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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحِْن

 
  ...األًَْلَِْبء َّخٌَخَّوُ إِلَْوِ الَّرُِْ اهلل ًَخْو َّب عَلَْه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمَّْتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَخَدَ الَّرُِْ ًَهَب ًَخَدَن هَيْ فَمَدَ هَبذَا
 

 
 

  



  42/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 125 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 5 - 
 

 الْوِئَت بَعد ًَالعُشْسًُى اخلَبهِسَتُ تُمَلَحَالْ

 األزبعٌىً الثَّبًِ اجلُصْءُــ  فَبطِوَت َّب لَبَّْهِ

 3ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشِّْعِّ الٌالع يف األبرت ادلنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
اِضَية احلََلَقاتِ  ِحْ  تَػَقدَّـ الَِّذيْ  الُعنوافُ  نَفسوُ  ُىو الُعنوافُ 

َ
 ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: ادل

 بقوَّةٍ  يتحرَّؾُ  الَّذي األَبرت ادلَنهج َمَلمحِ  ح أيضاً  بعدىا ستأت والَّيت قبلها كالَّيت احللقةِ  ىذه ح واحلديثُ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  أوساطِ  ح ُخصوصاً  الشِّيعيَّةِ  األجواءِ  ح واضح وَنشاطٍ  َشديدةٍ  وفاعليَّةٍ   .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 َأخطر َمْلَمحٌ  وىو آخر َمْلَمحٍ  على الَقوؿَ  عطفتُ  ُثَّ  البغيضة، الصَّنميَّة َمْلَمحِ  َعن َتقدَّـ فيما احلديثُ  وكافَ 
ا األوَّؿ، اْلَمْلَمحِ  ِمن  اآلخر، من أخطرُ  أحدعلا الثَّاين، الػَمْلَمحِ  ِمن أخطر ُىو أيضاً  األوَّؿ اْلَمْلَمح وردبَّ

ـُ  بل ،(الرباءة َعقيدة َضعفُ : )ىو الثَّاين اْلَمْلَمحُ   ح ُخصوصاً  اجلهات من َكثيٍ  ِح  الِفكريةِ  الرباءةِ  اِنعدا
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ   ذلك، غي إىل الدَّرسي وادلنهج احلوزوي الوسط وح أخّص، بنحوٍ  ادلرجعي الوسط ح الرَّمسيَّة الدِّ

 .أيضاً  واإلعَلمي الشِّيعيّ  والثَّقاح واالجتماعي السِّياسي الوسطِ  ح والتفريعات التشعُّبات سائر إىل
 العراؽ ح التشيُّع إىل احلديثُ  ووصل إيراف، وشيعةُ  العراؽ شيعةُ : علا جبناحني يطيُ  التشيُّع أفَّ  عن وربدَّثتُ 
 .اللعني الُقطبّ  التكوين موضوعِ  إىل وصلنا أفْ  إىل وكربَلء، النَّجفُ  وجناحاه

ء مراجعنا من كبيٍ  َمرجعٍ  إىل احلديثُ  ووصلَ   وكيف عليو ا رمحةُ  الصَّدر باقر زَلمَّد الشَّهيد السيِّد األجَلَّ
 وصل حيث اجلهة ىذهِ  ح احلديثُ  زاؿ وال الُقطب، الِفكر ح بعيد حد   إىل َغَطسَ  بل كبياً  تأثُّراً  تأثَّر قد أنَّوُ 

 حصَّةٌ  لوُ  كانت الَّذي التنظيم: وىو الصَّدر باقر زَلمَّد الشَّهيد السيِّد آثارِ  من واضحٍ  أثرٍ  إىل بنا الكَلـ
 ..!!أيضاً  بقائوِ  وح إغلادهِ  ح كبيةٌ 
 أجرهتا ُمقابلة من مقطع ىو عليو أُعلِّق ومل ادلاضية احللقةِ  ح أيديكم بني الشَّاشة على عرضتوُ  شيء آخر
 . الرِّفاعي طالب السيِّد مع البغدادية قناة

 :انتهى حيثُ  من حديثي أواصل كي أخرى مرَّة ادلقطع ىذا بثَّ  عليكم أُعيد
 كما يعين اإلخواف ُسنِّية، السَّاحة على دينية أحزاب سبقوكم ومن ىنالك أيضاً  أيضا يعين موالنا: الػُمقدِّـ]

ا معروؼ ىو وكما حديثك ح أنت أشرت  عبد ثورة بشأف يعين األفكار بعض ح كثياً  معكم يلتقوف وردبَّ
 معهم؟ مثَلً  تنظيمي تنسيق على ُكنتم ىل الشيوعية، بشأف قاسم، الكرًن
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 . بالكامل حركاتنا ُكلِّ  على ونُطلعهم يعلموف وىم تنظيم وعلى وفاؽ، على نعم،: الرِّفاعي طالب السيِّد
  صديقي؟ عدوي عدو طريقة على أـ وحدوي إسَلمي مبدئي جانب من ىذا ىل طّيب،: الػُمقدِّـ
 ولو ويعملوف، إخواننا وىم الشَّرعي، التكليف من بوحيٍ  طريقة من أبداً  أبداً، ال،: الرِّفاعي طالب السيِّد

م  يعين قضية مو قضيَّتنا ألنَّوُ  إلينا، انضموا لكاف ضَلنُ  انتصرنا لو وبالعكس احنا، إليهم النضممنا انتصروا أَّنَّ
 . اإلسَلمي العمل ح والطائفية ادلذىبية احلزازات ىاي عندنا ما فد عدنا ما

 احلكم، من ادلوقف للسلطة، السَّعي للحكم، والسَّعي احُلكم جدلية ُىنالك يعين موالنا دائما: الػُمقدِّـ
 ُتشي، كما يعين الشَّرعي، اجلانب وأيضاً  وآلياتِو، وضوابطوِ  السياسي العمل من ادلوقف الدولة، من ادلوقف

 حزب ىو أـ عراقي كحزب ُأسِّس الدعوة حزب ىل: باختصار يعين الِعراؽ، عن فقط ينطبق ىذا ىل
 شيعي؟
 إسَلمي أنَّوُ  أساس على شيعي وال عراقي أنَّوُ  أساس على ال الدعوة حزب ُأسِّس: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ..وُسنَّة شيعةً  ادلسلمني ولُكلِّ 

  !يعين؟ وبالعكس شيعة رؤسائو يعين حبزب يدخل السين كيف بس: الػُمقدِّـ
 ..دعوة كحزب ضلن احلساسية، ىاي عدنا ما احنا احنا، عنو نتكلم اللي ىذا: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ؟..الكم أنتمي ذلم قاؿ ادلسلمني لإلخواف راح منكم احد اكو: الػُمقدِّـ
 ..احلزب تأسَّس أفْ  دبجرد لكم أعرض: الرِّفاعي طالب السيِّد

 الدعوة؟ حزب: الػُمقدِّـ
 وكانت يعين احلزب ح النَّشطني األعضاء من وكاف السُّبييت ىادي زَلمَّد أعلمنا ايو،: الرِّفاعي طالب السيِّد

 وصار التحرير حزب إىل انتقل ُثَّ  قيادي، ادلسلمني اإلخواف ح كاف مرة أوَّؿ حزب، ح كاف ىو سلضـر لُو،
ا ألسباب التحرير حزب عن انفصل ُثَّ  ُقطري، قيادي  لنا غلمع أفْ  منو فطلبنا آخر، لقاء ح نذكرىا ردبَّ

 ح القواـ، مدرسة ح ُغرفيت ح ااِلجتماع وكاف بغداد، ح اإلسَلميو واألحزاب اإلسَلمية احلركات أقطاب
 فاضل منهم أذكر رلموعة اإلخواف ومن التحرير حزب من بغداد من فحضر نفق، ح غرفيت سرداب

 .. الدبُّويل عليّ  أبو منهم أذكر السويدي
 حزب العراؽ ح تأسَّس ىل يعين الوقت، نستغلّ  حّتَّ  بس العذر أستميحك أنا يعين يعين: الػُمقدِّـ

 إسَلمي؟
 ..إسَلمي حزب اإلخواف كاف: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..وشيعة ُسنَّة بيو ُسينِّ  شيعي يعين إسَلمي حزب ال ال: الػُمقدِّـ
 .. شيعي كاف ىادي زُلَمَّد الشِّيعة، من منو كبية مجلة كاف التحرير حزب: الرِّفاعي طالب السيِّد
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 ..ُسينِّ  حزب ىو بس: الػُمقدِّـ
 .. شيخ وأبوه شيعي ىادي زُلَمَّد: الرِّفاعي طالب السيِّد

 . ُسين حزب ىو بس: الػُمقدِّـ 
 . ُسين التحرير حزب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 نرجع راح بعدين احنا السِّياسيَّة احلركات تاريخ ح يعين موالنا أقصد أقصد أنا ال شفت، أيو: الػُمقدِّـ
 ضمَّ  وحدوي إسَلمي حزب تأسَّس ىل السِّياسي، اإلسَلـ شهدهُ  ما ح بس عموماً، السِّياسي لإلسَلـ
 اجلميع؟

 . شيعة إليو انضم تأسَّس َلمَّا التحرير حزب بس تأسَّس، ما ال ال ال: الرِّفاعي طالب السيِّد
 .. جدليتنا إىل نعود احنا اذاً  طيب: الػُمقدِّـ
 شيعة لوُ  انضم أيضا ادلسلمني اإلخواف حزب يعين موالنا، يا اإلسَلمي واحلزب: الرِّفاعي طالب السيِّد

 رلموعة، ادلسلمني، اإلخواف من كاف السُّبييت ىادي زُلَمَّد ادلسلمني، اإلخواف من كاف العطا جابر كثيوف،
 عليو ا رمحةُ  البصري عارؼ شيخ رلموعة وبقى التحرير حزب إىل انتقلوا التحرير حزب اجى َلمَّا وبعدين
 من ُشكر غين أيضاً  بالنَّاصرية ىذا شسمو التحرير، حزب إىل انتموا البصرة ح كثيوف رفقاء وياه شيعي
 ..[.التحرير حزب إىل انضم أيضاً  ادلتدين الشَّباب ومن الشِّيعة
 انغماس كيفيَّةِ  عن واضحة صورةً  أعطاكم احلديث من الُعجالةِ  ىذه ح الرِّفاعي طَالب السيِّد أفَّ  أعتقد

 تُناصب الَّيت التنظيمات ىذهِ  ح!! للتشيُّع الػُمعادية التنظيمات ىذهِ  ح الشِّيعيَّة والرُّموز الشِّيعيّ  الشَّباب
: وىو ذلؤالء ادلركزي الِكتاب من لُكم اقتطعُتها واضحة أمثلة ادلاضية احللقةِ  ح علينا ومرّ  زُلَمَّد، آلؿ العداء

 الِفكر تبنَّت الَّيت الشِّيعيَّة وللتنظيمات! زُلَمَّد آلؿِ  الػُمعادية التنظيمات ذلذهِ  أعين ذلؤالء ،(الُقرآف ِظَلؿ ح)
 َكانت الَّيت الكبية الرموز ىو والسَّبب! تامَّة وبقناعةٍ  جدِّي وبشكلٍ  قطعي وبشكلٍ  رمسي بشكلٍ  القطب

 وأوالدهُ  قطب، سيِّد عن للدِّفاعِ  ُيرِبؽ بنفسوِ  ىو احلكيم السيِّد َمرجعيَّة ِمثل مرجعيَّة كانت إذا ذلك، وراءَ 
 كانت وإذا الدَّعوة، تنظيم وىو ادلئة، ح مئة قطب   سياسي   تنظيمٍ  على ُيشرفوف الَّذين ىم بأنفِسهم ىم

 النَّاصر عبد إىل النَّجف ح الُعلماء مجاعة باسم ُيربؽ ياسني آؿ مرتضى آِلَشيخ مثل ومرجعيَّات شخصيات
 َتسمحُ  النَّجف ح األجواء َكانت وإذا الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد ىو البيانات وُيصِدر الربقية يكتب والَّذي
  !!قطب سيِّد الَكرًن اجلَليل الشَّهيد روح على الفاربةِ  رللس بإقامةِ  ىكذا

 ال ىؤالء وأمثاؿ العسكري مرتضى والسيِّد الرِّفاعي، طالب السيِّد أمثاؿ الشِّيعيَّة الرُّموز كانت وإذا
 ُقطب، سيِّد على اإلعداـ ُحكمِ  ُصُدور فيها مسعوا الَّيت الليلة ح جفوَّنم تغُمضَ  وأفْ  يناموا أفْ  يستطيعوف

 ػُلبّ  كما عليوِ  يُغمى أفْ  يكاد أو عليو يُغمى الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد مثل ونابغة وُمفكِّرٌ  مرجعٌ  َكاف وإذا
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 بشكلٍ  يُدافع الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد وَكاف الصورة هبذه األوضاع كانت إذا بذلك، يُعربِّ  أفْ  البعض
 ح معامل أو الطريق، معامل) قطب سيِّد ِكتاب ح جاء عمَّا الكوراين عليّ  الشيخ يسألوُ  فحني حقيقي،

