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املسجعٗ ٞٚامل٘اجٔ....ٞ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
مقدمة السيد احلسين(دام ظلو):

 ٛسًيسن ًينٓسا ُنرير ا ًيسً ,ي
اهؤٍ إُي ٛسضيكهم سْ ييسٙل ٗهي ر
عوٌ ي  ٛبييكْ هييم اهطييولنْ ٗاهقييدزٗ ٝاه ٓيينْٗ ,احلجييٗ ٞاملػيي,ٞ٣ٚ
ٗاحل٘ي ٗاهق٘ ,ٝركرعى ذهم بٗ ٛجبٌ ٚاملؤًِني ,حتُِ ٟظيس إ
ٗهٛر سًسن صو٘ايم عوً ٕٚنٓس املقنهٗ ,ٞاضح اهدالهٓ ,ٞندٙن ًّ
اهضاله ,ٞغنريٚن ًّ اجلٔنه...ٞ
ٗثبييي ٙييين زب قي٘اعيييدٖٗ ,سقٌِييين خبدًتيييٕٗ ,يي٘ريييِن عويييً ٟوتييٕ
ٗاحػسُن يف شًيسيٕ...
ٗبعد...
سٗال :البد هألً ًّ ٞحطني حيفظ هلن دِٔٙن ٗكساًتٔن ٗحضنزئن

.
اهطالَ ) ٗجد ًعنٗٗ ٞٙا غعسٜ
ج د عو( ٛعوٕٚ
ٗينزخئن ,رإذا ٗ ُ

ٗامليلس ٗاخليداع ٗاهيدٓنٗ ,١إذا ٗجُ د احلطيني (عوٚيٕ اهطيالَ )
جد ٙصٙد (هعِٕ اهلل)ٗ ,إذا ٗجُيد قن ٍ٢آي حمٌيد (عوٚيٕ اهطيالَ)
ُٗ
ُٗجييد اهييدجني ٗاهطييفٚنُٗ ٛسٌ٢يي ٞاهضييالهٞ
رنطٌ ٞاْ اهدٙيّ خبري.
()3

ييّ ٙقيي٘ي ازج ي  ٙينبّ

املسجعٗ ٞٚامل٘اجٔ....ٞ

ثنُٚن :إْ اه٘اجب اهػسعٗ ٛا خالقٗ ٛاهتنزخيٙ ٛوصًِن سْ .
ُلْ٘
ٗاعييني ًٗييدزكني هوتٌٚٚييص بييني سٌ٢يي ٞاهضييالهٗ ٞبييني سٌ٢يي ٞاهلييد٠
ٗاهصييال ٗ ,اهتٌٚٚييص بييني ا ضييالَ اهصيئ ُٛ٘ٚا ًسٙلييٗ ٛبييني
ا ضالَ احملٌد ٜاملٔدٗ ٜحت ُ ٟلْ٘ ًّ سيبنع ٗسُصينز قين ٍ٢آي
حمٌد (عو ٕٚاهطالَ ٗسزٗاحِن رداٖ ).
ثنهثيين :ا ْ ٓييرا اهب ييل اثييى احلوقييً ) 91( ٞييّ حوقيينس اهطوطييوٞ
اهرٓب ٞٚيف املطري ٝاملٔدٗ ٘ٓٗ ٞٙحبل جٚد ٙتِنٗي بكضو٘ب ضيوظ
بعييا ا ضنضييٚنس اهييع فييب ًعسرتٔيين ٗرٌٔٔ ين هتييئ ٞ٣ٚا ذٓيينْ
ٗاهِف٘ع هتٌٚٚص احلق ٗسٓوٕ
ٗاالهت نق بٍٔ ُٗصسئٍٗ ,رق اهلل يعن املؤهف ٗثبتيٕ عوي ٟدِٙيٕ
ٗجعوٕ ٗجعوِن ًّ سٓى احلق ٗسُصنزٖ.
ٗاحلٌد هلل زب اهعينملني ٗصىِّ اهؤٍ عو ٟحمٌد ٗعوي ٟآهٕ اهلٚيبيني
اهلينٓيسٙيّ ٗعجيى رسجٍٔ ٗاهعّ عدٍٗٓ.
حمٌ٘د احلطل
/82غ٘ايٓ9181/ي
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اإلىداء
اىدي عملي املتواضع
إلـى قـرة عيين وولـي وسيدي الـذي وضع
يده بيدي والـذي أسعـى إلـى أن أخدمـو
بسمعـي وقلمـي وبدمـي إلـى الذي ضحى
بكـل ما يـملك والـذي أراد أن ال يـملك
سـوى النجـاة فـي ذلك اليـوم األبـدي

