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  بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد  رب العالمين وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمھديين وسلم 
  تسليما

  : مھيدت

الحكومة اإللھية العادلة ھو حديث قديم جديد ، قديم بقدم إن الحديث عن   
على ھذه المعمورة ، وباستمرار بعث األنبياء ) ع( وجود أبي البشرية آدم

الذين كان كل واحد منھم يحمل من ھذا األمر العظيم إضاءة ) ع( والمرسلين
تكشف عن أحقيته وضرورة وقوعه ، حتى وصل األمر إلى الرسالة المحمدية 

خاتمة فكشفت عن حيثيات ھذا األمر ومساره وسبل االھتداء إليه ، ولذلك كثيراً ال
 (بعثت والساعة كھاتين : يشير إلى ھذا األمر بقوله ) ص( ما كان رسول هللا

) ص( ، غير أن األمة التي اجتھد رسول هللا)  ويقرن بين وسطى يمناه وسبابتھا
وسلوك سبيلھم ، لم تكن ) ع( أنبيائھمفي تحذيرھا من اتباع نھج األمم السالفة مع 

 تعي أھمية ھذا التحذير وال خطورة ما حذر منه الحق سبحانه في كتابه ورسوله
ونھجوا نھج من ) ص( في مناسبات كثيرة فتركوا قول الحق ورسوله) ص(

حذو القذة بالقذة والنعل  ) [ص( سبقھم من األمم تماما كما وصف الرسول الكريم
زخم تربية األمة باتجاه تلك الساعة ) ص( يستديم رسول هللا ، ولكي]  بالنعل

العظيمة بذل قصارى جھده الشريف كي يقيم للناس خليفة معلما ومربيا للناس 
بعده ، وأمضى ھذه األمر بكتابة كتاب ضامن لألمة من الضالل ، ولكن ھل نفع كل 

لك وجد صاحب أبداً ، ولذ!! ؟؟؟ ھذا الجھد الذي تصغر األوصاف حياله لعظمته
األمر في ھذا الزمان من عنت الناس ما جعله يعود باألمر من بدئه وصوال إلى 

مع الناس ) ص( شك في أنه يتطلب جھداً مضاعفا ، فمصيبة القائم منتھاه وھذا ال
حيث سيالقي من جھلھم أشد مما القى جده ) ص( أشد من مصيبة جده رسول هللا

جيب غريب ، فھم من جھة يتبجحون بما ، وجھل الناس في ھذا الزمان ع) ص(
وصل إليه زمنھم من تطور تقني وعلمي في الجانب المادي ، وبالمقابل شھد ھذا 
الزمان تخريبا عجيبا بالمنظومة األخالقية اإلنسانية حتى صار أي حديث يتعلق 

نسوا هللا فأنساھم  [بالغيب مثار سخرية واستھزاء ألن الناس بسوادھم األعظم 
ً ]  أنفسھم   !! فصاروا ال يصدقون إال بما يلمسونه لمسا ماديا



لعل من النافع أن أورد ھذا الحوار بين معلم ملحد ناكر للغيب وبعض طلبته   
! طالب ھل ترون السبورة؟: في الدرس ؛ حيث دخل المعلم على تالمذته متسائال 

رون؟؟؟ إذن السبورة موجودة ، ھل ترون ، ھل ترون ، ھل ت: نعم ، قال : قالوا 
ھل : وھو يسألھم عن محتويات الصف المادية ، ثم قال ) نعم(والطلبة يجيبون بـ

إذن األستاذ موجود ، ثم انتقل مباشرة إلى : نعم ، فقال : قالوا ! ؟ ترون األستاذ
فقام له !!  إذن هللا غير موجود: قال !!  ال: قالوا !! ؟؟ ھل ترون هللا: سؤالھم 

اد كل األسئلة التي سألھا المعلم للتالمذة وھم يجيبون بما أحد الطلبة النابھين فأع
أجابوا به المعلم ، حتى وصل إلى الضربة التي ضرب بھا معلمه بمقتل وأخزاه ، 

نعم ، فبالتفاتة نبيھة : قالوا ! ؟ ھل ترون األستاذ: فسأل زمالءه واألستاذ يسمع 
: قال ھذا الطالب النابه  ال ،: فجاء الجواب !! ؟؟ ھل ترون عقل األستاذ: سألھم 

  !!!! إذن األستاذ بال عقل

) ع( ومن قبلھا ضرب هللا سبحانه المثل بما حدث مع النبي الكريم إبراھيم  
في حواره مع النمرود فبھته بالحجة وألجمه ، وھا ھو القرآن المجيد يروي ھذه 

 ّهللاُ  آَتاهُ  أَنْ  ِربِّهِ  فِي إِْبَراِھيمَ  َحآجَّ  الَِّذي إَِلى َترَ  أَلَمْ  {: الحادثة المھمة حيث قال تعالى
 َفإِنَّ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  َوأُِميتُ  أُْحِيـي أََنا َقالَ  َوُيِميتُ  ُيْحِيـي الَِّذي َربِّيَ  إِْبَراِھيمُ  َقالَ  إِذْ  اْلُمْلكَ 

 َيْھِدي الَ  َوّهللاُ  َكَفرَ  ِذيالَّ  َفُبِھتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  ِبَھا َفأْتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  ِبالشَّْمسِ  َيأِْتي هللاَّ 
الِِمينَ  اْلَقْومَ  ھو من آتاه هللا الملك ونصبه خليفة ) ع( ، فإبراھيم) 258/البقرة(} الظَّ

له على األرض حيث جاء ودعا النمرود إلى أن يدخل في ملكه وال ينازعه إياه 
التي كانت ولذلك حصل ھذا الذي ذكره القرآن الكريم لنا من المحاججة والمناظرة 

، والبھتان للنمرود ونھجه الفاسد ، ) ع( الحجة فيھا  سبحانه ولخليفته إبراھيم
ونمرود ، حتى وصلنا إلى آخر الزمان الذي البد أن ) ع( وفي كل زمان إبراھيم

يكون ما أراد هللا سبحانه ، ولذلك الكتابة في ھذا األمر في ھذه األيام ھو من باب 
اس كي تعود وتقرأ بتدبر حال األمم السالفة عندما أنكرت التذكير والتنبيه للن

حاكمية هللا سبحانه ، كانت عاقبة أمرھا خسرا ، أما أمر هللا سبحانه فھو واقع ال 
 َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ  {: محالة صدق من صدق ، وكذب من كذب ، قال تعالى

ينِ ا َعَلى لُِيْظِھَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى ) 33/التوبة( } اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  لدِّ
فالدين الحق الذي تشير له االية ھو حاكمية هللا سبحانه ، ومن وصفته بالشرك 
ھو كل من اتخذ نھجا في الحاكمية غير النھج اإللھي الذي جعله هللا سبحانه في 

تعاقب األمم واألجيال ، وھو كتابه قانونا ثابتا لم يتخلف ولم يتبدل ولم يتغير على 
 هللاَِّ  لُِسنَّةِ  َتِجدَ  َوَلن َقْبلُ  ِمن َخَلتْ  َقدْ  الَِّتي هللاَِّ  ُسنَّةَ  {: سنة هللا في الخلق ، قال تعالى

  ) .23/الفتح( } َتْبِديالً 



وهللا سبحانه أسأل أن يتقبل ھذا القليل وھو من قبل ومن بعد من فيض   
كرمه حتى أعجزني وأخرسني ، وليس للعبد بد  كرمه الذي أكرمني به وأغرقني

السيد أحمد ) ص( من ذلك ، َفَمنُّ هللا سبحانه على الناس كافة بيماني آل محمد
نعمة ال يمكن ألحد من الخلق أن ) ص( الحسن وصي ورسول اإلمام المھدي

يحصيھا ، وليس من سبيل لشكرھا غير إظھار العجز عن الشكر بالعمل ، والعمل 
بالفرج والتمكين والفتح كما ) ص( حتى يأذن هللا سبحانه لوليه األعظموالعمل 

ومكن له وفتح له فتحا يسيرا ، إنه حميد مجيد ، وحتى ) ع(فرج عن إبراھيم
ـ ألن النجاة في العمل ، والحمد  ) ص( ينقطع النفس ـ كما قال يماني آل محمد

  .وحده وحده وحده 

  موسى األنصاري

  ھـ ق 1431/صفر/23
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 * !أ فحكم الجاهلية يبغون؟* 



إن صراع البشرية على الجلوس على كرسي القدرة لم يبرد منذ أن أنزل   
إلى ھذا العالم ، بل بقي ساخنا مصطبغا بالدماء ، مرتديا ألثواب الزيف ) ع( آدم

فالناس ال يختلفون بل ولن يقع بينھم ! عماءوالكذب ، سالكا سبيل الجاھلية على 
، وفي سبيل ذلك الكرسي ) الحكم(االختالف إال بسبب كرسي القدرة ؛ أي 

اضطربت الرؤوس ، وامتحنت النفوس ، وشرعت األمم بقلوبھا وألسنتھا وأيديھا 
إلى تغيير ما فطر هللا سبحانه الناس عليه ، واجترحت لذلك الصعاب ، وارتكبت 

لسبيل الموبقات والعظائم ، وتفننت في سبل الخداع والتزييف كي في ذلك ا
يطمسوا النھج اإللھي الذي تفضل به سبحانه على خلقه كي يكونوا جديرين بتمثيل 
هللا سبحانه في كل العوالم ، غير أنھم في ھذا العالم غّرھم صنيعة االستواء التي 

س بين جنبتي الفجور جعلھم بھا خالقھم سبحانه حينما ساوى في خلق األنف
والتقوى ، وترك لإلنسان حرية االختيار على سبيل االبتالء واالختبار ؛ أي 

مع بيان أيھما أھدى ، فكان لسبيل النجاة الذي ھدى هللا سبحانه ! السبيلين يختار؟
خلقه إليه ـ بحسب ما أفھم ـ نجدان ظاھران واضحان وضوح الشمس في رابعة 

؛ النبوة ، واآلخر ؛ اإلمامة وكال النجدين من البيان  النھار فكان أحد النجدين
ْجَدْينِ {بمكان ال ينكرھما إال جاحد قال تعالى ا {، وقال تعالى) 10/البلد(}َوَھَدْيَناهُ النَّ إِنَّ
ا َكفُوراً  ا َشاِكراً َوإِمَّ بِيلَ إِمَّ ، فالحق سبحانه لم يضيع خلقه ) 3/اإلنسان(}َھَدْيَناهُ السَّ

ُسالً {، قال تعالى) ع(م الدنيوي فأرسل للناس أنبياء وأوصياءفي ھذا العال رُّ
ُسِل َوَكاَن ّهللاُ َعِزيزاً  ٌة َبْعَد الرُّ ِريَن َوُمنِذِريَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى ّهللاِ ُحجَّ َبشِّ مُّ

 ً ، لذا فكرسي القدرة لم يخلقه هللا سبحانه ليجعله ساحة  )165/النساء(}َحِكيما
بين خلقه ، بل خلقه ليجعله ساحة ابتالء واختبار لكم الطاعة ونوعھا ، صراع 

ولكن الناس بدلوا نعمة هللا سبحانه كفرا ، وجعلوا الكرسي ساحة صراع وقتل 
  !!!وقتال وتناحر ، وانتھاك إلنسانية اإلنسان

وما يثير العجب اليوم أن الناس تّدعي التطور والتقدم وبذات الوقت راحت   
يع الجاھلية مرة أخرى ، محاولة ھذه المرة جعل القدرة لعبة مشاعة بين تعيد تصن

لتثور فيھم نزعة الفجور ، وتسيل لعابھم وتمد ) الديمقراطية(الناس ـ ظاھراًـ باسم 
أعناقھم وتستدرجھم لدخول ميدان تلك اللعبة ، وھناك سيكون الالعبون جميعھم 

ية المشوبة بالسم ، بل لعلھا ثمرته محكومون بقانون اللعبة الذي من ثماره العسل
، وھذه الثمرة تعني أن غير األقوى ال يستحق البقاء ، ) البقاء لألقوى(الوحيدة 

الحقيقية ، ) لعبة الموت(ومن ھنا يستبين لمن له أدنى نظر أن ھذه اللعبة ھي 
ولذلك يرى الرائي أن القائمين على تلك اللعبة يجھدون أنفسھم ويبالغون في 

ھا وزخرفتھا في أعين الناس كي يقولوا مثلما حكى القرآن بقوله تزيين
نَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثلَ َما {تعالى َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه فِي ِزيَنِتِه َقالَ الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّ



ُه َلُذو َحظٍّ َعِظيٍم  ِ َخْيٌر لَِّمْن َوَقالَ الَِّذيَن أُوُتوا اْلعِ * أُوِتَي َقاُروُن إِنَّ ْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب هللاَّ
اِبُروَن  َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه * آَمَن َوَعِملَ َصالِحاً َواَل ُيَلقَّاَھا إاِلَّ الصَّ

ِ َوَما َكاَن ِمَن الُمنَتِصِرينَ    . )81-79/القصص(}ِمن فَِئٍة َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن هللاَّ

إن القدرة ما كانت لتكون في يوم من األيام لعبة لوال ميل الناس عن سبيل   
الحق ، ونقضھم ما عاھدوا هللا سبحانه عليه ، فحولوا تلك النعمة اإللھية العظيمة 
إلى لعبة بيد الُجّھال والسفھاء قوال وفعال يتداولونھا بشيطنة نكراء ، ويلبسونھا 

ديدة ، غير أن محتواھا ھو ھو لم يتغير ، ولم يتبدل كل يوم ثوبا لتبدو لمريديھا ج
اليوم ، ) المالكي(باألمس القريب ، وال حكومة ) صدام(إذ ال فرق بين حكومة

فالمركب ھو المركب ، وال يعني تغير طاقم القيادة من صيغة الفرد الحاكم ، إلى 
بتلك اللعبة  صيغة القيادة الجماعية شيئاً ، بل ربما صعب على الناس التي انخدعت

الجديدة الخالص من أنياب الذئاب ، فھي في الماضي دفعت ثمنا باھضا عندما كان 
في قمرة القيادة ذئب واحد ، فما بالك اليوم والقمرة فيھا حشد من الذئاب التي 

  !!!تتصارع بطرق مختلفة على الفوز بلعبة القدرة واحتيازھا؟؟؟

لك بوضوح تام ، فالذين نصبھم لقد كشفت لعبة االنتخابات األخيرة عن ذ  
األمريكان على رقاب الناس ھم أنفسھم يتداولونھا بينھم ، منذ مجلس الحكم سيء 
الصيت إلى يومنا ھذا ، فالوجوه ھي الوجوه ، وعلى حد تعبير أحدھم ؛ إن 
االنتخابات الحالية سوف ال تشھد تغييرا في الخارطة السياسية ، فالقوى السياسية 

ية كما ھي ، ولكن ربما نشھد تبدل لميزان القوة بين تلك الكيانات المسيطرة باق
، ) العراق(إذن فالذئاب مطمئنة على وجودھا في حضيرة !! والقوى السياسية

وتقدم أحدھا وتأخر اآلخر ال يزعج الذئاب بقدر ما ينقص نصيبھا في ما تغنم من 
ي في الحضيرة ، ، بعد أن اطمأنت الذئاب إلى تدجين من بق) العراق(حضيرة 

وجعل من فيه عرق تمرد أسير القيود الكثيرة التي نجحت الذئاب بمساعدة 
المدجنين على إحكامھا على رقاب أولئك الرافضين لتلك اللعبة ، وكذلك نجحت 
حكومة الذئاب بتشريد شعب كامل تعداده أكثر من خمسة ماليين آدمي في المنافي 

) الكردية الشيعية السنية(رن الديمقراطية ولكل امرء منھم سببه في الھرب من ف
التي اھلكت الحرث والنسل ، وحولت جغرافية العراق إلى مجمع لألسالك الشائكة 
والكتل االسمنتية ، وبيادق شطرنجية دفعت ماء وجھھا وأرواح جيوبھا كي تمن 

ت ، وحقيقة تلك القوا) القوات األمنية(عليھا عصبة الذئاب بالتوظف فيما أسموه بـ
ھي أنھا ليست سوى جماعات من المرتزقة تقتل لترتزق ، ولذلك رأينا بأم أعيننا 

كيف قتلوا فقراء العراق بدم بارد ) صوالت فئران المالكي(فعل تلك القوات في 
وكيف حرقوا جثثھم باإلطارات المستھلكة إمعانا في اإلجرام والتمثيل ، ھذا غير 

ق بصلة من فعل تلك القوات وسدنتھا في الممارسات المنافية لكل ما يمت لألخال



الظالم ، فإذا كان فعلھم الظاھر تأنف منه الكالب ، فكيف سيكون فعلھم بعيداً عن 
كاميرات اإلعالم ، ولقد كان فعل تلك القوات في العاشر من المحرم من عام 

أبين من أن يخفيه ضجيج المتأمركين ) ص(ھـ ق مع أنصار اإلمام المھدي1429
اسة ومن خلفھم حوزة السيستاني الشيطانية وزبانيتھا ، وكل أولئك الذين من الس

، ) ص(عن خط أھل البيت) ص(انفضح انحرافھم على يد أنصار اإلمام المھدي
وعما تدعيه من مدعيات انكشف زيفھا على الواقع من أنھا تدافع عن شيعة آل 

قعوا في أحابيل ، ولألسف انخدع بعض المغرر بھم بتلك األكاذيب وو) ص(محمد
ومن خلفھم مرجعية شيطانية قتلت ) أحزابا أصنامية(الذئاب التي سمت نفسھا 

شباب الشيعة المجاھدين في انتفاضة النجف الباسلة ضد المحتل الغاصب ، 
ومن خلفھم زمر البرزاني والمرتزقة لذبح ) عالوي(وأعانت األمريكان وكلبھم 

كانت بحق ملحمة أخزت الذئاب وسيدھم  الشباب المجاھد في انتفاضة النجف التي
وكشفت تواطؤ الحوزة السيستانية الشيطانية ، ولوال تواطؤ أولئك وتخاذل الناس 
عن دعم المقاومين ، ونجاح المحتل في تفعيل دور الطابور الخامس ، وضعف 
إمكانات المقاومين وعملھم خارج إطار قيادة شرعية قادرة على إدامة زخم الفعل 

ي المحتل وزبانيته ، فضال على أمور كثيرة أجھضت تلك النفرة المباركة المؤثر ف
ألولئك المجاھدين ، وخلف بعد أولئك خلف لفعل المجاھدين ليساوموا بتلك الدماء 

للدخول في لعبة الذئاب المنحرفة التي كانت سببا ) بخسا(الزاكيات ويجعلونھا ثمنا 
  !!!وراء إراقة تلك الدماء الزاكيات

في أن ما حدث في العراق طوال تلك السنوات العجاف ما ھو إال  الشك  
جاھلية جديدة تطل بقرنھا على زمن يدعي أھله أنھم مسلمون ، وأنھم في زمن 
االنفجار المعرفي ، ولعل الواقع يحكي خالف المعلن حيث نشاھد اليوم ھذه 

ن أجل أن العصابات الحاكمة تساوم على الدماء واألعراض والكرامات واألرض م
تبقى على كرسي القدرة ، وبالمقابل نرى أن تلك العصابات تخشى أشد الخشية من 
انسحاب أمريكي قريب مفاجئ يعري تلك العصابات ويكشف عن خبث مشروعھا 
في العراق وأنھا واقعا لم تكن سوى دمى يحركھا الالعب األمريكي لجعل الشقة 

التي ال تؤمن ) ص(ة اإلمام المھديبعيدة بين الناس وبين اإليمان الفعلي بقضي
، وھي تعلم أن واجبھا الحقيقي ھو التھيؤ ) ديمقراطية(بتلك الخزعبالت المسماة 

في أي وقت يظھر له صوت يدعو له ، تماما كتلك النھضة التي ) ص(لنصرة اإلمام
، ولما ظھر صوت ) رحمه هللا(وئدت في مھدھا مع ظھور السيد محمد الصدر

الحق على لسان وصيه ورسوله السيد أحمد الحسن يماني آل ) ص(اإلمام المھدي
، والتفاف الشباب حول تلك الدعوة المباركة وجدنا أن كل اآللة ) ص(محمد

رحمھما (اإلعالمية والمادية الضخمة التي تمتلكھا تلك الحوزة التي قتلت الصدرين



عوة المباركة ، وحاربت كل من يدعو بدعوة الحق ، سخرت لمحاربة تلك الد) هللا
وبنفس الحجج الواھية التي تحارب بھا كل دعوة إلھية ـ سبحان هللا ـ لو أن الناس 
تقرأ القرآن حقا بشيء من التدبر لوجدت أن كتاب هللا سبحانه يفضح أولئك 
العلماء الضالين المضلين الذين يتمترسون بدرع الحوزة العلمية ليحاربوا به 

ك ففي كل المرات التي يتحاور بھا األنصار مع ، ولذل) ص(قضية اإلمام المھدي
الناس بما فيھم أصحاب الفكر يواجھھم أولئك بعد التسليم بكل الحجج والبراھين 
المحكمة التي يسوقھا األنصار إلثبات أحقية دعوة وصي ورسول اإلمام 

!! لماذا ال يصدقه علماء الحوزة؟؟: ، فيواجھون لھم السؤال اآلتي ) ص(المھدي
وال ريب في أن ھذين !!! ا يفتي أولئك العلماء ببطالن تلك القضية؟؟؟ولماذ

السؤالين ھما حجة على السائل ال المسؤول ، فھذان السؤاالن حجة على الناس 
وعليھم أن يطالبوا أولئك العلماء بإظھار الحجة والدليل القاطع على ما يدعون ، 

التي ) ص(مام المھديوعليھم أن يواجھوا براھين وحجج دعوة وصي ورسول اإل
حاصرتھم حتى في مناماتھم وأخذت بتالبيبھم ، وأقضت مضاجعھم وجعلتھم أمام 
االبتالء الحقيقي ؛ إما أن يقروا بالحق ويتنازلوا عن كل تلك الوجاھة التي أنفقوا 
في سبيلھا عمرا طويال ، أو ينفروا إلى أعداء هللا سبحانه ويصيروا في معسكرھم 

  !!!مكتسباتھم الدنيوية التي حصلوا عليھا باسم الدينكي يحافظوا على 

عندما قال لھم ـ فيما ) ع( لقد كان علماء السوء تماما كما أخبر المسيح  
يا علماء السوء أنتم كحجر وقع في فم نھر ال أنتم تشربون وال تتركون (معناه ـ 

ملكوت يا علماء السوء أنتم في باب ال ) (ع(، وقال ) الماء يخلص إلى الزرع
، وھذا تماما ھو فعلھم )  تقفون فال أنتم تدخلون وال تتركون الداخلين يدخلون

عندما اصطفوا بصف القيصر ) ع( اليوم الذي يشابه فعل علماء اليھود مع المسيح
وھم يعلمون أنه الحق ، بل ) ع( وھم يعلمون ببطالنه ، ودفعوه إلى صلب المسيح

 سبيل قاتل مجرم ، أو إخالء سبيل المسيح المثير أنھم عندما خيروا بين إخالء
، وأطلق ) ع( صاحب دعوة الحق ، كلھم تنادوا بصوت واحد ؛ اصلب المسيح) ع(

وھا ھو المشھد يعود مرة أخرى فھا ھي حوزة النجف التي !!! سراح المجرم
، وتصطف بصف األمريكان وتدعمھم سرا ) ص( تدعي تمسكھا بمذھب أھل البيت

وعالنية ، وتغري الناس بأھلھم لإليقاع بھم وتسليمھم أو قتلھم ، وھم يعلمون 
تماما أن كل قطرة دم عراقية تسقط ظلما وعدوانا فھي تشكل وصمة عار في جبين 
كل الفقھاء الذين يقولون ما ال يفعلون ، ويكشفون عن تحالف حوزة الشيطان مع 

مريكان ، وال اعتبار لكل ما يظھروه من أفعال توھم السذج والجھال أن أولئك األ
العلماء يحيون مراسم الدين ويحافظون على المسلمين ، ونحن ھنا نسال كل 
المسلمين في مشارق األرض ومغاربھا ؛ ما العالمة التي تؤكد ھويتكم 



وغيرھا من  وانتماؤكم؟؟ أ ھو القيام بالعبادات والفرائض من صوم وصالة
والكل يعلم أن ال اعتبار ! العبادات التي ھي بواقعھا فروع الدين وليست أصوله؟

للفروع من دون إقامة األصول ، واألصل في دين هللا سبحانه ھو ما أوصى 
الحوض ) ص(أمته بالتمسك بھما القرآن والعترة إلى أن يردا عليه ) ص(الرسول

) ص( ة تكشف لنا عن سر وصية رسول هللافإنھما لن يفترقا أبدا ، ونظرة متدبر
التي تنصلت عنھا األمة بسوادھا اليوم عندما تركت القرآن ورضيت االحتكام إلى 
دساتير موضوعة ، واغتصبت مسند القدرة من أصحابه الذين نصبھم هللا سبحانه 
وقتلتھم وشردتھم وطردتھم ، وقتلت أنصارھم وشردتھم وطاردتھم ، حتى أن 

عندما يسمع أن ھناك قبرا لوليا من أولياء هللا سبحانه في أقاصي  المرء ليعجب
البالد البعيدة ، ناء عن األھل والمحل ال لذنب سوى أنه دعا الناس إلى دين هللا 

) ص( سبحانه ، واليوم السيرة ذاتھا تعاد مع وصي ورسول اإلمام المھدي
لى العكس تماما فعلوا وأنصاره ال لذنب اقترفوه ، وال لشريعة استحدثوھا ، بل ع

عندما دعاھم الشياطين ) ص( عندما وجدوا الناس تخلع من أعناقھا بيعتھا لإلمام
إلى االنتخابات ، قالوا لھم باللسان والقلم إنكم بفعلتكم تلك تخرجون من الدين 

، وتجاھل عموم الناس دعوة ) الديمقراطية( اإللھي وتدخلون في الدين األمريكي
) ص( إلى صناديق االنتخاب ليخلعوا من رقابھم بيعة اإلماماألنصار وذھبوا 

ويعقدوا البيعة لطاغوت جديد ، وعندما جاء االقتراع على الدستور كذلك نادى 
األنصار الناس بعالي الصوت ؛ أيھا الناس أنتم بفعلتكم تلك تجعلون القرآن خلف 

كذلك ليس ھناك ظھوركم وتعيرون وجوھكم إلى كتاب كتبه أعداء هللا سبحانه ، و
من مجيب إال نفر قليل سمعوا مقالة الحق فوعوھا ، أ بعد ھذا من منا الذي أحدث 

  !!!؟؟؟) توماس فريدمان (في الدين وبدل شريعة هللا سبحانه بشريعة 

لقد انحاز الناس بسوادھم األعظم وبسبب علماء السوء وزبانية الشيطان   
ً ، ولم !!! إلى الطاغوت وكفروا بدين هللا سبحانه وكأنھم لم يقرؤوا القرآن مطلقا

ُوِر  {يتدبروا قول هللا سبحانه لَُماِت إَِلى النُّ َن الظُّ ّهللاُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُھم مِّ
لَُماِت أُْوَلـِئَك أَ  َن النُّوِر إَِلى الظُّ اُغوُت ُيْخِرُجوَنُھم مِّ ْصَحاُب َوالَِّذيَن َكَفُروْا أَْولَِيآُؤُھُم الطَّ

اِر ُھْم فِيَھا َخالُِدونَ  أََلْم َتَر إَِلى  {: ، ولم يقرؤوا قوله عز وجل) 257/البقرة(} النَّ
اُغوِت َوَيقُولُوَن لِلَِّذيَن َكَفُروْا  َن اْلِكَتاِب ُيْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّ ً مِّ الَِّذيَن أُوُتوْا َنِصيبا

، وارتضوا أن يعيدوا الحياة ) 51/النساء( } َسِبيالً  َھُؤالء أَْھَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنواْ 
، وجاھدھا آل ) ص( للجاھلية مرة أخرى بعدما ھزمت في زمن الرسول

جھادا مريرا قدموا فيه الغالي والنفيس ، ولم يبخلوا عليھا بأنفسھم ) ص(محمد
الشريفة الطاھرة المطھرة فقضوا على مذبحھا بين مقتول ومسموم ، وتحقق فيھم 

َ َعَلْيِه َفِمْنُھم مَّن َقَضى  { ل هللا سبحانهقو ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَھُدوا هللاَّ



لُوا َتْبِديالً  ، وبالمقابل على الناس ) 23/األحزاب( } َنْحَبُه َوِمْنُھم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَّ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّهللاِ أَ َفُحْكَم اْلَجاھِ  {: أن يلتفتوا إلى قول هللا سبحانه لِيَّ

ً لَِّقْوٍم ُيوقُِنونَ  كي ال يكونوا لقمة سائغة للشيطان وجنده ، ) 50/المائدة( } ُحْكما
، ويكسبوا )  جنة عرضھا السماوات واألرض (ويخسروا خيار هللا سبحانه لھم 

بحاكمية هللا )  نارا وقودھا الناس والحجارة أعدت للكافرين (خيار الشيطان 
  .سبحانه المتمثلة باإلمام حاكما ، القرآن شريعة ومنھاجا 

     

  

******************  

 
 
 
 
 
 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم * 
 * !!!أربابا

 ابن والمسيح هللا دون من أربابا ورھبانھم أحبارھم اتخذوا {قال تعالى   
 } يشركون عما سبحانه ھو إال إله ال واحدا إلھا ليعبدوا إال أمروا وما مريم

:  له قلت:  قال السالم عليه هللا عبد أبي عن ، بصير أبي عن (وورد  )31/التوبة(
 دعوھم ما وهللا أما: "  فقال ؟"  هللا دون من أربابا رھبانھم و أحبارھم اتخذوا" 
 وحرموا ، حراما لھم أحلوا ولكن ، أجابوھم ما دعوھم ولو ، أنفسھم عبادة إلى

، ذاك ھو ) 1/53:الكافي للكليني( ) يشعرون ال حيث من فعبدوھم حالال عليھم
واقع األمة المسلمة اليوم بكل أديانھا وطوائفھا ومللھا ونحلھا ، يسمعون ما يقول 



، ويذرون ما يقول هللا سبحانه ) الرھبان( ، وعرفانييھم) األحبار( لھم علماؤھم
والقائم بدينه والعامل بأمره ، وال  وأولياءه الذين جعلھم لسانه الناطق بشريعته

يقبلون من آيات هللا إال ما قبل أولئك العلماء ويرفضون ما رفضوا ، وإن استيقنوا 
فيه الحق ووجدوا أن حججه ودالئله ما ال سبيل إلى رده أو دحضه ، ولقد كشف 
م القرآن الكريم ومن قبله كتب هللا المقدسة عن ذلك الواقع المزري لألمم حيث أنھ

ما بعث فيھم نبي أو وصي إال وھرعوا إلى كبرائھم يسألونھم عنه ، وال يجدون 
عند ذاك المأل الذي استمرأ السلطة والجاه وخضم مال هللا خضم البعير بقلة الربيع 
، من دون ورع أو وازع يزعھم إال اإلصرار على إبطال ما جاء به المبعوث من 

الناس بفزعھم إلى علمائھم ارتكبوا خطأ كبيراً هللا سبحانه ، ولو التفتنا لوجدنا أن 
يكشف عن سر عبادتھم التي يعلنون أنھا التوحيد وإذا بھم عندما يختبروا 
بالتوحيد ينكشف شركھم بل وفي بعض األحيان ينكشف لھم أنھم ال يعرفون من 
يعبدون وكل ما يعرفون أنھم اتخذوا ھذا السبيل في العمل ألنھم وجدوا آباءھم 

لة وھم على آثارھم مقتدون ، ولذا فھم ال يعرفون من التوحيد سوى اللفظ على م
  .وال عالقة لھم بالمحتوى مطلقا 

فالناس تدعي الوحدانية على مستوى التنظير والقول ولكنھا على مستوى   
العمل تتفرق كل بحسب وجھته التي يدعي أنھا تمثل اإلسالم ، ولقد وجدت الناس 

حيث أن كل واحدة من تلك الفرق تدعي أنھا الفرقة الناجية  لھا مبررا في التفرق ،
، وأنھا حاملة لواء التوحيد ، وأنھا شعب هللا المختار ، ولو التفت الناس إلى أن 
حديث الفرقة الناجية الذي حاول التشكيك به بعض من يتوھم أن ھذا الحديث بات 

ذار لألمة من أنھا ستسلك مبررا للفرقة واالدعاء ، لوجدوا أن الحديث ھو داللة إن
سبيل التفرقة ، وإذا ما أرادت العودة إلى شاطئ النجاة فما عليھا إال اتخاذ منھج 

يا أيھا الذين آمنوا { النجاة الذي رسمه هللا سبحانه في كتابه المجيد ، قال تعالى
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم 

ألم تر *  والرسول إن كنتم تؤمنون با واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال هللا
إلى الذين يزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلھم ضالال 

 وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون وإذا قيل لھم تعالوا إلى ما أنزل هللا* بعيدا 
فكيف إذا أصابتھم مصيبة بما قدمت أيديھم ثم جاءوك يحلفون با * عنك صدودا 

أولئك الذين يعلم هللا ما في قلوبھم فأعرض عنھم * إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا 
، ورسمه رسول  )64-59:النساء(} وعظھم وقل لھم في أنفسھم قوال بليغا

في وصيته المقدسة التي سّمى فيھا القائمين على حفظ الشريعة من أن ) ص(هللا
إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له {يحرفھا المنحرفون ، وكانت اآلية الكريمة 



ً مصاديقه والة األمر من آل محمد) 9/الحجر(}لحافظون الذين سماھم ) ص(قانونا
ً ومن بعدھم اثنا عشر مھدي ً ، وسمى رسول في وصيته وھم اثنا عشر إماما ا

األئمة واحداً واحدا حتى أتمھم بالثاني عشر اإلمام محمد بن الحسن ) ص(هللا
مثله مثل جده رسول ) أحمد(، وسمى من المھديين أولھم وھو ) ص(العسكري

) ع(في األمة حيث يبعث على فترة فكما كانت الفترة بين نبي هللا عيسى) ص(هللا
) ص(ة بين اإلمام محمد بن الحسن العسكري، كذلك كانت الفتر) ص(والنبي محمد

) ص(وھو سمي رسول هللا) أحمد(وبين وريثه ووصيه ورسوله إلى الناس كافة 
كما (، وھو أول المھديين ، وھو أول المؤمنين ) ص(واسم أبيه كاسم أبي الرسول
، ھذه ) ليلة وفاته) ص(التي أمالھا على علي) ص(بينت ذلك وصية رسول هللا

تزاحم علماء األمة في زمننا ھذا على التشكيك بھا ال لسبب سوى  الوصية التي
أنھا تسحب من تحتھم بساط الزعامة التي ادعوھا على األمة من دون سلطان 
أتاھم من هللا سبحانه ، ومن المعروف أن اليوم في األمة فرقتان كبيرتان كل 

التبشير بما واحدة منھما تدعي أنھا تمثل الدين الحنيف وكل فرقة تجتھد في 
تدعيه وتحرص على جمع األتباع بشتى الوسائل ، بل أن البعض منھا اتبعت 
أسلوب الترغيب والترھيب مع الناس بل إن احدھا ھرعت إلى مجاھل أفريقيا 
لتبشر بدينھا ـ وليس باإلسالم الحق ـ من خالل ضخ األموال واستغالل فقر الناس 

  .ى في التبشير ھناك وراحت تلك الفرقة تنھج نھج النصار

لتشرعن ) ص(إن إحدى تلك الفرقتين انبنت على إنكار وصية رسول هللا  
خالفتھم ، ومن جميل االحتجاج أن أحدھم احتج ) ص(لمغتصبي خالفة الرسول

ما تقولون في أبي : على أحد علماء تلك الفرقة وألزمه الحجة عندما سأله قائال 
لم ) ص(أ ولستم تزعمون أن الرسول: قال )!!! ص(بكر؟ قال ھو خليفة رسول هللا

فبھت ھذا إذ ال دليل على خالفة أبي !!! ؟؟؟)ص(يوص فبم خلف أبو بكر رسول هللا
بكر ال من قرآن وال من سنة ، بل ھو اغتصاب للخالفة بكل ما تعني كلمة اغتصاب 
من معنى ، والغريب أن قبيل رحيل أبي بكر عن ھذه الدنيا أوصى بخالفته إلى 

على األمة بحيث لم يتركھا ) ص(ھنا إما أن أبا بكر أحرص من رسول هللاعمر ، و
من دون أن ينصب عليھا من يحفظ لھا توحدھا ، أو أنه ابتدع نھجا لم يسلكه 

وكال الحالين دونه !!! ؟؟؟)أي صاحب بدعة(وبذلك يكون مبتدعا ) ص(رسول هللا
يھا سابق من قرآن أو وأما عمر فقد ابتدع الشورى ولم يسبقه إل!!! خرط القتاد

  !!!سنة

وأما الفرقة األخرى التي أضحت اليوم فرقة كبيرة عددا فقد كان سمتھا   
غير أن أولئك بدا عليھم قسوة القلوب ) ص(الحق وھو التزام سبيل والية آل محمد

 في التي اآلية ھذه نزلت: (قوله ) ص(لطول األمد حيث ورد عن اإلمام الصادق



 فقست األمد عليھم فطال قبل من الكتاب أوتوا كالذين ونوايك وال(  الحديد سورة
 هللا أن: (  وجل عز قال ثم ، الغيبة زمان أھل في)  فاسقون منھم وكثير قلوبھم
 أمد األمد إنما:  وقال)  تعقلون لعلكم اآليات لكم بينا قد موتھا بعد األرض يحيي
 كالذين تكونوا ال ، الشيعة معشر يا أو ، محمد أمة يا:  وجل عز أراد فإنه ، الغيبة
 زمان أھل في جاء اآلية ھذه فتأويل ، األمد عليھم فطال قبل من الكتاب أوتوا
 الشك عن الشيعة نھى تعالى هللا وإن ، األزمنة أھل من غيرھم دون وأيامھا الغيبة
 كما ، عين طرفة منھا أرضه يخلي تعالى هللا أن يظنوا أن أو ، تعالى هللا حجة في
 تخلو ال اللھم بلى:  زياد بن لكميل كالمه في)  السالم عليه(  المؤمنين أمير قال

 هللا حجج تبطل لئال ، مغمور خائف أو ، معلوم ظاھر إما  حجة من األرض
 قلوبھم فتقسوا األمد عليھم فيطول يرتابوا أو يشكوا أن من وحذرھم ، وبيناته

، وعلى الرغم من أن الكثير من خطبائھم وعلمائھم ) 31،32:الغيبة للنعماني)(.
يبشرون الناس أن ھذا ھو زمن الظھور المقدس ، غير أنھم لما أتاھم رسول 

عدوا عليه يكذبونه ويرمونه بشتى التھم التي يتورعون عن ) ص(اإلمام المھدي
ال يتورعون ) ص(مھديرمي سفلة الناس بھا ولكنھم مع وصي ورسول اإلمام ال

من رميه ورمي أنصاره بالتھم الباطلة التي يندى لھا جبين من له شيء من 
اإلنسانية ، ولقد بالغ أولئك العلماء الضالين المضلين في االنحراف عندما رموا 

مقابل ثمن بخس أال وھو الحفاظ على مكانتھم ) أمريكا(أنفسھم في حجر الشيطان 
ني أنھا مكانة ال يستحقونھا وإنما اغتصبوھا كما التي انكشف للقاصي والدا

، فما نشھده اليوم من جرأة عدد منھم ) ص(اغتصب الذين من قبلھم والية األئمة
مقامه ) ص(كأنھم ينازعون اإلمام) ولي أمر المسلمين(يطلقون على أنفسھم لقب 

وھذا أو نائب اإلمام الخاص ، ) ص(، ذاك أن ولي أمر المسلمين الحق ھو اإلمام
ما أقض مضجع أولئك فراحوا يضعفون الروايات الشريفة التي تتحدث عن زمن 
الظھور المقدس وما يحصل فيه ، ويعمدون إلى حجة داحضة وھي قضية السند أو 

، ويغضون الطرف عن النص وانطباقه على الواقع ، ) علم الدراية(ما يسمونه 
قرينة من قرائن صحة صدور وھم يعلمون تماما أن انطباق النص على الواقع ھو 

  .بغض النظر عن السند وما يتعلق به ) ص(الحديث عن اإلمام

لقد أحل علماء آخر الزمان ما حرم هللا سبحانه ، حيث أحلوا انتخاب الحاكم   
وھو محرم عند هللا ويعد كفراً صريحا بشريعته القائمة على تنصيب الحاكم من هللا 

آلية باطلة محرمة في شرع هللا سبحانه ، وحرموا سبحانه ، فآلية انتخاب الحاكم 
السيد أحمد الحسن يماني آل ) ص(على الناس اتباع وصي ورسول اإلمام المھدي

) ص(محمد الذي يعد أمره من المتواتر تواترا معنويا حيث أن مرويات أھل البيت
 في شأنه بلغت حد التواتر ، حيث أنھا صورت حاله وما يكون معه من كل جوانبه



حتى بدا أمره للناس كالشمس في رابعة النھار ، فليس أمر وصي ورسول اإلمام 
من األمور المتشابھة بل ھو من المحكمات اليوم بعد ھذا الكم الھائل ) ص(المھدي

التي ھي دليل األدلة ) ص(من الدالئل واآليات والبينات ، بدءاً من وصية رسول هللا
، بل من دين ) ص(لخروج من ملة محمدوھي دليل ال يدحضه إال من عزم على ا

هللا سبحانه من آدم إلى يومنا ھذا ذاك أن دين هللا سبحانه انبنى على التنصيب 
بالنص ، فضال على شھادة الملكوت بحجيته ، وعشرات الروايات التي ذكرته 

  .باسمه وصفته ومسكنه ، بما ال يدع مجاال لألخذ والرد في أمره 

ن قضية الحاكمية يكشف عن مدى االنحراف الذي إن موقف األمة اليوم م  
أصابھا من جراء اتباعھا لعلماء ابتاعوا دنياھم بدينھم ، وشرعنوا للطغاة طغيانھم 
، بل أن العجيب أن تسمع أولئك يصرخون ليل نھار أن أولئك الحكام ھم والة األمر 

أمر هللا ھل ي: الذين أمر هللا سبحانه الناس بطاعتھم ، ونحن نسألھم بوضوح 
، إذن كيف تقولون على هللا ) ال(سبحانه بباطل؟؟؟ فجوابھم األكيد سيكون بـ

كيف تقولون أن أولئك !!! سبحانه ما تكاد تتفطر السموات منه وتخر الجبال ھدا
الحكام الذين استولوا على كرسي السلطة بإراقة الدماء وإفساد ذمة الخلق ھم والة 

االستكبار العالمي على األمة ودينھا الحق وقتل وھم يتآمرون مع قوى !! األمر؟؟
العلماء الذين يرفعون أصواتھم مطالبين بتطبيق شرعة هللا سبحانه وإقامة الحق ، 
بل وتشريد ومطاردة كل صوت يتدبر بكلمات هللا سبحانه وينكشف له عظم الكارثة 

  .التي تعيشھا األمة اليوم 

وتكذيبھم ) ص(إلمام المھديأما الموقف الذي اتخذه الناس من قضية ا  
محاربتھم لوصيه ورسوله وقتل وتشريد أنصاره ، ومحاولة تسفيه ما جاء محتجا 

فھو أوضح من أن يصفه مقال أو مئات ) ع(به عليھم من أدلة األنبياء والمرسلين
المقاالت ، ذلك أن المعركة مازالت إلى يومنا ھذا مستمرة ، حيث أن العلماء 

العباد زّيفوا وجدانھم واستجھلوھم ، بل وضيقوا على  المتسلطين على رقاب
الناس مصادر المعرفة وربطوا كل معرفة بھم ، فما لم يخرج منھم ال شرعية له ، 
وما خرج من غيرھم حتى وإن شھد هللا سبحانه بأحقيته فھم يركبون كل مركب 

ون هللا لزرع الشك في نفوس العباد ، فكان أولئك العلماء ھم أرباب الناس من د
ومتى تنقذ نفسھا من !!! سبحانه ، فمتى تصحوا األمة على تلك الحقيقة؟؟؟

  !!!االنزالق في ھاوية الضياع؟؟؟

    

******************  



 
 
 
 
 
 

 
أعطوا ما لقيصر لقيصر ، ومال * 

 * !!!هللا هللا
سبيال ) ع(من العجيب أن يشكل الفھم األعوج لما قال نبي هللا عيسى  

ك عقيم ال يمكن أن يكون خصيبا أبدا ، وبور ذلك الملك سببه ھذا للتأسيس إلى مل
الفصل القبيح ، والقسمة الضيزى في ملك هللا سبحانه ، لقد بات من المتسالم عليه 

) ع(حتى لدى كبار قساوسة الكنيسة المسيحية بمختلف طوائفھم أن سيدنا عيسى
ال عالقة له ) الدين( كان يشرع للفصل بين الدين والدولة ، بمعنى أن ملكوت هللا

، وھم بھذا الفصل يصلون إلى ما ) الدولة وإدارة شؤونھم(بملكوت الناس 
يتوھمونه راحة للضمير بدعوى أن ما يقع من معاٍص مرجعه إلى الخلل في 
ملكوت الناس ، أما ما يقع من خير فھو من ملكوت هللا سبحانه ، ومن ثم فرجال 

بطونھم من الحقوق الشرعية بحجة القيمومة  الدين ليس عليھم سوى أن يملؤوا
عليھا وما يصيب الناس من مصائب الفقر والعوز والحاجة فالمؤسسة الدينية ال 
عالقة لھا ألن ذلك خطأ الدولة وخللھا الذي ال سبيل إلى تعديله أو إعادة توجيھه 

ن ألنه سبيل الخطأ والخطيئة ، ولقد أعجب ھذا المنطق األعوج الطواغيت كلھم 
ذاك ألن ھذا المنطق يشرع للطواغيت ملكھم العقيم ، ومسؤولية العقم والخيبة 
والعصيان يتحملھا ھذا العالم ألنه ـ بحسب ما يروج الكثير من علماء الدين 
بمختلف صبغاتھم اليھودي والمسيحي والمسلم ـ عالم الخطيئة والعصيان ، ومن 

ويعتزل الحياة وينزوي للعبادة في  ثم فمن شاء أن يتطھر من ذنوبه فعليه أن يتبتل
زاوية من زوايا الكنيسة أو الدير أو المسجد ، واعتزال الحياة ھو السبيل لغفران 



الذنوب ، ومن ثم فرجال الدين ليس عليھم مسؤولية سوى بذل النصيحة 
والموعظة بما ال يثير حساسية الطواغيت ، ويزيد من استالب الناس نفسيا 

؛ أن ال حل سوى االستسالم للمنطق القائم على الظلم  وجعلھم يوقنون فعال
ألن ھذا العالم ال سبيل فيه إلى تحقيق العدالة المطلقة ، وكل ما !!! والجور

بمعنى ) العدالة النسبية(يستطيعه أھل ھذا العالم ھو تحقيق ما يصطلحون عليه بـ
و أن يزداد أن ما ھو عدل بالنسبة إليك قد يكون ظلما لغيرك ، وغاية العمل ھ

إحساس من يشعر بالعدالة ؛ أن العدالة قائمة ، ومحاولة تخفيف مشاعر الظلم 
  !!!لدى من يرى أن ما حصل عليه ليس عدال

يبدو أن بلية أنبياء هللا سبحانه في ھذا العالم ال تنتھي إال في اليوم المعلوم   
ي ، وعند ذاك عندما يسقط الخطاب الشيطاني المساند لخطاب األنا البشري الجاھل

سوف ال يجد الخطاب البشري له ما يسنده ويتعرى انحرافه من غاللة الشيطان 
كي يرى سوءته التي غطى عينه عنھا الشيطان ، وأوھمه أن سوءته لم تزل 

وإنه لمن المحزن فعال !! مستترة على الرغم من انحرافه عن سبيل الستر والھداية
الديانات بسوادھم حتى أن الواقع البشري بدأ أن نلحظ ھذا االنحراف القبيح لعلماء 

يستشعر فقدان الثقة بكل ما يقولون فضال على فقدانه لتلك الثقة في كل عمل 
يقومون به ، بعد أن وجدھم يختارون العيش في األقبية ، ويتخذون منطق النفاق 

ا َقالُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  لَقُواْ  َوإَِذا{الذي حكاه عن لسانھم القرآن   إِلَى َخَلْواْ  َوإَِذا آَمنَّ
ا َقالُواْ  َشَياِطيِنِھمْ  َما َمَعْكمْ  إِنَّ ، ولذلك تشريعھم ) 14/البقرة(}ُمْسَتْھِزُئونَ  َنْحنُ  إِنَّ

) ع(لمنطق فصل الدين عن الدولة استنادا إلى الفھم المنحرف لقول نبي هللا عيسى
...) ما   (ھكذا بل العمل على تحريفه حتى على مستوى الكتابة فيجعلونه 
ثم أين ھي تلك !!! ليكون هللا سبحانه جل في عاله ، وقيصرھم على حد سواء

العقول التي تدعي العلمية واألعلمية ؛ أ ليس كتابة ھذا القول وعلى تلك الصورة 
وأال يعني ھذا بصورة مباشرة اتھام قبيح لنبي هللا !!! ھو إقرار بالشرك؟؟؟

  !!!ن الشرك وليس لدين الوحدانية؟؟؟بأنه يدعو لدي) ع(عيسى

إن كل علماء الدين على اختالف مسمياتھم ممن يتبنى أطروحة فصل الدين   
ف لقول نبي هللا عيسى أن ) ع(عن الدولة بذريعة الفھم المنحرف ، والمنطق المحرَّ

الدين  والملك لقيصر ، أو بحسب ما طوره المنطق العلماني ؛ الدين  والوطن 
ع ، ھم مشركون الشك في ذلك وال ريب ، ذاك أن أولئك يجعلون  سبحانه للجمي

ً ، فحكومة هللا سبحانه  ندا وشريكا في ما ينبغي أن يتجلى فيه التوحيد عمليا
واالنصياع للمنصب من هللا سبحانه ھو دال على ممارسة عقيدة التوحيد عمليا ، 

ب ؛ الدين  والوطن للجميع ، أما من ينطق لسانه بالتوحيد ، ويتبنى عمليا خطا
ً  األَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي{فھو مصداق لقوله تعالى َماء فَِراشا  ِمنَ  َوأَنَزلَ  ِبَناء َوالسَّ



َماءِ  َمَراتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفأَْخَرجَ  َماءً  السَّ ً  الثَّ ِ  َتْجَعلُواْ  َفالَ  لَُّكمْ  ِرْزقا ّ  َوأَنُتمْ  أَنَداداً  ِ
، واآلية المباركة تشير فيما تشير إليه ؛ أن المال  سبحانه ) 22/البقرة(}َتْعَلُمونَ 

بوصفه ؛ المنزل الماء ، والمالك لألرض ، والمخرج للثمرات ، وھو الرازق بھا ، 
ً ، وينسبون ھذا !!! فماذا يملك قيصر بعد ذلك؟؟؟ ليجعل له أولئك المنحرفون ملكا

غير أن من يتأمل حال رجال الدين في !!! الجعل لنبي من أنبياء هللا سبحانه
الديانات الثالثة ، وخاصة في ھذا الزمان ، يستبين السبب الذي دعاھم إلى 
ف ، والفھم المنحرف ، بعد أن كان جملة من  االجتماع على ھذا القول المحرَّ

أو ) ع(أو عيسى) ع(علماء اإلسالم السالفين ـ سواء من أتباع نبي هللا موسى
العلماء العاملين كانوا قد بذلوا مھجھم رخيصة للثبات على القول ـ من ) ص(محمد

؛ إن الدين والملك  سبحانه وحده ال شريك له ، والسبب الذي دعا أولئك إلى 
مناغاة العلمانيين فيما يعتقدون ھو أنھم يعلمون تماما أن وقت المنقذ المنتظر قد 

إلى دينه الذي يستند إلى أزف وبدأت طالئعه ببعثه لمندوب عنه يدعو الناس 
التوحيد الخالص  سبحانه حتى ال يرى شيئا إال ويرى هللا سبحانه قبله ومعه 

 هللا ورأيت إال شيئا رأيت ما: [أنه قال ) ص(وبعده ، حيث ورد عن أمير المؤمنين
، فھو األول واآلخر والظاھر والباطن ) 70/22:األنوار بحار ](ومعه وبعده ، قبله

ليفھم الناس ) ع(من دونه من أمره شيئا ، ولذا كان قول نبي هللا عيسىوال يملك 
لما رأى الدينار ورأى عليه الصورة والكتابة ، ) ع(تلك الحقيقة حيث أن عيسى

؛ ما لقيصر لقيصر ، ) ع(أجابوه ؛ لقيصر ، فقال لھم عيسى! سألھم ؛ ھذه لمن؟
تكمن فيھما ، فھذا فعله عائد  بمعنى أن الكتابة والصورة عائدة لقيصر ، والقيمة ال

إليه وھو يبوء بإثمه ، وحقيقة المال  سبحانه وھو عائد إليه ، بمعنى أن ليس 
  !!!لقيصر شيء ، فھو مملوك ال مالك

ولذلك لما فھم كھنة المعبد ذلك منه وأنه يدعو لدين التوحيد عملوا على   
الكيد له عند الحاكم الروماني كي يحصل كل ما حصل ، والغريب أن كھنة المعبد 
على الرغم من انحرافھم وضاللھم ، إال أنھم لم يفعلوا ما فعل علماء ھذا الزمان ، 

أمام المنطق اإللھي عمدوا على فالكھنة كل الذي عملوه ھو أنھم لما عجزوا 
ولذلك كادوه عند الحاكم الروماني ، أما علماء ) ع(التآمر على شخص المسيح

شخصية بوصفه رسول هللا سبحانه والحامل ) ع(اليوم فھم يريدون قتل المسيح
وتحريفھا ال تفسير له سوى تآمر ) ع(لكلمته كلمة التوحيد ، فتزييف مقالة المسيح

من يسمون أنفسھم كھنة وسدنة وقساوسة ومراجع وآيات علماء السوء ـ م
بعد أن ) ع(ومشايخ وما إلى ذلك من المسميات االستالبية ـ على شخصية المسيح

ا َوَقْولِِھمْ {حاول أسالفھم قتله   َقَتلُوهُ  َوَما هللاِّ  َرُسولَ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى اْلَمِسيحَ  َقَتْلَنا إِنَّ



ْنهُ  َشكٍّ  َلفِي فِيهِ  اْخَتَلفُواْ  الَِّذينَ  َوإِنَّ  َلُھمْ  ُشبِّهَ  َوَلـِكن َصَلُبوهُ  َوَما  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِبهِ  لَُھم َما مِّ
َباعَ  إاِلَّ  نِّ  اتِّ ً  َقَتلُوهُ  َوَما الظَّ   ) .157/النساء(}َيقِينا

) ع(ولقد وجد دعاة العلمانية في قول رجال الدين وتحريفھم لمقالة عيسى  
الفرصة المناسبة في االنقضاض على اعتقاد الناس في المنقذ اإللھي ومحاولة 
تسفيه ذلك المعتقد وتقويضه في النفوس والعمل على ردمه ، مستندين بذلك إلى 

ان ال يجتمعان في واقع ما ذكره رجال الدين من أن الدين والدولة كأنھما ضرت
الحياة ، وھما مؤسستان منفصلتان ، فمن يدخل مؤسسة الدين فعليه أن يتجرد من 
مبتنيات مؤسسة الحكومة الفكرية والواقعية ، وإذا دخل مؤسسة الدولة فال يجوز 
له أن يتحدث بمبتنيات الدين فكرا وواقعا ، فھو في مؤسسة الدولة رجل سياسة 

لح المادية التي تدفع ـ بحسب ما يتوھم ـ بمسيرة الدولة إلى يعمل على وفق المصا
أمام ، فھو يتعامل مع الكل على وفق مقاييس الدولة ، بغض النظر عن االنتماء 
سوى االنتماء إلى الدولة ، وإذا ما تحول إلى مؤسسة الدين فھو رجل دين ينماز 

لعمل سيخلق شخصية الناس لديه على وفق انتمائھم الديني ، والشك في أن ھذا ا
منافقة بامتياز ، ذاك أن أقسى ما يذھب بتوازن الشخصية البشرية ھو تذبذبھا في 
 اختيار جھة ما تتوجه نحوھا وتعمل بكل طاقتھا بمقتضى مراداتھا ، قال تعالى

َذْبَذِبينَ {  َلهُ  َتِجدَ  َلنفَ  ّهللاُ  ُيْضلِلِ  َوَمن َھـُؤالء إَِلى َوالَ  َھـُؤالء إَِلى الَ  َذلِكَ  َبْينَ  مُّ
، ولذلك فالناس على وفق ذلك ينمازون إلى ؛ منحازون إلى ) 143/النساء(}َسِبيالً 

الدين وال يرون سواه سبيال يسيرون فيه ، ومنحازون إلى الدنيا فھم يعملون لھا 
والدين لعق على ألسنتھم يحوطونه ما درت معيشتھم ، وصنف ثالث مذبذب بين 

ما يصطلحون اليوم ؛ بين الدين والدولة ، فالعلمانيون  الدين والدنيا ، أو بحسب
ورجال الدين الذين يتبنون مقالة فصل الدين عن الدولة ھم قد حسموا أمرھم 
باتجاه الدنيا وانحازوا لھا بالكامل ولذلك فھم يرون  سبحانه أندادا في أرضه ، 

ِخذُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ { قال تعالى  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  هللاِّ  َكُحبِّ  ُيِحبُّوَنُھمْ  أَنَداداً  هللاِّ  ُدونِ  ِمن َيتَّ
ً  أََشدُّ  ِ  ُحّبا ّ ةَ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  َيَرْونَ  إِذْ  َظَلُمواْ  الَِّذينَ  َيَرى َوَلوْ  ِّ ِّ  اْلقُوَّ ِ  ً  هللاَّ  َوأَنَّ  َجِميعا

طاعة وليه ، وآية حب هللا سبحانه وعالمته ھو ) 165/البقرة(}اْلَعَذابِ  َشِديدُ 
  .المنصب من عنده خليفة له ، والعمل على قيام حكومة هللا سبحانه وكلمته 

وقوم ال يرون لحكم هللا سبحانه بديال وال لصراطه مثيال ، فھم يعملون على   
اإلعداد واالستعداد لقيام خالفة هللا سبحانه في األرض ، ولذلك فھم مؤمنون أن ال 

د كائن ويتساوى في معرفته والتعامل معه الجميع نسبية في العدل بل ھو واقع الب
وعلى حد سواء ، وقوم أضلھم علماء السوء فضلوا فال يكادون يھتدون سبيال ، 
ً مع مفردات الدولة الدنيوية ، والتمسك  وأولئك ال يرون حرجا في التعاطي واقعيا



عظم من بما يعتقدون أنه الحق ، وھذا الصنف من الناس مصداقه اليوم السواد األ
) ص(الشيعة اإلمامية الذين يّدعون التمسك بمعتقدھم في تولي اإلمام المھدي

والدعاء لتعجيل فرجه في كل صالة ، وھم واقعا يعملون على تقويض دولة 
بنصرتھم لدولة كل ھمھا القضاء على االعتقاد بإمكانية قيام دولة ) ص(اإلمام

فة فيھا كل ميزات الشيطنة العدل اإللھي ، ومن ثم فھي عاملة على نشر ثقا
وامتيازاتھا ، فھي تعمل على الترويج للثقافة المھدوية ولكن بحسب منظورھا لھا 
وبالمقابل فھي تعمل على محاربة من يدعو إلى إقامة الحكومة اإللھية وتجتھد في 
قتله شخصا وشخصية ، من خالل تزييف خطابه ودس الكذب عليه ، واختالق 

رميه بكل ما من شأنه أن يسقط سفلة الناس من عيون أقرانه المختلقات بشأنه ، و
وكذلك فتلك الحكومة الدنيوية تعمل !!! فكيف بمن يدعو إلى أمر عظيم كھذا؟؟؟

على تقريب علماء الدين الذين ال يھمھم سوى الحفاظ على جاھھم ومالھم 
ل وسلطانھم بمقابل اإلغماض عن كل ممارسات الدولة المنحرفة ، وكذلك العم

على تسفيه كل من يدعو إلى الحكومة اإللھية بالدالئل والبراھين ، ويعمدون إلى 
استعمال لغة االستخفاف والتضليل ، ولذا فتلك الحكومة الدنيوية تجد أن من 
الواجب عليھا العمل على حفظ أمن المجتمع ـ بحسب ما تدعي ـ حيال أولئك 

زان هللا سبحانه ھو الحاكم في الناس الداعين إلى قيام كلمة هللا سبحانه ، وجعل مي
وصي ورسول ) ص(وقد تحدث عن ھذا األمر السيد أحمد الحسن يماني آل محمد

 وتشاوروا الفريسيون ذھب أذن حين( اإلنجيل في جاء: [قائال ) ص(اإلمام المھدي
 معلم يا : قائلين ، الھيروديسيين من تالميذھم ليهإ فأرسلوا بكلمة يصطادوه لكي
 وجوه إلى تنظر ال ألنك بأحد تبالي وال بالحق هللا طريق وتعلم ، صادق نكأ نعلم

 يسوع فعلم !؟؟ال أم لقيصر الجزية تعطى أن يجوز أ؛  تظن ماذا لنا فقل الناس
 دينارا له فقدموا الجزية معاملة رونيأ مراءون يا تجبرونني لماذا:  وقال خبثھم
 مال إذن أعطوا لھم فقال.  لقيصر له قالوا والكتابة الصورة ھذه لمن لھم:  فقال
  )22متي إصحاح()ومضوا وتركوه تعجبوا سمعوا فلما ،  هللا ومال لقيصر قيصر

 نهإ األشھاد رؤوس وعلى صريح بشكل يقول أن منه يريدون كانوا وھكذا
  رجاسهوأ الطاغوت ھذا بيد ليوقعوه ، اللعين القيصر لحكومة الضرائب دفع يحرم
 مع لقيصر دفعھا بجواز ، للشعب وأفتوا لقيصر الضرائب دفعوا وھم ھذا ، اللعناء
 على نفوسھم وانطوت ، للطاغوت اً عبيد فكانوا ، الطاغوت حكومة تقوي أنھا

 ال فمعناھا) ع(عيسى جواب أما.  عليھا وحرصھم ، للحياة حبھم بسبب الجبن
 القيمة إنما قيمة لھا ليس الدينار على والكتابة الصورة الن لقيصر الجزية تعطوا
 علماء اعتقل النھاية في حال كل وعلى ،  والذھب الدينار منه سبك الذي للذھب
 ، الشريف وجھه في بصقوا نھمأ اإلنجيل في وجاء) . ع(عيسى إسرائيل بني



 إلى  سلموه ثم ، سبحانه هللا على ويكذب يجدف انه واتھموه ، وأھانوه وضربوه
 من وطلبوا ، الرومانية اإلمبراطورية ويھدد الملك يدعي انه واتھموه ، بيالطس
 كلھم الحضور وقام( اإلنجيل في ورد ، بذلك عليه وأَلحّوا وصلبه قتله  بيالطس
 في الفتنة يثير الرجل ھذا وجدنا( ويقولون يتھمونه واخذوا بيالطس وجاءوا
 فسأله) الملك المسيح انه ويدعي ، قيصر إلى الجزية يدفع أن ويمنعه ، شعبنا

 الكھنة لرؤساء بيالطس فقال) قلت أنت: ( فأجاب) ؟ اليھود ملك أنت( بيالطس
ً جرم أجد ال( والجموع  يثير نهإ( قولھم على أصروا لكنھم ،) الرجل ھذا على ا
  .  23 – لوقا إصحاح)  ھنا إلى الجليل من كلھا اليھودية في بتعليمه الشعب

  رفض ، الفصح عيد في صراحه إطالق الجائر الحاكم بيالطس أراد وعندما
 وأَلحّوا عنه بدال القتلة أحد يطلق أن وطلبوا استخفوه الذي والشعب اليھود علماء
 بيالطس لقصر) ع(بعيسى جاءوا عندما نھمأ والغريب ، وصلبه عيسى قتل على

 يدخل فمن وبالتالي ، بيالطس بكفر يعتقدون كانوا ألنھم القصر يدخلوا لم ليسلموه
 على للقضاء بيالطس بيد أيديھم وضعوا فقد ذلك ومع ، يتنجس منھم قصره
 على للقضاء وتناحرھم اختالفھم مع الباطل أھل اجتمع كيف انظر ،) ع(عيسى
 . )63-1/61:العجل](. الحق
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أعمالهم آسراب بقيعة يحسبه * 
 * !الظمآن ماءً 

تاريخيا ھامشيا ، على الرغم من كل حدثا ) ص(لم يكن بعث النبي محمد  
وجه مسيرة الحياة ) ص(األساليب التي ابتدعت لجعله كذلك ، حيث أن بعثه 

باالتجاه الذي يريده هللا سبحانه بھذه األرض حيث أقام لألرض وفيھا نظاما 
للحاكمية وقانونا ثابتاً ال يتغير وال يتبدل عندما جعل تنصيب الحاكم أمراً منوطاً به 

نه فھو ملك األرض ومالكھا ، وله حق التصرف بھا وتسييسھا على وفق ما سبحا
يراه صالحا للغاية التي من أجلھا أوجدھا وخلق الخلق عليھا ، وقانون الخالفة 
اإللھية على األرض ليس جديداً بل ھو قديم جديد فھو قد شرعه هللا سبحانه مع 

) ص(صوال إلى زمن رسول هللاو) ع(الخليفة األول القائم بأمره سبحانه وھو آدم
وبعد كل فترة ينزل هللا فيھا سبحانه شريعة حاكمة وقائما بھا يختبر ويبتليھم 
بضرورة اتباعه لضمان النجاة في الدنيا والفوز باآلخرة ، وھذا المنطق لم يتبدل 
ولم يتغير بل كان ثباته حجة للقادمين رسال مبشرين ومنذرين باسم هللا سبحانه ، 

البشرية كانت تصر في كل مرة على إعمال فكرھا قبال المشروع اإللھي غير أن 
لتكلف نفسھا ما ال طاقة لھا به مع أن الحق سبحانه لم يكلفھا بذلك رحمة بھا 

ً  ّهللاُ  ُيَكلِّفُ  الَ {ورأفة منه بحالھا وھو القائل سبحانه  َكَسَبتْ  َما َلَھا ُوْسَعَھا إاِلَّ  َنْفسا
َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلْيَھا ِسيَنا إِن ُتَؤاِخْذَنا الَ  َربَّ َنا أَْخَطأَْنا أَوْ  نَّ  إِْصراً  َعَلْيَنا َتْحِملْ  َوالَ  َربَّ

َنا َقْبلَِنا ِمن الَِّذينَ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َكَما ْلَنا َوالَ  َربَّ ا َواْعفُ  ِبهِ  َلَنا َطاَقةَ  الَ  َما ُتَحمِّ  َواْغفِرْ  َعنَّ
، وكانت في ) 286/البقرة(}اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومِ  َعَلى َفانُصْرَنا َمْوالََنا أَنتَ  َواْرَحْمَنا َلَنا

كل مرة لتقوم بتلك الخطوة تتورط بدءاً في محاربة المبعوثين رحمة للناس 
وتحاول رمي ما جاؤوا به بالسحر لتزرع الشك في النفوس ، ثم تتھمھم بالشعر 

والمرحلة األخيرة تتھمھم بالجنون لتسقطھم في أعين والكھانة لتجعل لھم أندادا ، 
الناس وتمھد لتصفية أبدانھم الطاھرة بعد أن استمالت السواد من الناس من خالل 
استعمال سياسة الجھل التي تبدأ بالتشكيك وتنتھي بالقتل النفسي وھو أعظم من 

بدان بل جاء القتل البدني ، ذلك ألن المبعوث من هللا سبحانه لم يأت ليحيي األ
ليحيي األنفس ، فالذي يعمد إلى قتل تلك النفس المبعوثة إلحياء الناس فھو كأنما 

 َقَتلَ  َمن أَنَّهُ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َعَلى َكَتْبَنا َذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ {قتل الناس جميعا ، قال تعالى



 ً َما األَْرِض  فِي َفَسادٍ  أَوْ  َنْفسٍ  ِبَغْيرِ  َنْفسا ً  النَّاسَ  لَ َقتَ  َفَكأَنَّ َما أَْحَياَھا َوَمنْ  َجِميعا  َفَكأَنَّ
ً  النَّاسَ  أَْحَيا َناتِ  ُرُسلَُنا َجاءْتُھمْ  َولََقدْ  َجِميعا ْنُھم َكِثيراً  إِنَّ  ُثمَّ  ِبالَبيِّ  فِي َذلِكَ  َبْعدَ  مِّ

أرسى قانون الحكم اإللھي الذي ) ص(، فالرسول )32/المائدة(}َلُمْسِرفُونَ  األَْرِض 
ال يتغير وال يتبدل القائم على أن الحاكم تنصيب إلھي محض وليس للناس فيه ولو 
جزء من نصيب ، والشريعة تنزيل إلھي ليس للناس أن يكتبوھا بأيديھم ولذلك 
 لفالحق حذرھم من ذلك ولكنھم لم يكترثوا ففعلوا ما حذرھم منه حين قال عز وج

ً  ِبهِ  لَِيْشَتُرواْ  هللاِّ  ِعندِ  ِمنْ  َھـَذا َيقُولُونَ  ُثمَّ  ِبأَْيِديِھمْ  اْلِكَتابَ  َيْكُتُبونَ  لِّلَِّذينَ  َفَوْيلٌ {  َثَمنا
ا لَُّھم َفَوْيلٌ  َقلِيالً  مَّ ا لَُّھمْ  َوَوْيلٌ  أَْيِديِھمْ  َكَتَبتْ  مِّ مَّ ، ومثلما ) 79/البقرة(}َيْكِسُبونَ  مِّ

؛ أن القرآن نزل بلغة إياك أعني ) ص(ورد عن أھل البيتعلمنا بحسب ما 
واسمعي يا جارة ، فيكون الكالم فيه ـ كما يصرح جملة من المفسرين ـ موجه إلى 
بني إسرائيل ، غير أن بني إسرائيل أمة مضت فھي ليست أكثر من مثل لتحذير 

ـ ما ) ص(، وكذلك ورد عن رسول هللا) ص(من نزل الكتاب فيھم وھم أمة محمد
فقتل ) إن األمة ستحذو حذو األمم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة(معناه ـ 

النفس بغير نفس ، وفعل الفساد ھو تحذير لألمة اإلسالمية ولكنھا بفھم جاھلي 
غريب راحت تكيل ما في القرآن لألمم السالفة وتنزه نفسھا عن ذلك مع أن واقعھا 

نيه نفسية المسلم فھو يقرأ القرآن ويلعن نفسه من يفضح ھذا االنفصام الذي تعا
دون أن يلتفت ، ولو كان يفھم أو يلتفت لما قرأ القرآن حتى أقامه في نفسه كما 

  .أراد له هللا سبحانه شريعة حاكمة جملة وتفصيال 

إن فعل المفسرين في جعل ما ورد من بيان لمواقف األمم السالفة المعطلة 
وطا بھم من خالل قصر الخطاب عليھم وأن ھذا الخطاب لشريعة هللا سبحانه من

منزه عنه المسلمون ھو ما جعل أمة المسلمين تقع فيما حذرھا هللا سبحانه منھا 
وھذا واضح ـ لألسف ـ حتى في خطاب المسلمين اليوم فھم على الرغم من 
ھم ضاللھم وانحرافھم عن سبيل هللا سبحانه ما زالوا يتوھمون أنھم ھم المتقون و

المؤمنون ، ويكيفون اإليمان والتقوى بحسب ما يشتھون وكأنھم ـ تماما كما 
من حال الناس في آخر الزمان ـ أئمة الكتاب وليس الكتاب ) ص(وصف آل محمد

إمامھم ، فيعطفونه على أھوائھم ويقولونه بحسب ما يشتھون وعلى وفق ما 
دولة وللمواطنة ـ بحسب يريدون ، فاإلحسان لديھم ھو إحسان للسلطة وللشعب ولل

ما يقول المالكي وھو يخاطب الناس في أكثر من مناسبة ، والمالكي ھنا بوصفه 
مثال من أمثلة انحراف الفكر المسلم عن حقيقة ما أراده هللا سبحانه في خطابه 
الذي أنزله للناس شريعة حاكمة ـ وكذلك التقوى فھي مصطلح فاعل في اقتصاد 

ا واجتماعھا على الرغم من أن تلك الدولة ال تقوم على ما الدولة وسياستھا وأمنھ
قام عليه مصطلح التقوى القرآني ، بل أن دولة المالكي ـ بوصفھا مثال ظاھرا ـ 



قائمة على ما يعطل القرآن ويھمشه ، بل ويبعده تماما عن ساحة الفعل الواقعي 
َقواْ  الَِّذينَ  َمعَ  ّهللاَ  إِنَّ {لذا فأي معنى يبقى الستشھاد المالكي بقوله تعالى الَِّذينَ  اتَّ  وَّ

ْحِسُنونَ  ُھم وھو من شرع في قتال من رفعوا القرآن شعاراً !!! ؟؟؟)128/النحل(}مُّ
عن أي تقوى يتحدث المالكي !!! واتخذوه دثاراً وخيمة إلقامة حاكمية هللا سبحانه

ً ألنه يخشى أن تت غير ودولته تسبح في مستنقع الفساد وھو ال يحرك ساكنا
توازنات القوى التي أجلسته على كرسي ما كان ولن يكون في يوم من األيام الئقا 

وعن أي إحسان يريد المالكي إقامته ودولته قائمة على !!! به وال بأمثاله؟؟؟
لقد انفضح الذين !!! الفساد وترى فيه سبب ديمومتھا وعمادھا الذي تقوم عليه؟؟؟

دنيا ، ذاك أن عباءة اإلسالم بدت فضفاضة عليھم لبسوا عباءة اإلسالم ليأكلوا به ال
وكشفت مدى ضآلتھم وحقارة شأنھم حتى غدوا أضحوكة ألولئك الذين حسموا 
أمرھم في معاداة الدين ، والمطالبة علنا في اعتقاله وحبسه في دور العبادة ال 

من يغادرھا خارجا مطلقاً ، ذاك أن أولئك وجدوا أنفسھم أكثر شجاعة في االختيار 
زمر األحزاب التي تتخذ من اإلسالم عباءة لتموه على الناس مآربھا وتدعي ما 
ليست أال له ، بل وما ھي غير جديرة به ، حيث انكشف نفاقھا فھي مذبذبة ال إلى 

َذْبَذِبينَ {ھؤالء وال إلى ھؤالء تماما كما وصف حالھا القرآن بقوله تعالى  َذلِكَ  َبْينَ  مُّ
) 143/النساء(}َسِبيالً  لَهُ  َتِجدَ  َفَلن ّهللاُ  ُيْضلِلِ  َوَمن َھـُؤالء إِلَى َوالَ  َھـُؤالء إَِلى الَ 

فلسانھم ينطق بمنطق اإليمان ، وأعمالھم تفصح عن ھوية كفرھم بما يقولون ، 
بينما أقرانھم من األحزاب العلمانية فھم يتوحدون مع منطق الكفر قوال وعمال ، 

أكثر مصداقية في الخطاب ، فھم يقولون برأيھم ولذلك وجد فيھم السواد األعظم 
ويعملون برأيھم ، والدين ال مجال له سوى في دور العبادة حسب وعليه أن يقبل 
بذلك ، وھم بالمقابل يضمنون له حياة مدعومة ، وتعاقدوا على ذلك مع رجال 
الدين وقبل أولئك ما اشترطت عليھم الدولة الحديثة ، بل وھم سعداء بذلك حيث 
ً حسب ، فھو مؤسسة حاله حال  أصبح الدين وجودا ديريا وكنسيا وحوزويا
مؤسسات الدولة تقع على عاتقه مسؤولية الترويج لنظام الدولة ، وإصدار 
الفتاوى بتجريم الخروج عليھا ، بل وتحريم الخروج عليھا بوصفھا عقد بين 

  !!!ينالمتعاقدين أخذت شرعيتھا من عقديتھا ، فالعقد شريعة المتعاقد

وعند ذلك يكون على الدين بوصفه مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني 
مسؤولية الحفاظ على كل ما تثمر عنه تلك الدولة ، ومن ثم تغيب مالمح الدين 
بوصفه دينا ويتحول إلى منظومة أخالقية غير ملزمة وال حياة فيھا ولھا ، كالذي 

مؤسسة لغفران الخطايا  نلحظه اليوم على الدين الكنسي فھو ليس أكثر من
  !!!وغسلھا ، وليس لتحصين األنفس من الوقوع فيھا



إن المحاوالت الكثيرة لتزييف الثابت الذي يقوم عليه الدين وھو الحاكمية ، 
الذي يرى أن أفضل صيغ ) الفكر الديمقراطي(أثمرت اليوم عن وجود ما يسمى 

يتوھم ـ أسس العدالة والعيش الحاكمية الممكنة لقيام دولة تتوفر فيھا ـ بحسب ما 
الكريم ھي حاكمية الشعوب فشرعت تضع لھا قانونا يقابل القانون اإللھي وجعلت 
من الحاكمية ھي المتغير ، وافترضوا أن المتغير وھو الناس ثابتا ، والثابت وھو 
الدين متغيراً على وفق أحوال الناس وواقعھم ، واستناداً إلى ذلك صار على الدين 

م تتمكن حاكمية الناس من إلغائه تماما من المعادلة ألنه أصل متجذر في الذي ل
الشخصية اإلنسانية ، وليس دخيال عليھا ، بل ھو أصل في بنائھا ، وما محاوالت 
تھميشه وتغييبه إال شاھد على ذلك ، صار ھو المتغير ، وتوفر لتلك السياسة 

على أنھم حماة الدين  فقھاء ورجال دين نجحوا في استقطاب الناس وخداعھم
والقائمين عليه ، فراحوا يفسرون الدين بآرائھم وأھوائھم ، حتى وصل الحال 

واستبعادھا تماما ) ص(اليوم بعد أن نجحت تلك السياسة في تھميش سنة الرسول
من معادلة الحضور في الواقع بذرائع التشكيك فيما وصل من تلك السنة على 

واتا عالية تطالب بتھميش آيات الجھاد من كتاب هللا ألسنة الرجال ، نجد اليوم أص
سبحانه بدعوى أنھا السبب المباشر في التحريض على العنف ، وإشاعة ما 

، ولذلك على رجال الدين أولئك العمل على إيجاد سبل ) اإلرھاب(يسمونه اليوم بـ
العنف يغيرون من خاللھا مناھج التعليم وذلك باستبعاد تلك النصوص الداعية إلى 

بحسبھم ، وما إن صدر ذلك الفرمان حتى وجدنا آلة رجال الدين تتحرك باالتجاه 
الذي أشارت إليه حاكمية الناس ، وبالفعل بدأ العمل على تليين الشريعة وتمييعھا 
وخلق جوٍّ من األخذ والردِّ في ذلك الموضوع الذي كان إلى وقت قريب من الثوابت 

ن أھل اإلسالم على اختالف طوائفھم ومللھم ونحلھم التي ال يختلف عليھا اثنان م
حيث تحولت المفردة من ميدان ) الجھاد(فصرنا نلحظ اليوم تكييفا جديدا لمفردة 

القتال بالقلب واللسان والسنان ، إلى رفع جزئية السنان الذي ھو مظھر الجھاد 
غ الذروة فھو وفاعليته ، ليصبح الجھاد الممكن ھو جھاد القلب ، وإذا ما أراد بلو

يصل إلى اللسان ال يتعداه ، وإن تعداه إلى السنان صار الجھاد إرھابا وعنفا 
مرفوضا حتى على لسان أولئك الفقھاء الضالين المضلين الذي أسكرتھم الدعة 

  !!!والراحة وحب الدنيا فغدوا سكارى حيارى ال يعلمون إن كانوا ھوداً أو نصارى

وابت العقيدة اإلسالمية ، بل تحولت ناھيك عن العبث في جملة من ث 
العقيدة اإلسالمية اليوم بال ثوابت فكل ما فيھا خاضع للنقاش والجدل وليس فيھا 
من ثابت يجتمع عليه الناس ليتحاوروا حواراً مثمراً ، وغفلوا تماما عن قول هللا 

َھا َيا{ سبحانه ُسولَ  َوأَِطيُعواْ  هللاَّ  أَِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  َفإِن ِمنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْولِي الرَّ
وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  ُسولِ  هللاِّ  إَِلى َفُردُّ ِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  إِن َوالرَّ  َذلِكَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا



، وابتدأت الغفلة تلك عندما غفلوا عن قراءة ) 59/النساء(}َتأِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ 
 ، أبيه عن ، إبراھيم بن علي[لكريمة قراءة نافعة منتجة ، حيث ورد عن اآلية ا
 جعفر أبو تال:  قال معاوية بن بريد عن ، اذينة بن عمر عن ، عمير أبي ابن عن

 تنازعا خفتم فإن منكم األمر وليوأ الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا{) : السالم عليه(
 كيف:  قال ثم ،} منكم األمر أولي وإلى والرسول وإلى هللا إلى رجعوهفأ األمور في
 لھم قيل الذين للمأمورين ذلك قال إنما منازعتھم في ويرخص بطاعتھم يأمر

، وغفلتھم تلك عن أولي األمر الذين نصبھم  ]} ... الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا{
هللا سبحانه ليكونوا حفظة للقرآن في األرض بعد أن نزله الطاھرين من السماء ، 

عتھم إلى منازعتھم في األمر وغصبتھم ما جعله هللا سبحانه لھم ، فلم يكتفوا دف
بتلك الغفلة ، ولم يتوقفوا عند فعل الغصب القبيح ، بل زادوا الطين بلة عندما 
عدوا على كتاب هللا سبحانه يقولونه بآرائھم وعقولھم الناقصة ، حتى صاروا ھم 

ما يعكسه غياب وعي البشرية عن حقيقة  أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامھم ، وھذا
مسعاھا في صحراء التيه المادي الذين لم تجن ولن تجني من ورائه سوى مزيداً 
من الظمأ كلما جدت في سيرھا باتجاه ذلك السراب ، ومھما عملت من عمل فھو 

 َھَباء َفَجَعْلَناهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إَِلى َوَقِدْمَنا{ ليس سوى ھباء منثوراً ، قال تعالى
نُثوراً   ) . 23/الفرقان(}مَّ

******************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

االنتخابات آلية فاسدة في * 
 * !!!اختيار الحاآم

على الرغم من أن العالم اليوم يدعي أنه في زمن االنفجار المعرفي ، وانه   
يفسدھم ، إال أن وصل إلى مرتبة من العلم تؤھل أھله إلى معرفة ما يصلحھم وما 

