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 هداءاإل
 ... ىل يٍ نبس انكفٍ ًحتذٍ انظبدلنيإ

 ... إىل حييَ انؼصز انذُ لتم يزتني
 ... إىل ادلًيذ ألمحذ أًل ادليذيني

 ... إىل يٍ فضح ػهًبء انسٌء ادلرتفني
 (رمحو اهلل)ذ انشييذ حمًذ حمًذ صبدق انصذر إىل انسي

 ىل أرًاح كم انؼهًبء انؼبيهني ادلخهصنيإً
 Xىل أرًاح انشيذاء ًادلؤينني يٍ شيؼت أيري ادلؤينني إً

هتى ًيضبػف يف ذلى سيئباهلل تؼبىل أٌ يغفز ، سبئالًذُ ىذه األسطز انمهيهت ادلتٌاضؼتأى
دلب بذنٌه يٍ جيبد يف سبيم انذفبع ػٍ ًاليت أيري  ذ ًفبءاً، ًػسَ أٌ يكٌٌ ىذا اجليحسنبهتى

 .Xادلؤينني 
ئيى يٍ ًانهؼنت انذائًت ػهَ أػذا ،ًصهَ اهلل ػهَ حمًذ ًآنو األئًت ًادليذيني ،ًاحلًذ هلل رة انؼبدلني

 .أًل اخلهك إىل يٌو انذيٍ
 
 

                
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ةاملقدم

 .لى ٧بمد وآلو األئمة وا٤بهديْبوالصبلة والسبلـ ع ،ا٢بمد  رب العا٤بْب
، وقد مسّبتو وهنضتو اإلصبلحية ا ا١بيلُ ىذ واكبَ  مصلحٌ ( رٞبو ا)السيد الشهيد الصدر 

طبلقها إلصاقها و إعتاد أىل الدنيا وعّباد الشهوة اشبهات كثّبة باطلة كتنفت ىذه الشخصية ا 
يس وإخفاء كزىم وجاىهم الذي حصلوا عليو بالتدلا ىم وىدد مر ءىواأعلى كل من خالف 

، ألهنا ٨بالفة للحق ا٢بق وإنكشافو يتضح بطبلف سّبهتم؛ألف بظهور  ؛ا٢بقائق عن عامة الناس
 .عتادت أكل ا١بيف النتنةإالٍب  وحينئذ يكونوف كا٤بيتة ال يرغب يف ٦باورهتا إالّ الكبلب

، ستشهادهاستمرت مظلوميتو إىل ما بعد ا، وكذلك تل مظلوماً وق فالسيد الصدر عاش مظلوماً 
ة ستشهاده حاوؿ كثّب من األعداء وكذلك األصدقاء إحاطة ىذه الشخصية هبالاف بعد بل إ

 .الطغاة وعلماء السوء ا٤بنحرفْب من الثورة واإلصبلح ومقارعة ضبابية أخفت أىم ما يف معا٤بها
، الٍب جاء هبا السيد الصدر األىداؼوغض النظر عن فقد حاوؿ الكثّب إخفاء ىذه ا٢بقيقة 

 .د الصدر وقتلت شخصيتو قبل شخصوأو ا١بهات الٍب حاربت السي
للسيد ىل الذين يّدعوف أهنم أتباع إتسع ا، بل مل يقتصر على أعداء السيد الصدر وىذا التعتيم

علماء السوء الذين ىم  ، فَباىم خالفوا هنجو وخضعوا للطغاة وشاركوىم يف دولتهم وداىنواالصدر
ف قد قتلوا الشهيد الصدر ، وبذلك يكونو أشد األعداء للسيد الشهيد الصدر ريب منباألمس الق
 .كل ما ٲبلكمن أجلو   ، حينما قتلوا هنجو وفكره الذي بذؿمن جديد

قررت أف أكتب ىذه األسطر ، قل ىذه ا٢بقيقة التارٱبية ا٤بهمةوألجل بياف ىذا ا٤بوضوع أو 
، وكذلك نصرة للسيد الصدر ٤بن ألقى السمع وىو شهيد ، عسى أف تكوف عربة وتذكّباً ةالقليل

 .القاصي والداينا٤بظلـو من 
وقد ختمت كبلمي ببياف راية ا٢بق يف ىذه األياـ وىي راية ٲباين آؿ ٧بمد السيد أٞبد ا٢بسن 

 .Xا٤بهدي  اإلماـوصي ورسوؿ 
 وا٢بمد  الواحد القهار



 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 أتباع األىبياء واملرسلني
ل فيها األنبياء والرسل أشد ، ٙبمّ يةت اإلنسانية خبلؿ آالؼ السنْب ٗبئات الدعوات اإل٥بمر  

بعض من  ؽ األنبياءَ ورٗبا صد  .. و ..ستهزاء وتشريد وقتل وإنواع ان والببليا من تكذيب و أ
ا١بديد من ان والشدائد يف سبيل مسايرة ىذا الدين  اً دقوف كثّب ٙبمل ىؤالء ا٤بص قد، و عاصرىم

 .٥بائل من األعداء وا٤بغرياتوالثبات ضد الكم ا - كما يسمونو يف كل جيل-
عن خط  واوا٫برف مكثر األمة على أعقاهبأنقلب اقتل ذلك النيب أو ٲبوت ف يُ ولكن ما أ
، أو سبلها واتبعاالدنيا وا٥بوى ف واطلب مما ألهنإ ،مالعظي مقائدى مما ر٠بو ٥ب واوتركالدعوة اإل٥بية 

ىل النية إراجعة ألسباب  وافشل موالثبات على النهج اإل٥بي ولكنه ا٤بقاومة واحاول مألهن
نو أ ، ولكن ا٢بق٫براؼ عن النهج اإل٥بية وحجة لئلذريع ممن فشله وا، فجعلواإلخبلص والعمل

ل وإزالتو ٯبب عليها الٍب ال يتسُب ٥با مقاومة الباطمة ألف األ ؛٫براؼ توجد أي ذريعة تربر اإلال
فتح ا تعاىل وىو خّب الثبات على ا٤ببادئ والعقائد اإل٥بية والصرب يف دولة الباطل إىل أف ي

 .يكوف النصر والفرج أقرب فأقرب لوعدـ اال٫براؼ مع  الباط ئدبقدر االلتزاـ بالعقاو  ،الفاٙبْب
َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات  َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمْن الس َماِء َواأَلْرِض  َوَلْو َأن  ﴿: قاؿ تعاىل

بُوا فََأَخْذنَاُىْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ   .( )﴾َوَلِكْن َكذ 
اإِلنِجيَل َوَما أُنِزَل ُقْل يَا َأْىَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحت ى تُِقيُموا الت  ْورَاَة وَ ﴿ :وقاؿ تعاىل

ُهْم َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفًرا َفاَل تَْأسَ   َعَلى اْلَقْوِم ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َولََيزِيَدن  َكِثيًرا ِمن ْ
 .( )﴾اْلَكاِفرِينَ 

 .( )﴾نُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ يَاَأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن تَنُصُروا الل َو يَ ﴿ :وقاؿ تعاىل
دما عجزوا عن ٧باربة فعن ،بعد رسوؿ ا   Xسّبة األئمة وخّب شاىد ودليل ىو 

، بل استمروا يستسلموا ومل يرجعوا عن عقيدهتم ملف باطلهم من الوجودباسيْب ونسالعو   األمويْب
بلفة بيد ا تعاىل يضعها حيثما ف ا٢بق وا٣بأمة ا٤بخلصة ضد أىل الضبلؿ وبياف يف تثقيف األ

 .ناقصة الٍب ٚبطأ أكثر ٩با تصيبللناس يتصرفوف هبا بعقو٥بم ال تكوفشاء وال ٲبكن أف 

                                                        
 .69: األعراف - 
 .96: اىَائدة - 
 .7: ٍحَد - 
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 ،يف إرشاد األمة وتوجيهها إىل العقائد الصحيحة رغم التقية ا٤بكثفة ستمر األئمة او 
قة الواضحة كوضوح ثبات ىذه ا٢بقيخّب دليل وشاىد إل  ومئات الروايات الٍب صدرت عنهم

 .النهار رائعة الشمس يف
ن ا٤بقاومة ال يعِب الفشل ، والفشل عؼ عن ا٣بط اإل٥بي مهما كلف األمر٫برافبل ٯبوز اإل

وىو خّب  عتقاد ا٢بق يف دولة الباطل حٌب يفتح ا تعاىل، فيجب حينئذ الثبات على اإلا٤بطلق
 .الفاٙبْب

ؼ وسببو ٫برا، وكاف على رأس اإل٫براؼ هبم تدرٯبياً بدأ اال X فالذين آمنوا بنيب ا موسى
 أعمى تبعتهم الناس اتباعاً احبلؿ ا تعاىل وحللوا حرامو و  موا، حٌب حرّ غّب عاملْبىم العلماء 

 .ةتباع اىل العبادأف وصل ذلك اإل إىل
 .( )﴾ات َخُذوْا َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَ ُهْم َأْربَاباً مِّن ُدوِن الّلوِ ﴿ :قاؿ تعاىل

حيث قتلوا شريعتو  ،قد قتلوه من جديد Xآمنوا بنيب ا موسى  الذينوبذلك يكوف ىؤالء 
ىو  Xو نيب ا موسى األمر ا٤بهم اآلخر الذي خالفوا ب، و جلها ضحى بكل شيءأالٍب من 

حيث وقف علماء  ،X، وىو نيب ا عيسى ا٤بسيح بو ىمعدـ تصديقهم للمصلح الذي بشر 
واهتموه بالسحر وا١بن وغّبىا من التهم ا٤بشينة وحاشاه من  Xوجو عيسى وة يف اليهود بكل ق

نقذه من أحتبلؿ الرومانية ولكن ا تعاىل ىل قوات اإلإل األمر إىل تسليمو حٌب وص ،كل ذلك
ذىب  وأخّباً  و،و ورفعئفألقى شبهو على أحد أوليا ،ٝباعهم على إلقاء القبض عليوإذلك يف ليلة 

 .هره كما تقاد الذبيحة إىل ا٤بذبحٰبمل صليبو على ظ ٧بتسباً  صابراً  وذلك الشبي
٫براؼ ىم يف الضبلؿ واإلءه واتبعوا علما٫برفوا بعدا أيضاً  Xوالذين آمنوا بنيب ا عيسى 

 وذلك يعترب أيضاً  ،وأشركوا بعبادة ا تعاىل Xىل عبادة نيب ا عيسى إىل أف وصل حا٥بم إ
 .ٲباف بوتباعو واإلاولكن ىذه ا٤برة من الذين يدعوف  Xنيب ا عيسى آخر ل وقتبلً  عذاباً 

يف مكة  ىو بشارتو بظهور النيب ٧بمد  Xعيسى  ا وأىم األمور الٍب خالفوا هبا نيب
َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإْسَرائِيَل ِإنِّي ﴿ :X، قاؿ تعاىل على لساف عيسى ا٤بكرمة

الل ِو ِإلَْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما بَ ْيَن َيَدي  ِمَن الت  ْورَاِة َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن بَ ْعِدي اْسُمُو َرُسوُل 
 .( )﴾َأْحَمُد فَ َلم ا َجاَءُىْم بِاْلبَ ي َِّناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

                                                        
 .  : اىخ٘بت - 
 .9 :اىصف - 
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 ؛تباع ا٤بسيحأبو كفر   Xوبنفس الصفات الٍب وصفو هبا عيسى  عث ٧بمد فعندما بُ 
 .ورغباهتمىم ءخالف أىوا ألنو

بْ ُتْم َوَفرِيًقا أَ ﴿ :تعاىل قاؿ َفُكل َما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما اَل تَ ْهَوى َأنُفُسُكْم اْسَتْكبَ ْرُتْم فَ َفرِيًقا َكذ 
 .( )﴾تَ ْقتُ ُلون

نقلبت انو فبمجرد موتو وقبل دف ،كرب من مصائب األنبياء ٝبيعاً أفمصيبتو  ما الرسوؿ أو 
يف  نو ا تعاىل ونص عليو الرسوؿ ٧بمد األمة على أعقاهبا وتركت الوصي وا٣بليفة الذي عي  

 .عشرات ا٤بواقف
َوَما ُمَحم ٌد ِإال  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل َأفَِإْين َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم ﴿ :قاؿ تعاىل

ْيِو فَ َلْن َيُضر  الل َو َشْيًئا َوَسَيْجِزي الل ُو الش اِكرِينَ َعَلى َأْعَقاِبُكْم وَ  َقِلْب َعَلى َعِقب َ  .( )﴾َمْن يَ ن ْ
ا  نتخاب خليفة لرسوؿإل ةواألنصار ٙبت سقيفة بِب ساعد ينر ا٤بهاج بعض جتمعاحيث 

حٌب  ستمر ا٣ببلؼ للرسوؿ ا، و ودفنو منشغل بتجهيز الرسوؿ  Xعلي  اإلماـو  ،
فاطمة روحي التي بين ) :الٍب قاؿ عنها   بنتو الطاىرة فاطمة الزىراءاىل قتل إ األمر لوص

 .( )( جنبيّ 
 .( ) (لرضاك ويرضى لغضبك يغضب اهلل إن) :٥باوقاؿ 

خذالنو وتركو مت  و Xا٢بسن  مّ وسُ  ،يف مسجد الكوفة Xعلي  اإلماـتل وبعد ذلك قُ 
  زينب تْ بيوسُ  ،صحابوأىل بيتو و أو  Xتل ا٢بسْب ، مث قُ ٪بس خلق ا تعاىلأأماـ  وحيداً 

، شقيقة ا٢بسن لي وفاطمةبنت ع( وفهمة غّب مفهمة ،ا٤بة غّب معلمةع)وما أدراؾ ما زينب 
وألصحاهبم   ل لؤلئمةمن قت اً م جرّ ، وىكذا ىلّ يلي والتنز ح، ٨بدرة بيت الرسالة والو وا٢بسْب

اب نتخاوترؾ العمل بالكتاب والسنة و  ؼ والتناحرن والشدائد واالختبل، وكل ىذه اتباعهمأو 
تباع مد أهنم أعوف من الذين يد   ير جرى وٯب، كل ىذا طاغوت للتسلط على الببلد والعبادال

 .ةيـو القيامبريء منهم  إىل  ، و٧بمد 

                                                        
 .67: اىبقرة - 
 .11 : آه عَراُ - 
 . 9ص 7 ج: بحار األّ٘ار - 
/   6 ذ 06 ص  ج ىيطبراّٜ اىنبٞر اىَعدٌ/ ، ٗصححٔ 51  –  5 ص  ج اىْٞساب٘رٛ ىيحامٌ اىَسخدرك -1

   ج اىْٖدٛ ىيَخقٜ اىعَاه مْز/ حسِ  ٗإسْادٓ اىطبراّٜ رٗآ: ، ٗقاه عْٔ 0 ص 6ج ىيٖٞثَٜ اىزٗائد ٍدَع
 .6  1 ذ    ص
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 عوف اتباعهم وحبهم واإلقتداء هبممن قبل من يد    ذف فمسألة ٨بالفة األنبياء واألئمةإ
إىل يـو  تهي ىذه السنةنت وال، لو منها دعوة من الدعوات اإل٥بيةح سنة متبعة ال تكاد ٚبصبأ

 .( )﴾َوَما آَمَن َمَعُو ِإال  َقِليلٌ ﴿كثر الناس أمصلح ٙباربو  ، فكلما جاء نيب أو وصي أو أيّ القيامة
من  مل يبقَ ، فالرسوؿ ٧بمد ال القليلإوحٌب الذين آمنوا بو ال يثبت على هنجو بعد ٩باتو 

، وىكذا كل ال نفر قليل على عدد أصابع اليدإ -يف بداية األمر  – أصحابو مع علي
ال إ - أعادىا ثبلثاً  - الناس كلهم بهائم): Xالصادؽ  اإلماـحيث ورد عن  ،األئمة

 .( ) (- أعادىا ثبلثاً  - والمؤمن غريب ،قليل من المؤمنين
فكم من مصلح جاء  ،مل تتغّب ومل تتبدؿنة بعينهاصرنا ا٢بايل فهي ىي السوأما اليـو ويف ع

، ورغم آمنوا بوغلب الذين أقو القليل منهم مث بعد قتلو أو موتو ا٫برؼ كل أو ٥بذه األمة وصدّ 
كما ىو حاؿ ا٤بسيح ،  ويلهجوف ٕببو ومآثره عوف السّب على هنج ا٤بصلح ا٤بفقودا٫برافهم فهم يدّ 

عوف الوالء ٥بما والسّب ، ولكنهم يدّ اء بو موسى وعيسى ، فهم قد ا٫برفوا عما جواليهود اليـو
، بل كل يـو وكل من جديد قد قتلوا موسى وعيسى  ىذا وىم با٫برافهم! هما يى هنجعل

 .ساعة يقتلوهنما مئات ا٤برات ٗبخالفتهم للشريعة الٍب جاءا هبا 
 * ** 

 
 
 
 
 
 
  

                                                        
 .10: ٕ٘د - 
 . ذ  1 ص  ج: اىنافٜ - 



 (رمحه اهلل تعاىل) حمند حمند صادق الصدرالسيد 
، وإنكار (رٞبو ا)د ٧بمد صادؽ الصدر فى على أحد شخصية السيد الشهيد ٧بمال ٱب

، حيث ظهر السيد للجميل، وعدـ إعطاء صاحب ا٢بق حقو جهوده ونصرتو للحق يعترب إنكاراً 
، زمن كانت فيو سيوؼ الظلم مشحوذة، وألسن الرجاؿ قد أخرسها ا٣بوؼ يف( و ارٞب)الصدر 

 .خبلصإن ومقارعة الظلم ٕبـز و ديبالفبل يرجى منها النهوض 
، صداـ الذي ال يرى (خزاهألعنو ا و )رود العصر صداـ ليزيد و٭ب ظهر السيد الصدر معاصراً 

طوؿ فَبة ٩بكنة حٌب ولو كاف الطريق إىل ألسلطة و الوحيد ىو البقاء يف ا، وٮب  ألي شخص حرمة
، ويف خضم ىذه تعاىل دود احذلك ىو سحق ا١بماجم وقطع الرقاب وىتك األعراض وتعدي 