والـذي أسعى ألنـال شفاعتـو فـي غـدي
ويـوم يـحشرنـا هللا فـي زمـرة األنـصار
وأسـأل هللا أن يثبتنـي علـى اهلـدى ويقبـل مـا فـي
صـدري وفكـري ومعتـقـدي كـي اثـبت علـى خطـك يـا
م ـوالي
يـا سيـدي ومـوالي ومسنـدي.
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املقدمة
أذىــان النــاس

مــا املصــطلحات ال ـ عاشــت ســنيناً ويلــة
مـ ــا دون أن يفقهـ ــوا شـ ــي اً عنهـ ــا وعـ ــا كنههـ ــا ىـ ــو مصـ ــطل

املرجعي ــة ال ــذي اكتف ــى الن ــاس أن يعرف ــوا األش ــياء الس ــطحية

منهــا والـ

علموىــا مــا األشــصاا البســطاء الــذيا ال ميثلــون

واقـع املرجعيـة احلقيقيـة بــل ميثلــون الرجعيـة احلقيقيـة ,ومل جيــدوا
مــا النـ ـاس مــا يتج ـرأ وماســبه علــى سـ ـرية علــي( )مــع
وال ـو والذي كان حازماً معه اشد احلزم كـي ال ضـيع حقـو

النــاس ب ـ أيــديه  ,فعلـ ـى النــاس أن يــذكروى بتلــك املســرية

ويذكروى خمافـة هللا عال ـى و ىـذه األسـطر نوضـ شـي اً مـا
وظائف املرجعية ال ضاعت مع كرامات األولياء.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املرجعية وشرو ها
إن كلمة املرجعيـة كلمـة ـدل علـى وظيفـة مقدسـة إهليـة ِمـا هللا
مــا هبــا علــى عبــاده لتن ــي أمــور حيــا  ,وملــا كــان املــذى
اإلم ــامي م ــذىباً متحركـ ـاً علميـ ـاً وفك ــر ً احت ــاج إىل أن ك ــون
ىنالــك قيــادة وجيهي ــة لكــل اآراء واألفك ــار املوجــودة عل ــى
الساحة.
إذن فصــاح املرجعيــة والــذي يتس ـل ىــذا املنص ـ الع ــي
عليو أن يتصف بعدة مواصفات:
 -1العلميــة :وجي ـ أن يكــون ىــذا ا ان ـ فيــو متفوق ـاً عل ـى
أقران ــو فـ ـ يوج ــد م ــا ى ــو أعلـ ـ من ــو و إال لل ــزم إ ب ــال ذل ــك

األعل بعد متيزه.
 -2األخ ـ
ر قي

 :إذ إن الع ـامل مهمــا ار ق ـت درجا ــو ال ميكــا أن

مقام العبودية  هل عاىل إال بتوفري ىـذا العنصـر املهـ ,
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فلــو القــدرة علــى أن ير فــع إلنســان إىل مقامــات أعلــى ىلــو
أن يتلقى فيضاً أكرب ويستحق أن يتبعـو النـاس ويسـلموا األمـر

بيده.

