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اإلهداء
إىل يٍ نبس انكفٍ ًحتذٍ انظبدلني ...
إىل حييَ انؼصز انذُ لتم يزتني ...
إىل ادلًيذ ألمحذ أًل ادليذيني ...

إىل يٍ فضح ػهًبء انسٌء ادلرتفني ...

إىل انسيذ انشييذ حمًذ حمًذ صبدق انصذر (رمحو اهلل)
ًإىل أرًاح كم انؼهًبء انؼبيهني ادلخهصني

ًإىل أرًاح انشيذاء ًادلؤينني يٍ شيؼت أيري ادلؤينني

أىذُ ىذه األسطز انمهيهت ادلتٌاضؼت ،سبئالً اهلل تؼبىل أٌ يغفزذلى سيئبهتى ًيضبػف يف
حسنبهتىً ،ػسَ أٌ يكٌٌ ىذا اجليذ ًفبءاً دلب بذنٌه يٍ جيبد يف سبيم انذفبع ػٍ ًاليت أيري
ادلؤينني

.

ًاحلًذ هلل رة انؼبدلنيً ،صهَ اهلل ػهَ حمًذ ًآنو األئًت ًادليذينيً ،انهؼنت انذائًت ػهَ أػذائيى يٍ
أًل اخلهك إىل يٌو انذيٍ.

املقدمة
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،والصبلة والسبلـ على ٧بمد وآلو األئمة وا٤بهديْب.
ا١بيل مسّبتو وهنضتو اإلصبلحية ،وقد
السيد الشهيد الصدر (رٞبو ا﵁)
ٌ
مصلح و َ
اكب ىذا ُ
اكتنفت ىذه الشخصية شبهات كثّبة باطلة اعتاد أىل الدنيا وعبّاد الشهوة إلصاقها وإطبلقها
على كل من خالف أىواءىم وىدد مراكزىم وجاىهم الذي حصلوا عليو بالتدليس وإخفاء
ا٢بقائق عن عامة الناس؛ ألف بظهور ا٢بق وإنكشافو يتضح بطبلف سّبهتم؛ ألهنا ٨بالفة للحق،
وحينئذ يكونوف كا٤بيتة ال يرغب يف ٦باورهتا إالّ الكبلب الٍب إعتادت أكل ا١بيف النتنة.
فالسيد الصدر عاش مظلوماً وقتل مظلوماً ،وكذلك استمرت مظلوميتو إىل ما بعد استشهاده،
بل إف بعد ا ستشهاده حاوؿ كثّب من األعداء وكذلك األصدقاء إحاطة ىذه الشخصية هبالة
ضبابية أخفت أىم ما يف معا٤بها من الثورة واإلصبلح ومقارعة الطغاة وعلماء السوء ا٤بنحرفْب.
فقد حاوؿ الكثّب إخفاء ىذه ا٢بقيقة وغض النظر عن األىداؼ الٍب جاء هبا السيد الصدر،
أو ا١بهات الٍب حاربت السيد الصدر وقتلت شخصيتو قبل شخصو.
وىذا التعتيم مل يقتصر على أعداء السيد الصدر ،بل اتسع إىل الذين ي ّدعوف أهنم أتباع للسيد

الصدر ،فَباىم خالفوا هنجو وخضعوا للطغاة وشاركوىم يف دولتهم وداىنوا علماء السوء الذين ىم
باألمس القريب من أشد األعداء للسيد الشهيد الصدر ،وبذلك يكونوف قد قتلوا الشهيد الصدر
من جديد ،حينما قتلوا هنجو وفكره الذي بذؿ من أجلو كل ما ٲبلك.
وألجل بياف ىذا ا٤بوضوع أو قل ىذه ا٢بقيقة التارٱبية ا٤بهمة ،قررت أف أكتب ىذه األسطر
القليلة ،عسى أف تكوف عربة وتذكّباً ٤بن ألقى السمع وىو شهيد ،وكذلك نصرة للسيد الصدر
ا٤بظلوـ من القاصي والداين.
وقد ختمت كبلمي ببياف راية ا٢بق يف ىذه األياـ وىي راية ٲباين آؿ ٧بمد السيد أٞبد ا٢بسن
.
وصي ورسوؿ اإلماـ ا٤بهدي
وا٢بمد ﵁ الواحد القهار

أتباع األىبياء واملرسلني
ٙبمل فيها األنبياء والرسل أشد
مرت اإلنسانية خبلؿ آالؼ السنْب ٗبئات الدعوات اإل٥بيةّ ،
األنبياء بعض من
أنواع ا﵀ن والببليا من تكذيب وإستهزاء وتشريد وقتل و ..و ..ورٗبا صدؽ
َ
عاصرىم ،وقد ٙبمل ىؤالء ا٤بصدقوف كثّباً من ا﵀ن والشدائد يف سبيل مسايرة ىذا الدين ا١بديد
كما يسمونو يف كل جيل  -والثبات ضد الكم ا٥بائل من األعداء وا٤بغريات.ولكن ما أف يُقتل ذلك النيب أو ٲبوت انقلب أكثر األمة على أعقاهبم وا٫برفوا عن خط
الدعوة اإل٥بية وتركوا ما ر٠بو ٥بم قائدىم العظيم ،إما ألهنم طلبوا الدنيا وا٥بوى فاتبعوا سبلها ،أو
ألهنم حاولوا ا٤بقاومة والثبات على النهج اإل٥بي ولكنهم فشلوا ألسباب راجعة إىل النية
واإلخبلص والعمل ،فجعلوا من فشلهم ذريعة وحجة لئل٫براؼ عن النهج اإل٥بي ،ولكن ا٢بق أنو
ال توجد أي ذريعة تربر اإل٫براؼ؛ ألف األمة الٍب ال يتسُب ٥با مقاومة الباطل وإزالتو ٯبب عليها
الثبات على ا٤ببادئ والعقائد اإل٥بية والصرب يف دولة الباطل إىل أف يفتح ا﵁ تعاىل وىو خّب
الفاٙبْب ،وبقدر االلتزاـ بالعقائد وعدـ اال٫براؼ مع الباطل يكوف النصر والفرج أقرب فأقرب.
قاؿ تعاىل﴿ :ولَو أَن أَ ْىل الْ ُقرى آمنُوا وات َقوا لََفتَحَنا َعلَي ِهم ب رَك ٍ
ات ِم ْن الس َم ِاء َواأل َْر ِ
ض
َ َ َ َ ْ
َْ
ْ ْ ْ ََ
َخ ْذنَاىم بِما َكانُوا يك ِ
ِ
ْسبُو َن﴾( ).
َ
َولَك ْن َكذبُوا فَأ َ ُ ْ َ
ِ
اب لَستُم َعلَى َشي ٍء حتى تُِقيموا الت وراةَ وا ِإل ِ
يل َوَما أُن ِز َل
نج
ْ َ
وقاؿ تعاىل﴿ :قُ ْل يَا أ َْى َل الْكتَ ِ ْ ْ
َْ َ
ُ
َ
ْس َعلَى الْ َق ْوِم
ك ِم ْن َربِّ َ
إِلَْي ُك ْم ِم ْن َربِّ ُك ْم َولَيَ ِزي َدن َكثِ ًيرا ِم ْن ُه ْم َما أُن ِز َل إِلَْي َ
ك طُغْيَانًا َوُك ْف ًرا فَالَ تَأ َ
ِ
ين﴾( ).
الْ َكاف ِر َ
ِ
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾( ).
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا اللوَ يَ ُ
آمنُوا إِ ْن تَ ُ
ين َ
وقاؿ تعاىل﴿ :يَاأَيُّ َها الذ َ
بعد رسوؿ ا﵁  ،فعندما عجزوا عن ٧باربة
وخّب شاىد ودليل ىو سّبة األئمة
األمويْب والعباسيْب ونسف باطلهم من الوجودمل يستسلموا ومل يرجعوا عن عقيدهتم ،بل استمروا
يف تثقيف األمة ا٤بخلصة ضد أىل الضبلؿ وبياف أف ا٢بق وا٣ببلفة بيد ا﵁ تعاىل يضعها حيثما
شاء وال ٲبكن أف تكوف للناس يتصرفوف هبا بعقو٥بم الناقصة الٍب ٚبطأ أكثر ٩با تصيب.
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رغم التقية ا٤بكثفة يف إرشاد األمة وتوجيهها إىل العقائد الصحيحة،
واستمر األئمة
خّب دليل وشاىد إلثبات ىذه ا٢بقيقة الواضحة كوضوح
ومئات الروايات الٍب صدرت عنهم
الشمس يف رائعة النهار.
فبل ٯبوز اإل٫براؼ عن ا٣بط اإل٥بي مهما كلف األمر ،والفشل عن ا٤بقاومة ال يعِب الفشل
ا٤بطلق  ،فيجب حينئذ الثبات على اإلعتقاد ا٢بق يف دولة الباطل حٌب يفتح ا﵁ تعاىل وىو خّب
الفاٙبْب.
بدأ اال٫براؼ هبم تدرٯبياً ،وكاف على رأس اإل٫براؼ وسببو
فالذين آمنوا بنيب ا﵁ موسى
حرموا حبلؿ ا﵁ تعاىل وحللوا حرامو واتبعتهم الناس اتباعاً أعمى
ىم العلماء غّب عاملْب ،حٌب ّ
إىل أف وصل ذلك اإلتباع اىل العبادة.
قاؿ تعاىل﴿ :ات َخ ُذواْ أَحبار ُىم ور ْىبانَهم أَرباباً ِّمن ُد ِ
ون الل ِّو﴾( ).
ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ
قد قتلوه من جديد ،حيث قتلوا شريعتو
وبذلك يكوف ىؤالء الذين آمنوا بنيب ا﵁ موسى
ىو
الٍب من أجلها ضحى بكل شيء ،واألمر ا٤بهم اآلخر الذي خالفوا بو نيب ا﵁ موسى
 ،حيث وقف علماء
عدـ تصديقهم للمصلح الذي بشرىم بو ،وىو نيب ا﵁ عيسى ا٤بسيح
واهتموه بالسحر وا١بن وغّبىا من التهم ا٤بشينة وحاشاه من
اليهود بكل قوة يف وجو عيسى
كل ذلك ،حٌب وصل األمر إىل تسليمو إىل قوات اإلحتبلؿ الرومانية ولكن ا﵁ تعاىل أنقذه من
ذلك يف ليلة إٝباعهم على إلقاء القبض عليو ،فألقى شبهو على أحد أوليائو ورفعو ،وأخّباً ذىب
ذلك الشبيو صابراً ٧بتسباً ٰبمل صليبو على ظهره كما تقاد الذبيحة إىل ا٤بذبح.
أيضاً ا٫برفوا بعده واتبعوا علماءىم يف الضبلؿ واإل٫براؼ
والذين آمنوا بنيب ا﵁ عيسى
إىل أف وصل حا٥بم إىل عبادة نيب ا﵁ عيسى
وأشركوا بعبادة ا﵁ تعاىل ،وذلك يعترب أيضاً
ولكن ىذه ا٤برة من الذين يدعوف اتباعو واإلٲباف بو.
عذاباً وقتبلً آخر لنيب ا﵁ عيسى
ىو بشارتو بظهور النيب ٧بمد يف مكة
وأىم األمور الٍب خالفوا هبا نيب ا﵁ عيسى
﴿ :وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ ِ ِ
يل إِنِّي
ا٤بكرمة ،قاؿ تعاىل على لساف عيسى
َ
ال ع َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم يَا بَني إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رس ُ ِ
شرا بِر ُس ٍ
اس ُموُ
ول يَأْتِي م ْن بَ ْعدي ْ
ول اللو إِلَْي ُك ْم ُم َ
َُ
ص ِّدقًا ل َما بَ ْي َن يَ َدي م َن الت ْوَراة َوُمبَ ِّ ً َ
( )
ِ
ِ
ين﴾ .
أْ
اء ُى ْم بِالْبَ يِّ نَات قَالُوا َى َذا س ْح ٌر ُمبِ ٌ
َح َم ُد فَلَما َج َ
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كفر بو أتباع ا٤بسيح؛

وبنفس الصفات الٍب وصفو هبا عيسى
فعندما بُعث ٧بمد
ألنو خالف أىواءىم ورغباهتم.
قاؿ تعاىل﴿ :أَفَ ُكلما َجاء ُكم ر ُس ٌ ِ
استَكْبَ ْرتُ ْم فَ َف ِري ًقا َكذبْ تُ ْم َوفَ ِري ًقا
س ُك ْم ْ
َ َ ْ َ
ول ب َما الَ تَ ْه َوى أَن ُف ُ
تَ ْقتُ لُون﴾( ).
فمصيبتو أكرب من مصائب األنبياء ٝبيعاً ،فبمجرد موتو وقبل دفنو انقلبت
وأما الرسوؿ
األمة على أعقاهبا وتركت الوصي وا٣بليفة الذي عينو ا﵁ تعاىل ونص عليو الرسوؿ ٧بمد يف
عشرات ا٤بواقف.
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما ُم َحم ٌد إِال َر ُس ٌ
ات أ َْو قُتِ َل انْ َقلَْبتُ ْم
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِو ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُس ُل أَفَِإيْن َم َ
ِ
ِ
ين﴾( ).
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِو فَلَ ْن يَ ُ
َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن يَ ْن َقل ْ
ضر اللوَ َشْيئًا َو َسيَ ْج ِزي اللوُ الشاك ِر َ
حيث اجتمع بعض ا٤بهاجرين واألنصار ٙبت سقيفة بِب ساعدة إلنتخاب خليفة لرسوؿ ا﵁
 ،واإلماـ علي

منشغل بتجهيز الرسوؿ

وصل األمر إىل قتل ابنتو الطاىرة فاطمة الزىراء
جنبي) ( ).
ّ

ودفنو ،واستمر ا٣ببلؼ للرسوؿ
الٍب قاؿ عنها

حٌب

( :فاطمة روحي التي بين

وقاؿ ٥با( :إن اهلل يغضب لغضبك ويرضى لرضاك) ( ).
وس ّم ا٢بسن
وبعد ذلك قُتل اإلماـ علي
يف مسجد الكوفةُ ،

و مت خذالنو وتركو

ت زينب
وحيداً أماـ أ٪بس خلق ا﵁ تعاىل ،مث قُتل ا٢بسْب
وسبي ْ
وأىل بيتو وأصحابوُ ،
وما أدراؾ ما زينب (عا٤بة غّب معلمة ،وفهمة غّب مفهمة) بنت علي وفاطمة ،شقيقة ا٢بسن
وألصحاهبم
جراً من قتل لؤلئمة
وا٢بسْب٨ ،بدرة بيت الرسالة والوحي والتنزيل ،وىكذا ىلّم ّ
وأتباعهم ،وكل ىذه ا﵀ن والشدائد واالختبلؼ والتناحر وترؾ العمل بالكتاب والسنة وانتخاب
الطاغوت للتسلط على الببلد والعباد ،كل ىذا جرى وٯبري من الذين يدعوف أهنم أتباع ﵀مد
 ،و٧بمد بريء منهم إىل يوـ القيامة.
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من قبل من يدعوف اتباعهم وحبهم واإلقتداء هبم
إذف فمسألة ٨بالفة األنبياء واألئمة
أصبح سنة متبعة ال تكاد ٚبلو منها دعوة من الدعوات اإل٥بية ،وال تنتهي ىذه السنة إىل يوـ
ِ ِ
يل﴾( ).
أي مصلح ٙباربو أكثر الناس ﴿ َوَما َ
آم َن َم َعوُ إال قَل ٌ
القيامة ،فكلما جاء نيب أو وصي أو ّ
يبق من
وحٌب الذين آمنوا بو ال يثبت على هنجو بعد ٩باتو إال القليل ،فالرسوؿ ٧بمد مل َ
أصحابو مع علي – يف بداية األمر  -إال نفر قليل على عدد أصابع اليد ،وىكذا كل

( :الناس كلهم بهائم  -أعادىا ثبلثاً  -إال
األئمة  ،حيث ورد عن اإلماـ الصادؽ
قليل من المؤمنين ،والمؤمن غريب  -أعادىا ثبلثاً .) ( )-

وأما اليوـ ويف عصرنا ا٢بايل فهي ىي السنة بعينهامل تتغّب ومل تتبدؿ ،فكم من مصلح جاء
٥بذه األمة وص ّدقو القليل منهم مث بعد قتلو أو موتو ا٫برؼ كل أو أغلب الذين آمنوا بو ،ورغم