الواجب عليو النهوض هبذا ا٢بمل الثقيل وىو على علم  نى السيد الصدر مأا٤بلحمة ا٤برعبة ر 
 إذا مت فسأموت) :كاف يقوؿ  ، ولكنو دائماً قيو أو قل بنتيجة ا٤بوت ا٢بتميةبالنتائج الٍب ستبل

 (.ألين قد فعلت ما ٯبب علي   ؛الضمّب مرتاح
وما يبلـز ذلك من ( نو الع)على مقارعة صداـ  سيد الشهيد الصدر مقببلً وبينما كاف ال

ذا ٖبناجر ا٢بوزة العلمية إ، ويف تلك ا٢باؿ و وما يتطلب من قوة قلب ورباطة جأش، جهد وعناء
، ىذه ا٣بناجر ىي نفسها الٍب غرسها علماء بِب إسرائيل كبلعم من ا٣بلف هندكت يف ظهر اقد 

نفسها  ، وىي أيضاً (لعنو ا)لفرعوف  عندما كاف مواجهاً  Xيب ا موسى بن باعوراء يف ظهر ن
طس وىّبودس قادة لبيبل عندما كاف مواجهاً  Xخناجر علماء اليهود يف ظهر نيب ا عيسى 

 .لغدر وا٣بيانة يف كل عصر وأوافوىي نفسها خناجر ا ... وىي ... تبلؿ الروماين، وىيحاإل
، عندما أطلقوىا يف حق السيد ء الغّب عاملْب ترف يف أ٠باعناعلمافبل زالت كلمات ىؤالء ال

و ي موقفيؤيده ويقوّ  مهما كاف بسيطاً  واحد يف وقت كاف بأمس ا٢باجة إىل صوت - الصدر
٦بنوف، : در فقد قالوا عنولسيد الصبالصقوىا أالتهم وأبشعها  أمرّ  - ويعينو على مواجهة عدوه

 .(اهوحاش) ...، ابن زنا ، بعثيعميل
، قالوا  Xن ٧باربة نيب ا عيسىة من علماء اليهود عندما عجزوا عىؤالء العلماء ٥بم سنو 

م دنيا قردة وخنازير لعنهم ا وأخزاى وقد مسخهم ا بسبب ذلك إىل( وحاشاه)عنو ابن زنا 
 .ةوآخر 
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كاف السيد   ،ال ا سبحانو وتعاىلإوال معْب  لو ، ال ناصرفريداً  كاف السيد الصدر وحيداً 
سنداف ا٢بوزة و  (نو الع) ، بْب مطرقة صداـصعب الظروؼ بْب ا٤بطرقة والسندافأالصدر يعيش 

 ،بيثة، ناطقة ضد ا٢بق ومع الباطلولكن بكل كلمة خ هنا ناطقةإالصامتة صمت القبور، بل 
ء يف و علماء الس خنجر ، وتارة أخرى يطعنوصدر تارة يلطمو سيف صداـ يف وجهوفكاف السيد ال

، وأنا متأكد أف مواجهة ر يف أداء مهمتو رغم كل ا١براحاتستما، وىو بْب ىذا وذاؾ ظهره
در علماء السوء وسهامهم السيد الصدر لظلم الطاغية صداـ كاف أىوف ٗبئات ا٤برات من غ

جتمع معي الو : ومن على منرب الكوفة قائبلً يف خطب ا١بمعة  ح علناً ، حيث صر  ا٤بسمومة
وغّبىا من الكلمات الٍب  .رجعي من حيث أتيتِ ايل ونقوؿ ٥با ستطعنا أف ٫بارب إسرائالعلماء ال

 :، ولكنر العلماء الذين أصمتتهم الشهواتنادى هبا السيد الصد
 ولكن ال حياة ٤بن تنادي       اً يأ٠بعت لػو ناديت حلقد 

 حاالً  ، فأحسنهم، وأما العلماء الذين يف ا٣بارجىذا ىو حاؿ علماء السوء يف داخل العراؽ
٣بوؼ من مشانق ن امأهنم متحرروف  حْب يف، أو إٯباباً  صمت وعدـ الكبلـ سلباً من التـز ال

، وأما الذين ٞبلهم ا٢بسد والغيض من موقف الشهيد الصدر فراحوا يطلقوف صداـ اللعْب وسوطو
بعثي يعمل ف السيد الصدر إ: وأشهر تلك التهم ،على السيد الصدرأنواع التهم من غّب تورع 

الصدر صنيعة أمريكا وإسرائيل لتفرقة الشيعة  ف السيدإ: ، ومنهم من قاؿ(لعنو ا) لصاحل صداـ
 !!!!علماء الدين  ٠بعة ولتشويو

عن السيد  ودين فضبلً عن االتصاؼ هبا أدىن من لو ورع ه نز  يُ ىل غّب ذلك من التهم الٍب إ
  .(و ارٞب)الصدر 
من  اآلف تغطيتها والتسَب عليها خوفاً  بعضهمقيقة ا٤برة الٍب حاوؿ ىذا ىو الواقع وا٢ب ،نعم

يف  ومدفوناً  ، ولكن ما فائدة ىذا التسَب ما داـ ا٢بقد وا٢بسد ما زاؿ باقياً الفضيحة والعار والشنار
 .النار ا٤بستعرة إذا غطاىا الرمادالنفوس ك

وال ٲبكن ألحد أف يعَبض على ىذه ىي ا٢بقيقة ا١بلية الٍب عشناىا وواكبنا أحداثها مباشرة 
د الشهي ، والذين كانت ٥بم يد يف ٧باربة السيدال إذا كاف من أىل الضبلؿإبْب ا٢بقيقة يمن 

 .(و ارٞب)الصدر 
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َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن يُ ت َبَع َأم ْن اَل يَِهدِّي ِإال  َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم  ﴿ :قاؿ تعاىل
 .( ) ﴾َف َتْحُكُمونَ َكيْ 

وطمس  ،يب بكر وعمر وعثمافأصبح من ا٢بكمة التسَب على معاصي أوليت شعري ىل 
ف عمر قد كسر ضلع إ: ، فبل يصح أف نقوؿ وفاطمة الزىراء Xيب طالب أحق علي بن 
 !!!، وىذا يستلـز التفرقة ألف يف ذلك طعن لعدالة عمر ؛نهاوأسقط جني  فاطمة الزىراء

ف إ: فبل يصح أف نقوؿ !!؟ا  أخزاٮباوية ويزيد كمة غض النظر عن فضائح معاوىل من ا٢ب
 اإلماـف يزيد شارب ا٣بمر قتل إ :أو أف نقوؿ، Xا٢بسن  مّ سو  حارب أمّب ا٤بؤمنْبمعاوية 

ألف ىذا يسيء إىل ىؤالء األقزاـ وٱبشن  ؛، ال يصح التكلم بذلكرمو، وسىب حXا٢بسْب 
 !! تباعهم الشيطانيةأخواطر 

، وال يصح لنا ا١بمل بقيادة عائشة بنت أيب بكر وىل من ا٢بكمة أف نغض النظر عن معركة
 Xبتلة لوصيو الشرعي علي بن ايب طالوخرجت مقا القوؿ بأف عائشة خالفت قوؿ النيب 

بد من مراعاة لشخص عائشة و٤بن يكن ٥با التقديس، فبلألف يف ىكذا كبلـ إساءة  !!؟
 !!!! Xذلك وطمس حق أمّب ا٤بؤمنْب مشاعرىم والسكوت عن 

سقطوف ، إىل غّبىا من تناقضات التاريخ وحفره ا٤بظلمة الٍب ما زاؿ الناس يوىل، وىل، وىل
 !!!فيها واحدة تلو األخرى 

عي ؿ بل ويفتخر بو ويد  القاتل يتباكى على ا٤بقتو  رؤيةلدى الناس  صبح مألوفاً أال أدري ٤باذا 
 !!!٧ببتو ؟

ْب أيب بكر وعمر وب Xعلي  اإلماـلدى الناس ا١بمع بْب  صبح مستحسناً أ ال أدري ٤باذاو 
 ...، Xوا٢بسْب  (نو الع)، وبْب يزيد (ا أخزاه)ومعاوية  Xا٢بسن  اإلماـ، وبْب وعثماف

أف أسلموه ضحية سهلة ىل إب الذين قالوا ما قالوا عنو و باألمس القريئوبْب الشهيد الصدر وأعدا
 .وجعل جهنم مستقره ومثواه وأخزاه لعنو او صداـ بيد طاغية زمان

لسيد أف يقتدي اليـو ٗبن حارب ا دعي ا٢بب للسيد الصدر ويبكي عليووىل ٲبكن ٤بن ي
ذف ما الفرؽ بْب ىكذا شخص إ!!! ب ا٤برجع األعلى ؟، بل ويعترب ذلك اارِ الصدر باألمس

أبكي على : و قاؿئبكا ن سببوعندما سئل ع !!!؟ وبْب من يبكي على قرب حجر بن عدي

                                                        
 .5 : ّٝ٘س - 
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و٤باذا قتلو : ، فقيل لوقتلو سيدنا معاوية و قدألن :و٤باذا تبكي عليو ؟ قاؿ: ، فقيل لوسيدنا حجر
٤باذا أنت  :، فقاؿ لوفأخذ السائل يبكي!!! يدنا عثماف ألنو يتكلم على س: معاوية ؟ فقاؿ
 !!!ك يهما سيديلقاتل وا٤بقتوؿ كلألنك تعترب ا ؛أبكي عليك: تبكي ؟ قاؿ لو

 ، الذين وصفهم الرسوؿ ٧بمد جة مضحكة وقع هبا أىل آخر الزماف، واقع ٨بزي ونتينعم
تهم بأنو يريد شق عصا والذي يتكلم هبذا الكبلـ يُ  ،وا٤بنكر معروفاً  بأهنم يروف ا٤بعروؼ منكراً 

 ؛ظلومية أىلون إظهار ا٢بق وبياف مبد أف نسكت عفبل!! رقة األمة وتشويو العلماء الشيعة وتف
شَبوا الدنيا باآلخرة فما رٕبت ٘بارهتم وما ىم األف ذلك يستلـز فضح بعض األقزاـ الذين 

 !!!ٗبهتدين 
ألف ذلك يستلـز  ؛يف خبلفة الرسوؿ ٧بمد  Xفبل ٯبوز بياف وإظهار حق أمّب ا٤بؤمنْب 

 !!! القدح يف شخصية أيب بكر وعمر وعثماف 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اس يف زمً الصهيد الصدرحال الي
، سنة لناس مع الدعوات اإل٥بية السابقةال ٱبتلف حاؿ الناس مع الشهيد الصدر عن حاؿ ا

 :لناس مع الشهيد الصدر ثبلث أصناؼ، فكاف ابلً بديا ولن ٘بد لسنة ا ت
 اـ البشرية وىمحاب التقليد األعمى وعبدة األصنصأتباع علماء السوء و أوىم  :الصنف األوؿ

 وإلصاؽ التهم بشخص السيد الصدر تبعاً  زاءستهكاف موقفهم التكذيب واإل، و كثريةاأل
 .لعلمائهم

د الصدر وال ىم مصدقوف لدعوة الشهي وقفوا موقف ا٢بياد فبل ،وىم القليل :والصنف الثاين
، وضلوا حيارى بْب ا٤بيل إىل ما يطرحو السيد الصدر وموافقتو للفطرة ولسّبة اىم مكذبوف ٥ب

، د الصدرتكلم هبا وتنسبها للشهيوبْب السيل العاـر من التهم الٍب يروف الناس ت  ألئمةا
 .من الصنف األوؿ ، وىم يف ىذه ا٢بالة أىوف خطراً وا مذبذبْب بْب التصديق والتكذيبفأمس

وىؤالء ىم الذين صدقوا واتبعوا الشهيد الصدر ووازروه  ،وىم أقل القليل :وأما الصنف الثالث
تكذيب عتاد على اة اجملتمع ا٤بتمرد الذي جهٙبملوا ما ٙبملوا من شدة موا ، وطبعاً هونصرو 

 .ا٤بصلحْب يف كل زماف ومكاف
 .( )﴾يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهم مِّن ر ُسوٍل ِإال  َكانُوا ِبِو َيْستَ ْهزُِئون﴿ :قاؿ تعاىل

 .( )﴾اِرُىونَ َوَأْكثَ ُرُىْم لِْلَحقِّ كَ ﴿ :وقاؿ تعاىل
 .( )﴾َوَما آَمَن َمَعُو ِإال  َقِليلٌ ﴿ :تعاىل وقاؿ

بْب أتباع الشهيد الصدر وأتباع باقي ا٤براجع ا٤بكذبْب للشهيد الصدر  وكاف الصراع ٧بتدماً 
، وبتوايل األياـ واألشهر واألعواـ بدأ أتباع الشهيد مر إىل التفسيق بل إىل التكفّبحٌب وصل األ

ات تباع ا٤برجعيألسائر الناس، ولكن يبقى  قوياً  صبحوا نداً أحٌب  فشيئاً  شيئاً الصدر يزدادوف 
 
ُ
 كذ  ا٤ب

ُ
 سريعاً عزى لعامل الدعاية الذي يؤثر وذلك يُ  ،، وأوسع انتشاراً بة أكثر عدداً حارِ بة وا٤ب

  أتباع فاستمر، يف اجملتمع العراقي وخصوصاً 
ُ
لشبهات بث ايف ىم ؤ ووكبل ةببة واارِ كذ  ا٤برجعيات ا٤ب

 سم السيد الصدر مورد شبهة لدىا، ٕبيث صار ذكر ينة على شخص السيد الصدرشوالتهم ا٤ب
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هنم أ، ولعلهم يظنوف وهناراً  ، وباتت الناس تلعن وتسب الشهيد الصدر ليبلً الكثّب من الناس
 !! ىل ا تعاىل بذلكإيتقربوف 

شها وواكب عاقد  ىذا ا١بيلألف  ؛وىذا الواقع وىذه ا٢بقيقة ال ٯبرؤ أحد على إنكارىا
ا٢بقيقة ، ومن حاوؿ إنكار ىذه رواية لعلم علم دراية الفا ،، وبدوف سرد تارٱبيأحداثها با٤بباشرة

 .عة النهارئفهو كا٤بنكر للشمس يف را
لذلك  زداد تبعاً إ تباعوأالزمن وازداد  صدر كلما مر  ستمر األمر على ىذه ا٢بالة والشهيد الاو 
 ورىم ٫بو نصرة السيد الصدر ول، فلم ٙبركهم ضمائلو وخذالف علماء السوءالدولة عليو  ضغط
بيتو وأكـر نفسو بالسكوت، يف ع  القليل ٩بن قبالإ، وعدـ ٧باربتو ـ أو قل بالسكوتبالكبل

بالتخلص ال إعبلج  ورأى أنو ال (لعنو ا)ت األعواـ حٌب ضاؽ ا٣بناؽ على صداـ وىكذا مر  
 ، فخطط لقتلو وأعانو على ذلك سكوت العلماء وقعود أكثر الناس عنن السيد الصدر هنائياً م

 بنائوىو واثناف من أ( و ارٞب)واغتيل الشهيد الصدر  ة، إىل أف وقعت الفاجعسيد الصدرال نصرة
ليشهد على  ، وأيضاً القيامة على من قتلو وىتك حرمتو، ليشهد يـو بدمو ولقى ا تعاىل ملطخاً 

، فنعم ا٢بكم ا وا٤بوعد القيامة والشهود ٧بمد وآؿ ر الناس عن نصرتوعتو ونف  ه ٠بوشو   من خذلو
 .٧بمد 
  .منقلب ينقلبوف والعاقبة للمتقْب وسيعلم الذين ظلموا أي ،ليو راجعوفا ناإنا  و إو 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حال الياس بعد شهادة السيد الصدر
  ، وباف ٥بم أيضاً خبلصو وصدقوإباف للناس و ( رٞبو ا)وبعد أف استشهد السيد الصدر 

، رجع الكثّب من من علماء السوء وأتباعهم هؤ ات الٍب أطلقها عليو أعداكذب الدعايات والشبه
موقف التوبة والندـ والبكاء  ومن موقف العداء إىل ،الناس من موقف ا٢بياد إىل موقف التأييد

الناس يلعنوف ويسبوف ىؤالء صبح بعض أر عن ما فعلوه يف حق السيد الصدر، بل ستغفاواإل
 .وحاربوا السيد الشهيد الصدر ن خذلواالذي

فالفرقة الٍب كانت ملتزمة موقف ا٢بياد يف حياة السيد الصدر منهم من بادر بصدؽ إىل تأييد 
ضطر اومنهم من ، لعلماء الذين عادوه وشوىوا ٠بعتومن ا سلبياً  ٚبذ موقفاً اموقف السيد الصدر و 

ضطر ا، أو ا٣بذالف أماـ الناس عن على ماء الوجو وتكفّباً  موقف السيد الصدر حفاظاً  إىل تأييد
سيد الصدر وابة إىل تأييد السيد الصدر ليحضى على ا٤بنزلة يف قلوب الناس ا٤بفجوعة ٗبصاب ال

كثر أىل ٝبع إف بو إىل مشاعر الناس و يصعدو  ٚبذ ىؤالء السيد الصدر سلماً ا، فلو و٤بن يؤيده
، براظهار فضائلو على ا٤بنإالشهيد الصدر و رس يف مدح ، فانطلقت األلسن ا٣بمن األتباع عدد

األزقة لصق صورتو إىل جانب صورة الشهيد الصدر ونشرىا يف الشوارع و أو٘بد أكثرىم قد 
وقف عندما كاف السيد كاف ىذا ا٤ب ، فأينوا١بدراف وأعمدة الكهرباء، وكل يدعي الوصل بليلى

ل ع األعداء من كموقفو وٱبفف عنو وطأة ا٤بواجهة مإىل أي صوت لكي يؤيد ة الصدر ٕباج
و بصلة بل أكثرىم ٨بالفوف وف إىل منهجوىم براء منو وال ٲبتّ  يرفعوف السيد الصدر شعاراً ، ا١بهات
ألف ىذه ىي صفقة ا٣باسرين الذين خسروا نصرة ا٢بسْب ولطموا على  ؛، ولكن ال غرابة٤بنهجو

