حركة السيد الشهيد الصدر(قدس)
احلركة الصغرى لالمام املهدي (عليه السالم)
من فكر السيد

(أبي عبد هللا الحسين القحطاني)

بقلم /سعيد الطويل

1

اإلهداء

إلى سيدي ومولاي الى الذي غاب وصبر طيلة
وذه السهوات الى الإمام المظلوم الى من
نهتظره صباح ومساء اليك سيدي ياحجة هللا
والى روح السيد الشهيد السعيد محمد محمد
صادق الصدر(قدس) الذي قدم نفسه قرباناً
لدين هللا عز وجل اودي وذا الجهد المتواضع

2

تمييد

كان السيد الشييد الصدر(قده) ومازال شعمة أنارت لمكثيرين طريق الحق
واليداية وميدت الطريق لإلمام الميدي (عميو السالم) وأنصاره  .واننا ندرك

وعمى يقين إن سماحة السيد (أعمى هللا مقامو) قد رفع حجر كبير كان يسد
الطريق الذي يربطنا بإمام زماننا الحجة بن الحسن (عميو السالم) فكان لمسيد
الفضل الكبير في إزالة ذلك الحجر ليمتد نور أبصارنا فننظر كل الطريق
ونتعرف عمى الحقيقة التي ضمت غائبة عنا وعن أجيال ممن سبقنا.

وانني حين استعرض الشبو الكبير بين حركة السيد الشهييد (قهدس) وبهين حركهة

اإلمام الميدي (عميو السالم) ال أريد القول أن الشييد الصدر كان معصوماً او

انههو كههان متص هالً باإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) اتصههاالً مباش ه اًر أو إن الشههييد
الصههدر(قدس) ىههو وحههده يمثههل الحههق كههل الحههق وال يوجههد غي هره مههن يههدعو إلههى

الحههق كمهها قههد يتصههور الههبعض حههين قراحتههو ليههذا البحههث ولكننههي كنههت ومازلههت
عمى يقين واعتقاد تام من ان السيد (قدس) كان أول المميدين في عصهرنا ىهذا

لإلمام الميدي (عميو السالم) سواح كان بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأن أول المميدين حتماً ليس كاإلمام الميدي (عميو السالم) الذي يأتي بالحق
كمو كما ان اليماني الموعود يأتي بالحق ولكن بنسبة اقل من اإلمام الميدي

(عميو السالم) وأكثر من سماحة السيد (قدس) كما كان من شأن السيد الشييد
دمحم باقر الصدر(قدس) حيث كانت حركتو مقتصرة عمى الجانب العممي

إضافة إلى حرب الطغاة والتنديد بيم  ،ولكن السيد دمحم صادق الصدر(قدس)
حينما أتى كانت حركتو اشمل وأوسع من حركتو السيد دمحم باقر الصدر(قدس)
وقد شممت جوانب عديدة ومختمفة كما إنني ال أقول إن الشييد الصدر(قدس)
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ال يخطأ فيو ليس معصوماً ولكنني اعتقد ان سماحتو رضوان هللا عميو كان

مسدداً من قبل اإلمام الميدي (عميو السالم) أو سيدنا الخضر(عميو السالم)
وكان مؤيداً بتأيد هللا تبارك وتعالى وىذا ما يظير من خالل مسيرتو وحركتو
كما سيتبين لنا خالل البحث نسال هللا تعالى ان يوفقنا ويسددنا لمايحبو

ويرضاه .

قيامو بعد موتو
كههان سههماحة السههيد الشههييد السههعيد دمحم صههادق الصههدر (أعمههى هللا مقامههو) مههن
طمبة البحهث الخهارجي المتفهوقين والمتميهزين والمشهتغمين فقهد كهان يحضهر درس

البحههث الخههارجي عنههد اعمههم العممههاح فههي وقتههو  ،حيههث كههان يحضههر بحههث السههيد

دمحم بههاقر الص هدر (قههدس) وكههان مههن الطمبههة ا وائههل فههي حضههور السههيد (قههدس)
كما انو كان يحضر درس السيد الخوئي (قدس) وكان أيضها مهن المتفهوقين فهي

الهدرس حيههث كههان ينظههر إليههو مههن قبههل أسههاتذتو وزمالئههو فههي الههدرس نظهرة ممؤىهها
اإلعجههاب بذكائههو ونباىتههو وتفوقههو العممههي عمههى بههاقي أق ارنههو مههن طمبههة البحههث

الخارجي آنذاك .

وكان السيد دمحم باقر الصدر (قدس) يأمهل فيهو أن يكهون عالمها بارعها  .واسهتمر
الحههال بالسههيد الشههييد ىكههذا حتههى بههدأت ا مههور تسههوح يومهها بعههد يههوم فقههد بههدأت

حكومههة الطاغيههة صههدام ( لعنههو هللا ) بمضههايقة السههيد الشههييد دمحم بههاقر الصههدر

(قدس ) وراحت تعتقل كهل مهن يتقهرب مهن السهيد أو يحضهر درسهو فتفهرق طمبهة
البحث الخارج ولهم يعهد يحضهر الهدرس يوميها إال قمهة قميمهة ومهنيم السهيد الشهييد

دمحم صه ههادق الصه ههدر ( قه ههدس ) وبعه ههد اعتقه ههال سه ههماحة السه ههيد الشه ههييد دمحم به ههاقر
الصدر (قدس) واستشياده فيما بعهد اشهتد ا مهر عمهى سهماحة السهيد الشهييد دمحم

ص ههادق الص ههدر (ق ههدس) حي ههث فرض ههت عمي ههو اإلقام ههة الجبري ههة ووض ههعوا نقط ههة
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لألمههن ببههاب داره ولههم يسههمخ لههو بههالخروج إال مهرة واحههدة فههي الشههير حيههث يخههرج
لزيههارة قبههر أميههر المههؤمنين (عميههو السههالم) واسههتالم راتبههو  ،واسههتمر ىههذا الحههال

لس ههنوات طويم ههة  ،فبع ههد ان ك ههان الس ههيد الش ههييد (ق ههدس) م ههن الطمب ههة المع ههروفين

والمتمي هزين وبعههد ان كههاد نجمههو يممههع كأحههد العممههاح الههذين يشههار إلههييم بالبنههان
اختفى السيد وأفل نجمو ونسي ذكره وخفي أمره فال يكاد يذكره ذاكر  ،فقد مات

ذكههر السههيد الشههييد وىههو حههي ال يسههتطيع أن يمههارس عممههو كأحههد ابههرز العممههاح

العاممين عمى خدمة المذىب والدين.

ومهها إن حانههت الفرصههة بعههد االنتفاضههة الشههعبانية حيههث بههدأ صههدام وجالوزتههو

باسههتخدام سياسههة جديههدة مههع أبنههاح المههذىب الشههيعي حيههث قههام ظهاى ار بإعطههائيم
بعههض الحريههات  .فاسههتغل السههيد الشههييد دمحم صههادق الصههدر (قههدس) وبذكائههو

المعيههود ىههذه الفرصههة وعههاد إلههى السههاحة العمميههة مههن جديههد ولكههن لههيس كطالههب
ىههذه المهرة بههل عههاد لههيعمن عههن اجتيههاده ويعههرض نفسههو كمرجههع لممسههممين وشههيئا
فشيئا بدأت مرجعيهة السهيد الشهييد باالنتشهار بهين النهاس وبهدأت تتسهع يومها بعهد

اخههر حتههى سههطع نجههم السههيد مههن جديههد وظيههر ذك هره وانتشههر بههين النههاس وعههال
ذكره كمرجعا وقائداً  ،فأعمن عهن ثهورة فكريهة ونيضهة عمميهة أحهدثت ضهجة فهي
ا وساط العممية والثقافية والحوزوية  ،بل وصل ا مر أن العامة ال تكاد تنسى
ذكره فظير ذكره عمى أفواه المحقين والمبطمين .

وىكهذا يكههون أمههر القههائم (عميههو السههالم) حيههث دلههت الروايههات الهواردة عههن ا ئمههة

الطاىرين صموات هللا وسالمو عمييم أجمعين .

إن القائم (عميو السالم) يقوم بعد موت ذكره بين الناس حيث تكون غيبة وحيرة
فال يكاد يذكره ذاكهر فيمهوت ذكهره بهين النهاس  ،وىهذا مها ورد فهي الروايهة الهواردة

عن اإلمام دمحم الجواد (عميو السالم) حيث قال ........ ( :إن من بعد الحسن

ابنو القاامم باالحا المنتظار  .تقمات لاو ن ياابن رساول م ولام سام القاامم ؟
قال ن ألنو يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القاممين بإمامتو .تقمت لاو ن ولام

ساام المنتظاار ؟ تقااال ن ألن لااو ريباات يكثاار ياتيااا ويطااول أماادىا تينتظاار
5

خروجو المخمصون وينكره المرتابون ويستيزئ باذكره الجاحادون ويكاذب تياو

الوقاتون وييمك تيو المستعجمون وينجوا تيو المسممون ) (.)1

والواقع ان ىذا ا مر وقع مع سماحة السهيد الشهييد دمحم صهادق الصهدر (قهدس)

كما بينا  .وىذه في الواقع نقطهة مهن نقهاط الشهبو بهين حركهة السهيد الشهييد وبهين
حرك ههة اإلم ههام المي ههدي (عمي ههو الس ههالم)  .ف ههان حرك ههة الس ههيد (رحم ههو هللا) حرك ههة
ومثاالً مصغ ار لحركة اإلمام (عميو السالم).

فال تستغرب اذن من ظيور حركة اإلمهام الميهدي (عميهو السهالم) بيهذه الكيفيهة

حيههث تبههدأ دعههوة اإلمههام وحركتههو بههالظيور شههيئاً فشههيئاً وتبههدأ باالنتشههار واالتسههاع
وتأخههذ صههداىا بههين النههاس حتههى يظيههر ذكههر اإلمههام (عميههو السههالم) عمههى أف هواه

المحقين والمبطمين .

أنصار الصدر وأنصار القامم(ع)

بعههد ان ظيههر الشههييد الصههدر مههن جديههد وطههرح نفسههو كمرجههع وقائههد لممسههممين
بدأت مرجعيتو باالنتشار واالتساع شيئاً فشيئاً وقد بدأ ىذا االنتشار بهين أوسهاط
الشباب من المؤمنين حتهى راح الشهباب يقمهدون السهيد حيهث وجهدوا فهي شخصهو
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(قههدس) المثههال الحقيقههي لمقائههد الثههائر عمههى وضههع مأسههاوي اسههتمر لعقههود طويمههة
من الرقابة .

واالنطههالق فههي وسههي معههين ال يكههاد يتعههدو المههدارس الدينيههة والمسههاجد التههي

يرتادىهها طمبههة العمههوم الدينيههة خههذ الههدروس الحوزويههة فييهها  ،لقههد احههدث السههيد
الشييد ( قدس) ثورة فكرية ونيضة توعوية فظيرت المرجعية الدينية عمهى يهدي

السيد بحمة جديدة زاىية تعكس لآلخرين الدور القيادي والسياسي ليا فضالً عن
كوني هها مرجعي ههة فقيي ههة يرج ههع إليي هها الن ههاس ف ههي أحك ههام دي ههنيم م ههن ح ههالل وحه هرام

وغيرىما .

لق ههد تفاع ههل الش ههباب م ههع ى ههذه المرجعي ههة الجدي ههدة والقيه هادة الثوري ههة الت ههي عب ههرت

وتحدثت عنما تنطوي عميو قموب أولئك الشباب التي ىي عبارة عن براكين من
الحمم تريد من يفجرىا  ،لقد توافقت أفكهار ىهؤالح الشهباب وتطمعهاتيم مهع خطهى

السههيد الشههييد (قههدس) التههي سههار عمييهها  ،ومههع الههني الههذي اتخههذه وراح يعمههل
عمى أساسو .

بدأ أنصار السيد يكثرون يومهاً بعهد أخهر لقهد كهان لحركهة السهيد الشهييد (قهدس)

ا ثر الكبير في تغيير الكثير من المفاىيم وكشفت زيف الكثير مهن االدعهاحات
وا قنعة ورفعت مهن النفهوس تمهك القدسهية التهي ال واقهع ليها وال أسهاس  ،وكهذلك

كان ليا ا ثر البالغ في تغييهر المجتمهع وبهأالخص الشهباب الهذين لهم يجهدوا فهي
الواقع من يحمهل آالميهم ويشهعر بمعانهاتيم  ،ويعبهر عمها فهي ضهمائرىم  ،وعمها

انطوت عميو سرائرىم فكان سبباً في ابتعادىم عن الهدين والمتهدينين الهذين كهانوا
منغمقههين عمههى أنفسههيم كههأن الههدين ليههم وحههدىم ال يشههاركيم فيههو غيههرىم لقههد وجههد

أولئههك ضههالتيم فههي شههخص السههيد وفك هره فبههدحوا بااللتحههاق بههو وااللتفههاف حولههو

حيث وجدوا فيو االب الروحي الذي يحمل كل ما يقع عمى أبناحه ويصيبيم.

فكههان السههيد الشههييد ذلههك القائههد الههذي يحمههل عمههى عاتقههو كههل طمههوح الشههباب

وتطمعههاتيم لقههد كههان أغمبيههة أنصههار الشههييد الصههدر مههن الشههباب وكههان القمههة مههن

أنصههاره مههن بههاقي الفئههات العمريههة وىههذا بعينههو يكههون مههع القههائم (عميههو السههالم)
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حي ههث يك ههون أكث ههر أص ههحابو وأنص ههاره م ههن الش ههباب ال ههذين يمتمك ههون تم ههك ال ههروح
الثوريههة التههي تسههعى دائم هاً مههن اجههل التغييههر وقمههب الواقههع المهريض الههذي تعههاني
منهو اكثهر ا ديههان  ،لقهد ذكهرت الروايههات الهواردة عهن أئمههة اليهدو ( صههموات هللا
وسالمو عمييم أجمعين ) ذلك .

فقد جاح في الرواية الواردة عن اإلمام أمير المؤمنين (عميو السالم ) انهو قهال ن

( إن أصحاب القامم شباب ال كيول تييم إال كالكحل ت العين أو كالممح تا

الزاد واقل الزاد الممح ) (.)2

فمههن ىههذه الروايههة الش هريفة يظيههر لنهها واضههحاً إن ا عههم ا غمههب مههن أصههحاب
القههائم (عميههو السههالم) ىههم مههن الشههباب مهها عههدا قمههة قميمههة يكونههون كي هوالً  ،وىههذا

المعنى يظير أيضا فهي الروايهة الهواردة عهن اإلمهام الصهادق (عميهو السهالم) ( :
بينا شباب الشيعت عمى ظيور سطوحيم نيام اذ تواتوا إلى صاحبيم تا ليمات

واحدة عمى رير ميعاد تيصبحون بمكت )

()3

إن نقط ههة الش ههبو ى ههذه ال يمك ههن ح ههد ان ينكرى هها ف ههأن جمي ههع م ههن ش ههيد ظي ههور
مرجعيههة السههيد الشههييد (قههدس ) وحركتههو المباركههة رأي بههأم عينههو كيههف أن ا عههم
ا غمب مهن أنصهار السهيد الشهييد (قهدس) كهانوا مهن الشهباب والقميهل مهنيم كهانوا

كيههول  ،وقههد بينههت لنهها الروايههات المعصههومية الشهريفة إن أصههحاب القههائم (عميههو

السالم) وأنصاره ىم من الشباب وان القميل منيم كانوا كيول وىهذه نقطهة اخهرو

من نقاط التشابو بين الحركتين .

