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ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا َأصَ   ابـَتـْ
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 كلمة الناشر

 

 
 
إن هذه أمتكم أمة واحدة

(3). 
ية الارمية وأمثاهلا أراد اهلل زبارك وزعاىل أن يبني ليمسيمني العوامـ  الـت زـ دي إىل هبذ  اآل

 زقينمهم ورقيهم يف املياةل ويعّرف هلم األسبال الت زسبب ى ِتم وماعتهم يف اليننيا.
وهــذ  اآليــة بالــذات زعــل إىل ىامــ  الوفــينة واال ــاد وذلــ، ىيــ  مســتو  األمــةل  األمــة 

يــة ا باركــة هــن  يهــا مــن ىــرل وى ــمل وكــرد وزــركل وإيــرا  وىراقــيل ا ســيمة فســب هــذ  اآل
وأ غـــا  وباكســـتا ل ورفـــي وكرب ئـــيل وكـــاممي وســـامرائيل أمـــة وافـــينةل ال  ـــرق بـــني أفـــين 

 ماهمل وال  ض  لبعضهم ىي  بعض إال بالتقو .
ا ويف هـــذ  اآليـــة الارميـــة إفـــارة إىل مفهـــوم يفصـــل ىـــن أن التفرقـــة باـــ  أفـــااهلال و يـــ

أنواىهال سواء كان بني اليغات واأللساةل أم بني األصااف واألنواعل أم بني الـب د واألصـقاعل 
 هو ىام  من ىوام  الضعف والتقهقر يف املياةل وسبب من أسبال الذ  واخل ي يف اليننيا.
 وي كــين اهلل زبــارك وزعــاىل هــذا ا عــن ا فهــوم مــن هــذ  اآليــة ا باركــةل هاطــوق اآليــة الارميــة

وإذ أخـذنا ميثـاقام ال زسـفاون دمـاءكم ا تعرضة لييهود في  قـا  سـبنانه لبـا إسـرائي : 
وال خترجون أنفسام من دياركم مث أقررمت وأنتم زعهينون

ل كما أخذ زعاىل هذا ا يثاق ماّـا ح1)
 حنن ا سيمني ىاينما آماا باهلل ورسولهل وصينقاا الرسو  ها أزانا به من ىاين اهلل.

مث أنــتم هــ الء عــاىل يف اآليــة الــت بعــينها م نبــات  يهــا بــا إســرائي  وماــيّندات هبــم: مث يقــو  ز
زقتيون أنفسام وخترجون  ريقات ماام من ديارهم زظاهرون ىييهم بـاإلمث والعـينوان وإن يـ زوكم 
أســار  زفــادوهم وهــو يــرم ىيــيام إخــراجهم أ ت ماــون بــبعض الاتــال وزافــرون بــبعض  مــا 
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اام إال خ ي يف املياة اليننيا ويوم القيامة يرّدون إىل أفـين العـذال ومـا ج اء من يفع  ذل، م
اهلل بغا   ىما زعميون

 .ح3)
وهازــــان اآليتــــان وان كانتــــا خطابــــات لبــــا إســــرائي ل إال ا،مــــا زــــذكرة وموىظــــة ليمســــيمنيل 

مــن ليعتــاوا ببــا إســرائي   ــ  ياونــوا مــثيهم يف نقــض العهــينل وقتــ  الــاف ل وإخــرا  ا ــوا اني 
و ـــاهمل  ـــيعمهم اخلـــ ي والذلـــة يف امليـــاة الـــيننيا كمـــا ىـــم اليهـــودل ويصـــيبهم يف القيامـــة أفـــين 

 العذال.
إذن  فــــي هــــازني اآليتــــني الاــــرميتني زصــــريل يف ماطوقيهمــــا بتنــــر  إخــــرا  ا ــــوا اني مــــن 
و ـــاهم مهمـــا كانـــ  جاســـيتهم ولغـــتهمل وقـــوميتهم وألســـاتهمل وذلـــ، بعـــين أن ىـــينت اآليـــة 

قة كـــ  ا ســـيمني أمـــة وافـــينةل وان الـــب د اإلســـ مية كيهـــا هـــي و ـــاهمل   مــــة الارميـــة الســـاب
وافـينةل وو ــن وافــينل أي: أن كــ  الــب د اإلســ مية هـي و ــن لاــ  ا ســيمني ىربــات أو  رســاتل 

 زركات أو كرداتل أو غل ذل،ل وال حيق ألفين أن خير  مسيمات من الو ن اإلس مي.
  باركات الث ثل أنت   املام ها ييي:إذا  قق  هذ  ا عا  من اآليات ا

: زعابه الـذين يقتيـون ا ـوا اني ا سـيمنيل أو يافـو،م مـن و ـاهمل بـاليهود الـذين كـانوا 1
 يفعيون ذل، يف زما،م ما قومهم وإخوِتم يف دياهم.

: كــون مصـــل األمــة اإلســـ مية كمصـــل اليهــود الـــذين مـــن قــبيهم إذا خـــالفوا قـــوانني اهلل 1
 ى وج .
مــا يف الــيننيا  ــاخل ي والذلــةل وهــو مــا نــرا  قــين فــّ  با ســيمني ونــ   بســافتهمل وأمــا يف أ

 اآلخرة  العذال والاار نعوذ باهلل من ذل،.
هـــذا مـــا العيـــم بـــ ن اليهـــود اليـــوم قـــين  بقـــوا  يمـــا بيـــاهم األمـــة الوافـــينة والـــو ن الوافـــينل 

ا،ـم اسـتمينموا هـذ  القـوة يف  صاروا يتنامون بالعامل وحيياون ا  امرات ضين البعـريةل أي: 
 السوء والعر.

وجاء هذا الاتال )كيف و اذا اُخرجاا من العراقح من سيسية م لفات اإلمام العـلازي 
)قـينس سـر حل ليعطـي صـورة فقيقيـة ىـن واقـا ا سـيمني الـذين أصـبنوا ىيـ  إذـر زفسـ  األمـة 

وا يــــادينل يســــومهم  الوافــــينةل وزعــــت  الــــو ن الوافــــينل  افــــينيل متــــ خرين يف كــــ  ا ــــاالت
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ا ســتبينون الطغــاة ســوء العــذالل ويفتاــون هبــم كــ   تــ،ل وياهبــون ذــرواِتم كــ  ،ــبل  ــ راد 
مسافتــه )أىيــ  اهلل مقامــهح هلــم اليقظــة واالنتبــا ل والعمــ  ىيــ   قيــق األمــة الوافــينةل والــو ن 

بـــا هـــذا الوافـــينل كـــي يســـمجعوا ىـــ هم وماعـــتهمل وحنـــن مســـاأة ماـــا يف هـــذ  ا همـــةل رأياـــا  
الاتال ونعـر ل كـي نسـتطيا أن حنقـق آمـا   قيـيننا الرافـ  يف  قيـق األمـة الوافـينةل والـو ن 

 الوافينل واسمجاع الع  ا فقودل وا اعة ا سيوبة لألمة اإلس ميةل إن فاء اهلل زعاىل.
 

 م سسة ا تىب ليتنقيق والاعر                         
   13/  1040وت لباان  ص.ل: بل                          
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 المقدمة
 

 
 

 املمين هلل رل العا ني والص ة والس م ىي  يمين وآله الطاهرين.
وبعين: لقين أراد اهلل زعاىل لألمة اإلس مية البقاء واالستمرار بعـ ة وماعـةل وسـيادة وقـوة إىل 

ة كاميـة وفـاميةل ثيـ  يوم القيامةل  عرّع هلم مقومـات ذلـ،ل وبـنّي كيياِتـا وج ئياِتـا يف صـور 
 لو  بقوها يف فياِتم الزدادوا يومات ىي  يوم ى ات وماعةل وسيادة وقوة.

ومــــن أهــــم زيــــ، ا قومــــات: األمــــة الوافــــينة ذات الــــو ن الوافــــينل  اــــ  ا ســــيمني ىيــــ  
 اخـــت ف لغـــاِتم وجاســـياِتم يف ماطـــق الـــينين اإلســـ ميل وفاـــم القـــرآن وســـاة الرســـو  

تساوون يف ك  الو ن اإلس ميل هعـن: انـه َتمعهـم دولـة وافـينةل ل موا اون موأه  بيته 
وفقــــوق معــــمكةل وزــــاري  وافــــينل وىميــــة وافــــينةل وو ــــن وافــــينل هلــــم أن يســــا روا  يهــــال أو 
يســـااوا أي نقطـــة ماهـــال أو ياتســـبوا يف كـــ  ماـــانل أو يتـــاجروا بياهـــال أو يتمياـــوا فـــيئات أو 

 مور ا رزبطة باألمة الوافينة والو ن الوافين.أرضات يف أي نقطة ماهال وما إىل ذل، من األ
وكان ا سيمون يطبقون هذا ا اطق اإلس مي فوايل أربعة ىعر قرناتل ويعميـون ثاـم اهلل 

إىل مـا قبـ  قـرن وافـين زقريبـاتل  اـانوا يف زيـ، ا ـينة  وأهـ  بيتـه  والقرآن وساة الرسـو  
ل والســ مل والرقــي واالزدهــار.  نســينهم الطوييــة هــم ســادة الــيننيا وقادِتــال ورّوادهــا حنــو اخلــ

 األىيناءل وخططوا ليايين هبمل وزآمروا ىي  أن يستذلوهم ويستضعفوهم.
ومن أهم زي، اخلطط الـت فاكوهـا هلـمل وأخطـر زيـ، ا ـ امرات الـت دبّروهـا ىيـيهمل هـو 

 خمطط: زفريق األمة الوافينة وضرهبال وزقطيا الو ن الوافين ومت يقه. 
طـط خمططـات خبيثـات ودقيقـاتل فيـ  رمسـ   يـه بريطانيـا فـينودات مصـطاعة بـني وكان هذا ا م

الــو ن اإلســ ميل وابتــينى   يــه هويــات وجاســياتل وجــوازات وإقامــاتل كــي متــ ق الصــف 
اإلســ ميل وزفــرق ملــ  ا ســيمنيل وَتعيهــم أاــا ضــعيفة ضــامرةل ال فــو  هلــا وال قــوةل مغيوبــة 
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 ىي  أمرها.
وم إىل ما خطط له ا ستعمرونل  م  الو ن اإلسـ مي دويـ ت وقين آ  أمر ا سيمني الي

صـــغلة يفصـــيها فـــينود كاذبـــةل وزـــر  األمـــة اإلســـ مية أاـــات ضـــعيفة يفصـــيها فـــواج  نفســـية 
مصـــطاعةل  اـــ  يـــوم نـــ اع وفـــرل ىيـــ  املـــينود الااذبـــةل وكـــ  يـــوم فـــ ار وختاصـــمل وِت ـــل 

 وزسفل ليموا اني اآلماني.
ال رـــاة ماهـــال إال بالغـــاء املـــينود ا صـــطاعة بـــني الـــو ن اإلســـ مي وال فـــّ  هلـــذ  ا عـــاك ل و 

والرجــوع إىل الــو ن الوافــينل وإلغــاء اااســيات واهلويــاتل واإلقامــات وااــوازات ا بتينىــة بــني 
األمــة اإلســـ مية والرجــوع إىل األمـــة الوافـــينةل وأرجــو أن ياـــون ذلـــ، اليــوم قريبـــات إن فـــاء اهلل 

 ع ي ل وهو ا ستعان.زعاىلل وما ذل، ىي  اهلل ب
 

 قم ا قينسة                                                  
 يمين العلازي                                                 
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 وقبل ثالثين عاما  

قبـــ  أكثـــر مـــن ذ ذـــني ىامـــاتل أي: يف ىـــام ألـــف وذ هائـــة وزســـعني ه ريـــة ىيـــ  هاجرهـــا 
 مل اُخرجاــا مــن العــراقل وســاذكر بعــض أســبال ذلــ،ل  انــه قــين أخرجتاــا آالف التنيــة والســ

بينىة الغرل وقوانياه الت صينرها ليب د اإلس مية و بقها ىم ؤ ل وأصبناا ضنية خمططازـه 
وم امرازهل وسّفرزاا لعبة ااااسي واهلوياتل واإلقامة وااـوازاتل وه رزاـا  ريـة املـينود ااغرا يـة 

 اإلس مي الوافين. الااذبة بني الو ن
وال خيفــ  أ  كاــ  مــن أو  يــوم وحنــن يف العــراق خمالفــات  ــا مهــر يف الــب د اإلســ مية مــن 

اا يسم  باهلويةل واااسيةل وااواز واإلقامة وما أفبه ذل،  ح2)البينع الغربية والقوانني الوضعية
فريـــق كيمـــة ا ســـيمنيل مـــن األمـــور ا بتينىـــة الـــت مل ياـــ   اهلل هبـــا مـــن ســـيطانل والـــت ســـبب  ز

وزقييــــين فريــــاِتمل وزابيــــ  كــــ  وافــــين مــــاهم بقيــــود وأغــــ  ل فــــ  ال يــــتمان ا ســــيمون مــــن 
 زعاي  وفينِتم ا قررة فرىات.

 البينىة واالىماض ىييها

مث إ  اىماضات ىي  هذ  البينع احملرمة فرىات مل أقينم ىيـ  أخـذ هويـة وال جـوازل وال اقتاـاء 
ر  مل أستطا أن أسـا ر إىل خـار  العـراقل إال إىل سـفر املـ  فيـ  جاسية وال إقامةل وىي  إذ

املــ  يل وذلــ، بوســيية خمتيفــة  إىل املــ  بعــين أن بــذ   ح5)اصــطنبا والــيني )قــينس ســر ح
 ىن زيام ا راسيم.

وكيــف كــانل  ــا  اســتااارات ليقــوانني الغربيــة الاابتــةل زركــ  اقتاــاء مــا ابتــينىو  مــن هويــة 
فــ  اضــطررت إىل أخــذ ذلــ، ىاــينما قصــينوا إخراجــي مــن العــراقل  وجاســيةل وإقامــة وجــوازل

                                                           

كمـا رأيـ ح لامـام الرافـ  )قـينس ليتفصي  انظر كتال )زي، األيامح و)فيازاا قب  نصف قرنح و)بقايا مـن فضـارة اإلسـ م   ح2)
 سر ح 

هــحل كـان ىا ـات زقيـاتل ورىـات ىابـيناتل 1302ولـين يف كـرب ء ا قينسـة ) آية اهلل العظم  السيين ا لزا مهيني املسيا العلازي  ح5)
زي )قائـين زاهينات كثل املفظل جيين اخلطل وكان صافب كراماتل وهو )ر ح من خلة ز مذة اإلمام العي  يمين زقـي العـلا

 هـح ود ن يف املرم املسيا العريف.1340فعبان ىام  14ذورة الععرين يف العراقحل زويف يف )
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ا تسـيطة بقـوة املينيـين والاـار ىيـ  العـراق قـررت زسـفل ا ـ ماني  ح1)ذل، ألن املاومـة العفيقيـة
وإخــراجهم مــن مســقط رأســهم وو ــاهمل وزســمل البيــين وزســييمه ألســيادها بريطانيــا وأمرياــا 

 ا كتبته نق ت ىما قاله وزير داخييتهم.وإسرائي ل وقين ذكرت زفصي  ذل، يف بعض م

 الضرورات تبيح المحذورات

نعمل لقين اضطررت أخلات إىل اقتااء ما يسم  باإلقامة وجواز السفر خلروجـي االضـطراري 
من العراقل وذل، زفاديات  ا يصـيب اإلنسـان مـن األخطـار كالسـ ن وفـبهه إذا مل حيمـ  معـه 

ىيـــ  هـــذ  األمـــور  غـــادرر مارهـــات العـــراق مســـقط فـــيئات مـــن هـــذ  ا بتـــينىاتل وقـــين فصـــي  
رأســيل إىل ســـوريال ىيمـــات بـــ ن املاومــة البعثيـــة العراقيـــة كـــان مــن قصـــينها إخراجـــي إىل إيـــرانل 
ولاــا مل أكــن أرضــ  بالــذهال إىل إيــرانل ألن العــا  كــان يضــاّد  مضــادة فــينيينة وخاصــة 

ا ـــ ماني الـــذين قـــتيهم العـــا  يف بعـــين أن أقمـــ  فيـــ  الفا ـــة يف كـــرب ء ا قينســـة ىيـــ  أروا  
 قصة معرو ة يف إيران.