واقع العمل يكشف غير ذلك تماما ، حيث أن وصول الفكر البشري إلى ھذا الفھم 
عى ؛ أن ھناك  السياسي المتردي في نظام الحكم والحاكمية ال ينبئ عن ھذا المدَّ
تقدم في الفكر البشري ، بل على العكس تماما فھناك انحدار في الفكر البشري 

صياغة األفكار القديمة المنحرفة ، وإلباسھا ثوبا جديدا  السياسي أدى به إلى إعادة
كي يموه على نفسه ، أن ھذا المنتج ھو ثمرة جديدة تظھر مدى تطوره وتناميه ، 
فنظام الحاكمية الذي يستند إلى صناديق االقتراع ھو في الواقع يكشف عن المأزق 

ومة قادرة على الحقيقي الذي يمر به الفكر البشري وعجزه عن الوصول إلى منظ
  .إيصال األصلح إلى سدة الحكم ، ليكون صالح الرأس صالحا للجسد 

إن منظومة االقتراع منظومة فاسدة بالدليل ، حيث القاعدة تقول ؛ إذا دخل   
االحتمال بطل االستدالل ، واستنادا إلى ھذه القاعدة القانونية الضابطة لحركة 

تراع ھي اآللية األقدر على إيصال األصلح الفكر نسأل ؛ إذا كانت آلية صناديق االق
إلى سدة القيادة ، فھذا يعني أنھا آلية محكمة ال سبيل إلى الطعن فيھا ، فإذا كانت 
كذلك ، فعالم كل ھذا الضجيج الرسمي واإلعالمي الذي يحذر من محاوالت تزوير 

بات االنتخابات ، وھذه التصريحات النارية التي تعكس إمكانية تزوير االنتخا
إن مجرد تسرب االحتمال إلى إمكانية تزوير االنتخابات !!! وبطرق ال حصر لھا؟؟؟

إلى سدة القيادة ) األصلح واألكفأ(يسقط االستدالل في كونھا السبيل األنجع إليصال 
فضال على أن تكون ھي السبيل الوحيد لذلك ـ كما يتم الترويج له اليوم على لسان 

واستنادا إلى تلك القاعدة القانونية المنطقية تكون ساسة العراق المتأمركين ـ 
االنتخابات منظومة فاسدة وغير صالحة لتحقيق الھدف المنشود وھو إيصال قيادة 

إلزام الناس بما (صالحة ، واالستناد إلى تلك القاعدة القانونية ھنا ھو من باب 
ق الساسة حيث أن الناس بسوادھم األعظم رضخوا إلى تسوي) ألزموا به أنفسھم



والمؤسسات الدينية الداعمة للمشروع الديمقراطي األمريكي ، وحاولوا إقناع 
الناس بنجاعة منظومة صناديق االقتراع في إيصال القيادة الصالحة الكفوءة إلى 

  !!!سدة الحكم

لقد استغل الساسة الجدد ومن خلفھم المؤسسات الدينية حنق الناس على   
ھم لشخص الحاكم الفرد أو الحزب الواحد نتيجة نظام الحكم الدكتاتوري ومقت

الظالمات التي عانوا منھا على يد منظومة الحكم تلك ، وھم يرغبون بجدية إلى 
تغيير حقيقي ينقلھم من ساحة المظلومية والجور إلى فضاء العدل والقسط ، ومع 
م تنامي شعور الكره لنظم الحاكمية الظالمة بدأ الناس بالبحث عن سبيل يخلصھ

من ھذا التخبط والتيه والضالل ، ورويدا رويدا راحوا يقتربون من جادة الصواب 
الحق ، ومع اقتراب الناس إلى جادة الحق استشعر ثعالب حاكمية الناس خطر 
انفراط عقد ما جھدوا أنفسھم في صنعه ، وقرب تقويض بنائھم الذي شيدوا على 

ط ال محالة ، وبدأت الناس أسس واھية ، وأدركوا أن بناءھم آيل إلى السقو
استنادا إلى تلك المعرفة التي نمت إليھم بالخروج من ذلك البناء المتھالك لحاكمية 
الناس ، وأيقن تجار الحاكمية بفشل مشروعھم ، وقرب ظھور المشروع الحقيقي 
للحاكمية فتعاظم خوفھم من زوال مشروعھم تماما ، فمالوا إلى سياسة الخداع 

يعا سريعا قاموا بأيديھم بنقض تلك األنظمة الدكتاتورية ، مرة أخرى ، وسر
وإنھائھا بحجة كونھا أنظمة لم تثمر سوى الفساد ، وقاموا بإعداد جوقة جديدة 

ومنھاج التداول السلمي للسلطة ) الديمقراطية(من الفاسدين تحت مسمى وعنوان 
م ھي في وعدم حصرھا في شخص واحد أو حزب واحد ، وكأن مشكلة فساد النظا

  !!!عدم تداول السلطة

وال يخفى أن تلك الفكرة الشيطانية جعلت الكثير من الناس يعدلون عن   
قراراھم بمغادرة ذلك البناء اآليل للسقوط ، بل الغريب أنھم شمروا عن سواعدھم 
للمساعدة في إعادة ترميمه ، وتبديل ديكوراته ، والقيام بإكسائه بما يناسب ذلك 

دو األمر للناظر وكأنه أمام بناء جديد على أسس جديدة ، وواقع التحول ، كي يب
الحال أن البناء ما زال على حاله ولم يزد ثعالبه عليه سوى أنه أعادوا صبغه ، 
وقاموا بإكسائه ، وبدلوا من ديكوراته وعدلوا نظامه ، وبدا األمر تماما كما يقول 

، فالحاكمية ھي نفسھا ) هالحمار نفس الحمار بس اتغير اجالل(المثل الشعبي 
حاكمية الناس ، فقط تغير نمطھا من حكم الشخص الواحد ، والحزب الواحد ، إلى 
اقتسام السلطة بين عدد من القوى تتناقلھا فيما بينھا ، فتحول الناس من 
دكتاتورية الفرد القادم بنظام الثورات الشعبية ، واالنقالبات العسكرية ، إلى 

القادمة بنظام صناديق االقتراع ، وتحول الناس من خوف  دكتاتورية العصابات
القتل بسالح الحاكم ، إلى خوف جديد وھو القتل بأموال تلك الجماعات وما تنھبه 



من تسلطھا على مقدرات الشعوب ، ومن كان منصفا لينظر بعين اإلنصاف إلى كل 
ألنھا وصلت ! النظم التي تسمي نفسھا ديمقراطية ؛ كيف وصلت إلى الحكم؟

األقوى اقتصاديا ، والقادرة على إحداث تحول في اقتصاد السوق باتجاه ما يحقق 
مصالحھا ، ولذلك تحول الصراع في النظم الديمقراطية عنه في النظم الديكتاتورية 
من صراع إرادات إلى صراع مصالح ، يلعب فيھا االقتصاد والمال دورا رئيسيا ، 

ثراء وبكل الوسائل والطرق التي بجملتھا ھي ولذلك توجه الناس نحو سياسة اإل
  !!!غير مشروعة

إن تلك التحويلة الخطيرة في الفكر البشري كبلت الناس بقيود أخرى جديدة   
أشد أسراً مما كانوا وھم يعيشون في النظام ) الجديد(وجعلتھم بقبولھم للعھد 

على التحرك ، بل الديكتاتوري ، ذلك أنھم كانوا في ظل ذلك النظام الفاسد قادرين 
ويشعرون بھشاشة اآلصرة التي تربطھم به ، ولذلك ھم أكثر حرية ، وقدرتھم 
على االنتفاض على ذلك النظام كانت أكبر ، ودافعھم إلى محاربته أقوى ، وإمكانية 
تغييره متاحة وال تحتاج منھم إال العزم على التغيير ، وھذا ما حصل لكل النظم 

رت ، حيث كان انھيارھا وسقوطھا يشبه سقوط الدمى الديكتاتورية التي انھا
الكارتونية ، ولم يأخذ سقوطھا مساحة زمنية كبيرة ، بل أن تجار الحاكمية 
وثعالبھا عندما التفتوا إلى ھشاشة النظام الديكتاتوري سعوا بجد ونشاط يضارع 

فعلية الجد والنشاط الذي أقاموا به سلطانه إلى تحريض الناس عليه والمساعدة ال
بإسقاطه ، وھذا ما شھده العالم حينما سقطت نظم الحكم الشمولية في العالم تباعا 
بسقوط ھرمھا ؛ االتحاد السوفيتي السابق ، حيث تھاوت أنظمة الحكم الديكتاتوري 
تباعا ، واحدة تلو األخرى تماما كما يحصل في سقوط حجر الدومنو حيث ال 

لمطلوب في إسقاط أولھا ومن ثم ستنھار يحتاج إسقاطھا إلى جھد سوى الجھد ا
كلھا تباعا ، وھذا ما عمله النظام الديمقراطي حيث أنه عمل على إسقاط الحجر 
األكبر فتداعى الحجر الباقي تباعا األقرب فاألقرب حتى وصل الحال إلى نظام صدام 
الذي لم يحتج سقوطه بالمساحة الزمنية سوى أسبوع من العمليات العسكرية التي 
لم تشكل للجيش األمريكي سوى نزھة ، وما كان لنظام صدام أن يسقط لوال أن 
الناس تشعر أنه حلقة غريبة عنھا وال آصرة بينھا وبينه سوى آصرة القوة التي 
كان يمسك بھا حلقة الناس ، وبمجيء قوة أكبر انفرطت حلقة المجتمع عنه 

ا وبطريقة مذھلة ، ولكي وتركته يواجه مصيره في اختبار القوة الذي خسره سريع
ال يواجه النظام الجديد ما واجھه نظام صدام اضطر األمريكان إلى تغيير قواعد 

، إلى لعبة قائمة على عناصر ) القوة(اللعبة من لعبة قائمة على عناصر 
، والشك في أن ذلك التغيير يشكل عقبة أخطر في استبيان السبيل ) المصلحة(

مطامع الناس كلھا ستطفو على السطح ، وكلھم من األصلح في القيادة حيث أن 



دون استثناء ستشرأب أعناقھم نحو السلطة التي بدت على وفق قواعد اللعبة 
الجديدة قريبة المنال من كل فرد من أفراد المجتمع ، وھذا ظاھر الحال الذي أسال 
لعاب السواد األعظم من الناس ، وبالمقابل فمن سيصل إلى سدة الحكم يكون 
محكوما بقواعد اللعبة قبل أن يكون حاكما ، والشك في أن قواعد اللعبة يمسك بھا 
أصحاب النفوذ والقوة االقتصادية ، فمن يصل إلى سدة الحكم ھو ظاھرا وصل 

ما إلى ذلك من سبل ... ، و... بانتخاب الشعب ، والميزان صناديق االقتراع ، و
ئاسة أن ما حصل عليه ھو فعال على الخداع والتزييف حتى يظن الفائز بسباق الر

وفق ما يجري في العلن ، حتى إذا ما باشر العمل بدأ باكتشاف ما لم يكن يتوقع ، 
حيث يرى واقع ما ھو فيه من مأزق ، حيث يبدأ قليال قليال بالتنصل عن الوعود 
التي قطعھا لناخبيه ، ويكتشف أن عليه أن يعمل على وفق أجندة أخرى غير التي 

أنه سيعمل عليھا ، ھذا لمن يصل إلى موقع القرار بإرادة شعبية مع افتراض توھم 
نزاھة صناديق االقتراع ، ولكي ال يترك النظام الديمقراطي شأن الحاكمية إلى 

ـ بحسب ما يعتقد ـ مزعجة تراه يضع االحتماالت المتعددة ويفترض ) مصادفات(
ية التي يصل بھا الرئيس بإرادة لھا الحلول ، ولذلك تلحظ في الحكومات الديمقراط

ناخبيه يصطدم بأن عليه كي يكمل مشوار الوصول إلى سدة الحكم أن يعين فالنا 
وفالنا وفالنا نائبا له ، ومستشارا له ، ووزيرا لخارجيته ، تلك المناصب الثالث 
ھي في واقع الحال الضابط لحركة المرشح والضاغط عليه ، وفي أسوء أحوال 

د قوى الخفية المسيطرة على السلطة ـ حقيقة ـ قادرة على تغييره تمرده سوف يج
بتدبير االغتيال ليكون النائب المعين ـ وليس المنتخب ـ ھو الرئيس إلى حين 

  .انتھاء والية المغدور 

إذن ليس ھناك ـ في النظام الديمقراطي ـ شيء متروك للمصادفة ـ بحسب   
أعد له سدنة الظالم من احتماالت ال ما يعتقدون ـ فكل شيء يجري على وفق ما 

يتوقعون غيرھا أو ما يخرج عنھا ، وھذا األمر جرى بآلياته على أرض العراق 
تحت ) صوالت الفئران(حيث أن ما يكون خارج سياق االحتماالت يوكل أمره إلى 

مسمى مكافحة اإلرھاب ، ومحاربة الخارجين على القانون ، ومن ثم فليس ھناك 
ام الديمقراطي بعد أن اطمأن على رقدة الشعوب على وسادة األمل في ما يقلق النظ

الثراء والوصول إلى سدة الرئاسة ، وحلمھم بالرفاه المعلق بأذيال الشيطان ، 
وكلما تحققت مفردة من مفرداته كان التعلق به أقوى وأشد ، ولذلك نلحظ مدى 

ھا من الساسة انھماك الناس بالتجربة الديمقراطية وفرح سدنتھا وعرابي
المتأمركين ورجال الدين الخونة ألماناتھم حيث انطلت حيلتھم على الناس ، وبلع 
العراقيون الطعم ، وقبلوا المائدة األمريكية الجاھزة ، بل وأقبلوا عليھا بنھم غريب 
حتى كأنه ال بديل لھا ، وھذه على ما يبدو ستكون آخر مراحل الديمقراطية ، 



ى السماء وتشاطروا عليھا فھم في واقع الحال أضعف من فمھما تجبر الناس عل
... ، أو ... أن يقفوا أمام صفعة من صفعاتھا ، كانحباس المطر ، أو الزالزل ، أو 

ما إلى ذلك من عالمات الغضب اإللھي الذي أظل الناس وتغشاھم ، وسوف لن 
ده كل الظروف يكون ھناك عذر للناس وال عاذر ، حيث أن الحق سبحانه وفـََّر لعبا

الموضوعية لنصرة حاكميته واالنحياز إليھا ونفض اليد تماما من حاكمية الناس 
بعدما رأوا وھم يعيشون في كنفھا كيف أنھا انتھكت الحرمات وأشاعت المظالم 

  !!!وحرفت الحقائق وأضاعت الحقوق

صوالت (غير أن الناس ـ كما يبدو ـ أنسوا منطق الخداع ، وتناسوا   
والمقابر الجماعية فوق األرصفة وفي الطرقات إلى يومنا ھذا ، وتناسوا  )الفئران

خنق الحريات بكل أنواع األسلحة ، وتوھموا أن السماح لھم بالتعبير عن حاالت 
الفقر والشكوى واالستجداء على شاشات الفضائيات ھي الحرية ، وغفلوا أن ھذا 

بلون آخر ، وبخدعة جديدة ، الذي توھموه حرية ، ما ھو إال رق واستعباد ولكن 
حيث ما يزال من تريده أمريكا وزبانيتھا ھو صاحب القدح المعلى ، ومن ال ترغب 
به أمريكا فسبيل تصفيته أيسر عندھا من شرب قدح الماء ، والشك في أن ھذا 
الضجيج المتعالي مع قرب حلول موعد االنتخابات ما ھو إال دليل ساطع على فشل 

حرافھا وفسادھا وعجزھا عن توفير ما وعدت الناس به ، وما تلك الممارسة وان
وتأكيدات الساسة المتأمركين على ضرورة ) الطين(ھذه الفتاوى من مراجع 

مشاركة الناس بشكل فاعل في تلك الممارسة المنحرفة إال مؤشر واضح على 
إحساس كل تلك العصابات السياسية بالمأزق التاريخي الذي بدأ يشعرھا بقرب 

ھايتھا على الرغم من ھذا الزعيق والصخب المتراكم الذي يعلنه ساسة العراق ن
!!! المتأمركين عن نجاح التجربة الديمقراطية ، وفشل كل المراھنات على سقوطھا

نعم لقد نجحتم في الخداع ، ونجحتم في التزييف ، ونجحتم في : ونحن نقول لھم 
ينيا واجتماعيا ، ونجحتم بحفر التملق من خالل إشاعة خلق النفاق سياسيا ود

  .قبوركم بأيديكم ، كما فعل من سبقكم 

إذن فاالنتخابات ليست ھي اآللية لبيان األصلح واألكفأ ، بل ليست ھي بآلية   
أصال ألنھا تفتقر ألبسط األسس التي تجعلھا قادرة على توفير عملية نزيھة بعيدة 

اء األصوات ، أو تزييف عن التزوير ، بشتى صورھا سواء منھا ما كان بشر
صناديق االقتراع ، أو تزييف أوراق االقتراع ، أو تزييف عدد المقترعين ، بل 
وصل التزييف إلى زجاجة الحبر التي تطمغ الناخب ، فجعلوه حبرا سريع الزوال 
ليعود من انتخب إلى االنتخاب ثانية ، وھذا ما حصل في ممارسة االنتخاب الخاص 

نتخاب ، كما أن آلية االنتخاب تلك ستفتح الباب على في عدد من مراكز اال
مصراعيه لتعدد أقطاب القوة ومن ثم إمكانية الصراع والتناحر قائمة ، وستكون 



مدعاة للنھب والسلب والتصفيات ، وكيل االتھامات ، ومحاوالت التسقيط ، 
 !!!بالء؟؟؟والتسقيط المقابل ، فھل بعد ھذا البالء الذي سيقبل عليه العراقيون من 

  

   

 * الصراط المستقيم حاآمية هللا* 
من المصطلحات القديمة الجديدة ، ) حاكمية هللا سبحانه(ربما يعد مصطلح   

وتلك الجدة في عصرنا تتمحور حول المحاوالت الكثيرة والكبيرة لطمس ھذا 
. المصطلح كي تموت كلمة هللا العليا ، وتكون الكلمة في الدنيا للشيطان وجنده 

كما بات من المعلوم أن الكلمة ھي تعبير عن النص ، وكلمة هللا سبحانه ھي نص 
الغيب ودستوره المھيمن ، ولوال وجود نص الغيب وكلمته بوصفه أصال ما عرفت 
البشرية شيء اسمه دستور أو تشريع الذي ھو بمثابة وثيقة عھد يتعاھد الناس 

بخرقھا ، أو تحريفھا أو تعديلھا على تطبيقھا والعمل بھا من دون التفكير مطلقا 
ذلك ألنھا بعد التصديق عليھا تصبح عقداً اجتماعيا يكتسب سمة القدسية بوصفه 
كلمة الفصل والميزان التي يتحاكم عندھا الفرقاء والمتخاصمون ، كما أنھا تعد 
صمام أمان من أي محاولة الغتصاب الحقوق وانتھاك المحرمات ، ولذلك قيل ؛ 

المتعاقدين ، بمعنى من يعزم على العقد عليه أن يلتزم به التزاما  العقد شريعة
صارما وال يعمد إلى التفكير بتغييره إذا ما وجده يتضارب مع مصلحة من مصالحه 

.  

وبما أن العقد االجتماعي أو التشريع الحاكم ھو بھذه الدرجة من األھمية   
ن العلم والحكمة والخطورة لزم أن يكون واضعه على درجة كاملة وتامة م

والھيمنة واإلحاطة كي يضمن في نصه الذي سينتجه ثمار العدل والصدق 
والرحمة ، كما أن وضع التشريع يستلزم من واضعه اصطفاء من يقدر على القيام 
به وينص عليه نصاً ، ويعد ھذا النص قانوناً حاكماً في معرفة من ھو المنصب من 

لمالئكة إني جاعل في األرض خليفة وإذ قال ربك ل{المھيمن قال تعالى 
، وقال ) 31/البقرة(}...وعلم آدم األسماء كلھا {، وقال تعالى) 30/لبقرة(}...

، بمعنى أن منطق العدالة ) 34/البقرة(}...وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم {تعالى
ً بمن يحكمه ومعرفته تلك ينبغي أن تكون بدرجة  يفرض أن يكون المحكوم عارفا

ن التام الكامل ، وال تتحقق تلك الدرجة إال بوجود قانون ثابت ال يعتريه اليقي
  .التغيير وال يتخلف وال يتبدل يعرف من خالله القائم بتنفيذ أحكام الدستور 



ولذلك البشرية ما كان لھا أن تعلم كيف تضع دستورا أو تفكر بإيجاد مثل   
ضع الدساتير وكتابتھا ھو ذلك لوال وجوده بوصفه ضرورة ، ولم يكن عملھا في و

إبداع يسجل لھا ، بل ھي حاولت تقمص حال ليست أھال له ، ولذلك لما التفت من 
أجاز لنفسه الشروع فيما ليس له بأھل احتال على تلك الثلمة الخطيرة بأن جّير 

ومن المعلوم أن الشعب أو األمة مصطلح !!! العمل باسم الشعب ، أو األمة
لية على أحد بعينه بمعنى تبعات الخلل ال يتحملھا واضع فضفاض ال يلقي المسؤو

الدستور ألن الدستور كتبه الشعب والشعب مسمى ھالمي ال يوجد إال في ساحة 
الشيطنة التي أنتجته لتعلق عليه تبعات المصائب واألوزار واالنتكاسات وتخفي 

ئد إلى خلف ظھره الجرائم االنتھاكات ، وخراج ھذا الدستور ال شك في أنه عا
خزانة الحاكم وبطانته ، وتلك األقالم لتي حبرت له ھذا العقد الشيطاني الصياغة 
الذي يجعله الرابح األول ، ويرفع من ساحته أي تصور بالخسارة ، بل حتى لو 
وجد ھناك تصوراً بتلك الخسارة فإنه يھيئ لھا من يتحمل أعباءھا خدمة للحاكم 

  !!!لشعب ذلك المجھول المتجاھلالذي قفز إلى سدة الحكم باختيار ا

إن حاكمية الناس ھي لعبة ـ كما يصفھا أصحابھا والقائمين عليھا ـ ولذا   
نشھد أن شيبھم وشبابھم ومتعلميھم وعالميھم ال يخجلون من استعمال المصطلح 
وھم يتداولونه جھارا نھارا بل يعدونه من فضائل تلك الحاكمية المسماة 

يكون مصطلح اللعبة شائعا في كل نظم حاكمية الناس ، بالديمقراطية ، بل يكاد 
) اللعبة(حيث أنھم يفترضون في المشاركة السياسية قبول العمل بمبتنيات 

ھو في واقعه تدبير لحياة الناس ) لعبة(السياسية ، وھم يعلمون أن ما يسمونه 
يفترض حفظ الدماء واألعراض واألموال والمصالح من كل ما يمكن له المساس 
بھا ، ولذلك نرى دائما أولئك الذين يقفزون إلى كرسي السلطة من دون تنصيب 
إلھي يبالغون في اللعب والتالعب بكل المقدرات اإلنسانية ، ويعملون في الظالم 
أكثر مما يعملون في النور ، بل الغريب أن الشركاء في تلك اللعبة ھم أنفسھم 

ھي ممارسات ظالمية مائة بالمائة  يشھدون على أنفسھم بأن ممارساتھم للحاكمية
وال شيء فيھا يمت إلى النور بصلة وذلك من خالل سيول االتھامات المتبادلة التي 

، ألن أولئك الحكام ) اللعبة(تخرج من ھذا الطرف أو ذاك وھم شركاء في الحاكمية 
لم يكونوا والدة النور ليكون عملھم وساحتھم النور ، وإنما ھم والدات الظالم 

الظلم ولذلك ھم يعملون في العتمة والظالم ، بل ال يستأنسون إال بتدبير الليل و
ودسائسه ومؤامراته ، ليخرجوا إلى الناس صباحا يجھدون أنفسھم في اّدعاء 
السھر على مصالح الناس ، وھم يجتھدون في احتياز أمھر العاملين بميدان 

مقبولة تمحو عن وجوھھم  الماكياج وصبغ الوجوه ليحاولوا إظھارھم ولو بصورة
  .آثار الظلم والظلمة 



إذن كل نظم الحاكمية التي حاولت البشرية ممارستھا إمعانا منھا باالبتعاد   
عن جادة الحق والصواب ھي في النھاية ليست سوى أشجار من المطاط ال ثمر 
 لھا سوى أنھا البد لھا أن تتحلل بفعل العوامل اإللھية وستصبح أثراً قبيحا بعد
عين ظالمة ، ذاك أن البشرية لم تجن من حاكمية الناس سوى المصائب والبالءات 
والحرمان من العطاء اإللھي ، وانحالل أواصر االرتباط بملكوت هللا سبحانه ، 
وضياع القيم األخالقية التي ھي ركائز الحياة وأسسھا التي تنبني عليھا الحاكمية 

م عن حاكمية هللا سبحانه ترك لھم الحق ، ولكي يرى الناس أن ال محيص لھ
ساحة التجريب واالختيار وأمھلھم حتى لم يبق منھم صاحب قدرة إال وأظھرھا 
ليمارس بھا السلطة فيبطش ويظلم وينسف كل الشعارات الكاذبة التي رفعھا قبل 

 يعقوب عنروي (حيث ) ص(وصوله إلى سدة الحكم ، وبذلك أخبر آل محمد
 فقال:  قال ؟ شيعتكم فرج متى) :  السالم عليه(  هللا عبد ألبي قلت:  قال السراج

 فيھم يطمع يكن لم من فيھم وطمع ، سلطانھم ووھى العباس ولد اختلف إذا
 وأقبل الشامي وظھر ، صيصيته صيصية ذي كل ورفع ، أعنتھا العرب وخلعت
 بتراث مكة إلى المدينة من األمر ھذا صاحب وخرج الحسني وتحرك اليماني
والصيصية  )224،225/ 8 : لكلينيل الكافي () وآله عليه هللا صلى(  هللا رسول

 قدرته قدرة ذي كل أظھر أي صيصية فھوھي شوكة الحائك وكل شيء تحصن به 
  . وقوته

) ص(إن من ينظر اليوم بعين الحق والحقيقة ال يفوته أن دولة آل محمد  
الحت بشائرھا كالشمس في رابعة النھار ، وال يخطئ ضوءھا إال من حرم نعمة 
البصر والبصيرة وغاص حتى أذنيه في مستنقع الديمقراطية اآلسن ، حيث ورد 

 ملكوا إال دولة لھم بيت أھل قيب ولم الدول آخر دولتنا إن(عن الصادقين قولھم 
 هللا قول وھو ھؤالء سيرة مثل سرنا ملكنا لو سيرتنا رأوا إذا:  يقولوا لئال قبلنا
، فھاھي  )455 : للطبرسي الورى إعالم )(." للمتقين والعاقبة: "  وجل عز

حاكمية الناس تلملم أذيال خيبتھا راحلة غير مأسوف عليھا إلى غير رجعة 
بحلول وصي ورسول اإلمام ) ص(ور آل محمدوانحسرت ظلمتھا بإشراقة ن

السيد أحمد الحسن بين أظھر الناس يدعوھم بدعاية الحق وھم عنه ) ص(المھدي
 به وآمنوا هللا داعي أجيبوا قومنا يا{معرضون كأنھم لم يقرؤوا قول الحق سبحانه 

وداعي هللا سبحانه ھو  )31/األحقاف(}أليم عذاب من ويجركم ذنوبكم من لكم يغفر
الداعي إلى صراطه وسبيله وھو حاكمية هللا سبحانه ؛ السلطان الذي يحتج به 

على الناس ليثبتوا حقھم في قيادة سفينة الحياة إلى شاطئ األمان ) ص(أولياء هللا
اھدنا الصراط {واستناداً إلى ذلك فنحن حين نقرأ سورة الفاتحة من قوله تعالى . 

فنحن نسأله الھداية إلى حاكميته الحق وقانونه الذي نعرف بت  }...المستقيم 



خليفته ، وضمان تطبيق شريعته على الوجه الذي يرضاه ھو سبحانه ليتحقق 
العدل والصدق والرحمة على ھذه األرض التي غاصت في مستنقع الظلم والظالم 

  . بسبب الممارسات المنحرفة عن جادة الحق وسمته 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راسم الحسينية بين إفراط الم* 
 * شيعة المراجع وتفريط المخالفين

لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في (إن القانون القائل   
يترجمه واقع الناس اليوم وخاصة واألمة تعيش المناسبة األليمة لواقعة ) االتجاه

الحق التي كشفت الطف ، وجولة الباطل فيھا في كل دھياء مظلمة ، وبقبالھا وقفة 
بفداحة الثمن المعطى عن عظيم ما سيكون ، وأي عرش البد ھو قائم في قابل 

إنه عرش هللا جل وعال ، ولعل من البديھي أن يفدى كل بيت يشارف ! األيام؟؟
الكمال بھدي يناسب عظمة البيت المبني ، وعظمة وجاللة بانيه ، فما بالك إذا كان 



رشه ودار تدبيره وحكومته ، وما بالك بالباني وھو البيت والعرش ھو بيت هللا وع
حسين مني : [القائل ) ص(سيد الخلق وأعظمھم وأعالھم قدرا وشرفا وھو محمد

، ولقد غرب المفكرون والمتكلمون ] وأنا من حسين ، أحب هللا من أحب حسينا
وشرقوا في فھم ھذا القول العظيم ، وما كان نصيبھم إال اللف والدوران بجانب 

التأسيس لھا منذ ) ص(القول وما يختزن من حكمة عظيمة اجتھد رسول هللا
أربعين ) ص(لحظات اإلسالم األولى أي ما حصل يوم الدار عندما دعا رسول هللا

رجال من كبار بني ھاشم وأخبرھم بأنه نبي ھذا الزمان وأنه مرسل من هللا 
عل النبوة والرسالة سبحانه ، وأن هللا جل وعال قد تفضل على بني ھاشم بأن ج

واإلمامة فيھم وسألھم ؛ من يستطيع أن يقوم بأعباء خالفته ووصايته واإلمامة 
مرتين متتاليتين غير علي بن أبي ) ص(بعده؟؟ ولم يستجيب نداء الرسول

فكانت تلك الوقعة التي نص عليھا الكتاب المبين ھي أولى المشاھد ) ص(طالب
ألساس لدولة العدل اإللھي ، حينما قال جل حجر ا) ص(التي وضع فيھا رسول هللا

البالغ واإلنذار ) ص(، ولقد أتم ) 214/الشعراء(}اأْلَْقَرِبينَ  َعِشيَرَتكَ  َوأَنِذرْ {وعال
لھم وألزمھم الحجة ولم يعبأ باستھزائھم وسخريتھم عندما توجه القوم إلى أبي 

َر عليك غالمك فاسمع له) ع(طالب واستمر !!! وأطع وقالوا له ساخرين ؛ لقد أمَّ
معه خطوة ) ص(يجاھد القوم ويجتھد في إكمال البناء اإللھي الحق وعلي) ص(

بخطوة ، ويد بيد ، فكان بالمقام الذي يقصر عنه الوصف ويعجز عن مبلغه الكالم 
 لَْوال َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَيقُولُ {، قال تعالى) ص(فكان الھادي لألمة بعد المنذر محمد

بِّهِ  مِّن آَيةٌ  هِ َعَليْ  أُنِزلَ  َما رَّ ، ومن بعده الھداة ) 7/الرعد(}َھادٍ  َقْومٍ  َولُِكلِّ  ُمنِذرٌ  أَنتَ  إِنَّ
نور بعد نور يھدي هللا لنوره من يشاء ، ولذلك كانت ) ص(المھديين من ولده
كثيرة رواھا المخالف والمؤالف ) ص(على إمامة الحسنين) ص(تأكيدات الرسول
، وحذر األمة مما ] الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا[) ص(من مثل قوله 

، ولكن ـ ويال مرارة الـ لكن ـ ما رعوا عھد ) ص(ستفعله بأھل بيته الطاھرين
  !!!، وما وعوا مقالته) ص(النبي

ووقع بتفاصيله المرة ، لم تتعظ ) ص(وبعد أن حدث ما حذر منه رسول هللا  
ذالن والتراجع عن دولة الحق والعدل حتى األمة من تجاربھا المريرة ومسيرة الخ

وصلوا إلى اليوم الذي حولوا من تلك الفاجعة األليمة والرزء العظيم ساحة 
للمتاجرة والتكسب ، فكانت المراسم وخاصة بعد سقوط الطاغية وصوال إلى يومنا 

) ص(ھذا مھرجانات لالستعراض ومواسم للرياء والدجل ، ومواسم لقتل الحسين
) : ص(ته تماما كما وصف ولده يماني آل محمد السيد أحمد الحسنوقتل رسال

ن لم يستطع قتل الحسين أل) لعنه هللا(يھا المؤمنون إن يزيد الحق أقول لكم أو[
ثار من اجل تثبيت حاكمية هللا التي نقضت في السقيفة و الشورى ) ع(الحسين



والتنصيب  وبيد هللا إن الملك ح الحسين في تثبيت حاكمية هللا وقد نجو ,الكبرى 
ال بيد الناس لقد كانت ثمرة دماء الحسين وأھل بيته وأصحابه أمٌة وليس للناس و

ھذه األمة  ين تسلطوا على ھذه األمة ولم ترضمؤمنة وقفت بوجه الطواغيت الذ
من إلف عام ولكن جاء علماء أخر الزمان أكثر طوال ,المؤمنة بتنصيب هللا بدال 

جاءوا لتثبيت ,  دموا ما بناه الحسين بدمِه الطاھر المقدسغير العاملين ليھ
باعوا دين هللا ظنا ,  ونقض حاكمية هللا ولحسابات دنيويه رخيصة , حاكمية الناس

مع أنھم لم ,  منھم إن عقولھم الناقصة قادرة على تشخيص مصلحة األمة ألدنيويه
نھم إأيھا المؤمنون والحق أقول لكم  0خروية مطلقاألامصلحة األمة إلى ينظروا 

التي قامت على  ةلھيوثورته اإل) ع(ن الحسينأل )ع(لن يستطيعوا قتل الحسين
كون على قية بكم أيھا المؤمنون أما ھم فعندما يدعون أنھم يبالتنصيب اإللھي با

, زمان ن الحسين يلعنھم ألنھم قتلته في ھذا الإف) ع(الحسين أو يزورون الحسين
ولكنھم فشلوا وعاد الشيطان ,  وتضييع ھدفھا ةرة الحسينيلقد حاولوا ھدم الثو

ن قّررتم أوبعد , شعلة الثورة الحسينية  ةزيا بعد أن تالقفت أيديكم الطاھرمخ
من خطاب ](0الحفاظ على ھدفھا المبارك حاكمية هللا في أرضه بدمائكم الطاھره

  ) .الحسن السيد أحمد) ص(الحج ليماني آل محمد

نعم لقد اتضح ھدف المرجعيات الشيعية والمطبلين والمزمرين خلفھا أنھم   
عازمون على تحويل ھذه المناسبة العظيمة إلى سوق للتجارة كما حّول القرشيون 

الحج إلى بيت هللا الحرام إلى مناسبة للتجارة وترويج البضائع ، ) ص(قبل محمد
الحج ، لقد ضيع المسلمون شعائر هللا  وكما يفعل اليوم الناس كذلك في موسم

سبحانه واحتفظوا بمظاھر تلك الشعائر وراحوا يجتھدون في فضح ابتعادھم عن 
رسالة تلك الشعائر وما أراد هللا سبحانه منھا ، وذلك من خالل القيام بمظاھر ھي 
اع أبعد ما تكون عن خلق التعبد  سبحانه أو القيام بأمره ورسالته ، حتى راح أتب

يشاركون في ھذه المراسم من خلف الستار من خالل تھيأة ) لع(مدرسة الشيطان
كل ما يلزم القيام بھذه المظاھر ، وحتى صارت المبالغة في تلك المظاھر مثار 

) ص(فراحوا يحملون وزر ھذه األفعال للطاھرين) ص(سخرية من أعداء آل محمد
تباعھم بنجاعة انحرافھم عن ونھجھم العظيم كي يصرفوا سواد الناس ويقنعوا أ

نھج الدين القويم ، وينجحوا بذلك في جعل أھل الضالل يتمسكوا بضاللھم 
ويشككوا أتباع النھج الحق بنھجھم من خالل رؤية ھذه المبالغة التي ال عالقة لھا 
بالدين من قريب وال من بعيد ، ومن جانب آخر تجعل من الھمج يتمسكوا 

الطائفي وحفظ المذھب ، والنتيجة التي يخرج بھا أتباع بالناعقين بداعي التمترس 
الذي حكاه كتاب هللا ) لع(ھي أنھم ينتصرون لوعد سيدھم إبليس) لع(الشيطان

َننَّ  أَْغَوْيَتِني ِبَما َربِّ  َقالَ { العظيم في قوله تعالى ُھمْ  األَْرِض  فِي َلُھمْ  ألَُزيِّ  َوألُْغِوَينَّ



) لع(ويخذلون دعاة الحق الذين غايتھم أن يخزوا إبليس، ) 39/الحجر(}أَْجَمِعينَ 
  .ويكذبوا ظنه ويفضحونه على رؤوس األشھاد 

إن وقعة الطف األليمة كانت ِعبرة ورسالة للحق وھي األصل والغاية التي   
تبليغھا لألجيال القادمة بدمه الطاھر المقدس ، وَعبرة تستحضر ) ص(أراد الحسين

ھا بعد تسلط القرود على مقاليدھا ، وما حدث ھو أن من خاللھا اإلنسانية ضيعت
، وضيعت الرسالة ، ومع تقادم األيام غاب ) الدمعة(الناس مالت إلى جانب العبرة

فحوى الرسالة وازداد التركيز على الدمعة حتى تحولت إلى ھذه المظاھر الغريبة 
اھر رؤيتھا العجيبة ، فاستحالت تلك المشاعر إلى مواسم تصاحبھا الموسيقى ومظ

تؤلم األحرار وتوجع قلوبھم ، ولقد فتح أولئك الذين اجتھدوا في عمل تلك المظاھر 
الباب على مصراعيه لكي يتناخى أتباع الدين االنقالبي ممن وشجت سرائرھم على 

، ويحاولون تبرئة ) لع(في الدفاع عن يزيد بن معاوية) ص(بغض أھل البيت
جعل ما حصل في كربالء ھو قتال بين أھل  ساحته ، ومحاوالتھم المستميتة في

ومن ) ص(ھم كانوا من أتباع أمير المؤمنين) لع(المذھب بادعاء أن القاتلين
كما ) لع(وواقع الحال أن أولئك ھم شيعة آل أبي سفيان!!! شيعته وقادة جيشه

، وليس من شيعة ) ص(وصفھم سيد الشھداء وأبو األحرار أبو عبد هللا الحسين
باع دينه بدنياه ، ولم يكن الشيعة غير أولئك الذين التزموا ھذا من ) ص(علي

  .ومنھم من ينتظر وما بدلوا تبديال ) ص(السبيل فمنھم من قضى نحبه مع الحسين

لقد كان إلفراط شيعة المراجع بتلك المظاھر وإضاعة الرسالة والعبرة   
نحرافھم عن وا) ص(مندوحة واسعة إلظھار المخالفين ألحقية تفريطھم بالحسين

سبيله القويم ، واإلصرار على نصرة الظالمين الذين فتنوا الناس بخطاب إعالمي 
زائف صّور الطغاة فاتحين ، وصّور أھل الدين متكاسلين ، وال حول وال قوة إال 
با ، ولقد قارب ھذا النھج الشيطاني على النجاح في طمس الثورة الحسينية 

، ولم يبق على وجه األرض مؤمن يحمل ھم ھذه  المباركة وتضييع ھدفھا المقدس
حيث ) أول المؤمنين(بـ) ص(الثورة المباركة غير من سمته وصية جده رسول هللا

: في بيان حال ھذا الوصي الذي يظھر على فترة من األئمة ) ص(قال رسول هللا
 أول ابنه إلى فليسلمھا ـ) ص(ـ أي اإلمام محمد بن الحسن الوفاة حضرته فإذا[
 الثالث واالسم وأحمد هللا عبد وھو أبي واسم كاسمي اسم أسامي ثالثة له لمھديينا

) ص(، وعن أمير المؤمنين) 150:غيبة الطوسي](المؤمنين أول وھو المھدي
 وإذا{ وجل عز هللا قول المؤمنين أمير يا:  فقلت: [فيما رواه أبو الطفيل حيث قال 

 ال بآياتنا كانوا الناس نإ تكلمھم األرض من دابة لھم أخرجنا عليھم القول وقع
 المؤمنين أمير يا:  فقلت،  ھذا عن لهإ : الطفيل أبا يا قال ؟الدابة ما }يوقنون
 وتنكح األسواق في وتمشي الطعام تأكل دابة ھي:  قال،  فداك جعلت به أخبرني



 تسكن الذي األرض رب ھو:  قال ؟ھو من المؤمنين أمير يا:  فقلت،  النساء
 وفاروقھا األمة ھذه صديق:  قال ؟ھو من المؤمنين أمير يا:  قلت !به األرض
 تعالى هللا قال الذي:  قال ؟ھو من المؤمنين أمير يا:  قلت !قرينھا وذو وربيھا

 به صدق والذي بالصدق جاء والذي الكتاب علم عنده والذي }منه شاھد ويتلوه{
 قال ؟لي فسمه المؤمنين أمير يا:  قلت !!وغيره غيري كافرون كلھم والناس ، أنا
 أقاتل بھم الذين شيعتي عامة على أدخلت لو وهللا،  الطفيل أبا يا لك سميته قد: 

 فحدثتھم خالفني من جھاد واستحلوا المؤمنين أمير وسموني بطاعتي أقروا الذين
 عليه هللا صلى محمد على جبرئيل نزل الذي الكتاب في الحق من علمأ ما ببعض
 من وأشباھك أنت قليلة الحق من عصابة في أبقى حتى عنى لتفرقوا وآله

 ؟معك نثبت أو عنك نتفرق وأشباھي أنا المؤمنين أمير يا:  فقلت ففزعت !!شيعتي
 وال يعرفه ال مستصعب صعب أمرنا إن:  فقال عليَّ  اقبل ثم،  تثبتون بل ال:  قال

 قلبه هللا امتحن نجيب مؤمن عبد أو مرسل نبي أو مقرب ملك ثالثة إال يقربه
 ضالال الناس فارتد قبض وآله عليه هللا صلى هللا رسول إن الطفيل أبا يا ، لإليمان
مختصر بصائر الدرجات للحسن بن ](. البيت أھل بنا هللا عصمه من إال وجھاال

في رواية أخرى حيث ) ص(، وھو الذي سماه رسول هللا) 41، 40:سليمان الحلي
 حذيفة عن ، وائل أبي عن ، األعمش عن ، عياش بن إسماعيل عن: [ورد عن 

 يبايع إنه:  فقال المھدي وذكر وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول سمعت:  قال
 .] ثالثتھا أسماؤه فھذه ، ، والمھدي هللا ، وعبد أحمد اسمه ، والمقام الركن بين

لذھبت ) ص(الكريم، نعم لوال وجود ھذا الوصي ) 454:الطوسي لشيخل الغيبة(
وأھل بيته األطھار ) ص(ولذھبت دماء الحسين) ع(جھود األنبياء والمرسلين

وصحبه الكرام ھدراً ، ولكنه وعد هللا وميعاده ، وهللا ال يخلف الميعاد ، حيث قال 
 ُكلِّهِ  ينِ الدِّ  َعَلى لُِيْظِھَرهُ  اْلَحقِّ  َوِدينِ  ِباْلُھَدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُھوَ { عز من قائل

لضاعت رسالة ) ص(، ولوال ھذا الرسول المبين) 33/التوبة(}اْلُمْشِرُكونَ  َكِرهَ  َوَلوْ 
بين إفراط المدعين وتفريط المبغضين ، فھل من معتبر ينظر بعين ) ص(الحسين

اإلنصاف والنصرة للحقيقة فينقذ نفسه من التردي في ھلكات الجھل والظلم 
  .والظلمة 
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إن هذا القرآن يهدي للتي هي * 
 * أقوم

، ) ص(ما كان الناس ليعلموا ما معنى العبادة لوال ما بينه محمد وآل محمد  
ذاك أن التصور لمفھوم العبادة عند الناس متعلق بتأدية مصاديقھا من فرائض 

المصاديق ويتحرى أداءھا ونوافل ومناسك وشعائر ، ومن يؤدي تلك 
، بغض النظر عن كون ھذا المؤدي ) العابد(واستقصاءھا يطلق عليه وصف 



عارفا بما يؤدي أو ال المھم أنه يؤدي ، ولذلك نلحظ أمراً ملفتا لالنتباه أن تلك 
المصاديق ال يضايق أداءھا الطواغيت والمتسلطين على رقاب الناس ، سواًء 

مشاعرھم وخداعھم كما يفعل علماء الدين الضالين بالترغيب من خالل استالب 
المضلين ، أو الترھيب كما يفعل الطغاة المتسلطين على رقاب العباد بالقوة 
الغاشمة ، فھذان الصنفان ھما يقومان بالتشجيع على أداء تلك المفردات العبادية 

ص الناس بل يذھب بھما النفاق والرياء بعيداً حتى يرى أنھما ـ ظاھراً ـ ھم أحر
على أدائھا والقيام بھا ، بل ومساعدة الناس على أدائھا ، ويحفظ لنا التاريخ 
صوراً عديدة لذلك ، ألقوام خلت وأقوام تلت ، وبرز ذلك في األمة التي تدعي 

ھو منھا براء ، وبراءته منھا كونھا نكصت ) ص(االنتساب إلى رسول هللا محمد
ن سبيلھا فراحت تتعسف بتطبيقھا حتى على عقبيھا ، وانحرفت بشريعة ربھا ع

ضاقت عليھا المسالك وانقطعت بھا السبل ، فما كان منھا إال القبول بما عاد يمليه 
عليھا النصارى واليھود والذين ال دين لھم سوى المادة والدنيا ، ولقد ورد في 

وصف لحال األمة يردده فقھاؤھا وعلماؤھا ومتعلموھا ) ص(ذلك عن رسول هللا
ـ ما ) ص(فوھا كما الببغاوات من دون أن يتدبروه أو يفقھوه ، قال رسول هللاومثق

أ من قلة : تكاد تداعى عليكم األمم كتداعي األكلة على قصعتھا ، قالوا (معناه ـ 
ال وهللا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء : قال ! ؟؟)ص(نحن يومئذ يا رسول هللا

  )!!!السيل

أنزل من {ذي يحمله حيث قال هللا سبحانه فيه وغثاء السيل ھو الزبد ال  
السماء ماًء فسالت أودية بقدرھا فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب هللا الحق والباطل فأما الزبد 
فيذھب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض كذلك يضرب هللا 

، ولذلك فھذه األمة اليوم ـ في سوادھا األعظم ـ ھي غثاء ) 17/الرعد(}الاألمث
عوداً ) ص(وإذا لم تنتبه إلى حالھا ھذا وتعود إلى كتاب ربھا وسنة نبيھا!!! وزبد

حقيقيا البد أنھا ستذھب جفاء كما يذھب الزبد الرابي ـ أي الكثير ـ وال يبقى في 
 األرض تخلو ال ، بلى اللھم) (ص(المؤمنيناألرض إال أولئك الذين قال عنھم أمير 

 هللا حجج تبطل لئال ، مغمورا خائفا أو مشھورا ظاھرا إما.  بحجة  قائم من
 يحفظ.  قدرا واألعظمون عددا األقلون وهللا أولئك ؟ أولئك وأين ذا؟ وكم.  وبيناته

 ھجم أشباھھم قلوب في ويزرعوھا نظراءھم يودعوھا حتى وبيناته حججه بھم هللا
 استوعره ما واستالنوا ، اليقين روح وباشروا ، البصيرة حقيقة على العلم بھم

 أرواحھا بأبدان الدنيا وصحبوا ، الجاھلون منه استوحش بما وأنسوا ، المترفون
 شوقا آه آه.  دينه إلى والدعاة أرضه في هللا خلفاء أولئك.  األعلى بالمحل معلقة



ھم ) ص(فأولئك الذين يتشوق إليھم أمير المؤمنين) بالغةنھج ال)(.  رؤيتھم إلى
  .ما ينفع الناس ، وھم الذين حفظ هللا سبحانه بھم ماء السماء من أن يذھب سدى 

ولقد احتفظ لنا التاريخ بشھادة تكشف عن تحّول األمة إلى غثاء وزبد   
بسوادھا عندما خطب معاوية في أھل الكوفة عند اغتصابه لمسند الخالفة ، حيث 

 ثم الصحن في الجمعة بالنخيلة معاوية بنا صلى : قال سويد بن سعيد عن(روي 
 إنكم لتزكوا وال لتحجوا وال لتصوموا وال لتصلوا قاتلتكم ما وهللا إني : فقال خطبنا

 )(. كارھون وأنتم ذلك هللا أعطاني وقد عليكم ألتأمر قاتلتكم وإنما،  ذلك لتفعلون
، وھل ھناك من اعترض على مقالة ) 45 : األصفھانى الفرج ألبي الطالبيين مقاتل

معاوية تلك وھم يعلمون أنه من شرار خلق هللا وأألمھم وأكثرھم كفراً 
ومعاوية ھنا بّين للناس من حيث ال يريد ؛ أن الدين الحق ھو !!! ونفاقا؟؟؟

الحاكمية ، ذلك أن الصالة والصوم والحج والزكاة ھي فروع ألصل فإن كانت في 
ا فھي ھي ، وإن لم تكن في أصلھا فسوف ال يبقى منھا سوى االسم والرسم أصلھ

ـ ما معناه ـ ) ص(، كما ھو اإلسالم والقرآن اليوم حاله ، كما أخبر رسول هللا
سيأتي على أمتي زمان ال يبقى من اإلسالم إال إسمه وال من القرآن إال رسمه (

خراب من الھدى فقھاء  يسمون به وھم أبعد الناس عنه مساجدھم عامرة وھي
، فالطغاة ) ذلك الزمان شر فقھاء تحت ظل السماء منھم خرجت الفتنة وإليھم تعود

اليوم يحرصون على إقامة الشعائر والمحافظة عليھا ، بل ومنھم من يذھب به 
النفاق بعيداً فيشارك في أدائھا ارتياًء ، وھذا ما ھو جلي اليوم في عموم بالد 

ال يعارضون في إقامة الشعائر الدينية ) المسلمون(م والفقھاء المسلمين ، فالحكا
بل أنھم يشجعون عليھا ويدعمونھا على شرط أن ال يقترب الناس من أصل تلك 

  .الشعائر ألن أصلھا خط أحمر ترخص عنده الدماء المحترمة 

ومن الشعائر التي يحرص طغاة ھذا الزمان على إقامتھا ودعمھا وبذل   
شعيرة ؛ قراءة القرآن ، حتى صار لھا مواسم ومھرجانات يتنافس األموال فيھا 

فيھا أصحاب األصوات الرخيمة الجميلة ، وتوزع فيھا الھدايا وتعطى فيھا الجوائز 
للفائزين من الحافظين لالستظھار والقارئين ، ويحضرھا جماھير غفيرة تتلوى 

اليوم وھي تقدم أعناقھا وھي تسمع ما تصطلح عليه إحدى القنوات الفضائية 
، بل وفضائيات العرب المسلمين ) ألحان السماء(برنامجا عن القراء فتعنون له بـ

تفتتح غالبيتھا بالقرآن وربما تختم به عند انتھاء بثھا وھي بين البدء والختام في 
كل فقرة من فقرات برامجھا تسيء إساءة بالغة إلى كتاب هللا المجيد حينما تتخذه 

ال معنى للقرآن عندما يكون القّيم عليه مغيبا مھمشا ، بل محاربا  ھزواً ، ذاك أن
إن ھذا القرآن {ومطارداً ، والعجيب أن قراءھم يقرؤون ليال ونھارا قوله تعالى 

يھدي للتي ھي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لھم أجراً 



المستمع ال لقول هللا جل من دون أن يسأل أحد من ھذا السواد ) 9/اإلسراء(}كبيرا
إذا كان القرآن شريعة هللا سبحانه ودستوره : وعال بل لعذوبة الصوت المترنم 

إذا كان الناس ـ وھم !!! فھل يعقل أن ھناك دستوراً من دون حاكم قّيم عليه؟؟؟
يعترفون بجھلھم وقصورھم قبال علم الحق سبحانه وحكمته ـ ال ينھجون ھذا 

وكيف !!! ر من دون قيم عليه ، فكيف بأحكم الحاكمين؟؟؟السبيل ؛ أي وضع دستو
ما !!! يدعي الناس العبادة بكتاب ال قّيم له يقوم به ظاھراً مشھوراً بين الناس؟؟؟

الذي حصل للمسلمين وھم يّدعون أنھم أكثر الناس علما وتعبداً  سبحانه ، وھا 
، عندما جعلوا القرآن ـ  ھم يتعاملون مع كتاب هللا سبحانه بغاية السخف والسفاھة

دستور هللا سبحانه ـ خلف ظھورھم وراحوا يتحكمون به ، والثابت عقال وشرعا ـ 
كما يقولون ـ أن الحاكمية للدستور ؛ ھو من يعين الحاكم ويرسم آليات الحكم ، 
فلماذا تتعاطون مع دستور كتبته أيديكم بالحكمة ، وتسفھون غاية السفه عندما 

هللا سبحانه وشريعته ، وھو الذي بّين لكم أنه ـ أي القرآن ـ  تتعاطون مع كتاب
  !!!وما ھذه التي ؛ ھي أقوم غير الحاكمية؟؟؟!!! يھديكم للتي ھي أقوم؟؟؟

ً (قوله ) ص(ورد عن اإلمام زين العابدين  اإلمام منا ال يكون إالّ معصوما
 ً فقيل  .وليست العصمة في ظاھر الخلقة فيعرف بھا ، ولذلك ال يكون إالّ منصوصا

ھو المعتصم بحبل هللا ، وحبل : رسول هللا فما معنى المعصوم ؟ فقال  ابنيا : له 
هللا القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة ، واإلمام يھدي إلى القرآن والقرآن يھدي 

معاني )(}إِنَّ َھَذا اْلقُْرآَن ِيْھِدي لِلَِّتي ِھَي أَْقَوُم {وجل إلى اإلمام وذلك قول هللا عز 
ً للقيم عليه ، ) 132:األخبار ، إذن فالكتاب الذي ھو شرعة هللا سبحانه نزل ھاديا

وھذا يعني أنه جعل لمعرفة القيم قانونا ثابتا ال يتخلف وال يتغير ُيعرف به ، بحيث 
ة ، وال يمكن ألحد أن يدعي مقامه ، ذلك ألن ال تخطئه العين وال يخفى عن البصير

  .مقام الحاكمية مقنن بصورة محكمة ال سبيل إلى إدخال الشبھة عليھا 

فأين العقل الذي يدعيه الناس اليوم عن تلك الحقيقة الباھرة الساطعة   
سطوع الشمس في رابعة النھار ، كيف يتعبدون بنص ال قيم عليه ، وھم يكتبون 

 ً ويثبتون قيما عليھا؟؟؟ أ يعقل أن يكون المخلوق أحكم من الخالق  بأيديھم نصوصا
تجلى هللا سبحانه وعال عن ذلك علوا كبيرا؟؟؟ إذن من يصف فعل الناس اليوم مع 
كتاب هللا سبحانه بالكفر ھو ليس تكفيريا بالمعنى الذي تصادر به حقائق األشياء 

ً ال يحتاج إلى دقيق ن ظر ، ولذلك فاألمة اليوم بل ھو يصف واقعا واضحا جليا
) البطالة المقنعة(عليھا أن تثوب إلى رشدھا وتسأل أولئك العاطلين عن العمل 

الذين يسمون أنفسھم فقھاء وعلماء دين ؛ أين أنتم من الدين ومن كتاب هللا 
لماذا خنتم هللا سبحانه وخنتم أماناتكم؟؟؟ وغررتم بھذه األمة !!! سبحانه؟؟؟

لقد زّيفت !!! ركاب الطغاة وھي مأمورة بالكفر بالطاغوت ودعوتموھا للسير في



المؤسسات الدينية عموم المصطلحات القرآنية ، ومن أخطر ما زّيفت مصطلح 
عندما جعلت الطواغيت والة األمر وھم يقرؤون ليل نھار قوله تعالى ) والة األمر(
 وال اآلخرة في لھم خالق ال أولئك قليال ثمنا وأيمانھم هللا بعھد يشترون الذين إن{

 منھم وإن * أليم عذاب ولھم يزكيھم وال القيامة يوم إليھم ينظر وال هللا يكلمھم
 ويقولون الكتاب من ھو وما الكتاب من لتحسبوه بالكتاب ألسنتھم يلوون لفريقا
 ما * يعلمون وھم الكذب هللا على ويقولون هللا عند من ھو وما هللا عند من ھو
 من لي عبادا كونوا للناس يقول ثم والنبوة والحكم الكتاب هللا يؤتيه أن لبشر كان
 وال * تدرسون كنتم وبما الكتاب تعلمون كنتم بما ربانيين كونوا ولكن هللا دون

 * مسلمون أنتم إذ بعد بالكفر أيأمركم أربابا والنبيين المالئكة تتخذوا أن يأمركم
 لما مصدق رسول جاءكم ثم وحكمة كتاب من آتيتكم لما النبيين ميثاق هللا أخذ وإذ
 قال أقررنا قالوا إصري ذلكم على وأخذتم أأقررتم قال ولتنصرنه به لتؤمنن معكم

 * الفاسقون ھم فأولئك ذلك بعد تولى فمن * الشاھدين من معكم وأنا فاشھدوا
 وإليه وكرھا طوعا واألرض السماوات في من أسلم وله يبغون هللا دين أفغير

فھل يعقل أن يكون أولئك الطغاة الذين اغتصبوا ) . 84-77/آل عمران(}يرجعون
  !ملك هللا سبحانه ھم والة أمره وھم يستحلون ما حرم هللا ويحرمون ما أحل؟؟

نسان أن يكون كما أراده خالصة القول إن الحكمة والعقل يفرضان على اإل  
هللا سبحانه ؛ عارفاً بربه عابداً  سبحانه حق عبادته ، وأن ال يظلم نفسه ويزري 
بھا حيث يرضى لھا أن تكون إمعة وسلعة بيد الطغاة والفقھاء والعلماء غير 

بالخونة الفجرة ، يسخرونھا خدمة ) ص(العاملين الذين وصفھم رسول هللا
وينبغي أن يلتفت الناس . يطان اللعين عدو بني آدم القديم لشھواتھم ومرادات الش

إلى من يدعوھم إلى العودة إلى حاكمية هللا سبحانه المتمثلة بالقرآن والعترة 
الحوض ، وليس ھناك ) ص(الثقلين اللذين ال يفترقان حتى يردا على رسول هللا

ير وصي اليوم في شرق األرض وال في مغربھا من يدعو إلى حاكمية هللا غ
، تلك ) ص(السيد أحمد الحسن يماني آل محمد) ص(ورسول اإلمام المھدي

الحاكمية التي تغافلھا الناس وغفلوھا فمرضت نفوسھم وتلوثت فطرتھم وغادروا 
نبع ربھم الصافي إلى آجن الطاغوت ، وھا ھي الفرصة مرة أخرى تعود للناس 

للعودة إلى هللا جل  كافة في مشارق األرض ومغاربھا وليست للمسلمين حسب
وھا ھو رسوله يدعو الناس إلى ) ص(وعال على يد ولي هللا األعظم اإلمام المھدي

 أفيقوا[نصرته والتھيؤ الستقبال أمره العظيم ، وصوت الرسول يصرخ فيكم قائالً 
 على العاملين غير العلماء ھؤالء وحال حالي تعرفون أ !!!موتى يا أفيقوا نيام يا

 مزرعة صاحب كان) : ( ع(عيسى من المثل ھذا سمعواا إذاً  !؟)ع(عيسى لسان
 ليقبضوا هوكالء فأرسل له بدا ثم بعيداً  وسافر العمال أيدي في تركھا عنب



 بنيا يھابون وقال بنها أرسل ثم وكالئه بقتل العمال فقام والثمر المزرعة
 وھو الوحيد بنها ھذا قالوا االبن رأوا لما ولكنھم والثمر المزرعة ويسلمونه
 ھم المزرعة على ستولواا والذين)  لنا والثمر المزرعة لتبقى نقتله الوارث
 الذين هووكالؤ) ع(المھدي األمام ھو المزرعة وصاحب العاملين غير العلماء
,  بكم يصرخ الذي فھو بنها أما,  وُشردوا قُتلوا الذين العاملين العلماء ھم أرسلھم
 هللا إن األموات وال األحياء يستوي وما...(  أفيقوا موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا
 !!!موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا, )  القبور في من بمسمع أنت وما يشاء من ُيسمع
 سجن أو قتل يريدون ھارون دنيا ألجل دنياھم ألجل العاملين غير العلماء فھؤالء
 لىإ معھم وتسيروا تتبعوھم وال !!!موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا,  جعفر بن موسى
 العراق في ويفعل فعل ما كل في سبحانه فھو هللا لىإ رجعواا.  الجحيم ھاوية
 ظھر( تعالى قال,  الحق إلى يھتدون لعلھم االنتباه األرض أھل من يريد والعالم
 لعلھم عملوا الذي بعض ليذيقھم الناس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد

 لعلھم األكبر العذاب دون األدنى العذاب من ولنذيقنھم( تعالى وقال، ) يرجعون
 وأخذناھم أختھا من أكبر ھي إال آية من نريھم وما( تعالى وقال، ) يرجعون
 وصرّفنا القرى من حولكم ما أھلكنا ولقد( تعالى وقال، ) يرجعون لعلھم بالعذاب
 هللا كتاب لىإ رجعواا,  الحق لىإ رجعواا,  هللا لىإ رجعواا, ) يرجعون لعلھم اآليات

 من لكم والخالص,  واآلخرة الدنيا خير الحق لىإ رجوعكم في نفإ وصاحبه
 ينتصر الذي هللا يوم ھو فھذا,  للخالص آخر خيار وال,  واآلخرة الدنيا في العذاب
  ).يرجعون لعلھم عقبه في باقيةً  كلمةً  وجعلھا( ألوليائه فيه

 فيه ليس زمان بعدي من عليكم سيأتي وأنه) : (  ع(  المؤمنين أمير قال
 ورسوله هللا على الكذب من أكثر وال الباطل من أظھر وال الحق من أخفى شيء
 منه أنفق وال تالوته حق ُتلي إذا الكتاب من أبور سلعة الزمان ذلك أھل عند وليس
 من أعرف وال المعروف من أنكر شيء البالد في وال مواضعه عن ُحّرف إذا

 منفيان طريدان وأھله يومئذ فالكتاب حفظته وتناساه حملته الكتاب نبذ فقد,  المنكر
 ذلك في وأھله فالكتاب,  مؤوٍ  يؤويھما ال واحد طريق في مصطحبان وصاحبان
,  جتمعاا وإن الھدى توافق ال الضاللة ألن ومعھم فيھم اوليس الناس في الزمان
 الكتاب وليس الكتاب أئمة كأنھم,  الجماعة عن فترقواوا الفرقة على القوم فأجتمع

 مثلوا ما قبل ومن وزبره خطه إال يعرفون وال سمهإ إال منه عندھم يبق فلم مامھمإ
 عقوبة الحسنة في وجعلوا فرية هللا على صدقھم وسموا مثلة كل بالصالحين

) ص(من خطاب الحج للسيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المھدي]() السيئة
  )ھـ ق1427سنة

   



******************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 * !!!آتاب هللا حسبنا * 
ھذه العبارة التي شكلت شعارا لمرحلة سياسية بالدولة اإلسالمية تعد اللبنة   

األولى في بناء عزل الدين عن الدولة ، وإنشاء منطقة الفراغ بين الشريعة 
) ص(والواقع ، فضال على أن ھذا النداء ھو إعالن عزل لما أرسته سنة رسول هللا

بإذن هللا سبحانه ) ص(سول هللامن أسس لقيادة الدولة اإللھية التي وضع لھا ر
حجر األساس في الجزيرة العربية لتبدأ مرحلة البناء على وفق النھج اإللھي لدولة 

، بمعنى أن حاكمية هللا ] ال إله إال هللا ، محمد رسول هللا[شعارھا الذي يحكمھا ھو 



ذان تستند إلى جناحيھا القادرين على البلوغ بھا ما أراده هللا سبحانه لھا ، وھ
، واللسان الناطق المعبر عنه ) ال إله إال هللا(الجناحان ھما ؛ النص المعبر عنه بـ

إلى ربه أوصى الناس ) ص(، ولذلك عندما دعي رسول هللا) محمد رسول هللا(بـ
بالتمسك بھذين الجناحين اللذين يرفعان من تمسك بھما إلى أعلى عليين ، ومن ال 

ينٌ  َما أَْدَراكَ  َوَما{يتمسك بھما يھوي في سجين  ، حيث قال ) 8/المطففين(}ِسجِّ
 يحل وال"  إخوة المؤمنون إنما"  ، الناس أيھا[في خطبة الوداع ) ص(رسول هللا
 ترجعن فال ، اشھد اللھم ؟ بلغت ھل أال.  منه نفس طيب عن إال أخيه مال لمؤمن
:  تضلوا لن به أخذتم إن ما فيكم تركت قد فإني بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا
تحف العقول البن شعبة ](اشھد اللھم ؟ بلغت ھل أال.  بيتي أھل وعترتي هللا كتاب

إنصات من ) ص(، والغريب أن األمة كما بدا لم تكن تنصت لرسولھا) 34:الحراني
عن ھذا العالم فعلت األمة كل ) ص(، بدليل أنه بعد رحيله) ص(آمن با ورسوله

في التبليغ ، فقد استحلوا أموال المؤمنين  ما نھاھا عنه وأشھد هللا عليھا
يضرب ) ص(واغتصبوھا منھم بغير طيب خاطر ، ورجعوا إلى ما نھاھم عنه

بعضھم رقاب بعض حيث أريقت الدماء بغير حقوقھا بعد ما حصل في سقيفة بني 
ساعدة ، وھذا الذي حصل كان النتيجة الحتمية النصراف األمة عما أوصاھم به 

، وركنوا ) ص(يث أنھم لم يأخذوا بكتاب هللا وعترته أھل بيتهح) ص(رسول هللا
  !!!إلى أھوائھم فعادت األمة سيرتھا األولى وما زالت إلى يومنا ھذا

ھي اجتھاد صارخ مقابل نص ثابت محكم ، حيث ) حسبنا كتاب هللا(إن نداء   
سلوكه أن ذلك النداء استدرج األمة إلى السبيل الذي حذر هللا سبحانه عباده من 

دٌ  َوَما{حيث قال تعالى ُسلُ  َقْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  َقدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  ُمَحمَّ اتَ  أََفإِن الرُّ  قُِتلَ  أَوْ  مَّ
ً  هللاَّ  َيُضرَّ  َفَلن َعقَِبْيهِ  َعَلىَ  َينَقلِبْ  َوَمن أَْعَقاِبُكمْ  َعَلى انَقَلْبُتمْ   ّهللاُ  َوَسَيْجِزي َشْيئا

اِكِرينَ  ، لقد انقلبت األمة على عقبيھا عندما ركنت إلى  )144/عمران آل(}الشَّ
، وھي تعلم أو ال تعلم أن إحداثھا للسقيفة ) ص(السقيفة ، وھجرت بيت رسول هللا

، يعني أنھم سيقبلون ) ص(مكانا غير المكان الذي أوصاھم به هللا ورسوله
ليكون  السقيفة بكل ما فيھا من ثمار ، وليس في السقيفة غير االجتھاد الذي ابتدع

، فاختار الناس بذلك بيتا غير بيت هللا ) ص(مقابال للنص الذي في بيت رسول هللا
، ومن ثم اختاروا أميراً ندا لألمير الذي جعله هللا ورسوله عليھم ، ) ص(ورسوله

ومن ثم البد أن يقعوا فيما نھى هللا سبحانه عنه وحذر منه أمة رسوله من أن 
فُونَ  َھاُدواْ  الَِّذينَ  نَ مِّ {تحذو حذو من سبق فقال تعالى َواِضِعهِ  َعن اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ  مَّ

ً  َوَراِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْيرَ  َواْسَمعْ  َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َوَيقُولُونَ  ً  ِبأَْلِسَنِتِھمْ  َلّيا ينِ  فِي َوَطْعنا  الدِّ
ُھمْ  َوَلوْ   ّهللاُ  لََّعَنُھمُ  َوَلِكن َوأَْقَومَ  لَُّھمْ  َخْيراً  لََكانَ  َوانُظْرَنا َواْسَمعْ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َقالُواْ  أَنَّ

، فكان التحريف الذي أوقعته األمة في ) 46/النساء(}َقلِيالً  إاِلَّ  ُيْؤِمُنونَ  َفالَ  ِبُكْفِرِھمْ 



كلم هللا سبحانه أنھا اختارت لسانا ناطقا بھا غير اللسان الذي جعله هللا سبحانه 
، فكان اللسان الناطق شخصا اختارته األمة ولم  ))ص(محمد وآل محمد(وھم 

يوصھم به هللا سبحانه ، ومن ثم بعد أن استبدلت األمة اللسان الناطق كان البد لھا 
فاستبعدتھا بذريعة ) ص(أن تقع فيما ھو أخطر حينما عدت على سنة رسول هللا

سنة رسول فھذا النداء استبعد ) حسبنا كتاب هللا(واھية ھو ذلك النداء الخطير 
قون لھا ) ص(هللا ھي كذلك ] كتاب هللا وسنتي[تماما ، ولذلك الرواية التي يسوِّ

تدينھم وتفضح انحرافھم عما رووه حيث أنھم خالفوھا تماما باستبعاد سنة رسول 
، ولم يكتفوا باستبعاد السنة بل بادروا إلى إحراقھا ، ومنع تداولھا شفاھا ) ص(هللا

ما أمروا ويقوم بروايتھا بالعقاب الشديد ، وھذا ما حدث ، وھددوا من ال يلتزم ب
لمن عارض ھذا النھج ، ذاك أن حادثة إبعاد أبي ذر الغفاري عن المدينة ونفيه 
إلى الربذة كان سببھا أنه لم يلتزم بأوامر سلطة السقيفة ، ومرة أخرى تقع األمة 

يَثاَقُھمْ  َنْقِضِھم َفِبَما{فيما حذرھا هللا سبحانه منه في قوله تعالى اُھمْ  مِّ  َوَجَعْلَنا َلعنَّ
فُونَ  َقاِسَيةً  قُلُوَبُھمْ  َواِضِعهِ  َعن اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ ً  َوَنُسواْ  مَّ ا َحّظا مَّ ُرواْ  مِّ لِعُ  َتَزالُ  َوالَ  ِبهِ  ُذكِّ  َتطَّ

ْنُھمْ  َخآِئَنةٍ  َعَلىَ  ْنُھمُ  َقلِيالً  إاِلَّ  مِّ  ُيِحبُّ  هللاَّ  نَّ إِ  َواْصَفحْ  َعْنُھمْ  َفاْعفُ  مِّ
عن ميدان الحياة ھو ) ص(، إن استبعاد سنة رسول هللا) 13/المائدة(}اْلُمْحِسِنينَ 

لألمة كي ال تضل ، وال ) ص(خيانة للنھج اإللھي الذي أرسى قواعده رسول هللا
يعود الناس بعده كفارا يضرب بعضھم رقاب بعض ، ففعلت األمة ما نھاھا هللا 

ت عما أمرھا هللا سبحانه به ، فكانت تماما كما قال قبل ذلك سبحانه عنه ، وانتھ
، فنداء !!!] كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھيتم عن المعروف؟؟؟) [ص(رسول هللا

وال أظن أن ھناك منصفا !! ھو أمر بالمنكر ونھي عن المعروف) حسبنا كتاب هللا(
السقيفة أسست  يضع هللا سبحانه بين عينيه يقول غير ذلك ؛ ذاك أن حكومة

) ص(لالنحراف عن اإلسالم المحمدي الحق من خالل استبدال سنة هللا ورسوله
بسنة الشيخين إلى أن أوصل ھذا النھج الناس إلى اليوم الذي لم يبق فيه من 

  .اإلسالم غير اإلسم ولم يبق من القرآن غير الرسم 

آخر الزمان  إن ذلك النداء في أول الزمان ھو ذاته النداء الذي يكون في  
ففي كل زمان ھناك نداءان ؛ األول نداء للرحمن ، والثاني ھو للشيطان ، نداء 
يدعو إلى عبادة هللا الواحد األحد عمال ، وثاٍن يدعو لعبادة األنا عمال وبھما يفتتن 

ا َيقُولُوا أَن ُيْتَرُكوا أَن النَّاسُ  أََحِسبَ {الناس قال تعالى  }نَ ُيْفَتُنو اَل  َوُھمْ  آَمنَّ
إن للباطل جولة ، وللحق ) [ص(، ولذلك روي عن أھل بيت العصمة)2/العنكبوت(

ولقد جال الباطل باألمة جولته منذ سقيفة المدينة ، إلى سقيفة الزوراء ، ] دولة
ألقى السمع وھو {وھذا يعني أن دولة الحق حلت بين أظھر الناس ، يراھا من 

ذلك النداء ، فنداء الحق في آخر  ، إن النداء في آخر الزمان ھو ثمرة} شھيد



الزمان ھو ثمرة نداء الحق في أول الزمان الذي قدمت الدماء الزواكي ليبقى قائماً 
على الرغم من كل عوادي الدھور التي مرت عليه ، وبالمقابل كان نداء الباطل 

َھا َيا{يجول جولته ، وقد أثبت ھذا الحال قول هللا تعالى ُسولُ  أَيُّ  الَِّذينَ  ْحُزنكَ يَ  الَ  الرَّ
ا َقالُواْ  الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  فِي ُيَساِرُعونَ   الَِّذينَ  َوِمنَ  قُلُوُبُھمْ  ُتْؤِمن َوَلمْ  ِبأَْفَواِھِھمْ  آَمنَّ

اُعونَ  ِھاُدواْ  اُعونَ  لِْلَكِذبِ  َسمَّ فُونَ  َيأُْتوكَ  َلمْ  آَخِرينَ  لَِقْومٍ  َسمَّ  َبْعدِ  ِمن اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ
 فِْتَنَتهُ  ّهللاُ  ُيِردِ  َوَمن َفاْحَذُرواْ  ُتْؤَتْوهُ  لَّمْ  َوإِن َفُخُذوهُ  َھـَذا أُوِتيُتمْ  إِنْ  َيقُولُونَ  َمَواِضِعهِ 

ً  هللاِّ  ِمنَ  َلهُ  َتْملِكَ  َفَلن ْنَيا فِي َلُھمْ  قُلُوَبُھمْ  ُيَطھِّرَ  أَن ّهللاُ  ُيِردِ  َلمْ  الَِّذينَ  أُْوَلـِئكَ  َشْيئا  الدُّ
) ص(، وورد عن اإلمام الصادق) 41/المائدة(}َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  فِي َوَلُھمْ  ِخْزيٌ 

 من القائم وخروج المحتوم من والنداء المحتوم من العباس بني اختالف :قال أنه[
 عليا أن أال«  النھار أول السماء من مناد ينادي؛  قال ؟ النداء كيف وقيل المحتوم
 الفائزون ھم وشيعته عثمان أن أال النھار آخر مناد فينادى الفائزون ھم وشيعته

  ) .255 -6/254:شرح أصول الكافي للمازندراني](»

أول الزمان في استغالل الظروف التي ) حسبنا كتاب هللا(لقد نجح نداء   
جعلته يحتاز السواد األعظم من الناس وينقلب على عقبيه تاركا خلف ظھره إمامه 

ه ساقه إلى النار ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ، ومثله الذي من جعله خلف
وسيحتاز من الناس ) أال إن عثمان وشيعته ھم الفائزون(سينجح النداء القائل 

السواد األعظم ، ولذلك فالمسؤولية الملقاة اليوم على الباحثين والمثقفين كبيرة ، 
) الرأي العام(سمونه فبأقالمھم وخطاباتھم وكشفھم للحقائق بغض النظر عما ي

يستطيعون أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من شبكة الشيطان التي نصبھا للبشر كي 
َننَّ  أَْغَوْيَتِني ِبَما َربِّ  َقالَ { ينفذ ما وعد ، قال تعالى ُھمْ  األَْرِض  فِي َلُھمْ  ألَُزيِّ  َوألُْغِوَينَّ

، والمسؤولية تلك تتركز في بيان أھمية حاكمية هللا سبحانه ) 39/الحجر(}أَْجَمِعينَ 
وضرورتھا فكرا واعتقادا وتأثيرھا العظيم بكل نواحي الحياة مفصلة ومجملة ، 
والخروج من دائرة العمل في إطار حاكمية الناس وخدعھا ، وخطابھا الزائف الذي 

ب الناس في ھذا لم تجن البشرية من ورائه غير القتل والحروب ، ذاك أن تقل
العصر بين أطروحات حاكمية الناس جعلھم يقعون في حربين عالميتين عظيمتين 
أكلت أخضر البشرية ويابسھا ، واليوم ھذا التمسك األعمى بأطروحة الديمقراطية 
حتما سيجر الناس إلى حرب عالمية ثالثة ، ال تبقي وال تذر ، ذاك أن الحربين 

ين الناس ستكونان لھذه التي تطل علينا برأسھا ليستا الماضيتين اللتين أكلتا مالي
أكثر من ألعوبة ثمنھا الدماء ، أما ھذه الحرب القادمة فطالئعھا بدت من ھذا 
الحراك العسكري ، والخطاب اإلعالمي المشبع بصور القتل والعنف على مستوى 

خرا بسقوط الواقع الحياتي والواقع السينمائي باختالف مستوياته ، وأخيرا وليس آ
، فما يسمونه اليوم أزمة مالية ھو في ) المال(ھرم إله البشرية المعبود وھو 



الذي عبدته البشرية كل تلك القرون التي فارقت فيھا ) إله المال(واقعه انھيار 
عبادة هللا الواحد األحد ، فھذه الحرب الثالثة ستحول الحياة واألرض إلى يباب 

و من تلك الھلكة إال الذين آمنوا بكلمات ربھم ، بمعنى الكلمة ، وسوف ال ينج
ْنَھا َخْيرٌ  َفَلهُ  ِباْلَحَسَنةِ  َجاء َمن{ووعدھم سبحانه بقوله  َيْوَمِئذٍ  َفَزعٍ  مِّن َوُھم مِّ

  .  ، والحسنة ھي حاكمية هللا واإليمان بھا والعمل لھا) 89/النمل(}آِمُنونَ 

سبحانه والدعوة إليھا يعد ـ بنظر الشك في أن الكتابة اليوم بحاكمية هللا   
عبيد المال ـ ضربا من الجنون ، ولكن ھذا الضرب من الجنون ھو الذي سيجعل 
حاكمية الناس تسقط في الھاوية ، وھؤالء الذين يسميھم أھل األرض مجانين ھم 
العقالء عند أھل السماء ، والقول الفصل ألھل السماء ، والميزان العدل عندھم ، 

كمية الناس تحاول جاھدة أن تقطع صلة العباد بالسماء وتشدھم إلى ذاك أن حا
األرض ويأبى هللا سبحانه أن يعيد وصل أھل األرض بالسماء ولو كره سدنة 

يكشف عن حقيقة ھذا ) ص(حاكمية الناس ، فھذا وصي ورسول اإلمام المھدي
 الناس ولكن لىوتعا سبحانه هللا حاكمية تقر اإللھية األديان جميع[األمر حيث قال 

 في) ع(موسى قوم مثل القليل إال الغالب في يقروھا ولم الحاكمية ھذه عارضوا
 رسول توفي أن ما ولكنھم) ص(هللا رسول عھد في المسلمين أو طالوت عھد
 الناس حاكمية وإقرار سبحانه هللا حاكمية معارضة إلى عادوا حتى) ص(هللا

 أبي بن علي الوصي نّحت التي ساعدة بني وسقيفة واالنتخابات بالشورى
 منھم سواء واالنتخابات الناس بحاكمية ينادون اليوم الجميع أن ومع) ع(طالب
 في هللا خليفة أن يعترفون منھم العظمى الغالبية أن إال,  الناس عامة أم العلماء
 على مغلوبة ضعيفة كعقيدة يبقى االعتراف ھذا ولكن الحق صاحب ھو أرضه
 وبالخصوص الناس يعيش وھكذا والباطن الظاھر بين نفسي صراع في أمرھا
 ويتخبطون يترنحون وتجعلھم مضاجعھم تقلق نفاق حالة العاملين غير العلماء
 حاكمية وأن الحق ھي هللا حاكمية وأن الحق ھو هللا أن يعلمون فھم العشواء
 ويؤيدون الحق مع يقفون ال ولكنھم أرضه في هللا لحاكمية ومعارضة باطل الناس
 خرجت منھم السماء ظل تحت فقھاء شر الزمان آخر علماء ھم وھؤالء الباطل
 ال أمتي على زمان سيأتي() ص(هللا رسول عنھم أخبر كما تعود واليھم الفتنة
 الناس ابعد وھم به يسمون أسمه إال اإلسالم من وال رسمه إال القرآن من يبقى
 تحت فقھاء شر الزمان ذلك فقھاء الھدى من خراب وھي عامرة مساجدھم منه
 لم وكأنھم ، )52/190:األنوار بحار()تعود وإليھم الفتنة خرجت منھم السماء ظل

 وكأنھم) سالكيه لقلة الحق طريق تستوحشوا ال) (ع(المؤمنين أمير قول يسمعوا
ً  بدأ اإلسالم) (ص(الرسول قول يسمعوا لم ً  وسيعود غريبا  فطوبى بدأ كما غريبا

 أعينھم في الدنيا حليت ولكنھم ووعوھا األقوال ھذه سمعوا وهللا بلى) للغرباء



 يجدوا فلم الحيل وأعيتھم,  بأكلھا أفتضحوا جيفة على واجتمعوا زبرجھا وراقھم
 انتھاك إال شيعة مسلمين علماء أنھم ادعوا من يجد ولم بالدين الدنيا طلب إال

 فأعاد فؤاده أدمى وقرح جراحه إلى جديد جرح وإضافة) ع(المؤمنين أمير حرمة
 ومھدوا األول كيومھا ساعدة بني سقيفة مصيبة العاملين غير العلماء الضالل أئمة

) ع(المھدي اإلمام مع المرة ھذه ولكن جديد من) ع(الزھراء ضلع لكسر الطريق
) ع(علي كان فباألمس) ص(هللا رسول كذرية وذرية) ص(هللا رسول كيوم فيوم
 ويفلت النار من نفسه فينقذ عاقل من فھل وولده) ع(المھدي اإلمام واليوم وولده
 وال !؟سبحانه هللا أولياء بمواالة ويتحصن الزمان ھذا في قريش كفار قبضة من

