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بقهى
مساحت املرجع اند ُٙٚاألعهٗ آٚت اهلل انعظًٗ

انسٛد احلسُٙ

(داو ظهّ)

ًضَل السجىى .......................حبد ػقبئذٌ

َزٚم انسجٌٕ
مل يكن سياسياً … ابلسياسة الدنيوية.
ومل يكن قائداً عسكرايً كقادة اجلهاز احلاكم الظامل.
ومل يك ننن وسن ن و ً أو زعيمن ناً جل نناح وسن ن … كعص نناابت السن ن ه وال ه ننه
وسفك الدواء واإلرهاب.

ومل يكن و تهزاً وصولياً عابداً ل م اصه والواجهات… كادل تفعني الوصوليني

العمالء األذ ء يف كل زوان.

ابلتأكينند نن نه ميث نل جه ننة وًننزابً وعار ن ناً… كنناألًزاب ادلتص ننارعة ع ن ن
الدنيا وادل ا ع الشخصية اخلاصة.

كان إواواً تقياً نقياً زاهداً عابداً انسكاً سل صاً عادلاً عاوالً موراً ابدلعرو انهيناً
عن ادل كر ,كان أواانً ًجة شا عاً رمحة ل عادلني.
إذن … دلاذا هذا العداء وال صه والبغضاء…,؟
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ودلنناذا التجسننا وادلراقبننة والتضننييل وادلداا ننة ننالسويع وا عتقننا نناحلبا

والسجن والطاوورات وع أننواع العذاب ثنم السنم والقتل والشنهادة …؟

نعم احلل وعه واإلوام الكاظم ( )وع احلنل ولنه انعقندت الو ينة والسن طة

التكوي ية والتشريعية هو اإلوام وا وان واحلجة والربهان…

لك ننن ه ننل ي تف نند رئ ننيا الدول ننة ادل ننر ادل ش ننغل من نوره ونس ننائه وقب ننه
و الله وإ الله…؟ كيف ي تفد إىل هذه ا وور الشنرعية العقائدينة اصنة

وأن الس ن ة الذاتيننة والعاوننة ل وننام ( )كمننا بي ننا تث ن احلنناكم ادلخمننور
الظننامل و تشننكل ع يننه قديننداً و ننل ًسنناابته ادلاديننة السياسننية والعسننكرية
واإلعالوية وا جتماعية؟
تستغرب هذا الطرح.
ل فد أنفس ا اىل وقائع عرب التاريخ ونسأ :
َوننن بق ن وننع الزه نراء ( )وأو ن ادل ن و ني ( )وننن ادل ن و ني ادلخ صننني

الصننادقني؟ سننتة أو نانيننة أو اث ننا عشننر أو اكثننر وننن هننذا بق يننل .وونناذا يفعننل
هنذا العندد وقابنل العندد والكنم اذلائنل ادلط نل النذي انقناد ل سنقيفة ورووزهننا؟

وون ننن نتائجهن ننا السن ننه والشن ننتم ألو ن ن ادل ن ن و ني ( )ع ن ن و ن ننابر األون ننة

اإلسالوية.
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وون بق وع اإلوام احلسن اجملتىب ()؟
َ
وادلس ننألة أو ن ن وأج ن ن يف واقع ننة الط ننف ادلروع ننة ,أََمل تس ننفك دو نناء الع ننسة

الطنناهرة وقائنندها ادلقنندس اإلوننام احلسننني (ص ن وات و وسننالوه ع ننيهم) وهننم
ث ة ق ي ة وق ي ة ,ويف ادلقابل حتتفل (األوة ا سالوية) بيوم ال صر يوم اخل يفنة

ادلخمور يوم العاشر ون زلرم؟!!

وهك ننذا ا ننر ا ايم وت نندور ً ,ننص وصن ن د اىل وع نناانة الشن نريد الطري نند الفري نند

الوًينند اخلننائف ادلسقننه ادلهضننوم ادلظ ننوم ادلغصننوب وتسننتمر عذاابتننه ومهاتننه

وأانته ًص ذأذن و تعاىل ابل صر له (ص وات و وسالوه ع يه وع مابئه).

ننو سننأل ا أي زل ننل وننادي عسننكري أو سياس ن أو إعالو ن أو غ ن هم ,عننن
ت ك الوقائع ,بالتأكيد إنه سيشن إىل انتصنار السنقيفة (واجملتمنع ا سنالو )
وعها ,وإىل انتصار اخل يفة الضا (واجملتمع ا سالو ) وعه.

نعم هذه هن ال ظنرة ادلادينة والن يتصنف نا أهنل الندنيا وون هم أونراء السنوء
وًكام الظ م ون بن أوينة وبن العبناس وغن هم ,هنم ي ظنرون ول نون و نل

ادلقياس ادلنادي والندنيوي ,يكنون تشخصنيهم لقضنااي احلنل وأئمنة احلنل و نل
هذا ادل ظار تكون هذه القضااي ب ظرهم مبستوى ونن الضنعف والنوهن وعندم

التأث

ون قريه و ون بعيد ع اجلهاز احلاكم وأركانه.
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وه ا يرد استفهاوان:
األو  :دل نناذا كان نند ردود ع ننل احلك ننام الظ ننادلني وتشن ن جة وع يف ننة ووًش ننية
وقبي ة جداً؟
الثننا  :دلنناذا مل يننتم تصننفية كننل قضننااي أئمننة احلننل (ع ننيهم السننالم) والقضنناء

ع يهننا بصننورة طوننة ووط قننة زواني ناً ووكاني ناً؟ األوننام البنناقر ( )وكننذلك
اإلو ننام الص نناد ( ,)أ ننذا دورا ننا ادل اس ننه يف ت ن نك الف ننسة تأسس نند
ودرس ننة احلنننل والصن ننالح و ننرج و ه ننا م

الع من نناء ,واس ننتمرت عش ن نرات

الس ن ني ,وابلتأكينند ن ن وثننل هننذا األوننر ميكننن أن يث ن اجلهنناز احلنناكم ورأسننه
ادل ننر  ,وقنند ذكننران أن أوننر التصننفية والقضنناء ع ن وثننل هننذه ادلمارسننات
ل معص ن ننووني (ع ن ننيهم الس ن ننالم) شلك ن ننة وس ن ننه ة ويف وت ن نناو ًك ن ننام اجل ن ننور
والضال .

وع يننه يعقننل تصننديل وننا يطننرح وننن أن السننبه هننو انشننغا ال ظننام احلنناكم

ب فسه يف هناية الدولة األووية وبداية الدو العباسية ,هذا اجملرم الفاسل يزيد
ابلرغم ون عف اجلهاز احلاكم النذي يقنوده وانشنغاله بكثن ونن الصنراعات

الدا ية واخلارجية و روج كث ون الشرائ ا جتماعية ند ال ظنام احلناكم,

ووننع هننذا ك ننه عننل ع ننه وارتكننه جرميتننه ال كنراء يف كننربالء .ونفننا الكننالم
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جين ننري يف عصن ننر اجملن ننرم الطاغين ننة ادلتوكن ننل العباس ن ن وون ننن حلقن ننه ون ننن الظن ننادلني

احلاكمني.

