داِر السالِم ويهِدي من يـشاُء         ايدعو(( فإنه اهلادي وهو الذي      ؛املبني والصراط املستقيم  

  .]٢٥:يونس [))ِصراٍط مستِقيٍم
     أخرى ألعيش فيها على هذه األرض فليمألها         اوإذا كان قد كتب يل أيام اصرب ـ  ا وثبات ا وإميان 

نون  -  العاشق الوهلان   ويوم أن يأخذ هذا    ، وتقوى اوصالحأسـأله أال    ،إىل الدار األبدية   - أو ا
نعم املوىل ونعم   و ، وحسيب اهللا ونعم الوكيل    ،القادر عليه  فإنه ويل ذلك و    ؛حيرمه من رمحته ومغفرته   

  ..النصري
وأرى من واجب الشكر أن أتقدم جبزيل شكري وامتناين ألخي العزيز أيب عبد اهللا الذي حتمل                

  .. الكثري والكثريألجلي
  رــــــهـى رادمــــرتضـــم

  ا احلوزة العلمية بقم سابقً»محجة اإلسال«

  عة الشهيد شيت وطالب كلية الطب جبام

  اواملهاجر اهول حالي - ايف طهران سابقً

ربيع /٢٧وافق لـش امل١٣٨٠/ ١٩/٣
  هـ١٤٢٣/األول

  
*  *  *  

  



 

  

  ...التذييل

هذا الكتاب يف الواقع رسالة أقـدمها إىل مجيـع           !أخي املسلم أخيت املسلمة    !عزيزي القارئ 
 ،ال املستقبل الذين يبحثون عن احلقيقـة       وإىل رج  ،إخواين من الشيعة وإىل الشباب واجليل اجلديد      
 وكرهوا مكر أصحاب األهواء من جتار املـذهب         ،والذين تعبوا من أالعيب أهل الباطل والضالل      

وأنا  ، يف خدمة كل من يبحث عن احلقيقة       األكون دوم  - بإذن اهللا  - وقد نذرت نفسي   ،والدين
 وملناظرة كل مـن يـشك فيمـا         ،ق احل  إىل عطشتأعلن استعدادي التام للقاء ومدارسة كل من ي       

  : يف املواضيع اآلتيةاوقد كتبت حبوثً ،أعتقده
  .زواج املتعة وآثاره على عامل التشيع -
  .حتريف القرآن يف عامل التشيع -
  ؟ والشيعة إخوان متساوونأهل السنةهل  -
 ،)نية يف إيـران   دراسة تبحث يف عقيدة وإميان اجليل اجلديد بعد الثورة اخلمي         (اجليل احملروق    -
  .عز وجل اهللا وتصل إىل أيدي طالب احلقيقة بإذن انشر قريبتوس
  

*  *  *  
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 ١٧......................................................................النسب واألسرة
 ٢٢...................................................................من الصبا إىل البلوغ

 ٢٤...............................................................البدء يف الدروس الدينية
 ٢٩....................)هـ١٤٠٨/م١٩٨٨املوافق لـ( )ش١٣٦٩(بداية املرحلة اجلامعية عام 

 ٤٤...............................................»بوشهر« من حمافظة »كنكان«السفر إىل 
 ٤٧.....................................................)بلوشستان(السفر إىل ديار العشق 

 ٦٤.............................................................السفـر إلـى بيـت اهللا
 ٦٧.....................وقفة أخرى مع احملاضرة اليت استمعت إليها يف املدينة املنورة عن اإلفك

 ٧١............................................ىل سورية ومدينة السليمانية يف العراقالسفر إ
 ٧٣.....................................................................السفر إىل سورية

 ٧٦......................)مدينة سنندج اإليرانية ومدينة السليمانية العراقية(السفر إىل كردستان 
 ٧٩.............................................................»مشهد«السفر إىل مدينة 

 ٨١.................................................بداية الفصل اجلديد واألحداث اجلديدة
 ٨٦..................................»آية اهللا أستادي« و»آية اهللا وحيد اخلراساين«اللقاء بـ

 ٩٠......................................السفر إىل كاشان وإلقاء حماضرة يف مسجد بكاشان



 

 ٩٤..................................................والسجن والتعذيبالفصل من اجلامعة 
 ٩٧..................................................................السفر إىل بلوشستان
 ٩٨.....................................................................العودة إىل طهران

 ٩٩....................................................................جن مرة أخرىالس
 ١٠١......................................................بيت األشباح أو غرف التعذيب

 ١٠٦.....................................................................»إوين«سجن 
 ١٠٨...................................................... إىل مشهد برفقة الوالدينالسفر

 ١١١.................................................رمحه اهللا  استشهاد علي رضا حممدي
 ١١٣.....................................................»أرسطو رادمهر«استشهاد أخي 

 ١١٥................................................................السجن يف كرمانشاه
 ١١٨.................................................اهلجرة إىل باكستان ومؤامرة االغتيال

 ١٢١.....................................................................الكلمة األخرية
 ١٢٧............................................................................التذييل
 ١٢٨...........................................................................الفهرس

  
*  *  *  

  


