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** الناشر :ادارة الموقع الرسمي لمكتب سماحة الفقيه المرجع احمد الحسني البغدادي.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة على سيد المرسلين محمد واله الطيبين

الطاهرين.

وبعد وقد كان شيوخنا وعلماؤنا االفاضل والفطاحل فيما ما مر من الزمن مع
الناس في امور دنياهم وآخرتهم وفي الصفوف االمامية لرد المعتدين والقضاء

على المغتصبين لذلك كانت راية االسالم تخفق عالياً يخافها كل االعداء

والطامعين.

واليوم يعيد اهلل تلك الغرر من االيام في آية اهلل العظمى وحجته الكبرى الزعيم

االسالمي االعلى السيد محمد الحسني البغدادي دام ظله ،الذي جمع الزهد والورع
والعلم والتقوى واالصالة في االحكام وحقيقة االسالم في الفتوى والتوجيه ،ونحن ال
نريد طبع هذه الرسالة االشارة الى كل ما عند هذا الجهبذ الكبير من درر العلوم

وعبقرية االجتهاد بل راينا والمسلمون يعيشون محنة فلسطين الجريحة المغتصبة.
ان ورود بعض فتاواه واحاديثه حول هذا الموضوع في الوقت الذي اصبح فيه

صاحب الكلمة العليا في الفتوى واالجتهاد ،عسى اهلل ان يهدي المسلمين في ضوء

ما امر به موالنا الحجة الكبير ،وعسى اهلل ان يثيبنا على حسن نيتنا مع العلم ان
الطبعة االولى قد نفذت رغم كميتها الكبيرة مما دفعنا الى اعادة الطبع بكميات
اكثر ،ومن اهلل سبحانه وتعالى الهداية والعون والتوفيق انه اكرم مسؤول(.)1

( )1طبع هذا الكتاب في عام  9191بتوقيع مستعار باسم جماعة الحوزة العلمية في النجف االشرف وهو باعداد
سماحة الفقيه المرجع ادام اهلل ظله.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

«وأ ِ
َع ُّدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُ َّوةٍ وِمن ِرب ِ
ْخ ْي ِل تُ ْرِهبُو َن بِ ِه َع ُد َّو اللَّ ِه َو َع ُد َّوُك ْم»
اط ال َ
ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
َ ْ َ
َ
القرآن الكريم

ين ِب ِع َّزِت َكَ ،وأ َِّي ْد ح َماتَ َها ِبق َّوِت َك،
ص ِّل َعلَى م َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و َح ِّ
سلِ ِم َ
ور ا ْلم ْ
أَللَّه َّم َ
ص ْن ثغ َ
ِ
ِ
ش َح ْذ
ص ِّل َعلَى م َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و َكثِّْر ِعدَّتَه ْمَ ،وا ْ
َوأ ْ
َسبغَ َعطَ َاياه ْم م ْن ِج َدت َك .أللَّه َّم َ
ف َج ْم َعه ْمَ ،وَد ِّب ْر أ َْم َره ْمَ ،و َو ِات ْر َب ْي َن
ام َن ْع َح ْو َمتَه ْمَ ،وأَلِّ ْ
َسلِ َحتَه ْمَ ،و ْ
احر ْ
أْ
س َح ْوَزتَه ْمَ ،و ْ
اعض ْده ْم ِب َّ
ف لَه ْم ِفي
َع ِنه ْم ِب َّ
الص ْب ِرَ ،وا ْلط ْ
ِم َي ِرِه ْمَ ،وتََوح ْ
ص ِرَ ،وأ ْ
َّد ِب ِكفَ َاي ِة َم َؤِن ِه ْمَ ،و ْ
الن ْ
ا ْل َم ْك ِر.
ص ْره ْم
ونَ ،وَب ِّ
ونَ ،و َعلِّ ْمه ْم َما الَ َي ْعلَم َ
ص ِّل َعلَى م َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و َعِّرفْه ْم َما َي ْج َهل َ
أَللَّه َّم َ
ون .أللَّه َّم ص ِّل علَى مح َّمد وآلِ ِه ،وأَ ْن ِس ِهم ِع ْن َد لِقَ ِ
ما الَ ي ْب ِ
آئ ِهم ا ْل َعد َّو ِذ ْك َر د ْن َياهم
صر َ
َ َ
َ
َ َ
ْ
َ
ور ،وامح ع ْن قلوِب ِهم َخطَر ِ
ا ْل َخد ِ
ات ا ْلم ِ
ال ا ْلفَت ِ
ص َب
ونَ ،و ْ
َّاعة ا ْل َغر ِ َ ْ َ
َ
اج َع ِل ا ْل َج َّن َة َن ْ
َ
ْ
َ
ِ
ارِهم ما أَ ْع َد ْد َت ِفيها ِم ْن مس ِ
ِ
أْ ِ
اك ِن ا ْلخ ْل ِد َوم َن ِ ِ
ام ِة
َ
َ َ
َعين ِه ْم َولَ ِّو ْح م ْن َها أل ْب َ
ازل ا ْل َك َر َ
َ
صِ ْ َ
ار ا ْلمتَ َدلِّي ِة ِبصن ِ
وا ْلح ِ ِ
ش َج ِ
ان َواألَ ْن َه ِ
س ِ
وف
ار ا ْلمطَّ ِرَد ِة ِبأَ ْن َو ِ
ش ِرَب ِـةَ ،واألَ ْ
اع األَ ْ
َ
ور ا ْلح َ
َ
األد َب ِ
سه َع ْن ِق ْرِن ِه ِب ِف َرار .أللَّه َّم افْل ْل
َح ٌد ِم ْنه ْم ِب ْ
الثَّ َم ِرَ ،حتَّى الَ َيه َّم أ َ
ارَ ،وال ي َح ِّد َث َن ْف َ
ق
ِب َذلِـ َك َعد َّوه ْمَ ،وا ْقلِ ْم َع ْنه ْم أَ ْ
َسلِ َح ِت ِه ْم َ ،و ْ
ظفَ َاره ْمَ ،وفَِّر ْ
اخلَ ْع َوثَ ِائ َ
ق َب ْي َنه ْم َوَب ْي َن أ ْ
أَف ِْئ َد ِت ِهم ،وب ِ
ضلِّ ْله ْم َع ْن َو ْج ِه ِه ْم،
اع ْد َب ْي َنه ْم َوَب ْي َن أ َْز ِوَد ِت ِه ْمَ ،و َح ِّي ْره ْم ِفي سبلِ ِه ْمَ ،و َ
ْ ََ
ِ
ض أ َْي ِـد َيه ْم َع ِن
ام ْ
ال أَف ِْئ َدتَهم ُّ
الر ْع َبَ ،وا ْق ِب ْ
َوا ْقـطَ ْع َع ْنهم ا ْل َم َد َد َوا ْنق ْ
ص م ْنهم ا ْل َع َد َدَ ،و ْ
اخ ِـزْم أَْل ِس َنتَه ْم َع ِن ُّ
طِ
اءه ْم،
الن ْ
س ِطَ ،و ْ
قَ ،و َ
َ
الب ْ
شِّرْد ب ِه ْم َم ْن َخ ْلفَه ْمَ ،وَن ِّك ْل ِب ِه ْم َم ْن َوَر َ
ـاع َم ْن َب ْع َده ْم.
ط ْع ِب ِخ ْزِي ِه ْم أَ ْ
َوا ْقـ َ
ط َم َ
أللَّه َّم عقِّم أَرح ِ
س ِائ ِه ْم،
ام ن َ
َ ْ َْ َ
ِ
س َم ِائ ِه ْم ِفي قَ ْ
طر َوالَ
تَأ َذ ْن ل َ

طع َنس َل َدو ِّاب ِهم وأَ ْنع ِ
ِ
ام ِه ْمَ ،ال
سأ ْ
َوَي ِّب ْ
َصالَ َب ِر َجال ِه ْمَ ،وا ْق َ ْ ْ َ ْ َ َ
الر ِ
ض ِه ْم ِفي َن َبات .أللَّه َّم َوقَ ِّو ِب َذلِ َك ِم َح َّ
اإلسالَِم ،
ال أ ْ
َه ِل ْ
ْ
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اد ِت َك َو َع ْن
َو َح ِّ
ص ْن ِب ِه ِد َي َاره ْم َ ،وثَ ِّم ْر ِب ِـه أ َْم َوالَه ْم َ ،وفَِّر ْغه ْم َع ْن م َح َارَب ِت ِه ْم لِ ِع َب َ
ِ
ِ
االر ِ
ض َغ ْير َك َوالَ ت َعفََّر ِال َحد ِم ْنه ْم َج ْب َه ٌة
م َن َاب َذت ِه ْم ل ْل َخ ْل َوِة ِب َكَ ،حتَّى ال ي ْع َب َد في ِبقَا ِع ْ
ِ
ِ
ين،
ـإز ِائ ِه ْم ِم َن ا ْلم ْ
ين َعلَى َم ْن ِب َ
ش ِرِك َ
س ِل ِم َ
دوَن َك .أللَّه َّم اغز ِبك ِّل َنـاح َيـة م َن ا ْلم ْ
وأَم ِد ْدهم ِبم ِ
ط ِع التُّـر ِ
اب قَتْـالً ِفي
ين َحتَّى َي ْك ِشفـوه ْم إلَى م ْنقَ َ
الئ َكة ِم ْن ِع ْن ِد َك م ْرِد ِف َ
َ ْ ْ َ
ِ
ش ِري َك لَ َك.
إله إالَّ أَ ْن َت َو ْح َد َك الَ َ
َس ارً أ َْو ي ِق ُّروا ِبأ ََّن َك أَ ْن َت اهلل الَّ ِذي الَ َ
أ َْرض َك َوأ ْ
الر ِ
اء َك ِفي أَ ْقطَ ِ
وم َوالتُّ ْـرِك َوا ْل َخ َز ِر
ار ا ْل ِبالَ ِد ِم َن ا ْل ِه ْن ِد َو ُّ
اعم ْم ِب َذلِ َك أ ْ
أللَّه َّم َو ْ
َع َد َ
السقَالِب ِة والدَّيالِم ِة وس ِائ ِر أمِم ِّ ِ ِ
ش َو ُّ
َوا ْل َح َب ِ
ـوب ِة َو ِّ
َس َماؤه ْم
الن َ
الش ْرك الَّذي تَ ْخفَى أ ْ
الـزْنج و َّ َ َ َ َ َ َ
َ
وِ
ين
ش َغ ِل ا ْلم ْ
ْت َعلَ ْي ِه ْم ِبق ْد َرِت َك .أللَّه َّم ا ْ
ص ْيتَه ْم ِب َم ْع ِرفَ ِت َكَ ،وأَ ْ
ش َرف َ
ش ِرِك َ
صفاته ْمَ ،وقَ ْد أ ْ
َح َ
َ
ص ع ْن تََنقُّ ِ
ين ع ْن تَ َناو ِل أَ ْ ِ
ِبالم ْ ِ
ينَ ،وخ ْذه ْم ِب َّ
طه ْم
ص ِه ْمَ ،وثَِّب ْ
سلِ ِم َ
ـالن ْق ِ َ
ش ِرك َ َ
ط َراف ا ْلم ْ
ِ
َم َن ِـة َوأ َْب َدا َنه ْم ِم َن ا ْلق َّوِة
ش ِاد َعلَ ْي ِه ْم .أللَّه َّم أ ْ
االح ِت َ
ِبـا ْلف ْـرقَ ِـة َع ِن ْ
َخ ِل قل َ
وبه ْم م َن األ َ
ِ
الر َج ِ
االح ِت َي ِ
ال َو َج ِّب ْنه ْم َع ْن م َق َار َع ِة
ال َوأ َْو ِه ْن أ َْرَكا َنه ْم َع ْن م َن َازلَ ِة ِّ
وبه ْم َع ِن ْ
َوأَ ْذه ْل قل َ
األ َْبطَ ِ
ال.

االمام زين العابدين عليه السالم
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شى اللَّ َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ا ْلعلَ َماء
إِ َّن َما َي ْخ َ
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سيرة ذاتية عن سماحة االمام المجاهد
رضوان هللا عليه
مولد
ونسب مشرق
قبل ان ندخل في صلب االحاديث الهادفة يجبب ان تعبف االمبة فبي أي مكبان ولبد سبماحة آيبة

أي قبيلبة ينتمبي
اهلل العظمى االمام المجاهد السيد محمد الحسني البغدادي ب فضوان اهلل عليه ب والى ِّ
وهل هو من أسفة علمية عبف قفون متطاولة في التافيخ..

** ولد في يوم الجمعة السابع والعشفين من شهف فجب المعظم عام 1921هجفيبة فبي النجب

االشف  ..وأفخ والدتبه جماعبة مبن شبع اف عصبف فبي مقبدمتهم السبيد حيبدف الحلبي (ت  )1031وهبو
ينتمببي الببى عائلببة حجازيببة حسببنية النسببب قطنببت الع ب اف  ،احتفظببت بلقبهببا القببديم ال ب ي أكببد االميببف

الشبفي

عببز الببدين ابببي محمببد حميضببة بببن ابببي نمببي االول مببن امب اف مكببة المكفمببة فببي هجفتببه مببن

الحجاز قبل  013سنة فقد القى عصا التفحال واستقف به المقام في بغبداد سبنة 310هجفيبة وتففعبت
من صلبه اسف عفبية منتشفة حاليا في مدينة النج

االشف وكفبال والهاشمية والكاظمية وبغداد.

ومن هنا ..فاح السيد البغدادي في افجوزته النسبية يقول:
نجل اميف مكة الشفيب

حميضة ي االثف المنيب

و اك عز الدين خيف سيد قبد تكنى بأبي محمببد

اول من هاجف من ابائبنا
نجل الشفي

من مكة وحل في ع افقبنا

مكة محمبد ابي نمي ي العال والسؤدد

وكان والد السيد صاد (ت )1000فقيها وزعيما دينيبا مبن كبباف مجاهبدي العب اف  ،قباد جماعبة

من اهالي بغداد وضواحيها لمقاومة الغزو االنكليزي ،واشتبك مع الغزاة المستكبفين في البصفة وكبان

جد االعلى السيد أحمد العطاف البغدادي (ت )1911مفجع االمة ومن اعاظم فقها النج

االشف

وكب ا سببائف آبائببه وأجببداد عبببف قببفون متتاليببة فببي العب اف فقهببا  ..وشببع اف  ..وأدبببا  ..وأمب اف  ..وقببادة
مصلحون..

المدرس األوحد
* ومن المعروف ان االمام المجاهد السـيد البغـدادي قـ أر دروس الخـار علـى يـد كبـار فقهـاء

المدرســة االصــولية الجديــدة وبالتــالي اخــتص (تيمنــا) بالشــي النــائيني (ت )5511فــالزم ابحاثــه
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الفقهية عشرين عاما مالزمة الظل ..وعد في حساب رجال الحـوزة النـابهين فـي الرعيـل االول مـن

طالبه ..فهل استقل بالتدريس بعد رحيله؟ ..ومن ابرز َمن حضروا دروسه؟..
** نعببم تص ببد للت ببدفيا والتب ب حول ببه الكثي ببف م ببن فواد العل ببم لالس ببتفادة م ببن فقه ببه واص ببوله..
ويفضببله العديببد مببن طالبببه علببى غيببف مببن كببباف مدفسببي الحببوزة العلميببة ..كببالعفاقي (ت..،)1001
واالصفهاني (ت ،)1001و لك لنهجه ال ي يتميبز ببالحواف المباشبف فبي اثنبا محاضبفته القيمبة ،وان

كان قاسيا في حواف وهو فبي لبك يسبو البدليل بغيبف تكلب  ،يكشب

عنصبف الدقبة واالقتبداف والعمب

في مبانية العلمية ،واالحاطة الواسعة بالففوع الفقهية وحل المشكالت واالسفاف الخفية.
واما طالبه فهم كثيفون من مختل

الجنسيات االسالمية..

في
رحاب الندوة

* كتب الكثير عن الندوة العلمية الكبرى التي تعقد في مجلسه ،وعن اإلشادة بها ..إ َّل ََا انـي

اسأل :متى بدأت؟..ما البحوث التي كانـت تثـار فيهـا؟ ..وكيـف كانـت اسـاليب المطارحـات؟ ..ومـن
هم األ كثر حضورا؟..

** تلك الندوة بدأت في العقد الثالث ويجتمع فيها فجال الحوزة صباح كل خميا وجمعة وتثاف

فيها المسائل الفكفية من فقه واصول وحديث وتفسيف وأدب ..وبعد تفكيف عمي االغواف يعتفض احد

عمالقة الحضوف لالجابة عن السؤال فيفد عليه السائل او غيف من الحضوف فيحدث الصفاع الطويل
بينهم ويشتفك االخفون فيه ويحتدم النزاع ..وفي جل االحبوال ينقسبم الجالسبون البى تجمعبات متعبددة

تمثل كل جماعة منها وجها من الفأي ،وفي بعض االحيان اليخلبو تضبافب هب اال اف مبن االنحيباز

أن السبيد البغبدادي (فضبوان
الالموضوعي ..و لك بسبب الصداقة او غيف لك ..اال اننا كنا نالحبظ ْ
اهلل عليببه) ال ينحبباز الببى جهببة مببن الجهببات ..فتببافة تجببد مببع ه ب ا التجمببع واخببف مببع اك ..فكنببت
تشباهد هب ا الصبفاع العلمبي ببين مبن ضبمهم مجلسبه مبن فجباالت العلبم فتب اف صبفيحا البى ابعبد حببدود

الصفاحة فيها إ ا ش احد الحضوف عن االداب المفعية في المجلا.

وله ب النببدوة العلميببة أثببف بلي ب فببي شببحن ال ب هن ،وتفببت أ ين بات القلببب لفهببم الحقببائ العلميببة..

والسببيد البغببدادي هببو لولببب النببدوة ال ب ي يببدوف عليببه مببا استعصببى مببن المشبباكل العلميببة فببي مختل ب

العلوم فت اف ينصب كالما من أعالي الجبال في تقفيف المسائل وبيان ادلتها ..سوا كانت مبن القبفآن

او السنة او العقل..

وفي اخفيات ايام تلك الندوة حضفها فجل يدعي ان له باعا طويال فبي العلبم ...مبن ببين الشبيخ

الج ازئببفي والشببيخ حبيببب الببدجيلي وكببان السببيد البغببدادي قببد شببفح فببي بيببان مسببألة فقهيببة مببن اعقببد

المسائل وأخ يشفح وجو المسألة وأفباب العلم مصغون الى تقفيف  ..فحز لك فبي قلبب مبدعي العلبم
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فقبال مدمببدما :هب المسببألة ال تسبتح كببل لبك ،فقببال الج ازئبفي :هب ا ميبدان للجيبباد ال للخنببافا..وفد

عليه الشيخ الدجيلي :انت لم تع مما قفف السيد حففا واحدا.

