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 الرحٌمبسم هللا الرحمن 

 المقدمة

 ة،هذه هً األٌام األخٌرة واللحظات الحاسمة وأٌام الواقعة وهً خافضةة رافعة
وا ٌرتقون حتى ؤوقوم بد ،ة الواديخذوا ٌتسافلون حتى استقر بعضهم فً هوّ أقوم 

وقةةوم سةةكارا حٌةةارا ال إلةةى هةةؤالء وال إلةةى  ،كةةهنهم اسةةتقروا علةةى قلةةل الجبةةال
  .هؤالء همج رعاع ٌمٌلون مع كل ناعق

وفةةً هةةذه اللحظةةات الحاسةةمة لحظةةات االمتحةةان اإللهةةً ألهةةل األر  سةةقط 
ومةع ، و بةخخرأمعظم الذٌن كانوا ٌدعون أنهم إسالمٌون أو ٌمثلون اإلسةالم بكةكل 

حٌةةأ أخةةذوا  ؛ر العةةاملٌنأول السةةاقطٌن فةةً الهاوٌةةة هةةم العلمةةاء  ٌةة نّ إاألسةةف فةة
التةةً طالمةةا رددهةةا أعةةداء األنبٌةةاء ( حاكمٌةةة النةةا )ٌةةرددون المقولةةة الكةةٌطانٌة 

ة جاء بها الكٌطان األكبر فراقهم زبرجهةا ولكن هذه المرّ ، (ع) والمرسلٌن واألبمة
ة أو أو الحرٌةة أو االنتخابةات الحةرّ ( الدٌمقراطٌةة)اها لهةم وحلٌت فً أعٌنهم وسمّ 

وأصةةابتهم فةةً مقةةاتلهم  ،هةةان هةةذه المسةةمٌات التةةً عجةةزوا عةةن ردّ ى مةةأي مسةةمّ 
هةةؤالء العلمةةاء  ٌةةر العةةاملٌن ومةةن  نّ وذلةةك أل ؛فخضةةعوا لهةةا واستسةةلموا ألهلهةةا

 . قكور من الدٌن ولب فارغ فالدٌن لعق على ألسنتهم لٌس إالّ  اتبعهم لٌسوا إالّ 

وهكذا حمل هؤالء العلماء  ٌر العاملٌن حربة الكٌطان األكبر و رسوها فً 
ى وفتحوا جرح الكورا والسقٌفة القدٌم الذي نحّ  ،(ع)قلب أمٌر المؤمنٌن علً 

قر حاكمٌة الناس التً ال ٌقبلها هللا سبحانه وتعالى وال أه وخلٌفة هللا عن حقّ 
ماء  ٌر العاملٌن تنحٌة األنبٌاء قر هؤالء العلأوهكذا ، (ع)األبمة رسوله وال 
 .(ع)قر هؤالء الظلمة قتل الحسٌن بن علً أو، (ع)األبمة والمرسلٌن و

والذي آلمنً كثٌراً هو أنً ال أجد أحداً ٌةدافع عةن حاكمٌةة هللا سةبحانه وتعةالى 
وذلةك  ؛ة تنازلوا عن الةدفاع عنهةاون هذه الحاكمٌة الحقّ حتى الذٌن ٌقرّ  ،فً أرضه

واألنكةى  ،عكس التٌار الجةارف الةذي ال ٌةرحم اً ألنهم وجدوا فً الدفاع عنها وقوف
 إالّ  ،وٌقبلها حتى أهل القرآن ولألسةف الكةدٌد حاكمٌة الناس الكل ٌقرّ  نّ أواألعظم 

  :نهم ٌقرؤون فٌهأالقلٌل ممن وفى بعهد هللا مع 
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َمن َتَكاء﴾ ﴿قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤِتً اْلُمْلكَ 
(1)
. 

وهكذا نق  هؤالء العلماء  ٌر العاملٌن المرتكز األساسً فً الدٌن اإللهً 
خلفاء  (ع)البٌت ألهل  فلم ٌبقَ  ،وهو حاكمٌة هللا وخالفة ولً هللا سبحانه وتعالى

وجود بحسب االنتخابات أو الدٌمقراطٌة  (ع)هللا فً أرضه وبقٌتهم اإلمام المهدي 
التً سار فً ركبها هؤالء العلماء  ٌر العاملٌن، بل نق  هؤالء العلماء  ٌر 

إِنًِّ َجاِعٌل ﴿فاهلل سبحانه فً القرآن ٌقول  ،العاملٌن القرآن الكرٌم جملة وتفصٌالً 
﴾ِفً اأْلَْرِ  َخلٌَِفة
(2)
.  

الحاكم أو الخلٌفة  نّ إالء ٌقولون وهؤ ،نزل الدستور والقانون فً القرآنأو
 ٌَّ وهكذا عار  هؤالء العلماء  ! والدستور ٌضعه الناس ،نه الناس باالنتخاباتٌع

 ٌر العاملٌن دٌن هللا سبحانه وتعالى بل عارضوا هللا سبحانه ووقفوا إلى صف 
 . الكٌطان الرجٌم لعنه هللا

لمحتج ولٌسفر الصبح ة كتب هذه الكلمات لكً ال تبقى حجّ أولذا ارتهٌت أن 

وأرجو من هللا سبحانه وتعالى أن ٌجعل  ،ن ال لبس فٌهالحق بٌّ  لذي عٌنٌٌن مع أنّ 

ة من حججه فً عرصات ٌوم القٌامة على هؤالء العلماء  ٌر هذه الكلمات حجّ 

آل العاملٌن ومقلدٌهم ومن سار فً ركبهم وحارب هللا سبحانه وتعالى وحارب 

الجبت والطا وت وتنحٌة الوصً علً بن أبً طالب  (بإتباعهم)قر أو (ع)محمد 

 .(ع) واألبمة من ولده (ع)

* * * 
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ِ َوُهةَو ُمْحِسةٌن َفَقةِد اْسَتْمَسةَك ﴿والحمد هلل رب العالمٌن  ٌُْسةلِْم َوْجَهةُه إِلَةى هللاَّ َوَمةْن 

ِ َعاِقَبُة اأْلُُمورِ ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوإِلَى  ﴾هللاَّ
(1)
.  

 

 ما هً الدٌمقراطٌة ؟ 

وٌتحقق عن طرٌق انتخاب  .هً حكم الكعب نفسه بنفسه ؛الدٌمقراطٌة
 ،السلطتٌنكلتً وٌحدد صالحٌات وحقوق وواجبات  ،سلطتٌن تكرٌعٌة وتنفٌذٌة

دستور أو قانون عام ربما ٌختلف فً بع  الجزبٌات بٌن مكان وآخر بحسب 
فقد  لوجٌة قدٌمة جداً ٌوهذه األٌد ور م أنّ  ،القٌم والتقالٌد السابدة فً المجتمع

ر  أنها لم تطبق على أ وصل لنا ما كتبه أفالطون عنها قبل آالف السنٌن إالّ 
فً أمرٌكا  إالّ  ،فً الدٌمقراطٌةالواقع وبككل قرٌب من حقٌقة الفكر المطروح 

بعد حرب التحرٌر أو االنفصال التً خاضها الكعب األمرٌكً والذي  البٌته من 
  .اإلنكلٌز ضد البلد المحتل أو األم إنكلترا

ترك القلم هنا لواحد من أفراد الكعب األمرٌكً ولعالم من أولعل األفضل أن 
صف لنا الدٌمقراطٌة فً منبع علماء أمرٌكا الدٌمقراطٌة هو مارتن دودج لٌ

  :حٌأ ٌقول ،الدٌمقراطٌة الحدٌثة

ولم تفد علٌنا  ....الناس أرادوا أن ٌعٌكوا أحراراً  نّ جاءت الدٌمقراطٌة أل)
إنها  ،الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة من تلقاء نفسها بل كان مجٌبها نتٌجة جهاد وكفاح

بل إنها .. الكثٌر من الفرص  لٌناإم إنها تقدّ  .....تجعل من األفراد سادة أنفسهم 
 ثم إنها تمد الطرٌق إلى ما.. تلقً بالمسؤولٌات على كاهل كل فرد فً المجتمع  

 .. م وفالح ال نهاٌة له من تقدّ 

النظام الذي درجنا علٌه فً أمرٌكا هو من صمٌم المذهب  إنّ ..  :ثم ٌقول
ًَ فً ظل نظام سواه ولذا فإننا نمٌل إلى التسلٌم  ؛الدٌمقراطً الذي لم تح
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الدٌمقراطٌة سلخت دهراً طوٌالً فً سبٌل  ولقد  اب عن بالنا أنّ . بصالحٌته
ثم جاءتنا أخٌراً . بعد جهاد استمر مبات السنٌن تكوٌنها ولم تستكمل نكهتها إالّ 

ألننا صممنا أن نعٌش أحراراً وألننا نمقت أن نساق جماعات جماعات من مكان 
 .إلى آخر

كرة الدٌمقراطٌة تتلخص فً أن ٌحكم الناس أنفسهم دون أن ٌكونوا رعاٌا وف
ثم تلٌهم فً  ،الناس لهم المقام األول والصدارة ذلك ألنّ  ؛خاضعٌن مستعبدٌن

 .المرتبة الثانٌة السلطات الحاكمة

جةل نفسةه وٌتبةوأ النةاس أهةم أوفً ظل النظام الدٌمقراطً ٌحكم المجتمع نفسه 
 .المراكز

وإذا تقصٌنا  ،فإنها تصبح خطٌرة متى أسبغنا علٌها هذا الوصف ؛لطاتا السأمّ 
الناس كان ٌحكمهم  ذلك أنّ  ؛هذه الفكرة فً تارٌخ اإلنسانٌة لم نر لها وجوداً مطلقاً 

ملةةةةوك أو أبةةةةاطرة أو دكتةةةةاتورٌون وهةةةةؤالء ٌمنحةةةةون رعاٌةةةةاهم حقوقةةةةاً ضةةةةبٌلة 
صوت أو تمثٌل فً الحكومة وامتٌازات فردٌة تافهة دون أن ٌكون لهؤالء الرعاٌا 

