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أهدي هذه األسطر القليلة البسيطة املتواضعة

املقدمة
احلمد هلل مالك امللك جمري الفلك ،اللهم صل على حممد وآل حممد الطيبني الطاهرين.
ِ
ك الْمل ِ
شاءُ﴾( ).
ْك َم ْن تَ َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْمل َ
﴿قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ

ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
﴿ َوَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْ َز َل اللَّهُ فَأُولَئِ َ

خلق اهلل اخللق حني خلقهم وكان اهلدف من خلقهم هو العبادة له سبحانه ،قال تعاىل:
اْلنْس إََِّّل لِي ْعب ُد ِ
﴿وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
ون﴾( ).
ت الْج َّن َو ْ َ َ ُ
ََ
والعبادة على أقسام :منها عبادة الطاعة ،فمن أطاع شيئاً فقد عبده إذ قال تعاىل﴿ :أَلَ ْم
آد َم أَ ْن َّل تَ ْعبُ ُدوا َّ
الش ْيطَا َن إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِين﴾( ) .فاملقصود بعبادة
أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم يَا بَنِي َ

الشيطان طاعته واتباع أوامره ونواهيه ،وبديهي أن الطاعة يف هذه الدنيا تكون ملن ميلك زمام
احلكم بني الناس ،فإن من مالزمات احلاكم طاعة الناس له يف سياسته وتدبريه ،وطاعة أوامره
ونواهيه ،فإن كان احلاكم منصباً من اهلل تعاىل فإنه يطبق حكم اهلل يف األرض ،فتكون الطاعة
واحلكم والسياسة والتدبري هلل تعاىل ،وأما إذا كان احلاكم منصباً من الناس أي باختيار الناس ،فإن
نيب ومن أويل
للناس آراءهم وأهواءهم املتختلفة ،والقاصرة عن إصابة الواقع ،فإن موسى
العزم ،عندما اختار سبعني رجالً من قومه مليقات ربه طلبوا منه أن يروا اهلل جهرة ،وفشلوا يف
اإلمتحان اإلهلي ،فكيف يكون لنا أن خنتار من يطبق حكم اهلل يف األرض .فإن وقع االختيار
على من هو قاصر عن ذلك أعرضت األمة عن طاعة اهلل تعاىل واتبعت طاعة الشيطان.
إذن ،اهلل تعاىل وحده الذي له حق تنصيب اإلمام واحلاكم ،ومن ابتغى غري ذلك فهو مشرك
باهلل تعاىل ومتبع للشيطان ،وال يزيده الشيطان إال رهقاً.
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عن أيب عبد اهلل

يف قوله

َ ﴿ :وَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم بِاللَّ ِه إََِّّل َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن﴾( ) ،قال:

(شرك طاعة وليس شرك عبادة .) ( )...

وكل متفكر عندما يتتبع التاريخ يرى أن كل النكبات وكل الفجائع وكل الظلم واالضطهاد
كان بسبب غصب منصب اإلمامة واحلاكمية من أهلها املعينني من قبل اهلل تعاىل؛ ألن اهلل أعلم
حيث جيعل رسالته ،وهو خالق الناس وهو أعلم بصالحهم وفسادهم ،ولو علم بأن صالحهم
يكون باختيارهم ملن حيكمهم ألعطاهم ذلك ،ولكنه علم أهنم قاصرون عن ذلك .فاشرتط أن
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
يكون احلكم له وحده ال شريك له ﴿ َوَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْ َز َل اللَّهُ فَأُولَئِ َ
***
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ما املقصود من امللك
الـملك لغة :هو القادر الواسع القدرة الذي له السياسة والتدبري ،وامللكية بالنسبة هلل تعاىل
حقيقية ،وبالنسبة إىل غريه اعتبارية ،والقرآن الكرمي والسنة الشريفة تؤيد هذا املعىن ،فإن كل
اآليات اليت تتحدث عن احلكم وامللك تشري إىل أنه البد أن يكون احلكم بيد خلفاء اهلل تعاىل
يف أرضه وحججه على خلقه.
بأن احلاكمية
وأهل بيته
وأما السنة الشريفة ،فقد استفاض عن الرسول األعظم
وامللك وتدبري شؤون الناس البد أن تكون من خالل دستور إهلي مساوي ،وال جيوز اخلضوع أو
اإلقرار لألنظمة الوضعية اليت هي من تفكري العقل البشري الناقص ،ويعترب اإلقرار مبشروعية
األنظمة الوضعية شرك باهلل تعاىل ،وسوف نسرد اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة اليت تتعرض
لذلك بشيء من اإلطالة تثبيتاً للمطلب ،وحىت يعلم الذين يقرون مبشروعية االنتتخابات لتنصيب
حك على ذقون الرجال الذين
حاكم على البالد ،ليعلموا أي سنة اتبعوا ،وبأي دليل أفتوا ،وإنه ض ٌ
غفلوا أو تغافلوا عن هذا االحنراف الصارخ ،والذي دونه التاريخ يف صفحات مظلمة مسودة
بالعار والشنار.
ِ
ك الْمل ِ
شاءُ َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َ
ْك ِم َّم ْن تَ َ
ْك َم ْن تَ َ
شاءُ َوتَ ْن ِزعُ ال ُْمل َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْمل َ
﴿قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
شاءُ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير﴾( ).
َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َ
ْخ ْي ُر إِنَّ َ
شاءُ بِيَ ِد َك ال َ
ك
عن عبد األعلى موىل آل سام ،عن أيب عبد اهلل
 ،قال( :قلت له﴿ :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِ َ
الْمل ِ
 :ليس كما تذهب ،إن اهلل آتانا الملك
ْك﴾ أليس قد آتى بين أمية امللك ؟ قال
ُ
وأخذته بنو أمية ،بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه اآلخر فليس هو للذي أخذه) ( ).
السماو ِ
﴿( :أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أ َّ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض َوَما
قال حممد بن موسى الرضا
َن اللَّهَ لَهُ ُمل ُ
ْك َّ َ َ
لَ ُكم ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِمن ولِ ٍّي وَّل نَ ِ
صي ٍر﴾ وهو العالم بتدبيرها ومصالحها وهو يدبركم بعلمه،
ْ ْ
ْ َ َ
﴿وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن َولِ ٍّي﴾ بإصالحهم إذ كان العالم بالمصالح هو اهلل تعالى دون
ََ ْ ْ
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غيره﴿ ،وَّل نَ ِ
صي ٍر﴾ وما لكم من ناصر ينصركم من مكروه إن أراد إنزاله بكم أو عقاب إن
َ
أراد إحالله بكم) ( ).

