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اإلسالمية

بين منهاج النبوة
وسبل أهل الضاللة

من  مئاٍت  أنَّ  تحدثنا  إن  بالقول  نبالغ  لن 

الحركات واألحزاب والفصائل قامت خالل 

إعادة  عىل  العمل  زاعمة  املايض  القرن 

الدين  وإقامة  الرشيعة،  وتطبيق  الخالفة، 

يف األرض، ولكنها جميعا فشلت يف تحقيق 

مرحلة  إىل  وصل  منها  قليال  أن  رغم  ذلك، 

من  منها  بل  الشكيل،  أو  الحقيقي  التمكني 

الرشيعة،  أحكام  بعض  إقامة  من  تمكن 

يف  إال  تتحقق  لم  كّلها  اآلمال  تلك  ولكن 

قبل  من  لله  والفضل  اإلسالمية،  الدولة 

بعد.  ومن 

لوجدنا  الحركات  تلك  حال  إىل  نظرنا  ولو 

العقبات  لنفسها  صنعت  بغالبها  أنها 

أو  أمامها،  الطريق  سّدت  التي  والعراقيل 

الطريق  عن  االنحراف  إىل  دفعاً  دفعتها 

السامي  للهدف  امُلوصل  والوحيد  الحقيقي 

أنهم  وذلك  إليه،  يطمحون  كانوا  الذي 

الله،  به  يكلفهم  لم  بما  أنفسهم  كلفوا 

الله،  به  يُلزمهم  لم  بما  أنفسهم  وألزموا 

سواء منهم من سلك طريق التشديد والغلو 

وافرتاض ما لم يفرضه الله عليهم، أو من 

الرشعية،  األحكام  من  التفّلت  طريق  سلك 

ويف كال الحالتني كان االبتعاد عن الرصاط 

الدين. إقامة  القويم يف  املستقيم، واملنهج 

فاسدة حتمّيات 

ما  هو  أنفسهم  به  كلَّفوا  ما  أبرز  ومن 

وضعها  العمل،  يف  مناهج  من  ابتدعوه 

وعلماؤهم،  ومنظروهم  قادتهم  لهم 

كالنظريات  أسماًء  عليها  بعضهم  أطلق 

شابه،  ما  أو  الحركية  واملناهج  السياسية 

ويقصدون بذلك ما افرتضوه من مقدمات 

رضورية للوصول إىل النتائج التي يرومون 

عملهم وحركتهم، حيث  من  إليها  الوصول 

طرقاً  إليهم  أوحت  وأهواءهم  أفهامهم،  أن 

إىل  للوصول  سلوكها  ينبغي  العمل  يف 

يف  الله  دين  إقامة  وهو  املنشود  الهدف 

األرض، ولم يكتفوا بوضع هذه النظريات، 

الفرضيات، بل جعلوها بمثابة الرصاط  أو 

الله،  دين  إلقامة  للعمل  بالنسبة  املستقيم 

غريها  سلوك  نظرهم-  –يف  يصح  ال  إذ 

سلكوا  فقد  وبالتايل  الغاية،  إىل  للوصول 

ومن  أنفسهم  وكّلفوا  الحتميّة،  طريق 

يُفرض  لم  مما  يطيقون،  ال  ما  تبعهم 

ال  والله  ضالل،  عىل  ضالالً  فزادوا  عليهم، 

الفاسقني. القوم  يهدي 

أن  أساس  عىل  قامت  االفرتاضات  وهذه 

يكون  أن  ينبغي  الدين  إلقامة  الطريق 

تجاوز  أو  ما،  مرحيل  هدٍف  إىل  بالوصول 

أو  هذا  تحقيق  وبدون  ما،  رئيسة  عقبة 

إقامة  زعمهم–  –بحسب  يمكن  ال  ذاك 

إسالمية،  دولة  عن  الحديث  وال  الدين، 

النبوة  منهاج  عىل  خالفة  إقامة  عن  فضالً 

وإمامة عظمى ألمة واحدة.

هي  افرتاضاتهم،  وراء  من  األكرب  واملشكلة 

يمكن  ال  العموم–  –عىل  الفرضيات  أن 

بعد  إال  بطالنها،  بيان  أو  ِصحتها،  إثبات 

النتيجة  تطابقت  فإذا  للتجربة،  إخضاعها 

نظرية  وُعدَّت  بُرهنت،  فقد  الفرضية،  مع 

النظرية  هذه  نجاح  تكرار  ومع  صحيحة، 

صفة  تكتسب  فإنها  مختلفة  ظروف  يف 

خاللها  من  يمكن  التي  الثابتة،  املعادلة 

توقع نتائج أي فعل، أو مستقبل أي حالة، 

ما  مع  وحالته،  الفعل  عنارص  تطابقت  إذا 

أولئك  مصيبة  كانت  وهنا  املعادلة،  تتطلبه 

أنها  عاملوا فرضياتهم عىل  إنهم  إذ  القوم، 

عاملوا  أو  صحتها،  عىل  ُمربهٌن  نظرياٌت 

يف  صحتها  ظنوا  التي  اآلخرين  نظريات 

ثابتة  معادالت  أنها  عىل  الخاصة  ظروفهم 

وزمان،  حال،  كل  يف  بها  العمل  ينبغي 

ومكان.

الدماُء أثماُنها  تجارٌب 

وبما أن املجال الوحيد لتجربة الفرضيات، 

قسماً  أو  البرش،  تخص  التي  النظريات  أو 

منهم، وكل ما يتعلق بحياتهم، هو جعلهم 

أنفَسهم حقالً للتجارب، بدفعها إىل تطبيق 

عىل  النتائج  ظهور  وانتظار  الفرضيات، 

خاللها  من  الحكم  ثم  وتسجيلها،  الواقع، 

برهان  خالل  من  الفرضية،  صحة  عىل 

عالية  تكلفة  تحمل  يعني  مما  الواقع، 

الخسائر  إىل  إضافة  املبتغى،  إىل  للوصول 

الفرضية  كانت  حال  يف  املتوقعة  الكبرية 

تطبيقها  جرى  أو  األساس،  من  خاطئة 

بطريقة خاطئة، أو ملجرد دخول متغري أو 

التجربة  عامل مؤثر –غري معترب سلفا- يف 

إخراجه  استحالة  أو  صعوبة  مع  عليها، 

العوامل  واختالط  تشابك  بسبب  منها، 

تجارب  بخالف  الطبيعة،  يف  املؤثرة 

الفيزياء  بعلمي  تتعلق  )كالتي  املختربات 

فيها  يمكن  التي  التقليديني(،  والكيمياء 

الوسط  عن  كبرية  بدرجة  التجربة  عزل 

أكثر  نتائج  عىل  الحصول  وبالتايل  املحيط، 

الحقيقة. من  قرباً 

الحركات  وقادة  املنظرون  حمل  فقد 

فوراً،  األرض  عىل  وأسقطوها  فرضياتهم، 

أحيانا(  )وأنفسهم  أتباعهم  محملني 

منهم  وكٌل  التجربة،  تطبيق  تكاليف 

الناس،  من  تبعه  من  يف  فرضياته  يجّرب 

الحركية  بالتجارب  األرض  امتألت  حتى 

الفرضيات،  تلك  أساس  عىل  قامت  التي 

من  عددا  املايض  القرن  شهد  وبالتايل 

كل  عن  ع  تفرَّ التي  الرئيسة،  التجارب 

نجد  رصنا  لة  وباملحصِّ تجارب،  عّدة  منها 

آن  يف  تطبق  التي  التجارب  من  العرشات 

ينترش  التي  الكبرية  املساحة  عىل  واحد 

البلد  يف  تجد  بل  العالم،  يف  املسلمون  فيها 

أصحابها  يتصارع  تجارب،  عدة  الواحد 

مع  يتصارعون  مما  أكثر  بينهم  فيما 

األنظمة الطاغوتية التي خرجوا يف األساس 

ملواجهتها.

النظريات ُعّباد 

كارثية  التجارب  تلك  نتيجة  كانت  لقد 

املاليني  د،  ورُشِّ وُسجن،  ُقتل،  فقد  بحق، 

الطاغوتية،  األنظمة  أيدي  عىل  الناس  من 

وراء  وكان  تذكر،  نتيجة  تحقيق  دون 

الضالل  إىل  -باإلضافة  الغالب  يف  ذلك 

خاطئة،  فرضيات  واملنهج-  العقيدة  يف 

وقد  الواقع،  تجربتها عىل  أصحابها  حاول 

وأن  صحيحة،  بأنها  سلفاً  أتباعهم  أقنعوا 

تعدت  بل  مضمونة،  اإليجابية  نتائجها 

الكبرية  الخسائر  الفرضيات  تلك  نتائج 

بما  ذاته،  الدين  لتصيب  والبرشية،  املادية 

واملنكرات  البدع  من  عليه  إدخاله  جرى 

التغيري  إلحداث  الرضورية  الوسائل  باسم 

سلوك  إىل  ببعضهم  األمر  ووصل  املنشود، 

هذا  أن  يزعم  وهو  بالله،  الرشك  طريق 

الطريق يؤدي باألمة إىل التوحيد الخالص، 

فال هم ديناً أقاموا، وال هم دنياً أبقوا.

أنها  لوجدنا  اليوم  الساحة  تتبعنا  ولو 

الفاسدة  الفرضيات  بتلك  تعج  زالت  ما 

يُعبد  إلهاً  الناس  من  كثري  جعلها  التي 

الحركات،  حولها  فتتحزب  الله،  دون  من 

الوالء  عليها  ويُعقد  األفراد،  لها  ويتعصب 

والرباء، رغم ما أثبتته من فشل، وما أحّلته 

باألمة من كوارث، وفوق ذلك كله وضوح 

مخالفتها ألصل دين اإلسالم، وأحكامه.

ا َعَلى ِصَراٍط  ْن َيْمِشي َسِويًّ َأمَّ
ُمْسَتِقيٍم

يف  الله-  -رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

َعىَل  ُمِكبًّا  يَْمِش  }أََفَمْن  تعاىل  قوله  تفسري 

اٍط  رِصَ َعىَل  َسِويًّا  يَْمِش  ْن  أَمَّ أَْهَدى  َوْجِهِه 

:]22 ]امللك:  ُمْستَِقيٍم{ 

أيها  يَْمِش{  }أََفَمْن  ذكره:  تعاىل  »يقول 

بني  ما  يبرص  ال  َوْجِهِه{  َعىَل  }ُمِكبًّا  الناس 

يديه، وما عن يمينه وشماله }أَْهَدى{: أشّد 

ْن  }أَمَّ له،  وأهدى  الطريق،  عىل  استقامة 

قدميه  عىل  آدم  بني  مش  َسِويًّا{  يَْمِش 

اٍط ُمْستَِقيٍم{ يقول: عىل طريق ال  }َعىَل رِصَ

الطربي[. اعوجاج فيه« ]تفسري 

وهو  يمش  من  أن  بحاٍل  يُتصور  ال  إذ 

الذي  من  أهدى  أمامه  الطريق  يرى  ال 

فيه  عوج  ال  طريق  عىل  مستقيما  يسري 

أن  دائما  عليه  مخوف  فاألول  عقبات،  وال 

يضل الطريق، أما اآلخر فقد مّن الله عليه 

هو  وكذلك  حوله  ما  إبصار  عىل  بقدرته 

إال  به  يؤدي  ال  مستقيم  رصاط  عىل  يسري 

إىل الهدى.

