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املقدمة
-1احلمد هلل مالك امللك ،جمري الفلك ،مسخر الرياح ،فالق اإلصباح ،ديان الدين ،رب
العاملني .احلمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وسكاهنا ،وترجف األرض وعمارها ،ومتجو
البحار ومن يسبح يف غمراهتا.
اللهم صل على حممد وآل حممد ،الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ،ويغرق
من تركها ،املتقدم هلم مارق ،واملتأخر عنهم زاهق ،والالزم هلم الحق.
حياول هذا الكتاب إجياد نجوع من التفاعل بني الروايات والجواقع املعيش ،ال بقصد اخلرو
بدالالت معاصرة للروايات حسب ،وإمنا للتدليل كذلك على أن الروايات ختاطبنا حنن ،وتتطلع
لدفعنا إلجياد هذه املقاربة بينها وبني واقعنا .فليست الروايات  -روايات العالمات على وجه
اخلصجوص  -نصجوصاً منبتة عن واقع الناس ،أو كيانات لغجوية تعجوم يف الالزمان والالمكان ،كما
تجوحي أكثر كتابات فقهاء آخر الزمان ،فعلى الرغم من املسافة التارخيية البعيدة اليت تفصلنا عنها
يشعر من يطالع هذه الروايات إهنا تعيش بيننا وتتنفس هجواءنا ،بل إهنا  -وهذا هجو األهم -
متنحنا رؤية ثاقبة ملعرفة حقيقة ما جيري بيننا.
كمرجعية فكرية يتيح لنا فرصة كشف
واحلق إن االعتماد على روايات أهل البيت
التشجويهات الكثرية اليت تعرضت هلا صجورة الدين على أيدي فقهاء آخر الزمان ،واجلهاز اإلعالمي
املرتبط هبم .ويجوفر لنا كذلك إمكانية أن نقرأ الجواقع قراءة واعية تكشف عن أسراره اليت يسعى
إعالم املؤسسة الدينية للتعمية عليها ،وتضليل اجلماهري عنها .فاملالحظ أن ما جيري على أرض
الجواقع من خرو واضح على أهم ثجوابت الدين (حاكمية اهلل والتنصيب اإلهلي للحاكم) تبدو
لدى الغالبية العظمى من املقلدين بجوصفها واحدة من روائع عبقرية فقهاء آخر الزمان !!
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عن الناس ميثل واحدة من أخطر حلقات سياسة
إن تغييب أحاديث أهل البيت
وإحالل
االستخفاف اليت مارستها املؤسسة الدينية إلبعاد الناس عن مرجعية أهل البيت
مرجعية الفقهاء بدالً عنها ،حىت لقد بلغ احلال بأحد أقطاب هذه املؤسسة ،وهجو آية اهلل العظمى
الشيخ املهندس حممد اليعقجويب (أدام اهلل ظله الجوارف جداً) إىل نعت أحاديث أهل البيت
بأنه كالم عجائز !!
حكى يل األخ أبجو فاطمة احلكاية اآلتية( :دخلت يجوماً مكتبة إسالمية معروفة يف البصرة،
وهناك سألت البائع عن كتاب الربهان ،فأجابين :مل يعد أحد يسأل عن هذا الكتاب؛ ألنه ال
شيء يف هذا الكتاب غري أحاديث أهل البيت) !! هذه احلكاية تشري إىل كالم مسكجوت عنه يف
ججواب البائع يدل عليه اجلجواب املنطجوق ،فالناس كما يجوحي كالم البائع يسألجون عن كتب أخرى
من قبيل تفسري امليزان وسجواه.
يف أذهان الناس ،على املستجوى
تدل احلكاية بقجوة على حلجول الفقهاء حمل أهل البيت
العملي على األقل ،وإن كانجوا على املستجوى النظري مازالجوا يلهججون بذكر أهل البيت
ويسمجوهنم أئمة .وميكنك استدالل هذه النتيجة من ظجواهر أخرى عديدة ،فعلى سبيل املثال تتدد
يف كالم الناس تعبريات مثل( :قال املرجع ،يرى املرجع كذا ،أنا أقلد املرجع فالن  ....وغريها من
تعبريات مشاهبة).
أقول :تتدد بنسبة تفجوق كثرياً جداً تعبريات أخرى من قبيل( :قال أهل البيت

 ..اخل).

-2يف اجلزء الثاين من مجوسجوعته املهدوية (تأريخ الغيبة الكربى ص ،)141 -141ينقل السيد
إىل الشيخ املفيد ،أنقل منها الفقرة اآلتية:
الصدر الرسالة املجوجهة من اإلمام املهدي
( ...إنّا غير مهملين لمراعاتكم ،وال ناسين لذكركم ،ولوال ذلك لنزل بكم الألواء
واصطلمكم األعداء  ...اخل) .هذه الفقرة من الرسالة الشريفة تنص بجوضجوح على أن مراعاة
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اإلمام املهدي

وذكره الدائم لشيعته مها السبب يف عدم نزول الألواء ،وعدم متكن األعداء

من إحلاق األذى هبم (واصطلمكم األعداء).

ولجو نظرنا اآلن إىل واقع الشيعة لرأينا بجوضجوح أهنم يف حال ال ححيسدون عليها ،بل هم يف
أسجوء حال ،فمن جهة تفتك هبم العحصب األمجوية ،وتقتل منهم املئات يجومياً ،وتشرد اآلالف،
ومن جهة أخرى يستذهلم احملتل الكافر ،وميعن هبم قتالً وتنكيالً وهتكاً لألعراض والكرامات ،وكل
ذلك وهم يف أشد ما يكجون التفرق والشقاق واالختالف ،و(كل حزب مبا لديهم فرحجون) ،وما
أصدق ما وصفهم به أمري املؤمنني

بقجوله( :ال تنفك هذه الشيعة حتى تكون بمنزلة

المعز ،ال يدري الخابس على أيها يضع يده ،فليس لهم شرف يشرفونه وال سناد
يستندون إليه في أمورهم)(.)1

أقول :إن حدوث كل هذه املآسي بالشيعة وغريها مما يعز على القلم إحصاؤه ،أال يدل
قد رفع يده عنهم ومل يعد يرعاهم أو يذكرهم ؟ وما معىن رفع
قطعاً على أن اإلمام املهدي
؟
اليد عنهم ،أليس معىن ذلك أنه مل يعد يراهم شيعة له
ومرة أخرى أسأل :تحرى أي ذنب اقتفه الشيعة فتتب عليه خروجهم من والية أهل البيت
واستحقجوا بالنتيجة هذه العقجوبة اإلهلية ؟
نعم ،هي عقجوبة إهلية ال مياري يف ذلك إال معاند متعنت يحكابر آيات اهلل( ،الظالم سيفي
أنتقم به وأنتقم منه).
ِ ِ
يما﴾(.)2
﴿ َما يَ ْف َع ُل اللَّهُ بِ َع َذابِ ُك ْم إِ ْن َش َك ْرتُ ْم َو َ
آم ْنتُ ْم َوَكا َن اللَّهُ َشاك ًرا َعل ً

وبعد  ...هذا الكتاب الذي بني أيديكم حماولة مين لإلجابة على السؤال املطروح ،وميكن
لكل واحد منكم أن يبحث عن اإلجابة بنفسه ،فقط اعرفجوا أين تبحثجون.

 غيبة النعماني :ص. 91 -النساء. 41 :
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أنتم عادة ما تضعجون مشاكلكم كلها يف حضن املرجع ،ومنه فقط تأخذون أججوبة أسئلتكم،
ولكن هذه املرة  -على األقل  -لن حميكنكم فعل ذلك .فاملرجع هذه املرة * على األقل أيضاً -
ليس دواء العلة ،وإمنا هجو جزء منها ،بل هجو اجلزء األكرب.
يف فقهاء آخر الزمان،
هل تستغربجون !! إذن انتظروا حىت تسمعجوا حديث أهل البيت
وكيف إهنم شر فقهاء حتت ظل السماء ،وسيأتيكم هذا احلديث يف طيات الكتاب.
إذن ،أين تبحثجون ؟ وأين جتدون ججوابكم ؟ واهلل ما لكم غري آل حممد ،فبهم وحدهم جالء
عماكم ،وهبم وحدهم شفاء دائكم ،وكيف ال وهم عدل القرآن ،ولن ينطق القرآن لسجواهم.
ب ا ْش َر ْح لِي
﴿ َر ِّ
قَ ْولِي﴾(.)1

س ْر لِي أ َْم ِري
ص ْد ِري َويَ ِّ
َ

ِّ
سانِي
َو ْ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة ِّمن ل َ

ِ
ِِ
ين﴾(.)2
ْح ِّق َوأ َ
﴿ َربَّنَا افْ تَ ْح بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي َن قَ ْومنَا بِال َ
َنت َخ ْي ُر الْ َفاتح َ
واحلمد هلل وحده وحده وحده.

***

 طه. 2 – 2 : -األعراف.29 :

يَ ْف َق ُهوا

شيعتنا األندر فاألندر
يف مقدمة هذا البحث تقدمت بدعجوى مضمجوهنا خرو الغالبية العظمى ممن يدعجون التشيع
من والية أهل البيت  ،واستدللت هناك مبقابلة الجواقع الذي يعيشه الشيعة باحلديث الجوارد عن
يف الرسالة اليت بعثها إىل الشيخ املفيد ،وسأحاول هنا تعزيز استداليل
اإلمام املهدي
بأحاديث أخرى وردت عن أهل البيت .
أنه قال( :إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال ،فانبذوه

عن اإلمام الباقر

أقر به فزيدوه ومن أنكر فذروه ،إنه البد من أن تكون فتنة يسقط فيها كل
إليهم نبذاً ،فمن ّ

بطانة ووليجة حتى يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتين حتى ال يبقى إال نحن وشيعتنا)(.)1

تكجون نتيجتها سقجوط
هذا احلديث ينص على وججود فتنة أو اختبار قبل قيام القائم
أكثر الناس ،حىت من يشق الشعرة بشعرتني( ،وهذا التعبري كناية عن الدقة واملعرفة مبجاري
األمجور) ،وال يبقى بالنتيجة إال أهل البيت وشيعتهم.
السؤال اآلن :كم هم شيعة أهل البيت
؟
الذين يدعجون أهنم شيعة ألهل البيت

 ،أهم حقاً عشرات املاليني ،بل مئات املاليني

أنه قال( :واهلل لتُكسر ّن تكسر الزجاج ،وإن
لنقرأ احلديث اآليت ،عن أيب عبد اهلل
الزجاج ليعاد فيعود كما كان ،واهلل لتُكسر ّن تكسر الفخار ،وإن الفخار ليتكسر فال يعود
محصن حتى ال يبقى منكم إال األقل ،وصعر
بلن ،وواهلل لتُميز ّن ،واهلل لتُ
ّ
كما كان ،وواهلل لتُغر ّ

كفه) (.)2

ولنقرأ كذلك هذا احلديث الجوارد عن اإلمام الرضا

( :واهلل ال يكون ما تمدون إليه

محصوا وتُميّزوا ،وحتى ال يبقى منكم إال األندر فاألندر) ( ).
أعينكم حتى تُ ّ

 غيبة النعماني :ص2 غيبة النعماني :ص2 -غيبة النعماني :ص2

.
.
.
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أقول :واضح إن األقل واألندر فاألندر ليسجوا ماليني ،وليسجوا آالفاً ،وإذا شئتم الدقة فانظروا
 ،حني سأله بعض أصحابه قائالً( :جعلت فداك ،إين
يف هذا احلديث الجوارد عن الصادق
واهلل أحبك ،وأحب من حيبك ،يا سيدي ،ما أكثر شيعتكم .فقال له :اذكرهم .فقال :كثري،

 :أما لو كملت العدة

فقال :تُحصيهم ؟ فقال :هم أكثر من ذلك .فقال أبجو عبد اهلل
الموصوفة ثالثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون  ...فقلت :فكيف أصنع هبذه الشيعة
املختلفة الذين يقجولجون إهنم يتشيعجون ؟ فقال

 :فيهم التمييز ،وفيهم التمحيص ،وفيهم

التبديل ،يأتي عليهم سنون تفنيهم ،وسيف يقتلهم ،واختالف يبددهم  ...اخل) ( .)1يحفهم من

هذا احلديث إنه إذا اكتمل من الشيعة ثالمثائة وبضعة عشر يتحقق خرو القائم
األعداد الغفرية اليت تدعي التشيع فإن الغربال سيحسقطهم حتماً.
ويف حديث آخر يرويه أبجو بصري عن اإلمام الصادق

 ،وأما
 :ال

( :قال أبجو عبد اهلل

يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة .قلت :وكم تكملة احللقة ؟ قال :عشرة آالف.)2( )..

إذن ،جيش القائم هم هؤالء الـ (  ،)11111 + 1قد تقجول إن هؤالء هم صفجوة الشيعة
وليسجوا كل الشيعة.
أقول :إن الراوي يف حديث( :لو كملت العدة الموصوفة  ...اخل) يسأل اإلمام
قائالً( :فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة الذين يقجولجون إهنم يتشيعجون) ،ومعىن ذلك إنه فهم من
إن هؤالء هم كل الشيعة ،ومن هنا سأله عن املجوقف من األعداد
العدد الذي ذكره اإلمام
الكبرية اليت تدعي التشيع ،ولجو عدت إىل سياق احلديث يتأكد لك هذا الفهم.
فالراوي يبدأ كالمه بإخبار اإلمام

بأن شيعته كثريون ،وأن عددهم أكثر من أن ححيصى،

يكجون شيعته كثريون ،ويؤكد هذا قجوله

( :أما لو كملت العدة ...اخل) ،ومعىن كالم اإلمام

( :تُحصيهم) ،واالستفهام هنا استنكاري ،أي إنه

وهنا يأيت قجول اإلمام

إنه لجو وجد يف الشيعة هذا العدد ،أي الـ (  ) 1لتحقق الفر هلم ،مث إن اإلمام
 غيبة النعماني :ص2 -غيبة النعماني :ص2

–
.

.

يستنكر أن
خيربه أن
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األعداد الكبرية سيجري عليها التمييز والتمحيص والتبديل وغريها ،وبنتيجة هذه األمجور
يف كلمته هذه يبني املصري
سينكشف زيف ادعاؤهم ،وسيخرججون من دائرة التشيع ،فاإلمام
السيئ للمتشيعة ،ولجو كان مطلبه اإلشارة إىل صفجوة الشيعة وإهنم أفضل من اآلخرين فقط ال إهنم
هم الشيعة واآلخرون مدعجون الكتفى مبدح هذه الصفجوة دون بيان املجوقف النهائي (أؤكد على
كلمة النهائي) من اآلخرين؛ ألن بيان املجوقف النهائي يجوجد مقابلة نجوعية بني الفريقني ،ال جمرد
فرق يف الدرجة .ولجو كان األمر جمرد فرق يف درجة اإلميان ،وأن اآلخرين هم بالنتيجة شيعة
ولكنهم أضعف إمياناً ،لكان  -وهذا هجو املضنجون  -تجوجه بالنصح هلم ،ودعجوهتم إىل مزيد العمل
والتكامل ،واهلل أعلم وأحكم.
ولكي أزيدك ثقة هبذه النتيجة أقتح عليك قراءة هذه األحاديث الشريفة:
أنه قال( :مع القائم

عن أيب عبد اهلل

من العرب شئ يسير .فقيل له :إن من

يصف هذا األمر منهم لكثري .قال :البد للناس من أن يُميّزوا ويغربلوا ،وسيخرج من الغربال

خلق كثير) (.)1

محصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين ،وإن
وعن أيب جعفر
( :لتُ
ّ
صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه وال يعلم متى يخرج منها ،وكذلك يصبح
الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها ،ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح

وقد خرج منها) (.)2

احلديث األول يحشبه التمحيص بالغربال ،ونتيجة التمحيص هي بقاء اإلنسان على حد
اإلميان أو خروجه منه ،فاخلارججون من الغربال خارججون من حد اإلميان كما هجو واضح .مث أليس
هذا هجو ما ينص عليه احلديث الثاين ،امسع إذن تعليق الشيخ النعماين على احلديث ،يقجول

 غيبة النعماني :ص -غيبة النعماني :ص4

.
.
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الشيخ( :أليس هذا دليل اخلرو من نظام اإلمامة وترك ما كان يعتقد منها) ( .)1وهذا ينبغي أن
هجو الجوالية ،واخلرو من أمرهم خرو منها.
يكجون واضحاً ،فأمرهم
وما ظنك بقجوم يتفل بعضهم يف وججوه بعض ،ويلعن بعضهم بعضاً ،ويحكفر األخ أخاه ..
و ..و ..إىل آخر ما ستسمعه اآلن ،أترى هؤالء أمة مرحجومة ،جيمعها مبدأ التشيع آلل حممد
؟
عن عمرية بنت نفيل ،قالت :مسعت احلسني بن علي

يقجول( :ال يكون األمر الذي

تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ،ويتفل بعضكم في وجوه بعض ،ويشهد بعضكم على
بعض بالكفر ،ويلعن بعضكم بعضاً .فقلت له :ما يف ذلك الزمان من خري .فقال احلسني
 :الخير كله في ذلك الزمان ،يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله) (.)2
( :ال يكون ذلك األمر حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ،وحتى

وعن أيب عبد اهلل

يلعن بعضكم بعضاً ،وحتى يُسمي بعضكم بعضاً كذابين) ( ).
وعن مالك بن ضمرة ،قال :قال أمري املؤمنني

( :يا مالك بن ضمرة ،كيف أنت إذا

اختلفت الشيعة هكذا  -وشبك أصابعه وأدخل بعضها يف بعض -؟ فقلت :يا أمري املؤمنني،
ما عند ذلك من خري .قال :الخير كله عند ذلك .يا مالك ،عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم
سبعين رجالً يكذبون على اهلل وعلى رسوله
واحد)(.)4

فيقتلهم ،ثم يجمعهم اهلل على أمر

( :كونوا كالنحل في الطير  ...إىل قجوله

وعن أمري املؤمنني

 :فو الذي نفسي

بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض ،وحتى يُسمي بعضكم بعضاً
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كذابين ،وحتى ال يبقى منكم  -أو قال :من شيعتي  -إال كالكحل في العين ،والملح في

الطعام .)1( )...

أقول :لعل هذا احلديث األخري الجوارد عن أمري املؤمنني يكفينا مئجونة تجوضيح املراد من
األحاديث املتقدمة ،إذ يتضح منه جبالء أن اخلالف بني الشيعة الذي يصل حد اللعن والتكفري
جزء من عملية الغربلة اليت تسفر كما عرفت قبل قليل عن خرو أكثر الشيعة عن والية أهل
البيت

 ،فقجوله

( :وحتى ال يبقى منكم أو من شيعتي  ...اخل ) مرتبط مبا تقدم  -أي

احلديث عن اخلالف  -بل هجو النتيجة اليت ترشح عن اخلالف .فمعىن احلديث إنكم يا شيعة ال
تزالجون يف خالفكم حىت ال يبقى منكم إال كالكحل يف العني ،وامللح يف الطعام ،أي إن أكثركم
ويبقى القليل.
خير من والية أهل البيت
وأود هنا التعقيب بكلمات عسى أن تكجون مفيدة ،فأقجول :هذا اخلالف بني الشيعة من
عسى يثريه أو يتسبب به ؟ هل أنا وأنت من البشر العاديني الذين ال منلك سلطاناً على غري
أنفسنا ؟ بالتأكيد ال ،فأنا وأنت ال منلك تأثرياً يف الغالبية العظمى من الشيعة ،ومن يفعل هذا
البد له من سلطان عليهم ،فمن يكجون غري فقهاء آخر الزمان ممن يتبعهم الناس باسم التقليد
األعمى؟ قد تقجول :رمبا كان هذا بسبب بعض املغرضني ؟
فأقجول لك :إن الجواقع الشيعي يشهد مبا ال يقبل لبساً أن الناس تبع ملراجعهم ،فال ميكن
ملغرض أن حيقق مآربه على هذا املستجوى الجواسع الذي تنص عليه األحاديث ،مث إن قجولك هذا
يلقي باللجوم على فقهاء آخر الزمان من حيث ال تريد ،فلجو أن ما تقجوله صحيح فأين املراجع
الذين يرفعجون شعار :حنن حصن األمة ،وأين دورهم يف إرشاد األمة ،أم إهنا كلمات تقال خلداع
األتباع ال غري ؟! احلق إن هذه األحاديث الشريفة من اخلطجورة حبيث تجوجب على كل شيعي أن
يعيد التساؤل مراراً وتكراراً ،وينظر إىل أية هاوية سحيقة يقجوده فقهاء آخر الزمان( ،أم على قلجوب
أقفاهلا) ؟
أختم هذا املبحث بروايتني تعززان الفكرة اليت يتمحجور حجوهلا:
 -غيبة النعماني :ص1

–2

.
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( :إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول

فعن أيب جعفر
اهلل

 ،وإن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ،فطوبى للغرباء) (.)1

( :اإلسالم بدأ غريباً و سيعود غريباً كما بدأ ،فطوبى للغرباء.
وعن أيب عبد اهلل
فقلت :اشرح يل ذلك أصلحك اهلل .فقال :مما يستأنف الداعي منا دعاء جديداً كما دعا
رسول اهلل

) (.)2

أقول :إن عجودة اإلسالم غريب كما بدأ تشري بجوضجوح إىل خرو أكثر أهله ،أو قل منتحليه
عن حجوزته حىت ال يبقى إال األقل ،أو األندر فاألندر كما عربت الروايات الشريفة.
وليت شعري أين هم حصجون األمة ؟ أم لعلهم السبب يف خرو الناس من دين اهلل أفجواجاً؟
ويصبح وقد خر منها ،أو يصبح
فإذا كان اإلنسان ميسي على شريعة من أمر أهل البيت
وميسي وقد خر منها ،فالبد أن يكجون هذا التحجول املفاجئ الذي
على شريعة من أمرهم
يشبه خرو الكحل من العني ال يدري صاحبه به ،ناجتاً عن فتنة مجاعية أوقعهح هبا الكرباء
والسادات الذين أسلم هلم قياده.
إذن ،السؤال اآلن :ما الذي أخر األمة عن دينها ،حىت عاد غريباً كما بدأ ؟
لننظر يف مباحث هذا الكتاب اآلتية.
***

 غيبة النعماني :ص2 -غيبة النعماني :ص2

.
–1

.

