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الحديث يف هذه الحلقة كالتي قبلها والتي ستأيت بعدها أيضاً يف (مالمح املنهج األبرت) الذي يتحرّك بقّوة وفاعلية شديدة ونشاط  ✤
 واضح يف األجواء الشيعية خصوصاً أوساط املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية.

والذي ُعرض يف نهاية حلقة يوم أمس، السيّد طالب الرفاعي  إعادة عرض ملقطع املُقابلة التي أجرتها قناة البغدادية مع: 1مقطع  ★
 يك يكون البحث متواصالً، وأعلّق عليه.

السيّد طالب الرفاعي أعطاكم يف هذا املقطع صورة عن كيفية انغ�س الشباب الشيعي والرموز الشيعية يف هذه التنظي�ت  ✤
ليهم! ومّر علينا يف الحلقة املاضية أمثلة واضحة اقتطعتُها لكم ِمن الكتاب املُعادية والتي تُناصب الَعداء آلل محّمد صلوات الله ع

املركزي لهؤالء وهو كتاب (يف ظالل القرآن) لسيّد قطب! وأعني بهؤالء: أي هذه التنظي�ت املُعادية آلل محّمد، وكذلك التنظي�ت 
 ّمة، والسبب: الرموز الكب�ة التي كانت وراء ذلك!الشيعية التي تبنّت الفكر القطبي بشكل رسمي وقطعي وجّدي وبقناعة تا

 إذا كانت مرجعية مثل مرجعية السيّد الحكيم هو بنفسه يُرسل برقية عن سيّد قُطب! ●

 )!تنظيم الدعوة% وهو (100أوالد السيّد الحكيم هم بأنفسهم الذين يُرشفون عىل تنظيم سيايس قطبي  ●

مرتىض آل ياس� يُرسل برقية بإسم ج�عة العل�ء يف النجف إىل عبد النارص لرفع إذا كانت شخصيات ومرجعيات مثل الشيخ  ●
 حكم اإلعدام عن سيّد قطب! والذي يكتب الربقيّة ويُرسل البيانات: السيّد محّمد باقر الصدر!

ة أمثال (السيّد طالب إذا كانت األجواء يف النجف تسمح بإقامة مجلس الفاتحة عىل روح سيّد قطب! وإذا كانت الرموز الشيعي ●
الرفاعي، السيّد مرتىض العسكري) وأمثال هؤالء ال يستطيعون أن يناموا وأن تغمض جفونهم يف الّليلة التي سمعوا فيها صدور حكم 

 اإلعدام عىل سيّد قطب!!

 عدام عىل سيّد قطب!وإذا كان مرجع وُمفكّر مثل (السيّد محّمد باقر الصدر) يُغمى عليه هو اآلخر ح� سمع بصدور حكم اإل  ●

إذا كانت األوضاع بهذه الصورة، وكان السيّد محّمد باقر الصدر يُدافع بشكل حقيقي عن سيّد قطب ك� مّر يف مقطع فيديو  ●
الشيخ الكورا� الذي ُعرض يوم أمس، والذي يُربّر فيه السيّد محّمد باقر الصدر لسيّد قطب، ويقول بأّن حالة سيّد قطب يف التكليف 

والية أهل البيت عليهم السالم كحال فتاة شابّة يف منطقة نائية يف كندا ال تعرف شيئاً عن الحجاب!! يف ح� أّن السيّد الصدر ح� ب
 يُرسل برقية إىل عبد النارص يتحّدث فيها عن عامل كتب تفس�اً (يف ظالل القرآن) سيكون خصي�ً لعبد النارص يوم القيامة!

