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المقّدمة

الحم��دهلل رب الع�لمي��ن، و�صّل��ى اهلل عل��ى �ص��ّيدن� محّمد واآل��ه الط�هرين، 

وبعد..

يتن���ول ه��ذا الكت���ب مقتطف���ت م��ن الخ�ص���ل الف��ّذة لأبع���د ال�ص��خ�صية 

المتك�ملة للإم�م الخميني}، التي ُتبرهن بحّق على مدى �صّموه� وتع�ليه�، 

وتلفت الأنظ�ر اإلى وحدة وان�ص��ج�م �ص��خ�صية هذا الإن�ص�ن العظيم، خ��صة في 

مج�ل قي�دة المجتمع الإ�صلمي. 

وقد ج�ء الكت�ب في اأربعة ف�صول:

يتن�ول الف�صل الأول، الذي حمل عنوان )مع الن��س(، موقع الجم�هير ودور 

ال�صعب في روؤية الإم�م الخميني }. حيث ُيلقي ال�صوء على الحّب والع�طفة 

تج�ه ال�ص��عب م��ن الموقع الف��ردي، والتوا�صع، والحتك�م للق�ن��ون في المواقف 

الجتم�عية.

وم� ينبغي الإ�ص���رة اإليه، والذي يتجّلى في فكر الإم�م الخميني بو�صوح، هو 

اأّن �ص��م�حته يعتب��ر الجم�هير �ص�حبة الكلمة الف�ص��ل في الق�ص�ي� الجتم�عية، 

��ة تل��ك التي تّت�صل ب�لن�ص�ل والثورة واإق�مة نظ�م الجمهورية الإ�ص��لمية،  خ��صّ

وم��ن ث��م الذود عن��ه و�صي�نته. ومن ه��ذا المنطلق كثيرًا م� يوؤّكد �ص��م�حته على 

�صرورة تواجد الجم�هير في ال�ص�حة وال�صطلع بم�صوؤولّي�ته� الجتم�عية.
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وم��ن ن�حي��ة ث�ني��ة، وب�للتف���ت اإل��ى اأّن الإم���م الخمين��ي يعتب��ر الجم�هير 

�ص�حب��ة الث��ورة والنظ���م الحقيقيي��ن، نرى �ص��م�حته يو�ص��ي كب�ر الم�ص��وؤولين 

م��رارًا وتك��رارًا بب��ذل كّل م��� في و�ص��عهم لخدمة اأبن�ء ال�ص��عب معتب��رًا )خدمة 

الحّق تتجّلى في خدمة الخلق(.

اأّم��� الف�ص��ل الث�ن��ي، فقد ح���ول اإلق�ء ال�صوء عل��ى اللط�ئ��ف الروحية التي 

تتمّت��ع به��� �ص��خ�صّية الإم�م، حيث يّت�صح م��ن خلل الت�أّمل فيه� م��دى اأهّميته� 

لحي�ة ق�ئد اإلهي في المجتمع.

اأّم� الف�صل الث�لث، فقد كّر�س لتو�صيح ال�صلوك والت�صّرف�ت التي واإن ك�نت 

تتجّل��ى ف��ي الحي���ة ال�ص��خ�صية للأف��راد، اإل اأّن انعك��ص���ته� الجتم�عية مهّمة 

وموؤّثرة للغ�ية.

واأخيرًا، يتن�ول الف�صل الرابع، الذي يحمل عنوان )اأ�ص��وة ال�صلبة(، بي�ن 

الخ�ص���ل ال�ص��خ�صية والفردية ل�ص��م�حة الإم�م. وب�لّت�لي ف���إّن اجتم�ع كّل هذه 

الخ�ص�ل وال�صف�ت والقيم الأخلقية وال�صلوكية في �صخ�صّية الإم�م الخميني، 

ق��د جعلت من �ص��م�حته ف��ي الحقيق��ة نموذجً� ف��ّذًا للتخّلق ب�لأخ��لق الإلهية.. 

ولعّل��ه من المن��ص��ب حّقً� اأن ُيطلق على اأخلقه و�ص��لوكه ونهجه وتطلع�ته ا�ص��م 

)�صراج القلوب(.

ول بد في الخت�م من توجيه ال�صكر الجزيل اإلى الجهة التي اأنتجت هذا الكت�ب 

بن�ص��خته الف�ر�صية، وهي موؤ�ص�ص��ة تنظيم ون�صر اآث�ر الإم�م الخميني}، في 

تهران.

والحمد هلل رب الع�لمين
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مدخل
من جملة المف�هيم المعتمدة في المن�هج التربوية، مفهوم القدوة والأ�صوة، 

التي بو�صعه� - ب�صبب عينيته� وواقعه� المح�صو�س - اأن تترك اأكبر الأثر وتحّقق 

اأعظ��م الف�ئ��دة. وبطبيع��ة الح���ل، اإّن مثل هذه الأ�ص��وة ت�صطلع بدوره�، �ص��واء 

الإيج�بي اأو ال�صلبي، بن�ًء على نوعية الختي�ر واتج�هه وتوّجهه.

ولمزيد من ت�صليط ال�صوء على هذا المو�صوع، يرى الإم�م الخميني  } 

�ص��رورة التع��ّرف عل��ى الأنظم��ة التربوي��ة الديني��ة ومنزل��ة الإن�ص���ن ف��ي هذه 

الأنظم��ة، مو�صحً� ب�أّن الإ�ص��لم، مع الأخذ بنظر العتب�ر الكرامة الإن�ص���نية، 

يوؤمن:

اأوًل: لي�س بو�صع اأّي �صخ�س اأن يحتّل موقع الأ�صوة والقدوة واأن يكون نموذجً� 

يحتذى به. اإذ اإّن القراآن المجيد ُي�ص��ير اإلى اأعظم الخلق، نبي الإ�ص��لم 

الكريم P، وكذلك اإلى النبي اإبراهيم العظيم، ب�صفتهم� )اأ�صوة(.

ثانياً: تتمّيز الروؤية الإ�صلمية بنظرته� الإيج�بية واهتم�مه� ب�صمّو الإن�ص�ن 

وتع�لي��ه. ويو�ص��ي الإ�ص��لم ب�لت�أ�ص��ّي ب� )الأ�ص��وة الح�ص��نة(، وُيحّذر من 

التوّجه المع�ر�س له�.

ثالثــاً: م��ن بي��ن اأتب�ع هوؤلء العظ���م، ثمة اأ�صفي�ء بو�ص��ع حي�ته��م ونهجهم 
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واأخلقه��م و�ص��يرتهم اأن ُت�ص��ّكل نموذجً� قيمً� ُيحتذى به واأ�ص��وة ح�ص��نة 

للن����س ك�ف��ة، وك�أّنه��م يري��دون اأن يقول��وا للآخرين من خ��لل اأقوالهم 

واأفع�لهم: )كونوا مثلن�(، و )عي�صوا حي�تكم مثلن�( و...الخ.

ومّم��� ل �ص��ّك في��ه اأّن الإم�م الخميني } ا�ص��تط�ع، في ع�صر �ص��يطرت 

عليه الم�ّدي�ت وخّيم عليه النهم والج�صع وغ�بت عنه المعنوّي�ت والقيم الإلهية، 

ا�ص��تط�ع اأن ي�صع اأم�م الإن�ص���نية تج�صيدًا حقيقّيً� للإ�صلم المحّمدي الأ�صيل، 

واأن ُيترجم الأ�ص��وة الح�ص��نة والنموذج العملي للقتداء، لم� تحّلى به �ص��م�حته 

م��ن خ�ص���ل وقي��م اأخلقي��ة ف��ّذة، ولم� ات�ص��مت ب��ه �ص��خ�صّيته م��ن روح تّواقة 

للمح��صن كل�ّه�، وفكر توحيدي اأ�صيل، وبي�ن وا�صح و�صريح مفعم ب�لمعنوّي�ت، 

واأقوال واأفع�ل �صمته� ال�صدق والإخل�س.

السيرة المباركة 
فيم� يلي نظرة اإجم�لية اإلى �ص��يرة الإم�م الح�فلة، وا�ص��تعرا�س �صريع لأبرز 

الأحداث والوق�ئع التي تركت ت�أثيره� على حي�ته. 

ف��ي مطل��ع القرن الع�ص��رين، وفيم� ك�ن الع�ل��م الغربي يطوي ج���ّدة التطّور 

والرق��ي م�ص��رعً�، لم يجن ال�ص��عب الإيران��ي من حكم الأ�ص��رة الق�ج�رية خلل 

ه��ذه الفترة، �ص��وى الظلم وال�صي�ع. وا�ص��تن�دًا لم� يذك��ره الموؤّرخون واأ�صح�ب 

المذّك��رات، ك�نت المج�عة والقحط، والنهب وال�ص��لب، وال�صطراب�ت وانعدام 

الأمن، وانعدام ال�صحة وال�صلمة، وفقدان الم�صتلزم�ت الأولية للحي�ة، ال�صمة 

الغ�لبة في حي�ة ال�صعب الإيراني.

كم��� اأّن )الحرك��ة الد�ص��تورية( ك�نت قد �صّلت طريقه���، نتيجًة لمخّطط�ت 

عم��لء الإنجلي��ز ف��ي الب��لط الق�ج���ري ود�ص�ئ�ص��هم، ف�صًل ع��ن ال�صراع�ت 
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الداخلي��ة وخي�ن��ة جم��ع م��ن المثّقفي��ن المتغّربين. فعل��ى الرغم م��ن اأّن علم�ء 

الدي��ن ك�ن��وا في طليعة هذه الحركة اإب�ن انطلقته���، اإل اأّنه تّم اإق�ص�وؤهم عن 

ال�ص�حة بمختلف اأنواع الد�ص�ئ�س والأح�بيل، وع�د ال�صتبداد ليلقي بظلله من 

جديد على من�حي المجتمع. فك�نت الن�زعة الع�ص�ئرية التي ات�صمت به� الملكية 

الق�ج�رية، و�صعف رج�له� وافتق�رهم للموؤّهلت والكف�ءة؛ ك�نت وراء التدهور 

القت�ص�دي والتدّني الجتم�عي الذي �ص��هدته اإيران في هذه الفترة، مّم� �صّجع 

  .
(1(

الخوانين والأ�صرار للعبث بمقّدرات الن��س واأمن المجتمع

في ظّل هذه الأو�ص�ع والأحوال، ومع �ص��روق �صم���س اليوم الأول من �ص��هر مهر 

ع�م 1281 ه�.�س، الموافق الع�صرين من جم�دي الث�ني 1320 للهجرة ]1902م[، 

 ،P ب�صعة الر�صول الأكرم ،O وتزامنً� مع ذكرى ولدة ال�صّديقة الزهراء

ولد في مدينة خمين طفل ق�د فيم� بعد نه�صة اإلهية ا�ص��تط�عت اأن تعيد لل�ص��عب 

الإيراني عّزته وكرامته وتم�صي به قدمً� على خطى الإ�صلم والتقّدم والزده�ر.

اأطلق على هذا المولود، الذي راأى النور في ال�ص�د�س والع�صرين من �صبتمبر، 

وحيث م�صى على ولدة ال�صّيد الم�صيح 1902 ع�مً�، ا�صم روح اهلل. ول �صّك اأّن 

اأح��دًا ل��م يكن يعلم اآنذاك، ب�أّن هذا الطفل �ص��ُي�صبح الإم���م الخميني، المحي 

لدين اهلل، والذي اأع�د الحي�ة للقيم الإلهية ال�ص�مية في ع�صٍر ك�نت قد ُم�صخت 

هذه القيم.

لم يكن قد م�صى على ولدة روح اهلل �صوى اأربعة اأ�صهر  و22 يومً�، حتى ا�صت�صهد 

والده، الذي ك�ن يومه� الملذ والح�مي للم�صطهدين والمظلومين، ورمز مق�رعة 

ظل��م وا�ص��تبداد الخوانين واأ�صح���ب النف��وذ المحليين في خمين، ا�صت�ص��هد على 

حميد اأن�ص�ري، حديث النطلق، �س21.  (1(
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اأيدي هوؤلء الظ�لمين، لُيم�صي روح اهلل تحت كف�لة ورع�ية والدته ال�صّيدة ه�جر، 

وعّمته ال�صّيدة �ص�حبة خ�نم، ومن ثم �صقيقه الأكبر ال�صّيد مرت�صى ب�صنديدة. 

 في �ص��ّن الخ�م�ص��ة ع�ص��رة.. وخلل 
ً
بْيَد اأّنه ُحرم من نعمة وجود الأم والعّمة مع�

ه��ذه الفت��رة ط��وى ف��ي خمي��ن مراح��ل تح�صيلت��ه العلمية، ومن ث��ّم توّجه في �ص��ّن 

ال�ص���بعة ع�ص��رة لللتح���ق ب�لح��وزة العلمي��ة ف��ي اأراك، لينهل من علوم ال�ص��يخ عبد 

الكري��م الح�ئ��ري الي��زدي، اأحد كب���ر علم�ء اإيران اآن��ذاك. وبعد ثلث �ص��نوات من 

انتق���ل اآي��ة اهلل ال�ص��يخ عب��د الكريم الح�ئ��ري اإلى حوزة قم العلمية، �ص��ّد �ص��م�حته 

الرح�ل اإلى المدينة للإق�مة فيه�، وموا�صلة درا�صته الحوزوية وطّي المدارج العلمية 

حت��ى ب���ت من خي��رة اأ�ص���تذة الح��وزة العلمي��ة وعلم�ئه� المبرزي��ن. واإّن م��ن جملة 

الأ�ص�تذة الذين ك�ن لهم دور ب�رز في اإثراء الج�نب الفكري ل�صم�حة الإم�م وتك�مل 

�صخ�صيته، المرحوم اآية اهلل ال�صيخ �ص�ه اآب�دي، ل �صّيم� في توّجه�ته العرف�نية.

ُعرف روح  اهلل في هذه الفترة، ب�لح�ج ال�صّيد روح اهلل.. ونظرًا لم� امت�ز به 

�ص��م�حته من روح ح�ّص��ص��ة ب�حثة دقيقة ومنتظمة، ومث�برته و�صعيه المتوا�صل، 

اأ�صب��ح م��ن الفط�ح��ل وم��ن كب���ر ال�ص��خ�صي�ت ال�ص��هيرة ف��ي تدري���س العل��وم 

المتداول��ة ف��ي الح��وزة العلمية من قبيل الفق��ه والأ�صول والفل�ص��فة والعرف�ن.. 

وف�ص��ًل ع��ن اهتم�م الإم�م ب�لتدري���س وتربي��ة تلمذة ب�رزين، انكّب �ص��م�حته 

على ت�صنيف موؤّلف�ت قيمة ُيعّد كّل واحد منه� فريدًا في ب�به في ع�صرن� هذا.

عل��ى �صعي��د اآخ��ر، اإّن بن�ء الّذات ومج�هدة النف���س، ال��ذي اأوله منذ نعومة 

اأظف���ره اهتم�مً� ب�لغً� و�ص��ّكل معينً� دائمً� لتحّرك��ه وتوّجه�ته، ك�ن قد �صنع من 

�ص��خ�صيته �ص��خ�صية ج�معة متك�مل��ة حت��ى اأّن )خ�ص�له الب�ص��رية قّلم� تتوافر 

ل��دى الأ�ص��خ��س العتي�ديي��ن، واإذا م��� �ص��وهدت اإح��دى ه��ذه الخ�ص���ل ل��دى 

�صخ�س م� ُعّد هذا ال�صخ�س اإن�ص�نً� عظيمً�، فكيف والح�ل قد اجتمعت كّل هذه 



13

قبس من سيرة اإلمام الخميني}

الخ�ص���ل الف��ّذة في رجل واحد.. اإذ ك�ن الإم�م الخميني اإن�ص���نً� ع�قًل للغ�ية، 

عميق الفكر، حكيمً�، خبيرًا ب�لن����س، حليمً�، متينً�، ذا روؤية م�ص��تقبلية. واإّن كّل 

واحدة من هذه ال�صف�ت ك�نت ك�فية لت�صع �ص�حبه� في مرتبة �ص�مية وتفر�س 

.
(1(

احترامه على الجميع(

بْي��َد اأّن ه��ذه ال�ص��خ�صية، بم� امت�زت به من خ�ص�ل و�ص��م�ت ف��ّذة، لم تكن 

تتطّلع في كّل اهتم�م�ته� وتوّجه�ته�، �صوى اإلى ر�ص� اهلل تع�لى فح�صب، وتتوّكل 

عليه وُتح�صن الظّن به. ولعّل هذا م� ك�ن وراء �صيرته الموّفقة وتحقيق �صم�حته 

كّل هذه النج�ح�ت، والفي�س بكّل هذه البرك�ت على جميع الن��س.

وف�ص��ًل ع��ن تح�صي��ل العلوم وك�ص��ب المع���رف والتف��ّوق في ه��ذا الميدان، 

وكذل��ك تهذيب النف���س وبن���ء ال��ّذات والتحّلي ب�لمح��ص��ن والخ�ص���ل الفردية 

القيم��ة، ك�ن الإم���م يتمّت��ع - منذ مرحلة ال�ص��ب�ب - بروحّي��ة من�ه�صة للظلم، 

وحر�س �صديد على مت�بعة الق�ص�ي� ال�صي��صية والجتم�عية والإح�طة بخف�ي�ه�، 

وقد تن�مى وتك�مل لديه هذا الوعي بموازاة تك�مله العلمي والروحي.

توا�ص��ل ه��ذا النهج ل��دى الإم�م ب�ص��ور مختلفة، �ص��واء في عه��د ر�ص� خ�ن 

اأو ف��ي عه��د ابنه محمد ر�ص���، اإلى اأن برزت ق�صية اتح���د الأق�ليم والمدن بعد 

رحيل المرحوم اآية اهلل العظمى ال�ص��ّيد البروجردي. وطرح تبعً� لذلك مو�صوع 

ا�ص��تفت�ء ال�ص���ه والث��ورة الم�ص��ّم�ة ب�لبي�ص���ء. وتوا�صل��ت الأح��داث لُتف�صي اإلى 

انتف��ص��ة الخ�م���س ع�ص��ر من خ��رداد حزي��ران 1963م، حيث ا�صطل��ع الح�ج 

ال�ص��ّيد روح اهلل، ب��دور ب���رز ف��ي قي���دة النه�ص��ة ال�ص��عبية والت�ص��ّدي للنظ���م 

ال�ص�هن�ص�هي الم�صتبّد والظ�لم.

اآية اهلل ال�صّيد الخ�منئي، حديث الولية، ج1، �س23.  (1(
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وبعد منت�صف ليلة الخ�م���س ع�ص��ر من خرداد ع�م 1342 ه�.���س - 5 حزيران 

1963م - تّمت مه�جمة من���زل الإم�م الخميني في قم واعتق�ل �صم�حته، ومن ثم 

احتج���زه لمّدة ع�ص��رة اأ�ص��هر في طهران، حي��ث ُفر�صت عليه الإق�م��ة الجبرية. اإل 

اأّن عوامل عديدة ا�صطرت النظ�م الح�كم للإفراج عنه. ولأّنه ل ي�ص���وم الظ�لمين 

ولن يهداأ له ب�ل حي�ل ال�صتبداد الداخلي، ول ير�صى ب�لهيمنة الأجنبية على �صوؤون 

الم�صلمين، انتف�س �صم�حته مّرة اأخرى اإزاء ق�صية منح الح�ص�نة الق�ص�ئية للرع�ي� 

 ه�جم في��ه ب�ص��ّدة الولي�ت 
ً
الأميركيي��ن ف��ي اإي��ران. وف��ي �ص��وء ذل��ك األقى خط�ب���

المتح��دة واأي�ديه��� واأذن�به��� وربيبته��� اإ�ص��رائيل، اإ�ص�ف��ة اإل��ى اإ�ص��دار بي�ن �ص��ديد 

اللهجة ينتقد فيه �صي��ص�ت النظ�م الح�كم، ق�د في النه�ية اإلى نفيه اإلى تركي�. 

وخلل فترة النفي، التي اأم�صى ع�مً� منه� في تركي� وثلثة ع�ص��ر ع�مً� في 

النجف الأ�صرف ب�لعراق، وف�صًل عن اهتم�مه ب�لحلق�ت الدرا�صية في النجف، 

وا�صل ال�ص��ّيد روح اهلل الن�ص�ل ب�أ�ص���ليب مختلفة حتى بلغ ذروته وا�ص��تّد لهيبه 

م��ع ح�دثة ا�صت�ص��ه�د نجل��ه الع�لم الف��ص��ل المرحوم اآية اهلل ال�ص��ّيد م�صطفى 

الخميني في الأول من اآب�ن ع�م 1356 ه�.�س ]1977/10/23م[.

وب�ص��بب الح�ص���ر ال��ذي ُفر�س على تح��ّرك�ت الإم�م الخمين��ي في النجف، 

ا�صطر �ص��م�حته اإلى ترك العراق والهجرة اإلى فرن�ص���، وقي�دة وتوجيه م�ص��يرة 

الن�ص�ل والثورة من هن�ك. 

ومع خروج ال�ص�ه من اإيران في 26/10/1356 ه�.�س ]1978/01/16م[، 

وت�ص�ع��د الن�ص���ل وبلوغه ال��ذروة، ع�د الإم���م الخميني اإلى اأر���س الوطن في 

12 بهم��ن 1356 ]1978/02/8م[- بع��د غي�ب دام 14 ع�مً� - حيث ك�ن في 

ا�صتقب�له ح�صد جم�هيري فريد لم ي�صهد الت�ريخ له نظير.

وبف�صل قي�دته وتوجيه�ته، حّققت الثورة الإ�ص��لمية ال�صعبية انت�ص�ره� في 



15

قبس من سيرة اإلمام الخميني}

الث�ني والع�صرين من بهمن 11 - 1357ه�.�س ]11 �صب�ط 1979م[ -، واأ�ّص�س 

�ص��م�حته الجمهوري��ة الإ�ص��لمية الإيراني��ة لتح��ّل مح��ّل النظ�م ال�ص�هن�ص���هي 

البغي���س، وبذل��ك ا�صطل��ع الإم���م الخمين��ي ب�أعظ��م دور ف��ي تحري��ر الإن�ص���ن 

واإر�ص���ء دع�ئ��م واح��دة م��ن اأكث��ر الحكوم�ت �ص��عبية، تتخ��ذ من تع�لي��م الدين 

الإ�صلمي الحنيف نهجً� له�. 

رّبم��� يمك��ن الق��ول ب���أّن اأب��رز تطّلع���ت ه��ذا الإن�ص���ن ال�ص�نع لنف�ص��ه، �ص��واء 

انطلق��ً� م��ن موقع��ه كط�لب للعل��وم الدينية، اأو ك�أ�ص��ت�ذ وع�لم ب���رز ومرموق في 

الح��وزة العلمي��ة بمدينة قم، اأو كق�ئد للثورة والنه�صة، اأو من موقعه كمرجع ديني 

كبير وق�ئد للجمهورية الإ�ص��لمية الإيرانية - النظ�م الإلهي-؛ تتجّلى في تج�صيد 

عبوديت��ه هلل تع�ل��ى ف��ي ك�ّف��ة توّجه�ته ون�ص���ط�ته وف��ي مختلف المراح��ل وجميع 

الأوق�ت. وب�لّت�لي اأداء التكليف في �صوء هذه العبودية، �ص�عيً� اإلى اإنق�ذ الإن�ص�ن 

وال�صمو به في مدارج الكرامة والكم�ل. وفي هذا ال�صي�ق يمكن النظر اإلى تحّرك�ت 

�ص��م�حته ف��ي مق�رع��ة الظل��م، والت�ص��ّدي لهيمن��ة الأج�نب �ص��واء على الم�ص��توى 

الوطني وعلى �صعيد الع�لم الإ�ص��لمي، والم�ص��ت�صعفين في الع�لم، والن�ص�ل �صّد 

ال�ص�ه واأميرك� واإ�صرائيل، ومن��صرة ال�صعب الفل�صطيني المظلوم، وق�ص�ي� عديدة 

من هذا القبيل، كله� ت�صّب في هذا ال�صي�ق وت�أتي من هذا المنطلق.

ومن الوا�صح تم�مً� اأّن هذا الإن�ص�ن الب�ني لنف�صه، وبوحي من اأتب�عه تع�ليم 

الإ�ص��لم ال�ص�مية في مختلف اأبع�د وجوده، ا�صتط�ع اأن ي�صمو بنف�صه في مدارج 

الكم���ل، وق��د بلغ في تعّلق��ه بجم�ل الحّق منزل��ة رفيعة اأّهلت��ه لأن يكون مظهرًا 

لجم�ل المحبوب في مختلف الأبع�د الفردية والجتم�عية. 





 الفصل األول 

مع الناس
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التوّجه الشعبي وحّب الناس

حياة بسيطة وشعبية
ك�ن��ت حي���ة الإم�م الخميني ب�ص��يطة و�ص��عبية للغ�ي��ة.. على �ص��بيل المث�ل، 

كّن��� نلح��ق ب��ه اأحي�نً� بع��د النته�ء من الدر���س، لل�صتف�ص���ر وا�ص��تي�ص�ح بع�س 

المو�صوع���ت. وفي الطريق كّن� ُن�ص���هد �ص��م�حته يدخل المح���ل التج�رية بكّل 

ب�ص���طة ويقوم ب�ص��راء احتي�ج�ت المنزل بنف�ص��ه.. اإّن مثل هذه الب�ص�طة وعدم 

التكّل��ف، التي اعت���د عليه� الإم�م في حي�ته، ُتج�ّص��د المعنى الحقيقي للزهد.. 

فق��د اعت���د عل��ى ا�ص��تهلك القليل والنتف���ع به اإل��ى اأق�صى حدٍّ ممك��ن.. وك�ن 

وج��وده مدع���ة خير وبركة ب�لن�ص��بة للآخرين على الدوام.. اإّن ب�ص���طة العي���س 

والزه��د ك�ن� ملزمين ل�ص��م�حته حتى خلل فترة المرجعي��ة. وك�ن بيت الم�ل 

.
(1(

ة لدى �صم�حته يحظى ب�أهّمية خ��صّ

* * *
ال بّد من اطالع الناس عاى البرقية 

ف��ي الم��صي ك�ن علم�ء الدين يّتخذون اأ�ص��ّد المواق��ف واأكثره� قّوة وحزمً� 

�ص��ّد الطغ�ة والم�ص��تبّدين، غير اأّن الن����س ل��م يكونوا يّطلع��ون عليه� في معظم 

اآية اهلل اإم�مي ك��ص�ني، مراآة الجم�ل، �س55-54.  (1(
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الأحي���ن. حت��ى اأّنهم ك�ن��وا يت�صّورون اأحي�ن��ً� ب�أّن العلقة ال�ص���ئدة فيم� بينهم 

على اأح�ص��ن م� يرام.. بْيَد اأّن الإم�م ومنذ انطلقة النه�صة ع�م 1341 ه�.���س 

- 1962م-، ول��دى لق�ئه جمعً� من علم���ء قم، اقترح على الح��صرين �صرورة 

طب�ع��ة البرقي�ت والر�ص���ئل التي يتّم تب�دله� بين علم���ء الدين واأرك�ن النظ�م 

ال�ص�هن�ص���هي وو�صعه��� ف��ي متن���ول اأبن���ء ال�ص��عب، ك��ي يت�ص��ّنى لع�ّمة الن����س 

الط��لع عل��ى ك�ّفة التف��صيل والتعّرف على مواقف الطرفين.. ولم يم�ِس وقت 

طوي��ل حت��ى غّير الإم�م اأ�ص��لوب تع�مل العلم���ء مع النظ�م تم�م��ً�. فبدًل من اأن 

ُيخ�ط��ب في برقي�ته، ال�ص���ه والحكومة وكب�ر الم�ص��وؤولين، توّجه ب�لخط�ب اإلى 

.
(1(

ال�صعب واأقدم ر�صميً� على اإ�صدار البي�ن�ت

* * *
لم يحتفل بعد ذلك

في الأي�م الأولى من قدوم الإم�م اإلى النجف، ك�ن �صم�حته يحتفل في الأعي�د 

الدينية من قبيل عيد الفطر وعيد الأ�صحى والمنت�صف من �صعب�ن والث�لث ع�صر 

م��ن رج��ب، وولدة ال�صّديق��ة الزهراء، حي��ث ك�ن ُيق�م احتف�ل بهيج في الق�ص��م 

الخ�رجي من المن���زل، وي�أتي ال�ص�دة العلم�ء والطلبة لتقديم الته�ني والتبريك. 

ولك��ن ومن��ذ اأن عل��م الإم�م بحم��لت العتق�ل والتعذي��ب الت��ي ك�ن يتعّر�س له� 

المج�هدون الم�صلمون في �صجون النظ�م ال�ص�هن�ص�هي، لم يعد يح�صر �صم�حته 

.
(2(

هذه الحتف�لت وامتنع عن اإق�مته� تم�مً� ولم يحتفل بعد ذلك

* * *

�صيد حميد روح�ني، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج1، �س119.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم قرهي.  (2(
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كيف أذه  إلى الكوفة؟
الطق�س في النجف ح�ر جّدًا حتى اأّن درجة الحرارة ك�نت ت�صل اأحي�نً� اإلى 

خم�ص��ين درج��ة مئوية.. وفي اأح��د الأي�م ذهبُت مع عدد م��ن الإخوة اإلى الإم�م 

وقلن� ل�صم�حته: اأّيه� ال�صّيد! اإّن الحّر �صديد، واأنت رجل م�صّن، واإّن اأن��صً� كثيرين 

يذهبون في اللي�لي اإلى الكوفة حيث الطق�س جميل، فلتذهب اأنت اأي�صً�. فق�ل: 

»كيــف لــي اأن اأذهب اإلــى الكوفة لأنعم بالجّو الجميل، بينما اأخوتي في اإيران 

.
يقبعون في ال�سجون؟«)1)

* * *
وهل لدى اميع الطابة )بّرادات( حتى تكون لدينا واحدة؟ 
ينقل اأحد الذين عملوا في من�زل الإم�م منذ اإق�مة هذا العظيم في النجف 

مو�صح��ً�: ل��م يك��ن لدين� )ب��ّراد( في المن���زل في حي��ن كنُت اأعل��م بوجوده في 

معظ��م المن���زل ب�لنج��ف.. ونظرًا لح�جتن� الم��ّص��ة اإل��ى )البّراد(، قل��ُت يومً� 

لل�ص��ّيد م�صطف��ى: اأّيه��� الح�ج ا�ص��تري لن� ب��ّرادًا. فق�ل: �ص���أفعل. ولكن عندم� 

ا�صت�ص���ر الإم�م، ق�ل �ص��م�حته: كّل، وهل لدى جميع الطلبة بّرادات حتى تكون 

لدين��� واح��دة؟.. وبع��د مّدة من الت��رّدد على من���زل الطلبة علمت ب���أّن الجميع 

.
(2(

لديهم بّراد. ف�أخبرت الإم�م بذلك، عنده� اأِذن �صم�حته ب�صراء بّراد �صغير

* * *
 أتصّور

ُ
لم أَر مثاما كنت

قبل التوّجه اإلى ب�ري���س، كنُت اأت�صّور، بوحي من النطب�ع الذي كنُت اأحمله 

نقًل عن: اآية اهلل ن��صري.  (1(
الدكتورة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل، �س127-126.  (2(



سراق الجاوس

22

عن هذه المدينة، ب�أّن من�زًل موؤّثثً� قد تّم اإعداده لق�ئد الثورة، كي يت�صّنى له في 

اأي��ة لحظة اإر�ص���ل نداء اإل��ى مختلف اأنح�ء الع�لم، اأو ت�ص��لم الأخب�ر اأّول ب�أّول.. 

بْيَد اأّنه عندم� دخلُت ب�حة المن���زل الذي ك�ن ُيقيم فيه الإم�م، واجهُت ح�ص��دًا 

م��ن الح��صري��ن في الق�ص��م الخ�رجي من المن���زل.. ك�ن هن���ك عدد كبير من 

الأحذي��ة. ولأّن الج��ّو ك�ن ممطرًا، ك�نت الأحذية كّله��� ملّطخة ب�لوحل.. ولجت 

الب���ب ف���إذا بدهليز �صغير علقت اأم�مه �ص��ت�رة من القم����س. ف�أزحت ال�ص��ت�رة 

وتوّجه��ت نح��و الج�ن��ب الآخ��ر. راأي��ُت غرف��ة �صغيرة و�صع فرا���س ف��ي �صدره� 

وق��د جل���س الإم�م علي��ه.. لم اأَر اأّي اأث��ر للإمك�ن�ت المتوّقعة وو�ص���ئل الراحة.. 

.
(1(

ب�خت�ص�ر لم اأَر م� كنُت اأت�صّوره

* * *
كانت هذه أامل لحظات حياتي

بع��د خط�ب��ه في مقب��رة )جّنة الزه��راء(، اأعرب الإم�م عن رغبته ب�ل�ص��ير 

و�ص��ط الجموع المحت�ص��دة. وهن�ك �صورة للإم�م يبدو فيه� ح��ص��ر الراأ�س ومن 

غير عب�ءته وك�أّنه يلتقط اأنف��صه ب�صعوبة. وقد اأو�صح �صم�حته فيم� بعد ق�ئًل: 

»لقــد �ســعرت بــاأّن روحي تخرج من ج�ســدي«.. اأراد الإم���م اأن يقول ب�أّن اأجمل 

لحظ�ت حي�تي هي تلك التي ك�د اأن ُيق�صى علّي و�ص��ط زحمة الجم�هير. ومثل 

ه��ذا ي�صّور لن� غ�ية الإخل�س والتوا�ص��ع اللذين ك�ن يتحّلى بهم� الإم�م وُيعّبر 

.
(2(

بذلك عن م�ص�عره تج�ه الجم�هير

* * *

نقًل عن: اآية اهلل ن��صري.  (1(
حجة الإ�صلم الإم�م الجم�راني، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م، ج1، �س143.  (2(
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قّبل اباهكم 
ُ
أوّد أن أ

خ��لل الفت��رة الت��ي ك�ن الإم���م ُيقي��م في مدر�ص��ة )عل��وي(، ك�ن الن����س ي�أتون 

زراف���ت زراف���ت لروؤيته.. الرج�ل ي�أتون في ال�صب�ح والن�ص���ء ع�صرًا.. ك�ن الزح�م 

ب�ص��كل عجي��ب، وك�ن البع���س ُي�ص���ب ب�لإغم�ء فيتّم نقلهم ب�ص��ّي�رات الإ�ص��ع�ف اإلى 

الم�صت�ص��فى.. كن��ُت م��ّرة عند الإم�م، ومن بين الجموع المحت�ص��دة وق��ع نظر الإم�م 

على �صبيٍّ لم يتج�وز عمره الع�ص��ر �ص��نوات، ك�ن يبكي ويتدافع كي ي�صل اإلى الإم�م. 

ف�أ�ص�ر الإم�م اأن ي�أتوا له بهذا ال�صبّي. فج�وؤوا به وك�ن مبلّلً من �صّدة العرق، وك�ن 

يبكي من �ص��ّدة ال�ص��وق والفرحة. وفيم� ك�ن الإم�م يح�ول اأن ُيحيطه بحن�نه ق�ل له 

قّبل وجهك. ف�أحنى الإم�م راأ�صه فقّبل ال�صبّي خّد الإم�م. ثّم طلب 
ُ
ال�صبي: اأريد اأن اأ

اأن ُيقّبل خّده الآخر، ف�أذن له الإم�م بذلك. واأخيرًا ق�ل: اأريد تقبيل جبينك. ف�نحنى 

.
(1(

الإم�م بكّل توا�صع حتى  يتمّكن ال�صبّي من تقبيل جبين �صم�حته المب�رك

* * *
والناس ماذا تفعل؟

بع��د انت�ص���ر الثورة، ك�ن��ت الجم�هير ت�أتي م��ن مختلف الفئ�ت، للق���ء الإم�م في 

 ل�صّدة الزح�م ك�ن من الممكن اأن تنتظر الجموع �ص�ع�ت طوال في الطق�س 
ً
قم. ونظرا

الب���رد حت��ى ي�أت��ي دوره�. وفي بع���س الأحي�ن ك�ن الإم���م ي�صعد اإلى ال�ص��طح لُيحّيي 

الن����س المحت�ص��دة فيم��� ك�ن��ت الثلوج تت�ص���قط. فكّن� نح���ول اأن ُنم�ص��ك المظّلة لمنع 

.
المطر عن �صم�حته، فك�ن يقول م�صت�ًء: »والنا�س ماذا تفعل؟ اأنا ل احتاج للمظّلة«)2)

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم مهدي كروبي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (2(
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 قف في الطابور كاآلخرين
ً
أنت أيضا

في الأّي�م الأولى من انت�ص�ر الثورة ك�ن الإم�م في قم، وك�نت الح�صود الكبيرة 

ت�أت��ي للق���ء �ص��م�حته كّل ي��وم تقريبً�. فك�نت المدين��ة مكتّظة ب�ل��زّوار.. الفن�دق 

ممتلئ��ة، والمط�ع��م مزدحم��ة، وطوابير طويل��ة اأم�م اأف��ران الخب��ز.. ب�خت�ص�ر 

ك�نت مدينة قم تموج ب�لح�ص��ود الب�ص��رية.. وك�ن ثّمة �ص��يخ عجوز �صعيف البنية 

يخ��دم ف��ي من���زل الإم���م، ك�نوا ين�دون��ه ب�لأب.. في اأح��د الأي�م ق�ل ل��ه الإم�م: 

»علمُت باأّنك عندما تذهب ل�سراء الخبز، يقول الواقفون في الطابور باأّن هذا 

الرجــل خــادم ال�ســّيد، ويحاولــون اأن ي�سعــوك فــي مقّدمــة الطابــور وتاأخــذ ما 

تريده من الخبز دون انتظار.. ل تفعل هذا. لي�س من المنا�سب اأن يذهب اأحد 

اأفــراد هــذا المنـــزل ل�ســراء �ســيء ما دون مراعــاة دوره في الطابــور.. اأنت اأي�ساً 

.
قف في الطابور �ساأنك �ساأن الآخرين.. حذار من اأن تكون لك الأف�سلية!«)1)

* * *
من الذي قال امنعوا الناس؟

بع��د انت�ص�ر الث��ورة، ج�ء الإم�م مّرة اإلى الم�ص��جد الأعظم في قم لح�صور 

اأحد مج�ل�س الف�تحة.. ونتيجة للزح�م ُفقد حذاء الإم�م و�صقطت العم�مة من 

على راأ�ص��ه، وح�ولن� ب�ص��ّق الأنف���س اإخراجه من و�صط الن����س المزدحمة.. وفي 

الي��وم الّت�ل��ي، وحيث ك�ن من المفتر�س اأن ُي�ص���رك �ص��م�حته في مجل���س ُيق�م 

في نف���س المك�ن، تّم اإح�ص�ر عدد من الحر���س للتواجد في الم�ص��جد ومراقبة 

مك�ن جلو���س الإم�م.. وبعد ح�صور �ص��م�حته وا�ص��تداد الزح�م، تّم اإغلق اأحد 

الأب��واب.. وم��� اأن انتهى الحتف���ل، وبدًل من اأن يتوّجه لركوب ال�ص��ّي�رة، توّجه 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ح�صن ثقفي.  (1(
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الإم���م اإل��ى و�ص��ط الح�ص��د حيث اأح�ط به الن����س م��ن كّل �ص��وب.. بعده� وفي 

طريق عودته، ق�ل �ص��م�حته اإلى المرحوم اإ�صراقي: »َمْن الذي قال باأن تمنعوا 

النا�ــس وتتركوهــم خلــف الأبــواب؟ اآمــل اأن ل تتكــّرر هــذه الأعمــال مــن الآن 

.
ف�ساعداً«)1)

* * *
ً
حا
ّ
 مسا

ً
أنا ال أريد مراِفجا

ثّم��ة م�ص��كلة كبي��رة حدث��ت ف��ي الأي���م الأول��ى م��ن وج��ود الإم���م ف��ي قم 

بخ�صو�س توفير الحم�ية والأمن. اإذ اأّن الإم�م ك�ن يرف�س اأن يرافقه ح�ر�س 

ريد مرافقاً م�ســّلحا«. وفي ذات الوقت الذي 
ُ
م�ص��ّلح، ك�ن يقول دائمً�: »اأنا ل اأ

�ص��ر 
ُ
ك�ن الإم�م يذهب في اللي�لي، اإلى من�زل اأ�صح�ب ال�ص��م�حة والف�صيلة واأ

ال�ص��هداء، وك�ن��ت ثّم��ة مخ�ط��ر كبي��رة ُته��ّدد حي�ت��ه من ه��ذه الن�حي��ة، ك�ن 

اأه�لي مدينة قم بمجّرد اأن يعلموا بوجود الإم�م  في �ص���رع اأو زق�ق م�، ك�نوا 

يخرج��ون م��ن من�زلهم ويحت�ص��دون حول ال�ص��ّي�رة الت��ي ك�نت ُتقّل �ص��م�حته. 

حت��ى اأّنهم ك�نوا يجل�ص��ون فوق �ص��قف ال�ص��ّي�رة، فيحت�ر ال�ص���ئق م���ذا يفعل، 

وفي الوقت نف�ص��ه ك�ن الإم�م ُي�صّر على القول: »ل يتبعني اأحد.. النا�ــس هم 

.
الذين يحموني«)2)

* * *
نموذق من حّ  اإلمام ال ديد لاناس

ك�ن الإم���م ي�ص��تقبل زّواره، �ص��واء م��ن داخ��ل اإي��ران اأو خ�رجه���، في غرفة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي اأن�ص�ري.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي اأن�ص�ري.  (2(
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�صغي��رة ومتوا�صع��ة. وف��ي بع�س الأحي���ن ك�ن الإم���م يخطب خم���س مّرات في 

اليوم الواحد، �صواء للمحت�صدين في ب�حة المن���زل اأو اإلى الذين قدموا للق�ئه. 

وعلى الرغم من اأّن ذلك ك�ن ُيرهقه كثيرًا، ولكّنه ونظرًا لحّبه ال�ص��ديد للن����س 

.
(1(

وع�صقه لهم، لم يقل ل اأبدًا

* * *
اإلمام ذه  وسط الجماهير

عندم��� ك�ن ال�ص��هيد رج�ئي وزي��رًا للتربية والتعليم، توّجه في 28 �ص��هريور 

1358ه�.���س ]1979/09/19م[ للق�ء الإم�م في ق��م م�صطحبً� معه المدراء 

الع�ّمي��ن ف��ي الوزارة.. ك�ن الجميع ج�ل�ص��ً� ف��ي الغرفة ال�صغيرة التي ي�ص��تقبل 

فيه��� الإم���م �صيوفه. وك�نت الجم�هير الثورية المحت�ص��دة في الأزّقة المحيطة 

بمن�زل الإم�م، تهتف ب�ل�صع�رات الحم��صية.. فج�أة قيل لن� ج�ء الإم�م، وم� اأن 

لمحن� عب�ءة �صم�حته انتف�صن� واقفين. غير اأّن الإم�م لم يدخل الغرفة.. فج�أة 

ارتفعت اأ�صوات الح��صرين ب�لتكبير والتهليل وال�صلة على محّمد واآل محّمد. 

.
(2(

�ص�ألن� م� الذي حدث؟ ق�لوا: الإم�م ذهب و�صط الجم�هير

* * *
التعامل بمنتهى الحام والبهجة

وكذل��ك  واحتي�ج�ته��م،  همومه��م  اإل��ى  والإ�صغ���ء  الن����س  لق�ئ��ه  اأثن���ء 

الحر���س عل��ى خدمته��م ب��كّل اإخل���س، ل��م ي�ص��عر الإم���م ب�لتع��ب مطلقً�.. 

فف��ي الكثي��ر م��ن الأوق���ت ي�صيق ذرع��ً� حت��ى الم�ص��وؤولين في مكت��ب الإم�م 

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
نقًل عن: كيومرث �ص�بري.  (2(
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م��ن اإلح���ح بع���س المراجعين واإ�صراره��م غير المب��ّرر. غير اأّن الإم�م ك�ن 

يتع�م��ل م��ع الجم�هي��ر بمنته��ى الحلم والبهج��ة. فلم نَر �ص��م�حته قد غ�صب 

ّن��ه ك�ن ي�ص��تمع اإل��ى هم��وم الن����س  ف��ي مث��ل ه��ذه المواق��ف مطلق��ً�. حت��ى اأ

.
(1(

وتطّلع�تهم ب��كّل رح�بة �صدر

* * *
 شوق

ّ
ااء هؤالء إلى هنا بكل

اإّب�ن النت�ص�ر، وخلل الفترة التي ك�ن الإم�م ُيقيم في قم، ك�نت الجم�هير 

ت�أت��ي لروؤيت��ه وتحيت��ه ف��ي كّل ي��وم تقريب��ً�، وك�ن��وا ُيعّب��رون ع��ن اأح��صي�ص��هم 

وم�ص�عرهم اأثن�ء تواجدهم في الأزّقة التي ُتف�صي اإلى مقّر اإق�مة الإم�م.. ك�نت 

ح�صود مكتّظة. وك�ن الإم�م ي�صعد اإلى ال�صطح لتحّية الجم�هير وال�صلم عليه�. 

فك�ن البع�س يطلب من �صم�حته: )اأّيه� ال�صّيد! ل ت�صعد اإلى ال�صطح، اإّنه ل يخلو 

م��ن خطورة(، غي��ر اأّن الإم�م ك�ن يرف�س مثل ه��ذا التحذير ق�ئًل: »كاّل.. لقد 

«.. وعندم� راأى البع�س اإ�صرار الإم�م، ق�لوا  جاء هوؤلء اإلى هنا بكّل �سوق وحبٍّ

له: )اأّيه� ال�صّيد! متى م� اأردت ال�صعود اإلى ال�صطح، ا�صمح لن� بمراقبة الأو�ص�ع  

اأوًل(. حتى اأّن ال�صّيد اإ�صراقي ح�ول تكرار ذلك اأكثر من مّرة، غير اأّن �صم�حته 

لم يكن يعب�أ بذلك. فم� اأن ك�ن يتن�دى اإلى �صمعه هت�ف�ت الجم�هير المحت�صدة 

داخل الأزّقة، حتى ك�ن ي�صعد اإلى ال�صطح.. ك�ن �صم�حته حري�صً� على التعبير 

.
(2(

عن احترامه للن��س الذين ج�وؤوا لتحّيته بكّل �صوق وحم��س

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (1(
نقًل عن: ح�صن ثقفي.  (2(
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ً
الجماهير لن تتزلزل مطاجا

مّرت فترات �صّن فيه� المغر�صون دع�ي�ت وا�صعة في الداخل والخ�رج توؤّكد 

مر���س الإم���م. ف��ك�ن ُيق�ل للإم���م ل بّد من اأن يكون لك ظه��ور ع�م من خلل 

لق�ء اأو خط�ب، واإل ف�إّن مثل هذه الدع�ي�ت �ص��وف تترك ت�أثيره� على حم����س 

ال�صعب والمق�تلين في جبه�ت القت�ل. فك�ن الإم�م يرّد على ذلك ب�لقول: »وهل 

ُيقاتــل ال�ســعب مــن اأجلــي حتــى يتاأّثر بذلــك؟ اإّن اأبنــاء ال�ســعب ينا�سلون من 

.
اأجل اهلل والإ�سالم ولن يزلزلوا مطلقاً«)1)

* * *
أنا أعرف الجماهير بنحو أفضل

م��ن بي��ن كّل الذي��ن اأعرفه��م ل اأج��د �ص��خ�صً� ك�لإم���م يوؤمن بدور ال�ص��عب 

الإيراني. فقد قيل ل�صم�حته مرارًا خلل مرحلة الن�ص�ل: اأّيه� ال�صّيد اإّن ال�صعب 

ل ُيطي��ق تحّم��ل مت�ع��ب الن�ص�ل وم�ص���قه. غي��ر اأّن الإم���م ك�ن ُيجيبهم: »كاّل، 

.
ال�سعب لي�س كما تقولون، اإّنني اأعرف الجماهير اأف�سل منكم«)2)

* * *
 لنا
ً
الصحف ليست ماكا

ذهبُت يومً� للق�ء الإم�م برفقة مندوبي �ص��م�حته في كلٍّ من موؤ�ص�ص��ة كيه�ن 

وموؤ�ص�ص��ة اطلع�ت، ال�ص��هيد �ص���ه جراغي وال�ص��ّيد دع�ئي. وك�ن وزير الثق�فة 

والإر�ص�د اآنذاك موجودًا. فق�ل لن� الإم�م مداعبً�: »اأرجو اأن ل يقت�سر اهتمام 

ال�سحــف علــى ن�ســر الأمــور المرتبطــة بــي، واأن ل تحر�س علــى و�سع �سورة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (1(
)2)  نقًل عن: اآية اهلل ال�صهيد مطهري.
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لي في ال�سفحة الأولى وعنوان رئي�سي ُين�سب لي«. ثم ق�ل: »ال�سحف لي�ست 

ملــكاً لنــا. اإّنها ملك لل�ســعب المحروم. ملــك للطبقات الو�ســطى.«. واأ�ص�ف: 

»اإذا مــا عمــل اأحــد المزارعيــن عمــاًل جيــداً، حاولــوا اأن ت�سعــوا �سورتــه فــي 

.
ال�سفحة الأولى بدًل من �سورتي«)1)

* * *
ّ غير متوافر لاجميع لذا لن أذه  لاماجأ

ّ
ألن

ي�صهد اهلل ب�أّن الإم�م ك�ن يدعو لأبن�ء ال�صعب في �صلة الليل وفي من�ج�ته 

وتهّجده. وك�ن ُيط�لب دائمً� بتوفير الرخ�ء لل�صعب.. ك�ن حري�صً� على اأن ينعم 

ال�ص��عب ب�له��دوء وال�ص��تقرار،  وك�ن ل يكّف ع��ن اأن يو�صي الم�ص��وؤولين بذلك. 

ة الم�صوؤولين الذين ت�صّلموا زم�م الأمور في مطلع الثورة ولم يكونوا يعبوؤون  خ��صّ

كثيرًا بهموم اأبن�ء ال�ص��عب.. كم� ك�ن حري�صً� على راحة ال�ص��عب وا�ص��تقراره.. 

يعلم اهلل كيف اأنه لم يكن يغ�در غرفته خلل الفترة التي ك�نت تتعّر�س طهران 

للق�ص��ف ال�ص�روخ��ي والق�صف الجّوي. ولم يكن يبتع��د عن الن�فدة.. فكم األّح 

على �ص��م�حته ال�ص���دة الم�صوؤولون وبع�س اأفراد اأ�ص��رته، ب�أن ي�أذن ب�إعداد ملج�أ 

له، غير اأّنه ك�ن يقول: »اإذا كان بو�سع كاّفة اأبناء ال�سعب الذهاب اإلى المالجئ 

لكــي ل يلحــق بهــم اأذى، عندهــا �ســاأذهب اأنــا للملجــاأ. ولكن اأعلم بــاأّن اإمكانية 

ذلــك غيــر متوافــرة لجميــع اأبنــاء ال�ســعب.. �سحيح قد تــّم لحدٍّ الآن ت�ســييد 

عــدد مــن المالجــئ، اإل اأّن الغالبيــة من اأبناء ال�ســعب ل ت�ســتطيع ال�ســتفادة 

منها. لذا لن اأتحّرك من مكاني«.. قلُت: �ص��يدي! ق�ص��مً� ب�هلل اإّن ال�صعب نف�صه 

�ص��وف يفرح عندم� تكون اأنت في مك�ن اآمن. لذا ن�ص���ألك اأن تحمي نف�ص��ك من 

نقًل عن: حجة الإ�صلم م�صيح مه�جري.  (1(
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اأجل اأبن�ء �ص��عبك. ف�أج�ب: »اأجل، تلك م�ســوؤولية اأخرى. ولكن اأنا ل اأ�ستطيع 

اأن اذهــب اإلــى مــكان اأت�سّور اأّني اآمن فيه، في الوقت الذي اأعلم باأّن ذلك غير 

.
متي�ّسر لجميع اأبناء ال�سعب«)1)

* * *
إلى اوار ال ع  في المخاطر

في ع�صر اأحد الأي�م، اأ�ص�بت نحو �صبعة اإلى ثم�نية �صواريخ المنطقة المحيطة 

بجم���ران.. فتوّجه��ُت اإلى الإم�م وقلُت: كم �ص��نفرح اإذا م� اأ�ص�ب اأحد �صواريخن� 

ق�ص��ر �ص��ّدام. ولكن م�ذا لو وقع اأحد ال�صواريخ ب�لقرب مّن� ونزل ال�ص��قف علين� 

ولح��ق ب��ك �ص��وءًا. فق�ل الإم�م: »ق�ســماً بــاهلل! اإّنــي ل اأرى فرقاً بينــي وبين ذلك 

الحار�ــس المراب�س اأمام المنـــزل.. ق�ســماً باهلل! اإّن الأمر �ســّيان بالن�ســبة لي اإذا 

ما ُقتلت اأنا اأو ُقتل هو«. ف�أجبُته: نحن نعلم ب�أّنك ُتفّكر بهذه الطريقة، ولكن الأمر 

يختلف ب�لن�ص��بة لل�ص��عب.. فق�ل: »كاّل، ل بّد لل�ســعب اأن يعلم باأّنه اإذا ما حاولت 

قتــل، فيمــا ُيقتــل بالق�ســف الحار�ــس المراب�ــس 
ُ
اللجــوء اإلــى مــكان اآمــن لئــاّل اأ

اأمــام المنـــزل، فاإّنــي لــم اأعد اأ�سلح لقيادة هذا ال�ســعب.. اإّنني اأ�ســتطيع اأن اأخدم 

ال�ســعب عندما تكون حياتي على قدم الم�ســاواة مع حياة ال�ســعب.. فاإذا ما تقّرر 

اأن يتعّر�ــس اأبنــاء ال�ســعب، اأو هــوؤلء الحر�ــس، اأو الذيــن يتواجــدون هنا، لالأذى 

فالأكــن اأنــا اأحدهــم كي ُيدرك ال�ســعب باأّننا معــاً واإلى جوار بع�ــس«.. فقلُت: اإلى 

مت��ى تري��د الجلو���س هن�؟. فه��ّز كتفه المب�رك وق���ل: »اإلــى الوقت الــذي ُت�سيب 

.
�سظايا ال�ساروخ المكان«)2)

* * *

نقًل عن: فر�صته اأعرابي.  (1(
)2)  نقًل عن: حجة الإ�صلم اأحمد الخميني.
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رت المالائ لاجميع
ّ
متى ما توف

خلل فترة الق�صف الجّوي و�صقوط ال�صواريخ على طهران، ق�م الإخوة في 

الحر�س بت�صييد ملج�أ �صغير ب�لقرب من مقّر اإق�مة الإم�م كي يلج�أ اإليه واأفراد 

اأ�ص��رته اإذا م� اأعلنت ح�لة الخطر ودّقت �ص�فرة الإنذار.. غير اأّن �ص��م�حته لم 

يذه��ب اإل��ى الملج�أ اأبدًا. وعندم� كّن� ن�ص���أله لم�ذا ل تذه��ب اإلى الملج�أ حف�ظً� 

عل��ى حي�ت��ك من اأجل ال�ص��عب؟ ك�ن يقول: »وهــل تتوّفر المالجــئ لكاّفة اأبناء 

ال�سعب حتى يكون لي ملجاأ؟ متى ما اأ�سبح لدى جميع اأبناء ال�سعب مالجئ 

عندهــا يمكــن اأن اأحتمــي بالملجــاأ«. واأ�ص��ّر �ص��م�حته عل��ى البق���ء ف��ي غرفت��ه 

.
(1(

ال�صغيرة

* * *
 لكم أن تمنعوا الناس

ّ
ال يحق

ك�ن الإم���م ُيح��ّذر اأع�ص�ء المكتب دائمً� ق�ئ��ًل: »حذاِر اأن ُت�ســيوؤوا معاملة 

النا�ــس.. ل يحــّق لكــم اأن تمنعــوا النا�ــس«. وف��ي اأحد الأي�م خرج �ص��م�حته من 

المن���زل مبكرًا على غير ع�دته. فراأى الن��س يتزاحمون وراء ال�صي�ج الحديدي 

ب�نتظ�ر اأن يفتح الب�ب كي يت�صّنى لهم الدخول. وقد ا�صتّد تدافعهم عندم� راأوا 

الإم�م لعّل الب�ب ُيفتح اأ�ص��رع.. فنظر الإم�م اإلى من حوله ممتع�صً�، وطلب مّن� 

.
(2(

ومن الحر�س ب�صرورة اإزالة هذا ال�صي�ج

* * *

نقًل عن: خ�دم الإم�م}.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (2(
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حّ 
ُ
تعال في أّي وقت ت

ف��ي كّل ي��وم ك�ن��ت ت�صل اإلى مكت��ب الإم�م اأكثر من خم�ص��مئة ر�ص���لة. وقد 

اعت�د �صم�حته على قراءة كّل الر�ص�ئل حتى الر�ص�ئل العتي�دية، قبل اأن يمنعه 

الأطب�ء من كثرة القراءة.. وثّمة ر�ص�ئل كثيرة اأج�ب فيه� الإم�م بخّط يده على 

ر�ص�ئل الأطف�ل والأحداث، الذين ك�نوا يبعثون بر�ص�ئلهم المفعمة بم�ص�عرهم 

واأح��صي�ص��هم الجّي��ص��ة حي���ل الإم���م.. اإّن هذا الن��وع من الر�ص���ئل كثير جّدًا. 

وف��ي كثي��ر من الأحي�ن ك�نوا يطلبون من �ص��م�حته اأن يبعث له��م �صورته مزّينة 

.
(1(

بتوقيعه. فك�ن الإم�م ي�أمر بتهيئة ال�صور واإر�ص�لهم اإليهم

* * *
قولوا لّ أن يأتي

ف��ي ع���م 1361 ك�ن لن� لق�ء مع الإم�م.. عندم� و�صلن� اإلى بّوابة المن���زل، 

تقّدم نحوي �صيخ عجوز ك�ن يحمل في يده كي�صً�، وق�ل بلكنة تركية: اأّيه� ال�صّيد! 

اإذا التقيَت الإم�م قل له ب�أّن �صيخً� عجوزًا من اأه�لي ار�صب�ران قد اأم�صى وقت 

طويًل في الطريق حتى و�صل اإلى هن�، واإّنه يريد اأن يت�صّرف بلق�ئك. واأ�ص�ف: 

اأريد اأن اأهدي الإم�م كي�س اللوز هذا.. وقد وعدُته ب�أن اأبلغ ر�ص�لته اإلى الإم�م.. 

لّم��� ح���ن دوري للق���ء الإم���م، ج���ء ال�ص���دة حج��ج الإ�ص��لم ال�ص��هيد محلتي 

واأن��واري وموحدي كرم�ني، مندوبو الإم�م في حر���س الثورة والجندرمة وقوات 

ال�ص��رطة، للق���ء الإم���م. فق�ل الإم�م لل�ص��ّيد �ص�نعي: اأن� متعب ول اأ�ص��تطيع اأن 

اأ�صتقبل ال�ص�دة.. عنده� قلُت مع نف�صي، لم� يكون الإم�م غير م�صتعدٍّ ل�صتقب�ل 

مندوبيه، فكيف �ص��يوافق على ا�ص��تقب�ل هذا ال�صيخ العجوز. ولكن على اأّية ح�ل 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (1(
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اأخبرُت الإم�م بحك�ية ال�ص��يخ مو�صحً�: ب�أّن ثّمة �ص��يخً� عجوزًا في الب�ب يتمّنى 

روؤيتكم. ف�أمر الإم�م على الفور: »قولوا له اأن ياأتي«. عندم� دخل ال�صيخ العجوز 

.
(1(

حّي�ه الإم�م بحرارة وتفّقد اأحواله واأحنى ظهره كي يتمّكن من تقبيل يده

* * *
كانوا يتصّرفون بمنتهى االحترام

الم�ص���عر الت��ي ك�ن يتمّتع به� الإم���م حي�ل اأبن�ء ال�ص��عب، ك�نت على درجة 

كبيرة من الرقي. وعلى الرغم من كّل الهموم التي ك�ن يواجهه� والم�ص��وؤولي�ت 

الت��ي يتحّم��ل اأعب�ءه�، ك�ن ي�أتي اإلى �ص��م�حته اأ�ص��خ��س يتحّدثون اإلي��ه اأحي�نً� 

حت��ى ع��ن م�ص��كلتهم الأ�ص��رية. وفي اأح��د الأي�م ج���ء اإلى مكتب الإم�م �ص���ب 

ك�ن م�صربً� عن الطع�م حتى يت�صّنى له لق�ء الإم�م. ومهم� ح�ول الزملء ثنيه 

ع��ن ذل��ك والتعّرف على م�ص��كلته، ب�ءت مح�ولته��م ب�لف�ص��ل. وك�ن ُي�صّر على 

�صرورة لق�ء الإم�م بمعزل عن الآخرين. فتّم اإبلغ الإم�م بحك�ية هذا ال�ص�ب. 

فوافق �صم�حته على ا�صتقب�له رغم م� في الأمر من خطورة على حي�ته. اإذ كيف 

ينف��رد �ص���ب ب�لإم���م دون اأية معرفة م�ص��بقة.. على اأية ح�ل دخل هذا ال�ص���ب 

عل��ى الإم�م وطرح على �ص��م�حته مجموعة من الأ�ص��ئلة الت��ي ل معنى له�، وك�ن 

(2(
مو�صوعه� ع�ديً� جّدًا. ومع ذلك تع�مل معه الإم�م بمنتهى الحترام.

* * *

)1)  نقًل عن: مح�صن رفيق دو�صت.
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (2(
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العجوز الجنائني
اأتذّكر مّرة عندم� كنُت �صغيرًا، جلب �صيخ عجوز ترابً� اإلى حديقة المن�زل. 

وف��ي تلك ال�ص���عة كّن� ج�ل�ص��ين اإلى الم�ئ��دة. فق�ل الإم�م: اإّن ه��ذا العجوز لم 

يتغ��دَّ بع��د.. ك�ن��ت كّمية الطع���م محدودة. ف�أخذ �ص��م�حته �صحنً� م��ن الم�ئدة 

و�صّب فيه عّدة ملعق من طع�مه وق�ل لن�: »لي�سع كّل واحد عّدة مالعق من 

طعامــه فــي هــذا ال�سحــن حّتــى ُي�سبــح بمقــدار وجبة غــداء لهــذا الرجل.«.. 

وعل��ى الرغ��م من اأّن طع�من� ك�ن محدودًا في ذلك الي��وم، اإل اأّنن� قمن� ب�إعداد 

وجب��ة غ��داء لذل��ك العج��وز، وكنُت ف��ي ع�ل��م الطفولة قد �ص��عدت كثي��رًا بهذا 

.
(1(

العمل

* * *
من أّي مدينة أنت؟

بعد اإطلق �صراح الإم�م ع�م 1343ه�.�س ]1964م[ وعودته اإلى مدينة قم، 

اأخذت ح�ص��ود المحّبي��ن والمخل�صين تتدّفق على مدينة قم ومن���زل الإم�م من 

مختلف اأنح�ء البلد.. وفي اأحد الأّي�م كّن� عند الإم�م، دخل على �صم�حته اأحد 

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (1(
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القروّيين وك�ن قد ج�ء من اإحدى مدن اإقليم خرا�ص�ن للق�ء الإم�م.. ك�ن يع�صق 

الإم���م وك�ن ي��ذرف دموع ال�ص��وق بغزارة.. عندم��� تنّبه الإم�م اإل��ى ح�له دع�ه 

للجلو���س اإل��ى جنب��ه واأح�طه بعطفه وحن�نه. ث��م اأمر اأن ي�أتوا له بقدح ال�ص���ي، 

وراح ي�ص���أله ع��ن ظروف��ه ويتفّق��د اأحواله مثلم� يفع��ل الأخ مع اأخي��ه، حيث اأخذ 

ي�ص���أله ع��ن مدينته وعمله واأ�ص��رته حتى بداأ يهداأ وي�ص��ترجع ح�لت��ه العتي�دية، 

.
(1(

وك�ن ذلك موقفً� موؤّثرًا ب�لن�صبة لن� جميعً�

* * *
لم يجل )ال( قط

ك�ن الإم���م يتحّلى بروح لطيفة  للغ�ية.. واإّن الخ�ص�ل وال�صف�ت الأخلقية 

الت��ي ك�ن يتحّلى به�، قّلم� ك�نت ُت�ص���هد لدى الآخري��ن.. وكنُت قد اعتدُت على 

مرافق��ة الإم���م على مدى �ص��نوات عديدة بعد انته�ء الدر���س اأثن�ء خروجه من 

م�صجد )�صلم��صي( وهو في طريقه اإلى المن���زل. وكنُت اأنتهز هذه الفر�صة لأْن 

اأط��رح بع�س ال�صتف�ص���رات حول مو�صوع الدر���س، وك�ن �ص��م�حته ُيجيب عليه� 

ب��كّل رح�ب��ة �صدر. وطوال هذه الفترة ل��م يحدث اأن انزعج من ذلك. وطبعً� لم 

يقت�ص��ر ذل��ك على ي��وم اأو يومين واإّنم��� ك�ن في معظم الأي���م تقريبً�، حتى في 

تلك الفترة التي لم اأكن اأح�صر حلق�ت در���س �ص��م�حته. فلم يحدث اأن ت�صّرف 

بنح��و يوح��ي ب��ص��تي�ئه اأو امتع��صه من ال�ص��ير خلفه واللح�ق به وطرح اأ�ص��ئلتي 

.
(2(

وا�صتف�ص�راتي

* * *

نقًل عن: مهدي كروبي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل يو�صف �ص�نعي.  (2(



العاطفة والرأفة

37

ّ يتحّدث مع أصدقائّ الجدماء 
ّ
كأن

ف��ي اإحدى اللي�لي، ج�ء اإلى مرق��د الإم�م اأمير الموؤمنينQ جم�عة من 

الطلب��ة الج�معيين الم�ص��لمين الذين يدر�ص��ون ف��ي اأوروب�، للق���ء الإم�م.. وك�ن 

مظهر الج�معيين - وعلى حّد تعبيرن� - غريبً� على بيئتن� ومثيرًا للت�ص�وؤل �صواء 

من حيث المظهر الخ�رجي والقي�فة، اأو من ن�حية طريقة الكلم والتع�مل. غير 

اأّنن� �صهدن� كيف اأّن الإم�م تع�مل معهم بنحو وك�أّنه ج�ل�س مع اأ�صدق�ئه القدم�ء 

منهم��كً� ب�لحديث معه��م. وب�لمق�بل ك�نوا م�ص��دودين اإلى الإم���م بحيث عندم� 

.
(1(

نه�صوا من عند �صم�حته، ك�نوا يختزنون ع�مً� من الط�قة والإيم�ن والأمل

* * *
ال تضغطوا عاى الناس 

�ص��يع ف��ي وق��ٍت م��� ب�لنج��ف اأّن جم�ع��ة ج���ءت م��ن اإي��ران -اأواخ��ر ع���م 
ُ
اأ

1346ه�.���س ]1967م[- لغتي���ل الإم���م ب�أم��ر م��ن ال�ص���ه.. ف��ك�ن واجبن��� 

ال�ص��رعي يق�ص��ي ب�صرورة المح�فظ��ة على حي�ة الإم�م. وفي �ص��وء ذلك قّررن� 

اأن��� و�ص��بعة اأو ثم�ني��ة من الإخ��وة مرافقة الإم�م عن��د ذه�به اإل��ى مرقد الإم�م 

اأمي��ر الموؤمني��ن Q م�ص���ء كّل ي��وم. ف�ص��ًل عن مرافقت��ه عن��د توّجهه اإلى 

حلق��ة الدر���س.. ف��ي الليلة الأول��ى، وعندم� انطلق الإم�م ف��ي طريقه اإلى مرقد 

اأمير الموؤمنين، م�صين� في ال�ص��ير خلفه. وم� هي اإل خطوات حتى �ص��عر الإم�م 

بوجودن���، فع���د وطل��ب مّن� الن�ص��راف اإلى �ص���أنن�. وبطبيعة الح�ل �ص��ّلمن� في 

تل��ك الليل��ة لرغب��ة الإم���م وعدن��� اأدراجن���، فيم��� وا�صل �ص��م�حته م�ص��يره اإلى 

ال�صح��ن ال�ص��ريف. ولكن في اليوم الّت�لي بعثن� ر�ص���لة اإل��ى الإم�م مف�ده� ب�أّن 

نقًل عن: اآية اهلل كريمي.  (1(
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الواج��ب ال�ص��رعي يحتّم علين��� الحف�ظ على حي�ته �ص���ء اأم اأب��ى. ولأّنن� نعتبره 

واجب��ً� �ص��وف ُن�صّر عليه ولن نتخّلى ع��ن مرافقته.. ومم� يذكر في هذا ال�صدد 

اأّن �صري��ح الإم���م اأمي��ر الموؤمنين ك�ن يزدح��م ب�لزّوار وك�ن��وا يتزاحمون على 

تقبيل يد الإم�م. وك�ن �ص��م�حته يتعّر���س لبع�س الم�ص�يق�ت اأحي�نً� نتيجة هذه 

الزحم��ة، فكّن��� نتدّخ��ل في الوق��ت المن��ص��ب. اإل اأّن تدّخلن� هذا كثي��رًا م� ك�ن 

يقت��رن بتحذي��رات الإم���م لن� ق�ئ��ًل: »ل ت�سغطــوا علــى النا�ــس« وك�ن يدفعن� 

.
(1(

ج�نبً� ليكون الن��س اأحرارًا ولئّل يلحق بهم اأّي اأذى

* * *
إذا ما كان ثّمة خطر فاماذا ال يكون لي؟

عندم��� كّن� في ب�ري���س، كن��ُت اأتوّلى فتح الر�ص���ئل التي ك�ن��ت ت�صل لدوافع 

اأمني��ة، وم��ن ث��م اأحمله��� اإل��ى الإم���م ليّطل��ع عليه���. وم��ّرة كن��ُت ف��ي المطب��خ 

«. وحينه� ت�صّورت  من�ص��غًل بفت��ح الر�ص���ئل، ج�ء الإم�م وق���ل: »اأنا غيــر را�ــسٍ

ب�أّن �ص��م�حته قلق لئّل اأطلع على فحوى الر�ص���ئل، فقلُت: ق�ص��مً� بجّدك ر�ص��ول 

اهلل، ب�أّن��ي ل��ن اأح���ول قراءته�، واإّنم��� اكتفي بفتحه� لأغرا���س اأمنية فقط لئّل 

يحدث م� ل يحمد عقب�ه. فق�ل الإم�م: )اأعلم ذلك، وهذا( م� ق�صده. ف�إْن ك�ن 

ثّمة خطر فلم�ذا ل يكون لي. قلُت: �ص��ّيدي الإم�م. ال�ص��عب الإيراني ب�نتظ�رك. 