فتنة الدجال
حتذر من فتنة الدجال ،سأنقل بعضاً منها فيما
وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت
يلي من سطجور ،ولكين أود اإلشارة يف مطلع هذا املبحث إىل أن اصطالح الدجال ميكن أن
ينصرف إىل كل من يحظهر احلق ويحضمر الباطل ،ومن هنا قيل يف علماء السجوء أهنم دجالجون.

وبقدر ما يتعلق األمر باستعمال الروايات الصطالح (الدجال) و(الدجالجون) ،فإن املالحظ
عليها إهنا تصف به كل من يحظهر التدين ليخدع الناس ،بينما هجو يف باطنه منحرف يطلب دنيا،
أو جاهاً ،أو زعامة.
ولكي يكجون القارئ على بينة من أمره ،أقجول :إن مقصجودي من الدجال يف هذا املبحث
بالدرجة األوىل هجو الدجال األكرب أو أمريكا ،كما فسره بعض الباحثني ،ومن مجلتهم السيد حممد
.
السيد أمحد احلسن
الصدر يف مجوسجوعته ،وكما وضحه وصي ورسجول اإلمام املهدي
وعلى أية حال ،يستطيع من يتأمل يف منطق الروايات أن يتبني من األوصاف اليت يجوصف هبا
انطباقها على دولة متتلك جيشاً وقجوة عسكرية كبرية ،وسيأيت عما قريب ذكر الروايات املشار
إليها ،وملا كان اصطالح الدجال ينطبق كذلك على بعض فقهاء الضاللة ،فسيكجون هذا املبحث
جامعاً لالثنني (الدجال األكرب :أمريكا ،واألصغر :فقهاء الضاللة أو كبريهم على وجه الدقة).
عن رسجول اهلل

يف حديث طجويل أقتبس منه مجوضع الشاهد ،قال ...( :يتقدم المهدي

من ذريتي فيصلي إلى قبلة جده رسول اهلل

 ،ويسيرون جميعاً  -أي املهدي وأصحابه -

إلى أن يأتوا بيت المقدس  ،)1( )...مث ذكر احلرب بينه وبني الدجال ،وذكر إهنم يقتلجون عسكر

الدجال من أوله إىل آخره ،فالدجال يف هذا احلديث ميلك عسكراً يقتلهم اإلمام املهدي
وأصحابه .ويف احلديث رقم ( )424من نفس املصدر ،جاء ما يأيت( :ليهبطن الدجال خوز
وكرمان في ثمانين ألفاً .)...وهؤالء الثمانجون ألفاً بعض جيش الدجال على ما هجو راجح ،أي
إهنم غري أولئك النازلني يف بيت املقدس.
 -معجم أحاديث اإلمام المهدي

 -للكوراني :ح.229
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وعن أمري املؤمنني

يف حديث يذكر فيه بعض العالمات اليت تسبق خرو القائم،

يقجول ...( :وغلبة الروم على الشام ،وغلبة أهل أرمينية ،وصرخ الصارخ بالعراقُ :هتك

الحجاب ،وافتُضت العذراء ،وظهر علم اللعين الدجال ،مث ذكر خرو القائم) ( .)1والعلم كما

هجو واضح عالمة رمزية تتخذها الدول لإلشارة إىل كياناهتا ،وصراخ الصارخ يف العراق بظهجور علم
الدجال إشارة إىل االحتالل األمريكي للعراق .ويشري إليه صراحة احلديث الذي يصف دخجول
الدجال إىل العراق من جهة جبل سنام يف البصرة.
يرده الدجال سنام؛ جبل مشرف على البصرة هو أول ما
فعن رسجول اهلل ( :أول ما ُ
يردهُ الدجال) ( .)2ومعروف أن القجوات األمريكية دخلت العراق قادمة من الكجويت من جهة
ُ

اجلبل املذكجور.

وعلى أية حال ،حنن نعيش عصر الظهجور ،ونشهد بأم أعيننا احتالل العراق من قبل القجوات
األمريكية (الدجال األكرب) ،كما إن معرفتنا بالسياسة األمريكية تجوفر لنا فرصة نادرة لفهم املراد
من التعبريات الرمزية اليت يجوصف هبا الدجال ،من قبيل (املسيح الدجال)( ،األعجور الدجال)،
(وكجونه يأيت معه جببل من خبز ،وجبل من نار) ،فالرئيس األمريكي بجوش من املسيحيني املتدينني
 حبسب ما يفهم هجو من التدين  -وقد صرح يف خطاباته بأن احلرب اليت خيجوضها ضد اإلسالمحرب صليبية ،بل صرح علناً أن ما دفعه حلرب العراق رؤيا رأى فيها الرب (السيد املسيح) يأمره
باحتالل العراق( ،سبحان اهلل حىت بجوش يؤمن بالرؤيا ،فما بال فقهاء الشيعة ؟) ،وأكثر من هذا
كان يدعي يف بعض ما صدر عنه إنه مأمجور من قبل الرب بتأديب شعب اخلطيئة يف بابل !
والعبارة األخرية مقتبسة من اإلجنيل ،وهي واحدة من عالمات ظهجور املصلح املنتظر.
وأما أن الدجال أعجور فألنه ال يرى إال بعني املصلحة املادية ،وإن ادعى ما ادعى ،ومعلجوم أن
السياسة األمريكية ال حتسب حساباً ألي شيء عدا مصاحلها املادية .وأما جبل اخلبز فهجو تعبري
رمزي عن القجوة االقتصادية ،وحالة الرفاه املادي اليت تستخف هبا أتباعها ،وجبل النار قجوهتا احلربية
اليت ختيف هبا احلكجومات اليت نسيت أن ال قجوة إال باهلل.
 للكوراني :ص. 9 المعجم الموضوعي ألحاديث اإلمام المهدي -الفتن  -البن حماد :ص ، 22معجم أحاديث اإلمام المهدي :ج ص .2
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إن فتنة الدجال  -أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة ،ولعل الصراع الطائفي مصداق مهم
آخر من مصاديق فتنة الدجال (أمريكا)  -هي الدميقراطية ،أو حاكمية الناس (أو قل اختيار
الناس للحاكم) .فأمريكا ترى الدميقراطية احللقة األخرية يف سلسلة التطجور السياسي البشري وهناية
التأريخ فيما يتعلق بطبيعة أنظمة احلكم ﴿وفِي ُكم س َّماعُو َن لَ ُهم واللَّهُ َعلِ ِ ِ ِ
ين﴾(.)1
َ ْ َ
ٌ
يم بالظَّالم َ
َْ
واحلق ،إن الدميقراطية ال ختتلف كثرياً عن الديكتاتجورية ،بل إهنما من حيث اجلجوهر حقيقة
واحدة ،إذ النظامان كالمها قائمان على فكرة استبعاد السماء من معادلة اختيار احلاكم،
والنظامان كالمها يقفان على الضد ،أو حىت النقيض من مبدأ التنصيب اإلهلي للحاكم .وعلى أية
حال لست اآلن يف صدد تتبع مساوئ الدميقراطية ،ولعل الكثري الذي حكتب عنها فيه الكفاية،
كما إن املفتض هبذا الكتاب إنه حخياطب فئة تؤمن مببدأ التنصيب اإلهلي للحاكم ،وإن كانت
هذه الفئة لألسف الشديد قد استخفتها األهجواء ،وأوردها فقهاء آخر الزمان آجناً من بعد عذب،
وإىل اهلل املشتكى.
وقبل اخلجوض يف دور فقهاء آخر الزمان ،أود إيراد بعض الروايات اليت ميكن االستدالل منها
على فتنة الدميقراطية ،أو حاكمية الناس اليت يطرحها الدجال ،وأود اإلشارة املسبقة إىل أن هذه
الروايات مبا إهنا  -كما سنرى  -تشري إىل أن فتنة الدجال تتمثل مبعارضة مبدأ التنصيب اإلهلي،
فإهنا تدل بال شك على أن الدجال األكرب هجو أمريكا ،باعتبارها حاملة لجواء الدميقراطية يف العامل.
عن حذيفة بن أسيد ،قال( :مسعت أبا ذر يقجول وهجو متعلق حبلقة باب الكعبة ... :إين
مسعت رسجول اهلل
الدجال) (.)2

يقجول :من قاتلني في األولى ،وفي الثانية ،فهو في الثالثة من شيعة

ويف نفس املصدر ونفس الصفحة ينقل الشيخ الكجوراين نفس الرواية عن أمايل الطجوسي،

وفيها( :وقاتل أهل بيتي في الثانية).

 التوبة.41 : -المعجم الموضوعي :ص. 4
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وعن أمري املؤمنني

 ،قال( :قال رسول اهلل

 :مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح ،من

( :قال رسول اهلل

 ... :من أبغضنا أهل البيت بعثه اهلل

ركبها نجا ،ومن تخلف عنها غرق ،ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال) (.)1
وعن اإلمام الصادق

يهودياً .قيل :وكيف يا رسجول اهلل ؟ قال :إن أدرك الدجال آمن به) (.)2
أقول :إن من يبغض أهل البيت

ومن يقاتلهم هجو بالتأكيد مبغض و متمرد على مبدأ

التنصيب اإلهلي ،ومتبع للشيطان وهلجوى نفسه ،وهجو بالتايل ممن يقجول حباكمية الناس قطعاً ،ولعل
بالدجال.
هذه احلقيقة هي اليت تشري هلا الروايات حني تؤكد على إميان مبغض أهل البيت
ويدلك على خطجورة فتنة الدميقراطية ،أو اختيار الناس للحاكم ،التحذير الشديد الصادر عن
رسجول اهلل

من الشجورتني ،الكربى والصغرى ،فعن حذيفة بن اليمان وجابر األنصاري ،عن

فسئل عنهما،
رسجول اهلل  ،إنه قال( :الويل الويل ألمتي من الشورى الكبرى والصغرى  ،ح
فقال :أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خالفة أخي وغصب حق ابنتي ،وأما
الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي) ( ).

ورغم هذا التحذير الشديد ،أبت األمة إال خمالفة الرسجول  ،فانعقدت سقيفة بين ساعده
 ،حىت مل يبق على عهد اهلل ورسجوله سجوى قلة ال تتجاوز عدد أصابع
لغصب خالفة علي
اليد الجواحدة ،وأىب شيعة آخر الزمان إال اقتفاء أثر من سبقهم حذو النعل بالنعل ،فانعقدت
سقيفة الزوراء برعاية الدجال وفقهاء آخر الزمان النتخاب حاكم للعراق ،وتبديل أحكام اهلل
ورسجوله عرب كتابة الدستجور سيئ الصيت.
وإذا كان أتباع أيب بكر وعمر قد خرججوا من طاعة اهلل بتمردهم على خليفة رسجول اهلل ،
قد التحقجوا بركبهم ،ودخلجوا جحر الضب نفسه الذي
فإن من يدعجون اليجوم إهنم شيعة لعلي
أدخل أولئك أنفسهم به.

 المعجم الموضوعي :ص. 4 المعجم الموضوعي :ص. 2 -مناقب العترة ،مائتان وخمسون عالمة :ص2
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ولعل الجوقت قد حان للحديث عن دور فقهاء آخر الزمان يف إضالل الناس ،وإخراجهم عن
حجوزة الدين ،وسأبدأ بنقل الرواية اليت وصفت املكان الذي يأيت منه الدجال األصغر.
قال رسجول اهلل

( :لما عرج بي إلى ربي

أتاني النداء :يا محمد ،قلت :لبيك ...

إىل أن قال :وخروج رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب ،وخروج الدجال يخرج من
سجستان ،وظهور السفياني) ( .)1ولجو رجعت إىل املعاجم ،من قبيل القامجوس احمليط ،وتا

العروس لعلمت أن سجستان هي اللفظ املعرب لكلمة سيستان الفارسية ،فالدجال بتعبري آخر
خير من مدينة سيستان (.)2
واحلق ،إن الدجال األكرب ما كان له أن يحضل الناس لجوال فتاوى الضالل اليت أصدرها فقهاء
آخر الزمان ،ودفعجوا الناس هبا إىل هاوية االنتخابات السحيقة .فلقد بلغ االستهتار هبم أن عدوا
املشاركة يف االنتخابات فريضة (كذا) أفضل من الصالة والصجوم ! ومل يتجورع بعضهم عن تشبيه
خرو املرأة ملعصية االنتخاب خبرو زينب

لنصرة اإلمام احلسني

.

فرببكم هل التنصل من مبدأ التنصيب اإلهلي ،والدخجول يف مشروع الدجال األكرب احملتل

أفضل من الصالة والصجوم ؟ أليس هذا التجين على حدود اهلل من مصاديق (كيف بكم إذا رأيتم
المنكر معروفاً) ؟ وهل ترضى مروءاتكم أن يحشبه مراجعكم خرو العقيلة

لنصرة حجة اهلل

والدفاع عن حاكمية اهلل خبرو نسائكم خلذالن حجة اهلل وتجوجيه طعنة لقلب رسجول اهلل
؟ ولعلكم تعلمجون أن بعض النساء حكن سافرات حاسرات  ..و  ..و
واملهدي
وعلي
مما ال خيفى عليكم ،بل أنتم تعلمجون حق العلم إن أكثر نساؤكم ورجالكم مل يكن يعنيه أمر
الدين شيئاً.
***

 بحار األنوار :ج  2ص.12 -يحسن الرجوع إلى بيان السيد أحمد الحسن

المؤرخ ب  / 1رمضان. 4 2 /

وقفة مع الشيخ اليعقوبي
در فقهاء آخر الزمان على التويج ألباطيلهم عرب تأطريها ببعض اآليات القرآنية
واألحاديث الشريفة ،أو اإلدعاء بعائديتها ألحد األصجول الشرعية ،وسأنقل هنا مثاالً له صلة
مبجوضجوعنا.
يف خطاب املرحلة رقم ( )74يقجول الشيخ اليعقجويب ججواباً على السؤال اآليت:
(س /من املعلجوم إنكم دعمتم االنتخابات السابقة ،وأوجبتم املشاركة فيها وكانت فتجواكم
أقجوى ما صدر من املرجعيات الدينية حني قلتم إن هذا الجوججوب أهم من وججوب الصالة والصجوم،
فهل ما زال الجوججوب على حاله بالنسبة لالنتخابات املقبلة ؟).
جييب الشيخ بكالم طجويل مرتكزاً على الفكرة اآلتية( :إن املستفاد من ذوق الشريعة اهتمامها
بالجواجبات االجتماعية أكثر من الفردية  ...اخل) ،هذا اإلطار الذي يبدو يف ظاهره شرعياً ليس
يف حقيقته سجوى زوبعة غبار يثريها الشيخ للتمجويه على اخلطل العجيب الذي ينطجوي عليه
خطابه ،فمن خالل هذه الفكرة جينب الشيخ نفسه مجواجهة سؤال هل أن االنتخابات عمل
شرعي ،أم إنه عمل شيطاين خيالف الشرع متاماً ؟ هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يحتاح له سجوق
مجلة من األمثلة مما له صلة مبسألة الجواجبات االجتماعية من قبيل (إصالح ذات البني أفضل من
عامة الصالة والصجوم) ،وغريها ،وكل ذلك من أجل أن يشتبه األمر على القارئ فيظن أن الشيخ
يستدل لفكرته األصلية املتعلقة بشرعية االنتخابات ،بينما حديثه يف احلقيقة يدور حجول مسألة
أمهية العمل االجتماعي ،ويبقى على الشيخ أن يثبت أن االنتخابات عمل شرعي ،وأىن له
ذلك؟!
وإذا كان حبل الكذب قصرياً كما يقجولجون ،فإن الشيخ ال يدعنا ننتظر طجويالً حىت يضعنا أمام
مفارقة ال أدري كيف استساغها ،يقجول الشيخ( :فاملشاركة باالنتخابات باعتبارها الجوسيلة املتيسرة
اآلن إليصال املؤمنني الصاحلني الكفجوئني النزيهني إىل مجواقع السلطة ومفاصل الدولة من الجوظائف
االجتماعية اليت عرفت أمهيتها ،وبجوصجول هذه الثلة ححتفظ الصالة والصيام).
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قبل قليل كانت االنتخابات من الجواجبات الشرعية  -حبسب الشيخ اليعقجويب  -أما اآلن
فهي الجوسيلة املتيسرة ! ومعىن أهنا الجوسيلة املتيسرة هجو إهنا ليست الجوسيلة الشرعية ،ولكن الظرف
الجواقعي فرضها على الشيخ اليعقجويب وأضرابه ،ولكن يبقى على الشيخ أن يقنعنا بأمجور ،منها :هل
حقاً إن الظرف الجواقعي محلهم على ركجوب هذه الجوسيلة ،أم هجوى النفجوس ؟ ومنها :لجو افتضنا أن
الظرف قد قهرهم حقاً ،أمل تكن مثة وسيلة أخرى ،أو قل حل آخر غري خمالفة شرع اهلل ؟ ومنها:
هل إن الشرع يصحح عملكم هذا ،أم ال ؟
واملؤسف إن الشيخ اليعقجويب ال يقف عند حد ،وال يتجورع عن تشجويه كل مقدس ،فالشيخ
يضيف دليالً آخر على صحة االنتخابات ،بقجوله( :والشاهد اآلخر على هذه األمهية قجوله تعاىل:
جول بـلِّ ْغ ما أحن ِزَل إِلَي َ ِ
ك وإِن َّمل تَـ ْفعل فَما بـلَّ ْغت ِرسالَتَه والله يـع ِ
ك ِم َن
﴿يَا أَيـُّ َها َّ
ص حم َ
ك من َّربِّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ح َ ح َ ْ
ْ
الر حس ح َ َ
الن ِ
َّاس﴾( ،)1فجعل اهلل تبارك وتعاىل تعيني القيادة وتنصيب والة األمر يف كفة والرسالة كلها بكفة
أخرى ،وإن مل تنجح األمة يف اختيار قادهتا احلقيقيني وإيصاهلم إىل املجواقع اليت يستحقجوهنا فإهنا
ستضيع الشريعة كما حصل خالل القرون املتمادية ،ومل يبق على دين اهلل إال النزر اليسري من هذه
البشرية الضالة املتعبة).
هل مسعتم جبرأة  -حىت ال أقجول كلمة أخرى  -أكرب من هذه ؟ فاآلية الشريفة اليت استدل
هبا الشيعة طيلة قرون طجويلة على تنصيب اهلل لعلي وأبنائه (عليهم مجيعاً السالم) ،يأيت الشيخ
اليعقجويب جبرة قلم ،وبدم بارد ليشطب على مدلجوهلا احلقيقي ،وحيرفها لتكجون دليالً  -بزعمه -

على صحة االنتخابات !!!

أسأل الشيخ اليعقجويب :ماذا أبقيت للنجواصب إذن ،ومباذا عساك حتتج إلثبات حق أمري
؟ بل إذا كانت اآلية تدل على ما تزعمه فاحلق إذن مع أيب بكر وعمر ،وليس
املؤمنني
لعلي من األمر شيئاً ،بل هجو ديكتاتجوري ثيجوقراطي ال يؤمن بالدميقراطية ،وكيف ال وهجو يقف عقبة
أمام وصجول الثلة الصاحلة اليت بجوصجوهلا ححتفظ الصالة وتستقيم الشريعة !!

 -المائدة.21 :
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وال تثريب على الشيخ إذا ما اتضح له الحقاً أن هذه الثلة املؤمنة ليست سجوى جممجوعة من
الطائفيني غري النزيهني ،وهل الشيخ يعلم سرائر الناس ! قد تقجولجون :إن عدم املعرفة بسرائر الناس
هي العلة يف عدم جعل اختيار احلاكم بيدهم ،بل بيد عالم الغيجوب ،ولكن هذا كالم عجائز،
أكل الدهر عليه وشرب ،ومل يعد مقنعاً بالنسبة للشيخ الدميقراطي (عبارة ،كالم عجائز قاهلا
حبسب ما نقل البعض عنه) .كما إنه ال يليق بكم
الشيخ بلسانه وصفاً لروايات أهل البيت
وأنتم مقلدون ،وطيبجون على أية حال أن تسألجوا شيخ الدميقراطية عن معىن ضياع الشريعة يف
القرون املتمادية.
وألقجوهلا لكم صرحية :إن الشيخ يعلم ما قد تقجولجونه ،أقصد من قبيل أن سبب الضياع هجو
تفريط األمة بقادهتا املنصبني من قبل اهلل ،ولكن ماذا يفيدكم هذا فالشيخ قد تغريت قناعاته ،وهجو
يعجول كثرياً على جناح التجربة العراقية يف إقناعكم ،فانتظروا.
ال تستغربجوا هذه اللغة الغاضبة اليت تستحضر مصطلحات القامجوس السياسي املعاصر ،فاحلق
إن ما يحنظر له الشيخ اليعقجويب وأضرابه أنتج مناخاً فكرياً يصطنع املصطلحات السياسية الغربية يف
مقاربة الطروحات واملفاهيم اإلسالمية ،األمر الذي يشكل اختاقاً خطرياً ملنظجومة األفكار
اإلسالمية ،فاإلسالم كل واحد يستمد وججوده وقجوته من كجونه وليد املعرفة اإلهلية احمليطة بكل
املصاحل واملفاسد ،وليس هجو وليد واقع حضاري حمدد أو جتربة إنسانية معينة شأن مفاهيم الفكر
السياسي الغريب ،وعلى هذا األساس ال ميكن تقريب نظام احلكم الذي يدعجو له اإلسالم
مبصطلحات من قبيل نظام احلكم الثيجوقراطي أو الدميقراطي أو غريها.
إن اختزال اإلسالم مبصطلحات الفكر الغريب ميثل جناية حقيقية ،إذ إن أقل حمذور يتتب
عليه هجو أن هذا االختزال جيرد اإلسالم من روحه الكلي الشامل املتسامي على التجارب البشرية
اجلزئية ليحدده بإطار ضيق حمصجور بتجربة بشرية معينة.
واحلق ،إن ما أقجوله هنا مل يكن نتا تنظري قائم على افتاضات ،وإمنا هجو تجوصيف لجواقع يعلن
عن نفسه بجوضجوح من خالل القنجوات الفضائية اليت أضحى املعممجون ضيجوفاً دائمني عليها .فكثرياً
ما تلتقي هذه القنجوات برجال يتزيجون بزي فقهاء الشيعة ،وتسمعهم يرطنجون باملصطلحات
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ِِ
واملفاهيم الغربيةَ ﴿ ،ولَ ْو نَ َ
َّه ْم فِي لَ ْح ِن الْ َق ْوِل َواللَّهُ
يم ُ
اه ْم َولَتَ ْع ِرفَ ن ُ
شاءُ َأل ََريْ نَا َك ُه ْم فَ لَ َع َرفْ تَ ُه ْم بس َ
يَ ْعلَ ُم أَ ْع َمالَ ُك ْم﴾( ،)1بل إن بعضهم ال يكتفي بالتعريف عرب حلن القجول ،فهجو جيهر علناً بأنه رجل

ليربايل.

