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 ملّخص برنامج

 ّزي]السرطان القطيب اخلبيث يف ساحة الثقافة الشيعّية[ للشيخ الغ  

 (32)احللقة 

 م30/10/2017املوافق  –هـ 1439 صفر 9 ثننيُعرضت على قناة القمر الفضائّية اإل

 www.alqamar.tvُمتوّفرة على موقع قناة القمر الفضائّية بالفيديو واألوديو 
 
وصل احلديث يب يف احللقة املاضية إىل جولة سريعة يف جمموعة من مؤّلفات املرجع السّيد حمّمد  ✤

 باقر الصدر.
السبب الذي أوصل احلديث إىل هذه  النقطة؛ ألن املرجع الشهيد هو أكثر شخصّية شيعّية نشرْت  و

ية بنحو عام على مجيع العرب تبّنتُه، خصوصًا يف الساحة الشيعّية العراقّية بنحو خاّص و والفكر القطيب 
 املستويات.

لذلك  كان السّيد حمّمد باقر الصدر األكثر تأثريًا يف الساحة الثقافّية الشيعّية يف االّتجاه القطيب.. و -
نب من مؤّلفات السّيد حمّمد باقر وصل احلديُث إىل هذه النقطة اليت عنونتها: )جولة سريعة يف جا

 مجيع مؤّلفاته ُأّلفْت وفقًا للذوق الُقطيب. الصدر( و
 :مّر علينا الكالم يف بعٍض من العناوين ✤
االعتقاد بإمامة األئمة "صلواتُ اهلل عليهم  و ما يرتبط بضرورة العقيدة و التشّيع.. : (1العنوان )  ❂

 أمجعني".

http://www.alqamar.tv/
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كان احلديُث عن ُأمّيته، حبسب ما يذهب  د "صّلى اهلل عليه وآله" والنيب حممّ :  (2العنوان ) ❂
من يقولون هبذا القول و  إّلا فأئمتنا ُيكّذبون ُكلّ  النواصب امُلعادون ألهل البيت.. و امُلخالفون و

 .يلعنونه
عدم اّطالعهم قطعًا اّللعن هنا ال يتوّجه إىل شيعة أهل البيت الذين تبّنوا هذا القول جلهلهم امُلرّكب و ل

على حديث أهل البيت و ل عدم معرفتهم بذوق آل حمّمد، و هلذا راحوا ركضًا و جريًا وراء ما أثبتُه 
لعنوهم، و مّرت علينا الروايات يف  املخالفون من أعداء أهل البيت الذين كّذهبم األئمة و النواصب و

 ذلك.
بسبب سذاجتهم العقائدّية  ين سبقوهمعلماؤنا ركضوا وراء النواصب بسبب تقديس الُعلماء الذ •
ليست العلمّية، و إّلا فشخصّية بذكاء السّيد حمّمد باقر الصدر مل يكن على سذاجٍة علمّية، و إّنما  و

كان على سذاجٍة عقائدّية.. هذه السذاجة العقائدّية كانت بسبب عدم االّطالع على حقائق ثقافة 
يلعنون  ملا تبّنى هذا اهُلراء من املعتقدات اليت ُيكّذهبا األئمة وإّلا  أهل البيت "صلواُت اهلل عليهم"، و

ما كان ذلك عن  الذين يقولون هبا هو و غريه من مراجعنا مّمن نشروا هذا الفكر الناصيب الُقطيب، و
 سوء نّية أبدًا.

 أمري املؤمنني.:  (3العنوان ) ❂
فتراء على أمري املؤمنني يف كتابه ]فدك يف م ن ا قرأُت عليكم ما ذكرُه السّيد حمّمد باقر الصدر و

 من أّنه قاتل يف حروب الرّدة حتت لواء اخلليفة أيب بكر..! التأريخ[
الطاّمة الكربى أّن هذا الكالم بقي ُيؤمن به إىل آخر أّيام حياته.. فكتاب ]فدك يف التأريخ[ كان قد 

اآلراء رّبما تتغّير، و  ان ُدون العشرين.. وأّلفه السّيد حمّمد باقر الصدر يف أوائل شبابه، يف س ّن ك
آخر بيان كتبُه و وّجهه إىل العراقيني ذكر  لكن يبدو أّن السّيد حمّمد باقر الصدر مل ُيغّير آراءه.. ففي

 نفس القضّية: م ن أّن عليًا قاتل جنديًا حتت لواء خالفة السقيفة!!
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لكن  أصل االعتقاد.. و ا طعٌن يف أصل اإلمامة وهذا افتراٌء كبري.. فالقضّية ليسْت تأرخيّية.. هذ و
 الرجل ُيعاين م ن سذاجة عقائدية و جهٌل ُمرّكب، لذلك تبّنى مثل هذه األقوال.

 سالمه عليها". الصّديقة الكربى الطاهرة الزهراء "صلواُت اهلل و : (4العنوان ) ❂
الذي ُيمّجد من ق َبل تالمذته و وقفة عند كتاب ]فدك يف التأريخ[ للسّيد حمّمد باقر الصدر..  ✤

 وكالئه و أتباع مدرسته.
فهو مل  ل قتلها.. إلحراق بيتها و و من األشياء اليت ُتواجهنا يف هذا الكتاب هو إنكارُه ل ظالمة فاطمة

ُيثبت من ظالمتها يف هذا الكتاب إّلا ما جاء بلسان التهديد فقط! علمًا أّن هذا األمر ال ينفرد به 
أكثر املراجع ُهم على هذا الرأي بسبب علم الرجال الناصيب. )وقد حتّدثُت  د الصدر، بلالسّيد حممّ 

بشكٍل مفّصل عن هذا املوضوع يف برنامج ]الكتاب الناطق[.. راجعوا جمموعة حلقات: لبّيك  يا 
راء فاطمة.. و ستّطلعون على العجب الُعجاب م ّما سّطره مراجعنا م ن ُسوء االعتقاد يف فاطمة الزه

"صلواُت اهلل عليها"، و م ن تربئة أعدائها، و م ن نسبة النقص الفاحش إليها.. و ُكّل ذلك بالوثائق و 
احلقائق و الدقائق.. و ما هذا إّلا جزٌء م ن تلك السلسلة الطويلة م ن اإلساءة إىل الصّديقة الُكربى م ن 

  ق َبل مراجعنا الكبار م ن الطراز األّول..!
 من كتاب فدك يف التأريخ.. يقول السّيد حمّمد باقر الصدر: 74يف صفحة  ●
أصحابه مع علي اليت بلغْت من  قد ُيعّزز هذا الرأي عّدة ظواهر تأرخيّية: )األوىل( سرية اخلليفة و و)

غري فاطمة من  معىن هذا إعالن أّن فاطمة و إْن كانت فاطمة فيه، و حبرق بيته و هّدد الشّدة أّن عمر
 ..(م ُحرمةآهلا ليس هل

هو يف البداية الكتاب ذكر عملّية اإلحراق على سبيل التشكيك، و لكّنه هنا قطع باملوضوع م ن أّن 
عملية اإلحراق )و اليت َقْطعًا سيترّتب عليها عملية الضرب و االعتداء، و يترّتب عليها عملية القتل 
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دق يف أوثق ُكتبنا و هو: كامل اليت أذكرها يومّيًا يف بداية ُكّل حلقة م ن حديث إمامنا الصا
 بأّنها مل تقع!! قطع هنا يف كتابه الزيارات..( السّيد الصدر

 الذي تسّلح به السّيد حمّمد حسني فضل اهلل. فهذا هو منطق السّيد حمّمد باقر الصدر، و
 :حقيقة الُبّد من اإلشارة إليها ✤

جّدًا.. لكن هناك حقيقة الُبّد من اإلشارة  صحيٌح أّن السّيد حمّمد حسني فضل اهلل رمٌز ُقطيٌب واضٌح
اليت فيها إساءاٌت واضحة  و -هي كثرية  و -ُكّل اإلشارات اليت ذكرها يف ُكتبه  أّن هي: إليها، و

حملّمٍد وآل حمّمد "صلواُت اهلل عليهم"، ُكّل تلك اإلساءات املوجودة يف ُكتبه ألهل البيت "عليهم 
ُكّل تلك اإلساءات اليت  النهج الناصيب الذي تأّثر به.. ذوق القطيب وهو يعتقد هبا وفقًا لل السالم"

ُذكرْت يف ُكتبه أو يف ُمقابالته، أو يف رسالته العملّية )اليت هي عبارة عن أسئلة و أجوبة كثرية 
آل حمّمد  يف كّل ندواته، يف كّل خطاباته، ُهناك كم هائل م ن اإلساءة إىل حمّمد و جّدًا(..
  الوهابية، ثر مّما يصدرأك مبستوًى

السّيد حمّمد باقر  لكن ُكّل الذي ذكره هو انعكاٌس لفكر املرجعني الكبريين: السّيد اخلوئي، و و
 الصدر..!

