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  إىل خليفة اهلل
  Xإىل اإلمام حممد بن احلسن املهدي 

  احلق م املغصوبضىل املظلوم املهتإ
  إىل أبي و�ور عيين وروحي اليت بني جنيب

  هذه كلمات أحاول أن أواسيك هبا و أقامسك آالمك 
  أكن أهال  لذلك ن ملإبقبول حسن وفتقبلها مين 

  
  املذنب املقصر
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ـ ة خافض وهية الواقعاحلامسة وأيام  واللحظاتاأليام األخرية  هي هذه ـوم  ٬،ةرافع ـذوا أ ق  خ
ـل  على استقروا كأQم حىت يرتقون واؤبد وقوم ٬،الوادي ةهوK يف بعضهم استقر حىت يتسافلون  قل
   .ناعق كل مع مييلون رعاع مهج هؤالءإىل  وال هؤالءإىل  ال حيارى سكارى وقوم ٬،اجلبال

ـانوا  الذين مظمع سقطاألرض  ألهلاإلهلي  االمتحان حلظاتاحلامسة  اللحظات هذه ويف  ك
ـ األسف  ومع٬، بآخر وأ بشكلاإلسالم  ميثلونإسالميون أو  أQم يدعون ـاقطني أول  نّإف  يف الس
 طاملا اليت) الناسة حاكمي(املقولة الشيطانية  يرددون أخذوا حيث ؛العاملني غري العلماء هماهلاوية 
ـرب   الشيطان �ا جاءة املرK هذه ولكن٬،   واألئمة واملرسلنيأعداء األنبياء  رددها ـراقهم األك  ف
 ىمسمKأو أي  ةاحلرK االنتخاباتأو  احلريةأو ) الدميقراطية( هلم اهاومسKأعينهم  يف وحليت زبرجها

ـها أل واستسلموا هلا فخضعوا مقاتلهم يف وأصابتهم ٬،هاردK عن عجزوا اليت املسميات هذه من  ؛هل
ـدين  فارغ ولب الدين من قشور إالّ ليسوا اتبعهم ومن العاملني غري العلماء الءؤه نّأل وذلك  فال
  . إالّ ليسألسنتهم  على لعق

 املؤمنني أمري قلب يف وغرسوهااألكرب  الشيطان حربة العاملني غري العلماء هؤالء محل وهكذا
 حاكمية قرأو هحقّ عن اهللا خليفة ىحنّ الذي القدمي والسقيفة الشورى جرح وفتحوا ٬،X علي
 غري العلماء هؤالء قرأ وهكذا٬،  األئمة وال رسوله وال وتعاىل سبحانه اهللاال يقبلها  اليت الناس

  .X علي بن احلسني قتل الظلمة هؤالء قرأو٬،  ةئمألوا واملرسلنياألنبياء  تنحية العاملني
 حىت ٬،أرضه يف وتعاىل سبحانه اهللا حاكمية عن يدافع حداًأجد أ ال أين هو كثرياً آملين الذيو
ـها  الدفاع يف وجدوا Qمأل وذلك ؛عنها الدفاع عن تنازلوا ةاحلقّ احلاكمية هذه ونيقرK الذين  عن
 ويقبلها الناس حاكمية يقرK الكل نّأواألعظم  نكىألوا ٬،ال يرحم الذي اجلارف التيار عكس اًوقوف
   :فيهيقرؤون  Qمأ مع اهللا بعهد وىف ممن القليل إالّ ٬،الشديدولألسف  القرآنأهل  حىت
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  .)١( )تَشَاء مَن الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكِ مَالِكَ اللَّهُمَّ قُلِ(

 اهللا حاكمية وهواإلهلي  الدين يفاألساسي  املرتكز العاملني غري العلماء هؤالء نقض وهكذا
اإلمام  وبقيتهمأرضه  يف اهللا خلفاء  البيت هلأل يبق£ فلم ٬،وتعاىل سبحانه اهللا ويل وخالفة
 غري العلماء هؤالء ركبها يف سار اليت الدميقراطيةأو  االنتخابات حبسب وجود X املهدي
 القرآن يف سبحانه فاهللا ٬،وتفصيالً مجلة الكرمي القرآن العاملني غري العلماء هؤالء نقض بل٬، العاملني

   .)٢( )إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة( يقول

 الناس نهيعيَّ اخلليفةأو  احلاكم نّإ يقولون وهؤالء ٬،القرآن يف والقانون الدستور نزلأو
 سبحانه اهللا دين العاملني غري العلماء هؤالء عارض وهكذا ! الناس يضعه والدستور ٬،باالنتخابات

  . اهللا لعنه الرجيم الشيطان صفإىل  ووقفوا سبحانه اهللا عارضوا بل وتعاىل
 مع عينيني لذي الصبح وليسفر حملتج ةحجK تبقى ال لكي الكلمات هذه كتبأأن  ارتأيت ولذا

 حججه من ةحجK الكلمات هذه جيعلأن  وتعاىل سبحانه اهللا من رجوأو ٬،فيه لبس ال نبيK احلق أنّ

 وحارب ركبهم يف سار ومن ومقلديهم العاملني غري العلماء هؤالء على القيامة يوم عرصات يف

 علي الوصي وتنحية والطاغوت اجلبت) بإتباعهم( رقأو  حممد آل وحارب وتعاىل سبحانه اهللا

  . ولده من ئمةألوا X طالبأيب  بن

* * *  

  

  

                                                            

 .٢٦:  آل عمران  ١

  .٣٠:  البقرة  ٢



  

إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِـالْعُرْوَةِ الْـوُثْقَى وَإِلَـى    وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ ( العاملني رب هللا واحلمد
   .)١( )اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
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 تشريعية سلطتني انتخاب طريق عن ويتحقق .بنفسه نفسه الشعب حكمهي  ؛الدميقراطية
 خيتلف رمبا عام قانونأو  دستور ٬،السلطتنيكليت  وواجبات وحقوق صالحيات وحيدد ٬،وتنفيذية

 هذه أنّ ورغم ٬،ا·تمع يف السائدة والتقاليد القيم حبسب وآخر مكان بني اجلزئيات بعض يف
 تطبق ملQا أ إالّ السننيآالف  قبل عنها أفالطون كتبه ما لنا وصل فقد جداً قدميةجية لويويداأل
 بعدأمريكا  يف إالّ ٬،الدميقراطية يف املطروح الفكر حقيقة من قريب وبشكل الواقع رضأ على
 البلد ضداإلنكليز  من غالبيته والذياألمريكي  الشعب خاضها اليت االنفصالأو  التحرير حرب
   .إنكلترا مألاأو  احملتل

أمريكا  علماء من ولعاملاألمريكي  الشعبأفراد  من لواحد هنا القلم تركأاألفضل أن  ولعل
   :يقول حيث ٬،احلديثة الدميقراطية منبع يف الدميقراطية لنا ليصف دودج مارتن هو الدميقراطية

 الدميقراطية علينا تفد ومل .... حراراًأ يعيشواأرادوا أن  الناس نّأل الدميقراطية جاءت(
أنفسهم  سادةاألفراد  من جتعل إQا ٬،وكفاح جهاد نتيجة جميئها كان بل نفسها تلقاء مناألمريكية 

  ا·تمع يف فرد كل كاهل على لياتوباملسؤ تلقيإQا  بل..  الفرص من الكثريلينا إ متقدK إQا .....
  ..  وفالح متقدK من له Qاية ال ماإىل  الطريق متد إQا مث.. 

