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العزيز الجبار المتكبر سبحال هللا عما يش ركول ه و هللا
الخالق البارئ المص ور ر ل ه األس ماء الحس نه يسـ رب ـح ل ه م ا
في السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم .
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لمحال ل وحمي د أفعال ل وت والي نوال ل لن ل المن ـ رال
الوهاب .
وبعد 000000
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األولىىى  :أل ه لا البح يمر ل الحلق ة(  ) 81م ل حلق ات
السلسلة الوافية التي تمرل سيرا موفقا مباركا مل هللا تعاله
في السير في ظالل المسيرة المهدوية المقدسة .
الثانيىىى  :لل ه لا البح الجلي ل للم ممل الم والي يتمي ز
بالشجاعة والوضوح والصراحة في نقل ما يعتـقده ويحـسه
ال تأخله باهلل لومـة الئ ـم وال أس تطيع تغيي ر بع ض م افي
البح لكل أُلفت القارهء المنصف المممل طالب الح ق أل
يجع ل م ا يعتق ده الكري ر(الك ل أو الج ل وأن ا بالخص و )
ويممل به ليمان ا عميق ا راس خا م ل أل الس يد الص در األول
محم د ب اقر الص در (قُ دس س ره) ه و المص داق األجل ه
واألنصح الله ينطبق علي ه عن وال البح وم ا يحوي ه م ل
أفكار وتقييم وك لا الك الم م ع الس يد الص در الر اني محم د
محمد صادق الصدر (قُدس سره) .
الثالثى  :أ س ـأل هللا تع اله العل ي الق دير أل يجع ل الممل ف
ويجعلن ا م ل الم ممنيل األنص ار األخي ار المحب يل للع راق
وشعبه المختار والسائريل عله نهج اإلمام الهمام المغ وار
له السيف البت ار ص احب العص ر والزم ال (علي ه الس الم)
أرواحنا لتعجيل ظهوره الفداء .
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نعزه المسلميل والمسلمات واإلمام الحجة بل الحسل(علي ه
السالم) بمصاب جدته الزهراء (عليها السالم) .
السـيـد الحسـني
 /81جماده األوله8141 /هـ

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيرراً
اللهم صل على محمد وآل محمد اولي األمر الريين ررتر
علينا طاعتهم وعررتنا بيلك منزلتهم ....أما بعد
ر ر ن المظح ررم المنصررمم والمتابعررم الجرراد لمرجعيررم السرريد
الحسني (دام له) تعطي بوتوح رؤيم واقعيرم ومصرادي
عمليم لكظم السيد(دام له) رالمظح ري مرجعيته الشريمم
استـنادها إلى عوامل روحيم وعلميم وطبيعم أخظقـيم تبتعد
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بردورها عرن كرل األسراليب التري ترـنتهج لنرـشر أي مرجعيرم
أخرى وتح أي شعار كان ررظ ـر غـرـايم تبررر الوسريلم ـر
وال أموال طائلرم ترـبيل لشررا الريمم والروال ا وال سرظح
لمحاربم المرد بحيائره وأخظقره ومسرتوا االجتمراعي إنمرا
هي كلمم ح أرادها هللا سربحانه وتعرالى أن ترـش طريقهرا
ررري هرريا ال رزمن المررادي الرريي سرريطر بماديترره علررى العقررول
وأصبح التصرف والتعامل على ترو هري الماديرم وتحر
تـماسير وت ويظ عجيبم أثبتر ررـشلها رري السراحم العمليرم
رتظً عن رشلها المسرب رري نـرـ ر وعقرـول اتبرا مدرسرم
أهل البير (علريهم السرظم) والمردار المنصرمم األخررى
ولتسررررليط التررررو علررررى بعررررر تلررررك الملكررررا الروحيررررم
والنمحا العلميم التي تميز بها مرجعيم السيد الولي (دام
لرررره) سررررنحا ول الكررررظم ررررري عررررد مواترررري وعنرررراوين
عشناهاوأحسسررنابها أثنررا متابعتنررا لمرجعيررم السرريد الشررريمم
وهللا المسدد والمور .