وادلسننألة أو ن ع ند ا طننالع ع ن س ن ة اإلوننام الر ننا ( )وكيننف أن

ادل ننأوون العباسن ن قرب ننه وً نناو التق ننرب و ننه ,ع من ناً أن الو ننع الع ننام وبك ننل
جوانبننه أ ضننل كث ن اً وأكثننر اسننتقراراً ابدلقنناييا واحلس ناابت ادلاديننة والع ميننة
والعسكرية…

ويف هذا ادلقام نريد أن ن غ األطروًات ادلفسنرة ل ًنداث والوقنائع الن

ًصن ن د ع ننرب الت نناريخ ولك ننن ن ننود اإلش ننارة اىل أن و ننا ذك ننر ميث ننل التفسن ن

والسبه وادلربر الرئيا الوًيد دلا ًصل ,بل ميكن أن يكون التفسن وادلنربر

غ ه ااواً وميكن أن يكون هو أًد األسباب وادلربرات ال أدت اىل ًصو

ذلك.

واألطروًننة ادلقسًننة وال ن نعتربهننا السننبه ال نرئيا واحملننرض ادلباشننر وادل ن ثر

الفاع نل

نناذ الق نرار وننن قبننل الس ن طة الظادلننة ورووزهننا وراسننائها الطغنناة أن

األطروًننة تش ن وابدلصننط

احلننديو اىل ال ننوا الصننهيو الع صننري ,الننذي

ارتبط ابلدنيا وعشل وعجن بطو األول .إنه لوا أئمة الضاللة ادلشار النيهم

يف كالم ادلعصووني (ع يهم السالم) بيهود األونة الندجالني واأل نو واألشند
ع األوة ون الدجا .

{}7

ًضَل السجىى .......................حبد ػقبئذٌ

ًننز عزيننزي أن وجننود اخلال ننات بننني أئمننة الضنناللة وتعمقهننا وبروزهننا إىل
اخلننارج وترتننه الص نراعات ع يهننا ,ي ن دي إىل انشننغاذلم ننا والضننعف ال س ن
حلركنة التنرور ند احلنل وأئمنة احلنل (ع نيهم السنالم) ,وهنذا الواقنع عنالً ووننا
سجل بسجل التاريخ ل ا ,ادلراجعة السنريعة التاريينة والعقائدينة بنل والفقهينة
والتفس ية ورجا قا يف عصر اإلواوني الباقر والصاد (ع يهما السنالم) ويف
عصر اإلوام الر ا ( )تثبد وا ذكران؛ و أقل ون كوهنا (أي األطروًة)
أًد األسباب الرئيسة ال أنشأت ت نك ادلواقنف واألًنداث قنل ادلعصنووني
(ع يهم السالم) .أريد اإلطالة ,وتكف اإلشارة إىل أن السبه يما ًصنل
ل وننام الكنناظم ( )وننن أئمننة الضنناللة وعوننرهم ع يننه وحتريضننهم ادلتكننرر
وادلستمر لنراوس السن طة احلاكمنة ند اإلونام ( )أدى إىل ت نك ال تيجنة
ون السجن مث السم والقتل.
واآلن ن ننود أن نط ننرح بعن ن

ا س ننتفهاوات ل عظ ننة والعن نربة وت ننروي

الن ن فا

والفكننر ,وأكتف ن بننذكر وننا يتع ننل ابإلوننام الكنناظم ( )صنناًه ادلصنناب
وع ننيكم است ض ننار ابقن ن وص ننائه ادلعص ننووني (ع ننيهم الس ننالم) والص نناحلني
ر وان و ع يهم.
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يل ع اإلوام وهتكند ًروتنه وًرونه وانتقنل ونن ذ اىل ذ وونن سنجن
إىل سجن وون طاوورة اىل طاوورة وون وهانة اىل وهانة وون سم اىل سم ًنص
ق الر يل ا ع (ج د قدرته) وصن ه جنده ادلصنطف (صن و ع ينه
ومله وسن م) نأين ردود عنل ال ناس؟ وأينن غضنه السنماء والعالونات الدالنة
ع يننه؟ وهننل يعقننل أن نقننو أن اإلوننام ( )لننيا ع ن ًننل ,والنندليل وننا
تعرض إليه؟ وهل يعقل أن نقو أن عمل اإلوام ( )ليا هلل و إ الص
يه ,ألنه لو كان هلل ل م ( ما كان هلل ي مو)؟
وهننل يعقننل أن نقننو أن اإلوننام لننيا ع ن ًننل وإ كيننف ننف ع ننه ال نناس
وهل يعقل أن ه ء ال اس بل مجيع ال اس إ ال ادر واألنندر هنم ع ن ابطنل
واإلوام ( )قط وع األندر ونن ال ناس هنم ع ن ًنل؟!!! وهنل لعاقنل أن
يقو إن وا ًصل ل وام ( )است قا وعقاب ونن و تعناىل ألن اإلونام
ثبد بطالن دعوى العامل (ص) وكشف جهل الن
وانظر العامل (س) وأ َ
انق َ
َ
وكننذب و ننداع ننالن ,وإن كننل وننا ًصننل ل وننام هننو انتصننار دلظ وويننة هن ء

الع ماء وكما يقا (اهنا شارة العامل الفال  ,شوَر يه الن)؟
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وق ننا نف ننا الك ننالم ونف ننا ا س ننتفهاوات ا يم ننا ًص ننل ألون ن ادلن ن و ني
والزه نراء واحلسننن واحلسننني (ع ننيهم السننالم) ًننص اإلوننام القننائم (عجننل و
رجه) الوًيد الفريد الشريد الطريد الغريه.
هن ننل ير ن ن أًن نندان أن ين ننرج عن ننن ادلن ننذهه واإلس ن نالم وين ننرج عن ننن العقن ننل
وا نسانية ابدعاء ت نك الندعاوى؟ وهنل التصنديل نا إ الضنال واإل نال
واجلهل والظالم والشر والقب والفساد؟
إذن ع ي ننا أن نسننتوًر طريننل احلننل لق نة سننالكيه بننل ًننص لننو س ن ك اه
مبفردان نه طريل اإلوام ( ,)وع ي ا أن ن خدع ونغس لكثرة ال اس وأن
صلع ننل تفكن ن ان و ق نناداً وطبعن ناً ل كث ننرة ,ب ننل نتب ننع أواو ننر وإرش ننادات الق ننرمن
ابنتهاج أس وب التفك الص ي .
و أبس اب شارة إىل بع

ادلوارد الن قينا األذهنان دلواجهنة هنذه الندعاوى

وعدم التأثر ا ,بل ردها وإبطاذلا ابلدليل واألثنر الع من الشنرع األ القن ,
والن تفينند يف اإلجابنة ع ن بعن