وكـــان يف فصـــويل ىيـــ  ااـــواز وىيـــ  ز فـــلة اخلـــرو  مـــن العـــراق والـــينخو  إىل األراضـــي 
السـورية زســهي   غادرزاـال  يقــين كـان االســتعمار يهـينف إىل إخــرا  العـيعة مــن العـراق ونفــيهم 

ل مث ىبــين احملســن ح7) اهلــامليمــن و ــاهم ومســقط رأســهمل وقــين خططــوا لــذل، ىيــ  يــين ياســني
 ح9)ل وذلــ، قبــ  االنقــ ل العســاري الــذي قــاد  بــ مر األســياد ىبــين الاــر  قاســمح4)الســعينون

                                                           

 مح ولين بينمعق وُقا ببغيناد.1949-1910نسبة إىل ميعي  ىفيق أفين م سسي ف ل البع  املاكم يف العراق ) ح1)
ينياــة بغــينادل التنـــق بالاييــة العســارية يف اســتابو ل  م يف م1442ياســني اهلــاملي رئــي  وزراء العــراق ىــينة مــراتل ولــين ســاة  ح7)

كان من أىوان  يص  األو  في  ىياه رئيسات لألركـان  ــي سـوريا أيـام فاومـة  يصـ  هاـاكل وبعـين زعيياـه رئيسـا ليـوزراء زار 
: ا ـــ  بيـــ  وصـــا نها وقـــا  هلـــا : نريـــين معـــونتام ومعونتُـــِ، أنـــ  بوجـــه خـــاص. أنظـــر كتـــال أىـــ م السياســـة يف العـــراق

. وزقو  ا   بيـ  يف افـين  رسـائيها: اىتقـين أن ياسـني رجـ  الَقــيَنر. الت ـ  إىل سـوريا ولباـان ومـات ىـام  101-101ص
م ود ــن إىل جــوار صــ   الــينين األيــوي. أ يــق ىييــه لقــب أزــازورك العــراق لقســاوزه وىافــه و غيانــهل وزافـــ  ههمــة 1937

الــينين وقتــ  بعضــهم ونفــ  الــبعض اآلخــر وماــا إجــراء مراســم العــعائر زصــفية املــوزات العيميــة يف العــراق ل  طــارد رجــا  
 املسياية واستمينم العاف يف زطبيق الت ايين اإلل امي.

مح سياسـي ىراقـيل ولـين يف مينياـة الااصـرية جاـوي العـراقل مـن األسـر الـت فامـ  1919ـ  1479ىبـين احملسـن السـعينون ) ح4)
الغــري ليبصــرةحل األمــر الــذي أهيــه لالتنــاق هينرســة الععــائر يف اســتانبو   مقا عــة ا اتفــ، )ماطقــة واســعة زقــا يف العــما 

 قب  أن يبيل الثالثة ىعرة من ىمر ل وبعين خترجه اختار  السيطان ىبين املميين الثا  مرا قات له ما أخيه.
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وصار وباالت ىي  العراق والعراقينيل في   تل البال ىيـ  مصـراىيه لقراصـاة املاـمل وزسـبب 
لياّفـذوا كـ  مـا خططـه يف فيء البعثيـني العفالقـة إىل بغـيناد ليسـرقوا املاـم مـن أهيـه وفـعبهل و 

 االستعمار واليهود ومل يان يو ق بعين لتطبيق من زسفل وِت ل وغل ذل،.

 خينيعة فصر ا هن

وكيـــف كـــانل  ـــان ىبـــين احملســـن الســـعينون فـــرّع يف ا يـــ  قـــانون )فصـــر ا هـــنح ومعـــن 
)فصر ا هنح هو: أن ال ياون هااك إنسان غل ىراقي يستطيا أن يعتغ  ويعم  يف العـراق 
ف  ليوم وافينل وذل، من غل  رق بـني أن ياـون غـل العراقـي هـذا: سـوريات أو أردنيـال كويتيـات 
أو ثرياياتل إيرانيات أو أ غانياتل أو ما إىل ذل،ل ث ة أن غل العراقي ياون أجابيات يف العراق  ـ  

ــــا : الــــرد الصــــريل ىيــــ  القــــرآن الاــــر  القائــــ :  ــــه بالعمــــ ل اــــا معا  ماــــون إمنــــا ا يســــمل ل
أخوة

إن هذ  أمتام أمة وافينةوا عين:  ح10)
 والرد الواضل ىي  الرسو  املبيـب ح11)

أيهـــا الاـــاس إن رباـــم وافـــينل وإن أبـــاكم وافـــينل ال  ضـــ  لعـــري ىيـــ  ى مـــيل وال »القائـــ : 
لع مي ىي  ىريل وال ألمحر ىي  أسودل وال ألسود ىي  أمحرل إال بالتقو ل قا  اهلل زعاىل: 
                                                                                                                                                                      

يعـين  يف الـوزارة الاقيبيـة وىاـين افـت   بريطانيـا ليعـراق فظـي السـعينون ـ ثاـم ماضـيه ويتـين  ـ رضـا اإلرييـ ل  عـني وزيـرات ل
م ولعــب دورات مينومــا يف متريــر ا عاهــينة مــا اإلرييــ  والوقــوف يف وجــه ا عارضــة 1917الثانيــةل وىــني وزيــرا لييناخييــة ىــام 

 مح.1911الو اية وىي  األخص معارضة رجا  الينينل  عا  الوزارة يف العام نفسه )
رييــ  أفــبط الافــوذ السياســي لرجــا  الــينين ىــا إجــراءات زعســفية ىارضــه رجــا  الــينين بعــينة لسياســازه وبــينىم ا يــ، واإل

وإرهابية. ر ا ىيند أ راد اايش لتقوية سيطة الينولة ضين األكراد يف العما  والععائر يف الوسـط واااـول. ىر ـ  سياسـازه 
بهم يف الاهايــة. مــات بــالتوا ق مــا اإلرييــ  يف مطــالبهمل رغــم إمهــار بعــض االىــماض ىيــيهم ولااــه ماييبــ  أن ييــ  مطــالي

 «.ع»فرف  452ص 3م. انظر ا وسوىة السياسية:  11/1919/ 13ماتنرات يف 
مح. فـارك يف 1931مح  بغـينادل التنـق بالاييـة العسـارية يف ىـام )1912ىبين الار  قاسم يمين بار ال بييني مـن مواليـين ) ح9)

مح. قــام بــانق ل ىســاري 1951ألفــرار ىــام )مح يف جبهــة األردنل انتمــ  لتاظــيم الضــبا  ا1924فــرل  يســطني ىــام )
محل أ ــا  بــاملام ا ياــيل قتــ  أغيــب أ ــراد العائيــة ا يايــة هــا  ــيهم ا يــ،  يصــ  الثــا ل أىيــن 1954هـــ ـ 1377ىــام )

 املام اامهوري. ألغ  ا ظاهر الينميقرا ية كالا ان والتعيندية امل بية ما ىينا املـ ل العـيوىي الـذي أضـن  املـ ل احملبـب
مح النقـــ ل 1913ليســـيطةل وألغـــ  املاـــم ا ـــين . اســـتمر فامـــه قرابـــة أربـــا ســـاوات ونصـــف زقريبـــات . زعـــرض يف ىـــام )

ىســاري دبــر  ىبــين الســ م ىــارف مــا فموىــة مــن الضّبـــا  البعثيــني أمثــا  أمحـــين فســن الباــر وىبــين الاــر   رفــان وصــا  
م. ليم يـين راجـا  1913دار اإلذاىـة يف التاسـا مـن فـبا   مهيني ىّماش وغلهمل أىـينم رميـا بالرصـاص مـا بعـض ر اقـه يف

 كتال ىبين الار  قاسم البيناية والسقو .
 .10سورة امل رات:  ح10)
 .91سورة األنبياء:  ح11)
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م ىاين اهلل أزقاكمإن أكرما
 .ح13)«ح11)

وبعين زصويب ا ي  قانون )فصر ا هنح جاء دور التطبيقل   خـذت السـيطات العراقيـة 
متاــا العــراقيني مــن زعــغي  أي مســيم غــل ىراقــيل ث ــة أنــه أجاــ ل وأنــه يســيب  ــرص العمــ  

 ىن ا وا اني العراقيني.
ا ســـيمنيل وأ ســـينوا يف أرض ل وزرىــوا الفرقـــة بــني وهاــذا خـــالفوا فاــم اهلل والرســـو 

العراق اآلماةل ف  إذا قضـ  السـعينون و ـر  يف املاـمل ونـا  االسـتعمار ماـه مآربـهل اختيفـوا 
معه يف قضايا خاصة وامهروا سمطهم ىييهل مث غينروا به وقتيو  يف ا ي  بطريقة ميتوية كما 

ا  ق الرصـاص ىيـ  هي ىادِتمل مث أفاىوا: أن القاز  هو نفـ  ىبـين احملسـنل وقـين انتنـر بـ
نفسهل وزغطية ىي  خيانتهم أخذوا ميينفونه جهراتل ويثاون ىييه ى نيةل وأوى وا إىل ىم ئهم 
اآلخــرين أن يقيمــوا املــيناد ىيــ  روفــهل وأن ي باــو ل فــ  قــا  بعضــهم: يقتيونــه مث يقيمــون لــه 

لعفالقـــة الفا ـــةل وقـــا  بعضـــهم يف ىبـــارة أخـــر  أيضـــات وثســـب مـــا كـــان متعار ـــات مـــن غـــينر ا
البعثيني: يقتيونه باليي  ويقيمون له الفا ة بالاهارل وليتمويـه األكثـر نصـبوا متثـا  السـعينون يف 
أفين فوارع بغيناد ـ وقـين رأيتـه أنـا بافسـي ـ وصـار العـارع بعـين ذلـ، يسـم  بعـارع السـعينونل  

 ـتل وهـو ضـابط بريطـا  مت ىيـ  يينيـه  ح12)كما انه كـان هلـم متثـا  آخـر يعـرف بتمثـا  )مـودح
بغينادل وكان هذان التمثاالن موجـودين يف بغـيناد إىل فـني خروجاـا مـن العـراق وال أىيـم بعـين  

 ه  بقيا موجودين أم هينموأا وأزالوأا ىن الوجود؟

 اخلرو  بتاتم وزرقب

نعمل أكرهـ  ىيـ  اخلـرو  مـن و ـا ومسـقط رأسـي العـراقل  مرجـ  خائفـات أزرقـبل إذ  
نني ىيـ  الـاف  وا ـا  والعـرضل  فـي كـ  ملظـة كـان افتمـا  كان البعثيون العفالقة غل م مو 

الغينر واالىتيناء والقبض واالغتيا  موجودات وغل ماتفل كما كانوا قين ألقوا القبض بغينر ىيـ  

                                                           

 .13سورة امل رات:  ح11)
 .11معينن ااواهر: ص ح13)
م ا وا ـق 1917/آذار/ 11وذلـ، يف زـاري   ااارا  )ستانيي مودح قائين اايش الايطا  الذي افت  العراق و ينيينات بغينادل ح12)

هــل صــافب مقولــة: إن جيوفــاا مل زــينخ  مـيننام وأراضــيام ها لــة قــاهرين أو أىــيناء بـ  ها لــة يــررينل انظــر كتــال 1335
 مح.1910)املقائق الااصعة يف الثورة العراقية ساة 
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من قبـ ل وذكـرت قصـة غـينرهم بـه وسـ اهم لـه مث  ح (15أخي العهيين آية اهلل السيين فسن
 .ح11)اغتياله واستعهاد  يف كراس مستق 

نل  انه كان البين يل من اخلرو ل كما انـه كـان البـيّن يل مـن التاـتم أيضـاتل خما ـة وكيف كا
الوقــوع يف فــباة االســتمبارات الــت كانــ  يل با رصــادل ولــذل، أردت مــن بعــض األصــينقاء 
األو يـــاء أن يســـت جر يل وبتاـــتم فـــينيين ســـيارة مـــن بغـــينادل ذهـــب الصـــينيق الـــويف إىل بغـــيناد 

ها ب ن يـ ر معـه إىل كـرب ء ا قينسـة لياقـ  مـن هاـاك مسـا رين واست جر سيارة وازفق ما سائق
ياتظرونـــه إىل فيـــ  يريـــينونل ومل يبـــني لـــه زفاصـــي  الســـفر ومقصـــين  وهين ـــهل كمـــا مل يبـــني لـــه 

 زفاصي  ا سا رين ومقاصينهم وأهينا هم.
وما لب  أن جاء صينيقاا بالسيارة إىل كرب ء ا قينسةل وكان سائق السيارة ال يعر ا كما 

نه كان ال يعرف صينيقي الذي است جر ماه السيارة أيضاتل وقين أوقفاا السيارة يف في ا مـيم ا
 وقي  له: انتظرنا هااك. ىاين زقاق كان ياتهي إىل دار العي  يمين اخلطيب 

وإمنا انتمب  هذا ا اان الذي كان بعيينات زقريبات ىن ما لاا زاتمات ىي  سفرنا وإخفـاءت لـهل 
 ىيياا إرادة السفر من هااك ألفين إ  قات. في  مل يان يظهر

                                                           

ورة بالعـيم والفضـيية والتقـو  وماا نـة االسـتعمار آية اهلل السيـين فسن بن السيين مهيني العلازي ل يانينر من أسرة معه ح15)
مح. درس الســـطو  العييـــا ىيـــ  يـــين العيمـــاء الابـــار أمثـــا  والـــين  آيـــة اهلل 1935هــــ )1352. ُولـــين يف مينياـــة الا ـــف ىـــام 

العظمــــ  السيـــــين مهــــيني العــــلازي وآيــــة اهلل العظمــــ  الســــيين يمــــين هــــادي ا ــــي   وآيــــة اهلل العظمــــ  العــــي  يمــــين رضــــا 
فها  . افــــتهر يف األوســـــا  العيميــــة بــــالعيم والفقاهــــة والـــــذوق األدي والعمــــ  الــــينؤول . كــــان مــــن  ييعــــة احملــــاربني االصــــ

ليناومات ااائرة الت زعاقب  ىي  العراق بفار  وقيمه ولسانه ل لذا زعـرَّض ل ىتقـا  والتعـذيب. زـرك العـراق مهـاجرات إىل 
ه السياسـي وزعريـف م مـة العـعب العراقــي ليعـامل. كـذل، اسـتمر يف نعـا ه هــ واسـتمر يف نعـا 1390لباان وسوريا ىـام 

هـــ 1393العيمــي يف أرض ا ه ــر ل   ســ  ا ــينارس وا راكــ  واملســيايات ل وأســ  املــوزة العيميــة ال يابيــة   ـــي ســوريا ىــام 
وأسـ  ماتـب  اىـة العيمـاء  بتوجيه من أخيه اإلمـام الرافـ  )قـينس سـر ح وكــان يـينرِّس  يهــا ثـ  خـار  الفقـه واألصـو ل

هــــ. وخّيـــف آذـــارات مطبوىـــة 1200هــــ. اغتيـــ  برصاصـــات ىمـــ ء نظـــام البعـــ  العراقـــي يف لباـــان ىـــام 1397يف لباـــان ىـــام 
فيــينات زتضــمن كيمــة اهللل وكيمــة اإلســ مل وكيمــة الرســو  األىظــمل وكيمــة اإلمــام  15وخمطو ــة ماهــا: موســوىة الايمــة يف 

ىـن القـرآن يف ذ ذــة فيـينات واالقتصـاد اإلســ مي ودواويـن فـعريةل والعمــ  األديل واألدل  ا هـينيل كمـا خيـف خوا ـــري
ا وجهل والععائر املسيايةل وغلها: ليتفصي  راجا كتال )فضارة يف رج ح ليسيين ىبـين اهلل اهلـاملي ل وكتـال )أسـرة ا ـيند 

 قب  ليثقا ة واإلى م.العلازيح لاور الينين العاهروديل و)الراف  املاضرح   سسة ا ست
هــ 1211 با الاتال    ىاوان: )أخي العـهيينح يف لباـان والاويـ ل كمـا زـرجم إىل اليغـة الفارسـية و بـا يف إيـران ىـام  ح11)

. 
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 استخالف ووداع

يف البيــ ل وذلــ، بــاقما  ورضــا ماهــا  ح17)مث إنــا  ــا أردنــا اخلــرو  مــن ا اــ  ل أبقياــا الوالــينة
)رمحها اهللح وليمساىينة ىي  إخفاء أمر خروجاا ىن السيطات العراقيةل وقين بقـي معهـا أخـي 

عــين صــ ة ا غــرل والععــاء مــودىني الوالــينة واأل  بــينموع ل  مرجاــا بح14)آيــة اهلل الســيين فتــىب
فـــارةل وقيـــول متصـــينىةل واَتهاـــا حنـــو زيـــ، الســـيارة الـــت كانـــ  بانتظارنـــا وركبااهـــا ومل ياـــن 

وفـقيقت وىـائيتل  سـارت باـا  ح19)السائق يعر اا  قين كا  أنا ما أخي آية اهلل السيين صـادق
 السيارة من ذل، ا اان مت هة حنو بغيناد.

وروضــة بطــ   وقــين ودىاــا الروضــتني ا بــاركتنيل روضــة أي األفــرار اإلمــام املســني  هــذا
بـــ  ل وأنـــنيل وباـــاء وىويـــ ل وألقياـــا باظرازاـــا األخـــلة ىيـــ   العيقمـــي أي الفضـــ  العبـــاس 

ضــرحييهما الاــوارنينيل وكــان الــوداع صــعبات وفــاقات جــينات فيــ  فــبن  ىيوناــا حنــو روضــتيهمال 
 مرقينيهمال وحنن نبتعين ىن كرب ء ا قينسة. ورن  قيوباا باَتا 

وقين قياا ليسائق: أن يسل باا سلات فثيثاتل وأن يواص  السل لي ت و،اراتل ف  نصـ  بعـون 
اهلل زعاىل إىل سوريةل وذل، لاي اليصـيب األ فـا  والاسـاء بـردات وال نصـباتل  قـين كـان الطريـق 

قل وواص  سل ل ف  وصياا إىل املـينود ا فتعيـة  وي ت والفص  فتاءت باردات وكذل،  ع  السائ
 بني البيينين العراق وسوريا.