 -3الشـ ـ ـ ــجاعة  :وال اقصـ ـ ـ ــد لشـ ـ ـ ــجاعة ىنـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ــدة
التص ـ ــرفات واحل ـ ــدة

التعام ـ ــل م ـ ــع األم ـ ــور ,وامن ـ ــا اقص ـ ــد

لشجاعة اختيار الرأي الصـائ والثابـت عليـو وعلـى دديتـو,
وإذا مل يكــا هلــذا الشــصا ىــذه اإلمكانيــة أبدلــو هللا ــا ىــو
خــري منــو .ألن اإلس ـ م وقواعــده كانــت مــا أركانــو الشــجاعة
(سيف علي).
 -4الصــد واإلخـ ا  :فكــل قائــد ال ميلــك اإلخـ ا وال
اإلميـان بقضــيتو فـ ميكــا هلـذا الشــصا أن يـ ما بقضــيتو وال
يطبقهــا .ومثــل ىــذا ال ميكــا أن يتبــع فلــو قــال (مــث ً) مرجــع
بوالية الفقيو

وىو ال يقوى حـ علـى نصـرة امل لـوم

بلـده أو اسـتنكار

ظلمه ال يعد ىذا مرجعاً خملصاً لقضيتو وال م مناً هبا.
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نتائج املرجعية الصاحلة
إن كــل مرجعيــة ال متتلــك ىــذه الصــفات األربعــة ال ميكــا أن
قود أمة .وال نعتقد أن هللا عالـى سـيعطيها التوفيـق لـذلك أو
يسل رقاب املساك لـه إال عونة الشيطان وأعوانو.
ف ـإن الشــيطان (لعنــة هللا علي ـو) دأب دوم ـاً منــذ خلــق دم أن
ي ـ ـحزب األحـ ـزاب انـ ـ الكف ــر والفس ــاد إلض ــعاب ا به ــة
امل منــة اةــرية … وكــان يــدع املــرجف املنــافق ليحولـوا بـ
النـ ـ ــاس واحلقيقـ ـ ــة … وح ـ ـ ـ ال بتلـ ـ ــى األمـ ـ ــة أن ميتلكهـ ـ ــا
الشيطان ويسلمها إىل أوليائو جي أن يتوفر عام ن أساسـيان
أحدمها يكمل األخر:
أ -القائد املصلا.
ب -األمة املصلصة.
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فإذا مل منتلـك أحـد ىـذيا العـامل ال نسـتطيع أن صصـل علـى
ال ـ ــركا الثالـ ـ ـ أو النتيج ـ ــة والـ ـ ـ ى ـ ــي النج ـ ــاة م ـ ــا إبل ـ ــي
وزمر و…
فإذا كان لدينا خملا ب أمة ذى ذلك املصلا ودمو ىـدراً
بــدون أن ي ـ ثر

األمــة ذلــك التــأثري الــذي يشــد ب ــه اهلمــة

للت ــأثر ل ــو .ال مق ــق أىدافـ ـو س ــوى أن اجملتم ــع س ــيفتقده .و
ىـ ــذه احلالـ ــة سـ ــيع ال ـ ـب ء ىـ ــذه األمـ ــة ألهنـ ــا مل نصـ ــر وليـ ـ ـها
املصلــا ل ـها وليبتليهــا هللا عال ـى أشــد الــب ء وىــذا مــا رأينــاه
بعد الشهيد املقدس دمحم قر الصدر.
إذ أنو لفعل كان قائداً خملصاً وعمل جاىداً إلنقـاذ األمـة مـا
ب ـراثا الشــيطان وأوليائــو وح ـ ال نــال األمــة مصــريىا ا تــوم
بعــدم نصــر و .ولقــد كــان الشــهيد الصــدر يقــول أريــد أن اجــرب
السلطة على قتلي (بفض جـرائمه ) كـي صـحوا (ا مـاىري)
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و ثور على الطاغية .ألنو يعل جيداً السكوت علـى امل لـوم
م ــا أمت ــو س ــوب يـ ـ دي إىل أن س ــتحق األم ــة ال لـ ـ وا ــور
والب ء فعليو أن يثور ويعطـي دمـو … ويكون موقفو كموقـف
احلس ـ ـ ـ