 مل الذي الدميقراطي املذهب صميم من هوأمريكا  يف عليه درجنا الذي النظام إنّ..  :يقول مث
 الدميقراطية أنّ بالنا عن غاب ولقد. بصالحيته التسليمإىل  منيل فإننا ولذا ؛سواه نظام ظل يفي£ حت

                                                            

  .٢٢ :لقمان   ١
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 مث. السنني مئات استمر جهاد بعد إالّ نشأÄا تستكمل ومل تكوينها سبيل يف طويالً دهراً سلخت
إىل  مكان من مجاعات مجاعات نساقأن  منقت ناألنو حراراًأ نعيشأن  صممنا نناأل أخرياً جاءتنا
  .آخر

 خاضعني رعايا يكونواأن  دونأنفسهم  الناس حيكمأن  يف تتلخص الدميقراطية وفكرة
 السلطات الثانية املرتبة يف تليهم مث ٬،والصدارةاألول  املقام هلم الناس ألنّ ذلك ؛مستعبدين
  .احلاكمة
  .املراكزأهم  الناس ويتبوأ نفسه جلأ نفسه ا·تمع حيكم الدميقراطي النظام ظل ويف
Kا ؛السلطات اأمQيف الفكرة هذه تقصينا وإذا ٬،الوصف هذا عليها أسبغنا مىت خطرية تصبح فإ 
ـان  الناس أنّ ذلك ؛مطلقاً وجوداً هلا نر ملاإلنسانية  تاريخ ـم  ك ـوك  حيكمه ـاطرة أو   مل أو أب

ـؤالء  يكونأن  دون تافهة فردية وامتيازات ضئيلة حقوقاً رعاياهم مينحون وهؤالء دكتاتوريون  هل
  .وقايةأو  درعأو  حرمة هناك هلم يكن فلم ٬،القائمة احلكومة يف متثيلأو  صوت الرعايا
ـارة أو   د·رK فرادهمأ يعدم بل ٬،عليهم ويقبض الفادحة الضرائب عليهم تفرض كانت بل إش
  . طارئ خاطر

ـت  احلايل عصرنا يف ماأهم  وهي جذورها ولكن ٬،اليونان يف الدميقراطيةما نشأت  وأول  نبت
ـن  ومل ١٢١٥ سنة يف) كارتا املاجنا( دستور جون امللك وقع حني قرون سبعة منذإجنلترا  يف  يك

 متلك جانبه إىل أخرى ةقوK بقيام عترافاًاو تسليماً فيه أنّ شعره ألنK ؛فؤاده صميم من ذلك يف يرغب
  . السلطان يديها بني

 وسلطاQم جاههم عن التنازل يرفضون احلاكمة اهليئات وأعضاء الدول رؤساء نّأ واملعروف
  .يديهمأ بني من يفلت أن خشية به يتشبثون بل ٬،عليه استحوذوا الذي
Kا ؛الدميقراطية اأمQأنّ على تنص فإ Kالشعب أيدي يف تكون أن جيب السلطان ةقو.  

األربعة  زهاءاستمرت  متعاقبة أحداثإجنلترا  يف وقعت كارتا املاجنا على التوقيع مت أن ومنذ
 السري وقف عندما ٬،هناكالربملاين  النظام إقرار إىلانتهت  ولكنها ٬،بطيئة العملية كانت ولقد. قرون
ـدم  النظري منقطعة جرأة يف ونادى ٬،عشرالقرن السابع  مستهل يفالعموم  جملس يف كوك أدوار  بع
  .التنفيذ ملزمة غريأصبحت  Qاإو ٬،للدستور ملخالفتها امللكية املراسيم بعض قانونية
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ـة   مستعمراÄا متنح ملإQا  غري ٬،للدميقراطية مهداًإنكلترا  كانت وهكذا ـل األمريكي ـذا  مث  ه
  .السائمة من كقطيع سكاQا تعامل وظلت االمتياز

 أن من بدالً ٬،احلرية سبيل يف الكفاح ةقوK من املستعمرات على فرضت اليت القيود وأهلبت
األمريكية  الثورة نار جلهأ من تشبK الذي السبب   مجيعاً نعرف كما   هذا وكان. عليها تقضي
 اقترن ولقد. األمريكية املتحدة الواليات: هي احلديث العامل يف دولةأقوى  قيام عنأسفرت  اليت

 به املتصلة وامللحقات ٬،والدستور ٬،االستقالل إعالن( عند الدميقراطي املذهب دعائم بتقوية قيامها
  ).اإلنسان حقوق بوثيقة واملعروفة
 ذلك من الرغم وعلى. )رشيدة كاملة حكومة( قيام إمكانإىل  بعد نصل مل أننا نعترف وإننا

 كياننا ويف ؟ رخائنا مستوى ويف ؟ ورقينا مناتقدK ويف ؟ ياتناحرK ويف ؟..  سعادتنا أمر يف ظنك فما
  الدميقراطي؟ لنظامنا به مدينون حنن مما واملعنوي املادي وجودنا وسالمة ٬،الصحي
ـيت  احلكم أساليب فإن٬ّ، ويزنه رهويقدK رهليتدبK قارئ كل أمام هكلّ هذا نضع إننا ـا  ال  مل نتبعه
  .يألو جهد بعد حننإليها  وصلنا بل ٬،عفواًإلينا  تصل

 ؛Qائي ال فالح إىل الطريق الدميقراطية لنا متهد خنطوها خطوة كل ويف: فيقول كالمه وخيتم
 على هلم وفاقاً جزاًء ٬،أنصارها من فرد لكل أبداً سعيدة ممتعة حياة إىل الوصول بتسهيل وذلك

  .)١( )الفردية جمهوداÄم
ـية  املذاهب مجيع زمه£ قد الدميقراطي املذهب أنّ يعترف أن منصف رمفكّ لكل والبد  السياس
 اجلنوبية أمريكا دول بعض ويفأوربا  يف السياسي الواقع أرض على يهزمها أن قبل فكرياًاألخرى 
ـرد  وأ مجاعة دتفرK هي واحدة حقيقة عن عتتفرK املذاهب تلك مجيع نّأل وذلك ؛وأفريقيا وآسيا  ف

ـن  عتشرKكآهلة  حيملونه الذي عادة الشاذ والفكر الفرد أو اجلماعة هؤالء بوتنصK بالسلطة  وتس
ـة األنظمة  من اًكثري نّأ املبكي واملضحك ٬،اعتراض دومنا ينفذ أن الشعب وعلى القوانني  احلاكم

ـورية انتخابات  أو بيعات أواستفتاءات  وتنظم دميقراطيةأQا  اليوم عيتدK والفاشية الدكتاتورية  ص
 ؛الدميقراطي املذهب أمام احلاكمة األنظمة مجيع هزمية على دليل أعظم وهذا ٬،دميقراطية Qاأ لتثبت

                                                            

  . دودج مارتني / مذهبكأعرف   ١
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ـى  سائر أنه عييدK األقل على أو ليلى وصل عييدK اجلميع وأخذ يغازلونه أخذوا وهلذا ـذا  عل  ه
ـحا�ا  عيويدK الدميقراطي املذهب تغازل اليوم أخذت الدينية الفكرية املذاهب وحىت. الطريق  أص