الدولة  مجاهدي  بني  الفرق  وهكذا 

الفصائل  مرتدي  من  وغريهم  اإلسالمية 

ال  الحق  فأهل  لهم،  وُضالَّ والتنظيمات 

أن  بعد  إال  األمام  إىل  خطوة  يسريون 

الخطوة،  لهذه  الرشعي  الحكم  يعلموا 

مرشوعة  أنها  تأكدوا  إن  إال  يسريونها  فال 

الذي  املستقيم  الرصاط  عن  تخرجهم  لن 

كونه  عن  فضال  الجنة،  إىل  يوصلهم 

الدين. إقامة  سيوصلهم إىل غايتهم يف 

انكبوا  قد  فإنهم  الضالل  أهل  أما 

لهم  خطها  التي  السبل  عىل  بوجوههم 

فيها  ما  يرون  يرون غريها، وال  ال  قادتهم 

عقبات،  من  يعرتضها  ما  وال  ِعوج،  من 

أن يصطدموا بعقبة كؤود  يلبثون  لذلك ال 

الرصاط  عن  يبعدهم  انحرافا  ينحرفوا  أو 

املستقيم.

قادمة  حلقات  يف  الله–  –بإذن  وسنقّدم 

سعيهم  يف  الضاللة  أهل  لسبل  نماذج 

الرشيعة،  وتحكيم  الدين،  إلقامة  املزعوم 

بينها  الفارق  ليظهر  الخالفة،  وإعادة 

– عليه  سارت  الذي  النبوة  منهاج  وبني 

مكنها  اإلسالمية حتى  الدولة  الله-  بفضل 

الله يف األرض، والحمد لله رب العاملني.
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إن الدولة اإلسالمية هي الوسيلة الوحيدة 

إلقامة الدين، وتحقيق العدل بني الناس 

خلقه،  عىل  –تعاىل-  الله  فرضه  الذي 

وجعل تحكيم رشيعته رشطا له، وبغياب 

الله  رشيعة  غري  وبتحكيم  الدين،  هذا 

-سبحانه- يطغى الكفر، ويسود الظلم، 

ولعالج ذلك يلجأ الناس إىل مسالك شتى، 

إضافة  الدين  إقامة  أن  يرى  من  فمنهم 

تتضمن  فإنها  رشعيا،  واجبا  كونها  إىل 

لرب  املسلمون  وهم  العدل،  تحقيق 

العاملني، ومنهم من يسعى إلقامة كل ما 

يحسبه عدال بأي طريق كانت، وألسباب 

دنيوية محضة، وهم املفسدون من دعاة 

اإلصالح يف كل مّلة ودين باطل.

إقامة  يف  برغبتهم  جلهم  البرش  يتساوى  إذ 

فيها،  يحيون  التي  املجتمعات  داخل  العدل 

ويرون يف ذلك وسيلة لتجنيبهم ظلم اآلخرين 

حياتهم  ليحيوا  أمامهم  املجال  وفتح  لهم، 

ولذلك  أكثر،  وسعادة  أكرب،  بأمان  الدنيوية 

نرى كثرة ما كتبه الفالسفة واملتكلمون من 

وسيلة  لكونه  الحكم،  مسائل  يف  الجاهليني 

وظهرت  البرش،  وسعادة  العدل،  إلقامة 

"الحكم  حول  تحوم  كثرية  مصطلحات 

يحلم  التي  الفاضلة"  و"املدينة  العادل" 

الناس بوجودها والعيش فيها، وقد قام عدد 

األمم  يف  والحروب  الثورات  من  يحىص  ال 

املختلفة لتحقيق هذه الغايات.

لهم  بيّنه  الذي  للمنهج  الناس  فبإغفال 

فيما  العدل  لتحقيق  وعال-  -جّل  خالقهم 

ال  الدارين،  يف  السعادة  وتحصيل  بينهم، 

يظهر  وأن  بينهم،  فيما  يختلفوا  أن  يلبثون 

منهم  كل  يزعم  الذين  املضلون  األئمة  فيهم 

أنه وحده من يعرف الطريق لتحقيق العدل، 

بإمكانهم  الذين  الوحيدون  هم  وحزبه  وأنه 

رؤاهم  تتصارع  وعندما  األرض،  يف  إقامته 

غريهم  رؤى  مع  يزعمون  الذي  العدل  حول 

ومصالحهم، ال يبقى إال السالح حكما بينهم، 

إليه  يرجعون  بينهم  عليه  متفق  أصل  ال  إذ 

لحسم التنازع.

قالوا إّنما نحن مصلحون

وعىل هذا يسري الكثريون ممن يزعمون اتّباع 

أنبياء الله ورسله -عليهم السالم- ممن ترك 

السنة وسار عىل طريق الهوى والبدعة، فضلَّ 

عن الرصاط املستقيم، واتبع كلٌّ منهم سبيال 

من السبل، عليه شيطان يدعو إىل النار، وكلٌّ 

وحامي  النبوة،  علم  وريث  أنه  يّدعي  منهم 

أتباعه  يؤمل  منهم  وكلٌّ  الرشيعة،  حمى 

عليه يف حياة  كان  ما  إىل  الدين  بأنه سيعيد 

يتحقق  لم  ما  لهم  وسيحقق  بل  أنبيائهم، 

ألولئك األنبياء من الظفر والتمكني، وتحكيم 

ظهرت  املحصلة  ويف  الدين،  وإقامة  الكتاب 

إحدى  النصارى  ففي  املتعددة؛  الفرق  فيهم 

اليهود ثنتان وسبعون،  وسبعون فرقة، ويف 

ليتبعهم من يزعمون االنتساب إىل أمة محمد، 

صىل الله عليه وسلم، فينقسموا بدورهم إىل 

ثالث وسبعني فرقة، كلها عىل ضاللة إال فرقة 

عليه  كان  ما  عىل  النبوة،  منهاج  عىل  تسري 

وصحابته  والسالم-  الصالة  -عليه  النبي 

الكرام.

الفرق  تلك  من  كثري  تاريخ  إىل  يرجع  ومن 

يجد أن مبدأ االنحراف يف مناهج كثري منها، 

الذي قادها إىل الخروج عن الدين بالكلية إنما 

مع  النبوة  منهاج  إىل  بالعودة  مناداتهم  هو 

بنائهم دعاواهم عىل أصول فاسدة، وسعيهم 

النبي  دولة  كثريا عن  تختلف  دولة  إقامة  يف 

يزداد  برحوا  ما  ثم  وسلم،  عليه  الله  صىل 

عن  سبيلهم  بهم  ويبتعد  االنحراف،  بهم 

دينهم  عىل  يزيدون  وهم  املستقيم،  الرصاط 

وينقصون بما يخدم منهجهم الضال، حتى 

باتت أديانهم املختلفة شيئا مختلفا عن دين 

يطلبون  األمر  بادئ  خرجوا  الذي  اإلسالم 

إعادته ملا كان عليه السلف األول.

الرافضة.. تاريخ طويل من 
الضالل

الفرق  أوىل  من  عدُّهم  -إن صدق  فالرافضة 

ظهورا- هم استمرار لالنحراف الذي بدأ عند 

بعض الناس بتعصبهم آلل بيت النبي صىل 

الله عليه وسلم، واعتقادهم أنه لن يعيد الدين 

ولن  الوحي،  انقطاع  قبل  عليه  كان  ما  إىل 

يحفظه إىل يوم القيامة إال رجال من آل النبي 

وذريته، فظهرت يف الشيعة عقيدة الوصاية 

الله  ريض  بعيل،  حرصوها  التي  الدين  عىل 

عليه، وخرجوا بكذبٍة مفادها أن النبي –صىل 

الله عليه وسلم- نّص عليه خليفة من بعده، 

وأظهروا بدعة تفضيله عىل الصحابة وخاصة 

الشيخني، ثم تطّور بهم األمر إىل الغلو يف عيل 

بل إىل تأليهه يف حياته وبعد موته، وأصبحت 

مسألة إمامة أهل البيت أصال يف دينهم، فال 

يرون طريقا إلصالح الدين إال أن تكون إمامة 

الدين لواحد من أبناء فاطمة، ريض الله عنها.

املزعوم  اإلصالح  يف  البدعي  االتجاه  وهذا 

يف  بهم  ذهب  أنفسهم-  به  ألزموا  -الذي 

إىل  املنصوب  إمامهم  فيها  يموت  مرة  كل 

ووصل  بل  موته،  إنكار  أو  برجعته،  القول 

ابنا  أئمتهم  ألحد  ينسبوا  أن  إىل  األمر  بهم 

اإلمامة  ملا وصلت سلسلة  وذلك  له،  يكن  لم 

إىل  األبناء  إىل  اآلباء  من  حلقاتها  تنتقل  التي 

طريق مسدود، عندما انعدمت ساللة اإلمام 

فخرجوا  العسكري،  الحسن  عرش  الحادي 

بكذبة اإلمام الثاني عرش الذي أسموه )محمد 

املهدي بن الحسن العسكري(، ليواروا سوءة 

ضاللهم يف مسألة الوصاية، بأن خلت األرض 

من ويص يحقق رشوطهم النَسبيّة والرشعية، 

واخرتعوا قصة غيبته يف رسداب سامراء إىل 

آخر الزمان ليستمر منهجهم البدعي الرشكي 

الضال، زاعمني ظهوره يف آخر الزمان ليمأل 

األرض عدال كما ملئت جورا.

دين ملفق في خدمة منهج 
ضال

وحتى  الشيعة  فرقة  ظهور  بداية  ومنذ 

املختلفة  طوائفهم  رشك  من  اليوم  نراه  ما 

يتبعونهم  الذين  السوء  علماء  غرّي  وكفرها، 

أنهم  األمر  أول  زعموا  الذي  اإلسالم  دين 

حريصون عىل حفظه ووقايته من االنحراف 

الذي ادعوا وجوده، وأضافوا عليه الكثري من 

منه  وأنكروا  والوثنيني،  الكتاب  أهل  أديان 

وكذبوا  ومنهجهم،  هواهم  يوافق  ال  ما  كل 

عىل رسول الله -صىل الله عليه وسلم- وآل 

بيته، من اآلثار ما ملؤوا به املجلدات وخدعوا 

لم  الكريم  القرآن  وحتى  األغرار،  السذج  به 

يسلم من كفرهم وتشكيكهم، فزعموا أن فيه 

زيادة ونقصانا، ملا وجدوا أن آياته تعارض 

ما يزعمون من الدين.

السنة  أهل  منهج  عن  منهجهم  ولعزل 

والجماعة بالكلية، طفقوا يدورون عىل الفرق 

املنحرفة، واألديان الباطلة، ليختاروا من كلٍّ 

منها ما يمكن أن ينبني عىل أصولهم الفاسدة 

ألنفسهم  لفقوا  حتى  واألحكام،  العقائد  من 

اإلسالم  دين  يخالف  الذي  الرفض  دين 

بالكلية.