 الـ ـ ــذي أحيـ ـ ــا األرض بعـ ـ ــد مـما ـ ـ ـ ـها وأعـ ـ ــاد

لإلس ـ م ىيبتــو وقو ـ ـو املعنويـ ـة

نفــوس معتنقيــو ,وإذا كانــت

لــدينا امــة خملصــة لكــا بــدون قائــد خملــا متحــرر مل ســتطع
األمــة أن ربــوا بنفســها وســوب ينالـ ـها الي ـأس واةس ـران إذا مل
يتصــد أحــد أبنائهــا لقياد ـها ولكــي يســري بــها مســرية الشــهداء
املضــح  ,ولق ــد م ــرت بش ــعبنا مثــل ى ــذه احلال ــة بع ــد فق ــدان
الشهيد الصدر املقدس الثاين دمحم دمحم صاد الصدر.
إذ انـو عمــل علــى أن يــرا ا مــاىري أوالً ويهي هــا للتفاعــل مــع
املرجعية الصاحلة ال ميكا ان قودى إىل فت مستقبل ح ـر,
إال أنو مل يستطع
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أن يكمــل لــك املســرية املضــحية حيـ
وأعوانــو وأزالمــو إىل اةطــر ا ــد

نبـو الشــيطان األكــرب

صــاد الــدول االســتكبارية

فأص ـ ــبحوا وىـ ـ ـ ال ميتلك ـ ــون س ـ ــوى خي ـ ــار واح ـ ــد وى ـ ــو أن
يتصلصـوا منــو وفعلوىـا ,ليســدوا الطريــق أمـام قوافــل املضــح
وكانــت الفرصــة ســاصة أن قــود ا مــاىري ف ــة مضــحية يقودىــا
مرجــع ق ــق صــاد

شــجال إال أن األمــة مل ـض ثــل ىــذه

العمل ــة الن ــادرة ,وعل ــى ىـ ـذا احل ــال فـ ـ يس ــتحق اجملتم ــع أن
يــتصلا مــا زمــرة الشــيا

وال ــامل  ,وى ـذه الن ري ـة بـعينه ـا

سي لـفهـا ال هور املقدس ,أي:
أن اإلمــام (عجــل هللا فرجــو الش ـريف) مل يكــا لي هــر إال إذا
أخلصـ ــت األمـ ــة وانتجـ ــت قاعـ ــدة شاىرييـ ــة خملصـ ــة شـ ــجاعة
إبمكاهنا أن قاوم أراتل الكافريا املستعمريا.
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املرجعية و واجبا ا
إن املرجعيــة كهريىــا مــا املناصـ اإلل ـهية تحــت عليهــا الكثــري
م ــا الواجب ــات واحلق ــو لتك ــون ج ــق ى ــي املرجعي ــة الص ــاحلة
لقيادة اجملتمع ,ووظيفتها إبختصار:
 - 1بيـ ــان األحكـ ــام الشـ ــرعية  :والـ ــذي يتطل ـ ـ االجتهـ ــاد
الــدائ واملتواصــل للوصــول إىل أد األحك ـام الشــرعية وبيــان
حقائقها لإلقرتاب ما الواقع اإللـهي املطلـوب.
 -2ربية اجملتمع :وىذه الوظيفة ىي لـ الوظيفـة املقدسـة إذ
أن هللا سبحانو و عال ـى مل يرسـل دم  وال األنبيـاء بعـده
ليعب ــده الن ــاس قهـ ـراً وال قسـ ـراً ومل ك ــا العب ــادة ى ــي اهل ــدب
الرئيس ـ ــي وامن ـ ــا كان ـ ــت الهاي ـ ــة ,أن ي ـ ــرتم اجملتم ـ ــع أوالً ربي ـ ــة
صــحيحة ح ـ يكــون صــناً مــا أس الشــيطان ألن ـو ال ينــال
عبــاد هللا املصلص ـ  .وحينمــا جيــد اجملتمــع أن ىــذه الرتبيــة ىــي
()13
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عب ــارة ع ــا الشـ ـرائع اإلهلي ــة املقدس ــة وقبع ــة م ــا هللا الواح ــد
األحد يتجو ا ميع للذي فطر السموات واألرض.
وىــذا ىــو احلــال املطلــوب مــا املرجعيــة بعــد أن غــاب احلجــة
عا شيع البشر وال مرا للبشر سواه.
 -3وضــع رد الفعــل املناسـ والصــحي  :اجتــاه أي خطــر أو
ص ــرب يب ــدر م ــا ا يطـ ـ