واحلق إن دستجور العراق املستجورد واملبارك من لدن فقهاء آخر الزمان ميثل الثمرة املسمجومة
األكثر خطجورة اليت انبثقت عن الذهنيات املنحرفة .فالدستجور الذي جيمع بني اإلسالم (على ما
يزعمجون) والدميقراطية ليس يف احلقيقة سجوى انقالب ماكر على اإلسالم؛ ألن اإلسالم ببساطة ال
يقبل التجزئة ،وال يسعه التعايش مع فكر آخر سجواه ،فأما أن يؤخذ كله (ويف هذا السعادة كلها)،
وأما أن يتك كله (وهجو الشقاء).
وألضرب لك مثالً :إن الدستجور العراقي ينص على عدم املساس باحلريات مبفهجومها الغريب
غري احملدد ،وينص كذلك على عدم ججواز سن قانجون خيالف ما يحسمجونه ضروريات اإلسالم ،فلجو
أن امرأة أرادت أن تترب أو تكشف عن شعرها (تجوجد مثل هذه يف الربملان) فالدستجور يكفل هلا
احلرية ،ولكن اإلسالم ال يرتضي فعلها ،بل إنه جيربها على العكس ،فماذا تكجون النتيجة ؟ تكجون
النتيجة إن الكفة الراجحة هي كفة احلريات املكفجولة دستجورياً ،ملاذا ؟ ألنه ببساطة هذه املرأة مل
ختالف قانجوناً ،إذ طاملا كفل الدستجور احلريات العامة فلن يتسىن ألحد سن قانجون حيرم الترب
والسفجور.
وأما ما أمسجوه عدم خمالفة ضروريات اإلسالم ،فهذه الفقرة ليست سجوى فقرة سلبية ،أي إهنا
ال تتيح ألحد سن قجوانني إسالمية ،وإمنا غايتها مراقبة القجوانني اليت تحسن ملعرفة ما عسى أن يكجون
منها خمالفاً لضروريات اإلسالم ،ومعروف أن مسألة األزياء وغريها ال حتتا لسن قانجون .مث إن
تعبري (ضروريات) يتميز بالكثري من املطاطية وعدم الجوضجوح ،ويفتح بالتايل الباب واسعاً للتفسري
واالجتهادات  ....ولكن من يبايل فاملهم الكراسي ،ويا هلا من كراس هزازة !!
بقي أن أشري إىل مالحظة أسلجوبية تتميز هبا كتابات الشيخ اليعقجويب ،وأقصد هبا لغته اليت
تتعمد االبتعاد عن الدقة والتحديد ،وتنحجو إىل املناورة ،األمر الذي يتيح له مساحة واسعة
 -محمد. 2 :
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للتالعب مبداليل كلماته .هذا املنهج األسلجويب يف احلقيقة يشري إىل شعجور الشيخ باخلشية الشديدة
من افتضاح استدالالته السقيمة ،فيعمد إىل هذا األسلجوب التضليلي املراوغ هرباً من مالحقة
َّاس َك َخ ْشيَ ِة اللَّ ِه أ َْو أَ َش َّد َخ ْشيَةً﴾(.)1
الرقيب ﴿يَ ْخ َش ْو َن الن َ
وعلى أية حال ،لنرى هل يستطيع الشيخ أو من يدافع عنه أن يقدم معىن مقبجوالً الستدالل
الشيخ بآية التبليغ ،وعندها سيكجون لنا كالم معه.

إذن ،سبب ضاللكم وخروجكم عن والية أهل البيت  ،بل وسبب كل املصائب اليت
حلقت بكم واليت أظلتكم هجو فتنة الدجال وفقهاء الضاللة اخلجونة .وإذا كان بعضكم غري مقتنع
بضالل فقهاء آخر الزمان ويلتمس هلم األعذار ،فسأعرض عليكم بعضاً من أحاديث أهل البيت
حبق فقهاء آخر الزمان ،وأترك لكم أن حتكمجوا﴿ ،بل ا ِإلنسا ُن َعلَى نَ ْف ِس ِه ب ِ
ص َيرة﴾(.)2
َ
ْ َ

ولكين أود التقدمي بكلمة قصرية أقجول فيها :إن مالحظة واقع فقهاء آخر الزمان ،وإن كان
كافياً لفضحهم ،وكشف أباطيلهم لكل ذي بصرية (بل حىت البصر وحده كاف) ،غري أن واقعنا
الشيعي  -وأقجوهلا مبرارة  -يحفصح عن إنسان مستلب اإلرادة ،وضع ثقة كاملة وغري مشروطة
باملرجع .وإذا كنت أؤكد هنا على كلمة (مشروطة) باعتبار أن الثقة الكاملة ال يستحقها إال من
ثبتت عصمته ،فإين أؤكد أيضاً على أن إنساننا الشيعي يعيش حالة من االستخاء الفكري
واإلتكالية ،فهجو غالباً ال يحكلف نفسه عناء البحث والسؤال عن حقيقة دينه ،واألنكى من ذلك
أنه يعيش حالة العصبية والتحزبية الضيقة واملقيتة ،فتاه بدالً من مساع الكالم املختلف وتبني مدى
صحته يبادر من فجوره إىل اإلنكار والتكذيب وطعن اآلخر باالحنراف والضالل.
لكل هذا أعرضت ما أمكنين عن اخلجوض يف فضائح فقهاء آخر الزمان ،تاركاً الكلمة
لتبني حقيقة هؤالء الفقهاء ،وما ينبيك مثل خبري.
ألحاديث أهل البيت

 النساء.11 : -القيامة. 4 :
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عن رسجول اهلل

يف حديث املعرا  ،قال( :قلت :إلهي فمتى يكون ذلك  -أي الفر -

وعن رسجول اهلل

( :سيأتي زمان على أمتي ال يبقى من القرآن إال رسمه ،وال من

إلي  :يكون ذلك إذا ُرفع العلم ،وظهر الجهل ،وكثر القراء ،وقل العمل ،وكثر
فأوحى ّ
الفتك ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر فقهاء الضاللة الخونة) (.)1

اإلسالم إال اسمه ،يسمون به وهم أبعد الناس منه ،مساجدهم عامرة وهي خراب من
الهدى ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،منهم خرجت الفتنة وإليهم

تعود)(.)2

( ...أعداؤه مقلدة الفقهاء أهل االجتهاد ،لما يرونه من الحكم بخالف ما ذهب إليه

أئمتهم) ( ).

وعن أيب جعفر

سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر

( :إذا قام القائم

ألف نفس يدعون البترية ،فيقولون له :ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا ببني فاطمة)،
ويعلق الكجوراين على هذا احلديث بالقجول( :يبدو إن هؤالء البتية من الشيعة) (.)4
هذه بعض األحاديث عن فقهاء آخر الزمان ،ومثة املزيد يف كتب احلديث ميكن الرججوع
إليها ،وعلى أية حال يعكف بعض اإلخجوة األنصار على تأليف كتاب عن فقهاء آخر الزمان يف
أحاديث أهل البيت .وأود يف ختام هذا املبحث الجوقجوف قليالً مع أحد فقهاء آخر الزمان.
***
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وقفة مع الشيخ بشري النجفي
قبل أيام حوزع يف بعض نجواحي مدينة البصرة قرص ليزري يتضمن لقاء مع الشيخ النجفي،
 ،وإن مل يحذكر صراحة ،ومن جهيت أمتىن من
حمجوره االستفتاء عن دعجوة السيد أمحد احلسن
اجلميع أن يسمعجوا حديث الشيخ يف هذا القرص ليتبينجوا مدى اإلسفاف والضحالة العلمية اليت
بلغتها حجوزة النجف األشرف على أيدي فقهاء آخر الزمان ،وسأكتفي يف هذه العجالة بإيراد
 ،وأكرر دعجويت للجميع
بعض مناقشات الشيخ املذكجور ألدلة دعجوة السيد أمحد احلسن
بسماع حديث الشيخ.
 ،واليت أخربوا هبا أن
حسئل الشيخ عن عشرات الرؤى اليت رآها املؤمنجون بأهل البيت
وصي ورسجول اإلمام املهدي ،قال الشيخ أوالً  -وأنا هنا أنقل مضمجون كالمه
السيد أمحد
( :إن حديث رسجول اهلل (من رآين يف املنام فقد رآين ،فإن الشيطان ال يتمثل يب وال بأحدمن أوصيائي ،وال بأحد من شيعتنا) هذا احلديث صحيح) ،وإىل هذا احلد كالمه جيد ،ولكن
الشيخ يستأنف قائالً  -وهنا الطامة الكربى كما يقجولجون ( :-ولكن من منكم شاهد رسجول اهلل
حىت يعرفه إذا ما رآه يف املنام !).
 ،أو أحد األئمة
سبحان اهلل ،لقد هزلت واستامها كل مفلس ،يبدو إن الشيخ مل يطلع حىت على كتاب
(مفاتيح اجلنان) ،ففي الكتاب املذكجور وغريه روايات كثرية عن األئمة يجوجهجون هبا أصحاهبم
.
باإلتيان ببعض األعمال العبادية ليتسىن هلم رؤية الرسجول أو أمري املؤمنني
؟ فكيف إذن
وهنا أسأل الشيخ :من رأى رسجول اهلل من أصحاب اإلمام الصادق
يقجول هلم اعملجوا كذا وستون رسجول اهلل ؟ وأسأل الشيخ :ملاذا تشتط مشاهدة املعصجوم يف
الجواقع لصحة الرؤيا ؟ هل ختشى أن يستغل الشيطان عدم معرفتنا صجورة املعصجوم فيتمثل لنا هبا
دون أن ندري ؟ وهل نسيت أن الشيطان ال يتمثل هبم

كما نص حديث (من رآنا في

المنام فقد رآنا  )...؟
أم لعلك تقجول :إن الشيطان ال يتمثل هبم فيما لجو كنا نعرف صجورهم ،أما إذا مل نعرفها فإن
الشيطان يستطيع أن يتمثل هبا ؟! وتلك واهلل قاصمة الظهر؛ ألن معىن هذا الكالم إنك ترفض
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أن تكجون شخصياهتم املقدسة هي العاصم الذي حيجول دون متثل الشيطان هبم وجتعل معرفتنا هي
العاصم املشار إليه ،وهذا فضالً على كجونه مؤشراً على ضعف اإلميان ،ميثل خترصاً مل ينص عليه
احلديث.
ويف حديث له عن اليماين ،يقجول الشيخ( :إن ظهجوره ال يعين أن يتبعه الناس ويتكجوا
املرجعيات ،ومن يقجول بذلك فقد جاء بشريعة غري شريعة سيد املرسلني !).
سبحان اهلل ،الروايات على األقل تنص على أن راية اليماين أهدى الرايات ،وأن امللتجوي عليه
من أهل النار ،وأنه يهدي إىل طريق مستقيم ،وأنه يدعجو إىل صاحبكم ،كل هذا أال جيعله أفضل
منكم ؟ كيف وأنتم من نصت الروايات على أنكم شر فقهاء حتت ظل السماء.
ويقجول فيما يقجول( :إن من يدعي السفارة عن اإلمام املهدي
وحيدد هذه املعجزة بقجوله( :فلريجعين شاباً) !!

عليه أن يأيت مبعجزة)،

طبعاً ،ال يقصد الشيخ من قجوله هذا إنه حيب احلياة اليت هي سجن املؤمن ﴿ َولَتَ ِج َدنَّ ُه ْم
ٍ ِ َّ ِ
ص الن ِ
ْف َسنَ ٍة َوَما ُه َو بِ ُم َز ْح ِزِح ِه
َح ُد ُه ْم لَ ْو يُ َع َّم ُر أَل َ
أْ
ين أَ ْش َرُكوا يَ َو ُّد أ َ
َح َر َ
َّاس َعلَى َحيَاة َوم ْن الذ َ
ِ
اب أَ ْن ي ع َّمر واللَّهُ ب ِ
ص ٌير بِ َما يَ ْع َملُون﴾( ،)1وإمنا لكي يقدم املزيد من خدماته اجلليلة
م ْن ال َْع َذ ِ ُ َ َ َ َ
للحجوزة ! وعلى أية حال ،هجو قال للحجوزة ومل يقل للدين ،وإذا كان يساوي بينهما ،فأقجول له :إن
دين اهلل ليس وقفاً عليك وعلى غريك من فقهاء آخر الزمان ،وأنت تعلم هذا ،فيمكنك إذن أن
تتمىن املجوت.
وال يظن أحد إين هنا أتصيد يف املاء العكر ،فالجواقع إين أريد اإلشارة إىل أن ما يف القلب
تحظهره فلتات اللسان.
وأما خبصجوص طلب املعجزة فاإلخجوة األنصار قد كتبجوا الكثري حجوله ،وميكن ملن أراد اإلطالع
مراجعة كتبهم فإن فيها الكفاية ومزيد ،على أين سأقف عند هذا املجوضجوع يف الجوقفة الالحقة ،أما
اآلن فأكتفي بتقدمي بعض آيات الذكر احلكيم لتتأملجوا فيها:

 -البقرة.29 :
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ِ ِ
﴿فَ لَ َّما جاء ُهم ال ِ ِ ِ
ِ
وسى أ ََولَ ْم يَ ْك ُف ُروا بِ َما أُوتِ َي
ََ ُ َ
ْح ُّق م ْن ع ْندنَا قَالُوا لَ ْوالَ أُوت َي مثْ َل َما أُوت َي ُم َ
موسى ِمن قَ ْبل قَالُوا ِس ْحر ِ
اه َرا َوقَالُوا إِنَّا بِ ُك ٍّل َكافِ ُرو َن﴾(.)1
ان تَظَ َ
َ
ُ َ ْ ُ
ض آي ِ
ِ
ك يَ ْوَم يَأْتِي
ات َربِّ َ
﴿ َه ْل يَنظُُرو َن إِالَّ أَ ْن تَأْتِيَ ُه ْم ال َْمالَئِ َكةُ أ َْو يَأْتِ َي َربُّ َ
ك أ َْو يَأْت َي بَ ْع ُ َ
ت ِمن قَ بل أَو َكسب ْ ِ
ض آي ِ
يمانِ َها َخ ْي ًرا
ات َربِّ َ
آمنَ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ
يمانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن َ
بَ ْع ُ َ
ت في إِ َ
سا إِ َ
ك الَ يَن َف ُع نَ ْف ً
قُ ْل انتَ ِظ ُروا إِنَّا منتظرون﴾(.)2
***

 القصص.42 : -اإلنعام.22 :

وقفة مع السيد حممود الصرخي
باإلتيان
كان السيد حممجود الصرخي من أوائل الفقهاء الذين طالبجوا السيد أمحد احلسن
مبعجزة ،والغريب يف أمر هذا الرجل إنه تجوهم معجزة ما سبقه ملثلها أحد ،فهجو يطالب اإلمام
املهدي أو من يأيت مرسالً منه مبعجزة مجوضجوعها علم األحصجول !
وقبل الجوقجوف عند مسألة املعجزة األصجولية املزعجومة أود أوالً مناقشة الشيخ النجفي والشيخ
حمصجور باملعجزة ال غري.
الكجوراين اللذين زعما أن دليل من يرسله اإلمام املهدي
فأقول :ال دليل أبداً على أن املعجزة هي كل الدليل الشرعي ،وال دليل شرعياً سجواها،
فاملعجزة يف أحسن أحجواهلا مصداق واحد من مصاديق الدليل الشرعي .وكذلك ال يجوجد دليل
أو من يأيت مرسالً من قبله البد أن يحثبت نفسه من خالل املعجزة
على أن اإلمام املهدي
املادية ،بل إن الروايات تشري إىل أمجور أخرى ليس املعجزة املادية من بينها ،ففي خطبته املشهجورة
بني الركن واملقام يعرض اإلمام املهدي

االحتجا بكتاب اهلل( :يا أيها الناس ،من يحاجني

في كتاب اهلل فأنا أولى الناس بكتاب اهلل) (.)1

واحلق ،إن النجفي والكجوراين وغريمها ال يحصران على املعجزة املادية؛ ألهنما يطلبان احلق،
ويعتقدان إن الطريق إليه منحصر هبا ،وإمنا حياوالن من خالل التكيز عليها صرف األنظار عن
 .فلجو كانا
األدلة الشرعية الكثرية اليت طرحها وصي ورسجول اإلمام املهدي السيد أمحد احلسن
حقاً يطلبان احلقيقة لعمال على إقناع كبار مراجع الشيعة يف العامل على قبجول العرض الذي تقدم
به السيد أمحد هلم باإلتيان بإحدى معاجز األنبياء.
وعلى أية حال ،أود اآلن أن أحتدث حديثاً خمتصراً عن املعجزة معتمداً فيه على ما ورد يف
 ،الكتاب الذي أراه  -كما هجو شأن كتب
كتاب (اجلهاد باب اجلنة) للسيد أمحد احلسن
السيد أمحد األخرى  -يكفي وحده دليالً على صدق دعجوته.
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إن طلب الناس للمعجزة يأيت يف احلقيقة انطالقاً من تصجورهم أن املعجزة متنحهم علماً جازماً
يقطع كل شكجوكهم ،ويضعهم مباشرة بإزاء احلقيقة اليت يتطلعجون إىل بلجوغها .ومبعىن آخر هم
يطلبجون املعجزة؛ ألهنم يريدون علماً قاطعاً جازماً يتسلط على عقجوهلم وقلجوهبم دون أن يتك ولجو
مقدار خرم إبرة لتسلل الشكجوك والظنجون.
ولكن تأمالً يف القرآن الكرمي يضعنا بإزاء حقيقة مغايرة ،فاملعجزة اليت يفتض الناس فيها أن
تنقلهم مباشرة إىل احلق يبدو إهنا حختيب تصجوراهتم وما يفتضجونه فيها .فاملعجزات اليت جاء هبا
األنبياء  -وأكثرها كانت بطلب من أقجوامهم  -مل يتتب عليها النتيجة اليت يريدها الناس ،وهي
ارنَا بَ ْل نَ ْح ُن قَ ْوٌم
اإلميان ،بل نتج عنها التكذيب واجلحجود واالهتام ،بل قالجوا﴿ :إِنَّ َما ُس ِّك َر ْ
ت أَبْ َ
صُ
ورو َن﴾( ،)1ومل يكن ذلك بسبب قصجور هذه املعاجز ،بل يف احلقيقة بسبب طبيعة املعجزة؟
َم ْس ُح ُ
فاإلميان الذي يريده اهلل سبحانه وتعاىل هجو اإلميان بالغيب.
ْكتَاب الَ ريب فِ ِيه ُه ًدى لِّل ِ
قال تعاىل﴿ :الم َذلِ َ ِ
ين
ْمتَّق َ
ُ
ك ال ُ َ ْ َ
وي ِقيمو َن َّ ِ
اه ْم يُ ِنف ُقو َن﴾(.)2
الصال َة َوم َّما َرَزقْنَ ُ
َُ ُ

َّ ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْي ِ
ب
الذ َ

﴿إنَّما تُ ِ
نذ ُر َم ِن اتَّبَ َع ِّ
الر ْح َمن بِالْغَْي ِ
ب﴾( ).
الذ ْك َر َو َخ ِش َي َّ
َ

ِ
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِالْغَْي ِ
ي َع ِز ٌيز﴾(.)4
ب إِ َّن اللَّهَ قَ ِو ٌّ
﴿ َوليَ ْعلَ َم اللَّهُ َمن يَ ُ

من هنا ،فإن املعجزة اليت يأيت هبا األنبياء ال جتيء كما يتجوقع الناس مهيمنة متسلطة ال تتك
مساحة للشك أو التكذيب .الجواقع إن هذه املساحة ضرورية لكي تنكشف دخائل الناس ،ويتميز
بعضهم عن بعض ،ولكي ال يكجون اإلميان قهرياً ،بل نابعاً من اختيار واع.
إن مراعاة الغيب واالختيار يف مسألة اإلميان تتتب عليها أن تتخذ املعجزة صجورة حضجور
يبقي الباب مفتجوحاً للشك وااللتباس ،وملن هم يف ريبهم يتددون ،ومن هنا يف احلقيقة كانت