 يتحّدث عنه سيّد طالب الرفاعي بأنّه تنظيٌم شيعي وهو أحد مؤسيس هذا التنظيم!!هذا هو التنظيم الذي 

الخاليا األوىل التي تشكّل منها الحزب الكث� من أعضائها ورموزها (إّما كانوا يف حزب اإلخوان املُسلم�، أو يف حزب التحرير)! وال  ●
 له عليهم.ندري أّي الحزب� أكرث نصباً وَعداًء آلل محّمد صلوات ال

ال يستطيع أحد أن يُكّذب هذه الحقائق، فالسيّد طالب الرفاعي ذكر هذا الكالم بالصوت والصورة يف عديد من املقابالت عىل  ■
القنوات الفضائية، وهناك ندوات عديدة أخرى موجودة عىل شبكة االنرتنت! وهناك مذكّرات موجودة أمالها سيّد طالب الرفاعي 

 طُبعت عّدة مرّات!عىل رشيد الخيّون، 

 ] وهي املذكّرات التي أمالها السيّد طالب الرفاعي عىل الدكتور رشيد الخيّون.آمايل السيّد طالب الرفاعيوقفة عند كتاب [ ✤
 (عرض لقطت� ِمن هذا الكتاب في� يتعلّق باملرشوع السيايس للسيّد محّمد باقر الصدر).

 ا حزب الدعوة !حديث عن أّول بيعة انبثق منه: 1الّلقطة  ❂
هو السيّد محّمد  -بفتح الياء  -يف هذه الّلقطة يُحّدثنا السيّد طالب الرفاعي عن أّول بيعة انبثق منها حزب الدعوة وأّن املُبايَع فيها 

يم.. (فالحزب نشأ هو السيّد مهدي الحكيم، وأيضاً كان حارضاً يف املجلس السيّد محّمد باقر الحك -بكرس الياء  -باقر الصدر، واملُبايِع 
 يف أحضان املرجعية)!

يقول السيّد طالب الرفاعي: (يف تلك الّليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر كقائد مس�ة، وحينها مل يكن األمر يُوصف بوالية  ■
 ...)1959الفقيه فهي مل تظهر آنذاك أو مل يجِر التداول فيها، كان ذلك يف ُمنتصف متوز 

إىل أن يقول: (وح� بايع مهدي الحكيم باقر الصدر، كان باقر الحكيم موجوداً فبايعه أيضاً لوجوده هناك، فه� أّول اثن� انتميا  ■
 إىل حزب الدعوة، أي يف مبايعة محّمد باقر الصدر كقائد لهذا الحزب الذي مل يُسّمى بحزب الدعوة..)

) الفكرة السنيّة املُخالفة ألهل البيت! فنظرية الشورى نظرية الشورىزب عىل أساس (السيّد محّمد باقر الصدر تبنّى قيادة الح ●
 هي الفكرة القطبية اإلخوانية التي تأّسس التنظيم اإلخوا� عىل أساسها !!



د محّمد باقر الذي سّمى حزب الدعوة بهذا اإلسم هو السيّد محّمد باقر الصدر. (واألدبيات األوىل والبيانات األوىل كتبها السيّ  ●
 الصدر بقلمه)!

: (بعد البيعة التي ذكرناها وكان أّول املُبايع� محّمد مهدي الحكيم وشقيقه محّمد 160ثُّم يقول السيّد طالب الرفاعي صفحة  ■
ني باقر الحكيم، بعد هذا بفرتة قص�ة خرج ولدا املرجع محسن الحكيم من الحزب، وكذلك خرج منه الصدر نفسه، فبحسب ما حّدث

أنّه بنى فكرته يف تأسيس الدولة اإلسالمية أو آيديولوجية الدولة عىل آية الشورى، ونّصها:  -أي السيّد محّمد باقر الصدر  -األخ� 
 قال يل: -أي إّن هذه اآلية ليسْت حّجة يف إقامة الدولة  -{وأمرهم شورى بينهم}. ثُّم حصل له تبّدل يف هذا املوضوع 

سامرّاء لزيارة اإلمام�، فصار عندي شّك، أي اهتزت فكرة مرشوعية قيام دولة إسالمية يف عرص الَغيبة، ذهبُت إىل سامرّاء ذهبُت إىل 
أي  -ومكثُت يف حرم العسكري� أتوسل الله أن يجعل يل سبيالً يف أن أبقى يف رأس التنظيم، فلم يفتح الله عّيل، فأعلن عن رأيه 

وأرسل إىل مهدي الحكيم قائالً: ال تعتربو� أنا املسؤول عن التنظيم، ورجاء أن يُدبّروا حالهم يف قيادة  -السيّد محّمد باقر الصدر
 الحزب)!!

