
 وال آذابا... لست عالمة 

  محمد الشيخ عيسى الخاقاني- كتابات

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

احمد اهللا واشكره على نعمائه ونعمه ، و اكتب ألخوتي االكارم ، االفاضل ، الذين طوقوني بجميل     
ان بعض كالمهم وصدق عباراتهم ، فقد كانوا صادقين مع انفسهم قبل ان يكونوا صادقين معي ، وان ك

 االستاذ  الناس يبكي من الكالم البذيء ، فقد ابكتني كلماتكم المعبرة الصادقة ، وخاصة ما تفضل به االخ
عادل السويدي من مدح الاستحق بعضه فضال عنه كله وكذا الرأي الثاقب لالستاذ الدكتور عادل 

 سالم طاهر و االستاذ صباح الموسوي ، الذي كان عادال مع االستاذ ا لفاضل احسان السماوي والدكتور
الموسوي ، واالساتذة االكارم الذين آزروني على البريد االلكتروني ، ال يمكن لي ان افي بعضا من 
فضلكم علي ، فكيف به كله ، فارجو ان تعذروا ضعف تعبيري ، وقلة زادي و بطء راحلتي ، وحتى 

 ط التالية اصدق نفسي القول ، كما صدقتم انفسكم ، احب ان اوضح النقا

، و ... ) العالمة او الشيخ او فضيلة ( ذكرني بعض االساتذة االفاضل مسبوقا بااللقاب :  اوال       
لست ابلغ هذه االلقاب ، فانا ما زلت احبو في اول طريق العلم ، وقد نلت شهادة عليا في االدب المقارن 

ر ان بعضها مبتكر في مجال تخصصي ، اال  ال يتجاوز عدد اصابع اليدين ، وان كنت افخ ، و ما كتبته
 ، فشكرا للذين  انه ال يوصلني ان اكون عالمة مثال ، و هو لقب اطلق من قبل على العالمة الحلي

دعموني بهذه االلقاب ، واصدقهم القول ، ان اقصى سعادتي كانت ح ين ادخل على طالب المرحلة 
ليهم محاضرة في االدب المقارن ، اوصل من خاللها كثيرا الثالثة من كلية اللغات بجامعة بغداد ، أللقي ع

من االفكار الممنوعة الى العقول الملغومة ، وقد خرجت بنتيجة ان االكثرية من طالبي بلغوا المراحل 
 المتقدمة في الدراسات العليا ، وهذا عندي منتهى االلقاب وغاية االمنيات

 و على والدي العالمة الشيخ عيسى الخاقاني ، ما شاء من الى االخ الذي اغدق علي:  ثانيا            
االلقاب الرديئة و االلفاظ البذيئة فقد سبق ان قلت ، بأنها تمثل عقدة طفولية اسقطتها علينا ، وان عبارة 

محمد الخاقاني كذاب ، تدل على انك تناقش موضوعا كاذبا ، فقد تكون رسالتي للسيد الحائري كاذبة ، 
محتواها ، اذن انت تؤمن بصدقية ما تناقش ، وقد يكون ما اورده الناس عن النعماني كذب وانت ناقشت 

، فلست انا من اورده ، حتى تسميني كذا با ، وقد تكون الفتوى التي بعثها السيد محمد حسين فضل اهللا 
 قبل ان ارسلها ، التي قلت لك ، بأني سابعثها اليك ، كذبة مني ، اذن كيف ارسلها اليك ، وكيف تتوقعها

، وترد عليها ، وان كان ما جرى هو الواقع ، فهذا يدل ان عقدة ما جعلتك تطلق علي نعوتا ، انت اقرب 
 مني اليها



في فتوى السيد محمد حسين فضل اهللا مقطع يقول ، لم تصدر مني اي كلمة سلبية تجاه :  ثالثا        
 ، وهي كما بأن السيد امركم ان ال تصلوا خلف والدي، وقد قلت جنابك يا قاريء من الخليج ، والدكم 

تعلم كلمة سلبية تدل الطعن بعدالة الوالد ، فاين الصدق في هذه القضية ، انا اثق بالسيد اكثر منكم ، 
 فاوصفكم بالكذب ، مع الدليل

وية كان اذكى قلتم ان معاوية ، ايضا استفاد من آيات القران الكريم ، واقول لك ان معا:  رابعا         
به الشام ، و هو يعلم انه ابن هند و ابو  منك فقد رفع المصاحف و ثقف الناس على الفتنة ، حتى آمنت

سفيان ، اما انت فقد فهمت من االيات التي اردتها لردعك ، رفع للمصاحف ، واعود ألذكرك بآية من 
 اذا خرجوا من عندك قالوا للذين و منهم من يستمع اليك حتى : "القران الكريم ، توصف امثالك وهي 

صدق اهللا العلي العظيم ".  قال آنفا اولئك الذين طبع اهللا على قلوبه م و اتبعوا اهواءهم  اوتوا العلم ماذا
 ، فكما قلت لك الناس نفس الناس ، ولكن االحداث تتغير

بانهم اثارو الفتن هناك و  واخيرا ، يقال عن عائلة كانت تسكن بندر لنجة في ايران قبل سنين ،         
اوصلوا الناس الى القتل ، حتى اجتمع اعيان المدينة و طردوهم ، فذهبوا الى حيدر آباد الهندية ، وهناك 

مارسوا طبيعتهم في الفتنة فطردوا كذلك ، بعدها ذهبوا الى عمان وكذلك واجهوا نفس المشكلة ، وما 
المثل في بعض دول الخليج التي وصلوها ، استنتج من زال منهم من يثير الفتن بين الناس ويضرب بهم 

هذه القصة ، التي دخلت التراث الشعبي ، وصارت مثال تحدو به الركبان ، ن ستنتج منها ، بان اثارة 
الفتن تكون ضمن جينات االنسان ، وال يستطيع التخلص منها اال من هداه اهللا سبحانه وتعالى ، هدانا 

 ، وحتى لو كتب االساتذة الحر و المتابع ، بل لو كتب النعماني نفسه  ويرضىاهللا واياكم الى ما يحب 
 اعترافا فلن يجدينا مع المعاند نفعا

 اكرر احترامي وتقديري و امتناني الى كل االخوة االساتذة االفاضل الذي منحوني دفق خلقهم       
ت هذه الفائدة ، و اوجه له السؤال الراق ، وكذلك لالستاذ قاريء من الخليج ، الذي لواله ما استفد

للمرة االخيرة ان لم يكن معاندا ، اين كان النعماني حين اقتحم االمن الصدامي دار الشهيد الصدر 
رضوان اهللا تعالى ، ان نظرة واحدة على هذا الجانب ، ستفتح له االفاق دنيا واخرى ، و ال فائدة لو 

 عرف الجواب لكل الناس بعد حين

 ليكم و رحمة اهللا وبركاتهو السالم ع

 
  

 