 ح حالتوِ  بأفَّ  قطب سيِّد عن بُعذرٍ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد فُيجيب الطريق معامل كتابو ح ،(الطريق
 وىو احلجاب، عن شيئاً  تعرؼ ال كندا ح نائيةٍ  منطقةٍ  ح شابَّةٍ  فتاةٍ  كحاؿ البيت أىل بواليةِ  التكليفِ 

 ح ُعنوانو َتفسياً  َكَتب عالػِمٍ  عن يتحدَّث فإنّو النَّاصر عبد إىل ُيرِبؽ حني ولكن احلدود، أبعدِ  إىل تَافو كَلـٌ 
 يتحدَّثُ  الَّذي التنظيم ىو وىذا الواقع ىو ىذا! القيامة يـو ح النَّاصر لعبد خصيماً  سيكوف( القرآف ِظَلؿ)

  !!شيعيَّاً  ليس تنظيمٌ  أنَّوُ  من الرِّفاعي طالب السيِّد عنوُ 
 ىذا احلقائق، ىذه ُيكذِّب أفْ  أحد يستطيعُ  وال التنظيم، ىذا ُمؤسَّسي أحد ىو الرِّفاعي طالب والسيِّد
 وىناؾ الفضائية، القنوات على ادلقابَلت، من عديدٍ  ح والصورة بالصَّوتِ  ذََكرهُ  الرِّفاعي طالب السيِّد الكَلـ
 التلفزيوف، شاشات على ُعِرضت الَّيت ادلقابَلت غي اإلنرتنت، شبكةِ  على أيضاً  وموجودة عديدة ندوات
 حي   وىو مرَّات، ِعدَّة وطُِبعت اخلّيوف، رشيد على الرِّفاعي طالب السيِّد أمَلىا موجودة ُمذكَّرات وُىناؾ
 باقر زَلمَّد السيِّد وعائلة موجودوف، الفرتة تلك عاصروا الَّذين األشخاص من والعديد احلياة قيد على يُرزؽ

 أنَّنا عن فضَلً  حقائق ىذه ألفَّ  رد، وأيّ  تكذيب، وأيّ  اعرتاض، أيّ  ىناؾ يوجد وال موجودة، الصَّدر
 بشكلٍ  يتحدَّثُ  فهو التلفزيوف شاشات على الرِّفاعي طالب السيِّد بو يتحدَّثُ  فما تفاصيلها، وبُكلِّ  نعرفها

 الدَّعوةِ  ِحزب عن احلديثُ  َكاف ولو نعرفها، فنحنُ  الكواليس وراء وما والكواليس التفاصيل أّما إمجايل،
 كثياً  القوؿ لكم لفصَّلتُ  القضيَّة ىذهِ  عن احلديث كاف لو اللَّعني الُقطبّ  التكوين تفاصيل عن أو بالذَّات

 يأخذُ  حديثي، من زاويةً  يأخذُ  ألنَّوُ  ادلوضوع ىذا على ُمروراً  أمرُّ  ُىنا لكنَّين والدَّقائق، واحلقائقِ  وبالوثائقِ 
 فاصل إىل بكم أذىبُ ..!! فَاِطَمة يا لبَّيكِ : عنواَّنا حلقاتٍ  رلموعةِ  ح أتناولوُ  مطلبٍ  من ناحيةٍ  من جزءاً 

 .معكم حديثي ُأكِمل كي وأعود
 اخليُّوف، رشيد الدكتور على أمَلىا الَّيت ادلذّكرات (الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل) :يديّ  بني الَّذي الكتابُ 
 يتعلَّقُ  فيما اللقطتني ىاتني ِكتابوِ  من آخذُ  ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل: )العنواف ىذا ربت وطُبعت
 والعملي، الفكري ااِلقتصادي مشروعوِ  ح الكَلـُ  مرَّ  فقد الصَّدر، باقر زُلَمَّد للسيِّد السِّياسي بادلشروع

ا ادلوضوع، هبذا يرتبطُ  ما لكم وبّينتُ   احلديث اآلف لكن احلديث، يرتابط لكي رُلمل بشكلٍ  إليوِ  أعود وردبَّ
 طالب السيِّد شيعّي، سياسيٍ  تنظيمٍ  ألىمّ  ادلؤسَّسني أحد مسعتم قليلٍ  وقبل السِّياسي، ادلشروع جوِّ  ح

 التأسيس، نِيَّةُ  ىي ىذه يعين ُأسِّس، حني شيعيَّاً  حزباً  ليس بأنَّوُ  الدعوةِ  حزب عن يتحدَّث وىو الرِّفاعي،
 منها َتشكَّل الَّيت األوىل اخَلَليا القطب، بالفكرِ  ُأشِبعوا أشخاصٍ  من بغريب ىو ما وىذا شيعيَّاً، ِحزباً  ليس
 احلزب: ادلسلمني اإلخواف حزبِ  ح كانوا إمَّا ُرموزىم من والعديد أعضائها من الكثيُ  احلزب، ىذا
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 !!زُلَمَّد آلؿِ  وعداءاً  نصباً  أكثر احلزبني أيُّ  ندري وال التحرير، حزب ح أو العراقي، اإلسَلمي
 عن البيعة، عن يتحدَّث كاف الصَّفحة ىذهِ  قبل ،061 صفحة ح ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل) إىل أعود

 باقر زُلَمَّد السيِّد ىو: الػُمَباَيع الػُمَباَيع؟ ومن الػُمَباِيع من الدَّعوة، حزبُ  منها اِنبثق بيعةٍ  أوَّؿ عن بيعة؟ أيَّة
 احلكيم، باقر زُلَمَّد السيِّد اجمللس ح حاضراً  كاف وأيضاً  احلكيم، مهديّ  السيِّد بايعوُ : بَايَعوُ  من أوَّؿ. الصَّدر

 . الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد بايع أيضاً  ىو آنذاؾ، صغياً  شابَّاً  كاف
 ىو الصَّدر باقر زُلَمَّد والسيِّد احلكيم، مرجعيَّة أحضاف ح ادلرجعيَّة، أحضاف ح نشأ احلزب أفَّ  تَلحظوف

 مهديّ  السيِّد ولديو ؼُلرِج أفْ  احلكيم زُلسن السيِّد أراد وحني احلكيم، السيِّد حاشية ح كاف أيضاً  نفسوُ 
. حاشيتوِ  مجلةِ  ح كاف ألنَّوُ  احلزب، من ؼلرج أفْ  الصَّدر باقر السيِّد أيضاً  أََمرَ  الدعوة حزب من باقر والسيِّد
ثُنا ىنا طالب السيِّد ِتلكِفي -:ىكذا يقوؿ احلكيم، مهديّ  سيِّدال ىو باْلُمبايعة قاـ والَّذي بيعٍة، عن ػُلدِّ
ِالفقيوِبواليةِيُوَصفِاألمرِيكنِلمِوحينهاِمسيرة،ِكقائدِالصَّدرِوبَاَيعِالحكيمِمهديِِّذىبِالليلة
 طبقاً  الشورى، أساس على ِإالَّ  األمر يتبّ  مل الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ألفَّ  أساساً  - آنذاؾَِتظهرِلمِفهي

 الفكرةِ  البيت، ألىلِ  الػُمخالفةِ  السّنيةِ  الفكرةِ  الشورى، أساسِ  على التنظيم تبّن  الُقطبية، اإلخوانية للفكرة
 صفحة ح الكَلـ ىذا - الليلةِتِلكِفي - أساِسها على اإلخواينُّ  التنظيمُ  تأسَّس الَّيت اإلخوانيةِ  الُقطبيةِ 
ِاألمرِيكنِلمِوحينهاِمسيرةِكقائدِالصَّدرِوبَاَيعِالحكيمِمهديِِّذىبَِِالليلةِتِلكِفي -:058

ِتموزِمنتصفِفيِذلكِكافِفيها،ِالتداوؿُِِيجرِِِلمِأوِآنذاؾَِتظهرِلمِفهيِالفقيوِبواليةِيُوَصف
ِفبايعوُِِموجوداًِِالحكيمِباقرُِِكافِالصَّدرِباقرَِِالحكيمِمهديِ ِبايعِوحين -:يقوؿ أفْ  إىل -9151ِ

ِكقائدٍِِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِمبايعةِفيِأيِالدَّعوةِحزبِإلىِانتمياِاثنينِأوَّؿُِِفَػُهماِىناؾ،ِلوجودهِأيضاًِ
 الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد ىو الدَّعوة حبزب مسَّاه الَّذي - الدَّعوةِبحزبِبعدُِيسمَِِّلمِالَّذيِالحزبِلهذا
  .يده وخبطِّ  بقلموِ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد كتبها األوىل البيانات األوىل، األدبيات معروفة، قضية وىذه
ِوشقيقوُِِالحكيمِمهديِِّمَحمَّدِالػُمبايعينِأوَّؿُِِوكافِذكرناىاِالَّتيِالبيعةِبعد -:061 صفحة إىل أعود

ِالبيعةِبعد - خرج قصية بفرتةٍ  البيعة بعد يعين - المرجعِولداِخرجَِقصيرةِبفترةٍِِالحكيمِباقرُِمَحمَّد
 - ىذا بعد - الحكيمِباقرُِمَحمَّدِوشقيقوِالحكيم،ِمهديِِّمَحمَّدِالػُمبايعينِأوَّؿِوكافِذكرناىاِالَّتي
ِفَبحسبِنفسُو،ِالصَّدرِمنوُِِخرجِوكذلكِالحزبِِمنِالحكيمُِمحسنِالمرجعِولداِخرجِقصيرةِبفترةٍِ

ِأوِاإلسالميةِالدولةِتأسيسِفيِفكرتوُِِبنىِأنَّوُِ - الصَّدر باقر زُلَمَّد يعين - األخيرِحدَّثنيِما
ِىذاِفيِتبد ؿٌِِلوِحصلِثُمَِّ﴾ بَْْنَيُنْ شٌُزٍَ ًَأَهْسُىُنْ﴿ :ونص هاِالشورىِآيةِعلىِالدولةِتلكِأيديولوجية
ِاإلمامينِلزيارةِسامراءِإلىِذىبتُِ:ِليِقاؿِالدولة،ِإقامةِفيُِحجَّةًِِليستِاآليةِىذهِأفَِِّأيِالموضوع
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ِسامراءِإلىِذىبتُِِالغيبة،ِعصرِفيِإسالميةِدولةِقياـِمشروعيةِفكرةِاىتزتِأيِشّك،ِعنديَِفصار
ِيَفتحَِفلمِالتنظيم،ِرأسِعلىِأبقىِأفِِْفيِسبيالًِِليِيجعلِأفِِْاهللِأتوسلِالعسكريينِحـرِفيِومكثتُِ

،ِاهللُِ ِقائالًِِالحكيمِمهديِِّإلىِوأرسل - الصَّدر باقر السيِّد - رأيوِعنِفَأعلنَِعَليَّ ِأناِتعتبرونيِال:
 وَعَرض التنظيم تبنَّ  الصَّدر السيِّد - الحزبِقيادةِفيِحاَلهمِيدبِّرواِأفِورجاهِالتنظيمِعنِؿؤِوالمس
  .والعقائدية الفقهية اجلهة من أمَرهُ  أحكم قد يكن مل وىو وبايعوه للبيعة نفسوُ 

 اإلخوانيوف يتبنَّاىا الَّيت الشورى لنظرية الشورى، آلية ُمعنيَّ  فهمٍ  أساسِ  على فيوِ  َدَخل اخلُطورة هبذهِ  أمرٌ 
 أنَّوُ  أي ىنا الرِّواية حبسب سامراء قصد األمر ىذا ح تردَّد فحني األمر، ىذا ح تردَّد ذلك وبعد والقطبيوف،

 إىل دليٍل، إىل يُرشَدهُ  أفْ  لكن التنظيم، رأس على يُبقيو أفْ  ا من وطالباً  ُمتوسَِّلً  اإلمامني، لزيارة ذىب
 ىو والعقائدية، والفكريةِ  الشرعيةِ  الوجهةِ  من التنظيم رأس على يبقى حّتَّ  يتبنَّاه أصلٍ  إىل قاعدٍة، إىل فهٍم،
 أفَّ  الشِّيعيّ  الوسط ح ادلعروؼ الشيء! ىكذا؟ ىي القصَّةُ  ىل أدري ال - َعَليَِِّاهللُِِيفتحُِِفلم - يقوؿ
 فهل احُلجَّة، اإلماـ يقصدوف سامراء إىل يذىبوف فإَّّنم النوع ىذا من مشكلةٍ  ح وقعوا ما إذا الُعلماء بعض
 ىذه حبسب العسكريني اإلمامني يقصد كاف فعَلً  أو احُلجَّة، اإلماـَ  يقصد الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد َكاف

ا! الصَّدر؟ باقر زَلمَّد السيِّد نفس عن ينقلها وىو الرِّفاعي طالب السيِّد ىنا لنا يذكرىا الَّيت احلكاية  ذىب ردبَّ
 أليس فقيو، وىو ىذا وغريبٌ  زمانِو، إماـ من األمر يطلب أفْ  بالوِ  ح ؼلطر ومل العسكريني اإلمامني إىل

