
 واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما 

  محمد الشيخ عيسى الخاقاني- كتابات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

كنت قد اعددت دراسة نقدية لكتاب الشيخ محمد رضا النعماني سنوات المحنة وايام الحصار ، وقد     
 ، وذلك ديدن تفضلت كتابات ونشرت منها بعض االجزاء ، وقد ناقشها من ناقشها بين مؤيد ومعارض

الحياة ، وال اعتراض ، فكما لي وجهة نظر ، نشرت ، وعرضت ، يجب ان تكون لالخر وجهة نظر ، 
وفاة الشيخ  تنشر وتعرض وكان بودي ان استمر بها ، لوال الظروف التي مرت على العراق ، مثل

ة وغياب االمن وظهور اواغتياالت سياسي الوائلي رحمة اهللا عليه ، االحداث المؤسفة من تفجيرات احمد
 حتى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم رحمة اهللا عليه... مجلس الحكم االنتقالي 

 جعلتني كل هذه االحداث اتريث قليال ، قبل ان استمر بنقد كتاب ، لوال ما فيه من خفايا تخص     
ى ضيعوا الحقيقة العراق ، وخطورة مستقبلية من اناس اندسوا بين الصفوف و ضجوا بالدفوف ، حت

على بعض البسطاء من الناس ، الذين ال يفقهون ما يقرأون ، لما نقدته و ما اضعت وقتا عليه ، 
 .يساوي شيئا  من الناحية االديبة ، ال  فهو

 الغالي ، شاهدت كاتبا وقد كال السب و الشتم كتابات وباالمس وانا اتصفح موقع      
ر الشيخ عيسى الخاقاني وعلي انا شخصيا ، بما اشتهت نفسه سماحة العالمة الدكتو  والدي  على

واسقطه عقله المريض وما تعلمه في الشارع من مفردات تليق به ، اكثر مما تليق بمن اطلقها عليهم ، 
 ...قلت فما خطبك 

كل يغفر اهللا ذنوب   اقول له سالما ، كما امرني ربي ، واني ألخشى عليه حساب يوم القيامة ، يوم      
 يغفرها برحمته، ولكنه يوقفه على كلمة واحدة ، قالها بحق مسلم آخر  مسلم بحقه هو سبحانه ،

،   لسان البشر من فحش وسب  وقد اثبتت الدراسات النفسية الحديثة ، بان مجموع ما يظهر على هذا  
ستطع التنفيس ، وينسبه لالخرين ، هو اسقاط لما يحمله عن نفسه ويريد ان ينفس عنه ، لذلك ان لم ي

يتشنج و يتخبط ، كما فعل هذا الكاتب المسكين ، الذي لم يظهر كما يبدو بعد ، كل حقده الدفين ، قال 
وقد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفي صدورهم اكبر ، صدق اهللا العلي العظيم  :  سبحانه وتعالى

 العلمية الحديثة و التسلسل الفكري المنا هج ولكن اين هؤالء من القران العزيز ، بل اين هم من ،
  القويم



، بما فيها كتابات هذا القاريء ، وقد   وقد كنت اراقب الردود التي تناقشني او تناقش القضية المثارة    
غلفها جميعا ، بان اغدق علي كما شيخه النعماني اغدق على والدي ما شاء من نعوت ، وهي كما اراد 

حسناته ، فله الحمد على ما منع و ما منح ، ويبدو من تصميمه في عدم ان يقول ، ستحسب في ميزان 
ال يرقبون في مؤمن اال و ال ذمة : التراجع عن اي من آرائه ، انه من اولئك الذين ذكرهم القران العزيز 

 و اولئك هم المعتدون صدق اهللا العلي العظيم

، ووقفوا ضد التهمة و البهتان ، االستاذ  لذا اقول ألخوتي االكارم الذين تطوعوا من انفسهم      
الدكتورعادل الموسوي ، االستاذ ابي سارة القرني ، السيد صباح الموسوي ، االستاذ احسان السماوي ، 

، وقد نابهم من السب و الشتم و  االستاذ المتابع و االستاذ عبداهللا الحر االستاذ عادل السويدي ،
 ا و عن الحقيقة كل خير،و لكن يبدو ان الرجل مصداق لقول المتنبيالتشكيك ما نابهم ، جزاهم اهللا عن

  عن غيه وخطاب من ال يفهم              و من البلية ردع من ال يرعوي                      

 فبعد ان ظهر الحق ، وتكشفت االوراق ، وظهر اهل النعمانية ليزفوا الخبر البشرى ، عن    
المراقب  لنعماني ، وكيف دخل الى بيت السيد الشهيد ، وكيف بقى في البيتالشيخ محمد رضا ا اوليات

، اخبرنا المسكين ، بأن االمن طرقوا الباب ، وطلبوا من السيد  حتى عد النفس كما قال هو في الكتاب
يهيئوا انفسهم لالعدام ، ال اقول يا لساذجة الرأي ، ولكن هناك بيان الشهيد واخته المظلومة ، ان 