كل   ،Xوبالغوا يف البكاء والعويل عليو  (يا لثارات ا٢بسْب) ، ورفعوا راياتوجوهر والو قتلو الصد
وعدـ  Xماـ ا٢بسْب ر الٍب ٢بقت هبم من خذالهنم لئلذا ليخففوا أو يسَبوا وصمة العاى

 .ناس ىي الناس ال تتغّب وال تتبدؿ، فالنصرتو
 وسلماً  شعاراً  X ا٢بسْب اإلماـتريد أف تتخذ ميع ، ا١بXا٢بسْب  اإلماـفبعد قتل 

ستشهاد السيد الصدر إ، وكذلك بعد مقتل و اهتم الشخصيةيصعدوف بو إىل نيل أىدافهم وشهو 
كل ذلك ١بلب ٧ببة الناس والظهور أمامهم    ،على الصدور ووساماً  الكل أو األغلب رفعتو شعاراً 

قيقة قد ٤بسها ، وىذه ا٢بكثرة األتباع وا٤بنصب وا١باهيف   كبديل أو خليفة للسيد الصدر طمعاً 
 .ة كنار على علم ٤بن لو عْب باصرةأكثر الناس بل ىي ظاىر 
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ٚبذت موقف العداء للسيد الصدر يف حياتو فالقليل منهم من ندـ وتاب عن اوأما الفرقة الٍب 
ضطر إىل او للسيد الصدر ولكن ئستمر على عداا، والباقي أكثرىم درادي للسيد الصعموقفو ا٤ب

جهة إخبلصو  ة الشهيد الصدر منقبوؿ الناس ألي طعن يف شخصي عدـالكتماف والسكوت ل
غ رب فرصة لتفر والسم ناقع يف جوفها، تَببص أق ناعم ملمسهاؤالء كا٢بية ، فأمسوا ىوأخبلقو

 .درالشهيد الص (شخصية)يف جسد  ىذا السم
يغسل ، لووساماً  وصورة الشهيد الصدر شعاراً سم الرفع  ضطر أيضاً امن ومن ىؤالء ا٤بعادين 

جة ٧باربتو للسيد الصدر يف حياتو، وليعيد مكانتو بْب و نتين قلوب الناس الكراىية الٍب ٢بقتع
، فتجد ىؤالء قد بالغوا يف رفع صورة الشهيد الصدر مع صورىم أو على صدورىم وعلى الناس

لدماء  ستغبلالً إ، و ربة للجاه وا٤بنصب وكثرة األتباعل ق، باتبهم كل ذلك ليس قربة  تعاىلمك
 .هواهتم وميو٥بم وأىدافهم الرخيصةداء لصاحل شالشه

الصدر قد  عندما ترى صورة الشهيد -وشر البلية ما يضحك  -فتجد ا٤بناظر ا٤بضحكة 
! !!ستشهاده إ، بل حٌب بعد للسيد الصدر يف حياتو كاف معادياً ر  ٝبعت مع صورة مرجع آخ

بقتل  صورة شريح القاضي الذي أفٌبمع  Xا٢بسْب  اإلماـوليت شعري ىل ٲبكن ٝبع صورة 
ل ا١برح فهل يندم ؟ (لعنو ا)ماـ زمانو يزيد إخرج على  ه خارجياً عترب او  Xا٢بسْب  اإلماـ

ر الوحدة بالصو  وىل تتحقق ؟ ة ومتعاديةوب واألىداؼ ٨بتلفٔبمع الصور إذا كانت القل
 !!! ختبلفها ؟ إر القلوب و والبلفتات مع تناف

 : قوؿ الشاعر وصدؽ
 والناس بْب ٨باتل وموارب     ذىب الوفاء ذىاب أمس الذاىب

 وة بعقاربػػػػػػػم ٧بشػػػػػوقلوهب     اػػػػػػػودة والصفػػػػػػػػػػػم ا٤بػػػػوف بينهػػػػػػػػػػػيفش               
* * * 

 
 
 
 

 



 ةاملؤامرة اخلطري
إليو  اس أف ما دعوباف للنا، زع القناع عن الوجوه ا٤بخادعةونُ  ،ةوبعد أف أشرقت مشس ا٢بقيق

ن حاربوه وكانوا ف ىؤالء الذيأو  ،Xماـ ا٤بهدي لئل وٛبهيداً  وإصبلحاً  كاف حقاً  الشهيد الصدر
 .وء وضبلؿريقو باطل وعلماء سحجر عثرة يف ط

بد أف وحينها ال ،ية السيد الصدروا بأحقما أف يعَبفإ :قيصبح الناس على مفَبؽ الطر أوىنا 
م بعدالة كل عتقادىاما أف يستمروا على إ، و ن حاربو يف حياتو وبعد ٩باتول ميعَبفوا بضبلؿ ك

 .لعلماء وأنو ال ٯبوز ذكر معايبهما
ى ٥بم الشيطاف ا٤بؤامرة ا٣بطّبة وىي ٧باولة تذويب ا٣ببلؼ الذي حصل بْب حأو  وعندئذٍ 

٤بواقف ، وغض النظر عن كل التهم واع الذين حاربوه ووقفوا ضدهاجوبْب ا٤بر الشهيد الصدر 
و تناسي ثورة ٧باولة نسياف أ ، وأيضاً ىؤالء ا٤براجع ٘باه السيد الصدر السلبية الٍب صدرت من
السيد  ٥با ، ىذه الثورة الٍب كرسالعلمائي الصامت و٧باولة إصبلحو ٘باهالشهيد الصدر ضد اإل

لى ، وخطب ا١بمعة شاىد قطعي عا١بمعة من على منرب اباتو وخصوصاً الصدر أكثر جهده وخط
 .شاء ا تعاىل تقبل ىذا البحث إفمس منها يف اً ذلك والٍب سأذكر بعض

نو ال يوجد أي إ، و نظرية عدالة كل العلماء: وىي ،نشأت عند الناس نظرية جديدة وهبذا
نو ال إو  ،وىذا نظّب نظرية عدالة كل الصحابة!  ى منهج واحدهنم علإو  ،خبلؼ فيما بينهم

كذلك الناس كانت على مفَبؽ ، ف ٧بمد اة الرسوؿ الكرًنحدث بعد وف فيما، خبلؼ بينهم
، ويلـز من ذلك با٣ببلفة بعد رسوؿ ا  Xعلي  ما أف يقروا بأحقية اإلماـإق، فيالطر 
 علي اإلماـ، وببطبلف كل من حارب عَباؼ ببطبلف كل من ترأس ا٣ببلفة بعد رسوؿ ا اإل

ة ما أف يقروا بأحقيإ، و  ْب وباقي األئمةراء وا٢بسن وا٢بسوفاطمة الزى X بن أيب طالب
عندما طالب  - وحاشاه - ٨بطئاً  Xعلي  اإلماـاألوؿ والثاين والثالث با٣ببلفة وبذلك يكوف 

 .على أيب بكر وعمرعَبض او  با٣ببلفة بعد رسوؿ ا 
كل بيثة وىي نظرية عدالة  و ا٣ببنظريت( نو الع)نربى ٥بم إبليس اويف ىذا ا٤بوقف ارج 

، وعلى ىذا فكل من يتكلم با٢بقيقة بلؼ بينهم وكلهم من أىل ا١بنةخنو ال يوجد إ، و الصحابة
، يعترب ذو بدعة امومظلوميته (عليهم السبلـ) ةوفاطم اإلماـ عليوٰباوؿ كشف الغطاء عن حق 
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ف يسجن أو يعدـ ، بل ٯبب أعصا ا٤بسلمْب وٯبب اإلنكار عليو شقيسعى إىل  اً ومنحرف وضاالً 
 .الوجود هنائياً  من

ا٣بليفة الشرعي لرسوؿ ىو  X بن أيب طالب ف أمّب ا٤بؤمنْب عليإ: فبل ٰبق ألحد أف يقوؿ
ف إ: ، وال ٰبق لك أف تقوؿوعدواناً  ف أبا بكر وعمر وعثماف اغتصبوا ا٣ببلفة ظلماً إو   ا
لقوؿ  ا وبذلك يكوف مصداقاً وأسقط جنينها وضرهبا وأحرؽ بيته  ر كسر ضلع الزىراءعم

وغّب  ،( ) (آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل فاطمة بضعة مني من آذاىا فقد: )الرسوؿ 
  !!! قَباب منهاٞبراء ال ٯبوز اإل ك العشرات من ا٢بقائق الٍب تعترب خطوطاً ذل

علي وفاطمة الزىراء وا٢بسن  اإلماـ، وأف تنسى مظلومية طمس ا٢بقيقةٯبب أف ت ،نعم
ر ذلك يستلـز ا٣بدش يف شخصية ألف إظها ؛دالة كل الصحابةحسب نظرية ع  وا٢بسْب

ا٤بنصوص عليو من ا  Xي عل اإلماـٯبب أف ال نتكلم ٕبق  ..ر وعمر وعثماف بك أيب
 ! اصبورسولو حٌب ال يفتضح السارؽ الغ

يف  ي ٰبٓب أبو بكر وعمر وعثمافمئات ا٤برات من جديد لك Xعلي  اإلماـقتل ٯبب أف يُ 
 فرببكم ىل ىذا ىو األنصاؼ فضبلً  ..وٯبب  ..وٯبب  ..، وٯبب ىل يـو القيامةقلوب الناس إ

 !!؟؟ب ا عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً الذين أذى عن اإلكراـ لعَبة الرسوؿ ا٤بصطفى 
 ،عن عامة الناس قد وقع يف ىذا الفخ ولو نسبياً  وال تستغربوا من ذلك فلعل القارئ فضبلً 

راد عليهم  هنم كلهم من أىل ا١بنة والإ، و ـو من نظرية عدالة كل العلماءاليإضافة إىل ما نعيشو 
 !!!! كالراد على ا تعاىل
، نعم يتكلم بأكثر من ذلك ستشهد وذىب إىل رٞبة ا وال ٯبوز ألحد أفافالسيد الصدر 

، و حياتبا العداء للسيد الصدر يفع الفبلين وا٤برجع الفبلين قد نصف ا٤برجإ :ال ٯبوز لك أف تقوؿ
النجف يف ف ا٤برجعية إ: ج لكبلـ السيد الصدر ضد العلماء الساكتْب وقولوبل ال ٯبوز لك أف تروّ 

مع  واألئمة  ، وقولو بأف رسوؿ ا ر النار إىل قرصوٯبّ  والتقصّب وكلٌ مبنية على القصور 
مات الٍب ا من الكل، إىل غّبى...و ،...و ،...ا٢بوزة الساكتة، و من الناطقة وليس أو من ا٢بوزة

ث بْب السيد الصدر وباقي ، بل ال ٯبوز لك أف تذكر أي خبلؼ حدما زالت تدوي يف اآلفاؽ
ألف يف إظهاره  ؛اً منسي وف نسياً رمى يف سلة ا٤بهمبلت ويكويُ  فى، كل ىذا ٯبب أف ٱبُ ا٤براجع

 .م يف قلوب الناس٤بكانته ليبلً إساءة لشخصيات ا٤براجع وتق
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   !!!أف يقتل ا٢بق ليحٓب الباطل ٯبب ، على وفق ذلك نعم
، ه إىل ما شاء ا تعاىلؤ ٓب أعداقتل الشهيد الصدر من جديد مئات ا٤برات ليحٯبب أف يُ 

 ، وبذلك تكوف نظرية عدالة كل العلماء ىياح الباطل وأىلوفتضإمن  ة خوفاً سَب ا٢بقيقٯبب أف تُ 
ال إوما بعد ا٢بق  وال تبديبلً  بلً تو ٙبوي٘بد لسن سنة ا ولن بعينها نظرية عدالة كل الصحابة

 .الضبلؿ ا٤ببْب
، وٯبب أف ٯبري وتفرقة األمة ثارة الفتنةإوأما من يتكلم هبذه ا٢بقيقة فيتهم بأنو يسعى إىل 

 ، منوغّبىم Xوما جرى على حجر بن عدي  Xعليو ما جرى على أيب ذر الغفاري 
ر باطل الذين نازعوه على وإظها Xنْب علي الذين حاولوا كشف ا٢بقيقة وإظهار حق أمّب ا٤بؤم

 .ال با العلي العظيمإوال قوة  ، وال حوؿا٣ببلفة
*  ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أهداف ثورة الصهيد الصدر
 :ٮبا ،هيد الصدر ٔبهتْب رئيسيتْبتتلخص أىداؼ ثورة الش

 .الثورة ضد السّبة ا٤بنحرفة للحوزة الساكتة على حد تعبّبه  - 
 .ية الناس ا٤بتمثلة بالطاغية صداـ لعنو ا وأخزاهضد حاكمالثورة   - 

 :اجليت األًىل
مواجهتو للسلوؾ ا٤بنحرؼ للحوزة العلمية ا٤بتمثل بالسكوت عن مواجهة الظا٤بْب واإلنزواء يف 

األمر با٤بعروؼ والنهي السراديب وترؾ اجملتمع ٲبارس الفساد واإل٫ببلؿ عن الدين واألخبلؽ وترؾ 
 .عن ا٤بنكر

ىل ذلك الوساطات واسوبيات الٍب تعيشها ا٢بوزة العلمية الساكتة على أعلى أضف إ
للمرجعية  ، فمن كاف موالياً ا٤بستوى ا٤بعيشي بْب طلبة ا٢بوزةا٤بستويات ٩با أنتج التفاوت الكبّب يف 

ة عليو بذؿ ماء وجهو والتضحي وأما من عز   ،إليها يفتح لو الصرؼ ببل حسابولو طريق للدخوؿ 
كن وصفو ، فهكذا شخص يعيش ا٢برماف والعوز ا٤بادي ٕباؿ ال ٲبامتو من أجل الدنيا الزائلةبكر 

 .ورٗبا ال يصدقو القارىء
 :الصدر عن التيار ا٢بوزوي الساكت وعلى أية حاؿ إليكم ما قالو السيد الشهيد

 X ا٢بسْب اإلماـزيارة ا٤بشي إىل ( نو الع)الو حوؿ سكوهتم عندما منع صداـ ما ق - 
البد من اإللتفات إىل موقف ا٢بوزة التقليدية  ،حظواال(: )ا وٞبر )ا السيد الصدر هبالٍب أمر 

منهم أو  السكوتية ٩با حصل يف أمر ا٤بشي ومنعو إهنم كانوا سلبيْب مئة با٤بئة مل ينبس أي واحد
م ض منهم فَباىلتقينا ببعابل قد صادؼ أف  ،من وكبلئهم أو من أصدقاءىم ببنت شفة

ل يف اجملتمع على ٰبص يعلموف ما ال عن ىذا األمر وكأهنم الإ!  يتحدثوف عن أي شيء
لكي يَبكوا السيد  ألمر با٤بشي وال ٗبنعو وال اكَباث ٥بم بشيء من ذلك أصبلً ال من ا ،اإلطبلؽ

ولو كانوا قد بينوا رأيهم  ،٧بمد الصدر وحده يف ا٤بيداف وينسحبوا من ٙبت ا٤بسؤولية بكل سهولة
فهم بطبيعة  ،وآزروا طاعة ا وأولياء ا وشعائر ا ٤با حصلت النتائج الٍب رأيناىا وأسفنا ٥با

 .من ا٤بسؤولية سواء رضوا أـ غضبوا ا٢باؿ يتحملوف قسطاً 
وأنتم اآلف موجودوف فاذىبوا إليهم أو ٩بن تعرفوف منهم وأسألوىم عن السبب يف ىذا 

 ،ة ا٤بقدسة والشعائر ا١بليلةم من وجود ا٤بناسبة الدينيالسكوت والصمت كصمت القبور بالرغ
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من  عتادت ا٢بوزة ومع شديد األسف على عدـ التعاوف والتكاتف األمر الذي أنتج كثّباً اوقد 
فهل  ،األجياؿ ٩با يكوف بكل تأكيد يف مصلحة أعداء ا وا٤بستعمرين النتائج السلبية على مر

 :ؿ الشاعركما قا  أيضاً  ،ىم ملتفتوف إىل ذلك
 كنت تدري فا٤بصيبة أعظمأو       تدري فتلك مصيبة كنت ال  فإ

وليتهم حيث مل يعَبفوا أو ٘باىلوا أمر الوالية أف يهتموا بأمر الدين وشعائر ا ومستحبات 
الشريعة وليس ىذا منهم بعجيب بعد أف تركوا الواجب ا٤بتمثل يف صبلة ا١بمعة فكيف ال يَبكوف 

وكاف أفضل ما فعلو ٝبلة منهم ىو السكوت واإلعتذار بينما كاف موقف  ،ا٤بستحب يف نظرىم
 .( ) (...التجريح آخرين ىو التشنيع و 

كثّبة لقضاء   إف ٝباعة من وكبلء ا٢بوزة األخرى يوزعوف أمواالً [: )  ]وقاؿ يف ا١بمعة 
ىل ىو من أجل  إاّل أف اإلشكاؿ يف ىذا التوزيع .ْب جزاىم ا خّب جزاء اسنْبحاجة اتاج

 ،ألجل مضادة السيد ٧بمد الصدر نوأي ميف ا٢بقيقة يف حدود فه ..اآلخرة أو من أجل الدنيا 
إنو : توفيقو حٌب أف أخبار الثقاة تقوؿألجل مضادة النتائج الٍب أعطاىا ا لنا بفضلو وحسن 

فأريد أف ال تدعو إىل السيد ٧بمد الصدر : لون رجاؿ ا٢بوزة ويقاؿ يعطى ا٤باؿ لشخص م
 .( ) (..أعرفكم ىذه ا٢بقيقة ا٣ببيثة 

يف السابق عن اجملتمع  يف األمر أف إعراض ا٢بوزة كل ما  ...: )[  ]يف ا١بمعة  أيضاً  وقاؿ
عتقادات العجيبة واإلخبلقية وزيادة الغفلة راض األمإىل تفشي األمراض ا٤بعنوية واأل وشؤونو أّدى