ْك َو ُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير﴾( ).
ار َك الَّ ِذي بِيَ ِدهِ ال ُْمل ُ
قال تعاىل﴿ :تَ بَ َ
فقد جاء يف شرح هذه اآلية عن أهل البيت

التفويض الذي أبطله اإلمام الصادق

 ..( :ثم قال العالم بعد كالم طويل :فأما

وخطّأ من دان به ،فهو قول القائل إن اهلل فوض

إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم ،وفي هذا كالم دقيق لم يذهب إلى غوره ودقته إَّل
اْلئمة المهديين

من عترة الرسول

وآله ،فإنهم قالوا لو فوض اهلل إليهم على جهة

اإلهمال لكان َّلزما رضا ما اختاروه ،واستوجبوا به من الثواب ،ولم يكن عليهم فيما
اجترموا العقاب إذا كان اإلهمال واقعا.
وتنصرف هذه المقالة على نوعين :إما أن يكون العباد تظاهروا عليه ،فألزموه قبول
اختيارهم بآرائهم ضرورة ،كره ذلك أم أحب ،فقد لزمه الوهن ،أو يكون جل وتقدس عجز
عن تعبدهم باْلمر والنهي عن أرادته ،ففوض أمره ونهيه إليهم وأجراها على محبتهم إذ

عجز عن تعبدهم باْلمر والنهي عن أرادته ،فجعل اَّلختيار إليهم في الكفر واإليمان ،ومثل
ذلك مثل رجل ملك عبدا ،ابتاعه ليخدمه ويعرف له فضل وَّليته ويقف عند أمره ونهيه،
وادعى مالك العبد أنه قادر قاهر عزيز حكيم ،فأمر عبده ونهاه ووعده على اتباع أمره
عظيم الثواب ،وأوعده على معصيته اليم العقاب ،فخالف العبد إرادة مالكه ولم يقف عند
أمره ونهيه ،فأي أمر أمره أو نهي نهاه عنه لم يأتمر على إرادة المولى ،بل كان العبد يتبع
إرادة نفسه ،وبعثه في بعض حوائجه وفيما الحاجة له ،قصد العبد بغير تلك الحاجة خالفا
على موَّله ،وقصد إرادة نفسه واتبع هواه ،فلما رجع إلى موَّله نظر إلى ما أتاه فإذا هو
إلي ،فاتبعت هواي وإرادتي؛ ْلن
خالف ما أمره ،فقال العبد:
ُ
اتكلت على تفويضك اْلمر ّ
المفوض إليه غير محظور عليه َّلستحالة اجتماع التفويض والتحظير).
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مث قال

( :فمن زعم أن اهلل فوض قبول أمره ونهيه إلى عباده فقد أثبت عليه العجز،

فأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير أو شر فأبطل أمر اهلل تعالى ونهيه  ...وهلل الخيرة
في اْلمر والنهي ،يختار ما يريد ويأمر به ،وينهي عما يكره ويثيب ويعاقب باَّلستطاعة التي
ملّكها عباده َّلتباع أمره واجتناب معاصيه؛ ْلنه العدل ومنه النصفة والحكومة بالغ الحجة
باإلعذار واإلنذار ،وإليه الصفوة يصطفي من يشاء من عباده ،اصطفى محمد

وآله وبعثه

بالرسالة إلى خلقه .ولو فوض اختيار أموره إلى عباده ْلجاز إلى قريش اختيار أمية بن أبي
الصلت ،ومسعود الثقفي ،إذ كانا عندهم أفضل من الرسول
لَ ْوَّل نُ ِّز َل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن َعلَى َر ُج ٍل ِم َن الْ َق ْريَتَ ْي ِن َع ِظ ٍ
يم﴾( )) ( ).

وآله ،لما قالواَ ﴿ :وقَالُوا

أقول :املتمعن يف هذا الكالم جيد فيه أكرب دليل على عدم جواز تسلط من مل خيتاره اهلل
تعاىل إلدارة شؤون الناس سواء الدينية أو الدنيوية ،وأما الذين جوزوا ذلك أو أقروا جبواز انتتخاب
الناس لرئيس يدبر شؤوهنم الدينية والسياسية واالقتصادية وغريها من جوانب احلياة فإن هؤالء
يقولون بفصل الدين عن السياسة متبعني بذلك نعيق وزعيق األفكار الغربية والشرقية املنحرفة،
اليت تعترب الدين عبارة عن طقوس دينية حبتة ال ميت بصلة إىل سياسة شؤون الناس الدنيوية كما
هو حال الكنيسة يف الغرب الكافر .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .فإن هؤالء الذين
يقرون هبكذا كالم أموات وهم أحياء:
ولكن ال حياة ملن تنادي