ا ذلك؟ زمانوِ  إماـ من يطلب مل فلماذا احُلجَّة؟ اإلماـ عن نائباً  الفقيوُ   ذلك يطلبُ  ذاىباً  كاف ىو فعَلً  وردبَّ
 اإلمامني عند احللَّ  يطلبُ  كاف الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد فإفَّ  احلكاية حبسب ولكن زمانِو، إماـ من

  .العسكريني
 ُعموماً  الشِّيعةُ  زمانِو، إماـ من األمر ىذا يطلبَ  أفْ  ادلفروض الطريق، يعرؼُ  ال الرَُّجل فإفَّ  ىكذا كاف إذا
 - يَفَلح مل ذلك ومع احلزب، فقيوُ  فقيو، ىنا وىو زمانِو، إماـ عن ينوب بأنَّوُ  يدَّعي الَّذي بالفقيو بالك فما
 مشروعوِ  عن الكَلـُ  مرَّ !! سلتلفة جهاتٍ  ح الرَُّجلَ  يرافق الَفَشل أفَّ  ُتَلحظوف أال - َعَليَِِّاهللُِِيفتحَِفلم

 كتاب عن احلديث وكاف اقتصادنا كتاب عن احلديث وكاف الوقت نفس ح والعملي االقتصادي الفكري
 من وينتفعوفَ  الكويت ح ادلسلموف اإلخواف يستثمرهُ  لبنك برنارلاً  ُكِتب الَّذي اإلسَلـ ح الَّلربوي البنك

 ! ىذا؟ من أكرب فشلٍ  من ىناؾ ىل ونشاطاتِو، وأموالوِ  واستثماراتوِ  معامَلتوِ 
 َوَصل الِكتاب وَىذا بكتابٍ  حياتَوُ  وابتدأ القطبّ  بالفكرِ  تشبَّع رجلٍ  على بغريبٍ  ىو ما ىذا، بغريبٍ  ىو ما
 قولوا احلقيقة، ىي ىذه ُمؤذية، الصَّراحةُ !! بالَفَشل الزَّىراء فاطمةُ  بوِ  قَامت ما على حكمَ  أفْ  نتيجةٍ  إىل فيو
 ،(التأريخ ح فدؾٌ : )كتاب ىو الفكري نشاطوِ  وأوَّؿُ  الُقطّب، بالفكرِ  تشبَّع الصَّدر السيِّدُ  ذلك، غيَ  يل
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 اخلليفة ذكاءُ  ىو وخسارهتا فشلها وسببُ  فشلت، قد فاطمة أفَّ  الكتاب ىذا ح إليها وصل الَّيت اخلَلصة
 ح وليس الكتاب ح موقع من أكثر ح فشلها عن وربدَّث واضح، بشكلٍ  بو صرَّح قد وىذا بكر، أيب

 مع وتعامل كبياً  اعتماداً  النَّاصب الفكر على اعتمد ،(اقتصادنا: )كتابوُ  كتب وحني واحد، موضعٍ 
 نظريًَّة، مشروعاً، فكرًة، واستنتج االثنني بني ومازجَ  البيت، أىل ُنصوصِ  مع تعامل كما النَّاصبية النصوص
 َحل   عن يبحثُ  النَّجف، إىل الكويت من سؤاؿٌ  جاء أفْ  ذلك وتَِبع ،(اإلسَلمي االقتصاد) بػػ َعنَوَّنا منهجيَّةً 

 ح نشاطاهُتم ستكوف [للسخرية أقوؿ] وقطعاً  البنك، ىذا من ادلسلموف اإلخواف ينتفع كي الربوي   لبنكٍ 
 وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة لإلماـ والتمهيد احلسينية الشعائر وإحياء التشيُّع خدمة وح البيت أىل خدمة

  !!ىكذا النشاطات ستكوف قطعاً ..!! عليو
 لإلخواف يُقدِّمو الربوي   لبنكٍ  وتطبيقيَّاً  عملياً  برنارلاً  وينتجُ  ويُتابعُ  ويكتبُ  ؼُلطِّطُ  وىو تقولوف فماذا

 يقبلوف اإلخواف أفَّ  فهل كذلك كانت ولو زُلَمَّد، آؿِ  ِمن البحث ىذا ح مصادرُه كانت ىل! ؟..ادلسلمني
 على سيجيب الَّذي ىو َمن ويعرفوف النَّجف، ح غلري ماذا يعرفوف الكويت ح اإلخواف ألفَّ  أبداً، بذلك؟

 شافعي   نِتاجٌ  إنَّوُ  يُريدوف، ما ذلم ستنتج النَّجف بأفَّ  يعرفوف فهم عندىم، واضحة والتفاصيل السؤاؿ، ىذا
 ! الفشل؟ ىذا من أكرب َفشلٍ  من ىناؾ فهل األوَّؿ، الطِّراز من قطب  

 بيت ألىل ادلخالفِ  للذَّوؽ وفقاً  اإلخواين، للذوؽ وفقاً  يُنَشأُ  الَّذي السِّياسي التنظيم إىل األمر ويستمرُ 
 تأسيس ح الُشورى نظريَّة من تبنَّاه فيما واشتباىوِ  خطأهِ  إىل الصَّدر السيِّد يلتفت حني وحّتَّ  العصمة،

 اإلمامني زيارة إىل ذىب! اخلاطئ الطريقَ  َسَلك قد احلكاية ىذه حبسب فإنّو الَغيبة زماف ح اإلسَلمية الدولة
ا أنّو أظن ُكنتُ  وإفْ !! زمانِو إماـِ  إىل يلتفت ومل العسكريني  ح ادلعروؼ أفَّ  باعتبار زمانوِ  إماـ قصد ردبَّ

 عندي، من شيئاً  أفرتي أفْ  ىنا أستطيع ال والنَّّص، فنحنُ  احلكاية حبسب ولكن ىذا، ىو الشِّيعيّ  الوسط
 وقد العسكريني اإلمامني زيارة إىل ذىب قد فهو والنَّصّ  ضلنُ  إذاً  واالحتماؿ، الظَّن سبيل على أقولوُ  لكنَّين
 !! الطريق أخطأ

ا! فشل؟ إىل يقود الفشل أفَّ  تَلحظوف أال  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد أتباع من أنفسهم يعدُّوف شلَّن البعض ردبَّ
 وقائع ىذهِ  موجودة، حقائق ىذهِ  بِأحد، ُأجرِّحُ  وال ُىنا أحداً  أظِلمُ  ال أنا وذبرػلاً، ظُلماً  َىذا كَلمي يعتربوف
 ال الصَّدر، باقر زُلمَّد السيِّد ُكُتب ىي ومصادر ُكُتب وىذهِ  الصَّدر، السيِّد إىل النَّاس أقربُ  ينقلها تأرؼلية
 بالصوت فيديوات على وموجودة كتب، ح موجودة األمور احلقائق، حرَّفتُ  وال عندي من بشيء جئتُ 

 .الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد مؤّلفات ح وموجودة والصورة،
ِوكافِالقزوينيِالكريمِعبدِالسيِّدِصباحاًِِجاءني -:061 صفحة ح الرِّفاعي، طالب السيِّد يستمرّ 
ِفيهاِأُقيمِوُكنتُِِبالنَّجفِدارَهُِِسلَّمنيَِقدِببغدادِالكاظميةِمدينةِإلىِسافرِعندماِالصَّدرِباقرِالسيِّد
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 تَلمذة من وىو القزويين، الكرًن عبد السيِّد يقصد - ُمتغيراًِِالقزوينيِوجوِوالحظتُِِغيابوِفترةِِطواؿ
ِوإذا:ِلوُِِفقلتِالحزب،ِترؾِأنَّوُِِويقصدِطلع،ِالسيِّدِأفَِِّتدرِِِألم:ِليِفقاؿ - الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
 ُمَحمَّداًِِيعبدُِِكافِمنِأال:ِ)الصدِّيقِبكرٍِِأبيِبمقولةِحينهاِواستشهدتُِِالدنيا؟ِفيِيصيرِماذا!!ِطلع

 مل الرِّفاعي طالب السيِّد ىنا! ىي؟ ما األجواء تَلحظوف الرِّفاعي، طالب السيِّد ىو استشهد الَّذي ىذا -
ا نقوؿ حّتَّ  تلفزيوف شاشة على يكن اً  مهمَّة قضيَّة القصّية كَلمِو، ح غُلامل ىو ردبَّ  زُلَمَّد احلزب فقيوُ  ؛ جدَّ
 والسيِّد القزويين الكرًن عبد السيِّد بني فيما البيت، وح النَّجف، ح واحلديث احلزب من خرج الصَّدر باقر

ُِمَحمَّداًِِفإفَُِِّمَحمَّداًِِيعبدُِِكافِمنِأال:ِ)الصدِّيقِبكرِأبيِبمقولةِحينهاِواستشهدتُِ - الرِّفاعي طالب
ِكنُتمِإذا - عندهِ  من أضاؼ ىو - وأضفتِ،(يموتِالِحيِ ِاهللِفإفَِِّاهللِيعبدُِِكافِومنِماتِقد

ِيُقيمِاآلفِوىوِالحزبِفيُِمنتظماًِِالقزوينيَِكافِيومهاِيموت،ِالِربِ ِفللفكرِِِالصَّدرِباقرِتعبدوف
  .الكَلـ وح احلديث ح ويستمر - اإليرانيةُِقمِبمدينة

 للسيِّد أيضاً  مقطعاً  أيديكم بني أعرضُ  الكتاب ىذا ح جاء ما أقرأ أفْ  قبل ولكن أتناوذلا أخرى لقطة ىناؾ
 قناة أجرهتا ُمقابلة!! الربنامج ىذا ح ادلقابَلتِ  بطلُ  بأنّو ادلاضية احللقة ح قُلتُ  وكما الرِّفاعي، طالب

 يرتبطُ  فيما الرِّفاعي طالب السيِّد ِقبل من واحلديثُ  ادلقابلة ىذه من مقطعاً  أيديكم بني أعرضُ  العراقية،
  :والفيديو ضلنُ  عليو، تعاىل ا رضواف الصَّدر باقر زُلَمَّد الشَّهيد بالسيِّد

 طالب السيِّد الدكتور ا آية مساحة مع حوارنا من الثَّاين اجلزء ح كثياً  بكم نرحب ا حياكم: الػُمقدِّـ]
 .السيِّد مساحة أخرى مرَّةً  كثياً  بكم أُرحِّب الرِّفاعي،

 .العزيز ولدي يا بك ومرحباً  أىَلً : الرِّفاعي طالب السيِّد
 نتحدَّث وضلنُ  وصف أو مُجلة مكاف من أكثر ح تذكر األمايل كتاب ح السيِّد مساحة ا، حياكم: الػُمقدِّـ

 ح احليلة قليل كاف بأنَّوُ : 570 وصفحة ،515 صفحة ح مثَلً  تقوؿ الصَّدر، باقر السيِّد عن ُكنَّا
 السياسة ح ذبربتوُ  قلَّة ىو الشَّهادة إىل دفعوُ  ما: وتقوؿ سياسياً، كائناً  يكن مل الصَّدر أفَّ : وتقوؿ السياسة،

 أو معرتكاً  دخل ما أنَّوُ  الصَّدر باقر السيِّد عن ُتذكر الَّيت الكبية الصفات مجلة من: السيِّد مساحة ىنا وسؤايل
 التجربة قليل أو الدراية قليل يكن مل كاف أنَّوُ  نقوؿ أفْ  القسوة من أليس رأسِو، على وكاف بوِ  وسبيَّز إالَّ  علماً 

 !سياسياً؟ زلنَّكاً  يكن ومل السياسة ح
 أضعوُ  وكنتُ  الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد بإمكانات ومعرفةً  اطَلعاً  النَّاس أكثرُ  أنا يعين: الرِّفاعي طالب السيِّد

 عن زبتلف عصرنا ح السياسة ولكن والعلم، الفكر ناحية من ادلعاصرين الُعلماء من األوَّؿ الصفِّ  ح
 أف تكاد الَّيت ادلقولة تصوُّري ح السياسة ح ادلهّمات وأىمّ  وخربة، علم السياسة العشرينات، ح السياسة
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 ..احلايل الوضع سياسة أوليات من تكوف
 !!الػُممكن فنُّ : الػُمقدِّـ
 .أفكاري تقرا!! أفكاري؟ تقرأ أنت الػُممكن، فنُّ : الرِّفاعي طالب السيِّد

  .النقطة ىذهِ  إىل يصل أف يُريد الكَلـ سياؽ ال: الػُمقدِّـ
 السياسة ح الدراية قليل عليو اِ  رضوافُ  الصَّدر السيِّد إفَّ  أقوؿ فإذا الػُممكن، فنُّ : الرِّفاعي طالب السيِّد
 .الػُممكن لفن استيعابوِ  عدـُ 

  ؟(النَّاس أدىى لكنتُ  احليلة كراىةُ  لوال: )يقوؿ عندما علي اإلماـ قوؿ ذىين ح ؼلطر: الػُمقدِّـ
 َوَلواَل  َويَػْفُجر يَػْغُدرُ  َوَلِكنَّو مِّينِّ  بِأدَىى ُمعاويةُ  َما َوا: )شسمة ايو، يقوؿ عليّ  اإلماـ: الرِّفاعي طالب السيِّد
 ليس الػُممكن فنّ  وادلكر، اخلُداع سياسة وسياستو معاوية ُمقابل ح ،(النَّاس أَْدَىى منْ  َلُكْنتُ  َذِلك سَلَاَفةُ 