 الحجر. 2 : البقرة. – : يس. : -4الحديد. 2 :
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املعجزات تأيت مشاهبة لعلجوم العصر اليت يعرفها الناس ،فليس األمر  -كما يظن البعض  -حتد
لعلجوم العصر فقط.
واحلق ،إن تأمالً يسرياً يضع هذه احلقيقة أمامنا كالثمرة اليانعة ،فعلى سبيل املثال جاء مجوسى
مبعجزة قريبة من السحر الذي كان شائعاً بني املصريني يف زمنه ،وال أظن منصفاً بإمكانه
القجول إن هذه املعجزة ال ميكن ألحد من املصريني أن يقجول إهنا هي سحر بدورها ،أي أن يرى
إهنا من نجوع السحر نفسه ،وإن كانت على درجة كبرية من املهارة واإلتقان ،وكيف وقد قاهلا
فرعجون ومن هم على شاكلته (إنه لكبريكم .)...
احلق إن هذا هجو سر املعجزة ،وهذا هجو الباب الذي تبقيه مفتجوحاً ،مبعىن أن املعجزة متتحن
الناس لتى هل ينظرون هلا على أن الفارق بينها وبني العلم الشائع بينهم (السحر مثالً) هجو فرق
يف النجوع ،وبالتايل هجو فرق يدل على وججود اهلل القادر على كل شيء ،وهذا ما تريد إيصال الناس
إليه ،أم إن الفرق هجو فرق يف الدرجة فقط ،فتنفي بذلك داللتها على اهلل تعاىل عند من هم يف
معجزة
ريبهم يتددون ،أي إهنا تتك للناس مساحة أن يفكروا :هل إن ما جاء به مجوسى
حقاً وتدل بالتايل على اتصال بالسماء ،أم عمل من نجوع السحر ،وال شيء مييزه عن السحر
سجوى أنه سحر عظيم ،ويكجون مجوسى بالتايل ليس نبياً ،وإمنا ساحر ،نعم ساحر ،وإن كان ساحراً
عظيماً.
واحلق إننا لجو أردنا أن نفسر احنراف قجوم مجوسى بفتنة السامري ،وما نتج عنه من تيه دام
أربعني سنة ،ملا وجدنا سبباً هلذا االحنراف غري الشك مبجوسى ،وعدم اإلميان به إمياناً حقيقياً ،مع
مالحظة أن هذا االحنراف جاء بعد رؤيتهم لكثري من املعاجز ،وبعضها كان قريباً مثل انفالق
.
احلجر وانبجاس املاء منه ،وشق البحر ،وما أكثر املعاجز اليت جاء هبا مجوسى
إذن البد من اختبار إميان الناس بالغيب ،بل إن من ال يؤمن منهم بالغيب ال تنفعه املعجزة
ْكتَاب الَ ريب فِ ِيه ُه ًدى لِّل ِ
بشيءَ ﴿ ،ذلِ َ ِ
ين﴾( ،)1والكتاب هجو معجزة الرسجول اخلالدة
ْمتَّق َ
ُ
ك ال ُ َ ْ َ
اليت ال تدانيها معجزة ،ومع ذلك فهجو ينص على أنه ال يهدي إال من يؤمن بالغيب.
 -البقرة. :
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ولعلي ال أخطئ إذا قلت إن من يطلب معجزة مادية ال يؤمن بالغيب ،ولعل مثل هذا
الشخص يشعر بنفسه املتمردة اليت تأىب اإلميان ،ويسعى من خالل طلب املعجزة املادية إىل قهر
نفسه ،متاماً كالشخص الذي يفقد السيطرة كلياً على نفسه ومشاعره ،وينهار أمام هجواجسه فيهرع
إىل االنتحار أو تدمري النفس بغية احلصجول على ما يظنه سالماً وراحة ؟
وبالعجودة إىل املعجزة األصجولية اليت ابتدع القجول هبا السيد حممجود الصرخي.
أقول :إن علم األصجول قد وضعه من وضعه بدعجوى إنا قد ابتعدنا عن عصر التشريع ،وضاع
من مصادرنا ما ضاع ،وما وصل إلينا منها مل يسلم من أيدي العابثني والجوضاعني ،ومن جهة
أخرى استجدت حاجات وقضايا ومناطق فراغ استجوجبت علماً يجوجه حركة االستنباط ،ويتيح لنا
الجوصجول إىل استنباط احلكم الشرعي بنجاح ،ومن هنا صار البعض إىل وضع القجواعد األصجولية
على أهنا الطريق املبتغى.
وعلى الرغم من إمكانية املناقشة يف هذه املقدمة ،إال إين سأجتاوز املناقشة باعتبارها خارجة
عن أصل املجوضجوع .ولكن هذا املقدمة تفيدنا أمراً مهماً ،هجو أن علم األصجول معلجول لغياب اإلمام
أو انقطاع االتصال به ،بالنظر إىل أن اإلمام هجو القرآن الناطق ،وهجو السنة الصحيحة ،فهجو
التشريع كله ،ومعلجوم  -حبسب املباين الفلسفية اليت يؤمن هبا السيد حممجود حىت العظم  -أن
املعلجول يدور مدار علته وججوداً وعدماً ،فينتج عنه إن حضجور اإلمام أو من يتصل به يبطل احلاجة
لعلم األصجول ،فاإلمام وهجو التشريع كله قد حضر ،وحبضجوره انعدمت علة علم األصجول ،فينعدم
هجو أيضاً ،غري مأسجوف عليه.
واحلق ،إن املعجزة األصجولية املزعجومة ليست سجوى وهم يف خميلة متعبة ،فبعض الناس حني
حيصرون أنفسهم يف عامل معني يبلغ هبم الجوهم درجة أن يتصجوروا أن عاملهم هذا هجو كل العامل ،أو
هجو العامل األكمل ،وأذكر إين قرأت مرة كالماً للمفكر الفرنسي فجولتري يقجول فيه :إن صرصاراً
دخل يجوماً يف جحر جرذ فتعجب كثرياً من سعة هذا اجلحر ،حىت لقد قال يف نفسه :البد أن
يكجون هذا الثقب الجواسع من عمل إله ! فالصرصار املسكني هذا يرى العامل من خالل ثقبه
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الضيق ،وبظنه أن اإلله ال يستطيع سجوى أن يعمل ثقباً أوسع ،فهجو غري قادر على تصجور وججود
شيء آخر سجوى الثقب.
وأود هنا أن أخرب السيد حممجود بأن علم األصجول ليس سجوى ثقب صغري قياساً بالـ ()24
حرفاً من العلم اليت يبثها القائم ،بل هجو وهم ثقب يف احلقيقة.
نعم ،املعجزة األصجولية وهم ،حىت إن السيد حممجود على ما يبدو ال ميلك تصجوراً لكيفيتها،
فلم حخيربنا كيف ميكن أن تكجون املعجزة األصجولية ! فعلى سبيل املثال ميكن أن نتصجور معجزة
انشقاق القمر بأن نراه كتلة واحدة مث ينشق إىل جزأين ،وميكن أن نتصجور معجزة إحياء املجوتى بأن
نرى ميتاً أمامنا تحعاد له احلياة ،ولكن كيف نتصجور املعجزة األصجولية ؟
إن إحياء امليت معجزة بالنسبة لنا؛ ألننا نعجز عن القيام به ،وعلم األصجول هجو علم
بالجواسطة (أي بالعناصر املشتكة الداخلة يف عملية استنباط احلكم الشرعي) ،وهذا العلم يستمد
ضرورته حبسبهم؛ ألننا ال نستطيع معرفة احلكم الشرعي مباشرة ،أو دون وساطته ،وعلى ذلك
هل تكجون معرفة احلكم الشرعي مباشرة ودون وساطة من علم األصجول معجزة ،أم ال ؟ وكيف ال
تكجون كذلك وهي شيء نعجز عنه ؟
مث على افتاض وججود حد معجز لعلم األصجول كيف ميكن أن يطمأنجوا إىل أن العلم الذي
يأيت به اإلمام أو املرسل من قبله هجو هذا احلد املعجز ؟ هل تكجون علة االطمئنان معرفتهم املسبقة
بأن من جاء به هجو اإلمام أو رسجوله ،وهذا باطل؛ ألن أصل طلبهم للمعجزة األصجولية هجو للتعرف
على اإلمام أو املرسل من قبله ،أم لعلهم يفتضجون تصجوراً مسبقاً للحد املعجز ،وعلى هذا إذا قال
هلم اإلمام أو من يرسله إن ما تسمجونه (املعجزة األصجولية) هجو تعبري خاطئ عن العلم املعجز الذي
تتطلع له كل البشرية ،وهذا العلم ليس هجو علم األصجول قطعاً ،فلن يصدقجوه على األرجح.
الجواقع إن على السيد حممجود وأتباعه أن يلتفتجوا إىل أن علم األصجول قد استدعته ضرورة جهلنا
باحلكم الشرعي كما يعتفجون ،فعلة وججوده إذن هجو جهلنا ،وهجو إذن يشري بجوججوده دائماً ،ويعرب

دائماً عن جهلنا.
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نعم إن غايته استكمال نقصنا  -برأيكم  -والتعجويض عن جهلنا ،ولكننا مل نبتكر هذا
العلم ،وحنن نعلم أنه الطريق الصحيح الذي ال يرد عليه الباطل ،والدليل على ذلك إننا ال منلك
تصجوراً عن صجورته املثلى ،ومن هنا ترى كل أصجويل يرى منظجومته كاملة ويسعه العمل مبقتضاها،
حىت إذا جاء آخر نقضها أو أضاف هلا ما مل يكن فيها.
إن عدم وججود تصجور عن الصجورة املثلى ملنهجية علم األصجول مينعنا من احلكم بأهنا طريق
صحيح ،فكيف إذن نقطع بجوججود حد معجز ملنهجية ال منلك قطعاً بصحتها ،بل منلك احتماالً
على األقل بإمكانية أن تكجون باطل األباطيل ؟!
والجواقع إن األمر ميكن أن يهجون يف حالة السيد حممجود ،فالرجل على ما يبدو مصاب بداء
األعلمية وعلم األصجول ،ولكن املشكلة إن أتباعه مغرمجون جداً بعلم األصجول مع إهنم ال يفقهجون
منه شيئاً ،فلجو سألت أحدهم :ما علم األصجول ؟ ألجابك من فجوره :هجو العلم بالعناصر املشتكة.
وتسأله :وبعد ؟ فيجيبك بالصمت ،فال بعد ،وال قبل ،وكأن األمر كلمتان حفظهما والسالم.
***

وقفة مع السيستاني
لعل التقليد والتعصب للمرجع من أخطر األمراض اليت ابتلي هبا اإلنسان الشيعي ،وقد بلغ
هذا املرض من االستفحال درجة أضحى معها احلديث املنتقد أقرب إىل اجلرمية النكراء.
فالناس لألسف الشديد ألفجوا الجواقع الذي يصنفهم على أهنم مقلدون ال حل بيدهم وال
ربط .واألغرب إهنم يظنجون أن هذا الجواقع طبيعي وشرعي وينكرون أشد اإلنكار على من ال
خيضع له (فالعمل دون تقليد باطل ،وإن كان مجوافقاً للشريعة) !
ال أريد اآلن اخلجوض يف مناقشة فقهية قد ال تأيت بنتيجة ،خاصة وإن اإلخجوة األنصار كانجوا
كثرياً ما يحشكلجون على األساس الفقهي املزعجوم ملسألة التقليد ويحفاجئجون بأن اآلخر ال يدري شيئاً
عن هذا األساس ،وإن القضية بالنسبة له هي ﴿إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َعلَى أ َُّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَا ِرِهم
ُّم ْقتَ ُدو َن﴾( .)1ما أريد التكيز عليه اآلن أمر أشبه بالتحليل النفسي االجتماعي لظاهرة التقليد
والتعصب.

حديث السيد السيستاين الصادر عن مركز الدراسات
وسيكجون مجوضجوع هذا املبحث
ح
بتأريخ ( /12صفر ،)1421 /حتت عنجوان (أفكارنا :الفتجوى
التخصصية يف اإلمام املهدي
السديدة للمرجعية الرشيدة) ،واحلديث ميثل ججواباً للسيد السيستاين عن سؤال مجوجه من قبل
املركز املذكجور ،وإليكم النص كامالً:
 ،بل يدعي
([سؤال املركز] :ظهرت يف اآلونة األخرية ادعاءات السفارة لإلمام املهدي
البعض إنه اإلمام املنتظر ،يف حني مل يلق هؤالء رادعاً قجوياً وبياناً واضحاً من مصادر الفتيا والعلم،
وقد استغل هؤالء انعدام املعايري الصحيحة لدى عامة الناس ،نتيجة اجلهل والتجهيل املتعمد من
قبل الظاملني ،والفقر ،وانفالت الجوضع األمين الذي ابتليت به أمة املسلمني عمجوماً ويف العراق
خصجوصاً.

 -الزخرف:

.
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وقد بان بطالن وفضيحة من ادعى ذلك يف زمن الغيبة الكربى بعد السفري الرابع أيب احلسن
علي بن حممد السمري (رضي اهلل عنه) ،وبقي بعض مل يتبني للناس زيفه .وقد اهنالت على مركزنا
األسئلة حجول هذا املجوضجوع ،وملا كانت املرجعية الدينية هي احلصن احلصني للمذهب وألبنائه لذا
كان من الجواجب أن نتجوجه إىل مساحتكم ممثلني عمجوم الشعب املؤمن املجوايل ألهل بيت النبجوة
 ،آملني من مساحتكم بيان الرأي يف ردع هذه املدعيات ،حىت يتبني للمؤمن :كيفية التمييز ؟
ومىت يصدق ؟ ومىت يكذب ؟ هذه الدعاوى.
أدام اهلل ظلكم الجوارف على رؤوس األنام وال حرمنا من فيجوضاتكم املباركة.
يف كالم له لكميل بن زياد (رضي اهلل
[إجابة السيد السيستاين] :قال أمري املؤمنني
عنه)" :الناس ثالثة :عامل رباين ،ومتعلم على سبيل جناة ،ومهج رعاع أتباع كل ناعق ،مييلجون مع
كل ريح ،مل يستضيئجوا بنجور العلم ،ومل يلجأوا إىل ركن وثيق".
هجو أن يتعاملجوا بتثبت وحذر
إن من أهم الجواجبات على املؤمنني يف عصر غيبة اإلمام
وبظهجوره وسبل االرتباط به ،فإن ذلك من أصعب مجواطن االبتالء
شديد فيما يتعلق به
ومجواضع الفنت يف طجول عصر الغيبة.
فكم من صاحب هجوى مبتدع تلبس بلباس أهل العلم والدين ونسب نفسه إليه
مستغالً طيبة نفجوس الناس وحسن ظنهم بأهل العلم وشدة تعلقهم بأهل بيت اهلدى
وانتظارهم ألمرهم ،فاستمال بذلك فريقاً من الناس وصلة به إىل بعض الغايات الباطلة ،مث
انكشف زيف دعجواه وقد هلك وأهلك الكثريين.

وكم من إنسان استسل يف االعتماد على مثل هذه الدعاوى الباطلة والرايات الضالة ،بال
تثبت وحذر فظن نفسه من املتعلمني على سبيل جناة ولكنه كان يف واقعه من اهلمج الرعاع ،قد
طريقاً مجوهجوماً ،بل رمبا
تعثر بعد االستقامة وخر عن احلق بعد اهلداية ،حىت اختذ إليه
استحدر لإلميان بإمامة غريه من األدعياء ،فاندر يف احلديث الشريف" :من مات ومل يعرف إمام
زمانه مات ميتة جاهلية".
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وقد اتفق من هذه احلركات منذ عصر الغيبة الصغرى إىل هذا العصر شيء كثري ،حىت أنه رمبا
كان يف زمان واحد عدد من أدعياء اإلمامة والسفارة ،حبيث لجو وقف الناظر على ذلك لكان فيه
عربة وتبصر.
بالدعاوي الكاذبة وصلة
ولتعجب من جرأة أهل األهجواء على اهلل سبحانه وعلى أوليائه
إىل شيء من حطام هذه الدنيا ،وأستغرب سرعة تصديق الناس هلم واالنسياق ورائهم مع ما أمروا
به من الجوقجوف عند الشبهات والتجنب عن االستسال يف أمجور الدين ،فإن سرعة االستسال عثرة
ال تقال.
حني يظهر يكجون ظهجوره مقروناً باحلجة البالغة واحملجة الجواضحة واألدلة
أال وإن اإلمام
الظاهرة ،حمفجوفاً بعنايته سبحانه ،مؤيداً بنصره حىت ال خيفى على مؤمن حجته وال يضل طالب
للحق عن سبيله ،فمن استعجل يف ذلك فال يضلن إال نفسه ،فإن اهلل سبحانه ال يعجل بعجلة
عباده.
هم العلماء املتقجون ممن أحخترب أمرهم يف
كما إن املرجع يف أمجور الدين يف زمان غيبته
العلم والعمل ،وعلم بعدهم عن اهلجوى والضالل ،كما جرت عليه هذه الطائفة منذ عصر الغيبة
والقرب منه ونيل رضاه
الصغرى إىل عصرنا هذا .وال شك يف أن السبيل إىل طاعة اإلمام
هجو االلتزام بأحكام الشريعة املقدسة والتحلي بالفضائل واالبتعاد عن الرذائل واجلري وفق السرية
املعهجودة من علماء الدين وأساطني املذهب وسائر أهل البصرية اليت ال يزالجون عليها منذ زمن
األئمة  ،فمن سلك طريقاً شاذاً وسبيالً مبتدعاً فقد خاض يف الشبهة وسقط يف الفتنة وضل
عن القصد.
وليعلم أن الروايات الجواردة يف تفاصيل عالئم الظهجور هي كغريها من الروايات الجواردة عنهم
البد يف البناء عليها من الرججوع إىل أهل اخلربة واالختصاص؛ ألجل متحيصها وفرز غثها
من مسينها وحمكمها من متشاهبها ،والتجيح بني متعارضاهتا ،وال يصح البناء يف حتديد مضامينها
وتشخيص مجواردها على أساس احلدس والتظين ،فإن الظن ال يغين من احلق شيئاً .وقد أخطأ يف
أمر هذه الروايات فئتان:

 .............................................. 18إصدارات أنصار اإلمام املهدي

 -1فئة شرعجوا يف تطبيقها واستعجلجوا يف األخذ هبا  -على حسن نية  -من غري مراعاة
للمنهج الذي جتب رعايته يف مثلها ،فعثروا يف ذلك ومهدوا السبيل من حيث ال يريدون
ألصحاب األغراض الباطلة ،وإن الناظر املطلع على ما وقع من ذلك جيد أن بعضها قد طبق
أكثر من مرة يف أزمنة خمتلفة ،وقد ظهر اخلطأ فيه كل مرة مث يحعاد إىل تطبيقها من جديد.
 -2وفئة أخرى من أهل األهجواء ،فإنه كلما أراد أحدهم أن يستحدث هجوى ويرفع راية
ضالل ليجتذب فريقاً من البسطاء والسذ اختار مجلة من متشاهبات هذه الروايات وضعافها
وتكلف يف تطبيقها على نفسه وحركته ليمين الناس باألماين الباطلة ،ويغررهم بالدعاوي الباطلة
" :فاحذروا الشبهة واشتماهلا على لبستها،
فيجوقع يف قلبهم الشبهة ،وقد قال أمري املؤمنني
فإن الفتنة طاملا أغدقت جالبيبها وأعشت األبصار ظلمتها".

وقال
مدبرات".

" :إن الفنت إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت ،ينكرن مقبالت ويعرفن

نسأل اهلل تعاىل أن يقي مجيع املؤمنني شر الفنت املظلمة واألهجواء الباطلة ويجوفقهم حلسن
 ،وقد ورد يف احلديث الشريف" :من مات منتظراً ألمرنا كان كمن
االنتظار لظهجور اإلمام
كان مع قائمنا").
إن تأمالً يف منط اخلطاب الذي يتبناه السيد السيستاين يضعنا أمام حقيقة التضليل والدهاء
الكبري الذي متارسه سلطة املرجعية يف تعاملها مع أتباعها ،فالسيد السيستاين يلبس يف خطابه
هذا ثجوب املشفق الناصح الذي يجوزع إرشاداته باجملان ،أي إنه يستثمر الدور الراسخ يف األذهان
لرجل الدين ،ولكن ال ليمارس هذا الدور على حقيقته ،وإمنا ليحمرر من خالله أكثر األفكار بعداً
عن النصح واألمانة والجورع.
ويتضح ذلك من مالحظة أن السيد السيستاين ال خياطب مراكز الجوعي يف اإلنسان ،بل يركز
خطابه على املراكز الضعيفة وغري الجواعية ،فهجو يتعمد إثارة املخاوف واجملادالت اليت ختاطب
اجلانب النفسي يف اإلنسان .فبدالً من حتديد املعايري الشرعية اليت تؤهلنا لتمييز الدعجوات ومعرفة
الصاحل منها من غري الصاحل ،جنده يبادر إىل تكذيب كل الدعجوات املمكنة ليبدأ كالمه بالتحذير
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من الضالل والفنت ،وكأن الضالل هجو كل املجوججود يف الساحة ،وال وججود أبداً لراية حق واضحة،
بل أوضح من الشمس.
فعن املفضل بن عمر ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل

 ...إىل قجوله

 :ولترفعن اثنتا

عشرة راية مشتبهة ال يُعرف أي من أي .قال املفضل :فبكيت ،فقال يل :ما يبكيك ؟ قلت:
جعلت فداك ،كيف ال أبكي وأنت تقجول :تحرفع اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يحعرف أي من أي ؟

قال :فنظر إىل كجوة يف البيت اليت تطلع فيها الشمس يف جملسه ،فقال :أهذه الشمس مضيئة ؟
قلت :نعم .فقال :واهلل ألمرنا أضوأ منها) (.)1

ويعزز السيستاين ستاتيجية التخجويف فيشري إىل اإلدعاءات الضالة اليت عرفها التأريخ يف
مسعى تضليلي واضح لتكريس زوبعة املخاوف اليت أثارهتا كلماته األوىل ،يدلك على ذلك أن
التأريخ الذي شهد وججود كذابني ،شهد أيضاً وججود دعجوات حمقة لرسل وأنبياء وأوصياء واجههم
أقجوامهم بالتكذيب ،فلماذا يحصار إىل التكيز على جانب واحد وإغفال ذكر اجلانب اآلخر ؟