لقد أمسعت لو ناديت حياً
ْك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
قال تعاىل﴿ :أَلَم تَر إِلَى الَّ ِذي ح َّ ِ ِ
يم
يم فِي َربِِّه أَ ْن آتَاهُ اللَّهُ ال ُْمل َ
َ
ال إبْ َراه ُ
اج إبْ َراه َ
ْ َ
يت قَ َ ِ ِ
الش ْم ِ
يم فَِإ َّن اللَّهَ يَأْتِي بِ َّ
س ِم َن
يت قَ َ
ُحيِي َوأ ُِم ُ
َربِّ َي الَّ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
ال أَنَا أ ْ
ال إبْ َراه ُ
ِ ِ ِ
ِ
ب فَ ب ِه َ َّ ِ
ِِ
ين﴾( ).
ال َْم ْش ِرق فَأْت بِ َها م َن ال َْم ْغ ِر ِ ُ
ت الذي َك َف َر َواللَّهُ َّل يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
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(فإن منرود حاجج إبراهيم؛ ألن اهلل آتى إبراهيم امللك فكفر منرود به وكانت بينهم تلك
احملاججة) ( ).
 ،قال( :خالف إبراهيم قومه وعاب آلهتهم حتى أدخل على نمرود
عن أيب عبد اهلل
يت﴾ ،قال إبراهيم:
يت قَ َ
ُحيِي َوأ ُِم ُ
فخاصمه ،فقال إبراهيمَ ﴿ :ربِّ َي الَّ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
ال أَنَا أ ْ
س ِمن الْم ْش ِر ِق فَأ ِ
ْت بِ َها ِم َن ال َْم ْغ ِر ِ
﴿فَِإ َّن اللَّهَ يَأْتِي بِ َّ
ت الَّ ِذي َك َف َر َواللَّهُ َّل يَ ْه ِدي
ب فَ بُ ِه َ
الش ْم ِ َ َ
ِِ
ين﴾) ( ).
الْ َق ْوَم الظَّالم َ
َّ ِ
س ُكم النَّار وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِه ِم ْن
ين ظَلَ ُموا فَ تَ َم َّ ُ ُ َ َ ْ ْ
قوله تعاىلَ ﴿( :وَّل تَ ْرَكنُوا إِلَى الذ َ
ِ
ص ُرو َن﴾( ) ،أي ال متيلوا إىل الذين ظلموا مبودة أو طاعة أو نصح ،فتمسكم النار
اء ثُ َّم َّل تُ ْن َ
أ َْوليَ َ
بركونكم إليهم ،وما لكم من دون اهلل من أنصار يدفعون العذاب عنكم مث ال تنصرون أصالً) ( ).
أما الذي أفىت جبواز انتتخاب حاكم بغري كتاب اهلل تعاىل فإن هكذا شتخص يعترب هو الذي
سلط الظامل على رقاب الناس ومكنه من الظلم؛ ألن الظلم احلقيقي هو احلكم بغري كتاب اهلل
تعاىل واللجوء إىل العقل البشري الذي وردت عشرات الروايات بعدم جواز الرجوع إليه ،واحلكم
به جمرداً عن كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه وأهل بيته .
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾( ).
قال تعاىلَ ﴿ :وَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أَنْ َز َل اللَّهُ فَأُولَئِ َ

 ،قال( :اتقوا الحكومة ،فإ ّن الحكومة إنما هي لإلمام العالم
عن أيب عبد اهلل
بالقضاء ،العادل في المسلمين ،لنبي (كنبي) أو وصي نبي) ( ).
عن أيب عبد اهلل

( :لما ولى أمير المؤمنين

ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه) ( ).
 تفسير شبر :ص.71 -6تفسير البرهان :مج ص.642
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عن أيب عبد اهلل

( :قال أمير المؤمنين

لشريح :يا شريح ،قد جلست مجلسا

َّل يجلسه (ما جلسه) إَّل نبي أو وصي نبي أو شقي) ( ).
حممد بن حممد يف (املقنعة) عن النيب

قال( :من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين) ( ).

 :قول اهلل يف كتابهَ ﴿ :وَّل تَأْ ُكلُوا أ َْم َوالَ ُك ْم
عن أيب بصري ،قال( :قلت أليب عبد اهلل
ِ
قد علم أن في
ْح َّك ِام﴾( ) ،فقال :يا أبا بصير ،إن اهلل
بَ ْي نَ ُك ْم بِالْبَاط ِل َوتُ ْدلُوا بِ َها إِلَى ال ُ

هذه اْلمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور .يا
أبا محمد ،أنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إَّل أن
:

يرافقك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت ،وهو قوله
َّ ِ
ك يُ ِري ُدو َن أَ ْن
ك َوَما أُنْ ِز َل ِم ْن قَ ْبلِ َ
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ين يَ ْزعُ ُمو َن أَنَّ ُه ْم َ
﴿أَلَ ْم تَ َر إِلَى الذ َ
ي تَحا َكموا إِلَى الطَّاغُ ِ
وت﴾( )) ( ).
َ َ ُ
قال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق

( :إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل

الجور ،ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ،فاجعلوه بينكم فأني جعلته

قاضيا فتحاكموا إليه) ( ).

عن مجيل ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال :مسعته يقول( :يغدوا الناس على ثالث أصناف:

عالم ،ومتعلم ،وغثاء .فنحن العلماء ،وشيعتنا المتعلمون ،وسائر الناس غثاء) ( ).