 السيّد الصدر تبنّى التنظيم، وعرض نفسه للبيعة وبايعوه وهو مل يكن قد أحكم أمره ِمن الجهة الفقهية والعقائدية! ●

لعل�ء إذا ما وقعوا يف مشكلة من هذا النوع يذهبون إىل سامرّاء، يقصدون اإلمام الحّجة.. اليشء املعروف يف الوسط الشيعي أّن ا ●
فهل كان السيّد الصدر يقصد اإلمام الحّجة؟! أم أنّه فعالً كان يقصد اإلمام� العسكري� بحسب ما جاء يف هذه الحكاية التي يذكرها 

د باقر الصدر! رمّبا ذهب إىل اإلمام� العسكري� ومل يخطر يف باله أن يطلب السيّد طالب الرفاعي وهو ينقلها عن نفس السيّد محمّ 
 األمر ِمن إمام زمانه! وغريٌب هذا فهو فقيه!! أليس الفقيه نائب عن اإلمام الحّجة؟! فل�ذا مل يطلب ِمن إمام زمانه ذلك؟!

ري�.. (إذا كان هذا فالرجل ال يعرف الطريق، فاملفروض أن ورمّبا كان ذاهباً لطلب الحّل ِمن إمام زمانه ولكن عند اإلمام� العسك
 يطلب ِمن إمام زمانه)! ومع ذلك مل يفتح الله عليه!! أال تُالحظون أّن الفشل يُرافق الرجل يف جهات ُمختلفة؟!

ك الّالربوي يف مّر الكالم يف مرشوعه االقتصادي والعميل يف نفس الوقت، وكان الحديث عن كتاب [اقتصادنا] وكتاب [البن ■
اإلسالم]الذي كُتب برنامجاً لبنك يستثمره اإلخوان املُسلمون يف الكويت، وينتفعون ِمن أمواله واستث�رات ونشاطاته!! فهل هناك 
فشل أكرب من هذا؟! وهذا ليس غريباً عىل رجل تشبّع بالفكر القطبي وابتدأ حياته بكتاب وصل فيه إىل نتيجة وهي: أنه َحكَم عىل 

 قامْت به الزهراء بالفشل!! وَحكَم عىل فشلها يف أكرث ِمن موضع ِمن هذا الكتاب، وليس يف موضع واحد!!ما 

ويستمّر األمر إىل التنظيم السيايس الذي يُنشأ وفقاً للذوق اإلخوا� املُخالف ألهل بيت العصمة، حتّى ح� يلتفت السيّد الصدر  ●
ة الشورى يف تأسيس الدولة اإلسالمية يف زمان الَغيبة، فبحسب هذه الحكاية سلََك الطريق إىل خطئه واشتباهه في� تبنّاه ِمن نظري

 الخاطئ! (ذهب إىل زيارة اإلمام� ومل يلتفت إىل إمام زمانه)!