وبعد أن اطمأن إىل إثارة الجوساوس إىل نفس القارئ وإدخال الرعب إىل قلبه يشرع باستثمار
هذه النتيجة ليفتح له باب األمر الجواقع ،فيحدثه عن العلماء ويصفهم له على أهنم املرجع يف أمجور
الدين ! والسيستاين يف هذا الصدد يعتمد آلية نفسية مضمجوهنا :إن اإلنسان الذي يشعر بأنه
حماصر قد حسدت كل األبجواب يف وجهه سريى حىت الثقب الصغري منفذاً للحرية واألمان ،وبكلمة
أخرى إنك إذا ما أردت استدرا شخص ملكان ما فما عليك سجوى أن تحطفئ كل األنجوار من
حجوله وتفتح له نافذة ضجوء صغرية فستاه كالذي ميشي يف نجومه يتجه ال شعجورياً حنجو تلك النافذة.
وهكذا بعد أن أدخل السيستاين الرعب يف قلب القارئ استدرجه إىل ثقب العلماء الضيق
مجومهاً إياه إنه الرحب الجواسع للحرية اليت يتطلع هلا ،وكهف األمان احلصني.
ويحضيف السيستاين تلجويناً آخر على فكرته نفسها ،فينفي كل إمكانية لتطبيق عالمات
 ،وال ينسى
الظهجور على مصاديقها وكأهنا عبثاً حوجدت ،وعبثاً أشار هبا أهل البيت
 -غيبة النعماني :ص . 24 – 2
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السيستاين أن يحلجوح للقارئ بجوججود منهج صحيح للتطبيق ،ولكنه ال يفصح عن ماهيته ،ليتك
للقارئ املنجوم مبخدر كلماته السابقة أن حيزر  -بذكاء نادر  -إن هذا املنهج معروف للسيستاين
وأضرابه من أساطني العلم فتتم اخلدعة القاسية.
واحلق ،إن كلمات كثرية كان ميكن أن تحقال بشأن كالم السيد السيستاين ولكن مقتضى
االختصار استجوجب الجوقجوف عند هذا احلد ،ويستطيع القارئ أن يحضيف املزيد من األفكار ،فقط
عليه أن يالحظ أن تعمد السيستاين إغفال اإلجابة العلمية املرتكزة على إيراد األدلة الشرعية،
واملناقشة املجوضجوعية للدعجوات املطروحة ،هذا اإلغفال املتعمد يشري بال شك إىل أن الرجل يسعى
جاهداً إلخفاء احلقيقة عن القارئ.
ولعل القارئ يستطيع أن يرى أن منطية اخلطاب اليت تقجوم على أساس استنفار خمزونات
اخلجوف والتشكيك ،واالبتعاد عن اللغة املجوضجوعية تدل حتماً على أن العالقة اليت تربط املؤسسة
الدينية بعامة الناس هي عالقة استخفاف ،أو استحمار.
وبقدر تعلق األمر مبرجعية النجف األشرف ،فقد متحجورت سياسة االستخفاف على قطبني
أساسني ،فمن جهة كانت هذه املرجعية تتدثر بغطاء التقية املكثفة لتحخفي عن الناس تفريطها
بأهم واجباهتا الشرعية املتعلقة سياسياً بالتصدي للحاكم اجلائر وحكجومته الطاغجوتية ،واجتماعياً
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومن جهة أخرى ،كانت تبث بني الناس عرب جهازها اإلعالمي (وكالئها على حنجو أخص)
فكرة أن التكليف الشرعي أمر ال يتسىن لإلنسان العادي حتديده ،وبالتايل على هذا اإلنسان أن
يضع كفه على خده منتظراً تساقط اجلجواهر من أفجواه مل تعتد اجلجود حىت بأرخص الكلمات .وملاذا
ينتظر ؟ ألن عمل املكلف دون تقليد باطل حىت لجو أدمى كبد احلقيقة !
وهكذا وجد هذا اإلنسان نفسه حماصراً بني فطرته اليت تجوقن بأن صجورة اإلسالم احلقيقية
شيء آخر غري ما ميارسه فقهاء آخر الزمان ،وبني الجواقع الثقايف املزيف (الجواقع الذي لفقه جهاز
املرجعية اإلعالمي) الذي يكبل فطرته ،ويشككه حبقيقة ما يصدر عنها.
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كانت الثجورة والتمرد إذن كامنة يف األعماق ،مل يتح هلا التعبري عن نفسها بفعل تعجويق الجواقع
الثقايف املزيف ،فكانت أشبه ما تكجون باجلمر املتجواري حتت ركام الرماد  ...وهكذا ما أن وجد
اجلمر فرصة االشتعال بفعل النفخات املباركة لبعض العلماء العاملني حىت امتدت ألسنته
لقطاعات واسعة من الناس.
ولكن املؤسف أن الفجورة العاطفية غري املدعجومة بجوعي حقيقي سرعان ما تتبدد يف مسارب
خادعة مزيفة .وهكذا ما أن امتدت يد الطاغجوت املباركة من فقهاء آخر الزمان لتفتك بالعلماء
العاملني حىت استطاع الفرسان املزيفجون أن يركبجوا الريح املؤاتية ،السيما بعد االحتالل ،ليعلنجوا أهنم
ورثة أولئك العلماء العاملني كذباً و زوراً  ...هكذا حوجد اليعقجويب والصرخي وغريمها.
لقد استغل هؤالء ما تركه السابقجون من قجواعد شعبية ،فأومهجوهم أهنم سيجواصلجون الطريق
نفسها ،ولكنهم  -وبدهاء شديد  -أداروا السفينة ( )111درجة ،فافرغجوا الثجورة من مضمجوهنا،
ومل يستبقجوا منها سجوى السخط على املرجعيات األخرى ،فعلى الرغم من عدم اختالفهم بشيء
عن املرجعيات األخرى الصامتة أو غري العاملة  -إن مل يكجونجوا أسجوء منها  -إال أهنم أبقجوا
اخلالف معها على مستجوى الشعار والتنظري الكالمي؛ ليحتفظجوا مبسافة البعد اليت تتيح هلم
استبقاء األتباع .وقد أعاهنم على ذلك منط من الناس ميلكجون قابلية عجيبة على االخنداع
بالشعارات ،وال يلتفتجون أبداً للبجون الشاسع بني الشعار والتطبيق.
لقد مثل الفرسان املزيفجون إذن حركة مضادة أو ثجورة مضادة حرفت آمال اجلمجوع املتمردة ،بل
صنعت من هذه اجلمجوع قجوى متعصبة بصجورة فجائعية ،السيما بعد أن تعددت القيادات،
وتقامست فيما بينها غنيمة اجلمجوع املقلدة ،وبعد أن حتجول الصراع من صراع مع العدو الطاغجويت
إىل صراع داخلي حمجوره احلظجوة بكرسي املرجع األعلى ! فأصبحت السمة املميزة لكل مجاعة هي
االنغالق وصم األذن عن كل نقد ميكن أن يحجوجه ملرجعها ،واألنكى من ذلك صرنا نسمع
إشادات ومدحياً يكال باجملان للمرجع دون أن يكجون هلذا املديح أي رصيد يف اخلار .
إن الجوضع من السجوء بدرجة أكاد أن أقجول إنه ميئجوس منه ،إال أن تتداركه رمحة ريب اليت
وسعت كل شيء ،فالعصبية اليجوم أصبحت أكثر استحكاماً السيما بعد أنشأ كل مرجع منهم
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حزباً سياسياً ليكجون رأس احلربة احلركية يف التويج لقناعاته ،ومع العمل السياسي دخلت املصاحل
الدنيجوية وصارت هي اهلاجس احلقيقي يف حتريك النزاعات ،وإن بقي اجلانب اإليديجولجوجي حمتفظاً
حبضجوره ،ولكنه حضجور مزيف أشبه ما يكجون بجورقة التجوت اليت تست العجورة.
ولعل اإلنسان العادي يرى بأم عينه ما أفرزه النزاع على مكاسب الدنيا من خالف واقتتال
بلغ حد أن يستعني األخ باألجنيب احملتل على أخيه ،واملؤمل حقاً أن مرجعيات آخر الزمان مل تعد
تأبه مبا خيتمر يف وعي الناس من تصجورات صارت ترى اإلسالم والتشيع ،وكل ما ترمز له العمامة
على أنه عنجوان الدجل واخلديعة والتكالب على حطام الدنيا .هذا ما يراه اإلنسان العادي ،أما
اإلنسان املقلد فقد أعمت عينيه األقراص الليزرية اليت تتغىن حبكمة املرجع والقائد (اللطميات
أغاين الجواقع الدميقراطي اجلديد) ،حىت لقد أصبحت أكثر الزالت سجوءاً تتجلى لعني املقلد
بجوصفها أروع ما تفتقت عنه العبقرية ،وصار اهلراء الكثري الذي تنطق به شفتا املرجع إنشجودة
تارخيية خالدة ! وما أصدق املثل الشعيب (ذهب صدام واحد وجاء ألف صدام).
زبدة القجول :إن التقليد اختذ اليجوم صجورة احلمى الشديدة ،فاملقلد كاحملمجوم يهرف مبا ال
يعرف ،ومل يعد الجوعي هجو ما حيركه ،وإمنا غريزة القطيع.
***

صاحب الوصية
إن خرو القطاعات الجواسعة من حجوزة التشيع كان يف احلقيقة نتيجة مباشرة إلنكارهم ويل
اهلل ،وما إتباعهم فقهاء آخر الزمان والدجال سجوى العرض الذي جتلى من خالله هذا اإلنكار.
واحلق ،إن اإلنسان جمبجول على الطاعة والعبادة ،فإذا مل يحطع ويل اهلل أطاع هجواه أو أطاع
الشيطان .واملسألة اجلجوهرية اليت ينبغي االلتفات إليها هي إن إطاعة فقهاء آخر الزمان إطاعة
عمياء والتعصب هلم ال يعرب  -كما قد يحظن  -عن حس إمياين بقدر ما يعرب عن مترد على املعبجود
احلقيقي .
فاإلنسان قد يتبع مرجعاً أو قائداً يتجوسم فيه الصالح والقرب من اهلل ،ويكجون إتباعه له مبين
على ظنه أنه يأخذ بيده يف طريق اهلل ،ولكن هذا القائد أو املرجع ملا مل يكن معصجوماً البد للمتبع
أن يحبقي على مسافة املراقبة واحلذر ،حىت إذا ظهر منه ما خيالف الشرع ابتعد عنه ،ولعله يتبع
غريه ،وهكذا ال يكجون إتباعه هلذا املرجع أو القائد إتباعاً لشخصه ،وإمنا ملا يعتقده من إنه يقرب
بينه وبني ويل اهلل ،أما حالة التعصب وإلغاء مسافة املراقبة واحلذر فتشري حتماً إىل أن اإلتباع
يقصد منه شخص املرجع نفسه ال ما يرمز له أو ميثله.
واحلقيقة إننا نستخدم الكلمات أحياناً بطريقة تجوقعنا يف املزالق ،فنحن نحسمي املعمم رجل
دين ،وهذه التسمية تكلفنا يف أغلب األحجوال الكثري ،كأن نسلم هلذا الرجل تسليماً مطلقاً ،أي
ننظر له وكأنه معصجوم ،بينما احلقيقة هي إننا مجيعاً رجال دين ،إذا أحريد من هذا التعبري اإلشارة
إىل أننا حقيقة خملجوقجون للدين واآلخرة ال للدنيا ،أما إذا أريد منه اإلشارة إىل الشخص الذي
يحعلمنا الدين ،فهذا الشخص هجو ويل اهلل وحجته دون سجواه ،أما الفقهاء (أقصد احلقيقيني) فهم
رجال دين مبقدار ما يلتزمجون مبنهج أولياء اهلل وحججه (أهل البيت ).
وهكذا حنن نسمي الفقهاء رجال دين ونقصد املعىن الثاين ،أي الذين يعلمجوننا الدين،
ونتصجور أن هذا الجوصف منطبق عليهم متاماً ،ونرتب عليه اآلثار من طاعة غري مشروطة وغريها،

وهذا غري صحيح ،فهم ليسجوا رجال دين ،أو معلمي دين إال مبقدار التزامهم مبنهج أهل البيت
كما أسلفت ،وهذا االلتزام حيتا منا إىل تتبع ومراقبة.
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إذن ،اتباع فقهاء آخر الزمان اختذه الشيعة بديالً عن اتباع ويل اهلل ،وهذا املبحث يف احلقيقة
استدالل سريع نجوعاً ما ،وكاف حبسب اعتقادي ملن ميلك قلباً سليماً على وججود ويل اهلل بيننا.
وصية رسجول اهلل

يف ليلة وفاته :عن الباقر

 ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين،

عن أبيه احلسني الزكي الشهيد ،عن أبيه أمري املؤمنني (عليهم سالم اهلل) ،قال( :قال رسول اهلل
في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي
رسول اهلل

 :يا أبا الحسن ،أحضر صحيفة ودواة ،فأمال

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا

عشر إماماً ،ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إماماً ،سماك اهلل
تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤمنين والص ّديق األكبر والفاروق األعظم والمأمون
وصي على أهل بيتي حيهم
والمهدي ،فال تصح هذه األسماء ألحد غيرك .يا علي ،أنت ّ
وميتهم ،وعلى نسائي فمن ثبّتها لقيتني غداً ،ومن طلقتها فأنا برئ منها ،لم ترني ولم أرها
في عرصة القيامة ،وأنت خليفتي على أمتي من بعدي ،فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى
ابني الحسن البر الوصول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي

المقتول ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر
الصادق ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها إلى ابنه علي الرضا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي،
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه
الحسن الفاضل ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد
 ،فذلك اثنا عشر إماماً .ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة
فليسلمها إلى ابنه أول المقربين ،له ثالثة أسامي ،اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل

وأحمد ،واالسم الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( .)1هذه الجوصية هي الجوحيدة اليت
تذكرها كتب الشيعة لرسجول اهلل عند وفاته ،وهذا حبد ذاته سبب قجوي إلمياننا بصحتها؛ ألنه

 -بحار األنوار :ج  2ص ، 41غيبة الطوسي :ص. 22
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خبالف هذا اإلميان نكجون كأننا نقجول مل يجوص رسجول اهلل

عند وفاته ،وإنه والعياذ باهلل مات

ميتة جاهلية (من مات ولم يوص فقد مات ميتة جاهلية)( ،)1وإنه يقجول ما ال يفعل ،وإنه
ت إِ ْن تَر َك َخ ْي را الْو ِ
ِ
صيَّةُ﴾(.)2
َح َد ُك ْم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
ً َ
خيالف القرآن الكرمي ﴿ ُكت َ
َ
سبحان اهلل ،القرآن يقجول﴿ :أَفَ َال يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َفالُ َها﴾( ) ،وها هجو
ُ
يقجولجون ما معناه :اعرضجوا حديثتا على
القرآن يجوجب الجوصية عند حضجور املجوت ،وأهل البيت
القرآن فما وافقه منه فخذوه ،والجوصية هبذا املعىن تجوافق القرآن.
وعلى أية حال ،أشبع اإلخجوة األنصار هذه النقطة حبثاً ،وأثبتجوا مبا ال مزيد عليه صحة
صدورها ،السيما الشيخ ناظم العقيلي يف كتابه (دفاعاً عن الجوصية) .وبجودي اإلشارة اآلن إىل
مسألتني يف هذا الصدد:
 -1إن دواعي الجوضع منتفية يف رواية الجوصية ،إذ ال مصلحة ألحد من غري مذهب التشيع
وضع هكذا رواية؛ ألهنا ببساطة تثبت هذا املذهب  -أي مذهب التشيع  -دون سجواه ،كما إنه
ال مصلحة شخصية لشيعي بجوضعها؛ ألن الرواية تثبت إمامة اإلثين عشر إماماً وهم معروفجون
للجميع وال ميكن ألحد أن يدعي إنه أحدهم ،وأما املهديني فإهنم يأتجون يف آخر الزمان ،فتنتفي
مصلحة الجواضع وهجو متقدم يف الزمان.
متجواتر كما يعرف كل الشيعة ومثله اجلزء
 -2إن اجلزء اخلاص بذكر األئمة اإلثين عشر
اخلاص باملهديني ،وميكن لكم مراجعة الروايات اخلاصة باملهديني يف كتاب األخ ضياء الزيدي
(املهدي واملهديجون يف القرآن والسنة) ،وكذلك كتاب الشيخ ناظم العقيلي (الرد احلاسم على
منكري ذرية القائم) ،والكتاب األول جيمع الروايات اليت تنص صراحة على وججود مهديني
 ،أما الثاين ففيه روايات عديدة تدل على أن أبناء اإلمام املهدي
حيكمجون بعد اإلمام املهدي
سيحكمجون من بعده ،فهي إذن تعضد الروايات األوىل من حيث املعىن .وعلى هذا فالرواية
(الجوصية) متجواترة من حيث املعىن لتجواتر مضمجوهنا.
 مناقب آل أبي طالب :ج ص1 البقرة. 22 : -محمد. 4 :

.
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 ،واحتج بالكثري سجواها
فالرواية (الجوصية) صحيحة ،وقد احتج هبا السيد أمحد احلسن
من األدلة الشرعية ،وحكتب اإلخجوة األنصار حافلة باألدلة املشار إليها ،فما الذي حيجول بينكم وبني
اإلميان ؟ حبسب ما أعرفه من حديثي مع الناس أن العائق هجو إهنم يقجولجون :ما أدرانا أن أمحد
الذي تذكره الجوصية هجو أمحد احلسن ،وليس شخصاً آخر ؟
:
لإلجابة عن هذا السؤال أود نقل هذه الرواية الجواردة عن حممد بن الفضل ،عن الرضا
(يف حديث طجويل إنه حضر يف البصرة يف جملس عظيم فيه مجاعة من العلماء وفيه جاثليق
النصارى ورأس اجلالجوت ،فالتفت الرضا
محمد

إىل اجلاثليق ،وقال :هل دل اإلنجيل على نبوة

؟ قال :لجو دل اإلجنيل على ذلك ملا جحدناه ،فقال

 :أخبرني عن السكتة التي

 :فإن أقررتك إنه اسم محمد ( ...وبعد أن ذكر اإلمام

ما جاء يف اإلجنيل والتجوراة

لكم في السفر الثالث ،فقال اجلاثليق :اسم من أمساء اهلل ال جيجوز لنا أن نظهره .قال الرضا

من ذكر للرسجول ) قاال ،أي اجلاثليق ورأس اجلالجوت :واهلل لقد أتى مبا ال ميكننا رده وال دفعه
إال جبحجود اإلجنيل والتجوراة والزبجور ،وقد بشر به مجوسى وعيسى عليهما السالم مجيعاً ،ولكن مل
يتقرر عندنا بالصحة إنه حممد هذا ،فأما امسه حممد فال يصح لنا أن نقر لكم بنبجوته وحنن شاكجون
إنه حممدكم .فقال الرضا

 :احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد ،من

آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد ؟ فأحجمجوا عن ججوابه  ...اخل) (.)1

حيتج على صدق نبجوة الرسجول الكرمي مبا
الشاهد يف هذه الرواية هجو أن اإلمام الرضا
ورد يف التجوراة واإلجنيل من ذكر له  ،فيعتف اجلاثليق ورأس اجلالجوت بجورود اسم الرسجول ،
ولكنهما يشككان بأن يكجون صاحب االسم هجو نفسه رسجول اهلل  ،وليس غريه ،فيجيبهما
اإلمام

قبل أو من بع ُد ،من آدم إلى يومنا هذا
( :احتججتم بالشك ،فهل بعث اهلل من ُ

نبياً اسمه محمد ؟).

إنه ابن اإلمام املهدي
وأنا أقجول لكم :هل ادعى أحد قبل السيد أمحد
على نبجوة الرسجول
واحتج عليكم بجوصية رسجول اهلل كما احتج اإلمام الرضا
 -إثبات الهداة :ص. 92 – 94

ووصيه
بجوصية
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مجوسى وعيسى به ؟ هذا التأريخ بني يديكم فقلبجوا صفحاته إن شئتم ،وواهلل لن جتدوا من ادعى
فعليكم قبجول احتجا السيد أمحد
هذا األمر قبله ،فإذا كنتم تقبلجون احتجا الرضا
.
بالجوصية ،أما إذا أبيتم إال ركجوب رؤوسكم فاعلمجوا إنكم تردون احتجا اإلمام الرضا
﴿ومن َكا َن فِي ه ِذهِ أَ ْعمى فَ هو فِي ِ
ض ُّل َسبِيالً﴾(.)1
اآلخ َرةِ أَ ْع َمى َوأَ َ
َ
ََ ْ
َ َُ

ومثة مسألة أخرى هي إهنم يقجولجون :مل نسمع من فقهائنا املاضني منهم واحلاضرين مبثل دعجوة
سيأيت قبل أبيه ممهداً له ،أو
 ،أي مل نسمع بأن ابن اإلمام املهدي
السيد أمحد احلسن
؟ ﴿ما س ِمعنا بِه َذا فِي ال ِْملَّ ِة ِ
اآلخ َرةِ إِ ْن َه َذا إِالَّ
إنه هجو القائم الفعلي بأمر من أبيه
َ َ َْ َ
ا ْختِالَ ٌق﴾(.)2
أقول :نعم مل تسمعجوا هبذا ،ولكن عدم مساعكم أو عدم معرفتكم بالشيء ال يعين حبال عدم
وججوده ،ولجو عدمت إىل الكتب الصادرة عن األنصار وفقهم اهلل لجوجدمت الكثري الكثري من األدلة
الروائية والقرآنية وغريها من األدلة الشرعية على وججود هذه الدعجوة.

بقي أن تعلمجوا أن عدم التفات علماء الشيعة مل يكن مصادفة ،بل لعله جزء من التخطيط
اإلهلي حلفظ هذه الدعجوة من جهة ،وألن هذه الدعجوة يحراد منها اختبار الناس وغربلتهم .ومن
هي خامتة الدعجوات اإلهلية ،وهذه الدعجوة سينتج عنها دولة
املعلجوم أن دعجوة اإلمام املهدي
العدل اإلهلي ،واملعرفة املسبقة بكل تفاصيلها تفتح الباب على مصراعيه لدخجول املنافقني
واملتبصني هبا الشر لالنقضاض عليها أو ضرهبا من الداخل ،ومن يرجع منكم إىل كتاب الغيبة
أثبت بعضها
للنعماين سيجد الكثري من الروايات اليت تنص على حصجول التمحيص والغربلة ،وقد ُّ
فيما تقدم ،هذه الروايات تؤكد مبا ال يقبل لبساً أن التمحيص أمر ضروري ال حميص منه ،وأن
دليل على أن هذه القضية متثل حد فاصالً يف حركة االمتحان
ارتباطه بقضية اإلمام املهدي
اإلهلي للناس ،وكيف ال وهي إحدى الجوقعات اإلهلية الثالث الكربى (القيامة الصغرى) بنص
أحاديث أهل البيت .