وساروا على هنجهم ،وهو إعالء
ومن املعلوم أن الشيعة هم الذين اتبعوا أهل البيت
كلمة اهلل يف األرض وسيادة حكم اهلل تعاىل يف مجيع أحناء املعمورة.
 ،ونبذوا كتاب اهلل وحكم اهلل وراء ظهورهم
وأما الذين يسريون بغري سرية أهل البيت
فهؤالء هم غثاء الناس ،وهم اهلمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق.
 وسائل الشيعة :ج 1باب . -6وسائل الشيعة :ج 1باب .
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وبعد كل ذلك نتساءل ونعجب من شتخص يدعي الفقه والدين أن جيوز للناس أن تنتتخب
هلم حاكماً من هؤالء الغثاء ،الذين حيكمون حبكم الشيطان ويرتكون حكم اهلل تعاىل.
فهكذا شتخص يدعو حلكم الشيطان ،وترك حكم اهلل تعاىل وهو الذي يسلط الظلمة
والطواغيت على عباد اهلل؛ ألنه مهزوم من الداخل ،قد اخلد إىل األرض ،واشرتى بآيات اهلل مثناً
قليالً .فهؤالء سيصبحون مثل بلعم بن باعوراء ،ومثل السامري ،ومثل علماء اليهود ،ومثل
اخلوارج الذين خرجوا على إمام زماهنم ،وسوف يصبحون لعنة على ألسن الناس على مر العصور،
وهذا العار ،كل العار واخلسران املبني .وهؤالء يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون كما ورد عن أهل
البيت .
روي عن النيب  ،قال( :من سأل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه يوم القيامة بلجام من
ك يَل َْعنُ ُه ُم اللَّهُ َويَل َْعنُ ُه ُم َّ
الال ِعنُون﴾( )) ( ).
نار ،وهو قوله ﴿ :أُولَئِ َ
اإلمام أبو حممد العسكري

قال( :قيل ْلمير المؤمنين

 :من خير الخلق بعد

أئمة الهدى ومصابيح الدجى ؟ قال :العلماء إذا صلحوا ،قيل :فمن شرار خلق اهلل بعد
إبليس وفرعون وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم واآلخذين ْلمكنتكم،
والمتأمرين في ممالككم ؟ قال :العلماء إذا فسدوا وإنهم مظهرون لألباطيل الكاتمون
ك يَل َْعنُ ُه ُم اللَّهُ َويَل َْعنُ ُه ُم َّ
الال ِعنُون﴾( )) ( ).
للحقائق ،وفيهم قال تعالى﴿ :أُولَئِ َ
( :وأخر قد تسمى عالما وليس به ،فاقتبس جهائل من

وأيضاً قال أمري املؤمنني
جهال ،وأضاليل من ضالل ،ونصب للناس أشراكا من حبائل الغرور ،وقول زور ،قد حمل
ويهون كبر
الكتاب على آرائه ،وعطف الحق على أهوائه ،ويؤمن الناس من العظائمّ ،

الجرائم ،ويقول :أقف عند الشبهات وفيها وقع ،ويقول :اعتزل البدع وبينها اضطجع،
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فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوانَّ ،ل يعرف باب الهدى فيتبعه ،وَّل باب العمى

فيصد عنه ،وذلك ميت اْلحياء) ( ).

نعم ،فإن الفقهاء الذين جيوزون للناس أن تنتتخب حاكماً هلم متبعني بذلك األطروحة
األمريكية والربيطانية واإلسرائيلية  -املثلث املشؤوم  -فإن هؤالء هم الذين مكنوا أعداء اهلل
وأعداء الرسول األعظم حممد وآله أن حيكموا ويتآمروا يف ممالك أهل البيت .
***

 -نهج البالغة  -تحقيق صبحي الصالح :ص1

.

النزاع على احلاكمية
أول من نازع أولياء اهلل على احلكم واإلمامة يف هذه األرض هو قابيل (لعنه اهلل) ،عندما دفع
قائالً:
مواريث النبوة إىل هابيل بأمر من اهلل تعاىل .فاعرتض قابيل على أبيه آدم
آدم
 :إن األمر بيد اهلل يضعه حيث
أنا ولدك األكرب وأنا أحق بذلك من هابيل ،فقال له آدم
يشاء.
فلم يستسلم قابيل للواقع واختيار اهلل وحسد أخاه هابيل وقتله منفذاً أول جرمية قتل يف تاريخ
اإلنسانية.
واستمر أعداء اهلل تعاىل ينازعون أنبياءه ورسله :اإلمامة واحلكم ،فقتل وشرد أكثرهم ،إىل أن
عندما عُزل عن مقامه الذي عينه اهلل تعاىل
وصلت الكرة إىل أيب احلسن علي بن أيب طالب
وبنص قراين وينص رسول اهلل يف عشرات املواطن ،فغصب منه حق اخلالفة واإلمامة واحلكم
وأسقط جنينها .كل ذلك من أجل
واخرج من بيته حاسر الرأس وكسر ضلع فاطمة الزهراء
إقامة حكم اهلل يف األرض ولكن هيهات؛ ألن الناس اتبعت الباطل وتركت علي بن أيب طالب
وحيداً ال ناصر له وال معني إال نفر قليل يقلون عن العشرة.
حىت قضى مسموماً ،وبعده إىل
إىل اإلمام احلسن
واستمر النزاع بعد اإلمام علي
حيث قارع الظلم واجلور حىت قتل وقتل أهل بيته وأصحابه وسبيت حرميه ،ومل يرتك
احلسني
حىت الرضيع ،كل هذا من أجل طلب اإلصالح يف أمة جده رسول اهلل  ،واإلصالح هو إعادة
احلكم إىل أهله الذين عينهم اهلل تعاىل.
حىت يومنا
ومن بعده استمر العداء واملنازعة على احلكم مع أوالده من األئمة املعصومني
هذا ،فإن النزاع قائم مع اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) .وسوف يظهر إن شاء اهلل تعاىل
فال يعطي العرب إال السيف واملوت حتت ظل السيف ،وذلك ألهنم احنرفوا عن األئمة املعصومني
وتركوا القرآن وراء ظهورهم ،ومكنوا القوانني الوضعية أن حتكم البالد والعباد وهي قوانني
منحرفة فاسدة وضعتها عقول مظلمة قد عشش فيها إبليس وباض وأفرخ.

