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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد وآله األئمة
واملهديني وسلم تسليما.
قال تعاىل يف سورة الفرقانَ ﴿ :ويَ ْوََم َيَ َعضَ َالظَّالِمَ َ َعلَى ََيَ َديَِْه َيَقولَ َيَا َلَْيتَنِي َاتَّ َخ ْذتَ َ َم ََعَ
ضلَّنِي َ َع َِن َ ِّ
الذ ْك َِر َبَ ْع َد َإِ َْذَ
لا َ َيَا َ َويْ لَتَى َلَْيتَنِي َلَ َْم َأَتَّ ِخ َْذ َف َلنَا َ َخلِي َ
ول َ َسبِي َ
الرس َِ
َّ
لا َ َلََق َْد َأَ َ
ِ
َجاءنِيَ َوَكا َنَ َّ
بَإِ ََّنَقَ ْوِميَاتَّ َخذواَ َه َذاَالْق ْرآ َنَ
الرسولََيَاَ َر َِّ
نس َِ
انَ َخذو َلاَ َ َوقَالَََ َّ
الش ْيطَانََل ِْْل َ
ِ
ين َوَك َفى َبِربِّ ََ ِ
اديَاَونَ ِ
ِ ِ
صيرَاَ َ َوقَالَََ
َم ْهجورَاَ َ َوَك َذلِ ََ
ك َ َه َ
َ
ك َ َج َعلْنَا َلك َِّل َنَبيَ َ َعد ّوَاَ ِّم ََن َالْم ْج ِرم ََ َ
ين َ َك َفروا َلَوََل َن ِّزلََ َعلَي َِه َالْقرآنَ َجملََةا َو ِ
لاَ َ
اد ََك َ َوَرتَّلْنَاهَ َتَ ْرتِي َ
ك َلِنَثَبِّ ََ
اح َد اَة َ َك َذلِ ََ
الَّ ِذ ََ
ت َبَِِه َف َؤ َ
ْ
َْ ْ
ْ َ
شرو َن َ َعلَى َوج ِ
وه ِه َْم َإِلَىَ
س ََن َتَ ْف ِسيرَا َ َالَّ ِذ ََ
ك َبِ َمثَلَ َإََِّل َ ِج ْئ نَ ََ
َوََل َيَأْتونَ ََ
ين َي ْح َ
ْح َِّق َ َوأ ْ
اك َبِال َ
َح َ
لاَ َولََق َْد َآتَ ي نَا َموسى َال ِ
ك َ َشرَ َ َّم َكانَا َوأ َ ِ
َخاهَ َ َهارو َنَ
ْكتَ ََ
َّم َأ ْولَئِ ََ
َج َهن ََ
اب َ َو َج َعلْنَا َ َم َعهَ َأ َ
ْ
َ
َضلَ َ َسبي َ َ
َ
ين َ َك َّذبوا َبِآيَاتِنَا َفَ َد َّم ْرنَاه َْم َتَ ْد ِميرَا َ َ َوقَ ْوََم َنوحَ َلَّ َّما َ َك َّذبواَ
َوِزيرَا َ َفَ قلْنَا َا ْذ َهبَا َإِلَى َالْ َق ْوَِم َالَّ ِذ ََ
ودَ
ين َ َع َذابَا َأَلِيمَا َ َ َو َعادَا َ َوثَم ََ
َّاس َآيََةا َ َوأَ ْعتَ َْدنَا َلِلظَّالِ ِم ََ
الرس ََل َأَ ْغ َرقْنَاه َْم َ َو َج َعلْنَاه َْم َلِلن َِ
لاَتَ بَّ ْرنَا َتَ ْتبِيرَا َ َ َولََق َْدَ
ض َربْ نَا َلَهَ َ ْاْل َْمثَالََ َ َوك َّ
ك َ َكثِيرَا َ َ َوك َّ
س َ َوق رونَا َبَ ْي ََن َذَلِ ََ
الر َِّ
َص َح ََ
اب َ َّ
لاَ َ
َوأ ْ
الس ْوَِء َأَفَ لَ َْم َيَكونوا َيَ َرْونَ َها َبَ َْل َ َكانوا َ ََل َيَ ْرجو َن َنشورَاَ َ
أَتَ ْوا َ َعلَى َالْ َق ْريََِة َالَّتِي َأ ْم ِط َر َْ
ت َ َمطَََر َ َّ
وإِذَا َرأَو ََك َإِن َي ت ِ
اد َلَي ِ
ضلنَا َ َع َْن َآلِ َهتِنَاَ
ث َاللَّهَ َ َرسو َلاَ َإِن َ َك ََ
ك َإََِّل َهزوَاَأ ََه َذا َالَّ ِذي َبَ َع ََ
َّخذونَ ََ
َ َْ
َ
تَ َم َِنَاتَّ َخ َذَ
لاَ َأ ََرأَيْ ََ
َضلََ َسبِي َ
ينَيَ َرْو َنَال َْع َذ ََ
فَيَ ْعلَمو َنَ َِح ََ
صبَ ْرنَاَ َعلَْي َهاَ َو َس ْو ََ
ابَ َم َْنَأ َ
لَ ْوََلَأَنَ َ
َوَيَ ْع ِقلو َنَإِ َْنَه َْمَإََِّلَ
َنَأَ ْكثَ َره َْمَيَ ْس َمعو َنَأ َْ
سبََأ ََّ
َنتَتَكونََ َعلَْي َِهَ َوكِي َ
إِلَ َههََ َه َواهََأَفَأ ََ
لاَ َأ ََْمَتَ ْح َ
لا﴾( ).
َضلََ َسبِي َ
َك ْاْلَنْ َع َِ
امَبَ َْلَه َْمَأ َ
الرسول بني يدي العذاب اإلهلي رمحة إهلية ،فكيف متيز هذه الرمحة ؟ كيف يعرف الرسول بني
واتبعوه دون مسيلمة
دعوات كثرية باطلة ؟ كيف يعرف احلق ؟! كيف ميز املسلمون حممدا
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أو سجاح أو األسود العنسي وغريهم من علماء النصارى أو علماء اليهود أو علماء األحناف ؟
هل كان هؤالء سذجا ومل تكن لديهم احلجج واألعذار ليعتذروا هبا عن إتّباع احلق الذي مع حممد
وليحتجوا على الناس أن احلق مع دعواهتم الباطلة احملرفة ؟ أمل يكن النصارى يستندون إىل
؟ أمل يكن اليهود ي ّدعون إتّباع موسى
وهو عيسى
رسالة جاء هبا نيب يعرتف به حممد
اءنَاَ
واألحناف إتباع إبراهيم ؟ أمل يقل أتباع علماء األحناف واليهود والنصارى ﴿إِنَّ َ
اَو َج ْدنَاَآبَ َ
اَعلَىَآثَا ِرِهم َم ْقتَدو َن﴾( )﴿ ،بل َنَتَّبِعَماَأَلْ َفي نَ َ ِ
اءنَاَأ ََولَ ْو َ َكا َن َآبَاؤه ْم َلَ
َوإِنَّ َ
َ ْ
ْ
َعلَىَأ َّمة َ
اَعلَْيه َآبَ َ
َْ
ِ
َولَيََ ْهتَدو َن﴾( ) ؟ أمل يقولوا عصفور يف اليد خري من عشرة على الشجرة ،بل مل
يَ ْعقلو َن َ َش ْيئا َ
يكونوا يروا على الشجرة شيئا فهم يف ريبهم يرتددون ،وهل كان يف أيديهم عصفور أم أنه جمرد
بتلك الكلمات :جمنون ،به جنة،
وهم وخدعة خدعهم هبا الشيطان ،أمل يواجهوا حممدا
ساحر ،كاهن ،كذاب ،جاهل وغريها ،كيف يُستدل على أن احلق مع املرسلني ؟!
جمنون يتكلم احلكمة !! ممسوس باجلن ،خيرج الشياطني من الناس بكلمة من اهلل وهترب منه
اجلن الكفرة والشياطني !! كاهن يقضي وقته يف الصالة والعبادة !! كذاب كان يعرف بالصادق
األمني !! جاهل يتحدى العلماء ويأيت بعلم يفوقهم وال جيدون لرده إال السفسطة واملغالطة
واالفرتاء !!  .....أظن أن هذه التناقضات كافية ملعرفة أن احلق مع الرسول املتهم مث اجلن هؤالء
املخلوقات الضعيفة املسكينة ،حىت أشرارهم مساكني أمام أشرار بين آدم ،يصورهم علماء الضاللة
الذين حياربون األنبياء بأهنم خملوقات خميفة وهلا قدرات عظيمة ،فهم يعلمون أن الشياطني منهم
َالشي ِ
ال يصمدون أمام آية من آيات اهلل أو كلمة من كلمات اهلل سبحانه ﴿وماَتَ نَ َّزلَ ْ ِ
اطينَ
تَبِه َّ َ
ََ
ِ
َالس ْم ِعَلَ َم ْعزولو َن﴾( ).
َع ِن َّ
يستَ ِطيعو َنَ َإِنَّه ْم َ
َوَماَ ْ
َ َوَماَيَ ْنبَغيَلَه ْم َ
مث إهنم يعلمون أنه صادق عابد ناسك ويقولون تتنزل عليه الشياطني ،فريد عليهم اهلل سبحانه
َالشي ِ
َعلَىَك ِّل َأَفَّاكَ
اطين َ َتَنَ َّزل َ
الذي خلق اجلن والشياطنيَ ﴿ :ه ْل َأنَبِّئك ْم َ
ىَم ْن َتَنَ َّزل َّ َ
َعلَ َ
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َالسمعَوأَ ْكثَ رهمَ َك ِ
ِ
اذبو َن﴾( ) ،ومع ذلك فإن أكثر الناس يتبعون علماء الضاللة
ْ
أَثيمَ َي لْقو َن َّ ْ َ َ
أعداء األنبياء واملرسلني ويغووهنم ويضلوهنم عن احلق الذي جاء به املرسلون.
﴿ َوالش َع َراء َيَتَّبِعهمَ َالْغَاوو َن﴾( ) الشعراء :أي العلماء الضالني ،هذا ما فسره أهل البيت
ِ
َواد َيَ ِهيمو َن﴾( ) واد منخفض وسقوط يف اهلاوية والضاللة
﴿ ،أَلَ ْم َتَ َر َأَنَّه ْم َفي َك ِّل َ

واالحنراف عن احلقَ ﴿ ،وأَنَّه َْم َيَقولو َن َ َما َ ََل َيَ ْف َعلو َن﴾( ) دائما جتد العامل غري العامل الضال

يدعو الناس إىل اخلري وترك الشر ولكن ال جتده يعمل اخلري بل هو يأكل مال اليتيم واألرملة
َعلَىَحياة ِ َّ ِ
ص َالن ِ
ينَ
ويستغل الضعفاء وال جياهد يف سبيل اهللَ ﴿ ،ولَتَ ِج َدنَّه ْم َأ ْ
َح َر َ
َوم َن َالذ َ
َّاس َ َ َ َ
ابَأَ ْنَي ع َّمرَواللَّهََب ِ
َوَماَه َوَبِم َز ْح ِزِح ِه َِم َنَال َْع َذ ِ
ص ٌيرَبِ َماَ
َحده ْمَلَ ْوَي َع َّمرَأَل َ
َ َ َ َ
ْف َ
أَ ْش َركواَيَ َودَأ َ
َسنَة َ
يَ ْع َملو َن﴾( ) ،ويف النهاية إذا جاء العذاب تربأ الذين أُتبعوا من الذين أتبعوا ،ولكن هيهات لقد
ِ
ِ
َالرس ِ
لا َ َيَاَ
َسبِي َ
َم َع َّ
حقت الكلمة و﴿يَ َعض َالظَّالِم َ
ول َ
َعلَى َيَ َديْه َيَقول َيَا َلَْيتَني َاتَّ َخ ْذت َ
َضلَّنِي َ َع َِن َ َِّ
الذ ْك َِر َبَ ْع َد َإِ َْذ َ َجاءنِي َ َوَكا َن َ َّ
الش ْيطَانََ
َخلِي َ
لاَ َلََق َْد َأ َ
َويْ لَتَىَلَْيتَنِيَلَ ْم َأَتَّ ِخ ْذ َفلنا َ
( )
ال َطَائِركم ِ
ِ
َع ْن َد َاللَّ ِه َبَ ْل َأَنْ ت ْمَ
نس َِ
ك َقَ َ
َم َع َ
ان َ َخذو َلا﴾  ،ومن قبل ﴿قَالواَاطَّيَّ ْرنَاَبِ َ
َوبِ َم ْن َ
ْ
كَ
ل ِْْل َ
ِ
ِ
اس َيَتَطَ َّهرو َن﴾( ) .وينتهي
قَ ْوٌم َت ْفتَ نو َن﴾( ) ،و ﴿قَالواَأَ ْخ ِرج َ
واَآل َلوط َم ْن َقَ ْريَتك ْم َإِنَّه ْم َأنَ ٌ

األمر بالعذاب.

اصب ا ِ
اَعلَْي ِهَح ِ
ِ ِ
َوِم ْن ه َْمَ َم ْنَ
َخ َذتْه َّ
َم ْنَأ َ
﴿فَك ّلاَأ َ
َوم ْن ه ْم َ
َم ْنَأ َْر َسلْنَ َ َ
َخ ْذنَاَبِ َذنْبِهَفَم ْن ه ْم َ
َالص ْي َحة َ
َ
َاْلَرض َوِم ْن هم َمن َأَ ْغرقْنَاَوماَ َكا َن َاللَّه ََلِيظْلِمهم ِ
ِ
سه ْم َيَظْلِمو َن َ َ
س ْفنَاَبِه ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ
َولَك ْن َ َكانواَأَنْ ف َ
َخ َ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
تَب ْيت اَوإِ َّنَأَو َهنَالْب يَ ِ
ِ
وتَلَبَ ْيتَ
اءَ َك َمثَ ِلَال َْع ْن َكبوتَاتَّ َخ َذ ْ َ َ ْ َ
َمثَلَالذ َ
ينَاتَّ َخذواَم ْنَدونَاللَّهَأ َْوليَ َ
الْع ْن َكب ِ
وت َلَ ْو َ َكانوا َيَ ْعلَمو َن﴾( ) العنكبوت :علماء الضاللة اخلونة ،ونسجهم  :جمادلتهم
َ
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للمرسلني وسفسطتهم واهنة ضعيفة ،فهل من متذكر فيخلص نفسه من شباكهم الضعيفة
ويستفيق من لدغة العنكبوت واملخدر الذي دفعته يف جسمه ويلتفت إىل اهلل فيتبع احلق ويعرض
عن الباطل وأهله ويلتفت أن القوة بيد اهلل مجيعا ( ).
وبعد احلديث عن حممود الصرخي جير الباحث جرا إىل حديث عن األنا املتضخمة وداء
جنون العظمة ،فمن يتابع ما صدر عن حممود الصرخي جيده مشغوفا بذاته بشكل مرضي أقرب
ما يكون إىل اجلنون ،فالكلمات األثرية لديه كلها تدخل فيها األنا ،من قبيل( :أنا األعلم)( ،أنا
املرجع األعلى)( ،أنا ويل األمر) ،وأخريا (أنا األكثر مسخا)  ...اخل.
هذه األنا املستفحلة هلا جتليات كثرية أخرى يف سلوك الصرخي ،فالصرخي كثريا ما يتبجح
بأنه صاحب احللول لكل املشاكل (من البطاقة التموينية إىل الوحدة الوطنية) ،وتتجلى كذلك يف
ولعه العجيب بتعليق صوره القبيحة على أعمدة الكهرباء واحليطان الوسخة ! جنون العظمة هذا
يف احلقيقة خيفي حتته شعورا بالدونية والتفاهة حياول اجملنون دفعه أو اهلروب منه عرب التظاهر أو
التلبس بالطرف النقيض له ،فاهلجوم على اآلخرين آلية دفاعية كما يقول علماء النفس حيقق
املريض من خالهلا توازنه النفسي املفقود.
ولو تتبعنا تأريخ الصرخي املثقل باهلزائم واإلخفاقات نكون أمام (قصة مرض)  -كما يعرب
البعض  -ال ميكن تفسريها بفكرة أخرى غري سعي الصرخي احملموم للهروب من الشعور املؤمل
بالتفاهة الذي ال يكاد يفارقه إال بأحالم اليقظة اجلنونية.
فما أن بدأ رأسه بتحسس ثقل العمامة حىت راح يعلن عن أعلمية ال واقع هلا إال يف ذهنه
املريض ،وجبهد حيسده عليه محار احلي انكب الصرخي على الرتويج لذاته ،وكان كلما شعر برمال
الوهم تتسرب من بني أصابعه املتشنجة ،وبأن ما ينتظره يف هناية الطريق املظلمة ،اليت أدمى
حصاها أقدامه املتعثرة ،ليس سوى جدار صلد ،كان جنونه يتعاظم ويذهب به إىل الطرف
األقصى حيث زلة قدم واحدة تقذفه يف فم اهلاوية السحيق .ولكنه  -شأنه شأن كل مريض ال

 -اضاءات من دعوات المرسلين – السيد أحمد الحسن

 ،:أحد إصدارات أنصار االمام المهدي
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يُرجى شفاؤه  -كان ومهه يدفعه إىل أحالم اليقظة اجملنونة ،فريسم نافذة على اجلدار املوصد
ويصدق متاما أهنا نافذة اخلالص !
تطوح به  -كالراقص :تعرفون
وحيث أن مهه اهلروب من شعوره القاسي بالدونية كانت أقدامه ّ
املغزى  -ميينا مرة ومشاال أخرى ،فالصرخي يرفض االحتالل ومشروعه السياسي طاملا كان هذا
الرفض يوجه األنظار له ،ويتنصل من رفضه ويطوي ذيله بني أقدامه ،بل يصبح دميقراطيا من
الدرجة األوىل طاملا كان الطريق األول ال يؤدي الغرض.
والصرخي يصبح جمتهد اجملتهدين ! ويوزع ألقاب االجتهاد على السفهاء ليثبت عبقريته اليت
قلما جيود مبثلها الزمن األغرب ،لكنه ال يلبث حني يرى خيبته ساطعة كنور الشمس أن يأمر
سفهاءه بنزع العمائم عقوبة هلم على فشله هو !! وهذه عقوبة ال أظنها خطرت حىت يف خميلة
كتاب احلكايات اخلرافية.
ولكي أختصر قصة مرض الصرخي أُحكي لكم حكاية مضموهنا أن فتاة كانت أمها مريضة
وكانت تعيش حياة احلرمان ،وكانت حني تذهب جللب الدواء ألمها املريضة يستوقفها حذاء أمحر
يعرضه أحد احملالت ،ويف يوم تعاظمت رغبتها باحلذاء األمحر فصرفت يومها كله تنظر إليه
ونسيت أمها املريضة اليت توشك على املوت ،وشيئا فشيئا بدأت أحالم اليقظة تستدرجها فرأت
نفسها ترتدي احلذاء األمحر واحلذاء يقود أقدامها ويطوح هبا ميينا ومشاال.
مغزى هذه احلكاية هو أن احلذاء األمحر يرمز لرغبة الفتاة اليت مل تعد تسيطر عليها فخلبت
لبها متاما فأضحت شأن اجملنون تعيش عاملا غري عامل الواقع ،ولكنه عامل أفقدها السيطرة على
خطواهتا ،وأفقدها أخريا أعز ما متلك.
انتظروا أياما وسرتون كيف يفقد الصرخي كل ما ميلك ويصبح كالناقة اجلرباء وحيدا يلطخ
وجهه قطران العار األسود.

