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بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال اهلل تعـالى: }ومـا يجادل يف آيـات اهلل إال الذين كفـروا فال يغررك
تـقلبهم يف البالد{، وقـال تعالـى: }ولو كـان عرضـاً قريبـاً أو سفراً قـاصداً
التبعـوك ولكن بعـدت عليهم الـشقة وسـيحلفون بـاهلل لو استـطعنا خلـرجنا

معكم يهلكون أنفسهم واهلل يعلم إنهم لكاذبون{ '
إنهم دنيـويّـون، أتبــاع شهــوات وعبــدة طــواغيـت، يعـرفـون هـذا يف قـرارة
أنفـسهم، وإن أنـكروه بـألسـنتهم وادّعـوا خالفـه يف ظاهـرهم، وهم كـاذبون
بشهـادة القرآن! إنه هـيكل أجوف بعنـوان برّاق، مجـرد زبَد ولغـو ال قيمة له
يف احلقيقـة وال نـصيـب له من الـواقع، فال يغــررك تقـلبـهم يف الـبالد، ال يف
الـصورة التي تـرى، وال الصيت والصخـب واجلعجعة التـي تسمع، فال طحن
هنـا وال عجن، وال خبـز وال ملح، وال ماء وال حيـاة ! فهذا احلـضور واجلمع

الذي يلفت األنظار، ما هو إال خواء وهباء، وسراب بقيعة يحسب ماءً.
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تأبني الضالل، انقالب يف املفاهيم



ويف احلديث الشريف أن رسول اهلل $ قال:
كـيف بكم إذا فسـدت نسـاؤكم وفسق شبـابكم ولم تـأمروا بـاملعروف ولم
تنهـوا عن املـنكر ؟ قـيل يا رسـول اهلل: ويكون ذلـك ؟ قال $ : نعـم، وشرٌّ
من ذلـك ! كيف بكم إذا أمـرمت باملـنكر ونهـيتم عن املعـروف ؟ قيل يـا رسول
اهلل، ويكــون ذلك ؟ قــال $: نـعم، وشــرٌّ مـن ذلك ! كـيف بـكم إذا رأيـتـم

املعروف منكراً واملنكر معروفاً ؟
انتهى احلديث الشريف ولم ينقل أن هناك ما هو شرٌّ من هذا '

فـأقصـى الشــر وذروة السوء أن تنقلـب األمور يف أفهـام النــاس وتتبدل يف
قنـاعـاتهم، حتـى يحـكم البـاطل ويُقهـر احلق، ال بـإزاحـته وإقصـائه والغلبـة
علـيه، بل بعـرض يقلـب الضالل والـزيف والكــذب، ويصـوره صالحـاً وحقـاً

وصدقاً، هذا هو نهاية القبح وغاية الفساد.
وقد شهدنا باألمس القريب، يف موت الضال املضل محمد حسني فضل
اهلل، واحـدة من أقبح صـور تغييـر الوقـائع، وأفظع أشكـال تزيـيف احلقائق،

وأشنع حاالت االنقالب على احلق '
وأخـطـر مـا يف الــواقعـة وأشـنع مـا يف املـأسـاة، أن األمـــر لـم يقـتــــرفه
اخلصوم ولم يتم على يـد األعداء فحسب، من دول باطلة، وحكومات ظاملة،
وأنظمـة جائرة، وعلمـانيني فسَقة، ومخـالفني متربصني، ونـواصب حاقدين،
كمـا هو شأنهم وطبع القـضية ' بل ساهم فـيه مؤمنـون ملتزمــون، ينتسبون

إلى احلق بنحو وينتحلون هويته !
أن يُعظَّمَ جاهل، ويُحتفى بشاذ، ويكرّم منحرف، ويُمجَّد ضال مضل مثل

محمد حسني فضل اهلل '
هكـذا بال أدنى خجل أو حـياء، وال حتفـظ وتستـر ومواربـة، إذ املقتضي
يف الـبالء التسـتّر )عمالً بـاحلديـث: " إذا بليتم بـاملعاصي فـاستتـروا "، وهو
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حديث سني، فكان أجدر بهم وأولى أن يعملوا به ! (، ويف الفضيحة املداراة
والـتنكّـر، كمـا كــان يفعل جلّهـم حتـى األمـس القـريـب، فظهـر أنـه التكـتيك
السـياسـي واخلوف، ال اإلميـان والعقيـدة، وال التقـوى واحليـطة، فقـد ظهر
وبان أنهم علـى شاكلته ومـن نسيجه، لـكنهم جبنـوا من قبل وجتـرّأ، واقتحم

هو وظهر، وتواروا هم وطلبوا السالمة واألمان '
هـا قـد انبـروا لألمــر وتصـدوا له ــ اآلن ــ بكل جـرأة، ووجلـوه مبـنتهـى
الـوقـاحـة، بل اجلالفـة والـصالفـة، فـانـدفعـوا كـأنهـم يكفّــرون عن سـابق
تقـصيرهـم، وأوغلوا كـأنهم يقـضون مـا فاتهـم ! وال وجه لهذا األداء املـتهور
وال تفسير، إال أنّ املعـروف عندهم صار مـنكراً، واملنكر معـروفاً ' أي بلغوا

شرَّ ما ميكن وأسوء ما أنذر النبي $ وحذّر.
لم يـستح أحــد من سـيدتـنا ومـوالتنـا الزهـراء &، وال خجل من أبـيها
الـرسول األعظـم $، وال خاف من ابنهـا %، وال هاب مقـامه وسلطانه،
وهو إمام العصر وولي الزمان، ناموس الكون وقطب دائرة اإلمكان، صاحب

الوالية املطلقة الذي بيده سحقهم ومسخهم.
ولم يراع أحـد من املعمـمني املؤبـنني )وجلّهم لم يـطلب علمـاً، ومن طلب
لم يحـصّل ! ( ولم يـرقـب، أن ثمــانيــة من نـواب احلجــة %، من مـراجع