 .فلم ٌكن لهم هناك حرمة أو درع أو وقاٌة ،القابمة

بةل ٌعةدم أفةرادهم  ،بل كانةت تفةر  علةٌهم الضةرابب الفادحةة وٌقةب  علةٌهم
 . د إكارة أو خاطر طارئلمجرّ 

ولكةةن جةةذورها وهةةً أهةةم مةةا فةةً  ،وأول مةةا نكةةهت الدٌمقراطٌةةة فةةً الٌونةةان
منةذ سةبعة قةرون حةٌن وقةع الملةك جةون دسةتور عصرنا الحالً نبتت فً إنجلتةرا 

ه ألّنة ؛ولةم ٌكةن ٌر ةب فةً ذلةك مةن صةمٌم فةؤاده 1215فً سنة ( الماجنا كارتا)
 . ة أخرا إلى جانبه تملك بٌن ٌدٌها السلطانفٌه تسلٌماً واعترافاً بقٌام قوّ  كعر أنّ 

رؤساء الدول وأعضاء الهٌبات الحاكمة ٌرفضةون التنةازل عةن  أنّ  والمعروف
بةل ٌتكةبثون بةه خكةٌة أن ٌفلةت مةن بةٌن  ،جاههم وسلطانهم الةذي اسةتحوذوا علٌةه

 .أٌدٌهم

ة السةلطان ٌجةب أن تكةون فةً أٌةدي قةوّ  فإنهةا تةنص علةى أنّ  ؛ا الدٌمقراطٌةةأمّ 
 .الكعب
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تةةرا أحةةداأ متعاقبةةة ومنةةذ أن تةةم التوقٌةةع علةةى الماجنةةا كارتةةا وقعةةت فةةً إنجل
ولكنها انتهةت إلةى إقةرار  ،ولقد كانت العملٌة بطٌبة. استمرت زهاء األربعة قرون
عنةةدما وقةةف السةةٌر أدوار كةةوك فةةً مجلةةس العمةةوم فةةً  ،النظةةام البرلمةةانً هنةةاك
ونةادا فةً جةرأة منقطعةة النظٌةر بعةدم قانونٌةة بعة   ،مستهل القرن السابع عكر
 .نها أصبحت  ٌر ملزمة التنفٌذوإ ،لدستورالمراسٌم الملكٌة لمخالفتها ل

 ٌةةةر إنهةةةا لةةةم تمةةةنح مسةةةتعمراتها  ،للدٌمقراطٌةةةة وهكةةةذا كانةةةت إنكلتةةةرا مهةةةداً 
 .األمرٌكٌة مثل هذا االمتٌاز وظلت تعامل سكانها كقطٌع من السابمة

ة الكفاح فً سبٌل وألهبت القٌود التً فرضت على المستعمرات من قوّ 
السبب الذي  -كما نعرف جمٌعاً  -وكان هذا . بدالً من أن تقضً علٌها ،الحرٌة
جله نار الثورة األمرٌكٌة التً أسفرت عن قٌام أقوا دولة فً العالم أت من كبّ 

ولقد اقترن قٌامها بتقوٌة دعابم المذهب . األمرٌكٌة الوالٌات المتحدة: الحدٌأ هً
والملحقات المتصلة به والمعروفة  ،والدستور ،إعالن االستقالل)الدٌمقراطً عند 

 (.بوثٌقة حقوق اإلنسان

وعلةى . (حكومةة كاملةة ركةٌدة)وإننا نعترف أننا لم نصل بعد إلةى إمكةان قٌةام 
منا ورقٌنةا ؟ وفً تقةدّ  ٌاتنا ؟؟ وفً حرّ .. الر م من ذلك فما ظنك فً أمر سعادتنا 

دي والمعنوي ممةا وسالمة وجودنا الما ،وفً كٌاننا الصحً وفً مستوا رخابنا ؟
 نحن مدٌنون به لنظامنا الدٌمقراطً؟

أسالٌب الحكم التً  فإنّ ، ره وٌزنهره وٌقدّ ه أمام كل قارئ لٌتدبّ إننا نضع هذا كلّ 
 .يألبل وصلنا إلٌها نحن بعد جهد و ،نتبعها لم تصل إلٌنا عفواً 

تمهد لنا الدٌمقراطٌة الطرٌق إلى  وفً كل خطوة نخطوها: وٌختم كالمه فٌقول
وذلك بتسهٌل الوصول إلى حٌاة ممتعة سعٌدة أبداً لكل فرد من  ؛نهابً فالح ال
(جزاًء وفاقاً لهم على مجهوداتهم الفردٌة ،أنصارها

 (1)
. 

زم جمٌةةع المةةذهب الةةدٌمقراطً قةةد َهةة ر منصةةف أن ٌعتةةرف أنّ والبةةد لكةةل مفّكةة
المذاهب السٌاسٌة األخرا فكرٌاً قبةل أن ٌهزمهةا علةى أر  الواقةع السٌاسةً فةً 
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جمٌةةع تلةةك  نّ وذلةةك أل ؛أوربةةا وفةةً بعةة  دول أمرٌكةةا الجنوبٌةةة وآسةةٌا وأفرٌقٌةةا
ب هةؤالء و فرد بالسلطة وتنصّ أد جماعة ع عن حقٌقة واحدة هً تفرّ المذاهب تتفرّ 

ع وتسةن القةوانٌن الةذي ٌحملونةه كخلهةة تكةرّ الجماعة أو الفةرد والفكةر الكةاذ عةادة 
مةن األنظمةة  اً كثٌةر نّ أوالمضةحك المبكةً  ،وعلى الكعب أن ٌنفذ دونمةا اعتةرا 
عً الٌةةوم أنهةةا دٌمقراطٌةةة وتةةنظم اسةةتفتاءات أو الحاكمةةة الدكتاتورٌةةة والفاكةةٌة تةةدّ 

وهةذا أعظةم دلٌةل علةى هزٌمةة  ،بٌعات أو انتخابات صورٌة لتثبت أنها دٌمقراطٌة
وأخةةذ  ٌغازلونةةه ولهةةذا أخةةذوا ؛مٌةةع األنظمةةة الحاكمةةة أمةةام المةةذهب الةةدٌمقراطًج

وحتةى . عً أنه سابر علةى هةذا الطرٌةقٌدّ األقل  عً وصل لٌلى أو علىالجمٌع ٌدّ 
عً أصةحابها المذاهب الفكرٌة الدٌنٌة أخذت الٌوم تغازل المذهب الةدٌمقراطً وٌةدّ 

أكبةةر  هوهةةؤالء مةةع األسةةف كالحمامةةة التةةً أخةةذت تقلةةد الغةةراب ألنةة ،الدٌمقراطٌةةة
 .حجماً فلم تعد حمامة ولم تصبح  راباً 

ة وٌطرح فكراً رصٌناً ة بالحجّ وال أرا الٌوم مذهباً ٌقارع الدٌمقراطٌة الحجّ 

مذهب المصلح المنتظر  نف كند فكري حقٌقً للدٌمقراطٌة إالّ صَ بع وٌُ تَ ألن ٌُ  أهالً 

وفً الدٌانة المسٌحٌة وٌمثله عٌسى  ،الدٌانة الٌهودٌة وٌمثله إٌلٌاالموجود فً 

ه موجود فً نّ أكما . (ع)وفً الدٌانة اإلسالمٌة وٌمثله المهدي  ،(ع)المسٌح 

 .دٌانات أخرا كمصلح منتظر دون تحدٌد كخص معٌن

  



 (ع)أنصار اإلمام المهدي  إصدارات..................... 01

 الدٌمقراطٌة تناقضات

 : الدميقراطية يف مستبطنة الدكتاتورية -1
لى السلطة عن طرٌق إفعند وصول مذهب فكري  ،الواقع العملًن فً وهذا بٌّ 

 ،ه ٌحةاول فةر  نظرتةه السٌاسةٌة علةى هةذا البلةد بكةكل أو بةخخرحزب معةٌن فإّنة
 .الناس هم الذٌن انتخبوا وأوصلوا هذا المذهب إلى السلطة نّ إوربما ٌقال 

علةى مةا هةو  بنةاءالناس أوصلوا هذا الحةزب وهةذا المةذهب الفكةري  إنّ  :أقول
بعةد إلٌةه األمةر  ا مةا سةٌؤولأّمة ،موجود فً الساحة السٌاسةٌة فةً فتةرة االنتخابةات

فإذا حدأ كًء ٌضر بمصالحهم الدٌنٌة أو الدنٌوٌة مةن هةذا  ،عام فال ٌعلمه الناس
 . (سأس بالرهوقع الف) ه وكما ٌقالالنظام الحاكم ال ٌستطٌعون ردّ 

ر  فسةاداً عةن طرٌةق االنتخابةات وهكذا وصل أمثال هتلر الذي عاأ فً األ
بسةبب  ألمانٌاوإذا كان هناك اعتراضات على ما حصل فً  ،عاةوالدٌمقراطٌة المدّ 

عدم نضوج الحالة الدٌمقراطٌة فٌها فً ذلك الوقت فهذا هو حال إٌطالٌةا الٌةوم فقةد 
وصل إلى السلطة جماعة زجوا بإٌطالٌا مع أمرٌكةا فةً حةرب عفنةة ضةد اإلسةالم 

والكةعب اإلٌطةالً معةار  لهةذه الحكومةة الٌةوم والمعارضةة تطالةب  ،والمسلمٌن
رون علةةى بقةةاء هةةؤالء الجماعةةة المتسةةلطٌن ٌّصةة ولكةةنّ  ،ات اإلٌطالٌةةةبسةةحب القةةوّ 

وهكذا عادت الدكتاتورٌة والفاكٌة إلى إٌطالٌا فةً  ،القوات اإلٌطالٌة محتلة للعراق
فً برٌطانٌا الدٌمقراطٌة الحلٌةف الربٌسةً ألمرٌكةا فةً احةتالل  نّ إ بل ،هذه الفترة

العراق واالعتداء على اإلسالم والمسلمٌن خرج فً كةوارع لنةدن مالٌةٌن ٌنةددون 
بهذه الحرب االستعمارٌة الكافرة على اإلسالم والمسةلمٌن دونمةا تةهثٌر علةى قةرار 