يب أو لناطقة ال تقبل بالسكوت على أي ع، ولكن ا٢بوزة اودينياً  الغريبة بْب الناس ا٤بتدينْب ثقافياً 
 .نقص

 .( ) (إين قد بلغت، اللهم إين قد بلغتإين قد بلغت، اللهم اللهم 
، ولعلها الزالت تقوؿ إف ة من ا٢بوزةقالت ٝباع إنو إذ[: )2 ]يف ا١بمعة ( رٞبو ا)وقاؿ 

ولو  ...ن فتحوىا بإصرارىم على عدـ ا٢بضور وإ٭با الفتنة ىم الذي! إقامة صبلة ا١بمعة فتنة 
نو بغض النظر عن إحٌب أنِب قلت  ..ٙباد ا٢بوزة وا٤بذىب أكثر حضروا لكاف اإلنتصار أكثر وإ

ونقوؿ ٥با   ..السبلح لو حضروا فإننا نستطيع عندئذ من الناحية ا٤بعنوية أف نواجو إسرائيل نفسها 
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ـ حضورىم قد ألقموا الفتنة وأوجدوىا ونصروا فهم بعد ..رجعي من حيث أتيت اكبل مث كبل 
 .( )(سف من حيث يعلموف أو ال يعلموفأعداء الدين وا٤بذىب مع شديد األ

[ للحوزة] أما اآلف وقد أصبح بكل وضوح أف األسلوب القدًن: )يف نفس ا١بمعة وقاؿ أيضاً 
 .على ارمات وعلى السكوت الشائن ،وعلى اإلسراؼ والتبذير ،قائم على القصور والتقصّب

نو إذا كثر الفساد إ) :وورد ما مضمونو ،(الساكت عن الحق شيطان أخرس) :نو وردأمع 
مع أنو ليس يف األسلوب  ،(..وإاّل فعليو لعنة اهلل  لمجتمع فعلى العالم أن يظهر علموفي ا

 :أربعة ف لدينا أموراً إ)بأس  أنا نقلتو ولكن للتذكّب ال .القدًن شيء من ذلك كما قاؿ بعضهم
 منها فأىبلً  فإف كنت تسأؿ عن واحد ،وقبض ا٢بقوؽ ،وصبلة ا١بماعة ،والدرس ،ستخارةاإل

 (.ذىباوإالّ دير ظهرؾ و  ،وسهبلً 
يف اجملتمع قبض ا٢بقوؽ الٍب تصل بإذف ا للتوزيع  وأٮبها بطبيعة ا٢باؿ يف نظرىم طبعاً 

يقضوف هبا حاجة اتاجْب إاّل نسبة  اليوزعوهنا يف اجملتمع و  ، لكن ىم الوقضاء حاجة اتاجْب
نكشف للمؤمنْب الصديق من العدو والناصح من الفاضح ٕبسن و٫بو ذلك فقد إ ضئيلة جداً 
 .( ) (تعاىلبحانو و توفيق ا س

فإف األنانية يف ا٤برجعية ىي العنصر الغالب مع  ...: )يف نفس ا١بمعة( رٞبو ا)وقاؿ 
 .( ) (يف ا٢بوزة خاصة ويف اجملتمع عامةو ا٤بضر حقيقة وىذا ى ،بعد جيل األسف جيبلً 

ف مل يناصروا السيد مؤمنْب اللذين إىل اآلإين أوجو كبلمي لل ...: )وقاؿ يف نفس ا١بمعة أيضاً 
بْب ىذا  بكم وسهبلً  أىبلً  ،ومل يكونوا معو سواء يف داخل ا٢بوزة أو يف خارجها .٧بمد الصدر

سبلـ والقرآف ف من أحسن الكلمات الٍب قا٥با اإلإو  ،لفضائلا١بمع ا٢بافل بالتقوى والشرؼ وا
وال حاجة  ( )﴾ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكْم َوات  ُقوا الل وَ ﴿وكل كلماتو حسنة 

ـ وبالتأكيد فإف دوا: إىل أف قاؿ ...شكاالت تباعد والتباغض وتبادؿ التهم واالستمرار الإ... 
وليكن زماـ ا٤ببادرة  ..ٱبدـ إاّل اإلستعمار، وال يضر إاّل ا٢بوزة وا٤بذىب ستمراره الا٣ببلؼ وإ

، وأنا لست لى حسن النيةأرضيت ضمّبي هبذا العرض الداؿ عين قد أبرأت ذمٍب و إو  ..بيدي 
ا، لذات  وإ٭با ذلك ٧بضاً  .. منهم من أية جهة أيضاً  ٖبّبىم من أية جهة وال خائفاً  طامعاً 
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فهل منهم من ٲبد يد ا٤بصافحة  ،، وىذه يد الصلح وا٤بصافحة أمّدىا إليهمونصرة دينو ا٢بنيف
 .( ) (...٫بوي 

 مع ا٢بوزة الناطقة األمر الذي نعرؼ بو بوضوح أف النيب  ..[: )4 ]وقاؿ يف ا١بمعة 
من  مْب وا٤بعصو  ف النيب إ، بل من ا٤بستطاع القوؿ اجملاىدة وليس مع ا٢بوزة األخرى

فإننا ال نعِب  .، وإ٭با ىم من ا٢بوزة الناطقة اجملاىدةطقة اجملاىدة وليس فقط مع ا٢بوزةا٢بوزة النا
بل نعِب  .زة ا٤بؤسسة يف عصر الغيبة الكربى، أو ا٢بو نية الشريفة ا٢بوزة غّب ا٤بعصومةبا٢بوزة الدي

، وكلهم هبم وأنصارىمصومْب وأصحاهبم وطبلىو أوسع من ذلك با٤بعُب الشامل للمع هبا ما
ا٢بوزة ]وستبقى : قاؿإىل أف  ...ناطقوف ٦باىدوف با٤بقدار الذي ٯبدوف فيو ا٤بصلحة وا٢بكمة 

، ومن يكوف بعده من ا٣بلفاء يف ا٤بستقبل  Xا٤بهدي  اإلماـ، متمثلة بإىل يـو القيامة[ الناطقة
 .( ) (...اجملاىدين 

الصداقة والعبلقة فلم  تقليدية ومددت ٥با يدإين خاطبت ا٢بوزة ال: )وقاؿ يف نفس ا١بمعة
 .ضئيبلً  ، أو وجدت جواباً أجد جواباً 
، نا أىل السنة من رجاؿ دين وغّبىمخوانإا٤بلحوظ يف ىذه األياـ أف الكثّب من  فالطريومن 

ضور ، وليس يف ا٢بوزة التقليدية أي تفكّب يف ذلك ٕبا١بماعة وا١بمعة عندناٰبضروف صلوات 
ع شديد ، أو ٰبتمل بقياـ أي فرد منهم بذلك يف يـو من األياـ موا١بماعة عندناصبلة ا١بمعة 

 .( ) (األسف
مدى ا٤برارة  يعلم( رٞبو ا)ىذه الكلمات من الشهيد الصدر  عوا٤بنصف حْب يقرأ أو يسم

 .يف ا١بمعة الثالثة ليتأكد لك ذلك٠بع كبلمو ا، وىاؾ كاف يعانيها منهم ومن خذالهنم لوالٍب  
جف، إف السيد ٧بمد الصدر ٤باذا ال يقيم ا١بمعة يف الن ...(: )رٞبو ا)ؿ الشهيد الصدر قا

من العلماء  ماىي ا٤بفسدة ؟ وىي أف واحداً  -هنا ٙبصل مفسدة إ :أو يف الكوفة، كنت أقوؿ
ذا فيو تفرقة صفوؼ الدين وا٤بذىب، وينكشف ، وىيمها فبل ٰبضرىا العلماء اآلخروفيق

موجودة يف كل  ألف ا٣ببلفات بْب العلماء إٝباالً  ؛ما ٲبكن تكرره يف كل جيلبصراحة، وىذا 
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، فليس للسابقْب قوة قلب الصدر عنده قوة قلب على أف يتقدـكاف السيد ٧بمد   فإذا ..جيل 
 .( ) (لى أف يتقدمواع

، لو صح سياسة ا٤برجعية خبلؼ -صبلة ا١بمعة  -إهنا : ) يف نفس ا١بمعة وقاؿ أيضاً 
وسأؿ  أتى شخص: ، كما قاؿ بعضهممنذ حوايل ثبلٜبائة سنة أو أكثر، بعد جيل ، جيبلً التعبّب

 (.مسألة اجتماعية على أية حاؿ) ماىو رأيك يف ىذه ا٤بسألة ؟ ،السبلـ عليكم: بعض العلماء
وإذا ليس منها ، بك وسهبلً  ، إذا واحدة مثل ىذه أىبلً ٫بن عندنا أربعة أشياء ،نظرا :ؿ لوقا

، أنا ليس ليست منها ىذه[ ، والدرسستخارة، والفتوى، واإلصبلة ا١بماعة]ؾ وأذىب فأدر ظهر 
 وحسن توفيقو أنقذين ، والٍب بعوف اذىب، ىذه الطريقة القدٲبة طبعاً ايل دخل هبا، أدر ظهرؾ و 

 .، وأنقذكم منها بعوف اا منها
ًن ظل ا٤بوجودين ا يد - حينئذ مثل ىذا اإلنساف، مع احَبامي لو جزاه ا خّباً  ،طيب

يلبس كفن، وٲبسك السيف أو ، و مستعد أف يتحمل ىذه ا٤بسألة -، ويقدس أسرار ا٤باضْب منهم
تهد ألنو ذلة للمج! ىذا ذلة لئلسبلـ !حراـ  ، ال طبعاً ، ولغة الشارعالعصا، ويتكلم بلغة الصحف

األفضل، ىكذا سياسة ، ىذا ىو كالصنم( سكويت)فراشك، وتصبح  أفضل لك أف ٘بلس على! 
 .ا٤برجعية

كاف ٱبطب   ؟ رسوؿ ا أما X؟ ٫بن أفضل أـ أمّب ا٤بؤمنْب   ٫بن أفضل أـ رسوؿ ا
  ، لنا برسوؿ ا، هنج الببلغة بْب أيديناأيضاً  X؟ أمّب ا٤بؤمنْب  ؟ أما كاف يصلي ا١بمعة

، وال ٖبطاباتوسوة حسنة ؟ إذف ليس لنا أ كل األشياء  ، يف بعض األشياء ؟ أو يفأسوة حسنة
 ٱبطب مل، أوال ٖبطابات ا٢بسْب  ،أسوة حسنة ٖبطابات أمّب ا٤بؤمنْب، وال ٖبطابات ا٢بسن

 .( ) (...، فلماذا ترؾ علماؤنا ا٣بطابةخطب يف كرببلء ؟ طبعاً  Xا٢بسْب  اإلماـ
العلماء  فأ: ، وىيألف ا١بميع أو األغلب غافل عنها ؛ا مسألة مهمة ٯبب أف أنّبو عليهاوىن

ة صبلة ا١بمعة يف  قامبأالذين حاربوا الشهيد الصدر وحاربوا صبلة ا١بمعة اآلف قد أمروا وكبلئهم 
ة عكانت صبلة ا١بم( لعنو ا)صداـ يف عهد الطاغية ! ؟ ، فما الذي تغّّب كل مكاف ٲبكنهم

ألهنا دعاية  ؛مكم ودنياكألهنا وافقت أىواء  ؛ا٢برمة إىل ا٢بلية ستحالتاواليـو !!  حراـ وفتنة
 !!!؟لب األتباع واألمواؿ والشهرة مهمة لكم ١ب
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 كل اإلمكانات ا٤بتوفرة ٥بم اآلف، وضمانات ا٢بماية ٥بم، فهم ال  أهنم رغم والغريب جداً 
أف صبلة  ، فالثابت عند بعضهماـ على بعد أمتار من مناز٥بم، رغم أهنا تقٰبضروف صبلة ا١بمعة

 وعند بعض آخر أهنا أفضل من صبلة الظهر، ،عينياً  جوباً ذا أقيمت صارت واجبة و ا١بمعة إ
، بالقرب من مناز٥بم  Xٰبضروف صبلة ا١بمعة رغم أهنا تقاـ يف حضرة أمّب ا٤بؤمنْب فلماذا ال

ىل يوجد ! فهل أف العلماء غّب مشمولْب باألحكاـ الشرعية وخارجوف عن التكليف الشرعي؟
ا١بمعة أو صّلى صبلة حد ا٤براجع حضر صبلة عندىم تشريع جديد بذلك ؟ فهل ٠بعتم أف أ

مأثوموف بعدـ  فهم -وىو الصحيح  -وإذا مل يكن عندىم تشريع جديد بذلك  ؟ ا١بمعة اآلف
 ؛يقّروف بعدالة من يقيمها بالقرب منهم ؟ وىذا غّب صحيحأـ أهنم ال ،عةحضورىم لصبلة ا١بم

من قبل بعضهم، وحٌب لو ٦بازة  منْب اآلفتقاـ يف صحن أمّب ا٤بؤ  ألننا نعلم أف صبلة ا١بمعة الٍب
بوىم الصبلة خلف الفاسقْب، أليس يّدعوف وقلنا بذلك، فلماذا ال ينبهوف الناس، وٯبنّ  تنزلنا

ف ة أف كل أو أغلب ا٤بصلْب ىم مقلدو حظبعد مبل ، وخصوصاً ا٤برجعية للناس، فهم بذّمتهم
ة، أ ليس األحرى أف يسبقوا الناس ، وحٌب لو كانت مستحبة عندىم وليست واجب٥بؤالء ا٤براجع

 !!يف ا٤ببادرة اىل حضورىا، بل إمامتها، فما الذي ٲبنعهم من ذلك ؟
، وا٤بساكْب أنتم جالسْب يف بيوتكم ا٤بكيفة، فلماذا فبما أنكم قد أجزمت صبلة ا١بمعة

، فهل أنتم صنف آخر من البشر غّب صنف ىؤالء؟ ىم حرارة الشمس خبلؿ صبلة ا١بمعةتصهر 
، أما آف لكم وال يستحب لكم ال ٯبب عليكم أو يسحب ٥بم ف الذي ٯبب عليهمإ نقوؿ حٌب

، وبالتايل  يّتبعونكم إتّباع األعمى لؤلعمى أف تكّفوا عن الضحك على ىؤالء ا٤بساكْب الذين
 .كبلكما تقعوف يف أقرب حفرة

ٲبكنكم أف ، و  يوجد أي منع لصبلة ا١بمعة اآلف، فبلٲبكن لكم أف تعتذروف بالتقية وال
ٲبكن ألحد  واقع ا٢باؿ وال ، وىذاوالشرطة ٢بمايتكم، وبإشارة واحدةروا اآلالؼ من ا٢برس تسخّ 

ُيْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي ﴿ :، رغم كل ذلك فأقوؿ لكمإنكاره، فإذا كنتم ٚبافوف من ا٤بوت
 .( )﴾بُ ُروٍج مَُّشي َدةٍ 

حد أف يلومِب عندما أتسائل عنها، أو أنّبو ٯبوز أل ٲبكن وال ة وواقع ا٢باؿ والىذه حقيق
أف نتبع الدليل وأف نناقش كل أحد إاّل ا٤بعصـو أو من   ، فقد عّلمنا أىل البيتالناس عليها
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كانوا يتنزلوف للناس ويسمحوف ٥بم بسؤا٥بم أو    بل حٌب ا٤بعصومْب ،نّصبو ا٤بعصـو با٤بباشرة
 .إشكاالهتم وٯبيبوهنم عليهاب

 .( )﴾َأتَْأُمُروَن الن اَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكمْ ﴿ :تعاىلقاؿ 
 :وقاؿ الشاعر

 عار عليك إف فعلت عظيم تنو عن خلق وتأيت مثلو          ال
 .اشهد إين بلغت مالله ..شهد إين بّلغت االلهم  .. شهد إين بّلغتااللهم 

 اآلف تقريباً ، ف للمرجعية أسلوبْب معروفْبإ ...: )هيد الصدر يف ا١بمعة ا٢بادية عشروقاؿ الش
ي أحدٮبا ، أستطيع أف أ٠بطب السابقةشرت إليهما يف بعض ا٣ب، وأنا أمن الواضحات ا٤بعلنة

٤باذا   .واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر سلوب النشاطأأسلوب السكوت واإلنعزاؿ، واآلخر 
إاّل  يوجد أي شيء سلوب السكوت، الأذوا ٚبومن الناس ومن تابعي ا٤براجع ا ٝباعة من ا٤براجع

بعلم  ، وترؾ ما ىو يف ذمتو لعلوجلس وسكت -يريد ٰبافظ على حياتو  -ا٢بفاظ على حياهتم 
 .( ) (...أو بغّب علم أنا ال أدري 

من فضبلء رجاؿ الدين قد يصلي بعضهم ٝباعة  ف عدداً إ ...: )نوقاؿ يف ا١بمعة العشري
 الذي ىو من أسرتنا( رٞبو ا)ن السيد ٧بمد صاحب ا٤بدارؾ وي عوراء البعض كما ىو مر 

 احب ا٤بعامل وقد كانا أوالد خالة، ومتعاصرين يف زمن، والشيخ حسن صأبناء أعمامنا ومن ونسبنا
ما وراء اآلخر ، فيصلي كل منهواحد ومتعاشرين وفضبلء وأصدقاء، ويثق أحدٮبا بعدالة اآلخر

، ال أف أحدٮبا يتقدـ للجماعة يصلي فيقف خلفو ويصلي عندما يراه، ختبلؼ األياـإعلى 
لي وراء فمن ىو من ا٤براجع يرضى أف يص: إىل أف قاؿ ... ، وال اآلخر يتأخر عنها دائماً اً دائم

، ىل يوجد مرجع آخر ؟ ليس اآلف فقط، يف تاريخ النجف، من الشيخ األنصاري وقبل وبعد
، وبعد ذلك يصلي اآلخر ا يصلي أوالً ، ىذراء اآلخرقببلف أف يصلي أحدٮبا و ثناف من ا٤براجع يا