 !ومكراً  خداعاً 
 !! ومكر خداعٌ  ىو كبية درجة إىل: الػُمقدِّـ
 !ىاه؟: الرِّفاعي طالب السيِّد

 !!ومكر خداعٌ  ىو كبية درجة إىل: الػُمقدِّـ
 !!نفسي أمحي أنا ادلمكن فنّ  ومكر؟ خداع النَّفس على احلفاظ ح: الرِّفاعي طالب السيِّد

 .نعم النقطة ىذه ح إذا: الػُمقدِّـ
 ما أنا أقوؿ، شريد فكري يقرأ فكري قريت ما مثل واحد كل مسألة ىي ىذا، ىو: الرِّفاعي طالب السيِّد
ا السياسية ح صفر باقر سيِّد أقوؿ  .ضعيف ىو النقطة ىذه ح أقوؿ وإظلَّ

 الشَّهادة؟ على أصرَّ  أنَّوُ  ح: الػُمقدِّـ
 باقر زُلَمَّد السيِّد أفَّ  أراه الَّذي وأنا ووجدانو، فكرهِ  ح ُمتغلغلة ادلوت فلسفة كانت: الرِّفاعي طالب السيِّد
 وقع ما يتَلج أفْ  بإمكانوِ  َكافَ  لو بقائو، استمرارية إىل حاجة ح َكاف بالذَّات والعراؽ اإلسَلمية األُمَّة كاف
 !!فيو

 للهجرة؟ 60 سنة احُلسني اإلماـ بقاء إىل حباجة كانت اإلسَلمية األُمَّة إفَّ  قائل سيقوؿ: الػُمقدِّـ
 اإلماـ احلكيم، اإلماـ باقر، سيِّد وغي باقر سيِّد عن ؼلتلف سيِّدي يا احُلَسني اإلماـ: الرِّفاعي طالب السيِّد

 وتصيب زبطئ والصواب اخلطأ بني ما واجملتهد رلتهدوف ضلن أمامو، ُمنكشف الواقع ا، بنور ينظر احلسني
 هبذا يقـو أف البُدَّ  بالشَّهادة زُلاصراً  وكاف ىو، كما الواقع يرى كاف رلتهداً  كاف ما احلسني االجتهاد،

 وىيهات والذلَّة الِسلَّة إمَّا اثنتني بني ركز قد ُيستشهد، أفْ  إاّل !! زلاصر كاف ما باقر السيِّد زُلاصر، الشَّيء
 .ادلوقف ىذا ح كاف احُلسني الِذلَّة، منَّا
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 يل قاؿ الصَّدر باقر السيِّد إفَّ : يقوؿ األصوؿ مقدمة ح األصوؿ ح احلائري كاظم السيِّد يذكره شلا: الػُمقدِّـ
 اإلماـ بو قاـ الَّذي العمل بذات نقـو أفْ  فعلينا احُلَسني اإلماـ زماف يشبوُ  ىذا زماننا أفَّ  الكَلـ ىذا

 ..كاف بالتايل احلسني،
 !!فأخطأ اجتهد اجلانب ىذا ح باقر زلمَّد السيِّد أفَّ  أقوؿ أنا االجتهاد،: الرِّفاعي طالب السيِّد

 ..تفضل.. مشهورة قصة ح السيِّد مساحة مجيل،: الػُمقدِّـ
 حدَّثين ما ىذا الو، حاجة ح عائلتو الو، حاجة ح كاف العراؽ الو، حاجة ح األُمَّة: الرِّفاعي طالب السيِّد

 اضطررت أنا وحّتَّ  تبكي وكانت بناتوِ  من األرمَلت أرمَلت، بإحدى التقيت حينما جعفر سيِّد ولده بوِ 
 !بناتِو؟ من وأمثاذلا ىذه ح فكَّر ما صاحبك: يل قاؿ خرجت أفْ  وبعد معها، للبكاء
 !!أبناء عاطفة ىذه: الػُمقدِّـ
 باقر السيِّد وأفَّ  رأيي على ومصرّ  ىذا رأيي على أنا القضايا، نكشف ما زبلونا ال: الرِّفاعي طالب السيِّد
، ذلك يعلم وىو باقر سيِّد أنا بنفسي أفتديو أفْ  باإلمكاف كاف ولو كبية، خسارة كاف  باقر السيِّد أفَّ  مينِّ
 [. ال باقر، سيِّد أنتقص أو باقر سيِّد من أناؿ أفْ  أريد يعين رجل أنا مش نفسي، من َعَليَّ  أعزُّ  كاف

 من ،515 صفحة حاؿ، أيِّ  على للقضّية، تفاصيل فهناؾ نكشف، زبّلونا ال يقوؿ الرِّفاعي طالب السيِّد
 السيِّد على يعود ىنا الضمي السياسية، مع زلنتوُ  عنواف ربت ،(الرِّفاعي طالب السيِّد أمايل: )الكتاب نفس
 السيِّد يقوؿ ماذا السياسة، مع زلنتوُ  السياسة، مع الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد زلنة يعين الصَّدر، باقر زُلَمَّد

ِإنَّوُِِالصَّدرِباقرِبالسيِّدِوالتصاؽٍِِخبرةٍِِمنِأقولها -:516 ،515 صفحة الكتاب؟ ح الرِّفاعي طالب
 ربتاج اجلملة ىذه - السياسةِفيِوخبرتوِتجربتوِِِِقلَّةُِِىوِالشَّهادةِإلىِدفعوُِِفماِسياسياًَِِكائناًِِيُكنِلم
ِكافِفلوِالسِّياسة،ِفيِوخبرتوِِِتجربتوِِِِقلَّةُِِىوِالشَّهادةِإلىِدفعوُِِفما - واضح خبطٍ  ُتكتب أفْ  إىل

 للسيِّد بالنَّص الكَلـ ىذا - العمالؽِفالسِّياسيِ ِأخرى،ِبالدٍِِإلىِالعراؽِمنِلخرجُِمحترفاًِِسياسياًِ
ِعلىِىوِوكافِالظروؼَِخَدمتوُِِوقدِالُخمينيِاهللِروحُِِاهللِآيةُِِىوِالعمالؽِفالسياسيِ  - الرِّفاعي طالب

ِفما!!ِأموتِأفُِأريدُِِالقوؿُِيكرِّرُِِفكافِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِأمَّاِمنها،ِواالستفادةِالستغاللهاِاستعدادٍِ
ِأفِِْمنِفالبُدَِِّالسياسي،ِالعملِفيِذاتهاِبحدِِِّسلبيَّةٌِِوىذهِالشَّهادة،ِقرَّرتُِ:ِيقوؿِأو!ِموتو؟ِفائدةُِِىي

ِسقطِلربَّماِالعراؽِخارجِإلىِخرجِكافِفلوِالظرؼ،ِمنِواستفادةُِيحقِّقوِىدؼٌِِالسياسيِلدىِيكوف
ِوكافِحولو،ِالجموعُِِاللتفَّتِخرجِولوِاإلسالمي،ِالعملِفيِقيادةٌِِتبقَِِلمِبمقتلوِِِأنَّوُِِوالسَّببِالنِّظاـ،
ِبمصرِوأناِلوُِِكتبتُِِخارجها،ِالعيشِعلىِيقدرِلمِىوِأوِستخربِأنَّهاِالنَّجفِترؾِلوِأنَّوُِِيتصوَّر

ِالّرسوؿِجدِِّىاشمِابنِالمطلبِعبدِمنِأفضلِلستِوأنتِيحميهاِربِ ِلهاِالنَّجفِإفَُِِّموضِّحاًِ
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ِخرجتِفالمرجعيَّةُِِ،(يحميهاِربِ ِلهاِالكعبةُِ:ِ)فقاؿِالحراـِالبيتِيترؾِألفِِْالظروؼِاضطَّرتوُِِعندما
ِفليسِإليهاِعادتِثُمَِِّوالحلة،ِسامراءِإلىِآنذاؾ،ِالظروؼِبسببِعديدةِمناطقِإلىِالنَّجفِمن

ِالُخمسِالشَّرعيةِالحقوؽِلوُِِوُتجَمعِووكالءُِمقلِّدوفِالصَّدرِباقرِلدىِكافِعليو،ُِيخاؼُِِماِىناؾ
ِبهذهِالموتِعلىِوالدهَُِِعَزـِلماذاِوىوِآخرِتفكيراًِِيفكرِولدهُِِحتَّىِاآلفِأمَّاُِمتقشِّفاً،ِكافِلكنَّوُِ

ِالسهولة؟ ِموتوِِِمنِاستفادِمنِننظُرِنحنُِِوىاِاإلسالميةِالدولةِسيبنيِموتوِوكأفَِِّاإلصرارِولماذا!
 عاشوا والَّذي!! العراقية الشِّيعيَّة بادلعارضة مُسِّيت ما موتوِ  من انتفعوا الَّذين - ُسلطتوِأجلِِِمنِِشعاراًِِورفعوُِ
 أيضاً  العراؽ إىل رجعت حني ذلك وبعد ذبري، األمور كانت كيف يعرفوف اخلارج ح ادلعارضة تلك عصر
 . ذبري كيف األمور تعرفوف اآلف

 كانت العراؽ ح فحكمت رجعت وحني! بامتياز فاشلة كانت العراقية الشِّيعيَّة ادلعارضة: سُلتصرة بعبارة
 ..!!دماَءه الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد لو قدَّـ الَّذي والعمل التنظيم نِتاج ىو ىذا!! بامتيازين فاشلة

ُِسلطتو،ِأجلِمنِشعاراًِِورفعوُِِموتوِِِمنِاستفادِمن - الرِّفاعي طالب السيِّد يقوؿ كما - ننظرِنحنُِِوىا
 - ادلذكرات ىذه إمَلء تاريخ قبل يعين ؛ العاـ ضلو قبل - جعفرِالسيِّدِعندِالعاـِنحوِقبلِأتغّدىِكنتُِ
ِجعفرُِأختِوحَضرتِببيروتِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِجعفرِالسيِّدِعندِالعاـِنحوِقبلِأتغّدىِكنتُِ

 السيِّد - ُىناِطالبِالسيِّدَِعم ك:ِجعفرِلهاِقاؿ - الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد بنت نبوغ - نُبوغِالعلوية
اً  قويَّة أسرية عَلقة تربطو طالب :ِجعفرِلهاِقاؿ - شبابوِ  أيَّاـ ُمنذُ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد أسرة مع جدَّ
ِطاؿِحتَّىِمعها،ِبكيتُِِوأناِتبكيِفرأيتهاِرؤيتك،ِيريدوفِالجماعة:ِليِفقاؿِىنا،ِطالبِالسيِّدِعمك
 الصَّدر باقر زُلَمَّد ابن جعفر - قائالًِِنحويِجعفرِالتفتِحينهاِمقتلِو،ِبعدِبالعائلةِحلَِِّماِعلىِبكاؤنا

ِكذلكِوبأخواتها،ِبهذهِِِفكَّرِماِصاحبك - الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد والده إىل ُيشي - صاحبك -
 ،516 صفحة ح إليها ُيشي تفاصيل آخر إىل - تتزوَّجِولمِشهيدةًِِومضتِآمنةِالعلويةِعمَُّتهمِقُِتلت
 .عليو ا رمحة الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد وأقرباء وعائلة ألسرة والعائلية اأُلسرية األجواء ح ،517

اتية لسيتوِ  عرضٌ  ،(احِلَصار وأيَّاـ انةِ  سنوات الصَّدر الشَّهيدُ ) :يديّ  بني الَّذي الكتاب  ومسيتوِ  الذَّ
 الصَّدر الشَّهيد بالسيِّد يرتبطُ  ما يعرفوف الَّذين أفَّ  وأعتقد النُّعماين، رضا زُلَمَّد للشَّيخ واجلهادية، السياسيةِ 

 ح احِلصار، أيَّاـ لوُ  ُمرافقاً  كاف فقد النُّعماين رضا زَلمَّد الشَّيخ موقعيَّة يعرفوف عليو اِ  رمحةُ  باقر زَلمَّد
 0997 الثَّانية، الطبعة ادلقدَّسة، قم إمساعيلياف، ادلطبعة الطبعة، وىذه الطبعة، ىذه من ،515 صفحة

 إىل َوجهوُ  الَّذي األخي البيافُ  وىو الثَّالث البياف من ادلقطع ىذا لكم أقرأُ  ،515 صفحة ح ميَلدي،
 الثَّالث، البياف ح َجاء وشلَّا آمنة، السيِّدة وشقيقتوُ  ىو السيِّد أُعدـ ذلك وبعد حصارهِ  ح العراقي الشَّعبِ 
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ِوُأريدُِ - الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عند غائمة والرؤية اللحظات ىذه إىل حياتِو، من األخية اللحظات وىذه
ِلكمِأقولهاَِأفِْ  بُعدٌ  فيو اخلطاب ىذا أفَّ  لنفرتض - وُعمرِبكرٍِِأبيِوأَبناءِوالُحسينِعليِ ِأَبناءِيَا:

ِبينِليستِالمعركةِإفَِّ - !طُلرِّجو؟ وكيف عنو نقوؿ أفْ  نستطيع ماذا بعده يأت الَّذي الكَلـ لكن سياسّي،
ِأساسِعلىِيقـوِكافِوالَّذيِالرَّاشدوفِالخلفاءَُِِمثَّلوُِِالَّذيِالسنيِالُحُكمِإفَِِّالُسنِّي،ِوالحكمِالشِّيعةِِ

 ُىوَ  الُقطبُّ  ادلنطق ىو ىذا الصَّدر؟ باقر زُلَمَّد السيِّد عنو يتحدَّث عدؿٍ  وأيُّ  إسَلـٍ  أيُّ  - والعدؿِاإلسالـ
َِكافِوالَّذيِالرَّاشدوفِالُخلفاءَُِِمثَّلوُِِالَّذيِالُسنِّيِالُحكمِإفَِّ - حياتوِ  حلظاتِ  من حلظة آخر إىل ُىوَ 
 ىذه صحيحاً، ليس الكَلـ ىذا - عنوِللدِّفاعِالسَّيفَِِعليِ َِحَملِوالعدؿِاإلسالـِأساسِعلىِيقـو

 النَّواصب، منطقُ  ىو ىذا الكَلـ، ىذا فيها يوجد ال آخرِىا، إىل أوَّذِلا من الشِّيعيَّةُ  الُكُتبُ  دونكم مصادرُنا،
  زُلَمَّد؟ آؿِ  منطقُ  ادلنطق ىذا ىل أنتم أسألكم أنا زُلَمَّد، آؿِ  دبنطقِ  ىو ما ىذا

 مع ،(وعمرِبكرٍِِأبيِوأبناءَِِوالُحسين،ِعليِ ِأبناءَِِيا) :بو بأسَ  وال للمجاملة تعبي التعبي ىذا أفَّ  لنفرتض
 بالشِّيعةِ  يعبأوف وال الصَّدر باقر دبَُحمَّد وال بالنَّجف ال يعبأوف ال الوقت، ذلك ح يعبأوف ال السنة أفَّ  العلم

 ىذا أفَّ  لنفرتض ولكن! وراءىم يركضوف والشِّيعةُ  الشِّيعي، بالوضع يعبأوف ال اآلف إىل ىم!! والتشيُّع
ِبكرٍِِأبيِوأبناءِوالُحسينِعليِ ِأبناءِيا) السياسي، اجلوِّ  إىل ناظرٌ  وأنّو رُلاملة، فيو ِخطاب اخلطاب

 وظلّ  ،(السّنيِوالحكمِِِالشِّيعةِِِبينِليستِالمعركةِإفَِّ: )صحيحة أيضاً  اجلملة ىذه أفّ  ولنفرتض ،(وعمر
  .أيَّاموِ  آخر إىل الرّأي ىذا على

 على الشعارُ  ىذا ُكِتب ،!!(اليـو بعد شيعةَ  ال) الدبّابات؟ على ُكِتب ماذا االنتفاضة أيَّاـ ح تتذكَّروف
 السيِّد عليو الذي ادلنطق فهذا ،!!(اليـو بعد شيعةَ  ال: )اإلعَلـ وسائل على ظهرت والدبّابات الدبّابات،

م رغم العراؽ ح السنة اآلف التفكي، ىذا نفس يرثوف السّنة اآلف خاطٌئ، منطقٌ  ىو  ذلم أفَّ  ورغم أقليَّة، أَّنَّ
 وأنّو جديدة، معادالت يفرضُ  السياسي الواقع أفَّ  ورغم أكثرية، الشِّيعة أفَّ  ورغم الشِّيعة، مع أسود تأرؼلاً 
 ىذا يفرض السياسي الواقع احلكم، ح ذلم الُعليا اليد تكوف أف والبُدَّ  احلكم ح يكونوا أفْ  للشِّيعة البُدَّ 

، الصدامي الزَّماف األمر،  الوضع ُخصوصاً، ادلنطقة وح عموماً، العامل ح تغيت األمور تغيت، واألمور وىلَّ
، العراقي  الُكربى احلّصةُ  تكوف أفْ  والبُدَّ  احلكم ح يكونوا أفْ  البُدَّ  الشِّيعة أفَّ  يفرض الواقع تبدَّؿ، العامل تغيَّ

 يعاندوف والُسنَّةُ  اللحظة ىذه إىل عليهم، الضاغطة ادلعطيات ىذهِ  ُكلِّ  وَمع اللحظة ىذهِ  إىل ذلم، احلكم ح
قوا أفْ  يريدوف ال تغّي، قد الواقع أفَّ  يصدقوا أفْ  يُريدوف وال العراؽ ح الواقع  ح األكثرية ىم الشِّيعة أفَّ  ُيصدِّ

 احلقيقة ىذه يعرفوف وىم الغّب، حّّت  إنسافٍ  أيُّ  ويتلمسُّها يتحسَُّسها وملموسة زلسوسة قضيَّة وىذه العراؽ،
م مع يستطيعوف، ال لكنَّهم  ح موجود اإلخواينّ  الُقطبّ  اإلسَلمي احلزب أفَّ  مع بالدؽلقراطية، ينادوف أَّنَّ
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قوا أف يُريدوف ال ذلك ومع ادلوجودة، التفاصيل ُكلِّ  مع السلطة، ، قد الواقع بأفَّ  ُيصدِّ  ال التأريخ وبأفَّ  تغيَّ
 بغضِّ  غلري القانوف ىذا ،﴾النَّبضِ بَْْيَ ًُدَاًِلُيَب األَّّبمُ ًَحِلْهَ: ﴿الُقرآين القانوف وبأفَّ  الوراء، إىل يعود أف ؽلكن
 وح العراؽ ح غلري غلري، أف البُدَّ  األيَّاـ ح ادلداولة قانوف ىندوس، األكثرية أو شيعة األكثرية ىل النَّظر

 األدياف عن النَّظرِ  بغضِّ  كونّية، سننٌ  ىذه غلري، أف البُدَّ  التدافع قانوف العامل، ُكلِّ  وح العراؽ غي
 وإفْ  النِّظاـ ذلك أبناء ىم ىؤالءِ  اللحظة، ىذه إىل الواقع يعاندوف ذلك ومع نفَسُو، فرض الواقع وادلذاىب،

 ح والشِّيعةُ ! آنذاؾ؟ والدكتاتورية السُّلطةِ  عزِّ  ح وىم بالك فما سُلفَّف، بشكلٍ  أنفَسهم يُظهروف كانوا
 يوجد وال إنرتنت، يوجد وال فضائيات، توجد كانت ال حيث االنزواء، من جو   وح حاالهتم أضعفِ 

 تبدَّلت األمور واآلف الواقع، مقربة ح يعيشوف الشِّيعةُ  كاف يوجد، وال يوجد وال ايفوف، يوجد وال فيسبوؾ،
 ِعدَّة زُلاَصراً  كاف زُلاَصراً، كاف نفسوُ  الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد نفسوُ  والسيِّد الوقت ذلك ح آخر، بشكل

 : حصارات ِعدَّة زُلاصراً  كاف الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد حصارات،
 ِبُكلِّ  الشِّيعيَّة ادلعارضة الشِّيعيَّة، ادلعارضة نفس ادلعارضة، نفس من كاف األوَّؿ احلصار: األوَّؿ احلصار

 فيها قصَّة ىذي اخلط؟ طوؿ على الصَّدر للسيِّد ُمناصراً  كاف الدعوة حزب أفَّ  تعتقدوف أنتم أشكاذلا،
 وحزب الصَّدر باقر زَلمَّد السيِّد بني العَلقةِ  عن ُأحدِّثكم أفْ  أُريد ُكنت لو طويلة، قصَّة وىي تفاصيل
 : مرحلتني ح خصوصاً  اخلط طوؿ على بينهم فيما موجوداً  الوفاؽ يكن مل طويل، كَلـ فهذا الدَّعوة

 . الستينات بداية ح احلزب من خرج أفْ  بعد: األوىل ادلرحلة ح
 العلمية احلوزة طلبة على حرَّـ حيث ادلعروفة الفتوى أصدر حني السبعينات بداية ح: ثانية مرحلة وح

  .اإلسَلمية الدَّعوة حزب إىل ااِلنتماء
 أقرباء من ىو السؤاؿ ىذا وجَّو الَّذي افرتاءات، ليست ىذه وحّي، موجودٌ  إليو وجَّهوُ  الَّذي السؤاؿ، وىذا

 الكاظميَّة، ح إمساعيل السيِّد ابن حسني السيِّد ليس الصَّدر، حسني السيِّد ونفسو الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد
 وىو الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد إىل السؤاؿ ىذا وجَّو الَّذي ىو الصَّدر، ىادي زُلَمَّد السيِّد ابن حسني السيِّد
 وأصدر الدعوة، حزب إىل احلوزة طلبة انتماء حكم عن فسألو بغداد، ح موجود وموجود، يرزؽ حي   اآلف

 ياسني آؿ مرتضى الشيخ وحّتَّ  بالتحرًن، فتوى السبعينات بداية ح حينها ح الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد
 إىل دخلتم ما إذا العراؽ، مساجد كلّ  ح ادلساجد، ح ووزِّعت طُبعت حينها ح الفتاوى وىذه أيضاً،

 ومنشورة، موجودة الفتاوى ىذهِ  ستجدوف ُكنتم األدعية ُكتب أو ادلصاحف وفتحتم ادلساجد من مسجد
 أفَّ  من وقتها ح الدعوة حزب أشاع كما ليس حقيقية، وىي ادلساجد ح تُوزَّع وَكانت أوراؽ ح مطبوعة
 موجودة، األصلية والنصوص اآلف، أحياء ىم سألوا والَّذين حقيقيَّة، فتاوى ىذه أبداً، زوراً، طبعوىا البعثيني
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 ىذا عن أيضاً  تراجع ذلك وبعد احلائري كاظم السيِّد بو قاـ وترقيعاً  زبرغلاً  ذلا أوجدوا ذلك بعد أَّّنم صحيح
 القضيَّة، ىذه عن أربدث أفْ  أُريد ال ىنا وأنا تفصيل فيو ادلوضوع الدعوة، حزب مع اختلف حني الرتقيع
 . زُلاَصراً  كاف الصَّدر السيِّد ولكن
o كانت الكربَلئي، ادلستوى وعلى النَّجفي ادلستوى على العراقية الشِّيعيَّة ادلعارضة ِقبل من زلاصراً  كاف 

 . شديدة زلاصرة ُىناؾ
o بدور أيضاً  تقـو كانت األخرى ىي: كربَلء ح الشِّيازي اجلو سُبثِّل الَّيت اإلسَلمي العمل ُمنظمة 

 . زُلاصراً  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد فكاف حبسبِو، كل   ااصرة،
o العلمية احلوزة نفس من زلاَصراً  وكاف . 
o وحكايات قصصٌ  ذلك وح زمانِو، ح ادلراجع ادلرجعيَّات، نفس من أيضاً  زُلاَصراً  وكاف . 
o ما األيَّاـ بعض وح بيتِو، ح األمن برجاؿ حاصروه الَّذي احلدِّ  إىل البعثي، النظاـ ِقَبل من زُلاَصراً  وكاف 

 . عاىن ما الرَُّجل عاىن لقد وألطفالِو، لعائلتو طعاماً  غلد كاف
o القيادة مشروع عليهم طرح حينما طََلبتِو، خواصّ  طََلَبتِو، ِحصار ىو قلَبوُ  أدمى الَّذي األخي واحِلصار 

 . ادلشروع ىذا ورفضوا النائبة
  !!الواقع يتلمَّس وال الواقع، يدرؾُ  ال كأنَّوُ  غريبة حالةٍ  ح يعيش والسيِّد الُسينِّ  باجلوِّ  بالكم فما
 أنا - الرَّاشدوفِالُخلفاءَِمثَّلوُِِالَّذيِالُسنِّيِالُحكمِإفَِِّالس ني،ِوالُحكمِالشِّيعةِِِبينِليستِالمعركةِإفَِّ

 َّنج ُكلِّ  ح وأصَلً  الشقشقّية؟ اخلطبة ح ادلؤمنني أمي منطق مع ينسجم ادلنطق ىذا ىل: لكم أقوؿ
 فيها يتحدَّثُ  الَّيت الواضحة النصوص لكم ألخرجت وإالَّ  وقت عندي ما أنا البَلغة، َّنج ىو ىذا البَلغة؟

 قد منكم كاف من ولكن والثَّالث، والثَّاين األوَّؿ خَلفة أوضاعِ  عن عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  ادلؤمنني أمي
 ح البَلغة، َّنج أوائل ح فلياجعها عليها اطّلع قد يكن مل ومن هبا، مَسع أو الشقشقية اخلطبة على اطّلع
ِالُخلفاءِمثَّلوُِِالَّذيِالُسنِّيِالحكمِإفَِّ - عديدة أخرى وخطبٌ  الشقشقية اخلطبة البَلغة َّنج أوائل

 : يقوؿ ىكذا اجلامعة الزِّيارة منطق يقوؿ؟ ماذا اجلامعة الزِّيارة منطق - الرَّاشدوف
 الرَّاشدة، اخلَلفة َمرحلة ُيسمِّي ىكذا - َوالطَّاُغْوتِالػِجْبتَِِِوِمنَِأْعَداِئُكمِِمنَِِْوَجلََِِّعزَِِّاهللِِِِإلىَِوبَرِْئتُِ)