فكل ما قاله و ما ذكره السّيد حمّمد حسني فضل اهلل موجود تأصياًل و تقعيدًا و حّتى تطبيقًا موجوٌد 
 باقر الصدر.يف ُكتب السّيد اخلوئي و السّيد حمّمد 

لكن ألّن املرجعني مل ُتتح هلم الفرصة مثلما ُأتيحْت للسّيد حمّمد حسني فضل اهلل.. فالسّيد فضل  و
عالم، و يعيش يف أجواء ُلبنان اليت تتوّفر فيها ُحرّية ال تتوّفر يف أماكن هو ماإاهلل كان ميلك وسائل 

ُأسلوب العمل الذي  يف نفس الوقت ُأخرى.. ُيضاف إىل ذلك الُقدرة اخل طابّية اليت كانت لديه، و
كان يتبّناه، ُكلّ ذلك أتاح له أن ُيعرب عن ُمعتقداته و عن آرائه اليت هي يف كثري م ن األحيان انعكاس 
ُمخّفف عّما هو موجود يف ُكتب السّيد اخلوئي، و ُكتب السّيد حمّمد باقر الصدر.. يعين أّننا لو رجعنا 
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ب السّيد حمّمد باقر الصدر فإّننا سنجد األسوأ مّما ذكره السّيد فضل إىل ُكتب السّيد اخلوئي أو ُكت
 اهلل..!

لكن ألّن الناس ليسْت مّطلعة على هذه الُكتب، و لو قرأت هذه الكتب فعباراهتا ُمغلقة يف كثري م ن 
 األحيان على طريقة علماء الشيعة.

ه م ن مجلة األشياء اليت يستدّل هبا ارجعوا إىل أحاديث السّيد حمّمد حسني فضل اهلل، ستجدون أّن •
على إنكار إحراق بيت فاطمة، و إنكار ضرهبا، و إنكار قتلها، و إنكار ُظالمتها.. ستجدون أّنه م ن 

على  يف كتابه ]فدك يف التأريخ[ وهو ما ذكره السّيد حمّمد باقر الصدر  ،ُجملة األشياء اليت يتسّلح هبا
 اخلصوص السطور اليت قرأهتا عليكم.. والقضّية تذهب إىل أبعد م ن هذا. 

التأريخ[ هذه السطور إنكار لظالمة فاطمة،  قائدفي هذه السطور اليت قرأهتا عليكم م ن كتاب ]فدك •
 هذا أواًل.

 ثانيًا : هو تربئة ألعدائها. و
أن أعداء فاطمة.. يقول السّيد إعالٌء لش هناك مدٌح و من كتاب ]فدك يف التأريخ[ 39يف صفحة  ●

 الصدر:
احلياُة متدّفقة مبعاين اخلري،  الفتوحات مّتصلة، و صحيح أّن اإلسالم يف أيام اخلليفتني كاَن مهيمنًا، و)
أن  لكن هل ُيمكن و اّللون القرآين امُلشع، مجيع نواحيها ُمزدهرة باالنبعاث الروحي الشامل، و و

  (وجود الصّديق أو الفاروق على كرسّي احلكم ؟.. نقبل أّن التفسري الوحيد هلذا
 هذا هو املنطق القطيب.. هذا هو منطق مجاعة األخوان، و منطق حسن البّنا و سّيد ُقطب و أضراهبما.

 الصّديقة الكربى تقول: أّي معاٍن للخري تلك اليت يتحّدث عنها السّيد حمّمد باقر الصدر، و •
 ُصّبت على األّيام ص رن لياليا..!ُصّبت علّي مصائٌب لو أّنها** 

 (ما هذه الَغميزة يف حّقي والِسنُة عن ُظالميت؟!..و هي اليت تقول "صلواُت اهلل عليها": )
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ارتداد األّمة مذكوٌر حّتى  األّمة قد ارتّدت بعد رسول اهلل.. و و أّي خري هذا الذي يتحّدث عنه •
  أحاديث احلوض(! يف ُكتب القوم )يف البخاري و يف صحيح ُمسلم يف

أّي معاٍن للخري كانت ُمتدّفقة و هذه روايات أهل البيت ُتخربنا أّنه ما م ن يوم عيد "فطر أو  و •
ألّن حّقهم قد ُغص ب منهم.. قد  أضحى" ميّر على آل حمّمد إّلا و تتجّدد فيه أحزاهنم؛ ل ُظالمتهم؛

 م مسمومًا.هذا األمر بدأ منُذ يوم شهادة النيّب األعظ و ُظل موا..
أّي لوٍن قرآين ُمشع هذا الذي يتحّدث عنه السّيد الصدر و القوم قد قطعوا العترة عن الكتاب و  و •

 "؟! فهل لون القرآن يكون ُمشّعًا بعزله عن العترة؟!حسُبنا كتاب اهللقالوا: "
ا ُأحرقْت، و ُمنعْت حّتى فاطمة ُقت لْت، و امُلحسن ُقت ل، و داره أّي لوٍن قرآيّن ُمشع يف تلك األّيام و •

 م ن البكاء على رسول اهلل، و ُظل م أمري املؤمنني، و ُحّرف القرآن، و ُحّرف الدين..!
أتوب بني يدي إمام زماين، و  أعتذر و :أمام الكامريات أنا يف هذا املوقف أقوهلا أمام املأل، و ●

متجيدها و  نشرها و هذه الُكتب و ُكّل ثانية صرفُتهام ن ُعمري يف تدريس أطلُب املغفرة من أجل
 ُخداع الناس هبا.. حّتى و إن ُكنت يف ُمقتبل ُعمري و يف بداية شبايب.

هؤالء هم علمائنا.. ُضح ك عليهم، و هم بدورهم ضحكوا علينا، و حنُن أيضًا ضحكنا على الناس 
 !و حنن ال ندري عن هذا اهلراء الُقطيب.. ُكّنا نتصّور أّن هذه هي احلقائق..

اهلراء الناصيب.. حينما تقرأون هذه  هذا أنا أقول هلؤالء الذين يعتقدون مبثل هذه الُتّرهات، و مبثل •
من  ..( هل سألتم أنُفسكماّللهم العن أّول ظامل ظلم حقّ حمّمدٍ و آل حمّمدالعبارات يف زيارة عاشوراء )

 هو هذا الذي تتحّدثون عنه، و تلعنونه يف زيارة عاشوراء؟!
الكتاب ]فدك يف التأريخ[ فيه افتراء على أمري املؤمنني مّر علينا: من أّنه قاتل يف حروب الرّدة  فهذا

فيه مدٌح و ثناٌء على ذلك العصر  تربئة لقاتليها، و فيه إنكار لظالمة فاطمة و حتت لواء السقيفة، و
 امُلظلم..!
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فيه عن ثورتني: عن ثورة وصل الكالم يتحّدث  من كتاب ]فدك يف التأريخ[.. 48يف صفحة  ●
ال أدري ما الذي  فاطمة، و ثورة عائشة )و هو يعين هبا خروج عائشة على أمري املؤمنني يف البصرة( و

 حشر هذا املوضوع مع هذا املوضوع و هو يتحّدث عن موضوع فدك يف التأريخ؟!
 يقول السّيد حمّمد باقر الصدر:

نصيب كّل منهما من الرضا  مع فارٍق بينهما مرّده إىل قد شاء القدر لكلتا الثائرتني أن تفشال و)
 ..(االطمئنان الضمريي إىل صواهبا بثورهتا، و

 كيف فشلْت الثورة الفاطمية؟! هل كانت ثورة أم ال.. و لكن أنا ال شأن يل بثورة عائشة.. و
مر و هي فاطمة قامْت هبذا األ هل ُيمكن أن يقوم املعصوم بعمل و يفشل فيه؟! أي منطٍق هذا؟!