ا سننتفهاوات ويف أونور ا ننرى إن شنناء و

تعاىل .وأكتفن يف كنل ونورد بنذكر الع نوان النرئيا وأتنر ا سنت باط لنك أيهنا
ا نسان ادل صف الباًو عن احلل وأه ه وادل تصر ذلم…
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األخسرٌٔ أعًال

ا

لقنند ابتعنندان عننن القننرمن لفظناً ووعننمل صننران ضلسننه ادلكاسننه وادل اصننه
الدنيوينة الزائ ننة الباليننة هن الفننوز وأن ال هننا هنو اخلسنران أصننب ا وننن
عبناد النندنيا وعبينندها ,وهننذا كفن ٌنر وإشنرا سلننالف ل ن و وص نراًة القننرمن

ادلشن ن ة اىل أن اخلسن نران ه ننو اخلسن نران يف اآل ننرة وه ننو سن نران الن ن فا
واألهل يوم القياوة:

 .0قا تعاىل{:وَهَيْ خَفَّثْ هَىَاصَِنُهُ فَؤُوْلَئِكَ الَّزَِيَ خَسِشُوا أًَفُسَهُنْ بِوَب كَبًُىا
بِآََبجِنَب َظْلِوُىىَ}

األعرا

.9 /

 .2قنا تعناىل {:وَهَنيْ أَلْلَننُ هِوانيْ افْحَنشَي ػَلَننً اللَّنهِ كننزبب… ( )81الَّنزَِيَ
َصُذُّوىَ ػَيْ سَبُِلِ اللَّنهِ و َبُُْىًَهَنب ػِىَانب … ( )02( …)81أُوْلَئِنكَ الَّنزَِيَ
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خَسِ شُوا أًَفُسَهُنْ وَضَلَّ ػَنْهُنْ هَب كَبًُىا َفْحَشُوىَ ( )08الَ اَشَمَ أًََّهُننْ فِنٍ اِخِنشَ ِ
هُنْ األَخْسَشُوىَ}هود.22-08/
 .3قا تعاىل {:قُلْ إِىا الْخَبسِشَِيَ الَّزَِيَ خَسِشُوا أًَْفُسَهُنْ وَأَهْلُِهِنْ َىْمَ الْقَُِبهَةِ
أَالَ رَلِكَ هُىَ الْخُسْشَاىُ الْوُبِنيُ }الزور.05 /
 .4قننا تعنناىل {:وَقَننب َ الَّ نزَِيَ ُهَنُننىا إِىا الْخَبسِ نشَِيَ الَّ نزَِيَ خَسِ نشُوا أًَفُسَ نهُنْ
وَأَهْلُِهِنْ َىْمَ الْقَُِبهَةِ أَالَ إِىا الظَّبلِوِنيَ فٍِ ػَزَاةٍ هُقُِنٍ}

الشورى45 /

.

 .5قا تعناىل{:وَإِرَا جُحْلًَ ػَلَُْهِنْ ََُبجُنَب بَُِّنَبتٍ قَبلُىا … وَقَبلُىا هَنب هَنزَا إِالَّ
ني
ِّ ٌش هُن ِب ٌ
ك ُه ْفحَشي َوقَنب َ الَّن ِزَ َي َكفَنشُوا ِل ْلَِّن َِّ َلوانب اَنب َ ُه ْن ِإ ْى هَنزَا ِإ َّال سِن ْ
ِإ ْف ٌ
( ) 34( …)33( …)34قُ نلْ إًَِّوَننب أَػِظُ ُ ننْ بِىَا ِ نذَ ٍ أَىْ جَقُىهُننىا لِلَّ نهِ هَرْنَننً
وَفُشَادَي ذُنا جَحَفَ َّشُوا} سبأ.46-43 /
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األَبٛاء ٔخامتٓى األين

(صهٕاث اهلل ٔساليّ عهٔ ّٛعهٗ آنّ)

الس ن ر واجل ننون وا نساء والك ننذب وأًننالم وتع ننيم وننن الغ ن وعمالننة لننه,
والتصغ وادلهانة وعدم ادل صه والواجهة والضعة ا جتماعية واتباع األراذ

وابدئ الن نرأي ,إ ننا ة إىل ادلن ن اورات وادلكائ نند والتش ننريد والتطري نند والس ننجن
والقتل واحلرب ع كا ة ادلستوايت ًص يقو الرسو (ص و ع يه ومله

وس م) والذين وعه ون ث ة ادل و ني الصادقني ادلم صنني (ونص نصنر و) كمنا

يف قوله تعاىلَ {:و َص نَصر اّلل…}.
وأذكر بع

ادلوارد القرمنية ادلش ة لت ك ادلعا وادلعاانة واحلرب الشعواء:

 )0قا تعاىل {:ولَىْ ًَضالْنَب ػَلَُْكَ كِحَببب فٍِ قِشْطَنبطٍ فَلَوَسُنى ُ بِؤَْنذَِهِنْ لَقَنب َ الَّنزَِيَ
كَفَشُوا إِىْ هَزَا إِالَّ سِِّْشٌ هُبِنيٌ} األنعام.7 /
 )2قا تعاىل {:فَقَب َ الْوَألُ الَّزَِيَ كَفَشُوا هِيْ قَىْهِهِ هَنب ًَنشَا َ إِالَّ بَرَنشا هِرْلَنَنب وَهَنب
ك ِإ َّال ا َّل ِزَ َي ُه ْن َأسَا ِر ُلنَب بَبدٌِ ال اش ْأ ٌِ َوهَنب ًَنشَي َل ُن ْن َػ َل ُْنَنب هِن ْي َفبْن ٍل بَن ْل
ًَشَا َ ا َّج َب َؼ َ
ًَظُنُّ ُنْ كَبرِبِنيَ}

هود27 /

.
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 )3قا تعاىل { :وَإِرَا بَذالْنَب ُ َةً هَ َبىَ ُ َةٍ وَاللَّهُ أَ ػْلَننُ بِوَنب َُنَنضِّ ُ قَنبلُىا إًَِّوَنب أًَْنثَ
هُفْحَشٍ بَلْ أَكْرَشُهُنْ الَ َؼْلَوُىىَ}

ال ل010 /

.

 )4قا تعاىل {:قَب َ ُهَنْحُنْ لَهُ قَبْلَ أَىْ ُرَىَ لَ ُنْ إًَِّهُ لَ َبِريُكُنْ الَّزٌِ ػَلَّوَ ُنْ السِِّّْشَ
فَألُقَطِّؼَيا أَْذِ َ ُنْ وَأَسْاُلَ ُنْ هِيْ خِالَفٍ وَألُصَلِّبَنا ُنْ فٍِ اُزُوعِ الناخْلِ ولَحَؼْلَوُيا أَُّنَب
أَشَذُّ ػَزَابب وَأَبْقًَ}

طه70 /

.

 )5قا تعاىل {:بَلْ قَبلُىا أَضَُْبخُ أَ ْالَمٍ بَلْ افْحَشَا ُ بَلْ هُىَ شَبػِشٌ فَلَُْؤْجِنَب بِآ َةٍ كَوَب
أُسْسِلَ األَوالُىىَ}

األنبياء5 /

.