 يحاربون الذين العاملين غير العلماء تقدسون ويجعلكم) هللا لعنه(الشيطان يخدعكم
 وعلى القرآن على وأفعالھم أقوالھم أعرضوا !!شريعته ويحَرفون ورسوله هللا
 آخر وادٍ  في والقرآن والرسول وادٍ  في فستجدونھم) ع(بيته وأھل الرسول سنة

) ص(هللا رسول منھم برأ كما منھم واوابرؤ) ص( هللا رسول لعنھم كما العنوھم
ً  بدأ اإلسالم مسعود بنا يا : مسعود ألبن( : قال حيث ً  وسيعود غريبا  بدأ كما غريبا

 ممن ـ )ع(المھدي اإلمام ظھور زمان أيـ  الزمان ذلك أدرك فمن,  للغرباء فطوبى
 مرضاھم يعود وال جنائزھم يشيع وال ناديھم في عليھم يسلم فال أعقابكم من يظھر
 غير على فيموتون أفعالكم ويخالفون بدعواكم ويظھرون بسنتكم يستنون فإنھم
 مسعود بنا يا) : ص( يقول أن إلى…  منھم ولست مني ليسوا أولئك,  ملتكم
 في كان فإن الجمرة بكفه القابض مثل دينه على فيه الصابر زمان الناس على يأتي
ً  الزمان ذلك  فجرة خونة ھموفقھاؤ ھمعلماؤ مسعود بنا يا . الذئاب أكلته وإال ذئبا
 ويحبھم منھم ويأخذ يأتيھم ومن أتباعھم وكذلك,  هللا خلق أشرار إنھم أال

 ال فھم عمي بكم صم جھنم نار يدخلھم هللا خلق أشرار ويشاورھم ويجالسھم
ً  وجوھھم على القيامة يوم ونحشرھم يرجعون ً  عميا ً  وبكما  جھنم مأواھم وصما

 ليذوقوا غيرھا جلوداً  بدلناھم جلودھم نضجت كلما,  سعيراً  زدناھم خبت كلما
ً  لھا سمعوا فيھا ألقوا إذا,  العذاب  كلما الغيظ من تميز تكاد تفور وھي شھيقا
 لھم,  الحريق عذاب ذوقوا لھم وقيل فيھا أعيدوا غم من منھا يخرجوا أن أرادوا
 وسنتي ديني على أنھم عونيدَّ  مسعود بنا يا,  يسمعون ال فيھا وھم زفير فيھا

 تجالسوھم ال مسعود بنا يا.  برئ منھم وأنا براء مني إنھم وشرايعي ومنھاجي
,  الماء تسقوھم وال الطريق إلى تھدوھم وال األسواق في تبايعوھم وال المأل في
ْنَيا اْلَحَياةَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { تعالى هللا قال  َوُھمْ  فِيَھا أَْعَمالَُھمْ  إَِلْيِھمْ  ُنَوفِّ  َوِزيَنَتَھا الدُّ
 لَهُ  َنِزدْ  اآْلِخَرةِ  َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ { تعالى هللا يقول, ) 15:ھود(}ُيْبَخُسونَ  ال فِيَھا
ْنَيا َحْرثَ  ُيِريدُ  َكانَ  َوَمنْ  َحْرِثهِ  فِي  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  فِي َلهُ  َوَما ِمْنَھا ُنْؤِتهِ  الدُّ

 العداوة منھم أمتي تلقى ما أكثر وما مسعود بنا يا, )  20:الشورى(}َنِصيبٍ 



 ليخسفن بالحق بعثني والذي,  دنياھم في األمة ھذه أذالء أولئك والجدال والبغضاء
 يا:  وقلنا هلبكائ وبكينا هللا رسول فبكى:  قال,  وخنازير قردة ويمسخھم بھم هللا

 َفال َفِزُعوا إِذْ  َتَرى َوَلوْ { تعالى يقول لألشقياء رحمة: فقال ؟ يبكيك ما هللا رسول
 مسعود بنا يا,  والفقھاء العلماء يعني)  51:سـبأ(}َقِريبٍ  َمَكانٍ  ِمنْ  َوأُِخُذوا َفْوتَ 
 عليه هللا سخط أستوجب وزينتھا الدنيا حب عليه وآثر الدنيا به يريد العلم تعلم من

 تعالى هللا كتاب نبذوا الذين والنصارى اليھود مع النار من األسفل الدرك في وكان
 بنا يا }الكافرين على هللا فلعنة به كفروا عرفوا ما جاءھم فلما{ تعالى هللا قال, 

 تعلم من مسعود بنا يا,  الجنة عليه هللا حرم وزينتھا للدنيا القرآن تعلم من مسعود
 وسمعة رياء العلم تعلم ومن أعمى القيامة يوم هللا حشره فيه بما يعمل ولم العلم
 وكله ومن نفسه إلى هللا ووكله معيشته عليه وضيق بركته هللا نزع الدنيا به يريد
ً  عمالً  فليعمل ربه لقاء يرجوا كان فمن{ تعالى هللا قال ھلك فقد نفسه لىإ هللا  صالحا
 األتقياء وإخوانك األبرار جلساؤك فليكن مسعود بنا يا }أحدا ربه بعبادة يشرك وال

 يا }المتقين إال عدو لبعض بعضھم يومئذ اإلخالء{كتابه في قال تعالى ألنه والزھاد
ً  والمنكر منكراً  المعروف يرون أنھم أعلم مسعود بنا  هللا يطبع ذلك ففي  معروفا

 تعالى هللا قال,  بالقسط القوامون وال بالحق الشاھد فيھم يكون فال قلوبھم على
اِمينَ  ُكوُنوا{ َِّ  ُشَھَداءَ  ِباْلقِْسطِ  َقوَّ  }َواأْلَْقَرِبينَ  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعَلى َوَلوْ  ِ
 إلزام](....... وأموالھم بأحسابھم يتفاضلون مسعود بنا يا ،) 135/النساء(

  .)132-2/131:الناصب

 ألنھم) ص(هللا رسول لسان على العاملين غير العلماء ھؤالء حال ھو ھذا   
 ويظلمون) ع(علي تنحية يقرون الوقت نفس وفي وشيعة مسلمون أنھم يّدعون
ً  نفسه نصب مضل ضال كل على هللا فلعنة) ع(علي ً  للناس إماما ً  وصنما  يعبد وإلھا
 العاملين غير العلماء اتباع يجتنبوا أن الناس عامة على أن والمھم,  هللا دون من

 أمريكا بھا جاءت التي والديمقراطية واالنتخابات الناس حاكمية يقرون ألنھم
 فماذا وإال) ع(المھدي اإلمام وأتباع هللا حاكمية إقرار الناس وعلى) األكبر الدجال(

 اإللھية األديان جميع أن أحد على يخفى وھل  ؟ وأئمتھم ألنبيائھم الناس سيقول
 العلماء ھؤالء اتباع في ألحد حجة فال,  الناس حاكمية وترفض هللا حاكمية تقر
 وتعالى سبحانه هللا شريعة وحرفوا) ع(البيت وأھل والرسول القرآن خالفوا أن بعد

 ألحد بقي فھل) ع(المھدي اإلمام يحاربون الذين الزمان آخر فقھاء ھم وھؤالء
 أن مع الناس بحاكمية وقالوا) هللا لعنه(إبليس اتبعوا أن بعد!!! ؟ حجة يتبعھم ممن
 والمسيح) ع(إيليا ينتظرون فاليھود,  سبحانه هللا حاكمية تقر اإللھية األديان جميع

 إيليا لـ اليھود سيقول فھل, ) ع(المھدي ينتظرون والمسلمون) ع(عيسى ينتظرون
 سيقول وھل! اإللھي؟ التعيين من أفضل وھي وديمقراطية انتخابات فلدينا أرجع



 وتزھد القليل وتأكل الصوف تلبس من يا الحمار راكب يا أنت) ع(لعيسى المسيح
ً  طوال بالدنيا يتمتعون منتخبين رؤساء فلدينا أرجع الدنيا في  بـحاللھا وعرضا

 وبالخصوص المسلمون سيقول ھل! ؟ وشھواتنا ناأھواء يوافقون وھم وحرامھا
 وھو األمثل الحل نافقھاؤ وجد فقد فاطمة بنا يا أرجع) ع(المھدي لإلمام الشيعة

 لإلمام الزمان آخر فقھاء الفقھاء مقلدة سيقول وھل! واالنتخابات؟ الديمقراطية
 وھل! ؟ واالنتخابات والسقيفة الشورى مع الحق أن لفقھائنا تبين لقد) ع(المھدي
 أبي بن علي المؤمنين أمير وأن حق على السقيفة أھل إن أخيراً  سيقولون

 أوقعوا الذي التناقض ھذا سيحلون وكيف سيقولون ماذا أم!  ؟ متشدد) ع(طالب
 )  حاكمية هللا ال حاكمية الناس](! .؟ فيه أنفسھم
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خطباء المرجعية يحيون المنهج 

 !!!الشيطاني
وخاصة أولئك الذين تصدوا لخطبة الجمعة واتخاذ درج فقھاء ھذا الزمان   

ليكون منبر ھداية ومعرفة وطاعة  ) ص(ھذا المنبر الذي أسسه رسول هللا
سبحانه ، ليحولوه عن نھجه إلى نھج الشيطان فيكون منبراً للقرود الزافحة التي 

 في ملكوت هللا أن القرود تنزوا) ص(ال ھم لھا سوى لقلقھا وقبقبھا حيث رأى 
 َجَعْلَنا َوَما ِبالنَّاسِ  أََحاطَ  َربَّكَ  إِنَّ  َلكَ  قُْلَنا َوإِذْ {على منبره وتتقافز عليه ، قال تعالى



ؤَيا َجَرةَ  لِّلنَّاسِ  فِْتَنةً  إاِلَّ  أََرْيَناكَ  الَِّتي الرُّ فُُھمْ  القُْرآنِ  فِي اْلَمْلُعوَنةَ  َوالشَّ  َفَما َوُنَخوِّ
ً  إاِلَّ  َيِزيُدُھمْ  ، وھذه القرود ھي ثمار الشجرة الملعونة ) 60/اإلسراء(}َكِبيراً  ُطْغَيانا

بحسب المصطلح الشائع ، ھم ) سنة وشيعة(في القرآن ، وأولئك الفقھاء اليوم 
واإلساءة لمنبره ) ص(مصداق من المصاديق الكثيرة التي سببت الحزن لرسول هللا

ولئك الفقھاء ھي الشريف ، ومن السمات الواضحة على ھذا المنھج الشيطاني أل
حيث أنه ال ينصب نفسه للناس مدبرا ليتحمل مسؤولية ) لع(تمثلھم لسيرة إبليس

انحرافھم ، بل ھو يكون داعية انحراف ، وإذا ما انحرف الناس تبرأ من فعلھم 
ْيَطانُ  َوَقالَ {قائال بحسب ما ذكرت اآلية الكريمة ا الشَّ  مْ َوَعَدكُ  هللاَّ  إِنَّ  األَْمرُ  قُِضيَ  َلمَّ

ُكمْ  اْلَحقِّ  َوْعدَ   َدَعْوُتُكمْ  أَن إاِلَّ  ُسْلَطانٍ  مِّن َعَلْيُكم لِيَ  َكانَ  َوَما َفأَْخلَْفُتُكمْ  َوَوَعدتُّ
ا أَنفَُسُكم َولُوُمواْ  َتلُوُموِني َفالَ  لِي َفاْسَتَجْبُتمْ   إِنِّي ِبُمْصِرِخيَّ  أَنُتمْ  َوَما ِبُمْصِرِخُكمْ  أََناْ  مَّ

الِِمينَ  إِنَّ  َقْبلُ  ِمن أَْشَرْكُتُمونِ  ِبَما َكَفْرتُ  ، وھذا ھو ) 22/إبراھيم(}أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َلُھمْ  الظَّ
  !!!نھج كل خطب الجمعة التي يقوم بھا أولئك القرود في ھذا الزمان

وال يحسبن القارئ أن ھذا المقال غايته اإلساءة لغرض اإلساءة بقدر ما   
غايته كشف زيف أولئك الفقھاء الذين يصعدون المنابر الشريفة ويستغلونھا 
للترويج إلى مراداتھم الشيطانية ، ولو التفت الناس إلى خطباء الجمعة وخاصة 

لذين يقيمون صالة في العراق والشيعة بالخصوص فضال على عموم المسلمين ا
الجمعة سيجدون أن الجامع لكل أولئك الخطباء أنھم يصعدون المنبر ليس 
بوصفھم مسؤولين محاسبين ، بل يصعدونه متفضلين على الناس ، فإذا ما 
حصلت بلية فھم ينسلون منھا ويروغون كما يروغ الثعلب ، مستترين في أقبيتھم 

شيعة بالذات منھم ألن أولئك ھم ويحملون الناس مسؤولية ما حدث ، وخصصت ال
اليوم المصداق األخطر لتلك القرود التي اتخذت من المنبر الشريف سبيال لترويج 
نھجھا المنحرف عن سبيل هللا سبحانه ، ولذلك تلحظونھم ال يألون جھدا في 
الدفاع عن نھج مرجعية الشيطان ويصورونھا ، وكأنھا أمل األمة في الخالص 

ن مصيبة إلى مصيبة ، ومن كارثة إلى كارثة ، والغريب أن وھم يسيرون بھم م
أولئك القرود يروجون أن مرجعيتھم الفاسدة حفظت دماء العراقيين ، وكأنھم ال 
يرون بأم أعينھم العشرات إن لم يكن المئات تراق دماؤھم كل يوم نتيجة لتلك 

فاء ، ويدعون الحرب الطائفية التي أشعلوا ھم جذوتھا ، ومازالوا يغذونھا بالخ
إطفاءھا بألسنتھم في العلن ، فأولئك القرود في كل العالم اإلسالمي ھم من سبب 
ھذا االنقسام الطائفي البغيض ، وھم من أضعف األمة ، وأعانھم على ذلك أتباع 
استمرؤوا نھج االستحمار الذي تنتھجه تلك المؤسسات الدينية بما فيھا مؤسسة 

ت ھذه المؤسسات من نفسھا سبيال لبيان الحالل المرجعية الشيطانية حيث نصب
والحرام ، فالحالل ما أحلته المرجعية ، وإن انكشفت حرمته الشرعية ، والحرام 



ما حرمته المرجعية ، وإن انكشفت حليته الشرعية ، فاليوم المرجعية الشيعية 
بسنة ) ص(تنھج نھج سقيفة االنقالب في أول الزمان التي استبدلت سنة محمد

لشيخين فراح الناس يتعبدون بسنة الشيخين وھم يوھمون أنفسھم أنھا سنة ا
مع أن الدالئل الكثيرة وفي مصادرھم التي يستقون منھا دينھم ) ص(رسول هللا

، ولو كانت ھي ذاتھا فليس ) ص(تكشف لھم أن سنة الشيخين ھي غير سنة محمد
فيھا أصال إن كانت  ھناك حكمة في وصفھا بسنة الشيخين ، بل ال حضور للشيخين

، فھو األصل ، وال اعتبار لمن ھو عائل عليه ، أما االعتبار ) ص(ھي سنة محمد
، وھذا حال سنة الشيخين ولذلك ) ص(يقوم إذا كانت ھناك سنة مقابلة لسنة محمد

وجدت لھا حضورا في الساحة االجتماعية ، كما وجدت اليوم سنة المرجعية لھا 
استبعادا كامال عن ) ص(تستبعد سنة رسول هللاحضورا واضحا في الساحة ل

  .الواقع 

إن عمل المرجعية الشيعية اليوم ھو أخطر من عمل مرجعية السقيفة في   
أول الزمان ، ذاك أن مرجعية اليوم أقامت المنھج الشيطاني المستند إلى الكذب 

خفية والتزوير والخداع فھي من باب تدعي استنانھا بالعترة الطاھرة ، ومن جھة 
تعمل برأيھا ومراداتھا بزعم أنھا األقدر على معرفة المصالح العليا ، بوصفھا 

، والناطقة بلسانه زورا وبھتانا ، وما جعل فعل ھذه ) ص(الممثل لإلمام المھدي
المرجعية خطير اليوم ھو أنھا تمتلك الحجة في إبطال سنة الشيخين ، كما أبطل 

عندما احتجوا عليھم بقربھم من رسول  الشيخان مطالبة األنصار في الخالفة
، وأنھم السابقون في نصرته ، إال إنھا وبغباء غريب وقعت فيما وقع به ) ص(هللا

وبين باطل استداللھما ، ألن حق ) ص(الشيخان عندما فضحھما أمير المؤمنين
بالخالفة قائم بذات االحتجاج الذي خدع به الشيخان األنصار ، ) ص(أمير المؤمنين

، وسبحان هللا ] احتججتم بالشجرة وتركتم الثمرة[ـ ما معناه ـ ) ص(لھم  فقال
اليوم يعود الحال كما ھو باألمس ، فمرجعية الشيعة أبطلت سنة الشيخين بادعائھا 

، ولكنھا ) عليھم السالم(وبوصيته باألئمة من ولده) ص(بالتمسك بسنة الرسول
على أولئك الفقھاء ، واشتداد ھي عار ) ص(تعلم تماما أن غيبة اإلمام المھدي

غيبته سببه انحرافھم عن سبيل هللا سبحانه وحاكميته ، وانحيازھم إلى النھج 
الشيطاني في الحاكمية ، ولوال رحمة هللا سبحانه في الناس قارب إبليس أن 

) ص(يصدق عليھم ظنه في استعمال فقھاء السوء الذين قال عنھم رسول هللا
غير الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال ؛ أئمة [ :محذراً منذ ذلك الوقت 

، وفي رواية أخرى ) 1/33:للكوراني) ص(معجم أحاديث اإلمام المھدي](مضلون
لغير ) : [ص(توضح نھج أولئك الذين ھم أخطر على الناس من الدجال ، حيث قال 

اء أئمة مضلون ، يسفكون دم: فقال ! فقلت يا نبي هللا وما ذلك؟؟!! الدجال أخوف



، فكانت رحمة هللا ) 365،ح52،فصل8،باب1/343:إثبات الھداة](عترتي من بعدي
الطبين ليكون الدليل على النھج ) ص(سبحانه أن أتاح للناس ببرعم رسول هللا

اإللھي الحق لكي ال يكون للناس حجة على هللا سبحانه بعد الرسل ، وھم يقرؤون 
َھا فِي َيْبَعثَ  َحتَّى اْلقَُرى ُمْھلِكَ  َربُّكَ  َكانَ  َوَما{في القرآن قوله تعالى  َيْتلُو َرُسوالً  أُمِّ

ا َوَما آَياِتَنا َعَلْيِھمْ  وھا ھو ) 59/القصص(}َظالُِمونَ  َوأَْھلَُھا إاِلَّ  اْلقَُرى ُمْھلِِكي ُكنَّ
سبحانه قد بعث في أمھا رسوال ، فأم القرى اليوم ھي القرية التي ترفع لواء الحق 

، وصار ) ص(شيدته دماء أھل الوالية اإللھية الحق آل محمد والوالية بعد أن
موقعه اليوم النجف األشرف بعد أن نقل إليھا سيد األوصياء عاصمة الدولة 

مكة ، وفي زمن ) ع(اإلسالمية من المدينة ، فكما كانت أم القرى في زمن إبراھيم
الية في ھذا المدينة المنورة ، فأم القرى التي رفعت لواء الو) ص(رسول هللا

في أم القرى وھذه سنة ) ع(الزمان ھي النجف األشرف ، ولذلك كان بعث الرسول
هللا سبحانه ولن تجد لسنة هللا تبديال ، فمن النجف األشرف صدع وصي ورسول 

بدعوته إلى الحق كله ) ع(يماني آل محمد السيد أحمد الحسن) ص(اإلمام المھدي
ة التي عشعشت في أم القرى في آخر ليفضح زيف المؤسسة الدينية المنحرف

من قبل زيف المؤسسة الدينية ) ص(، كما كشف جده رسول هللا) النجف(الزمان 
المنحرفة التي عشعشت في مكة المكرمة وقادتھا كأبي جھل وأبي سفيان ومن لف 

انحراف المؤسسة الدينية التي ) ص(لفھما ، وكما كشف جده أمير المؤمنين
ين التي عشعشت في أم القرى في زمنھا وھي المدينة أنتجتھا سقيفة الشيخ

في خطبة له حال الشيعة في آخر الزمان ) ص(المنورة ، وقد بيَّن أمير المؤمنين
 خطأ من أعجب ال لي وما عجبا فيا) : [ص(وأسفه من حالھم المزري ، حيث قال 

 بعمل يقتدون وال نبي أثر يقتصون ال ، دينھا في حججھا اختالف على الفرق ھذه
 والمنكر عرفوا ما فيھم المعروف ، عيب عن يعفون وال بغيب يؤمنون وال وصي
 وثيقات بعرى يرى فيما منھا آخذ ، نفسه إمام منھم امرئ وكل أنكروا ما عندھم
 ولن تقربا ينالون ال ، خطأ إال يزدادوا ولن بجور يزالون فال محكمات وأسباب
 كل لبعض بعضھم وتصديق ببعض بعضھم نسأ ، وجل عز هللا من بعدا إال يزدادوا
 من إليھم أدى مما ونفورا) وآله عليه هللا صلى( األمي النبي ورث مما وحشة ذلك
 عشوات وأھل شبھات وكھوف حسرات أھل؛  واألرض السماوات فاطر أخبار

 غير ، يجھله من عند مأمون فھو ورأيه نفسه إلى هللا وكله من ، وريبة وضاللة
 أسفا ووا رعاؤھا عنھا غاب قد بأنعام ھؤالء أشبه فما ، يعرفه ال من عند المتھم
 بعضا بعضھا بعدي يستذل كيف اليوم مودتھا قرب بعد من شيعتي فعالت من

 الفتح المؤملة ، بالفرع النازلة األصل عن غدا المتشتة ، بعضا بعضھا يقتل وكيف
 أن مع ، معه مال الغصن مال أينما ، بغصن آخذ منھم حزب كل ، جھته غير من



 يؤلف الخريف قزع يجمع كما أمية لبني يوم لشر ھؤالء سيجمع - الحمد وله - هللا
 من يسيلون أبوابا لھم يفتح ثم ، السحاب كركام ركاما يجعلھم ثم ، بينھم هللا

 ولم أكمة عليه يثبت فلم فارة عليه بعث حيث العرم سيل الجنتين كسيل مستثارھم
 األرض في ينابيع يسلكھم ثم أودية بطون في هللا يذعذعھم،  طود رض سننه يرد
 لبني تشريدا قوم ديار في قوما بھم ويمكن قوم حقوق قوم من بھم يأخذ
  ) .8/64،65:الكافي للشيخ الكليني](أمية

إن الخطاب اإلعالمي الذي تجتھد في الترويج له مؤسسة المرجعية   
 أَن إاِلَّ  ُسْلَطانٍ  مِّن َعَلْيُكم لِيَ  َكانَ  َوَما... {الشيعية في النجف اليوم قائم على 

ا أَنفَُسُكم َولُوُمواْ  َتلُوُموِني َفالَ  لِي َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوُتُكمْ   أَنُتمْ  َوَما ِبُمْصِرِخُكمْ  أََناْ  مَّ
الِِمينَ  إِنَّ  َقْبلُ  ِمن أَْشَرْكُتُمونِ  ِبَما َكَفْرتُ  إِنِّي ِبُمْصِرِخيَّ   َعَذابٌ  َلُھمْ  الظَّ

، حيث أن سدنة ھذه المرجعية يؤكدون ھذا المعنى في كل ) 22/إبراھيم(}أَلِيمٌ 
خطاباتھا أنھا ال سلطان لھا على الناس سوى أنھا تدعوھم وھم يستجيبون لھا ، 
ولذلك ھم إذا ما وجدوا غنائم مادية شاركوا الناس فيھا بل كانوا فيھا أصحاب 

بة على رأس الناس فتراھم ينزوون ، وحالھم السھم األكبر ، وإذا ما وقعت مصي
ا َيقُولُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ {ھذا وصفه الحق سبحانه في كتابه العزيز َِّ  آَمنَّ  َفإَِذا ِبا

بِّكَ  مِّن َنْصرٌ  َجاء َوَلِئن هللاَِّ  َكَعَذابِ  النَّاسِ  فِْتَنةَ  َجَعلَ  هللاَِّ  فِي أُوِذيَ  ا َلَيقُولُنَّ  رَّ ا إِنَّ  ُكنَّ
ُ  أََوَلْيسَ  َمَعُكمْ  ، وھذا ھو حال ھذه ) 10/العنكبوت(}اْلَعالَِمينَ  ُصُدورِ  فِي ِبَما ِبأَْعَلمَ  هللاَّ

ً على رقاب  المرجعية ؛ النفاق ، والنفاق دوما ، فھي عندما كان صدام مسلطا
الناس وكان فتنة جعلوه كعذاب هللا وأذعنوا وداھنوا وسكتوا على كل جرائمه ، بل 

حد منھم يجرؤ أن يقول قولة حق انتصارا لدين هللا ، بل إذا ما برز أحد ما كان أ
المؤمنين لالنتصار لدين هللا تراھم يؤلبون عليه صدام وجالوزته ويخلون بينه 

من خالل خطاب ) ص(وبينھم ، وبذلك استطاع صدام أن يقمع شيعة آل محمد
لضرر األقل ، فھي تعين المرجعية المنافقة التي تدعي أنھا تدفع الضرر األعظم با

الطاغية على المؤمنين خوفا من أن تحدث بينھم وبين الطاغية مواجھة تكلفھم ما 
ھم فيه من سلطة وجاه ، وھم يتعللون أنھم إذا ما واجھوا الطاغية فھم يخافون أن 
يقضي على مذھب الحق ، وكأن هللا سبحانه وكلھم بحفظ دينه ، وھم ـ وهللا وهللا 

ون منافقون يعبدون هللا على حرف ، والدليل ما حصل بعد سقوط صدام وهللا ـ كاذب
حيث أنھم لما امتلكوا سدة الحكم والقرار ، وفزع الناس إليھم كونھم ـ بحسب ما 
يظن الناس ـ حماة الدين ، لتنكشف الحقيقة ؛ أن أولئك المنافقين ليسوا سوى 

ين ، وسأروي لكم واحدة من جوقة من المرتزقة خدعوا الناس ، وأكلوا الدنيا بالد
المشاھد الواقعية ـ التي حدث في العراق أضعافھا ـ وكان أبطال ھذه المشاھد 
بامتياز ھم رجال الطين وليس الدين ، فأحد الفقراء من الناس عندما استعرت 



لدائرة من ) المكيفات(حملة الفرھود بعد سقوط الطاغية امتدت عيناه على أحد 
متذكرا بذلك عذاب أطفاله بالحر وعجزه عن شراء ما يخفف  الدوائر القريبة منه

بلوى الحر عنھم ، ولكنه بعد أن سمع في مآذن الجوامع أن على الناس إعادة ما 
فرھدوه ألنه مال عام وھو حرام استعماله ، استجاب لداعي خوفه من الحرام ، 

ال أن حمل وھو البسيط الذي ما عرف خلق السرقة أو االغتصاب ، فما كان منه إ
المكيف من بيته وقال ألطفاله حر الدنيا أھون من حر اآلخرة ونارھا ، وسلم 

، ومن ھنا بدأت مأساته ، حيث بعد مضي وقت قصير ) المعممين(المكيف إلى أحد 
) المعمم(وأوالده يتقلبون في ھجير الصيف وحرارة القيظ ، ذھب ليقترض من ھذا 

تخفف من الحرارة شيئا ويرحم بھا ) مبردة(مبلغا من المال لعله يستطيع شراء 
فحدثه بحاجته فما كان من ھذا المعمم ) المعمم ـ رجل الطين ـ(أطفاله ، فدخل بيت 

وصدقه !! إال االعتذار وسوق جردة من األيمان أنه ليس لديه سوى قوت يومه
المسكين ، ويقول ؛ ولكن رابني برودة المكان وأنا لم أرفع عيني إلى السقف منذ 

، ولكنه عندما خرج ليأتيني بشاي ) رجل الدين(دخلت حياء وخجال من ھذا المعمم 
سبحان هللا الشيخ !!! الضيافة رفعت نظري إلى أعلى فصعقت لما رأيت وذھلت

المعمم رجل الدين في بيته ذاك المكيف الذي سلمته إياه خوفا من الحرام ومن نار 
يفات في بيته وال يخاف نار جھنم ، وھو يضعه في غرفته واحدا من عدة مك

إذن من يقول أن ھناك نار جھنم؟؟؟ ربما ھذه خدعة خدعنا بھا المعممون !!! جھنم
فيقول !!! لينعموا ھم ونشقى نحن بھذا المدعى وھو غير موجود وال حقيقة له؟؟؟

ھذا الرجل ؛ ما إن عاد المعمم بالشاي حتى خرجت حانقا على جھلي وحماقتي ، 
ترس أذنه (ي أن أكون حمارا لھذا المعمم الذي ال يساوي كيف ارتضيت لنفس

ولكن ما فائدة الندم وھو يتنعم بالمكيف وأنا أتقلى وعيالي !!! ؟؟؟)نخالة
  !!!بالحر؟؟

ھذا مشھد من ماليين المشاھد التي حدثت في العراق وكان أبطالھا   
التي  المعممون سادة ومشايخ من ثمار حوزة الشيطان ، ھذه المؤسسة الدينية

تربى طالبھا على النفاق والشقاق وسوء األخالق ، فكل واحد منھم يتملق ويبذل 
اآليات (ماء وجھه ـ ھذا إن كان في وجھه ماء ـ من أجل أن يتقرب من زمرة 

ويأخذ على يديھم دروسا في علوم اليونان لغة ومنطقا وفلسفة ، ) الشياطين
قائق وتزويرھا ، وبھلوانا في ليصبح في النھاية حاذقا في السفسطة وقلب الح

ليس ھناك دين مطلقا !!! اللعب على حبل الكلمات ، أين الدين في تلك المعادلة؟؟؟
تماما كما وصف اإلمام (بل الدين لعق على ألسنتھم يحوطونه ما درت معايشھم 

، وبعد أن يحصل على درجة االجتھاد بالتملق والنفاق ، يذھب )) ص(الحسين
وتبدأ ...) مكتب المرجع (يسميه ) دكانا(أحد التجار ويفتح له  لينضوي تحت عباءة



النشط ھو من يستطيع ) اآلية(الصفقات التجارية باسم الدين تنشط ، والمجتھد 
استقطاب الزبائن ببھلوانية ال تثير حفيظة المراجع الكبار ، وال تضايق أبناءھم أو 

  !!!لون كثيرفالمال وفير والمغف!!! تزاحمھم في سوق التجارة تلك

ولكن تفوح الرائحة النتنة متى ما حدث تقاطع بين مصالح المرجعيات ،   
ولكم أن تروا بأم أعينكم وتسمعوا من الفضائح والقبائح ما يترفع عنھا سفلة 
الناس ، ولحظتم ذلك واضحا في المصيبة التي حاول بھا أحد المراجع اقتسام وارد 

زع فيھا الكبار ، ماذا حصل؟؟؟ أريقت دماء الحضرتين المطھرتين في كربالء ، ونا
المستحمرين ، وھتكت الحرمات ، والمراجع المتحاربون في أمان ، بل أن ما 
يحدث اليوم بين مراجع الدين في إيران صورة واضحة ال تحتاج إلى سوق أدلة 
وبراھين ، قتل واغتصاب ومصائب زرقاء ، ھذا في حكومة السلطة فيھا بيد رجال 

فإلى متى تبقى الناس نائمة بل موتى ، وداعي الحق يصرخ فيھم ليل ) الطين(
 غير العلماء ھؤالء وحال حالي تعرفون أ.  موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا: [نھار 

 كان: () ع(عيسى من المثل ھذا أسمعوا إذاً  !؟)ع(عيسى لسان على العاملين
 هوكالء فأرسل له بدا ثم بعيداً  وسافر العمال أيدي في تركھا عنب مزرعة صاحب
 يھابون؛  وقال بنها أرسل ثم وكالئه بقتل العمال فقام والثمر المزرعة ليقبضوا

 الوحيد بنها ھذا:  قالوا االبن رأوا لما ولكنھم،  والثمر المزرعة ويسلمونه بنيا
 ھم المزرعة على ستولواا والذين) لنا والثمر المزرعة لتبقى نقتله الوارث وھو

 الذين هووكالؤ) ع(المھدي األمام ھو المزرعة وصاحب العاملين غير العلماء
,  بكم يصرخ الذي فھو بنها أما,  وُشردوا قُتلوا الذين نالعاملو العلماء ھم أرسلھم
 هللا إن األموات وال األحياء يستوي وما{... أفيقوا موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا
 موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا,  }القبور في من بمسمع أنت وما يشاء من ُيسمع
 سجن أو قتل يريدون ھارون دنيا ألجل دنياھم ألجل العاملين غير العلماء فھؤالء
إلى  معھم وتسيروا تتبعوھم وال موتى يا أفيقوا نيام يا أفيقوا,  جعفر بن موسى
 العراق في ويفعل فعل ما كل في سبحانه فھو هللاإلى  أرجعوا.  الجحيم ھاوية
 ظھر{ تعالى قال,  الحق إلى يھتدون لعلھم االنتباه األرض أھل من يريد والعالم
 لعلھم عملوا الذي بعض ليذيقھم الناس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد

 لعلھم األكبر العذاب دون األدنى العذاب من ولنذيقنھم{ تعالى وقال }يرجعون
 بالعذاب وأخذناھم أختھا من أكبر ھي إال آية من نريھم وما{ تعالى وقال }يرجعون
 اآليات وصرّفنا القرى من حولكم ما أھلكنا ولقد{ تعالى وقال }يرجعون لعلھم
 هللا كتاب إلى إرجعوا,  الحق إلى إرجعوا,  هللا إلى إرجعوا,  }يرجعون لعلھم

 من لكم والخالص,  واآلخرة الدنيا خير الحق إلى رجوعكم في فأن وصاحبه
 ينتصر الذي هللا يوم ھو فھذا,  للخالص آخر خيار وال,  واآلخرة الدنيا في العذاب



من خطاب الحج ](. }يرجعون لعلھم عقبه في باقيةً  كلمةً  وجعلھا{ ألوليائه فيه
 )) . ع(ليماني آل محمد السيد أحمد الحسن
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سقيفة آخر الزمان ؛ المفهوم * 

 * والداللة
تعد سقيفة آخر الزمان بمثابة القوس األصغر ، للقوس األكبر ؛ سقيفة أول 

والجاھلية ، وما بين السقيفتين جرت محاوالت ) الجھل(الزمان لمنظومة عمل 
والعقالنية ، وكما وضعت ) العقل(كثيرة الغتيال اإلسالم بوصفه الحاضنة األصل لـ

لدين ، تحاول سقيفة آخر الزمان قتل الدين سقيفة أول الزمان األغالل في يدي ا
، وتغيير سنته ، ومحاوالت ) ص(وتصفيته ، وذلك من خالل تبديل أحكام الرسول



التبديل والتغيير كانت ثمرتھا ما حصل في سقيفة الزوراء ، عندما أعلنت 
الديمقراطية دخولھا إلى العالم اإلسالمي من بوابة العراق ، وجعل ھذه 

يدان اختبار لكل الحكومات في العالم اإلسالمي ، حيث يعد نجاح الديمقراطية م
الديمقراطية في العراق ـ فيما لو حصل ـ انتصارا لمشروعھا على مشروع اإلسالم 
في الحاكمية ، ذاك أن العراق ھو مركز العالم اإلسالمي في آخر الزمان ، وعلى 

في ) ص(ول هللاأرضه تجري كل المالحم ، ومثلما نصبت سقيفة على أرض رس
في ) ص(المدينة بعد وفاته ، نصبت سقيفة في آخر الزمان على أرض الوصي

محذرا األمة من الوقوع في فخ ) ص(الزوراء ، تماما كما أخبر رسول هللا
 في ألمتي الويل الويل: ( أنه قال) ص(، حيث ورد عن رسول هللا) لع(الشيطان
 بلدتي في فتنعقد الكبرى أما: ) ص(فقال ؟عنھا فسئل ، والصغرى الكبرى الشورى

 فتنعقد الصغرى الشورى وأما،  ابنتي حق وغصب أخي خالفة لغصب وفاتي بعد
  .  )مناقب العترة()أحكامي وتبديل سنتي لتغيير الزوراء في الكبرى الغيبة في

حصل بالفعل ، إذ لم يكن يتصور أحد من الناس ) ص(وكما قال رسول هللا
ن من األعداء ، وأشد المتشائمين من األصدقاء أن تبادر بما فيھم أشد المتفائلي

المؤسسة الشيعية في العراق برموزھا جميعا بتبني مشروع الديمقراطية األمريكية 
وتسعى بقوة ونشاط غير طبيعي لإلسراع بتطبيقھا من خالل كتابة الدستور ، 

لتربوي ، ووضع آلية لقيادة البلد ، وھي التي وقفت على المستوى الفكري ، وا
والعملي بوجه والية الفقيه في إيران وھي صورة من صور التوافق بين النھج 

ال ) الحكومية(الديني والنھج الديمقراطي الدنيوي ، حيث أعلنت أن ھذه الوالية 
دليل عليھا من الشرع سواء القرآن أو السنة ، ورأت في نظام الحكم القائم في 

، ولذلك فھي ال تؤيده وال تسعى للعمل به حتى إيران إنه اجتھاد ال يعاضده النص 
لو تھيأت لھا ظروف إقامته ، ولعل في ھذا الموقف ـ ظاھراً ـ ما يدلل على أن 
المؤسسة الشيعية في العراق ال ترى ألحد الحق في قيادة سفينة الحياة غير اإلمام 

ت ولذلك فسقوط حكومة الطاغو) ص(، أو من ينصبه اإلمام المھدي) ص(المھدي
تراھا تلك المؤسسة ـ بحسب المعلن من خطابھا ـ الفرصة الحقيقية للتھيؤ 

من ) ص(، ألنھا تدين بما ورد عن آل محمد) ص(الستقبال حكومة اإلمام المھدي
كل راية ترفع قبل قيام ) [ص(مرويات بھذا الشأن ، كالذي ورد عن اإلمام الصادق
الكافي للكليني ، الغيبة ](جلالقائم ، فصاحبھا طاغوت يعبد من دون هللا عز و

، ولذلك فتلك المؤسسة ترى أن دورھا ينحصر في تربية الناس ) للنعماني
عند ظھور أمره ، ولقد حاول منظروا والية ) ص(وتھيأتھم للقيام بنصرة اإلمام

الفقيه االلتفاف على ھذه الرواية الواضحة الداللة من خالل التشكيك في السند ، 
ية تصب في ھذا االتجاه كتلك التي أوردھا المفضل بن عمر وكذلك رموا كل روا



يا مفضل كل بيعة قبل : ـ يعني اإلمام الصادق ـ ) ع(قال أبو عبد هللا: [حيث قال 
بحار .](ظھور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة ، لعن هللا المبايع لھا والمباَيع 

يخدش فيه حالة السند ، والمعلوم أن صحة صدور الروايات ال ) 1ح53/8:األنوار
ذاك أن السند قرينة من قرائن صحة الصدور التي وصل بھا العالمة الحلي إلى ما 

السند ) ع(ناف على العشرين قرينة تعرف بھا صحة صدور الحديث عن المعصوم
قرينة من بين تلك القرائن ، وليس ھو القرينة الوحيدة ، فضال على أن جرح أحد 

من االعتبار ، وخاصة تلك الروايات التي تتحدث عن الرواة ال يسقط الرواية 
أحداث آخر الزمان ، لعدم وجود مبرر لالختالق ، فضال على أن من يختلق رواية 
عن آخر الزمان يتطلب منه أن يكون ذا علم بمجريات ذلك الزمان ، وھذا من 

لدين بوصفھم معنيين بأحداث ذلك الزمان ، حيث قيام ا) ع(المتعذر إال للمعصومين
الذي عملوا على الحفاظ عليه في ذلك الزمان ، كما أن ورود أكثر من رواية في 
أمر من األمور يعطي لتلك الروايات صفة التواتر المعنوي ، وھو قرينة من قرائن 

 ، األرض ألزموا) [ص(صحة صدور الرواية ، ولنتأمل ما ورد عن أمير المؤمنين
 وال ، ألسنتكم ھوى في وسيوفكم بأيديكم تحركوا وال ، البالء على واصبروا
 معرفة على وھو ، فراشه على منكم مات من فإنه ، لكم هللا يعجل لم بما تستعجلوا

 ، هللا على أجره ووقع ، شھيدا مات ، بيته أھل وحق رسوله وحق ربه حق
 لكل فإن ، إسالمه مقام البينة مات وقد ، عمله صالح من نوى ما ثواب واستوجب

، وحتى  )190 الخطبة ، 282:  الصالح صبحي ، البالغة نھج ](وأجال مدة شيء
لم تخل من الطعن فيھا ممن نصب نفسه منافحا ) ص(ھذه الخطبة ألمير المؤمنين

عن والية الفقيه ، بدواعي اإلغراء باإلمساك في السلطة إلحقاق الحق ، وھذا 
عل الشيعة ينمازون عن ربما يبدو ألول وھلة مثيراً ودافعا للعمل ، غير أن ما ج

، ) ع(غيرھم ھو أنھم ال يحركون يداً وال رجال من دون أمر أئمتھم المعصومين
وما يدعو إليه دعاة والية الفقيه ھو خروج عن ھذا السبيل القويم ، ودعوتھم تلك 
مردھا إلى أن طول فترة الغيبة ھو باب من أبواب التمحيص واالختبار من خالل 

ارا لمراد هللا سبحانه ، فقضية الحاكمية ھي ليست متوقفة التحمل والصبر انتظ
على الشدة في الصرعة ، وإنما ھي متوقفة على مدى إلزام المسلم نفسه على أمر 
هللا سبحانه وإرادته ، صحيح أن المؤسسة الشيعية في العراق ما عدا البعض من 

عا فاستعانت رجاالتھا من العلماء العاملين الذين ضاقت بھم تلك المؤسسة ذر
بالطغاة لتصفيتھم ، أما مسعاھا على العموم فھو التعلق بظاھر االنتظار ، وما جعل 
ھذا الحال ينكشف مستوره ومستبطنه ظھور وصي ورسول اإلمام المھدي السيد 

، حيث أفصحت تلك الحوزة عن مكنونھا وبدال ) ص(أحمد الحسن يماني آل محمد
بوصفھا منتجا بشريا مسلما ، سقطت في فخ  من العمل على مصاھرة والية الفقيه



الديمقراطية األمريكية الذي كان كاشفا عن حقيقة تدين ھذه الحوزة ، فكانوا 
 على لعق والدين،  الدنيا عبيد الناس إن) [ص(مصداقا لقول اإلمام الحسين

تحف العقول ](الديانون قلَّ  بالبالء محصوا فإذا معائشھم درت ما يحوطونه ألسنتھم
  ) . 245:للحراني

بالء وأي بالء وقع على ) ص(لقد كان ظھور وصي ورسول اإلمام المھدي
رأس العلماء الضالين المضلين فأظھروا عبوديتھم للدنيا شاھرة ظاھرة ، فھرولوا 

من خالل العمل بما عمل به ) ص(إلى السقيفة مسرعين كي يغيروا سنة رسول هللا
من كتابة الوصية فأخرجھم ) ص(ندما حاولوا منع رسول هللاأھل السقيفة األولى ع

من حضرته بأجمعھم إال نفر من أھل بيته وشيعته ، واليوم يعيد علماء الضاللة 
، والذين ) ص(نكأ الجرح القديم الذي لما يندمل بعد ليشككوا بوصية رسول هللا
زء الذي يتعلق ألزمتھم الحجة بقبولھا خرجوا علينا بفرية غريبة مفادھا أن الج

ليس من أصل الوصية ، وھي الشك ) ص(بوصي اإلمام المھدي محمد بن الحسن
في أنھا فرية أقرب للطرفة منھا للواقع ، بل وتثير اإلشفاق على عقول الرجال 
التي اعوجت ال لسبب سوى أنھا أفلست مما كانت تمد له األعناق إليه من بلوغ 

يمتحنھا بما امتحن ) ص(ليه ، وإذا باإلمامالجاه الذي أنفقت عمرھا وھي تتطلع إ
 لَْواَل  َوَقالُوا{ هللا سبحانه فيه أھل مكة وأخرج أضغانھم فحكى حالھم قوله تعالى

لَ    ) .31/الزخرف(}َعِظيمٍ  اْلَقْرَيَتْينِ  مِّنَ  َرُجلٍ  َعَلى اْلقُْرآنُ  َھَذا ُنزِّ

وحاولوا اغتيالھا ، التفتوا إلى ) ص(وبعد أن عدوا على وصية رسول هللا
تغيير أحكامه من خالل الترويج للدستور الذي كتبوه بأيديھم وأيدي أعداء هللا 
وأعداء حاكميته ، ووصلوا إلى الحد الذي لم يبقوا فيه من اإلسالم إال إسمه ، وال 

تمامھم بالتغني فيه على وفق لحون من القرآن إال رسمه ، وراحوا ينفقون جل اھ
أھل الدنيا ويعملون المسابقات لمن ھو أجمل صوت في القراءة ، فضال على 
المبالغة في االحتفال في المناسبات الدينية ، والترويج على أنه من باب تعظيم 
شعائر هللا ، وحقيقة األمر إن تعظيم الشعائر تلك ھو فرصة للتجارة ، وتشجيع 

ينية ـ كما يصطلحوا عليھا اليوم ـ وھو تماما كما كان يعمل تجار السياحة الد
قريش عندما يتعاملوا مع مواسم الحج بوصفھا فرصة كبيرة لترويج تجاراتھم 
 ويحاولون أن يقنعوا أنفسھم أنھم بما يعملون ھو عبادة لرب البيت ، قال تعالى

ِّ  آَمنَ  َكَمنْ  اْلَحَرامِ  دِ اْلَمْسجِ  َوِعَماَرةَ  اْلَحاجِّ  ِسَقاَيةَ  أََجَعْلُتمْ {  َوَجاَھدَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا
الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي الَ  َوّهللاُ  هللاِّ  ِعندَ  َيْسَتُوونَ  الَ  هللاِّ  َسِبيلِ  فِي   ) .19/التوبة(}الظَّ

إن اعتصام الحوزة العلمية ورجاالتھا وأتباعھا بالدستور ومواده وجعله 
معامالتھم ، وحجتھم في مناظراتھم مع خصومھم ، جعل الناس الفيصل في 



يوغلون في ھجر القرآن وتركه ، واالعتصام بكتاب كتبه الناس بأيديھم ، وأتمت 
من الوقوع فيه ، ووقعت فيه بالفعل عندما ) ص(األمة فعل ما حذرھا رسول هللا

بھجر الشريعة  غيرت سنته باالنتخاب ، وسنته التنصيب بالوصية ، وبدلوا أحكامه
واتخاذ شريعة الديمقراطية بدال لھا ، فتحولت كل العبادات إلى صورة وحسب ، 
وتحول إحياء المشاعر إلى مناسبات لالحتفال كما يحتفل أھل الدنيا بكرنفاالتھم 
ومھرجاناتھم ومناسباتھم ، ولقد أدى ذلك إلى مفارقة الناس لحقائق الدين ، 

بل وزيفوا تلك الشعيرة ، فتحول الجھاد إلى جھاد  فحاولت تعطيل فريضة الجھاد ،
سلمي وسياسي وما إلى ذلك من المصطلحات التي ھي أقرب للسفاھة منھا لواقع 
تلك الشعيرة اإللھية المقدسة التي لھا غاية البد أن تصيبھا ، وغايتھا الدعوة إلى 

ي ما جنت هللا سبحانه وحاكميته وشريعته ، وتقويض حاكمية الناس وشرعتھم الت
  .من ورائھا البشرية سوى الفساد والحروب والدمار 

إن عقد السقيفة ھو داللة على وجود وصي مظلوم مھضوم ، فمثلما ظلم 
في سقيفة بني ساعدة واغتصبت خالفته ، فاليوم مع سقيفة الزوراء ) ص(الوصي

ق السقيفتين ، ھو ) ع(ھناك وصي مظلوم مھضوم مغتصب حقه ، غير أن ما يفرِّ
ن األولى كانت البداية ولذلك ـ بحسب ما أفھم ـ كان انعقادھا بعد رحيل الملك أ

الحق ، أما اليوم فسقيفة الزوراء ھي آخر سقيفة تعقدھا البشرية ، ألن ھذه المرة 
الملك ووزيره ينتظران أمر هللا سبحانه بإقامة حاكميته ، وبدء مراحل القيامة ، 

ھو باب القيامة ، ومرحلتھا األولى تتبعھا  فقيام الحاكمية اإللھية على األرض
مراحل وصوال إلى هللا سبحانه ، حيث أن ببدء قيام الحاكمية اإللھية إعالن عن 

 .   بدء الشروع في رحلة الصعود إلى هللا سبحانه 

   

******************  

  

  

 * !!!شرع لكم من الدين ما وصَّى* 
قلم غايته الحقيقة ومبتغاه خدمة أؤشر بدءاً على التقصير الخطير ـ لكل   

اإلنسانية جمعاء بغض النظر عن العرق واللون والجنس ـ في البحث في أمر 
حاكمية هللا سبحانه بوصفھا العالج الناجع ، والدواء الشافي لكل أمراض البشرية 

لُ {روحية كانت أو نفسية أو جسدية ، قال تعالى  ءِشَفا ُھوَ  َما اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َوُنَنزِّ



الِِمينَ  َيِزيدُ  َوالَ  لِّْلُمْؤِمِنينَ  َوَرْحَمةٌ  ، لقد انشغلت عموم ) 82/اإلسراء(}َخَساراً  إاَلَّ  الظَّ
األقالم المفكرة في استقراء الداء ومحاولة استقصائه ، وكلفت نفسھا ما لم تكلف 
به ، وراحت تحث الخطى في تحبير حلول ھي ليست أكثر من مسكنات آنية 

ة أھلكت الحرث والنسل ، وسبب تلك األمراض وعلتھا أمر واحد ال ألمراض إنساني
  !!! لمن؟؟؟) الحاكمية(غير ھو في 

ويبدو أن الناس يتناسون أن هللا سبحانه رفع ذلك العبء الثقيل عن كاھلھم 
ينِ  مِّنَ  َلُكم َشَرعَ { فقال جل وعال) الوصية(بشريعة  ى َما الدِّ ً  ِبهِ  َوصَّ  َوالَِّذي ُنوحا
ْيَنا َوَما إَِلْيكَ  أَْوَحْيَنا ينَ  أَقِيُموا أَنْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِْبَراِھيمَ  ِبهِ  َوصَّ قُوا َواَل  الدِّ  َتَتَفرَّ

ُ  إَِلْيهِ  َتْدُعوُھمْ  َما اْلُمْشِرِكينَ  َعَلى َكُبرَ  فِيهِ   َمن إَِلْيهِ  َوَيْھِدي َيَشاءُ  َمن إَِلْيهِ  َيْجَتِبي هللاَّ
، وجعل الشريعة قرآناً عربياً ، والعربية ھنا ليست إشارة إلى ) 13/الشورى(}ُيِنيبُ 

لغة قوم بعينھم بل ھي إشارة إلى كمال الوضوح والبيان والتفصيل كي ال يبقى 
ً  َجَعْلَناهُ  َوَلوْ {لمحتج حجة على هللا سبحانه فقال عز وجل ً  قُْرآنا  لَْواَل  لََّقالُوا أَْعَجِمّيا

َلتْ   ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َوِشَفاء ُھًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُھوَ  قُلْ  َوَعَرِبيٌّ  أَأَْعَجِميٌّ  آَياُتهُ  فُصِّ
َكانٍ  ِمن ُيَناَدْونَ  أُْوَلِئكَ  َعًمى َعَلْيِھمْ  َوُھوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِھمْ  فِي ، وقال ) 44/فصلت(}َبِعيدٍ  مَّ

، وھي دالة على ) اطقليست العربية بأب والد ، ولكنھا لسان ن) (ص(رسول هللا
  .حسن الفھم ونفعه وال تدل بأي حال من األحوال على القومية 

وألن الجمع الكثير من المفكرين قد وصل إلى تلك النقطة التي تشكل فيصال   
تكوينيا وتاريخيا إال إنھم بدال من الكشف عنھا ينكصون ويعمدون إلى مغادرتھا 

مرض البشري الذي خلف وما زال يخلف إلى ما ھو دونھا كي ال يفضحوا حقيقة ال
مجازر بشرية ال حصر لھا وال عدد في مشارق األرض ومغاربھا ، ولھذه المجازر 

حاكمية (ألوان تتلون بھا منھا ما ھو من صنع البشر وھو ثمرة الحاكمية الفاسدة 
كالقتل والحروب والتفنن في صنع األسلحة التي من جملتھا ما اصطلح ) الناس
العمالقة التي الغاية ) العمرانية(وحتى المشاريع ) سلحة الدمار الشاملأ(عليه بـ

منھا إظھار الجبروت المادي للشركات والدول والجماعات البشرية كبناء ـ مثال ـ 
إلى ما ال يعد وال يحصى من ... ، و... األبراج العالية وناطحات السحاب ، و

ن الفارق المادي المھول بين المشاريع التي شيدھا البشر لخدمة الطاغوت وبيا
األفراد والجماعات البشرية ، حيث أن تلك المشاريع أخذت في طريقھا عددا من 
العاملين بھا وھي قيد اإلنشاء ، والغريب أن األمر أضحى اعتياديا لدى الناس ولم 
يعد أحد يلتفت إلى خطورة ذلك ، بل بشيطنة خبيثة التفت محامو أرباب العمل للجم 

عن اإلصابة خالل ) نظام التعويضات(وي المصاب من خالل ما سموه بـأفواه ذ
العمل وھذه التعويضات ـ بحسبھم ـ تتناسب طرديا وإصابة العمل ، وتناسوا تماما 



أن معظم إصابات العمل في تلك المشاريع يتسبب في قتل العامل وھو حي عندما 
 سبحانه من البالء ـ بل يحدث له عاھة مستديمة ال عالج لھا كالشلل ـ عافانا هللا

األقبح من ذلك إن معظم تلك المشاريع أضحت مقابر للناس كأن يسقط العامل من 
علو شاھق في صبة كونكريتية والعمل متواصل فال تتوقف آالت الصب بل يصب 

بحسب شرائع أھل )!!! وقانونيا(فوق جسد ذلك المسكين ليكون موته حتميا 
والبشرية ال طاقة لھا على إيقافھا وھي بتلك  وعجلة القتل مستمرة!!! األرض

الحال الذي تتصور فيه أن الخالص من تلك األمراض ھو في خلق توازنات جديدة 
تستند إلى الشراكة الحقيقة في العمل واإلدارة ، وعلى الرغم من أن ھذا المطلب 

ة ، الذي يتصوره المروجون له ھذه األيام ھو ذاته الذي خلق التوازنات الطائفي
وھو الذي صنع التوازنات الحزبية والسياسية ، وھو نفسه الذي يصنع توازنات 

وبذلك تعود البشرية إلى التشخيص الخاطئ مرة !!! القوة والبطش والجبروت
  !!!أخرى ، بل إلى اقتراح مسكن قديم بعلبة جديدة ، ومذاقا ـ تتوھمه ـ جديدا

ؤسس للقطبية في النھاية ، إن مما ال يخفى أن نظام التوازنات ھو نظام ي  
بمعنى أن ثمرة التوازنات تتطلب أن يكون ھناك قطب تتوازن عنده القوى ، ولذا 
صار ضروريا ـ بحسب ھذا الطرح ـ اصطناع قطب ال يستطيع أحد من صانعيه 
اتقاء شره وطغيانه ، إذ أن ثابت ھذا القطب قائم على التغيير والتبديل ، بمعنى أن 

ل على وفق ما يقرر القطب ، ومن ثم فليس ھناك توازن بالمعنى حركة النظام تتبد
  .توازن ما يفتأ أن تفضحه األزمات ) وھم(الحقيقي ، وإنما ھناك 

إن مما ال مبرر له ؛ إعراض البشرية عن خيار السماء ، وتجاھلھم   
لسلطتھا وھيمنتھا على األرض ، على الرغم من كل الدالئل الواضحة التي تشير 
إلى تلك الھيمنة والسلطة ، حيث أن الناس كلھم متفقون على أن ما يسمونه 

ريكا بجبروتھا تھزمھا ھو مما ال سبيل لدفعه أبداً ، فھذه أم) الكوارث الطبيعية(بـ
األعاصير وتمرغ جبروتھا بالوحل ، وتلك اليابان على الرغم من كل تطورھا 
التقني فالزالزل والھزات األرضية الزالت تشكل رعبا حقيقيا لدى سكانھا ، ناھيك 
عن األوبئة وموجات الحرارة ، وما إلى ما ال حصر له وال عد من البالءات التي 

ثات البشر الرافضة لخيار السماء حيث ورد عن اإلمام تتناسب طرديا مع محد
 هللا أحدث يعملون يكونوا لم ما الذنوب من الناس أحدث كلما(إنه قال ) ص(الكاظم
، والشك في أن كل محدث بشري يجري خارج ) يعدون يكونوا لم ما البالء من لھم

ة حاكمية السنة اإللھية ھو ذنب من الذنوب ، واصل الذنوب ھو العمل تحت مظل
الناس ، فالعمل تحت تلك المظلة إن كان برضى العامل فھو ذنب والشك في ذلك ، 
وإن بدا ظاھر العمل خدميا ونافعا للناس ، فالرضى بالعمل تحت مظلة الطاغوت 

  .ھو مشاركة من العامل في استدامة وجود تلك الحاكمية الفاسدة الجائرة 



قاذ ما يمكن إنقاذه من براثن إذن البد من اإلذعان لخيار السماء إلن  
الذي توعد ابن آدم أن يغويه كما أغوي ، وليوردنه مورده ، وال ) لع(الشيطان

يكون ذلك اإلنقاذ إال بكشف الحقيقة ، وإعالن حاكمية هللا سبحانه بوصفھا العالج 
في ) ص(الحق لكل أمراض البشرية التي أنھكتھا ، ولذلك كانت وصية رسول هللا

الوصفة اإللھية المنقذة للبشرية ) ص(التي أمالھا على أمير المؤمنينليلة وفاته 
ھي شأن خاص أو ) ص(من مھاوي الردى ، وال يحسبن أحد أن وصية رسول هللا

إلى ما ھنالك من التصنيفات المستندة ... ، أو... قومي أو طائفي أو عرقي ، أو
مين وملزمة لھم إلى الھوى واألنا ، بل ھي وصية سارية المفعول على العال

ليس رسوالً لقومه حسب بل ھو رسول ) ص(وسيحاجون بھا ، ذلك أن محمداً 
للناس كافة ، بل لكل العوالم اإللھية ، وال يعني تكذيب الناس له تغييرا بتلك 

وعظمته ، ) ص(الحقيقة اإللھية ، وإنما استمرار التكذيب دال على صدق الرسول
عراض عنه سوى تكذيبه ، كعادة من سبق من ولذلك ال يجد أعداؤه سبيال إلى اإل

، روى الشيخ الطوسي بسند معتبر في كتاب الغيبة ) ع(األمم مع أنبيائھا ورسلھا
 المؤمنين أمير أبيه عن) (ص(عن أبي عبد هللا الحسين) ص(عن أھل بيت العصمة

 كانت التي الليلة في -  وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال السالم عليه
 رسول فأمال.  ودواة صحيفة أحضر الحسن أبا يا:  السالم عليه لعلي - وفاته فيھا
 علي يا:  فقال الموضع ھذا إلى انتھى حتى وصيته وسلم وآله عليه هللا صلى هللا
 أول علي يا فأنت ، مھديا عشر إثنا بعدھم ومن إماما عشر اثنا بعدي سيكون إنه

 ، المؤمنين وأمير ، المرتضى عليا:  سمائه في تعالى هللا سماك إماما عشر االثني
 ھذه تصح فال ، والمھدي ، والمأمون ، األعظم والفاروق ، األكبر والصديق
 وعلى ، وميتھم حيھم بيتي أھل على وصيي أنت علي يا.  غيرك ألحد األسماء
 أرھا ولم ترني لم ، منھا برئ فأنا طلقتھا ومن ، غدا لقيتني ثبتھا فمن:  نسائي
 الوفاة حضرتك فإذا.  بعدي من أمتي على خليفتي وأنت ، القيامة عرصة في

 ابني إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الوصول البر الحسن ابني إلى فسلمھا
 سيد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، المقتول الزكي الشھيد الحسين
 ، الباقر محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، علي الثفنات ذي العابدين

 الوفاة حضرته فإذا ، الصادق جعفر ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا
 علي ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الكاظم موسى ابنه إلى فليسلمھا
 حضرته فإذا ، التقي الثقة محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الرضا
 ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الناصح علي ابنه إلى فليسلمھا الوفاة
 آل من المستحفظ محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الفاضل الحسن
 ، مھديا عشر اثنا بعده من يكون ثم ، إماما عشر اثنا فذلك.  السالم عليھم محمد

 اسم:  أسامي ثالثة له المقربين أول ابنه إلى فليسلمھا) الوفاة حضرته فإذا(



 أول ھو ، المھدي:  الثالث واالسم ، وأحمد هللا عبد وھو أبي واسم كإسمي
  ) .151 -  150:الطوسي لشيخل الغيبة ()المؤمنين

لقد شكل اإلعراض عن أولياء هللا سبحانه منھاجا للبشرية في العمل ، حيث 
على الرغم من الوصية التي أوصى اليھود والنصارى ) ص(أعرض عن رسول هللا

، وأعرض أھل كل ) ص(قومھما باتباع رسول هللا) ع(بھا كل من موسى وعيسى
رسول إلى ) ص(بدعوى أن اإلسالم دين للعرب حسب ، وأن محمداً ) ص(دين عنه 

) ص(عن وصيه أمير المؤمنين) ص(العرب ، وأعرض المسلمون بعد رسول هللا
، وأعرض الشيعة اليوم عن وصي ورسول ) افضالرو(بدعوى أنه إمام الشيعة 

، بدعوى أنه جاء بما يخالف ما اعتاد الناس عليه من اتباع ) ص(اإلمام المھدي
عون من أنه  ) عقيدة انتظار(الفقھاء ، وكسر أفق انتظار الشيعة وفضح زيف ما يدَّ

سيكون ھكذا مباشراً من ) ص(حيث أنھم كانوا يتصورون أن لقاء اإلمام المھدي
دون أن يتصوروا لذلك آلية ما ، ولقد شجع ھذا التصور الھالمي ـ الفارغ من 
الحكمة ـ الثقافة التي أشاعھا الفقھاء والمؤسسة الدينية المتمثلة بالحوزة ، حيث 
أعطت تلك الحوزة للناس انطباعا عسير التغيير مفاده أن لقاء الناس باإلمام 

ء متناسين تماما ، وعن عمد أن ذلك البد أن يكون من بوابة العلما) ص(المھدي
مع أممھم تكشف لنا ) ع(الوھم ھو بخالف النھج القرآني ، حيث أن قصص األنبياء

إال وحاربه علماء قومه ) ع(ھذه العبرة ؛ إنه ما من نبي أو رسول أو وصي
وكبراؤھم ، بل األنكى من ذلك واألدھى واألمّر أن أولئك العلماء الذين وصلوا إلى 

ا إليه بفضل جعلھم أنفسھم دعاة لدين هللا وحاكميته سبحانه من خالل ما وصلو
، وإعداد العدة والعدد لنصرة الالحقين ) ع(إظھار مظلومية أوليائه الماضين

باالنتصار لھم ولمشروعھم اإللھي المتمثل بحاكمية ) ع(وإنصافھم وإنصاف آبائھم
ينقلب أولئك العلماء ) ع(ليائههللا ، نراھم اليوم مع ظھور أمر هللا على يد أحد أو

والفقھاء على أعقابھم ، بل والمخزي أنھم مباشرة ينقلبون إلى معسكر الطغيان 
والشيطان الذي كان ملعونا أشد اللعن في نھجھم وعملھم ، وھذا ما نلحظه اليوم 
على الحوزة العلمية التي انحرفت عن المشروع اإللھي الذي تأسست مستندة إليه 

الذي قال عنھا السيد محمد ) أمريكا(ھا في أحضان عدو اإلسالم اللدود لترمي بنفس
، واليوم أمريكا ) من رضيت عنه أمريكا فليراجع دينه) (رحمه هللا(باقر الصدر

راضية أشد الرضا عن الحوزة ورجاالتھا الذين يدعون االنتساب إلى خط الشھيد 
فما عدا ) إنھا الشيطان األكبر() رحمه هللا(الصدر ، وكذلك قال عنھا السيد الخميني

يتھافت عليھا ) ساحة جھاد ونضال(مما بدا ليتحول المشروع األمريكي اليوم إلى 
رجال الدين في العالم اإلسالمي الستدرار المصالح الدنيوية التي يلوح بھا 

  !المشروع األمريكي لمريديه؟؟



بلعم بن إن ما دفع أولئك إلى ھذا المنزلق الخطير ھو نفسه ما دفع   
والمبشرين بقرب ظھوره ) ع(باعوراء ـ وھو من العلماء المنتظرين لموسى

والدعاء له ـ إلى أن يسلخ هللا سبحانه آياته من لسانه ليجعل مثله كمثل الكلب إن 
ونفس المنزلق الذي دفع المأل من بني !!! تحمل عليه يلھث أو تتركه يلھث

وصلبه ، وھو نفسه ) ع(قتل المسيحإسرائيل كي يتآمروا مع الحاكم الروماني ل
، ولذلك أن من يتصور أن اإلمام ) ع(الذي حدث مع كل األنبياء واألوصياء

يأتيه من بوابة العلماء فھو واھم أعظم الوھم ومقامر بدينه أشد ) ص(المھدي
تفضح المسلك الفقھائي في آخر الزمان ) ص(المقامرة ، بل أن روايات آل محمد

، حيث ورد عن ) ص(ور وعلى لسان أكثر من معصوموتحذر منه بشتى الص
سيأتي على الناس زمان ال يبقى من القرآن إال رسمه ومن (قوله ) ص(رسول هللا

اإلسالم إال إسمه ، يسمون به وھم أبعد الناس منه ، مساجدھم عامرة وھي خراب 
من الھدى ، فقھاء ذلك الزمان شر فقھاء تحت ظل السماء ، منھم خرجت الفتنة 

، وھا ھو واقع الناس اليوم يشھد حيث ) 8/308:الكافي للكليني.)(وإليھم تعود 
أننا في ھذا الزمن الذي لم يبق من القرآن غير الرسم تلقلق به األلسن من دون أن 
تفقھه وتشرق وتغرب به األھواء من دون أن ترعوي ، وكأن هللا سبحانه أنزل 

واإلسالم اليوم ليس إال !!! قوله بما تشاءكتابه ليجعله نھبة بين اآلراء واألھواء ت
إسما حسب ، فالناس ينتمون إلى اسم اإلسالم وليسوا مسلمين ، ألن المسلم ال 

ُھمْ  َيْزُعُمونَ  الَِّذينَ  إَِلى َترَ  أََلمْ { يرضى أبدا أن يتحاكم إلى الطاغوت ، قال تعالى  أَنَّ
اُغوتِ  إَِلى َيَتَحاَكُمواْ  أَن ُيِريُدونَ  َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إَِلْيكَ  أُنِزلَ  ِبَما آَمُنواْ   َوَقدْ  الطَّ
ْيَطانُ  َوُيِريدُ  ِبهِ  َيْكفُُرواْ  أَن أُِمُرواْ  ، والناس ) 60/النساء(}َبِعيداً  َضالاَلً  ُيِضلَُّھمْ  أَن الشَّ

م من  ج إلى مشاريعه وتجرِّ اليوم ال تتحاكم إلى الطاغوت حسب بل تدعو له وتروِّ
ومته ، والغريب أننا نشھد بأم أعيننا خطباء المنبر الحسيني الشريف ـ يحاول مقا

الذي عمد بالدماء الزواكي لحفظ الدين وإقامة ) ص(الذي ھو منبر رسول هللا
حاكمية هللا سبحانه ـ يقومون بالدعاء إلى حكامھم الذين ھم نبت الطاغوت الذي 

بالترويج لمشروع وأراد بقتله قتل اإلسالم ، ويقومون ) ص(قتل الحسين
، ) ص(الديمقراطية األمريكي ويعدون النصرة له انتصارا لسبيل الحسين

أبي الضيم ، والغريب أنك ترى الشيعة أنفسھم منقسمون فأحدھم ) ص(والحسين
، واآلخر يدعو الناس إلى ) ھيھات منا الذلة(يھاجم المشروع األمريكي ويقول 

ھيھات منا (روع االنتخابات وشعاره المشاركة في الديمقراطية األمريكية ومش
  !!! ، وكال المسلكين ال يجتمعان أبدا فكيف جمعھما شعار واحد؟؟؟) الذلة

المسلمون اليوم ھم أبعد الناس عن اإلسالم ألنھم ال يعملون لتحقيق غايته   
بل أن أصحاب المشاريع الدنيوية أكثر إخالصا لمشاريعھم من المسلمين الذين 



مسلمون ، حيث أنھم أكثر األمم تفرقا ، وأشدھم جاھلية ، وأسوؤھم يدعون أنھم 
ً ، وأقلھم حظا في الدين ذاك أنھم اتبعوا فقھاءھم األئمة الضالين المضلين  خلقا

منذ أكثر من ألف عام ، وتمردوا على أمر هللا ) ص(الذين حذرھم منھم رسول هللا
) ص(وكفروا بوصية جده، ) ص(وإرادته ، وحاربوا وصي ورسول اإلمام المھدي

لما جاءھم محتجا بھا عليھم ، ونبذوا كتاب هللا وراء ظھورھم ، واستبدلوه 
من أعناقھم ، وقلدوھا من ) ص(، وخلعوا بيعة اإلمام) توماس فريدمان(بشريعة 

، وما يلحظه المراقب من إحياء أولئك ) تداول السلطة(ليس لھا بأھل تحت بدعة 
بھذه الصورة التي فتنت من تشغله المظاھر ما ھي إال  للشعائر وتعميرھم للمساجد

ـ وكل ھذا ) ص(عالمة على خراب قلوبھم من الھدى ـ تماما كما أخبر رسول هللا
الخراب والعبث ھو بسبب فقھائھم الذين دعوھم إلى فتنة الديمقراطية دين 

نھا الطاغوت ليخرجوھم من النور إلى الظلمات ، وكما خرجت ھذه الفتنة منھم فإ
ً ، وسيرون بأعينھم ما صنعت أيديھم عندما ينقلب عليھم من  عائدة إليھم وشيكا
دعوه لھا وأجابھم ، وھا ھي بوادر االنقالب المريع قد وضحت من خالل لعبة 
االنتخابات حيث مال الناس عمن دعاھم الفقھاء النتخابه سرا وعالنية إلى أولئك 

اً سيجد فقھاء السوء كيف يسحب الساسة الذين ھم من اللعبة وإليھا ، وقريبا جد
المتأمركون من تحتھم البساط ليجعلونھم أداة لھم كما ھم البابوات والحاخامات ، 
وستكون حدودھم  حدود ما صنعوا من كيد ، وعند ذلك يفرح المؤمنون ـ بوصية 

والعاملون بھا ـ بنصر هللا سبحانه ، وترتفع راية قائم آل ) ص(رسول هللا
خفاقة معلنة عن قيام دولة الحق والعدل ، وتقويض دولة الظلم ) ص(محمد

 أَن ُيِريُدونَ { والجور وطمرھا إلى األبد إلى غير رجعة ، مصداقا لقوله تعالى
 }اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َوَلوْ  ُنوَرهُ  ُيِتمَّ  أَن إاِلَّ  ّهللاُ  َوَيأَْبى ِبأَْفَواِھِھمْ  هللاِّ  ُنورَ  واْ ُيْطفِئُ 

 . )32/التوبة(

  

  

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

فالشمس ال تنفك ناصعة وإن * 
!!!... * 

من سوء طالع الطواغيت وأذنابھم أن والدات الحضارة المادية ال تقدر   
المواقف وال تعرف لغة االنحناء لرغباتھم وھي تتعامل معھم ومع الدھماء على 

اإلعالمي حد سواء ، لقد نسي كل أولئك الذين تحمسوا للفعل الشجاع الذي قام به 
منتظر الزيدي الجندي المجھول الذي سجل موقفا تاريخيا فضح السقوط األمريكي 

التي توسعت عدستھا ) الكاميرا(ومن صار له ذيال ذليال ، ذلك الجندي ھو 
لتستوعب الكارثة الحقيقية التي نزلت على بوش والمالكي كالصاعقة ، حيث أن 

ط الصنم في ذاكرة التاريخ ، وكال ھذه اللحظة ھي نفسھا تماما التي سجلت سقو
ً الشك في ذلك وال ريب ، حيث سجلت تلك  اللحظتين شكلتا انعطافا تاريخيا عظيما
ً ، واللحظة الثانية التي كان السالح  اللحظة بدء انھيار الطاغوت فكراً ومفھوما

دقت ناقوس ) حذاء الزيدي(فيھا أھون األسلحة وأكثرھا إذالالً للطواغيت وھو 
في أذن مصاديق الطاغوت ، لقد كان رمي بوش بالحذاء من رجل ھو من  الخطر

الدھماء ھو بدء اللحظات التاريخية المستقبلية التي تحدثت عنھا روايات آل 
 عليه(  هللا عبد ألبي قلت: "  قال ، السراج بن يعقوب(، فقد ورد عن ) ص(محمد
 ، سلطانھم ووھى ، العباس ولد اختلف إذا:  فقال ؟ شيعتكم فرج متى) :  السالم
 صيصية ذي كل ورفع ، أعنتھا العرب وخلعت ، يطمع يكن لم من فيھم وطمع

 ھذا صاحب خرج ، الحسني وتحرك ، اليماني وأقبل ، السفياني وظھر ، صيصيته
 وما:  قلت) .  وآله عليه هللا صلى(  هللا رسول بتراث مكة إلى المدينة من األمر



 ، وعمامته ، ودرعه ، سيفه:  فقال ؟)  وآله عليه هللا صلى(  هللا رسول تراث
) 278:غيبة النعماني()"  وسرجه ، والمته ، وفرسه ، وقضيبه ، ورايته ، وبرده

فھذه الحكومة التي نراھا في العراق اليوم ھي مصداق لدولة بني العباس حيث  .
، ) ص(أن طاقم ھذه الحكومة المتأمركة استغلت مشاعر الموالين آلل محمد

وادعت أنھا قدمت إلنصاف من ظلمته الحقبة السوداء الماضية ، وھو ذات المنھج 
بكرسي الحكم ، وحكومة  الذي عمل عليه العباسيون عندما تآمروا حتى أمسكوا

المالكي اليوم التي ھي حكومة االختالف الشيعي المشتت الذين ھم من مصاديق 
ال يقاتلونكم جميعا إال في قرى محصنة أو من {الوصف اإللھي في كتابه العزيز 

وراء جدر بأسھم بينھم شديد تحسبھم جميعا وقلوبھم شتى ذلك بأنھم قوم ال 
ممسوخة ألولئك العباسيين الذين عاثوا في األرض  ، صورة) 14/الحشر(}يعقلون

فساداً ، على العكس تماما مما يصوره تاريخھم المليء باألكاذيب واألراجيف ، 
ذاك أن من المعلوم أن التاريخ يكتبه الملوك واألمراء ، وھذا ما فضحه أحد كتاب 

سجونھم ، ذلك التاريخ وھو ابن خلكان عندما سأله أحدھم وھو يكتب التاريخ في 
  !!! فقال بالحرف الواحد ؛ إن ھي إال أكاذيب نلقفھا

وحكومة اليوم ھي ذاتھا حكومة األمس حيث استقطبت حولھا زمرة من   
وھو يرتفع فوق رأسي بوش والمالكي ، ) حذاء الزيدي(المرتزقة الذين كشفھم 

) لجديدا(لقد كان حذاء الزيدي صرخة كل الذين ظلمھم ھذا العھد البائس المسمى بـ
وليس فيه من الجدة غير تلك السجون التي مألت البالد وتنوع السجانين بين 
أمريكان وبريطانيين وعدد من الجنسيات ، وعراقيين ، فضال على ما يسمونه 
بالشركات األمنية التي ھي عبارة عن عصابات من المرتزقة الذين جندھم الدوالر 

  !!!ادتھم القادمين إلى أرض الرافدينومھمتھم القتل بدم بارد دفاعا عن شھوات س

نطق حذاء الزيدي بلسان يفھمه الطغاة وأذنابھم ؛ المالكي وحكومة الذل   
والخنوع ومن خلفھم مجلس النّوام ، وعلى رأسھم مرجعية السيستاني وأقرانه 
من أصنام النجف الذين تآمروا مع تلك الحكومة ومع األمريكان لتركيع إرادة شعب 

ولقن المحتل ) المكوار والفالة(الذل حينما كان ال يملك غير  لم يسكت على
اإلنكليزي درسا لن ينساه أبدا ، وعلى الرغم من ھذه المؤامرة الكبيرة على إرادة 
الشعب ، إال أن إلرادة هللا سبحانه موعد ال يستطيع رده كل قوى الشر والظالم في 

بعد جلسة الذل التي تم فيھا  العالم ، فكان موعد الطاغية وتابعه الذليل تماما
التوقيع األخير على اتفاق العار بين الطاغية وذيله المالكي وحكومته ، وجاءت 
إرادة الشعب المغلوب على أمره لتعلن للعالم كله ، أن لعبة االستفتاء التي أنتجتھا 
شيطنة األذالء للقضاء على إرادة الشعب بعد ستة أشھر من بدء العام الجديد ، 

قھا حذاء الزيدي ليكشف عن رأي الشعب ، ولو لم يكن الزيدي يتنفس برئة استب



الشعب لما استطاع أن يفعل ما فعل ، ذلك أن فعله ھذا زلزل عروش الطغاة في كل 
بقاع األرض ، فبوش وصنيعته المالكي ال يمثالن نفسيھما ، وال يمثالن الشعوب 

انت المواقف المسماة بل ھما يمثالن الطاغوتية بأكبر صورھا ، ولذلك ك
كلھا عبارة عن إدانة للموقف الشجاع لذلك اإلعالمي الذي وقف ) الرسمية(بـ

ً أعاد للشعوب المقھورة اعتبارھا ، وانتصر إلرادة أرض األولياء عندما  موقفا
بصق بوجه نجاسات ھذا الزمن بحذائه ، وبدأ يتحقق مصداق من مصاديق تلك 

، وليس أدل على خلع األعنة من ...) أعنتھا وخلعت العرب (الرواية المقدسة 
صورة ذلك الحذاء الذي حمله الھواء سريعا ليطأطئ الطاغوت رأسه منه خوفا ال 

  .حياًء 

أقول ؛ !!! ربما يقول الناظر للموقف ؛ إن رد فعل الطاغية بوش كان طبيعيا  
اء ھذا ھذا صحيح لو كان بوش من الدھماء ، أما وحاله ذاك فطأطأة رأسه أمام حذ

لطاغوتية لرأسھا أمام اإلرادة التي العراقي الشجاع ھو إعالن عن طأطأة ا
ستنتصر بالمستضعفين ، فھذا السبيل تعبده تلك المواقف ، إذ الشك في أن مع 
طأطأة رأس بوش طأطأ رأس أمريكا كلھا ، واأليام القادمة ستشھد ما يكاد ينخلع 

يرون بأم أعينھم كيف ينھار الوحش له أفئدة الذين يعبدون الطاغوت ، عندما 
  ) .ع(، ويلقى به إلى وقيد النار ، كما أخبرت بذلك نبوة نبي هللا دانيال الحديدي

 كل ورفع(ومن ضمن اللمحات المستقبلية التي أشارت لھا الرواية الشريفة   
والصيصية ھي شوكة الحائك ، وربما عنت الرواية أن ال ) صيصيته صيصية ذي

في وسعه أن يملك لو شوكة حائك إال وطمع بذلك الملك الطاغوتي  يبقى أحد يرى
المتھالك ، ورمقه طرفه رغبة فيه وتطلعا إليه ، وھذا ھو عين المشروع الذي 
جاء به أولئك المتھارشين على جيفة الدنيا ، فكل واحد منھم يصرح أن عھد 

وتذھب  العراق الجديد ھو عھد تبادل السلطة حيث يذھب رئيس ويأتي آخر ،
حكومة وتأتي أخرى ، وتلك طبخة أعدھا أولئك في المنفى ، واختارھم لھا المطبخ 

ولذلك نرى أن أولئك . األمريكي ليكون للطبخة طعم الديمقراطية األمريكية الرديء 
الذين قبلوا المشروع األمريكي يدافعون عنه على الرغم من المآسي والكوارث 

ن يصل لھم الدور في الجلوس على كرسي التي جرھا على العراق على أمل أ
، فمصائب صدام التي ) مجلس الحكم(الحكم مثلما غرھم ما حصل في مسرحية 

وقعت في عقدين من الزمن كان فيھا صدام حاكما اختزلھا المالكي وحكومة 
االختالف الشيعي المشتت في عامين بل وفعلوا أضعاف ما فعله صدام من الجرائم 

ليوم الذي يدفع فيه المالكي وحكومته ثمن الدماء التي أريقت التي البد سيأتي ا
ظلما وعدوانا ، ومثلما وقع على قرار إعدام الطاغية فسوف يذوق من الكأس 
نفسه وإن امتدت األيام ، وما حصل لبوش خير دليل لمن كان له قلب ، ففي أيام 



لك ـ على بوش األخيرة شرب من نفس الكأس الذي شرب منه صنم الطاغية ، ولذ
تعبير إحدى الفضائيات ـ إن الرئيس األمريكي يحتاج إلى شبه معجزة ليمحو أثر 
الحذاء العراقي من تاريخه ، بل من تاريخ أمريكا التي سيبقى شبح الحذاء العراقي 

  .ماثال في ذاكرتھا ، وكابوسا ينغص عليھا حلمھا البليد في قيادة العالم 

وأقبل (فة من مالمح المستقبل قولھا ومن ضمن ما ذكرت الرواية الشري  
، وھذا التركيب يكشف عن معنى من معاني اإلقبال وھو اإلرسال ، أي ) اليماني

من يكون رسوال يقبل على المرسل إليھم ، فاليماني البد أن يكون رسوال ، ولكن 
ممن؟؟؟ ھذا السؤال ال يحتاج إلى دقيق نظر فالكل يكاد يكون مجمعا على أن األمة 

، وعند ذاك فيعد من السنـّة بعد ھذا الغياب ) ص(ظر المخلص ؛ اإلمام المھديتنت
رسوالً يعد األمة ويھيئھا الستقبال ) ص(الطويل عن األمة البد أن يرسل اإلمام

بعد ھذه الغيبة الطويلة التي امتألت بھا الدنيا ظلما وجورا ، فمجيء ) ص(إمامھا
جدب الذي ألبسته حكومة الطاغوت ھو مجيء الغيث الذي سيبدل ال) ص(اإلمام