ملن املـلك اليــوم 31 ...........................................................

اللهم العن أول ظامل ظلم حق حممد وآل حممد وآخر تابع له على ذلك.
وواهلل ،إن ظلم حممد وآل حممد هو هجر القرآن وأهل القرآن وحكم القرآن ،فمن رضي أو
يف
أقر حبكم غري اهلل يف األرض فإنه من ظاملي حممد وآل حممد ،وتلحقه لعنة اإلمام الباقر
زيارة عاشوراء ويعترب من قتلة األنبياء وأوالد األنبياء ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
***

االختيار هلل أم للناس ؟؟!!
اختلف الناس يف امللك فريقان :فريق وحد اهلل يف كل شيء وأقر هلل تعاىل باهليمنة على كل
ِ
ك الْمل ِ
ْك َم ْن تَ َ
ْك تُ ْؤتِي ال ُْمل َ
شاءُ َوتَ ْن ِزعُ
العوامل ،واختذ لنفسه شعاراً قوله تعاىل﴿ :قُ ِل اللَّ ُه َّم َمال َ ُ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِدير﴾( ).
شاءُ َوتُ ِذ ُّل َم ْن تَ َ
شاءُ َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َ
ْك ِم َّم ْن تَ َ
شاءُ بِيَ ِد َك الْ َخ ْي ُر إِنَّ َ
ال ُْمل َ
والفريق اآلخر رفض اختيار اهلل تعاىل واتبع اختيار املتخلوق الناشئ من العقل البشري الناقص،
فضلوا وأضلوا ووقعوا يف شباك إبليس اللعني فقادهم إىل ظلمات اجلهل ظلمات بعضها فوق
بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها.
والفريق األول هم األنبياء والرسل واألوصياء والصلحاء ،ومن سار على هنجهم هؤالء قُرضوا
وهتكت حرماهتم كل ذلك يف سبيل تطبيق حكم اهلل يف
وصلبوا ُ
باملقاريض ونُشروا باملناشريُ ،
األرض ،وعدم متكني الظلمة والطواغيت من التسلط على عباد اهلل تعاىل واإلفساد يف األرض.
بربكم اسألوا الذين يفتون جبواز اختيار الناس ملن حيكمهم ،ملاذا قُتل اإلمام علي
وقتل أصحابه وأهل بيته وسبيت نساؤه
 ،وملاذا قتل اإلمام احلسني
واإلمام احلسن
وقدم حىت الرضيع ؟ اجلواب يقدمه أبو عبد اهلل

عندما خرج إىل كربالء( :إني لم أخرج

أشرا وَّل بطرا وَّل مفسدا وَّل ظالما وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي ،أريد أن
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي

وأبي علي بن أبي طالب

واجتثاث جذور
 ،)...وال يكون اإلصالح إال باحلكم بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه حممد
الفساد املتمثلة يف تلك الشتخصيات اليت تسلطت على احلكم بأطروحات شيطانية منحرفة مثل
الشورى واالنتتخابات والدميقراطية وغريها من النفايات النتنة ،اسألوهم ملاذا قُتل األئمة املعصومون
 ،قضوا حياهتم بني مسجون يف مطامري السجون وبني مشرد ومضطهد قد
من ذرية احلسني
منع عن شيعته ومواليه وأهله.
كل هذا ألهنم أبوا أن يعرتفوا للظاملني مبشروعية حكمهم ،وألهنم صرحوا للناس( :قولوا ال اله
إال اهلل تفلحوا) ،ال اله إال اهلل وال معبود وال مطاع سواه ،له امللك وله احلكم والتدبري وإليه ترجع
 -آل عمران.62 :
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األمور .فمن قال خبالف ذلك فهو من أنصار األول والثاين ،مؤسسي هذا املذهب املنحرف عن
الوالية اإلهلية والداخل يف الوالية الشيطانية ،فما بال القوم اآلن يطالبون (مع أمريكا وأذناهبم)
باالنتتخابات … هل عجزوا أن يكونوا كبين إسرائيل عندما أرادوا اخلروج حلرب جالوت ،إذ قالوا
لنيب هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهلل … حيث كانت النبوة يف بيت وامللك يف بيت آخر
ومل يعتمدوا على أنفسهم يف اختيار من يكون ملكاً عليهم … قال اهلل تعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر إِلَى
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ث لَنَا َملِكا نُ َقاتِ ْل فِي َسبِ ِ
يل
وسى إِ ْذ قَالُوا لِنَبِ ٍّي لَ ُه ُم ابْ َع ْ
رائيل م ْن بَ ْعد ُم َ
ال َْمأل م ْن بَني إ ْس َ
اللَّ ِه﴾( ).
﴿ :أَلَم تَ ر إِلَى الْم ِأل ِمن بنِي إِسر ِ
ِ
وسى إِ ْذ قَالُوا لِنَبِ ٍّي
عن أيب عبد اهلل
ائيل م ْن بَ ْعد ُم َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
ث لَنَا َملِكا نُ َقاتِ ْل فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه﴾ ،قال( :وكان الملك في ذلك الزمان هو الذي
لَ ُه ُم ابْ َع ْ
يسير بالجنود والذي يقيم له أمره وبينه بأن الخير من عند ربه ،فلما قالوا ذلك لنبيهم قال
لهم إنه ليس عندكم وفاء وَّل صدق وَّل رغبة في الجهاد ،فقالوا إن كتب الجهاد فإذا
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فالبد من الجهاد ،ويطاع ربنا في جهاد عدونا ،قال :فإن اهلل قد
بعث لكم طالوت ملكا ،فقالت عظماء بني إسرائيل :وما شأن طالوت يُملّك علينا وليس
في بيت النبوة والمملكة وقد عرفت أن النبوة والمملكة في آل َّلوي ويهودا وطالوت من
ادهُ بَ ْسطَة فِي ال ِْع ْل ِم
اصطََفاهُ َعلَْي ُك ْم َوَز َ
سبط بنيامين بن يعقوب ،فقال لهم﴿ :إِ َّن اللَّهَ ْ
وال ِ
ْج ْس ِم﴾( ) ،والملك بيد اهلل يجعله حيث يشاء ليس لكم أن تختاروا ،وأن آية ملكة أن
َ
آل
يأتيكم التابوت من قبل اهلل تعالى تحمله المالئكة ﴿فِ ِيه َس ِكينَة ِم ْن َربِّ ُك ْم َوبَِقيَّة ِم َّما تَ َر َك ُ
ارو َن﴾( ) ،وهو الذي كنتم تهزمون به من لقيتم ،فقالوا إن جاء التابوت رضينا
وسى َو ُ
ُم َ
آل َه ُ
وسلمنا) ( ).
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فبين إسرائيل وإن اعرتضوا على طالوت لكنهم معتقدين باألطروحة اإلهلية وهي أن امللك هلل
يؤتيه من يشاء ،فلم خيتاروا ألنفسهم ملكاً بل طلبوا من نبيهم أن يبعث هلم ملكاً يقودهم جلهاد
الطاغوت وجنوده.
فمالنا كتاب اهلل بني أيدينا وإمامنا حي يرزق ،ومع ذلك مل ُحنكم كتاب اهلل تعاىل يف قضايانا
أن يرشدنا إىل من يقودنا إىل الصراط املستقيم ،أو أن منهد
ومل نطلب من اإلمام املهدي
سلطانه ونتضرع إىل اهلل أن يعجل ظهوره لنا لكي ينقذنا من كل هذه الفنت
لإلمام املهدي
واالحنرافات.
وعن أمري املؤمنني