 .قراطٌةإذن فالدكتاتورٌة مستبطنة فً الدٌم ،الحكومة البرٌطانٌة

 : أكرب بلد دميقراطي يف العامل ميارس الدكتاتورية -2
ولكنهةا مةع أهةل األر   ،النظام فً أمرٌكا وبحسب الظاهر دٌمقراطً مع أنّ 
وهذا تنةاق  واضةح فالةذي ٌحمةل فكةراً  ،بكع أنواع التسلط والدكتاتورٌةأتمارس 

 مةةع أنّ  ،رصةةٌناً ٌجةةب أن ٌطبقةةه مةةع الجمٌةةع فةةً كةةل مكةةان وزمةةان دون اسةةتثناء
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األمرٌكةةان ٌرٌةةدون إذالل أهةةل األر  والتسةةلط علةةٌهم وٌتعةةاملون مةةع المسةةلمٌن 
نهاٌةة أمرٌكةا علةى ٌةدي اإلمةام   ألنهةم ٌعلمةون أنّ  ؛باحتقار وازدراء بككل خاص

ن األمرٌكان فً داخل أمرٌكا ٌعانون وبل المسلم ،مام المسلمٌنإوهو  (ع)المهدي 
 .التمٌٌز فهٌن الدٌمقراطٌة

 : قراطية اااما الدمي -3
ٌنفقها على الدعاٌة والكذب  ال مكان فً الدٌمقراطٌة لمن ال ٌملك أمواالً 

وهكذا تظهر سلطة المال فً النظام  ،وتزوٌر الحقابق وكراء المرتزقة واألراذل
وتبدأ األحزاب والتنظٌمات بنهب أموال الفقراء  ،الدٌمقراطً بككل  ٌر طبٌعً

ففً أمرٌكا ٌسٌطر الٌهود باألموال على  ،والمساكٌن بككل أو بخخر وتبدأ العمالة
فً تعٌٌن من ٌرٌدون على  (%70) ال ٌقل عن اً مجرا االنتخابات وٌحققون نجاح

هلة ومس ،ة الحكم فً أمرٌكا لكً ٌستمر الدعم األمرٌكً للكٌان الصهٌونًدفّ 
الدعاٌة المخادعة الكاذبة وسلطة األموال على الدٌمقراطٌة مسهلة طالما طرحت 

 وأذكر أنً قرأت قبل سنوات مقاالً  ،على صفحات الجرابد فً أمرٌكا نفسها
 ،د خدعة ومسرحٌة هزٌلةالدٌمقراطٌة فً أمرٌكا مجرّ  لكاتب أمرٌكً ٌؤكد فٌه أنّ 

 .  ٌرالحاكم هو الخداع والحٌل واألموال ال وأنّ 

 : الدميقراطية ااحلرية -4
الحرٌةةة المطلقةةة حتةةى النظةةام الةةدٌمقراطً ٌضةةع  ال ٌوجةةد نظةةام فةةً العةةالم ٌقةةرّ 

 م الحرٌةةتحجةعلى حرٌة األفراد والجماعات، ولكن ما مدا هذه القٌود التً  اً قٌود
 !لى أي مدا ٌمكن أن نطلق العنان لألفراد والجماعات لممارسة ما ٌرٌدون؟إ؟ و

ومن المؤكد أنهم ٌخطبون ، على الحرٌة فً الدٌمقراطٌة ٌضعها الناسالقٌود 
القٌود على الحرٌة فً الدٌمقراطٌة  ولهذا فإنّ  ؛وأكثرهم ٌلهثون وراء الكهوات

فً الدٌن  ألنّ  ؛توضع على الدٌن واإلصالح واألمر بالمعروف والنهً عن المنكر
وفً الدٌمقراطٌة  اإللهً، ونآخر ٌناق  القانون الوضعً وهو القان اً اإللهً قانون

م هللا، وبالتالً تطلق الحرٌة إلفراغ الكهوات والفساد واإلفساد والخو  فٌما حرّ 
جمٌع المجتمعات التً طبقت فٌها الدٌمقراطٌة أصبحت مجتمعات منحلة  فإنّ 
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القانون الوضعً ٌحمً من ٌمارس الزنا والفساد وكرب الخمر  ألنّ  ؛متفسخة
 .لى ذلك من مظاهر الفسادوما إ ي المرأةوتعرّ 

 : الدميقراطية االدين -5
فالدٌن اإللهً ال  ،للدٌن اإللهً فكراً آخر  ٌر الفكر الدٌمقراطً من المؤكد أنّ 

 وال ٌقةرّ  (ع)وهةو المهةدي ﴾، إنً جاعل فً األر  خلٌفة﴿التعٌٌن من هللا  إالّ  ٌقرّ 
 (ع) وبالنسبة للٌهةود إٌلٌةا ،(القرآن  )القانون اإللهً فً زماننا نحن المسلمون  إالّ 

عً فإذا كان األمر كذلك كٌف ٌدّ  ،واإلنجٌل (ع)وبالنسبة للمسٌح عٌسى  ،والتوراة
 (ع)حاكمٌته المتمثلة بالمهةدي  ه ٌؤمن باهلل وٌقرّ المسلم أو المسٌحً أو الٌهودي أنّ 

 وفةً نفةس الوقةت ٌقةةرّ  ،والتةةوراة (ع)أو إٌلٌةا  ،واإلنجٌةل (ع)أو عٌسةى  ،والقةرآن
اكمٌةةة النةةاس والدٌمقراطٌةةة وهةةً تةةنق  أسةةاس الةةدٌن اإللهةةً وحاكمٌةةة هللا فةةً ح

 ؟أرضه

الدٌمقراطٌةةة واالنتخابةةات ال ٌمةةت للةةدٌن اإللهةةً بصةةلة وهةةو  فالةةذي ٌقةةرّ  ،إذن
 .كافر بكل األدٌان وبحاكمٌة هللا فً أرضه

 : ىل اللحدإالدميقراطية من اامهد  -6
فً أي بلد تتككل عكرات األحزاب ربما عندما تبدأ المسٌرة الدٌمقراطٌة 

الخداع والتزوٌر والكذب واالفتراء والدعاٌة  ولكن و بما أنّ  ،والتٌارات السٌاسٌة
ى كل هذه األحزاب وال ٌبقى والمال هً الحاكم الحقٌقً، فمع مرور الزمن تصفّ 

ة ن فً الغالب على الساحة السٌاسٌة، بل النتٌجة األخٌرة والنهاٌة المرّ احزب إالّ 
 باسمة القٌادة، وهكذا تعود الدكتاتورٌة ً هٌمنة أحد هذٌن الحزبٌن على دفّ ه

ان الدٌمقراطٌة وأقدم بلدٌن دٌمقراطٌٌن هما أوضح مثال لهذه الحالة فهما ٌمرّ 
وهما برٌطانٌا وٌهٌمن فٌها حزب المحافظٌن  ،األخٌرة من الدٌمقراطٌة بالمراحل

 ،لجمهوري والحزب الدٌمقراطًوحزب العمال وأمرٌكا وٌهٌمن فٌها الحزب ا
وهذه األحزاب تمر فً هذه المرحلة فً حالة صراع للهٌمنة المطلقة على 

ون من وهكذا فالناس ٌمرّ  ،فالدٌمقراطٌة تمر بمراحل تسقٌط للضعفاء ،السلطة
ة القٌادة هً هٌمنة حزبٌن وفكرٌن على دفّ  نّ إبل  ،الدٌمقراطٌة إلى الدكتاتورٌة
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إذا أخذنا بنظر االعتبار التوافق الفكري بٌنهما وعدم وجود الدكتاتورٌة بعٌنها 
هذا إذا لم تحصل نكسة بعد تسلط جماعة من دعاة . معارضة فكرٌة حقٌقٌة
ل من ة الحكم، وقٌامهم بإقصاء باقً األطراف، وبالتالً التحوّ الدٌمقراطٌة على دفّ 

 . الدٌمقراطٌة إلى الدكتاتورٌة بٌن لٌلة وضحاها

وٌبرز بٌن دعاة الدٌمقراطٌة ): الفٌلسوف الٌونانً أفالطون وفً هذا ٌقول
فٌنفً األ نٌاء أو ٌعدمهم وٌلغً الدٌون  ،دهاءً هم عنفاً وأكثرهم وحماة الكعب أكدّ 

وٌقسم األراضً وٌؤلف لنفسه حامٌة ٌتقً بها كر المؤامرات فٌغتبط به الكعب 
ولكً ٌمكن لنفسه وٌكغل الكعب عنه وٌدٌم الحاجة إلٌه  ،وٌستهثر هو بالسلطة

ٌكهر الحرب على جٌرانه بعد أن كان سالمهم لٌفرغ إلى تحقٌق أمنٌته فً الداخل 
لٌه جماعة إوٌقطع رأس كل منافس أو ناقد وٌقصً عنه كل رجل فاضل وٌقرب 
فٌكٌلون له  من المرتزقة والعتقاء وٌجزل العطاء للكعراء الذٌن نفٌناهم من مدٌنتنا

فٌدرك  ،وٌنهب الهٌاكل وٌعتصر الكعب لٌطعم حراسه وأعوانه. المدٌح كٌالً 
(الكعب أنه أنتقل من الحرٌة إلى الطغٌان وهذه هً الحكومة األخٌرة
 (1)
. 