لألرض ، بالخصب والخضرة لتأخذ األرض زينتھا ، ويستبدل الجور فيھا إلى 
القسط والعدل ، وتتم كلمة هللا سبحانه صدقا وعدال ، فاليماني اليوم بين ظھراني 

الذي يبتلي به أولئك الدعاة والمنتظرين ؛ أيھم ) ص(الناس وھو ميزان اإلمام
) ص(ه ، وأيھم اتخذ من االنتظار وسيلة الستعباد الخلق باسم اإلمامصادق بانتظار

ً ، جاء اليماني ليكشف حجم المؤامرة على  والنيابة العامة المدعاة زوراً وبھتانا
دين هللا سبحانه ، وكيف أن أولئك العلماء الضالون المضلون استعبدوا الناس 

له ، وباتوا خدما للطاغوت فأحلوا لھم حرام هللا سبحانه ، وحرموا عليھم حال
  .ومروجة لمشروعه الشيطاني في محاولته لقيادة العالم 

وبھذا ينكشف لنا سر العداء لدعوة اليماني ، وكيف استغل أولئك العلماء   
الضالون المضلون ومن خلفھم الطاغوت وخدمه مشاعر الناس واستجھلوھم 

اني دعا الناس إلى واستلبوھم واستعبدوھم من حيث ال يشعرون ، وألن اليم
الثقلين وال شيء غيرھما ، اشتد غضب أولئك العلماء ألن تلك الدعوة ستجعل 

، وعودة كھذه ) ص(الناس يعودون إلى منبع الدين الصافي كتاب هللا وعترة نبيه
ستكشف مدى الزيف الذي حاول أولئك الفقھاء والعلماء إسباغه على انحرافھم 

ولقد كان اليماني صريحا بذلك الكشف عندما  عن دين هللا سبحانه وشريعته ،
 بعضھم قال بل العاملين غير العلماء ھؤالء سيقول(صرخ في ضمائر الناس قائال 

 أن يريد ألنه,  العلماء على يتكلم نعم,  العلماء على يتكلم فھو الحسن أحمد قتلواا
 شيء إلى يدعو من يحاربون فھم ھم علماء وأي طرية غضةً  هللا رسول سنة يعيد
 والمرسلين األنبياء سيرة ؛ كله الحق إلى اليوم أدعوھم وأنا فكيف,  الحق من

 األمام وسيرة الحسين وسيرة وعلي محمد سيرة واألوصياء األئمة وسيرة



 وفراشي رجالي ودابتي يداي خادمي( يقول الذي) ع(عيسى سيرة, ) ع(المھدي
 القمر بالليل وسراجي األرض مشارق الشتاء في ودفئي الحجر ووسادي األرض
 أنبتت ما وريحانتي وفاكھتي الصوف ولباسي الخوف وشعاري الجوع وإدامي
 وليس شيء لي وليس وأصبح شيء لي وليس أبيت,  واألنعام للوحوش األرض
 الحق إلى،  كله الحق إلى ألدعو تآ ولم  !؟؟)مني أغنى أحدٌ  األرض وجه على

 العلماء ھؤالء حقيقة هللا عرفكم لقد.  سبحانه هللا من وتھيئة تمھيد بدون المطلق
 غير العلماء فواجھھم الحق من شيء إلى دعوھم علماء هللا بعث لّما العاملين غير

 وتشريدھم أبدانھم قتل للطغاة واومھد شخصياتھم قتلوا,  والتشريد بالقتل العاملين
 صادق محمد محمد والسيد الصدر باقر محمد والسيد الخميني السيد أيديكم وبين, 

 التي المصيدة ھذه ما . عنھا تتغاضى أنھا أو الحقيقة ترى ال عينٌ  عميت,  الصدر
 أو وصي أو نبي لقتل مرة كل في ُتقادون أنكم يعقل ھل الناس أيھا بھا أوقعوكم
 لطمتم تصفيته تمت إذا حتى العاملين غير الضاللة علماء مع وتسيرون عامل عالم

 تعيدون ثم الشنيعة القبيحة فعلتكم على الندم وأبديتم العيون دمع وأسبلتم الصدور
,  األفعى نفس وتلدغكم العاملين غير الضاللة علماء وتتبعون أخرى بعد مرة الكرة
من خطاب الحج للسيد أحمد الحسن وصي ...)( كلھا المرات في الجحر نفس من

  )ھـ ق1427سنة ) ص(ورسول إلمام المھدي
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فإن لم تفعل فما بلغت * 
 * !!!رسالته

ما الرسالة التي أمره هللا سبحانه تبليغھا؟ : ربما سيكون جواب السؤال   
سريعا ، وعلى قدر سرعته يتصاعد كم التھكم بسائله ، ولذلك ربما سيكون ھذا 

ويكون التھكم !!! ؛ القرآن الجواب السريع محموال على محمل التھكم واالستغراب
لسطحية السؤال ـ كما يظن القارئ ـ ومن ثم فھو يعبر عن سذاجة الفكر الذي 
أنتجه ، واالستغراب مبعثه السؤال اآلتي ؛ ھل صرنا في وارد البحث فيما ھو 

ولكن ھذه اإلجابة السريعة أيضا تحمل سؤاال آخر مفاده ؛ ما !!! بديھي؟؟؟
لمجيب وھو يزداد استغرابا من السائل ؛ كلمة هللا سبحانه وربما يقول ا!! القرآن؟؟

وھذا الجواب ينتج سؤاال مفاده ؛ وما تلك الكلمة أو !! أو كلمات هللا سبحانه
ً إال من كان ھو ھو ،  ً قاطعا الكلمات؟؟ وھنا ال أحد يستطيع أن يعطي جوابا شافيا

من السماء ، ذاك أن فجواب ھذا السؤال أعيا العلماء والفقھاء حتى بعد أن نزل 
وھذا ما شكل شوكة !! جوابه لمن شاء أن يعرفه يتطلب منه السجود لصاحبه

على ھذه األرض وإلى يومنا ھذا ، بل ) ع(تقض مضاجع البشرية منذ أن ھبط آدم
ً وغير جلي ،  يجتھد الناس على أن يبقى الجواب منظوراً وغير مرئي ، وواضحا

يراه يمتنع عن أن يجعل له سلطة جالء  أي على الرغم من وضوحه ولكن الذي
رينه الذي ران على قلبه ، لذا فعينه ترى بوضوح ولكن قلبه ال تصل إليه الصورة 
الواضحة المنقولة بحسب ما نقلتھا العين حيث أن الرين الذي ستمر من خالله 
الصورة الواضحة سيعمد إلى جعلھا ضبابية ال تستبين ھويتھا ومرتسماتھا فتصل 

ة إلى القلب ظال ال صورة ، والظل ليس سوى مساحة من السواد لصورة الصور



مجھولة ، فھو يدل على أن ھناك صورة ولكنھا صورة مجھولة ال يستطيع 
استبانتھا ، ولذا فلعل بوصول الصورة على تلك الحالة يشكل دافعا قويا للبحث عن 

ب طرديا مع كثافة ماھية تلك الصورة التي وصلت إلى القلب وھي ظل كثافته تتناس
الرين الذي يغلف القلب ، فليس أحد من الناس في ھذا العالم يدعي أن ال رين على 
قلبه مادام ھو كاسب عامل في ھذا العالم ، وليس ھناك اصطفاء إال لمن اصطفى 

ا قُلُوِبِھم َعَلى َرانَ  َبلْ  َكالَّ {هللا سبحانه ، قال تعالى ) 14/المطففين(}َيْكِسُبونَ  َكاُنوا مَّ
وبغض النظر عن كثافة ھذا الرين فالحجة قائمة على كل القلوب بما فيھا القلوب 
التي تمكن منھا الرين وشكل عالمھا على وفق لونه ومراده ، فنور شمس الحقيقة 

  .إذا أشرق سيدخل كل البيوت كما يدخل الحر والقر 

تتحقق المعرفة  إن معرفة كلمة هللا يستلزم إيمانا حقيقيا با سبحانه ، وال  
فجائزة اإليمان ھي معرفة كلمة هللا سبحانه ومعرفة كلماته ، !! إال بتلك الثمرة

 َھـَذا إِنَّ {والجواب اآلنف أن كلمة هللا القرآن يعطينا مساحة للبحث في قوله تعالى
الَِحاتِ  ونَ َيْعَملُ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبشِّرُ  أَْقَومُ  ِھيَ  لِلَّتِي ِيْھِدي اْلقُْرآنَ   أَْجراً  َلُھمْ  أَنَّ  الصَّ
ھي صيغة ) أقوم(، وكما ھو معلوم بأعراف أھل اللغة أن ) 9/اإلسراء(}َكِبيراً 

مبالغة دالة على كمال التقويم وتمامه ، بل دالة على أحسن التقويم ، وھذه الداللة 
) 4/التين(}َتْقِويمٍ  أَْحَسنِ  فِي اإْلِنَسانَ  َخلَْقَنا َلَقدْ {بعينھا قد ذكرھا القرآن بقوله تعالى

والتقويم ھنا المعرفة ، فالخالق سبحانه علل سبب خلقه للخلق بقوله جل وعال في 
ً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ألعرف: [الحديث القدسي  ، ] كنت كنزاً مخفيا

في أحسن (أي ) في أحسن تقويم(واستناداً إلى ھذا الحديث الشريف فيكون تعبير 
كي يكون صورة ربه سبحانه ، وكما تعرفون الصورة تحكي األصل ، ) معرفة

إن هللا خلق آدم : [القائل ) ص(وعلى ذلك نفھم الحديث الشريف عن رسول هللا
صورته المعرفة به ولذلك كان خليفته ، فالخليفة ) ع(أي جعل آدم] على صورته

و بيان لھوية ھ) المخلوق(يحكي خلق المستخلف وھو صورة له ، كما أن اإلنسان 
البد أن يكون أنس شيئاً إلى ) إنسان(األنسنة ، بمعنى أن ھذا المخلوق الذي اسمه 

، واكتسب أنسنته ) إنسان(درجة كبيرة جعلته يستحق الوصف ، بل التسمي بأنه 
من ھذا المأنوس به ، وھنا يتبادر سؤال ؛ وھل ھناك ما ھو أعظم من المعرفة 

جھل؟؟ الجواب ؛ ال ، ليس ھناك أعظم من المعرفة تكون أنسا حقيقيا من وحشة ال
فبقدر المعرفة يقترب المخلوق من خالقه سبحانه كي يكون صورته ، وينتقل من 
مرحلة الظلية التي يتساوى فيھا النور والظلمة ، إلى مرحلة الصورية كلما كان 
ي الغالب على الظلمة ھو النور ، وربما يبتعد المخلوق عن النورية وينغمس ف

الظلمة فتزداد ظليته كثافة حتى ال يبقى فيه من النور غير ما يكشف وجوده حسب 
  .ويكون بذلك قد خسر نعمة الوجود ونعمة المعرفة ، وذلك ھو الخسران المبين 



لذا فاإلنسان سمي إنسانا الستئناسه بالنور أي العلم أي المعرفة ،   
ما علم ، ولذلك ھي مرحلة والمعرفة تكون عندما يمتلك اإلنسان ملكة العمل ب

متقدمة على العلم ، فلربما يعلم المخلوق ولكنه ال ينتفع بعلمه شيئا وبذلك فال 
يكون عارفاً ، فالمعرفة ھي االعتراف بحق من علم ، واالعتراف يترجم سجوداً ، 

إال بعد ما علمت أنه أعلم منھا ، ) ع(فالمالئكة ـ كما بين القرآن ـ لم تسجد آلدم
، ) ع(برت عن معرفتھا به باالستجابة ألمر هللا سبحانه بالسجود آلدمولذلك ع

ً ، وقد ورد عن !!! لم يسجد) لع(ولكن إبليس ً وليس عارفا لماذا؟؟ ألنه كان عالما
، ] رّب عالم قد قتله جھله ، وعلمه معه ال ينفعه: [أنه قال ) ص(أمير المؤمنين
والتكبر عليه ) ع(دفعه إلى حسد آدم عند هللا سبحانه) ع(بمقام آدم) لع(فعلم إبليس

ً ألنه أبلس أي  وھذا قمة الجھل ، والظلمانية ، ولذلك سمي ھذا المخلوق إبليسا
ابتعد وفارق مصدر األنس بفعلته ، وطرد نفسه بنفسه من ساحة النور ، وواقع 

بل ھو موجه إلى ما يحمل آدم من ) ع(غير موجه إلى شخص آدم) لع(حسد إبليس
، ولذلك شرف بنور محموله ، ) ص(حامال لنور محمد) ع(كان آدم النور ، حيث

وإبليس يعلم ذلك ولكنه ما استفاد من ذلك العلم ، بينما المالئكة على العكس تماما 
سجدت ، ألنھا من النور الذي ) ع(فعندما انكشفت لھا حقيقة النور الذي يحمله آدم

ا النور ؛ ما ھو؟؟؟ وھنا خلقت ، وھنا وصلنا إلى السؤال عن ھذ) ع(يحمل آدم
 قلت:  قال هللا عبد بن جابر عن: [يجيب النور ذاته عن ھذا السؤال ؛ حيث ورد 

 نور:  فقال ؟ ھو ما تعالى هللا خلق شيء أول:  وآله عليه هللا صلى هللا لرسول
بحار األنوار للعالمة .]( خير كل منه خلق ثم هللا خلقه ، جابر يا نبيك

وھو أول شيء خلق ومنه خلق ) ص(، إذن فالنور ھو محمد) 15/24:المجلسي
كل خير ، وكل الخير ھو المعرفة العلة التي من أجلھا خلق الخلق ، فقد ورد عن 

وھي النور األول ، وإما ھنا أن نتوھم ] في البدء كانت الكلمة: [أنه قال ) ع(عيسى
وجود واقعا ، أو نجمع بين القولين فنستبين أن الكلمة التي التعارض وھو غير م

النور األول الذي خلق منه كل خير ، وھو صورة ) ص(كانت في البدء ھو محمد
ھو الكلمة رائدة ) ص(هللا سبحانه وھو ظھوره وبه عرف هللا سبحانه ، فمحمد

عرفة ، أي المعرفة ، والكلمة المفتاح الذي بھا فتح باب الولوج إلى مدينة الم
  .مدينة الكماالت اإللھية ؛ هللا سبحانه 

 َتنُصُروهُ  إاِلَّ {كلمة هللا التامة ، وھو كلمة هللا العليا ، قال تعالى) ص(فمحمد  
 لَِصاِحِبهِ  َيقُولُ  إِذْ  اْلَغارِ  فِي ُھَما إِذْ  اْثَنْينِ  َثاِنيَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  ّهللاُ  َنَصَرهُ  َفَقدْ 
َدهُ  َعَلْيهِ  َسِكيَنَتهُ  ّهللاُ  َفأَنَزلَ  َمَعَنا هللاَّ  إِنَّ  َتْحَزنْ  الَ   َكلَِمةَ  َوَجَعلَ  َتَرْوَھا لَّمْ  ِبُجُنودٍ  َوأَيَّ

ْفَلى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  ، وھو ) 40/التوبة(}َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  َوّهللاُ  اْلُعْلَيا ِھيَ  هللاِّ  َوَكلَِمةُ  السُّ
أنا مدينة العلم وعلي بابھا ، فمن شاء المدينة ) : [ص(مدينة العلم ، حيث قال 



، ولو تأملنا ھذا الحديث الشريف فھو يبّين لنا أن المدينة قد ] فليأتھا من بابھا
عينت بابھا ، وإذا كانت مدينة العلم ھي ؛ مدينة التوحيد واإليمان بالغيب ، ومدينة 

سبحانه ، ومدينة الملك والحكم ، فبابھا يمثل كل ما في المدينة ، العلم برسالة هللا 
ألنه ما كان ألحد أن يعرف أو يتعرف على تلك األسرار العظيمة لوال وجود الباب 

عليه ، لما كانت ھناك حكمة من ) ص(ومن ثم فلوال وجود الباب وداللة الرسول
نه ، فكان تكليف مدينة العلم وجود مدينة العلم بين الخلق ال باب لھا يولج إليھا م

أن تعين بابھا للناس لكي يكون الولوج إليھا وامتراء المعرفة منھا ، ولذلك جد 
واجتھد في التبليغ بھذا األمر منذ أيامه األولى تلميحا وتصريحا ، ) ص(رسول هللا

ما عانى في ذلك األمر ) ص(حتى جاءت اللحظة الحاسمة ، بعد أن عانى رسول هللا
َھا َيا{صبره في ذلك ال يوصف ، جاء أمر هللا سبحانه بقولهوعظيم  ُسولُ  أَيُّ  َبلِّغْ  الرَّ

بِّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َما  هللاَّ  إِنَّ  النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوّهللاُ  ِرَساَلَتهُ  َبلَّْغتَ  َفَما َتْفَعلْ  لَّمْ  َوإِن رَّ
، وقد ورد بيان ھذه الرسالة من ) 67/المائدة(}اْلَكافِِرينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي الَ 

 بن ومحمد محمد بن أحمد عن ، يحيى بن محمد: [ما نصه عن ) ص(الطاھرين
 عن ، يونس بن منصور عن ، بزيع بن إسماعيل بن محمد عن ، جميعا الحسين

:  يقول السالم عليه جعفر أبا سمعت قال السالم عليه جعفر أبي عن ، الجارود أبي
:  قلت ، واحدا وتركوا أربعا أخذوا ، خمسا العباد على وجل عز هللا فرض

 ، يصلون كيف يدرون ال الناس وكان الصالة:  فقال ؟ فداك جعلت لي أتسميھن
 نزلت ثم ، صالتھم بمواقيت أخبرھم محمد يا:  فقال السالم عليه جبرئيل فنزل
 الصوم نزل ثم ، صالتھم من أخبرتھم ما زكاتھم من أخبرھم محمد يا:  فقال الزكاة
 من حوله ما إلى بعث عاشورا يوم كان إذا وآله عليه هللا صلى هللا رسول فكان
 الحج نزل ثم ، وشوال شعبان بين رمضان شھر فنزل اليوم ذلك فصاموا القرى
 صالتھم من أخبرتھم ما حجھم من أخبرھم:  فقال السالم عليه جبرئيل فنزل

 أنزل ، بعرفة الجمعة يوم في ذلك أتاه وإنما الوالية نزلت ثم.  وصومھم وزكاتھم
 الدين كمال وكان"  نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم"  وجل عز هللا

 عليه هللا صلى هللا رسول ذلك عند فقال ، السالم عليه طالب أبي ابن علي بوالية
 ، قائل يقول عمي ابن في بھذا أخبرتھم ومتى بالجاھلية عھد حديثو أمتي:  وآله

 هللا من عزيمة فأتتني -  لساني به ينطق أن غير من نفسي في فقلت - قائل ويقول
 انزل ما بلغ الرسول أيھا يا"  فنزلت ، يعذبني أن أبلغ لم إن أوعدني بتلة وجل عز
 ال هللا إن الناس من يعصمك وهللا رسالته بلغت فما تفعل لم وإن ربك من إليك
 السالم عليه علي بيد وآله عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ"  الكافرين القوم يھدي
 ثم ، هللا عمره وقد إال قبلي كان ممن األنبياء من نبي يكن لم إنه الناس أيھا:  فقال
 أنتم فماذا مسؤولون وأنتم مسؤول وأنا فأجيب ادعى أن فأوشك ، فأجابه دعاه
 أفضل هللا فجزاك عليك ما وأديت ، ونصحت بلغت قد أنك نشھد:  فقالوا ؟ قائلون



 المسلمين معشر يا:  قال ثم - مرات ثالث - اشھد اللھم:  فقال ، المرسلين جزاء
 كان:  السالم عليه جعفر أبو قال.  الغائب منكم الشاھد فليبلغ بعدي من وليكم ھذا
 ، لنفسه ارتضاه الذي ودينه وغيبه خلقه على هللا أمين]  السالم عليه علي[  وهللا
 علي يا:  فقال عليا فدعا ، حضر الذي حضره وآله عليه هللا صلى هللا رسول إن ثم
 دينه ومن خلقه ومن وعلمه غيبه من عليه هللا ائتمنني ما على أئتمنك أن أريد إني
 عليه عليا إن ثم الخلق من أحدا زياد يا فيھا وهللا يشرك فلم لنفسه ارتضاه الذي
 إن بني يا:  لھم فقال ذكرا عشر اثنا وكانوا ولده فدعا حضره الذي حضره السالم
 وكانوا ولده دعا يعقوب وإن يعقوب من سنة فيَّ  يجعل أن إال أبى قد وجل عز هللا
 ابنا ھذين إن إال ، بصاحبكم أخبركم وإني أال ، بصاحبھم فأخبرھم ، ذكرا عشر اثنا

 لھما فاسمعوا السالم عليھما والحسين الحسن وآله عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا صلى هللا رسول عليه ائتمنني ما على ائتمنتھما قد فإني ووازروھما ، وأطيعوا
 لنفسه ارتضاه الذي دينه ومن غيبه ومن خلقه من عليه هللا ائتمنه مما وآله عليه
 هللا رسول من السالم عليه لعلي أوجب ما السالم عليه علي من لھما هللا فأوجب ،

 وإن ، بكبره إال صاحبه على فضل منھما ألحد يكن فلم وآله عليه هللا صلى
 الحسن إن ثم ، يقوم حتى المجلس ذلك في ينطق لم الحسن حضر إذ كان الحسين
 إن ثم ، السالم عليه الحسين إلى ذلك فسلم حضره الذي حضره السالم عليه
 -  السالم عليه الحسين بنت - فاطمة الكبرى ابنته فدعا حضره الذي حضره حسينا
 مبطونا السالم عليه الحسين بن علي وكان ظاھرة ووصية ملفوفا كتابا إليھا فدفع
 وهللا صار ثم الحسين بن علي إلى الكتاب فاطمة فدفعت ، به لما أنه إال يرون ال

، وھنا صار واضحا لكل ) 291 - 1/289:الكليني لشيخل الكافي](. إلينا الكتاب ذلك
إن الوالية واإلمامة ھي الرسالة التي أمر ذي لب ولمن شاء أن يكون عارفاً حقا ؛ 

أن يبلغھا ويختم بھا التبليغ ، ومن دون تبليغھا يكون ) ص(هللا سبحانه رسوله
غير مبلغ برسالة ربه سبحانه ، لماذا؟؟ ألن الوالية واإلمامة ھي ) ص(رسول هللا

 الدين ، والناس على دين ملوكھم ، فإذا كان الملوك ليسوا من هللا سبحانه ،
فسيكون دينھم ليس من هللا تعالى ، ومن ثم فسيكون دين الناس الذي ھو دين 
الملوك ليس دين هللا عز وجل ، ولكي تتم الحجة على الناس كان البد أن يكون  
سبحانه ملوكاً منصبين منه ، وعندھا سيكون دينھم ھو دين هللا تعالى ، وسيكون 

، وعلى ھذا يكون الناس على دين هللا ، دين الناس دين ملوكھم الذين ھم من هللا 
  .وعبادا  سبحانه كما أرادھم ، وكلفھم بذلك 

وتلك الكلمة الفاتحة ھي ) ******************(ولقد كانت فاتحة الرسالة   
) ص(المفتاح الذي يفتح مدينة المعرفة اإللھية الحق ، وكان أن أنزلت على محمد

ن استند إليه في دينه ، كان دينه دين هللا وبلغھا للناس كونھا مبدأ تنزيلي م



، ومن ھنا أترك للقارئ فسحة ) لع(سبحانه ، ومن بدلھا كان دينه دين الشيطان
للتأمل ؛ لماذا عمد الناس في قراءة سورة الفاتحة إلى إخفاء اآلية األولى فيھا فال 

ن يفعلون يقرؤونھا أو يقرؤونھا سرا ، ويبدؤون الحمد مبتوراً؟؟؟ إن أولئك الذي
 َوَما{ذلك يؤكدون على تدينھم بدين اإلنقالبيين على دين هللا سبحانه ، قال تعالى

دٌ  ُسلُ  َقْبلِهِ  ِمن َخلَتْ  َقدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  ُمَحمَّ اتَ  أََفإِن الرُّ  أَْعَقاِبُكمْ  َعَلى انَقَلْبُتمْ  قُِتلَ  أَوْ  مَّ
ً  هللاَّ  َيُضرَّ  َفَلن َعقَِبْيهِ  َعَلىَ  َينَقلِبْ  َوَمن اِكِرينَ  ّهللاُ  َوَسَيْجِزي َشْيئا  آل(}الشَّ

، وبالفعل كان الدين الذي ولد في سقيفة بني ساعدة ھو غير دين ) 144/عمران
اإلسالم وإن تزيا بزيه ، وتشبه به ، ولكن ھيھات أن يكون الدين دين هللا سبحانه 

 . } ملك يوم الدين{إال بملك نصبه هللا سبحانه وھو 

  

   

فانتظروا إنـّّ◌ي معكم من * 
 * !!!المنتظرين

 لينذركم منكم رجل على ربكم من ذكر جاءكم أن وعجبتم أ{قال تعالى   
 آالء فاذكروا بسطة الخلق في وزادكم نوح قوم بعد من خلفاء جعلكم إذ واذكروا

 بما فأتنا آباؤنا يعبد كان ما ونذر وحده هللا لنعبد أجئتنا قالوا * تفلحون لعلكم هللا
 وغضب رجس ربكم من عليكم وقع قد قال * الصادقين من كنت إن تعدنا

 فانتظروا سلطان من بھا هللا نزل ما وآباؤكم أنتم سميتموھا أسماء في أتجادلونني
يبدو أن فقھاء آخر الزمان ذھبوا ) 71-69/األعراف(}المنتظرين من معكم إني

بعيداً في التعويل على أھوائھم حتى انفصلوا عن شريعة هللا سبحانه وراحوا 
يتوھمون أنھم ما زالوا في ساحة الثقلين ألنھم ال يقرؤون كما ينبغي لھم أن 

ك ، وسكرتھم تل) سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد(يقرؤوا ، فھم 
جعلتھم يتنصلون عن وظيفتھم في تحصيل الشريعة من مظانھا ؛ القرآن والعترة 
الطاھرة ، ويورطوا أنفسھم في وظيفة ما جعل هللا سبحانه لھم فيھا نصيبا مطلقا ، 
فھم اليوم أوقعوا أنفسھم في فخاخ الشيطان علموا ذلك أو لم يعلموا ، إذ ليس من 

المشرع األصل وھو هللا سبحانه ، ذاك أن من حق أي إنسان التشريع إال بدليل من 
يمارس تلك الوظيفة فھو ـ شاء أو أبى ـ يّدعي مقاماً يحتاج منه إلى إظھار الدليل 
، ولما فھم قسم من الناس تلك الحقيقة ثقل عليھم تحملھا والقيام بھا فانفرطوا 

، ولذلك عن الدين ، وراحوا يؤسسون ألنفسھم دينا يبيح لھم أن يكونوا مشرعين 
فالذين يضعون الدساتير ھم مشرعون ، ألن الدستور ھو نظام تشريعي يزعم 



واضعوه إحاطته بما ينبغي لمثله أن يحيط به ، ومن ثم فھم أصحاب دين ، 
وحاكمية الناس التي دأبت على كتابة الدساتير ھي دين ، وإن حاول أصحابھا إبعاد 

أنفسھم أھل لقيادة سفينة الحياة  ولذلك فھم يجدون!!! مصطلح الدين عما يفعلون
ألنھم ھم من وضع التشريع لھا ، وھم بھذا على صواب ـ في جزئية من يضع 
الدستور يكون حاكما ـ وتكون منازعة من يدعون انتسابھم إلى الدين اإللھي لھم 
في الحاكمية التي صنعوھا بأيديھم غير صحيحة وفيھا خلل واضح بل فيھا مخالفة 

قل يا أيھا الكافرون ال أعبد ما تعبدون {حيث يقول الحق سبحانه صريحة للقرآن 
، والكافرون ھنا ھم أصحاب الدين الذي ) سورة الجحد(}لكم دينكم ولي ديني.... 

ھو ليس من هللا سبحانه ، وھذا الدين يعرف بالتشريع أي بالدستور وباآللية في 
من يجعل له كتابا ونظاما تطبيق الدستور وھي ؛ نظام الحكم ، وكما ھو معلوم أن 

يحكمه ، فھو ـ واقعيا ـ قرر الخروج من دين هللا سبحانه الذي له كتاب تشريعي 
التنصيب اإللھي للحاكم على وفق (وھو ؛ القرآن ، وله نظام حكم وھو ؛ الوالية 

  ) .قانون شرعه هللا سبحانه في كتابه

فة مادة فيه أو ولذا كان من حق المشرع الواضع للدستور تعديله أو إضا  
تعطيل مادة ، أو رفع مادة منه ، وھذا العمل يمارسه من خالل امتالكه لحق 
الفتوى ، حيث أن المشرع في حاكمية الناس يمارس وظيفته على أكمل وجه ، 
فھو يفتي ألن الفتوى حق مكفول له بوصفه واضع للدستور ، وھذا قانون حاكم 

، ويعلم العلمانيون ـ المؤمنون بحاكمية ) الفتوى(ثابت ؛ واضع الدستور من حقه 
الناس ـ على وفق ھذا القانون أن فقھاء حاكمية الناس ليس لھم الحق في 
ممارسة الفتوى ألن عملھم على وفق النظام ينحصر في تحصيل الحكم من مظانه 
؛ الدستور بوصفه عقداً تشريعيا ، ومن الحاكمية بوصفھا نظاما قائما بالدستور ، 

لھم مطلقا التورط في الفتوى ألنھا ليست من اختصاصھم ، وھذا ما ھو  وال يجوز
حاصل في نظم حاكمية الناس وخاصة في النظام الديمقراطي ، حيث أنه نظام يعمل 
بصورة قانونية بغض النظر عن فساده ، وھنا لزمنا أن نسأل فقھاء المسلمين في 

، وال يعني تطبيق ھذا الزمان على وفق ھذا القانون الذي ھو إلھي صرف 
العلمانية لحيثياته أنه من عندياتھا ، بل ھو قانون الحق في الحاكمية عملت به 
العلمانية على وفق مرادھا وھواھا ، وعطله أولئك الذين يدعون انتسابھم لإلسالم 

  من أين لكم الحق باإلفتاء وھو ليس وظيفتكم؟؟؟ . 

توى ھو بدعة ال أصل لھا إن ممارسة فقھاء المسلمين في ھذا الزمان للف  
في الشرع ، وممارستھم للفتوى ھو تجاوز صارخ على النظام ، ولذلك ما نلحظه 
من احتضان النظام العلماني لفقھاء األديان اإللھية وخاصة الدين اإلسالمي ھو 
يجري في مجرى استعمالھم لتخريب المسار الديني ، وتسفيه دورھم في النظام 



ھو إساءتھم : بوصفھم دمى تحقق له مطلبين ؛ األول  العلماني فھو يستخدمھم
للدين اإللھي من خالل خرق نظامه واالعتداء على حق من نصبه هللا سبحانه قيما 

أن أولئك الناس ھم معطلون تماما في النظام العلماني إذ ال : على دينه ، والثاني 
ومن ھنا !!! فاسدأحد يسمع لھم إال إذا كان حديثھم ينصب في خدمة ذلك النظام ال

يستبين لنا سر اھتمام الطواغيت بفقھاء الدين من أمثال ؛ السيستاني والطنطاوي 
  .وأضرابھم ، كما ھو ظاھر للعيان في العالم اليوم 

لقد أفاد النظام العلماني من فقھاء آخر الزمان إفادة عظيمة كفلت له   
لمضلون ورد عن رسول استمرارية ما كانت لتكون لوال أولئك الفقھاء الضالون ا

أئمة : غير الدجال أخوف عليكم عندي من الدجال : (قوله ) ص(هللا
، حيث أن أولئك الفقھاء ھم ) للكوراني) ص(معجم أحاديث اإلمام المھدي)(مضلون

أخطر على الناس من الدجال ، ذاك أن الدجال ظاھر الفساد ، أما أولئك الفقھاء 
 علي بن الحسن عن(ن النفاق ، حيث ورد فھم يظھرون للناس الصالح ، ويبطنو

 أھل مودتنا ينتحل ممن إن:  يقول)  السالم عليه(  الرضا سمعت:  قال الخزاز
 بمواالة:  قال ؟ بماذا:  فقلت ، الدجال من شيعتنا على فتنة أشد ھو من البيت
 فلم األمر واشتبه ، بالباطل الحق اختلط كذلك كان إذا إنه أوليائنا ومعاداة ، أعدائنا
، وليس ھناك دليال على موالة األعداء ومعاداة ) . منافق من مؤمن يعرف

الموالين من موقف الفقھاء ومقلدتھم من دعوة اليماني وأنصاره الذين يدعون 
األمة كي تتمسك ) ص(الناس إلى التمسك بثقلي الھدى اللذين أوصى رسول هللا

يردا عليه الحوض ، وبالمقابل فإن بھما ما دامت الحياة وإنھما لن يفترقا حتى 
أولئك الفقھاء الضالين المضلين خدعوا الناس وشرعوا لھم المشاركة في حاكمية 

باسم الدفاع ) ص(الطاغوت وغرروا بھم ودفعوھم إلى التنصل عن موالة آل محمد
، وواقع الحال يكشف أن أولئك قد أراقوا من دم الشيعة ) ص(عن شيعة آل محمد
، وجعلوا مقابرھم الجماعية أرصفة ) لعنة هللا عليه(ق صدامأضعاف ما أرا

الشوارع والطرقات ، بدل تلك التي عملھا صدام ، لقد أنكروا على صدام أفعاله 
وسموھا إجرامية وھي بالفعل كذلك ، وعملوا كما عمل بل أضعاف ما عمل 

دة فأي معادلة بلي!!! وسموھا حرب على اإلرھاب وعلى الخارجين عن القانون
بلھاء ھذه التي ال تمر على الحمقى فكيف بمن يمتلك من الفكر ما يمكنه أن يعيد 
األمور إلى نصابھا الواقعي ، فال أحد من الناس اليوم يصدق أن السيستاني عالم 
دين مخلص لدينه بل عمومھم وصل إلى حقيقة ؛ أن ھذا السيستاني ھو دجال 

ولو لم يكن دجاال لما وجد ھذا  ،) ص(سجستان الذي حكت عنه روايات آل محمد
، فنھج السيستاني والنھج ) أمريكا(التماھي بين منھجه ومنھج الدجال األكبر 

األمريكي واحد وإن اختلفت الصور والمصاديق ، ولذلك حظي السيستاني بمكانة 



كبيرة لدى بوش وصلت إلى الحد الذي يحمل به عبد العزيز الحكيم تحيات 
زيارته ألخيرة إلى العراق ويبادله بوش التحية بالمثل  السيستاني إلى بوش في

وعراب التحايا ھو عبد العزيز ، على الرغم من أن الموقف العراقي الذي أعلنه 
الشعب بوجه بوش كان حذاء منتظر الزيدي الذي زلزل األرض تحت أقدام المالكي 

يطأطئ له والسيستاني وھما ينظران إلى حذاء الفتى الشجاع يطير في الھواء ل
  !!!بوش رأسه خوفا ، ألن بوش وأمثاله من الطواغيت ال يستحون

إن فتوى السيستاني بتحريم شراء األصوات في االنتخابات واعتبار المال   
ً تكشف عن مدى انحراف مرجعية النجف  المأخوذ في تلك المعاملة سحتا حراما

ة وتفصيال ، عن سبيل هللا سبحانه ، فھم يشرعون النتخابات ھي باطلة جمل
ويحرمون شراء ألصوات فيھا ، مع أن تلك المعاملة الفاسدة تتالءم وفساد النھج 
الذي تنتھجه حاكمية الناس ، فمن ثم من تعاملوا تلك المعاملة ھم يعملون على 
وفق نھج تلك الحاكمية ، ويبدو ـ وهللا أعلم ـ أن ما دفع السيستاني إلى إصدار تلك 

رتفاع أسعار بورصة األصوات مما أنھك ميزانية ھو ا) الفضيحة(الفتوى 
وتحتفظ بتأييد الناس لقائمتھا ) خرجيتھا(المرجعية ، ولكي تحافظ المرجعية على 

أو قوائمھا ، أصدرت تلك الفتوى ، وھي فتوى من الضحالة بمكان يفضح مدى 
انحطاط تلك المرجعية التي ال تھتم سوى بمصالحھا الخاصة الضيقة وتتجاھل 

ومن تلك المصالح المھمة موقف !!! ح الناس التي تدعي أنھا تدافع عنھامصال
المرجعية من اتفاق العار ھو موقف مخٍز تماما ، حيث أن تلك المرجعية تترك 
الناس في المواقف الصعبة كما يترك الراعي الطالح غنمه نھبة للذئاب ، وبالفعل 

ھجمت عليه بشراسة لتقطعه ما إن اطمأنت الذئاب لموقف الراعي من القطيع حتى 
!!! بأنيابھا ، فھذا العراق اليوم وبالذات شيعته ال يعلمون من أين والى أين؟؟؟

فمعمم يقول الوضع فاسد وينذر بكارثة ، وآخر يقول نحن محسودون حتى أن أھل 
الخليج ينظرون إلى التجربة العراقية بإعجاب ، وآخر يقول إن ھناك محافظات 

محافظات الشيعية أي التي يسكنھا غالبية شيعية ، وكل ھذه وضعھا بائس وھي ال
األقوال التي ال يخرج متابعھا من ورائھا بصورة واضحة لحال أھل العراق 
عرضتھا قناة الفرات في برنامجھا عن خطب الجمعة ، وأولئك القائلون ھم خطباء 

  .جمعة عبد العزيز الحكيم ، ألن القناة عائديتھا له وللسيستاني 

يبدو أن السيستاني وبطانته أدرك واقعيا أن الناس سئمت المعممين و  
ووعودھم السراب ، وانكشف زيف منھجھم وكذبھم على الناس ، وبالمقابل فإن 
المنھج العلماني المنافس لحوزة السيستاني في ساحة االنتخابات بدأ يسجل تقدما 

ق النھج العلماني أحرج المرجعية ، حيث أن أولئك العلمانيين يعملون على وف
للحاكمية التي يؤمنون بھا وھي حاكمية قائمة على الربح والخسارة ، وممارسة 



اللعبة السياسية  على وفق تلك القاعدة ، وبذلك فال حالل وال حرام ، فكل ما 
يوصل إلى الغاية مباح ، وكل ما ھو متاح مباح ، والسيستاني وجنده قبلوا بتلك 

اللعبة السياسية على وفق قاعد العلمانيين ، ولكنھم  الشروط ورضوا بأن يخوضوا
بالمقابل يحاولون تزييف مشاعر الناس من خالل خلط الحق بالباطل ليلبسوا على 

ولذلك فاشتراطھم على الناس اختيار األصلح يكشف عن سفاھة !!! الناس دينھم
ال ) لحاألص(عقولھم أو شيطنتھم بالتدبير ، حيث أنھم يعلمون تماما أن مصطلح 

يكون في تلك الممارسة الفاسدة ، فكيف يتالءم الصالح مع الفساد ، ولكنھم 
يشيرون إلى أنفسھم من طرف خفي ليوھموا الناس أنھم رمز الصالح ، وھم 

  .يعلمون تماما أنھم أشد فساداً ممن يتھمونھم بالفساد 

 إذن فالسيستاني بفتواه األخيرة قد كشف للقاصي والداني مدى المأزق  
الخطير الذي تعيشه مرجعيته بل والمرجعية عموما في العراق ، حيث أن فساد 
المراجع وفساد فتاواھم صار مما ال يحتاج إلى إقامة الدليل ، فمرة يفتون بحرمة 
زج الدين بالسياسة مدعين بذلك أن السياسة المعاصرة قائمة على الكذب وھو 

في الدين ، ومن جھة أخرى خلق ذميم بنظر الدين ومن يمتھنه فليس له حظ 
وھي شأن سياسي بل محور (يدعون الناس إلى المشاركة الفاعلة باالنتخابات 

، وثالثة يفتون بتفصيل من تفاصيل تلك ) السياسة المعاصرة القائمة على الكذب
ويبدو أن مرجعية السيستاني !!! السياسة وھو بورصة األصوات االنتخابية

ل هللا سبحانه أوكلھم هللا سبحانه إلى أنفسھم فراحوا وأقرانه لما انحرفوا عن سبي
يخبطون خبط عشواء كحاطب ليل ، والقادم يحمل الكثير الكثير من ذلك العار ، 

  !!!فانتظروا إنا معكم منتظرون
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 * !!!فأهلكنا أشد منهم بطشا* 
 لَِسَبإٍ  َكانَ  َلَقدْ (الثانية من بعد مقال إذا جاز الوصف فھذا المقال ھو الحلقة   

لبيان ما تستند إليه الدولة المدنية القائمة على التشريع البشري ) آَيةٌ  َمْسَكِنِھمْ  فِي
المنقطعة تماما عن السماء وتعاليمھا ، المعرضة عن االعتراف للخالق بتدبير 

الثانية للدولة المدنية إن ھذه الحلقة ستبين الركيزة . شؤون خلقه بجعله وتنصيبه 
الحديثة ـ بحسب ما يصطلحون عليھا اآلن ـ تلك ھي ركيزة ؛ الجور ، أو بحسب 
ما يسميه المشرع لقيام تلك الدولة بالقوة المادية ؛ عسكرية واقتصاديا وسياسيا ، 
وھذه القوة ھي الذراع الباطش لكل من يرفع صوته معارضا لھذه الدولة 

الركيزة على قائمتين ھما ؛ الترغيب من خالل البذل  وممارساتھا ، وتقوم ھذه
على من يجند نفسه مدافعا عنھا ، والترھيب لمن يحاول االصطدام بھا وبما تريد 
عمله على الواقع ، وكون ھاتين القائمتين ال إشكال فيھما من حيث المبدأ فحتى 

تين القائمتين ، دولة العدل اإللھي تقوم عليھما ، إال أن االختالف ھو في ھوية ھا
فھويتھما في الحكومة البشرية تنتمي إلى الواھب الذي ال يملك ، وإلى الفاعل 
بقوة غيره ال بقوته ، أما في الحكومة اإللھية فھما ينتميان إلى الواھب المالك ، 
وإلى الفاعل بقوته الذي يعطي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، وھذا 

القائمتين ، فالفيصل فيھما ليس وجودھما بل جھتھما ، كما ھو الفيصل في ھاتين 
  .ھو اإلنسان يكون الفيصل في إنسانيته الحق من الزيف ھو جھته ال وجوده 



لقد حفل تاريخ البشرية بھذه الصورة الواضحة للجور على مستوى األداء   
دائما ما  والحركة بالنسبة للحكومات المتمردة على حاكمية هللا سبحانه ، وغالبا بل

يكون ركونھا للقوة الرعناء والبطش بال رحمة وال شفقة ھو الوسيلة األولى في 
فعلھا على ارض الواقع لتثبت أركان دولتھا ، وإن ثبتت تلك األركان على دماء 

  :الناس وجماجمھم ، حتى أن ھذا الحال يستبين في لسان قائلھم 

  يتھدم تتھدم الدنيا وال*** بعث تشيده الجماجم والدم 

والشك في أن ھذا القول كاشف تماما عن الشيطنة الطاغوتية المقيتة التي ال تعتبر 
سوى بوجودھا ، بل ويغريھا التمكن فتذھب بعيدا في ادعاء ما ليس لھا وال يكون 
أبداً ، بل تدعي ما قامت ھي أساسا على نقضه عندما تحاول في خطابھا بعد 

ب ، وأن هللا سبحانه ھو من أعانھا على تثبيت التمكن أن تجير انتسابھا إلى الغي
ھذا الملك ولذلك فھي تعترف بذلك شاكرة  سبحانه لسانا وكافرة به عمال وأداء 
ومقالتھم تلك تكشف عن مدى االستخفاف واالستھزاء بإنسانية اإلنسان ، فھي 
بتعلقھا على مستوى الخطاب بالغيب يكشف عن اتھامھا الصريح للغيب بأنه 

ور ومغلوب على أمره ، حيث أنھا أخذت مسند الحاكمية بالبطش والقوة ، مقھ
وعند تمكنھا قالت إن هللا سبحانه ھو من وھبھا ذلك المسند ، ولوال عون هللا 
سبحانه لھا لما تحقق لھا ما ھي عليه اليوم ، ومن ھنا تبدأ بتسويق ؛ أن خطابھا 

و قتل هللا ، ودينھا ھو دين هللا الذي ھو خطاب هللا ، وفعلھا ھو فعل هللا ، وقتلھا ھ
وھذا الحال يكشف عن األزمة الحقيقية التي !!! ارتضاه لھا ومكنھا فيه ومكنه لھا

تعانيھا كل الحكومات الطاغوتية بال استثناء على اختالف صبغة الحاكمية التي 
لك تستند إليھا فال فرق في كون ھذا الحكم ؛ دكتاتوريا أو ديمقراطيا ، ذاك أن ت

الحكومات قبل وصولھا إلى سدة الحكم يكون كل عملھا ومكر الليل وتدبيره قائما 
على أن تكون في الصباح ھي من يجلس على كرسي الحكم ، وإذا ما تم لھا ذلك 
ونجحت في مسعاھا فھي تجھد نفسھا على تسويق شرعيتھا باالستناد إلى إثارة 

، والواقع الخارجي ھو أن تلك  الوھم الذي يجعل من الواقع الخارجي مكيفا له
الحكومة قائمة ، وشرعيتھا استمدتھا من قيامھا فواقعھا الخارجي الذي يحكي 

والشك في أن ھذا اللون !! قيامھا ھو دليل على شرعيتھا وأنھا مؤيدة من الغيب
من التبرير يكشف عن أزمة حقيقية في خطاب تلك الحكومات التي قامت أساسا 

التنصيب اإللھي ، وھي تعلم تماما أن ما قدمته تبريرا لتمكنھا ضد الجعل الغيبي و
ھو ليس سوى مغالطة الغاية منھا ضرب عصفورين بحجر واحد ـ كما يقال ـ 
العصفور األول ھز ثقة اإلنسان بربه سبحانه من خالل تبديل قواعد العدالة من 

والعصفور  عدالة قائمة على اإلنصاف إلى عدالة قائمة على القھر واإلجحاف ،
الثاني ؛ تبديل صبغة الغيب التي اصطبغت بھا فطرة اإلنسان القائمة على أن 



الحاكمية اختيار إلھي يستلزم من العباد الطاعة طوعا ال كرھا ، إلى صبغة تقول ؛ 
إن الحاكمية ھي سيف مسلط على رقاب الناس من قبلھا سلم ومن رفضھا ندم ، 

ا بمشروعھا ھذا تحتاج إلى أفواج من المطبلين ولذلك فالحكومات البشرية تعلم أنھ
والمزمرين الذين يحاولون جاھدين على تسويق فكرة أن ھؤالء الحكام ما تسلطوا 

وحاشا  سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فالحق !!! علينا إال ألن هللا سلطھم
رْ {قائال) ص(يخاطب رسوله َما َفَذكِّ رٌ  أَنتَ  إِنَّ  }ِبُمَصْيِطرٍ  َعَلْيِھم تَ لَّسْ  * ُمَذكِّ

ينِ  فِي إِْكَراهَ  الَ {، وقال تعالى) 22،21/الغاشية( َبيَّنَ  َقد الدِّ ْشدُ  تَّ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ
اُغوتِ  َيْكفُرْ  ِّ  َوُيْؤِمن ِبالطَّ  َسِميعٌ  َوّهللاُ  لََھا انفَِصامَ  الَ  اْلُوْثَقىَ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِبا
، ولقد حاول الطواغيت ووعاظھم من الفقھاء أن يقدموا ) 256/البقرة(}َعلِيمٌ 

قراءة مشوھة لھذه اآليات الكريمة عندما أوھموا الناس ؛ إن هللا سبحانه أوكل 
، وھم مرة أخرى } ...ال إكراه {إليھم اختيار من يحكمھم بدليل أنه سبحانه قال 

ي مارسوه على المنظومة الفطرية يذھبون بعيداً نتيجة التشويه الفكري الذ
ليس واقع في اختيار الحاكم ، بل واقع ) ال إكراه(لإلنسان ، ذاك أن قوله سبحانه 

في معرفة الحاكم الحق المنصب من عنده ، من الحاكم الطاغوت ، فاالختيار ھنا 
معرفي ال تشريعي ، فتشريعيا الحق سبحانه حسم أمر الحاكمية بالتنصيب منه 

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن با فقد استمسك (ه في ذات اآلية الكريمة بدليل قول
، فالكفر بالطاغوت تشريع ، واإليمان با سبحانه تشريع والمرء ) بالعروة الوثقى

مختار بينھما اختيار معرفة ، فإن اختار جانب الطاغوت فيكون في علمه أنه اختار 
، وإن اختار جانب العروة الوثقى جانب الغي وعليه أن يتحمل نتائج اختياره 

فيكون قد اختار جانب الرشد وكذلك ھو يتحمل نتائج اختياره ، لذا فھناك فرق 
واضح بين أن يكون االختيار تشريعيا ولو كان كذلك فأينما وقع اختيار الناس فال 

، ولكن لما كان االختيار معرفيا ) الغي(سبيل ألن يكون له تبعات إلھية توصف بـ
فة بأنھا جھة  بمعنى أن ھناك جھتين لالختيار ؛ إما جھة الطاغوت وھي معرَّ

فة بأنھا جھة ) الغي( ، واختيار ) الرشد(، أو جھة اإليمان با سبحانه وھي معرَّ
العبد بينھما يستلزمه تحمل نتائج اختياره ، فھل يكون من العقل أن يختار أحد 

ساعدة وعاظ السالطين من ولذلك عمل الطاغوت بم!! جھة الغي والطاغوت؟؟
فقھاء السوء وعلماء الدين غير العاملين على حرف داللة االختيار من المعرفة 
إلى التشريع بمسوغات البحث عن األصلح وھم يعلمون تماما أن قضية األصلح ال 
يعلمھا إال عالم الغيوب وال يقع اختيار الناس التشريعي على األصلح مطلقا ألنه 

وإنما الذي من أمرھم ھو الخيار المعرفي ، أي أن يختاروا ليس من أمرھم ، 
توجھھم استناداً إلى دليل معرفي خارجي يشكل ميزانا يتحاكمون عنده إذا ما 
تخاصموا ، ولذلك قال هللا سبحانه في بيان ھذا الدليل الخارجي البين بقوله عز من 



الَِحاتِ  َيْعَملُونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َوُيَبشِّرُ  َومُ أَقْ  ِھيَ  لِلَِّتي ِيْھِدي اْلقُْرآنَ  َھـَذا إِنَّ {قائل  الصَّ
، فالقرآن ھو ھاٍد إلى الطريقة القويمة في تدبير ) 9/اإلسراء(}َكِبيراً  أَْجراً  َلُھمْ  أَنَّ 

شؤون البالد وقيادة العباد ، وھو المعرف بأولئك المدبرين القادة ، ولذلك ورد عن 
إن من جعل القرآن إمامه قاده إلى الجنة ، (معناه ـ  قولھم ـ ما) ص(الطاھرين

  ) .ومن جعله خلفه ساقه إلى النار

ويعلم أصحاب المشروع البشري في الحكم أن القرآن ال ينفعھم شريعة ، بل   
ألنھم ھكذا جعله هللا ! لماذا؟!!! لو أخطأوا واتخذوه شريعة فسيكون وباال عليھم

دام ھذا المشروع ليس ھو األقوم فسيكون وما ) يھدي للتي ھي أقوم(سبحانه 
القرآن فاضحا له كاشفا عن انحرافه ، ولذلك لو يلتفت الناس لما يفعل المسلمون 
اليوم في دساتيرھم الموضوعة عندما يجعلون اإلسالم والقرآن فقرة دستورية ال 
فاعلية لھا مطلقا ، بل وجودھا كفقرة دستورية يفضح دجل الواضعين لھا ، فمتى 

ان الدين والشريعة اإللھية فقرة محتواة وھما الحياة كلھا ، بل ما كان للحياة من ك
فانظروا إلى أين وصل الحال !! وجود وال تكييف من دون الدين وشريعته

بالمسلمين حتى استخفھم الجھالء من عبدة الدنيا ليضحكوا على أنفسھم بھذه 
إلى الطريقة األقوم في سياسة المرارة عندما يجعلون شريعة هللا وكتابه الھادي 

البالد وقيادة العباد فقرة دستورية إنشائية ، ال أثر لھا في واقع العمل 
  !!والحركة؟؟

إن من المالمح الواضحة اليوم على أن المشروع البشري في الحكم قائم   
على القوة المفرطة والبطش ھذا السباق المحموم بين الدول والحكومات على 

ع أسلحة الدمار الشامل بدءا من السالح التقليدي المتطور مرورا امتالك كل أنوا
بالسالح الكيمياوي والبايلوجي ووصوال إلى الكارثة العظمى التي ستجعل لھذا 
السباق المحموم نھاية مأساوية بكل معنى الكلمة أال وھو السالح النووي ، حيث 

به أصحاب المشروع يعد ھذا السالح اليوم ھو التھديد الحقيقي لكل ما تبجح 
البشري في الحكم من تطور مادي شمل كل مرافق الحياة ، ولكن ھذا التطور 
المادي اليوم ھو على كف عفريت ـ كما يقول المثل ـ بكل ما تعني الكلمة ، ذاك أن 
من المعلوم أن القوة والشعور بھا يشكل دافعا قويا للتسلط والھيمنة ، وكذلك أيضا 

ھو باعث ) المتقدمة(عل رد فعل ، فما تفعله اليوم الدول من المعلوم أن لكل ف
حقيقي للوصول باإلنسانية إلى جرف االنھيار ، ذاك أن تلك الدول من أجل الحفاظ 
على امتيازاتھا ، بل والعمل على مضاعفتھا خلق بينھا وبين الدول والشعوب التي 

ئ بغير العمل استضعفتھا وقھرتھا وأذلتھا ھوة سحيقة وفجوة عظيمة ال تمتل
المسلح ، وإشاعة العنف وسياسة القتل المجاني ، وھذا ما نلحظه اليوم جليا ، أن 

تقوم على ) حركات(الدول لكي ال تقع في ساحة المواجھة المباشرة قامت بصناعة 



ليجعلوھا متنفسا ) المنظمات اإلرھابية(العنف والقتل المجاني ، اصطلحوا عليھا بـ
حتقان بين الواقع الظالم الذي تعيشه الشعوب الفقيرة يحاول امتصاص حالة اال

، والشك في أن ) المتقدمة(المنتھكة ، والشعوب التي تطلق على نفسھا وصف 
ھذه المنظمات اإلرھابية ھي في واقعھا صناعة مشتركة بين الدول الكبرى 
وصنيعتھا من حكام الدول المنتھكة كي يحاولوا من خالل استدراج الناس الذين 
أضرت بھم حالة الجور إلى االنخراط بتلك المنظمات بداعي االنتقام والثأر ، وتحت 
غطاء الدين ، ليحقق الطواغيت الغرض الذي أشرنا إليه سابقا أال وھو ؛ إضعاف 
الثقة بالدين ووضعه في خانة االتھام باإلرھاب والعنف والتخلف ھذا أوال ، 

داء الجائر على الواقع الذي تمارسه تلك والثاني ؛ تنفيس االحتقان الناتج من األ
الدول الطاغوتية كي تستأثر بالراحة والدعة على حساب تجويع شعوب العالم 

  .األخرى وجعلھا مثانة لتصريف قذارات الدول الكبرى 

والشك في أن ھذا التدبير الشيطاني البد أن يستنفد صالحيته ـ بالمعنى   
زمن نفاد يستبين فيه فساده ، وسيتحقق وعد المتعارف للصالحية ـ والبد له من 

، وكذلك ينبغي أن نلتفت إلى أن ) الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه(هللا سبحانه 
البشرية اليوم وصلت إلى ذروة الجور وإلى آخر زمانه ، الذي ھو أول زمان العدل 

وم من وفيه ابتدأت إرھاصات قيام دولة العدل اإللھي ، وما ھذا الذي نراه الي
تصدع خطير في جدار المشروع البشري في الحاكمية إال إعالن صريح ال جدال 
فيه أن مشاريع الحكم البشري بدأت تلملم أطرافھا راحلة إلى غير رجعة عن 

ھذه الحقيقة عندما بشروا الذين ) ص(الحياة ، ولقد بين الطاھرين من آل محمد
 عن ، الخزاز أيوب أبي عن) : [ص(يصطبرون على نھج الحق بما ورد عنھم 

 هللا اتقوا:  يقول)  السالم عليه(  الباقر جعفر أبا سمعت: "  قال ، مسلم بن محمد
 يكون ما أشد فإن ، هللا طاعة في واالجتھاد بالورع عليه أنتم ما على واستعينوا

  الدنيا وانقطعت اآلخرة حد في صار قد لو الدين من فيه ھو بما اغتباطا أحدكم
 هللا من والكرامة النعيم استقبل قد أنه عرف الحد ذلك في صار فإذا ، عنه

 ، الحق ھو عليه كان الذي أن وأيقن ، يخاف كان مما وأمن ، بالجنة والبشرى
 ، تريدونه بالذي أبشروا ثم فأبشروا ھالك وإنه ، باطل على دينه خالف من وإن
 الدنيا على بعضا بعضھم ويقتل ، هللا معاصي في يقتتلون أعداءكم ترون ألستم
 من لكم نقمة بالسفياني وكفى ، عنھم عزلة في آمنون بيوتكم في وأنتم دونكم
 شھرين أو شھرا لمكثتم خرج قد لو الفاسق أن مع لكم العالمات من وھو ، عدوكم
 -  الغيبة كتاب ](. دونكم كثيرا خلقا يقتل حتى بأس عليكم يكن لم خروجه بعد

، والسفياني ـ مفھوما ـ ھو كل داعية للباطل ) 311:النعماني إبراھيم بن محمد
وإن كان له مصداقا معينا ، ولقد بدأ مفھوم السفياني بالحركة والعمل على أرض 
الواقع من اللحظات التي رفعت فيھا للحق راية جلية واضحة ھي راية يماني آل 

إلى ) ص(ھدي، ولقد بين السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام الم) ص(محمد
إذا أطاع الناس : [أحد السائلين كيف أن الطواغيت ال يعملون للسالم أبداً حيث قال 



الخير وتركوا  في ھذه األرض هللا الذي خلقھم واقروا ملك وقانون هللا وعملوا
 بن الدن وأشباھھم كلھماوبوش وصدام و .الشر عندھا سيحل األمن والسالم 

في ھذه األرض من نشر الظلم والجور والفساد عملوا ويعملون إرادة الشيطان 
الجيش األمريكي أمر ضروري والبد أن يحصل بغض النظر إن كان  وانسحاب

والجيش األمريكي لم ولن يكون في يوم من األيام داعية  سيعقبه السالم أو غيره
األرض إلى اآلن أحد استعمل القنابل النووية وأباد  سالم فنحن ال نعرف في ھذه

 إنوإذا كان ھناك عاقل يحترم عقله فسيقول  بأكملھا غير الجيش األمريكيشعوب 
امتالك الجيش األمريكي للسالح النووي  الخطر الحقيقي الذي يھدد أھل األرض ھو

يستعمله الجيش األمريكي في  ألنه استعمله فيما مضى وال أحد يضمن أن ال
تريد استعماله لماذا ال  ال المستقبل وإذا كانت الدول التي تمتلكه ومنھا أمريكا

  . تتخلى عنه

الشر والشيطان اليوم  أنثم أي عاقل يحترم عقله يستطيع أن يرى بوضوح 
وھو أيضاًً◌ صنيعة ) قاعدة الشيطان(وبتنظيم القاعدة  األمريكيبالجيش  يتمثل

األمريكية فأمريكا ھي التي دعمت أسامة بن الدن والقتلة المجرمين الذين  السياسة
ن انقلب السحر على أوفيتي ألفغانستان وكانت النتيجة االحتالل الس في فترةمعه 

  . الساحر

 أھل العراق إلى لم يھتدِ  وأنا اعتقد انه لن يحل السالم واألمن في العراق ما
قاعدة (الحق ويتم التخلص وبشكل كامل من الجيش األمريكي وأذنابه والقاعدة 

الجزء الثاني للسيد / الجواب المنير.]( المجرمينوأذنابھا من القتلة ) الشيطان
 ))  ص(أحمد الحسن يماني آل محمد

   

******************  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 * فقعوا له ساجدين* 
) ع(يتناقل العديد ممن يقارب مسألة أمر هللا سبحانه لمالئكته بالسجود آلدم  

فيھا ، ذلك أن السجود  ويحكمونھا برأيھم من دون االلتفات إلى بيان هللا سبحانه
يعد دليال على الطاعة ، والطاعة إما أن تكون  سبحانه ، وبذلك تكون طاعة 
نافعة صالحة ، أو تكون لمن دون هللا سبحانه فتكون ضارة فاسدة ، ولتوھم أولئك 

ھو سجود تكريم يتوھمون أنھم بذلك ينزھون ) ع(القائلين بأن سجود المالئكة آلدم
، ويحفظون للمخلوق كرامته ، وواقع الحال ھو غير ما ذھبوا إليه الخالق سبحانه 

ھو تكريم له ، ولو كان تكريما ) ع(تماما ، فليس أمر الحق سبحانه بالسجود آلدم
لما كان آدم ُمختبراً ومبتلى كسائر المخلوقات ، ذاك أن التكريم يعني الجائزة ، 

ا ھي عاقبة االمتحان ، فمن وكما ھو معلوم فالجائزة ال يعقبھا امتحان ، وإنم
ً فعليه أن يجد المتحان آدم) ع(يتوھم أن السجود آلدم فيما بعد ) ع(كان تكريما

 ً   .وسوف لن يجد !!! تخريجا

لقد كانت تلك الفكرة التي أشيعت في التراث الفكري المسلم ثمرة لعزوف   
انه به المسلمين عن التمسك بحبل هللا سبحانه ، وعصيانھم لما أمرھم هللا سبح

ً  هللاِّ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ { قُواْ  َوالَ  َجِميعا  أَْعَداء ُكنُتمْ  إِذْ  َعَلْيُكمْ  هللاِّ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُرواْ  َتَفرَّ
ً  ِبِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحُتم قُلُوِبُكمْ  َبْينَ  َفأَلَّفَ  ارِ  مِّنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلىَ  َوُكنُتمْ  إِْخَوانا  َفأَنَقَذُكم النَّ
ْنَھا ، ومعلوم أن للحبل ) 103/عمران آل(}َتْھَتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  آَياِتهِ  َلُكمْ  ّهللاُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  مِّ

طرفين ؛ طرف بيد هللا سبحانه وھو كتابه المجيد ، وحبل بيد الناس وھم عترة 
 الناس أيھا) [ص(حيث قال) ص(، وتلك اآلية بينتھا سنة رسول هللا) ص(محمد
 أھل وعترتي هللا كتاب؛  تزلوا ولن تضلوا لن به تمسكتم نإ ما فيكم تارك إني
 الحوض علي يردا حتى يفترقا لن نھماإ الخبير اللطيف نبأني قد فإنه ، بيتي

 والوسطى سبابته بين وجمع كھاتين أقول وال،  سبابتيه بين وجمع ھاتين كإصبعي



، وألن ) 691-5/690:الحويزي لشيخل الثقلين نور تفسير](. ھذه على ھذه فتفضل
طرفي الحبل ال تفاضل بينھما كان االعتصام بھما اعتصام بحبل هللا سبحانه 

ھو كما قال الحق سبحانه )!!! حسبنا كتاب هللا(وتمسك به ، ولذلك فقول القائل 
 َواْلِجنِّ  سِ اإلِن َشَياِطينَ  َعُدّواً  ِنِبيٍّ  لُِكلِّ  َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ {بقوله عزَّ وجلواصفا إياه 

 َوَما َفَذْرُھمْ  َفَعلُوهُ  َما َربُّكَ  َشاء َوَلوْ  ُغُروراً  اْلَقْولِ  ُزْخُرفَ  َبْعٍض  إَِلى َبْعُضُھمْ  ُيوِحي
، وتلك الفرية كانت ثمرة من ثمار سقيفة بني ساعدة التي ) 112/األنعام(}َيْفَتُرونَ 

كانت نقطة تحّول للمسلمين وانحرافھم عن اإلسالم فكراً وعقيدة ، حيث مارس ھذا 
االنحراف سلطة التغيير على ما ينكؤه ، والتبديل لدالالت األشياء إلى أن وصل 

ه من ثمار السقيفة أن الحد بالفكر البشري المسلم عند قراءته لما وصله عن أسالف
يقرر قاعدة غريبة تضرب بالحكمة والعقل ـ الذي يدعون التمسك به ـ عرض 
الحائط ، وتلك القاعدة تقول ؛ أن ال عالقة محكمة بين الدال والمدلول ، بل ھو 

قالوا إنھا تعني ؛ ) جون(متروك للناطقين وضربوا لذلك أمثاال غريبة كمثل مفردة 
وعلى ذلك المنھج سارت قافلة الفكر المسلم الذي !!! أسودأبيض ، وتعني كذلك ؛ 

وجھته السقيفة إلى غير الوجھة التي أرادھا هللا سبحانه له ، ولكي يتم لصناع 
السقيفة ما يأملون راحوا يزخرفون القول ، فبدا ما ھو زخرف ال قيمة فيه وله 

، ال أذن  بالسلطة ھو القول المعتمد ، وأضحت مقالة الحق مستضعفة مأسورة
تسمعھا وال واعية تعيھا ، واتبع الناس ما تشابه من األمور ليحكموھا بآرائھم 

 آَياتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ  ُھوَ { وأھوائھم ، متغافلين عن قوله تعالى
ْحَكَماتٌ  ا ُمَتَشاِبَھاتٌ  َوأَُخرُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُھنَّ  مُّ ِبُعونَ  َزْيغٌ  قُلُوِبِھمْ  في الَِّذينَ  َفأَمَّ  َما َفَيتَّ

اِسُخونَ  ّهللاُ  إاِلَّ  َتأِْويَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما َتأِْويلِهِ  َواْبِتَغاء اْلفِْتَنةِ  اْبِتَغاء ِمْنهُ  َتَشاَبهَ   اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ
ا َيقُولُونَ  َنا ِعندِ  مِّنْ  ُكلٌّ  ِبهِ  آَمنَّ رُ  َوَما َربِّ كَّ ، وھذا ) 7/عمران آل(}األْلَبابِ  أُْولُواْ  إاِلَّ  َيذَّ

ما حصل في سقيفة بني ساعدة حيث عمد الذين في قلوبھم زيغ إلى ما تشابه منه 
ليمارسوا عليه ما لم يجعله هللا سبحانه فيھم ، حيث قاموا بتكلف تأويله ، وتأويله 
مناط بغيرھم ممن جعل هللا سبحانه لھم سلطانا ، وفرض على الناس طاعتھم ، بل 

وا إلى أبعد من ذلك عندما ادعوا أن التأويل ال يعلمه إال هللا سبحانه حسب ، ذھب
وقطعوا علمه عن الذين آمنوا ، ولذا كان ينبغي عليھم أن يكونوا أول الملتزمين 
فيه بما أنھم ھم من قرره ، إال إنھم أول من تمرد عليه وراحوا يؤولون كالم هللا 

ور التأويل تلك ما قالوه في سجود سبحانه من دون سلطان أتاھم ، ومن ص
  !!!على أنه سجود تكريم) ع(المالئكة آلدم

ً ، لكان اعتراض ) ع(ولو كان تأويلھم للسجود آلدم   ً وسليما صحيحا
ً ، حيث أنه كان يرى على وفق ما توفر ) لع(إبليس وامتناعه عن السجود منطقيا

رفعه هللا سبحانه من ، فھو من ) ع(من معطيات لديه ؛ إنه أحق بالتكريم من آدم



 أراد ولو[قوله ) ص(مرتبة الجن إلى مرتبة المالئكة ، فقد ورد عن أمير المؤمنين
 وطيب ، رواؤه العقول ويبھر ، ضياؤه األبصار يخطف نور من آدم يخلق أن هللا
 فيه البلوى ولخفت ، خاضعة األعناق له لظلت فعل ولو ، لفعل عرفه األنفاس يأخذ
 تمييزا أصله يجھلون ما ببعض خلقه يبتلي سبحانه هللا ولكن.  المالئكة على

 كان بما فاعتبروا ، منھم للخيالء وإبعادا ، عنھم لالستكبار ونفيا،  لھم باالختبار
 ستة هللا عبد قد وكان ، الجھيد وجھده الطويل عمله أحبط إذا بإبليس هللا فعل من
 فمن ؟واحدة ساعة كبر عن اآلخرة سني أم الدنيا سني من أ؛  يدرى ال سنة آالف
 الجنة ليدخل سبحانه هللا كان ما ، كال معصية؟ بمثل هللا على يسلم إبليس بعد ذا

 وما لواحد األرض وأھل السماء أھل في حكمه إن ملكا منھا به أخرج بأمر بشرا
 فاحذروا العالمين على حرمه حمى إباحة في ھوادة خلقه من أحد وبين هللا بين
.  ورجله بخيله عليكم يجلب وأن ، بندائه يستفزكم وأن ، بدائه يعديكم أن هللا عباد

 مكان من ورماكم ، الشديد بالنزع لكم وأغرق ، الوعيد سھم لكم فوق لقد فلعمري
 قذفا }أجمعين وألغوينھم األرض في لھم ألزينن أغويتني بما رب{وقال.  قريب
 ، العصبية وإخوان ، الحمية أبناء به صدقه.  مصيب بظن ورجما ، بعيد بغيب

 واستحكمت ، منكم الجامحة له انقادت إذا حتى.  والجاھلية الكبر وفرسان
 استفحل.  الجلي األمر إلى الخفي السر من الحال فنجمت ، فيكم منه الطماعية
 ورطات وأحلوكم ، الذل ولجات فأقحموكم.  نحوكم بجنوده ودلف ، عليكم سلطانه
 ودقا ، حلوقكم في وحزا ، عيونكم في طعنا الجراحة إثخان وأوطأوكم ، القتل

 أعظم فأصبح.  المعدة النار إلى القھر بخزائم وسوقا ، لمقاتلكم اوقصد ، لمناخركم
 وعليھم مناصبين لھم أصبحتم الذين من قدحا دنياكم في وأورى ، جرحا دينكم في

 ووقع ، أصلكم على فخر لقد هللا فلعمر ، جدكم وله ، حدكم عليه فاجعلوا.  متألبين
.  سبيلكم برجله وقصد ، عليكم بخيله وأجلب ، نسبكم في ودفع ، حسبكم في

 تدفعون وال ، بحيلة تمتنعون ال.  بنان كل منكم ويضربون ، مكان بكل يقتنصونكم
 ما فأطفئوا.  بالء وجولة.  موت وعرصة.  ضيق وحلقة.  ذل حومة في.  بعزيمة
 في تكون الحمية تلك فإنما ، الجاھلية وأحقاد العصبية نيران من قلوبكم في كمن

- 2/138:البالغة نھج](. ونفثاته ونزغاته ، ونخواته الشيطان خطرات من المسلم
كان سجود طاعة ) ع(يبين لنا أن السجود آلدم) ص(، فقول أمير المؤمنين) 141

انه سجود للتكريم ، بل وليس كما يصرح به الذين يمتحون من آرائھم متوھمين 
إنما ھم ينساقون خلف المنطق ) سجود التكريم(أن أولئك الذين يتبنون مقالة 

ـ بحسب ما أفھم ـ ھو سجود ) ع(توھم أن سجوده آلدم) لع(الشيطاني ، فإبليس
، ولم يلتفت إلى أن مراد هللا سبحانه غير ذلك ، وھذا ما تبين ) ع(تكريم آلدم
غير أن أوبة المالئكة ) لع(وا األمر كما توھمه إبليسبعدما توھم) ع(للمالئكة



وعصيانه دفعه إلى ) لع(وتوبتھم إلى ربھم سبحانه أنقذتھم ، واستكبار إبليس
ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخَلْقَناُكمْ  َوَلَقدْ {الھلكة ، قال تعالى  آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمآلِئَكةِ  قُْلَنا ُثمَّ  َصوَّ

اِجِدينَ  مِّنَ  َيُكن َلمْ  سَ إِْبلِي إاِلَّ  َفَسَجُدواْ   أََناْ  َقالَ  أََمْرُتكَ  إِذْ  َتْسُجدَ  أاَلَّ  َمَنَعكَ  َما َقالَ  * السَّ
ْنهُ  َخْيرٌ  ارٍ  ِمن َخلَْقَتِني مِّ  َتَتَكبَّرَ  أَن َلكَ  َيُكونُ  َفَما ِمْنَھا َفاْھِبطْ  َقالَ  * ِطينٍ  ِمن َوَخلَْقَتهُ  نَّ
اِغِرينَ  ِمنَ  إِنَّكَ  َفاْخُرجْ  فِيَھا على ظنه ) لع(، فبناء إبليس) 13-11/األعراف(}الصَّ

أرداه ، واعتراف المالئكة بأنھم ال يعلمون إال ما علمھم هللا سبحانه أنقذھم ، 
) لع(إنما ھم ينھجون نھج إبليس) سجود التكريم(ولذلك فالذين يتبنون مقالة 

س ، بل ويتوھمون ولذلك يلحظ على عملھم وسعيھم سمة الكبر والتعالي على النا
أنھم بما أوتوا من عطاء هللا سبحانه إنما ھو لكرامتھم على هللا سبحانه ، ويغفلون 
أن التفاضل بين الناس ھو من باب االبتالء واالختبار ، والتنافس في العطاء ال في 
األخذ ، والتسابق في الخدمة ال في الرياسة وطلب الجاه ، ولذلك كان في الحياة 

ن ؛ سبيل اختطه هللا سبحانه لعباده وھو سبيل الطاعة واالمتثال نھجان وسبيال
والتنافس في العطاء ، والتسابق في الخدمة ، ونكران الذات إلى حد إفنائھا ، قال 

ُؤوا َوالَِّذينَ {تعالى ارَ  َتَبوَّ  َيِجُدونَ  َواَل  إَِلْيِھمْ  َھاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبلِِھمْ  ِمن َواإْلِيَمانَ  الدَّ
ا َحاَجةً  ُصُدوِرِھمْ  فِي مَّ  َوَمن َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَنفُِسِھمْ  َعَلى َوُيْؤِثُرونَ  أُوُتوا مِّ

، ولعل أظھر مصاديق اإليثار ما ) 9/الحشر(}اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َفأُْوَلِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوقَ 
كشف جيش  في طف كربالء عندما) ص(قام به العباس بن علي بن أبي طالب

األعداء عن مشرعة الفرات ، ولنتدبر ما قاله وصي ورسول اإلمام المھدي السيد 
 وواجه: [بخصوص ھذا الموقف العظيم ) ص(أحمد الحسن يماني آل محمد

 وركب الحسين ركب إلى وينظم يطلّقھا ولم.  وزخرفھا الدنيا كربالء في الحسين
 سبحانه هللا بعھد وفى ممن القليل إال والنور الحقيقة وركب ، والمرسلين األنبياء
  . وتعالى

 بعد المواجھة ھذه فارس وكان ، األنا كربالء في) ع(الحسين وواجه
 ألقى عندما) ع(علي بن العباس ھو ھيجائھا في خاض من وخير ،) ع(الحسين
) َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَْنفُِسِھمْ  َعَلى ُيْؤِثُرونَ (  القرآن من واغترف ، الماء

 إيثاره كان ، أيثار وأي) ع(العباس خصاصة كانت خصاصة وأي ،) 9: الحشر(
  ؟؟؟الكلمات وصفه في تضيق أمر انه أم إيثاراً  كان وھل !!؟)ع(

 توعد الذي ، القديم آدم بني عدو) لع(إبليس كربالء في) ع(الحسين وواجه
 انتصر ولقد . الجحيم ھاوية في ويرديھم ، المستقيم الصراط عن لھميض أن

  . ةالمواجھ ھذه في) ع(وأصحابه) ع(الحسين



 بكل الناس حاكمية بطالن وبيَّن ،) ع(الحسين قتلھم فقد الظلمة الحكام فأما
 ، الناس من بالتنصيب أم) االنتخابات( بينھم فيما بالشورى كانت سواء ، صورھا

 ينصب أن فله ، الملك مالك ألنه وتعالى سبحانه  الحاكمية أن) ع(الحسين نوبيَّ 
 سبحانه هللا تنصيب يرفض ومن تنصيبه تقبل أن الناس وعلى وتعالى سبحانه
 على اعترض لما هللا لعنه إبليس كخروج سبحانه عبوديته عن خرج فقد وتعالى
 يستجلبكم فال له والخضوع طاعته ورفض أرضه في  خليفة) ع(آدم تنصيب
 َمنْ  اْلُمْلكَ  ُتْؤِتي اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُّھمَّ  قُلِ ( تعالى قال بدائه ُيعديكم وال بندائه إبليس
 َعلَى إِنَّكَ  اْلَخْيرُ  ِبَيِدكَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِذلُّ  َتَشاءُ  َمنْ  َوُتِعزُّ  َتَشاءُ  ِممَّنْ  اْلُمْلكَ  َوَتْنِزعُ  َتَشاءُ 

 فضحھم فقد العاملين غير العلماء وأما) . 26:عمران آل) (َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ 
 موقف وبقي النتنة المظلمة وجوھھم عن الزائفة القدسية برقع وأزال) ع(الحسين
 استعماله أراد من يستعمله والتوحيد والعدل الحق ميزان كربالء في) ع(الحسين

 من العاملين غير الضاللة لعلماء الممسوخة الوجوه خالله من ليرى زمان كل في
 الحوزة طلبة إلى الحسن احمد السيد خطابمن ](. الزائفة القدسية براقع وراء
  ) .األرض ھذه على بقعة كل وفي قم وفي األشرف النجف في العلمية

، سبيل الغواية والجھل ، وإقامة ) لع(والسبيل اآلخر ھو سبيل إبليس
البشرية ، مقام الذات األصل الخالقة ، فاجترحوا ألنفسھم دالالت فسادھا ) أنا(الـ

كمثل االنحياز إلى حاكمية الناس ، وتكلف كتابة شريعة حاكمة أكثر من نفعھا ، 
) الدستور(لحياة الناس ، ومما يثبت تلك الغواية وذلك الجھل ھو دعوة من يكتب 

في الدستور ھو منھج ينھجه كتاب ) التعديالت(بإجراء تعديالت عليه ، واصطالح 
لحھم الذاتية ، الدستور كلما اصطدمت ما كتبت أيديھم بما ال يحقق لھم مصا

ھو الشك في أنه نتاج الجھل وليس نتاج الحكمة ، ) التعديل(ودستور ال تغادره يد 
ذاك أن الحكمة ال تنتج إال ما ھو محكم ، ولذلك الحكمة أنتجت القرآن كتاب هللا 

ْكرِ  َكَفُروا الَِّذينَ  إِنَّ  {الذي قال فيه سبحانه ا ِبالذِّ  اَل  * َعِزيزٌ  بٌ َلِكَتا َوإِنَّهُ  َجاءُھمْ  َلمَّ
، ) 42- 41/فصلت(}َحِميدٍ  َحِكيمٍ  مِّنْ  َتنِزيلٌ  َخْلفِهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  َبْينِ  ِمن اْلَباِطلُ  َيأِْتيهِ 

ومن يميل إلى الجھل على حساب الحكمة يخصم نفسه بنفسه ، ويقيم عليھا الحجة 
 َزاِھقٌ  ُھوَ  َفإَِذا َفَيْدَمُغهُ  اْلَباِطلِ  َعَلى ِباْلَحقِّ  َنْقِذفُ  َبلْ { ظاھرة واضحة ، قال تعالى

ا اْلَوْيلُ  َوَلُكمُ   ) . 18/األنبياء(}َتِصفُونَ  ِممَّ

   

******************  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 !!!قد آان لسبأ في مسكنهم آية* 
* 

يعد بديھيا القول إن إثارة السؤال نصف المعرفة ، ذلك ألن إثارة السؤال   
سبيل المعرفة لبلوغ الغاية التي من أجلھا شرعت  تشكل دافعا للبحث والسير في

المعرفة ، والذي شرع المعرفة ھو من خلق الذين كلفھم بھا ، بمعنى أن غاية 
الخلق معرفة من شرعھا ، والمعرفة سبب للوصل لتلك الغاية ، والحضارة المادية 

يعني  اليوم ھي صاحبة السلطة وھي الممسكة في زمام تدبير حياة البشرية ، وھذا
أنھا تستند إلى أسس ينبغي على الباحث النظر فيھا وقراءتھا قراءة ناجعة 
ليتحصل على نتيجة مفادھا إما ؛ أن ھذه الحضارة ھي بالفعل قادرة على قيادة 
سفينة الحياة وإيصالھا إلى شاطئ النجاة وھو المعرفة الحق ، أو أن ھذه الحضارة 

حياة في عمق بحر الجھل والھلكة بما تستند إليه من أسس ستغرق سفينة ال
وتقضي على كل تفاصيلھا ومفرداتھا ، والوصول إلى واحدة من تلك النتيجتين 

  .يتطلب منا قراءة واعية علمية ألسس تلك الحضارة 

الشك في أن كل حضارة البد أن تتأسس على خطاب تشريعي له القدرة   
ھة ومن جھة أخرى يشكل على التعاطي مع الواقع الحياتي المكلف بتكييفه من ج

سببا في بلوغ الغاية التي من أجلھا وجد ھذا الخطاب ، وعلى ذلك الخطاب أن 
يبرھن على صدقه وشفافيته في الجھتين ـ كما يقال ـ والصدق يعني أن الخطاب 
يصف الواقع كما ھو ال كما يريده ويتمناه ، ويبين له السبل التي من خاللھا يمكنه 

ء والنمو بلوغا إلى من شرع ھذا الخطاب ألنه ھو غاية بلوغ درجات االرتقا



المعرفة ، وبالمقابل السبل التي تجعله ينحدر في دركات التسافل واالنحطاط ، كي 
يكون الواقع على بصيرة من أمره وھو يتعاطى مع ھذا الخطاب إن كان بسلبية أو 

ارة المادية على بإيجابية ، وھذه الحالة مفتقدة تماما في الخطاب التشريعي للحض
مستوى اإلجمال والتفصيل ، والدليل على ذلك واضح وبين ، ويكفي أن ينظر 
الباحث في دساتير الدول العالمية الكبرى التي ھي اليوم الممثل للحضارة المادية 
وليتأمل أي لون ھو خطابھا التشريعي ، فسيلحظ إجماال إنه خطاب نھاياته مفتوحة 

ء قدرتھا على تنظيم حركة الناس على الواقع وھذه أي ال غاية لھا سوى ادعا
ليست غاية وإنما ھدف افتراضي قد يتحقق ، وقد ال يتحقق ، وھو في غالب 
األحيان يعاني من سياسة التھميش ألن تحقيقه يصطدم بمصالح من شرعوه 
ومنطلقاته غائمة ، ذاك أن المشرع يبدأ فيه خطابيا ، لينتھي مؤدلجا بآيديولوجية 