يصلي وراء مرجع آخر ؟  ، فمن ىو من ا٤براجع يرضى بأفنقسم من اآلف ما واحد صلى إطبلقاً 
 .(م ما تفعلوفتريدوف أف ٙبملوين ا٤بسؤولية ونع)أما أنا 
للحضور إىل ياـ األوىل من صبلة ٝبعة الكوفة إىل عدد من ا٤براجع ا أنا فقد كتبت يف األأم

للجماعة، وأصلي  رت فأنا سوؼ أقدمك إماماً إنك إذا حض) :، وقلت يف الكتابىذه الصبلة
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 ،(يف صبلة ا١بمعة اإلماـ، وأنا أقوؿ ٔبواز تعدد ا٣بطيب و ة لكاإلمامو  خلفك فتكوف ا٣بطبة يل
أخطب تفضلوا  يكوف خطيباً  ، أفكاف منهم، وحٌب اآلف تفضلوا  ٤برجع أياً وحٌب لو أراد ذلك ا

 ..، والزاؿ ىذا األمر نافذ ا٤بفعوؿ إىل اآلف ٖبدمتك ، وأكوف مأموماً وصل بنا، وأنا أكوف مستمعاً 
 .( ) (لقد أ٠بعت لو ناديت حياً ) ، كما قاؿ الشاعرولكنِب ناديتهم فلم ٯبيبوا طبعاً  :إىل أف قاؿ

٬بتار منو بعض  طويل جداً  ، والكبلـة حوؿ تقبيل الناس أليدي العلماءوقاؿ يف نفس ا١بمع
، فمعُب نو من اإلحتقار لو عدـ تقبيل يده، أو ٯبد أوقع أف تقبل يدهوىو أنو يت ...: )الفقرات

من  وف شيطاناً ، فيكيف غّب عظمة ا سبحانو وتعاىل ذلك أنو يشعر باألنانية والتكرب والعظمة
، تقبل يد الشيطافقبلت يده فإ٭با  ، فإذايعلم، ومن حيث تعلم أو ال تعلم حيث يعلم أو ال
، ولرٗبا يف ل يده فعبلً تقبّ أما أف يتوقع منك أف  ...يف اإلٲباف كما تزعم ويزعم  وليس ىو لك أخاً 

 ره ٤باذا تتوقع ذلك ياعدو ا ؟، أو يزجرؾ أنو ٤باذا مل تفعل ؟ إذف أزجضمّبه
، وداخل ا ل يده فهو خارج من رٞبةتقبّ  ولذا قلت يف ا٣بطبة السابقة أف كل من يتوقع أف

 .يف غضب ا
كنت وال زلت أسحب يدي ،  وأنا حيث كنت يف حيايت وإىل اآلف توجد فكرة صغّبة أقو٥با

٤بؤمنْب ، ويف اعن ا٢بوزة واجملتمع، واألمل يف ا سبحانو وتعاىل وغريباً  شاّذاً ، كنت عن التقبيل
ث ، يكوف األمر فيو بالعكس ٕبيأمثاؿ ىذه الوجوه الطيبة أف يأيت يـو قريب إف شاء ا قريب

للدنيا  ، ويكوف من الواضح للمؤمنْب أنو بذلك يكوف طالباً وغريباً  يكوف من تقبل يده شاّذاً 
، ويعرفوف أنو غّب مستحق لتقبيل اليد بينو الشهرة والشهوة فتفَبؽ منو الناس، وتبتعد عنو الناسو 

 .( ) (...وبْب ا سبحانو وتعاىل 
 - كاف رسوؿ ا ": ابن عباس قاؿعن : )، عن التواضعلتاسعة عشروقاؿ يف ا١بمعة ا

، ٯبلس على األرض، ويأكل على األرض كاف رسوؿ ا ؟   - يوجد أعظم من رسوؿ ا
يب دعوة ا٤بملوؾ إىل خبز وٯب -، ىو يوثقها بنفسو ال يعطيها إىل آخر ليعتقلها -ويعتقل الشاة 

، فهل يف ا٢بوزة وغّب ا٢بوزة عمن ىو أشرؼ منو وؾ فضبلً وة ا٤بملال ٰبتشم من دع ،"الشعّب
، حٌب السيد ٧بمد الصدر ؟ وىل يف ا٢بوزة ، حٌب ا٤برجعمن رسوؿ ا شخص أشرؼ 
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دعوة ا٤بملوؾ  شخص يقبل أف ٯبلس على األرض ؟ ويأكل على األرض ؟ ويعتقل الشاة وٯبيب
 .( ) (على خبز الشعّب ؟

متداد د من ىو إجِ ، لقد وُ سؤوؿ عّما أقوؿ أماـ ا تعاىلموأما أنا فأقوؿ للجميع وأنا 
شيمتو د من التواضع جِ وُ  ،واألئمة الطاىرين  وأمّب ا٤بؤمنْب ألخبلؽ الرسوؿ ٧بمد 

د من جِ ، وُ على الَباب قرّة عينو وراحة نفسود من ا١بلوس جِ ، وُ علف وال تصنّ وسجيتو بدوف تكّ 
د جِ ، وُ ويطبخ ٥بم وٱبدمهم بأبسط األمور ن ٱبدـ أتباعو بيدهد مجِ ، وُ ٦بالسة الفقراء مقره وقراره

، صبلح باطنو ال ظاىرهإو ن ٮبّ د مجِ ، وُ عو ال ٗبأكل وال ٗبلبس وال ٗبجلسز عن أتبامن ال يتميّ 
 ، Xبنيب ا موسى ، مقتدياً (ال أرى نفسي أفضل من كلب أجرب): د من يقوؿ عن نفسوجِ وُ 
الناصح ، أال وىو العبد الصاحل لقو وسجاياهجز القلم عن تسطّب خُ عي ما دجِ وُ  ..د جِ وُ  ..د جِ وُ 

، عن خذالنو والتقصّب يف أداء حقو، وفقنا ا تعاىل لنصرتو وعصمنا الوصي اليماين أٞبد ا٢بسن
  .برٞبتو الواسعة

 : اجليت انثبَيت
بتو لقوى ، و٧بار ٫براؼ عن الدين القوًنطغياف واإلرموز الظلم والل٧باربة الشهيد الصدر 

 ، والتشريع بغّب الكتاب والسنةورفضو ٢باكمية الناس( وة الشعوبعد)لعا٤بي كأمريكا اإلستكبار ا
 .ةا٤بطهر 

وكثرة األعداء وخذالف  كل الصعوبات وقلة العدة والعددتصدى لبياف ىذه األمور رغم  
كل من يتفّوه يف قمع  الذي فاؽ أقرانو  (لعنو ا)، ورغم بطش فرعوف عصره ىداـ العلماء لو

 .انو الشيطاين، هتدد سلطبكلمة واحدة
، وأمست قرينة للمخدرات ا٣بوؼ يع وأ١بمهاحْب خرست ألسن ا١بم رنطق الشهيد الصد

 .يف البيوت ال ترى ضوء الشمس
 :اؿولنتطرؽ إىل بعض كلماتو يف ىذا اجمل

ف البديل إ: )معللمجت قاؿ يف ا١بمعة ا٢بادية عشر حوؿ القانوف الذي ٯبب أف يكوف دستوراً 
ما عدـ إ: ثالث ٥بما وعن نظاـ اإلسبلـ، أحد أمرين ال عن اإلسبلـ ي ٲبكن أف يكوف بديبلً الذ
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ر بغض النظر عن الرساالت و البشالذي يسنّ  ما القانوف الوضعيإ، و النظاـ يف اجملتمع إطبلقاً 
 .، أو كما يعرب بعضهم بغض النظر عن اإلتصاؿ بالسماء وإلو السماءاال٥بية
تعْب أف نظاـ اإلسبلـ ىو  سقاطهما، فإذا مت إبل ا٤بطلبْب ٧بل إشكاؿ، ليسا بصحيحْبكِ 

  .العادؿ الكامل
، أنو واضح جداً  يف اجملتمع، فهذا طبعاً  عدـ وجود نظاـ إطبلقاً الذي ىو  :البديل األوؿ
 أنو يصبح اجملتمع)، وعبارة بعضهم ال يريد أي شخص من البشر للمجتمع، و ساقط يف نفسو

أف  إىل ...( تمع اإلنساين ٙبكمو شريعة الغابيصبح اجمل)وعبارة بعضهم أنو  ،(جحيمًا ال يطاؽ
 .، خبلؼ قاعدة اللطف فهذا البديل ليس صحيح٥بيىذا خبلؼ اللطف اإل: قاؿ

ما إ :ى ؟ لو مصدراف أساسياف، القانوف الوضعي من أين أتىو القانوف الوضعي :بديل الثاينال
  .لما النقإ، و العقل
ما إو ، ، وىذا على أحسن التقاديرُٰبَك م عقلو يف إدراؾ ا٤بطالب، ويكتب قانونو ما أف ا٤بقننإ
 .، وكبل األمرين ساقطاف وسيئافاصةّكم نفسو وشهواتو ومصا٢بو ا٣بأنو ٰبَُ 

، مصا٢بو ا٣باصة فهذا فاسد يف أصلو، وىذا غّب قابل للنقاشَم ا٤بقنن شهواتو و أما إذا َحك  
لناحية يأيت القانوف ، فمن ىذه اا ٫ُبَّكُم عقولنا يف ىذا ا٤بطلبتج أىل القانوف على أننوإ٭با ٰب
قل البشري ٥بية ؟ ىذا الذي طرؽ ٠بعنا من أف الع، ومعو ما ا٢باجة إىل الشريعة اإلصحيحاً  صافياً 

ن ، صحيح يقوؿ العدؿ حسُمدرِؾ لشيء من الصواب ولشيء من العدؿ، لو باب وجواب
، إىل آخره قائمة موجودة ٕبكم ح، الصدؽ حسن، والكذب قبيح، على العْب والرأسوالظلم قبي

 .العقل أكيداً 
ىل أف العقل يدرؾ يف كل األشياء ؟ ٝبلة من األشياء نسأؿ : ولكن لنخطوا خطوة ثانية

عندنا ما يسمى  ، كذلكقبيحة ؟ ا العامل ٫بن ال نعلمأنفسنا نشك أهنا ىل ىي حسنة أـ 
ىل يدرؾ عقلك شيء من ىذا  ،تتعارض يف ذىنك األشياء، ىذا أىم أو ىذا أىم با٤بزاٞبة،

ا سبحانو وتعاىل  أراؾ بإذف .ال يوجد مثل ىذا الشيء طبعاً  أف ىذا بالتعيْب أىم ؟ القبيل
، ضيق عرفة بكل تأكيد، ولكنو ضيق ال يشمل ٝبيع مناحي ا٢بياة وٝبيع حقوؿ ا٤بللخّب والشر

، وىذا وجداين، إسأؿ نفسك و مشكوؾ عقلياً إىل ٟبسة با٤بائة، وإاّل الباقي كلّ  ا واحد با٤بائةرٗب
بأي عقل ؟ هبذه  . وٯبلس ويكتب قانونوماذا يصّب ؟ يصّب أف ا٤بقنن يأيت ، حينئذٍ أي شيء تريد
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الناس  ، ٯبعل ا٤بشكوكات على شكل يقينيات ؟ وٰبمل٣بمسة با٤بائة ؟ والباقي مشكوكاتا
 .ىو ا٣بطأمسؤوليتها ؟ ىذا 

، قاصر عن الٍب يعلمها ا سبحانو وتعاىل فمن ىذه الناحية العقل قاصر عن إدراؾ الواقعيات
 . يعلمها ا٤بعصوموف إدراؾ الواقعيات الٍب

، يعِب يعيش يف بوتقة ا٤بكاف والزماف واجملتمع نا على ذلك أف العقل البشري ماديفإذا عطف
تو ، وال يدعي أحد عصمغّب ذلك، ا٤بقنن ليس ٗبعصـو طبعاً وا٤بصاحل األسرية و  وا٤بصاحل الفردية

، كما أف كل واحد منا رىْب ا٤بكاف ن بشري وىذا، وىو رىْب، ا٤بقنال من األولْب وال من اآلخرين
٥بي ما عرفنا اآلخرة ؟ ما عرفنا ا٢بساب ؟ ما ، فلوال اللطف اإلوالزماف والدنيا وا٤بصلحة وا٤باؿ

ئكة ؟ ٞبلة العرش ؟ ال نعرؼ ا٤بدارج العليا ؟ ا٤ببل العقاب ؟ ما عرفنا مثبلً  عرفنا الثواب ؟ ما عرفنا
 .طبعاً 

، سواء عرفها أو مل حية ٱُبرج من ذىنو كل ىذه األموروا٤بفروض أف ا٤بقنن من ىذه النا
الذي يقسم بو  فوَ )، كما يقوؿ ذاؾ ضة واجملتمع الذي بْب يديو فقط، وإ٭با يتبع الدنيا ايعرفها

و ، وصار أنجنة وال نار وٯبلس ليكتب القانوفيقوؿ ال  ىو أيضاً  ،(سفياف ال جنة وال نار أبو
ألنو ٫بن مل ٬ُبلق ٥بذه  ي حساب يـو القيامة ا١بنة والنار؛، الٍب ىيهمل ا٤بصاحل الرئيسية للبشرية

 : ، ومل ٬ُبلق لآلخرةوىو يقوؿ ٫بن ُخلقنا ٥بذه الدنيا، الدنيا وإ٭با ُخلقنا لآلخرة
 وإف كنت التدري فا٤بصيبة أعظم   إف كنت تدري فتلك مصيبة 

، ، فإذا فسد كبل اإلحتمالْب، فببل نظاـ يصّبل البشري اليستطيع أف يضع قانوناً إذف فالعق
 .فاسد، إذف يتعْب النظاـ اال٥بي  بنظاـ عقلي وضعي ىنا أيضاً وال يصّب

انو وتعاىل، وا ، كلها بإذف ا سبحةّبة وكبّبة، مهمة وقليل، صغإف ا تعاىل تتبع شريعتو
ا يصد عن ذلك شهواتنا ومصا٢بنا، وطرقنا ، وإ٭بتعاىل غّب مقصر، أعطانا العدؿ الصحيح الكامل

نب ، إذا كنا نتجالفاسدة ا٤بلتوية، ليس أكثر من ذلك، فإذا كنا نتجنب ذلك يف ا٢بقيقة
 .( )(..، إعتيادي٘باه الشيطافإفنحن ب ، وإذا كنا نتجنب الرٞبن،٘باه الرٞبنإالشيطاف، فنحن ب

 نساين أقل من أف يدرؾ الواقعياتاالف العقل إ ...: )يف ا١بمعة الرابعة عشر( رٞبو ا)وقاؿ  
ألنو   ؛ا٢بقيقي بيد ا سبحانو وتعاىل ، وذلك ينتج أف التشريعوأف يدرؾ التشريع العادؿ ا٢بقيقي
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، وأعلم بواقعي وعلى أي فرد من األـ واألب أشفق عليّ  -وىو ا٤بطلب كذلك  -كما يعربوف 
 .وواقع مصا٢بي ومفاسدي من األـ واألب

أف يتمحص التشريع بيد  ومن اللطف ومن الراحة فمن ىذه الناحية من الفخر ومن اإلعتزاز
و غّب معروؼ من ىو وما ىو، ال أقوؿ أكثر من ، ليس بيد عبده الذي ىوتعاىلا سبحانو 

  .ذلك
، أال من عصر اإلسبلـ إىل يـو القيامة أو مستمراً  ا التشريع حينما نعرفو موجوداً ا٤بهم أف ىذ

 .وحراـ ٧بمد حراـ إىل يـو القيامة، حبلؿ ٧بمد حبلؿ إىل يـو القيامة نعلم أف
بالتشريع العادؿ  اإلتياف أف من أىم معجزات النيب  ا٤بهم ...: (رٞبو ا)إىل أف يقوؿ 

، ومل ير منو  زماف النيب يف ق طبعاً ، وقد طبّ ع هبذه السعة العظيمةالكامل ا٤بستمر، والواس
، إاّل أهنم هموضعف نفوس قتصاديبالرغم من قلة واردىم اإل اس واجملتمع إاّل ا٣بّب والسعادة،الن

، ومل ير Xزماف أمّب ا٤بؤمنْب  يف ق أيضاً ، وطبّ منو إاّل ا٣بّب والسعادة والعدؿ رغم ذلك مل يروا
ا٤بهدي سبلـ ا  اإلماـ، وسوؼ يطبق يف زماف تمع إاّل ا٣بّب والعدؿ والسعادةواجمل منو الناس

لى رسوؿ ا ، يأيت بالدين كما أُنزؿ عوالرفاهمن اجملتمع إاّل العدؿ والسعادة  ، وسوؼ لن يرَ عليو
 هد رسوؿ ا، ويأيت بالعدؿ كما أُنزؿ على على رسوؿ ا ، ويأيت بالقرآف كما أُنزؿ ع

، وال ٲبكن ال ،مهما قل باإلسبلـ الواقعي من ٝبيع ا١بهات، فكيف نتصور فيو ظلماً ، يأيت 
 .قدر شعرة باألصطبلح

بظلم أو  ، حاصلو أف القرآف ىل ٘بد فيو أمراً ٲبكن أف نلفت إىل شيء بسيط أيضاً  اآلف
٤بتخاصمْب، من و غصب حق ؟ ألي واحد من أىل ا٢بق، أو ا٤بَبافعْب، أو اعتداء أو عدواة أاب

ِإن  الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرَبى ﴿: ، أليس أف ا تعاىل يقوؿالبشرية أٝبعْب
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي َيِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَ   .( )﴾ك ُرونَ َويَ ن ْ

، نتحدى أي واحد يأيت بآية قرآنية ٨بالفة ٤بثل ذاو٫بو ذلك من الكلمات، القرآف مليء هب
ا٤بشرع القانوين يعجز عن مثل ذلك، إ٭با ىو بشر، إ٭با يف حْب أف  ،طيف والعدؿ٘باه اللىذا اإل

٭با ىو فيو النفس األمارة بالسوء، كما ىو موجود عندي ، إىو ناقص، كما أنا وأنت ناقصوف
من كاف على وجو البشرية، ويف أي جيل من  نو كائناً ، فقانو وعندؾ، ليس أكثر من ذلك
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قلناه يف ا٤بادة  على ما ، ومن ىنا جاء التعديل بناءً لشخصيتو وآراءه يكوف ٩بثبلً  ، إ٭بااألجياؿ
، ٤باذا؟ يتعدؿ إىل كذا وكذا، مث يعدلونو، مث يعدلونو، مث يعدلونونو إالفبلنية من القانوف الفبلين ف