 .اً فتناقضات الدٌمقراطٌة كثٌرة جدّ  بهذه التناقضات أكتفً لالختصار وإالّ 

                                                           

 .جمهورٌة أفالطون -1



 (مذهب المصلح العالمً المنتظر) راطيةالند الفكري للدميق

ولكن الناس عارضوا  ،الىـحاكمٌة هللا سبحانه وتع جمٌع األدٌان اإللهٌة تقرّ 
فً عهد  (ع)القلٌل مثل قوم موسى  وها فً الغالب إالّ هذه الحاكمٌة ولم ٌقرّ 

ولكنهم ما أن توفً رسول هللا ، (ص)طالوت أو المسلمٌن فً عهد رسول هللا 
حتى عادوا إلى معارضة حاكمٌة هللا سبحانه وإقرار حاكمٌة الناس  (ص)

بالكورا واالنتخابات وسقٌفة بنً ساعدة التً نّحت الوصً علً بن أبً 
  .(ع)طالب

الجمٌع الٌوم ٌنادون بحاكمٌة الناس واالنتخابات سواء منهم العلماء أم  ومع أنّ 
خلٌفة هللا فً أرضه هو  الغالبٌة العظمى منهم ٌعترفون أنّ  أنّ  إالّ  ،عامة الناس
ولكن هذا االعتراف ٌبقى كعقٌدة ضعٌفة مغلوبة على أمرها فً  ،صاحب الحق

وهكذا ٌعٌش الناس وبالخصوص العلماء  ٌر  ،صراع نفسً بٌن الظاهر والباطن
فهم  ،العاملٌن حالة نفاق تقلق مضاجعهم وتجعلهم ٌترنحون وٌتخبطون العكواء

حاكمٌة الناس باطل  وأنّ  ،حاكمٌة هللا هً الحق وأنّ  ،هللا هو الحق ٌعلمون أنّ 
  .ولكنهم ال ٌقفون مع الحق وٌؤٌدون الباطل ،ومعارضة لحاكمٌة هللا فً أرضه

وهؤالء هم علماء آخر الزمان كر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
سٌأتً زمان على أمتً ال ٌبقى ) :(ص) لٌهم تعود كما أخبر عنهم رسول هللاإو

بعد النا  منه أأسمه ٌسمون به وهم  رسمه وال من اإلسالم إالّ  من القرآن إالّ 
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل  ،مساجدهم عامرة وهً خراب من الهدى
 (السماء منهم خرجت الفتنة وإلٌهم تعود

(1)
.  

تستوحشوا فً طرٌق الهدى  ال) :(ع)وكهنهم لم ٌسمعوا قول أمٌر المؤمنٌن 
(لقلة من ٌسلكه
(2)
اإلسالم بدأ غرٌباً ) :(ص) وكهنهم لم ٌسمعوا قول الرسول .

( وسٌعود غرٌباً كما بدأ فطوبى للغرباء
(3)
.  

                                                           

 .190ص 52ج: ، بحار األنوار 308ص 8ج: الكافً  -1
 . 35ص: ،  ٌبة النعمان584ًص 2ج: ، الغارات 181ص 2ج: نهج البال ة بكرح محمد عبده  -2
 .218ص 1ج( : ع)، عٌون أخبار الرضا 229ص 9ج: األوطار نٌل  -3
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سمعوا هذه األقوال ووعوها ولكنهم حلٌت الدنٌا فً أعٌنهم وراقهم  ،وهللا بلى
طلب  وأعٌتهم الحٌل فلم ٌجدوا إالّ  ،فتضحوا بهكلهاازبرجها واجتمعوا على جٌفة 

انتهاك حرمة أمٌر  ن كٌعة إالّ وولم ٌجد من ادعوا أنهم علماء مسلم ،الدنٌا بالدٌن
فهعاد أبمة  ،وإضافة جرح جدٌد إلى جراحه وقرح أدمى فؤاده (ع)المؤمنٌن 

ومهدوا  ،الضالل العلماء  ٌر العاملٌن مصٌبة سقٌفة بنً ساعدة كٌومها األول
ة مع اإلمام المهدي ولكن هذه المرّ  ،من جدٌد (ع)لكسر ضلع الزهراء الطرٌق 

فباألمس كان  ،(ص)وذرٌة كذرٌة رسول هللا  ،(ص)فٌوم كٌوم رسول هللا  ،(ع)
فهل من عاقل فٌنقذ نفسه من  ،وولده (ع)وولده والٌوم اإلمام المهدي  (ع)علً 

بمواالة أولٌاء هللا  نوٌتحصّ  ،النار وٌفلت من قبضة كفار قرٌش فً هذا الزمان
  .سبحانه

سون العلماء  ٌر العاملٌن الذٌن وٌجعلكم تقدّ ( لعنه هللا)وال ٌخدعكم الكٌطان 
عرضوا أقوالهم وأفعالهم على القرآن ا ،فون كرٌعتهوٌحرّ ٌحاربون هللا ورسوله 

والرسول والقرآن فً واٍد  فستجدونهم فً وادٍ  (ع)وعلى سنة الرسول وأهل بٌته 
وا منهم كما برأ منهم رسول هللا ؤوابر (ص)العنوهم كما لعنهم رسول هللا  ،آخر
  :بن مسعودال حٌأ قال (ص)

 ،اإلسالم بدأ غرٌباً وسٌعود غرٌباً كما بدأ فطوبى للغرباء :بن مسعود ٌا)
ممن ٌظهر من  - (ع)أي زمان ظهور اإلمام المهدي  - فمن أدرك ذلك الزمان

 ،وال ٌعود مرضاهم ،وال ٌشٌع جنابزهم ،نادٌهم أعقابكم فال ٌسلم علٌهم فً
فٌموتون على غٌر  ،فإنهم ٌستنون بسنتكم وٌظهرون بدعواكم وٌخالفون أفعالكم

 … أولبك لٌسوا منً ولست منهم  ،ملتكم

ٌأتً على النا  زمان الصابر فٌه على  :بن مسعود ٌا: (ص)إلى أن ٌقول 
 ٌا .أكلته الذباب لك الزمان ذبباً وإالّ كان فً ذ دٌنه مثل القابض بكفه الجمرة فإنّ 

وكذلك  ،بن مسعود علمابهم وفقهابهم خونة فجرة أال إنهم أشرار خلق هللا
ومن ٌأتٌهم وٌأخذ منهم وٌحبهم وٌجالسهم وٌشاورهم أشرار خلق  ،أتباعهم
ونحشرهم ٌوم القٌامة  ،ٌدخلهم نار جهنم صم بكم عمً فهم ال ٌرجعون ،هللا

كلما  ،على وجوههم عمٌاً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعٌراً 
إذا ألقوا فٌها سمعوا لها  ،لناهم جلوداً غٌرها لٌذوقوا العذابنضجت جلودهم بدّ 

شهٌقاً وهً تفور تكاد تمٌز من الغٌظ كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها من غم 
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لهم فٌها زفٌر وهم فٌها ال  ،ذوقوا عذاب الحرٌقأعٌدوا فٌها وقٌل لهم 
  .ٌسمعون

إنهم منً  ،ٌدعون أنهم على دٌنً وسنتً ومنهاجً وشراٌعً :ٌابن مسعود
 . منهم برئ براء وأنا

ال تجالسوهم فً المأل وال تباٌعوهم فً األسواق وال تهدوهم  :بن مسعود ٌا
  :قال هللا تعالى ،إلى الطرٌق وال تسقوهم الماء

ِهْم أَْعَمالَُهْم ِفٌَها َوُهْم ِفٌَها ال مَ ﴿ ٌْ ا َوِزٌَنَتَها ُنَوفِّ إِلَ ٌَ ْن اَة الدُّ ٌَ ٌُِرٌُد اْلَح ْن َكاَن 
﴾ٌُْبَخُسونَ 
(1) 

ٌُِرٌُد َحْرَأ اْْلِخَرِة َنِزْد لَُه ِفً َحْرثِِه َوَمْن ﴿: ٌقول هللا تعالى،  َمْن َكاَن 
ا ُنْؤِتِه  ٌَ ْن ٌُِرٌُد َحْرَأ الدُّ ﴾ِمْنَها َوَما لَُه ِفً اْْلِخَرِة ِمْن َنِصٌبٍ َكاَن 

(2)
.  

وما أكثر ما تلقى أمتً منهم العداوة والبغضاء والجدال أولبك  :بن مسعود ٌا
والذي بعثنً بالحق لٌخسفن هللا بهم وٌمسخهم قردة  ،أذالء هذه األمة فً دنٌاهم

هللا ما ٌبكٌك ؟  ٌا رسول: ه وقلنا بفبكى رسول هللا وبكٌنا لبكا: قال .وخنازٌر
 : ٌقول تعالى ،رحمة لألشقٌاء :فقال

﴾َولَْو َتَرا إِْذ َفِزُعوا َفال َفْوَت َوأُِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِرٌبٍ ﴿
(3)
ٌعنً العلماء  ،

  .والفقهاء

الدنٌا وآثر علٌه حب الدنٌا وزٌنتها  من تعلم العلم ٌرٌد به :بن مسعود ٌا
أستوجب سخط هللا علٌه وكان فً الدرك األسفل من النار مع الٌهود والنصارى 

 : قال هللا تعالى ،الذٌن نبذوا كتاب هللا تعالى

ا َعَرفُوْا َكَفُروْا ِبِه َفلَْعَنُة هللاَّ َعلَى اْلَكاِفِرٌَن﴾ ا َجاءُهم مَّ ﴿َفلَمَّ
(4)
.  

  .من تعلم القرآن للدنٌا وزٌنتها حرم هللا علٌه الجنة :بن مسعود ٌا
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 ،م العلم ولم ٌعمل بما فٌه حشره هللا ٌوم القٌامة أعمىمن تعلّ  :بن مسعود ٌا
ومن تعلم العلم رٌاء وسمعة ٌرٌد به الدنٌا نزع هللا بركته وضٌق علٌه معٌشته 

  :هللا تعالىلى نفسه فقد هلك قال إووكله هللا إلى نفسه ومن وكله هللا 

ِه أََحداً﴾ ٌُْكِرْك بِِعَباَدِة َربِّ ْعَمْل َعَمالً َصالِحاً َواَل  ٌَ ِه َفْل ْرُجو لَِقاء َربِّ ٌَ ﴿َفَمن َكاَن 
(1)
.  

ألنه تعالى  ؛فلٌكن جلساؤك األبرار وإخوانك األتقٌاء والزهاد :بن مسعود ٌا
ْوَمبٍِذ َبْعُضُهْم ﴿: قال فً كتابه ٌَ ء  ِقٌنَ اأْلَِخالَّ ﴾لَِبْعٍ  َعُدوٌّ إاِلَّ اْلُمتَّ

(2)
.  