ا٫برافهم فهم ي ّدعوف السّب على هنج ا٤بصلح ا٤بفقود ويلهجوف ٕببو ومآثره ،كما ىو حاؿ ا٤بسيح
واليهود اليوـ ،فهم قد ا٫برفوا عما جاء بو موسى وعيسى  ،ولكنهم ي ّدعوف الوالء ٥بما والسّب
من جديد ،بل كل يوـ وكل
على هنجيهما ! وىم با٫برافهم ىذا قد قتلوا موسى وعيسى
ساعة يقتلوهنما مئات ا٤برات ٗبخالفتهم للشريعة الٍب جاءا هبا .
***
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السيد حمند حمند صادق الصدر (رمحه اهلل تعاىل)
ال ٱبفى على أحد شخصية السيد الشهيد ٧بمد ٧بمد صادؽ الصدر (رٞبو ا﵁) ،وإنكار
جهوده ونصرتو للحق يعترب إنكاراً للجميل ،وعدـ إعطاء صاحب ا٢بق حقو ،حيث ظهر السيد
الصدر (رٞبو ا﵁) يف زمن كانت فيو سيوؼ الظلم مشحوذة ،وألسن الرجاؿ قد أخرسها ا٣بوؼ،
فبل يرجى منها النهوض بالدين ومقارعة الظلم ٕبزـ وإخبلص.
ظهر السيد الصدر معاصراً ليزيد و٭برود العصر صداـ (لعنو ا﵁ وأخزاه) ،صداـ الذي ال يرى
ألي شخص حرمة ،وٮبو الوحيد ىو البقاء يف السلطة أطوؿ فَبة ٩بكنة حٌب ولو كاف الطريق إىل
ذلك ىو سحق ا١بماجم وقطع الرقاب وىتك األعراض وتعدي حدود ا﵁ تعاىل ،ويف خضم ىذه
ا٤بلحمة ا٤برعبة رأى السيد الصدر من الواجب عليو النهوض هبذا ا٢بمل الثقيل وىو على علم
بالنتائج الٍب ستبلقيو أو قل بنتيجة ا٤بوت ا٢بتمية ،ولكنو دائماً كاف يقوؿ( :إذا مت فسأموت
مرتاح الضمّب؛ ألين قد فعلت ما ٯبب علي).
وبينما كاف السيد الشهيد الصدر مقببلً على مقارعة صداـ (لعنو ا﵁) وما يبلزـ ذلك من
جهد وعناء ،وما يتطلب من قوة قلب ورباطة جأش ،ويف تلك ا٢باؿ وإذا ٖبناجر ا٢بوزة العلمية
قد اندكت يف ظهره من ا٣بلف  ،ىذه ا٣بناجر ىي نفسها الٍب غرسها علماء بِب إسرائيل كبلعم
عندما كاف مواجهاً لفرعوف (لعنو ا﵁) ،وىي أيضاً نفسها
بن باعوراء يف ظهر نيب ا﵁ موسى
عندما كاف مواجهاً لبيبلطس وىّبودس قادة
خناجر علماء اليهود يف ظهر نيب ا﵁ عيسى
اإلحتبلؿ الروماين ،وىي  ...وىي  ...وىي نفسها خناجر الغدر وا٣بيانة يف كل عصر وأواف.
فبل زالت كلمات ىؤالء العلماء الغّب عاملْب ترف يف أ٠باعنا ،عندما أطلقوىا يف حق السيد
ويقوي موقفو
الصدر  -يف وقت كاف بأمس ا٢باجة إىل صوت واحد مهما كاف بسيطاً يؤيده ّ
أمر التهم وأبشعها ألصقوىا بالسيد الصدر فقد قالوا عنو٦ :بنوف،
ويعينو على مواجهة عدوه ّ -
عميل ،بعثي ،ابن زنا ( ...وحاشاه).
 ،قالوا
وىؤالء العلماء ٥بم سنة من علماء اليهود عندما عجزوا عن ٧باربة نيب ا﵁ عيسى
عنو ابن زنا (وحاشاه) وقد مسخهم ا﵁ بسبب ذلك إىل قردة وخنازير لعنهم ا﵁ وأخزاىم دنيا
وآخرة.
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كاف السيد الصدر وحيداً فريداً ،ال ناصر لو وال معْب إال ا﵁ سبحانو وتعاىل ،كاف السيد
الصدر يعيش أصعب الظروؼ بْب ا٤بطرقة والسنداف ،بْب مطرقة صداـ (لعنو ا﵁) وسنداف ا٢بوزة
الصامتة صمت القبور ،بل إهنا ناطقة ولكن بكل كلمة خبيثة ،ناطقة ضد ا٢بق ومع الباطل،
فكاف السيد الصدر تارة يلطمو سيف صداـ يف وجهو ،وتارة أخرى يطعنو خنجر علماء السوء يف
ظهره ،وىو بْب ىذا وذاؾ استمر يف أداء مهمتو رغم كل ا١براحات ،وأنا متأكد أف مواجهة
السيد الصدر لظلم الطاغية صداـ كاف أىوف ٗبئات ا٤برات من غدر علماء السوء وسهامهم
ا٤بسمومة ،حيث صرح علناً يف خطب ا١بمعة ومن على منرب الكوفة قائبلً :لو اجتمع معي
العلماء الستطعنا أف ٫بارب إسرائيل ونقوؿ ٥با ارجعي من حيث ِ
أتيت .وغّبىا من الكلمات الٍب
نادى هبا السيد الصدر العلماء الذين أصمتتهم الشهوات ،ولكن:
ولكن ال حياة ٤بن تنادي
لقد أ٠بعت لػو ناديت حياً
ىذا ىو حاؿ علماء السوء يف داخل العراؽ ،وأما العلماء الذين يف ا٣بارج ،فأحسنهم حاالً
من التزـ الصمت وعدـ الكبلـ سلباً أو إٯباباً ،يف حْب أهنم متحرروف من ا٣بوؼ من مشانق
صداـ اللعْب وسوطو  ،وأما الذين ٞبلهم ا٢بسد والغيض من موقف الشهيد الصدر فراحوا يطلقوف
أنواع التهم من غّب تورع على السيد الصدر ،وأشهر تلك التهم :إف السيد الصدر بعثي يعمل
لصاحل صداـ (لعنو ا﵁) ،ومنهم من قاؿ :إف السيد الصدر صنيعة أمريكا وإسرائيل لتفرقة الشيعة
ولتشويو ٠بعة علماء الدين !!!!
إىل غّب ذلك من التهم الٍب يُنزه عن االتصاؼ هبا أدىن من لو ورع ودين فضبلً عن السيد
الصدر (رٞبو ا﵁).
نعم ،ىذا ىو الواقع وا٢بقيقة ا٤برة الٍب حاوؿ بعضهم اآلف تغطيتها والتسَب عليها خوفاً من
الفضيحة والعار والشنار ،ولكن ما فائدة ىذا التسَب ما داـ ا٢بقد وا٢بسد ما زاؿ باقياً ومدفوناً يف
النفوس كالنار ا٤بستعرة إذا غطاىا الرماد.
ىذه ىي ا٢بقيقة ا١بلية الٍب عشناىا وواكبنا أحداثها مباشرة وال ٲبكن ألحد أف يعَبض على
من يبْب ا٢بقيقة إال إذا كاف من أىل الضبلؿ ،والذين كانت ٥بم يد يف ٧باربة السيد الشهيد
الصدر (رٞبو ا﵁).
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ِ
َح ُّق أَ ْن يُتبَ َع أَم ْن الَ يَ ِهدِّي إِال أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم
ْح ِّق أ َ
قاؿ تعاىل﴿ :أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِلَى ال َ
ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾ ( ).
َكْي َ
وليت شعري ىل أصبح من ا٢بكمة التسَب على معاصي أيب بكر وعمر وعثماف ،وطمس
وفاطمة الزىراء  ،فبل يصح أف نقوؿ :إف عمر قد كسر ضلع
حق علي بن أيب طالب
وأسقط جنينها؛ ألف يف ذلك طعن لعدالة عمر ،وىذا يستلزـ التفرقة !!!
فاطمة الزىراء
وىل من ا٢بكمة غض النظر عن فضائح معاوية ويزيد أخزاٮبا ا﵁ ؟!! فبل يصح أف نقوؿ :إف
 ،أو أف نقوؿ :إف يزيد شارب ا٣بمر قتل اإلماـ
معاوية حارب أمّب ا٤بؤمنْب وس ّم ا٢بسن
 ،وسىب حرمو ،ال يصح التكلم بذلك؛ ألف ىذا يسيء إىل ىؤالء األقزاـ وٱبشن
ا٢بسْب
خواطر أتباعهم الشيطانية !!
وىل من ا٢بكمة أف نغض النظر عن معركة ا١بمل بقيادة عائشة بنت أيب بكر ،وال يصح لنا
القوؿ بأف عائشة خالفت قوؿ النيب وخرجت مقاتلة لوصيو الشرعي علي بن ايب طالب
؟!! ألف يف ىكذا كبلـ إساءة لشخص عائشة و٤بن يكن ٥با التقديس ،فبلبد من مراعاة
!!!!
مشاعرىم والسكوت عن ذلك وطمس حق أمّب ا٤بؤمنْب
وىل ،وىل ،وىل ،إىل غّبىا من تناقضات التاريخ وحفره ا٤بظلمة الٍب ما زاؿ الناس يسقطوف
فيها واحدة تلو األخرى !!!
ال أدري ٤باذا أصبح مألوفاً لدى الناس رؤية القاتل يتباكى على ا٤بقتوؿ بل ويفتخر بو ويدعي
٧ببتو ؟!!!
وبْب أيب بكر وعمر
وال أدري ٤باذا أصبح مستحسناً لدى الناس ا١بمع بْب اإلماـ علي
... ،
ومعاوية (أخزاه ا﵁) ،وبْب يزيد (لعنو ا﵁) وا٢بسْب
وعثماف ،وبْب اإلماـ ا٢بسن
وبْب الشهيد الصدر وأعدائو باألمس القريب الذين قالوا ما قالوا عنو إىل أف أسلموه ضحية سهلة
بيد طاغية زمانو صداـ لعنو ا﵁ وأخزاه وجعل جهنم مستقره ومثواه.
وىل ٲبكن ٤بن يدعي ا٢بب للسيد الصدر ويبكي عليو أف يقتدي اليوـ ٗبن حارب السيد
الصدر باألمس ،بل ويعترب ذلك ا﵀ا ِرب ا٤برجع األعلى ؟!!! إذف ما الفرؽ بْب ىكذا شخص
وبْب من يبكي على قرب حجر بن عدي ؟!!! وعندما سئل عن سبب بكائو قاؿ :أبكي على
ّ٘ٝ -س. 5 :

 ......................... ..................... 31إصذاراث أَصبر اإليبو ادليذُ

سيدنا حجر ،فقيل لو :و٤باذا تبكي عليو ؟ قاؿ :ألنو قد قتلو سيدنا معاوية ،فقيل لو :و٤باذا قتلو
معاوية ؟ فقاؿ :ألنو يتكلم على سيدنا عثماف !!! فأخذ السائل يبكي ،فقاؿ لو٤ :باذا أنت
تبكي ؟ قاؿ لو :أبكي عليك؛ ألنك تعترب القاتل وا٤بقتوؿ كليهما سيديك !!!
نعم ،واقع ٨بزي ونتيجة مضحكة وقع هبا أىل آخر الزماف ،الذين وصفهم الرسوؿ ٧بمد
بأهنم يروف ا٤بعروؼ منكراً وا٤بنكر معروفاً ،والذي يتكلم هبذا الكبلـ يُتهم بأنو يريد شق عصا
الشيعة وتفرقة األمة وتشويو العلماء !! فبلبد أف نسكت عن إظهار ا٢بق وبياف مظلومية أىلو؛
ألف ذلك يستلزـ فضح بعض األقزاـ الذين اشَبوا الدنيا باآلخرة فما رٕبت ٘بارهتم وما ىم
ٗبهتدين !!!
يف خبلفة الرسوؿ ٧بمد ؛ ألف ذلك يستلزـ
فبل ٯبوز بياف وإظهار حق أمّب ا٤بؤمنْب
القدح يف شخصية أيب بكر وعمر وعثماف !!!
***

حال الياس يف زمً الصهيد الصدر
ال ٱبتلف حاؿ الناس مع الشهيد الصدر عن حاؿ الناس مع الدعوات اإل٥بية السابقة ،سنة
ا﵁ ولن ٘بد لسنة ا﵁ تبديبلً ،فكاف الناس مع الشهيد الصدر ثبلث أصناؼ:
الصنف األوؿ :وىم أتباع علماء السوء وأصحاب التقليد األعمى وعبدة األصناـ البشرية وىم
األكثرية ،وكاف موقفهم التكذيب واإلستهزاء وإلصاؽ التهم بشخص السيد الصدر تبعاً
لعلمائهم.
والصنف الثاين :وىم القليل ،وقفوا موقف ا٢بياد فبل ىم مصدقوف لدعوة الشهيد الصدر وال
ىم مكذبوف ٥با  ،وضلوا حيارى بْب ا٤بيل إىل ما يطرحو السيد الصدر وموافقتو للفطرة ولسّبة
وبْب السيل العارـ من التهم الٍب يروف الناس تتكلم هبا وتنسبها للشهيد الصدر،
األئمة
فأمسوا مذبذبْب بْب التصديق والتكذيب ،وىم يف ىذه ا٢بالة أىوف خطراً من الصنف األوؿ.
وأما الصنف الثالث :وىم أقل القليل ،وىؤالء ىم الذين صدقوا واتبعوا الشهيد الصدر ووازروه
ونصروه ،وطبعاً ٙبملوا ما ٙبملوا من شدة مواجهة اجملتمع ا٤بتمرد الذي اعتاد على تكذيب
ا٤بصلحْب يف كل زماف ومكاف.
قاؿ تعاىل﴿ :يا حسرةً َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما يَأْتِي ِهم ِّمن ر ُس ٍ
ول إِال َكانُوا بِ ِو يَ ْستَ ْه ِزئُون﴾( ).
َ
َ َ َْ
ِ
ْح ِّق َكا ِر ُىو َن﴾( ).
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وأَ ْكثَ ُر ُى ْم لل َ
ِ ِ
يل﴾( ).
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما َ
آم َن َم َعوُ إال قَل ٌ

وكاف الصراع ٧بتدماً بْب أتباع الشهيد الصدر وأتباع باقي ا٤براجع ا٤بكذبْب للشهيد الصدر
حٌب وصل األمر إىل التفسيق بل إىل التكفّب ،وبتوايل األياـ واألشهر واألعواـ بدأ أتباع الشهيد

الصدر يزدادوف شيئاً فشيئاً حٌب أصبحوا نداً قوياً لسائر الناس ،ولكن يبقى أتباع ا٤برجعيات
ا٤بكذبة وا٤بحا ِربة أكثر عدداً ،وأوسع انتشاراً ،وذلك يُعزى لعامل الدعاية الذي يؤثر سريعاً
ُ
ُ
وخصوصاً يف اجملتمع العراقي ،فاستمر أتباع ا٤برجعيات ا٤بكذبة وا﵀ا ِربة ووكبلؤىم يف بث الشبهات
ُ
والتهم ا٤بشينة على شخص السيد الصدرٕ ،بيث صار ذكر اسم السيد الصدر مورد شبهة لدى
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الكثّب من الناس ،وباتت الناس تلعن وتسب الشهيد الصدر ليبلً وهناراً ،ولعلهم يظنوف أهنم
يتقربوف إىل ا﵁ تعاىل بذلك !!
وىذا الواقع وىذه ا٢بقيقة ال ٯبرؤ أحد على إنكارىا؛ ألف ىذا ا١بيل قد عاشها وواكب
أحداثها با٤بباشرة ،وبدوف سرد تارٱبي ،فالعلم علم دراية ال رواية ،ومن حاوؿ إنكار ىذه ا٢بقيقة
فهو كا٤بنكر للشمس يف رائعة النهار.
واستمر األمر على ىذه ا٢بالة والشهيد الصدر كلما مر الزمن وازداد أتباعو إزداد تبعاً لذلك
ضغط الدولة عليو وخذالف علماء السوء لو ،فلم ٙبركهم ضمائرىم ٫بو نصرة السيد الصدر ولو
بالكبلـ أو قل بالسكوت وعدـ ٧باربتو ،إال القليل ٩بن قبع يف بيتو وأكرـ نفسو بالسكوت،
وىكذا مرت األعواـ حٌب ضاؽ ا٣بناؽ على صداـ (لعنو ا﵁) ورأى أنو ال عبلج إال بالتخلص
من السيد الصدر هنائياً ،فخطط لقتلو وأعانو على ذلك سكوت العلماء وقعود أكثر الناس عن
نصرة السيد الصدر ،إىل أف وقعت الفاجعة واغتيل الشهيد الصدر (رٞبو ا﵁) ىو واثناف من أبنائو
ولقى ا﵁ تعاىل ملطخاً بدمو ،ليشهد يوـ القيامة على من قتلو وىتك حرمتو ،وأيضاً ليشهد على
من خذلو وشوه ٠بعتو ونفر الناس عن نصرتو ،فنعم ا٢بكم ا﵁ وا٤بوعد القيامة والشهود ٧بمد وآؿ
٧بمد .
وإنا ﵁ وإنا اليو راجعوف ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوف والعاقبة للمتقْب.
***