الفصل األول:

تناقضات الصرخي السياسية
وجهان يف املرآة املشروخة !
كثريا ما تصدر عن الصرخي نداءات يوجه هبا أتباعه إىل التنديد باحلكومة العراقية (كما
يسموهنا) واالحتالل ،وعلى الرغم من أن كلماته يف هذا الشأن تلبس جلباب العمومية حىت ال
تكاد تعين شيئا حمددا  -وهو تضليل يقصده الصرخي بغية التملص من التبعات األخالقية
املرتتبة على مساندة أو مغازلة الدولة الطاغوتية  -أو تركز على بعض األمور املطلبية من قبيل
الغالء واألزمة االقتصادية ،وتوفري األمن ،األمر الذي يعين يف احملصلة األخرية أنه حياول التخفيف
ما أمكنه من وطأة كلماته على الدولة ،بل إنه يف احلقيقة يُشعرها بأنه يشرتك معها يف مشروعها
السياسي املنحرف وأن اختالفه معها هو اختالف يف الفروع ال يف األصل.
هذه االزدواجية تغطي يف احلقيقة كل نشاطات الصرخي ،ففي البيان اآليت ينتقد الدولة
الطاغوتية انتقادا خمففا كالعادة ،أي يطال الفروع دون األصل كما أسلفت ،من خالل الدعوة إىل
انتخابات جديدة (وهو نفس مشروع الدولة املناقض لإلسالم) ،وكذلك من خالل استبدال
االحتالل باحتالل آخر ووصاية أخرى ،ولكنه يف عني الوقت يطالب الدولة وقوات االحتالل
بإيقاف عمليات اإلرهاب ،أي يطالبها باالستمرار بالوجود ،بل مينحها الشرعية يف احلقيقة.
إليكم البيان:
بيان ( :)9مشروع خالص
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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إحياء لذكرى استشهاد السيد حممد الصدر (الثاين) (قدس سره) واستثمارا لتضحيته ودمائه
الزكية من أجل خري وصالح العراق وشعبه املظلوم ،وحتقيقا ألهدافه النبيلة السامية ،فإننا نقيم يف
عموم املدن العراقية مسرية مجاهريية نطالب فيها:
 إجراء انتخابات فورية مجاهريية عامة نزيهة بإشراف جهة حمايدة. انسحاب قوات االحتالل األمريكية وحليفاهتا فورا وحلول قوات بديلة بإشراف اجلامعةالعربية أو منظمة الدول اإلسالمية أو منظمة األمم املتحدة.
 إيقاف عمليات اإلرهاب اليت تستهدف أرواح وممتلكات الشعب العراقي. على قوات االحتالل يف كل حال ومكان وزمان ،إيقاف عمليات القمع واالعتقالوالتشريد والتطريد ألبناء الشعب األبرياء من النساء واألطفال والشيوخ والرجال ،وعليها توفري
األمن واألمان ووسائل احلياة واملعيشة الضرورية يف كافة املدن العراقية.
احلوزة العلمية اجلماهريية املقدسة
كربالء املقدسة –  /ذي القعدة/

لعلكم شعرمت بأ ّن الصرخي حىت يف البيان الواحد يناقض نفسه ،فهو يف النقطة الثانية من
بيانه يطالب بانسحاب قوات االحتالل فورا  -على حد تعبريه  -ولكنه ال يلبث حىت يطالب
ببقاء هذه القوات يف النقطة الرابعة حبجة توفري األمن واألمان ووسائل العيش الضرورية ،وبالتأكيد
فإن توفري هذه األمور يتطلب بقاء هذه القوات.
وليت شعري هل الصرخي غافل مغفل أم يتغافل عن حقيقة أن هذه القوات تربر وجودها
البغيض بالذريعة نفسها ،وما أمجل هذه اهلدية اليت يقدمها هلا الصرخي إذن !
وإذا كان الصرخي يف البيان السابق دميقراطيا حىت العظم ،فإنه سرعان ما يتنصل من
دميقراطيته ،ويثبت أن حقيقته هي التناقض والنفاق ،واالنتهازية ،والتصيد يف املياه العكرة لكل ما
عساه يصب يف مصلحته الشخصية ،فالدميقراطية تُستبدل يف البيان اآليت بالدكتاتورية واحلكم بل
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االنقالب العسكري!! واملالكي والزوبعي والطالباين الذين يطالب بنهايتهم من خالل االنتخابات
اجلديدة يف البيان السابق يأيت اآلن ويقول ال بأس هبم !! وال أدري واهلل كيف تكون حكومات
االنقالبات العسكرية والديكتاتوريات اليت جرهبا الشعب العراقي وذاق منها األمرين حكومات
صاحلة تصب يف مصلحة العراقيني ؟! والعجيب أن الصرخي حياول هنا توظيف حديث أمري
املؤمنني توجيها ينحرف به عن وجهته احلقيقية ،فهو يسعى من خالله إىل تربير قبوله غري املشروع
باحلكومات الطاغوتية ،يف حني أن احلديث مل يكن يف صدد التشريع ملثل هذه احلكومات ،وإمنا
غايته اإلشارة إىل حقيقة تكوينية (ال تشريعية) هي ضرورة وجود حكومة تنظم حياة الناس .ومن
املعلوم إن ضرورة وجود حكومة ال تعين القبول بكل حكومة بل البد من اإلصرار على احلكومة
الشرعية اليت نصبها اهلل تعاىل .فاحلاكم الشرعي واحلكومة الشرعية دائما موجودة ،ولكن
الطواغيت وفقهاء السوء يسعون جاهدين إىل إبعادها وتغييبها .وإذا كان الصرخي حياول
االلتفاف على فتقه الذي ال يُرقع من خالل التذكري باملفاسد احلاصلة على أرض الواقع واإلشارة
إىل ضرورة دفعها فإنه قد أخطأ الطريق ،إذ ال تُدفع هذه املفاسد بغري احلاكم الشرعي الذي نصبه
اهلل تعاىل ،فهذا احلاكم هو وحده القادر على تطبيق الشرع املرضي عند اهلل تعاىل ،امسعوا حديث
الصرخي:
إىل من يهمه األمر:
بسمه تعاىل:
الشرين بل أهون
أشرنا يف مناسبات عديدة أنه رمبا يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون ّ
مير به العراق وشعبه
الشرور للمجتمع ،ومن املؤسف املبكي أن احلال املأساوي الدموي الذي ّ
املغلوب على أمره ال يناسبه يف هذه الظروف وهذه املرحلة إال ما يسمى باحلكم الفردي
(الدكتاتوري) ونتمىن ونرجو بل نسأل اهلل تعاىل ونتوسل إليه أن يكون الشخص احلاكم من
الوطنيني املخلصني العادلني املنصفني ،نقول ذلك ألن املؤسسات والتكتالت اليت شكلت
وتأسست باسم الدميقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل احلكومة بل أصبحت هذه
املؤسسات والتكتالت ومنابرها معرقلة ومه ّدمة لكل خطوة وعمل فيه خري وصالح لألمة،
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فاألنسب واألفضل بل املتعني إيقاف عمل مثل هذه املؤسسات إىل حني توفر الظروف املوضوعية
املناسبة الصحيحة الصاحلة ،وعليه فال يوجد اعرتاض على ما يسمى حبكومة إنقاذ وطين أو
حيجم
حكومة انتقالية أو انقالب عسكري ما دام يصب يف مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو ّ
ويقلل من سفك الدماء وزهق األرواح الربيئة ،فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء واألرواح
( :البد للناس من أمريّ :بر أو فاجر ،يعمل يف
بغض النظر عن املسمى ،قال أمري املؤمنني
وجيمع به الفيء ،ويقاتل به العدو،
أمرته املؤمن ،ويستمتع فيها الكافر ،ويبلغ اهلل فيها األجلُ ،
وتأمن به السبل ،ويؤخذ به للضعيف من القوي ،حىت يسرتيح به ّبر ،ويسرتاح من فاجر)َ.
قلنا ونكرر إن املهم بل الواجب األهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق األرواح ودفع ومنع كل
األسباب والعوامل واملقدمات املؤدية إىل هذه املفسدة الكبرية والقبح الفاحش ،وال فرق يف ذلك
سواء كان احلاكم سنيا أم شيعيا عربيا أم كرديا ،وسواء كان احلاكم غري معروف وغري مشرتك فيما
يسمى بالعملية السياسية (وهو األفضل واألنسب) أم كان مشرتكا يف العملية السياسية وتوفرت
فيه الشروط الوطنية واألخالقية والشرعية ،فمثال ليكن املالكي أو الزوبعي أو الطالباين أو غريهم
أحدهم مبفرده أو مع آخر أو آخرين على حنو اجمللس الرئاسي أو اجمللس احلاكم أو أي عنوان
آخر املهم حتقيق الغرض واهلدف الوطين واألخالقي والشرعي والتارخيي.
واهلل تعاىل املوفق واملسدد واملعني والناصر.
السيد احلسين
 /شوال/

هـ

وعلى أي حال يبدو واضحا من هذا البيان أن الصرخي ال ينطلق يف تعامله مع السياسة من
منطلق إسالمي ،فهو بعيد كل البعد عن كل ما هو إسالمي ،فال ينطوي بيانه ولو على إشارة
بعيدة للحكومة اإلسالمية ،بوصفها النموذج اإلهلي والنموذج األمثل لنظام احلكم ،بل إن إيراده
بالصورة امللتوية يشري إىل حقيقة ملتوية تستبطنها نفسه حتاول االبتعاد
حلديث أمري املؤمنني
عن اإلسالم ملصلحة الذات املنتفخة املريضة.
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فالصرخي ليس فقط ال يريد الدخول يف حبث عن طبيعة نظام احلكم الذي يرتضيه اإلسالم
أو حىت جمرد اإلشارة إليه ،وإمنا يسعى إىل االلتفاف عليه وتشويهه ملصلحة الواقع املنحرف الذي
يتوقع ،أو قل ميين نفسه ،بإمكانية حتقيق مكسب ذايت من خالله.
ولعل اللغة االنفعالية البعيدة عن التعقل اليت ُكتب هبا البيان تشري إىل هذا املنزع الذايت ،لنتأمل
املقطع اآليت من بيانه( :أشرنا يف مناسبات عديدة أنه رمبا يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون
مير به
الشرين بل أهون الشرور للمجتمع ،ومن املؤسف املبكي أن احلال املأساوي الدموي الذي ّ
ّ
العراق وشعبه املغلوب على أمره ال يناسبه يف هذه الظروف وهذه املرحلة إال ما يسمى باحلكم
الفردي (الدكتاتوري) ونتمىن ونرجو بل نسأل اهلل تعاىل ونتوسل إليه أن يكون الشخص احلاكم
من الوطنيني املخلصني العادلني املنصفني ،نقول ذلك ألن املؤسسات والتكتالت اليت شكلت
وتأسست باسم الدميقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل احلكومة بل أصبحت هذه
املؤسسات والتكتالت ومنابرها معرقلة ومه ّدمة لكل خطوة وعمل فيه خري وصالح لألمة،
فاألنسب واألفضل بل املتعني إيقاف عمل مثل هذه املؤسسات إىل حني توفر الظروف املوضوعية
املناسبة الصحيحة الصاحلة ،وعليه فال يوجد اعرتاض على ما يسمى حبكومة إنقاذ وطين أو
حيجم
حكومة انتقالية أو انقالب عسكري ما دام يصب يف مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو ّ
ويقلل من سفك الدماء وزهق األرواح الربيئة ،فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء واألرواح
بغض النظر عن املسمى).
الصرخي يرى احلكم الديكتاتوري أهون الشرور ،بل يراه احلل األنسب لظروف هذه املرحلة !
أما ملاذا ؟ فـ (ألن املؤسسات والتكتالت اليت شكلت وتأسست باسم الدميقراطية وحكم الشعب
صارت معرقلة لعمل احلكومة بل أصبحت هذه املؤسسات والتكتالت ومنابرها معرقلة ومه ّدمة
لكل خطوة وعمل فيه خري وصالح لألمة) ! فالدميقراطية وآلياهتا و ما يُسمى مؤسسات اجملتمع
املدين؛ األحزاب والتكتالت تعرقل عمل احلكومة ،ولو سألناه كيف ذلك ؟ ال أدري مبا جييب !
فاملفرتض حبسب الفكرة الدميقراطية أن تكون هذه املؤسسات عامال مساعدا يف متشية أمور
الدولة ،كما إهنا حبسب الدميقراطية قوة يف مقابل قوة احلكومة حلفظ مصاحل الناس من تعسف
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احلكومة املتوقع .وهكذا فإن وجود هذه املؤسسات والتكتالت ميثل جزء من ماهية الدميقراطية إن
صح التعبري ،فهو إذن غري حمدد مبرحلة دون أخرى .وإذا كان الصرخي يعتقد أن املرحلة الراهنة
اليت مير هبا العراق ال تناسب الدميقراطية ،أو إن الدميقراطية ال تناسبها ،بل إذا كان يعتقد حقا أن
سوغ دفع الناس إىل جحيم
الدميقراطية هي سبب مآسي العراق ،فإن عليه أن ُجييب إذن بأي م ّ
الدميقراطية ؟ لنقرأ بعضا من بياناته:
نص فتوى الصرخي الصادرة بتاريخ  /ذي العقدة/

هـ  .قَ:

قال السيد حممود احلسين ....( :وجيب شرعا وأخالقا وأدبا وتارخيا على مجيع املكلفني [من
الشيعة والسنة ،ومن العرب والكرد ،ومن املسلمني وغريهم ،من النساء والرجال] ممن وجب عليه
أو أوجب على نفسه املشاركة يف االنتخابات القادمة أن خيتاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهرا وباطنا
صدقا وعدال حبب العراق وشعب العراق والوالء له ،ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه
وحقن دماءه أو املسامهة يف إيقاف أو تقليل جريان هنر بل أهنار الدماء اليت تسفك على أرض
األنبياء وشعب األوصياء ،هذا بغض النظر عن اعتقاد الشخص املرشح واملنتخب الديين واملذهيب
والقومي والعرقي وحنومها .واهلل تعاىل املوفق واملسدد.
احلسين  /ذي القعدة/

الحظوا ،يف هذا البيان الدميقراطية (االنتخابات) يرتشح عنها حكومة يُتوقع منها حفظ
النظام ووحدة العراق  ..و  ..و  ..وكل ما يقع على طرف النقيض مع ما ورد يف البيان السابق.
ولو تأملنا قليال يف هذا البيان األخري سنكون وجها لوجه أمام مفارقات مضحكة مبكية يف
آن واحد ،فاالنتخابات واجبة (وجيب شرعا وأخالقا وأدبا وتارخيا على مجيع املكلفني [من الشيعة
والسنة ،ومن العرب والكرد ،ومن املسلمني وغريهم ،من النساء والرجال] ممن وجب عليه أو
أوجب على نفسه املشاركة يف االنتخابات القادمة) ،واملرجع الديين األعلم ،بل ويل أمر املسلمني
كما يزعم كاذبا ال يهمه اعتقاد احلاكم الديين واملذهيب ،فهو يرحب باحلاكم الذي تأيت به
الدميقراطية يزيديا كان أو علمانيا ،وهذا أمر غري مستغرب بالنسبة لرجل ال يهمه شئ غري نفسه،
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بل إن الصرخي يقطع الطريق على كل من عسى أن حياول الدفاع عنه فيحدد اهلدف للحكومة
اليت يتمناها بقوله( :أن خيتاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهرا وباطنا صدقا وعدال حبب العراق وشعب
العراق والوالء له ،ويعمل جهده من أجل وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو املسامهة يف إيقاف
أو تقليل جريان هنر بل أهنار الدماء اليت تسفك على أرض األنبياء وشعب األوصياء) .فاهلدف
ال عالقة له بالدين على اإلطالق.
ولكي تزادوا عجبا من تناقضات هذا الرجل اقرؤا البيان اآليت الصادر عن الصرخي قبل أشهر
قليلة من سابقه الذي حيث فيه على املشاركة يف االنتخابات ،فقد أصدر بيانا يف شهر رمضان/
ه ـ ق مبناسبة االنتخابات األوىل يف العراق بعنوان (انتخابات ولكن) جاء فيه:
(بسمه تعاىل:
أوال :كما بينّا يف االستفتاء السابق بعدم وجود دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب
االنتخابات ،بل ميكن أن يكون الدليل الشرعي والعقلي بل واألخالقي والتارخيي على خالف
ذلك .)....
أقول :سبحان اهلل واحلمد هلل الذي ال حيمد على مكروه سواه ،فقبل أشهر قليلة إذن مل يكن
مثة دليل شرعي أو عقلي يدل على وجوب االنتخابات ،بل ميكن (كذا) أن يكون الدليل
الشرعي والعقلي بل واألخالقي والتارخيي على خالف ذلك !!
أي تناقض هذا ؟ وهل األمر جمرد تناقض فكري منشؤه اجلهل أو التخبط ،أم إنه كما هو
املرجح تعبري عن موقف سياسي متقلب ،بل انتهازي ،حياول تصيد الفرص ،ويتكيف حبسب ميل
ميزان القوى هلذا الطرف من املعادلة أو ذاك ؟
وهل جيهل الصرخي أن الدليل الشرعي خبالف الدميقراطية حىت يعرب بكلمة (ميكن) ؟
ولنعد إىل بيانه الصادر يف  /شوال/

الوطين واألخالقي والشرعي والتارخيي).