إلسـ ـ م بش ــكل ع ــام وامل ــذى

بشكل خاا إذ إن اليهود والنصارى الذيا ميطون إلسـ م
وميكون لو الفنت وشباك اةديعة ال مـاربون اإلسـ م بشـكلو
الش ــامل وإن ـ ـما بش ــكلو اة ــاا (التش ــيع) ,مس ــتفيديا ــا
يرغ ـ

لطعــا ــذىبنا مــا امللحــديا والكــافريا أو أصــحاب

املــذاى األخــرى احلاقــد مــنه وا احــد لفضــل أىــل البيــت
 , واستصدموا هلذا اهلدب عدة أسالي و ر :
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أ -اإلع ـ ـ م  :فلقـ ــد اسـ ــتطاعت أمريكـ ــا واليهـ ــود أن متتلـ ــك
اغل ـ شــبكات اإلع ـ م ح ـ

ســتطيع أن ســد املنافــذ أمــام

األصوات املصلصة ألىل البيـت وأنصـارى لكـي بـ هومهـا
كيفما ريد.
ب -املنافقون  :وال اقصد بـه الء سـوى أبنـاء مـذىبنا الـذيا
أعط ــوا أي ــديه إعط ــاء ال ــذليل واق ــروا إقـ ـرار العبي ــد لق ــوات
التح ــالف ( والت ـ ـآلف فيم ــا بينهـ ــا) و ع ــوا ضـ ــمائرى و عـ ــوا
دينه لألجنيب وأصبحوا أدالء لو على خمابئ اجملاىديا و ـر
الوصول إلـى املصلص كما كان مع صدام الكافر.
اليـ ــوم مـ ــع أمريكـ ــا وأعواهنـ ــا وأص ـ ـبحوا يقفـ ــون بوج ـ ـو احلـ ــق
ويكونون درعاً واقياً للشيطان وأ باعو.
ال يـ ــدفعه إلـ ـ ـى ذلـ ــك سـ ــوى روح العمالـ ــة ال ـ ـ دصـ ــلت
نفوسه املريضة فأصبحت ال نتج سوى الروائ النتنة.
()15
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ج ـ  -ا هــات العليــا  :لقــد ســيطر االســتعمار الهــرا منــذ أن
أح ـ

رطــر مــذىبنا فأصــب وأمســى وىــو يفكــر

إجتثــاث

روح العقيـ ــدة مـ ــا أبنـ ــاء مـ ــذىبنا ,فحـ ــاول أن يسـ ــيطر علـ ــى
ا هــات املتنفــذة علــى الشــع فاســتطاعوا أن ميلكــوا كرســي
الرائسة ويصبحوا ىـ الـرئي

وحـاولوا أن يزرعـوا املرجعيـة

النجف بعم ئه فاستطاعوا علـى األقـل أن يزرعـوا أوليـاءى
وأنصــارى

صــفوب احلــوزة ليقوضــوا علــى أي نشــاي يصــدر

مـ ــنه وجيتثـ ــوا أصـ ــول املناضـ ــل مـ ــا عـ ــروقه وكـ ــان هل ـ ـ الء
املندس الدور األكرب.
وكلم ــا ك ــرب مق ــام ىـ ـ الء املدسوسـ ـ اله ــر ء كان ــت املص ــيبة
أدىى وكان اةطر أشد !!
فإق  هل وأق إليو راجعون.
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و احلقيقـة ال ــت ىــذه الوظـائف بســهولة إال إذا كــان اجملتهــد
أو ىــذا املرجــع ين ــر وضــوعية
ن ــر ميكنــو مــا الهــور