أعلم أنهم ٌرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً ففً ذلك  :بن مسعود ٌا
قال  ،ٌطبع هللا على قلوبهم فال ٌكون فٌهم الشاهد بالحق وال القوامون بالقسط

 : هللا تعالى

ِ َولَْو عَ ﴿ اِمٌَن ِباْلِقْسِط ُكَهَداَء هلِلَّ ِن َواأْلَْقَرِبٌنَ ُكوُنوا َقوَّ ٌْ ﴾لَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَوالَِد
(3)
.  

( .......ٌتفاضلون بأحسابهم وأموالهم  :بن مسعود ٌا
(4)
. 

ألنهم  ؛(ص)هذا هو حال هؤالء العلماء  ٌر العاملٌن على لسان رسول هللا 
وٌظلمون  (ع)ون تنحٌة علً وفً نفس الوقت ٌقرّ  ،ٌّدعون أنهم مسلمون وكٌعة

فلعنة هللا على كل ضال مضل نصب نفسه إماماً للناس وصنماً وإلهاً ، (ع) اً علٌ
 .ٌعبد من دون هللا

ألنهم  ؛العلماء  ٌر العاملٌن إتباعأن ٌجتنبوا  على عامة الناس والمهم أنّ 
الدجال )ون حاكمٌة الناس واالنتخابات والدٌمقراطٌة التً جاءت بها أمرٌكا ٌقرّ 
فماذا  وإالّ  (ع)اإلمام المهدي  وإتباعار حاكمٌة هللا وعلى الناس إقر، (األكبر

اإللهٌة  جمٌع األدٌان وهل ٌخفى على أحد أنّ ؟  سٌقول الناس ألنبٌابهم وأبمتهم
هؤالء العلماء  إتباعة ألحد فً فال حجّ  ،حاكمٌة هللا وترف  حاكمٌة الناس تقرّ 
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ة هللا سبحانه فوا كرٌعوحرّ  (ع)البٌت بعد أن خالفوا القرآن والرسول وأهل 
 .وتعالى

فهل بقً  ،(ع)وهؤالء هم فقهاء آخر الزمان الذٌن ٌحاربون اإلمام المهدي 
مع  !!؟وقالوا بحاكمٌة الناس( لعنه هللا)ة بعد أن اتبعوا إبلٌس ألحد ممن ٌتبعهم حجّ 

، (ع)فالٌهود ٌنتظرون إٌلٌا  ،حاكمٌة هللا سبحانه جمٌع األدٌان اإللهٌة تقرّ  أنّ 
فهل سٌقول  ،(ع)والمسلمون ٌنتظرون المهدي  ،(ع)والمسٌح ٌنتظرون عٌسى 

! أرجع فلدٌنا انتخابات ودٌمقراطٌة وهً أفضل من التعٌٌن اإللهً؟ :ٌلٌاإل الٌهود
أنت ٌا راكب الحمار ٌا من تلبس الصوف  :(ع)وهل سٌقول المسٌح لعٌسى 

 ن ٌتمتعون بالدنٌا طوالً وخبوتهكل القلٌل وتزهد فً الدنٌا أرجع فلدٌنا رؤساء منت
 ! نا وكهواتنا؟ءوهم ٌوافقون أهوا ،وعرضاً بحاللها وحرامها

 ٌا  رجعا :(ع)لإلمام المهدي  -وبالخصوص الكٌعة  -هل سٌقول المسلمون 
وهل ! نا الحل األمثل وهو الدٌمقراطٌة واالنتخابات؟ؤبن فاطمة فقد وجد فقها
 ن لفقهابنا أنّ لقد تبٌّ  :(ع)لإلمام المهدي  -فقهاء آخر الزمان  -سٌقول مقلدة الفقهاء 

 ! الحق مع الكورا والسقٌفة واالنتخابات؟

أمٌر المؤمنٌن علً بن  نّ وإ ،أهل السقٌفة على حق إنّ  :وهل سٌقولون أخٌراً 
أم ماذا سٌقولون وكٌف سٌحلون هذا التناق  الذي ! متكدد؟ (ع)أبً طالب 

  !أوقعوا أنفسهم فٌه ؟

فةإنً ال أعتبةرهم  وإالّ  ،بحسةب الةرأي السةابد عةنهم -وال أقول لهةؤالء الفقهةاء 
وأنةةتم  ،(هةةو لةةو دٌةةن لةةو طةةٌن) :مةةا ٌقولةةه اإلنسةةان العراقةةً البسةةٌط إالّ  -فقهةةاء 

 . سوٌتوها طٌن بطٌن

 ،ه قةةال كةةورا وانتخابةةاتفةةنحن الكةةٌعة نعتةةر  علةةى عمةةر بةةن الخطةةاب أّنةة
 !ون الكورا واالنتخابات فما عدا مما بدا ؟والٌوم أنتم ٌا فقهاء آخر الزمان تقرّ 

ان التةوراة الموجةودة حالٌةاً واإلنجٌةل الموجةود حالٌةاً ٌقةرّ  نّ إفة ،وعلى كل حةال
وهمةةا كتابةةان سةةماوٌان وٌمةةثالن حجةةة  ،حاكمٌةةة هللا فةةً أرضةةه ال حاكمٌةةة النةةاس

الدٌمقراطٌةة فةً الغةرب لةرد هةذه  ووقةد أجهةد منظةر ،دامغة على الٌهود والمسةٌح
فةةً  (سةةبٌنوزا)ـ ح بعضةةهم تحرٌفهةةا كةةالنصةةوص الموجةةودة فةةً التةةوراة حتةةى رّجةة
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لٌتخلص من هةذه النصةوص التةً تؤكةد حاكمٌةة هللا فةً  ؛كتاب الالهوت والسٌاسة
 .أرضه وترف  حاكمٌة الناس

 ،هللا وٌرف  حاكمٌة الناسحاكمٌة  ا القرآن فهو من البداٌة إلى النهاٌة ٌقرّ أمّ 
أن ٌحرف كلمات هللا بحسب هواه ولٌدافع عن  وال ٌهمنا الفهم السقٌم لمن ٌرٌد

 ،العتقاد الفالنً مع فساد من ٌدافع عنهم وبطالن ما ٌعتقداأو عن  ،فالن وفالن
 .هذا الفساد بٌن ال ٌحتاج إلى كثٌر من العناء لمعرفته مع أنّ 

 : اكمٌة هللا فً أرضهولنبدأ باْلٌات التً تثبت ح

ةْن َتَكةاُء َوُتِعةزُّ ﴿ -1 قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤِتً اْلُمْلَك َمْن َتَكاُء َوَتْنةِزُع اْلُمْلةَك ِممَّ
ٍء َقِدٌرٌ  ًْ ُر إِنََّك َعلَى ُكلِّ َك ٌْ ِدَك اْلَخ ٌَ ﴾َمْن َتَكاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَكاُء ِب
(1)
. 

 ،الملةك هلل وهةو سةبحانه ٌسةتخلف مةن ٌرٌةد علةى أنّ هذه اْلٌة واضحة الداللةة 
 : قال تعالى

﴾إِنًِّ َجاِعٌل ِفً اأْلَْرِ  َخلٌَِفةً ﴿
(2)
،  

ٌّن ملكاً أو ٌنتخب ملكاً أو حاكماً ما لم ٌعٌنه هللا  فلٌس ألحد بعد هذه اْلٌة أن ٌع
ولةةٌس  ،وهةةذا الملةةك أو الحاكمٌةةة اإللهٌةةة ٌهبهةةا هللا لمةةن ٌكةةاء ،سةةبحانه وتعةةالى

بعةد عةن ضرورٌاً أن ٌحكم بالفعل الملك المعٌن مةن هللا فربمةا ُ لةب علةى أمةره وأُ 
ة الحكم كما هو حاصل على طول الخط فً مسٌرة اإلنسةانٌة فلةم ٌحكةم إبةراهٌم دفّ 
( لعنةه هللا)بةل حكةم فرعةون  (ع)ولم ٌحكم موسةى( لعنه هللا)بل حكم النمرود  (ع)

  :وهكذا قال تعالى ،(لعنه هللا)بل حكم ٌزٌد  (ع)ولم ٌحكم الحسٌن 

َنةةا آَل إِْبةةَراِهٌَم اْلِكَتةةاَب ﴿ ٌْ ُ ِمةةْن َفْضةةلِِه َفَقةْد آَت ةةاَس َعلَةةى َمةا آَتةةاُهُم هللاَّ ْحُسةُدوَن النَّ ٌَ أَْم 
َناُهْم ُمْلكاً َعِظٌماً  ٌْ ﴾َواْلِحْكَمَة َوآَت
(3)
،  

اإللهٌةةة علةةى طةةول الخةةط  قةةد أوتةةوا الملةةك و الحاكمٌةةة (ع)آل إبةةراهٌم  فمةةع أنّ 
فواجةب  ،ة الحكم واستولى علٌها الظلمةةبعدوا عن دفّ هروا وأُ ستضعفوا وقُ ولكنهم اُ 
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ة القٌادة فإن لم ٌفعلةوا فحظهةم ضةٌعوا الناس هو تمكٌن خلٌفة هللا فً أرضه من دفّ 
 .وربهم أ ضبوا

﴾ُتْنِبُتوا َكَجَرهاما كاَن لَُكْم أَْن ﴿ :أما ترى هللا ٌقول …) :(ع)قال الصادق 
(1)

 ، 

بهةوى أنفسةكم و  من قبل أنفسةكم تسةمونه محقةاً  ٌقول لٌ  لكم أن تنصبوا إماماً 
  .إرادتكم

ثالثةةة ال ٌكلمهةةم هللا وال ٌنظةةر إلةةٌهم ٌةةوم القٌامةةة وال  :(ع)ثةةم قةةال الصةةادق 
لةم  ٌعنةً مةن نصةب إمامةاً  ،من أنبت شجرة لم ٌنبته هللا :ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم

 (أو جحد من نصبه هللا،ٌنصبه هللا 
(2)
.  

أَلَْم َتَر إِلَى اْلَمأِل ِمةْن َبِنةً إِْسةرابٌَل ِمةْن َبْعةِد ُموَسةى إِْذ َقةالُوا ﴿ :قصة طالوت -2
ًٍّ لَُهُم اْبَعْأ لََنا َملِكاً ُنَقاِتْل ِفً َسِبٌِل هللاَِّ  ﴾لَِنِب
(3)
.  