 )6قا تعاىل {:و َقُىلُىىَ أَئِناب لَحَبسِكُىا ُلِهَحِنَب لِرَبػِشٍ هَجْنُىىٍ}الصا ات.36/
 )7قا تعاىل {:وَػَجِبُىا أَىْ اَب َهُنْ هُنْزِسٌ هِنْهُنْ وَقَنب َ الْ َنبفِشُوىَ هَنزَا سَنب ِشٌ
كَزَّاةٌ}

ص4/

.

)8

قا تعاىل {:ذُنا جَىَلَّىْا ػَنْهُ وَقَبلُىا هُؼَلَّنٌ هَجْنُىىٌ}

)9

قا تعاىل {:كَزَّبَثْ قَبْلَهُنْ قَىْمُ ًُىحٍ فَ َزَّبُىا ػَبْذًََب وَقَبلُىا هَجْنُىىٌ وَاصْدُاِشَ}

الد ان04 /
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ّ
اندجال ٔآخر انزياٌ

وننا وننن ن ن إ وً نذر أوتننه وننن النندجا  ,وال ن األوننني (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وادلعصننووون
(ع يهم السالم) ًذروا األوة ون الدجا و ت ته وون أتباعه وون أشياعه ,بل
ًذروا شلن هو أشد ع األوة وأ طر ون الندجا  ,وهنم أئمنة الضناللة وهنم
الدجالون ادلمهدون ل دجا األكرب األعظم.
وأذكننر بعن

ادلننوارد الن تشن إىل ت ننك ادلعننا وإىل بعن

األًننوا يف م ننر

الزوان ,وأتنر التفصنيل إىل قنو (الندجا ) والنذي مونل أن يكنون يف طريقنه
ل صدار إن شاء و تعاىل:
 .0قننا اإلوننام البنناقر ( :)إن قائم ننا إذا قننام اسننتقبل وننن جهننل ال نناس
أشد شلا استقب ه رسو و (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ون جها اجلاه ية…
إن رسننو و (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أت ن ال نناس وهننم يعبنندون احلج نارة والصننخور والعينندان
واخلشه ادل وتة ,وإن قائم ا إذا قام أت ال اس وك هم يتأو ع يه كتاب و
لتج ع يه به.
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 .2قا
أ و

امت األنبياء (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :لغ الدجا أ و
ع أو  ,لغ الدجا أ و

ع ن أون  ,لغن الندجا

ع أو … األئمة ادلض ني.

 .3قا اإلوام الصاد ((( :)وا يرج القنائم إ يف أوىل قنوة … ًنص
ي زلننوا ابلكو ننة ,يخننرج و هننا بضننعة عشننر ألفناً ,ينندعون التربئننة و ننه ويقولننون:
ارجع ون ًيو جئد ال ًاجة ل ا يف ب

اطمة ,يضع يهم السنيف ًنص

ذأا ع م رهم يقتل كل و ا ل ورطب …)).
 .4ق ننا رس ننو و (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :و ننن أبغضن ن ا أه ننل البي نند بعث ننه و ي ننوم القياو ننة
يهودايً ,إن أدر الدجا كان وعه ,وإن مل يدركه بعو يف قربه رون به.
 .5قا اإلوام الر ا ( :)إن شلن يتخذ وودت ا أهل البيند دلنن هنو أشند
ت ننة ع ن شننيعت ا وننن النندجا  ,قيننل :اي بننن رسننو و مبنناذا؟ ق نا (:)
مب نوا ة أعنندائ ا ووعنناداة أوليائ ننا ,إن نه إذا كننان كننذلك ا ننت ط احلننل ابلباطننل
واشتبه األور م يعر و ون ون و ا ل.
 .6قننا صعصننعة :اي أو ن ادل ن و ني ,وننص يننرج النندجا ؟ قننا أو ن ادل ن و ني
( :)إذا أ اع ال اس األواننة ,وشنيدوا الب ناء ,وسنفكوا الندواء واسنتعم وا
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الس ننفهاء ع ن ن األًك ننام …,وً ي نند ادلص نناًف ,وز ر نند ادلس نناجد…,
وعم نند ادلعنناز  ,وش نربد اخلمننور …,ولبسننوا ج ننود الضننأن ع ن ق ننوب
الذائب ,وق و م أور ون الصرب وأننت ون اجليفة ,والنتما طمنع الندنيا بعمنل
اآل رة ,وتفقه لغ الدين ,ال جا ال جا ,واجلد اجلد ,هرابً ون ال اس.
 .7قا

امت ادلرسن ني (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :تكنون يف أون أربنع ننت … ,والفت نة الرابعنة

يص ون يها اىل الكفر ,إذا كاند األوة وع هذا ورة ووع هنذا ونرة وونع هنذا
وننرة بننال إوننام ومجاعننة ,مث ادلسنني النندجا … ودون السنناعة اث ننان وسننبعون
دجا ً و هم ون يتبعه إ رجل واًد.
 .8عن الصاد الصدو (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)(( :إن الدجا ليا بذي فناء ,إننه جين ء
وننن قبننل ادلشننر  ,ينندعو إىل ًننل ينتبننع ,وي تصننه لننه انس يقات ونننه يظهننر
ع ننيهم ,ننال ي نزا ع ن ذلننك ًننص يقنندم الكو ننة يظهننر ديننن و ويعمننل بننه
ول ننو ع ي ننه ,ويق ننو بع نند إ نن ن

نه… ويك ننون
يف ننزع ل ننذلك ك ننل ذي ل ن ٌ

أص ابه وج وده هذه اليهود واجملوس وال صارى وأعاجم ادلشركني)).
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انُاجـــــٌٕ

إن الذي عر و ًل وعر ته قد عر ه ون ال وعر ة ال
ع يننه وملننه وسن م) ًننل وعر تننه والن

(ص و

تت قننل إ مبعر ننة اإلوننام ()

ًل وعر ته .وون وعر ته أن مار وت ته مبا يصدر ون أواور ونواه عنن
ادلعص ننووني (ع ننيهم الس ننالم) وأن نت ن ن أب ننال ادلعص ننووني (ع ننيهم
الس ننالم) وأن ن ننواو أولي نناء احل ننل وأئم ننة احل ننل (ع ننيهم الس ننالم) ونع ننادي
أعننداء احلننل وأعننداء أئمننة احلننل ,نادل و ون هننم الننذين مييننزون احلننل وأه ننه
ابلعقننل والع ننم وادلعر ننة والعمننل الصننا واإل ننالص واأل ننال احلسن ن ة
والر ا بقضاء و تعاىل .وأذكر ه ا وا يش إىل ذلك:
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 )0عن الصاد األوني (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)(( :طوىب دلنن أدر قنائم م و وهنو ذأمت
به يف غيبته قبل قياوه ,ويتوىل أوليناءه ويعنادي اعنداءه ,ذلنك ونن ر قنائ
وذوي وودا وأكرم أو يوم القياوة)).
 )2يف وصف ادل و ني ادلخ صني ال اجني ون نت الدجا :
قننا سننيد ادلوًنندين ( …(( :)إن هلل الصننة وننن عبنناده وصلبنناء وننن
قه ,وصفوة ون بريته ,ص بوا الندنيا أببندان أرواًهنا وع قنة ابدل كنوت
األع ن ن  …,ه ننم ال ننذين قطع ننوا أودي ننة الش ننكو ابليق ننني ,وج ننازوا ظ ننم
اإلشتباه ب ور البصائر ,واستعانوا ع اعمنا الفنرائ
ع