2
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شاب وىو شيخ

كان سماحة السيد الشييد دمحم صادق الصدر ( أعمى هللا مقامو ) يحمهل روحيهة
الشباب وشجاعتيم واندفاعيم ونشاطيم وحبيم لمتغير واإلتيان بكل ما ىو جديد
ومفيد وىذا ما يشيد بو العدو قبل الصهديق حتهى عهابوا عمهى السهيد ( رحمهة هللا

عميههو ) ذلههك  ،فقههالوا عنههو أن وكالئههو كميههم شههباب وان أتباعههو ومقمديههو أكثههرىم
شباب وانو ال يزوره إال الشباب وما إلى ذلك من ا قاويل واالفتراحات التي يراد

منيا الحي من قدر السيد وميابتو في نفوس الناس .

فههي الواقههع إن السههيد (قههدس) كههان يجههالس الشههباب ويسههتمع ليههم ويتحههدث معيههم

يسههتمع إلههى ىمههوميم ومش ههاكميم  ،ويحههاول حميهها ليههم ك ههان يجمههس معيههم كأن ههو

احهدىم فمهم يكهن الفههارق فهي العمهر عائقهاً فهي طريقهو نهو فههي الحقيقهة كهان شههاباً
ولكنو بصورة شيخ كبيهر كهان السهيد (قهدس) يعتمهد عمهى الشهباب نيهم يحممهون
روح الثههورة والتغيههر فقههد أراد السههيد الشههييد أن يصههنع مههن أولئههك الشههباب قاعههدة
لمتغير والتجديهد والنيضهة الفكريهة والعقائديهة التهي كهان السهيد يسهعى إليجادىها ،

كمهها ان الشههييد الصههدر (قههدس) كههان يههدرك ان الشههباب ىههم أداة التغييههر المعههول

عمييا في صالح المجتمع المسمم .

كان الشييد الصدر شاباً في روحو وفي بدنو وفي نفسو وىذه الخصمة والصفة

موجههودة فههي القههائم (عميههو السههالم) كمهها دلههت عمههى ذلههك ا خبههار المرويههة عههن
ا ئمة الطاىرين ( صموات هللا وسالمو عمهييم أجمعهين ) حيهث أن القهائم يخهرج

حينمهها يخههرج فههي صههورة شههاب موفههق كمهها جههاح فههي الروايههة عههن أبههي عبههد هللا

الصادق (عميو السالم) قال  ( :لو قد قام القامم (عمياو السا)م) ألنكاره النااس
ألنو يرجع إلييم شاباً وىم يحسبونو شيخا كبي ار )

4
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()4

وعههن (عميههو السههالم) ايضهاً انههو قههال  ( :وان ماان أعظاام البمياات أن يخاارج الااييم

صاحبيم شاباً وىم يحسبونو شيخاً كبي اًر )(.)5

وعنو (عميو السالم) انو قال  ..... ( :ويظير وىو شااب قاال المفضال ن ياا

سايد يعاود شاااباً او يظيار تا شايبتو ؟ تقاال (عميااو السا)م) ن ساابحان م
وىل يعرف ذلك ؟ يظير كيف شاء وبأ صورة شاء إذا جااءه األمار مان م

تعالى مجده وجل ذكره )

()6

فمن ىذه الرواية المعصومية الشريفة يتبين لنا واضهحاً ان القهائم (عميهو السهالم)
يظيههر بصههورة شههاب موفههق والنههاس يحسههبونو شههيخاً كبي ه اًر وىههذا مهها كانههت ت هراه

الناس فهي شهخص الشهييد الصهدر (قهدس) حيهث كهانوا يرونهو شهيخاً كبيه اًر ولكنهو

فههي الواقههع كههان شههاباً يحمههل روح الشههباب بههين جنبيههو  ،كههان نشههيطاً فههي عممههو
كالشههاب وكانههت روح التغييههر والتجديههد فيههو كأنههو شههاب طمههوح يريههد الثههورة عمههى

واقعو المريض  .وىذه النقطة في الواقع نقطة أخرو من نقاط الشهبو بهين حركهة

الس ه ههيد الش ه ههييد الص ه ههدر(قدس) وب ه ههين حرك ه ههة اإلم ه ههام المي ه ههدي (عمي ه ههو الس ه ههالم )
وبهها خص فههي شههخص السههيد وشههخص القههائم ( عميههو السههالم ) وىههذا فههي الواقههع

يثبههت لنهها أن حركههة السههيد ( رحمههة هللا عميههو ) مثههاالً أراد المههولى تبههارك وتعههالى
لفههت نظههر النههاس الههذين يؤمنههون بظيههور اإلمههام الميههدي ( عميههو السههالم ) إليههو
لكي يحصموا عمى المعرفة المطموبة في تمك القضية الكونية .

5
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ىدم المراقد واألبنيت

بعد أن كثر أتباع السهيد ومقمديهو وأنصهاره وأخهذت مرجعيتهو باالتسهاع واالنتشهار

قام بأعمال كثيرة ومختمفة وميمة من قبيل ا مر بالمعروف والنيي عن المنكر
واصالح ما فسهد مهن أمهر ا مهة حيهث قهام ومهن بهاب النيهي عهن المنكهر واماتهة
البدعههة بيههدم بعههض الم ارقههد التههي تنتسههب لههبعض السههادة العمههويين والمغتسههالت

التي غسل فييا سادة كانوا معروفين في مناطقيم وكان ىهدم السهيد ليهذه الم ارقهد

وا بنيههة ىههدماً معنويهاً فمههو كههان السههيد مبسههوط اليههد لقههام بيههدم الكثيههر مههن الم ارقههد

المبتدعة نيا في الواقع مبتدعو وليس ليا صحة أو واقع.

فقد أشار السيد الشييد (قدس) إلى أصحاب تمك المراقد وقال إنيهم ال يرجعهون

إلى ا ئمة وعميو فان عمى المؤمنين ان ال يهزوروا تمهك الم ارقهد وعمهى االقهل انهو
غير ثابت انتسهابيم ل الرسهول (ت تسهميما) كمها انهو ( قهدس) نيهى عهن زيهارة

المغتسالت التي يقوم بيا العامة من الناس حيهث يهذىبون إلهى تمهك المغتسهالت

ليتبركون بيا ويقدمون النذور ليها وقهد اسهتغمت عوائهل أولئهك السهادة الهذين مهاتوا

فق ه هاموا ببنه ههاح تمه ههك المغتسه ههالت فه ههأرادوا مه ههن ورائيه هها االنتفه ههاع والكسه ههب المه ههادي
مستغمين جيل الناس  ،وقهد عهارض الكثيهر مهن النهاس ىهذا العمهل الهذي قهام بهو

السيد من دون حجة ليم في ذلك .

وىههذا العمههل سههوف يقههوم بههو القههائم (عميههو السههالم) حيههث ييههدم بعههض المسههاجد

والمن ههائر كم هها ج ههاح ف ههي ا خب ههار والرواي ههات اله هواردة ع ههن ا وص ههياح الط ههاىرين
صموات هللا وسالمو عمييم أجمعين فقد جاح في الرواية الواردة عهن أبهي بصهير

عههن أبههي عبههد هللا (عميههو السههالم) قههال  ( :إذا قااام القااامم (عميااو الساا)م) ىاادم

المسجد الحرام حتى يارده إلاى أساساو وحاول المقاام إلاى الموضاع الاذ كاان
تيو ).........

7
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وعههن أبههي بص ههير أيضهها عههن اإلم ههام الصههادق (عميههو الس ههالم) انههو ق ههال  ( :ان

القاااامم إذا قاااام رد البيااات الحااارام إلاااى أساساااو ومساااجد الرساااول إلاااى أساساااو
ومسااجد الكوتاات إلااى أساسااو وقااال أبااو بصااير ن إلااى موضااع التمااارين ماان

المسجد )

()8

.

وعههن أبههي بصههير عههن أبههي عبههد هللا (عميههو السههالم) أيضهها قههال ن ( القااامم يياادم

المسااجد الح ارام حتااى ياارده إلااى أساااس ومسااجد الرسااول (م تسااميما) إلااى
أساسااو وياارد البياات إلااى موضااعو وأقامااو عمااى أساسااو وقطااع أيااد بن ا
شيبت السراق وعمقيا عمى الكعبت )(.)9

وعن المفضل بن عمر عن اإلمام الصهادق (عميهو السهالم)  ( :قاال المفضال ن
يا سيد تما يصنع بالبيت ؟ قال ن ينقضو ت) يدع منو إال القواعد الت ى

أول بياات وضااع لمناااس ببكاات تا عيااد ادم عميااو الساا)م والااذ رتعااو إباراىيم

واسماعيل عمييما الس)م منيا والذ بنا بعادىم لام يبناو نبا وال وصا ثام
يبنياو كماا يشااء م وليصافين ثااار الظاالمين بمكات والمدينات والعاراق وسااامر

األقاااليم وليياادمن مسااجد الكوتاات وليبنيااو عمااى بنيانااو األول وليياادمن القصاار

العتيا ممعون ممعون من بناه )

()10

.

وعهن أبهي بصهير عهن اإلمههام البهاقر (عميهو السهالم) انههو قهال  ( :إذا قاام القااامم

(عميااو الساا)م) سااار إلااى الكوتاات تياادم بيااا أراعاات مساااجد ولاام يبااا مسااجد
عمى وجو األرض لو شرف إال ىدميا وجعميا جماء موسع الطريا األعظام
وكسر كل جناح خارج تا الطرياا وأبطال الكناف والميازياب إلاى الطرقاات وال

يترك بدعت إال أزاليا وال سنت إال أقاميا ).....

8
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()11

وعههن داود بههن قاسههم الجعفههري قههال كنههت عنههد أبههي دمحم ( يعنههي العسههكري) عميههو

السالم فقال  ( :اذا قام القامم ييدم المنار والمقاصير الت ت المساجد تقمت
تا نفسا ن أل معنااى ىااذا ؟ تأقباال عما
مبتدعت لم يبنييا نب وال حجت )(.)12

تقااال ن معنااى ىااذا انيااا محدثاات

وبيذا يظير لنا واضحاً الشهبو بهين فعهل الشهييد الصهدر وبهين فعهل القهائم (عميهو

السالم) والحقيقة إنني كمما قرأت ىذه الرواية الواردة عن العترة الطهاىرة ( سهالم
هللا عم ههييم ) أتس ههأل لم ههاذا إذن نبن ههي المس ههاجد بي ههذه الطريق ههة المبتدع ههة الت ههي ال
ترضههي هللا عههز وجههل وال رسههولو (ت تسههميما) وال ا ئمههة (عميههو السههالم) ونحههن

نعمههم ان اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) سههوف ييههدميا ولمههاذا نصههرف ا م هوال

الطائمة في رفع المنارات وبناحىا واإلمام ال يرضى بذلك وسيقوم بيدميا ؟!! .

الغرامت والتمحيص

عمى امتداد الزمن واختالف الظروف تظير الكثير من الدعوات والحركات بهين

الحههين وا خ ههر ولكههن ا ع ههم ا غمههب تك ههون تمههك ال ههدعوات والحركههات مدعوم ههة
بش ههتى أنه هواع ال ههدعم  ،ف ههان الكثي ههر م ههن المرجعي ههات قام ههت عم ههى اس ههاس ق ههد ع ههد

ووضع ليا قبل ظيورىا .

ولكن تظيهر بعهض المرجعيهات أو الحركهات والتهي تكهون نهادرة جهدا ويبهدأ أمرىها

اعتمادا عمى نفسيا من دون أي نوع من أنواع الدعم المادي أو المعنوي .

لق ههد ابت ههدأ الش ههييد الص ههدر (ق ههدس) حركت ههو ومرجعيت ههو ىك ههذا فم ههم يمي ههد ل ههو اح ههد

المراجع السابقين او يدعمو  ،ال مال تقوم عميو تمك المرجعية الفتية وال أنصار
12
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إال قمة من الشباب وىكذا بهدأ الصهراع بهين إن أكهون أو ال أكهون لقهد كهان السهيد
الشههييد (قههدس) مؤمنهاً بتمههك المقولههة التههي كههان يرددىهها دائمهاً (مهها كههان هلل ينمههو)

وفعهالً حصههل ذلههك فبعههد سههنوات مههن الصهراع وفههي ضههل تمههك الظههروف الصههعبة

التي وقفت بوجو ذلك الرجل الذي طرح نفسو قائدا جديداً لممجتمع وحاولت ثنيو
عن تمك الميمة وذلك اليدف الذي كانت تسعى جل تحقيقو الكثير من القهوو

.

لقههد كانههت ميمههة السههيد صههعبة جههداً وكههذلك ميمههة أنصههاره ايض هاً  ،حيههث مههروا

بصههعوبات كثي هرة وكبيه هرة فقههد واجي هوا المجتم ههع الههذي كههان رافضه هاً ليههم ولفك ههرىم
وميوليم بل كان في بعض ا حيان متيماً ليم وفهي أحيهان أخهرو حاكمهاً عمهييم

فق ههد ك ههان المجتم ههع يص ههف أنص ههار الش ههييد الص ههدر (ق ههدس) ...ب ههالمنحرفين...
والضالين  ...ومها إلهى ذلهك مهن التسهميات واالتيامهات التهي ال تمهت إلهى الحهق

بصههمة لقههد كانههت ىههذه المرحمههة ىههي نههوع مههن أنهواع الغربمههة والتمحههيص فمههن كههان
مؤمن هاً حق هاً بفكههر السههيد الشههييد الصههدر وقيادتههو وأحقيتههو اسههتمر ولههم تثني هو تمههك

االتيامههات والمصههادمات  ،ومههن كههان متأرجح هاً ومشههككاً فإنههو وقههع فههي الم ارحههل

ا ول هى مههن سههير تمههك الحركههة وانحههرف عنيهها إلههى طريههق آخههر  ،وىكههذا اسههتمر

الحال بأنصار السيد الشييد فكممها ازدادت حركهة السهيد انتشها اًر واتسهاعاً ازدادت
المصاعب والمتاعب وازداد التمحيص بين صفوف ا نصار.

ثم ان السيد وفوق كهل ذلهك لهم يتهرك أنصهاره عمهى ىهذا الحهال فقهد كهان يهأمرىم

ببعض التكاليف وا فعهال مهن قبيهل إقامهة النوافهل وبها خص صهالة الميهل وكهان

يههأمرىم بالسههير مشههياً عمههى ا قههدام لزيههارة المههولى أبههي عبههد هللا الحسههين (عميههو
السالم) والجموس تحهت أشهعة الشهمس عنهد إقامهة صهالة الجمعهة وكهان يهأمرىم

بالتأسههي بالحسههين (عميههو السههالم) الههذي بقههي جسههده تحههت ح ه اررة الشههمس لمههدة
ثالثة أيام حسب تعبير السيد (قدس) وكان يهدعوا أنصهاره دائمهاً إلهى قهول الحهق

والعمل بو ميما كان الحال والصدق في كل ا حوال.

14

لقد قام السيد بغربمهة أصهحابة وتمحيصهيم وتمييهزىم وىهذا العمهل بعينهو سهيكون

مع أنصار القائم وأصحابو كما دلت عمى ذلك ا حاديث والروايات .

فقد جاح في الرواية الواردة عن عبد هللا بن أبي يعفور قهال  :سهمعت أبها عبهد

هللا (عميههو السههالم) يقههول  ( :وياال لطغاااة العاارب ماان شاار قااد اقتاارب  .قماات ن
جعمت تداك كام ماع القاامم مان العارب ؟ قاال ن شا ء يساير  .تقمات ن وم

من يصف ىذا األمر منيم لكثير تقال ن ال بد لمناس من ان يمحصوا ويميزوا

ويغراموا وخرج من الغراال خما كثير ) (.)13

وعههن أبههي بصههير قههال  :سههمعت أبهها جعفههر دمحم بههن عمههي (عميههو السههالم) يقههول :

(وم لتميااااازن وم لتمحصااااان وم لتغااااارامن كماااااا يغراااااال الاااااز ان مااااان

القمح).