الذي يقول فيه( :املهم حتقيق الغرض واهلدف
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هل حقا يهتم الصرخي بتحقيق اهلدف الوطين ،وهو اهلدف الذي بات شعارا ال ميل من رفعه
والتبجح فيه على الرغم من أن اإلسالم الذي يُفرتض بالصرخي متثيله كرجل معمم (وال أقول
رجل دين  -إذ ليس هو رجل دين بل دنيا) أقول على الرغم من اإلسالم أوسع بكثري من حدود
الوطنية ؟
احلرباء املتلونة ؟
يوميا تتعرض مدن العراق اجلنوبية عموما ومدينة الصدر على وجه اخلصوص لقصف القوات
األمريكية احملتلة ،فتقتل وتدمر ،وتنشر الويل والثبور ،وال جتد من ينبس ببنت شفة من مراجع آخر
الزمان ،وأذكر إين كتبت يف هذا املوضوع مقاال ،أرى من املناسب نشره هنا ،وإليكم املقال:
موتَالمرجعياتَالمزيفةَ:
املوت الذريع الذي تنثره الطائرات األمريكية يف كل مكان من مدينة الصدر ومدن العراق
األخرى يضع بني يدي املتأمل احلصيف قصة موت أخرى .هي هذه املرة قصة موت املرجعيات
اليت طاملا خدعت الناس مبقولة إهنا احلارس األمني واحلصن احلصني حلياة الناس ومصاحلهم .وإذا
كان اإلعالن الرمسي هلذا املوت قد تأجل ألكثر من مرة ألسباب ال تنم عن حصافة يف الرأي،
بل غالبا ما تشري إىل إشكالية الوعي الشيعي املعاصر اليت تتفاعل فيها من جهة سياسة
االستخفاف اليت متارسها سلطة املرجعية ،وموت اإلرادة أو الوعي املستسلم الذي مييز السواد
األعظم من الناس ،من جهة أخرى ،فإن مطارق املوت اليت تقرع الوعي كل يوم وكل حلظة واليت
جيد اإلنسان نفسه عاريا مستوحدا بإزاء استحقاقاهتا القاسية السيما بعد أن ختلت عنه املرجعيات
بشكل خم ٍز ،بل بعد أن وقفت منه موقف الشماتة الوقحة واحنازت كليا إىل عدوه الذي يقتله كل
يوم ،هذا الواقع اجلديد البد أن يكون كفيال بكسر قوقعة اخلرافة اليت أسرته طويال.
وإذا كانت بعض الكلمات اليت صدرت عن بعض القطاعات الشعبية  -السيما يف بيان
عشائر مدينة الصدر  -متثل البشائر األوىل هلذا الوعي اجلديد ،فإن ما ينبغي أن حترص اجلموع
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الشعبية عليه هو املضي هبذا الوعي إىل غاياته القصوى ،وأن تقطع كل الروابط اليت قد تدفعها
لاللتفات إىل الوراء.
إن موقف املرجعيات وأذناهبا الذي مل يكتف خبذالن اجلماهري يف أشد اللحظات حراجة ،بل
ذهب باخليانة إىل طرفها األقصى املتمثل باالصطفاف كليا مع احملتلني القتلة ،وتبىن خطابا يستعري
مصطلحات احملتل من قبيل إلقاء الالئمة على رافضي احملتل وتسميتهم باجلرذان ،دون توجيه كلمة
واحدة للمحتل نفسه ،بل إننا بتنا نسمع لغة تستعمل كلمات التكفري والوصم باالحنراف وإتّباع
السامريني دون خجل أو مواربة ،هذا املوقف يدل بصورة ال ترتك جماال لشك أو تردد على أن
املرجعيات وأذناهبا قد حسمت خياراهتا مرة واحدة وإىل األبد وألقت ببيضها كامال يف سلة
احملتل ،ومل تعد ترى يف الشعب الذي استذلته وركبت ظهره سوى رقم ال قيمة له وكم مهمل ،بل
إن من يستبطن موقفها يلمح فيه بوضوح كاف تلك الفكرة الشيطانية اليت ترى الناس بال ذاكرة
حقيقية ،وترى أهنم مستعدون دائما لتقبل اخلداع والعودة إىل القفص القدمي نفسه.
واحلقيقة إن هذه املواقف الصرحية بل الوقحة  -كما ينبغي  -أن نصفها تشكل مبجملها
وبطريقة ما قدرا سعيدا ! فهي مل تكتف بإماطة اللثام عن الوجوه اليت ال تداري لؤمها كثريا ،وإمنا
 وهذا هو اجلديد  -قد كشفت بوضوح سافر حقيقة تلك الوجوه املنافقة من قبيل الصرخيواليعقويب والسيستاين واألمساء األخرى يف قائمة العمالة والنفاق .فالصرخي الذي تبجح فرتة من
الزمن بانتمائه إىل حوزة السيد حممد الصدر (رمحه اهلل) على مستوى الشعار االستخفايف قد
أخرجت هذه األزمة كل األضغان اليت ينطوي عليها.
فالفارس املزيف الذي ركب ظهور الناس باسم مرجعية السيد الصدر رمبا استيقظ اليوم ووجد
أن ريشا كثريا قد نبت على ظهره ،وأن وقت طريانه املنفرد بعيدا عن السرب قد حان.
ولكنه لألسف الشديد  -وهو أسف يعرفه الشرفاء ال اخلونة  -مل جيد مطارا جيرب فيه ريشه
غري طعن ما يفرتض إهنم إخوة ،فشرع وأتباعه بتوجيه سهام كلماهتم املسمومة إىل اجليش التابع
ملقتدى ناعتني إياه بامليليشا اليت جيب أن تتخلى عن سالحها لصاحل القوة اليت تفرض القانون
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كما يسموهنا ،وهم يعلمون جيدا أن هذه القوة ليست سوى االحتالل وحكومته  -نعم
حكومته  -العميلة( .انتهى املقال).
أقول :ملاذا مل نسمع من الصرخي بيانا كالبيان اآليت:
بيان ( )40فلوجة اخلري واملقاومة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ..إنا هلل وإنا إليه راجعون  ...وال حول وال قوة إال باهلل العلي
العظيم.
نُعزي سيدنا وقائدنا النيب األعظم وموالنا ومنقذنا قائم آل حممد وبقية اهلل تعاىل يف أرضه
(عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف) مبصاب أهلنا وإخواننا وأحبائنا يف فلوجة اخلري واملقاومة واجلهاد
والصرب واإلباء.
إن العني لتدمع والقلب يقطر دما على الدماء اليت ُسفكت واألرواح اليت أُزهقت والنساء
وشردت واألرض اليت ُزلزلت واملاء واهلواء والسماء اليت لُوثت
واألطفال والشيوخ اليت ُروعت ُ
بسبب االعتداء الرببري الغاشم الظامل الغادر اللئيم الوضيع القبيح الذي تقوم به قوات االحتالل
األمريكي الصهيوين امللحد الكافر حبق شعبنا العزيز يف الفلوجة ،فعلى كل مسلم ومسلمة العمل
مبا وسعه ملساعدة الفلوجة الصامدة أهلها وتقدمي املساعدة العينية واملعنوية من املاء والغذاء
والكساء والدواء والصالة والدعاء وحنوها.
وفرج اهلل تعاىل عنهم وعن
والسالم على الفلوجة املقاومة أهلها الصابرين ورمحة اهلل وبركاته ّ
املؤمنني واملؤمنات فرجا عاجال كلمح البصر أو هو أقرب إنه مسيع الدعاء واحلمد هلل رب العاملني
والعاقبة للمتقني.
السيد حممود احلسين
احلوزة العلمية /كربالء املقدسة /النجف االشرف
هـ
صفر االنتفاضة/
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احلقيقة هي أن الصرخي ال اليوم وال باألمس كان يهمه أمر الوطن بشيء أبدا ،فما يهمه
حقا هو اإلشارة إىل ذاته ومتييز نفسه كصوت ينعق خارج السرب ،فإذا كان اجلميع (فقهاء
وقوى سياسية) قد داهنوا احملتل يف مسألة الفلوجة وغريها ،فإن من املناسب للصرخي أن يركب
موجة اإلعالم العريب املستنكر ليعلن عن نفسه بوصفه غرابا خمتلفا ال يشبه بقية األغربة.
وإال لو تأمل الصرخي قليال ،لو ملك زمام نفسه اجلاحمة املنفلتة عن كل عقال ألدرك أن
معركة الفلوجة مل تكن معركة صرب وإباء ،بل معركة بني الظاملني.
وال أدري واهلل أال يستحق أهايل مدينة الصدر من الصرخي كلمات (فقط كلمات) من قبيل
هذه الكلمات (إن العني لتدمع والقلب يقطر دما على الدماء اليت ُسفكت واألرواح اليت أُزهقت
وشردت واألرض اليت ُزلزلت واملاء واهلواء والسماء اليت
والنساء واألطفال والشيوخ اليت ُروعت ُ
لُوثت بسبب االعتداء الرببري الغاشم الظامل الغادر اللئيم الوضيع القبيح الذي تقوم به قوات
االحتالل األمريكي الصهيوين امللحد الكافر حبق شعبنا العزيز يف الفلوجة ،فعلى كل مسلم
ومسلمة العمل مبا وسعه ملساعدة الفلوجة الصامدة أهلها وتقدمي املساعدة العينية واملعنوية من
املاء والغذاء والكساء والدواء والصالة والدعاء وحنوها).
إن ما يستحقه أبناء مدينة الصدر وغريها برأي الصرخي هو ما ورد يف النقطة السادسة من
هـ ،وكما يأيت:
بيانه املؤرخ يف  /صفر/
(  -نعم خلطة أمنية حتمي العراق وتصونه من األعداء وحتافظ على وحدته وحتقق أمنه وأمانه
وحتاسب املقصر بعدل وإنصاف مهما كان توجهه وفكره ومعتقده ومذهبه  ...نعم خلطة أمنية
أضر بالعراق وشعبه اجلريح القتيل الشريد املظلوم
تنزع وتنتزع وتنفي امليليشيات وسالحها الذي ّ
وال تفرق بني املليشيات الشيعية والسنية واإلسالمية والعلمانية العربية والكردية وغريها  ...نعم
خلطة أمنية تعمل على حتقيق وسيادة النظام والقانون على مجيع العراقيني السنة والشيعة ،والعرب
والكرد ،واملسلمني واملسيحيني ،والسياسيني وغريهم ،والداخلني يف العملية السياسية وغريهم....،
ويضر
أضر ّ
وكال وكال وألف كال للنفاق االجتماعي والنفاق الديين والنفاق السياسي الذي ّ
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بالعراق وشعبه وأغرقه يف حبور دماء الطائفية واحلرب األهلية املفتعلة من أجل املصاحل الشخصية
الضيقة واملكاسب السياسية املنحرفة ومصاحل دول خارجية...
قال موالنا العلي القدير﴿ :و َ َّ ِ
ِ
اب اللَّ ِه َخْيـٌر لِ َم ْن َآم َن َو َع ِم َل
ين أُوتُوا الْع ْل َم َويْـلَ ُك ْم ثَو ُ
َ
قال الذ َ
ِ
الصابُِرو َن﴾.
صاحلا َوال يـُلَقَّاها إِالَّ َّ

ول الض ِ ِ
استَ ْكبَـ ُروا إِنَّا ُكنَّا لَ ُك ْم
وقال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ يَـتَ ُّ
ين ْ
حاجو َن ِيف النَّا ِر فَـيَـ ُق ُ َ
ُّعفاءُ للَّذ َ
تَـبعا فَـهل أَنْـتُم م ْغنُو َن عنَّا نَ ِ
صيبا ِم َن النَّا ِر﴾).
َ
َ َْ ُْ
واحلقيقة أن الصرخي يف النقاط األوىل من بيانه املشار إليه أعاله قد وصف نفسه وصفا دقيقا
حيث قال:
بيان رقم ( :)06أمن العراق  ...وفرض النظام
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املرجع الديين األعلى ..مساحة السيد املوىل احلسين (دام ظله) ما هو رأي مساحتكم بتكوين
تكتالت وتشكيالت جديدة يف الربملان العراقي من ضمنها أحزاب دينية تدعمها مرجعيات
وأحزاب سياسية أخرى بدعوى إنقاذ الشعب العراقي من أزمته احلالية يف حني أعلنت نفس هذه
األطراف سابقا تأييدها ومباركتها للخطة األمنية اجلديدة (فرض القانون) والسعي من أجل
إجناحها ،فهل يتناسب إعالهنم هلذه التشكيالت اجلديدة مع تأييدهم خلطة (فرض القانون) ،أو
هو حكم سابق بفشل اخلطة األمنية وحماولة إجياد احللول البديلة ؟ ودمتم للعراق والعراقيني سندا
وذخرا.
جمموعة من مقلديكم
 /صفر/

بسمه تعاىل :ميكن القول:
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 إذا كانت السياسة سياسة الكذب واالفرتاء والنفاق وسياسة الدنيا واملصاحل النفعيةالضيقة الشخصية أو احلزبية أو الفئوية أو حنوها فانك بالتأكيد وبكل تأكيد جتد اخلداع والكذب
واالفرتاء والنفاق حيث يضع هؤالء قدما يف كل درب ومسلك يتناسب مع القوة والضعف ومع
السعة والضيق ومع مقدار ما جيلب من منفعة ومصلحة شخصية ودنيوية زائلة بالرغم من تنايف أو
تضاد أو تناقض الطرق والدروب واملسالك فيصرح أحدهم بشيء ويصرح صاحبه ورفيقه وشريكه
يف احلزب أو التنظيم أو احلركة أو اجلهة بشيء آخر خيالف ويناقض أو ينايف التصريح األول
وهكذا يف تصريح ثالث ورابع  ...وهبذا الكذب والنفاق فإنه يضمن انتقاء القول والتصريح
املناسب مع احلدث والواقعة اليت حتصل وتقع خارجا وكأنه مل يتفوه ومل يصرح بنقيض ذلك ...
 نعم يا أعزائي علينا أن نلتفت لذلك ونشخصه وعلينا أن نتيقن أن األخطر واألشدواألشر واألفتك يف ذلك هو أن يكون ذلك الكذب واالفرتاء والنفاق حتت دعاوى وادعاءات
تأمني شرعي وغطاء ديين.
 ويزداد ويعظم ويتعمق الشر والفتك واخلطر والدمار عندما يكون ذلك صادرا من شخصميتلك العنوان االجتماعي والديين كعنوان اجملتهد أو املرجع وحنوها.
 لكن العجب العجب العجب  ...وكل العجب من الناس  ...والعتب العتب العتب ...وكل العتب على الناس الذين يصدقون هؤالء ويتبعوهنم  ...أال يعلم الناس أن هذا التصرف
جيسد حقيقة االستخفاف واالنتهاك إلنسانيتهم واالستصغار واالحتقار لنفوسهم وعقوهلم
وأفكارهم  ...أمل يعلم هؤالء أن فرعون استخف بقومه فأطاعوه  ...فلماذا تكون أسوتنا وقدوتنا

استَ َخ َّ
ف قَـ ْوَمهُ
قوم فرعون فيستخف بنا البعض ونطيعهم ..ملاذا ...؟؟؟ قال موالنا العظيم﴿َ :فَ ْ
ِِ
ني﴾.
َّه ْم كانُوا قَـ ْوما فاسق َ
فَأَطاعُوهُ إِنـ ُ
 ملاذا ال حنرر ونتحرر من القيود والسجون والظُلَم الفكرية والنفسية وخنرج وننطلق إىل ويفنور احلق واهلداية والصالح واإلصالح وحب الوطن واإلخالص للشعب  ...ونعمل ونقول ونقف
للعراق ومن أجله وفيه وإليه...
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 نعم خلطة أمنية حتمي العراق وتصونه من األعداء وحتافظ على وحدته وحتقق أمنه وأمانهوحتاسب املقصر بعدل وإنصاف مهما كان توجهه وفكره ومعتقده ومذهبه  ...نعم خلطة أمنية
أضر بالعراق وشعبه اجلريح القتيل الشريد املظلوم
تنزع وتنتزع وتنفي امليليشيات وسالحها الذي ّ
وال تفرق بني املليشيات الشيعية والسنية واإلسالمية والعلمانية العربية والكردية وغريها  ...نعم
خلطة أمنية تعمل على حتقيق وسيادة النظام والقانون على مجيع العراقيني السنة والشيعة ،والعرب
والكرد ،واملسلمني واملسيحيني ،والسياسيني وغريهم ،والداخلني يف العملية السياسية وغريهم....،
ويضر
أضر ّ
وكال وكال وألف كال للنفاق االجتماعي والنفاق الديين والنفاق السياسي الذي ّ
بالعراق وشعبه وأغرقه يف حبور دماء الطائفية واحلرب األهلية املفتعلة من أجل املصاحل الشخصية
الضيقة واملكاسب السياسية املنحرفة ومصاحل دول خارجية.
قال موالنا العلي القدير﴿ :و َ َّ ِ
ِ
اب اللَّ ِه َخْيـٌر لِ َم ْن َآم َن َو َع ِم َل
ين أُوتُوا الْع ْل َم َويْـلَ ُك ْم ثَو ُ
َ
قال الذ َ
ِ
حاجو َن ِيف النَّا ِر فَـيَـ ُق ُ
صاحلا َوال يـُلَقَّاها إِالَّ َّ
الصابُِرو َن﴾ .وقال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ يَـتَ ُّ
ول الض َ
ُّعفاءُ
لِلَّ ِذين استَ ْكبـروا إِنَّا ُكنَّا لَ ُكم تَـبعا فَـهل أَنْـتُم م ْغنُو َن عنَّا نَ ِ
صيبا ِم َن النَّا ِر﴾.
َ
ْ َ َْ ُْ
َ ْ َُ
السيد احلسين
 /صفر/

هـ

الصرخي يف احلقيقة يشكو من الداء نفسه الذي يعاين منه اآلخرون ،ولكنه على قاعدة
(رمتين بدائها وانسلت) حياول رسم صورة مغايرة ملرجعيته وحيمل اآلخرين وحدهم املرض
املستفحل.
فهو ميارس سياسة (سياسة الكذب واالفرتاء والنفاق وسياسة الدنيا واملصاحل النفعية الضيقة
الشخصية أو احلزبية أو الفئوية أو حنوها فإنك بالتأكيد وبكل تأكيد جتد اخلداع والكذب واالفرتاء
والنفاق حيث يضع هؤالء قدما يف كل درب ومسلك يتناسب مع القوة والضعف ومع السعة
والضيق ومع مقدار ما جيلب من منفعة ومصلحة شخصية ودنيوية زائلة بالرغم من تنايف أو تضاد
أو تناقض الطرق والدروب واملسالك فيصرح أحدهم بشيء ويصرح صاحبه ورفيقه وشريكه يف
احلزب أو التنظيم أو احلركة أو اجلهة بشيء آخر خيالف ويناقض أو ينايف التصريح األول وهكذا
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يف تصريح ثالث ورابع  ...وهبذا الكذب والنفاق فإنه يضمن انتقاء القول والتصريح املناسب مع
احلدث والواقعة اليت حتصل وتقع خارجا وكأنه مل يتفوه ومل يصرح بنقيض ذلك .)...
فحني كانت سطوة الدولة مأمونة بسبب ضعفها أصدر الصرخي بيان الفلوجة آنف الذكر،
ولكنه حني اشتدت سطوهتا ،صار يصدر بيانات من قبيل البيان اآليت:
بيان رقم ( :)09فاجعة شعبانية كربالء
إىل كربالء ...ويف كربالء  ...يف أقدس مكان  ...ويف أفضل ليلة بعد ليلة القدر ...وعند
والدة أشرف اخللق بعد الرسول األعظم وآله األطهار  ...ويف حالة حضور ماليني األجساد
الطاهرة واألرواح املقدسة والنفوس العلوية لألنبياء واملرسلني واألولياء الصاحلني......
وفجأة وليس مبفاجأة أن ينقلب ذلك الفرح والسرور واألمل إىل خصام وصراع وختريب وقتال
وسفك دماء وزهق أرواح وحزن وأمل واكتئاب ........
وبعد كل ذلك ومهما تعددت واختلفت األسباب فالبد من القول والنداء بصوت صادح
واضح مبني أن كل األسباب ترجع إىل سبب وأصل رئيس وأساس :هو املسلمون واإلسالميون
وليس اإلسالم ،هو الرموز واملراجع الدينية وليست مرجعية اإلسالم....
فنحن الرموز واملراجع الدينية (من السنة والشيعة) مبواقفنا بأقوالنا أو أفعالنا أو إمضائنا أو
سكوتنا  .....صرنا ألعوبة بيد آخرين ومشاعة تعلق عليها وتربر هبا أعماهلم ومواقفهم،....
فبامسنا وبدعوى موافقتنا وإمضائنا تصدى الكثري لتأسيس وتشكيل قوى وجماميع إرهاب
وميليشيات وكيانات مسلحة وعصابات كلها غري منضبطة حتت قانون  ...مما أدى إىل مآسي
وويالت وكوارث كثرية وكثرية  ...منها ،حتويل املراقد والبقع والروضات املقدسة للمعصومني
إىل ثكنات عسكرية وخمازن عتاد ومعتقالت ومراكز تغييب وتعذيب ،واستخدام واستغالل أموال
تلك املراقد واملراكز الدينية وأموال اهلل واألولياء والصاحلني واملؤمنني واملسلمني للتجييش والتسليح
والضغط والقهر واالبتزاز ....حىت وصل بنا احلال إىل ما حنن فيه وبصدده.
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فالبد والبد والبد  ..وجيب عقال وشرعا وأخالقا وتارخيا علينا الرموز ومراجع الدين:
أوال :التحلي بالشجاعة والشعور باملسؤولية القانونية والشرعية والتارخيية واألخالقية واإلنسانية
واالعرتاف باخلطأ اجلسيم اخلطري املهلك الذي حصل بسبب مواقفنا من قول أو فعل أو إمضاء
أو سكوت أو عدم ردع .....
ثانيا :جتسيد ذلك بالردع والردع والردع الصريح الواضح اجللي لكل من يستغل اسم املرجعية
واملراجع.
ثالثا :تقدمي وإعالن االعتذار واالعتذار واالعتذار إىل العراق احلبيب وشعبه العزيز احلزين.
رابعا :معاهدة اهلل تعاىل ورسوله الكرمي وأهل بيته الطاهرين واألولياء واألخيار والصاحلني
والعراق وشعبه املظلوم  ...معاهدهتم على عدم التدخل يف شؤون العراق والعراقيني السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية حىت ال يتكرر الفشل واخلطأ واملأساة.
خامسا :جيب ترك الساحة والفرصة للوطنيني املخلصني الصادقني للعمل جبد وإخالص للعمل
من أجل العراق كل العراق وشعبه الطيب املظلوم املهضوم...
سادسا :البد من اإلعالن وبكل وضوح إننا ال نريد من يرتأس وحيتمي باملقدسات واملراقد
املشرفة بل نريد من خيدم وحيمي تلك البقع والرياض املباركة جبسده وروحه.
سابعا :وعليه البد أن تتصدى الدولة ومؤسساهتا بصورة مستقلة لذلك العمل يف احلماية
واخلدمة والبد أن تكون تلك املشاهد واملراقد منزوعة السالح بصورة مطلقة حفاظا على مكانتها
وقدسيتها وحفاظا وصيانة ملشاعر الزائرين الكرام.
ثامنا :وكذلك البد أن تتصدى احلكومة وبكل أطرافها ومكوناهتا لتشكيل جلنة مستقلة من
األشراف واألخيار ورؤساء العشائر واإلعالميني والقانونيني ومؤسسات اجملتمع املدين وغريهم،
تشرف على أموال املراقد املقدسة وتوزيعها مبا يرضي اهلل ورسوله وآله األطهار يف شؤون أعمار
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وجتديد تلك البقاع ويف شؤون املهاجرين واملهجرين ويف شؤون األيتام واألرامل ضحايا االحتالل
واإلرهاب.
ومع كل ذلك  ...جيب أن نساعد ونواسي عوائل شهداء تلك األحداث ونسأل اهلل
تعاىل أن يسكن أرواحهم يف عليني وجنات النعيم...
كذلك ال يفوتين تقدمي كل عناوين ومعاين الشكر والتقدير واإلعجاب واالحرتام لكل
األعزاء الكرماء من أفراد وبيوتات وعشائر وهيئات اجتماعية وكوادر طبية وقوات عسكرية
عملت وسهرت وجاهدت يف اخلدمة للزائرين ومحايتهم وتأمني الطرق والسبل هلم فجزاهم
اهلل خري جزاء احملسنني ووفقهم وسددهم ورضي عنهم يف الدنيا واآلخرة .والسالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته واحلمد هلل رب العاملني والعاقبة للشهداء واملتقني.
السيد احلسين
شعبان/

***

هـ

الفصل الثاني:

تناقضات الصرخي الفكرية
بدعة املعجزة األصولية:
أصدر مكتب الصرخي كتابا بعنوان (ارجع يا ابن فاطمة هذه عقائد) من (السلسلة الوافية)
وهو من تقدمي الصرخي نفسه ،يقول كاتبه يف إحدى فقراته:
(هكذا املمهدون للدجال والسفياين من أئمة الضاللة يسعون جاهدين حملاربة املعصوم
وال خيفى على
مبحاربة أدلته بتهيئة األذهان والنفوس واألرواح لرفض دليل جده املصطفى
اجلميع انقياد الناس حنو املرجعية ورمبا إن املراجع وأذناهبم الضالني املضلني تعودوا وعودوا الناس
على رفض أي دعوى تكشف زيفهم وكذهبم وخداعهم بادعاء أن تلك الدعوة ليست من الفقه
وال من األصول وادعاء أن ذلك الدليل يف العقائد وال جيري يف الفقه واألصول وادعاء إن التقييم
حيصل من أهل اخلربة من يدعو لصاحب احلق ،وادعاء أن صاحب احلق متوهم وال تسال عن
دليل تومهه ألنك ال تفهم الدليل وادعاء أن صاحب احلق لو كان على حق فانه سينتصر ألن ما
كان هلل ينمو فعليكم تركه وحيدا يف الساحة واالنتظار فإذا كان هلل فسينمو وإذا منى فسيقول لك
فسيقولون لك األصل
اتركه فإهنا مرجعية أو قيادة فاسدة ،وان قلت له كيف وهو اإلمام
عدم كونه إماما أو نائبا لإلمام ،أصبحت يف حرية أيها املكلف املسكني واآلن تسال ما هو احلل؟
احلل يف مقامني:
األول :يف هذا الوقت وهذه الظروف عليك إظهار كذبه وخداعه بأسلوب علمي وأخالقي
ببيان التناقضات وإال كذوبات اليت وقع وأوقعك هبا وعليك كشف خداعه أمام الناس ،وهذا
األمر واجب عليك الحتمالية الظهور املقدس يف أي حلظة فيكون مثل هذا من مصاديق الدجال
.
والسفياين أو من اتباعهما فيتفق بالعداء املباشر ضد املعصوم
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وقد أشارت الروايات
الثاين :يف وقت الظهور املقدس فاألمر واحلكم سيكون للمعصوم
إىل وضع السيف وقتل مثل هؤالء ومن املتعني أن القتل ال حيصل إال بعد خلع الزي الديين الذي
تسرتوا به وخدعوا الناس به ،ذكرت ما ذكرت خلطورة املوقف وعظمته ألنه سيتكرر مع املعصوم
ومن نفس النجف ومن املخادعني من العلماء حيث يطرح احملاججة واملناظرة باهلل واألنبياء
وبالقرآن ومن الواضح عندك إن مثل هذه الدعوة للمناظرة ترد بأهنا عقائد وال
والنيب األكرم
عالقة لنا هبا رمبا يرجع قوهلم إىل معىن (ارجع يا أبن فاطمة هذه عقائد).
ودعوتك للعقائد وال حاجة لنا بالعقائد فأن الدين والفقه واألصول خبري.
( :يقدم القائم حيث يأيت النجف فيخرج إليه من الكوفة
فقد ورد عن اإلمام الباقر
جيش السفياين وأصحابه والناس معهم … فيدعوهم اإلمام ويناشدهم حقه وخيربهم أنه مظلوم
مقهور ويقول يا أيها الناس أال من حاجين يف اهلل فأنا أوىل الناس باهلل ،ومن حاجين يف آدم فأنا
أوىل الناس بآدم ،ومن حاجين  ......ومن حاجين يف حممد فأنا أوىل الناس مبحمد ،ومن حاجين
يف كتاب اهلل فأنا أوىل الناس بكتاب اهلل .)......
فسيقولون يا ابن فاطمة ارجع من حيث جئت ال حاجة لنا فيك قد خربناك واختربناك فيضع
السيف فيهم على ظهر النجف … فيقتلهم .واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد
وعلى آله الطيبني الطاهرين) انتهى.
أقول :هذا الكتاب كتب الصرخي مقدمته ،وأظهر بذلك قبوله عن كل ما ورد فيه أو على
األقل عن الفكرة الرئيسية اليت تنتظمه ،واليت مفادها رفض اإلمام أو نائبه حبجة أن ما جاء به
وبالقرآن .ولكن
عقائد وحبجة أنه يطرح احملاججة واملناظرة باهلل واألنبياء والنيب األكرم
باإلتيان مبا
الصرخي سرعان ما يناقض هذا املوقف الفكري فيطالب السيد أمحد احلسن
أمساه معجزة أصولية ،بل إنه ذهب إىل أبعد مما تصور أن فقهاء النجف سيذهبون إليه ،فزعم أن
أو من يأيت مرسال من قبله هو معرفته بعلم األصول بل إتيانه مبعجزة
دليل اإلمام املهدي
أصولية ،وامللفت إنه يتصور احلد املعجز من علم األصول بأنه احلد الذي يفند ما ورد يف كتابه
(الفكر املتني) وهذه نقطة مهمة سنعود إىل بيان دالالهتا الحقا.
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لنقرأ اآلن ما خطته يد الصرخي:
مساحة ويل أمر املسلمني السيد حممود احلسين (دام ظله)..
يف كتب معتربة وصحيحة السند مبجيء ممهدين
ورد كثري من األخبار عن أهل البيت
(إذا
ميهدون سلطانه يف بشارة اإلسالم ص  ،وغيبة النعماين ص
قبل دولة اإلمام
قام قائم خبراسان … وقام قائم منا جبيالن … مث يقوم القائم املأمول واإلمام اجملهول … اخل)
فهناك قائمون بأمر اإلمام وممهدين له قبل ظهوره ينقلون عنه أي يشاهدونه يف غيبته قال :
(لبدَلهذاَالغلمَمنَغيبةََ...وماَبثلثينَمنَوحشة).
ويطلب
ظهر قبل أكثر من سنة ونصف شخص يدعي بأنه رسول لإلمام املهدي
النصرة له امسه أمحد احلسن ومؤيد بأدلة وبراهني قطعية وعلوم غيبية فضال عن الروايات الدالة
عليه ،علما إنه كان طالبا يف احلوزة ملدة مثانية سنوات ومعروف بصدقه وأمانته وغزارة علومه ،وقد
دعى مخسة من كبار علماء الشيعة إىل املناظرة لتأكيد علومه بأهنا تفوق ما وجد وأهنا من علم
اإلمام فقوبل بالرفض حىت وصل األمر إىل طلب أي معجزة خيتاروهنا؛ ألن العلماء ميكن هلم متييز
املعجزة عن السحر ،فلم يستجيب أحد وطلب منهم آخر األمر املباهلة اقتفاء بسرية أهل البيت
ليهلك الكاذب وكان نفس الرد.
يف كتاب هناية الغيبة
وجود أدلة من كالم السيد الصدر (قدس سره) يف صفحة
الصغرى بأنه يوجد من يلتقي يف الغيبة الكربى وينقل عنه أمور بشرط ال تكون خارجة عن
القواعد اإلسالمية.
وقد مسعنا ردكم على مدعي اليماين الكاذب الذي ال ميلك أي دليل عقلي وال نقلي على
مدعاه  ...علما إن كثري من الناس أخذوا يصدقون دعوة سيد أمحد احلسن يف شىت احملافظات
وأصحاهبم يردون على الزنادقة وامللحدين
وينشروهنا بني الناس ،فكما كانوا أهل البيت
فعليك الرد باعتبارك الدعوة الوحيدة احلقة يف الساحة ،فإن كان باطال فيجب أن ترد عليه وتنصح
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من تبعه بالرجوع إىل احلق ،وإن كان صادقا تأيّده وإرشاد الناس إليه ،وال نرضى بالسكوت؛ ألن
املرجعية الصادقة ال تعرف الصمت كما علمتنا.
وأين
أُمحّل كل من حيجب طالب احلق والباحث عنه املسؤولية أمام اهلل ورسوله واإلمام
ال أقنع إال برد السيد حممود احلسين بدليل املقنع ألكون معذورا يوم احلساب ،علما بأن هذا
االستفتاء ليس األول ومل يأت الرد فهذا االستفتاء مصريي بالنسبة يل ولكثري من أخواين املؤمنني
فال أريد أن تكون وصوالت اخلمس واحلقوق تأيت باحلال كما هو عند بقية مكاتب العلماء بينما
االستفتاء املهم واملصريي ال يصل إىل مساحة السيد وهذان الوصالن دليلي على ما أقول …
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
مالحظة :علما إن لدى أمحد احلسن إصدارات كثرية أمهها املتشاهبات على جزئني وهي
أو من يتصل هبم.
إحكام ما اشتبه ومن العلوم إن املتشابه ال حيكمه إال املعصومني
مهند شياع
بسمه تعاىل:
أوال :الثابت بالدليل العلمي والشرعي أن االجتهاد والتقليد هو من املبادئ الفطرية الوجدانية
العقالئية اإلنسانية ،وذكرنا يف املنهاج الواضح /االجتهاد والتقليد  -أنه ثابت بالعقل والفطرة
والسرية العقالئية واملتشرعية بالدليل الشرعي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،ومن ينكر هذا املبدأ
فهو خارج عن العقل والعقالء بل خارج عن اإلنسانية فإذا كان الشخص املذكور يرفض ويبطل
مبدأ االجتهاد والتقليد فهو هبذا قد نقل أمرا أو حكم حبكم خرج به عن القواعد اإلسالمية
والعقلية العقالئية والفطرية ،وهبذا فهو غري مشمول مبا ذكرته يف االستفتاء عند التسلسل ( ).
ثانيا :مادامت وسائل التجميل موجودة وما دامت إمكانية الرياء والكذب واخلداع موجودة
ومادام التأويل ميكن أن يدعيه أي شخص ،فإنه ميكن ألي شخص جعل بعض ظواهر الروايات
ميكن أن تنطبق عليه ظاهرا بل وكذبا وخداعا ،وحىت لو ثبت اإلمكان فانه ال يثبت الوجود
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والتحقق يف خصوص هذا الشخص دون غريه ممن يثبت اإلمكان حبقه أيضا وعلى هذا الفرض
فاالحتماالت تكون كثرية وكثرية فعلى من ينطبق املورد الشرعي ؟!!
ثالثا :أذكرك ونفسي واآلخرين إن الواقع اخلارجي املوضوعي يثبت ما ذكرناه (ثانيا) ،فحكام
بين العباس الطغاة ،جعلوا ألنفسهم وأهليهم (أبنائهم) األمساء والكىن واأللقاب اليت وردت يف
الروايات املقدسة حبق اإلمام قائم آل حممد (صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبائه) ،فنسمع ونقرأ
(السفاح واملنصور واهلادي واملهدي واألمني واملأمون ،… ،وحممد وعبد اهلل…) وكلها وردت
وكان الغرض من سلوك بين العباس هو خداع الناس وإعطاء املشروعية
خبصوص املعصوم
حلكمهم ،وإن كل حاكم منهم كان يعترب نفسه هو املنقذ واملصلح واملهدي واملوعود ،وال ننسى
أهنم رفعوا شعارات (يا لثارات احلسني) وحتدثوا عن الرايات السود القادمة من املشرق اليت طبقوها
على أيب مسلم اخلراساين وأتباعه فهل نعطي املربر ألنفسنا أو لغرينا التصديق ببين العباس
ودعاواهم وأتباعهم ؟!!!
رابعا :عزيزي إن وصايا املعصومني وتوجيهاهتم منصبة على الفقيه اجلامع للشرائط وهذا ثابت
شرعا وعقال ،فالكالم خاص بالفقه وبالتأكيد باألصول أيضا ألن األصول ترعرع يف أحضان
الفقه بل هو العناصر املشرتكة يف عملية االستنباط اليت هي عمل الفقيه وهو أي األصول كالروح
بالنسبة للفقه الذي ميثل اجلسد فإذا كان دليله وأثره العلمي الذي حاجج به العلماء الفقهاء
خبصوص الفقه واألصول ،فله احلق يف دعواه ويثبت مصداقية ما يدعي لو ثبت عند املكلف
أرجحية دليله وأثره العلمي ،وال خيفى عليك أيها املكلف العاقل النبيه إن من يدعي أنه صاحب
معجزات فإنه قادر على اإلتيان مبعجزة يثبت فيها أنه أعلم بالفقه واألصول ،فعليك مطالبته هبذه
املعجزة ،ولتكن القضية أوضح وأمشل ،فاطلب منه أن يأيت بالدليل واألثر العلمي الذي يناقش
املباين األصولية والفقهية ويثبت األرجحية واألعلمية ويكون هذا األثر العلمي صادرا من اإلمام
صدقا ،وأنا معك أيها املكلف ننتظر هذه
إذا كان املدعي ميثل رسول اإلمام
املعصوم
املعجزة واليت ميكن متييزها عن السحر ،وعندما يصل إليك اجلواب على هذا االستفتاء ،اذهب
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إليه وأعطه فرتة زمنية شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو ما تقدر أنت أيها املكلف ،لتحقيق
معجزته.
خامسا :ليس املهم ذكر عيوب فالن وكشف حقيقة فالن ،بل املهم هو تربية النفس (عندنا
مجيعا) على التفكر والتدبر وانتهاج طريق العلم والعقل للتمييز بني احلق والباطل وإتباع احلق وأهله
ونصرة قائم آل حممد إمام احلق وقائده (صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آبائه) ،ومع هذا أجد من
املناسب أن اطلب من ذلك املدعي (إذا كان هو نفسه صاحب النداءات والبيانات) أن يكشف
للجميع ويسجل ويصدر الكالم الذي سجلته أنا قبل عدة أشهر خبصوصه حيث كشفت جانبا
من حقيقته وبطالن دعواه وادعاءه ،ويوجد نسخ مما سجلنا عند بعض املؤمنني ،وأخربناهم عدم
إصدارها ونشرها بل يف حينها ،أخربناهم بأن املدعي لو وصل إليكم وعلم مبا عندكم فهو على
احلق لكن مرت أشهر وال أثر وال …
سادسا :ودعوى معرفة حكم املتشابه فهي دعوى قدمية حديثة ،بدأت منذ السقيفة األوىل،
 ،ويشنون احلرب
واستمرت وتستمر حىت يتأول أئمة الضالل القرآن على اإلمام املعصوم
عليه وبكل أشكاهلا ،االقتصادية والعسكرية واإلعالمية وغريها ،وبعد هذا هل ميكن لعاقل أن
يصدق بكل من يدعي انه حيكم ويعرف حكم املتشابه.
سابعا :إن ما ذكرنا أعاله يف النقاط السابقة ،نعتقد انه قد ذكر ويف مناسبات عديدة ،فمن
أخلص هلل تعاىل وجعل العقل هو القائد واحلاكم واملسيطر وميز الدليل واألثر العلمي واتبعه وتابع
ما أصدرناه والتزم بالواجبات صدقا وعدال وإخالصا ومنها قراءة حبوث السلسلة الذهبية وحبوث
السلسلة الوافية ،فإنه مييز وبكل تأكيد احلق عن الباطل ويتيقن من بطالن دعوى املدعي املذكور
يف االستفتاء ،فالقواعد الكلية واألصول واألنوار العقلية املفروض تكون حاضرة عند املؤمنني
الصادقني وهي كافية يف متييز ومعرفة احلق واتباعه ،وال داعي بل ال يصح وال يصلح تعويد النفس
على السؤال عن كل األمور وإلغاء دور وفاعلية العقل وأنواره اإلهلية ،وإىل هذا األمر وإىل غريه من
جعل أنفسنا يف مرحلة اختبار ومتحيص ومتييز الصادق املخلص عن غريه ،واىل غريها من أمور
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يرجع عدم تصدينا إليها إىل اإلجابة التفصيلة أو التأجيل يف اإلجابة عن هذه الدعوى وشبيهاهتا
من فنت وشبهات.
ثامنا :أيها املكلف وأنا من املكلفني ،إن مل جتعل العقل هو احلاكم والقائد وإن مل ختلص النية
والعمل وإن مل تعقد العزم على اتباع احلق ونصرته بعد معرفته بالدليل واألثر العلمي.
حممود احلسين

لست اآلن يف صدد مناقشة التخرصات والتفاهات املوجودة يف كالم الصرخي ،فقد توىل
الشيخ ناظم العقيلي مهمة الرد عليها وتفنيدها يف كتاب (اإلفحام ملكذب رسول اإلمام) ،وحتدى
الصرخي أن يرد على هذا الكتاب ،ولكن الصرخي على ما يبدو تدثر بعاره وصمت.
املهم يف سياق حديثنا هو اإلشارة إىل التناقض الصارخ الذي يغلف كل وجود الصرخي دون
أن يظهر منه ما يدل على أنه خيجل منه.
ومن يقرأ ما يكتبه أتباع الصرخي يلحظ بوضوح انتشار عدوى التناقض بينهم كما تنتشر
النار يف اهلشيم ،فكلهم يصيح بصوت واحد (نريد معجزة أصولية !! نتحداكم أن تفندوا كتاب
قردنا األعلم) !!
وميكن أن جنلي تناقض الصرخي ببعد آخر هو أن الصرخي كثريا ما يتبجح بأنه التلميذ الويف
للسيد حممد الصدر (رمحه اهلل) ،ولكنه يف هذه النقطة حتديدا يناقض أستاذه  -كما يزعم -
فالسيد الصدر (رمحه اهلل) يقول خبصوص املعجزة:
ليس حباجة إىل املعجزة ،بل يستطيع أن يعتمد على املستوى الفكري
( ...إن املهدي
والعقائدي واملفاهيمي الذي يعلنه إلثبات صدقه وعظمة أهدافه  ......املستوى الثاين :استعداده
للجواب على أي سؤال مهما كان صعبا فيما إذا عرف أن السائل موضوعي الفكرة طالب
للحق  ...وإنه إمنا يسأله ألجل التأكد من صدقه ...
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وقد وردت حول ذلك رواية :هي ما أخرجه ثقة اإلسالم الكليين بسنده عن املفضل بن عمر،
قال :مسعت أبا عبد اهلل

يقول( :لصاحب َهذا َاْلمر َغيبتانَإحداهما َيرجع َفيها َإلىَ

أهلهَ،واْلخرىَيقالَهلكَفيَأي َوادَسلك .قلت :كيف نصنع إذا كان كذلك ؟ قال :إذاَ
ّ
ادعاهاَمدعَفأسالوهَعنَأشياءَيجيبَفيهاَمثله).

وهذا األمر أوضح من أن يستند فيه إىل رواية؛ ألنه هو املفهوم من االجتاه العام لإلمام املهدي
 ،بل من كل من يدعي منزلة عالية يف القيادة أو يف العلم أو يف التقوى أو يف مجيعها …
فإنه ميكن للفرد أن خيتار السؤال الذي يعتقد بأن اجلواب الصحيح يدل على صدق اجمليب
وجدارته على مستوى مدعاه .فإن جاء اجلواب صحيحا مل يكن للسائل أن يشك من جديد ،إال
إذا كان معقدا غري طبيعي التفكري.
عند ظهوره .فبهذين املستويني
فليفكر القارئ بالسؤال الذي يرغب بتوجيهه إىل املهدي
االنطالق منهما إلثبات صدقه يف أول ظهوره.
الفكريني ميكن له
القسم الثاين :ما أمسيناه باملعجزات (العلمية) وهي اليت تقوم فكرهتا اإلعجازية على التدقيق
والتحليل  ...وقد ال يلتفت الفرد االعتيادي إىل وجود شيء خارق لنظام الطبيعة فورا وإمنا ينبغي
أن يلتفت الناس إىل ذلك بالتدريج.
وأوضح وأقدم شكل هلذا القسم هو (القرآن الكرمي) أهم معجزات نيب اإلسالم ومن هذا
 ....انتهى كالم السيد الصدر) ( ).
القسم ميكن أن تنطلق معجزات القائد املهدي
دعوى االتصال باإلمام املهدي:
غيضا وحسدا مأل قلبه وأعمى بصره
واحلقيقة إن الصرخي يضمر للسيد أمحد احلسن
وبصريته ،فال يظنن أحد أن اعتقاد الصرخي بإعجازية كتابه (الفكر املتني) منشؤه غرور الرجل أو
تفاهته فحسب ،فاحلقيقة إن وراء األكمة ما وراءها ،لنقرأ هذه الرسالة:
 -تاريخ ما بعد الظهور :ص.722
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نص الرسالة اخلطية اليت وجهها مساحة ويل أمر املسلمني آية اهلل العظمى السيد حممود احلسين
(دام ظله الشريف) إىل الشعب العراقي يف عهد الطاغية صدام (لعنة اهلل عليه) واليت على أثرها مت
هـ  00 / /م.
اعتقاله بتاريخ يوم السبت  /شوال/
(بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ال خيفى على اجلميع أن صالة اجلماعة تقام يف كافة البلدان املعادية للعراق كأمريكاوإسرائيل.
 فمنع صالة اجلماعة يف العراق يؤدي إىل الفتنة والتفرقة وإعطاء املربر ألعداء العراقباستغالل مثل هذه الثغرة.
 ونضع يف أذهاننا أن صالة السيد حممود احلسين هي املمنوعة فقط دون باقي الصلواتالشيعية والسنية.
 ويعلم اجلميع أن الصالة أُقيمت بعد طلب العديد من أهايل املدن العراقية إقامتها وتعينيإمام مجاعة هلم.
 بعد استشارة الناحية املقدسة أُمرنا بامتثال طلب املؤمنني يف العديد من املدن العراقية ألناخلري الناصر لإلمام
فيها التمحيص والغربلة واالختبار لألصحاب وكشف املنافق من املؤمن املوايل ّ
.
املعصوم
 واألمر املولوي كان معلقا على عدم املنع ،ومع املنع فإننا منتنع وهبذا نكون قد امتثلنا أمرونلنا رضاه وقد حققنا أحد مصاديق االختبار والغربلة والتمحيص.
املعصوم
بأداء صالة اجلمعة مع ارتداء
 وبعد املنع فإننا ننتظر األمر املولوي من املعصوماألكفان لتحقيق مصداق قتل النفس الزكية أو احلسين أو بعض الصاحلني مع سبعني أو أكثر أو
أقل ،فعلى األخيار األنصار هتيئة األذهان والنفوس واالستعداد واالمتثال لذلك األمر املولوي
مباشرة.
املقدس ونأمل أن نكون مع املعصوم
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 ال ننسى أن األمر املولوي الثاين إلقامة اجلماعة واجلمعة معلقا على منع صالة اجلماعةوقد حصل املنع.
 هذا ما نعلمه لنطمئن إليه والذي ال نعلمه حيتمل أن تكون األوامر عديدة وكلها متثلمصاديق التمحيص والغربلة لصقل الفكر والنفس وتنقيتها حىت االستعداد التام.
هم ارزقنا الشهادة يف خط اإلمام
 - 0اللّ َّ

وخدمة اإلمام ونصرته.