كل الثاين ، فتثبت التجارب خطأ الشوؿ من ا٤بادة مث يعدلونولشكل األألف التجارب تثبت خطأ ا
إىل أف يثبت  ، وىكذاجارب خطأ الشكل الثالث من ا٤بادة، فتثبت التمث فيعدلونو ةمن ا٤باد

 .فشلهم مائة با٤بائة
، ٥بي جل واضعو ومشرعوا٢بقيقي اإل ولن يثبت أي فشل مهما قل أو كثر للتشريع العادؿ

 .( ) (...سوؿ ا وجل مبلغو الذي ىو ر 
 ...: )ستعمار وآثاره السلبية ا٤بدمرة١بمعة السابعة والعشرين، حوؿ اإليف ا( رٞبو ا)وقاؿ 

سبلـ وإىل العصر يد يف اجملتمع ا٤بسلم منذ صدر اإلستعمار األكيد والشدأهنم عرفوا أثر اإل
وقتل  الزىراء وقتل  تل رسوؿ ا ف الذي قاضر حٌب أنو ٲبكن أف يقاؿ بوضوح إا٢ب

ستعمار بأياديو ا٣بفية ا٤ببثوثة يف ىذا ىو اإل Xا٤بهدي  اإلماـوتسبب إىل غيبة  Xا٢بسْب 
 ،٤بانيااحصل بعده من ا٢بروب الصليبية ومعاىدة ا٣ببلفة العثمانية مع  وكذلك ما ،اجملتمع ا٤بسلم

إسرائيل عليها )ر وتأسيس ذلك الغزو الثبلثي ٤بصوك ،وغزو الفرنسيْب ٤بصر ،نكليز للعراؽوغزو اإل
 .ذلك كثّبوغّب  (اللعنة والعذاب
ستعمار عامة لكل مكاف وزماف ومنتشرة على وجو األرض ويف كل دىر وإنّا  ومظامل اإل

 .( ) (إليو راجعوف وإنّا
عن دولة الظلم ىو قاؿ يف ا١بمعة الثانية والثبلثْب، حوؿ الثورة الفلسطينية، وأف البديل و 

وا٤ببلحظ بوضوح أف فكر الثورة الفلسطينية : )ف إسرائيل ال ُٙباَرب إاّل باإلسبلـإو سبلـ فقط اإل
 ، فبينما كاف عند بدأه قبل حوايل عشرين سنة أو أكثر فكراً بتطور وتكامل ملحوظ مّر ميدانياً  قد

يف شكل و ، ، وال يفكر بالبديلامل يف ببلدهال يريد أكثر من إزالة ا٢بكم الغاشم الظ دنيوياً  علمانياً 
د ما كاف يسمى حٌب كاف أكثرىم شيوعيْب يف زمن وجو  ..من أجلها  الدولة ا١بديدة الٍب يسعى

تلفْب وليس ٥بم ، وبالتايل كانوا ٨بأ٠باليةر ٲبيل إىل الدٲبقراطية ال ، وكاف بعضهمباإلٙباد السوفيٍب
 .ىدؼ ٧بدد وحقيقي
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٘باه ، فأصبح أكثرىم أو اإل٤بيالعار الفكر اإلسبلمي روا بكل تأكيد مع تطوّ إاّل أهنم تطوّ 
 .جزاىم ا خّب جزاء اسنْب فاً لطي دينياً  إسبلمياً  األشهر فيهم إ٘باىاً 
ك بعد أف وذل ،ومضادة ألعداء ا ،وف ويستشهدوف حقيقة يف سبيل اوأصبحوا ٯباىد

فرأى ا١بيل  .ميةزدادت الكتب الدينية، ووسائل اإلعبلـ اإلسبلا، و ّتسعت التجارب الدينيةا
أف ا٢بل الصحيح إ٭با ىو يف الدين، وليس من و  ،ا٤بتأخر منهم أف ا٢بق الصحيح إ٭با ىو يف الدين

 .كعرب أو كشيوعيْب أو كرأ٠باليْب  و٫بن ٫بارهبم ا٤بعقوؿ أف اليهود ٰباربوننا كيهود
خرة ودين ، واإلسبلـ ىو دين الشهادة ودين اآلوإ٭با يقابل اليهودية اإلسبلـ ليس إالّ  ...ال 

وليس يف ا٤بسالك األخرى ذلك واإل٘باىات الفكرية األخرى ليس فيها إالّ  ،العدؿ ودين ا١بهاد
 .( ) (ا٣بداع والضبلؿ

ستعمار الغريب ماىي ، أف اإلالفكرة األخرى يف ىذا الصدد: )وقاؿ يف ا١بمعة ا٢بادية عشر
األرضية با٤باؿ والسبلح، عنده  جو الكرةيسيطر على و  -٨بتصر مفيد  -وسيلتو ؟ ا٤باؿ والسبلح 

ماذا عندنا ؟ ا سبحانو وتعاىل، جل جبللو، ا سبحانو وتعاىل، ، ٫بن يوجد شيء آخر ؟ ال
 .أحد ، ومل يكن لو كفواً ليس غّبه، ىو الواحد األحد الفرد الصمد، الذي مل يلد، ومل يولد

ا٣بلق كلو، وبيده ملكوت كل  ى، أـ ا ا٤بسيطر علاألقوى ا٤باؿ والسبلح الدنيوياف من ىو
 .وات واألرض ؟ حٌب ىم يعلموف بذلك، وليس ٫بن فقط، وبيده مفاتيح السمشيء

 .( )﴾ِإن تَنُصُروا الل َو يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ ﴿: >قاؿ ا 
 .( )﴾ِذيَن آَمُنواِإن  الل َو ُيَداِفُع َعِن ال  ﴿: >وقاؿ 
َأِعز ٍة َعَلى  ْأِتي الّلُو ِبَقْوٍم ُيِحب ُُّهْم َوُيِحبُّونَُو َأِذل ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ َفَسْوَف يَ ﴿ِ : >وقاؿ 
 .( )﴾اْلَكاِفرِينَ 

، ألجل إقامة دينو كيد ينصرىم؛، بالتأسبحانو وتعاىل من ٰببهم وٰببونوينصر ا  وكيف ال
، وال السيد ا، ليس األنبياء، وال الرسلالدين من أوؿ البشرية إىل آخرى وا تعاىل ىو اافظ على

 .(4) (، ا ىو ا٢بافظ للدينوال أي شيء ٩با ٱبطر يف أذىانكم ٧بمد الصدر
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، يف ا٢بسْب ىم الذين يأكلوف ويشربوف ومعُب ذلك أف أعداء ...: )وقاؿ يف ا١بمعة السابعة
يكوف معو جبل  -ه بشكل رمزي ىم قالو  طبعاً  -حينما يظهر يكوف معو [ الدجاؿ]الرواية أف 

، فكل من أكل من جبل ا٣ببز من الناس ينهالوف على جبل ا٣ببز بعاً ، طمن ا٣ببز وجبل من نار
، وىذا يف  وسبلماً  عد، وكانت عليو برداً سُ  ب، وكل من دخل جبل النارندحر وعوقاقبيل أنو تأمل و 

 .( ) (عناه الرمزي حقيقي مائة با٤بائةكل جيل موجود ٕبسب م
فإف : قيادة ا١بماعة ...: )حوؿ القيادة وا٤بذىب الدٲبقراطي ،ريخ الغيبة الكربىوقاؿ يف تا
نا مناقشة قيادة ا١بماعة وإبطالو، ستطعا، فإذا ىو قيادة ا١بماعة الوحيد لقيادة الفردالبديل ا٤بعقوؿ 

اعة مفإف حاؿ ا١ب وحيد رئيسي لنجاح اليـو ا٤بوعود واإلٲباف هبا كسبب يعِب األخذ بقيادة الفرد
 :الٱبلو من أحد ثبلثة أشكاؿ

 .عن األجتماع فضبلً  دة منفرداً أف يكوف كل فرد قابل للقيا :الشكل األوؿ
عليو  ، ولكن الرأي العاـ ا٤بتفقغّب قابل ٥بذه القيادة فرد ناقصاً أف يكوف كل  :الشكل الثاين

 .بينهم، قابل ٥بذه القيادة
 .أيضاً  العاـ ناقصاً ورأيهم  أف يكوف كل فرد ناقصاً  :الشكل الثالث

، لعدـ ٙبققو يف أي ظرؼ عتباراطو عن نظر اإلسقإ، فبل شك أنو البد من أما الشكل األوؿ
على أف : إىل أف قاؿ... دامت البشرية  ما من ظروؼ التاريخ وعدـ ٙبققو يف ا٤بستقبل أيضاً 

فَباض ا... ٥با ٦بموعْب ، كانوا قابلْبذا كانوا قابلْب للقيادة منفردينأف ٦بموع األفراد إ: فَباضا
 .عية تصطدـ بتنايف اآلراء وتضادىا، ٖببلؼ القيادة الفرديةألف ٩بارسة القيادة ا١بما ؛غّب صحيح

يعِب  ..للمفهـو الدٲبقراطي ا٢بديث ، طبقاً األقلية عن آرائهم بأزاء اآلخرينوتنازؿ البعض أو 
كما ىو ا٤بفروض يف ىذا الشكل األوؿ   -التنازؿ عن عدد من اآلراء الكبّبة القابلة لقيادة العامل 

 .ة وظلم ٦بحفوىو خسارة عظيم -
الناقصْب ال  جتماعإ، فإف عتبار أيضاً سقاطو عن اإلإ ضرورة فبل شك يف: وأما الشكل الثالث
 ، وتعذر عليهمناقصةكانت قيادهتم   فإذا كاف رأيهم ا٤بتفق عليو ناقصاً  .ٲبكن أف ٰبقق كماالً 
 :إىل أف قاؿ... ، بطبيعة ا٢باؿ لة الكاملةتطبيق األطروحة العاد

غّب قابل لؤلدارة  بأف يكوف رأي الفرد ناقصاً  .شكل الثاين فهو ٩بكن ٕبسب التصوروأما ال
 .٥با رأي العاـ ا٤بتفق عليو قاببلً ولكن يكوف ال .والقيادة
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، تفوؽ ٮبيةروحة الكاملة من الّدقة واألإاّل أننا ٯبب أف نبلحظ أف قيادة العامل وتطبيق األط
ومن ىنا كاف للرأي العاـ  . العامل مهما كانت واسعة وكبّبةبأضعاؼ مضاعفة قيادة أي دولة يف

٩با عليو من  نيو بالرغممكوّ ، أف يكوف كل فرد من ٥بذه القيادة وقاببلً  يكوف كامبلً  ألجل أف
نضمامو إيتحصل ب ، ٕبيثر با٤بسؤولية والتدقيق يف األمورذو درجة عليا من الوعي والشعو  نقصاف

وىذه الصفة مل تصبح غالبة يف األفراد على  .الرأي العاـ ا٤بتفق عليو القابل للقيادةإىل غّبه ذلك 
ويف . عن العدؿ الكامل ن ا٤ببادىء فضبلً طوؿ ا٣بط التارٱبي الطويل لعمر البشرية ٘باه أي مبدأ م

 .عن أفراد البشرية يف دولة عا٤بية ، فضبلً دولة ٧بدودة
ضطرار إىل أمر وجداين يعيشو كل فرد منا بالنسبة إىل مبلحظة أ٫باء الفشل واإلوىذا 

ومل  .، مهما كانت قيادهتا شخصية أو ٝباعيةوالية يف الدوؿ والسياسات العامةالتعديبلت ا٤بت
 .ف من ا٣بطأ والزلل، بل العمد يف أكثر األحيافٝباعية ٢بد اآلتنجح أي دٲبقراطية 

، وىو أف ىؤالء األفراد مورد واحد، وىو أىم ا٤بوارد وأعظمهايف  كمكاف ذلإوإ٭با نقوؿ ب
ا٤بخلصْب ا٤بمحصْب الذين عرفنا بعض صفاهتم وأساليب ٛبحيصهم وتربيتهم إذا قاموا ٗبهمة يـو 

على دقائق وحقائق األوضاع يف العامل  ومباشراً  واسعاً  بلعاً طّ العوا طّ االظهور وٛبرنوا على ا٢بكم و 
للمشاركة يف قيادة العامل على وجود  قاببلً  ناضجاً  كامبلً   يتفقوف عليو رأياً  ف مافيومئذ يكو ... 

عن [ معصوماً ]اـ يكوف ىذا الرأي الع  Xستمرار الَببية بْب يدي ا٤بهدياومع  ...ا٢بقيقة
 .ا٣بطأ ال ٧بالة

نَ ُهمْ ﴿َ  :ستوى ىو ا٤بشار إليو بقولو تعاىلوىذا ا٤ب : إىل أف قاؿ. .. ( )﴾َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ
وإ٭با تكوف للمؤمنْب  ،تمع الناقص أو ا٤بنحرؼ أو الكافروىذه الشورى ليست يف اإلسبلـ للمج

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَ ْغِفُرونَ ﴿الكاملْب  َوال ِذيَن  # ال ِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ
نَ ُهْم َوِمم ا َرزَقْ َناُىْم يُنِفُقونَ  اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا  .( )﴾الص اَلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ

أف يصل كل أفرادىا أو  ٙبت القيادة ا٢بكيمة ألمة بالَببية ا٤بوسعة ا٤بتواصلةستطاعت اافإذا 
كلها   سبلميةلؤلمة اإل ثل ىذه ا٤برتبة العليا من الكماؿ، كاف الرأي العاـ ا٤بتفق عليوجّلهم إىل م

 .لقيادة العامل بنفسو رأيها قاببلً ، و ٝباعها سهل اإلٯباد إىل حد كبّبإ، ويكوف ٧بالة ال[ معصوماً ]

                                                        
 .6 : اىش٘رٙ - 
 .6  – 7 : اىش٘رٙ - 
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لئلستغناء يكوف للدٲبقراطية القائمة على أساس العدؿ اض وجو وجيو إف كاف ٜبة حاجة  ويومئذٍ 
 .عن ا٢بكم الفردي يومئذ

 ،(تجتمع أمتي على خطأ أو على ضاللة ال): فيما روي عنو وىذا ىو ا٤بشار إليو بقولو 
يف عصر الفًب  عاماً  يكوف رأياً  ال ما .كذلك إاّل إذا كاف رأيها معصوماً   تكوف فإف األمة ال

 .سبلمية إىل مذاىب ومبادىء ٨بتلفةواإل٫براؼ وانقساـ األمة اإل
َر ُأم ٍة ُأْخرَِجْت لِ ﴿: أنو ىو ا٤بشار إليو بقولو تعاىل كما عتبار أف اب ،( )﴾لن اسِ ُكنُتْم َخي ْ

 .حٌب يكونوا خّب أمة ُأخرجت للناسالتشريع الذي أُنزؿ إليهم قابل لَببيتهم 
[ العصمة]توى ، والوصوؿ إىل مسإاّل مع الطاعة الكاملة توى فعبلً ولن يكونوا على ىذا ا٤بس

ُأخرجت للناس  ، فلعمري أهنم ليسوا بالفعل خّب أمةراؼوأما عصر الفًب واإل٫ب .يف اآلراء العامة
، ومعو يتعْب أف تكوف القيادة ألشكاؿ الثبلثة للقيادة ا١بماعيةومعو تبطل ا: إىل أف قاؿ... 