()14

وعههن أبههي جعفههر البههاقر (عميههو السههالم) انههو قههال  ( :ىييااات ىيي اات ال يكااون

الذ تمدون إليو أعناقكم حتى تمحصوا ىييات وال يكون الذ تمدون اليو
أعناااقكم حتااى تمياازوا وال يكااون الااذ تماادون إليااو أعناااقكم حتااى تغرامااوا

.)15()..

وبيذا يتبين لنا واضحاً ان أصحاب اإلمهام الميهدي (عميهو السهالم) وأنصهاره ال
يوفقون لصحبتو ونصرتو إال بعد غربمة وتمحيص وتمييز حيث ال يبقى إال من
كتب هللا لو النصرة ولن تنتيي غربمتيم وتمحيصيم بل تبقى مستمرة حتى بعهد

قيههام اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) وىههذا مهها أكدتههو الروايههات وىههذا ىههو ديههن هللا
الحههق فيههم فههي امتحههان واختبههار دوم هاً وكههل ذلههك مههن اجههل تصههفيتيم وتنقيههتيم
وتزكيتيم  .وىذا شبو اخر بين حركة السيد الشهييد كمها ىهو واضهخ وبهين حركهة

القائم (عميو السالم) .
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الشدة ت الحا

برغم سماحتو وعمو أخالقو ورقة قمبو وحنانهو ا بهوي وتألمهو عمهى البعيهدين عنهو
قبههل القهريبين إليههو  ،إن السههيد الشههييد كههان شههديداً فههي الحههق فقههد كههان شههديداً مههع

اقهرب النههاس إليهو كههان شهديداً مههع وكالئههو وطالبههو وأنصهاره ايضهاً اذ كههان شههديداً
فههي قههول الحههق مههع أعدائههو ال يخشههى أي كههان س هواح كههان حاكم هاً أو مسههئوال أو
عالماً او شيخ عشيرة أو غيرىم.

كان ال يخشى في هللا عز وجل لومة الئم كان يقول الحق ميماً كان وأيا كان

وىذا مما عرف عنو (قدس) فقد كان ييتف من عمى منبر الكوفة المقدسة (كال

كههال إسه هرائيل) وأص ههبحت ى ههذه الص ههرخة المدوي ههة لس ههماحة الس ههيد (ق ههدس) ش ههعا اًر
نصههاره ومقمديههو يرددونههو متههى مهها اجتمعهوا  ،ولههم يقههف عنههد ىههذا الحههد فقههي بههل

تعههداه إلههى مهها أكثههر منههو خطههورة حيههث كههان ينههدد دائمهاً بحكومههة الطاغيههة صههدام

(لعن ههو هللا) ولطالم هها فض ههحيم وكش ههف أس ههاليبيم الخبيث ههة حت ههى كمف ههو ذل ههك دم ههو
الشريف ودماح ولديو الشييدين المذين قدميما قربان في سبيل الحق والدين.

كههان السههيد (رحمههة هللا عميههو) يههؤمن بههأن أعظههم الجيههاد وىههو (كممههة حههق عنههد

سمطان جائر) لذلك فانو لم يتوانى في قول الحق وكشف الباطل ومحاربتو وزاد

السيد عمى ذلك بمحاربتو لحكهام العهرب وتنديهده بيهم  ،حيهث وصهفيم فهي مهرات
عديدة بأنيم عمالح مريكا واسرائيل وما إلى ذلك .

ولم يكتفي بيذا القدر بل كشف زيف الكثير من المرجعيات واثبت عدم أحقيتيا

وانحراف سيرتيم فقد أزال السيد الشييد الصهدر (قهدس) القدسهية التهي أحهيي بيها
بعههض م ارجههع التقميههد والتههي لههم يكههن ليهها واقههع بههل جههاحت نتيجههة خههداعيم لمنههاس

البسطاح .
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لقههد ذكههرت لنهها الكثيههر مههن ا حاديههث والروايههات المعصههومية الش هريفة ان القههائم

(عميو السالم) يكون شديداً مهع أصهحابو وأنصهاره وشهديداً عمهى أعدائهو فقهد جهاح
في الرواية الواردة عن اإلمام الصادق (عميهو السهالم) انهو قهال  ( :بينماا الرجال

عمااى رأس القااامم يااأمر وينيااى إذ أماار بضاارب عنقااو تاا) يبقااى بااين الخاااتقين

ش ء إال خاتو )

()16

وعههن اإلمههام البههاقر (عميههو السههالم) انههو قههال  ( :لااو قااد قااام قاممنااا باادأ بالااذين

ينتحمون حبنا تيضرب أعناقيم ) (.)17

وعن أبي بصير عن أبي عبهد هللا (عميهو السهالم) انهو قهال  ( :ال باد لناا – إلاى

أن قال – لكأن انظر إليو بين الاركن والمقاام يباايع النااس عماى كتااب جدياد
عمى العرب شديد .)18( ).....

وعههن أبههي حم هزة الثمههالي قههال  :سههمعت ابهها جعفههر دمحم بههن عمههي (عميههو السههالم)

يقول  ( :لو قد خرج قامم ال دمحم (عميو السا)م) – إلاى أن قاال – يقاوم باأمر
جديد وسنت جديدة وقضاء جديد عمى العرب شديد لايس شاأنو إال السايف وال

يستتيب أحدا وال تأخذه ت م لومت المم ) (.)19

وىههذه نقطههة أخههرو تضههاف إلههى نقههاط الشههبو بههين حركههة السههيد الشههييد (قههدس)

وبين حركة القائم (عميو السالم) .
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 معجم احاديث اإلمام الميدي ج 2ص204 بحار االنوار ج 52ص35417

إقامتو لبعض الفرائض المعطمة

قههام السههيد الشههييد الص ههدر (قههدس) مههن بههين ك ههل العممههاح والم ارجههع فههي العههراق
و جيال متعاقبة بإقامة صالة الجمعة المقدسة التي أحياىا بعد أن كانت ميممة

حتى في قراحتيا في الكتهب الفقييهة أحيها الشهييد الصهدر (أعمهى هللا مقامهو) ىهذه

الفريضة الميمة التي ضمت معطمة طويالً رغم أىميتيا في الواقع اإلسالمي.

ولقد تحمل السيد الشييد (رحمو هللا ) في سبيل إحياح تمك الفريضة الكثير فقد

وجيههت إليههو شههتى االتيامههات  ،ولكههن ذلههك لههم يثنيههو عههن تحقيههق مهها سههعى إليههو
واقامههة تمههك الفريضههة العباديههة السياسههية التههي اسههتطاع السههيد مههن خالليهها ربههي

النههاس والمجتمههع بقيادتههو وجعههل مههن منبرىهها منبه اًر لألمههر بههالمعروف والنيههي عههن
المنكر واإلصالح ومحاربة الظمم والظالمين ومواجيهة الطغهاة والمتجبهرين  ،وقهد

اتخذ من مسجد الكوفهة المعظهم محهالً إلقامهة تمهك الفريضهة المباركهة التهي انتفهع
بيا المؤمنون أيما منفعة .
لقد كان لمسيد الشييد ولصالة الجمعهة السهبب فهي تغييهر المجتمهع وتحولهو مهن

حالههة ضههياع وانح هراف إلههى حالههة مههن الههوعي الههديني واليدايههة فقههد تحولههت مههدن

كامم ههة ف ههي ليم ههة وض ههحاىا م ههن ح ههال إل ههى ح ههال وم ههن وض ههع ك ههان ف ههي الواق ههع
والحسههابات يصههعب معههو تصههديق أو قبههول فكهرة التحههول تمههك واالنتقالههة السهريعة

ما لم نكن عشناىا ولمسناىا وشاىدناىا بأم أعيننا .

ان التحههول الههذي نتحههدث عنههو والههذي لمسههو الجميههع خاصههة أولئههك الههذين كههانوا

يقطنون في تمك المدن التي كان ينظر ليا رجال الدين فضال عهن غيهرىم نظهرة
يههأس وكههان ذل ههك نتيجههة مهها يش ههاىدونو مههن أفعههال بعي ههدة عههن الههدين اإلس ههالمي

الحنيف والمذىب الشيعي .

اسهتطيع القهول ان التحههول الهذي حصهل فههي تمهك المهدن ىههو كتحويهل اسهم مدينههة
الصههدر مههن االسههم الههذي أطمههق عمييهها سههابقاً (مدينههة صههدام) إلههى مدينههة الصههدر
وشتان ما بين االثنين ىكذا في الحقيقة كان التحهول الهذي أحدثهو سهماحة السهيد
18

الشههييد (قههدس) وراح أىههالي تمههك المههدن وغيرىهها يؤمنههون بمرجعيههة السههيد الش هييد
ويدخمون في حركتو جماعات جماعات .

حتههى ارحههت تمههك الجمههاىير الفتيههة فههي إيمانيهها التههي حممههت عمههى عاتقيهها تمههك

القض ههية والحرك ههة التوعوي ههة لس ههماحة الس ههيد (ق ههدس) ت ههأتي ف ههي اي ههام الجم ههع عن ههد
الصهههباح البه ههاكر لمسه ههجد الكوفه ههة المعظه ههم ج ههل الحصه ههول عمه ههى مكه ههان قريه ههب
يسههتطيعون مههن خاللههو رؤيههة وجههو السههيد الشههييد الههذي كههان يبعههث فههي نف ههوس
الرائين لو القوة واإليمان ويبعث عمى الراحة واالطمئنان.

ولك ههن س ههرعان م هها تب ههدد تم ههك ا مني ههات الجممي ههة عن ههدما يص ههمون إل ههى المس ههجد

ويج ههدون ان ههو قه ههد ام ههتأل م ههن المصه ههمين فيض ههطرون إل ههى الص ههالة ف ههي الش ه هوارع
والساحات المحيطة بالمسجد فقد كان المسجد ال يسع المصمين لكثرتيم .

وىههذا م هها سههوف يق ههع بعين ههو مههع اإلم ههام الميههدي (عمي ههو الس ههالم) فقههد ذك ههرت لن هها

الروايه ههات الش ه هريفة ال ه هواردة عه ههن آبائه ههو الطه ههاىرين صه ههموات هللا وسه ههالمو عمه ههييم
أجمعين إن اإلمام الميدي عميو السالم حينما يدخل الكوفهة يقهيم صهالة الجمعهة

ف ههي ا س ههبوع ا ول م ههن دخول ههو الكوف ههة فيص ههمي بالن ههاس ويحي ههي تم ههك الفريض ههة
المعطمههة مههن جدي ههد ولكههن الن ههاس سههوف لههن تج ههد مكانهها لتص ههمي فيههو حي ههث ان
مسهجد الكوفههة ال يسهع المصههمين آنههذاك فيهأمر عنههدىا اإلمههام (عميهو السههالم) بههأن
يبني مسجد لهو الهف بهاب يتسهع لممصهمين مهن كهل أنحهاح العهالم ويبهدأ ىهو وبيهده

الشه هريفة فيخ ههتي لي ههم مس ههجداً وى ههذا م هها ج ههاح ف ههي الرواي ههة الشه هريفة اله هواردة ع ههن
المفضل بن عمر قال  :سمعت أبا عبد هللا (عميو السهالم) يقهول  ( :إن قاممناا
إذا قااام أشاارقت األرض بنااور رايااا – إلااى ان قااال – ويبنا تا ظياار الكوتاات
مسجداً لو ألف باب وتتصل بيوت الكوتت بنير كرا)ء .)20( )...

إن الذي يظير من الروايات الشريفة إن ىهذا المسهجد عمهى سهعتو فأنهو ال يسهع

النههاس أيضهها فيضههطر عنههدىا اإلمههام (عميههو السههالم) ن يبنههي مسههجداً آخههر فههي
20

 غيبة الطوسي ص28019

الحيهرة يكههون لههو خمسههمائة بههاب ويجعههل فيههو خميفههة لههو ليصههمي بالنههاس وىههذا مهها
جاح في الرواية الواردة عن اإلمام أمير المؤمنين (عميو السالم) حيث خرج إلى

الحيرة فقال  ( :لتصمن ىذه بيذه واومى بيده إلى الكوتت والحيرة – حتى يباع

الذراع تيما بينيا بدينار وليبنين بالحيرة مسجداً لو خمسمامت باب يصم تياو
خميفت القامم عجل م ترجو الن مسجد الكوتت ليضيا عنيم .)21( )....

وىذه في الواقع نقطة أخهرو مهن نقهاط الشهبو وال يقهف ا مهر عنهد ىهذا الحهد فهان

صههالة الجمع ههة لي هها عالق ههة وطي ههدة باإلمههام المي ههدي (عمي ههو الس ههالم) ف ههان معن ههى
الصالة ىي الصمة مع اإلمهام الميهدي (عميهو السهالم) فهال قبهول لصهالتنا اذا لهم
تكن لنا باإلمام صمة تربطنا بو .

وأما بالنسبة إلهى الجمعهة فيهو اليهوم الهذي يقهوم فيهو اإلمهام (عميهو السهالم) وىهو

يوم الذي يجتمع فيو أصحاب اإلمام الميدي (عميو السالم) .

لقههد نههادو السههيد الشههييد (أعمههى هللا مقامههو ) إلقامههة صههالة الجمعههة وقههد تههم ذلههك
وىه ههذا ىه ههو الشه ههيح الظه ههاىر اله ههذي أراده سه ههماحة السه ههيد ولكه ههن الشه ههيح البه ههاطني
والحقيق ههي ال ههذي ك ههان الس ههيد يس ههعى لي هها ى ههو تأس ههيس قاع ههدة جماىيري ههة لإلم ههام

الميدي (عميهو السهالم) وىهذا مطهابق لقولهو تعهالى { اذا ناود لمصا)ة مان ياوم

الجمعاات تأسااعوا إلااى ذكاار م وىههذا ىههو المعنههى الظههاىري لآليههة الشهريفة لكههن
معنههى اةيههة البههاطني وتأويميهها ىههو النههداح لنص هرة اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم)

واالتصال بو في يهوم قيامهو المقهدس يهوم الجمعهة فهأنظر عزيهزي القهارس لمتسهديد

اإلليي الذي كان يرافق سماحة السيد الشييد ( قدس سره الشريف) .

تقو الفضاء ورزو الفضاء
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كههان السههيد الشههييد أول مههن كتههب عههن فقههو الفضههاح مههن العممههاح المتههأخرين ولههم

يسبقو إلى ذلك احد من العمماح أو الباحثين وقهد ألهف فهي ذلهك كتابهاً اسهماه فقهو
الفض ههاح  ،وق ههد تن ههاول ف ههي ى ههذا الكت ههاب مس ههائل ميم ههة ومعق ههدة غاي ههة ف ههي الدق ههة
والتحميههل  ،وتحههدث فيههو عههن عههدة مواضههيع تعتبههر مههن المواضههيع ا ساسههية فههي

عمم الفقو .

ان ىههذا البحههث فههي الواقههع يههدل عمههى سههعة أفههق الشههييد الصههدر(قدس) وغ ه ازرة

عممو وقد قام السيد الشييد (قدس) في ىذا الكتاب بالربي بهين عمهم الفقهو والعمهم
الحديث بأسهموب يهدل عمهى قهوة الثقافهة العامهة لهدو سهماحة السهيد الشهييد  ،كمها
إن ىذا البحث (فقو الفضاح) يثبت لنا إن الدين اإلسالمي ىو دين كوني وليس

خاصاً با رض فقي.