على تمييع نھايتھا وجعل تلك النھايات مفتوحة غاية ما يستطيع وما  يحرص
يمكنه قدح فكره وفيض مداده ، وبالنتيجة يكون تعاطي الواقع مع ذلك الخطاب 
تعاطيا انتقائيا تماما ـ بمعنى الكلمة ـ وال يكون للخطاب التشريعي حضور ، وال 

بين القيادات العاملة على ينكشف وجھه الغائم إال عندما تحصل تقاطعات مصلحية 
وفق ذلك الخطاب ، ليخرج كل طرف من تلك القيادات بتفسير مختلف لتفسير 
الطرف اآلخر ، والعقل يقول كان البد عند وقوع ذلك االختالف التحاكم عند من 
شرع ذلك الخطاب بوصفه القادر على إحكام متشابھه الذي أدى إلى خلق التوتر 

ن المتخاصمين ليستبين أن الخطاب التشريعي يملك زمام على الواقع ، كي يحكم بي
تكييف الواقع تكييفا ال مجال فيه للنزاع الذي يمكن أن يؤدي إلى احتقان الواقع 
وتمريضه ، ومن ثم تسممه أو موته ، وھذا ما نراه اليوم شاخصا ، فرائدة ھذه 

، وكان الحضارة وھي أمريكا بشرت العالم بنھاية التاريخ وھالك البشرية 
  .المفترض أن تكون البشرى بخلود العالم ونجاته من الھالك 

إذن فالخطاب التشريعي لھذه الحضارة ھو بصريح الوصف خطاب مبني   
على الكذب والخداع والتزوير ، فالركن األول ؛ كذبه بوصفه خطابا مختلقا ليس له 

ا تشريعيا غاية واضحة فالبشرية ال ولن يكون لھا القدرة على أن تسطر خطاب
قادراً على حفظ اإلنسان فردا ومجتمعات فضال على أن يكون ذلك الخطاب قادرا 
على تنمية الحياة وبيان سبل االرتقاء فيھا وصوال إلى ضفاف الخلود ، ذاك أن 
الخلق لم يخلقه خالقه للھالك ، ولو كانت الغاية من الخلق الھالك لكان البدء 

ا الحكمة من اإليجاد من العدم للعودة إلى العدم ، ال بعملية الخلق ال حكمة فيھا ، فم
حكمة في ذلك مطلقا ، وحاشا الخالق الحكيم أن يخلق الخلق ليھلكھم ، بل ھو 
تفضل عليھم بالوجود محبا لھم ، وبارئا لھم من ظلمة العدمية إلى فضاء النور 

ل خطاب والحياة األبدية ، إذن مسألة الھالك ينبغي أن تكون غير واردة في ك



تشريعي ، بينما نجد أن الخطابات التشريعية الموضوعة بشريا من ألفھا إلى يائھا 
ھي تشي بالھالك والفناء والموت الذي ال حياة بعده ، وتظھر بوادر اإلھالك عندما 
يبدأ الخطاب التشريعي في النزول إلى الواقع ، حيث تبدأ النزاعات كالمية ما تلبث 

توى األفراد حتى تصل على مستوى الجماعات ، فإذن أن تكون تصفوية على مس
ما زعمه ھذا الخطاب المحشو باألماني الفارغة من الحفاظ على اإلنسان فرداً 
ومجتمعا ھو زعم كاذب ، مع مالحظة أنني ھنا أتحدث على مستوى اإلجمال ال 

  .التفصيل ، أما التفصيل فمصائبه تبدأ وال تنتھي 

ا الخطاب يكمن في التوزيع المؤسساتي للمجتمع والركن الثاني ؛ خداع ھذ  
والعمل على إضعاف السلطة المركزية بدعوى أن مركزية السلطة ھو مدعاة لخلق 
حكاما دكتاتوريين متسلطين يتصرفون بالشعوب على وفق أھوائھم ومن دون 
ضابط قانوني ، مع مركزية السلطة بغض النظر عن حال الحاكم ھو آلية البد من 

ألن قانون الحياة ھكذا يقول ؛ البد من وجود ميزان توزن به األشياء توفرھا 
وتفصل عنده النزاعات ، أما بتمييع مركزية السلطة بدعوى تعدد المؤسسات ھو 
كاشف عن مفارقة ومغالطة ، المفارقة ھي أن اإلنسان على وفق ھذا الخطاب 

من الناس محكوم بمعنى أن كل فرد ’ التشريعي يعمل على عكس نظامه التكويني 
حيث إن األفكار ) العقل(بمركز ذاتي اسمه القلب ، أو بحسب ما يصطلحون عليه بـ

والمرادات تحتكم وتحكم عنده ، ومنه تخرج التوجيھات ، وتعمل كل المؤسسات 
البدنية على وفق توجيھاته على الرغم من تعددھا ؛ القدمان واليدان والعينان 

ت الصغيرة ذات العالقة بتلك المؤسسات البدنية واللسان ، وغيرھا من المؤسسا
األم ، ولذلك أولى المشاكل التي يعانيھا الواقع الفردي لإلنسان من ھذا الخطاب 
التشريعي الوضعي ھي مشاكل ذاتية متعلقة بتناقض الواقع الداخلي التكويني مع 

بدأ جردة الواقع الخارجي الذي يريد الخطاب التشريعي الوضعي تكييفه ، ومن ثم ت
التناقضات وال تنتھي ، وتلك التناقضات دليل على قاطع صبغة الخطاب التشريعي 
المخادعة التي ظن الناس وھم يقرؤونھا مدونة كأنھا قصيدة شعر حالمة ، حتى 

  .إذا ما نزلت إلى الواقع صارت سياط جالد مؤلمة 

ن أما الركن الثالث من أركان ھذا الخطاب التشريعي الوضعي ھو رك  
التزوير ، بمعنى أن ھذا الخطاب الموضوع يتجاوز حقائق الواقع إلى تصورات ھو 
يتخيلھا ، ويعمل على إقناع أفراد الواقع بھا ، وقناعتھم بھا على مستوى الكتابة 
ليست دليال على قبولھم إياھا على مستوى الفعل والحركة ، ذاك أنھم ما إن يبدأ 

رتفع أكف االعتراض عليه ، وكان ينبغي أن العمل بذلك التشريع الموضوع حتى ت
ال يكون ھناك أي اعتراض بعدما قبله الجميع ، وأبدوا الموافقة عليه ، مع 
مالحظة أن إقراره ال يترك مجاال لالعتراض حتى من أولئك الذين تركوا لھم ـ كما 



فيما لو حصلت مشاكل فسيقول ؛ أنا أشرت إليھا ولكنني وافقت ) خط رجعة(يقال ـ 
) ثعلبية(على الخطاب نزوال عند رغبة الشعب وإجماعه ، وھذه بعض األخالق الـ

، فھم يغنمون إذا الناس ) اضرب واھرب(للساسة الذين تعودوا على سياسة 
غنمت ويعملون على أن يظفروا بأكبر قدر من الغنيمة ، ويفرون إذا ما احتدمت 

والسدنة يزجون في المواجھة وتأجج الصراع ، وفي غالب األحيان الساسة 
ليھلك دين أولئك الذين ) دينھم بدنيا غيرھم(ساحات الصراع أولئك الذين باعوا 

، بمعنى أن ) مستحمرين(يسميھم الدكتور شريعتي في أحد كتبه المفيدة بالـ
الساسة ورجال الدين أيضا يشتركون معھم في حلبات الصراع دورھم ھم 

أولئك ھم من يحمل أوزار سادتھم  خلف جوقة من المستحمرين ليكون) الخنس(
وأوزار استحمارھم ، وبعد أن تنجلي الغبرة يخرج الساسة والسدنة لحصاد ثمار 

الوديعة ، وتذوب شفاھھم ) الحمالن(تلك الحلبات ، ويظھر على خطاباتھم لھجة 
عيونھم شالل الدموع المنھمر أسفا وندما على ما ) اسفنجة(من األسف ، وتعتصر 

ك المستحمرين على الرغم من أن الساسة والسدنة حاولوا بطرق حصل من أولئ
كثيرة تجاوز أن يصل الحال إلى الحد الذي وصل إليه ، ويحاول أولئك الساسة 
الذئاب والسدنة الخونة أن يمتصوا غضب الواقع بتنزيه الخطاب التشريعي الذي 

حصل اليوم في زّور حقائق الواقع ، وخلق حاالت الصراع واالقتتال ، ولعل ما ي
العراق ھو صورة واضحة ال تحتاج إلى تعليق تثبت ھذا الذي نقوله عن الخطاب 

حيث إلى اآلن ال يعرف ) الدستور(التشريعي الموضوع والذي يصطلحون عليه بـ
من الذي وضعه ، وما الغاية التي يريد تكييف واقع الحياة بحسبھا ، ويقاتل 

ة جرائمھم ، وشجرة غباء الشعب التي الساسة والسدنة على بقائه ألنه شماع
تثمر لھم سلطة وأمواال وجاھا ما كان يمر في خواطرھم وھم بأيدي المنافي تقلبھم 

  .كما تشاء ، وتنتھك منھم ما تشاء 

بقي أن نلتفت عزيزي القارئ إلى أن الخطاب التشريعي للحضارة المادية ال   
ى المسيطرة ولسلطتھا ولذلك يكترث بمحلية الواقع ، بل ھو سبيل لعالمية القو

يحاول جاھدا أن يحفظ لھا مصالحھا المنظورة وغير المنظورة ، فضال على أنه 
يعمل على تحويل دماء البشر في تلك الجغرافيات المحلية إلى صكوك دفع مؤجل 
تستوفيه تلك القوى متى أرادت ، أو صكوك أمان لما قد يأتي من كوارث تلك 

لكارثة المالية التي خسفت بجيب سيدة العالم ، فطال الحضارة ، كما حصل في ا
ذلك الخسف حتى أولئك الذين ما وصلھم غبار ماكنات الحرث األمريكية ، ليصلھم 
بالؤھا ومصيبتھا فيزدادوا جوعا إلى جوعھم ، ويتضاعف عليھم الموت ضعفين ، 

صائبھا إلى ومازال العالم إلى اليوم يشكر ھذه السيدة المتعالية على أنھا تصدر م
الناس بسخاء منقطع النظير ، لتقبع ھي في زاوية المتعة تحتسي خمرھا الھية 



عابثة ، وحال كھذا كيف ال يثمر ھالكا ، وھالكا أسرع مما يتصور المتفائلون 
بحلوله على أرض دحاھا هللا سبحانه لعباده كي يعمروھا بمعرفته ، وإذا بھم 

  .صيانھم يخربوھا بجھلھم وطغيانھم وتمردھم وع

ولنا في مقال آخر إذا وفق هللا سبحانه وقفة مع جور ھذه الحضارة التي   
بدأ موقدھا يخبو ونارھا تأفل ، ولعل في ذلك بشارة للجياع الذين يقتاتون على 
جوعھم لتمتلئ بطون الذئاب ، أن ناقوس رحيل ھذه الحضارة الظالمة دق ، 

قرية التي أغرقھا هللا سبحانه بسيل ونھاية تاريخھا حلت ، وحالھا سيكون كحال ال
َتانِ  آَيةٌ  َمْسَكِنِھمْ  فِي لَِسَبإٍ  َكانَ  َقدْ {َالعرم بفعل فأرة خرقت السد ، قال تعالى  َعن َجنَّ

ْزقِ  ِمن ُكلُوا َوِشَمالٍ  َيِمينٍ  ُكمْ  رِّ َبةٌ  َبْلَدةٌ  َلهُ  َواْشُكُروا َربِّ  َفأَْعَرُضوا * َغفُورٌ  َوَربٌّ  َطيِّ
ْلَناُھم اْلَعِرمِ  َسْيلَ  َعلَْيِھمْ  َفأَْرَسْلَنا َتْيِھمْ  َوَبدَّ َتْينِ  ِبَجنَّ  َوَشْيءٍ  َوأَْثلٍ  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواَتى َجنَّ

 )17 -15/سبأ(}اْلَكفُورَ  إاِلَّ  ُنَجاِزي َوَھلْ  َكَفُروا ِبَما َجَزْيَناُھم َذلِكَ  * َقلِيلٍ  ِسْدرٍ  مِّن

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أيها ) ص( لعليآفى ظلمًا * 
 * !!الحمقى

  )صفات المرشحين في كالم أمير المؤمنين عليه السالم(رداً على مقال 

مع اقتراب حملة التطعيم الثالثة بفايروس االنتخابات الديمقراطية في   
العراق تتصاعد وتيرة الحملة المسمومة من اإلعالم المسيس ديمقراطيا لحث 

التطعيم لينام جياع الشعب مرة أخرى لسنوات أخر الناس على الذھاب إلى مراكز 
على أماني آلھة الطعام التي ال ولن تكون أبدا ، وإن من غرائب التسويق اإلعالمي 
لھذه الحملة الفايروسية المھلكة أن عدداً من األبواق من عبدة أصنام آخر الزمان 

لوثيقة الحكم  يحاولون جاھدين اإلساءة إلى المبادئ العظيمة) الطين(من مراجع 
) رض(إلى عامله على مصر مالك األشتر) ص(التي كتبھا أمير المؤمنين علي

عندما قرر تنصيبه واليا عليھا ، ولننظر إلى العبارات األولى لھذا العھد العظيم 
دجاج (لنرى ھل أنه شرع لھذه الحملة الفايروسية التي يجتھد في تسويقھا أبواق 

  !!!؟؟؟)المراجعيةالكفيل المذبوح على الطريقة 

 عفوك من فأعطھم: [لمالك األشتر ) ص(يقول أمير المؤمنين  
 ووالي ، فوقھم فإنك ، وصفحه عفوه من هللا يعطيك أن تحب الذي مثل وصفحك
يكشف عن ) ص(وھنا أمير المؤمنين] . والك من فوق وهللا ، فوقك عليك األمر

االنتخاب أبداً ، بل االختيار يكون قانون التعيين واالختيار ، فال يعني االختيار 
باالصطفاء وال يستطيع أحد أن يصطفي أحداً إال إذا كان عالما ومحيطا به ، خابرا 
إياه في المواقف ، وھذا ما ينطبق تماما على التنصيب اإللھي ، وقانون الجعل 

 هللاَِّ  ُسْبَحانَ  اْلِخَيَرةُ  ُھمُ لَ  َكانَ  َما َوَيْخَتارُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَربُّكَ { اإللھي ، قال تعالى
ا َوَتَعاَلى ، فالخلق والتنصيب من مشيئة هللا سبحانه ) 68/القصص(}ُيْشِرُكونَ  َعمَّ

وحده ال شريك له ، والذي يحاول أن يشركه في اختياره ويتدخل في آلية االختيار 
اذ با ـ فقد حكم على نفسه بأنه من المشركين ـ والعي) الجعل والتنصيب(التي ھي 

فليس من الحكمة في شيء أن يكون ھو سبحانه وحده الخالق ، ويشرك من دونه 
ولذلك فأولئك الذين ينكشف لھم يوما بعد يوم سوء !!! في اختيار من يرعى خلقه

حساباتھم الدنيوية ، بل وانتقاض غزلھم يحاولون جاھدين العمل لخبط الحابل 
نابل عمله وال مشتركات بينھما أبدا ، وكذلك بالنابل مع العلم أن للحابل عمله ولل

ليقتطعوا من الفقرات ) ص(فھؤالء عندما يھرعون إلى عھد أمير المؤمنين
الشريفة التي تبين آليات عمل الحاكم بالعدل إنما يحاولون ترقيع ما انفتق من 
رتقھم ليكتشفوا أن ما توھموه صالحا للترقيع يزيد من فضيحتھم ، ويوسع من 



تى يصير ال سبيل لرتقه ، ذاك أن أولئك تناسوا أو غفلوا عن أن كالم فتقھم ح
فرع متصل بأصل ، وال حياة للفرع إذا ما قطع من أصله ، وكذلك ) ص(الطاھرين

األمر مع ھذا العھد الشريف ؛ فإما أن يأخذه الناس بكله ويعملوا به ، ويكون بذلك 
ى يزيد من فضائح المنتقين ، ذلك النجاة والفالح ، أو أن االنتقاء منه بحسب الھو

القيام به في الرعية ھو مستند ) الوالي(ألن العھد الشريف يبين أن كل ما على 
إلى كونه منصب ممن ھو فوقه ، وھذا الذي ھو فوقه ال يكون في أي حال من 

فھو المضحك المبكي ) الديمقراطية(األحوال دونه أو من رعيته ، أما الحال مع 
نصب الحاكم ويختاره يكون في زمن االختيار ھو السيد وھو فوق حيث أن الذي ي

من ينصبه ، وبعد أن تنتھي تلك الفترة الزمنية التي ربما تدوم سويعات يعود 
المحكوم حاكما ، والحاكم محكوما ، فيكون الشعب الذي نصب الحاكم ؛ رعية لمن 

طقية تماما بله أن فھل يقبل بھذه المعادلة ـ الخالية من المن!!! نصبه ھو بيده
  !!!يكون فيھا رائحة حكمة ـ أحد يدعي التعقل ، أو أن لديه شائبة عقل؟؟؟

لمالك يثبت ھذا األصل ، وھو ؛ إن هللا سبحانه ) ص(إن عھد أمير المؤمنين
الذي ولى من والك ھو فوقه وفوقك وھو مطلع عليكما ، ويرقب عمل من نصبه ، 

تحت نظر صاحب الوالية الحق وھو هللا ومن نصبك ، فالوالي ومن ولى ھما 
ذلك لينتبه األشتر أن األمر ليس بيد ) ص(سبحانه ، وإنما قال أمير المؤمنين

يسيره على وفق ھواه ومراده ، وإنما األمر بيد هللا سبحانه ، والحاكم ) ص(علي
ھو القانون الذي جعله هللا سبحانه ميزانا ) ص(ومن نصبه علي) ص(بين علي

جعول نفسه على وفقه ويحاسب من يوليه ، وھذا األمر ھو غاية في ليحاسب الم
العدالة والحكمة والمصداقية ، وليس للمنصب فيه أي ھوى أو انتقائية ، ولقد كان 
ھذا الحال ھو الفيصل في اختيار الحاكم ، لقد اختبر الحق سبحانه خلقه أجمعين 

ا{ لى، وما كانت النتيجة؟؟؟ قال تعا) احتمال األمانة(في   َعَلى اأْلََماَنةَ  َعَرْضَنا إِنَّ
َماَواتِ   إِنَّهُ  اإْلِنَسانُ  َوَحَملََھا ِمْنَھا َوأَْشَفْقنَ  َيْحِمْلَنَھا أَن َفأََبْينَ  َواْلِجَبالِ  َواأْلَْرِض  السَّ

ً  َكانَ  ل ، ولذلك أضاع ) 72/األحزاب(}َجُھوالً  َظلُوما ظلوما لنفسه ، جھوال بما ُحمِّ
، ) ص(األمانة التي قبلوا أن يحملوھا ما عدا محمد وآل محمد الخلق كلھم تلك

ولذلك استحق أولئك الذين حافظوا على األمانة تشريف هللا سبحانه لھم بأن جعلھم 
قادة البالد وساسة العباد ، والخلق كلھم مأمورون بالسمع والطاعة لھم ، حيث 

َھا َيا{ قرن هللا سبحانه طاعتھم بطاعتھم فقال عز من قائل  أَِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ
ُسولَ  َوأَِطيُعواْ  هللاَّ  وهُ  َشْيءٍ  فِي َتَناَزْعُتمْ  َفإِن ِمنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْولِي الرَّ  هللاِّ  إَِلى َفُردُّ

ُسولِ  ِّ  ُتْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  إِن َوالرَّ ) 59/النساء(}َتأِْويالً  َوأَْحَسنُ  َخْيرٌ  َذلِكَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا
 الحسين: [في بيان ھذه اآلية المباركة ما نصه عن ) ص(، وورد عن الطاھرين

 عائذ ابن أحمد عن ، الوشاء علي بن الحسن عن ، محمد بن معلى عن ، محمد بن



 قول عن السالم عليه جعفر أبا سألت: "  قال العجلي بريد عن ، أذينة ابن عن ،
 الناس بين حكمتم وإذا أھلھا إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم هللا إن: "  وجل عز هللا
 اإلمام إلى األول يؤدي أن ، عنى إيانا:  قال) " 62/النساء( بالعدل تحكموا أن

 الذي بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم وإذا"  السالح والعلم الكتب بعده الذي
 الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيھا يا: "  للناس قال ثم ، أيديكم في

 يوم إلى المؤمنين جميع أمر ، خاصة عنى إيانا) " 63/النساء( منكم األمر وأولي
 أولي وإلى الرسول وإلى هللا إلى فردوه أمر في تنازعا خفتم فإن ، بطاعتنا القيامة
 في ويرخص األمر والة بطاعة وجل عز هللا يأمرھم وكيف نزلت كذا ، منكم األمر

 وأطيعوا هللا أطيعوا"  ، لھم قيل الذين للمأمورين ذلك قيل إنما!  ؟ منازعتھم
، وأمانة هللا ) 1/276:الكليني لشيخل الكافي ](" .  منكم األمر وأولي الرسول

، والحكم ركن ) ص(سبحانه دينه ومعرفته التي ضيعھا الناس وحفظھا آل محمد
سبحانه من أنه أجاز لھم من أركان ھذه األمانة ، فكيف يفتري الناس على ربھم 

تنصيب من خان األمانة وفشل في الحفاظ عليھا عندما امتحنه هللا سبحانه بذلك ، 
ولكن سبحان هللا ال يستطيع الناس إال أن يدللوا بما يفعلوه على حكمة ما روي 

أنه ) ص(قبل أكثر من عشرة قرون ، حيث ورد عن رسول هللا) ص(عن آل محمد
 إلى والميل ، الشھوات واتباع الصلوات إضاعة لقيامةا أشراط من إن: [قال 

 في المؤمن قلب يذوب فعندھا ، بالدنيا الدين وبيع ، المال أصحاب وتعظيم األھواء
 قال ، يغيره أن يستطيع فال المنكر من يرى مما الماء في الملح يذاب كما جوفه
 إن ، سلمان يا بيده نفسي والذي إي:  قال ؟ هللا رسول يا لكائن ھذا وإن:  سلمان
 سلمان فقال ، خونة وأمناء ظلمة وعرفاء فسقة ووزراء جورة أمراء يليھم عندھا

 يا بيده نفسي والذي إي:  وآله عليه هللا صلى قال ؟ هللا رسول يا لكائن ھذا وإن: 
 نخوَّ ويُ  الخائن ويؤتمن منكرا والمعروف معروفا المنكر يكون عندھا إن ، سلمان
 رسول يا لكائن ھذا وإن:  سلمان قال ، الصادق ويكذب الكاذب ويصدق األمين
 أحاديث معجم](. سلمان يا بيده نفسي والذي إي:  وآله عليه هللا صلى قال هللا؟
، ھل ھناك دقة في ) 2/218:العاملي الكوراني علي الشيخ؛)ع(المھدي اإلمام

وھو يعاينه منذ واقعنا اليوم ) ص(الوصف كھذه الدقة التي يصف بھا رسول هللا
  !!!ألف وأربعمائة ونيف من السنين؟؟؟

الذي ) ع(ھي قيامة القائم) ص(إن ھذه القيامة التي يتحدث عنھا رسول هللا
سيبعثه هللا سبحانه ليمألھا قسطا وعدال كما مألھا الفجار ظلما وجورا ، وھل 

بھم ھناك ظلم وجور أعظم من أن يؤتمن من خان الدين وباعه بالدنيا ، وأعني 
فقھاء آخر الزمان الخونة الفجرة الذين شرعوا لمشروع الشيطان في الحاكمية 

؟؟؟ ويسمى اليوم مرجعا أعلى ، وتسبغ عليه )ع(ونقضوا عھد هللا وإمامة اإلمام



الصفات زورا وبھتانا ، حتى بلغت بھم الوقاحة أن يسموه إماما ، وھم قد أزروا 
اثنان ؛ إمام عدل منصب من هللا  به من حيث أرادوا مدحه ، حيث أن األئمة

، وإمام ضاللة منصب من الناس من دون ) الوصية(سبحانه وھو صاحب النص
ألنه ال يستطيع ) إمام ضاللة(سلطان أتاھم ، ومرجعھم األعلى ھو بحسب وصفھم 

أحد منھم أن يقول ؛ إن مرجعھم منصب من هللا سبحانه أو بأمر هللا ، بل ھم من 
، وھي قاعدة باطلة ألنھا تطابق ) الشياع(صبوه عليھم بقاعدة اتخذوه إماما ، ون

وھذا كله اليوم ظاھر !! في المشروع الديمقراطي الشيطاني) األغلبية(قاعدة 
وواضح وضوح الشمس في رابعة النھار ، وترى الناس تتھم األمين الذي كلفه 

لنجاة ، وھذا هللا سبحانه قيادة البالد وسياسة العباد حتى يصل بھم إلى شاطئ ا
األمين لم يأت من دون دليل ، بل جاء بالدليل النصي ، والحجة اإللھية ، والبرھان 
الواقعي بأن دعا كل من يكذب دعوته من العلماء إلى إظھار علمھم للناس وإبطال 

وھا ھم يراھنون على جھل الناس ، ويراھنون !!! ما جاء به ، إن كانوا صادقين
تطاول الزمان ھو لصالحھم ، وكأن أولئك الفقھاء لم  على وھمھم وتصوراتھم أن

يفقھوا شيئا من حركة التاريخ ، فكل الدعوات اإللھية تبدأ بذرة طاھرة ومن ثم 
نبتة صغيرة ال يلتفت إليھا إال العارفون من أصحاب القلوب الطاھرة ، ولكنھا 

صنع البشر ،  بمرور األيام ستنمو وتنمو وتنمو ألنھا من هللا سبحانه ، وليست من
دٌ { وما كان  ينمو ولو كره الكافرون ، قال تعالى َحمَّ ُسولُ  مُّ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاَِّ  رَّ

اء ً  َتَراُھمْ  َبْيَنُھمْ  ُرَحَماء اْلُكفَّارِ  َعَلى أَِشدَّ عا داً  ُركَّ ً  هللاَِّ  مِّنَ  َفْضالً  َيْبَتُغونَ  ُسجَّ  َوِرْضَوانا
ُجودِ  أََثرِ  مِّنْ  ُوُجوِھِھم فِي ِسيَماُھمْ  ْوَراةِ  فِي َمَثلُُھمْ  َذلِكَ  السُّ  اإْلِنِجيلِ  فِي َوَمَثلُُھمْ  التَّ

اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعَلى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغلَظَ  َفآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرعٍ  رَّ  ِبِھمُ  لَِيِغيظَ  الزُّ
ُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ ْغفَِرةً  ِمْنُھم الصَّ  َوأَْجراً  مَّ
 ً ً أن يعرف العدل وأھله ، ويلزم ) 29/الفتح(}َعِظيما ، ولذا فعلى من أراد صادقا

سمتھم وطريقھم أن يمسك بين يديه دليال إلھيا ال سبيل لنقضه أو التشكيك به ، 
والدليل الذي جاء به األمين الذي استأمنه هللا سبحانه على عباده ھو 

مر هللا ولذلك فھو التي تثبت أحقيته ، وأنه القادم من هللا سبحانه بأ) الوصية(النص
سيعمل بتكليفه الذي أمره به سبحانه بغض النظر عمن يصدق أو يكذب ، ألن مناط 
الحجية ألولياء هللا سبحانه ھو ليس تصديق الناس أو تكذيبھم ، بل لعل القرآن 
كشف عن حال الناس الذي ال يتغير مع كل داعية للحق ، فھم دائما مكذبون وھذا 

، ولذلك لعل في ھذا إشارة إلى أن األغلبية ال تدعو إلى ) ةاألغلبي(حال األكثرية 
حق أبدا ، ولذلك جعلھا المشروع الشيطاني للحكم ركنه األساس في القبول أو الرد 
، بينما المنھج اإللھي غير ناظر إلى أقلية أو أكثرية ، بل ھو ناظر إلى المرسل بما 

ة لدعوته زمانا ومكانا وخلقا ، يعمل ، وكيف يدعو إلى الحق ، وما اآلليات المتاح
فالحكمة اإللھية في مسألة امتحان الناس بالمشروع اإللھي تضع نصب عينيھا 



حركة المتغيرات الثالثة ؛ الزمان والمكان والناس ، وتحاول بالعمل الدؤوب ، 
والجھاد الحق أن تستحضر قدرات المؤمنين بھا أن يكونوا دعاة يعرفوا حال 

لمكاني والمقال الزماني ، ليصيبوا ھدفھم الذي إليه يدعون الناس ، والمقام ا
فالناس اليوم أرھقتھم الدنيا بإغراءاتھا ، فما الذي لدى داعية الحق كي يستطيع 
تبصيرھم بأن سياسة اإلغراء التي يعمل على وفقھا المشروع البشري ھي آلية 

ون عن بابھا ، استدراج لجعل الناس ينعزلون عن مدينة العلم والحكمة ، ويتيھ
ويسرحوا في صحراء المادة التي الشك في أنھا ستھلكھم روحا وجسدا؟؟ وھو 
اشد الھالك ، ولذلك من يتدبر فداعية الحق اليوم جاء بمشروع صادم تماما ، ال 
مداھنة فيه ، وال مماطلة ، وال مراوغة ، بل ھو يعمل على إشاعة الوضوح 

مواجھتھم لنور الحقيقة ووھجھا ،  التدريجي كي ال يصاب الناس بالعمى من
وبالمقابل يكشف لھم عن ھشاشة السور الذي أحاطتھم به الدنيا كي تمنعھم من 
اإلفادة عن مصدر النور الحق ، وھو ؛ حجة هللا في كل زمان ، ولعل من أعظم 
اآلليات التي تعمل عليھا الدعوات اإللھية ھي تشجيعھا المنقطع النظير للناس على 

ھا والتعاطي معھا تحاورا ونقاشا وجداال ، وال تقبل من أحد من الناس أن البحث في
للناس ) ص(يأتيھا بواسطة غير واسطة البحث ، ولذلك قال يماني آل محمد

لم أقل ألحد اتبعني أعمى ، بل افتح عينك ، وميِّز الدليل : [وبصريح العبارة 
بوضوح ال لبس ) ع(، وھو ھنا ] واعرف صاحب الحق ، وانقذ نفسك من النار

فيه يحمل كل إنسان مسؤولية اتباعه ، ويقول له بصريح العبارة ؛ أن ال اعتبار أو 
قيمة التباع غير قائم على المعرفة الحقيقية والبحث الجاد في معرفة الحق ، ألن 

ھو اتباع ) حشر مع الناس عيد: (االتباع القائم على قاعدة أھل الدنيا القائلة 
صاحبه في ھاوية الضاللة ، وال يستطيع أصحاب االتباع سرعان ما يودي ب

الجمعي أن يدافعوا عما يعتقدون ، بل وال يستطيعون الصمود أمام شائبة شبھة 
تعرض عليھم ، فيجدون أنفسھم يتملكھم الشك أمام كل مفصل من مفاصل دعوة 

بساحته ، الحق ، والسبب يعود إلى أن هللا سبحانه ال قرابة له مع أحد وال محاباة 
فكل العباد ممتحنون ، وكلھم أعطاھم ذات القدرات واإلمكانيات في معرفة الحق ، 
وإنما يحصل التفاوت بينھم في المعرفة نتيجة صدق التعاطي مع االمتحان وجدية 
البحث فيه ، وھذان المائزان مبعثھما ليس الوجود ، وإنما مبعثھما طلب المعرفة 

اله أمام حال من حالين ؛ إما أن يعطله ويقع في الفطري الذي يكون كل امرئ حي
حضن الدنيا ، أو يفعله ويعمل به ليبدأ رحلة المعرفة والتطھر من ظلمة الجھل 
وجوره ، والشك في أن ھذا القرار ھو بدء مرحلة النجاة ، ولكن على الساعي أن 

وھو  يكون على يقين أن الطريق طويل ويحتاج إلى فھم حقيقي وإلى مفتاح النجاة
، وھذا المفتاح يتحصل عليه الباحث بعد أن يستنفد ما توھمه ) ال قوة إال با(



قدرة ذاتية ليكتشف في النھاية أن القدرة الحق التي كانت تسنده في الوصول إلى 
  .وال قوة غيرھا ) قوة هللا سبحانه(الحق ھي 

به إلى أن إذن على تلك األقالم التي امتھنت اللعب على حبال السيرك أن تنت
حبل الكذب والدجل قصير ، وسرعان ما يفتضح البھلوانات الالعبين على مشاعر 
الناس ، وسرعان ما تفصح الحكمة عن وجھھا البھي لتنكشف قباحة وجوه 

) ص(ووصاياه في عھده للمنصب منه ، وقول علي) ص(األدعياء ، فأين قول علي
على قصاع المشروع  قول من نصبه وھو هللا سبحانه ، من قول الالھثين

حيث تحاول تلك األقالم تلميع الصورة القبيحة للديمقراطية التي !!! الشيطاني؟؟؟
ذبحت آمال الناس من الوريد إلى الوريد من خالل عقد عالقات مشوھة بين دعوة 

إلى التسامح والعدل والصدق والرحمة ، وخيمة الديمقراطية ) ص(الطاھرين
نكشف دجل أولئك ويفضحھم من دخل اللعبة معھم المظلمة ، ولذلك سرعان ما ي

ممن ال يدخلون الدين في ھذه اللعبة ، بل ويطالبھم أن يلعبوھا على وفق قواعدھا 
ال على وفق ما يتوھمون ، ذلك ألن انتزاع مبادئ الحق من أصولھا ، ومحاولة 
مة استزراعھا في خيمة الديمقراطية سيفضح بالنھاية فساد كل محتويات تلك الخي

وينقضھا على رؤوس بانيھا ، وال تكون تلك المبادئ العظيمة دالة إعمار في تلك 
الخيمة ، فما بني على باطل فھو باطل ، وسلطة الشعب كذبة كذبھا المنتفعون 

 !!! وصدقھا البلھاء
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 * !!!آمثل الحمار يحمل أسفارا* 
حفالً يجدد به الناس بيعتھم لولي هللا جعل هللا سبحانه منبر الجمعة م  

المنصب منه القائم بأمره جماعة ، جماعة ، فالجمعة مثابة من مثابات الزمن على 
مستوى األيام التي تبتلى بھا عبادة المرء لربه سبحانه ، مثلما تبتلى على مستوى 
 الساعات بإقامة الصلوات والصالة الوسطى ، وعلى مستوى الحول بالحج ، وھذا
يعني أن اإلعداد اإللھي لعباده على مستوى األفراد والجماعات ، وعلى مستوى 
المكان ، وعلى مستوى الزمان دائم مستمر ال يخبو ولن يخبو ، غير أن ما نلحظه 
اليوم أن الناس غصبوا المنبر وراح يرتقيه أناس ھم أول من عمل على تھميشه 

جلس األعمى جالل الصغير ، مع وتقويضه في نفوس الناس ، ومن أولئك بوق الم
االلتفات إلى أن ھذا الشخص ليس بالقيمة التي يصلح أن يكون فيھا موضوعاً 
للحديث ؛ نقداً أو تقويماً ، ولكن ما يدعو إلى الحديث وجعله أنموذجا لضرب المثل 
ھو استغالل أولئك الخارجين عن والية هللا سبحانه لمنبر الوالية للترويج عن 

ييف حقيقة قيام المنبر ، لمعرفة أولئك أن المنبر ھو بمن يرتقيه ، أنفسھم وتز
وارتقاؤھم له يحمل معنيين ال ثالث لھما ، وھما ؛ إما أن يكون ارتقاؤھم من باب 
أنھم منصبون للقيام بتلك الشعيرة ممن نصبه هللا سبحانه قائما بالحق وبذلك يعد 

عليه من دون رضا صاحبه ،  قيامھم شرعيا ، أو ھم مغتصبون للمنبر وقائمون
ولذلك تراھم دعاة إلى كل ما يطمس عقيدة الحق التي يدعو إليھا صاحب المنبر 
المنصب من هللا سبحانه ، وواقع الحال يقول ؛ إنھم مغتصبون للمنبر بعد أن 

  .، وتغيير سنته ) ص(عقدوا سقيفة الزوراء لتبديل أحكام رسول هللا

التي ألقاھا الصغير في مسجد براثا يوم  ھناك ملحظان على خطبة الجمعة  
ھـ ق ، الملحظ األول ؛ ھو حديث الصغير عن القرآن 1430/السابع من ربيع اآلخر

وعلومه ، واحتجاجه على العلوم المادية الحديثة كونھا محتواة في القرآن مما 
يؤكد أسبقية القرآن في بلوغ ما بلغته البشرية اليوم وھي تتبجح بھذا االنفجار 
المعرفي ، ثم ينتقل الصغير إلى أن ھناك علوما ال يستطيع الفكر البشري المادي 
بلوغھا ، وھو علم الغيب ، وغاب عن الصغير االنتباه إلى أن ما يتبجح به العالم 
اليوم من انفجار معرفي ھو بعض إفاضات القرآن الناطق فكل ما تحفل به البشرية 

يب األصول ال يعني إعدامھا بل ھو آت ، وتغي) ص(اليوم ھو من عطاء آل محمد
اليوم الذي يكتشف به الكون عظم الجرم الذي ارتكبه بحق نفسه عندما حاول 

  . تغييب أھل بيت الوحي ومعدن العلم عن ساحة العمل الحياتي 



والغريب أن من يتحدث عن القرآن وعلومه ھو من أكبر عّرابي 
ومن العاملين على إقامة الدستور الديمقراطية األمريكية في العراق الجديد ، 

الموضوع بشريا حاكما للناس وعليھم ، وھذا يعني تغييبا للقرآن عن واقع الحياة 
ومن ثم ھو يتحدث عن القرآن وعظمته ال بوصفه كتاب هللا سبحانه وشرعته 
المنظمة للحياة ، بل بوصفه ھو وزمرة علمائه الضالين المضلين اللسان الناطق 

ل لكلم والملحظ الثاني ؛ ھو تعمد . ات هللا سبحانه بحسب ما تشتھي أھواؤھم المقوِّ
الصغير لتغييب الحقيقة الكامنة وراء تلك اإلحاطة بقوسي العلم ؛ القوس األكبر ھو 

، وعلى من ) الشھودي(، والقوس الصغر ھو العلم المادي) الغيبي(العلم اللدني
ن األكبر واألصغر ، وبغير ذلك يتصدى لقيادة أھل األرض أن يتزود بھذين القوسي

ليس ألحد الحق في ارتقاء كرسي القيادة ، أو أن يمد ببصره نحو مسند القدرة ، 
ذاك أن الحياة تتطلب من قائدھا أن يعالجھا قلبا بالعلم الغيبي ، وقالبا بالعلم 
الشھودي ، واالقتصار على العالج القالبي حسب ال يجيز لمن يمتلك ذلك أن يمد 

نحو كرسي القدرة ، فضال على أن توفر حاكم بتلك المواصفات ؛ أي ببصره 
اإلحاطة بالعلم الشھودي ھو غير متيسر لكل الطواغيت الذين يحكمون العالم اليوم 
ويتسلطون على رقاب البشرية ، بل ھو غير متيسر لبعض بعضھم بمعنى غير 

م من عينة متوفر لخالصتھم من الطواغيت ، فما بالك أن يكون الحاكمون ھ
العصابات المتسلطة على العراق اليوم بمسميات مختلفة ؛ أحزاب علمانية وأحزاب 
دينية ، ومؤسسات دينية ودنيوية ، كحوزة السيستاني ، وغيرھا من المؤسسات 
الدينية ، ومؤسسات الدولة التي تدعي إنھا مدنية وھي دنيوية ال حظ لھم في علم 

خدما لمشروعه وموظفين في دوائره ينفذون ما أو معرفة بل قدموا مع االحتالل 
  !!!يطلب منھم ويعملون على إرضائه

إن حديث الصغير في الخطبة األولى عن العلم القرآني لم تكن الغاية منه   
، بل كانت ) ولي هللا(إعادة الناس إلى كتاب هللا سبحانه ، وإعادتھم إلى الناطق به 

خطبة الثانية التي استغلھا بشيطنة مخادعة الغاية ھي التمھيد لما تحدث عنه في ال
الستقطاب المشاعر ، ) ص(عندما تحدث عن إعمار قبتي اإلمامين العسكريين

وتحدث عن جھود الناس الذين ھم من حزبه وتكوينه ، ماذا عملوا وماذا 
ليغمز من طرف خفي ناخبيھم الذين خذلوھم في لعبة االنتخابات !!! قدموا؟؟

) ص(وليعلن أنه وزمرته الدعائھم االنتساب للقرآن وأھلهالمحلية األخيرة ، 
يعدون األقدر على قيادة سفينة العراق في ھذا الزمن من خالل احتجاجھم على 
الناس بما قدمه القرآن وأھله ، والغريب أنھم يحاولون التسلط على الحياة على 

القرآن وأھله وفق منھج ينكره القرآن وأھله ذلك ألنھم لو أصروا على قيام منھج 
فسينفضح نفاقھم ، وينكشف زيف تدينھم تماما كما ضرب القرآن بأشباه أولئك 



ِّ  َوَجَعلُواْ {مثال ، قال تعالى ا ِ ً  َواألَْنَعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممِّ ِ  َھـَذا َفَقالُواْ  َنِصيبا ّ ِ 
ِّ  َكانَ  َوَما هللاِّ  إَِلى َيِصلُ  َفالَ  لُِشَرَكآِئِھمْ  َكانَ  َفَما لُِشَرَكآِئَنا َوَھـَذا ِبَزْعِمِھمْ   َيِصلُ  َفُھوَ  ِ

، وما تحدث عنه الصغير بشأن ) 136/األنعام(}َيْحُكُمونَ  َما َساء ُشَرَكآِئِھمْ  إَِلى
الطعن بنزاھة مفوضيتھم العليا لالنتخابات وللخروقات الخطيرة يكشف عن مدى 

ياسية التي كان الصغير ومراجعه وحزبه البوق االنحراف الحاصل في اللعبة الس
الكبير الذي دفع الناس دفعاً إلى إرساء قواعد تلك اللعبة التي جعلت الناس تخرج 
من والية هللا سبحانه ، وتنقض بيعتھا لولي هللا سبحانه ، ويقينا ما كان الصغير 

ة قوية ليتحدث عن تلك المعلومات الخطيرة لوال أنه مني وحزبه وحوزته بصفع
من خالل عزوف الناس عن اختيارھم ، وتآمر الساسة عليھم ، وصوته العالي 

بل ھو خائف ) المصلحة الوطنية العليا(اليوم ليس ألنه حريص على ما يسمونه 
من قادم الحال ، فالخطورة كائنة في االنتخابات القادمة عندما يضع الساسة الذئاب 

ليركلوھم خارج تلك اللعبة بعد ما أصبح  أقدامھم في مؤخرة رجال الدين الثعالب
أولئك المعممون عبئا ثقيال ورائحة نتنة ، فضحت فساد تلك اللعبة ، وكشفت زيفھا 
وفضحت الساسة وسدنتھم على رؤوس األشھاد ، وراح يعلم كذبھم وزيفھم حتى 

  !!!الذين يسكنون في أقاصي المدن ممن ال ھم لھم في الدنيا غير مأل بطونھم

يث الصغير من منبر الجمعة عن تلك المصائب التي تسبح في إن حد  
مستنقعھا العملية السياسية وساستھا وأحزابھا ، ليس لحرقة على مصالح الناس 
بل ھو خوف يصل حد الرعب أن خلفيات المعممين راحت تتزحزح شيئا فشيئا عن 
ر تلك الكراسي التي جلسوا عليھا في غفلة من الزمن ، فضال على نفاد صب

الساسة على ما أكرھوا عليه بسبب إرادة سادتھم األمريكان ألنھم يعرفون أن 
ألولئك المعممين شعبية زرعھا فعل نظام الطاغية المقبور نتيجة حربه المعلنة 
على الدين ومن ينتسب إليه ، فتركوا لھم المجال في الجلوس على كرسي القرار 

!!! سقطھم في أعين الناسوھم يعرفون أن جلوس أولئك في ذلك المكان سي
لماذا؟؟؟ ال ألن أولئك المعممين غير قادرين على القيادة ، بل ألنھم بنوا ما بنوا 
على نھج في الحاكمية يختلف تماما عما كانوا يدعون له من الحاكمية ذاك أن كل 
المعممين الذين ينتسبون لحوزة السيستاني ينبغي أنھم ال يؤمنون بل وال يقيمون 

ألنھم محكومون بنھج ) ص(ن أي حكومة غير حكومة اإلمام المھديأو يدعمو
وھو نھج حاكمية هللا سبحانه ، أما ما نراه اليوم فأولئك ) ص(الوالء آلل محمد

نقضوا بيعتھم ، وتركوا العمل بالنھج الذي تتلمذوا عليه ليلقوا بأنفسھم في 
لئك الثعالب من أحضان سقيفة آخر الزمان التي خطط لھا الذئاب وأكل فيھا أو

المعممين ليعود ريعھا إلى الساسة في نھاية المطاف ، ولشعور الصغير ومن خلفه 
بخطورة ما سيواجھون نراھم بحكم اطالعھم يجعلون أمام أنظار العامة فساد 



الدولة ومؤسساتھا جھاراً نھاراً ، ويبدو أن الصغير تجاوز الحدود في سرد 
إلى قطع البث المباشر لخطبة ) لحكيميةفضائية الفرات ا(الفضائع فسارعت 

الجمعة الثانية التي ھي خطبة نشر الغسيل القذر ، بحجة تقديم نشرة األخبار في 
غير موعدھا تماما ، ولكن يبدو أن تصريح الصغير عن أن ھذا الحال الذي يحصل 
ھو ذاته ما كان يحصل في زمن الطاغية المقبور أزعج ذئاب الساسة الذين أفادوا 

صدام في زمنه ، وھا ھم اليوم يفيدون كما كانوا بفضل ھذا النظام الفاسد ،  من
وھذا الكشف الذي قام به الصغير ھو تعرية خطيرة ال ولن ترضي أولئك الذين 
يوجھون حركته من طرف خفي ، وربما سنلحظ النتيجة قريبا وكيف سيعاقب 

  .أولئك صغيرھم وما فعل على منبر الجمعة المباركة 

بكاء الصغير على كتلته وحزبه وحوزته ھو بكاء في زمن ال ينفع فيه إن   
البكاء ، وحرقته ألنه بدأ يستشعر خطورة االصطفاف مع الساسة ضد الشعب الذي 
جعلھم يخسرون الشعب ، ويقعون بين أنياب الساسة ، وھنا غير مأسوف عليھم 

المثل الدارج ـ وھناك ليس من يبكي عليھم ، ومن ثم فھم أضاعوا ـ كما يقول 
الخيط والعصفور ، وصار حالھم كالمنبت ال أرضا قطع ، وال ظھرا أبقى ، 
والمعممون اليوم يرقبون أنفسھم وكأنھم بين قطبي الرحى التي قريبا ستطحنھم 
طحنا ، ويتحقق فيھم وعيد هللا سبحانه ووليه ، أن أولئك المعممين سيلقون من 

القى الطاغية المقبور وأزالمه ، فاللعبة  الناس غضبا ومالحقة أشد وأكبر مما
السياسية األمريكية أخزت رجال الدين الضالين المضلين وكشفت تواطئھم ، 
وانحرافھم عن سبيل هللا سبحانه ، وعملھم في سبيل الشيطان فصار حالھم كما 

لُوا الَِّذينَ  َمَثلُ {قال هللا تعالى ْوَراةَ  ُحمِّ  أَْسَفاراً  َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِملُوَھا َلمْ  ُثمَّ  التَّ
ُبوا الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ِبْئسَ  ُ  هللاَِّ  ِبآَياتِ  َكذَّ الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي اَل  َوهللاَّ   ) .5/الجمعة(}الظَّ
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 * !!!آيفما تكونوا يولَّ عليكم* 
والتأكيد عليھا ھو الضرورة القصوى لھذا إنَّ ما يدعو للكتابة في الحاكمية   

الموضوع ، وھو لو شئنا اإلنصاف أشد ضرورة من الماء والھواء ، ذاك أن 
ً ، أما فقدان عنصر  فقدان ھذين العنصرين من العالم يعني موت العالم ماديا
الحاكمية يعني الھالك ماديا وروحياً ، بل عودة عالم اإلمكان إلى حال العدم وكأنه 

على الرغم من أن البشرية احتفظت بمحل الحاكمية ومسندھا ، ألنه لم !!! كنلم ي
يكن محل ابتالء ، بل ھو محل ضرورة وحاجة أصل ، إال إنھا ظلمت نفسھا 
باتخاذھا ألسماء لم ينزل هللا سبحانه بھا سلطانا ، وضرورة الحاكمية ومسندھا 

نھا أمير المؤمنين للناس من أمير بّراً كان أو  البد(بقوله ـ ما معناه ـ ) ص(بيَّ
ناظرة إلى المحل وليس الحال ) ص(، وھنا الضرورة التي أكد عليھا اإلمام) فاجرا

بمعنى أن مقام اإلمارة من الضرورة ) البد للناس من أمير(فيه ، بدليل أنه قال 
بمكان يجعل الحياة من دونه غير ممكنة ، أما شخص األمير فليس ھو المقصود 

، ألنَّ المھم وجود المسند أما من يشغله فلم تركز عليه ) ص(لمؤمنينبقول أمير ا
ألن أمر الحاكمية محسوم ، أي من اعترف ! لماذا؟)!!! ص(مقالة أمير المؤمنين

بمقام الحاكمية البد له من االعتراف بشخص القائم به ، ذلك ألن الشخص القائم 
ب ھو جس د بال روح ، فا سبحانه لم بالحاكمية ھو روحھا ، فمسند بال أمير منصَّ

يجعل محال ويترك شغله الختيار عباده ، وھذا ما ال يختلف عليه إال من جنح إلى 
العناد والجدل بالباطل ، فالبشرية كلھا تعترف أن الرسول ـ مثال ـ ھو مقام إلھي 
فمن يدعيه البد أن يشھد هللا سبحانه على صدق ما ادعاه ، وكذلك الحاكمية ھي 

لھي فمن يشغله البد أن يشھد له هللا سبحانه أنه صاحب المقام ، ولذلك من مقام إ
، ولكنه عندما ) الملك  سبحانه(عجيب مغالطات الفكر البشري أنه يعترف أن 

يأتي إلى مقام التنصيب ينسلخ من ھذا االعتراف وينقلب على عقبيه ليتولى الناس 
م ومشيئتھم ، ناقضين بذلك ما مھمة التنصيب استنادا إلى مراداتھم وأھوائھ

 ُظُھوِرِھمْ  ِمن آَدمَ  َبِني ِمن َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ {عاھدوا هللا سبحانه عليه ، قال تعالى
َتُھمْ  يَّ ُكمْ  أََلْستُ  أَنفُِسِھمْ  َعَلى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َتقُولُواْ  أَن َشِھْدَنا َبَلى َقالُواْ  ِبَربِّ

ا ا إِنَّ في ) ص(، ولذلك قال أمير المؤمنين )172/األعراف(}َغافِلِينَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّ
 اختالف على الفرق ھذه خطأ من أعجب ال ومالي عجبا فيا: (واحدة من خطبه 

 بغيب يؤمنون وال ، وصي بعمل يقتدون وال ، نبي أثر يقتفون ال دينھا في حججھا
 ، أنكروا ما عندھم والمنكر ، عرفوا ما فيھم المعروف !!عيب عن يعفون وال ،

 ، محكمات وأسباب وثيقات بعرى يرى فيما منھا أخذ نفسه إمام منھم امرء وكل



 من بعدا إال يزدادوا ولن ، تقربا ينالون ال ، خطأ إال يزدادوا ولم بجور يزالون فال
 مما وحشة ذلك كل ، لبعض بعضھم وتصديق ببعض بعضھم انس ، وجل عز هللا

 ، واألرض السماوات فاطر أخبار من إليھم أدى مما ونفورا ، األمي النبي ورث
 إلى هللا وكله من ، وريبة وضاللة عشوات وأھل ، شبھات وكھوف حسرات أھل
 أشبه فما ، يعرفه ال من عند المتھم غير،  يجھله من عند مأمون فھو ورأيه نفسه
 قرب بعد من شيعتي فعالت من أسفا ووا ، رعاؤھا عنھا غاب قد بأنعام ھؤالء
 ، بعضا بعضھا يقتل وكيف ، بعضا بعضھا بعدي يستذل كيف اليوم مودتھا
 حزب كل جھته غير من الفتح المؤملة ، بالفرع النازلة األصل عن غدا المتشتت

بحار األنوار )(. معه مال الغصن مال أينما بغصن] منه[ آخذ منھم
واستئناس الشبھات لما مالوا عن آل ، ولوال الميل للھوى ) 74/344:للمجلسي
) ص(في كل زمان إلى جبتھم وطاغوتھم وملئھم ، ليجادلوا آل محمد) ص(محمد

 َوَقعَ  َقدْ  َقالَ {في أسماء سموھا ھم وآبائھم ما أنزل هللا بھا من سلطان ، قال تعالى
ُكمْ  مِّن َعَلْيُكم بِّ ْيُتُموَھاسَ  أَْسَماء فِي أَُتَجاِدلُوَنِني َوَغَضبٌ  ِرْجسٌ  رَّ ا وآباؤكم أَنُتمْ  مَّ  مَّ

لَ    ) .71/األعراف(}اْلُمنَتِظِرينَ  مِّنَ  َمَعُكم إِنِّي َفانَتِظُرواْ  ُسْلَطانٍ  ِمن ِبَھا ّهللاُ  َنزَّ

لقد تجاھل الناس وھم ينغمسون في الدنيا انغماسا كامال أن مقام الحاكمية   
األمر من ثوابت الفطرة مقام قدسي ، ومن يشغله البد أن يكون مقدسا ، وھذا 

اإلنسانية التي عليھا قامت إنسانية اإلنسان ، ولذلك فھؤالء الذين ينزون على 
مسند الحاكمية اإللھي نزو القردة أصبحوا اليوم ـ بل وھم كذلك في كل األزمان ـ 
يجرؤون على هللا سبحانه وأوليائه وبلغت الجرأة بأولئك الخلق أشباه الرجال إلى 

من جعلھم هللا سبحانه محال لقدسه ، واستمرت جرأة الناس بعد أن  التطاول على
وھم آله وعترته الذين أثبت حقھم في ) ص(تطاولوا على أشرف الخلق بعد محمد

 ، محمد بن جعفر هللا عبد أبي عن(ليلة وفاته ) ص(وصيته التي أمالھا على علي
 الزكي الحسين أبيه عن ، العابدين سيد الثفنات ذي أبيه عن ، الباقر أبيه عن

 عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال السالم عليه المؤمنين أمير أبيه عن ، الشھيد
 الحسن أبا يا:  السالم عليه لعلي - وفاته فيھا كانت التي الليلة في - وسلم وآله

 حتى وصيته وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فأمال.  ودواة صحيفة أحضر
 ومن إماما عشر اثنا بعدي سيكون إنه علي يا:  فقال الموضع ھذا إلى انتھى
 في تعالى هللا سماك إماما عشر االثني أول علي يا فأنت ، مھديا عشر إثنا بعدھم
 ، األعظم والفاروق ، األكبر والصديق ، المؤمنين وأمير ، المرتضى عليا:  سمائه

 وصيي أنت علي يا.  غيرك ألحد األسماء ھذه تصح فال ، والمھدي ، والمأمون
 طلقتھا ومن ، غدا لقيتني ثبتھا فمن:  نسائي وعلى ، وميتھم حيھم بيتي أھل على
 أمتي على خليفتي وأنت ، القيامة عرصة في أرھا ولم ترني لم ، منھا برئ فأنا



 حضرته فإذا ، الوصول البر الحسن ابني إلى فسلمھا الوفاة حضرتك فإذا بعدي من
 الوفاة حضرته فإذا ، المقتول الزكي الشھيد الحسين ابني إلى فليسلمھا الوفاة

 فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، علي الثفنات ذي العابدين سيد ابنه إلى فليسلمھا
 فإذا ، الصادق جعفر ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الباقر محمد ابنه إلى

 إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الكاظم موسى ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته
 فإذا ، التقي الثقة محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الرضا علي ابنه

 إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الناصح علي ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته
    المستحفظ محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الفاضل الحسن ابنه
 عشر اثنا بعده من يكون ثم ، إماما عشر اثنا فذلك.  السالم عليھم محمد آل من

:  أسامي ثالثة له المقربين أول ابنه إلى فليسلمھا ) الوفاة حضرته فإذا(  ، مھديا
 أول ھو ، المھدي:  الثالث واالسم ، وأحمد هللا عبد وھو أبي واسم كاسمي اسم

  . )151 -  150: الطوسي لشيخل الغيبة()المؤمنين

ھذه الوصية تعد وثيقة مھمة وخطيرة حيث أنھا ومنذ أمالھا رسول   
فھي بينت للناس الحاكمية والقائمين ) ص(على وصيه أمير المؤمنين) ص(هللا

عليھا واحداً بعد واحد ، أما موقف الناس حيال القادة المنصبين من هللا سبحانه 
  :كان على ثالثة أقسام 

حسب ، وافتروا على هللا ) ص(على رسول هللا قسم وقفوا الحاكمية -1
مات ولم يوص ، وترك أمر ) ص(بقولھم أن الرسول) ص(ورسوله

ً فليس !!! الحاكمية شورى بين الناس وھذا االدعاء واضح البطالن شرعا
أن يرحلوا عن ھذا العالم من دون أن ) ص(في سنة األنبياء والمرسلين

ما بما أرسلوا به ، وال يتركون حبل يعينوا من يخلفھم وھم أوصياؤھم ، قيا
 .الناس على غاربھم 

بمعنى أنھم يقفون ) ص(قسم دان هللا سبحانه بنصف وصية رسول هللا -2
بوالية هللا سبحانه وحاكميته على اإلمام الثاني عشر حسب ، وال يعترفون 

الذين أثبت حقھم في ) ص(بوجود اثني عشر مھديا ھم أوصياء رسول هللا
لذكر ، ودعاة ھذا القسم حالھم تماما كحال الذين وصفھم وصيته آنفة ا

ً  َوُتْخِرُجونَ  أَنفَُسُكمْ  َتْقُتلُونَ  َھـُؤالء أَنُتمْ  ُثمَّ {القرآن بقوله تعالى نُكم َفِريقا  مِّن مِّ
 َوُھوَ  ُتَفاُدوُھمْ  أَُساَرى َيأُتوُكمْ  َوإِن َواْلُعْدَوانِ  ِباإلِْثمِ  َعَلْيِھم َتَظاَھُرونَ  ِدَياِرِھمْ 
مٌ   َجَزاء َفَما ِبَبْعٍض  َوَتْكفُُرونَ  اْلِكَتابِ  ِبَبْعِض  َفُتْؤِمُنونَ  أَ  إِْخَراُجُھمْ  َعَلْيُكمْ  ُمَحرَّ
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزيٌ  إاِلَّ  ِمنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمن ونَ  اْلقَِياَمةِ  َوَيْومَ  الدُّ  أََشدِّ  إِلَى ُيَردُّ

ا ِبَغافِلٍ  ّهللاُ  َوَما اْلَعَذابِ   )!!!85/البقرة(}َتْعَملُونَ  َعمَّ



، وھم الذين ينصرون أولياء هللا ) ص(قسم دان هللا سبحانه بوصية رسوله -3
سبحانه وال يرضون خذالنھم ، بما آتاھم هللا سبحانه من فضله ، ويوفون 
ما عاھدوا هللا سبحانه عليه ، وال يكذبون بآيات هللا سبحانه آفاقية كانت أو 

، وال يكذبون ما يرد إليھم من روايات العترة ، كما يفعل أھل القسم أنفسية 
الثاني عندما راحوا يكذبون الروايات الشريفة التي تتحدث عن قضية 
اليماني الموعود وھو المھدي األول من المھديين االثني عشر ، وھم خلفاء 

ت االثني عشر الذين كلھم من قريش ـ كما ذكرت ذلك الروايا) ص(الرسول
بطريق الفريقين ـ ذاك أن الناظر إلى حال ) ص(الواردة عن رسول هللا

لم يتسلموا مسند الخالفة ، ولذا فھم منعوا من ) ص(األئمة االثني عشر
فھم ) ع(تسلم المسند فال يصدق عليھم وصف الخلفاء ، أما المھديون
، ) ص(مصداق الخلفاء واألمراء وھم من قريش ألنھم من ذرية الرسول

أنھم سيكونون على رأس الحاكمية ، ألنھم سيكونون قّياما في دولة ذاك 
يعني انتفاء الطاغوتية وبقاء الحاكمية في ) ع(هللا وحاكميته ، ووجودھم 

 .إلى أن يقضي هللا أمراً كان مفعوال ) ص(آل محمد

إذن فالبشرية اليوم ليست مظلومة ، ولم يتسلط عليھا الطغاة ھكذا ، بل كل 
م ـ الحكام الذين يحكمون الناس على وفق نظام حاكمية الناس على الطغاة اليو

تنوعه ـ ھم نتاج تلك الشعوب التي تحكمھا ، فظلم الطاغوت ھو صورة لظلم 
من نصره وأعانه ورضي بحكومته وعمل لھا وفيھا وكثر سواد المنتمين إلى 

تعمل تلك الحاكمية ، فالناس الفت ظلم المنصبين من هللا سبحانه ، وراحت 
على طمس كل ما يمت إلى حاكمية هللا سبحانه ، ومجابھة كل من يدعو إليھا 
مجابھة ال تخلو من الوحشية والبربرية ، وھذا ما حصل على أرض الواقع في 

ال لذنب ارتكبوه سوى أنھم دعوا الناس ) ص(زمننا ھذا ألنصار اإلمام المھدي
نه من خالل العمل على وفق سرا وعالنية إلى االلتفات إلى حاكمية هللا سبحا

فيخرج ) ص(نظام تلك الحاكمية التي تجعل األمة مھيأة لنصرة اإلمام المھدي
بيعة لظالم ـ وھذا ما ذكره ھو ) ص(حين يخرج للناس وليس في عنقه 

إنه لم يكن أحد (قوله ) ص(صلوات هللا وسالمه عليه وآله ـ حيث ورد عنه 
لطاغية زمانه ، وإني أخرج حين أخرج  من آبائي إال وقد وقعت في عنقه بيعة
، وھذا ما ورد ) 292:الغيبة للطوسي)(وال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي

يقوم القائم وليس ألحد في عنقه ) : (ص(، قال اإلمام الصادق) ص(عن آبائه
  ) .196:الغيبة للنعماني)(عقد وال عھد وال بيعة

وھي ) ص(المھدي إن إعراض الناس عن دعوة وصي ورسول اإلمام  
بوصفه الحاكم المنصب من هللا سبحانه ، وھو ) ص(قضية اإلمام المھدي



خليفة هللا في أرضه ظلم ، بل ھو أفحش الظلم ، وعلى البشرية أن تلفت إلى 
اإلشارات اإللھية المتكررة ـ خاصة ـ في ھذا الزمن من زالزل وكوارث وأوبئة 

وشيوع القتل بينھم ، لتنبيه وأمراض ، وتسليط الناس بعضھم على بعض ، 
الناس إلى وجود ولي من أولياء هللا سبحانه ، وعلى الناس أن تسمع له 
وتطيع ، أو ترضى بكل ما ستحصد من عصيانھا ألمر هللا سبحانه من مصائب 
وبالءات ونكبات وخراب ودمار ، بل أن الناس إذا ما أصرت على اإلعراض 

رى من ثمار عصيانھا ما ال طاقة فست) ص(عن وصي ورسول اإلمام المھدي
 َتَرْوَنَھا َيْومَ {لھا بحمله ، وسيكون حالھا كما أخبر الحق سبحانه بقوله تعالى

ا ُمْرِضَعةٍ  ُكلُّ  َتْذَھلُ   النَّاسَ  َوَتَرى َحْمَلَھا َحْملٍ  َذاتِ  ُكلُّ  َوَتَضعُ  أَْرَضَعتْ  َعمَّ
  ) .2/الحج(}َشِديدٌ  هللاَِّ  َعَذابَ  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى ُھم َوَما ُسَكاَرى

فليس للناس محيص عن قبول خيار هللا سبحانه ، ذاك أن دعوة وصي   
ليست دعوة محدودة ببلد دون آخر أو بدين دون ) ص(ورسول اإلمام المھدي

آخر ، أو بأمة دون أخرى ، بل ھي دعوة للناس كافة على اختالف لغاتھم 
قضاء هللا سبحانه ومشيئته ، قال وأجناسھم ودياناتھم ، فھذه الدعوة ھي 

ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{تعالى  َلُھمُ  َيُكونَ  أَن أَْمراً  َوَرُسولُهُ  هللاَّ
ً  َضاَلالً  َضلَّ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ  هللاََّ  َيْعِص  َوَمن أَْمِرِھمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  ِبينا ) 36/األحزاب(}مُّ

البشرية سوى سبيلين ال ثالث لھما ؛ فإما أن تسلك سبيل  ولذلك ليس أمام
معاداة ھذه الدعوة اإللھية وعليه فستكون ثمار ھذا السبيل ما تراه البشرية 
اليوم بأم عينھا ، مع العلم أن ما تراه اليوم ليس إال طالئع العذاب اإللھي 

أن ومن ثم فھي تقرر ) ص(النازل ، أو تسلك سبيل نصرة يماني آل محمد
تقطف ثمار الرضا اإللھي التي تتجلى بانجالء غبرة الحروب والكوارث والقتل 
المجاني ، فضال على ھزيمة مشروع الطاغوتية القاضي بقتل البشرية وانتھاك 

أنا وما بعدي (الحرمات واالستھتار بالدماء ، والمستند إلى منطق األنا القائل 
  !!!فما تختارون أيھا الناس؟؟؟)!!! الطوفان

    

******************  

 
ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين * 

 * القيم



م ، غير عالمة كبيرة 2003لم يكن سقوط بغداد في التاسع من نيسان عام   
ھذه المنظومة التي راحت ) العربية المتأسلمة(على سقوط المنظومة الفكرية 

أتون حربين تتبلور بعد سقوط اإلمبراطورية العثمانية ، ودخول العالم في 
عالميتين ھيأت لمنظومة الفكر العربي سبيل البحث عن ھويته التي وجد أن 
ارتباطھا باإلسالم أمر ال مناص منه ، ولكنه أمام سبيلين للفكر اإلسالمي ؛ سبيل 

، وسبيل قائم على االنتساب إلى ) ص(قائم على االلتزام بما ألزمه به رسول هللا
و معروف لدى المسلمين سبيل قائم على انتظار ، أو كما ھ) ص(دولة رسول هللا

وھذا السبيل تنبني طروحاته على استدامة التأسيس على ) ص(دولة اإلمام المھدي
ً لما تأسس  أن أمر الحكومة أمر إلھي وال شرعية بذلك ألي حكومة تقوم خالفا

نى بمع) الشورى(عليه ھذا االعتقاد ، والسبيل اآلخر ھو سبيل ما اصطلحوا عليه بـ
أن الحكومة تتأسس شرعيتھا ـ بحسب ما نظر منظروا ذلك االتجاه بعد وفاة 

ـ على اختيار الناس وميلھم باتجاه مسمى ما وھذا النھج ھو الذي ) ص(رسول هللا
، ومن المعلوم أن السواد ) ص(حاولت سقيفة بني ساعدة إقامته بعد وفاة النبي
فة بني ساعدة ولقد تعددت ألوان األعظم من المسلمين مال باتجاه ما طرحته سقي

حصاد ھذا النھج منذ أن بذرت بذرته األولى حيث كانت ثماره سريعة الخروج ، 
وانتھاك حرمته والقيام بحرقه ) ص(فكانت من ثماره االعتداء على بيت رسول هللا

واالعتداء على ساكنيه ، وتلك الواقعة وصفھا شاعر النيل حافظ إبراھيم بقصيدته 
  :المشھورة 

  أكــرم بســامعھا أعظم بملقيـــھا*** وقولة لعلي قالـــھا عــــــــمُر 

  إن لم تبايع وبنت المصطفى فيھا*** حرقت دارك ال أبقي عليك بھا 

  أمـام فارس عدنـان وحاميـــــھا*** ما كـان غير أبي حفص بقائلھا 

صدورھا  بحجة الشك في) ص(وما رافق ذلك من القيام بحرق أحاديث رسول هللا
، فضال على ) ص(عنه ، ومعاقبة كل من يناظر أو يحاجج بأحاديث رسول هللا

، وكتاب هللا المعني بذلك ھو ) حسبنا كتاب هللا(ابتداع سنة في العمل ظاھرھا يقول 
ما عكف على كتابته جملة من الصحابة على وفق ما حفظوا منه ، وھذه المحطة 

أخطر المحطات وأشدھا ضبابية ، حيث  من محطات الفكر العربي المسلم ھي من
أن المصادر التي تتناول ھذا المفصل من مفاصل تدوين القرآن فيھا من الضبابية 
ما يعني إثارته كشف لنھج في العمل تعتريه السقطات الكثيرة فضال على أنه ال 
يصمد أمام العديد من الدالئل التي تكشف عجزه أمام ما ينبغي أن يكون عليه 

إللھي العزيز الحكيم ، أي المانع الجامع ، ولم يجد دعاة ھذا النھج أمامھم النھج ا
، العصا لكل من يحاول أن يكشف عن ) العصا والجزرة(إال استعمال سياسة 



حقائق المستور ، والجزرة لكل صوت يضفي القدسية على ما أنتجه الفكر العربي 
فضال على أن المھم ھو المسلم الذي خرج من عباءة السقيفة ، وتخرج فيھا ، 

معرفة أن نھج السقيفة كان على الدوام محمي بعباءة السلطة ، ومدعوم بأموالھا 
التي حصلت عليھا من خالل تفعيلھا للنظام االقتصادي اإلسالمي ، مع العمل بجدية 
على القيام عليه والتنفذ فيه ، فالتحصيل ھو على وفق النھج اإلسالمي بمجمله ، 

ھو ال يخضع إلى النھج اإلسالمي ، بل يكون دولة بين يدي السلطة أما اإلنفاق ف
فمن يعزز مكانتھا تسبغ عليه العطاء ، ومن يعارضھا ويكشف انحرافھا عن سبيل 
القرآن والسنة تجفف منابع العطاء عليه ، بل ويكون عرضة للتصفية ؛ شخصية 

يعة السقيفة ، وشخصا ، وھذا النھج كان حاضراً منذ اليوم األول الذي عقب ب
واستمر متصاعداً حتى بلغ ذروته في عھد األمويين ، حيث تبلور الفكر العروبي 
القومي الذي بقي مصّراً على اغتصاب العباءة اإلسالمية التي كان يستطيع من 
خاللھا إضفاء القدسية على كل أفعاله الدنيوية البعيدة عن الدين ، بل في مجمل 

ر عن دنيويتھا ، والدين ليس أكثر من غطاء ، بل حركة الدولة وتفاصيلھا تعب
أضحى ألعوبة بيد السلطة حتى وصل االستخفاف بتلك السلطة بالدين أن يقوم أحد 
رموزھا إلى إقامة صالة الجمعة في يوم األربعاء ، وآخر يؤم الناس في مسجد 
الكوفة لصالة الفجر وھو مخمور ، فضال على تفاصيل يزخر بھا التاريخ الذي 
كتبته السلطة يكشف عن سلطوية الناس على الدين واعتقاله وتعطيله تماما ، 
فضال على محاربة كل من يطالب بإقامته ، أو يدعو إلى إقامة حكومته التي 

  .شرعھا هللا سبحانه 

غير أن تلك اإلمبراطورية التي أقامتھا السقيفة وقطف ثمارھا األمويون   
مانين عاما خربت فيھا الشريعة اإللھية سقطت سقوطا دراماتيكيا بعد نيف وث

دينا للناس من تحت عباءة الدين اإللھي ، فكان العربي ) عروبة النسب(وأقامت 
سيداً ومن ليس عربيا ـ نسبا ـ كان من الموالي ، حيث عاد الرق والعبودية مرة 

، وھذا التفريق بين الناس ) الموالي(أخرى ولكن بعنوان آخر ؛ اصطلحوا عليه بـ
من ) ص(لى أساس النسب ، ھو عصيان صريح فصيح لما أسس له نبي اإلسالمع

أن الناس سواسية ال يتفاضلون إال بالتقوى ، والتقوى ليست كما أشاعوا 
ويشيعون مصطلحا ھالميا يكيفه الناس بحسب ما يشتھون ، بل ھي مصطلح 

من ساحة محكم ، ولكن السقيفة حاولت طمس معالم التقوى وإحكامھا حتى نقلوھا 
اإلحكام إلى ساحة التشابه ليقوموا باتباعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، قال 

ْحَكَماتٌ  آَياتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ  ُھوَ {تعالى  َوأَُخرُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُھنَّ  مُّ
ا ُمَتَشاِبَھاتٌ  بِ  َزْيغٌ  قُلُوِبِھمْ  في الَِّذينَ  َفأَمَّ  َواْبِتَغاء اْلفِْتَنةِ  اْبِتَغاء ِمْنهُ  َتَشاَبهَ  َما ُعونَ َفَيتَّ

اِسُخونَ  ّهللاُ  إاِلَّ  َتأِْويَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما َتأِْويلِهِ  ا َيقُولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ  ِعندِ  مِّنْ  ُكلٌّ  ِبهِ  آَمنَّ



َنا رُ  َوَما َربِّ كَّ فھذا النص الكريم يكشف عمل ، ) 7/عمران آل(}األْلَبابِ  أُْولُواْ  إاِلَّ  َيذَّ
أولئك الذين اصطنعوا السقيفة ، وبالمقابل يستبين محكم التقوى وحكومتھا ، 
فالتقوى عروة يستمسك بھا ، وعصمة يعتصم بھا ، والعروة ھم العترة وھم أھل 

ٌن محكم ، ومحاوالت تعطيله ) ص(بيت العصمة ، ومن ثم فمصطلح التقوى بيِّ
التشابه ال يدل إال على سفاھة من يحاول ذلك ، وتھميشه وحشره في زاوية 

وبؤس المحاولة ، ولذلك حاولوا جعل التقوى عاملة في النسب وفشلوا ، بل 
سقطوا وانكشف زيف المحاولة وانحرافھا عن سبيل هللا سبحانه ، وليس ھناك 
باحث منصف يقول أن حكومة السقيفة وما أنتجته كان إسالما قلبا وقالبا ، لقد 

أھل السقيفة المحافظة على قالب اإلسالم بعد أن اعتقلوا قلبه وھمشوه حاول 
وحاولوا استضعافه ، بل عدوا على رموزه وقاموا بتصفية شخصياتھم 
وشخوصھم ، غير أنھم سقطوا وأسقطوا مشروعھم ، فسقط ركن من أركان 
السقيفة بسقوط الدولة األموية ، وھو ركن االنتساب واالعتصام به ، وعندما 
حاول العباسيون استثمار سقوط المشروع األموي لبناء دولة قاموا برفع شعار 

  ) .ص(الدولة الحق ، وھو ؛ الرضا آلل محمد

شعاراً ، ) ص(ألنھم يعرفون تماما أن ال قيام لدولة من دون رفع آل محمد  
واتخاذ مظلوميتھم دثاراً ، وبالفعل نجح العباسيون في بلوغ سدة الحكم بذلك 

الحق ولكنه حق يراد به باطل ، حيث استبدلت حكومة األمويين بحكومة المدعى 
سببا لبلوغ المآرب ) ص(العباسيين ، وبدالً من اتخاذ االنتساب إلى رسول هللا

استبدلوھا بمدعى القربى واالنتصار لھا ، وھو مدعى خطر ألن فيه تحقيق آمال 
ئغة للطواغيت ، وألن ھذا الناس الذين سئموا الخيار القومي الذي جعلھم طعمة سا

الخيار جسد بال روح ، وال حياة فيه فھو خيار صنمي ، فاقد لكل شيء ولذلك فھو 
ال يعطي أي شيء ، وما إن وصل العباسيون إلى ما يبتغون كشروا عن أنيابھم 

، وانحرف العباسيون ) ص(وبالغوا في اضطھاد من يدعو إلى والية آل محمد
سببا لما اغتصبوه بدعوى أن قرباھم ) ص(سول هللاباتجاه اتخاذ قرباھم من ر

، حيث قال قائلھم محتجاً ) ص(ألصق من قربى أبناء علي وفاطمة) ص(للرسول
  :لمدعاھم 

  لبني البنات وراثة األعمام*** أنى يكون وليس ذاك بكائن 

 العظيم عبد[حيث ورد عن ) ص(وجاء الرد على ذلك المدعى على لسان آل محمد
 خالد بن معمر حدثني:  قال الھروي صالح بن السالم عبد عن الحسني هللا عبد بن

 ما فداك هللا جعلنا:  بعضنا له فقال السالم عليه الرضا على دخلنا:  قالوا وجماعة



 قول في متفكرا ساھرا ليلتي بقيت إني:  السالم عليه فقال ؟ الوجه متغير راكأ لي
  :  حفصة أبي بن مروان

  األعمام وراثة البنات لبني*  بكائن ذاك وليس يكون أنى

                             :  يقول وھو الباب بعضادة أخذ قد بقائل أنا فإذا نمت ثم

  اإلسالم دعائم للمشركين *** بكائن ذاك وليس يكون نىأ

  سھام بغير متروك والعم *** جدھم من نصيبھم البنات لبني

  الصمصام مخافة الطليق سجد *** وإنما ؟ وللتراث للطليق ما

  الحكام من به القضاء فمضى *** بفضله القرآن أخبرك كان قد

  األعمام بني عن الوراثة حاز *** باسمه المنوه فاطمة ابن أن

 عيون] (األرحام ذووا ويسعده يبكي *** مترددا واقفا نثلة ابن وبقى          
، ولقد فعل العباسيون مع آل ) 1/189:الصدوق لشيخل )ع(الرضا أخبار
أضعاف ما فعله األمويون بعدما أيقنوا بسقوط نھجھم كما سقط النھج ) ص(محمد

األموي أو بصورة أبشع من سقوط النھج األموي بعد أن تبلبل العباسيون بين نھج 
ادعاء القربى ، وبين اعتماد سياسة االنفتاح على اآلخر فقربوا العنصر األعجمي 

غير أن النھج العملي للسياسة العباسية كشف ) ص(اد قول الرسولبدعوى اعتم
عن انحراف تلك السياسة عن السبيل القويم ، وكذلك انحرافھا عن مدعى القربى 
لتصبح فريسة سھلة بيد من قربتھم من العنصر اآلخر فاستحضر ذلك العنصر كل 

تى أفرغوھا تماما ما ورثوه من القھر األموي فعبثوا بالدولة المسلمة وسياستھا ح
ھـ 656من اإلسالم ، وكانت النتيجة ھو ذلك السقوط المريع والتاريخي لبغداد سنة 

ق ، وكان سقوط بغداد على يد التتار في ذلك الزمان سقوط لنھج مسلمي السقيفة 
بعد أن سقطت األركان التي قام عليھا ، فسقط ركن الصحبة باالنقالب على الخليفة 

وسقط ركن النسب بسقوط الدولة األموية ، وسقط الركن الثالث ، ) عثمان(الثالث 
؛ ركن القربى بسقوط الدولة العباسية ، وبذلك سقط مشروع إسالم السقيفة ، 
واإلسالم الحقيقي غيبته أفعال المسلمين بعد أن أداروا ظھورھم بسوادھم األعظم 

  . عن العقيدة اإلسالمية القائمة على الكتاب والسنة 

المسلمون في غيبوبة طويلة حتى أفاقوا على سيطرة العثمانيين لقد غط 
على الدولة باسم اإلسالم وحاولوا عبثا إعادة الحياة لمشروع إسالم السقيفة ولكن 
بصبغة العرق التركي ، ذاك أن إسالم السقيفة يفتح الباب على مصراعيه من خالل 



ة يمكن أن تكون بالغلبة تشريعات رجاله القائمة على أن قيادة الدولة اإلسالمي
 عن روى وقد: "  يعلى أبو القاضي[وأخذ البيعة طوعا أو كرھا ، حيث ورد عن 

 رواية في - فقال والفضل والعلم العدالة اعتبار إسقاط تقتضي ألفاظ أحمد اإلمام
 أمير وسمى خليفة صار حتى بالسيف غلبھم ومن: "  - القطان مالك بن عبدوس
 برا ، عليه إماما يراه وال يبيت أن اآلخر واليوم با يؤمن ألحد يحل ال المؤمنين

 كان فإن:  - المروزي رواية في - أيضا وقال.  المؤمنين أمير فھو ، فاجرا أو كان
 األحكام](" نفسه في له ذاك إنما ، معه يغزو والغلول المسكر بشرب يعرف أميرا

، وتلك التشريعات يحاول أولئك الرجال دعمھا بمتشابه القول  )20:  السلطانية
، ذاك ) ص(حيث يسندون أقوالھم إلى فھمھم غير السليم لما ورد عن رسول هللا

معارض بما ورد في الكتاب والسنة من الصحيح المتواتر ،  أن ما استندوا إليه
ا ذھبوا إليه ليست فيستبين للباحث أن تلك األحاديث التي حاولوا أن يعتمدوھا فيم

محكمة وإنما ھي من المتشابه الذي يتطلب محكما يستند إليه ليستبين المراد منه 
وما كان اعتمادھم تلك األحاديث المتشابھة إال استجابة للسلطة ومقتضياتھا 
بدعوى أن وجود السلطة المسلمة يعني وجود اإلسالم ، والشك في أن ھذا 

سالمي من قواعده التي ال يقوم الدين إال المنطق الغريب استفرغ الفكر اإل
  .باالستناد إليھا 

وكما سقط المشروع سابقا ، سقط مرة أخرى وھذه المرة كان السقوط 
كبيراً ، على الرغم من أنه لم يحظ بحضور يستحقه تاريخيا كما حظي سقوط بغداد 

النھائية على يد المغول ، فسقوط اإلمبراطورية العثمانية كان الحلقة األخيرة و
لسقوط مشروع السقيفة في الحكم ، على الرغم من إصرار المسلمين على التعلق 
بوھم ذلك المشروع الذي طالما ادعى تمثيله لإلسالم ، وكانت النتيجة أن تفرق 
المسلمون ولم يعد مشروع الدولة الملتحف بعباءة الدين يعنيھم بقدر ما بات 

ع عباءة الدين على الرّف ، فھو يرفعھا يشغلھم مشروع الدولة القومية الذي وض
متى ما وجد أن عباءة اإلسالم ال تتقاطع مع طروحاته وتوفر له جوا من القدسية 
واالھتمام ، ويعود يضعھا على الرف إذا ما وجد أن حضورھا يتقاطع مع األفكار 