قد وافقها على ذلك سّيد األوصياء و هو معصوٌم ُمطلق، و وافقها على ذلك  معصومة ُمطلقة.. و
إمامان قاما أو قعدا، و مها معصومان ُمطلقان.. فكيف نتصّور الفشل يف ثورة فاطمة "صلواُت اهلل 

 عليها"؟!
ك.. اعترب هذا الكتاب ]فدك يف امُلشكلة أّن السّيد الصدر مل يعتذر.. بل تبّنى موقفًا أنكى من ذل

قائدٌي شديد، مّما دفعه إىل املنع عن طبعه بعد ذلك، ال ألّن فيه خلل عالتأريخ[ فيه ُبعٌد مذهيٌب و 
 عقائدي، و إّنما ألّنه كان يرى فيه ُغلّوًا )ُبعدًا عقائدّيًا شديدًا..!!(

أقول:  هذه هفوة قلم.. و بأّنها فشلت،: أّن قول السّيد الصدر عن الثورة الفاطمّية قد يقول قائل ✱
ُيكرر نفس  و 96يف صفحة  ُيمكن، فحياتنا ُكّلها أخطاء.. و لكن ماذا تقول و هو ُيصّر على هذا

 الكالم، فيقول:
جنحتْ مبعىنً آخر، فشلت ألّنها مل ُتطّوح حبكومة اخلليفة رضي  قد فشلتْ احلركة الفاطمية مبعىنً و و)

آله،  خري اخلطري الذي قامْت به يف اليوم العاشر م ن وفاة النيب صّلى اهلل عليه وعنه اهلل يف زحفها األ
ال نستطيع أن نتبّين األمور اليت جعلْت الزهراء ختسر املعركة، غري أّن األمر الذي ال ريب فيه أّن  و
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ملواهب شخصية اخلليفة رضي اهلل عنه م ن أهّم األسباب اليت أّدت إىل فشلها، ألّنه م ن أصحاب ا
  (قد عاجل املوقف بلباقة ملحوظة.. و السياسّية،

( أقول: و َمن قال لك أّيها السّيد الصدر فشلت ألّنها مل ُتطّوح حبكومة اخلليفةقول السّيد الصدر ) •
من أّن هدف الزهراء هو أن تطّوح حبكومة اخلليفة.. وفقًا ملنطقَك هذا تكون ثورة احلسني أيضًا قد 

 ُتطّوح حبكم يزيد، فيزيد بقي يف احُلكم!! فشلْت ألّنها مل
بقي يزيد يف احلكم.. و الذين جاءوا  أهاهنا، و سىب عائلته و يزيد داس صدر احلسني حبوافر اخليول، و

من بعده كانوا أسوأ منه، و استمّر األمر هكذا.. فهل هذا يعين أّن ثورة احلسني قد فشلْت أيضًا..؟! 
 أّي منطٍق هذا؟!

 طق الُقطيب.. هذا هو املنطق الُترايب.هذا هو املن
املنطق الغييب خيتلف عن املنطق  هناك منطٌق غييب يتعامل به آل حمّمد "صلواُت اهلل عليهم".. و •

 الترايب.
 ثورة فاطمة كانت خارطة طريق للحسني. تتجّلى يف ظهور إمام زماننا.. ثورُة فاطمة أهدافها

م ن أهّم األسباب اليت  لذي ال ريب فيه أّن شخصية اخلليفة..غري أّن األمر اقول السّيد الصدر ) •
( هذا الكالم أنكى من سابقه.. ألّن غري املعصوم حّتى لو كان يف أعلى درجات أّدت إىل فشلها

 اإلميان فال ُيمكن بأّي شكٍل من األشكال أن ُيفِسد مشروع املعصوم.
بالفشل.. ُثّم جاءنا مبا هو األنكى، و هو  أواًل: وصف ثورة فاطمة فالسّيد الصدر يف هذه السطور

ُكّلما ذكر اخلليفة ترّضى عليه..!!  قوله بأنّ سبب فشلها هو املواهب السياسّية اليت ميتلكها اخلليفة.. و
 )أليس هذا هو املنطق الُقطيب الناصيب(
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اعتقاد..! فالرجل  فال ُيمكن أن ُيقال عن هذا أّنه تقّية، و ال ُيمكن أن ُيقال عنه "هفوة قلم".. هذا
خمدوع، ُضح ك عليه بالفكر الُقطيب.. هناك سذاجة عقائدّية واضحة عنده.. هذا أحسن ما ُيمكن 

 أن ُيحَمل عليه. 
  و هو يتحّدث عن الصّديقة الطاهرة، يقول: 93يف صفحة  ●
 (أوضاع الساعة.. اختمرْت الفكرة يف ذهن فاطمة، اندفعْت لُتصّحح مّلا و)

ُيقال عن املعصوم امُلطلق.. فاطمة معصومة ُمطلقة، فهذا الكالم ال ُيقال لفاطمة،  هذا الكالم ال
 آل حمّمد. ُيقال ل محّمد و ال و

النواصب حني يتحّدثون عن عصمة أهل البيت يتحّدثون هبذه الطريقة.. فهذا منطق النواصب، و 
 ليس منطق الزيارة اجلامعة الكبرية.

 يكون يف شخصّية وصفتها الروايات بأّن اهلل يرضى لرضاها و ( الاختمرْت الفكرةهذا املنطق )
بعد  يسخط ل سخطها.. فهل أّن اهلل ينتظر فاطمة حّتى ختتمر الفكرة يف ذهنها فترضى أو تسخط و

 ذلك يرضى أو يسخط؟! أو ينتظر بعد أن ختتمر الفكرة هل ستفشل أو ال تفشل يف مشروعها؟! 
م ن ق َبل مراجعنا.. و  ث عنه، و الذي ينتشر يف املكتبة الشيعّية وهذا هو الف كر القطيب الذي أحتّد

تنشرها  تطبعها و املؤّسسة الدينّية الشيعّية و أحزابنا الشيعّية ُتمّجد مبثل هذه الُكتب و الزالت احلوزة و
ُتعطيها للناس و حتّث الناس على قراءهتا.. و هي ليست ُكتب معصومة.. و حني ينتقدها أنا أو  و

 غريي تقوم الدنيا و ال تقعد؛ ألّننا انتقدنا نّصًا معصومًا..!
يف الوقت الذي هم ُيشّوهون أحاديث أهل البيت، و ُيدّمرون تفسري أهل البيت للقرآن، و ُينكرون 
الزيارات واألدعّية، وال من أحد يقول شيئًا ال م ن عاّمة الشيعة و الم ن خاّصتهم.. فاجلميع ُيصّفقون 

 ل العقائدي!هلذا الضال
 [1]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :1 مقطع ★
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أّن السّيد حمّمد باقر الصدر بعد ذلك منع إعادة طبع هذا الكتاب ]فدك  ذكرُت لكم قبل الفاصل ✤
َنَفسًا طائفيًا شيعّيًا.. مع ُكّل تلك  إّنما ألّنه رأى فيه ُمغاالة و يف التأريخ[ ال خللل عقائدي فيه، و

 ذلك اخللل العقائدي الواضح جّدًا..! ئح، والفضا
هذه القضّية مسعُتها من العديد م ن تالمذة السّيد حمّمد باقر الصدر.. و من الناس القريبني من  و

السّيد.. و ذكرهتا يف بعض الربامج، و شّنوا علّي محلًة شعواء على االنترنت من أّنين أفتري و 
الكثريون م ّمن هلم عالقة بأجواء السّيد حمّمد باقر الصدر، م ن أّن مع أّن القضّية يعرفها  أكذب..