كم هها ان ى ههذا الكت ههاب يعتب ههر قفه هزة نوعي ههة ف ههي المس ههائل المس ههتحدثة فق ههد كت ههب

العممههاح المعاصهرين عههن تمههك المسههائل لكههن لههم يتطههرق احههد مههنيم إلههى ذكههر ىههذا
الموضههوع الميههم والحسههاس وتبقههى اإلشههارة الت ههي تركيهها السههيد الشههييد فههي ى ههذا

الكتاب القيم ىي اىم ما فيو بحسب رأيي  ،فقد حاول سماحة السيد الشييد لفت
أنظههار النههاس إلههى شههيح ىههو فههي غايههة ا ىميههة يتعمههق بههأمر غيبههي ومسههتقبمي
وىههو غههزو اإلمههام الميههدي (عميههو الس ههالم) لمفضههاح  ،حيههث يستشههف ذلههك م ههن

كالمو في النقطة خامساً من المقدمة والتي قال فييا :

(إن بعض مسائل ىذا الفقو وان لم تكهن (عمميهة) خهالل العصهر الحاضهر لعهدم

وص ههول المس ههتوو الص ههناعي إل ههى ى ههذا الح ههد كس ههكن البشه هرية ف ههي ج ههرم خ ههارج
المجموعههة الشمسههية  .أو المقههاح المباشههر مههن المخموقههات أو السههكان ا صههميين

ي جرم سماوي  .إال أن كثي اًر من فروعو ىي محل ابتالح فعالً  .يعني كونيا

تطبيقات معاشة  .ويحمل ىميا عدد من المسممين ال يستيان بو  .مضافاً إلهى
إمكان تحقهق بعهض الفهروع ا خهرو فهي القريهب العاجهل نسهبياً مهن الهدىر  .مهن
يدري؟ ) انتيى كالم السيد
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وبههالنظر إلههى العبههارة ا خيهرة مههن كههالم السههيد (قههدس) نههرو اإلشههارة واضههحة منههو

(قههدس) حههول قضههية اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) وغههزوه لمفضههاح فههي القريههب
العاجل عمى حد تعبير السيد الشييد .

لق ههد ذك ههر لن هها أى ههل البي ههت ص ههموات هللا وس ههالمو عم ههييم أجمع ههين كم هها ج ههاح ف ههي
روايههاتيم الش هريفة ان اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) يقههوم بغههزو الفضههاح وينشههر

الههدين اإلسههالمي ىنههاك ويتصههدو لمكثيههر مههن المخموقههات الفضههائية التههي تحههاول
االعتداح عمهى أىهل ا رض وقهد يسهتغرب الهبعض مهن ىهذا الكهالم ويتسهاحل ىهل

ان ىناك خمق غيرنا في المجرة يها تهرو ؟ حتهى نهتكمم عهن غهزو اإلمهام الميهدي

(عميو السالم) لمفضاح .

والصهحيخ انههو قههد دلهت ا خبههار المرويههة عهن أئمههة اليههدو (عمهييم السههالم) عمههى
وجود خمقا غيرنا فقد جاح في الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين (عميو السالم)

انهو قههال( :ىااذه النجااوم التا تا السااماء تيا ماادامن مثاال الماادامن التا تا

األرض)(.)22

وجاح في الحديث الشريف عهن النبهي(ت تسهميما) فهي معنهى قولهو تعهالى {ومان

األرض ماااثمين قههال( -:وتااا كااال ارض ادم مثااال أدمكااام وناااوح مثااال ناااوحكم
وابراىيم مثل ابراىيمكم)(.)23

وعن ابهن عبهاس قهال ( :سابع ارضاين تا كال ارض نبا كنبايكم وادم كاادمكم

ونوح كنوحكم) (.)24

وبيذا يتبين لنا أمرين ميمين ىما-:
ا مههر ا ول  -:وجههود مخموقههات فضههائية وع هوالم غيههر ىههذا العههالم الههذي نعههيش

فيو.

 - 22بحار االنوار ج 55ص91
 - 23زاد المسير ج 8ص47
 - 24بحار االنوار ج 57ص92
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ا مههر الثههاني -:ان رسههول هللا (ت تسههميما) وأىههل بيتههو (عميههو السههالم) قههد سههبقوا
غيرىم في اكتشاف وجود مخموقات في الفضاح وعوالم غير عالمنا ىذا .

والواقع وحسب عممي ان تمك العوالم لم يصهل ليها الهدين اإلسهالمي بعهد وسهوف

يكون ذلك عمى يهد اإلمهام الميهدي (عميهو السهالم) كمها جهاح فهي الروايهة الشهريفة

الواردة عن اإلمام الباقر(عميو السهالم)( :ذخار لصااحبكم الصاعب قاال ن قمات

ومااا الصااعب ؟ ق االنمن سااحاب تيااو رعااد وااارق وصاااحبكم يركبااو أمااا انااو
سيركب السحاب ويرقى ت األسباب أسباب السماوات السبع واالرضين السبع

خمس عوامر واثنتان خرابان) (.)25

فالذي يظير من ىذه الرواية عدة أمور-:

ا مه ههر ا ول :إن اإلمه ههام الميه ههدي (عميه ههو السه ههالم) يسه ههتخدم مركبه ههات فضه ههائية

متطورة جداً عبر عنيا فهي الروايهة بالصهعب أو السهحاب وكهان ذلهك ممها يهالحم

فيم الناس آنذاك .

ا مر الثاني :وجود عوامر غير ا رض أي إن فييا حياة وخمق واثنان خراب.

ا مههر الثالههث :إن اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) يقههوم بغههزو تمههك الع هوامر كمهها
يظيههر مههن الروايههة وال يكههون ذلههك حتم هاً إال لحكمههة وفائههدة يريههدىا اإلمههام (عميههو

السالم) ىي نشر الدين اإلسالمي في تمك العوالم وهللا العالم .

وبيههذا تنكشههف لنهها نقطههة ميمههة أخههرو مههن نقههاط الشههبو بههين حركههة السههيد الشههييد

وبين حركة اإلمام الميدي(عميو السالم).

تكذيبو ورد دعوتو
يقههول عمههم الفيزيههاح ان لكههل قههوة فعههل قههوة أخههرو تسههمى قههوة رد الفعههل تسههاوي قههوة

الفعههل فههي المقههدار وتعاكسههيا فههي االتجههاه ولكههن ىههذا القههانون لههم يسههر فههي دعههوة
 - 25بصائر الدرجات ص429
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الشههييد الصههدر(قدس) كههامالً فقههد جوبيههت دعههوة السههيد الشههييد وحركتههو باتجههاه
معاكس ليا تماماً اتخهذ مهن العهداح لمسهيد الشهييد وحركتهو المباركهة أسهموبا يسهير
عميو أصحاب ذلك االتجاه إال انو لم يكن مساوياً لقوة الفعل الناتجة عهن حركهة
السيد (قدس)  ،فقد كان التيار المعاكس الهذي واجهو حركهة السهيد الشهييد(قدس)

يفههوق مههن حيههث القههوة حركههة السههيد اإلصههالحية الجديههدة فقههد كههانوا أكثههر أم هواال
وأنصهها ار وعههدة وعههدداً ونفههوذا فههي المجتمههع فمهها أن انتشههرت حركههة السههيد الشههييد

في المجتمهع واخهذ نفهوذ السهيد (أعمهى هللا مقامهو) يهزداد يومهاً بعهد يهوم وا نصهار
تقبل من كل حدب وصوب مؤمنة بيذا الفكهر الجديهد وتمهك الحركهة اإلصهالحية

التي أحدثت انقالب عمى المستويين النظري والعممي حتى بدأ أىل ذلك االتجاه

يكشرون عن أنيابيم التهي كانهت تقطهر سهماً وبهدأ العهداح يبهرز شهيئاً فشهيئاً حتهى
اتس ه ههع وكب ه ههر وراح أص ه ههحاب ذل ه ههك االتج ه ههاه يتط ه ههاولون عم ه ههى ش ه ههخص الش ه ههييد

الصدر(قدس) لقد أساحوا إلى سماحة الشييد الصدر(قدس) كثي اًر .

لقههد قههام السههيد الشههييد (قههدس) بكشههف بعههض الحقههائق  ،لكههن مناوئيههو ولألسههف

الشديد ردوا قولهو ولهم يقبمهوا منهو بهل اتيمهوه بالكهذب (حاشهاه مهن ذلهك) كمها أنيهم
وقفهوا بوجههو دعههوة السههيد وحركتههو وحههاولوا تثبههيي النههاس عههن االلتحههاق بمرجعيتههو

من خالل اتياميم لسماحة السيد باتيامات عديدة ما انزل هللا بيا من سمطان .

إن ىههذا ا مههر ممهها ال يخفههى عمههى النههاس فقههد عاشهوا كههل ىههذه ا حههداث وسههمعوا
بيا ورأوىا فال يستطيع احد أن ينكر ذلك أو يحاول إخفاحه مطمقاً .

إن جراحات السيد الشييد (قدس) ال يستطيع كل شريف وحر أن ينسهاىا ليسهت
نيا وجيت لشخص السيد بل الن الذي أصيب بيا حسب اعتقادي ىو اإلمام

الميدي (عميو السالم) الن اإلمام (عميو السالم) ىو من وراح كل إنسان صالخ

أو عالم عامل مخمص حتماً .

إن مهها جوبههو بههو السههيد الشههييد (رض هوان هللا عميههو) سههيواجو بههو اإلمههام الميههدي

(عميههو السههالم) حيههث سههيقومون بتكههذيب دعوتههو ومميديههو وأنصههاره فههال يقبمههون
بتمهك الههدعوة التههي تقههوم بهأمر هللا عههز وجههل وأمههر اإلمهام الميههدي (عميههو السههالم)
24

بههل أنيههم سههيواجيون تمههك الهدعوة بههالمعن والتكههذيب وىههذا مهها دلههت عميههو الروايههات

المعصومية الشريفة.

فقههد جههاح فههي الروايههة الهواردة عههن أبههي بصههير عههن أبههي عبههد هللا (عميههو السههالم)

في حديث ذكر فيهو القهائم (عميهو السهالم) فقهال( :تاإذا ىاو قاام نشارىا تمام يباا

ت المشرق والمغرب احد إال لعنيا ) (.)26

وعن أبان بن تغمب قال :سمعت أبا عبد هللا (عميو السالم) يقول( :إذا ظيارت

رايت الحا لعنيا أىل الشرق وأىال الغارب أتادر لام ذلاك ؟ قماتن ال قاالن

لمذ يمقى الناس من أىل بيتو قبل خروجو) (.)27

والواقههع أن المقصههود بال اريههة التههي تمعههن مههن قبههل اغمههب النههاس ىههي دعههوة اإلمههام

الميدي (عميهو السهالم) وىهذا المعنهى قهد ذىهب إليهو السهيد الشهييد الصهدر(قدس)
في كتابو موسوعة اإلمام الميدي في الجهزح الثالهث منهو حيهث قهال( :والمقصهود
مههن ( اريههة الحههق)  :دعههوة الميههدي (عميههو السههالم) العامههة المتمثمههة با طروحههة

العادلههة الكاممههة  ،ونشههرىا أو رفعيهها  :إعالنيهها فههي العههالم كمهها أن المقصههود مههن
لعنيا الغضب عمييا واالشمئزاز منيا)..

وعن اإلمام الصادق (عميو السالم) انو قهال( :أن القامم يمقاى تا حرااو ماا لام

يماااا رساااول م(م تساااميما) الن رساااول م أتااااىم وىااام يعبااادون الحجاااارة

المنقورة والخشاب المنحوتات وان القاامم يخرجاون عمياو تيتاأولون عمياو كتااب
م ويقاتمونو عميو) (.)28

ان الذي يظيهر مهن ىهذه الروايهة الشهريفة أن الميهدي (عميهو السهالم) يالقهي اشهد
وأكثههر ممهها القههى الرسههول الك هريم (ت تسههميما) وان ممهها القههاه الرسههول انههو اتيههم

بالكذب وقد ردوا دعوتو ولم يقبموىا .

 - 26غيبة النعماني ص321
 - 27بحار االنوار ج 52ص363
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فالبد إذن أن يواجو القائم بمثل ذلك والبد ان يكذب من قبل اةخهرين والبهد أن

تههرد دعوتههو وال يقبميهها النههاس وىههذه النقطههة فههي الواقههع جههرت مههع سههماحة السههيد
الشييد (قدس) وقد رأيناىا بأعيننا ،وىهذه تجربهة ودرس لنها نسهتفيده عسهى أن ال

نقههع بمثههل مهها وقههع فيههو الههذين واجي هوا السههيد وردوا دعوتههو اذا م ها سههمعنا بظيههور
دعوة اإلمام الميهدي (عميهو السهالم) التهي سهوف تحهارب وتكهذب مهن قبهل اغمهب
الناس خاصتيم وعامتيم.

اإلص)ح  ...األمر بالمعروف والني عن المنكر

كانههت حركههة السههيد الشههييد فههي واقعيهها حركههة إصههالحية حههاول فييهها السههيد ومنههذ
البداية تغيير واقع المجتمع المتردي والذي كان يمفظ أنفاسو ا خيهرة لهوال ظيهور

السيد وحركتو عمى الساحة التي أعادت التوازن من جديد ولكن بالتدري .

فبعد سنوات من الظمم والجور التي عاشيا المجتمهع الع ارقهي تحهت وطهأة نظهام

الطاغية صهدام الهذي جعهل المسهاجد فارغهة إال مهن قبهل بعهض الشهيوخ المسهنين

والذين ال يتجاوزون أصابع اليد في المسجد الواحد  ،بهل إن أكثهر النهاس آنهذاك

ال يعممههون مههن تعههاليم ديههنيم إال القميههل وابتعههدوا عههن الههدين والتههدين فكثههر الفسههق
والفساد واالنحراف في المجتمع.

ولم يكن لمحوزة العممية يوميا دو اًر بار اًز أو مؤث اًر ولكن ما إن ظير السيد عمى

الساحة حتى بدأ اإلصالح يدب في المجتمع العراقي يوماً بعد أخر .

لقد قام السيد الشييد (قدس) بربي الناس بتعاليم الدين وبدأ بمحاولة النزول إلى

المجتمههع ال صههعود المجتمههع إلههى القههادة أو العممههاح الن ذلههك فههي الواقههع لههم يجههد
نفع هاً فقههد كانههت الحههوزة التقميديههة تسههير وفههق ىههذا المنطههق إال أنيهها بقيههت وعمههى
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م ههدو مئ ههات الس ههنين منطوي ههة عم ههى نفسه ههيا تع ههيش ف ههي عزل ههة ع ههن المجتمه ههع ،
والمجتمع ال يعرف منيا شيئاً .

لقد احدث السيد بعممو ىذا تغي اًر خطي اًر وقفزة لهم تهروق لمكثيهرين داخهل المجتمهع
الحهوزوي بهل أثهارت سهخطيم وبغضهيم لمسهيد (قهدس) ولكهن السهيد اثبهت لمجميهع
إن مهها قههام بههو ىههو الصههحيخ وان مهها دونههو كههان خط هاً كبي ه اًر تسههبب فههي ضههياع
المجتمع والناس وانتشار الفساد والظمم وابتعادىم عن رجل الدين .

لقهد نجههخ السههيد بهربي النههاس بشههخص القائههد وقههد انحنههى المجتمههع لمسههيد إجههالال

لما أروا من حرصو المتواصل عمهى فائهدة النهاس ومنفعهتيم والهذي قهد يتسهبب لهو

في خطر واضخ .