حال الياس بعد شهادة السيد الصدر
وبعد أف استشهد السيد الصدر (رٞبو ا﵁) وباف للناس إخبلصو وصدقو ،وباف ٥بم أيضاً
كذب الدعايات والشبهات الٍب أطلقها عليو أعداؤه من علماء السوء وأتباعهم ،رجع الكثّب من
الناس من موقف ا٢بياد إىل موقف التأييد ،ومن موقف العداء إىل موقف التوبة والندـ والبكاء
واإلستغفار عن ما فعلوه يف حق السيد الصدر ،بل أصبح بعض الناس يلعنوف ويسبوف ىؤالء
الذين خذلوا وحاربوا السيد الشهيد الصدر.
فالفرقة الٍب كانت ملتزمة موقف ا٢بياد يف حياة السيد الصدر منهم من بادر بصدؽ إىل تأييد
موقف السيد الصدر واٚبذ موقفاً سلبياً من العلماء الذين عادوه وشوىوا ٠بعتو ،ومنهم من اضطر
إىل تأييد موقف السيد الصدر حفاظاً على ماء الوجو وتكفّباً عن ا٣بذالف أماـ الناس ،أو اضطر
إىل تأييد السيد الصدر ليحضى على ا٤بنزلة يف قلوب الناس ا٤بفجوعة ٗبصاب السيد الصدر وا﵀بة
لو و٤بن يؤيده ،فاٚبذ ىؤالء السيد الصدر سلماً يصعدوف بو إىل مشاعر الناس وإىل ٝبع أكثر
عدد من األتباع ،فانطلقت األلسن ا٣برس يف مدح الشهيد الصدر وإظهار فضائلو على ا٤بنابر،
و٘بد أكثرىم قد ألصق صورتو إىل جانب صورة الشهيد الصدر ونشرىا يف الشوارع واألزقة
وا١بدراف وأعمدة الكهرباء ،وكل يدعي الوصل بليلى ،فأين كاف ىذا ا٤بوقف عندما كاف السيد
الصدر ٕباجة إىل أي صوت لكي يؤيد موقفو وٱبفف عنو وطأة ا٤بواجهة مع األعداء من كل
ا١بهات ،يرفعوف السيد الصدر شعاراً وىم براء منو وال ٲبتّوف إىل منهجو بصلة بل أكثرىم ٨بالفوف
٤بنهجو ،ولكن ال غرابة؛ ألف ىذه ىي صفقة ا٣باسرين الذين خسروا نصرة ا٢بسْب ولطموا على
 ،كل
قتلو الصدور والوجوه ،ورفعوا رايات (يا لثارات ا٢بسْب) وبالغوا يف البكاء والعويل عليو
وعدـ
ىذا ليخففوا أو يسَبوا وصمة العار الٍب ٢بقت هبم من خذالهنم لئلماـ ا٢بسْب
نصرتو ،فالناس ىي الناس ال تتغّب وال تتبدؿ.
 ،ا١بميع تريد أف تتخذ اإلماـ ا٢بسْب
فبعد قتل اإلماـ ا٢بسْب
شعاراً وسلماً
يصعدوف بو إىل نيل أىدافهم وشهواهتم الشخصية ،وكذلك بعد مقتل وإستشهاد السيد الصدر
الكل أو األغلب رفعتو شعاراً ووساماً على الصدور ،كل ذلك ١بلب ٧ببة الناس والظهور أمامهم
كبديل أو خليفة للسيد الصدر طمعاً يف كثرة األتباع وا٤بنصب وا١باه ،وىذه ا٢بقيقة قد ٤بسها
أكثر الناس بل ىي ظاىرة كنار على علم ٤بن لو عْب باصرة.
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وأما الفرقة الٍب ا ٚبذت موقف العداء للسيد الصدر يف حياتو فالقليل منهم من ندـ وتاب عن
موقفو ا٤بعادي للسيد الصدر ،والباقي أكثرىم استمر على عدائو للسيد الصدر ولكن اضطر إىل
الكتماف والسكوت لعدـ قبوؿ الناس ألي طعن يف شخصية الشهيد الصدر من جهة إخبلصو
وأخبلقو ،فأمسوا ىؤالء كا٢بية ناعم ملمسها والسم ناقع يف جوفها ،تَببص أقرب فرصة لتفرغ
ىذا السم يف جسد (شخصية) الشهيد الصدر.
ومن ىؤالء ا٤بعادين من اضطر أيضاً لرفع اسم وصورة الشهيد الصدر شعاراً ووساماً ،ليغسل
عن قلوب الناس الكراىية الٍب ٢بقتو نتيجة ٧باربتو للسيد الصدر يف حياتو ،وليعيد مكانتو بْب
الناس  ،فتجد ىؤالء قد بالغوا يف رفع صورة الشهيد الصدر مع صورىم أو على صدورىم وعلى
مكاتبهم كل ذلك ليس قربة ﵁ تعاىل ،بل قربة للجاه وا٤بنصب وكثرة األتباع ،وإستغبلالً لدماء
الشهداء لصاحل شهواهتم وميو٥بم وأىدافهم الرخيصة.
فتجد ا٤بناظر ا٤بضحكة  -وشر البلية ما يضحك  -عندما ترى صورة الشهيد الصدر قد
ٝبعت مع صورة مرجع آخر كاف معادياً للسيد الصدر يف حياتو ،بل حٌب بعد إستشهاده !!!
مع صورة شريح القاضي الذي أفٌب بقتل
وليت شعري ىل ٲبكن ٝبع صورة اإلماـ ا٢بسْب
واعتربه خارجياً خرج على إماـ زمانو يزيد (لعنو ا﵁) ؟ فهل يندمل ا١برح
اإلماـ ا٢بسْب
ٔبمع الصور إذا كانت القلوب واألىداؼ ٨بتلفة ومتعادية ؟ وىل تتحقق الوحدة بالصور
والبلفتات مع تنافر القلوب وإختبلفها ؟ !!!
وصدؽ قوؿ الشاعر:
ذىب الوفاء ذىاب أمس الذاىب والناس بْب ٨باتل وموارب
يفشػ ػ ػ ػ ػ ػوف بينه ػ ػم ا٤بػ ػ ػ ػ ػ ػودة والصفػ ػ ػ ػا وقلوهبػ ػ ػم ٧بشػ ػ ػ ػوة بعقارب
***

املؤامرة اخلطرية
وبعد أف أشرقت مشس ا٢بقيقة ،ونُزع القناع عن الوجوه ا٤بخادعة ،وباف للناس أف ما دعا إليو
 ،وأف ىؤالء الذين حاربوه وكانوا
الشهيد الصدر كاف حقاً وإصبلحاً وٛبهيداً لئلماـ ا٤بهدي
حجر عثرة يف طريقو باطل وعلماء سوء وضبلؿ.
وىنا أصبح الناس على مفَبؽ الطريق :إما أف يعَبفوا بأحقية السيد الصدر ،وحينها البد أف
يعَبفوا بضبلؿ كل من حاربو يف حياتو وبعد ٩باتو ،وإما أف يستمروا على اعتقادىم بعدالة كل
العلماء وأنو ال ٯبوز ذكر معايبهم.
ٍ
وعندئذ أوح ى ٥بم الشيطاف ا٤بؤامرة ا٣بطّبة وىي ٧باولة تذويب ا٣ببلؼ الذي حصل بْب
الشهيد الصدر وبْب ا٤براجع الذين حاربوه ووقفوا ضده ،وغض النظر عن كل التهم وا٤بواقف
السلبية الٍب صدرت من ىؤالء ا٤براجع ٘باه السيد الصدر ،وأيضاً ٧باولة نسياف أو تناسي ثورة
الشهيد الصدر ضد اإل٘باه العلمائي الصامت و٧باولة إصبلحو ،ىذه الثورة الٍب كرس ٥با السيد
الصدر أكثر جهده وخطاباتو وخصوصاً من على منرب ا١بمعة ،وخطب ا١بمعة شاىد قطعي على
ذلك والٍب سأذكر بعضاً منها يف مستقبل ىذا البحث إف شاء ا﵁ تعاىل.
وهبذا نشأت عند الناس نظرية جديدة ،وىي :نظرية عدالة كل العلماء ،وإنو ال يوجد أي
خبلؼ فيما بينهم ،وإهنم على منهج واحد ! وىذا نظّب نظرية عدالة كل الصحابة ،وإنو ال
خبلؼ بينهم ،فيما حدث بعد وفاة الرسوؿ الكرًن ٧بمد  ،فكذلك الناس كانت على مفَبؽ
با٣ببلفة بعد رسوؿ ا﵁  ،ويلزـ من ذلك
الطريق ،فإما أف يقروا بأحقية اإلماـ علي
اإلعَباؼ ببطبلف كل من ترأس ا٣ببلفة بعد رسوؿ ا﵁  ،وببطبلف كل من حارب اإلماـ علي
وفاطمة الزىراء وا٢بسن وا٢بسْب وباقي األئمة  ،وإما أف يقروا بأحقية
بن أيب طالب
٨بطئاً  -وحاشاه  -عندما طالب
األوؿ والثاين والثالث با٣ببلفة وبذلك يكوف اإلماـ علي
با٣ببلفة بعد رسوؿ ا﵁ واعَبض على أيب بكر وعمر.
ويف ىذا ا٤بوقف ا﵀رج انربى ٥بم إبليس (لعنو ا﵁) بنظريتو ا٣ببيثة وىي نظرية عدالة كل
الصحابة ،وإنو ال يوجد خبلؼ بينهم وكلهم من أىل ا١بنة ،وعلى ىذا فكل من يتكلم با٢بقيقة
وٰباوؿ كشف الغطاء عن حق اإلماـ علي وفاطمة (عليهم السبلـ) ومظلوميتهما ،يعترب ذو بدعة
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وضاالً ومنحرفاً يسعى إىل شق عصا ا٤بسلمْب وٯبب اإلنكار عليو ،بل ٯبب أف يسجن أو يعدـ
من الوجود هنائياً.
ىو ا٣بليفة الشرعي لرسوؿ
فبل ٰبق ألحد أف يقوؿ :إف أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب
وإف أبا بكر وعمر وعثماف اغتصبوا ا٣ببلفة ظلماً وعدواناً ،وال ٰبق لك أف تقوؿ :إف
ا﵁
عمر كسر ضلع الزىراء

الرسوؿ

وأسقط جنينها وضرهبا وأحرؽ بيتها وبذلك يكوف مصداقاً لقوؿ

( :فاطمة بضعة مني من آذاىا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهلل) ( ) ،وغّب

ذلك العشرات من ا٢بقائق الٍب تعترب خطوطاً ٞبراء ال ٯبوز اإلقَباب منها !!!
نعم ،ٯبب أف تطمس ا٢بقيقة ،وأف تنسى مظلومية اإلماـ علي وفاطمة الزىراء وا٢بسن
حسب نظرية عدالة كل الصحابة؛ ألف إظهار ذلك يستلزـ ا٣بدش يف شخصية
وا٢بسْب
ا٤بنصوص عليو من ا﵁
أيب بكر وعمر وعثماف  ..ٯبب أف ال نتكلم ٕبق اإلماـ علي
ورسولو حٌب ال يفتضح السارؽ الغاصب !
مئات ا٤برات من جديد لكي ٰبٓب أبو بكر وعمر وعثماف يف
ٯبب أف يُقتل اإلماـ علي
قلوب الناس إىل يوـ القيامة ،وٯبب  ..وٯبب  ..وٯبب  ..فرببكم ىل ىذا ىو األنصاؼ فضبلً
عن اإلكراـ لعَبة الرسوؿ ا٤بصطفى الذين أذىب ا﵁ عنهم الرجس وطهرىم تطهّباً؟؟!!
وال تستغربوا من ذلك فلعل القارئ فضبلً عن عامة الناس قد وقع يف ىذا الفخ ولو نسبياً،
إضافة إىل ما نعيشو اليوـ من نظرية عدالة كل العلماء ،وإهنم كلهم من أىل ا١بنة والراد عليهم
كالراد على ا﵁ تعاىل !!!!
فالسيد الصدر استشهد وذىب إىل رٞبة ا﵁ وال ٯبوز ألحد أف يتكلم بأكثر من ذلك ،نعم
ال ٯبوز لك أف تقوؿ :إف ا٤برجع الفبلين وا٤برجع الفبلين قد نصبا العداء للسيد الصدر يف حياتو،
تروج لكبلـ السيد الصدر ضد العلماء الساكتْب وقولو :إف ا٤برجعية يف النجف
بل ال ٯبوز لك أف ّ
مع
كل ٯبّر النار إىل قرصو ،وقولو بأف رسوؿ ا﵁ واألئمة
مبنية على القصور والتقصّب و ٌ
أو من ا٢بوزة الناطقة وليس من ا٢بوزة الساكتة ،و ،...و ،...و ،...إىل غّبىا من الكلمات الٍب
ما زالت تدوي يف اآلفاؽ ،بل ال ٯبوز لك أف تذكر أي خبلؼ حدث بْب السيد الصدر وباقي
ا٤براجع ،كل ىذا ٯبب أف ُٱبفى ويُرمى يف سلة ا٤بهمبلت ويكوف نسياً منسياً؛ ألف يف إظهاره
إساءة لشخصيات ا٤براجع وتقليبلً ٤بكانتهم يف قلوب الناس.
 -عيو اىشرائع :ج ص. 69
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نعم ،على وفق ذلك ٯبب أف يقتل ا٢بق ليحٓب الباطل !!!
ٯبب أف يُقتل الشهيد الصدر من جديد مئات ا٤برات ليحٓب أعداؤه إىل ما شاء ا﵁ تعاىل،
ٯبب أف تُسَب ا٢بقيقة خوفاً من إفتضاح الباطل وأىلو ،وبذلك تكوف نظرية عدالة كل العلماء ىي
بعينها نظرية عدالة كل الصحابة سنة ا﵁ ولن ٘بد لسنتو ٙبويبلً وال تبديبلً وما بعد ا٢بق إال

الضبلؿ ا٤ببْب.
وأما من يتكلم هبذه ا٢بقيقة فيتهم بأنو يسعى إىل إثارة الفتنة وتفرقة األمة ،وٯبب أف ٯبري
وغّبىم ،من
وما جرى على حجر بن عدي
عليو ما جرى على أيب ذر الغفاري
وإظهار باطل الذين نازعوه على
الذين حاولوا كشف ا٢بقيقة وإظهار حق أمّب ا٤بؤمنْب علي
ا٣ببلفة ،وال حوؿ وال قوة إال با﵁ العلي العظيم.
***

أهداف ثورة الصهيد الصدر
تتلخص أىداؼ ثورة الشهيد الصدر ٔبهتْب رئيسيتْب ،ٮبا:
الثورة ضد السّبة ا٤بنحرفة للحوزة الساكتة على حد تعبّبه.الثورة ضد حاكمية الناس ا٤بتمثلة بالطاغية صداـ لعنو ا﵁ وأخزاه.اجليت األًىل:

مواجهتو للسلوؾ ا٤بنحرؼ للحوزة العلمية ا٤بتمثل بالسكوت عن مواجهة الظا٤بْب واإلنزواء يف
السراديب وترؾ اجملتمع ٲبارس الفساد واإل٫ببلؿ عن الدين واألخبلؽ وترؾ األمر با٤بعروؼ والنهي
عن ا٤بنكر.
أضف إىل ذلك الوساطات وا﵀سوبيات الٍب تعيشها ا٢بوزة العلمية الساكتة على أعلى
ا٤بستويات ٩با أنتج التفاوت الكبّب يف ا٤بستوى ا٤بعيشي بْب طلبة ا٢بوزة ،فمن كاف موالياً للمرجعية
ولو طريق للدخوؿ إليها يفتح لو الصرؼ ببل حساب ،وأما من عز عليو بذؿ ماء وجهو والتضحية
بكرامتو من أجل الدنيا الزائلة ،فهكذا شخص يعيش ا٢برماف والعوز ا٤بادي ٕباؿ ال ٲبكن وصفو
ورٗبا ال يصدقو القارىء.
وعلى أية حاؿ إليكم ما قالو السيد الشهيد الصدر عن التيار ا٢بوزوي الساكت:
 ما قالو حوؿ سكوهتم عندما منع صداـ (لعنو ا﵁) زيارة ا٤بشي إىل اإلماـ ا٢بسْبالٍب أمر هبا السيد الصدر (رٞبو ا﵁)( :الحظوا ،البد من اإللتفات إىل موقف ا٢بوزة التقليدية
السكوتية ٩با حصل يف أمر ا٤بشي ومنعو إهنم كانوا سلبيْب مئة با٤بئة مل ينبس أي واحد منهم أو
من وكبلئهم أو من أصدقاءىم ببنت شفة ،بل قد صادؼ أف التقينا ببعض منهم فَباىم
يتحدثوف عن أي شيء ! إال عن ىذا األمر وكأهنم ال يعلموف ما ٰبصل يف اجملتمع على
اإلطبلؽ ،ال من األمر با٤بشي وال ٗبنعو وال اكَباث ٥بم بشيء من ذلك أصبلً لكي يَبكوا السيد
٧بمد الصدر وحده يف ا٤بيداف وينسحبوا من ٙبت ا٤بسؤولية بكل سهولة ،ولو كانوا قد بينوا رأيهم
وآزروا طاعة ا﵁ وأولياء ا﵁ وشعائر ا﵁ ٤با حصلت النتائج الٍب رأيناىا وأسفنا ٥با ،فهم بطبيعة
ا٢باؿ يتحملوف قسطاً من ا٤بسؤولية سواء رضوا أـ غضبوا.
وأنتم اآلف موجودوف فاذىبوا إليهم أو ٩بن تعرفوف منهم وأسألوىم عن السبب يف ىذا
السكوت والصمت كصمت القبور بالرغم من وجود ا٤بناسبة الدينية ا٤بقدسة والشعائر ا١بليلة،
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وقد اعتادت ا٢بوزة ومع شديد األسف على عدـ التعاوف والتكاتف األمر الذي أنتج كثّباً من
النتائج السلبية على مر األجياؿ ٩با يكوف بكل تأكيد يف مصلحة أعداء ا﵁ وا٤بستعمرين ،فهل
ىم ملتفتوف إىل ذلك ،أيضاً كما قاؿ الشاعر:
إف كنت ال تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فا٤بصيبة أعظم
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
ا٤بستحب يف نظرىم ،وكاف أفضل ما فعلو ٝبلة منهم ىو السكوت واإلعتذار بينما كاف موقف
آخرين ىو التشنيع والتجريح .) ( )...
وقاؿ يف ا١بمعة [ ]( :إف ٝباعة من وكبلء ا٢بوزة األخرى يوزعوف أمواالً كثّبة لقضاء
حاجة ا﵀تاجْب جزاىم ا﵁ خّب جزاء ا﵀سنْب .إالّ أف اإلشكاؿ يف ىذا التوزيع ىل ىو من أجل
اآلخرة أو من أجل الدنيا  ..يف ا٢بقيقة يف حدود فهمي أنو ألجل مضادة السيد ٧بمد الصدر،
ألجل مضادة النتائج الٍب أعطاىا ا﵁ لنا بفضلو وحسن توفيقو حٌب أف أخبار الثقاة تقوؿ :إنو
يعطى ا٤باؿ لشخص من رجاؿ ا٢بوزة ويقاؿ لو :ال تدعو إىل السيد ٧بمد الصدر فأريد أف
أعرفكم ىذه ا٢بقيقة ا٣ببيثة .) ( )..
وقاؿ أيضاً يف ا١بمعة [ ] ...( :كل ما يف األمر أف إعراض ا٢بوزة يف السابق عن اجملتمع
وشؤونو ّأدى إىل تفشي األمراض ا٤بعنوية واألمراض األخبلقية وزيادة الغفلة واإلعتقادات العجيبة
الغريبة بْب الناس ا٤بتدينْب ثقافياً ودينياً ،ولكن ا٢بوزة الناطقة ال تقبل بالسكوت على أي عيب أو
نقص.
اللهم إين قد بلغت ،اللهم إين قد بلغت ،اللهم إين قد بلغت) ( ).
وقاؿ (رٞبو ا﵁) يف ا١بمعة [( :] 2إنو إذ قالت ٝباعة من ا٢بوزة ،ولعلها الزالت تقوؿ إف
إقامة صبلة ا١بمعة فتنة ! وإ٭با الفتنة ىم الذين فتحوىا بإصرارىم على عدـ ا٢بضور  ...ولو
حضروا لكاف اإلنتصار أكثر وإٙباد ا٢بوزة وا٤بذىب أكثر  ..حٌب أنِب قلت إنو بغض النظر عن
السبلح لو حضروا فإننا نستطيع عندئذ من الناحية ا٤بعنوية أف نواجو إسرائيل نفسها  ..ونقوؿ ٥با
 ٍْبر اىصدر :ص.177 ٍْبر اىصدر :ص.596ٍْ -بر اىصدر.
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كبل مث كبل ارجعي من حيث أتيت  ..فهم بعدـ حضورىم قد ألقموا الفتنة وأوجدوىا ونصروا
أعداء الدين وا٤بذىب مع شديد األسف من حيث يعلموف أو ال يعلموف)( ).
وقاؿ أيضاً يف نفس ا١بمعة( :أما اآلف وقد أصبح بكل وضوح أف األسلوب القدًن [للحوزة]
قائم على القصور والتقصّب ،وعلى اإلسراؼ والتبذير ،وعلى السكوت الشائن على ا﵀رمات.
مع أنو ورد( :الساكت عن الحق شيطان أخرس) ،وورد ما مضمونو( :إنو إذا كثر الفساد