أنها  يجد  الشيعة  فرق  لتاريخ  يرجع  ومن 

ما زالت منذ عهدها األول مستمرة يف العمل 

اإلسالمية،  الدولة  أنه  يزعمون  ما  إلقامة 

الذي  الباطل  دينهم  يف  الناس  وإدخال 

يزعمون أنه الدين الذي نزل عىل رسول الله، 

للناس  تبليغه  وورث  وسلم،  عليه  الله  صىل 

–تعاىل-  الله  إال  يعلم  وال  الغائبون،  أئمتهم 

عدد من ُقتل من أتباع ملتهم ومن املسلمني 

لم  التي  حروبهم  يف  تلك  غاياتهم  سبيل  يف 

األربعة  القرون  خالل  املسلمني  ضد  تتوقف 

عرش املاضية.

فهكذا نشأ دين الرفض كّله من أصل فاسد 

ونظرية فاسدة يف اإلصالح، رأوها رضورية 

إليه،  السعي  يزعمون  الذي  العدل  لتحقيق 

طلبه،  ادعاء  يف  يكذبون  الذي  واإلصالح 

أخذها بعض الشيعة األوائل من دين اليهود، 

سبأ،  كابن  يهودي  أذهانهم  يف  أدخلها  أو 

عىل  طالب  أبي  بن  عيل  وصاية  باعتقادهم 

الدين من بعد انقطاع الوحي، كما كان يوشع 

بعد  من  إرسائيل  بني  عىل  وصيا  نون  بن 

الفكرة  هذه  وتطّورت  السالم،  عليه  موىس، 

فيها  جرى  وما  الطويلة،  القرون  مدى  عىل 

وأعدائهم،  الشيعة  فرق  بني  رصاعات  من 

ومن نزاعات بني فرق الشيعة أنفسهم، ومن 

تبديل وتغيري يف دينهم عىل أيدي علماء السوء 

ن من  املرشعني لهم من دون الله، حتى تكوَّ

كل ذلك هذا املزيج النجس من العقائد الذي 

نراه اليوم عند فرق الشيعة املختلفة.

تنظيمات وفصائل على خطى 
الرافضة

الرافضة  لدين  األمد  البعيد  التطور  فهذا 

يقّدم لنا نموذجا حيا ملا يمكن أن تصل إليه 

الدعوات إىل إقامة الدولة اإلسالمية إن سلكت 

سبال تنحرف عن الرصاط املستقيم، وجعلت 

من تلك السبل واجبا حتميا عىل الناس سلوكه 

لوا الدين  إلقامة الدين، فكانت نهايتهم أن بدَّ

ليتوافق مع تلك السبل التي ابتدعوها.

عليه  تسري  الدعوات  من  كثريا  نجد  ما  وهذا 

اليوم يف طريقها املزعوم إلقامة الدين وتحكيم 

رشيعة رب العاملني، فاالنحرافات التي بدأت 

يف أول الطريق لم تلبث أن انجلت اليوم عن 

بل ومحاربة  النبوة،  منهاج  كبرٍي عن  ابتعاٍد 

لهذا املنهاج الذي رضيه الله ورسوله، صىل 

الله عليه وسلم.

وسنسعى –بإذن الله– فيما يأتي من حلقات 

هذه السلسلة إىل رضب أمثلة أكثر لتوضيح 

سبل  مآالت  بيان  إىل  وصوال  الفكرة،  هذه 

الذي  النبوة  منهاج  مع  مقارنة  الضالني، 

تسري عليه الدولة اإلسالمية اليوم، بفضل الله 

تعاىل.
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الرافضة االثنا عشرية
إقامة الدولة اإلسالمية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضاللة )3(

هكذا يستمرون يف بنيانهم إىل أن يصلوا إىل 

األصول،  تعزيز  عن  فيها  يعجزون  مرحلة 

ويخسوا  بهم،  فينهار  البنيان،  تثبيت  أو 

قال  اآلخرة،  خسوا  أن  بعد  الدنيا  بذلك 
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وضعها  التي  النظريات  غالب  هي  وهكذا 

الصدق  الزاعمني  لإلسالم  املنتسبني  بعض 

يف السعي إلقامة الدولة اإلسالمية، من الذين 

بنوا  ثم  فاسدة،  أصوال  ملساعيهم  جعلوا 

واجتهاداتهم  هاتهم  وتوجُّ أفعالهم  عليها 

الخاطئة، التي ال تلبث نتائجها إال وتنقض 

أصولها، فال يكون أمام أولئك الضالني من 

باملزيد  املنتقضة  أصولهم  تدعيم  غري  خيار 

ضالال،  بها  فيزدادون  الباطل،  دعائم  من 

من  يبقى  ال  حتى  خرابا،  بنيانهم  ويزداد 

اإلسالم فيه يشء.

الدولة  إقامة  مناهج  حول  مبحثنا  ويف 

وأتباع  النبوي  املنهج  أتباع  بني  اإلسالمية 

مضطرين  أنفسنا  نجد  الضاللة،  سبل 

الروافض  تجربة  أمام  مطوال  للوقوف 

أن  إىل  بهم  وصلت  التي  عرشية  االثني 

ال  جديدا،  دينا  وألسنتهم  بأيديهم  يضعوا 

اليهود  أديان  كصلة  إال  باإلسالم  له  صلة 

السالم،  عليه  إبراهيم  بدين  والنصارى 

والتقديم بدراسة هذه التجربة التي امتدت 

أطول  من  بذلك  فهي  قرنا،   11 من  ألكثر 

مدى  بيان  يف  وضوحا  وأكثرها  التجارب، 

أصل  عىل  البناء  سبَّبه  الذي  االنحراف 

الدولة  إلقامة  ضاللة  عىل  العمل  يف  فاسد 

الكاذب بالسعي لحفظ  عاء  اإلسالمية، واالدِّ

اإلسالم من البدع واالنحرافات.

مبدأ دعوتهم.. نٌص باإلمامة 
مزعوم

مبدأ دعوتهم  أن  املرشكون  الروافض  يزعم 

والسالم،  الصالة  عليه  النبي  حياة  يف  كان 

بن  لعيل  واإلمامة  بالخالفة  ه  ونصِّ بوصيَّته 

من  وأوالده  عنه-  الله  -ريض  طالب  أبي 

الوصية،  هذه  عىل  لديهم  دليل  وال  بعده، 

باطلة  تأويالت  من  يختلقون  ما  سوى 

الثابتة  األدلة  بل  والسنة،  الكتاب  لنصوص 

تنقض ما يّدعون.

لنئ  "إني  عنه:  الله  ومنها قول عمر، ريض 

ال أَستخِلف فإن رسول الله -صىل الله عليه 

فإن  أَستخِلف  وإن  يستخِلف،  لم  وسلم- 

ففيه  مسلم[،  ]رواه  استخَلف"  قد  بكر  أبا 

دليل عىل أن النبي –صىل الله عليه وسلم- 

صحابته  من  غريه  وال  عليَّا  يستخلف  لم 

عن  البخاري  رواه  وما  عنهم،  الله  ريض 

أن علياً  قال: ذكروا عند عائشة  أنه  األسود 

فقالت:  وصيا،  كان  عنهما-  الله  -ريض 

إىل  مسندته  كنت  وقد  إليه،  أوىص  "متى 

بالطست،  فدعا  قالت: حجري،  أو  صدري، 

أنه  شعرت  فما  حجري،  يف  انخنث  فلقد 

فإن  وكذلك  إليه؟"،  أوىص  فمتى  مات،  قد 

إجماع الصحابة عىل البيعة ألبي بكر وعمر 

عنه  يخرج  لم  عنهم-  الله  -ريض  وعثمان 

من يزعمون الوصية لهم، وهم عيل بن أبي 

الله  ريض  والحسني  الحسن  وابناه  طالب 

عنهم، وغري ذلك من األدلة التي تهدم كذبة 

الوصية كثري.

التنازع  أيضا،  الوصية  ثبوت  ينقض  ومما 

الروافض  من  يزعمها  من  بني  الذي حصل 

وغريهم ممن يزعم النرصة آلل البيت، فكلٌّ 

منهم يزعمها لواحد من آل البيت، وخاصة 

من  بني  عنه،  الله  ريض  عيل  مقتل  بعد 

املطلب،  عبد  بن  العباس  عقب  يف  يزعمها 

عيل،  بن  الحسني  أو  عيل،  بن  الحسن  أو 

الله  الحنفية( ريض  )ابن  بن عيل  أو محمد 

عنهم، بل وألبناء جعفر بن أبي طالب ريض 

له  يدَّعون  ممن  واحد  يمت  ولم  عنه،  الله 

اإلمامة إال زادتهم األهواء والشبهات تفرقا، 

فلو  يهواه،  ملن  الوصية  يزعم  منهم  وكلٌّ 

بها  ألثبت  وصية  أو  نص  منهم  أليٍّ  كان 

الحوادث  الحق إلمامه، ولكنهم يف كثري من 

لم يجدوا ما يستشهدون به عىل منافسيهم 

مكذوبة،  وخوارق  مزعومة  معجزات  سوى 

بن  عيل  إمامة  عىل  الروافض  استدل  كما 

بن  زيد  أخيه  إمامة  ورفض  الحسني، 

لسان  عىل  بيعته  ثبتت  األول  بأن  الحسني، 

الحجر والشجر!

أصل ضالل الرافضة.. ادعاء 
عصمة األئمة

قام  الذي  األصل  ص  نلخِّ أن  ويمكننا 

كل  عليه  بنوا  والذي  الرافضة  دين  عليه 

هذا،  يومنا  حتى  وانحرافاتهم  ضالالتهم 

يجوز  ال  اإلسالمية  الدولة  أن  باعتقادهم 

اشرتطوا  إمام  عليها  يقوم  أن  إال  تقوم،  أن 

سلطان،  من  بها  الله  أنزل  ما  رشوطا  له 

يقدح  ما  كل  من  يكون معصوما  أن  أهمها 

يف عدالته الظاهرة والباطنة، عاملا بكل يشء 

الله  من  بأمٍر  عليه  منصوصا  الغيب،  ومنه 

بغري  يستقيم  ال  الناس  دين  وأن  سبحانه، 

بأئمتهم،  آمنوا  إن  الناس  وأن  اإلمام،  هذا 

وصفاتهم، وأطاعوهم يف كل ما أمروا، فإن 

ستكون  دولتهم  وإن  ستستقيم،  أمورهم 

عىل منهاج النبوة.

تلك  اإلمام  يحوز  أن  عندهم  يكفي  وال 

بها  متفّردا  يكون  أن  بد  ال  بل  الصفات، 

نّد  وال  بينهم،  له  شبيه  ال  البرش،  بني  من 

نازعه يف يشء من ذلك فهو  له منهم، ومن 

طاغوت، ومن أعطى املنازع لإلمام ما يجب 

لإلمام فقد أرشك بالله سبحانه.

