أمحد مفيت زاده

من أعالم التصحيح

احلمد هلل وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى ،السيما عبده املصطفى وآله
املستكملني الشرفا ,أما بعد ..
ففيما يلي شذرات من سرية بعض أعالم الشيعة الذين هداهم هللا إىل احلق والسنة،
فجهروا به يف شجاعة  ..فدفعوا حياهتم مثنا لعقيدهتم
تقبلهم هللا يف الشهداء ،وجزاهم عن السنة وأهلها خري اجلزاء.
أما الثالث:

"أمحد مفيت زاده" ( ّ
املتوَف سنة  1413ه  -املوافق لـ  1993م)
"أمحد مفيت زاده" هو الزعيم اإلسالمي السين يف إيران الشيخ الفقيه العاِل الداعية العلم.
ولِد يف عائلة عريقة يف الدين ،وكان والده وعمه من أكابر علماء كردستان إيران.
أنشأ ححمضنا للجيل املسلم ابسم "مكتب القرآن" فالتف حوله شباب منطقة كردستان
وعموم شباب إيران من أهل السنة واجلماعة.

أسس جملس شورى أهل السنة واجلماعة (مشس) واشتهر بنمحاه السلفي وجنح يف
توضيح أن أهل السنة يف إيران ليسو فقط من األكراد  4-ماليني -وإمنا هناك مليوانن
يف خراسان ومثلهم يف البلوشي ،إضافة إىل الرتكمان الذين يقيمون على حدود
اجلمهورايت اإلسالمية شرق حبر قزوين ،وكذلك قوم طوالش الذين يقطنون احلدود
الشمالية الغربية من اجلمهورايت اإلسالمية ،كما يوجد يف اجلنوب على امتداد ساحل
اخلليج قوم ملّطون من الفرس والعرب وهؤالء من أهل السنة واجلماعة يف حدود املليون
ويثِل هؤالء مجيعا ما يقرب من ثلث سكان إيران.
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واألستاذ "أمحد مفيت زاده" هو من املتبحرين يف العلوم الشرعية ،يتميز بسلوك إسالمي
مرتفع عن الرتف واالستكبار والعلو يف األرض.
ساهم وإخوانه يف الثورة على احلكم اإلمباطوري وك ّرس جهوده لدعم الثورة بتوعية أهل
السنة والنهوض هبم ملسايرة الشيعة يف وجه الطغاة ،وسامهوا يف الثورة مسامهة فـعّالة
وق ّدموا يف سبيل ذلك قافلة من الشهداء من خرية أبنائهم.
وكانت الوعود املقدمة إليهم أبن عهد الفرقة والظلم قد و ّىل واقرتب عهد الفوز
ج بـ"مفيت زاده" وأتباعه يف السجون
والسعادة ،ولكن نبِذت العهود وراء الظهور ،وز ّ
أواخر عام 1982

بعد أن أ حد ِخل السجن ح ِكم عليه ابلسجن مخس سنني ،وقد تعرض خالل سجنه

ألقصى أنواع التعذيب النفسي والبدين؛ فمرت عليه الشهور والشهور يف زانزين مظلمة
ال يدخلها شعاع الشمس ،وح ِجز ألربعة أشهر متوالية يف دورة املياه ،مث ت ِرك يقاسي آالم
مرضه دون ختفيف أو معاجلة حىت أصبح ال يستطيع أن ي ِرك يديه ليتيمم للصالة وحىت
قال فيه األطباء :إنه على مقربة من املوت.
ومضت السنون اخلمس وتوقّع الذين حي ِسنون الظن أن يفرج عنه ،لكن ذلك ل يدث
لقد طلبوا منه أن يـوقّع مكتواب يـ حلزمه بئال يعود ملثل ما كان عليه ،وأب الداعية العزيز
ذلك؛ وهو الذي اتصف ابالستقامة والتمسك ابحلق ورفض التخلي عن احلق طالبا

للنجاة بنفسه ،وأخريا قد أفحرج عنه بعد قضاء عشر سنوات يف السجن ،وكان قد اشتد
عليه املرض وأصيب ابلعمى حىت توفاه هللا ،وكانت آخر وصاايه" :أوصيكم ّأال ختافوا إال
هللا"
رمحه هللا تعاىل.
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