شيء من  السّيد الصدر منع إعادة طبع كتاب ]فدك يف التأريخ[ ألّنه يرى فيه شيء م ن امُلغاالة، و
 الطائفّية و شيء من املذهبّية؟

السّيد حمّمد باقر الصدر  فيديو للسّيد طالب الرفاعي ُيحّدثنا عن هذه القضّية )قضّية منع :2 مقطع ★
 َنَفس طائفي مذهيب..!( لطباعة كتابه "فدك يف التأريخ" ألّنه يرى فيه ُمغاالة و

 سالمه عليهما". : اإلمام احلّجة بن احلسن "صواُت اهلل و (5العنوان ) ❂
 -اإلسالم  التشّيع و -ثالثة عناوين: )فدك يف التأريخ  هذا الكتاب الذي يشتمل على وقفة عند ✤

 مجعت يف كتاب واحد. حبٌث حول املهدي( هذه ُكتب ثالثة للسّيد حمّمد باقر الصدر
ملاذا ُكّل هذا احلرص على يف الفصل املعنون هبذا العنوان: " ن ]حبث حول املهدي[ واحتت عنو ●

 يقول فيها السّيد حمّمد باقر الصدر: "إطالة ُعمره؟!
كثرٌي م ن الناس َيسألون هذا  ما امُلرّبر هلا؟ و ويلة وبكلمة أخرى: ما هي فائدة هذه الَغيبة الط و)

ُهم ال ُيريدون أن يسمعوا جوابًا غيبّيًا، فنحُن ُنؤمن بأّن األئمة اإلثين عشر جمموعة فريدة  السؤال و
ال ميكن التعويض عن أّي واحد منهم، غري أنَّ هؤالء امُلتسائلني ُيطالبون بتفسري اجتماعي للموقف، 

على  و املتطّلبات املفهومة لليوم املوعود. قائق احملسوسة لعملية التغيري الكربى نفسها وعلى ضوء احل
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  ..(هذا األساس نقطُع النظر ُمؤقتًا عن اخلصائص اليت نؤمن بتوفرها يف هؤالء األئمة املعصومني
يتحّدث عن  و ،هذه الَغيبة بعد ذلك ُيجيب السّيد حمّمد باقر الصدر عن هذا الُسؤال املرتبط بفوائد و

 اإلعداد الفكري إىل بقّية التفاصيل.  حاجة اإلمام احلّجة لإلعداد النفسي و
حينما قرأت هذا الكالم وجدتُه كالمًا ُمقنعًا.. فإّن السّيد الصدر قد بّين عقيدته يف أهل البيت،  ●

حينما ُنريد أن نتحّدث م ن أّنهم "صلواُت اهلل عليهم" خيتلفون عن عاّمة الناس، هم جمموعٌة فريدة.. و 
لكن ألّن الناس  يف اعتقادنا هبم "صلواُت اهلل عليهم".. و ـيمبا هم هم، فهناك الُبعد الَغيب عنهم

تبحث عن جواٍب يتناسب مع ما ُيريده هؤالء امُلتسائلون بعيدًا عن اجلانب الَغييب، فالُبّد هلم م ن 
إعداد  ن أنّ اإلمام املعصوم حباجة إىل إعدادٍ نفسي وإجابة ُتقّرب املعىن إىل أذهاهنم.. فطرح اجلواب: م 

فكري ل عَظم املسؤولّية، فإّنه ُيريد أن ُيقيم دولًة حتكم ُكّل األرض.. فالُبّد له م ن إعداٍد نفسي و إعداد 
 فكري كي يتكّون القائد الذي يستطيع أن يقوم هبذه املهّمة اخلطرية.

السّيد حمّمد باقر الصدر و هو السّيد حمّمد  ما كتب أحد تالمذةحين الكالم هبذا اأُلفق منطقي.. و لذا
مقااًل يف جمّلة )رسالة الثقلني( و هي  بأّنه عضٌد مفّدى له( الذي وصفه السّيد الصدر باقر احلكيم )و

 جمّلة إسالمّية جامعة تصدر عن اجملمع العاملي ألهل البيت.
السّيد حمّمد باقر احلكيم مقااًل.. يقول  كتب م..1994الثامن من هذه اجملّلة الصادر عام  يف العدد

 :20يف صفحة  فيه
تتكامل  من ناحية أخرى، فإّن جانبًا من تفسري طول الَغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل و و)

املعاناة، حبيث يصبح مؤّهاًل للقيام هبذا الدور، و تصبح األوضاع  املسرية م ن خالل التجارب و
النفسّية للبشرّية مؤّهلة لقيام مثل هذه احلكومة، بسبب هذه  الفكرّية و االجتماعّية و السياسّية و

 (.التجارب.. املعاناة و
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حبسب كالم السّيد حمّمد باقر احلكيم يكون اإلمام قبل التجارب و امُلعاناة ليس مؤّهاًل..!! فكيف 
 نعتقد بإمامته؟! 

هو ُيؤمن به، ال كما حتّدث السّيد حمّمد باقر الصدر من  سّيد حمّمد باقر احلكيم أطلق هذا الكالم و و
 أّنه يقطع النظر عن العقيدة الَغيبّية و ُيناقش املسألة يف ضوء احلالة االجتماعّية للُمجتمع البشري.

انتقدُت السّيد حمّمد باقر احلكيم، و  قرأُت اجملّلة، و ُكنت على املنرب و يف وقتها أنا ُكنت يف قم، و •
إّنه مل يكْن قد َفِهم ما قالُه السّيد حمّمد باقر الصدر.. و لكن الذي يبدو أّنين أنا الذي مل أكن  ُقلت:

السّيد حمّمد باقر  قد فهمت الكالم، فقد ُكنت أتصّور الكالم بالرؤية اليت مّرت قبل قليل.. أّما
كتابه ]دور أهل البيت يف  يف فهم كالم أستاذه، بدليل ما كتبه السّيد احلكيم مّرة ثانية فقد احلكيم

 [1بناء اجلماعة الصاحلة: ج
 يقول: يف مجلة سياق كالمه حتت هذا العنوان: "قضّية اإلمام املهدي" من كتابه هذا 199يف صفحة 

ظروف  يعيش اآلن مجيع -أي اإلمام  -أّنه  و يعتقدون حبياته و بوالدته، -أي الشيعة  -ألّنهم )
االجتماعية اليت مترُّ هبا  كّل التجارب اإلنسانية و يشاهد و امُلسلمون، احلاضر الصعبة اليت ُيواجهها

 ..(.يتفاعل معها، لُيحّقق حكومة العدل اإلهلي املطلق يف ُمستقبل مسريهتا البشرّية و
 إىل أن يقول: •
سبب وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتّيًا ب م ن ناحية أخرى فإّن جانبًا من تفسري طول الَغيبة بعد و)

املعاناة اليت ميّر هبا، حبيث يصبُح قادرًا على  تتكامل املسرية م ن خالل التجارب و البالء، و احملنة و
 ..(القيام هبذا الدور الفريد يف التأريخ اإلنساين

 القضّية هنا صارت أسوأ بكثري..!
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امُلعاناة.. فإنّ التجارب واملعاناة إذا كان يف جمّلة "رسالة الثقلني" حتّدث عن التكامل بسبب التجارب و 
ليسْت أمرًا ذاتّيًا، هذه أمور تعرض على اإلنسان.. أّما إذا كان التكامل ذايت، فماذا عند اإلمام 

 املعصوم م ن كمال؟! حاله سيكون من حالنا حينئٍذ ألّنه ال ُيوجد عنده كمال ذايت و ال َعَرضي..!
 عند أصحاب املنهج القطيب..!( )التطّور حنو األسوأ هذه القضّية واضحة

فأنا ُأقّر بأّنين أنا الذي مل أكن قد أحسنُت فهم ما قاله السّيد حمّمد باقر الصدر، فأنا الذي ُكنُت 
ُمخطئًا.. أّما السّيد حمّمد باقر احلكيم فقد فِهم كالم ُأستاذه، و الذي يدّل على ذلك إصرار السّيد 

كذلك إصرار السّيد كاظم احلائري  بشكٍل أسوأ.. و  كتاٍب وحمّمد باقر احلكيم حبيث كتب األمر يف
على هذه القضّية.. و صرحيًا ُيصّرح م ن أّن رأي السّيد حمّمد باقر الصدر هو هذا.. و يتبّنى هذا األمر 

  يف كتابه ]اإلمامة و قيادة امُلجتمع[
 للسّيد كاظم احلائري. قيادة اجملتمع[ وقفة عند كتاب ]اإلمامة و  ✤
 ".. يقول:فوائد وجود اإلمام احلّجة حتت الستارحتت عنوان: " 140 صفحة يف
عليه" يف كتابه ]حبٌث حول  "رضوان اهلل تعاىل  لقد تسائل ُأستاذنا السّيد الشهيد حمّمد باقر الصدر)