في المجتمع فعلى العالم أن يظهر علمو وإالّ فعليو لعنة اهلل  ،)..مع أنو ليس يف األسلوب
القدًن شيء من ذلك كما قاؿ بعضهم .أنا نقلتو ولكن للتذكّب ال بأس (إف لدينا أموراً أربعة:

اإلستخارة ،والدرس ،وصبلة ا١بماعة ،وقبض ا٢بقوؽ ،فإف كنت تسأؿ عن واحد منها فأىبلً
وسهبلً ،وإالّ دير ظهرؾ واذىب).
وأٮبها بطبيعة ا٢باؿ يف نظرىم طبعاً قبض ا٢بقوؽ الٍب تصل بإذف ا﵁ للتوزيع يف اجملتمع
وقضاء حاجة ا﵀تاجْب ،لكن ىم ال يوزعوهنا يف اجملتمع وال يقضوف هبا حاجة ا﵀تاجْب إالّ نسبة
ضئيلة جداً و٫بو ذلك فقد إ نكشف للمؤمنْب الصديق من العدو والناصح من الفاضح ٕبسن
توفيق ا﵁ سبحانو وتعاىل) ( ).
وقاؿ (رٞبو ا﵁) يف نفس ا١بمعة ...( :فإف األنانية يف ا٤برجعية ىي العنصر الغالب مع
األسف جيبلً بعد جيل ،وىذا ىو ا٤بضر حقيقة يف ا٢بوزة خاصة ويف اجملتمع عامة) ( ).
وقاؿ يف نفس ا١بمعة أيضاً ...( :إين أوجو كبلمي للمؤمنْب اللذين إىل اآلف مل يناصروا السيد
٧بمد الصدر .ومل يكونوا معو سواء يف داخل ا٢بوزة أو يف خارجها ،أىبلً بكم وسهبلً بْب ىذا
ا١بمع ا٢بافل بالتقوى والشرؼ والفضائل ،وإف من أحسن الكلمات الٍب قا٥با اإلسبلـ والقرآف
ِ
َخ َويْ ُك ْم َوات ُقوا اللوَ﴾( ) وال حاجة
َصلِ ُحوا بَ ْي َن أ َ
وكل كلماتو حسنة ﴿إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوةٌ فَأ ْ
 ...إستمرار التباعد والتباغض وتبادؿ التهم واالشكاالت  ...إىل أف قاؿ :وبالتأكيد فإف دواـ
ا٣ببلؼ وإستمراره ال ٱبدـ إالّ اإلستعمار ،وال يضر إالّ ا٢بوزة وا٤بذىب ..وليكن زماـ ا٤ببادرة
بيدي  ..وإين قد أبرأت ذمٍب وأرضيت ضمّبي هبذا العرض الداؿ على حسن النية ،وأنا لست
طامعاً ٖبّبىم من أية جهة وال خائفاً منهم من أية جهة أيضاً  ..وإ٭با ذلك ٧بضاً لذات ا﵁،
 ٍْبر اىصدر :ص5 ٍْبر اىصدر :ص6 ٍْبر اىصدر :ص1 -1اىحدراث. 0 :
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ونصرة دينو ا٢بنيف ،وىذه يد الصلح وا٤بصافحة أم ّدىا إليهم ،فهل منهم من ٲبد يد ا٤بصافحة
٫بوي .) ( )...
مع ا٢بوزة الناطقة
وقاؿ يف ا١بمعة [ ..( :] 4األمر الذي نعرؼ بو بوضوح أف النيب
من
وا٤بعصومْب
اجملاىدة وليس مع ا٢بوزة األخرى ،بل من ا٤بستطاع القوؿ إف النيب
ا٢بوزة الناطقة اجملاىدة وليس فقط مع ا٢بوزة  ،وإ٭با ىم من ا٢بوزة الناطقة اجملاىدة .فإننا ال نعِب
با٢بوزة الدينية الشريفة ا٢بوزة غّب ا٤بعصومة ،أو ا٢بوزة ا٤بؤسسة يف عصر الغيبة الكربى .بل نعِب
هبا ما ىو أوسع من ذلك با٤بعُب الشامل للمعصومْب وأصحاهبم وطبلهبم وأنصارىم ،وكلهم
ناطقوف ٦باىدوف با٤بقدار الذي ٯبدوف فيو ا٤بصلحة وا٢بكمة  ...إىل أف قاؿ :وستبقى [ا٢بوزة
يف ا٤بستقبل ،ومن يكوف بعده من ا٣بلفاء
الناطقة] إىل يوـ القيامة ،متمثلة باإلماـ ا٤بهدي
اجملاىدين .) ( )...
وقاؿ يف نفس ا١بمعة( :إين خاطبت ا٢بوزة التقليدية ومددت ٥با يد الصداقة والعبلقة فلم
أجد جواباً ،أو وجدت جواباً ضئيبلً.
ومن الطريف ا٤بلحوظ يف ىذه األياـ أف الكثّب من إخواننا أىل السنة من رجاؿ دين وغّبىم،
ٰبضروف صلوات ا١بماعة وا١بمعة عندنا  ،وليس يف ا٢بوزة التقليدية أي تفكّب يف ذلك ٕبضور
صبلة ا١بمعة وا١بماعة عندنا  ،أو ٰبتمل بقياـ أي فرد منهم بذلك يف يوـ من األياـ مع شديد
األسف) ( ).
وا٤بنصف حْب يقرأ أو يسمع ىذه الكلمات من الشهيد الصدر (رٞبو ا﵁) يعلم مدى ا٤برارة
الٍب كاف يعانيها منهم ومن خذالهنم لو ،وىاؾ ا٠بع كبلمو يف ا١بمعة الثالثة ليتأكد لك ذلك.
قاؿ الشهيد الصدر (رٞبو ا﵁) ...( :إف السيد ٧بمد الصدر ٤باذا ال يقيم ا١بمعة يف النجف،
أو يف الكوفة ،كنت أقوؿ :إهنا ٙبصل مفسدة  -ماىي ا٤بفسدة ؟ وىي أف واحداً من العلماء
يقيمها فبل ٰبضرىا العلماء اآلخروف ،وىذا فيو تفرقة صفوؼ الدين وا٤بذىب ،وينكشف
بصراحة ،وىذا ما ٲبكن تكرره يف كل جيل؛ ألف ا٣ببلفات بْب العلماء إٝباالً موجودة يف كل

 ٍْبر اىصدر :ص. 6 – 6 ٍْبر اىصدر :ص.9 6 – 9 7ٍْ -بر اىصدر :ص.9 6

 ......................... ..................... 23إصذاراث أَصبر اإليبو ادليذُ

جيل  ..فإذا كاف السيد ٧بمد الصدر عنده قوة قلب على أف يتقدـ ،فليس للسابقْب قوة قلب
على أف يتقدموا) ( ).
وقاؿ أيضاً يف نفس ا١بمعة ( :إهنا  -صبلة ا١بمعة  -خبلؼ سياسة ا٤برجعية ،لو صح
التعبّب ،جيبلً بعد جيل ،منذ حوايل ثبلٜبائة سنة أو أكثر ،كما قاؿ بعضهم :أتى شخص وسأؿ

بعض العلماء :السبلـ عليكم ،ماىو رأيك يف ىذه ا٤بسألة ؟ (مسألة اجتماعية على أية حاؿ).
قاؿ لو :انظر٫ ،بن عندنا أربعة أشياء ،إذا واحدة مثل ىذه أىبلً وسهبلً بك ،وإذا ليس منها
فأدر ظهرؾ وأذىب [صبلة ا١بماعة ،واإلستخارة ،والفتوى ،والدرس] ىذه ليست منها ،أنا ليس
يل دخل هبا ،أدر ظهرؾ واذىب ،ىذه الطريقة القدٲبة طبعاً ،والٍب بعوف ا﵁ وحسن توفيقو أنقذين
ا﵁ منها ،وأنقذكم منها بعوف ا﵁.
طيب ،حينئذ مثل ىذا اإلنساف ،مع احَبامي لو جزاه ا﵁ خّباً  -ا﵁ يدًن ظل ا٤بوجودين
منهم ،ويقدس أسرار ا٤باضْب  -مستعد أف يتحمل ىذه ا٤بسألة ،ويلبس كفن ،وٲبسك السيف أو
العصا ،ويتكلم بلغة الصحف ،ولغة الشارع ،ال طبعاً حراـ ! ىذا ذلة لئلسبلـ! ألنو ذلة للمجتهد
! أفضل لك أف ٘بلس على فراشك ،وتصبح (سكويت) كالصنم ،ىذا ىو األفضل ،ىكذا سياسة
ا٤برجعية.
؟ رسوؿ ا﵁ أما كاف ٱبطب
٫بن أفضل أـ رسوؿ ا﵁ ؟ ٫بن أفضل أـ أمّب ا٤بؤمنْب
أيضاً ،هنج الببلغة بْب أيدينا ،لنا برسوؿ ا﵁
؟ أما كاف يصلي ا١بمعة ؟ أمّب ا٤بؤمنْب
أسوة حسنة ،يف بعض األشياء ؟ أو يف كل األشياء ؟ إذف ليس لنا أسوة حسنة ٖبطاباتو ،وال
أسوة حسنة ٖبطابات أمّب ا٤بؤمنْب ،وال ٖبطابات ا٢بسن ،وال ٖبطابات ا٢بسْب  ،أمل ٱبطب
يف كرببلء ؟ طبعاً خطب ،فلماذا ترؾ علماؤنا ا٣بطابة.) ( )...
اإلماـ ا٢بسْب
وىنا مسألة مهمة ٯبب أف أنبّو عليها؛ ألف ا١بميع أو األغلب غافل عنها ،وىي :أف العلماء
الذين حاربوا الشهيد الصدر وحاربوا صبلة ا١بمعة اآلف قد أمروا وكبلئهم بأقامة صبلة ا١بمعة يف
تغّب ؟! يف عهد الطاغية صداـ (لعنو ا﵁) كانت صبلة ا١بمعة
كل مكاف ٲبكنهم ،فما الذي ّ
حراـ وفتنة !! واليوـ استحالت ا٢برمة إىل ا٢بلية؛ ألهنا وافقت أىواءكم ودنياكم؛ ألهنا دعاية
مهمة لكم ١بلب األتباع واألمواؿ والشهرة ؟!!!
 ٍْبر اىصدر :ص .ٍْ -بر اىصدر :ص. 5 – 1
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والغريب جداً أهنم رغم كل اإلمكانات ا٤بتوفرة ٥بم اآلف ،وضمانات ا٢بماية ٥بم ،فهم ال
ٰبضروف صبلة ا١بمعة ،رغم أهنا تقاـ على بعد أمتار من مناز٥بم ،فالثابت عند بعضهم أف صبلة
ا١بمعة إذا أقيمت صارت واجبة وجوباً عينياً ،وعند بعض آخر أهنا أفضل من صبلة الظهر،
بالقرب من مناز٥بم،
فلماذا ال ٰبضروف صبلة ا١بمعة رغم أهنا تقاـ يف حضرة أمّب ا٤بؤمنْب
فهل أف العلماء غّب مشمولْب باألحكاـ الشرعية وخارجوف عن التكليف الشرعي؟! ىل يوجد
عندىم تشريع جديد بذلك ؟ فهل ٠بعتم أف أحد ا٤براجع حضر صبلة ا١بمعة أو صلّى صبلة
ا١بمعة اآلف ؟ وإذا مل يكن عندىم تشريع جديد بذلك  -وىو الصحيح  -فهم مأثوموف بعدـ
يقروف بعدالة من يقيمها بالقرب منهم ؟ وىذا غّب صحيح؛
حضورىم لصبلة ا١بمعة ،أـ أهنم ال ّ
ألننا نعلم أف صبلة ا١بمعة الٍب تقاـ يف صحن أمّب ا٤بؤمنْب اآلف ٦بازة من قبل بعضهم ،وحٌب لو
تنزلنا وقلنا بذلك ،فلماذا ال ينبهوف الناس ،وٯبنّبوىم الصبلة خلف الفاسقْب ،أليس ي ّدعوف
بذمتهم ،وخصوصاً بعد مبلحظة أف كل أو أغلب ا٤بصلْب ىم مقلدوف
ا٤برجعية للناس ،فهم ّ
٥بؤالء ا٤براجع  ،وحٌب لو كانت مستحبة عندىم وليست واجبة ،أ ليس األحرى أف يسبقوا الناس
يف ا٤ببادرة اىل حضورىا ،بل إمامتها ،فما الذي ٲبنعهم من ذلك ؟!!
فبما أنكم قد أجزمت صبلة ا١بمعة ،فلماذا أنتم جالسْب يف بيوتكم ا٤بكيفة ،وا٤بساكْب
تصهرىم حرارة الشمس خبلؿ صبلة ا١بمعة  ،فهل أنتم صنف آخر من البشر غّب صنف ىؤالء؟
حٌب نقوؿ إف الذي ٯبب عليهم أو يسحب ٥بم ال ٯبب عليكم وال يستحب لكم ،أما آف لكم
أف تك ّفوا عن الضحك على ىؤالء ا٤بساكْب الذين يتّبعونكم إتبّاع األعمى لؤلعمى ،وبالتايل
كبلكما تقعوف يف أقرب حفرة.
وال ٲبكن لكم أف تعتذروف بالتقية ،فبل يوجد أي منع لصبلة ا١بمعة اآلف ،وٲبكنكم أف
تسخروا اآلالؼ من ا٢برس والشرطة ٢بمايتكم ،وبإشارة واحدة ،وىذا واقع ا٢باؿ وال ٲبكن ألحد
ّ
إنكاره ،فإذا كنتم ٚبافوف من ا٤بوت ،رغم كل ذلك فأقوؿ لكم﴿ :يُ ْد ِر ُّ
ت َولَ ْو ُكنتُ ْم فِي
كك ُم ال َْم ْو ُ
شي َدةٍ﴾( ).
بُ ُر ٍ
وج ُّم َ
ىذه حقيقة وواقع ا٢باؿ وال ٲبكن وال ٯبوز ألحد أف يلومِب عندما أتسائل عنها ،أو أنبّو
أف نتبع الدليل وأف نناقش كل أحد إالّ ا٤بعصوـ أو من
الناس عليها ،فقد علّمنا أىل البيت
 -اىْساء.76 :
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كانوا يتنزلوف للناس ويسمحوف ٥بم بسؤا٥بم أو

نصبو ا٤بعصوـ با٤بباشرة ،بل حٌب ا٤بعصومْب
ّ
بإشكاالهتم وٯبيبوهنم عليها.
قاؿ تعاىل﴿ :أَتَأ ُْمرو َن الن ِ ِ
س ُك ْم﴾( ).
َ
ُ
نس ْو َن أَن ُف َ
اس بالْب ِّر َوتَ َ
وقاؿ الشاعر:
عار عليك إف فعلت عظيم
ال تنو عن خلق وتأيت مثلو
اللهم اشهد إين بلّغت  ..اللهم اشهد إين بلّغت  ..اللهم اشهد إين بلغت.

وقاؿ الشهيد الصدر يف ا١بمعة ا٢بادية عشر ...( :إف للمرجعية أسلوبْب معروفْب ،اآلف تقريباً
من الواضحات ا٤بعلنة ،وأنا أشرت إليهما يف بعض ا٣بطب السابقة ،أستطيع أف أ٠بي أحدٮبا
أسلوب السكوت واإلنعزاؿ ،واآلخر أسلوب النشاط واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر٤ .باذا
ٝباعة من ا٤براجع ومن الناس ومن تابعي ا٤براجع اٚبذوا أسلوب السكوت ،ال يوجد أي شيء إالّ
ا٢بفاظ على حياهتم  -يريد ٰبافظ على حياتو  -جلس وسكت ،وترؾ ما ىو يف ذمتو لعلو بعلم
أو بغّب علم أنا ال أدري .) ( )...
وقاؿ يف ا١بمعة العشرين ...( :إف عدداً من فضبلء رجاؿ الدين قد يصلي بعضهم ٝباعة
وراء البعض كما ىو مروي عن السيد ٧بمد صاحب ا٤بدارؾ (رٞبو ا﵁) الذي ىو من أسرتنا
ونسبنا ومن أبناء أعمامنا ،والشيخ حسن صاحب ا٤بعامل وقد كانا أوالد خالة ،ومتعاصرين يف زمن
واحد ومتعاشرين وفضبلء وأصدقاء ،ويثق أحدٮبا بعدالة اآلخر ،فيصلي كل منهما وراء اآلخر
على إختبلؼ األياـ ،عندما يراه يصلي فيقف خلفو ويصلي ،ال أف أحدٮبا يتقدـ للجماعة
دائماً ،وال اآلخر يتأخر عنها دائماً  ...إىل أف قاؿ :فمن ىو من ا٤براجع يرضى أف يصلي وراء
مرجع آخر ؟ ليس اآلف فقط ،يف تاريخ النجف ،من الشيخ األنصاري وقبل وبعد ،ىل يوجد
اثناف من ا٤براجع يقببلف أف يصلي أحدٮبا وراء اآلخر ،ىذا يصلي أوالً وبعد ذلك يصلي اآلخر،
ما واحد صلى إطبلقاً نقسم من اآلف ،فمن ىو من ا٤براجع يرضى بأف يصلي وراء مرجع آخر ؟
أما أنا (تريدوف أف ٙبملوين ا٤بسؤولية ونعم ما تفعلوف).
أما أنا فقد كتبت يف األياـ األوىل من صبلة ٝبعة الكوفة إىل عدد من ا٤براجع للحضور إىل
ىذه الصبلة ،وقلت يف الكتاب( :إنك إذا حضرت فأنا سوؼ أقدمك إماماً للجماعة ،وأصلي
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خلفك فتكوف ا٣بطبة يل واإلمامة لك ،وأنا أقوؿ ٔبواز تعدد ا٣بطيب واإلماـ يف صبلة ا١بمعة)،
وحٌب لو أراد ذلك ا٤برجع أياً كاف منهم ،وحٌب اآلف تفضلوا ،أف يكوف خطيباً تفضلوا أخطب
وصل بنا ،وأنا أكوف مستمعاً ،وأكوف مأموماً ٖبدمتك ،والزاؿ ىذا األمر نافذ ا٤بفعوؿ إىل اآلف ..
إىل أف قاؿ :ولكنِب ناديتهم فلم ٯبيبوا طبعاً ،كما قاؿ الشاعر (لقد أ٠بعت لو ناديت حياً) ( ).