األساس الروحي
عنرردما س رـئل السرريد الحسررني (دام لرره) عررن العوامررل الترري
اعتمد عليهرا رري دعوتره التري أد إلرى انتصرارها واجتيراح
كل الدعاوي الباطلم ر جاب السريد (دام لره) بر ني ررتر
الكثيرررر مرررن العررررور والمنريرررا الدنيويرررم وررتررر 00
وررت 000حتى أحق مصداقـا ً بسيـطا ً وتجربم واقعيرم
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النتصررار يعتمررد عل رى العوامررل النيبيررم والتسررديدا ا لهيررم
المتمثلرررم برعايرررم وتوجيررره المعصرررومين (علررريهم السرررظم)
00000وررترر جميرر األسرراليب الدنيويررم الترري يسررلكها
اآلخرون 00000
حينما توت العوامرل الروحيرم رري خانرم الخراررم رر ن هريا
األمر يبدو قبيحا ً جداً عنرد أهرل الردين والتردين ألن األسرا
الروحي هو المنطلر الرئيسري والقاعرد العامرم لكرل متردين
كما هو معلوم ولكرن ومر األسرف أن المظحر خرظف هري
المسر لم رالمترردينون ـ ولرري كلهررم ـ أنمسررهم بررادروا إلررى
وت العوامل الروحيم ري خانم الخرارم وإن لرم يصررحوا
بيلك علنا ً وما يقومون بره مرن ممارسرا وأعمرال للتررويج
والدعو لألركار الدينيم كالمرجعيم مثظً واعتمادهم المطلر
على الماديا واألساليب الملتويم أحيانا ً لهو خير دليل على
ما نقول .
وري المقابل وبمتل هللا ومنـه هيـ هللا سربحانه وتعرالى مرن
يتصدى ألتخم ركر دينيم وهي المرجعيم ب ساليب روحيم
وعلميم أعاد إلى األيهان أهميم العمل الروحري والتسرديد
ا لهي .
وما رأينا وعشنا من خظل متابعتنا لهي المرجعيرم الشرريمم
مررن تررر وسررمو علررى كررل األسرراليب الترري كرراد أن تكررون
طبيعيم لهي آيم من آيا هللا سربحانه وتعرالى ونقطرم تحرول
كبير أعاد العمل ا سظمي إلى مسار المعتردل الطبيعري
والحمد هلل رب العالمين .
7

كونوا مع الصادقيل
َِ
أنُااتَّأَُِّا اتَّأ
يآ ي
قال هللا تعالى ري كتابه العزيرز [ :يا أَيياه يَا أَّذان ي
ِ
آ] .دعرو واترحم وقرانون تمرتره
َّا َقيَ يأ
َّأُ ياَأَّذ ِ
أوكتنت ي
َّذلهي ي