ابلع نم ,واسنتدلوا

ساد العمل ابدلعر ة ,وتسرب وا الع م ابتقاء اجلهل…

أولئك قوم قطعوا الدنيا ابلقوت احلال  ,وأًس وا ص بتها قسن الس ة
و هم يف األ ال واآلداب ,أولئك قوم ا ذوا األرض بسناطاً وادلناء طيبناً
وبقنناع األرض وسنناجد ووسنناجدها بيننوطً ,أصننب وا وبطننوهنم يصننة وننن
أووا ال اس ,وأيديهم نقية ,وظهورهم فيفة ,ميشون ع ن األرض هنوانً,
وإذا اطبهم اجلاه ون قالوا :سالواً واذا وروا ابل غو ..وروا كراواً.
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انسبٛم اإلهلٙ
ع ف و إرهناب و قتنل و تقتينل و ون اورات و رشنا و قطنع أرزا

و غصه ًقو و سرقة أووا  ,و ط ه و اصه وواجهات دنيئة زائ ة,
و عمالة ل شر والغرب و عبادة ل دو ر والدي ار والدرهم و …
بننل دعننوة وننن و تعنناىل وإليننه ج نند قدرتننه ,والغايننة ر ننا و تعنناىل والوسنني ة
شننفاعة ادلعصننووني (ع ننيهم السننالم) ,واألس ن وب احلكمننة وادلوعظننة احلس ن ة,
واألساس اإل الص والصرب واإليثار:

 -0قا تعاىل {:ادْعُ إِلًَ سَنبُِلِ سَبِّنكَ بِبلِِّْ ْوَنةِ وَالْوَىْػِظَنةِ الَِّْسَننَةِ وَاَنبدِلْهُنْ
بِبلَّحٍِ هٍَِ أَ ْسَيُ}

ال ل025/

.

 -2قا تعناىل {:وَالَ جَسْحَىٌِ الَِّْسَنَةُ وَالَ الساُِّئَةُ ادْفَغْ بِبلَّحٍِ هِنٍَ أَ ْسَنيُ فَنَِرَا
الَّزٌِ بَُْنَكَ وَبَُْنَهُ ػَذَاوَ ٌ كَؤًََّهُ وَلٌٍِّ َوُِنٌ} ص د.34/
 -3قننا تعنناىل {:وَهَنننب َُلَقَّبهَنننب إِالَّ الَّن نزَِيَ صَن نبَشُوا وَهَنننب َُلَقَّبهَنننب إِالَّ رُو َن ن
ػَظُِنٍ} ص د.35 /
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انصدر املقدس
د وهيئناً ووسننتعداً ألن تقبننل احلننل و تسننتوًر طريقننه ًننص لننو
واآلن هننل أصننب َ
قننل سننالكوه؟ أد ننل يف التفصننيل ,وأتننر اتننك وانتصننار ل ننل بعنند وعر تننه
وايينزه اب طننالع ع ن وننا صندر صننوص الصندر ادلقنندس السنيد األسننتاذ الشننهيد
و ابقننر الصنندر (ر ننوان و تعنناىل ع يننه) ,الننذي دسنند يننه اإل ننالص والصنند
والتض ن ية واإليثننار واحلكمننة واأل ننال  ,ودسنند يف أعدائننه احلقنند وال ن م وادلكننر
والكيد واخلداع والترور والعمالة والضال واإل ال واجلهل والظالم.
وأكتف ن بننذكر بع ن

ادلواقننف واألقننوا ال ن ًص ن د وصنندرت و ننه (قنندس سننره)

وأ تن ننه الع وين ننة ادلظ وون ننة الوًين نندة ادلعذبن ننة ادلغيبن ننة ,ويف ادلقابن ننل وواقن ننف وأقن ننوا
أعنندائهما .ن ذا كننان السننيد الصنندر (قنندس سننره) ع ن ًننل وو نن ادلننوالني ل وننام
ادلعصننوم (ع يننه السننالم) ووننن أنصنناره ع ي ننا مجيعناً أن نننواو السننيد الصنندر (قنندس
سنره) ألن مبوا تنه ونو ة ل ونام ادلعصنوم (ع ينه السنالم) .و يكفن هنذا بنل جيننه
أن يقننسن ابدلعنناداة ألعدائننه والننرباءة و ن هم ووننن أعمنناذلم كننون وننن أنصننار اإلوننام
وأولينناءه وذوي وودتننه وأكننرم أوتننه ,تطبيق ناً لقننو الصنناد األوننني (ص ن و ع يننه
وملننه)(( :طننوىب دلننن أدر قننائم م و وهننو ذأمت بننه يف غيبتننه قبننل قياوننه ,ويتننوىل
أولياءه ويعادي أعداءه ,ذلك ون ر قائ وذوي وودا وأكرم أو يوم القياوة)).
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يٍ أقٕال اإلياو انقائد انشٓٛد انسعٛد حمًد
باقر انصدر

(قدس سرِ)

( )0قننا اإلون نام القائ نند السننيد و ابق ننر الص نندر (قنندس س ننره)(( :اي أ ننوا واي
أب ننائ وننن أب نناء ادلوصننل والبصننرة ,وننن أب نناء بغننداد وك نربالء وال جننف ,وننن أب نناء

ساوراء والكاظمية ,ون اب اء العمارة والكوت والس يمانية ,ون أب اء العرا يف كنل
وكننان ,إ اعاهنندكم أب لكننم مجيع ناً ,ووننن أج كننم مجيع ناً ,وأنكننم مجيع ناً هننديف يف
احلا ر وادلستقبل ,تتوًد ك متكم ,ولتتالًم صنفو كم حتند راينة اإلسنالم وونن
أجننل إنقنناذ العنرا وننن كننابوس هننذه الفئننة ادلتسن طة ,وب نناء عنرا ًننر كننرم ,تغمننره
عدالة اإلسالم ,وتسوده كراوة اإلنسان ,ويشعر يه ادلواط ون مجيعاً ع ا نتال
قووينناقم ووننذاهبهم أبهنننم ا ننوة ,يسننااون مجيع ناً يف قيننادة ب نندهم وب نناء وط ن هم,
وحتقي ننل و ننث هم اإلس ننالوية الع ي ننا ادلس ننتمدة و ننن رس ننالت ا اإلس ننالوية و ج ننر طري ننا
العظيم)) س وات احمل ة وأايم احلصار ص.317