 املينود ااغرا ية ا بتينىة ومعا ِتا

مث إنــا  ـــا وصـــياا املـــينود العراقيــة الســـورية  البتاـــا فـــر ة املــينود وثســـب القـــوانني الغربيـــة 
                                                           

هــح زو يـ  رمحهـا اهلل يف الاويـ   1391ـ  1313هي العيوية السيينة )فييمة با  السيين ىبين الصـافب بـن آغـا بـ ركح ) ح17)
 ا قينسة جبوار زوجها آية اهلل العظم  ا لزا مهيني العلازي )قينس سر ح يف الصنن املسيا العريف. ود ا  يف كرب ء

هو آية اهلل السيين فتىب املسيا العلازيل ىامل  اض ل صافب خيق ر يـا ورو  سـاميةل ذو ورع وزقـو  معـهود لـه  يهـال  ح14)
ل فضـارة بريئـةل اإلمـام أمـل ا ـ ماني سـ مل هـذا رسـو  اهللله م لفات ىينيينة مطبوىة وخمطو ةل ماهـا: اجتماىيـات اإل

  و يسفة زعيند زوجات رسو  اهلل...ل سيسية أى م العيعة و 
هـــ يف كــرب ء ا قينســةل وزيقــ  العيـــوم 1310هــو آيــة اهلل العظمــ  الســيين صــادق املســيا العــلازي )دام ميـــهحل ولــين ىــام  ح19)

جـال وقـين ىر ـه الفقهـاء العظـام بالفقاهـة ا تقاـة والـورع والتقـو ل اسـتيم ا رجعيـة بعـين أخيـه الينياية ىي  يين كبار العيمـاء وا را
اإلمام الراف  )قينس سر ح لـه أكثـر مـن  سـني م لفـات مـن أأهـا فـر  العـروة الـوذق  وبيـان األصـو  قاىـينة ال ضـررل مضـا ات 

 إىل كتب فوزوية وذقا ية واىتقادية أخر .
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ـــابراز ااـــوازات وز فـــلات اخلـــرو  والـــينخو ل  عرضـــااها ىيـــيهمل  افـــايوا يف جـــواز  الاابتـــة ب
وز فلة خرو  أخي آية اهلل السيين صادقل مث أوقفو  ونقيو  إىل الس ن ىاـينهمل  اـان األمـر 
دائــرات بــني البقــاء معــهل أو أن نســتمر يف الســفرل وهــا أن بقــائي معــه مل ياــن مــ ذرات يف خ صــهل 

اوناا ويعــذبوناال  بــ  لعيــه كــان يوجــب معر ــة االســتمبارات العراقيــة باــال  يســمدوناا معــات ويســ 
كمـــا كـــان ىييـــه دأهبـــم ســـابقاتل وهـــو فـــ ،م اآلن أيضـــات يف ســـ ن كـــ  إنســـان ىـــامل ومتـــينين 
وزعذيبــه والتاايــ  بــهل باالضــا ة إىل أنــه رهــا كــانوا يقتيوناــا كمــا كانــ  هــي ىــادِتم  يمــا مــرل 

عــي  و بيعــتهم يف هــذا اليــوم أيضــاتل  قــين قتيــوا  يمــا مضــ  خطيــب العــراق املســيا العــهل ال
يف يــوم ىافــوراءل وكثــلات مــن أمثالــه  قــارم مقتــ  اإلمــام املسـني  ح(10ىبـين ال هــراء الاعــ 

وأزرابهل كمـا وقـين قتيـوا اليـوم واغتـالوا  اىـة مـن العيمـاء األىـ م كسـمافة العـي  الاوجـرديل 
س ومسافة العي  الغرويل ومسافة السيين ثر العيومل ومسافة السيين الصـينر األو  والثـا  )قـين

اهلل أســرارهمحل وكثــلات مــن أضــراهبمل وذلــ، يف قصــص معــهورة وبعــا  مســرفيات ماعــو ة 
 ومعرو ة.

مضــا ات إىل أنــه كــان يابغــي لاــا أن نــذهب لاتصــ  بــبعض األصــينقاء لاــي يعميــوا خلــ ص 
 األ  من ا عاية.

 الع م ىي  مواصية السفر

دق ىيـــ  ذلـــ،ل وقـــين أجـــ ل لقـــين واصـــياا الســـفرل بعـــين مـــا أصـــّر أخـــي آيـــة اهلل الســـيين صـــا
ـــه الطـــاهرين صـــيوات اهلل وســـ مه ىيـــيهم  زضـــرى  إىل اهلل زعـــاىل وزوســـي  ب وليائـــه يمـــين وآل
أ عني أن يعفعوا لاا يف خ ص أخي آية اهلل السيين صادقل مث اسـتطع  أن أرسـ  خـاات إىل  
كــرب ء ا قينســةل إىل جاــال الســيين ســعيين الثابــ ل وأ يعتــه ىيــ  أن أخــي مســ ون يف مينياــة 

                                                           

لاعــ  ياتمــي إىل أســرة كرميــة ُىر ــ  بالفضــ  والعــرفل ياتهــي نســبها إىل قبييــة بــا كعــب ا اتهيــة إىل  العــي  ىبــين ال هــراء ا ح10)
هــــل والـــت 1317كعــب بـــن لــ ي بـــن غالــب اســـتو ا  كــرب ء يف القـــرن الثــا  ىعـــر اهل ــريل ولـــين يف مينياــة كـــرب ء ىــام 

عـارف اإلسـ مية مـن معـني مـينارس كـرب ء الينيايـة. وانتهـ  العيـوم وا  صاد   يوم والدة الصينيقة الطاهرة  ا مة ال هـراء 
درس ىاــين العـــي  الرّمـــافي والعـــي  يمـــين اخلطيـــب والعـــي  جعفــر الرفـــت والعـــي  الـــواىظ. بيـــل ماانـــة ىاليـــة يف اخلطابـــة 
املســياية وكــان ســي  البيــان فــريف الــاف  واســا الصــينر يّتصــف بــالارم واألخــ ق الابييــة. افــتهر يف قراءزــه  قتــ  اإلمــام 

 «.قتي  العاة»ل ومن م لفازه : هـ ا صادف يوم فهادة ال هراء 1392 ـي يوم ىافوراء. اغتي  بالسّم ىام  املسني 
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الر بة املينوديةل وكان ا رفوم السيين سعيين الثاب  رج ت ذا وجاهة ىريضةل وماانة اجتماىية  
 كبلة جيناتل وقين رّفنته املاومة ذات مرة ليم ي  العراقي  اانته ووجاهته.

و ا ىرف السيين سعيين باألمر ركب السـيارة وجـاء إىل الاافيـة املينوديـة: الر بـةل مـتنم ت 
الطوييـةل وىاـاء ذلـ، الطريـق الطويـ ل وفيـ  كانـ  لـه معر ـة سـابقة هـينير أىباء زي، السفرة 

الاافيـــة يف زيـــ، ا اطقـــة ذهـــب إليـــه مبافـــرةل  اســـتقبيه مـــينير الاافيـــة وافممـــه افمامـــات كبـــلات 
و يب ماه أن يا   ضيفات ىاين ل وبعين التعارف والتاارم اقم  السيين سعيين ىي  مينير الاافية 

اطقـة وماامرهـال  يـىب ا ـينير  يـب ضـيفه الاـر ل وزار معـه معـامل ا اطقـة أن ي ور معه معـامل ا 
وآذارهال ومن  ية زيـ، ا عـامل الـت اصـطنب ا ـينير ضـيفه الاـر  إىل زيارِتـا كـان هـو سـ ن 

 الاافيةل الذي كان هو اهلينف األو  واألخل ل يارة السيين سعيين من الاافية.
اهلل الســيين صــادق زقــينم إليــه وفيــا  ثــرارة  ائقــة ويف الســ ن  ــا رأ  الســيين ســعيينل آيــة 

وأخذ يقّب  يين  بتواضـا كبـلل  تنـل مـينير الاافيـة مـن هـذا العمـ  والتواضـا الابـل َتـا  هـذا 
 الس ني وس له بتع ب: من هذا؟

  جابه السيين سـعيين: إن هـذا أفـين العيمـاء الابـارل والعمصـيات االجتماىيـة البـارزةل مث 
يــة وىظيمـــة اــا اضـــطر مــينير الاافيـــة ىيــ  إذرهـــا أن يــ مر بـــا  ق أخــذ يصــفه ب وصـــاف جيي

 سرافهل وذل، بعين أن بقي يف الس ن مينة لييتني.
كــان أيضــات قــين أرفــ  صــينيقه مــينير الاافيــة كمــا    وإ  أفتمــ  قويــات بــ ن الســيين ســعيين 

 كان ذل، ف نه يف إص   األمور ومتعيتها.
وأمثاهلا جائ ة ليمعطـيل وفـرام ىيـ  اآلخـذل  ومن ا عيوم أن إىطاء الرفوة يف هذ  األمور

لعن اهلل الرافي وا رزعي »والت زقو : « الرافي وا رزعي ك أا يف الاار»وأما الرواية القائية: 
 فـي بـال القضـاء أو  يمـا إذا أريـين إبطـا  فـقل أو إفيـاء با ـ  كمـا  ح11)«ومن بياهما ميعـي

يعطي اإلنسان ا ـا  ألجـ  إنقـاذ َتارزـه أو خـ ص هي العادة ىاين الرافني وا رزعنيل أما أنه 
ســــ ياه الــــايءل أو فــــيء مــــن هــــذا القبيــــ ل  ــــان إىطــــاء ا ــــا  بالاســــبة إليــــه جــــائ  وفــــ  ل 

 وبالاسبة لآلخذ رفوة وفرام.
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 اامارك مصيينة ومايينة

مث إنا واصياا السفر ف  وصياا إىل مرك  آخر ليعر ة املينودية ويف ماان آخر لعيه كان 
رك  س لا أفين العر ة هااك ىما معي من ا ا  واألذاث فيءل  قيـ  لـه: لـي  ىاـيني اام

من األذاثل وأما ا ا   عايني ىعرة دنانل  قـطل  يمـا أريتـه ا ـا  أخـذ الـيننانل الععـرة كيهـال 
 وقا : إن هذا من في  القانون ااوع وال يسمل ب ن ي خذ إىل سوريا.

هاــاك هاــذا قــانونل وإمنــا كــان يريــين اخت ســها لافســهل  والظــاهر: إنــه كــان كــذبات ومل ياــن 
كما انه مل يان يل ى   ليمعاية غل إ  قي  له:  ايف إذن نذهب إىل سـوريا مـا هـذ  

 العائية وه الء األ فا ؟
  يم يان من جوابه إال قا : ما أ ع  والقانون حيام هبذا؟
قــةل  ــان كــ  فــر ي ومومــف يف نعــمل إن هــذا وأمثالــه كــان متــيناوالت لــين  البعثيــني العفال

 فاومتهم  هو دولة مستقيةل له أن حيام ما يعاءل ويفع  ما يريين.
وكيــف كــان:  ــا  كاــ  مطمئاــات بــ ن يف خروجــي مــن األراضــي العراقيــة ودخــويل األراضــي 
الســـورية رغـــم كـــ  األزعـــال الـــت القيتهـــا واألمـــوا  الـــت اختيســـوها مـــال رافـــة وخ صـــات مـــن 

ل الـــذي ىـــاذوا  ســـادات يف األرضل وأهياـــوا املـــرث والاســـ ل ونعـــروا الرىــــب العفالقـــة البعثيـــني
واخلــوف يف قيــول الاــاسل مضــا ات إىل انــه كــان يل أصــينقاء يف ســوريا وكــان باماــا  االقــماض 

 ماهم.
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 من قصص الطريق

مث أن مـــن القصـــص الـــت ازفقـــ  لاـــا يف  ريقاـــا إىل ســـوريا: هـــو انـــا وصـــياا إىل مقهـــ  يف 
الوقـــ  لـــي تل واهلـــواء بـــاردات جـــيناتل وكـــان صـــافب ا قهـــ  يتهيّـــ  إلغـــ ق مقهـــا ل  الطريـــق وكـــان

 قيـــ  لـــه: يـــا فضـــرة األ  إن اهلـــواء كمـــا زعيـــم بـــارد جـــينات والوقـــ  ليـــ  أيضـــاتل ومعـــي هـــ الء 
الاســوة واأل فــا ل  يــو مسنــ  لاــا بالبقــاء يف ا قهــ ل وأنــا أبــذ  لــ، مبيغــات مــن ا ــا  يف قبــا  

و  ومل ي ذن لاا يف البقاء داخ  ا قهـ  وقـا : أخرجـوال وابقـوا يف الصـنراء ذل،ل   ىب من القب
  ا  أريين أن أغيق ا قه .

  قي  له: ه  زرض  يا أخي أن نبي  ما الاسوة واأل فا  يف الصنراء الباردة؟
 قا : لي  ىيّي أين زبيتونل مث أخرجاا وأغيق ا قهـ  وانصـرفل وكـان هـذا التصـرف مـن 

معاــا ىيـ  خـ ف القواىــين واآلدال اإلسـ ميةل وىيـ  خــ ف الاـرم العــريل صـافب ا قهـ  
 يم أىيم ه  كان هذا التعام  من صافب ا قه  معاا بتوصية من العفالقة البعثينيل أو كان 
أمرات  بيعيات لبم  يف نف  صافب ا قهـ ل وهاـاك يف الصـنراء البـاردة حيـ  اإلنسـان بالـذين 

بعــينةل وكيــف يقاســون مــرارة امليــاة وضــّرها؟ وكيــف يعــانون مــن ال مــ و  هلــمل كيــف يعيعــون 
 برد العتاءل ومن فّر الصيف؟

 يف األراضي السورية

وكيف كان:  انه بعـين اليتيـا واليـتل وبعـين اامـارك واملـينود وبعـين السـيب والاهـبل دخياـا 
مئاــان األراضــي الســوريةل ىاــينها أفسســاا بالرافــةل و ســاا األمــن والينىــةل وذقاــا فــ وة اال 

املمــين هلل الــذي أذهــب ىاــا املــ ن إن والســعةل  عــارنا اهلل زعــاىل ىيــ  هــذ  الاعمــةل وقياــا: 
رباا لغفور فاور

 .ح11)
نعـــمل زافســـاا الصـــعيناءل وفـــارنا اهلل زعـــاىل ىيـــ  ســـ متاال وزوا  خو اـــال إذ مـــا دماـــا يف 

ياــال وإرجاىاــا إىل األراضــي العراقيــة وفــينودها ا بتينىــةل كاــا نتوقــا كــ  ملظــة إلقــاء القــبض ىي
بغــينادل وإيــيناىاا يف ســ و،ا الرهيبــةل أو اغتيالاــا ىــا جهــاز االســتمباراتل كمــا اغتــالوا  يمــا 
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 ل وغينروا هبم وثياِتم.ح13)وكثلات من العيماء واألى م  بعين أخانا العهيين السيين فسن
وأمــا  هــذا كــان خــا مــا ىاــيننال مــن فــني خروجاــا مــن العــراق ودخولاــا األراضــي الســوريةل

خا ما بعـيننا والـذين خّيفاـاهم يف العـراقل وىيـ  اخلصـوص يف كـرب ء ا قينسـةل  ـا،م  وجئـوا 
بعينم فضوري إىل ااماىة لص ة الصبلل مث زع بوا بعين ما ا تقينو  يف  اىة الظهر أيضـاتل 
وازدادوا زع ــبهم ىاــينما مل أفضــر لصــ ر ا غــرل والععــاءل و ّســر بعــض ا ــ ماني غيــاي ىــن 

 ة ااماىــةل ب نــه اســتااار ىيــ  األىمــا  اإلرهابيــةل والتســفل العــينوا  الــذي كــان ياــوي صــ
زافيـــذ  العفالقـــة البعثيـــون ضـــين العـــعب ا ســـيمل و ّســـر آخـــرون  قـــيني بـــالي وء إىل فـــرم أمـــل 

والاـــ و  ىاـــين  يف الا ـــف األفـــرفل لألمـــن مـــن م امحـــة العفالقـــة واالبتعـــاد ىـــن  ا ـــ ماني 
اــا وصــيتاا مــن األنبــاء  يمــا بعــينل ومسعاــا مــن األخبــار الــت جــرت بعــيننا خطــرهمل وغــل ذلــ، 

بـالفر  ىـن  والسـيينة رقيـة  بالتفصي ل وحنن يف سوريا دىونا اهلل زعاىل ىاين السـيينة زياـب
  يا ا  ماني وا  مااتل وبانقاذ العراق من ال مرة الطاغية.