ما امُلرّبر بعد أن ُفرض حتت الستار. فأجاب ُمفترضًا وجود ثالث  و املهدي[ عن فائدة وجود اإلمام،
 من ممارسة قيادته بدرجة أكرب. متّكن اإلمام فوائد اجتماعية تصّب يف إجناح و

الفائدة ااُلوىل: اإلعداد النفسي لعملية التغيري الكربى. مبعىن: "أّن عملية التغيري الكربى تتطّلب وضعًا 
كيانات الشاخمة اإلحساس بضآلة ال نفسّيًا فريدًا يف القائد امُلمارس هلا مشحونًا بالشعور بالتفّوق، و

لتحويلها حضاريًا إىل عامل جديد، فبقدر ما يعمُر قلُب القائد املغّير من  اليت ُأع ّد للقضاء عليها و
إحساس واضح بأّنها ُمجّرد نقطة على اخلط الطويل حلضارة  شعور بتفاهة احلضارة اليت ُيصارعها و

مواصلة العمل  الصمود يف وجهها و تها واإلنسان، ُيصبح أكثر قدرة م ن الناحية النفسّية على مواجه
 ضدها حّتى النصر".
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تعميق اخلربة القيادّية. مبعىن: "أّن التجربة اليت ُتتيحها ُمواكبة تلك  الفائدة الثانية: اإلعداد الفكري، و
 تعميق تطّورها هلا أثٌر كبري يف اإلعداد الفكري و املواجهة املباشرة حلركتها و احلضارات امُلتعاقبة و

اخلربة القيادّية لليوم املوعود؛ ألّنها تضع الشخص املّدخر أمام ممارسات كثرية لآلخرين بكّل ما فيها 
تعطي هلذا الشخصّية قدرة أكرب على  الصواب، و من ألوان اخلطأ و القّوة و من نقاط الضعف و

 ..(.خيّية"كّل مالبساهتا التأر تقييم الظواهر االجتماعية بالوعي الكامل على أسباهبا، و
هذه كلمات السّيد حمّمد باقر الصدر املوجودة يف كتابه ]حبث حول املهدي[ هنا السّيد احلائري 

 ينقلها نّصًا.
ي هو أيؤمن به.. و ُيصّر على أّن هذا الر هذا الكالم الذي ذكره السّيد كاظم احلائري هو علمًا أنّ 

و م ن غريي، و ُيؤّيد ذلك ما كتبه السّيد حمّمد رأي السّيد ُمحّمد باقر الصدر.. و هو أكثر خربة مّني 
 "(.1باقر احلكيم )إن كان يف اجملّلة، أو يف كتابه "دور أهل البيت يف بناء اجلماعة الصاحلة: ج

يعّلق السّيد كاظم احلائري على ما نقله م ن كالم ُأستاذه السّيد حمّمد باقر الصدر م ن كتابه  ُثّم •
 ]حبث حول املهدي[ فيقول: 

واجهت اعتراضًا  إّن افتراضات ُاستاذنا السّيد الشهيد هذه حول فائدة الَغيبة الطويلة لإلمام احلجة)
هو إماٌم معصوم ُملَهم م ن قبل الّله سبحانه وتعاىل، ال حيتاج إىل كثرة  مفاده: "أّن اإلمام احلّجة و

 ل على هذه  امللكات حبكم إمامته".تعميق اخلربة القيادّية ألّنه حاص التجارب لَغرض اإلعداد النفسي و
ذلك ألّنه ال تنايف  إّن هذا االعتراض غري وارد على هذه الفائدة اليت ذكرها ُأستاذنا السّيد الشهيد، و

املعرفة مباشرًة من قبل الّله تعاىل، فتسديُد اإلمام من قبل  بني افتراض أّن اإلمام ُمزّود بالعلم و بينها و
طريقته، فتارًة عن طريق اإلهلام، و ُأخرى هبذا النحو الذي ذكره ُأستاذنا السّيد الشهيد الّله قد ختتلف 

ال  هذا حمتمل الصّحة و ثالثة باجلمع بينهما. و يتّم تكميله هبذا ااُلسلوب، و و -هو التجارب  و -
 ..(تنايف بني األمرين
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 :قد يقول قائل  ✱
يف نقله ل هذا الكالم و نسبته إىل السّيد حمّمد باقر الصدر..  كاظم احلائري هو اآلخر اشتبه لرّبما السّيد

 وأقول:
عن مواقفه.. مثاًل: حينما  ، و إذا أردنا أن ندرس ما صدر عن السّيد حمّمد باقر الصدر بشكل كامل

أصدر السّيد احلكيم حترميًا باالنتماء إىل حزب الدعوة، أو على األقل منع ولديه السّيد مهدي و السّيد 
ّمد باقر احلكيم و حّرم عليهما البقاء يف حزب الدعوة.. فخرج السّيد مهدي و السّيد حمّمد باقر حم

م ن حزب الدعوة التزامًا بفتوى أبيهما.. و كذلك السّيد حمّمد باقر الصدر أعلن ُخروجه م ن حزب 
، و بقّي يف حزب ُقرب قالوا بأّنه ظاهرًا فقط قال هذا الكالمعن الدعوة، لكن الذين يعرفون القضّية 

الدعوة.. و هذا األمر ُيقّره عبد الصاحب دخّيل، و كذلك ذكره السّيد طالب الرفاعي يف مقابالته 
 َلع ٌب على املرجعّية؟! و قال عنه: "هذا تكتيك".. أليس هذا عبث و

حزب أيضًا حينما أصدر السّيد حمّمد باقر الصدر يف بداية السبعينات فتوى بتحرمي االنتماء إىل • 
أصدر معه فتوى يف  الدعوة اإلسالمّية على َطَلبة احلوزة، و أقنع خاله الشيخ ُمرتضى آل ياسني و

الفتوى يف وقتها طبعها  كان ذلك جوابًا على ُسؤاٍل وّجهه إليه السّيد حسني الصدر.. و ذلك، و
 البعثّيون و وّزعوها يف املساجد، و أنا بنفسي قرأهتا.

ما كتبه عن السّيد حمّمد باقر الصدر قال: أّن السّيد حمّمد باقر الصدر أصدر السّيد كاظم احلائري في
هذه الفتوى و أرسل يل رسالة، قال يل: أنا أصدرُت هذه الفتوى و ما ُكنت أقصدها، و إّنما هذا 

 ها، ال لتطبيقهارم ن قبيل امل الك يف اجلعل )يعين ليسْت فتوى حقيقّية.. هي فتوى فائدهتا فقط يف إصدا
 عملّيًا..(

 و م ثُل هذا يتكّرر يف س رية السّيد الصدر.. يقول شيئًا و ُيريد شيئًا آخر..!
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فحينما أجد يف سرية السّيد الصدر هذا األمر، و أجد أن تالمذته يتبّنون هذا الرأي و ُيصّرحون م ثل 
البه بآرائه، و ما صّرح السّيد كاظم احلائري )الذي يقول عنه تالمذة السّيد الصدر أّنه أعلم طُ 

ُيدافع عن هذا..( فحينئٍذ سأفهم أّن ما ذكره لسّيد حمّمد باقر الصدر يف كتابه ]حبث حول  أراه
  املهدي[ قد يكون من هذا القبيل، و تالمذته أعرف مبا يقولون و مبا يعتقد.

سّيد حمّمد باقر إّنين حّتى لو أردت أن أقبل أّن السّيد كاظم احلائري كان ُمشتبهًا، و كذلك ال ُثّم• 
احلكيم، و أّن السّيد حمّمد باقر الصدر قال هذا الكالم على سبيل االقناع و االسكات للذين ال 

 ُيريدون جوابًا غيبيًا.. فأنا أقول: ما احلاجة إىل هذا اّللف و الدوران و هبذه الطريقة؟! 
هًا ألشياع أهل البيت، و بعد ملاذا ال ُتحّدث أواًل عن اجلانب الغييب حّتى يكون هذا اجلواب موّج

ذلك ننتقل إىل اجلواب االقناعي و االسكايت؟! فاجلواب اإلقناعي واإلسكايت ليس مهّمًا.. حنن حباجٍة 
إىل تربية الشيعة لتوثيق عالقتهم بإمام زماهنم "صلوات اهلل عليه"، و هم ال حيتاجون مثل هذه األجوبة.. 