سافر إىل  يستمّر السيّد طالب الرفاعي يف كالمه فيقول: (جاء� صباحاً السيّد عبد الكريم القزويني وكان السيّد باقر الصدر عندما ■
أي السيّد عبد  -مدينة الكاظمية ببغداد قد سلّمني داره بالنجف، وكنُت أُقيم فيها طوال فرتة غيابه، والحظُت وجه القزويني ُمتغّ�اً 

 فقال يل: -الكريم القزويني، وهو ِمن تالمذة السيّد محّمد باقر الصدر
: "أال وَمن كان يعبُد واستشهدُت حينها مبقولة أيب بكر الصّديق� يف الدنيا؟! أمل تدِر أّن السيّد طلع؟! فقلُت له: وإذا طلع ! ماذا يص

محّمداً فإّن محّمداً قد مات، وَمن كان يعبد الله فإّن لله حٌي ال �وت" وأضفت: إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللِفكر رٌب ال �وت، 
 ينة قم اإليرانية...)!يومها كان القزويني ُمنتظ�ً يف الحزب، وهو اآلن يُقيم مبد

هذا حديث خاّص ب� السيّد طالب الرفاعي والسيّد القزويني (وهو شخص شيعي)، والحديث ليس يف وسائل اإلعالم، ومع ذلك 
 فهو ُمشبع بالفكر املُخالف!! -كجزء من ثقافته  -السيّد طالب الرفاعي يستشهد بكالم أيب بكر 

لصدر مع السياسة! (وكيف تنظر عائلة السيّد محّمد باقر الصدر ملرشوع السيّد الصدر محنة السيّد محّمد باقر ا: 2الّلقطة  ❂
االستشهادي؟!). قبل أن أقرأ لكم ما جاء يف كتاب آمايل السيّد الرفاعي بخصوص الّلقطة الثانية، أعرض ب� أيديكم قبلها مقطع آخر 

 للسيّد طالب الرفاعي.

ِمن مقابلة له أجرتها معه قناة العراقية، والحديث ِمن قِبَل السيّد طالب الرفاعي فاعي : مقطع فيديو للسيّد طالب الر 2مقطع  ★
 في� يرتبط بالسيّد محّمد باقر الصدر!

 مع السياسة.. يقول: -أّي السيّد محّمد باقر الصدر -تحت عنوان: محنته  205يقول السيّد طالب الرفاعي يف أماليه صفحة  ■
، ف� دفعه إىل الشهادة هو قلّة تجربته وخربته يف السياسةق بالسيّد باقر الصدر، إنّه مل يكن كائناً سياسياً، (أقولها ِمن خربة والتصا

فلو كان سياسياً ُمحرتفاً لخرج ِمن العراق إىل بالد أخرى، فالسيايس العمالق هو آية الله روح الله الخميني، وقد خدمته الظروف 
 واالستفادة منها، أّما محّمد باقر الصدر فكان يُكّرر القول: أريد أن أموت! ف� هي فائدة موته؟!وكان هو عىل استعداد الستغاللها 

أو يقول: قّررُت الشهادة، وهذه سلبيّة بحّد ذاتها يف العمل السيايس، فالبّد ِمن أن يكون لدى السيايس هدف يُحّققه واستفادة من 
 قط النظام،الظرف، فلو كان خرج إىل خارج العراق لرمّبا س



 والسبب: أنّه مبقتله مل تبَق قيادة يف العمل اإلسالمي، ولو خرج اللتّفْت الجموع حوله، وكان يتصّور أنّه لو ترك النجف أنّها ستخرب،
بن أو هو مل يقدر عىل العيش خارجها، كتبُت له وأنا مبرص ُموّضحاً: إّن النجف لها رٌب يحميها، وأنَت لسَت أفضل ِمن عبد املطّلب 

هاشم جّد الرسول عندما اضطرته الظروف ألن يرتك البيت الحرام، فقال: الكعبة لها رٌب يحميها، فاملرجعية خرجْت ِمن النجف إىل 
 مناطق عديدة بسبب الظروف آنذاك إىل سامرّاء والحّلة ثُّم عادْت إليها، فليس هناك ما يُخاف عليه...)