 قصة با ااسبة

مـــن العــراقل وكيفيـــة مغادرزاــا هلـــال وبعـــض  هــذ  كانـــ  نبــذة خمتصـــرة فــو  قصـــة خروجاــا
اإلفارة إىل أسبال ذل،ل وهااك قصص أخر  ولقطات مقتطفة غلهال زرزبط بالوقـ  الـذي  

ومـن قبيهـا يف جـوار  كاا نعيش  يه يف العراقل وناعم  يه جبـوار أي األفـرار اإلمـام املسـني
يف ســامراء  مني العســاريني ل وبــني ذلــ، كاــا متاعمــني جبــوار االمــااإلمــام أمــل ا ــ ماني 

ا عــر ةل وهــذ  القصــة الــت أذكرهــا هاــا إمنــا هــي مــن بــال الاــ م  ــر الاــ مل  قــين زــيناى  يل 
ىاــينما ذكــرت مصــادرة أمــوايل ىاــين اامــارك العراقيــة وبقيــ  بــ  مــا ل أن اذكــر القضــية الــت 

 قينسة.مّرت ي من نفاد مايل وأنا يف  ريقي من سامراء ا عر ة إىل كرب ء ا 
نعــمل لقــين كاــا نــ ر مــن ســامراء ا عــر ة إىل كــرب ء ا قينســةل وذات مــرة نفــين مــايل ىاــينما 

ل ومل يبـــق يل فـــيء مـــن الاقـــود فـــ  أمتاـــن مـــن أن أواصـــ  وصـــي  إىل مينياـــة الاـــاممني 
 سفري إىل كرب ء ا قينسة.

ىاـين اهلل يف العفاىة  وأه  بيته  وهاا انقطع  إىل اهلل زعاىل وزوسي  برسو  اهلل 
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ســبنانه بـــ ن يســّه  اهلل ىيـــّي ســفري وال أنقطـــا يف الطريــقل ومـــا أن أمتمــ  دىـــائي وزوســـيي 
ف  مّر ي فمص وكاـ  ال أىر ـهل  سـّيم ىيـّي وسـ لا قـائ ت: هـ  إناـم ذاهبـون إىل كـرب ء 

 ا قينسة؟
 أجب  ىييه س مه وقي  له: نعم.

أن زصـيوا إىل كـرب ء ا قينسـة بسـ مة قا  وهو يقينم يل فموىة من الاقود الورقية: أرجـو 
وأن زعطــوا هــذا ا ــا  لفــ نل وواصــ  ك مــه بقولــه: وأرجــو ىفــوكم ومســايتام ىيــ  مــ امحت 

 هذ  لام.
قيـــ  لـــه وبانعـــرا  وانطـــ ق: كـــ  إ،ـــا ليســـ  زمحـــة وإمنـــا هـــي رمحـــةل ولاـــا أســـ ل، أن 

 طيها ليعمص ا ذكور.زسمل يل يف التصرف  يه ف  الوصو  إىل كرب ء ا قينسةل مث أى
  قا  وبا  بعافة: مسمو  لام ذل،ل مث وّدىا وانصرف.

ىاينها فارت اهلل سبنانه وزعاىل ىي  ما  ـرّ  ىيـّي مـن أـيل وأزا  ىـا معـايتل  ـان 
اهلل قريــب فيــبل ميســر ومفــر ل ويف املــيني  القينســي ىــن اهلل ســبنانه قــا  جيــ  ىظمتــه: 

أي: مـن كـان يـذكر اهلل سـبنانه وزعـاىل ىاـين  ح12)«لعينةىبيني اذكر  يف الرخاء أذكرك يف ا»
الرخــاء وزــو ر الاعمــةل  ــ  يبطــر هبــال وال يصــر ها يف معصــية اهللل يــذكر  اهلل ى وجــ  يف الضــيق 

 والعينة  يميصه ماهال وياعف ىاه ما  يه من فينة وضيق وكرل ومعاية.
 

 الب د اإلس مية وا آسي الت مرت هبا

رةل وا آسـي الصـعبة والقاسـية ىيـ  الـب د اإلسـ مية بصـورة ىامـةل لقين زوال  املـوادث ا ـ
وىيــ  العــراق بصــورة خاصــةل وذلــ، يف الاصــف الثــا  واألخــل مــن القــرن الععــرينل أي: يف 
ـــافط يف الـــب د اإلســـ ميةل  مـــن جهـــة أصـــبن   زمـــن اكتعـــاف الـــذهب األســـودل ومهـــور ال

توجهــة حنوهــال وبــينأ التمطــيط الــينائم وا ســتمر األ مــاع االســتعماريةل العــرقية ماهــا والغربيــة م
من قبيهم ليسيطرة ىييها و،بهال ومـن جهـة غفيـة ا سـيمني ىمـا  ـري فـوهلمل وىـينم االنتبـا  

                                                           

زعـــرف إىل اهلل يف الرخـــاء يعر ـــ، يف »يف فـــيني :  ىـــن رســـو  اهلل  4119  9ل 21ص 7وســـائ  العـــيعة:   ويف ح12)
 «.العينة
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الاايف هلال اا جع  العرق والغرل يتمادون يف  غيا،مل وياهماـون يف املـاق الضـرر األكثـر 
هلمل بــ  ب نفســهم وأىراضــهمل اــا ســبب با ســيمنيل وإيصــا  اخلســائر الاــا  بثــرواِتم وأمــوا

ذلــــ، وقـــــوع املـــــوادث ا ـــــرةل وفـــــينوث ا آســـــي القاســـــية والصـــــعبةل وزظـــــا ر الـــــوي ت وزـــــوايل 
ا عــا ت ىيــ  الــب د اإلســ مية اآلماــةل وىيــ  العــراق العــام  األيل فــ  انــه صــار لاــ  

نـة لـو أردنـا فادذة من زي، املوادثل وم سـاة مـن زيـ، ا آسـيل قصـص م  ـةل وفاايـات ي  
أن رما قصص ك  وافينة من زي، ا آسي واملوادث الفتا  كـ  فادذـة وم سـاة إىل كتـال 

 مفردل وفيين خاص.
ومــن القصــص واملاايــات الــت أذكرهــا لــبعض زيــ، املــوادث وا آســي الــت مــرت بــالعراق 

ىيـ   وبععبها ا سيمل هـي: قصـة زـوازر االنق بـات العسـارية ىيـ  العـراقل وزغطيـة مفاسـينها 
كــ  األمــورل وانتعــار فــرها وفــررها يف كــ  ماــانل ثيــ  أصــبل كــ  مــن الاهــرين الابــلين: 
دجيـــة والفـــرات ات جـــات بـــينماء األفـــرار ودمـــوع اليتـــام  والثواكـــ ل وقـــام يف كـــ  فـــا مـــن أرض 

 العراق ف رة ليرجا  األبرار وم مت لياساء األرام  واأل فا  واليتام .

ّرة
ُ
 منوذ  من املوادث ا 

ل ح15)عــمل لقــين زرت بصــنبة  اىــة مــن العيمــاء االىــ مل كآيــة اهلل العــي  جعفــر الرفــتن
يف  ح17)وآخــرينل  ضــيية العــي  يمــين رضــا العــبي  ح11)والع مــة الســيين يمــين صــادق القــ ويا

                                                           

محل هــاجر إىل العتبــات ا قينســة يف 1491هـــ ـ 1310آيــة اهلل العــي  جعفــر الرفــت ل ولــين يف مينياــة رفــ  اإليرانيــة ىــام ) ح15)
مينياة كرب ء ا قينسةل ودرس ىاـين أسـازذة املـوزة العيميـة آنـذاك كآيـة العراق ل نتها  من معني مينارسها الينيايةل واستو ن 

اهلل العظم  السيين فسني القمّي وآية اهلل العظم  السيين مهيني العلازي. استق   ـي البنــ  والـينرس والتـينقيق والتنقيـق 
وا تهـينين  ــي ىيـوم اليغـة العربيـةل  ينة نصف قرنل وكان بارىات يف اليغة العربية وقواىـينهال فـ  ىـيّن  الـبعض أسـتاذ الفقهـاء 

 مح.1972هـ  ـ 1392ختر  ىي  يينيه العينيين من الفقهاء وا تهينينل وا ا  األج  يف كرب ء ىام )
العّ مــة امل ــة آيـــة اهلل الســيين يمــين صـــادق بــن الســيين يمـــين رضــا بــن الســـيين هافــم ا وســوي القـــ ويا . مــن مواليــين ىـــام  ح11)

بيــوت العيــم والعــرف والســيادة ل اســتو ا  ىائيتــه العــراق يف القــرن الثــا  ىعــر اهل ــري ل م ياتمــي إىل بيــ  مــن 1900
ىاصــر يف بــينايات فــبابه ذــورة الععــرين يف العــراق الــت انطيقــ  مــن مينياــة كــرب ء ا قينســة . منــ  وزرىــرع يف أفضــان العيــم 

يف مسـاجين معرو ـة يف البيــين كـان آخرهـا الروضــة والعـرف يف بيـٍ  ُىــرف ىاـه أن ُجـّ  رجــاهلم ىيمـاء ل أمَّ الاـاس يف الصــ ة 
املسـياية العـريفة ل وكــان ميـارس زـينري  العيــوم الينيايـة يف ىـيّنة معاهــين ومـينارس يف كـرب ء ا قيّنســة ل ماهـا: ا ينرسـة اهلاينيــة 

ت اإلســ مية ومينرســة البقعــة ومينرســة العّ مــة ا اهــين . لــه مســاأات ذقا يــة كثــلة ل  قــين كتــب الاثــل مــن الاعــرات وا ــ ّ 
وأّلف بعض الاتب ماهـا: )املسـني فـّي خالـينحل )زفسـل سـورة الاـورحل )رسـالة يف امل ـالح. وقـين سـاهم مـا رجـا  أسـرزه 



 

 11 

ل  اســتقبياا  ضــيية العــي  العــبي  خــل ح14)بغــينادل وذلــ، يف زمــان رئاســة ىبــين الســ م ىــارف
سـن زرفيـبل مث قـص ىيياـا بعـض القصـص الـت ازفقـ  لـه مـا رئـي  استقبا ل ورفب باـا أف

ل إذ كان  ضيية العي  رج ت سياسيات ودياياتل وكان يف يـوم مـن ح19)الوزراء العراقي نوري السعيين

                                                                                                                                                                      

«. آخر فاهين ىي  ذـورة الععـرين يف العـراق»يف هذ  الثورة ضيّن االستعمار الايطا  ل  اان كما ىّا ىاه فسن العيوي : 
م مــا ذيـة مــن العيمــاء ورجــا  الفاــر والعيــم وىــينة مــن أ ــراد 1940  العــهر الرابــا مــن ىــام اىتقيتـه الســيطات العفيقّيــة أوائــ

أسرزه وأودىتهم زن اناِتا الرهيبة ل وىاين اىتقاله قين فارف ىي  الثمانني من ىمر  العـريف ل والزا  مصـل  فهـوالت إىل اآلن 
إلنســان التابعــة لألمــم ا تنــينة يف فياهــا وذكــرت مــن قبــ  الســيطات ا ســتبينة يف العــراق ل وقــين كتبــ  ىاــه ماظمــة فقــوق ا

 «.أنه أكا س ني سياسي يف العامل»ىاه: 
م يف الا ــف االفــرفل فــارك يف ذــورة 1449هـــ 1307العــي  يمــين رضــا جــواد العــبي  مــن ىعــلة بــا أســين ولــين ىــام  ح17)

ارزين يف ف ل االستق   الـذي زرأسـه الععرين وكان مرابطات ما بعض فيو  الععائر يف الفرات األوسط وأفين األىضاء الب
السيين يمين الصينرل زقيـين وزارة ا عـارف يف  ـ  دورات وأصـبل ىضـوات  يـ  الاـوال يف هـان دوراتل زـويف يف بغـيناد ىـام 

 مح .1911هـ ـ 1341)
الضــبا  مح يف مينياــة الرمــاديل كــان مــن أىضــاء زاظــيم 1911هـــ ـ 1339ىبــين الســ م يمــين ىــارف ل مــن مواليــين ىــام ) ح14)

مح يف اإل افــة بالاظــام ا ياــيل وبعــين اخت  ــه مــا قاســم 1954هـــ 1377األفــرارل افتـــرك مــا ىبــين الاــر  قاســم ىــام )
أقصـي مــن مااصــبهل ىــنّي ســفلات يف العاصـمة األ انيــةل ألقــي القــبض ىييــه وأودع السـ ن وصـــينر فاــم اإلىــينام ىييــه وىفــي 

رمضـــان  12صـــبل رئيســـات لي مهوريـــة بعـــين اإل افـــة باظـــام قاســـم يف )ىاـــه بعـــين أن قضـــ  أكثـــر مــــن ســـاتني يف الســـ ن. أ
مح ومــال نفســه رزبــة معــل. اّزســم فامــه : بـــالاب  واإلرهــال والعاصــرية وأهــتم بتعيــني 1913فــبا  ىــام  4هـــ ـ 1341

بالتعصــب  األقــارل وأباــاء الععــلة والبيــينة يف إســااد ا ااصــب بغــض الاظــر ىــن ا  هـــ ت والقابييــات والافــاءات. افــتهر
ا ذه  ليقو  الينكتور سعيين السامرائي ىن ىبين الس م ما نصه : كان هذا الرجـ  ال حيتمـ  رؤيـة العـيعي ل فـ  أنـه قطـا 
زيارزه لعركة الت مني الو اية يومـات ألنـه وجـين أن مـينراءها ورؤسـاء أقسـامها وفـعبها هـم إمـا مـن العـيعة أو ا سـينيني والـذين 

ِتم يف هــذ  ا هاــة الــت ال  تمــ  وضــا غــل الاــفء  يهــا. إنقيــب ىيــ  ر اقــه البعثيــني يف ىــام زبــوءوا هــذ  ا ااصــب بافــاء
م وأقصــاهم مــن وزارزــه وأصــينر كتابــات ضــيّنهم مسّــا  ا انر ــونل وصــم البعثيــني باــّ  قبــيلل مــن قبيــ  العــذوذ اااســي 1913

مح إذــر ســقو   ائرزــه قــرل البصــرة ل ويــر  1911هـــ ـ 1345والســرقة ومــا إىل ذلــ،. قتــ  مــا ىــينٍد مــن الــوزراء يف ىــام ) 
 البعض إّن موزه كان ىميية مينبّرة نتي ة وضا قابية يف الطائرة .

هــ 1329/1377مح ل أصـبل رئيسـات ليـوزراء بـني ىـام )1444هـ ـ 1301نوري سعيين صا  السعيين من مواليين بغيناد ىام ) ح19)
ــ ىعــرة دورةل ووزيــرات ليمارجيــة يف إفــين  ىعــرة دورةل ووزيــرات مح ألربــا ىعــرة دورةل ووزيــرات ليــين اع يف  ــ  1930/1954ـ

لييناخييـــة يف دورزـــني. أفـــين ىمـــ ء بريطانيـــا  ــــي العـــامل العـــريل وضـــا إماانـــات العـــراق وقينرازـــه  ـــ  زصـــرف الايطـــانينيل 
لينوليـة والتبعيـة وكان  سياسته مباية ىي  نظرية )خذ و البح وىي  التنالف ما اإلرييـ  وجعـ  العـراق ضـمن التاـت ت ا

االقتصادية ل ستعمارل وجع  العراق سوقات  ات ات الينو  االستعمارية ومصينرات  ـواد  اخلـام. أسـ  يف اخلمسـيايات فـ ل 
اال اد الينستوري لينىم وزارزهل وكان ف به وف ل صا  جا )األمـة االفـماكيح ال خيتيفـان مـن الاافيـة التاظيميـة والفاريـة 

ان مواليـان لارييــ  وأغيــب أىضــائهما مـن القطــاع ا ــوايل لارييــ ل وكـان يتاا ســان أفيانــات وخيتيفــان يف ىـن بعضــهمال  االذاــ
مح وقيـ  قتـ ل مـن م لفازـه: اسـتق   1954هـ ـ 1377بعض ا سائ  اليناخيية. انتنر بعين أن أ يق الاار ىي  نفسه ىام )

 العرل ووفينِتم.
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 األيام ىضوات يف ا ي  العراقيل وكان رئي  ا ما العيمي يف العراق أيضات.
 مث قص ىيياا القصة التالية: 

مسع  ىي  بال دارنا أهمة وض ةل وىر   أن هاـاك ىيـ  البـال َتمعـات  قا : قب  يوم
 وازدفاماتل  قي : ما اخلال وما هذ  اهلمهمة والض ةل وهذا الت ما واالزدفام؟

 قـالوا: إن  اىــة ىيــ  البــال يــينىون ا،ــم مـن املــرس القــوميل جــاءوا وهــم يريــينون إلقــاء 
 ةل زاىمني إ،ا من ا تآمرين ىي  الاظام ااينيين.القبض ىي  ابات، الابلة وسوقها إىل احملام

 قي  بتع ب: إ،ا من ا تآمرين؟
 قالوا: نعم.

 قي  بتع ب أفين: يعا إ،ا متآمرة ىييام؟
 قالوا: نعم.

وكانــ  ِتمــة التــآمر يف ذلــ، اليــومل ويف اصــط   الطغمــة املاكمــة يف العــراق هــي: لغــة 
ن به األبرياءل وي خذون ا تهم إىل فيـ  يريـينونل االِتام السياسي الرهيبل الذي كانوا يتهمو 

 من التعذيب الوفعيل وهت، العرضل وهينر الارامةل والغينر والقت ل واإلىينام والعاق.
  قي : ماانام ف  آزيام هبا.