لمنظمة العفو الدولية يقول غير ذلك ، وهناك شهود رأوا كيف اقتحمت الدار على السيد الشهيد ، فاين ذ 
هب صاحبنا النعماني حينها ، ان لم يكن االمن السويسري او الفرنسي ، قد وقف في الباب ينتظر السيد 

عن من تتحدث !!! هيد و شقيقته المظلومة ، حتى يوصوا الشيخ النعماني ، وياتوا اليهم في الخارج الش
هذه  ان اجابة ......؟ ومع من تتحدث ؟ ولمن تبرر؟ الالمن صدام ام لصدام ام لعميل صغير؟

 موجودة عند االخ المتابع ، وعند االخ عبد اهللا الحر  االسئلة 

 االكارم ، ان يتركوا الرجل يكتب ما لديه ، ألنه ثقف اطفاال في االمارات على  لذا ارجو االساتذة     
كره العالمة الدكتور الشيخ عيسى الخاقاني ، وكبروا و باتوا رجاال و شبابا ، فانه ال يمكن ان 

قنط  بأن ما بناه كان على الرمل ، وان ما قاله يحتمل الخطأ ، فانه قد اخذته العزة باالثم ، وقد  يرضى
من رحمة اهللا و من الرجوع الى طريق الحق ، فهو يوافق شيخه النعماني على قصة واحدة اوردها 
وحده ، دون غيره ، قالها بشكل الى السيد الحائري و اعادها بشكل آخر في كتابه ، وال يستمع الى 

 على ما هو قصص عديدة ، في نفس الموضوع ، تكمل له الصورة ، فدعوه يكتب ما يريد ، ساعده اهللا
 !!فيه 

 و آخر ما اريد ان يسمعه مني هذا القاريء المتخفي حتى عن اسمه ، وكأنه قارب تتقاذفه الرياح ،     
ان اقحامك ألسم سماحة السيد محمد حسين فضل اهللا في هذا الموضوع ، يدل على لؤم وخبث ، فتريد 



في مقاالتك ، وتدعي زورا انك من  ميةان تطعن بالسيد حفظه اهللا ، كما طعنت بكل المرجعيات االسال
انصاره ، وحتى اريحك واكشف آخر اقنعتك ، اقول لك ، بأن بين يدي فتوى من سماحة آية اهللا العظمى 
السيد محمد حسين فضل اهللا ، يمنع فيها ، من يتبعه ان ينال من والدي سماحة العالمة الدكتور الشيخ 

المكتوب على اعلى صفحة ما تكتب ، وللعلم ان سماحتة ايضا عي سى الخاقاني ، وسابعثها على بريدك 
لوالدي ، فالويل لك من اهللا ومن الناس ، ان لم تكتب ، اكتب ما تراه صحيحا من وجهة  ابلغ تحياته 

نظرك ، سبني و اشتمني ووالدي كذلك ، فذلك ديدنكم على طول خط التاريخ ، تتغير االسماء و 
وان يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا : ة تتكرر ، وقد قال عن امثالك رب العزة المسميات ولكن االحداث باقي

 من قبل فامكن منهم و اهللا عليم حكيم صدق اهللا العلي العظيم

 وحتى اريحك ايها النكرة ، والنكرة تقال لكل مجهول غير معلوم ، او مرموز ، اقول لك ما تكتبه     
ولكن حتى ال تخلو مقالتي من االمر ... اذا اتتك مذمتي : عني بالنسبة الي فخر ، وذلك من باب 

بقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب  بالمعروف و النهي عن المنكر، اذكر القاريء الغارق ال محالة ، 
 من بالغ في الخصومة اثم ومن قصرفيها ظلم و اليستطيع ان يتقي اهللا من خاصم : عليه السالم 

ت ، وضع اهللا بين عينيك ، ان كنت تعرفه ، فان بعض الحقائق تكشفت ، وان  اقرأ جيدا ما كتب    
، فانك  لمن اراد ضحالتك السياسية ، لها عالج ، وهو القراءة و المتابعة ، والثقافة متوفرة زهيدة 

تشبه شيخك النعماني في بالغته ، وتيهه ، والذي كتب في افتراءاته ، وقد امسك اليراع بقلمه الشريف 
   ولديك بعض ما عنده، 

علميا ، وانت تدري ما شهادتي فكريا ، فعليك االدب في  والدي العالمة الشيخ وانت تعلم من هو  
 مجالس العلماء ، تلك آخر نصيحة اقدمها لك 

حتى ال يقال :  سؤل الدكتور مصطفى جواد يوما ، انك ترد على رجل نكرة ال يعرفه الناس ، فقال   
واد لم يرد ، من هذا الباب فقط دون غيره ومن هذه الحكمة ال غيرها رددت عليك ، يوما بان مصطفى ج

 .وان كنت ال تستحق الرد 

 .وسالما سالما اليك والسالم على القراء الكرام و رحمة اهللا وبركاته 

 