وقاؿ يف نفس ا١بمعة حوؿ تقبيل الناس أليدي العلماء ،والكبلـ طويل جداً ٬بتار منو بعض
الفقرات ...( :وىو أنو يتوقع أف تقبل يده ،أو ٯبد أنو من اإلحتقار لو عدـ تقبيل يده ،فمعُب
ذلك أنو يشعر باألنانية والتكرب والعظمة يف غّب عظمة ا﵁ سبحانو وتعاىل ،فيكوف شيطاناً من
حيث يعلم أو ال يعلم ،ومن حيث تعلم أو ال تعلم ،فإذا قبلت يده فإ٭با تقبل يد الشيطاف،
وليس ىو لك أخاً يف اإلٲباف كما تزعم ويزعم  ...أما أف يتوقع منك أف تقبّل يده فعبلً ،ولرٗبا يف
ضمّبه ،أو يزجرؾ أنو ٤باذا مل تفعل ؟ إذف أزجره ٤باذا تتوقع ذلك ياعدو ا﵁ ؟
تقبل يده فهو خارج من رٞبة ا﵁ ،وداخل
ولذا قلت يف ا٣بطبة السابقة أف كل من يتوقع أف ّ
يف غضب ا﵁.
توجد فكرة صغّبة أقو٥با وأنا حيث كنت يف حيايت وإىل اآلف ،كنت وال زلت أسحب يدي
عن التقبيل ،كنت شا ّذاً وغريباً عن ا٢بوزة واجملتمع ،واألمل يف ا﵁ سبحانو وتعاىل ،ويف ا٤بؤمنْب
أمثاؿ ىذه الوجوه الطيبة أف يأيت يوـ قريب إف شاء ا﵁ قريب ،يكوف األمر فيو بالعكس ٕبيث
يكوف من تقبل يده شاذّاً وغريباً ،ويكوف من الواضح للمؤمنْب أنو بذلك يكوف طالباً للدنيا
والشهرة والشهوة فتفَبؽ منو الناس ،وتبتعد عنو الناس ،ويعرفوف أنو غّب مستحق لتقبيل اليد بينو
وبْب ا﵁ سبحانو وتعاىل .) ( )...
وقاؿ يف ا١بمعة التاسعة عشر ،عن التواضع( :عن ابن عباس قاؿ" :كاف رسوؿ ا﵁
ٯبلس على األرض ،ويأكل على األرض،
يوجد أعظم من رسوؿ ا﵁  -؟ كاف رسوؿ ا﵁
ويعتقل الشاة  -ال يعطيها إىل آخر ليعتقلها ،ىو يوثقها بنفسو  -وٯبيب دعوة ا٤بملوؾ إىل خبز
الشعّب" ،ال ٰبتشم من دعوة ا٤بملوؾ فضبلً عمن ىو أشرؼ منو ،فهل يف ا٢بوزة وغّب ا٢بوزة
شخص أشرؼ من رسوؿ ا﵁  ،حٌب ا٤برجع ،حٌب السيد ٧بمد الصدر ؟ وىل يف ا٢بوزة
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شخص يقبل أف ٯبلس على األرض ؟ ويأكل على األرض ؟ ويعتقل الشاة وٯبيب دعوة ا٤بملوؾ
على خبز الشعّب ؟) ( ).
عما أقوؿ أماـ ا﵁ تعاىل ،لقد ُوِجد من ىو إمتداد
وأما أنا فأقوؿ للجميع وأنا مسؤوؿ ّ
ُ ،وِجد من التواضع شيمتو
وأمّب ا٤بؤمنْب واألئمة الطاىرين
ألخبلؽ الرسوؿ ٧بمد
وسجيتو بدوف ت ّكلف وال تصنّعُ ،وِجد من ا١بلوس على الَباب ّقرة عينو وراحة نفسوُ ،وِجد من
٦بالسة الفقراء مقره وقرارهُ ،وِجد من ٱبدـ أتباعو بيده ويطبخ ٥بم وٱبدمهم بأبسط األمورُ ،وِجد
من ال يتميّز عن أتباعو ال ٗبأكل وال ٗبلبس وال ٗبجلسُ ،وِجد من ٮبّو إصبلح باطنو ال ظاىره،
،
ُوِجد من يقوؿ عن نفسو( :ال أرى نفسي أفضل من كلب أجرب) ،مقتدياً بنيب ا﵁ موسى
ُوِجد ُ ..وِجد ُ ..وِجد ما يعجز القلم عن تسطّب ُخلقو وسجاياه ،أال وىو العبد الصاحل الناصح
الوصي اليماين أٞبد ا٢بسن ،وفقنا ا﵁ تعاىل لنصرتو وعصمنا عن خذالنو والتقصّب يف أداء حقو،
برٞبتو الواسعة.
اجليت انثبَيت:

٧باربة الشهيد الصدر لرموز الظلم والطغياف واإل٫براؼ عن الدين القوًن ،و٧باربتو لقوى
اإلستكبار العا٤بي كأمريكا (عدوة الشعوب) ورفضو ٢باكمية الناس ،والتشريع بغّب الكتاب والسنة
ا٤بطهرة.
تصدى لبياف ىذه األمور رغم كل الصعوبات وقلة العدة والعدد وكثرة األعداء وخذالف
يتفوه
العلماء لو ،ورغم بطش فرعوف عصره ىداـ (لعنو ا﵁) الذي فاؽ أقرانو يف قمع كل من ّ
بكلمة واحدة ،هتدد سلطانو الشيطاين.
نطق الشهيد الصدر حْب خرست ألسن ا١بميع وأ١بمها ا٣بوؼ ،وأمست قرينة للمخدرات
يف البيوت ال ترى ضوء الشمس.
ولنتطرؽ إىل بعض كلماتو يف ىذا اجملاؿ:
قاؿ يف ا١بمعة ا٢بادية عشر حوؿ القانوف الذي ٯبب أف يكوف دستوراً للمجتمع( :إف البديل
الذي ٲبكن أف يكوف بديبلً عن اإلسبلـ وعن نظاـ اإلسبلـ ،أحد أمرين ال ثالث ٥بما :إما عدـ

ٍْ -بر اىصدر :ص7

.

انشييذ انصذر يمتم يٍ جذيذ 11 ...................................... .............

النظاـ يف اجملتمع إطبلقاً ،وإما القانوف الوضعي الذي يسنّو البشر بغض النظر عن الرساالت
اال٥بية ،أو كما يعرب بعضهم بغض النظر عن اإلتصاؿ بالسماء وإلو السماء.
كِبل ا٤بطلبْب ٧بل إشكاؿ ،ليسا بصحيحْب ،فإذا مت إسقاطهما تعْب أف نظاـ اإلسبلـ ىو
العادؿ الكامل.
البديل األوؿ :الذي ىو عدـ وجود نظاـ إطبلقاً يف اجملتمع ،فهذا طبعاً واضح جداً ،أنو
ساقط يف نفسو ،وال يريد أي شخص من البشر للمجتمع ،وعبارة بعضهم (أنو يصبح اجملتمع
جحيماً ال يطاؽ) ،وعبارة بعضهم أنو (يصبح اجملتمع اإلنساين ٙبكمو شريعة الغاب)  ...إىل أف
قاؿ :ىذا خبلؼ اللطف اإل٥بي ،خبلؼ قاعدة اللطف فهذا البديل ليس صحيح.
البديل الثاين :ىو القانوف الوضعي ،القانوف الوضعي من أين أتى ؟ لو مصدراف أساسياف :إما
العقل ،وإما النقل.
إما أف ا٤بقنن ُٰبَكم عقلو يف إدراؾ ا٤بطالب ،ويكتب قانونو ،وىذا على أحسن التقادير ،وإما
أنو ُٰبَ ّكم نفسو وشهواتو ومصا٢بو ا٣باصة ،وكبل األمرين ساقطاف وسيئاف.
أما إذا َحك َم ا٤بقنن شهواتو ومصا٢بو ا٣باصة فهذا فاسد يف أصلو ،وىذا غّب قابل للنقاش،
وإ٭با ٰبتج أىل القانوف على أننا ُ٫بَ ّك ُم عقولنا يف ىذا ا٤بطلب ،فمن ىذه الناحية يأيت القانوف
صافياً صحيحاً ،ومعو ما ا٢باجة إىل الشريعة اإل٥بية ؟ ىذا الذي طرؽ ٠بعنا من أف العقل البشري
ُمد ِرؾ لشيء من الصواب ولشيء من العدؿ ،لو باب وجواب ،صحيح يقوؿ العدؿ حسن
والظلم قبيح ،الصدؽ حسن ،والكذب قبيح ،على العْب والرأس ،إىل آخره قائمة موجودة ٕبكم
العقل أكيداً.
ولكن لنخطوا خطوة ثانية :ىل أف العقل يدرؾ يف كل األشياء ؟ ٝبلة من األشياء نسأؿ
أنفسنا نشك أهنا ىل ىي حسنة أـ قبيحة ؟ ا﵁ العامل ٫بن ال نعلم ،كذلك عندنا ما يسمى
با٤بزاٞبة ،تتعارض يف ذىنك األشياء ،ىذا أىم أو ىذا أىم ،ىل يدرؾ عقلك شيء من ىذا
القبيل أف ىذا بالتعيْب أىم ؟ طبعاً ال يوجد مثل ىذا الشيء .أراؾ بإذف ا﵁ سبحانو وتعاىل
للخّب والشر ،ولكنو ضيق ال يشمل ٝبيع مناحي ا٢بياة وٝبيع حقوؿ ا٤بعرفة بكل تأكيد ،ضيق
رٗبا واحد با٤بائة إىل ٟبسة با٤بائة ،وإالّ الباقي كلّو مشكوؾ عقلياً ،وىذا وجداين ،إسأؿ نفسك
أي شيء تريدٍ ،
حينئذ ماذا يصّب ؟ يصّب أف ا٤بقنن يأيت وٯبلس ويكتب قانونو .بأي عقل ؟ هبذه
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ا٣بمسة با٤بائة ؟ والباقي مشكوكات ،ٯبعل ا٤بشكوكات على شكل يقينيات ؟ وٰبمل الناس
مسؤوليتها ؟ ىذا ىو ا٣بطأ.
فمن ىذه الناحية العقل قاصر عن إدراؾ الواقعيات الٍب يعلمها ا﵁ سبحانو وتعاىل ،قاصر عن
إدراؾ الواقعيات الٍب يعلمها ا٤بعصوموف .
فإذا عطفنا على ذلك أف العقل البشري مادي ،يعِب يعيش يف بوتقة ا٤بكاف والزماف واجملتمع
وا٤بصاحل الفردية وا٤بصاحل األسرية وغّب ذلك ،ا٤بقنن ليس ٗبعصوـ طبعاً ،وال يدعي أحد عصمتو
ال من األولْب وال من اآلخرين ،ا٤بقنن بشري وىذا ،وىو رىْب ،كما أف كل واحد منا رىْب ا٤بكاف
والزماف والدنيا وا٤بصلحة وا٤باؿ ،فلوال اللطف اإل٥بي ما عرفنا اآلخرة ؟ ما عرفنا ا٢بساب ؟ ما
عرفنا الثواب ؟ ما عرفنا العقاب ؟ ما عرفنا مثبلً ا٤بدارج العليا ؟ ا٤ببلئكة ؟ ٞبلة العرش ؟ ال نعرؼ
طبعاً.
وا٤بفروض أف ا٤بقنن من ىذه الناحية ُٱبرج من ذىنو كل ىذه األمور ،سواء عرفها أو مل
يعرفها ،وإ٭با يتبع الدنيا ا﵀ضة واجملتمع الذي بْب يديو فقط ،كما يقوؿ ذاؾ ( َفو الذي يقسم بو
أبو سفياف ال جنة وال نار) ،ىو أيضاً يقوؿ ال جنة وال نار وٯبلس ليكتب القانوف ،وصار أنو
يهمل ا٤بصاحل الرئيسية للبشرية ،الٍب ىي حساب يوـ القيامة ا١بنة والنار؛ ألنو ٫بن مل ُ٬بلق ٥بذه
الدنيا وإ٭با ُخلقنا لآلخرة ،وىو يقوؿ ٫بن ُخلقنا ٥بذه الدنيا ،ومل ُ٬بلق لآلخرة:
إف كنت تدري فتلك مصيبة وإف كنت التدري فا٤بصيبة أعظم
إذف فالعقل البشري اليستطيع أف يضع قانوناً ،فإذا فسد كبل اإلحتمالْب ،فببل نظاـ يصّب،
وال يصّب بنظاـ عقلي وضعي ىنا أيضاً فاسد ،إذف يتعْب النظاـ اال٥بي.
إف ا﵁ تعاىل تتبع شريعتو ،صغّبة وكبّبة ،مهمة وقليلة ،كلها بإذف ا﵁ سبحانو وتعاىل ،وا﵁
تعاىل غّب مقصر ،أعطانا العدؿ الصحيح الكامل ،وإ٭با يصد عن ذلك شهواتنا ومصا٢بنا ،وطرقنا
الفاسدة ا٤بلتوية ،ليس أكثر من ذلك ،فإذا كنا نتجنب ذلك يف ا٢بقيقة ،إذا كنا نتجنب
الشيطاف ،فنحن بإ٘باه الرٞبن ،وإذا كنا نتجنب الرٞبن ،فنحن بإ٘باه الشيطاف ،إعتيادي.) ()..
وقاؿ (رٞبو ا﵁) يف ا١بمعة الرابعة عشر ...( :إف العقل االنساين أقل من أف يدرؾ الواقعيات
وأف يدرؾ التشريع العادؿ ا٢بقيقي ،وذلك ينتج أف التشريع ا٢بقيقي بيد ا﵁ سبحانو وتعاىل؛ ألنو
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علي وعلى أي فرد من األـ واألب ،وأعلم بواقعي
كما يعربوف  -وىو ا٤بطلب كذلك  -أشفق ّ
وواقع مصا٢بي ومفاسدي من األـ واألب.
فمن ىذه الناحية من الفخر ومن اإلعتزاز ومن الراحة ومن اللطف أف يتمحص التشريع بيد
ا﵁ سبحانو وتعاىل ،ليس بيد عبده الذي ى و غّب معروؼ من ىو وما ىو ،ال أقوؿ أكثر من
ذلك.
ا٤بهم أف ىذا التشريع حينما نعرفو موجوداً أو مستمراً من عصر اإلسبلـ إىل يوـ القيامة ،أال
نعلم أف حبلؿ ٧بمد حبلؿ إىل يوـ القيامة ،وحراـ ٧بمد حراـ إىل يوـ القيامة.
اإلتياف بالتشريع العادؿ
إىل أف يقوؿ (رٞبو ا﵁) ... :ا٤بهم أف من أىم معجزات النيب
الكامل ا٤بستمر ،والواسع هبذه السعة العظيمة ،وقد طبّق طبعاً يف زماف النيب  ،ومل ير منو
الناس واجملتمع إالّ ا٣بّب والسعادة ،بالرغم من قلة واردىم اإلقتصادي وضعف نفوسهم ،إالّ أهنم
 ،ومل ير
رغم ذلك مل يروا منو إالّ ا٣بّب والسعادة والعدؿ ،وطبّق أيضاً يف زماف أمّب ا٤بؤمنْب
منو الناس واجملتمع إالّ ا٣بّب والعدؿ والسعادة ،وسوؼ يطبق يف زماف اإلماـ ا٤بهدي سبلـ ا﵁
عليو ،وسوؼ لن َير من اجملتمع إالّ العدؿ والسعادة والرفاه ،يأيت بالدين كما أُنزؿ على رسوؿ ا﵁
 ،ويأيت بالقرآف كما أُنزؿ على رسوؿ ا﵁  ،ويأيت بالعدؿ كما أُنزؿ على عهد رسوؿ ا﵁
 ،يأيت باإلسبلـ الواقعي من ٝبيع ا١بهات ،فكيف نتصور فيو ظلماً مهما قل ،ال ٲبكن ،وال
قدر شعرة باألصطبلح.
اآلف أيضاً ٲبكن أف نلفت إىل شيء بسيط ،حاصلو أف القرآف ىل ٘بد فيو أمراً بظلم أو
باعتداء أو عدواة أ و غصب حق ؟ ألي واحد من أىل ا٢بق ،أو ا٤بَبافعْب ،أو ا٤بتخاصمْب ،من
البشرية أٝبعْب ،أليس أف ا﵁ تعاىل يقوؿ﴿ :إِن اللّوَ يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَاء ِذي الْ ُق ْربَى
َ ُُ َ َ ْ َ
شاء َوال ُْمن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذك ُرو َن﴾( ).
َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
و٫بو ذلك من الكلمات ،القرآف مليء هبذا  ،نتحدى أي واحد يأيت بآية قرآنية ٨بالفة ٤بثل
ىذا اإل٘باه اللطيف والعدؿ ،يف حْب أف ا٤بشرع القانوين يعجز عن مثل ذلك ،إ٭با ىو بشر ،إ٭با
ىو ناقص ،كما أنا وأنت ناقصوف ،إ ٭با ىو فيو النفس األمارة بالسوء ،كما ىو موجود عندي
وعندؾ ،ليس أكثر من ذلك ،فقانونو كائناً من كاف على وجو البشرية ،ويف أي جيل من
 -اىْحو.60 :