مث دخي  سريعات غر ة اهلازف وازصي   ورات بعبين الس م ىارفل وأخازه باخلال وانتقينزـه 
ي ا تعيه املرس القومي يف العراقل وبصورة خاصة يف بغينادل اا هو ىي  الوضا ا  ساوي الذ

خيــــالف األمــــن واالســــتقرارل ويتاــــاق مــــا كرامــــة العــــراقيني وفــــر همل ويهــــيند فاومتــــه بــــاخلطر 
 وال وا .

  قا : ال فيء ىيي، داهاهم ف  زص  إلي، فر ة الا ينة.
يف ا ت معــني ىيــ    مــا مــرت إال دقــائق فــ  وصــي  مفــرزة مــن فــر ة الا ــينةل  وقعــوا

 بال الينار ضربات وأسراتل و رقوهم من البالل بتعريين بعض والقبض ىي  بعض.
 مث قا   ضيية العي  العبي  بعين ذل،: وهاذا أرافاا اهلل زعاىل بفضيه من فرهم.

 املوادث زستمر وزتواص 

 أجــ ل لقــين اســتطاع  ضــيية العــي  العــبي  أن يــتميص مــن هــذا العــارل ويســميل مــن فــر
هــــ الء العــــرذمة األفــــرارل  اانتــــه ا رموقــــة يف املاومــــةل ووجاهتــــه الرمسيــــة ىاــــين ىبــــين الســــ م 



 

 12 

ىارفل لان من ليموا اني العاديني؟ ومن ليععب ا ساني؟ كي ياقذهم من فرارة األفرار: 
املرس القومي وأمثالهل  يقين زاـررت القصـة الـت مـرت بالعـي  ىيـ  غـل  مـن ا ـوا اني زاـرارات 

ومل يســيم مــن أيــيني أولئــ، األفــرار إال القييــ ل  اــم داســوا ىفــاف احملصــاات؟ وكــم   افعــاتل
 زعيّنوا ىي  فرف العبال؟ وكم أ سينوا وأهياوال وأبادوا ودّمروا؟

كـــــ  ذلـــــ، يف غيـــــال مـــــن األخيـــــار واألبـــــرارل واالستعـــــارية والتعينديـــــةل وقـــــوانني القـــــرآن 
ازوريــة واالســـتبينادل والقــوانني العـــرقية واإلســ مل وزظــا ر وزســـيط مــن الطغـــاة واألفــرارل والينكت

 والغربية.

 نقا  زفتيش

لقـــين ازفقـــ  يل أيـــام مـــا كاـــ  يف العـــراق ىـــينة زيـــارات مـــا  اىـــة مـــن العيمـــاء األىـــ م 
واألصــينقاء األو يــاء إىل ســامراء ا عــر ة وغلهــا ل يــارة العتبــات ا قينســةل وروضــات أئمــة أهــ  

زمـان ىبـين الاـر  قاسـمل الـذي قـاد أو  انقـ ل  ا باركةل وازفق أن كان بعضـها يف البي  
ىســـاري يف العـــراقل وأود  بالاظـــام ا ياـــي  يهـــال وأســـ  اامهوريـــة العراقيـــةل وذلـــ،  ـــ  
فعارات برّاقةل مث  فعار: املريةل والينميقرا ية ومـا أفـبه ذلـ،ل ولاـن كيهـا كانـ  فـردة ىـن 

ظيـــــم والابـــــ ل واالســـــتبيناد املقيقـــــةل وكـــــان الواقـــــا اخلـــــارجي ىيـــــ  خ  هـــــال فيـــــ  كـــــان ال
واالضطهادل الظاهرة البارزة يف الاظام ااينيين واامهوريـة املينيثـةل ومـا ازفـق يل مـن السـفر إىل 

 من األدلة ىي  ذل،. سامراء ا عر ة ل يارة اإلمامني العساريني 
نعـــم لقـــين ســـا رت بصـــنبة  اىـــة مـــن العيمـــاء األزقيـــاءل واألصـــينقاء األو يـــاء مـــن كـــرب ء 

  خـذنا مقاىـيننا يف املا يـةل وأخـذ  ة إىل سامراء ا عر ة ل يارة اإلمامني العساريني ا قينس
الســائق يســل باــا حنــو اهلــينف ا اعــودل لاــن مــا أن خرجاــا مــن كــرب ء ا قينســةل ومل زســر باــا 
املا ية إال قيـي ت فـ  زوقفـ  ىاـين مفـرزة فـر ة انضـبا  كانـ  يف الطريـقل وذلـ، بافـارة مـن 

كان قين سين الطريق ىيياا وىي  ك  فا ية متر من هااكل  يمـا زوقفـ  املا يـة   فر ي انضبا 
باال صعين فر ي يف املا يةل وبينأ يفتعاا ويفتش ما ىايننا من مستمسااتل مث ن   وسـارت 
باـــا املا يـــةل لااهـــا مل زســـر إال قيـــي ت فـــ  زوقفـــ  ليمـــرة الثانيـــة ىاـــين مفـــرزة فـــر ة انضـــبا  

آخر يصعين إىل فا يتاا ليفتعـاا ويفـتش مـا ىاـيننا مـن جينيـينل مث أخر ل واذا بعر ي انضبا  
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نــ   وســارت باــا املا يــة قيــي تل وإذا هبــا زتوقــف ليمــرة الثالثــة ىاــين مفــرزة فــر ة انضــبا  ذالثــةل 
ويصــعين فــر ي ذالــ  ويفتعــاا ويفــتش مــا ىاــيننا مث ياــ  ل وزســل باــا املا يــة قيــي ت مث زتوقــف 

وهاــذا إىل ىعــرين مــرةل فــ  وصــياا إىل ســامراء ا عــر ةل ويف   ليمــرة الرابعــةل وليمــرة اخلامســةل
ك  مرة مـن ا ـرات ىاـينما كانـ  املا يـة زقـف باـا ليتفتـيشل كاـ  أزوجـه إىل مـن معـي وأقـو  
هلـــم: هـــذ  مـــن مصـــاديق املريـــة الـــت جـــاء هبـــا ىبـــين الاـــر  قاســـم هينيـــة إىل العـــعب العراقـــي 

 ا سيم.
كان  زاذل ىم ت كـ  العـعارات الااقـة إىل هتـف   هذا منوذ  من الاماذ  اخلارجية الت

 هبا ىبين الار  قاسم من فرية ودميقرا ية وغل ذل،.
إذ ه  من املريـة أن يفـتش فـر ة االنضـبا  كـ  فا يـة ومركبـة يف خـ   الطريـق ىعـرين 
مـــــرة؟ وكـــــم يف هـــــذا مـــــن مصـــــادرة لينريـــــاتل وإزـــــ ف لوقـــــ  ا ســـــا رينل وزضـــــييعات ملقهـــــمل 

 م؟.واستمفا ات هب
 

  رق زسين: ماطق العيطان

ومن املوادث ا رة الت مرت هبا الب د اإلس مية وخاصة العراق هو زرع وإ اد اخل  ات 
بني الااسل وب  الفرقـة والعـتات بـني أباـاء العـعب الوافـين وا تمـا الوافـينل وذلـ، مـن بـال 

 «. ّرق زسين»القاىينة ا عرو ة الت هي ىي  خ ف القرآن القائية: 
من زي، املوادث الت أج وا نارهال وزادوا يف هليبهال مس لة العهادة الثالثة من اآلذانل و 

 ان العيعة اإلمامية أ ع  ىي  جوازها بني من يقو  جب ئيتهال ومـن يقـو  باسـتنباهبال ومـن 
يقو  بوجوهبال ومل يان  ـيهم مـن يقـو  ثرمتهـا بعـين أن أّذن هبـا أبـوذر وسـيمان احملمـيني بعـين 

 ومل ياارها ىييهمال  الغينيرل وأقّرأا ىي  ذل، الرسو  األىظم يوم 
 أن يف يوم الغينير بعـين مـا نصـب رسـو  اهلل  ح30)والظاهر كما ذكرزه يف بعض الاتب

ىييات أملات ليم ماني وخيفية من بعين ل ن   جائي  من ىاين اهلل وأمر باضا ة العهادة الثالثـة يف 
 األذان.

                                                           

 ل و)باقة ىطرة يف أفوا  خامت ا رسينيح لامام الراف  )قينس سر ح.1ملح  انظر كتال )وألو  مرة يف زاري  العا ح30)
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ث أن فمصات أىين ىينم جوازها وقا  ثرمتهال  اضطرل الااس نعم كان من زي، املواد
اضطرابات فينييناتل وقالوا يف ه ائه نثرات كثلاتل وفعرات  اتل وقصائين  ويية وىريضةل واـا قيـ   يـه 

 من القصائين واألفعار هو البي  التايل:
 ي  نقطة الباء ىاين االذان           لتعار  الاقطة الرابعة

إذ هـو ا عـا مـن نقطـة  لباء: اإلمـام أمـل ا ـ ماني ىيـي بـن أي  الـب ويقصين باقطة ا
 .ح31)كما يف الروايات العريفة  بسم اهلل الرمحن الرفيمالباء يف 

ويقصـــين مـــن الاقطـــة الرابعـــة: ااـــة اإلغاذـــةل ومركـــ  اإلىانـــةل الـــت زباتهـــا جهـــة غربيـــة  ـــ  
لعـــراقل الـــذين  ناـــتهم دكتازوريـــة الاظـــام ىاـــوان إىانـــة ا عـــوزين وإغاذـــة ا يهـــو ني مـــن أباـــاء ا

العراقيل وأ قرِتم األفاام الوضعية الت استوردها فاام العراق من العرق والغرلل بـينالت ىـن 
أفاــام القــرآن وفــرائا اإلســ م الــت زضــمن ليعــعب املريــة والر ــا ل والســعادة واهلاــاءل والعيــم 

 والغن.
تم الي اــة ليمبــ ل  اــان يســيمها صــافبها وكانــ  الاقطــة الرابعــة زعطــي زــذاكر خمتومــة  ــ

 ليمبازين ويستيم ماهم اخلب  با ان.
وكان مضا ات إىل زذاكر اخلبـ  ا متومـة  ـتم هـذ  الي اـةل زـذاكر خبـ  خمتومـة  ـتم ا رجـا 

ل وزذاكر خبـ  خمتومـة  ـتم ا رجـا الابـل ح31)الابل السيين أبو املسن األصفها  )قينس سر ح
ف  افتهر الث ذة باىطاء زذاكر اخلب : مرجعان كبـلان  ح33))قينس سر ح السيين فسني القمي

                                                           

أنــا الاقطــة : »قــا  ىيــي  113ص 1ل ويف  بعــة أخــر :  19ل وياــابيا ا ــودة: ص11راجــا معــارق أنــوار اليقــني: ص ح31)
 «.الت    الباء

هــح يف أصـفهانل ورد 1142فها  ولـين سـاة )ح هو السـيين أبـو املسـن بـن السـيين يمـين بـن السـيين ىبـين املميـين ا وسـوي األصـ31)
لي ىامــة  الا ــف األفــرف أواخــر القــرن الثالــ  ىعــر وأقــام يف كــرب ء مــينة وبعــين و ــاة الســيين يمــين كــامم اليــ دي رفــل 

 يف )قـينس سـر حا رجعية العامة. زـويف  الينيايةل وبعين و اة العي  أمحين كافف الغطاء والعي  ا لزا فسني الاائيا ِتي ت له 
هــــح يف الاامميـــة ونقـــ  جثمانـــه إىل الا ـــف ود ـــن يف الصـــنن الغـــروي العـــريف. أنظـــر معـــارف 1315ذي امل ـــة ىـــام )

 .11الرقم  21ص 1الرجا :  
هو السيين فسني بن السيين يمود بـن يمـين الطبا بـائي القمـي املـائريل مـن أجـ ء العيمـاء ومعـاهل ا راجـا الاـرامل ولـين  ح33)

رأ ا قينمات  يها مث زعرف إىل العتبات ا قينسة زائرات وماهـا رجـا إىل إيـران  سـان  هـران وواصـ  هـل وق 1141يف قم ساة 
الينراسة وىاد إىل العراق بعين ىودزه مـن املـ ل فضـر ىيـ  ا ـيند الابـل العـلازي يف سـامراءل وىـاد إىل  هـران  افـتغ  يف 

ىعـر سـانيل نعـرت رسـالته العمييـة  اث ا ـلزا العـلازي العيوم العقيية ىي  اسازذة العصرل وىـاد إىل العـراق  نضـر أثـ
بعــينما زصــين  ليتــينري  واإلمامــة ونعــر األفاــام  اانــ  لــه ا اانــة العظيمــة يف نفــوس أهيهــال  يف معــهين اإلمــام الرضــا
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من مراجا الينين العيعةل وااـة إغاذـة غربيـة أفـبه بالصـييب األمحـر الـينويلل وإ  ىاـينما كاـ  
يف ســوق ال يابيــة لعــراء اخلبــ  ماــهل كاــ  أر  ىاــين  األنــواع  أراجــا خّبازنــا املــا  فســني 
اان  عيها ذ ث فموىـات ويبعـ  هبـا إىل ااهـات اخلاصـة باـ  الث ذة من هذ  التذاكرل  

 ماها ويستيم الاقود يف مقابيها.
أجـــ ل إن ياـــة العـــراق وم ســـاة العـــراقيني يف الاصـــف األخـــل مـــن هـــذا القـــرن كانـــ  كثـــلة 
ثيــ  لــو أردت إفصــاءها الفت ــ  إىل زــ ليف فيــينات ضــممة يضــم كــ  فيــين ماهــا ألــف 

ىي  أن الغرل والعرق إذا أخذوا ب مـام القـينرة كانـ  هـذ  نتائ هـا  صفنة أو أكثرل اا يين 
وآذارهــا الســيئةل بيامــا لــو اقتــينر ا  ماــون وأزبــاع األنبيــاء الصــادقون معــوا يف العــعب بالعــين  

 والقسطل وقادو  إىل ساف  األمن واألمانل والر ا  والغن والسعادة واهلااء.
 

 
 قصص من م ارات سوريا

 اءمعهين رؤوس العهين

باركاـــــا هاـــــاك يف أرض ســـــوريال وهـــــي مـــــن األراضـــــي الـــــت قـــــا  القـــــرآن املاـــــيم  يهـــــا: 
فوله

 :ىينة م ارات أله  البي   ح32)
 .ماها: يف دمعق كم ار السيينة رقية با  اإلمام املسني 

 .وماها: يف ضافية دمعق كم ار السيينة زياب 
ل ومعــــهين ســــني وماهــــا: يف فيــــب وضــــوافيها كمــــ ار يســــن الســــقط ابــــن اإلمــــام امل

 الاقطة.
وهلذ  ا  ارات العظيمةل آذار كبلةل وبركات كثلةل اىـمف هبـا ا  الـف وا مـالفل والـينا  
                                                                                                                                                                      

اإلقامـة  لألذ  وا ضايقة من فا  إيران باالضطهاد والعيناء له ولباقي رجا  الينينل  هاجر إىل العراق وىـ م ىيـ  زعرض 
ورفل لي ىامة العامة  ما  إليـه الاـاس يف العـراق وإيـرانل  يف كرب ء ا قينسة وأقب  الااس إليه بعين و اة السيين أبو املسن 

 1هـ ونق  جثمانه الطاهر إىل الا ف األفرف. أنظر: نقبـاء البعـر:   1311ولااه مل ميهيه األج   مات يف بغيناد ساة 
 .153ص

 .1سورة اإلسراء:  ح32)
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والقاصــيل والقصــة التاليــة مــن مــ ار معــهين رؤوس العــهيناء الواقــا يف دمعــق يف مقــاة البــال 
 الصغل.

ســـادن روضـــة ىـــن  نقـــ  يل أفـــين األصـــينقاء ىـــن ســـادن الروضـــة ا باركـــة ليســـيينة زياـــب
يف دمعــق ويــينى : الســيين رفــيينل انــه قــا : افتــا  معــهين رؤوس  معــهين رؤوس العــهيناء 

ليقـــوم بـــذل،ل وكـــان هـــذا ا عمـــار  ح35)العـــهيناء إىل بعـــض المميمـــاتل  رأياـــا أفـــين ا عمـــارين
مسينياتل  ان يف دمعق مسينيني يقطاـون إىل هـذا اليـومل وهلـم مهـن خمتيفـة ومـاهم كـان هـذا 

 يعرف ىي  ىم  البااء.ا عمار الذي 
بـــينأ هـــذا ا عمـــار ىميـــه وأخـــذ يف زـــرميم ا عـــهين ا قـــينسل ومـــا أن اســـتمر ىيـــ  ىميـــه يف 
بضــعة أيــام إال وزــرك العمــ ل معياــات ليســيين رفــيين ســادن ا عــهين بانــه قــين زــرك العمــ ل وانــه غــل 
هل مستعين لتامييهل  تع ب السـيين رفـيين مـن ذلـ، وأصـّر ىييـه بـان يرجـا إىل ىميـه فـ  يتّمـ

 وال يمكه بغل إمتام.
  يم يست ب ا عمار ليسيين رفيينل وبقي مصرات ىي  ر ضه.