لقههد أعجههب الجمههاىير بيههذا العههالام الجديههد الههذي اعتمههى منبههر الكوفههة ذلههك المنبههر
الذي ظل يئن ويبكي منذ إن أصيب أمير المؤمنين (عميو السهالم) حتهى خهروج

حفيههد عمههي (عميههو السههالم) (دمحم الص ههدر) الههذي راح يجفههف دمههوع ذلههك المنب ههر
الشريف  ،فقد جعهل منهو منبه اًر لصهالح المجتمهع وا مهر بهالمعروف والنيهي عهن

المنكر.

لقد أعاد السيد الشييد (قدس) إلهى الكوفهة واقعيها الهذي عاشهتو فهي زمهن خالفهة

أميههر المههؤمنين (عميههو السههالم) والههذي تسههعى لههو فههي زمههن اإلمههام الميههدي (عميههو
السالم) الذي سوف يجعميا عاصمة دولتو العالمية ويجعل مهن مسهجدىا ممتقهى

لماليين البشر حيث يقوم بإحياح صهالة الجمعهة مهن جديهد ويعتمهي منبهر الكوفهة

من جديد فيجعل منو منب اًر لإلصالح وا مر بالمعروف والنيي عن المنكر.

حي ههث سيش ههيد الزم ههان ال ههذي تخ ههرج في ههو دع ههوة اإلم ههام المي ههدي (عمي ههو الس ههالم)

انتشار الظمم والجور والفساد وامتالح ا رض بيذه ا مور لذا فان اإلمهام (عميهو

السالم) حينما يخرج سيقوم بإصالح المجتمع والناس وانياح الظمم والفساد وقتل
الظه ههالمين والمفسه ههدين فه ههي ا رض فيعيه ههد لمحيه ههاة بيجتيه هها ويقضه ههي عمه ههى تمه ههك

المظه ههاىر الته ههي ترفضه ههيا تعه ههاليم اله ههدين الحنيه ههف  .وال يرتضه ههييا هللا عه ههز وجه ههل
ورسولو (ت تسميما) وا ئمة الطاىرين صموات هللا وسالمو عمييم أجمعين.
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إن حركهة السههيد الشههييد فهي الواقههع تحكههي لنها عههن حركههة اإلمهام الميههدي (عميههو

السالم) ودعوتو وتكشف لنا عن حقيقتيا وماىيتيا وىذه فائدة عظيمهة سهنتعرف
عمييهها مههن خههالل تمههك الحركههة المباركههة لمسههيد الشههييد (رض هوان هللا عميههو) ولقههد

تحدث لنا السيد الشييد في كتابو موسوعة اإلمام الميدي في الجهزح الثالهث منهو
عههن تمههك اإلصههالحات والمنجهزات التههي يقههوم بيهها اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم)

حيههث قههال( :وحيههث كههان وجههود الخيههر والصههالح فههي البش هرية كميهها ناتج هاً مههن

جيود اإلمام الميدي (عميو السالم) وتعاليمو وقوانينهو  ،كهان نسهبة مقتهل إبمهيس
إليههو أم ه ار صههحيحاً  .وانمهها كههان مقتمههو فههي مسههجد الكوفههة  -عمههى مهها نطههق بههو

الخبر – الن ىذا المسجد بصهفتو احهد الم اركهز الميمهة فهي العاصهمة العالميهة :

الكوفههة  ،سههيكون ىههو منطمههق تعههاليم الميههدي (عميههو السههالم) ونشههر ىدايتههو عمههى

العالم )

الحظ عزيزي القارس ما يصدر عن اإلمام الميدي (عميو السالم) مهن إصهالح

ويكههون منطمههق ذلههك اإلصههالح مههن مسههجد الكوفههة كمهها كههان ذلههك مههن قبههل السههيد

الشييد (قدس).

يقال تيو ما قيل ت عيسى بن مريم
بعههد ان طههرح السههيد الشههييد (قههدس) نفسههو كمرجههع تقميههد وتصههدو إلقامههة صههالة

الجماعة في الصحن الحيدري الشريف ومن ثم إقامة صهالة الجمعهة فهي مسهجد

الكوفههة المعظههم واصههل الحاقههدون والمبغضههون لههو عههدائيم واتيههاميم مههن دون أي
ورع أو خوف من هللا عز وجل.

لقههد انطمقههت تمههك االتيامههات ولألسههف الشههديد مههن رجههال الههدين والحههوزة العمميههة

حيث كانهت تمهك االتيامهات فهي بدايهة ظيهور السهيد الشهييد ( أعمهى هللا مقامهو )

عمههى السههاحة العمميههة  ،لههم يكههن يعههرف آنههذاك إال مههن قبههل المقهربين منههو او مههن
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طمبههة الحههوزة العمميههة وأش هرافيا  .لقههد افتههروا عمههى السههيد الشههييد واتيمههوه بتيمههة
شههنيعة لههيس ليهها واقههع إال فههي نفوسههيم المريضههة المنحرفههة التههي سههولت ليههم ذلههك

فخ ههالفوا ب ههذلك م هها ك ههانوا يقولون ههو  ،فأص ههبحوا مص ههداقا لقول ههو تع ههالى { اتاااأمرون

الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتمون الكتاب .

حقا فيم من يدعون معرفتيم بالكتاب والسنة وا حكام الشرعية لكنيم في الواقهع
ي ههأمرون الن ههاس باالمتث ههال لتم ههك ا حك ههام والعم ههل وف ههق الكت ههاب والس ههنة ولك ههنيم

ولألسههف ال يمتثمههون لتمههك ا حكههام وال يعممههون بيهها  ،فقههد اتيم هوا سههماحة السههيد
الشههييد (قههدس) بأنههو ال تجههوز الصههالة خمفههو نههو (ابههن ).....حاشههاه مههن ذلههك
ولعنههة هللا عمههى القههوم الظههالمين الههذين افتههروا كههذبا وبههاطال ولمهها كثههر النقههاش فههي
ىههذه التيمههة وسههألوا عههن ىههذه التيمههة ومههن أيههن عرف هوا ذلههك ؟ قههالوا وبكههل وقاحههة

وبما ال يمت إلى العقل والدين أو ا خهالق بصهمة  ،حيهث أجهابوا عهن ذلهك بهان
والد السيد الشييد كان عقيماً ال يولد لو فكيف ولد لو ىهذا المولهود الهذي ادعهى
االجتياد والمرجعية وغير ذلك .

وتجاىموا وغضوا الطرف عن فضل هللا سبحانو وتعالى ونعمتو فقد كذبوا والدة

السيد (قدس) وكيف حصهل ذلهك واسهتجابة هللا سهبحانو وتعهالى لوالديهو دعائيمها
بعههد توسههميما بالرسههول الك هريم (ت تسههميما) عنههد قب هره الش هريف وقههد ذكرنهها قصههة

والدة الس ههيد الش ههييد ف ههي بداي ههة بحثن هها ى ههذا وممخ ههص القص ههة إن وال ههدي الس ههيد

الشييد وفي أثناح الح توجيا لزيهارة قبهر رسهول هللا (ت تسهميما) وىنهاك توسهموا

إله ههى هللا بنبيه ههو المصه ههطفى (ت تسه ههميما) وطمب ه هوا منه ههو تعه ههالى أن يه ههرزقيم وله ههد
ويسههمونو دمحم وفع هالا اسههتجاب هللا عههز وجههل ليههم دعههائيم ورزقيههم مولههود ببركههة

النبههي دمحم (ت تسههميما) وكانههت والدتههو فههي يههوم مولههد النبههي ا كههرم (صههمى هللا
عميو وآلو وسمم تسميما) في  17ربيع ا ول .

فماذا نقول بعد ذلك ناس يظيرون اإليمان ويضمرون الكفر والنفاق .

فتألمنا لذلك كثي ار لكن في الواقع عمينا أن ال نتألم وال نحهزن  ،بهل عمهى العكهس
نزوال وايمانا وتعمقا بيذا اإلنسان الطاىر الذي كان حقا من المجددين والمحيين
29

لمدين  ،عمينا ان ال نحزن ن ذلهك مهن سهنن ا نبيهاح (عمهييم السهالم) فهأن مهن
العالمههات الدالههة عمههى أحقيههة السههيد الشههييد أن يكههون مظمومهها كمهها كههان ا نبيههاح
(عميههو السههالم) فههان ا نبيههاح قههد اتيم هوا بشههتى االتيامههات وأخطرىهها  ،فههال بههد أن

يكههون الههداعين إلههى هللا سههبحانو وتعههالى كههذلك أنيههم ويتيمههون ويكههذبون كمهها جههرو

ذلك مع ا نبياح.

إن مهها اتيههم بههو الشههييد الصههدر (قههدس) اوتيههم بههو نبههي هللا عيسههى بههن م هريم وأمههو
السيدة مريم العذراح (عميو السالم) حاشاىا من ذلك .

وىههذا مهها سههوف يتيم هوا بههو القههائم (عميههو السههالم) كمهها جههاح ذلههك ف هي ا خبههار

والروايات المعصومية الشريفة .

فقد جاح في الرواية الواردة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفهر البهاقر (عميهو

السالم) يقهول ( ت صاحب ىذا األمر سنت من أراع أنبياء ن سنت من موساى

وسنت من عيسى وسنت من يوسف وسنت من دمحم (م تساميما) – إلاى

أن قال – قمت وما سنت عيسى ؟ تقال ن يقاال تياو ماا قيال تا عيساى )....
(.)29

ف ههأن أع ههداح المي ههدي (عمي ههو الس ههالم) س ههوف يتيمون ههو ب ههذلك لع ههنيم هللا واخه هزاىم

ويشككون في نسبو  ،وىذا ا مر قد وقع بعينو وكما ذكرنا ما حدث مع سماحة

السيد الشييد ( أعمى هللا مقامو) وىذه نقطة أخرو تضهاف إلهى نقهاط الشهبو بهين
حركة السيد الشييد ودعوتو وبين حركة ودعوة اإلمام الميدي (عميو السالم) .

29
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اإلس)م الجديد

بعههد ان ظيههر السههيد الشههييد دمحم الصههدر (قههدس) وطههرح نفسههو كمرجههع لممسههممين

وبدأت مرجعيتو تنتشر شيئاً فشيئاً وأخذت قاعدة أنصاره ومقمديو باالتساع  ،قام

السهيد الشههييد بطهرح بعههض ا حكهام الجديههدة والتهي لههم يعيهدىا النههاس مهن قبههل ،

فقد كان الناس معتادون عمى حكم معين في مسألة ما  ،وقد كهان الحكهم واحهداً
لهم يتغيهر لسهنوات طويمهة وعبهر أجيهال مختمفهة  ،ولكهن السهيد رضهوان هللا تعههالى

عميههو وحسههب مهها توصههل إليههو قههام بإصههدار أحكههام جديههدة تختمههف عههن ا حكههام
السابقة في تمك المواضيع مما أثار حفيظة اغمب الناس مهن غيهر مقمديهو  ،ولهم

يتقبههل النههاس ىههذه ا حكههام بههل قههاموا باتيههام السههيد الشههييد نتيجههة تمههك ا حكههام

الجديدة  ..أن قالوا وحسب ما سمعنا بأنفسنا (إن الصدر جابمنو دين جديد).

نعم فقد جاح السيد الشييد بإحكام جديدة وأوامر جديدة وقضاح جديد حيهث قهام

السيد بإصدار بعض ا حكام مثل تحريمو بعض أنواع الطرشي  ،وقولو بحرمهة
االجبههان المص ههنوعة م ههن منفحههة حيواني ههة ف ههي ب ههالد الكفههر وقول ههو بع ههدم مفطري ههة

السههكائر فههي نيههار شههير رمضههان أي أن دخههان السه اهكائر لههيس مههن المفط هرات ،
وحرمة أكل بعض أنواع السمك ( كالصبور ) .

وما إلى ذلك من ا حكام الفقيية أما بالنسبة لألوامر المولوية فمهن قبيهل توجيهو

أمر إلى الناس بالسير لزيارة اإلمام الحسين (عميو السالم) مشياً عمى اإلقهدام ،
وأمره إلى سائقي سيارات ا جرة بعدم إركابيم لمنساح السافرات.

وغيههر ذلههك ومههن أب هواب القضههاح الجديههد ،كإقامتههو لممحههاكم الشههرعية  .لقههد جههاح

السيد الشييد (قدس) فعالً بدين جديد لم يكن معيودا سابقاً .

ولههو أن الس ههيد الش ههييد (أعمههى هللا مقام ههو) ق ههد امتههدت ب ههو الحي ههاة لكههان ق ههد أت ههى

بأحكههام أخ ههرو جدي ههدة غي ههر التههي ج ههاح بي هها و ص ههدر عههدة أوام ههر أخ ههرو وط ههور
القضاح والمحاكم الشرعية بصورة أفضهل وأحسهن ممها بهدأ بهو لكهن القضهاح واقهع
وال مرد لحكم هللا عز وجل وانا هلل وانا إليو راجعون .
31

لقههد دلههت الروايههات الهواردة عههن أئمههة اليههدو (عمههييم السههالم) إن اإلمههام الميههدي

(عميههو الس ههالم) ي ههأتي بإسههالم جدي ههد وب ههأمر جديههد وبقض ههاح جدي ههد فقههد ج ههاح ف ههي
الروايههة الشهريفة الهواردة عههن أبههي بصههير قههال  :قههال أبههو جعفههر (عميههو السههالم) :
(يقوم القامم باأمر جدياد وكتااب جدياد وقضااء جدياد عماى العارب شاديد

لاايس شااأنو إال الساايف وال يسااتتيب احااد وال تأخااذه ت ا م لوماات الماام )

(.)30

وعههن أبههي حم هزة الثمههالي قههال  :سههمعت أبهها جعفههر دمحم بههن عمههي (عميههو السههالم)

يقهول  ( :لو قد خرج قامم ل دمحم لنصره م بالم)مكت – إلاى أن قاال – يقاوم
بأمر جديد وسنت جديدة وقضاء جديد .)31( ).....

وعن اإلمام الصادق (عميو السهالم) انهو قهال ( اذا قاام القاامم دعاا النااس إلاى

اإلس)م جديداً وىداىم إلى أمر قد دثر تضل عنو الجميور وانما سم القاامم
ميدياً ألنو ييد إلى أمر مضمول عنو وسم بالقامم لقيامو بالحا) (.)32
والحقيقة ان الروايات في ىذا المجال كثيرة نقتصر عمى ىذا القدر منيا .

فان اإلمام الميدي (عميو السالم) سوف يدعو إلى إسالم جديد والى أمهر جديهد
والههى قضههاح جديههد ولههيس المهراد حتمهها إن اإلمههام (عميههو السههالم) يههدعو إلههى ديههن
غير الدين اإلسالمي بل إن المقصود من ذلك أن يأتي الميهدي (عميهو السهالم)
بههبعض ا حكههام وا وامههر والقضههاح المختمههف عههن الواقههع المعاشههي يوميهها حيههث

يكون الناس قد اعتادوا عمى أحكام معينة وأوامر وقضاح معين ولسنوات طويمهة

وقد تكون تمك ا حكام ليست أحكاما واقعية بل ىي أحكاما ظنية لم توصب كبد
الحقيقههة  ،وأسههتمر العمههل بيهها جههيالً بعههد جيههل لههذا فههأن الميههدي (عميههو السههالم)
حينمهها يههأتي بأحكههام واقعيههة تخههالف تمههك ا حكههام ال بههد أن تكههون وي ارىهها النههاس
أحكاما جديهدة وأوامهر وقضهاح جديهد لهم يسهبق ليهم أن شهاىدوىا أو سهمعوا بيها ،
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اجو اإلمام (عميهو السهالم) نتيجهة لتمهك ا حكهام وا وامهر والقضهاح
لذلك سوف يو ا
الجديههد مههن قبههل اغمههب النههاس وتوههرد دعوتههو وال ويصههدقو النههاس نيههم يرونههو قههد
خ ههالف أحك ههاميم الت ههي يعتق ههدون أني هها ى ههي ا حك ههام الص ههحيحة الت ههي ال يج ههوز
مخالفتيا  .وىذا االمر كما قدمنا قد وقع مع سماحة السيد الشييد (قهدس) وىهذه

نقطههة جديههدة تضههاف إلههى نقههاط التشههابو بههين حركههة السههيد الشههييد ودعههوة اإلمههام

الميدي (عميو السالم) .