بحاكمٌةةة هللا سةةبحانه  وهةةذه جماعةةة مؤمنةةة صةةالحة مةةن بنةةً إسةةرابٌل تةةؤمن
ٌِّ وتعالى فلم  وهذا أعظم األدلة علةى  ،ن لهم ملكاً بل طلبوا من هللا أن ٌعٌّ  اً نوا أحدٌع

نةةه هللا ال النةةاس الحةةاكم ٌعٌّ  أنّ  القةةانون اإللهةةً فةةً جمٌةةع األدٌةةان اإللهٌةةة ٌقةةرّ  أنّ 
     .باالنتخابات

ةةَك ﴿ :أنةةً جاعةةل فةةً األر  خلٌفةةة -3 ةةً َجاِعةةٌل ِفةةً َوإِْذ َقةةاَل َربُّ لِْلَمالِبَكةةِة إِنِّ
﴾اأْلَْرِ  َخلٌَِفةً 
(4)
. 

ولكةل  (ع)وأول خلٌفةة هةو آدم  ،ٌجب أن ٌكون خلٌفة هللا هو الحةاكم فةً األر  
فٌجةب أن  (ع)وفً هةذا الزمةان خلٌفةة هللا هةو المهةدي  ،زمان خلٌفة هلل فً أرضه
وتعةةالى ال أن ٌعةةار  ن مةةن هللا سةةبحانه ه هةةو المعةةٌّ ألّنةة ؛ٌمكنةةه النةةاس مةةن الحكةةم
 .باالنتخابات والدٌمقراطٌة
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ُ َفهُولَِبَك ُهُم اْلَكاِفُرون﴿ :قال تعالى -4 ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ ﴾َوَمْن لَْم 
(1)

، وقال 
الُِمونَ ﴿ :تعالى ُ َفهُولَِبَك ُهُم الظَّ ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ ﴾َوَمْن لَْم 

(2)
 َوَمْن لَمْ ﴿ :، وقال تعالى

ُ َفهُولَِبَك ُهُم اْلَفاِسقُونَ  ْحُكْم ِبَما أَْنَزَل هللاَّ ٌَ﴾
(3)
. 

والبد له من  ،الحاكم ٌواجه مكاكل مستجدة فً كل زمان أنّ  من البدٌهً
تسدٌد وعلم خاص من هللا ٌعلم به حكمه سبحانه وتعالى فٌما أستجد من األحداأ 

ى ألحد أن ٌحكم ه ال ٌتسنّ ثابت أنّ فال ،فمن أٌن لغٌر خلٌفة هللا أن ٌحكم بما أنزل هللا
 .خلٌفة هللا فً أرضه بما أنزل هللا إالّ 

وهةذه حادثةة واحةدة لمةن  ،اً واالنتخابةات فكثٌةر جةدّ  ا ما ٌنق  حاكمٌة الناسأمّ 
 .ألقى السمع وهو كهٌد

  :قصة موسى مع قومه 

ْجَفةةُة َقةاَل َربِّ لَةةْو ﴿ ةا أََخةَذْتُهُم الرَّ َواْخَتةاَر ُموَسةى َقْوَمةةُه َسةْبِعٌَن َرُجةالً لِِمٌَقاِتَنةةا َفلَمَّ
ًَ إاِلَّ ِفْتَنُتةَك ُتِضةلُّ  ةا إِْن ِهة ةَفَهاُء ِمنَّ اَي أَُتْهلُِكَنةا ِبَمةا َفَعةَل السُّ ٌَّ  ِكْبَت أَْهلَْكَتُهْم ِمْن َقْبُل َوإِ

ةةةُر  ِبَهةةةا َمةةةْن َتَكةةةاءُ  ٌْ َنةةةا َفةةةاْ ِفْر لََنةةةا َواْرَحْمَنةةةا َوأَْنةةةَت َخ ٌُّ َوَتْهةةةِدي َمةةةْن َتَكةةةاُء أَْنةةةَت َولِ
﴾اْلَغاِفِرٌنَ 
(4)
.  

ختةةار سةةبعٌن رجةةالً مةةن خٌةةرة بنةةً إسةةرابٌل انبةةً معصةةوم  (ع)فهةةذا موسةةى      
 اً فةةإذا كةةان نبٌةة ،دوا علٌةةه وعلةةى أمةةر هللا سةةبحانه وتعةةالىكفةةروا بةةهجمعهم وتمةةرّ 

ٌختار سةبعٌن رجةالً لمهمةة إلهٌةة ال ٌخةرج مةنهم واحةد  (ع)وهو موسى  اً معصوم
ولعلهةم ٌختةارون  ،اً وملكة اً فكٌف بعامة النةاس أن ٌختةاروا حاكمة ،لهذه المهمة أهالً 

 .ال ٌعلمون كر خلق هللا وهم

ومةةن أراد المزٌةةد فةةالقرآن بةةٌن ٌدٌةةه  ،وفةةً هةةذه األدلةةة كفاٌةةة لمةةن طلةةب الحةةق
   :ٌهتف فً أسماع الغافلٌن

                                                           

 . 44: المابدة  -1
 .45: المابدة  -2
 .47: المابدة  -3
 .155: األعراف  -4
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ةالُِحوَن  ﴿ ِرُثَها ِعَبةاِدَي الصَّ ٌَ ْكِر أَنَّ اأْلَْرَ   ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ  َولََقْد َكَتْبَنا ِفً الزَّ
َمةا إِلَُهُكةْم إِلَةٌه َواِحةٌد َفَهةْل  َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِمٌَن   ًَّ أَنَّ ٌُةوَحى إِلَة َما  قُْل إِنَّ

َفةإِْن َتَولَّةْوا َفقُةْل آَذْنةُتُكْم َعلَةى َسةَواٍء َوإِْن أَْدِري أََقِرٌةٌب أَْم َبِعٌةٌد َمةا    أَْنُتْم ُمْسلُِمونَ 
ْعلَُم َمةا َتْكُتُمةوَن   ُتوَعُدوَن   ٌَ ْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َو ٌَ ُه  َوإِْن أَْدِري لََعلَّةُه ِفْتَنةٌة  إِنَّ

ْحَمُن اْلُمْسةَتَعاُن َعلَةى َمةا  َقةاَل َربِّ  لَُكْم َوَمَتاٌع إِلَى ِحةٌٍن   َنةا الةرَّ اْحُكةْم ِبةاْلَحقِّ َوَربُّ
﴾َتِصفُونَ 
(1)
. 

* * * 
 

  

                                                           

 (.112-105األنبٌاء )  - 1
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 المصلح المنتظر لماذا ؟
  :الدين  -1
 :هللا سبحانه وتعالى (أ

ْعُبُدونِ ﴿ :قال تعالى ٌَ ﴾َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأْلِْنَس إاِلَّ لِ
(1)
. 

هً أن  (ع) فههم مهمة للمصلح المنتظر ،أي لٌعرفون(ع)وفً الرواٌة عنهم 
ف الناس باهلل سبحانه وتعالى وٌسلك بهم إلى هللا فهو دلٌل هللا سبحانه وحجته عرّ ٌُ 

 .على عباده

 :(ع)الرسل  (ب

ن وٌبٌّ  (ع)ف الناس بالرسل عرّ المهمة الثانٌة للمصلح المنتظر هً أن ٌُ 
 .ن إرثهموهم والمغصوبحقّ ن عن ومظلومٌتهم وأنهم خلفاء هللا فً أرضه المدفوع

 : الرساالت (ج

ف الناس بالرساالت السماوٌة عرّ هً أن ٌُ  (ع)المهمة الثالثة للمصلح المنتظر 
لحق والعقٌدة التً اوالكرابع اإللهٌة وٌنفً عنها التحرٌف والباطل وٌظهر 
 .ٌرضاها هللا سبحانه وتعالى والكرٌعة التً ٌرضاها هللا سبحانه

إلصالح الدٌن هو العلم  (ع)أهم ما ٌهتً به المصلح المنتظر  وبالنتٌجة فإنّ 
وقد ورد فً الحدٌأ عن الصادق  ،(وٌعلمهم الكتاب والحكمة )والمعرفة والحكمة 

فجمٌع ما جاءت به الرسل حرفان فلم ٌعرف  ،العلم سبعة وعشرون حرفاً ) (ع)
لعشرٌن حرفاً فإذا قام قابمنا أخرج الخمسة وا ،النا  حتى الٌوم غٌر الحرفٌن

 (فبثها فً النا  وضم إلٌها الحرفٌن حتى ٌبثها سبعة وعشرٌن حرفاً 
(2)
. 

                                                           

 .56:الذرٌات  - 1
 .336ص 52ج: ، بحار األنوار117ص: مختصر بصابر الدرجات -2



 (ع)أنصار اإلمام المهدي  إصدارات..................... 15

 :الدنيا  -2
هةا ؤالمصلح المنتظر كما ٌقول جمٌع أصحاب الدٌانات السةماوٌة هةو الةذي ٌمل

وهةذا الحةدٌأ مكةهور عنةد  ،(أي الةدنٌا)قسطاً وعدالً بعةد مةا ملبةت ظلمةاً وجةوراً 
ورواه السةنة والكةٌعة  (ع)وعن أهل بٌته  (ص)المسلمٌن فقد ورد عن رسول هللا 

(1)
 . 