ـــه الســـيين رفـــيين: انـــ، فســـب معـــر ت بـــ،ل إنســـان ويفل زفـــي هـــا وىـــينتل وقـــين   قـــا  ل
وىـينزا أن زقــوم بممـيم ا عــهين ا قــينس فسـب األجــرة الـت زوا قاــا ىييهــال  مكـ، العمــ  بــ  

 إمتام خ ف الو اء.
ـــا  ـــا مســـ ا ا عمـــار ا ســـيني هـــذا الاـــ م مـــن الســـيين رفـــيين قـــا : لقـــين أفـــرجتا إىل وها

التصــريل بالســبب الــذي مــن أجيــه زركــ  العمــ ل واضــطررت إىل ىــينم الو ــاء هــا زوا قاــا ىييــه 
وهو: أ  أفسس  يا سـيين رفـيين اخلطـر ىيـ  ديـا واىتقـادي با سـينية مـن جـراء ىميـي يف 

 معهين الرؤوس.
 : وكيف أفسس  باخلطر ىي  ديا،؟قا  السيين رفيين وبتع ب

قا : لقين كاـ  معـتغ ت بعميـيل ويف األذاـاء وقـا نظـري إىل السـردال الـذي  يـه الـرؤوسل 
  معاــ  الاظــر إليهــا  رأيتهــا غضــة  ريــةل والــينم العبــيط يفــور ماهــال وك ،ــا  صــي  ىــن أبــينا،ا 

هــو ا عــروف يف  الســاىةل مــا العيــم أ،ــا قــين  صــي  ىــن أبــينا،ا قبــ  أكثــر مــن ألــف ىــام كمــا
 التاري .

                                                           

 ا عمار هو ا عرف ىي  البااء. ح35)
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مث أضاف قائ ت: وبقاء الرؤوس  رية مل ي كيها المال ومل يغل ياساها  و  ال مان وا ينة 
اـــا يـــين  ىيـــ  أن هـــ الء العـــهيناء هلـــم مقـــام كبـــل ىاـــين اهلل وا،ـــم ىيـــ  فـــقل وان مـــا يقولـــه 

هــو املــقل  وأهــ  بيتــه  ا ســيمون هــو الصــنيلل وان القــرآن واإلســ م ونــ  اإلســ م 
وهو يتااق مـا اىتقـادي با سـينيةل وان الـينين ا سـيني وا سـيل هـو املـقل وقـين زلـ لتا هـذ  
القصة يف ىقيينر با سينيةل ولذل، ى م  ىي  زرك العم ل والتنقيق فـو  اإلسـ مل فـ  
أز كين مـن صـنة ديـن اإلسـ م ونسـ  ديـن ا سـيلل وأر  بعـين ذلـ، رأيـي يف اختيـار اإلسـ م 

 قاء ىي  ا سينية.أو الب
قــا  لــه الســيين رفــيين ىاــين ذلــ، وباــ  وجــود : إذن:  الــذي  ســه خطــرات ىيــ  دياــ، قــين 
فصـ  لــ، ىيــ  كــ  فــا ل والتنقيــق فــو  اإلســ م وان كــان ثاجــة إىل بــذ  جهــين ووقــ ل 
لااه ال يتااق ما مواصية ىمي، وإكمـا  الممـيم الـذي زوا قاـا ىييـه معـات ألن التنقيـق فـيء 

 يء آخر ال يرزبطان بعضهما ببعضل وىييه:  ا طيول ل، التنقيق والمميم معات.والمميم ف
قا  ا عمار بعـين كـ  مـا جـر  مـن الاـ م وإصـرار السـيين ىيـ  االسـتمرار: إ  قـين ى مـ  

 ىي  زرك العم ل ولس  مستعينات بعين ذل، إلكماله وإمتامه.
إصـــرار  ىييـــه هواصـــية ىاـــينها أىطـــا  الســـيين رفـــيين مـــا يســـتنقه مـــن األجـــرةل وزاـــاز  ىـــن 

 ىميه.
مث رأ  السيين رفيين بعين ذل، معمارات آخر ليام  البااءل ويتم ما يي م زرميمه مـن ا عـهين 

 ا بارك.

 معهين احملسن بن اإلمام املسني 

كان يل أفين األصينقاء القينام  ويينى : العي  إبراهيم الضريرل وقـين ىّمـر  ـوي ت وَتـاوز 
من الب د السورية ويعـيش يف مينياـة فيـبل وكـان يقـيم صـ ة  ىمر  ىي  ا ائة ىامل وكان هو

ا عــروف هاــاك باســم:  ااماىــة يف فيــب يف معــهين احملســن الســقط ابــن اإلمــام املســني 
 )في  يسنحل  قا  يل:

الـذي استعـهين قبـ  أكثـر مـن  إنـه ـ ويف قصـة ـ مهـر بـينن احملسـن ابـن اإلمـام املسـني 
وهـو  مهل كما استعهين ىمه الذي مسا  رسو  اهلل ألف ساة بسقو ه وهو مح  يف بطن أ
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يف بطـــن أمـــه يســـااتل بســـقو ه وهـــو محـــ  يف بطـــن أمـــه  ا مـــة ال هـــراء )صـــيوات اهلل وســـ مه 
ىييهاح مهر البينن وهو غض  ريل ك نه استعهين اآلنل وك نه سقط من بطن أمـه لتـّو ل ورآ   

 زعاىلل وىر وا أن ذلـ، مع ـ ة هلـم كثل من الااسل وأيقاوا بارامة هذا البي  الطاهر ىي  اهلل
  مث كفاو  وأرجعو  إىل ضرحيه ومرقين ل وباوا ىييه قبةل وأفادوا فوله فرمـات ومسـ يناتل وهـو

 إىل اليوم م ار ليمسيمنيل يقصينونه من ك  فينل وصول.
 معهين الاقطة

معـــهين آخـــر  وهاـــاك يف مينياـــة فيـــبل ويف جـــوار معـــهين احملســـن بـــن اإلمـــام املســـني 
ل ائرون من ك  ماان ويعيّن الوا ينون إليه الرفا  من أقص  األرض وأدناهـال ويعـرف يقصين  ا

 باسم: )معهين الاقطةح.
ويقا  له معهين الاقطةل ألن يف هذا ا عهين ا بارك صمرة ىييها نقطة دم من دمـاء رأس 

الــذي استعــهين يف كــرب ء ىيــ  يــيني بــا أميــةل وقــين أمــر باــو أميــة ثمــ   اإلمــام املســني 
ؤوس إىل العــام  مــروا هبــا يف  ــريقهم إىل دمعــق بضــوافي مينياــة فيــبل وهاــا ويف ا اقطــة الــر 

ا عياة وهي ماطقة جبيية يف غـري فيـب ويف إفـين  مرزفعاِتـا ويعـرف جببـ  ااوفـن أو جبـ  
الانــاسل أســقط  أم احملســن جاياهــا يســـاات مــن فــينة مــا أصـــاهبا مــن وىثــاء الطريــق ووىـــورة 

كـــب وىـــري الايـــاقل و يهـــا أن لـــوهم لـــين ن الســـقط يســـااتل ووضـــعوا رأس ا اطقـــة وصـــعوبة ا را 
يف ا اطقــة نفســها ىيــ  صــمرة كانــ  هاــاكل  ســقط ىيــ  الصــمرة نقطــة  اإلمــام املســني 

ىي   دم من الرأس العريفل  صار يفور الينم  يهال ومهرت بذل، مع  ة اإلمام املسني 
صـــاينوقات وضـــرحيات وفـــيين ىييهـــا قبـــة وبـــن هـــذ  الصـــمرةل  اختـــذ ســـيف الينولـــة املمـــينا  فوهلـــا 

 فوهلا مس ينات.
: ىاينما كان  املرل قائمة بني الغـرل ب ىامـة الايطـانيني مـن وقين ذكر العي  إبراهيم

 جهــة وا ســيمني بقيــادة العثمــانيني مــن جهــةل جعيــوا معــهين احملســن ابــن اإلمــام املســني 
ا مــــن ا عــــهين العــــريف اســــتفادة غــــل خم نــــات ليعتــــاد ومســــتودىات ليــــذخلة والســــ  ل واســــتفادو 

 معروىة في  جعيوها نقطة ىساريةل ما ا،ا كان  مرك ات ليعبادة وال يارة.
مث إ،ـم  ـا اســتمينموا ا عـهين العـريف خم نــات ليعتـاد ومسـتودىات ليــذخلة والسـ   ازفــق أن 

و ل العتــاد ا وجــود يف ا عــهين انف ــر وهــينم ا عــهين العــريفل  ــذكر ىــن العــي  يمــين دفــين
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وكـان مـن ىيمــاء فيـب ىـن والــين : أنـه  ـا زعــرض ا عـهين ل نف ـار الرهيــب الـذي هـينم ا بــن 
 يمـا وضـعوها هاـاك صـارت الصـمرة ِتتـ   ا باركل نقيوا الصمرة ا قينسـة إىل جـاما زكريـا 

وزرَتف ومل يان هلا اسـتقرارل  عر ـوا مـن ذلـ، أن الصـمرة زـ ىب أن زوضـا هاـال  غـلوا ماا،ـا 
قرل  ــاقم  بعضــهم ىيــ  أن زوضــا الصــمرة ىيــ  دابــةل وزــمك لتســل وفــينهال  فعيــوا  يــم زســت

 ذل،  سار ذل، امليوان وهم يتبعونهل ف  إذا وص  إىل مقام احملسن ابن اإلمام املسني 
ىي  الصمرة فّن إىل ولين ل وجاءوا  زوقف أمامهل  فهموا من ذل، أن دم اإلمام املسني 

استقرتل إىل أن مت بااء معهين الاقطـة ونقيـ  الصـمرة إىل ماا،ـا بالصمرة ووضعوها هااك  
 والزال  هااك يقصينها ا  ماون لي يارة ويينىون اهلل ى وج   تقض  فوائ هم.

 
 

 قصص من م ارات العراق

  معهين العباس 

نقـــ  يل والـــين زوجـــت املـــا  صـــا  معـــاش )رمحـــة اهلل ىييـــهح وكـــان مـــن الرجـــا  األخيـــارل 
 ء ا قينسة القصة التالية قائ ت:ويسان يف كرب 

إن يف األيــــام األخــــلة مـــــن املاــــم العثمـــــا ل وقبــــ  افــــت   الايطـــــانيني ليعــــراقل أرســـــ  
 العثمانيون جيعات ضممات م لفات من اااود األزراك إلبادة كرب ء وقت  أهيها.

جهــة   يمــا جــاء ااــيش إىل كــرب ء ودخيــوا ا ينياــةل دخوهلــا مــن ااهــة العــمالية أي: مــن
 .بال بغيناد أل،م أزوا من بغينادل وكان أو  ما ي قيهم يف  ريقهم هو معهين العباس 

 ـــينخ  ااـــيش المكـــي ا ينياـــة ىيـــ  فـــني غفيـــة مـــن أهيهـــال ىيمـــات بـــ ن األهـــايل كـــانوا ال 
 يطيقــون مقــاومتهم والوقــوف يف وجههــمل ولــذل، الت ــ وا إىل معــهين أي الفضــ  العبــاس 

زعـاىل ليـين ا ىـاهم فـر األزـراكل وبيامـا هـم كـذل،ل وااـيش ي فـف داخـ    وزوّسيوا به إىل اهلل
كــرب ء ليافــذ خطتــه الســوداءل إذا باــار ميتهبــة ختــر  مــن جهــة القبــة ا اــورة لروضــة أي الفضــ  

قـين كـّر ىيـيهم  و يط باألزراكل  ياه م األزراك وك ،م يرون أبا الفض  العباس  العباس 
 بسيفه.
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اه مــون ويفــّرون مــن كــرب ء باَتــا  بــال بغــينادل أي باالَتــا  الــذي أزــوا نعــم أخــذ األزــراك ي
 يعـا: كـر ىيياـا العبـاس « إمـام ىبـاس كيـيني»ماه وهم يصـينون باليغـة المكيـة ويقولـون: 

 بافسهل والساة حيممون العباس وخيا ون ماهل ويطيقون ىييه كيمة: اإلمام.
لقـين رأيـ  الاـار الـت خرجـ  مـن جهـة قا  العم املا  صا  معاش وهو يواصـ  فينيثـه: 

 ورآها ااميا أيضاتل وفاع خاها يف ك  ماان. القبة ا اورة لروضة العباس 
حيمي الينخي ل وي وي الا ي ل وال خييب أم   وهاذا كان وال زا  أبو الفض  العباس 

جــــيش الــــذين اــــ وا إىل روضــــتهل والذوا ثرمــــهل ويــــينا ا ىــــن فاوريــــه وأهــــ  بيينزــــهل  قــــين هــــ م 
 األزراكل ومل يينىهم ميّسوا كرب ء وأهيها بسوء أبينات.

  يف روضة أي الفض  

كــان يل صــينيق مــن العيمــاء يف كــرب ء ا قينســة يعــرف بالعــي  التــوكييل وهــو اليــوم مــن 
 ىيماء قم ا قينسةل وقين ذكر يل القصة التالية وقا :

يمــا دخيــ  إىل الروضــة ل  ذهبــ  يف يــوم مــن األيــام ل يــارة مرقــين أي الفضــ  العبــاس 
 ا باركةل إذا ي أر  الااس يفرون حنو البالل  تع ب  وس ل  ىن اخلا.

  قالوا: أنظر داخ  الروضة وبقرل الضريل.
  اظــرت ورأيــ  امــرأة قــين انعــيّنت بالضــريل بقــوةل وقــين فــّور هبــا أبــو الفضــ  العبــاس 

وامليـف ىاـين ل  نيفـ   سأل،ا كان  قين اِتم  باخليانةل  انارتل   عيـوا املاـم ليعبـا
به كذبات وزوراتل   صاهبا ما أصاهبال مث انفّا  من الضريل وابتعينت ىاه قيي تل وإذا هبـا وليمـرة 
الثانيــة قــين انعــينت وانــينك  بقــوة ىيــ  الضــريلل مث انفّاــ  مــن الضــريل مــرة أخــر  فــ  إذا 

ـــة ىيـــ  الضـــريلل كـــ  ذلـــ، وهـــ ي زصـــر  ابتعـــينت ىاـــه خطـــوات انـــينك  وبعـــينة ليمـــرة الثالث
وزصيلل والااس قين امتي وا رىباتل وهم يفرون من فينة رىبهمل ويف ا رة األخلة ىاينما انينك  
بالضـــريل وباـــ  فـــينةل صـــرخ  صـــراخات ىاليـــات ووقعـــ  مغعـــيات ىييهـــال ىاـــينها جاءهـــا أهيهـــا 
وذووهــال وجّروهــا إىل خــار  الروضــة ا باركـــة ووضــعوها يف إفــين  امل ــرات احمليطــة بالصـــنن 

  ماز  هااك.العريفل 
مث أضاف العي  قائ ت وهو مافع  بالقصةل وك نه يعاهين ا اظر الرهيب الذي قصه ىيياا 
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ىـن قـرل: وإ  أيضـات كبقيـة ال ائـرين مل أمتالـ، نفسـي مـن فـينة الرىـب الـذي داأـا مـن هيبــة 
القضـــيةل ومل أســـتطا أن أبقـــ  متفرجـــات ىيـــ  املـــادثل بـــ  خرجـــ  وبســـرىة زامـــة مـــن الروضـــة 

 ية ا باركة وأنا أرَتف خو اتل وارزعش رىبات.العباس
 

 يف فرم اإلمام موس  بن جعفر 

 يف بعض كتبه القصة التالية قائ ت:  ح31)ياق  أفين ىيمائاا الابار وهو الاراقي )قينس سر ح
سـا رت ذات مـرة إىل العتبــات ا قينسـةل ويف الاامميــة زعـر   ب يــارة اإلمـامني اهلمــامني: 

ل وىاـــينما كاـــ  يف واإلمـــام يمـــين بـــن ىيـــي ااـــواد ر الاـــامم اإلمـــام موســـ  بـــن جعفـــ
الروضة ا باركة معتغ ت بقراءة ال يارة ا  ذورةل إذا جبماىة متاازىني دخيوا إىل الروضةل مث قـينموا 
امــرأة مــن بيــاهم حنــو الضــريل لتنيــف ىيــ  براءِتــال أل،ــا كانــ  متهمــة باخليانــة وقــين أناــرتل 

رها مــن أن  يــف كاذبــة أفــين التنــذيرل مث قــا  هلــا: افيفــي   ــاء أفــين خينمــة الروضــة وفــذّ 
هاــذال وىيمهــا كيفيـــة امليــفل  يمـــا فيفــ  إذا هبـــا زرزفــا ىـــن األرض ىــينة أذرع مث زضـــرل 
وبا  قوة ىي  األرض ضربات ىايفاتل مث ارزفع  مرة ذانية ىن األرض وبقينر زي، ا رة وضرب  

ثيــ  غعــي ىييهــال واهتمــين صــوِتا بعــينما كانــ  ليمــرة الثانيــة أيضــات ضــربات قاســيات ىيــ  األرض 
 زصر  يف ك  مرة صراخات ىالياتل وزصيل صينة ماارة.