التقليد، جامعي الشرائط حقاً، هم آيات اهلل العظام :
امليـرزا جـواد الـتبـريـزي، الـسيــد محمـد الــوحيـدي، الــشيخ الــوحيـد
اخلراساني، الـسيد تقي الطبطبـائي القمي، الشيخ بهجت الفـومني، السيد
صـادق الروحانـي، الشيخ بشيـر النجفي، السيـد محمد سعيـد احلكيم )ولو
لم يجـد بقيـة املــراجع العظـام يف هـؤالء الكفـايـة لـواصلـوا إصـدار أحكـام

اإلدانة بحقه( ' حكموا وأعلنوا صراحة أن :
فضل اهلل ضال مضل، مخرب يف الدين، مفسد يف العقائد احلقة '
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حتـى أصــدر العلَمـان الكـبيـران امليـرزا جـواد الـتبـريـزي R، والـشيخ
الوحيد اخلراساني a، بيانهما التاريخي حول القضية '

وانبـرى بعـدهـا كبـار علمـاء احلـوزة العـلميـة وأسـاتـذتهـا الكـرام يف قم
املقـدسة، فوقّع مـئة عـالم ونيف، فـيهم مجتهدون مـن أمثال: السـيد العلوي
البـروجـردي، والـسيـد حـسني الـسيـد محمـود الشـاهـرودي، والـسيـد علي
السـيد هـادي امليالني، والـشيخ بـاقر اإليـرواني، والـشيخ محمـد هادي آل
راضي، والـسيــد أحمـد املـددي، والـشيـخ محمـد الـسنـد، والــشيخ حـسن
اجلـواهـري، والـشيـخ حسـني النجــاتي ' انبـروا لتـأييـد العلَـمني اجللـيلني،

وأعلنوا مساندتهم التصدي لبدع وضالالت فضل اهلل ومواجهتها.
لم يـراعوا بأن هـؤالء األساتذة الـكبار، وأولئك املـراجع العظمـاء حكموا
علـى فضل اهلل بـاملروق مـن املذهب، وقـالوا بخـروجه مـن الطـائفـة احملقـة،

وأنه ضال مضل، ذو بدعة '
ولعمــري، كيف يـرجــى ممن أعـرض عـن كتـاب اهلل واسـتخفّ بحـرمـة
رسول اهلل، أن يرقب مقام الفقهاء وأحكام املراجع ومواقف العلماء ! ' لقد

أعرضوا صفحاً عن حديث رسول اهلل $:
" إذا رأيتـم أهل الريب والـبدع من بعـدي فأظهـروا البراءة منـهم، وأكثروا
من سـبهـم والقـــول فيـهم والــوقـيعــة، وبـــاهتـــوهم كـيال يـطـمعــوا الفـســاد يف
اإلسالم، ويحـذرهـم النــاس وال يتـعلمــوا من بــدعهـم، يكـتب اهلل لـكم بــذلك

احلسنات وترفع لكم به الدرجات يف اآلخرة ". 
جتاهلوا كل هـذا وذاك وراحوا ميجّدون بالضـال ويعظّمونه، وفيهم ــ يف
الـوقت نفـسه ــ وكالء للـذين حكـموا عـليه بـالضالل ! ' فـانظـر إلى األدب
واألخالق، وحـقيقــة التـديّـن وااللتـزام، ومـن ذلك قف علــى عمق املـأسـاة،

وتأمل يف حال أبطالها، بل اجلناة الذين اقترفوها ؟!
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يؤبّنـون ويرثون ويعـزّون بضال قـال يف سيدتنـا وموالتنا الـزهراء & ما
قال، وأسـاء إلى أهل الـبيت ) ما شـاء، وفعل يف املذهـب ما فعل، وأشعل
فتنة لم تـخمد، وأشغل الطـائفة يف منـاحرات ومشـاحنات ومنـازعات كادت
أن تبلغ ــ يف بـعض املـواضع ــ حـدّ االقـتتـال، لـوال تــدخل العقـالء، وحكمـة
املرجعية وسدادها، ومـا بادرت إليه من حكم حسَم النزاع، فضربت على يد
املعـتدي اآلثـم واجلانـي العامـد، ليتقـوقع الضـال ويُحجّم ضاللـه يف دائرته
احلـزبيـة، وينحـصر وينـزوي يف نطاقه الـرسمي، وينحـسر دوره ونفـوذه إلى
احلكـومي وغـير اإلسالمـي، فانـكفأ وأُقـصي بعيـداً عن الـساحـة اإلميانـية،

فكفى اهلل املؤمنني القتال، وأجناهم من شروره وآثامه '
لم تعـن لهم كل هـذه األمـور اخلـطيـرة شـيئـاً، وال شـكّلت هـذه الفـوادح
الـعظـيمــة عنــدهم خـطبـاً، فال تـأثّـروا وال تفـاعلـوا، ولـم يكـن يف كل ذلك
الـضالل واالنحراف، والـتغريـر والتزيـيف ما تـطرف له أعـينهم العـشواء أو

تدركه بصائرهم العمياء، وال وخز لهم ضمير '
فهم ال يعرفون، أو ال يعترفـون، إال بالسياسة، وال يعيشون إال يف عاملها،
وال يدركون إال معطـياتها، وهو عالَم يعدّ العقائـد ويحسب القضايا الدينية،
ترفـاً فكريـاً وأموراً ثـانويـة ال قيمة واقعـية أو عمليـة لها ' ومـا غفلتهم عن
مـسلــسل تلفـزيــوني ــ علــى سبـيل املثـال ــ أرادوا أن ميـالـوا به الـنصـارى
ويحسنوا إليهم ويظهروا تبجيلهم للسيد املسيح %، غافلني أنه يصوّره نبياً
وليس ابنـاً هلل ) كما يعتـقد النصـارى ويريدون أن يـنشروا ويـبشروا ( ' إال
شاهـد على أنهم يعيشون يف آفـاق بعيدة عـن هموم املعتقـد ومعطيات اآلراء
الـدينيـة الكالمـية أو الالهـوتيــة ' فصدمـوا من معارضـة الكنيسـة يف لبنان
وثـورتها علـى املسلـسل كونه ميـس عقيدة املـسيحيني بـالثالـوث، ويجحد أن

عيسى هو ابن اهلل ! فأوقفوا بثّه، ولو كانوا يعلمون ملا بثوه أصالً.
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فالـدين آخر هـمومهم، والعقيـدة هامش يف حيـاتهم، والفروق الطـائفية
واخلصائص املذهبية ليست إال ورقة يف اللعبة واملنافسة االنتخابية !