 محامة تعد فلم حجماً أكرب هألن الغراب تقلد أخذت اليت كاحلمامة األسف مع وهؤالء ٬،الدميقراطية
  .غراباً تصبح ومل

 بعت£يÓ ألن أهالً رصيناً فكراً ويطرح ةباحلجK ةاحلجK الدميقراطية يقارع مذهباً اليوموال أرى 

Óاليهودية الديانة يف املوجود املنتظر املصلح مذهب إالّ للدميقراطية حقيقي فكري كند نفص£وي 

 املهدي وميثلهاإلسالمية  الديانة ويف ٬،X املسيح عيسى وميثله املسيحية الديانة ويف ٬،إيلياوميثله 

X .أ كماKمعني شخص حتديد دون منتظر كمصلح أخرى ديانات يف موجود هن.  
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   :الدميقراطية يف مستبطنة الدكتاتورية  ١

ـني  حزب طريق عن السلطة ىلإ فكري مذهب وصول فعند ٬،العملي الواقع يف نبيK وهذا  مع
Kـذين  هم الناس نّإ يقال ورمبا ٬،بآخر أو بشكل البلد هذا على السياسية نظرته فرض حياول هفإن  ال

  .السلطةإىل  املذهب هذا وأوصلواانتخبوا 
 الساحة يف موجود هو ما على بناء الفكري املذهب وهذا احلزب هذا أوصلوا الناس إنّ :أقول
 شيء حدث فإذا ٬،الناس يعلمه فال عام بعد األمر إليه لوسيؤ ما اأمK ٬،االنتخابات فترة يف السياسية

 سأالف وقع( يقال وكما هردK يستطيعون ال احلاكم النظام هذا من الدنيوية أو الدينية مبصاحلهم يضر
  . )سأبالر

ـات  طريق عن فساداًاألرض  يف عاث الذي هتلرأمثال  وصل وهكذا ـة  االنتخاب  والدميقراطي
Kـة  احلالة نضوج عدم بسبب أملانيا يفما حصل  علىاعتراضات  هناك كان ذاإو ٬،عاةاملد  الدميقراطي
ـا   زجوا مجاعة السلطةإىل  وصل فقد اليوم إيطاليا حال هو فهذا الوقت ذلك يف فيها ـع بإيطالي  م
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ـة  هلذه معارضاإليطايل  والشعب ٬،واملسلمنياإلسالم  ضد عفنة حرب يفأمريكا  ـوم  احلكوم  الي
ـاء  على رونيصK املتسلطني اجلماعة هؤالء ولكنK ٬،اإليطالية اتالقوK بسحب تطالب واملعارضة  بق
ـل  ٬،الفترة هذه يف يطالياإىل إ والفاشية الدكتاتورية عادت وهكذا ٬،للعراق حمتلةاإليطالية  القوات  ب

ـى  واالعتداء العراق احتالل يفألمريكا  الرئيسي احلليف الدميقراطية بريطانيا يف نّإ ـالم   عل اإلس
ـالم   على الكافرة االستعمارية احلرب �ذه ينددون ماليني لندن شوارع يف خرج واملسلمني اإلس
  .الدميقراطية يف مستبطنة فالدكتاتورية إذن ٬،الربيطانية احلكومة قرار على تأثري دومنا واملسلمني

  

  : الدكتاتورية ميارس العامل يف دميقراطي بلد أكرب  ٢

أنواع  بشعأ متارسأهل األرض  مع ولكنها ٬،دميقراطي الظاهر وحبسبأمريكا  يف النظام أنّ مع
 يف اجلميع مع يطبقه أن جيب رصيناً فكراً حيمل فالذي واضح تناقض وهذا ٬،والدكتاتورية التسلط
ـلط إذالل أهل األرض  يريدوناألمريكان  أنّ مع ٬،استثناء دون وزمان مكان كل ـيهم  والتس  عل

ـدي  على أمريكا Qاية  أنّ يعلمون ألQم ؛خاص بشكلوازدراء  باحتقار املسلمني مع ويتعاملون  ي
ـز  يعانونأمريكا  داخل يفاألمريكان  نواملسلم بل ٬،املسلمني مامإ وهو X املهدياإلمام   التميي
  .الدميقراطيةفأين 
  

   :واملالالدميقراطية   ٣

 وشراء احلقائق وتزوير والكذب الدعاية على ينفقها أمواالً ميلك ال ملن الدميقراطية يف مكان ال
 وتبدأ ٬،طبيعي غري بشكل الدميقراطي النظام يف املال سلطة تظهر وهكذا ٬،واألراذل املرتزقة

 أمريكا ففي ٬،العمالة وتبدأ بآخر أو بشكل واملساكني الفقراء أموال بنهب والتنظيماتاألحزاب 
 من تعيني يف )%٧٠( عن يقل ال اًجناح وحيققون االنتخابات جمرى علىباألموال  اليهود يسيطر
 الدعاية ومسألة ٬،الصهيوين للكياناألمريكي  الدعم يستمر لكي أمريكا يف احلكم ةدفّ على يريدون
 يف اجلرائد صفحات على طرحت طاملا مسألة الدميقراطية علىاألموال  وسلطة الكاذبة املخادعة
 يف الدميقراطية أنّ فيه يؤكد أمريكي لكاتب مقاالً سنوات قبل قرأت أين وأذكر ٬،نفسها أمريكا
  .غري الواألموال  واحليل اخلداع هو احلاكم وأنّ ٬،هزيلة ومسرحية خدعة دجمرK أمريكا
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   :واحلرية الدميقراطية  ٤

األفراد  حرية على اًقيود يضع الدميقراطي النظام حىت املطلقة احلرية يقرK العامل يف نظام يوجد ال
ـان  نطلق أن ميكن مدى أي ىلإو؟  احلرية محتج اليت القيود هذه مدى ما ولكن٬، واجلماعات  العن

  !يريدون؟ ما ملمارسة واجلماعاتلألفراد 
 يلهثون وأكثرهم خيطئون أQم املؤكد ومن ٬،الناس يضعها الدميقراطية يف احلرية على القيود

 واألمرواإلصالح  الدين على توضع الدميقراطية يف احلرية على القيود فإنّ وهلذا ؛الشهوات وراء
 القانون وهو الوضعي القانون يناقض آخر اًقانوناإلهلي  الدين يف ألنّ ؛املنكر عن والنهي باملعروف
٬، اهللا محرK فيما واخلوضواإلفساد  والفساد الشهوات فراغإل احلرية تطلق الدميقراطية ويف ٬،اإلهلي
 ألنّ ؛متفسخة منحلة جمتمعات أصبحت الدميقراطية فيها طبقت اليت ا·تمعاتمجيع  فإنّ وبالتايل
 مظاهر من ذلكإىل  وما املرأة يوتعرK اخلمر وشرب والفساد الزنا ميارس من حيمي الوضعي القانون
  .الفساد

   :والدين الدميقراطية  ٥

ـيني  إالّ يقرK الاإلهلي  فالدين ٬،الدميقراطي الفكر غري آخر فكراًاإلهلي  للدين أنّ املؤكد من  التع
 حنن زماننا يفاإلهلي  القانون إالّ يقرK وال X املهدي وهو٬، )خليفةاألرض  يف جاعل إين( اهللا من