ىاينها زبني ألهيها وليااس  يعات ا،ا كانـ  كاذبـة يف فيفهـال   ـاءوا إليهـا وأخـذوها إىل 
 خار  املرم.

رأة يقــو  الاراقــي )قــينس ســر ح زــ ذرت مــن هــذ  القصــة زــ ذرات بالغــاتل وســ ل  ىــن مصــل ا ــ
 وىاقبتها  تبني أ،ا قين ماز  يف اليوم الثا  من قصتها.

                                                           

هــ وأخـذ مقـينمات 1145هو ا وىل أمحين بن مهيني بن أي ذر الاراقي الاافا ل ولين يف قرية نراق باافـان اإليرانيـةل سـاة  ح31)
اراقـيل دروسه يف الانو والصرف وغلها يف بيين  ف  برع  يهـال مث قـرأ الفقـه واألصـو  واملامـة والاـ م ىاـين والـين  ا ـوىل ال

ثينة الذهن والذكاء الوقاد وهذا ما أهيه لتسيم مراف  الفض  العيـم بسـرىةل رفـ  إىل العـراق  نضـر درس السـيين  امتاز
يمــين مهــيني ثــر العيــوم والعــي  كافــف الغطــاءل وقصــين كــرب ء  نضــر درس الســيين الطبا بــائي صــافب الريــاضل وا ــلزا 

الين  فـ  انـه فضـر درسـه العـي  األىظـم مرزضـ  األنصـاريل زـويف يف نـراق إذـر العهرستا . انته  إليه الرئاسة بعين و اة و 
هـــ  نمـــ  إىل الا ــف األفــرف فيــ  د ــن يف الصــنن العيــوي العـــريف 1125الوبــاء الــذي اجتــا  زيــ، الــب د يف ىــام 

 جبانب والين  جهة بال الطوسي. انظر مقينمة كتابه مستاين العيعة.
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 ح (37ىاين سبا الينجي : السيين يمين

ا عــروف ىاــين العــراقيني بســبا الــينجي ل هــو ابــن اإلمــام ىيــي اهلــادي  إن الســيين يمــين
 ل ولـــه مـــ ار معـــهور يف قضـــاء )بيـــينح ويقـــا يف ماتصـــف الطريـــق بـــني الاامميـــة وســـامراءل

ـــالقرل مـــن نافيـــ ة )الـــينجي ح الـــت قـــين أبادهـــا الطاغيـــة صـــينام ىاـــينما زعـــرض  يهـــا ملـــادث وب
 اغتيا .

وكيــف كــان:  الســيين يمــين ا عــروف بالفضــ  وااــ  ل وهــا يبينيــه مــن الارامــات اخلارقــة 
ليعـاداتل ويتعــرف ب يارزـه كثــل مـن الاــاسل وياـذرون لــه الاـذورل ويهــينون إليـه اهلــينايا الاثــلةل 

فوائ همل والعرل يف زي، ا اقطة ِتابه وختعا ل و سب له فسابات  ويس لون اهلل ىاين  وثقه
 خاصات.
فـ  انـه  ـا زـويف  كان ىظيم ا ا لـة ىاـين اهللل كبـل ا قـام ىاـين األئمـة الطـاهرين   إنه

 جيبه يف ى ائه. فق ىييه أخو  اإلمام املسن العساري 
ق الســـيين يمـــين بـــن اإلمـــام ولقـــين نقـــ  يل الســـيين الوالـــين )قـــينس ســـر ح القصـــة التاليـــة يف فـــ

 قائ ت: اهلادي 
وذلــــ، أيــــام مــــا كاــــ  فــــاورات لامــــامني  كاــــ  كثــــلات مــــا أزعــــرف ب يــــارة الســــيين يمــــين

يف سامراء ا عر ةل وذات مرة وأنا داخ  يف الروضة ا باركةل ومعتغ  بال يارةل  العساريني 
فـــبيهة بالغيبوبــة وبــينأ يـــتايم  إذا ب فــين ال ائــرين وكـــان رجــ ت جســيمات ووســـيماتل صــار يف فالــة

بــ مور فـــبيهة بالغيـــبل اــا يســـّمي العـــرل هـــذ  املالــة ويعـــا ىاهـــا: )بــ ن الســـيين يمـــين صـــا  
 برأسهح.

:   خــذ هــذا الرجــ  خيا ــب بعــض الاــاس ب مســائهم ويقــو : يــا  ــ ن  ــاذا قــا  والــيني 
 : يـا  ـ ن أيـن جئتا وأن  مينيون؟ ويقو  آلخر: يـا  ـ ن  ـاذا مل زـف باـذرك؟ ويقـو  لثالـ

 الذبينة الت ى م  ىي  ذثها ىاين معهيني؟.
                                                           

ل ا عروف جب لة القينر وىظم الع ن ف  زىم بعـض الاـاس ر أكا ولين اإلمام اهلادي هو السيين يمين ا ان ب ي جعف ح37)
ل يقـا مـ ار  قـرل قضـاء )بيـينح والـت زبعـين ىـن سـامراء هانيـة  راسـ ل وهـو أنه اإلمام مـن بعـين أبيـهل ولااـه زـويف قبـ  أبيـه 

ىرالل وله هيبة جييية  ـان الاـاس ال حييفـون وصافب كرامات فهلة ف  ىاين أبااء العامة واأل من أج ء أوالد األئمة 
به كاذبات ويقسمون ثقه لفص  الا اىاتل يقـو  صـافب كتـال )الـا م الثاقـبح: لقـين رأياـا مـرارات أن ا ااـر ألمـوا  فـمص 

 مث ت إذا  يبوا ماه القسم ب ي جعفر كان يرد ا ا  وال يقسمل وذل، لت ربتهم أن الااذل لو فيف به يصيبه الضر. 
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قــائ ت: وكــان يف الروضــة ا باركــة اخلطيــب املســيا ا عــهور ىبــين ىيــي  وأضــاف والــيني 
الا فيل وإذا بالرج  ا تايم خيا به بامسه ويقو : وأن  أيها العي  اخلطيب ىبين ىيـيل  ـاذا 

العــي  ىبــين ىيــي هبــذا الاــ م مــن الرجــ  إال  مل زــ ت باــذرك العــيء الاــذائي؟  مــا أن مســا
وارزعينت  رائصـهل ورجـف قيبـهل وخـاف خو ـات كبـلاتل ألنـه كـان قـين نـذر ذلـ، العـيء مث زبا ـ  

 يف أدائه.
ىاــينها أقبــ  حنــو الضــريل بوجــ ل وأمســ، الضــريل بيينيــه وقــا  معتــذرات: التوبــة يــا ســيينيل 

ااــنل مث خــر  مــن الروضــة ا باركــة  التوبــة يــا ســيينيل إ  ســآر باــذري إلــيام يف أســرع وقــ 
يقياــاتل ولــه  ليفــي باــذر ل وخرجــ  مــن ورائــهل وقــين ازددت بالســيين يمــين ابــن اإلمــام اهلــادي

 إخ صات ومودة.
ل وإمنـا هـي نعمل مل زان هذ  الارامة وأمثاهلا خمتصة بالسيين يمـين بـن اإلمـام اهلـادي 

و ن ياتمي إليهم من ذراريهم  البي  وبصورة ىامة معهودة يف ك  ا  ارات ا قينسة أله  
و رقـين رسـو  اهلل  الصاملنيل والاـ  يتنـينث ىـن أمثـا  هـذ  الارامـات  راقـين أئمـة البقيـا 

ل ولروضــــة اإلمــــام أمــــل ا ــــ ماني  وملــــائر اإلمــــام املســــني ل و راقــــين األئمــــة  يف
لــــيننيال وفــــفاىتهم يف ل رزقاــــا اهلل زيــــارِتم يف االاامميــــة وســــامراءل ومعــــهين اإلمــــام الرضــــا

 اآلخرةل ومرا قتهم يف اااانل إن فاء اهلل زعاىل.
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 مشهد أحمد بن هاشم
 ح34)هاــاك مــ ار كــر ل ىيــ  بعــين  راســ  مــن كــرب ء ا قينســةل وبــالقرل مــن مينياــة )فــثاذاح

ا عرو ةل يعرف ه ار ومعهين )أمحين بن هافمح وكان قين ىني ل يارزه وقتات خاصات ومومسات معياـاتل 
 ين  يه كثل من الااس ل يارزه.يقص

  ذهب  ذات مرة بصنبة اخلطيب املسيا العهل  ضيية العي  ىبين ال هـراء الاعـ  
ما من يذهب إىل زيارزه ويف  ية ال ائرينل  يما وصياا إليه رأياال أن معهين  ا بـارك يف نقطـة 

مـينة زواجــينهم هاــاك  مـن أرض صــنراوية جـرداءل خاليــة مـن ا بــا  والعمــاراتل وكـان ال ائــرون
لي يارةل يسااون يف خيام معينة هااك لي وارل وكان  اخليام كثلة جيناتل ألن الو ود الـت كانـ  
زــ ر لي يــارة كثــلة جــيناتل ومــن كــ  أحنــاء العــراقل مــن البصــرة والعمــارةل ومــن الينيوانيــة وبغــينادل 

 ومن غلها من البيينان األخر .
بائل مـن اخلر ـان وغلهـا باثـرة وو ـرةل وقـين أهـينوا إلياـا وكان الااس هااك يذثون غالبات الذ

فيئات من الينم أيضاتل وقالوا: إن الااس هلم فوائ   يوّسطون أمحين بن هافم إىل اهلل زعاىل يف 
قضــاء فــوائ هم وياــذرون لــه ذبينــةل  يقضــي اهلل هلــم فــوائ هم  يــ زون إليــه ل يارزــه وليو ــاء 

ـــرون مـــن كـــ  فـــينل   باـــذرهم ىاـــين ل وهاـــذا َتـــري العـــادة يف كـــ  ســـاة وىـــامل ويقصـــين  ال ائ
 وصول.

ولقين  قق  يف نسب هذا السيين اايي  أمحين بن هافمل و نص  ىن ف رزه العيويـةل 
 رأيــ  أن نســبه الاــر  ياتهــي إىل الســيين )إبــراهيم ا ــالح الــذي هــو ابــن الســيين يمــين العابــين 

اق مــــن أروقــــة الروضــــة والــــذي هــــو مــــين ون يف رو  ابـــن اإلمــــام موســــ  بــــن جعفــــر الاــــامم 
ل املسياية ا باركـةل أي يف الـرواق الواقـا إىل جهـة العـما  الغـري مـن فـرم اإلمـام املسـني 

إىل أفـين ىعـر مهـراتل واذا  ويعود الاسب بياه وبني جـيّن  األىيـ  اإلمـام موسـ  بـن جعفـر 
يـف ىا إفين  ىعرة واسـطةل  ا كان هذا فا  الاسب البعيين والذي ميّ  ب ه  البي  

 هم أنفسهم؟ ياون الاسب القريبل وأه  البي  

                                                           

 قسم كرب ء. 4وزعرف أيضات بعني القمرل ليتفصي  راجا موسوىة العتبات ا قينسة:   ح34)
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 روضة الحر بن يزيد الرياحي
إن املر بن ي يين الريافي )رضوان اهلل ىييهح هو أفين فهيناء كرب ء الذي استعـهينوا بـني 

ل وقــين اختــار أن ياــون مــن أوائــ  العــهيناء الــذين ســقطوا ىيــ  أرض  يـيني اإلمــام املســني 
وسـين  ألنـه كـان هـو أو  مـن اىـمض اإلمـام املسـني   كرب ء باذن من اإلمـام املسـني

 .ح39)ىييه الطريقل وذل، يف قصة معرو ة
ويف يوم ىافوراء وبعين أن استعهين ااميال أمر ابن سعين ب ن زفص  رؤوس العهيناء ىن 
األبينان وَتع  ىي  الرما  إلهينائها إىل الاو ة والعامل كما وأمـر بـان زـيناس األبـينان الطـاهرة 

يـ ل  سـمع  ىعـلة املــر وهـم باـو ريـا  بـذل،ل وكــان املـر كبـلهم وىميـينهم  طيبــوا جبـرد اخل
مـن ابـن ســعين بـ ن يـ ذن هلــم يف إبعـاد املــر مـن أرض ا عركـة ود اــه بعيـينات ىاهـال  ــاذن هلـم ابــن 

 سعين بذل،ل  نميو  ود او  يف م ار  ا عروف ف  هذا اليوم.
 ء وىيــ  جهــة ا غــرلل ولــه ضــريل نعــمل إن املــر د ــن ىيــ  مســا ة  رســ  وافــين مــن كــرب

ومرقـــينل وقبـــة وروضـــةل وصـــنن واســـا وكبـــل يـــيط بالروضـــةل ويـــ ور  ال ائـــرون مـــن كـــ  أ ـــراف 
اليننيال ولي  من العراق  نسـبل وياـذرون لـه الاـذور ويوسـطونه إىل اهلل زعـاىل يف فـوائ همل 

ا ي ورونـــه  يقضـــي اهلل هلـــم فاجـــاِتمل وخاصـــة فاجـــة العـــبال مـــن أوالد وباـــاتل فيـــ  كـــانو 
وياذرون له بصورة خاصة ليتسريا يف زواجهمل  تقض  فوائ همل وكانوا يقرؤون ىاـين  وىيـ  
ضــرحيه ا بــارك أبيازــات مــن العــعر العــع  الــينار ل زفصــل زيــ، األبيــات ىــن مــرادهم ومااــو،م 

 .ح20)الذي هو: التسريا يف أمر زواجهم

  من بركات معهين السيينة زياب 

                                                           

 .مبارزة أصنال املسني  11راجا اليهوف يف قتي  الطفوف: ص ح39)
  اان يقو  البعض ىي  بسا ته وىقيينزه من الرجا : ح20)

 ياااااااااااااااااااااااااااا حااااااااااااااااااااااااااار اجيتااااااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااااااان وره
 

 وارياااااااااااااااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااااااااااااااان عناااااااااااااااااااااااااااااااااااد  ماااااااااااااااااااااااااااااااااااره 
 وأما الاساء  لددن: 

 اجيتاااااااااااااااااااااااااااا  بالحجاااااااااااااااااااااااااااالياااااااااااااااااااااااااااا حاااااااااااااااااااااااااااار 
 

 واريااااااااااااااااااااااااااااااااااد ماااااااااااااااااااااااااااااااااان عنااااااااااااااااااااااااااااااااااد  رجاااااااااااااااااااااااااااااااااال 
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 أخــي العــهيين آيــة اهلل الســيين فســن مــن ســ ن العفالقــة الرهيــبل ىاــينما أنقــذ اهلل زعــاىل
ومن التعـذيب القاسـي والوفعـي الـذي ميارسـونه ضـين األبريـاءل غـادر العـراق إىل سـوريا ولباـان 
ليمعااة واالست مامل وقام يف سوريا بت سي  املـوزة العيميـة ال يابيـةل ومينرسـة اإلمـام ا هـيني 

  يف لباــانل كمــا زرت املــوزة العيميـة ال يابيــة يف ســوريا أيضــاتل يف لباـانل وقــين رأيــ  ا ينرسـة
وهي اليوم وملـني كتـابت هـذ  السـطورل فـوزة نافـطة وزضـم ا ئـات مـن رجـا  الـينين والعيمـاء 

 أكثر من ألف  الب بني متمر  ومعتغ . األ اض ل ىيمات ب ن يف جوار السيينة زياب 
لعــــينيينةل وا ضــــايقات الاثــــلةل  ــــان وقــــين القــــ  األ  العــــهيين يف ز سيســــها ا صــــاىب ا

ا اطقـــة كانـــ  يف يـــوم مـــن األيـــام ىاصـــمة األمـــوينيل وكـــان مـــن الصـــعب جـــينات ز ســـي  فـــوزة 
 ىيمية فيعية ىي   راز املوزات العيمية ا تعار ة يف العراق ويف إيران.

نعــمل القــ  األ  العــهيين مــا القــ  مــن ا ضــايقاتل وقــين ســ ن الاثــل مــن رجــا  الــينين 
ييهم الينوائر من ك  ماانل وضاق  ىي   ـيعهم الـيننيا هـا رفبـ ل وكـان ذقـ  كـ  ودارت ى

هـــذ  ا عـــاك  ىيـــ  ىـــازق األ  العـــهيينل و ـــا مل يـــر العـــهيين مافـــذات ميااـــه مواصـــية ىميـــه مـــن 
ويقف أمـام ضـرحيها ا بـارك  عـوع ويطيـب ماهـا  خ لهل كان ي ر إىل فرم السيينة زياب 

الفــر  ىاــه وىــن بقيــة أصــينقائه وإخوانــه مــن رجــا  الــينينل والينميومــة التوســط إىل اهلل زعــاىل يف 
  سلة املوزة الت زعر   بامسها.