َِعزَِِّاهللِِِِإلىَِوبَرِْئتُِ - الكبية اجلامعةِ  الزِّيارةِ  ح ادلوجود العنواف ىو ىذا! والطاغوت اجلبت دبرحلة ُيسمِّيها
ِِلَحقُِّكمِالَجاِحِدينََِِلُكمِالظَّاِلِمينََِِوِحْزِبِهمَِوالشََّياِطينَِوالطَّاُغْوتِالػِجْبتَِِِوِمنَِأْعَداِئُكمِِمنَِِْوَجلَِّ

ُِدْوَنُكمَِولِيَجةٍُِِكلَِِِّوِمنَِِْعْنُكمِاْلُمْنَحرِِفينَِِِفْيُكمِالشَّاكِّينَِِإِلْرِثُكمَِوالَغاِصِبينََِِواَليَِتُكمِِمنِِِْواْلَمارِِقينَِ
 القوؿُ  ىو وىذا البيت، أىل منطقُ  ىو ىذا - (النَّارِِإلىَِيْدُعوفَِِالَِّذينَِِاألَِئمَّةَِِِوِمنِِسْواُكمُِمطَاعٍِِوَُكلِِّ
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 .الكامل البليغُ 
 زُلَمَّد السيِّد أفَّ  إىل ُتشي ال الوقت ذلك ح األجواء الكَلـ، ىذا من ينتفع يكن مل الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد

 كانت ادلعركة ألفَّ  اخلطاب، ىذا من ينتفع أفْ  الصفر ربت الرتيليوف من واحد باحتماؿ حّتَّ  الصَّدر باقر
اً  واضحة شيعيَّة سّنية معركة  بأوضاعهم آخر، بلدٍ  ح يعيشوف كانوا العراؽ ح الُسنَّة عليها، ُغبارَ  ال جدَّ

 يعيشوف الَّذين الُسنَّة من الكثي آخر، بلدٍ  ح يعيشوف كانوا العراؽ ح والشِّيعةُ  وادلالية، والسياسية، القانونية،
 َسقط أفْ  إىل الشِّيعة يعانيو ظلّ  الَّذي والعذاب واألذى الظُلم عن شيءٍ  أيَّ  يعرفوف ال الُسنيَّة ادلناطق ح

 ما ،(قياط وعشرين أربعة أو حباية، وعشرين أربعة على) يقولوف كما سبشي أوضاعهم يعرفوف، ال النظاـ،
 يستطيع فكيف الواقع عن حقيقيَّةً  صورةً  ػلملُ  ال القائد يكوف حينما خاطئ، تصوُّر ىذا. مشكلة عندىم

 !؟..يتحرَّؾ أفْ 
ِوالَّذيِالرَّاشدوفِالخلفاءَُِِمثَّلوُِِالَّذيِالُسنِّيِالُحكمِإفَِِّالُسنِّي،ِوالُحكمِالشِّيعةِِِبينِليستِالمعركةِإفَِّ

 وبلساف التقيَّة، بلساف ىو ِبُكلِّوِ  الكَلـ ىذا افرتضت إذا حّتَّ  - والعدؿِاإلسالـِأساسِِِعلىِيقـوِكاف
 هبذا ُمقتنع فهو الصَّدر باقر زلمَّد السيِّد فكر نقرأ أفْ  أردنا إذا الكَلـ، ح واضحاً  االقتناع كاف وإفْ  ادلداراة،
 بدايات ح حياتِو، أوَّؿِ  ح كتبوُ  الَّذي( التأريخ ح فدؾ) كتابوِ  ح موجوداً  كاف نفسوُ  الكَلـ وىذا الكَلـ،
 َوَلِكنْ  وادلداراة، التقيَّةِ  بلساف ىو الكَلـ ىذا أفَّ  افرتضنا إذا العلمية، حياَتوُ  أعين حياتو أوَّؿ ح شبابو،
، احلكم عن للدفاع - عنوِللدفاعِِِالسَّيفَِِعليِ َِحَمل - أمِحلُو؟ كيف الباقي الكَلـ  الكَلـ ىذا الُسينِّ
 يقصد ال الصَّدر باقر السيِّد قطعاً  صريح، كذب كذب، ىذا ادلؤمنني، أمي على افرتاء ىذا أمِحلُو؟ كيف

ِإذِْ - ادلؤمنني أمي على افرتاء ىذا - عنوِللدفاعِِِالسَّيفِعليِ َِحَمل - احلقائق غلهل غلهل، ولكنَّوُ  ىذا
 ىذا الزَّىراء وحقِّ ! كذاب ىذا وا - بكرِأبيِاألوَّؿِالخليفةِلواءَِتحتِالِردَّةِحروبِفيُِجنديَّاًِِحارب
 ىذه ادلعلومة؟ ىذه عن البيت أىلُ  ربدَّث مصدرٍ  أيِّ  ح الشِّيعيَّة، مصادرنا ىذه لُو، وجودَ  ال ىذا! كذب
 األخية، أيَّاموِ  ح األخي، النِّداء ح بياف، آخر ح اإلنساف بياف، آخر ىذا هبا، لنا عَلقةَ  ال ناصبّية معلومة

 عدو   أو سُلاِلفٌ  َكَتبو الَّذي كتابٍ  من قارئاً  لست وأنا أيديكم بني أعرضها أنا حقائق ىذه حاؿ، أيّ  على
 رضا زُلَمَّد للشَّيخ( احِلصار وأيَّاـ انة سنوات الصَّدر الشهيد: )الكتاب ىذا من اقرأ أنا الصَّدر، للسيِّد

 !!النعماين
 األخية، اللحظات عن يتحدَّث وىو كتابوِ  آخر ح يقوؿ ماذا لكم أقرأ دعوين النعماين رضا زُلَمَّد الشَّيخ
َِفقلتُِِيُفارقوُِِأفِِْأرادِحينما -:الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد بأفَّ  يقوؿ  رضا زُلَمَّد الشيخ ىو - تعاىدني؟:

ِرضوافِفقاؿِمعك؟ِوأناِإالَِِّالجنَّةِتدخلِالِأفِِْعلىِتُعاىدني:ِفقلتُِ - الصَّدر للسيِّد يقوؿ النُّعماين
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ِبشيءٍِِأعتزِ ِوال - يقوؿ ىو - اهللِشاءِإفِِْمعيِوأنتِإالَِِّالجنَّةِأدُخلِالِأفَِِْعَليَِِّاهللِعهد:ِعليوِاهلل
ِماِإالَِِّأجلكِمنِعليوِجرىِماِوِآالموِوِجعفرِأبيِبدـِأسألكِاللَُّهمَِِّالعهد،ِىذاِبمثلِحياتيِفي

 شخصٍ  كتاب من لُكم أنقل ال أنا ادلؤلِّف، كَلـ ىذا - كريمِياِوفيِ ِياِعاىدنيِكماِمعوِجعلتني
  .ودقَّة بأمانةٍ  البيانات لنا ينقل فهو يُعانده، أو ؼلالفو

 ىو وىذا ،(النَّائبة القيادة: )عنواف ربت ،518 صفحة ح جاء ما لكم أقرأ أفْ  قبل ،518 صفحة ح
 اجلهد ذلك ُكلِّ  بعد إليها وصل الَّيت اخلَلصة ىي ىذهِ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد للسيِّد السرتاتيجي ادلشروع
 تفاصيلِ  ح جاء ماذا لكم أقرأ كي أعودُ  الفاصل وبعد فاصل إىل نذىبُ  النائبة، القيادةُ  مشروع والعناء،

 .ادلشروع ىذا
 بالقيادة ومُسيت الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد لوُ  خطَّط الَّذي النِّهائي أو السرتاتيجي ادلشروع النَّائبة القيادةُ 
 أفْ  استشهادي، لعملٍ  خطَّط قد كافَ  الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد ولكن األصل القائد ىو أنَّوُ  باعتبار النائبة
 تغيي ألجلِ  الدَّؤوب والعمل اجلهاد مواصلة ح استشهاَدهُ  ستستثمرُ  النَّائبة الِقيادة فإفَّ  يُقَتل أفْ  وبعد يُقَتل،
 الشَّيخ كتاب من الكتاب نفس من ،518 صفحة ح إسَلمي، وُحكمٍ  نظاـٍ  وتأسيس العراؽ ح الواقع
 : يقوؿ ،(احِلصار وأيَّاـ انةِ  سنوات الصَّدر الشَّهيدُ ) النُّعماين رضا زُلَمَّد

ِِ:يليِكماِالنَّائبةِِِالقيادةِِِلفكرةِالعامَّةِالخطوطِوكانت
9ِ  - تَلمذتوِ  ومن طَلبوِ  من طبعاً  - الُعلماءِأجلَّةِمنِأشخاصِأربعةِمبدئيَّاًِِالشَّهيدِالسيِّدِاختار.

 - لألُمَّةِأسمائهمِعنِيُعَلنِأفِِْالمفروضِِمنَِكافِالَّتيِالنائبةَِِالقيادةَِِلَِيُكونواِ،(لُيكوِّنوا)ِأوِلَيُكونوا
 ح موجوداً  كاف احلكيم، باقر زُلَمَّد السيِّد ىو األربعة ىؤالء وأحد العراؽ، خارج يكونوا أفْ  البُدَّ  قطعاً 

 ُمقتنعاً  يكن ومل قم ح كاف احلائري كاظم السيِّد وحّتَّ  الفكرة، َبطُلت ىنا ومن ادلشروع، ورفض النَّجف
  .التفاصيل كلِّ  ح أدخل أفْ  أُريد ال ىنا أنا حاؿ، أيِّ  على بالفكرة،

ِمنِكافِالَّتيِالنَّائبةِالقيادةِليكونواِالُعلماءِأجلَّةِمنِأشخاصِأربعةِمبدئيَّاًِِالشَّهيدِالسيِّدِاختار.9ِ
ِ.لألُمَّةِأسمائهمِعنِيُعَلنِأفِِْالمفروض

ِالقيادةِحقِِِّمنِيكوفِعشرةِمنِأكثرِعددىمِلعلَِِّآخرينِأشخاصِبأسماءِقائمةًِِاهللِرحموُِِوضع.2ِ
ِتوس عُِِاقتضىِأوِذلك،ِالمصلحةِاقتضتِإذِفيماِإليهاِلاِلنضماـِمنهمِتشاءِمنِِانتخابِالر باعية
ـٍِِحسبِلهاِآخرينِأشخاصِإضافةِالعمل ِ.كتبوُِِقدِكافِنظا

ِفيهاِلوُِِيشرحُِِالُخمينيِالسيِّدِالرَّاحلِاإلماـِإلىِمفصَّلةًِِرسالةًِِاهللِرحموُِِالشَّهيدِالسيِّدِيكتبِأفِْ.3ِ
ـَِِمنوِويطلبُِِتفاصيَلهاِلوُِِويُبيِّنِالنائبةِالقيادةِفكرة ِ.يمكنِماِبكلِِِّوإسناَدىاِالنائبةِبالقيادةِاالىتما
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4ِ ِبوجوبِفيوِيُوصيوِالعراقيِالشَّعبِِِإلىِموجَّوِاهللِرحموُِِالشَّهيدِالسيِّدِبصوتِبيافِتسجيل.
ِ.بتوجيهاتهاِوالعملِوإطاعتهاِوإسنادىاِالقيادةِِِحوؿِااِللتفاؼ

ِ.ِقَبلوِِِمنِموقَّعِالموضوعِنفسِحوؿِمفصَّلِبيافِكتابةُِ.5ِ
6ِ ِمملوءاًِِفيوِيكوفِالَّذيِالوقتِفيِالشَّريفِالصَّحنِإلىِاهللِرحموُِِالشَّهيدِالسيِّدُِِيخرجِأفِْ.