 ونسأل اهلل تعاىل أن يكون العراق العزيز وشيعة احلسني يف خري وعافية وسالمة وأنيدفع عنهم البالء وشر األعداء).
وإن إقامته
واضح من هذه الرسالة إن حممود الصرخي يدعي االتصال باإلمام املهدي
لصالة اجلمعة بعد استشهاد السيد الصدر كانت  -حبسب ما يدعي  -بأمر مولوي من اإلمام
 .بل إن الرسالة توحي  -على األقل  -بأكثر من هذا ،فلعل الصرخي يوحي من
املهدي
خالهلا بأنه النفس الزكية أو احلسين.
ولو عدنا بالذاكرة إىل الوراء قليال لوجدنا أن حممود الصرخي واحدة من مجلة الظواهر الغريبة
لفقهاء آخر الزمان  -وما أغرب كل ما يتصل هبؤالء الفقهاء  -بل إن ظاهرة حممود الصرخي
أكثرها غرابة وأدعاها للتساؤل والبحث والتقصي ،فبني ليلة وضحاها طفح ذكر هذا الرجل على
السطح كأنه دملة قيح ،أو كأنه نبات الفطر املسموم ال جذر وال تأريخ له يف األرض.
فبعد استشهاد السيد الصدر (رمحه اهلل) طرح الرجل امسه يف سوق تداول املرجعيات عرب إقامة
صالة اجلمعة يف إحدى القاعات املغلقة (رمبا كانت حسينية أو مسجدا) ،وهي على أية حال
صالة حمدودة وحماطة بالكثري من الكتمان ،وترافق مع إقامة هذه الصالة إصدار كتيب حاول فيه
الصرخي نقض فتوى السيد الصدر الشهرية املتعلقة بالتدخني يف شهر رمضان ،كالعقرب ما إن
تلد حىت تأكل ظهر أمها.
وكما هو شأن الفرسان املزيفني الذين يستغلون غياب البطل احلقيقي لينسبوا ألنفسهم
بطوالت ما أنزل اهلل هبا من سلطان طفق الصرخي يروج بني مقربيه فكرة انتسابه للهامشني
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وبالتحديد لعشرية آل صرخة ،وأنه من نسل احلسن اجملتىب
م.
طالبا لدى السيد الصدر وقد دخل احلوزة يف عام

 ،بينما املعروف عنه إنه كان

وكان قد جاء من دياىل إىل الشامية جنوب النجف األشرف وكان امسه حممود التميمي (من
متيم دياىل السنة) ،مث بعد سنة لبس (طاقية) وأصبح امسه الشيخ حممود التميمي ،وبعد ذلك فجأة
لبس عمامة بيضاء باسم الشيخ حممود وهو يتصنع التقوى ،وقد أشيع عنه بأنه شرطي أمن
عراقي ،وبعد مدة لبس عمامة سوداء وأصبح امسه السيد حممود الصرخي ،وبعد ذلك أصبح امسه
السيد حممود احلسين وقد أوحى جلماعة من جهال الشيعة إنه نفس السيد احلسين املذكور يف
روايات أهل البيت ،وهذه الفكرة شائعة اآلن بني مقلديه ،وتكاد تكون من املسلمات عندهم.
 ،بل لقد أُثري يف كربالء بأنه هو نفسه اإلمام ولكنه
مث ما لبث أن ادعى أنه نائب اإلمام
ُخيفي عنوانه !! وأشيع بني أتباعه بعد هروبه من قوات األمن أنه قد غاب من جديد ،وهي فكرة
ميكن استشفافها من مقوالت بعض أتباعه اليوم .وحبسب ما يُشاع أن الرجل كان يف األحداث
اليت شهدهتا مدينة النجف متواجدا يف منطقة قريبة من مدينة كربالء تُدعى اهلندية ،وكان بعض
السفهاء من مناصريه يدعون أنه اإلمام ،ويُقال أنه أسس جمموعة إعدامات باسم اإلمام
املهدي .
وقد وجدت يف حبث ألحدهم منشور يف أحد املنتديات أن هناك شخصا من مؤيديه امسه
فائز الشمري وهو سين من أهل الفلوجة موظف يف دائرة األمن الصدامية برتبة ،لبس العمامة
الشيعية البيضاء باسم الشيخ فائز الشمري ،وبعد سقوط النظام هجم األمريكان على مسجده
الكائن يف منطقة السيدية يف بغداد ووجدوا عنده أسلحة وقاذفات ،وقادوه إىل التحقيق ولكنه
سرعان ما خرج من التحقيق بشكل يدعو للريبة ،ولبس العمامة السوداء وأصبح امسه السيد فائز،
وقبل ثالثة شهور أصبح امسه (املوىل املقدس السيد فائز عليه التحية والسالم) وطار لقب
الشمري ،وهو أخو العميد حسام الشمري يف املخابرات العامة الذي قتل يف عملية مدامهة يف
بغداد قبل عدة شهور (وهو من أخبث الوهابية يف الفلوجة).
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وكان هذا الشمري عضدا مهما للسيد املوىل الغائب احلاضر حممود الصرخي احلسين التميمي،
ويشاع أن الصرخي كان ممن هيأه النظام الصدامي لتويل هذا األمر وقد رتب معه ليسجن لكي
تكتمل الصورة ،ويف السجن وباالتفاق مع األمن كان حيدث السجناء عن أحداث سوف تقع
وكلها كانت ختص السجن حيث كان خيرب من قبل منظميه أن فالن مثال سيخرج غدا ،وأن فالن
سوف يعدم يف اليوم الفالين ،وأن املسؤول الفالين يف السجن سوف ينقل ،وهكذا لكي يستدرج
اجلهلة ويقال أنه استطاع استمالة بعض األتباع هبذا الطريقة وكانت من هنا بدايته املشؤمة.
نعم ،يروي بعض من عرفه أن بعض مشايعيه قد انفضوا من حوله؛ ألنه كان يصدر أصواتا
منكرة عندما يدخل إىل التواليت !!
واحلق أن مسألة نسب الصرخي تلفها الكثري من الشكوك ،فالصرخي يزعم يف موقعه أن بشري
الباكستاين (وهذا من العجيب الغريب) يشهد له بانتسابه إىل الشجرة العلوية املباركة ،بينما صدر
عن هذا الباكستاين (الضليع باألنساب العربية حبسب الصرخي) استفتاء يكذب فيه مزاعم
الصرخي ،ويقول فيه باحلرف الواحد (ال أعرفه !).
وهكذا جتدون أن كل ما يتعلق بالصرخي مغلف بالشكوك والظنون ،فحىت بعض أخوته -
على ما حدثين بعض عارفيه  -ينكرون ادعائه بالنسب اهلامشي !؟
ولنختم هذا الفصل بتناقضني آخرين  -وليس أخريين  -من تناقضات الصرخي ،كما يأيت.
الدعوة إىل املناظرة:
ال تكاد تذكر اسم الصرخي الثقيل على اللسان حىت يتبادر إىل ذهنك تبجحه منقطع النظري
بطلب املناظرة ،والتلويح هبا متحديا أقرانه من فقهاء آخر الزمان ،بل لو إنك تصفحت كتاب
(الباحث عن األعلم) الذي أعده مكتبه اإلعالمي لوجدته مكتظا باملناقشات املتمحورة حول
مسألة املناظرة ،ولكن الصرخي املتبجح سرعان ما نكص على عقبيه حينما طلبه السيد أمحد
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احلسن
أجوف !

للمناظرة ،وبعده الشيخ ناظم العقيلي ،فأثبت بذلك أنه طبل كبري ،دويه عال وباطنه

التصدي للعمل املرجعي:
يف سؤال وجه للصرخي حول خبصوص اليعقويب (وجه العملة اآلخر للصرخي) ،حدد
الصرخي ما يبدو أنه مبدأ يلتزم به ،فقال:
مساحة السيد حممود احلسين (دام ظله):
يرتدد يف بعض األوساط إن الشيخ حممد اليعقويب جمتهد لكنه ال يستطيع التصريح بذلك
للتقية الشديدة ،فما مدى صحة هذا الطرح ؟ ولكم منا الشكر والتقدير.
(بسمه تعاىل :يكون اجلواب يف نقاط:
أوال :سبب واهي
عزيزي هل مسعت أن شخصا ما ادعى االجتهاد واعتقل بسبب هذا أو سلب أو هنب أو
قُتِل !!!
ثانيا :التقية ؟!
وهل مسعت أن شخصا ما َكتَ َم اجتهاده تقية ،باألمس القريب ادعى السيد الصدر الثاين
(قدس سره) االجتهاد يف حياة أساتذته السيد الصدر األول (قدس سره) والسيد اخلوئي ،وكذا
الكالم خبصوص الصدر األول حيث ادعى االجتهاد يف حياة أساتذته وهو صغري السن.
ثالثا :كتم االجتهاد والتصدي ؟!!
يتصد ملنصب
ميكن تقبل دعوى كتمان االجتهاد من شخص عزل نفسه عن الساحة ومل َ
وفعل خارجي ومل يتعرض للسؤال عن اجتهاده ومل يكن اجملتمع مير بشبهات يلزم العامل إظهار
نصب وعزل وطلّق وفسخ
علمه واإللزام هنا شرعي وأخالقي ،أما جناب الشيخ اليعقويب فقد ّ
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وقرب وطرد وعاقب وكافأ وتصرف حبق اإلمام
فهو مل يعزل نفسه.

بتمامه دون احلصول على اإلذن من أحد،

رابعا :نزول الصامت
أليس الشيخ اليعقويب يدعي أن املرجعية الصحيحة الصاحلة متثل انعكاسا ملتطلبات اجملتمع
َ
حيث صدر هذا املعىن منه يف مناسبات عديدة فليصدق ويطابق ويقرن بني القول والفعل فهذا
اجملتمع مير بشبهات ودوامات حيتاج إىل املخلص واملنقذ ليستجيب ملتطلبات اجملتمع ويعلن
اجتهاده ،أملْ تسمع أيها املكلف بنفسك أملْ تقرأ دعوى النزول إىل اجملتمع من جناب الشيخ ومن
أين التفاعل معه
فأين النزول إىل اجملتمع و َ
املنتفعني ممن خدعكم ودعا له سنني عديدةَ ،
واالنعكاس عنه.
خامسا :صمت أمام الشبهات
لو كانت الدعوى كتمان األعلمية ألمكن قبوهلا بدوا ولكن مع ما طرحنا من شبهات وبدع
فال تقبل كما ال تقبل دعوى كتمان األعلمية أيضا ،خاصة ممن يدعي النزول إىل اجملتمع والتفاعل
معه).
لنرى اآلن هل حقا تشكل هذه النقاط مبدأ يلتزم به الصرخي ،أم إن األمر ال يعدو عن كونه
(جمدي يكره جمدي) !
ينطلق الصرخي من فكرة مركزية يعرب عنها النص اآليت املقتبس من كالمه اآلنف(َ:ميكن تقبل
يتصد ملنصب وفعل خارجي ومل
دعوى كتمان االجتهاد من شخص عزل نفسه عن الساحة ومل َ
يتعرض للسؤال عن اجتهاده ومل يكن اجملتمع مير بشبهات يلزم العامل إظهار علمه واإللزام هنا
أليس الشيخ اليعقويب يدعي أن املرجعية الصحيحة الصاحلة متثل انعكاسا
شرعي وأخالقي َ ...
ملتطلبات اجملتمع حيث صدر هذا املعىن منه يف مناسبات عديدة فليصدق ويطابق ويقرن بني
القول والفعل فهذا اجملتمع مير بشبهات ودوامات حيتاج إىل املخلص واملنقذ ليستجيب ملتطلبات
اجملتمع ويعلن اجتهاده).
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ولكن هل الصرخي يلتزم هبذا الكالم ،أم إن األمر ال يعدو عن كونه كالم فقط ؟ لنقرأ النص
اآليت:
جاء يف السرية الذاتية حملمود ابن صرخي:
أ -بعد خروج السيد احلسين (دام ظله) من السجن كان منهك القوى ويف حالة مرضية سيئة
نتيجة التعذيب اجلسدي والنفسي الذي تعرض له من قبل العفالقة املرتزقة الكفرة ،وأثناء زياريت
لدار سكن والد السيد حتدث السيد احلسين (دام ظله) وقال "ما مضمونه"( -:إن احلالة املرضية
اليت أنا فيها إضافة إىل احتمالية قدوم ووصول العديد من العلماء إىل العراق والذين ميكن أن
يكون بعضهم جمتهدا وعادال ،فإين أفكر اعتزال االبتالء اإلهلي بالتصدي للمرجعية ،فعندما كنت
أخرب والدي بقرار االعتزال والتفرغ للكتابة والتأليف والعبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل ،كان (رمحه
اهلل) يرفض القرار ويقول يل( :كيف تتخلى عن أناس كانوا السبب يف تغيري جمرى قضيتك حيث
تبدل (ولعدة مرات) احلكم الفعلي بإعدامك إىل حكم مؤجل بسبب ثورهتم وانتفاضتهم ضد
النظام ومطالبتهم إطالق سراحك دوما ،عند دار سكنك ويف العتبات املقدسة ويف جامع الكوفة
ويف كل مكان يكونون فيه ،وقد اعتُِق َل العديد منهم مرة ومرات بسبب ذلك) وهلذا فإين أقدم كل
ما يرتتب من ثواب على عملي وإن شاء اهلل تعاىل إىل والدي ووالديت فأرجو منكم مجيعا الدعاء
هلما بالتسديد والثبات ،فمن أراد أن يدعو يل فليدعُ لوالديت ووالدي بدال عين).
الصرخي إذن كان كما يدعي قد قرر االعتزال ،بعد خروجه من السجن ،رغم أنه كان قد
تصدى ملنصب املرجعية ومارسها فعال يف اخلارج فأقام صالة اجلمعة ،وكذلك فإن جمتمعه كان مير
بواحدة من أسوء مراحله يف زمن الطاغية صدام ،حيث الفنت والشبهات كقطع الليل املظلم!!
وهكذا ختالف األقوال األفعال وال تكاد جتد كلمة واحدة صادقة ينطق هبا هذا املعتوه .وال بأس
هنا من اقتباس تعليق ألحد اإلخوة أنصار اإلمام املهدي على قصة اعتزال الصرخي:
(أقول :هناك عدة إشكاالت حول الكالم السابق:
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اإلشكال األول :لو كانت املرجعية والوالية املدعاة من قبل الصرخي هي ثوبا قد ألبسه اهلل
إياها فال جيوز له نزعها وإعطائها للغري بدون إذن صاحب الثوب.
وأما إذا كان قد تقمصها بدون إذن اهلل تعاىل فكيف يعطي ما ال ميلكه ؟؟؟!!!
اإلشكال الثاين :قول الصرخي( :احتمالية قدوم ووصول العديد من العلماء إىل العراق والذين
ميكن أن يكون بعضهم جمتهدا وعادال ،فإين أفكر اعتزال االبتالء اإلهلي بالتصدي للمرجعية).
 هنا الصرخي حيتمل أن يكون هناك من هو أهل للمرجعية يف القادمني للعراق ،فلماذا ملينف هذا االحتمال باليقني ويتأكد بالدليل القاطع بعدم وجود ذلك ،ملاذا غري رأيه مبجرد أن مسع
كالم والده ؟؟؟
أين الورع وأين الزهد يف النفوذ واألتباع والشهرة ؟؟؟ أم إهنا كانت جمرد مزحة أراد أن يضحك
هبا على أتباعه لرييهم أنه زاهد باملرجعية ،وإن والده هو من ألزمه احلجة يف التصدي لذلك ؟؟!!!
 يف هذا الكالم الصرخي يرى مؤهالت املرجع هي االجتهاد والعدالة ومل يذكر األعلميةاليت يطبل هلا ويزمر ،وهذا نص كالمه (ميكن أن يكون بعضهم جمتهدا وعادال ،فإين أفكر اعتزال
االبتالء اإلهلي بالتصدي للمرجعية).
واآلن الصرخي حجته على زعمه أنه يستحق املرجعية بل الوالية؛ ألنه األعلم ،بينما مل يذكر
ذلك عندما ذكر مربرات اعتزاله عن املرجعية ،فلم يقل أنه حيتمل وجود من هو أعلم مين ،بل
احتمل وجود اجملتهد العادل فقط ،وبرأيه أن ذلك عذر كايف لتربير االعتزال !!!!!!!!
سبحان اهلل  ....أمل تشرتط مئات املرات أن من شرائط التصدي للمرجعية هو األعلمية،
ولكن الظاهر إن الصرخي فعال كان ميزح ويضحك على الناس وخصوصا على والده ،وهو غري
جاد يف قراره يف االعتزال عن املرجعية !!!
وكذلك الصرخي ال يستطيع أن يرغم نفسه بأن يقول باحتمال عدم وجود من هو أعلم منه؛
ألنه يرى مقتله بذلك ،وألن الغرور قد ملئ قلبه بأنه أعلم الكل ،تلك االعلمية الفارغة اليت

 ............................................. 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي

اتضح أهنا جمرد سراب وأوهام ال واقع هلا ،إذن كيف تقرر االنعزال والتنازل عن املرجعية ملن هو
غري األعلم يا صرخي ؟؟؟!!!
أمل يأن لكم أن تكفوا عن نفاقكم وخداعكم للناس ،أمل يأن لكم أن تنزعوا أقنعتكم لرتكم
الناس على حقيقتكم ،إىل مىت تبقون ذئابا تلبسون جلود الضأن ؟؟!!
توبوا إىل اهلل قبل أن يأيت يوم ال تقبل به التوبة.
اإلشكال الثالث :حسب احلوار الذي دار بني الصرخي ووالده يتبني بوضوح أن الصرخي مل
يتصد للمرجعية ألجل الدين اإلهلي وال ألجل األمة وال  ...وال ...بل ألجل أن يرد اجلميل الذي
أسداه له أتباعه له شخصيا !!!!
إذن ،فالنية للمصلحة الشخصية وهي اليت أرجعت الصرخي عن قراره باالعتزال وهذا واضح
وجلي من خالل احلوار بني الصرخي ووالده.
فيا صرخي هل نعترب تلك ضابطة لكل من يريد التصدي للمرجعية ،فألجل أن يرد اجلميل
ملن وقف له وسانده يتصدى للمرجعية لكي ال ينكسر خاطر من ضحى من أجله ،وإن مل يكن
األعلم أو  ...أو  ...اخل ؟؟؟!!!
إىل مىت تبقون متارسون التمثيل على الفقراء واملساكني وختدعوهنم هبكذا أساليب مسمومة ال
متت إىل الدين بصلة ؟؟؟!!!!
اإلشكال الرابع :وكذلك من خالل احلوار الذي دار بني الصرخي ووالده يتبني أن والده أدق
يف إصابة املصلحة وأدق يف حتليل األمور ،ورمبا والد الصرخي اكتسب تلك اخلربة من مهنة احملاماة
اليت كان ميتهنها يف زمن الطاغية صدام لعن اهلل تعاىل !!!
فالصرخي حسب حتليله اخلاص لألمور قرر االعتزال عن املرجعية ،ولكن والده من خالل دقة
نظرته  -املزعومة  -وفطنته نبه الصرخي على خطأه يف حتليل األمور وأنه خاطئ يف قراره يف
االعتزال ،والصرخي يرتاجع عن قراره وأخذ برأي أبيه ويعتربه األصوب واألدق يف إصابة الواقع !!!
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إذن فوالد الصرخي أعلم من حممود ولو يف هذه املسألة ،وال خيفى أهنا مسألة خطرية جدا
وهي التصدي للمرجعية أو عدم التصدي للمرجعية.
وإذا كان الصرخي يف هذا األمر اخلطري خيطئ وال يصيب ،فهو يف غريه من أمور األمة أوىل
باخلطأ !!!!!
وهبذا يكون والد الصرخي احملامي أعلم من ابنه وأوىل منه بالتصدي للمرجعية ولو بأشباه تلك
األمور املصريية ،وهذا يذكرين مبا دار بني أبو بكر وبني والده ولو من هذه الناحية ،فعندما احتج
عليه والده يف الدليل على توليه منصب اخلالفة ،فقال له :أنا أكرب القوم سنا .فقال له والده :فأنا
أكرب منك سنا فأنا أوىل منك باخلالفة  -مضمون القصة !!!!-
فيا صرخي أنت ال تصلح أن تقود سخلتان ،فكيف ورطت نفسك ولبست ثوب غريك ،هذا
الثوب الذي ال يلبس إال بإذن اهلي ،وأنت لبسته حسب رأي والدك ،فرببك أهي وراثة دار أو
عقار حىت يشري عليك والدك هبا ؟؟!! وهل هبذه السهولة تكون والية أمر املسلمني قابلة ملشورة
الناس ،واهلل مل ختطئوا سنة عمر وأيب بكر وعثمان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون ،وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني،
وصلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني).
***