دعوة العشائر وجميع المذاىب والممل
ق ههام الس ههيد الش ههييد(قدس) ب ههدعوة العش ههائر وش ههيوخيا لمتواص ههل م ههع الع ههالام وع ههدم
االبتع ههاد عنهههو واالن ههزواح واالكتفه ههاح ب هها عراف العشه ههائرية الموض ههوعة وقهههد لبهههى
الههبعض مههن العشههائر وشههيوخيا ىههذه الههدعوة وقههاموا بزيههارة سههماحة السههيد الشههييد

(قههدس) و ارح هوا يسههألون عههن أمههور كثي هرة ومختمفههة فيمهها تخههص العشههيرة والفصههل
وما شابو ذلك  ،كما أن السيد ومن نفس المنطمق قام بتوجيو الدعوة إلى جميهع

المذاىب والممل لوضع اليد باليد من اجل اإلصالح وتغييهر الواقهع المريهر الهذي
ض ههل يعه ههاني من ههو المجتمهههع الع ارقه ههي لعق ههود طويمهههة حي ههث وج ههو ال ههدعوة بنهههاح

المذاىب ا خهرو والهى المسهيحيين والصهابئة والغجهر وكهان ذلهك مهن عمهى منبهر

الجمعههة فههي الكوفههة المقدسههة وقههد نجههخ فع هالً السههيد(قدس) فههي ذلههك حيههث تههأثر
الكثير من المسيحيين ولبوا تمك الدعوة.

وقد نجخ السيد فهي ىدايهة بعهض العوائهل المسهيحية إلهى الهدين اإلسهالمي خهاتم

ا ديان والى اإليمان بو حتى أن بعض شبابيم أصبخ من تالمذتو .

كما انو دعا الغجر لاللتفاف حول المرجعية الدينية وكانت ىذه الهدعوة ا ولهى

مههن نوعيهها حيههث لههم نشههيد أو نسههمع عههن احههد عممههاح وقههادة المسههممين قههام بيههذا
الفعههل ودعهها الغجههر كمهها فعههل سههماحة السههيد الشههييد (قههدس) وقههد اعتبههر الههبعض
33

مههن رجههال الحههديث فههي الحههوزة العمميههة إن مهها قههام بههو الشههييد الصههدر (أعمههى هللا

مقامو) فيو إسهاحة لمحهوزة العمميهة والمهذىب الشهيعي والهدين اإلسهالمي مهن دعهوة

الغجههر ولكههن الحههق إن ىههذه الخطههوة التههي قههام بيهها سههماحة السههيد خطههوة شههجاعة

وناجحة وىي إن دلهت عمهى شهيح فإنيها تهدل عمهى أن ىهذا السهيد لهيس رجهالً أو
عالماً عاديا بل ىو رجل إلييا كان في الكثير من أفعالو مسدداً وموفقاً.

والحقيق ههة إن م هها ق ههام ب ههو الس ههيد الش ههييد س ههوف يق ههوم ب ههو اإلم ههام المي ههدي (عمي ههو

السالم) كما دلت عمى ذلك ا خبار والروايات الهواردة عهن أئمهة اليهدو صهموات
هللا وسالمو عمييم أجمعين .

فان دعوة اإلمام (عميهو السهالم) عالميهة ال تخهص فئهة دون أخهرو وىهي ليسهت

إلههى أنههاس دون آخ هرين بههل ىههي لكههل النههاس فيههي دعههوة لممسههممين سههنة وشههيعة
وىي في نفس الوقت دعوة لكل أصحاب الهديانات والمعتقهدات والممهل والشهعوب

أنيا دعوة إلصالح ا رض كميا واصالح المجتمع بأجمعو ثهم إن نصهرة اإلمهام
الميدي (عميو السالم) ال تقتصر عمى من عرف باإليمان والتدين واشتير بيما

وال عمى الشيعة أو المسممين فقي بل ىي لكل الناس كما قمنا .

وىذا ما يظير من الرواية الشريفة الواردة عن ابهي عبهد هللا (عميهو السهالم) انهو

قهال ( :إذا خرج القامم (عميو السا)م) خارج مان ىاذا األمار مان كاان يار اناو
من أىمو ودخل تيو شبو عبدة الشمس والقمر)(.)33

فالذي يظير من الرواية انو سوف يدخل الكثير من الناس والذين يعتبرون شبو
عبههدة الشههمس والقمههر أي أنيههم ليس هوا مسههممين فههي أمههر اإلمههام الميههدي (عميههو

السالم) ودعوتو المباركة.

كما انو قد ورد عن عيسى بن مريم (عميو السالم) انو )جهاح إلهى جميهع الكهورة

المحيطة باالردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا)
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والمعموم ان لنبي هللا عيسى (عميو السالم) دو اًر في أمر اإلمهام الميهدي (عميهو

السههالم) لههذلك فههان دعههوة اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) سههوف تسههتقطب الكثيههر
مهن النههاس سهواح كههانوا مهن الشههيعة أو السههنة أو مهن غيههر المسهممين كمهها حصههل
مع دعوة الشييد الصدر وحركتو التي استقطبت بعض الناس.

أما فيمها يخهص العشهائر فهان القهائم (عميهو السهالم) سهوف يهأمر أصهحابو بهدعوة
قبائميم لنصرتو (عميو السالم) وأتباع الحق فقد جاح فهي الروايهة الشهريفة الهواردة

عههن أبههي عبههد هللا (عميههو السههالم) انههو قههال ( :ال تااذىب الاادنيا-إلااى أن قاااال-

وحتى يقوم الرجل منكم إلاى حسابو ونسابو وقبيمتاو تيادعوىم تاان أجاابوه واال

ضرب اعناقيم) (.)35

وقههد ورد عههن أميههر المههؤمنين (عميههو السههالم) وىههو يههذكر أنصههار اإلمههام وجيشههو

فقههال ن ( .....أولمااك قااوم يااأتون ت ا

خاار الزمااان قاازع كقاازع الخريااف الرجاال

والاارج)ن والث)ثاات ماان كاال قبيماات حتااى يبمااهللا تسااعت أمااا وم إن ا ألعاارف

أميرىم واسمو ومناخ ركابيم.)36( )...

وبيذا يظير لنا الشبو بين أفعال السيد (قدس) وحركتو وبين أفعال القائم (عميهو

السالم) وحركتو ودعوتو.

لوال السيف بيده
ال يمكن ي قائد أن ينجخ في حياتو القياديهة مها لهم يكهن لديهو سهالح يهدافع بهو

عههن نفسههو ويحتههرز بههو عههن تطههاول اةخ هرين ولقههد كههان سههماحة السههيد الشههييد
(قهدس) ممتفتهاً إلهى ذلههك لههذا فقهد عمههد إلهى اسههتخدام الشههدة مهع أصههحابو ووكالئههو
والمقربين .
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فمم يكن يسمخ بالخطأ مطمقاً وكان يحاسب عميو وىهذا مها يعرفهو الكثيهرين عهن

سيرة السيد الشييد (أعمى هللا مقامو) .

وفي الواقع كان السيد يحمل سيفاً بيهده لكهن ىهذا السهيف لهم يكهن سهيفاً ماديهاً بهل

ىو سيفاً معنوياً فقهد اسهتخدم السهيد (قهدس) فهي أيهام مرجعيتهو التفسهيق ضهد مهن
ال يقبههل بههالحق وال يعمههل بههو وال يسههمع النصههيحة ويسههعى ويعمههل ضههد اإلسههالم

والمسممين وضد المذىب .

ولما كان السيد الشييد (قدس) متيماً من قبل الكثيرين من المناوأين لو والهذين

حاولوا الحي من قهدره ومقامهو كمرجهع وعهالم مهن م ارجهع وعممهاح الشهيعة  ،لهذلك
قام السيد بنصهحيم ولكهنيم لهم يسهمعوا فقهام بتفسهيقيم وتحهذير النهاس مهنيم ومهن

بقيههة أق هواليم كمهها انههو ولمهها انحههرف بعههض طمبتههو ووكالئههو قههام بنصههحيم واثبههات
انحرافيم وخطأىم ولكنيم أيضا لم يسمعوا ولم يعودوا إلى طريهق الحهق واليدايهة

فقام (قدس) بتفسيقيم أيضاً.

لقد عهرف النهاس عهن سهماحة السهيد الشهييد الصهدر (قهدس) ذلهك حتهى وصهفوه

بالش ه ههدة والح ه ههزم والواق ه ههع إن الس ه ههيد(قدس) ق ه ههد نج ه ههخ بالفع ه ههل ف ه ههي ك ه ههف أولئ ه ههك

المحرضين او المنحرفين نيم باتوا يخشون السيد ،حيث عمموا جيداً أن السهيد
(قهدس) ال يخشهى فهي قهول الحهق احههد أن كهان عهدو أو صهديق  ،فيهو ال ينظههر

إلى ذلك إنما كان ينظر إلهى الحهق فقهي ولهوال ذلهك لمها اسهتطاع الشهييد الصهدر
(قدس) االستمرار واالتساع .

لقد حاول في البدح بعض طمبة العموم الدينية في الحهوزة العمميهة اإلسهاحة لمسهيد

الشههييد (قههدس) وحركتههو ومرجعيتههو ولكههنيم عنههدما أروا حههزم السههيد وشههدتو توقف هوا

عن اتياماتيم وان كان بقدر ما فقد ضهل أولئهك النفهر يتيامسهون مهع شهياطينيم
وفيما بينيم عفا هللا عنيم وسامحيم هللا .

ان مهها ج ههرو م ههع س ههماحة الس ههيد (أعم ههى هللا مقام ههو) س ههيجري م ههع الق ههائم (عمي ههو

السههالم) ولكههن بصههورة أوسههع وأقههوو وبشههكل مههادي فم هوال ان السههيف بيههد القههائم
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(عمي ههو الس ههالم) أي س ههالحاً ماديه هاً ول ههيس معنويه هاً فت ههى الفقي ههاح يقتم ههو كم هها ف ههي

الروايات وا خبار.

فقههد دلههت عمههى ذلههك ا خبههار عمههى أن النههاس وبهها خص فقيههاح السههوح وعممههاح

الضاللة بعد تكذيبيم لدعوة اإلمام الميدي (عميو السالم) فإنيم سوف يحهاولون
قتمو وتأليب الناس لحربو وقتالو .

فقههد جههاح فهي الروايههة الهواردة عههن اإلمههام الصههادق (عميههو السههالم) انههو قههال( :ان

القامم (عميو السا)م) يمقاى تا حرااو ماا لام يماا رساول م (صامى م عمياو

و لااو وساامم تسااميما) الن رسااول م أتاااىم وىاام يعباادون الحجااارة المنقااورة
والخشااابت المنحوتاااو وان القاااامم يخرجاااون عمياااو تيتاااأولون عمياااو كتااااب م

ويقاتمونو عميو) (.)37

فال ههذي يظي ههر م ههن الرواي ههة الشه هريفة إن الخ ههارجين عم ههى الق ههائم (عمي ههو الس ههالم)

والذين يقاتمونو ىم ممن يتأولون القرآن وحتمهاً فهان الهذي يتهأول القهرآن لهيس مهن
عامة الناس بل البد أن يكون من أىل العمم والمعرفة .
كما انو قد ورد في كتاب بيان ا ئمة لمشيخ زين العابدين في الجزح الثالهث منهو

( ...ولوال أن السيف بيده التتى الفقياء بقتمو .)38( )..

والههذي نسههتفيده مههن ىههذا الكههالم ان الكثيههر مههن النههاس ومههن طمبههة العمههوم الدينيههة

وفقياح السوح وعمماح الضاللة يحهاولون رد اإلمهام (عميهو السهالم) ومحاولهة قتمهو

وتكذيبههو وىههذا مهها جههرو مههع سههماحة السههيد الشههييد (قههدس) والههذي سههيجري كمهها
ذكرنا مع القائم (عميو السالم)  ،فتزداد بذلك نقاط الشبو بين الحركتين.
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توحيد المسممين

لههم نشههيد فههي زماننهها ىههذا رجههل ديههن س هواح كههان مههن رجههال الههدين الشههيعة او مههن
رجال الدين السنة حاول ونادو من اجل جمع كممهة المسهممين سهنة وشهيعة كمها

فعههل سههماحة السههيد الشههييد (قههدس)  ،حيههث نههادو ودعهها إلههى توحيههد الكممههة ونبههذ

االختالفات.

فق ههد دع هها أى ههل الس ههنة لمحض ههور إل ههى ص ههالة الجمع ههة م ههن اج ههل نصههرة اإلس ههالم

وعالح كممتو ولم يكتفي بذلك بل أمهر أنصهاره بهان يحضهروا مهع أىهل السهنة فهي
مسهاجدىم ويصهموا معيهم وفعهال فقهد قههام الكثيهر مهن أتبهاع السهيد الشهييد ومقمديههو
بالحضههور مههع أىههل السههنة فههي مسههاجدىم وأداح صههالة الجماعههة معيههم وبإمامههة

رجل دين سني وىذه الحالة استمرت ولم تنقطع إلى عدة سنوات .

كما ان بعض أىل السنة قد حظروا إلى المساجد الشيعة التهي كهان يصهمي فييها

أنصههار الشههييد الصههدر(قدس) وخاصههة فههي ص هموات الجمههع وىههذا ا مههر أصههبخ
مألوفا ومعروفا من قبل اةخرين.

وىذه بالفعل خطوة جبارة تعتبر ا ولى مهن نوعيها فهي زماننها ىهذا الهذي اصهبخ

ولألسههف أبنههاح المههذىب الواحههد متف هرقين يكههذب بعضههيم الههبعض ويههتيم بعضههيم
البعض اةخر.

ولم يتوقف طموح السيد عند ىذه النقطة فقهي أي حضهور الصهالة سهواح كانهت

صههالة إخواننهها مههن أبنههاح السههنة او حضههور السههنة إلههى مسههاجد الشههيعة وأدائيههم

لصالة الجمعة فقد كان وكالح السهيد وأنصهاره يتبهادلون مهع أىهل السهنة الزيهارات

سواح كان في المناسبات الدينية أو في ا يام العادية لقد شيدت تمك الفتهرة حقهاً
تقارب هاً وثيههق بههين أبنههاح الم هذىبين الشههيعي والسههني عمههى اختالفيهها والحقيقههة إننهها
نعتقد انو لو قدر لمسيد من العمر غير الذي قدر لو صبحت ثمار عممهو ذلهك

أكثر وضوحاً ونضوجاً ولكن إنا هلل وانا إليو راجعون .
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لقد كان التعاون واالئتالف واضحاً بين أنصار السيد ومقمديو وبين إخواننا من

اىل السنة ونتمنى أن يستمر ذلك الوئام وال ينقطع عمى ا قهل مهن بهاب السهعي
إلى إتمام ما أراده السيد الشييد (قدس) وسهعى إلهى تحقيقهو وان كانهت الظهروف
قد تغيرت والفتن قد عصفت بالبالد لكن كما ان ىناك مبغض وعدو فان ىنهاك
محب وصديق نتمنى ان ال يضيعوا ويظمموا بسبب أولئهك ا عهداح  ،وعمينها أن

ال نقههع فههي مهها وقههع فيههو الههبعض مههن اىههل السههنة فههي زمههن حكههم الطاغيههة صههدام

(لعنههو هللا) حيههث كههانوا ا داة الطيعههة فههي يههد صههدام لظمههم الشههيعة والحههاق ا ذو
بيم.