 ٬،واإلجنيل X عيسى للمسيح وبالنسبة ٬،والتوراة X إيليا لليهود وبالنسبة ٬،) القرآن ( املسلمون
ـه  ويقرK باهللا يؤمن هأنK اليهودي أو املسيحيأو  املسلم عييدK كيف كذلكاألمر  كان فإذا  حاكميت

 الوقت نفس ويف ٬،والتوراة X إيليا أو ٬،واإلجنيل X عيسى أو ٬،والقرآن X باملهدي املتمثلة
K؟أرضه يف اهللا وحاكميةاإلهلي  الدين أساس تنقض وهي والدميقراطية الناس حاكمية يقر  

ـان   بكل كافر وهو بصلةاإلهلي  للدين ميت ال واالنتخابات الدميقراطية يقرK فالذي ٬،إذن األدي
  .أرضه يف اهللا وحباكمية
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   :اللحد ىلإ املهد من الدميقراطية   ٦

 ٬،السياسية والتياراتاألحزاب  عشرات تتشكل بلد أي يف الدميقراطية املسرية تبدأ عندما رمبا
 مرور فمع٬، احلقيقي احلاكم هي واملال والدعاية واالفتراء والكذب والتزوير اخلداع أنّ مبا و ولكن
 النتيجة بل٬، السياسية الساحة على الغالب يف ناحزب إالّ يبقى والاألحزاب  هذه كل ىتصفّ الزمن

 الدكتاتورية تعود وهكذا ٬،القيادة ةدفّ على احلزبني هذين أحد هيمنة هي ةاملرK والنهايةاألخرية 
األخرية  باملراحل انميرK فهما احلالة هلذه مثال أوضح مها دميقراطيني بلدين وأقدم الدميقراطية مباس
 فيها ويهيمن وأمريكا العمال وحزب احملافظني حزب فيها ويهيمن بريطانيا ومها ٬،الدميقراطية من

 للهيمنة صراع حالة يف املرحلة هذه يف متراألحزاب  وهذه ٬،الدميقراطي واحلزب اجلمهوري احلزب
 الدميقراطية من ونميرK فالناس وهكذا ٬،للضعفاء تسقيط مبراحل متر فالدميقراطية ٬،السلطة على املطلقة

إذا أخذنا  بعينها الدكتاتورية هي القيادة ةدفّ على وفكرين حزبني هيمنة نّإ بل ٬،الدكتاتوريةإىل 
 نكسة حتصل مل إذا هذا. حقيقية فكرية معارضة وجود وعدم بينهما الفكري التوافق االعتبار بنظر
 وبالتايلاألطراف٬،  باقيبإقصاء  وقيامهم٬، احلكم ةدفّ على الدميقراطية دعاة من مجاعة تسلط بعد

Kوضحاها ليلة بني الدكتاتوريةإىل  الدميقراطية من لالتحو .  
 همأشدK الشعب ومحاة الدميقراطية دعاة بني ويربز(: أفالطون اليوناين الفيلسوف يقول هذا ويف
 لنفسه ويؤلف ألراضيا ويقسم الديون ويلغي يعدمهم أو ألغنياءا فينفي ٬،دهاًء وأكثرهم عنفاً
 ويشغل لنفسه ميكن ولكي ٬،بالسلطة هو ويستأثر الشعب به فيغتبط املؤامرات شر �ا يتقي حامية
 أمنيته حتقيقإىل  ليفرغ ساملهم كان أن بعد جريانه على احلرب يشهر إليه احلاجة ويدمي عنه الشعب

 من مجاعة ليهإ ويقرب فاضل رجل كل عنه ويقصي ناقد أو منافس كل رأس ويقطع الداخل يف
 وينهب. كيالً املديح له فيكيلون مدينتنا من نفيناهم الذين للشعراء العطاء وجيزل والعتقاء املرتزقة
 الطغيانإىل  احلرية من أنتقل أنه الشعب فيدرك ٬،وأعوانه حراسه ليطعم الشعب ويعتصر اهلياكل
  .)١( )ألخريةا احلكومة هي وهذه

  .اًجدK كثريةالدميقراطية  فتناقضات وإالّلالختصار  أكتفي التناقضات �ذه

                                                            

  .أفالطون مجهورية  ١
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 وقيل فيها أعيدوا غم من منها خيرجوا أن أرادوا كلما الغيظ من متيز تكاد تفور وهي شهيقاً

   .يسمعون ال فيها وهم زفري فيها هلم ٬،احلريق عذاب ذوقوا هلم
 منهم وأنا براء مين إ�م ٬،وشرايعي ومنهاجي وسنيت ديين على أ�م يدعون :مسعود يابن

  . برئ
 وال الطريقإىل  �دوهم والاألسواق  يف تبايعوهم وال املأل يف جتالسوهم ال :مسعود بن يا

   :تعاىل اهللا قال ٬،املاء تسقوهم

٬،  )١( )وَهُمْ فِيهَا ال يُبْخَسُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ�ْيَا وَزِينَتَهَا �ُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا(

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ �َزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ�ْيَا �ُؤْتِهِ ( :تعاىل اهللا يقول
   .)٢( )مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ �َصِيبٍ

 هذه أذالء أولئك واجلدال والبغضاء العداوة منهم أميت تلقى ما أكثر وما :مسعود بن يا
 فبكى: قال .وخنازير قردة وميسخهم �م اهللا ليخسفن باحلق بعثين والذي ٬،اهميدن يفاألمة 
   :تعاىل يقول ٬،لألشقياء رمحة :فقال ؟ يبكيك ما اهللا رسول يا:  وقلنا هئلبكا وبكينا اهللا رسول

   .والفقهاء العلماء يعين ٬،)٣( )فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍوَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَال (

 سخط أستوجب وزينتها الدنيا حب عليه وآثر الدنيا به يريد العلم تعلم من :مسعود بن يا
 ٬،تعاىل اهللا كتاب نبذوا الذين والنصارى اليهود مع النار من ألسفلا الدرك يف وكان عليه اهللا
  : تعاىل اهللا قال

   .)٤( )الْكَافِرِينَ عَلَى اللَّه فَلَعْنَةُ بِهِ كَفَرُواْ عَرَفُواْ مَّا جَاءهُم لَمَّافَ(

   .اجلنة عليه اهللا حرم وزينتها للدنيا القرآن تعلم من :مسعود بن يا
                                                            

 .١٥ : هود  ١

 .٢٠ : الشورى  ٢

ـبأ  ٣   .٥١ : س
 .٨٩ : البقرة  ٤
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 تعلم ومن ٬،أعمى القيامة يوم اهللا حشره فيه مبا يعمل ومل العلم متعلّ من :مسعود بن يا
 ومن نفسهإىل  اهللا ووكله معيشته عليه وضيق بركته اهللا نزع الدنيا به يريد ومسعة رياء العلم
   :تعاىل اهللا قال هلك فقد نفسه ىلإ اهللا وكله

   .)١( )أَحَداً رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكْ وَلَا صَالِحاً عَمَال فَلْيَعْمَلْ رَبِّهِ لِقَاء يَرْجُو كَانَ فَمَن(

 :كتابه يف قال تعاىل ألنه ؛والزهاد األتقياء وإخوانك ألبرارا جلساؤك فليكن :مسعود بن يا

   .)٢( )الْمُتَّقِنيَ إِلَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْأَخِلَّاء(