ق�ل: )وهن�ك ثم�نية اأطف�ل ب�نتظ�رك في اإيران(. قلُت: ل تقلق �صم�حتك لقد 

تدّرب��ت عل��ى ه��ذا العم��ل ول توجد مخ�طر. ق���ل: »ح�ســناً، تعــال وعّلمني كيف 

.
تفتح الر�سائل، حتى اإذا ما كان ثّمة خطر �سوف ينتفي«)2)

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم محت�صمي بور.  (1(
دب�غ، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج1، �س11.  (2(
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ساعدكم
ُ
ائت أل

ف��ي اأح��د الأي���م، وح�ص��ب التف���ق، ازداد عدد �صي��وف منزل الإم���م. وبعد 

تن���ول الطع���م وجمع الأواني وال�صح��ون راأيت الإم�م يدخل المطب��خ. ولأّنه لم 

يك��ن وق��ت الو�صوء، �ص���ألُت: لم���ذا الإم�م ف��ي المطب��خ؟ فق�ل �ص��م�حته: »لأّن 

�ساعدكم«.. اإلى هذا الحّد ك�ن �صم�حته ُيراعي 
ُ
ال�سحون اليوم كثيرة، جئت لأ

(1(
اأحوال وحقوق الآخرين.

* * *
ائت لتجديم المساعدة

ك�نت ال�صّيدة دّب�غ ت�صطلع بدور ب�رز في نوفل لو�ص�تو. اإذ ك�نت تهتم ب�صوؤون 

المطبخ والطهي والتنظيف اإ�ص�فة اإلى اأمور كثيرة اأخرى.. وفي كثير من الأحي�ن 

كّن��� نذهب عنده� نجل���س ونتح��ّدث. وفي اأحد الأي�م ك�نت �صّحته� لي�ص��ت على 

م� يرام ومع ذلك ك�نت واقفة تغ�ص��ل ال�صحون. فذهبُت لروؤيته�. �ص��عرُت ب�أّنه� 

ك�نت م�ص��ت�ءة، ف�ص���ألُته�: م� الذي يوؤلمك؟ ق�لت: فيم� كنُت اأغ�ص��ل ال�صحون، 

ف�جئ ب�لإم���م يدخل المطبخ وُيخ�طبني: اأّيته��� الأخت - ك�ن الإم�م 
ُ
ف���إذا ب��ي اأ

ُين�ديني ب�لأخت - جئُت لتقديم الم�ص���عدة، ا�ص��محي لي اأن اأغ�ص��ل ال�صحون.. 

لق��د ت�أّثرت ال�ص��ّيدة دّب���غ لهذا الموقف كثيرًا ق�ئلة: الإم���م بهذه العظمة ورغم 

(2(
كّل م�ص�غله وهمومه، ج�ء اإلى المطبخ ليقول لي - اأن� ب�لّذات - هذا الكلم.

* * *

دب�غ، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج1، �س11.  (1(
ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل.  (2(
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كان ُيناديني باألخت
في نوفل  لو�ص���تو، كنُت في خدمة الإم�م اأربعة اأ�ص��هر و�ص��تة ع�ص��ر يومً�. وك�ن 

يطل��ب مّن��ي اأحي�ن��ً� اأن ات�صل ب�لق���س الفلن��ي واأن اأبح��ث معه ق�ص�ي� الث��ورة. اأو 

اأتن�ول هذا المو�صوع مع ال�صح�في العّلني. وقد علمُت من اأحد الأعّزة من الذين 

يترّددون على منزل الإم�م، ب�أّن �ص��م�حته ك�ن ُين�ديني في غي�بي ب�لأخت ط�هرة 

(1(
بوحي من لطفه ومحّبته. واأن� اأعتبر ذلك فخرًا ولطفً� مّن اهلل تع�لى به علّي.

* * *
أّيهم طعامك؟

عندم��� كّن��� ف��ي ب�ري���س، ك�نت اأ�ص��رة الإم���م يومً� مدع��وة اإلى من���زل اأحد 

الأ�صدق���ء، ف�أخبرن��� الإم�م ب���أّن اآية اهلل مطّه��ري واآية اهلل �صدوقي �ص��يكون�ن 

�صيوف��ه على الغ��داء.. وعندم� ح�ن موعد الغداء، �ص��كبت الطع���م الذي اعت�د 

الإم�م على تن�وله كّل يوم، وهو مرقة اللحم، في ثلثة �صحون وقّدمته� للإم�م. 

ولحظته� فّكرُت مع نف�ص��ي ب�أن اأذهب اإلى المبنى الآخر واأتن�ول الخبز والجبنة 

والبن��دورة، وه��و الطع���م المتوافر ف��ي الع�دة هن���ك.. عندم� قّدم��ُت الطع�م، 

�ص���أل الإم�م: »اأّيهم طعامك؟«. ولأّني ل اأ�ص��تطيع اأن اأكذب، قلُت: )تن�ولوا اأنتم 

غداءكم، و�ص���أذهب اأن� اإلى البن�ية الث�نية واأتن�ول �صيئً�(. فق�ل: »اذهبي وهات 

�سحناً«.. جئُت ب�إن�ء اآخر وق�م �صم�حته بتق�صيم الطع�م الموجود في ال�صحون 

(2(
الثلثة اإلى اأربعة اأق�ص�م واأعط�ني واحدًا.

* * *

دب�غ، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج2، �س201.  (1(
ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل، �س127.  (2(
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لم أستطع النوم لياة أمس
ج�ء مّرة عّدة من الإيرانيين اإلى فرن�ص� لزي�رة الإم�م. وك�نت ف�صحة �صغيرة 

خل��ف غرف��ة الإم���م، كنُت اأن���م فيه�. وف��ي تلك الليل��ة، ونظرًا ل�صي��ق المك�ن، 

تركُت مك�ني لأحد ال�صيوف وذهبُت ونمُت في المطبخ. وقد علم الإم�م بذلك، 

فق���ل ل��ي في الي��وم الّت�لي: »لّما علمت باأّنــك اخترت النوم فــي المطبخ، وكان 

(1(
ر من البرد، لذا لم اأ�ستطع النوم طوال الليل«. من الممكن اأن تت�سرَّ

* * *
أسوة الرأفة

ك�ن��ت الأمط���ر والثل��وج تت�ص���قط ف��ي ب�ري���س، وعندم��� ك�ن الإم���م يذهب 

لإق�م��ة ال�ص��لة ويعود، ك�ن حذاوؤه يّت�ص��خ ب�لوحل. فكن��ُت اأحر�س على تنظيفه 

في كّل مّرة. فلّم� تنّبه الإم�م اإلى ذلك، ك�ن يحتر�س لئّل يّت�صخ حذاوؤه كثيرًا كي 

(2(
ل ُي�صّبب لي المت�عب ولو بمقدار ب�صيط.

* * *
هدايا لياة عيد الميالد في باريس

وّج��ه الإم���م ليل��ة عيد الميلد نداًء اإلى الم�ص��يحيين في الع�ل��م بّثته معظم 

وك�لت الأنب���ء. وف�ص��ًل ع��ن ه��ذا الن��داء اأمرن� �ص��م�حته بتوزي��ع الهداي� التي 

جلبه� الإخوة من اإيران، وك�نت في الغ�لب اأنواعً� من الحلوى والمك�ّصرات، على 

اأه�ل��ي نوفل لو�ص���تو. وو�صعن� م��ع كّل هدية زهرة. واأثن�ء توزيع الهداي� �ص��عرن� 

ب���أّن الأمر اأث�ر ا�ص��تغراب وتعّجب الأه�لي، اإذ ك�ن مو�صع ت�ص���وؤل ب�لن�ص��بة لهم 

دب�غ، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، �س202.  (1(
ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل، �س127.  (2(
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اأن ُيب�دلهم ق�ئد اإيراني م�صلم كّل هذه الم�ص�عر في ليلة ميلد ال�صّيد الم�صيح، 

ويك��ّن له��م الحّب والحترام. ومن بين هوؤلء ك�ن��ت هن�ك امراأة اأخذت عين�ه� 

تفي�س ب�لدموع اإعج�بً� ب�لإم�م وهي تت�صّلم هدّيته.. لقد ترك �صلوك الإم�م هذا 

ت�أثي��ره في نفو���س الأه�ل��ي اإلى درجة ط�لب��وا بتحديد موعد لهم للق���ء الإم�م. 

فواف��ق الإم���م على ا�ص��تقب�لهم ف��ورًا. وك�ن عددهم م� بين ع�ص��رة اإلى خم�ص��ة 

ع�صر �صخ�صً�، وقد ج�وؤوا وهم يحملون ب�ق�ت الزهور.. فتفّقد الإم�م اأحوالهم 

و�ص���ألهم اإن ك�ن لديهم طلبً� خ��صً�. فق�لوا: كل، لي�ص��ت لدين� ح�جة، لقد جئن� 

لروؤية �صم�حتك عن كثب، وم� هذه الزهور اإل هدية محّبة.. ف�رت�صمت ابت�ص�مة 

على �صفتي الإم�م وراح يت�صّلم ب�ق�ت الزهور من اأيديهم واحدة واحدة، وي�صعه� 

(1(
اإلى جواره. ثم وّدعوا الإم�م ببهجة و�صرور.

* * *
ى الجيران

ّ
حذار أن يتأذ

نظرًا لوجود الأعداد الغفيرة والحركة الدوؤوبة المتوا�صلة، ك�ن الإم�م يو�صي 

دائم��ً� لئ��ّل ت�ص��در حرك��ة اأو ت�صّرف ي��وؤذي الجي��ران الذي��ن ك�ن جميعهم من 

الم�صيحيين.. في الحقيقة ك�ن الإم�م يحر�س كثيرًا على راحة جيرانه وهدوئهم 

ويبذل كّل م� في و�ص��عه لئّل يت�أّذى اأو ينزعج اأه�لي المحّلة ل�ص��ّدة الزح�م وكثرة 

الترّدد على من�زل �صم�حته. واإّن اأخلق الإم�م هذه وحر�صه على راحة جيرانه، 

ك�نت وراء حزن وت�أّثر اأه�لي نوفل لو�ص���تو عندم� قّرر الإم�م العودة اإلى اإيران. 

(2(
واإّن بع�س هوؤلء ق�م ب�إهداء الإم�م حفنة من التراب الفرن�صي.

* * *
ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل، �س127.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم محت�صمي بور.  (2(
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اعتذروا من الجيران
بع��د اأن ت�أّك��دت مغ�درة الإم�م ب�ري���س والع��ودة اإلى اإيران، اأمرني �ص��م�حته 

ب�لتوّجه اإلى المن�زل المج�ورة لمقّر اإق�مته والعتذار من اأ�صح�به� ني�بًة عنه، 

لم��� ك�ن ُي�ص��ّببه الزح���م من �ص��لب لهدوئهم وراحتهم طوال فت��رة اإق�مة الإم�م 

في هذه القرية.. وب�لفعل توّجهت اأن� وال�ص��ّيد اإ�ص��راقي و�ص��خ�س اأو �ص��خ�ص�ن 

اآخ��ران، اإل��ى لق���ء جمي��ع الجي��ران ف��ي تل��ك القري��ة واإبلغه��م ر�ص���لة الإم�م 

(1(
واعتذاره منهم.

* * *
 تعجزون عن تبريره لا ع  

ً
ال تفعاوا شيئا

كّن� مّرة ُنن�ق���س ق�ص�ي� ال�صي��ص��ة الخ�رجية، وقد احت�ج الأمر اإلى قدٍر من 

التحّرك الدبلوم��ص��ي ال�صّري. فتّمت ا�صت�ص�رة الإم�م في ذلك، فق�ل �صم�حته: 

»ل تفعلــوا �ســيئاً تعجــزون عن تبريره لل�ســعب«.. فك�ن ذل��ك بمث�بة مبداأ ع�م 

ف��ي ال�صي��ص��ة الخ�رجي��ة وعلى �صعيد الداخ��ل. وفي الوقت نف�ص��ه لفت الأنظ�ر 

اإلى ال�ص��يرة ال�صي��ص��ية للإم�م التي لم تعرف التن�ق�س في المواقف �ص��واء في 

(2(
الم��صي والح��صر، وعلى �صعيد القرارات العلنية وال�صّرية.

* * *
اعذروني

ك�ن الإم���م متوا�صع��ً� حتى في تع�مله مع تلمذت��ه والذين ك�نوا في مراحل 

اأولي��ة م��ن الن�حية العلمية والجتم�عية.. ومّم� يذكر في هذا ال�صدد، اأّني كنُت 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: ميرح�صين مو�صوي.  (2(
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في اآذربيح�ن قبل حوالي ثم�ني �صنوات. وك�ن الوقت �صيفً�. فبعث الإم�م ط�لبً� 

ح�ص��وري لبحث مو�صوٍع ه���مٍّ يتعّلق ب�آذربيج�ن، وقب��ل اأن يطرح علّي المو�صوع 

ق�ل لي: »اأرجو اأن تعذرني لما ت�سّببته لك من عناء عندما طلبُت ح�سورك«.. 

(1(
اإّن كلم �صم�حته هذا اأّثر فّي بدرجة دفعتني للبك�ء.

* * *
 في محضر الاّ

ً
هذا الطفل أكثر قربا

ك�ن��ت علق��ة الإم���م ب�لأ�ص��خ��س عل��ى ق��در قربهم م��ن اهلل.. على �ص��بيل 

المث�ل، ك�ن �ص��م�حته ُيحّب الأطف�ل كثيرًا. وعندم� ك�ن ُيقّبل حفيده علّي، ك�ن 

يق��ول: »اإّن هــذا الطفــل حديث العهــد وملكوتي. وهــو اأقرب اإلى المبــداأ.. اإّنه 

اأطهــر مــن الآخريــن«. وك�ن حّب��ه للأطف���ل ن�بعً� من اأّنهم اأكث��ر قربً� من اهلل. 

ول��م يك��ن الإم�م يتكّلف في  التعبير عن م�ص���عره.. اإّن حّبه وكرهه ك�ن ب�صورة 

(2(
تلق�ئية ومن اأجل اهلل.

* * *
ال شأن لكم بالطفل

ذهبُت يومً� مع ولدي ح�مد، الذي ك�ن له من العمر اأربع �ص��نوات، اإلى عند 

الإم���م. ك�ن الإم���م ج�ل�ص��ً� في غرفته والى جواره كي���س كبي��ر ممتلئ ب�لأوراق 

والر�ص���ئل.. ك�ن الإم�م ُيخرج منه الر�ص�ئل ويقراأه� واحدة واحدة، وك�ن ي�صع 

الر�ص�ئل التي ت�صتوجب الرّد تحت )البّط�نية( التي يجل�س عليه� كي يعود اإليه� 

فيم� بعد، وي�صع البقية ج�نبً�..

نقًل عن: اآية اهلل بني ف��صل.  (1(
نقًل عن: ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي.  (2(
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�صّلمن� على �صم�حته وجل�صن�. ف�أخذ الإم�م يتحّدث مع ح�مد وُيداعبه. وم� هي 

اإل لحظ���ت حت��ى بداأ ح�مد يلعب مع الإم�م. غير اأّني ح�ولت اأن اأ�ص��ت�أذن ب�لخروج 

اآخ��ذًا ح�مد مع��ي كي ل ُيزاحم اأوق�ت الإم�م. فق�ل الإم�م: )ل �ص���أن لك ب�لطفل، 

ل اذهب.(. فخرجُت لإنج�ز بع�س الأعم�ل. وبعد ن�صف  ف�إن ك�ن لديك عمل فتف�صّ

�ص�عة قلُت مع نف�صي: ربم� ت�صّبب الطفل في اإيذاء الإم�م، فعدُت لآخذه. فراأيته قد 

و�صع راأ�ص��ه في ح�ص��ن الإم�م ورجله على الح�ئط ويط�ل��ب الإم�م بو�صع الأوراق 

ب�ص��ورة مرّتب��ة وك��ذا وكذا. وك�ن الإم�م ي�صحك من كلم��ه. فطلبُت من ح�مد اأن 

ي�أتي لنذهب، اإل اأّنه رف�س.. ف��ص��ت�أذنت الإم�م ب�أخذه مو�صحً� ب�أّنه يزاحم اأوق�ت 

(1(
�صم�حتكم. فق�ل: »كال، الطفل لي�س مزاحماً، اذهب اأنت«.

* * *
يتعاطف مع معارضّ

ذهبُت يومً� بمعّية ال�صهيد حّجة الإ�صلم والم�صلمين �صليمي، الذي ك�ن يعمل 

في مكتب الإم�م، اإلى اإحدى جبه�ت القت�ل جنوبي البلد لتفّقد جند الإ�ص��لم 

وتقوي��ة روحّي�تهم. وفي الطريق دار بينن��� حديث عن خ�صو�صّي�ت الإم�م. وقد 

نقل لي: قبل اأّي�م كنُت اأتحّدث مع الإم�م عن وق�حة ال�صيخ علي طهراني وجراأته 

ف��ي  الإ�ص���ءة خ��لل اأح�ديثه التي تبّثه��� اإذاعة بغ��داد . اإذ اأّن هذا الخبيث ك�ن 

يتج��ّراأ في الإ�ص���ءة اإلى الإم�م ب�ص��كل غريب.. وم� اأن اأنهي��ُت كلمي، حتى ق�ل 

�ص��م�حته: »من الم�سادفة كنُت قد تذّكرته قبل اأيام ودعوُت له«.. ك�ن الإم�م 

(2(
يتع�طف اإلى هذا الحّد مع مع�ر�صيه واأعدائه ويدعو لهم ب�لهداية.

* * *

نقًل عن: علي ثقفي.  (1(
نقًل عن: غلم علي رج�ئي.  (2(
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هل سمعت صوت الجرس؟
ة عندم� ك�نْت ُت�ص�فر  فترة طويلة واأن� اأن�م مع الإم�م في غرفة واحدة، خ��صّ

والدتي.. ك�ن الإم�م يرف�س ذلك، وك�ن يقول اإّن نومك ح�ّص��س جّدًا ُيحرجني. 

حتى اأّني راأيته يومً� يلّف ال�ص���عة التي ك�ن ي�ص��تخدمه� كمنّبه لإيق�ظه، بقطعة 

قم����س لإخف���ت �ص��وت الجر���س. وك�ن ي�صعه��� في م��ك�ن بعيد حت��ى اإذا م� رّن 

جر�صه� ل اأفيق من نومي. وفي اإحدى المّرات كنت يقظة اإل اأّني ح�ولُت التظ�هر 

ب�لن��وم، لأّن �ص��م�حته نه���س ل�صلة الليل. وفي �صب�ح الي��وم الّت�لي اأراد الإم�م 

اأن يع��رف اإن كنُت اأفقت على �صوت جر���س ال�ص���عة، فق�ل لي: »هــل اأفقِت على 

�سوت جر�س ال�ساعة؟«. ولأّني ل اأريد قول الحقيقة وفي الوقت نف�صه ل اأكذب، 

قلُت: وهل ك�نت هن�ك �ص�عة في الغرفة حتى اأفيق؟..الإم�م اأي�صً� تنّبه اإلى اأّني 

اأح���ول التح�ي��ل عليه، فق���ل: »اأجب على �ســوؤالي، هل ا�ســتيقظت ب�ســبب رنين 

ال�ساعة؟«. ف��صطررت لأن اأجيب بنعم. قلُت: من المحتمل اأّني كنُت يقظً�، لأّن 

�ص��وت ال�ص���عة ك�ن خ�فتً� جّدًا. وق���ل الإم�م: »بعد الآن يجــب اأن ل تنام معي 

في الغرفة لأّني اأبقي قلقاً لئاّل تفيق من نومك«. قلُت: اأتق�صد اأن اأكون معك 

- بعدم� اأ�صيب الإم�م بمر�س القلب وا�صتقّر في طهران- لأكون بجوارك اإذا م� 

تدهورت �صّحتك. فق�ل: »كال، اذهب وقل لبنتك تاأتي عندي«. وم� هي اإل اأي�م 

مع��دودة حت��ى ق�ل: ليلى اأي�صً� لم تعد �صرورة لأن تن�م معي. لأّنه� ُتزيل الغط�ء 

(1(
عنه�، ف�أ�صطر للنهو�س وتغطيته� كّل �ص�عة«.

* * *

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(
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 ما أتطاع إلى األطفال
ً
كثيرا

��ة اإزاء الأطف���ل اإذ ك�ن ُيحّبه��م  ك�ن الإم���م روؤوف��ً� وع�طفي��ً� للغ�ي��ة. خ��صّ

كثي��رًا.. ك�ن �ص��م�حته يت�ص��ّرف م��ع الطف��ل ك�لأطف���ل، حت��ى اإّن��ه ك�ن يق��ول: 

معــن النظر اإلــى الأطفــال«. واأحي�نً� 
ُ
»عندمــا اأكــون فــي الح�ســينية كثيــراً مــا اأ

عندم��� ك�ن ي��رى الأطف�ل يت�أّلمون ل�ص��ّدة الزح�م وحرارة الطق���س، ك�ن يقول: 

»اإّننــي اأتاأّلــم كثيــراً لهوؤلء الأطفال الذين ياأتون بهم اإلى الح�ســينية في مثل 

هذه الظروف.. لأّنهم يتاأّذون ويمر�سون«.. حتى اإّن �ص��م�حته ك�ن ُيحّب اأبن�ء 

(1(
ال�صهداء اإن لم  يكن اأكثر من اأبن�ئه فلي�س اأقّل منهم.

* * *
ممازحة اإلمام ألبناء ال هداء

ف��ي اأح��د الأي���م كنُت في جم���ران، وك�ن الإم�م قد ج�ء حديث��ً� للإق�مة في 

جم���ران.. ك�ن ذل��ك ف��ي الأي���م الأولى من الح��رب المفرو�ص��ة.. ك�ن من بين 

الح�صود التي ج�ءت لروؤية الإم�م، امراأة �ص�ّبة فقدت زوجه� في الحرب وك�نت 

برفقته� �صبية بعمر الزهور.. ك�نت الطفلة م�صطربة ول تكّف عن البك�ء.. ك�ن 

الت��راب ُيغّطي راأ�ص��ه� ووجه���، والدموع تموج على وجنتيه���.. ك�نت الأم حزينة 

تتمّن��ى ل��و تتمّكن هذه الطفلة، التي فقدت اأبيه�، من الو�صول اإلى الإم�م لعل�ّ��ه� 

ته��داأ قليًل. ك�نت المراأة تقول: ل�ص��ُت حزينة ل�صت�ص��ه�د زوج��ي، لأّني اأن� الذي 

قمُت بت�صجيعه على الذه�ب اإلى الجبهة. غير اأّن هذه ال�صبية توؤلمني، واأت�صّور 

اأّن ال�ص��بيل الوحيد لهدوئه� هو احت�ص�ن الإم�م له�. وقد قّرر �ص��قيقي اأن ي�أخذ 

بيده��� وي�أت��ي بن��� لروؤي��ة الإم���م.. ك�ن الإم�م يتم�ّص��ى ف��ي ب�حة المن���زل. وكّن� 

نقًل عن: نعيمه اأ�صراقي.  (1(
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نت�صّور ب�أّن الإم�م اإذا م� راأى الطفلة �ص��وف يم�ص��ح بيده على راأ�ص��ه� ونعود به� 

اإل��ى اأّمه���. ولكن عندم� راآه�، مكث قليًل ثم جل���س جنب الحو�س واأخذ الطفلة 

واحت�صنه��� وم�ص��ح بي��ده الحنونة على راأ�ص��ه� وم�ص��ح دموعه� واأخ��ذ يفعل ذلك 

(1(
حتى هداأت. ثم طلب مّن� اأن ن�أخذه� لأّمه�.

* * *
ً
تعال نتحّدث معا

ج���ء اأح��د الأق���رب يوم��ً� اإلى المن���زل. ولأّن��ه ك�ن غ��صب��ً� لق�صي��ٍة م�، ك�ن 

يتح��ّدث ب�ص��وٍت مرتفع وُيعّبر عن وجهة نظره.. وعلى الرغم من اأّن الإم�م ك�ن 

ُيم�ص��ي وقتئ��ذ فترة نق�هة بعد �ص��ف�ئه م��ن المر�س، ق�ل له ب��كّل هدوء ولطف: 

(2(
»لماذا اأنت غا�سب.. تعال لنتحّدث معاً وفي النهاية نتفاهم ونّتفق«.

وهذه ألّمك!
عندم��� كن��ُت اأتوّل��ى م�ص��وؤولية قي���دة اللج���ن الثوري��ة، ك�ن ثمة لق���ء لكب�ر 

الم�صوؤولين مع الإم�م في ح�صينية جم�ران بمن��صبة عيد الغدير. وبعد اأن اأنهى 

الإم���م خط�ب��ه ع�د وجل���س على الكر�ص��ي في ال�ص��رفة المق�بلة لغرفت��ه، واأخذ 

الم�ص��وؤولون يتوّجهون لل�ص��لم على �صم�حته.. ك�ن اإلى جنب الإم�م اإن�ء �صغيرا 

وق��د و�صع��ْت فيه م�ص��كوك�ت )القد���س( من فئ��ة الري�ل.. ك�ن الإم���م يرّد على 

مهنئيه بوجهه النوراني المفعم ب�لحيوية وي�أخذ بيده عّدة م�صكوك�ت وُي�صّل���مه� 

لمن ج�ء لتهنئته من الم�صوؤولين بمث�بة )عيدية(. وكنُت اأن� اأحد الذين ح�صلوا 

عل��ى ه��ذه العيدية.. غير اأّني ل��م اأرتوي من روؤية الإم�م فعدُت ث�نية للوقوف في 

نقًل عن: علي ثقفي.  (1(
نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (2(
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الط�ب��ور، ولّم� ج�ء دوري قّبلُت يد الإم�م واأخذُت الم�ص��كوك�ت المتبّركة.. وفي 

المّرة الث�لثة تنّبه الإم�م، حيث كنُت اآخر �صخ�س، ف�بت�صم .. قلُت: �صيدي! هذه 

ري��د الم�ص��كوك�ت لأّمي - التي ك�ن��ت مري�صة وق��د اأردُت الح�صول على 
ُ
الم��ّرة اأ

الم�ص��كوك�ت بنّية التبّرك وال�صف�ء -.. عنده� اأخذ الإم�م، والبت�ص�مة الجّذابة 

تعلو �صفتيه، عددًا من الم�صكوك�ت مّم� تبّقى داخل الإن�ء وو�صعه� في يدي وق�ل 

(1(
م�زحً�: وهذه لأّمك.

* * *
 كبير في رقابنا

ٌّ
لهؤالء حق

قل��ُت م��ّرة للإم���م، اإّن الكثي��ر من هذه الأ�ص��ر التي ل��م ُتغ���در اأم�كنه� رغم 

الق�صف، تع�ص��ق الثورة وتحر�س على دعمه� والدف�ع عنه�، وم� فتئت تقول اإّنن� 

على ا�صتعداد للمق�ومة وال�صمود حتى اآخر نف�س. ولكن اأنت اأي�صً� لديك واجب 

وتتحّمل م�ص��وؤولّي�ت ج�ص��يمة. فق���ل الإم�م: »اإّنهــم �سادقون فيما يقولــون. اإّن 

(2(
لهوؤلء حّقاً كبيراً في رقابنا«، واأخذْت دموعه تت�ص�قط وراح يبكي.

* * *
ترقرقت الدموع في عينّ

نقل اأحد ال�ص���دة مّمن توّجهوا اإلى مدينة م�ص��جد �ص��ليم�ن، بعد قي�م �صّدام 

بق�صفه� ب�ل�صواريخ، نقل للإم�م بعد عودته عن ل�ص�ن اإم�م الجمعة في المدينة 

قول��ه: اإث��ر هذا الق�صف ا�صت�ص��هد البع�س واأ�صي��ب اآخرون. واأثن���ء عملّي�ت رفع 

خرج طفل ك�ن 
ُ
الأنق��س وبعد �ص�ع�ت طويلة من البحث عن القتلى والجرحى، اأ

نقًل عن: حجة الإ�صلم اأحمد �ص�لك ك��ص�ني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل مهدوي كني.  (2(
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ق��د بق��ي على قيد الحي�ة ب�صورة غي��ر طبيعية طوال كّل هذه الفترة. وم� اإْن فتح 

عيني��ه الم�ص�ب��ة والملّطخة ب�لتراب، وراأى الح�ص��د الكبير من الم�ص��عفين، اأخذ 

يهتف بدون مقّدمة وب�صوت م�صموع، وقبل اأن ينطق ب�أّي كلم: حربً� حربً� حتى 

الن�صر.. اإلهي احفظ لن� الخميني حتى ثورة المهدي.. ك�ن الإم�م ُي�صغي بدّقة 

وعين�ه مت�صّمرت�ن اإلى المتحّدث. ولم� نطق المتحّدث بهذه العب�رة تغّيرت مع�لم 

وج��ه الإم���م الملكوتي. وعلى الرغم م��ن اأّن �صلبة الإم�م ك�نت ال�ص��مة الغ�لبة 

(1(
على تق�طيع وجهه وُتخفي ت�أّثره الب�طني، غير اأّن الدموع ترقرت في عينيه.

* * *
اضطرس حال اإلمام فجأة

�صر على يدي العراقيين، 
ُ
اأخبرتني اإحدى ال�صّيدات في تبريز: ك�ن ولدي قد اأ

وقد علمُت موؤّخرًا ب�أّنه ا�صت�صهد في الأ�صر. وجئُت لأقول لك ب�أن ُتبّلغ الإم�م اأن 

ل يح��زن لأبن�ئن���، لأّن م��� نحر���س علي��ه هو �ص��لمة الإم�م.. عندم��� قلُت هذا 

ال��كلم للإم���م، ف���إذا ب��ي اأرى ح���ل الإم���م ا�صط��رب فج���أة وترقرق��ت عين�ه 

(2(
ب�لدموع، وك�ن منظره يوؤلم كثيرًا.

* * *
كانت االبتسامة ال تغي  عن شفتيّ 

ك�ن الإم�م رزينً� للغ�ية، ومتى م� كّن� نلتقي به ك�نت البت�ص���مة ل تغيب عن 

(3(
�صفتيه.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: الإم�م الخ�منئي.  (2(

نقًل عن: خ�دم.  (3(
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ً
 دائما

ً
كان مبتسما

ل اأتذّك��ر اأّن��ي دخل��ُت غرف��ة الإم���م ولم تكن البت�ص���مة مرت�ص��مة على وجه 

(1(
�صم�حته.

* * *
ذكر الحادثة بمرارة

ك�ن الإم���م يع�ص��ق الن����س.. وف��ي تل��ك الليلة الت��ي تعّر�صت مدين��ة بهبه�ن 

لق�ص��ف الط�ئ��رات العراقية، حيث تّم ق�صف مدر�ص��ة )بيروز( وا�صت�ص��هد اإثر 

الق�ص��ف ع��دد كبي��ر من تلمذة المدر�ص��ة.. في تل��ك الليلة كّن� ج�ل�ص��ين ف�إذا 

ب�لإم�م يدخل علين�.. اأّول كلمة نطق به�، اأ�ص�ر اإلى ح�دثة بهبه�ن.. ك�ن يتحّدث 

ع��ن ه��ذه الح�دثة بدرجة من المرارة والح��زن وك�أّن �صح�ي� الح�دث ك�نوا من 

(2(
اأبن�ئه.. الإم�م لم يبك ل�صت�صه�د ابنه، ولكّنه بكى مرارًا لمقتل اأبن�ء ال�صعب.

* * *
دعوها تتناول غداءها

ف��ي اأح��د الأي���م اأخ��ذُت علّي��ً� - حفي��د الإم���م - اإل��ى المتن���ّزه. وج���ء اأحد 

الحّرا���س ب�بنت��ه مع��ه. وبع��د عودتن��� اإل��ى المن���زل اأ�صّر عل��ي عل��ى اأن ي�أخذه� 

مع��ه اإلى عند الإم���م. وك�ن وقت الغداء، فق�ل الإم�م لعلّي: »اأجل�ــس �سديقتك 

خرج ال�صبية 
ُ
لتتناول الغداء«.. فجل�ص� معً� يتغّدي�ن.. ح�ولُت اأكثر من مّرة اأن اأ

لئ��ّل ُتزاح��م اأوق�ت الإم���م. فك�ن يقول: دعوه� تتن���ول طع�مه�. وبعدم� انتهت 

الطفل��ة من تن�ول الغداء، اأهداه� الإم�م خم�ص��مئة توم���ن ووّدعه�.. اأجل، ك�ن 

نقًل عن: نعيمة اأ�صراقي.  (1(
نقًل عن: الإم�م الخ�منئي.  (2(
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الإم�م  ي�أن�س مع الأطف�ل وك�ن ُيحّبهم كثيرًا.. لم يقت�صر الأمر على علي وحده 

(1(
واإّنم� ك�ن ُيحّب جميع الأطف�ل.

* * *

نقًل عن: ح�ج عي�صى جعفري.  (1(
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إظهار الحّب

ريد أن أبجى معكم 
ُ
أ

ك�ن اأبي اأحد الحّرا�س الم�صّلحين لل�صّيد م�صطفى والد الإم�م. وطبعً� ك�نت 

اأ�ص��رتن� ُتقي��م اإلى جوار من���زل ال�ص��ّيد م�صطف��ى. وك�ن لي اأخ توّفي ف��ي الأّي�م 

الأول��ى م��ن ولدته. فق�لت عّمة الإم�م لوالدي: علمُت ب���أّن طفلك توّفي. واإّن اأّم 

روح اهلل ل تدّر الحليب، ف�ْن ح�ولت )خ�ور( اإر�ص�عه، �ص��وف ُتث�ب على فعلته� 

وُتنقذ حي�ة الطفل.. فق�ل والدي ا�ص��محي لي اأن اأ�ص��ت�أذن زوجتي... وج�ء اإلى 

المن�زل وق�ل: 

ي��� خ���ور! تق��ول �ص��قيقة ال�ص��ّيد، اإذا ل��م يك��ن لدي��ك م�نع م��ن اإر�ص���ع روح 

اهلل، ف�ص��وف تك�ص��بين ثوابً� كبيرًا.. فرّدت عليه والدتي ب�لإيج�ب. فع�د والدي 

م�ص��رعً� ُيخب��ر عّم��ة الإم�م بم� دار بينه وبين زوجت��ه. وحملوا هم مهد روح اهلل 

اإلى من�زلن� على الفور.

لّم��� ج���وؤوا ب�ل�ص��ّيد روح اهلل، نه�ص��ت والدت��ي وقراأت �ص��ورة الحمد و�ص��ورة 

التوحي��د، وطبع��ت عل��ى وجهه قبل��ة واأر�صعته.. طل��ب والد ال�ص��ّيد روح اهلل من 

والدت��ي اأن ل تتن���ول طع���م اأحد ط�لم��� ك�نت ُتر�صع روح اهلل، وك�ن ير�ص��ل له� 

ع��ّدة وجب���ت من الطع���م كّل يوم.. حتى اأكمل ال�ص��يد روح اهلل ال�ص��نتين. وبعد 

ال�صنتين فطموه وع�دوا به اإلى منزل والده. ولكّنه ك�ن يترّدد على والدتي كثيرًا. 
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وك�ن��ت تبته��ج لذلك وت�صحك، وك�ن والدي يقول ل��ه: عزيزي روح اهلل! اإّنك لم 

تع��د تتن���ول اللب��ن، فلم�ذا ل تذهب اإلى من���زلكم؟. ف��ك�ن يرّد علي��ه: »اأريد اأن 

(1(
اأبقى معكم«.

* * *
من أصع  ليالي حياة اإلمام

بعد اعتق�ل الإم�م - في ال�ص�بع ع�صر من �صفر - نقلوا �صم�حته اإلى زنزانة 

انفرادية. وحيث اأراد اأزلم النظ�م تعذيبه نف�صيً�، اأخذوا ُيعّذبون اأحد ال�صجن�ء 

ف��ي الزنزانة المج�ورة، وك�ن ي�صرخ وي�ص��تغيث.. ولك��ي يكّف اأزلم النظ�م عن 

تعذيب هذا ال�ص��خ�س، نذر الإم�م نذرًا. وقد ق�ل �ص��م�حته لي فيم� بعد: ك�نت 

(2(
تلك الليلة من اأ�صعب اللي�لي في حي�تي.

* * *
كانت نظراتّ مفعمة بالحّ 

ك�ن الإم�م ع�لمً� من العواطف.. ك�نت نظراته مفعمة ب�لحّب والراأفة، حتى 

اأّنن� كّن� نلوذ به ب�صورة تلق�ئية كّلم� األّم بن� الحزن وواجهتن� الهموم.. اأ�صتطيع 

اأن اأق��ول ب���أّن كّل اأحزان��ي وهموم��ي كن��ُت اأح���ّس به� ت��زول لمج��ّرد اأن يرّد على 

(3(
تحّيتن� وُيجيب على �صلمن�.

* * *

نقًل عن: ال�صّيدة بهجت )بنت خ�ل الإم�م الخميني(.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(

نقًل عن: فر�صته اعرابي.  (3(
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 لاغاية
ً
كان اإلمام عاطفيا

ك�ن الإم�م ع�طفيً� للغ�ية. على �ص��بيل المث�ل، عندم� ك�ن في النجف ك�نت 

�صقيق�تي ي�أتين من اإيران لزي�رته. وبعد انته�ء الزي�رة ك�ن موقف التوديع موؤلمً� 

للغ�ي��ة. حت��ى اأّني ل��م اأكن اأطي��ق الوقوف في ب�ح��ة المنزل وم�ص���هدة لحظ�ت 

وداعه��ّن مع الإم�م. كذلك المرحوم �ص��قيقي ال�ص��ّيد م�صطف��ى، ك�ن يقول اإّني 

ل اأطي��ق لحظ���ت ال��وداع. غير اأّن وداع الإم�م لبن�ت��ه ك�ن موؤّثرًا للغ�ية بحيث ل 

ُيطيق الإن�ص���ن روؤيته. ورغم كّل ذلك ف�إّن عواطف الإم�م وم�ص���عره لم يكن له� 

(1(
اأدني ت�أثير على قراراته وم� ينبغي له القي�م به.

* * *
إذا مرض أحد

ك�نت علقة الإم�م عجيبة بزوجته واأبن�ئه واأحف�ده، بل وحتى مع القريبين 

من��ه.. ف���إذا م��� ك�ن يمر���س اأح��د اأع�ص���ء مكت��ب �ص��م�حته ك�ن يتفّق��د اأحواله 

ب��ص��تمرار، ويو�صي ب�لعلج وعر�صه على الطبيب، ونقله اإلى الم�صت�ص��فى حتى 

وان لم يتطّلب الأمر ذلك.. ومّم� ُيذكر في هذا ال�صدد، اأّن الح�ج ال�صّيد اأحمد 

ك�ن قد اأوكلت اإليه يومً� مهّمة قراءة خط�ب الإم�م في من��صبة م�. وك�ن الإم�م 

ي�ص��تمع اإلى البّث المب��ص��ر للحفل عبر الراديو.. وك�ن ال�صّيد اأحمد قد ذكر قبل 

المب��ص��رة ب�إلق�ء الخط�ب، ب�أّن �صّحته لي�ص��ت على م� يرام. ف�أخذ الإم�م على 

(2(
الفور ي�صتف�صر عن ح�ل ال�صّيد اأحمد ومّم� ي�صكو.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري،)محمد علي(.  (2(
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ً
اإلمام سأل عنك كثيرا

عندم� توّفي اآية اهلل خ�تمي - والد زوجي - ذهبُت اإلى مدينة يزد للم�ص�ركة 

ف��ي مرا�ص��م الع��زاء والت�أبين.. وبعده��� اأخبرتني والدتي ب�أّن الإم�م ك�ن ي�ص���أل 

عن��ك كثي��رًا خ��لل فت��رة غي�ب��ك، وك�ن ُيعّب��ر ع��ن حزنه وي��وّد روؤيت��ي لتعزيتي 

وموا�ص���تي ليهّداأ م��ن روعي واأحزاني.. ولّم� عدُت اإل��ى طهران ات�صلوا بي على 

ري��د اأن اأراه�. وكّل ذلك 
ُ
الف��ور واأخبرون��ي ب���أّن الإم�م اأبلغهم ب���أْن ت�أتي زهراء اأ

ك�ن ب�لن�ص��بة لي ملفتً�.. اإذ اإّنه مع كّل هذه الم�ص���غل والم�ص��وؤولّي�ت ك�ن الإم�م 

يتفّقد اأفراد اأ�صرته وك�ن يحر�س على موا�ص�ة حفيدته.. لم يكن الإم�م يتج�هل 

(1(
اأو ُيهمل اأّي اأمٍر واإْن ك�ن ب�صيطً�.

* * *
االهتمام باألمور البسيطة

من �صم�ت الإم�م مق�م جمع الجمع الذي ك�ن يتمّتع به. اإذ اإّن �صم�حته وفي 

ذات الوق��ت الذي يهتّم ب�لق�ص�ي� الكبيرة، لم يكن ُيهمل الأمور الب�ص��يطة. على 

�ص��بيل المث���ل، اإذا م��� ت�ص�دف اأن تع�مل مع اأحد وك�ن قد اأ�ص��دى له خدمة في 

يوم م�، ك�ن الإم�م ل يكّف عن تفّقد اأحواله واأحوال اأفراد اأ�صرته. واإذا م� ك�ن 

(2(
اأحد هوؤلء الأفراد تزّوج حديثً�، ف�إّنه ي�ص�أل حتى عن اأحف�ده.

* * *
سامحوني

في الليلة التي ك�ن من المفتر�س اأن ُيغ�در الإم�م في ال�صب�ح ب�ري�س ع�ئدًا 

نقًل عن: زهرا اأ�صراقي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم عب��صي خرا�ص�ني.  (2(
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رجئ��ت اإلى موع��د اآخر، اجتمع اأه�لي نوفل لو�ص���تو 
ُ
اإل��ى طه��ران اإل اأّن الع��ودة اأ

وج���وؤوا بب�ق���ت الزه��ور للق���ء الإم���م. حت��ى الن�ص���ء الم�ص��يحي�ت اللوات��ي لم 

يعتقدن ب�لحج�ب، كّن قد و�صعن غط�ء الراأ�س وجئن للق�ء الإم�م.. ك�ن هوؤلء 

الم�ص��يحيون ف��ي ح�ل��ة عجيبة اإذ ك�ن��ت عيونهم مملوءة ب�لدم��وع.. وفي كلم�ت 

موج��زة اعتذر ق�ئد الثورة الإ�ص��لمية الكبير من جيرانه ق�ئًل: »�ســامحوني.. 

اإّن وجــودي هنــا طــوال هــذه الفترة قد خلــق متاعب لكــم«. ولّم� نقل المترجم 

(1(
هذه الكلم�ت اإلى الفرن�صية عّج اأه�لي نوفل لو�ص�تو ب�لبك�ء.

* * *
 في إثارة المتاع  

ً
 سببا

ُ
أصبحت

ك�ن من المفتر�س اأن يتوّجه الإم�م في الث�ني ع�ص��ر من بهمن اإلى مدر�ص��ة 

)رف���ه(، غي��ر اأّن �ص��ّدة الزح���م والح�ص��ود المكتّظ��ة ح�ل��ت دون ذل��ك، فذهب 

اإلى من���زل اأحد الأقرب�ء.. وبعده�، وفي حوالي ال�ص���عة الع��ص��رة م�ص�ًء، انتقل 

�ص��م�حته اإلى المدر�ص��ة من الب�ب الخلفي، فتف�ج�أ ال�ص��ب�ب وذهلوا عندم� راأوا 

الإم�م واقفً� اأم�مهم.. تحّدث �ص��م�حته قليًل اإلى ال�صب�ب ثم اّتجه للجلو�س في 

الغرف��ة. وق��د كن��ُت في خدم��ة الإم�م منذ اأن ك�ن في مدر�ص��ة )عل��وي(. وكنُت 

اأحي�ن��ً� اأحظ��ى ب�لفخر ب���أن توكل اإلّي مهّم��ة مراقبة الأط��راف المحيطة بغرفة 

الإم���م. واإّن اإح��دى اأجمل لحظ�ت عمري ك�ن��ت منت�صف تلك الليلة التي نه�س 

�أ ا�ص��تعدادًا ل�صلة ال�صبح.. ف�أن� اأ�ص��ص��ً� من اأ�صرة روح�نية  فيه� الإم�م ليتو�صّ

ون�ص���أت ف��ي بي��ت رجل دي��ن، اإل اأّني ل��م اأَر رجل دي��ن بهذه الدرج��ة من النظم 

والترتي��ب.. حيث راأيُت الإم�م ي�صع العم�مة على راأ�ص��ه ويم�ص��ط لحيته، ويرفع 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ه�دي غف�ري.  (1(
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��وؤ.. ح�ول��ُت اأن اأقت��رب م��ن �ص��م�حته لتحّيت��ه، فب�درني  اأكم�م��ه ويخ��رج للتو�صّ

ب�لقول: »اأ�سبحت �سبباً في اإثارة المتاعب«. ف�أجبُته: اأنت رحمة ل�صتة وثلثين 

(1(
مليون �صخ�س. فنطق بكلم�ت دع�ء ل زالت ترّن في اأذني حتى هذه اللحظة.

* * *
كم أنا أحّبك؟!

في المن��ص��بتين اأو الثلث التي ت�ص��ّرفت خللهم� بلق�ء الإم�م، ك�ن الإم�م 

ُيعّب��ر ف��ي كّل م��ّرة عّم��� يكّنه من ح��ّب ووّد تج�ه��ي ويخجلني. وف��ي اإحدى هذه 

(2(
حّبك«.

ُ
اللق�ءات ق�ل لي وقد اأم�صك بيده المب�ركة يدي: »اإّنك تعلم كم اأنا اأ

* * *
 لرؤية امران

ُ
اشتجت

ات�ص��ل الح���ج ال�ص��ّيد اأحمد يومً� م��ن مكتب الإم���م ب�للجنة الم�ص��وؤولة عن 

ح��رب الع�ص�ب���ت في مدينة الأهواز، مو�صحً� عن ل�ص���ن الإم�م: »لقد ا�ســتقُت 

لروؤيــة الدكتــور جمــران، اأبلغــوه بــاأن ياأتي اإلــى طهران«.. يومه��� ك�ن الدكتور 

ف��ي منطق��ة )�صو�ص��نكرد( الحدودي��ة وك�ن م�ص�ب��ً� بقدم��ه. وبمج��ّرد �ص��م�عه 

له��ذه الر�ص���لة توّجه على الفور اإلى طهران للق�ء الإم���م. وكنُت برفقة الدكتور 

جم��ران حي��ث حملن��� معن� الخرائ��ط ومخّطط منطق��ة العملّي�ت اإل��ى الإم�م.. 

ك�ن��ت اإ�ص�ب��ة الدكت��ور جم��ران بنحو ل ي�ص��تطيع اأن يجل���س عل��ى الأر�س ويثني 

�ص���قه. ولكن واحترامً� للإم�م - الذي ك�ن يع�ص��قه - جل���س واأثنى �ص�قه، واأخذ 

ي�ص��رح للإم���م ويو�صح الر�ص��وم والخرائ��ط، دون اأن يعب�أ ب���لآلم.. تنّبه الإم�م 

نقًل عن: احمد ن�طق نوري.  (1(
نقًل عن: اللواء ق��صم علي ظهير نج�د.  (2(
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بفرا�ص��ته المعهودة اإلى ت�أّلم الدكتور فق�ل: »مّد �ســاقك وخذ راحتك«. ف�أج�ب 

الدكت��ور: اأن� مرت���ح.. فق�ل الإم�م: »اأقول لك مّد �ســاقك وخذ راحتك..« غير 

اأّن الدكت��ور رف���س اأن يفعل ذلك احترامً� للإم�م ق�ئًل: ل اأ�ص��عر ب�لألم.. وكّرر 

الإم���م عب�رت��ه بلهج��ة اأ�ص��ّد: فوافق الدكتور عل��ى م�ص�س.. بعد انته���ء اللق�ء، 

وحيث ك�ن الإم�م ي�ص��تعّد للتوّجه اإلى ح�ص��ينية جم�ران لتحّية ح�صود الجم�هير 

الت��ي ج���ءت للق�ئه، ن�دى �ص��م�حته على الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد، ال��ذي ك�ن واقفً� 

ف��ي ب�حة المن��زل: )اأحمد، اأحم��د!( ولأّن اأحمد لم ينتبه لن��داء الإم�م، ن�ديت 

علي��ه وقل��ُت له: الإم�م ُين�ديك. ج�ء الح���ج اأحمد فق�ل له الإم�م: »ارفعوا هذه 

الطاولة من الطريق، لأّن ال�ســّيد جمران ل ي�ســتطيع اأن يمّر من هنا و�ســاقه 

(1(
م�سابة«.

* * *
ضحكة في أحضان اإلمام

اأر�صلْت �صّيدة اإيط�لية ك�نت تعمل في �صلك التعليم وتعتنق الم�صيحية، ر�ص�لة 

مفعمة ب�لم�ص���عر والأح��صي���س الوّدية تج�ه الإم�م ونهجه، وبعثت مع الر�ص���لة 

عق��دًا م��ن الذهب. وك�نت قد اأ�ص���رت في ر�ص���لته� اإل��ى اأّن هذا العق��د اإّنم� هو 

عق��د زواج��ي اعتّز ب��ه كثي��رًا، واإّنني اأقّدم��ه هدية تعبي��رًا عن حّب��ي واحترامي 

خ��ذت اإلى الإم�م م��ع العقد. فقراأ 
ُ
ل�ص��م�حتكم ولنهجك��م.. ُترجمت الر�ص���لة واأ

الإم�م الر�ص�لة وو�صع العقد على الط�ولة التي ك�نت اإلى جواره.. بعد يومين اأو 

ث��لث، �ص���دف اأن ج�وؤوا بطفلة ل يتج�وز عمره� الثلث �ص��نوات وك�ن والده� 

قد ا�صت�ص��هد ف��ي جبه�ت القت�ل.. عندم� علم الإم���م بوجوده� طلب اأن يراه�. 

من اأقوال الح�ج ال�صّيد اأحمد.  (1(
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فج��يء به���.. اأخذه��� الإم���م واأجل�ص��ه� في ح�صن��ه وو�صع خ��ّده المب���رك على 

خده��� وم�ص��ح بيده على راأ�ص��ه�.. ت�ص��ّرف معه� بنحو لم ي�ص���هد من قبل حتى 

مع اأحف�ده.. اأخذ يتحّدث مع الطفلة ب�صوت خ�فت بحيث ي�صعب علين� �ص��م�ع 

كلم�ته على الرغم من اأّنن� كّن� على مقربة من �صم�حته.. لحظته� بداأت الطفلة 

الحزينة تقهقه وهي في اأح�ص�ن الإم�م. ثم تن�ول الإم�م العقد، الذي ك�ن اإلى 

جنب��ه، وعّلق��ه بي��ده المب�ركة ف��ي رقبة الطفل��ة، وخرجت من عن��د الإم�م وهي 

(1(
تطير من الفرحة.

* * *
أنتم لم تكونوا في آبادان

خلل فترة الحرب ك�نت هيئة الإذاعة والتلفزيون تح�ول اأن ُت�ص��ّلط ال�صوء 

على اإق�مة �صلة الجمعة في اآب�دان كّل اأ�ص��بوع. حيث تبّث العديد من اللقط�ت 

عن وق�ئع اإق�مة ال�صلة وخطبتي اإم�م الجمعة. وفي فترة م� كنُت قد �ص���فرت 

للعلج ولم اأتمّكن من اإق�مة �صلة الجمعة على مدى �ص��هر تقريبً�. بعد عودتي 

التقيُت الإم�م برفقة اأئمة الجمعة في مح�فظة خوز�ص��ت�ن. ف�ص���ألني �ص��م�حته: 

(2(
لم تكن في اآب�دان، اأين كنت؟.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم جمي )ام�م جمعة اآب�دان(.  (2(
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قّررنا أن ننصحك
فيم��� يلي ر�ص���لة بعثت به� ط�لب�ت اإحدى المدار���س البتدائي��ة اإلى الإم�م، 

ورّد �صم�حته عليه�. 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

ال�ص��لم عل��ى الإم���م العزيز.. نح��ن ط�لب�ت ال�ص��ف الخ�م���س )جه�د( في 

 ،Q  مدر�ص��ة الف�طمي��ة.. لق��د قّررن�، اقت��داًء بر�ص���لة الإم�م محم��د التقي

والتي وردت في منهجن� الدرا�صي، التي بعث به� اإلى ح�كم �صي�صت�ن ن��صحً� اإّي�ه، 

قّررن��� اأن نبعث بر�ص���لة ُنقّدم لكم فيه� الن�صح.. بْيَد اأّنن��� اأّيه� الإم�م اأعجز من 

اأن نن�صح��ك، لأّن��ك عظي��م ومنّزه م��ن كّل الذن��وب.. اأّيه� الإم�م، نح��ن الفتي�ت 

ال�صغي��رات نرجوك��م من اأعم�ق قلوبن���، ون�أمل اأن نكون اأهًل لذل��ك، اأّوًل - اأّيه� 

الأب الكبير، ي� �صيخ جم�ران، ي� روح اهلل! اأن تكتب لن� بخّط يدك الجميل جواب 

هذه الر�ص�لة، واأن تن�صح معّلمين�... وال�صلم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته.

فكتب الإم�م في جواب هذه الر�ص�لة ق�ئًل: »اأبنائي الأعّزاء! قراأُت ر�سالتكم 

الن�سيحــة..  اإلــى  بحاجــة  لأّنــي  ن�سحتمونــي  الأعــّزة  اأّيهــا  ليتكــم  الوّديــة.. 

اآمــل اأن تقــروؤوا درو�ســكم جّيــداً وبن�ســاط ومثابــرة، واأن تعملــوا فــي الوقــت 

نف�ســه بالواجبــات الإ�ســالمية التــي ت�سنــع الإن�ســان، واأن تتحّلــوا بالأخــالق 

وتنالــوا  واأّمهاتكــم  اآبائكــم  وخدمــة  لإطاعــة  الفر�ســة  وتغتنمــوا  الح�ســنة، 

ر�ساهــم، وتحترمــوا معّلميكــم كثيراً.. احر�سوا باأن تكونوا نافعين لالإ�ســالم 

والجمهورية الإ�ســالمية ولبلدكم.. اأ�ســاأل اهلل تعالى لكم ال�ســالمة وال�سعادة 

والرقي في مدارج العلم والعمل، اإّنكم نور العيون. وال�سالم عليكم جميعاً. 

(1(
29 �صهر �صفر 1403ه�.ق. ]1982/10/15م[- روح اهلل المو�صوي الخميني«.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(





63

التواضع

قـّبات يده
بعد وف�ة اآية اهلل ال�صيخ عبد الكريم الح�ئري، ان�صغل الإم�م ب�لتدري�س ولم 

يلتحق ب�لحلقة الدرا�ص��ية لأّي اأ�ص��ت�ذ اآخر.. ومن اأجل موا�صلة رقّيه في مدارج 

الفق��ه والأ�ص��ول، ك�نت لديه اأبح�ث م�ص��تركة م��ع كب�ر علم�ء الح��وزة العلمية. 

وق��د حر�س على مدى �ص��نوات على الم�ص���ركة في مثل ه��ذه البحوث التي ك�نت 

ُتق�م من ِقَبل المرحوم اآية اهلل ال�ص��ّيد ال�صدر واآية اهلل ال�ص��ّيد الزنج�ني. ومّم� 

يذكره �صم�حته في هذا ال�صدد قوله: »ا�ستّد في اأحد الأيام النقا�س اأثناء هذه 

الأبحــاث بينــي وبيــن المرحــوم اآيــة اهلل الزنجاني، ونظــراً لمنـــزلة المرحوم 

.
الزنجاني وكبر �سنه قمت وقـّبلت يده«)1)

* * *
أنا طال  عام ليس أكثر

من��ذ اللحظة الأول��ى لو�صول الإم�م اإلى )كرج(، ج�ء حّجة الإ�ص��لم الح�ج 

ال�ص��يخ ح�ص��ين لنكران��ي لزي�رته. وم� اأن راأى الإم�م حتى ق���ل: )اأن� غير موؤّهل 

لتقبي��ل اأي�ديك��م، ولكن ائذن��وا لي بتقبيل قدمكم...( كم� اأّن��ه عتب على الإم�م 

نقًل عن: اآية اهلل �صبح�ني.  (1(
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ق�ئ��ًل: )لق��د جئت��م م��ن دون اإع��لن م�ص��بق، وب��ل ا�ص��تقب�ل. واأن��� احت��ّج على 

ذل��ك.( ف�أج�ب��ه الإم�م: »اأنا طالب علم لي�ــس اأكثــر ول ا�ســتحّق كّل هذا الذي 

(1(
تذكرونه«.

* * *
كان ُيجالس الطابة

في ع�م 1333 �صم�ص��ي]1954م[، ك�ن هن�ك مجل���س تعزية ُيق�م في منزل 

�صم�حة اآية اهلل العظمى ال�صّيد البروجردي، بمن��صبة الأّي�م الف�طمية، وخلل 

هذا المجل���س راأيُت الإم�م ج�ل�ص��ً� بين طلبة العلوم الدينية بتوا�صع واأدب جم، 

على م�ص�فة من المرحوم ال�صّيد البروجردي.. وك�ن خطيب المجل�س المرحوم 

تربت��ي.. والملف��ت هن� هو اأّنن� طوال الفترة التي كّن� نح�صر هذا المجل���س، كّن� 

ن��رى الإم���م مترّبعً� في جل�ص��ته ب���أدب جم منذ بداية المجل���س وحت��ى انته�ئه، 

ُي�صغ��ي اإل��ى الخطي��ب. وك�ن ذل��ك ب�لن�ص��بة ل��ي يب��دو عجيب��ً�، ل�ص��ببين، الأول 

اأّن��ه لم يح�ول الجلو���س ب�لقرب من المرحوم ال�ص��ّيد البروج��ردي. وث�نيً�، ك�ن 

يجل���س و�صط الطلبة ال�صب�ب بكّل توا�صع وك�أّنه �صخ�س ع�دّي، متج�هًل الهيبة 

(2(
والقدا�صة التي ك�ن يحظى به� لدى الحوزوّيين.

* * *
لم تأمروا بذلك!

حّدثن��ي علم���ء كب�ر ب�أّن المرحوم ال�ص��ّيد البروجردي لم يك��ن ُيجيز البق�ء 

عل��ى تقلي��د المي��ت، وي��رى �ص��رورة تقلي��د المجتهد الح��ي.. وفي ه��ذا ال�صدد 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد ف��صلي ا�صته�ردي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد محمد ب�قر حجتي.  (2(
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ح�ولْت �صخ�صّيت�ن علمّيت�ن من�ق�صة ال�صّيد البروجردي، هم� المرحوم اآية اهلل 

يثرب��ي، اأح��د كب�ر علم�ء ك��ص���ن ومن تلمذة المرحوم ال�ص��ّيد �صي���ء العراقي 

ال��ذي ك�ن م��ن كب���ر علم���ء النج��ف، والإم���م الخمين��ي الراحل.. وق��د تحّدث 

المرح��وم يثرب��ي اأّوًل اإل اأّن ال�ص��ّيد البروج��ردي ل��م يقتن��ع. بينم��� ك�ن الإم���م 

ج�ل�صً� ملتزمً� ال�صمت في غ�ية الأدب. اإذ اإّنه ك�ن قد اعت�د على عدم التحّدث 

م� لم ُي�ص�أل. ف�أدار المرحوم البروجردي وجهه نحو الإم�م وق�ل: اأّيه� ال�صّيد األ 

تقل �صيئً�؟، ف�أج�ب الإم�م: لم ت�أمروا بذلك.. وبعدم� عّبر الإم�م عن راأيه َقِبل 

(1(
ال�صّيد البروجردي وجهه نظر �صم�حته.

* * *
اإلسالم غير مرتبط بي

بع��د وف���ة المرح��وم اآي��ة اهلل العظم��ى البروج��ردي، اقت��رح علّي يوم��ً� اأحد 

الأ�صدق���ء من تلمذة الإم�م، بمف�تح��ة الإم�م للح�صول على موافقته بطب�عة 

الر�ص���لة الفقهي��ة.. وفي ال�صب�ح توّجهن� اإلى من���زل الإم�م الق�ص��م الخ�رجي. 

وك�ن الإم���م ج�ل�ص��ً� على �ص��ّج�دة متوا�صعة. ف�بتداأ ب�لحدي��ث مو�صحً� للإم�م 

ب���أّن المجتمع اليوم يتطّلع اإليكم واإّنكم ُتعتبرون محّط اهتم�م وطموح الحوزات 

العلمي��ة. وربم��� ب�ل��غ فيم��� ك�ن يقول. حت��ى اأّني ل زل��ت اأتذّكر ب���أّن وجه الإم�م 

احم��ّر فج���أة، وق�ل: »كال، لي�ــس الأمر بهــذه ال�سورة، فالإ�ســالم غير مرتبط 

(2(
بي«.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد كم�ل فقيه ايم�ني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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سالم آغا!
ك�ن الإم�م يولي الجم�هير اهتم�مً� كبيرًا. وفي الوقت نف�ص��ه ك�ن �ص��م�حته 

ي�ص��ت�ء كثي��رًا م��ن التح��ّرك�ت الت��ي ك�ن��ت تح���ول اأن تخل��ق ل��ه مك�ن��ة ظ�هرية 

متمّي��زة، ف��ك�ن ينهى عنه� ويت�ص��ّدى له�.. حتى اأّنه ك�ن هن���ك دّك�ن بّق�لة في 

زق�ق )ارك( الذي ك�ن ي�ص��لكه الإم�م، وك�ن �ص�حب هذا الدّك�ن ُيدعى الح�ج 

غ��لم.. وفي اإحدى المّرات ك�ن الرجل ج�ل�ص��ً� اأم�م ب���ب الدّك�ن على �صفيحة 

ووا�صعً� �ص���قيه فوق بع�س، وم��صكً� بيده �صل�ص��لة يهّزه�.. عندم� اقترب الإم�م 

م��ن الح���ج غ��لم األقى عليه التحي��ة غير اأّن الرج��ل لم يتنّبه اإل��ى الإم�م وبقي 

ج�ل�ص��ً� على ح�لته ورّد على تحّية الإم�م وهو يهّز ب�ل�صل�ص��لة: )�ص��لم اآغ�! كيف 

(1(
ح�لك(

* * *
 كان يرّد عاى تحّية الجميع

عل��ى الرغ��م م��ن كّل هموم الإم���م الخمين��ي واهتم�م�ته بمق�رعة �ص��لط�ت 

النظ�م ال�ص�هن�ص���هي، ورغم كّل المت�عب والم�ص�غل اليومية، ل اأتذّكر اأّن اأحد 

الأطف�ل �صل�ّ��م على �صم�حته ولم يرّد عليه التحّية.. ك�ن الإم�م ُيلقي نظرة على 

وجه كّل طفل من بين الأطف�ل ويرّد على تحّية الجميع والبت�ص���مة ترت�ص��م على 

(2(
�صفتيه.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل مو�صوي خوئينيه�.  (1(
نقًل عن: ح�صين �صهرزاد)ج�ر الإم�م في قم(.  (2(
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ـم حتى عاى األطفال
ّ
كان ُيسا

ك�ن الإم���م �ص��ّب�قً� ف��ي ال�ص��لم على الآخري��ن. وك�ن ُيب���در ب�إلق���ء التحّية 

بمجّرد اأن يدخل مك�ن قبل اأن ُيحّيوا �ص��م�حته.. فمع كّل تلك العظمة التي ك�ن 

يّت�صف به�، والرعب الذي ك�ن ينت�ب الأعداء بمجّرد �صم�ع ا�صمه، ك�ن عطوفً� 

(1(
وروؤوفً� بدرجة اإذا م� راأى اأطف�ًل ك�ن ُيب�درهم ب�ل�صلم والتحّية.