 اإلسراء.1 : -ص.1 :

من مالمح سياسة االستخفاف
ألن السكجوت مل يعد ممكناً ،بل إنه اشتاك يف املؤامرة ،بل اجلرمية الكربى حبق اإلسالم وحممد
وعلي واإلمام املهدي (عليهم الصالة والسالم) ،وألن الناس لألسف الشديد قد إستخفهم فقهاء
آخر الزمان الذين قال فيهم رسجول اهلل

( :فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء،

منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود) ،لكل ذلك كان البد من كتابة هذه السطجور.
ما أمتناه من القارئ هجو أن ال ينظر ملا أكتبه على أنه هجاء لفقهاء آخر الزمان لغرض
اهلجاء ،فإنه يف حقيقة األمر عرض لجواقعهم ،وما فيه من هجاء ليس يف احلقيقة سجوى انعكاس
واقعهم السيئ.
كما أرججو أن ال يظن أحد أين أستسهل الكلمات اليت يسطرها القلم ،وإن كنت ال أريد له
أن يظن أيضاً أين أكابد األمل ،فاحلقيقة هي إين أشعر حبجم احملنة اليت مير هبا الشيعة ،وأعلم متام
العلم أن اجلزء األكرب منها يتحمل مسؤوليته الفقهاء ،دون أن يعين ذلك أن الناس ال يقع عليهم
جزء من املسؤولية ،وهجو جزء هام على أية حال ،أقجول إن جتاوز احملنة يستدعي املصارحة والصدق
وكشف احلقائق وإن تسبب ذلك باألمل هلذا الشخص أو ذاك.
أخي القارئ ،سيقال لك وقد تقجول أنت ذلك ،ليس هذا الجوقت املالئم ملثل هذا احلديث،
ولكنك تعلم أخي القارئ إننا كثرياً ما كنا نؤجل حلظة احلقيقة هذه؛ ألن الجوقت مل يكن مالئماً
؟! كنا دائماً نقع ضحية األوقات غري املالئمة ،وآه يا أخي مىت كانت أوقاتنا مالئمة ؟ وهل حقاً
سيأيت الجوقت املالئم ؟ هل تساءلنا يجوماً ملاذا ال جند الجوقت املالئم ؟ هل تساءلنا وقت من غري
املالئم ،أهجو وقيت ووقتك املزدحم باملنغصات ،أم هجو وقتهم ،وهل منلك إقناعهم بتجوفري وقت
مالئم آلالمنا ؟
إن لعبة األوقات غري املالئمة أضحت ممججوجة لكثرة ما استثمرها املتسلطجون على إرادتنا ،بل
إهنا صارت كالسيف املسلط على رقابنا ،فما أن تأكل حلمنا األيام املرة ،ونشعر بأن وقتنا قد
ح
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حان ،حىت يأتينا اجلجواب البارد :مل حين وقتكم بعد ،أجلجوا سعادتكم لجوقت قد ال جيئ .وأخرياً إذا
فلن نغضب لشيء أبداً.
مل نغضب لديننا وإلمامنا املهدي
وآخر دعجوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على سيد املرسلني حممد وآله األئمة
واملهديني وسلم تسليماً.
***

املغالطة التارخيية (املرجعية والنقد)
يف مطلع هذا البحث أود وضع القارئ بإزاء واحدة من أهم املغالطات اليت تعتمدها مؤسسة
املرجعية يف إستاتيجية التضليل واالستخفاف اليت يقجوم عليها كياهنا ،وهي املغالطة اليت ميكن
االصطالح عليها نسبة إىل مجوضجوعها بـ (املغالطة التارخيية).
ومضمجون هذه املغالطة يتحدد بلججوء مؤسسة املرجعية إىل تصجوير كل نقد يجوجه هلا على أنه
نقد أو انتقاص من كل التأريخ الشيعي يف زمن الغيبة الكربى الذي متيز بتصدي الفقهاء ألمجور
الفتجوى والدفاع عن العقيدة ،بل إن التشجويه كما تزعم مؤسسة املرجعية يتعدى هذا احلد يف أغلب
األحيان ،السيما بعد الربط املصطنع بني املرجعية واإلمامة ،فيجري تصجوير نقد املرجعية على أنه
انتقاص من أصل املذهب الشيعي ،بينما الجواقع هجو أن النقد ال يحراد به سجوى نفر من العلماء غري
العاملني الذين عطلجوا أهم ما يف الشريعة وهجو الجواجبات االجتماعية بشىت صجورها ،وكان
لسياساهتم على وجه التحديد أبلغ األثر يف تشجويه التأريخ الشيعي نفسه ،واحلط من حقيقة هذا
املذهب الشريف.
فاملغالطة إذن يحقصد منها كم األفجواه ،وإخراس األلسن عن تجوجيه أي نقد للمرجعية.

هذه املغالطة أسست هلا مؤسسة املرجعية يف عصرنا هذا عرب سطجوها ومصادرهتا لكامل
التأريخ الشيعي وجتيريها هذا التأريخ ملصلحة شخجوصها ورمجوزها ،حىت لقد بلغ األمر هبا أن سلبت
عن العلماء العاملني  -الذين كان جلهجودهم ودمائهم الدور الكبري يف صنع تلك الصفحات
املشرقة يف التأريخ الشيعي  -كل خصجوصية لتنسب كل تلك اجلهجود املباركة ملصلحة الكيان
املؤسسي ،حىت لكأن املؤسسة استحالت إىل وحش ضار يشرب دماء الثلة املؤمنة من العلماء
العاملني لريمم كيانه.
ولعل أخطر ما يف هذا التجوجه هجو أن تصبح اجلهجود اليت راكمتها تضحيات األجيال مرياثاً
برسم كل من هب ودب ممن يتاح له تسنم منصب املرجعية ،فيصبح بني ليلة وضحاها شخصاً
مقدساً ورمزاً خيتزل بعمامته كل التأريخ الشيعي ،حىت وإن مل يكن يستحق شيئاً ،أي شيء ،بل
حىت لجو كان ينتهج منهجاً يقف بالضد من كل التأريخ الشيعي.
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إن اإلدعاء بأن التأريخ الشيعي هجو تأريخ املرجعية  -هكذا هبذه اإلطالقية  -يراد منه متييع
احلقيقة وإعطاء جهجود الثلة املخلصة لكيان ال ميلك سجوى وججود اعتباري ،ليصار بالنتيجة إىل
تلبيس كل من يتسنم منصب املرجعية عمامة اجلهجود املباركة اليت سطرهتا الثلة الصاحلة العاملة،
فيتحقق قجول( :وهب من ال ميلك ملن ال يستحق).
واألخطر من ذلك إن نسبة اجلهجود الصاحلة إىل العنجوان العام (املرجعية) يتتب عليه إضفاء
مسحة من القدسية على هذا العنجوان ،وبالنتيجة على كل من يتبع على كرسيه فيصبح العنجوان
وصاحبه خار إطار النقد واملراقبة ،بل احملاسبة؛ ألنه ببساطة يصبح كل الفقهاء واحلال هذه على
مستجوى واحد ،العامل منهم وغري العامل ،فالكل سجواسية يف العمل طاملا غحيبت مالحظة اجلهجود
ومنع الناس من تقييم عمل كل فقيه على حدة ،ومن أين يتسىن هلم التقييم إذا كان عمل
الفردية ،ح
الشخص ال ينسب له بل ينسب لكيان املؤسسة.
وهكذا صرنا نسمع كلمات من قبيل :إن املرجعية قد تصدت للحاكم الفالين ،وسجواها من
الكلمات ،بينما املتصدي شخص واحد ،وغالباً ما تكجون آراء الفقهاء اآلخرين خمالفة لرأيه ،أو
إن اآلخرين قد اختذوا مجوقف السكجوت واملداهنة.
واحلق إن مؤسسة املرجعية يف هذا الزمان شبيهة إىل حد كبري مبا يحعرف يف املسيحية بـ
(الفاتيكان) ،فالسلطة الجواسعة واملبتدعة يف الجوقت نفسه اليت منحها رجال اإلكلريوس (رجال
الدين) يف املسيحية ألنفسهم جيدها املراقب قد استنسخت من قبل فقهاء آخر الزمان بكافة
جتلياهتا ،وهذا الجواقع يراه ويتحسسه كل من يتابع التقاليد اليت حتكم نظام املؤسسة املرجعية،
والسياسات اليت تتبعها يف التعاطي مع األمة .حيث يحالحظ بجوضجوح شعجور املؤسسة املرجعية احلاد
بذاهتا ككيان مؤسسي ينبغي صجونه واإلبقاء عليه حىت لجو كان ذلك على حساب الجوظيفة املناطة
به .فلم تعد سياسات املرجع ومدى تطابقها مع مقررات الشريعة املقدسة حتظى باألمهية اليت
حيظى هبا هاجس اإلبقاء على املرجعية ودميجومة نفجوذها يف الشارع الشيعي ،فالشعار الذي ينبغي
أن يحرفع على الدوام هجو التست على املرجعية وتغطية عيجوهبا ،حىت إن اقتضى األمر كم األنجوف عن
الروائح العفنة اليت تفجوح منها.
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وسبحان اهلل ،لقد قاهلا رسجول اهلل

قبلكم حذو النعل بالنعل) (.)1

كلمة ال ختتلف وال تتخلف( :لتركبن سنن من كان

واحلق ،إن فكرة القداسة املزيفة اليت تتمتع هبا املرجعية حتظى بروا منقطع النظري بني الناس،
األمر الذي شكل على الدوام حاجزاً حيجول دون انفتاح عقجوهلم على الرأي اآلخر ،ولعل ذكرى
السيد حممد الصدر (رمحه اهلل) ملا تزل طرية يف الذاكرة ،فعلى الرغم من كجونه ابن املرجعية مبعىن
من املعاين إال أن حركته اإلصالحية مل تبلغ املدى املرسجوم هلا بسبب احلاجز املشار إليه.
نظرية عدالة
وسبحان اهلل ،ما أشبه اليجوم بالبارحة ،فباألمس ابتدع أعداء أهل البيت
الصحابة ليغطجوا عيجوهبم ،ويضفجوا على أفعاهلم وأقجواهلم مسحة من القدسية تقيهم النقد ،وجتعلهم
مبنأى عن املساءلة ،واليجوم تبتكر املؤسسة املرجعية نظرية مشاهبة هي نظرية عدالة الفقهاء
وقدسيتهم للغرض ذاته.
وإذا كان أتباع مغتصيب اخلالفة قد حرمجوا على الناس البحث يف التأريخ ،متذرعني حبجة أن
البحث يف صفحاته إيقاظ للفتنة النائمة ،فتلك أمة قد خلت وليس علينا من حساهبا من شيء،
فإن مرجعية هذا الزمان تقفجوا األثر نفسه حذو النعل بالنعل ،فهي تنعت كل حبث يف جمريات
التأريخ ،وكل حماسبة للشخجوص الذين سامهجوا يف صنع الجواقع األليم الذي عاشه الشيعة يف الجوقت
الراهن حتديداً ،تنعته بأنه إثارة للفنت ،وتفريقاً لجوحدة الصف ،وتصمه بالنتيجة بأنه عمل ال خيدم
سجوى أعداء الدين واملذهب !!!
يف العدد ( )14من النشرة اليت تصدر عن مكتب الشيخ اليعقجويب ،حتت عنجوان (الصادقني)،
ويف كلمة للشيخ املذكجور عنجواهنا( :املرجعية حصن حيمي عقائد األمة ويصحح سلجوكها من الفنت
الضالة) يقجول الشيخ:
(تكاد الدعجوات الضالة رغم تباين مناهجها وتقاطعها يف عملها تتحد على قاسم مشتك
جتتمع عليه هجو ضرب املرجعية وتسقيطها وتشجويه صجورهتا وإلغاء دورها يف اجملتمع ،يستجوي يف
ذلك أدعياء املهدوية والسفارة والبابية والسلجوكية وسائر العناوين املرتبطة بقضية اإلمام املهدي
 -بحار األنوار :ج
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وظهجوره امليمجون ،والسر يف ذلك أن هؤالء يراهنجون يف جناح دعجواهتم على سذاجة الناس
وجهلهم وختلفهم ،ومع وججود مرجعية جامعة للشروط واليت من مهامها تجوعية األمة وهدايتها إىل
احلق فإن تلك الدعجوات الضالة ال جتد طريقها إىل إغجواء الناس وإضالهلم؛ ألن من أوصاف
العلماء حبسب ما ورد يف الروايات الشريفة أهنم حصجون اإلسالم ،فكما أن احلصجون تجوضع على
حدود الكيان لتحفظ ثغجوره وتصد هجمات األعداء كذلك دور العلماء واملرجعية الرشيدة ،فإن
من وظائفهم محاية عقائد الناس وسلجوكهم من الفساد واالحنراف ،فهم مرابطجون على هذه الثغجور
والفججوات العقائدية والفكرية لريدوا األعداء من اجلن واإلنس الذين يتسللجون إىل عقجول وقلجوب
ونفجوس الناس).
الشيخ اليعقجويب يركز يف كلمته هذه على املرجعية ويصفها بأهنا حصن اإلسالم ،ويصف دور
العلماء بالتجوعية واهلداية ومحاية عقائد الناس وسلجوكهم من االحنراف ،ويعزز هذا املضمجون عرب
اليت حتدد هذا الدور للعامل أو الفقيه ،وبالنتيجة يبدو ظاهر
اإلشارة إىل روايات أهل البيت
كالمه أنيقاً ال يكاد جيد املرء ما يعتض به عليه ،ولكن وراء األكمة ما وراءها ،فليس كل ما
يلمع ذهباً.
واحلق ،إن ما يتحدث عنه الشيخ اليعقجويب هجو املفروض والجواجب الذي ينبغي للفقهاء القيام
به ،وهذا املفروض والجواجب ليس هجو ما تستهدفه كلمات املنتقدين ،بل إنه  -وهنا املفارقة -
ميثل امليزان الذي ينطلقجون منه يف تجوجيه النقد ملؤسسة املرجعية.
وبكلمة أوضح أقجول :إن املنتقدين ينطلقجون من مقارنة واقع العمل املرجعي مع ما يفتض
باملرجعية القيام به ،فإذا كان واجب املرجعية محاية عقائد الناس فإن منتقديها يروهنا ختالف هذا
الجواجب جهاراً هناراً ،بل إهنا ولألسف الشديد ترو بني الناس عقائد باطلة ،بل عقائد تقف على
النقيض من عقائد اإلسالم الصحيحة ،واألمثلة على ذلك أكثر من أن حتصى ،وسيأيت يف
مستقبل هذا البحث ذكر بعض من هذه العقائد الفاسدة.
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إذن ،الشيخ اليعقجويب يف احلقيقة ميارس خطاباً تضليلياً ،فهجو يتحدث عما ينبغي فعله ليحعتم
على الجواقع الفعلي للمرجعية الذي يشهد أكرب مؤامرة للتنصل من الدين اإلهلي متمثلة باختاذ
الدميقراطية (تنصيب الناس للحاكم) بديالً عن حاكمية اهلل (التنصيب اإلهلي للحاكم ).
ولعل الشيخ اليعقجويب الذي يرى الناس سذجاً وجهلة ومتخلفني (انظر كلمته أعاله) يعتقد
أن طنطنته املخادعة هذه ستمر دون أن يلحظها أحد .ولنسأل الشيخ :إذا كان الناس جهلة
ومتخلفني وسذجاً مبا يتعلق بعقائدهم فأين هي مثرة جهجود مرجعيتكم الرشيدة كما تسمجوهنا ؟
يقجول الشيخ اليعقجويب :إن من يطعن أو ينتقد املرجعية هجو شخص ضال ال حمالة ،ويسجوق يف
هذا الصدد عدة عناوين( :أدعياء املهدوية ،والسفارة ،والبابية ،والسلجوكية ،وسائر العناوين املرتبطة
بقضية اإلمام املهدي) ،وبطبيعة احلال فإن اجلمع بني هذه العناوين املختلفة يحراد منه تضييع
احلقيقة عن القارئ أو املتلقي ،وإال فإن االختالف بينها أوضح من الشمس ،كما إن كثرة
العناوين الباطلة ال يعين حبال عدم وججود عنجوان حمق.
فعن حممد بن عصام ،قال :حدثين املفضل بن عمر ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل

يف

جملسه ومعي غريي ،فقال لنا :إياكم والتنويه  ...إىل قجوله :ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة ،ال
يعرف أي من أي .قال املفضل :فبكيت ،فقال يل :ما بيكيك ؟ قلت :جعلت فداك كيف ال
أبكي وأنت تقجول :ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يعرف أي من أي ؟ قال :فنظر إىل كجوة يف
البيت اليت تطلع فيها الشمس يف جملسه ،فقال :أهذه الشمس مضيئة ؟ قلت :نعم .فقال :واهلل

ألمرنا أضوأ منها) (.)1

إذن ،ال ميكن مجع العناوين والدعجوات مجيعها يف سلة واحدة ،بل ال بد من الفحص
والبحث املجوضجوعي ،كما إن النقد مل يعد قصراً على الناس السذ واجلهلة واملتخلفني على حد
تعبري اليعقجويب ،والذين برمجوا من حتكماتكم وفساد مرجعياتكم كما أعتقد ،بل إهنا تعدت كل
أولئك ،فصرنا نسمع انتقادات مصدرها املرجعيات نفسها.

 -غيبة النعماني :ص . 24 – 2
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فهذا السيد الصدر  -وهجو ال يحقاس بغريه من فقهاء آخر الزمان على أية حال  -يرفع
الصجوت مدوياً بفضح فساد املرجعيات الساكتة عن احلق.
وهذا السيد كاظم احلائري يفيت مبا يلي:
س /إن الشيخ حممد اليعقجويب طرح نفسه للتصدي ألمجور ليس ألحد احلق يف التصدي هلا إال
الفقيه ،ومل جند دليالً على اجتهاده ،وهذه كتبه ومؤلفاته بني يديكم ،نرججوا رأيكم الصريح يف
الرجل ؟
 /ثبت عندنا بعد مطالعة كتبه االستداللية عدم اجتهاده ،وعليه فنحن نعلن من مجوقع
املسؤولية عدم ججواز الرججوع إليه فيما يحرجع فيه إىل الفقيه ،وأن محل احلقجوق الشرعية إليه بجوصفه
فقيهاً حرام ،وأن افتاض الجوالية له باطل.
وهذا إسحاق الفياض يفيت مبا يأيت:
س /السالم عليكم شيخنا ورمحة اهلل وبركاته.
شيخنا اجلليل ،من اهلل علينا مبقابلتكم قبل حجوايل  1أشهر وقد سألتكم عن ادعاء منشجور
(الصادقني) التابع إىل حزب الفضيلة بأنكم تقرون باجتهاد الشيخ اليعقجويب ،وأجبتم يف حينه إهنم
هم من يدعي هذا وإنكم ال تقرون باجتهاد الشيخ اليعقجويب ،لكننا ولألسف نتعرض للتجريح
لعدم وججود دليل على هذا القجول غري ادعانا (كذا واألصح إدعائنا) ،أرججو من مساحتكم اإلجابة
الصرحية هل إن الشيخ اليعقجويب جمتهد أم ال ،وجزاكم اهلل عن اإلسالم وأهله أفضل اجلزاء.
 /إن وظيفة املرجع شرعاً بيان األحكام الشرعية للناس ال بيان حاالت الشخص من
الفسق والعدل واالجتهاد وعدمه .نعم ،ال جيجوز تقليده شرعاً.
مث إن الشيخ اليعقجويب يقجول يف كلمته أعاله( :فهم مرابطجون على هذه الثغجور والفججوات
العقائدية والفكرية  ...اخل) !! سبحان اهلل ،وهل يف الدين اإلسالمي فججوات عقائدية وفكرية ؟
وهل للشيخ أن يدلنا على بعض هذه الفججوات ؟ من جهيت أقجول :نعم تجوجد فججوات ،بل
دواهي ،ولكن ليس يف اإلسالم وإمنا فيكم أنتم يا فقهاء آخر الزمان.
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أقجول :ولعل كلمته هذه ال تقل سجوءاً عن كلمته األخرى اليت زعم فيها أن اإلسالم حيتا له
ولغريه من الناس.
وأود يف ختام مناقشة الشيخ اليعقجويب نقل االستفتاء الذي نشرته صحيفة صجوت الفيحاء
الصادرة عن جممجوعة الفضالء /حزب الفضيلة اإلسالمي ،بتأريخ حزيران.2111 /
االستفتاء:
س /شيخنا اليعقجويب املفدى  ...السيد الشهيد (رضي اهلل عنه) يقجول يف كل يجوم وكل ساعة
ترقبجوا ظهجور اإلمام احلجة (عجل اهلل تعاىل فرجه) ،والسؤال بأن أقل الروايات تظهر مع اإلمام
(عجل اهلل تعاىل فرجه) إثنا عشر راية كلها تقجول (أنا اإلمام  ..أنا اإلمام) ومن بينها راية حق،
فإذا ظهر اإلمام احلجة اليجوم فهل نستطيع أن نشخص من هي الراية احلق من بني الرايات كجونك
نائب اإلمام وممهداً له ؟؟
 /يقجول اإلمام

 :إن أمرنا أبني من الشمس.