ومجمببل القببول :فببي هب ا الجببو العببامف بببالتفكيف والتعبيببف والحبواف وتضببافب الطفوحببات ..يتبلببوف

الوجه الح من الفأي ،وتتعادل الطفوحات ،وتتقافب وجهات الفأي ،ويصح بعضها بعضا في حلبة
الخال  ،ويهدأ الجو الصاخب ويستجيب الجالسون لألطفوحة العلمية الحاسمة التي انتهبوا اليهبا بعبد
ه ا المشهد المشف ويستجيب الجالسون ك لك لدعوة الكفم الحاتمي المعد لهم بعد انتها الجلسة.

فكان مبن اببفز فواد هب النبدوة الفكفيبة الفائعبة :الشبيخ عببد الهبادي شبليلة البغبدادي (ت)1000

والسيد محمد سعيد الحسني الحبوبي (ت )1000والشيخ محمبد حسبن كببة (ت )1000والشبيخ علبي

الخاقب بباني ( )1001والشب ببخ علب ببي ففب ببي

(ت )1001والسب ببيد عبب ببد الب ببف از الحلب ببو (ت )1003وشب ببيخ

الش بفيعة االصببفهاني (ت )1001والشببيخ علببي ببباقف آل صبباحب الج بواهف (ت )1013والسببيد ياسببين

الحسببني السببعبفي (ت )1011والشببيخ أحمببد كاش ب

الغطببا (ت )1011والسببيد محمببد تقببي الحسببني

البغ ب ببدادي (ت )1010والش ب ببيخ محم ب ببد جب ب بواد البالغ ب ببي (ت )1019والش ب ببيخ محم ب ببد حس ب ببين الن ب ببائيني
(ت )1011والسيد صال الحلي (ت )1012والشبيخ ضبيا البدين الع افقبي (ت )1001والشبيخ هبادي
كاش

الغطا (ت )1001والشيخ محمد حسين االصفهاني (ت )1001والسيد ابو الحسبن الموسبوي

االصفهاني (ت )1001والشيخ جعفف البديفي (ت )1002والشيخ محمد فضا ال ياسبين (ت)1033
والشببيخ محمببد حسببين كاش ب

الغطببا (ت )1030والشببيخ محمببد حسببن المظفببف (ت )1031والشببيخ

قاسم محي البدين (ت )1030والسبيد جعفبف الطباطببائي بحبف العلبوم (ت )1033والشبيخ محمبد جبواد
الج ازئب ب ب ببفي (ت )1031والسب ب ب ببيد عبب ب ب ببد الحسب ب ب ببين شب ب ب ببف الب ب ب ببدين (ت )1031والشب ب ب ببيخ عبب ب ب ببد الك ب ب ب بفيم

الجزائفي(ت )1011والسيد حسين البفوجفدي (ت )1019والسبيد علبي شببف الحسبيني والشبيخ حسبين
الحلي والسيد أحمد الخونسافي والشيخ مفتضى ال ياسين وكثيف غيفهم.

نضال
مع الدستوريين
* من المعروف ان االمام المجاهد السيد البغدادي له مواقـف فـي ميـدان السياسـة القطريـة..

متى بدأت بالتحديد؟..

** بببدأت بعببد ظهببوف الحفكببة «المشببفوطية» عببام 1091ب ب  1230التببي تطالببب بب ب «الدسببتوف»

ضد الحكم االستبدادي القاجافي بقيادة الشيخ محمد كاظم الخفاساني الهفوي (ت.)1092
* وهل انخرط في تنظيمها؟

** أج ب ببل ..ك ب ببان عض ب ببوا ع ب ببامال ف ب ببي الحفك ب ببة ..وك ب ببان يجتم ب ببع م ب ببع الفف ب ببا بص ب ببوفة سب ب بفية

في«سفاديب» النج

خشية من السواد االعظم وحاشية السيد محمبد كباظم اليبزدي (ت )1003وكبان

لبه دوف متميبز فببي تبدبيف االعمببال التعبويبة وفسببم الخطبط السبتفاتيجية اهمهببا :باشبافة مببن اسبتا قائببد
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الحفكببة :اقتببفح علببى والببد السببيد الصبباد ضببفوفة تببفك النج ب
لصال الدستوفيين.

وال ب هاب الببى بغببداد لكسببب الموق ب

من هنبا ..ببدأ التبممف المبدفوا مبن قببل حاشبية اليبزدي حينمبا أحسبوا بنشباطه الخطبف ..وحباولوا

اكثف من مفة االنتقاص من كفامته وبعد اليأا من لك صدفت التهديدات الساففة بب (قتله).

ومب ببن هنب ببا ..أنقب ببل اليب ببك نمو جب ببا وعلب ببى مب ببا فيب ببه مب ببن ط اففب ببة ال يخلب ببو مب ببن تلب ببك الممافسب ببات

الالمشفوعة..

كان ي هب الى الكوفة في العطل الد افسبية لالسبتجمام وال افحبة ..وهنباك يغبدو ضبيفا عنبد السبيد

ياسين الحسبني السبعبفي ،وفبي لبك الوقبت كبان للبهبهانيبة مفكبز اجتمباعي واقتصبادي مفمبو  ،وفبي

العشفة االولى من محفم الحبفام لهبم مجلبا ضبخم فبي سبو البلبد الكبيبف فافتبأ السبيد البغبدادي قببل
ال ب هاب الببى السببيد السببعبفي ان يسببتمع الببى ع ب از الحسببين سببيد الشببهدا
وكان قاف

(ع) قصببد االجببف والث بواب

التعزية وقتها الشيخ محمد علي قسام (ت )1030وهو من حزب اليزدي ..وعندما انتهى

خطابببه ونببزل مببن علببى المنبببف الحسببيني توجببه الببى صببدف المجلببا ينظببف الببى وجببو الجالسببين فببفدا

فببفدا ..وحينمببا وصببل الببى السببيد البغببدادي وق ب
بغداد وين ما افوح اشو

علببى أفسببه يخاطبببه بب ب (اللهجببة العاميببة)« :فحببم اهلل

بغداد» ..وحينما استقف به المجلا بادف السيد البغدادي:

ب من اين انت يا شيخ !!.

= ففد عليه قائال :من عشيفة خفاجة.

ب ثم ما ا ! ..من تكن خفاجة ياشيخ ! ..ما هم اال عبيد لنا ..فنحن من ابنبا الفسبالة المحمديبة

الخاتمة ..خدم في بيوتنا جبفائيل (ع).

من هنا ..حاول وجو (البهبهانية) تهدئة الموق

منا  ..وما ينبغي ان يتطوف الحديث به ا الشكل..

المتبأزم بينهمبا ..وقبالوا :ياسبيدنا مبا صبدف منبه

ففد عليهم (فضوان اهلل عليه) لو ففضنا كان السيد اليزدي بمكاني ..ما ا كنتم تقولون .
طبيعي اهانة لكفامته ال تغتفف بوصفه مفجع الشيعة وحامي الشفيعة !!.

اما انا (ونعو باهلل من كلمة انا) فاشف منه من خالل النقاط التالية:

فخف علي من حيث ان المال يوجد في قبضة الساقطين
 1ب اليزدي اكثف مني ماال وه ا لم يكن ا

والمنبو ين.

 9ب اليبزدي يبزعم انبه مبن فيبة النببي العفببي (ص) اال ان امبه فافسبية انتسبب اليهبا ..وانبا اقبول

وبكل فخف واعتزاز اني من شففا مكة ولم تطأ قدمي واقدام ابائي بالد فبافا ..فأنبا ا ن اشبف منبه
نسبا وحسبا.

 0ب امببا مببن جهببة التفببو العلمببي علببي فببانتظفوا ايامببا معببدودات سببأكون اعلببم منببه انشببا اهلل

تعالى.
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ماذا قال
للشيخ الخالصي الكبير؟..
* عــام  5151ميالديــة زار النجــف االشــرف الشــي محمــد مهــدي الخالصــي الكبيــر بمهمــة

سياســة مصــيرية صــعبة..أوالهــا لــه مــؤتمر الكاظميــة بخصــوص اقنــاع الســيد محمــد كــاظم اليــزدي
باالنضمام الى حركة الجهاد الدفاعي ضد القيصرية الروسية من جراء القصف المدفعي على مرقد

االمام الرضا (ع)!! ..وفي يوم من االيام بينما كان الخالصي جالسـا فـي مجلـس الشـي محمـد آل
حسين النجم وكان السيد البغدادي جالسـا الـى جنبـه مـع العلمـاء مـن رجـال الحـوزة..فحـرر الشـي

ضياء الدين العراقي مسألة فقهية شائكة ..فكان للسيد البغدادي القدح المعلـى فـي حـواره فاحتـدم

النـزاع وتعالــت االصـوات بينــه وبــين العراقــي ..فكــان االنتصــار العلمــي لــه البتــه .وهنــا نســأل :هــل

للشي الخالصي موقف علمي ..أو توجيهي في هذا الحوار؟..
** لببم يكببن لببه موقب

علمببي بببل اخب الصببمت المطبب فببي هب االمسببية ..بسبببب التببممف الب ي

واجهه من قبل حاشية اليزدي ..اال ان هناك موقفا توجيهيا له عالقة وثيقة بتلك االمسية ..وهو:
ان الس ببيد البغ ببدادي غ ببادف النجب ب

االش ببف م ببدة ليس ببت بقص ببيفة متوجه ببا ال ببى الكاظمي ببة لزي ببافة

االمامين (ع) ونزل ضيفا لد ابنا عمه هناك وحين مكوثه زاف الشيخ الخالصي (ت )1010وبعبد

فتفة االستفاحة وتبادل الكلمات الودية الصادقة ..خاطبه الشيخ (فحمه اهلل) بأعجاب على لك الحواف
الفقهي الفائع ال ي جف بينه وبين المحق العفاقي ..ثم بعد لك اقتفح عليه ب ب (الهجبفة) مبن

والنقا

واالقام ببة ف ببي الكاظمي ببة وتعه ببد بتأيي ببد ومس بباندته وتفش ببيحه (م ببن بع ببد ) للمفجعي ببة الش ببيعية

النجب ب

االسالمية والسيد البغدادي يبتسم على ه المشاعف الفسالية الصادقة ..ولم يجب..
ثم افد

والتقليد.

متسائال :تف اتتصوف االيفانيين من الففا والمشاهدة بالب ات يفجعبون اليبك فبي الفتيبا

ا ن ..يجب عليك المغادفة واالقامة بين عشيفتك وأبنا جلدتك..
بيد ان السيد البغدادي قال له بكل هدو :

آمببل يببا شببيخنا ان اهلل الواحببد القهبباف ينببتقم مببن كببل عنصببفي أو اقليمببي ال يطيببع الح ب كس بنة..

ومن ثم اغدو حجة اهلل على افضه.

فتعجب الشيخ ..والجالسون معا ..من ه ا الحا االيماني العمي .

قليال عند ه النقطة االخيفة من هم هؤال الجالسون في ه ا االجتماع المغل ..

ب لنتوق
= ِمن أبفزالحضوف في تلك الجلسة :الشيخ عبد الحسين الخالصي والشيخ علي الكليداف والشيخ

عباا الجمالي والسيد عبد االميف ال السيد حيدف والشيخ مهدي االزفي والحاج عببد الحسبين الجلببي
ومال سلمان االنبافي.

ومهما يكن من لك كله ..فقد قدف اهلل ب سبحانه وتعالى ب ان يحقب مبا نطب ببه السبيد البغبدادي

(فضوان اهلل عليه) وما تصبو اليه االمة و لك عام 1212م ف ِّش لمنصب المفجعية الصبالحة وغبدا
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بحمد اهلل تعالى زعيما دينيا يؤثف على مسيفة االحداث العامة ..مدافعا عن كفامة االمة وكبفيائها في

كل المستويات.

في
معارك الشعيبة
* حين نشبت الحرب العالمية االولى عام  5555هجرية ـ 5151ميالدية ..هل خاض االمام
المجاهــد الســيد البغــدادي فيهــا معــارك الشــرف والكرامــة ضــد االحــتالل االنكليــزي فــي العـراق؟ وبعــد
سقوط بغداد العاصمة ...وهل اشترك في ثورة الثالثين من حزيران عام 5111ميالدية؟..

** نعم ..خاض معافك الشف والكفامة في جبهبة الشبعيبة والكبوت ضبد المحتلبين الغبزاة وكبان

فببي صببحبته السببيد هببادي مكببوطف ال ب ي كببان مالزمببا لببه فببي جميببع مواقفببه ال يكبباد يفافقببه فببي سببائف
شؤونه ..واخ ينتقل في جبهبات القتبال ..ببين القب ائ

والنيبفان ..حتبى اجتمبع بالقيبادة السياسبية التبي

كانت حين اك بزعامة الحاج محمد فاضل باشا الداغستاني.

وبعد اندحاف االتفاك حضف جلسات مؤتمف كفبال لالعداد للثبوفة مبن جديبد بقيبادة الشبيخ محمبد

تقبي الحبائفي (ت )1002ويحمبل المجاهببدون المضبابط التبي تمثبل افادة الشببعب الع افقبي فبي التحفيببف

البوطني وتسبتنكف بشببدة االحبتالل االنكليببزي ويطبو

فجبال الجهبباد علبى العلمببا المجتهبدين والزعمببا

العشببائفيين الموجببودين فببي المببؤتمف ليحملببوهم علببى التوقيببع عليهببا وكببان هببو (فضبوان اهلل عليببه) مببن

السباقين الى التوقيع من غيف توان أو وجل ..وفي كتاب (الحقائ الناصعة) صوفة وثيقة فيها توقيعه

البافز بين تواقيع كباف زعما قبائل الففات االوسط.

احباط
المجلس التأسيسي العراقي
* أشاد الشي الطهراني (ت )5531في موسوعته الشهيرة (الذريعة الى تصانيف الشيعة)

 53ص 83 :ط  5181ميالديـــة ..الـــى ان الوفـــد البغـــدادي اجتمـــع مـــع االمـــام المجاهـــد الســـيد
البغــدادي فــي داره فــي محلــة العمــارة (القديمــة) ..اال انــه لــم يــذكر ســبب زيــارة الوفــد الــى النجــف

االشرف وماذا دار من وراء الكواليس من احاديث خطيرة ..ومن ثم لفها الكثيـر مـن الغمـوض كمـا

قيـــل عنهـــا الكثيـــر؟ ..فهـــل تســـتطيع ان ترفـــدنا بـــبعض االيضـــاحات التـــي عرفتهـــا بحكـــم صـــلتك
بسماحته؟..

** عببام  1011هجفية ب 1299ميالديببة اعتقببد الملببك فيصببل (ت )1010ومببن و افئببه قببو الثببوفة

الفجعيب ببة المضب ببادة ان المعافضب ببة الوطنيب ببة واإلسب ببالمية قب ببد ابب ببت وانب ببدثفت الب ببى ابب ببد االبب ببدين ..وان
المؤسسات الدستوفية ستجفي في الع اف على حسب ما يفام وف مخطط استغاللي بشع فهيب.
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بيد ان التصوفات والحسابات الوهمية انكشفت خالل فتفة وجيزة فلقد استأنفت من جديد معافضة

الجماهيف التي يقود مسبيفتها علمبا النجب

والكاظميبة بجبفأة وثببات وصببف فبي وجبه صبياغة وكتاببة

الدستوف في المجلا التاسيسي المقتفح ..والتي ال تتم إال على ضو مبن مصبادف التشبفيع االسبالمي

األصيلة.

ومن هنا ..اصب الملك والقو الفجعية المضادة في افتباك وحيفة ..وحسبوا لهول المشكلة ال

حساب وحساب !! ..وبعث وفدا علبى مسبتو ففيبع مبن القيبادة السياسبية بفئاسبة الحباج محمبد جعفبف

ابو التمن مبن اجبل ان يوضبحوا سياسبة الملبك الداخليبة والخافجيبة بصبيغتها النهائيبة ويحبددوا اهبدافها

فببي الممافسببة والتطبي ب بصببي مفحليببة المنببا المفجعيببة الدينيببة فببي النج ب

وقبببل االجتمبباع به بؤال

االمنا  ..ومنهم :الشيخ محمد حسبين النبائيني والسبيد اببو الحسبن الموسبوي االصبفهاني ..ادفك الوفبد

ان هنبباك عقبببات تعفقببل مسببيفته فببي هب المهببام اول مببا بببدا لهببم االجتمبباع مببن و اف االببواب المغلقببة
ب ببأبفز مستش ببافيهم ..وهم ببا :الس ببيد البغ ببدادي والش ببيخ الج ازئ ببفي (بم ببا انهم ببا م ببن ق ببادة الث ببوفة ويفهم ببان
مالبسبات البيئبة النجفيبة وواقبع الفسبالة التبي تحملهبا النجب

وال سبيما مبا يتصبل منهبا بقضبايا السبباعة

محفوفة في كثيف من االحيان بمالبسات غيبف واضبحة ال يتيسبف للمبفجعين ان يحبددا موقب

الشبفيعة

منها بمنظوف سفيع وقفاف مفتجبل) مبن اجبل ان يمهبدوا لهبم التفباوض والتشباوف مبع المبفجعين ..ومبن

خبالل هب المبببادفة ال كيببة تببتمخض لهببم المببفدودات االيجابيببة ..وهببي السبببيل الوحيببد للعمببل المثمببف..
وعلى ه ا االساا يغدو السيد البغدادي من ابفز المفاوضين مع النائيني وك لك الشيخ الج ازئبفي مبع

الموسوي االصفهاني.

ومن هنا ..انقلبت الحسابات والتصوفات كلها بين عشبية وضبحاها مبفة ثانيبة ..ويمبتحن العلمبا

عبباملون امتحانببا عسببي اف فببي ايمببانهم لحفمببة هب ا الببوطن االسببالمي العزيببز ..بعببد ان انفببض االجتمبباع
المغل ب بببادف الوفببد الدا م افسببيم زيببافة االمببام اميببف المببؤمنين علببي (ع) وقببدف اهلل للشببيخ كبباظم ابببو

التمن ال ي يتسم باللهجة الصادقة ان يتخل

ال ي عقد فيه االجتماع.