* * *
 سماحتّ مّرة في السالم عايّ

ُ
ر سبجت

ّ
ال أتذك

م� ل يغيب عن ذاكرة اأّيً� من تلمذة الإم�م، وجميع الذين عرفوا �ص��م�حته 

ع��ن كث��ب، ه��و توا�ص��ع الإم���م الج��م والهتم���م الترب��وي ال��ذي ك�ن يّت�ص��م به 

�ص��م�حته حي�ل المحيطين به. وعلى الرغم من اأّني كنُت اأحد تلمذته، اإل اأّني 

كنُت مبهورًا ب�ص��خ�صّية �صم�حته، وكنُت اأع�صقه تم�مً�. وطوال الفترة التي كنُت 

في خدمة الإم�م، ورغم حر�صي على اأن اأكون �صّب�قً� في اإلق�ء التحّية وال�صلم، 

.
(2(

اإل اأّني ل اأتذّكر مّرة �صبقته مّرة في ال�صلم

* * *
كان ُيباغتنا

عندم��� ك�ن الإم���م يدخل مك�نً� ك�ن من ال�صعب اأن ت�ص��بقه ب�ل�ص��لم. ففي 

اأحي�ن كثيرة كّن� ُن�ص�رع اإلى مكتب الإم�م ونبقى ب�نتظ�ر قدومه لُنب�دره ب�لتحّية، 

(3(
اإل اأّن �صم�حته ك�ن ُيب�غتن� وُيلقي ب�لتحّية اأ�صرع مّن�.

* * *

نقًل عن: الدكتور محمود بروجردي.  (1(

نقًل عن: اآية اهلل عز الدين زنج�ني.  (2(
نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (3(
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م قبل أن نبتدره بالتحّية
ّ
كان ُيسا

لق��د اعت���د الإم���م على التع�مل م��ع الدار�ص��ين وطلبة العل��وم الدينية بنحو 

متك�فئ بعيدًا عن الألق�ب والم�صتوي�ت العلمية مهم� ك�ن م�صتوى الطرف الآخر. 

وفي هذا ال�صدد لم يحدث مّرة اأن زرُت �صم�حته ولم ُيب�درني ب�ل�صلم.. اأحي�نً� 

ك�نت الم�ص�فة بيني وبين �صم�حته ل تقّل عن ع�صرة اأو خم�صة ع�صر مترًا، وكنُت 

اأحتمل اإذا م� األقيُت التحّية ل ي�ص��معني، لذا كنُت اأترّيث حتى تتقّل�س الم�ص���فة 

(1(
لأب�در ب�إلق�ء التحّية، ف�إذا ب�صم�حته ُيب�درني ب�لتحّية قبل اأن اأنطق به�.

* * *
 ألجى التحّية

ً
أحسست بأّن أحدا

كن��ُت م��ّرة م�ّرًا عبر الزق�ق الواقع بين م�ص��جد المرحوم ال�ص��يخ الأن�ص�ري 

ومنزل الإم�م، وفيم� كنُت اأ�ص��ير مط�أط�أ الراأ���س ف�إذا بي اأح���ّس ب�أّن اأحدًا �ص��ّلم 

علّي. وعندم� رفعُت راأ�ص��ي وقعْت عين�ي على �ص��يم�ء الإم�م المب�ركة ولحظته� 

انت�بني اإح�ص��س عجيب وك�أّن ل�ص�ني معقود.. ف�لإم�م مرجع تقليد وع�لم كبير، 

(2(
ولم اأكن اأن� �صوى ط�لب علم لم اأتج�وز �صّن ال�ص�بعة ع�صر.

* * *
 االعتبارات الظاهرية

ّ
أدار بهره لكل

حر���س المجتم��ع الح��وزوي ف��ي النج��ف الأ�ص��رف عل��ى �ص��رورة مراع���ة 

العتب���رات الجتم�عي��ة والم�ص��توي�ت العلمي��ة المختلف��ة. عل��ى �ص��بيل المث�ل، 

ل��م يكن بو�ص��ع اأح��د من طلبة العلوم الدينية المبتدئين اأن يح�ص��ر نف�ص��ه ك�أحد 

نقًل عن: حجة الإ�صلم مرت�صى �ص�دقي تهراني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (2(
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الأف��صل. وهكذا ب�لن�صبة لأ�صح�ب الف�صيلة مق�رنة ب�لمجتهدين. والمجتهدين 

اأم���م مراج��ع التقليد وهكذا. ف��ك�ن ينبغي لكّل واحد من ه��وؤلء مراع�ة مك�نته 

وح��دوده.. وك�ن العرف ال�ص���ئد ل ي�ص��مح لمرج��ع التقليد ب�لذه�ب اإلى من���زل 

اأح��د الطلب��ة الفقراء وتفّقد اأحواله. اإذ اإّن م� ك�ن �ص���ئعً� هو اأن ُيط�أط�أ الجميع 

روؤو�صهم اأم�م المراجع والمجتهدين، واأن يقوم بزي�رتهم كواجب ووظيفة.. وفي 

ه��ذا ال�ص��دد ُيمكن القول بكّل جراأة، اإّن ت�ريخ الت�ص��ّيع لم ي�ص��هد اأن ق�م مرجع 

تقلي��د في زمن مرجعّيته، بزي�رة مدار���س الحوزة العلمية في النجف والتحّدث 

اإلى طلبة العلوم الدينية المبتدئين وتفّقد اأحوالهم واأو�ص�عهم المعي�ص��ية. غير 

اأّن الإم�م الخميني ك�ن قد اأدار ظهره للمع�يير والعتب�رات الظ�هرية، واأر�صى 

(1(
قواعد �صّنة اإ�صلمية ح�صنة في النجف الأ�صرف.

* * *
أنا مدين لا ع 

اأثن���ء مغ�درة العراق، وامتن�ع الكويت عن ا�ص��تقب�ل �ص��م�حته، مكث الإم�م 

ليلة في بغداد. اإذ تقّرر اأن يتوّجه في �صب�ح اليوم الّت�لي - يوم الجمعة ال�ص�عة 

الت��ص��عة - اإلى ب�ري���س.. وفي تلك الليلة كّن� ج�ل�صين عند الإم�م. وك�ن الجميع 

م�صّطربً� قلقً� حي�ل م� �صيحدث. غير اأّن الإم�م ك�ن ه�دئً� مطمئّنً� وك�أّن �صيئً� 

ل��م يح��دث. وك�ن يح�ول اأن ُيهّداأ م��ن روعن�.. وفي هذه الأثن�ء و�صلت اأنب�ء من 

طهران تفيد ب�أّن الجم�هير غ��صبة واأّن ثّمة م�صيرات وتظ�هرات قد عّمت مدنً� 

كثي��رة.. فم��� زل��ت اأتذّكر عب�رة الإم���م التي ق�له� في تلك الأج��واء من الحيرة 

والترّق��ب الت��ي ك�ن��ت ُتخّيم عل��ى الجميع، ولم يك��ن وا�صحً� م� ال��ذي ُيخّبئه لن� 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محت�صمي بور.  (1(
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الم�ص��تقبل، اإذ ق�ل: »اأ�ســعر بالخجل اأمام ال�ســعب واأنا مدين له.. اإّنني اأ�ســعر 

بالحقارة اأمام هذا ال�ســعب.. اإّنه يواجه المخاطر من اأجلنا، ونحن جال�ســين 

هنــا ننعــم بالراحــة«.. حّقً� كم هو اأمر عجيب.. رجل ف��ي هذه الح�لة التي ك�ن 

فيه���، م�ص��ّرد ع��ن الوط��ن، وتحيط ب��ه المخ�طر م��ن كّل �ص��وب دون اأن يت�صح 

م�صي��ره. ينتقل من النجف اإلى الب�ص��رة، ومن الب�صرة اإلى بغداد، ومن بغداد 

ل ي��دري اأين �ص��يحّط به الرح�ل وم� الذي �ص��يحدث ل��ه، ورغم كّل ذلك يت�صّور 

(1(
اأّنه ينعم ب�لراحة، وي�صعر ب�لخجل لأّن ال�صعب يواجه المخ�طر من اأجله.

* * *
 صدق

ّ
كان ُيعّبر عن حّبّ بكل

ف��ي ع���م 1348ه�.���س]1969م[، ج�ء اإل��ى النجف اأحد علم���ء طهران وهو 

المرح��وم اآي��ة اهلل ج�بلقي، وك�ن من تلمذة المرحوم اآية اهلل الح�ئري اليزدي 

ف��ي ق��م، وك�نت اإق�مته ف��ي منزلي. ف�أخب��رت المرحوم الح�ج ال�ص��ّيد م�صطفى 

ب�أّن اآية اهلل ج�بلقي يزور النجف وُيقيم الآن في منزلي. في اليوم الّت�لي اأبلغني 

المرحوم ال�ص��ّيد م�صطفى ب�أّن الإم�م يرغب بزي�رة ال�ص��ّيد ج�بلقي، وك�ن ذلك 

ب�لن�ص��بة لي عجيبً�، ف�أطلعت ال�ص��ّيد ج�بلقي على ذلك.. ك�نت الغرفة التي ُيقيم 

فيه� ال�ص��ّيد ج�بلقي ل تتج�وز اأبع�ده��� )3×4( اأمت�ر.. ج�ء الإم�م بعد �صلتي 

المغرب والع�ص�ء التي ك�ن ُيقيمه� في مدر�صة اآية اهلل البروجردي، وجل�س في تلك 

الغرف��ة المتوا�صعة اإلى جوار ال�ص��ّيد ج�بلقي وقد اأح�ط ه��ذا الروح�ني الع�رف 

بحّب غ�مر وع�طفة جّي��ص��ة حتى اأني �ص���هدت، بعد خروج الإم�م، ح�لة معنوية 

(2(
عجيبة لدى المرحوم ج�بلقي مت�أّثرًا ب�صّدة اإزاء عظمة الإم�م وتوا�صعه.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد ر�ص� ن��صري.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد اأكبر محت�صمي بور.  (2(



التواضع

71

آمل أن ال تترك هذه الكامات تأثيرها في نفسي
بعد ت�ص��كيل مجل���س ال�ص��ورى الإ�ص��لمي في دورت��ه الأولى، ذهبن��� اإلى عند 

الإم���م. وقد تطّوع اأحد النّواب - ال�ص��ّيد فخر الدي��ن حج�زي - ب�لتحّدث ني�بة 

ع��ن الآخري��ن. ف�متدح الإم���م واأثنى عليه كثي��رًا. وفي هذه الأثن���ء كنُت اأنظر 

اإل��ى وج��ه الإم���م فبداأ م�ص��ت�ًء من هذا المدي��ح والثن�ء، وق�ل ف��ي نه�ية اللق�ء: 

»اآمل اأن ل تترك هذه الكلمات تاأثيرها في نف�سي، فاأنا ل�ست �سوى خادم لهذا 

(1(
ال�سعب«.

* * *
ى إدراك عظمة ال ع ؟

ّ
كيف يتسن

كّن��� يوم��ً� عند الإم���م فق�ل �ص��م�حته:»ل اأدري كيــف يت�ســّنى لنــا اأن ُندرك 

قيمــة وعظمــة هــذا ال�ســعب وُنثّمنهــا. فاأنــا عندمــا اأرى هــوؤلء ال�ســباب اأ�ســعر 

(2(
بالحقارة تجاههم«.

* * *
 تجبيل يده

ُ
وددت

في اإحدى اللي�لي كّن� عند الإم�م، فك�ن يقول: ج�ء عندي �صيخ عجوز وك�ن 

يقول بكّل ثقة: قّدمُت اأبن�ئي في طريق الإ�ص��لم. وقد جيء اليوم بجن�زة ابني 

الث�ل��ث ال��ذي ه��و اآخ��ر اأبن�ئ��ي - ك�ن في �ص��ّن الث�منة ع�ص��ر وقد ا�صت�ص��هد في 

عملّي���ت )والفج��ر( - وانتهي��ت للتو من دفن��ه. ولأّني ع���زم لللتح�ق بجبه�ت 

القت�ل، جئُت لأوّدعك. وم�صى الإم�م يقول: »اإّن �ســهامة و�ســجاعة هذا ال�ســيخ، 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ن�طق نوري.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ه��صمي رف�صنج�ني.  (2(
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خلقــت فــي نف�ســي حالة �ســعرُت حينهــا برغبة عارمة في تقبيل يــده. غير اأّنه 

(1(
كان يقف في الباحة وكنُت اأنا في ال�سرفة، فلم اأتمّكن من ذلك«.

* * *
  واهّ 

ّ
تجط

قل��ُت للإم���م ب���أّن الجمي��ع، اإل��ى م��� قب��ل ح�دث��ة الجمع��ة الدامية ف��ي مّكة 

المكرمة، ك�ن قد ُده���س لختي�ر �ص��م�حتكم الآية: چ ې ى ى ائ ائ 

 لت�ص��تهّل به��� نداء الحج 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ چ)2)

له��ذا الع���م. غي��ر اأّن��ه بعد الح���دث اأدرك الجمي��ع فحوى ذل��ك وازدادوا حيرة 

وذه��وًل ف��ي الوقت نف�ص��ه.. ومم� يذكر في ه��ذا ال�صدد اأّن الإم���م ك�ن ُي�صغي 

حّدث��ه ب�لمزيد مم� �ص��هدته ح�دثة الجمع��ة الدامية، 
ُ
لكلم��ي وك�ن ينتظ��ر اأن اأ

ولكن عندم� ح�ولُت التلميح من خلل الإ�ص�رة اإلى هذه الآية وذلك النداء، اإلى 

م� ُيمكن اعتب�ره من كرام�ت �ص��م�حته، اأغم�س عينيه وتقّطب وجهه وانكم���س، 

تعبيرًا عن اأّن مثل هذا المو�صوع ل ي�صتحّق الذكر.. لم يكن يرغب ب�لإ�ص�رة اإلى 

(3(
مثل هذا الأمر، وقد عّبر عن امتع��صه لذلك من خلل نظراته.

* * *
ال يهتفوا من أااي

ف��ي اأح��د اللق�ءات الع�ّم��ة، ق�ل لي الإم�م قب��ل مجيئه اإلى الح�ص��ينية: »قل 

(4(
لهوؤلء اأْن ل يهتفوا من اأجلي«.

* * *

)1) نقًل عن: اآية اهلل مو�صوي اأردبيلي.
�صورة الن�ص�ء، الآية 100.  (2(

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (3(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (4(
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ال أرغ  في واود صور لي
علمُت ب�أّن ال�ص��ّيد محمد ه��ص��مي، رئي���س هيئة الإذاعة والتلفزيون، عندم� 

التق��ى الإم�م ق�ل له �ص��م�حته ب�أّنه ل يرغب ف��ي اأن يعر�س التلفزيون �صوره في 

كّل م��ّرة يبّث اأخب�ر �ص��م�حته.. فقل��ُت للإم�م ب�أّن اأبن�ء ال�ص��عب ُيحّبون اأن يروا 

�ص��م�حتك ويت�بع��وا ن�ص���ط�تك م��ن خ��لل التلفزيون. فق���ل الإم���م: »نحن لم 

نتعــّرف علــى ال�ســعب عــن طريــق الإذاعــة والتلفزيون، بــل اإّن معرفتنــا باأبناء 

ال�ســعب كانــت قبــل اأن ت�سبــح الإذاعة والتلفزيــون تحت ت�سّرفنــا. وعليه فاإّن 

(1(
ارتباط  ال�سعب بنا وتوا�سلنا معه، ل �ساأن له بهذه الأمور«.

* * *
ليت كان لي مثل هذه العالقة

حّبك لأّنك 
ُ
بعث �ص���ب بر�ص���لة اإل��ى الإم�م يقول فيه���: )اأّيه� الإم�م! اإّنن��ي اأ

ُتح��ّب اهلل.. اأّيه��� الإم���م! لأّن��ك عل��ى �صل��ة ب���هلل تع�ل��ى، فنح��ن عل��ى ات�ص�ل 

مع��ك(.. ك�ن الإم���م يقراأ هذه الر�ص���لة ويبكي، مو�صحً�: »ليــت كانت لي مثل 

(2(
هذه العالقة كي ي�سّح ما تقوله«.

* * *
ال ع  متفّوق عاينا

في اإحدى اللي�لي كّن� في من�زل الح�ج ال�صّيد اأحمد مع عدد من الأ�صدق�ء. 

وك�ن الإم���م ح��ص��رًا، ف��دار بح��ث مو�ص��وع ت�صحي���ت ال�ص��عب. فق���ل الإم�م: 

»ال�ســعب متفــّوق علينــا كثيراً ونحن ن�ســير مــن خلفه«. فعّلق اأح��د الأ�صدق�ء: 

ح�ص��نً�، اإذا م��� قبلن��� ب�أّنن� نّتبع ال�ص��عب فمث��ل هذا ي�صدق علين��� نحن، ولكن ل 

ن�صتطيع قول ذلك ب�لن�صبة ل�صم�حتك، ف�أنتم في طليعة ال�صعب. وم� زلت اأتذّكر 

نقًل عن: حجة الإ�صلم م�صيج بروجردي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محّلتي.  (2(
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رّد الإم���م اإذ ق���ل: »كال. ال�ســعب فــي الطليعة«. لقد ك�ن �ص��م�حته موؤمنً� حّقً� 

(1(
بدور الجم�هير وت�صحي�تهم«.

* * *
ً
ة وشموخا

ّ
توااد ال ع  يزيدنا عز

دع� الح�ج اأحمد يومً� والد ال�صّيد محمود البروجردي - �صهر الإم�م - لتن�ول 

الغداء في من�زله. وك�ن ح��صرًا عدد من العلم�ء وعدد اآخر من الأ�صدق�ء. وقد 

ان�ص��ّم الإم���م اإلى هذا الجمع بعد اإق�مت��ه ال�صلة اإكرامً� لوالد ال�ص��ّيد محمود 

البروجردي. و�ص�دف اأن اقترنت هذه الدعوة مع زي�رة اآية اهلل ال�صّيد الخ�منئي 

للأم��م المتحدة. وقد دار بي��ن الح��صرين حديث عن خط�ب اآية اهلل الخ�منئي 

في هذه المنّظمة. حيث اأثنى الح��صرون على خط�ب �صم�حته الذي اّت�صم بثراء 

خ��س في تعريف الإ�ص��لم والثورة الإ�ص��لمية. وفي هذه الأثن�ء بداأ والد ال�ص��ّيد 

محم��ود يتحّدث ف�ص��كت الآخ��رون واأخذوا ين�صتون. فدع� �ص��م�حته اهلل اأن يمّن 

عل��ى الإم�م ب�ل�ص��لمة، م�صيفً�: م��ن برك�ت الق�ئد الكبير للثورة الإ�ص��لمية اأن 

يطرح اليوم الإ�صلم العزيز في المح�فل الدولية الكبرى نظير الأّمم المتحدة. 

فعّل��ق الإم���م بتوا�صعه الخ��س المعهود ق�ئًل: »اإّنه ال�ســعب الذي وجد طريقه، 

وقد عّلم الم�سوؤولين ما الذي ينبغي لهم فعله. و�سوف يتوا�سل هذا الطريق 

بوجــودي وغيابــي. واإّن تواجــد ال�ســعب في ال�ســاحة يمنحنا العّزة وال�ســموخ«. 

وم�ص��ى �ص��م�حته يق��ول: »اإّنني واثــق تماماً مــن اأّن ال�ســعب الإيراني �ســيوا�سل 

(2(
تواجده في ال�ساحة حتى اأّنه �سيكون اأكثر تحّم�ساً مّما هو عليه الآن«.

* * *

نقًل عن: ميرح�صين مو�صوي.  (1(
نقًل عن: علي اأكبر اآ�صتي�ني.  (2(
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ً
عطي قرضا

ُ
ال أ

ك�ن ذل��ك ف��ي ع���م 1352ه���. ���س ]1973م[، حي��ث توّجهن� برفق��ة الح�ج 

ال�صّيد اأحمد وولدن� الح�ج ح�صن، الذي لم يكن له من العمر وقتئٍذ �صوى �صنتين، 

اإل��ى النج��ف. ومن الطبيعي اأن يبعث وجودن� البهجة وال�ص��رور في نف���س الإم�م 

��ة في تلك الفترة التي ات�ص��مت ب�لغرب��ة والنفي.. ك�ن  وقرينت��ه المكّرم��ة، خ��صّ

م��ن المفتر���س اأن نمك��ث في النجف �ص��هرين نعود بعده� اإلى اإي��ران.. في تلك 

الفت��رة ك�ن��ت منّظمة الأوق�ف في عه��د الط�غوت هي الم�ص��وؤولة عن اإجراءات 

الحج، واإّن الكثير من الن����س بم� فيهم الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد، لم يرت�صوا التوّجه 

اإل��ى الحج في تلك الظروف التي ك�نت �ص���ئدة ف��ي اإيران. لذا ك�نت ثّمة فر�صة 

للقي���م به��ذه الرحل��ة من العراق عل��ى نحو اأف�صل لعّدة اأ�ص��ب�ب منه���: اأّنه� تتّم 

خ���رج اإط���ر عم��ل منّظمة الأوق�ف الإيراني��ة، ف�صًل عن اأّن نفق�ت ال�ص��فر اأقّل 

بكثي��ر مّم��� هو موجود في اإيران. اإ�ص�فة اإلى اأّن زوجة الإم�م ك�نت ترغب كثيرًا 

في التوّجه اإلى الحج، واأّن ب��صتط�عته� اأن تذهب اإلى الحج برفقة نجله� الح�ج 

ال�ص��ّيد اأحم��د. ولع��ّل الأهّم م��ن كّل ذلك، اأّن فت��رة مكوثن� في النجف �ص��وف ل 

تق��ّل ع��ن 7-8 اأ�ص��هر، وه��و اأم��ر بح��ّد ذاته يمك��ن اأن يك��ون من��ص��بً� للغ�ية في 

ظ��ّل الظ��روف التي ك�ن يم��ّر به� الإم���م وزوجته اآنذاك. عندم��� بحثن� مو�صوع 
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ال�صفر، ك�نت الم�صكلة الوحيدة هي عدم توّفر نفق�ت ال�صفر. ف�قترحت ال�صّيدة 

الح�جة اأن نقتر�س من ال�ص��ّيد )الإم�م(، وهو اأمر ل ن�ص��مح - ل اأن� ول ال�ص��ّيد 

الح�ج اأحمد - لأنف�صن� ب�أن نتقّدم بمثل هذا الطلب اإلى �صم�حة ال�صّيد الإم�م.. 

وفيم��� كّن� ج�ل�ص��ين معً�، ق�لت ال�ص��ّيدة: اأّيه� ال�ص��ّيد! اإّن اأحم��د وزوجته ينوي�ن 

الذه�ب اإلى الحج. فق�ل ال�ص��ّيد ح�ص��نً�، فليذهب�. ق�لت ال�ص��ّيدة: اأّيه� ال�ص��ّيد! 

الذه���ب اإل��ى مّكة يتطّلب م���ًل. ف�أج�ب من يريد الذه�ب اإلى الحج ل بّد له من 

الم�ل. ف�إّن توّفر لديه الم�ل فليذهب واإل فل. فق�لت ال�ص��ّيدة: ح�ص��نً�، اأعطهم 

قر�ص��ً�. فق���ل: اأن� ل اأعطي قر�صً�.. كّرر هذه العب���رة مّرتين اأو ثلث. ومن ثّم 

عطي 
ُ
�ص���ألْت ال�ص��ّيدة: لم���ذا ل ُتعط��ي قر�ص��ً�؟ ق�ل: هذه لي�ص��ت اأموالي. واأن��� اأ

قر�صً� ل�صخ�س اأعلم ب�أّنه �صوف ي�صّدد. فمن اأين �صُي�صّدد هذا القر�س؟. فرّدت 

ال�ص��ّيدة ق�ئلة: �صي�ص��ّددانه. فق�ل: م��ن اأين؟ ق�لت: ح�ص��نً�، اإذا اأعطيت �صداق 

ة هذه  ف�طم��ة، ي�ص��تطيع�ن الذه�ب؟.. ف��ي الحقيقة اإّن وقع هذا الح��وار، خ��صّ

ة عندم� ق�ل الإم�م: وهل ُتط�لب  العب�رة الأخيرة، ك�ن ثقيًل على نف�صي، خ��صّ

ب�ل�ص��داق؟ ف���إذا ك�نت هن�ك مط�لب��ة ب�ل�صداق فهذا اأمر اآخ��ر.. ف��صطررت 

للتدّخ��ل والق��ول: كل، اإّن هذا الأمر غير مطروح اأ�صًل. كّل م� في الأمر هو اإذا 

م� ك�ن الذه�ب اإلى الحّج واجبً� علين�، ف�لظروف الح�لية ُتعتبر اأف�صل فر�صة. 

��دت اأن اأط��رح المو�ص��وع من زاوية وج��وب الحّج(. فق�ل: ال�ص��ّيد اإذا لم  )تق�صّ

يك��ن لديك الم�ل، ف�أنت غير م�ص��تطيعة ول ُيعتبر الح��ّج واجبً� في هذه الح�لة. 

قلُت: اأجل وهو كذلك. وانتهى النق��س.

بع��د يومي��ن اأو ثلثة، ق�ل: ال�ص��ّيد اأحمد لوالدته: اإّنن��� ننوي العودة ول بّد لن� 

من اإعداد مقّدم�ت ال�صفر.. فق�لت ال�صّيدة بحزن: فليكن ذلك.. وكي يت�صّنى لن� 

تح�صير مقّدم�ت ال�صفر، �صّلمن� جوازات �صفرن� لل�صّيد ال�صيخ عبد العلي قرهي.. 
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ف��ي الي��وم الّت�ل��ي وحيث كّن��� عل��ى الم�ئدة، ق�لت ال�ص��ّيدة بح��زن: اإّنه الأ�ص��بوع 

الأخي��ر لوجوده��م معن�.. �ص��تبداأ وحدتن� من جديد بعد �ص��فرهم. فق�ل الإم�م: 

لم�ذا، اإّنهم موجودون؟ فرّدت ال�ص��ّيدة ب�ألم: اأنت غير م�ص��تعّد لمنحهم� قر�صً�، 

وهوؤلء �ص��ّلموا جوازات �ص��فرهم اإلى ال�صيخ حتى... فق�ل ال�صّيد والبت�ص�مة تعلو 

�صفتيه: قلُت لل�صيخ قرهي اأن يترّيث قليًل.. فعلمن� ب�أّن ال�صّيد الإم�م اأع�د النظر 

في موقفه.. وبعد ذلك �صمعت من الح�ج ال�صّيد اأحمد ب�أّن ال�صّيد الإم�م ق�ل له: 

مانع �ســوف اأمنحكم القر�س«.. 
ُ
»اإذا ما تاأّكدت باأّنكما �ســُتعيدان القر�س، فلن اأ

واأخي��رًا ان�ص��غلن� بكيفي��ة ت�ص��ديد القر���س؟ فقل��ُت: بمج��ّرد اأن نع��ود اإل��ى اإيران 

�ص���أبيع م� عندي من م�صوغ�ت واأعطي اأموال ال�ص��ّيد الإم�م واأ�صّلمه� اإلى ال�صّيد 

ب�صنديده.. ب�خت�ص�ر ت�صّلمن� الأموال وتوّجهن� برفقة ال�صّيدة الح�جة اإلى مّكة.. 

اأّم��� م��� حدث لن� في تل��ك الزي�رة فهذه حك�ية طويلة. ولكن بمجّرد اأن عدن� اإلى 

(1(
قم، بعت م�صوغ�تي و�صّلمت قر�س ال�صّيد الإم�م اإلى ال�صّيد ب�صنديده.

* * *
حتى وإن كان استالين في الساطة

في النجف، كنُت في اإحدى اللي�لي عند الإم�م، ف�ص�أل اأحد الطلبة الح��صرين 

م��ن �ص��م�حته: هل ُيمكن ا�ص��تخدام ط�ب��ع ذي ري�لين بدًل من ط�ب��ع ذي ثم�ني 

ري���لت؟ ف�أج���ب الإم���م: ل يجوز ذلك. واأ�ص���ف: حتى واإن ك�ن ا�ص��ت�لين على 

(2(
راأ�س النظ�م، ل بّد من الحف�ظ  على النظم الذي يعّد من اأهّم الواجب�ت.

* * *

ال�صّيدة ف�طمة طب�طب�ئي، مراآة الجم�ل، �س126-124.  (1(
حجة الإ�صلم �صيد مجتبى رودب�ري، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م، ج44، �س290.  (2(
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ً
ال
ّ
لماذا ائت متسا

نظ��رًا لأّن��ي كنُت ممنوع الخروج من اإي��ران، لذا ح�ولُت الذه�ب اإلى النجف 

مت�صّلًل. وفي الطريق واجهُت م�صكلت كثيرة.. عندم� و�صلُت اإلى من�زل الإم�م 

ك�ن وق��ت الظهي��رة.. فتح��ُت ب�ب غرف��ة الإم�م واألقي��ُت التحّية. فق���ل: عليكم 

ال�صلم. اأنت اأي�صً� جئَت مت�صّلًل؟ قلُت اأجل. ق�ل: ل ت�أتي بعد الآن. قلُت: �صمعً� 

وط�ع��ة �ص��ّيدي، لن اآت��ي بعد الآن. ق���ل: اأق�صد ل ت�أتي مت�ص��ّلًل، لم���ذا ُتعّر�س 

نف�ص��ك للمخ�ط��ر؟ ل تفعل هذا بعد الآن.. اإن ا�ص��تطعت ح���ول اأن تدخل البلد 

ب�لبط�ق��ة - الج��واز - اأو ل ت�أتي اأ�صًل.. اإّن اإ�صرار الإم�م هذا اإّنم� هو من اأجل 

(1(
اإقن�عن� ب�صرورة مراع�ة القوانين.

* * *
 لا رع

ً
ُيعتبر انتهاك الجوانين خالفا

ك�ن الإم�م مقّيدًا ب�لق�نون اإلى حدٍّ كبير، وك�ن يولي احترامً� كبيرًا للق�نون. 

اإذ ك�ن �ص��م�حته يعتب��ر مراع�ة الق�نون بمث�بة تكليف �ص��رعي، وانته�كه خلفً� 

لل�صرع، حتى ب�لن�صبة لقوانين ال�صير والمرور.. فعلى �صبيل المث�ل اإذا م� و�صعت 

لوح��ة ممن��وع الم��رور في م��ك�ن م� وقد ت��ّم تج�هله���، اأو اإذا م� تج���وز اأحدهم 

ال�ص��رعة الم�ص��موح به� في ال�ص��ي�قة، ف�إّن الإم�م يعتبر ذلك خلفً� لل�صرع، لأّنه 

(2(
ُي�صّكل انته�كً� لقوانين المرور.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي اأكبر م�صعودي خميني.  (1(
نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (2(
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لن آكل من هذا الاحم
من الخ�صو�صي�ت الب�رزة التي اّت�صم به� الإم�م هي حر�س �صم�حته - حتى في 

البلد غير الإ�ص��لمية - على مراع�ة الحق��وق والقوانين الجتم�عية المن�صو�س 

عليه���.. على �ص��بيل المث�ل، عندم� كّن� في ب�ري���س ق�م بع���س الإخوة بجمع الم�ل 

و�ص��راء خ��روف وذبحه واإعداد طع�م بمن��ص��بة ليلة الع��ص��ر من محّرم، واإر�ص���ل 

مقدار منه اإلى من���زل الإم�م.. غير اأّن ثّمة ق�نونً� في فرن�ص��� ين�ّس على منع ذبح 

الحيوان�ت خ�رج الم�ص��لخ مراع�ة للأمور ال�صّحية. ولّم� علم الإم�م بهذا الق�نون 

(1(
ق�ل: بم� اأّنه قد تّم انته�ك قوانين الحكومة، ف�أن� لن اآكل من هذا اللحم.

* * *
 من أال الصالة

ُ
نهضت

ينقل اأحد الأطب�ء مّمن ك�نوا ُي�صرفون على علج الإم�م اأثن�ء وجوده في قم: 

عندم� اأخبروني ب�أّن الإم�م ي�صكو من اآلم في القلب توّجهت م�صرعً� اإلى غرفته 

وح�ول��ت قي����س �صغط الدم. ك�ن قي����س ال�صغط ي�ص��ير اإلى عدد خم�ص��ة الذي 

ُيعتب��ر خط��رًا م��ن الن�حية الطبي��ة. فقمُت ب�لإ�ص��ع�ف�ت الأولية. وبعد �ص���عتين 

تح�ّص��ن الو�ص��ع اإل��ى حدٍّ م���، غير اأّنه ت��ّم ن�صيح��ة الإم�م بع��دم الحركة. ولكن 

�ص��م�حته ح�ول الحركة. فقلُت: �ص��ّيدي العزيز لم�ذا نه�صَت من مك�نك؟ ق�ل: 

لل�صلة. قلُت: �صيدي، اأنت مجتهد في الفقه، واأن� في الطب. واإّن تحّركك وفقً� 

لفت��واي الطبي��ة، محّرم. عليك اأن ُت�صّلي واأنت م�ص��تلٍق. وقد حر�س الإم�م على 

(2(
تطبيق التع�ليم الطّبية بدّقة. 

* * *

نقًل عن: دب�غ.  (1(
نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (2(
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 لاضوابط
ً
تصّرفوا معّ وفجا

ج�ءني خط�ب من قي�دة القّوات البّرية يبلغني ب�أّنه لي���س لديك اأّية م�ص��وؤولية 

في قي�دة قّوات غربي البلد. ف�أجبتهم: اإّن المجل�س الأعلى للدف�ع هو الذي اأوكل 

ل��ي ه��ذه الم�ص��وؤولية، ولن اأع��ود اإلى طهران اإل ب�أمٍر منه ولي���س م��ن بني �صدر.. 

وكنُت قد اأ�صّريت على ذلك دون اأن اأعب�أ ب�أّن مثل هذا الموقف ُيعّد تمّردًا بنحو م� 

من الن�حية الع�صكرية.. من جهته اأ�صرع بني �صدر اإلى اإبلغ الإم�م بموقفي هذا. 

وق�ل الإم�م، الذي لم يكن يعرفني، اإلى بني �صدر، ب�أن يتّم التع�مل مع المتخّلف 

وفق��ً� لل�صواب��ط.. وبع��د فترة وعندم��� التقى اأئّم��ة الجمعة في الب��لد، بم� فيهم 

�صهداء المحراب، الإم�م ق�لوا ل�صم�حته ب�أّن فلنً� �صخ�س حري�س ومث�بر، وقد 

اأقدم بني �صدر على عزله وتجريده من رتبته الع�صكرية. وعلى الرغم من اأّن اأئّمة 

الجمع��ة �ص��خ�صّي�ت معروفة لدى الإم�م ويحظون بمك�ن��ة مرموقة، اإل اأّن الإم�م 

رّد عليه��م ب�ص��كل ح���زم: اإّن فلن��ً� ق��د تمّرد على الأوام��ر. طبعً� ه��ذا ل يعني اأّن 

(1(
الإم�م لم يوافق هوؤلء، ولكن ك�ن يوؤمن ب�صرورة الن�صي�ع للق�نون واحترامه.

* * *
التجّيد بجوانين الدولة اإلسالمية

ب�صفت��ي اأح��د الذين عملوا ف��ي مكتب الإم�م ل�ص��نوات، اأ�ص��تطيع القول بكّل 

جراأة ب�أّني لم اأَر في حي�ة الإم�م ال�ص��خ�صية والع�ّمة اأّي تخّطي لقوانين الدولة 

ة ب�لم�ء والكهرب�ء واله�تف،  الإ�صلمية.. على �صبيل المث�ل، اإّن الفواتير الخ��صّ

(2(
واإي�ص�لت ال�صرائب، ك�ن يتّم ت�صديده� في اأقرب فر�صة بمجّرد ا�صتلمه�.

* * *
نقًل عن: ال�صهيد �صي�د ال�صيرازي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (2(
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متى تأتي؟
توّج��ه ال�ص��ّيد اأن�ص���ري م��ّرة اإل��ى جبه��ة القت���ل الجنوبي��ة ح�م��ًل تحّي���ت 

وتمّني���ت الإم�م اإلى جند الإ�ص��لم ومق�تليه.. وفي الم�ص���ء حيث كّن� في وحدة 

الإع��لم الحرب��ي لمق��ّر قي���دة كرب��لء، ادخ��ل ال�ص��ّيد اأن�ص���ري يده ف��ي جيبه 

واأخ��رج ق�ص��ص��ة جري��دة وق�ل لي: ه��ذا خّط الإم���م اأقّدمه هدية ل��ك.. وك�ن 

الإم�م قد كتب بخّط يده الجميل على ح��ص��ية ق�ص��صة الجريدة ي�صتف�ص��ر من 

ال�ص��ّيد اأن�ص���ري ق�ئًل: اإّن زوجة المرحوم ال�ص��ّيد به�ص��تي طلبت تحديد موعد 

للق���ء. متى ت�ص��تطيع المج��يء؟. وُيعّلق ال�ص��ّيد اأن�ص�ري على ذل��ك ب�لقول: اإلى 

ه��ذا الح��ّد ك�ن الإم���م يحت��رم المق��ّررات وال�صواب��ط المعمول به� في من���زل 

�ص��م�حته ومكتب��ه. فعل��ى الرغم من اأّن الأم��ر ك�ن يعود  اإليه وه��و حّر في وقته، 

غير اأّن دّقة النظم الذي ك�ن عليه، تدفعه لأن ي�ص�أل من المعنيين كي ل يح�صل 

(1(
تداخل في المواعيد وبرامج المكتب.

* * *
إذا كان الجانون ينّص عاى ذلك فال تأتوا بّ

كن��ُت يوم��ً� عن��د الإم�م، ف���أدار وجهه اإل��ى الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد وق���ل: ه�ت 

لي كت�ب ك�ص��ف الأ�ص��رار.. ق�ل ذلك بنحو ت�صّورت ب�أّن ثّمة مكتبة في ح�ص��ينية 

جم�ران ُي�ص��ير اإليه� الإم�م.. ف�أج�ب ال�ص��ّيد اأحمد: اإذا م� اأمرت بذلك، �ص���آتي 

ل�ص��م�حتك به. ولكن ق�نون هذه المكتبة ل ي�ص��مح ب�إخراج الكتب خ�رج المبنى. 

كّل م��ن يري��د الطلع عل��ى اأّي كت�ب علي��ه اأن يذهب اإلى هن�ك. فق���ل الإم�م: 

ح�ص��نً�، اإذا ك�ن ق�نونه��� ين���سّ على ذلك ف��ل ت�أتوا به.. بعده� اأ�ص���ر لي وق�ل: 

نقًل عن: غلم علي رج�يي.  (1(
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ه��ل ت�ص��تطيع اأن ت�أتي به��ذا الكت�ب؟ قل��ُت: اأجل. وقمُت ب�إح�ص�ر كت�ب )ك�ص��ف 

(1(
الأ�صرار( من مك�ن اآخر وقّدمته ل�صم�حته.

* * *
تتّم مراعاة الجانون حتى داخل المنـزل

ك�ن الإم���م يحر�س على الم�ص��ي ع��ّدة مّرات في اليوم في كّل مّرة ع�ص��رين 

دقيقة.. وفي اأحد الأي�م كنُت برفقته، فلّم� انتهى من الم�ص��ي، اأ�ص���ر اإلى مك�ن 

في الب�حة وق�ل: ُيعجبني اأن اأجل���س هن�ك واأتن�ول قدحً� من ال�ص���ي. فقلُت وم� 

الم�ص��كلة في ذلك؟ �ص���آتي لك ب�لب�ص���ط لتجل���س وت�ص��رب ال�ص���ي. فق�ل: كل، 

والدتك ق�لت لي اإذا م� اأردَت اأن تجل�س في الب�حة، �صع تلك ال�صّج�دة - واأ�ص�ر 

اإليه��� - ف��ي ذل��ك الج�نب واجل���س هن���ك.. اإلى ه��ذا الحّد ك�ن الإم���م يحترم 

الق�نون الذي ك�نت قد و�صعته �صّيدة المن�زل، فلم يجل�س ذلك اليوم ولم ي�صرب 

(2(
ال�ص�ي.

* * *
لماذا تريد استبدال الدواء؟ 

قلّم��� راأي��ُت مري�ص��ً� ك�لإم���م يلت��زم ب�لن�ص�ئح الطّبي��ة بدّق��ة متن�هية وفقً� 

لم��� يريده الطبيب المع�لج. على �ص��بيل المث���ل اإذا م� قيل له عليك بتن�ول هذا 

الدواء في الأوق�ت المحّددة كذا وكذا، ف�إّن �صم�حته يتقّيد بذلك بنحٍو ل ُيطيقه 

ال�ص��خ�س الع�دي، غير اأّن �صم�حته ك�ن اإن�ص���نً� ا�صتثن�ئيً� تم�مً�. وكثيرًا م� كّن� 

ُنح�ول اختي�ر الدواء ذات الموا�صف�ت )الفع�لية الطويلة(، غير اأّنن� كّن� نخ�صى 

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (2(
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اأن يجذبه الج�صم بنحو مف�جئ وتترّتب عليه تبع�ت غير محّببة.. على اأّية ح�ل 

كّن��� نت�ص���ور م��ع الإم�م به��ذا الخ�صو�س، فك�ن يق��ول: لم�ذا تريدون ا�ص��تبدال 

ال��دواء؟ فكّن��� ُنجي��ب: خ�ص��ية اأن يزعجكم اللتزام الم�ص��تمر بمواعي��د تن�وله، 

ونك��ون ق��د خلقن� مت�عب لكم. فك�ن �ص��م�حته يقول: ل��ن يزعجني ذلك مطلقً�، 

(1(
ول توجد ح�جة ل�صتبدال الدواء.

* * *
كان يمنح الصالحّيات لامسؤولين

م��ن ال�ص��م�ت الب���رزة واللفتة في نهج الإم�م، تو�ص��يع دائ��رة �صنع القرار، 

وعدم التدّخل في المه�م والم�صوؤولي�ت التي فّو�صه� الد�صتور لل�صلط�ت الثلث. 

وبف�صل برك�ت نهج الإم�م واأ�ص��لوبه هذا في الإدارة تك�ملت موؤ�ّص�ص���ت النظ�م 

وت�صكيلته.. اإذ اإّن �صم�حته، ومن خلل منح ال�صلحي�ت وعدم التدّخل اإل في 

الح���لت ال�صرورية، ك�ن قد مّهد الطريق اأم�م الط�ق�ت ال�ص���بة لتنمو وتن�صج 

(2(
وتتك�مل في خبراته�.

* * *
كان يؤمن باستجاللّية المسؤولين

ك�ن الإم�م ل يتدّخل في �صوؤون الحكومة اإل في الح�لت ال�صتراتيجية. وك�ن 

يمتنع عن الخو�س في وظ�ئف وم�صوؤولي�ت الأجهزة الحكومية ل�صي�نة ا�صتقللية 

قراراته���. واإّن مث��ل هذا النهج �ص���عد اإلى ح��دٍّ كبير في اإن�ص���ج عمل الحكومة 

وتعزي��ز �ص��لط�ته�.. ذل��ك اأّن الإم���م ك�ن يوؤم��ن ب�لنظ��م والن�صب�ط،حت��ىاأّن 

نقًل عن: الدكتور بور مقد�س.  (1(
نقًل عن: ميرح�صين مو�صوي.  (2(
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المراجع���ت الت��ي ك�نت تت��ّم عن طريق مكتب �ص��م�حته، ك�ن يو�ص��ي بمت�بعته� 

عن طريق الأجهزة المعنية والم�صوؤولة. فلم اأَر يومً� اأن زّج مكتب الإم�م بنف�صه 

ف��ي مه���م ووظ�ئ��ف الأجهزة الحكومية. حتى اأّني ل اأتذّك��ر اأّن الإم�م تدّخل في 

تعيين اأو عزل �ص��خ�س م�، اأو اأّنه تقّدم بتو�صية معّينة ب�ص���أن ال�صتع�نة ب�صخ�س 

م� اأو اإق�ص�ئه لدى ت�صكيل الحكومة، اإل في ح�لة واحدة وهي وزارة الأمن. حتى 

في هذه الح�لة لم يطرح �ص��م�حته ا�ص��مً� محّددًا واإّنم� ك�ن يقترح الت�ص���ور معه 

به��ذا الخ�صو���س اإذا م��� ت��ّم التف�ق على ا�ص��م معّين.. وف�صًل ع��ن ذلك، وفي 

كّل م��ّرة ك�ن��ت تطراأ عقبة اأم�م ت�ص��كيل الوزارة، ل �ص��ّيم� فيم� يخ�ّس نيل الثقة 

داخل مجل���س ال�ص��ورى، ك�ن �صم�حته يفو�س مهّمة تذليل العقبة اإلى �صورى يتّم 

ت�ص��كيله� له��ذا الغر�س.. وب�ص��كل ع���م ل بّد لي من الق��ول اإّن الإم���م ك�ن يوؤّكد 

(1(
دائمً� على ا�صتقللية الم�صوؤولين وا�صطلعهم بمه�مهم في اإط�ر  الد�صتور.

* * *
اسألوا رئيس الوزراء

ثّمة م�ص��كلة ك�نت تواجه الم�ص��وؤولين عن الحقوق ال�صرعية التي ك�نت ت�صل 

م��ن خ���رج البلد ب�لعملة الأجنبية من مقّلدي �ص��م�حة الإم�م. اإذ ك�ن يفتر�س 

اأحي�نً� اأن يتّم ا�صتبداله� ب�لعملة المحّلية - الري�ل -. واإّن م� ك�ن متع�رفً� وقتئٍذ 

هو اإّم� اأن ُت�صل�ّم الأموال للبنك المركزي وا�صتلم م� ُيع�دله� من العملة المحّلية 

ب�ل�ص��عر الر�ص��مي. وفي مثل هذه الح�لة �ص��يتّم حرم�ن الم�صتحّقين الف�رق بين 

ال�ص��عر الر�ص��مي وال�صعر المتداول في الأ�صواق الحّرة.. اأو اأن يتّم ا�صتبدال هذه 

الأموال في ال�صوق الحّرة ومن ثم اإنف�قه� في الموا�صع ال�صرعية المقّررة. وفي 

نقًل عن: مير ح�صين مو�صوي.  (1(
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مث��ل ه��ذه الح�ل��ة ك�ن م��ن الطبيع��ي اإّم��� اأن ُتعطى الم�ئ��ة دولر - مث��ًل - اإلى 

الفقير ك�صدقة اأو زك�ة الفطرة، اأو اأن يتّم ا�ص��تبداله� ب�ص��عر ال�صرف الر�صمي 

للدولر، وفي مثل هذه الح�لة يكون الف�رق غير قليل.. وعندم� �ص�أل الإم�م عن 

راأيه بهذا ال�ص���أن، ق�ل: ا�ص���ألوا ال�صّيد مو�صوي - رئي�س الوزراء وقتئٍذ - واإذا لم 

يكن ثّمة اإ�صك�ل من وجهة نظر الحكومة، �صوف يتّم ا�صتبدال الحقوق ال�صرعية 

المر�ص��لة ب�لعملت الأجنبية اإلى العملة المحّلية وفقً� ل�ص��عر ال�صرف المتداول 

(1(
في ال�صوق الحّرة.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(





الفصل الثاني  
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األنس بالقرآن

كان يجاس عاى األرض
ف��ي معظ��م الأع��وام الت��ي تلت ع���م 1321 �صم�ص��ي، ك�ن الإم�م ي�ص���فر في 

ال�صيف اإلى م�صهد. وك�ن عدد من الطلبة ممن ك�نوا يكبرونن� في ال�صن، وعلى 

علق��ة �صداق��ة م��ع الإم�م، ينته��زون هذه الفر�ص��ة لإعداد عدد من المج�ل���س 

واللق���ءات ل�ص��م�حته. ول��دى و�ص��ول �ص��م�حته اإل��ى المدر�ص��ة ك�نت ت�أت��ي عّدة 

خ��ص��ة م��ن العلم���ء، ربم��� ك�ن يت��راوح عددهم م��� بين الع�ص��رة اإلى الخم�ص��ة 

ع�ص��ر، لزي�رة الإم�م والجلو���س معه.. وك�ن يتوّلى الإ�صراف على المدر�صة اأحد 

العلم���ء الكب���ر الذي��ن تربطهم علقة وثيقة ب�ص��م�حة  الإم�م.. و�ص�دف �ص��هر 

رم�ص�ن المب�رك في ذلك الع�م مع ف�صل ال�صيف، وك�ن م�صجد )كوهر �ص�د( 

ف��ي اللي�لي يعّج ب�لح��صرين حتى وقت ال�ص��حر. وقد اعت��دُت على الذه�ب اإلى 

م�صجد كوهر �ص�د في اللي�لي، حيث ك�ن يرتقي المنبر وّع�ظ كب�ر، وك�ن والدي 

اأح��د ه��وؤلء الوّع���ظ.. ك�ن الن����س موّزعين في ب�ح��ة الم�ص��جد وال�صحن، كّل 

واحد منهم من�ص��غل ب�لدع�ء والمن�ج�ة. وكثيرًا م� كنُت اأرى الإم�م قد افتر���س 

عب�ءت��ه وجل���س عليه� بي��ن الجموع الح��ص��رة. )يومئذ لم يكن الن����س يعرفون 

�ص��م�حته �ص��وى قّلة خ��ص��ة(. وفي هذا ال�ص��دد ل زلت اأتذّكر كي��ف اأّني مّررت 

يومً� من هن�ك ال�ص���عة الت��ص��عة م�ص���ًء متوّجه��ً� اإلى الحرم. وق��د راأيت الإم�م 
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ج�ل�ص��ً� يقراأ الدع�ء ويتهّجد. وفي الحرم الر�صوي �صّليت ودعوت وتب�حثت مع 

الطلبة، وبعد حوالي ثلث �ص�ع�ت عدُت من نف�س الطريق، فراأيُت الإم�م ل زال 

ج�ل�صً� ُي�صّلي ويدعو ويتلو القراآن. فعجبت كثيرًا ل�صبر الإم�م وتحّمله واأّنه من 

(1(
اأهل الدع�ء والعب�دة اإلى هذا الحّد.

* * *
اإلمام ختم الجرآن في  سّن السابعة

تعّلم الإم�م القراءة والكت�بة في الكت�تيب على يد الآخوند الُمل اأبي الق��صم.. 

وك�ن المّل اأبو الق��صم �صيخً� عجوزًا ُيعل�ّم الأطف�ل القراءة والكت�بة، وك�ن مكتبه 

يقع ب�لقرب من من�زلن�.. اأن� اأي�صً� كنُت قد تعّلمت في مكتبه.. ك�ن كّل واحد مّن� 

نح��ن الأطف���ل يقراأ ف��ي الكت�تيب ن�صف جزء م��ن القراآن كّل ي��وم. واإذا م� ختم 

اأح��د التلميذ الق��راآن واأنهى تلوته، ك�نت الع�دة اأن يولم وليمة يدعو اإليه� بقية 

التلمي��ذ واآخري��ن.. وك�ن الإم�م قد ختم القراآن في �ص��ّن ال�ص���بعة تقريبً�، وبداأ 

(2(
بدرا�صة الآداب العربية لدى ال�صيخ جعفر ابن عم والدتن�.

* * *
كان يجرأ ازأين من الجرآن في اليوم

اعت���د الإم�م على قراءة الق��راآن اأو الدع�ء - مف�تيح الجن�ن - قبل �صلتي 

المغ��رب والع�ص���ء، وكذل��ك قب��ل �صلة الظه��ر.. وفي ه��ذا الخ�صو���س ل زلُت 

.
(3(

اأتذّكر م� ق�له �صم�حته مّرة: اقراأ جزاأين من القراآن في اليوم...

* * *
نقًل عن: اآية اهلل واعظ زاده خرا�ص�ني.  (1(

نقًل عن: اآية اهلل ب�صنديده.  (2(
نقًل عن: حجة الإ�صلم م�صيح بروجردي.  (3(



األنس بالجرآن

91

كان يجرأ الجرآن باستمرار
ك�ن الإم�م ي�أن���س ب�لقراآن كثيرًا ل �ص��ّيم� في �ص��هر رم�ص���ن المب�رك.. فل 

ة �صهر رم�ص�ن  اأتذّكر اأّني دخلُت على الإم�م مّرة في هذا ال�صهر ال�صريف، خ��صّ

الأخي��ر م��ن عم��ره المب�رك، ال��ذي ك�ن قد �ص�دف مع مطلع ع�م 1368ه�.���س 

]1989م[، ولم اأَر �ص��م�حته اإل من�ص��غًل بقراءة القراآن.. ففي كّل مّرة كنُت اأدخل 
(1(

على �صم�حته لعمٍل م�، كنُت اأراه منهمكً� بتلوة القراآن المجيد.

* * *
تالوة الجرآن أحد مهاّمّ اليومية

عل��ى ح��ّد علمي، ك�ن الإم�م يقراأ اآي�ت م��ن القراآن كّل يوم منذ مطلع حي�ته 

ولح��ّد الآن. وك�ن ذل��ك ُيعّد اأحد مه�ّمه اليومية. ففي �صوء النظم الدقيق الذي 

�س �صم�حته �ص�عة معّينة لتلوة القراآن المجيد والأن�س  اّت�صمت به حي�ته، خ�صّ

به، وخلل هذه ال�ص�عة ل يدخل عليه اأحد، ول يرّد على �صوؤال اأحد، وك�ن يعي�س 

(2(
مع القراآن تم�مً� ويتمّعن في الآي�ت القراآنية ومع�نيه�.

* * *
ً
يأنس بالجرآن كثيرا

ك�ن الإم���م ي�أن���س ب�لق��راآن كثي��رًا. فعلى �ص��بيل المث�ل، ك�ن ق��د اعت�د على 

تلوة القراآن حوالي ال�ص�عة الت��صعة والن�صف �صب�حً�، بعد تن�ول الفطور ولق�ء 

الم�ص��وؤولين وانته���ء فترة الم�ص��ي.. وبعد النته�ء من الت��لوة يتوّجه اإلى اإنج�ز 

بع�س المه�م والطلع على الر�ص�ئل ال�صّرية التي لم يكن يّطلع عليه� اأحد غير 

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ر�صولي محلتي.  (2(
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�أ من جديد ويبداأ بتلوة  �صم�حته فقط.. ومع اقتراب موعد اأذان الظهر، يتو�صّ

(1(
القراآن.. ك�ن لدى الإم�م اأن�س خ��س مع القراآن، وحّب فريد للدع�ء.

* * *
أريد العين لتالوة الجرآن

عندم��� كّن��� ف��ي النج��ف، �ص��عر الإم���م ب���أّن عيني��ه توؤلم�نه. فج���ء الطبيب 

وفح�س عينيه، ون�صحه ق�ئًل: اترك قراءة القراآن بع�س الوقت وا�صترح قليًل. 

ف�صح��ك الإم�م وق���ل: »اأّيها الدكتور! اأنا اأريد عيناي مــن اأجل تالوة القراآن، 

فما جدوى اأن تكون عندي عينان ول اأقراأ القراآن.. عليك اأن تفعل �ســيئاً كي 

(2(
اأتمّكن من تالوة القراآن«.

* * *
 يا عزيزي

ُ
اتل

عندم��� هبط��ت المروحية التي ك�نت تقّل الإم�م ف��ي )جّنة الزهراء(، �صنع 

ة حيث اجت�زه��� الإم�م برفقة  اأف��راد الحم�ية �صل�ص��لة ب�ص��رية تقود اإل��ى المن�صّ

ة.. ولدى بدء المرا�صيم  الح�ج اأحمد وعدد من العلم�ء حتى و�صلوا اإلى المن�صّ

ت��ل اأح��د الفتي�ن الي�فعين اآي�ت من القراآن الكريم ب�صوت عذب رخيم.. وكّلم� 

(3(
اأراد اأن يختم تلوته ك�ن يقول له الإم�م: »اتُل يا عزيزي«.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ح�صن ثقفي.  (1(
نقًل عن: الدكتورة ف�طمة طب�طب�ئي.  (2(

نقًل عن: �صحفي من جريدة كيه�ن.  (3(
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يجرأ الجرآن حتى لياة إاراء العماية الجراحية
ك�ن الإم���م حري�ص��ً� عل��ى تلوة عّدة �صفح�ت من الق��راآن المجيد كّل يوم. 

وك�ن يتل��و حزب��ً� اأو اأكث��ر على اأقّل تقدير. واإّن �ص��م�حته لم يت��رك تلوة القراآن 

و�ص��لة اللي��ل، حت��ى في الأي�م الأخيرة م��ن عمره المب�رك والليلة التي �ص��بقت 

(1(
اإجراء العملية الجراحية.

* * *
ااس عاى األرض 

لق��د راأى الجمي��ع مّرة كي��ف اأّن الإم�م عندم� دخل ح�ص��ينية جم�ران لتحّية 

�س  الجم�هير التي احت�ص��دت للق�ئه، وبدًل من اأن يجل�س على الكر�صي المخ�صّ

ل��ه، كم��� هي الع�دة في كّل مّرة، اخت�ر الجلو���س على الأر���س بنحو غير متوّقع. 

وقد حدث ذلك لدى مجيء الف�ئزين بم�ص���بق�ت تلوة القراآن للق�ء �ص��م�حته. 

(2(
وك�ن من المفتر�س اأن ُتتلى اآي�ت من القراآن في تلك الجل�صة.

* * *
حّبك

ُ
ك تجرأ الجرآن فأنا أ

ّ
ألن

كن��ُت ق��د اعت��دت عل��ى تلوة الق��راآن في مرق��د الإم�م عل��ي Q. وكنُت 

اأتواج��د هن�ك ب��ص��تمرار. وك�ن الإم���م يلمحني هن�ك فرغب في ا�ص��ت�ص�فتي، 

حي��ث بع��ث �ص��خ�صً� يبلغني برغبة الإم���م هذه.. في البداي��ة تحّفظت. اإذ كنُت 

اأت�صّور ب�أّن الإم�م ينوي مع�تبتي.. مّرة اأخرى ج�ء نف�س ال�صخ�س وق�ل: الإم�م 

يوّد روؤيتك لعمل م�.. فقلُت له: اأق�ص��م عليك ب�هلل اأن تقول لي م�ذا يريد الإم�م 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ر�صولي محلتي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (2(
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مّن��ي.. ق���ل: ق�ص��مً� ب�هلل ل اأعلم.. قلُت: اأخ�ص��ى اأّنه ع�تب عل��ّي. ق�ل: كل. لقد 

طل��ب مّني اأن اآتي ب�ل�ص��خ�س الذي يتلو القراآن في مرق��د الإم�م.. قلُت: اذهب 

اأنت و�ص�آتي خلفك. عندم� التقيُت الإم�م �ص�ألني: م� ا�صمك؟ قلُت: ح�ج اإبراهيم 

الخ�دم النجفي.. ق�ل: هل توّد اأن تكون معن� وُت�ص���عدن�؟ قلُت: اأّيه� ال�ص��ّيد، م� 

الذي بو�صعي اأن اأفعله؟ ق�ل: اأّي عمل ُتجيده. وكن واثقً� ب�أّنك �صترت�ح بوجودك 

معن���.. اأ�ص��ف اإلى ذلك، ف�أن� قد اأحببتك، لأّنك رجل موؤمن. ففي كّل مّرة جئت 

(1(
اإلى مرقد الإم�م راأيتك من�صغًل ب�لدع�ء وتلوة القراآن.

* * *

نقًل عن: اإبراهيم نجفي)خ�دم بيت الإم�م الخميني(.  (1(
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لطافة الروح

ح هذه البرعمة؟
ّ
متى تتفت

ف��ي اأحد الأي���م، وفيم� ك�ن الإم�م ع�ئدًا للتو من الح�ص��ينية وقد تحّدث في 

خط�ب��ه ع��ن الحرب والعداء لأميرك�، اأخذ يتم�ّص��ى في حديقة المن���زل، وحيث 

كنُت برفقته ق�ل لي: »متى تتفّتح براعم الزهور هذه؟ كم ت�ستغرق من الوقت 

(1(
حتى تتفّتح زهرة؟«.

* * *
أّي األشجار أامل؟

كنُت اأتم�ّصى يومً� مع الإم�م في ب�حة المن�زل، فق�ل لي: قل لي اأّي الأ�صج�ر 

اأجمل؟.. حتى تلك اللحظة لم اأكن قد فّكرت بموا�صيع من هذا القبيل. ف�أجبُت 

دون ت�أّمل: هذه ال�صجرة م�صيرًا اإلى اإحدى الأ�صج�ر في الحديقة.. فق�ل الإم�م: 

ل تقل هكذا دون تفكير..فم� هو دليلك على جم�لية هذه ال�صجرة؟.. خذ وقتك، 

اذه��ب وفّكر ف��ي المو�صوع.. فقل��ُت م�زحً�: لأّن هذه ال�ص��جرة خ�ص��راء!. فق�ل 

الإم���م: كل. اذه��ب وت�أّم��ل اأي��ن يكمن جم���ل ال�ص��جرة. انظر اإل��ى طريقة نمو 

�ص���قه� واأغ�ص�نه��� وجم���ل ظلله���.. ك�ن الإم���م يق��ول كّل ه��ذا ويلفت نظري 

نقًل عن: زهرا اأ�صراقي.  (1(
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اإليه. ثّم ق�ل: مثًل انظر اإلى تركيبة هذه ال�صجرة عمومً�، وكيف هي اأجزاوؤه�.. 

كن��ُت اأتم�ّص��ى م��ع الإم�م في ب�حة المن��زل عند الغروب، فق�ل �ص��م�حته: ف�طي 

)ف�طمة(! في ال�صب�ح وقبل �صروق ال�صم�س حيث كنُت اأتم�ّصى، لن تت�صّوري كم 

هو جميل منظر هذه ال�ص��جرة. فعندم� اأطّلت ال�صم���س ب�أ�صّعته� من الخلف على 

(1(
الج�نب العلوي لل�صجرة، اكت�صب هذا الق�صم من ال�صجرة منظرًا �ص�حرًا.

* * *
األشواك ال تؤذي يد عاي

كن��ُت يومً� اأتم�ّص��ى مع الإم�م ف��ي الحديقة فتوّقف اأم�م نبت��ه زهرة الجوري 

وق�ل: اإذا م� اقترب علّي من هذه الزهور ف�لأ�صواك �صوف توؤذي يده.. ح�ول اأن 

ُتقل�ّ��م الأ�ص��واك كي ل توؤذي يد علّي. ومن مح��ص��ن ال�صدف اأن ي�أتي الجن�ئني 

ال��ذي يعتني بحديقة المن���زل، وُيزيل الأ�ص��واك من غ�صن ال��ورد تم�مً�. وم� اأن 

راأى الإم���م ذل��ك ت�أّل��م كثي��رًا، وت�ص���ءل: لم�ذا فع��ل الجن�ئني ه��ذا؟ اأن� طلبت 

اأن يتخّل���س من الأ�ص��واك التي في اأ�ص��فل النبتة فقط، لم���ذا األحق �صررًا بهذه 

(2(
الزهرة؟.

* * *
يا لّ من منظر اميل 

في اأحد الأي�م ك�ن الإم�م واقفً� ُي�صّلي �صلة المغرب في �ص��رفة المن���زل، 

فدّقت �صف�رة الإنذار فج�أة.. ك�ن الإم�م في نه�ية ال�صلة وفي ح�لة الت�صليم. 

ح�ولت النظر اإلى وجهه، فلم األحظ ادني تغيير طراأ على وجهه.. بعدم� انتهى 

نقًل عن: ف�طمة طب�طب�ئي.  (1(
م.ن.  (2(
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من ال�صلة، رمق بنظره ال�ص��م�ء و�ص���هد الر�ص��س الم�ص��تعل في ال�صم�ء التي 

ُتطلق��ه الم�ص���ّدات الجّوية من كّل مك�ن، وق���ل ب�صوت خ�فت:» انظر يا له من 

(1(
منظر جميل«.

* * *
كان يع ق الجمال

ك�ن الإم���م ُيم�ص��ي معظم اأوق�ته في حديقة المن���زل. وك�ن على اطلع ت�ّم 

بتف��صي��ل نبت���ت الزهور التي ت�صّمه� هذه الحديق��ة. فمثًل ك�ن يعّد الأي�م منذ 

تفّتح البرعم وحتى ت�ص�قط اأوراقه ويرقب نمّوه بدّقة متن�هية. على �صبيل المث�ل 

ف��ي الي��وم الذي ح��دث تفجير مق��ّر الح��زب الجمهوري الإ�ص��لمي وا�صت�ص��ه�د 

المرحوم ال�ص��ّيد به�ص��تي والإخوة الآخرين، التفت الإم���م اإلى بنت اأختي وق�ل: 

»اأتعلمين كم عمر هذه الزهرة؟«. وفي كثير من الأحي�ن ك�ن يقول لي م�ص��يرًا 

اإل��ى اإح��دى الزه��ور: ه��ذه الزه��رة ُتمّثل عل��ّي - حفي��ده -، وهذه الزه��رة التي 

ب��داأت تت�ص���قط اأوراقه�، هي اأن�.. ك�ن الإم�م يع�ص��ق الجم���ل والنظ�فة والعبير 

(2(
والعطور.

* * *
عمر هذه الزهور ثالثة أّيام 

تنقل والدتي ب�أّن الإم�م ك�ن يتم�ّصى يومً� اإلى جنب حديقة المن���زل. وك�نت 

الحديق��ة تحت��وى على زهور كثي��رة.. ح�ولت اأن اأكون اإلى ج��واره، فق�ل لي: كم 

تت�صّوري عمر هذه الزهور؟. قلُت: ل اأدري. ق�ل: عمره� ثلثة اأّي�م.. ثم اأ�ص���ر 

نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد ح�صن خميني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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اإلى زهور اأخرى، مو�صحً� لي متى تفّتحت كّل واحدة منه� وكم هو عمره�.. ثم 

�صّمى الزهور ب�أ�صم�ء اأحف�ده. ف�أ�ص�ر اإلى زهرة ك�نت قد تفّتحت للتو وق�ل: هذه 

(1(
الزهرة ب��صم علّي، وتلك ب��صم ح�صن، وهذه ب��صم ي��صر.