 شروع اإلمام احلّجة.هذه األجوبة ستجعل فهمهم فهمًا أعور مل
)السالم على الُدعاة إىل اهلل، و األدّلاء على مرضاة اهلل، و حني نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية:  ●

 ( امُلستقّرين يف أمر اهلل، و التاّمني يف حمّبة اهلل
 حقائق أهل البيت حقائق تاّمة، ليسْت حباجة إىل إمتام و ليسْت حباجة إىل تكامل.

أّنهم  ( يعين هم ُخّزان لكلّ العلم، وو ُخّزان العلم، و ُمنتهى احللمنقول: ) حني ُنسّلم عليهم وأيضًا  •
 فكيف نتوّقع النقص فيهم؟! ُمنتهى حلقيقة احللم،

..( ُهم "صلواُت اهلل الدعوة احُلسىن امَلَثل األعلى، و وحني ُنخاطبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية: ) و •
ألعلى هلل تعاىل، ال كما فّسر السّيد حمّمد باقر الصدر يف كتابه ]املدرسة القرآنّية[ وفقًا عليهم" امَلَثل ا

 للفخر الرازي و سّيد ُقطب.
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َخَزنة لعلمه، و ُمستودعًا حلكمته، و  َحَفظًة لسّره، وحني ُتخاطبهم الزيارة أّن اهلل تعاىل جعلهم ) •
 ن التوحيد ناقصة حتتاج إىل تكامل؟!(.. فهل أركاترامجًة لوحيه، و أركانًا لتوحيده

( كيف يؤوب اخَللق إليهم و حساهبم عليكم إياُب اخللق إليكم، و وحني ُتخاطبهم الزيارة: ) و •
 يكون حساب اخَلْلق عليهم و هم ِبحاجة إىل التكامل؟!

هذه الُقدرة ( كيف ُيعطيهم اهلل تعاىل ذّل كل شيٍء لكم وو حني نقرأ يف الزيارة اجلامعة الكبرية: ) •
 التجارب و املعاناة؟! إىل "أن يذّل ُكّل شيء هلم" و هم حباجة إىل اإلعداد والتكامل و

هذا هو العقل القطيب الذي ُتفّكر به املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية، و ُيفّكر به علماؤنا و مراجعنا و 
 ُع به عبائر الزيارة اجلامعة الكبرية.ُكّتابنا و ُخطباؤنا.. أّما منطق أهل البيت فهو هذا الذي تصد

( فهل هذا أين السبيل بعد السبيلُنخاطب اإلمام احلّجة ) حني نذهب إىل دعاء الندبة الشريف و •
حينما بايعناه هل  و السبيل الذي نبحث عنه سبيٌل ناقص حيتاج إىل تكامل! إذًا ل ماذا نبحث عنه؟!

 كانت بيعتنا إلماٍم ناقص أم إلمام كامل؟!
( فهل هذا الباب فيه نقص؟! أو حني أين باب اهلل الذي م نُه ُيؤتىو حني ُنخاطبه يف دعاء الُندبة ) •

 ( فهو وجه اهلل تعاىل فيه نقص؟! أين وجه اهلل الذي إليه يتوّجه األولياءُنخاطبه )
 وعقدًا وبيعة له يف اّللهم إّنين ُأجّدد له يف هذا اليوم و يف ُكّل يوم عهدًاحني نقرأ يف دعاء البيعة ) •

 ..( فهل هذه البيعة هي إلماٍم ناقص، لن تكتمل حّتى يتكامل؟!رقبيت
أفضل َمن ينطُق عن هذه العقيدة  العقيدة اليت عليها األعم األغلب من علمائنا و مراجعنا.. و هذه هي

 الشيخ الوائلي.بسوء أدٍب واضح هو الناطق الرمسي عن املؤّسسة الدينّية الشيعّية الرمسّية، و هو: 
يقول فيه عن اإلمام احلّجة  تسجيل للشيخ الوائلي يستهني أدبيًا بذكر اإلمام احلّجة، و :3 مقطع ★

هو يقول: احنه ما  يف املقطع ُيسيء األدب مع اإلمام احلّجة و أّنه فكرة إجيابيتها أكثر من سلبياهتا! و
 منتظرين واحد امسه مهدي جيي حيل مشاكلنا!
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 من برنامج ]الكتاب الناطق[...( 134( يف احللقة 50)الوثيقة رقم  و هو)هذا الفيدي
: لو أّننا ُكّنا يف جملس للشيخ الوائلي، و يتأّخر الشيخ الوائلي، فهل ُمريدوه و ُمصّنموه يقبلون أنا أقول

 مّني أو من أّي شخص أن يقول: "دعونا نقوم باألمر الفالين، احنا ما ننتظر واحد امسه أمحد!"..
سوء األدب هذا ناشيء من هذا التفكري.. حينما  و لكن اهلل ال يقبلون، و ال الشيخ الوائلي يقبل.. و

 نتعامل مع اإلمام املعصوم هبذا املنطق الناقص!
 ( : الشعائر احُلسينية.6العنوان ) ❂
 وقفة عند كتاب ]ُكّل احللول عند آل الرسول[ للدكتور أمحد التيجاين. ✤

  :150يقول يف صفحة 
أي الشعائر احلسينّية و ُخصوصًا  -باقر الصدر الذي أفادين يف هذه امُلصيبة  رحم اهلل الشهيد حمّمد و)

عندما سألتُه قبل استبصاري قال يل: "إّن ما تراه م ن ضرب األجسام و إسالة  -فيما يرتبط بالتطبري 
واحد من العلماء بل هم دائبون على ال يفعل ذلك أي  ُجّهاهلم، و الدماء هو من فعل عوام الناس و

 (حترميه" منعه و
هناك ميزة واضحة يف علماء املنهج الُقطيب، و هي: أنّ مواقفهم دائمًا سلبّية م ن الشعائر احُلسينّية..  ✤

 بغّض النظر عن التطبري أو غري التطبري.
ة دماء و غري لار أّن فيه مسألة إساقد يّتخذون م ن التطبري عنوانًا باعتبار أّن فيه جمااًل للقدح فيه باعتب

التطبري ُجع ل ش عارًا.. يعين أّن قضّية التطبري ُوّظفْت هبذا  القضّية ال تقف عند التطبري.. ذلك.. و لكّن
ُأريد هبا باطل( و اهلدف هو ُمهامجة بقّية الشعائر  -إن كانت كلمة حّق  -)كلمة حّق  الشكل، مبثابة

 احُلسينّية.
 بامُلجمل موجود يف ُكّل اجلّو الُقطيب.. ُهناك موقف سليب عند مراجع اجلّو الُقطيب. لكن هناك شيء و
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القضّية ترتبط  )و إْن أكثر مراجعنا ُهم من هذا اجلّو؛ ألّن القضّية ليسْت قضّية انتماء إىل جمموعة،
بشكٍل ُمباشر، و لكّنهم بالتكوين العقلي.. فاآلن ُخطباء املنرب احُلسيين ال عالقة هلم باألجواء الُقطبّية 

 ترّبوا على عقٍل ُقطيب..(
القالُب الذي صنعوه قطيب، فهم ُيخرجون م ن هذا القالب ما هو قطيٌب، مع أّنهم يتصّورون أّن هذا 

 ال عالقة لُه بسّيد ُقطب و أتباعه و امُلتأّثرين به.
شكلة يف املنهج، يف التكوين العقلي.. املشكلة اآلن يف الساحة الثقافّية الشيعّية ليست يف امُلفردات، امُل •

 هناك تكوين عقلي ُقطيب يف الساحة الشيعّية و هذا ما سآيت على بيانه يف احللقات القادمة.
 فالسّيد حمّمد باقر الصدر كالمه هذا يصّب يف نفس هذا السياق.