إدارة األمــور وميتلــك بعــد

أعمـ ـا احلـ ـوادث واألمـ ـور مســتفيداً

م ــا ـ ـجارب األق ـ ـدم واملت ـ ـأخريا ابت ــداءاً بس ــرية ل البي ــت
(علــيه السـ م) وأنتهــاءاً ملراجــع الشــهداء املصلصـ وحـ
يستطيع أن يضـع العـ ج النـاج حلقـائق األمـور وبوا نهـا وال
يبقى املرجع واملرجعيـة مكبلـ بقيـود الـروا ت السـطحية الـ
ال ص ــل هبـ ـ إىل إدراك الوظيف ــة احلقيقي ــة إجت ــاه األم ــور وإمن ــا
بقـ ـي اجملته ــد ي ــدور

حلق ــة مفرغ ــة حـ ـ

الواجبات ب إدارك.
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املرجعية والواقع
الس ـ ـ ــنوات األخ ـ ـ ــرية ولعق ـ ـ ــود وض ـ ـ ــحت ج ـ ـ ــق املرجعي ـ ـ ــة
املوضــوعية الواقعيــة قياسـاً ملرجعيــة الـ ال ســتطيع أن ـرك
اجملتمع أو تفاعل معو حـ أعتـاد النـاس علـى الصـمت وعلـى
الرخاء و شربت فـي نفوسه أدوي ـة التقيـة والتهلكـة فأصـبحوا
ال ينطقون الكلمة ح ولو دنست أعلـى املقدسـات لـديه .
وبرزت مرجعيات أخرى أدت الوظائف احلقيقية الواقعيـة علـى
أمت وج ــو وأص ــبحت ب ـ ـحق ـ ـمثل س ــرية أى ــل البي ــت (عل ــيه
الس م) بكافة أدوارىا.
املرجع ِظل املهدي
إن اإلمــام صــاح العصــر والزمــان (عجــهللا ف جه ــه ال)ــه )
ىــو املرجــع األعلــى والقائــد املوجـو األكمــل ووظيفتـو أن ينشــر
العـ ــدل ويطبـ ــق مـ ــا كتبنـ ــاه مـ ــا وظـ ــائف

ربـ ــول األرض ـ ــا

أســتطال مــا جهــد و كليفــو أن ميــأل األرض وال يعمــل ال بتقيــة
()18
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وال خيتبـأ مــا لكــة وعلــى مــا يــدعي أنــو قئـ اإلمــام (عجــل
هللا فرج ــو الشـ ـريف) علي ــو أن يك ــون مث ــل اإلم ــام وأن يك ــون
ا أويت ما قـوة ومـا

داعية وقائداً وجماىداً وقصراً للم لوم
عــزم و حــدود املصــلحة العامــة ,وإذا مل يعمــل املرجــع القائــد
بتلــك الوظيفــة أصــب كمــا ار قــى مر ق ـاً صــعباً ىــو لــي

لــو

أىـ ــل وال اقصـ ــد بنائ ـ ـ اإلمـ ــام املهـ ــدي (عجـ ــل هللا فرج ـ ــو
الشـريف) أهنـ الســفراء األربعــة ال بــل كــل مرجــع يــدعي أنــو
األعل ـ ـ

كـ ــل عصـ ــر ويتبعـ ــو النـ ــاس ف ـ ـإذا بعـ ــو وىـ ــو لـ ــي

ســتوى املس ـ ولية وىــو يعل ـ بــذلك فلعنــة هللا عليــو إىل ي ـوم
الــديا وعلي ـو وزره ووزر املســاك الــذيا ال يبصــرون إال بعينــو
وال يعرفــون ا ــادة إال بطريقــو ف ـإذا كــان ال ميتلــك ا ـرأة
قيادة األمة وال لتنحي عا قياد ا...,
فعلــى املســاك أن يبصــروا احلــق وينتبهــوا إىل نــداء املصلص ـ
وال يبقـ ــوا سـ ــائريا ب ـ ـ ىـ ــدى وال كتـ ــاب منـ ــري كمـ ــا أضـ ــلو
السامري