* * *
كم تتصّور عمر هذا البرعم

كنُت اأتم�ّصى مع الإم�م اأحي�نً�، وك�ن �صم�حته يتم�ّصى ثلث مّرات في اليوم. 

وك�ن��ت هذه الأوق�ت ُت�ص��ّكل فر�صة جّي��دة لروؤية الإم�م والتح��ّدث اإليه. وفي كّل 

مّرة كنُت اأرى كيف اأّن �ص��م�حته ك�ن ينظر بع�ص��ق وت�أّمل اإلى م� حوله. وفي هذا 

ال�ص��دد اأتذّك��ر اأّن��ه وقف مّرة اأم�م اأح��د البراعم واأدار وجه��ه نحوي وق�ل: كم 

تت�صّور عمر هذا البرعم؟.. حتى تلك اللحظة لم اأكن اأفّكر بمو�صوع مثل هذا. 

ف�أجبُت ل اأدري. فق�ل: اأن� اأعرف ذلك على وجه الدّقة.. ل اأتذّكر عب�رته جيدًا، 

ولكّن��ه ق���ل: اإّن ه��ذا البرعم تفّتح منذ يومي��ن ون�صف اليوم.. قل��ُت: وهل كنَت 

ت��رى هذا البرعم ب��ص��تمرار كّل يوم؟ ق�ل: اأنظ��ر اإليه كّل يوم. ففي كّل يوم اأمّر 

(2(
من هن� اأرى كم تغّير، وقد مّر الآن يوم�ن ون�صف اليوم من عمره.

* * *
األشعار التي أقرؤها ينجدها

عندم��� كن��ُت األتقي الإم���م، كنُت اأقراأ ل�ص��م�حته اأحي�نً� بع���س الأبي�ت التي 

ك�ن��ت تب��دو ل��ي جميلة. على �ص��بيل المث���ل كنُت ق��د راأيت في اإح��دى ال�صحف 

مقطوع��ة �ص��عرية بدت ل��ي جميلة، ف�أخذته��� وقراأته� على �ص��م�حته، ومّم� لفت 

م.ن.  (1(
نقًل عن: ف�طمة طب�طب�ئي.  (2(
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نظ��ري ه��و كي��ف اأّنه ك�ن ُين�ص��ت بكّل �ص��وق ودّقة مم� اأ�ص��عدني كثي��رًا. كم� اأّن 

(1(
�صم�حته ك�ن ينتقد اأحي�نً� الأ�صع�ر التي كنُت اأقراأه� له.

* * *
 لاغاية

ً
كان ذّواقا

ح��دث اأحي�ن��ً� اأن حمل��ت ب�قة من زهور الي����س اإلى الإم���م، ف�أعجبته كثيرًا 

وا�ص��تقبله� ب�بت�ص���مة جّذاب��ة ومليح��ة. ومّم��� يذكر في ه��ذا ال�ص��دد اأّن الإم�م 

ذّواق للغ�ية، اإ�ص�فة اإلى اأّنه ُينّظم اأ�ص��ع�رًا جّيدة. وك�ن لديه دفتر اأ�ص��ع�ر ي�صّم 

(2(
ق�ص�ئد جّيدة اختفى لدى مداهمة ال�ص�ف�ك لمن�زل الإم�م في قم.

* * *
الجا  حريم الكبرياء

ك�ن المرحوم ال�صّيد واعظ زاده الخون�ص�ري، الذي ك�ن اأحد العلم�ء الكب�ر 

والعرف���ء والوّع���ظ المبرزين، ك�ن ي�أن���س ب�صحبة الإم�م كثي��رًا. ق�ل لي يومً�: 

�صي�أتي ال�صّيد بره�ني ونذهب �صوية لزي�رة الح�ج ال�صّيد روح اهلل.. عندم� التقى 

الإم�م ق�ل له �صم�حته - انطلقً� من خلفية العلقة الوّدية التي ك�نت بينهم�-: 

ي� �صّيد واعظ زاده! بف�صل ال�صداقة التي بينن�، انتفعن� كثيرًا ب�صحبتكم �صواء 

من خلل البحوث العلمية اأو النت�ج�ت الأدبية. وم� اأن ق�ل الإم�م هذا حتى بداأ 

(3(
المرحوم واعظ زاده بقراءة اإحدى رب�عّي�ته.

* * *

م.ن.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ح�صن ثقفي.  (2(

نقًل عن: حجة الإ�صلم بره�ني.  (3(
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االعتناء بالمظهر الخارجي

ً
كان ثوبّ يفول شذى أحيانا

في ت�صّوري، ربم� ك�نت من اأبرز �صف�ت الإم�م اجتن�ب �ص��م�حته اأّي �ص��كل 

من اأ�صك�ل الري�ء والتظ�هر والمظ�هر المخ�دعة.. وك�ن الإم�م يرتدي ملب�س 

نظيفة دائمً�، ول اأتذّكر اأّني راأيت ثي�به يومً� مّت�صخة ولو بمقدار نقطة �صغيرة.. 

ك�ن الإم���م يحر���س على ارت��داء جوارب جّي��دة وانتع�ل حذاء نظي��ف.. وك�نت 

عم�مت��ه مرّتب��ة عل��ى ال��دوام، حتى اأّن ثوب��ه ك�ن يفوح من��ه اأريج ال��ورد دائمً�.. 

(1(
ب�خت�ص�ر ك�ن يظهر في المجتمع ب�صورة اإن�ص�ن ط�هر.

* * *
كان ُيضرس بّ المثل في النظم والنظافة

ك�ن ال�ص��ّيد )الإم�م( نظيفً� للغ�ية، حتى اأّنه ك�ن من خ�صو�صّي�ته الب�رزة 

نظ�فت��ه الف�ئق��ة.. منذ �ص��نوات �ص��ب�به -اأتذّكر جّيدًا - ك�ن ُي�ص��رب به المثل 

بين اأ�صدق�ئه في النظم والنظ�فة.. ففي تلك الفترة كّن� نحن اأطف�ًل، وك�نت 

الأزق��ة ترابي��ة مغّط���ة ب�لوحل، حت��ى اأّن عب���ءات الطلبة ك�ن��ت ملّطخة دائمً� 

ب�لوح��ل. ولك��ن الإم�م ك�ن يم�ص��ي ف��ي الزق�ق بت���أنٍّ وحذر لئّل تّت�ص��خ عب�ءته 

نقًل عن: اآية اهلل جعفر �صبح�ني.  (1(
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ق��در الإم��ك�ن.  وعندم� ك�ن يدخل المن���زل، ك�ن ي�أتي ب�لعب���ءة وي�صعه� اأم�م 

المدفئ��ة حت��ى اإذا م� جّف��ت نقوم نحن بتنظيفه� من الوحل ونم�ص��حه� بقطعة 

(1(
من القم��س.

* * *
ً
كان يمسح حذاءه دائما

عندم��� كّن��� ف��ي النج��ف، ك�ن الإم�م يحر�س دائم��ً� على م�ص��ح حذائه كّلم� 

اأراد الذه���ب اإل��ى حرم اأمير الموؤمنين Q. وك�ن��ت هن�ك مراآة معّلقة على 

الح�ئط في ب�حة المن�زل، ك�ن �صم�حته يقف اأم�م المراآة ويم�صط لحيته. وك�ن 

يتعّطر ويخرج من المن���زل.. ك�ن الإم�م مقّيدًا حتى ب�لم�ص��تحّب�ت، وك�ن ُيلفت 

اأنظ�رن��� اإليه��� دائم��ً�.. حت��ى اإّنن� كّن��� ن�أتي مّرتين في اليوم اإلى من���زل ال�ص��ّيد 

)الإم�م(. وكّن� دائمً� نحذر من اختي�ر الطريق الع�م لئّل يران� ويعتر�س علين�، 

لم�ذا هذا مظهركم؟ ولم�ذا ثي�بكم غير مرّتبة؟ كّن� نحر�س دائمً� على التحّلي 

(2(
ب�لنظم حتى اإذا م� راآن� نكون في مظهر من��صب.

* * *
كان لديّ ثياس خاّصة لاجاء الضيوف

عندم��� ك�ن الإم���م يعود من لق�ء الجم�هير في الح�ص��ينية، ك�ن يخلع جبته 

وثوب��ه وي�صعهم��� ج�نب��ً�.. ك�ن يفع��ل ذلك حت��ى واإن تطّل��ب الأمر الذه���ب اإلى 

الح�ص��ينية ث��لث اأو اأربع مّرات، لأّنه لم يكن يجل���س ف��ي غرفته ب�لجّبة والثي�ب 

الت��ي ك�ن يخ��رج به� اإلى الجم�هير. بل يخلع الجّبة والثوب ويطويهم� وي�صعهم� 

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (1(
نقًل عن: زهرا اأ�صراقي.  (2(
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ج�نبً� ويغّطيهم� بقطعة قم����س اأبي�س ويجل�س. وفي كّل مّرة يطلب من �صم�حته 

الإط��لل عل��ى الجم�هي��ر المحت�ص��دة ف��ي الح�ص��ينية، ينه�س وين���زع ملب�ص��ه 

ة ب�للق�ء ويخ��رج للجم�هير، حتى واإن تك��ّرر ذلك عّدة  ويرت��دي الثي���ب الخ��صّ

(1(
مّرات في اليوم.

* * *
 بهذه الدراة من النظم 

ً
لم أَر شخصا

ك�ن الإم���م يحر���س عل��ى اأن يك��ون مظهره مرّتب��ً� دائمً�، �ص��واء من حيث 

الملب���س اأو المظه��ر الخ�رجي. وف��ي هذا الج�نب ينبغي للم��رء حّقً� اأن ي�أخذ 

در�ص��ً� م��ن الإم���م.. ك�ن �ص��ديد الهتم�م به��ذا الج�نب. كم� اأّن��ه ك�ن نظيفً� 

بدرج��ة ل��م اأَر �ص��خ�صً� بنظ�فت��ه. فلم اأَر بقعة مّت�ص��خة في ملب�ص��ه البي�ص�ء 

(2(
مطلقً�. 

* * *
ما من هو بنظافة اإلمام 

ّ
قا

ك�ن الإم�م ي�ص��تحّم كثيرًا، وك�ن ي�ص��تبدل ثي�به ب��صتمرار. وربم� ك�نت لديه 

جّبة واحدة وثي�ب معدودة يرتديهم� على الدوام، حتى اأّنه� ك�نت ُتثير اعترا�س 

الجمي��ع: ي��� رج��ل اإل��ى متى تبقى ترتدي ه��ذه الجّبة؟ بْيَد اأّن نف���س ه��ذه الجّبة 

(3(
ك�نت نظيفة بدرجة ربم� قّلم� تجد �صخ�صً� بنظ�فة الإم�م في قم.

* * *

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(
نقًل عن: زهرا اأ�صراقي.  (2(

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (3(
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كان ينتخ  أفضل العطور
ك�ن الإم���م نموذج��ً� متك�م��ًل ف��ي ب�ص���طة العي���س والقن�ع��ة وال�ص��تف�دة 

الق�ص��وى م��ن الإمك�ن���ت المعي�ص��ية المتوافرة. غي��ر اأّنه ف��ي ذات الوقت ك�نت 

الأج��واء المحيطة به ومكتبه ومك�ن نومه وعب�ءته، تفوح ب�أريج العطور الفّواحة 

دائم��ً�. وك�ن ح�ّص��ص��ً� للغ�ي��ة ب�لن�ص��بة للنظ�ف��ة والطه���رة وا�ص��تخدام اأف�ص��ل 

العط��ور.. حتى اأّن��ه عندم� ك�ن الأ�صدق�ء والمع�رف يهدون اإلى �ص��م�حته اأنواع 

(1(
العطور المحّلية والأجنبية، ك�ن يتقّبله� بكّل �صوق ورغبة.

* * *
أومأ لاممرض باستبدال قميصّ

كنُت قد زرُت الإم�م في الم�صت�صفى في الأي�م الأخيرة من حي�ته المب�ركة. 

وك�ن��ت بقعت���ن �صف��راوان على قمي�ص��ه تنّبه اإليهم��� الإم�م فج���أة ف�أومئ بيده 

(2(
�س م�صيرًا للبقع على قمي�صه وطلب منه ا�صتبداله على الفور. للممرِّ

* * *
ً
لم ُيهمل الرياضة والترفيّ مطاجا

ربم��� ُتعتب��ر هذه الخ�صي�ص��ة، من جملة الخ�ص�ئ�س الت��ي امت�ز به� الإم�م 

الخمين��ي، ا�ص��تثن�ئية اأي�صً�. وه��ي اأّنه ك�ن يحر�س، منذ مطلع �ص��ب�به، اأي منذ 

حوال��ي ثم�ني��ن ع�مً� م�صت تقريب��ً�، ك�ن يحر�س على �ص��لمته تم�مً�.. فم� هو 

مع��روف ع��ن علم���ء الدين اأّنه��م ل يعتن��ون كثي��رًا ب�لري��صة وو�ص���ئل الترفيه. 

بْي��َد اأّن الإم���م الخمين��ي، اأو ال�ص��ّيد روح اهلل الخميني، لم يك��ن ُيهمل الري��صة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (2(
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والترفيه منذ اأن ك�ن في خمين ولم يبلغ �ص��ّن الع�ص��رين بعد، وفي قم حتى �ص��ّن 

الخ�م�ص��ة والع�ص��رين تقريب��ً�. وذل��ك حر�ص��ً� على تقوية الج�ص��م وال��روح. ولم 

يقت�صر ذلك على ال�صعيد ال�ص��خ�صي واإّنم� لم يكن يتحّفظ من دعوة الآخرين 

(1(
للهتم�م بذلك.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي دواني.  (1(
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اجتناب المظاهر والتعارفات

ل اذه 
ّ
تفض

ك�ن الإم���م يتجّن��ب من��ذ البداي��ة اأّي عم��ل ت�ص��وبه �ص���ئبة طل��ب ال�ص��هرة 

والمن�صب والمق�م.. على �ص��بيل المث�ل، لم يكن ي�ص��مح ب�أن ي�ص��ير اأحد خلفه.. 

ف���إذا م��� ك�ن ل��دى اأحد الطلبة اإ�ص��ك�ًل وح�ول اأن يلحق ب�لإم�م لي�صتف�ص��ر منه، 

ك�ن �صم�حته يتوّقف عن الم�صير وُيجيب على اإ�صك�ل الط�لب، ومن ثم ك�ن يقول 

(1(
ل اذهب«. له: »تف�سّ

* * *
لم يكن يسير مع حاشية

ك�ن الإم���م يم�ص��ي وحي��دًا دائمً� في تنّقلته وزي�رات��ه ولق�ءاته. فل ير�صى 

اأن ت�ص��ير ح��ص��ية م��ن خلف��ه. وك�ن ي�ص��ت�ء من ال�ص��ير في موكب م��ن المرافقين 

والع�ص���كر والح��ص��ية.. وفي هذا ال�صدد ينقل ال�ص��يخ ح�ص��ن �ص�نعي، اأّن الإم�م 

ك�ن ين��وي يوم��ً� التوّج��ه لزي�رة اأحد العلم�ء ولكّنه لم يكن يعرف عنوانه. ف�ص���أل 

(2(
مّني عن العنوان، وقد اأ�صّريت على مرافقته لأر�صده اإلى العنوان، اإل اأّنه رف�س.

* * *
نقًل عن: حجة الإ�صلم مو�صوي تبريزي.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم روح�ني.  (2(
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ة
ّ
اعتاد عاى السير عبر األزق

اعت���د الطلب��ة على ال�ص��ير وراء الإم���م بعد انته���ء حلقة الدر���س..وحتى ل 

ل الم�ص��ير عبر الأزّق��ة بدًل من  ُيق���ل ك��م لديه م��ن مريدي��ن، ك�ن الإم���م ُيف�صّ

ال�ص���رع الع���ّم.. وكّن��� نخرج من الم�ص��جد متوّجهي��ن اإلى الحرم، ف��ك�ن الإم�م 

يخت���ر ال�ص��ير عبر الأزّقة، وحينه��� كّن� نت�صّور ب�أّنه ذاهب اإل��ى المنزل، اإل اأّنن� 

ل الم�ص��ير عبر  كّن��� نف�جئ ب�ص��م�حته اأم�م الح��رم، وقد تبّين لن� ب�أّنه ك�ن ُيف�صّ

(1(
الأزّقة كي ل يتبعه الطلبة.

* * *
هل لديك سؤال؟ 

ح��دث م��رارًا اأن كّن� ن�ص��ير خلف الإم���م وهو في طريقه اإلى المن���زل، فك�ن 

يتوّقف عن ال�صير وي�ص�أل: »هل لديكم �سوؤال؟«. اأي اإْن لم يكن لديكم �صوؤال فل 

(2(
تتبعوني. بتعبير اآخر، لم يكن يرت�ح ب�أن ي�صير من خلفه عدد من المعّممين.

* * *
اون يذهبون

ّ
السادة يتفض

م��ن خ�ص�ئ���س الإم���م اأّنه ل��م يكن يرغ��ب اأن يظهر ف��ي ال�ص���ح�ت الع�ّمة 

وت�ص��ير م��ن خلف��ه الح��ص��ية مطلقً�.. حت��ى اأّنه ك�ن م��ن الممك��ن اأن ُيجيب عن 

اإ�ص��ك�لت الطلبة في منزله.. وعندم� ك�ن يخرج من حلقة الدر���س، ك�ن يخت�ر 

م�صيرًا خ�ليً� وفي معظم الأحي�ن يخت�ر الأزّقة التي ك�نت ُتف�صي اإلى المن�زل.. 

فكثي��رًا م��� ك�ن ي�ص���هد بعد انته�ء حلقة الدر���س، اأّن عّدة مّمن ي��وّدون مرافقة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ه��صمي رف�صنج�ني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي في�س.  (2(
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الإم�م، ك�نوا ي�صيرون خلف �صم�حته، ولكّنه عندم� ك�ن ينتبه اإلى وجودهم ك�ن 

(1(
يقف ويطلب منهم العودة.

* * *
ابة لاجميع

ّ
بساطة اإلمام كانت اذ

فيم��� م�ص��ى م��ن ال�ص��نين، ذه��ب الإم���م م��ّرة اإل��ى م�ص��هد ب�لح�فل��ة. ومن 

مح��ص��ن ال�صدف اأّني كنُت ذاهبً� اإلى م�ص��هد في نف���س الح�فل��ة.. طبعً� يومه� 

كن��ُت اأح��د الطلبة ال�ص��ب�ب، اإل اأّن��ي كنُت اأعرف الإم�م. ك�ن �ص��م�حته ب�ص��يطً� 

للغ�ي��ة.. على �ص��بيل المث���ل، عندم��� و�صلن� اإلى �ص��من�ن توّقف��ْت الح�فلة ونزل 

�أ وافتر���س عب�ءته وجل���س لي�صتريح  الرّك�ب. فراأيُت الإم�م تن�ول غداءه ثّم تو�صّ

حت��ى يجه��ز ال��رّك�ب.. ت�ص��ّور اأّن اأ�ص��ت�ذًا مرموقً� ومجته��دًا ب�رزًا ف��ي الحوزة 

العلمي��ة، يت�ص��ّرف ك�لم�ص���فرين الآخري��ن الذين ك�ن��وا من مختل��ف الفئ�ت.. 

ك�ن وا�صح��ً� اأّن ن�ص���طه اإّنم��� ه��و من اأج��ل اهلل.. بعد ذلك توّقف��ْت الح�فلة في 

)خواج��ه ربي��ع(، فراأيُت الإم���م توّجه لزي�رة مرق��د خواجه ربيع.. اإّن ب�ص���طة 

معي�ص��ة الإم�م ك�نت محّط اإعج�بن� جميع��ً�.. ربم� ك�ن يت�صّور الجميع ب�أّنه اإذا 

م� اأراد ال�صّيد )الإم�م( الذه�ب اإلى م�صهد، ينبغي اأن ُترافقه الح��صية في حل�ّه 

(2(
وترح�له، اإل اأّنن� راأين� اأّن الأمر ك�ن عك�س ذلك تم�مً�.

* * *
غير راض عن الصاوات من أااي

ف��ي بع���س ال�ص��نوات ك�ن الإم���م يذه��ب اإل��ى مدين��ة )محّلت( ف��ي ف�صل 

نقًل عن: حجة الإ�صلم عبد العلي قرهي.  (1(
نقًل عن: حجة اال�صلم اأحمد �ص�بري همداني.  (2(
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ال�صيف.. وفي �صيف ع�م 1325ه�.�س ]1946م[ قّرر المجيء اإلى محّلت. وفي 

هذه الأثن�ء طلب علم�ء الدين في المدينة، ممن ك�نوا على �صلة وثيقة ب�لإم�م، اأن 

ي�صعوا اأحد الم�ص�جد تحت ت�صّرفه كي يت�صّنى للموؤمنين ال�صتف�دة من وجوده. 

فرف�س �ص��م�حته ق�ئًل: اتركوني لح�لي واهتّموا ب�ص��وؤونكم. وم� اأن م�صْت اأّي�م 

معدودة من �ص��هر رم�ص�ن، حتى قيل له: الآن حيث رف�صت اإق�مة )الجم�عة(، 

لتكن ل�ص��م�حتك - على الأقل - جل�ص��ة ي�ص��تفيد الموؤمنون م��ن وجودكم.. وبعد 

نق��س طويل وافق الإم�م على اإق�مة مثل هذه الجل�صة.. وك�نت ُتق�م في ال�ص�عة 

الخ�م�صة ع�صرًا من اأي�م �صهر رم�ص�ن في اأحد الم�ص�جد و�صط المدينة.. ك�ن 

الإم�م يجل���س على الأر�س متكئً� اإلى اأحد اأعمدة الم�صجد، وك�ن الطلبة يلتّفون 

م��ن حول��ه.. وفي هذه الجل�ص���ت راأيُت اأمرين ملفتين ل اأن�ص���هم. اأحدهم�، اأّنه 

ف��ي الي��وم الأول ج�ء عدد م��ن العلم�ء والأف��صل وح�صروا الجل�ص��ة.. فق�ل لهم 

الإم���م بعد انته�ء الجل�ص��ة: اإذا م� اأردتم الح�صور بهذه ال�صورة ف�ص��وف اأمتنع 

عن اإق�مة الجل�صة. فل بّد من مراع�ة مق�مكم و�صي�نة من���زلتكم الجتم�عية. 

الأمر الآخر هو اأّن عرفً� ك�ن مّتبعً� لدى طلبة العلوم الدينية يق�صي ب�أن ُيطلقوا 

ال�صل��وات عل��ى محّم��د واآل محّم��د اإذا م� ح�صر اأح��د العلم�ء اإكرام��ً� لقدومه. 

وعندم� ك�ن الإم�م يدخل الم�ص��جد ك�ن اأحدهم ُيب�در اإلى ذكر ال�صلوات. بعد 

انته�ء الجل�صة الأولى ا�صتدعى الإم�م هذا ال�صخ�س وق�ل له: »هل تق�سد بهذه 

ال�سلوات قدومي، اأم اأّنها من اأجل الر�سول الأعظم؟ فاإْن كنَت تذكر ال�سلوات 

مــن اأجــل الر�ســول الكريــم فحــاول اأن تذكرهــا فــي وقــت اآخــر. واإْن كانــت من 

اأجلي لدخولي الم�سجد، فاأنا غير را�س«.. واأن� اأت�صّور اأّن الإم�م اأراد اأن يقول 

ب�أ�ص��لوب بلي��غ: )اأّيه� الإخوة الم�ص��لمون الأع��ّزاء! اأنتم الذين وجدتم لأنف�ص��كم 

بدل��ة ال�ص��وف وترت��دون البنطلون والج�كي��ت وتفخرون بح�لك��م وتغترون؛ هل 
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�ص���ألتم اأنف�ص��كم اأّن قم����س ال�صوف هذا من اأين ج�ء؟ األي���س هذا ال�صوف هو 

نف�ص��ه ال��ذي ك�ن يك�ص��ي ظه��ر الخ��روف؟ اإل اأّنه ل��م يتف�خر به. واإّن نف���س هذا 

ال�ص��وف ق��د تّم غزله و�صبغ��ه واأ�صبح ج�كي��ت وبنطلون، وغّي��ر ح�لكم فج�أة!. 

(1(
ف�أّي تع��صة هذه ب�أن ُنمّني اأنف�صن� بمثل هذه الأ�صي�ء الواهية.

* * *
ً
لم يضف إلى أموالّ شيئا

كّن� قد �ص��هدن� طوال حي�ة الإم�م، ب�أّن �ص��م�حته لم ُي�صف �صيئً� اإلى اأمواله. 

فكّل م� ك�ن لديه تركة متوا�صعة ورثه� عن اأبيه عب�رة عن اأر�س مزروعة، وك�ن 

�ص��م�حته ُيدي��ر �ص��وؤون حي�ته من ع�ئد هذه الأر���س.. اإّن زهد الطلبة من وجهة 

نظر الإم�م، لم يكن يعني ارتداء الطلبة ثي�بً� رثة ب�لية، اأو اأن تكون مظ�هر الكد 

والم�ص��قة ظ�هرة على ثي�بهم.. ك�ن الإم�م يوؤمن ب�صرورة اأن يعمل الطلبة على 

تطهير قلوبهم، وفي الوقت نف�ص��ه ل بّد لهم من العتن�ء بمظهرهم المن��ص��ب، 

(2(
وك�ن يقول: ل بّد من اإحي�ء القلب واإعم�ره ب�لمعنوي�ت والتوّجه اإلى اهلل.

* * *
 ألحد الخروق معي من المدرسة

ّ
ال يحق

ف��ي ع���م 1348ه�.���س ]1969م[، ح�ص��ل ع�ص��رة اآلف زائ��ر اإيران��ي عل��ى 

ت�أ�ص��يرة ال�ص��فر اإل��ى الع��راق اأثن���ء الع��ودة م��ن رحلة الح��ج.. واإثر ذل��ك ك�نت 

تحت�ص��د جموع غفيرة من الزّوار الإيرانيين للم�ص���ركة في �صلة الجم�عة التي 

ك�ن ُيقيمه��� الإم���م في مدر�ص��ة البروج��ردي في النجف. وبع��د انته�ء ال�صلة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم �صرو�س محلتي.  (1(
اآية اهلل  ال�صيخ جعفر �صبح�ني، مراآة الجم�ل.  (2(
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ك�ن الم�صّل��ون يح�ول��ون الخ��روج برفق��ة الإم���م وتوديعه ب�لتهلي��ل وال�صلوات. 

بْي��َد اأّن الإم���م، وف��ي كّل م��ّرة ك�ن يريد الخروج من المدر�ص��ة، ك�ن يو�صي ب�أن 

ُيبّلغوا الح��صرين ب�أّنه ل يحّق لأحد الخروج معي من المدر�صة. لذا ك�ن الزّوار 

يمكث��ون ف��ي المدر�ص��ة حتى اإذا م��� ابتعد الإم�م يب��دوؤون يخرج��ون ب�لتدريج.. 

ك�ن �ص��م�حته ُيحّذر الزّوار الإيرانيين من ال�ص��ير خلفه، في وقت ك�ن يواجه في 

(1(
العراق الوحدة وغي�ب الن�صير ب�صّدة.

* * *
منـزل اإلمام لم يكن يختاف عن منـزل أفجر النجفيين

ف��ي منعط��ف اأح��د اأزّق��ة النج��ف ال�صّيقة حي��ث تك��ون البي��وت متداخلة مع 

بع�صه��� اإل��ى حدٍّ كبير بم� ُت�ص��ّكل مظّلة اأم�م انعك����س اأ�ص��عة ال�صم���س الح�رقة، 

ك�ن يقع المن���زل المتوا�صع لآية اهلل الخميني.. ك�ن هذا المنزل اأ�صبه بمن���زل 

اأفقر اأبن�ء النجف. في غرف المن���زل الثلث، ك�ن يتواجد اثنى ع�صر �صخ�صً� 

من المقّربين ل�ص��م�حته. وفي هذا المن���زل المتوا�صع لم ُي�ص���هد اأّي مظهر من 

مظ�ه��ر زعم���ء المع�ر�صة الذين ك�نوا يعي�ص��ون ف��ي المنفى.. وق��د التقين� اآية 

اهلل ف��ي غرف��ة ل تتعّدى اأبع�ده� )3×2( مترًا، وفي من���زل ك�ن يقع في اأق�صى 

�صواح��ي النجف.. مدين��ة ُتعتبر من الن�حي��ة الجغرافية اإحدى اأ�ص��واأ المن�طق 

(2(
ال�صحراوية في العراق.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد حميد روح�ني.  (1(
نقًل عن: �صحفي من جريدة لوموند.  (2(
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ريد سّيارة 
ُ
أنا ال أ

اأه��دى اأحد الإيرانيين المحّبين ل�ص��م�حة الإم�م، مّم��ن ُيقيمون في األم�ني�، 

�ص��ّي�رة للإم���م كي ي�ص��تخدمه� ف��ي تنّقلت��ه واأثن�ء زي�رت��ه لحرم الإم���م اأمير 

الموؤمني��نQ، وذه�ب��ه اإل��ى كرب��لء لزي���رة �صريح �ص��ّيد ال�ص��هداء الإم�م 

الح�ص��ينQ. فرف�صه� الإم�م ق�ئًل: اأن� ل�ص��ت بح�جة اإلى �صّي�رة، �ص�أبيعه� 

نفق ثمنه� على احتي�ج�ت طلبة العلوم الدينية. غير اأّن هذا ال�ص��خ�س ح�ول 
ُ
واأ

ي�صً� ل�ص��م�حته، ولكن الإم�م لم يقتنع  اإقن�ع الإم�م ب�أّنه ا�ص��ترى ال�ص��ّي�رة خ�صّ

(1(
وبقي ي�صّر على راأيه حتى ا�صتج�ب ال�صخ�س لرغبة الإم�م.

* * *
ال يعبأ السادة بالتعارفات

في عهد الط�غوت، وفي اإحدى مراحل الن�ص�ل، تّم نفي حوالي ع�صرين ع�لمً� 

م��ن علم���ء الدين واإبع�دهم عن اأم�كن �ص��كن�هم لمّدة ثلث �ص��نوات، وكنُت اأن� 

اأحد هوؤلء.. بعد انته�ء مّدة النفي، ع�د ثلثة منهم اإلى مدينة قم، وقد تح�ّصنت 

بعد فترة اأو�ص�عهم وا�صتبدلوا من�زلهم.. عندم� علم الإم�م بذلك، بعث بر�ص�لة 

من النجف مو�صحً�: على ال�ص�دة اأن ل يعبوؤوا ب�لتع�رف�ت، واأن ل ي�صّوهوا �صورة 

ال�صلف ال�ص�لح في اأنظ�ر الن��س من خلل ت�صّرف�تهم.. فنحن نقول دائمً� ب�أّن 

ال�صيخ الأن�ص�ري عندم� رحل عن هذه الدني� لم يكن لديه �صوى �صبعة توم�ن�ت، 

(2(
فل تن�صغلوا ب�لدني� كي ل ُي�صيء الن��س الظّن ب�ل�صلف ال�ص�لح.

* * *

حجة الإ�صلم فرق�ني، مراآة الجم�ل.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد �ص�دق كرب��صجي تهراني.  (2(
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 تواضع
ّ
ااس عاى األرض بكل

اآي��ة اهلل الخمين��ي، رج��ل يخ��رج ب�إ�ص���رة �صغي��رة من��ه وف��ي ظ��رف دق�ئ��ق 

مع��دودة، المليي��ن من الإيرانيي��ن من بيوتهم وينزلون اإلى ال�ص��وارع.. ومع كل 

هذه ال�ص���أنية، اإذا م� ت�ص��ّنى لك الح�صور اإلى مكتبه والو�صول اإلى محّل اإق�مته، 

تراه ج�ل�صً� على الأر�س بكّل ب�ص�طة وتوا�صع وقد و�صعت اأم�مه ط�ولة �صغيرة.. 

(1(
هذا كّل م� في مكتب اآية اهلل الخميني.

* * *
الزهد الحجيجي 

راأي��ُت الزه��د الحقيق��ي بعيني ف��ي حي�ة الإم�م و�ص��يرته.. فف��ي اليوم الذي 

غ�در النجف متوّجهً� اإلى الكويت ن�دى �ص��م�حته على نجله اأحمد ق�ئًل: اأحمد! 

اأعطن��ي ملب�ص��ي.. وعندم� ُفتحت حقيبة الإم�م لم ُير فيه��� غير عب�ءة وجّبة، 

وث��وب و�ص��روال ومن�ص��فة ل غي��ر. وحينه��� تنّبهت اإل��ى اأّن هذا المرج��ع  الديني 

الكبي��ر والزعي��م ال�صي��ص��ي الف��ذ، ورغ��م المب�ل��غ ال�صخم��ة التي ك�ن��ت ت�صله 

ويوّزعه� على طلبة العلوم الدينية في اإيران والعراق، لي�س لديه من مت�ع الدني� 

غير هذه الأ�صي�ء الب�صيطة.. ول يخفى اأّن هذا ُيعطي در�صً� كبيرًا لأرب�ب العلم 

والأخ��لق وكب���ر الم�ص��وؤولين، لفت��ً� الأنظ���ر اإل��ى اأّن �ص��م�حته انطل��ق من هذه 

الخ�ص�ل في مح�ربة الكفر وال�ص��تكب�ر الع�لمي، وا�ص��تط�ع اأن ُيحّقق النت�ص�ر 

.
(2(

تلو النت�ص�ر

* * *

نقًل عن: البروف�صور ح�مد الك�ر.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم فردو�صي بور.  (2(
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هل كوروش يريد دخول إيران؟
ات�صل ال�صهيد المظلوم ال�صّيد به�صتي مو�صحً� ب�أّنه قد تّم اإعداد المقّدم�ت 

اللزمة ل�صتقب�ل الإم�م لدى عودته اإلى طهران، منه�:

تنظيم ا�صتقب�ل عظيم وح��صد. و�صيتّم فر�س مط�ر مهراآب�د ب�ل�ّصج�د.   -1

و�صع مظ�هر البته�ج والزينة في مختلف اأنح�ء الع��صمة.   -2

اإع��داد مروحي��ة لنق��ل الإم���م اإل��ى )جّن��ة الزه��راء(، لأّنه لي���س بو�ص��ع   -3

ال�ص��ّي�رة اختراق �صفوف الجم�هير المحت�ص��دة مّم� ُي�ص��ّكل خطورة على 

حي�ة الإم�م. 

عندم��� اأخبرن��� الإم�م بذلك، ق���ل: اذهب وات�صل ب�إيران وقل لل�ص���دة: هل 

كورو���س يري��د دخ��ول اإي��ران؟ اإّن ط�لب��ً� من طلبة العل��وم الديني��ة ك�ن قد خرج 

م��ن اإي��ران وه� هو الآن ُيري��د العودة اإليه�.. اأن� لن اأذه��ب اإلى )جّنة الزهراء( 

ب�لمروحية. وقد تّم اطلع ال�ص�دة في اإيران على ذلك. غير اأّن ال�صهيد به�صتي 

ك�ن قلقً� من اأّن �ص��ّدة الزحمة من الممكن اأن ُتلحق اأذى ب�لإم�م - ل �ص��مح اهلل 

-.. ف�أخبرن��� الإم���م بذلك، فق���ل: »ينبغي لي ال�ســير كبقية النا�ــس حتى واإن 

(1(
اأّدى ذلك اإلى �سحقي تحت الأقدام..«.

* * *
ف غرفتّ بنفسّ

ّ
كان ُينظ

منذ اأن و�صل الإم�م اإلى ب�ري���س، ك�ن يتوّلى تنظيف غرفته بنف�ص��ه، ومهم� 

ح���ول البع�س اإقن�ع �ص��م�حته ب�ل�ص��م�ح للآخرين بذلك اإل اأّن��ه رف�س. ومثلم� 

اعت�د عليه، ات�ص��مت اإق�مة �ص��م�حته في نوفل لو�ص���تو ب�لب�ص���طة والتوا�صع.. 

نقًل عن: حجة الإ�صلم فردو�صي بور.  (1(
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وفيم��� ك�ن مرا�ص��لو اأكث��ر ال�صح��ف الع�لمي��ة انت�ص���رًا يتن�ف�ص��ون على اإجراء 

مق�بل��ة مع �ص��م�حته، وك�نت �ص��وره تت�صّدر ال�صفح�ت الأول��ى من ال�صح�فة 

الع�لمي��ة، بق��ي �ص��م�حته حري�ص��ً� عل��ى اأ�ص��لوب حي�ت��ه بعي��دًا ع��ن المظ�ه��ر 

(1(
والتع�رف�ت.

* * *
سحرتنا بساطة اإلمام

اإّن ب�ص���طة حي���ة الإم�م ا�ص��تحوذت عل��ى اهتم�من��� اأكثر م��ن اأّي اأمر اآخر. 

�صت  ف�لإم���م ك�ن ُيقي��م في منزل متوا�صع في ب�ري���س مكّون م��ن غرفتين ُخ�صّ

اإحداهم� لنومه، والأخرى لعمله ولق�ءاته. فلم يكن هن�ك �صّج�د اأو اأث�ث ثمين. 

كم� اأّن طع�م �صم�حته ك�ن ب�صيطً� للغ�ية، اإذ اإّنه لم يكن يزيد على الرز واللبن. 

(2(
كذلك الخيمة التي ك�ن ُي�صّلي فيه�، ك�نت خيمة ب�صيطة للغ�ية.

* * *
الموبيايا الوحيدة في المنـزل هي طاولة صغيرة

عندم� ك�ن ينتهي عمل الإم�م في المدر�صة الفي�صية، ولم يكن لديه برن�مج 

ل�ص��تقب�ل ال�صي��وف، ك�ن يذه��ب اإل��ى من���زله - الذي يع��ود اإلى اأح��د اأق�ربه - 

الواق��ع ف��ي زق���ق )يخج���ل ق��صي( وال��ذي يحمل رق��م 61، وهو من���زل قديم 

مكّون من دور واحد تّم بن�وؤه ربم� قبل م�ئة �ص��نة م�صت.. يقع المنزل في زق�ق 

�صّي��ق ف��ي مركز مدينة قم، وي�صّم ب�حة وحو�س، وقد ت�ص��ّلقت جدرانه �ص��يق�ن 

ال�صحف��ي المبع��وث م��ن قب��ل جري��دة اطلع���ت اإل��ى نوف��ل لو�ص���تو، مقتطف���ت م��ن �ص��يرة الإم�م   (1(
الخميني، ج2، �س144.

البروف�صور مونتي)فرن�صي(، مراآة الجم�ل، �س187.  (2(
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اأ�صج�ر الكروم ب�صّكل معّقد.. قطعة الموبيلي� الوحيدة الملفتة في من�زل الإم�م 

(1(
هي ط�ولة خ�صبية ي�صتعين به� منذ �صنوات.

* * *
هل يأتي سماحتّ بهذه البساطة؟

اإّب���ن انت�ص���ر الثورة، ج���ءت �صحفية بريط�نية اإلى ق��م، ولأّني اأعرفه� منذ 

رّتب له��� مق�بلة مع الإم���م. وبن�ًء على 
ُ
اأن كن��ُت ف��ي لن��دن، لذا طلبْت مّن��ي اأن اأ

ذلك تحّدثُت مع المرحوم ال�صّيد اإ�صراقي ه�تفيً� مو�صحً� ب�أّن لدى هذه ال�صّيدة 

البريط�ني��ة اأ�ص��ئلة كثيرة تتمّنى لو تح�صل على اإج�ب���ت عنه� من ِقَبل الإم�م.. 

ف�عت��ذر. وف��ي اإح��دى اللي�لي ج���ء الإم�م اإل��ى منزلن�، ومن مح��ص��ن ال�صدف 

اأّن ال�صح�في��ة ك�ن��ت هن���ك. وبذلك ح�صل��ت على م� ك�نت تتمّن���ه. وبعد ذلك 

اأعرب��ت ع��ن ده�ص��ته� ق�ئل��ة: ي� للعجب! كيف يت�ص��ّنى للإم���م اأن ي�أت��ي اإلى هن� 

بهذه الب�ص�طة.. ف�أجُبته�: اأجل، اإّن الإم�م ي�أتي اإلى من�زل الطلبة بكّل �صهولة.. 

ق�لْت: الرجل الذي فّجر هذه الثورة وك�ن وراء كّل هذه الأحداث، ي�أتي اإلى هذا 

الم��ك�ن ب��كّل توا�ص��ع وبعيدًا ع��ن التع�رف�ت؟.. ولأّنه �ص��بق له� اأن �ص���هدت عن 

(2(
كثب كيف ُتح�ط المرا�صيم الملكية ب�لتع�رف�ت، لذا اأحّبت الإم�م حّبً� جّمً�. 

* * *
نذه  بالسّيارة ذاتها

عندم��� ك�ن الإم���م ُيقي��م ف��ي قم، ك�ن يق��وم في الكثي��ر من الأحي���ن بتفّقد 

من�زل ال�ص��هداء واأف��صل الحوزة العلمية. وفي اإحدى اللي�لي اأراد اأن يذهب اإلى 

نقًل عن مجلة ت�يم الأمريكية، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني، ج2، �س50.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم اأحمد �ص�بري همداني.  (2(
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منزل اأحد العلم�ء، وك�ن المن�زل يقع في اأحد الأزّقة التي ل ت�صتطيع اأن تدخله� 

ال�صّي�رة العتي�دية. لذا ح�ولن� التعّرف على اأو�ص�ع الزق�ق م�صبقً� واقتنعن� ب�أّن 

�صّي�رة )جي�ن( ال�صغيرة وحده� التي بو�صعه� دخول الزق�ق. ف�أح�صرن� ال�صّي�رة 

وانطلقن��� م��ع الإم���م.. واأثن���ء الع��ودة قّررن� اأن ن�ص��تخدم �ص��ّي�رة )جي�ن( حتى 

نه�ي��ة الزق���ق ومن ثم نق��ل الإم�م اإلى �ص��ّي�رة مريحة. ف�أح�صر اأح��د الأ�صدق�ء 

ل  �ص��ّي�رة )بي��ك�ن( واأوقفه� في ال�ص���رع الع�م نه�ي��ة الزق�ق. وُقلن��� للإم�م تف�صّ

ارك��ب �ص��ّي�رة اأخرى مريحة في هذا الطق���س الح�ر. فق���ل الإم�م: لم�ذا؟ فهذه 

(1(
ال�صّي�رة ت�صير ول توجد اأّية م�صكلة لذا ُي�صتح�صن اأن نعود بنف�س ال�صّي�رة.

* * *
بمستوى معي ة فجراء المجتمع

اإّن م�ص��توى معي�صة الإم�م، من حيث الإ�صك�ن والطع�م والو�ص�ئل ال�صخ�صية 

وال�ص��وؤون الأخ��رى، ك�ن حت��ى دون م�ص��توى معي�ص��ة اأبن���ء الطبق��ة الث�لث��ة م��ن 

المجتم��ع. وعل��ى الرغ��م م��ن المك�ن��ة الت��ي ك�ن يتمّت��ع به��� كزعي��م للمع�ر�صة 

و�ص��خ�صية �صي��ص��ية ع�لمي��ة، اإل اأّن��ه ل��م يك��ن م�ص��تعّدًا لّتخ���ذ اأّي خطوة على 

م�ص��توى تح�ص��ين اأو�ص�ع��ه المعي�ص��ية ال�ص��خ�صية. وف��ي كثير م��ن الأوق�ت ك�ن 

ينت�بن��� قل��ق اإزاء ت�أمي��ن م�ص��تلزم�ت معي�ص��ته، خ�ص��ية اعترا�س �ص��م�حته على 

الأ�ص��ع�ر المرتفع��ة لل�ص��لع الت��ي نق��وم ب�ص��رائه� له، ويلومن��� على ذل��ك. فكثيرًا 

م��� حدث اأن ا�ص��تجوبن� اإزاء بع���س الأمور منه� مح�ولة ط��لء المنزل، وارتف�ع 

(2(
ا�صتهلك الم�ء والكهرب�ء، وال�صتخدام غير المن��صب لو�ص�ئل المن�زل.

* * *
حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري، مراآة الجم�ل، �س56-55.  (1(

م.ن.  (2(
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ال تهتّموا بمظاهر الزينة
رغ��م اأّن ح�ص��ينية جم�ران لي�ص��ت له� اأّية علقة �ص��خ�صّية ب�لإم���م، واإّن اأّي 

تحدي��ث له��� ي�صّب في النه�ية ب��ص��م الإم�م الح�ص��ين Q، اإل اأّن الإم�م لم 

يكن ي�ص��مح ب�إجراء اأّي ترميم اأو مظ�هر الزينة من اأجل اإ�صف�ء جم�لية عليه�. 

حت��ى اأّن ال�ص��ّيد اإم�م جم�راني، اأراد اإجراء بع���س الترميم�ت وتجديد طلئه�، 

فق���ل ل��ه الإم���م: اإذا اأردت اأن اأبقى هن���، فل تح�ول تزيينه�. وف��ي اأحد الأي�م 

تنّب��ه الإم���م اإلى اأّنه��م يريدون اأن يك�ص��وه� ب�لموزائيك، غ�صب وق�ل: �ص���أترك 

(1(
هذا المك�ن. وهكذا بقيت الح�صينية على م� هي عليه� حتى النه�ية.

* * *
هذه البيوت كانت مستأارة

ل��م تكن م�ص���حة مكتب الإم�م تتج�وز اأربع��ة اأمت�ر مرّبعة. ففي هذا المكتب 

ك�ن��ت تتّم جميع اللق���ءات المحّلية والخ�رجية، وك�ن روؤ�ص���ء الجمهورية وكب�ر 

الم�ص��وؤولين ي�أت��ون اإل��ى هن��� للق�ء �ص��م�حته. وبذل��ك ك�ن قد بره��ن عملّيً� على 

توا�صعه وب�ص�طة معي�صته. وكم� هو وا�صح اأّن هذه البيوت ك�ن قد تّم ا�صتئج�ره� 

طوال الفترة التي ك�ن ُيقيم فيه� الإم�م، وك�ن �صم�حته ُي�صّدد بدل الإيج�ر اأّوًل 

(2(
ب�أّول.

* * *
ثوبان وسرواالن

ل��م يك��ن لدى الإم�م الخميني اأكثر من ثوبين و�ص��روالين. وك�نت ال�ص��ّيدة - 

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم الح�ج ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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قرينت��ه - تق��ول: لي���س لديه غير هذي��ن الثوبين. ولكّنه ك�ن نظيف��ً� ومرّتبً� على 

(1(
الدوام. وك�ن ي�صتبدلهم� بين يوم واآخر.

* * *
ها نظيفة ومرتبة

ّ
ثياس بسيطة ولكن

ك�ن��ت ممتل��ك�ت الإم���م ف��ي الدني� عب���رة عن نظ���رة وجه�ز رادي��و �صغير، 

وحقيب��ة ملب���س .. ف��ي الحقيق��ة ك�ن��ت حي���ة الإم���م ُتدار ف��ي غ�ية التق�ّص��ف 

والقن�ع��ة، ف��ي ذات الوقت الذي ك�ن النظم والن�صب���ط ح�كمً� عليه� بمختلف 

جوانبه�، وك�نت مراع�ة ال�صوؤون ال�صحية والنظ�فة ُتعّد من الجوانب الرئي�صة. 

ففي الوقت الذي ك�نت الملب�س تّت�صم ب�لب�ص�طة، اإّل اأّنه� ك�نت نظيفة ومرتبة.. 

ك�ن الإم���م ف��ي جمي��ع اأعم�له نموذجً�، وك�ن ثّمة ان�ص��ج�م متك�م��ل بين اأقواله 

(2(
واأفع�له.

* * *
نت من لجاء اإلمام

ّ
ليتني تمك

�ئي العظ���م - اإلى اإي��ران بعد رحيل  ج���ء البروف�ص��ور الألم�ن��ي م��ل - اأخ�صّ

الإم���م الخمين��ي }. وكنُت قد ذهبُت اإلى عي�دته ب�ص��بب م� كنُت اأع�ني من 

اآلم المف��ص��ل.. وبع��د الفحو�ص�ت الت��ي اأجراه�، ولّم� عل��م بقربي من الإم�م، 

اأح��ّب اأن نجل���س ونتحّدث قليًل. ك�ن محور حديثه ي��دور حول الإم�م الخميني، 

وك�ن البروف�ص��ور الألم�ني مبهورًا اإزاء توا�صع من���زل الإم�م ومقّر اإق�مته. ك�ن 

ي�ص���أل: هل اإّن الم�ص��وؤولين الآخرين يعي�ص��ون بهذه الب�ص���طة اأي�صً�؟ وقد اأجبت: 

نقًل عن: الدكتور ر�ص� ثقفي.  (1(
نقًل عن: الدكتور �صهراب بور.  (2(
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طبع��ً� لي�ص��ت به��ذه الب�ص���طة، لأّن الإم���م الخمين��ي ا�ص��تثن�ء. وب�لمق�ب��ل اأخذ 

ُيثن��ي على الإم�م، وك�ن يقول: ي� له من اإن�ص���ن عجي��ب. لقد هّز الدني� وزلزله� 

بب�ص���طة عي�ص��ه هذه.. وك�ن ُيعرب عن حزنه واأ�صفه مو�صحً�: ليتني تمّكنت من 

(1(
لق�ء الإم�م في حي�ته.

* * *
اتركوا  المكان عاى بساطتّ

اأتذّكر اأّن اثنين من الق�ص�و�ص��ة الفرن�ص��يين ج�ءا اإلى جم�ران في مرا�ص��يم 

اأربعيني��ة وف�ة الإم�م الخميني، وقد ده�ص��وا كثيرًا وذهلوا عندم� راأوا ح�ص��ينية 

جم���ران المتوا�صع��ة، الم��ك�ن ال��ذي ك�ن الإم���م ي�ص��تقبل في��ه �صيوف��ه ويلتقي 

محّبيه، وقد طلب الق�ّصي�ص���ن الفرن�ص��ّي�ن مّني ق�ئلين: اتركوا هذا المك�ن على 

ب�ص���طته، ليرى الع�لم المك�ن الذي ك�ن يعي���س فيه الرجل الروح�ني، رغم كّل 

(2(
م� ك�ن يتمّتع به من مق�م ومن�زلة، وكيف هو مك�ن ا�صتقب�له ل�صيوفه.

* * *

نقًل عن: محمد تقي كروبي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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اإلخالص والتقوى

ال ُيذكر اسمي
اأّلف الإم�م كت�بً� عنوانه )ك�صف الأ�صرار(. ج�ء الكت�ب رّدًا على كت�ب اأّلفه 

اأحد اأبن�ء العلم�ء - للأ�ص��ف - ا�ص��مه )اأ�ص��رار الألف ع�م(، �ص��خر فيه موؤّلفه 

م��ن عق�ئد ال�ص��يعة، وتهّجم على علم���ء الدين ومبداأ الإم�م��ة، اإلى غير ذلك.. 

وبدافع الذود عن حريم الإ�ص��لم، عّطل الإم�م درو�ص��ه واأبح�ثه واأوقف ن�ص�طه 

الحوزوي - لفترة محدودة - وتفّرغ للرّد على هذا الكت�ب.. ويت�ص��ّنى له التفّرغ 

لت�أليف كت�به )ك�ص��ف الأ�ص��رار(.. وكي ل يتب�در اإلى الأذه�ن اأّن الإم�م يهدف 

من وراء ذلك لفت الأنظ�ر اإليه، فقد �صدرت الطبعة الأولى والث�نية من الكت�ب 

دون ذكر موؤّلفه الإم�م العظيم، وقد تّم الكتف�ء ب�لإ�ص�رة اإلى اأّنه ي�أتي للرّد على 

كت�ب )اأ�ص��رار هزار �ص���له(.. ول �ص��ّك اأّن اإ�صرار الإم�م على عدم و�صع ا�ص��مه 

(1(
على الكت�ب، ي�صير اإلى نواي�ه ال�ص�دقة من وراء ن�صر هذا الكت�ب.

* * *
ل حاجة درسّ

ّ
عط

في اأحد الأي�م واأثن�ء م�ص��يره اإلى المدر�صة الفي�صية، تنّبه الإم�م اإلى تجّمع 

نقًل عن: اآية اهلل ف��صل لنكراني.  (1(
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بع���س الطلب��ة وال�صّجة المث���رة حول كت�ب )اأ�ص��رار الألف ع���م(. وبعد اقتن�ء 

الكت���ب والط��لع عل��ى مو�صوع�ته، عّطل الإم�م درو�ص��ه الحوزوي��ة وتفّرغ على 

مدى �ص��هرين تقريبً� لت�أليف كت�ب )ك�ص��ف الأ�ص��رار( يرّد فيه على الكت�ب اآنف 

الذك��ر. وللبرهن��ة عل��ى اأّن��ه جه��د خ�ل�س لوج��ه اهلل رف���س �ص��م�حته اأن ُيذكر 

(1(
ا�صمه.

* * *
لماذا ال ينبغي الم اركة في صالتّ

ك�ن اأح��د اأئّم��ة الجم�ع��ة في ق��م ُيع�ر���س اآراء الإم���م اإزاء بع���س الق�ص�ي� 

ال�صي��ص��ية واأحي�ن��ً� الم�ص���ئل الفل�ص��فية. بْي��َد اأّن الإم���م ك�ن يذه��ب بي��ن فترة 

واأخرى للم�ص�ركة في �صلة الجم�عة التي ك�ن ُيقيمه�. وك�ن يفعل ذلك من دون 

اأّي ق�صد. وك�ن �صم�حته يقول: »اإّن نمط تفكير فالن ل يّتفق مع اأفكاري. واإذا 

خطاأ في ت�سّرفــي، لذا لماذا ل ينبغي لي عدم الم�ســاركة 
ُ
مــا اأخطــاأ، فاأنــا لــن اأ

(2(
في �سالته؟«.

* * *
ال أستطيع عجد نّية الجربى

ج���ء م��ّرة اأحد الخطب�ء والوّع�ظ المعروفي��ن في همدان، اإلى قم واأق�م في 

من���زل �ص��قيقه الذي ك�ن من تلمذة الإم�م. فقلن� اأن� والمرحوم ال�ص��هيد �ص���ه 

اآب�دي، للإم�م: فلن موجود في قم، واإّنه رجل طّيب ومج�هد وك�نت له مواقف 

م�ص��ّرفة اأثن�ء مرحلة الن�ص�ل، ولعّل من المن��ص��ب زي�رته.. ف�أج�ب الإم�م: »اإّن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل مجتبى عراقي.  (2(
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و�سعي ال�سّحي ل ي�ســمح بذلك«.. فح�ول المرحوم �ص���ه اآب�دي اأن ُيلفت نظر 

الإم�م اإلى اأّن �صقيق هذا الرجل اأحد تلمذة �صم�حتكم، واأّنه ُيكّن م�ص�عر طّيبة 

تج�هكم ومن المخل�صين لكم وقد ع�نى كثيرًا خلل مرحلة الن�ص�ل، ولعّل كّل 

ذل��ك ي�ص��فع له ب���أن تذهب لزي�رت��ه.. غير اأّن الإم�م ك��ّرر م� ق�ل��ه: »اإّن و�سعي 

ال�سّحي ل ي�سمح بذلك واإّن حرارة ج�سمي مرتفعة. ولكن على اأّية حال لي�س 

ارتفاع الحرارة بدرجة ل اأ�ســتطيع الذهاب اإلى منـــزل ال�ســّيد وزيارة الرجل. 

غير اأّنه ل اأ�ستطيع اأن اأنوي ق�سد القربة بعد هذا الذي ذكرته من اأّن الرجل 

فعــل كــذا وكــذا ويحمل م�ســاعر خا�ســة تجاهكم واأّنــه من المخل�سيــن لكم.. 

(1(
ولذلك لن اأذهب«.

* * *
ً
راقبّ عاى مدى ثالثين عاما

ُ
ا ن
ّ
كن

ثّمة و�صوا���س عجيب �ص���ئد بين طلبة العلوم الدينية اإزاء العلم�ء فيم� يتعّلق 

ة اإذا م� ك�ن اأحدهم يتطّلع اإلى المرجعية.  ب�صيرتهم العلمية والأخلقية، خ��صّ

بْيَد اأّنن� مهم� اأمعّن� النظر في �ص��يرة الإم�م و�ص��لوكه ومواقفه على مدى ثلثين 

(2(
ع�مً�، لم نَر في �صيرته ومواقفه غير الدافع الإلهي والتوّجه الرّب�ني.

* * *
النفس هي التي تدعو 

عندم��� كّن��� ف��ي  النجف كنُت اأ�ص��مع عت�ب��ً� من البع���س لأّن الإم���م لم يكن 

يتع�م��ل بحرارة معهم. وقد نقلت المو�صوع اإلى المرحوم ال�ص��ّيد م�صطفى لكي 

نقًل عن: حجة الإ�صلم تهراني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم مو�صوي خوئينيه�.  (2(



سراق الجاوس

126

يطل��ب من الإم�م اأن يتع�مل بحرارة اأكبر مع هوؤلء الأ�ص��خ��س. ف�أخبرني فيم� 

بع��د ب�أّن��ه ط��رح المو�ص��وع عل��ى الإم�م فق���ل �ص��م�حته: »اإّن ذلــك من د�سائ�ــس 

ال�ســيطان ومــا ي�ســّوله للمــرء. اأي فــي الحقيقــة اإّن نف�ســي هــي التــي تدعوني 

للتعامــل بحــرارة اأكبــر مع الأفراد كي يزداد عــدد المحّبين لي، غير اأّن الأمر 

ي�ســتبه علّي اإذ يوحي لي ال�ســيطان باأّن هذا من اأجل اهلل ومن اأجل الإ�ســالم. 

(1(
لذا ل اأ�ستطيع اأن اأفعل ذلك«.

* * *
!
ً
آتي اآلن وأصبح م ركا

ك�ن البع�س في النجف يعتب على الإم�م، لم�ذا ل يتع�مل بحم����س اأكبر مع 

اأ�صدق�ئه؟ على �صبيل المث�ل، عندم� يلتقي اثن�ن من الآي�ت في الحوزة العلمية 

يتب�دل��ون التح�ي� بحم����س وح��رارة، وُيمّج��د اأحدهم� الآخر. ف��ك�ن الإم�م يرّد 

على ذلك ب�لقول: »لقد بذلت كّل ما في و�ســعي طوال اأربعين عاماً كي اأ�سبح 

(2(
موّحداً، والآن اآتي لأ�سبح م�سركاً واأ�سجد لكم ولبقّية ال�سادة؟!«.

* * *
الحرو عاى تجوية روحية اإلخالو

ك�ن نه��ج الإم���م متب�ين��ً� ع��ن الآخري��ن. اإذ ك�ن اأ�ص��لوب الآخري��ن يتلّخ�س 

ف��ي اإي��لء الأ�ص��خ��س الأكثر قربً� منه��م اهتم�مً� اأكب��ر. بْيَد اأّن الأمر ب�لن�ص��بة 

للإم���م ك�ن يختل��ف، فكّلم� ك�ن ال�ص��خ�س اأقرب من �ص��م�حته ك�ن اهتم�مه به 

اأقل. على �صبيل المث�ل، اإذا م� دخل اأحد الطلبة مجل�صً� م� ك�ن الإم�م ُيبدي له 

نقًل عن: حجة الإ�صلم موحدي كرم�ني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم فرق�ني.  (2(
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احترامً� كبيرًا. ولكن عندم� ي�أتي نجله - مثًل - اأو اأحد التلمذة المقّربين من 

�ص��م�حته، فلم يكن يت�صّرف بنحو ي�ص��عرن� ب�أّنن� الأكثر قربً� منه، وك�ن يحر�س 

(1(
�صم�حته على اأن يوجد روحّية الإخل�س.

* * *
جي  رسول الاّ؟

ُ
بماذا سن

عندم��� كّن��� ف��ي النجف، ك�ن البع���س يحر�س عل��ى مراع�ة �صل�ص��لة مراتب 

مراجع ال�ص��يعة الكب�ر، وك�ن يتج�هل من���زلة الإم�م ومك�نته الجتم�عية. وك�ن 

ه��ذا الأم��ر يوؤلم الكثير من تلمذة الإم�م. وفي �ص��وء ذلك اتفقُت مع عدد من 

الأ�صدق�ء بم�ص�رحة الإم�م بذلك. ونظرًا لم� ُعرف عّني من و�صوح و�صراحة، 

تطّوع��ت لمف�تح��ة الإم���م، فقلُت: ل يخف��ى اأّن كّل بيئة له��� ع�داته� وتق�ليده�. 

ويبدو اأّن مراع�ة الع�دات ل يترّتب عليه اإ�صك�ل �صرعي. ول �صّك في اأّن المك�نة 

العلمية والجتم�عية التي يتمّتع به� �ص��م�حتكم، مو�صع اهتم�م ع�ّمة الم�صلمين 

ول بّد من �صي�نته� خدمة للإ�صلم. بْيَد اأّن ال�ص�دة، وانطلقً� مّم� اعت�دوا عليه، 

يح�ول��ون تج�ه��ل ه��ذه المك�ن��ة. اأو انته�ك - ل �ص��مح اهلل - حرمة �ص��م�حتكم 

ح�ص��ب ت�صّوره��م. لذا نرجو من �ص��م�حتكم، وانطلقً� من الأع��راف والتق�ليد 

ال�ص�ئدة في هذا المجتمع، اأن يكون لكم موقف بهذا ال�ص�أن.. وم� اأن انتهيُت من 

كلم��ي حت��ى ب�در الإم�م اإلى نقل حك�ية �ص��عرن� بعده� ب�لحق���رة اأم�م العظمة 

الروحي��ة الت��ي ك�ن يتمّتع به� �ص��م�حته. اإذ ق���ل الإم�م: »فــي الما�سي حيث لم 

تكــن الكهربــاء، وكانــت الأزّقــة مظلمة، كان اأحدهم في طريقــه اإلى مكان ما. 

وح�ســب العادة كان ي�ســير اأمامه �سخ�س يحمل الفانو�س بيده. ومن محا�سن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ن��صري.  (1(
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ال�ســدف اأّنــه كان مّتجهــاً اإلــى مجل�ــس كان يق�ســده �ســيد اآخــر. وفــي الطريق 

التقى الثنان. فابتعد هذا م�ســافة عن الآخر كي يّت�سح باأّن لديه ت�ســكيالت 

ــة بــه ولديه �ســخ�س يحمل الفانو�ــس، محاوًل لفت الأنظــار اإليه«. وبعد  خا�سّ

النته���ء م��ن نقل الحك�ية، ق�ل الإم�م: »اإذا مــا ُدعينا يوم القيامة للوقوف في 

مح�ســر ر�ســول اهلل P و�ســاأل كاّلً مّنــا عــن هــذه الأمــور، فهــل اأعــّد ال�ســادة 

جوابــاً كــون هــذا فــي المقّدمة وذاك فــي الموؤّخــرة؟ وهذا فــي الطليعة وذاك 

في الخلف؟ اإذا ما �ُسئل كلٌّ مّنا عن هذه المعايير والعتبارات التي يهتّم بها 

ال�سادة في مح�سر الر�سول الأعظم ونحن نقف اأمامه، فهل لدينا ما ُنجيب 

(1(
به؟« ثم ق�ل: »حاولوا التقييد بما اعتادوا عليه«.

* * *
ال بّد من حذف هذه األلجاس

عندم��� تّمت طب�عة كت�ب )تحرير الو�ص��يلة( في النجف الأ�ص��رف، و�صعت 

في الغلف الخلفي للكت�ب، وفقً� للعرف الذي ك�ن �ص���ئدًا في النجف، الألق�ب 

م��ن قبي��ل اآية اهلل العظمى وزعيم الحوزات العلمي��ة، وعب�رات من هذا القبيل. 

وك�ن ذل��ك اأم��رًا معت���دًا، وق��د اأقدم علي��ه المت�ص��ّدون لطب�عة الكت���ب. ولكن 

عندم��� تنّب��ه الإم���م اإلى ذلك، من��ع توزيع الكت���ب ق�ئًل: ل بّد م��ن حذف هذه 

الألق���ب. وك�ن م�ص��ّرًا عل��ى ذلك، مم� ا�صطر الم�ص��وؤولون ع��ن الطب�عة للعمل 

(2(
على تغطية الألق�ب بنحٍو م�  كي ل يت�صّنى قراءته�.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل قديري.  (1(
م.ن.  (2(
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ً
ال يواد عندي المال كي أعطيّ قرضا

ف��ي الع��راق عندم� طرح مو�صوع زواجي، لم يكن و�صع��ي الم�لي جّيدًا. كم� 

اأّن ارتب�ط��ي ب�إي��ران ل��م يكن عل��ى م� يرام. وعلي��ه قلُت لل�ص��ّيد ر�صواني: ح�وْل 

اأن تح�ص��ل ل��ي على مبلغ خم�ص��مئة دين�ر - م� يع�دل ع�ص��رة اآلف توم�ن وقتئٍذ 

- كقر���س من الإم�م.. فطرح ال�ص��ّيد ر�صواني المو�ص��وع على الإم�م، فق�ل له: 

»اأ�ستطيع اأن اأعطيه المبلغ كقر�س لمّدة �سهرين، على اأن تت�سّلم منه الق�سط 

فــي نهايــة المــّدة«.. ف�أخ��ذُت المبلغ وب��داأُت ب�إعداد مقّدم�ت ال��زواج. وعندم� 

ح���ن موعد الت�ص��ديد بع��ث لي ال�ص��ّيد ر�صوان��ي ُيخبرني ب���أّن ال�ص��ّيد )الإم�م( 

يق��ول: »قــل لفــالن اأّن ال�ســهرين قاربا على النتهــاء، ول توجد  لديــه اأموال، 

فال بّد له من ت�سديد القر�س«.. وك�ن الأمر ب�لن�صبة لي عجيبً� حّقً�.. ف�إذا م� 

ك�ن الأمر يتعّلق ب�ص��خ�س اآخر غير الإم�م، واأّن �ص��خ�صً� مثلي اأنجز له كّل هذه 

الأعم�ل، ك�ن �صيت�ص�مح معه بع�س ال�صيء. بْيَد اأن الإم�م ك�ن �ص�دقً� معن� ومع 

(1(
نف�صه. ولهذا ا�صطررت اإلى ت�صديد القر�س في الموعد المحّدد.