هـذه هي الـسيـاسـة، ال الشـرعية الـشريفـة النزيهـة التي هي شـأن سادة
الوجود وأئمة الهدى )فهم ) والة األمر وساسة العباد وأركان البالد(، بل
السيـاسة بـأخس صـورها وأحقـر أشكــالها، الـذي يجعـلهـا يف واقـع األمـر

"عني جناسـة "، يخوضون فيها ويتقلّبون ويتمرّغون '
فإذا أذّن املؤذن، بل قرعت األجراس ودقَّ النـاقوس معلناً سقوط الصنم
وهالك الطـاغوت، ونفـوق هذا املـسخ، صفّوا أقـدامهم ليـصلّوا علـى جـثته،
وحملـوا الصحف )ال املـصاحف( ليـتلوا علـى روحه الـراحلـة إلـى بـرهـوت مـا
تيـســـر من قــرآن مــسيـلمــة وتفــسيـــر سيــد قــطب، وراحـوا يـرثـون ويـؤبنـون،
وينـدبون كمـستأجـرة )ال ثـكلى(، ويبكـون بدموع الـتماسيح، ويـرمقون اإلرث
من طــرف خفي تـارة، ومـعلَن أخـرى، مـا لـبث أن ظهـر يف اإلعــراض عن
املشـاركة يف أربـعينيته وعـدم تبنـيها كمـا فعلوا أول مـرة، ذلك بعد اإلفالس
مـن املؤسسـات واملبرات واجلمـعيات، واإلمبـراطوريـة املاليـة العريـضة التي
خلّفهـا، فقـد انكـشف لهم وظهـر للجـميع وبـان أن فــضل اهلل أحكـم امليــراث
لـألبناء واألصهار، وقسّم التركة ووزّعها مبا لم يترك مجاالً للتدخل والنزاع،

اللهم إال يف البيت الواحد، وهم ليسوا منه !
أمـا املرجعيـة التي منّـوا أنفسـهم بها، بل وُعـدوا بها مـراراً )عبر ألعـوبة
مضـحكـة (، فقـد صعقهم بفـتوىً ختـم بها مـسلسل: إبـاحـة العــادة السـريـة،
وحلق الـلحية، وبـيع اخلمور، ومـصافحـة النسـاء، وأكل احملار واحلبـار وثمار
البحـر ' ختمهـا بجواز تقليـده ابتـداءً ! ما يـسمح ملؤسـساته ومكتـبه البقاء
إلـى مـا شـاء الـشيطـان، ويقـطع الطـريق علـى أيـة دعـوة تتكـالب علـى إرثه

القذر وتتطلع أن تصادر نحس تركته !
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كمـا استـدرك وأعـدّ البـديل، يف حـال لم تـنطل هـذه احليلـة ولـم ينجـز
األمر كمـا أمل وخطّط ورسم، فحضّر مَن تال بيـان نعيه )عبداهلل الغريفي(
وهـيأه خلالفته، أو بـاألحرى للـوصايـة على العـرش إلى أن يكبـر أحـد ابنيه
ويـنضـج ويبلـغ مبلـغه من الـشيـطنـة والـدهـاء فـيتـولـى امللـك مبـاشـرة، كـما
أوعز من بعيـد وأرشد بدهـاء إلى ناصـر مكارم الـشيرازي ! فـصدّق التعيس
ومنّى نفـسه وحدّثها، وهـو التاجر الـضليع والبائع اخلبـير بآليـات التسويق،
ويعـرف مــاذا تعنـي بيـروت ومـوقعهـا يف عـالـم الصحـافــة واإلعالم، ودنيـا
السياسة والزعامة ' منّاه وأغـراه بشكل غير مباشر لينتزع منه ما أراد من
شهـادات، فهـو ال يخلـو من فـائدة، إذ هـو ــ علـى أية حـال ــ محـسوب عـلى
حوزة قم، وإن كان حكومياً، لكن الناس والعامة تغتر بأقواله وتتأثر بعنوانه،
فال يخلو من فائدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أمّله بهذا الدور حتى ال
جتـتمع سيـوف املتنـازعني عـلى رقـبة واحـدة، وتتفـرّق فيمـا بينهـا وتتـنازع،

فينتهي األمر من بني هذا وذاك إلى أحد ابنيه !
هـذا هو عطـاء الزيف واملكـر واحليلة، وهـذا هو نـتاج اللعب الـسياسي،
وهذه هـي عاقبـة االستهانـة مبقام مـوالتنا الـزهراء &، واالستخفـاف مبا
قيل فـيها، وإنكـار ظالمتهـا وجحد مـا نالـها من حـيف وظلم، وزعم عفـوها
وجتاوزها عن أعدائها الذيـن غصبوا حقها يف فدك وعموم إرثها من أبيها،
وهـجموا على دارها وأضرمـوا النار ببابها، وعصـروها بني احلائط والباب،
فـكسـروا ضلعهــا وأسقطـوا جنـينهـا، ولـطمـوا عـينهـا، ثـم منعـوهــا البكـاء،