األجواء األُرسيّة والعائليّة للسيّد محّمد باقر الصدر، يقول: (كان لدى باقر الصدر ُمقلّدون ثُّم يُكمل السيّد طالب وهو يتحّدث يف  ■
عىل ووكالء، وتُجمع له الحقوق الرشعيّة (الُخمس)، لكنّه كان ُمتقّشفاً، أّما اآلن حتّى ولده يُفكّر تفك�اً آخر وهو: ملاذا عزم والده 

أّن موته سيبني الدولة اإلسالمية! وها نحن ننظر َمن استفاد ِمن موته ورفعه ِشعاراً ِمن أجل املوت بهذه السهولة؟! وملاذا اإلرصار وك
 ُسلطته،

كنت أتغّدى قبل نحو العام عند السيّد جعفر محّمد باقر الصدر بب�وت، وحرضْت أخت جعفر العلوية (نبوغ)، قال لها جعفر: 
ؤيتك. فرأيتها تبيك، وأنا بكيُت معها حتّى طال بُكاؤنا عىل ما حّل بالعائلة بعد عّمك السيّد طالب هنا. فقال يل: الج�عة يُريدون ر 

 مقتله، حينها التفَت جعفر نحوي قائالً:
 ما فكّر بهذِه وأخواتها؟! كذلَك مضْت عّمتهم الَعلَوية آمنة شهيدة ومل تتزّوج...)!! -يعني السيّد محّمد باقر الصدر  -صاحبك 

] ملحّمد رضا عرٌض لس�ته الذاتية ومس�ته السياسية والجهادية -الشهيد الصدر سنوات املحنة وأيّام الحصاروقفة عند كتاب [ ✤
 النع��.

قراءة مقطع ِمن البيان الثالث وهو البيان األخ� الذي وّجهه السيّد محّمد باقر الصدر إىل الشعب العراقي يف حصاره، وبعد ذلك  ■
ة آمنة. مّ� جاء فيه: (وأريد أن أقولها لكم يا أبناء عّيل والحس� وأبناء أيب بكر وعمر أّن املعركة ليسْت ب� أُعدم السيّد وأخته السيّد

الشيعة والحكم السنّي، إّن الُحكم السني الذي مثّله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم عىل أساس االسالم والعدل حمل عّيل السيف 
  حروب الرّدة تحَت لواء الخليفة األّول أيب بكر).للدفاع عنه، إذ حارب جندياً يف

 هذه هي الّلحظات األخ�ة من حياة السيّد محّمد باقر الصدر، ورغم ذلك الرؤية التزال غامئة عند السيّد محّمد باقر الصدر!

ة يف الجّو السيايس، فكيف نفهم إذن لو فرضنا أّن هذه العبارة (يا أبناء عّيل والحس� وأبناء أيب بكر وعمر) قالها السيّد للُمجامل ●
بقيّة ما جاء يف البيان؟! عن أّي إسالم وأي عدل يتحّدث عنه السيّد محّمد باقر الصدر؟! ومتى كان سيّد األوصياء جنديّاً يف حروب 

 الرّدة؟! هل هذا املنطق ينطبق مع موقف أم� املؤمن� يف الُخطبة الشقشقية بل يف كّل نهج البالغة؟!
 و املنطق القطبي الناصبي بقي ُمرافقاً له حتّى آخر أيّام حياته!!هذا ه

الزيارة الجامعة تقول: (وبرئُت إىل الله عزّ وجّل ِمن أعدائكم، وِمن الجبت والطاغوت والشياط� وحزبهم الظامل� لكم والجاحدين  ■
 عنكم، وِمن كّل وليجة دونكم، وكّل ُمطاع سواكم، وِمن لحقكم، واملارق� ِمن واليتكم، والغاصب� إلرثكم، الشاك� فيكم، املنحرف�

 األمئة الذين يدعون إىل النار)
 )! هذا هو منطق آل محّمد (القول البليغ الكامل).مرحلة الجبت والطاغوتهكذا يُسّمي آل محّمد مرحلة الخالفة الراشدة (

 لصدر).(وقفة عند صنوف الحصار التي كان يُعا� منها السيّد محّمد باقر ا

، القيادة النائبةوقفة عند ما يقوله الشيخ محّمد رضا النع�� يف كتاب [الشهيد الصدر سنوات املحنة وأيّام الحصار] تحت عنوان:  ■
 وهو املرشوع االسرتاتيجي (النهايئ) والخالصة التي وصل إليها بعد كّل ذلك الجهد العناء!