المطر والعقل السليم كمرا هرو حرال كرل القروانين ا سرظميم
المقدسم التي تلبي الحاجم الملحم ري النم البشريم وتحكي
عن متطلباتها المشروعم والحقيقيم وترسم لإلنسانيم جمعا
الطرير األوحررد لتقيرريم أيررم اطروحررم أو قترريم تحمررل علررى
عاتـقها هموم األمم وآالمها وتحاول االتطظ بالمسؤوليم
الكبرىالمتمثلم بالقياد والتصدي لمشاكل المجتم .
وري هيا الزمان وم شرديد األسرف رأينرا بر م أعيننرا العديرد
ممن حاول قياد األمم ولكن مرن دون مراعرا لهريا القرانون
ا لهررري الررريي ال يقبرررل الت ويرررل والتظعرررب وتحررر وطررر
األركار الخاصم ومحاولم إقنا النا بها رأينا العجرب مرن
األساليب الملتويم المخادعم وحينما تسر لهم عرن السربب رري
نهج هيا الطري النريب عرن ا سرظم تجرد الجرواب ملتويرا ً
أيتا ً وك نهم أجبلوا على عدم الصراحم والصرد ريكرون
جرروابهم  :إن المجتم ر ال يمهررم الكثيررر مررن الحقررائ ريجررب
إخماؤها عنهم للمصلحم العامم.
أقول  :إيا كان إخما بعر الحقائ يجلب المصلحم العامم
رما معنى تزوير بعر الحقائ وما معنى الكيب هل يصب
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ررري المصررلحم العامررم وأي مصررلحم هرري الترري ال ترر تي إال
بالكيب والخدا إنا هلل وإنا إليه راجعون .
ورغررم كثررر هرري األسرراليب وسرريطر بعتررها إال أن األمررل
موجررود والتطل ر ا سررظمي ررري هرريا البرراب مررا زال نابت را ً
وحيا ً تعلقنرا بره وقطمرـنا ثمرـار الصرادقم وهريا األمرل وبكرل
ثرـقم مثرـلته مرجعيررم السرريد الررولي (دام لرره) والترري منرري أن
تابعناه را عررناهررا رارعررم للح ر وقررول الصررد مهمررا كان ر
النتائج والسلبيا التي يتوقعها أهل الدنيا والتـمكير الردنيوي
وخيررر شرراهد علررى يلررك مررا أخرري سررماحم السرريد الررولي (دام
له) على عاتـقه من رتح لكل الحقرائ وكرـشمها وإطرظ
النررا عليهررا مهمررا كان ر المظبسررا الترري مررن الممكررن أن
تؤخي تد قتيته ري هريا المجرال والمصرادي لهريا الشراهد
كثير ومعرورم لكل من تاب هي المرجعيم الصادقم .
ومررا هرريا ا صرررار وااللتررزام بالقررانون ا لهرري إال لإليمرران
المطلررر لهررري المرجعيرررم ب حقيرررم اطروحتهرررا وقرررو دليلهرررا
وحجتها ولإليمران بر ن الكريب حبلره قصرير وأن النجرا بر ن
تكون م الصادقين .

المرجعية الشعبية
مررن المؤكررد أن مررن جملررم المررؤهظ الرئيسرريم لنجرراح أي
قتيم هو تواجدها المستمر بين أوساط األمم وتمثيلها آلالم
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وهموم الشريحم األكبر ري المجتم ومحاولم دمرج مختلرف
المستويا ري عمليم البنا والدعو إلى أي اطروحم .
والرردين ا سرررظمي الرريي نعترررـقد أنرره أرترررل وأرقررى دعرررو
موجود ري العرالم اعتمرد بشركل واترح علرى هريا األسرا
واستطا الرسول األكرم (صلى هللا عليره وآلره) ورري رترر
قياسيم أن يصهر مع رم رئرا المجتمر رري بوترـقم ا سرظم
وجعرررل مرررنهم دعرررا ً ومبشررررين لهررريا الررردين الحنيرررف رغرررم
إمكانياتهم البسيطم وإدراكهرم المحردود ـ لري كلهرم طبعرا ً ـر
واستمر أهل البي (عليهم السظم) من بعد (صلى هللا عليه
وآلررره) علرررى نمررر المرررنهج ورسرررحوا المجرررال للجميررر رررري
المشراركم كر سل حسرب طاقترره ومسرتوا المناسررب رر ن توزير
المسؤوليا على هيا النحو أي ـ كل حسب طاقته ومسرتوا
ـ ر ال يتنررارى م ر مررا قلنررا مررن رررتح برراب المشرراركم للجمي ر
رالقررردرا والقابليرررا موزعرررم بيرررد القررردر ا لهيرررم بشررركل
متماو يجعل من الجمي كتلم متكاملم ال تستطي أن تعمل
إال إيا كان موحد ومتماسكم .
واليوم عاد لنا السيد الحسني (دام له) بهيا المبدأ من جديد
ورتح الباب علرى مصرراعيه للمشراركم والعمرل للجمير رري
محاولم جراد وشرريمم لترـمعيل دور األوسراط الشرعبيم مهمرا
كان بسيطم أو معزولم مسبقا ً.
والمرررا الكبيررر والع يمررم الترري منحهررا السرريد (دام لرره)
للجمي لإلدال بآرائهم وتصوراتهم لهي خير دليل على هيا
الكررظم كمررا ررري الرردعو للكتابررم والت ر ليف كررل حسررب رهمرره
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واستيعابه للحقيقم با تارم إلى المتراوى المسرتمر مرن قبرل
المرجعيم ري وجروب قررا بعرر الكترب وتـمهرـيم بعترها
للمجتمررر والت كيرررد علرررى البحررر الشخصررري عرررن الحقيقرررم
واالستجابم الكريمم من قبل المرجعيرم الصرالحم لكرل طلرب
يصررردر مرررن مجموعرررم مرررن المرررؤمنين تررررى ريررره الصرررظح
والمنمعم وإلى غير يلك من الخطوا الرائد والجديرد رري
هيا المجال.
وري الحقيقم أن مرجعيم السيد الولي (دام له) متميرز رري
هيا الباب بل تكاد تكون منمرد ووحيد كما هو واتح لكل
من ألقى السم وهو شهيد .