ِالصَّحنِإلى - الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد يعين -ِاهللِرحموِالشَّهيدِالسيِّدِيخرجِأفِسادساً،ِبالنَّاس،
 الشَّريف؛ بالصَّحن يقصد - الواقعةِالفترةِوىوِبالنَّاسِمملوءاًِِفيوِيكوفُِِالَّذيِالوقتِفيِالشَّريف

ِفيِالشَّريفِالصَّحنِإلىِاهللِرحموُِِالشَّهيدِالسيِّدِيخرجِأفِِْسادساًِ - النَّجف ح ادلؤمنني أمي صحن
ِيُلقيِوىناؾِوالعشاءِالمغربِِِصالةِبينِالواقعةُِِالفترةُِِوىوِبالنَّاسِمملوءاًِِفيوِيكوفُِِالَّذيِالوقت
ِوالسيرِإطاعتهمِالنَّاسِمنِويطلبِالنائبةِالقيادةِأعضاءِأسماءِعنِفيوِيُعِلنِالػُمصلِّينِعلىِخطاباًِ
 العراؽ خارج ىو ؼلرج مل دلاذا: ىو الرِّفاعي طالب السيِّد طرحوُ  الَّذي الوجيو اإلشكاؿ - رايتهمِتحت
  !! أدري ال! نفَسُو؟ يقتل دلاذا الدور؟ هبذا ويقـو
ِأتكلَّمِأظلِِّسوؼ - النُّعماين رضا زُلَمَّد للشَّيخ قاؿ الصَّدر السيِّد يعين - عليوِاهللِرضوافِليِوقاؿ

ِأفِِْإلى - ادلوقف ذلك ح يعين - عليهاِالثورةِِِإلىِالنَّاسِوأدعوِبجرائمهاِوأندِّدُِِالس لطةِعلىِوأتهجَّم
م بالضماف جاء أين من - النَّاسِأماـِالشَّريفِالصَّحنِفيِقتليِإلىِاألمنِقوَّاتِتضطَّر ! سيقتلونو؟ أَّنَّ

ا  قاؿ من ويعتقلونو، البيت إىل يذىبوف ثّ  البيت، إىل يرجع يرتكونو ذلك وبعد ويتكلَّم يتكلَّم سيجعلونو ردبَّ
م  الثَّاين، الطرؼ على السُّلطةُ  فيو لو ليست ىو كهذا دلشروعٍ  سُلطَّطاً  يفرتض كيف يعين! سيقتلونُو؟ بأَّنَّ
ِالثورةِإلىِالنَّاسِوأدعوِبجرائمهاِوأُندِّدُِِالس لطةِعلىِوأتهجَّمِأتكلَّمِأظلِ ِسوؼ - !ىذ؟ ؽلكنُ  كيف
م قاؿ ومن - النَّاسِأماـِالشَّريفِالصَّحنِفيِقتليِإلىِاألمنِقوَّاتِتضطرِأفِِْإلىِعليها  سيفعلوف بأَّنَّ
ِألنَّوُِِالشَّريف،ِالصَّحنِيدخلِوزائرٍِِمؤمنٍِِِلُكلُِِِّمحفِّزاًِِالحادثِىذاِيكوفِأفِِْرجاءاًِِوأرجوا - ذلك؟
ِالمجرمةِالس لطةُِِتستطيعِالِأثرٌِِوىوِالصَّدرِقُِتلِىاىناِفيقوؿِفيوِأُقتلِسوؼِالَّذيِالمكافِسيرى
 ماذا وواقعي؟ منطقي الكَلـ ىذا ىل تقولوف؟ ماذا أنتم الكَلـ ىذا يعين - العراقيينِذاكرةِمنِمحَوهُِ

  .تأثي أيّ  فيهم يرتؾ ومل والكثي الكثي الشَّيء عليهم مرَّ  العراقيني أفّ  واحلاؿ تقولوف؟
ِالَّتيِالثَّانيةِالمرَّةُِِوىيِسالحِقطعةِوأشتريِالبيتِمنِأخرجِأفِِْأمرنيِقدِعليوِهللِرضوافِوكاف

ِإلىِبوِوآتيِذلكِلوُِِأوفِّرِأفِْ - احلوزة طلبة من - الطلبةِاإلخوةِأحدِبمساعدةِِِوتمكَّنتُِِفيهاِخرجتُِ
ِنخرجُِِإذاًِ:ِفقاؿِاهلل،ِشاءِإفِِْنعم،:ِفقلتُِِالشَّهادة؟ِلُتشاركنيُِمستعدٌِِأنتِىل:ِليِقاؿِثُمَِِّالبيت،

 أوَّؿ من - عليهمِالنارِإطالؽِفحاوؿِالصَّحنِإلىِالذىابِمنِمنعيِاألمنِقواتِحاولتِفإذاِمعاً،
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 - !ادلسدس؟ يفعل أفْ  يريد فماذا مسدساً  اشرتى ىو! ادلوضوع وينتهى ويقتلونوُ  النار عليو يطلقوف اطَلقةٍ 
ِالنارِإطالؽِفحاوؿِالصَّحنِإلىِالذىابِمنِمنعيِاألمنِقُػّواتِحاولتِفإذاِمعًا،ِنخرجُِِإذاًِ:ِفقاؿ

ِالِفكرةِلتنفيذِِِضروريِكشرطٍِِالمفروضِوكاف - !يعين؟ كيف - إليوِالوصوؿِليِيُتاحَِِلكيِعليهم
ِأسمائهمِعنِاإلعالفِألفَِِّالعراؽ،ِخارجِفيِالر باعيةِالقيادةِأعضاءِكافَّةِيكوفِأفِِْنجاحهاِوضماف

ِىذاِوعلىِبإعدامهم،ِيكنِلمِإفِِْباعتقالهمِالس لطةِقياـِاالحتماالتِأقلِعلىِيعنيِداخلوِِِفيِوىم
 زُلَمَّد السيِّد ىنا ويقصد - أحدىمِعلىِالنَّائبةِالقيادةِمشروعِِِِفكرةَِِعليوِاهللِرضوافُِِعرضِاألساس

ِاعتذرِفيوِِاشتراكوِِِوشكلِللمشروعِنقاشٍِِوبعد - التفاصيل نعرؼ ولكنَّنا امسو يذكر مل احلكيم، باقر
– النَّائبةِالقيادةِمشروعِوفشلَِ - أنا ولستُ  يقوؿ الذي ىو النُّعماين رضا زُلَمَّد الشيخ - االشتراؾِعن

ا فشلت، الَّيت ىي الزَّىراء ليست ادلشروع، ىذا فشل  بشكلٍ  لوُ  ُخطِّط الَّذي السرتاتيجي ادلشروع فشل وإظلَّ
 !! غريب

ا! تقولوف؟ ماذا أنتم! منطقي؟ التخطيط ىذا ىل تَلحظوف؟  ولكن الكَلـ، ىذا يعجبوُ  منكم البعض ردبَّ
 ويبقى النائبة، القيادة أمساءَ  ويُبنيِّ  النَّاس، ح ؼلطب الصَّحن إىل ؼلرج أنَّوُ ! الكَلـ؟ ىذا يعجبهم اجلميع ىل

م قاؿ من يقتلوه، حّتَّ  ويتكلَّم يتكلَّم  ُثَّ  ذلك، بعد يعتقلونوُ  ثّ  البيت إىل يعود يرتكونو! يقتلونو؟ سوؼ بأَّنَّ
 النعماين رضا زُلَمَّد والشيخ النُّعماين رضا زلمَّد الشيخ بيد ويكوف مسدساً  يشرتي أفْ  ؛ الفكرة ىذه ما

 حينئذٍ  ألنّو بالوصوؿ، للسيِّد تسمح لن سوؼ القضيَّة ىذه أصَلً  األمن، رجاؿ على النَّار يُطلق أف ػلاوؿ
م مباشر بشكل الصَّدر السيِّد على القبض سُيلقى  إىل ذاىبٌ  بأنَّوُ  يفّكروف وال سيهرب، أنَّوُ  سيتوقعوف ألَّنَّ
 السيِّد قاؿ ما مثل ؽلوت، كي طريقةٍ  بأيِّ  يفكر كاف أنَّوُ  يبدو! يفّكر؟ كاف كيف أدري ال برجلِو، ادلوت
 !ادلوت بفلسفةِ  مشبعاً  كاف فالرَّجل الرِّفاعي، طالب

ِالسيِّدِوأصابتِالنَّائبةِالقيادةِمشروعِوفشل -:النُّعماين رضا زُلَمَّد الشيخ يقوؿ ىكذا ،501 صفحة ح
 عليو، ا رمحةُ  الصَّدر السيِّد عن ربدَّثت الَّيت الُكُتب ح أقرأ حني أنا - دائمِوىمِ ِقاتلةِأملٍِِخيبةُِِالشَّهيد

! الفرج انتظار أو التمهيد لفكرة رائحةً  أشمُّ  وال!! عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة لإلماـ ِذكراً  أجدُ  ال فإينّ 
ِقاتلةِأملٍِِخيبةُِِالشَّهيدِالسيِّدِوأصابتِالنَّائبةِالقيادةِمشروعِوفشل - ادلعاين ىذه لُكلِّ  ذكراً  أجد ال

ِصعودِعلىِيقوىِالِكافِحتَّىِبدنيِوضعفٍِِصحيِبانهيارٍِِوأصيبِصحتوِفتدىورتِدائمِوىمِ 
ِقلتُِِعنها،ُِأعبػِّرُِِكيفَِِأعرؼُِِالِوحاالتِعالماتِوجهوِِِعلىِوظهرتِبي،ِباالستعانةِإالَِِّالُسلَّم

 - واآلماؿِالتضحياتِكلِ ِتبدَّدتِلقد:ِفقاؿِواالضطراب؟ِوالحزفِالهمِِّىذاِلماذاِسيِّدي:ِلسماحتوِِ
 - !!النائبةِالقيادةِمشروعِوفشل - النعماين رضا زُلَمَّد الشَّيخ قاؿ مثلما بعينِو، الفشلُ  الفشل، ىو ىذا
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 أجدُ  وقد نِيَّيت، ح ىذا ما واِ  الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيِّد من أنتقص أفْ  ىنا أُريد إنَّين متصوِّر يتصوَّر قد
 ىذا أفَّ  تتصوَّر أفْ  لألُمَّة ضلنُ  لنا العذر ىو ما ولكن وجرى، وحدث صار الَّذي ح ُعذراً  الصَّدر للسيِّد
 ح السي تتابع األُمَّة أفَّ  فهل صحيح؟ منهجٌ  ادلنهج ىذا أفَّ  األُمَّة تتصوَّر دلاذا! صحيح؟ منهجٌ  ىو ادلنهج

 ىو الصَّفحة عنواف أفَّ  أـ الصَّفحة؟ أوَّؿ ح ادلوجودة الرموز ىي العناوين وىذه الرموز ىذه وتبقى ادلنهج ىذا
 !؟..ىذا ُكلِّ  من عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  األمر صاحبُ  وأين علّي؟ وآؿُ  علي  

 ىذه ح النُّعماين رضا زُلَمَّد الشيخ يقوؿ ماذا ،(تعاىل  كاملٌ  انقطاعٌ : )عنواف ربت ،555 صفحة ح
ِربِّوِإلىِعليوِاهللِِِرضوافُِِانقطعِالفترةِىذهِِِوفي - الكتاب نفس من تعاىل؟  كاملٌ  انقطاعٌ  الصَّفحة؟

ِأكثرُِِوكافِحامدُِمسبِّحٍِِأوِللُقرآفِتاؿٍِِبينِفكاف - ادلشروع فشل أفْ  بعد مّت؟ - كامالًِِانقطاعاًِِتعالى
ِولمِالحجز،ِمنِاألخيرةِِِاأليَّاـِفيِصائماًِِوَكافِأكبر،ِواهللُِِاهللِإالَِِّإلوَِِوالِهللِوالحمدُِِاهللُِسبحافِذكرهِِ
ِبالعملِتتعلَّقُِِالَّتيِالمواضيعِبعضِأماَموُِِأُثيرُِِاألحيافِبعضِفيِوُكنتُِِالعبادة،ِإالَِِّىمِِّمنِلوُِِيكن

ِىذهِِِمنِشيءٍَِِعنِيتحدَّثِأفِِْيُريدِالِوكأنَّوُِِبسيطةِبابتسامةٍِِويكتفيِبشيءُِيجيبُِِفالِاإلسالمي
ِحتَّىِقلبوِِِفيِينخرُِِوالحزفِالهمِ ِكاف - ُمطلقاً  يتحدَّثُ  ال فهو - ذلكِفيِأملَِِوالِفائدةَِِالِإذِاألمور
 من الرَُّجل ىذا - آخرِشخصاًِِلظنَّوُِِرآهُِِلوِالبعضِأفَِِّوأعتقدِالضَّعفِِمنِعظميِ ِىيكلٌِِكأنَّوُِِأصبح
  .وادلوثَّقة األكيدة الصور ىذه لنا ينقلُ  فهو ولذلك احلصار أيَّاـ ح السيِّد رافقوا الَّذين
 ادلشروع ح ادلشروع؟ ىذا ح ىو أين ىذا؟ ُكلِّ  من األمر صاحبُ  أين ُمتسائَلً  حديثي ح قليلٍ  قبل قلتُ 

 كاف الَّذي السرتاتيجي ادلخطَّط أو احلزيب التنظيمي السِّياسي ادلشروع ح والعملي، االقتصادي الفكري
 للسيِّد بالنِّسبةِ  ولكن!! ػلزنوف ىم وال سرتاتيجي ىو ال وإالَّ  لُو، بالنِّسبة سرتاتيجي سُلطَّط ىو لُو، ؼُلطِّطُ 
 يبين الَّذي الضَّروري احليات ادلخطط ىو السرتاتيجي ادلخطَّط من وادلراد سرتاتيجيَّاً، سُلطَّطاً  يُػَعدّ  فإنّو الصَّدر

 يكوف قد السرتاتيجي، ادلخطط ىو ىذا خَللِو، من أىدافوِ  أىمَّ  ػُلقِّقَ  أفْ  وػلاوؿ آمالوِ  ُكلَّ  اإلنساف عليو
 يكوف قد معيَّنة، لطائفة يكوف قد صغية، جملموعة يكوف قد حلزب، يكوف قد لشعب، يكوف قد ألُمَّة،
 أفْ  أو القادة، من قائداً  يكوف أفْ  العاـ، ادلستوى على يكوف قد أو الشَّخصي ادلستوى على يكوف قد لفرد،