 ال تستند) إنية(القومية ، ولما كان ھذا المشروع مخلوال ألنه قائم على تصورات 
إلى ثابت يدعمھا ، بل كل ما فيھا من ثابت ھو وھم القومية التي غدت قيداً خانقا 
صودرت باسمه القيم والحريات ، وسقط المشروع القومي ھذه المرة بسقوط بغداد 

، فكان ) كأعجاز نخل منقعر(بعد أن عانى من انكسارات وھزائم أضعفته وجعلته 
صاصة الرحمة على المشروع م ر2003سقوط بغداد في التاسع من نيسان 

القومي المتمثل برأسه الذي بقي مصراً على التشبث به على الرغم من انھياره 
وانكساره ، فكان سقوط بغداد ھو إعالن نھاية الفكر القومي بما ھو قومي والذي 



توھم أن يجعل اإلسالم عباءة تحميه في حاالت سقوطه ، ولكن أي إسالم ھذا الذي 
ليس غير ما بقي من إسالم السقيفة الذي ھو أساسا ! الزمان؟يرفع قوميو ھذا 

  .قائم على قالب اإلسالم المفرغ من قلبه 

وعلى الرغم من ظھور عالمات اإلسالم الحقيقي في الواقع الذي سقط فيه 
مشروع إسالم السقيفة بكل صوره المتعددة ، إال أننا نلحظ أن الناس بسوادھم 

خلف أھوائھم ، بعد أن استبان لھم عقم الطروحات يخطئون مرة أخرى لينساقوا 
التي حاولت الجھات واألفراد الترويج لھا بعد سقوط بغداد حيث أصبحت الساحة 
مھيأة لصراع األفكار والرؤى ، ليتمخض ھذا الصراع عن بروز أطروحة غريبة 

، وھذه األطروحة ھي ثمرة التخبط الفكري والنفسي ) الوطنية العراقية(اسمھا 
لذي يعانيه أھل مركز العالم ، ذاك أن العراق ـ جيوسياسيا ـ ھو قلب العالم ، ا

واعتالله اعتالل العالم ، وصحته صحة العالم ، وھذا ما فھمه العالم الذي يسمي 
نفسه متقدما ، فھرع إليه كل بحسب ما يتصور للعالج ، ولكنه عالج كما ذكرت 

، لتمتد يد هللا سبحانه إلى ھذا  يمأل األرض ظلما وجورا) ص(روايات آل محمد
 من يبق لم لو: [أنه قال ) ص(العالم لتمأله قسطا وعدال ، حيث ورد عن رسول هللا

 ذريتي من رجل يخرج حتى الساعة تلك تعالى هللا لطول واحدة ساعة إال الدنيا
 ]( وجورا ظلما ملئت كما وعدال قسطا األرض يمأل ، ككنيتي وكنيته كاسمي اسمه
ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ {، قال تعالى )99:الطوسي لشيخل العشر لالرسائ ً  لِلدِّ  هللاَِّ  فِْطَرةَ  َحِنيفا
ينُ  َذلِكَ  هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  اَل  َعَلْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي  اَل  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ

 ) .30/الروم(}َيْعَلُمونَ 

   

******************  

  

  

  

 
 * !!!المست أسماعهم لكنها* 

كنا فيما مضى نتغنى بتلك الحادثة التاريخية الشھيرة التي رسمھا لنا   
اإلعالم السلطوي حيث أظھر للناس أن النخوة والغيرة لدى قادة المسلمين ال 



يدانيھا وصف ، فعندما وصل خبر ما فعل جنود الرومان بامرأة عربية وقيامھم 
فنقلت تلك الصرخة إلى ) وا معتصماه: (باالعتداء عليھا وسلب حليھا فنادت 

المعتصم العباسي فأمر بإعداد الجيش سريعا وإغاثة المرأة ، فكانت ـ بحسب ما 
وكيف تغنى بھا الشعراء ومنھم أبو تمام ، ووصلت حمى !! يروى ـ وقعة عمورية

العباسي إلى عصرنا الحالي  الذي سجل للمعتصم) الكبير(اإلعجاب بذاك الموقف 
فكان للشاعر أبي ريشة وقفة استذكار لتلك النخوة المتخيلة التي افتقدھا في قادته 
فاستنكر عليھم خنوعھم وھم يرون النساء في فلسطين يستغثن ؛ صورة وصوتا 
عبر شاشات التلفزة ، وھم ال يحركون ساكنا ، بل ال يستحون من عقد جلسات مع 

ض والتنازل واالستسالم ، وأتذكر أن ھذا البيت الشعري كان الصھاينة للتفاو
بالنسبة لمن يقرأه صرخة استنكار للوضع المزري الذي وصلت إليه األمة ، حيث 

  !!!غاب عنھا اإلحساس بالغيرة حتى أن قادتھا ما عاد عرق الغيرة فيھم ينبض

  :ومرت األيام والسنون وكلمات أبي ريشة تعشعش في الذاكرة   

  ملئ أفواه الصبايا اليتم* ُربَّ وا معتصماه انطلقت 

  لم تالمس نخوة المعتصم* المست أسماعھم لكنھا 

وأخذت تلك القصيدة حيزھا في النفس نتيجة الحال المزري الذي وصلت إليه 
البشرية وخاصة المسلمين من غياب الغيرة ، بل انتفائھا ، وقتلھم لألخالق في 

نرى في المعتصم العباسي رمز الغيرة المفتقدة ، ولكن أنفسھم ، وبالمقابل كنا 
بمرور األيام ومن خالل القراءة والبحث والنظر بواقعية تكشفت لنا حقيقة تلك 
الغيرة المزعومة ، وكيف أن حكام بني العباس وما أشيع عنھم من خلق إغاثة 

خ العربي وغيره من المكارم ما ھو إال زوبعة في فنجان ـ كما يقال ـ وأن التأري
اإلسالمية في زمن األمويين والعباسيين ما ھو إال أكاذيب ملفقة ، ) العربية(للدولة 

ويبدو أن الخيال الذي أنتج أساطير ألف ليلة وليلة كان ھو ذاته الخيال الذي كتب 
تاريخ الدولة العباسية ، ذاك التاريخ الذي عمل المؤرخون على إخفاء حقيقة 

ن ذلك ظھرت دالئل كثيرة وكبيرة على عظيم الجرائم واقعه ولكن على الرغم م
واالنتھاكات التي كانت ترتكب فيه بحق اإلسالم والمسلمين ، فسجون وطوامير 
صاحب العصر الذھبي ـ كما يسمى ـ لدولة بني العباس ؛ ھارون الالرشيد خير 

ياء شاھد على أن أولئك الطواغيت ابتنوا لھم مجدا أسطوريا شيدوه من دماء األبر
وأكاذيب األدعياء ، وعال لھم من ھذا وذاك ما اصطلح الناس عليه ملكا ، ولكنه 

ـ وھا ھو الزمان يدور دورته ليعيد ) ص(عسر ال يسر فيه ـ كما وصف آل محمد
للناس إنتاج حكومة عباسية جديدة تحاول بعث مھازل أسالفھا من ثمار نطف 

حد المؤرخين الذين سئلوا عن استنادا إلى وصف أ(السكارى في أرحام الغواني 



إنھا منجزات : التي كان يسميھا كتاب تاريخ السلطة ) رأيھم بحكام بني العباس
حضارية ، وھي في واقعھا مھازل ومصائب ال طاقة للكلمات على وصفھا ، ولكن 

يحج (لسياسة الترغيب والترھيب سطوتھا في جعل ھارون الالھي ناسكا عابداً 
ويا له من نسك ) ة ، ويغزو سنة ليقتنص ألف جاريةسنة بمحراب ألف جاري

  !!!وعبادة ، ويا لھا من غزوات جھادية

إن حكومة بني العباس اليوم ھي كحكومتھم باألمس إن لم تكن ھي الصورة   
الھزيلة األقبح لذلك الملك العضوض العقيم ، حكومة قائمة على صوغ األكاذيب 

خيلة الحالمين بھا ، وبالمقابل ھناك واقع والترويج لمنجزات ال وجود لھا إال في م
يزداد تفسخا يوما بعد يوم حتى وصل إلى الحال الذي يعتدى فيه على النساء في 

الحرامي ، من دون أن يكون ) حاميھا(وضح النھار وفي قارعة الطريق ومن 
ھناك صوت شريف يفضح تلك الممارسات القذرة لسلطة ال ھم لھا سوى الحكم 

الحرمات ، واستباحة الدماء باسم اللعبة الديمقراطية ، حيث بات ولو بانتھاك 
اليوم أھل العراق في ظل حكم بني العباس الجديد يعيشون واقعا يترحمون به على 
واقع األمويين المرير ، فعباسيو اليوم ال يراعون الحرمات ، وال يتورعون عن 

من (ان بيد من يغلب ، وارتكاب الجرائم في وضح النھار ، مادام الملك لعبة صبي
ـ ) ص(ھكذا ھي حكومة اليوم ـ كما وصفھا أمير المؤمنين) غلب على شيء فعله

ويعود إلى قراءة ما دونوا عن حال الناس ) ص(ولو أن ھناك من ينصف آل محمد
بعودة ملك بني العباس في آخر الزمان لتكشف لھم مصيبة ما ھم فيه وما سبيل 

عرب ـ كما وصفھم أعداءھم ـ ال يقرؤون ، وإن قرؤوا ولكن ال!! النجاة والعالج؟؟
  !!!ال يفقھون

ربما حادثة االعتداء على إعالمية في شريط أخبار عراق العجائب ليست   
، ولكنھا في ميزان ) لعب صغار(بذي بال لدى ساسة السلطة العباسية اليوم ألنھا 

يه دولة بني العباس اإلنسانية جريمة تعكس مدى االنحطاط األخالقي الذي تستند إل
نطف السكارى (في ھذا الزمان ، فھؤالء اليوم كأولئك باألمس كما وصفھم التاريخ 

فمستودع قذر وبيل ، ومستقر أقذر وأنجس ، فماذا يتصور ) في أرحام الغواني
القارئ أن يخرج من مثل ھكذا ؛ مستودع خمر ومستقر رذيلة ، غير ثمار ترى 

عليھا ، فتھرع إليه حاملة سكاكينھا وسيوفھا لحز الطھر والشرف والنقاء عبئا 
  !!! رأسه وتقطيعه إربا إربا؟؟؟

لقد شكلت تلك الحادثة اإلجرامية لزبانية سلطة ھي من نتاج رذيلة ال طاقة   
ألي قلم كيفما كان ـ حتى لو بلغ في االرتزاق مستوى من الحرفية في ترويج 

ھا ، أو تحويل النظر عنھا ألنھا ھي األكاذيب واصطناع المآثر الزائفة ـ على ستر



مصيبة كل أھل العراق اليوم ، فتلك العصابات العباسية المتسلطة التي جاءت 
تحمل إرث السفاح والدوانيقي والالرشيد والمعتصم بالمالھي والقيان ، والمتوكل 
على الرذائل والغلمان ، والمقتدي بالشيطان ، وإلى آخر مسمياتھم التي ما ھي إال 

حة فسيفساء من الكذب واالمتھان ، ال يھدأ بالھا حتى ترى بالد السواد بال لو
سواد ، والرافدين بال يدين ، ولقد عقدت العزم على ذلك وواثقت عليه أسيادھا 

كما يزعمون ) بسلمية(األمريكان كل ذلك من أجل أن تتاح لھا فرصة تبادل السلطة 
حرب تتطاير فيه الكرامات  ويحلمون ، ولو بتحويل واقع الناس إلى قسطل

  .وتستباح الحرمات 

ولعل من عجيب ما يقرأ في ردود أفعال الناس على تلك الحادثة ـ التي ھي   
صورة فضحت آالف الصور التي اجتھد مقص الرقيب على اقتطاعھا من أرشيف 

ـ ھو العزم على مناشدة المرجعية النائمة إليجاد حل لتلك ) الدما قراطية(دولة 
ة ، ويبدو أن الناس تتناسى أن المرجع األعلى ھو الحضن الراعي لتلك المصيب

بل ھو من ) الدماقراطية(العصابات العباسية والعامل على اإلشادة بمنجزات دولة 
المؤسسين لھا والداعمين لھا بكل ما يملك ، وھو من شرع لھؤالء األوباش أن 

فالسيستاني !!! السراب؟؟؟ يفعلوا بالناس ما تستنكرون ، فكيف ترتجون الماء من
!!! الذي ترجون ھو سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا

وھل تراكم أيھا الناس لو أبيح لكم النظر في ملفات السيستاني وزبانيته وأبواقه 
زھراء (وجوقة المعممين التي تتبعه لتروا صور أفظع وأشنع من صورة 

تعرضت إليه سترجون من وراء التفكير بالذھاب إليه وھي تتعرض لما ) الموسوي
إن ما ذكرته األخبار من عزم الناس في !! ولو سحابة فائدة في صيف األماني؟؟؟

التوجه إلى تلك المرجعية التي أسست أساس الفساد والظلم الذي نراه اليوم ھو 
  !!!كالمستجير من الرمضاء بالنار: تماما ينطبق عليه المثل القائل 

ل من الحكمة أن تترجى الناس بعد كل ھذه المصائب التي أشرف عليھا ھ  
!! ؟؟؟)حل(وصاغھا بشيطنة كبيرة المرجع األعلى أن يتكرم عليھم ولو باقتراح 

لقد أدمن المرجع األعلى المتاجرة بأعراض الناس ودمائھم من وراء الكواليس 
زھراء (رة ومن ثم فھو من األيادي الخفية التي عملت على أن تكون صو

بالحال التي كانت عليه في قارعة الطريق وفي وضح النھار ، ولو كان ) الموسوي
المرجع األعلى كما يظن الناس به من التقوى والورع لما تجرأ كلب من الكالب 
السائبة على عظمة ملقاة في قمامة ، بله أن يتجرأ اللقطاء على األعراض ، ولكن 

كسة لحقيقة ذلك المرجع األعلى الذي تداولته ما حدث لتلك المرأة ھو مرآة عا
، ومرآة عاكسة لحقيقة حكومة بني العباس ، وليت شعري ما قول ....) الـ(أيدي 

أولئك الذين يلھثون خلف اللعبة السياسية واالنتخابات والديمقراطية؟؟؟ ھل 



سيراھنون على أن بريق الدعايات االنتخابية وحمى السباق إلى السلطة سيكون 
قمامة التي ستستر ما انتھك من ھذه المرأة ومن خلفھا كل النساء اللواتي ما ال

حصلن على فرصة كتلك التي حصلت عليھا تلك الموسوية وفضحت الصورة 
المخملية لدولة ال يمكنھا العيش إال في مستنقع الرذائل والقذارات؟؟؟ ھل تراھم 

أن ما توھموه عالجا  يجرؤون ولو مرة واحدة على مواجھة انحطاطھم ليعترفوا
ھو في واقعه سما زعافا ، وخاليا سرطانية مھلكة زرعوھا بأيديھم في جسد البالد 
والعباد؟؟؟ فالعتب اليوم ليس على المالكي أو الذين يخوضون في مستنقع الرذيلة 
ألن أولئك الناس رضوا أن يكونوا في ذاك المستنقع وقبلوا الثمن الذي يتطلبه 

ع ، وھم اليوم ينفذون ما تعاقدوا عليه باألمس في الغرف ولوج ذلك المستنق
المظلمة ، إنما العتب على أولئك الذين يأملون الماء من الجري وراء السراب على 
الرغم من أنھم عرفوه سرابا ، والعتب كل العب على أولئك الذين يرون فضائح 

أشرف منھا  المرجعية الدينية ويصمتون خوفا على حياة ذليلة مھينة ، الموت
بمئات إن لم يكن بآالف المرات ، أولئك الذين يعرفون ويعترفون أن تلك المرجعية 
الفاسدة ھي من أعانت بل وسندت ھذا االنحراف وشجعت المنحرفين والفاسدين ، 

 فأين الدين يا دعاة الطين؟؟؟ أين الدين يا دعاة الطين؟؟؟  

   
******************  

  

  

  

  

  

  

  

 * !!وللحق دولة للباطل جولة ،* 
قِيمِ  اْلَكْھفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  َحِسْبتَ  أَمْ {قال تعالى     آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ

 ً ) ص(، لقد جال الباطل جولته على صدر ابن بنت رسول هللا) 9/الكھف(}َعَجبا



حتى أنه لم ُيبِق منقصة إال عمد إليھا ، ولم َتبَق ظلمة إال وخاض فيھا ، ليكشف 
ھويته المتسافلة أسفل سافلين ، مسلك سلطوية الناس باختيار الناس الذي عن 

يتجلل سالكه بكل رذيلة ، واإلعراض عن حاكمية هللا سبحانه التي أقرھا بأمره 
وأمضاھا بمشيئته ، وھي مسلك يزدان من سلكه بكل فضيلة جعلھا هللا سبحانه 

تي أنشأھا بتنصيبه ألوليائه ، لعباده الذين استقاموا على الطريقة ، أي طريقته ال
عون التطور والعقالنية وال يرون سبيال  والعجب ـ وهللا ـ كل العجب من أناس يدَّ

فأي عقالئية ھذه التي يدينون بھا ويمتطونھا !!! للحاكمية غير سبيل االنتخاب
ـ وھو كليم هللا ) ع(بأھوائھم حيث يروون للناس عدم استطاعة النبي موسى

نبياء أولي العزم مع ما له من كمال العقل وعظيم المنزلة عند هللا سبحانه وأحد أ
من قومه عندما اختار سبعين رجال من قومه لم ) األصلح(جل وعال ـ في اختيار 

يشك في صالحھم ، ليكشف هللا سبحانه له نفاقھم عند أول اختبار ) ع(يكن موسى
ھم بھم ، وال يعرف الصالح أن ال أحد يعلم بالمخلوقين كعلم خالق) ع(، ليعلم موسى

من الطالح إال هللا سبحانه ، فھل أناسكم الذين تخادعونھم وتدعونھم إلى مھلكة 
  !!!؟؟؟)ع(االنتخابات ھم أعلم من موسى

وواليتھم ) ص(وھناك ملحظ يسقط دعوى أولئك المنتحلين مودة آل محمد  
عين على اختالف مشاربھم ومذاھبھم الفكرية وأحزابھم  حيث أن أولئك المدَّ

، وھذه ھي القاعدة التي يجعلونھا ) بطالن االجتھاد مقابل النص(يتفقون على 
ميزانا وحكما بينھم وبين خصومھم ، وھم اليوم مخاَصُمون استنادا إلى تلك 
القاعدة ، والمنطق يقول لھم ؛ أ ليس قولكم أن ال سبيل للتنصيب سوى االنتخابات 

فإما أن تعترفوا بوجود !!!!!! لتنصيب؟؟؟؟ھو اجتھاد صريح مقابل نص فصيح با
النص ويكون بذلك جعلكم لالنتخابات سبيال للحاكمية باطال ألنه اجتھاد مقابل 
النص ، أو أنكم تقولون كما قال الذين من قبلكم ؛ أن ال نص وال تنصيب واألمر 

ادعاء ) الوالية(ومن ثم تعترفون صراحة أن ادعاءكم !!! شورى أو انتخابات؟؟؟
اذب ال أساس له من الصحة ، ومن ثم أنتم ومن أنكر والية والة األمر المنصبين ك

 ّهللاُ  ُيَكلُِّمَنا لَْوالَ  َيْعَلُمونَ  الَ  الَِّذينَ  َوَقالَ {قال تعالى !! من رب العرش سبحانه سواء
ْثلَ  َقْبلِِھم ِمن الَِّذينَ  َقالَ  َكَذلِكَ  آَيةٌ  َتأِْتيَنا أَوْ  ا َقدْ  قُلُوُبُھمْ  َتَشاَبَھتْ  َقْولِِھمْ  مِّ نَّ  اآلَياتِ  َبيَّ

  ) .118/البقرة(}ُيوقُِنونَ  لَِقْومٍ 

لقد انكشف زيف المواالة التي يدعيھا أولئك من خالل عاشوراء ھذا العام   
حيث ـ ھكذا شاء هللا سبحانه ـ توافقت ھذه المناسبة العظيمة مع مناسبات ال تقرن 

يستطيعون بذله لجعل صلة ما بين ما يصب في  بذل ما) المتاجرون(بھا ليحاول 
أولئك ، وبين واقعة كربالء التي ھي فصل الخطاب بين الحق وأھله ) كيس(

والباطل وأھله ، فمما رشح في ھذا العام ھذا الربط الغريب بين ما يحصل في غزة 



وفلسطين وبين واقعة الطف األليمة ، حيث حاول أحدھم أن يجعل له قدم نفع في 
حة المتقيحة بصراع اإلرادات والمصالح ليعلن أن غزة اليوم ھي كربالء السا

وشتان بين االثنين ، بل ال مناسبة بينھما مطلقا ، اللھم إال موافقة !!! األمس
الزمن بمعنى أن ما يحصل في غزة وافق مناسبة الواقعة ال أكثر وال أقل ، ولعل 

ألنفس لتكف الناس عن ظلم آل في تلك الموافقة آية من آيات هللا سبحانه في ا
، فھذا الجزع الحاصل لما يحدث من قتل ودمار من الصھاينة ) ص(محمد

المجرمين في غزة وأھلھا ، ينبغي أن يكون على من ھو أعظم شأنا وأعلى مقاما 
عند هللا سبحانه من األرض وأھلھا كلھم وليست غزة وأھلھا حسب ، فلوال حزن 

ذھولھم أللفيتھم في يوم الواقعة يلھون ويلعبون الناس على ما يجري في غزة و
وھذا الذي يعقد المقارنة بين غزة اليوم وكربالء األمس !!! بل ويتخذونھا عيدا

، بمعنى أنھا ) ص(نسي أو تناسى أن كربالء األمس ما كانت لتكون لوال الحسين
شرفت وعظمت بعظمة المظلوم المقتول ، ولم تشرف بعدد من سقط أو عنفية 

الجواب ؛ ال ، إنما ھذا !!! يظلم ويقتل؟؟؟) ص(ظالم ، فھل في غزة اليوم حسينال
الذي يحدث في غزة ھو صراع مصالح من خلفه قوى تتستر بالدين طلبا للدنيا ، 
وغزة ھي ساحة الصراع وأھلھا وقوده ، إن خلف ما يحدث في غزة اليوم ھو من 

)!!! ص(ھداء بدر مع رسول هللاأفتى ظلما وزورا ؛ أن من يقتل فيھا ھو بمرتبة ش
والكل يعلم حتى أنصاف المتعلمين أن شھداء بدر أنزل هللا سبحانه بھم قرآنا ، 

ما قام سنة ، بمعنى ؛ أن شھداء بدر حصلوا على المقام ) ص(وقال بھم رسول هللا
بالنص ، فمن أين لھذا المفتي أن يعطي لقتلى غزة ھذا المقام؟؟؟ أ ليس ھذا 

أ ليس ھذا قول بالرأي وال دليل عليه من سنة أو قرآن؟؟ !!! النص؟؟ اجتھاد مقابل
لقد تجاوزت ھذه الفتوى حدود المشروع من أجل مصالح سياسية ال غير ، إذ ال 

!!! أحد يقول أن الناس الذين يذبحون بآلة اإلجرام الصھيونية ليسوا مظلومين
ليھم ال يجعلھم يرقون إلى فھذا قطعا ال يقول به إنسان ، ولكن ھذا الظلم الواقع ع

، ال أقل أن الفارق الواضح ) رضوان هللا عليھم(استحقاق مقام كمقام شھداء بدر 
، فھل يستطيع ) ص(بين الحالين أن شھداء بدر قتلوا وھم تحت راية رسول هللا
  !!!حضرة المفتي أن يقول لنا ؛ تحت أي راية يقتل أھل غزة؟؟؟

ر حيث أن المزايدة على عاشوراء أبي أما في العراق فالحال أدھى وأم  
ذھبت بعيدا في المتاجرة بالدين ، وخاصة من مؤسسة المرجعية ) ص(األحرار

حيث صارت المناسبة في ھذا العام ساحة للمزايدات السياسية دون أدنى حياء أو 
خوف من هللا سبحانه ، فالحكيم وقائمته لھم راية ، والجعفري وقائمته لھم راية ، 

إلى آخر القوائم التابعة لألحزاب ... ي وقائمته لھم راية ، وفالن وفالن والمالك
، حيث كانت عاشوراء ھذا العام ساحة تتزاحم فيھا أھواء الساسة ) اإلسالمية(



على كاھل المصيبة العظيمة ، كلھم يدعي أنه ) لياله(ومراداتھم ، وكلھم يحمل 
لحال يفضح نفاقھم ودجلھم ، وواقع ا!!! والسالك في سبيله) ص(الناصر للحسين

بل وحتى كالمھم يفضح ذلك الدجل والسفه الذي يقولون بأفواھھم ؛ فمنذ متى 
أ ليس في ھذا !!! غايتھا تطبيق الدستور العراقي؟؟؟) ص(كانت ثورة الحسين

!!! القول رزية جديدة تضاف إلى رزايا كثيرة تتحملھا تلك الواقعة العظيمة؟؟؟
ليكون عدد !!! س وكثرتھم له وزن بميزان الحق والعدل؟؟ومنذ متى كان عدد النا

  !!الوافدين إلى العتبات مقياسا ألحقية ھذه الجھة أو تلك في القيادة والحاكمية

فاقوا في ظلمھم وجھلھم لنھج ) ص(إن أولئك المنتحلين لمودة آل محمد  
ينية السقيفة والسائرين عليه ، حيث أن المنتحلين عبثوا في ھدف الثورة الحس

أي إقامة حاكمية هللا سبحانه ودولته دولة الحق والعدل ) إقامة الدين(وھو 
نزل بھم الكتاب ) ص(والرحمة القائمة على التنصيب ، ورجالھا ھم أوصياء محمد

، وليس فيھم ) ع(مختوما من عند رب األكوان على يد أمين الوحي جبرائيل
) لعبة سياسية(لكاتھم إلى الذين حولوا دماء الناس وأعراضھم وممت) أولئك(

ليضمن لھم ) دستورا(يتداولونھا بينھم على وفق نھج وضعوه بأيديھم ؛ أسموه 
  !!!مصالحھم في ھذه اللعبة الماسخة مساخة العبيھا

إن ملحمة كربالء آية عظيمة من آيات هللا سبحانه فاقت بعظمتھا آية أھل   
 عمرو بن منھال عن األعمش عن خالويه ابن أخرج(الكھف والرقيم ، حيث 

 رجل يديه وبين بدمشق وأنا حمل حين الحسين رأس رأيت أنا وهللا قال األسدي
 أصحاب أن حسبت أم* (  وتعالى سبحانه قوله بلغ إذا حتى الكھف سورة يقرأ

 بلسان الرأس وتعالى سبحانه هللا فأنطق) *  عجبا آياتنا من كانوا والرقيم الكھف
 الجامع شرح القدير فيض)(وحملي قتلي الكھف أصحاب من أعجب:  فقال ذرب

، حيث أن أولئك الفتية جعلھم الحق آية كشفت عن  )1/265:لمناويل الصغير
موقفھم حيال حاكمية الناس الباطلة التي استعبدت الناس وقطعت صلتھم بالغيب 
من خالل قتل كل من جاء مطالبا بإعادة تلك الصلة المتمثلة بشخص المنصب من 

ليس بعده (فھو أعظم ألنه !!! فكان أعظم وأعجب) ص(حانه ، أما الحسينهللا سب
، ) ص(فھو ريحانة خاتم األنبياء وسيد المرسلين) ابن بنت نبين على وجه األرض

مع ) ص(وأعجب من آية أصحاب الكھف استسھال الناس لقتله وھو ريحانة نبيھم
لى ابن آكلة األكباد ، وحمله على القنا إ) ص(استمرارھم ادعاء التمسك بالنبي

!!! سبايا يتشوفھم القريب والبعيد ، والشريف والوضيع) ص(وحرم رسول هللا
واألعجب من أصحاب الكھف والرقيم ھو كل التفاصيل التي رافقت تلك الفاجعة 

قربان عرش هللا ) ص(األليمة ، التي ھي ثمن الحاكمية اإللھية ، فالحسين
، ثم ) اللھم تقبل منا ھذا القربان(لطالبيين وحاكميته ، وبھذا صرح صوت عقيلة ا



يأتي شذاذ من ھنا وھناك ليتاجروا بتلك الدماء الزواكي التي ما كانت لتراق لوال 
أن الحاكمية اإللھية نھج يستحق ھذا الثمن ، وھذا المعنى الذي حاول تغييبه 

ي ھذا ، وشاء هللا سبحانه أن يكون ف) من ساسة وفقھاء آخر الزمان(المنتفعون 
الزمن الذي بلغت فيه حاكمية الناس ذروتھا في الطغيان والتمرد والعصيان ألمر 
ً بحاكمية هللا ومدافعاً عنھا ، وھو صوت وصي ورسول  ً ناطقا هللا سبحانه ، صوتا

، وھذا بشھادة أعدائه قبل شھادة محبيه ) ص(اإلمام المھدي السيد أحمد الحسن
، فليس ) ال قوة إال با(يملكون إال يقينھم أن ومواليه الذين ھم قلة مستضعفة ال 

ھناك اليوم على وجه األرض من يطالب بحاكمية هللا غير السيد أحمد الحسن 
، وليس ھناك من يقف بوجه أعتى الطغاة في ) ص(وصي ورسول اإلمام المھدي

ھذا العصر ويصفع كل نتاجھم الفكري المنحرف المستند إلى التعبد بحاكمية الناس 
  .ويقارعھم بالسنان واللسان إلى أن يقضي هللا سبحانه أمراً كان مفعوال  ،

فكان السنان حاضراً بقيام األنصار بالدفاع عن دينھم حينما ألجأھم الطغاة   
غير العاملين ، والساسة المنحرفين إلى ) المرجعية الشيطانية(من علماء الدين 

ملون وھي ضرورة الدفاع عن اللجوء لحمل السالح دفاعا عن عقيدتھم التي يح
الذي أريق على طف كربالء ، ) ص(حاكمية هللا سبحانه انتصارا لدم الحسين

قد حقق ) ص(وليس ھناك بديل عن قيام حاكمية هللا سبحانه ليكون دم الحسين
اليوم ويسقطون عليه ) ص(االنتصار ، أما ما يفعله منتحلي مودة أھل البيت

) ص(ما ھو إال مشاركة فعلية في قتل الحسي ،) ص(وصف االنتصار لدم الحسين
ألقى (وقبل حضور السنان كان اللسان اإللھي ناطقا يخاطب من !!! مرة أخرى

ليبين للناس ما طمس عنھم من معالم الدين ، حيث بيَّن السيد ) السمع وھو شھيد
أحمد الحسن للناس ما جھلوا من حقائق القرآن وخاصة فيما يتعلق بقضية اإلمام 

، حيث يقول السيد اليماني ) ص(وعالقتھا بقضية اإلمام المھدي) ص(سينالح
 سبعة عددھم مؤمنين رجال قصة باختصار وھي معروفة الكھف أصحاب قصة(

  :بجھتين والمتمثل زمانھم، في بالطاغوت كفروا

  .  الكافر الجائر الظالم الحاكم ھي: األولى

  . وشريعته هللا دين حرفوا الذين الضالون الدين علماء ھي: والثانية

 نصب الجائر الحاكم ، هللا دون من ُيعبد إله نفسه نصب الطاغوت ھذين من فكل
 والعلماء ، وسياستھم العباد ومعاش الدنيا أمور في هللا دون من ُيعبد إله نفسه
 الدين أمور في هللا دون من يعبدون آلھة أنفسھم نصبوا الضالون العاملين غير

  .  والشريعة



 وھذا.  بالطاغوت وكفروا ، الطاغوت عبادة من الفتية ھؤالء تحرر وھكذا
 ، سبحانه طريقه عّرفھم بأن ، ھدى هللا فزادھم.  الھدى أول ھو بالطاغوت الكفر

ُھمْ ( وتعالى سبحانه كلمته إلعالء والعمل ، به واإليمان ِھمْ  آَمُنوا فِْتَيةٌ  إِنَّ  ِبَربِّ
 َلُكمْ  َيْنُشرْ  اْلَكْھفِ  إَِلى َفأُْووا هللاََّ  إاِلَّ  َيْعُبُدونَ  َوَما اْعَتَزْلُتُموُھمْ  َوإِذِ ( ، )ُھدى َوِزْدَناُھمْ 

ُكمْ  ً  أَْمِرُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َوُيَھيِّئْ  َرْحَمِتهِ  ِمنْ  َربُّ  قيام زمان في الكھف وأصحاب) .  ِمْرَفقا
 أھل عن الروايات في كما ، البصرة في وفتية الكوفة في فتية ھم) ع(القائم
 مرة من أكثر وفي ، عديدة مرات نطق) ع(علي بن الحسين ورأس ، )ع(البيت
قِيمِ  اْلَكْھفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  َحِسْبتَ  أَمْ : (اآلية ھذه يكرر ُسمع ً  آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ ) َعَجبا
قِيمِ  اْلَكْھفِ  أَْصَحابَ  أَنَّ : (  فقط منھا يقرأ وُسمع ً  آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ   ).َعَجبا

 يأخذون الذين ھم –) ع(القائم أصحاب وھم – الكھف أصحاب ألن وذلك
ً  الظالمين أمر ويقلبون ، الظالمين من وينتقمون ، )ع(الحسين بثأر  على رأسا
ً ) ع(الحسين رأس ُسمع ولھذا عقب  منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم: ( يقرأ أيضا

  . ) ينقلبون

 ال ، وتعالى سبحانه  مخلصون عابدون قوم) ع(القائم أصحاب وكذلك
 الظلم قوى أكبر ويقارعون يتوكلون وعليه با يؤمنون ، ) با إال(  القوة يرون

 الممالك كل وداست أكلت التي الحديدية المملكة وھي ، األرض على واالستكبار
 ، الشيطان دولة بأمريكا اآلن متمثلة وھي ، دانيال عنھا أخبر كما األرض على
ً  يقرأ) ع( الحسين رأس ُسمع ولھذا  بثأره يأخذ لن ألنه ، ) با إال قوة ال: ( أيضا
ً  كانوا من إال  أنھم: ( رواية وفي ، ) با إال قوة ال: ( الكريمة اآلية لھذه مصداقا
.  ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم:  منه ُسمع الشجر على رأسه صلبوا لما

ً  وُسمع ً  وُسمع.  با إال قوة ال:  يقول بدمشق صوته أيضا  أَْصَحابَ  أَنَّ : يقرأ أيضا
قِيمِ  اْلَكْھفِ  ً  آَياِتَنا ِمنْ  َكاُنوا َوالرَّ  بنا يا أعجب أمرك: أرقم بن زيد فقال.  َعَجبا
  ) .  هللا رسول

 الشريف الرأس سمع أرقم بن زيد إن:  )هللا رحمه( المفيد الشيخ وروى
 الحسين رأس سمع أنه عمرو بن المنھال عن وروى ، الكھف سورة بآية ينطق
 الكھف أصحاب أن روي ما أما ، وحملي قتلي الكھف أصحاب من أعجب:  يقول
 ، )ص(هللا رسول أصحاب من المخلصين بعض ھم) ع(القائم مع يبعثون الذين

 بل ، أنفسھم ھم المقصود فليس ، األشتر كمالك) ع(علي المؤمنين أمير وأصحاب
 رجال ھناك أن أي ، )ع(القائم أصحاب من نظائرھم ھو الروايات ھذه في المراد
 والشدة والقيادة والحنكة الشجاعة في األشتر مالك نظير ھو) ع(القائم أصحاب من
 مالك بھا امتاز التي الصفات من وكثير الكريمة واألخالق هللا وطاعة هللا ذات في



 الفصحاء عن ببعيد ليس وھذا ، األشتر مالك بأنه األئمة يصفه فلذلك األشتر
 إلى األكبر علي نزول يصف الحسيني كالشاعر ، )ع( البيت أھل وساداتھم والبلغاء
 لشدة وذلك المعركة ساحة إلى نزل) ص(محمداً  إن: معناه ما فيقول المعركة ساحة
ً  األكبر علي شبه ً  َخلقا  الذين األئمة أصحاب أن مع ، )ص(محمد هللا برسول وُخلقا

ً  الحق محضوا ً  عشر اإلثني بعد الرجعة في ويكرون يعودون محضا  وفي ، مھديا
 بن الحسين عليه يخرج الذي) ع(محمد آل من بالحق قائم آخر وھو آخرھم زمن
) . له ولد وال له عقب ال األخير القائم أو األخير المھدي وھذا ، )ع(علي

  .)المتشابھات ؛ الجزء الثالث(

  
  

******************  

  

  

  

  

  

  

 
 * !لماذا تحاربون حاآمية هللا؟* 

إن واحدة من خدع ھذه الحضارة المعاصرة أنھا اغتصبت مساحات الفكر   
البشري وراحت توحي للناس أن لكل واحد منھم الحق الطبيعي في التعبير عما 

يحقق يجود به فكره من أفكار ، وحاولت ھي التواري خلف الشاشات لترقب الذي 
مصالحھا فتھرع إليه داعمة إياه ومساندة لنتاجه الذي أيقنت أنه يصب في خدمتھا 
وإن بعد حين ، وحتى مساندتھا إياه لن تكون ظاھرة بل ھي تفسح له مساحات 
أكبر كي يستطيع من خالل تلك المساحات بث ما أنتجه فكره ظانا أن ما يتحقق له 

دت له ھذا الظھور والبروز ، ذلك أن بفضل نتاج فكره حسب وليس خلفه أياد مھ
الحضارة المعاصرة ھي حضارة رأي بامتياز ، بمعنى أنھا ترى باإلنسان ھو 



فمن ثم ھو البداية وھو !!! مصدر كل شيء ، والحياة تبدأ منه ، وإليه تعود
النھاية ، ولقد وجد ھذا االتجاه لدى اإلنسان ھوى ورغبة واندفاعا ، ذاك أن 

ب من الفجور الذي يالئم ذلك االتجاه ، والتقوى التي ھي بعكس اإلنسان خلق مرك
ذلك االتجاه تماما حيث أن التقوى تريد من اإلنسان أن يكون مثل كلمة ربه 
سبحانه التي بھا ُعرف ، فالبداية والنھاية في ساحة التقوى ھي ليس اإلنسان ، 

، وھذا يتطلب من التي ھي الظھور السمه المقدس سبحانه ) هللا(وإنما ھي كلمة 
اإلنسان كي يصل إلى مقام الكلمة أن يكون كما ھي ، ذاك أنھا موجود يتسم بغاية 
التسليم حيث أننا لم نسمع أو نقرأ أو حتى لم يمر في خاطرنا أن الكلمة بوصفھا 
وجودا ممكنا امتنعت من الحضور إذا ما استدعيت ، أو أنھا تمردت على أمر 

اھدت عليه صاحبھا ، فھي وجود كامل التسليم تاّمه ، صاحبھا أو أنھا خانت ما ع
إنما أمره إذا أراد (ليس لھا جھة تتوجه إليھا غير الجھة التي أوجدتھا ، قال تعالى 

  ) .شيئا أن يقول له كن فيكون

من ھوان (ـ ما معناه ـ ) ص(ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
، وليس أدل على ذلك العصيان والتمرد من  )الدنيا على هللا أنه ال يعصى إال فيھا

انحراف البشرية عن مراد هللا سبحانه ، وإعراضھا عما يرضيه ، والعمل على ما 
يسخطه ؛ ذاك أن حركة البشرية في فضاء حاكمية الناس ھو تمرد ما بعده تمرد 
على أمر هللا سبحانه وإرادته ، بل أن كل صور الفساد وحاالته وبشاعتھا مرده 

ذلك الفضاء الفاسد الذي اختارته اإلرادة البشرية المفتقرة محاولة خداع  إلى
والشك في أن ھذا التصور يعبر عن !!! نفسھا أن افتقارھا لموجدھا ھو سر غناھا

مدى اعتباط الفكر البشري ، وحتى نھج االعتباط الذي بشر به في ھذا العصر 
ھو في واقعه ) وضى الخالقةالف(فكان من ثماره ما أسماه الساسة األمريكان بـ

يكشف عن انسالخ الفكر البشري من إنسانيته العاقلة لينحاز إلى إنسانيته الظلومة 
إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض والجبال فأبين أن {الجھولة ، قال تعالى 

، ) 72/األحزاب(}يحملنھا وأشفقن منھا وحملھا اإلنسان إنه كان ظلوما جھوال
نة التي شّرَق المفسرون ـ من دعاة الرأي ـ وغّربوا في تفسيرھا ، وھذه األما

) الوالية(إمعانا منھم باالنحراف عن سبيل هللا سبحانه ، ھي ؛ حاكمية هللا سبحانه 
التي تمرد عليھا المسلمون في السقيفة ، وحشدوا كل إمكاناتھم الفكرية لمحاصرة 

من ساحة الفكر ، ولو من باب  فيھا ومحاولة تھميشه وتغييبه) ص(قول آل محمد
كونه المعادل الموضوعي لما طرحته ساحة السقيفة التي أسست لمشروع ظالم 

  !!!حرمت من خالله البشرية اإلفادة من امتيازات المشروع اإللھي في الحاكمية

إن ھذا الذي نشھده اليوم من صعود لنجم الحضارة المادية ، أو حضارة   
عموم أھلھا على تجيير تلك الحضارة باسم األوربيين  الرأي على الرغم من اتفاق



، والثورة الصناعية وعصر التنوير ، وما إلى ذلك من المسميات التي تحاول 
إخفاء أصل تلك الحضارة وأسھا وھو سقيفة الظلم والجھل التي صرفت األمر عن 

يا ، في ھذا العالم ليس حدثا اعتياد) ص(مساره الحق ، ذاك أن وجود النبي محمد
صلى هللا عليه (بل ھو حدث استثنائي بكل مقاييس الحدث االستثنائي حيث أنه 

كان خاتم األنبياء ، ولعل من معاني ھذا الختم ؛ أنه الفرصة األخيرة ) وآله وسلم
للبشرية كي تعود إلى سبيل هللا سبحانه باختيارھا فتنال بذلك خير الدنيا واآلخرة ، 

اإلنسانية الحق للعودة إلى هللا سبحانه طائعة فرصة ) ص(لقد كان رسول هللا
على األرض ھو بداية عھد جديد للبشرية ، ) ص(مختارة ، فكان وجود رسول هللا

، وھذا العھد الجديد ھو ) ع(عھد لحاكمية هللا التي عاشتھا أمم سابقة مع أنبيائھا
لى مقام آخر عھد للبشرية كي تؤكد لبارئھا استحقاقھا للسير في سبيله كي تصل إ

الكلمة ، مقام النور الذي ال ظلمة فيه ، مقام التقوى الزاكية ، غير أن البشرية بكل 
وھو المبعوث رحمة للعالمين وليس للعرب وحدھم أو ) ص(ما فعلت مع رسول هللا

ألھل األرض حسب ، بل ھو مبعوث هللا سبحانه إلى العوالم كلھا حامال لھا رسالة 
لتي تنبئ عن اقتراب العود إليه سبحانه آثرت االنحراف ربھا الخاتمة ، الرسالة ا

عما جاء حامال إليھا ، ولذلك كان القرآن ھو البشرى العظيمة للبشرية كلھا بل 
للكون كله ألنه نزل إلى األرض ليخبر عن اقتراب موعد األوبة إلى هللا سبحانه ، 

، ووسطى ؛ وھذه األوبة تكون على مراحل ؛ صغرى بقيام حاكميته على أرضه 
بالرجعة إلى عالم ينتصر فيه من محض اإليمان محضا على من محض الكفر 
محضا ، وكبرى ؛ تلك التي يكون فيھا الخلق فسطاطين ، فسطاطا يخلد في الجحيم 

، وفسطاطا يخلد في الجنة مكرما ) من آمن بحاكمية الناس وعمل لھا وبھا(مھانا 
  ) .من آمن بوالية هللا وعمل لھا وبھا(

إن انقالب البشرية على حاكمية هللا سبحانه في السقيفة شكل انعطافة   
لمسيرتھا التاريخية ، على الرغم من أن المنھج اإللھي في دعوته إلى سبيله قد 

ادُع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة {سار على وفق ما أراد هللا سبحانه 
عن سبيله وھو أعلم  وجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو أعلم بمن ضل

، وليس أدل على ھذا النھج من مسعى محمد وآل ) 125/النحل(}بالمھتدين
في الناس ومحاولتھم في إعادتھم إلى جادة الصواب باذلين بإزاء ذلك ) ص(محمد

) ص(وعلي) ص(الغالي والنفيس ، وليس ھناك أغلى على هللا سبحانه ورسوله
ما في سبيل هللا سبحانه وھما يعظان اللذين بذال مھجھ) ص(من الحسن والحسين

ھذه األمة التي اختارت االنحراف الكامل عن سبيل ربھا ، ووصلنا اليوم إلى 
الطبين يجادل العالم كله ) ص(مرحلة الجدال بالحسنى ، وھا ھو اليوم برعم محمد

 بحكمة سبيل هللا وحاكميته ، والناس تلقاه باالتھام والتكذيب ، وكأنھم ـ سبحان هللا



تماما كما أخبر رسول !!! العلي العظيم ـ لم يخطئوا سبيل من سبقھم من األمم
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل (عندما قال ـ ما معناه ـ ) ص(هللا

، نعم ھا ھي األمة تحذو ) والقذة بالقذة حتى لو أنھم دخلوا جحر ضب لدخلتموه
السيد أحمد الحسن على ) ص(حذو من سبق مع وصي ورسول اإلمام المھدي

التي بينت حال الدعوة ) ص(الرغم من ھذا الكم العظيم من الروايات آلل محمد
وصاحبھا ، وحتى القرآن الكريم يتحدث عن تلك الدعوة العظيمة في سوره   
وآياته ، لقد كان من المثير والغريب عند تدبر الكتاب أن نجد احتفاءه بقصص عدد 

، وكأن ھناك غاية من ذكر ھؤالء ) ع(يذكر اآلخرين من األنبياء من دون أن
من أشار إلى ھذا ) ص(دون غيرھم ، ولم نلحظ أن ھناك غير آل محمد) ع(األكارم

المفصل الواضح تماما في القرآن ، بل أن األوضح من ذلك احتفاؤه بقصة موسى 
جوانبھا ، فقد ذكرھا الحق سبحانه في أكثر من سياق وبين الكثير من ) ع(كليم هللا

وبثھا في معظم كتابه ، حتى ال تكاد تقرأ سورة إال وفيھا إشارة إلى قصة 
أ ال يشكل ذلك باعثا للتفكر والتدبر !!! إما مباشرة ، وإما غير مباشرة) ع(موسى

نعم لقد حاول المفسرون من دعاة الرأي !! الذي دعا هللا سبحانه عباده إليه؟؟
كثير من تفاصيله ، إال أنھم مع القصص صرف األمر عن مؤداه ، بل وغيروا ال

القرآني وقفوا عاجزين تماما ، بل وانفضح ھشاشة منھجھم الذي نھجوا ، ومن ثم 
حيث أنھم لما اصطدموا بالقصص ھرعوا إلى !!! انكشف تنكبھم عن الصراط

) ع(أحبار اليھود ورھبانھم الذين ذم القرآن الكريم انحرافھم عن سبيل موسى
والشك في أن نھج أولئك المفسرين بأخذ تفسير القصص عن وكشف باطلھم ، 

أولئك اإلسرائيليين ، وما سمي فيما بعد باإلسرائيليات ، ھو بيان واضح عن 
ونزلنا ... {) ص(انحرافھم عن سبيل هللا سبحانه ، فكيف يقول هللا سبحانه لرسوله

ي ميدان ، ثم يكون تبيانه ف) 89/النحل(}...عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
بالطبع ال يستقيم ، إذن البد أن يكون التبيان في ! ھل يستقيم ذلك؟!!! آخر؟؟؟

الكتاب ال في سواه ، وھنا انكشف انحراف أولئك الذين انحازوا إلى ما يرون 
وھم المنصبون قّواما على الكتاب ، ) ص(برأيھم ، على حساب ما بينه آل محمد

سلنا من قبلك إال رجال نوحي إليھم فاسألوا وما أر{وھم بيانه للناس ، قال تعالى 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما * أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون 
وھم ) ص(، وأھل الذكر ھم آل محمد) 44/النحل(}نزل إليھم ولعلھم يتفكرون

آن وبيانه القيمون على الكتاب بتنصيب هللا سبحانه لھم ، فال أحد يّدعي تفسير القر
، وبما أن القرآن ھو دستور هللا ) صلوات هللا وسالمه عليھم أجمعين(غيرھم 

وتشريعه للناس ، فالقيمون عليه البد أن يكونوا ھم الحاكمون للناس بالكتاب ، 
وھم الناطقون به ال أحد سواھم ، ولذلك من يدعي اتباع القرآن من دون آل 



 دماءكم تسفكون ال ميثاقكم أخذنا وإذ{ن ھو ذاته الذي يقول عنه القرآ) ص(محمد
 تقتلون ھؤالء أنتم ثم * تشھدون وأنتم أقررتم ثم دياركم من أنفسكم تخرجون وال

 وإن والعدوان باإلثم عليھم تظاھرون ديارھم من منكم فريقا وتخرجون أنفسكم
 الكتاب ببعض فتؤمنون أ إخراجھم عليكم محرم وھو تفادوھم أسارى يأتوكم

 ويوم الدنيا الحياة في خزي إال منكم ذلك يفعل من جزاء فما ببعض وتكفرون
 اشتروا الذين أولئك * تعملون عما بغافل هللا وما العذاب أشد إلى يردون القيامة
  . )87-84/البقرة(}ينصرون ھم وال العذاب عنھم يخفف فال باآلخرة الدنيا الحياة

السيد أحمد الحسن الناس لكي ) ص(إن دعوة وصي ورسول اإلمام المھدي  
يعودوا إلى حاكمية هللا سبحانه كي ينقذوا أنفسھم من الھالك في بحر حاكمية 
الضالل ؛ حاكمية الناس التي دفعوا في سبيلھا الذي ثمرته سخط هللا سبحانه من 

سلموا  سبحانه األثمان ما كانوا سيتجنبون دفع عشر معشاره لو أنھم أ
إن ھذا العداء لدعوة . ولحاكميته ، ولم يروا لھم مع قول هللا سبحانه قوال وال رأيا 

ھو عداء ليس لشخصه وإنما لما يدعو إليه ، فھو قبل ) ص(وصي ورسول اإلمام
، كان بين ) ص(أن يصدع بأمر هللا سبحانه وأمر وليه األعظم اإلمام المھدي

العلمية في النجف الصادق األمين كما كان يوصف جده  الناس وبين طلبة الحوزة
قبل أن يصدع بدعوته ، وما إن صدع بدعوته حتى صار عدوا ) ص(رسول هللا

للدين واإلسالم وھو ساحر وھو مجنون وھو ضال ، وما إلى ذلك من التھم التي 
ن ، والحق أنھم ال يكذبونه وإنما يكذبون م) ع(كان يتھم بھا أنبياء هللا ورسله

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنھم ال يكذبونك ولكن {أرسله ، قال تعالى 
، نعم ھم يجحدون بحاكمية هللا سبحانه ) 33/األنعام(}الظالمين بآيات هللا يجحدون

ويعادونھا ألن ظھورھا وتمكنھا سيفضح فساد حاكمية الناس وعظم المأساة التي 
ء هللا سبحانه أن يفتن الناس بما انتھجوه تسببت بھا سقيفة الظلم والجھل ، ويشا

كي يكشف لھم زيفه وعقمه وفساده ، وذلك من خالل ممارسة الحاكمية من كل 
الذين رضوا ألنفسھم ھذا المسار ، وتكون كلمة هللا وحاكميته ھي الفيصل في آخر 
الزمان ليخزي هللا سبحانه أولئك الذين ظلموا والذين أعانوا والذين قبلوا بفعل 

إن دولتنا آخر الدول ، ولم يبق (قوله ) ص(الظالمين ، حيث ورد عن اإلمام الباقر
إذا ملكنا سرنا : أھل بيت لھم دولة إال ملكوا قبلنا ، لئال يقولوا إذا رأوا سيرتنا 

اإلرشاد للشيخ المفيد )(}والعاقبة للمتقين{بمثل سيرة ھؤالء ، وھو قول هللا تعالى 
مكذوب ولذلك كانت حرب أولئك شرسة على حاكمية ، وھذا وعد غير ) 2/385:

  .هللا سبحانه 



  
  

******************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما تعبدون من دونه إال أسماء * 
 * !!!سميتموها

ما تعبدون من دونه إال أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل {قال تعالى   
هللا بھا من سلطان إن الحكم إال  أمر أن ال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القّيم ولكن 

، قد يعد صدمة عودة الجاھلية غضة طرية ) 40/يوسف(}أكثر الناس ال يعلمون
لم يجفف ) ع(والمرسلين واألوصياءفي ھذا الزمان حتى كأن مسعى األنبياء 

منبعھا الذي تطل منه برأسھا القبيح بين فترة وأخرى ، ففترة الجاھلية عادة 



ً يستأصل ھذا الورم  عندما تصل ذروتھا البد أن يكون للسماء يداً ومشرطا
الشيطاني من فكر وقلب البشرية من قبل أن يوردھا موارد الھلكة ، ذاك أن 

ة في النفوس رويدا رويدا يؤدي إلى اإلعراض عن كل ما ھو استفحال داء الجاھلي
سماوي ، حيث أن شياطين اإلنس يعلمون أن السلطة الحق ال تنفك عن السماء ، 
وال سبيل لخداع البشرية من دون إيھامھا باالرتباط بالسماء ، وذلك من خالل 

جھا ، ومن ثم إعداد زمرة من الذين يستغلون سماحة السماء ليداخلوا العاملين بنھ
تصفيتھم على المستوى النفسي من خالل تسقيط شخصياتھم بين الناس ، ومن ثم 
تصفيتھم من خالل استعداء الطواغيت والمجرمين من االتباع عليھم ، وتلك 

بأنھم شر ) ص(الزمرة ھم علماء الدين غير العاملين الذين وصفھم رسول هللا
فكما عادت فتنة !!! وإليھم تعود فقھاء تحت ظل السماء منھم بدأت الفتنة ،

السقيفة األولى على فقھائھا وحلبوھا دما عبيطا ، وحصدوھا مغرما بعدما 
اتخذوھا مغنما ، فكذلك اليوم فقھاء سقيفة آخر الزمان يحلبونھا دما عبيطا 
وسيردون وشيكا مغرما بعدما اتخذوا عباد هللا وماله سبحانه مغنما ، وسينادي 

  )!!!  لعنة هللا على الظالمينأال(فيھم المنادي 

إن علماء السوء من الفقھاء الضالين المضلين الذين ال يؤمنون بحاكمية   
عندما قال ـ ما ) ع(هللا سبحانه وال يعملون لھا ھم كما وصفھم نبي هللا عيسى

يا علماء السوء أنتم في باب الملكوت واقفون ال أنتم تدخلون وال تتركون (معناه ـ 
أنتم مثل صخرة في فم النھر ال ھي ) (ع(، وكذلك وصفھم بقوله) دخلونالداخلين ي

، وھذا النھج اليوم واضح جلي لدى ) تشرب وال تترك الماء يخلص إلى الزرع
علماء الضاللة الذين أسبغوا على أنفسھم مظاھر قدسية زائفة فسموا أنفسھم 

ً ) آيات هللا( ن الناس ومعتقداتھم ذاك أنھم ذھبوا بدي) جنود الشيطان(وھم واقعا
بعيداً عن نبع هللا سبحانه ، وراحوا يقبلون حكومات الطاغوت الظالمة ويقولون 

فھل يعقل ـ يا من تدعون العقل والعقالئية وھي براء !!! عنه ؛ إنھم ھم والة األمر
منكم ـ أن يسلط الحق سبحانه على عباده طغاة يكفرون به وبدينه ثم يأمرھم 

وأنتم تعلمون ، بل تعد من البديھيات ؛ أن !!! يكون ذلك؟؟؟كيف !!! بعبادته؟؟؟
ً فالناس ستدين بدين الطاغوت !!! الناس تدين بدين ملوكھا فلو كان الملك طاغوتا

وھو !!! ، فھل يأمر هللا سبحانه عباده أن يدينوا بدين الطاغوت وھو دين الغي؟؟؟
غي فمن يكفر بالطاغوت ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من ال{القائل عز وجل 

، والعجيب ) 256/البقرة(}ويؤمن با فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لھا
لم يتركوا الناس من دون أن ) ص(وأوصياء رسوله) ص(أن هللا سبحانه ورسوله

يبنوا لھم واقع ما ُيراد بھم من أولئك الذين التحقوا بسبيل هللا سبحانه طلبا للدنيا 
دين إما خوفا أو طمعا ليأكلوا به الدنيا بقضھا وقضيضھا ، وھذا ما فاعتنقوا ال



حدث في السقيفة األولى حيث خرج الناس من والية هللا سبحانه إلى والية 
الشيطان على الرغم من أن أولياء الشيطان ألبسوا على الناس دينھم فلم يدعوا 

م األخالق التي تتعلق الناس إلى ترك الصوم أو الصالة أو الحج أو الحث على مكار
بذات الشخص وليست بذات المجتمع ، وأبعدوھم عن كل ما يتعلق بالحكم 

، ) ص(والمساس به ال من بعيد وال من قريب ، فقاموا بإحراق سنة رسول هللا
وقتلوا كل من يتوقعون له صوتا معارضا يمكن له أن يكشف عن الحق أو ينصره 

صطلحوا عليه بحروب الردة ھي حروب ، وأرعبوا الناس واسترھبوھم ، وما ا
خلطوا بھا الحابل بالنابل ، ذاك أن قتال مسيلمة الكذاب وسجاح واألسود العنسي 
حق ، ولكن قتال مالك ومتمم ابني نويرة باطل باطل ، ذلك أن أولئك النفر لم 

بل ) ص(يعترفوا ألبي بكر وصاحبه بالخالفة ألنھما ليسا من وصى بھما رسول هللا
لعلي وأوصيائه من بعده وحّدھم وعّدذھم وسماھم ووصفھم ولم يترك  ھو وصى

فمن !!! شيئا يدل األمة عليھم ويلزمھا الحجة في أتباعھم إال وجعله كتابا مسطورا
ولما وجدا أن ال حجة لديھما جعال !!! أين ألبي بكر وصاحبه الحجة فيما فعال؟؟؟

ب سبحانه وكتابه المجيد حاكما ، السيف حاكما بدال من أن يجعال هللا سبحانه وكتا
فانحازا إلى خيار الظلم والجھل على حساب العدل والعقل ، وحلبوھا ـ حقا وصدقا 

  .ـ دما عبيطا ) ص(كما قالت الزھراء

واليوم تطل سقيفة الزوراء برأسھا القبيح مرة أخرى وھذه المرة أوقدھا   
) ص(أتباع عليفقھاء آخر الزمان ممن يدعون أنھم أصحاب والية ، وھم 

تمكين الظالمين من الساسة ) ص(فھل يرضى لھم علي!!! منھم براء) ص(وعلي
صمتھم ) ص(ھل يرضى لھم علي!!! الطغاة وتربية الطغاة من رقاب الناس؟؟؟

الشيطاني على االعتداء على حرمة القرآن مرارا وتكرارا ناھيك عن سفك الدماء 
ھل يرضى لھم !!! ة الشيطان؟؟؟الذي قام به الطغاة الجدد وبمباركة مرجعي

!!! ويبايعوا ديمقراطية أمريكا؟؟؟) ص(أن ينقضوا بيعتھم لإلمام المھدي) ص(علي
أن يعرضوا عن القرآن ويكتبوا دستورا حاكما بأيدي ) ص(ھل يرضى لھم علي

أن يقتلوا كل من ينادي بجھاد المحتل ) ص(ھل يرضى لھم علي!!! شذاذ اآلفاق؟؟؟
أبّي الضيم ال يقر قراره إذا ) ص(وعلي!!! إلرھاب واإلجرام؟؟؟الغازي ويصمونه با

ما مس دين هللا سبحانه شيئا من السوء ، فكيف والحال اليوم على ما نرى ، 
فليسمع الناس كلھم صوت علي ماذا يقول ولينكشف للناس عالمھم وجاھلھم أن 

 إن ) :(ص(ليقال ع!!! أتباع حوزة الشيطان ھم من يتآمر على الدين واإلسالم؟؟؟
 البالء ولشمله الذلة تعالى هللا ألبسه ، تركه فمن الجنة أبواب من باب الجھاد

 ما فإنه ، يغزوكم أن قبل القوم ھؤالء تغزوا أن وأمرتكم لكم قلت وقد والصغار
 وھذا ، وتسوفون بالعلل تتعللون فجعلتم ، ذلوا إال دارھم عقر في قط قوم غزي



 أصحابه وانتھك حسان ابن عليھا عاملي فقتل األنبار على أغار معاوية عامل
 المسلمة المرأة على يدخل كان منھم الرجل أن بلغني لقد ، المسلمين حرمات
 أحد يكلم لم انصرفوا ثم منھا يمتنع ال وخلخالھا قرطھا فينزع المعاھدة واألخرى

 كان بل ملوما عندي كان ما ، أسفا ھذا من مات مسلما امرئً  أن لو هللا فو ، منھم
 ھؤالء اجتماع من األحزاب وتشعب القلوب لبث عجبت عجبا يا.  جديرا عندي
  تغزون وال تغزون غرضا صرتم حتى ، حقكم عن وفشلكم باطلھم على القوم
 الحر في اغزوھم؛  لكم قلت إذا !!!وترضون هللا ويعصى تغيرون وال عليكم ويغار

 اغزوھم ؛ لكم قلت وإذا !!!الحر ينسلخ حتى أمھلنا القيظ حارة أيام ھذه ؛ قلتم ،
 من وهللا فأنتم تفرون والبرد الحر من وأنتم !!!وقر صر أيام ھذه؛  قلتم ، البرد في

 ، الحجال ربات عقول يا األحالم طغام يا ، رجال وال الرجال أشباه يا.  أفر السيف
  ) .  والخذالن بالعصيان غيظا قلبي مألتم قد

باألمس ھي ذاتھا اليوم حيث دأب الجاھليون على ھذا ) ص(وشكوى علي  
النھج منذ سقيفة الظلم والجھل التي عقدھا شيخا قريش وأسسا ألساس الظلم 
والجور والجھل عندما حّرفا نھج السماء من خالل السطو على موقع القيادة 

فوس الناس ، تعميره في ن) ص(والحكم بانقالب خربا فيه كل ما حاول رسول هللا
من مثل ؛ أن الحكم  سبحانه يضعه حيث يشاء مثلما وضع الرسالة حيث شاء 

وصاحبه المعين على القيام به لن يفترقا حتى يردا ) الكتاب(سبحانه ، والرسالة
الحوض ، ولذلك صار الحكم على وفق نھج السماء والية ) ص(على رسول هللا
ندة إلى الطاعة والتسليم ، ال السلطة ال اإلكراه ، ومست) المحبة(مؤسسة على 

واإلذالل ، والشك في أن ھذا النھج جديد قديم على النفوس ، وكونه جديداً ألنه 
يأتي على أعقاب حاكمية بشرية قامت على القھر واإلذالل والطاغوتية ، وتلك 
عادة ما تنمو كالعشب الشيطاني إذا ما مرت على األرض فترة ال يباشر فيھا فالح 

سماء العمل في األرض بأمر هللا سبحانه امتحانا واختبارا ألھل األرض ؛ ھل ال
وھل سيسألون هللا سبحانه أن ! سيفتقدون فالح السماء إذا ما انقطع عن العمل؟

!! يبعثه إليھم ألن احتياجھم له أشد من احتياجھم لضرورات العيش المادية؟؟
من ترغب بروح السماء وعلى امتداد تلك الفترات ليس ھناك سوى قلة ھي 

وريحانھا ، أما السواد األعظم فھو يھفو إلى فوم األرض وقثائھا وعدسھا  
وبصلھا ، دائما ما تنحاز البشرية في سوادھا إلى استبدال الذي ھو أدنى بالذي ھو 

طلبا للمعاش في ھذه الحياة الدنيا التي ما فتئت السماء تذكر ؛ أن ھذه !!! خير
ار ممر لمقر ، وليست ھي بدار المقر حتى يطمع فيھا سكانھا الحياة ما ھي إال د

ويتشبثوا بھا تشبثا يخرجھم عن جادة الحكمة ، ويرحضھم في ظلمات الجھل 
  .والسفه 



بعد كل فترة تجود السماء بغيث إلھي يعيد الصلة والتواصل معھا على   
قبل الرغم من شح أھل األرض ويأتي بذات النھج الذي حاول أھل األرض من 

اغتياله وطمسه وتغييبه إلى األبد ، غير أن رحمة هللا سبحانه ما فتئت تدارك 
األرض وأھلھا من قبل أن تھلكھم المثالت التي ھي في واقع الحال زراعة أيديھم ، 

خلق السلب والنھب والقتل ) ص(ومثلما شاع بين الناس قبيل بعثة النبي محمد
لقدرة والجبروت بين الجماعات البشرية ، والغزو استنادا إلى استشعار الغلبة وا

ً ، وأظھر لمدى تردي الفكر البشري  عاد اليوم ذات الخلق ولكن بطريقة أشد فتكا
وانحطاطه وانسياقه خلف ما يھلكه بدواع واھية مثل الحفاظ على السيادة ، 
وحماية النفس ، وما إلى ذلك من المبررات الخالية من الحكمة تماما التي جعلت 

لم اليوم على شفير جرف ھار ، حيث إن مصير المليارات من البشر يتوقف العا
من معتوه أمريكي ـ مثال ـ لتبدأ حرب ال تنتھي إال بھالك البشرية ) كبسة زر(على 

حيث أن السالح الذي دأبت دول الطاغوت على تصنيعه وتطويره على وفق 
ية ھائلة حيث أنھا قادرة الذرائع التي أقنعت بھا نفسھا وشعوبھا يمتلك قوة تدمير

ويشاء هللا سبحانه برحمته وفضله ومنه أن تمتد !!! على أن تھلك الحرث والنسل
يد بركته مرة أخرى من السماء لينقذ البشرية من تآمرھا على أنفسھا وعلى 

  .الحياة 

وتلك ھي المرة األخيرة التي تحضر فيھا يد السماء ، غير أن حضورھا   
وذلك من خالل ) ع(صر هللا سبحانه ألوليائه ، ألنبيائه ورسلهھذه المرة ھي كي ينت

جعل كلمة هللا ھي العليا ، وجعل كلمة الذين كفروا بحاكميته ھي السفلى ، ويتحقق 
الوعد اإللھي ھذه المرة على الرغم من أنوف الذين يصارعون من أجل أن تكون 

يف مصفرا ، بل ھشيما الغلبة لمشاريعھم التي بدأت تتساقط كما يتساقط ورق الخر
  .تذروه الرياح 

إن الجاھلية المعاصرة التي تعيش اليوم أوج جبروتھا وطاغوتيتھا ھي في   
واقع الحال تختزن ھالكھا وانفراط عقدھا وقريبا جدا ستذروھا الرياح ، قال تعالى 

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل {
لناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفھا وازينت وظن أھلھا أنھم قادرون ا

عليھا أتاھا أمرنا ليال أو نھارا فجعلناھا حصيدا كأن لم تغن باألمس كذلك نفصل 
، فھذا النص القرآني المبارك كشف عن ) 24/يونس(}اآليات لقوم يتفكرون

ا تنعم به من زينة وزخرف ما سيرورة الحياة الدنيا برمتھا وكذلك صيرورتھا ، فم
ھو إال مساحة زمنية مصيرھا التحول والتبدل وال ثبات لذلك الزخرف ولتلك الزينة 
وال ثبات وال ديمومة إال لكلمة هللا سبحانه وحبله الذي مده من السماء إلى األرض 
كي يصل العباد إلى ربھم سبحانه ، إلى الحياة اآلخرة التي جعلھا الحق سبحانه 



راً لعباده الذين صدقوا ما عاھدوا هللا عليه ولم يبدلوا تبديال ، فاستحقوا بذلك مستق
الخلود ، حيث أنھم لم يبدلوا كلمات هللا سبحانه بكلمات من عندھم يضعونھا 
بالتآمر وسلوك السبل الشيطانية ، أما أولئك الذين بدلوا كلمات هللا بكلمات من عند 

طاغوت وآخرھا مشروع الديمقراطية واالنتخابات أنفسھم فھم من قبلوا بمشاريع ال
التي تكشف عن مفارقة غريبة مفادھا أن من ينتخب رئيسا أو حاكما ھو في سباق 
مع غيره على حصد األصوات وعلى فرض أن عدد األصوات التي انتخبته أكثر 
بقليل من منتخب آخر فھذا سيعطيه الحق في حكم من لم يقبل به حاكما وال تقتصر 

ميته على من قبلوه ، وھذه مفارقة تفضح ضحالة الفكر الذي أنتج نھجا كھذا حاك
حيث أن نصف الرب المعيِّن رافض للمعيَّن كما أن ھذا الرب في فترة التنصيب ھو 
الحاكم الذي يعطي الشرعية ، وبعد انتھاء تلك الفترة يتحول إلى مربوب محكوم 

اتھم غير االسم والرسم وما وھو ال يعرف من الحاكم حتى الذين أعطوه أصو
يزخرفه اإلعالم من شخصية ھذا المرشح أو ذاك ، أما ما يريد فعله وعدالته ، 

فھذا كله ما ال سبيل إلى معرفته ، والغريب أن نسمع اليوم من حوزة ... ، و... و
الشيطان ومعمميھا من أمثال عبد المھدي الكربالئي الذي ھو بوق السيستاني 

يفتأ يحمل الناس ما ال طاقة للجبال بحمله ذاك ھو ـ كما يقول دائما الناعق فھذا ما 
وھذا !!! ـ عليكم أن تعطوا أصواتكم لمن يكون قادرا على حماية مصالح الناس

القول على الرغم من عسليته الظاھرة إال أنه يكشف عما تستبطن تلك العمائم من 
بات السابقة ، وخدع الناس سموم قاتلة ، فھذا قولھم ھو ذاته ما كان في االنتخا

فانتخبوا من رشحتھم مرجعية الشيطان وتحت عناوين ومسميات مختلفة ، ولكنھم 
عندما حصل ما حصل من الفساد وسفك الدماء وانتھاك الحرمات وسرقة أموال 

فما !!! الناس ، وما تبع ذلك من عتب الناس على تلك المرجعية البائسة وأبواقھا
نحن لم نجبر أحد على انتخاب شخص بعينه ، وما يدرينا كان جواب المرجعية ؛ 

بنوايا أولئك المنَتخبين ، فالنوايا ال يعلمھا إال هللا سبحانه ، ونحن كذلك خدعتنا 
إذن لماذا تنعقون مرة أخرى !!! النخب السياسية ، حيث وعدتنا ولم تف بوعدھا

فعى ذاتھا؟؟؟ أ ومن نفس الجحر لتجعلوا الناس يلدغون من الجحر نفسه ومن األ
ثم من !!! ؟؟)ص(ليس ذلك دليال على سفه عقولكم وعبثكم بشريعة سيد المرسلين

تكون العملية السياسية التي تروجون لھا وتشحذون ألسنتكم بباطلھا لتلبسوا به 
الحق على الناس وتوھمونھم أن ال سبيل لھم للخالص إال سبيل أمريكا ومن 

؟؟ وأنتم تعلمون تمام العلم أن كل تلك األسماء تحالف معھا من أذناب الطاغوتية؟
والصور الشوھاء ألولئك المرشحين لمنصب الحاكمية أسماء لم ينزل بھا هللا 
سلطانا ، بل ھي أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم ؛ السيستاني وزبانيته من أعيان 

بحانه حوزة الشيطان لم ينزل بھا هللا سبحانه سلطانا ، وأعرضتم عمن سماه هللا س
ووصيه ورسوله السيد أحمد ) ص(وھو اإلمام المھدي) ص(في وصية رسوله



الحسن وأنزل بھذين اإلسمين سلطانا ، وھو الوصية وآيات الكتاب المبين ، فمن 
أ نتبع من سماه هللا سبحانه ووصفه !!! ينبغي علينا أن نتبع أيھا الفقھاء؟؟؟

ھا أنتم وآباؤكم ما أنزل هللا بھا وصوره وأنزل به سلطانا ، أو نتبع أسماء سميتمو
مع العلم أن من سميتموھم حكاما ھم ال ينفعون بل ضررھم !!! من سلطان؟؟؟

أعظم من نفعھم ، حيث خربوا كل المبادئ اإلنسانية التي تجعل من المخلوق 
اآلدمي يستحق تسمية إنسان ، وحولتموه إلى إمعة تتالعب به األھواء فإن لعبت 

ميتموه مواطنا صالحا وھو ليس بصالح ، وإذا ما لعبت به باتجاه به بما ينفعكم أس
يخزيكم أسميتموه إرھابيا ومجرما ، وھو ذاته الذي أسميتموه مواطنا صالحا 
باألمس ، وما حصل لبوش وما اكتسبه حذاء الزيدي من شھرة ال يتخيلھا من 

ي ، فما فعله تشكل الشھرة لھم أمنية األماني لھو خير دليل على الخراب األخالق
الزيدي ھو تصرف ال أخالقي ـ بالوصف اإلنساني ـ ولكنه القى تأييدا كبيرا من 
البشرية ألنه مثل حصاد ما زرع بوش وحاكميته التي مسخت اإلنسان وحولته إلى 

حيث البقاء لألقوى ، بينما حاكمية هللا سبحانه فھي !!! حيوان يعيش بمنطق الغاب
، وال صالح وال زكاة إال لمن صلحت سريرته مع هللا مستندة إلى البقاء لألصلح 
 .سبحانه ، وزكاه هللا بواليته 

  
  

******************  

  

  

نظرية  من ثمار حاآمية الناس ؛* 
 *!!! دي سوسير

لعل نظرية دي سوسير اللغوية القائمة على تصور أن ؛ العالقة بين   
ھي عالقة ) الواقع الخارجيما يشير إليه في (، والمدلول) الرمز اللغوي(الدال

اعتباطية تشكل بيانا العتباطية الفكر البشري المعاصر المستند إلى نظم حاكمية 
ومنھم من حاول أن يلطف في الترجمة عندما صدمه الوصف باالعتباط !!! الناس

، أي ؛ ھكذا جاءت وعلينا أن نقبلھا ، وواقع الحال ھو أن ) عفوية(، فترجمھا إلى 
ھي ) العالقة(تربط بين الدال والمدلول أو ما اصطلحوا عليه بـاآلصرة التي 

موجودة ، والشك في أنھم يعرفونھا كما يعرفون أبناءھم غير أنھم يحاولون 



تھميشھا ومن ثم طمسھا ليصلوا بالنتيجة إلى إحالل من يقوم محلھا ، وكأن لسان 
وھم !!! حالِّ فيهحالھم يقول ؛ إن هللا سبحانه أوجد محال وترك للناس تقدير ال

يعلمون أن ھذا المنطق ينافي الحكمة تماماً ، والتمكين لمن جعله هللا سبحانه قائما 
به يفضح ما أحدثوه في المشروع اإللھي وھو مازال في بدئه ودرجوا في 
محاوالت الطمس والتزييف منذ الخطوات األولى التي استخفوا بھا الناس إلى 

لمسلمين بذريعة أنھم منعوا الزكاة ووافقھا الحملة سقيفة الظلم والجھل ، وقتل ا
العلمي والمعرفي بدعوى الشك في ) ص(الشعواء على حرق تراث رسول هللا

وبالمقابل ) ص(وھم يعلمون تمام العلم بصحة صدوره عنه) ص(صدوره عنه
يعلمون أن بقاء ھذه األحاديث وتداولھا بين الناس سيفضح ـ عاجال أو آجال ـ 

ن انحرفوا بالمسيرة اإللھية عن جادة الصواب ، وكذلك ھي تدعم دعوى أولئك الذي
المظلوم المغصوب المنصب من هللا سبحانه وتكشف سوء ما بيتوا ودبروا وما 

  .درجوا عليه من نفاق طوال الرحلة اإللھية الماضية 

إن ما فعله أصحاب السقيفة ھو الجذر الذي أثمر كل ھذا الفساد في العالم ، ومن 
ار الفساد تلك نظرية دي سوسير التي غالبا ما يدعي العديد من الباحثين العرب ثم

أن دي سوسير إن لم يكن سرق أفكار عبد القاھر الجرجاني في نظرية النظم فھو 
ما زاد أن جاء بمثيل لھا والسابق تثبت له أفضلية السبق ، وعدوا ذلك منقبة 

غويا سبق عصره ، ولذلك ما قدمه لم يتغنون بھا وكأن عمل عبد القاھر كان فتحا ل
وواقع األمر أن لدى معاصري الجرجاني من الفھم !!! يلق رواجا لدى معاصريه

لحقيقة األمر ما دفعھم لإلعراض عن ھذا النتاج الذي يعمق الھوة بين الدال 
والمدلول ، ومن ثم يزيد من مأساة أھل اللسان ، فجرح السقيفة قد سافر بعيدا في 

ً ، وربما كان صمت خاصرة األ مة ، وزاد الجرجاني بنظريته تلك الجراح عمقا
معاصريه عن مناقشة ما جاء به ألنھم يعلمون أن النقاش يفتح جراحا متقيحة 

ويكشف ذلك تلك النظرات التي ترددت في نشأة اللغة !!! عالجھا ھم يعرفونه تماما
ية ولكنھم اصطدموا بين الوقف واالصطالح ، ومال أكثرھم إلى النظرية التوقيف

وھم يعلمون أن حركة الحياة تتطلب أن يكون النص ناطقا ) من القيم عليھا(بـ
متحركا ليصف لھم العالج المرحلي لكل مرحلة وھذا العالج البد أن يكون محكما 
وغير خاضع للظن ، وھذا القيم ھو من انقلب عليه أصحاب السقيفة ، فكانت 

د السقيفة ولكنه مولود ھزيل يفضح ھزال نظرية االصطالح مولود من موالي
السقيفة ودعاتھا ، فكان أسلوب اللف والدوران وقلب الحقائق ، وربط الدال 

الكاتب والناقد وفر ساحة للصراع المزيف صرفت الناس ) أنا(بالمدلول من خالل 
عن ساحة الصراع الحقيقي ، وشغلتھم بھا إلى أن وصل الحال لألوربيين فھم 

ھم غرباء تماما على البناء اإلسالمي في القول والعمل ، غير أنھم يعدون أنفس



توافقوا تماما مع نھج السقيفة وراحوا يقاربونه دراسة وتحليال نقدا وقدحا ومدحا 
وليس نتاج الحق سبحانه ، وحاول ) األنا(ألنه يتحمل كل ذلك ، فھو نتاج 

من هللا سبحانه على الغربيون االبتعاد ما استطاعوا عن سبيل القيم المنصب 
الكتاب ، ألنه ال يترك لھم أي فرصة للتقول والرأي ومن ثم سيكون فاضحا للسعي 

، وھذا ما ال يريدونه ) اليھودية والنصرانية(المنحرف للمؤسسة الدينية الغربية 
لذلك نلحظھم انغمسوا في دين السقيفة يدرسونه ويحللونه ، ويخرجون منه بنتائج 

  !!!سالم بوصفه دينا إلھيايحاسبون عليھا اإل

والغريب أن البشرية على اختالف لغاتھا وألسنتھا تكاد تكون متصافقة على 
، وتحاول ) ولي هللا سبحانه(تغييب الحقيقة اإللھية التي تعيش بين الناس وھي 

جاھدة كي تمّيع مفھوم حاكمية هللا سبحانه بكل الطرق واألساليب غير المشروعة 
وإذا قيل لھم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا {لقول وكلھم يتفق على ا

، وقبولھم ) 170/البقرة(}عليه آباءنا أ ولو كان آباؤھم ال يعقلون شيئا وال يھتدون
بما  ألفوا عليه آباءھم ال يصمد أمام منظومة األسئلة المعرفية ؛ كيف قبلتم؟ ال 

!!! ال جواب: وإجابة ! لتم؟ ال جوابولماذا قب! ما سبب قبولكم؟ ال جواب! جواب
تكشف عن حجم المأزق المعرفي الذي وصلت له البشرية جراء انحيازھا إلى 

بكل صورھا وألوانھا ، وحالة السكر بتلك المسميات التي سّماھا ) اإلنية(العصبية 
قال قد وقع عليكم من {البشر وآباؤھم من دون أن ينزل هللا سبحانه بھا سلطانا ، 

رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموھا أنتم وآباؤكم ما أنزل هللا ربكم 
، وھذه اآلية ) 71/األعراف(}بھا من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين

الكريمة تدل على أن  سبحانه أسماء ھو سماھا ، وأنزل بھا السلطان ، 
بديھيات الفكر البشري والسلطان ھو الحاكمية ، والحاكمية ھي الداللة ، وھذه من 

حيث أن البشرية تعلم تمام العلم أن البد من رأس يقود وھي متفقة على ھذا 
األصل الذي ھو ليس من ابتداعھا بل ھو أصل خلقتھا وسمتھا الذي جعله هللا 
سبحانه فيھا ، غير أنھا انحرفت عن مصداق الرأس الذي جعله هللا سبحانه 

جعلھا دالة عليه ، فكان أن انقلبت البشرية على وعّلمه بعالئم ال تكون إال فيه 
المنظومة اإللھية القائمة على الدليل ، وانحازت إلى منظومة قائمة على االعتباط 

رئيسا دون فالن ـ وھذا مثال في ) فالن(، بمعنى أن ال تفسير معقول ليكون 
ى على الحاكمية التي ھي أصل يتحاكم عنده الناس ـ سوى أن فالنا الرئيس استول

الرئاسة بالثورة واالنقالب ، أو بالقوة والسطوة والجبروت ، وآخر رئاسته كانت 
باختيار الناس له وانتخابھم إياه ، ولعل ھذا آخر األطروحات الذي وجدت ھوى 

القائم على آلية ) تداول السلطة(وھي أطروحة !!! عند البشرية في سوادھا األعظم
  .االنتخاب بصورھا المتكثرة  



انقالب البشرية على التنصيب اإللھي وصل إلى حد تحريف الكلم من بعد إن 
الذي ھو واحد ) 31/البقرة(}...وعّلم آدم األسماء كلھا {مواضعه ، فقوله تعالى 

من أدلة الحاكم المنصب من هللا سبحانه على أحقيته بمنصب الخالفة اإللھية ، 
ھو جنس اإلنسان وليس ) دمآ(صرفھا نھج السقيفة الظلوم الجھول إلى أن معنى 

وعلى ھذا صدق !!! في ذلك تنصيب آلدم بعينه ، بل ھو تنصيب لجنس آدم
، وعارضوا مسيرة ) ع(المفترون ما افتروا على هللا سبحانه ورسله وأنبياءه

التنصيب الثابتة بالدليل وعارضوھا بآرائھم الواضحة التھافت ، والكاشفة عن 
يا داوود إنا جعلناك خليفة في األرض {قوله تعالى مدى االنحراف ، فماذا يقولون ب

  !!!، ھل ھناك جنس داوودي ليكون التعيين مشاعا فيه؟؟؟) 26/ص(}...