 ......................... ..................... 11إصذاراث أَصبر اإليبو ادليذُ

األجياؿ ،إ٭با يكوف ٩بثبلً لشخصيتو وآراءه ،ومن ىنا جاء التعديل بناءً على ما قلناه يف ا٤بادة
الفبلنية من القانوف الفبلين فإنو يتعدؿ إىل كذا وكذا ،مث يعدلونو ،مث يعدلونو ،مث يعدلونو٤ ،باذا؟
ألف التجارب تثبت خطأ الشكل األوؿ من ا٤بادة مث يعدلونو ،فتثبت التجارب خطأ الشكل الثاين
من ا٤بادة مث فيعدلونو ،فتثبت التجارب خطأ الشكل الثالث من ا٤بادة ،وىكذا إىل أف يثبت
فشلهم مائة با٤بائة.
ولن يثبت أي فشل مهما قل أو كثر للتشريع العادؿ ا٢بقيقي اإل٥بي جل واضعو ومشرعو،
وجل مبلغو الذي ىو رسوؿ ا﵁ .) ( )...
وقاؿ (رٞبو ا﵁) يف ا١بمعة السابعة والعشرين ،حوؿ اإلستعمار وآثاره السلبية ا٤بدمرة...( :
أهنم عرفوا أثر اإلستعمار األكيد والشديد يف اجملتمع ا٤بسلم منذ صدر اإلسبلـ وإىل العصر
وقتل
وقتل الزىراء
ا٢باضر حٌب أنو ٲبكن أف يقاؿ بوضوح إف الذي قتل رسوؿ ا﵁
ىو اإلستعمار بأياديو ا٣بفية ا٤ببثوثة يف ىذا
وتسبب إىل غيبة اإلماـ ا٤بهدي
ا٢بسْب
اجملتمع ا٤بسلم ،وكذلك ما حصل بعده من ا٢بروب الصليبية ومعاىدة ا٣ببلفة العثمانية مع ا٤بانيا،
وغزو اإلنكليز للعراؽ ،وغزو الفرنسيْب ٤بصر ،وكذلك الغزو الثبلثي ٤بصر وتأسيس (إسرائيل عليها
اللعنة والعذاب) وغّب ذلك كثّب.
ومظامل اإلستعمار عامة لكل مكاف وزماف ومنتشرة على وجو األرض ويف كل دىر وإنّا ﵁
وإنّا إليو راجعوف) ( ).
وقاؿ يف ا١بمعة الثانية والثبلثْب ،حوؿ الثورة الفلسطينية ،وأف البديل عن دولة الظلم ىو
اإلسبلـ فقط وإف إسرائيل ال ُٙب َارب إالّ باإلسبلـ( :وا٤ببلحظ بوضوح أف فكر الثورة الفلسطينية
مر ميدانياً بتطور وتكامل ملحوظ ،فبينما كاف عند بدأه قبل حوايل عشرين سنة أو أكثر فكراً
قد ّ
علمانياً دنيوياً ال يريد أكثر من إزالة ا٢بكم الغاشم الظامل يف ببلده ،وال يفكر بالبديل ،ويف شكل
الدولة ا١بديدة الٍب يسعى من أجلها  ..حٌب كاف أكثرىم شيوعيْب يف زمن وجود ما كاف يسمى
باإلٙباد السوفيٍب ،وكاف بعضهم ٲبيل إىل الدٲبقراطية الرأ٠بالية ،وبالتايل كانوا ٨بتلفْب وليس ٥بم
ىدؼ ٧بدد وحقيقي.
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تطور الفكر اإلسبلمي العا٤بي ،فأصبح أكثرىم أو اإل٘باه
تطوروا بكل تأكيد مع ّ
إالّ أهنم ّ
األشهر فيهم إ٘باىاً إسبلمياً دينياً لطيفاً جزاىم ا﵁ خّب جزاء ا﵀سنْب.
وأصبحوا ٯباىدوف ويستشهدوف حقيقة يف سبيل ا﵁ ،ومضادة ألعداء ا﵁ ،وذلك بعد أف
اتّسعت التجارب الدينية ،وازدادت الكتب الدينية ،ووسائل اإلعبلـ اإلسبلمية .فرأى ا١بيل

ا٤بتأخر منهم أف ا٢بق الصحيح إ٭با ىو يف الدين ،وأف ا٢بل الصحيح إ٭با ىو يف الدين ،وليس من
ا٤بعقوؿ أف اليهود ٰباربوننا كيهود و٫بن ٫بارهبم كعرب أو كشيوعيْب أو كرأ٠باليْب.
ال  ...وإ٭با يقابل اليهودية اإلسبلـ ليس إالّ ،واإلسبلـ ىو دين الشهادة ودين اآلخرة ودين
العدؿ ودين ا١بهاد ،وليس يف ا٤بسالك األخرى ذلك واإل٘باىات الفكرية األخرى ليس فيها إالّ
ا٣بداع والضبلؿ) ( ).
وقاؿ يف ا١بمعة ا٢بادية عشر( :الفكرة األخرى يف ىذا الصدد ،أف اإلستعمار الغريب ماىي
وسيلتو ؟ ا٤باؿ والسبلح ٨ -بتصر مفيد  -يسيطر على وجو الكرة األرضية با٤باؿ والسبلح ،عنده
شيء آخر ؟ ال يوجد٫ ،بن ماذا عندنا ؟ ا﵁ سبحانو وتعاىل ،جل جبللو ،ا﵁ سبحانو وتعاىل،
ليس غّبه ،ىو الواحد األحد الفرد الصمد ،الذي مل يلد ،ومل يولد ،ومل يكن لو كفواً أحد.
من ىو األقوى ا٤باؿ والسبلح الدنيوياف ،أـ ا﵁ ا٤بسيطر على ا٣بلق كلو ،وبيده ملكوت كل
شيء ،وبيده مفاتيح السموات واألرض ؟ حٌب ىم يعلموف بذلك ،وليس ٫بن فقط.
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾( ).
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا اللوَ يَ ُ
قاؿ ا﵁ ﴿ :إِن تَ ُ
ِ
ِ
ِ
آمنُوا﴾( ).
ين َ
وقاؿ ﴿ :إن اللوَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
ف يأْتِي اللّو بَِقوٍم ي ِحبُّ هم وي ِحبُّونَو أ َِذل ٍة علَى الْم ْؤِمنِين أ ِ
َعزةٍ َعلَى
َ
ُ ْ ُ ُ ْ َُ ُ
س ْو َ َ
ُ َ
وقاؿ ﴿ِ :فَ َ
ِ
ين﴾( ).
الْ َكاف ِر َ
وكيف ال ينصر ا﵁ سبحانو وتعاىل من ٰببهم وٰببونو ،بالتأكيد ينصرىم؛ ألجل إقامة دينو،
وا﵁ تعاىل ىو ا﵀افظ على الدين من أوؿ البشرية إىل آخرىا ،ليس األنبياء ،وال الرسل ،وال السيد
٧بمد الصدر وال أي شيء ٩با ٱبطر يف أذىانكم ،ا﵁ ىو ا٢بافظ للدين) (.)4

 ٍْبر اىصدر :ص.1 9 – 1 5 ٍحَد.7 : اىحح. 6 : -1اىَائدة.51 :
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وقاؿ يف ا١بمعة السابعة ...( :ومعُب ذلك أف أعداء ا٢بسْب ىم الذين يأكلوف ويشربوف ،يف
الرواية أف [الدجاؿ] حينما يظهر يكوف معو  -طبعاً بشكل رمزي ىم قالوه  -يكوف معو جبل
من ا٣ببز وجبل من نار ،طبعاً الناس ينهالوف على جبل ا٣ببز ،فكل من أكل من جبل ا٣ببز من
قبيل أنو تأمل واندحر وعوقب ،وكل من دخل جبل النار ُسعد ،وكانت عليو برداً وسبلماً ،وىذا يف

كل جيل موجود ٕبسب معناه الرمزي حقيقي مائة با٤بائة) ( ).
وقاؿ يف تاريخ الغيبة الكربى ،حوؿ القيادة وا٤بذىب الدٲبقراطي ...( :قيادة ا١بماعة :فإف
البديل ا٤بعقوؿ الوحيد لقيادة الفرد ىو قيادة ا١بماعة ،فإذا استطعنا مناقشة قيادة ا١بماعة وإبطالو،
يعِب األخذ بقيادة الفرد واإلٲباف هبا كسبب وحيد رئيسي لنجاح اليوـ ا٤بوعود فإف حاؿ ا١بماعة
الٱبلو من أحد ثبلثة أشكاؿ:
الشكل األوؿ :أف يكوف كل فرد قابل للقيادة منفرداً فضبلً عن األجتماع.
الشكل الثاين :أف يكوف كل فرد ناقصاً غّب قابل ٥بذه القيادة ،ولكن الرأي العاـ ا٤بتفق عليو
بينهم ،قابل ٥بذه القيادة.
الشكل الثالث :أف يكوف كل فرد ناقصاً ورأيهم العاـ ناقصاً أيضاً.
أما الشكل األوؿ ،فبل شك أنو البد من إسقاطو عن نظر اإلعتبار ،لعدـ ٙبققو يف أي ظرؼ
من ظروؼ التاريخ وعدـ ٙبققو يف ا٤بستقبل أيضاً ما دامت البشرية  ...إىل أف قاؿ :على أف
افَباض :أف ٦بموع األفراد إذا كانوا قابلْب للقيادة منفردين ،كانوا قابلْب ٥با ٦بموعْب ...افَباض
غّب صحيح؛ ألف ٩بارسة القيادة ا١بما عية تصطدـ بتنايف اآلراء وتضادىاٖ ،ببلؼ القيادة الفردية.
وتنازؿ البعض أو األقلية عن آرائهم بأزاء اآلخرين ،طبقاً للمفهوـ الدٲبقراطي ا٢بديث ..يعِب
التنازؿ عن عدد من اآلراء الكبّبة القابلة لقيادة العامل  -كما ىو ا٤بفروض يف ىذا الشكل األوؿ
 وىو خسارة عظيمة وظلم ٦بحف.وأما الشكل الثالث :فبل شك يف ضرورة إسقاطو عن اإلعتبار أيضاً ،فإف إجتماع الناقصْب ال
ٲبكن أف ٰبقق كماالً .فإذا كاف رأيهم ا٤بتفق عليو ناقصاً كانت قيادهتم ناقصة ،وتعذر عليهم
تطبيق األطروحة العادلة الكاملة ،بطبيعة ا٢باؿ  ...إىل أف قاؿ:
وأما الشكل الثاين فهو ٩بكن ٕبسب التصور .بأف يكوف رأي الفرد ناقصاً غّب قابل لؤلدارة
والقيادة .ولكن يكوف الرأي العاـ ا٤بتفق عليو قاببلً ٥با.
ٍْ -بر اىصدر :ص.66
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إالّ أننا ٯبب أف نبلحظ أف قيادة العامل وتطبيق األطروحة الكاملة من ال ّدقة واألٮبية ،تفوؽ
بأضعاؼ مضاعفة قيادة أي دولة يف العامل مهما كانت واسعة وكبّبة .ومن ىنا كاف للرأي العاـ
مكونيو بالرغم ٩با عليو من
ألجل أف يكوف كامبلً وقاببلً ٥بذه القيادة ،أف يكوف كل فرد من ّ
نقصاف ذو درجة عليا من الوعي والشعور با٤بسؤولية والتدقيق يف األمورٕ ،بيث يتحصل بإنضمامو
إىل غّبه ذلك الرأي العاـ ا٤بتفق عليو القابل للقيادة .وىذه الصفة مل تصبح غالبة يف األفراد على
طوؿ ا٣بط التارٱبي الطويل لعمر البشرية ٘باه أي مبدأ من ا٤ببادىء فضبلً عن العدؿ الكامل .ويف
دولة ٧بدودة ،فضبلً عن أفراد البشرية يف دولة عا٤بية.
وىذا أمر وجداين يعيشو كل فرد منا بالنسبة إىل مبلحظة أ٫باء الفشل واإلضطرار إىل
التعديبلت ا٤بتوالية يف الدوؿ والسياسات العامة ،مهما كانت قيادهتا شخصية أو ٝباعية .ومل
تنجح أي دٲبقراطية ٝباعية ٢بد اآلف من ا٣بطأ والزلل ،بل العمد يف أكثر األحياف.
وإ٭با نقوؿ بإمكاف ذلك يف مورد واحد ،وىو أىم ا٤بوارد وأعظمها ،وىو أف ىؤالء األفراد
ا٤بخلصْب ا٤بمحصْب الذين عرفنا بعض صفاهتم وأساليب ٛبحيصهم وتربيتهم إذا قاموا ٗبهمة يوـ
الظهور وٛبرنوا على ا٢بكم واطّلعوا اطّبلعاً واسعاً ومباشراً على دقائق وحقائق األوضاع يف العامل
 ...فيومئذ يكوف ما يتفقوف عليو رأياً كامبلً ناضجاً قاببلً للمشاركة يف قيادة العامل على وجود
يكوف ىذا الرأي العاـ [معصوماً] عن
ا٢بقيقة ...ومع استمرار الَببية بْب يدي ا٤بهدي
ا٣بطأ ال ٧بالة.

ورى بَ ْي نَ ُه ْم﴾( )  ...إىل أف قاؿ:
وىذا ا٤بستوى ىو ا٤بشار إليو بقولو تعاىلَ ﴿َ :وأ َْم ُر ُى ْم ُش َ
وىذه الشورى ليست يف اإلسبلـ للمجتمع الناقص أو ا٤بنحرؼ أو الكافر ،وإ٭با تكوف للمؤمنْب
اإلثْ ِم والْ َفو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َ ِ
ين
ش َوإ َذا َما غَضبُوا ُى ْم يَ ْغف ُرو َن َوالذ َ
ين يَ ْجتَنبُو َن َكبَائ َر ِْ َ َ
الكاملْب ﴿الذ َ
ِ
ِ
اى ْم يُ ِنف ُقو َن﴾( ).
ورى بَ ْي نَ ُه ْم َومما َرَزقْنَ ُ
ْ
استَ َجابُوا ل َربِّ ِه ْم َوأَقَ ُاموا الص َال َة َوأ َْم ُر ُى ْم ُش َ
فإذا استطاعت األمة بالَببية ا٤بوسعة ا٤بتواصلة ٙبت القيادة ا٢بكيمة أف يصل كل أفرادىا أو
جلّهم إىل م ثل ىذه ا٤برتبة العليا من الكماؿ ،كاف الرأي العاـ ا٤بتفق عليو لؤلمة اإلسبلمية كلها
[معصوماً] ال ٧بالة ،ويكوف إٝباعها سهل اإلٯباد إىل حد كبّب ،ورأيها قاببلً لقيادة العامل بنفسو.

 اىش٘ر. 6 :ٙ -اىش٘ر. 6 – 7 :ٙ
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ٍ
ويومئذ يكوف للدٲبقراطية القائمة على أساس العدؿ ا﵀ض وجو وجيو إف كاف ٜبة حاجة لئلستغناء
عن ا٢بكم الفردي يومئذ.
وىذا ىو ا٤بشار إليو بقولو

فيما روي عنو( :ال تجتمع أمتي على خطأ أو على ضاللة)،

فإف األمة ال تكوف كذلك إالّ إذا كاف رأيها معصوماً .ال ما يكوف رأياً عاماً يف عصر الفًب
واإل٫براؼ وانقساـ األمة اإلسبلمية إىل مذاىب ومبادىء ٨بتلفة.
ت لِلن ِ
اس﴾( ) ،باعتبار أف
كما أنو ىو ا٤بشار إليو بقولو تعاىلُ ﴿ :كنتُ ْم َخْي َر أُم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
التشريع الذي أُنزؿ إليهم قابل لَببيتهم حٌب يكونوا خّب أمة أُخرجت للناس.
ولن يكونوا على ىذا ا٤بستوى فعبلً إالّ مع الطاعة الكاملة ،والوصوؿ إىل مستوى [العصمة]
يف اآلراء العامة .وأما عصر الفًب واإل٫براؼ ،فلعمري أهنم ليسوا بالفعل خّب أمة أُخرجت للناس
 ...إىل أف قاؿ :ومعو تبطل األشكاؿ الثبلثة للقيادة ا١بماعية ،ومعو يتعْب أف تكوف القيادة
منوطة بفرد واحد يكوف على ا٤بستوى الكامل من قابلية قيادة العامل قيادة عادلة .وىذا ىو
ا٤بقصود ،فإننا ال نعِب من القائد الواحد إالّ ذلك) ( ).
***

 آه عَراُ. 0 : -حارٝخ اىغٞبت اىنبر :ٙص .101 – 10

أتباع الصهيد الصدر بني الجبات واالحنراف
بعد استشهاد السيد الصدر إنقسم أتباعو إىل سبعة أقساـ أو أكثر ،وىذه األقساـ بعضها
إ٫برؼ عن هنج السيد الصدر بعد فَبة قليلة  ،وأقروا ٗبشروعية سائر ا٤براجع الذين حاربوا الشهيد
الصدر يف حياتو وحٌب بعد وفاتو ،وغضوا النظر عن كل ما قالو الشهيد الصدر عن ىؤالء العلماء
أو عن ما قالو العلماء يف حق السيد الصدر من هتم وافَباء و٧باربة لصبلة ا١بمعة وغّبىا من
مشاريع السيد الصدر.
واٚبذ ىؤالء من اسم الشهيد الصدر دعاية يكسبوف هبا والء الناس ٩با يدر عليهم ا٢بقوؽ
الشرعية كا٣بمس والزكاة ،ويستلموف ىذه األمواؿ بصفتهم ا٣بليفة الشرعي للشهيد الصدر ،وعلى
أساس ذلك شيّدوا ا٤بكاتب وا٤بدارس ،وملئت صورىم الشوارع مقرونة بصورة الشهيد الصدر،
والشهيد الصدر بريء منهم؛ ألهنم ال ٲبتّوف إىل هنجو بصلة ،بل ىم عكس منهجو ٛباماً ،فهم
أوؿ من نبذوا حاكمية ا﵁ ودعوا الناس إىل حاكمية الناس ٙبت سيطرة اإلحتبلؿ األمريكي ومنهم
من صرح بأف اإلنتخابات أفضل من الصبلة والصياـ !!!
وىم أيضاً أقروا ألعداء الشهيد الصدر با٤بشروعية ومل ٰبركوا ساكناً ٤بواصلة منهج الشهيد
الصدر ،وهبذا يكونوف قد قتلوا الشهيد الصدر من جديد ،بقتلهم لثورتو وأىدافو الٍب قُتل من