 !هناك صفة واضحة يف اجلّو الُقطيب: الُبّد من موقف سليب جتاه الشعائر احُلسينية
 و قفة عند كتاب ]املدرسة القرآنية[ ✤

هذا  حني حتّدثت عن لقطات من الثقافة القرآنية يف ساحة الثقافة الشيعّية عرضُت لكم شيئًا م ن
عن  (copyالكتاب، فيما يرتبط باملنهج التفسريي احلركي املوضوعي، و بّينت لكم كيف أّنه )

لكم مثااًل تفسرييًا يف معىن )املثل األعلى(.. و و أخذت  املنهج التفسريي احلركي عند سّيد ُقطب،
 هنا ُأريد اإلشارة إىل عنوان آخر، و هو عنوان: أصول الدين.

 : أصول الدين. (7العنوان ) ❂
متعارف عند الشيعة أن أصول الدين مخسة.. و الشيعة يتوّقعون أّن هذه األصول ُمثبتٌة م ن القرآن و 

هنا مجيع علماء و مراجع الشيعة أن يأتوين بآية واحدة أو رواية م ن حديث األئمة.. و أنا أحتّدى 
أصول الدين مخسة.. هي هذه اليت نعرفها و اليت خدعونا هبا.. هذه األصول جاءوا  واحدة تقول أّن

هذا الربنامج، و  بشكل ُمفّصل يف حلقات سابقة م ن كلشاعرة و امُلعتزلة )و قد شرحُت ذهبا م ن األ
 .(يف برامج سابقة.
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األئمة عندهم أصٌل واحد فقط للدين: هو اإلمام املعصوم.. و اإلمامة م ن شؤونه.. يعين إذا أردنا  •
واحد هو اإلمام، و اإلمامة من شؤونه،   أن نستعمل عبارات األئمة يف التأصيل الديين، فالدين له أصٌل

هلل، فتصّور أّن اإلمام أفضل م ن و م ن فروع اإلمام : التوحيد. )و هذا ال يعين أّن اإلمام أفضل م ن ا
   اهلل هذا منطق بدوي..(

 فالسّيد حمّمد باقر الصدر أثبت أصول الدين اخلمسة يف كتابه هذا ]املدرسة القرآنّية[.
 هو يتحّدث عن أصول الدين اخلمسة.. يقول: و 153يف صفحة  •
 (األصل األّول: التوحيد... األصل الثاين: العدل...)

باقر الصدر عامل م ن علماء املنطق، و له خ ربة واسعة يف املنطق الرياضي.. و عقله عقٌل السّيد حمّمد 
 ؟! فلسفي، فماذا يصنع أمام هذا التقسيم اخلاطىء ألصول الدين اخلمسة

 قال: رّقع األمر ترقيعًا و 154يف صفحة  السّيد الصدر رّقع األمر ترقيعًا..
العدل صفة من صفات  -لكن إّنما ُفصل  ب من التوحيد والعدل هو جان األصل الثاين: العدل. و)

 لكن امليزة هنا ميزة اجتماعية، ميزة القدوة. و ..- اهلل سبحانه و تعاىل
تكون املسرية  ُتغين املسرية االجتماعية، و اليت ألّن العدل هو الصفة اليت تعطي للمسرية االجتماعية و

 (خرى، ُأبرز العدل هنا كأصٍل ثاين من أصول الدين..االجتماعّية حباجة إليها أكثر من أي صفة أ
يف رسالته العملّية رفض هذا التأصيل،  هذا ترقيع، و العقائد ال ُترّقع هبذه الطريقة.. و هلذا السّيد الصدر

 جاء بتأصيل جديد على طريقة حسن البّنا..! و
 وان: متهيد.. يقول:حتت عن 7يف كتاب ]الفتاوى الواضحة[ للسّيد الصدر، يقول يف صفحة  ●
من سائر املؤمنني أن نقتدي بعلمائنا  و العلماء األعالم، و عدد كبري من طلبتنا َطَلب مّني بضع)

هو أّنهم كانوا قد اعتادوا  ونقتفي آثارهم الشريفة يف موضوٍع يزداد أمّهيًة يومًا بعد يوم، و السابقني،
موّسعة ُأخرى إلثبات الصانع  قّدمة موجزة تارًة وأن ُيقرنوا إىل رسائلهم العملية أو يقّدموا هلا م
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لشريعة اإلسالمية اليت ؛ ألّن الرسالة العملية تعبري اجتهادي عن أحكام ا ناأُلصول األساسية للدي و
يم التسل هذا التعبري يرتكز أساسًا على ه سبحانه وتعاىل خامت األنبياء هبا رمحة للعاملني، وأرسل اللّ 

 ..(ُأرسل هبا بالرسالة اليت بالنيب الرسول و ه املرس ل وميان باللّ بتلك ااُلصول، فاإل
و بعد ذلك يدخل يف التفاصيل، فتحّدث عن امُلرسل: و هو اهلل. و حتّدث عن الرسول، و قرأُت 

 عليكم بعضًا مّما كتبه عن الرسول فيما يرتبط بُأّميته  و جبهله..
، فهو مل يقتنع بتلك األصول، ألّن تلك األصول ال هذه أصول الدين عند السّيد حمّمد باقر الصدر

رسول  )ُمرسل و حقيقة هلا، و رّقع األمر ترقيعًا.. فهو يف رسالته العملّية جعل أصول الدين ثالثة:
  الذي حتّدث به منطق حسن البّنا و منطق سّيد ُقطب. و هذا املنطق رسالة(.. و
اإلمامة هي  فال قيمة للرسالة م ن دون اإلمامة..  {لتهإن مل تفعل فما بّلغَت رسا والقرآن يقول: } •

 األصل.. فهذا منطق القرآن و هو منطق آل حمّمد "صلواُت اهلل عليهم".
 :77يقول السّيد حمّمد باقر الصدر و هو يتحّدث عن خصائص هذه الرسالة يف صفحة  ●
 السمات بإجياز: يف ما يلي نذكر عددا من اخلصائص و و)

 هذه الرسالة ظّلت سليمة ضمن النص القرآين ُدون أن تتعّرض ألي حتريف..أواًل: أّن 
سّلم مل تفقد أهّم وسيلة  ُروحًا يعين أن نبّوة حمّمد صّلى اهلل عليه وآله و ثانيًا: أّن بقاء القرآن نصًا و

 م ن وسائل إثباهتا..
 الرسالة اإلسالمية.. ثالثًا: أن مرور الزمن كما عرفنا ال ينقص من قيمة الدليل األساس على

 رابعًا: أن هذه الرسالة جاءت شاملة لكل جوانب احلياة..
 خامسًا: أن هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة اليت ُطّبقت على يد الرسول الذي جاء هبا..

 سادسًا: أّن هذه الرسالة بنزوهلا إىل مرحلة التطبيق دخلت التاريخ وسامهت يف صنعه..
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 هذه الرسالة مل يقتصر أثرها على بناء هذه األّمة، بل امتّد من خالهلا ليكون قّوة ُمؤثرة سابعًا: أنّ 
 وفاعلة يف العامل كله على مسار التاريخ..

ثامنًا: أّن النيّب حمّمد الذي جاء هبذه الرسالة متيز عن مجيع األنبياء الذين سبقوه بتقدمي رسالته بوصفها 
 أعلن أن نبوته هي النبوة اخلامتة..هبذا  آخر أطروحة ربانية، و

أن ُتعّد له أوصياء  آله صّلى اهلل عليه و تاسعًا: وقد اقتضت احلكمة الربانية اليت ختمْت النبوة مبحّمد
هم اثنا عشر إمامًا، قد جاء النّص على عددهم  اخلالفة بعد اختتام النبوة، و يقومون بأعباء اإلمامة و

صحيحة، اّتفق املسلمون على روايتها، أّوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب يف أحاديث  من قبل رسول اهلل
 طالب..

 ..(فتح باب االجتهاد عاشرًا: ويف حالة غيبة اإلمام الثاين عشر أرجع اإلسالم الناس إىل الفقهاء، و
ناك ه هذه الطريقة جتعل امُلتلّقي والدارس يستصغر شأن األئمة.. فهناك امُلرسل، و هناك الرسول، و

أّن هناك املعصومون اإلثنا عشر و  الرسالة هلا خصائص كثرية، إحدى خصائصها هي: الرسالة.. و
 منهم اإلمام احلّجة.. بينما منطق أهل البيت يقول أّن للدين أصل واحد هو اإلمام املعصوم.