صحراء مصر.
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ماذا يفعل قئ املهدي (عجل هللا فرجو)
أم ــا

وقنتن ــا الـ ـراىا فعل ــى قئـ ـ امله ــدي (عج ــل هللا فرج ــو

الشـ ـ ـ ـريف) أن يس ـ ـ ــري بس ـ ـ ــرية احلسـ ـ ـ ـ 

االنتص ـ ـ ــار

للم لــوم وأن ينشــر دعــوة احلــق كــل ربـ ـول األرض مثلـ ـو
ك ـ ـمثل امله ــدي (عج ــل هللا فرج ــو الشـ ـريف) ,ووظيفت ـ ـو اآن
إض ــافة إىل مسـ ـ وليتو العلمي ــة والفقهي ــة ,أن يف ــرا جانبـ ـاً م ــا
حيا و وميأله بفقو املهـدي وخيـرج للنـاس مـا أسـرار املهـدي مـا
يــنفعه ألنــو علــى مشــارب ال هــور وال يريــد جمتمعــا خــام ً أو
متجـاىـ ـ ً ال يــدرك مس ـ وليتو الش ـرعية أمــام و نــو ومقدســا و
ومذىبـو.
وعل ــى النائـ ـ أيضـ ـاً أن يهي ــأ األذى ــان شيعـ ـاً لتقب ــل أ روح ــة
اإلمام الهائ وماول بسيطها و وضي مصاديقها املهمة وما
يرافقهـا مــا شــبهات وشــوائ و بيـ الواجبــات املطلوبـة إجتــاه
()21
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ىـ ــذه املرحلـ ــة وال ـ ـ

تـ ــاج أن ميتلـ ــك كـ ــل أنـ ــوال االسـ ــتعداد

(الفكـري والنفسـي والبـدين) وأن يـربيه حـ يسـتطيعوا مــل
الرسـ ــالة املهدوي ـ ـة ,ونعتقـ ــد هبـ ــذه الوظيفـ ــة ال ـ ـ ىـ ــي أشـ ــرب
الوظــائف وخاصــة حينمــا نتــيقا بقــرب ال هــور إذ أن األصــول
والفقــو أصــبحت ر ب ـة مت ـأخرة

سلســلة الواجبــات عــا مــا

ذكرقه.
وجي أن يكون ىذا املرجـع املثـل األعلـى
ح لو أدى إىل أن يبذل نفسو ومالو.
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املكلف ب املرجعيت
أن املكلــف الــواعي ىــو الــذي مــدد موقفــو بصــد مــع نفســو
وم ــع هللا سـ ــبحانو و عـ ــاىل ,فيتص ــذ املرجعيـ ــة املوضـ ــوعية ال ـ ـ
تعامــل مــع كــل مرحل ـة جس ـ ظروفهــا واحتياجا ــا ,و كــون
جق ىي األب وأالم
ال ــذي يلج ــأ إليـ ـو املكلف ــون لقض ــاء ح ــوائجه  ,وكش ــف اهلـ ـ
والهـ ـ ع ــنه  ,و ــرا س ــيأى وجت ــزي س ــنه  ,و ــدفع ع ــنه
الشــر ,و ــدافع هب ـ ومعه ـ عــا حرمــات اإلس ـ م ومقدســا و,
إذ ىي املرجعية القائدة …
واملكلــف إذا كــان مــا ىــذا النــول وج ـ علي ـو أن يقــارن أي
األسالي النافعة

الوقت احلاضر .ىل جيوز السكوت علـى

مــا مصــل

بلــدق العزيــز ومــا ينتهــك مــا حرم ـو للمقدســات

واألعراض

بعض املنا ق؟
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ىل جيوز أن نقف مكتو األيدي ب يدي ما مصل