أجلها ،فهم يسّبوف بْب الناس برداء الشهيد الصدر وخناجرىم مغروسة بظهره (رٞبو ا﵁)؛ ألف
اإلنساف ٲبوت ٗبوت فكره وأىدافو.
وأما بقية الفرؽ الٍب تعلن إتباعها للشهيد الصدر ،فقد استمرت ثابتة على منهج الشهيد
الصدر نسبياً حٌب سقوط الطاغية صداـ لعنو ا﵁ تعاىل ،وبعد ذلك واجهوا ضغوطاً من قبل
قوات اإلحتبلؿ وعلماء آخر الزماف الذين حاربوا الشهيد الصدر من قبل ،وخاض بعضهم معارؾ
مشرفة ضد اإلحتبلؿ األمريكي ا٤بشؤوـ ،ولكن لعدـ تكافؤ ا٤بعركة وٚبلي سائر ا٤براجع عنهم -
وىذا ديدهنم  -بدأوا ٱبضعوف تدرٯبياً لئلعَباؼ ٗبشروعية أعداء الشهيد الصدر من ا٤براجع،
وأخذوا يصفوف بعضهم با٤برجع األعلى أو طلب التأييد وا٤بشروعية منهم ،إىل أف إنتهى األمر إىل
ٙبرًن التكلم على العلماء !!!!
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نعم ،إنتهى األمر إىل ٙبرًن ما كاف يلهج بو الشهيد الصدر كل ٝبعة ،من نقد للسّبة ا٤بنحرفة
للعلماء الساكتْب ،وما زاؿ الكبلـ موثقاً إىل اآلف وبإمكاف كل أحد اإلطبلع عليو .فليت شعري
كيف يكوف ا٤بنهج ا٤بقدس الذي ارتوى بدماء الشهداء ،منهجاً منحرفاً يُنهى عنو؟!!
وكيف يُنهى عن منهج الشهيد الصدر باسم الشهيد الصدر ؟ وا٢بقيقة؛ ما ىذا إال تناقضات

آخر الزماف ،ىذا الزماف الذي يُكذب فيو الصادؽ ويُصدؽ الكاذب ،ويُرى فيو ا٤بعروؼ منكراً
وا٤بنكر معروفاً ،وتكوف الناس كالبهائم ،كما وصفو الرسوؿ الكرًن ٧بمد  ،وىذا الزماف ا٤بملوء
بعهد معهود.
بالفًب ال يسلم فيو أحد إّال إذا كاف مؤيداً من اإلماـ ا٤بهدي
ىذا بالنسبة إىل ٧باربة السلوؾ ا٤بنحرؼ للحوزة العلمية ،وأما بالنسبة إىل حاكمية ا﵁ تعاىل
و٧باربة حاكمية الناس وتشريعهم ،فقد حاوؿ أيضاً بعض أتباع الشهيد الصدر ا٤بمانعة ورفض
الدخوؿ يف اإلنتخابات ومنهم من وصفها بأهنا ال دليل عليها ال شرعاً وال عقبلً وال تارٱباً وال
أخبلقاً بل لعل الدليل ضدىا ،ولكن بعد فَبة شارؾ يف اإلنتخابات بقائمة خاصة ،ووصف
اإلنتخابات بأهنا شرعية وعقلية وأخبلقية !!!
وبالتايل شارؾ يف اإلنتخابات كل الذين يدعوف اتباع الشهيد الصدر ،وأقوؿ كلهم وال أستثِب
منهم أحداً يدعي القيادة أماـ الناس ،وبعضهم بات خجبلً من ىذا ا٤بوقف فأخذ يقدـ رجبلً
ويؤخر رجبلً إىل أف أقحم نفسو يف اإلنتخابات بشكل أو بآخر ،وبذلك أقر ا١بميع ٕباكمية
الناس وتركوا حاكمية ا﵁ تعاىل ،وكلهم أقروا بتشريع الناس (الدستور الوضعي) ونبذوا كتاب ا﵁
وراء ظهورىم كأهنم ال يعلموف ،وال يستطيع أحد أف يقوؿ بأنو مل يشَبؾ يف اإلنتخابات ،فهذا
اإلدعاء ٨بالف للواقع حيث شاركت كل الفرؽ بل البعض أوجب عليهم قادهتا ا٤بشاركة بفتاوى
موثقة لدينا ،ومل نر ٤بن يدعي عدـ ا٤بشاركة يف اإلنتخابات بياناً أو فتوى يصرح هبا بذلك أو ٰبرـ
فيها على أتباعو ا٤بشاركة يف اإلنتخابات ،فالقائد ٯبب أف ينقذ أتباعو أوالً وخصوصاً إذا أظلم
الطريق وانسدت األبواب ،وإال ففي النهار ووضوح الطريق حٌب ا٢بمار يهتدي إىل طريقو وال
ٰبتاج إىل قائد ،وكما يقاؿ( :يف الليلة الظلماء يُفتقد البدر).
فالذي يعتقد ٕبرمة ا٤بشاركة يف اإلنتخابات وال يعلن ذلك ألتباعو أو ٰبرـ عليهم ذلك فيكوف
قد خاف الرعية ،وسيسأؿ غداً.
ِ
وى ْم إِن ُهم م ْسئُولُو َن﴾( ).
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وق ُف ُ
 -اىصافاث. 1 :
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وقاؿ النيب

( :كلكم ر ٍاع وكلكم مسؤول عن رعيتو) ( ).

والداىية العظمى إنا رأينا بعض من يدعي ا٤برجعية والقيادة ،عندما اد٥بمت عليو األمور
وتشاهبت الطرؽ وعجز عن ا٤بواجهة ،وخصوصاً يف مسألة جواز اإلنتخابات واإلقرار بالدستور
الوضعي ،فعندما عجزوا عن ٙبديد التكليف الشرعي للناس ،قالوا للناس :بأف ذلك مَبوؾ لكم،
فمن شاء شارؾ وأقر الدستور ومن شاء امتنع !!!
فرببكم كيف يعقل ذلك ،إذا كاف من يدعي الوالية وا٤برجعية وا٤بعرفة عاجزاً عن ٙبديد

التكليف ،فغّبه بالعجز أوىل وأحق ،وإذا كاف القائد ال يقود إال يف ضوء النهار ،فقد ىلك
وأىلك غّبه يف الظبلـ ،بل ال يعترب القائد قائداً حٌب يكوف بصّباً مؤيداً إذا غابت الشمس
والقمر والنجوـ؛ ألنو ينظر بعْب ا﵁ تعاىل.
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَمن ل ْم يَ ْج َع ِل اللوُ لَوُ نُوراً فَ َما لَوُ ِمن نُّوٍر﴾( ).
ِ
الص ُدوِر﴾( ).
وب التِي فِي ُّ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :ال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
صُ
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾( ).
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا الل َو يَ ُ
وقاؿ تعاىل﴿ :إِن تَ ُ
عن علماء
وإذا كاف األعمى يقوده أعمى وقع االثناف يف حفرة ،كما قاؿ نيب ا﵁ عيسى
اليهود.
فالذي تشتبو عليو األمور عند اشتداد الظبلـ وانسداد الطرؽ وإذا بلغت القلوب لدى
ا٢بناجر ،فليتيقن بأنو ليس بقائد من ا﵁ تعاىل؛ ألنو حاشا ﵁ تعاىل أف ٯبعل للناس قائداً وال
يؤيده وال يسدده يف السراء والضراء والشدة والرخاء ،وإذا علم ذلك فبل بد لو أف ٰبارب نفسو
ويتقي ربو ويبحث عن القائد ا٢بق الذي ال تشتبو عليو األمور ،ليسلم إليو القيادة ويقاتل ٙبت
لواءه ،ليسلم وليسلم غّبه ،فالقيادة ال تصلح إال ألىلها ،وىي ليست وراثة خاصة يُسلمها األب
إىل اإلبن ،بل ىي سلطاف ا﵁ تعاىل يضعها حيث يشاء.
ِ
ك الْمل ِ
شاء
ْك ِممن تَ َ
ْك َمن تَ َ
شاء َوتَنزِعُ ال ُْمل َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْمل َ
قاؿ تعاىل﴿ :قُ ِل الل ُهم َمال َ ُ
ك َعلَ َى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾( .)4والنتيجة أف كل
شاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَ َ
َوتُِع ُّز َمن تَ َ
ْخْي ُر إِن َ
شاء بِيَ ِد َك ال َ
 بحار األّ٘ار :ج  7ص. 6 اىْ٘ر.10 : اىحح.19 :ٍ -1حَد.7 :
 -5آه عَراُ. 9 :
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الذين يدعوف اتباع الشهيد الصدر قد خالفوا أىداؼ ثورتو ا٤بباركة الٍب من أٮبها ٧باربة العلماء
 ،وهبذا يكونوف قد
غّب العاملْب وإثبات حاكمية ا﵁ وتشريعو والدعوة إىل اإلماـ ا٤بهدي
قتلوا الشهيد الصدر من جديد أيضاً كما قتلو اآلخروف.
فاليوـ ال ترى ا٠باً وال ر٠باً لنهضة الشهيد الصدر ،وال ترى من يطالب أو يظهر ويبْب
مظلومية الشهيد الصدر كما ىي ،بل ما نراه اليوـ ىو العكس ٛباماً ،حيث نرى الذين ي ّدعوف
اتباع الشهيد الصدر يوقّروف وٰبَبموف أعداء الشهيد الصدر ،بل بعضهم قد اتبعوا أعداء الشهيد
الصدر ،ويصفوف كل من ٰباوؿ إثارة ىذه ا٢بقيقة بأنو صاحب بدعة وضبلؿ ٘بب ٧باربتو !!!
وما علينا إ ال قوؿ ا٢بق والنتائج على ا﵁ تعاىل ىو موالنا وعليو توكلنا فنعم ا٤بوىل ونعم
النصّب ،وال حوؿ وال قوة إال با﵁ العلي العظيم ،ونعم ا٢بكم ا﵁ وا٤بوعد القيامة.
***

الفرج بالصرب والتنسك بالديً
من أىم األسباب الٍب أدت بأتباع الشهيد الصدر إىل التخلي عن منهجو من حيث يعلموف
أو ال يعلموف ،ىو اإل٫براؼ عن الطريق عند العجز عن ا٤بواجهة واإلستمرار يف ا٤بسّب ،فعندما
واجهوا يف البداية حرب علماء السوء والتيارات السياسية ا٤بعادية وا٤بنحرفة وغطرسة القوات
األمريكية ،ظنوا أف ا٢بل والنجاة من ىذا ا٤بأزؽ ىو التنازؿ عن ىذا الطريق بأي شكل من
األشكاؿ ،وىذا ىو ا٣بطأ القاتل والدمار الشامل.
عندما عجزوا –
فالنجاة عند العجز عن ا٤بواجه ة ٯبب أف تعرؼ من موقف األئمة
ظاىراً  -عن مواجهة األمويْب والسياسيْب بسبب قلة العدة والعدد ،مل يتنازلوا عن خطهم اإل٥بي
وعقائدىم السماوية ،بل ظلوا ثابتْب على تلك العقائد ،كالتنصيب والتشريع اإل٥بي ،صابرين
٧بتسبْب يف دولة الباطل ،وقد حاوؿ األمويوف والعباسيوف عدة مرات لكسب تأييد األئمة
مل يستجيبوا لذلك وظلوا ينبهوف
لدولتهم ليضفوا على أنفسهم ا٤بشروعية ،ولكن األئمة
ا٣بواص والعواـ حسب اإلمكاف على إ٫براؼ األمويْب والعباسيْب ،وحينها مل ٯبد الطواغيت حبلً
وسجنهم ،وكتب األحاديث والسّبة شاىدة وبإمكاف
ومهرباً من ذلك إال بتصفية األئمة
ا١بميع اإلطبلع عليها.
ِ
صابُِرواْ َوَرابِطُواْ﴾( ).
آمنُواْ ْ
اصبِ ُرواْ َو َ
ين َ
قاؿ تعاىل﴿ :أَيُّ َها الذ َ
فا٢بل والنجاة ىي بالثبات على ا٤بنهج ا٢بق والصرب على ذلك مهما كلف األمر ،ال بالرجوع
والتنازؿ وا٣بضوع وتأييد الباطل ولو ظاىريإً ،بيث يلتبس األمر على عامة الناس بل خاصتهم.
فلو أف أتباع الشهيد الصدر عندما عجزوا عن ا٤بواجهة ١بئوا إىل ا٤بعارضة ،ولو باللساف
واإلعتزاؿ عن الباطل لكاف خّباً ٥بم من التورط يف الدخوؿ بسياسة الشيطاف (حاكمية الناس)،
وخّباً ٥بم من اللجوء إىل تأييد أعداء الشهيد الصدر ،العلماء غّب العاملْب ،فالثبات على العقيدة
الصحيحة والصرب عليها ىو مفتاح النصر والفبلح.
ت أَقْ َد َام ُك ْم﴾( ).
نص ْرُك ْم َويُثَبِّ ْ
نص ُروا اللوَ يَ ُ
قاؿ تعاىل﴿ :إِن تَ ُ
فمن يتنازؿ عن نصرة ا﵁ ٯبد ا٣بذالف وا٥بواف ،وىذه النتيجة قد بدت عبلماهتا ،فقد أخفق
أتباع الشهيد الصدر ٔبميع أقسامهم عدة إخفاقات وىم يف تنازؿ سريع ال ٙبمد عاقبتو.
 آه عَراُ. 00 :ٍ -حَد.7 :
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فقد وقعوا يف فخاخ أمريكا عندما وضعوا أوؿ قدـ ٥بم يف تأييد الدٲبقراطية الغربية واإلٙباد مع
ا٣بونة والعمبلء الذين دخلوا العراؽ ٙبت جلباب أمريكا وبريطانيا ،ونسأؿ ا﵁ تعاىل أف يفيق أتباع
الشهيد الصدر من غفلتهم ويتداركوا أنفسهم ،وإالّ فإف النتيجة مريرة وغّب مرضية ،وىم اآلف
يعيشوف بعض النتائج ا٤بؤسفة الٍب ألػمت هبم سواء من قبل اإلحتبلؿ ا٤بلعوف ،أو من قبل علماء
السوء ،أو من قبل األحزاب السياسية ا٤بنحرفة عن الصراط ا٤بستقيم.
التأكيد على الثبات على العقيدة وخصوصاً يف آخر الزماف ،وكذلك
فقد ورد عن األئمة
التنبيو على أف ذلك ليس باألمر السهل ،بل صعب شديد ٰبتاج إىل تضحية عظيمة و٨بالفة لكل
الناس ،كما مر بذلك أصحاب األنبياء وا٤برسلْب .
قاؿ تعاىل﴿ :الم أ ِ
آمنا َو ُى ْم َال يُ ْفتَ نُو َن َولََق ْد فَتَ نا
اس أَن يُْت َرُكوا أَن يَ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
ال ِذ ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
ين َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
ين من قَ ْبل ِه ْم فَ لَيَ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ين َخلَ ْواْ ِمن قَ ْبلِ ُكم
وقاؿ تعاىل﴿ :أ َْم َحسْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ال َ
ْجنةَ َولَما يَأْت ُكم مثَ ُل الذ َ
ول الرس ُ ِ
ص ُر الل ِّو أَال إِن
آمنُواْ َم َعوُ َمتَى نَ ْ
ين َ
ْساء َوالضراء َوُزلْ ِزلُواْ َحتى يَ ُق َ ُ
مسْت ُه ُم الْبَأ َ
ول َوالذ َ
ِ
يب﴾( ).
نَ ْ
ص َر اللّو قَ ِر ٌ
وعن أيب عبد ا﵁

( :ان لصاحب ىذا األمر غيبة ،المتمسك فيها بدينو كالخارط

للقتاد ،مث قاؿ :ىكذا  -بيده  -فأيكم يمسك شوك القتاد بيده ؟ مث أطرؽ ملياً ،قاؿ :إن
لصاحب ىذا األمر غيبة فليتق اهلل عبد وليتمسك بدينو) ( ).
وعن اإلماـ موسى بن جعفر

 ،قاؿ ( :إذا فقد الخامس من ولد السابع فاهلل اهلل في

أديانكم ال يزيلنّكم عنها أحد ،يا بني أنو ال بد لصاحب ىذا األمر من غيبة حتى يرجع عن
ىذا األمر من كان يقول بو ،إنما ىي محنة من اهلل

وأجدادكم ديناً أصح من ىذا التبعوه) ( ).

امتحن بها خلقو ،لو علم آبائكم

وقد علق الشهيد الصدر على ىكذا روايات قائبلً ...( :وىكذا ىو ا٤براد من عدد من
األخبار على إختبلؼ مضامينها  ،تأمر ا٤بسلم بالبقاء على ما كاف عليو من عقيدة وتشريع ...

بالرغم من تيار الفًب وشبهات اإل٫براؼ).
– .

 اىعْنب٘ث: اىبقرة. 1 : اىناف :ٜج ص9 -1اىناف :ٜج ص9
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وقاؿ أيضاً ...( :ىو وجوب األخذ ٗبا قامت عليو ا٢بجة من أحكاـ اإلسبلـ أو عقائده.
ٗبعُب أنو مٌب دؿ الدليل الصحيح على كوف شيء معْب ىو حكم إسبلمي أو عقيدة إسبلمية،
وجب األخذ بوٗ ،بعُب لزوـ العمل عليو إف كاف حكماً ،ووجوب اإلعتقاد بو إف كاف عقيدة ،وأما
ما كاف ٨بالفاً لذلك ،فيجب رفضو وإعتباره ا٫برافاً وفساداً).