* * *
اإلسالم هو المعيار

م��ن ال�ص��م�ت الأخلقية الف��ّذة التي ك�ن يتمّتع به� الإم���م الخميني، هي اأّن 

معي���ر حّبه وبغ�صه للأ�ص��خ��س يكم��ن في التقوى وخدمة الإ�ص��لم.. حتى حّبه 

(2(
لأبن�ئه واأفراد اأ�صرته ك�ن يتّم بن�ًء على هذا المعي�ر.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ن��صري.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل بني ف�صل.  (2(
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واّ غارق في الدموع
عندم� ك�ن الإم�م يذهب لزي�رة الإم�م اأمير الموؤمنين Q في النجف، اأو 

مرقد الإم�مين مو�ص��ى الك�ظم ومحمد الجواد L، لم يكن يقراأ كّل الأدعية 

داخ��ل الح��رم مثلم��� ك�ن يفعل البع�س كي يرى الن����س ذلك. فعلى �ص��بيل المث�ل 

ك�ن �صم�حته يتوّجه اإلى الحرم العلوي في لي�لي الجمع للزي�رة، وك�ن يقراأ دع�ء 

كميل في المن�زل بعد عودته من الزي�رة. اأو اأّنه ك�ن يدخل غرفته بعد عودته من 

الم�ص��جد، وُيغل��ق وراءه الب�ب م��ن الداخل، وُيطف�أ م�صب���ح الغرفة لبع�س الوقت 

��ة. وفي اإحدى الم��ّرات وحيث كنُت ع�ئدًا من الم�ص��جد  ويتف��ّرغ لعب�دات��ه الخ��صّ

برفق��ة ال�ص��ّيد )الإم�م(، فج�أة �ص��عرُت ب�ختف�ء الإم�م، وك�ن ب���ب غرفته مغلقً� 

بنح��و مّم��� دفعني للت�صّور ب�أّن �ص��م�حته خرج من المنزل.. فقل��ُت للخ�دم: »لقد 

جئنــا معــاً للتــو مــن الم�ســجد فاأيــن ذهــب ال�ســّيد؟«. ق���ل: �صع��د ال�ص��ّلم ودخل 

غرفت��ه. قل��ُت: غير موجود في  الغرف��ة، الم�صب�ح مطف�أ والب�ب مغلق.. وفي هذه 

الأثن�ء ج�ء اآية اهلل التبريزي للق�ء الإم�م، فراأيُت الخ�دم يقول ث�نية: ال�صّيد في 

غرفت��ه. وفيم��� اأن� اأقول ب�صوت مرتفع: ق�ص��مً� ب�هلل غير موج��ود، الغرفة مظلمة 

والب���ب مغلق.. ف�إذا ب�صوت ال�ص��ّيد )الإم�م( يرتفع من داخ��ل غرفته ق�ئًل: »يا 

�سّيد فرقاني ل ت�سرخ، اأنا موجود هنا«. ثم نه�س وفتح قفل الب�ب من الداخل. 

قلُت: �صّيدي! لم�ذا اأنت ج�ل�س في الظلمة؟. وم� اأن اأ�ص�أت النور، حيث ك�ن مفت�ح 

الكهرب���ء قرب الب���ب، ف�إذا بي اأرى الإم�م �ص���جدًا. فق�ل: »مــاذا تريد؟«.. ك�ن 

الإم���م منهم��كً� في قراءة الأذك�ر التي لم اأكن اأعرف م� هي، وعندم� رفع راأ�ص��ه 

(1(
من ال�صجود راأيت وجهه غ�رقً� في الدموع وقد ابتّلت التربة ب�لدموع اأي�صً�.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم فرق�ني.  (1(
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 الفاني 
ّ
كت  بيد األقل

اأخ��ذ اأح��د تلم��ذة الإم���م عل��ى ع�تق��ه مهّم��ة طب�ع��ة كت���ب )المك��ص��ب 

المحّرم��ة(. وك�ن الإم���م ق��د امتن��ع ع��ن ذكر ا�ص��مه ل��دى النته�ء م��ن ت�أليف 

الكت�ب، فقلُت ل�ص��م�حته: اأّيه� ال�ص��ّيد! الرج�ء اأن ُت�ص��يروا اإلى ا�ص��م موؤّلف هذا 

الكت���ب. فق���ل: »كال، لي�ــس المهّم ال�ســم واإّنمــا مو�سوعات الكتــاب«.. ومهم� 

ح�ول��ُت اإقن�ع �ص��م�حته اإل اأّنه رف���س. واأخيرًا ق�ل: »ل حاجة لذلــك، اإْن رغبَت 

فلُيطبــع بهــذه ال�ســورة واإل فــال«. ف��صطررت للجوء اإلى حيلة �ص��رعية ق�ئًل: 

اأّيه� ال�صّيد! على الأقل اذكر ا�صمك على الكت�ب حتى اإذا م� اأ�صكل البع�س على 

مو�صوع�ته، يعرفون على َمْن ي�صكلون وَمْن �ص�حب هذه الآراء.. فق�ل �صم�حته: 

»ح�ســناً، اإذا كان الأمــر كذلــك، فــال مانــع مــن ذكــر ا�ســمي«. فت��ّم تدوي��ن ه��ذه 

(1(
العب�رة: ُكتب بيد الف�ني روح اهلل المو�صوي الخميني.

* * *
ّ لم ُي رك بعد!

ّ
قولوا بأن

ك�ن الإم���م يتّلق��ى اأخب�ر النجف عن طريق��ة فريق من الطلبة القريبين من 

�ص��م�حته. حي��ث ك�ن الفريق يقوم بجمع الأخب�ر وي�صعه��� تحت ت�صّرف الإم�م 

دون اأدن��ى ت�ص��ّرف. وف��ي ه��ذا الخ�صو���س ك�ن يت��ّم اإط��لع الإم���م عل��ى ك�ّفة 

التف��صيل مهم� ك�نت ه�م�صية. فعلى �صبيل المث�ل نقلن� ل�صم�حته م� ك�ن يقوله 

اأحده��م: اإّن عم�متك �صغيرة ولحيت��ك ق�صيرة، واإّنه ل يعتني بزّي المرجعية.. 

(2(
فرّد �صم�حته: قولوا له ب�أّن ال�صّيد لم ُي�صرك بعد.

* * *
نقًل عن: اآية اهلل م�صعودي خميني.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم عميد زنج�ني.  (2(
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ليست سوى هدية قد َمّن الاّ بها
عندم� و�صل خبر ا�صت�صه�د الح�ج ال�صّيد م�صطفى، اأخذ الجميع ُيفّكر بكيفية 

اإب��لغ الإم���م واإطلع��ه عل��ى حقيقة م� ج��رى. ولأّن وق��ع الخب��ر ك�ن موؤلمً� على 

الجمي��ع، فل��م يك��ن يجروؤ اأحد عل��ى اإخب�ر الإم�م بم��� ح�صل.. اأحم��د اآغ�، الذي 

خيم عليه ال�صطراب، بقي مت�صمّرًا وراء الن�فذة يتطّلع اإلى الإم�م.. ك�ن الإم�م 

ج�ل�صً� في غرفته فتنّبه اإلى الأجواء غير الطبيعية في المن�زل.. ن�دى اأحمد اآغ�، 

فح�ص��ر. ق���ل الإم���م: »ما الذي حدث؟«. فلم يتم�لك اأحمد اآغ� نف�ص��ه واأجه���س 

ب�لب��ك�ء.. طبع��ً� ك�ن م��ن ال�صع��ب اأن تتم�ل��ك اأع�ص�بك. بي��د اأّن الإم���م ومثلم� 

ُعرف عن �صلبته، راح ي�ص��ترجع ثلث مّرات ق�ئًل: »اإّنا هلل واإنا اإليه راجعون.. 

اإّنهــا هديــة مــّن بهــا اهلل تعالــى علينــا وقد ا�ســترجعها اليــوم.. انه�ســوا واأعّدوا 

(1(
مقّدمات  الت�سييع وانظروا اإلى اأين ينبغي لنا اأخذه واأين يجب دفنه؟«.

* * *
ال يواد فرق بين داخل المنـزل وخاراّ

لعّل الأهّم من كّل �صيء هو �صدق الإم�م واإخل�صه.. فم� هو معلوم اأّن �صيرة 

الإم���م وت�صّرف��ه داخل المنزل هي ذاته��� التي يظهر به� في المج�ل���س الع�ّمة 

وبين المقّربين من �صم�حته.. واإّن م� يتحّدث به بين اأو�ص�ط الن��س، يعتمده في 

المن�زل اأي�صً�. فلي�س هن�ك اأدنى اختلف بين خلوته  وجلوته، وظ�هره وب�طنه. 

(2(
وبطبيعة الح�ل اأّن �صم�حته في المن�زل ُيداعب الأطف�ل ويلعب معهم.

* * *

نقًل عن: ف�طمة طب�طب�ئي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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ة في تطابق األقوال واألفعال
ّ
الدق

ينق��ل اأخ��ي الح�ج ال�ص��ّيد ر�ص� ثقفي: في اأحد الأي�م اأعط�ني الإم�م ر�ص���لة 

وطلب مّني اأن اأ�صّلمه� اإلى م�صوؤول ق�صم الأخب�ر في موؤ�ص�صة الإذاعة والتلفزيون 

لإذاعته�.. وم� اأن ُعّدت ن�داني �ص��م�حته وق�ل: اذهب وه�ت الر�ص���لة على وجه 

ال�ص��رعة.. ولّم��� جئت ب�لر�ص���لة غّير كلمة فيه��� وق�ل: خذه� الآن و�ص��ّلمه� اإلى 

ق�ص��م الأخب�ر.. عندم� عدُت قلُت للإم�م: م� الإ�ص��ك�ل الذي ك�ن في الر�ص���لة؟ 

ق���ل: كن��ُت قد كتبُت )اإّني اأدعو لأفراد قّوات التعبئة -  ب�أق�صى هّمتي وعزمي( 

ث��ّم انتبه��ت اإل��ى اأّن هذا غي��ر �صحيح، ف��ص��تبدلته� بعب���رة )اإّني اأدع��و للتعبئة 

(1(
بمعظم هّمتي وعزمي(.

* * *
إقامة الصالة في حدود أداء الواا 

اإّن اإق�م��ة الإم���م ل�صلة الجم�عة في �ص��هر رم�ص�ن المب���رك قبل الإفط�ر 

في ح�صينية جم�ران بح�صور الم�صوؤولين، التي يقوم التلفزيون بعر�صه� مرارًا، 

والت��ي اقت�ص��رت عل��ى الواج��ب م��ن ال�صلة، ك�ن��ت خير دليل عل��ى مدى مقت 

(2(
الإم�م للري�ء.

* * *

نقًل عن: علي ثقفي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل مرت�صي بني ف�صل.  (2(
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ااتناس الذنوس منذ مطاع شبابّ
ك�ن الإم�م مواظبً� منذ مطلع �ص��ب�به على اجتن�ب الغيبة. حتى اأّنن� - نحن 

تلمذت��ه - عندم��� كّن��� نجل���س في مح�ص��ره، لم نكن نج��روؤ عل��ى التحّدث عن 

اأحد لأّنه ك�ن �صيردعن� عن الكلم بنظراته الح�ّدة.. ك�ن �صم�حته يّت�صم بوق�ر 

خ��س بهذا ال�ص���أن... ك�ن الإم�م مواظبً� على عّدة اأمور منه�: �صلة الجم�عة 

ف��ي وقته���، والتهّجد، وعدم الغتي�ب، حتى في مطلع �ص��ب�به وقبل زواجه. وفي 

(1(
هذا ال�صدد يذكر اأ�صدق�ء الإم�م، ب�أّنه ك�ن يجتنب حتى الذنوب الب�صيطة.

* * *
لم يكن يجاس في مجاس ُيغتاس فيّ أحد 

يّتف��ق الجمي��ع ب���أّن الإم�م لم يكن م�ص��تعّدًا منذ مطلع �ص��ب�به، الجلو���س في 

مجل���س يغت�ب فيه اأحد، اأو يرّوج للكذب والغيبة، وك�ن اإّم� اأن يمتنع عن ح�صور 

مج�ل���س الغيبة منذ البداية، اأو اأّنه ُيب�در اإلى قطع الحديث الذي ت�ص��وبه �ص�ئبة 

(2(
الغيبة على الفور.

* * *
نقًل عن: اآية اهلل �صهيد محلتي.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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أّما االغتياس، فمستحيل
اأقول من ب�ب الدّقة، اإّن الإم�م ك�ن ح�ّص��ص��ً� للغ�ية وحذرًا لئّل ُتث�ر ال�ص��بهة 

- ل �ص��مح اهلل - حول اأدنى �ص��وؤونه ال�ص��رعية. فلي���س بو�ص��ع اأحد اأن يزعم ب�أّنه 

راأى الإم�م يومً� في مج�ل�س الغيبة ن�هيك عن �صم�عه وهو يغت�ب اأحد، والعي�ذ 

(1(
ب�هلل.

* * *
كرامة النفس في التعامل مع المعارض

عندم� كنُت في مدر�صة دار ال�صف�ء، ك�نت حجرتي اإلى جوار حجرة الإم�م، 

وك�ن اأحد العلم�ء ي�أتي من المدر�ص��ة الفي�صية اإلى مدر�ص��ة دار ال�صف�ء ويتوّقف 

عن��د حجرت��ي ول يذه��ب اأبعد منه���.. حتى اأّن��ه لم يكن م�ص��تعّدًا لروؤي��ة الإم�م 

ول حت��ى حجرت��ه، لأّن��ه ك�ن مخ�لف��ً� للعرف���ن والفل�ص��فة ب�ص��ّدة، وك�ن يرف���س 

اأف��ك�ر الإم���م.. عندم� ذك��رُت للإم�م ب���أّن فلنً� يحمل مثل ه��ذه النظرة تج�ه 

�سامحه، واآمل 
ُ
�صم�حتكم، واأحي�نً� يتحّدث �صّدكم، ق�ل: »فيما يتعّلق بي، فاأنا اأ

(2(
اأن يكون اغتيابه لي �سبباً في اأن يعفو اهلل عن ذنوبي، واأ�ساأل اهلل اأن يهديه«.

* * *
لم أسمع حتى ما ُي بّ الغيبة

ثلثون ع�مً� كنُت برفقة اأ�صت�ذي الكبير ق�ئد الثورة المعّظم �صم�حة الإم�م 

الخمين��ي. واأ�ص��هد اهلل تع�ل��ى ب�أّن��ي لم اأَر من �ص��م�حته طوال ه��ذه الفترة حتى 

م� ُيمكن اأن ُيث�ر حول �ص��بهة الغيبة.. لي���س لم اأراه يغت�ب اأحدًا فقط، واإّنم� لم 

نقًل عن: اآية اهلل زنج�ني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل �صيد ح�صين بدل.  (2(
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اأَر حتى م� ُي�ص��تبه ب�أّنه غيبة.. ول اأن�ص��ى كيف اأّن �ص��م�حته ج�ء يومً� اإلى م�صجد 

)�صلم��صي( لإلق�ء در�صه وك�نت اأنف��صه تتقّطع وق�ل: »واهلل لم ينتابني الخوف 

يوماً مثلما انتابني اليوم«. واأ�ص�ف: »لم اآِت لإلقاء الدر�س، واإّنما جئت لأقول 

لكم هذا«.. اأن� الذي كنُت اأح�صر در�س �صم�حته طوال خم�صة ع�صر ع�مً�، لم اأَر 

يومً� اأّن �ص��م�حته تط�ول على اأحد الطلبة.. وم�صى �ص��م�حته يقول: »اإن لم يكن 

لديك علم، ولم يكن لديك عقل.. اإن لم يكن لك دين، كن عاقاًل ول تدع اأن 

�صيب ث�نية بمر�س 
ُ
ُي�ساء اإلى هوّيتك الإن�سانية«.. ثم ع�د الإم�م اإلى المن�زل واأ

)الحّمى الم�لطية( وبقي راقدًا في المن�زل ثلثة اأي�م ب�صبب الحّمى الم�لطية. 

كّل ذل��ك لأّنه ك�ن قد �ص��مع اأحدهم يغت���ب اأحد المراجع.. لم يكن الإم�م الذي 

اغت���ب اأح��دًا، واإّنم��� اأحدهم اغت�ب اأح��د المراجع وتكّلم م��ن ورائه، ومع ذلك 

(1(
ك�نت اأنف��س الإم�م تتقّطع.

* * *
لم يجرؤ أحد عاى الغيبة حتى كناية

ك�ن الإم�م معروفً� ب�ص��عة ال�صدر. وحيث كنُت في خدمته �صب�ح م�ص���ء على 

مدى �صنوات طويلة، لم اأَر - ولو مّرة واحدة - ب�أّنه عب�س بوجه اأحد اأو عّبر عن 

ا�صتي�ئه وامتع��صه لأحد.. ومع كّل ذلك لم يكن يجروؤ اأحد على اغتي�ب �صخ�س 

(2(
اأو الإ�ص�ءة اإليه حتى ولو كن�ية، في ح�صور الإم�م.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل مظ�هري.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل م�صعودي خميني.  (2(
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  المجالس الم بوهة
ّ
تجن

ك�ن الإم�م فريدًا حّقً� في جّده ومث�برته. وح�ص��بم� اأتذّكر، ووفقً� لم� علمته 

م��ن رفق���ء الإم���م في مرحلة ال�ص��ب�ب والدرا�ص��ة، اأّن �ص��م�حته ل��م ُيم�ِس وقته 

مطلق��ً� ب�لبط�ل��ة واأح�دي��ث الطلبة ومج�ل�ص��هم المتع�رفة التي ل��م تكن تخلو - 

ف��ي الع���دة - م��ن الغيبة واإي��ذاء الموؤم��ن وال�صح��ك ال�ص�خب الذي يق��ود اإلى 

اإم�ت��ة القل��ب والبتع�د ع��ن اهلل. بل اإذا م� ا�صطر اأحي�ن��ً� للتواجد في مثل هذه 

المج�ل���س، اإّم��� ك�ن يح��ول دون الوقوع في اأح�دي��ث تنت�به� �ص��به الغيبة واإيذاء 

(1(
الموؤمن ويت�صّدى له� بحزم، اأو اأّنه ك�ن يخرج من هذه الجل�صة على الفور.

* * *
 عاى قابّ

ً
كان اإلسالم حاكما

للتعّرف على �ص��يرة الإم�م في �ص��ب�به، ح�ولُت ا�ص��تطلع انطب�ع عدد مّمن 

رافق��وا الإم���م ف��ي مرحلة ال�ص��ب�ب، وك�ن الجمي��ع مّتفقين على اأّن��ه لم ي�صدر 

عن الإم�م مجّرد زّلة حتى في مرحلة ثورة ال�ص��ب�ب.. على �ص��بيل المث�ل، حتى 

في المج�ل���س الوّدية التي ك�نوا ُيقيمونه� ويتب�دلون فيه� المزاح، اإذا م� ُذكرت 

عب���رة بي��ن ثن�ي� المزاح ُتفيد ال�ص��تغ�بة، ك�ن الإم�م يغ�صب عل��ى الفور، وك�ن 

ُينّبهه��م اإل��ى اأّن الغيب��ة ح��رام واأم��ر مرفو�س.. ك�ن الإ�ص��لم ح�كم��ً� على قلب  

(2(
الإم�م اإلى حدٍّ كبير.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ر�صولي محلتي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل ف��صل لنكراني.  (2(
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لديّ أخالق فريدة
ك�ن الإم���م نموذجً� فريدًا م��ن الن�حية الأخلقية.. ومن المعلوم اأّن الإم�م 

ك�ن قد ح�صر مع المرحوم الزنج�ني حلق�ت درو�س المدر�صة الفي�صية اأكثر من 

خم�صة وع�صرين ع�مً�، غير اأّنه ك�ن يحر�س في ال�صير خلفه دائمً�. حتى اأّنه لم 

(1(
ير اأّنه تقّدم على �صم�حته ولو مّرة واحدة.

* * *
لم يكن بصدد المحراس والمسجد

ف��ي فترٍة م�، ك�نت من ال�ص��م�ت ال�ص��خ�صية للمجتهد اأو مرج��ع الدين، اإق�مة �صلة 

الجم�عة في م�ص��جد كبير معروف، اأو ب�لقرب من ال�صحن ال�ص��ريف، واأن ي�أتم به عدد 

كبي��ر م��ن الم�صّلي��ن.. غي��ر اأّن الإم���م ك�ن ُيقي��م حلقة در�ص��ه في م�ص��جد )�صلم��ص��ي( 

القريب من زق�ق )يخج�ل ق��صي(، وك�نت هذه الحلقة ت�صّم مجموعة من اأكثر الطلبة 

 معدودين مّمن ك�نوا يرافقون �ص��م�حته 
ً
 للدر���س والبحث، واإّن اأ�ص��خ��ص�

ً
والأف��ص��ل حّب�

(2(
بعد الغروب اإلى منزله المتوا�صع، ك�نوا يقفون لإق�مة ال�صلة جم�عة مع الإم�م.

* * *
إذا ما كان ادال التزم الصمت 

ك�ن الإم�م حري�صً� على البحث والدّقة في من�ق�ص�ته العلمية، وك�ن يتدار�س 

المو�صوع���ت بدّق��ة متن�هي��ة وُيجيب عل��ى كّل الإ�ص��ك�لت.. بْيَد اأّن��ه ك�ن يلتزم 

ال�صم��ت في جل�ص���ت المن�ق�ص���ت التي تّت�ص��م ب�ل�ص��ج�ل وا�ص��تعرا�س القدرات 

(3(
العلمية.. ف�إذا م� �ُصئل اأج�ب، واإل جل�س �ص�كتً� ي�صتمع لم� ُيق�ل.

* * *
نقًل عن: اآية اهلل به�ء الديني.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (2(
نقًل عن: اآية اهلل ابراهيم اميني.  (3(
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االحترام الخالد لألصدقاء 
في المج�ل�س التي ك�ن يح�صره� الإم�م مع الأ�صدق�ء، ك�ن �صم�حته يحر�س 

دائم��ً� ب�أن ي�ص��ع الأ�صدق�ء في المقّدمة ويكون من بعده��م. وك�ن بذلك يح�ول 

اإكرام اأ�صدق�ئه.. واإّن مثل هذا الت�صّرف لم يكن ي�صدر في مّرة اأو مّرتين، بل 

ك�ن يتجّلى على مدى ع�صرين ع�مً� وكنُت قد �صهدته عن كثب.. لقد ك�ن الإم�م 

(1(
يتمّتع بعظمة روحية عجيبة.

* * *
ماذا أصنع مع النفس األّمارة؟

ك�ن كب���ر العلم���ء ي�أت��ون م��ن المح�فظ���ت اإلى مدينة ق��م، وك�ن العرف ال�ص���ئد اأن 

يق��وم العلم���ء والمراج��ع بزي�رته��م. غي��ر اأّن الإم���م ل��م يك��ن يفع��ل ذلك اإل م��ع الذين 

 نقترح عليه ذل��ك فك�ن يرف�س.. وفي اأحد الأي�م قلُت ل�ص��م�حته: 
ً
يعرفه��م. وكّن��� اأحي�ن�

األي���س الت��زاور وتج�ص��يد الموّدة م��ن الأخلق الإ�ص��لمية؟. ق�ل )بلى(. قل��ُت: األ ينبغي 

؟. ق�ل: )بلى(. قلُت: اإّنن� نتوّقع من �صم�حتكم تج�صيد 
ً
ترجمة الأخلق الإ�صلمية عملي�

الأخلق الإ�ص��لمية لي�س بدافع الري�ء ومداراة الن��س، واإّنم� من اأجل اهلل. ق�ل: )اأجل، 

�صحي��ح ينبغ��ي ل��ي اأن اأفع��ل ذلك. ولك��ن م�ذا اأ�صن��ع مع النف���س الأّم���رة؟(.. ربم� ك�ن 

يت�ص��ّور البع���س اأّن ت�ص��ّرف الإم�م هذا ن�بع عن التكّبر، في حين اأّنه لي���س كذلك. ففي 

ه��ذه الفت��رة كنُت ق��د مر�صُت، ورقدُت حوالي ال�ص��هر في الحجرة ب�لمدر�ص��ة الحّجتية. 

وطوال هذه المّدة ك�ن الإم�م ي�أتي لعي�دتي كّل اأربع�ء من كّل اأ�صبوع. وك�ن ذلك في وقٍت 

(2(
لم اأكن �صوى اأحد الطلبة المغمورين.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل به�ء الديني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل ابراهيم اأميني.  (2(



األخالق الحسنة والجيم األخالقية

141

 بيد شخص آخر
ً
أرسل ماال

ف��ي الأع��وام التي �ص��بقت انت�ص���ر الث��ورة، ك�ن اأح��د العلم�ء الكب���ر يواجه 

ظروفً� معي�صية �صعبة بعد رحيل والده. ف�أر�صل اإليه الإم�م مبلغ األف توم�ن عن 

(1(
طريق اأحد الأ�صخ��س كي ل يعرف ب�أّن الإم�م هو الذي اأر�صل اإليه هذا الم�ل.

* * *
  الغرور والتكّبر

ّ
النصيحة بتجن

ك�ن التوا�صع من �صج�ي� الإم�م الب�رزة. وك�ن يتحّدث عن نف�صه بمث�بة اأحد 

طلبة العلوم الدينية، حتى الأي�م الأخيرة من عمره المب�رك.. وفي اأحد الأي�م، 

وحي��ث ك�ن ُيحّدثن��� عن حك�ي���ت طلبة الحوزة، اأو�صح ب�أّنه ف��ي اليوم الأول من 

درا�ص��ته المنط��ق، ق���ل لأ�ص��ت�ذه: وم� الذي نقوله نح��ن الفل�ص��فة اإذًا؟!.. ك�ن 

(2(
�صم�حته ين�صح موؤّكدًا ب�جتن�ب الغرور والتكّبر.

* * *
ذه  بنفسّ إلى عيادة الطبي 

عل��ى الرغم من اأّن الإم�م ك�ن اأبً� ب�لن�ص��بة لأبن�ء الح��وزة وتلمذته، ولكّنه 

ك�ن يتع�مل مع الأفراد كتع�مله مع َمْن هم في �ص��ّنه. ولم ي�صدر عنه اأّي موقف 

�ص��لبي اإزاء منط��ق الآخري��ن.. ك�ن ُي�صغ��ي للجميع، ويعمل بم� ي��راه جّيدًا، واإل 

فل يعب�أ به.. وفي اأحد الأي�م ج�ء الطبيب اإلى من���زل الإم�م لمع�لجة اأ�ص��ن�نه. 

غير اأّن المرحوم ال�ص��هيد محمد منتظري احتّج على الإم�م معتر�صً� على عدم 

ذه�ب��ه اإل��ى العي�دة. ف�قتنع الإم�م براأيه وذهب بعد ذلك بنف�ص��ه اأكثر من مّرة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم فخ�م.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد مجتبى رودب�ري.  (2(
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اإلى عي�دة الطبيب لمع�لجة اأ�صن�نه.. وال�صيء نف�صه ينطبق على حلق�ت در�صه. 

فلم ُي�ص�هد الإم�م مطلقً� اأن اأ�صيب ب�لغرور العلمي لم� لديه من علوم ومعرفة، 

(1(
وك�ن يقول دائمً�: من المحتمل اأن يكون كذا وربم� ك�ن كذا.

* * *
غير مستعدٍّ ألن أسمع

اإّن اأكث��ر م��� ك�ن يوؤل��م الإم���م هو تج�ه��ل التع�ليم الإلهي��ة وانته�ك الحدود 

��ة اإذا م� ح���ول اأحدهم اغتي�ب الآخر في ح�صور �ص��م�حته، اأو  ال�ص��رعية. خ��صّ

اأراد الإ�ص���ءة اإل��ى اأع�ظ��م الدين.. وف��ي اأحد الأي�م ذكر اأحده��م مو�صوعً� عن 

اأح��د المراجع ُت�ص��ّم منه رائحة الإ�ص���ءة. فوّج��ه الإم�م اإليه عت�بً� �ص��ديدًا على 

الرغ��م م��ن اأّن المتحّدث ك�ن م��ن المخل�صين للإم�م. اإذ اإّن �ص��م�حته لم يكن 

يعب�أ بهوية الأ�ص��خ��س في اأداء التكليف الإلهي.. ف�إذا م� اأراد اأقرب الأ�ص��خ��س 

اأن ُيثي��ر مو�صوع��ً� يت�صّم��ن غيبة اأو اإ�ص���ءة، لم يكن يجروؤ عل��ى ذلك لأّن الإم�م 

(2(
ك�ن �صيقول له: غير م�صتعدٍّ ل�صم�ع هذا المو�صوع.

* * *
 في منـزلي

ً
غير راٍض أن تغتابوا أحدا

عندم��� ح��ص��ر البعثّيون من���زل الإم�م ف��ي النج��ف، ك�ن المتوّقع من بع�س 

المراج��ع ال�ص��وؤال ع��ن اأح��وال الإم���م ول��و ع��ن طري��ق اله�ت��ف. اإل اأّن ذلك لم 

يح��دث. فك�ن اأ�صح�ب الإم�م واأ�صدق���وؤه مت�أّلمين للغ�ية، وك�ن من الممكن اأن 

يتحّدث��وا عنه��م بوح��ي من ت�أّلمهم. غي��ر اأّن الإم�م ك�ن يقول: »مــن الممكن اأن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد ر�ص� �صّج�دي اأ�صفه�ني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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يغ�ســب  الرفقــاء لذلــك ويتاأّلمــوا بع�س ال�ســيء، ولكــن قولوا لهــم باأّني غير 

(1(
را�ٍس اأن يغتابوا اأحداً اأو يتحّدثوا �سّد اأحد في منـزلي«.

* * *
لماذا تنتهكون حرمتي في منـزلي؟

في اأحد الأّي�م كّن� ُن�صّلي مع الإم�م �صلة الظهر في من�زل �صم�حته. فج�ء 

�صخ�س وق�م بتوزيع �صور الإم�م بين الم�صّلين.. عندم� تنّبه الإم�م اإلى ذلك، 

غ�صب ب�ص��ّدة واحتّج على ال�ص��خ�س وق�ل في ح�لة م��ن الت�أّلم والغ�صب: »لماذا 

تهتكون حرمتي في منـزلي. اأنا ل اأ�سمح بمثل هذه الأمور ومحاولة ممار�سة 

(2(
الدعاية لي«.

* * *
منع توزيع الصور لادعاية

ك�ن المرح��وم ال�ص��يخ ن�ص��ر اهلل الخلخ�ل��ي اأر�ص��ل اإح��دى �ص��ور الإم�م من 

النجف لُتطبع في لبن�ن في حجمين �صغير وكبير. ومن ثم ج�ء ال�صّيد الخلخ�لي 

ب�ل�ص��ور وو�صعه� في الق�ص��م الخ�رجي من من���زل الإم�م.. عندم��� ع�د الإم�م 

تل��ك الليل��ة من زي�رة مرقد اأمي��ر الموؤمنينQ، توّجه اإلى الق�ص��م الداخلي 

م��ن المن���زل. ف��ي منت�ص��ف الليل ن���دى الإم�م م��ن الط�بق العل��وي، الذي ك�ن 

يّت�ص��ل ب�لق�ص��م الداخلي: »هات ال�سور«. قلُت: عل��ى عيني.. ولأّن ال�صور ك�نت 

فّكر بذلك حتى تن�دى �صوت 
ُ
جميلة، وددُت اأن اأحتفظ بواحدة لي. وم� اأن كنُت اأ

)ال�ص��ّيد( اإلى �ص��معي: »احتفظ بواحدة«. وبعد ذلك، ورغم اإ�صرار الأ�صدق�ء 

نقًل عن: اآية اهلل خ�تم يزدي.  (1(
نقًل عن: حّجة الإ�صلم ال�صّيد محمود دع�يي.  (2(
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واإلح�حهم، وقد اأخبرت الإم�م بذلك، اإل اأّنه رف�س اإعط�ء ال�صور، وك�ن يقول: 

(1(
»اأنا اأنهى النا�س عن الدنيا، وهذه الدنيا بعينها«.

* * *
منع الغيبة والتجّرؤ عاى العاماء

�ص��ون ج�نب��ً� م��ن اأوق�ته��م للبحث والنق����س في الق�ص��م  ك�ن الطلب��ة ُيخ�صّ

الخ�رجي من من�زل الإم�م. وخلل هذا النق��س ك�ن ي�صدر اأحي�نً� نقٌد لبع�س 

العلم���ء. لأّن ه��وؤلء الطلب��ة ك�نوا مت�أّلمين لي���س لأّن الإم���م ل ُيفّكر ب�لمرجعية 

فح�ص��ب، واإّنم��� يح���ول تجّنبه���.. وفي اأحد الأّي���م ج�ء المرحوم الح�ج ال�ص��ّيد 

م�صطفى ليقول ب�أّن ال�ص��ّيد )الإم�م( ق�ل: »�ســمعُت باأّن البع�س يغتاب العلماء 

ويتطــاول عليهــم فــي هــذا المنـــزل.. فاأنــا غيــر را�ٍس بــاأن يقوم اأحــد باغتياب 

(2(
الأفراد والإ�ساءة اإليهم في منـزلي«.

* * *
لماذا تجطعون أرزاق الناس؟

م��ّرًة ك�ن الإم�م يق��راأ الزي�رة في حرم الإم�م الح�ص��ين Q، فق�م اأحد 

الخدم ب�صحب الب�ص�ط من تحت اأقدام �صم�حته. ف�أخذ الإم�م ال�صّج�دة وكت�ب 

)المف�تيح( وجل���س على الأر�س.. ومّم��� ُيذكر في هذا ال�صدد اأّن بع�س الخدم 

ك�ن ُيب���در عل��ى الف��ور، بمج��ّرد اأن ي��رى الإم���م يهّم بدخ��ول ال�صريح، بكن���س 

اأر�صي��ة المرق��د وتوجيه الغب�ر المتط�ير �صوب الإم�م عن عمد. ونحن كّن� نرى 

ذل��ك ول ن�ص��تطيع اأن نفع��ل �ص��يئً� لأّن الإم���م ك�ن يق��ول: م� �ص���أنكم، اتركوهم 

نقًل عن: حجة الإ�صلم قرهي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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يقوم��ون ب�أعم�له��م.. ومم� يذكر هن� اأّن بع���س الخدم ك�ن يت�صّرف بهذا النحو 

لأّنه��م ك�ن��وا قد اعت�دوا على اللتف�ف ح��ول العلم�ء عند دخولهم المرقد، وفي 

المق�بل ك�ن ُيغدق عليهم العلم�ء ب�لم�ل، غير اأّن الإم�م لي���س ب�ل�ص��خ�س الذي 

يوّزع الأموال على اأمث�ل هوؤلء.. على اأّية ح�ل عندم� �صحب الخ�دم الب�ص�ط من 

تحت اأقدام الإم�م، قلُت له: ق�صمً� ب�هلل لأجعلك تندم على فعلتك هذه.. ف�نتبه 

الإم�م، فق�ل: »خالفاً للمروءة.. ماذا تريد منه؟ دع النا�س يوؤّدون اأعمالهم.. 

ل بــّد لهــم مــن جمع ال�ســّجاد«. بعد ذلك قّدمن� �ص��كوى اإلى مديرية المح�فظة 

لفتين الأنظ�ر اإلى اأّن ال�ص��يخ محمد رئي���س الخدم ارتكب مثل هذه الإ�ص���ءة.. 

فت��ّم اإح�ص���ره على الف��ور وف�صله من عمل��ه.. ثم ج�ء هو وزوجت��ه واأطف�له اإلى 

من���زل ال�ص��ّيد )الإم�م( تول��ول وتقول: اإّنه اأحمق، لم يتع��ّرف على الإم�م.. لقد 

قطعوا رزقن�.. وفي هذه الأثن�ء خرج الإم�م من المن�زل يريد التوّجه اإلى مرقد 

الإم�م اأمير الموؤمنينQ، ف�أو�صح له ح�ج ح�صين - خ�دم الإم�م - ب�أّن هذه 

الم��راأة ه��ي زوجة ذلك الخ�دم الوقح. وقد وقع على ق��دم الإم�م يريد تقبيله�. 

(1(
فق�ل الإم�م: »اتركوه يذهب اإلى عمله، لماذا تقطعون اأرزاق النا�س؟«.

* * *
الحرو عاى احترام ال جيق األكبر

عندم��� حّط��ت ط�ئ��رة الإم�م في مط�ر طه��ران، في الث�ني ع�ص��ر من بهمن 

ع�م 1357، �صعد اآية اهلل ال�صّيد ب�صنديده - �صقيق الإم�م - اإلى داخل الط�ئرة 

ل�ص��تقب�ل �ص��م�حته. وانطلقً� م��ن الروحّية التي ك�نت يتمّت��ع به� الإم�م، طلب 

من ال�ص��ّيد ب�ص��نديده اأن يتقّدمه لدى الن���زول من الط�ئرة. فم� هو معروف عن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم فرق�ني.  (1(
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الإم�م اأّنه لم يكن ي�صبق �صقيقه الأكبر اأبدًا. غير اأّن ال�صّيد ب�صنديده ل ي�صتطيع 

اأن يتقّدم الإم�م لدى الن���زول من الط�ئرة، نظرًا لح�ص��ص��ية الموقف ال�صي��صي 

الذي ك�ن يّت�صف به و�صول الإم�م. فق�ل الإم�م: »اإذاً ا�سبقني اأنت في النـــزول 

(1(
من الطائرة، واإل لن اأ�سبقك في النـزول«.

* * *
أخالق محّمدية

ك�ن الإم���م يّت�ص��ف ب�أخ��لق محّمدي��ة حّق��ً�. اإذ اإّن��ه طوال الفت��رة التي كّن� 

في من���زله، وخلل كّل الأعم�ل التي كّن� نوؤّديه� ل�ص��م�حته، وحتى اأثن�ء العملية 

جريت ل�صم�حته، لم يحدث اأن عب�س بوجه اأحد مطلقً�. وخلل 
ُ
الجراحية التي اأ

ه��ذه الفت��رة، وانطلق��ً� من الحت��رام الخ��س ال��ذي نكّنه للإم���م، كّن� نح�ول 

اأحي�نً� اأن نقترح عليه اأن يجل�س مثًل، اأو اأن يح�ول الم�صي قدر الم�صتط�ع. ولم 

يح��دث اأن اعتر���س �ص��م�حته على ذلك مطلق��ً�.. ك�ن يع�ملن� ف��ي غ�ية اللطف 

والحترام. واأ�صتطيع اأن اأقول بكّل ثقة، ب�أّن �صم�حته يعتبر مري�صً� نموذجيً� من 

وجهة نظري. واأن� ل اأت�صّور اأّن اأحدًا ي�ص��تطيع اأن يكون في مق�م الر�ص� الإلهي 

اإلى هذا الحد، ويتحّمل الأوج�ع ويتحّلى بهذه الأخلق الرفيعة، وان ل يت�صّرف 

(2(
بنحو يزعجن�.

* * *
ى من المديح

ّ
كان يتأذ

كن��ُت اأرى ع��ن كثب كيف ك�ن يت�صّرف الإم���م في الح�لت التي ك�ن التلف�ز 

نقًل عن: حجة الإ�صلم الإم�م جم�راني.  (1(
نقًل عن: الدكتور كلنتر معتمدي.  (2(
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يمتدح �ص��م�حته. اإذ ك�ن يب�در اإلى اإ�ص��ك�ت �صوت التلف�ز حتى ينتهي المديح.. 

(1(
ك�ن الإم�م يت�أّذى من المديح اأ�ص��صً�.

* * *

لماذا تمدحني
تطّرقت يومً�، في اأحد اأح�ديثي قبل خطبتي �صلة الجمعة، اإلى جوانب من 

�ص��يرة الإم���م مو�صحً� ب�أّن �ص��م�حته يح���ول اأن يقت�صد في كّل �ص��يء، حتى اأّنه 

عندم� ي�صرب الم�ء ف�إذا م� بقي �صيء في الإن�ء ف�إّنه ل يكّبه واإّنم� ُيبقيه لي�صربه 

فيم� بعد.. عندم� �ص��مع الإم�م حديثي هذا من الراديو، �ص��ك� الأمر اإلى الح�ج 

(2(
اأحمد ع�تبً� لم�ذا يقوم فلن بمدحي والثن�ء علّي.

* * *
لجد سامحتّ

ف��ي ح���لت عدي��دة ك�ن بع���س الذي��ن ي�ص��يوؤون اإلى الإم���م ويتحّدث��ون عنه 

ب�ص��وء، وم��ن ث��م ي�ص��تب�صرون ويندمون عل��ى فعلتهم، ك�ن��وا يطلب��ون العفو من 

الإم�م وم�ص���محتهم، عبر الر�ص���ئل الت��ي ك�نوا يبعثون به� والت��ي ك�نت تعر�س 

عل��ى �ص��م�حته ب�أجمعه���. وك�ن الإم�م يقول ف��ي جميع الح�لت بدون ا�ص��تثن�ء: 

»لقد �سامحته«.. واإّن اأحد هوؤلء ك�ن من الم�صلمين الأميركيين من ذوي اأ�صول 

عربي��ة. وك�ن ق��د بعث بر�ص���لة اإلى الإم�م يقول فيه�: لق��د ارتكبت ذنبً� عظيمً� 

ب�لإ�ص���ءة اإليك��م. وب���ت ذلك يوؤرقني بمث�بة ك�بو���س مرعب. وه� اأن� ذا األتم���س 

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري كرم�ني.  (2(
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من �ص��م�حتكم ب�إ�صرار اأن تعفو عّني.. عندم� عر�صت الر�ص�لة على الإم�م ق�ل 

(1(
�صم�حته بنبرة مفعمة ب�لحّب والع�طفة: »لقد �سامحته«.

* * *
مسامحة اإلمام لمن ُيسيء األدس

م��ن جملة الخ�ص�ل الفّذة التي ك�ن يّت�ص��م به��� الإم�م، اأّنه ك�ن يتغ��صى عن 

الإ�ص�ءة ويت�ص�مح ب�صكل مذهل اإزاء من يتط�ول على �صم�حته وُي�صيء اإليه. ولعّل 

النم��وذج الب���رز على ذلك م� كّن� ُن�ص���هده في تحّرك�ت بع�س الم�ص��بوهين من 

خلل البرقي�ت والر�ص���ئل التي ك�نوا يبعثون به� اإلى �ص��م�حته. بْيَد اأّن الإم�م، 

وف�ص��ًل ع��ن تغ��صيه ع��ن اإ�ص���ءاتهم والكلم البذيء وال�ص��ت�ئم، ف�إّن��ه لم يكن 

(2(
ي�صمح حتى لمحّبيه ب�لتطّوع للدف�ع عنه.

* * *
كال، ال حااة لذلك

ف��ي جم���ران ك�ن الإم���م ي�أت��ي ويجل���س معن��� ويق��وم بتعبئ��ة الأكي����س بيده 

المب�رك��ة ب�لمك�ّص��رات الت��ي يت��ّم اإر�ص���له� للمق�تلي��ن المراب�صين ف��ي جبه�ت 

القت�ل. وفي اإحدى المّرات قلُت ل�صم�حته: ائذن لن� ب�أن نكتب على هذه الأكي��س 

ب�أّن الإم�م هو الذي ق�م بتعبئته�، ف�إّن مثل هذا �صوف ُي�صعد المق�تلين. غير اأّن 

(3(
�صم�حته رف�س مو�صحً�: »ل حاجة اإلى ذلك«.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد ح�صن رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: اآية ااهلل بني ف�صل.  (2(

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (3(
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النـظم فـي األمـور

ل اإلمام دروسّ سوى يومين فجط
ّ
لم ُيعط

ك�ن النظم والن�صب�ط من اأبرز �ص��م�ت الإم�م. وطوال فترة ح�صوري حلقة 

در�ص��ه، ل��م اأَر اأح��دًا بمث��ل �ص��م�حته ج���ّدًا ومنّظم��ً�. فلم يح��دث اأب��دًا اأن األقى 

درو�صه بدون تح�صير م�صبق. كم� اأّنه ك�ن مواظبً� على ح�صور حلقة الدر�س اإلى 

حدٍّ كبير. على �ص��بيل المث�ل، عندم� بداأ �ص��م�حته تدري���س الأ�صول في م�ص��جد 

)�صلم��ص��ي( بمدينة قم، الذي ا�ص��تغرق اأربع �ص��نوات ون�صف ال�ص��نة، لم ُيعّطل 

الدر���س ط��وال ه��ذه الفت��رة - ع��دا العطلة ال�ص��نوية - �ص��وى يومي��ن فقط، في 

(1(
اأحدهم� ك�ن �صم�حته مري�صً�.

* * *
رول الاّ هو رول الاّ

لق��د ح�صرت حلق�ت در���س )خ���رج( الفق��ه والأ�صول ل�ص��م�حة الإم�م على 

م��دى ثم�ن��ي �ص��نوات تقريبً�. وط��وال ه��ذه الفت��رة ك�ن �ص��م�حته حري�صً� على 

ح�صور حلقة الدر�س على راأ�س ال�ص�عة. حتى في تلك الأي�م التي ك�ن ُيقيم حلقة 

در�صه في م�صجد )�صلم��صي( بمدينة قم، وك�ن بع�س التلميذ يح�صرون در�صً� 

نقًل عن: اآية اهلل بني ف�صل.  (1(



سراق الجاوس

152

اآخ��ر، وك�ن��وا يلتحق��ون بحلقة الدر���س مت�أّخرين بع�س ال�ص��يء. فك�ن �ص��م�حته 

ي�ص��ت�ء م��ن ذلك وك�ن ُينّب��ه اإليه اأحي�نً�. والمعروف اأّن الإم�م نف�ص��ه في مرحلة 

الدرا�ص��ة، ك�ن يح�صر درو�س اأ�ص�تذته ب�ص��كل منتظم وفي الوقت المحّدد. وفي 

هذا الخ�صو�س يقول المرحوم اآية اهلل ال�ص�ه اآب�دي - اأ�صت�ذ الإم�م في العرف�ن 

- وهو ي�صف نظم الإم�م وح�صوره المنتظم حلق�ت الدر�س: )روح اهلل هو روح 

اهلل حّقً�. فلم يحدث اأن التحق بحلقة الدر�س بعد قول ب�صم اهلل.. ك�ن ح��صرًا 

(1(
دائمً� قبل اأن اأنطق ب ب�صم اهلل وال�صروع ب�لدر�س(.

* * *
ر دقيجة واحدة

ّ
حتى لم يتأخ

م��ن خ�صو�صّي���ت الإم���م اأّن��ه ك�ن يولي اأهّمي��ة كبيرة لحلقة الدر���س، وك�ن 

حري�ص��ً� دائم��ً� على الح�صور في الوقت المحّدد. حتى اأّنه لم يكن يت�أّخر دقيقة 

واح��دة.. فف��ي �ص��نوات الكب��ت والختن�ق، ك�ن �ص��م�حته ُيدّر���س في المدر�ص��ة 

الفي�صية. وفي اأحد الأّي�م ه�جم )ال�ص���ف�ك( المدر�ص��ة الفي�صية. وحينه� ك�ن 

الجمي��ع ح��صري��ن، وق��د ح�صر الإم���م في الوق��ت المحّدد ك�لع���دة. وفيم� كّن� 

نتوّقع ب�أّن الإم�م �ص��ُيلغي الدر���س في ظّل هذه الأو�ص�ع، غير اأّن �ص��م�حته جل�س 

(2(
على الأر�س في �صحن ال�صّيدة )مع�صومة( وبداأ الدر�س.

* * *
حضور الدرس في الوقت المحّدد

اأحي�نً� ك�ن الطلبة ي�أتون اإلى حلقة الدر���س ب�ص��كل غير منتظم، اإ�ص�فة اإلى 

نقًل عن: اآية اهلل بني ف�صل.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل نوري همداني.  (2(



النـظم فـي األمـور

153

اأّنه��م ل��م يكونوا منّظمين في �ص��وؤون حي�ته��م. وك�ن الإم�م ي�ص��ت�ء لذلك، وك�ن 

ُيك��ّرر ه��ذه الملحظ��ة على اأ�ص��م�ع تلمذته ف��ي من��ص��ب�ت عدي��دة: اإّن الذين 

ا�ص��تط�عوا اأن يتوّفقوا في الحي�ة، واأن ُتكّلل جهودهم ب�لنج�ح، هم َمْن اّت�ص��مت 

(1(
حي�تهم ب�لنظم والن�صب�ط.

* * *
سم األعمال بالبركة

ّ
مع توزيع الوقت تت

ينق��ل الإم���م عن اأ�ص��ت�ذه المرحوم اآية اهلل ال�ص���ه اآب�دي قول��ه، ب�أّن �ص�حب 

كت�ب )الجواهر( ك�ن قد و�صع لنف�ص��ه برن�مجً� محّددًا لت�أليف كت�به )جواهر 

ال��كلم(. وك�ن يتف��ّرغ لكت�ب��ة مق��دار من��ه ف��ي كّل ليل��ة.. وك�ن لدي��ه ابن ع�لم 

ف��ص��ل ي��وّده كثي��رًا توّف���ه اهلل. و�ص�دف اأن تّم اإرج�ء ت�ص��ييع جن�زت��ه اإلى اليوم 

الّت�ل��ي. وف��ي الم�ص���ء و�صع��وا الجن�زة ف��ي غرفة وال��ده. وفي تلك الليلة جل���س 

�ص�حب الجواهر اإلى جوار جن�زة ابنه وكتب المقدار الذي ك�ن ينبغي له كت�بته 

ف��ي تل��ك الليل��ة.. بعدم� نقل الإم���م هذه الحك�ية، ق���ل: اأّيه� ال�ّص���دة! يجب اأن 

تج��ّدوا وتجته��دوا، واأن تهتّم��وا بنظ��م اأعم�لك��م. لأّن م��ع النظم وتوزي��ع الوقت 

(2(
تّت�صم الأعم�ل ب�لبركة.

* * *
لنجل لاسّيد أن يأتي ب كل منتظم

في اأحد ف�صول ال�صيف ك�ن الإم�م في طهران، وك�ن يح�صر �صلة الجم�عة 

ب�إم�م��ة اآي��ة اهلل ال�ص��ّيد اأبي الح�ص��ن الرفيع��ي القزويني.. ك�ن ال�ص��ّيد الرفيعي 

نقًل عن: ال�صّيد حميد روح�ني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل قديري.  (2(
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ُيقيم �صلتي المغرب والع�ص�ء جم�عة في م�صجد جمعة طهران، اإل اأّنه لم يكن 

ي�أِت ب�ص��كل منتظم. وفي اأحد الأّي�م ت�أّخر ال�ص��ّيد الرفيعي، فنه�س الإم�م وق�ل 

للح��صري��ن الذين ك�نوا ينتظرون اإق�مة �صلة الجم�عة: »تعالوا لنقل لل�ســّيد 

الرفيعي اأن ياأتي ب�سكل منتظم. لأّن مجيئه ب�سورة غير منتظمة ُي�سّيع وقت 

الكثيرين.. لنقل لل�سّيد اأن ياأتي ب�سكل منتظم«.

بعده� ج�ء ال�صّيد الرفيعي واأق�م ال�صلة. وم� اأن انتهى من ال�صلة حتى ق�ل 

له اأحد الح��صرين: ثّمة �صّيد �ص�ب ك�ن يقول للح��صرين لنقل لل�صّيد الرفيعي اأن 

ي�أت��ي ب�ص��كل منتظ��م. اإّنه يعتر�س على ع��دم انتظ�مكم في المجيء. فق�ل ال�ص��ّيد 

الرفيعي: ومن هو هذا ال�صّيد؟ ف�أ�ص�ر الرجل اإلى الإم�م الذي ك�ن واقفً� ُي�صّلي في 

الج�نب الآخر.. وم� اأن وقع نظر ال�ص��ّيد الرفيعي على الإم�م حتى ق�ل: اإّنه الح�ج 

ال�صّيد روح اهلل. اإّنه رجل في غ�ية الف�صل والزهد والتقوى والنظم والتهذيب. اإّنه 

(1(
محّق فيم� يقول. ف�إذا م� ت�أّخرت اأحي�نً� قّدموه لُيقيم ال�صلة بدًل عّني.

* * *
النظم حتى في الزنزانة االنفرادية

بع��د اعتق�ل الإم�م في ليلة الخ�م���س ع�ص��ر م��ن خرداد ونقل��ه اإلى طهران، 

وت��ّم احتج�زه لمّدة ت�ص��عة ع�ص��ر يومً�. ومن ثم نقلوه اإلى زنزان��ة انفرادية لمّدة 

24 �ص�عة. وعن وجوده في هذه الزنزانة يقول الإم�م: ك�ن طول الزنزانة اأربعة 

اأقدام ون�صف القدم، وكنُت اأتم�ّصى فيه� ثلث مّرات في كّل مّرة ن�صف �ص�عة، 

(2(
طبقً� لم� اعتدت عليه في كّل يوم.

* * *
نقًل عن: اآية اهلل ح�صيني نوري.  (1(

نقًل عن: الدكتور محمود بروجردي.  (2(
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 واب  عاى الزيارة
ً
14 عاما

ك�ن م��ن ع���دة الإم�م خلل فت��رة اإق�مته في النجف، اأن ي�أت��ي في اللي�لي 

بعد �ص���عتين ون�صف من وقت الغروب، وفي ال�ص��نوات الأخيرة بعد �ص���عتين 

م��ن دخ��ول اللي��ل، ي�أت��ي ويجل���س ف��ي الق�ص��م الخ�رجي من المن���زل ي�ص��تقبل 

الط��ّلب والن����س. وفي وبع��د الغروب بثلث �ص���ع�ت، ك�ن يتوّج��ه اإلى مرقد 

الإم���م اأمي��ر الموؤمنين، وك�ن يقراأ زي���رة )اأمين اهلل( واقفً� اأم���م ال�صريح، 

وزي���رة )الج�مع��ة( ج�ل�ص��ً�، وم��ن ث��م يع��ود اإل��ى المن���زل بع��د اإق�م��ة �صلة 

الزي���رة.. ك�ن ه��ذا برن�م��ج ال�ص��ّيد )الإم���م( ط��وال اأربع��ة ع�ص��ر ع�م��ً� من 

اإق�مته في النجف، ب��صتثن�ء لي�لي ال�صبت في ف�صل ال�صيف حيث ك�ن موعد 

غ�ص��ل المرقد والأروقة بعد �صلة المغرب والع�ص���ء. ففي هذه اللي�لي لم يكن 

(1(
الإم���م يذهب اإلى المرقد الط�هر..

* * *
عندما كان اإلمام يذه  إلى المرقد ال ريف

ف��ي النج��ف اعت���د الإم���م عل��ى الجلو���س بع��د �صلتي المغ��رب والع�ص���ء، 

في الق�ص��م الخ�رجي من المن���زل. وك�نت الم�ص���ركة في هذا المجل���س مت�حة 

للجمي��ع، حيث بو�ص��ع كّل ف��رد اأن يلتقي الإم�م والتحّدث اإلي��ه. وبعد انته�ء هذه 

الجل�صة، ك�ن الإم�م يتوّجه اإلى الحرم العلوي.. ك�نت الجل�صة ت�صتمّر اإلى م� بعد 

ثلث �ص�ع�ت من الغروب. ك�ن هذا البرن�مج منّظمً� بحيث اإذا م� اأراد اأحدهم 

تنظيم توقيت �ص���عته، ك�ن بو�ص��عه اإذا م� راأى الإم�م في �ص���رع الر�ص��ول، حيث 

ك�ن من�زل �صم�حته، متوّجهً� اإلى ال�صحن ال�صريف، يعلم ب�أّن ال�ص�عة ُت�صير اإلى 

نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد مجتبى رودب�ري.  (1(
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مرور ثلث �ص���ع�ت على الغروب. اأو عندم� ك�ن يخرج �ص��م�حته من ال�صحن، 

(1(
يعلم ب�أّن ال�ص�عة ُت�صير اإلى مرور ثلث �ص�ع�ت ون�صف على الغروب.

* * *
النظم في زيارة المرقد ال ريف

ف��ي اإح��دى زي�رات��ي للعراق، كن��ُت في اأحد الأي�م ج�ل�ص��ً� ف��ي �صحن الإم�م 

اأمير الموؤمنين مع عدد من الطلبة وف�صلء الحوزة نتب�دل اأطراف الحديث بعد 

�صلت��ي المغرب والع�ص���ء.. وعندم� انتهى الحديث واأراد ال�ص���دة الن�صراف، 

نظ��روا اإل��ى �ص���ع�تهم، فح��دث تب�ي��ن في الوق��ت.. �ص���عة ال�صحن ال�ص��ريف، 

الت��ي ك�ن��ت ب�لتوقي��ت )العرب��ي(، ك�نت ُت�ص��ير اإل��ى ال�ص���عة الث�ني��ة والن�صف 

)بعد المغرب(. وك�نت تتب�ين مع توقيت �ص���ع�ت ال�ص���دة بنحو خم�س اإلى �صبع 

دق�ئ��ق. وف��ي ه��ذه الأثن�ء دخ��ل الإم�م ال�صحن م��ن )ب�ب القبل��ة(. فق�ل اأحد 

اأ�ص���تذة النجف الذي ك�ن ح��صرًا: نّظموا �ص���ع�تكم. ال�ص���عة الآن ُت�ص��ير اإلى 

الث�نية والن�صف من دخول الليل. واأ�ص�ف: منذ ثلثة ع�صر ع�مً� - ثلثة ع�صر 

ع�م��ً� م��ن اإق�مة الإم�م ف��ي النجف - والإم�م يدخل ال�صحن ال�ص��ريف في مثل 

(2(
هذه ال�ص�عة من كّل ليلة.

* * *
بجي عاى وقت الع اء ع ر دقائق

جل��ب بع�س الإخ��وة، لدى مجيئهم اإلى فرن�ص���، فيلمً� ي�ص��ّور اأحداث الثورة 

ف��ي اإي��ران. وق��د اقترحوا اأن ُي�ص���هده الإم�م بع��د تن�ول الع�ص���ء.. ومع اقتراب 

نقًل عن: اآية اهلل محمد ه�دي معرفت.  (1(

نقًل عن: اآية اهلل عبد المجيد اإيرواني.  (2(
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موع��د الع�ص���ء قل��ُت ل�ص��م�حته: الع�ص���ء ج�هز، هل اآت��ي به؟.. نظ��ر الإم�م اإلى 

ال�ص���عة وق�ل: »ل زالت هناك ع�ســر دقائق على موعد الع�ســاء«.. اإّن �ص���ع�ت 

اللي��ل والنه���ر ك�نت ب�لن�ص��بة للإم���م موّزعة ب�نتظ�م ب�ص��كل ك�ن ب��ص��تط�عتن� 

(1(
التنّبوؤ بم�ذا ين�صغل الإم�م في كّل �ص�عة دون اأن نرى �صم�حته.

* * *
شؤون اإلمام خالل األربع والع رين ساعة

ك�ن ل��دى الإم���م ج��دول محّدد ب�لن�ص��بة ل�ص��وؤونه اليومية قد اأعّده بنف�ص��ه، 

يق��وم بموجبه ب�أعم�له على مدار ال�ص���عة فيم� عدا �ص���ع�ت مع��دودة من الليل 

(2(
حيث ك�ن ينه�س من النوم ل�صلة الليل والتهّجد والعب�دة.

* * *
نظم لألعمال دقيق وتاجائي

ي�صتطيع الإن�ص�ن اأن ُينّظم اأوق�ته من خلل مم�ر�صة الإم�م ل�صوؤونه اليومية. 

حتى اأّن اأه�لي المن���زل يعتبرون �ص��يرة �ص��م�حته، من حيث النظم والن�صب�ط، 

بمث�بة �ص�عة توقيت تعمل ب�صورة مبرمجة وب�صكل تلق�ئي. ولهذا ك�نوا ُينّظمون 

اأوق���ت اأدائه��م لمه�مه��م من خ��لل اأعم�ل الإم���م. اإذ ك�نوا يعلم��ون على وجه 

الدّقة متى ين�م ومتى ي�صتيقظ، ومتى يرغب في تن�ول ال�ص�ي، ومتى يخرج اإلى 

(3(
الق�صم الخ�رجي من المن�زل.

* * *

نقًل عن: دب�غ.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري.  (2(

م.ن.  (3(
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البرنامج األسبوعي المنتظم لإلمام
بغ���سّ النظ��ر ع��ن النظ��م والن�صب���ط ال��ذي ك�ن ح�كم��ً� عل��ى اأداء الإم�م 

ل�صوؤونه واأعم�له، ك�ن �صم�حته حري�صً� لئّل ين�صغل ب�أداء عمل يوؤّدي اإلى ت�صييع 

جه��ود الآخرين وتج�هله�. ففي كّل يوم ين�ص��غل ب�لعب���دة وتلوة القراآن وقراءة 

الأدعي��ة والمط�لع���ت المختلف��ة، وال�ص��تم�ع اإل��ى الأخب�ر، والم�ص��ي ومم�ر�ص��ة 

التم�ري��ن الري��صي��ة - الت��ي ك�ن يوؤّديه� بن�ًء عل��ى ن�ص�ئح الأطّب�ء الم�ص��رفين 

على علج �ص��م�حته حف�ظً� على �ص��لمته - والمت�بع�ت الفكرية، والإج�بة على 

الم�ص���ئل ال�ص��رعية والإج�زات واإي�ص�لت الوجوه ال�صرعية، واللق�ءات، وق�ص�ء 

بع�س الوقت مع اأفراد الأ�ص��رة، وتن�ول الطع�م والنظ�فة، وال�ص��تراحة.. اإّن كّل 

واحد من هذه الأمور ك�ن الإم�م يوؤّديه ب�صكل منتظم وفي موعده. واأّن نف�س هذا 

النظ��م ك�ن ح�كم��ً� على برن�مجه الأ�ص��بوعي.. على �ص��بيل المث�ل، ك�ن ي�ص��تعّد 

(1(
لل�صتحم�م �صب�ح كّل جمعة بعد �صم�ع موجز اأخب�ر ال�ص�عة الث�منة.

* * *
إذا كان لديّ موعد لن يؤّااّ

ك�ن الإم���م يتمّت��ع بنظم خ����س في حي�ته، وك�نت اأعم�له ت��وؤّدى في اأوق�ته� 

المحّددة. اأي ك�ن دقيقً� للغ�ية في اأن يتن�ول الغداء في �ص���عة معّينة، واأن ين�م 

في وقت محّدد، واأن ي�صتيقظ في الموعد المحّدد. واإذا ك�ن لديه عمل، اأو حّدد 

موعدًا لأحد، ف�إّنه غير م�صتعدٍّ لت�أجيله اأبدًا.. اإّن اأحد اأ�صرار نج�ح الإم�م يكمن 

في اأّنه ك�ن منّظمً� في كّل �ص��يء، وك�ن معروفً� منذ �ص��ب�به ب�لترتيب والنظم.. 

وك�ن بدرج��ة م��ن النظ��م والدّق��ة بحي��ث اإذا م��� ت�أّخر خم���س دق�ئ��ق  - مثًل - 

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
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ع��ن موع��د تن���ول الغداء، يقل��ق الجميع لت�أّخ��ره، وك�ن الجميع يتوّج��ه ل اإراديً� 

�ص��وب غرفت��ه لئ��ّل يكون قد حدث ل�ص��م�حته ط�رئ. وحينه� ن��رى - مثًل - اأّن 

الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد عنده لي�ص���أل عن مو�صوع م�، مم� ح�ل دون تن�وله الطع�م 

(1(
في الموعد المحّدد.

* * *
االستفادة المثاى من الوقت

ك�ن ل��دى الإم���م برن�مج خ��س لجميع الأوق�ت على مدار ال�ص���عة. اأي ك�ن 

لديه وقت محّدد للمط�لعة والعب�دة والتهّجد والدع�ء، ومت�بعة اأمور الم�ص��لمين 

والب��لد الإ�ص��لمية. كذل��ك وق��ت محّدد للن��وم وك�ّفة �ص��وؤونه ال�ص��خ�صية. واإّن 

نف���س ه��ذا الأم��ر ك�ن مدع���ة لأْن ي�ص��تفيد �ص��م�حته م��ن جميع لحظ���ت عمره 

المب�رك على اأح�ص��ن وجه، واأن يتحّلى بروح �ص���مية ل تو�صف.. فقد وّزع اأوق�ته 

ف��ي النه���ر ب�ص��ورة ل تقت�صر على ق��راءة ال�صحف فقط، واإّنم��� يوّلي اهتم�مً� 

��ً� للمو�صوع�ت التي تن�ص��ر في و�ص���ئل الإع��لم الع�ّمة بنح��و ك�ن يحر�س  خ��صّ

(2(
على مت�بعة برامج الإذاعة والتلفزيون وال�صح�فة الداخلية.

* * *
النظم في برنامج عمل يوم كامل

ال�صوؤون اليومية للإم�م في غ�ية النظم. وهذا يعني اإذا م� نظرن� اإلى برن�مج 

عمل �صم�حته على مدار يوم ك�مل، و�صربن� ذلك في 365 يومً�، يّت�صح برن�مج 

عمل الإم�م على مدار ال�ص��نة.. عمومً� يبداأ البرن�مج ال�ص���عة ال�ص���بعة �صب�حً� 

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم علي اأكبر اآ�صتي�ني.  (2(
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حيث ي�أتي الإم�م اإلى مكتبه في الق�صم الخ�رجي من المن���زل ويبداأ ن�ص�طه في 

المت�بع�ت واللق�ءات.. طبعً� اأحي�نً� ُيجري له الطبيب بع�س الفحو�ص�ت، واأحي�نً� 

ي�أتي ال�ص���دة ر�ص��ولي وتو�ّص��لي، فيقوم ال�ص��ّيد اأن�ص�ري ب�طلعهم على المه�م 

ة ُيكّلفون به� من ِقَبل الإم�م.. كذلك  الموكلة اإليهم، وهي في الغ�لب مه�م خ��صّ

ثّمة لق�ءات للإم�م مع اأفراد واأ�صخ��س من ك�ّفة الفئ�ت والطبق�ت ومن مختلف 

اأنح�ء البلد ممن لديهم ح�جة. هذا ف�صًل عن المه�م الحكومية التي يوّد كب�ر 

الم�صوؤولين في الدولة اإطلع الإم�م عليه� واأخذ التوجيه�ت اللزمة.. بعد ذلك 

يخرج الإم�م من مكتبه حوالي ال�ص�عة الت��صعة ويتوّجه اإلى الق�صم الداخلي من 

المن���زل، حيث يحين موعد الم�صي. اإذ اعت�د �صم�حته على الم�صي لمّدة ن�صف 

�ص�عة، اأي حتى ال�ص�عة الت��صعة والن�صف. بعده� يذهب اإلى غرفته حيث يقوم 

بمط�لعة الن�ص��رات الخبرية الداخلية والتق�رير التي يتّم اإر�ص���له� اإلى �صم�حته 

م��ن مختل��ف اأنح�ء البلد وكّله��� ممهورة ومختومة يقوم الإم�م بفتحه� بنف�ص��ه 

ويحر�س على مط�لعته� كّله�.. ت�صتمّر المط�لعة حتى ال�ص�عة الع��صرة اإل ربعً�. 