إن نظرية دي سوسير التي انبنى عليھا الفكر البشري المعاصر ھي بحق 
وربما يسأل سائل ؛ ما عالقة !!! ثمرة من ثمرات انحراف السقيفة الظلوم الجھول

الجواب ؛ إن نظرية دي سوسير ! سير بحاكمية الناس وبالسقيفة؟؟نظرية دي سو
ھي ثمرة التخريب الذي بدأ من الواقع الخارجي من خالل االنقالب على الحاكم 
ً ومن ثم  ع لغويا المنصب من هللا سبحانه وصوال إلى تخريب النص اإللھي المشرِّ

ھا لم تكن ، وذلك طمس حاكمية هللا على مستوى الفكر ومن ثم الوجدان حتى كأن
من خالل جعل اآلصرة الرابطة بين النص والواقع الخارجي منطقة فراغ يملؤھا 

ً لمشروعية مأل ) االعتباط( لھذا الفراغ ) األنا(، وھو من طرف خفي يعد تأسيسا
مع وجود المحل وضرورة ملئه ، وھذا تماما ما فعلته السقيفة ونھجھا، فبعد وفاة 

والناس ) الدال(يادة ـ اآلصرة ـ الرابطة بين الشريعة بقي منصب الق) ص(الرسول
ـ بزعمھم ـ مات ولم ) ص(ألن رسول هللا) شاغراً (بحسب ما يفترون ) المدلول(

يوص ألحد يخلفه ، وبذلك صيروا ھذه اآلصرة التي وظيفتھا القيمومة بالشريعة ـ 
قق رضا ملكا عضوضا لھم ـ وھي المنزلة لتنظيم حياة المجتمع على وفق ما يح

وما خلقت الجن واإلنس إال {هللا سبحانه وتحقيق غايته من الخلق 
، أما نظرية االعتباط فھي تجعل من فعل الحاكمية وظيفة ) 56/الذاريات(}ليعبدون

للقيام بتطبيق الدستور الموضوع ، والغاية ھي تحقيق الرفاه المادي الذي كان 
لناظر المتدبر ؛ لماذا ھذا التآمر وباختالف الغايتين ينكشف ل. دافعا أصل لوضعه 

المستمر على حاكمية هللا سبحانه بدءا من البناء الفكري واأليديولوجي وصوال 
ذلك أن تمكن حاكمية هللا سبحانه !!! إلى أدق تفصيل من تفاصيل الحياة المادية؟؟؟

من قيادة الحياة ستفتح آفاقا للبشرية ما كانت حاكمية الناس قادرة على فتحھا ، 
وتغلق أبواب التناحر والتحاسد والتباغض ، وتمد بصر الخلق إلى السماء بعد أن 
كان محبوسا في حدود األرض ، بل وفي أحيان كثيرة في حدود البدن ، وتجعل 
البدن خادما للروح ومراداتھا ومتطلباتھا ، بدال من أن تكون الروح خادمة 



مسيرة التكامل التي أراد هللا لمتطلبات البدن وحاجاته ، وتبدأ بھا ومن خاللھا 
سبحانه عباده أن يشرعوا بھا ألنھا ھي غاية خلقھم ووجودھم ، والسبب في 

  .خلودھم ونعيمھم 

وخالصة القول إذا كانت حاكمية الناس قد أثمرت للبشرية نظرية االعتباط 
 المتبدلة المتغيرة) األنا(التي ثابتھا وميزانھا الذي تحاكم به وتتحاكم عنده ھو 

الخاضعة لمقياس الربح والخسارة الماديين ، فبالمقابل حاكمية هللا سبحانه تقدم 
للبشرية ثمار الصدق والعدل والرحمة ، وثابتھا ھو الثابت الحق الذي ال يتبدل وال 
يتغير مطلقا ، بل كل ما حوله يتغير ويتبدل باتجاھھا طلبا للكمال ومن ثم الخلود 

 .بتحصيل مقام الرضوان 

  
******************  

  

  

  

  

  

  

  

 منه آيات محكمات هن أم الكتاب* 
* 

اعتاد الفكر البشري المادي على أن ال يرى في جديد األفكار والتصورات   
التي تسير بذات االتجاه الذي يسير فيه ما يقلقه أو يثير له حساسية وإن نازعته ، 

بدايات تبدأ منھا إال إن أن جديد األفكار والتصورات وإن كانت لھا  إلىويعود ذلك 
غاياتھا غالبا ما تكون محض تصورات في مخيلة السائرين ، وليس لھا في الواقع 
الخارجي ما يعضدھا أو يدلل على صالحھا ، فضال على ضبابيتھا التي تجعل للفكر 
مساحة واسعة في التشريق والتغريب من دون أن يجد له ما يحكمه ، ومن دون 

حتمية تجعلھا ثابتة على الرغم من تغير الزمان والمكان  أن يكون لتلك الفكرة



والشخصيات ، بل أن الفكر البشري المادي يعشق السباحة في بحر المتشابھات ، 
 آَياتٌ  ِمْنهُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذيَ  ُھوَ {وينفر من التسليم للمحكمات قال تعالى

ْحَكَماتٌ  ا ُمَتَشاِبَھاتٌ  َوأَُخرُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُھنَّ  مُّ ِبُعونَ  َزْيغٌ  قُلُوِبِھمْ  في الَِّذينَ  َفأَمَّ  َما َفَيتَّ
اِسُخونَ  ّهللاُ  إاِلَّ  َتأِْويَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما َتأِْويلِهِ  َواْبِتَغاء اْلفِْتَنةِ  اْبِتَغاء ِمْنهُ  َتَشاَبهَ   اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ

ا َيقُولُونَ  َنا ندِ عِ  مِّنْ  ُكلٌّ  ِبهِ  آَمنَّ رُ  َوَما َربِّ كَّ فتراه ) 7/عمران آل(}األْلَبابِ  أُْولُواْ  إاِلَّ  َيذَّ
فھو يقف ) ص(مع متشابه األفكار يھرول مسرعا ، أما عند قضية اإلمام المھدي

حيالھا موقف العداء الصريح ، وفي أحسن األحوال يكون عدواً مراوغا ، ذاك أن 
تلك القضية تفضح عجز الفكر البشري ، ومحدوديته ، وكذلك تفضح كبره 

درة أن طّوع المادة وصنع منھا واستنكافه وخيالءه وھو يستشعر أنه بلغ من الق
األعاجيب ، وكل ما يدھش ، فضال على ما وصل إليه من قدرة على توليد األفكار ، 

، وذھب بعيداً ) منطق(وربطھا على وفق قوانين وضعھا أطلق عليھا اصطالح الـ
في الغوص بتلك القوانين حتى نوع ذلك المنطق ونقله من الساحة التي كان فيھا 

أن يكون رياضيا ، ومن ثم رمزياً ، واستشعر ذلك الفكر من  إلىيكيا المنطق كالس
ً بكل  خالل مساحته التاريخية الطويلة وفضاؤه المكاني الواسع أنه غدا محيطا
شيء حتى أنه بلغ من القدرة على كتابة التشريعات ، ووضع اآلليات لتنصيب 

للتعامل بين ) القيةأخ(الحاكمين ، فضال على قدرته في رسم قواعد يصطلح عليھا 
ً ، واستطاع أن يبني منظومة للتعامل السياسي واالقتصادي  الناس أفراداً وأمما
واالجتماعي والنفسي ، بين الشعوب واألمم أوھمته باالستغناء عما يقدمه الدين 

  .للحياة 

ولقد نجح الفكر البشري المادي في استقطاب الناس أفرادا وشعوبا ، بل   
على الدين فكراً وعقيدة وراح يتناول رموزه بالنقد والنقض  وشكل ضاغطا وبقوة

العودة بالبشرية  إلىحد اإلزراء بكل مخرج من مخرجات الدين بوصفه داعية  إلى
عصور ما قبل الصناعة ، وساعده على ذلك انعطاف البشرية نحوه ،  إلى

مادي ھو واستعمالھا للجھل آلة لمحاربة الدين ومنطقه ، واعتبار منطق الفكر ال
المنطق األقدر على قيادة الحياة ، ولذلك فھي تسلم لوعوده وأمانيه ، وما يخيب 
منھا تصدق معاذيره فيه ، من دون أن تفكر لحظة في استيقافه ومساءلته على 
أقل تقدير ، وقنعت من الدين ببعض القيم األخالقية التي ال تتقاطع مع منظومة 

تأدية مظاھره العبادية ، كما يؤدي أولئك الفكر البشري المادي ، وعملت على 
) حرية االعتقاد(الذين يدينون باألديان الوضعية ، واصطلحوا عليھا بمصطلح 

ومن غريب المنطق أن يستعمل ھذا الفكر مقوالت الدين اإللھي سالحاً في محاربته 
من خالل تحريف تلك األقوال عن مواضعھا ، كمثل تمسك الفكر البشري المادي 

وتشريع قاعدة للحرية العقائدية ، مع أن النص } ...ال إكراه في الدين {ه تعالىبقول



القرآني ال يدل على ذلك ال من بعيد وال من قريب ، بدليل ما قبل تلك العبارة 
أن هللا سبحانه اختبارا للناس لم يكرھم على  إلىالقرآنية وما بعدھا حيث تشير 

حرية االختيار وعلى ھذا االختيار تترتب الدين إكراھا ، بل جعل لھم ھامشا من 
النتيجة ، فمن يختار الدين اإللھي تكون نتيجته النجاح وجائزته الجنة ، ومن 
يعرض عن الدين اإللھي تكون نتيجته الفشل وجائزته النار ، فھل ھناك من عاقل 

َر بين النار والجنة ، يختار النار على الجنة ويعده حرية اعتقاد؟؟   !!!؟إذا ما خيِّ

على الرغم من قطع الفكر البشري المادي لھذه المساحة التاريخية التي   
حاول من خاللھا طمس الدين اإللھي في النفوس ، ومحو أثره على الواقع الحياتي 
وربما نجح مع أنفس السواد األعظم من الناس من خالل استعمال سياسة التجھيل 

ن منبرا تعليميا ، مما دفع الديني ، ومحاصرة كل من يحاول أن يجعل للدي
الداخل ، وغلق تلك  إلىالتقوقع واالنسحاب غير المبرر  إلىالمؤسسات الدينية 

المؤسسات على عدد من العوائل التي رأت في القيادة الدينية وكأنھا إرث يتوارثه 
األبناء عن اآلباء ، ولذلك تلحظ على عوائل علماء الدين أن كل عالم دين يھيء 

ئلته بالضرورة ليكون خليفة له ، وكذلك سمحت تلك المؤسسات لعدد نفرا من عا
من البسطاء كي يتعلموا في تلك المؤسسات ، وأغلقت تلك المؤسسات بوجه 
الناس الذين فتحت لھم مؤسسات الفكر البشري المادي ذراعيھا وھيأت لھم كل 

، على الظروف التي تجعل من المدارس والكليات والجامعات مكانات استقطاب 
حساب المساجد التي خلت من روادھا من الطلبة ، فضال على أن الفكر البشري 
المادي جعل من المساجد ميادين اتھام للناس ، وذريعة التھامھم بمختلف التھم 
الكافية لزجھم خلف القضبان دون أن يكون ھناك أدنى ذنب يستحقون عليه ما 

جعل  إلىلى الترغيب والترھيب حصل لھم ، فشكل ھذا العمل المزدوج القائم ع
المساجد مكانا للصالة حسب ، وأداء جملة من العبادات ، فضال على إعداد جوقة 

جعل الدين مسألة  إلىمن خطباء المنابر كي تركز على التثقيف السلبي الداعي 
فردية ال تتعدى عالقة المرء بربه سبحانه حسب ، من دون أن يكون له أدنى أثر 

فنشأت أجيال على ھذا اللون من التدين السقيم ، وبالمقابل ھرع على الواقع ، 
المؤسسات التعليمية الدنيوية ألنھا توفر  ألبنائھم الوظائف ، وتبعدھم  إلىالناس 

عن االھتمام بما يتجاوز حدود بطونھم وفروجھم ، فخلقت أجياال ال ھمَّ لھا سوى 
لبنية األخالقية للمجتمعات التحصيل المادي ، وھذا االھتمام عمل على تقويض ا

بغرسھا في أنفس الناس عبر مسيرة ) ص(التي تعب األنبياء والرسل واألوصياء
  .تاريخية طويلة من الجھاد الحق لنشر كلمة هللا سبحانه 

على الرغم من أن سير الفكر البشري المادي الذي أثمر للحياة حضارة   
ق من المنظومة األخالقية اإللھية مادية غيرت المنظومة األخالقية للناس ، ولم تب



، حيث أن الحضارة المادية ترى في ) ع(غير رشحات من خلق األنبياء والمرسلين
الحضارة األخالقية عدوھا األوحد ، إال أن ھذا السير لم يستطع التفلت من قبضة 
الغيب التي ما فتئ يعالجھا ، بل ويقاتلھا على كل الصعد التي يستطيع من خاللھا 

عة الغيب وحضارته التي بھا كان البدء ، والبد الختام كائن بھا ، وھذا قانون مقار
، وما ھذا المھل الذي يستغله الفكر ) البدايات إلىالغايات ھو العودة (حاكم 

البشري المادي إال مساحة اختبار وامتحان للبشرية ، وال يعني ھذا المھل بأي 
من نصوص الكتاب المجيد ، قال  صورة من صوره عجزاً ، وھذا ما أثبتته عدد

 َوَكاُنوا َقْبلِِھمْ  ِمن الَِّذينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَينُظُروا اأْلَْرِض  فِي َيِسيُروا أََوَلمْ {تعالى
ةً  ِمْنُھمْ  أََشدَّ  ُ  َكانَ  َوَما قُوَّ َماَواتِ  فِي َشْيءٍ  ِمن لُِيْعِجَزهُ  هللاَّ  َكانَ  إِنَّهُ  اأْلَْرِض  فِي َواَل  السَّ

 ً ، وھذا االختبار ستستبين نتيجته في الحياة الدنيا عند قيام ) 44/فاطر(}َقِديراً  َعلِيما
دولة العدل اإللھي التي تعد مقدمة للنتيجة النھائية للمسيرة البشرية باتجاه 
المعرفة التي ھي غاية الخلق ، والمعرفة المقصودة ليس تلك التي روج لھا الفكر 

نما ھي معرفة المخلوق بالخالق حتى يكون صورته الممثلة البشري المادي ، وإ
عبدي أطعني [لألخالق اإللھية ، كما ورد في الحديث القدسي الشريف ـ ما معناه ـ 

، فالمعرفة الحق تريد من الناس أن يعرفوا كيفية العمل على وفق ...] تكن مثلي 
صه على أرض ما يصدر لھم من أوامر ممن جعلھم هللا سبحانه ترجمانا لنصو

الواقع ، وھذا ما ال يرضاه الفكر البشري ، حيث أنه يستنكف أن ينحصر عمله في 
كيفية العمل ، بل ھو يريد أن يكون مشرعا ، وعامال ، أما أن يكون منفذا لشرع 
نازل من السماء ، ونازال على أمر الناطق بشريعة السماء فھذا ما يدفعه للتمرد ، 

سمعنا وأطعنا ، والفكر : لسماء تريد من الناس أن يقولوا وھنا ساحة االبتالء ، فا
 َھاُدواْ  الَِّذينَ  مِّنَ {سمعنا وعصينا ، قال تعالى: البشري المادي يدعو الناس للقول 

فُونَ  َواِضِعهِ  َعن اْلَكلِمَ  ُيَحرِّ  َوَراِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْيرَ  َواْسَمعْ  َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َوَيقُولُونَ  مَّ
 ً ً  ِبأَْلِسَنِتِھمْ  َلّيا ينِ  فِي َوَطْعنا ُھمْ  َوَلوْ  الدِّ  َلَكانَ  َوانُظْرَنا َواْسَمعْ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َقالُواْ  أَنَّ

، ) 46/النساء(}َقلِيالً  إاِلَّ  ُيْؤِمُنونَ  َفالَ  ِبُكْفِرِھمْ  ّهللاُ  لََّعَنُھمُ  َوَلِكن َوأَْقَومَ  لَُّھمْ  َخْيراً 
قول ؛ سمعنا وعصينا ،  إلىية بسوادھا األعظم تميل والغريب أن نرى أن البشر

وال يقول ؛ سمعنا وأطعنا غير القلة التي تواجھھا الكثرة باالتھام واالستھزاء ، 
، قال ) األراذل(والسخرية ، وتراھم األكثرية بعين االستصغار وتصفھم بـ

ْثَلَنا َبَشراً  إاِلَّ  َنَراكَ  َما قِْوِمهِ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  اْلَمألُ  َفَقالَ {تعالى َبَعكَ  َنَراكَ  َوَما مِّ  إاِلَّ  اتَّ
ْأيِ  َباِديَ  أََراِذلَُنا ُھمْ  الَِّذينَ  ُكمْ  َبلْ  َفْضلٍ  ِمن َعَلْيَنا َلُكمْ  َنَرى َوَما الرَّ  َنُظنُّ

، ومن يتأمل النص الكريم يستبين له أن الفكر البشري المادي ) 27/ھود(}َكاِذِبينَ 
ً من السماء البد أن يكون من سنخ أھلھا ال من سنخ يتوھم أن م ن يأتيه مبعوثا

 فِي َكانَ  لَّوْ  قُل{أھل األرض ، وھنا يدحض هللا سبحانه توھمھم ھذا بقوله تعالى



ْلَنا ُمْطَمِئنِّينَ  َيْمُشونَ  َمآلِئَكةٌ  األَْرِض  َماءِ  مِّنَ  َعَلْيِھم َلَنزَّ ً  السَّ  َملَكا
ُسوالً  ً  َجَعْلَناهُ  َوَلوْ {وقال تعالى ،) 95/اإلسراء(}رَّ  َعَلْيِھم َوَلَلَبْسَنا َرُجالً  لََّجَعْلَناهُ  َملَكا

ا ، وكذلك يتوھم أن يكون أتباعه من أكابر الناس ، متغافال ) 9/األنعام(}َيْلِبُسونَ  مَّ
عن أن أولئك الذين يشعرون أنھم من الخواص واألكابر شغلتھم أنفسھم عن 

ولذلك ما وقف القرآن على مأل ما إال ذمه وكشف عداءه معرفة الحق واتباعه ، 
ألولياء هللا سبحانه ومبعوثي السماء ، وال يكتفون بالعداء بل يؤلبون الدھماء التي 
تعودت اتباعھم والسماع لھم على أولياء هللا سبحانه كي يؤذوھم ، وإذا لزم األمر 

 َيا َلُنْخِرَجنَّكَ  َقْوِمهِ  ِمن اْسَتْكَبُرواْ  الَِّذينَ  اْلَمألُ  َقالَ {يقتلونھم بدم بارد ، قال تعالى
ا أََوَلوْ  َقالَ  ِملَِّتَنا فِي َلَتُعوُدنَّ  أَوْ  َقْرَيِتَنا ِمن َمَعكَ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  ُشَعْيبُ   ُكنَّ

وُكمْ  َلن{، ولذلك فالحق سبحانه يطمئن أولياءه بقوله) 88/األعراف(}َكاِرِھينَ   َيُضرُّ
  ) .111/عمران آل(}ُينَصُرونَ  الَ  ُثمَّ  األَُدَبارَ  ُيَولُّوُكمُ  ُيَقاِتلُوُكمْ  َوإِن ًذىأَ  إاِلَّ 

التي يجھد الفكر البشري شيطنة أوليائه كي ) ص(إن قضية اإلمام المھدي  
يعملوا على طمسھا في أنفس الناس ، واستغالل تلك المساحة الزمنية التي ھي 
مساحة اختبار وابتالء للناس جميعا ، كي يؤسسوا لمشروع حاكمية الناس ، ولقد 

كلما يستبين فشل صورة تقلبت تلك الحاكمية نتيجة فسادھا في صور متعددة ، ف
من صور تلك الحاكمية ظھرت للناس بصورة أخرى موھمة إياھم أنھا تمتلك 
حلول نجاتھم وخالصھم ، وما أن تدق أوتادھا بأرض الناس حتى يستبين لھم أنھم 

وتعود رحى األسى واأللم )!!! كالمستجير من الرمضاء بالنار(مصداق للمثل القائل 
صورة الحاكمية الجديدة ، ولعل الديمقراطية ھي آخر  تدور مرة أخرى بما يناسب

منتجات الفكر البشري المادي ، وھي أفسد صورة من صور الحاكمية وأكثرھا 
بالء على الناس ، ذلك أن مصائبھا ال تقع على رؤوس أكابر المجرمين حسب بل 
ً في خبثھا البنفسجي ، وألن ھذه الصورة من صور  يعم سوءھا كل من مد إصبعا

اكمية الناس ھي أفسد الصور ، وأناسھا القائمون عليھا ھم أشر الناس ، كان ح
البد أن يكون لسفينة النجاة حضوراً ظاھرا معلناً ، وتلك السفينة ھي قضية اإلمام 

حاكمية هللا سبحانه دعاًء واضحا صريحا ال لبس فيه ،  إلىالداعية ) ص(المھدي
ة في النفوس وعلى أرض الواقع ، بعد وتعيد لشرعة هللا سبحانه ومنھاجه الحيا

أن حاول أكابر المجرمين قتل تلك الشريعة من خالل كتابة دستور جعلوه بديال 
لشريعة هللا سبحانه ، وتصفية منھج هللا سبحانه من خالل ابتداع آلية للحكم ھي 

 أََكابِرَ  َقْرَيةٍ  ُكلِّ  فِي َجَعْلَنا َوَكَذلِكَ {غير اآللية التي جعلھا هللا سبحانه ، قال تعالى
وما ) 123/األنعام(}َيْشُعُرونَ  َوَما ِبأَنفُِسِھمْ  إاِلَّ  َيْمُكُرونَ  َوَما فِيَھا لَِيْمُكُرواْ  ُمَجِرِميَھا

نلحظه اليوم على الخطاب السائد في الشارع البشري ھو أن البشرية راحت تتنازل 
عن الكثير من خصائصھا اإلنسانية وقيمھا التي ميزتھا عن سائر المخلوقات 



مستوى الحيوانات ، وتلك ھي البحث عمن يوفر  إلىلمصلحة خصيصة ترحضھا 
ألساس ، وراح الناس يتناسون لھا الطعام واألمن ، وكأن تلك الخصيصتين ھما ا

، والتناسي ھذا ناتج عن تنازل البشرية عن ) أن ليس بالخبز وحده يحيى اإلنسان(
إنسانيتھا لصالح حيوانيتھا ، فلم يبق لھا من اإلنسانية سوى الصورة أما القلب 

ھذا  إلىووصول البشرية !!! فھو قلب حيوان ، ال ھم له سوى إشباع غرائزه
ة هللا سبحانه التي حتمھا وحكمھا كي تغلب آخر ما يمكن للشيطنة الدرك تقوم قضي

  .البشرية صنعه وھو الديمقراطية 

ليبين لھم أسباب انحرافھم ) ص(وھذا بيان للناس قادم من اإلمام المھدي  
 على أن والمھم) [ص(وسبيل العالج ، قال السيد أحمد الحسن يماني آل محمد

 الناس حاكمية يقرون ألنھم العاملين غير علماءال اتباع يجتنبوا أن الناس عامة
 الناس وعلى) األكبر الدجال( أمريكا بھا جاءت التي والديمقراطية واالنتخابات

 ألنبيائھم الناس سيقول فماذا وإال، ) ع(المھدي اإلمام وأتباع هللا حاكمية إقرار
 وترفض هللا حاكمية تقر اإللھية األديان جميع أن أحد على يخفى وھل  وأئمتھم؟
 القرآن خالفوا أن بعد العلماء ھؤالء اتباع في ألحد حجة فال ؟الناس حاكمية

 فقھاء ھم وھؤالء وتعالى سبحانه هللا شريعة وحرفوا) ع(البيت وأھل والرسول
     يتبعھم ممن ألحد بقي فھل ، )ع(المھدي اإلمام يحاربون الذين الزمان آخر
 جميع أن مع الناس بحاكمية وقالوا) هللا لعنه(إبليس اتبعوا أن بعد!!! ؟ حجة

 والمسيح، ) ع(إيليا ينتظرون فاليھود,  سبحانه هللا حاكمية تقر اإللھية األديان
 اليھود سيقول فھل, ) ع(المھدي ينتظرون والمسلمون، ) ع(عيسى ينتظرون

 وھل! اإللھي؟ التعيين من أفضل وھي وديمقراطية انتخابات فلدينا رجعإ )إيليا(لـ
 وتأكل الصوف تلبس من يا الحمار راكب يا أنت ؛ )ع(لعيسى المسيح سيقول
ً  طوال بالدنيا يتمتعون منتخبين رؤساء فلدينا رجعإ الدنيا في وتزھد القليل  وعرضا

 المسلمون سيقول ھل! ؟ وشھواتنا أھوائنا يوافقون وھم وحرامھا بـحاللھا
 ناؤفقھا وجد فقد فاطمة بنا يا رجع؛ إ) ع(المھدي لإلمام الشيعة وبالخصوص

 آخر فقھاء الفقھاء مقلدة سيقول وھل! واالنتخابات؟ الديمقراطية وھو األمثل الحل
 والسقيفة الشورى مع الحق أن لفقھائنا تبين لقد) ع(المھدي لإلمام الزمان

 المؤمنين أمير وأن حق على السقيفة أھل إن أخيراً  سيقولون وھل! ؟ واالنتخابات
 التناقض ھذا سيحلون وكيف سيقولون ماذا أم!  ؟ متشدد) ع(طالب أبي بن علي
 ) .من كتاب حاكمية هللا ال حاكمية الناس](! .؟ فيه أنفسھم أوقعوا الذي
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 * وأذن في الناس بالحج يأتوك* 
آذان على الرغم من أن ھذه الشعيرة اإللھية ھي صيحة السماء المدوية في   

الخلق في مشارق المعمورة ومغاربھا من أن هللا سبحانه فرض على الناس كلھم 
أسودھم وأحمرھم وأبيضھم وأصفرھم من المشارق والمغارب القدوم إلى مكان 
بعينه وزمان بعينه ورجل بعينه ليجددوا له البيعة والميثاق ويعرضون واليتھم 

وى فھو خير الزاد ، فھم ألجله عليه ويتزودون من ولي هللا سبحانه بزاد التق
قطعوا الفجاج العميقة ، ذاك أن التقوى ھي اعتصام العبد بربه سبحانه من خالل 
تمسكه بالعروة الوثقى التي ال انفصام لھا ، فالتقوى ھي اآلصرة التي تربط العبد 

ومن المعلوم أن العروة الوثقى ھو حجة هللا سبحانه ، وھو التقوى . بربه سبحانه 



ي يتقي بھا العبد سخط ربه سبحانه وعذابه وناره ، وھو السور الذي يضرب الت
  .بين الناس باطنه فيه الرحمة وظاھره من قبله العذاب 

لذا فشعيرة الحج ھي مقدمة السفر إلى هللا سبحانه فيھا يترك العبد دنياه   
محاوال  كلھا ويخرج مھاجراً إلى هللا سبحانه ناذرا نفسه لنصرته واھبا نفسه إياه

إيفاء دينه الذي به حقت عليه الدينونة ، مقبال على ربه سبحانه طالبا رضوانه 
مسلِّما إليه قياده معترفا له بالوالية ، ولذلك كان أن فرض عليه وھو في الحج 

قطعا ال يكون إشراكاً ! البراءة من المشركين ، وكيف يكون اإلشراك با سبحانه؟
ً ، بل بوصف ً ، فشراكة المخلوق للخالق تكون بالحاكمية به بوصفه خالقا ه حاكما

ألنھا نزوع نفساني عجيب لدى البشر نحو القيادة والسلطة ، ولذلك وقع االختبار 
فيھا ، فمن قبل تنصيب هللا سبحانه كان حجه عن معرفة وعلم وھو طوع ، ومن 

َد عليه وقدم إلى مكان الحج وفي زمانه  فھو يحج رفض تنصيب هللا سبحانه وتمرَّ
ً ، ولذلك ورد عن رسول هللا في حج الناس آخر الزمان ـ ما معناه ـ ) ص(كرھا

تحج أمتي في آخر الزمان لثالث ، أما أغنياؤه فيحجون للتجارة ، وأما متوسطيھا (
، ذلك ألن ھذه األصناف الثالثة ) فيحجون للرياء ، وأما فقراؤھا فيحجون للمسألة

 وفي شھر هللا سبحانه وھي عازمة على بيعة من األمة لم تقدم على بيت هللا
الساكن في بيت هللا سبحانه وھو وليه ، إذ ال يكون  سبحان بيتا خالياً من ساكنه 

يشھد الموسم والناس ال تراه ) ص(أن اإلمام) ص(، ولذلك ورد عن الطاھرين
  !ألنھا معرضة عنه بقلوبھا ، فكيف تبصر العين من يعرض القلب عنه؟؟

عجيب ما لدى ھذه األمة في ھذا الزمان أنھا تتبجح بالنظر العقلي  إن من  
ومطارحة األفكار ، وھي تغفل عن ضرورة من ضرورات الحياة تلك ھي أن البد 
لكل بيت من ساكن ، فھل سألت األمة نفسھا ؛ من ساكن بيت هللا سبحانه ؟؟ وإذا 

االستئذان عند القدوم أ ليست األمة مأمورة ب! أرادت الدخول عليه تستأذن ممن؟؟
إلى بيت من البيوت؟؟ أ يشرع هللا سبحانه االستئذان لبيوت خلقه ويستثني بيته 

أين العقالء الذين جھدوا ! وساكنه وھو أشد البيوت حرمة وأعظمھا كرامة؟؟
أنفسھم في تملق األتباع وشغلھم حب الرياسة وطلب الجاه عن النظر في أمر ھو 

دوما على منابرھم يحثون الناس على التحلي بمكارم غاية في البديھية ، وھم 
األخالق ، والتعامل بما يرضي هللا سبحانه وينسون أن يلتفتوا إلى أن التأدب مع 
هللا سبحانه وفي حضرته أوجب وأعظم ، وال أدري كيف يعلم العبد أنه مؤدب في 

له ھذا  حضرة هللا سبحانه؟ أ ال يحتاج إلى من يقول له أن هللا سبحانه يرضى
وھل يعلم ما يرضي هللا سبحانه وما يسخطه غير وليه ! الخلق وال يرضى له ذاك؟
ألنه ممثله على األرض وحجته عليھا الذي يقدم الناس ! وساكن بيته؟؟ لماذا؟؟



عليه غداً وھم يتقلدون ھذه الحجة طائراً في أعناقھم ؛ إما تكون لھم فترفعھم في 
  .نزلھم في أسفل السافلين أعلى عليين ، أو تكون عليھم فت

ھل يفقه حجيج الديار المقدسة ھذه الحقيقة العظيمة والخطيرة في الوقت   
يكاد يكون سواد الحجيج ال يعلمون من الحج غير استحضار التاريخ ! ذاته؟

كذا وعمل كذا ، وحتى في ھذه األشياء ) ص(لماضي اإلسالم عندما فعل رسول هللا
ألنھا شعائر لمنسك من مناسك هللا العظيمة تجد اآلراء التي ينبغي أن تكون واحدة 

واألقوال تتضارب ، فھذا يحج على وفق الفقه الفالني ، وذاك يحج على وفق الفقه 
الفالني ، والسلطة الموجودة في الديار المقدسة تقسر الناس على الحج على وفق 

يدعي أنه على  والكل!! وطريقته؟؟) ص(مذھبھا وفقھھا ، إذن أين سنة رسول هللا
سنة هللا ورسوله ، وھم في الواقع يتعبدون بأقوال فالن وفالن التي ليس لھا حظ 

  .من السنة غير االسم حسب 

ولو التفت الناس إلى واقع ما يفعلون في مكان الحج وزمانه لرأوا بأم   
أعينھم أن حجھم ليس سوى استحضار لماض متوھم وحاضر متأزم ومستقبل ال 

إذن ما الفائدة من الحج؟؟ ھل ھو لرؤية آخر التطورات العمرانية  ينبئ بتقدم ،
ھل ھو للتنزه الروحي والنقاھة ! التي قامت بھا السلطات الحاكمة ھناك؟

أو ھو في الواقع شھادة على كل حاج قادم إلى بيت هللا سبحانه وال ! النفسية؟؟
  !!ن إال رسمه؟؟يعرف ساكنه بأنه ال يعرف من اإلسالم إال إسمه وال من القرآ

أيھا األخوة الحجيج تلك أيام هللا فاستثمروھا في معرفة الحق وأھله وسألوا   
هللا سبحانه وأنتم في بيته أن يدلكم على أھل ھذا البيت وساكنيه الذين شردتھم 
الطواغيت ومازالت إلى يومنا ھذا تطاردھم وتقفو أثرھم ، بل وتفعل كل ما يمكنھا 

ر المعالم ، كي تضع يدھا على ملك هللا سبحانه كما ھو لتزييف الحقائق وتغيي
الحال اليوم ، فھا ھم المسلمون كالقطعان الضائعة تتقاذفھا أمواج الضياع 
وتنتھبھا الذئاب بين الفينة والفينة ، والذين نصبوا أنفسھم في غفلة من الناس 

ال يخشون  رعاة ھم في واقع الحال أشد الذئاب ضراوة ، ذاك أن المسلمين اليوم
ربھم قدر خشيتھم سطوة سالطينھم وحكام الجور في بلدانھم ، لقد شغلھم خوفھم 
من سطوة المخلوق عن سطوة الخالق ، فأضحوا ال يرون إال ما يرى أولئك الحكام 
الظلمة الجائرين ، عقائدھم مضطربة ال يعرفون من الحج سوى ھذا التجمع عند 

فقھون ما تحمل من معان عظيمة تكاد تتفطر البيت الحرام والتلبية بكلمات ال ي
  .منھا السموات وتخر الجبال ھدا 

إن الحج ھو اعتراف من الحجيج إلى ولي هللا سبحانه المنصب بالوالية   
وتجديد عھد معه لنصرته والعمل بين يديه بما يرضي هللا سبحانه ، ورفض 



غريبة عجيبة على اإلقرار بالظلم للظلمة ، وليس كما نشھد اليوم من ممارسات 
جمع من الحجيج تلتقيھم القنوات اإلعالمية ليجعلوا من مناسكھم فرصة إعالمية 
لشكر الحاكم الفالني أو الترويج للحكومة الفالنية للحملة العمرانية التي طورت 
بھا مرافق موسم الحج ، أو أن من الحجيج من يدعو وھو في رحاب هللا سبحانه 

إذن بماذا خرج !!! ذي ينوي انتخابه إذا عاد من الموسمكي تفوز قائمة المرشح ال
ما الدروس والعبر المستحصلة من وراء رحلة فيھا ما !! الحجيج من الموسم؟؟

ال شيء سوى االنبھار بالحالة العمرانية : الجواب !! فيھا من المشاق والتعب؟؟
ر ـ ساح التي عليھا الديار المقدسة وكأن الحاج سائح ـ على االصطالح المعاص

سياحة دينية رأى فيھا المعالم ، واستحضر الماضي ، وربما دمعت عينه وھو يطأ 
األرض المقدسة ، ولكنه ال يعرف سر تلك الدمعة الحائرة التي سقطت باختالط 

  !!!المشاعر وسيطرة الذھول

الحج عرفة ، ) : ص(والغريب أن عموم المسلمين يروون حديث رسول هللا  
ھل يعقل !! ولماذا الحج عرفة؟؟!! رف المسلمون ما عرفة؟؟الحج عرفة ، فھل ع

وھل سأل !! يربط الحج بالصعود إلى جبل عرفة ألجل الصعود؟؟) ص(أن الرسول
ينبغي علينا !! أحد من الحجيج ما سر الصعود إلى عرفة؟؟ ولماذا اسمه عرفة؟؟

وعيد  ونحن على أعتاب عيد هللا األكبر وھو عيد الوالية  الحق سبحانه ،
التسليم لحاكميته الحق ونبذ ما سواھا من الحاكميات الباطلة المؤسسة أساس 
الجور والظلم ، أن ننشد الحكمة ونبحث عن الحقيقة بحثا جاداً ، فالحكمة ضالة 

وفي ) ص(المؤمن ، وليس ھناك حكمة على وجه األرض إال وھي عند آل محمد
لحوزة ما عليه حوزة السيستاني حوزتھم ـ وال يفھم من ذلك أني أعني بمصطلح ا

فقد ضللتم عنھم ، وتھتم في صحراء ) ص(وأترابه ـ  ، فاسألوا عن آل محمد
المادة كما تاه بنو إسرائيل في صحراء سيناء ، أما آن لتيھكم ھذا أن ينتھي كي 

إلى !! تعرفوا صاحب الحق وتسلمون له قيادكم كي ينجيكم من سخط هللا وغضبه؟؟
؟؟ أما آن لكم أن تستيقظوا من ھذه الرقدة الطويلة التي أصحرت متى أنتم غافلون

  ! األرض ، وأماتت القلوب؟؟

******************  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 * وآلمة هللا هي العليا* 
كثيرا ما تتداول األوساط الفكرية والمجتمعية ومراكز الدراسات   

، ويجتمعون على ظاھر ) الحضارة(االستراتيجية وغير االستراتيجية ھذه المفردة 
اللفظ ، ويتفرقون عند التعاطي معه ، حيث أن كل فرد ، وكل جماعة ، وكل شعب 

التي رسمھا خيال ذاك أو أمة تتخذ لھا مفھوما لھذه المفردة يالئم تلك الصورة 
الفرد أو المجتمع ، ولذلك نرى أن المفردة تمددت أفقيا وراحت تتعدد ، وترضى 
أن تجمع عرضيا ، مع أن الواقع ال يعترف بذلك الجمع مطلقاً ، وخاصة في زمن 
افتتنت الناس فيه بالثورة التقنية الھائلة التي ـ بحسب ما يصفون ـ حولت العالم 

وليس من المعقول أن يكون العالم على سعته الجغرافية الكبيرة إلى قرية صغيرة ، 
قرية صغيرة وتكون الحضارة الصانعة له حضارات متعددة متصارعة ، ھذا تماما 
ال يقره تعقل ينظر إلى األمور بواقعية ، فتعدد الحضارات واقعا ما ھو إال وھم 



إليه بفطرته من أثارته عزيمة البحث عن حضارة يرى فيھا اإلنسان ما يتطلع 
تحقق للعدالة على أرض الواقع ، ومن تعامل بصدق مع الواقع الداخلي والخارجي 
ً ، ومن رحمة تشمل كل تفاصيل الحياة ومفرداتھا بغض  لإلنسان فرداً ومجتمعا
النظر عن ھويتھا ، فھذه األسس الثالثة ھي التي تستند إليھا فطرة اإلنسان 

لھا حالة االنطباق مع الواقع استنادا إلى تلك  السليمة الباحثة عن حضارة توفر
األسس الثالثة ھي الباعث الحقيقي عن البحث عن الحضارة المنقذة ، ولذلك كان 
ھناك نھجان في الحياة البشرية يتنازعان ھذا األمر العظيم ، وھذان النھجان 

لنھجين متناقضان ال يجتمعان وال يرتفعان ـ بحسب تعبير المناطقة ـ ذاك أن كال ا
عامل على تقويض مرتكزات اآلخر ، وواقع الحال يقول أنھما في صراع حقيقي ، 

إلى يومنا ھذا يؤكد أحد النھجين وھو ) ع(وطوال المسيرة البشرية منذ آدم
السماوي على ارتباط اإلنسان بالجانب الروحي القادر على السمو باإلنسان 

نھج تربوي أخالقي يقوض  واالرتقاء به إلى مصاف الخلود والملك على وفق
ارتباط اإلنسان بھذا العالم المادي من خالل كشف حقيقته بوصف ھذا العالم 
المادي ھو ليس أكثر من قاعة امتحان جاء إليھا اإلنسان ألداء االمتحان ثم 
مصيره المحتوم ھو الخروج من تلك القاعة بعد انقضاء أجل االمتحان بغض النظر 

ة االمتحان ، ويؤكد النھج األرضي على أن مسالة عن أداء اإلنسان في قاع
وأقوال ) خرافة(االرتباط بالسماء وما أوحت به من خلود وملك ال يبلى ما ھو إال 

ال واقع لھا ، وعلى اإلنسان أن يتكيف مع ھذا العالم الذي ھو فيه اآلن ، وقضية 
شيء تستھلكه األجل في ھذا العالم ھي من قانون األشياء والحركة القاضي بأن ال

الحركة باستمراريتھا ، والمنطق األرضي يقول ـ كما وصف الحق سبحانه ـ 
ْنَيا َحَياُتَنا إاِلَّ  ِھيَ  َما َوَقالُوا{ ْھرُ  إاِلَّ  ُيْھلُِكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموتُ  الدُّ  ِمنْ  ِبَذلِكَ  َلُھم َوَما الدَّ

والشك في أن ھذا القول نابع من الظن ، ) 24/الجاثية(}َيُظنُّونَ  إاِلَّ  ُھمْ  إِنْ  ِعْلمٍ 
وليس العلم ذاك أن من يتبنى ھذا الفھم ھو يجھل ثمرة حركته باتجاه المستقبل 
على الرغم من أنه بأم عينه يرى أنه مجبول على الحركة باتجاه المستقبل ، ولذلك 
يحاول جاھدا أن يغالب فطرته بالعمل على تحقيق ما يتوھمه حتى وإن كان فيه 

الذي ال يتمناه مطلقا ، ذاك أن الموت بالنسبة لمن ينتمي إلى النھج األرضي  حتفه
ھو كابوس ثقيل يحاول محاربته بكل الوسائل ولكنه بالرغم من أنفه يجد نفسه 

ً ، ولذلك الصراع بين النھجين ھو صراع الظن مع    على أعتابه عاجزاً مھزوما
س اإلنسانية األرضية ، فلمن تكون العلم ؛ علم قادم من السماء ، وظن مبعثه النف

  !!!الغلبة يا ترى؟؟؟؟؟؟

لقد حاول اإلنسان تجيير ھذا الصراع الحاصل بين العلم النازل من السماء ،   
والظن الذي مبعثه النفس اإلنسانية إلى ما اصطلح عليه بالحضارة ليجعله صراعا 



تدم في ذات خارجيا بعيدا عن ساحة الذات ، أما حقيقة الموقف فھو صراع مح
، وبين أن ) العلم(اإلنسان بين أن يكون وعاء للفيض النازل من السماء وھو 

يكون ھو المولد للمعرفة استنادا إلى ملكة الوھم التي ھي من لوازم النفس 
اإلنسانية ومن ثم يحول النفس إلى وعاء لظنه وتصوراته عن الداخل والخارج ، 

حون بالعقالنية والتعقل ھم في واقع الحال ومن ھنا نلحظ اليوم أولئك الذين يتبج
ألنھم توھموا أنھم ميزان األشياء ، بمعنى ؛ أن ! لماذا؟!!! ابعد الناس عنھا

ذواتھم ھي الميزان الذي يوزن به الواقع ليستبين لھم الغث من السمين ، والحق 
وھذا وھم خطير وقع به الناس اليوم بسوادھم األعظم ، فالنفس !! من الباطل

نسانية ال تصلح أن تكون ميزانا تشريعيا مطلقا ، ألن ھذا العمل مخالف تمام اإل
فھل !! فأنى للمخلوق أن يكون ميزانا وموزونا في نفس الوقت؟؟!! لحكمة الخلق

ولو افترضنا ـ من باب فرض المحال ليس بمحال ـ أن !! يرضى بھذا القول عاقل؟؟
 حيادية فيه مطلقا؟؟ وھل تستطيع ھذا ممكن ، فھل ستتوفر عدالة بميزان كھذا ال

الذات البشرية أن تتبين على وفق ذلك الموقف الحد الفاصل بين أن تكون  
وأسئلة كبيرة وخطيرة تطرح على ھذا الفھم !! موزونة ، وبين أن تكون ميزانا؟؟

الظني والتصور األرضي للواقع ال جواب لھا سوى التصورات واالفتراضات وطول 
ة تحقيق ما ھو محال ، وإذا ما وصلت البشرية واقعيا إلى مرحلة األمل في إمكاني

الفشل عزت ذلك الفشل إلى خلل في التطبيق ، ال عجز في النظرية ، وھذا ما ھو 
واضح اليوم على كل النظريات المعرفية التي اصطنعھا الناس سواء ما كان منھا 

  .سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ، أو حتى نفسيا 

فالصراع حقيقته ليس بين ما يحاول الناس وصفه بعيدا عن الصراع إذن   
الداخلي الكائن بين مراد الذات والفطرة المغروسة فيھا ، فال صراع بين 
الحضارات ، وال صدام بين الحضارات ، بل ھو صراع بين ظلمة الذات البشرية ، 

قابل للوجود ،  اإلنسان المخلوق التي ھي عدم) أنا(والنور السماوي ، صراع بين 
الخالق النورانية ، صراع على عرش هللا سبحانه ، وصراع من أجل ) أنا(وبين 

السلطة والملك ، ابتدأته البشرية ، وذھبت به بعيداً ، وكانت نتيجته إراقة دماء 
المعلمين اإللھيين الذين بعثھم هللا سبحانه لكي ينقذوا الناس من ظلمات الوھم ، 

لفھم ، وھذا الصراع لن يخبو أواره إال بااللتفات إلى أن حقيقة وينقلونھم إلى نور ا
الصراع داخلية وال عالقة للواقع الخارجي بھا مطلقا ، بل الواقع الخارجي مظلوم 
أقبح الظلم عندما صيرته اإلرادة البشرية إلى ساحة للصراع ، وبعد احتدام 

لھا فيه ، وھو منھا الصراع شرعت باتھامه وإلصاق تبعات المصائب والبالءات ك
  ) .ع(بريء براءة الذئب من دم يوسف



فواقع الحال يقول ليس ھناك صراع بين حضارات ، بل ھو صراع بين   
إرادتي ؛ العلم والظن ، بين إرادة السماء ، وإرادة المخلوق األرضي ، ولو أنصف 
ا الناس أنفسھم لتحولوا إلى ساحة البحث عن الحضارة األصل ، كي يصلوا إلى م

جبلوا عليه ؛ طلب الخلد والملك ، لقد عجلت البشرية أمر ربھا سبحانه ، بل 
وخالفت نتيجة ذلك التعجل ما أمرھا ربھا سبحانه ، وحاولت تغيير مالمح قاعة 
االمتحان لتوھم نفسھا أنھا بيت القرار ، وانشغلت عن أداء االمتحان بالعمل على 

وكأنھا محل قرار واستقرار ، على الرغم تغيير مرتسمات القاعة لتبدو للناظرين ، 
من أن البشرية كل لحظة ترى بأم العين أفواج الخارجين من قاعة االمتحان كرھا 
فلم ينفع كل ما عمل فيھا لجعلھا تبدو وكأنھا الجنة التي وعد هللا عباده المتقين ، 

على ذلك ألن الظن الذي فعلته البشرية لتصنع منه نتاج تصوراتھا ال وجود له 
أرض الواقع ، حيث أن أرض الواقع ال تمتثل إال ألمر خالقھا سبحانه ، فكما نعرف 
أن ليس بين المخلوقات من جعل مخيرا ومكلفا غير اإلنس والجن ، أما باقي 
المخلوقات فھي عاملة على وفق النظام الذي به خلقت وال تخالفه مطلقا ، ولذلك 

مالمحھا من الناس ، أو تغيير نظام  فھي تشكو إلى خالقھا كل محاولة لتغيير
عملھا ، ولو التفتنا قليال لرأينا أن ھذا األمر كلف البشرية ھالكا ال تتمناه ، 

ألن كل محاولة لتغيير خلق !! وجاءھا البالء من حيث ال تحتسب ، كل ھذا لماذا؟؟
هللا سبحانه يعقبھا إرادة دفاع فطري من تلك المخلوقات عن كيانھا الرباني ، 
وتستبين إرادة الدفاع تلك بظھور األوبئة ، أو األمراض أو الفيضانات أو الزالزل 

إلى ما ال يعد وال يحصى من أسلحة الدفاع ، وھاھي ... ، أو ... أو البراكين ، أو 
البشرية اليوم تدفع فاتورة جنونھا في تغير خريطة العالم من خالل سحائب 

اس في شرق األرض ومغربھا ، من المصائب التي بدأت تھطل على رؤوس الن
دون استثناء ، فھذا البالء النازل أال يستدعي وقفة تعقل وتدبر من الناس للعودة 
  إلى ساحة العلم واستبانة السبب الذي جعل الحال يصل إلى ما ھو عليه اليوم؟؟؟

إن العجيب في أمر ھذه البشرية أنھا تصرح بموتھا ولكن تجيِّر أسباب   
) صراع الحضارات(على شماعات أعدتھا سلفا واصطلحت عليھا بـ الموت وتعلقھا

، وواقع الحال ليس ھناك صدام وال صراع على أرض ) صدام الحضارات(أو 
الواقع الخارجي بل ھو صراع في الواقع الداخلي للناس على مستوى األفراد 
ل والجماعات وھذا الصراع بين المعلوم والمظنون خرجت ناره إلى الحرث والنس

فأھلكته ، فالمتھم الوحيد بل والمتسبب الوحيد ھو ھذه البشرية المتمردة على 
المعلوم ، العاصية لنظام ربھا ، النازلة بغير المنزل الذي أراده لھا بارئھا ، فالحق 
سبحانه أنذر وأعذر ، حيث وضع قانونا للناس يبين لھم سبب صب العذاب على 

َما َدىاْھتَ  مَّنِ {رؤوسھم حيث قال جل وعال َما َضلَّ  َوَمن لَِنْفِسهِ  َيْھَتدي َفإِنَّ  َيِضلُّ  َفإِنَّ



ا َوَما أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوالَ  َعَلْيَھا ِبينَ  ُكنَّ ) 15/اإلسراء(}َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ
وھذا القانون اإللھي ما تخلف ولو للحظة على األرض منذ أن خلقھا هللا سبحانه ، 
فلماذا ھذا اإلصرار على التيه في صحراء المظنون ، والذھاب بعيداً فيھا ، 
واالستكبار على الرسول المعلم الذي أرسلته السماء منقذا وھاديا للبشرية من 

  !!!فھل ھذا من العقل في شيء؟؟؟!!! تيھھا الذي شارفت معه على الھالك؟؟

ا أرادت البشرية الحياة لقد وضع الرسول اليوم للبشرية وصفة العالج إذا م  
حوار (أو ) صراع الحضارات(وذلك من خالل بيانه أن ما اصطلحوا عليه بـ

ھو عنوان غير دقيق ، بل غير صحيح، حيث قال وصي ورسول ) الحضارات
ويجب أن يعرف من يبحث عن ) : [ص(اإلمام المھدي السيد أحمد الحسن

ا تنسب إلى األخالق والروح الحضارة أوال أن الحضارة الحقيقية التي يبحث عنھ
الدين اإللھي والقيم األخالقية وال تنسب إلى األرض أو القومية ؛ أو يمكن أن نقول 

فيمكن أن نقول الحضارة اإلسالمية والحضارة  –وربما تبين ھذا مما تقدم  -
 المسيحية والحضارة اليھودية وال يمكن أن نقول الحضارة العربية أو األمريكية أو 

كما أن الحضارة اإلسالمية الحقيقية والحضارة المسيحية الحقيقية . الرومانية 
) ع(وعيسى ) ص(والحضارة اليھودية الحقيقية ھي المبنية على ما جاء به محمد 

وليست ما جاء به أو قام به من حكم المسلمين أو ) ع(وأوصيائھم ) ع(وموسى 
ير العاملين وھذه كلھا واحدة وھي أو اليھود وال ما وصى به العلماء غ المسيحيين

الحضارة اإللھية الحقة التي ضيعت وغيبت لمصلحة الحكام الطواغيت والعلماء 
ى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إَِلْيَك (غير العاملين قال تعالى  يِن َما َوصَّ َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ

ْيَنا ِبِه إِْبَراِھيَم َوُموَسى َوعِ  قُوا فِيِه َكُبَر َعَلى َوَما َوصَّ يَن َوال َتَتَفرَّ يَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ
ُ َيْجَتِبي إَِلْيِه َمْن َيَشاُء َوَيْھِدي إَِلْيِه َمْن ُيِنيبُ   )   اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُھْم إِلَْيِه هللاَّ

وأيضاً على ضوء ما تقدم ستكون ھنالك نتيجة حتمية يجب أن ال نغفلھا أو 
عنھا مع أولئك الطواغيت أو العلماء غير العاملين الذين ال يريدون سماع  نتغافل

الكلمة الطيبة وال يريدون البحث بموضوعية عن الحضارة اإللھية الحقيقية وأيضاً 
يريدون تشويه الحضارة اإللھية الحقيقية ونشر مسخ شيطاني على ھذه األرض 

متناعه عن اس لعنه هللا في نوا أتباعا إلبليوإضالل الناس وحرف الناس ليكو
خليفة هللا في أرضه ، أقول إن النتيجة الحتمية مع أولئك ھي ) ع(السجود آلدم 

الصدام الذي ال مفر منه وال سبيل لتجنبه ألنه يكون عندھا الطريق الوحيد لنشر 
كما ) ع(الحضارة اإللھية على ھذه األرض ، وھذا ما قام به أنبياء هللا ورسله 

 . قدم في ھذا الكتاب تبين مما ت



فالنتيجة إن الحوار ال يكون بين الحضارات بل ھو بين بني آدم للبحث عن 
الحضارة اإللھية الحقيقية وكذلك الصدام ال يكون بين الحضارات بل بين الحضارة 
اإللھية الحقيقية ونقيضھا أو قل بين النور والظلمة كما يمكن أن يكون الصدام بين 

 . بعضالظلمات بعضھا مع 

فليس كل من يصدم بالظلمة ھو النور بل ربما كان ظلمة أيضاً ولكن كل من 
     يصطدم بالنور ھو ظلمة ، لذا فالبد أن نبحث ونعرف النور وبه نعرف 

، فالحق في ھذا األمر ينبغي أن يكون ؛ ) من كتاب الجھاد باب الجنة](.الظلمات 
يكون بين الحضارات بل ھو قائم  البحث عن الحضارة الحق ، فالحوار والصراع ال

بين الناس ، فعلى الناس أن تتحاور الستبانة الحضارة الحق ، حضارة العلم ، ال 
حضارة الظن ، حضارة الحياة ، ال حضارة القتل والعنف وامتھان كرامة اإلنسان ، 
وتلك الحضارة الحق ھي حضارة بناء روح اإلنسان ال بدنه ، حضارة المادة فيھا 

ي المنظورة ، بل المنظور ھو تحقيق إرادة هللا في ھذا العالم وھو أن ليست ھ
تكون كلمته ھي العليا ، كما اقرھا في عليائه جل وعال ، وكما جعلھا ، قال 

 اْلَغارِ  فِي ُھَما إِذْ  اْثَنْينِ  َثاِنيَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  أَْخَرَجهُ  إِذْ  ّهللاُ  َنَصَرهُ  َفَقدْ  َتنُصُروهُ  إاِلَّ {تعالى
َدهُ  َعَلْيهِ  َسِكيَنَتهُ  ّهللاُ  َفأَنَزلَ  َمَعَنا هللاَّ  إِنَّ  َتْحَزنْ  الَ  لَِصاِحِبهِ  َيقُولُ  إِذْ   لَّمْ  ِبُجُنودٍ  َوأَيَّ

ْفلَى َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َكلَِمةَ  َوَجَعلَ  َتَرْوَھا  َعِزيزٌ  َوّهللاُ  اْلُعْلَيا ِھيَ  ّهللاِ  َوَكلَِمةُ  السُّ
 ) . 40/التوبة(}َحِكيمٌ 

  
******************  

  

  

 وما الحياة الدنيا إال لعب ولهو* 
!!! * 

إن مما يدعو إلى ضرورة القراءة والتدبر لكتاب هللا المجيد ما يكشفه من   
، وضابطتھا ) الحركة(، واألصغر) الفكر(حال البشرية على مستوييھا األكبر

ومنذ أن خلقھا هللا سبحانه في ، ذاك أن البشرية ) المنظومة األخالقية(الوسطى
تصر على محاولة االستقالل ، واالنفصال عما كان سببا في ) الدنيا(ھذا العالم

خلقھا ووجودھا ، وكلما ازدادت محاوالتھا تلك ترى يد الغيب حاضرة كي تصحح 
المسارات ، وتكشف عن عقم تلك المحاوالت والمناھج التي تنتھجھا ، وأنھا 



مستوى الفكر ، ولعب على مستوى السعي والتعاطي مع ليست سوى لھو على 
الواقع وآليات العمل المتاحة فيه ، وھذا ديدن حركة الفكر البشري منذ أن بدأت 
إلى يومنا حيث تحاول باستمرار التشكل بذات الضابطة الوسطى ؛ وھي المنظومة 

أفرزت تلك األخالقية التي ترسم مالمحھا صورة المكان وآلية التعاطي معه ، حيث 
، فالتقاليد ھي جملة من ) التقاليد والعادات واألعراف(المنظومة ما يدعى اليوم بـ

الموروثات النفسية التي يختزنھا الناس كرصيد قبلي يھيء لھم فرصا للتعاطي مع 
واقعھم بما ال يصدمھم وال يجعل منھم مثارا للصدمة ، والعادات ھي تحويل تلك 

ى وفق ما اعتاد عليه السلف ، واألعراف ھي جملة الموروثات إلى نھج عمل عل
من القيم التي تعارف عليھا الناس في كل مجتمع فأضحت ضابطة للحركة والعمل 

 أَْرَسْلَنا َما َوَكَذلِكَ {فيه ، ويجمعھا ما حكاه الحق سبحانه من حالھا في قوله تعالى
ِذيرٍ  مِّن َقْرَيةٍ  فِي َقْبلِكَ  ِمن ا ُمْتَرفُوَھا َقالَ  إاِلَّ  نَّ ةٍ  َعَلى آَباءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  َعَلى َوإِنَّ

ْقَتُدونَ  آَثاِرِھم   ) .23/الزخرف(}مُّ

ومما يلفت النظر في منظومة عمل الفكر البشري ھو أنھا غالبا ما تكون   
حوالء ؛ عين تنظر في الماضي وتستند إليه ، وأخرى تنشد مستقبال استنادا إلى 

طمح إليه ، لتشكل تلك النظرة بمجموعھا صورة شوھاء لواقع ھذا الماضي وت
ظالم جائر قائم على الظنون واالحتماالت وبورصتھا التي تتأرجح بين ؛ األحمر 
العريض ، وأخضر باھت مغبر ضيق المساحة ، تماما على عكس ما يأتي به رسل 

لفكر ، حيث يأتون الناس بمنظومة أخالقية عالجية تصلح عيني ا) ع(السماء
وتجعله ينظر إلى المستقبل الذي ينشده نظراً صحيحا مستندا إلى الحكمة ، واليقين 
والثبات ، ويحفظ للنفس البشرية كرامتھا ، وينظم لھا سيرورتھا وصيرورتھا ، 
كي تكون عامل عمارة لألرض على مستوى الفكر ، والعمل ، ال عامل تخريب 

ً  أََخاُھمْ  َثُمودَ  َوإَِلى{وفساد وإفساد قال تعالى  مِّنْ  َلُكم َما هللاَّ  اْعُبُدواْ  َقْومِ  َيا َقالَ  َصالِحا
 َربِّي إِنَّ  إَِلْيهِ  ُتوُبواْ  ُثمَّ  َفاْسَتْغفُِروهُ  فِيَھا َواْسَتْعَمَرُكمْ  األَْرِض  مِّنَ  أَنَشأَُكم ُھوَ  َغْيُرهُ  إَِلـهٍ 

ِجيبٌ  َقِريبٌ  على مستوى الفكر ، وعبادة هللا سبحانه ھي ؛ معرفة ) 61/ھود(}مُّ
وطاعة على مستوى العمل ، وكال المستويين ال يكونان من دون ممثل  سبحانه 
يعلم الناس منھج هللا وتشريعه على مستوى الفكر ، ويكون قدوة لھم على مستوى 
العمل تتمثل فيه كل تعاليم الشريعة اإللھية ، ومن دون ذلك الممثل المعين 

د اآلصرة الرابطة بين الفكر والعمل ، أو كما يصطلح والمنصب من هللا سبحانه تعو
منطقة فراغ البد من ملئھا كي يتسنى للفكر أن ) النظرية والتطبيق(عليھا فكريا بـ

يكون حاضرا في الواقع بآثاره وأفعاله ال بأقواله حسب ، ولذلك توھم بعض 
عالم (ا توفر المفكرين المسلمين الكبار والمعاصرين أن مأل منطقة الفراغ ممكن إذ

من الناس ، وھذا الوھم ولده طول األمد لغيبة المنصب من هللا سبحانه عن ) عامل



مباشرة الواقع فعليا ، وتلك كانت محنة عظيمة ، واختبار شديد الوطأة ، حقا سقط 
فيه من يشق الشعرة بشعرتين ، فالمنصب موجود وغير موجود فھو في غيبته 

ي منزلة المحنة التي امتحنت بھا البشرية كلھا ليس منزلة بين المنزلتين ، وتلك ھ
المسلمون حسب ، أو الشيعة حسب ، فغيبة ولي األمر تعني تعطل الحياة في أوسع 

فالناس كلھم بما فيھم فقھاؤھم !! دائرة من دوائرھا ، تلك ھي دائرة المستحدثات
تماما ال قدرة لھم على الحضور في ھذه الساحة ، ولكن ما حصل ھو غير ذلك 

عندما سمحوا ألنفسھم الدخول إلى ھذه الساحة متذرعين بشبھة مفادھا قول 
أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيھا إلى رواة حديثنا فھم ) [ص(المعصوم الغائب

من دون أن يلتفت أولئك الفقھاء أن حضورھم في ] حجتي عليكم ، وأنا حجة هللا
أن يكونوا مصداق قول (حضور وھي تلك الساحة يوجب عليھم االلتزام بضابطة ال

، والراوي كما ھو معلوم وظيفته نقل ) ؛ بوصفھم رواة حديثھم) ص(المعصوم
الخبر حسب من دون زيادة أو نقصان ، وليس من وظيفته ما نلحظه اليوم حيث 

فراحوا يميزونه بأھوائھم ) ص(نصب الفقھاء أنفسھم قيمين على خبر المعصوم
ك من خالل ابتداع منظومة من القواعد ھم أسموھا وتخرصاتھم وآرائھم ، وذل

علم األصول ؛ وھو علم الستنباط الحكم الشرعي من مظانه الشرعية ؛ الكتاب (
، وبذلك يكون ھذا العلم المبتدع ھو ) والسنة بوصفھما وجھين للنص حسب

بوجود ) ص(، إذ تصبح الحاجة إلى المعصوم) ص(الحلقة األخيرة في تغييب اإلمام
العلم وھذا الكم من العلماء العاملين به ضرب من الترف الفاقد للضرورة ھذا 

نحن اليوم ال نحتاج إلى (وبھذا صرح لسان حالھم ومقالھم عندما قال أحدھم 
مليون سنة ألن لدينا علم  14بشخصه لما يقرب من ) ص(حضور اإلمام المھدي

  .وھنا كان التخريب في منھج اإلعمار )!!! األصول

منھج اإلعمار الذي جعله هللا سبحانه للناس لم ُيطلب منھم شيء  وبمقابل
سوى العمل على وفق المنھج الذي وضعه خالق الكون ومالكه ، فليس لھم أن 
يتصرفوا بملك هللا سبحانه وفقا لما تمليه أھواؤھم وشھواتھم ، ذلك أن الھوى 

ماما كما وضع ت) فجورھا(آلية وضعھا الحق سبحانه في النفس البشرية وسماھا 
امتحانا لھا كي تنھج إلى سبيل ھي تختاره من ) تقواھا(فيھا آلية العقل وسماھا 

دون قھر وال إكراه ، ولم يترك أمر االختيار ھكذا سائبا من دون بيان للعاقبة 
والمآل الذي تؤول إليه النفس البشرية استنادا إلى اختيارھا السبيل الذي تنھجه ، 

لحساب تجادل عن نفسھا ؛ أنھا اختارت وكانت تتوقع نتيجة كي ال تأتي في يوم ا
الفوز والفالح ، وإذا بھا تفاجأ بما وجدت ، فكل نفس بما كسبت رھينة ، ولذلك 
فالبشرية كلھا عندما تخرج من قاعة االمتحان تعلم تمام العلم ؛ أھي من أھل 

سبحانه في  الصالح ، أو ليست من أھله استنادا إلى الميزان الذي وضعه الحق



َناتِ  ُرُسَلَنا أَْرَسْلَنا َلَقدْ {ھذا العالم ، قال تعالى  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُھمُ  َوأَنَزْلَنا ِباْلَبيِّ
ُ  َولَِيْعَلمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَنافِعُ  َشِديدٌ  َبأْسٌ  فِيهِ  اْلَحِديدَ  َوأَنَزْلَنا ِباْلقِْسطِ  النَّاسُ  لَِيقُومَ   َمن هللاَّ

، والبينات ھي الدالئل ) 25/الحديد(}َعِزيزٌ  َقِويٌّ  هللاََّ  إِنَّ  ِباْلَغْيبِ  َوُرُسَلهُ  َينُصُرهُ 
الواضحة والبراھين القاطعة على مستويي ؛ الفكر والعمل ، فلم يأت رسول من 
رسل هللا سبحانه إلى الناس من دون أن يقيم عليھم الحجة ويلزمھم إياھا ، وتلك 

 سبحانه قانونا ثابتا في الناس ال يتبدل وال يتغير ، فال صروف الحجة جعلھا هللا
الزمان تبدله ، وال تحوالت المكان تغيره ، ذلك القانون ھو قانون معرفة الحجة 
المنصب من هللا سبحانه ، وھو يستند إلى ثالث بينات ، من أرادھا فليطلبھا في 

  :لبينات ھي إلى يومنا ھذا ، وتلك ا) ع(رسل هللا سبحانه من آدم

، أو بالواسطة ) ع(التعيين من هللا سبحانه مباشرة كما حدث مع نبي هللا آدم -1
الذين جاؤوا بعد نبي هللا ) ع(كما حدث مع األنبياء والرسل واألوصياء

، حيث يوصي حجة هللا السابق إلى الالحق تنفيذا إلى أمر هللا ) ع(آدم
 َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ {ي قولهسبحانه وإرادته ، وھذا ما بينه الحق سبحانه ف

 فِيَھا ُيْفِسدُ  َمن فِيَھا أََتْجَعلُ  َقالُواْ  َخلِيَفةً  األَْرِض  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي لِْلَمالَِئَكةِ 
َماء َوَيْسفِكُ   الَ  َما أَْعَلمُ  إِنِّي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدِّسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدِّ
 ) .30/البقرة(}َتْعَلُمونَ 

العلم ؛ فھذا الحجة اإللھية ال يقايس بالعلم وال يدانى ، ذاك أن علمه علم  -2
لدني أي ؛ كله حكمة ، وال يقوم على الكسب أو الظن ، فكله حق ألنه 

 َعَرَضُھمْ  ُثمَّ  ُكلََّھا األَْسَماء آَدمَ  َوَعلَّمَ {صادر من الحق سبحانه ، قال تعالى
، ) 31/البقرة(}َصاِدقِينَ  ُكنُتمْ  إِن َھـُؤالء ِبأَْسَماء أَنِبُئوِني َفَقالَ  اْلَمالَِئَكةِ  َعَلى

وما يميز ھذا العلم كونه إنبائيا ، أي ؛ أن صاحبه ال يكشف عن ارتباط 
األشياء بعالئقھا الخافية ، والشك في أن ھذا من العلم وھو سمة العقالء ، 

، وھذا علم ال  بل ھو يسمي األشياء بأسمائھا التي سماھا بھا من خلقھا
يتأتى إال لمن ھو آت من هللا سبحانه ، منصب لقيادة سفينة الحياة ، كي 
يعلم البشرية مسميات سفينة الحياة التي الشك في أن الناس يجھلونھا 
جملة وتفصيال ، فالعالم الحجة علمه ال يخضع للمقايسة مع ما يعلم الناس 

من خالل كشفه عن عالئق  أبداً ، فھو وإن كان أعلمھم بما في أيديھم ،
األشياء ونظامھا أي أعلمھم بما يجھلون ، إال أنه ينماز عليھم أنه عالم بما 

وھو بھذه الملكة . يعجزون عن علمه ، على ھذه الملكة يكون التعويل 
 .يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد على مستوى الفكر 

 سبحانه ، ويكشف رايته راية ھدى ألنه يدعو الخالئق كلھا إلى حاكمية هللا -3
لھم عن وجوب طاعته ألنھم مأمورون بالسجود له طاعة ألمر من نصبه 



 آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمالَِئَكةِ  قُْلَنا َوإِذْ {عليھم ، وھو هللا سبحانه ، قال تعالى
، ورفعه  )34البقرة(}اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  أََبى إِْبلِيسَ  إاِلَّ  َفَسَجُدواْ 

لتلك الراية يعني دعوته الناس إلى جعل عقيدة التوحيد منھج عمل يكيف 
 .الواقع باتجاھھا 

إن ھذه البينات الثالث التي يتأتى التعاطي معھا لكل الناس على اختالف إمكاناتھم 
حيث يتساوى في معرفتھا والنظر إليھا األمي وغير األمي ، والعالم ومن دونه ، 

الناس مطلقا ، بل ھم فيھا سواء ، ھي الحجة البالغة الظاھرة على  وال يتفاوت بھا
أمر اإلمامة بما ال يدع مجاال لالرتياب أو ) ص(الناس كلھم ، وقد أبان آل محمد

يكشف أمر اإلمامة ويجليه كما يجلي ) ص(الحيرة أو الضالل ، وھذا اإلمام الرضا
 شانا وأعظم قدرا أجل ةاإلمام نإ) : [ص(النھار شمس هللا سبحانه حيث يقول

 ينالوھا أو بعقولھم الناس يبلغھا أن من غورا بعدوأ جانبا منعوأ مكانا وأعلى
 عليه الخليل إبراھيم بھا هللا خص اإلمامة ن، إ باختيارھم إماما يقيموا أو بآرائھم
 عز فقال ذكره بھا وأشاد بھا شرفه وفضيلة ثالثه مرتبه والخلة النبوة بعد السالم
 ومن{ بھا سرورا:  السالم عليه الخليل فقال ،} إماما للناس جاعلك إني{ وجل
 كل إمامة اآلية ھذه فأبطلت ،} الظالمين عھدي ينال ال{ وجل عز هللا قال ،} ذريتي
في  جعلھا بان وجل عز هللا أكرمه ثم الصفوة في وصارت القيامة يوم إلى ظالم
 وكال نافلة ويعقوب إسحاق له ووھبنا{ وجل عز فقال والطھارة الصفوة أھل ذريته
 وأقام الخيرات فعل إليھم وأوحينا بأمرنا يھدون أئمة وجعلناھم صالحين جعلنا
 عن بعض يرثھا ذريته في يزل فلم ،} عابدين لنا وكانوا الزكاة يتاءوإ الصالة
 النَّاسِ  أَْوَلى إِنَّ { وجل عز هللا فقال) ص(النبي ورثھا حتى فقرنا قرنا بعض

َبُعوهُ  َللَِّذينَ  ِبإِْبَراِھيمَ  ِبيُّ  َوَھـَذا اتَّ  له فكانت ، }اْلُمْؤِمِنينَ  َولِيُّ  َوّهللاُ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  النَّ
 وجل عز هللا فرضھا ما رسم على وجل عز هللا بأمر عليا) ص( فقلدھا خاصة
 َوَقالَ { وجل عز بقوله واإليمان العلم هللا آتاھم الذين األصفياء ذريته في فصارت

 علي ولد في فھي }اْلَبْعثِ  َيْومِ  إَِلى هللاَِّ  ِكَتابِ  فِي َلِبْثُتمْ  َلَقدْ  َواإْلِيَمانَ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا الَِّذينَ 
 ھؤالء يختار أين فمن) ص(محمد بعد نبي ال إذ القيامة يوم إلى خاصة السالم عليه

 عز هللا خالفه اإلمامة ن، إ األوصياء رثوإ األنبياء منزله ھي اإلمامة نإ! الجھال؟
 عليھما والحسين الحسن وميراث المؤمنين أمير ومقام الرسول وخالفه وجل
 ، المؤمنين وعز الدنيا وصالح المسلمين ونظام الدين زمام باإلمامة ن، إ السالم

 والزكاة الصالة تمام باإلمام،  السامي وفرعه النامي سالماإل أس اإلمامة نإ
 ومنع واألحكام الحدود وإمضاء والصدقات الفيء وتوفير والجھاد والحج والصيام
 ويذب هللا حدود ويقيم هللا حرام ويحرم هللا حالل يحل واإلمام،  واألطراف الثغور
 البالغة والحجة الحسنة والموعظة بالحكمة ربه سبيل إلى ويدعو هللا دين عن



 اإلمام ، واألبصار األيدي تنالھا ال بحيث باألفق وھي للعالم الطالعة كالشمس اإلمام
 الدجى غياھب في الھادي والنجم الساطع والنور الزاھر والسراج المنير البدر
 الھدى على والدال الظماء على العذب الماء اإلمام،  البحار ولجج القفار والبيد

 في والدليل به اصطلى لمن الحار،  اليفاع على النار واإلمام،  الردى من والمنجي
 والشمس الھاطل والغيث الماطر السحاب اإلمام،  فھالك فارقه من؛  المھالك
 األمين اإلمام،  والروضة والغدير الغزيرة والعين البسيطة واألرض المضيئة
 هللا أمين اإلمام،  الداھية في العباد ومفزع الشفيق واألخ الرفيق والوالد الرفيق

 حرم عن والذاب هللا إلى الداعي بالده في وخليفته عباده على وحجته أرضه في
 بالحلم مرسوم بالعلم مخصوص العيوب من المبرأ الذنوب المطھر اإلمام،  هللا
 ال دھره واحد اإلمام،  الكافرين وبوار المنافقين وغيظ المسلمين وعز الدين نظام
 بالفعل مخصوص نظير وال مثل وله بدل منه يوجد وال عالم يعادله وال أحد يدانيه
 ذا فمن الوھاب المفضل من اختصاص بل اكتساب وال له منه طلب غير من كله
 وتاھت العقول ضلت! ھيھات ھيھات! اختياره؟ ويمكنه اإلمام،  معرفه يبلغ الذي
 الحكماء وتحيرت العظماء وتصاغرت العيون وحسرت األلباب وحارت الحلوم

 وعجزت الشعراء وكلت األلباء وجھلت الخطباء وحصرت الحلماء وتقاصرت
 فأقرت فضائله من فضيلة أو نهشأ من نشأ وصف عن البلغاء وعييت األدباء
 أو مرهأ من شيء فھميُ أو  بكنھه ينعت أو له وصفيُ  وكيف،  والتقصير بالعجز
 أيدي من النجم بحيث وھو نىوأ كيف ، ال !؟غناه ويغنى مقامه قاميُ  من يوجد

 وأين ھذا؟ عن العقول وأين ھذا؟ من االختيار فأين الواصفين ووصف المتناولين
 أنفسھم وهللا كذبتھم ؟)ص(الرسول آل غير في ذلك يوجد نأ أظنوا ھذا؟ مثل يوجد

 ، قدامھمأ الحضيض إلى عنه تزل دحضا صعبا مرتقى فارتقوا الباطل ومنتھم
 بعدا إال منه يزدادوا فلم مضلة وآراء ناقصة بائرة جائرة بقول اإلمام إقامة راموا

 ووقعوا }بعيدا ضالال وضلوا{ فكاإ وقالوا صعبا راموا لقد }يؤفكون نىأ هللا قاتلھم{
ْيَطانُ  َلُھمُ  َوَزيَّنَ { بصيرة عن اإلمام تركوا إذ الحيرة في ُھمْ  أَْعَماَلُھمْ  الشَّ  َعنِ  َفَصدَّ

ِبيلِ   اختيارھم إلى رسوله واختيار هللا اختيار عن ورغبوا }ُمْسَتْبِصِرينَ  َوَكاُنوا السَّ
 هللاَِّ  ُسْبَحانَ  اْلِخَيَرةُ  َلُھمُ  َكانَ  َما َوَيْخَتارُ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَربُّكَ { يناديھم والقرآن
ا َوَتَعاَلى ُ  َقَضى إَِذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  لُِمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{ وجل عز هللا وقال }ُيْشِرُكونَ  َعمَّ  هللاَّ

 َكْيفَ  َلُكمْ  َما {وجل عز وقال }أَْمِرِھمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُھمُ  َيُكونَ  أَن أَْمراً  َوَرُسولُهُ 
ُرونَ  َلَما فِيهِ  َلُكمْ  إِنَّ  * َتْدُرُسونَ  فِيهِ  ِكَتابٌ  َلُكمْ  أَمْ  * َتْحُكُمونَ   أَْيَمانٌ  َلُكمْ  أَمْ  * َتَخيَّ
 َلُھمْ  أَمْ  * َزِعيمٌ  ِبَذلِكَ  أَيُُّھم َسْلُھم * َتْحُكُمونَ  َلَما َلُكمْ  إِنَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومِ  إَِلى َبالَِغةٌ  َعَلْيَنا
ُرونَ  أََفاَل { وجل عز وقال،  }َصاِدقِينَ  َكاُنوا إِن ِبُشَرَكاِئِھمْ  َفْلَيأُْتوا ُشَرَكاء  اْلقُْرآنَ  َيَتَدبَّ

 َسِمْعَنا َقالُوا { أم ، يفقھون ال فھم قلوبھم على هللا طبع أم،  }أَْقَفالَُھا قُلُوبٍ  َعَلى أَمْ 
َوابِّ  َشرَّ  إِنَّ  * َيْسَمُعونَ  الَ  َوُھمْ  مُّ  هللاِّ  ِعندَ  الدَّ  َعلِمَ  َوَلوْ  * َيْعقِلُونَ  الَ  الَِّذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّ



ْسَمَعُھمْ  َخْيراً  فِيِھمْ  ّهللاُ  ُھم َلَتَولَّواْ  أَْسَمَعُھمْ  َوَلوْ  ألَّ ْعِرُضونَ  وَّ  َسِمْعَنا َقالُواْ  {و }مُّ
ُ  َيَشاءُ  َمن ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ { ھو بل }َوَعَصْيَنا  لھم فكيف} اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
 والطھارة القدس معدن،  ينكل ال راع،  يجھل ال عالم واإلمام! اإلمام؟ باختيار
 المطھرة نسل وھو الرسول بدعوة مخصوص والعبادة والعلم والزھادة والنسك
 من والذروة قريش من فالنسب حسب ذو يدانيه وال نسب في فيه مغمز ال البتول
 من والفرع شرافاأل شرف هللا من والرضا) ص(الرسول آل من والعترة ھاشم
 مفروض بالسياسة عالم باإلمامة مضطلع.  الحلم كامل العلم نامي مناف عبد

 واألئمة األنبياء نإ هللا ، لدين حافظ هللا لعباد ناصح وجل عز هللا بأمر قائم الطاعة
 يؤتيه ال ما وحكمه علمه مخزون من ويؤتيھم هللا يوفقھم عليھم هللا صلوات
 إَِلى َيْھِدي أََفَمن {تعالى قوله في زمانھم أھل علم كل فوق علمھم فيكون غيرھم
َبعَ  أَن أََحقُّ  اْلَحقِّ  يَ  الَّ  أَمَّن ُيتَّ  عز وقوله! ؟}َتْحُكُمونَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َفَما ُيْھَدى أَن إاِلَّ  َيِھدِّ
 هللاَّ  إِنَّ  {طالوت في وجل عز وقوله }َكِثيراً  َخْيراً  أُوِتيَ  َفَقدْ  اْلِحْكَمةَ  ُيْؤتَ  َوَمن {وجل

 َوّهللاُ  َيَشاءُ  َمن ُمْلَكهُ  ُيْؤِتي َوّهللاُ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْلمِ  فِي َبْسَطةً  َوَزاَدهُ  َعلَْيُكمْ  اْصَطَفاهُ 
ً  َعَلْيكَ  هللاِّ  َفْضلُ  َوَكانَ  { )ص(لنبيه وجل عز وقال }َعلِيمٌ  َواِسعٌ   عز وقال }َعِظيما
 ّهللاُ  آَتاُھمُ  َما َعَلى النَّاسَ  َيْحُسُدونَ  أَمْ { وذريته وعترته بيته أھل من األئمة في وجل
ً  َوآَتْيَناُھم َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  إِْبَراِھيمَ  آلَ  آَتْيَنا َفَقدْ  َفْضلِهِ  ِمن ْلكا ً  مُّ  مَّنْ  َفِمْنُھم*  َعِظيما
 عز هللا اختاره إذا العبد ن، وإ }َسِعيراً  ِبَجَھنَّمَ  َوَكَفى َعْنهُ  َصدَّ  مَّن َوِمْنُھم ِبهِ  آَمنَ 
 العلم لھمهوأ الحكمة ينابيع قلبه وأودع لذلك صدره هللا شرح عباده ألمور وجل

 موفق مؤيد معصوم وھو الصواب عن فيه يحيد وال بجواب بعده يعي فلم لھاماإ
 عباده على حجته ليكون بذلك هللا يخصه والعثار والزلل الخطايا امن قد مسدد

ُ  َيَشاءُ  َمن ُيْؤِتيهِ  هللاَِّ  َفْضلُ  َذلِكَ  { خلقه على وشاھده  فھل }اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َوهللاَّ
ـ  تعدوا فيقدموه؟ الصفة بھذه مختارھم يكون أو فيختاروه! ھذا؟ مثل على يقدرون
 هللا كتاب وفي يعلمون ال كأنھم ظھورھم وراء هللا كتاب ونبذوا الحق ـ هللا وبيت
 وجل عز فقال وأتعسھم ومقتھم هللا فذمھم أھوائھم واتبعوا فنبذوه والشفاء الھدى

َبعَ  ِممَّنِ  أََضلُّ  َوَمنْ { الِِمينَ  اْلَقْومَ  َيْھِدي اَل  هللاََّ  إِنَّ  هللاَِّ  مِّنَ  ُھًدى ِبَغْيرِ  َھَواهُ  اتَّ  }الظَّ
ً  {وجل عز وقال ً  َكُبرَ  {وجل عز وقال }أَْعَماَلُھمْ  َوأََضلَّ  لَُّھمْ  َفَتْعسا  َوِعندَ  هللاَِّ  ِعندَ  َمْقتا
ُ  َيْطَبعُ  َكَذلِكَ  آَمُنوا الَِّذينَ  ارٍ  ُمَتَكبِّرٍ  َقْلبِ  ُكلِّ  َعَلى هللاَّ ) ع(الرضا عيون أخبار](. }َجبَّ
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وما ظلمناهم ولكن آانوا أنفسهم * 
 * !!!يظلمون