بلـدق

العزي ــز ال ــذي ذىـ ـ ض ــحية ال ــدفال عن ــو وع ــا كرامت ــو الب
الضحا الربي ة؟
أم أن الواجـ ـ أن ن ــدافع ع ــا حرم ــة املـ ـذى وال ــو ا ــت
قيـادة املرجعيـة الواعيـة لكـل املصططــات الـ

نهـال علينـا مــا

كــل جان ـ وخاص ـةً فيمــا لــو وجــدق وبســهولو لــك املرجعي ـة

الـ ـ ـ أثبت ـ ــت لن ـ ــا واقفه ـ ــا ا هادي ـ ــة والتض ـ ــحوية والبس ـ ــالة

والصـمود والوقـوب بوجـو ا تــل ورفـض كـل أسـاليبو املنحرفــة
غــري املش ــروعة للســيطرة عل ــى الش ــع والــتمكا م ـ ـا رقبت ــو,
ىذه املرجعية ال سالت الـدماء علـى هبـا و كـدس الرصـاا
لقرب منها ومل يبق جزء مـا واجهـة الـدار إال وقلـو الرصـاا
مث خترج إىل الصحفي لتقول هل
االح ــت ل وجملـ ـ

اليوم التايل (الزلنـا نـرفض

احلكـ ـ ون ــرفض وض ــع الدس ــتور م ــا قب ــل

أمريكا وأعواهنا).
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ى ـ ــذه املرجعي ـ ــة القيادي ـ ــة مهم ـ ــا

ال ميكن ـ ــين إذن أن أش ـ ــك

عددت دوي ت املهرض واملتومه .
أما ما يريد السكوت على ما جيري ويص أذنو ويهشي بصـره
فهذا لي

لو مقام ب الشرفاء واألنصار وال ب الو ني .

وأن مصريه كمصري غريه .فهو مقتول اليوم أو غداً أمـا بسـيف
األعور الدجال أو بسيف اإلمام وأنصاره الذيا مل يبق هل مـا
الوقت إال القليل وقد حقو

و و سارعت أحداثو.

فنصيحتـي إلـى كـل األخـوة املـ من .
أن يك ـ ــون هلـ ـ ـ عق ـ ــل واع ـ ــي ومفك ـ ــر ك ـ ــي يت ـ ــدبروا ت هللا
واحكامـ ـ ــو وخيتـ ـ ــاروا الطريـ ـ ــق األوحـ ـ ــد الـ ـ ــذي افرتقـ ـ ــت عنـ ـ ــو
و قا عت معو ر االصراب عا أىل البيـت(علـيه السـ م)
فحينم ــا خ ــرج احلسـ ـ  مل خي ــرج لنش ــر العلـ ـ أو لنش ــر
أحكام الديا وامنا وجـد أن أحكـام الـديا قـد ىـدمت وفروعـو
قد فصمت ف بد ما ثورة ليعاد كل ىذا.
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وىــذا مــا حصــل ومصــل اآن ف ـإن الــدوالر واةــوب وا هــل
والرتدد قد اضعفوا كل العقائـد اإلسـ مية

نفـوس النـاس ومل

يفه ـ النــاس مــا اإلس ـ م وأىــل البيــت ســوى املشــي واللط ـ
على الصدور واإلس م غري ىذا …
إن اإلس ـ م ىــو الــذي رأينــاه ك ـرب ء و أنصــارىا
الثلة ال

لــك

عد الفها ألصابع !!!!

والرع ـ يســري أمــامه مســرية شــهر ح ـ أرعبــت االســتعمار
وأذقهب .
أص ــبحت الش ــهادة جت ــارة ال ب ــور والنص ــر عملـ ـةً اإلخـ ـ ا

واإل اب.

وكفــاق االلتفــاب حــول أنفســنا كــدودة القــز وكفــاق أن نكــون
يرقو بل علينا أن نكون قضج .

واحلمد  هل رب العامل
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