 على اهللا يطبع ذلك ففي معروفاً واملنكر منكراً املعروف يرون أ�مأعلم  :مسعود بن يا
  : تعاىل اهللا قال ٬،بالقسط القوامون وال باحلق الشاهد فيهم يكون فال قلو�م

   .)٣( )كُو�ُوا قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَ�ْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِنيَ(

  .)٤( )....... وأمواهلم بأحسا�م يتفاضلون :مسعود بن يا
 أQم يدKعون ألQم ؛ اهللا رسول لسان على العاملني غري العلماء هؤالء حال هو هذا
 على اهللا فلعنة٬، X اًعلي ويظلمون X علي تنحية ونيقرK الوقت نفس ويف ٬،وشيعة مسلمون

  .اهللا دون من يعبد وإهلاً وصنماً للناس إماماً نفسه نصب مضل ضال كل
 الناس حاكمية ونيقرK ألQم ؛العاملني غري العلماء اعإتب جيتنبواأن  الناس عامة على أنّ واملهم

 اهللا حاكمية إقرار الناس وعلى٬، )األكرب الدجال( أمريكا �ا جاءت اليت والدميقراطيةواالنتخابات 
 أنّأحد  على خيفى وهل؟  وأئمتهم ألنبيائهم الناس سيقول فماذا وإالّ X املهدياإلمام  تباعإو

 هؤالء تباعإ يف ألحد ةحجK فال ٬،الناس حاكمية وترفض اهللا حاكمية تقرK اإلهلية األديان مجيع
  .وتعاىل سبحانه اهللا شريعة فواوحرK  البيت وأهل والرسول القرآن خالفوا أن بعد العلماء

                                                            

 .١١٠ : الكهف  ١

 .٦٧:  الزخرف  ٢

  .١٣٥:  النساء  ٣
 .١٣١ص ٢ ج :الناصبإلزام   ٤
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 يتبعهم ممن ألحد بقي فهل ٬،X املهدياإلمام  حياربون الذين الزمان آخر فقهاء هم وهؤالء

Kاإلهلية  ألديانا مجيع أنّ مع !!؟الناس حباكمية وقالوا) نه اهللالع( إبليس اتبعواأن  بعد ةحجKتقر 
 واملسلمون ٬،X عيسى ينتظرون واملسيح٬، X يلياإ ينتظرون فاليهود ٬،سبحانه اهللا حاكمية
 أفضل وهي ودميقراطيةانتخابات  فلدينا أرجع :يلياإل اليهود سيقول فهل ٬،X املهدي ينتظرون

 الصوف تلبس من يا احلمار راكب يا أنت :X لعيسى املسيح سيقول وهل! اإلهلي؟ التعيني من
 حبالهلا وعرضاً طوالً بالدنيا يتمتعون نومنتخب رؤساء فلدينا أرجع الدنيا يف وتزهد القليل وتأكل
  ! ؟وشهواتنا ناءأهوا يوافقون وهم ٬،وحرامها
 فقد فاطمة بن يا  رجعا :X املهديلإلمام     الشيعة وباخلصوص   املسلمون سيقول هل
 فقهاء   الفقهاء مقلدة سيقول وهل! ؟واالنتخابات الدميقراطية وهواألمثل  احلل ناؤفقها وجد
 والسقيفة الشورى مع احلق أنّ لفقهائنا نتبيK لقد :X املهديلإلمام     الزمان آخر

  ! ؟واالنتخابات
 X طالب أيب بن علي املؤمنني أمري نّإو ٬،حق على السقيفة أهل إنّ :أخرياً سيقولون وهل
  ! ؟ فيه أنفسهم أوقعوا الذي التناقض هذا سيحلون وكيف سيقولون ماذا أم! ؟متشدد
ـا  إالّ   فقهاء أعتربهم ال فإين وإالّ ٬،عنهم السائد الرأي حبسب   الفقهاء هلؤالء أقول وال  م
  . بطني طني سويتوها وأنتم ٬،)طني لو دين لو هو( :البسيط العراقياإلنسان  يقوله

ـاء  يا أنتم واليوم ٬،نتخاباتاو شورى قال هأنK اخلطاب بن عمر على نعترض الشيعة فنحن  فقه
  !؟ بدا مما عدا فما واالنتخابات الشورى ونتقرK الزمان آخر

ـرK  حالياً املوجودواإلجنيل  حالياً املوجودة التوراة نّإف ٬،حال كل وعلى ـة  انيق  يف اهللا حاكمي
 أجهد وقد ٬،واملسيح اليهود على دامغة حجة وميثالن مساويان كتابان ومها ٬،الناس حاكمية ال أرضه
ـهم  حرجK حىت التوراة يف املوجودة النصوص هذه لرد الغرب يف الدميقراطية ومنظر ـا  بعض  حتريفه
 اهللا حاكمية تؤكد اليت النصوص هذه من ليتخلص ؛والسياسة الالهوت كتاب يف )سبينوزا(ـ ك
  .الناس حاكمية وترفض أرضه يف

Kالنهايةإىل  البداية من فهو القرآنا أم Kالفهم يهمنا وال ٬،الناس حاكمية ويرفض اهللا حاكمية يقر 
العتقاد ا عن أو ٬،وفالن فالن عن وليدافع هواه حبسب اهللا كلمات حيرفأن  يريد ملن السقيم
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 من كثريإىل  حيتاج ال بني الفساد هذا أنّ مع ٬،يعتقد ما وبطالن عنهم يدافع من فساد مع الفالين
  .ملعرفته العناء

  : أرضه يف اهللا حاكمية تثبت اليت باآليات ولنبدأ

وَتُـذِلُّ مَـنْ   قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَـاءُ وَتَنْـزِعُ الْمُلْـكَ مِمَّـنْ تَشَـاءُ وَتُعِـزُّ مَـنْ تَشَـاءُ         (  ١
  .)١( )تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِ�َّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  : تعاىل قال ٬،يريد من يستخلف سبحانه وهو هللا امللك أنّ على الداللة واضحة اآلية هذه

   ٬،)٢( )إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(

ـبحانه  اهللا يعينه مل ما حاكماً أو ملكاً ينتخب أو ملكاً نيعيK أناآلية  هذه بعد ألحد فليس  س
ـك  بالفعل حيكم أن ضرورياً وليس ٬،يشاء ملن اهللا يهبهااإلهلية  احلاكميةو أ امللك وهذا ٬،وتعاىل  املل
 مسرية يف اخلط طول على حاصل هو كما احلكم ةدفّ عن بعدوأُ أمره على غُلب فرمبا اهللا من املعني

ـل  Xموسى حيكم ومل) نه اهللالع( النمرود حكم بل Xإبراهيم  حيكم فلماإلنسانية  ـم  ب  حك
   :تعاىل قال وهكذا ٬،)نه اهللالع( يزيد حكم بل X احلسني حيكم ومل) نه اهللالع( فرعون

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّـاسَ عَلَـى مَـا آتَـاهُمُ اللَّـهُ مِـنْ فَضْـلِهِ فَقَـدْ آتَيْنَـا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ             (
   ٬،)٣( )وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