( )2قننا الشننهيد السننعيد و ابقننر الصنندر يف البيننان الثالننو(( :اي شننع العزيننز

… أيهننا الشننعه العظننيم … إ ا اطبننك يف هننذه ال ظننة العصننيبة وننن زل تننك,
وًياتننك اجلهاديننة ,بكننل ئاتننك وطوائفننك ,بعربننك وأك نراد  ,بس ن تك وشننيعتك,
ألن احمل ة

و ونذهباً دون م نر ,و قووينة دون أ نرى كمنا أن احمل نة هن زل نة

كل الشعه العراق  ,يجه أن يكون ادلوقف اجلهادي ,والرد البطوو ,والنتالًم
ال ضاو هو واقع كل الشعه العراق ))

س وات احمل ة وأايم احلصار /ص.315
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( )3قننا السننيد الشننهيد أبننو جعفننر (قنندس سننره)(( :إ و ننذ عر نند وجننودي
ووسن ن ولي يف ه ننذه األو ننة ب ننذلد ه ننذا الوج ننود و ننن أج ننل الش ننيع والسن ن ع ن ن

السواءً ,ني دا عد عن الرسالة الن توًندهم مجيعناً ,وعنن العقيندة الن تضنمهم

مجيعاً ,ومل أعر بفكري وكيا إ ل سالم ,طريل اخلالص وهد اجلمينع))

سن وات

احمل ة وأايم احلصار ص.315

( )4وقننا السننيد (قدسنند نفسننه الزكيننة)(( :إن ن وسننتعد ألن أبق ن وننع عننائ
زلتجزاً ودى العمر ,أو أ

ب فس و نم إذا كنان ذلنك لقنل ل سنالم نصنراً يف

العرا )) س وات احمل ة وأايم احلصار ص.297

( )5قن ننا السن ننيد الشن ننهيد و ابقن ننر الصن نندر (قن نندس سن ننره) (( :ات ن نناز أبن ننداً,
وووقف اثبد ,وإذا كان ه ء يفكرون إبعداو  ,أان وستعد لذلك)).
( )6قننا اإلوننام الشننهيد و ابقننر الصنندر (قنندس سننره)(( :سننو أظننل أتك ننم
وأقجنم ع ن السن طة ,وأننندد ارائمهنا ,وأدعننو ال ناس ل ثننورة ع يهنا ,إىل أن تضننطر
قننوات األوننن إىل قت ن يف الص ن ن الش نريف أوننام ال نناس ,وأرجننو أن يكننون هننذا
احلادث حتفيزاً لكل و ون وزائر يد ل الص ن الشريف ,ألنه سن ى ادلكنان النذي
سو أقتل يه يقو ( :ها ه ا قتل الصدر) ,وهو أثنر تسنتطيع السن طة اجملرونة

زلوه ون ذاكرة العراقيني)))

س وات احمل ة واحلصار /القيادة ال ائبة ص.319
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( )7قننا الشننهيد السننعيد السننيد و ابقننر الصنندر (قنندس سننره)(( :أان أرينند أن
يع ننم اجلمي ننع أن ا نتم نناء حل ننزب البع ننو ًن نرام ,ول ننتع م السن ن طة مبوق ننف ادلرجعي ننة
الرا

حلز ا وعقائدها))

س وات احمل ة وأايم احلصار/ص.095

( )8قا السيد الشنهيد و ابقنر الصندر (قندس سنره)(( :ونا دام هنذا الشنخو
(صنندام اجملننرم) يف احلكننم ميك ننا عمننل ش ن ء بننل إذا سننكت ا ع ننه سننو لطننم
ويهدم الكيان اإلسالو يف العرا )) س وات احمل ة وأايم احلصار /ص.093

( )9قا الشنهيد السنعيد السنيد و ابقنر الصندر (قندس سنره) يف البينان الثنا :
((اجلمنناه دائمناً ه ن أقننوى وننن الطغنناة ,وقنند تصننرب ولك هننا تستسن م ,وهكننذا
وجا الطغاة أبن الشعه يزا ي ب ابحلياة ,و تزا له القندرة ع ن أن يقنو
ك متننه ,وهننذا هننو الننذي جع هننم يبننادرون اىل القيننام ننذه احلمننالت اذلائ ننة ع ن
عشرات اآل

ون ادل و ني والشر اء ون أب اء هذا الب د الكرم ,محالت السنجن

وا عتقا والتعذيه واإلعدام ,ويف ط يعتهم الع ماء اجملاهندون ,النذي يب غن أهننم
يستشهدون الواًد بعد اآل ر حتد سياط التعذيه)) س وات احمل ة وأايم احلصار/ص.286

( )01قا السيد الشهيد و ابقنر الصندر (قندس سنره)(( :إ أطالنه ابمكنم
مجيعن ناً… أطال ننه إبط ننال ًري ننة الش ننعائر الدي ي ننة ,وش ننعائر اإلو ننام أا عبن نند و
احلس ننني ( )وأطال ننه ابمك ننم مجيعن ناً إبع ننادة اآلذان وص ننالة اجلمع ننة والش ننعائر

اإلسن ننالوية إىل اإلذاعن ننة وأطالن ننه ابمكن ننم مجيع ن ناً إبيقن ننا محن ننالت اإلك ن نراه ع ن ن
ا نتساب اىل ًزب البعو ع كل ادلستوايت)).
{}24

ًضَل السجىى .......................حبد ػقبئذٌ

( )00قننا السننيد الشننهيد و ابقننر الصنندر (قنندس سننره)(( :ع ن كننل وسن م يف
العرا  ,وع كنل عراقن يف نارج العنرا  ,أن يعمنل كنل ونا بوسنعه – ولنو تك فنه
ذلننك ًياتننه – وننن أجننل إداوننة اجلهنناد وال ضننا  ,إلزالننة هننذا الكننابوس عننن صنندر
العرا احلبيه ,وحتريره ون العصابة الالإنسانية ,وتو ًكنم صنا شنريف ,يقنوم

ع أساس اإلسالم)) س وات احمل ة وأايم احلصار /ص.087

( )02قالنند الشننهيدة الع ويننة ب نند اذلنندى الصنندر (ر ننوان و ع يهننا)(( :و
يشهد إ أامل الشهادة يف سبي ه ,لقد قنررت أن استشنهد و نذ الينوم األو النذي

جاءت ينه الو نود… أان أعنر هنذه السن طة إهننا وتوًشنة قاسنية رلرونة,

نر

يف وقاييسننها بننني الرجننل وادل نرأة ,وبننني الصننغ والكب ن  ,أوننا أان سننواء ع نندي أن
أعننير أو أقتننل وننا دونند واثقننة أن وننوقف كننان ط ب ناً دلر نناة و ووننن أج ننه عننز
وجل)) س وات احمل ة وأايم احلصار/ص.209
( )03وقالنند (ر ننوان و ع يهننا) ع نندوا أعتقننل السننيد الشننهيد (قنندس سننره):
((الظ يم ننة الظ يم ننة ..اي ج ننداه ,اي أون ن ادلن ن و ني لقن ند اعتق ننوا ول نند الص نندر ..اي
جداه ,إ أشكو اىل و وإليك وا جينري ع ي نا ونن ظ نم وا نطهاد ..أيهنا الشنر اء
ادل و ون ,هنل تسنكتون وإوناوكم يسنجن ويعنذب؟ وناذا سنتقولون غنداً جلندي أون