الفصل الثالث:

جنون الصرخي
الصرخي يتصيد يف املياه العكرة:
لكرامتهم ،رافضني
بعد أحداث العاشر من حمرم اليت انتفض فيها أنصار اإلمام املهدي
كل الرفض خيار الذلة الذي أرادت املرجعيات واحلكومة العميلة سوقهم إليه ،استغل الصرخي
الوضع السياسي كما يفعل اجلبناء فراح ينبح مبا وسعته خسته ،وأمر كالبه بالنباح ليال وهنارا،
فملئوا املنتديات وصفحات اإلنرتنيت باألكاذيب واألباطيل بقصد تشويه الدعوة املباركة،
وأصدروا مجلة من الكتب منها كتاب لقردهم الكبري الصرخي ،تعتمد منطق التشويه والفهم
السقيم والعناد ،يريدون بذلك اإلنتقام هلزائمهم املتكررة على أيد األنصار.
فبعد أن فضح الشيخ ناظم العقيلي جهل صرخيهم ،وبعد أن كشف السيد أمحد احلسن
جهل الصرخي بالتفسري ،وبعد املناظرات اليت جرت بيننا وبينهم ،وهي على العموم مسجلة
يستطيع من شاء الرجوع إليها ،أقول استغل الصرخي وأتباعه اجلو السياسي املعادي للدعوة
وراحوا يروجون ألباطيل وشبهات ،وسعوا قدر جهدهم اىل تشويه أدلة الدعوة﴿ ،ي ِريدو َنَلِيط ِْفؤواَ
ور َاللََِّه َبِأَفْ َو ِاه ِه َْم َ َواللَّهَ َمتِمَ َنوِرَهِ َ َولَ َْو َ َك ِرَهَ َالْ َكافِرو َن﴾( ) .وبعد تصدي األنصار وكشفهم
ن ََ

ضالالت الصرخي وأتباعه وإظهارهم مبلغ اجلهل والسفه الذي متتاز به حوزة القرود الصرخية،
جن جنون الصرخي ،وطفق بتوبيخ أتباعه وشتمهم بأقذع العبارات ،كتب أحد معتمدي الصرخي
على املوقع اخلاص هبم قائال:
( .........وإىل األخيار  ........ويؤسفين أن أضيف أيضا وإىل الكالب اخلنازير املتخاذلني
املتقاعسني اجلبناء املتخلفني عن الركب املنافقني سواء يف احلوزة أو غريها  ...........أقول
للجميع شاهدوا وتابعوا بأنفسكم كيف .)................
 -الصف. :
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(تف تف تف عليكم يا طلبة حوزة يا منافقني  ..........وطبعا أقصد البعض البعض
البعض الذين .....
.................................
كالب سفلة ( ).....صال وجال يف املركز وال واحد منكم عنده غريه وأحترك حىت تصدى السيد
بنفسه .....
.................................
ال أحد يتدخل رجاءا قضية بيين وبني كالب احلوزة وخاصة البعض يف البحث اخلارج اخلنازير
النجسني .)......
وبعد أن مل يفد سيل الشتائم يف حتريك األموات فاقدي الدليل ،أصدر الصرخي فرمانا مولويا
(كذا) يرتفع عن اإلقدام على مثله أغىب محار يف القرية ،فأمر أتباعه ،ومنهم بعض اجملتهدين
املقلدين ! خبلع الزي احلوزوي لشهر كامل عقوبة هلم على فشلهم يف التصدي لفكر الدعوة
اليمانية املباركة ،قال الصرخي:
(جيب على اجلميع من الوكالء والطلبة حىت طلبة اخلارج ومن عنده عنوان آية وغريهم يف كل
احملافظات ومهما كان العنوان خلع الزي الديين (العمامة) ملدة شهر من تاريخ التبليغ ....وال جيوز
التحايل على هذا األمر مطلقا واملتحايل خارج عنا وليس منا ولعنة اهلل عليه  ...لعنة اهلل عليه ...
لعنة اهلل عليه  ...وليذهب ويبحث عن غرينا وإىل جحيم).
طبعا التحايل على املرجع األعلم حرام ،ولكن ما عسى الصرخي يفعل وهو يعرف ربعة كلهم
ملعبني (الكالم بالعامية).
وكان من نتيجة هذا الفعل السفيه الذي أقدم عليه الصرخي أن نشب النزاع بني أتباعه
وحدثت انشقاقات كثرية يف صفوفهم ،بلغت من اخلطورة حدا مل يستطيعوا معه كتماهنا ففاحت
الروائح الكريهة من صفحات موقعهم ،وإليكم جزء مصغرا من الصورة على سبيل النموذج:
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املركز االعالمي للمرجع الديين السيد احلسين(دام ظله | )املنتديات الدينية | منتتدى رد
الشبهات
الكاتب
abuha
dy
عضو
املشاركات
االشرتاك
00 00 0

كالب احلوزة  //بعض تطبيقاهتا //وعذرا للشرفاء االحرار
نشر يف
0 : 0 00
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املشاركة رقم:

بعد كل ماجرى وبعد كالم السيد وامر خلع الزي سبحان اهلل
 :ظهرت امور غريبة وعجيبة منها كرب وعناد وعدم اعرتاف بالتقصري
واصرار على اخلطا وتربيره ومن نتائج الزلزال احلسين هو ظهور وجوه
 :قبيحة ودعوات واهية كاذبة ومنافقة ودجاله
قبل ايام امتشه بشارع الرسول راجعني من االمام علي (ع) وايل
ما نسيتك بالدعاء ودعيتلك دعاء خاص لك وللعائلة الكرمية رايت
انا واصحايب احلسنية بعض الطلبة يرتدون الزي احلوزوي  :::نقل اخلرب
للوكيل الشرعي وبعد يوم اخربنا احد املشايخ بان فالن وفالن هلم راي
يف خلع العمامة
واالشخاص ايل ما ميتثلون هم:
 سيد غسان ابو احللة الشيخ عبد العظيم احللفي وحيدر العابدي ( حسب ما نقل )لكن اليوم اتصل الشيخ مسلم بسيد غسان واحللفي عبد العظيم
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وتكلم معهم قال السيد غسان ان امر السيد ال يشملين  ::ليش
سيدنه ليش ما يشملك قال ان االمر والعقوبة خاص بكم قال له
شيخ غسان البهاديل يشمل اجلميع والسيد يقول طلبة احلوزة والوكالء
وغريهم وانت من مجاعة غريهم وبعد كالم طويل واخذ ورد اتضح ان
السيد غسان عنده شيء ويتحايل دون اخراجه وبعد الضغط عليه
قال انين جمتهد حقيقي ويل اشكاالت على كاظم احلائري والفياض
واين عندي ملكة اكدر استنبط قالوا له نعم حنن كمجتهدين مشلنا
االمر واالمر بالوالية قال والية السيد احلسين اذا سرى مفعوهلا على
السيستاين فهي تسري علي وانتم اجتهادكم غري حقيقي وانا اي سيد
غسان اقول انين ال اقلد السيد احلسين وال اقلد غريه مثل ما كاهلا
السيد احلسين للسيد الصدر بس اين ما اكوهلا بوجه السيد احلسين
كالوله ليش ما تعلن قال انا مل اتصدى للمرجعية املهم رفض ويقول
انه جمتهد حقيقي
بالنسبة لعبد العظيم احللفي يقول انا ما اقلد السيد احلسين انا
اقلد فقط وفقط وفقط السيد كاظم احلائري منذ سنة والسيد ما له
دخل بيه تكلموا معه بني قوسني (خيربط) حاشاك واحلبل على اجلرار

نشر يف 00 /0 /0

:

املشاركة رقم:

(سب ولعن على لسان أحد املقلدين داخل املكتب وعدة مرات أغيثوناَ:
ما قولكم حول شخص يعترب نفسه مقلدا للسيد احلسين يتلفظ على املكتب ويقول إنه
مكتب كاولية ويف جلسة أخرى يقول جيب مجع احلسنيني ورشهم بالنفط وحرقهم !!!!!!! علما
إنه يف املكتب معنا وجيلس ويتكلم معنا والناس جتامله وتتكلم معه وقد مسع مسؤول املكتب أكثر
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من هذا الكالم منه ونقل له املقلدون كالمه عدة مرات وهو يتكلم معه ولكنه يكرر هذا الكالم
عدة مرات ويف عدة حمافل وجمالس فما ردكم لكي نوصله له جزاكم اهلل خريا) انتهى.
وبعد هذه الفضائح اليت عصفت ببيت الصرخي اجرتحت ذهنيته الشيطانية لعبة يصرف هبا
هم أتباعه بعيدا عن البيت املتصدع ،فابتكر هلم ما أمسيه رقصة القرود ،وأقنعهم بأهنا مباهلة،
وأذكر إين كتبت وقتها نصا أرى أنه يعرب حقا عن املأزق الذي وقع فيه الصرخي ،وهو نص
ساخر؛ ألن ما فعله الصرخي خارج عن حدود املعقولية حتما ،إليكم النص املشار إليه:
بيان هام جدا:
على مجيع املنتمني للحوزة الصرخية القردية تكثيف اجلهود يف األيام القليلة املتبقية فموتنا
وشيك .وال أخفي عليكم قلقي البالغ من انقراض ساللتنا القردية املتميزة ،ولعلكم ال تعلمون بأن
حممود الصرخي القرد األعلم هو آخر أفراد الساللة القردية الفريدة؛ أقصد ساللة القردة الصارخة
والشتامة .أخويت يف القرودية ،أبنائي القرود األعزاء ،إن حوزتنا القرودية اليت بنيناها بتضحياتنا
اجلسيمة (فقد ضحينا بكرامتنا وما تبقى من مسعتنا بل لطخنا مسعتنا باألوحال) ،أقول إن حوزتنا
تلفظ أنفاسها األخرية ،وكل ذلك بسبب جهلكم حبقيقة دستورتنا وكتابنا املقدس أعين كتاب
الفكر املتني .فلقد تلقفته ظنونكم البائسة على أنه من نوع الفكر البشري ،ونسيتم أو رمبا
تناسيتم بأننا حنن القرود الصرخية لسنا بشرا  ..ال تضجوا أخويت علينا أن نتقبل هذا الواقع ،وال
يظنن أحد منكم إن هذا الواقع مرير أو مؤسف ،كال إخويت القرود ،هذا قدرنا السعيد فلقد متكنا
أخريا من جتاوز املرحلة البشرية املثقلة بأعباء األخالق ودخلنا املرحلة القردية ،مرحلة التحلل من
كل ما ميت إىل األخالق بصلة ،أ ليس قدر سعيد قدرنا هذا ؟ أخويت القرود الصارخة بكل ما
هو فاحش ورذيل امسعوا صوت سيدكم القردي األعلم؛ إن كتابنا الذي نقدسه كما ال نقدس
شيئا آخر (كتاب الفكر املتني) هو اجلسر الذي نقلنا إىل املرحلة القردية املتطورة ،فيا أعزائي ويا
نظرائي باسم إخوتنا القردية أهتف فيكم أعيدوا قراءة فكرنا القردي املتني ،واشحذوا ألسنتكم
حبججه عسى أن نربح هذه املعركة اخلاسرة !!
التوقيع /القردي األعلم
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واحلق ،إن من يدخل موقع الصرخي جيد نفسه يف حديقة قرود ،فالشتائم والسباب من كل
صنف ونوع ،فالقرود الصرخية مل ترتك لفظة نابية يعرفها القاموس ،وبعضها ال يعرفها حىت
القاموس إال استخدمتها يف هذه املباهلة القرودية .وإليك منوذجا منها لتعرف حجم السقوط
األخالقي للصرخي وأتباعه:
(هذه إحدى املشاركات اليت هي استجابة لطلب الصرخي الشاذ وأبو هادي الشاذ وفيها
يفرتي ويبهت امللعون شرف الشيخ الكوراين بأوضع األساليب املنحطة:
كتب أنصار اهلدى  -املكان (سوريا )  -املشاركة رقم
0 :
00

 :نشر يف:

/0 /

(كنت  .....مع عائلة الكوراين واآلن أتوب إىل اهلل.
نعم هذه هي الكلمة اليت اطلقاها صاحيب فضلت ترن يف أذين إىل هذه الساعة كان يل
صديق أعرفه قدميا منذ زمن الطاغية اشتدت عليه الظروف فسافر إىل لبنان وبقي بيننا مراسالت
واتصاالت وكان يتحدث يل عن لبنان وما يالقيه من مصاعب هناك وأيضا ا يراه من أمور فيها
ويصف يل تصرفات بعض اللبنانيني وعملية التعبري عن شعائرهم فيقول يل إن بعض النساء ترتدي
مالبس تظهر هبا زندها وتكتب باللغة االنكليزية أي لوف يو  ......وتكتب شيء مقدس أي
أنا أحب  ....فيقول وأي قداسة ،وأنا بدوري أقوم له بالنصح وأطلب منه عدم التأثر هبذه
املظاهر واملفاسد وأن ال تغريه الدنيا إال أنه يعرج على كالمي دائما بأن ظلوا انتوا ناميني بالعراق
تعالوا وشوفوا الدنيا ويبدأ يصف يل حالة دنياهم وزخرفها ومجال نسائهم وحسنها ،إىل أن صدم
بأحد املواقف حيث غدر به أحد أصدقائه هناك وكان يثق به ثقة عمياء واعتقد أنه هو الذي
كان السبب يف ابتعاد صاحيب عن اجلادة أو ميله إىل الدنيا املهم تغري صاحيب وبدأ ينصت يل
ويؤيد كالمي تدرجييا بأن ال يغرت باه الباطل وال يأمن هلم علما إن صاحيب ثقة وطيب القلب
ولكنه يقول يل أنت أيضا ال تغرت بأهل العمائم وتأمن هلم فأقول له ملاذا فيسكت ويرفض اجلواب
إىل يوم كنت قد أحلحت عليه بأن يصلي فقال يل أنا متخذ موقف من أهل العمائم ومن الدين
فقلت له ملاذا قال يل هل تعلم ما هي عائلة الشيخ الكوراين الذي حتبونه وتقدسونه وتنصتون له
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قلت له ماذا ؟ قال إن عائلة الشيخ الكوراين مشهورة بالزىن وأنا أؤكد لك ذلك ،فاستنكرت عليه
قوله فبدأ يثبت يل ويعطين املواثيق حىت إين تيقنت من صدق كالمه فقال هل تبقى بعد ذلك
تقول هنالك يوجد دين قلت له وهل الشيخ الكوراين هو الدين ؟ هل إذا فسد شخص أو
فسدت عائلته هذا يعين إن اإلسالم قد فسد ال أخي أنت تفهم األمور بشكل خاطئ املهم مل
تنحسم املسألة حىت سقط الطاغية املقبور وعاد أخي سامر إىل العراق وبعد أن رأى أصدقائه
وتأثر مبا يوجد يف العراق من شعائر حسينية صادقة ومراسيم عليوية طاهرة بدأ تدرجييا يتغري إىل
أن صارحين يف يوم من األيام وذلك بعد أن أجهش يف البكاء قال يل إين أريد أن أتوب واستغفر
لذنويب ولكن ال أعلم كيف سيغفر اهلل يل ذلك قلت له وما هو الذنب الذي يئست منه قال أنا
ال ايئس من رمحة اهلل ولكين حمتار ماذا أفعل فقلت له قل يل لعلي أساعدك يف أمرك فبدأ حيدثين
عن ما فعل وهو يبكي حىت إين واهلل قد انكسر قليب فقلت يف نفسي سبحانك اللهم أنا وانكسر
قليب وهيج رمحيت فكيف أنت يا رمحن الدنيا واآلخرة فبكيت لبكائه حىت قال مسألة أوقفتين
ومجدة دمعي وهزت كياين حيث قال يل إين كنت دائما اذهب ألزين قلت له استغفر اهلل وإن
شاء اهلل يغفر لك قال يل وهل تعلم من أنا زنيت به قال بعائلة الشيخ الكوراين وهذا الذي يؤملين
وأنا اآلن تائب فهل سيتوب اهلل عليه أم ال أدري حقيقة أم خيال اللهم أحفظنا يف نسائنا يا اهلل
اللهم أحفظنا يف أعراضنا يا اهلل واستغفر اهلل ريب وأتوب إليه).
وهناك صور نشرها لبعض النساء املتربجات ويقولون هذه بنت الشيخ الكوراين ومن هذه
الشاكلة كما إن األلفاظ اليت ال أستطيع أن أذكرها هنا تطلق ميينا ومشاال على الشيخ الكوراين
وعلى السيستاين وعلى الشيخ بشري النجفي وعلى علماء الشيعة.
واحلقيقة إن هذا اجلو اخلانق الذي يعيشه الصرخي وقروده له مناشئ أخرى غري مسألة
االنشقاقات ،وال بأس هنا من قراءة هذا النص املكتوب يف وقت سابق:
(لعل من يستطيع قراءة ما وراء السطور ،وميكنه الغوص إىل اللب الكامن وراء القشور ميكنه
معرفة الدافع احلقيقي وراء حفلة جنون القردة اليت أقامها الصرخي ألتباعه .فالصرخي كما يشهد
الواقع اخلارجي ال ميلك أي قضية ميكن أن يشغل هبا أنصاره ،أو يتخذها شعارا يوجه عملهم،
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فالوطن واالحتالل اجلامث على صدره مل يعد قضية بالنسبة للصرخي  -بل مل يكن هكذا يف يوم
من األيام  -والقتل اليومي للعراقيني واملسلمني ال يستأهل بنظر الصرخي أن يكون قضية .القضية
الوحيدة اليت كان يشغل هبا أنصاره هي التطبيل ملرجعيته وأعلميته املزيفة ،وحيث إن الناس من
طبيعتها السأم  -السيما وهم يرون عدم جدوى هذا التطبيل  -وحيث أن الصرخي جبان خيشى
من سطوة الدولة واالحتالل ،اجرتحت عقليته الشيطانية حفلة اجلنون هذه وزج هبا أتباعه من
القردة كي ال ينتبهوا يوما ما إىل الواقع الومهي الذي يعيشونه؛ أي واقع التطبيل ملرجع ال هم له
غري نفسه.
ومن امللفت أن الصرخي ال يسمي األشياء مبسمياهتا احلقيقية بل يلجأ حىت على مستوى
التسمية إىل اخلداع والتضليل ،فهو يسمي حفلة رقص القردة باسم املباهلة ،وال أدري هل يسخر
من آيات اهلل ،أم إنه يعتقد فعال أن املباهلة هي هذا اجلنون نفسه ؟ إن العمل اجملنون الذي ابتكره
خيال الصرخي املريض يذكرنا باملسرحيات اليت كان يقيمها صدام لعنه اهلل ولعن أشباهه ،فحني
سقطت كل شعارات صدام ومل تبق له قضية يقنع هبا اجلماهري اليت نفضت يدها منه اجتهت
سياساته وجهة مسرحية اهلدف منها صرف االنتباه عن خيباته وفشله من جهة ،وإشغال الناس
بقضية ولو مزيفة من جهة أخرى ،فكانت مسرحية احلملة اإلميانية املزعومة  ..و  ..و  ..اخل.
واحلق إن الزعماء الفاشلني وحدهم من يقدم على هكذا مسرحيات ،ولكنهم لفشلهم يتصورون
أهنم ينقذون أنفسهم بينما احلقيقة هي إهنم يدقون آخر املسامري يف نعوشهم ،وما بعدها ليس
شيء آخر سوى مزبلة التأريخ ولعنة اهلل والناس أمجعني).
ويف هذه األثناء كانت اآليات ترتى ولكن ال وجود ملتعظ ،فاجلنون واملسخ قد غري حقيقة
الصرخي وأتباعه إىل األبد.
كتب أحد األخوة األنصار:
نزول العذاب بالصرخي وأتباعه:
(بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ............................................. 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي

اللهم صل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما.
لقد طلب الصرخي وأتباعه شارة بإنزال العذاب هبم بعد ما أعيتهم احليلة برد مناظرات أنصار
اإلمام املهدي ،فمن لديه عقل لينظر بنفسه وحيكم ربه ،وإليكم بعض ما حصل هلم من عذاب
والقادم أعظم بإذن اهلل:
 اهلل سبحانه وتعاىل أنزل عليهم بدايات العذاب وسلبهم عقوهلم وجعلهم سفهاء يلعنويسب بعضهم البعض اآلخر بأقذر األلفاظ وأقبحها وفضحوا أنفسهم على رؤوس األشهاد،
وحدث هذا األمر هبم بعد حتديهم للسيد أمحد احلسن بعدة أيام ال غري.
 واآلية األخرى إن املركز اإلعالمي التابع هلم قد أغلق هنائيا وفشلت كل احملاوالتالسرتداده مما اضطرهم لتبديل االسم من  alhasanyواستبداله باسم  ،al-hasanyوإن دل
على شيء فيدل على تقسيم امسه إىل نصفني ،وهذه آية للمتومسني حيث قسمهم اهلل إىل
قسمني :منهم من قبل سفهه ،ومنهم من اعرتض عليه.
قد تعطل هنائيا
 إن مركزهم اإلعالمي الذي بدأوا به سب وشتم السيد أمحد احلسنواضطروا إىل تغيري عنوانه ،وإىل اآلن املشاكل ال تفارقه ،وهذا ما مل نره منذ أن عرفنا مركزهم
اإلعالمي !!! أمل يسألوا أنفسهم عن ذلك ؟ فهل من مدكر ؟؟
 آية أخرى حيث أمر زعيمهم الصرخي كل املعممني أن ينزعوا عمائمهم وزيهم الديينملدة شهر وهذا مقطع من نص كالمه ذكره أحد أتباعه على مركزهم اإلعالمي:
قال( :جيب على اجلميع من الوكالء والطلبة حىت طلبة اخلارج ومن عنده عنوان اية وغريهم يف
كل احملافظات ومهما كان العنوان خلع الزي الديين (العمامة) ملدة شهر من تاريخ التبليغ
 ........وال جيوز التحايل على هذا األمر مطلقا واملتحايل خارج عنا وليس منا ولعنة اهلل عليه
 ...لعنة اهلل عليه  ...لعنة اهلل عليه  ...وليذهب ويبحث عن غرينا وإىل جحيم).
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فرببكم أليست هذه عقوبة من اهلل حيث جعل اهلل زعيمكم هبذه السفاهة ؟؟ أليست العمامة
هي لباس التقوى وترمز للدين واألخالق ؟؟ فنزعها ماذا يعين ؟؟ أكيد يعين نزع التقوى واألخالق
والدين.
ين﴾( ).
كَآليَاتَلِّلْمتَ َو ِّس ِم ََ
قال اهلل تعاىل ﴿ :إِ َّنَفِيَذَلِ َ
مث تعال وانظر تداعيات هذا األمر ،حيث مترد على الصرخي أبرز أتباعه ومن الذين منحهم
لقب (آية اهلل العظمى) ومل خيلعوا زيهم الديين ،ومنهم من صرح أنه أعلم من الصرخي ،ومنهم من
قال أنه منذ سنة ترك تقليد الصرخي ،واملتمردين أربعة أو أكثر من أبرز أتباع الصرخي وذراعه
اليمني وتبعهم كثري من مقلدين الصرخي اهلل العامل بعددهم !!!
وإليك ما نشر يف مركزهم اإلعالمي:
نشر يف

 0 : 0 00 /0 /املشاركة رقم:

(بعد كل ما جرى وبعد كالم السيد وأمر خلع الزي سبحان اهلل ظهرت أمور غريبة وعجيبة
منها كرب وعناد وعدم اعرتاف بالتقصري وإصرار على اخلطأ وتربيره ومن نتائج الزلزال احلسين هو
ظهور وجوه قبيحة ودعوات واهية كاذبة ومنافقة ودجاله.
) وايل ما نسيتك بالدعاء
قبل أيام امتشه بشارع الرسول راجعني من اإلمام (علي
ودعيتلك دعاء خاص لك وللعائلة الكرمية رأيت أنا وأصحايب احلسنية بعض الطلبة يرتدون الزي
احلوزوي  :::نقل اخلرب للوكيل الشرعي وبعد يوم أخربنا أحد املشايخ بأن فالن وفالن هلم رأي يف
خلع العمامة واألشخاص ايل ما ميتثلون هم:
 سيد غسان أبو احللة الشيخ عبد العظيم احللفي وحيدر العابدي (حسب ما نقل) -الحجر.22 :
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لكن اليوم اتصل الشيخ مسلم بسيد غسان واحللفي عبد العظيم وتكلم معهم قال السيد
غسان إن أمر السيد ال يشملين :ليش سيدنه ليش ما يشملك قال إن األمر والعقوبة خاص بكم
قال له شيخ غسان البهاديل يشمل اجلميع والسيد يقول طلبة احلوزة والوكالء وغريهم وأنت من
مجاعة غريهم وبعد كالم طويل واخذ ورد اتضح إن السيد غسان عنده شيء ويتحايل دون
إخراجه وبعد الضغط عليه قال إنين جمتهد حقيقي ويل إشكاالت على كاظم احلائري والفياض
واين عندي ملكة اكدر استنبط قالوا له نعم حنن كمجتهدين مشلنا األمر واألمر بالوالية قال والية
علي وأنتم اجتهادكم غري حقيقي وأنا
السيد احلسين إذا سرى مفعوهلا على السيستاين فهي تسري ّ
أي سيد غسان أقول إنين ال أقلد السيد احلسين وال أقلد غريه مثل ما كاهلا السيد احلسين للسيد
الصدر بس اين ما اكوهلا بوجه السيد احلسين كالوله ليش ما تعلن قال أنا مل أتصدى للمرجعية
املهم رفض ويقول إنه جمتهد حقيقي بالنسبة لعبد العظيم احللفي يقول أنا ما أقلد السيد احلسين
أنا أقلد فقط وفقط وفقط السيد كاظم احلائري منذ سنة والسيد ما له دخل بيه تكلموا معه بني
قوسني (خيربط) حاشاك واحلبل على اجلرار) انتهى.
 آية نزول العذاب بأحد مساعدي الصرخي ويده اليمني حبيث جاءته ضربة من اهللفانقلب حلقه وأصبح يرعش مبا يسمى بـ (الشرجي) وهذا نص ما كتبه احد أتباع الصرخي.
نشر يف 00 /0 /0

:

املشاركة رقم:

(عاجل عاجل يا أنصار أبو هادي مذيع السومرية.
صنمك الوالئي يف كربالء الطرد والتفسيق والتهجري والفلقات.
عدنان العبودي انكلب حلكة شرجي يف نفس مكتب السيد ألنه  .............وايل
ميصدك خلي خيابرة وينشد مرجعة سيد ضياء املعزول صاحب سيارة اهلفيت) انتهى.
 ولشدة االختالف واالفرتاق فإن هناك شائعة يف الناصرية وغريها مفادها أن الصرخيسيرتك مرجعيته ويعتزل أتباعه بسبب األوضاع األخرية !!!
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وبغض النظر عن صحة ذلك أو عدم صحته ،ولكن ماذا حصل ؟! وأي شيء وقع ؟؟! وأي
مصيبة حلت ؟! وأي لعنة نزلت ؟! فالصرخي وأتباعه قبل أن يسألوا اهلل العذاب والعقوبة مل يكن
حاهلم هكذا ،فهل من عاقل يتفكر يف حاله ليتعض مبا حصل ،وال ميكن تربير الوضع احلايل؛ ألن
من يطلب العذاب فكل عقوبة وتردي يقع عليه فهو عذاب إهلي له؛ ألنه حتدى وطلب العذاب
والعقوبة.
وإليكم ما نقله أحدهم على مركزهم اإلعالمي:
نشر يف 00 /0 /0

:

املشاركة رقم0 :

(عاجل  ....عاجل  ....عاجل
اليوم ويف كل أرجاء الناصرية يتناقل مقلدوا أمحد الناصري أبو اللف (املزبن سابقا) ما يلي:
 إن غضب السيد احلسين دام ظله قد اشتد على املركز اإلعالمي بسبب أبو هادي. إن السيد يراقب ويتأمل من أسلوب أبو هادي (الفشاير والغلط) والذي اقتدى بهاملكلفني.
 سيحصل شيء خطري يف شهر حزيران القادم وهو (إن السيد سيتخلى عن املكلفني)وينسحب من القضية اليت أسسها  ....وعندما سؤل الناصري أبو اللف (املزبن سابقا) عن
الدليل على كالمه قال (إن موسى
احلسين وهذا بسبب أبو هادي).

كليم اهلل قد ختلى عن قومه وكما فعلها موسى سيفعلها

 كما أعلن أبو اللف أمحد الناصري عن شديد أسفه ملا حيصل يف املركز اإلعالمي حىتوصل احلال بأن جيش مقتدى وأتباع اليعقويب يستهزئون بنا.
 أوصى أبو الللف أصحابه بالتحلي بالصرب وكثرة االستغفار وطلب التوبة ...ونقلت وكالة الغراف برس الناطقة باسم حركة املنافقني يف ذي قار عن أحد املنافقني الفسقة بان
الدجلة ومنهم أبو
الشيخ أبو التنت عفوا أبو اللف قال (ال أريد أن ينتصر يل أحد) لكن اجلياف ّ
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عبد اهلل الزيادي وهادي احلسناوي وكذلك بعض القتلة واملسلبجية ومنهم الزهريي وعلي احلمداين
وعلي مغامس أصروا على االنتصار لشيخهم يف اللف والتنت أبو شهاب الناصري ....
الدجال من أرض النفاق الصاحلية اليت أجنبت اإلبطال يف اللف
مع حتيات مراسلكم األعور ّ
وشرب التنت والسكاير املغشوشة) انتهى.
نعم ،مع أن كالمهم يف غاية السفه ،ولكن أنقله لكي تعرفوا كيف فقدوا عقوهلم وأصبحوا
كاجملانني يفسق بعضهم اآلخر ناهيك عن السب والشتم والتشهري  ....اخل.
وبعد  ...اآلن لو أطللت إطاللة بسيطة على مركزهم اإلعالمي جتد احلرب بينهم على قدم
وساق ،وأما السب والشتم والفواحش فيما بينهم فحدث وال حرج حيث تدور اآلن حرب
طاحنة عدهتا كل لفظ مشني يلصقه بعضهم بالبعض اآلخر ،وأمسى ميني الصرخي باألمس
كالب وخنازير وسراق للحقوق الشرعية ودجلة  ...اليوم  ...نعم هذا على حد تعبري أتباع
الصرخي حبق اآليات العظام املنشقني !!!!
سبحان اهلل  ...أمل يعاقبكم اهلل تعاىل مبا كنتم تقذفون به السيد أمحد احلسن وأنصاره
ومزقتم شر ممزق وتفرق مجعكم املريب ؟؟؟ أم تقولون إهنا صدفة ؟؟
وأصبحتم أضحوكة للناس ُ
أقول :ما دام أنكم حتديتم وسألتم العقوبة من اهلل تعاىل فكل عقوبة تأتيكم فهي كرامة للسيد
امحد احلسن.
ولكن هذه هي البداية واآليت أعظم بقوة وقهر اهلل تعاىل  ...وهي لكم آية عسى أن ينتبه
بعضكم وينقذ نفسه من هذه املهزلة اليت زجكم هبا الصرخي وجعلكم ترون املعروف منكرا
واملنكر معروفا.
َاْلَ ْدنَىَدو َنَال َْع َذا ِ
قال تعاىلَ ﴿ :ولَن ِذي َقنَّه ْم َِم َنَال َْع َذ ِ
َاْلَ ْكبَ ِرَلَ َعلَّه ْمَيَ ْرِجعو َن﴾( ).
ب ْ
اب ْ
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وقال تعاىل﴿ :قل َهو َالْ َق ِ
َمن َفَ وقِكم َأَو َِمن َتَ ْح ِ
تَ
َعلَى َأَن َيَ ْب َع َ
َعلَْيك ْم َ
ث َ
ادر َ
َع َذاب ا ِّ ْ ْ ْ
ْ َ
ِ
ِ
ف َنص ِّرف َاآلي ِ
ِ
ات َلَ َعلَّه ْمَ
يق َبَ ْع َ
َوي ِذ َ
ْس َبَ ْعض َانظ ْر َ َك ْي َ َ
َ
سك ْم َشيَع ا َ
ضكم َبَأ َ
أ َْرجلك ْم َأ َْو َيَلْب َ
يَ ْف َقهو َن﴾( ).
ِ
ك َ َكأَل ِ
ك َبِال َْع َذ ِ
ْفَ
َولَنَي ْخلِ َ
َربِّ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :ويَ ْستَ ْع ِجلونَ َ
َوإِ َّن َيَ ْوما َعن َد َ
َو ْع َده َ
ف َاللَّه َ
اب َ

َم َّماَتَ عدو َن﴾( ).
َسنَة ِّ

واحلمد هلل رب العاملني ،صلى اهلل على حممد وآله األئمة واملهديني وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني) انتهى.
وكل هذا والصرخي يسمي سفه قروده مباهلة إبراهيمية (لعنة اهلل على الصرخي كيف يهزأ
بآيات اهلل ورسله) ،استمع إليه وهو خياطب أتباعه( :قال الصرخي يف أحد بياناته على مركزه
اإلعالمي:
(السالم على املؤمنني واملؤمنات األنصار األخيار املؤيدين بروح القدس إن شاء اهلل تعاىل
واذكر منهم املثابر والسيف القاطع وأبو فلح والعريب ....اللهم أيدهم وسددهم وأنصرهم) ؟؟!!
الصرخي إذن يسمي زمرة املنحطني السفلة أخيارا مؤيدين بروح القدس ،فأي تسافل واحنطاط
هذا الذي بلغه.
وبعد أن بلغ التمادي بالصرخي وقروده حد التسافل الذي ال يُرجى معه شفاء ،صدر بيان
مباهلة الصرخي نفسه ،إليكم نصه:
طلب فيه السيد أمحد احلسن
(بسم اهلل الواحد القهار
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احلمد هلل الواحد القهار املنتقم املهلك املذل اجلبار العلي القدير ،له احلمد واملنة بعدد أنفاس
اخلالئق من أول اخللق إىل يوم الدين ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله األئمة واملهديني أقالم احلق
وألسنة الصدق امليامني.
بعد أن أعلن حممود الصرخي تكذيبه للسيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي
واليماين املوعود ،مت الرد عليه بعدة كتب منها :اإلفحام ملكذب رسول اإلمام ،وحجة الوصي
وأوهام املدعي ،والصرخي يف امليزان ،وكتاب تفسري آية من سورة يونس ،وغريها من البيانات
واللقاءات املصورة.
ومل يرد حممود الصرخي على أي كتاب من تلك الكتب السابقة الذكر ،بل اكتفى بالسكوت
املريب واملخزي والذ بالفرار.
مث شاركنا يف مركزهم اإلعالمي يف عدة مناظرات وبينا جهلهم باحلجة والربهان الواضح
األخالقي من القرآن والسنة املطهرة حملمد وآل حممد  ،ومل َنر منهم غري اجلهل املطبق والسب
والشتم واالفرتاء وكل مشني من األلفاظ النابية ،واملناظرات اغلبها مدونة عندنا وقد مت نشر
.
بعضها على منتدى أنصار اإلمام املهدي
وبعد أن عجزوا عن املواجهة العلمية عمدوا إىل حذف أهم املناظرات وإلغاء عضوية األنصار
من مركزهم وبعدها أخذوا يهرجون ويقولون بأن أنصار اإلمام املهدي قد هربوا من النقاش كذبا
وافرتاء وليضحكوا على عقول البسطاء من أتباعهم ،مث رجعنا وشاركنا يف مركزهم عدة مرات
وأثبتنا هزميتهم كنار على علم ،وعندما رأوا ذلك وتيقنوا الفضيحة العلمية ،اقتصروا على السب
والشتم والتجريح واهتام األعراض وكل قذارة يرتفع عنها من له أدىن شرف أو عفة حىت بلغ األمر
أن النساء التابعة هلم وخبتهم وبشدة وقالت هلم ال نستطيع دخول املركز من كثرة األلفاظ
الفاحشة أال يوجد شرف أو عفة ؟؟!!!!
وكل هذا جيري مبباركة وتأييد وحث حممود الصرخي حبيث يؤيد وميدح أسلوب أصحاب
الفحش واالحنطاط باألمساء وحيث بقية أتباعه على االقتداء هبم !!! نعم امسع وتعجب !!!
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مث زعموا أهنم باهلونا عدة مرات ،وهم أجهل الناس باملباهلة وصيغتها وشروطها وأخالقها،
حبيث جتد مباهالهتم اليت كتبوها على مركزهم عبارة عن سجال من السب والشتم والفحش
والبهتان وكل ما يندى له اجلبني ،يف حني أن هذا ال ميت إىل الدين واألخالق بصلة وبعيد كل
أخالق وكيفية املباهلة بالتفصيل ،ولكن
البعد عن شرف اخلصومة ،وقد بني لنا أهل البيت
حممود الصرخي وأتباعه بعيدون كل البعد عن أخالق وسرية أهل البيت .
وللعلم حنن ومنذ سنني طرحنا املباهلة ببيانات وعرضنا شروطنا على من يريد املباهلة ،فعليه
أوال أن يقبل بالشروط مث بعد ذلك نقبل مبباهلته ،بينما الصرخي وأتباعه جتاهلوا كل ذلك وعقدوا
املباهلة  -على زعمهم  -لوحدهم وبدون قبول منا ،فليت شعري هل تكون املباهلة من طرف
واحد ،وهبكذا كالم مشني تافه ال يصدر من أقبح خلق اهلل ،ومن ال يصدق فليذهب إىل مركزهم
اإلعالمي ولريى بعينه الطامة الكربى واملصيبة العظمى !!!
وقد متادوا يف جتاوزهم وسبهم وشتمهم وهم يسألون (الشارة) إن كان السيد أمحد احلسن
على حق ،وفعال أنزل اهلل هبم بدايات العذاب لعلهم يرجعون عن غيهم ،فقد تعطل مركزهم
اإلعالمي الذي بدأوا به سب وشتم السيد أمحد احلسن هنائيا ،واضطروا إىل تغريه
من  alhasany.orgواستبداله باسم  ،al-hasany.comمث فقد الصرخي توازنه وأمسى
سفيها فعاقب أتباعه بنزع العمامة ملدة شهر ،يف حني أن العمامة ترمز اآلن إىل الدين والورع
واألخالق ،وهذه آية للمتومسني ،أي إهنم نزعوا الدين والورع واألخالق ،وبسبب تلك العقوبة
تفرق أصحاب الصرخي وتركه أربعة أو أكثر من أبرز أتباعه ممن منحهم لقب (آية اهلل العظمى)
وتبعهم خلق كثري ،ونشبت احلرب بينهم ،وأخذوا يفسق بعضهم البعض اآلخر ويتبادلون السب
والشتم والفحش فيما بينهم وعلنا على مركزهم اإلعالمي وأمسوا أضحوكة للناس ،يستهزأ هبم
العامل واجلاهل والصغري والكبري !!! وهذه آية من اهلل تعاىل ،فالذين يسبون السيد أمحد احلسن
باألمس اليوم هم يسبهم أتباعهم وهم يسبوهنم كذلك ،واألمساء موجودة عندنا منهم ما يسمى
(احلر الطليق ،وأبو هادي وغريمها) الذين أفرطوا يف سب السيد أمحد احلسن ،واليوم يسب أحدمها
اآلخر ،يف حني مل يعهد الصرخية أن مروا بذلك من قبل ،وإن أنكروا فهم عادهتم الكذب،