وىذا ىو  .قابلية قيادة العامل قيادة عادلةمنوطة بفرد واحد يكوف على ا٤بستوى الكامل من 
 .( ) (ائد الواحد إالّ ذلكنعِب من الق ، فإننا الا٤بقصود

 * ** 
 

    
 
 
 
 

                                                        
 .0  : آه عَراُ - 
 .101 –  10ص: ت اىنبرٙحارٝخ اىغٞب - 



 حنرافأتباع الصهيد الصدر بني الجبات واال
، وىذه األقساـ بعضها م أتباعو إىل سبعة أقساـ أو أكثرنقسإستشهاد السيد الصدر ابعد 

د ، وأقروا ٗبشروعية سائر ا٤براجع الذين حاربوا الشهيد فَبة قليلةالصدر بع٫برؼ عن هنج السيد إ
ا قالو الشهيد الصدر عن ىؤالء العلماء كل م، وغضوا النظر عن  الصدر يف حياتو وحٌب بعد وفاتو

 نو٧باربة لصبلة ا١بمعة وغّبىا م فَباءالماء يف حق السيد الصدر من هتم و أو عن ما قالو الع
 .مشاريع السيد الصدر

 ا٢بقوؽا والء الناس ٩با يدر عليهم م الشهيد الصدر دعاية يكسبوف هبساٚبذ ىؤالء من او 
، وعلى ي للشهيد الصدرا٣بليفة الشرع لموف ىذه األمواؿ بصفتهم، ويستس والزكاةالشرعية كا٣بم

، شوارع مقرونة بصورة الشهيد الصدر، وملئت صورىم الدارسدوا ا٤بكاتب وا٤باس ذلك شيّ أس
، فهم س منهجو ٛباماً بل ىم عك ،جو بصلةوف إىل هنألهنم ال ٲبتّ  ؛والشهيد الصدر بريء منهم

ؿ األمريكي ومنهم حتبلس إىل حاكمية الناس ٙبت سيطرة اإلانمن نبذوا حاكمية ا ودعوا الأوؿ 
 !!!نتخابات أفضل من الصبلة والصياـ ح بأف اإلمن صر  

ة منهج الشهيد ٤بواصل كناً أقروا ألعداء الشهيد الصدر با٤بشروعية ومل ٰبركوا سا  وىم أيضاً 
تل من وأىدافو الٍب قُ ثورتو ، بقتلهم لدر من جديدقد قتلوا الشهيد الص ، وهبذا يكونوفالصدر
 ألف ؛(رٞبو ا)ه ر هيد الصدر وخناجرىم مغروسة بظه، فهم يسّبوف بْب الناس برداء الشأجلها

 .اإلنساف ٲبوت ٗبوت فكره وأىدافو
ستمرت ثابتة على منهج الشهيد اد ، فقتباعها للشهيد الصدرإالٍب تعلن  وأما بقية الفرؽ

من  قبل  طاً و ضغ ، وبعد ذلك واجهواعنو ا تعاىللوط الطاغية صداـ حٌب سق الصدر نسبياً 
، وخاض بعضهم معارؾ لذين حاربوا الشهيد الصدر من قبلحتبلؿ وعلماء آخر الزماف اقوات اإل

 -م عركة وٚبلي سائر ا٤براجع عنه، ولكن لعدـ تكافؤ ا٤بحتبلؿ األمريكي ا٤بشؤـوفة ضد اإلمشر 
، ة أعداء الشهيد الصدر من ا٤براجعَباؼ ٗبشروعيعلئل بدأوا ٱبضعوف تدرٯبياً  - وىذا ديدهنم

ر إىل نتهى األمإ، إىل أف أو طلب التأييد وا٤بشروعية منهم ع األعلىوأخذوا يصفوف بعضهم با٤برج
 !!!!التكلم على العلماء  ٙبرًن
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لسّبة ا٤بنحرفة ، من نقد لاف يلهج بو الشهيد الصدر كل ٝبعةنتهى األمر إىل ٙبرًن ما كإ ،نعم
ري  فليت شع. آلف وبإمكاف كل أحد اإلطبلع عليوإىل ا ، وما زاؿ الكبلـ موثقاً اء الساكتْبللعلم

 !!نهى عنو؟يُ  منحرفاً  ، منهجاً رتوى بدماء الشهداءالذي ا٤بقدس اكيف يكوف ا٤بنهج 
تناقضات  ما ىذا إال ؛قةسم الشهيد الصدر ؟ وا٢بقيانهى عن منهج الشهيد الصدر بوكيف يُ 
 يو ا٤بعروؼ منكراً رى ف، ويُ ؽ الكاذبصد  ب فيو الصادؽ ويُ كذ  ذي يُ الزماف ال ، ىذاآخر الزماف

، وىذا الزماف ا٤بملوء وؿ  الكرًن ٧بمد ، كما وصفو الرس، وتكوف الناس كالبهائموا٤بنكر معروفاً 
 .ودبعهد معه  Xا٤بهدي اإلماـمن   إذا كاف مؤيداً اّل إأحد بالفًب ال يسلم فيو 

، وأما بالنسبة إىل حاكمية ا تعاىل ةحرؼ للحوزة العلميالسلوؾ ا٤بناربة ىذا بالنسبة إىل ٧ب
ة ورفض ا٤بمانعدر بعض أتباع الشهيد الص اً ، فقد حاوؿ أيضوتشريعهماربة حاكمية الناس و٧ب

وال  وال تارٱباً  وال عقبلً  ا بأهنا ال دليل عليها ال شرعاً نتخابات ومنهم من وصفهالدخوؿ يف اإل
، ووصف ة خاصةنتخابات بقائمشارؾ يف اإل، ولكن بعد فَبة لعل الدليل ضدىا لب أخبلقاً 

 !!!نتخابات بأهنا شرعية وعقلية وأخبلقية اإل
، وأقوؿ كلهم وال أستثِب د الصدرتباع الشهياعوف نتخابات كل الذين يد  وبالتايل شارؾ يف اإل

 دـ رجبلً ذا ا٤بوقف فأخذ يقى من ، وبعضهم بات خجبلً اـ الناسعي القيادة أميد   اً هم أحدمن
 ٕباكمية ميعوبذلك أقر ا١ب ،ل أو بآخرنتخابات بشكإىل أف أقحم نفسو يف اإل ويؤخر رجبلً 

ونبذوا كتاب ا  (يضعالدستور الو )أقروا بتشريع الناس  كلهم، و الناس وتركوا حاكمية ا تعاىل
، فهذا نتخاباتإلو مل يشَبؾ يف ا، وال يستطيع أحد أف يقوؿ بأنظهورىم كأهنم ال يعلموفوراء 

هتا ا٤بشاركة بفتاوى اإلدعاء ٨بالف للواقع حيث شاركت كل الفرؽ بل البعض أوجب عليهم قاد
أو فتوى يصرح هبا بذلك أو ٰبـر  نتخابات بياناً نر ٤بن يدعي عدـ ا٤بشاركة يف اإل ، وملموثقة لدينا

أظلم  إذا وخصوصاً  ب أف ينقذ أتباعو أوالً ، فالقائد ٯبنتخاباتتباعو ا٤بشاركة يف اإلأى فيها عل
ال ففي النهار ووضوح الطريق حٌب ا٢بمار يهتدي إىل طريقو وال إ، و ق وانسدت األبوابالطري
 .(فتقد البدريف الليلة الظلماء يُ : )إىل قائد، وكما يقاؿ ٰبتاج

يهم ذلك فيكوف لنتخابات وال يعلن ذلك ألتباعو أو ٰبـر ع اإليعتقد ٕبرمة ا٤بشاركة يف فالذي
 .قد خاف الرعية، وسيسأؿ غداً 

 .( )﴾َوِقُفوُىْم ِإن  ُهم م ْسُئوُلونَ ﴿ :قاؿ تعاىل
                                                        

 .1 : اىصافاث - 
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 .( ) (وكلكم مسؤول عن رعيتو كلكم راعٍ ) :وقاؿ النيب 
، عندما اد٥بمت عليو األمور عي ا٤برجعية والقيادةبعض من يد   رأينانا إ والداىية العظمى

تخابات واإلقرار بالدستور نيف مسألة جواز اإل ، وخصوصاً واجهةن ا٤بعوتشاهبت الطرؽ وعجز 
بأف ذلك مَبوؾ لكم، : ا عن ٙبديد التكليف الشرعي للناس، قالوا للناس، فعندما عجزو الوضعي

 !!!متنع امن شاء شارؾ وأقر الدستور ومن شاء ف
عن ٙبديد  ة وا٤برجعية وا٤بعرفة عاجزاً ذا كاف من يدعي الواليإ ،فرببكم كيف يعقل ذلك

ار، فقد ىلك ال يف ضوء النهإائد ال يقود ذا كاف القإ، و ز أوىل وأحقفغّبه بالعج ،يفالتكل
إذا غابت الشمس  مؤيداً  وف بصّباً حٌب يك ، بل ال يعترب القائد قائداً وأىلك غّبه يف الظبلـ

 . ا تعاىلألنو ينظر بعْب ؛جـووالقمر والن
 .( )﴾الل ُو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمن نُّورٍ َوَمن ل ْم َيْجَعِل ﴿ :قاؿ تعاىل

 .( )﴾اَل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال ِتي ِفي الصُُّدورِ ﴿: وقاؿ تعاىل
 .( )﴾ِإن تَنُصُروا الل َو يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ ﴿ :وقاؿ تعاىل 
عن علماء   X، كما قاؿ نيب ا عيسىف يف حفرةثنايقوده أعمى وقع اال ذا كاف األعمىإو 
 .اليهود

رؽ وإذا بلغت القلوب لدى نسداد الطاشتداد الظبلـ و افالذي تشتبو عليو األمور عند 
وال  قائداً  للناس ألنو حاشا  تعاىل أف ٯبعل ؛قن بأنو ليس بقائد من ا تعاىل، فليتيا٢بناجر

ذا علم ذلك فبل بد لو أف ٰبارب نفسو إ، و الشدة والرخاء السراء والضراء و ده وال يسدده يفيؤي
ليو القيادة ويقاتل ٙبت إ، ليسلم الذي ال تشتبو عليو األمورويتقي ربو ويبحث عن القائد ا٢بق 

مها األب سل  راثة خاصة يُ ، وىي ليست و ال ألىلهاإ، فالقيادة ال تصلح ليسلم وليسلم غّبه، لواءه
 .يشاء تعاىل يضعها حيث لطاف ا، بل ىي سبنإىل اإل

الل ُهم  َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِمم ن َتَشاء  ُقلِ ﴿ :قاؿ تعاىل
ُر ِإن َك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  والنتيجة أف كل  .(4)﴾َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْلَخي ْ

                                                        
 .6 ص  7ج: بحار األّ٘ار - 
 .10: اىْ٘ر - 
 .19: اىحح - 
 .7: ٍحَد -1
 .9 : آه عَراُ -5
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٧باربة العلماء ا ثورتو ا٤بباركة الٍب من أٮبهاع الشهيد الصدر قد خالفوا أىداؼ تباعوف يد  لذين ا
قد  ف، وهبذا يكونو Xا٤بهدي  اإلماـوالدعوة إىل  ثبات حاكمية ا وتشريعوإملْب و غّب العا

 .كما قتلو اآلخروف  قتلوا الشهيد الصدر من جديد أيضاً 
بْب وال ترى من يطالب أو يظهر وي ،ضة الشهيد الصدرلنه اً وال ر٠ب اً ٠بافاليـو ال ترى 

عوف ، حيث نرى الذين يدّ بل ما نراه اليـو ىو العكس ٛباماً ، مظلومية الشهيد الصدر كما ىي
تبعوا أعداء الشهيد اهم قد ، بل بعضوف أعداء الشهيد الصدرروف وٰبَبمتباع الشهيد الصدر يوقّ ا

 !!! أنو صاحب بدعة وضبلؿ ٘بب ٧باربتوب ا٢بقيقةثارة ىذه إف كل من ٰباوؿ ، ويصفو الصدر
توكلنا فنعم ا٤بوىل ونعم  ال قوؿ ا٢بق والنتائج على ا تعاىل ىو موالنا وعليوإوما علينا 

 .ونعم ا٢بكم ا وا٤بوعد القيامة ،ال با العلي العظيمإ، وال حوؿ وال قوة النصّب
 * ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لديًالفرج بالصرب والتنسك با
نهجو من حيث يعلموف تباع الشهيد الصدر إىل التخلي عن مأاألسباب الٍب أدت ب أىممن 

، فعندما ستمرار يف ا٤بسّبواجهة واإل٫براؼ عن الطريق عند العجز عن ا٤ب، ىو اإلأو ال يعلموف
ة وغطرسة القوات نحرفواجهوا يف البداية حرب علماء السوء والتيارات السياسية ا٤بعادية وا٤ب

ن ىذا الطريق بأي شكل من ، ظنوا أف ا٢بل والنجاة من ىذا ا٤بأزؽ ىو التنازؿ عاألمريكية
 .و ا٣بطأ القاتل والدمار الشاملى، وىذا األشكاؿ

 –عندما عجزوا   ة ٯبب أف تعرؼ من موقف األئمةفالنجاة عند العجز عن ا٤بواجه
خطهم اإل٥بي  نمل يتنازلوا ع العدد،السياسيْب بسبب قلة العدة و عن مواجهة األمويْب و  - ظاىراً 

، صابرين ك العقائد، كالتنصيب والتشريع اإل٥بيل ظلوا ثابتْب على تل، بوعقائدىم السماوية
 ، وقد حاوؿ األمويوف والعباسيوف عدة مرات لكسب تأييد األئمة  دولة الباطل٧بتسبْب يف

جيبوا لذلك وظلوا ينبهوف يستمل  ولكن األئمة ة،هم ا٤بشروعيم ليضفوا على أنفسلدولته
 مل ٯبد الطواغيت حبلً  ها، وحين٫براؼ األمويْب والعباسيْبإى واص والعواـ حسب اإلمكاف علا٣ب

دة وبإمكاف ، وكتب األحاديث والسّبة شاىوسجنهم  ال بتصفية األئمةإمن ذلك  ومهرباً 
 .ا١بميع اإلطبلع عليها

 .( )﴾ُروْا َوَصاِبُروْا َورَاِبُطواْ َأي َُّها ال ِذيَن آَمُنوْا اْصبِ ﴿: قاؿ تعاىل
، ال بالرجوع ق والصرب على ذلك مهما كلف األمرفا٢بل والنجاة ىي بالثبات على ا٤بنهج ا٢ب

 .األمر على عامة الناس بل خاصتهم ، ٕبيث يلتبسا٣بضوع وتأييد الباطل ولو ظاىرياً والتنازؿ و 
، ولو باللساف ىل ا٤بعارضةإ١بئوا ة عندما عجزوا عن ا٤بواجهد الصدر تباع الشهيأفلو أف 

، (حاكمية الناس)تورط يف الدخوؿ بسياسة الشيطاف ٥بم من ال عتزاؿ عن الباطل لكاف خّباً واإل
، فالثبات على العقيدة العلماء غّب العاملْب ،ىل تأييد أعداء الشهيد الصدرإ وء٥بم من اللج وخّباً 

 .رب عليها ىو مفتاح النصر والفبلحالصحيحة والص
 .( )﴾ِإن تَنُصُروا الل َو يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ ﴿: قاؿ تعاىل

، فقد أخفق عبلماهتا، وىذه النتيجة قد بدت ن نصرة ا ٯبد ا٣بذالف وا٥بواففمن يتنازؿ ع
 .ىم يف تنازؿ سريع ال ٙبمد عاقبتوخفاقات و إتباع الشهيد الصدر ٔبميع أقسامهم عدة أ

                                                        
 .00 : آه عَراُ - 
 .7: ٍحَد - 
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ٙباد مع  تأييد الدٲبقراطية الغربية واإلخاخ أمريكا عندما وضعوا أوؿ قدـ ٥بم يففقد وقعوا يف ف
تباع أ، ونسأؿ ا تعاىل أف يفيق نياا٣بونة والعمبلء الذين دخلوا العراؽ ٙبت جلباب أمريكا وبريطا

، وىم اآلف النتيجة مريرة وغّب مرضية إاّل فإف، و لصدر من غفلتهم ويتداركوا أنفسهمالشهيد ا
، أو من قبل علماء حتبلؿ ا٤بلعوفم سواء من قبل اإلت هبم  ػج ا٤بؤسفة الٍب أليعيشوف بعض النتائ

 .مسية ا٤بنحرفة عن الصراط ا٤بستقيالسوء، أو من قبل األحزاب السيا
، وكذلك يف آخر الزماف لى العقيدة وخصوصاً التأكيد على الثبات ع  فقد ورد عن األئمة

 تضحية عظيمة و٨بالفة لكل ، بل صعب شديد ٰبتاج إىلباألمر السهليو على أف ذلك ليس التنب
 .، كما مر بذلك أصحاب األنبياء وا٤برسلْب الناس

رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمن ا َوُىْم اَل يُ ْفتَ ُنونَ  # الم﴿: قاؿ تعاىل َوَلَقْد فَ تَ ن ا  # َأَحِسَب الن اُس َأن يُ ت ْ
عْ   .( )﴾َولَيَ ْعَلَمن  اْلَكاِذبِينَ  ن  الل ُو ال ِذيَن َصَدُقواَلمَ ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَ َلي َ

ا يَْأِتُكم م َثُل ال ِذيَن َخَلْوْا ِمن قَ ْبِلُكم ﴿: وقاؿ تعاىل َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجن َة َوَلم 
ُهُم اْلَبْأَساء َوالض ر اء َوزُْلزُِلوْا َحت ى يَ ُقوَل الر   ُسوُل َوال ِذيَن آَمُنوْا َمَعُو َمَتى َنْصُر الّلِو َأال ِإن  م س ت ْ

 .( )﴾َنْصَر الّلِو َقرِيبٌ 
، المتمسك فيها بدينو كالخارط ن لصاحب ىذا األمر غيبةا) :Xوعن أيب عبد ا 

ن إ: ؿ، قا؟ مث أطرؽ ملياً  مسك شوك القتاد بيدهفأيكم ي -بيده  - ىكذا :مث قاؿ ،للقتاد
 .( ) (ذا األمر غيبة فليتق اهلل عبد وليتمسك بدينولصاحب ى

في  إذا فقد الخامس من ولد السابع فاهلل اهلل): قاؿ ،Xموسى بن جعفر  اإلماـوعن 
ع عن ، يا بني أنو ال بد لصاحب ىذا األمر من غيبة حتى يرجكم عنها أحدأديانكم ال يزيلنّ 

، لو علم آبائكم متحن بها خلقوا 8ة من اهلل نما ىي محنإ، ىذا األمر من كان يقول بو
 .( ) (تبعوهأصح من ىذا ال وأجدادكم ديناً 

وىكذا ىو ا٤براد من عدد من ... : )هيد الصدر على ىكذا روايات قائبلً ق الشوقد عل  
 ...، تأمر ا٤بسلم بالبقاء على ما كاف عليو من عقيدة وتشريع ختبلؼ مضامينهاإلى األخبار ع

 .(٫براؼشبهات اإلمن تيار الفًب و بالرغم 
                                                        

 .  –  : اىعْنب٘ث - 
 .1  : اىبقرة - 
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 . ذ 9  ص  ج: اىنافٜ -1



 42...................................... .............انشييذ انصذر يمتم يٍ جذيذ 

 
 

 .٢بجة من أحكاـ اإلسبلـ أو عقائدهىو وجوب األخذ ٗبا قامت عليو ا ...: )وقاؿ أيضاً 
سبلمي أو عقيدة إسبلمية، ٗبعُب أنو مٌب دؿ الدليل الصحيح على كوف شيء معْب ىو حكم إ

، وأما اف عقيدةف كإعتقاد بو ووجوب اإل ،ف كاف حكماً إ لزـو العمل عليو ، ٗبعُبوجب األخذ بو
 .(وفساداً  اره ا٫برافاً عتبإو ، فيجب رفضو لذلك ما كاف ٨بالفاً 

ويف  ،"...ا باألمر األوؿ حٌب تستبْب لكم ٛبسكو  ..."ويف حديث آخر  ...: )وقاؿ أيضاً 
  ..." ويف حديث رابع ،"...فتمسكوا ٗبا يف أيديكم حٌب يتضح لكم األمر  ..."حديث ثالث 

 ،(ل ا فرجوعج)ىل ظهور ا٤بهدي إيشّب  "ع عليكم ٪بمكملم عليو حٌب يطنتكونوا على ما أ
ر األوؿ الذي يف اليد ىو أحكاـ اإلسبلـ وعقائده الصحيحة النافذة ا٤بفعوؿ يف ىذه واألم