ادل ن و ني إن سننألكم عننن سننكوتكم و نناذلكم؟ أ رجننوا وتظنناهروا واًتج ننوا…))

س وات احمل ة وأايم احلصار /ص.209
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( )04قننا اإلوننام وادلرجننع األع ن السننيد و ابقننر الصنندر (قدسنند روًننه) يف
ادلرجعي ننة ادلو ننوعية(( :إن بداي ننة نش ننوء ورجعي ننة ص نناحلة حتم ننل أه نندا ادلرجعي ننة

الصناحلة تتط ننه وجننود قاعنندة قنند مو نند بشننكل وم ننر ننذه األهنندا يف دا ننل
احل ننوزة ويف األو ننة وإع نندادها ك ننرايً وروًين ناً ل مس ننااة يف دو ننة اإلس ننالم ,وب نناء

ادلرجعيننة الصنناحلة ,إذ وننا توجنند قاعنندة وننن هننذا القبيننل تشننار ادلرجننع وننن ننال
وعطيات تربية ذلنك اإلنسنان الصنا ذلنا ,يصنب وجنود ادلرجنع الصنا وًنده غن

كن ننا إلجين نناد ادلرجعين ننة الصن نناحلة ًق ن ناً ,وحتقين ننل أهن نندا ها يف ال طن ننا الواسن ننع)).

((ليسنند ادلرجعيننة الصنناحلة شخصناً ,وإمنننا هن هنند وطريننل))

ادلرجعيننة ادلو ننوعية /السننيد

الشهيد و ابقر الصدر (قدس سره) .

( )05قننا اإلوننام الشننهيد السننيد و ابقننر الصنندر (قنندس سننره)(( :إن شننخو
ادلرجع الشرع والواقع دائماً هو انئنه اإلونام ,وانئنه اإلونام هنو اجملتهند ادلط نل
العاد األع م اخلبن مبتط بنات ال يابنة))

ادلرجعينة ادلو نوعية /السنيد الشنهيد و ابقنر الصندر /سن وات

احمل ة وأايم احلصار/ص.071

( )06قنا ماًننة الشننيخ ال عمننا (( :وننن ادلعنرو ان السننيد الشننهيد ابتعنند وننن
كل ادلظاهر ال كاند تالزم (عادة) عم ية التصدي
أ .ال جهاز دعائ يرشد ال اس اىل تق يده.
ب .و رسالة عم ية توزع رلاانً.
{}26

ًضَل السجىى .......................حبد ػقبئذٌ

ج .و اييز يف إعطاء الرواته ع أساس.
ً -0ضور الب و.
 -2أو الو ء الشخص .

و ر ا ال عما

/س وات احمل ة وأايم احلصار/ص.062

( )07قا ماًة الشيخ و ر ا ال عمنا  :إن أهنم وعناانة كنان يعيشنها الشنهيد
الصدر (قدس سره) ه :

أ) عدم قدرة احلوزة ع استيعابه.
ب) و قندان الفهنم الكنايف لنه يف رلتمعنه ,كنان يشنعر بغربنة قات نة يف ظننل
ت ك األجواء ال جع ته بني احلني واآل ر يتممل ادلوت ,كان يقو ًي منا
تنساكم ع ينه ادلشنناكل ال اشننئة وننن هننذا الو ننع( :لقنند ب غنند وننن العمننر وننا
ب غ ننه أا وأ ن ن  َ ,ننم يعن نناج
ص075
.

ادلن ننوت وي ننرمح )

س ن ن وات احمل ن ننة وأايم احلصن ننار/

( )08وقننا الشننيخ ال عمننا ( :غريننه أن ه ن ء – األط نرا يف احلننوزة– الننذين
ك ننانوا يش ننك ون جبه ننة وتواصن ن ة حل ننرب الس ننيد الش ننهيد والقض نناء ع ين نه ,وال ننذين
يعتننربون أنفسننهم يف ط يعننة ادلن و ني ادلننوالني ألهننل البينند ,مل يرتنندعوا ًننص بعنند أن
اوت نندت ين نند العفالق ننة إىل شن ننعائر اإلون ننام احلس ننني ( )وقتن ننل زواره وأابدقن ننم يف
كربالء ,ويف الطريل إليها يف انتفا ة صفر البطولية ,لقند سنكتوا مجيعناً ومل يتخنذوا
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إ ووقف ادلتفرج والدواء تسفك واألشالء تط ن يف أقبينة ونديرايت األونن ًقنداً
وانتقاوناً ع ن أهنل البينند وأنصننارهم ,وهنم – األطنرا يف احلنوزة – يف كننل صننباح
ووساء ي ع ون قت ة احلسني ( )وون شايعهم وطبعهنم اىل قينام ينوم الندين ,منا
أغرب هذه ادلفارقة ووا أبشعها) س وات احمل ة وأايم احلصار /ص.076
( )09ذكننر السننيد الشننهيد و ابقننر احلكننيم (قدسنند روًننه) (( :بنند أن نفهننم
عمننل األًننداث ال ن سننو أت اوذلننا ,وادلواجهننة ال ن وقعنند بننني اإلوننام الشننهيد
الص نندر (ر ننوان و ع ي ننه) وً ننزب البع ننو يف العن نرا … ويف ه ننذه الرس ننائل ب نندأ
السننيد الشننهيد لنندث عننن هجمننة قاسننية شرسننة ,قننام ننا ًننزب البعننو تسننست
ببع

أهل الع م ,قد كاند الواجهة يف هذه اذلجمة بعن

شلنن ي تسنه إىل أهنل

الع ننم …,قنند كتننه السننيد الشننهيد يف صننفر ( 0381هن ن) يقننو  :هلل لقنند كننان
بعد أنباء وه بثة ,وكالم ,و جيج ,ومحالت وتعددة ج ندت ك هنا ند صناًبك
… يع نفسه … وبغية حتطيمنه … ابتندأت ت نك احلمنالت يف أوسناط اجلماعنة
التوجيهي ننة ادلش ننر ة ع ن ن األ ننواء ,أو اب ً ننرى ل نندى بعض ننهم أو و ننن ي نندور يف
كهننم ,أ ننذوا يتك مننون ,وي تقنندون ,مث تضنناعفد احلم ننة …,تننذكر عن وعننن
مجاعننة شل نن تعننر هم شننيئاً كث ن اً و ننن الننتهم و نن األوننور العجيبننة … وكت ننه – أي
الشهيد (قدس سره)  -يقو  :هلل أوا واقع (األ واء) ه ا هو واقع اجمل ة اجملاهدة
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يف سننبيل و… غ ن أن مح ننة هائ ننة يش ن ها مج ننة وننن الط بننة ,ووننن يسننم أبهننل
الع م أو لسه ع يهم ,وه مح ة سليفة ,وقد أدت اىل تشويه معة (األ نواء) يف
نظننر بع ن

أكننابر احلننوزةً ,ننص كننان مج ننة شلننن يسننميهم األ وننندي وقدسننني ,أو

وجهاء ,يتورعون عن إلصا التهم (ابأل واء) وكل ونن يكتنه يهنا…) انتهن
كالم السيد احلكيم

و ابقر احلكيم /رل ة اجلهاد/العدد/04مجادي اآل

ر 0410هن.