المرجعية الشجاعة
عنردما تقرف وحيررداً أو مر قلررم ناصرر وتحمررل مشرعل النررور
والهدايررم وتريررد أن توصررل رسررالتك أو قترريتك إلررى األمررم
ر نك بكل ت كيد تحتاج إلى شجاعم ورباطم جر قرد ترـمو
حد التصور بل أن هيا الشرط ـ أي الشجاعم ـ هو العمود
الرئيسي اليي يتحكم بنجاح أو رشل أيرم قتريم أو اطروحرم
ومـا وصول الدين ا سظمي إلى هي الدرجم مرن الكمرال
وا نتشررار إال لقررو قلررب رسررول هللا (صررلى هللا عليرره وآلرره)
وبسالم أمير المؤمنين (عليه السظم) وأهرل البير ومرا بقرا
ثررور ا مررام الحسررين (عليرره السررظم) وت ججهررا علررى مررر
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الدهور إال لتلك الوقمم الحسينيم التي راق حد التصرور رري
الشجاعم والجد رغم قلم الناصر وكثر األعدا .
ويمكن القول من جانب آخر أن قرو القلرب والشرجاعم لردى
المصلح أو صاحب القتيم هي دليل تام وناجز على صد
ووتوح يلرك الطررح أو تلرك القتريم ررظ يمكرن بحرال مرن
األحوال أن نتصور بتاتا ً على مبدأ تعيف أو دعرو واهيرم
وإنمررا تسررتمد الشررجاعم والمرابطررم مررن قررو القترريم وثباتهررا
وأحقيتها .
واليرروم عرراد لنررا الترراريو بسررير واقعيررم جديررد أعرراد إلررى
األيهرران يلررك الثبررا العلرروي والررروح الحسررينيم الطرراهر
متمثلم بالمرجعيم الصادقم التي شا هللا سبحانه لها أن تنمو
ررري يلررك الجررو الخرران المعررروف لرردى الجمي ر وقررد رتح ر
بوجههرا عرد جبهرا أراد وأدهرـا بالمهرد والقترا عليهرا
ب سر وق وم لم الطاغيرم صردام الكرارر (الريي انتهرى
باعتقررال رمررز هرري المرجعيررم) هررر لررم آخررر ولعلرره أشررد
وط ر مررن لررم الطاغيررم أال وهررو لررم ومواجهررم ا خرروان
واألصرردقا الرريين تنصررلوا مررن هرري األخررو والصرررداقم ال
لشررري إال ألن هررري المرجعيرررم رترررح الحقرررائ وكشرررم
األورا وأراد التوحيررررد الحقيقرررري ونبرررري عبرررراد األوثرررران
واألوهام ورغم كل هيا رقرد وقمر هري المرجعيرم الصرادقم
وقمرررم ال تحتررراج سررررد األدلرررم والوثرررائ ثبرررا شرررجاعتها
وصمودها رالواق والساحم العمليم أثبت يلك وأعطته حقه
ومسررتحقه ومررا هرريا إال بتسررديدا موالنررا صرراحب الزمرران
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(عليرره السررظم وعجررل هللا ررجرره) وتوريرر هللا عررز وجررل
ناصر المؤمنين وحاميهم كما عبر عرن يلرك القررآن الكرريم
ري قصم أصحاب الكهف وصمودهم .أ
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تسجيل الحجة في ألهال الناس
يقررول السرريد الررولي (دام لرره) ررري إحرردى خطبرره المسررجلم
ورداً علررى مررن اعترررر عليرره ررري سرربب خروجرره وطرررح
مرجعيته ري يلك الوق ما متمونه  ( :إنري طرحر هري
المرجعيم لتسجيل الحجم ري أيهان النرا أوالً قبرل حسراب
النتائج والمردودا السريعم . ).............
أقول  :ري زحمم األركار الخاصم وعنجهـيم التـمرد بالرأي
ومحاولم تطبي ا سظم بشكل يتمن النتائج الدنيويم اآلنيم
أوالً ومعاملم الشريعم المقدسرم كن رام وترعي يسرتمد قوتره
03