أّن السيّد محّمد باقر الصدر هو القائد األصل.. ولكنّه أي السيّد الصدر كان قد خطّط لعمل ُسّمي املرشوع بـ(القيادة النائبة) باعتبار 
استشهادي (أن يُقتل)، وبعد أن يُقتل فإّن القيادة النائبة ستستثمر استشهاده يف مواصلة الجهاد والعمل الدؤوب ألجل تغي� الواقع 

 يف العراق وتأسيس نظام وحكم اسالمي.

 يقول الشيخ محّمد رضا النع�� وهو يتحّدث عن هذا املرشوع وفشله: ●
 (وكانت الخطوط العاّمة لفكرة القيادة النائبة ك� ييل:

، ليكونوا القيادة النائبة التي كان ِمن املفروض أن -من تالمذته  -اختار السيّد الشهيد مبدئيّاً أربعة أشخاص ِمن أجلّة العل�ء  -1
 ئهم لألّمة.يُعلن عن أس�

وضع رحمه الله قامئة بأس�ء أشخاص آخرين، لعّل عددهم أكرث ِمن عرشة يكون ِمن حّق القيادة الُرباعية انتخاب َمن تشاء  -2
 منهم، لالنض�م إليها في� إذا اقتضْت املصلحة ذلك، أو اقتىض توّسع العمل إضافة أشخاص آخرين لها، حسب نظام كان قد كتبه.

سيّد الشهيد رحمه الله رسالة ُمفّصلة إىل اإلمام الراحل السيّد الخميني، يرشح لُه فيها فكرة القيادة النائبة، ويُبّ� له أن يكتب ال -3
 تفاصيلها، ويطلب منه االهت�م بالقيادة النائبة، وإسنادها بكّل ما ُ�كن.

يُوصيه فيه بوجوب االلتفاف حول القيادة وإسنادها، تسجيل بيان بصوت السيّد الشهيد رحمه الله ُموّجه إىل الشعب العراقي  -4
 وإطاعتها، والعمل بتوجيهاتها.

 كتابة بيان ُمفّصل حول نفس املوضوع ُموقّع ِمن قِبَله. -5



يف الوقت الذي يكون فيه مملوءاً  -أي صحن أم� املؤمن� يف النجف  -أن يخرج السيّد الشهيد رحمه الله إىل الصحن الرشيف  -6
، وهو الفرتة الواقعة ب� صالة املغرب والعشاء، وهناك يُلقي خطاباً عىل املُصلّ�، يعلن فيه عن أس�ء أعضاء القيادة النائبة، بالناس

 ويطلب ِمن الناس إطاعتهم، والس� تحَت رايتهم.
لناس إىل الثورة عليها إىل أن تضطرَّ قواُت وقال يل رضوان الله عليه : "سوف أظلُّ أتكلّم وأتهّجم عىل الُسلطة، وأُنّدد بجرامئها، وأدعو ا

األمن إىل قتيل يف الصحن الرشيف أمام الناس، وأرجو أن يكون هذا الحادث ُمحّفزاً لكّل ُمؤمن وزائر يدخل الصحن الرشيف، ألنّه 
 حوه ِمن ذاكرة العراقي�".س�ى املكان الذي سوف أُقتل فيه فيقول: "ها هنا قُتِل الصدر، وهو أثر ال تستطيع الُسلطة املُجرمة م

وكان (رضوان الله عليه) قد أمر� أن أخرج ِمن البيت، وأشرتي قطعة سالح وهي املرّة الثانية التي خرجُت فيها، ومتكّنُت مبساعدة 
 ْن شاء الله.أحد اإلخوة الطلبة أن أوفّر لُه ذلك، وآيت به إىل البيت. ثم قال يل: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلُت: نعم إ