 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد مشروع من األمر َصاحبُ  فأين الشَّخصية، حلياتوِ  بالنِّسبةِ  سرتاتيجيَّاً  سُلطَّطاً  ؼُلطِّط
 سُلطَّطوِ  من أو احلزيب التنظيمي السياسي مشروعو من األمر صاحبُ  أين والعملي؟ واالقتصادي الفكري

  النَّائبة؟ بالقيادة مسَّاه الَّذي السرتاتيجي
 السيِّد رواه ما حبسبِ  العسكريني، اإلمامني قصد سامراء، َقصد والعقائدية الفكريةِ  ادلشكلةِ  ح وقع وحني
 رجع فإنَّوُ  قصدهُ  لو وحّتَّ  احُلجَّة، اإلماـ يقصد ومل بذلك، الرِّفاعي طالب السيِّد َحدَّث ىو الرِّفاعي، طالب
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 ح ويقصُده فعَلً  احُلجَّة لإلماـ نائباً  يكوف الَّذي الفقيو أفَّ  ىل: ىنا السؤاؿ، الوفاض خايل رجع خائباً،
 !أنتم؟ تقولوف ماذا خائباً؟ اإلماـُ  يُرِجعو ىل األُمَّة بواقع تتعلَّق مشكلةٍ 

 آية الصَّدر، باقر زلمَّد للسيِّد ادلقرَّبني التَلمذة من وىو معاصر دلرجعٍ (: اجملتمع وقيادة اإلمامةُ ) الكتاب ىذا
 قم باقري، ادلطبعة الطبعة، ىذهِ  بادلناسبة، النَّائبة القيادة أعضاء أحد وىو احلائري، كاظم السيِّد ا

 ربت احُلجَّة اإلماـ وجود فوائد: )عنواف ربت ،041 صفحة ميَلدي، 0995 األوىل، الطبعة ادلقدَّسة،
ِفيِعليوِتعالىِاهللِرضوافُِِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِالشَّهيدِالسيِّدُِِأستاذناِتساءؿِلقد -:يقوؿ ىو ،(الستار
 ادلهديّ  اإلماـ دلوسوعة ُمقدِّمة ىو !(ادلهديّ  حوؿ حبثٌ ) بكتاب ىو وما - (المهديِِّحوؿِبحثٌِ)ِكتابوِِ
ِأستاذناِتساءؿِلقد - رالصَّد زُلمَّد السيِّد ىو الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد تَلمذة من آخر لتلميذ أيضاً  وىي

ا - (المهديِِّحوؿِبحثٌِ)ِكتابوِِِفيِعليوِتعالىِاهللِرضوافُِِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِالشَّهيدِالسيِّدُِ  ُيشي ردبَّ
 ح قاؿ لذلك ِحدة، على كتابٍ  ح طُِبع ادلهديّ  حوؿ حبثٌ  ىو ىذا ِحَدة، على كتابٍ  ح طُِبع ألنَّوُ  بذلك
ِأستاذناِتساءؿِلقد - الصَّدر زُلَمَّد للسيِّد ادلهديّ  اإلماـ دلوسوعة ُمقدِّمة األصل ح فهو وإالَّ  كتابِو،
 آخر إىل - اإلماـِوجودِفائدةِِِعن(ِالمهديِِّحوؿِبحثٌِ)ِكتابوِِِفيِالصَّدرِباقرُِمَحمَّدِالشَّهيدِالسيِّدُِ

ِالػُمبرِّرِوماِاإلماـِوجودِفائدةِِِعن - الستار ربت اإلماـ وجود من األوىل الفائدة بأفَّ  يقوؿ ىو كَلمِو،
 احلكمةُ  وما الغيبة؟ طوؿ من احلكمةُ  ما أخرى بعبارة يعين - األولىِالفائدةِالستار؟ِتحتَُِِفِرضَِِأفِِْبعد
:ِاألولىِالفائدة - ؟الغيبة طالت ودلاذا ؟طويل عمرٌ  احُلجَّة اإلماـ عمر دلاذا احُلجَّة؟ اإلماـ عمر طوؿ من

 إعدادٍ  إىل حباجةٍ  فاإلماـ أقرأ، أفْ  أُريد ال الكَلـ ويُفصِّل - الُكبرىِالتغييرِلعمليةِالنَّفسيِاإلعدادُِ
 فكري إعدادٍ  إىل حباجة فاإلماـ - القياديةِالخبرةِوتعميقِالفكريِاإلعدادُِ:ِالثَّانيةِالفائدةُِ - !!نفسي

 ! القيادية اخلربة تعميق وإىل
، إماموِ  عن شيئاً  يعرؼ أنَّوُ  أعتقدُ  ال إمامِو، عن شيئاً  يعرؼُ  ال فإنّو ادلستوى هبذا يُفكِّرُ  الَّذي بأفَّ  أعتقد أنا

 الرؤية، ىذه عن يدافع ذلك وبعد ،(اجملتمع وقيادة اإلمامةُ : )كتابوِ  ح ىنا احلائري السيِّد يذكرهُ  الكَلـ ىذا
 !! ادلعصـو من تنتقص وال صحيحة رؤية الرؤية ىذه بأفّ  ويقوؿ

 وكذلك فكري إعدادٍ  إىل وحباجة الكربى التغيي لعملية نفسي إعدادٍ  إىل حباجةٍ  ىو اإلماـ: الكَلـ ُخَلصة
 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد تلميذ ىو ىذا بو؟ تقبلوف ىل أنتم الكَلـ ىذا!! القيادية اخلربة تعميق إىل حباجة

 حبثٌ ) ادلصدر ىو ىذا ادلصدر، إىل نعود أفْ  البُدَّ  العلمية لألمانة لكن .أستاذهِ  عن الكَلـ ىذا ينقل وىو
 ُقم، اإلسَلمية، للدراسات الغدير مركز َشرارة، اجلبار عبد الدكتور وتعليق ربقيق الطبعة ىذهِ  ،(ادلهديّ  حوؿ

ِالغيبةِىذهِِِفائدةُِِىيِماُِأخرىِوبكلمةٍِ - ىنا؟ الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد يقوؿ ماذا الثالث، ادلبحث
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ِغيبيَّاً،ِجواباًِِيسمعواِأفِِْيريدوفِالِوُىمِالسؤاؿِىذاِيسألوفِالنَّاسِمنِوكثيرٌِِلها؟ِالػُمبرِّرُِِوماِالطويلة
ِأفَِِّغيرِمنهم،ِواحدٍِِأيِِِّعنِالتعويضُِِيمكنِالَِفريدةِمجموعةٌِِعشرِاالثنيِاألَِئمَّةِبأفَِِّنؤمنِفنحنُِ
ِالتغييرِلعمليةِالمحسوسةِالحقائقِضوءِعلىِللموقفِاجتماعيِ ِبتفسيرٍِِيُطالبوفِالمتسائِلينِىؤالء

ِالنَّظرَِِنقطعُِِاألساسِىذاِوعلى - يقوؿ ُثَّ  - الموعودِلليوـِِِالمفهومةِوالمتطلباتِنفسها،ِالُكبرى
 ث - التاليِالسؤاؿِونطرحِالمعصومينِاألَِئمَّةِىؤالءِفيِبتوفرِّىاِنؤمنِالَّتيِالخصائصِعنُِمؤقَّتاًِ
  .غليب
ِوالجوابِالطويلة؟ِالغيبةِىذهِفائدةُِِىيِماِالسؤاؿ - أوَّالً  :يقوؿ ىنا؟ الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد قاؿ ماذا
 السيِّد يقوؿ فهو - غيبيَّاًِِجواباًِِيريدوفِوال - للجواب ُمقدِّمة ىذه - يسألوفِالنَّاسِمنِكثير ؛ ىو

 وال النَّاس، عن سلتلفة يعين - فريدةِمجموعةٌِِعشرِاالثنيِاألَِئمَّةِبأفَِِّنُؤمنُِِفنحنُِ - الصَّدر باقر زُلَمَّد
 الَّذين لكن - منهمِواحدٍِِأيِِِّعنِالتعويضِيمكنِالِفريدةِمجموعةٌِ - النَّاس من أحدٌ  هبم يقاسُ 

 صليب أف نُريد ألنَّنا - األساسِىذاِوعلى -:يقوؿ لذلك العامة، الثَّقافة مع يتماشى جواباً  يُريدوف يسألوف
ِفيِبتوفِّرىاِنُؤمنُِِالَّتي - الغيبية اخلصائص عن يتحدَّث - الخصائصِعنُِمؤقَّتاًِِالنَّظرِنقطعُِ - ىؤالء
ِالتغييرِلعمليةِالنَّفسيِاإلعداد - الغيبة ىذه فوائد من بأفَّ  فيقوؿ وغليب، - المعصومينِاألَِئمَّةِىؤالء

 . القياديةِالخبرةِتعميقِوكذلكِالفكريِاإلعدادِالكبرى،
 اجلواب ىذا بأفَّ  يقوؿ أفْ  يريد وكأنَّوُ  يتغيَّ  اللَّحن فإفّ  التفاصيل نقرأ حني ولكن ادلقدِّمة، ح الكَلـ ىذا

 مع الكَلـ ىذا ينقل ومل الصِّيغة، هبذه الكَلـ نقل احلائري كاظم السيِّد أفَّ  أعتقد ُىنا ومن حقيقي، جواب
 وصريح واضح بشكل الكَلـ نقل كَلمِو، أوَّؿ ح الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد إليها أشار الَّيت االستثنائية احلالة

 -:قاؿ كما أنَّوُ  من استثنائية، حالة احلالة ىذهِ  أفّ  وليس ىكذا، يُفكِّرُ  ىو الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد أفَّ  من
 اآلخرين، تَلمذتوِ  كتابات من أيضاً  يبدو وىذا - بتوفرىاِنؤمنِالَّتيِالخصائصِعنِمؤقتاًِِالنَّظرِنقطع
 بناء ح البيت أىل دور: )كتابوِ  ح ذكره الَّذي الكَلـ قرأتُ  وقد احلكيم، باقر زُلَمَّد السيِّد الشيء نفس

 . إيرانية رللَّةٍ  ح ُنِشر الكَلـ ىذا ونفس الصَّاحلة، اجملموعة بناء ح ،(الصَّاحلة الكتلة
 قضيَّة عن ربدَّث حني ،(ادلهديّ  اإلماـ موسوعة: )ح الصَّدر زلمَّد السيِّد ذكره أيضاً  الكَلـ ىذا من وقريبٌ 
، الضرورية الغفلة ثوا أيضاً  وآخروف!! غفلة ادلعصـو ُتصيب أفْ  البُدَّ  إذ للمعصـو  .ادلضامني ىذه مثل ح ربدَّ
 ح احلاشية ح كَلمو، من يظهر كما أيضاً  ذلك َفِهم أنَّوُ  يبدو شرارة اجلبار عبد الدكتور نفسوُ  ادلعلِّق حّتَّ 

ِالنَّظرةِامتالكوُِِذلكِفيِبماِالخاصِاإلعدادِوإعدادهِِِتربيتوِِِفيِمدخليَّةٌِِلوِذلكِوُكلِ  -:88 صفحة
ِضجيجاًِِالدنياِيمألوفِالَّذينِالمتعملقينِأولئكِضآلةِبنفسوِِِشهودهِِِعنِفضالًِِالعميقةِالشمولية
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َِمألُهُِِأيِالتغييرِفيِالكونيةُِمهمَّتوِِِألداءِفأكثرِأكثرِيُؤىِّلوُِِالشهودِوىذاِالنَّاسِويسترىبوفِوصخباًِ
اتيةِمؤىالتوِِِعنِالنَّظرِبغمضِىذاِظلمًا،ُِمِلئتِبعدماِعدالًِِلألرض  - الخاصَّةِالربَّانيةِِِوالعنايةِِِالذَّ
 باقر زُلَمَّد السيِّد كَلـ من يبدو كاف ما وىو األوساط، ىذه ح موجودٌ  التفكي من اللوف ىذا باجململ
 ىم الباقوف ماذا؟ والباقوف أخطأ، قد يكوف أفْ  إاّل  كَلمو، فهمِ  ح إليو األقربُ  وىو تلميذه وىذا الصَّدر

  .ادلنهج ىذا نفس وعلى الذَّوؽ، ىذا نفس على
 تليها، الَّيت واحللقات غد يـو حلقةِ  ح تأتينا ادلطالب من والكثي الكثي وبقيت سريعاً  غلري الربنامج وقت

 الصَّدر باقر زُلَمَّد السيِّد عند الضَّعفِ  نُقاط عن أحبثُ  أنَّين من: قليل قبل قُلت كما ُمتصوِّرٌ  يتصوَّرُ  قد
 . تتمَّة وللحديثِ  انتهى الربنامج وقت ولكن قُػوَّتوِ  نُقاط عن سأربدَّثُ  قوَّتِو، نُقاطَ  أعرؼُ  ال وكأنَّين
 ... الشَّاشة ىذه نفسِ  على غداً  نلتقي

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلََ ًَهُخَببِعِْنَب هُشَبىِدِّنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخِْهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ َّب

  ... احلُسَني أَخِْهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوْعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن. .. المَوَس شبشت علَ غَداً هُلخمبًب
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