عنده� ي�أتون ل�صم�حته ب�لف�كهة وهي متنّوعة ب�ختلف الف�صول، مثل )يو�صف 

اأفندي( والتوت والخ�س.. ثم يتوّجه اإلى �صريره، اأي يذهب في ال�ص�عة الع��صرة 

وع�ص��ر دق�ئق لي�ص��تلقي وين�م حتى ال�ص���عة الح�دية ع�ص��رة والن�صف. - طبعً� 

نحن ل نعلم اإْن ك�ن ن�ئمً� حّقً� اأو �ص�حيً� - .. بعد اأن ي�صتيقظ ي�صتعّد لل�صلة، 

���أ ويق��راأ الق��راآن والنوافل ثم ال�صلة. وفي ال�ص���عة الواحدة وخم���س  اأي يتو�صّ

دق�ئ��ق ي�أت��ي لتن�ول الغ��داء.. بعد النته�ء من ال�صلة وحت��ى اأن يجهز الغداء، 

ثّم��ة ع�ص��ر دق�ئق. ف�إذا ك�ن اأحد اأبن�ئه موج��ودًا يتحّدث معه بع�س الوقت، واإن 

لم يكن ين�صغل ب�لمط�لعة ل�صتكم�ل م� بداأه في ال�صب�ح. وفي ال�ص�عة الواحدة 

وخم���س دق�ئق ب�ل�صبط ي�أتي اإلى زوجته لتن�ول الغداء.. واإّن غداء �ص��م�حته ل 
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يزيد على مرقة اللحم يوميً�.. مرقة اللحم ب�لليمون. واإذا م� ح�ولوا ا�صتبداله� 

بن��وع اآخ��ر اأحي�نً� لم يكن ي�صت�ص��يغه كثي��رًا.. ُتعجبه مرقة اللح��م ب�لليمون اأكثر 

م��ن اأّي �ص��يء اآخ��ر.. طبع��ً� اإذا ك�ن هن���ك رز اأو مرقة اأخرى، ك�ن ي���أكل منه�، 

ة ب�ص��م�حته..  غي��ر اأّن بقي��ة اأف��راد الأ�ص��رة ل يتن�ولون مرقة اللح��م لأّنه� خ��صّ

والمعروف اأّن تن�وله للغداء ك�ن يّت�صم ببرن�مج خ��س. حيث ك�ن �صم�حته ُيعّلق 

اأوًل فوطة برقبته تمتّد اإلى اأ�ص��فل الح�صن. ومن ثم ي�صع قطعة من )الن�يلون( 

ال�ص��ميك مو�صوع��ة داخل كي���س ن�يلون رقي��ق، على الفوط��ة.. اإذ يجب اأن يكون 

كّل �ص��يء منّظم��ً� ودقيقً�. واإذا م� تّم ا�ص��تبدال �ص��يء من الم�ئ��دة، الإن�ء الذي 

يو�صع تحت �صحن مرقة اللحم - مثًل -، ك�ن �صم�حته ي�ص�أل عن ال�صبب، على 

الرغ��م م��ن اأّن الإن�ء المو�صوع تحت ال�صحن لي���س له علقة ب�لطع�م.. فل بّد 

م��ن و�ص��ع الإن�ء تحت �صح��ن مرقة اللحم وهو واحد ل يتغّي��ر.. كم� اأّن كّلً من 

ة ب�لإم�م ول ي�صتخدمه� اأحد غيره.. وبعد تن�ول  �صحن الطع�م والملعق خ��صّ

الطع�م يتحّدث عّدة دق�ئق اإذا م� اأراد، خ��صة اإذا م� كّن� نحن هن�ك اأو اإحدى 

البن�ت والأحف�د.. طبعً� طوال هذه الفترة يكون جه�ز الراديو معه ي�صتمع اإليه. 

حيث ي�ص��تمع اإلى وق�ئع جل�ص���ت مجل���س ال�ص��ورى. وك�ن �ص��م�حته يحر�س على 

ال�صتم�ع اإلى المح��صرات التي ك�نت ُتذاع من الراديو م� بين ال�ص�عة الواحدة 

اإلى ال�ص�عة الث�نية ع�صرًا. وعند ال�ص�عة الث�نية يتوّجه اإلى غرفته وي�صتمع اإلى 

ن�ص��رة اأخب���ر ال�ص���عة الث�نية. ويبقى في غرفت��ه يّطلع على التق�ري��ر الإخب�رية 

حت��ى الع�ص��ر. ث��م ين�م بع�س الوقت وينه���س في تم�م ال�ص���عة الرابعة ليتن�ول 

قدحً� من ال�ص���ي. ثم يم�ص��ي لمدة ن�صف �ص���عة، اإذ اإّنه حري�س على اأن يكون 

الم�ص��ي على راأ���س ال�ص���عة.. خلل فترة الم�ص��ي ين�ص��غل الإم�م ب�لذكر. طبعً� 

اإذا ل��م يك��ن ُي��ذاع في الراديو مو�ص��وع مهم. واإذا م� ك�ن ثّم��ة ظرف خ��ّس من 
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الن�حية ال�صي��صية اأو الأحداث التي ت�صهده� البلد، ف�إّنه يحر�س على ال�صتم�ع 

اإل��ى الرادي��و بدّق��ة. ومّم� ُيذكر في ه��ذا ال�صدد اأّن لدى الإم���م راديو ذا حزام 

طوي��ل ُيعّلق��ه على كتفه، واأحي�نً� يقراأ ال�صحيفة وهو ي�ص��تمع اإلى الراديو.. وفي 

بع���س الأحي�ن تكون في يده م�ص��بحة يلهج ب�لذك��ر.. طبعً� من الممكن اأن يلتف 

الأطف�ل من اأحف�ده من حوله وي�ص��حبون يده ويحرفون م�ص��يره ول يقول �ص��يئً�. 

ومن الطبيعي يكون ذلك في الح�لت التي لم يكن يرغب ب�ل�صتم�ع اإلى الراديو 

ة فل ي�ص��مح ب�قتراب الأطف�ل منه، اأو اأن  ب�ص��كل دقيق. اأّم� في الح�لت الخ��صّ

ُنكّلمه، كي يت�صّنى له الإ�صغ�ء اإلى الراديو جّيدًا.

تنته��ي فترة الم�ص��ي في ال�ص���عة الرابع��ة والن�صف، فيجل���س ويتن�ول قدحً� 

م��ن ال�ص���ي.. طبعً� خلل ال�صي��ف تتغّير مواقيت هذا البرن�مج بع�س ال�ص��يء. 

اأي لي�س ب�ل�صرورة اأن ي�صتيقظ من النوم في تم�م ال�ص�عة الرابعة دائمً�. اإذ اإّن 

ذل��ك يتب��ع طول النه�ر وق�ص��ره. ف�إذا ك�ن النه�ر طويًل ف�إّن��ه يهتم، بعد انته�ء 

فت��رة الم�ص��ي، بقراءة ال�صح��ف ال�صب�حية والم�ص���ئية. واإّن م��ن المو�صوع�ت 

الت��ي ُيدّق��ق فيه� هي: الفتت�حي��ة، وكذلك المق�لت التي يهتّم بقراءته� ب�ص��كل 

، ويحر���س على قراءته� بنف�ص��ه.. واإذا م� ك�ن متعب��ً�، اأو كّن� نحن عنده،  خ����سّ

وك��ي ل نبق��ى بل عمل، يطل��ب مّن� اأحي�نً� اأن نقراأ له ال�صح��ف. فنقراأ له بع�س 

المو�صوع���ت الت��ي يرغ��ب ب�لط��لع عليه���.. وع�ص��ية الغ��روب يعود اإل��ى تلوة 

�أ مّرة اأخ��رى ويعود لقراءة الق��راآن ث�نية ومن ثم  الق��راآن. وبع��د الت��لوة، يتو�صّ

ي�ص��تعّد لل�ص��لة. وبطبيع��ة الح���ل اإّن �صلة �ص��م�حته تكون مقرون��ة ب�لنوافل. 

وف��ي معظم الأوق�ت يتوّجه اإلى ب�حة المن���زل لُي�صّل��ي في ف�ص�ء مفتوح، اإل اإذا 

ك�ن الطق�س ب�ردًا جّدًا ويخ�صى الإ�ص�بة ب�لزك�م.. ثم يعود اإلى غرفته وين�صغل 

ب�لمط�لعة.. 
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من الكتب التي يحر�س على مط�لعته�، الإ�صدارات الحديثة التي يت�صّفحه� 

بدّق��ة. كم� اأّنه يحر�س عل��ى مت�بعة ال�صح�فة اليومية. وم� اأن يبداأ التلف�ز ببّث 

برامجه للفترة الم�ص�ئية، يترك �صم�حته الراديو ج�نبً� ويهتّم بم�ص�هدة برامج 

التلفزيون، �ص��واء القن�ة الأولى والقن�ة الث�نية.. وم� بين ال�صلة والنته�ء من 

المط�لعة، ثّمة فترة تتراوح م� بين الربع �ص�عة والع�صرين دقيقة، ل اأتذّكر على 

وج��ه الدّقة م�ذا يفعل خلله�، ربم� ي�ص��تمع اإلى الإذاع�ت الأجنبية حتى تحين 

ال�ص�عة ال�ص�بعة م�ص�ًء.. وقد اعت�د �صم�حته على ال�صتم�ع اإلى الأخب�ر ب�هتم�م 

�صديد اإلى درجة يكتفي ب�لرّد على تحّيتن� دون اأن ُيكّلمن�. واإذا م� اأراد اأن يتفّقد 

اأحوالن��� ف���إّن ذل��ك يكون م��ن خلل حرك��ة العين، مّم��� يعني ينبغي لن��� التزام 

ال�صمت. واإذا كّن� في الغرفة ف�إّنه ينبغي لن� عدم التحّدث حتى فيم� بينن�، لأّن 

ذل��ك ُيزعجه اإل اأّنه ل يقول �ص��يئً�، وبطبيعة الح���ل نحن ُنلحظ ذلك. واإذا م� 

ك�ن��ت ثّم��ة مق�بلة اأو حديث خ��س بعد ن�ص��رة الأخب�ر والتق�رير الإخب�رية، ك�ن 

ي�صتمع اإليه� دون �صّك. وطبعً� ثّمة برامج ك�نت تحظى ب�إعج�ب الإم�م اأكثر من 

غيره���. وفي الوقت نف�ص��ه هن�ك برام��ج ل ُتعجبه من قبيل برن�مج )الأ�ص��رة( 

مث��ًل. فف��ي اإح��دى المّرات كن��ُت عنده وك�ن التلف���ز يبّث برن�مج الأ�ص��رة، فلم 

ُيعجب��ه فق���م واأطف���أ التلف���ز. وعندم� اأردُت معرفة ال�ص��بب، ق���ل: برن�مج غير 

جّيد اأ�صًل. قلُت: لم�ذا؟ ق�ل: مت�صّنع كثيرًا وغير جّيد اأ�ص��صً�..

�ص��ة لل�ص��ترخ�ء، حيث  بع��د �ص��م�ع ن�ص��رة الأخب�ر، ثّم��ة ربع �ص���عة مخ�صّ

ي�صّطجع على الأر�س وي�صع تحت راأ�ص��ه و�ص�دة. ويقوم - وفقً� لن�ص�ئح - برفع 

قدمي��ه اإلى الأعل��ى وثنيه� ومّده� من منطقة الركبة.. يق��وم بهذه الحركة عّدة 

مّرات بن�ًء على تو�صية الأطب�ء.

يطلب �ص��م�حته اإح�ص�ر الع�ص���ء على راأ���س ال�ص���عة الت��ص��عة. طبعً� تجهيز 
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الع�ص�ء ي�صتغرق بع�س الوقت، فيجل�س �صم�حته ُي�ص�هد التلف�ز.

ة حتى تحين ال�ص���عة  وبع��د تن���ول الع�ص���ء، يتفّرغ �ص��م�حته ل�ص��وؤونه الخ��صّ

الع��ص��رة م�ص���ًء. وفي ال�ص���عة الع��ص��رة، اأو الع��صرة وع�ص��ر دق�ئق، يتوّجه اإلى 

غرفته للنوم. وفي ال�ص�عة الث�نية والن�صف بعد منت�صف الليل، ينه�س ل�صلة 

اللي��ل. هن� اأي�صً� تتغّير المواقيت بع�س ال�ص��يء بن�ًء عل��ى تغيير الف�صول، حيث 

تتغّير مواعيد النوم وال�صتيق�ظ.

ي�ص��تيقظ الإم���م في ال�ص���عة الث�ني��ة والن�ص��ف تقريبً� ل�ص��لة الليل. وبعد 

�ص��لة اللي��ل ثّمة ف��صلة حت��ى اأذان الفجر. وخلل هذه الفت��رة يح�ول التعّرف 

عل��ى ال�ص��تفت�ءات الت��ي �صدرت عن مكتب �ص��م�حته، اإذ يحر���س على الطلع 

ة من  عليه� �ص��خ�صّيً�. ولهذا يقوم المعنّيون في المكتب بو�صعه� في علبة خ��صّ

الك�رت��ون وي�صعونه��� ف��ي متن�ول الإم���م، فينته��ز الإم�م هذه الفت��رة للطلع 

عليه���. بعده��� ينه���س ل�ص��لة ال�صب��ح.. وبع��د �ص��لة ال�صبح ي�ص��ترخي حتى 

ال�ص�عة ال�ص�د�صة حيث ينه�س ويتم�ّصى لمّدة ن�صف �ص�عة، بعده� يقراأ القراآن. 

ث��م ي�أتون اإليه ب�لفطور على راأ���س ال�ص���عة ال�ص�د�ص��ة والن�ص��ف. وعمومً� يكون 

ق��د اأكمل فطوره قبل ال�ص���عة ال�ص���بعة. وفي تم�م ال�ص���عة ال�ص���بعة يتوّجه اإلى 

(1(
المكتب وهكذا يبداأ يومً� جديدًا.

* * *
ر
ّ
فك
ُ
أستطيع أن ال أ

مق�بل اإ�صرارن� وافق الإم�م على اأن ُيحّدثن� عن ذكري�ته اأثن�ء اعتق�له ونفيه 

اإل��ى تركي���. وفي �صوء ذلك ك�ن ُيحّدثن� م�ص���ًء كّل يوم لمّدة ع�ص��ر دق�ئق فقط 

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(
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وب�ص��كل منتظ��م. وبع��د انته�ء الدق�ئق الع�ص��رة يتوّجه اإلى �ص��ريره، وك�ن يقول: 

»واإْن كنــُت لــن اأغفــو، ولكّنــه وقــت النــوم.«. فقلُت: عندم� تك��ون يقظً� واأنت في 

ال�ص��رير، ف���إّن الأفك�ر تهجم عليك مّرة واحدة، ل��ذا ح�ول اأن تبقى معن� وتكمل 

فّكر«. قلُت: اإذا كنت تتقّلب في فرا�ص��ك 
ُ
حديث��ك. فق���ل: »كال، اأ�ســتطيع اأن ل اأ

(1(
فّكر«.

ُ
ولن يغلبك النوم، هل ت�صتطيع اأن ل ُتفّكر؟ فق�ل: »اأ�ستطيع اأن ل اأ

* * *
ً
الم ي والذكر معا

ط��وال حي�ته حر���س الإم�م على تلوة القراآن ثلث مّرات في اليوم، ف�صًل 

ع��ن الأذك�ر الت��ي اعت���د على اللهج به�. وفيم� يتعّلق ب���لأذك�ر، ك�نت تقترن مع 

فترة الم�ص��ي عمومً�. ف�إذا م� اأراد اأن يم�ص��ي ن�صف �ص���عة - مثًل - ك�ن طوال 

الن�ص��ف �ص���عة هذه يله��ج ب�لذكر. وعندم��� ك�ن ينتهي الذك��ر ك�ن يتوّقف عن 

الم�ص��ي اأي�صً�. وهذا يعني اأّن الم�ص��ي ن�صف �ص���عة لم يكن على �صوء ملحظة 

(2(
عق�رب ال�ص�عة، واإّنم� يعرف اأّن الوقت انتهى مع انته�ء الذكر.

* * *
ال بّد من الترفيّ 

عندم��� ك�ن الإم���م يران��ي منهم��كً� ب�لعمل في اأّي���م العط��ل، ك�ن يقول: »ل 

�س  جــدوى مــن ذلــك. ل بــّد لــك مــن اأن ترّفه عن نف�ســك في الوقــت المخ�سّ

للترفيه«. وك�ن يقول ذلك لحفيده اأي�صً�. فقد �صمعته مّرة يقول لبني: »اأنا لم 

�س للترفيه من اأجل الدر�س،  اأتخّل ولو عن �ساعة واحدة من الوقت المخ�سّ

نقًل عن: طب�طب�ئي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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ول عــن �ســاعة واحــدة من اأوقات درو�ســي من اأجل الترفيــه«.. وهذا يعني ب�أّنه 

�س وقتً� محّددًا لكّل �ص��يء، واأّنه ك�ن يتقّدم بهذه الن�صيحة لبني  ك�ن قد خ�صّ

�س وقتً� للت�ص��لية، ف�إْن لم يفعل ذلك ل ي�ص��تطيع اأن  اأي�صً�، ويطلب منه اأن ُيخ�صّ

(1(
يعّد نف�صه جّيدًا للدرا�صة.

* * *
ال تدرس في ساعة الترفيّ

اأتذّكر ب�أّن الإم�م ك�ن يقول دائمً�: ل تدر�س في �ص�عة الترفيه، ول تت�صّلى في 

�ص���عة الدر���س. فلكّل واحد منهم� وقته الخ��س، وهم� متلزم�ن. اللعب والجد 

(2(
ك�للزم والملزوم.

* * *

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (1(
نقًل عن: ع�طفة اأ�صرقي.  (2(
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ً
لم يكن يرى من وراء الكت  أحيانا

من��ذ اليوم الأول الذي وعيت فيه نف�ص��ي، كنُت اأرى الإم���م غ�رقً� بين كتبه. 

فكثيرًا م� ك�ن يحدث اأن اأدخل غرفة الإم�م ح�مًل له ال�ص���ي، ف�أجده من�ص��غًل 

ب�لمط�لع��ة وكت��ب كثي��رة مفتوح��ة موّزع��ة من حول��ه.. ك�نت الكت��ب بدرجة من 

الكث��رة بحي��ث ل��م يكن ب�لإم��ك�ن روؤية الإم�م م��ن وراء الكت��ب .. الإم�م يق�صي 

معظم وقته في المن�زل، وك�ن منهمكً� ب�لمط�لعة دائمً�. وقد اعت�د على الخروج 

(1(
من المن�زل قبل �ص�عة ون�صف على وقت الغروب متوّجهً� اإلى حلقة در�صه.

* * *
كان ُيحّ  المطالعة

الإم���م ُيح��ّب المط�لع��ة عموم��ً�، ول ي��زال لح��ّد الآن ل يكّف ع��ن المط�لعة 

حت��ى تتع��ب عين�ه.. واأتذّكر عندم� كّن� ن�أتي في ال�صيف اإلى طهران، ك�ن ينكّب 

عل��ى مط�لع��ة الكتب المتنّوعة اإلى الحّد الذي ُيثير اعترا�س ممن جلبوا له هذه 

الكتب. ومّم� ُيذكر في هذا ال�صدد اأّن �صم�حته قراأ معظم موؤّلف�ت كب�ر الكّت�ب 

في الع�لم، في مختلف المج�لت ال�صي��صية والجتم�عية، وك�ن من اأكثر علم�ء 

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (1(
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الدي��ن قراءة.. لق��د قراأ ت�ريخ اإيران كرارًا، واأح�ط بت�ريخ الحركة الد�ص��تورية 

(1(
جّيدًا.

* * *
 بعد صالة الفجر

ً
البجاء مستيجظا

ف��ي ح��دود علم��ي، اإّن اأوق�ت مط�لع��ة الإم�م ك�ن��ت بمعزل عن اأوق���ت الترفيه. 

 وتّت�صم كّل اأعم�له ب�لترتيب والن�صب�ط، لذا 
ً
ونظرًا لأّن الإم�م اإن�ص�ن منّظم اأ�ص��ص�

.. وم� اأتذّك��ره منذ فترة الطفولة، 
ً
فم��ن الطبيع��ي اأن تكون مط�لع�ت��ه منتظمة اأي�ص�

ه��و اأّن الإم���م ك�ن يقراأ كثيرًا. وعندم� كّن� ن�ص��تيقظ في ال�صب�ح كّن� نرى �ص��م�حته 

(2(
 بعد �صلة الفجر.

ً
، وك�نت والدتي تقول: لقد اعت�د على البق�ء م�صتيقظ�

ً
م�صتيقظ�

* * *
لم يكن ُيرى بين الكت 

ك�نت مط�لع�ت الإم�م كثيرة جّدًا، حتى اأّنه عندم� كنُت اأدخل غرفته، كنُت 

اأراه غ�رق��ً� بي��ن الكت��ب.. ك�ن يجل���س واأم�م��ه ط�ولته ال�صغي��رة، وك�نت الكتب 

موّزعة من حوله على ارتف�ع متر واحد. حتى اأّن �صم�حته لم يكن ُيرى من وراء 

الكت��ب. وكثي��رًا م��� ك�ن يم��زح البع�س ق�ئًل: ال�ص��ّيد مت�ص��مّر ف��ي مك�نه.. حتى 

الأ�صدق���ء الذين ك�نوا ي�أتون لروؤيت��ه، ك�ن يلتقيهم على هذه الح�لة. والطريف 

ه��و عندم��� ك�ن يري��د ال�ص���ي، ك�ن ي�صرب ب�لملعق��ة على ال�صح��ن ال�صغير اأو 

(3(
بقدح ال�ص�ي. وعندم� يحين وقت الغداء، ك�ن ينه�س ويخرج من غرفته.

* * *
نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(

نقًل عن: زهرا م�صطفوي.  (2(
نقًل عن: �صّديقة م�صطفوي.  (3(
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لم يكن ينام أكثر من ساعتين أو ثالث
الإم���م وف�ص��ًل ع��ن اإ�ص��دار البي�ن���ت والخط�ب�ت، ك�ن ينك��ّب على كت�بة الر�ص���ئل 

اإل��ى العلم���ء ف��ي ك�ّف��ة اأنح�ء الب��لد. وك�ن المرحوم الح�ج ال�ص��ّيد م�صطف��ى يقول: اإّن 

ال�ص��ّيد )الإم���م( ل��م يكن ين�م اللي��ل اأكثر من �ص���عتين اأو ثلث �ص���ع�ت خلل اأحداث 

مج�ل���س الأق�ليم والولي�ت التي �صهدته� البلد ع�م 1341ه�.�س ]1962م[، وكيف اأّنه 

ك�ن يم�ص��ي بقي��ة اللي��ل في كت�بة الر�ص���ئل اإلى علم���ء الدين في مختل��ف اأنح�ء البلد. 

وف��ي ه��ذا ال�صدد اأ�ص��تطيع الق��ول ب�أّن الإم�م كتب مئ�ت الر�ص���ئل اإل��ى علم�ء الدين في 

الأق�ليم يلفت اأنظ�رهم اإلى المخ�طر التي ُتهّدد الع�لم الإ�صلمي. وك�ن يتن�ول ب�ل�صرح 

والتو�صي��ح مخّطط���ت اأميرك� واإ�ص��رائيل، وكيف اأّنهم��� ُيخّطط�ن لإق�ص�ء الإ�ص��لم من 

 
ً
م�ص��رح الأح��داث. واإّن بع���س ه��ذه الر�ص���ئل ك�ن ُيطبع وي��وّزع، وك�ن ذلك يت��رك ت�أثيرا

 وُيثي��ر �صّج��ة ملفت��ة. واإّن اإحدى هذه الر�ص���ئل - ح�ص��بم� اأتذّك��ر - ك�نت موّجهة 
ً
كبي��را

اإل��ى ال�ص��ّيد فل�ص��في، وقد ق���م بقراءته� م��ن على المنبر ف��ي م�ص��جد )ارك(، وكنُت اأن� 

 ف��ي ذل��ك المجل���س. فعندم� ق�ل: اأّم� ر�ص���لة اآي��ة اهلل الخميني. �ص���د ال�صمت 
ً
ح��ص��را

المجل���س وا�صراأبت الأعن�ق ل�صم�ع م� �صيقوله.. هكذا ك�نت ر�ص�ئل الإم�م ت�صتحوذ على 

اهتم�م الن����س وتحظى بتوّجه�تهم. وك�ن الإم�م قد اأورد في نه�ية الر�ص���لة �صورة الفيل 

ك�ملة. وعندم� قراأ ال�ص��ّيد فل�ص��في ال�ص��ورة، التهب حم��س الن��س ب�ص��كل اأخذوا ُيرّددون 

معه المفردة الأخيرة من كل اآية ب�صوت واحد.. مثًل عندم� ك�ن ال�ص��ّيد فل�ص��في يقول: 

)ب�أ�صح���ب الفي��ل(، )في ت�صليل(، ك�ن الح�صور ُيك��ّررون معه ب�صوت واحد: )الفيل(، 

)ت�صليل(.. ب�خت�ص�ر، اتخذت ر�ص���لة الإم�م هذه التي قراأت في م�ص��جد )ارك(، ح�لة 

(1(
من الأن�صودة الجم�عية وقد األهبت م�ص�عر الح��صرين.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل خ�منئي.  (1(
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كان إّما في حالة عبادة أو مطالعة
بع��د و�ص��ول الإم���م اإل��ى النج��ف، ا�ص��تغرق الأم��ر وقت��ً� طويًل حت��ى ج�ءت 

اأ�ص��رته. وك�ن �ص��م�حته ُيقيم في من���زل متوا�صع تّم ا�ص��تئج�ره. فك�ن ُيقيم في 

�س الج�نب الآخر ل�ص��وؤونه الع�ّمة. وطوال الوقت ك�ن الإم�م  ج�نب منه، وخ�صّ

اإّم��� ف��ي ح�لة عب���دة اأو مط�لع��ة. ف�لنظم والترتي��ب اللذان ك�ن��� ح�كمين على 

حي�ة الإم�م، ك�ن� بمث�بة در���س مهم ب�لن�ص��بة للذين ك�نوا يترّددون على الق�صم 

(1(
الخ�رجي من من�زل الإم�م، وك�نوا يرون ذلك عن كثب.

* * *
قرأ معظم الروايات المعروفة

ل��م يجد الإم�م هذه الأي�م الفر�صة لقراءة الكتب الأدبية والثق�فية، بْيَد اأّنه 

عندم� ك�ن في النجف، ربم� ك�ن يقراأ مئ�ت ال�صفح�ت في اليوم من الرواي�ت 

وكت��ب العل��وم الجتم�عية. فق��د ك�ن ي�أتي ب�لعديد من الكت��ب يت�صّفحه�، حيث 

يق��راأ م��ن اأحده� ع�ص��رين �صفحة وم��ن ث�ن ع�ص��ر �صفح�ت، ومن ث�لث خم���س 

ع�ص��رة �صفحة وهكذا. ومن المعلوم اأّن �ص��م�حته قراأ معظم الرواي�ت المعروفة 

والكت��ب ال�صي��ص��ية والجتم�عي��ة. فق��د ق��راأ كت���ب )نظ��رة اإلى ت�ري��خ الع�لم( 

لجواهر لآل نهرو، وقراأ من الكتب الت�ريخية كت�ب )زوج اآهو خ�نم( من الغلف 

(2(
اإلى الغلف.. عمومً� اأريد اأن اأقول اإّن الإم�م ك�ن يقراأ هذا النوع من الكتب.

* * *

نقًل عن: عب��س علي عميد زنج�ني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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تنّوع المطالعات
ثّمة مط�لع�ت في الت�ريخ والتف�ص��ير وكتب الأخلق والحديث، �ص��ّكلت ج�نبً� 

م��ن اهتم�م���ت الإم�م. وك�ن �ص��م�حته ي��دّون اأحي�نً� بع���س الملحظ�ت خلل 

(1(
قراءاته لهذا النوع من الكتب، وك�ن ي�صت�صهد به� في المو�صع المن��صب.

* * *
لم يكن يغفل عن قضايا إيران

فيم��� يخت���سّ بق�ص�ي��� الن�ص�ل، ل��م يكن الإم���م يغفل عن مت�بع��ة الق�ص�ي� 

والأحداث التي تجري في اإيران، رغم ان�ص��غ�له ب�لبحوث والت�أليف والتدري���س. 

ونظ��رًا لأّن��ي كنُت اآنذاك الم�ص��وؤول عن ال�ص��وؤون ال�صي��ص��ية، فقد ك�ن �ص��م�حته 

يوؤّك��د دائم��ً� على �صرورة اطلعه على الأخب�ر اأّول ب�أّول، وك�ن ير�صد م� يجري 

ف��ي اإي��ران بدّقة متن�هي��ة. ف�أحي�ن��ً� كّن� نرى الإم���م ينه�س ف��ي منت�صف الليل 

ويكت��ب بي�ن��ً�، وي�أخ��ذ الإخ��وة البي���ن وي�صّورون��ه ويطبعون��ه ب�لخف���ء، ومن ثم 

اإر�ص���له اإلى طهران. وعندم� كّن� ُنطلع �ص��م�حته على اأّن البي�ن قد و�صل اإيران، 

(2(
ك�ن يبتهج لذلك.

* * *
النظم اليومي في باريس رغم الم اغل الكثيرة

ف��ي ب�ري���س ك�ن ل��دى الإم���م، ف�ص��ًل ع��ن الأح�ديث الع�ّم��ة ولق���ء الطلبة 

الج�معيي��ن والفئ���ت الأخرى، التي ك�نت تتكّرر اأكثر من مّرة في اليوم الواحد، 

ة من قبيل: الرّد على ال�ص��تفت�ءات والأ�صئلة ال�صرعية،  ك�ن لديه �ص��وؤونه الخ��صّ

نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري.  (1(
م.ن.  (2(
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والط��لع على الأخب�ر والتحليلت الب�رزة التي تن�ص��ر في ال�صح�فة الأجنبية، 

اإ�ص�ف��ة اإل��ى مت�بع��ة التق�رير الوا�صلة من اإيران ب�ص���أن اأحداث الث��ورة، وقراءة 

الر�ص���ئل الت��ي ت�صل��ه م��ن ال�ص��خ�صي�ت ال�صي��ص��ية والديني��ة من داخ��ل اإيران 

وخ�رجه�، والرّد على اله�م منه�، ن�هيك عن اللق�ءات والمق�بلت ال�صح�فية، 

وكت�بة البي�ن�ت والنداءات وفقً� لتت�بع اأحداث الثورة، اإ�ص�فًة اإلى اأداء الفرائ�س 

والنواف��ل وت��لوة جزء من القراآن يوميً� على مدى ثم�ني فترات، ولق�ء الأ�ص��رة 

(1(
واأفراد المن�زل.

* * *
برنامج يوم كامل في باريس

 ك�مل من وجود الإم�م في ب�ري�س، 
ٍ
اإذا م� اأردن� التعّرف على برن�مج عمل يوم

فهو على النحو الآتي: ك�ن الإم�م ين�م م� بين اأربع اإلى �ص��ّت �ص���ع�ت، اأّم� بقّية 

الوق��ت فقد ك�ن منهمكً� ب�لعمل ب�ص��كل متوا�ص��ل.. اإذ اعت�د بعد �صلة ال�صبح، 

اأن يتل��و الق��راآن ويّطلع على الأخب���ر والتق�رير حتى ال�ص���عة الث�منة. وك�ن يرّد 

عل��ى الر�ص���ئل الت��ي ت�صل اإليه من مختل��ف اأنح�ء الع�لم.. وبع��د تن�ول الغداء، 

ك�ن يخل��د اإل��ى النوم لم��ّدة �ص���عتين تقريبً�، وبعده� ين�ص��غل بمه�ّم��ه القي�دية 

حت��ى يحي��ن وق��ت �صلتي المغرب والع�ص���ء.. كم��� اأّنه ك�ن يعم��ل - بعد الفراغ 

من ال�صلة - حتى منت�صف الليل. وح�صبم� يذكر المقّربون من �صم�حته، ب�أّن 

(2(
الإم�م ك�ن يذهب للنوم في ال�ص�عة الواحدة من بعد منت�صف الليل.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري.  (1(
نقًل عن: �صحفي جريدة اطلع�ت.  (2(
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كان يعمل ليل نهار في فرنسا

ك�ن الإم���م ف��ي فرن�ص��� يعم��ل لي��ل نه�ر. فل��م يمّر ي��وم دون اأن يتح��ّدث اإلى 

المحيطي��ن ب��ه، اأو ُيجري مق�بلة، اأو ُي�صدر بي�نً�. حت��ى اأّن الذين ك�نوا يق�بلون 

�ص��م�حته، ك�ن��وا يقول��ون: قّلم� راأين� مثله.. فقد ق�ل اأحده��م: في غرفة ل تزيد 

اأبع�ده��� عل��ى 3×2م، يقي��م رجل دين بمعزل عن اأّي تع�رف���ت ومن دون ط�ولة 

(1(
وكرا�صي، واإذا م� تحّدث تتبعه اإيران ب�أ�صره� ب�لتحّرك والنتف��صة.

* * *
يسمع صرير الجام والورق في منتصف الايل

ل��م يك��ن الإم���م ين���م في فرن�ص��� اأكث��ر من اأرب��ع �ص���ع�ت على م��دى الأربع 

والع�صرين �ص�عة، ا�صتج�بة لمتطّلب�ت قي�دة الثورة. وك�ن يذهب اإلى �صريره في 

ال�ص�عة الث�نية ع�صرة اأحي�نً�. ومع ذلك يتن�دى اإلى اأ�صم�عن� فج�أة، بعد الث�لثة 

من منت�صف الليل، �صرير القلم والورق من داخل غرفته.. وك�ن يحدث اأحي�نً� 

اإْن ل��م يت�ص��ّن ل��ه الطلع على ملّخ���س ال�صحف التي تّم ترجمته��� نظرًا لكثرة 

م�ص���غله ف��ي النه���ر، فك�ن يت��ّم تجهيزه� ف��ي اآخر الليل كي يت�ص��ّنى ل�ص��م�حته 

(2(
الطلع عليه� متى م� �صنحت له الفر�صة.

* * *
ً
لم أَر اإلمام بال عمل مطاجا

اإّن مث�ب��رة الإم���م ف��ي العمل، رغم كهولة �ص��ّنه، ك�نت محّط حيرة وده�ص��ة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: دب�غ.  (2(
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المحيطين ب�صم�حته. فلي�س بو�صع اأحد اأن يزعم ب�أّنه قد راأى الإم�م - ولو مّرة 

واح��دة- ع�ط��ًل عن العم��ل، اأو يم�صي الوقت ب��ل هدف.. اإّنني وط��وال الفترة 

الت��ي كن��ُت فيه��� في خدمة الإم�م، قد �ص��هدُت ع��ن كثب ب�أّن��ه ل يوجد في حي�ة 

الإم�م �صيء ا�صمه فراغ من عمل ال�صعب وتوّجه�ت الثورة الإ�صلمية .. ب�لن�صبة 

للإم�م، لي���س هن�ك فرق بين ال�صيف وال�ص��ت�ء، ال�ص��بت والجمعة، العيد وغير 

العي��د. فق��د ك�ن يم�ص��ي الوق��ت اإّم��� ف��ي العب���دة اأو المط�لع��ة والط��لع عل��ى 

(1(
التق�رير التي ك�نت ت�صل �صم�حته.

* * *
جوا في هذا الموضوع

ّ
حج

ف��ي اأوائ��ل الث��ورة، ك�نت هن���ك �صحيف��ة اأو مجّلة ل��كّل فئة وجم�ع��ة. وك�ن 

الإم���م يق��ول: ه�ت��وا به��� كّله���.. وخلفً� للتقلي��د المّتب��ع في ق��راءة ال�صحف، 

حي��ث يكتفي الكثي��رون ب�لتعّرف على العن�وين دون الخو�س في التف��صيل، ك�ن 

الإم���م يهت��ّم ب�لطريق��ة التي ُيفّكر به��� ال�صحف��ي وتوّجه�ته ال�صي��ص��ية. ولهذا 

ك�ن��ت تو�ص��ع تح��ت ت�صّرف��ه �صب�ح كّل ي��وم ب�ص��كل منتظم ودقي��ق، �صحف من 

قبيل: الميزان، جمهوري اإ�صلمي، اآزاك�ن. كذلك ال�صحف الم�ص�ئية من قبيل 

�صحيف��ة الثورة الإ�ص��لمية، واطلع�ت وكيه�ن. واإذا م��� ت�أّخرت ال�صحف ك�ن 

الإم���م ي�أت��ي وي�ص���أل عنه�. وعل��ى الرغم من اأّن اأخب���رًا موؤّلمة ك�نت ُتن�ص��ر في 

العديد من ال�صحف، وكّن� نتحّفظ في تقديمه� للإم�م، غير اأّن حر�س �صم�حته 

عل��ى ق��راءة معظ��م ال�صحف ك�ن يح��ول دون ذلك. وفي كثير م��ن الأحي�ن ك�ن 

يقتط��ع اأجزاء م��ن ال�صحف ويطلب من اأع�ص�ء المكتب ق�ئ��ًل: حّققوا في هذا 

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
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المو�صوع، ونّبهوا الم�صوؤولين اإليه. اأو مح�ولة ال�صتف�ص�ر عن �صبب تطّرقهم اإلى 

(1(
هذا المو�صوع؟.

* * *
عمر اإلمام المبارك

كّن� قد �ص��هدن� مرارًا ب�أّن الإم�م ك�ن يحر�س اأثن�ء فترة الم�ص��ي الم�ص���ئية، 

الت��ي ك�ن يعتبره��� ري��ص��ة وعمًل مهّم��ً� و�صروريً� للحف�ظ على �ص��لمته، ك�ن 

يحر���س عل��ى الإم�ص���ك ب�لم�ص��بحة بي��ده والن�ص��غ�ل بذك��ر اهلل. وك�ن ف��ي يده 

الأخ��رى جه���ز رادي��و �صغي��ر يتع��ّرف م��ن خلل��ه على م��� يجري داخ��ل البلد 

وخ�رجه���. وف��ي هذا ال�صدد ُيمكن القول اإّن عمر الإم�م الحقيقي لي���س �ص��بعة 

(2(
وثم�نين ع�مً�، واإّنم� ك�ن اأ�صع�ف ذلك من الن�حية العملية.

* * *
تعريف الدقيجة

لم يكن الإم�م ُي�صّيع وقته هدرًا مطلقً�. وقد راأين� مرارًا  كيف اأّن �صم�حته ك�ن 

ين�ص��غل ف��ي الدق�ئق المع��دودة التي ك�ن ي�ص��تغرقه� اإعداد الم�ئدة، ف��ي المط�لعة 

وت��لوة القراآن، دون اأن يدعه��� تم�صي هدرًا. ومم� يذكر في هذا ال�صدد اأّني كنُت 

عند �صم�حته مّرًة لأمٍر م�، وبعد النته�ء منه، نظر اإلى �ص�عته وق�ل: »هل ت�ستطيع 

فّك��ر ب�لإج�بة انق�صت الدقيق��ة، والإم�م اأدار 
ُ
اأن ُتعــّرف الدقيقــة؟«. وفيم��� كن��ُت اأ

مفت�ح الراديو، وانتبهت فج�أة ب�أّن �صم�حته ك�ن يريد اأن ل ُي�صّيع حتى دقيقة واحدة 

(3(
دون عمل، لأّنه قد اعت�د على ال�صتم�ع اإلى موجز الأنب�ء في الموعد المحّدد.

* * *
نقًل عن: حجة الإ�صلم محمد علي اأن�ص�ري.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (2(
نقًل عن: حجة الإ�صلم م�صيح بروجردي.  (3(
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 وقت
ّ
كان يتاو الجرآن في كل

بعد النته�ء من �صلتي الظهر والع�صر، ك�ن الإم�م ي�ص��تعّد لتن�ول الغداء. 

وخ��لل الم��ّدة الق�صي��رة الت��ي ك�ن ي�ص��تغرقه� تح�صي��ر الم�ئ��دة، ك�ن يتن���ول 

(1(
القراآن ويقراأ فيه، حتى واإن ك�نت هذه الفترة لم تزيد اأحي�نً� عن دقيقتين.

* * *
 وقتّ

ّ
كان يستثمر كل

ك�ن الإم���م ي�ص��تثمر اأوق�ت��ه اإلى اأق�صى ح��دٍّ ممكن. مثًل اإذا م��� قيل له، بمث�بة 

ن�ص�ئح طّبية، ب�أّن الم�ص��ي مفيد ل�ص��لمتكم، ف�إّن �ص��م�حته و�صمن مم�ر�صة الم�صي 

ك�ن ي�صتغّل الوقت لأداء عمل اآخر. على �صبيل المث�ل، اأثن�ء فترة الم�صي ال�صب�حية 

ك�ن يحم��ل مع��ه رادي��و �صغي��ر وي�ص��تمع اإلى وق�ئع جل�ص���ت مجل���س ال�ص��ورى. اأو اأّنه 

ك�ن ي�ص��تمع اإل��ى الإذاع���ت الأجنبية خلل الفترة الم�ص���ئية، اأو يقراأ ال�صحف وهو 

يتم�ّص��ى.. ك�ن �ص��م�حته يوؤّدي اأكثر من عمل في وقٍت واحد. ففي الوقت الذي يعمل 

(2(
بن�ص�ئح الأطب�ء، ك�ن ينتهز الفر�صة للطلع على الأخب�ر والإح�طة ب�لأحداث.

* * *
االستثمار الكامل لاوقت حتى في ذروة المرض

لم يكن الإم�م يغفل عن المط�لعة وتلوة القراآن والتهّجد و�صلة الليل، حتى 

في الليلة التي �ص��بقت اإجراء العملية الجراحية ورقوده على �ص��رير الم�صت�صفى، 

ورغ��م المر���س والإنه�ك المفرط. فلم يكن م�ص��تعّدًا ل�صي���ع لحظة واحدة من 

(3(
عمره دون اأن ي�صتغّله�.

نقًل عن: دب�غ.  (1(
نقًل عن: الدكتور ح�صن ع�رفي.  (2(

نقًل عن: حجة الإ�صلم ر�صولي محلتي.  (3(
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الفطنة والتعّرف على العدو

اعرف ما يريد قولّ
م��ن م�ص�دي��ق الروؤي��ة العميقة التي ك�ن يّت�ص��م به� الإم�م، لي���س اإزاء اأرك�ن 

النظ�م ال�ص�هن�ص���هي فقط، واإّنم� ب�لن�ص��بة للأف��راد والجم�ع�ت والفئ�ت التي 

ك�ن يلتق��ي به��م، ه��ي اأّنه ك�ن يتعّرف عل��ى الطرف المق�بل م��ن اأّول لق�ء. وفي 

هذا ال�صدد نقل لي اأخي ال�صهيد الح�ج ال�صّيد م�صطفى ب�أّن الإم�م قد ق�ل له: 

عندم� ك�ن ي�أتي بع�س الأ�ص��خ��س للق�ئي، كنُت اأعرف م� يريد قوله بمجّرد اأن 

يفتح فمه وقبل اأن ينتهي من كلمه، وم� الذي ُيخّطط له والنتيجة التي يبغ�ه� 

(1(
من هذا اللق�ء.

* * *
 ما
ً
ى بالرصانة عند سماعك موضوعا

ّ
تحا

قبل اإقدام ال�ص��لط�ت على اعتق�ل الإم�م، انت�صرت يومً� �ص�ئعة تفيد بخروج 

ال�ص���ه م��ن اإي��ران، وقد عمل��ت الأجه��زة الحكومية في ق��م على تقوية ال�ص���ئعة 

وانت�ص���ره�، حي��ث تّم ا�ص��تدع�ء اأفراد ال�ص��رطة من مراك��ز دورّي�تهم، وُقطعت 

وؤون بع�صهم  الكهرب���ء في من�طق من المدين��ة. حتى اأّن اأبن�ء المدينة ك�نوا ُيهنِّ

نقًل عن: ال�صّيد حميد روح�ني.  (1(
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البع�س في ال�صوارع والأزّقة.. وفي تلك الليلة تجّمع ح�صد كبير في من�زل الإم�م، 

واأخ��ذ اأحد الأ�ص��خ��س يقول بكّل ثق��ة: لدي اطلع دقيق ب�أّن خبر خروج ال�ص���ه 

موؤّك��د.. وق��د اأ�ص��ّر الطلبة والح��صرون على توّجه ال�ص��ّيد )الإم���م( اإلى مرقد 

ال�ص��ّيدة )مع�صومة( والحتف�ل ب�لمن��ص��بة. ولّم� راأى الإم���م اإ�صرار الطّلب، 

اأخ��ذ ين�صحه��م ق�ئًل: احر�ص��وا على التحّلي ب�لر�ص�نة ف��ي اأّي موقف. واإذا م� 

�ص��معتم مو�صوع��ً� م��� كون��وا ر�صينين اأي�ص��ً�.. بعد ه��ذه الكلم���ت المعّبرة اأخذ 

(1(
الح��صرون يتفّرقون، واإذا م� ك�ن ثّمة مخطط فقد تّم اإحب�طه.

* * *
ااتناس الاجاءات الخاصة مع مسؤولي النظام ال اهن اهي

قب��ل انت�ص���ر الثورة، وفي عهد النظ���م الب�ئد، ك�ن قد توافد اأبن�ء ال�ص��عب 

عل��ى مدين��ة قم لل�ص��تم�ع اإلى خط���ب الإم�م. وك�ن��وا يترّددون على الم�ص��جد 

الأعظم وعلى من���زل الإم�م. وفي هذه الأثن�ء ج�ء عدد من الأ�صخ��س ط�لبين 

لق���ء الإم���م عل��ى انف��راد. غي��ر اأّن الإم���م ل��م يك��ن يلتقي اأي��ً� من الم�ص��وؤولين 

الحكوميي��ن عل��ى انف��راد. واإذا م��� ج�ء اأحده��م للق�ء الإم���م، ك�ن يطلب ممن 

مع��ه البق�ء وع��دم مغ�درة المك�ن. وبذلك ك�ن ي�ص��ّد الطريق اأم���م اأّية مح�ولة 

(2(
لإ�ص�ءة ا�صتغلل ذلك.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
م.ن.  (2(
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ااتناس الاجاءات الخاّصة مع المسؤولين العراقيين
ك�ن الم�ص��وؤولون العراقيون يطلبون ب��ص��تمرار لق�ء الإم�م على انفراد. غير 

اأّن الإم���م ك�ن يرف���س ذلك قدر الإمك�ن. واأحي�نً� ك�نت ال�صرورة تقت�صي ذلك 

في�صط��ر مجب��رًا. بْيَد اأّن��ه ك�ن يدعو عددًا من المعتمدين لدي��ه وممن يثق بهم 

م��ن ال�ص��خ�صي�ت المرموقة في النجف لح�ص��ور اللق�ء، كي يفّوت الفر�صة على 

م��ن يريد ا�ص��تغلل ذل��ك �صي��ص��يً� ومح�ولة الإ�ص���ءة اإلى �ص��م�حته. واإّن اإحدى 

ه��ذه ال�ص��خ�صي�ت المرموق��ة ك�ن المرح��وم اآي��ة اهلل مدن��ي وعدد م��ن العلم�ء 

(1(
العراقيين الب�رزين.

* * *
المنافجون خدعوكم

ف��ي اإح��دى الزي�رات التي كنُت اأق�صد لق�ء الإم���م في النجف، ق�ل لي اأحد 

الأ�صدق�ء: قل للإم�م اأن ُي�ص���رع للإعلن عن ت�أييده لمج�هدي خلق قبل فوات 

الأوان.. ف�أخبرُت الإم�م بذلك. فق�ل �ص��م�حته: �ص��بق لل�ص�دة... وكذلك ال�صّيد 

مطّهري، اأن �صّجعوني على الدف�ع عن هوؤلء، ولكّنكم غير ملتفتين اإلى اأّن هوؤلء 

ق��د خدعوكم. اإّن هوؤلء ل يوؤمنون ب�لإ�ص��لم ال��ذي نوؤمن به.. كم� اإّن الأ�صدق�ء 

(2(
خ�رج اإيران ي�صغطون علّي بهذا الخ�صو�س. هوؤلء اأي�صً� تّم خداعهم.

* * *
أدبّيات هؤالء منحرفة

عندم��� �صّع��د )مج�ه��دو خلق( م��ن عملّي�ته��م وق�م��وا بتنفي��ذ عمليتين اأو 

نقًل عن: جريدة الجمهورية الإ�صلمية.  (1(
نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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ثلث، �صّجع ذلك رج�ل الدين المن��صلين �صّد النظ�م ال�ص�هن�ص�هي، ب�لدع�ية 

له��وؤلء. حت��ى اأّن البع���س خط� اأبعد م��ن ذلك، واأخذ ُيقّدم له��م الدعم الم�لي، 

فيم��� انتمى اإليه��م اآخرون، وك�نوا يقوم��ون في كّل من��ص��بة ب�لترويج لأفك�رهم 

ومح�ول��ة تزكيته��م. وق��د بل��غ الأمر ح��ّدًا اأن اأ�صدر ع��دد من المراج��ع العظ�م 

بي�ن��ً� يوؤّيده��م. وعندم��� اأراد النظ���م ال�ص�هن�ص���هي اإعدام بع���س اأع�ص�ء هذه 

المنّظم��ة، �صّرح��وا ب���أّن ه��وؤلء الأفراد اأن����س متدّينون وح�فظ��ون للقراآن، فل 

تقتلوه��م.. وف��ي هذا الوق��ت ك�ن الجميع يت�ص���ءل: لم�ذا ل ُيعل��ن الإم�م، الذي 

يق��ف في طليع��ة الن�ص�ل �صّد النظ�م ال�ص�هن�ص���هي، عن موقف��ه تج�ه هوؤلء.. 

حتى اأّن اإحدى ال�صخ�صّي�ت الب�رزة اليوم ك�نت قد ق�لت لي: علمُت ب�أّنك تنوي 

التوّجه اإلى النجف. قلُت: اأجل. فق�ل: قل لل�صّيد )الإم�م( ب�أّن هوؤلء �صيت�صّلمون 

الحكم و�صت�صطر اإلى ت�أييدهم، وحينه� �صيكون ت�أييدك لهم مت�أّخرًا. لذا ح�ول 

اأن ُتعل��ن ت�أيي��دك لهم قبل ف��وات الأوان.. عندم� التقيُت الإم���م اأخبرُته بذلك، 

ف�لت��زم ال�صم��ت.. الإم�م ل��م يوؤّيدهم، ولم ُيقّدم لهم الدع��م الم�لي، ولم يكن 

م�ص��تعّدًا لأن يق��ول بحّقه��م كلم��ة واحدة. عندم� �ص���ألُت الإم�م ع��ن ذلك، ق�ل: 

»لقد قراأُت لغة هوؤلء فراأيُتها غير اإ�ســالمية ومنحرفة، لذلك لم اأوؤّيدهم«. 

(1(
هذا في وقت ك�ن الجميع قد قراأ هذه الأدبّي�ت في قم وطهران وم�صهد.

* * *
كان يستمع إلى الجميع

اأ�ص��خ��س كثي��رون ك�ن��وا يت��رّددون على الإم�م م��ن داخل اإي��ران وخ�رجه�، 

وك�ن �ص��م�حته ي�ص��تمع اإل��ى م� ينقلونه. غي��ر اأّن ذلك لم يكن يت��رك اأدنى ت�أثير 

نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
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عل��ى قن�ع�ت��ه وقرارات��ه. وفي هذا ال�صدد ل زلُت اأتذّكر ح�دثة المدعو ح�ص��ين 

روح�ني، الذي ك�ن من المن�فقين وقد اأ�ص�ر اإليه الإم�م في اأحد خط�ب�ته.. اإذ 

ج���ء هذا ال�ص��خ�س وتعّرف علين� اأوًل مت�صّورًا اأّن ب�إمك�ن��ه الو�صول اإلى الإم�م 

عن طريقن�. غير اأّنن� اأو�صحن� له ب�أّنك واهم في م� تت�صّور، لأّن الإم�م ي�صتمع 

اإلى ال�ص��خ�س مب��ص��رة ويّتخذ قراره بنف�صه دون اأن يت�أّثر ب�أقوال الآخرين. كم� 

(1(
اأّنه ل جدوى من كّل هذه الحرك�ت.

* * *
خفيّ

ُ
ليس لدينا موضوع ن

ج�ء الدكتور �صنج�بي اإلى ب�ري�س برفقة كلٍّ من الح�ج م�ني�ن ومهدي�ن للق�ء 

الإم�م. وفي اللق�ء الأول ك�ن برفقة الدكتور �ص��نج�بي ال�ص��ّيد �صلمتي�ن اإ�ص�فة 

اإل��ى ال�ص��خ�صين اآنف��ي الذك��ر. وفي ه��ذا اللق���ء ك�ن ح��صرًا كلٌّ م��ن المرحوم 

اإ�ص��راقي والح�ج ال�صّيد اأحمد.. ك�ن الدكتور �صنج�بي ج�ل�صً� اإلى جوار الإم�م. 

وبع��د تب���دل التع�رف���ت المتداولة، ب��داأ يتحّدث اإل��ى الإم�م ب�ص��وت خ�فت بم� 

ُي�صبه الهم�س في الأذن تقريبً�. فق�ل الإم�م ب�صوت م�صموع: لي�س لدين� مو�صوع 

(2(
ُنخفيه. ت�صتطيع اأن تتحّدث بكّل حّرية.

* * *
لم يكن يسمح بإساءة االستغالل

ك�ن مرا�ص��لو و�ص���ئل الإعلم يطمحون للتعّرف على حقيقة م� يجري، وك�نوا 

ي��وّدون التعّرف على وجه�ت نظر الإم�م بهذا الخ�صو�س. وك�نوا غير م�ص��تعّدين 

نقًل عن: اآية اهلل عنيد زنج�ني.  (1(
نقًل عن: الدكتور ابراهيم يزدي.  (2(



سراق الجاوس

182

مطلقً� لمق�بلة المقّربين من الإم�م بدًل من �ص��م�حته، لأّنهم ك�نوا يتطّلعون اإلى 

الإث���رة، واأّن م��� يقول��ه هوؤلء المقّربون ل ي�ص��في غليلهم، لأّنه ل ُيج�ّص��د الموقف 

الفك��ري وال�صي��ص��ي للإم���م، ف�ص��ًل عن اأّنه��م لي�ص��وا الن�طقين ب��ص��م التحّرك 

ال�صي��صي والجتم�عي لل�صعب الإيراني. واأّن موقف الإم�م لن ُيعلن عنه اإل الإم�م 

نف�ص��ه، واأّن تحّرك�ت ال�ص��عب الإيران��ي ت�بعة لتوجيه�ت الإم�م �ص��خ�صيً� دون اأّي 

�ص��خ�س اأو فئ��ة اأخ��رى.. وعلي��ه ف���إّن ال�صح�فيي��ن ك�ن��وا يحر�صون عل��ى مق�بلة 

الإم���م، اأو ال�ص��تع�نة ب�لخط�ب���ت والبي�ن���ت التي ك�نت ت�صدر عن �ص��م�حته في 

بع���س المن��ص��ب�ت م��ن قبي��ل ت��ص��وع�ء وع��ص��وراء، اأو ال�ص��تف�دة م��ن النداءات 

والر�ص�ئل التي ك�ن يبعث به� الإم�م اإلى ال�صعب الإيراني وعدد من علم�ء الدين، 

للتع��ّرف عل��ى مواقف��ه وتوّجه�ته. واإّن نف���س ه��ذا الأمر ك�ن وراء حج��م الطلب�ت 

اله�ئ��ل من و�ص���ئل الإع��لم الع�لمية وكب���ر ال�صح�فيين لمق�بل��ة الإم�م واإجراء 

ح��وار مع��ه، واإّن ج�نب��ً� كبي��رًا م��ن وق��ت الإم���م ك�ن ُيكّر���س له��ذا الغر���س. واإّن 

الو�صوح وال�صراحة التي ك�ن يتحّلى به� الإم�م، ك�نت قد �صّدت الب�ب اأم�م كب�ر 

ال�صح�فيين واأكثرهم كف�ءة و�صهرة، والذين اعت�دوا على اأن ي�صنعوا من الق�ّصة 

جبًل، واأعجزتهم عن اإلح�ق اأدنى �ص��رخة في م�صيرة الن�ص�ل والثورة الإ�صلمية 

وت�صويه �صورة الإم�م وموقعيته. واإذا م� ك�ن يحدث اأن يتّم ن�صر مو�صوع�ت واهية 

ف��ي م��ك�ن م���، ك�ن يتّم اطلع الإم���م على ذلك على الفور، وك�ن �ص��م�حته ُيلفت 

الأنظ���ر اإليه� في بي�ن�ت��ه اأو خط�ب�ته اأو مق�بلته اللحقة، ب�صريح العب�رة وفي 

(1(
كلمة واحدة، ولم ي�صمح لأحد ب�لتطّفل واإ�ص�ءة ا�صتغلل ذلك.

* * *

نقًل عن: الدكتور ح�صن حبيبي.  (1(
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ال تتركوه هناك
كنُت قد ت�صّلمت قي�دة حر�س الثورة حديثً�، عندم� طلبني الإم�م وق�ل: ثّمة 

�ص��خ�س ف��ي حر���س الثورة بمدين��ة قم كتب ع��ّدة مق�لت في اإح��دى ال�صحف، 

ل تختل��ف ف��ي فحواه� عم� ي��رّدده المن�فقون واأمث�لهم.. ح�ولوا ا�ص��تدع�ء هذا 

ال�ص��خ�س وانقل��وه اإل��ى مك�ن اآخر، لأّن ق��م ل تطيق تحّمل ذل��ك.. ولدى مت�بعة 

المو�ص��وع اكت�ص��فُت ب���أّن الأمر مثلم� ذهب اإليه الإم�م. ويومه� ُده�ص��ُت كيف اأّن 

(1(
�صم�حته وجد الفر�صة لقراءة هذه المق�لت، رغم كّل م�ص�غله.

* * *
ال شأن لي بالضّجة وهتافات المديح

في اأحد الأي�م ج�ء عدد من اأئمة الجمعة في مدن البلد، بم� فيهم �صهيدا 

المح��راب: اآي��ة اهلل �صدوق��ي واآي��ة اهلل مدني، ج�وؤوا للت�ص���ور مع الإم�م ب�ص���أن 

ع��زل بن��ي �ص��در.. وعندم� خرجوا من عن��د الإم�م ك�نت البهج��ة وا�صحة على 

وجوههم. وحينه� ح�ولُت التعّرف على حقيقة م� جرى ف�ص���ألُت: م� الذي حدث 

حت��ى تكون��وا مبتهجي��ن اإلى ه��ذا الح��د؟ ف�أج�بوا ب���أّن الإم�م ق���ل: اإذا م� تّمت 

الحّجة ال�صرعية، لن اأترّدد. وكونوا على ثقة من اأّن عزل بني �صدر لن ي�صتغرق 

اأكثر من دقيقة واحدة.. ك�ن �ص��م�حته يقول ل�صيوفه: ل تت�صّوروا ب�أّني اأخ�ص��ى 

ال�صّج��ة وال�ص��ج�ل. فلو ج���ء كّل هذا الح�ص��د وراح يهتف )يحي��� الخميني( ثم 

اأخ��ذ يهت��ف عك���س ذلك، فه��و اأمر واحد ب�لن�ص��بة ل��ي. ف�أن� ل اأعب���أ ذرة واحدة 

ب�ل�صخب وال�صّجة المفتعلة مطلقً�. فل تهّمني الهت�ف�ت الموؤّيدة اأو المع�ر�صة 

(2(
بقدر م� اأهتّم ب�أداء الواجب ال�صرعي فح�صب.

* * *
نقًل عن: الدكتور مح�صن ر�ص�يي.  (1(

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي اأكبر اآ�صتي�ني.  (2(
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ليس وقتّ اآلن
قلُت للإم�م مرارًا ب�أّن بني �صدر يريد اأن يوقع بين حر���س الثورة والجي���س، 

واأّنه يح�ول قمع ال�ص��ب�ب المتدّينين والطّيبين. فلم ي�ألو جهدًا في دفع الجي���س 

اإل��ى المواجهة مع حر���س الثورة، والحر���س مع الجي���س، ومح�ول��ة دمج اللج�ن 

الثورية بقّوات ال�ص��رطة عندم� ك�ن ق�ئدًا ع�ّمً� للقّوات الم�ص��ّلحة. حتى اأّنه منع 

تزويد قّوات التعبئة ب�ل�صلح.. ويعلم اهلل كم بذلن� من جهد من اأجل الح�صول 

- مثًل - على عدد من ق�ذف�ت )اآر.بي.جي7( واإر�ص���له� اإلى جبه�ت القت�ل.. 

ول زلُت اأتذّكر كيف اأّنن� بعثن� اأحد الأ�صدق�ء اإلى قزوين ل�صتلم هذا ال�صلح، 

وق��د ع���د لن� ب�ص��بع اأو ت�ص��ع راجم���ت اأخذه��� معه اإلى جبه���ت القت�ل بنف�ص��ه. 

وحينه� ابتهجن� كثيرًا ب�أّنن� اأر�ص��لن� �ص��لحً� اإلى الجبهة الجنوبية.. فقد ح�ولن� 

مع بني �صدر كثيرًا وحّذرن� من اأّن خّرم�صهر على و�صك ال�صقوط، اإل اأّنه لم يعب�أ 

بذل��ك.. والطري��ف كن��ُت قد اأخبرُت الإم���م بكّل ذلك، فك�ن يق��ول: هل تت�صّور 

ب�أّن��ي ل اأع��رف ذل��ك، ولكن لي���س الآن وقته. مت��ى م� ح�ن وقته �ص���أتخذ القرار 

(1(
�صخ�صّيً�.

* * *
حذار من السكوت عاى روسيا

في ع�م 1365، كنت قد توّجهت اإلى الحج ب�صفتي مندوب الإم�م والم�صرف 

عل��ى بعثة الحج. وفي المط�ر تحّدثت اإلى ال�صح�فيين عن الق�ص�ي� ال�صي��ص��ية 

الت��ي ينبغ��ي اإث�رته��� خلل مو�ص��م الح��ج. واأو�صح��ت ب�أّن م�ص��يرة الب��راءة من 

الم�ص��ركين لهذا الع�م �صت�ص��هد �ص��ع�رات تدعو اإلى وحدة الم�صلمين والت�صّدي 

نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(



الفطنة والتعّرف عاى العدو

185

لأمي��رك� وال�صه�ينة الغ��صبي��ن، وكذلك الدف�ع عن لبن�ن. ولم اأتطّرق اإلى رفع 

�ص��ع�رات مع�دية لرو�ص��ي� واإّنم��� اكتفيت ب�لقول �صّد قوى الكف��ر والإلح�د.. بعد 

ذلك وحيث توّجهن� اإلى مّكة المكرمة، ات�صل بي الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد واأخبرني 

ب���أن الإم���م يق��ول: ك�ن يفتر�س بكم مراع�ة �صي��ص��ة الل �ص��رقية والل غربية. 

فمثلم��� ته�جم��ون اأميرك� و�صي��ص���ته�، ينبغ��ي مه�جمة التح�د ال�ص��وفيتي بكّل 

و�ص��وح و�صراح��ة وعدم الف�صل بين القوتين العظميين اأبدًا.. لحظته� لم اأتنّبه 

اإلى اأ�صل الق�صية، فقلُت: ح�ص��نً� �ص��نفعل ذلك ب�لت�أكيد.. بعد انته�ء المن��ص��ك 

والعودة اإلى اإيران، ق�ل لي الح�ج ال�ص��ّيد اأحمد: هل علمت ب�أ�صل الق�صية التي 

ات�صل��ت ب��ك م��ن اأجله�؟ قل��ُت: كل؟ ق�ل: نح��ن اأي�صً� لم نكن واعي��ن له�. وقد 

ق���ل الإم���م فيم� بع��د: كنُت اأ�ص��تمع اإل��ى ت�صريح�ت ال�ص��يخ كروبي الت��ي اأدلى 

به��� ف��ي المط�ر، وقد اأ�ص���ر اإلى اأميرك� واإ�ص��رائيل بكّل و�ص��وح، اإل اأّنه لم يذكر 

التح���د ال�ص��وفيتي. وم�صى الإم�م يقول: ينبغي ل��ه اأن ل يتحّدث بهذه الطريقة 

عن التح�د ال�ص��وفيتي في مّكة. ل بّد من الإ�ص���رة اإليه ب�ل�صم، واإدانة العتداء 

(1(
الرو�صي على اأفغ�ن�صت�ن ب�صف�فية.

* * *
يج  عدم إخفاء شيء عن ال ع 

��ة ب�ص���أن المط�لب��ة ب�إط��لق �ص��راح الره�ئ��ن  و�صل��ْت ر�ص���لة ك�رت��ر الخ��صّ

الأميركيي��ن، وت��ّم ت�ص��ليمه� اإل��ى الإم���م في ي��وم الجمعة عن طري��ق قطب زاده 

- وزي��ر الخ�رجي��ة -. وقد اأو�صح للإم�م ب�أّن الر�ص���لة �ص��ّلمت اإليه يوم الأربع�ء 

م��ن ِقَبل الق�ئم ب�أعم�ل ال�ص��ف�رة ال�صوي�ص��رية. والطري��ف اأّن الأميركيين ك�نوا 

نقًل عن: نقًل عن: حجة الإ�صلم مهدي كروبي.  (1(
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ق��د بعث��وا، في نف���س الي��وم اأو في الي��وم الت�لي، بر�ص���لة اأخرى اإل��ى بني �صدر. 

وطبع��ً� الر�ص���لة الموّجهة اإل��ى بني �صدر ك�نت قد ات�ص��مت بلهجته� ال�ص��ديدة، 

فيم��� اّت�ص��مت الر�ص���لة الموّجهة اإلى الإم�م بلهجة ملئم��ة.. وم� اأن قراأ الإم�م 

الر�ص���لة حتى ق�ل: »لبد من ن�ســرها.. اإّننا ل ُنخفي �ســيئاً عن اأبناء ال�ســعب. 

ف�ساًل عن اأّنه من الممكن اأن يقوموا هم بن�سرها وي�سّورونها كما يحلو لهم، 

وعندهــا قــد يت�سّور ال�ســعب باأّن ثّمة اأمــور تجري في الخفاء.. وعليه فال بّد 

من اطالع ال�سعب على ما يجري كي يت�سّنى له اتخاذ قراره بنف�سه« .. وهكذا 

(1(
تّم ن�صر الر�ص�لة واإذاعته� عبر و�ص�ئل الإعلم الع�ّمة في نف�س اليوم.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
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الشجاعة

 من أحد
ُ
ما حدث أن خفت

اأتذّك��ر اأّن الإم���م ق�ل ف��ي اأحد خط�ب�ته الت��ي األق�ه� في الم�ص��جد الأعظم 

بق��م في ال�ص��نوات الأول��ى من الن�ص�ل، في ح�ص��د كبير من الجم�هي��ر، ب�أّنه لم 

ي��دع الخ��وف والتهديد ينفذ اإل��ى قلبه مطلقً�.. في الحقيق��ة اإّن احتم�ل الخطر 

والتهدي��د ك�ن ق�ئم��ً� في اأّية لحظة، اإل اأّن الإم�م لم يعرف معنى للخوف.. ففي 

نف���س ه��ذا الخط�ب، وحيث اإّن �ص��م�حته تج�وز الث�لثة وال�ص��تين من عمره، ول 

اأتذّك��ر اإن ك�ن ق��د اأق�ص��م اأم ل، ق���ل: اإّنني ل��م اأخف من اأحد مطلق��ً� حتى هذه 

(1(
اللحظة، واإّن الخوف ل يعرف له طريقً� اإلى قلبي.