أقول :ال أدري كيف يكجون اليعقجويب نائباً وممهداً لإلمام املهدي
بالضالل [انظر كلمته أعاله] ،فهل ارتباطه دعجوى ضالة،
الدعجوات املرتبطة باإلمام املهدي
أم على األقل تجوجد دعجوة حمقة ؟ وإذا كان الثاين ،فلماذا مل يقل ألتباعه (السذ  ،اجلهلة،
املتخلفجون ،على حد وصفه هجو) إن عليكم أن تبحثجوا يف دليل كل دعجوة ليتميز لكم الصاحل من
كانجوا يشريون إىل رايته بقجوهلم (أبني من
الطاحل ؟ أم لعل الشيخ يرى أن أهل البيت
الشمس).
 ،وهجو يصف كل

نعم ،فإن مقلديه يشيعجون بني الناس بأن صاحبهم هجو اليماين ،وهذا االستفتاء يشهد على
ذلك ،فهجو يصفه (نائب اإلمام واملمهد له) والنائب واملمهد هجو اليماين كما هجو معروف.
***

صناعة القداسة املزيفة
حني يحفلس الزعيم ،أي زعيم كان؛ سياسياً أو دينياً أو غري ذلك ،يشهد جهازه اإلعالمي
حركة ونشاطاً غري عاديني ،من أجل ترقيع صجورته الباهتة وإزالة ما حلق هبا من بقع مظلمة.
ويف هذا الصدد يلجأ دهاقنة اإلعالم إىل حيل وطرائق شىت جيمعها رباط واحد يتمثل
باحليلجولة دون سقجوط صجورة الزعيم يف أعني الناس ،وحماولة احلد من َسجورة السخط اجلماهريي
املتعاظم.
إن أفضل الطرق اليت ابتكرهتا اآللة اإلعالمية تتجسد بإحاطة الزعيم هبالة من القداسة (أو
الكاريزمية حبسب التعبري املعاصر) تنأى به عن دائرة النقد ،وحتيل سقطاته إىل قرارات تارخيية
فريدة قلما جيجود مبثلها الزمن ،وتصبح فلتاته رشحات عبقرية تند عن فهم العقجول القاصرة ،واليت
عادة ما تكجون عقجول كل الناس باستثناء عقل الزعيم الفلتة نفسه ،فالقداسة ببساطة منطقة
خارجة عن نفجوذ العقل الجواعي.
ولصناعة القداسة أساليب ،أمهها خطابات البالغة اجلجوفاء اليت تدمي الطرق على مسامع
الناس لتخلق أحلفة بني أمساعهم والفكرة اليت تدعجو إليها (اكذب واكذب حىت يصدقك الناس)،
وبني يدي اآلن إمنجوذجاً هلذه اخلطابات البالغية اجلجوفاء أضعه بني أيديكم لتتأملجوا فيه !!
واخلطاب حيمل عنجوان( :ال تقلقجوا على العراق ما دام السيستاين معكم) نشرته جريدة (اهلداية)
اليت تصدر عن ممثلية املرجعية الدينية يف مدينة الزبري ،يف العدد ( )21السنة الثالثة 11 /شجوال/
.1421
يقجول اخلطاب [ :آخر املراجع العمالقة ،وحامل مفاتيح أمري املؤمنني علي ،وحارس بجوابة
العراق من الشر ،صامت كاألضرحة ،هادئ كقمر يف برية ،وعذب كالفرات ،ويف يده راية
احلسني ويف كفه وصية قمر بين هاشم.
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عمالق ال يقاس باألقزام بل باجلبال ،وهجو القامة اليت تشمخ يجوم تتصاغر القامات حىت ال
تكاد ترى بكل أنجواع اجملاهر واملكربات واملراصد الفلكية ،كبري بال تكرب ،وزعيم أمة بال جيجوش،
وقائد حشجود الفقراء يجوم تنتفض العمامة على السيف.
جيلس خرباء السياسة وخرباء املال واملصارف وأنصاف الرجال وربعهم لتجهيز وليمة دفن
الجوطن وحرقه وتقطيعه ،لكنه يف النهاية املتكلم الجوحيد حني تصرخ عراقية على أبجواب كربالء (يا
سيدي ،ما تسقط جنجوم السما ما دام عدنا تفك) أي إننا نرفع جنجوم السماء بالطلقات.
شاحب كهالل العيد فجوق مئذنة مجوسى بن جعفر ،وحنيل مثل سيف قمر بين هاشم ،وحني
يتكلم تتكلم معه قرون من التمرد والعصيان والثجورة والرفض.
آخر سالالت الفرسان على باب أبجو الفضل ،وآخر قامة عطرة تدخل حمراب إمام الفقراء،
وآخر السيجوف املمتشقة يجوم تنكس الرؤوس ،آخر من يتكلم وأول من حيسم ،وهجو رجل احلسم،
وآخر من يرفع كفه حبكمة الكبار ،فال تسقط جنجوم السماء مادام عدنا تفك.
حكيم بلبدة أسد عند باب الضريح ،وحارس بجوابة األمل من الدخيل ،والطارئ واملتنكر
والقاتل واجلبان والصغري ،يأنف من معارك األشباه وفمه مغسجول بـ (هنا كلمة ال أجرؤ على النطق
مبثلها ،قاتلهم اهلل أىن يأفكجون) ،وحني تتزاحم أقدام الشر على باب بيته يلجوذ بقرون من حكمة
الصمت لكي متر العاصفة ،لكنه سيد اخلطى الباسلة يجوم تتزاحم املناكب حنجو خيارات احلرية
واملجوت  ..سيد يف املناورة لكنه سيد يف احلكمة ،ويف كفه ميتد شريط من أمساء الشهداء ال يبدأ
وال ينتهي !! جيلس اجلنراالت على مناضد الرمل وخلف األجهزة وحيشدون اجليجوش ملعارك مقبلة
وهجو جيلس على سجادة صالة تليق بإمام عمالق وليس عنده غري كتاب اهلل (سيأيت ذكر هذه
الفكرة الحقاً) ومسبحة إن اهتزت يهتز معها تأريخ من التمرد على السالطني وامللجوك واألشباه.
تشرق الدنيا وتغرب ،تجوضع اخلطط والربامج ،يبيع الساسة ويشتون ،تكتب األقالم ما
تكتب ،يتخاصمجون على هذه األمسال أو تلك يزحفجون أو ينبطحجون ،ترتعش القلجوب خجوفاً أو

قلقاً على الجوطن لكنه هادئ كبجوابة األمري ،وصامت صمت خيجول األنبياء ،وحني تسقط دمجوعه
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على سجادة صالته تتساقط عروش وهترب جيجوش وتنكشف أقنعة وتنهار مصارف ومتطر الدنيا
حجراً.
 14قرناً من الثجورة 14 ،قرناً من سالالت العصيان 14 ،قرناً من املقابر اجلماعية ،حىت أن
خلفاء بين أمية كانجوا يتباهجون بعدد اجلماجم اليت يجورثجوهنا يف اخلزائن ألحفادهم 14 ،قرناً من
جنجود العسل والسم والسججون وما ركعت هذه الساللة.
مل نسأله من أين جاء؛ من خراسان أو مسرقند أو كراشي أو أبعد قرية يف تركيا؛ ألننا لسنا
عنصريني متنكرين ،وألننا نعرف أن نبينا الكرمي كان حماطاً باحلبشي والفارسي واليمين .مل نسأله
ماذا نفعل؛ ألننا نعرف ماذا يفعل ،وحني يتكلم هذا اهلالل النجفي ستتكلم معه قرون من الرمل
والدم واحلب واخلري واخلصب .آخر حراس الضريح ،آخر الكبار يف أزمنة الرداءة ،صمام أمان
املرحلة ،فال تقلقجوا مادام السيد السيستاين معكم ،ولن تسقط جنجوم السما ].
هذا النجوع من اخلطابات اليت تذكر بكتابات املراهقني تعتمد منطقاً يقجوم على أساس انتقاء
كلمات ذات رنني حمملة بأكرب قدر من الطاقة اإلنشائية ،حبيث يتالشى معها املضمجون فال جتد
له عيناً وال أثراً ،وإذا كانت اللغة حبسب بعض الدراسات النقدية احلديثة تؤدي وظيفتني
أساسيتني مها الجوظيفة التجوصيلية ،وهي ما جنده يف لغة العلم اليت هتتم بتجوصيل املعلجومات إىل
القارئ أو املتلقي ،والجوظيفة اإلنشائية أو الشاعرية ،اليت ال يعنيها تجوصيل املعلجومة بقدر ما يعنيها
التأثري اجلمايل أو الشعجوري يف املتلقي ،وهذه الجوظيفة متثل أساس اللغة الشعرية ،فالشعر عادة ال
يهتم بتجوصيل معلجومات إىل املتلقني ،وإمنا مهه األول إثارة مشاعرهم وعجواطفهم ليتفاعلجوا مع الرؤية
اليت يصجور من خالهلا العامل.
أقول :إن اللغة اليت يستعملها اخلطاب الذي بني أيدينا تتعمد التكيز على الجوظيفة اإلنشائية
للغة بقصد إثارة خميلة املتلقي وتعطيل وعيه املراقب ليتم من خالل لغة اإلفيجون هذه اليت ختدر
العقل مترير أكثر شفرات اخلداع قسجوة .ولجو شئنا اآلن استقراء بعض املضامني املشفرة اليت يحراد هلا
املرور إىل وعي القارئ بغفلة من مراكز عقله النائمة بفعل املخدر اإلنشائي لجوجدنا ما يأيت:
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 -1تصجوير الصمت املعروف عن مرجعية السيستاين ،وهجو صمت كان على الدوام مثار
انتقادات الناس وتندراهتم ،تصجويره على أنه حكمة وصرب على األذى ،وإحاطة هذا السلجوك على
العمجوم هبالة من القداسة.
 -2تصجوير مرجعية السيستاين وكأهنا امتداد خيتصر أمسى حلظات التأريخ الشيعي.
 ربط مرجعية السيستاين بأئمة أهل البيت واحلرص على اإلحياء بأهنا احلارس األمنيملبادئهم.
 -4تصجوير مرجعية السيستاين على أهنا الجوحيدة القادرة على احملافظة على متاسك الكيان
الشيعي ،والدفاع عن مصاحله يف املرحلة احلاضرة ،وميكنكم استخالص مضامني أخرى.
واحلقيقة إن املضامني اليت سجلتها يف النقاط أعاله تشكل مع مجلة أخرى من املضامني
املعروفة للمتابع منظجومة دعائية تتكرر يف أكثر اخلطابات الصادرة عن املؤسسة الدينية ،ولعلكم
تالحظجون أن أكثر هذه املضامني  -إن مل يكن مجيعها  -مما تفتقر له مرجعية السيستاين ،األمر
الذي يؤكد فكرة أن هذه املرجعية قد أحلت اخلطاب اإلعالمي بديالً عن العمل ،فهي بدل أن
تتاجر باألعمال تبيع الجوهم للناس.
واحلق ،إن اللججوء إىل اللغة اإلنشائية الدعائية من أوضح مالمح سياسة االستخفاف ،إذ
خبالف اللغة العلمية اليت هتتم بطرح األدلة ،وتستقرأ الجواقع املجوضجوعي ،وتفتح الباب بالنتيجة
للمناقشة والنقد ،تحعتم اللغة اإلنشائية على هذا كله ،لتسم صجورة مقدسة ملجوضجوعها ،تتعدى
مراكز الجوعي لتطال مراكز اخليال ،وبكلمة واحدة هي تستبدل األسطجورة (الجوهم) بالتأريخ (الجواقع
املجوضجوعي).

ولضرب املثل أقجول :إن أبناء العامة (أهل السنة كما يسمجون أنفسهم) واجهجوا عقيدة الشيعة
من خالل ابتكار نظرية عدالة الصحابة ،وحيث أن الصحابة الذين
باألئمة املعصجومني
يعنجوهنم هلم من الفضائح ما تعج به صفحات التأريخ فقد جلئجوا إىل وضع األحاديث املناقبية هلم
ليخلقجوا واقعاً أسطجورياً هلؤالء الصحابة يستبدلجون به الجواقع احلقيقي الذي حرمجوا قراءته على الناس
أصالً بزعم أنه يثري الفتنة ،وهذه بعينه ما حيدث اليجوم مع فقهاء آخر الزمان (حذو النعل بالنعل)،
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حىت إن كتابات من قبيل ما يكتبه (عادل رؤوف) صدرت حبقها فتاوى التحرمي من قبل بشري
النجفي بدعجوى أهنا كتب فتنة وضاللة.
إن اختالق واقع أسطجوري (غري حقيقي) يصجور رجال املرجعية (فقهاء آخر الزمان) على أهنم
ال خيالفجون الشرع قيد أمنلة ،أو إهنم مثال التقجوى والزهد والجورع ،وسجواها من أخالق إميانية عالية
يحراد منه صرف انتباه الناس عن ما يصدر من هؤالء الفقهاء من مجواقف وسلجوكيات ال تتفق مع
الشرع ،بل تناقضه تناقضاً صارخاً ،وال أريد اخلجوض يف صفحات التأريخ ،فيكفي أن أذكر مبجوقف
هؤالء الفقهاء من مسألة الدميقراطية (تنصيب الناس للحاكم) اليت تقف على النقيض من عقيدة
اإلسالم فيما يتعلق باختيار احلاكم (التنصيب اإلهلي للحاكم) ،ويكفي أن أذكر بالفتجوى الغريبة
يف اليقظة أو يف
اليت صدرت عن السيستاين بتكذيب كل من يدعي رؤية اإلمام املهدي
املنام ،وهي فتجوى ينبغي دائماً استحضارها ملا تنطجوي عليه من اعتقاد بأن اإلمام املهدي
مات أو هلك ،أعجوذ باهلل من قجول السجوء.
والعجيب إن إحدى القنجوات الفضائية املعروفة بجوالئها ملرجعية السيد السيستاين ابتكرت
وسيلة غريبة لتكريس قدسية املرجعية وترسيخها يف أذهان الناس ،فصرنا ألول مرة يف تأريخ التشيع
نشهد صجورة املرجع وهجو حيدق بكتاب اهلل ،ويف أعلى الشاشة عبارة (حصرياً) بينما تنطلق أغنية
(نعم أغنية) متجد املرجع إياه !!! وإن عشت أراك الدهر عجباً.
طبعاً ،األغنية  -كما أتجوقع أن يقال  -ألصحاهبا وعليهم ،أما املرجع فله القرآن ،وال بأس،

ولكن أمل يسمع املرجع أو من ميثله هبذه املهزلة ؟ فلماذا ال يشدد النكري على هذه القناة
اإلسالمية (كذا) املقربة من مرجعيته ؟ وعلى أية حال ،ليس هذا األمر هجو ما أقصد إليه ،فما
يهمين حقاً هجو أن صجورة املرجع وهجو ميسك بيده القرآن يثري يف املشاهد فكرة مفادها اهتمام
املرجع بالقرآن وإنه من التقجوى والتدين حبيث ال يتخلى عن القرآن حىت وهجو مينح حقاً حصرياً
بتصجويره ،ولعلكم تتذكرون أن أبناء اجلماعة قد غسلجوا كل عار عن عثمان بن عفان بتصجويره
ممسكاً كتاب اهلل حلظة مقتله ،وكلكم مدرك  -كما أتجوقع  -ما تركته هذه األسطجورة اإلعالمية
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من أثر على حياة املسلمني ،ولكن هذه يف احلقيقة داللة مباشرة ومقصجودة من قبل املرجع والقناة
على حد سجواء.
أما الداللة العميقة اليت يحراد هلا أن تغيب عن الناس فهي مغايرة متاماً ،فاملرجع الذي أعطى
املجوافقة على تصجويره ألول مرة يف حياته الطجويلة كان ميكن له أن يحفاجئنا بكلمة يتحدث هبا ،أو
كان ميكن أن يبقي على عادة الصمت املألجوفة (صامت كصمت خيجول األنبياء  -على حد تعبري
صاحب املقال أعاله) ،أما اختيار مسك كتاب اهلل هبذه الطريقة االستعراضية (حلظة التصجوير
احلصرية) حفرياد منه خلق عالقة بني املرجع وكتاب اهلل ،عالقة مفقجودة على مستجوى احلقيقة؛ ألن
جتلياهتا ببساطة منعدمة ،أقصد العمل.
فهل مسعتم مرجعكم ينبس يجوماً ببنت شفة ؟ هل رأيتمجوه دعا يجوماً ملا يرفع عنكم الظالمة ؟
ال شيء فهجو صامت كصمت خيجول األنبياء ،أليس كذلك ؟ طبعاً ،أنتم مثلي ال ميكنكم االقتناع
بأن القناة املقربة جداً من املرجع قد فاجأته متلبساً بلحظة قراءة القرآن ،فأنتم تعلمجون أن تصجوير
املرجع املسكجون باهلاجس األمين ال يتم دون مقدمات وأخذ األذونات.
من الجوسائل الدعائية اليت يلجأ إليها مقلدة الفقهاء واألحزاب اإلسالمية (كما يسمجون
أنفسهم) الصجور والالفتات اليت متجد املرجع ،وقد بلغت هذه الظاهرة من االستشراء حداً فاق ما
كان على عهد صدام اللعني بأضعاف مضاعفة ،حىت إنك ال جتد حائطاً يف املدينة إال وقد
شجوهته الصجور أو الكتابات الرخيصة ،وأذكر إن أحد األصدقاء قال يجوماً :أفكر يف وسيلة

إلحصاء ما تكلفه هذه الصجور والالفتات ،فأنا على قناعة كبرية من أن األمجوال اليت تصرف عليها
تكفي لسد ججوع املاليني من الناس !! أقجول لصديقي :وهل تعتقد أن سد رمق املاليني أهم عند
اجلماعة إياهم من تلميع صجورة املرجع ؟!
إن ثقافة الصجور والكلمات املقتبسة عن الفقهاء متثل حالة من الجوثنية الفكرية ،فاملرجع
الغائب عن الساحة االجتماعية يصبح حاضراً بفعل هاتني الصيغتني الدعائيتني ،فمن خالل
حضجور هذه الصجور والكلمات يتسب يف وعيك حضجور املرجع فال تعجود تسأل عن عدم حضجوره
الفعلي ،وبكلمة أدق إن حضجور الصجورة يقتل يف وعيك حضجور السؤال عن غياب املرجع ،أي
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حيدث ما يشبه  -أو هجو هكذا  -استبدال احلقيقة الغائبة بالجوهم احلاضر .إن اإلله املزيف ،اإلله
الجوهم عند األقجوام الجوثنية يتم استحضاره من خالل الجوثن أو التمثال !!
وللصجور وظيفة تضليلية أخرى ،فالصجور اليت تجوضع على بنايات األحزاب أو اليت تنشرها
األحزاب السياسية نفسها ،وغالباً ما تتم اإلشارة إىل احلزب أسفل الصجورة ،هذه الصجور يف
حقيقتها قصصاً رمزية من أكثر القصص مأساوية .فاألحزاب اليت ال جتد ما تقنع به الشعب
ليلتف حجوهلا تبادر إىل هذه الصجور؛ لتخلق يف روع الناس إهنا هتتم بدينهم (باعتبار املرجع رمزاً
دينياً) ،واحلق إن هذه األحزاب حققت جناحاً منقطع النظري عرب هذه الجوسيلة ،بل إهنا وقد
اطمأنت إىل النتيجة مل تعد تأبه بالناس ،فالناس  -وهذه مأساة  -مت استبداهلم أو إلغاؤهم
واستعيض باملرجع بدالً عنهم ،فاحلصجول على رضا املرجع يستتبعه بالضرورة احلصجول على رضا
الناس ،أي إن األحزاب ضمنت عرب الصجور رضا املرجع وهذا بدوره سيحرك الناس ملصلحة
األحزاب بكلمة واحدة ،فإذا أردت أن يتبعك القطيع ما عليك سجوى أن جتعل قائده يتبعك !!
هذا هجو املنطق الذي متارسه األحزاب ،وإال فليقل يل أحد ماذا فعلت لكم األحزاب لتكسب
ودكم ؟ ال شيء.
واملرجع بطبيعة احلال شريك يف هذه اللعبة ،فهجو يعلم متاماً أن زيارات السياسيني له تدخل
يف دائرة اللعبة ،ويعلم متاماً أن صجوره يتم استثمارها للغرض غري الشريف الذي بيناه ،أما إذا كان
ال يعلم ،وهجو أمر أبعد من الثريا ،فاملصيبة أعظم.
واملرجع الذي يحقتل شعبه يجومياً بالغارات األمريكية وتحنتهك حرماته فيما هجو يلجوذ بالصمت
(صامت كصمت خيجول األنبياء !!) ،حيتا أشد االحتيا إىل من يلمع صجورته ويسبغ عليه
بطجوالت ومناقب جمانية.
***