( :إنّا لم نحكم الرجال ،وإنما حكمنا القرآن .هذا القرآن إنما هو

خط مسطور بين الدفتينَّ ،ل ينطق بلسان ،وَّلبد له من ترجمان ،وإنما ينطق عنه الرجال
… إن أفضل الناس عند اهلل من كان العمل بالحق أحب إليه  -وإن نقصه وكرثه  -من
الباطل وإن جر إليه الفائدة وزاده ،فأين يتاه بكم ؟ ومن أين أتيتم ؟ استعدوا للمسير إلى

قوم حيارى عن الحق َّل يبصرون ،وموزعين بالجور ،يعدلون به ،جفات عن الكتاب ،نكب
ٍ
بوثيقة يُعلق بها وَّل زوامر عز يعتصم إليها ،لبأس حشائش نار الحرب ؟
عن الطرق ،ما أنتم
ٌّ
أف لكم ؟ لقد لقيت منكم برحا ،يوما أناديكم ويوما أناجيكم ،فال أحرار صدق عند
النداء ،وَّل إخوان ثقة عند النجاء "أي العتاب") ( ).

فواهلل الواحد األحد لو أطعنا أو اقتدينا مبن جيوز انتتخاب الناس للحاكم ،فاستعدوا للمسري
فإن هؤالء سوف يسلطون علينا
إىل قوم حيارى عن احلق ال يبصرونه ،كما قال أبو احلسن
حكام ،ال خيافون اهلل تعاىل وال يعملون بكتابه ،وسوف يصبحون مثل صدام امللعون ،وسيعاد
الظلم واجلور من جديد وسوف يرتاح هؤالء الذين أفتوا جبواز االنتتخابات وخيلدوا إىل النوم
والراحة والرتف متسرتين بالتقية كما فعلوا ذلك مع صدام لعنه اهلل وأخزاه.

 -نهج البالغة  -تحقيق صبحي الصالح :ص. 16
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والسبب الرئيسي يف الظلم والتعسف من قبل صدام وزمرته اخلبيثة هو احلكم باهلوى والعقل
البشري الناقص ،وترك حكم اهلل تعاىل وحكم عقول أهل البيت الكاملة بكمال اهلل سالم اهلل
عليهم.
وأخذ صدام اللعني ينفذ كل ما يراه منسجماً مع شهواته ورغباته وإن كان بإراقة الدماء وهتك
األعراض ،وكل شتخص يقف يف وجهه فهو خارج عن القانون وجمرم جيب أن يعاقب ،فإىل كل
من عنده بقايا دين استعدوا للسجون والتعذيب من جديد؛ ألن هؤالء احلكام املرشحون للحكم
سوف يسريون بدستور غري خاضع للدستور القرآين اإلهلي ،وكل من يعارض أو ال يطبق يعترب
خارج عن القانون وجيب أن يعاقب حىت لو كان العقاب إعدامه من احلياة الدنيا !!
رجاءً أفيقوا من نوم الغفلة  ..رجاءً انتبهوا  ..قبل أن يأيت يوم ال تنفع الندامة صاحبها ..
رجاءً تفكروا يف حالكم ،لقد أُعيدت فيكم السقيفة ،وسوف نضيع حق اهلل ورسوله واألئمة
األطهار كما ضيعها الذين سبقونا يف غابر الزمان ،وبالنهاية خناف أن نكون غرضاً لسيف قائم
ويف ذلك خسران الدنيا واآلخرة ،أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك ،وجعلنا من أنصار
آل حممد
الذابني بني يديه ،وسوف أُريكم من األحاديث اليت تنفي جواز انتتخاب
اإلمام املهدي
الناس حلكام البالد مهما كانت مواصفات ذلك احلاكم واألحاديث اليت تنفي جواز احلكم بغري
يف ذلك اجملال ..
القرآن ،حىت ال يعتذر أح ٌد ويقول إين مل أطلع على روايات أهل البيت
عن أيب عبد اهلل

 ،قال( :من حكم في درهمين بغير ما أنزل اهلل

أو عصا فهو كافر بما أنزل اهلل على محمد

) ( ).