* * *
 من أحد

ُ
ي خفت

ّ
ر أن
ّ
ال أتذك

نق��ل لي اأحد العلم�ء الثق�ة ب�أّنه ك�ن ج�ل�ص��ً� مع ع��دد من الأف��صل بمح�صر 

الإم�م، وك�ن الحديث يدور عن القوى العظمى، فق�ل الإم�م: »ل اأتذّكر - حتى 

(2(
هذه اللحظة - باأّني خفُت يوماً من �سيء اأو اأحد، اإل اهلل تعالى«.

* * *
نقًل عن: اآية اهلل ف��صل لنكراني.  (1(

نقًل عن: علمه جعفري.  (2(
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التوّاّ اإلعجازي
بع��د اأن اأ�ص��در الإم���م بي�ن��ه ال�ص��هير )�صداقة ال�ص���ه تعني النهب(، �ص��ّنت 

ال�ص��لط�ت حمل��ة اعتق���لت وا�ص��عة ف��ي �صف��وف طلبة العل��وم الديني��ة واأف��صل 

الحوزة العلمية بقم و�ص��وقهم اإلى الجندية. وقد تّم نقلهم اإلى )حديقة ال�ص���ه( 

بطه��ران، وجّردوه��م م��ن زّي رج���ل الدين واألب�ص��وهم ملب���س الع�ص��كر. وفي 

اأح��د الأّي���م خ��لل هذه الفترة حي��ث كّن� في من��زل الإم�م، دخل المن���زل اأحد 

اله��صميين في ح�لة مثيرة، اإذ �صرب ب�ب المن�زل ب�صّدة رغم اأّنه ك�ن مفتوحً�، 

ودخ��ل علين��� فج�أة في ح�لة تبعث على ال�صحك والح��زن معً�.. في هذه الأثن�ء 

ك�ن الإم�م مط�أط�أ راأ�ص��ه ومن�ص��غًل ب�لكت�بة، ف�صرخ الرجل ب�صوت ع�ل: اأّيه� 

ال�ص��ّيد! بعد انته�ء حلقة در���س ال�ص��ّيد الم�ص��كيني، خرجن� من م�ص��جد الإم�م، 

ف���إذا بق��ّوات ال�ص��لطة تهج��م علين��� وتعتق��ل الطلب��ة وت�صعه��م ف��ي ال�ص���حن�ت 

وت�أخذه��م اإل��ى الجندية.. لقد اعتقلوا ال�ص��ّيد رف�ص��نج�ني واأخ��ذوه معهم.. اإثر 

�صم�ع هذا الخبر، والح�لة المثيرة للحزن وال�صفقة التي ك�ن عليه� هذا الرجل، 

ت�أّل��م الح��ص��رون وراح البع���س يبك��ي.. ح���ول الإم���م اأن ُيلقي نظ��رة من وراء 

نّظ�رت��ه، اإل��ى الرجل والقلم في يده، ثم ق�ل له: لم�ذا اأنت واقف، اجل���س؟. لّم� 

جل�س رفع الإم�م النّظ�رة عن عينيه، وق�ل بكّل هدوء: اأخذوهم للجندية؟. فرّد 

الرج��ل: بل��ى �ص��ّيدي. فق�ل الإم���م: لي�أخذوهم، ينبغ��ي له��وؤلء اأن يتدّربوا على 

فنون القت�ل، اإذ اإّنن� بح�جة اإليهم في الم�ص��تقبل!.. اإّن �صدور مثل هذا الكلم 

(1(
عن الإم�م في ذلك الوقت ك�ن بمث�بة معجزة.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي دواني.  (1(
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ليضربوا أبناءنا !
كّن� في غروب اليوم الذي تّمت فيه مه�جمة المدر�ص��ة الفي�صية، في من���زل 

الإم���م، ف�أخبرون��� ب�أّنهم �صربوا الطّلب في الفي�صي��ة، والآن في طريقهم اإلى 

هن�.. المرحوم ال�ص��ّيد محّمد �ص�دق اللوا�ص���ني، الذي ك�ن من المقّربين جّدًا 

ل��دى الإم���م، نه�س واأغلق ب�ب المن���زل. وم� اأن علم الإم���م بذلك، نه�س على 

غلق باب منـزلي على نف�سي؟ 
ُ
الفور وفتح الب�ب ق�ئًل: »اأبنائي ُي�سربون، واأنا اأ

«. ث��م وق��ف لل�ص��لة، و�صّل��ى النوافل مثلم��� ك�ن يفعل في اللي�ل��ي الأخرى، في 

(1(
وقت ك�ن من الممكن اأن ُيه�جم اأزلم ال�صلطة المن�زل في اأّية لحظة.

* * *
النفس المطمئنة

قبل ح�دثة المدر�ص��ة الفي�صية، وع�صّية العيد، راأيُت في ال�صب�ح الب�كر واأن� 

في الطريق، من�صورات مل�صقة على الأبواب والجدران. وك�نت هذه المن�صورات 

م��ن تدبي��ر )ال�ص���ف�ك( اإل اأّنه ت��ّم تذييله� ب�أ�ص��م�ء مختلفة من قبي��ل: الجبهة 

الوطني��ة، رابط��ة الم��راأة، اإلى غير ذل��ك. وك�نت المن�ص��ورات تزخر ب�ل�ص��ت�ئم 

وال��كلم الب��ذيء �صّد الإم���م.. عندم��� راأيُت المن�ص��ورات ت�أّلمت كثي��رًا.. على 

اأّي��ة ح���ل توّجه��ت عل��ى الفور اإلى من���زل الإم���م. وهن���ك راأيت اآخري��ن ج�وؤوا 

ريد اأن 
ُ
والمن�ص��ورات ف��ي اأيديه��م.. بقلب يعت�صره الألم، قلُت لل�ص��ّيد �ص�نع��ي: اأ

اأرى الإم�م.. وم� هي اإل دق�ئق حتى دخلُت على الإم�م.. راأيُت �صم�حته منهمكً� 

ب�لإعداد للدر���س الذي �ص��ُيلقيه. وك�ن ذلك مث�ر ده�ص��تي اإلى حدٍّ م�. ففي مثل 

هذا الظرف وقد تعّقدت الأمور، ومع توزيع هذه المن�ص��ورات التي اآلمتن� كثيرًا، 

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
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كي��ف يت�ص��ّنى للإم���م اأن يتحّك��م ب�أع�ص�ب��ه ويتف��ّرغ للمط�لع��ة. واأّي��ة مط�لعة؟ 

مط�لعة كت�ب لم يكن جزءًا من المنهج الدرا�ص��ي، واإّنم� اآراء اأحد العلم�ء اإزاء 

مو�صوع م�، وك�ن الإم�م يح�ول الطلع عليه لتتّم من�ق�صة مو�صوع�ته في حلقة 

الدر���س. اإّن مث��ل ه��ذه الروحي��ة التي ك�ن يتمّتع به��� الإم�م ك�نت مث���ر اإعج�ب 

كثيري��ن.. ففي مثل هذه الظروف لم يكن بو�ص��ع علم���ء كثيرين اأن يلقوا مجّرد 

نظرة على الكت�ب ف�صًل عن نقد اأبح�ثه، غير اأّن الإم�م ك�ن منهمكً� بمط�لعته 

(1(
بكّل هدوء.

* * *
صدر األوامر لجّواتنا الخاّصة

ُ
 ن
ً
نحن أيضا

ك�ن ذلك �صب�ح يوم ع��ص��وراء ع�م 1342 �صم�ص��ي. ك�ن الإم�م يتحّدث في 

من���زله اإل��ى مريدي��ه عن الم�ص���ئل الديني��ة. ف�قترب من �ص��م�حته م�ص��وؤول في 

)ال�ص�ف�ك(، وبعد اأن عّرف نف�صه، ق�ل: لقد كّلفت من قبل �ص�حب الجللة ب�أن 

بّلغكم، اإذا م� اأردتم اإلق�ء خط�ب في المدر�صة الفي�صية، ف�صوف تتّم مه�جمة 
ُ
اأ

ة )الكوم�ندوز(.. الق�ئد الكبير وبدون اأن يرّف  المدر�صة ب�أفراد القّوات الخ��صّ

ة  ل��ه جف��ن، اأج�ب عل��ى الفور: »نحن اأي�ســاً ُن�ســدر الأوامر اإلى قّواتنــا الخا�سّ

(2(
بتاأديب الذين ُير�سلهم �ساحب الجاللة!«.

* * *
اإلمام فتح باس المنـزل

�ص��ه�مة الإم���م ف��ي غنى ع��ن التعريف، لأّنه��� خ�رجة عن ح��دود الح�صر.. 

نقًل عن: اآية اهلل ط�هري خرم اآب�دي.  (1(
نقًل عن: ال�صّيد حميد روح�ني.  (2(
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على �ص��بيل المث�ل، اأثن�ء ح�دثة المدر�ص��ة الفي�صية، حيث دفع ال�ص���ه ب�أكثر من 

األ��ف �ص��خ�س خفية اإلى داخل المدر�ص��ة لرتك�ب تلك الجريم��ة الفظيعة. ولّم� 

راأوا ن�صرهم الموهوم في الفي�صية، نزلوا اإلى �ص��وارع المدينة يقمعون الن����س 

ويرعبونهم، وهم يهتفون )ال�ص���ه خ�لد(، بنحو لم يجروؤ اأحد على اأن يتنّف���س. 

��ة تتمرك��ز ف��ي ث�نوي��ة )الحكي��م  وحي��ث ك�ن��ت اأزلم ال�ص��لطة والق��ّوات الخ��صّ

نظ�م��ي(، الت��ي ك�نت تقع على مقربة من من���زل الإم�م، فق��د ت�صور الكثيرون 

ب�أّن هوؤلء في طريقهم اإلى من�زل الإم�م، واأخبر البع�س الإم�م ب�أّن هذا الح�صد 

من القوات الخ��صة المدججة ب�ل�ص��لح، ت�ص��تعّد لمه�جمة من���زل �ص��م�حتكم. 

وك�ن بع���س م��ن ف��ي المن���زل ُيفّك��ر في اإغ��لق ب�ب المن���زل، وربم��� قفله� من 

الداخل، ل�ص��ّد الطريق اأم�م اأزلم ال�ص��لطة. وقد نّفذوا ذل��ك ب�لفعل مت�صّورين 

ب���أّن ذلك �ص��وف ُير�صي الإم�م. بْيَد اأّن الإم�م لّم��� علم بذلك، خرج من غرفته 

وتوّج��ه �ص��وب الب�ب وفتح��ه، دون اأن ُيكّلم اأحدًا، ومن ثم ع���د اإلى مك�نه. وفي 

هذه الأثن�ء ك�نت اأ�صوات اأفراد )الكوم�ندوز( ت�صمع بنحو اأكثر قوة لحظة بعد 

اأخرى. غير اأّن الإم�م ك�ن ج�ل�صً� م�صتعّدًا لأّي ط�رئ، ولن ُيرعبه حجم القّوات 

(1(
ة التي ك�نت ترعد وتزمجر ب�لقرب من من�زل �صم�حته. الخ��صّ

* * *
رك أنت وحكومتك

ّ
حذ
ُ
أ

بع��ث بع���س المراجع في ق��م برقية اإلى ال�ص���ه المعدوم ُيط�لبون��ه ب�ل�صغط 

على الحكومة للكّف عن مم�ر�صة النحراف�ت الدينية. وقد رّد ال�ص�ه على برقية 

المراج��ع ق�ئ��ًل: اإّنن��� نتطّلع اإل��ى نج�حكم ف��ي اإر�ص���د وتوجيه الع�ّم��ة.. فب�در 

نقًل عن: اآية اهلل ف��صل لنكراني.  (1(
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الإم�م اإلى كت�بة بي�ن يرد فيه على ال�ص���ه ق�ئًل: اإّنك تتطّلع اإلى نج�ح المراجع 

ف��ي اإر�ص���د الع�ّم��ة! لذا ف�إّني اأتوّج��ه اإليك وللحكومة ب�لن�صيح��ة.. اأي اإّنكم من 

(1(
الع�مة وينبغي تحذيركم ومح�ولة اإر�ص�دكم وتوجيهكم.

* * *
 اندي اإلسالم

ً
أنا أيضا

بعد اأن اأقدم النظ�م ال�ص�هن�ص�هي على اإطلق �صراح الإم�م، كتبت �صحيفة 

)اطلع���ت( ف��ي افتت�حيته��� تقول: اإّن علم���ء الدين ت�ص�لحوا م��ع الحكومة.. 

غي��ر اأّن الإم���م األقى خط�بً� مثيرًا بهذه المن��ص��بة ُيكّذب فيه مزاعم ال�ص��لطة. 

ف�ص�رع النظ�م اإلى اإر�ص�ل العقيد مولوي - رئي�س ال�ص�ف�ك بطهران - للعتذار 

م��ن الإم���م. وقد ح�ول اأن يلتقي الإم�م على انف��راد، غير اأّن النهج الذي اعت�د 

عليه الإم�م ك�ن يرف�س لق�ء رج�ل ال�صي��ص��ة �صواء الحكوميين اأو غيرهم، على 

انف��راد. ف�أمر �ص��م�حته اأن يكون بع�س المقّربين ح��صري��ن اأثن�ء لق�ئه مبعوث 

ال�ص���ه. وكن��ُت اأن� ح��صرًا في هذا اللق�ء.. تح��ّدث )مولوي( وقّدم اعتذاره عن 

الخط���أ ال��ذي ح�ص��ل. واأثن���ء حديث��ه �ص��درت منه عب���رة ربم� ك�نت ت�ص��تبطن 

الإ�ص�ءة. اإذ ق�ل: اأّيه� ال�صّيد، ل تدعن� ن�صطر للعمل بواجبن� الع�صكري.. وفج�أة 

اأ�ص���ر الإم���م ب�ص��ب�بته اإلى �صدره المب�رك، وق���ل بحزم: »اأنا اأي�ســاً اأحد جنود 

(2(
الإ�سالم، فال تدعونا ن�سطر للعمل بواجبنا الع�سكري«.

* * *
 اضطر ألن آمر بإخرااك

ً
ال تفعل شيئا

ك�ن من المفتر�س اأن ُيلقي الإم�م خط�بً� في ع��صوراء ع�م 1342 �صم�صي. 

نقًل عن: اآية اهلل موؤمن.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (2(
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ة )الكوم�ندوز( م�ص��تقّرة في المدر�ص��ة  وف��ي ه��ذا الوقت ك�نت الق��ّوات الخ��صّ

�ص��يع 
ُ
الفي�صي��ة. وك�ن��ت ثّم��ة �صّجة مفتعلة عجيبة ت�ص��ود اأج��واء المدينة. وقد اأ

ب���أّن مخ�ط��ر حقيقي��ة ُتهّدد حي���ة الإم���م، لذا من الأن�ص��ب اأن ي�ص��رف النظر 

ع��ن الذه���ب اإل��ى الفي�صي��ة اليوم.. غي��ر اأّن الإم�م رف�س ذل��ك، وحتى لم يكن 

م�ص��تعّدًا اأن يركب �ص��ّي�رة غير مك�صوفة لدى توّجهه اإلى المدر�صة. وك�ن م� اأراد 

حي��ث توّج��ه اإلى المدر�ص��ة الفي�صية ب�ص��ّي�رة )جيب( مك�ص��وفة تخترق �صفوف 

الجم�هي��ر المحت�ص��دة. وب�صراحت��ه المعهودة، وّج��ه الإم�م خط�به اإلى ال�ص���ه 

ق�ئ��ًل: »اأرجــو اأن ل يفعــل هــذا الرجيــل - ال�سعلــوك - اأمــراً اأ�سطــر لأّن اآمــر 

(1(
باإخراجه من هذه البالد«.

* * *
مهاامة أميركا بعنف

اأثن���ء ق�صي��ة منح الح�ص�ن��ة الق�ص�ئية للرع�ي� الأميركيي��ن، ج�ء اأحد كب�ر 

الم�صوؤولين اإلى قم للق�ء الإم�م. غير اأّن الإم�م لم ي�صمح بذلك. ف��صطر للق�ء 

ال�ص��ّيد م�صطف��ى - نج��ل الإم�م - وق�ل له: اإذا م� تح��ّدث الإم�م منتقدًا ق�نون 

الح�ص�ن��ة الق�ص�ئي��ة، فليحذر رّد فع��ل الأميركي. اإذ اإّن مه�جم��ة اأميرك� اليوم 

ُتع��ّد اأخط��ر بكثير من التعّر�س لل�ص���ه.. بْيَد اأّن م� ح�صل ه��و اأّن الإم�م ق�ل في 

خط�ب��ه ذاك: )ليعل��م الرئي���س الأميركي ب�أّنه يع��ّد اليوم اأحد اأكثر الأ�ص��خ��س 

نفورًا لدى �صعبن�. واإّن كّل مع�ن�تن� اليوم اإّنم� هي ب�صبب اأميرك�(، و�صّن هجومً� 

(2(
عنيفً� �صّد اأميرك�.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ح�صن روح�ني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد حميد روح�ني.  (2(
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هّدأ من روعهم
ُ
 أ
ُ
كانوا خائفين وكنت

يذكر المرحوم الح�ج ال�صّيد م�صطفى، ب�ص�أن الليلة التي اعتقلوا فيه� الإم�م 

ونقلوه اإلى طهران، ب�أّن الإم�م ك�ن قد ذكر له: عندم� نقلوني اإلى طهران، وفيم� 

كّن� و�ص��ط الطريق انحرفت ال�صّي�رة عن الطريق الع�م، فتب�در اإلى ذهني ب�أّنهم 

يريدون اإنه�ء الأمر. ولكن عندم� عدُت اإلى قلبي راأيُت لم يطراأ عليه اأّي تغيير«. 

ولهذا عندم� األقى الإم�م خط�به الت�ريخي في الم�صجد الأعظم ع�م 1343 بعد 

اإطلق �صراحه، ق�ل: »ق�سماً باهلل باأّني لم اأ�سعر بالخوف في عمري.. حتى في 

(1(
اأ من روعهم«. تلك الليلة التي اأخذوني فيها، كان هوؤلء خائفين وكنُت اأهدِّ

* * *
ً
كال، لم أخف أصال

بع��د اإط��لق �ص��راح الإم�م عقب اأحداث الخ�م���س ع�ص��ر من خ��رداد، مكث 

�صم�حته بع�س الوقت في محّلة )القيطرية(. فج�ء اآية اهلل المرع�صي لزي�رته. 

وف��ي ه��ذا اللق�ء �ص���أل ال�ص��ّيد المرع�ص��ي �ص��م�حة الإم���م: عندم� اأخ��ذوك األم 

تخ��ف؟. ف�أج���ب الإم�م: كل، لم اأخف اأ�صًل.. حتى عندم� كّن� في الطريق اإلى 

طه��ران انحرفت ال�ص��ّي�رة ع��ن الطريق الع�م، فتب���در اإلى ذهن��ي ب�أّنهم اأرادوا 

التوّج��ه �ص��وب بحيرة )حو�س �ص��لط�ن( - بحي��رة الملح -، ووقتئذ ك�ن �ص���ئعً� 

ب�أّن النظ�م ال�ص�هن�ص�هي اإذا م� اأراد التخّل�س من مع�ر�صيه ك�ن ي�أتي بهم اإلى 

هن���ك ويلقونه��م في بحيرة المل��ح والتخّل�س منهم.. حتى ف��ي تلك اللحظة لم 

(2(
اأ�صعر ب�لخوف ق�صمً� ب�هلل.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم عبدالعلي قرهي.  (1(
نقًل عن: الدكتور محمود بروجردي.  (2(
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لماذا تتصّرفون بهذه الصورة؟
ينقل خ�دم الإم�م م�ص��هدي ح�صين، الذي ك�ن يعّد ال�ص�ي، ب�ص�أن الليلة التي 

اعتقل��وا الإم���م ونف��وه اإل��ى تركي�، مو�صح��ً�: ك�ن الإم���م يقول لأزلم ال�ص��لطة: 

اأن  األ تخجلــون؟ كان يكفــي  »مــا هــذا الت�ســّرف، لمــاذا كّل هــذه ال�سّجــة؟ 

ياأتــي اأحدكــم ويــدّق البــاب ويقــول: اأّيهــا الخميني تعــال معنا. وكنُت �ســاآتي«. 

واأ�ص�ف: كم� اأخبرني ال�ص��ّيد )الإم�م( نف�ص��ه م�صيرًا: »عندما كّنا في الطريق 

اإلى طهران، ولما اقتربنا من )بئر النفط(، قلُت: اإّن كل ماأ�ســاتنا ب�ســبب هذا 

النفط.. لماذا تت�سّرفون بهذه ال�سورة. وكنُت اأتحّدث معهم طوال الطريق. 

(1(
واإّن اأحد هوؤلء الذي كان يجل�س اإلى جنبي، كان يبكي طول الطريق«.

* * *
هل نستطيع التصوير؟

ا�ص��تقبل الإم���م مّرة وفدًا ر�ص��ميً� من الم�ص��وؤولين العراقيي��ن مكّونً� من 14 

�ص��خ�صً�.. ونظرًا لأّن وفدًا موؤّلفً� من اأربعة اأ�ص��خ��س ك�ن قد التقى الإم�م قبل 

ذلك وخرج غ��صبً� من هذا اللق�ء، فقد طلب الإم�م ح�صور اأحد الأ�ص��خ��س - 

وك�ن مترجم��ً� - ليتوّل��ى مهّم��ة الترجمة.. ولّم� عر�س عل��ى المترجم المو�صوع 

انت�ب��ه الخ��وف. ففي البدء ح���ول اأن يختلق الأعذار لع��دم تمّكنه من الح�صور. 

بعدم��� اأو�ص��ح ب���أّن ه��ذا ال�ص��خ�س الذي يري��د لق�ء الإم���م اإّنم� هو ك��ذا وكذا. 

واأو�ص�ن��� ب���أن ُنبّلغ الإم�م ب�أْن يك��ون حذرًا لدى لق�ئه هذا ال�ص��خ�س.. ف�أجبته: 

الإم���م ال��ذي خ�طب الرئي���س الأميركي - ع�م 1343 - ب�أّنك اأكثر الأ�ص��خ��س 

منبوذية لدى ال�صعب الإيراني، تريده اأن يخ�صى هوؤلء ويحذرهم؟. اإّنني اإذا م� 

نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(



سراق الجاوس

198

قلُت للإم�م ذلك ف�صوف ينهرني!.. ف�صحك المترجم وذهب اإلى �ص�أنه..

م��� اأن و�ص��ل الوف��د البعثي اإلى من���زل الإم�م، وحيث كنُت واقف��ً� في الب�حة 

- ربم��� ل��م يرون��ي اأو اأّنه��م ت�صّوروا ب�أّن��ي اأجهل العربي��ة واإل لم� ك�ن��وا تحّدثوا 

بذل��ك اأم�م��ي - ق���ل مح�فظ النج��ف، ال��ذي ك�ن مرتبكً�، للم�ص��وؤول الحكومي 

ال��ذي ك�ن بجنب��ه: كي��ف اأت�صّرف اإذا م��� دخلت؟ فق�ل له الم�ص��وؤول الحكومي: 

قّب��ل يده واجل���س.. وك�ن الوف��د قد جلب معه معّدات لت�صوير اللق�ء وت�ص��جيله. 

وق�م��وا بتجهيزه� والإم�م ُي�ص���هد ذلك ولم يقل �ص��يئً�.. واأخي��رًا وبعد النته�ء 

من ن�صبه�، اأمر الإم�م بجمعه�. فق�موا بجمعه� وبقيت ك�ميرا ت�صوير واحدة، 

وطلب��وا ب�لتق���ط �ص��ورة واح��دة. فرف���س الإم���م.. اإلى ه��ذا الح��ّد ك�ن الإم�م 

(1(
ح�زمً�، ولم يكن م�صتعّدًا للترحيب بهم مطلقً�.

* * *
ال يمكن قول ذلك لهذه الحكومة

اإّن مواقف الإم�م اإزاء النظ�م البعثي العراقي وطريقة مخ�طبته لهم، ك�نت 

بمث�ب��ة ال�صرخ��ة الت��ي ُتبّدد �صمت ال�ص��كون. ولعّله� المّرة الأول��ى، وربم� ك�نت 

الأخيرة، التي ت�ص��تطيع �ص��خ�صية دينية �صي��ص��ية اأن ُتبّدد اأجواء الختن�ق التي 

فر�صته��� الحكومة البولي�ص��ية لنظ���م البعث العراقي، واأن ت�ص��رخ بوجه هوؤلء: 

»... اإّن هــذه الحكومــة، التــي ل ت�ســتحّق اأن يطلــق عليها ا�ســم حكومة اأ�سا�ســاً، 

(2(
لي�س بو�سعها مواجهة ال�سعوب«.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم قرهي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم حميد روح�ني.  (2(
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لجد فعاتم أسوأ مّما فعاّ اليهود
عندم��� ب��داأ البعثّيون لأّول مّرة بتهجير الإيرانيي��ن المقيمين في العراق، ق�موا 

ب�عتق���ل اأع��داد كبي��رة م��ن الن����س الأبري���ء وتعذيبه��م، بع��د م�ص���درة اأمواله��م 

وممتلك�ته��م ف��ي غ�ي��ة الوق�ح��ة والإه�ن��ة. حت��ى اأّن ال�ص��لط�ت العراقي��ة منح��ت 

الإيرانيين فر�صة �صّتة اأي�م فقط للخروج من العراق. وك�ن ذلك في ف�صل ال�صت�ء. 

واحتج�ج��ً� عل��ى ت�صّرف الحكومة العراقية هذا، ق��ّرر الإم�م مغ�درة العراق. وفي 

�ص��وء ذلك اأر�ص��لت الحكومة العراقية وفدًا للق�ء الإم���م والتحّدث معه حول بع�س 

الق�ص�ي���. بْي��َد اأّن الإم���م اأعلن عن عدم ا�ص��تعداده ل�ص��تقب�ل اأع�ص���ء هذا الوفد، 

واأخبره��م ب�أّني بعثُت بجواز �ص��فري ليختم كي يت�ص��ّنى لي مغ���درة العراق مع اأبن�ء 

وطني. ونظرًا لأّن ال�ص�ه رجل خطر وظ�لم، فقد اأرعب قرار الإم�م هذا مريديه. لذا 

طل��ب العلم�ء والأحّبة من المرحوم ال�ص��ّيد ن�ص��ر اهلل الخلخ�لي، التدّخل ومح�ولة 

اإقن���ع الإم���م ب�لموافق��ة على ا�ص��تقب�ل اأع�ص�ء الوف��د. وقد نقل ال�ص��ّيد الخلخ�لي 

للإم���م ب�أّن هذه ه��ي رغبة الإيرانيين. فق�ل الإم�م: �ص���أوافق على لق�ئهم ولكن ل 

ب��ّد م��ن تحطيم غرورهم. ف��ل يت�صّوروا ب�أّنهم ج�وؤوا من بغداد واأّن ب��ص��تط�عتهم 

حّطم غرورهم اأوًل ومن ثم اأ�صمح لهم بلق�ئي.
ُ
اللق�ء بي متى م� اأرادوا.. لأ

بع��د ذل��ك، وحينم� التقى الإم���م اأع�ص�ء الوفد، ق�ل لهم �ص��م�حته ب�صريح 

العب���رة: اإّنك��م فعلت��م اأ�ص��واأ مّم� فعل��ه اليهود.. اإّن م��� قمتم به ل��م تقم به حتى 

اإ�ص��رائيل.. فعندم� اأخرجوا اليهود من العراق، ك�نوا قد منحوهم فر�صة �ص��ّتة 

اأ�ص��هر. وبعد انته�ء الفت��رة المحّددة، منحوهم فر�صة اأخ��رى لتدارك المتبّقي 

(1(
من اأعم�لهم. ولكّنكم لم تمنحوا الإيرانيين �صوى �صّتة اأّي�م فقط.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل خ�تمي يزدي.  (1(
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ً
الحكومة اإليرانية ارتكبت حماقة وأنتم أيضا

اأثن�ء اإق�مة الإم�م في النجف، حدث نزاع بين اإيران والعراق حول ال�ص��ريط 

الحدودي بين البلدين واروند رود )�صط العرب(. وخلل ذلك ح�ولت الحكومة 

البعثية الح�صول على �صه�دات من علم�ء الدين في حوزة النجف �صّد الحكومة 

الإيرانية الط�غية.. وفي هذا ال�صدد ك�نت الحكومة العراقية تت�صّور ب�أّن الإم�م 

على ا�صتعداد لإ�صدار بي�ن �صديد اللهجة ل�ص�لحه� انتق�مً� من ال�ص�ه الذي ق�م 

بنفيه. بْيَد اأّن الإم�م ق�ل لهوؤلء ب�صريح العب�رة اأثن�ء لق�ئه ب�لوفد الذي �صّم في 

ع�صويت��ه مح�فظ كربلء ومدير الأمن وق�ئد ال�ص��رطة وق�ئممق�م النجف، ق�ل 

له��م: »الحكومــة الإيرانيــة ارتكبت حماقــة، واأنتم ارتكبتم مثل هــذه الحماقة 

اأي�ساً.. اإّن مثل هذا الأمر ل عالقة له بمراجع الدين ال�سيعة والحوزة العلمية 

حتى يتطّوعوا بال�سهادة لكم.. اذهبوا وحاولوا ت�سوية الق�سية فيما بينكم« .. 

واإثر ذلك ا�صت�ص�ط البعثّيون غ�صبً�، وق�ل اأحد الح��صرين في الجتم�ع: �صنقوم 

غ��دًا ب�إخراج��ه م��ن النجف.. وقد بلغ ذلك �ص��مع الإم�م فق�ل: ه��وؤلء يت�صّورون 

ب�أّني �صعيد بوجودي هن�.. ف�أّية �صع�دة في مك�ن ُيقمع الإ�صلم وُتنتهك نوامي�صه 

ول ُت�ص���ن حرمت��ه؟ خ��ذوا ج��واز �ص��فري، ف�إل��ى اأّي م��ك�ن تريدون اإبع���دي فهو 

ب�لنه�ي��ة اأف�ص��ل من هن���. ف�لراحة وال�ص��ع�دة ل تتحّقق لي اإل ف��ي المك�ن الذي 

اأرى الم�ص��لمين في اأمن ورخ�ء.. فلي���س هن�ك م� يدعوني للمكوث هن�!«.. ومّم� 

يذكر في هذا ال�صدد اأّن بع�س المراجع ك�نوا غير مرت�حين لطريقة الإم�م في 

تع�مل��ه م��ع البعثيين، وك�ن��وا قلقين لئّل تقوم ال�ص��لط�ت البعثية ب�إر�ص���ل قّواته� 

(1(
المدّججة ب�ل�صلح اإلى النجف وت�صفية الإم�م.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل كريمي.  (1(
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باس المدرسة مفتول أم مغاق؟
ك�نت الخ�ص�ل التي تّت�ص��م به� �ص��خ�صّية الإم�م والروحية الع�لية التي ك�ن 

��ة في الأّي�م التي �ص���رفت الث��ورة على النت�ص���ر، ك�نت مث�ر  يتحّل��ى به���، خ��صّ

حيرة وده�ص��ة كّل الذين ك�نوا ُيحيطون ب�ص��م�حته. وب�لن�ص��بة لي ف�إّني لن اأن�صى 

مطلقً� الروحية التي ك�ن يتحّلى به� الإم�م لحظة اإعلن الأحك�م العرفية ومنع 

التج��وال.. ك�نت ال�ص���عة تقت��رب من الرابعة والن�صف م��ن ع�صر يوم الح�دي 

والع�ص��رين م��ن بهمن، وكّن��� حينه� عند الإم�م وك�ن ي�ص��يطر عل��ى الجميع قلق 

وا�صطراب عجيب. اأّم� الإم�م فلم يكن يعب�أ بذلك وك�أّن �صيئً� لم يحدث. وبينم� 

ه��و منهم��ك ف��ي كت�بة )البي���ن( الخ��س بع��دم الن�صي���ع اإلى ق�ن��ون الأحك�م 

العرفية، رفع راأ�ص��ه وق�ل: »بوابة المدر�ســة مفتوحة اأم مغلقة؟«. وفيم� اأخذن� 

نو�صح ل�ص��م�حته المخ�طر التي ا�ص��تدعت اإغلق ب�ب المدر�صة، ق�ل: »افتحوا 

الباب كي يت�سّنى للنا�س الدخول والخروج بحّرية«.

وف��ي الليل��ة الت�لي��ة، وه��ي ليل��ة 22 بهم��ن، حي��ث ك�ن ثّمة احتم���ل بق�صف 

المدر�ص��ة وقي�م انقلب ع�ص��كري، مهم� ح�ولن� اإقن�ع الإم�م بمغ�درة المدر�صة 

والإق�مة في مك�ن اآخر لبع�س الوقت، ك�ن الإم�م ُيجيبن� بكّل ثقة: »ليذهب كّل 

(1(
من يخاف، واأنا باٍق هنا«.

* * *
أنا ال أتحّرك من هذه الغرفة

كن��ُت يوم��ً� في مدر�ص��ة )الرف���ه(، فق���ل البع�س ب���أّن ثّمة معلوم���ت موّثقة 

تقريبً� ُتفيد ب�أّن ال�صلط�ت الح�كمة تنوي مه�جمة المدر�صة هذه الليلة وق�صف 

نقًل عن: حجة الإ�صلم ن�طق نوري.  (1(
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مق��ّر اإق�م��ة الإم���م. وله��ذا تّم اإع��داد اأح��د المن�زل خل��ف مدر�ص��ة )العلوي(، 

ن�صتطيع ن�أخذ الإم�م اإليه عبر البوابة الخلفية للمدر�صة، ليق�صي الليل هن�ك.. 

وف��ي ه��ذا الخ�صو�س ذهب ال�ص��يخ ه��ص��مي وبقّية الإخ��وة اإلى الإم���م لإقن�عه 

ب�لقبول بذلك. فق�ل �ص��م�حته: »ليذهب كّل من يريد. اأنا ل اأتحّرك من هذه 

الغرفــة«.. يق��ول ال�ص��يخ ه��ص��مي رف�ص��نج�ني: قلُت للإم���م اأكثر من م��ّرة ب�أّن 

وجودك��م �ص��روري. اإل اأّن��ه ك�ن ُيجيب في كّل مّرة: »ليذهــب كّل من يخاف، اأنا 

وحدي اأبقى في غرفتي«.. ك�ن الجميع خ�ئفً� مرعوبً�، غير اأّن الإم�م لم ي�صعر 

ب�لخوف والرعب لحظة واحدة، وقد ق�م ب�أداء �ص��وؤونه الخ��صة مثلم� ك�ن يفعل 

(1(
في كّل ليلة، وخلد اإلى النوم ونه�س وقت ال�صحر.

* * *
ليس بوسع أميركا ارتكاس أّية حماقة

الم�ص��وؤولين  ك�ن معظ��م  التج�ّص���س،  وك��ر  عل��ى  ال�ص��تيلء  خ��لل ح�دث��ة 

مع�ر�صي��ن لذل��ك، وك�ن��وا يثي��رون مو�صوعً� جدي��دًا في كّل ي��وم. ف�أحدهم ك�ن 

يقول: لي���س بو�ص��عن� مح�ربة اأميرك�. واآخر ك�ن يقول: اأميرك� اأنزلت قواته� في 

المنطق��ة. وث�ل��ث ك�ن يق��ول: الأ�ص���طيل الأميركي��ة و�صلت. بْي��َد اأّن الإم�م ك�ن 

يق��ول: »لي�ــس بو�ســع اأميــركا ارتــكاب اأّيــة حماقــة«. ولهذا عندم��� عبرت اإحدى 

ال�ص��خ�صي�ت الثورية عن خ�ص��يته� من الموؤامرات التي ُتح�ك �صّد الثورة، و�صع 

(2(
الإم�م يده على �صدره وق�ل: »لماذا اأنت خائف؟ لن يحدث �سيء!«.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل ال�صهيد محلتي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري.  (2(
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ال أعرف ما هو الخوف
علمُت من اأفراد اأ�ص��رة الإم�م ب�أّن �ص��م�حته ك�ن قد ذكر في اإحدى جل�ص���ته 

الخ��ص��ة، ب�أن��ه لم ي�ص��عر بظ�ه��رة الخوف ول يع��رف معنًى ل��ه، اأي ل يدري م� 

الذي ي�صعر به الإن�ص�ن عندم� يخ�ف؟.. ومن الن�حية الطّبية كّن� قد لم�صن� هذا 

ال�ص��يء عن كثب، وات�صح لن� ب�أّن الخوف غير موجود لدى الإم�م اأ�صًل. اإذ اإّنه 

من الن�حية العلمية والطبية، اإّن ال�صخ�س الذي يخ�ف يفرز ج�صمه م�ّدة ت�صمى 

)اآدرن�لي��ن(. واإّن هذه الم���دة تعمل - اإ�ص�فة اإلى مظ�هر الخوف - على زي�دة 

نب�ص���ت القل��ب، وتغيير لون الإن�ص���ن، وارتع����س الب��دن، وارتف���ع �صغط الدم، 

وتظه��ر ل��دى الإن�ص���ن ح�لة غير طبيعي��ة.. وكونن� كّن� على اط��لع دقيق، طوال 

ثم�ن��ي اأو ت�ص��ع �ص��نوات، بنب���س الإم�م و�صغط ال��دم، حتى في الفت��رة الأخيرة 

التي ك�ن يتّم الإ�صراف والتحّكم بقلب الإم�م عن طريق ال�ص��صة الم�صّورة، ك�ن 

ب��صتط�عتن� التعّرف على عدد نب�ص�ت القلب في كّل دقيقة، وكّن� ن�ص�هد ب�لعين 

المجّردة نب�ص�ت قلب الإم�م. وخلل هذه الفترة �ص��هدت البلد اأحداث كثيرة 

وك�ن م��ن المفتر���س اأن تعم��ل على زي���دة عدد نب�ص�ت القلب عل��ى اأقّل تقدير، 

اإل اأّنن� لم نر اأّي تغيير في نب�ص�ت قلب الإم�م تج�ه �ص��يل الم�ص���كل والتحدي�ت 

(1(
مطلقً�.

* * *
   لم يكن أّي اضطراس لدى اإلمام

الليل��ة الأخي��رة م��ن حي���ة الإم���م لم تك��ن تختلف ع��ن اللي�ل��ي الأخرى من 

حي�ت��ه.. ب��ل اإّن الإم���م ك�ن يعلم - قبل اأن ُي�ص��ّخ�س الأطب�ء ذل��ك - ب�أّن عمره 

نقًل عن: الدكتور بور مقد�س.  (1(
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ال�صريف قد �ص�رف على النته�ء، واأّن هذا الطريق ل يقبل العودة، ومع ذلك لم 

(1(
يكن ي�صعر ب�أّي خوف وا�صطراب ورهبة.

* * *

نقًل عن: الدكتور بور مقد�س.  (1(
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الهدوء والسكينة

استدعاء السّيد مصطفى، قاق اآلخرين، هدوء اإلمام
ف��ي الح���دي والع�ص��رين م��ن خ��رداد ع���م 1348ه�.���س ]1969م[، التقى 

مدير الأمن وق�ئممق�م النجف، الإم�م مو�صحين ل�ص��م�حته ب�أّنهم� مكّلف�ن من 

ِقَب��ل مجل���س قي�دة الث��ورة ب�إح�ص�ر الح�ج ال�ص��ّيد م�صطفى اإلى بغ��داد، واأّنهم� 

ج�ءا ل�ص��تئذان الإم�م وال�ص��م�ح لهم بذلك.. ي�ص���ر اإلى اأّن الإم�م ك�ن قد بعث 

ال�ص��ّيد م�صطفى لتفّقد المرحوم ال�ص��ّيد الحكيم بعد عودته من بغداد وتطييب 

خ�طره.. ف�أج�بهم� الإم�م: »اإذا كان اإر�سال م�سطفى اإلى بغداد منوطاً باإذني، 

فاأنــا لــن اأذن بذلــك مطلقــاً. واإذا كنتــم مكّلفيــن بجلبه، فاأنتــم اأدرى بذلك«.. 

وعليه اأر�ص��ل الح�ج ال�ص��ّيد م�صطفى اإلى بغداد ال�ص���عة الث�نية �صب�حً�، برفقة 

ع��دد من الم�ص��وؤولين الأمنيي��ن. بْيَد اأّن الإم���م ع�د لمواكب��ة برن�مجه اليومي، 

وح�صر حلقة الدر�س على راأ�س ال�ص�عة. وو�صط حزن وت�أّثر وقلق تلمذته، اهتّم 

ببحث الم�ص�ئل العلمية والفقهية في غ�ية الهدوء والطمئن�ن. كم� ت�بع عب�داته 

(1(
ولق�ءاته و�صوؤونه اليومية الأخرى ب�صكل اعتي�دي اأي�صً�.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد حميد روح�ني.  (1(
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غاية الهدوء في ذروة التحديات
ف��ي ع���م 1348ه�.���س ]1969م[، وّفق��ت لزي���رة الإم�م ف��ي النجف. وفي 

تل��ك الفترة ك�ن من���زل الإم���م محّط اأنظ�ر )ال�ص���ف�ك( الط�غوت��ي الجهّنمي 

ب�صكل ملفت. ولهذا ك�نت عّدة معدودة فقط تتّردد على من���زل �صم�حته. يومه� 

ك�ن الإم�م ُيقيم في من���زل متوا�صع في النجف. وعندم� ذهبُت لزي�رته، راأيُت 

عددًا من الإيرانيين - اأربعة اأو خم�صة - ج�وؤوا لزي�رة الإم�م.. اإذ �ص�دف ذلك 

م��ع اأّي�م النيروز ل��ذا ك�ن عدد الإيرانيين الذين يزورون العراق كبيرًا ن�ص��بيً�.. 

وك�ن��ت زي�رت��ي �ص�دف��ت مع الفترة الت��ي ك�ن الط�غ��وت ُيقيم احتف���لت مرور 

2500 ع���م عل��ى الإمبراطورية الإيرانية، تعبيرًا عن ر�ص��وخ النظ�م الط�غوتي 

ف��ي اإي��ران.. ففي ظّل ه��ذه الأو�ص�ع، كيف تت�ص��ّورون الروحية الت��ي ك�ن يتمّتع 

به��� الإم���م؟ هل ك�ن ي�ص��عر ب�لإحب�ط اأو الهزيمة اأو ال�صعف؟ ل �ص��يء من هذا 

القبي��ل. ب��ل ك�ن الإم�م يتحّدث بكّل ثقة واطمئن���ن، وك�ن يتع�طى مع الأحداث 

(1(
بنحو يجعل كّل من يراه اأكثر تف�وؤًل ب�لم�صتقبل.

* * *
لم يظهر أثر االنفعال في صوت اإلمام

مرا�ص��ل  الع��راق،  ف��ي  ب�لنج��ف  منف���ه  ف��ي  الخمين��ي  اهلل  اآي��ة  ا�ص��تقبل 

�صحيفة)اللومون��د(.. تح��ّدث اآي��ة اهلل الخمين��ي، ذو الوج��ه النحي��ف واللحي��ة 

البي�ص�ء التي اأط�لت من وجهه، معن� بلهجة ه�دئة وكلم�ت �ص��ج�عة، على مدى 

�ص���عتين. حت��ى اإّنه عندم� ك�ن يتح��ّدث عن هذا المو�صوع وُيك��ّرره، وهو: ينبغي 

لإيران اإنق�ذ نف�ص��ه� من �ص��ّر ال�ص���ه، وكذلك عندم� ك�ن ي�ص��ير اإلى موت نجله، 

نقًل عن: ال�صهيد به�صتي.  (1(
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ل��م ُن�ص���هد اأّية اآث�ر للنفع�ل في �صوته، ول��م تظهر اأّية ملمح غير اعتي�دية في 

تق�طي��ع وجه��ه.. اإّن ت�صّرف�ته الموزون��ة والقدرة على التحّكم بم�ص���عره، ك�نت 

عقلني��ة. فب��دًل من التلعب ب�لألف�ظ، ك�ن اآية اهلل يح���ول اأن ُيعّبر عن اإيم�نه 

ومعتقدات��ه اإل��ى مخ�طبه من خ��لل نظراته.. نظراته ك�نت ن�ف��ذة دائمً�. ولكن 

عندم� ك�ن ي�ص��تّد البحث وي�صل اإلى نق�ط ح�ّص��ص��ة، ك�ن يحتّد ب�صكل ل ُيط�ق.. 

يتحّلى اآية اهلل بعزم را�صخ غير منقو�س، ويرف�س اأّي �صكل من اأ�صك�ل الم�ص�ومة.. 

(1(
اإّنه ع�قد العزم على الم�صي قدمً� في ن�ص�له �صّد ال�ص�ه حتى النه�ية.

* * *
ً
اإلمام ال خص الوحيد الذي كان هادئا

عندم� قّرر الإم�م مغ�درة العراق ع�م 1357ه�.�س ]1978م[، ك�ن يفتر�س 

بن� التكّتم على ذلك لدوافع اأمنية. ولهذا واجهن� اأّي�مً� ع�صيبة. وفي الليلة التي 

تق��ّرر اأن ُيراف��ق الإم���م عدد من المقّربين من �ص��م�حته، لم اأ�ص��تطع النوم من 

�صّدة القلق مّم� دفعني للنهو�س من ال�صرير. فراأيُت ال�صّيد )الإم�م( م�صتيقظً� 

اأي�ص��ً�، حي��ث اعت���د النهو�س ل�ص��لة الليل في مث��ل هذا الوق��ت.. عندم� راآني 

نه�ص��ُت من ال�ص��رير، ق�ل ب�صوت ه�دئ: »اأكملي نومــك«.. وعندم� ك�ن الإم�م 

ي�ص��تعّد للحركة في ال�ص��حر، ك�ن ال�صطراب ُيخّيم على جميع من في المن���زل 

ب�ص��كل عجي��ب، وك�ن��وا يلتزم��ون ال�صم��ت وك�أّن��ه ل يوج��د اأح��د في المن���زل.. 

ال�ص��خ�س الوحي��د ال��ذي ك�ن ه�دئ��ً� تم�م��ً� هو الإم���م. حيث وّدعن��� وذهب مع 

(2(
�صقيقي.

* * *
نقًل عن: �صحفي من جريدة لوموند.  (1(

نقًل عن: فريدة م�صطفوي.  (2(



سراق الجاوس

208

االطمئنان والهدوء والجّوة في نظرات اإلمام
يذكر اأحد الم�صّورين الإيرانيين ب�أّنه عندم� و�صل الإم�م اإلى مط�ر ب�ري�س، 

لم يكن قد تّم الإعداد لذلك، وقد تّم التع�طي مع الحدث بنحو وك�أّن كّل �ص��يء 

ي�ص��ير على م� يرام.. ت�صّوروا اأنتم اأّن ق�ئدًا في هذا ال�ص��ّن، وفي هذه المرحلة 

الم�صيري��ة م��ن الن�ص�ل، يتوّجه اإلى الكويت فلم ُي�ص��مح ل��ه ب�لدخول. ثم يترّدد 

حديث عن احتم�ل توّجهه اإلى �صورية، اإل اأّنه ينتفي في اللحظ�ت الأخيرة. 

وقد ا�ص��تقّر الراأي الآن على التوّجه اإلى فرن�ص���.. يقول الم�صّور الإيراني: نظرًا 

جيد فّن الت�صوير واأحترف مهنة ال�صح�فة، كنُت قد اخترُت الوقوف في نقطة 
ُ
لأّني اأ

ريد اأن اأرى 
ُ
ح�ّص��ص��ة من المط�ر، المك�ن الذي يمّر من اأم�مه الم�ص���فرون.. كنُت اأ

وجه الإم�م ونظراته. لذا ح�ولُت اأن اأكون في زاوية مثيرة ُتمّكنني من التق�ط �صور 

مختلف��ة.. وفيم��� كنُت اأنظ��ر من خلل الك�مي��را وقعت عيني على الإم���م، ف�صغّط 

(1(
على الزن�د. فك�نت لقطة ل يرى فيه� غير الهدوء والطمئن�ن والقّوة والحزم.

* * *
 عدا اإلمام

ً
ربا
ّ
الجميع كان مضط

كت��ب اثن���ن م��ن زملئ��ي ف��ي تقرير بعث��وه اإل��ى مجّلة )ج��ون اأفري��ك�(: في 

الط�ئ��رة الت��ي ك�نت تق��ّل الإم�م اإلى طه��ران، ك�ن الجميع قلقي��ن اإزاء اإمك�نية 

هب��وط الط�ئ��رة ب�ص��لم ف��ي طه��ران، اأم اأّنه �ص��تتّم مه�جم��ة الط�ئرة م��ن ِقَبل 

مق�ت��لت النظ�م ال�ص�هن�ص���هي.. وفي ظّل هذا القلق وال�صطراب لم ي�ص��تطع 

اأحد اأن يخلد اإلى الراحة، �ص��وى �ص��خ�س واحد هو الإم�م الخميني، الذي توّجه 

(2(
اإلى الط�بق العلوي وا�صطجع على اأر�صية الط�ئرة ون�م بكّل هدوء.

نقًل عن: ال�صهيد به�صتي.  (1(
نقًل عن: �صحفي فرن�صي.  (2(
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ى صالة الايل بهدوء تام
ّ
صا

ك�ن الإم���م ه�دئ��ً� حّق��ً� اأثن�ء وجوده داخ��ل الط�ئرة المّتجه��ة اإلى طهران، 

ولم تظهر عليه اأّية علئم للت�صّو���س وال�صطراب.. حتى في الليلة التي �ص��بقت 

الرحل��ة، ك�ن ق��د �صّلى �ص��لة الليل و�صلة الفجر بكّل ه��دوء مثلم� اعت�د عليه 

(1(
في كّل يوم. كذلك ا�صطجع بع�س الوقت حتى ح�ن موعد �صعود الط�ئرة.

* * *
ً
 تماما

ً
كان اإلمام اعتياديا

كن��ُت ج�ل�ص��ً� اإلى ج��وار الإم�م في الط�ئرة التي اأقّلت �ص��م�حته من ب�ري���س 

اإل��ى طه��ران. وعندم��� اقترب��ت الط�ئ��رة من طه��ران، ج���ء اأح��د ال�صح�فيين 

و�ص���أل الإم�م: م� هو اإح�ص��ص��ك في هذه اللحظة؟ ف�أج�ب الإم�م: »ل �ســيء«.. 

ال�صح�في ك�ن يت�صّور ب�أّنه �صيجد الإم�م �ص�أنه �ص�أن غيره، مّمن ي�صطربون في 

مث��ل ه��ذه اللحظ���ت، ويذرفون دموع الف��رح، واأّن الخوف والرعب ك�ن ُي�ص��يطر 

عل��ى البع���س اإزاء الم�صير الذي ينتظر الط�ئرة وهل �ص��يتّم اإ�ص��ق�طه� اأم اأّنه� 

�صتهبط ب�صلم؟ وهل �صيتّم اعتق�ل الجميع؟ اإلى غير ذلك. بْيَد اأّنه وخلفً� لكّل 

ه��ذه الت�ص��ّورات، ك�ن الإم���م في ح�لة اعتي�دية تم�مً�، لأّنه ك�ن قد اأعّد نف�ص��ه 

(2(
م�صبقً� لأّي ط�رئ حتى ال�صه�دة.

* * *
هدوء اإلمام ُيضفي الهدوء عاى الجميع

في اليوم الذي تقّرر اأن ي�صل الإم�م اإلى طهران، كّن� قد توّجهن� من الج�معة، 

نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل مو�صوي خوئينيه�.  (2(
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حيث كّن� معت�صمين هن�ك، اإلى المط�ر ل�صتقب�ل الإم�م.. كّل الذين ك�نوا معي 

ف��ي ال�ص��ّي�رة ك�ن��وا مبتهجين ي�صحك��ون، بْيَد اأّني وب�ص��بب قلق��ي اإزاء المخ�طر 

الت��ي م��ن الممكن اأن تواجه الإم�م، كن��ُت اأذرف الدموع ب�ص��ورة ل اإرادية، لأّن 

ثّم��ة تهدي��دًا ك�ن ق�ئمً�.. على اأّية ح�ل دخلن� المط�ر. ثم و�صل الإم�م. وبمجّرد 

اأن ات�ص��ح ه��دوء الإم���م زال قلقن� وا�صطرابن��� تم�مً�، لأّن الإم���م بهدوئه ك�ن 

ق��د منحني، وربم� كثيرين غيري مّمن انت�بهم القلق، الهدوء.. وعندم� التقيت 

الإم�م في المط�ر بعد �صنوات طويلة، �صعرُت ب�أّن تعب كّل هذه ال�صنوات قد زال 

(1(
وانتهى.

* * *
الهدوء واالطمئنان في ذروة الخطر

و�صل��ْت ليل��ة الث�ني والع�ص��رين من بهم��ن اأنب�ء تفي��ُد ب�إمك�ني��ة ق�صف مقّر 

اإق�مة الإم�م، مم� دفعن� اإلى تدارك عملي�ت خ��صة للمراقبة ق�مت به� وحدات 

من قوات حر�س الثورة والجي�س. وقد ا�صطررن� للبق�ء م�صتيقظين طوال الليل. 

غي��ر اأّن الإم���م خلد اإلى النوم في ال�ص���عة الث�نية ع�ص��رة مثلم��� اعت�د عليه في 

كّل ي��وم. حت��ى اأّني اقتربُت من غرفة ن��وم الإم�م فراأيُته يغّط في نوم عميق مثل 

(2(
كّل ليلة.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل خ�منئي.  (1(

نقًل عن: اآية اهلل اأ�صراقي.  (2(
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هدوؤه يبعث عاى الهدوء
ف��ي الليل��ة الت��ي �ص��هدت ح��دوث انق��لب )نورج��ه(، التق��ى كلٌّ من ال�ص��ّيد 

خ�منئي وال�ص��يخ ه��ص��مي رف�ص��نج�ني �ص��م�حة الإم���م واقترح� علي��ه نقل مقّر 

اإق�مت��ه اإل��ى م��ك�ن اآخ��ر. ف��رّد عليهم���: »لــن اأخطــو خطــوة واحــدة خــارج هذا 

المــكان«. فقي��ل ل�ص��م�حته اإّن حي�ت��ك في خطر. ق���ل: »كاّل، لي�ســت في خطر. 

اذهبــوا اأنتــم وحافظــوا على حياتكم، وكذلك على مبنــى الإذاعة والتلفزيون. 

وقولوا لهم باأن ي�سعوا جهاز اإر�سال هنا، حتى اإذا ما اأردت اإر�سال بيان، يكونوا 

م�ســتعّدين«.. وبن���ًء على الأنب���ء التي و�صلْت ك�ن من الممك��ن اأن تتّم مه�جمة 

من���زل الإم�م في هذه الليلة.. وقد ق�ل ال�صّيد خ�منئي للإم�م ث�نية: وهل تكون 

على قيد الحي�ة حتى الغد لُتر�صل بي�نً�. فرّد عليه الإم�م والبت�ص�مة تعلو �صفتيه: 

غادر 
ُ
»كن مطمئّناً باأّن �سيئاً لن يح�سل لي، وفّكروا اأنتم ب�سالمتكم. فاأنا لن اأ

هذا المكان«.. وفي تلك الليلة لي���س لم يخُط الإم�م خطوة واحدة خ�رج مك�نه 

فح�ص��ب، واإّنم� اأ�صفى على الجميع روحّية عجيبة، وقد ا�ص��ت�أذن ال�ص���دة الإم�م 

(1(
وغ�دروا المك�ن وهم مطمئّنون على حي�ته.

* * *
اإلمام منح الهدوء لاجميع

عق��ب ح�دث��ة تفجي��ر مق��ّر الح��زب الجمه��وري - ح�دثة ال�ص���بع م��ن تير - 

انت�ب��ت الم�ص��وؤولين ح�لة من الهلع والذعر اإزاء م�ص��تقبل الث��ورة؛ لأّن مجموعة 

م��ن كب���ر الم�ص��وؤولين في البلد ا�صت�ص��هدت في ليلة واحدة في طليعته� رئي���س 

ال�ص��لطة الق�ص�ئية ال�ص��هيد المظلوم اآية اهلل الدكتور به�صتي و�صخ�صّي�ت ب�رزة 

نقًل عن: حجة الإ�صلم الإم�م جم�راني.  (1(
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في الحكومة.. وفي �صب�ح اليوم الّت�لي ج�ء المرحوم ال�ص��هيد رج�ئي وال�ص��هيد 

ب�هن��ر، م��ع جمع من الوزراء، للق�ء الإم�م وا�ص��تلم التوجيه���ت، وك�ن الجميع 

منه���رًا. غي��ر اأّنهم عندم� خرجوا من عند الإم�م، ق�ل ال�ص��ّيد رج�ئي: لقد بّث 

الإم���م بكلم���ت مع��دودة، اله��دوء في نفو�ص��ن� جميع��ً�. اإذ ق�ل �ص��م�حته: »ثّمة 

حوادث ي�ســهدها العالم كّل يوم. واإذا ما ا�ست�ســهدت عّدة من ال�سخ�سّيات فال 

يعنــي هــذا اأن نتخّلــى عــن الهــدف«. واإثر هذا اللق�ء خّيم اله��دوء على الجميع 

بدرج��ة توّجه كّل واحد منهم من هن�ك اإلى مك�ن عمله مب��ص��رة وكّله اطمئن�ن 

(1(
وثقة ب�لم�صتقبل.

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
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هدوء اإلمام وثباته الروحي

السابع من تير
بعد ح�دث ال�ص���بع من تير، ذهبن� برفقة ال�ص��هيد رج�ئي وال�ص��ّيد مو�ص��وي 

اأردبيلي وال�ص��يخ ه��ص��مي رف�صنج�ني، اإلى لق�ء الإم�م. وفي الطريق دار حديث 

بينن��� ح��ول كيفي��ة اإطلع الإم���م على الح�دث لئ��ّل ي�صدمه الخب��ر وهو ُيع�ني 

م��ن تع��ب القلب اأ�ص��ص��ً�. واتفقن� على اأن يتحّدث ال�ص��يخ رف�ص��نج�ني ني�بة عن 

الح��صرين.. لّم� دخلن� على الإم�م جل�صن� �ص�متين دون اأن ينب�س اأحدن� ببنت 

�ص��فة، وقد تنّبه الإم�م اإلى ذلك.. ولكن بدًل من اأن يتحّدث ال�صيخ رف�صنج�ني، 

تح��ّدث الإم���م. ثم ذكر لن��� واقعة مو�صحً�: في فترٍة م� انت�ص��ر وب�ء في منطقٍة 

م�، وقد م�ت اأن����س كثيرون ب�ص��بب الوب�ء، واأخذت ُت�ص��ّف الجن�ئز وتو�صع اإلى 

جوار بع�صه�. وقد اأث�ر منظر الجن�ئز الرعب والذعر في نفو���س الن����س، حتى 

اأّن البع�س م�ت من �ص��ّدة خوفه من اأن يط�له الوب�ء. وا�ص��تمّر الو�صع على هذه 

الح���ل، حت��ى ج���ء ع�ل��م ب���رع مقت��در ووّجه خط�ب��ه للن����س: م� ال��ذي حدث؟ 

لم���ذا اأنتم م�صّطربون؟ لقد اقتربت الآج���ل، واإّن الأفراد يفقدون حي�تهم معً� 

واإل��ى جوار بع�صهم البع�س.. تخّل�صوا من الخوف واإل �ص��يموت الجميع ب�ص��بب 

خوفه��م من ه��ذا الوب�ء.. بعد نقل ه��ذه الحك�ية، ق�ل الإم���م: اأجل، في ح�دثة 

ليل��ة اأم���س اقترب��ت الآج�ل.. وقد ط�ل الموت هوؤلء ال�ص��هداء، ولي���س هن�ك م� 
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يدع��و اإل��ى القل��ق والرعب.. لق��د تع�طى الإم�م م��ع هذا الح���دث بدرجة ع�لية 

م��ن الثب���ت الروحي والقتدار بم� جعل الجميع يتع�مل معه� ب�ص��ج�عة منقطعة 

النظير.. ثم ق�ل �ص��م�حته: ال�صّيد الأردبيلي �صيتوّلى ت�صريف الأعم�ل بدًل من 

�صدر مر�ص��ومً� بذلك.. ووّجه خط�به اإلى ال�صّيد 
ُ
المرحوم ال�ص��هيد به�صتي، و�ص�أ

رف�ص��نج�ني مو�صحً�: ل بّد من الحر�س على بق�ء مجل���س ال�صورى ف�عًل في كّل 

الأحوال. ومّم� ُيذكر في هذا ال�صدد، اأّنهم ج�وؤوا بنّواب مجل�س ال�صورى الذين 

جرحوا في الح�دث، البع�س على الكر�صي المتحّرك والبع�س الآخر على اأ�صّرة 

(1(
الم�صت�صفى، لح�صور جل�صة المجل�س كي يتحّقق حّد الن�ص�ب الر�صمي.

* * *
هدوء اإلمام أثناء قصف الصواريخ

خ��لل عملّي�ت الق�صف الجّوي وتعّر�س طهران للق�صف ال�ص�روخي، الذي 

اأث���ر القل��ق وال�صطراب ل��دى الكثيرين، كّن� في لحظ�ت الق�صف ُن�ص���هد على 

ال�ص��ص��ة الم�ص��ّورة نب�ص�ت قلب الإم���م التي ح�فظت على ح�لته��� العتي�دية. 

وت��ّم قي����س �صغ��ط الدم اأي�ص��ً� فلم يلح��ظ اأّي اختلف. وكّل ذلك ي��دّل على اأّن 

(2(
الإم�م لم يكن يخ�صى �صيئً� حّقً�.

* * *
هدوء اإلمام خالل حرس المدن

في اإحدى المّرات، وك�ن ذلك حوالي ال�ص�عة الث�منة وع�صر دق�ئق �صب�حً�، 

ك�ن��ت اأم��واج النفج�ر ال��ذي اأحدثت��ه اإ�ص�بة اأح��د ال�صواريخ نقط��ة قريبة من 

جم���ران، بدرج��ة من القّوة زلزلت المنطقة ب�أكمله�، حتى اأّن ب�ب غرفة الإم�م 

نقًل عن: ال�صّيد علي اأكبر برور�س.  (1(
نقًل عن: الدكتور بور مقد�س.  (2(
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ارتطمت ب�لجدار بقوة ورّجتني في مك�ني حيث كنُت اأجل�س ب�لقرب من الب�ب.. 

في تلك اللحظة كنُت اأتطّلع اإلى الإم�م، فلم األحظ اأّي تغيير على وجهه. وحيث 

يت��ّم ت�صوي��ر نب�ص���ت قلب الإم�م على ال�ص��ص��ة الم�صّورة، كنُت قد �ص���ألُت اأحد 

الأطب�ء الذين يتوّلون مراقبة الإم�م، اإن ك�ن قد �ص�هد اأّي تغيير في دّق�ت قلب 

(1(
الإم�م في تلك اللحظ�ت على ال�ص��صة، فنفى ذلك.

* * *
أ الجميع هدوء اإلمام كان ُيهدِّ

الملحظ��ة اله�ّم��ة الت��ي ك�ن ت�أثيره� اأكبر من ت�أثير توجيه���ت الإم�م اأثن�ء 

لق�ءات��ي ب�ص��م�حته، ه��ي ح�ل��ة اله��دوء والطمئن�ن التي ك�ن يّت�ص��م به��� الإم�م 

خلل تع�طيه مع الق�ص�ي� والأحداث. حتى اأّن هدوءه هذا ك�ن ي�صري اإلى الذين 

(2(
ك�نوا ي�أتون ل�صت�ص�رته.

* * *
الهدوء والحركات والسكنات

لق��د كّن��� نرى الإم�م دائمً� ف��ي ح�لة من الهدوء والوق���ر والنظم والترتيب، 

وك�ن يتح��ّدث ويتنّق��ل بنظرات��ه بهدوء. وقد عرف في م�ص��يه وجلو�ص��ه ونهو�صه 

ه�دئ��ً� اأي�صً�.. واأثن�ء �ص��يره لم يكن ينظر اإلى م� يج��ري حواليه اأبدًا، حتى واإن 

ك�ن ثّم��ة م��� ُيثي��ر النتب�ه نظير ال�صخ��ب وال�صّجة. كم� اأّنه ل��م يعتد على اإدارة 

(3(
راأ�صه ب�تج�ه م�صدر �صوت م�.. ك�ن م�صّلطً� على اأع�ص�به تم�مً�.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
نقًل عن: مير ح�صين مو�صوي.  (2(

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي دواني.  (3(
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اإلمام لم يعرف الخوف
ك�نت ليلة العيد. وك�ن روؤ�ص�ء ال�صلط�ت الثلث ب�صي�فة الح�ج ال�صّيد اأحمد 

في من���زله. فج�ء الإم�م. وفي هذه الأثن�ء �ص��ّن النظ�م العراقي هجومً� جّويً�. 

فمزح الإم�م مع الح��صرين، وق�ل: »اإن هوؤلء بدرجة من الحماقة ل يفقهون 

باأن الق�سف في مثل هذه الليلة، يزيد من كراهية ال�ســعب لهم«.. اإّن ال�ص��يء 

الذي لم يكن له وجود في ق�مو�س الإم�م هو الخوف والرتب�ك والهزيمة واأمث�ل 

(1(
هذه المفردات.

* * *
الهدوء الروحي أثناء قصف طهران

ف��ي مطلع خرداد من ع�م 1364ه�.���س ]1985م[، ال��ذي �ص�دف مع حلول 

�ص��هر رم�ص���ن المب�رك، ق�م��ت الط�ئرات العراقية بق�صف طه��ران على مدار 

ال�ص���عة. وتزامن��ً� م��ع الق�ص��ف، ا�ص��تّد عم��ل الم�ص���دات الجّوي��ة الت��ي ت�صّك 

ة في مرتفع�ت �صم�ل طهران حيث يترّدد �صدى  اأ�صواته� المهيبة الآذان، خ��صّ

الأ�ص��وات، وت�ص��لب الن��وم والراحة م��ن الجميع.. وف��ي �صب�ح الي��وم الّت�لي ك�ن 

الجمي��ع ك�ص��ًل ُيخّيم عليه النع����س لعدم تمّكن��ه من النوم في الليل��ة الم��صية، 

مم��� اأوج��د اإرب�كً� ف��ي العمل. غي��ر اأّن الإم�م ورغ��م كونه غير مل��زم ب�لح�صور 

في مكتبه في �ص���عة محّددة، اإل اأّنه ك�ن على راأ���س ال�ص���عة الث�منة �صب�حً� في 

مكتبه ُيب��صر عمله، كم� هو الح�ل في الأي�م العتي�دية الأخرى. 