عن صحبة الوفد وبقي معتكفا في بيت السبيد البغبدادي

ومببن هنببا ..تتحقب المعجبزة فببي هب الفتبفة العصببيبة مببن تببافيخ العب اف الحببديث ..وينبببفي السببيد

البغدادي يسأله مخاطبا بصفاحة لما فيها من م اففة وجفأة ..ياشيخ انت تعلبم العبالج فبي هب التجفببة
الجديدة عوض النفي والففض ايجاد مساف جديد ودستوف جديد يواكب الحاجات المتطبوفة علبى ضبو

مفاهيم الشفيعة االسالمية العملية ..وخالصة القول الحاسم :البد ان يكون تشكيل المجلا التأسيسي

تحببت قيببادة اسببالمية وطنيببة مخلصببة ..وهببل ان الملببك يطبب هب الشببفوط الفئيسببية المتفب عليهببا ام
يجهضها ويعمل لصال الخطط البفيطانية !..

فأجابه بهبدو « :ان جاللبة الملبك المفبد ال يسبتطيع ببأي حبال مبن االحبوال وفبي هب الظبفو

الفاهنة عدم مجافاة االنجليز في خططهم المفسومة«!!..

فقال السيد البغدادي :ا ن ليا لفيصل في اعناقنا واعنا القو االسالمية بيعة.
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وعلى ه ا االساا ..نهض السيد البغدادي قاصدا الشيخ النائيني ..وقدم له تقفي اف مفصال ..ندد

فيه بتخطبيط الملبك مبن خبالل مبا جبف مبن حبواف ونقبا

فكانبت النتيجبة سبلبية ومبن جب اف

لبك ولبى

الوفببد أفسببا علببى عقببب فاجعببا الببى الملببك ولببم يحصببل علببى الغايببة بببل فش با التنبباقض والمضبباعفات
باالشواك والمطبات والوحشة والظالم الداما..

السياسية فيما بينهم في ه ا الطفي الطويل المففو

ومبن هنببا ..فاح فئببيا الوفببد بايمبان اقببو ونفببا مطمئنببة وافادة فوال يبة التعببف الكلببل وال تفهببم

الفشل الى معسكف المعافضة االسالمية ومعه بعض ففاقه االشدا .
والعكببا بببالعكا حببين فشببلت المفاوضببات فببي النج ب

االشببف حببول دعببم ومسبباندة المجلببا

التأسيسببي ..خاطببب فئببيا الوفببد السببيد البغببدادي بحببزن عميب  :يببا سببيدنا كببان اعتمادنببا علببيكم واملنببا

الوطيبد بكبم ..فكيب

تعفقبل مسبيفتنا كبان مبن المفبفوض ان تنسبحب مبن المهمبة المكلب

نببنج فيمببا نصبببو اليببه ..واليببوم كيب

بهبا ..حتبى

أواجببه جاللببة الملببك المعظببم بعببد ان اكببدت لببه هنبباك ان عنببدي

السيد البغدادي الصدي الصدو والفقيه الجسوف !..

ب ه ا كله صحي  ..أين المجاهد الجزائفي ما هو دوف المكل

به ..

= ان الفقيببه الج ازئببفي لببم يوجببد فببي ه ب ا االجتمبباع االنف بفادي بببين البغببدادي وابببو الببتمن بببل كببان

اهبا الى منزل السيد ابي الحسن الموسوي االصفهاني للتشاوف والتنسي العملي علبى ايجباد صبياغة

كحببد ادنببى مببع الملببك بيببد ان السببيد البغببدادي كشب

االو اف الخاسبفة علببى حقيقتهببا للنببائيني ..وعببانى

بنفسه ه التجفبة الثوفيبة والجبدو فبي اللبوم والعتباب بمبا فيبه مبن مب اففة وقسبوة مبن قببل اخيبه الشبيخ

الج ازئببفي فببي فشببل ه ب الخطببة المكل ب

بهببا مببن قبببل الوفببد البغببدادي الفسببمي ل ب لك عمببد الملببك الببى

تسفيف النائيني واالصفهاني خافج الحدود وال ي جف في سنة  1290ميالدية.

والشي بالشي ي كف :حين تسفيفهما قد ودعا في حشد من العلما الى كفبال المقدسة ..وبعد

منتص

تفنيدها.

الليل اثاف السيد البغدادي على مجموعته مسألة فقهية معقدة قد تعالت االصوات الهادفة في

كان هناك على مسافة خمسمائة متف او اكثف مجموعة اخف تسبمع صبد هب االصبوات كبان

في ضمن ه المجموعة السبيد سبعيد الحكبيم يهمبا فبي آ ان السبيد محسبن الحكبيم (ت :)1023البم
يكن ه ا صوت السيد البغدادي !..

قب ببال :نعب ببم بالتأكيب ببد نحب ببن (بيب ببا حب ببال) االن النب بباا نيب ببام بالطب بباب االعلب ببى المكشب ببو

الخافجي ..قم حاال لن هب اليه نعاتبه.

للفضب ببا

فجا الحكيم وهو ليا على حالته الطبيعية موجها عتابا فقيقا:

«افجوك يا ابو كاظم مو وقته االن ..نحن بيا ضيم« فبادف السيد البغدادي قائال:
هل تفيد منا تفك الم اكفات العلمية !..
يببا ابببا يوس ب

انتبببه إلببى مببا اقببول لببك مببن اكتشببا

الدينية سبينتهي دوفهبا الفاعبل ببالنج

تنب بؤاتي المسببتقبلية :ان المؤسسببة الفافسببية

االشبف  ..ألن شبعب العب اف كبان بباالما متخلفبا اجتماعيبا..
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واقتصبباديا ..وكببان بحاجببة ضببفوفية ملحببة لالمبوال التببي تجبببى اليببه بأسببم (الحقببو الشببفعية) وتشببييد

العتبات المقدسة ،اما اليوم فقد انقلبت كل الحسابات السياسية بين عشية وضحاها وغدا الع اف دولة،
وف ببي المسب ببتقبل القفيب ببب س ببو

يملب ببك م ب بوافد ض ببخمة ..وبالتب ببالي يوظ ب ب

طاق ببات بش ب بفية هائلب ببة فب ببي

المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ..وبالنتيجة .يتحفف من هيمنة المؤسسة الحوزوية الفافسية التي

تؤثف بشكل مباشف او غيف مباشف علبى سبيادة الوجبود الع افقبي واسبتقطاب شبيعته ،وقبد أشبفت للميبف از

النائيني قبل سنة تقفيبا :ان الحوزة في يوم ما ستطفد واليعود لهبا وجبود علبى السباحة النجفيبة..ولبيا

لهببا مببن يببدافع عنهببا بعببد ان يغببدو العب اف حكومببة وشببعبا لببيا بحاجببة الببى المسبباعدات االيفانيببة التببي
تأتي اليبه ب ب «العملبة الصبعبة« باسبم دعبم العتببات والحبوزة..حتبى اسبته أز المقفببون اليبه بوجهبة نظبفي

المستقبلية بل قال احدهم ه تخيالت عنصفية !!..

قلت له :لما ا (يا شيخ) تزعم تخيالت عنصفية !..

أليا المتصدون ال يقدمون للبيوتات العلمية العفبية اال النزف القليل من الدفاهم المعدودات وهبم

يصببطدمون بصببعوبة الحيبباة اليوميببة والمتطلبببات المعيشببية الكثي بفة والمتفاكمببة ،وسببو
والمناصب الحكومية !.

تفك تحصيلهم العلمي ويغدون من طالب الوظائ

تكببون النتيجببة

وفببي البافحببة أفيببت بببام عينيببك حينمببا صبباح صببال حمامببه (احببد فمببوز النظببام) بسببخفية« :ايببن

حسين ..اين ابو الحسن)!! ..ولم يحفك ساكنا من كان في توديعهما في تلك اللحظات وكان االحف

بهم ان يفدو على االقل وغدا ه ا االج اف المهين في خبف كان ..وكأنبه لبم يحبدث شبي فبي السباحة

النجفية ..واالمف يحدث بعد االمف.

صراع
مع المعارضة
* يقول أصـحابه فيمـا يقولـون كـان االمـام المجاهـد السـيد البغـدادي إمامـا للجماعـة فـي أحـد

مساجد النجف ..وبعد ذلك غدا اماما للجماعة في الصحن الحيدري الشريف عام 5111ميالدية..
بيد ان هذه النقلة النوعية انتابتها معارضة ما كانت مرتقبة ..لماذا وكيف؟!..

** ه ب المعافضببة مببن بعببض المت بزلفين لبببعض العلمببا المتصببدين طمعببا فببي الجببا وحبببا فببي

المببال ..ومببن وفائهببم عناصببف وقببو ضببالعة وطامعببة ومفتبطببة بمؤسسببة التحقيقببات الجنائيببة العفاقيببة
والسافاك الشاهنشاهية ،وعلبى هب ا لبم تكبن مفاجئبة فبي حسباباتنا الن السبيد البغبدادي مواقفبه ال تنسبى
ضد الثوفة الفجعية المضادة.

ومببن هنببا تحببفك الشببيخ مغببيض بببن الحبباج سببعد افضببي (ت )1039بالتنسببي مببع حلفائببه مببن

العشببائف النجفيببة ..وطلببب مببن سببماحته ملتمسببا ان يتصببد إلمامببة الجماعببة فببي الصببحن الحيببدفي
الشفي

بوصفه من مفاجع الفتيا والتقليد ..ومن الضفوفي ان يوجد في ه ا الموقع المقدا.
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إال ِإنه ففض ه ا االلتماا ،و لك على نهج السل

الصال من فقهائنا االعاظم (اال ماش ) من

االعفاض عن مثل ه االموف ..وبعد اإلصفاف عليه الب ي دام مبدة عشبف ليبال متتاليبات (وبعبد التبي

واللتيا) امتثل له الفغبة الملحة ،والن الواجب الشفعي يحتم عليه ان يشمف عن ساعد الجد وينهض
به المسؤولية التافيخية الملقاة على عاتقه.

ومببن هنببا ..تجمببع الشببباب والشببيوخ مببن العلمببا العبباملين والمببؤمنين الخي بفين فببي داف الواسببعة

المتواضعة على شكل تظاهفة جماهيفية لم تكن ه الظباهفة االجتماعيبة مألوفبة فبي النجب

األشبف

حين اك ..فقدمو لصالة المغفب والعشا وائتموا به ،ومن شدة تعلقهم الفسالي به وانشدادهم العاطفي

اليه ..كانوا يتسابقون في االئتمام خلفه وهم يطفحون ما عليهم من االفدية ..ببدال مبن السبجاد الكثيبف
المخصببص للصببالة ،حتببى غببدت جماعببة متفاميببة االطب اف

يحسببب لهببا الب

حيث يحتشد فيها فجال الفكف النابهون وفجال البلد المتدينون.

حسبباب وحسبباب ..ومببن

ومن هنا ..با ت بالفشل ال فيع تحفكات قو الثوفة المضادة ..وبخاصة تحفكات جمعية منتد

النشف بمحاوالتها العديدة لتقديم المفحبوم الشبيخ محمبد حسبن المظفبف فبي هب ا المكبان المقبدا ..اقبول
(مع االس

الشديد) :في لك اليوم المشهود ال ي صمم فيه زعيم الشمفت وحلفائه على خفوج السيد

البغدادي ألدا الففيضة اخ ت جمعية منتد النشف تمافا اساليب متنوعبة لتحقيب اغ افضبها وتنفيب
مخططها االخيف ..ومن بين تلك االساليب:

1ب ب انبببف السببيد محمببد تقببي الحكببيم (حاليببا عميببد كليببة الفقببه) واتصببل هاتفيببا بقائممقببام النج ب

االشف السيد ضيا شكافة وتكلم معه بانفعال من اجل ان يقبوم بباج اف الزم لتالفبي االمبف ضبد هب ا
التجمع الفسالي النه على زعمه يثيف القالقل والفتن.
ففد عليه صافخا:

أتتجاهببل هب ب الشخص ببية ! ..ال ببم يكببن ه ببو االعل ببم واالتق ببى واألص بيل حس بببا ونس بببا ! ..أح ببا

الحكيم بألمأز ال ي وقع فيه ..مما دفعه الى ان يقبول لبه :ان البغبدادي عبدو النظبام الملكبي ..البيا

كب لك  ..قببال لببه :ثببم مببا ا  ..انببه بمثابببة والببدي ..وانببه أب بو ف الغفببافي فببي ه ب ا الببزمن التعببيا ..ثببم

اغل الهات

في وجهه.

ونتيجببة ه ب ا الببفد الصببافم اتهببم بب ب «المافكسببية»..وبعببد فت بفة نقببل ابببو علببي الببى ن بواحي البص بفة

بوظيفة معلم في المدافا االبتدائية!!

2ـ هب غياث الدين بحف العلوم (المحامي) الى صديقه مديف ناحية الحيبفة السبيد ضبيا البدين

الحيدفي النقا ما يمكن انقا وقبل ان يفاتحه بالمهمة المكل
من جديد في النج

األشف ..

بها ..ببادف مبديف الناحيبة سبائال :هبل

طبيعي كان سؤاله باعتباف مقتضى الحال (كما يقول علما البالغة) ..فقال له :متأسفا باللهجة

العامية«:تاليه يلعب بيه البغدادي»!!..

بدت عالمات التعجب واالستغفاب على وجهه ..وفد عليه بامتعاض:
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ب لما ا تتهجم على ه ا السيد المجاهد ! ..أليا له صوالت في الفقه واالصول ! ..ألم يكبن مبن

فجاالت الثوفة العفاقية الكبف !..

مببا ه ب ا وانببت يببا ابببا جببالل  ..وأي صببلة تفبطببك بببه ! ..وانببت صببديقي القببديم وانببا جئتببك فببي

الحقيقببة بمهمببة الخببالص مببن جماعتببه (فسببقة الشببمفت) بشببكل او بببمخف !! ..والتوسببط لببد قائممقببام
النج

النه من مدينتك ولك خولة معه وصحبة ومودة ك لك.

ب انبت تطلبب المسببتحيل ..فالسبيد البغبدادي ابببن عمبي وقفيبب منببي وال قيمبة للتسبميات واخببتال

االلقاب ..فهو من اسفة لهبا شبأن عظبيم عببف قبفون متطاولبة ثبم هبو اببن النجب

البباف مولبدا ومسبكنا

ومدفنا هو ووالد وجد االعلى السيد أحمد العطاف البغدادي وهو أح به ا االعتباف.

الموق

فسكت ولم يفه بأي كالم ،وفشل بمهمته وخفج منه يجبف أ يبال الخيببة والخسبفان! ..ونتيجبة هب ا
المشف  ..وجهت اليه تلفيقات ما انزل اهلل بها من سلطان..

ثببم انتقببل بعببد لببك الببى الشببيخ أحمببد الطفيحببي (ت )1032حينمببا بل ب السببيد محسببن الحكببيم مببا

حدث من مفاجئة جديدة علبى السباحة النجفيبة ..فاسبتغفب ببال افادة شبعوفية بهب ا الحبدث التبافيخي..
ثم استدفك االمف ب كا  ..وقال:

تصوفت الشيخ عبد الكفيم الزنجاني (ت )1011هو ال ي حل في ه ا المكان الحساا ..ولكبن

الح يقال :السبيد البغبدادي وجبه مبن وجبو اإلماميبة وكانبت لبي صبحبة ومبودة معبه فجبزاهم اهلل خيبف
ج ب از المحسببنين علببى ه ب المبببادفة االسببالمية ..ولكببن لألس ب

االسببي

كببان صببهف السببيد اب بفاهيم

الطباطبببائي حفيببد السببيد اليببزدي موجببودا فببفد عليببه :ان ه ب ا الفجببل (يقصببد البغببدادي) مببن ايببن خببفج
ونحن ال ين كفنا ودفنا بأيدينا !..

بي ببد ان الحك ببيم عل ببى م ازج ببه اله ببادي وكلمات ببه البطيئ ببة فق ببد اعص ببابه كله ببا مب بفة واح ببدة وك ببل

عضالت وجهه مشدودة باالنفعال! ..وفد بما يستحقه..

صرخة
ضد الملكية
* المشـهور بــين قــوى المعارضــة فــي العـراق أَ َّن اإلمـام المجاهــد الســيد البغــدادي ..بعــث يــوم

السابع من ربيع االول عام 5581ـ  5111برقيـة اسـتنكارية شـديدة اللهجـة الـى الطبقـة الحاكمـة
في العـراق لوقوفهـا موقـف المتفـر مـن العـدوان الثالثـي علـى مصـر ..وقـد كتـب عنهـا المؤرخـون

العرب صفحات مشرقة النها تستهدف بصراحة متناهية اسقاط حكومـة نـوري السـعيد ،وعلـى اثرهـا

فوجىء سماحته بزيارة الدكتور محمـد فاضـل الجمـالي احـد اركـان النظـام لتهدئـة الموقـف المتـأزم

في النجف ..وهنا اسأل :ما الحوار الذي دار بينهما؟..
النج

** حين دخول الجمالي البى البداف صبباحا ..كبان بففقتبه السبيد محمبد علبي كمونبة فئبيا بلديبة
االشف  ..وكنت انا وابي في المكتبة ..فأخبفنا الخادم قائال:
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الدكتوف جا لمقابلة السيد ...ففحب ببه اببي وسبالمه ثبم أدخلبه البى المكتببة ..وخبفج مسبفعا البى

بيببت العائلببة ليخبببف به ب الزيببافة المفاجئببة ..فجببا سببماحته وأسببتقبل الجمببالي مفحبببا بببه ..ثببم جلببا

سماحته فجلا إلى جانبه االيسف.

وفببي بدايببة االجتمبباع بببدأ الجمببالي :يعببفض تطببوفات الحبوادث المؤسببفة التببي جببفت علببى السبباحة

النجفية ..بسبب التظاهفات الجماهيفية الغاضبة.

ثببم بببدأ يعببفض وجهببات نظببف الحكومببة حببول العببدوان الثالثببي علببى مصببف واسببتمف الحبواف ثببالث

ساعات.

ثببم خببتم حديثببه بببالحف الواحببد «واهلل يببا سببماحة العببم ..إن جاللببة الملببك المفببد يعتببز بم بواقفكم

الوطنية االسالمية ومتأس

من موقب

وسألتقي بالملك المفد وسأكش

الحكومبة تجبا العبدوان ..سيضبع العب اف امبام امتحبان صبعب

له ما داف من حديث بأمانة تافيخية وان يف ما يمكبن عملبه علبى

الطبيعببة ..وأنببي اناشببدكم ان تتعبباونوا معببه الببى اقصببى حببد ممكببن ..ولمببا فببف مببن كالمببه ..فد عليببه

قائال:

لما ا اختافك الملك ..له المهمة الصعبة من دون البقية من افكان نظامه .