ممن له سوط

عن أيب بصري ،قال :مسعت أبا عبد اهلل يقول( :من حكم في درهمين بغير ما أنزل اهلل

فهو كافر باهلل العظيم) ( ).

عن معاوية بن وهب ،قال :مسعت أبا عبد اهلل

فأخطأ ،سقط أبعد من السماء) ( ).
 وسائل الشيعة :ج 1باب  6ص. 7 -6وسائل الشيعة :ج 1باب 6ص. 7
 -وسائل الشيعة :ج 1باب 6ص. 7
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عن أيب عبد اهلل

إنه قال( :الحكم حكمان :حكم اهلل ،وحكم أهل الجاهلية .فمن

أخطأ حكم اهلل حكم بحكم أهل الجاهلية ،ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل

باهلل تعالى) ( ).

عن أيب بصري ،قال :قلت أليب عبد اهلل
سنته

فننظر فيها ؟ فقال

على اهلل) ( ).

فقد كفر

 :ترد علينا األشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال

َّ( :ل ،أما إنّك إن أصبت لم تؤجر ،وإن أخطأت كذبت

أقول :إذا كان أبو بصري وهو الثقة العادل املقرب من اإلمام الصادق

ال جيوز له العمل

برأيه فكيف يكون لغريه ذلك .مع العلم أن أكثر الذين تصدوا لسياسة العباد والبالد وحكمهم
هم فسقة خارجني عن الدين بأفعاهلم الشنيعة ،بل معظمهم عمالء للغرب الكافر وأذنابه .فهل
بعد احلق إال الظالل املبني ؟؟!!
***

 وسائل الشيعة :ج 1باب 6ص. 7 -6وسائل الشيعة :ج 1ص.64

فقهاء السالطني
َّ ِ
ين ظَلَ ُموا﴾( ) ،وهذا الذم يشمل
ذم اهلل تعاىل الركون إىل الظاملني بقولهَ ﴿ :وَّل تَ ْرَكنُوا إِلَى الذ َ

كل البشر ال يستثىن منه عامل وال جاهل ،ولكن ركون عامة الناس إىل الظاملني يكون أثره قليل
وميكن عالجه ،ولكن إذا ركن العلماء املزيفون إىل الظاملني وأقروا هلم مبشروعية ملكهم فهذا هو
الطامة الكربى؛ ألن (زلة العامل تفسد عوامل) ،وألن (إذا صلح العامل صلح العامل ،وإذا فسد العامل
فسد العامل) ،وألن العلماء إذا فسدوا انتقل هذا الفساد إىل عامة الناس؛ ألن أكثر الناس تتبع
وإهنا
العلماء بكل شيء إمجاالً وكأهنم معصومون ،غافلون عن وصايا وكالم أهل البيت
ومل
صرحوا وأكدوا على أن العامل إذا كان سائراً بسرية أهل البيت
خبالف ذلك ،فإهنم
خيالف كالم اهلل ورسوله واألئمة صلوات ريب عليهم أمجعني فهكذا عامل جيوز اتباعه ،وأما إذا
وركن إىل الظاملني وأترف نفسه وأمهل الفقراء واملساكني
احنرف العامل عن سرية أهل البيت
هكذا عامل ال جيوز اتباعه ،بل جيب حماربته وفضحه على رؤوس األشهاد؛ ألننا إذا اتبعنا هؤالء
العلماء نكون قد عبدنا الشيطان وتركنا عبادة اهلل تعاىل فنكون كاألنعام بل أضل سبيالً.
قال رسول اهلل

( :لغير الدجال أنا أخوف عليكم من الدجال اْلئمة المضلون .) ( )..

ارُه ْم َوُرْهبَانَ ُه ْم أ َْربَابا ِم ْن
عن أيب بصري ،عن الصادق
 ،قال( :قلت له﴿ :اتَّ َخ ُذوا أ ْ
َحبَ َ
ُد ِ
 :أما واهلل ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة
ون اللَّ ِه﴾( ) ،فقال
أنفسهم ما أجابوهم ،ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حالَّل ،فعبدوهم من حيث َّل

يشعرون) ( ).

يف قول اهلل ﴿ :فَ ُك ْب ِكبُوا فِ َيها ُه ْم َوالْغَ ُاوو َن﴾( ) ،قال( :هم قوم
عن أيب جعفر
وصفوا عدَّل بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره) ( ).
.
 هود: -6االحتجاج :ص. 16
 التوبة. : -4أصول الكافي :ج ص  ،7وسائل الشيعة :ج 1ص.11
 -6الشعراء.14 :
 -2أصول الكافي :ج ص.27
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عن أيب عبد اهلل

إنه قال ...( :إياك أن تنصب رجال دون الحجة وتصدقه في كل ما

عن أيب عبد اهلل

إنه قال( :قال عيسى بن مريم (على نبينا وآله وعليه السالم) ويل

قال) ( ).

لعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار) ( ).

عن أمري املؤمنني أنه قال( :ورجل آتاه اهلل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة اهلل ومعصيته
معصية اهلل ،وكذب؛ ْلنه َّل طاعة لمخلوق في معصية الخالقَّ ،ل ينبغي أن يكون للمخلوق
حبه لمعصية اهلل ،فال طاعة في معصيته ،وَّل طاعة لمن عصى اهلل ،إنما الطاعة هلل ولرسوله
ولوَّلة اْلمر ،إنما أمر اهلل بطاعة الرسول

؛ ْلنه معصوم مطهر َّل يأمر بمعصية ،وإنما

أمر بطاعة أولي اْلمر؛ ْلنهم معصومون مطهرون َّل يأمرون بمعصية) ( ).
عن أيب عبد اهلل

يف قوله

َ ﴿ :وَما يُ ْؤِم ُن أَ ْكثَ ُرُه ْم بِاللَّ ِه إََِّّل َو ُه ْم ُم ْش ِرُكو َن﴾( ) ،قال:

قال :شرك طاعة وليس شرك عبادة) ( ).