ستضعفوا اُ ولكنهم اخلط طول علىاإلهلية  احلاكمية و امللك أوتوا قد Xإبراهيم  آل أنّ فمع
 أرضه يف اهللا خليفة متكني هو الناس فواجب ٬،الظلمة عليها ستوىلاو احلكم ةدفّ عن بعدواوأُ هرواوقُ
  .أغضبوا ور�م ضيعوا فحظهم يفعلوا مل فإن القيادة ةدفّ من

  ٬، )٤( )تُنْبِتُوا شَجَرَهاما كانَ لَكُمْ أَنْ ( :أما ترى اهللا يقول …( :Xقال الصادق 

                                                            

 .٢٦ : آل عمران  ١

  .٣٠:  البقرة  ٢
  .٥٤: النساء  ٣
 .٦٠: النمل   ٤
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   .�وى أنفسكم و إرادتكم من قبل أنفسكم تسمونه حمقاً يقول ليس لكم أن تنصبوا إماماً

ـم    :Xمث قال الصادق  ـزكيهم وهل ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال ي
أو جحد من نصبه ٬،مل ينصبه اهللا  يعين من نصب إماماً ٬،من أنبت شجرة مل ينبته اهللا :عذاب أليم

   .)١( )اهللا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَألِ مِـنْ بَنِـي إِسْـرائيلَ مِـنْ بَعْـدِ مُوسَـى إِذْ قَـالُوا لِنَبِـيٍّ لَهُـمُ ابْعَـثْ لَنَـا            ( :طالوت قصة  ٢
   .)٢( )مَلِكاً �ُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ـد  نوايعيِّ فلم وتعاىل سبحانه اهللا حباكمية تؤمن إسرائيل بين من صاحلة مؤمنة مجاعة وهذه  اًأح
ـع  يفاإلهلي  القانون أنّ علىاألدلة  أعظم وهذا ٬،ملكاً هلم نيعيK أن اهللا من طلبوا بل ـان   مجي األدي

      .باالنتخابات الناس ال اهللا نهيعيK احلاكم أنّ يقرKاإلهلية 

  .)٣( )لِلْمَالئِكَةِ إِ�ِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةًوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ( :خليفةاألرض  يف جاعل أين  ٣

 هللا خليفة زمان ولكل X آدم هو خليفة وأول ٬،األرض يف احلاكم هو اهللا خليفة يكون أن جيب 
ـو  هألنK ؛احلكم من الناس ميكنه أن فيجب X املهدي هو اهللا خليفة الزمان هذا ويف ٬،أرضه يف  ه
Kوالدميقراطيةباالنتخابات  يعارض أن ال وتعاىل سبحانه اهللا من ناملعي.  

 :تعاىل قال٬، و)٤( )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون( :تعاىل قال   ٤

لَمْ يَحْكُمْ بِمَا وَمَنْ ( :تعاىل قال٬، و)٥( )وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
  .)٦( )أَ�ْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

                                                            

  .٢٧٦ص ٦٣ج:  ٬، حبار األنوار٣٢٥ص : حتف العقول  ١
 .٢٤٦ : البقرة  ٢

  .٣٠ : البقرة  ٣
 . ٤٤:  املائدة  ٤

  .٤٥:  املائدة  ٥
  .٤٧:  املائدة  ٦
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 وعلم تسديد من له والبد ٬،زمان كل يف مستجدة مشاكل يواجه احلاكم أنّ البديهي من
 أن اهللا خليفة لغري أين فمن ألحداثا من أستجد فيما وتعاىل سبحانه حكمه به يعلم اهللا من خاص
  .أرضه يف اهللا خليفة إالّ اهللا أنزل مبا حيكم أن ألحد ىيتسنK ال هأنK فالثابت ٬،اهللا أنزل مبا حيكم
Kفكثريواالنتخابات  الناس حاكمية ينقض ما اأم Kـمع  ألقى ملن واحدة حادثة وهذه ٬،اًجد  الس
  .شهيد وهو

  
   :قومه مع موسى قصة 

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَـالَ رَبِّ لَـوْ شِـئْتَ أَهْلَكْـتَهُمْ     وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنيَ رَجُال لِمِيقَاتِنَا (
وَتَهْـدِي مَـنْ تَشَـاءُ أَ�ْـتَ وَلِيُّنَـا      مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ 

   .)١( )ارْحَمْنَا وَأَ�ْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَفَاغْفِرْ لَنَا وَ

ـروا إسرائيل  بين خرية من رجالً سبعني ختارا معصوم نيب X موسى فهذا      ـأمجعهم  كف  ب
Kموسى وهو اًمعصوم اًنبي كان فإذا ٬،وتعاىل سبحانه اهللا أمر وعلى عليه دواومتر X سبعني خيتار 
ـاروا أن  الناس بعامة فكيف ٬،املهمة هلذه أهالً واحد منهم خيرج ال إهلية ملهمة رجالً ـ  خيت  اًحاكم
  .ال يعلمون وهم اهللا خلق شر خيتارون ولعلهم ٬،اًوملك

ـف  يديه بني فالقرآن املزيدأراد  ومن ٬،احلق طلب ملن كفايةاألدلة  هذه ويف ـاع   يف يهت أمس
    :الغافلني

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلَّـا     ۞وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَـادِيَ الصَّـالِحُونَ   (
ــالَمِنيَ   ــةً لِلْعَ ــلِمُونَ       ۞رَحْمَ ــتُمْ مُسْ ــلْ أَ�ْ ــدٌ فَهَ ــهٌ وَاحِ ــمْ إِلَ ــا إِلَهُكُ ــيَّ أَ�َّمَ ــوحَى إِلَ ــا يُ ــلْ إِ�َّمَ ــ ۞قُ ــلْ  فَ ــوْا فَقُ إِنْ تَوَلَّ

إِ�َّـهُ يَعْلَـمُ الْجَهْـرَ مِـنَ الْقَـوْلِ وَيَعْلَـمُ مَـا         ۞آذَ�ْتُكُمْ عَلَـى سَـوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيـبٌ أَمْ بَعِيـدٌ مَـا تُوعَـدُونَ       

                                                            

 .١٥٥ : األعراف  ١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................. ................................٢٤
كُـمْ بِـالْحَقِّ وَرَبُّنَـا الـرَّحْمَنُ     قَـالَ رَبِّ احْ  ۞وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِنيٍ  ۞تَكْتُمُونَ 

  .)١( )الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

* * *  
@ @

|Ü–½a@ŠÄnä½a@a‡b½@_@ @

    : الدين    ١
  :وتعاىل سبحانه اهللا )أ

  .)٢( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِ�ْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ( :تعاىل قال

 باهللا الناس فعرKيÓ أن هي  املنتظر للمصلح مهمة فأهم ٬،ليعرفونأي  عنهم الرواية ويف
  .عباده على وحجته سبحانه اهللا دليل فهو اهللا إىل �م ويسلك وتعاىل سبحانه
  : الرسل )ب

 خلفاء وأQم مظلوميتهم نويبيK  بالرسل الناس فعرKيÓ أن هي املنتظر للمصلح الثانية املهمة
  .إرثهم نوواملغصوب همحقّ عن نواملدفوع أرضه يف اهللا

  : الرساالت )ج

اإلهلية  والشرائع السماويةبالرساالت  الناس فعرKيÓ أن هي X املنتظر للمصلح الثالثة املهمة
 اليت والشريعة وتعاىل سبحانه اهللا يرضاها اليت والعقيدة حلقا ويظهر والباطل التحريف عنها وينفي
  .سبحانه اهللا يرضاها