وحيث يقّل ن�ص�ط الأفراد في رم�ص�ن وتزداد رغبتهم في النوم وال�صتراحة، 

�ص�أل الدكتور ع�رفي، الذي ُي�صرف على علج الإم�م، �صم�حته يومً�: األم ت�صعر 

نقًل عن: ميرح�صين مو�صوي.  (1(
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ح�جة اإلى المزيد من النوم وال�صتراحة؟ ف�أج�ب: كل. ف�ص�أله ث�نية: األم ت�صعر 

(1(
ب�أّي تغيير مطلقً�. ف�أّكد الإم�م: كّل.

* * *
ً
غّير المكان مطاجا

ُ
لن أ

ف��ي اأوا�ص��ط ا�ص��فند م��ن ع���م 1366ه�.���س ]1987م[، دخ��ل عل��ّي ال�ص��ّيد 

اأن�ص�ري يومً�، وك�نت ال�ص�عة ُت�صير اإلى الح�دية ع�صرة والن�صف تقريبً�، وق�ل: 

ال�ص��ّيد الدكت��ور تع���ل معي لنذهب اإلى الإم���م.. فذهبن� معً� اإل��ى عند الإم�م.. 

ك�ن الإم�م ُيم�صك بيده م�صبحة ول�ص�نه يلهج ب�لذكر وهو يتم�ّصى داخل الغرفة.. 

لّم��� راآن��� ا�ص��تغرب لمجيئن� في مثل هذه ال�ص���عة وبه��ذه الح�لة.. طبعً� ال�ص��ّيد 

اأن�ص���ري ك�ن قريب��ً� م��ن الإم���م وك�ن يتحّدث مع �ص��م�حته ب��دون تكليف. غير 

اأّن��ي ف��ي تلك الليل��ة راأيته مرتب��كً� واأخذ يتحّدث مط�أط�أ الراأ���س وف��ي ح�لة من 

العج��ز والإرب���ك. ومّم� ق�ل��ه للإم�م: اإّن الو�صع لم يعد ُيط�ق. والن����س غ�دروا 

من�زله��م، وم��ن بقي منه��م فمن الموؤّكد ب�أّن لديهم ملج��ئ يلجوؤون اإليه�. وفي 

ه��ذا ال�ص��دد ف���إّن القلق وال�صطراب ي�ص��يطر عل��ى جميع الموجودي��ن هن� في 

المن�زل لئّل يحدث ل�صم�حتكم اأّي مكروه - ل �صمح اهلل - جّراء هذا الق�صف. 

ل��ذا نرجوك��م اأن توافقوا، من اأجلن� نحن، على النتق�ل اإلى مك�ن اآمن. علمً� اأّن 

ثّم��ة معلوم���ت ُتفيد ب�أّنهم ينوون ق�صف جم�ران ب�ل�صواريخ من اأكثر من جهة. 

وهن�ك العديد من القرائن توؤّكد ذلك. لذا نرجوكم اأن تط�وعون� وتوافقوا على 

تغيي��ر مق��ّر اإق�متك��م.. بعد اأن اأنهى ال�ص��ّيد اأن�ص���ري كلمه، اأ�ص���ر الإم�م اإلى 

من�زل الح�ج اأحمد وق�ل: »خذوا بيد اأحمد وزوجته واأطفاله واذهبوا«. ثم ق�ل 

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
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بلهج��ة ح�زم��ة: »لن اأترك هــذا المكان مطلقاً«.. ال�ص��ّيد اأن�ص�ري، الذي عجز 

عن اإقن�ع الإم�م ب�لموافقة على انتق�له اإلى مك�ن اآمن، كّرر كلمه ب�أ�صلوب اآخر 

واأخ��ذ يبك��ي بحرارة ط�لب��ً� من الإم�م ال�ص��تج�بة لرغبة كّل من في المن���زل.. 

ابت�ص��م الإم���م وق�ل: »ال�ســّيد اأن�ســاري! اإّنك مخطاأ في ح�ســاباتك. هــذا اأوًل. 

وثانياً. لماذا تكون عاطفّياً؟ حاول ال�سيطرة على م�ساعرك والتحّكم بها«.

بعده���، وحي��ث راأى التم��ص��ه واإلح�ح��ه، ق���ل �ص��م�حته بلب�ق��ة: »اذهــب مع 

الدكتور والآخرين وهاتوا المخّطط الذي اعدتتموه بهذا ال�ساأن، حتى اأقول 

لكــم مــاذا تفعلون«.. ففرحن� لذلك كثيرًا مت�صّورين ب�أّن الإم�م وافق ب�لنه�ية، 

حتى اأّني قّبلت ال�صّيد اأن�ص�ري من فرط فرحتي وقلُت: لقد رف�س الإم�م دعوات 

كب�ر ال�صخ�صّي�ت بترك هذا المك�ن والنتق�ل اإلى مك�ن اآمن، وه� هو قد اقتنع 

الآن بكلم��ك وا�ص��تج�ب لطلبك.. وم� هي اإل دق�ئق حتى ات�صل الح�ج ال�ص��ّيد 

اأحم��د مو�صح��ً�: ل تخلقوا م�ص���كل لأنف�ص��كم. لق��د اأراد الإم���م اأن يعتذر اإليكم 

بلب�ق��ة، ول��م يكن يوّد القول: اذهبوا و�ص���أنكم. لذا ارت�أى الق��ول: اذهبوا وه�توا 

(1(
مخّطط�تكم. وه� قد اأخبرني الآن: »لن اأترك هذا المكان بالتاأكيد«.

* * *
يعد بالنصر في ذروة المتاع 

فّك��رت يوم��ً� م��ع نف�ص��ي مت�ص���ئًل عّم��� اإذا ك�نت تق�ري��ر الحرب ُتق��ّدم اإلى 

الإم�م ب�صورة دقيقة، وربم� اأّن �ص��م�حته غير مّطلع على حقيقة م� يجري، لذا 

قّررت اأن األتقي الإم�م واأ�صعه في ال�صورة بنف�صي. بْيَد اأّني راأيت الإم�م يبت�صم، 

وق���ل ب�إ�ص��راقة نورانية لن اأن�ص���ه� اأبدًا: »عــد اإلى الجبهــات وكن واثقــاً باأّنكم 

نقًل عن: الدكتور بور مقد�س.  (1(
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منت�سرون«.. وفي هذه الأثن�ء التقى الإم�م اأحد علم�ء الدين، ك�ن قد ج�ء من 

مح�فظة كرد�ص��ت�ن ب�ص���أن مو�صوع م�، وق�ل له: »هذه مو�سوعات لي�ست مهّمة 

كثيــراً، و�ســوف نقــوم بتطهيــر هذه المنطقة اإن �ســاء اهلل، وعندمــا ننتهي من 

ذلك �سوف تحّل هذه الق�سايا ب�سورة تلقائية«.. اإّن كلم�ت الإم�م هذه اأنزلت 

(1(
ال�صكينة على قلوبن�، فعدن� اإلى الجبه�ت بروحية ع�لية واأمل كبير ب�لن�صر.

* * *
 لهم

ً
 الغابة لنا ومّرة

ً
ها الحرس مّرة

ّ
إن

ليلة احتلل الجي�س البعثي العراقي لمدينة خّرم�صهر، ليلة ل ُيمكن ن�صي�نه� 

ب�لن�ص��بة للعبد الحقير وبقّية الأعّزة مّمن ع�ي�ص��وا الهجوم على المدينة لحظة 

بلحظة.. اإذ قّلم� ك�ن ي�صكت اله�تف، وك�نت اأنب�ء تقّدم القّوات البعثية الملّطخة 

اأي�ديه� بدم�ء الأبري�ء داخل المدينة، تن�زل على روؤو�صن� ك�ل�ص�عقة.. حتى اأّن 

الزملء في مقّر القي�دة لم يعودوا ق�درين على التحّدث غير الرّد على اله�تف 

فح�ص��ب.. ك�ن الوقت يمّر ثقيًل، حتى نزل خبر �ص��قوط خّرم�ص��هر ك�ل�ص�عقة 

على روؤو�س الجميع.

وكن��ُت ق��د ُكّلفت م��ن ِقَبل الزم��لء ب�إخب�ر الإم���م بم� ح�ص��ل.. ك�ن �صوتي 

مخنوقً� وكنُت اأخ�ص��ى اأن ل اأ�ص��تطيع التعبير عّم� ح�صل ل�ص��ّدة ت�أّثري. وبمجّرد 

دخولي مكتب الإم�م حتى ا�ص��راأبت الأعن�ق نحوي تت�ص���ءل: م� الذي ح�صل؟.. 

يعل��م اهلل اأّن��ي قّلم� واجهت ف��ي حي�تي مثل هذا الموق��ف.. ف�أجبُت ب�صعوبة: ل 

�ص��يء.. بْيَد اأّن الإم�م العظيم، الذي تنّبه ل�صطرابي، لم يقل �ص��يئً�.. جل�ص��ُت 

ب�لقرب من �صم�حته واأخذت اأنظر اإلى التلف�ز. بعد ثلث اأو اأربع دق�ئق، خ�طبني 

نقًل عن: حجة الإ�صلم مو�صوي جزايري.  (1(
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مت�ص�ئًل: »ما هي اآخر الأخبار؟«.. اأجبُت ب�ألم وعبرة: احتّلوا خّرم�صهر.. ف�إذا 

به يقول بلهجة تنطوي على عت�ب: »اإّنها الحرب مّرًة الغلبة لنا ومّرًة لهم«.. ل 

ب�لغ اإْن قلُت: ك�ن وقعه� كمن 
ُ
اأدري كي��ف اأّن ه��ذه الكلم�ت اأّثرت في نف�ص��ي ول اأ

�صّب �ص��طًل من الم�ء الب�رد على راأ�ص��ي، حتى اأّني تخّل�صت من م�ص���عر الألم 

(1(
وك�أّن �صيئً� لم يكن.

* * *
هدوء اإلمام أثناء قصف ازيرة )خارق(

كّن��� ق��د ذهبن� مع عدد من الزملء في مكت��ب الإم�م اإلى جزيرة )خ�رج(، 

اأثن���ء تعّر���س الجزي��رة والمن�ص���آت النفطي��ة فيه���، اإل��ى ق�صف �ص��ديد ومتواٍل 

خ��لل فت��رة الح��رب.. ول��دى و�صولن� الجزي��رة ك�ن��ت ط�ئرات الع��دّو تق�صف 

المنطق��ة، فطل��ب الإخ��وة الم�ص��وؤولون هن���ك الترّيث قلي��ًل وع��دم التوّجه اإلى 

�ت النفطية حتى يتوّقف الق�صف. غير اأّنن� قّررن� التوّجه مب��صرة لتفّقد  المن�صّ

�ت، وعدم المكوث في المك�ن المعد ل�صتقب�لن�.. وعندم� كّن� على اإحدى  المن�صّ

���ت، ج���ءت ط�ئ��رات )مي��غ 29( واألقت 18 قنبلة ت��زن كّل واحدة منه�  المن�صّ

500 كيلوغرام على الجزيرة، وقد �صقطت بع�صه� في الم�ء والبع�س الآخر في 

�ت. والمف�رقة  ب القن�بل اأّيً� م��ن المن�صّ نق���ط مختلف��ة من الجزيرة، ول��م ُت�صِ

العجيبة اأّن اإحدى هذه القن�بل �صقطت على المبنى الذي ك�ن من المفتر�س اأن 

نحتم��ي فيه م��ن الق�صف.. على اأّية ح�ل، تفّقدن��� الأو�ص�ع عن كثب وعدن� ليلة 

الجمعة.. وفي ال�صب�ح، وحيث اعت�د الإم�م على ال�ص��تحم�م بعد ال�صتم�ع اإلى 

موجز اأخب�ر ال�ص�عة الث�منة مب��صرة، قلُت ل�صم�حته: كّن� قد ذهبن� اإلى جزيرة 

نقًل عن: الدكتور محمود بروجردي.  (1(
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خ�رج.. م� اأن �ص��مع ذلك حتى جل�س م�ص��تو�صحً� تف��صيل الرحلة. فحّدثته عّم� 

راأين� عن كثب واأبلغته الر�ص�لة التي حملني اإّي�ه� الم�صوؤولون في الجزيرة. حيث 

اأو�صح��وا ل��ي: »اإذا مــا ا�ســتمّر الق�سف علــى هذا المنــوال اإلى يوميــن اآخرين، 

�ســوف يتوّقــف ت�سديــر النفــط فــي الجزيــرة«. وف��ي ظ��ّل الظروف الح�ّص��ص��ة 

الت��ي ك�ن��ت تمّر به��� الح��رب وال�صعوب�ت التي تواج��ه البلد في مج���ل العملة 

الأجنبية، ف�إّن القلق الحقيقي ك�ن يكمن هن�.. اأ�صغى الإم�م بدّقة اإلى حديثي. 

وف��ي الخت�م، وبه��دوء ل يت�صّور، اأخذ يدعو.. ه��دوء ات�صحت تجلي�ته مع مرور 

الوق��ت وا�ص��تمرار ت�صدي��ر النفط حت��ى نه�ية الح��رب رغ��م كّل ال�صغوط التي 

ك�ن ُيم�ر�ص��ه� العدّو.. فعلى الرغم من اأّن الإم�م لم يكن ح��صرًا في الجزيرة، 

ولكّنه ك�ن اأكثر وعيً� للأو�ص�ع والتنّبوؤ ب�لم�ص��تقبل، مّمن ك�نوا يب��ص��رون عملهم 

(1(
هن�ك.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
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الصالبة والوقار

الصالبة في الطفولة
ينق��ل ال�ص��ّيد ب�ص��نديدة، ب���أّن الإم���م ك�ن في �ص��ب�به دائمً� الف�ئ��ز الأول في 

م�ص�بقة الرك�س بين �صب�ب )خمين(. 

وفي �ص��ّن الث�منة اأو الت��ص��عة، ك�ن �ص�حب اأطول وثبة مق�رنة بمن�ف�صيه من 

�صيبت قدمه في اإحدى الم�ص�بق�ت.. وفي هذا ال�صدد يقول 
ُ
المت�ص�بقين، وقد اأ

اأح��د الذي��ن ك�ن��وا يلعبون مع الإم�م في فترة الحداثة: اإّن فتي�ن محّلة )�ص��بزي 

ك�ران( ف��ي مدين��ة خمي��ن، ل��م يكونوا يجروؤون على ا�ص��تخدام ال��كلم البذيء 

(1(
وال�صّب وال�صتم والبلطجة.

* * *
صمت ُيزّينّ الوقار

ك�ن الإم���م يتمّت��ع بوق�ر وات��زان وهيبة خ��صة، ف��ي ذات الوقت الذي ُعرف 

بتوا�صع��ه الج��م.. ففي معظم الأوق�ت ك�ن يلتزم ال�صم��ت ول يتكّلم اإل قليًل.. 

ك�ن يحر�س على اأن يتكّلم عند ال�صرورة. وك�ن كلمه مدرو�ص��ً� تم�مً� وموزونً� 

وموج��زًا.. وفيم��� ع��دا الجتم�ع���ت الع�ّم��ة الت��ي ك�ن يخط��ب فيه���، قّلم� ك�ن 

نقًل عن: اآية اهلل م�صعودي خميني.  (1(
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يتح��ّدث الإم�م، وفي معظم الأحي�ن ك�ن من�ص��غًل ب�لتفكير، وك�ن يحر�س على 

(1(
ال�صتف�دة من اأوق�ته اإلى اأق�صى حدٍّ ممكن.

* * *
أذهاتني عظمة اإلمام

اأتذّكر عندم� ذهبُت للق�ء الإم�م اأّول مّرة، كيف اأّن عظمة �صم�حته اأذهلتني 

ري��د قول��ه. اإذ ك�ن الإم�م 
ُ
بدرج��ة ح�ل��ت دون اأن اأتمّك��ن م��ن النطق بم��� كنُت اأ

يتمّت��ع دائمً� بعظمة وهيبة خ��صة.. ولحظته� ب�در ال�ص��هيد �ص��عيدي، الذي ك�ن 

من تلمذة الإم�م القدم�ء ومن اأف��صل حلقة در���س �ص��م�حته، لإنق�ذي وب��ص��ر 

ب�ل��كلم مو�صح��ً� للإم���م م��� اأردُت ال�ص��وؤال عنه، واأج�ب �ص��م�حته ب��دوره بكّل 

(2(
رح�بة �صدر.

* * *
سحر سيماء اإلمام النورانية

م��ن الأم��ور الممتعة التي راأيته� لدى الإم�م وانطبع��ت في ذاكرتي، المظهر 

اله���دئ والر�صين الذي ك�ن يّت�صف به الإم�م، والحرك�ت وال�ص��كن�ت الموزونة 

والمدرو�ص��ة التي ك�ن يّت�ص��م به� �ص��م�حته.. وبغ�ّس النظر عن ال�صيم�ء الجّذابة 

والمظهر الأنيق والوجه الم�صرق التي ك�ن يّت�صف به� الإم�م، التي تعّد من النعم 

الإلهي��ة، ولحيت��ه ال�ص��وداء ووجه��ه الن��صع البي����س والعم�مة ال�ص��وداء الوقورة 

والملب�س المرتبة والنظيفة، والتي تعود اإلى ذاته واختي�ره، ونظراته المنتظمة 

والمعّبرة والن�فذة، وحرك�ت الأيدي والراأ���س والرقبة اأثن�ء الجلو���س والنهو�س 

نقًل عن: حجة الإ�صلم الإم�م جم�راني.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل يو�صف �ص�نعي.  (2(
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ف��ي الجتم�ع�ت الع�ّم��ة، وطريقته في مح�دثة الآخرين، والهدوء والوق�ر الذي 

ة،  ل يو�صف اأثن�ء الم�ص��ي.. كّل ذلك ُيعّد من خ�ص�ئ�س الإم�م و�ص��م�ته الخ��صّ

وك�ن��ت مح�صو�ص��ة ل��كّل من يراه وت�ص��تحوذ عل��ى اهتم�مه اأي�صً�.. ف��كّل من ك�ن 

يرى �ص��م�حته �ص��واء في مجل�س، اأو في ال�ص�رع، اأو في ال�صحن ال�صريف لل�صّيدة 

)مع�صومة(، ك�ن مظهر الإم�م وهيبته ووق�ره يلفت نظره ب�صكل ل اإرادي، حتى 

(1(
اأّنه يغفل عّمن �صواه.

* * *
وكأّن حادثة لم تحدث

خلل ال�ص��نوات الإحدى ع�صرة التي كنُت فيه� اإلى جوار الإم�م في النجف، 

لم يحدث مطلقً� اأن ح�لت الأحداث ال�صي��ص��ية الكبرى دون اأداء الإم�م مه�مه 

الحوزوي��ة وتدري���س الفق��ه الإ�ص��لمي، اأو اإع�ق��ة اهتم�مه به�.. فكثي��رًا م� ك�ن 

يحدث اأن نتغّيب اأن� وعدد كبير من تلمذة �ص��م�حته، عن حلقة الدر���س ب�ص��بب 

الق�ص�ي��� ال�صي��ص��ية والأح��داث الت��ي تط��راأ، اأو على الأق��ل كّن� نح�صر الدر���س 

واأفك�رن��� م�ص��ّتتة. بْي��َد اأّن الإم���م، وف��ي ذات الوق��ت الذي ك�ن يواج��ه لحظ�ت 

ح�ّص��ص��ة ب�لن�ص��بة للق�ص�ي� ال�صي��ص��ية والأحداث الم�صيرية التي ك�نت ُت�صغله، 

ك�ن ي�أتي اإلى حلقة الدر�س ويتن�ول اأعقد الم�ص�ئل الفقهية ب�لبحث وال�صتدلل 

وك�أّن �ص��يئً� ل��م يح��دث.. عل��ى �ص��بيل المث���ل، في نف���س اليوم الذي ت��ّم اعتق�ل 

نجل��ه العزي��ز من ِقَبل النظ���م البعثي العراقي الك�فر، ونقل��ه اإلى بغداد، وا�صل 

الإم���م برن�مج��ه اليوم��ي المعت���د، وح�صر حلقة الدر���س. حتى اأ�ص��تطيع القول 

اإّن �ص��م�حته غ����س ف��ي ذلك اليوم في المب�حث العلمية بنحو اأعمق واأو�ص��ع من 

نقًل عن: حجة الإ�صلم علي دواني.  (1(
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الأي���م الأخ��رى.. كذل��ك اأعرب عن ا�ص��تي�ئه لتعطيل علم�ء الحوزة واأ�ص���تذته� 

درو�ص��هم اإث��ر ا�صت�ص��ه�د المرحوم الح�ج ال�ص��ّيد م�صطفى، وذل��ك حر�صً� على 

مك�نة الحوزة العلمية، داعيً� الجميع اإلى مب��صرة التدري�س، وك�ن هو نف�صه اأول 

(1(
من حر�س على موا�صلة بحوثه العلمية بدرجة وك�أّن �صيئً� لم يحدث.

* * *
حّ  الجامعّيين الفرنسّيين لإلمام

عندم��� تنّبه��ت اإلى اأّن عددًا من الج�معّيين الفرن�ص��يين ك�نوا ي�أتون كّل ليلة 

لل�ص��تم�ع اإل��ى خط�ب الإم�م، ح�ول��ُت اأن اأتعّرف عل��ى انطب�ع�تهم عن طريق 

اأح��د الإخوة الذي ك�ن ُيجيد التحّدث ب�للغة الفرن�ص��ية. ف�ص���ألُتهم: هل تفهمون 

الف�ر�صية، وهل تعون م� يقوله الإم�م؟. فق�لوا: نحن ل ُنجيد الف�ر�صية ول نفهم 

م��ن كلم الإم���م �ص��يئً�. ف�ص���ألتهم: فلم�ذا اإذًا ت�أت��ون كل ليلة لل�ص��تم�ع اإليه؟. 

ق�لوا: نحن عندم� ن�أتي اإلى هن� ون�ص��تمع اإلى الإم�م وهو يتحّدث، ن�ص��عر بح�لة 

(2(
روح�نية مطمئنة.

* * *
لم تنتّ الترامة بعد حتى نهض من مكانّ

خلف��ً� لم��� ك�ن ق��د اعت���د علي��ه الإم���م ف��ي الح�ص��ور اإل��ى مكتبه على راأ���س 

ال�ص���عة الث�من��ة �صب�ح��ً�، ت�أّخ��ر الإم���م عن الح�صور ف��ي �صب�ح الي��وم الذي ك�ن 

من المفتر�س اأن ي�أتي اأدوار �ص��يفرن�دزه، وزير خ�رجية التح�د ال�ص��وفيتي، للق�ء 

الإم�م وت�ص��ليمه رّد الرئي�س غورب�ت�صوف على ر�ص�لته.. ك�ن الوزير الرو�صي واقفً� 

نقًل عن: �صيد حميد روح�ني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم محت�صمي.  (2(
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برفقة الم�ص��وؤولين ف��ي الخ�رجية الإيراني��ة ينتظرون قدوم الإم���م.. واأخيرًا وفي 

حوالي ال�ص���عة الث�منة والن�صف، دخل الإم�م وتوّجه مب��ص��رة اإلى مك�نه دون اأن 

ُيلقي نظرة على اأحد.. وزير الخ�رجية الرو�صي، وكونه رئي�صً� للجه�ز الدبلوم��صي 

للقّوة ال�ص��رقية العظمى، والذي كثيرًا م� �ص��وهد بتق�طي��ع وجهه الج�ّدة وحرك�ته 

الواثقة في المح�فل الدولية الكبرى وخلل ا�صت�ص�فته في الق�صور المجّللة للق�دة 

الغربيي��ن؛ ك�ن له و�ص��ع اآخر في غرفة الإم�م المتوا�صعة والب�ص��يطة. اإذ اإّنه ربم� 

الم��ّرة الأولى التي يح�صر فيه� مجل�ص��ً� ر�ص��ميً� وقد خلع ح��ذاءه واأقدامه الح�فية 

تط�أ �صّج�دة قديمة �ص�حبة اللون. اأ�صف اإلى ذلك ثّمة رع�صة خفيفة طغت على يده 

وهو يقراأ ر�ص���لة غورب�ت�ص��وف. فمنذ اللحظة الأولى التي جل�س على الكر�صي ك�ن 

و�صعه غير م�ص��تقر، وك�ن ذلك م�ص��هودًا من خلل عدم ا�ص��تقرار و�صعية �ص���قيه 

الت��ي ا�ص��تمّرت حتى اللحظ��ة الأخيرة من قراءة الر�ص���لة. وفيم� عدا راأ�ص��ه ويده 

المرتع�ص��ة، بقي��ت جوارحه متجّمدة ك�لتمث�ل طوال فت��رة وجوده. حتى المترجم، 

الذي ك�ن ُيجيد اللغة الرو�ص��ية بطلقة - ح�ص��بم� اأف�د الذين �صبق لهم اأن تع�ملوا 

معه - ك�ن مرتبكً�، وك�ن يح�ول التغطية على اإرب�كه من خلل التنحنح والحرك�ت 

الم�صطنعة.. على اأّية ح�ل، بعد النته�ء من ترجمة ر�ص���لة غورب�ت�ص��وف، اأعرب 

الإم���م، مب��ص��رة ودون اأدنى ت�أّمل، وفي ظرف دقيق��ة واحدة وفي كلم�ت موجزة، 

اأعرب عن اأ�ص��فه بكّل �صراحة وبعيدًا عن اأّي تع�رف، من اأّن ال�ص��ّيد غورب�ت�ص��وف 

لم ُيبد الهتم�م اللزم ب�لمو�صوع الرئي�ص��ي الذي تمحورت حوله ر�ص���لة الإم�م. 

وبع��د ذل��ك وفيم� لم ينتِه المترجم بعد من ترجمة كلم�ت الإم�م، نه�س �ص��م�حته 

وغ�در الغرفة. وبمزيج من الهيبة وال�ص��رعة في الحركة، لم يت�ص��ّن لأحد التحّرك 

(1(
من مك�نه، ف�صًل عن اإعط�ء الفر�صة في تقبيل اليد والم�ص�فحة.

* * *

نقًل عن: حجة الإ�صلم رحيمي�ن.  (1(
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ً
ا
ّ
رال عجائدي حج

)م�يكل فل�س(، مرا�صل اإحدى محّط�ت التلفزة الأميركية، واأحد ال�صحفيين 

الأميركيي��ن الذين يتمّتعون ب�ص��هرة وا�ص��عة، ولعّل��ه اأول اأميركي اأج��رى مق�بلة مع 

الإم���م؛ ك�ن ق��د ظهر في اأح��د برامج القن�ة الرابعة للتلفزي��ون الأميركي يتحّدث 

ع��ن خواط��ره وذكري�ت��ه خلل عمل��ه ال�صحفي. وقد اأ�ص���ر �صمن حديث��ه اإلى اأّنه 

التق��ى معظ��م زعم�ء الع�لم وكب�ر ال�ّص��ص��ة المع��صرين واأج��رى مق�بلت معهم. 

وف��ي معر���س حديث��ه عن �ص��م�حة اآي��ة اهلل الخميني، ق�ئ��د الث��ورة الإيرانية، ق�ل 

)م�يكل فل�س(، بلهجة ات�صمت ب�حترام وثقة و�صراحة ت�ّمة: ل بّد من العتراف 

ب�أّنه اأذكى ال�ّص��صة الذين راأيتهم واأكثرهم فطنة وذك�ًء.. ك�ن يتمّتع بقدرة عجيبة 

ف��ي الهيمن��ة على مح�وريه. وبدًل من اأ�ص���أل منه، ك�ن هو الذي يتحّكم ب�أ�ص��ئلتي. 

وفيم��� ع��دا المو�صوع���ت الت��ي ك�ن اآية اهلل يرغ��ب ب�لخو�س فيه�، لم اأ�ص��تطع اأن 

اأنتزع من هذا ال�صي��صي اأّي مو�صوع جديد. واإّن م� اأذهلني واأث�ر ده�صتي هو كيف 

اأّن رجًل روح�نيً� ُيهيمن على �صخ�س مثلي لديه كّل هذه الخبرة في مج�ل عمله..

وم�ص��ى م�ي��كل فل���س يقول: ل بّد لي م��ن القول اإّن الحي�ة الب�ص��يطة للغ�ية 

التي ك�ن يحي�ه� ق�ئد الثورة الإ�ص��لمية، ك�نت قد مّيزته عن جميع الق�دة في 

الع�ل��م. وق��د راأيُت في��ه رجًل عق�ئدي��ً� حّق��ً�. واأّن الدني� والبه���رج الدنيوية لم 

تكن تعني �ص��يئً� ب�لن�ص��بة له. ومّم� ُيذكر في هذا ال�صدد، ب�أّنه ك�ن قد اأجل�ص��ن�، 

اأن��� وجمي��ع من ك�ن��وا يلتقونه، على �ص��ّج�دة متوا�صعة، وكّن��� مجبرين على خلع 

(1(
اأحذيتن� عند الب�ب، كي ُندرك منذ البداية ب�أّنن� اأم�م رجل مختلف تم�مً�.

* * *

الدكتور اأمير هو�صنك ع�صكري، مراآة الجم�ل.  (1(
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ال أرغ  أن ُيساء إلى شخصّيتك
في اإحدى اللي�لي �ص�دفُت الإم�م في اأحد الأزّقة متوّجهً� لزي�رة مرقد الإم�م 

اأمير الموؤمنين. ولأّني كنُت اأوّد اأن اأكون برفقته، لذا قّررت ال�صير خلف �صم�حته 

في الطريق اإلى ال�صحن ال�ص��ريف. غير اأّن الإم�م تنّبه اإلى وجودي، فتوّقف عن 

ال�صير والتفت نحوي وق�ل: »هل لدى ال�سّيد اأية اأوامر؟« قلُت: كل، واإّنم� وددت 

اأن اأكون برفقتك فح�ص��ب، لأّن هذا الأمر ُي�ص��عدني.. فق�ل �ص��م�حته: »�ســكر اهلل 

�سعيكم. اأ�سكركم على ح�سن ظّنكم، اإّنكم �سادة حّقاً، واأحد الطلبة المحترمين، 

(1(
لذا ل اأرغب اأن ُي�ساء اإلى �سخ�سّيتكم من خالل �سيركم خلفي«.

* * *
ً
 مطاجا

ً
لم أره يطا  شيئا

ل��م ُيع��رف ع��ن الإم�م ب�أّنه طلب �ص��يئً� م��ن اأح��د، اأو قِبل مّنة اأح��د.. فطول 

الفت��رة الت��ي عرفته به� لم اأره يترّج��ى اأحدًا مطلقً�.. على �ص��بيل المث�ل اإذا م� 

ك�ن اأحد الب�عة يبيع �ص��لعته ب�ص��عر مجحف، فلم يقل له �ص��يئً� لُيخّف�س ال�ص��عر 

(2(
واإّنم� ك�ن يتركه ويم�صي.

ال�صّيد حميد روح�ني، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج2، �س130.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل ال�صيخ جعفر �صبح�ني.  (2(
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الاّ ضامن رزقكم
انت�ب القلق بع�س الطلبة واأ�ص�تذة الحوزة بعد وف�ة المرحوم اآية اهلل ال�صّيد 

البروج��ردي.. البع�س ك�ن قلقً� من اأجل م�ص��تقبل الح��وزة. والبع�س الآخر من 

ق�صي��ري النظ��ر، ك�ن��وا قلقي��ن اإزاء الأزم��ة الم�لي��ة الت��ي �ص��تع�صف ب�لحوزة. 

و�ص�دف ذلك مع اقتراب �صهر محّرم الحرام حيث يتوّجه طلبة العلوم الدينية 

اإل��ى مختل��ف اأنح���ء البلد للتبلي��غ. واإّن بع�س ال�ص���دة ك�نوا ق��د ن�صحوا هوؤلء 

الطلب��ة ب�ط��لع الن����س على ح�جة الح��وزة اإلى الم�ل.. غي��ر اأّن الإم�م ك�ن قد 

اأو�صح في خط�به للمبلِّغين: »حذار اأن ُت�سيوؤوا اإلى �سمعة الحوزة وتريقوا ماء 

وجهها عند ذهابكم اإلى المحافظات والمدن، وتمّدوا يد ال�ستجداء من اأجل 

(1(
الحوزة.. اهلل وحده ال�سامن لرزقكم و�سيانة الحوزة«.

* * *
ال تجاجوا عاى رزقكم

اإثر وف�ة اآية اهلل ال�ص��ّيد البروجردي، تعّطلت الحوزة العلمية في قم اأربعين 

يوم��ً�.. وف��ي الي��وم الأول من ع��ودة الدرا�ص��ة، ق�ل الإم���م ين�ص��ح الطّلب في 

الم�صجد الأعظم: »ل تقلقوا على رزقكم اأبداً«.. اإذ ك�ن القلق قد انت�ب الكثير 

من الطّلب اإثر وف�ة اآية اهلل البروجردي لئّل ُتقطع )ال�صهرية( عنهم. غير اأّن 

الإم���م ك�ن يو�صيه��م: »لتكــن هممكم عالية، واأن ل تكــون للدنيا اأّية قيمة في 

(2(
اهتماماتكم ولو بمقدار ق�ّسة«.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل تو�ّصلي.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم زين الع�بدين ب�كوئي.  (2(
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ة النفس
ّ
س بعز

ّ
ى الطال

ّ
ليتحا

ك�ن الإم���م يحر���س عل��ى اأن يّت�ص��ف طلبة العل��وم الديني��ة ب�لكرامة وعّزة 

ع��وا معربي��ن ع��ن عوزهم  النف���س.. واأحي�ن��ً� ك�ن ي�أت��ي بع���س الط��ّلب ويتخ�صّ

واحتي�جه��م. غي��ر اأّن الإم�م ك�ن ح�زمً� تج�ه مثل هذا الت�صّرف. طبعً� ل يعني 

ه��ذا اأّن��ه لم يح�ول م�ص���عدتهم، ولك��ن ك�ن يرف���س التذّلل وال�ص��لوك المذّل.. 

وح��دث اأن ح�ول��ُت لف��َت نظره عن طري��ق التلويح اأو التلميح، ب���أّن فلنً� بح�جة 

اإلى م�ص�عدة. فك�ن �صم�حته ُيرّحب بذلك وُيقّدم له يد العون والم�ص�عدة. ولكن 

اإذا م��� ح�ول ال�ص��خ�س اأن يطلب بل�ص���نه، ك�ن الإم�م ي�ص��ت�ء م��ن ذلك. فكثيرًا 

م��� ك�ن يح��دث اأن ي�أت��ي البع���س، مم��ن يجهل��ون اأخ��لق الإم���م، ويعربون عن 

ح�جته��م، فك�ن الإم�م ي��رّد اأيديهم ويح�ول اأن ُيفهمهم ب�أّن مثل هذا الت�صّرف 

ة اإذا م� ك�ن في معر�س اأنظ�ر الآخرين.. اإذ ك�ن �ص��م�حته  غي��ر �صحي��ح، خ��صّ

يوّد اأن يحترم الطّلب اأنف�ص��هم ويتحّلوا بعّزة النف���س، واأن ُيعّززوا ح�لة التوّكل 

(1(
لديهم.

* * *
س
ّ
كان يحرو عاى إشاعة الجناعة بين الطال

ك�ن بع�س الطّلب ي�أتي ب�لحقوق ال�ص��رعية للإم�م. وك�ن �ص��م�حته يتع�مل 

م��ع هوؤلء الطلبة ب�ص��كل بّن�ء مم� يحول دون ب��روز روحية التوقيع لديهم، وُيعّزز 

قن�عته��م، ويرف���س الخ�صوع والتذّلل من اأجل الم���ل.. وفي هذا ال�صدد اقترح 

علّي بع�س الأ�صدق�ء ب�أن اأطلب من الإم�م اأن ل يت�صّدد كثيرًا في هذه الق�ص�ي�، 

ولكّن��ي رف�ص��ت. لأّن��ي كنُت واثقً� م��ن اأّن الإم���م يحر�س كثيرًا لئ��ّل يوجد لدى 

نقًل عن: حجة الإ�صلم عميد زنج�ني.  (1(
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البع���س الري���ء والتمّل��ق، واإذا ك�ن��ت اأر�صي��ة ذلك موج��ودة لدى البع���س، ف�إّن 

(1(
ت�صّرف الإم�م هذا ي�صعى للتخّل�س منه�.

* * *
هكذا زيارة ال تايق

ك�ن بع���س الطّلب وعلم���ء الدين الإيرانيين يتوّجه��ون اإلى العراق ب�صورة 

غي��ر ق�نوني��ة عن طري��ق اآب�دان، لزي���رة كرب��لء والنجف. وله��ذا ك�ن البع�س 

يواج��ه مت�عب عل��ى الحدود، حيث يت��ّم اعتق�لهم و�ص��جنهم واإيذاوؤهم من ِقَبل 

الم�ص��وؤولين العراقيين. وربم� ك�نوا يتعّر�صون للإ�ص���ءة والإه�نة. وفي كثير من 

الأحي���ن ك�ن يتدّخ��ل ال�ص���دة العلم�ء لإنق�ذهم.. وفي اإح��دى اللي�لي كنُت عند 

الإم���م ف��ي النج��ف، ف�أعرب �ص��م�حته عن قلق��ه اإزاء ذلك مو�صح��ً�: »اإّن زيارة 

(2(
الإمام الح�سين مرفو�سة تماماً اإذا ما اقترنت بكّل هذا الذّل والخنوع«.

* * *
أنا أمّن عايك

ف��ي النج��ف ج�ء اإل��ى الإم�م �ص��خ�س ك�نت متراكم��ة عليه دي��ون ملفتة من 

الوجوه ال�صرعية، وبعد اأن �صّدد م� عليه من حقوق �صرعية، ق�ل كلمً� ا�صتنبط 

من��ه الإم���م ب���أّن الرجل يري��د اأن يمّن عليه فيم� �ص��ّدد من حق��وق، مم� اأغ�صب 

الإم���م ودفع��ه للقول: »اأنا الــذي ينبغي لي اأن اأمّن عليــك، لأّني اأعتقت رقبتك 

(3(
من م�سوؤولية كبيرة واألقيتها على عاتقي«.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل محمدي جيلني.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم �صيد مجتبى رودب�ري.  (2(

نقًل عن: حجة الإ�صلم اأن�ص�ري كرم�ني.  (3(
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لم أذه  وراء المال طول عمري
كثي��رًا م��� ك�ن ُيق�ل اإل��ى الإم�م: اإّن الكثير مّمن ي�أت��ون اإلى مّكة اإّنم� هم من 

ة تج�هكم، ويوّدون ت�صديد حقوقهم  المقّلدين ل�صم�حتكم، ولديهم م�ص�عر خ��صّ

ال�صرعية اإليكم، لذا فمن ال�صروري اأن ُتر�صلوا مندوبً� عنكم اإلى مّكة.. غير اأّن 

الإم�م ك�ن يرف�س ذلك. حتى اأّن البع�س ك�ن يقترح على الإم�م اإر�ص���ل الح�ج 

ال�ص��ّيد م�صطف��ى لهذه المهّم��ة. ولكّنه ك�ن يرف�س.. واأخي��رًا اقترح علّي الح�ج 

ال�صّيد م�صطفى في اإحدى ال�صنوات اأن اأتوّجه اإلى مّكة مندوبً� عن الإم�م، واأن 

اأتوّلى جمع الحقوق ال�صرعية ب�صفتي وكيًل للإم�م..

عندم��� التقي��ُت الإم�م لتوديعه، ق�ل لي كلمة ل زالت ترّن في اأذني. اإذ ق�ل: 

ري��د اأن يكون رفق�ئ��ي بهذا النحو 
ُ
اإّنن��ي ل��م اأذه��ب وراء الم�ل ط��وال حي�تي. واأ

اأي�ص��ً�.. ذل��ك اأّن��ه ك�ن ق��د تن�دى اإلى �ص��مع الإم���م، ب�أّنه عندم��� ك�ن ي�أتي اأحد 

التّج�ر ك�ن البع�س يتراك�س وراءه، والبع�س الآخر يح�ول اأن يلتقيه كي يت�ص��ّلم 

ريد اأن اأراك بين القوافل، فلي���س هن�ك 
ُ
منه الحقوق ال�ص��رعية.. ثم ق�ل لي: ل اأ

اأّية �صرورة لأن تتوّجه اإلى القوافل، قد يت�صّور البع�س، كونك وكيًل عّني، ب�أّنك 

جئت ل�ص��تلم الحقوق ال�ص��رعية.. واإذا م� ج�ءك اأحدهم و�ص���أل منك م�ص�ألة، 

اأجب عن م�ص���ألته فح�ص��ب. واإذا اأراد اأحدهم ت�ص��ليمك اأمواًل خذه� ول ُترّده�. 

واعل��م ب�أّن��ي ل اأ�ص��مح لك ب�لتمّل��ق مطلقً� من اأج��ل اأن تجلب لي الم���ل.. اترك 

الن����س ُيقّدمون حقوقهم ال�ص��رعية ب�لنحو الذي يرتوؤونه. ابَق اأنت في مك�نك، 

(1(
ومن يريد اإعط�ء حقوقه ال�صرعية ي�أتي اإليك.

* * *

نقًل عن: اآية اهلل خ�تمي يزدي.  (1(
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ال تذكروا اسمي
قب��ل اأن يت��ّم نف��ي الإم�م، ك�ن اأحد التّج�ر الكب�ر �ص��ّيد  م�ص��جدًا في طهران 

وطلب من الإم�م اأن ُير�ّصح له �صخ�صً� ليتوّلى اإم�مة الم�صجد. وقد وافق الإم�م 

عل��ى ذل��ك مكرهً�. وعندم� ر�ّص��ح ال�ص��خ�س المن��ص��ب، اأو�ص�ه ق�ئ��ًل: »عليك، 

ف�ساًل عن التبليغ والإر�ساد، اأن ل تن�سى اأمرين، الأول: اأن ل ُيذكر ا�سمي في 

هــذا الم�ســجد. والثانــي: اأن تت�سّرف مع �ساحب الم�ســجد ب�ســورة ل يت�سّور 

(1(
معها باأّنك طامع في ماله وثروته«.

* * *
ال أتجّدم بطا 

كثي��رًا م� كّن� ن�ص��هد ع��ن كثب مواقف الإم���م الح�زمة اإزاء ظل��م الظ�لمين 

وجبروت الطغ�ة، وحي�ل مم�ر�ص���ت حكومة البع��ث العراقي الك�فرة. ومن هذه 

المواق��ف م��� ح��دث اأثن���ء توّج��ه المرح��وم اآي��ة اهلل ال�ص��ّيد الحكيم اإل��ى بغداد 

احتج�ج��ً� عل��ى مم�ر�ص���ت نظ�م البعث العراقي. حيث ك�ن الم�ص��لمون ال�ص��يعة 

ي�أت��ون جم�ع���ت جم�ع�ت لزي�رته من مختلف اأنح�ء العراق. وك�ن ذلك ُي�ص��ّكل 

بح��ّد ذاته تحّركً� من�وئ��ً� للحكومة العراقية. ولهذا ح��صرت ال�ص��لط�ت البعثية 

من���زل اآي��ة اهلل ال�ص��ّيد الحكيم وه�جمت��ه. ومن ثم ق�مت ب�عتق���ل كّل من ي�أتي 

لزي�رت��ه. مّم��� ا�صط��ر ال�ص��ّيد الحكي��م للنتق���ل اإل��ى الكوف��ة احتج�ج��ً� عل��ى 

ت�صّرف���ت الحكومة، ف�صًل عن تعطيل درو�ص��ه. وفي اأواخ��ر عمره وّدع المرجع 

الأعل��ى لل�ص��يعة الحي�ة في الغربة مظلوم��ً�. واإّن علم�ء الدين ف��ي النجف ك�نوا 

قد امتنعوا عن الترّدد على من���زل �ص��م�حته واللق�ء به خوفً� من غ�صب وبط���س 

نقًل عن: اآية اهلل ح�صن �ص�نعي.  (1(
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النظ���م البعث��ي العراق��ي.. بْي��َد اأّن الإم���م، وبوح��ي مّم� اّت�صف ب��ه من �صلبة 

و�صج�عة، ك�ن يبعث المرحوم الح�ج ال�صّيد م�صطفى كّل يوم اإلى من�زل ال�صّيد 

الحكي��م لتفّق��ده. وله��ذا اأق��دم النظ���م العراقي عل��ى اعتق�ل ال�ص��ّيد م�صطفى 

ونقله اإلى بغداد. وحينه� �ص�دت النجف اأجواء من الرعب. وك�نت الح�صود ت�أتي 

اإلى من���زل الإم�م ت�صتنكر عمل ال�صلط�ت البعثية وتط�لب ب�إطلق �صراح الح�ج 

ال�ص��ّيد م�صطفى. غي��ر اأّن الإم�م ك�ن يرّد عليهم ق�ئ��ًل: »الن�سال فيه متاعب 

واآلم، ومــن يخطــو فــي هــذا الطريق لــن يتقّدم اإلى عدّوه بمثــل هذا الطلب، 

حتــى واإن اأرادوا قتــل م�سطفى فلن اأتقّدم اإليهم باإطالق �ســراحه«.. وقد بقي 

المرح��وم ال�ص��ّيد م�صطف��ى معتقًل في بغداد اأ�ص��بوعً� تقريب��ً�، ولم يكن يعرف 

(1(
اأحد عن م�صيره مطلقً�.

* * *
ل
ّ
 لن أتدخ

ً
أنا شخصّيا

ك�ن الإم���م مقتنع��ً� تم�مً� ب�أّنه لن ي�ص��مح لنف�ص��ه ب�أن يترّجى اأح��دًا ل يوؤمن 

ب��ه اأ�ص��ص��ً� ويعتب��ره من الظلم��ة والف�ص��قة.. ك�ن هذا مب��داأه في الحي���ة.. وفي 

اإح��دى المّرات ت��ّم اعتق�ل مجموعة من عن��صر )مج�ه��دي خلق( في العراق. 

وف��ي ه��ذا ال�صدد ج�ء �ص��خ�س ُيدعى )تراب حق �صن����س( اإل��ى النجف يحمل 

مع��ه ر�ص���لة من اآي��ة اهلل ال�ص��ّيد الط�لق�ني اإلى الإم���م ك�نت ق��د ُكتبت ب�لحبر 

غي��ر المرئ��ي. عندم� التق��ى الإم�م اأظهر المكت��وب في الر�ص���لة.. واإّن اآية اهلل 

الط�لق�ن��ي، وك��ي يطمئ��ّن الإم���م ب�أّن الرجل - حق �صن����س - مر�ص��ل من قبله، 

اأو�ص���ه ب���أن يذك��ر له خ�طرة ك�نت له مع �ص��م�حته وال�ص��ّيد الزنج�ن��ي. كم� اأّن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم محت�صمي بور.  (1(
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الإم�م قد �صّلمني ر�ص�لة المرحوم اآية اهلل ط�لق�ني للت�أّكد من �ص�حبه�.. طبعً� 

هذه الر�ص���لة �ص��ّكلت ه��ي الأخرى خ�طرة بين��ي وبين اآي��ة اهلل ط�لق�ني عندم� 

التقيته من وراء الق�صب�ن. واأّن اآية اهلل الط�لق�ني ك�ن قد طلب في ر�ص�لته من 

الإم���م التدّخل ومط�لبة الم�ص��وؤولين العراقيين ب�إطلق �ص��راح اأع�ص�ء منّظمة 

)مج�هدي خلق(.. بعد اللق�ء ق�ل الإم�م: »الم�ساألة بحاجة اإلى تفكير«.. وفي 

الي��وم الّت�ل��ي عندم��� التقيته ق�ل �ص��م�حته: »اأنــا �ســخ�سّياً ل اأتدّخل. لأّنــي اإذا 

طلبــُت اأمــراً مــن البعثيين �ســاأكون مديوناً اإليهم في الم�ســتقبل، و�ســيطلبون 

مّنــي اأ�ســياء«.. وفيم��� ح�ولت التو�صيح ب�أّن مثل هذا التدّخ��ل ربم� يكون موؤّثرًا، 

ق���ل �ص��م�حته: »اإذا مــا كان ال�ســّيد طالقانــي وال�ســّيد زنجانــي حا�سريــن هنــا 

وطلبــا كالهمــا مّنــي التدّخل، لن اأتدّخــل، لأّنني اأرف�س تمامــاً اأن اأطلب اأمراً 

من �سخ�س ل اأوؤمن به واأعتبره من الظلمة والف�سقة. ولكن اإذا كان بو�سعكم 

(1(
اأن تفعلوا �سيئاً، فال باأ�س بذلك«.

* * *
أذه  إلى الفيضية بجدمين حافيتين

عندم��� و�ص��ل خب��ر هجوم الق��ّوات الحكومي��ة الخ��صة - الكم�ن��دوز - على 

المدر�ص��ة الفي�صي��ة، وقي�مه��م ب�إلق���ء الطلب��ة من ف��وق ال�ص��طح والأدوار العلي� 

للمدر�صة، وقد انه�لوا عليهم ب�ل�صرب ب�لع�صي والحج�رة؛ عندم� و�صل الخبر 

ُطل��ب م��ن الإم�م ب�أن ي�أذن لن� ب�إغلق ب�ب المن���زل. ذل��ك اأّن ثّمة اأنب�ء ترّددت 

ع��ن نية اأزلم ال�ص��لطة مه�جمة من���زل الإم�م بعد المدر�ص��ة الفي�صية. فرف�س 

الإم�م ق�ئًل: »كال، ليبقى باب المنـــزل مفتوحاً«.. وعندم� قيل ل�ص��م�حته ب�أّن 

نقًل عن: حجة الإ�صلم دع�يي.  (1(
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ة المن�زل، رّد بحزم اأكبر ب�لرف�س.. وفي  من الممكن اأن ُته�جم القّوات الخ��صّ

المّرة الث�لثة وفي رّده على اقتراح ال�ص��ّيد اللوا�ص���ني: اأّيه� ال�ص��ّيد، ائذن لي ب�أن 

غلق ب�ب المن���زل، ق�ل الإم�م : »اأّيها ال�سّيد! انه�س واخرج من بيتي. تطلب 
ُ
اأ

مّني اإغالق باب منـزلي، واأبنائي ُي�سربون وُيجرحون وُيقتلون في المدر�سة، 

غلــق بــاب المنـــزل كــي اأبقــى فــي ماأمــن؟ اإذا اأردتــم اأن تفعلــوا ذلك، 
ُ
واأنــا هنــا اأ

(1(
ف�ساآخذ عباءتي تحت اإبطي واأتوّجه اإلى المدر�سة الفي�سّية باأقدام حافية«.

* * *
ة ال خصية

ّ
عف

الب�ص���طة والعفوي��ة ف��ي التع�ط��ي م��ع من�ح��ي الحي���ة، واح��دة م��ن اأن�ص��ب 

الأ�ص���ليب ف��ي تج�ص��يد المعرف��ة الإن�ص���نية بمعنى الحي���ة. ذل��ك اأّن المداهنة 

والت�صّن��ع ف��ي التعبير عن التوّجه�ت ال�ص��خ�صية ت�ص��تطيع بمفرده��� اأن ُتبرهن 

جّي��دًا عل��ى جهل المرء بحقيق��ة الحي�ة والنمو التك�ملي لل�ص��خ�صية. اإذ ل نجد 

في الت�ريخ �ص��خ�صية �ص��مت وتك�ملت، ح�ولت اأن ت�ص��تحوذ على اهتم�م الن����س 

وتدخ��ل قلوبه��م عن طري��ق المداهنة والت�صّنع.. اإّن ا�ص��تغن�ء الّذات الإن�ص���نية 

ت�صع �صخ�صّية الفرد في مرتبة من الر�صد والنمو ل ت�صمح له ب�عتم�د المظ�هر 

و�ص��يلة للنج�ح.. ف�لبت�ص���مة الطبيعي��ة، والبك�ء الطبيعي، والنظ��رة الطبيعية، 

وال�ص��لوك الطبيع��ي، والتع�مل مع الن����س ب�صدق واأ�ص�لة، كّل ذلك يك�ص��ف عن 

ا�ص��تغن�ء �ص��خ�صية الإن�ص���ن.. واإّن مثل هذه الح�لة الروحية التي ك�ن يتمّتع به� 

(2(
الإم�م } ك�نت مو�صع اتف�ق كّل الذين راأوا الإم�م وتعّرفوا عليه عن كثب.

* * *

نقًل عن: علي غيوري.  (1(
العلمة محمد تقي جعفري، مراآة الجم�ل، �س78-77.  (2(
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اإليمان والتوّكل

 إن شاء الاّ
ّ
حل
ُ
سوف ت

ك�ن الإم���م �صلب��ً� وح�زمً� في تع�طيه مع الم�ص���كل وال�صع���ب. ولم اأَر يومً� 

اعتبر تحّديً� م� م�صكلة.. كّل الم�صكلت ك�نت تبدو في نظره �صهلة.. ولم اأ�صمع 

من��ه مطلق��ً� اأن ق�ل في ق�صية م� اأّنه� م�ص��كلة. وف��ي المق�بل ك�ن يفّو�س همومه 

(1(
اإلى اهلل، وك�ن يقول دائمً�: لي�صت ب�صيء، �صوف ُتحّل اإن �ص�ء اهلل.

* * *
إذا كان عماك من أال الاّ فاصبر

ف��ي مطل��ع النه�صة، تّم اعتق�ل عدد من علم�ء الدين في قم منهم المرحوم 

ال�صهيد محّلتي. وك�ن الإم�م قد ق�ل للجميع منذ البداية: »اإذا كنتم تنا�سلون 

قّدمه اإليكم، كما اأّنه لي�ــس 
ُ
من اأجلي وتدخلون ال�ســجن، فاأنا لي�ــس عندي ما اأ

بو�ســعي اأن اأفعــل �ســيئاً لكــم.. واأقول لكــم من الآن ل تفعلوا ذلــك من اأجلي.. 

واإذا كنتــم تنا�سلــون مــن اأجــل اهلل، فا�سبــروا، و�سابروا، ول تهابــوا ال�سعاب، 

ووا�سلوا جهودكم.)2)

* * *

فريدة م�صطفوي، مقتطف�ت من �صيرة الإم�م الخميني}، ج3، �س187.  (1(
نقًل عن: حجة الإ�صلم ن��صري.  (2(
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نحن لم نجم بذلك، الاّ هو الذي قام بّ
ف��ي ق�صية مج�ل���س الأق�لي��م والولي�ت، ا�صطر ال�ص���ه للتراجع بعد الهجوم 

العنيف الذي �ص��ّنه الإم�م �صّده. وقد اأعلن النظ�م ال�ص�هن�ص�هي في ال�صح�فة 

الإيراني��ة ب�أّن ق�نون مج�ل���س الأق�ليم والولي�ت غير ق�ب��ل للتنفيذ.. واإثر ذلك 

ف��رح طلب��ة العل��وم الدينية كثي��رًا وعندم��� التقوا الإم���م، اأو�صح �ص��م�حته لهم 

(1(
ب�خت�ص�ر ق�ئًل: اإّن هذا النت�ص�ر لم نقم به نحن واإّنم� اهلل هو الذي حّققه.

* * *
اعتمدوا عاى الاّ

في نيروز ع�م 1342، حيث اأ�صحت قمُّ كربلء والمدر�صة الفي�صية م�صلخً�، 

طلب عّدة اأ�ص��خ��س من الإم�م ب�أن يترك من���زله وينتقل اإلى مك�ن اآخر لبع�س 

الوق��ت. ف��رّد عليهم الإم�م: »اعتمــدوا على اهلل. عودوا اأدراجكــم، اإّن الخميني 

لــن ُيغــادر هــذا المكان مطلقاً«. وقد نطق بعب�رة »اعتمدوا على اهلل« بثقة ت�ّمة 

مّم� جعل الح��صرين يجه�صون ب�لبك�ء.. وي�صف البع�س هذا الموقف مو�صحً�: 

اإّن مظه��ر الإم���م وح�لت��ه ف��ي تل��ك اللحظة الت��ي نطق فيه��� به��ذه الكلم�ت، ل 

(2(
تو�صف.. عندم� يتحّدث الإم�م عن اهلل تتفّتح اأ�ص�ريره وُيم�صي وجهه ب�ّص��صً�.

* * *
 غير الاّ

ً
ّ لم يكن يرى شيئا

ّ
كأن

اإّن ح�لت العب�دة والرتب�ط ب�هلل لي�صت ب�ل�صيء الذي ُيمكن تج�صيده. وفي 

ه��ذا ال�ص��دد ح�ولُت كثيرًا اأن اأتع��ّرف على ح�لت والدي به��ذا الخ�صو�س من 

نقًل عن: حجة الإ�صلم قرهي.  (1(
نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (2(
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خ��لل اأ�صدق�ء �ص��م�حته، وال�صتف�ص���ر من والدت��ي، وقد اتفق الجمي��ع على اأّن 

الإم���م لدي��ه علق��ة خ��صة م��ع اهلل.. ك�ن الإم�م ف�ني��ً� في اهلل بدرج��ة اإذا م� 

تحّدث عن مع�ص��وقه تق�ص��عّر لحديثه الأبدان.. ولعّل من الطريف اأن تعلموا ب�أّن 

الم�ص��وؤولين ك�ن��وا ي�أت��ون اإل��ى الإم�م اأحي�نً� ف��ي الم�ص�ئب والأح��داث الكبرى، 

ف��ك�ن يتح��ّدث �ص��م�حته ع��ن اهلل بنح��و وك�أّن��ه ل يرى �ص��يئً� غي��ر اهلل. واإّن ثّمة 

خواط��ر وذكري���ت فيم��� يتعّلق ب�رتب�ط الإم�م ب�هلل، لي���س بو�ص��ع القلم التعبير 

عنه��� كم��� ينبغ��ي.. الإم�م �ص��خ�صية ذابت حّقً� ف��ي اهلل، ولم يك��ن ُيفّكر ب�أحد 

(1(
غيره، ولم يكن يخ�صى اأحدًا غير اهلل.

* * *
 بذكر الاّ عاى الدوام

ً
كان من غال

ل��م يغف��ل الإم�م عن ذكر اهلل مطلقً�. وك�ن ذكر اهلل ج�ريً� على ل�ص���نه وفي 

قلب��ه ف��ي جميع الأوق�ت وكّل الأح��وال. وك�ن مواظبً� على اأدعي��ة اليوم والليلة.. 

وؤ. وعندم� ك�ن راقدًا في الم�صت�ص��فى ك�ن ل  ولم يترك الدع�ء حتى اأثن�ء التو�صّ

(2(
�أ اإل وهو مّتجهً� �صوب القبلة. يتو�صّ

* * *
ال ُيصيبنا إال ما كت  الاّ لنا

بع��د ف�جع��ة الفي�صي��ة ق�ل ل��ي الإم�م: »�ســاأكتب رّداً على ر�ســالة ال�ســادة في 

طهــران، تعال خذه واأر�ســله«. غير اأّن��ي ذهبت مت�أّخرًا ف�أخبرني الإم�م ب�أّنه قد 

اأر�ص��له. بعده��� ح�ولن��� طب�عته بم�ص���عدة الإخ��وة الأ�صدق���ء.. ك�ن ذلك بي�ن 

نقًل عن: ال�صّيد اأحمد الخميني.  (1(
نقًل عن: اأحد حّرا�س منزل الإم�م.  (2(
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الإم���م ذائ��ع ال�صي��ت »�سداقة ال�ســاه تعني النهــب«، وقد ج�ء رّدًا على ر�ص���لة 

المرح��وم ال�ص��ّيد عل��ي اأ�صغر خوئ��ي.. وك�ن��ت المّرة الأول��ى التي يذك��ر الإم�م 

ال�ص���ه.. وعندم��� ع��دت اإلى الإم���م، ق�ل: »لــم تــاأِت فاأعطيتهــا لياأخذوهــا اإلى 

طهران«. وعندم� ا�صتف�صرت عن فحوى الر�ص�لة، ق�ل: »لي�ست اأكثر من موقف 

حيــال ال�ســاه«. قل��ُت: اأّيه� ال�ص��ّيد! لعّله لي���س م��ن الم�صلحة في ه��ذا الظرف.. 

(1(
ف�صحك الإم�م وق�ل: »قل لن ُي�سيبنا اإل ما كتب اهلل لنا«.

* * *
المستجبل مع الاّ

لّم� فر�س البعثّيون في العراق الح�ص�ر على من�زل الإم�م، لم يكن يحّق لأحد 

الترّدد على المن���زل �صوى اأ�ص��خ��س معدودين من المقّربين. غير اأّن ال�صغوط 

ك�نت تقّل وت�ص��تّد في مح�ولة لإجب�ر الإم�م على ال�ص��كوت.. وفي اإحدى المّرات 

حيث ا�صتّدت ال�صغوط، ات�صل المرحوم والدي بعدد من العلم�ء وال�صخ�صّي�ت 

في الداخل والخ�رج واقترح عليهم اإر�ص�ل برقي�ت ت�أييد اإلى الإم�م كي ل تت�صّور 

ال�ص��لط�ت العراقية ب�أّن الإم�م وحيد وب��صتط�عته� ال�صغط عليه كيفم� �ص�ءت. 

وق��د اأر�ص��ل برقية اإلى النجف الأ�ص��رف م��ع اثنين من العلم�ء، ك�ن��وا قد ج�وؤوا 

اإل��ى الكوي��ت حديث��ً�، معلنً� �صمن اإدانت��ه للم�ص�يق�ت التي يتعر���س له� الإم�م، 

ب�أّنه ب�نتظ�ر اأوامر وتوجيه�ت �ص��م�حته بهذا الخ�صو�س.. وقد ا�ص��تط�عت هذه 

البرقي�ت اأن تترك ت�أثيره�. ولكن الإم�م راأى اأنه لي�س من الم�صلحة الرّد عليه� 

في برقي�ت جوابية. واأّن العلم�ء ك�نوا يهدفون من وراء ذلك اإلى اإعلن دعمهم 

وت�أييده��م للإم���م، وتحذي��ر الحكومة العراقية م��ن اإلح�ق اأّي اأذى ب�ص��م�حته. 

وق��د بع��ث الإم�م - فيم� بعد - ف��ي جواب برقية المرحوم والدي، ر�ص���لة يقول 

نقًل عن: اآية اهلل ال�صهيد محلتي.  (1(
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فيه�: ب�صمه تع�لى.. اإلى ح�صرة الم�صتط�ب �صّيد الأعلم وحّجة الإ�صلم ال�صّيد 

المهري دامت اإف��ص�ته.

بع��د ال�ص��لم والتحّي���ت.. تلّقيت برقية �ص��م�حتكم و�ص��م�حة ال�ص��ّيد ق�ئمي 

وبرقية اأخرى توقيعه� غير مقروء.. ولم اأَر من المن��صب الرّد في برقية مم�ثلة 

لعّدة اأ�ص��ب�ب... اإّنهم �ص��رع�ن م� تخّلوا عن مم�ر�ص�تهم ال�ص�بقة بعد التب�حث. 

واأت�ص��ّور اأّن ذل��ك ل يطول كثي��رًا.. لقد تقّدمت بطلب المغ���درة احتج�جً� على 

ه��ذه المم�ر�ص���ت، ولكّنه��م وعدون� بعدم التدّخل.. ول اأدري م� الذي �ص��يحدث 

(1(
في الم�صتقبل، وهو موكول اإلى اهلل تع�لى »اإن للبيت رّباً يحميه«.

* * *
فّوضنا أمرنا إلى الاّ

عندم��� تع��ّرف رج���ل الحكوم��ة الكويتية عل��ى الإم�م ف��ي الح��دود، رف�صوا 

ال�ص��م�ح ل��ه بدخول الأرا�ص��ي الكويتية. وقد ت�أّث��رُت لذلك حّقً�، فقل��ُت للإم�م: 

لم���ذا خرج��ت من النجف؟ فق�ل: »لقــد اأبعدونا.. ولكّننا نحــن الذين اخترنا 

المجيء اإلى الكويت«.. ف��صطر الإم�م للعودة اإلى العراق ث�نية. قلُت ل�صم�حته: 

اأذهب اأتحّدث مع الموّظف الم�ص��وؤول؟ فق�ل: »اأبداً.، األي�ــس حيفاً اأن ُنريق ماء 

وجوهنا عند هذا؟ �سنعود من حيث اأتينا، اإّننا مع اهلل«.. غير اأّن الإم�م اأح�ّس 

ب�أّن��ي م�ص��ت�ء، فق���ل ل��ي اأثن���ء الع��ودة: »ل تتاأّثــر اإّن اأمرنا لي�ــس باأيدينــا، لقد 

فّو�سنــا اأمرنــا اإلــى اهلل. واإّن كّل مــا ُيقّدره اهلل لنا فهو خير«.. وحيث اإّني كنُت 

قلق��ً� اإزاء م��� �ص��يحدث للإم�م، فقط طلب �ص��م�حته من ال�ص��ّيد فردو�ص��ي بور، 

(2(
بمجّرد و�صوله اإلى ب�ري�س، ب�أن اأت�صل بفلن واأطمئنه لأّنه ك�ن مت�أّثرًا.

نقًل عن: حجة الإ�صلم ال�صّيد جواد مهري.  (1(
م.ن.  (2(
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اوا عاى الاّ
ّ
توك

بع��د انت�ص���ر الث��ورة ج�ء ي��ص��ر عرف���ت للق�ء الإم���م. وكنُت اأن��� وعدد من 

الإخ��وة اإل��ى جوار الإم�م في ه��ذا اللق�ء. ومّم� ق�له الإم�م لعرف���ت: »اإذا اأردتم 

اإنقاذ ال�ســعب الفل�ســطيني، فاإّن ال�ســبيل اإلى ذلك لي�س في التوّجه اإلى رو�سيا 

اأو اأميركا، اأو اإلى هذا البلد اأو ذاك واإّنما بالتوّكل على اهلل.. توّكلوا على اهلل، 

واحملــوا ال�ســيف باليــد. فاهلل حاميكم، وال�ســعوب معكــم«. ولو اأّن عرف�ت ك�ن 

قد اأ�صغى اإلى ن�صيحة الإم�م، لم� ك�ن الفل�ص��طينيون اليوم م�صّردين في اأنح�ء 

(1(
الدول العربية.

* * *
نحن عندنا الاّ

ف��ي الفت��رة الت��ي ا�صت�ص��هد فيه� المرح��وم مفت��ح، ك�ن مو�ص��وع المح��صرة 

القت�ص�دية على اأ�ص��ّده، غير اأّن الإم�م ك�ن يقول: »�سحيح اأّنهم فر�سوا علينا 

المحا�ســرة القت�ساديــة، ولكــن نحــن عندنــا اهلل«. وه��ذا يعن��ي ب�أّنه��م اإذا م� 

ك�نوا قد فر�صوا علين� المح��صرة القت�ص�دية، فلي�س بو�صعهم مح��صرة اهلل.. 

(2(
لي�س بو�صع اأحد مح��صرة اهلل، واإّنن� جميعً� في مح�صر اهلل.

* * *
والحمد هلل رّب العالمين

نقًل عن: اآية اهلل ال�صهيد محلتي.  (1(
نقًل عن: اآية اهلل ه��صمي رف�صنج�ني.  (2(
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