وعمينهها بعههد أن انعههم هللا عمينهها ومكننهها مههن بالدنهها وأزال حكههم الطغههاة والظههالمين

عنا أن ال نظمم ا بريهاح مهن إخواننها أىهل السهنة بهل عمينها ان نهرييم فعهل الكهريم

وخمق أىل البيت ا طيار (عمييم السالم).

وعوداً عمى بدح أقوال إن كل ما قام بو السيد الشييد في ىذا المجال مهن بهاب
توحيد المسممين وجمع الكممة عمى التقوو سوف يقهوم بهو اإلمهام الميهدي (عميهو

الس ههالم) ولك ههن بص ههورة أوس ههع وأكث ههر حي ههث س ههتبدأ دع ههوة اإلم ههام المي ههدي (عمي ههو
السالم) عند الشيعة ثهم تشهمل بهاقي المسهممين مهن إخواننها أىهل السهنة  ،وسهوف

يوفق بعضيم لنصرة اإلمهام الميهدي (عميهو السهالم) وااللتحهاق بدعوتهو المباركهة

حيث يظير قسم من أنصار اإلمام (عميو السالم) من اىل السنة وسوف يكونوا
دعاة لإلمام (عميو السالم) في مجتمعاتيم ودوليم .

ان مهها قههام بههو سههماحة السههيد الشههييد (أعمههى هللا مقامههو) ومقارنتههو بمهها يقههوم بههو

اإلمام الميدي (عميو السالم) ال اي اجعل اإلنسان حائ اًر متسائالً كيهف توصهل السهيد
الشييد إلى القيام بكل ىذه ا فعال التهي تشهبو إلهى حهد كبيهر االفعهال التهي يقهوم
بيا اإلمام الميدي (عميو السالم) وان كانت أفعال السيد (قهدس) بشهكل مصهغر
وأفعههال اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم) أوسههع واشههمل فههان حركههة السههيد مختصهرة
بحسب إمكاناتو عمى مجتمهع معهين ولكهن حركهة اإلمهام (عميهو السهالم) ودعوتهو
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حركهة عالميههة بمهها يهالحم إمكانههات اإلمههام (عميههو السهالم) العمميهة والعمميههة وغيههر

ذلك .

الحسد

انو قديم بقدم البشر حيث حسد إبميس آدم عميو السالم وحسد قابيل ىابيل حتى
قام بقتمو كما دلت عمى ذلك الروايات وسيبقى ىذا الداح مالزماً لبني البشر فقهد
حسههد إخههوة يوسههف (عميههو السههالم) أخههييم واسههتمر ىههذا الحههال إلههى زماننهها ىههذا

ويستمر إلى زمان اإلمام الميدي (عميو السالم) .

إن ىذا ا مر في الواقع حصهل مهع سهماحة السهيد الشهييد فمها ان بهدأت شهعبيتو

باالنتشار وأخذت مرجعيتو باالتساع حتى كثر الحاسدين لو الذين كانوا يتمنهون
زوالههو وزوال مرجعيتههو وقههد كههان الحاسههدين ولألسههف الشههديد مههن داخههل الحههوزة

العمميههة وىههذا اةمههر لههيس غريبهاً وعجيبهاً كمهها قههد يتصههور الههبعض أو العامههة مههن
الناس فان الواقع ان من يحسد النجار ليس الخباز حتماً إنما يحسده نجار مثمو
وكههذا مههن يحسههد الحههداد حههداد مثمههو أيضهها وكههذلك العههالم أو المرجههع أو المجتيههد

فانه ههو ال يحسه ههده إال العه ههالم أو المرجه ههع أو المجتيه ههد وىه ههذا ا مه ههر معه ههروف به ههين
العمم ههاح والعي ههاذ ب ههاهلل فق ههد ج ههاح ف ههي الرواي ههة اله هواردة ع ههن أمي ههر الم ههؤمنين (عمي ههو

السههالم) انههو قههال ( :إن م عااز وجاال يعااذب سااتت بسااتت ن العاارب بالعصاابيت

الدىاقنت()39بالكبر واألمراء بالجور والفقياء بالحسد والتجار بالخيانات
وأىل الرستاق

()40

بالجيل) (.)41

39
دىكان الفارسية ومعناه رئيس القرية او الرجل
 الدىاقنة  :جمع دىقان وىو معرب كممة االثري او صاحب االموال والعقارات الكثيرة.

 -40الرستاق  :معرب كممة روستا الفارسية وىي بمعنى القرية .
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 الخصال ج1ص32541

ان الحسد في الواقع يكون من المنافق الذي يظير شيئا ويبطن شيئاً اخر فقد

ج ههاح ف ههي الرواي ههة الشه هريفة اله هواردة ع ههن اب ههي عب ههد هللا (عمي ههو الس ههالم) ق ههال( :ان

الم من يغبط واليحسد والمناتا يحسد وال يغبط) (.)42

وبيههذا يتبههين لنهها إن الههذين حسههدوا سههماحة السههيد الشههييد (قههدس) ىههم مههن الفقيههاح
وىم في الواقهع منهافقين كمها وصهفيم اإلمهام الصهادق (عميهو السهالم) فهي الروايهة
الشريفة المتقدمة فان المؤمن ال يحسد أحدا وبيذا يتبين لنا أن من يحسهد القهائم

(عميههو السههالم) ىههم الفقيههاح وعممههاح السههوح المضههمين المنههافقين الههذين يظيههرون

أنفس ههيم وك ههأنيم عمم ههاح رب ههانيون مقدس ههون ولك ههنيم ف ههي الواق ههع خ ههالف ذل ههك في ههم

منافقين يحاربون اإلمام (عميو السالم) ويكذبون دعوتو ويحسهدونو عمهى مها اتهاه
هللا من فضمو كما دلت عمى ذلك الروايات المعصومية الشريفة .

فقهد جهاح فههي الروايهة الهواردة عههن أبهي خالهد الكههابمي قهال ( :لمها مضههى عمهي بههن
الحسين (عميو السالم) دخمت عمى دمحم بن عمي البهاقر (عميهو السهالم) فقمهت لهو

 ( :جعمت تداك قد عرتت انقطاع إلى أبيك وانس بو ووحشات مان النااس
 .قالن صدقت  -يا اباا خالاد – تترياد مااذا ؟ قمات ن جعمات تاداك لقاد وصاف

ل أبوك صاحب ىاذا األمار بصافت لاو رايتاو تا بعاض الطارق ألخاذت بياده.
قال ن تتريد ماذا يا ابا خالد؟ قمتن أريد ان تسميو ل حتى اعرتو باسمو .
تقالن سألتن وم – يا ابا خالد – عان سا ال مجياد ولقاد ساألتن عان امار

ما كنت محدثاً بو احداً ولو كنت محدثاً بو أحادا لحادثتك ولقاد ساألتن عان

امر لو ان بن تاطمت عرتوه حرصوا عمى ان يقطعوه بضعت بضعت) (.)43

فان المراد من بني فاطمة ىنا ىم عمماح وفقيهاح الهدين فهأنيم يحسهدون صهاحب
ىذا ا مر عمى ما أتاه هللا من فضمو .

42
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ان الحس ههد فه ههي الواق ههع ال ينتيه ههي فكمه هها حس ههدوا دمحم الصه ههدر(قدس) سيحسه ههدون

صهاحب ىههذا ا مهر ولههو أنيهم تمكنهوا منهو لقتمههوه وقطعهوه بضههعة بضهعة كمهها فههي
الرواية الشريفة المتقدمة .

حراو لمطغاة
ما ان بدأت قاعدة السيد الشييد الصدر(أعمى هللا مقامو) باالتساع والثبات وبهدأ
حب السيد وفكره يتغمغل في النفهوس ويأخهذ مهداه فييها حتهى بهدأ بالتنديهد بأمريكها

واسهرائيل وكههان يطمههق كممههات الهرفض ليمهها مههن عمههى منبههر الكوفههة ويطمههب مههن
المصمين إن يرددوا وييتفوا بتمك الشهعارات خمفهو كهان غضهب السهيد مهن أمريكها

واسهرائيل يظيههر فههي خطبههو ولقاحاتهو ولههم يكتفههي بيههذا الحهد بههل راح ينقههذ كههل مههن

يتعهاون معيههم فنههدد بحكههام العهرب وبعههض الههدول اإلسههالمية وقهد قههال عههنيم انيههم

يخ ههدمون أمريك هها واسه هرائيل ودول الكف ههر وى ههم عم ههالح لتم ههك ال ههدول ب ههل ان الس ههيد

الشههييد راح ينههدد بحكههم الطاغيههة صههدام وان كههان ذلههك بشههكل مههبطن ولكنههو يفيههم
بوض ههوح لعام ههة الن ههاس حت ههى ان ههو اتي ههم الحكوم ههة العراقي ههة بقت ههل الش ههيخين عم ههي

الغروي (قدس) ومرتضى البروجردي (قدس).

وكانههت تمههك الههدول تههدرك الخطههر القههادم نحوىهها مههن تمههك المدينههة التههي كانههت

عاصمة اإلسالم في زمن أمير المؤمنين (عميو السالم) ولطالما سعت من اجل

دفع الطاغية صدام (عميو المعنة) من اجل القضهاح عمهى الشهييد الصهدر(قدس)

وحركتههو ولكههن صههدام كههان يههدرك ان عاقبههة ىكههذا امههر سههتكون سههيئة بالنسههبة لههو
ولحكومتههو وحرجههة وصههعبة فههي نفههس الوقههت نظ ه اًر التسههاع قاعههدة السههيد الشههييد

إضههافة لكههون أنصههاره يختمفههون عههن بههاقي أنصههار م ارجههع الههدين اةخ هرين فمقههد
خبرتيم الحكومة العراقية وجهربتيم جيهداً فهال يمكهن المخهاطرة فمربمها كانهت نيايهة

صههدام وجالوزتههو بسههبب ذلههك ولكههن أمريكهها واس هرائيل كانههت تخشههى مههن تطههور
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ا حداث  ..كانت تخشهى مهن (الميهث ا بهيض) كمها أطمقهوا عمهى سهماحة السهيد

(قههدس) أن يقههود ثههورة لالطاحههة بصههدام وحكومتههو فيخههرج االمههر عههن سههيطرتيا
بعههد ان احكمههت القبض هة عميههو عههن طريههق صههدام (لعنههو هللا) ىكههذا اعمههن السههيد

(قههدس) حربههو ضههد الطغههاة والمتجبهرين ولههم يتهوانى عههن ذلههك الي سههبباً كههان مههع
عممههو بخطههورة ا مههر وصههعوبتو ولكنههو كههان ال يههرو اال هللا عههز وجههل ولههم يكههن
يخشههى فههي سههبيل الحههق شههيئاً ىكههذا سههوف يحههارب القههائم (عميههو السههالم) الطغههاة

كما دلت عمى ذلك ا خبار والروايات .

فقههد جههاح فههي الروايههة ال هواردة عههن أبههي عبههد هللا (عميههو السههالم) انههو قههال ( :وياال

لطغاة العرب من شر قد اقترب قمت جعمت تاداك كام ماع القاامم مان العارب؟

قال ن ش ء يسير .)44( )...

وعن أبي عبد هللا (عميو السالم) انو قال ( :اذا خرج القامم لم يكان بيناو وااين
العرب وقريش إال السيف ما يأخذ منيا اال السيف .)45()...

والروايات في ىذا الصدد كثيرة ولسنا ىنا في مقام االستدالل عمى حكهم شهرعي

لههذا فإننهها نقتصههر عمههى ىههذا الق ههدر مههن الروايههات  ،فههان اإلمههام الميههدي (عمي ههو
السههالم) كمهها يظيههر مههن ا خبههار لههيس لههو أنصهها ار مههن الههدول العربيههة إال القميههل

مه ههنيم اله ههذين سه ههييبون لنص ه هرتو واله ههدخول فه ههي دعوته ههو له ههذلك فه ههان أكثه ههر العه ههرب

س ههيحاربون اإلم ههام المي ههدي (عمي ههو الس ههالم) وال يك ههون ذل ههك بتوجي ههو م ههن ق ههادتيم
وحكههاميم المعب ههر ع ههنيم ف ههي الرواي ههات بالطغ ههاة ل ههذا ف ههان اإلم ههام (عمي ههو الس ههالم)

سيقضههي عمههييم فههي م ارحههل قيامههو ا ول هى وذلههك لتحريههر الشههعوب العربيههة مههن

سههمطنة ى هؤالح العمههالح المتجب هرين الطغههاة الههذين لههم يجمب هوا لالمههة سههوو الههويالت
وتسببوا في ضياع الدين اإلسالمي الحنيف بسبب مماراستيم التي ال تمهت إلهى

اإلسالم يصمو .

 - 44غيبة النعماني ص212
 - 45غيبة النعماني ص239
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لق ههد عمهههم سهههماحة السهههيد الشه ههييد (ق ههدس) به ههانحراف ى ه هؤالح الطغ ههاة وضهههاللتيم

وعمالتيم سيادىم في أمريكا وأوربا واسرائيل لذلك حاربيم وندد بيم وبسياستيم
واسههالميم ال ازئههف وبيههذا فقههد أصههبخ الشههبو واضههحاً بههين فعههل السههيد ىههذا وتحركههو

في ىذا ا مر وبين فعل اإلمام (عميو السهالم) وحربهو وىهؤالح الطغهاة المتجبهرين
.

األصنام البشريت

كهان السههيد الشهييد الصههدر(قدس) أول مههن أشهار إلههى وجههود ا صهنام فههي زماننهها
ىههذا ولكههن ا صههنام فههي ىههذا الوقههت ليسههت مههن الحجههارة أو الخشههب أو مهها شههابو

ذل ههك به ههل ىه ههي أصه ههنام بش ه هرية أي إن فئه ههة مه ههن النه ههاس اتخه ههذىم اةخه ههرون آليه ههة
يعبههدونيم مههن دون هللا عههز وجههل وىههذا مهها أشههار لههو المههولى تبههارك وتعههالى فههي

كتابو الكريم قال تعالى ن {اتخذوا احبارىم ورىبانيم أراابا من دون م .