 واحلكمة واملعرفة العلم هو الدين صالحإل X املنتظراملصلح  به يأيت ما أهم فإنّ وبالنتيجة
 وعشرون سبعة العلم( X الصادق عن احلديث يف ورد وقد ٬،) واحلكمة الكتاب ويعلمهم(

                                                            

  .)١١٢ ١٠٥األنبياء (    ١
 .٥٦:الذريات    ٢
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روي ذلك  ٢
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امس ولدي٬، من
كا يقبل ذلك



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................. ................................٢٦
األيام  هذه يعتربون أيضاً العامل يف املسيحيني نّإ مث ٬،الروايات على يطلع مل وهو العشواء يتخبط من
 لقس اًكتاب قرأت ينإ بل ٬،X عيسى عندهم وهو X املنتظر املصلح وقيام ظهور أيام هي

 بدأت قد الصغرى والقيامة الظهورإرهاصات  أنّ فيه يعترب املاضي القرن منتصف يف كتبه مسيحي
  .امللكوت يف

Kـارهم  من كثري بل ٬،الصغرى القيامة أيام هياأليام  هذه يعتربون فهم لليهود بالنسبة اأم  أحب
ـدة  ليست أيام وقبل ٬،العاملي املصلح وظهور X إيليا عودة أيام هياأليام  هذه أنّ يقطعون  ببعي

ـادرة  يطالبوQم فلسطني يف املسلمني على بالطائرات منشوراتبإلقاء  منهم مجاعة قام األرض  مبغ
 لن وبعدها األخريةاأليام  هياأليام  هذه نإو ٬،الصغرى الساعة لقيام حان قد الوقت نّأل ؛املقدسة

  . الصاحلون هم أQم اليهوداعتقاد  وحبسب ٬،الصاحلون إالّ املقدسةاألرض  يف ىيبق
ـن  عندهم وروده صح أو ورد مبا املتمسكني املتدينني مجيع أنّ نتبيK كذلكاألمر  كان فإذا  ع
ـر  العاملي املصلح وظهور الصغرى القيامة أيام هي هذه أنّ ونيقرK األنبياء  ـإذا . X املنتظ  ف
 الدنيا أنّ لنا نتبيK وجوراً ظلماً ملئت ما بعد وعدالً قسطاً األرض ميأل وهو ظهوره أيام هذه كانت
  . وجوراً ظلماً ممتلئةاأليام  هذه

  :سؤاالن يرد وهنا
   ؟ وجوراً ظلماً الدنيا ملئت مباذا :األول
  .يأيت فيماإليه  وسأشري مضى فيما جوابه نتبيK وقد

   ؟ وعدالً قسطاً متتلئ مباذا :والثاين
 أمور من وتعاىل سبحانه اهللا حاكمية يف ما بعض أسطر وطياً ٬،بيانه يف الشروعأريد  ما وهذا
  . عدالً األرض ءملل سبباً جتعلها

   ):وغريه العام الدستور( القا�ون  ١

ما يصلح  ويعلم عليها ومناألرض  هلذه اخلالق وهو وتعاىل سبحانه اهللا هو القانون يضع الذي
ـا  اليت املخلوقات من وغريهم ونباتات وحيوانات وجن إنس من وسكاQا أهلها ـيت  و نعلمه  الال
ـنس  يصلح ومااإلنسانية  والنفس اجلسم يصلح وما واملستقبل واحلاضر املاضي ويعلم ٬،نعلمها  اجل



 ٢٧...................... ..............Xالسيد أمحد احلسن / حاكمية اهلل ال حاكمية الناس 

ـنفس  واجلسم واملستقبل واحلاضر املاضي يراعي أن جيب فالقانون ٬،ككلاإلنساين  ـانية   وال اإلنس
ـي  أن جيب بل ٬،املخلوقات باقي ومصلحة اجلماعة ومصلحة الفرد ومصلحة ـىت  يراع ـاد  ح  اجلم

 األمور هذه كل تفاصيل يعرف أن وتعاىل سبحانه اهللا لغري أين ومن ٬،اخل... والبيئة واملاءكاألرض 
  .اخل.. صفاته ومعرفة به العلم ميكن ال أيواإلدراك  التحصيل عن غائب منها اًكثري أنّ مع

 هذه كل يراعي اًقانون يضع أن له أين فمن التفاصيل هذه كل عرف ما اًأحد أنّ فرضنا لو مث
  ؟  تشريع أي ويف؟  املصلحة تكون فأين الواقع أرض يف يتناقض بعضها أنّ مع التفاصيل
ـق  خالق واضعها ألنّ ؛السماوية والشريعةاإلهلي  القانون يف إالّ تكون لن أQا املؤكد من  اخلل
  .يشركون عما وتعاىل سبحانه يشاء كيفاألمور  جيري أن قادر وهو وأخفى السر يعلم وهو

   

   :احلاكم أو امللك  ٢

ـمن  أم دميقراطية أو دكتاتورية الناس حاكمية نطاق ضمن كانت كيفما القيادة نّأ الشك  ض
ـور  ا·تمع ألنّ ؛اإلنساين ا·تمع يف اًمباشر اًتأثري تؤثر فهي وتعاىل سبحانه اهللا ميةكحا نطاق  مقه
 سبحانه اهللا من معني قائد إتباع على مفطوراإلنسان  ألنّ ؛فطرياًاألقل  على القيادة هذه مساع على

   وتعاىل

   ٬،)١( )الْقَيِّمُ الدِّينُ ذَلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَةَ(

 الفطرة مرآة وتشوشت هحقّ عن اهللا ويل دÓفع فإذا أرضه يف وخليفته اهللا ويل هو القائد وهذا
 ليسد عباده على وحجته اهللا ويل عن بديلة قيادة بأياإلنسان  لبِقَ الدنيا احلياة هذه بغبشاإلنسانية 
 وحجته أرضه يف اهللا لويل ومعادية منكوسة البديلة القيادة هذه كانت نإو نفسه يف الواقع النقص
 اأمK أمرين أحد إالّ القيادة تكون ولن باحلاكم املتمثلة للقيادة يستمع عادةفاإلنسان  ٬،عباده على
 كان سواء غريه اوإمK ٬،وتعاىل سبحانه اهللا من املعني احلاكم وهو عباده على وحجته اهللا ويل

 سبحانه اهللا من ناملعيK واحلاكم ٬،حرة دميقراطيةانتخابات  منتخباً أم الغامشة ةبالقوK متسلطاً دكتاتوراً
   .اهللا بأمر إالّ ئاًشي ريؤخK وال ميقدK وال اهللا بأمر إالّ يتكلم ال ألنه ؛اهللا عن ينطق وتعاىل

                                                            

 .٣٠: الروم   ١
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الشيطان ن

عن وناطق
بشكل طان
كل إنّ( :ىن
  

وتعاىل سبحانه
أنّ املؤكد ن

يف ما يعلم
من خريته
ويسدد خلطأ
و سبحانه هللا
لس معصوم يب

مل وآية٬، دكر

X الرضا خبار
ين يف الغيبة٬، وهذ

قا أو   ترفع ية
آل البيت( لشيعة

٣ ج :الشيعة ث
:ه قال للمفضل

بصائر خمتصر.)
حديث طويل أ
ن العلّة اليت متنع

.........
أو الناس من

من( :معناه
عن ينطق طق
اهللا عن طق
الشيط عن طق

املعىن هذا 
.X لقائم
س اهللا من ن

ومن ٬،يطان
    .والدنيا
وتعاىل حانه
إالّ يكون ال

وا الزلل من
ا تعيني رضوا
X نيب وهو

ملد وذكرى

                 