ومرجع هذا األصل الفاسد لديهم هو القول 

كطاعة  ويُتبَّع  يطاع  أن  يجب  اإلمام  بأن 

واتّباعه،  وسلم-  عليه  الله  –صىل  النبي 

ولذلك ال يمكن أن يكون من عامة املسلمني 

والنسيان  والخطأ  الجهل  عليه  يجوز  ممن 

أن يكون عاملا بكل يشء  بد  والهوى، بل ال 

ا يعرتي البرش من  يريد أن يعلمه، منزَّها عمَّ

يف  يُطاع  ال  لكي  لهوى،  وميل  وسهو  خطأ 

معصية، وال يُتّبع عىل ضاللة، وال يوجد له 

الفتنة، وال ند له  امللك وتحصل  ندٌّ فينازعه 

يف العلم فيخالفه الرأي ويحدث االفرتاق.

من  اشرتطوها  التي  الصفات  كانت  وملا 

الخفيَّات التي ال يمكن االطالع عليها، وجب 

عندهم أن يجري اختيار هذا اإلمام من الله 

تعاىل، كما يُختار األنبياء، ألنه وحده العالم 

بالخفايا، بل وتعدوا يف األمر إىل أن يوجبوا 

عىل الله –تعاىل- هذا األمر، ألنه إن لم يخرت 

إن عذبهم،  لهم  اإلمام يكون ظاملا  لهم هذا 

الذي  اإلمام  بغياب  عليهم  له  حجة  ال  إذ 

يقوم مقام الرسول، تعاىل الله عما يقولون 

علوا كبريا، ولذلك فإنهم يصفون من يرونه 

ة" أي تقوم به الحجة عىل  إماما بأنه "ُحجَّ

من  العذاب  يعصيه  من  ليستحق  الناس، 

بالنص  االختيار  هذا  ويكون  سبحانه،  الله 

عنه-  الله  -ريض  لعيل  يزعمونه  الذي 

وأبنائه من بعده.

توحيد الطاعة ينقض نظرية 
العصمة

ويأتي فساد أصلهم يف طلب العصمة لألئمة 

فالله  اإلمام،  طاعة  مسألة  يف  ضاللهم  من 

-عز وجل- جعل طاعة األئمة واألمراء تَبَعا 

فمتى  لها،  الله ورسوله، ال مساوية  لطاعة 

املعروف، فإن طاعته  األمري يف  أمر  ما كان 

لله سبحانه، ومتى ما تعارضت  هي طاعة 

معصية  وجبت  الله  طاعة  مع  األمري  طاعة 

األمري، وإفراد الله –سبحانه- بالطاعة.

األمر،  أويل  طاعة  جالله-  -جل  أوجب  وقد 

الله  إىل  بالرّد  التنازع  حني  أمر  ولكنه 

عىل  للتأكيد  والسنة،  الكتاب  أي  ورسوله، 

فقال:  لله،  طاعة  هي  األمر  أويل  طاعة  أن 

َوأَِطيُعوا  اللََّه  أَِطيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا 

تَنَاَزْعتُْم  َفِإْن  ِمنُْكْم  اأْلَْمِر  َوأُويِل  الرَُّسوَل 

ُكنْتُْم  إِْن  َوالرَُّسوِل  اللَِّه  إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  يَشْ يِف 

َخرْيٌ  ذَِلَك  اآْلِخِر  َواْليَْوِم  ِباللَِّه  تُْؤِمنُوَن 

عليه  وقال   ،]59 ]النساء:  تَأِْوياًل{  َوأَْحَسُن 

أطاع  فقد  أطاعني  )من  والسالم:  الصالة 

ومن  الله،  عىص  فقد  عصاني  ومن  الله، 

أطاع أمريي فقد أطاعني، ومن عىص أمريي 

أن  يُعقل  وال  مسلم[،  ]رواه  عصاني(  فقد 

تكون طاعة األمري الذي أوىص النبي –صىل 

فيما  بطاعته  حياته  يف  وسلم-  عليه  الله 

لهذا  يشرتط  لم  إنه  كما  أوامره،  يناقض 

من النص المزعوم.. 
إلى اإلمام المعدوم

يضــع أصحــاب الدعــوات الباطلــة ألنفســهم أصــوال فاســدة 
ليبنــوا عليهــا نظرياتهــم وعقائدهــم، فــال يمضــي بهم زمن 
إال وقــد اكتشــفوا بأنفســهم أن نظرياتهــم ال تســتقر علــى 
ــن  ــد م ــول بمزي ــك األص ــز تل ــؤون إلــى تعزي ــم فيلج أصوله
البــدع والضــالالت، لتقــوى علــى حمــل مــا عالهــا، وكذلــك 
يعمــدون إلــى مــا بنــوه فوقهــا فيعيــدون ترتيبــه ليحققــوا 

لبنائهــم بعــض التــوازن.
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الرافضة 
االثنا عشرية

مقاالت

إقامة الدولة اإلسالمية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضاللة )4(

دينهم  أن  من  الرافضة  يزعمه  ما  فبخالف 

محمد،  الله  رسول  عىل  السماء  من  وحي 

إليهم  وصل  وأنه  وسلم،  عليه  الله  صىل 

مسلسال منه عرب عيل بن أبي طالب -ريض 

الله عنه- وأبنائه، حتى دوَّنوه يف القراطيس 

الباحثني  أكثر  فإن  الناس،  بني  ونرشوه 

قني يجزمون بأن هذا الدين كتبه علماء  املحقِّ

الرافضة بعد موت كل من يزعمون له اإلمامة 

عنه،  الله  ريض  عيل،  أبناء  من  والعصمة 

أي  الغيبة(  )عرص  يسّمونه  ما  يف  ودخولهم 

الثاني عرش الذي اختلقوه من  غيبة إمامهم 

العدم، لريّقعوا به ثوبهم املِزق، ويعززوا به 

بنيانهم الهِدم.

العصمة  باشرتاط  الرافضة  يكتِف  فلم 

نقض  بذلك  ليدعوا  اإلمامة،  ملنصب  والنص 

رشعية كل خلفاء رسول الله، صىل الله عليه 

وسلم، من لدن أبي بكر الصديق، ريض الله 

عنه، ويربروا الخروج عليهم، وتكفريهم، بل 

توجهوا إىل عامة املسلمني ليشرتطوا عليهم يف 

دينهم أمورا تُلزمهم ببيعة أئمتهم والدخول 

يف دين الرفض ليكونوا مسلمني.

فكان أهم ما بدؤوا به هو موضوع اإلمامة، 

ومن  الدين،  أصول  من  أصال  منها  فجعلوا 

لم يعرف إمام زمانه، ويبايعه فال إيمان له، 

إيمان بعض  يف  الخالف  عندهم  ولذلك وقع 

من كبار أصحاب أئمتهم ملا ماتوا يف فرتات 

االختالف عىل تحديد اإلمام.

قالوا  فقد  أكثر،  دينهم  أتباع  عىل  وليضيِّقوا 

من  اإلمامة  بمنصب  يتعلق  ما  كل  بتوقيف 

والحسبة  الحدود  وإقامة  كالقضاء  أحكام 

أن  يصح  فال  وغريها،  والجمعة،  والجهاد 

من  أو  إمامته  يزعمون  من  إال  بها  يقوم 

أن  عليهم  وحرَّموا  لذلك،  اإلمام  به  ينصِّ

يتقاضوا إىل من يسمونهم بـ "أئمة الجور"، 

الجمعة  يصلوا  أو  ورائهم،  من  يقاتلوا  أو 

خلفهم، أو يؤدوا إليهم زكاتهم.

الدين،  يف  الترشيع  إىل  تحريفهم  وامتد  بل 

الله، أو  فمنعوا أتباعهم من األخذ من كتاب 

سنة رسوله -عليه الصالة والسالم- مبارشة، 

طريق  عن  األحكام  يأخذوا  بأن  وألزموهم 

أئمتهم  كالم  أن  وزعموا  فحسب،  "األئمة" 

هو القرآن الناطق، مقابل ما سموه "القرآن 

املسلمني  مصاحف  يف  الذي  الصامت" 

توقف  لينكروا  األمر  تعدوا  ثم  وصدورهم، 

الترشيع يف الدين بموت النبي، صىل الله عليه 

وسلم، زاعمني أنه اختص آل بيته بالكثري من 

األحكام التي لم تحدث الحاجة إلظهارها يف 

حياته، وأن كل ما ينسبونه ألئمتهم من أقوال 

وأفعال، إنما هو مما ورثوه من علم النبوة، 

بل شطُّوا بعد ذلك بعيدا ليزعموا أن أئمتهم 

أقوالهم  لتكون  تعاىل،  الله  من  إليهم  يوحى 

يسمونه  ما  ضمن  ويجعلوها  يوحى،  وحيا 

فمنعوا  الفقه،  أصول  باب  يف  "السنة" 

االجتهاد يف الدين، وعدُّوا من يتصدى للفتيا 

عني،  املرشِّ الطواغيت  بمثابة  األئمة  غري  من 

الحاكمني بغري ما أنزل الله. 

الكتاب  تفسري  حرصهم  عىل  يقترصوا  ولم 

أقوال،  من  ألئمتهم  ينسبونه  بما  والسنة 

بتأويالت  الوحيني  نصوص  وتأويلهم 

اآلثمة  ألسنتهم  امتدت  بل  كاذبة،  باطنية 

إىل تلك النصوص بالتكذيب والتحريف، فال 

صحيح من السنة إال ما وافق مذهبهم، بناء 

)الصادق(:  جعفر  عىل  املكذوب  القول  عىل 

ويعنون  الرشاد"،  فهو  العامة  خالف  "ما 

وكّذبوا  بل  والجماعة،  السنة  أهل  بالعامة 

أن  زاعمني  الكريم،  القرآن  بصحة  حتى 

الله عليه وسلم-  الله -صىل  صحابة رسول 

آياته، وحذفوا منها ما كان فيها من  حّرفوا 

نص واضح عىل إمامة عيل -ريض الله عنه- 

بكر  ألبي  لعن  من  فيه  ما  وأزالوا  بيته،  وآل 

وعمر وبني أمية، وكل من ليس عىل مذهبهم 

الباطل وملتهم الكافرة بزعمهم، ونسبوا إىل 

الناس،  أيدي  يف  الذي  غري  مصحفا  أئمتهم 

أيضا  الوحيني  احتكار  ادعوا  فقد  وبالتايل 

األحكام  وبيان  تأويلهما،  احتكروا  أن  بعد 

النازلة فيهما.

بأئمتهم،  الناس  دين  حرصهم  عىل  وزادوا 

طريق  عن  أيضا  بهم  دنياهم  ربطوا  بأن 

وحثهم  أتباعهم،  بني  العبودية  رشك  إشاعة 

والتقرب  ودعائهم،  بأئمتهم  االستغاثة  عىل 

بقبورهم،  والتربك  والنذور،  بالذبح  إليهم 

األموال  لريزقوهم  آثارهم،  إىل  ينسبونه  وما 

زعموا،  األمراض،  من  يشفوهم  أو  واألوالد، 

وكل ذلك يف إطار عملية شاملة لحشد الناس 

إىل حزبهم، وربطهم بمذهبهم.

كله  دينهم  بنائهم  أخبار  من  ذكرنا  وفيما 

من  املزيد  إيراد  عن  غنى  اإلمامة  أصل  عىل 

األمثلة لتوضيح املراد، رغم أن دينهم الخرايف 

الوضعي ميلء بأمثال هذه الغرائب.