هل تعلم سببه  ..كان والبدك الشبيخ عبباا (فحمبه اهلل) صبديقي ويكبن البوال لبي ..ويعلبم الملبك

ان أفكان نظامه لم ولن اقابلهم بل اغل الباب في وجوههم ..امبا انبت فقبلبت مواجهتبك علبى حسباب
والببدك الن المببف يحف بظ بولببد  ..وان مجيئببك نتيجببة الخطبباب المكتببوب ال ب ي وجهتببه اليببه ال افمببي الببى

اسقاط ه ا النظبام الالشبفعي واقامبة نظبام عبادل يحبل مكانبه ..بعبد ان لمسبنا نحبن التبداعي والتبدهوف
واالستغالل واالنح اف

عن خط ثوفة الثالثين من حزيبفان ..ولمسبتم انبتم كب لك فبي هب االيبام انفجبا اف

جماهيفيا هائال بدأ اوال في النج

االشف وبعد قليبل (وببدون تنسبي ) انفجبف فبي بغبداد وبقيبة المبدن

االخببف  ..انببدفعت الببى الش بوافع فببي كببل مكببان كتببل بش بفية مببن عش بفات ألببو
تظاهفات مستنكفة صاخبة وصافخة تعلن معافضتها للموق

الفجببال والنسببا فببي

المتففج نحو العدوان الثالثي الطاغوتي

على مصف واليوم تفيدون منبا التعامبل معكبم ..لبم نكبن علبى اسبتعداد للقفبز فبو حفكبة التبافيخ ..ولبم
يكن لدينا ما يحفزنا على نسيان كل االسباب الحقيقية للصفاع ..وفت صبفحة جديبدة منقطعبة الصبلة

بمببا كببان ..وال يبزال قائمببا ً مببن اسببباب هب ا الصبفاع ..نحببن ال نصببافحكم بعببد خبفاب البصبفة ..كمببا

يقول المثل المشهوف.

(ثورة) 8591م
وجماعة العلماء ..الى اين؟..
* عندما انتصرت ثـورة الرابـع عشـر مـن تمـوز عـام  5113ميالديـة ضـد النظـام الملكـي فـي

العراق ..حدثت مفاجئات على السـاحة النجفيـة ..مـا موقـف االمـام المجاهـد السـيد البغـدادي تجـاه
هذه المفاجئات؟..
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** جا وفبد عسبكفي علبى مسبتو ففيبع بقيبادة اللبوا فبؤاد عباف البى النجب

االشبف يمثلبون

قيادة الثوفة وطلبوا مقابلة سماحته للتعف على موقفبه الصبفي مبن اسبقاط النظبام الملكبي ..فقبدم لهبم

فسببالة تهنئببة الببى الببزعيم عبببد الك بفيم قاسببم فئببيا مجلببا الببوز اف وحببين وصببولها فد عليهببا بفسببالة
تحفيفية بكل اعتزاز وافتياح.

اال اننا نجد الساحة النجفية قد بفزت عليها مفاجئات خطيفة من اظهفها:

 1ب انحب اف

قاسببم عببن خبط الثببوفة القائمببة علببى اسباا كفبباح الصببهيونية والعمببال والمسببتكبفين..

واتخا الشيوعيين فكيبزة افهابيبة مبن اجبل تثبيبت نهجبه االسبتبدادي فبي الببالد ..وقبد بلب السبيل الزببى

فكان البد للسيد البغدادي ان يواجه االفهاب المافكسي ويعاني بنفسه كفاح الثوفة المضادة.

9ب ب ظهببوف جماعببة العلمببا المفبباجي  ..وكنببا نتسببا ل وقتهببا قبببل كببل شببي  ..مببا هببو الموق ب

الفسبالي الب ي سببيفعله السبيد البغببدادي بعبد ان ظهببفت علبى السباحة النجفيببة هب الجماعببة ..وهبو فببي

الوقببت نفسببه علببى تنبباقض أي بدلوجي مببع مفشببدها ال ب ي يوجببه فئيسببها واعضببائها مببن خل ب
المغلقة.

االب بواب

ـ لماذا من خلف االبواب المغلقة؟..

الن عليببه الب ب

عالم ببة اس ببتفهام ..وال يه ببتم بشببي اب ببدا ..مادام ببت مص ببال حاش ببيته ..واوالد ..

واحفاد على حسب ما يفام !..

ب اذن ..هل يقيم عالقة تنسيقية مع (جماعة العلماء) سواء كانت على صعيد التكتيك او على

صعيد االستراتيجية او ان الظروف السياسية الغامضة او الضاغطة تحول بينه وبينهما؟..

ف ببي الحقيق ببة ..مهم ببا تك ببن طبيع ببة الصب بفاع الفك ببفي م ببع هب ب ا االنس ببان التض ببليلي ..ولك ببن الس ببيد

البغدادي يعتبف االسا والمبادي الكبف فو كل ه ا او اك.

ومن هنا ..صدفت المنشوفات االفبعة علبى فتبفات متقافببة حينبا ومتباعبدة احيانبا بأسبم (جماعبة

العلمببا ) تسببتهد

فببي خطوطهببا الفئيسببية مكافحببة الفسبباد واالنح ب اف

االانك تالحظ مالم الضع

عببن نهببج الش بفيعة االسببالمية..

في المنشوفات حيث يعببفون عبن قاسبم العب اف ب ب (نصبيف االسبالم)..

وسبببحان مببن ال يخطببى وال جببدو فببي العتبباب الهببادي الن توجهاتهببا مببن حيببث المبببدأ اصببالحية
وليست ثوفية حاسمة..

ومن هنا ..ظهفت االشاعات القاسية في سبيل تحجيم تحفكها واتهمت بالعمالبة لجهباز السبافاك

الشاهنشاهي من قبل «فجال الدين االحفاف» وقو الثوفة المضادة.

ومببن هن ببا ..ب ببادفت الجماع ببة بسببفعة خاطف ببة لالتص ببال المباش ببف مببع كب بباف م افج ببع ال ببدين ل ببدعم

مسيفتها الفسالية الملقاة على عاتقها ..فكان التجاوب بشكل او باخف مع توجهاتها بب (استثنا ) السبيد

حسين الحمامي والشيخ فاضل القايني والشيخ عبد الكفيم الزنجاني !!..

ومن هنا ..اصدف السيد البغدادي فتوا الشهيفة بخط تلمي الشيخ عبد الهادي العصامي وتوقيع

سماحته الشفي .
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وعلببى ه ب ا االسبباا ..بببادف الشببيخ مفتضببى ال ياسببين فئببيا الجماعببة مببع اعضببائه إلببى عقببد

اجتماعين سفيين في داف العامفة يتداولون فيما بينهم عن تغلغبل الحبزب الشبيوعي الع افقبي فبي الحكبم

وخطوفته على ع اف االسالم ..وما قبام مبن مجبازف فهيببة ضبد القبو الخيبفة والشبفيفة ..فباقتفح عليبه

إصداف فتو صفيحة بب (كفف الحزب الشيوعي العفاقي) واالشتفاك مع ففاقه علما النج

االشف .

بيببد أن السببيد البغببدادي (فضبوان اهلل عليببه) لببم يتجبباوب معببه مببن حيببث الصببغف  ..اال انببه اتفب

معه من حيث الكبف النها من الضفوفيات االسالمية ..ولكن لم يستجب شيخ الجماعة ل لك.
واالمام المجاهد السيد البغدادي ماذا كان موقفه؟!!..
أخ موقب

الصبمت المطبب مبن جهبة االعبالم الفسبالي الن اليبد الواحبدة ال تصبف  .وفبي عبام

 1010هجفيببة ..وبأشببافة مببن الشببيخ عبببد الحسببين االمينببي صبباحب موسببوعة الغببديف اإلماميببة نهببض
ولد الشيخ محمبد الهبادي بتفجمبة السبيد البغبدادي بعبد د افسبة مبوجزة عبن مخطوطبات مكتبتبه النفيسبة

وفي فصل جهاد نشف فتو تكفيف الشيوعية المقبوفة وكانت في عقيدتي وثيقة فسالية تأفيخية كشفت

قضية وحدثا لم يكن في الحسبان.

كفاح
ضد الشاه الطاغية
* المشهور عن االمام المجاهد السيد البغدادي انه العدو اللدود لالسرة البهلوية منذ مجيئهـا

إلى عرش ايران ..وفي بداية انتفاضة خرداد عام 5115م ضد الشاه محمد رضا بهلوي ..لـم يكـن

االمام المجاهد سباقا ًَ فـي هـذا الحـدث التـاريخي الحضـاري ..فـي نفـس الوقـت نالحـظ كـل القـوى
المعارضة من مراجع واحزاب استنكروا فو ار الممارسات الوحشية ضد تطلعات الشعب االيراني الـذي
شجب قانون (كابتيو السيون) ما هو رأيكم في ذلك؟!.

** كببان السببيد البغببدادي (فضبوان اهلل عليببه) مببن و اف المنظبباف يببدفا حقيقببة االوضبباع الجافيببة

في ايفان وابعادهبا وتأثيفاتهبا علبى السباحة االسبالمية بدقبة موضبوعية وعقالنيبة ..وشبا ت االقبداف ان
يكببون السببيد البغببدادي مفيضببا فببي بغببداد ..وبعببد االحببداث المؤسببفة فببي اي بفان جببا علببى الفببوف الببى

النج ب

االش بف وحضببف مجببالا الفاتحببة المقامببة علببى أفواح الشببهدا  .وهنببا اجتمعببت معببه القببو

المعافضة وتداولوا فيما بينهم ما يجفي على الساحة االيفانية من احداث خطيفة ..ثم عقبب لبك لقبا

اخبف (يعتبببف هب ا االجتمبباع بمثاببة مببؤتمف تمهيبدي) فببي داف العبامفة حضببف السبيد عبببد اهلل الطبباهفي
والشببيخ محمببد الالهيجببي والشببيخ نصببف اهلل الخلخببالي والسببيد عبببد العزيببز الطباطبببائي ..وغيببفهم.فكببان

حصببيلة هب ا اللقببا الموفب ان اسببتجاب السببيد البغببدادي ..وبعببث البفقيببة الثوفيببة الشببديدة اللهجببة الببى

طاغيبة ايبفان محمبد فضببا بهلبوي ،فكببان لهب المبببادفة العظيمبة اثفهببا الفاعبل فببي السباحة االسببالمية..

وحين اصدفاها بمنشوفات موزعة في كافة انحا القطف ..بادفت إلبى إ اعتهبا صبوت العبفب القاهفيبة

فببي تعليقهببا الب ي يمثببل وجهببة نظببف الحكومببة المصبفية مببن خببالل معلقهببا السياسببي المعببفو
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(أحمببد

سببعيد) ونش بفتها صببح

العفبيببة المتحببدة وتفجمتهببا قببو المعافضببة االسببالمية الببى اللغببات االجنبيببة

وطبعت مشفوعة بصوفته الكفيمة في منشوفاتهم السفية داخل سجنهم الكبيبف ..وفبي النجب

االشبف

بببادفت الحببوزة العلميببة المعافضببة يتقببدمهم الشببيخ الخلخببالي بزيببافة السببيد البغببدادي فببي داف العببامفة..
يعبفون عن مشاعفهم الصادقة تجا ه ا المنعط
ـ هل من حوادث هامة لفتت نظركم؟..

التافيخي الكبيف.

نعم ..نقطتان:

االولببى :حينمببا اوكلببت إل بي مهمببة توزيببع البفقيببة فببي بغببداد وض بواحيها ..كببان بصببحبتي السببيد

اب بفاهيم أحمببد الفاضببلي والشببيخ محمببد سببعيد الغبينببي ..وقببد احتجزونببا فببي مقببف الحببفا القببومي فببي
الكاظمية وكان الفاضلي يهت  :الم تفوا االجبازة الممنوحبة فبي المنشبوف ! فلبم يلتفبت مسبؤول الحبفا

القببومي اليببه واسببتمف فببي مهمتببه يستفسببف الجهببات المختصببة للتأكببد مببن السياسببة الخافجيببة للحببزب
والدولببة تجببا هب البفقيببة الثوفيببة ..فكببان الجبواب علببى الفببوف اتفكببوهم وشببأنهم ومببا نحببن والشببا عببدو

العفب.
الموق

والثانية:جندت المعافضة االسالمية االيفانيبة فبي البداخل وفبي الخبافج كبل طاقاتهبا فبي دعبم هب ا
الثوفي ال ي تصد له السيد البغبدادي ..والعامبل االسباا فبي لبك ان السبيد محسبن الحكبيم

لبم يسبتنكف اعمبال الشبا الوحشبية مباشبفة وانمبا ابببف فبي حينهبا ألحبد (علمبا طهبفان) السبيد عبببد اهلل
البهبهاني المتعاط

مع شا ايفان الطاغية متأسفا بشكل عام لالحداث الجافية في ايفان..

ـ قالوا :بعد فترة ليسـت بطويلـة اخـذت المؤسسـة الدينيـة فـي النجـف االشـرف موقـف الصـمت

المطبق حول ما يجري في ايران ..ماذا كان موقف االمام المجاهد السيد البغدادي(قدا سف )؟!..

 -قببد تسبفبت اخببباف مببن ايبفان ..مفادهببا :أن الشببا اعتقببل الخطبببا االسببالميين فببي كببل مكببان،

وف ببي مق ببدمتهم آي ببة اهلل الش ببهيد الس ببيد محم ببد س ببعيد الس ببعيدي ..وهن ببا ب ببادف ال ببدكتوف محم ببد الص ببادقي

الطه افنبي والشببيخ مهببدي الكفوبببي ..وكبان بففقتهمببا الشببيخ محمببد هبادي االمينببي والسببيد اببفاهيم أحمببد

الفاضببلي والشببيخ محمببد اببفاهيم الشبباهفودي الجنبباتي ..يلتمسببون مببن السببيد البغببدادي ان يسببتنكف هب

االعم ببال الالانس ببانية الت ببي يق ببوم به ببا الش ببا الطاغي ببة ..اال ان س ببماحته امتن ببع ف ببي البداي ببة ..ق ببائال ً:
«ا ن ..اين المتصدون باالما ! ..لما ا لم يستنكفوا اعمال الشبا مباشبفة ويبفقبوا اليبه شخصبيا ببدال
من ان يبفقوا إلى العلما هناك !.»..

فرد عليه الصادقي هاتفا :انت يا موالي رابعهم باالجماع ما نحن وهؤالء!!..
 -ا ن ..من هنا سأبف ضد الشا العميل طالبا اطال سفاحهم.

ومببن خببالل ه ب المواق ب

الفسببالية الثوفيببة الجفيئببة فببي محافبببة شببا اي بفان الطاغيببة ....حاولببت

الزمببف الشاهنشبباهية ان تسببلك كببل مببا تسببتطيع لتلفي ب شببتى الببتهم والصببا النعببوت التببي تطف ب بهببا
مخببيالتهم المفيضببة باالمببام المجاهببد السببيد البغببدادي ..بببل وقببد تعببفض م ب اف اف لحمببالت مضببادة مببن

جانب اجهزة االعالم الشاهنشباهية ..ببل وصبل االمبف البى مبا هبو اكببف مبن لبك ..وصبل االمبف البى
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حد ندد به اعضا المجلا النيابي الصوفي الشاهنشاهي في ايفان ..وسمو بب «المهفج االفهابي آيبة

اهلل البغدادي»..ولكن في حينها كانت تلك الزوبعبة المثقلبة بالسبموم وبفمبال االحقباد الصبف اف واالتفببة

السودا التي هبت علبى فقيبه االسبالم السبيد البغبدادي (قبدا اهلل فوحبه الطباهفة) فبي محاولبة لتغطيبة
وجه الشما ..زوبعة في فنجان ..فلم تضبع

عزيمتبه ولبم تلبن قناتبه ،واسبتمف فبي جهباد االسبالمي

المتواصل بأيمان ويقين وال يستسلم حتى النفا االخيف.

الى
بيت هللا الحرام
* هـــل غـــادر االمـــام المجاهـــد الســـيد البغـــدادي القطـــر؟ ..ومتـــى؟ ..والـــى ايـــن؟ ..ولمـــاذا؟.

وكيف؟ ..المفاجئات التي حدثت؟..

** وجهت إلى السيد البغدادي دعوات متتالية من مؤتمفات اسالمية ..واقليميبة ..وعالميبة ..اال

انه ففضها بالمفة بد ا من المؤتمف االسالمي في باكستان ،ومفو اف بالمؤتمف االسالمي المسبيحي فبي
بحمدون ووصوال إلى المؤتمف االسالمي االول في بغداد ..و لك لسبب واض ان ه المؤتمفات من

وجهة نظبف اداة طيعبة للسبلطات الفجعيبة المعاديبة لتطلعبات شبعوبها .ولكبن السبيد البغبدادي اسبتجاب

لدعوة ففيضة الحج عام  1011هجفية.

وعلببى هب ا الضببو  ..اقببول ببباختزال :حببين عببف المسببلمون مببن خببالل وكالببة االنبببا العفاقيببة ان

السيد البغدادي والوفد المفاف له سيغادف بطفي الجو متوجها الى بيت اهلل الحفام ..ظهبفت عالمبات

التعجب واالستغفاب على وجبو الجمباهيف المؤمنبة ..ا لبم يغبادف السبيد البغبدادي البى خبافج القطبف..
بسبب شبيخوخته التبي تجباوزت العقبد الثبامن مبن عمبف المديبد ومبن الصبعوبة بمكبان ان يتحمبل عنبا

السفف الطويل.

ومببن هنببا ..تهيببأت الحببوزة العلميببة ..والجمبباهيف المؤمنببة لتوديببع موكببب الحبباج الببى مطبباف بغببداد

الببدولي ..اال اننببا نجببد السببيد البغببدادي ي بففض فببي البدايببة ه ب المبببادفة الكفيمببة وشببا ان يخببفج مببن
النج

االشف دون ان تشعف الحوزة والجماهيف بمغادفته لكي ال تقع في تجشم عنا التوديع.

بيد ان الشيخ نصف اهلل الخلخالي ابى ان يتحفك موكب السيد البغدادي به ا الشكل ..فأل عليه

بنببا على فغبببة المعافضببة االسببالمية االيفانيببة الملحببة ..قببائال« :ا ا لببم تسببتجب لهب الفغبببة ..فسببو
يغدو مصيف المعافضة في النج

في غاية الخطوفة ..بسببب تهديبدات حاشبية السبيد محسبن الحكبيم

المتكببففة بطببفدهم أو تصببفيتهم وان الحكببيم شخصببيا يخشبباك بشببكل او بببمخف ..فالببدعم والمسبباندة مببن
سببماحتكم وبخاصببة فببي هب الظببفو

االستجابة خيف دليل لدعمكم المباشف».