وقاؿ أيضاً ...( :ويف حديث آخر "ٛ ...بسكوا باألمر األوؿ حٌب تستبْب لكم  ،"...ويف
حديث ثالث " ...فتمسكوا ٗبا يف أيديكم حٌب يتضح لكم األمر  ،"...ويف حديث رابع "...
كونوا على ما أنتم عليو حٌب يطلع عليكم ٪بمكم" يشّب إىل ظهور ا٤بهدي (عجل ا﵁ فرجو)،
واألم ر األوؿ الذي يف اليد ىو أحكاـ اإلسبلـ وعقائده الصحيحة النافذة ا٤بفعوؿ يف ىذه
العصور .ومعُب التمسك بو تطبيقو يف واقع ا٢بياة ،سلوكاً وعقيدة ونظاماً) ( ).
فرببكم ىل يوجد لبس يف كبلـ الشهيد الصدر ،أـ أنو واضح الداللة على التمسك بأحكاـ
وعقائد اإلسبلـ وتطبيقها يف واقع ا٢بياة بكل جوانبها ،وا٣بروج عن عقائد اإلسبلـ وأحكامو
يعترب ا٫برافاً وفساداً.
فيجب على الذين ي ّدعوف اتباع الشهيد الصدر ،متابعتو بالقوؿ والفعل ال باللساف فقط.
فيجب عليهم ٧باربة حاكمية الناس وتشريع الناس وعلماء السوء ٗبا أوتوا من قوة ،كما فعل ذلك
الشهيد الصدر (رٞبو ا﵁) ،ومن أراد اإلطبلع على األدلة الٍب تثبت ٨بالفة دٲبقراطية الغرب
لشرائع وعقائد اإلسبلـ ،فلّباجع كتاب (ملحمة ا لفكر اإلسبلمي والفكر الدٲبقراطي) أحد
.
إصدارات أنصار اإلماـ ا٤بهدي
؛ ألهنم أوصياء الرسوؿ ٧بمد
فبل ٪باح وال فبلح وال ىدى يف غّب خط األئمة
وا٢بجة على كل خلق ،فا٤بتقدـ ٥بم مارؽ وا٤بتأخر عنهم زاىق والبلزـ ٥بم الحق.
وقد ورد عنهم

( :من لزمنا لزمناه ،ومن فارقنا فارقناه) ( ) ،وإىل ىذا ا٤بعُب أشار

الذين ىم البقاء األمثل
الشهيد الصدر بقولو( :فا٤بطلوب إسبلمياً ىو متابعة خط األئمة
للنبوة واإلسبلـ  ...باعتبار وضوح ما ىم عليو من ا٢بق ،كوضوح الشمس ا٤بشرقة ،وقياـ ا٢بجة

–1
 حارٝخ اىغٞبت اىنبر :ٙصٗ -سائو اىشٞعت (آه اىبٞج) :ج 7ص6
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فيو على ا٣بلق .فبلبد من التمسك بو والسّب عليو خبلؿ الغيبة الكربى ،لكي ينجو بو ا٤بسلم من
الفًب ويبتعد عن مزالق اإل٫براؼ) ( ).
وهنجهم ٤ببادئ الدٲبقراطية الغربية واضحة كالشمس يف وضح
و٨بالفة خط األئمة
النهار ،بل القوؿ ٗبوافقة اإلسبلـ للدٲبقراطية الغربية يعترب كفراً صرٰباً ٗبا أنزؿ على الرسوؿ ٧بمد

 ،فالدٲبقراطية عمودىا الفقري ىو أتباع األكثرية واألخذ بقو٥بم .والقرآف والسنة كلها هتتف
بأف الغالبية مع الباطل وأصحاب ا٢بق دائماً قليل مستضعفوف.
ِ
ْح ِّق َكا ِر ُىو َن﴾( ).
قاؿ تعاىلَ ﴿ :وأَ ْكثَ ُر ُى ْم لل َ
ِ
ِ
ضي ِ
وك﴾( ).
ضلُّ َ
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وإِن تُط ْع أَ ْكثَ َر َمن في األ َْر ِ ُ
ِ ِ
يل﴾( ).
وقاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما َ
آم َن َم َعوُ إال قَل ٌ
ِ
ِ ِ
ور﴾(.)4
ي الش ُك ُ
يل ِّم ْن عبَاد َ
وقاؿ أيضاًَ ﴿ :وقَل ٌ
فالذين ي ّدعوف أهنم أتباع الشهيد الصدر ،ورغم ذلك خضعوا أو أيدوا أو شاركوا يف ٩بارسة
الدٲبقراطية الغربية ٙبت أي عذر كاف ،يعتربوف قد قتلوا الشهيد الصدر من جديد؛ ألهنم هبذا قد
اإل٥بي.
قتلوا منهج وفكر الشهيد الصدر الذي ىو مستوحى من خط األئمة
***

 حارٝخ اىغٞبت اىنبر :ٙص5 اىَؤٍُْ٘.70 : األّعاً. 9 :ٕ٘ -1د.10 :
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ميهج الصهيد الصدر وراية اليناىي
بعد أف تبْب أف كل العلماء الذين بارزوا الشهيد الصدر بالعداء وشنّوا عليو حرباً من
الدعايات الباطلة ىم علماء سوء و٨بالفوف لسّبة األنبياء واألئمة  ،وأف مثلهم كمثل علماء
.
السوء من بِب إسرائيل الذين حاربوا األنبياء والرسل كموسى وعيسى
وبعد أف تبْب أيضاً أف كل أتباع الشهيد الصدر ،منهم من إ٫برؼ عن منهج الشهيد الصدر
من أوؿ وىلة ،ومنهم من إ٫برؼ بعد مقاومة وثبات ،ومل يستمروا على ىذا النهج ،وخضعوا
٢باكمية الناس وتشريعهم ،وداىنوا العلماء غّب العاملْب الذين ىم أنفسهم أعداء الشهيد الصدر
باألمس.
بعد ىذا كلو ال بد لنا أف نبحث عن شخص ٰبمل ا٤بنهج اإل٥بي؛ ألف من لطف ا﵁ تعاىل
يف حاؿ كثرة الفًب وانتشار رايات الضبلؿ البد من إٯباد راية حق يهتدي إليها أىل البصائر
ْت إِلَْي نَا
ُ
وٰبتج هبا على أىل الضبلؿ ،حٌب ال تقوؿ الناس عند رؤية العذاب ﴿ َرب نَا لَ ْوَال أ َْر َسل َ
ك ِمن قَ ْب ِل أَن ن ِذل َونَ ْخ َزى﴾( ).
َر ُسوالً فَنَتبِ َع آيَاتِ َ
وعند وضع كل الرايات  -الٍب تدعي ا٢بق ٙ -بت اجملهر اإل٥بي ٘بدىا كلها إ٫برفت عن
حاكمية ا﵁ كل ٕبسبو ،وكلهم أيدوا أو داىنوا أو خضعوا لعلماء السوء الذي بدا فسادىم كنا ٍر
على علم ،والذين زجوا بالناس يف فخ الدٲبقراطية الشيطانية ،فخالفوا كتاب ا﵁ تعاىل ،وغصبوا
 ،فبل ٪بد راية رفعت شعار (ال حكم وال حاكمية إال ﵁ تعاىل) ٕبق
منصب اإلماـ ا٤بهدي
وصدؽ إال راية السيد أٞبد ا٢بسن ،فهو الوحيد الذي أعلن عن رفضو القاطع لكل أنواع ا٤بساومة
وا٣بضوع للفكر الغريب الدٲبقراطي ،وبْب أنو ٨بالف للقانوف اإل٥بي الذي جاء بو الرسوؿ ٧بمد
وسار عليو األوصياء من بعده  ،وكذلك حارب ٗبا أويت من قوة العلماء غّب العاملْب
 ،وكتبو وبياناتو وخطاباتو
وبْب فسادىم وإ٫برافهم عن ا٣بط الذي ر٠بو الرسوؿ واألئمة
تشهد على ذلك وىي يف متناوؿ ا١بميع ،فلم ٱبضع ومل يداىن الغرب الكافر وأذنابو العمبلء ولو
بكلمة واحدة ،وكذلك مل ٱبضع أو يسكت عن ا٫براؼ علماء السوء ،بل واجههم بكل صبلبة
وجرأة ،رغم قلة العدة والعدد ،وكثرة عدة وعدد أعدائو ،وقد أ٭بى ا﵁ تعاىل دعوة السيد أٞبد
ا٢بسن ا٤بباركة رغم كل الدعايات الٍب بثها أعداؤه ضده ،الذين ىم أنفسهم أعداء الشهيد الصدر
 -طٔ1 :

.
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باألمس ،وحاربوه بنفس الدعايات (ساحر ،بعثي٦ ،بنوف ،أمريكي ،إسرائيلي ،مفرؽ الكلمة)،
وحاشا السيد أٞبد ا٢بسن والشهيد الصدر من ذلك بل أعداءٮبا أوىل بتلك التهم منهما.
وبعد ىذا يتضح كالشمس ا٤بشرقة بأف الراية الوحيدة ا٤بوافقة ٤بنهج الشهيد الصدر (يف االمور
وىو اليماين ا٤بوعود
الٍب ذكرهتا) ىي راية السيد أٞبد ا٢بسن وصي ورسوؿ اإلماـ ا٤بهدي
 ،وأيضاً ىاتاف الصفتاف ال تنطبقاف
ا٤بوصوؼ بأنو أىدى الرايات ويدعو إىل اإلماـ ا٤بهدي
إال على السيد أٞبد ا٢بسن  ،وهبذا يتضح أيضاً أف ثورة الشهيد الصدر ىي ا٤بمهدة لثورة السيد
أٞبد ا٢بسن؛ ألف كبلٮبا على هنج واحد من حيث ٧باربة الفساد ا٢بوزوي والتأكيد على
.
التمسك ٕباكمية ا﵁ تعاىل والدعوة اىل اإلماـ ا٤بهدي
وال يتوىم أحد أننا نقوؿ بعصمة الشهيد الصدر ،فالشهيد الصدر قد صرح أكثر من مرة من
على منرب ا١بمعة يف الكوفة بأنو غّب معصوـ ،فالذي نريد إثباتو بأف الشهيد الصدر قد مهد
ولرسولو السيد أٞبد ا٢بسن ،فلوال الشهيد الصدر لواجو السيد أٞبد ا٢بسن
لئلماـ ا٤بهدي
أضعاؼ ما واجهو اآلف من قوة مواجهة علماء السوء لو؛ ألف الشهيد الصدر قد كشف قناع
القدسية الذي تسَب بو علماء السوء ،وسيطروا بو على مشاعر الناس ووالئهم األعمى ٥بم ،إضافة
إىل ذلك فإف الشهيد الصدر قد دعى الناس ونبههم وحثهم على التمسك بتعاليم الشريعة
نسياً منسياً ،وال نعلم
 ،فقد كاف اإلماـ ا٤بهدي
واإلنتظار والتوجو إىل اإلماـ ا٤بهدي
عنو شيئاً سوى أنو آخر األئمة االثِب عشر وأنو يقوـ يف آخر الزماف بالسيف.
نقصد بذلك األمور الٍب
فعندما نقوؿ بأف الشهيد الصدر كاف ٩بهداً لئلماـ ا٤بهدي
سبق ذكرىا ،ال أنو معصوـ وال يوجد خطأ يف حياتو أو سّبتو أو أفكاره ،فالعصمة بيد ا﵁ تعاىل
يعطيه ا ٤بن يشاء ،وال نعلم الذين قد فازوا هبا ،إال الذين نص ا﵁ تعاىل عليهم أو الرسوؿ أو
األئمة .
فيجب على كل من ي ّدعي أنو من أتباع الشهيد الصدر صدقاً وحقاً ،فعليو أف ال يتبع أحداً
إال أف يكوف موافقاً ٤بنهج الشهيد الصدر ،وىو السيد أٞبد ا٢بسن فقط ال غّب ،وأقوؿ ال غّب
أحدا اآلف موافق ٤بنهج الشهيد الصدر الذي ٥بج بو من على
وأٙبدى أي شخص أف يثبت أف ً
منرب صبلة ا١بمعة يف مسجد الكوفة ،إضافة اىل كتبو وإصداراتو ،وال يكوف ذلك إال إذا ٘برد
اإلنساف عن ا٥بوى والتعصب والتقليد األعمى والعاطفة الساذجة ،وأف يطلب نصرة ا﵁ بإخبلص
:
نية وثبات قدـ ،وأف ال يستوحش من طريق ا٢بق لقلة من يسلكو ،فقد ورد عنهم
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(الجماعة أىل الحق وإن كانوا عشرة) ( ) ،وورد يف ا٢بكمة( :انظر إىل ما قيل وال تنظر إىل من
قاؿ).
وورد عنهم

ما معناه( :من أخذ دينو من أفواه الرجال أزالتو الرجال ،ومن أخذ دينو

من القرآن والسنة زالت الجبال ولم يزل) ( ).

ال يوفق لذلك إال بتعريف إ٥بي،
وا٢بق أقوؿ لكم :إف من أراد نصرة اإلماـ ا٤بهدي
وأىم طرؽ التعريف اإل٥بي ىي القرآف والسنة وعامل ا٤بلكوت ،وقد انفرد هبا السيد أٞبد ا٢بسن
وبإعجاز منقطع النظّب ،ومن أراد التأكد من ذلك فلّباجع إصدارات أنصار اإلماـ ا٤بهدي
الٍب جاوزت الستْب كتاباً حٌب اآلف ،وفيها شفاء العليل وأرواء الغليل.
فرببكم إذا كذبتم السيد أٞبد ا٢بسن رغم كل ىذه األدلة الٍب ثبتت هبا الدعوات اإل٥بية،
 ،وىل تقولوف لو بأف القرآف ليس ٕبجة ،وأف وصية
فبماذا غداً تصدقوف اإلماـ ا٤بهدي
ليس ٕبجة ،وأف الرؤيا ليست ٕبجة ،وأف ا٤بباىلة ليست ٕبجة ،وأف قسم الرباءة
رسوؿ ا﵁
ليس ٕبجة ،و...
ٍ
حينئذ ال ٘بدوف جواباً غّب سيف ابن فاطمة الذي ال يُبقي وال يذر لواح للبشر،
فتيقنوا
أعاذنا ا﵁ وإياكم من ىذا ا٤بوقف ا٤بخزي يف الدنيا واآلخرة ،ووفقكم ٤بعرفة ونصرة رسوؿ اإلماـ
ا٤بهدي اليماين ا٤بوعود السيد أٞبد ا٢بسن ،الذي انفرد من بْب كل الرايات بأنو أىدى راية وداعية
 ،فارجعوا إىل ربكم ،وىو دليل من ال دليل لو وسند من ال سند لو،
إىل اإلماـ ا٤بهدي
ودليل ا٤بتحّبين ،واسألوه عن أحقية السيد أٞبد ا٢بسن ،وال ترجعوا إىل أنفسكم وىواكم فالنفس
أمارة بالسوء إال ما رحم ريب ،وال تغرنّكم الدنيا وإقبا٥با ،فقد قاؿ ا﵁ تعاىل لعيسى بن مرًن

ما معناه( :يا ابن عمران ،إذا رأيت الفقر مقبالً فقل مرحباً بشعار الصالحين ،وإذا رأيت
الغنى مقبالً فقل ذنب عجلت عقوبتو) ( ).

فدنياكم ذنب عجلت عقوبتو ،مث العذاب األكرب ،واعلموا أف ا﵁ سبحانو ال يعذب القرى
ِ
ث َر ُسوالً﴾ ( ).
ين َحتى نَ ْب َع َ
حٌب يبعث يف أمها رسوالً ،قاؿ تعاىلَ ﴿ :وَما ُكنا ُم َع ِّذب َ
ٍ( :ا خَاعت أٍخل ؟ قاه ٍِ :ماُ عي ٚاىحق ٗإُ ماّ٘ا عشرة) بحار األّ٘ار :ج ص. 99
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وىا ىو العذاب يا أىل العراؽ قذ أخذكم من بْب الدوؿ ،وىا ىو ا٣بوؼ الذي ال قرار معو
قد أخذكم من كل جانب ،وقد سلط ا﵁ عليكم أ٪بس خلق ا﵁ وىم الوىابية النواصب األرجاس
ونضراؤىم األمريكاف واليهود األ٪باس ،فأين ىو الرسوؿ الذي يسبق العذاب لتتم ا٢بجة على
ك ِمن قَ ْب ِل
ْت إِلَْي نَا َر ُسوالً فَ نَتبِ َع آيَاتِ َ
الناس ،وال يكوف ٥بم عذر حٌب يقولواَ ﴿ :رب نَا لَ ْوَال أ َْر َسل َ
أَن ن ِذل َونَ ْخ َزى﴾( ).
غّب السيد أٞبد
وىل يوجد شخص أعلن عن رسالتو بصدؽ عن اإلماـ ا٤بهدي
ت َم َع الر ُس ِ
ول َسبِيالً﴾( ).
ا٢بسن ،فحذار أف تكونوا بعد قليل من القائلْب﴿ :يَالَْيتَنِي ات َخ ْذ ُ
وليت شعري ٤باذا كل ىذا اإلعراض والتكذيب والعداء لشخص يدعوكم إىل ا٢بق با٢بق من
يقوؿ:
ا٢بق ،وأنتم مل تطلعوا على حالو وما جاء بو ،ومل تتيقنوا من كذبو ،واإلماـ علي
(أكثر الحق فيما تنكرون) ( ) ،فإذا دمتم على حالكم ىذه فأنتم مصداؽ لقولو تعاىل﴿ :بَ ْل
ِ
ك َكذ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ف َكا َن
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم فَانظُْر َكْي َ
َكذبُواْ بِ َما لَ ْم يُحيطُواْ بِعلْمو َولَما يَأْت ِه ْم تَأْ ِويلُوُ َك َذل َ َ
ب الذ َ
ِ
ِِ
ين﴾( ).
َعاقبَةُ الظالم َ

وا٢بق أقوؿ لكم :إف فًب آخر الزماف شر الفًب وأشبهها وال ينجو منها إالّ من عصمو ا﵁

تعاىل بالقرآف والعَبة الطاىرة وأيده با٤بلكوت ،وقد امتحنكم ا﵁ تعاىل ٗبا ال هتوى أنفسكم
بغتة وفجأة من حيث ال تتوقعوف ،قاؿ تعاىل﴿ :أ ِ
ب
وجاءكم رسوؿ اإلماـ ا٤بهدي
َ
َحس َ
الناس أَن ي ْت رُكوا أَن ي ُقولُوا آمنا وىم َال ي ْفت نو َن ولََق ْد فَت نا ال ِذ ِ ِ
َ َ ُ ْ ُ َُ
ين من قَ ْبل ِه ْم فَ لَيَ ْعلَ َمن اللوُ
َ
َ
َ
َ
ُ َُ
ِ
ِِ
ين﴾(.)4
ين َ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
الذ َ
وال حوؿ وال قوة إال با﵁ العلي العظيم ،وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوف والعاقبة
للمتقْب.
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