أخ عيون٬، ٤٣٤
كايف٬، والنعماين

راي كل(: يقول
ا وسائل٬، ١١٥

أحاديث ٬، جامع
أنKه Xصادق

.... له واملبايع
 اهللا القمي يف 
ين يا موالي عن

.........
 ناملعيK حلاكم

ما  اهللا 
الناط كان نإ

ناط إالّ وجد
ناط عباده ى
 عنهم رد
بالق مرتبط ري

ناملعيK احلاكم
الشي عن طق
و الدين فسد
سبح اهللا نّ

وال يصطفيه
اهللا ويعصمه

عار فإذا اس
X موسىيار 

٬،ملعترب عربة 

                      

٤ص ٦ج :كايف
ى الكليين يف الك

ي X الباقر فر
٥ص :النعماين ة
١٤٣ص ٥٢ج

ر عن اإلمام الص
و هلا املبايع اهللا 

ن سعد بن عبد
X اخربين :فقال

٢٨......
Kاحل اأم
رسول قال
إو اهللا عبد

يو فال
على وحجته
و وقد
غري صاحبها
فا إذن
ينط وتعاىل

يف الشيطان
أ بقي
و وخليفته
و وأعلمهم
Kالنا اأم

اختيا يف نّإ
فسادهم له

                    

الك: انظر   ١
روى فقد  ٢

جعف أبا مسعت
غيبة ٢٩٥،٬ص
ج :األنوار حبار

وروى الصفار
وخديعة؛ لعن

عنروي   ٣
Xالعسكري 



 ٢٩...................... ..............Xالسيد أمحد احلسن / حاكمية اهلل ال حاكمية الناس 

   والعصمة بالكمال يتمتعان سبحا�ه اهلل حاكمية يف واحلاكم القا�ون نّأ مبا   ٣

 هذه مجيع ألنّ وهذا ٬،االقتصادية واالجتماعيةو السياسية الناس أحوال صالح يترتب هذا فعلى
 هو واحلاكم ينظمها الذي هو القانون ألنّ ؛واحلاكم القانون على تعتمد الناس حياة يف اجلوانب
 ٬،األفضل واألكمل هو اجلوانب هلذه التنظيم كان سبحانه اهللا من القانون كان فإذا ٬،ينفذ الذي
اإلهلي  للقانون التطبيق كان خلقه من وخريته أرضه يف وخليفته اهللا ويل هو احلاكم كان وإذا
  .صورة أحسن ويف اًوتام كامالً

 يف اهؤناأب وسعد والدنيا الدين خبري فازت أرضه يف اهللا حاكمية قبلت إذااألمة  فإنّ وبالنتيجة
ـن  يرتفع ما خري هائأبنا من يرتفع أرضه يف اهللا حاكمية تقبل اليتاألمة  أنّ ومبا ٬،خرةاآلو الدنيا  م

ـماء  من يرتل ما خري عليها يرتل فإنه لهواإلخالص  اهللا ويل تويل وهو ٬،السماءاألرض إىل   ىلإ الس
 ؛للناس أخرجت اليتاألمم  خري مناألمة  هذه وتكون ٬،وتعاىل سبحانه اهللا من التوفيق وهواألرض 
   ٬،أرضه يف وخليفته اهللا ويل قبلت ألQا

وا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى آمَنُـوا وَاتَّقَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَـيْهِمْ بَرَكَـاتٍ مِـنَ السَّـمَاءِ وَالْـأَرْضِ وَلَكِـنْ كَـذَّبُ           (
  .)١( )كَا�ُوا يَكْسِبُونَ فَأَخَذْ�َاهُمْ بِمَا

                                                                                                                                                                                          

؟ فهل جيوز أن تقع خري�م على املفسد بعد أن ال يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو فساد: مصلح٬، قال: قلت
اخربين عن الرسل الذين اصطفاهم اهللا وأنزل الكتب فهي العلّة اليت أورد�ا لك بربهان يثق به عقلك٬،  :بلى٬، قال :قلت

هل  المالس همايعلختيار منهم٬، مثل موسى وعيسى إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل اال عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة٬،
: ال٬، قال :؟ قلتختيار أن تقع خري�ما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمنجيوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا مهّا باال

ه هذا موسى كليم اهللا مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات رب�
 سºب«ع¾نيº قَو«مºه¼ م¼وسºى وºاخ«تºارº( :8قال اهللا  سبعني رجالً ممن ال يشك يف إميا�م وإخالصهم فوقعت خريته على املنافقني٬،

بظلمهم٬، فلما وجدنا اختيار من اصطفاه  )الصَّاع¾قَةُ فَأَخºذَت«كُم¼ جºه«رºةً اللÂهº نºرºى حºتَّى لَكº نُّؤ«م¾نº لَن( :٬، إىل قوله)ل¿م¾يقَات¾نºا رºج¼الً
ممن يعلم ما ختفي  ن ال اختيار إالّأفسد دون األصلح وهو يظن انه أصلح دون األفسد علمنا اهللا للنبوة واقعاً  على األ

مائر وتنصرف عليه السرائر وان ال خطر الختيار املهاجرين واألنصار بعد وقوع خرية األنبياء الصدور وما تكن الض
  .٩٦ص :٬، حبار األنوار٥١٥ص: ٬، دالئل اإلمامة٤٦١ص: كمال الدين )على ذوي الفساد ملا أرادوا أهل اإلصالح 

  .٩٦ : األعراف  ١



  Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ................. ................................٣٠
ومن  هنا كانت األمة  .ألوامرهواالنصياع  أرضه يف اهللا خلليفة قبوهلا قدر علىاألمم  وتتفاضل

   :هي خري أمة أخرجت للناس Xاليت تقبل اإلمام املهدي 

  ٬، )١( )الْمُنْكَر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ(

  .ثة عشر أصحاب القائم ومن يتبعهموهؤالء هم الثالث مائة وثال
Kا أرضه يف وخليفته اهللا ويلاألمة  رفضت إذا اأمQالدنيا وخسرت محاقة أكربارتكبت  تكون فإ 
  .املهاد وبئس جهنماآلخرة  ويف ٬،وهوان ذل الدنيا ففي ٬،واآلخرة
ـه إ مث وتعاىل سبحانه باهللا يؤمن من يوجد هأنK عتقدأ ال أين هو أخرياً عليه أؤكد أن أريد وما  ن
ـه  الذي احلاكم نّأو ٬،وتعاىل سبحانه اهللا قانون من أفضل الناس يضعه الذي القانون أنّ يعتقد  يعين
  . وتعاىل سبحانه اهللا يعينه الذي احلاكم من أفضل الناس

    .وحده هللا واحلمد
  

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَـا لَـوْال أَنْ    ۞وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُو�َكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوالً (
  .  )٢( )صَبَرْ�َا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِنيَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيال

  

  املقص�راملذنب 

  أمحد احلسن
  ق.هـ ١٤٢٥مجادى األوىل 

  

                                                            

 .١١٠:  آل عمران  ١

  .٤٢ – ٤١ : الفرقان  ٢
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