وجاح في تفسير ىذه اةية المباركة نقال عهن الكهافي عهن أبهي بصهير عهن أبهي

عبد هللا (عميو السالم) قال  :قمت لو {اتخذوا أحبارىم ورىبانيم أراابا من دون

م} فقههال  ( :وم مااا دعااوىم إلااى عبااادة أنفساايم ولااو دعااوىم إلااى عبااادة

انفسيم ما اجابوىم ولكن احموا ليم حرامااً وحرماوا عماييم حا)الً تعبادوىم مان
حيث اليشعرون) (.)46
فههان الههذي يظيههر مههن اةيههة الشهريفة وتفسههيرىا الهواردة عههن اإلمههام الصههادق(عميو
السالم) ان طاعة العمماح في كل شيح إنما ىي عبادة ليم من حيهث نشهعر أو
ال نشههعر وفههي الواقههع ان ىههذه العبههادة ليسههت بمعنههى اتخههاذىم آليههة بههل بمعنههى

 - 46الكافي ج 1ص53
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الطاعههة ليههم ليقرب هوا مههن يعبههدونيم مههن هللا زلفههى كمهها كههان يعتقههد المشههركون مههن

قبل قال هللا تعالى حكاية عنيم {ما نعبدىم اال ليقراونا من م زلفى (.)47

فان الناس في زماننا ىهذا إنمها يطيعهون العممهاح لكهي يقربهوىم مهن هللا عهز وجهل
كما حصل مع الييود والنصارو الذين اتخذوا أحبهارىم ورىبهانيم اربابهاً مهن دون
هللا بطاعتيم ليم في كل شيح لذلك فقد حارب السيد الشييد ىذا االمر وقد أكد

عمى وجود ا صنام والصهنمية فهي عصهرنا ىهذا وحهذر مهن طهاعتيم فهي كهل مها
يقولههوه الن ذلههك بمعنههى العبههادة ليههم فههان العهاهالم ميمهها بمههغ مههن العمههم يبقههى غيههر

معصوم فيهو يصهيب ويخطهأ والخطهأ طبعهاً مهن الشهيطان والهنفس ولهيس مهن هللا
عز وجل فطاعتو ا
لمعالم في خطأه طاعة لمشيطان ومعصية لمرحمن.
لههذا فعمههى اإلنسههان ان يختههار جيههداً وان يبقههى حههذ اًر وقههد أشههار السههيد (أعمههى هللا

مقامو) عمى البعض وقهال عهنيم ومهن عمهى منبهر الجمعهة ( :إن ىهؤالح أصهنام)

وأشار بيده وكان يقصد العممهاح السهاكتين الهذين ال يهأمرون بمعهروف وال ينيهون

عن منكر وال يسعون إلى اإلصالح .

لقد قام السيد بإ ازلهة القدسهية التهي ال واقهع ليها  ،تمهك القدسهية الزائفهة التهي حهاول

الكثيهر مههن رجههال الهدين أن يظيروىهها لكههن السههيد اسهتطاع ان يرفههع تمههك القدسههية
م ههن نف ههوس الن ههاس وق ههد نج ههخ فعه هالً ف ههي ذل ههك وف ههي تعري ههة الكثي ههر م ههن اله هزائفين
والمنه ههافقين اله ههذي اسه ههتغموا حه ههب النه ههاس لرجه ههال اله ههدين ف ارح ه هوا يخه ههدعون النه ههاس

البسطاح ويظيرون أنيم عابدون وعمماح وفقياح والواقع انو ال قدسية ليم بل ىم

يخ ههدعون الن ههاس بأس ههاليب عممي ههة وعممي ههة وغي ههر ذل ههك وى ههذا ا م ههر س ههيقوم ب ههو
الميهدي (عميههو السهالم) وبشههكل اوسههع حيهث سههيحطم تمههك ا صهنام البشهرية كمهها
فعههل جههده أميههر المههؤمنين (عميههو السههالم) وحطههم ا صههنام الحجريههة وأزاليهها مههن

بيت هللا الحرام .
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فقد دلت الروايات الشريفة عن وجود أصنام بشرية في وقت ظيور دعوة اإلمام
الميههدي (عميههو السههالم) وحركتههو فقههد جههاح ان مههن ضههمن العالمههات الدالههة عمههى

قرب القيام المقهدس لإلمهام (عميهو السهالم) فعهن اإلمهام عمهي (عميهو السهالم قهال

.....(:والمذبوح بين الركن والمقام وقتل األصقع صب اًر ت بيعت األصنام)(.)48

وفي ىذه الرواية داللهة عمهى وجهود أصهنام فهي ذلهك الوقهت وىهي اصهنام بشهرية

الن ا صنام الحجرية ال تؤخذ ليا بيعة إنما البيعة تكون لمبشر كما انو قد جاح

في الحديث ان رسول هللا (ت تسميما) انو قال  ( :ال تقوم الساعت حتى تمحا
قبامل من أمت بالمشركين وحتى تعبد األوثان)(.)49

وجاح في الرواية عن صادق العترة (عميهو السهالم) انهو قهال ( :ان القاامم يمقاى

ت ا حراااو مااا لاام يمااا رسااول م (م تسااميما) الن رسااول م (م تسااميما)

أتاىم وىام يعبادون الحجاارة المنقاورة والخشاب المنحوتات وان القاامم يخرجاون
عميو تيتأولون عميو كتاب م ويقاتمونو عميو) (.)50

وفههي ىههذه الروايههة داللههة واضههحة عمههى وجههود ا صههنام فههي أخههر الزمههان ولكنيهها

أصههنام بش هرية أي فقيههاح وعممههاح يتههأولون عمههى القههائم (عميههو السههالم) كتههاب هللا
عز وجل واال فما معنى ان اإلمام الصادق(عميو السالم) يأتي عمى ذكر عبادة
االصنام الحجرية لو لم تكن ىناك عالقة ومناسبة بين الزمانيين.

أعداء الصدر وأعداء القامم (عميو الس)م)
كما إن لمسيد أنصا ار ومقمدين فكذلك لو أعداح ومناوئين وما أكثر أعهداح طهالبي

الحق والقائمين بو والداعين إليو فقد قال تعالى { :واكثرىم لمحا كارىون .

 - 48بحار االنوار ج 52ص273
 - 49كنس العمال ج 11ص367
 - 50بحار االنوار ج52ص363
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لقد سهار السهيد الشهييد (قهدس) ومنهذ بدايهة ظيهوره فهي طريهق الحهق لهذا فقهد قهل

أنصههاره وكثههر أعدائههو فقههد جههاح فههي الحههديث عههن أميههر المههؤمنين (عميههو السههالم)

قولو  ( :ال تستوحشوا طريا الحا لقمت من يسمكو )

إن أعههداح الصههدر فههي الواقههع كثي هرين ومههن مختمههف الطبقههات والفئههات فقههد كانههت

حكومههة الطاغيههة صههدام لعنههة هللا عميههو مههن اشههد أعههداح الشههييد الص ههدر(قدس)
وكان ازالم ىذه الحكومة وعيونيا من عامة النهاس أحيانها ومهن خاصهتيم أحيانها

أخرو .

كههان العههداح لمسههيد (رض هوان هللا عميههو) مههن الههداخل أي مههن داخههل الع هراق ومههن

خارجو لقد كهان الشهيطان ولألسهف يحهرض أوليهاحه ضهد السهيد الشهييد ولهم يكهن

كل ذلك العداح مؤث اًر وفاعالً لهوال العهداح الهذي شهنتو الحهوزة التقميديهة ضهد السهيد
وحركتو التجدديهة الهذي أراد منيها إصهالح مها افسهد الهدىر وتغييهر واقهع المجتمهع

العراقي نحو ا فضل وا حسن منهذ ا يهام ا ولهى لظيهور السهيد الشهييد (قهدس)

.

فقههد وجههو بعههض الفقيههاح وطمبههة العمههوم الدينيههة ح هرابيم بوجههو السههيد الشههييد وقههد
اسههتخدموا فههي ذلههك العههداح مختمههف ا سههاليب س هواح كانههت باالتيامههات المباش هرة

ومحاولهة الحههي مههن شههخص السههيد أو مههن خههالل بههث اإلشههاعات المعاديههة لمسههيد

والتههي أرادوا منيهها الحيمولههة دون انتشههار حركتههو (قههدس) ومرجعيتههو بههين النههاس .
لقد قاموا بإطالق شتى االتيامات وابشعيا والتي ال يمكن تصورىا من قبيل انهو
ال تجوز الصالة خمفو نو ابن  ..........حاشاه من ذلهك وحاشها امهو الطهاىرة

ولعن ههة هللا عم ههى الق ههوم الظ ههالمين كم هها أني ههم اتيمه هوا الس ههيد بأن ههو عمي ههل لمحكوم ههة

العراقية وعميل مريكا واسرائيل وغير ذلك الكثير من االتيامات التي ال تخفى
عمى اغمب الناس .

كمهها ان مههن ا سههاليب التههي اسههتخدمت فههي معههادات السههيد وحركتههو ومرجعيتههو

ا ساليب اإلعالميهة حيهث اسهتغمت الهبعض الصهحف والمجهالت وخاصهة خهارج
الع هراق اإلسههاحة لسههماحة السههيد والطعههن بههو .وال نريههد ىنهها ذكههر ىههذه االتيامههات
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سهواح كانههت خههارج العهراق او داخمههو واثباتيهها وذكههر البينههات والش هواىد عمييهها فقههد
باتت معروفة في المجتمع العراقي وال نحتاج إلى ذكرىا تفصيالً .

والميههم ىنهها ىههو اإلشههارة إلههى ذلههك العههداح بصههورة إجماليههة وال بههد أن نههذكر إن

اكبههر العههداح وأشههده والههذي كههان السههيد يتههألم منههو صههراحة ىههو العههداح الحههوزوي

لسماحتو (قدس) أو با حرو ىهو عهداح الكثيهر مهن رجهال الهدين والفقيهاح وطمبهة
العم ههوم الديني ههة ل ههو (رضه هوان هللا عمي ههو ) والحقيق ههة ان ى ههذا الع ههداح ل ههم ي ههؤثر ف ههي

شخص السيد فقي بهل تسهبب فهي الواقهع فهي شهق الصهف الشهيعي وأتسهع ليكهون
بين مقمدي وأنصار السيد وبين مقمدي باقي العمماح.

وىذا بعينو ما سوف يقع مع القهائم (عميهو السهالم) حيهث يكهره أعهداحه ومناوئيهو

والخارجين عميو وخاصة من رجال الدين والفقياح خروجو.

فقد دلت عمى ذلك الكثير من الروايات حيث جاح في الرواية الواردة عن اميهر

الم ههؤمنين (عمي ههو الس ههالم) وى ههو يص ههف ح ههال عمم ههاح الس ههوح عن ههد خ ههروج اإلم ههام

الميدي (عميو السالم) حيث قهال ( :ويناتقم مان اىال الفتاو تا الادين لماا ال

يعممون تتعساً ليام وألتبااعيم أكاان الادين ناقصااً تاأتموه ام كاان باو عوجااً
تقوماوه ام الناااس ىماوا بااالخ)ف تاأعطوه ام اماارىم بالصاواب تعصااوه أم وىاام
المختار تيما أوح إليو تكذبوه أم الدين لم يكمل عماى عياده تكمماوه وتمماوه

أم جاء نب بعده تاتبعوه .)51( )........

وعن الصادق (عميو السالم) انو قهال  ( :ان قاممنا اذا قام اساتقبل مان جيال

الناااس اشااد ممااا اسااتقبمو رسااول م (م تسااميما) ماان جيااال الجاىمياات قماات

وكيااف ذلااك ؟ قااال (عميااو الس ا)م) ن ان رسااول م (م تسااميما) اتااى الناااس

وىم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتت وان قاممنا اذا قام
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اتى الناس وكميم يتأول عميو كتاب م ويحات عمياو باو ثام قاال نأماا وم

ليدخمن عدلو جوف بيوتيم كما يدخل الحر والقر)(.)52

وجههاح فههي روايههة أخههرو عنههو (عميههو السههالم) ايض هاً قولههو( :إن القااامم يمقااى ت ا

حرااو ماا لاام يماا رسااول م (م تساميما) ألن رساول م أتاااىم وىام يعباادون

الحجارة المنقورة والخشب المنحوتت وان القامم يخرجون عميو تيتأولون عمياو
كتاب م ويقاتمونو عميو ) (.)53

ومن ىذه الروايتين الشريفتين يتبين لنا ان ىؤالح الخارجين ىم من فقياح الدين

وعممههاح السههوح وليس هوا مههن عامههة النههاس وذلههك يظيههر مههن قههول الصههادق (عميههو
الس ههالم) (( وكمي ههم يت ههأول عمي ههو كت ههاب هللا )) وف ههي الرواي ههة الثاني ههة قول ههو (عمي ههو

السالم) (( فيتأولون عميو كتاب هللا ويقاتمونو عميو )).

فههأن عامههة النههاس لههيس ليههم القههدرة عمههى التأويههل  .بههل ان مههن ليههم القههدرة عمههى
المحاججة والتأويل ىم عمماح الهدين خاصهة وىهذا المعنهى ذكهر ايضهاً فهي كتهاب
االمتحان ا خير الصهادر مهن مركهز بهاح لمد ارسهات التهابع لمسهيد عمهي الخهامنئي

حيث جاح في الكتاب تعميقاً عمى ىذه الروايات ما ىذا نصو :

(وال شههك فههأن الوجههدان والتجههارب الماضههية والحاض هرة مههن سههيرة االئمههة (عميههو

السالم) يحكمان بان الذي يممك القهدرة عمهى التأويهل لهيس ىهم البقهال او الحمهال
او  ....أنما ىم من يممك حظاً من عمم وال ريب انو من عمم الدين ايضهاً أكهان

حقاً ام باطالً)انتيى ما جاح في الكتاب .

وعن مالهك بهن ضهمرة عهن أميهر المهؤمنين (عميهو السهالم) قهال ( :ياا مالاك بان

ضمرة كيف أنت إذا اختمفت الشيعت ىكذا ؟وشبك بين أصابعو وأدخال بعضايا

ت بعض – تقمت ن يا أمير الم منين ما عند ذلك من خير قال نالخير كمو
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عند ذلك يا مالك عند ذلك يقوم قاممنا تيّقدم سبعين رج)ً يكاذبون عماى م
ورسولو تيقتميم ثم يجمعيم م عمى امر واحد) (.)54
والواقع ان ىؤالح السبعين رجالً ىم من عمماح السوح والضاللة ن عامة الناس
ميمهها كههذبوا فههال يصههدق عمههييم أنيههم يكههذبون عمههى هللا ورسههولو (صههمى هللا عميههو
وآل ههو وس ههمم تس ههميما) ف ههأن ال ههذي يك ههذب عمه هى هللا ورس ههولو (ت تس ههميما) ى ههو م ههن
ينسب إلييم بعض ا حكام وىي ليست منيم كما ان ما يؤكد ذلك ىو ان ىؤالح

الس ههبعين ك ههانوا س ههبباً ف ههي تف ههرق الش ههيعة ف ههال ب ههد اذن ان يكونه هوا عمم ههاح وم ارج ههع
ولكنيم من عمماح السوح  ،وأال فأن سبعين رجالً من عامة الناس ال يستطيعون
تفريق الشيعة ميما بمغوا .

وقد عمق الشيخ الكهوراني عمهى ىهذه الروايهة فهي كتهاب عصهر الظيهور فقهال (:

وتهذكر الروايهة التاليههة انهو يقتههل سهبعين رجهالً ىههم أصهل الفتنههة واالخهتالف داخههل

الشيعة ويبدو أنيم من عمماح السوح المضمين )(.)55

وبيذا يتبين لنا العداح الذي يقوده الفقياح ضد القائم (عميهو السهالم) وكيهف انهو

(عميو السالم) سوف يعاقبيم عمى ذلك بالقتل ويريخ العباد والبالد منيم  .وىهذا
االمر في الحقيقة قد تحقق بعينو مع السيد الشييد الصدر (قدس) كما بينا .

إلى ىنا نكون قد انتيينا من بيان اوجو التقارب بين حركة السيد الشهييد وحركهة
اإلمام الميهدي (عميهو السهالم)وقد تبهين لنها بوجهو اليقبهل الشهك بانيها حقها المثهال

المصههغر لحركههة اإلمههام الميههدي (عميههو السههالم)جعمنا هللا وايههاكم مههن المناصهرين
والمدافعين عنو انو نعم المولى ونعم النصير والحمد هلل رب العالمين
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