من نتائجه الحاليم ت هر جليم ع مم كلمم السريد (دام لره)
التي أسلمناها والتي جا كبرـيان واترح وصرريح للمرنهج
اليي اتخيته هي المرجعيم ا سظميم وتصرريح قطعري بر ن
تطبي القوانين ا لهيم واالمتثال للواجب الشرعي ال يمكرن
بحال من األحوال أن يقيرـد بالنترائج السرريعم واألمثلرم علرى
يلرررك رررري تاريخنرررا كثيرررر وواترررحم رهررريا الحسرررين (عليررره
السظم) اليي قام بثورته الجليلم لم ينت ر النترائج العسركريم
أو القتررا علررى الن ررام الماسررد ررري يل رك الوقرر بررل علررى
العك كان (سظم هللا عليه) عالما ً بعردم زوال يلرك الن رام
وأنه سيقتل هو ومن معه ري كربظ إال أنره (عليره السرظم)
اختررررار االمتثررررال والطاعررررم هلل سرررربحانه العررررالم بالمصررررلحم
الحقيقيرم والنترائج وعلرى هريا األسرا رر ن ا سرظم يصررح
وبسرررير رجالررره الع رررام الييرررـن مثـرررـلو أن محاولرررم خنررر
التشري ا لهي وتـقييد بسظسرل النترائج السرريعم أنمرا هري
محاولررم ترـنم عررن عرـدم إيمرران صرراحب هرري األركررار وعرـدم
ثررررـقته ب الشررررار المقررررد العررررالم بالمصررررالح الحقيقيررررم وأن
صاحب هي األركار سيجر المجتم إلى حتير الوتعيم
ولكن بزي إسظمي كايب .
ومررن هن رـا أيت را ً نعلررم أهميررم القترريم الترري تبنـاه رـا الس رـيد
الولررررـي (دام لرررره) والترررري أعرررراد لإلسررررظم غتاتررررته
المحمررود وطهرترره مررن أدران األركررار الخاصررم والعقررول
الماسد .
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المحتويات
الموضوع
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3
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كونوا م الصادقين
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المرجعيم الشعبيم
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المرجعيم الشجاعم

01

تسجيل الحجم ري أيهان النا
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