( )21قننا ماًننة الشننيخ و ر ننا ال عمننا  :أشن اىل واًنندة وننن وعنناانة السننيد
الشننهيد (قنندس سننره) وقنا ع ن وننا سننواها ,ذلننك أننه مل يضننع ورجننع وننن وراجننع
التق ينند إىل زلاسننبة ورجننع م ننر ع ن تصننديه ل مرجعيننة ,وطبننع رسننالته العم يننة ,إن
هننذا األوننر سننابقة لننه يف طريننخ ادلرجعيننات وهننذا أوننر يث ن العجننه .وأتننذكر أن
أًد الع ماء جاء اىل بيد السيد الشنهيد ,وكنان ينتك م ابنفعنا وعصنبية ولاسنه
السننيد الش ننهيد ع ن ن تص ننديه ل مرجعي ننة ,وطبعن نه ل فت نناوى الوا ن ن ة ,وق نند س ننجل
(الشننهيد الصنندر (قنندس سننره)) نتننائج ت ننك احملنناداثت وننن ننال رسننالة بعثهننا اىل
أًنند تالوذتننه وهننذا وقطننع و هننا(( :عزيننزي ااب جننواد يف الفننسة األ ن ة جنناء لننزايرا
السننيد (………) صننهر السننيد (………) وقنند اجتمننع ا ودارت أًاديننو
وفص ة… أن السيد (الزائر) كان يعنسض ويقنو كينف تتصندى ل مرجعينة يف عقند
السيد (اخلوئ ) (قدس سره) .وقد شنرًد لنه كنل الظنرو وكنل سن بيات ورجعينة
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السننيد (اخلننوئ ) (قنندس سننره) داه ننا والن

ر نند ا

ننطرار اىل ووقننف وننن هننذا

القبيل ,وبعد أ ذ ورد طوي ني ق د له ,واذا تريدون؟ قالوا:
أ) نريد أن تذكر أبن ورجعيتك طوليه …
ب) نريد أن ت كد حملبيك أن طبع الرسالة ش ء:
 .0ووزامحة ادلرجعية الع يا.
 .2وإجياد التفا ل يف اإلع مية.
 .3والتعديل عن التق يد ,ش ء م ر…
وع ن هننذا ا سنناس ,أان أرينند اي عزيننزي أن تفهننم كننل أ وتننك إ تعهنندت ع ن هم
مجيعاً أبن ي تزووا مبا التزود به:
 )0ننال يصنندر وننن أًنندهم دعننوى إ أع ننم وننن السننيد (اخلننوئ ) (قنندس
سره).
 )2و يصنندر وننن أًنند و ن هم زلاولننة تعننديل شننخو وننن وق نندي السننيد
(اخلوئ ) (قدس سره) عن تق يده.
 )3و يطرح أم ب و يوجنه ا سنتفزاز .انتهند رسنالة السنيد الصندر
(قدس سره)

س وات احمل ة وأايم احلصار/ال عما

/ص.077
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املٕالة احلقت ٔانرباءة احلقت
أرجو أن تكون اإلجابة قد أصب د وا

ة ووتيق ة ,الندور األو والنرئيا

ال ن ننذي أدى إىل وع ن نناانة اإلو ن ننام الك ن نناظم ( )و ن ننن التجس ن ننا والتض ن ننييل
وادلدااننة والسويننع وا عتقننا والسننجن والتعننذيه وال وعننة والف نرا مث السننم

والقتل …

إهنم األ طر ون الدجا واألشد واأل و ع األوة و ه وهم ووجنودون يف
كل زوان ووكان وإليهم ترجنع وأسناة اجملتمنع اإلنسنا ع ن ونر العصنور و نذ

األنبينناء وادلرس ن ني (ع ننيهم السننالم) وننروراً ننااهم وأهننل بيتننه (ص ن وات و
ع ننيهم أمجعننني) ًننص قننائم األوننة ادلهنندي احلجننة ابننن احلسننن (عجننل و رجننه

الشريف)ً ,يو يتأو كل و هم ع يه القرمن ويقولون له ارجع إن الدين
ًاجة ل ا بك.

الواجننه التنناري والع من والشننرع واأل القن ي زو ننا بننذ اجلهنند واجلهنند

وكنل اجلهند وننن أجنل إنقناذ أنفسن ا ونن ن َنت النندجا والندجالني أئمنة الضنناللة
والرباءة و هم وون أعماذلم وأتباعهم وأشياعهم ,و نقصد الرباءة ال فظية بنل

الرباءة يف الس و والعمل واأل ال والعبادة وكل ش ء … و ن س مجيعاً
أن أي عمل وهما كاند صورته روًية أو عبادية أو أ القية يكون ابطالً ونن
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غن و يننة إوننام احلننل ( ,)وكننذلك ن ن أعمننا ادلك ننف تكننون ابط ننة وننن
غ تق يد كما أمجع ع هنذا الفقهناء وثبند ابلقنرمن والسن ة والعقنل ,ع ي نا

مجيعاً الب و اد ووثنابرة عنن ورجنع التق يند ابلطنر الع مينة واآلاثر الواقعينة
ًص تكون أعمال ا وقبولة و تذهه سدى…
السالم ع يك اي سيدي ووو ي وإواو وإوام العادلني ,السالم ع يك اي نزيل

السننجون ,اي وغينه يف الطنناوورات ,أشننهد أننك قنند ب غنند عننن و وننا مح ننك
د وا اسنتودعك وً ند ًنال و وًروند ًنرام و وأقمند أًكنام
وًفظ َ
َ

و وت وت كتاب و وصربت ع األذى يف ج نه و وجاهندت يف و ًنل
جهنناده ًننص أط اليقننني ,وأشننهد أنَنك وضننيد ع ن وننا وض ن ع يننه مابا

الطاهرون وأجداد الطيبون األوصياء اذلادون األئمة ادلهديون ,مل تن ثر عمن ً
هدى ومل ال ون ًل إىل ابطل.
ع
ً
اي وننو ي أان أب نرأ إىل و وننن أعننداء وأتقننرب إىل و مبوا تننك ,ص ن و
ع يك وع مابء وأجداد وأب اء وشيعتك وزلبيك ورمحة و وبركاته.
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