من "اإلمامة اإللهية" إلى 
نيابة اإلمام

يف  دينهم  تغيري  من  الروافض  يستِح  لم 

قرنني  طوال  مرات  عدة  اإلمامة  مسألة 

املواقف  أحرج  ولكن  تقريبا،  الزمن  من 

إمامهم  وفاة  عند  كانت  بها  مّروا  التي 

عيل  بن  )العسكري(  الحسن  عرش  الحادي 

الثالث  القرن  منتصف  يف  وذلك  )الهادي(، 

لهم  ولتسلم  يعقب،  أن  غري  من  الهجري، 

للحسن  ولد  والدة  قصة  اخرتعوا  نظريتهم 

أن  )العسكري( من جارية رومية، وزعموا 

أمه أخفته لحمايته من الحكام حتى يكرب، 

عثروا  أعداءه  إن  ليقولوا  القصة  عّدلوا  ثم 

عليه وهو صبي، فاختبأ منهم يف رسداب يف 

مدينة سامراء بالعراق.

أسئلة  وكثرت  اختبائه،  قصة  طالت  فلما 

الدين  برؤيته ألخذ  عنه، ومطالبتهم  أتباعه 

عن  متخفٍّ  أنه  الكذبة  الدجاجلة  زعم  منه، 

يعرفه  فال  أعينهم،  عن  ومحتجب  الناس، 

إال نائب له هو )عثمان بن سعيد العمري( 

بخط  أنها  زعم  رسائل  لهم  أخرج  الذي 

للرد  عنه  نائبا  بتنصيبه  املزعوم،  املهدي 

اإلمام،  علم  وتبليغهم  الناس،  أسئلة  عىل 

األهم  هي  واألخرية  منهم،  الخمس  واستالم 

كما سنرى الحقا.

ومع ظهور نواب لإلمام الثاني عرش محمد 

انتهى  )العسكري(،  الحسن  بن  )املهدي( 

وبدأ  املعروفني  األئمة  عرص  الرافضة  عند 

بالغيبة  املرحلة  هذه  وسميت  الغيبة،  عرص 

لإلمام،  معروفني  نواب  لوجود  الصغرى، 

لطواغيت  ويحفظون  مقامهم،  يقومون 

الرافضة نظريتهم الباطلة وأصلهم الفاسد.

قرابة  الصغرى(  )الغيبة  مرحلة  واستمرت 

فيها  اإلمام  نيابة  تعاقب عىل  عاما،   70 الـ 

محمد  ابنه  العمري  بعد  أهمهم  نواب،   4

بالوراثة  اإلمام  نيابة  انتقال  )ونالحظ 

منصبه  يف  استمر  الذي  اإلمامة(،  كمنصب 

عيل  ثم  النوبختي،  الحسني  تاله  عاما،   40

 329 -سنة  بوفاته  انتهت  الذي  املسريي، 

بوفاته  أنهم  خاصة  املرحلة،  هذه  هـ- 

ووجود  الصغرى  الغيبة  كذبة  أن  شعروا 

اإلمام يف مكان خفي لن تنطيل عىل أحد بعد 

اليوم بانقضاء العمر املتوقع لغالب الناس.

التي منعوا  الكربى(  )الغيبة  وبدأت مرحلة 

من الخوض يف ُكنهها أو التساؤل عن مكان 

اإلمام وموعد ظهوره فيها، والتي استمرت 

ليعيش  هذا،  يومنا  وإىل  الوقت  ذلك  منذ 

الرافضة طوال 1000 سنة دون إمام ظاهر، 

عىل  األحاديث  بوضع  الرافضة  علماء  ويبدأ 

ألسنة أئمتهم، وتتطور محاوالتهم الخروج 

من متاهة الغيبة بحلول متعددة، ال شك أن 

والية الفقيه يف إيران الرافضية هي طورها 

األعىل، ولذلك نجد إكثارهم هذا الزمان من 

ويقصدون  الظهور(،  )عرص  عن  الحديث 

الدولة  ليقيم  )املنتظر(  املهدي  بذلك ظهور 

آل  أعداء  من  وينتقم  العادلة،  اإلسالمية 

السنة(، ويمأل  أهل  البيت )ويقصدون بهم 

األرض عدال كما ملئت كفرا وجورا، زعموا.

من إمامة 
المعدوم.. 

إلى والية 
الطواغيت ــة مــن هــذه السلســلة لمحــات  ــا فــي الحلقــة الماضي أوردن

نظريــة  أســاس  علــى  الرافضــة  ديــن  نشــوء  تاريــخ  عــن 
)اإلمامــة اإللهيــة( الباطلــة، ومــا اشــُتق منهــا مــن نظريــات 
و)الغيبــة(  و)البــداء(،  و)التقيــة(  و)النــص(،  )الوصيــة( 

المكفــرة والخرافــات. البــدع  مــن  و)الرجعــة(، وغيرهــا 
ــف  ــن كي ــإذن هللا- أن نبي ــة -ب ــذه الحلق ــنحاول فــي ه وس
اضطــر الروافــض إلــى التالعــب بنظريــة )اإلمامــة اإللهيــة( 
التــي اشــترطوها إلقامة الدولة اإلســالمية، وكيــف أضافوا 
ـى نظريــة  التعديــل تلــو التعديــل عليهــا حتــى وصلــوا إـل
ـى،  )واليــة الفقيــه(، التــي تنقــض أصــول نظريتهــم األوـل
وتســعى  اليــوم،  الشــركية  إيــران  دولــة  عليهــا  وتقــوم 

لتعميمهــا علــى بــالد المســلمين كافــة.
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مقاالت

ألف عام من الحيرة...
أعمالهم،  رش  يف  الرافضة  طواغيت  وقع 

الذي  اإللهية"  "اإلمامة  فخ  يف  وسقطوا 

القيود  أن  ووجدوا  للمسلمني،  نصبوه 

الناس  بها  ربطوا  طاملا  التي  واألغالل 

كانوا  فما  وأعناقهم،  أياديهم  تطوق  باتت 

واجتهاد  ترشيع  من  باإلمام  يحرصونه 

ألموال  وأخذ  وقتال  للحدود  وإقامة  وحكم 

من  أيا  ويمنعون  وغريها،  والزكاة  الخمس 

هم  باتوا  منها،  شيئا  يتولَّوا  أن  من  الناس 

غيبة  بحكم  بها،  القيام  من  ممنوعني  أيضا 

بعده،  إمام  ونصب  موته  واستحالة  اإلمام، 

عرشية،  االثني  سلسلتهم  به  ختموا  ألنهم 

لكثرة  عنه،  النيابة  ادعاء  صعوبة  وكذلك 

األدعياء الذين ستغويهم صالحيات اإلمامة 

ومكاسبها املالية للسعي يف ذلك )وقد خرج 

املقبولني  األربعة  النواب  عرص  يف  فعال 

يرفضهم  نائبا   30 من  أكثر  الرافضة  لدى 

والزكوات  الخمس  جمع  وتولوا  الرافضة، 

لهم  بد  ال  كان  وهنا  الغائب(،  اإلمام  باسم 

االستمرار  من  تمكنهم  جديدة  حيل  من 

نظرية  وتطوير  الرافضة،  دين  وضع  يف 

"اإلمامة اإللهية".

خالل  كثريا  الرافضة  عقيدة  اهتزت  وهكذا 

الدين  هذا  عن  غالبهم  وخرج  الفرتة،  هذه 

كبريا،  تناقضا  فيه  يجدون  الذي  الباطل 

بحرصه كل جوانب دينهم ودنياهم بوجود 

األساطري  يف  إال  وجود  له  ليس  الذي  اإلمام 

طواغيتهم  أحد  وصف  وقد  والخرافات، 

حالة  )الصدوق(  يسّمونه  الذي  الكذابني 

الكربى(،  )الغيبة  بدايات  يف  الرافضة 

بقوله:  الحرية(  )عرص  يسمونها  التي 

الشيعة  من  عيلّ  املختلفني  أكثر  "وجدت 

أمر  يف  عليهم  ودخلت  الغيبة،  حريتهم  قد 

من  آخر  طاغوت  ويقول  الشبهة"،  القائم 

طواغيتهم، وهو النعماني: "أّي حرية أعظم 

التي أخرجت من األمر هذا الخلق  من هذه 

الكثري والجم الغفري، ولم يبَق ممن كان فيه 

إال النزر اليسري؟! وذلك لشّك الناس".

والحركّيون التوقفّيون 

"اإلمامة  نظرية  يف  األهم  التطوير  وكان 

اخرتاع  هو  املرحلة  هذه  خالل  اإللهية" 

نظرية جديدة هي "االنتظار" التي اختلفوا 

رئيسيني،  موقفني  بني  تأويلها،  يف  الحقا 

األول )توقفي( يقوم عىل االستخفاء بالتقية، 

)حركي(  واآلخر  الغائب،  اإلمام  عودة  حتى 

يقوم عىل رضورة تهيئة األوضاع لعودة هذا 

اإلمام، وذلك بتحقيق التمكني وامتالك القوة 

أعدائه  من  اإلمام  خوف  أسباب  تزيل  التي 

ليتمكن من الظهور والحكم وإقامة الدين.

عىل  شدَّد  فقد  )التوقفي(  األول  االتجاه  أما 

تحريم أي تحرك إلقامة "الدولة اإلسالمية" 

أو اتباع أي أحد يخرج يف عرص الغيبة باسم 

ملحمد  نسبوا  وقد  البيت،  آلل  الحكم  إعادة 

راية  قبل  ترفع  راية  "كل  القول:  )الباقر( 

املهدي فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله، 

وكل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر 

ونفاق وخديعة".

هذا  أتباع  بني  )اإلخباري(،  املنهج  وساد 

االتجاه، الذي يشبهونه زورا وبهتانا بمنهج 

من  علماءهم  يمنع  والذي  الحديث،  أهل 

االجتهاد، ويمنع ُجهالهم من التقليد، ويأمر 

املنسوبة  اآلثار  من  فقط  باألخذ  الجميع 

ألئمتهم، وقد أرسف هؤالء بالكذب عىل النبي 

وعىل  بل  بيته،  وآل  وسلم-  عليه  الله  -صىل 

معظم  إن  القول  ويمكن  الغائب،  مهديهم 

أكاذيب  من  الروافض  دين  يف  ُوضع  ما 

وأهله،  اإلسالم  يف  وطعن  وخرافات،  وبدع 

أولئك  فعل  إنما هو من  القرآن وحملته  ويف 

تاريخ  كتابة  أعادوا  وقد  بل  )اإلخباريني(، 

القرون املاضية من جديد بما يُوافق أهواءهم 

الروافض  يكتِف  لم  وهكذا  ومعتقداتهم، 

وعىل رأسهم )اإلخباريون( ببناء دينهم عىل 

وإنما  اإللهية"،  "اإلمامة  الفاسد  أصلهم 

البرشية من جديد ليوافق هذه  كتبوا تاريخ 

النظرية الباطلة، بل وحددوا معالم املستقبل 

لينسجم معها أيضا.