العصببيبة التببي تمببف بهببا المعافضببة االسببالمية مببن خببالل هب

وعلى ه ا الضو  ..استجاب السبيد البغبدادي لهب ا الطلبب الفسبالي وفبي لبك اليبوم المشبهود مبن

تببافيخ النج ب

المصبباد

فببي السببابع والعش بفين مببن ي القعببدة عببام 1011هجفيببة جنببدت المعافضببة
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االسالمية كل طاقاتها وامكانياتها لنجاح عملية التوديع ..فهيأت مئات السيافات الصغيفة والكبيفة فبي
توديعه وحين تحفك موكبه المببافك مبن بعبد الظهبف مبن النجب

البى الكوفبة ..تهيبأت المبدن التبي فبي

طفي ب سببماحته لالسببتقبال وأبببدا المشبباعف االسببالمية الصببادقة تجببا زعببيمهم الفوحببي ال ب ي يشب ِّبف
مدينتهم في طفيقه الى بيت اهلل الحفام ..وصل فكب الحاج مدينة الكاظمية فخفجت ألو

مؤلفة مبن

اهببالي المدينببة المقدسببة لالسببتقبال والتبببفك بلقببا قائببدهم االسببالمي ..وكانببت الالفتببات التفحيبيببة فببي

الش بوافع الفئيس ببية ،وص بباد

دخول ببه ق افب ببة غ ببفوب الش ببما فتش ببف بزي ببافة االم ببامين (ع) ث ببم ص ببلى

المغفب والعشا في الصحن الكاظمي الشفي

وائتم خلفه المودعون والمستقبلون معبا فكانبت جماعبة

منقطعببة النظيببف فببي تببافيخ العب اف الحببديث وبعببد انتهببا ففيضببة الصببالة توجببه موكببب المببودعين الببى

المطاف تتقدمهم سيافة السيد البغدادي تش طفيقها ببطى في بعض االمكنة بين الجماهيف البغدادية
المحتشدة ..وعند وصول سيافته الى المطاف حيث كان علمبا االسبالم مبن سبنة وشبيعة فبي اسبتقباله

في القاعة وبعد استفاحة قصيفة صعد سماحته سلم الطائفة وبعد بلوغه مدخل الطبائفة التفبت البى أمبة

القفآن المجيدة فافعا يديه الكفيمتين الى السما داعيا اهلل سبحانه ان يحفظهم ويفعاهم ويسدد خطاهم

لخدمببة الببدين القببويم وصببيانة ش بفيعة سببيد المفسببلين ..وحببين وصببول سببماحته مطبباف بغببداد الببدولي

اسببتقبل اسببتقباال شببعبيا مثيب اف ،ومببن ثببم خب

إليببه فؤسببا البعثببات االسببالمية حيببث كببان مجلسببه العببام

الواقع في حي (الفل ) يزدحم بكباف علما االسالم.

واكمل لما السيد البغدادي والوفد المفاف له بفنامج مناسك الحج توجه الى المدينة المنوفة حيث

زيافة النبي محمد (ص) ،فنزل ضيفا في ديوان السيد علي عمفان الحبوبي ..وبالتالي اعلبن المعنيبون

لالمة من خالل عشفات السيافات التي تحمل مكبفات الصوت ان السيد البغدادي سو

يعقبد مبؤتم اف

عام ببا م ببع علم ببا االس ببالم ف ببي مس ببجد الفس ببول االعظ ببم محم ببد (ص) ..و ل ببك ف ببي الس بباعة الس ببابعة
والنص ب

مببن مسببا يببوم الخمببيا المصبباد

فببي السببابع عشببف مببن ي الحجببة عببام 1011هجفيببة

لالجابة على كافة االسئلة واالستفسافات التي تفد عليه حول قضايا الساعة.
وحببين انعقببد المببؤتمف االسببالمي فببي الوقببت المحببدد وجهببت مختلب

حببول أئببتال

الم ب اهب االسببالمية ..ومببن ثببم حببدثت مناقشببة حببادة بينببه وبببين احببد المتببزمتين حببين

تعببفض اك المتزمببت بببالتهجم الببال ع ضببد ضببفوفة االئببتال

اإلمامية بالنكوص عن اهدا

الجبهببوي بببين كافببة الم ب اهب ..ناقببدا

الدين القويم ..وقد غدت مناقشة السيد البغدادي في اطاف الموضوعية

والعقالنية بمستو جعل هب ا المتزمبت يقب

الحواف الهاد

االسببئلة إلببى السببيد البغببدادي

موقب

المبتلجلج الب ي ال يعبف كيب

وبعد ان افحمه وسد كل السبل في وجهه انكش

الخبالص مبن هب ا

امف انه من مفتزقة الشا الطاغية.

وهنا« ..كانت بقية الجماهيف كلهبا تتفقبب عبودة السبيد البغبدادي ..وبخاصبة اولئبك الب ين تخلفبوا

عببن شببف المشببافكة الفعليببة فببي تشببييعه ،بيببد انهببم فوجئ بوا بنبببأ نش بفته الصببحافة العفاقيببة مببؤدا عببدم
تحديد عودته العفا االمبة مبن اسبتقباله ..ومبا ان اعلنبت وكالبة أبنبا الشبف االوسبط نببأ مجيئبه البى

بغببداد حتببى هببفع النبباا مببن اهببالي بغببداد وظل بوا يتفقبببون لببك المسببا يببوم موعببد وصببوله ..اال انببه
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(فضوان اهلل عليه) تخل

العفا امة القفآن من ه ا التكلي

حتبى وصبل فبي الصبباح البباكف بتبافيخ

الخبباما والعشبفين مببن ي الحجببة عببام 1011هجفيببة» ..وبالتببالي تبعببه الكثيببف مببن ابنببا بغببداد الببى
كفبال المقدسة ..وما ان وصل داف العامفة في النج  ..حتى انهالت عليه مئات الوفود من مختل

المدن العفاقية ..وفي طليعتهم علماؤها العاملون وفجالهبا المفكبفون وشبعفاؤها المجاهبدون ...واهلل مبع
المؤمنين الملتزمين.

ال
طائفية ..وال استعمار
* عام 5111ميالديـة وجـه االمـام المجاهـد السـيد البغـدادي بيانـاً خطيـ ارً ينـدد فيـه بـالنعرات

الطائفيـة التـي يثيرهــا النظـام العـارفي الرجعــي المتخلـف بــين ابنـاء الشـعب العراقــي الواحـد ...كيــف
تمت عملية تحريفه واستغالله؟ ..وماذا كانت المردودات السلبية بعد ذلك؟..

** ان البيببان االسببالمي الثببوفي فببي واقببع الحقيقببة كببان خطببوة فسببالية يكبباد يكببون هببو االول مببن

نوعببه فببي تببافيخ الع ب اف الحببديث ..الن السببيد البغببدادي وجببد الطائفيببة متجسببدة ..يثيفهببا عبببد السببالم
محمد عاف واجهزته ..والسيد محسن الحكيم وحاشيته ..سوا بسوا ..

ومن الطبيعي ه الوفقة الصبف اف يسبتفيد منهبا االسبتكباف والكفبف العبالمي وعمبالؤ فبي المنطقبة

لتصفية طموحات ه ا الشعب المسلم وآماله المستقبلية الحضافية التأفيخية.

وعلب ببى ه ب ب ا االسب بباا ..افسب ببل البيب ببان الثب ببوفي االسب ببالمي الب ببى مطبعب ببة الغب ببفي الحديثب ببة ..اال ان

المنتسبين للعائلة العاففية هددوا صاحب المطبعة وأمفو بعدم طبع البيبان ..حتبى لبو كبان مجبا از مبن

قبل وزيف الثقافة واالفشاد ،ومن فابع المسبتحيالت ان تجيبز الدولبة مثبل هب الممافسبات الالمشبفوعة

فببي الق ببانون (علببى ح ببد زعمهببم) ب ببل بببادفت االجهب بزة المختصببة ف ببي النج ب

االش ببف بسببفعة م هل ببة

بتحفيفببه ،بببل ونشببف فببي اجه بزة وسببائل االعببالم المختلفببة ..مببع نشببف البيانببات والبفقيببات الصببادفة مببن

فجال الدين المعممين الموالين للعائلة العاففية !..

ومببن هنببا ..تحببفك السببيد البغببدادي بسببفعة دون أي تببفدد أو وجببل ..وبببادف باصببداف بيببان يحمببل

صيحات احتجاج على ه التصففات الالشفعية ..فبأمفني (فضبوان اهلل عليبه) ان اقبوم بهب المهمبة

الصعبة ويكون بأسمي شخصيا فلبيت الطلبب بكبل اعتبزاز وشبف  ..فب هبت البى بغبداد وكبان بففقتبي

السببيد محمببد صبباد الحسببني (ابببو وسببام) ..ف ب هبنا معببا الببى مطبعببة النجببوم الن ص باحبها ومببديفها
صدي ابن العم ..وطفحنا عليه امف السيد البغدادي فأمتثل له ا االمف الواجب ..شفيطة ان ينف بعد

انص اف

العمال حتى ال ينكش

االمبف لالجهبزة االمنيبة المختصبة ..وبالفعبل طببع البيبان يبوم الثبامن

والعشفين من شهف فمضان المببافك وجئنبا ببه البى النجب

االشبف ووزعنبا علبى علمائهبا وفجالهبا..

وقد اد ه ا البيان الى انعطافة تأفيخية وثوفة مشتعلة في صفو
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الشفائ االجتماعية المعافضة.

وعلى اثف ه ا االستيا العام في القطف العفاقي ...وبخاصة الحوزة العلميبة الملتزمبة فبي النجب

االشف  ...البد ان ن كف ب ينك اللقائين المثيفين اللب ين حبدثا ببين الشبيخ علبي كاشب
وبين ممثل فئيا الجمهوفية عبد السالم محمد عاف تافة اخف :
1ب ب طلببب الشببيخ علببي كاش ب

الغطبا تبافة..

الغطببا مقابلببة السببيد البغببدادي (ليلببة اصببداف البيببان) فببي محاولببة

يائسة لتهدئة سماحته ..وبمجفد ان استقف قليال في مجلسه ..بدأ يتكلم فقاطعه السيد البغدادي موجها

إليه عتابا أخويبا وال جبدو مبن تبفيبفات الشبيخ الالموضبوعية النبه هبو مبن جملبة الب ين اصبدفوا بيانبا
يهاجم من طف واحد مثيفي الطائفية ويساند نهج السلطة العاففية صفاحة..

وببين ليلببة وضبحاها وجببدت علببى السباحة النجفيببة اشبباعات مبا انببزل اهلل بهببا مبن سببلطان تتناقلهببا

االلسببن فببي كببل مكببان وفببي كببل زمببان ..مفادهببا :ان السببيد البغببدادي شببتمه ..ثببم بالتببالي طببفد مببن
مجلسه شف طفدة!!..

ولكن ..اقول والح يقال :كان ابفز ما حدث في تلك الجلسة ان خاطبه بهدو واحتفام:

يا شيخ علي ات اهلل من غضبه وسخطه وكن على سيفة ابائك االولين ال ين كانوا على بصبيفة

من دينهم ..فال تكبن مبن المخبدوعين ..وانبت خاتمبة اجبدادك العباملين الب ين لبم يضبعوا (عببف نصب

قببفن حينمببا كانببت دفببة الزعامببة المطلقببة بأيببديهم) حج ب اف علببى حجببف عل بى حسبباب العلمببا العبباملين
والفق اف المحفومين باسم الشفيعة والدين.

 9ب اوفببد البفئيا عبببد السببالم محمببد عبباف فببي اليببوم الثبباني مببن اصببداف البيببان الثببوفي مستشبباف

الخاص للشؤون الداخلية عبد الجليل أحمد العبيدي ..وبففقته الدكتوف محمد بديع شفي

فئيا ديوان

فئاسببة الجمهوفيببة والشببيخ عبببد الوهبباب االعظمببي االمببين العببام للمببؤتمف االسببالمي االول فببي بغببداد..
يقدم االعت اف على ه الممافسات الالاخالقية فكبان حبديث سبماحته حبادا فبي سببيل الوحبدة الوطنيبة

أن خبتم حديثبه الشببجاع سبافع بببالخفوج دون اسبتئ ان مبن غففببة االسبتقبال ..تافكببا
فبي الببالد ..وبعببد ْ
و اف هؤال ال ين همهم في الحياة االستحوا والتفو والتحكم وحب السلطة.

محاورة
السفير األميركي
* تهـــتم الواليـــات المتحـــدة االميركيـــة تهـــتم بمنطقـــة الشـــرق االوســـط ألَ َّنهـــا مـــن المنـــاطق

الســتراتيجية فــي العــالم ،وبعــض اهتماماتهــا يتركــز علــى النجــف بأعتبارهــا منطلــق المرجعيــة العليــا

للشيعة ..لذا نرى بين فترة واخرى مسؤولي الدبلوماسية االميركية يزورون العلماء المراجـع ..ففـي

العهد الملكي عام 5115ميالدية زار السفير االميركـي (برتـون بـري) الشـي محمـد حسـين كاشـف

الغطـــــاء فـــــي مدرســـــته الدينيـــــة ..وفـــــي عـــــام 5115ميالديـــــة زار الســـــفير االميركـــــي وبرفقتـــــه
الدكتورمشايخي سفير ايران في العراق السيد محسن الحكيم في مصيفه بالكوفة ،وهنا من حقنا ان
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نســـأل :هـــل حصـــلت زيـــارة مـــن هـــذا القبيـــل إلـــى اإلمـــام المجاهـــد الســـيد البغـــدادي بعـــد مرجعيتـــه

الصالحة؟! ..واذا حصلت بالفعل ..فما هي صفة الزيارة؟! ..وبأي تجاه دارت االحاديث؟!..

** عببام 1013ب ب  1203حينمببا كببان المفحببوم السببيد البغببدادي ضببيفا لببد الحبباج عبببد الببباقي

الطيبباف فببي بغببداد فببوجي ابببو هاشببم وابنبباؤ ومببن وجببد فببي مجلسببه العببامف امثببال السببيد حسببام الببدين
الهادي الحسني والسيد هاشم السيد علي والحاج عبد المجيد عكفة والحباج كباظم عببد العزيبز الصبفاف
التميمببي .بزيببافة السببفيف االميفكببي ولببم أت ب كف اسببمه اال أنببه كببان آخببف سببفيف بببالع اف بسبببب التحببال

الوثي ب مببع اس بفائيل فببي حببفب االيببام السببتة عببام 1203ميالديببة فلمببا جلببا ومببن بففقتببه فببي غففببة

االسببتقبال المطلببة علببى نهببف دجلببة قببفب الجسببف المعل ب  ..طلببب مقابلببة سببماحته وكببان وقتهببا نائمببا
فأيقظه ابو طالب بكل هدو وفاجأ به الزيافة التي لم تكن مفتقبة.

وهنا ..ففض السيد البغدادي (فضوان اهلل عليه) مقابلة ممثل زعيمة االستكباف العالمي (اميفكا)

عببدوة المستضببعفين فببي العببالم مستشببهدا بقولببه سبببحانه وتعببالى :قببل يببا ايهببا الكبباففون ال اعبببد مببا
تعبدون)9( .....

الضي

ولكببن ..نظ ب اف لفغبببة مستشببافيه والحبباحهم عليببه بوجببوب التعبباليم االسببالمية التببي تببأمف بببأكفام
مهما يكن.

ومن ه ا المنطل  ..ا ن بدخول السفيف اليه وهو على سفيف اليحفك ساكنا ..وحين دخوله على

سماحته بادف تفجمانه وكاتبه الخاص ..وهو من اهالي مدينة كفبال المقدسة من أسبفة ال النبواب لبم

ا كف اسمه :إن (سيادة) السفيف جا لالستفساف عن صحة سماحتكم بأسم المستف (ليندون جونسون)
فئيا ادافة الواليات المتحدة االميفكية.

طبيعبي فد عليببه :مببا ا تطلبببون منببا انببتم فببي اميفكببا ..مببا ا يطلببب منببا (جونسببون) ...وهببو يببدعم

الصببهيونية العالميببة ..ويسبباند احببتالل اس بفائيل بببالد العببفب المسببلمين بكببل مببا يملببك مببن االدمغببة..

واالموال ..واالسلحة ..ال تحاول اقنباعي ببأن (جونسبون) يفيبد السبالم حقبا ببل يفيبد االستسبالم قهب اف..

على حساب الشعب الفلسطيني المشفد ..وانبا ال اسبتغفب مبن تصبفيحات( :جونسبون) االخيبفة ..ومبا

يقوم به من دعم ومساندة ألني متأكد ان البيت االبيض خاضع لنفو المؤسسبة العسبكفية الصبهيونية

ألسببباب كثي بفة ابفزهببا :االعتبببافات العاطفيببة والتببأثيف الصببهيوني فببي الحيبباة االميفكيببة ومببا يتصببوف
مخططو السياسبة فبي البيبت االببيض مبن ان مفتباح االسبتقفاف البدائم فبي الهيمنبة علبى منطقبة الشبف

االوسطية هو :وجود دويلة اسفائيل ..فكي

نتوقع من ه ا البيت االبيض ان يستنكف على االقل ه

الحشود المفيبة على حدود الجمهوفية العفبية المتحدة !..
وه ا نمو ج من حديثه الثوفي ..وسو

تخفج االحاديث الخطيفة في فسالة مستقلة(.)0

انشا اهلل تعالى و لك الهميتها االسالمية التافيخية.
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مساندة
فلسطين الثورة
* االمــام المجاهــد الســيد البغــدادي اصــدر أكثــر مــن بيــان وفتــوى ومقابلــة صــحفية عربيــة

واسالمية واجنبية بوجوب مساندة الجيش العربـي الـرابض علـى خـط النـار ،ودعـم منظمـة التحريـر

الفلســطينية بــالنفس والنفــيس الح ـراز النصــر المــؤزر االخيــر ،وتحريــر الثــرى الــوطني الفلســطيني

الســليب ،والقضــاء علــى المعتــدين مــن صــهاينة وعمــالء ومســتكبرين...مــن خــالل هــذه المواقــف
البطولية ..فهل كان علي تنسيق مباشر مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية؟..
النج

** بعببد نكسببة حزي بفان عببام  1203كببان للسببيد البغببدادي موق ب

متميببز عببن ففاقببه الفقهببا فببي

االشف  ..حيث كان يبدعو البى مسباندة الثبوفة الفلسبطينية ب ب «الجنبد والسبالح و المبال »..ببال

وصايا وبال قيود ..حتى اني ا كف أن فئيا تحفيف مجلة «ال

 92عبام 1202ميالديبة تستكشب
كتب قائال:

با » العفاقيبة ..نشبف خبب اف فبي العبدد

مبن خاللبه التناقضبات الموجبودة فبي السباحة الحوزويبة النجفيببة ا ا

بعببد فتببو آيببة اهلل السببيد محس ببن الحكببيم المفجببع الببديني بنصب بفة العمببل الفببدائي ..يببأتي االم ببام

المجاهببد محمببد الحسببني البغببدادي ليصببدف فتببو بببالتطوع فببي ق بوات فببت البببادة الصببهاينة المجببفمين
«وقل اعملوا فسيف اهلل عملكم وفسوله والمؤمنون».