األحزاب اإلسالمية بال إسالم
املبدأ االقتاضي الذي تنشأ األحزاب اإلسالمية على أساس منه يتمثل بالسعي لتحقيق
حاكمية الدين والقرآن على أرض الجواقع ،فهي أحزاب إسالمية؛ ألهنا تتبىن اإلسالم بكل مشجوليته،
وتسعى لتنظيم احلياة على أساسه ،وبقدر تعلق األمر بأدبيات األحزاب الشيعية العراقية يبدو هذا
األمر واضحاً ،بل بديهياً ،ولكن اإلدعاء بتبين النظرية ورفع شعارها ال بد أن تتم ترمجته على
أرض الجواقع التطبيقي وإال كان الشعار وسيلة استخفاف وتضليل ال أكثر.
وبقدر تعلق األمر بتأريخ بعض األحزاب اإلسالمية الشيعية فاحلق يقال إن بعض هذه
األحزاب قدم دماء زكية وتضحيات مجة على طريق هذا املبدأ ،بيد أن احلال تغريت كثرياً يف
الجوقت الراهن ،وعلى وجه التحديد يف الفتة اليت أعقبت االحتالل األمريكي  -الربيطاين للعراق،
فاملالحظة اليت ال تكاد ختطئها عني هي أن الفججوة قد تباعدت كثرياً بني الشعار واملمارسة
التطبيقية ،بل إن تناقضاً كتناقض النجور والظلمة بات مييز العالقة بينهما.
فاألحزاب اليت تدعي أهنا إسالمية ال ختتلف بشيء اليجوم عن األحزاب العلمانية ،إذ إن ما
مييز احلزب ذا التجوجه اإلسالمي عن غريه إمنا هجو اهلدف الذي يتطلع لتحقيقه واإليديجولجوجية اليت
يريد هلا أن حتكم الجواقع ،وعلى هذا املستجوى  -وبعد اإلقرار بالدستجور الجوضعي الذي حدد
السقف األعلى لطمجوح كل األحزاب  -أصبح من غري املمكن اإلدعاء بجوججود ما مييز حزباً عن
حزب ،فالكل سجواسية يف اخلضجوع للفكر املادي الدميقراطي الذي جعله الدستجور املرجع الجوحيد
لكل القجوانني املمكنة ،أي الفكر الذي يحسقط الدين والسماء من معادلة احلكم على كل
املستجويات؛ السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ..وغريها.
هذه هي احلقيقة ،ولكنها كما هجو واضح قاتلة كحد السكني ،وأقرب ما تكجون إىل االنتحار
بالنسبة لألحزاب اإلسالمية ،ولكن هذه األحزاب املتشبثة بالكرسي بأي مثن مل تتك هلذه احلقيقة
حرية املرور إىل وعي الناس كما هي ،بل جلأت إىل املكر ،فكانت املؤامرة  -الفجيعة اليت اقتفتها
األحزاب اإلسالمية باالتفاق مع مراجع آخر الزمان (حصجون اإلسالم كما يسميهم اليعقجويب وهجو
تعبري أراه أقرب إىل السخرية السجوداء منه إىل احلقيقة) متمثلة بالدستجور العلماين القذر الذي لجوحجوا
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للناس برضا املرجعية عنه ،بل إهنم أوحجوا للناس بأن هذا الدستجور قد خر من حتت العمائم ،وإنه
بالنتيجة حيظى برضا اهلل ورسجوله ﴿قَاتَلَ ُه ُم اللَّهُ أَنَّى يُ ْؤفَ ُكو َن﴾(.)1
طبعاً ،أنا ال أشك بأن الدستجور قد خر من حتت العمائم إياها ،وإن كان كاتبه يهجودياً،
ولكن املشكلة أن الناس تكن للعمائم إياها احتاماً كبرياً ،وهلذا مت استغالل هذا االحتام من قبل
دهاقنة التضليل .ولكن هذه الجوسيلة ليست هي كل شيء ،فالثعالب اليت أدمنت أالعيب
السياسة القذرة أضافت بعض اللمسات الديكجورية على الدستجور فأضافت الفقرات الثالث اآلتية:
 -1ال جيجوز سن قجوانني ختالف ضروريات اإلسالم.
 -2الدين مصدر أساسي من مصادر التشريع.
 اإلسالم هجو دين الدولة الرمسي.احلق ،إن هذه الفقرات الثالث ليست يف احملصلة األخرية سجوى رماد يراد منه التعمية على
االحنراف املخزي عن اهلدف الذي يفتض باألحزاب اإلسالمية واملرجعيات الدينية أن تسعي
لتحقيقه.
فالفقرة األوىل ليست سجوى قيد سليب فهي ال متنح األحزاب (اإلسالمية) إمكانية سن قانجون
إسالمي ،فمن شأن هذه الفقرة أن تقف عقبة بجوجه كل قانجون خيالف ضروريات اإلسالم ،ولكنها
ال متنح املشرع القانجوين قاعدة يرتكز عليها يف سن قجوانني إسالمية ،فهي قاعدة منع ال قاعدة
إجياد ،وبجوضجوح أكثر هي تقجول بعدم ججواز سن قجوانني خمالفة ،ولكنها ال تقجول جيجوز سن قجوانني
مجوافقة.
وبالنتيجة ال يحتاح ألحد انطالقاً من هذه الفقرة أن يقف بجوجه بعض املظاهر املناقضة للدين
من قبيل السفجور ،وشرب اخلمر ،واالحتكار ،وغريها ،ذلك أن هذه املظاهر ال حتتا إىل قانجون
يحسن بشأهنا فهي جزء من احلريات العامة اليت يكفلها الدستجور ،وحيث إنه ال قانجون يحسن بشأهنا
يصبح من غري املمكن منعها بذريعة الفقرة املشار إليها .بل إن هذه الفقرة ال تكتفي بسلبية
 -التوبة. 2 :
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املضمجون الذي تعرب عنه ،وإمنا هي تتعمد التمظهر بصجورة لغجوية ملتبسة تقبل اجلدل واللف
والدوران ،إذ ما معىن ضروريات الدين ؟ ومن حيدد كجون هذه الظاهرة أو تلك هي من ضروريات
الدين ؟ الدستجور يسكت عن كل هذا وميتنع عن حتديد املرجع القانجوين الذي ميكن أن يفصل يف
هذه األمجور ،األمر الذي يعين أن كل من هب ودب ميكنه املناقشة واألخذ والرد ،فالشيجوعي
والقجومي ..و ..و كلهم يسعهم اخلجوض يف املسألة ،ومعلجوم أن ما يراه املؤمن من ضروريات الدين
ال يراه غريه كذلك ،وبرأيكم هل يرى أياد عالوي وكتلته االمتناع عن شرب اخلمجور واحلجاب من
ضروريات الدين ؟
أما الفقرة الثانية فهي وإن كانت تنص على كجون الدين مصدر أساسي من مصادر التشريع،
إال أهنا ال حتصر املصادر به ،فهجو يف خامتة املطاف مصدر من مصادر أساسية أخرى (وضعية
بطبية احلال) ،مث إن هذه الفقرة حمكجومة لفقرات دستجورية أخرى ال جيجوز خرقها أو جتاوزها بأي
حال ،منها مسألة الدميقراطية والتداول السلمي (عرب صناديق االقتاع) للسلطة ،وهذا مينع قيام
دولة إسالمية حتماً (اهلدف املفتض لإلسالميني) .ومنها مسألة احلريات العامة ،أي احلريات كما
حتددها األنظمة الليربالية ،وغريها من فقرات ال يسع اجملال لذكرها ،هذا التعارض بني فقرات
الدستجور ينتج عنها إفراغ فقرة (الدين مصدر أساسي  ..اخل) من كل مضمجون.
وال خيتلف مصري الفقرة الثالثة عن سابقاهتا ،بل إهنا يف احلقيقة فقرة ديكجورية بامتياز ،وال
تقدم شيئاً على اإلطالق ،مبعىن أهنا ال تصلح ألن تكجون مرتكزاً لسن قجوانني انطالقاً منها؛ ألهنا

وإن نصت على أن دين األغلبية هجو اإلسالم إال أهنا ال تذكر شيئاً عن ضرورة خضجوع الدولة
لقجوانني اإلسالم ،بل وأكثر من ذلك تكفل الدستجور الذي متثل هي فقرة من فقراته ،تكفل
بتحديد األساسات اليت تبىن عليها وتشتق منها القجوانني وهذه هي وظيفة الدستجور ،مبعىن أن
الدستجور الذي نص على أن دين الدولة الرمسي هجو اإلسالم ،هجو نفسه جعل من فقراته األخرى
بديالً عن اإلسالم (الدولة الدميقراطية على سبيل املثال) ،فأصبح اإلسالم مسمى فقط ال يقجوم
بأداء أية وظيفة على أرض الجواقع ،أليس هذا هجو اخلداع واالستخفاف بعينه ؟
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واآلن ،ماذا بقي لألحزاب اليت تنتسب إىل اإلسالم زوراً وهبتاناً ؟ ال شيء سجوى القنجوات
الفضائية اليت تعرض اللطميات لتستخف عقجول الناس وختدعهم بأهنا هتتم بإسالمهم ،بل إن هذه
األحزاب اليت فرطت بأساساهتا اإليديجولجوجية (أي بالعقيدة اليت جعلت منها شعاراً) وجدت
نفسها خالية اليد من أي خطاب إعالمي ميكن أن تستقطب به اجلمجوع وتقنعهم بااللتفاف
حجوهلا ،فما كان منها إال أن ركبت ظهر املرجعيات ومجوجة الصراع الطائفي وصارت تطبل ليالً
وهناراً وتتاجر بالدم الشيعي املسفجوك ابتزازاً منها لعجواطف الناس وتعجويضاً عن الفراغ املخجل الذي
صنعته بيدها ،فبدالً من رفع شعار ضرورة عجودة الدين إىل مسرح احلياة العملية أضحى الشعار (يا
للهجول الشيعة يقتلجون ،فيا شيعة التفجوا حجولنا لننقذكم) ،ويا ليت أهنم قادرون على إنقاذ أنفسهم
من حبل األمريكان الذي يزداد ضيقاً على أعناقهم يجوماً بعد يجوم ،ويا ليت أهنم حقاً يهتمجون
بإنقاذ الناس !
***

الدميقراطية حاكمية الناس
من نكد الدنيا على املسلم املعاصر أن فقهاء آخر الزمان مل يكفهم خيانة األمانة حني باعجوا
حاكمية اهلل بالدميقراطية ،بل راحجوا يحنظرون للدميقراطية على أهنا هي النظرية اليت جاء هبا األنبياء
واألوصياء  ،فالشيخ اليعقجويب يقجول يف خطاب املرحلة ( )74وهجو بصدد التطبيل للدميقراطية:
ك
الر حس ح
(والشاهد اآلخر على هذه األمهية قجوله تعاىل﴿ :يَا أَيـُّ َها َّ
ك ِمن َّربِّ َ
جول بَـلِّ ْغ َما أحن ِزَل إِلَْي َ
وإِن َّمل تَـ ْفعل فَما بـلَّ ْغت ِرسالَتَه والله يـع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس﴾( ،)1فجعل اهلل تبارك وتعاىل تعيني
ص حم َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ح َ ح َْ
القيادة وتنصيب والة األمر يف كفة والرسالة كلها بكفة أخرى ،وإن مل تنجح األمة يف اختيار
قادهتا احلقيقيني وإيصاهلم إىل املجواقع اليت يستحقجوهنا فإهنا ستضيع الشريعة كما حصل خالل
القرون املتمادية ،ومل يبق على دين اهلل إال النزر اليسري من هذه البشرية الضالة املتعبة).
بل إن هذا الشيخ الغارق حىت أذنيه بالدميقراطية يحكثر من التبجح بأنه صاحب أقجوى فتجوى
يف احلض على االنتخابات ،فهجو قد جعل من املشاركة فيها عمالً أهم من الصالة والصجوم !!
وميأل القلب أملاً أن بضاعتهم اليت يتجرون هبا ويتبارون يف التويج هلا ليست شيئاً آخر سجوى
التطبيل لفكرة حاكمية الناس أو حاكمية الشيطان ،وأما مبدأ التنصيب اإلهلي ،وأما اإلمام
املهدي

فنسي منسي بالنسبة هلم ،و(مات أو هلك في أي واد سلك) !

لكل ذلك أردت كشف جزء من حقيقة الدميقراطية ،ليعرف الناس أي غال نفيس محلهم
فقهاء آخر الزمان على التفريط به ،وأي رخيص ساقط أبدلجوهم به !
تقدم الدميقراطية نفسها على أهنا النمجوذ األكمل لنظام احلكم الذي استطاعت البشرية
بلجوغه بعد أن قاست األمرين من نظم احلكم الديكتاتجورية والشمجولية ،فالدميقراطية بكلمة أخرى
وليدة جتربة بشرية طجويلة مرت مبراحل كثرية ،مل تكن ختلجو من مرارة األمل ،وشدة املعاناة .وإذا
كانت الفكرة الدميقراطية قدمية ،فإن نشجوءها يف العصر احلديث ترافق مع نشجوء الفكر الليربايل
وبروز الرأمسالية على املستجوى االقتصادي ،واحلق إن هاتني احلاضنتني ضروريتان للدميقراطية ،ال
 -المائدة.21 :
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يكاد املرء يتصجورها من دوهنما .ولكن الدميقراطية  -شأهنا شأن كل فكرة شيطانية  -تقجوم على
مغالطة رهيبة ،إذ إهنا ببساطة تضمر فكرة أن الفكر البشري احملدود بطبيعته هجو كل ما هجو مجوججود
يف جردة احلساب ،أي إهنا بكلمة أخرى ال تقيم وزناً للسماء وال حتسب هلا أي حساب.
الدميقراطية تغيب الدين وتنظر للحياة من منظار مادي ضيق وهذه يف احلقيقة واحدة من
األسس الليربالية (العلمانية وفصل الدين عن الدولة) اليت تتقجوم هبا الدميقراطية.
واحلق ،إن القجوم إلتجأوا إىل الدميقراطية فراراً مما أحلقته هبم الديكتاتجورية من مظامل وويالت
دون أن يلحظجوا أن فرارهم ليس سجوى فرار من الرمضاء إىل النار .فالدميقراطية اليت يتغىن هبا اليجوم
من حيسبجون أنفسهم قيادات دينية وأحزاباً إسالمية متثل حبق أبشع احللقات يف مسلسل التأمر
على منهجية السماء ،إذ ليست الدميقراطية سجوى إعادة إخرا مسرحي  -يتسم بقدر كبري من
الدهاء وااللتفاف على احلقائق  -ملا كان ميثله الطجواغيت يف عصجور سالفة من منهج معاد ملبدأ
التنصيب اإلهلي هبدف إضفاء مسحة من املقبجولية عليه ومنحه مشروعية كان يفتقدها.
فالدميقراطية مل تغري شيئاً من روح املنهجية القدمية القائمة على أساس حاكمية الناس ورفض
حاكمية اهلل ،بل أقصى ما فعلته أهنا استبدلت بأدوات العنف وآليات االضطهاد اجلسدي اليت
مارسها الطجواغيت أدوات وأساليباً أكثر سلمية على حد تعبريهم ،ولكنها أيضاً أكثر شيطانية
وأغجور يف التضليل والتعمية .ولعل هذه النظرة اليت تصنف النظم الدميقراطية ونظم االستبداد
والديكتاتجورية يف خانة واحدة مل تكن لتغيب عن أذهان الناس لجوال املعاناة املريرة اليت مرت هبا
البشرية طيلة احلقب املتجوالية من حكم الطجواغيت .واحلق أن ماكنة اإلعالم الدميقراطي قد ركزت
كثرياً وتباكت طجويالً على املعانات املشار إليها بقصد إيهام الناس بأن مثة انقالباً جذرياً وتغيرياً
حقيقياً قد أحدثته الدميقراطية يف حياهتم ،وإن ما حدث ليس جمرد استبدال ثجوب بثجوب أو قشرة
بقشرة ،كما هي احلقيقة.
إن فتاكة سم الدميقراطية تتجلى للمتأمل املنصف من مالحظة األساس الذي تتكز عليه،
فهي حتاول إقناع الناس بأن مساوئ الديكتاتجورية ليست يف إهنا جتسيد ملبدأ حاكمية الناس ،وإمنا
ألهنا تركز على حكم الفرد أو رأي الفرد الجواحد أو اجملمجوعة الصغرية املستبدة ،والعال برأيها
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يكمن يف إطالق العنان ألكرب عدد ممكن من اآلراء ،وكأن الدميقراطية ترى أن كثرة اآلراء تنتج
يف احملصلة رأياً على قدر من احلكمة واحلصافة ،إن مل نقل العصمة ،بينما حقيقة األمر أن جتميع
اآلراء الناقصة ليس سجوى مجع بالسالب ،أي أن النتيجة أكثر سجوءاً ،فاآلراء واألهجواء املتعددة
ستقجود حتماً إىل فجوضى تفلت عن السيطرة.
إن الشرك الكبري الذي تتصيد به الدميقراطية فرائسها يتمثل باملقجولة اليت تبدو أكثر قرباً إىل
املعقجولية واإلنصاف ،وهي مقجولة (إنك يف ظل النظام الدميقراطي تستطيع حتقيق ما تشاء من فكر
على أرض الجواقع االجتماعي دومنا حاجة منك إىل العنف ،إذ ال حيتا األمر منك سجوى إقناع
أغلبية مناسبة من الناس تؤهلك لتسنم مقعد احلكم يف الدولة والربملان ،وميكنك بعدها أن تغري
دستجور الدولة إذا رغبت).
كما قلت :تبدو هذه املقجولة منصفة ومعقجولة متاماً ،لكنها يف احلقيقة أشبه شيء بالعسل
الذي ختتفي حتت صفائه عروق السم الناقع ..كيف ذلك ؟
سلفت اإلشارة فيما تقدم إىل أن الدميقراطية ال ميكن تصجورها دون أن نتصجور جمتمعاً حتكمه
القيم الرأمسالية على املستجوى االقتصادي ،والليربالية املستجوى االجتماعي والثقايف ،وبكلمة واحدة
ال ميكن جملتمع تطبق فيه الدميقراطية إال أن يكجون حمكجوماً لقيم املنفعة واألهجواء الفردية ،فاحلق إن
هذه العناصر تشكل مع الدميقراطية حقيقة واحدة ال ميكن التفكيك بينها ،مبعىن أن أياً عنصر
منها يستدعي العناصر األخرى باعتبارها أجزاءه اليت ال يستغين عنها ،بل ال حياة هلا من دوهنا،
وبني يديك كل التجارب الدميقراطية شاهداً على ما أقجول.
يف ظل واقع كهذا حمكجوم ملبدأ املنفعة واملصاحل الفردية يلزمك لكي تستقطب مجاعة ما أن
تقدم هلم أطروحة فكرية حتقق املبدأ الذي ينهججون على وفقه ،مبعىن أن رؤيتك الكجونية البد أن
تنبثق من نفس األفق الفكري الذي يتنفسجون فيه ،بل إنك غالباً ما جتد نفسك مضطراً  -من
أجل كسب أكرب قدر من األصجوات  -إىل النزول إىل أدىن دركات الرغبة املادية اليت يعيشها عادة
اجلمهجور الجواسع من الناس احملكجومني ملبدأ املنفعة (برنامج الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتجون
تضمن فقرة تدعجو إىل احتام رغبات الشاذين) ،ماذا يعين هذا ؟
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يعين إنك بدالً من تقدمي فكر يعمل على انتشال الجواقع الفكري واالجتماعي والقيمي للناس
من ربقة التدي واالحندار األخالقي ستجد نفسك مرغماً على التدي ،بل رمبا اضطررت  -كما
حدث مع كلينتجون وغريه  -إىل زيادة التدي والسفال ! وماذا يعين هذا أيضاً ؟ يعين أن املقجولة
اليت تبدو منصفة هي مقجولة من أكثر املقجوالت دهاء وخداعاً ،إذ إهنا تستدرجك لتدخل يف لعبة
الدميقراطية ،لتعمل بعد ذلك على جتريدك من كل مبدأ حتمله ،فالتمجة احلقيقية لتلك املقجولة هي:
أنت رجل رسايل لديك فكر يستهدف الرقي بالجواقع يف مدار الكمال ،ادخل يف لعبة الدميقراطية
وستجد نفسك بال مبدأ ،هذه هي النتيجة اليت يريد فقهاء آخر الزمان أن يجوصلجونا إليها !!!
***

كلمة أخرية
مل يتبق يل من كالم غري عبارات قليلة أختم هبا حديثي ،أرججو أن تصادف قبجوالً لديكم.
أود أن أقجول :إن الكثري ممن آمن برسجول اهلل  ،والكثري ممن آمن بالرسل واألنبياء مل
يطلبجوا معجزة ،بل إن حجل ،إن مل أقل كل من طلب معجزة كان مصريه الفشل .ولعل السبب
القريب وراء الفشل إن هؤالء الناس قد انغمسجوا كلياً يف املادة ،وأضحجوا ال يرون وججوداً لسجواها.
ولعل احلضارة احلديثة بتجوجهها املادي احلسي تقدم لنا أمنجوذجاً ممتازاً لدراسة ظاهرة االنغماس
باملادة ،فهذه احلضارة بدأت مسريها بالتخلي الكامل عن الدين وامليتافيزيقيا ،باعتبار أن ما يعرب
عنه هذين النسقني الفكريني أمجور ال تقع حتت طائلة احلس ،وبالتايل هي أمجور ال معىن هلا،
السيما بعد حتديد املدرسة الجوضعية للمعىن بأنه الشيء الذي ميلك رصيداً يف الجواقع احملسجوس.
ولعل الفكر التجرييب الذي سيطر على احلضارة احلديثة دليل صارخ على تعلق هذه احلضارة
باملادة ،فالفكر التجرييب ال يرى حقيقة إال ملا ميكن مالحظته أو جتربته ،وبالتايل ملا ميكن قياسه
مبقاييس املادة.
ما أريد قجوله إن اإلصرار على املعجزة ال ينم عن إميان مبناهج السماء بقدر ما يدل على
حتجر الروح اإلمياين ،هذا الروح الذي من شأنه حتسس املغيب ،والنفجوذ إىل مناطق ما وراء املادي
واحملسجوس.
لقد قلت يف ثنايا هذا الكتاب أن من يطلب املعجزة إمنا حياول يف احلقيقة قهر نفسه املتمرد،
أو املنكجوسة يف عامل املادة ،وأريد أن أضيف هنا أن طلب املعجزة هجو من سنخ طلب الدليل
املادي ،التجرييب أو احملسجوس .ومثل هذا الدليل يف احلقيقة ال يتقدم به األنبياء واملرسلجون إبتداءًا،
بل يأيت إجياباً لطلب الناس ،واملالحظ إنه يأيت مقتناً بالعذاب ،فما أن يكذب الناس باملعجزة -
وهم عادة ما يكذبجون  -حىت ينزل هبم العذاب ،األمر الذي يحستجوحى منه أن املرسلني جييبجون
طلب املعجزة بعد أن يستشعروا من أقجوامهم التكذيب واإلصرار على التكذيب ،ويعلمجوا منهم
االحنراف الكامل وعدم إمكانية الصالح ،فكأن املعجزة آخر احلجج اليت يثبت من خالهلا
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ليحق عليهم بعدها العذاب واالستئصال ،فآخر الدواء الكي
املرسلجون ألقجوامهم أهنم منحرفجون ح
كما يحقال.
إن الناس يقجولجون عادة إن املعجزة متثل خرقاً لقجوانني الطبيعة املألجوفة ،وهذا صحيح ،ولكن
الصحيح أيضاً إهنا ال خترق الطريق املألجوف يف االستدالل على احلقائق .فالطريق املألجوف بني أبناء
الدنيا هجو أن يستدلجوا على احلقائق عرب استحضارها بشكل حسي ،أو باستحضار آثارها
احملسجوسة ،واملعجزة يف احلقيقة تكرس هذا الطريق .فالناس يطلبجون املعجزة؛ ألهنم ألفجوا طريق
االستدالل املذكجور ،وهذا الطريق هجو بالتحديد ما ال يريده األنبياء واملرسلجون ،فغايتهم هي ربط
اإلنسان بالغيب ،هي شحذ أرواحهم وتثقيفها لالتصال مبا وراء املادة.
إن ثقافة األنبياء واألوصياء هي ما عرب عنه اإلمام احلسني

يف دعاء يجوم عرفة( :إلهي،

ترددي في اآلثار يُوجب بُعد المزار ،فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك ،كيف يُستدل
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك ،أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو
المظهر لك ،متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ،ومتى بعُدت حتى تكون اآلثار
ُ
هي التي توصل إليك ،عميت عين ال تراك عليها رقيباً ،وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من

حبك نصيباً) (.)1

نعم ،التدد يف اآلثار يحجوجب بعد املزار ،فاآلثار أو الدليل املادي  -يف حالتنا  -ال يقرب
القلب من احلقيقة املفارقة للمادة ،بل يبعد به عنها .إذن علينا أن هنيئ أنفسنا لتتعلق بالغيب ،أن
نستعيد فطرتنا املفقجودة لنميز احلكمة.
وآخر دعجوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وسالم على املرسلني ،وصلى اهلل على سيد املرسلني
حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماً.
ريب تجوفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني.

 -بحار األنوار :ج 92ص2
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