وهذا غيض من فيض من األحاديث اليت تؤكد على عدم إتباع غري املعصوم واألخذ بكل ما
يقول ،فليس كل من مسته الناس عاملاً فهو عامل ،فإن التاريخ ينقل لنا عن كثري من العلماء غري
العاملني وقفوا مع الطواغيت والفراعنة ،أو داهنوهم ومل ينبهوا الناس ومل يبينوا هلم خطر هؤالء
الطواغيت وإهنم ال حيكمون بكتاب اهلل تعاىل وال بسنة نبيه  ،ومل يبينوا للناس أن احلكم هلل
وحده وال جيوز لغريه.
إىل بين إسرائيل كان يف بين إسرائيل بلعم بن باعوراء
فعندما بعث اهلل تعاىل نبيه موسى
وهو من أكرب علمائهم ،وكان ميتلك اإلسم األعظم أو بعضه كما جاء يف بعض الروايات ،وكان
ينظر ما حتت العرش ،وكانت تكتب حتت يده ( ) ألف حمربة ،ورغم ذلك كان عاقبة أمره أن
وخسر الدنيا واآلخرة.
وقف مع فرعون ضد نيب اهلل موسى
 وسائل الشيعة :ج 1ص .1 -6أصول الكافي :ج ص.22
 وسائل الشيعة :ج 1ص .1 -4يوسف. 62 :
 -6وسائل الشيعة :ج 1ص .1
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َّ ِ
ِ
سلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْ بَ َعهُ َّ
الش ْيطَا ُن
قال تعاىل يف ذمهَ ﴿ :واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الذي آتَ ْي نَاهُ آيَاتنَا فَانْ َ
ِ
ين َولَ ْو ِش ْئ نَا لََرفَ ْعنَاهُ بِ َها َولَ ِكنَّهُ أَ ْخلَ َد إِلَى ْاْل َْر ِ
ض َواتَّبَ َع َه َواهُ فَ َمثَ لُهُ َك َمثَ ِل
فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
ِ َّ ِ
ِ
الْ َكل ِ
ْص ِ
ص
ث أ َْو تَ ْت ُرْكهُ يَل َْه ْ
ْب إِ ْن تَ ْح ِم ْل عَلَْي ِه يَل َْه ْ
ث ذَلِ َ
ين َك َّذبُوا بِآياتنَا فَاق ُ
ك َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
وكان على مقدمة
ص لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾( ) ،وكذلك السامري كان من أنصار موسى
الْ َق َ
ص َ
عندما نزل على دابة يوم أغرق اهلل تعاىل فرعون وىجى
وكان يرى جربائيل
موسى
موسى ومن آمن معه ،ورغم هذا القرب وهذه الفضيلة احنرف عن احلق وأخرج لبين إسرائيل عجالً
وقال هلم هذا إهلكم فاعبدوه ،وكان ذلك عندما غاب موسى عن قومه أربعني يوماً.
نسأل اهلل تعاىل أن يعيذنا من عبادة العجل وقد غاب عنا أمامنا أكثر من ألف سنة وليس
أربعني يوماً فقط.
وأرادوا أن يوقعوه يف قبضة
وأيضاً :كان علماء بين إسرائيل يتآمرون على نيب اهلل عيسى
الظامل آنذاك؛ ألهنم تأكدوا أنه سوف يفضح كل احنرافاهتم عن الشريعة احلقة اليت عليها وغطوها
بغطاء الدين املزيف.
فإن أغلبهم من أصحاب رسول اهلل
وأما قصة اخلوارج الذين خرجوا على اإلمام علي
حممد  ،وكانوا يُعرفون بأهنم زهاد البلد والعباد وحفظة القرآن الكرمي وذوو اجلباه السود ،ورغم
وتأولوا عليه القرأن وقالوا( :ال حكم إال هلل) ،وهي
كل ذلك خرجوا ضد اإلمام علي
(كلمة حق أريد هبا باطل) ،وهذه مغالطات إبليس (لعنة اهلل عليه) ومكائده عندما يريد أن يضل
املنتسبني للدين فإنه يلبس عليهم األمور ويأتيهم من حيث ال يشعرون ،قالوا ال حكم إال هلل،
هو القرآن الناطق ،وأنه نفس رسول اهلل تعاىل  ،وأنه مع احلق
متناسني أن أمري املؤمنني
واحلق معه ولن يفرتقا حىت يردا احلوض على رسول اهلل تعاىل .
وهذا شريح القاضي  -وهو من علماء الكوفة  -أفىت ليزيد (لعنة اهلل عليه) بأن اإلمام احلسني
خارجي قد خرج على إمام زمانه (لعنة اهلل عليه) ،وجوز قتله ،وهو يعلم بكالم الرسول

 -األعراف. 72 – 76 :
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( :الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا) ،و (حسين مني وأنا من حسين) ،و

(أحب اهلل من أحب حسينا).

إهنا سنة متبعة ،ففي كل زمان بلعم بن باعوراء ،ويف كل زمان سامري وعلماء بين إسرائيل،
ويف كل زمان خوارج وشريح جيوز للطواغيت قتل وحماربة أولياء اهلل تعاىل ،وال حول وال قوة إال
باهلل العلي العظيم.
الشيخ ناظم العقيلي
 3411هـ ق