واضطروها إلى بيت األحزان '
فجـاء السـياسـيون الـشيعـة وأمضـوا علـى كل هـذا مبوقـفهم من اجلـنازة
املـشــؤومــة، أقــروا فــضل اهلل علــى كل مــزاعـمه، وأبـنــوه كــأنه أحــد األبـطــال،

وواحد علماء الطائفة احملقة وأعالمها !
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هـــذه هـي عـــاقـبـــة اإلســـاءة والــســـوء، أن كـــذّبـــوا بـــآيـــات اهلل وصـــاروا بهـــا
يـستهـزئــون ' التحقوا بـركب الضالل ودخلـوا يف مؤامـرة الوهـابية لـلقضاء
على الـتشيع، من بـوابة فضل اهلل العـريضة، وبـؤرة ضالله الواسـعة، وجلوا
بـصفاقة، وغـاصوا بعهـر، أزاحوا أستـارهم وأقنعتهم وأحلّـوا لثامـهم، فبانت

عوراتهم وظهرت وجوههم القبيحة !
وهذه نـتيجة طبـيعية وتبعـة تلقائـية ملسلـسل وضعوا أنفـسهم يف بدايته،
وبـاب اجلرأة عـلى احلق واجلهـل بأهله الـذي فتحـوه، فجرّهـم ذلك إلى كل

فجور، وأخذهم إلى هتك كل القيم واملوازين '
ويبـدأ األمـر بــالكــذب والتــزييف، مبـــزاعــم العلــم والفقـــاهـــة ودعـــاوى
املـرجعيــة )رغم اعترافهم بـأنه ترك احلوزة مـنذ نحو خـمسني عامـاً، خالي
الوفاض مـن أية شهادة ولـو لواحد مـن أساتذتـه ! (، وميضي يف خلق صوَر
وهميـة من اجلهـاد والبـطولـة والتضحـية واملقـاومة، كـلها مـن نسج اخلـيال
وفبـركـة األوهــام، أو من تــدبيـر العـدو وصـنع اللــوبي الـسيــاسي، والغـول
اإلعالمي اجلارف الفتاك، كـدعوى أنه " الزعيـم الروحي حلزب اهلل" )وهو
الـذي كان يحـارب نشـأته ويعرقـل تأسيـسه بشتـى الوسـائ ومختلف الـطرق،
وبكل مـا أوتي من عـزم وقــوة ! (، وسعي أمريكـا لقتله )ومتفجـرة بئـر العبـد
لـم تكـن تقـصــده وال تــسـتهـــدفه، والـدوائـر األمـنيـة يف حـزب اهلل والـدولـة
اللـبنانية وجميع مخابـرات العالم، وهكذا احملافل السيـاسية صانعة القرار،
كلها تعرف هـذه احلقيقة (، وأخرى قومـية، تطرحه مشـروعاً لبنـانياً عـربياً
مقـابل املـرجعيـة الفـارسيـة يف قم املـقدسـة، أو األجنبـية غـير الـوطنـية يف
النـجف األشرف، وكأن العلـم والفقاهة واالجـتهاد واملرجعـية الدينـية، سلعة
استهالكية كاخلضار والفواكه يفضل منها الطازج، أو صناعة ينبغي تشجيع

النتاج احمللي فيها على األجنبي املستورد!
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لينتهـي أمر التـزييف ويسـري حتى يـبلغ إلى هـذا الشقـاء الذي نـشهده
جميعاً يف نصـرة الضالل، والعار الذي تلطخ به كل سـياسي شيعي يف عالم
اليوم، وتسويق اإلثم واإلجرام الذي يتهدد أصول املذهب ويستبطن التسنن،
بل النصـب ' وال تعجب من هذه الـدعوى وتراهـا مبالغـة، فلك أن تنظر يف
آثـاره وترى ــ على سبيل املثال ــ كيف جتـاوز يف تفسيره املـسمى : " من وحي
القـــرآن " أكثــر مـن سبـعني آيــة نـــزلت يف فـضـل أميــراملـــؤمنـني وأبنــائه )،
تخطاها بخبـث ولم يذكر تفسيرها، وال حتـى أشار إليها إشارة ! على الرغم
من أن تفـاسير اخملـالفني واجملاميع الـروائية الـسنية ذكـرتها واعتـرفت أنها
نزلت يف علـي وبنيه ) )وقد أحـصى هذه املـوارد فضيلـة السيـد علي أبو

احلسن يف كتابه القيّم: سبعون آية يف آل محمد( '
باهلل كيف يكون النصب إن لم يكن هذا ؟

أن يكافح وينافح إلخفاء فضائل علي التي شهد بها األعداء ؟!
وها هـو يعمَّ السـاحة احلـركية ) الـسياسيـة ( الشيعيـة يف كل مكان من
شـؤم اجلنـازة املـاسـونيـة ' ومـن عجب أنهـا عـمّت بـدائهـا كل الـسيـاسني
احلـركـيني ولـم تتـرك أو تـخلّف من لـم تشـمله وتنـزل به العـدوى وجنـا من
اإلصـابة ' لم يحـصن االلتـزام والتفقـه، الذي كنـا نظنه يف بعـضهم، أحداً
منهم، وال حجب الــورع واالحتيـاط الـذي حسبنـاه يف ثلة، واحـداً فيهم، وال
ردع احليــاء الذي كنـا نفترضه يف رمـوز ناورت ولـعبت على احلـبلني طويالً،

ففرضنا أن احلياء سيردعهم، لكنه هتك فلم يردع شريفاً فيهم '
لم ينج سياسي واحد من املصيبة !