 [2]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :4مقطع  ★
اإلقتصاد  تناول يف هذا الكتاب مناقشة حمّمد باقر الصدر.. وقفة عند كتاب ]إقتصادنا[ للسّيد ✤

 االقتصاد حبسب الف كر اإلسالمي. حبسب الفكر املاركسي، و االقتصاد حبسب الفكر الرأمسايل، و
 يف القسم الثالث من الكتاب و هو يرسم لنا أحكام ما يرتبط باالقتصاد االسالمي.

زء أساسي من نظام أّي دولة من الدول، فحني نتحّدث عن بديهٌي جّدًا أّن النظام االقتصادي هو ج
فالبد أن يكون  "اقتصاد اسالمي" إّننا نتحّدث عن جزء مهّم من فقه و قوانني الدولة اإلسالمّية،

 إسالميًا من مصادر اإلسالم.
 ل:الذين ُيناصرون فكره هذا السؤال االفتراضي و أقو  أنا أسأل السّيد حمّمد باقر الصدر و •
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بشرط أن يعمل بسرية  -لو ظاهرّيًا  حّتى و -مري املؤمنني يف الشورى العمرية رفض أن يقبل اخلالفة أ
بعد أن ُتثىن له الوسادة و ُيسيطر متام السيطرة  و لكن الشيخني.. مع أّنه كان بإمكانه أن يقول: أقبل..

لكّنه رفض  و ن أمره نافذًا..بسرية الشيخني و ينتهي األمر.. فيكويعمل ال يستطيع أن  ،على األمر
 اخلالفة ألّن القضّية قضّية مبدأ.

: إذا كان إمامَك أمري املؤمنني رفَض العمل بسرية الشيخني بكّل تفاصيلها، أنا أقول للسّيد الصدر
 فلماذا تستنبط لنا نظامًا اقتصادّيًا اسالمّيًا م ن س رية الشيخني؟!

ألجل اإلصالح يف هذه األّمة( و هذا اإلصالح يكون  جُت)إّنما خر  سّيد الشهداء كان شعارُه: •
عن طريق )األمر باملعروف و النهي عن امُلنكر( و اهلدف من ذلك )ليسري بسرية جّده امُلصطفى و أبيه 

 علّي بن أيب طالب..( و سرية أبيه امُلرتضى يف احُلكم هي أّنه رفض س رية الشيخني رفضًا كاماًل.
در حني وضع لنا نظامًا اقتصاديًا ذهب إىل امُلخالفني، و نقل لنا آراءهم من ُكّل السّيد حمّمد باقر الص

املذاهب الناصبة وامُلعادية ألهل البيت، و جعلها ُجزءًا م ن النظام اإلسالمي..! فهل هذا اقتصاٌد 
 اسالمي من وجهة نظر الكتاب و العترة؟! أم من وجهة نظر حسن البّنا و سّيد ُقطب؟!

صاد الذي يتحّدث عنه السّيد حمّمد باقر الصدر هو اقتصاُد حسن البّنا و سّيد ُقطب، و ال هذا االقت
 عالقة له بثقافة الكتاب و العترة.

 يقول: 34يف امُلقّدمة صفحة  ●
اآلراء الفقهّية اليت ُتعرض يف الكتاب ال جيب أن تكون ُمستنبطة م ن املؤلف نفسه؛ بل قد يعرض )

إّنما الصفة العاّمة اليت ُلوحظ  من الناحية الفقهّية اجتهاد الكاتب يف املسألة، والكتاب آلراء ُتخالف 
توفرها يف تلك اآلراء هي: أن تكون نتيجًة الجتهاد أحد اجملتهدين، بقطع النظر عن عدد القائلني 

 (موقف األكثرية منه.. بالرأي و
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نقل عنهم،  د ُكلّ هؤالء امُلجتهدين الذينفهو يعترف باجتهاد كلّ هؤالء امُلجتهدين.. و اعترافه باجتها
 هو اعترافه بأّن هلم احُلرّية يف التشريع.. و على هذا األساس وضع النظام االقتصادي اإلسالمي.

)قراءة أرقام الصفحات اليت حتّدث فيها و نقل عن كتب املخالفني ألهل البيت(.. و هذه أمثلة و 
 املصادر اليت نقل منها مصادر شافعّية!! ليس ُكّل املوارد.. و أكثر مناذج فقط، و

إذا كان االقتصاد اقتصادًا اسالمّيًا، الُبّد أن تكون املصادر هي : الكتاب و العترة فقط و فقط..  •
 فاإلسالم إسالم حمّمد، و إسالم حمّمد هو يف منهج الثقلني.. أّما إسالم السقيفة فذلك شأٌن آخر.

س م ن الصحيح أن ُيفترض أّن هذا االقتصاد حبسب دين حمّمد هم أحرار فيما يعتقدون، و لكن لي
 وآل حمّمد، و أّنه ألتباع حمّمد وآل حمّمد.. فاحلقيقُة ليست كذلك.

هي نفسها فقه  -و اليت ُكّنا نظّنها ميزة عنده  -منطقة الفراغ( اليت يتحّدث عنها السّيد الصدر ) •
الواقع عند حسن البّنا.. و هي نفسها مسألة االستحسان عند أيب حنيفة و الشافعي و عند غريمها.. 

اجلّو الشيعي بعبارات  منطقٌة يتحّرك فيها عقل الفقيه على أساس االستحسان.. )صحيح أّنها ُتغّلف يف
 لكن بالنتيجة سنصل إىل االستحسان الذي لعن األئمة من يعمل به(.  أصولّية، و

 حينما حتّدث حينما حتّدث السّيد الصدر عن املاركسيني جاء باملصادر املاركسّية للحديث عنه، و •
قتصاد اإلسالمي كان م ن لكن حينما صار احلديث عن اال عن الرأمساليني أتى باملصادر الرأمسالّية.. و

امُلفترض أن تكون مصادره الكتاب و العترة.. و لكّنه ذهب يركض وراء النواصب!! هذه دالالت 
لذلك هو الرأس األّول  واضحة على املنهج الُقطيب يف ُكّل جهات ما كتب السّيد حمّمد باقر الصدر، و

 العملي فهناك ما هو أنكى من ذلك. يف هذا االّتجاه.. هذا على جانب التنظري، أّما على اجلانب
 [2]مشهد درامي آخر من مسلسل اجلماعة: ج :5مقطع  ★
 وقفة عند كتاب ]البنك اّلالربوي يف اإلسالم[ للسّيد حمّمد باقر الصدر ✤

 سؤاٌل جاء من الكويت إىل النجف، يف صفحة )و( يف امُلقّدمة، يقول:
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ّرف مكتبتنا أن تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة كتاب البنك اّلالربوي يف اإلسالم الذي ُيش )و
..( النجف على يد أحد أكرب فقهائها أعّزه اهلل لتقدمي كلمة اهلل ُسبحانه يف جانبيها الفلسفي و التشريعي

 (!فضل التسبيب يف هذا البحث للجنة التحضري لبيت التمويل الكوييت و) إىل أن يقول:
 لكويت ينتفع منه مجاعة األخوان امُلسلمني يف الكويت.بيت التمويل الكوييت هو بنٌك يف ا

 : ملاذا بعثوا رسالة إىل النجف؟!السؤال األّول الذي ُيطرح هنا
لو كانوا يعتقدون أّن النجف ُتفيت و ُتعطي أجوبًة حبسب منطق الكتاب والعترة، فهل يبعثون هلا 
سؤااًل؟! قطعًا ال.. و لكّنهم يعرفون أّنهم ذهبوا إىل جهة ُتعطيهم جوابًا حبسب ذوقهم.. و ذوقهم 

 رة. ال عالقة هلم مبنهج الكتاب و العت و منهجهم هو منهج حسن البّنا و سّيد ُقطب، و
فالسّيد الصدر على امُلستوى النظري كتب كتاب "اقتصادنا" وفقًا ملنهج ُمخالف لسرية أمري املؤمنني  •

اليت رفضْت العمل بسرية الشيخني ُجملًة و تفصياًل.. ووفقًا ملنهج ُمخالف ملشروع احلسني يف 
  عليه". عاشوراء.. فمشروع احُلسني هو إصالح األّمة وفقًا لسرية علّي "صلواُت اهلل

 ُثّم عّزز ذلك بتطبيٍق عملي حني رسم منهاجًا عملّيًا لبنك مجاعة اإلخوان امُلسلمني يف الكويت!