تالحببظ مببن خببالل هب ا الببنص (الخبببفي) ان فئببيا التحفيببف حينمببا قب أف فتببو الحكببيم ..وجببد فيهببا

القيود الشفعية من قبيل ..ان تكون قيادة حكيمة وان يكون الضفف أقل على المسلمين امبا عنبدما قب أف
فتو البغدادي لم يجد فيها وصايا بل يجب المبادفة للتطوع في العمل الفبدائي ببال قيبود وشبفوط فمبن
قتل في فأيه كان من الشهدا المجاهدين في سبيل اهلل تعالى.
ومن خالل ه ا الموق

الفسبالي الثبوفي الحاسبم ..وقبلبه المواقب

الفلسطينية تفكف بكسب زعما مدفسة النجب

الثوفيبة الجفيئبة ..ببدأت الثبوفة

الحديثبة اكثبف فبأكثف ..فببدأت الوفبود تنهبال بأسبم :قبادة

المقاومة الفلسطينية على سماحته للتنسي معه ..فكانت المقابلة االولى مبن خبالل االخ يحيبى نصبف
اهلل والوفد المفاف له منتدبا عن قيادة حفكة التحفيف الوطني الفلسطيني (فت ) وقواتها العاصفة.

ثم اعقبه وفد آخف بقيادة الدكتوف ابو بكف امين سف قيادة اقليم الع اف وبففقته الشاعف خالد علي

مصطفى عضو قيادة االقليم وعببد الفسبول القفشبي (اببو العلبى) والسبيد علبى نعمبة الحلبو ..وفبي هب ا

االجتمبباع اجببفت ا اعببة صببوت العاصببفة وقتهببا مقابلببة صببوتية حببول زكبباة الفطببف والتطببوع ونش بفتها
مجلة(:فلسطين الثوفة) في عددها ...عام 1202ميالدية.

وبعد فتفة ليسبت بطويلبة التقبت الجبهبة الشبعبية لتحفيبف فلسبطين ..بفئاسبة ممثلهبا فبي بغبداد (لبم

ات كف اسمه االن) على فأا وفد كبيبف تجباوز عبددهم عشبفين عضبوا وكبان دلبيلهم الحباج محمبد طبه
بشيب

وعبد الف از االسدي (من اهالي النج ) بما انبه كبان سبماحته وقتهبا فبي دافي طبفي الفب اف
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ولببم يجببدو فببي ديوانببه العببامف وحببين االجتمبباع بببه طلببب فئببيا الوفببد منببه دعببم الجبهببة ماديببا وبالفعببل

استجاب ل لك وتبفع لهم بما تجمع في حوزته من زكاة الفطف.

ومن هنا ..تبادل سماحته والسيد ياسفعففات والدكتوف جوفج حب

كلمات الود والمحبة واالخبا

والتفاعببل والتنس ببي  ..لمببا لب ب لك مببن اهمي ببة فببي تعزي ببز النضببال المش ببتفك ضببد الفجعي ببة والص ببهيونية

واالستكباف والكفف العالمي..وفي إحد زيافات األخ ياسفعففات إلى بغبداد ،جبا إلى المستشبفى حيبث
كان السيد البغدادي يفقد مفيضا في مستشفى مدينة الطب ،ليطمبئن علبى السبيد البغبدادي ،ويستفسبف

ع ببن ص ببحته ،ويتح ببدث مع ببه ح ببول قض ببايا الس بباعة ،إال ِإن الق ببدف ش ببا أن يك ببون س ببماحته ،لألسب ب

األسببي

فببي غيبوبببة فلببم يجب ِبف معببه أي حببديث ،فغببادف السببيد عففببات المستشببفى مودعببا مببن مفافقببي

سببماحة السببيد بمثببل مببا اسببتقبلو بببه مببن حفبباوة وتك بفيم ،متوجهببا مببن إلببى قصببف بغببداد مقببف إقامتببه..

وحينما سمع ابي به الزيافة المفاجئة هب اليه يقدم له الشكف الجزيل على ه المشاعف الجياشة.

ـ سؤال فرعي يتبادر إلى الذهن بعد االجابة على هذا السؤال االول :ماذا كسب االمام المجاهد

السيد البغدادي للنجف االشرف؟!...
ب طالمببا كسببب الموقب

لصببالحها ..ونسببتطيع تلخيصببه فببي أنهبا :غببدت بحمببد اهلل فمب از للصببمود

والتصبدي ضببد الوجببود الصبهيوني االسببتيطاني االسببتكبافي ،ولبم تعببد النجب

االشبف كمببا كانببت مببن

قبل كمية مهملة على حافة الصفاع وحفكته العامة ..اسبتطاعت ان تبنبي العالقبة الجدليبة مبع طالئبع

الثوفة الفلسطينية على اسا متينة وسليمة.

رفض
المخصصات المشبوهة
* المشهور بين الحوزات العلمية والواجهـات السياسـية ..أَ َّن االمـام المجاهـد السـيد البغـدادي
كـــان يـــرفض مخصصـــات الســـلطات وهـــداياها بـــأي شـــكل كانـــت ..وبـــأي طريقـــة قـــدمت ..لمـــاذا..

وكيف...؟!..

** السيد البغدادي (فضوان اهلل عليه) لم يقببض طيلبة حياتبه النبيلبة مباال مشبتبها ..وقبد ضبفب

في حياته عشفات االمثلة النادفة ..وكي

ال يكون ك لك  ..وهو ال ي زهد فبي الحبالل المبباح ..وهبو

ال ي مات مدينا للناا على الفغم مبن الحقبو الشبفعية التبي تجببى اليبه مبن مقلديبه وانصباف  ..فكبان
ينفقها في سبيل مساعدة الفق اف والمحفومين ..حتبى انبه ليلبة وفاتبه ..لبم يكبن عنبد مبا يصبففه لع ازئبه

او يقببوم بكفالببة عائلتببه الكبي بفة التببي تفكهببا مببن بعببد فببي التيببه المظلببم بببال دليببل..ول بوال أن المحسببنين

الملتزمين من عشيفته فتحوا من ديوانه الواقبع علبى الشبافع العبام محبالت اجفوهبا ليكتسببوا منهبا لقمبة
العي

الزهيد.

وعلى ه ا الضو  ..اكش

اليك االسفاف الكامنة من خالل اهم النقاط الفئيسية التالية:
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اوال ب قبببل نشببوب الحببفب العالميببة االولببى عببام 1000هجفيببة اجتمببع فببي ندوتببه العلميببة الكبببف

خببالل انعقادهببا صببباحا الحبباج محمببود اغببا الهنببدي (ت )1010مببن اجببل ان يقببوم بأقناعببه وااللحبباح

عليببه بقبببول ال افتببب الشببهفي الصببادف مببن عائببدات االوقببا

الهنديببة المشببهوفة بب ب «خيببف اود » ..أو

«ب ببفلوا الهنببد» اسببوة بب ب «بعببض العلمببا والطببالب الببدينيين» ..اال ان السببيد البغببدادي ففببض ففضببا
صافما استالم هب المخصصبات الشبهفية المشببوهة ..التبي مبن خاللهبا غبدا لالنجليبز صبالت وثيقبة

وعالقات ودية مع بعض من قبضوها من ضعا

النج

النفوا الدنيئة ..وبخاصبة مبن تبفأا تقسبيمها فبي

االشف وكبفبال ! ..وغبدوا فبي نظبف النباا البسبطا فبي موقبع الهمبز واللمبز ..والحبف تكفيبه

االشافة!!..

ويجب ان تعف  :ان محمود اغا الهندي كان ضابط افتباط بين السبيد محمبد كباظم اليبزدي..

وحكومة االحتالل ،وكان من ابفز «علما الحفيز» ..وما كانت النج

االشف تعف عنه شيئا اال

انببه ظهببف علببى السبباحة النجفيببة بعببد أن تقببدم اإلنجليببز مببن البصبفة الببى بغببداد وغببدا فببي واقببع الحقيقببة
مفجبع طببالب المناصببب والزعامببات (الديماغوغيببة) واصببحاب المصببال الشخصببية مببن ابنببا النجب ،
وحينما انتصف الثواف العفاقيون على العدو المحتل في الثالثين من حزيفان عبام 1293ميالديبة هبفب

الى ايفان ..وقيل بقى صهف (السيد) ابو القاسم الخوئي يفعى مصالحه الخاصة!!..

وثانيبا ب بمناسببة مبفوف كبف السبنة الثانيبة علبى سبقوط النظبام الملكبي فبي العب اف  ..بعبث بفقيبة

استنكاف الى عبد الكفيم قاسم فئيا مجلا الوز اف على المهفجانات غيبف المشبفوعة التبي قامبت بهبا

الدوائف والنقابات والجمعيبات الفسبمية وشببه الفسبمية بالتصبفي والبفقص فبي شبوافع القطبف فبي كبف
استشهاد الحسبين (ع) فبي العاشبف مبن محبفم الحبفام ..ومبن جب اف

لبك حبدثت مصبادمات داميبة فبي

المسيب والديوانية والحبي ووسبط العب اف وجنوببه وغيفهبا ...فاح ضبحيتها عبدد ال يسبتهان ببه مبن كبال

الطففين.

وعلبى اثببف لببك ..بعبث عبببد الكبفيم قاسببم البزعيم السببيد حميببد حصببونة قائبد الففقببة االولببى بتببافيخ

 90تمببوز 1212ميالديببة لينقببل اليببه فسببالة شببفاهية ..كببان السببيد البغببدادي وقتهببا فببي الكوفببة وبففقتببه
السيد حسبام البدين الهبادي الحسبني ..وقيبل لسبماحته ان قائبد الففقبة االولبى يفغبب فبي مقابلبة سبماحة

االمبام المجاهببد لينقببل اليببه فسبالة هامببة تتعلب بالمفافقببة الفادحببة يبوم عاشببو اف  ..وهببو الموضببوع الب ي
يعف عبد الكفيم قاسم حساسيته لد السيد البغدادي ..وبعد الحاح شديد قبل سبماحته مقابلبة السبيد

حميد حسين ولكنه اعت ف لبه بأنبه مبفيض غيبف قبادف علبى الحبديث فبي مبا حبدث مبن قببل الشبيوعيين

فببي يببوم عاشببو اف مببن جببفح عمي ب وتحببد صببافخ لتقاليببدنا وشببعائفنا ..فببا ا كببان لديببه مببا يقولببه مببن
مفافقات شفعية واخالقية حدثت على الساحة العفاقية فمن الخيف ان يقوله لمستشافيه.

وهكب ا ..تمنببى قائببد الففقببة االولببى للسببيد البغببدادي الشببفا العاجببل ونقببل اليببه تحيببات عبببد الكبفيم

قاسم وتمنياته.
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ثم افد

يقول« :ان سيادة الزعيم الفكن يقدم مخصصات شهفية لسماحة السيد ليستعين بها في

شؤونه الخاصة والعامة»..

ِإال أن الس ببيد حس ببام الب ببدين اله ببادي بب ببادف بجف ببا قب ببائال« :وم ببن العجيب ببب ل ببم تكب ببن ل ببديكم خب ب بفة

موضوعية عن قدسية ه ا االمام المجاهبد بمواقفبه المشبهوفة بعبدم قببض مخصصبات مبن أي سبلطان
مهما كانت هويته».

وهنببا ..اسببتغفب ممثببل عبببد الك بفيم قاسببم مببن ه ب المقولببة الفسببالية الثوفيببة ..ثببم تكلببم بصببوت

خافت:

«الم يكن بعض زمالئه مبن م افجبع النجب

شخصيا ب لك ويبدو ان سماحته على سيفة السل

يسبتلمون مخصصبات البزعيم!! ..ببل الببعض طالبب
الصال !.»..

وثالثا ب فبوجى السبيد البغبدادي فبي شبهف فمضبان المببافك عبام 1011هجفيبة بزيبافة احبد افكبان

النظام العاففي المدعو :السيد نجم الدين النعيمي وكان بففقته الشيخ عبد الوهاب االعظمي يتقبدمهما
السببيد الحلببو واالخيببف طلببب مببن سببماحته ان يجتمببع هب ان الشخصببان معببه فببي جلسببة مغلقببة ..بسبببب
وجود طالبه في مجلسه وقتها ..فاسبتجاب السبيد البغبدادي لب لك ..اقبول لبك وقبد كنبت بنفسبي واحبدا
من شبهود هب ا االجتمباع ..وا ا كانبت اكفتبي مبا تبزال دقيقبة فبأن النعيمبي ببدأ يبتكلم بم ازجبه الهبادي

ونبفات صوته البطيئة.

ق ببال« :ان الس ببيد الب بفئيا ب ب يقص ببد عب ببد الس ببالم محم ببد ع بباف

سبماحتكم ..وبخاصبة ان الببالد تمبف عبببف ظبفو

ب ف ببي حاج ببة ان يتع بباون م ببع

صبعبة ومعقبدة ..وكمبا انببتم تعلمبون لقبد حبفك شببا

ايب بفان :م ببن هن ببا الش ببيخ محس ببن الحك ببيم ..وم ببن هن بباك م ببال مص ببطفى الب ببافزاني ..ويق ببدم لس ببماحتكم
مخصصات شهفية قدفها عشفة اال

ديناف ( )3من اجل ادافة شؤون حوزتكم العفبية وتغطية نفقبات

نشباطكم ..يفجبو سببيادة البفئيا قبولهببا مبع فبائ التقببديف واالحتبفام.»..اال ان المفحببوم السبيد البغببدادي

ففض ه ا الطفح الطاغوتي بال حبواف ونقبا  ..وخبفج مبن الجلسبة الخاصبة متوجهبا البى داخبل البداف
وهو يقول«:ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم ..انا هلل وانا اليه فاجعون ..والى اهلل المشتكى ومنبه
نتمسك بدينه القويم».

فخببفج هبؤال و هببب سببعيهم وضبباعت هبببا وتبببددت فببي الهبوا  ..ولببم ولببن تببنج عمليببة اختب اف

السيد البغدادي في العمل لصال قو الثوفة الفجعية المضادة ..وهؤال نسوا أوتناسوا ان هناك اشبيا

كثي بفة تفببو االغ ب اف ومهبباوي الوقببوع فببي حبببائلهم ..هببي :قببوة االنتمببا للمثببل والمبببادي الكبببف وقببوة

الوال للفسالة التي يحملها وقوة الشخصية في تجاوز الحصاف االقتصادي االخيف.
اال ان هؤال بالتالي اتصلوا مع ضعا

النفوا من فجال الدين من عفب وففا المبوالين مبنهم

والمعافضين سوا بسوا  ..ولم اشف الى اسمائهم السباب يمكن فهمها.

وفابعا ب اجتمببع الببدكتوف عبببد المجيببد الفافعببي والوفببد الم اففب لببه مببع السببيد البغببدادي فببي داف عببام

1012هجفيببة وكببان الحببديث بخصببوص مببا يجببفي علببى السبباحة اللبنانيببة مببن افهاصببات حببفب اهليببة
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ظالمة فكان االجتماع في واقع الحقيقة على مستو ففيع لما يجفي مبن مناقشبات هامبة حبول قضبايا

الساعة وخالل ه الجلسة التي دامت قفابة الساعة كان حشد جماهيفي واقفا على بباب البداف يهتب
بحياة امتنا المجيدة في كل الميادين.

ومن هنا ..جفت احاديث هامة في بهو البلدية حول اهمية ه الشخصية االسالمية الثائفة بينه

وبين السيد شبيب الزم المالكي ال ي كان بففقته بوصفه متصففا لكفبال المقدسة وقتها بادف قائال:

«قد فأيت ظاهفة غفيبة الول مبفة فبي حيباتي تلبك هبي الحيباة التقشبفية التبي يعيشبها سبماحة هب ا

االمببام المجاهببد فببي ملبسببه ومسببكنه ..وه ب ا مبباال نجببد فببي فجببال الببدين بلبنببان فهببم يعيشببون حيبباة
(افستقفاطية) في نفا الوقت نجد له الشخصية مواق

العفبية».

بطوليبة ال تنسبى فبي مسباندة حفكبة التحبفف

ففد عليه المالكي قائال« :ان ه الشخصية بعيدة عن المبال والجبا كزهبد االمبام علبي (ع) وال

اخفي عليك س اف :ان الملفات الموجودة لد االجهزة المختصة حاليا اكثف من مفة ان السبيد البغبدادي
يففض الهدايا التي تقدم الى سماحته».
وشي اخف اود ان أبف

متي منه امام التافيخ سمعت انا شخصيا من الحاج خيف اهلل طلفاح

وكان وقتها فئيا مجلبا الخدمبة العامبة ..حينمبا قبدم التعزيبة لبي بمناسببة فحيلبه البى الففيب االعلبى

المصاد

اواخف ي القعدة عام 1029هجفية ..يقول:

«قببد وجهببت إلببى البفئيا أحمببد حسببن البكببف عتابببا مفبباد ان الشببيخ محسببن الحكببيم يقببدم لببه شببا

ايفان مليون ديناف كمخصصات شهفية بأسم (االوقا ) االيفانية ولم يقدم الشا منها مليما واحدا البى

المفحوم الشيخ المجاهد البغدادي بوصفه مفجعا شيعيا»!!..
ففد علي الفئيا قائال:

«المفحب ببوم الشب ببيخ البغب ببدادي ففب ببض المب ببال منب ببي شخصب ببيا ..فكي ب ب

المخصصات ..وهو الخصم العنيد لشا ايفان .»..