أهل  وقوف  استمر  فقد  هذا  عىل  وبناء 

كل  من  سلبيا  موقفا  )التوقفي(  االتجاه 

األزمنة  خالل  الرافضة  أقامها  التي  الدول 

عىل  بناًء  رشعيتها  ونقضوا  املاضية، 

و)العصمة(  و)النص(  )الوصية(  نظريات 

و)االنتظار( وغريها، التي ال تتوافق رشوطها 

مع جميع أولئك الحكام رغم ديانتهم بدين 

الرافضة، وإيمانهم بانتظار )املهدي(، ورغم 

إمامهم،  غيبة  بها  برَّروا  التي  املوانع  زوال 

طواغيت  عىل  امللوك  أولئك  بعض  بعرض 

الظهور  )املهدي(  من  يطلبوا  أن  الرافضة، 

لتسلم حكم دولهم، إال أنهم رفضوا العرض 

بحجة أن لخروجه عالمات لم تظهر بعد!

أما أصحاب االتجاه اآلخر، الذين لم ترق لهم 

إمام  بأاّل  إيمانهم  رغم  )االنتظار(،  جمودية 

بنظرية  إليمانهم  تبعا  مهديهم،  بظهور  إال 

فقد  الباطلة،  ورشوطها  اإللهية(  )اإلمامة 

البدعية  نظرياتهم  ضعف  كثريا  أحرجهم 

أمام حجج خصومهم،  الخرافية  وقصصهم 

فتحركوا تحت ضغط أتباعهم ليتحرروا من 

قيود جمودية )االنتظار(، متسلحني باملنهج 

العقيل الضال للمعتزلة، وأصولهم يف التلقي 

واالجتهاد واملناظرة، ليفتح طواغيت الرافضة 

الباب  )األصوليني(  يسّمونهم  الذين  هؤالء، 

لالجتهاد  أنفسهم،  أمام  رويدا  رويدا  بذلك 

العمل  وإعادة  واملقلدين،  األتباع  واتخاذ 

ببعض العبادات التي أسقطها )التوقفيون( 

والحسبة،  الجمعة،  الغيبة، كصالة  يف عرص 

والقتال، وإقامة الحدود، بل واإلمارة أيضا، 

وفق  ال  الرافضة،  دين  وفق  ذلك طبعا  وكل 

دين اإلسالم.

نظرية )نيابة الفقيه(

باب  فتح  من  )األصوليني(  طواغيت  تمكن 

قفل  بكرسهم  أنفسهم،  أمام  االجتهاد 

عليهم،  الباب  أغلق  الذي  اإللهية(  )اإلمامة 

طواغيت  وضعها  التي  للعقدة  وحلِّهم 

غري  علم  كل  بعدِّ  واملتعلقة  )اإلخباريني(، 

وعدم  ظنِّيا،  علما  واألئمة  األنبياء  علم 

نظرية  فأخرجوا  به،  العمل  إجازتهم 

العامة  )النيابة  أساس  عىل  تقوم  جديدة 

تأويل نص  عىل  بناء  املهدي،  عن  للفقهاء( 

من  طاعة  يجيز  أئمتهم  ألحد  منسوب 

للمهدي  نواب  فهم  آثارهم،  أقوال  يعرف 

املهدي(  )أي  وهو  أكثر،  ال  الباب  هذا  يف 

اعتمادا  الخطأ،  من  ويمنعهم  يسددهم 

هو  بل  االعتزالية،  )اللطف(  نظرية  عىل 

يَظهر عند الرضورة لينقض إجماعهم عىل 

معلوم  من  أقوالهم  بني  يلقيه  بقول  الخطأ 

أو مجهول.

لنظرية  التأصيل  قضية  يف  الغالب  أن  إال 

استالم  إشكالية  حل  هو  الفقيه(  )نيابة 

التي فرضوا من خاللها  رضيبة )الخمس( 

ألئمتهم،  وتأديتها  أموالهم  خمس  اقتطاع 

لغياب  طويلة  لفرتة  أداؤها  توقف  إذ 

الرافضة  طواغيت  أمام  كان  فما  اإلمام، 

الباب ألنفسهم ألخذ هذه  أن يفتحوا  سوى 

األموال من الناس، بدعوى االحتفاظ بها يف 

خروجه،  عند  ملهديِّهم  وتأديتها  خزائنهم 

عىل  وإنفاقها  فيها  ف  الترصِّ يف  نيابته  أو 

دينهم،  نرش  سبيل  ويف  زعموا،  البيت،  آل 

النيابة عن  ُفتح باب  أتباعهم، فلما  وتقوية 

الغائب يف باب واحد هو )الخمس(،  اإلمام 

النيابة  ألنفسهم  الرافضة  طواغيت  أجاز 

قال  حتى  تدريجيا،  كلها  األبواب  يف  عنه 

شيخهم  وهو  االتجاه،  هذا  رواد  أحد 

الجامع  املأمون،  الفقيه  "إن  الكركي: 

اإلمام  قبل  من  منصوب  الفتوى،  لرشائط 

املهدي".

محل  يحلون  الرافضة  طواغيت  بدأ  وهكذا 

فأكثر،  أكثر  بهم  ويتشبهون  أئمتهم، 

بهم،  حرصوه  ما  ألنفسهم  ويحتكرون 

ورئاسة،  وقضاء،  واجتهاد،  ترشيع،  من 

الفقهاء(  )نيابة  نظرية  يستثمرون  فبدؤوا 

منهم  اإلجازة  الحكام ألخذ  الضغط عىل  يف 

مرشكني،  طواغيت  كانوا  وإال  بالحكم، 

"باباوات"  يفعله  كان  ما  بذلك  فشابهوا 

اشرتاط  من  ضعفهم  أزمنة  يف  النصارى 

أوروبا،  ملوك  حكم  لرشعنة  إجازتهم 

املسيح  عيىس  عن  ذلك  يف  النيابة  زاعمني 

السالم. عليه 

من "نيابة الفقيه" إلى "والية 
الفقيه"..

الدول  أول  الصفوية  الدولة  تكون  ربما 

طواغيت  فيها  مارس  التي  الرافضية 

املزعوم،  للمهدي  نوابا  سلطتهم  الرافضة 

بأن جعل طهماسب بن إسماعيل الصفوي 

الحكم ألحدهم وهو الكركي، ليحكم بالنيابة 

شؤون  بإدارة  يجيزه  أن  عىل  املهدي،  عن 

بالد فارس، فيكتسب بذلك رشعيّة يف نظر 

الستمالتهم  يسعى  كان  الذين  الروافض 

بشكل  العثمانيني  أعدائه  ضد  ه  صفِّ إىل 

خاص، وكذلك يف نظر جنوده وأنصاره من 

الباطنيني.  الصوفيني  القزلباشية 

للحكام  اإلجازة  هذه  اشرتاط  ولكن 

كقانون،  يرسخ  لم  املهدي"  "نواب  من 

وللتنازع  أوال،  منها  امللوك  لتهرب  نظرا 

مع  الفقهاء"  "نيابة  نظرية  أصل  حول 

إلخوانهم  يستسلموا  لم  الذين  )اإلخباريني( 

بتنصيبهم  لهم  يسّلموا  ولم  )األصوليني(، 

استمر  فقد  ذلك  ورغم  مهديِّهم،  قبل  من 

بني  بازدياد  الروافض  طواغيت  نفوذ 

التي  القوى  امتلكوا  وبالتايل  أتباعهم، 

عىل  الضغط  خاللها  من  يستطيعون 

الحكام، كما فعلوا مع سالطني القاجاريني 

الضطراب  ونظرا  حكمهم،  نهاية  حتى 

ظهر  فقد  الحكام،  وبني  بينهم  العالقة 

يقول  قوي  اتجاه  الروافض  طواغيت  بني 

بوجوب أن تكون السلطة يف أيديهم بشكل 

مبارش، ثم يفوِّضوا هم جزءا منها ملن يرون 

فال  الحكام،  مع  تقاسمها  بدل  الناس،  من 

ينالوا منها غري الوالية عىل القضايا الدينية 

فحسب.

وهكذا وبعد أن ضاق الروافض وطواغيتهم 

ورشوطها،  اإللهية(  )اإلمامة  بنظرية  ذرعا 

باتوا  و)االنتظار(،  )الغيبة(  ونظريات 

إىل  بالحاجة  خافت  بصوت  يجهرون 

أو  الباطلة،  النظريات  هذه  النظر يف  إعادة 

بإقامة  لهم  تسمح  منافذ  إيجاد  األقل  عىل 

القضايا  يف  والفصل  والحكومات،  الدول 

وإقامة  الثغور  وحراسة  واملنازعات، 

والزكوات،  "الخمس"،  وجمع  الحدود، 

عنه،  ملجتمعاتهم  غنى  ال  مما  ذلك  وغري 

بنوا  جديدة  بنظرية  القول  لديهم  فتطور 

الله،  بإذن  الطاغوتية  دولهم  آخر  عليها 

وهي دولة إيران الرشكية التي تقاتلها دولة 

اإلسالم اليوم، وهي نظرية "والية الفقيه".

قادمة من  الله- يف حلقة  -بإذن  وسنسعى 

هذه السلسلة إىل الحديث عن هذه النظرية، 

قبل  من  تطبيقها  ظل  يف  اليوم  وواقعها 

ما  يعلِّمنا  أن  الله  نسأل  إيران،  طواغيت 

يهدينا  وأن  علمنا،  بما  وينفعنا  ينفعنا، 

سواء السبيل، والحمد لله رب العاملني.
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أنهم زادوا يف دينهم ونقصوا  ووجدنا كيف 

بسبب  وذلك  املاضية،  القرون  مدى  عىل 

إىل  املستمرة  دينهم، وحاجتهم  أصل  تداعي 

والخرافات،  األكاذيب  من  باملزيد  تعزيزه 

التي لم يكن آخرها اختالقهم لشخص زعموا 

قصة  له  واخرتعوا  يعّقب،  لم  لرجل  والدته 

الله  عبد  بقصة  حكايته  ربطوا  ثم  الغيبة، 

آخر  يف  أمرهم  املسلمون  يوّليه  الذي  املهدي 

من  معه  ومن  الدجال  بهم  ليقاتل  الزمان، 

املرشكني.

لحديثنا  الخاتمة  الحلقة  هذه  يف  وسنسعى 

عن تجربة الرافضة االثني عرشية يف سعيهم 

املزعوم إلقامة الدولة اإلسالمية، إىل أن نكمل 

إىل  وصوال  القوم،  هؤالء  دين  تطور  قصة 

آخر ما بلغه طواغيتهم من الكذب والخداع، 

وهو نظرية "والية الفقيه" التي يقوم عليها 

النظام السيايس لدولة إيران الرافضية اليوم، 

لتشمل  إىل تعميمها  الروافض  والتي يسعى 

كل ما يمكنهم السيطرة عليه من األرض.

نهاية طريق الضاللة.. هاوية

الرافضة نظرية  لقد أظهر أسالف طواغيت 

"اإلمامة اإللهية" كوسيلة للخروج عىل أئمة 

بإقناعهم  واألتباع،  األنصار  زمانهم، وجذب 

كما  تقوم  أن  يمكن  ال  اإلسالمية  الدولة  أن 

عليها  يقوم  أن  إال  األول،  عهدها  يف  كانت 

عليه  الله  صىل  النبي،  بيت  آل  من  رجال 

منهاج  عىل  األمناء  يعدونهم  الذين  وسلم، 

واملؤهلني  األنبياء،  لعلم  والورثة  النبوة، 

وحدهم ألن يتبعهم الناس ملا أضفوه عليهم 

الغيب  وعلم  كالعصمة  مزعومة  صفات  من 

وغري ذلك.