فانـظر إلى أي حـال بلغنا، وأيـة مأساة وصل الـوضع، منذ أعـرضنا عن
القيم وهتكـنا املوازين العلمية احلوزوية، فقدّمنـا اجلهلة )ويف األقل، قدمنا

املفضول على الفاضل(، وأمَّرنا الغلمان والصبيان ' 
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لقـد انسـاق كل الـشيعــة املشـتغلني بــالشـأن الـسيـاسـي يف لبنـان والعراق
والـبحـريـن والكــويت والـسعـوديـة وإيـران والـهنـد وأفـريـقيـا وبـاكــستـان
وأفغانستـان ' انساقوا وراء قـافلـة اإلضالل الشيطـاني واإلغواء اإلبليسي،
قافلـة العهـر املاسـوني، التـي خرجـت من مسـتشفـى بهمـن يف حارة حـريك
حتمل نعـش " الفـراماسـون "، وعادت به إلـى مسجد ضـرار، والتحق مَن لم
يـسعفه وقته وتنصـره إمكانـيته وقدرته، الـتحق بركب الـزيف والفسـاد فأبَّن
ببـيان وأرسـل برقـية، ورقـص من بعُـدت عليـه الشقـة علـى طنبـور الضالل
واإلضالل فـأقام أو شارك يف العزاء من بعيد، وهتك من عجز عن ذلك، أو
جمع إلـى ذلك كله، أستـار احلياء، فـأجرى قلـمه مبقالـة أو قصيـدة ميتدح
فيها الضـال، وكتب ما بثّه الـشيطان فـيه، وقد ولج جوفه وعـبث ما شاء يف

أحشائه حتى استولى على روحه، فسال من قلمه سماً زعافاً.
@     @     @
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يف بدايـة الثمـانيـنات فـوجئ أحـد كبـار التجـار اللبنـانيني الـشيعـة بأن
محمد حسني فضل اهلل ردّ على مصافحته املاسونية بنجاح، وأنه تلقى كفه
باجلواب املناسب من طريقة القبضة ووضع األصابع خاصة اخلنصر! وتبع
ذلك بتـرحيـب عجيـب وانفتـاح غـريب، وحلقه بـاملبـادرة بعـرض اخلـدمـات
وإظهـار االستعـداد لقضـاء أيـة حـاجـة يـريـدهـا ضيفه، وكـأنه من معـارفه
وخـاصته ' وحتـى يتـأكد أن األمـر ليس مجـرد صدفـة، كلف شخصـاً آخر
بـزيارة فضل اهلل وتـكرار حتيته ومـصافحته وفقـاً للطريقـة املاسونـية، التي
كان قـد تعلمـها من تـاجر يقـطن " كوتـونو ــ بـنني " يف غرب أفـريقيـا، يعمل

كوسيط يف صفقات املاس، فوجد نفس الرد واملقابلة !
كان هـذا مدخالً سـاذجاً، الـتقى مـع معطيـات خطـيرة وذات شـأن وقيـمة
واعتبـار، للتـحقيق يف حــال فضل اهلل، وحـقيقة هـدفه وخفي مشـروعه وما

وراء أطروحاته، فأفضى التحقيق وانتهت اخليوط إلى املاسونية.
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ولـم يتم التوصل إلـى هذا من طبيعـة عالقاته وارتبـاطاته بالـشخصيات
املـاسونيـة املعروفة، كـالتـاجر الـكويـتي بهمـن )صاحـب املستشـفى( الذي له
الفـضل األكبر يف تأسيس كيانه وتشييـد مشروعه، أو ما سبق هذه املرحلة،
من أيـام وجـوده يف الـنجف األشـرف، ودخـوله يف حـــزب الـــدعـــوة املعـــروف
بجذوره البـريطانيـة، وارتباطه بـالسيد مـرتضى الـعسكري املعـروف بعمالته

للشاه والسافاك، وما إلى ذلك من شواهد وقرائن '
بل هنـاك أدلة دامغـة ال يرقـى إليهـا شك، تـستقـى من طبـيعة املـشروع
الـذي يقف خلفه، والفكـر الذي يـروج له فضل اهلل وينـادي به، ومن طبـيعة

احلركة والعالقة بينه وبني مثلث املاسونية : السلطة واإلعالم واملال.
ال يوجـد يف تاريخ الـشيعـة من هُـيـأت له األسبـاب على يـد السلـطات،
ورُفعـت من أمـامه املــوانع من قـبل احلكـومــات، ومتتع بـدعـم إعالمي عـام
شـامل مـطبق، يغـطي جمـيع أنشـطته وفعـاليـاته، ويـداري ويخفي كل نـقاط
ضعفه، ويحـارب ويقصي سـائر مخـالفيه ومنـاوئيه وخـصومه ' كـما كـانت
لفضل اهلل، حتـى جمال الـدين األفغـاني ) املتـهم باملـاسونيـة ( لم يحظ يف

عهده بهذا القدر من النصرة والدعم والتأييد!
لقد تـعاطى اإلعالم مع فـضل اهلل وفق استراتيجـة وخطة بعـيدة املدى،
تـروّج له مبـا يلغي احلـواجـز النفـسيـة والـذهنيـة بيـنه وبني النـاس ويقـرّبه
منـهم، ومهـد ــ يف الالوعـي ــ لتقـبله وعــدم التحـسـس منـه ورفضـه، ولعب
كثيـراً علـى هــامش االسـتضعـاف الـشيعـي، واالضطهـاد الـذي يعـانـي منه
الشيـعة يف جميع بلدانهم، فطـرح لهم فضل اهلل بـعنوان الشـخصية املقـبولة
لدى السلطـات، املرضية عند احلكومات، الـذي يؤمن لهم اتّباعه وموافقته
اخلروج مـن االستضعاف واحلـرمان، ويقيهـم التنكيل واالضطهاد، ويبلغ بهم