تتحدث ھذه المقالة عن المرتكز الثالث الذي تستند إليه الحكومة البشرية ،   
تعلن عن تلك مع التنبيه إلى أن ھذه الحكومة على اختالف ألوانھا وأشكالھا ھي ال 

، وإنما ھي ) الكذب والجور(الركائز التي أشرنا إليھا في المقالتين السابقتين 
ترسم خطوات عملھا استنادا إلى تلك الركائز التي تجھد نفسھا في أن تخفي آثارھا 



عن نظر الجمھور ، حتى يبدو للناس وكأن ما تفعله تلك الحكومة ھو الواقع 
تھا ، وكما بينا في المقالتين السابقتين أن مرتكز المناغم لقانون الحياة ومسير

الكذب الذي تستند إليه الحكومة البشرية عموما يتمظھر في صبغة الخطاب 
المراوغ الذي تتخذه تلك الحكومة فتكون ثماره زخرفا من القول وزورا ، 
والمرتكز الثاني ھو الجور الذي يتمظھر في العمل ؛ حركة وأداء ، وھا نحن إلى 

الظلم ، وھذا المرتكز يتمظھر في : ن المرتكز الثالث للحكومة البشرية أال وھو بيا
ثمرة عمل تلك الحكومة وما يحصده الناس منھا ، والظلم كما ھو معروف مأخوذ 
من الظلمة ، والظلمة دالة الجھل ، وھي النقيض تماما للنور ، والنور دالة العلم 

) أنا المخلوق(، والظلمة مصدرھا ) نهھو هللا سبحا(والحكمة ، والنور مصدره 
التي ھي عدم قابل للوجود ، والذي جعل ھذا العدم قابال للوجود ھو إفاضة نور هللا 

َما{سبحانه الخالق عليه بإرادته فصيره شيئا بعد أن لم يكن شيئا ، قال تعالى  إِنَّ
ً  أََرادَ  إَِذا أَْمُرهُ  ، وأيضا من المعلوم لدى كل ) 82/يس(}َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  َيقُولَ  أَنْ  َشْيئا

الناس ـ حتى أولئك الذين يظھرون الجحود بھذه الحقيقة ويحاولون جاھدين إقناع 
  .أنفسھم بما يتوھمون ـ أن األمر والخلق  سبحانه ، فھو المبدئ وھو المعيد 

ولو تأملنا وقعة االعتراض األولى على الخالق سبحانه كانت في عالم   
 َقالُواْ  َخلِيَفةً  األَْرِض  فِي َجاِعلٌ  إِنِّي لِْلَمالَِئَكةِ  َربُّكَ  َقالَ  َوإِذْ { ا قال تعالىالملكوت عندم

َماء َوَيْسفِكُ  فِيَھا ُيْفِسدُ  َمن فِيَھا أََتْجَعلُ   إِنِّي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدِّسُ  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدِّ
ھنا ليس في ) لع(، والذي يدقق النظر كأن إبليس) 30/البقرة(}َتْعَلُمونَ  الَ  َما أَْعَلمُ 

المالئكة وھذا مما يكشفه لون خطابھم ، فاعتراضھم كان عن قلة معرفة ال بدافع 
أقروا ) ع(الحسد ـ وحاشاھم ـ بدليل أنھم لما استبان لھم عظيم ما يحمله آدم
امتحانا ) ع(موسجدوا له امتثاال ألمر هللا سبحانه ، ولذلك كان امتحان المالئكة بآد

عظيما ال طاقة لھم به فاستبان لھم قصورھم في ھذا االمتحان ، وطلبوا من هللا 
فھو يعلم عظيم ما ) لع(سبحانه المغفرة ، فاستجاب لھم ربھم سبحانه ، أما إبليس

ولكنه أزرى بنفسه عندما حسده على ما حباه هللا سبحانه به وكلفه ) ع(حمل آدم
لما أطاقه ذاك أن إبليس عينه لم تكن على العبودية ) عل(إياه ، ولو تكلفه إبليس

الحق بقدر ما كانت على المھلة والتمكين والسلطة ، فھو نظر إلى ما يعطى ھذا 
ل من مسؤولية العبودية   المخلوق من التمكين والسلطة ، وغفل ثقل ما ُحمِّ

ان ھو سبحانه ، ولذلك كان اعتراضه وتمرده واضحا في حدث السجود ، ولو ك
مع المالئكة في اختبار التنصيب لشملته المغفرة ، ذاك أن المالئكة لما استبان لھم 

عرفوا حجمھم وحجم قصورھم فطلبوا المغفرة وأنابوا إلى هللا ) ع(عظيم حمل آدم
سبحانه ، أما إبليس فأفصح عن موقفه المخزي في المرحلة األخيرة من االمتحان 

كة اعترضوا في المرحلة األولى لالمتحان وھي أي في مرحلة الطاعة ، فالمالئ



مرحلة التنصيب ، وأذعنوا في المرحلة الثانية وھي مرحلة العلم واستبانتھم لما 
، وأطاعوا وأسلموا في المرحلة األخيرة من االختبار بالسجود ) ع(يحمل آدم

امتثاال ألمر هللا سبحانه ، إما إبليس فلم يكن له وضوح حال في ) ع(آلدم
رحلتين األولى والثانية ، ولكنه أفصح عن موقفه في المرحلة الثالثة واألخيرة الم

من االمتحان فكانت عاقبته الخزي في الحياة الدنيا واآلخرة ، ولما استبان له حاله 
سأل هللا سبحانه الكريم الجواد أن يكافيه على ما كان يظھر من العبادة ، واستجاب 

 ِمنَ  َفإِنَّكَ  َقالَ *  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  إَِلى َفأَنِظْرِني َربِّ  َقالَ { لىالكريم طلبه فأعطاه ، قال تعا
 َمنْ {، فأعطي النظرة جزاء ما كان يظھر من عبادة ، ) 36،37/الحجر(}اْلُمنَظِرينَ 

ً  َعِملَ  مٍ  َربُّكَ  َوَما َفَعلَْيَھا أََساء َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالِحا ، وما  )46/فصلت(}لِّْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ
أوقع إبليس في ھذه المصيبة ھو أنه عندما عرض عليه ؛ إما النور أو الظلمة ، 

الظلمانية ، وأدبر عن نور هللا سبحانه ) أناه(اغتر بعطاء ربه سبحانه فانحاز إلى 
في ) لع(وشرفت ، وھذا ما يكشفه اعتراف إبليس) ع(الذي أشرقت به طينة آدم

ْيَطانُ  َلُھمُ  َزيَّنَ  َوإِذْ { ه تعالىمواقع بينھا القرآن الكريم في قول  الَ  َوَقالَ  أَْعَماَلُھمْ  الشَّ
ا لَُّكمْ  َجارٌ  َوإِنِّي النَّاسِ  ِمنَ  اْلَيْومَ  َلُكمُ  َغالِبَ   َعقَِبْيهِ  َعَلى َنَكصَ  اْلفَِئَتانِ  َتَراءتِ  َفلَمَّ
نُكمْ  َبِريءٌ  إِنِّي َوَقالَ   َشِديدُ  َوّهللاُ  هللاَّ  أََخافُ  إِنِّيَ  َتَرْونَ  الَ  َما أََرى إِنِّي مِّ

، فھذا النص الكريم يبين أن إبليس كان عالما ، ولكن علمه ) 48/األنفال(}اْلِعَقابِ 
، ولقد تمثل خلق األنا ھذا في العباد ) أناه(لم ينفعه ، بل قتله جھله وانحيازه إلى 

ا من جليا على طول مراحل االمتحان اإللھي بحجته في كل زمان سواء كان نبي
ً من األوصياء) ع(األنبياء ، والذين نھجوا نھج إبليس وغشيتھم ) ع(، أو وصيا

) ع(مع موسى) لع(، فھذا فرعون) أنا خير منه(ظلمة األنا دائما كانت مقالتھم 
 َيَكادُ  َواَل  َمِھينٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا مِّنْ  َخْيرٌ  أََنا أَمْ {يقول بصريح القول 

، ومن قبلھم كل ) ع(مع إبراھيم) لع(قبله النمرود ، ومن) 52/الزخرف(}ُيِبينُ 
األمم السابقة مع الحجج المنصبين من هللا سبحانه ، دائما المقالة واحدة وإن 

، وھذا التعبير يكشف عن ) أنا خير منه(تلونت التعابير ولكن داللتھا واحدة مفادھا 
على  مدى وقاحة المخلوق في حضرة الخالق سبحانه ، وعظيم صبر الخالق

  .المخلوق ، وفي الحالين موعظة عظيمة لمن ألقى السمع وھو شھيد 

الخالق ) أنا(المخلوق ، واالنفراط عن ) أنا(فالظلمة ھي االنحياز إلى   
المتمثلة بالعروة الوثقى التي جعلھا الخالق سبحانه عصمة للمتمسكين بھا من 

الطاعة لربه سبحانه الوقوع في ھاوية الجحيم ، ومن ينحاز إلى أناه على حساب 
يكون ظالما حتما ، وأول ثمار ظلمه تجتنيھا نفسه حيث يطرده هللا سبحانه من 
ساحة قدسه ورحمته ويكله إلى ھواه وظلمته تخبط به خبط العشواء ، فمثاله 

وھذا الحال بقضه وقضيضه ما يقدمه لنا !! كحاطب ليل ال يدري على ما تقع فأسه



ومن أولى مغالطات ومفارقات أرقى ما وصلت إليه المشروع البشري في الحكم ، 
البشرية اليوم في نظرية الحكم وھي النظرية الديمقراطية ؛ إنھا تجعل من الحاكم 

ھو الحاكم حيث ) الشعب(محكوما والمحكوم حاكما ، فھذه النظرية تزعم أن 
اكم محكوما ، ويصير الح) الشعب(ينصب حاكما ، وإذا ما تم التنصيب يعود الحاكم 

المنصب الذي كان قبل التنصيب محكوما ھو صاحب القرار ، فأي حكمة في لعبة 
مع ! مضحكة كھذه ، وأين عقل العقالء وھم يقبلون بشرعة ھذا نظام عملھا؟؟
من : االلتفات أننا نتحدث في األصل ولم ندخل إلى التفاصيل ، ھذا أوال ، وثانيا 

بمعنى أن الشعب عندما ينصب  !أين للشعب أن يضمن صالح الحاكم المنتخب؟
حاكما ألي شيء ، ينصبه لكي يكون صادقا وعادال ورحيما ، ويسوس البالد 
 ، ً بالرحمة ويقود العباد بالعدل ، وھذه الحالة ما ھي إال أمنية ال تتحقق مطلقا

قاصرة ) أنا(وعدم تحققھا لقصور النظام في أصله ، فنظام الحكم مستند إلى 
مما تعلم ، وال حظ لھا من النور سوى أنھا تعيش لتأكل ، مقصرة ، تجھل أكثر 

وليس تأكل لتعيش ، فكل ھم النظام الديمقراطي في الحكم ھو أن يعيش الناس 
برفاھية ، وھو ال يمتلك إعطاءھا ألن للرزق واھب غيره ، وأن يتحقق العدل بين 

يدفعه عن الناس ، وتلك ال تكون ألن سيف العدل سيطال الحاكم حتما وھذا ما 
نفسه بقوة فيقع في الظلم وتنخرم العدالة ، والعدل يتطلب إحاطة الحاكم بكل 

  .نواحي الحياة ، وھذا ما ال يتوفر في نظام الحكم الديمقراطي بل وال يعد فيه أبدا 

إذن لماذا كانت الديمقراطية؟؟ وھذا سؤال ينبغي على كل المروجين لھذا   
أنفسھم ، وسوف ال يجدون إجابة سوى االنتصار النظام في الحكم أن يوجھوه إلى 

ألنا المخلوق على إرادة الخالق سبحانه ، ولذلك يلحظ الباحث المنصف أن دعاة 
الديمقراطية إذا ما وجه لھم ھذا السؤال يھربون عن اإلجابة عنه مباشرة إلى 

وھذا جواب !!! القول بأن الديمقراطية مطلب شعبي ، وإرادة الشعب فرضتھا
من إعالن التھرب عن اإلجابة ، فمتى كانت للشعوب إرادة موحدة على  أغرب

وكيف تكون إرادتھم موحدة وھم أھواء متفرقة ، وإرادات تنطلق من !! الواقع؟؟
أ ليست ھي مطلب !!! وھل كانت الديمقراطية مطلبا شعبيا حقا؟؟؟! صاحبھا؟) أنا(

ين ، حيث خدعوا عوام المنتفعين المتاجرين من طالب السلطة ؛ ساسة ورجال د
الناس بأن دعوھم إلى أمر يجھلونه ، فأجابتھم العامة ثقة ـ في غير محلھا ـ بھم 
وليس استنادا إلى معرفة ھذا القادم الجديد القديم وھو الديمقراطية ، فالناس 
رقصت للديمقراطية ال ألنھا تعرفھا بل األكيد الذي تكشف عنه حركة المجتمعات 

وال يعرفون !!! ما ھي ھذه الديمقراطية ، ومن أين ، والى أين؟؟يوميا أنھا تجھل 
!!! ما تريده منھم إال من خالل مقالة سدنتھا وأبواقھم المنتفعين من ورائھا

وصورة الديمقراطية في كل شعوب العالم ھي ھكذا ، مع االلتفات إلى أن في 



مح تبادل الديمقراطية ملمح يشكل إغراء للناس أفرادا وجماعات ذاك ھو مل
السلطة سلميا ـ في ظاھر األمر ـ ولكن يجھل الناس أن ھذا الملمح معلق بخيط 
خفي تحركه أياٍد في الخفاء ال تظھر ، بل تقاتل أن ال تظھر ، بدليل أن كل 

ألنھا لم تلبي إرادة !!! الممارسات االنتخابية في العالم تتھم بالتزوير ، لماذا؟؟
دة من يدير العملية االنتخابية في الخفاء ، ولكن ھذه الناخب العلني بل ھي تلبي إرا

اللعبة تبقى مغرية لعامة الناس وھي تعمل بجد على أن تجعل ھذا الوھم يكبر في 
رؤوسھم على أن إمكان أن يكونوا على رأس السلطة أمر متاح ويمكن ألي فرد 

  !!تهمن أفراد الشعب أن يستودعه وسادته حلما ينام عليه ويصحو وھو في سكر

أما الحكم في النھج اإللھي ال يلبي تلك الرغبة لدى الجمھور ، ذاك أن   
الحاكم في نھج الحكم اإللھي تنصيب من هللا سبحانه ، والذي يبحث عن الحكمة 

ليتأملھا في النھج اإللھي ، فمن ينصب ھو السيد والحاكم األصل وھو هللا   
 ِممَّن اْلُمْلكَ  َوَتنِزعُ  َتَشاء َمن اْلُمْلكَ  ُتْؤِتي اْلُمْلكِ  َمالِكَ  اللَُّھمَّ  قُلِ { سبحانه ، قال تعالى

 آل(}َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىَ  إِنَّكَ  اْلَخْيرُ  ِبَيِدكَ  َتَشاء َمن َوُتِذلُّ  َتَشاء َمن َوُتِعزُّ  َتَشاء
، والمنصب منه سبحانه مكلف بسياسة البالد وقيادة العباد على وفق ) 26/عمران

النھج الذي تعلمه من هللا سبحانه ، وھذا النھج يكفل التعامل مع الواقع بكل 
الصدق ، والعدل ، والرحمة ، وھذه : تفاصيله على أساس المبادئ الثالثة اآلتية 

عليھا من أي أحد ، والناس على  المبادئ ثابتة ال تنخرم أبدا ، وال سبيل للتطاول
وفق ذلك النھج يلمسون العدالة الحقيقية لمس اليد ـ كما يقال ـ فال فرق فيھا بين 
الناس على اختالف أجناسھم وأعراقھم ومشاربھم إال بالتقوى أي إال باالعتصام 
بالمشروع اإللھي والتمسك به والدفاع عنه ، وممارسته على أرض الواقع ، ففي 

الحكم اإللھي كل تفصيل من تفاصيل الحياة مكفول حقه ومراعى حظه ، مشروع 
وعلى العكس من ذلك ففي مشروع الحكم البشري ، وفي أرقى أطروحاته التي 
يعشھا العالم اليوم بدأ الناس يجنون ثمار الديمقراطية ؛ قتل وھتك للحرمات ، 

ستثمار سيء جدا سباق للتسلح بأفتك أنواع األسلحة ، تخريب مھول للبيئة ، ا
للموارد اإللھية التي وضعھا هللا سبحانه في أرضه مسخرة لعباده ، اقتصاد قائم 
على االستغالل والقوة الباطشة ، والربح القبيح ، مجتمعات مفككة ومھلھلة ال 
رابط بين أفرادھا سوى رابط المصلحة المادية ، مما فتح الباب على مصراعيه 

مراض الكآبة والتعقيدات النفسية الغريبة العجيبة ، وفي لتقع البشرية اليوم نھبة أل
واحدة من اإلحصائيات في إحدى الدول الديمقراطية المتقدمة وھي ألمانيا تشير 
التقارير اإلحصائية إلى أن نسبة االنتحار فيھا تفوق بأضعاف نسبة من يموتون 

وھو في حقيقته  بحوادث السير ، فضال على ھذا االنحالل الخلقي بداعي الحرية ،
تشريع الستعباد المرء وإذالله بشھواته الدونية الھاتكة لكرامته اإلنسانية ، 



والقائمة تطول ، ولعل ابرز صورة لضياع حقوق اإلنسان في ھذا النظام نظام 
الحكم البشري ھو وثيقة حقوق اإلنسان التي ھي عبارة عن حبر على ورق ، 

  .سان فاقد لما يتوھم إعطاءه وقصيدة ملحمة أسطورية سطرتھا يد إن

لقد تجلت ظلمة المشروع البشري في الحكم بأن جعل من الرعية نھبة   
للذئاب ، وأشد الذئاب فتكا للرعية ھو ذئب األنا الظلمانية التي أوصلت الناس في 
نھاية المطاف بعد أن استنفدت كل مراداتھا المادية من الحياة ، واستغرقت في 

سھا بحاجة إلى شيء سوى الحاجة إلى وضع نھاية للحياة الشھوات فلم تجد نف
يعني !! المادية المملة فتھرع إلى االنتحار وبصور متعددة ، وماذا يعني االنتحار؟؟

وضع نھاية لتلك المسيرة االنحطاطية لھذا المشروع الذي انتزع من اإلنسان 
لفرج حسب ، إنسانيته وحوله إلى بھيمة ال ھم لھا سوى إشباع رغبات البطن وا

وكل مخلوق بشري ھو يدرك بالفطرة أن رسالته في الحياة ليست ممارسة 
الشھوات ، بل ھناك ما ھو أعظم ، ولذلك فھو عندما يلتفت إلى ابتعاده عن 
رسالته وأن النظام خدعه وضيعه ، يلجأ بيده إلى وضع حد لھذا الضياع المادي 

 .ران المبين ليجد نفسه خسر الدنيا واآلخرة ، وذلك ھو الخس

******************  

  

  

  

  

  

 
 وما آنا معذبين حتى نبعث رسوال *

* 
تجتاح البشرية على طوال حقبھا التاريخية فترات تنسلخ فيھا تماما من   

االرتباط بالسماء ، وال يبقى من ھذا االرتباط غير االسم والرسم ، اسم الدين 
المسلمون بدعا من تلك األمم ، بل أن السماوي ، ورسم الشريعة النازلة ، وليس 

أمة المسلمين تكاد تكون أكثر األمم تقليدا لسابقاتھا ، من تقليد تلك األمم الحقتھا 



لتركبن : (في ھذا المعنى حديثا قال فيه ) ص(لسابقتھا ، وقد ورد عن رسول هللا
ر ، أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، وحذو القذة بالقذة ، شبرا بشب

إن التوراة . وذراعا بذراع ، وباعا بباع ، حتى لو دخلوا جحرا لدخلوا فيه 
والقرآن كتبه ملك واحد في رق واحد بقلم واحد ، وجرت األمثال والسنن سواء 

، ولو كان في الناس ) 163:محمد باقر األنصاري: كتاب سليم بن قيس ؛ تح .)(
لعلم أن ھذا الزمان الذي ھطلت فيه اليوم منصف يفقه ما يقرأ في الكتب السماوية 

البالءات والمصائب على البشرية ھطول المطر ، وجرفت منھم الماليين جرف 
 مَّنِ {السيول ، وطمرتھم طمر الزالزل واآلفات ، ھو الزمان الذي قال فيه سبحانه

َما اْھَتَدى َما َضلَّ  َوَمن لَِنْفِسهِ  َيْھَتدي َفإِنَّ  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوالَ  َعَلْيَھا َيِضلُّ  َفإِنَّ
ا َوَما ِبينَ  ُكنَّ ، ومن ثم ال يمكن أن يكون ھذا ) 15/اإلسراء(}َرُسوالً  َنْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

النازل اليوم على الناس ھو أمر يمكن للبشرية التأقلم معه ، وإن بدا من دالئل 
انحرافھا ھذا اللون من الخطاب البليد الخالي من الوعي والحكمة عندما تجير 

معبرة عن مدى انحرافھا عن سبيل هللا ، بل ) غضب الطبيعة(البالء باسم 
ستميتة والبائسة إللھاء نفسھا عن االلتفات إلى أن مصطلح ومحاوالتھا الم

ھو مصطلح مراوغ مخادع ال يسمي األشياء بأسمائھا ، وال ينسب ) طبيعة(الـ
مجريات األمور إلى بارئھا ، كان يكفي أن يكون التصريح ؛ أن ما يحصل اليوم ھو 

خروج  ، وسبب ھذا الغضب اإللھي ھو) هللا سبحانه وتعالى(تعبير عن غضب 
الناس على المنھج اإللھي ، ومحاوالتھم المستميتة لتغيير أحكامه وتبديل سنته ، 
وقطع كل ارتباط لألرض بالسماء ، بل ومحاولة االقتناع بھيمنة البشرية على 

) نكرائھا(السماء استنادا إلى وھم التصنيع المادي الذي جعل البشرية تفتتن بـ
م وتتحدث عن مستقبل للبشرية على كوكب ظانة أنھا عقل وتسير خلف ھذا الوھ

غير ھذه األرض ضاربة عرض الجدار المنھج اإللھي القائل ؛ إن كل المالحم كانت 
وستكون على ھذه األرض ، بل وستكون كما عبر عنھا يماني آل محمد السيد 

 أيھا لكم أقول والحق: [في قوله ) ع(أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المھدي
 جلأ من ثار) ع(الحسين نأل الحسين قتل يستطع لم) هللا لعنه( يزيد إن المؤمنون

 الحسين نجح وقد , الكبرى والشورى السقيفة في نقضت التي هللا حاكمية تثبيت
 الناس بيد وال للناس وليس هللا وبيد  والتنصيب الملك وإن هللا حاكمية تثبيت في
 بوجه وقفت مؤمنة أمةٌ ؛  وأصحابه بيته وأھل الحسين دماء ثمرة كانت لقد

 هللا بتنصيب المؤمنة األمة ھذه ترضَ  ولم األمة ھذه على تسلطوا الذين الطواغيت
 ليھدموا العاملين غير الزمان أخر علماء جاء ولكن عام لفأ من كثرأ طوال , بدال
 ونقض , الناس حاكمية لتثبيت جاءوا,  المقدس الطاھر بدمهِ  الحسين بناه ما

 عقولھم إن منھم ظنا هللا دين باعوا,  رخيصة دنيويه ولحسابات هللا حاكمية



 إلى ينظروا لم أنھم مع, ألدنيوية  األمة مصلحة تشخيص على قادرة الناقصة
 يستطيعوا لن نھمإ المؤمنون أيھا لكم أقول والحق 0مطلقا خرويةاأل األمة مصلحة

 اإللھي التنصيب على قامت التي اإللھية وثورته) ع(الحسين نأل )ع(الحسين قتل
 أو الحسين على يبكون أنھم يدعون فعندما ھم أما المؤمنون أيھا بكم باقية

 حاولوا لقد,  الزمان ھذا في قتلته ألنھم يلعنھم الحسين نفإ) ع(الحسين يزورون
 أن بعد مخزيا الشيطان وعاد فشلوا ولكنھم,  ھدفھا وتضييع الحسينية الثورة ھدم

 ھدفھا على الحفاظ قّررتم إن وبعد,  الحسينية الثورة شعلة الطاھرة أيديكم تالقفت
  0الطاھرة بدمائكم أرضه في هللا حاكمية المبارك

 نهأ ويقينه) با الإ قوة ال أن( يقينه الإ يملك ال ضعيف عبد الحسن حمدأ
 يعبدھم من على ُتغدق طائلة مواالً أ ونيملك أنھم أعلم ناوأ , لھدھا الجبال واجه لو
 التي مريكاوأ , لھم وتزمر تطبل وسلطه ودولة ضخمة إعالمية وآلة , هللا دون من

 ولكني الجسماني العالم ھذا في الكثير يملكون أنھم علمأ وأنا وترضيھم يرضونھا
 كما سأواجھھم,  )با الإ قوة ال( الكلمة بھذه وسأواجھھم اليقين بھذا سأواجھھم

 كربالء ، رضاأل ھذه على جديدة كربالء كله العالم وسيرى سالفھمأ الحسين واجه
 حاكمية ويرفضون , هللا حاكمية لىوإ الحق إلى يدعون قلة وأصحابه الحسين فيھا

 شريح فيھا كربالء , العاملين غير العلماء وسقيفة أمريكا وديمقراطية الناس
 الذين العاملين غير العلماء؛  ربعي بن وشبث الجوشن ذي بن وشمر القاضي
 من أمريكا والروم وسرجون زياد وابن يزيد فيھا كربالء 0الحسين بقتل يفتون
. المقدسة األرض على مريم بن لعيسى جديدة رسالة ملحمة العالم وسيرى ورائھم
 يتخطفھم أن يخافون مستضعفة قلة وحواريه عيسى فيھا مقدسة أرضٌ  وستكون
 عيسى بقتل يطالبون الذين اليھود علماء فيھا مقدسة أرضٌ  ستكون الناس

  . عيسى قتل ويحاولون مطالبھم يلبون الذين األمريكان والرومان

 وتتخيرون تتمنون ما على هللا أمر ليس السوء علماء يا) : (ع(عيسى قال
 لقد, ) تمھدون وللوارث,  وتعمرون تبنون وللخراب,  الدار تبنون للموت بل, 

 الذي الرب مشيئة فلتكن هللا شاء ھكذا األرض ھذه على المالحم كل وستكون كانت
 لھم أنھم المرسلين لعبادنا كلمتنا سبقت ولقد{,  لرسله هألنبيائ ألوليائه ينتصر

 ھذه في الظالمين من محمد رب سينتصر,  }الغالبون لھم جندنا وإن المنصورون
خطاب  من](. آبائھم بفعل رضوا ألنھم الحسين قتلة ذراري من سينتصر,  األرض
، إذن فالمالحم كلھا ستكون على ھذه األرض ، وليس ھناك من كوكب آخر ) الحج

يستطيع الطواغيت وأتباعھم الھروب إليه إذا ما جاءت ساعة هللا سبحانه ووضع 
َھا ِبُنورِ  اأْلَْرضُ  َوأَْشَرَقتِ { الكتاب وجيء بالنبيين والشھداء ، قال تعالى  َوُوِضعَ  َربِّ



ِبيِّينَ  َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َھَداء ِبالنَّ ) 69/الزمر(}ُيْظلَُمونَ  اَل  َوُھمْ  ِباْلَحقِّ  َبْيَنُھم َوقُِضيَ  َوالشُّ
  !!!فعند ذلك يستبن الناس الحقيقة لكن بعد فوات األوان

) ص(إن دعوة اليماني السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المھدي
العزة والجالل القصص ، وذكر ھي ثمرة كتاب هللا سبحانه ، ومن أجلھا ساق رب 

ُْولِي ِعْبَرةٌ  َقَصِصِھمْ  فِي َكانَ  لََقدْ { العبر ، قال تعالى ً  َكانَ  َما األَْلَبابِ  ألِّ  ُيْفَتَرى َحِديثا
 لَِّقْومٍ  َوَرْحَمةً  َوُھًدى َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَتْفِصيلَ  َيَدْيهِ  َبْينَ  الَِّذي َتْصِديقَ  َوَلـِكن

، نعم لقد فصل هللا سبحانه في كتابه أمر قائم آل ) 111/يوسف(}ُيْؤِمُنونَ 
حتى ال تخطئه العين المنصفة ، وال تضل عنه البصيرة النافذة ، وال ) ص(محمد

يلتبس أمره على أذن واعية ، ومن يمعن النظر في القرآن سيجد أن هللا سبحانه 
) 124(مع أن أنبياءه بلغ عددھم في رواية ) ع(احتفى بقصص عدد من األنبياء

ألف نبي ، ولكن المذكور في القرآن نسبة قليلة جدا ) 140(ألف نبي ، وفي أخرى 
، فھل سأل أحد ؛ لماذا ھذا العدد القليل من ) ع(من أولئك األنبياء والمرسلين

في ) ص(؟؟؟ ھل التفت أحد إلى ما أكدته روايات أھل البيت)ع(قصص األنبياء
التمھيد والتھيئة لقيام دولة العدل اإللھي  صاحب ھذا األمر ؛ أي أمر القيام بأعباء

من ) ع(؟؟؟ وھل التفت أحد لھذا التركيز على قصة موسى)ع(فيه من سنن األنبياء
؟؟؟ فليس لذلك )ص(بما فيھم سيد األنبياء والمرسلين محمد) ع(دون كل األنبياء

سوى ) ع(، وما موسى) ص(ھو قائم آل محمد) ع(من بيان إال أن يكون موسى
ر القرآن موسى) ع(سوى قوم القائم) ع(ه ، وما قوم موسىمثل ل ) ع(، ولقد صوَّ

ر باقي !!! من جھات شتى لكي ال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وصوَّ
، اقترابا وابتعادا ، ) ص(كل بحسب ارتباطه بقضية القائم من آل محمد) ع(األنبياء

ر حال أقوامھم معھم بحال الناس مع القائم ، ولذلك فلننتبه إلى ما قاله ) ع(وصوَّ
ثمود رھط ) : ع(، قال } كذبت ثمود بطغواھا{في بيانه لقوله تعالى) ص(الصادق

في ) ع(في سنن األنبياء) ص(وكذلك ما ورد في روايات الطاھرين!!! من الشيعة
 السالم عليه جعفر أبا سمعت:  قال بصير أبي عن: [حيث ورد عن ) ع(القائم
 من وسنة ، عيسى من وسنة ، موسى من سنة مراأل اھذ صاحب في:  يقول

 ، يترقب فخائف موسى من فأما:  وآله عليه هللا صلى محمد من وسنة ، يوسف
 فالسجن:  يوسف من وأما ، عيسى في قيل) قد( ما فيه فيقال عيسى من وأما

 يضع ثم آثاره وتبيين بسيرته فالقيام وآله عليه هللا صلى محمد من وأما ، والغيبة
 ، وجل عز هللا يرضى حتى هللا أعداء يقتل يزال فال أشھر ثمانية عاتقه على سيفه
 قلبه في وجل عز هللا يلقي:  قال ؟ رضي قد تعالى هللا أن يعلم وكيف:  قلت

، لذا فمن يقرأ القرآن ويتلوه حق ) 329: كمال الدين للشيخ الصدوق](. الرحمة
ل األمم السابقة مع أنبيائه ورسله تالوته يستبين له أن هللا سبحانه ذكر حا



كي يتعظ الالحقون وال يقعوا بما وقع به أسالفھم ، غير أن الناس ) ص(وأوصيائه
 َخْلفٌ  َبْعِدِھمْ  ِمن َفَخَلفَ {ويا لألسف لم يتحروا سبيل الرشد فكانوا كما قال هللا تعالى

 َعَرضٌ  َيأِْتِھمْ  َوإِن َلَنا َسُيْغَفرُ  َوَيقُولُونَ  األْدَنى َھـَذا َعَرضَ  َيأُْخُذونَ  اْلِكَتابَ  َوِرُثواْ 
ْثلُهُ  يَثاقُ  َعَلْيِھم ُيْؤَخذْ  أََلمْ  َيأُْخُذوهُ  مِّ  َوَدَرُسواْ  اْلَحقَّ  إاِلَّ  هللاِّ  َعَلى ِيقُولُواْ  الَّ  أَن اْلِكَتابِ  مِّ
ارُ  فِيهِ  َما ، فحق عليھم ) 169/األعراف(}قِلُونَ َتعْ  أََفالَ  َيتَّقُونَ  لِّلَِّذينَ  َخْيرٌ  اآلِخَرةُ  َوالدَّ

ما يلقون اليوم ، فھذا الذي يحصل في العراق وفي العالم عالمة عظيمة ووحي 
إلھي عظيم على أن في األرض رسول وولي من أولياء هللا سبحانه يقابله الناس 
بالجحود واإلعراض ، وھذا الولي والرسول ھو ثمرة حركة السماء على األرض 

األنبياء والمرسلين ، وھو الطالب بذحول األنبياء وأبناء األنبياء ، وھو ھو ثمرة 
 َوالَ {الطالب بدم المقتول في كربالء ، وھو المنصور الذي قال فيه الحق سبحانه

مَ  الَِّتي النَّْفسَ  َتْقُتلُواْ  ً  قُِتلَ  َوَمن ِبالَحقِّ  إاِلَّ  ّهللاُ  َحرَّ ً  لَِولِيِّهِ  َجَعْلَنا َفَقدْ  َمْظلُوما  َفالَ  ُسْلَطانا
، وھو من يكون كل شيء بين ) 33/اإلسراء(}َمْنُصوراً  َكانَ  إِنَّهُ  اْلَقْتلِ  فِّي ُيْسِرف

يديه جنديا يقتل أعداء هللا سبحانه حتى تلك التي يطلقون عليھا ـ أھل زمان المادة 
ـ اصطالح الظواھر الطبيعية ھي في واقعھا سيوف هللا سبحانه تحصد رقاب 

الطاغية التي كفرت بربھا سبحانه وآمنت بالمادة إلھا لھا ، ولعل في  البشرية
موجة األوبئة التي ھجمت اليوم ما كان منھا قديما وما ھو مطورا لجنسه ، وما 
ھو جديد لم تألفه البشرية من قبل إال عنوان بارز على حلول العذاب اإللھي بين 

وما كنا {وال يتحول ، وھو ؛  أظھر الناس ، والحق سبحانه وضع قانونا ال يتبدل
، أفال ) ص(فھذا العذاب ھو داللة على وجود الرسول} معذبين حتى نبعث رسوال

ُرونَ  أََفاَل {تفقه البشرية ذلك أم حالھا اليوم كما وصف رب العزة والجالل  َيَتَدبَّ
  )!!24/محمد(}أَْقَفالَُھا قُلُوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلقُْرآنَ 

  

  

 
 هللاُّ  ِإالَّ  َتْأِويَلهُ  َيْعَلمُ  َوَما*

 * اْلِعْلمِ  ِفي خُونَ َوالرَّاس
التأويل ـ لغة ـ يعني الرجوع إلى األول أي إلى مبدأ الشيء ومنطلقه ، ولما 
كان انطالق الكالم من اإلنسان في البدء فتأويله يعني العود إليه ، فھو بداية 

ھو من قال فيه الحق الكلمة وغايتھا ، واإلنسان ھنا ليس جنس اإلنسان ، وإنما 



، واصطالحا يعني اإلحكام بمعنى } ولقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم{سبحانه 
االنتقال من ساحة متشابه اللغة إلى محكمھا وذلك من خالل تعليم العليم الحكيم ، 

وكذلك يجتبيك ربك ويعلُمك من تأويل األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى {قال تعالى
مھا على أبويك من قبل إبراھيم وإسحاق إن ربك عليم آل يعقوب كما أت

، ولكي يفھم التأويل فھما سليما البد من النظر إلى مقابله ) 6/يوسف(}حكيم
فبالمقابل ھناك لون من المعرفة قد ال يحصل عليه المرء من غيره ، والمقابل 

يا إلى للتأويل ھو التنزيل ، ولعل فيما يدل عليه التنزيل ھو نزول الشيء تدريج
المرتبة التي يتحقق منه النفع المبتغى ، وعند نقطة انتھاء التنزيل يبدأ التأويل ، 
والشك في أن أوضح المصاديق بل وأھمھا التي لھا القدرة على بيان مفھومي 

  .التنزيل والتأويل ھي الكلمة بوصفھا حضوراً معرفياً 

ن لھا ظھور إال بعد فالكلمة في نقطة بدئھا كانت تعبيراً عن الغيب ولما يك
أن شرعت ـ بإذن ربھا سبحانه ـ بالنزول وفي كل مرتبة تنزل إليھا يكون لھا 
محمال واحداً خاصا بتلك المرتبة ال ند له فيھا ، وبحسب ما استبان للفھم ، واسأل 
هللا سبحانه أن يكون به النفع ؛ إن أولى مراتب الحضور للكلمة ھو كونھا إسما 

ب المطلق ، فقبل أن يكون للغيب المطلق ذاتا ما كان للكلمة داال على ذات الغي
الدال (، وقبل ظھور الذات ما كان لھذا ) دال على(محمال بل كانت ليست أكثر من 

حضوراً ألنه سيكون بال نفع إن لم يكن حضوره يشير إلى ) ھو(أو الضمير ) على
ف ، أو ذات معرفة ، فكان حضور االسم محمال للضمير  كي يكون ) وھ(معرَّ

حاضراً حامال لإلشارة على الكنه والحقيقة التي ال سبيل إلى معرفتھا سوى إعالن 
العجز عن معرفتھا ، بل ھي منزھة عن المعرفة ، إنما يعرف المجھول ، ولذلك 
وجھت الكنه والحقيقة المعرفة إلى ما ھو مجھول منھا ، ولم توجه المعرفة لھا 

ال يكون مجھوال بما ھو ھو ، وإنما يجھل ما  بوصفھا مجھوال ، ذاك أن الكنز
ف به ، والتعريف به ؛ إما أن يكون لحاجة ، أو حباً  يكون منه ، ولذلك فھو يعرِّ

أن يكون به حاجة ) الكنه والحقيقة(في التعريف من باب الرحمة ، وحاشا 
باً للتعريف ألنه ھو المعرفة كلھا بحكمھا وحتمھا ، ولكن إنما كانت المعرفة منه ح

كنت كنزاً مخفياً (وباب للرحمة بالخلق ، حيث ورد في الحديث القدسي الشريف 
، وإذا جاز لي أن أسمي الحب ) فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف

حاجة فكان حبه حاجة الغني إلى الفقير كي يعطيه ، فھي حاجة عطاء ، وأي 
  !!!عطاء

الكون كلھا في القرآن ، علوم ) (ص( إن من يتأمل قول أمير المؤمنين
،  ******************والقرآن كله في فاتحة الكتاب ، والفاتحة كلھا في 

ينتبه إلى أن أمير .) والبسملة كلھا في الباء ، والباء كلھا في النقطة ، وأنا النقطة 



أشار إلى محله في التنزيل ، فالكلمة األولى ؛ الضمير مشفوعا ) ص(المؤمنين
واحتاج االسم في مرحلة التنزيل إلى حجاب يحمله فكان موصوفا ) ھو هللا(باالسم 

االسم ونوره الذي به ظھر ، ونور االسم ھو ؛ ) صفحة(والوصف ھنا ) أحد صمد(
 قلت:  قال هللا عبد بن جابر عن(، حيث ورد في الحديث الشريف ) ص(محمد
 نور:  فقال ؟ ھو ما تعالى هللا خلق شيء أول:  وآله عليه هللا صلى هللا لرسول
، وھو ) 15/24:بحار األنوار.)( خير كل منه خلق ثم هللا خلقه ، جابر يا نبيك

الخلق الذي خلقه هللا سبحانه كي يعرف ، حيث ورد في الحديث الشريف عن 
يا علي ال يعرف هللا إال أنا وأنت ، وال يعرفني إال هللا (أنه قال ) ص(رسول هللا

عّرف نفسه بأنه النقطة ألنه به ) ص(، وعلي) وأنا وأنت ، وال يعرفك إال هللا
) باء(وھي سبب وجود اسم هللا الرحمن الرحيم ، وسبب وجود الـ) باء(ظھرت الـ

تعلقھا بالنقطة ، ولكن سبب وجود النقطة ھو ظاھر مخفي ، وظھوره كان بوصفه 
، وھي أول ) 1/العلق(} َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ {آخر نقطة التنزيل في قوله تعالى

آية نزلت ، وخفاؤه بوصفه بدء مرحلة التأويل ، وھذا الظھور والخفاء يبينه ما 
 قال السالم عليھم جده عن ، أبيه عن ، الباقر علي بن محمد جعفر أبي عن[روي 

 في ولدي من رجل يخرج:  - المنبر على وھو - السالم عليه المؤمنين أمير قال: 
 عظيم ، الفخذين عريض البطن مبدح ، بالحمرة مشرب ، اللون أبيض الزمان آخر

 شامة شبه على وشامة جلده لون على شامة:  شامتان بظھره المنكبين مشاش
 يخفى الذي فأما ، يعلن واسم يخفى اسم:  اسمان له ، وآله عليه هللا صلى النبي
 ، والمغرب المشرق بين ما لھا أضاء رايته ھز إذا ، فمحمد يعلن الذي وأما فأحمد
 ، الحديد زبر من أشد قلبه صار إال مؤمن يبقى فال العباد رؤوس على يده ووضع
 الفرحة تلك عليه دخلت إال ميت يبقى وال ، رجال أربعين قوة تعالى هللا وأعطاه

 القائم بقيام ويتباشرون ، قبورھم في يتزاورون وھم ، قبره في وھو) قلبه في(
، ومن يمعن ) 653:الصدوق لشيخل النعمة وتمام الدين كمال ](. عليه هللا صلوات

يجده مستنداً إلى الحفاظ على التنزيل الذي قاتل من ) ص(النظر في عمل األئمة
ا{ ، قال تعالى) ص(أجله رسول هللا ْلَنا َنْحنُ  إِنَّ ْكرَ  َنزَّ ا الذِّ  َلهُ  َوإِنَّ

بدمائھم الطاھرة وصبرھم الجميل ) ص(، ولقد حفظه األئمة )9/الحجر(}َلَحافُِظونَ 
صلوات هللا عليه ) محمد(وأعلى درجات الصبر الجميل تجلت باسم القائم المعلن 

وھو قائم معلن بوصفه آخر األئمة المعلنين ونسبه متصل بآبائه األئمة معلنا فھو 
وتلك أيضا ) ص(وصوالً إلى أبيه أمير المؤمنين) ص(محمد بن الحسن بن علي

أما االسم الذي يخفى فھو االسم الذي يقع فيه االبتالء وھو شبيه جھة إعالن ، 
وسميه وھو الذي يقاتل على التأويل ، ولو كان المقاتل ھو محمد بن ) ص(جده

لما كان في قتاله ابتالء واختبار ذاك أن من ينتظره اليوم يعد ) ص(الحسن



أراد الكفر  بالماليين ، وال يجرؤ أحد على إعالن محاربته إال إذا كان ممن
والخروج على الملة جھاراً نھاراً ، ولذلك من يقف قباله فھو عدو هللا وعدو 

يذكر أن ) ص(بال تمحيص وال تمييز ، وحال ما ورد عن آل محمد) ص(رسوله
التمحيص والتمييز والغربلة واقعة في الناس من أھل الدين ، حتى يسقط في ھذا 

أن ھذا الذي يسقط ھو من أھل الحرفة األمر من يشق الشعرة بشعرتين ، بمعنى 
والمعرفة والدراية التامة بفنون الدين وعلومه ، بعبارة أفصح ، فھذا الذي يسقط 
ھو من العلماء الفقھاء ، ومن المعلوم أن العالم الفقيه ال يسقط في فنون الدراية 
ف والعلم ألنه محيط بھا ، ولكنه يسقط في اختبار اإليمان ، ألن عليه أن يعتر

ويسلم للغيب بما ھو غيب ، وھنا يتساوى الناس في األمر ، ألن مدار االختبار ال 
يقع فيما تحصل عليه المرء من علوم ، بل فيما استطاع أن يسخر تلك العلوم 
لإليمان بالغيب ، وإيمان الناس واحد وإن تعددت بھم المشارب ، فكلھم يوصله ما 

بما ھي مھنة ووظيفة ، إنما األرجحية  يمتھن ، فال أرجحية على مھنة دون أخرى
تقع في مدى جعل الموظف لمھنته سبيال لإليمان بالغيب وتلمس عرى االرتباط   
به ، حتى إذا ما حلّ البالء عصمه االرتباط بالغيب من السقوط في ھاوية الضالل ، 
ق ذلك أن المعلومات العلمية تقدم لصاحبھا دالالت وال تقدم حقائق ، إنما الحقائ

يقدمھا اإليمان ، فالمعلومات سبل ، فمن جعلھا إلى الغيب بلغ اإليمان ، ومن 
 بن محمد جعفر أبا سمعت: "  قال ، بصير أبي[جعلھا إلى نفسه أضلته ورد عن 

 كما لتغربلن وهللا ، لتمحصن وهللا ، لتميزن وهللا:  يقول) السالم عليھما(علي
 ، أصغر أنه إال حبھا يشبه وحبه ، الحنطة بين غالبا ينبت ماـ وھو  الزؤان يغربل
، ولذلك كان االختبار ) 213:لنعمانيل الغيبة كتاب](. القمح من ـ للنوم مجلب وھو

بالغيب لينكشف أولئك أصحاب العلوم ومن احترف فن القول وتجريته في مسالك 
سبحانه فال فمن كان يقول  ! العلوم ؛ أ ھذا الذي يقوله  سبحانه ، أم لنفسه؟

ُھمْ  فِيَنا َجاَھُدوا َوالَِّذينَ { يخطئ سبيل الحق مطلقا ، قال تعالى  هللاََّ  َوإِنَّ  ُسُبَلَنا َلَنْھِدَينَّ
، ومن كان يقول لنفسه البد أن يكون مثله كمثل ) 69/العنكبوت(}اْلُمْحِسِنينَ  َلَمعَ 

َ  َعَلْيِھمْ  َواْتلُ { من قال هللا سبحانه فيه  َفأَْتَبَعهُ  ِمْنَھا َفانَسَلخَ  آَياِتَنا آَتْيَناهُ  الَِّذيَ  َنَبأ
ْيَطانُ  َبعَ  األَْرِض  إَِلى أَْخلَدَ  َوَلـِكنَّهُ  ِبَھا َلَرَفْعَناهُ  ِشْئَنا َوَلوْ *  اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّ  َواتَّ

لِكَ  َيْلَھث َتْتُرْكهُ  أَوْ  َيْلَھثْ  َعَلْيهِ  َتْحِملْ  إِن اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمَثلُهُ  َھَواهُ   الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ذَّ
ُبواْ  ُرونَ  َلَعلَُّھمْ  اْلَقَصصَ  َفاْقُصِص  ِبآَياِتَنا َكذَّ   . )175،176/األعراف( }َيَتَفكَّ

والمجاھدة في سبل هللا سبحانه ھي الحب ، ويعني فيما يعني أن يستشعر 
نفسه إليه ، بل ما ينبغي ھو قرب من فرض هللا سبحانه قربه إلى نفسه أقرب من 

أن ال يشعر بنفسه تماما في مقام القرب ممن فرض هللا تقريبه إلى األنفس ، 
والدرجة األعلى واألعظم ھو أن تذوب األنفس في حياض القرب حبا ومودة فيمن 



فرض هللا سبحانه قربه على عباده ، ذاك أن أولئك الذين فرض حبھم وقربھم 
بحانه إلى حد الفناء الكامل التام فيه ، وھذا ھو التعبير كانوا قد أحبوا هللا س

الحقيقي عن المحبة حتى ال يبقى إال هللا سبحانه ألنه ھو البقاء ومنه البقاء وإليه 
إلى طلب الخالص بقوله الشريف ) ص(البقاء ، وھذا الحب ھو الذي دفع بالحسين

ا مبعث الشك في ألنھ) األنا(أي خلصني من ) إلھي خلصني من شكي وشركي: (
محبتك بالمنازعة ، ومبعث الشرك في الوجودية ، والخالص من األنا ھو الجود 

مثال الجود ) ص(، وكذلك كان الحسين) والجود بالنفس أقصى غاية الجود(بھا 
  .والكرم وعنوان الذوبان بمحبة هللا سبحانه 

تھت إذن من ھنا علمنا أن االبتالء في التنزيل مضى وانتھى وحقبته ان
ليس ھو مدار االبتالء واالختبار ألنه خاتم ) ص(واإلمام محمد بن الحسن المھدي

وھو مؤديھا إلى صاحبھا االسم الذي ) الوصية(حقبة التنزيل وآخر حامل لألمانة 
روى [خاتم األنبياء ، ) ص(يخفى وھو مدار االبتالء وخاتم األوصياء ، مثلما جده

قال : " يه ، عن جده عليھم السالم قال ھشام بن سالم ، عن الصادق ، عن أب
القائم من ولدي ، اسمه اسمي ، وكنيته : رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

كنيتي ، وشمائله شمائلي ، وسنته سنتي ، يقيم الناس على ملتي وشريعتي 
ويدعوھم إلى كتاب ربي ، من أطاعه أطاعني ومن عصاه عصاني ، ومن أنكر 

، ومن كذبه فقد كذبني ، ومن صدقه فقد صدقني ، إلى هللا أشكو  غيبته فقد أنكرني
المكذبين لي في أمره ، والجاحدين لقولي في شانه ، والمضلين ألمتي عن طريقته 

 )6/411:كمال الدين(]) 227/الشعراء(}أي منقلب ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا {
ليلة ) ص(ى عليالتي أمالھا عل) ص(ذكرته وصية رسول هللا) ع(وھذا الخاتم

فعلي أول االثني عشر إماما ، ) ص(وفاته ، وھو نظير جده علي ابن أبي طالب
ً ) ع(وھو أبو األئمة االثني عشر ، فھو ) ص(أول االثني عشر مھديا ، فكما أن عليا

أبو المھديين الخلفاء الحاكمين األرض باسم هللا سبحانه وتلك ھي دولة الحق التي 
من أول الزمان ، وھي حلمھم وبھا ) ع(سلين واألوصياءبشر بھا األنبياء والمر

بوا ، وجاءھم نصر هللا الذي وعدھم  قوا ، ولم يكذَّ تقر أعينھم ويعلمون أنھم قد ُصدِّ
 ، الباقر أبيه عن ، محمد بن جعفر هللا عبد أبي[ورد عن . بقدوم الطالب بذحولھم 

 أبيه عن ، الشھيد زكيال الحسين أبيه عن ، العابدين سيد الثفنات ذي أبيه عن
 في - وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال السالم عليه المؤمنين أمير
 صحيفة أحضر الحسن أبا يا:  السالم عليه لعلي - وفاته فيھا كانت التي الليلة
 ھذا إلى انتھى حتى وصيته وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فأمال.  ودواة

 عشر إثنا بعدھم ومن إماما عشر اثنا بعدي سيكون إنه علي يا:  فقال الموضع
 فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، ....... إماما عشر االثني أول علي يا فأنت ، مھديا



 المستحفظ محمد ابنه إلى فليسلمھا الوفاة حضرته فإذا ، الفاضل الحسن ابنه إلى
 عشر اثنا بعده من يكون ثم ، إماما عشر اثنا فذلك.  السالم عليھم محمد آل من

:  أسامي ثالثة له المقربين أول ابنه إلى فليسلمھا)  الوفاة حضرته فإذا(  ، مھديا
 أول ھو ، المھدي:  الثالث واالسم ، وأحمد هللا عبد وھو أبي واسم كإسمي اسم

، ومن ينتبه يجد أن ) 151 - 150 ص -  الطوسي الشيخ - الغيبة ](. المؤمنين
أكثر في بيان حال وصيه الخاتم على غير ما فعله مع آبائه من ) ص(النبي

في ) ص(، وكأنه نظير جده أمير المؤمنين) ص(األوصياء سوى أمير المؤمنين
أول المقربين إلى رسول ) ص(التوصيف ، فھو أول المقربين ، والمعلوم أن علي

خاتم ھو وھو أول الثالثمائة وبضعة عشر في أول الزمان ، والوصي ال) ص(هللا
صاحب الزمان وكذلك ھو أول ) ص(أول المقربين لإلمام المھدي محمد بن الحسن

الثالثمائة وبضعة عشر في آخر الزمان ، وھم جند هللا المذكورون بقوله عز 
ُھمْ  * اْلُمْرَسلِينَ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتَنا َسَبَقتْ  َوَلَقدْ  {وجل  َدَناُجن َوإِنَّ  * اْلَمنُصوُرونَ  َلُھمُ  إِنَّ
، وھو صاحب التأويل والمقاتل عنه وآية ذلك ) 173-171/الصافات(}اْلَغالُِبونَ  َلُھمُ 

بيانه لمتشابه القرآن فيما صدر عنه من إحكام للمتشابه صدر منه إلى اآلن أربعة 
أجزاء وما زالت السلسلة مستمرة ، من دون أن يجرؤ أحد على التقدم للرد عليھا 

ن العديد من فقھاء آخر الزمان يفيدون مما فيھا من دون أو حتى مقاربتھا ، بل أ
  .اإلشارة إليھا ، ومن دون ذكر صاحبھا 

إن حضور صاحب التأويل يعني حضور داللته ، وليس ھناك أدل على 
التأويل من اللسان الناطق بالتأويل ، فاللسان الناطق ھو محور الداللة الذي ُيبدأ 

الغايات ھي الرجوع إلى (التأويل ، وكما ھو معروف منه لينتھى إليه بوصفه غاية 
وعند لسان التأويل تحكم اللغة متشابھھا ، وتنكشف للمأل أسرارھا ) البدايات

ويستبين للقاصي والداني لطيف معانيھا ودقيق معارفھا التي تحملھا ، وعند لسان 
 ُيْؤِمُنونَ  الَ  َربِّكَ وَ  َفالَ { التأويل يتحاكم المتخاصمون ، وتنتھي النزاعات ، قال تعالى

ُموكَ  َحتَّىَ  ً  أَنفُِسِھمْ  فِي َيِجُدواْ  الَ  ُثمَّ  َبْيَنُھمْ  َشَجرَ  فِيَما ُيَحكِّ ا َحَرجا مَّ  َوُيَسلُِّمواْ  َقَضْيتَ  مِّ
 ً   ) . 65/النساء(}َتْسلِيما

 
ومن يبتغ غير اإلسالم دينا * 

 * فلن يقبل منه
، والشك في أن اجتماعھم تعدد الرماة وتنوعت سھامھم وغرضھم واحد   

على ھدف واحد ھو في حد ذاته داللة أكيدة على أھمية الھدف ووضوحه وقوة 



تأثيره في واقع الرماة إلى الحد الذي دفعھم على الرغم من كونھم شتات إلى 
االلتقاء عنده ، وقبل يوم االلتقاء كان كل واحد من الرماة أعد نفسه وھيأھا وأعد 

ل نفس . ه بالظفر ، وبذر األماني في نفسه ابتغاء حصاد ما يبغيه واستعد ، وأمَّ
والشك في أن الرماة اجتھدوا كثيرا وتدربوا كثيرا للوصول إلى مرحلة المواجھة 
تلك ترفدھم كل خبرات الزمن الماضي في محاوالت احتفظ بھا التاريخ كاحتفاظه 

ة المورثين في بمومياءات حضارة القبور ، لتشكل فرصة الحتفال الوارثين بخيب
  !!!الخلود ، وشھادة على عجز الموروث في دفع الوارثين إلى األمام

الشك في أن الغرض الذي اجتمع عنده الرماة اليوم ھو اإلسالم بوصفه   
الدين (الحياة الصانعة للزمان والمكان واإلنسان ، ولقد وصف هللا سبحانه دينه بـ

ةَ  إِنَّ {بغة الحياة ، قال تعالىعلى تلك األركان الثالثة التي ھي ص) القيم  الشُُّھورِ  ِعدَّ
َماَوات َخَلقَ  َيْومَ  هللاِّ  ِكَتابِ  فِي َشْھراً  َعَشرَ  اْثَنا هللاِّ  ِعندَ   ُحُرمٌ  أَْرَبَعةٌ  ِمْنَھا َواألَْرضَ  السَّ
ينُ  َذلِكَ   َكآفَّةً  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  َكَما َكآفَّةً  اْلُمْشِرِكينَ  َوَقاِتلُواْ  أَنفَُسُكمْ  فِيِھنَّ  َتْظلُِمواْ  َفالَ  اْلَقيِّمُ  الدِّ

قِينَ  َمعَ  هللاَّ  أَنَّ  َواْعَلُمواْ  ينِ  َوْجَھكَ  َفأَقِمْ { ، وقال تعالى) 36/التوبة(}اْلُمتَّ ً  لِلدِّ  َحِنيفا
ينُ  َذلِكَ  هللاَِّ  لَِخْلقِ  َتْبِديلَ  اَل  َعَلْيَھا النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي هللاَِّ  فِْطَرةَ   أَْكَثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ
 أَْسَماء إاِلَّ  ُدوِنهِ  ِمن َتْعُبُدونَ  َما{، وقال تعالى) 30/الروم(}َيْعَلُمونَ  اَل  النَّاسِ 

ْيُتُموَھا ا َوآَبآُؤُكم أَنُتمْ  َسمَّ ِ  إاِلَّ  اْلُحْكمُ  إِنِ  ُسْلَطانٍ  ِمن ِبَھا ّهللاُ  أَنَزلَ  مَّ ّ  ُدواْ َتْعبُ  أاَلَّ  أََمرَ  ِ
اهُ  إاِلَّ  ينُ  َذلِكَ  إِيَّ ، وقيمومة  )40/يوسف(}َيْعَلُمونَ  الَ  النَّاسِ  أَْكَثرَ  َوَلـِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ

اإلسالم على تلك األركان ال يثلمھا انحراف الركن الثالث الذي وھب إمكان االختيار 
ذاك أن اختياره أمضاه سلفا ، أما في ھذا العالم فھو مختبر في اختياره ليؤكد 
استحقاقه لذلك االختيار من عدمه ، وأعني بذلك اإلنسان ، ألن الركنين اآلخرين 

َماء إَِلى اْسَتَوى ُثمَّ {ه ربھما وھو اإلسالم ، قال تعالىثابتان على ما دانا ب  َوِھيَ  السَّ
ً  ِاْئِتَيا َولأِْلَْرِض  َلَھا َفَقالَ  ُدَخانٌ  ً  أَوْ  َطْوعا ) 11/فصلت(}َطاِئِعينَ  أََتْيَنا َقاَلَتا َكْرھا

وثبوتھما كان طوعا منھما ، ولو لم يكن طوعا لكان كرھا ، غير أنه كان طوعا 
ليشكل إدانة صارخة على مدى انحراف اإلنسان الذي اختار اإلسالم طوعا ليدعي 
في ھذا العالم أنه ينفر من اإلسالم ألنه ال يحبذ ما يكره عليه ، ولو التفتنا إلى نص 

على السماء واألرض وھما ـ ظاھرا ـ مثنى  اآلية الكريمة أنھا عرضت الشھادة
جمع المذكر (وينبغي أن تكون شھادتھما بلفظ المثنى إال إننا نراھا أتت بلفظ 

، وھذا يعني أن المستشھدين ھم أھل الزمان وأھل المكان فضال على ) السالم
الزمان والمكان ، ومن ھنا ثبتت على اإلنسان اإلدانة بالتمرد والعصيان على ما 

 ِمن آَدمَ  َبِني ِمن َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ {له ووعد به قال تعالى مثبتا لشھادة اإلنسانقا
َتُھمْ  ُظُھوِرِھمْ  يَّ ُكمْ  أََلْستُ  أَنفُِسِھمْ  َعَلى َوأَْشَھَدُھمْ  ُذرِّ  َتقُولُواْ  أَن َشِھْدَنا َبَلى َقالُواْ  ِبَربِّ

ا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  ا إِنَّ ، ومن ھنا كان الخطاب ) 172/األعراف(}َغافِلِينَ  َھَذا َعنْ  ُكنَّ



ينِ  فِي إِْكَراهَ  الَ {القرآني واضحا في اإلدانة وصريحا في التبكيت ، قال تعالى  َقد الدِّ
َبيَّنَ  ْشدُ  تَّ اُغوتِ  َيْكفُرْ  َفَمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ ِّ  َوُيْؤِمن ِبالطَّ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ  ِبا
، فھذا الخطاب اإللھي العظيم ) 256/البقرة(}َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوّهللاُ  َلَھا انفَِصامَ  الَ  َقىَ اْلُوثْ 

ليس كما يحاول أن يحرفه المحرفون ؛ إن هللا سبحانه جعل الخيرة بيد الناس فھم 
أحرار فيما يختارون ، ولذلك ففرض اإلسالم على الناس ھو فرض باطل ، ولذلك 

كما ھو شائع ـ كل على دينه ، أو كما يقول المثل الدارج  على الناس أن يتركوا ـ
ويبدو أن أولئك المتفذلكين الحمقى الذين صاغوا )!!! موسى بدينه وعيسى بدينه(

، ) عليھما السالم(ھذا المثل األعوج لم يسألوا أنفسھم عن دين موسى وعيسى
)   ع(ة األنبياءألنھم لو سألوا ألتاھم الجواب حاضرا على لسان الحق في بيان شرع

ا قُولُواْ {كلھم ، قال تعالى ِ  آَمنَّ ّ  َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِھيمَ  إَِلى أُنِزلَ  َوَما إِلَْيَنا أُنِزلَ  َوَما ِبا
ِبيُّونَ  أُوِتيَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى أُوِتيَ  َوَما َواألْسَباطِ  َوَيْعقُوبَ  َوإِْسَحاقَ  ِھمْ  ِمن النَّ بِّ  رَّ

قُ  الَ  ْنُھمْ  أََحدٍ  ْينَ بَ  ُنَفرِّ ، فاإلسالم ھو ليس دين ) 136/البقرة(}ُمْسلُِمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  مِّ
نبي بعينه بل ھو دين هللا سبحانه ومن ثم فھو دين كل نبي يأتي من عند هللا 

ً  اإلِْسالَمِ  َغْيرَ  َيْبَتغِ  َوَمن{سبحانه ، بدليل ما أقره هللا سبحانه في قوله عز وجل  ِدينا
، فالحق ھنا يعطي ) 85/عمران آل(}اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  فِي َوُھوَ  ِمْنهُ  ُيْقَبلَ  َفَلن

لخلقه ميزانا ثابتا قيما يزنون به أنفسھم ويزنون به من يأتيھم حامال لشرعة ما 
لكي ال يكون ألحد على هللا سبحانه حجة ، من أنه جاھل ، أو أنه محروم ، أو أنه 

لك من الحجج الواھية التي تبدأ وال تنتھي ، لكي يبرر انحرافه فقير ، أو إلى غير ذ
  .عن السبيل القويم 

ومثلما بينت اآليات الكريمات أن القادم من هللا سبحانه البد أن يكون قادما   
باإلسالم وال شيء غير اإلسالم ، ومن ھنا بدأ التآمر على اإلسالم فكراً وعقيدة ، 
ألن بقاء اإلسالم فكرا وعقيدة يتنفس في األرض بشكل طبيعي يفضح الدعاة وال 

ن اإلسالم يستند في محوره إلى التنصيب يدع لھم فرصة في التنفس مطلقا ، ذاك أ
اإللھي في القيادة ، والى شريعة سماوية ال يأتيھا الباطل من بين يديھا وال من 
خلفھا ، والبقاء على ھذا المحور سليما قائما سوف يحرم المتصيدين بالماء العكر 

فكان  من كل فرصة للتصيد ، ألن بقاء ھذا المحور قائما يعني ال ماء عكر مطلقا ،
البد من أن ينصب أولئك المتصيدون اإلسالم غرضا ، وكانت البداية من ممثل 

فھو ...) إياك أعني (الشريعة ، بمعنى أن أولئك لما وجدوا النص يتحدث بداللة 
سھل المنال بزعمھم ، والسيطرة عليه تكون ممكنة إذا ما عزلوه عن لسانه 

، ) القائم(، واللسان الناطق) النص(نالناطق ، ولذلك بدا نھجھم بالفصل بين القرآ
ونجحوا في استمالة السواد األعظم من الناس من خالل حضھم على الخوض في 
متشابه القول وترك محكمه ، وتمكنوا من إشاعة مرضھم في قلوب من استمالوھم 



وبتلك الخطوة استطاعوا أن يدقوا في القلوب إسفينا بين الشريعة وصاحبھا ، 
ھم قّواما على الشريعة وصاحبھا بدعاوى واھية ، حيث ورد في وجعلوا من أنفس

 ما{ وجل عز هللا قول في)  السالم عليه(  هللا عبد أبي عن ، بصير أبي عن[الخبر 
 ذلك من أدنى وال سادسھم ھو إال خمسة وال رابعھم ھو إال ثالثة نجوى من يكون
 شيء بكل هللا إن القيامة يوم عملوا بما ينبئھم ثم كانوا أينما معھم ھو إال أكثر وال
 بن الرحمن وعبد الجراح عبيدة وأبي وفالن فالن في اآلية ھذه نزلت:  قال }عليم
 بينھم الكتاب كتبوا حيث شعبة بن والمغيرة حذيفة أبي مولى وسالم عوف

 النبوة وال ھاشم بني في الخالفة تكون ال محمد مضى لئن:  وتوافقوا وتعاھدوا
 أبرموا أم{ وجل عز قوله:  قلت:  قال ، اآلية ھذه فيھم وجل عز هللا فأنزل ، أبدا
 لديھم ورسلنا بلى ونجواھم سرھم نسمع ال أنا يحسبون أم*  مبرمون فإنا أمرا

 عليه( هللا عبد أبو قال ، اليوم ذلك فيھم نزلتا اآليتان وھاتان:  قال }يكتبون
 عليه( الحسين قتل يوم إال الكتاب كتب يوم يشبه يوم كان أنه ترى لعلك) : السالم
 هللا صلى( هللا رسول أعلمه الذي وجل عز هللا علم سابق في كان وھكذا) السالم
 كان فقد ھاشم بني من الملك وخرج الحسين قتل الكتاب كتب إذا أن) وآله عليه
، ولقد كان ھذا التدبير نقطة تحول ) 180-8/179:الكليني لشيخل الكافي](كله ذلك

) ص(في المسار التاريخي لعالقة اإلنسان باإلسالم ، ذاك أن بعث الخاتمخطيرة 
كان مقدمة آلخر العالج إلعادة اللحمة بين اإلسالم والناس ، وما حدث يوم 
السقيفة من فعل ، وما سبقھا من تدبير كان محاولة خطيرة جدا لقطع الصلة بين 

ه وخليفته ، وبين الناس اإلسالم بوصفه دين هللا سبحانه الذي بناه على شريعت
بوصفھم مكلفين بالتسليم لما شرع هللا سبحانه ولمن نصبه قيما على تلك الشريعة 
فكانت حكومة أبي بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان تأصيل لھذا االنحراف عن 
سبيل هللا الذي اختطه لعباده ، وما وصولھا إلى صاحبھا إال بعد أن تبدلت صبغتھا 

فيھا عمل رأب الصدوع التي ) ص(ا فكان عمل أمير المؤمنينوانحرف مسارھ
أحدثھا من سبقه ، فكان بالفعل دوره دور الطبيب الذي جيء برجل يشفا على 
الموت ، فكان كل ھمه أن يعيد له الحياة ، وعلى الرغم من ذلك لم يمھله الناس 

  !!!فعدوا عليه فقتلوه

من طمس اإلسالم عقيدة ، وقتل ومع تقادم الزمان توھم الناس أنھم تمكنوا   
فرع الحاكمية به ، ولم يبق إال قطع فرع الشريعة واستئصال الجانب الفكري فيه 
من خالل تزييفه ، وتفريغه من محتواه بوسائط متعددة منھا ما يعمل من داخله 
كالمؤسسات الدينية التي انحرفت جملة وتفصيال عن اإلسالم حتى لم يبق من 

سم ، ومنھا ما يعمل من خارجه من خالل طرح مشاريع إسالميتھا غير اال
للحاكميات ورفع الصوت عاليا بضرورة فصل الدين عن الدولة وعن سياسة 



... الحياة ، وتنشيط الفعاليات المنحرفة لعدد من الجھات التي تتسمى باإلسالم ، و
  !!!وما إلى ھنالك من العمل الدؤوب للقضاء على دين هللا سبحانه قضاء مبرما

وما نشھده اليوم من ھجمة شرسة على اإلسالم بوصفه منظومة حياة   
كاملة متكاملة ھو دليل على أن ھذا الھدف الذي سعى سواد الخلق إلى طمسه 
وتغييبه عاد من جديد يتنفس وبقوة في صدور من أشرفوا على الموت لشعورھم 

دين هللا سبحانه ھي  بطول غيبته وابتعادھم عنه ، إن العودة إلى اإلسالم الذي ھو
عودة إلى الحق والحقيقة ، وكشف لكل المسيرة التاريخية المظلمة التي صنعتھا 
سقيفة العلماء في الزمن الماضي ، لتفصح عن نفسھا اليوم في سقيفة الزوراء ، 
غير أن ما يجعل السقيفتين تختلفان ھو ؛ إن سقيفة بني ساعدة نجحت في تعطيل 

ه ، أما سقيفة الزوراء فھي كانت النعش الذي أعده اإلسالم وصرف الناس عن
حفدة الماضين لحاكمية صنعوھا بأيديھم وتوھموا أنھا قادرة على العيش وتغييب 
وعي الناس عن حاكمية هللا ، ولكن أنى لھم ذلك وحاكمية هللا وعد موعود ، ال 

َما َصَنُعوا َما َتْلَقفْ  َيِميِنكَ  فِي َما َوأَْلقِ { ينفع معه كيد السحرة ، قال تعالى  َصَنُعوا إِنَّ
اِحرُ  ُيْفلِحُ  َواَل  َساِحرٍ  َكْيدُ  ، لقد كانت ومازالت السقيفة كيد ) 69/طه(}أََتى َحْيثُ  السَّ

ساحر ، وفعل الجھل ، ولكن الحال لن يدوم على وفق ما يأمل الجھل وجنده ، بل 
يئته ، فقد أزفت جولة الباطل آن للعقل وجنده أن يقودوا الحياة تنفيذا ألمر هللا مش

على االنتھاء والى األبد ، وبانت طالئع دولة الحق لتؤسس لحياة العدل والقسط ، 
ِّ  اْسَتِعيُنوا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ { ويستبين مراد هللا سبحانه من قوله  إِنَّ  َواْصِبُرواْ  ِبا

ِ  األَْرضَ  ّ قِينَ  َواْلَعاقَِبةُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمن ُيوِرُثَھا ِ ، ) 128/األعراف(}لِْلُمتَّ
 الَِّذينَ  إاِلَّ { وسيعلم أھل سقيفة أول الزمان وآخره أي منقلب ينقلبون ، قال تعالى

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا  َوَسَيْعَلمُ  ُظلُِموا َما َبْعدِ  ِمن َوانَتَصُروا َكِثيراً  هللاََّ  َوَذَكُروا الصَّ
 )227الشعراء(}َينَقلُِبونَ  ُمنَقَلبٍ  أَيَّ  َظلَُموا الَِّذينَ 

******************  

  

  

  

  

 * يد هللا فوق أيديهم* 



ربما يعد من نافلة القول اإلشارة إلى أن المسلمين تنازلوا عن سالحھم   
األصل على الرغم من أنھم يعلمون أن معركة الحياة لما تنتِه بعُد ، ولقد تنازلوا 

سبحانه لھم وفيھم عندما انقلبت األمة عن خيار هللا عن استحقاق جعله هللا 
سبحانه بنكوصھم على أعقابھم فكانت واقعة السقيفة انعطافة تاريخية خطيرة 
حولت مسار األمة من جھة بناء دولة هللا سبحانه إلى االغترار بما حصل 
 للمسلمين من فتوحات لألرض وانھيار إلمبراطوريتين كبيرتين كانت قيادة العالم
بأيديھما ، فتوھمت األمة أنھا امتلكت زمام قيادة العالم وسارعت إلى االنقالب على 
سالحھا ، وھو ؛ حاكمية هللا سبحانه التي تحول بھا عرب الصحراء إلى سادة 
للعالم ، ولقد وقع العرب المسلمون بما وقعت به األمم السابقة عندما غرھا نصر 

ھم حجج هللا وأنبياؤه وأولياؤه ، وانحازت إلى هللا لھا فانقلبت على أسباب النصر و
منطق الطاغوتية التي كانت تئن منه سابقا قبل أن يمكن لھا هللا سبحانه وينقلھا 
من إذالل الطاغوت إلى عز حاكمية هللا سبحانه فتذوقت حالوة األمن والعدل 
والرحمة ، وھالھا تلك السطوة التي تحولت بھا من جانب المغلوب إلى جانب 
الغالب في ميدان الصراع ، وشغلھا النصر والفتوحات عن االلتفات إلى األسباب 

  !!!التي آتاھا هللا سبحانه لألمة ، غير أنھا راحت تقطع تلك األسباب ؛ سببا سببا

عن ھذا العالم على قطع الصلة ) ص(لقد عملت األمة بعد رحيل رسول هللا  
ت وصاحبه ، وغرھا با سبحانه بين الكتاب ومرجعيته الحق ، وفرقت بين البي

وبمھله الغرور ، ومن عجيب األمر أن األمة منذ كانت فھي ال تحسن القراءة على 
الرغم من أنھا كانت تحت معلم الخلق أجمعين وأوصيائه ، وعلى الرغم من 

في بيان كل ما تحتاج له األمة في مرحلتھا ) صلى هللا عليه وآله وسلم(إخالصه 
أسس لحضارة إلھية انبنت على شريعة هللا سبحانه النازلة من المستقبلية ، و

السماء ، فتركت األمة أسس تلك الحضارة وانشغلت بالنظر إلى السلطان ، بل 
فتنھا السلطان حتى أنھا نقضت ما عاھدت عليه هللا ورسوله في غدير خم عندما 

بلغ المائة المسلمين وھم عائدون معه من الحج وكان عددھم ) ص(جمع رسول هللا
) ص(والثالثين ألف حاج ، حيث جمعھم كلھم وأشھدھم على أن علي بن أبي طالب

وصيه وخليفته ، وطالبھم بالسالم عليه بإمرة المؤمنين ، وھذا التنصيب ألمير 
ھو تنصيب السماء وليس كما يشيع المغرضون إن الحكومة ) ص(المؤمنين

ت تلك سنة هللا سبحانه في اإلسالمية حكومة توريث على وفق النسب ، وكان
الحاكمية ، وكان قول الحق سبحانه مخاطبا العباد كي يلتفتوا إلى تلك السنة 

وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل {اإللھية الثابتة 
، وتماما كما (/) }انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا

حانه حيث وقعت األمة فيما حذرھا هللا سبحانه من الوقوع فيه أخبر الحق سب



عندما انقلبت على أعقابھا ، وعادت سيرتھا األولى وھي السلطان بالغلبة وليس 
بمنھج هللا سبحانه القائم على التنصيب السماوي للحاكم ، ولذلك أجلت األمة 

واستمرت مسيرة استحقاقھا في قيادة سفينة الحياة بانقالبھا على األعقاب ، 
االنقالب واالنحراف عن سبيل هللا حتى وصلنا إلى اليوم الذي اندثر قيه سبيل هللا 
سبحانه وھمشت فيه كلمة الحق تماما ، بل أصبحت كلمة الحق سبة ومجلبة لألذى 

وقال الرسول يا رب إن {واتخذ الناس كتاب هللا سبحانه مھجورا ، قال تعالى 
، حيث تركوه خلف ظھورھم ) 30/الفرقان(}ھجوراقومي اتخذوا ھذا القرآن م

يتحاكمون إليه وبين أيديھم ) دستوراً (وراحوا يكتبون كتابا آخر بأيديھم أسموه 
كتاب هللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ، أما كتابھم فالباطل من 

  .بين يديه ومن خلفه وھو لبه 

ا ھو أفواه الرجال التي حاولت إطفاء إن ما جعل األمة تعزف عن كتاب ربھ  
تلك األفواه التي انطلقت بحجة !!! نور ربھا ، وهللا متم نوره ولو كره الكافرون

تفسير الكتاب ففرقت األمة طوائف وملل ونحل كل طائفة تتبع رجال تجرأ على 
، ومن ) ص(كتاب هللا سبحانه فقوله برأيه وإن خالف نص الكتاب وسنة النبي

وقع فيه التفسير التفريقي ـ إذا جاز لي التوصيف ـ تلك اآلية الكريمة التي أمثلة ما 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا يد هللا {بينت أمرا إلھيا عظيما في قوله تعالى 

فمنھم ) يد هللا(، حيث أن المفسرين انشغلوا بتفسير ) 10/الفتح(}...فوق أيديھم 
قال أن اليد ھنا استعملت مجازا وھي تعني القوة من وقع في التجسيم ، ومنھم من 

قائل يقول بل تعني القدرة ، وما إلى ذلك من تفسير جعل األمر وكأنه سباق إليجاد 
في اآلية ، ليأتي آخر ويرى أن ھذا ) يد هللا(أكبر عدد من المعاني والدالالت لـ

خرى ، وكأن التكثر ھو داللة غنى انماز بھا النص القرآني من دون النصوص األ
النص القرآني له ند في النصوص ليقرن به ، ولو أن أولئك القوم من قبل أن 
يشرقوا أو يغربوا ، أعاروا أذھانھم وعطفوا بقلوبھم إلى حكمة محمد وآل 

من زارني (قوله ) ص(الستبانوا ولما فتنوا ، حيث ورد عن رسول هللا) ص(محمد
ا أن ھذه اآلية نزلت في بيعة الرضوان ، كم) في حياتي أو بعد موتي فقد زار هللا

والمسلمون بايعوا فيھا رسول هللا على الموت ، ويد هللا ھي في الواقع يد رسوله 
ھي يد هللا ألنه ھو ممثل هللا سبحانه في الخلق ، أو كما ورد ) ص(، فيد الرسول

عندما ) ص(عن يماني آل محمد السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المھدي
فكان ) اعرف هللا با) (ص(عن تفسير الرواية الواردة عن أھل بيت العصمةسئل 

 فھو) ع( المھدي اإلمام وھو الخلق، في با وتعالى سبحانه هللا عرفا أي(جوابه 
 الكماالت مدينة وظھور تجلي أي الخلق، في هللا وظھور تجلي عليه ربي صلوات
  .  الخلق في اإللھية



 صلوات فھو.  الخلق في سبحانه هللا أسماء وظھور تجلي: أخرى وبعبارة
 هللا معرفة أراد فمن خلقه، به يواجه الذي وتعالى سبحانه هللا وجه عليه ربي

، وھذا المعنى ) كتاب المتشابھات.)( )ع( المھدي اإلمام معرفة من له البد سبحانه
ب من هللا سبحانه ھو مظھر ألسماء هللا سبحانه  تماما ھو بيان على أن المنصَّ

عبدي أطعني (عاكس لھا أو صورة ألخالق هللا سبحانه ، ورد في الحديث القدسي 
وليس ھنا من أحرز الطاعة التي استحق بتا ) تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون

م الشريف غير أنبياء هللا ورسله وأوصيائه عموما وسادتھم محمد وآل ھذا المقا
وإنك {قال عنه ) ص(خاصة ، ولذلك عندما وصف رب العزة رسوله) ص(محمد

صلوات هللا وسالمه (، كان ھذا الوصف استحقاقا له ) 4/القلم(}لعلى خلق عظيم
ه ، وھو صورة ألنه كان الظھور ألسماء هللا ولخلق هللا سبحان) عليه وعلى آله

) ص(مدينة الكماالت اإللھية متجسدة على األرض في أول الزمان ولذلك ورد عنه
، ومثيله في ھذا الزمان ـ أي آخر الزمان ـ ) أنا مدينة العلم وعلي بابھا(قوله 

فھو في ھذا الزمان ظھور مدينة الكماالت ) ص(اإلمام المھدي محمد ابن الحسن
المدينة فالبد له من باب يؤتى إليه منه ، ولكي يتضح اإللھية ، وبما أنه ھو ظھور 

ھذا المعنى للناس كان بابه ھو وصيه ورسوله إلى الناس كافة السيد أحمد الحسن 
في ھذا الزمان فليأتھا ) ص(لذا من أراد المدينة في ھذا الزمان وھو اإلمام المھدي

وأتوا البيوت .. .{من بابھا وھو وصيه ورسوله السيد أحمد الحسن ، قال تعالى 
، فإذا كان بيت هللا سبحانه في ) 189/البقرة(}من أبوابھا واتقوا هللا لعلكم تفلحون

فلزم أن يكون لھذا البيت بابا منه يؤتى بحسب ) ص(ھذا الزمان ھو اإلمام المھدي
المنھج اإللھي الذي جعله رب العزة ناموسا حاكما للناس ، فكان الباب وصيه 

الحسن الذي ما فتئ يدعو الناس ليال ونھارا ، سرا وجھرا  ورسوله السيد أحمد
كي يدخلوا إلى حرم هللا وبيته والى حاكميته كي ينقذوا أنفسھم من ھول عظيم 

يوم تذھل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملھا وترى الناس {قادم 
لق غير ، فال منجا وال مأوى للخ} سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد

  .والية هللا التي عزف عنھا الخلق في ھذا الزمان عزوفا عجيبا 

التي بايعوھا على ) ص(إذن يد هللا ھي حاكميته وسلطانه وھي يد رسوله
السمع والطاعة والنصرة ، وھذا األمر يسري في الطاھرين واحدا بعد واحد إلى 

جعله هللا سبحانه أن يرث هللا األرض ومن عليھا ، قانون ال يتخلف وال يتبدل 
ومن ھنا !!! أ ھم من أھل الصالح أم ال؟؟؟: ميزانا للناس كي يعرفوا بت وجھتھم 

ينكشف لنا السبب في تغييب األمة لتلك الداللة اإللھية كي تجعل بين الكتاب 
والناس منطقة فراغ يمليھا العلماء غير العاملين بآرائھم وأھوائھم ليتسلطوا على 

نوا ھم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامھم ، ورد عن اإلمام رقاب الناس ، وليكو



وبين المرء والحكمة نعمٌة العالُم ، والجاھل شقٌي بينھما ، (... قوله ) ص(الصادق
فالحكمة القرآن وبينه وبين الناس نعمة ...) وهللا ولي من عرفه ، وعدو من تكلفه 

نحن (ما معناه ـ  القول ـ) ص(، حيث ورد عنھم) ص(ھو العالم من آل محمد
فالعلماء وھم آل محمد نعمة هللا على الخلق وھم ...) العلماء وشيعتنا المتعلمون 

 {حبل هللا الذي يوصل الناس بالكتاب ولوالھم ما عرف هللا سبحانه ، قال تعالى 
 .}  اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

  

  

 

 