 .( ) (وعقيدة ونظاماً  ع ا٢بياة، سلوكاً تمسك بو تطبيقو يف واقومعُب ال .رالعصو 
و واضح الداللة على التمسك بأحكاـ ن، أـ أل يوجد لبس يف كبلـ الشهيد الصدرفرببكم ى

ـ وأحكامو ، وا٣بروج عن عقائد اإلسبليقها يف واقع ا٢بياة بكل جوانبهاوعقائد اإلسبلـ وتطب
 .وفساداً  يعترب ا٫برافاً 

 .تو بالقوؿ والفعل ال باللساف فقط، متابعتباع الشهيد الصدراعوف الذين يدّ  فيجب على
ذلك  ، كما فعلس وعلماء السوء ٗبا أوتوا من قوةشريع الناة حاكمية الناس وتفيجب عليهم ٧بارب

طية الغرب األدلة الٍب تثبت ٨بالفة دٲبقرا ، ومن أراد اإلطبلع على(رٞبو ا)الصدر  الشهيد
أحد ( لفكر اإلسبلمي والفكر الدٲبقراطيملحمة ا)، فلّباجع كتاب لشرائع وعقائد اإلسبلـ

 .Xا٤بهدي  اإلماـإصدارات أنصار 
 ألهنم أوصياء الرسوؿ ٧بمد  ؛ ٪باح وال فبلح وال ىدى يف غّب خط األئمة فبل

 .تأخر عنهم زاىق والبلـز ٥بم الحق، فا٤بتقدـ ٥بم مارؽ وا٤بقوا٢بجة على كل خل
  أشار ٤بعُبىل ىذا اإو  ،( ) (ومن فارقنا فارقناه ،من لزمنا لزمناه) :م وقد ورد عنه

الذين ىم البقاء األمثل   ط األئمةىو متابعة خ سبلمياً فا٤بطلوب إ: )الشهيد الصدر بقولو
ىم عليو من ا٢بق، كوضوح الشمس ا٤بشرقة، وقياـ ا٢بجة  ار وضوح ماعتباب... للنبوة واإلسبلـ 

                                                        
 .1   –    ص: اىغٞبت اىنبرٙحارٝخ  - 
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من  ، لكي ينجو بو ا٤بسلموالسّب عليو خبلؿ الغيبة الكربى بد من التمسك بوبلف .فيو على ا٣بلق
 .( ) (ؼ٫بران مزالق اإلالفًب ويبتعد ع

ربية واضحة كالشمس يف وضح وهنجهم ٤ببادئ الدٲبقراطية الغ  و٨بالفة خط األئمة
نزؿ على الرسوؿ ٧بمد أٗبا  صرٰباً  يعترب كفراً  الغربية بلـ للدٲبقراطيةس، بل القوؿ ٗبوافقة اإلالنهار

كلها هتتف   والقرآف والسنة. و أتباع األكثرية واألخذ بقو٥بم، فالدٲبقراطية عمودىا الفقري ى
 .مستضعفوف قليل بأف الغالبية مع الباطل وأصحاب ا٢بق دائماً 

 .( )﴾َوَأْكثَ ُرُىْم لِْلَحقِّ َكاِرُىونَ ﴿: قاؿ تعاىل
 .( )﴾َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّوكَ ﴿: وقاؿ تعاىل
 .( )﴾َوَما آَمَن َمَعُو ِإال  َقِليلٌ ﴿: وقاؿ تعاىل
 .(4)﴾قَِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الش ُكورُ وَ ﴿ :وقاؿ أيضاً 
خضعوا أو أيدوا أو شاركوا يف ٩بارسة ك تباع الشهيد الصدر، ورغم ذلأعوف أهنم فالذين يدّ 

قد ألهنم هبذا  ؛ف قد قتلوا الشهيد الصدر من جديد، يعتربو ٲبقراطية الغربية ٙبت أي عذر كافالد
 .اإل٥بي ط األئمة من خشهيد الصدر الذي ىو مستوحى قتلوا منهج وفكر ال

* * * 
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 ميهج الصهيد الصدر وراية اليناىي
من  ا عليو حرباً و بعد أف تبْب أف كل العلماء الذين بارزوا الشهيد الصدر بالعداء وشنّ 

ل علماء ، وأف مثلهم كمث ف لسّبة األنبياء واألئمةو و٨بالفىم علماء سوء  الدعايات الباطلة
 .Xل كموسى وعيسى ل الذين حاربوا األنبياء والرسسرائيالسوء من بِب إ

٫برؼ عن منهج الشهيد الصدر إ، منهم من أف كل أتباع الشهيد الصدر  أيضاً وبعد أف تبْب
وخضعوا  ،، ومل يستمروا على ىذا النهج٫برؼ بعد مقاومة وثباتإومنهم من  ،من أوؿ وىلة

نفسهم أعداء الشهيد الصدر لعاملْب الذين ىم أوداىنوا العلماء غّب ا ،٢باكمية الناس وتشريعهم
 .باألمس

من لطف ا تعاىل  ألف؛ اإل٥بيا٤بنهج حث عن شخص ٰبمل بعد ىذا كلو ال بد لنا أف نب
لبصائر ا أىلليها إٯباد راية حق يهتدي إبد من ال ار رايات الضبلؿنتشاة الفًب و يف حاؿ كثر 

َنا ﴿ة العذاب ناس عند رؤيتقوؿ ال، حٌب ال تج هبا على أىل الضبلؿوٰبُ  رَب  َنا َلْواَل َأْرَسْلَت ِإلَي ْ
 .( )﴾َرُسوالً فَ َنت ِبَع آيَاِتَك ِمن قَ ْبِل َأن ن ِذل  َوَنْخَزى

٫برفت عن إٙبت اجملهر اإل٥بي ٘بدىا كلها  - الٍب تدعي ا٢بق -د وضع كل الرايات وعن
 وء الذي بدا فسادىم كنارٍ وا لعلماء الس، وكلهم أيدوا أو داىنوا أو خضعوحاكمية ا كل ٕبسب

وغصبوا  ،، فخالفوا كتاب ا تعاىلةطية الشيطانيالناس يف فخ الدٲبقراب، والذين زجوا على علم
 ٕبق( ال  تعاىلإال حكم وال حاكمية )، فبل ٪بد راية رفعت شعار  Xديا٤به اإلماـمنصب 
ي أعلن عن رفضو القاطع لكل أنواع ا٤بساومة ، فهو الوحيد الذٞبد ا٢بسنأال راية السيد إوصدؽ 

 أنو ٨بالف للقانوف اإل٥بي الذي جاء بو الرسوؿ ٧بمد ، وبْب  قراطيوا٣بضوع للفكر الغريب الدٲب
لماء غّب العاملْب ك حارب ٗبا أويت من قوة الع، وكذل وسار عليو األوصياء من بعده 
وكتبو وبياناتو وخطاباتو ،  واألئمة  وؿ ٫برافهم عن ا٣بط الذي ر٠بو الرسإ فسادىم و وبْب  

ء ولو بلم ٱبضع ومل يداىن الغرب الكافر وأذنابو العم، فليف متناوؿ ا١بميع تشهد على ذلك وىي
ل واجههم بكل صبلبة راؼ علماء السوء، ب٫باع أو يسكت عن وكذلك مل ٱبض، بكلمة واحدة

، وقد أ٭بى ا تعاىل دعوة السيد أٞبد وئعدة والعدد، وكثرة عدة وعدد أعداوجرأة، رغم قلة ال
نفسهم أعداء الشهيد الصدر ، الذين ىم أه ضدهؤ ها أعدال الدعايات الٍب بث  ا٢بسن ا٤بباركة رغم ك

                                                        
 .1  : طٔ - 
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 ،(، مفرؽ الكلمةساحر، بعثي، ٦بنوف، أمريكي، إسرائيلي)بوه بنفس الدعايات باألمس، وحار 
 .ٮبا أوىل بتلك التهم منهماءأعدا ٞبد ا٢بسن والشهيد الصدر من ذلك بلأوحاشا السيد 

يف االمور ) وبعد ىذا يتضح كالشمس ا٤بشرقة بأف الراية الوحيدة ا٤بوافقة ٤بنهج الشهيد الصدر
اليماين ا٤بوعود وىو   Xا٤بهدي اإلماـوؿ ٞبد ا٢بسن وصي ورسأي راية السيد ى (الٍب ذكرهتا

ىاتاف الصفتاف ال تنطبقاف  وأيضاً  ، Xا٤بهدي اإلماـدى الرايات ويدعو إىل ا٤بوصوؼ بأنو أى
ا٤بمهدة لثورة السيد  أف ثورة الشهيد الصدر ىي ٞبد ا٢بسن ، وهبذا يتضح أيضاً أال على السيد إ
ألف كبلٮبا على هنج واحد من حيث ٧باربة الفساد ا٢بوزوي والتأكيد على  ؛ٞبد ا٢بسنأ

 . Xا٤بهدي اإلماـالتمسك ٕباكمية ا تعاىل والدعوة اىل 
ح أكثر من مرة من ، فالشهيد الصدر قد صر  حد أننا نقوؿ بعصمة الشهيد الصدر يتوىم أوال

د ، فالذي نريد إثباتو بأف الشهيد الصدر قد مه   معصـو١بمعة يف الكوفة بأنو غّبعلى منرب ا
ٞبد ا٢بسن أد الصدر لواجو السيد وال الشهي، فلولرسولو السيد أٞبد ا٢بسن  Xاـ ا٤بهديملئل

ألف الشهيد الصدر قد كشف قناع  ؛لوواجهو اآلف من قوة مواجهة علماء السوء  ماأضعاؼ 
، إضافة مشاعر الناس ووالئهم األعمى ٥بم ، وسيطروا بو علىلقدسية الذي تسَب بو علماء السوءا
ة لى التمسك بتعاليم الشريعف الشهيد الصدر قد دعى الناس ونبههم وحثهم عإىل ذلك فإ

، وال نعلم منسياً  نسياً   Xا٤بهدي اإلماـ، فقد كاف  Xا٤بهدي اإلماـإىل نتظار والتوجو واإل
 .ثِب عشر وأنو يقـو يف آخر الزماف بالسيفسوى أنو آخر األئمة اال عنو شيئاً 

نقصد بذلك األمور الٍب   Xديماـ ا٤بهلئل فعندما نقوؿ بأف الشهيد الصدر كاف ٩بهداً 
تعاىل ، فالعصمة بيد ا أو أفكاره  حياتو أو سّبتووال يوجد خطأ يف ، ال أنو معصـوسبق ذكرىا

أو  ال الذين نص ا تعاىل عليهم أو الرسوؿ إ، ا ٤بن يشاء، وال نعلم الذين قد فازوا هبايعطيه
 .األئمة 

 ، فعليو أف ال يتبع أحداً وحقاً  عي أنو من أتباع الشهيد الصدر صدقاً يدّ  فيجب على كل من
، وأقوؿ ال غّب السيد أٞبد ا٢بسن فقط ال غّب ، وىونهج الشهيد الصدر٤ب يكوف موافقاً  ال أفإ

ا اآلف موافق ٤بنهج الشهيد الصدر الذي ٥بج بو من على وأٙبدى أي شخص أف يثبت أف أحدً 
ال إذا ٘برد إ، وال يكوف ذلك منرب صبلة ا١بمعة يف مسجد الكوفة، إضافة اىل كتبو وإصداراتو

نصرة ا بإخبلص  يطلبطفة الساذجة، وأف التقليد األعمى والعااإلنساف عن ا٥بوى والتعصب و 
 :، فقد ورد عنهم ش من طريق ا٢بق لقلة من يسلكوح، وأف ال يستو نية وثبات قدـ



 13...................................... .............انشييذ انصذر يمتم يٍ جذيذ 

 
 

 نىل مإىل ما قيل وال تنظر إنظر ا): وورد يف ا٢بكمة، ( ) (ن كانوا عشرةإماعة أىل الحق و الج)
 .(قاؿ

ومن أخذ دينو  ،و من أفواه الرجال أزالتو الرجالدين من أخذ: )ما معناه  وورد عنهم 
 .( ) (والسنة زالت الجبال ولم يزل قرآنمن ال

 ،٥بيإال بتعريف إذلك ليوفق ال   Xا٤بهدي اإلماـف من أراد نصرة إ :وا٢بق أقوؿ لكم
ن ٞبد ا٢بسأنفرد هبا السيد ا، وقد القرآف والسنة وعامل ا٤بلكوتىي ٥بي وأىم طرؽ التعريف اإل

  Xا٤بهدي اإلماـأنصار ع إصدارات ومن أراد التأكد من ذلك فلّباج ،عجاز منقطع النظّبإوب
 .، وفيها شفاء العليل وأرواء الغليلاآلف حٌب كتاباً   الستْبزت جاو الٍب 

، الٍب  ثبتت هبا الدعوات اإل٥بية ٞبد ا٢بسن رغم كل ىذه األدلةأفرببكم إذا كذبتم السيد 
وأف وصية  ،، وىل تقولوف لو بأف القرآف ليس ٕبجةXا٤بهدي  اإلماـتصدقوف  فبماذا غداً 
وأف قسم الرباءة  ،وأف ا٤بباىلة ليست ٕبجة ،وأف الرؤيا ليست ٕبجة ،ليس ٕبجة رسوؿ ا 
 ...و ،ليس ٕبجة

ر، بقي وال يذر لواح للبشبن فاطمة الذي ال يُ اغّب سيف  ال ٘بدوف جواباً  فتيقنوا حينئذٍ 
 اإلماـووفقكم ٤بعرفة ونصرة رسوؿ  ،الدنيا واآلخرةيف إياكم من ىذا ا٤بوقف ا٤بخزي ا و أعاذنا 

أىدى راية وداعية نفرد من بْب كل الرايات بأنو ا، الذي نٞبد ا٢بسأالسيد  يماين ا٤بوعودا٤بهدي ال
لو وسند من ال سند لو، ال دليل ، وىو دليل من رجعوا إىل ربكما، فXا٤بهدي  اإلماـ ىلإ

ىل أنفسكم وىواكم فالنفس إوا ، وال ترجعٞبد ا٢بسنأسألوه عن أحقية السيد ا، و ا٤بتحّبين ودليل
  Xاؿ ا تعاىل لعيسى بن مرًن، فقد قكم الدنيا وإقبا٥باغرنّ ، وال تال ما رحم ريبإارة بالسوء أم

أيت ، وإذا ر بشعار الصالحين فقل مرحباً  إذا رأيت الفقر مقبالً  ،بن عمرانايا : )ما معناه
 .( ) (ذنب عجلت عقوبتوفقل  الغنى مقبالً 

القرى علموا أف ا سبحانو ال يعذب ا، و األكرب، مث العذاب فدنياكم ذنب عجلت عقوبتو
َعَث َرُسوالً ﴿ :قاؿ تعاىل ،ا رسوالً يبعث يف أمه  حٌب بِيَن َحت ى نَ ب ْ  .( ) ﴾َوَما ُكن ا ُمَعذِّ

                                                        
 .99 ص  ج: بحار األّ٘ار( ٍِ ماُ عيٚ اىحق ٗإُ ماّ٘ا عشرة: ٍا خَاعت أٍخل ؟ قاه): قٞو ىرس٘ه هللا  - 
 .   ص 7 ج(: اىبٞج آه)اىشٞعت  ٗسائو - 
 .  ذ  9 ص  ج: اىنافٜ - 
 .5 : اإلسراء -1
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ال قرار معو و ا٣بوؼ الذي ا ى، وىن بْب الدوؿؽ قذ أخذكم موىا ىو العذاب يا أىل العرا
اس  وىم الوىابية النواصب األرجط ا عليكم أ٪بس خلق ا، وقد سل  قد أخذكم من كل جانب

سبق العذاب لتتم ا٢بجة على ، فأين ىو الرسوؿ الذي يىم األمريكاف واليهود األ٪باسؤ راونض
َنا َرُسواًل فَ َنت ِبَع آيَاِتَك ِمن قَ ْبِل  رَب  َنا﴿: ٌب يقولوا، وال يكوف ٥بم عذر حالناس َلْواَل َأْرَسْلَت ِإلَي ْ

 .( )﴾َأن ن ِذل  َوَنْخَزى
ٞبد أغّب السيد   Xديا٤به اإلماـوىل يوجد شخص أعلن عن رسالتو بصدؽ عن 

 .( )﴾يالً يَالَْيَتِني ات َخْذُت َمَع الر ُسوِل َسبِ ﴿: ن  القائلْبفحذار أف تكونوا بعد قليل م ،ا٢بسن
 نعراض والتكذيب والعداء لشخص يدعوكم إىل ا٢بق با٢بق موليت شعري ٤باذا كل ىذا اإل

: يقوؿ  Xعلي اإلماـ، و مل تطلعوا على حالو وما جاء بو، ومل تتيقنوا من كذبو ، وأنتما٢بق
  َبلْ ﴿: لقولو تعاىلذا دمتم على حالكم ىذه فأنتم مصداؽ إ، ف( ) (أكثر الحق فيما تنكرون)

بُوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِو َوَلم ا يَْأتِِهْم تَْأِويُلُو َكَذِلَك َكذ َب ال ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَانظُرْ   َكْيَف َكاَن َكذ 
 .( )﴾َعاِقَبُة الظ اِلِمينَ 

من عصمو ا  إالّ ا وال ينجو منها فًب آخر الزماف شر الفًب وأشبهه فإ :وا٢بق أقوؿ لكم
متحنكم ا تعاىل ٗبا ال هتوى أنفسكم ا، وقد وأيده با٤بلكوتىل بالقرآف والعَبة الطاىرة تعا

َأَحِسَب ﴿: قاؿ تعاىل ،وفبغتة وفجأة من حيث ال تتوقع  Xا٤بهدي اإلماـوجاءكم رسوؿ 
رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمن ا َوُىْم اَل يُ ْفتَ ُنونَ  ِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمن  الل ُو َوَلَقْد فَ تَ ن ا ال   # الن اُس َأن يُ ت ْ

 .(4)﴾ال ِذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمن  اْلَكاِذبِينَ 
منقلب ينقلبوف والعاقبة  وسيعلم الذين ظلموا أي ،ال با العلي العظيمإوال حوؿ وال قوة 

   .للمتقْب
* * * 
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