السعادة والرضا ! ' مضى اإلعالم يف هذا حتى صنع منه جنماً.
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لم يدخل فضل اهلل يف حيـاته كلها سجنـاً، وال طاردته سلطـة، وال عانى
وال شكى، وال رأى مخمصـة وال ناله كلم ' حتـى إذا كشف الواعـون اخلطة
املـبيتـة ضـد الـشيعـة، وفضح املـؤمنـون هـذا املشـروع اخلـطيـر، عمـدوا يف
تكتيكات مدروسـة خبيثة، وفالشات وفرقعـات إعالمية تبهر وتصم، وإن لم
حتـو شـيئـاً يف الـواقع، إلـى مـا يـــدخل فـضل اهلل يف دائـــرة املعــانــاة، ومـــوقع
الـظالمة، وجبـهة الصـراع مع االستكبـار ! ومن هنـا علينـا أن نفهم مـتفجرة

بئر العبد، وما نسج اإلعالم من أوهام بأنها كانت تستهدفه !
عاش وادعـاً فاكهـاً قريـراً، تطـبع كتبـه وتنشـر ترهـاته وتنـقل اإلذاعات
والتلفـزيـونـات لفتــاته وسكنـاته ! بيـنمــا أســاطـني العلـم وفحـول احلـوزات
وأعالم الطـائفة مـن كبار العـلماء والفقهـاء الذين قـضوا أعمـارهم يف العلم
والتـحصيل وأفنوا حيـاتهم يف التربـية والتقوى، يعجـزون عن طبع كـتاب من
كتبهـم ونشر بعـض آثارهم ونتـاجهم للعسـر وضيق ذات اليــد، فهم يصرفون
جل مـا يصـلهم لتـأمني قـوت ومعـاش تالميـذهم وطـالبهم فال يكـاد يكفي،
ويحـارَبـون سيـاسيـاً واجـتمـاعيـاً وأمـنيـاً حتــى ينفـض النـاس من حــولهم،
ويعجزون عن أي نشـاط تبليغي إرشادي، اللهم إال يف هامش الدائرة األولى
املقـربـة، التـي سعت بنـفسهـا ووصلت إلـيهم، بعـد أن قُطعـت الطـريق علـى
وصولهم هم إلـى الناس، بينمـا تراها عبّـدت لذلك الضال وفـرشت بالورود
كبديل، على الشيعة ــ وفقاً للقرار املاسوني ــ سلوكه واتخاذه منهجاً يبعدهم

عن غضبة السلطان وظلم أنظمة اجلور وبطشها !
واإلعالم يـــروح يف الـتهــــويل ويغــــرق يف الكـــذب والـــدعـــايـــة أن احلـوزات
العلميـة جتبي األخمـاس وجتمعها بـاملليارات وال أحـد يعرف مصـارف هذه
األموال ! ثم تـراه يسلّـط األضواء علـى مواقع الفـساد احملـدودة ويضـخّمها
)وهـي األخرى يف حقيقتها من صنع عمالء املاسـونية النافذين يف احلوزات
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أو املغرر بهـم من بيوت املـرجعيات ! ( ويـضخم موارد اخلـطأ الصـغيرة، ثم
يـكافح وينافح ليصـرف املالية املستـقلة الوحيدة يف عـالم اليوم، أي أخماس
وزكـوات الشيعة التي تدفـع طوعاً وال جتبى، وتقدم قـربة إلى اهلل تعالى وال
تستجدى، يصرفها إلى وجهة ماسونية " تضبطها " على إيقاعها هي، حتت
عنـوان مــرجعيــة عصـريـة مـتطـورة، وآليـة منـظمـة لـلصـرف، تـرعى األيـتام،
وتتـكفل تعلـيم الفقـراء وطبــابتهـم ومعيـشـتهم ! مـن هنــا تالحظ وجتـد أن
مـؤسسـات فضل اهلل الـتعليمـية والـرعويـة واخلدمـية، تـضاهـي املؤسـسات
الـتبشـيريـة العريقـة، وتلك املـدعومـة من الكنـائس واإلرسـاليـات األجنبـية،

تضاهيها كفاءة وجودة، بل تتفوّق عليها أحياناً !
أما املـال، فحدّث وال حرج ' فـالنقد ) كـاش( الذي ميلكه فضل اهلل يف
املصـارف اللبنـانية واألوروبيـة واألمريكـية ومصـارف سنغافـورة، كحسـابات
جـاريـة وودائع بـنكيـة يتجـاوز مـئتني وخـمســة عشـر مليـون دوالر أمــريكي
)215,000,000(، هـذا مـا تـثبـتنــا منه، ولـرمبـا فــاتنــا غيـره كـثيـر! أمـا
العقــارات واألسهم والـسنـدات، واألسـواق املـركـزيـة واحملالت، والـبضـائع

والتجارات، وحجم املضاربات، فهذا ما نعد بكشفه يف إصدار مستقل.
فـكيف يكـون كل هـذا الـدعم والـنصـرة والتغـطيـة، وكل هـذا املـال، ومـا
الـوجه يف هـذا وذاك وملـاذا ؟ وفــضل اهلل ــ يف املفـتـــرض ــ املعـــارض املـنـــاوئ

للحكومات، واملتحرك الثائر على األنظمة اجلائرة ؟!
كـيف يُحارب ويُقصى " املرجع السلـبي" ويهمل، وتطفأ األضواء من حول
" العــالم الــرجـعي" الـذي ال خـوف مـنه وال خطـر يتهـدد احلكـومـات ) كمـا
يـزعمـون( ' ثم تـسـلّط علـى " املعـارض املنـاوئ " و" الثـوري املنـاضل" الـذي
يتهدد ــ يف املفتـرض والزعم ــ عروش الـظلمة ومسـاند السلطـة، مبشروعه

الذي يحمل اإلسالم احلقيقي ويدعو للتشيع الواقعي ؟!
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وممـا يـورده بعـض السـذج علـى هـذا، فيـستغـربـونـه ويسـتبعـدونه، من
منطلـق أن محمد حسني فضل اهلل طرح شعارات وتبـنى مقوالت )يف بعض
موارد ومفردات مـشروعه( تتعـارض مع رسـالة املـاسونـية، وهـذا ال يستقيم
مع هـذه التهمة ' مـن قبيل إدانتـه الدائمـة إلسرائـيل والصهيـونية، وهـويته