 ............................................. 60إصدارات أنصار اإلمام املهدي

وعندنا كالمهم موثق ومن مركزهم اإلعالمي .مث انتقم اهلل تعاىل من أحد وكالء الصرخي املعاندين
يف كربالء املسمى عدنان العبودي وأصابه مرض ما يسمى بـ (الشرجي) بالعامية ،وهو مرض
يشوه الوجه وجيعل الفم مائال بشدة إىل أحد اجلهات ،مث أخريا طرد الصرخي أكثر أتباعه من
طلبة احلوزة وغريهم من املدارس وحرم عليهم إمامة اجلمعة واجلماعة والتصدي إىل إلقاء احملاضرات
 ....اخل ،وهو مبثابة تفسيق هلم بل هو عني التفسيق ،وهؤالء أكثرهم إن مل أقل كلهم من الذين
.
كانوا يسبون بالسيد أمحد احلسن رسول اإلمام املهدي
وكل هذا التفرق والتمزق والعقوبة ،وهم ينكرون (الشارة) ويقولون بأن هذا خري لنا !!! إن
عشت أراك الدهر عجبا !!!
واآلن خناطب حممود الصرخي ونقول له :إن كنت فعال تريد مباهلة السيد أمحد احلسن فال
تكن كعمر بن العاص ختتبئ خلف صفوف أتباعك ،وتطلق كل من ال يعرف غري السب والشتم
والفحش والبذاءة وتتطلع إليهم من بعيد قد ملئ قلبك اخلوف والرعب ،نعم ال تغرر بالناس
اجلهلة وتزج هبم إىل اهلالك واجلهل وعداء آل حممد  ،أبرز أنت وباهل بامسك لتكون املباهلة
رمسية وموثقة وال ميكنك التنصل منها ،وتأييدك ملا فعله أتباعك من زعمهم املباهلة أوضح دليل
على أنك جاهل جهال فضيعا بصيغة املباهلة وأخالقها وشروطها ،وهذا سفه ما بعده سفه !!!
فلتكن املباهلة شرعية وأخالقية ولنقطع حجة كل حمتج وتصدى بنفسك للمباهلة وبكل صراحة
ووضوح ليحي من حيىي على بينة وليهلك من هلك على بينة ،واهلل للظاملني املفرتين باملرصاد،
واملباهلة وفق الشروط التالية:
الشرط األول :أن تكون املباهلة وفق الصيغة اليت وردت عن أهل البيت
:
مسروق عن اإلمام الصادق

يف رواية أيب

علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن حممد بن حكيم ،عن أيب مسروق ،عن أيب

 ،قال( :قلت :إنا نكلم الناس فنحتج عليهم بقول اهلل ﴿ :أطيع َواَاهللَوأطيعواَ
عبد اهلل
الرسولَوأولي َاْلمر َمنكم﴾ فيقولون :نزلت يف أمراء السرايا ،فنحتج عليهم بقوله ﴿ :إِنَّ َماَ
َولِيكمَ َاللّهَ َ َوَرسولهَ إىل آخر اآلية﴾ فيقولون :نزلت يف املؤمنني ،وحنتج عليهم بقول اهلل :
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ِ
َجرَاَإََِّلَال َْم َو ََّدةََفِيَالْق ْربَى﴾ فيقولون :نزلت يف قرىب املسلمني ،قال :فلم
َسأَلك َْمَ َعلَْي َهَأ ْ
﴿قلَ ََّلَأ ْ

أدع شيئا مما حضرين ذكره من هذه وشبهه إال ذكرته ،فقال يل :إذا َكان َذلك َفادعهم َإلىَ
المباهلة ،قلت :وكيف أصنع ؟ قال :أصلحَنفسكَثلثَا وأظنه قال :وصمَواغتسلَوأبرزَأنتَ

وهو َإلى َالجبانَ ،فشبك َأصابعك َمن َيدك َاليمنى َفي َأصابعهَ ،ثم َأنصفه َوابدأ َبنفسكَ

وقل"َ:اللهمَربَالسماواتَالسبعَوربَاْلرضينَالسبعَ،عالمَالغيبَوالشهادةَالرحمنَ
لا َفأنزل َعليه َحسبانَا َمن َالسماء َأوَ
الرحيمَ ،إن َكان َأبو َمسروق َجحد َحقَا َوادعى َباط َ

لاَفأنزلَعليهَ
عذابَا َأليمَا"َ ،ثمَردَالدعوةَعليهَفقل"َ:وإنَكانَفلنَجحدَحقَا َوادعىَباط َ
حسبانَا َمنَالسماءَأوَعذابَا َأليمَا" ،مث قال يل :فإنكَلَتلبثَأنَترىَذلكَفيهَ،فواهللَماَ
وجدتَخلقَاَيجيبنيَإليه) ( ).
وال نقبل إال أن تكون صيغة اللفظ نصا كما يف الرواية ما عدا األمساء.
الشرط الثاين :أن تعلن عن نفسك بكل وضوح وبامسك الصريح ،وأن تسمي السيد أمحد
احلسن بامسه املشهور ،أما (أمحد احلسن) وأما (أمحد) فقط ،وأما اسم (كاطع) فال أدري من أين
أتيتم به ،وال عالقة للسيد أمحد احلسن به ال من قريب وال من بعيد ،وذكر غري ما قدمت يعترب
حتايال على املباهلة وهروبا من املواجهة.
الشرط الثالث :أن تعلن مباهلتك بكل وضوح وبيان على موقعك اخلاص ،وحينئذ سيعلن
السيد أمحد احلسن مباهلتك على موقعه اخلاص أيضا.
الشرط الرابع :أن تكون املباهلة خالية من السب والشتم واأللفاظ املشينة ،وأن تقتصر على
الصيغة املذكورة يف الرواية السابقة ،بدون تعليق مشني.
وعندها انتظر عذاب اهلل تعاىل الذي سيلحقك بأمثالك عمر بن العاص ويزيد بن معاوية
واشباههم (لعنهم اهلل) الذين جهدوا يف حماربة أولياء اهلل تعاىل ،واخرت مكانك يف جهنم وساءت
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مصريا .وعلى فرض هروبك من هذه املباهلة أو سكوتك املعتاد ،فتكون أنت املخصوم وتكون
احلجة قد لزمتك وأتباعك إىل يوم القيامة.
وحنن بانتظار اجلواب.
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله األئمة واملهديني وسيعلم الذين
ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.
أنصار اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض)
اللجنة العلمية
الشيخ عادل األنصاري
هـ ق
 /مجادي األول/

لعلكم تتوقعون أن الصرخي سريحب هبذه الدعوة اليت طاملا أرادها حبسب الظاهر ،ولكنكم
إذا كنتم تتوقعون هذا فأنتم ال تعرفون الصرخي ،فالصرخي ال يعرف شيئا غري ذاته املنتفخة،
فالصرخي كما أعرفه يعرب عنه هذا املقال.
جنون العظمة وعقدة النقص (الصرخي يبحث عن احلذاء األمحر):
من يتابع ما صدر عن حممود الصرخي جيده مشغوفا بذاته بشكل مرضي أقرب ما يكون إىل
اجلنون ،فالكلمات األثرية لديه كلها تدخل فيها األنا ،من قبيل( :أنا األعلم)( ،أنا املرجع
األعلى)( ،أنا ويل األمر) ،وأخريا (أنا األكثر مسخا)  ...اخل.
هذه األنا املستفحلة هلا جتليات كثرية أخرى يف سلوك الصرخي ،فالصرخي كثريا ما يتبجح
بأنه صاحب احللول لكل املشاكل (من البطاقة التموينية إىل الوحدة الوطنية) ،وتتجلى كذلك يف
ولعه العجيب بتعليق صوره القبيحة على أعمدة الكهرباء واحليطان الوسخة ! جنون العظمة هذا
يف احلقيقة خيفي حتته شعورا بالدونية والتفاهة حياول اجملنون دفعه أو اهلروب منه عرب التظاهر أو
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التلبس بالطرف النقيض له ،فاهلجوم على اآلخرين آلية دفاعية كما يقول علماء النفس حيقق
املريض من خالهلا توازنه النفسي املفقود.
ولو تتبعنا تأريخ الصرخي املثقل باهلزائم واإلخفاقات نكون أمام (قصة مرض)  -كما يعرب
البعض  -ال ميكن تفسريها بفكرة أخرى غري سعي الصرخي احملموم للهروب من الشعور املؤمل
بالتفاهة الذي ال يكاد يفارقه إال بأحالم اليقظة اجلنونية.
فما أن بدأ رأسه بتحسس ثقل العمامة حىت راح يعلن عن أعلمية ال واقع هلا إال يف ذهنه
املريض ،وجبهد حيسده عليه محار احلي انكب الصرخي على الرتويج لذاته ،وكان كلما شعر برمال
الوهم تتسرب من بني أصابعه املتشنجة ،وبأن ما ينتظره يف هناية الطريق املظلمة ،اليت أدمى
حصاها أقدامه املتعثرة ،ليس سوى جدار صلد ،كان جنونه يتعاظم ويذهب به إىل الطرف
األقصى حيث زلة قدم واحدة تقذفه يف فم اهلاوية السحيق .ولكنه  -شأنه شان كل مريض ال
يُرجى شفاؤه  -كان ومهه يدفعه إىل أحالم اليقظة اجملنونة ،فريسم نافذة على اجلدار املوصد
ويصدق متاما أهنا نافذة اخلالص !
تطوح به – كالراقص :تعرفون
وحيث أن مهه اهلروب من شعوره القاسي بالدونية كانت أقدامه ّ
املغزى  -ميينا مرة ومشاال أخرى ،فالصرخي يرفض االحتالل ومشروعه السياسي طاملا كان هذا
الرفض يوجه األنظار له ،ويتنصل من رفضه ويطوي ذيله بني أقدامه ،بل يصبح دميقراطيا من
الدرجة األوىل طاملا كان الطريق األول ال يؤدي الغرض.
والصرخي يصبح جمتهد اجملتهدين ! ويوزع ألقاب االجتهاد على السفهاء ليثبت عبقريته اليت
قلما جيود مبثلها الزمن األغرب ،لكنه ال يلبث حني يرى خيبته ساطعة كنور الشمس أن يأمر
سفهاءه بنزع العمائم عقوبة هلم على فشله هو !! وهذه عقوبة ال أظنها خطرت حىت يف خميلة
كتاب احلكايات اخلرافية.
ولكي أختصر قصة مرض الصرخي أُحكي لكم حكاية مضموهنا أن فتاة كانت أمها مريضة
وكانت تعيش حياة احلرمان ،وكانت حني تذهب جللب الدواء ألمها املريضة يستوقفها حذاء أمحر
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يعرضه أحد احملالت ،ويف يوم تعاظمت رغبتها باحلذاء األمحر فصرفت يومها كله تنظر إليه
ونسيت أمها املريضة اليت توشك على املوت ،وشيئا فشيئا بدأت أحالم اليقظة تستدرجها فرأت
نفسها ترتدي احلذاء األمحر واحلذاء يقود أقدامها ويطوح هبا ميينا ومشاال.
مغزى هذه احلكاية هو أن احلذاء األمحر يرمز لرغبة الفتاة اليت مل تعد تسيطر عليها فخلبت
لبها متاما فأضحت شأن اجملنون تعيش عاملا غري عامل الواقع ،ولكنه عامل أفقدها السيطرة على
خطواهتا ،وأفقدها أخريا أعز ما متلك.
انتظروا أياما وسرتون كيف يفقد الصرخي كل ما ميلك ويصبح كالناقة اجلرباء وحيدا يلطخ
وجهه قطران العار األسود.
وفعال اختبئ الصرخي وراء قروده الذين خرجوا بأمر منه إىل مجعهم يشتمون اهلواء واملاء وكل
ما تقع عليه عيوهنم العمياء ،فكان مثله كمثل عمرو بن العاص حني اتقى سيف علي بعورته.
أردناها مباهلة وأرادها الصرخي رقصة قرود:
بشأن طلب السيد أمحد احلسن وصي
البيان الذي صدر عن أنصار اإلمام املهدي
مباهلة حممود الصرخي نفسه أوضح من أن يتم االلتفاف على
ورسول اإلمام املهدي
داللته ،ولكن خسة الصرخي وجبنه هيأت له  -كما توهم  -خمرجا َع ْمريا (نسبة إىل عمرو بن
العاص) فاتقاها بعورته.
وهكذا بدال من قبوله باملباهلة أوحى لقطيع القردة الذي يتبعه برفع أصواهتم املنكرة بالسب
والشتم الذي ال حيسنون غريه ،عسى أن تضيع احلقيقة وسط اجللبة املفتعلة.
وإذا كان متوقعا متاما أن ينكص الصرخي على عقبيه ما أن يشعر بدنو اخلطر منه ،وما أن
يرى أن لعبته الطفولية الغرائزية قد اختذت مسارا جديا ،فإن املؤسف  -وال أقول غري املتوقع  -إن
قردته الذين لُدغوا من جحره مرات ومرات قد فقدوا على ما يبدو كل جمسات االستشعار
وأضحوا جلودا ميتة اإلحساس .فهم كما يظهر جبالء مل يعودوا يشعرون بأن سيدهم (القردي
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األعلم) يلقي بالعبء دائما على كواهلهم ،ويعرضهم دائما بضاعة رخيصة يف سوق السقوط
(يف العراق اليوم  -والفضل يف هذا يعود لفقهاء آخر الزمان  -أصبح للسقوط اخللقي سوق
مزدهرة) .واملؤسف مرة أخرى  -وهذه بدورها ثقافة عراقية متجذرة  -إن القرود مل تعد فاقدة
اإلحساس فقط بل إن تشويها َخلقيا (من اخللقة) قد طرأ عليها فرتكبت هلا جمسات من نوع آخر
ترى اجلُنب واخلسة واهلزائم املنكرة شجاعة متفردة وانتصارا مذهال (على الطريقة الصدامية) ،فهاهم
قرود الصرخي يطبلون دون كلل أو ملل  -ودون إدراك بطبيعة احلال  -بانتصار قردهم األعلم
الذي فر من احللبة وانزوى يف جحره كجرذ قميء.
يا هلل ويا لالنتصارات ! صحيح إن صورة البطل قد تغريت يف عصرنا الراهن ،ومل تعد هي
نفسها الصورة اليت كانت تداعب خميلة الناس يف األزمان الغابرة ،وذلك بفعل طبيعة العصر
وطبيعة اهلموم اليت ترشحت عنه ،غري أن أحدا ال ميكنه تصور أن خيتبئ البطل وراء اجلموع،
واألنكى من هذا أن يغريها باهلتاف له على أنه هو البطل !؟ واألكثر مرارة من كل ما تقدم أن
تصدق هذه اجلموع وتستجيب لبطلها الكارتوين املزيف.
على عصرنا السالم أم على أناس هذا العصر املنكوسني السالم ؟
الشاعر يقول:
ولو نطق الزمان إذن شكانا

نعيب زماننا والعيب فينا
***

كلمة أخرية
النذر ترتى فهل من متعظ:
ِ
﴿سن ِري ِه َم َآياتِنَا َفِي َ ْاآلفَ َِ ِ
ك َأَنَّهََ
ف َبَِربِّ ََ
ْحقَ َأ ََولَ َْم َيَ ْك َِ
اق َ َوفي َأَنفس ِه َْم َ َحتَّى َيََتَبَ يَّ ََن َلَه َْم َأَنَّهَ َال َ
َ ْ َ
( )
َعلَىَك َِّلَ َش ْيءََ َش ِهي ٌَد﴾ .
تكررت حادثة الـ (اخللل الفين) يف موقع حممود الصرخي ،األمر الذي تسبب يف إغالق املوقع
أكثر من مرة ويف وقت قصري ،وخلل هكذا شأنه ،مل يسبق أن حدث يف أي من املواقع اليت ال
تكاد حتصى عددا.
فهل ينتبه اجملنون الذي استخف أتباعه أميا استخفاف إىل أن ما حيدث ملوقعه (حديقة
القرود) إمنا هو إنذار إهلي بوشك وقوع العذاب اإلهلي الذي سيفضحه على رؤوس األشهاد،
وجيعله هدفا للعنة الالعنني على مدى التأريخ ؟
هل سيتعظ هو ومن يتبعه إىل حالة التسافل األخالقي واملسخ اليت حلت هبم ،وإهنا نذير من
اهلل تعاىل مبا هو أدهى وأمر.
أنتباهََ...أنتباهََ...أنتباهَ
انَالموقعَالحاليَبهَخللَفنيَوهوَفي حالةَصيانة
ونطلبَمنَجميعَالعضاءَالتسجيلَفيَالموقعَالجديدَالذيَسوفَيفتتح بعدَثلثةَ
ايامََ،لنَجميعَالشتراكاتَسوفَتلغى

 -فصلت.22 :
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َخ ْذنَاَأ َْهلَهاَبِالْبأ ِ
َّرعو َن َ َث َّمَ
َّر ِاء َلَ َعلَّه ْم َيَض َّ
َوالض َّ
﴿ َوَماَأ َْر َسلْنَاَفِيَقَ ْريَة َِم ْن َنَبِي َإَِّل َأ َ
َ َ َ
ْساء َ
ب َّدلْنَاَم َكا َن َّ ِ
َخ ْذنَاه ْم َبَغْتَةاَ
َو َّ
اءنَاَالض َّ
َم َّ
الس َّراء َفَأ َ
َحت َ
َالسيِّئَة َال َ
اَوقَالواَقَ ْد َ
سنَةَ َ
َ َ
َّراء َ
َّىَع َف ْو َ
س َآبَ َ
ْح َ
َوه ْمَلَيَ ْشعرو َن﴾( ).

َخ ْذنَاهم َبِالْبأ ِ
ض َّرعو َن َ*َفَ لَ ْولَ
َوالض َّ
َّر ِاء َلَ َعلَّه ْم َيَتَ َ
﴿ َولََق ْد َأ َْر َسلْنَاَإِلَىَأ َمم َِم ْن َقَ ْبلِ َ
ك َفَأ َ ْ َ َ
ْساء َ
ِ
َوَزيَّ َن َلَهم َّ
َماَ َكانواَيَ ْع َملو َن َ*َفَ لَ َّماَ
سْ
اءه ْم َبَأْسنَاَتَ َ
َالش ْيطَان َ
إِ ْذ َ
ت َقَلوب ه ْم َ
ض َّرع َ
َج َ
واَولَك ْن َقَ َ
َخ ْذنَاه ْمَبَغَْتَةاَفَِإذَاَ
َحتَّىَإِذَاَفَ ِرحواَبِ َماَأوتواَأ َ
واَماَذ ِّكرواَبِ ِهَفَ تَ ْحنَ َ
اَعلَْي ِه ْمَأَبْ َو َ
ابَك ِّلَ َش ْيء َ
نَس َ
ه ْمَم ْبلِسو َن﴾( )َ.
وعجيب أمر الناس فإذا كان امللوك خيافون على ملكهم الدنيوي الباطل ،وإذا كان العلماء
غري العاملني خيافون على مناصبهم الدينية فعلى ماذا خياف الناس ،هل يعقل أن إنسانا يُسلم
قياده إىل علماء الضاللة كأنه دابة مربوطة يقودها صاحبها أينما يشاء ،هل يعقل أن اإلنسان
يرضى أن يكون تابعا ألئمة الضالل حىت يردوه يف اجلحيم ،وهل يظن أنه إذا قال يوم القيامة أنا
تابع مستضعف سينفعه هذا العذر ؟ يف ذلك اليوم يتربأ أئمة الضالل من أتباعهم.
ِِ
ِِ
َاستَ ْكبَ رواَإِنَّاَكنَّاَلَك ْمَتَبَعاَفَ َه ْلَ
َج ِميعاَفَ َق َ
قال تعاىل﴿ :قَ َ
ين ْ
َوبَ َرزواَللَّه َ
الَالض َع َفاءَللَّذ َ
ال َ
ِ
أَنْ تمَم ْغنو َن ِ
َع َذ ِ
َعلَْي نَاَأَ َج ِز ْعنَاَأ َْمَ
َس َواءٌ َ
َعنَّاَم ْن َ
َ
ابَاللَّ ِهَم ْنَ َش ْيءَقَالواَلَ ْو َ
َه َدانَاَاللَّهَلَ َه َديْ نَاك ْم َ
ْ
ِ
َم ِحيصَ﴾( ).
َ
اَماَلَنَاَم ْن َ
صبَ ْرنَ َ

وقال تعاىل﴿ :إِ ْذَتَ ب َّرأََالَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
َسبَابَ
تَبِ ِهم ْ
َوتَ َقطَّ َع ْ
َاْل ْ
واَوَرأَواَال َْع َذ َ
َ
اب َ
ينَاتَّبَ ع َ
ينَاتبعواَم َنَالذ َ
َ
( )
َنَلَناَ َك َّرةاَفَ نتب َّرأ ِ
َوقَ َ َّ ِ
ََم ْن ه َْم﴾ .
ينَاتَّبَ عواَلَ ْوَأ َّ َ
ََ َ
الَالذ َ
َ

ولكن هيهات بعد اللتيا واليت فال بد هلم أن يذوقوا عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا مث جهنم
وبئس الورد املورود يوم القيامة.
 األعراف.62 – 64 : -7اإلنعام.44 – 47 :
 -2إبراهيم.7 :
 -4البقرة. 22 – 22 :
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