 فقال: إذاً نخرج معاً، فإذا حاولْت قواُت األمن منعي ِمن الذهاب إىل الصحن فحاول إطالق النار عليهم، ليك يُتاح يل الوصول إليه.
 وكان املفروض كرشط رضوري لتنفيذ الفكرة وض�ن نجاحها أن يكون كافّة أعضاء القيادة الُرباعية يف خارج العراق، ألّن اإلعالن عن
أس�ئهم وهم يف داخله يعني عىل أقل االحت�الت قيام الُسلطة باعتقالهم إْن مل يكن إعدامهم. وعىل هذا األساس عرض رضوان الله 

 عليه فكرة مرشوع القيادة النائبة عىل أحدهم، وبعد نقاش للمرشوع وشكل اشرتاكه فيه اعتذر عن االشرتاك.
يّد الشهيد رحمه الله، خيبة أمل قاتلة، وهٌم دائم، فتدهورْت صحته، وأُصيب بانهيار وفشل مرشوع القيادة النائبة، وأصابْت الس

صّحي، وضْعف بد�، حتّى كان ال يقوى عىل صعود الُسلّم إّال باالستعانة يب، وظهرْت عىل وجهه عالمات وحاالت ال أعرُف كيف أعّرب 
 عنها.

 راب؟ فقال: لقد تبّددْت كّل التضحيات واآلمال). هذا هو الفشل بعينه!!قلُت لس�حته: سيّدي ملاذا هذا الهمُّ والحزن واالضط

أيضاً يقول الشيخ محّمد رضا النع�� تحت عنوان (انقطاٌع كامل لله تعاىل) يقول: (ويف هذه الفرتة انقطع رضوان الله عليه إىل  ■
الله أكرب" ربّه تعاىل انقطعاً كامالً، فكان ب� تاٍل للقرآن أو ُمسبّحٍ حامد، وكان أكرثُ ذكره: "ُسبحان الله والحمد لله وال إله إّال الله و 

تتعلّق  وكان صامئاً يف األيّام األخ�ة ِمن الحجز، ومل يكن له ِمن هم إّال العبادة. وكنُت يف بعض األحيان أُث� أمامه بْعض املواضيع التي
بالعمل اإلسالمي فال يجيب بيشء ويكتفي بابتسامة بسيطة، وكأنّه ال يُريد أن يتحّدث عن يشء ِمن هذِه األمور إذْ ال فائدة وال أمل 

 يف ذلك.
لقد كان الهم والحزن ينخر يف قلبه حتّى أصبح كأنّه هيكل عظمي ِمن الضعف ورمّبا لو رآه البعض لضنه شخص آخر)!! الشيخ 

 محّمد رضا النع�� ِمن الذين رافقوا السيّد يف أيّام الحصار، ولذلك ينقل لنا هذه الصور األكيدة واملوثّقة.

 وهنا أطرح هذه التساؤالت: ■
 يف املرشوع الفكري واالقتصادي والعميل للسيّد محّمد باقر الصدر؟!صاحب األمر أين • 
 ِمن مرشوعِه السيايس التنظيمي الحزيب، أو ِمن ُمخطّطه االسرتاتيجي الذي سّ�ه بـ(القيادة النائبة)؟!أين صاحب األمر • 

سكري�) بحسب ما رواه السيّد طالب الرفاعي.. والسيّد ح� وقع يف املُشكلة الفكرية والعقائدية قصد سامرّاء (قصد االمام� الع
محّمد باقر الصدر هو بنفسه الذي حّدث السيّد طالب الرفاعي بذلك! فلم يقصد السيّد الصدر اإلمام الحّجة.. وحتّى لو قصده فقد 