تتوقب ببع ان يأخ ب ب مب ببن تلب ببك

ومهما يكن من ه ا كله ..فهنباك اجمباع ببين السياسبيين والمفكبفين علبى انبه :كبان نزيهبا متففعبا

عن الدنايا وقد كان بأمكانه من خالل موقعه المفجعي الحساا ان يكسب الماليين ..سوا كبان مبن
شببفكة اود (الخيفي ببة) ..او مببن (اوق ببا ) شببا ايب بفان الطاغيببة او م ببن السببلطات الفجعي ببة ..كمببا فع ببل

داف واحببدة..
الببعض مبن ففاقبه ؛ ولكنبه فبباف الحيباة الفانيبة الزائلبة وهبو ال يملببك مبن حطبام البدنيا اال ا
والواقع انه افضل واقدا من اولئبك الب ين كسببوا الماليبين باسبم البدين ا هبم تفكوهبا البنبائهم ينعمبون
بها ويتحملون اوزافها!!..
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األطروحة
الجهادية الفقهية
* واالن اتركوا لي ان اقول بعض ما اريد قوله لكي ال ينقطع بيني وبينكم الحـوار ..وانـا اريـد

إ َّن يطول ان االمام المجاهد السيد البغدادي ..خلف لنـا نتاجـاً فكريـاً اذ تـرك موسـوعته االسـالمية:
(التحصيل)عسى اهلل ان يكتب لها النجاح فـي طباعـة انيقـة وتـرك لنـا مؤلفـات فقهيـة تعليقـه علـى

رسالة (العروة الوثقى) ..ورسالتين عمليتين «هداية االنام» و«مختصر الهداية» كان اسـمها فيمـا

ســبق«خيــر ال ـزاد» و«مناســك الحــج» و«ارجــوزة فــي الصــوم واالعتكــاف والخمــس» ومنظومــة فــي

العربيــة اســمها«بغيــة الطــالب» لــم تكــن مطبوعــة ..شــرحها الشــي عبــد الهــادي العصــامي (حفظببه

اهلل) ..وهذا واضح ال يحتا الى بيـان ..بيـد انـي أسـأل :هـل يعتبـر المفكـرون الرسـاليون اطروحـة

«وجــوب النهضــة» المطبوعــة عــام5118ميالديــة ورقــة عمــل سياســية فــي الجهــاد الــدفاعي وانــت
بوصـــفك مـــن فقهـــاء النجـــف الملتـــزمين ..مـــاذا تقـــول فـــي هـــذه االطروحـــة الجهاديـــة الفقهيـــة

االستداللية؟..
نص

** يسعدني ب حقا ب أن أب ل قصاف جهدي في تقفيظ ه ا الكتاب الفقهي الب ي بقبي فبي خزانتبه
قفن بخطه الشفي  ..وشا ت االقداف ان يخفج الى مكتبتنا الفقهية في حفب االيام الستة التي

اشتعلت بين امة القفآن المجيدة والمؤسسة العسكفية الصهيونية.

ومببن هنببا أقببول :ه ب ا الكتبباب يعتبببف مصببد اف فئيسببيا للمببدافا الفقهيببة علببى اخببتال

انتما اته با

الم هبيببة واحسببن مببن كتببب فببي الجهبباد الببدفاعي مببن حيببث السببعة ..والتففيببع ..والتحقي ب  ..والوجببدان

السليم يشهد ب لك حين مقافنته بدقة وامعان مع جهاد الجواهف.

ه ب ا ..ولكببن ،ال نغفببل مالحظببة موضببوعية هامببة :ان فقهببا المدفسببة اإلماميببة االصببولية فببي

االزمن ببة المت ببأخفة حب ب فوا كت بباب الجه بباد م ببن كت بببهم الفقهي ببة الموس ببعة ك ب ب«الم ببدافك» و«كشب ب

اللث ببام»

و«الحدائ » و«مفتاح الكفامة» و«المستند» و«شفوح العفوة الوثقى» وغيفها ..ولبم يغبد هب ا المبحبث
محب ببو اف للد افسب ببات الفقهيب ببة االسب ببتداللية المعمقب ببة ..بعكب ببا سب ببائف المباحب ببث االخب ببف ال سب ببيما كتب بباب

«الطهافة ..والصالة » ..و«البيع والخيافات» ..لب لك تجبدها تميبزت بوضبوح ببالعم والدقبة والتحقيب
والشمولية..

وال منأ لي ،وانا في سيا االجاببة ،عبن التنبيبه البى انبي قبد حققبت هب ا الكتباب القبيم ..تحقيقبا

علميببا ..وقببدمت لببه مقدمببة وتفجمببة مختزلببة عببن حيبباة مؤلفببه ..آمببل ان يببوفقني اهلل (سبببحانه) الخبفاج
مسوداته الى عالم الوجود(.)1

ـ من خالل هـذه االجوبـة الفكريـة الممتعـة علـى أهميـة هـذه األطروحـة اإلسـالمية يتبـادر إلـى

وثم َن جهود مؤلفها الجليل؟...
ذهني السؤال التالي :من الذي قيمها وأطراها َّ

33

مكتبتنا الفقهية بمطبوعه الجديد ..تقاطفت عليه طائفة من الفسبائل التقفيظيبة

بمجفد ان اتح

من كباف الشخصيات اإلسالمية ..وعما قفيب (انشا اهلل تعالى) سيحاول احد االخوة نشف نصوصها

تخلي ببدا وتق ببدي اف لعواطب ب

اص ببحابها وحس ببب تفتي ببب اس ببمائهم الهجائي ببة ..ال عل ببى س بببيل االعتب ببافات

االجتماعية ..ومن ابفز هؤال  :الشيخ عمف التلمساني ..والدكتوف عمبف عببد البفحمن ..والشبيخ حسبن

خالد ..والشيخ تقي الدين النبهاني ..والسيد محمد هادي الميالني ..والشيخ عبد اهلل القلقيلي ..والشيخ

امجد الزهاوي ..والسيد ابو الحسن الندوي ..والشبيخ حسبن مبأمون ..والشبيخ محمبد سبفوف الصببان...
وكثيف غيفهم..

وداع
البطل التاريخي
* متى التحق االمام المجاهد السيد البغدادي بـالرفيق االعلـى واتصـلت روحـه الطـاهرة الزكيـة
مع ارواح الشهداء السعداء؟..

** في الساعة السادسة والنص

من مسا الثالثا المصاد

التاسع والعشفين من ي القعبدة

ع ببام 1029هجفي ببة ،الموافب ب الثال ببث م ببن ك ببانون الث بباني ع ببام 1230ميالدي ببة ت ببوفي المفح ببوم الس ببيد
البغدادي في النج

االشف عن افبعة وتسعين عاما ..عن حياة فكفية خصببة فبي الجهباد والثبوفة..

فلقد كان استا ي (فضوان اهلل عليه) مفك اف من اعظم المفكفين الفسباليين فبي عالمنبا المعاصبف ..وقبد
شبيع صببباحا تشببيعا حوزويببا وشببعبيا منقطببع النظيبف ..علببى شببكل تظبباهفات ومواكببب جماهيفيببة كبببف
تندد بسقوط قو الثوفة المضادة ..وانطلب الموكبب ببالنع

مبن خبافج المدينبة ثبم سبلك طفيب السبوف

فالميببدان فسببو الكبيببف ..قاصببدا الصببحن الحيببدفي الش بفي  ..وصببليت علببى جثمانببه الطبباهف حسببب
وصيته ودفن في مقبفته الخاصة التي هيأها لنفسه وهي بجانب مسجد المشهوف بأسمه ..والواقع في

بداية شافع االمام زيبن العاببدين (ع) ..وقبد أقيمبت لبه الفبوات بعبد لبك فبي العب اف وخافجبه مبن قببل
مقلديه وعاففي منزلته ودام عزاؤ سنة تقفيبا وفثا وأفخ وفاته طائفة كبيفة من الشع اف من لك هاتبان

المقطوعتان:

قال السيد عبد الحميد الفاضي:
كي

طواك الموت يا ناش اف الوية الجه باد واالجتببهاد

العلم والجهاد في مأت ب بم قد لبا عليك ثوب البحبداد
مدافا للعلم قب بد اقفبفت واظلمت منائف للببفشب باد

محمد وانت اك الفتب ببى الحس بني النجبفي البوالد

وانت من بغداد فبي معشف

افادك الجهب باد ياسيف ببه

بيتهم فيها ففيبع العم بباد

خ اف أليام صبعاب ش بداد

افاد واالقداف ف بي مفصبد ا بها تحول دون المب بفاد
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فصاح ا نعاك تافيخب ببه

(يا أسفا أغمد سي

وقال محمد الشيخ علي البازي:

الجهاد)

قد هد فكن الدين وانهافت لبه حتى القواعد

ومضت تنوح بلوعة منه المدافا والمساجبد

عند افتقاد محمد الحسبني مببن بالعلم واحبد

المفجبع االعلى ال ي اثاف نعبم الشبواه بد

فز به قبد فت مبن اوطاننا عضد وساعببد

أفنى الحياة عبن العفوبة والهبد بالعزم ائد
قبد قافع المستعمفين وكبل مأجبوف وحاق بد

لبم يثنه عبن فأيه الدخبال أفباب المكائ ببد
قبد قافع بو تجنيا لكنبه ق بد ظل صامب بد

حاكى ابا ف فعا

على صفي القول زاهبد

لبم يغف مبال الغنى وعا

للفق اف مساعب بد

فغدت تنوح بحسفة فبي فقد الصيد االماجبد

بط بل أببي عيل بم ومحنبك علبم مجاهب بد

يا نادبا ان خان بك التعبيبف من حزن تكاب بد

فاندب ثالثا حينما قد افخبوا (مات يجاهب بد)
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ـ قد ذكرت ان رثاه وارخ وفاته طائفة كبيرة من الشعراء ..من ذلك هاتان المقطوعتان ..وهـذا

اليكفــي (وان كــان حوارنــا قــائم علــى اســاس االخت ـزال) فمــن الضــروري التعــرف علــى هــويتهم او

االطالع على مراثيهم ولو باستعراض قائمة اسمائهم ومطالع هذه المراثي؟..
من اشهف هؤال الشع اف من وجهة نظفي:ب

السيد أحمد الصافي النجفي ..ومستهل قصيدته:

ابو كاظم مول بى يفيض ب اف ة

وفي الح ال يخشى مالمة الئم

وطه اف وتنزيها عب ب بن الهفبوات

ويخشى اله العف في الخلبوات

بعيد ع بن االهوا والشبه ببات

مقام له ف بي العلم والفقه شامخ

ل به منزل سام بشط ف ب بفات

فيالك بغدادي ق بوم ومعشب بف

ومنهم الشيخ عبد المنعم الففطوسي ..ومطلع قصيدته

المجد يقبا من هداك ويكبف
شهدت لك التق بو بأنب بك

يا صاد االيمان كفك نيب بف

طاهبف ومجاهد وثائف ال يقهبف
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جاهدت بأسم اهلل جل جالله

والعلم في ك

تبغي انتصاف الح وهو مظفبف
امضى من السي

المجاهد قبوة

ومنهم الدكتوف مهدي محبوبة ..في اول مفثيته:

لمن ال كف اجافيها وافسي

الفهي

خطفات العقل في عزة أما

لم بن الدنيا وأحصببي

فلقد ضاقت على مفهوم حدسي

كنت اهبو أن ا اف وأف

مطلع االيام في انواف قبسببي

ومنها:

ايه با الفقيه قب ب بد كنت لبنا

صحوة االيمان في صحوة نفسي

في جالل العلم في بعث الهد

في سف االيام في افضل طبفا

وكف باح فسال بي منتق ب ببى

فله ا كنت تستو وتفس ب ب بي

ف بي مسيف علبوي مجتبببى

واجتهاد واض في خيف دفس بي

ان بكتك العين ال تبكي س بو

معطيات العقل ف بي انبل حسبي

يال كفاك وما كنت س ب بو

سيد االيام ف بي اشف غببفا

ومنهم عبد االميف الحصفي ..ومطلع قصيدته:

محمد ياقبلة الثائفي ب بن بعينك ال

ضحى يلم بع

بك الدين مستلهم فوحه وفي غيف نهجك ال يت ببع

ومنهم :الدكتوف الشيخ حسن الصغيف ..ومستهل مفثيته:

نعى فقلت هو من مجدنا عل بم وجمجم الخطب فيه فانطو اصم
وتمتمت باسمك االقوام صافخة

ولو افادوا بيانا خانت الكلب بم

ومنها:
نعش تهاوى على االعناق مرتفعا ً
ضـاق الغري بجمع راح مزدحما ً
وانت من دوحة المــجد التـي انتشــرت

قد شيعته نفوس كلها ضرم
والنــعش مرتفع ما بينه علم
حيث احتمى في ذراها العرب والعجم

ومنهم الشيخ عبد االميف الحسيناوي ..ومطلع قصيدته:

له خطب حل في

فقد امام زاه ب بد

ففدا مضى تأفيبه

من مفشد ومجاهد

فقدته شفعة جد

واقدف

خيف تقي ماجب ببد

36

ل لك قلت منش بدا

افخ «فها بمحمبد

له بقلب واجب ب بد

اثكل شفع محمبد»
1029هب

ومنهم شع اف كثيفون ..ال افيد ان امضي اكثف من هب ا لتلبك القصبائد الشبعفية ..فباالمف يطبول

وال طائل تحت لك ..فنقنع به القصائد الن المقابلة كما اشفت قائمة على اسباا االختبزال ..ومبن

ثببم مع ب فة لشببعفائنا الببباقين واهلل يحفظهببم ويفعبباهم مبببتهال اليببه سبببحانه ان يتقبببل منببا وان يجعببل لببك

خالصا لوجهه الكفيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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طــلب أحد دعاة اإلسالم الباكستانيين المتحمسين لقضــــــية
تحرير فلسطين العام 8591م مقابــــــلة اإلمـــام المجاهــد الســــيد
الــــــبغدادي في النجف األشرف لألطالع على رأيـــه وموقفه مـــــن
األحتالل الصهيوني ،وفي معـــرض األجـابـــة عن أسئلة الباكستاني
المسلم ..إنطلق اإلمام المع ّظم بحماسة ضد األستكـــبار والصهيونيـة
وكان المجلس حافالً بجــمع غــفــير مـن علـمـاء الـديـن ،والشرائـح
األجتماعية المختلفة.
وفيما يلي نص مادار في هذه المقابلة:
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س :ما هو رأيكم الصريح في حل مشكلة فلسطين؟!..
ج :أنظر في تأريخ المسلمين الفاتحين ،ومواقف المجاهدين األولين ..في تحمل
ً
نهضة وأتحاداً وتحذراً وأهتماما ً بهذا يكون
المتاعب والمشاق ومكافحة األعداء
ظهورهم على العدو.
فالواجب علينا أن نسير بسيرتهم تمسكا باالسالم ،وأخذاً بالقرآن ،ونبذاً لألهواء،
ورفضا ً للخالف والفرقة ،بهذا تحل مشكلة فلسطين ..اللهم أجمع كلمتنا .وأنصرنا على
عدونا بحق المصطفى وآله الطاهرين.
س :تعلمون -ياسيدي -ان الصهاينة أغتصبوا األراضي االسالمية ،وعبثوا
بالمقدسات ،وأنتهكوا الحرمات ،وقتلوا النساء واألطفال ،وقد ساعدهم على
ذلك بعض الدول ..فهل تجوزون سماحتكم أبقاء عالقتنا مع تلك الدول التي
ساندت أسرائيل وساعدتها ..أم يجب قطع العالقات معهم وعدهم محاربين
لنا أيضا ،ومساندين لمن حاربنا؟!..
ج :يجب مقاطعة هؤالء المساعدين للصهاينة المجرمين ،وإن كانوا لإلسالم منتمين.

س :ما هو رأيكم الشريف في األستعانة بالدول األجنبية التي تساعدنا
وتساندنا ضد أسرائيل المعتدية؟!..
ج :لقد أفتينا بجواز مثل هذه األستعانة من قبل في كتابنا((:وجوب النهضة)) ،بل تجب
األستعانة بها إذا توقف انتصارنا عليها.

س :ما رأي سماحتكم بالحلول السلميّة بين الدول العربية واالسالمية..
وأسرائيل؟ ...وبقرارات الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة .ومجلس األمن
الدولي لعام  7691م الخاصة بقضية فلسطين؟!..
ج :اليجوز ذلك كله ،بل يجب أن نقف بنحوالشدة وتمام الحزم ..بكل أصرار وتصميم
فرارا وتخلصا من كل المخادعات الكاذبة المتداولة عند أعدائنا ،كما هي سيرتهم قديما ً
وحديثا ً معنا ،وبهذا الحزم واألصرار والتصميم ..نستطيع أن نسترجع األرض المقدسة
المغتصبة بأجمعها ،ونعيد إليها أهلها الشرعيين.

س :لقد أفتيتم بوجوب التطوع مع حركة فتح ..فهل يجب التطوع مع
المنظمات الفدائية الفلسطينية األخرى؟!..
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ج :ال فرق بين حركة (فتح) وغيرها ،ألن جميع هذه المنظمات تهدف إلى غرض
مقدس واحد هو :أنقاذ فلسطين ،لهذا فنحن ندعو المسلمين كافة للتطوع والجهاد في
هذه المنظمات المخلصة.

س :قلتم -ياسيدي -يجب التطوع مع كل المنظمات الفلسطينية المخلصة..
فما هو رأيكم في العمل الموحد فيما بينهم ضد دويلة أسرائيل اللقيطة؟!..
ج :من أهم األمور ،بل من أهم الواجبات االسالمية التعاون بين هذه المنظمات..
سواء كان هذا التعاون عن طريق توحيدها ،أوبطريقة أخرى حسبما تقتضيه المصلحة
االسالمية العليا لتحرير فلسطين.

س :هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية إلى المنظمات الفدائية؟!..
ج :نعم يجوز ،بل يجب مع الضرورة على كل مسلم ومسلمة إعطاء الحقوق
الشرعية ..سواء أكان من حق اإلمام ،أم الخمس ،أم الزكاة ،السيما زكاة الفطرة ،بل
لوتوقف األمر على أخذ أموال المسلمين وجب عليهم ذلك.