اإلسالمية، وعموم الوضع والرسالة الدينية التي حملها.
واحلال أن هذا من جهلهم باملاسونية '

إذ ليس بـالضـرورة أن حتمل املـاسونـية نفـس الـشعــارات وتعمـل بنفـس
اخلـطــة يف كل مكــان وعلــى الــدوام ! فمـا يـصلح لهـا يف أوروبـا والغـرب قـد
يفـسد عليهـا الوضع يف الـشرق العـربي ولبنـان، وما يـسوّق لهـا وميكّـنها يف

بلد، قد يخرب عليها ويعطّل مشروعها يف بلد آخر '
وعلـى سبيل املثال فمحفل الشـرق األكبر الـلبناني، الـذي مركزه بيروت،
أعضـاؤه مسلمون، يعُدُّ إسـرائيل عدوًا طبيعيًـا للماسونـية، ويزعم أن صراع
املـاسـونيـة مع اليهـود يعـود يف جـذوره إلــى اغتيـال حيـرام آبي علـى أيـدي
اليهـود يف زمن نبي اهلل سليمان ! وأن املـاسونيـة كانت عـلى عداء شـديد مع
مـنـظـمــة فــرســان مــالـطــــا، وأنّ اليهـود لـم يكن يُــسمح لهـم االنتـسـاب إلـى
املاسـونيـة قبل القـرن العشـرين ! ) كـما ذهـب إلى هـذا اسكنـدر شـاهني يف
كتـابه: املـاسـونيـة ديـانـة أم بـدعـة ؟ املـنشـور يف بيـروت عـام 1999 عن دار
بيـسان للنشـر والتوزيع واإلعالم، ويـوثق وينقل فيه عن أنطـوان عاصـي أحد

أقطاب املاسونية يف لبنان(.
فال يسـتغرب أن األميـر عبـدالقـادر اجلـزائـري كـان مـاسـونيـاً، ومـن قبله
صالح الـدين األيـوبي، وبعـده ابن خلــدون، كانوا مـاسونيـني ! وهذا الدكـتور
داهش، الـذي يكاد فـضل اهلل يكون امتـداده، أو مشروعـه املتطور والـصيغة

الثانية له، كان رجالً يف صميم املاسونية ومنها !
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قد جتد يف املـاسونيني من ينادي بـالوطنية ويحـارب االستعمار كمحمد
جـميـل بيهــم، الذي كـان رئيـسًا حملـفل " اإلحتاد" املـاسونـي، وكان معـارضاً
بارزاً لالنتـداب الفرنـسي، وجتد فيـهم من يقول بـالقوميـة العربـية كسـاطع
احلصري وعبـدالرحمن الكـواكبي وشكيب أرسـالن، وفيهم من يرفع اإلسالم
شعـاراً كجمـال الــدين األفغــاني ومفـتي الـشـام الـشـيخ احلمـزاوي والـعطـار
واملنينــي ' إن كل منجزات ما يعـرف بالنهضـة يف سورية ولبنـان ومصر من
مدارس ومـعاهـد ومجالّت وجمعـيات إمنـا هي صنـائع املـاسونـية، كـما أن
أغلب رجـال الفكر والـنهضة العـربية اإلسالميـة هم من املاسـون ومن أعلى
الـدرجـات ! وإن أغلب الـوالة الـعثمـانيـني يف احلقبـة األخيـرة، بل سالطني

الدولة العثمانية كانوا من املاسونيني.
يجهل كثيـرون أن هناك محـافل ماسـونية عـريقة حتـمل أسماء مقـدسة
كـمحفل مكــة، واملــديـنــة، واملـالئكـــة ! وهنـاك أسمـاء تـسـتمـد من تـراث ذو
مـسحة دينيـة يحترمـها املسلـمون السـنة، كمحفل أُمـيّة، وخـالد بـن الولـيد،

وعمر بن اخلطاب، والرياض، وهناك محفل العروة الوثقى.
حتـى مــواد التكـريـس )الـتثـبيـت( يف بعض احملـافل الـتي علـى طـريقـة

)شراينر( أدخلت فيها بعض اآليات القرآنية !
املـاسونـية بـاختصـار شديـد، ومبا ال يخـرجنـا من أصل البحـث يف هذا
الـكتــاب، مـــشــــروع شـيــطــــانـي، هــــدفه اإلغــــواء واإلضالل عـن احلـق، احلق
العقائـدي، وطريقه األخالقي والسلوكـي، فيشوه ذاك ويزيفه، ثم مييل بهذا
إلـى التحلل واإلبـاحيـة، فمـنهم من تـنفع معهم أنـديـة الـروتــاري والاليـونـز،
ومنهم من يحـتاج إلى مـا يوفر له غـطاءً دينيـاً، يسكّن نـوازع وجدانه، ووخز
وتـأنيب ضميره، فيـنبري لهؤالء فضل اهلل ويـؤمّن لهم " ديـناً " أشبه بـالطني

والعجني، يخبز ويشكّل كما يشاء الشيطان !