فما هً األمور التً تحتوٌها حاكمٌة هللا حتى تكون سبباً المتالء األر  
ال ٌقل أهمٌة  اً ن أمرقسطاً وعدالً ؟ وقبل أن أبحأ فً هذا المقام المهم أرٌد أن أبٌّ 

وهو أننا كمسلمٌن كٌعة وبناًء على  ،ن الحاجة للبحأ فً هذا المقامعنه بل وٌبٌّ 
وأهل بٌته من عالمات ظهور وقٌام المصلح المنتظر  (ص)ما ورد عن الرسول 

وطبعاً ال ٌهمنا رأي من ، (ع)هذه األٌام هً أٌام ظهوره وقٌامه  ن على أنّ ومتفق
المسٌحٌٌن فً العالم أٌضاً  نّ إثم  ،على الرواٌات ٌتخبط العكواء وهو لم ٌطلع

وهو عندهم عٌسى  (ع)ٌعتبرون هذه األٌام هً أٌام ظهور وقٌام المصلح المنتظر 
لقس مسٌحً كتبه فً منتصف القرن الماضً ٌعتبر فٌه  اً نً قرأت كتابإبل  ،(ع)
 .إرهاصات الظهور والقٌامة الصغرا قد بدأت فً الملكوت أنّ 

                                                           

روي ذلك من طرق السنة والكٌعة، وأذكر بعضاً مما روي تاركاً الكثٌر مراعاة لالختصار، فمن  -1
عن أبً الطفٌل، عن علً رضى هللا تعالى عنه، عن النبً : طرق السنة ما جاء فً سنن أبً داود و ٌره

سنن ( كما ملبت جوراً لو لم ٌبق من الدهر إال ٌوم لبعث هللا رجالً من أهل بٌتً ٌمألها عدالً : )قال (ص)
 .310ص 2ج: أبً داود 

فخرج  (ص)أتٌنا رسول هللا : )عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه، قال: وروا الحاكم فً المستدرك
إلٌنا مستبكراً ٌعرف السرور فً وجهه فما سهلناه عن كًء إالّ أخبرنا به، وال سكتنا إالّ ابتدأنا حتى 

ٌا رسول هللا ما : سن والحسٌن فلما رآهم التزمهم وانهملت عٌناه، فقلنامرت فتٌة من بنً هاكم فٌهم الح
إنا أهل بٌت اختار هللا لنا اآلخرة على الدنٌا، وأنه سٌلقى أهل : نزال نرا فً وجهك كٌباً نكرهه، فقال

بٌتً من بعدي تطرٌد أو تشرٌداً فً البالد حتى ترتفع راٌات سود من المشرق فٌسألون الحق فال 
ه، ثم ٌسألونه فال ٌعطونه، ثم ٌسألونه فال ٌعطونه، فٌقاتلون فٌنصرون، فمن أدركه منكم أو من ٌعطون

أعقابكم فلٌأت إمام أهل بٌتً ولو حبواً على الثلج، فإنها راٌات هدى ٌدفعونها إلى رجل من أهل بٌتً 
( بت جوراً وظلماً ٌواطا اسمه اسمى واسم أبٌه اسم أبً، فٌملك األرض فٌمالها قسطاً وعدالً كما مل

 .464ص 4ج: المستدرك
قال رسول : )، قال(ع)عن أبً بصٌر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبابه : وروي من طرق الكٌعة

المهدي من ولدي، اسمه اسمً، وكنٌته كنٌتً، أشبه النا  بً خلقاً وخلقاً، تكون له غٌبة : (ص)هللا 
قبل كالشهاب الثاقب، فٌمألها قسطاً وعدالً كما ملبت وحٌرة حتى تضل الخلق عن أدٌانهم، فعند ذلك ٌ

 .119ص : اإلمامة والتبصرة ( ظلماً وجوراً 
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بةل كثٌةر  ،بالنسبة للٌهود فهم ٌعتبرون هذه األٌام هً أٌام القٌامة الصةغراا أمّ 
وظهةةور المصةةلح  (ع)هةةذه األٌةةام هةةً أٌةةام عةةودة إٌلٌةةا  مةةن أحبةةارهم ٌقطعةةون أنّ 

وقبل أٌام لٌست ببعٌدة قام جماعة منهم بإلقاء منكورات بالطةابرات علةى  ،العالمً
الوقةةت قةةد حةةان  نّ أل ؛المقدسةةة المسةةلمٌن فةةً فلسةةطٌن ٌطةةالبونهم بمغةةادرة األر 

فةةً  ىن هةةذه األٌةةام هةةً األٌةةام األخٌةةرة وبعةةدها لةةن ٌبقةةوإ ،لقٌةةام السةةاعة الصةةغرا
 . وبحسب اعتقاد الٌهود أنهم هم الصالحون ،الصالحون األر  المقدسة إالّ 

جمٌةةع المتةةدٌنٌن المتمسةةكٌن بمةةا ورد أو صةةح  ن أنّ فةةإذا كةةان األمةةر كةةذلك تبةةٌّ 
هذه هةً أٌةام القٌامةة الصةغرا وظهةور  ون أنّ ٌقرّ  (ع)بٌاء وروده عندهم عن األن

األر   فةةإذا كانةةت هةةذه أٌةةام ظهةةوره وهةةو ٌمةةأل. (ع)المصةةلح العةةالمً المنتظةةر 
الةدنٌا هةذه األٌةام ممتلبةة ظلمةاً  ن لنةا أنّ قسطاً وعدالً بعد ما ملبت ظلماً وجةوراً تبةٌّ 

 . وجوراً 

 :سؤاالن وهنا ٌرد

 ؟  وجوراً  ملبت الدنٌا ظلماً  بماذا :األول

 .ن جوابه فٌما مضى وسهكٌر إلٌه فٌما ٌهتًوقد تبٌّ 

  :والثانً

 مباذا متتلئ قسطًا اعداًل ؟ 
وطٌاً أسطر بع  ما فةً حاكمٌةة هللا سةبحانه  ،وهذا ما أرٌد الكروع فً بٌانه
 . األر  عدالً  ءوتعالى من أمور تجعلها سبباً لمل

 (: وغيره العام الدستور) القانون -1

الةةذي ٌضةةع القةةانون هةةو هللا سةةبحانه وتعةةالى وهةةو الخةةالق لهةةذه األر  ومةةن 
علٌها وٌعلم ما ٌصلح أهلها وسةكانها مةن إنةس وجةن وحٌوانةات ونباتةات و ٌةرهم 

وٌعلةم الماضةً والحاضةر والمسةتقبل  ،ال نعلمهةاالتً من المخلوقات التً نعلمها و
فالقةةانون  ،ا ٌصةلح الجةنس اإلنسةانً ككةلومةا ٌصةلح الجسةم والةنفس اإلنسةانٌة ومة
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ٌجب أن ٌراعً الماضً والحاضر والمستقبل والجسم والنفس اإلنسانٌة ومصلحة 
بةةل ٌجةةب أن ٌراعةةً حتةةى  ،الفةةرد ومصةةلحة الجماعةةة ومصةةلحة بةةاقً المخلوقةةات

ومةةن أٌةةن لغٌةةر هللا سةةبحانه وتعةةالى أن  ،الةةخ...الجمةةاد كةةاألر  والمةةاء والبٌبةةة 
منهةا  ابةب عةن التحصةٌل واإلدراك  اً كثٌةر هذه األمور مع أنّ ٌعرف تفاصٌل كل 

 .الخ..أي ال ٌمكن العلم به ومعرفة صفاته 

 اً ما عرف كل هذه التفاصٌل فمةن أٌةن لةه أن ٌضةع قانونة اً أحد ثم لو فرضنا أنّ 
بعضةةها ٌتنةةاق  فةةً أر  الواقةةع فةةهٌن تكةةون  ٌراعةةً كةةل هةةذه التفاصةةٌل مةةع أنّ 
 المصلحة ؟ وفً أي تكرٌع ؟ 

 ألنّ  ؛فةةً القةةانون اإللهةةً والكةةرٌعة السةةماوٌة مةةن المؤكةةد أنهةةا لةةن تكةةون إالّ 
واضعها خالق الخلةق وهةو ٌعلةم السةر وأخفةى وهةو قةادر أن ٌجةري األمةور كٌةف 

 .ٌكاء سبحانه وتعالى عما ٌكركون

 : الملك أو الحاكن -2 

القٌةةةادة كٌفمةةةا كانةةةت ضةةةمن نطةةةاق حاكمٌةةةة النةةةاس دكتاتورٌةةةة أو  نّ أالكةةةك 
فةً  اً مباكةر اً دٌمقراطٌة أم ضمن نطاق حاكمٌة هللا سبحانه وتعالى فهً تؤثر تهثٌر

 ؛المجتمع مقهور على سماع هذه القٌادة علةى األقةل فطرٌةاً  ألنّ  ؛المجتمع اإلنسانً
ِ الَِّتةً هللا سةبحانه وتعةالى  اإلنسان مفطور على إتباع قابد معٌن مةن ألنّ  ﴿ِفْطةَرَة هللاَّ

ُم﴾ ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها اَل َتْبِدٌَل لَِخْلِق هللاَّ ٌْ َفَطَر النَّاَس َعلَ
(1)
،  

ه وتكوكت وهذا القابد هو ولً هللا وخلٌفته فً أرضه فإذا ُدفع ولً هللا عن حقّ 
ل اإلنسان بهي قٌادة بدٌلة عن ولً بِ مرآة الفطرة اإلنسانٌة بغبش هذه الحٌاة الدنٌا قَ 

ن كانت هذه القٌادة البدٌلة إهللا وحجته على عباده لٌسد النقص الواقع فً نفسه و
عادة ٌستمع ، فاإلنسان منكوسة ومعادٌة لولً هللا فً أرضه وحجته على عباده

وحجته على ا ولً هللا أحد أمرٌن أمّ  للقٌادة المتمثلة بالحاكم ولن تكون القٌادة إالّ 
ا  ٌره سواء كان دكتاتوراً وإمّ  ،عباده وهو الحاكم المعٌن من هللا سبحانه وتعالى

ن من هللا والحاكم المعٌّ  ،ة الغاكمة أم منتخباً انتخابات دٌمقراطٌة حرةمتسلطاً بالقوّ 

                                                           

 .30: الروم  -1
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 كٌباً ر م وال ٌؤخّ بهمر هللا وال ٌقدّ  ألنه ال ٌتكلم إالّ  ؛سبحانه وتعالى ٌنطق عن هللا
  .بهمر هللا إالّ 

ن من الناس أو المتسلط علٌهم فهو ال ٌنطق عن هللا سبحانه ا الحاكم المعٌّ أمّ 
ناطق فقد عبده  إلىمن أستمع ) :معناه ما (ص)وقد قال رسول هللا  ،وتعالى قطعاً 

ن كان الناطق ٌنطق عن الشٌطان إن كان الناطق ٌنطق عن هللا فقد عبد هللا وإف
(فقد عبد الشٌطان
 (1)
.  