س :ما هي أنطباعاتكم عن حكومة باكستان ،وشعبها المسلم لموقفهم
الحاسم ضد الصهيونية؟!..
ج :إن للشعب الباكستاني المسلم ،وحكومته المحترمة ..أثرا عظيما حول فلسطين
وأهلها توجعا ً ،وتأثرا ،وتأسفا ً ..حتى نشرت ذلك في صحفها وإذاعاتها ،وتضاعفت
تظاهراتها وأحتجاجها في محافلها وشوارعها ،وأبرزت مناصرتها بالنفس والنفيس،
وظهر ذلك لكل أحد حتى الصهاينة والمستعمرين ..فليت بقية الدول االسالمية
تحذوحذوها ،وتسير سيرتها.
اللهم أهدهم لما تحب وترضى ..ووفقهم لصالحهم في سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة،
وأنصرهم نصرا عزيزا ،وافتح لهم فتحا مبينا.
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( )2
بيان اإلمام المجاهد السيد البغدادي إلى األمة االسالمية جمعاء حول الجهاد
المقدس ضد االحتالل الصهيوني لألراضي االسالمية في عام  1831هـ 1691 -م

اللهم وحصن ثغور المسلمين بعزتك ،وأيد حماتها بقوتك ،واسبغ عطاياهم من
جدتك ...وكثر عدتهم.
واشحذ اسلحتهم ،واحرس حوزتهم ،وامنع حومتهم ،والف جمعهم ،ودبر امرهم،
واوتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم ،واعضدهم بالنصر ،واعنهم بالصبر ،والطف
لهم في المكر...
اللهم افلل بذلك عدوهم ،وأقلم عنهم أظافرهم ،وفرق بينهم وبين اسلحتهم ،واخلع
وثائق افئدتهم ،وباعد بينهم وبين ازودتهم ،وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم،
واقطع عنهم المدد ،وانقص منهم العدد ،وامأل افئدتهم الرعب ـ واقبض ايديهم عن
البسط وخزم السنتهم عن النطق ،وشرد بهم من خلفهم ،ونكل بهم من وراءهم واقطع
بخزيهم اطماع من بعدهم.
اللهم عقم ارحام نسائهم ،ويبس اصالب رجالهم ،واقطع نسل دوابهم ،وانعامهم ،ال
تأذن لسمائهم في قطر ،وال ألرضهم في نبات.
اللهم وقوبذلك محال اهل االسالم ،وحصن به ديارهم ،وثمر به اموالهم ،وفرغهم عن
محاربتهم لعبادتك ،وعن منابذتهم للخلوة بك حتى ال يعبد في بقاع االرض غيرك ،وال
تعفر الحد منهم جبهة دونك.
اللهم اعز بكل ناحية من المسلمين على بأزائهم من المشركين...
اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول اطراف المسلمين ،وخذهم بالنقص عن
تنقصهم ،وثبطهم بالفرقة عن االحتشاد عليهم ...واوهن اركانهم عن منازلة الرجال،
وجبنهم عن مقارعة االبطال ،وبعث عليهم جنداً من مالئكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم
بدر تقطع به دابرهم ،وتحصد به شوكتهم ،وتفرق به عددهم .
اللهم انت ضمنت لنبيك(ص) النصر لدينك ،وهذه الحرب المقدسة هي امداد لحروب
نبيك الكريم ،الن اعداء االسالم ما اندفعوا من هذه الحرب اال بغضا لالسالم ،ولالمة
المرحومة التي اطاحت بعرش الكفر وااللحاد ،واماتت عباد العجل ،فأعز المسلمين
بنصر منك يا رب العالمين.
اللهم صوب رصاصة المسلم في صدر شذاذ االفاق عباد العجل ،واجعل الظفر حليف
المسلمين من هذه المعركة الحاسمة الفاصلة بين االيمان والكفر.
ومن الواجب على كل مسلم يحمل السالح ..ان يبادر الى ساحة المعركة ..متضامنا
مع اخوانه العرب المسلمين ،لنرجع قبلتنا االولى موضع اسراء نبينا الكريم ،وتجعل
فلسطين اسالمية ال يهودية.
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ولوأني ممن يستطيع حمل السالح ،لكنت في الصفوف االمامية في هذه الحرب
المقدسة ..غير ان المرض اقعدني عن تلبية نداء هذا الواجب المقدس.
والنصر من هللا ــ العلي القدير ــ وان االسالم ينتصر بالنبي حبيبه ،والمسلمون
ينتصرون لمتابعته ،وتمسكهم بشريعته
محمد الحسني البغدادي
 71صفر 8811هـ

42

()8
نداء اإلمام المجاهد السيد البغدادي إلى ملوك ورؤساء الحكومات االسالمية
وشعوبها حول مقـاطعة الدول التي تساند إسرائيل في عام  1831هـ – 1691م

بعد السالم عليكم والدعاء لكم بالنصر والفتح ..الرجاء منكم بذل كل جهودكم لكل
شعوبكم ...فإنكم موضع أملهم وبكم ينهضون ،وعليكم يعتمدون.
قد أتضح لكل أحد أعتداء الصهاينة أعداء اإلسالم على أوطان المسلمين وأنتهاكهم
لألماكن المقدسة خصوصا المسجد األقصى بيت المقدس ..أنتهكوا حرماته ،وسرقوا
بعض معلقاته ..وللمسجد األقصى منزلة قدسية عندنا وعند الطوائف المسيحية ،فيهمنا
رفع أيديهم عنه وتطهيره ،فالواجب مقاطعة اليهود وجهادهم ،ومقاطعة كل من ساعدهم
وشايعهم ،ورضي بأفعالهم من المستعمرين األنكليز واألميركان الذين كانوا المقومين
لهجوم أسرائيل الكافرة على المسلمين ،فقتلت منهم الكثير من الرجال والنساء
واألطفال ،وقد شاهد كل أحد هجماتهم الشنيعة وحشية وعدوانا ً وبغيا ً وطغياناً.
فالواجب على المسلمين كافة مقاطعة األستعمار في كل أمر ،فيحرم عليكم مساعدة
المستعمرين ،بل يحرم عليكم كل ما يوجب ضعفكم وقوتهم.
اللهم فرق كلمتهم ،وألق البأساء فيما بينهم ،وأكفنا شرهم ،وأجمع كلمة المسلمين
بجاه النبي ،وآله الميامين األطهار ،وصحبه من المهاجرين واألنصار.
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( )4
فتوى اإلمام المجاهد السيد البغدادي بوجوب التطوع مع حركة التحرير
الوطني الفـلسطيني «فتح» وقواتها العاصفة في عام  1833هـ 1696-م.

سماحة زعيم األمة االسالمية ومرجعها الديني األعلى اإلمام الكبير السيد محمد
الحسني البغدادي -دام ظله -على رؤوس المسلمين.
بعد لثم أناملكم الشريفة.
ما هو رأي سماحتكم في التطوع في صفوف حركة التحرير الوطني الفلسطيني
«فتح» ،وقواتها -العاصفة -من أجل إرجاع فلسطين االسالمية العربية إلى أهلها
الشرعيين التي أغتصبها عمالء األستعمار شذاذ اآلفاق عباد العجل الصهاينة المعتدون
أفتونا مأجورين وهللا من وراء القصد.
محمود معز الدين األفغاني
النجف األشرف
 89شوال  8811هـ

التطوع في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وقواتها العاصفة من أهم
الواجبات االسالمية وأعظمها ،وهذا هو الجهاد لنصر اإلسالم والمسلمين ،وإبادة
الصهاينة المجرمين ،فمن قتل حينئذ كان من الشهداء المجاهدين في هللا وهللا ولي
التوفيق.
محمد الحسني البغدادي
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()5
فتوى اإلمام المجاهد السيد البغدادي بحرمة التفرقة بين المنظمات الفدائية
في عام  1836هـ 1696 -م

سماحة المرجع الديني األعلى اإلمام المجاهد موالنا السيد محمد الحسني البغدادي ــ
دام ظله العالي على رؤوس المسلمين ــ
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين مشكورين في أألستفتاء التالي .لنهتدي بفتواكم
ونقتدي برأيكم:
هناك منظمات فدائية متعددة تعمل من أجل تحرير الوطن المغتصب ،وأستعادة الحق
السليب من أيدي الصهاينة الكافرين ،وقد نزلت جميعها إلى ميدان المعركة وساحة
الجهاد ..فهل يجوز للمسلم أن يفرق بين منظمة وأخرى ،فيؤازر هذه ،ويعارض تلك،
ناثراً بذور الفرقة بين المنظمات المجاهدة ،في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى
توحيد الكلمة ،ورص الصفوف ،ونبذ التفرقة ،من أجل محاربة العدو الكافر المجرم،
الذي يسعى جاهدا للقضاء على اإلسالم والمسلمين؟..
رعاكم هللا بعين عنايته وأيدكم بنصر من عنده وهو خير الناصرين .والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته.
المخلص
عبد األمير اللبان
الديوانية
8595-4-89

ال يجوز التفرقة بين المنظمات المخلصة بعد التأكد من صحة عملها ضد العدو
المجرم وهللا ولي التوفيق.
محمد الحسني البغدادي
 71محرم الحرام 8815هـ
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()9
نداء اإلمام المجاهد السيد البغدادي إلى األمة االسالمية والمسيحية حول حرق
المسجد األقصى في عام 1836هـ 1696-م

الحمد هلل رب العالمين .وصلى هللا على محمد سيد المرسلين ،وآله األطهار ،وصحبه
المهاجرين واألنصار.
أيها المسلمون :إن الصهاينة المجرمين قد أغتصبوا األراضي المقدسة ،وهتكوا
حرمة اإلسالم ،وقتلوا النساء واألطفال ،وأحرقوا المسجد األقصى بيت المقدس،
وسرقوا بعض معلقاته ،وأنتهكوا حرماته ،الذي هوموضع إسراء نبينا الكريم ،وأولى
القبلتين ،وثالث الحرمين ،وهولدى المسلمين بالمنزلة العليا تقديسا وتقديرا وإكبارا
وأحتراما ،فالواجب عليكم مقاومتهم ومحاربتهم ،ومقاطعة أعوانهم الذين كانوا السبب
في تقوية اليهود الكافرين.
ونداؤنا هذا اليختص بالمسلمين وحسب ،بل يعم المسيحيين كافة ..فإن قدسية بيت
المقدس عندهم ،كما هي عند المسلمين ..فالواجب على المسيحيين ،السيما علمائهم
وأمرائهم وأكابرهم ،توجيه أستنكارهم الشديد على الصهاينة المعتدين ،ومقاومتهم،
ومقاطعتهم ..فيجب حينئذ اتفاق الحكومات االسالمية ،والمسيحية في لزوم مقاطعة
الصهاينة ،والقضاء عليهم.
أيها المسلمون هللا هللا بالقرآن تمسكا بأحكامه ،وأخذا بقوانينه ..هللا هللا بجمع الكلمة،
ونبذ الفرقة ..كل ذلك محافظة على دمائكم ،وأوطانكم ،وأطفالكم ،ورجالكم ،وأعراضكم..
وقد أمتن هللا تعالى عليكم ،فجعل التوحيد واأليمان شعاركم ،وجعل الفتح واألنتصار
حليفكم ..هذه هي حقيقة اإلسالم الذي هداكم إليه نبينا(صلى هللا عليه وآله وسلم) ،وان
بقدسية نبينا؛ وعظيم منزلته عند هللا تبارك وتعالى ،يرجى منه الفتح ،ونصر أمته،
والتمسك بدينه وشريعته ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
محمد الحسني البغدادي
 89جمادى الثانية 8815هـ
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()1
أجرى مندوب مجلة وعي العمال العراقية مقـابلة صحافية مع زعيم اإلسالم
العظيم اإلمام المجاهد السيد البغدادي ..وقد نشرت تلك المقـابلة في العدد
العشرين من السنة األولى الصادرة في  16جمادى الثانية  1836هـ  1696 -م.
وفيما يلي نص ما جاء في العدد المذكور:
بسمه تعالى
((فضل هللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما))
كان للجريمة البشعة التي أرتكبتها أسرائيل بأحراق المسجد األقصى الشريف ،أكبر
األثر في زيادة الحقد العربي بشكل خاص ،واالسالمي بشكل عام على األحتالل
الصهيوني لألراضي العربية ،وخاصة مدينة القدس التي تضم المقدسات االسالمية
والمسيحية ،لذلك فإن ردود الفعل كانت ذا شقين ،الشق األول هو :أزدياد وتصاعد
أعمال المقاومة داخل األرض المحتلة .والثاني هو :أزدياد النقمة في العالمين العربي
واالسالمي على األحتالل ،ومن ثم التصميم على الكفاح ألنهاء الوجود الصهيوني.
وإذا كان أثر الجريمة عميقا ً في نفس كل عربي ومسلم ،فان هذا األثر أعمق وأشد
إيالما ً في نفوس علماء الدين االسالمي األعالم.
قلت للمرجع الديني األعلى السيد البغدادي:
بماذا تشيرون على المسلمين أن يفعلوه إزاء جريمة أسرائيل بحق المسجد األقصى
الشريف؟!..
قال لي وقد أرتسمت كل اآلالم على تقاطيع وجهه:
إني في الحقيقة الأجد كبير فرق بين قتل المئات من المسلمين على أيدي الصهاينة،
وبين حرق المسجد الشريف ،وإذا كانت جريمة حرق المسجد قد زادت من حقدنا على
األحتالل الصهيوني ،إال أنها ليست من اوجد هذا الحقد بل هو موجود منذ األحتالل
الصهيوني لفلسطين ،واخذ يزداد كلما تمادى الصهاينة في بطشهم وظلمهم واحتاللهم
لألراضي العربية وتدنيسهم للمقدسات االسالمية والمسيحية ،يجب على كل مسلم أن
يرفع راية الجهاد المقدس ضد األحتالل ،وضد جريمة حرق المسجد الشريف ،وتخليصه
من أيدي الصهاينة الكفرة ..وأنا أقول لكل مسلم :وهللا لوأستطيع الحركة لكنت أول من
يحمل السالح لطرد الغزاة المحتلين لتحرير وطننا وصيانة مقدساتنا.
إن على العرب خاصة وعلى المسلمين عامة أن يوحدوا صفوفهم ،ويلموا شملهم
فإنه يكفي هذه األمة ما مر بها وما عانته من الفرقة واألنقسام ،وأن يجعلوا مصلحة
أوطانهم ودينهم قبل أية مصلحة.
إن المسلم اليصح له أن يرضى بالحياة الذليلة ،وبأنتهاك حرماته ومقدساته أمام
عينيه وبصره ،وعلى المسلمين جميعا أن يجاهدوا لتحرير األرض المحتلة ،وتخليص
المسجد الشريف من دنس الصهاينة وأثمهم.
قلت لالمام البغدادي:
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هناك بعض الجهات العالمية لم تستنكر جريمة حرق المسجد الشريف ،بينما
أستنكرت نفس الجهات األجراءات التي أتخذت للدفاع عن أستقالل بلدنا وسيادته ،فما
هورأيكم من هذا السكوت عن جرائم الصهاينة؟..
قال-:
أنني الأستغرب سكوت بعض حكومات أوروبا ،والواليات المتحدة األميركية على
جريمة حرق المسجد الشريف ،رغم إن هذه الحكومات تمثل شعوبا مسيحية تقدس
مدينة القدس برمتها ،وتستنكر جريمة حرق أي معبد مقدس لدى المسلمين والمسيحيين
على حد سواء.
أنا الأستغرب هذا السكوت ألنني واثق أن الحكومة األميركية خاضعة للنفوذ
الصهيوني كما هو الحال بالنسبة لحكومات معظم الدول األوروبية ..فكيف نتوقع من
هذه الحكومات أن تستنكر جرائم الصهاينة.
إن أميركا دولة بال شرف ،ألنها فقدت كل اعتبارها لدى شعوب العالم من خالل
مواقفها المخزية من هذه الشعوب ،علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نسترد حقوقنا
بأيدينا ،فإن التأريخ اليرحم أحدا.
حين ودّعت اإلمام البغدادي كنت على ثقة أن امة فيها أمثال هذا الرجل الديني الكبير،
اليمكن أن تغلب ،واليمكن لتراثها أن يندثر..
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()3
علماء الدين يستنكرون موقف حكام لبنان من العمل الفدائي...
أعرب كبار العلماء ورجال الدين األفاضل في مدينة النجف األشرف عن أستيائهم
وأستنكارهم الشديدين لموقف السلطات اللبنانية من الفدائيين ..وفي طليعتهم أدلى
سماحة آية هللا العظمى السيد البغدادي بتصريح لوكالة األنباء العراقية بتأريخ 88
شعبان 8815هـ والمصادف  79تشرين أول  8595م قال فيه:
أن من المؤسف حقا أن تقوم القوات اللبنانية باألعتداء على الفدائيين ..ومحاربة
العمل الفدائي..
وأضاف سماحته :إن هذا العمل المخزي الذي قامت به السلطات اللبنانية ،يعتبر من
أكبر المحرمات عند اإلسالم ..وكان األجدر بحكام لبنان أن يفتحوا صدورهم للفدائيين،
وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدات ..ال أن يتآمروا عليهم مع األستعمار األميركي
والصهيونية المجرمة.
ودعا سماحته في ختام تصريحه المسلمين كافة :لدعم المنظمات الفدائية؛ ألن
غرضها أنقاذ األرض السليبة..
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()6
ما يقول موالنا آية اهلل العظمى فقيه هذا العصر اإلمام المجاهد الكبير السيد
البغدادي ـ ـ مد اهلل في عمره ـ ـ

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ف على مقامكم ما أحدثه اليهود عباد العجل في ثاني القبلتين البيت المقدس
غير خا ٍ
من تغيير لمعالمه المقدسة ،ومقدساته الشريفة من نجاسات بسبب مالمستهم لتلك
األماكن التي أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها أسمه ..فهل يحدث بسبب هذه المالمسة
نجاسة له ..وهل تقولون بطهارتهم كأصحاب كتاب؟ ..أفتونا مأجورين.
المخلص
كاظم السعدي
بغداد 8811هـ
بسمه تعالى
الشك أن هذه النجاسة واقعة من مالمستهم وبمباشرتهم لهذه األماكن ،حيث هي
مستمدة من نجاسة اليهود المقطوعة ،بها والمجمع عليها ،واليقول بطهارتهم ،إال
النادر ،وهو متروك.
محمد الحسني البغدادي

وهللا سبحانه المسؤول أن يمن علينا بطرد األستكبار ..وعداوة األشرار..
وصداقة األبرار ..ومؤازرة الثوار ...والجهاد في سبيل نور األنوار ..وأن
يلحقنا بشهداء((بدر)) و((عاشوراء)) بحق محمد ،وآله األطهار ،وصحبه
المهاجرين ،واألنصار.
والسالم على من ينصر الحق لذات الحق ..ويسعى لتحرير اإلنسان نوع
اإلنسان من براثن الصهاينة واألميركان ...والحول ،والقوة ،إال بالله العلي
العظيم.
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