إال ويسما بالفر  ىن  يا إخوانه  وما أن يرجا األ  العهيين من ىاين السيينة زياب 
 وأصينقائهل وبر ا ا ضايقات الت كان  موجهة ىييهم وىي  املوزة العيمية ال يابية.
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 زغي  زائرها زياب  السيينة

 القصة التالية قائ ت: نق  يل أفين األصينقاء الذي زعر وا ب يارة السيينة زياب 
معــغوالت بال يــارة إذ أزــ  امــرأة ىراقيــة زضــّ  وزباــيل  كاــ  يف معــهين الســيينة زياــب 

وزقو : يا سيينر لقين سرقوا مايلل ولي  يل ما  أرجا به  وزيت ئ وزتوس  بالسيينة زياب 
 يينيل  ما ا ع  وأنا يف بيين غربة؟إىل ب

كانـــ  ا ـــرأة زاـــرر ذلـــ، وهـــي زضـــ  وزباـــيل   ذـــارت بـــذل، رمحـــة الاـــاس واهتمـــامهم 
بقضـــيتهال   معـــوا  يمـــا بيـــاهم مـــاالت يممـــات وقـــيّنمو  هلـــال لااهـــا أبـــ  أن ز خـــذ ذلـــ، ا ـــا ل 

ت يف ضـّ تها ل مث اسـتمر وقال : إ  ال أريين إال مايلل وال أريين مـايل إال مـن السـيينة زياـب
 وباائهال ومل يستطا أفين ِتينئتهال وال إقااىها ب ن ز خذ ا ا  الذي  عو  بياهم وقيّنمو  هلا

وبياما هي   واصي  ا رأة العراقية ض تها وبااءهال وب  أومها وف ،ا ليسيينة زياب 
: كــذل، وإذا بــامرأة ســورية دخيــ  املــرم وأقبيــ  حنوهــا وقــينم  هلــا يفظــة  يهــا مــا  وقالــ 

 ألي  هذا مال،؟
صــرخ  ا ــرأة العراقيــة  ــا رأت احملفظــة وهــي زقــو : نعــمل إ،ــا يفظــتل  هــ  ا ــا  موجــود 

  يها؟
 قال : نعم إن ا ا  موجود  يهل  عينيه.

  خذت ا رأة يفظتها و تنتها وبينأت زعـين الاقـود الـت كانـ   يهـال  مـا أن أمتـ  ىـينها 
يــاقص ماــه فــيءل مث فــارت ا ــرأة ىيــ  ذلــ،ل فــ  صــاف  وهــي  رفــة: نعــمل انــه زــام ومل 
وقالـــ : فـــارات لـــ، يـــا ســـيينر يـــا باـــ  أمـــل  وبعـــينها زقـــيّنم  حنـــو ضـــريل الســـيينة زياـــب 

ا ــ مانيل أفــهين إنــ، نعــم ا ــ ذ ونعــم ا ي ــ ل  انــه ال خييــب مــن رجــاكمل وال يضــيا مــن اــ  
 إليام.

يــ  احملفظــةل ومــن أيــن ىاــينها أقبــ  الاــاس ىيــ  ا ــرأة الســورية وســ لوها: كيــف فصــي  ى
 ىيم  ب ن صافبتها يف املرم العريف؟

قالــ : إن صــافبة احملفظــة زائــرة ىراقيــة وقــين ن لــ  ىاــيننا يف الفاــينق يف دمعــقل ولاــا يف 
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الفاينق خـينم يقومـون  ينمـة ال ائـرينل  ـازفق أن إفـين  الاسـاء اخلادمـات دخيـ  الغر ـة ىيـ  
ورأت يفظتهـا إىل جانبهـا و يهـا نقـودل  وسـوس هلـا  ال ائرة العراقية لتقوم  ينمتهال  رأِتـا نائمـة

 العيطان   خذزه وخرج .
بقي  اخلادمة الت أخذت ما  ال ائـرة كامتـة  ـا  عيـ  وحنـن النعيـم هبـال فـ  قبـ  سـاىةل 
إذ جاءزا باحملفظة وهي زباي وزقو : سيينر التوبة لقين وسوس العيطان يل   خذت يفظـة 

من ما  وكتم  أمري ىن ك  أفـينل وقبـ  قييـ  أخـذزا غفـوة وإذا ي ال ائرة العراقية وما  يها 
وهي ز مر  بايصا  ا ا  إىل صافبتهال ال ائرة العراقيةل وزقـو   أر  يف ا اام السيينة زياب 

: هي اآلن يف روضت وفرميل   سرىي يف رّدها إليها مث هيندزا وزوىينزا  يما يل السيينة 
 انتبهــ  مــن غفــور مرىوبــة خائفــةل وجئتــ، باحملفظــةل  تــيناركي يــا لــو مل أ عــ  مــا زــ مر  بــهل 

 .سيينر فايل وأوصييه إىل صافبتها يف السيينة زياب 
ألوصـيها إىل    خذت أنا بافسي احملفظة وجئ  مسرىة من دمعق إىل السـيينة زياـب 

 صافبتهال   زي  ورأي  األمر كما وصف .
ومقامهــــا الابــــل ىاــــين اهللل  يينة زياــــب وهــــذ  القصــــة الع يبــــة الينالــــة ىيــــ  كرامــــة الســــ

فينذ  إبان كاا يف سوريا مـا والـيني )قـين ح وحنـن يف  ريقاـا إىل فـ  بيـ  اهلل املـرامل وذلـ، 
 قب  فوايل نصف قرن من ال مان زقريبات.

 القرآن لسعادة اليننيا واآلخرة

آذـار  ىاينما كاا يف الاوي  جاء  فال يف مقتب  العمرل وهـو متعـب مرهـقل يعيـو ييّـا 
 ا رضل وياسو وجهه ىوارضه وى مازهل  ت ذرت من ماظر  وقي  له متسائ ت: كيف فال،؟

 أجال باآبة: املمين هلل.
 قي : ىا اك اهللل وه  زعا  من مرض؟

 قا : نعمل ولان.
 قي : ماذا زعا من ولان؟

 قا : ولان مرضي الذي أىا  ماه ال يعبه األمراض ا تعار ة.
 إن فاء اهلل وكيف ال يعبه مرض، األمراض ا تعار ة؟قي : فا اك اهلل 
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قـــا : أل  كيمـــا راجعـــ  األ بـــاءل ســـمروا مـــا واســـته ءوا يل وكيمـــا راجعـــ  املامـــاء 
 ضناوا ىيي وأىطو  ما مل يافعا  رضي.

قي : أس   من اهلل زعـاىل أن ميـن ىييـ، بالعا يـةل وىييـ، أن ال زيـ س مـن رمحـة اهللل وال 
 .والتوس  بالرسو  وأه  بيته  زتعب من الينىاء

قا : يا سييني فار اهلل زعاىل سعي، وإرفـادكل مث أضـاف وإ  جئـ  ألبـ  إلـيام مـا 
 ألقا  يف مرضيل وأس لام أن زرفينو  إىل ما  يه ى جي وففائي.

 قي : وما هو مرض، الذي زعا  ماه؟
ن ااـنل وفّرمـ  قا : إ  كيما ِتي ت لياـومل وأخـذت مضـ عي ألنـامل أزى تـا امـرأة مـ

 ىيّي نومي.
 قي : وكيف  رم، من نوم،؟

قا : إ،ا زـ زيا أو  اضـط اىي وزبيـ  معـي زقرصـا فـ  الصـبا ل وال زـينىا أنـام ألن 
قرصــها مــ مل جــيناتل ويبقــ  أذــر  ىيــ   يــا جســمي وماانــه مســوداتل  ــاذا جــاء الصــبا  زــركتا 

 ورفي ل   نام فيائذ قيي ت.
لـه بالعـفاءل وكتبـ  لـه يف ورقـة فـيئات مـن سـور القـرآن وآيازـه:   ا مسع  ماه ذل، دىـوت

الق قــ  األربعــةل قــ  يــا أيهــا الاــا رونل وقــ  هــو اهلل أفــينل وقــ  أىــوذ بــرل الفيــقل وقــ  أىــوذ 
ل وقيـــ  لـــه بـــ ن  عيهـــا معـــهل ودىـــوت لـــه ح21)ل وآيـــة الســـمرةح21)بـــرل الاـــاسل وآيـــة الارســـي

 بالعا يةل واخل ص والرافة من معايته.
 ر  العال بذل، كثلاتل وودىا وانصرف. 

مث انه جاء  بعين مضي أسبوع من ذل،ل وآذار العفاء زعيو ييا ل والبعر ياسو وجههل 
وهـو  ــر  أفـين الفــر ل ويعـار  ج يــ  العــارل مث قـينم يل كميــة مـن ا ــا  وهـو يصــّر ىيــّي أن 

                                                           

 .157-155سورة البقرة:  ح21)
ـَمَواِت َواألْرَض يف ِسـتَِّة أَيَـّاٍم مُثَّ اْسـتَـَو  َىيَـ  اْلَعـْرِش واآليات هي:  51-52سورة األىراف:  ح21) ِإنَّ َربَُّاُم اهللُ الَِّذي َخيَـَق السَّ

ـْمَ  َواْلَقَمـَر َوالاوُ ـوَم ُمَسـمَّرَاٍت بِـَ ْمرِِ  َأالَ لَـُه اخْلَْيـُق َواألْمـُر زـَبَـاَرَك اهللُ َرلو اْلَعـالَ يـُْغِعي اليَّْيَ  الاـََّهاَر َيْطُيبُـُه َفِثي  ِمنَي ثـات َوالعَّ
َها َواْدُىــوُ  َخْو ــات َوَ َمعــات ِإنَّ َرمْحَــَة َوالَ زـُْفِســيُنوا يف األْرِض بـَْعــيَن ِإْصــَ فِ  اْدُىــوا َربَُّاــْم َزَضــروىات َوُخْفَيــةت ِإنَّــُه الَ حيُِــبو اْلُمْعَتــيِنيَن 

 .اهلِل َقرِيٌب ِمَن اْلُمْنِسِانيَ 
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ا ا  قائ ت: إ  إن أخـذت  اقبيهال   بي  من قبوهلا وصّرف  له وأنا أفاو  اقااىه ب ن يسمد
ا ــــا  ذهــــب اذــــر الــــينىاء إذ لاخــــ ص والقربــــة أذــــرل ومل ياــــن ذلــــ، األذــــر لــــو صــــار العمــــ  

 ليما .ىاينها رد ا ا  إىل جيبه وفار  كثلات وسّيم ىيي وانصرف.
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 ىودا ىي  بينء
 

إيــرانل  لقــين كــان يف خروجاــا مــن العــراق إىل ســوريال وماهــا إىل لباــانل مث الاويــ ل وأخــلات 
 نوع مواساة إلخوزاا الذين ه رهم املاام الطغاة بعين ذل،.

 كمـــا انـــه كـــان نوىـــات مـــن الرمحـــة يلل إذ زو قـــ  ل يـــارة كثـــل مـــن مـــ ارات أهـــ  البيـــ  
والتعـــرف هعـــاهينهم ا باركـــةل وزو قـــ  أيضـــات ألن أزعـــرف ىيـــ  أخـــوة إميـــانيني كثـــلينل كمـــا 

ة واألصـــينقاء األو يـــاءل أن أؤســـ  ا  سســـات زو قـــ  أيضـــات وبتعـــاون  يـــب مـــن األخـــوة الـــار 
 الينياية والثقا يةل واخللية واالجتماىيةل يف ىيند من البيينانل خاصة الت مررت هبا.

 فـــي الاويـــ  مـــث ت: زو قاـــا لت ســـي  مينرســـةل وماتبـــةل وفســـيايةل ومســـاجينل وهيئـــات 
غلةل وهــي وفــ تل وغــل ذلــ،ل ولعــ  فموىهــا يصــ  إىل أكثــر مــن مائــة م سســة كبــلة وصــ

ثمــين اهلل مســتمرة وباقيــة فــ  اليــوم زــ ر أكيهــا كــ  فــني بــاذن رهبــال مــا ىــينا بعــض ا ــ ت 
 ا،ا زعطي  مث : )الفتـاة التقينميـةح وهـي خاصـة بـا رأةل ومثـ  )اإلميـانح وهـي معـمكةل لاـن 
بعين ذل، أخذت ا  ت اخلاصة با رأة زصينر وزاتعـرل كمـا وأخـذت زـ داد وزاثـرل فـ  إ  
رأي  قب  مينة مـا يقـارل ىعـر فـ ت زصـينر مـن هيئـات نسـويةل ومـا أفـبهل وهـذا اـا يبعـر 
 ـــلل إذ ىيـــ  ا ـــرأة أن زواكـــب الرجـــ  يف ا ـــا  العيمـــي والثقـــايف مراىيـــة ف اهبـــا وفعـــمتها 

 وكرامتها.
مث إن ا ساجين الت و قاا اهلل لت سيسها يف الاوي ل بيغ  ما يقـرل مـن ىعـرة مسـاجينل 

قصـــــص  وييـــــة ومفصـــــيةل ويف نفـــــ  الوقـــــ  هـــــي  ييـــــة ولطيفـــــةل وَتربـــــة ىمييـــــة وذلـــــ، يف 
 وزطبيقية.

ـــرانل وذهباـــا إىل قـــم ا قينســـةل كـــان القصـــين هـــو ال يـــارة وااللتقـــاء  ـــه  ـــا ســـا رنا إىل إي مث إن
بــاإلخوان والســـادة ا راجـــا مث العـــودةل ولاـــن باصــرار مـــن الســـادة ا راجـــال والعيمـــاء األىـــ مل 

 يف املوزة العيمية يف قم ا قينسةل ى ماا ىي  البقاءل كالسادة ا راجا: والفقهاء العظام 
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 .ح (23السيين العريعتميناري
 .ح (22والسيين الايباياا 
 .ح (25والسيين ا رىعي

 .ح (21والعي  مرزض  املائري
 وغلهم. ح (27والعي  هافم اآلميي

ائ ت مــن اهلل ســبنانه  ع مــ  ىيــ  البقــاء اســت ابة هلــمل وبقيــ   يهــا فــ  هــذا اليــومل ســ
 وزعاىل أن  ع  بقاؤنا يف قم ا قينسة مقرونات برضا .

                                                           

آيـــة اهلل العظمــــ  الســـيين كــــامم العــــريعتميناري )قـــينس ســــر ح كـــان أفــــين أكــــا مراجـــا التقييــــينل مـــن م سســــازه دار التبييــــل  ح23)
 ينسيته.اإلس ميل ىاش ومات مظيومات ود او  ىي  خ ف وصيته يف ماان ال يييق بق

آية اهلل العظم  السيين يمين رضا الايباياا  )قينس سر ح كان من أهم مراجا التقييين له ىينة معاريا ماهـا مينرسـة ىيميـة  ح22)
 .ضممة ىي  قرل من مقام السيينة معصومة 

 ـف األفـرف آية اهلل العظم  السيين فهال الينين ا رىعي الا في )قينس سـر ح كـان مـن أهـم مراجـا التقييـين. ولـين يف الا ح25)
والـين  الع مــة الســيين يمـود ملــ  الـينينل مــن أهــم  واســطة إىل اإلمــام زيـن العابــينين  33هـــ يتصـ  نســبه بــ 1315سـاة 

معاريعه ا اتبة العامة يف قم ا عر ة والت زعتـا مـن أهـم ا اتبـات العا يـة و يهـا ىعـرات اآلالف مـن ا مطو ـات الاـادرةل 
 جبوار ماتبته فسب وصيته.هـ ود ن 1211صفر  7يف  زويف 

آية اهلل العي  مرزض  املائري )قينس سر ح ابن العي  ىبين الار  املائري م س  املوزة العيميـة يف قـم ا قينسـةل ولـين ىـام  ح21)
 هـ.1201هـ يف مينياة أراك اإليرانية وزويف يف فهر  اد  الثانية ساة 1332

 ا قينسة. كان )قينس سر ح من أهم العيماء وا راجا يف قم  ح27)
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 خامتة

 
وأخـــلا  قـــين أسســـاا واملمـــين هلل بتو يـــق ماـــه زعـــاىل وحنـــن يف قـــم ا قينســـة إمـــا مبافـــرة وإمـــا 
بالتسبيب زعويقات وزرغيباتل وزع يعات وزوجيهـاتل مئـات مـن ا  سسـات الينيايـة والثقا يـة واخلليـة 

جتماىية من ا ساجين واملسيايات واارائين وا  ت الينياية وا اتبات ومواقا االنمن  يف واال
 .ح24)خمتيف ب د العامل 

وا رجــو مــن اهلل ى وجــ  أن  عــ  هــذ  األمــور مفيــينة ومثمــرة وان نــتمان مــن االســتفادة 
تو  ا طيـولل استفادة با سـ ماها يف نعر اإلس م ونعر ذقا ة القرآنل وذقا ة أه  البي  

 إىل العامل أ ا. وأه  بيته الطاهرين  لياتعر نور اإلس م ونور القرآن ونور رسوله 
نس   اهلل زعاىل أن يو قاا لذل، ويتقب  ماا ك  ذل، بقبو  فسنل ويبارك لاا  يهال وهو 

             ا و ق ا ستعانل وصي  اهلل ىي  يمين وآله الطاهرين.                              
 قم ا قينسة                                                                             
 يمين العلازي                                                                    

                                                           

إن مــا أســ  بتعــ يا مسافتــه وزعــويقه وزوجيهازــه زفــوق األلــف م سســة  ييــة فيازــه ا باركــةل وكــان قــين نــو  أن ي ســ   ح24)
 ىعرة آالف م سسة إال أن بعض الظروف ماع  ذل، )الاافرح.
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