وكل حاكم  ٌر  ،ناطق عن هللا وناطق عن الكٌطان ال ثالأ لهما فال ٌوجد إالّ 
ولً هللا وحجته على عباده ناطق عن الكٌطان بككل أو بخخر وكل بحسبه وبقدر 

 . الباطل الذي ٌحمله

 (كل راٌة قبل القابم هً راٌة طاغوت إنّ ) :هذا المعنى (ع)وقد ورد عنهم 
(2)
، 

 . (ع)أي كل راٌة صاحبها  ٌر مرتبط بالقابم 

ن والحاكم  ٌر المعٌّ  ،ن من هللا سبحانه وتعالى ٌنطق عن هللاإذن فالحاكم المعٌّ 
الناطق عن هللا ٌصلح  ومن المؤكد أنّ  ،من هللا سبحانه وتعالى ٌنطق عن الكٌطان

  .الدٌن والدنٌا والناطق عن الكٌطان ٌفسد الدٌن والدنٌا

فهو ، هللا سبحانه وتعالى ٌعلم ما فً النفوس وٌعلم الصالح من الطالح نّ أبقً 
خٌرته من خلقه وأفضل من فً  ٌختار ولٌه وخلٌفته وٌصطفٌه وال ٌكون إالّ 

األر  وأصلحهم وأحكمهم وأعلمهم وٌعصمه هللا من الزلل والخطه وٌسدده 
 .للصالح واإلصالح

                                                           

 . 272ص 2ج( : ع)، عٌون أخبار الرضا 434ص 6ج: الكافً: انظر  -1
عن مالك بن : روا الكلٌنً فً الكافً، والنعمانً فً الغٌبة، وهذا نص ما جاء فً  ٌبة النعمانً فقد -2

قبل قٌام القابم  -تخرج : أو قال - كل راٌة ترفع: )ٌقول( ع)سمعت أبا جعفر الباقر : أعٌن الجهنً، قال
(: آل البٌت)، وسابل الكٌعة 115ص: ،  ٌبة النعمان295ًص 8ج: الكافً( صاحبها طاغوت( ع)
، جامع 143ص 52ج: ، بحار األنوار451ص 1ج: ، الفصول المهمة فً أصول األبمة52ص 15ج

 .431ص 3ج(: ع)، معجم أحادٌأ اإلمام المهدي66ص 13ج : أحادٌأ الكٌعة
فبٌعة ( ع)ٌا مفضل كل بٌعة قبل ظهور القابم : )أّنه قال للمفضل( ع)وروا الصفار عن اإلمام الصادق 

 .183ص: مختصر بصابر الدرجات.....(  كفر ونفاق وخدٌعة؛ لعن هللا المباٌع لها والمباٌع له
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على  وتعالى فلن ٌقع اختٌارهم إالّ ا الناس فإذا عارضوا تعٌٌن هللا سبحانه أمّ 
وهو نبً معصوم لسبعٌن رجالً من  (ع)فً اختٌار موسى  نّ إبل  ،كرار خلق هللا

قومه أعتقد صالحهم ثم ظهر وبان له فسادهم عبرة لمعتبر، وذكرا لمدكر، وآٌة 
 لمن ألقى السمع وهو كهٌد
(1)
. 

 هللا سبحانه يتمتعان بالكمال والعصمة  القانون والحاكن في حاكمية أن   بما -3

 االقتصادٌة واالجتماعٌة،و فعلى هذا ٌترتب صالح أحوال الناس السٌاسٌة
 ألنّ  ؛جمٌع هذه الجوانب فً حٌاة الناس تعتمد على القانون والحاكم وهذا ألنّ 

فإذا كان القانون من هللا سبحانه  ،القانون هو الذي ٌنظمها والحاكم هو الذي ٌنفذ
وإذا كان الحاكم هو ولً هللا  ،ن التنظٌم لهذه الجوانب هو األفضل واألكملكا

وفً  اً وتام وخلٌفته فً أرضه وخٌرته من خلقه كان التطبٌق للقانون اإللهً كامالً 
 .أحسن صورة

األمة إذا قبلت حاكمٌة هللا فةً أرضةه فةازت بخٌةر الةدٌن والةدنٌا  وبالنتٌجة فإنّ 
األمةة التةً تقبةل حاكمٌةة هللا فةً أرضةه  وبمةا أنّ  ،ْلخرةها فً الدنٌا واؤوسعد أبنا
وهةةو تةةولً ولةةً هللا  ،هةةا خٌةةر مةةا ٌرتفةةع مةةن األر  إلةةى السةةماءأبنابٌرتفةةع مةةن 

لى األر  وهو التوفٌةق إواإلخالص له فإنه ٌنزل علٌها خٌر ما ٌنزل من السماء 

                                                           

، وهو  الم صغٌر فً (ع)روي عن سعد بن عبد هللا القمً فً حدٌأ طوٌل أنه سهل اإلمام المهدي  -1
اخبرنً ٌا موالي عن العلّة التً تمنع القوم من اختٌار اإلمام : فقال( ع)حٌاة أبٌه الحسن العسكري 

مفسد بعد أن فهل ٌجوز أن تقع خٌرتهم على ال: مصلح، قال: ؟ قلتمصلح أم مفسد(: ع)ألنفسهم؟ قال 
فهً العلّة التً أوردتها لك ببرهان : بلى، قال: ؟ قلتال ٌعلم أحد ما ٌخطر ببال غٌره من صالح أو فساد

ٌثق به عقلك، اخبرنً عن الرسل الذٌن اصطفاهم هللا وأنزل الكتب علٌهم وأٌدهم بالوحً والعصمة، إذ 
هل ٌجوز مع وفور  الملٌهما السهم أعالم األمم وأهدى إلى االختٌار منهم، مثل موسى وعٌسى ع

ال، : ؟ قلتعقلهما وكمال علمهما إذا هّما باالختٌار أن تقع خٌرتهما على المنافق وهما ٌظنان أنه مؤمن
هذا موسى كلٌم هللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحً علٌه اختار من أعٌان قومه : قال

فً إٌمانهم وإخالصهم فوقعت خٌرته على  ووجوه عسكره لمٌقات رّبه سبعٌن رجالً ممن ال ٌشك
ْؤِمَن لََك ﴿: ﴾، إلى قولهَواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعٌَن َرُجالً لِِّمٌَقاتَِنا﴿ :(عز وجل)المنافقٌن، قال هللا  لَن نُّ

اِعَقةُ  َ َجْهَرًة َفأََخَذْتُكُم الصَّ
بوة واقعا ً على بظلمهم، فلما وجدنا اختٌار من اصطفاه هللا للن﴾ َحتَّى َنَرى هللاَّ

األفسد دون األصلح وهو ٌظن انه أصلح دون األفسد علمنا أن ال اختٌار إالّ ممن ٌعلم ما تخفً الصدور 
وما تكن الضمابر وتنصرف علٌه السرابر وان ال خطر الختٌار المهاجرٌن واألنصار بعد وقوع خٌرة 

: ، دالبل اإلمامة461ص: الدٌنكمال ( على ذوي الفساد لما أرادوا أهل اإلصالح (ع)األنبٌاء 
 .96ص: ، بحار األنوار515ص
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 ؛للنةاسوتكةون هةذه األمةة مةن خٌةر األمةم التةً أخرجةت  ،من هللا سةبحانه وتعةالى
  ،ألنها قبلت ولً هللا وخلٌفته فً أرضه

ةةَماِء َواأْلَْرِ  ﴿ ِهْم َبَرَكةةاٍت ِمةةَن السَّ ٌْ َقةةْوا لََفَتْحَنةةا َعلَةة َولَةةْو أَنَّ أَْهةةَل اْلقُةةَرا آَمُنةةوا َواتَّ
ْكِسُبونَ  ٌَ ُبوا َفهََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا  ﴾َولَِكْن َكذَّ
(1)
. 

. قةةدر قبولهةةا لخلٌفةةة هللا فةةً أرضةةه واالنصةةٌاع ألوامةةره وتتفاضةةل األمةةم علةةى
  :هً خٌر أمة أخرجت للناس (ع)ومن  هنا كانت األمة التً تقبل اإلمام المهدي 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس َتهُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكر﴿ َر أُمَّ ٌْ ﴾ُكْنُتْم َخ
(2)

 ، 

 .ثة عكر أصحاب القابم ومن ٌتبعهمالوهؤالء هم الثالأ مابة وث

ا إذا رفضةةت األمةةة ولةةً هللا وخلٌفتةةه فةةً أرضةةه فإنهةةا تكةةون ارتكبةةت أكبةةر أّمةة
وفةً اْلخةرة جهةنم وبةبس  ،ففةً الةدنٌا ذل وهةوان ،حماقة وخسرت الدنٌا واْلخرة

 .المهاد

ه ٌوجد من ٌؤمن باهلل سةبحانه أعتقد أنّ  وما أرٌد أن أؤكد علٌه أخٌراً هو أنً ال
القةانون الةذي ٌضةعه النةاس أفضةل مةن قةانون هللا سةبحانه  نةه ٌعتقةد أنّ إوتعالى ثم 
الحاكم الةذي ٌعٌنةه النةاس أفضةل مةن الحةاكم الةذي ٌعٌنةه هللا سةبحانه  وأنّ  ،وتعالى
 . وتعالى

   .والحمد هلل وحده

 

 

 

 

                                                           

 .96: األعراف  -1
 .110: آل عمران  -2
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ِخةةةُذوَنَك إاِلَّ ُهةةة﴿ تَّ ٌَ ُ َرُسةةةوالً  َوإَِذا َرأَْوَك إِْن  إِْن َكةةةاَد  ُزواً أََهةةةَذا الَّةةةِذي َبَعةةةَأ هللاَّ
ةَرْوَن اْلَعةَذاَب َمةْن  ٌَ ْعلَُمةوَن ِحةٌَن  ٌَ َهةا َوَسةْوَف  ٌْ ٌُِضلَُّنا َعْن آلَِهِتَنةا لَةْوال أَْن َصةَبْرَنا َعلَ لَ

﴾أََضلُّ َسِبٌالً 
(1)

  . 

 المذنب المقّصر

 أحمد الحسن

 ق.هـ 1425جمادا األولى 

 

                                                           

 .42 – 41: الفرقان  -1
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