 وكان جعلهم كل من يحكم الناس، أو يقيض 

بينهم، أو يفتي لهم يف الدين، أو يقوم فيهم 

والزكاة،  الجماعة،  كصالة  الدين  بشعائر 

أئمتهم  سوى  طاغوتا،  وغريها  والجهاد، 

الوظيفة،  هذه  ألداء  أئمتهم  اختاره  من  أو 

انقطاع  بسبب  بأنفسهم  صنعوه  فخا  كان 

مع  بالكلية،  األرض  من  واختفائهم  أئمتهم، 

الفاسد-  أصلهم  عىل  –بناء  ذلك  يعنيه  ما 

من وجوب بقاء الناس بال جماعة، وال إمام 

ويقاتلون  خلفه،  ويصلون  عليه،  يجتمعون 

بينهم  يفصل  قاض  وال  ورائه،  من  عدوهم 

أحكام  تعطيل  إىل  إضافة  الخصومات،  يف 

الطواغيت،  ألحكام  والخضوع  الرشيعة، 

معامله،  واندراس  الدين،  شعائر  وإبطال 

وذلك كله حتى تتهيأ الظروف التي يزعمون 

املختلق  الغائب  إمامهم  لخروج  واجبة  أنها 

بالعدل،  ويسوسهم  ويؤّمهم،  ليحكمهم، 

ويحكمهم بالرشيعة.

من "إمامة المعصوم" إلى 
"والية الفقيه"

الرافضة  طواغيت  بدأ  جيل،  بعد  وجيال 

بالسعي للخالص من األغالل التي وضعوها 

أيديهم  بها  كبلوا  التي  والقيود  أعناقهم،  يف 

حفروه  الذي  الفخ  من  والخروج  وأقدامهم، 

القيام  تربير  عىل  يعملون  فبدؤوا  بأنفسهم، 

بإمامهم  سابقا  حرصوها  التي  بالوظائف 

الغائب، بداية بالفتوى والقضاء وأخذ الخمس 

والوصاية عىل األوقاف وأموال اليتامى، وصوال 

إىل الزعم بحقهم بحكم الناس "بالنيابة عن 

اإلمام"، وزعمهم أنهم أخذوا الحق يف كل ذلك 

الكتب  طريق  عن  سواء  الغائب،  اإلمام  من 

املوضوعة  الروايات  أو  لسانه،  عىل  املكذوبة 

وصل  وهكذا  السابقني،  أئمتهم  ألسنة  عىل 

أنفسهم  نصب  إىل  الرافضة  بطواغيت  األمر 

أوصياء عىل ملوكهم، وتوليتهم بناء عىل ذلك 

شؤون الحكم والسياسة "نيابة عن اإلمام"، 

أخذها  يزعمون  صالحيات  من  لديهم  بما 

من أئمتهم، كما كان دأب باباوات النصارى 

قبلوه  أوروبا قبل قرون، فكل من  مع ملوك 

وأجازوا  إسالمية"،  "دولة  دولته  جعلوا 

ألتباعهم القتال من ورائه، والتقايض إليه، مع 

احتكارهم االستيالء عىل أموال الخمس "نيابة 

عن اإلمام"، وإن رفضوا حكم ملك ما جعلوه 

عصيانه  عىل  أتباعهم  وحرضوا  طاغوتا، 

والخروج عليه.

وهكذا ومع تفاقم النزاعات بني أحبار ورهبان 

وملوكهم،  الرافضة  يتبعهم  الذين  السوء 

ويسعى  لآلخر،  يكيد  الطرفني  من  كل  بدأ 

جهده إىل االستئثار بالحكم من دونه، فظهر 

ينادي  من  ومراجعهم  الروافض  علماء  بني 

بأيديهم  الحكم  يكون  أن  بوجوب  رصاحة 

"اإلمامة  نظرية  بذلك  وتطويرهم  وحدهم، 

بوالية  أئمتهم  حق  بها  زعموا  التي  اإللهية" 

أمر املسلمني، لينقلوا هذا الحق إىل أنفسهم، 

أسوة بباقي األمور التي كانت خاصة بأئمتهم 

أجازوها ألنفسهم، وهكذا ظهرت نظرية  ثم 

"والية الفقيه" التي هي يف حقيقتها خروج 

الباطل، وذلك بمنح  مبطَّن عىل أصل دينهم 

كل ما حرصوه بأئمتهم املزعومني إىل رجال ال 

يحملون الصفات التي ادَّعوا قبال أنها واجبة 

منهاج  عىل  الدين  ويقيم  ليعدل  الحاكم،  يف 

والعلم  الخطأ،  عن  العصمة  وأهمها  النبوة، 

وغائبه،  حارضه  وباطنه،  ظاهره  يشء  بكل 

وذلك بتعديل هذه الصفات، والتخفيف منها 

نوعا ما لتناسبهم.

فتحولوا من اشرتاط العصمة يف الحاكم، إىل 

اشرتاط  ومن  الظاهرية،  بالعدالة  االكتفاء 

يلزمه  ما  بعلم  االكتفاء  إىل  يشء،  بكل  العلم 

بكالم  عاملا  يكون  أن  أي  ليحكم برشيعتهم، 

أئمتهم، قادرا عىل االجتهاد فيه، وأخذ دينهم 

منه.

بل وتجرؤوا عىل املطالبة ألنفسهم بـ "خالفة 

اإلمام" بدل ما اكتفوا به سابقا من نيابة له، 

من  يرفضونه سابقا  كانوا  ما  إىل  ثم جاؤوا 

أصلها  التي  السنة،  أهل  عند  اإلمامة  أحكام 

خالفة النبي –صىل الله عليه وسلم- يف أمته، 

ليأخذوها  العاملني،  رب  برشيعة  وسياستهم 

ويبنوا عليها نظرية "والية الفقيه" هذه، مع 

ما أضافوه إليها من بدع، وما جنحوا إليه من 

إىل  زورا  –املنسوبني  املعتزلة  إخوانهم  آراء 

السنة- يف هذا الشأن.

الروافض ينقضون أصول 
دينهم

الدولة  أن  ليقّروا  الرافضة  طواغيت  عاد 

تكون إسالمية عندما تُحكم برشيعة اإلسالم، 

فمن  الدين،  تقيم  أن  قيامها  عّلة  أن  وبما 

الواجب أن يتم نصب الحاكم الذي يقيم هذا 

إيمانهم  مع  الرشيعة،  بهذه  ويحكم  الدين، 

أن الدين الذي يجب أن تقيمه هذه الحكومة 

هو دينهم الوضعي الباطل، والرشيعة التي 

الطاغوتية  رشيعتهم  هي  تحكيمها  يجب 

اتخاذ مراجعهم، وشيوخهم  التي تقوم عىل 

أربابا من دون الله تعاىل.

كما أقّروا بأن نصب هذا الحاكم إنما يكون 

والوصية  اإللهي،  بالنص  ال  باالختيار 

الخليفة  رشوط  فيه  اجتمع  فمن  النبوية، 

جاز له أن يكون حاكما، بل وجب عليه ذلك، 

ووجب عىل من هو أهل لالختيار عندهم أن 

دينهم، ويحكم برشيعتهم،  ليقيم  يختاروه، 

للمؤمنني"  "ولياً  الحاكم  ذلك  ويكون 

و"خليفة لإلمام"، يقوم مقامه، ويأخذ الذي 

له من حقوٍق عىل كل من يؤمن بذلك اإلمام 

الغائب.

عقيدة  نسف  إىل  اضطروا  فإنهم  وكذلك 

"االنتظار"، باعرتافهم أن "الدولة اإلسالمية 

املؤمنني  بسعي  إال  تقوم  أن  يمكن  ال 

نادى  من  عىل  اإلنكار  وبالتايل  إلقامتها"، 

دولة  ليقيم  اإلمام  لعودة  انتظارا  بالقعود 

العدل التي ال تقوم بغريه، وتحريم أي فعل 

الستعجال ذلك، بل واعتبار كل راية تخرج 

راية  إمامهم  عودة  قبل  الدولة  هذه  إلقامة 

دامت  فما  شيطانا،  يرفعها  ومن  جاهلية، 

يف  تقوم  أن  يمكن  اإلسالمية"  "الحكومة 

أوىل  باب  فمن  املعصوم"،  "اإلمام  غياب 

والحركة إلقامة هذه  الخروج  تجويز  يكون 

الحكومة، بل وإيجابها.

من "الغيبة الكبرى".. إلى 
الغيبة المطلقة

األكرب  الرافضة  طاغوت  نجد  وهكذا 

)الحكومة  األشهر  كتابه  يقر يف  )الخميني( 

التي  للبدع  اليسء  باألثر  اإلسالمية( 

أحدثوها، وظنوا أنهم سيصلون من خاللها 

يأكلون أوثانهم

تحدثنــا فــي الحلقــات الثــالث الماضيــة مــن هــذه 
السلســلة عــن تطــور ديــن الرافضــة االثنــي عشــرية 
ــى  ــه عل ــن كل ــذا الدي ــف بنــي ه ــركين، وكي المش
أصــل فاســد هــو "اإلمامــة اإللهيــة"، التــي تحصــر 
الحــق فــي اإلمامــة بفئــة مــن النــاس يزعمــون 
أنهــم اســتحقوها بعهــد مــن هللا تعالــى، ووصيــة 

مــن النبــي، صلــى هللا عليــه وســلم.
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ويقيموا  برشيعتهم،  الناس  يحكموا  أن  إىل 

"قد  الهالك:  فيقول  الرشكي،  دينهم  بذلك 

أكثر  املهدي  إلمامنا  الكربى  الغيبة  عىل  مّر 

من ألف عام، وقد تمر آالف السنني قبل أن 

فهل  املنتظر،  اإلمام  قدوم  املصلحة  تقتيض 

تبقى أحكام اإلسالم معطلة طوال هذه املدة 

حتى  نَدَُع  تقولوا  "ال  ويقول:  املديدة؟"، 

إمامهم  )يقصد  السالم  عليه  الحّجة  ظهور 

بانتظار  الصالة  تركتم  فهاّل  الغائب(، 

إقامة  بوجوب  ليقّر  ينطلق  ثم  الحّجة!؟"، 

أحكام  إقامة  أجل  من  اإلسالمية  الدولة 

بالرأي  يتظاهر  من  "كل  فيقول:  الدين، 

الحكومة  تشكيل  رضورة  بعدم  القائل 

أحكام  تنفيذ  ينكر رضورة  فهو  اإلسالمية، 

اإلسالم، ويدعو إىل تعطيلها وتجميدها". 