 رجع خائباً خايل الوفاض!   فالسؤال هنا:
 عالً ويقصده يف ُمشكلة تتعلّق بواقع األّمة، هل يُرجعه اإلمام خائباً؟!هل أّن الفقيه الذي يكون نائباً لإلمام الحّجة ف• 

] ألحد التالمذة املقّرب� للسيّد محّمد باقر الصدر وهو السيّد كاظم الحائري، وهو أحد اإلمامة وقيادة املجتمعوقفة عند كتاب [ ✤
 د اإلمام الحّجة تحت الستار).أعضاء القيادة النائبة.  (قراءة سطور من كتابه تحت عنوان: فوائد وجو 

 ينقل يف هذه السطور رأي أُستاذه السيّد محّمد باقر الصدر بشأن َغيبة اإلمام الحّجة، ويتبنّى هذا الرأي ويُدافع عنه.. فيقول يف هذه
رشوعه!! وِمن هذه السطور أّن أستاذه الشهيد الصدر يرى أّن اإلمام الحّجة عليه الّسالم يحتاج إىل مقّدمات حتّى ال يفشل يف م

 املقّدمات التي يذكرها:

 اإلعداد النّفيس لإلمام لعملية التّغي� الكربى!! ●

 اإلعداد الفكري له عليه السالم وتعميق الخربة القياديّة!! ●

 وكذلك االقرتاب من مصادر اإلسالم االُوىل!! ●
 الذي يُفكّر بهذا املستوى أعتقد أنّه ال يعرف شيئاً عن إمامه!

مانة العلمية نعود إىل نفس املصدر األصيل كتاب [بحث حول املهدي] للسيّد محّمد باقر الصدر (قراءة سطور من هذا الكتاب لأل  ✤
 تجيب عن هذا السؤال: ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما املُربر لها؟) يقول فيها السيّد محّمد باقر الصدر:

الغيبة الطويلة وما املُربر لها؟ وكث� ِمن الناس يَسألون هذا السؤال وهم ال يُريدون أن يسمعوا (وبكلمة أخرى ما هي فائدة هذه 
جواباً غيبيّاً، فنحُن نُؤمن بأّن األمئة اإلثني عرش مجموعة فريدة ال �كن التعويض عن أّي واحد منهم، غ� أنَّ هؤالء املُتسائل� 

 الحقائق املحسوسة لعملية التغي� الكربى نفسها واملتطلبات املفهومة لليوم املوعود. يُطالبون بتفس� اجت�عي للموقف، عىل ضوء



 التي نؤمن بتوفرها يف هؤالء األمئة املعصوم�...) -الَغيبية  -وعىل هذا األساس نقطُع النظر ُمؤقتاً عن الخصائص 
 وبعد ذلك يُجيب، فيقول أّن ِمن فوائد هذه الَغيبة:

 عملية التغي� الكربى.اإلعداد النفيس ل ●

 اإلعداد الفكري. ●

 وكذلك تعميق الفكرة القيادية! ●
هذا الكالم ذكره يف املقّدمة.. ولكن ح� نقرأ التفاصيل نجد الّلحن يتغّ� وكأنّه يُريد أن يقول أّن هذا الجواب جواب حقيقي!! وِمن 

الرأي الذي يتبّناه ويعتقد به أستاذه السيّد محّمد باقر الصدر)..  هنا السيّد كاظم الحائري نقل هذا الكالم بهذه الصيغة (أنّها هي
 ومل يذكر السيّد كاظم الحالة االستثنائية التي أشار إليها السيّد محّمد باقر الصدر يف أّول كالمه.

سيّد محّمد باقر الحكيم، وهنا يبدو أيضاً ِمن كتابة تالمذتِه اآلخرين ك� يف كتاب [دور أهل البيت يف بناء الج�عة الصالحة] لل
أنّه البّد ِمن غفلة تحصل  -عىل نفس الذوق  -وكذلك يف كتاب [موسوعة اإلمام املهدي] للسيّد محّمد الصدر ح� تحّدث وقال 

 لإلمام عليه السالم!
 