الرافضة  إيجاب  مسألة  الخميني  ويتجاوز 

ليتعداها  زمان ومكان،  كل  اإلمام يف  وجود 

علة  أن  معتربا  األمر،  ويل  وجود  إيجاب  إىل 

ذاتها،  اإلمامة  وجوب  علة  هي  الوجوب 

النظم  القائم عىل  األمر  فيقول: "وجود ويل 

يمنع  ألنه  رضوري،  اإلسالمية  والقوانني 

األمانة،  ويتحمل  والفساد،  والتجاوز  الظلم 

ويهدي الناس إىل رصاط الحق، ويبطل بدع 

أمري  خالفة  تكن  ألم  واملعاندين،  امللحدين 

قد  عنه(  الله  ريض  علياً،  )يقصد  املؤمنني 

انعقدت ألجل ذلك؟".

فإن  الفقيه"  "والية  تجويز  سبيل  ويف 

الحاكم  أهلية  يجعل  الخميني  الطاغوت 

رشوط  من  يحققه  بما  تكون  إنما  للحكم 

أن  يمكن  ال  الذي  عليه  بالنص  ال  الوالية، 

اإلمام، فيقول: "بالرغم  يتوفر يف ظل غيبة 

من عدم وجود نص عىل شخص من ينوب 

عن اإلمام حال غيبته، إال أن توفر خصائص 

الحاكم الرشعي يف أي شخص يعترب مؤّهال 

ليحكم يف الناس".

عىل  العمل  الخميني  الهالك  ويجعل  بل 

اإليمان  من  فرعا  الحكومة  هذه  تشكيل 

بالوالية التي هي من أصول دينهم، فيقول: 

الحكومة،  هذه  تشكيل  برضورة  "واإليمان 

من  يتجزأ  ال  جزء  املؤسسات،  تلك  وإيجاد 

اإليمان بالوالية"، ثم يؤكد أن من يقوم عىل 

بما لألئمة من وظائف  الحكومة يقوم  هذه 

أو منزلتهم، "ألن  بمقامهم،  أن يكون  دون 

واملرتبة،  املنزلة  حول  يدور  ال  هنا  كالمنا 

كما  العمليّة"،  الوظيفة  حول  يدور  وإنما 

الحكم  أن قيام "اإلمام املعصوم" بوظائف 

"فإن  الحكام،  من  غريه  مقام  إىل  ينزله  ال 

سامية،  ودرجة  محمودا،  مقاما  لإلمام 

وخالفة تكوينية، تخضع لواليتها كل ذرات 

أن  مذهبنا  رضوريات  من  وأن  الكون، 

نبي  مقّرب، وال  ملك  يبلغه  ال  مقاما  ألئمتنا 

مرسل".

ما  ألئمتهم  الرافضة  طواغيت  يرتك  وبهذا 

أسمائه  يف  –تعاىل-  الله  مع  به  أرشكوهم 

إليهم  والتقرب  ودعائهم،  وصفاته، 

ما  بعض  منهم  وينتزعون  بالطاعات، 

والحكم،  الترشيع  يف  حق  من  لهم  زعموه 

أمر  بيدهم  "الفقهاء"  يسمونهم  فمن 

األتباع  وعىل  االجتهاد،  باسم  الترشيع 

اإلمام،  عن  نوابا  كونهم  ذلك،  يف  طاعتهم 

الناس  حكم  الطواغيت  هؤالء  تويل  ومع 

فإن  فيهم،  أحكامهم  وإنفاذ  بشكل مبارش، 

الحاجة إىل "اإلمام الغائب" تنتفي بالكلية، 

الباطل،  دينهم  إقامة  املمكن  من  دام  وما 

الناس  الوضعية، وسلب  وتحكيم رشيعتهم 

أموالهم باسم الخمس، وقتال أعدائهم باسم 

الحاجة  فما  "اإلمام"،  غياب  يف  الجهاد، 

كان  إن  "ظهوره"  أو  اإلمام"  "رجعة  إىل 

وجوده وعدمه سواء.

اليوم  الرافضة  ينقسم  األساس  هذا  وعىل 

لها  مؤيد  بني  الفقيه"  "والية  نظرية  حول 

يرى وجوبها، ومعارض لها ال زال يرّص عىل 

نظرية "االنتظار"، ويحّرم إقامة الدول قبل 

يتقبلها  من  وبني  غيبته،  من  إمامهم  عودة 

وظهوره،  إمامهم  لرجعة  تمّهد  باعتبارها 

بتكثري  له،  الظروف  تهيئة  من خالل  وذلك 

القوة،  والتزود من  العدة،  وإعداد  األنصار، 

التي ترفع عن الغائب خوفه من أعدائه، بل 

"والية  أساس  عىل  تقوم  التي  الدول  وبَعدِّ 

األرض،  يف  الفساد  لنرش  وسيلة  الفقيه" 

داعيا  ذلك  فيكون  وهرجا،  جورا  لتمتلئ 

لظهور "اإلمام" كي يمألها عدال وأمنا.

هو  الفقيه"  "والية  أهل  صوت  كان  ولكن 

والدولة  السلطة  المتالكهم  اليوم،  األعىل 

من  الكبرية،  والبرشية  املادية  واإلمكانيات 

وما  إيران  موارد  من  بأيديهم  ما  خالل 

العراق وغريها من  استولوا عليه من موارد 

البلدان.

ما بعد "والية الفقيه"

لقد حرص مراجع الرافضة املؤمنون بنظرية 

"والية الفقيه" بأنفسهم ما كانوا يحرصونه 

فهمهم  عىل  بناء  وذلك  بأئمتهم،  قبل  من 

لألثر: "العلماء ورثة األنبياء" الذي ينسبونه 

إىل جعفر الصادق رحمه الله، فيقول الهالك 

الخميني: "وإذا نظرنا إىل قوله تعاىل: }النَِّبيُّ 
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وتأملنا يف قوله )ع(: )العلماء ورثة األنبياء(، 

التي  االعتبارية  األمور  من  الوالية  أن  عرفنا 

يمكن انتقالها، وذلك غري مستحيل عرفا".

اإلمام  أن  تعني  الله  "حجة  كذلك:  ويقول 

مرجع للناس يف جميع األمور، والله قد عيّنه، 

وأناط به كل ترصف وتدبري من شأنه أن ينفع 

الناس ويسعدهم، وكذلك الفقهاء فهم مراجع 

األمة وقادتها".

أئمتهم  قبل  من  بني  منصَّ أنفسهم  واعتربوا 

للحكم بني الناس، وبالتايل فإن إيمان أتباعهم 

من  فرع  هي  عليهم  الفقهاء  هؤالء  بوالية 

يقول  "املعصومني"،  أئمتهم  بوالية  إيمانهم 

جعفر  عن  رواية  ساق  أن  بعد  الخميني، 

قد  رجال  بينكم  "اجعلوا  فيها:  الصادق، 

عرف حاللنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم 

قد  الرواية  هذه  بموجب  "فالعلماء  قاضيا": 

والقضاء بني  للحكومة  اإلمام  قبل  ُعيّنوا من 

الناس، ومنصبهم ال يزال محفوظا لهم".

أهل  من  جعلوه  من  اختيار  بذلك  فاعتربوا 

للحكم،  أهل  هو  ممن  منهم،  والعقد  الحل 

وهما  لديهم،  األساسيني  الرشطني  المتالكه 

جعلوا  الذي  النص  بمثابة  والفقه،  العدالة 

سابقا رشطا لإلمامة، أو النيابة عن اإلمام.

وبمجمل ما ذكرنا يتبني لنا أن الرافضة اليوم 

يف تعاملهم مع نظرية "اإلمامة اإللهية" التي 

قام عليها دينهم، وما تفرع عنها من أصول 

بحال  يكونون  ما  أشبه  أخرى،  ونظريات 

مرشكي العرب، الذين كانوا يصنعون األوثان 

الله،  دون  من  ليعبدوها  التمر  من  بأيديهم 

فإذا جاعوا أكلوها، وهكذا استغنى طواغيت 

تدريجيا،  ونظرياتهم  أصولهم  عن  الرافضة 

ملا وجدوا املنفعة يف غريها، بعد أن اتخذوها 

لقرون أوثانا يعبدونها، ومعاقد للوالء والرباء، 

يواّدون فيها ويعادون. 

صراط المهتدين.. ال تيه 
الضالين

فهكذا تطور دين الرافضة عىل مدى القرون 

جماعة  تركوا  ما  بصحة  ليقّروا  املاضية، 

والية  إنكارهم رشعية  وهو  بسببه،  املسلمني 

لهم،  املسلمني  باختيار  الراشدين  الخلفاء 

والوصية  اإللهي  النص  وجوب  وادعائهم 

املسلمني،  أمر  والية  له  يحق  ملن  النبوية 

وأوالده  عنه-  الله  -ريض  بعيل  ليحرصوها 

من نص  لهم  زعموه  ما  بناء عىل  بعده،  من 

أمور  والة  كل  إمامة  بذلك  وينكروا  ووصية، 

املسلمني، ويناصبوهم العداء والقتال، ويزيدوا 

عىل دينهم، ويكثروا من االبتداع فيه، ويبالغوا 

بيته،  الله تعاىل، ورسوله وآل  الكذب عىل  يف 

دين  عن  مذهبهم  ويعزلوا  ملتهم،  لينرصوا 

املسلمني، حتى صار دينا مستقال قائما عىل 

الرشك والخرافة، ليس لهم يف اتباعه نقل، وال 

لهم يف أخذه من عقل.

وهكذا تتطور كل املذاهب الباطلة، والجماعات 

الدولة  إلقامة  السعي  تزعم  التي  الضالة، 

اإلسالمية، وهي تسري عىل طرق مبتَدعة، ليس 

أثر لسلف صالح،  أو  لهم عليها من برهان، 

وتوقعهم  الصواب،  جادة  عن  بهم  فتنحرف 

زعموا  حيث  من  والكفر  الرشك  مهاوي  يف 

فيها  فيخبطون  الدين،  إقامة  يريدون  أنهم 

الحرباء،  تلون  فيها  ويتلونون  خبط عشواء، 

حتى ال تكاد تعرف لهم فيها أصال يركنون 

من  يشء  يف  الحق  بعض  أصابوا  وإن  إليه، 

أقوالهم وأفعالهم، فإنهم ال يقصدون منه إال 

ما يقصدونه من أيٍّ من طرق الضاللة التي 

اتبعوها من قبل، فإن وجد يف ذلك الحق ما 

يشتهي، تعلق به، وإن وجد فيه خالف ذلك، 

ذّمه، وعاد يتقلب يف تيهه، باحثا عن هدى يف 

دروب الضاللة.

أما أهل السنة والجماعة السائرون عىل منهاج 

النبوة يف سعيهم إلقامة الدين، فهم عىل طريق 

واحد لم يغادروه منذ بعثة نبيهم، صىل الله 

ومن  األرض  الله  يرث  أن  وإىل  وسلم،  عليه 

عليها، لم تختلط عليهم الطرق، ولم تنحرف 

الله  برصاط  متمسكون  هم  بل  السبل،  بهم 

املستقيم، وهو كتابه وسنة نبيه عليه الصالة 

املتني،  الله  بحبل  معتصمون  والسالم، 

حقا،  بالله  يؤمنون  املسلمني،  جماعة  وهي 

ويتوكلون عليه صدقا، ويجاهدون يف سبيله 

مخلصني، والله يهديهم سواء السبيل.
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