ـ ـ
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ديـن امليـوعــة العقـائـديــة التـي ال تكـاد تعــرف معهـا مـن أي امللل والـنحل
هـــؤالء، وألي الفـــرق واملـــذاهـب يـنـتـمـــون، هجـني التقــاطي أخـذ شـيئــاً من
اإلماميــة، وقليالً من التصــوف، وبعضاً من املـعتزلــة، وضغثاً من األشـاعرة،
وكـثيراً من الـوهـابيــة، خلطه بكـم هائل من تخـرصات ال تعـرف لها أصالً ؟
ودين املرونة السلـوكية والبعد عن " التزمّـت "، ينادي بالتسامح و" االنفتاح "
ويدعو لعيش اإلنسان القـيم داخله، ال يف السلوك واجلوارح، فحجاب املرأة
)يف مآل أطروحـة فضل اهلل( يف أخالقها وتعاطيهـا مع اآلخر، ال يف تغطية
شعـرهـا وجـسـدهــا، والتـزام الـشـاب يف فكـره املـنفتح الـنيّـر ال يف صالته

وحليته ' إباحية مقنّعة، ودين مزيف، ومسيرة شيطانية بامتياز .
محمـد حـسـني فضـل اهلل عضــو متقـدم يف مـحفل الــشــرق املــاســونـي،
انتسب إلى احملفل اللبنـاني ودخل رسمياً يف عمليـة " املرور حتت العصبة "
) أو التـثبـيت( عــام 1967، ويبــدو أن مُـفـاحتـته األولـى كـانـت يف العـراق،
وسريعاً ما حـصل على رتبة " قومنـدان "، وتدرج بشكل اسـتثنائي ليبلغ عام

1999 رتبة أستاذ أعظم رقم 33، وهي أعلى رتبة ماسونية.
وعلـى الرغـم من أن احملفل أُعلـن "راقداً " مع أوائـل احلرب األهلـية يف
لبـنان إثر االجتماع الـتاريخي الذي عقد يف مقـرّه يف القنطاري غرب وسط
العــاصمـة، وأوقفـت أعمــاله وعلّق اجـتمـاعـاته وأنـشـطته لـصعـوبـة تـنقل
األعضاء، نظـراً للوضع امليداني واملفروض علـى األرض وعلى املقر، واعتبر

أعضاؤه يف عطلة غير محددة '
إال أن آليـة خـاصـة نـظمت الحـتضــان فضل اهلل ودعـم مشـروعـه، يف أمر
أعلى خاص جـاء من احملفل االسكتلندي األكبر الذي تـولى رعايته مباشرة،
قضى بتـنسيق اجلهود وصبّـها، وتذليل الصـعاب، وتقدمي اخلدمـات الكاملة
لـلضال املضل فـضل اهلل، وعدم تركه بـأي حال ويف أية ظـروف، خاصة مع
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تنـامي املد اإلسالمي الـشيعي الذي كـانت الثورة اإلسالميـة يف إيران تقوده
يف ذلك احلني، وقـد أودت تداعـيات هـذا املد بـركائـز عمـيقة كـانت املـاسونـية
قـد أرستهـا منـذ أمـد يف اجملـتمعـات املـسلمـة واألوسـاط اإلسالميــة، فجاءت
الثورة لتمـيد بها وتتهددها، ما أكـد أهمية مشروع فضل اهلل وجعله ضرورة

ملحّة وحتمية تتجاوز األطر التنظيمية احمللية للمحافل املاسونية '
وكانت الركـائز واألسس التي تنطلق منها حـركته اخلطيرة تتمحور حول

األمور التالية :
1 ــ تقـويـض احلــوزة العلـميـة الـشـيعيــة عبـر إلغـاء منـاهج التعلـيم فيـها
واملنـاداة بتغييـرها )بعـنوان تطـويرهـا وإدخال مـا يواكـب العصر(، مـا يقطع
الطريق علـى امتداد األصالـة والنقاء، والعمق واملتـانة التي يتـميّز بها الفقه

اجلعفري والفكر الشيعي، ويفسح لدخول التهجني وااللتقاط.
2 ــ إنهاء عهـد املرجعيـة التقليديـة الشيعيـة، والبدء بعـصر جديد يفسح
فيه جلـميع رجـال الـديـن من أي مـستـوى علـمي كـانـوا، لـنيل هـذه الـرتبـة

والتصدي والقيام بهذا الدور.
3 ــ قـطع اإلمــداد املــالـي عن احلــوزات واملــرجـعيــات الــشيـعيــة، عبـر خلق
مشاريع إنسانية وخدمية، تـبعد الصرف والبذل على التوجه نحو التحصيل

واالستغراق يف الدراسة والتخصص والتعمق العلمي.
4 ــ التشكيك باملعتقدات املوروثة وإضعاف اجلانب الغيبي.

5 ــ وقـف التفــاعل اجلمــاهيـري والـوجــداني مع الــدين، ومـركــزه عنـد
الشيعة زيارة العتبات والشعائر احلسينية.

هذا هو مشروع املاسونية، الذي نهض به فضل اهلل بامتياز  '
فال رحمه اهلل وال أحسن إليه.

@     @     @
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من أخطر ما ميكن أن يسقط فيه املرء هو الغرور '
وهـو داء ميثل خـطراً داهـماً علـى كل إنسـان يصـاب به، بصـرف النـظر
عن دينه ومعتقده. وإن كان يـشكل يف املؤمن العامل مرضـاً روحياً وانحرافاً
أخالقياً خطـيراً، فهو يف القـائد والـزعيـم طامـة كبـرى وكارثـة عظـمى، ألنه
يـورث صـاحبه الـغشـاوة، ويـسلبه الــوعي والبـصيـرة، ويحجـب عنه الـرؤيـة
الصحيـحة والنـظرة الـصائـبة لألمـور، ما يـورده املهالك ويـدخله يف التـكبر
والطغـيان، وهي مقبرة الـزعماء واحلكام، إذ يـبدأ يف ارتكاب أخطـاء غريبة
ويأخـذ يف التـخبط ويـنتهي إلـى اجلنـون والهـذيان ' وهـذا صدام حـسني،
خيـر شـاهـد، ارتكـب أخطـاءً فـاضحـة واضحـة ألي عـاقل، بـيّنـة ألبــسط
سـياسـي، غفل عنهـا ــ لفـرط غروره ــ وهـو من دهـاة العـصر، ولـم يسـتطع

رؤيتها، انتهت به إلى اجلنون والسقوط !
واألمر يف القائد املؤمن والزعيم اإلسالمي يأخذ بعداً أخطر '
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إنهـا كـارثـة أن يحــسـب الــسـيــد حــسـن نـصـــراهلل نفــسه أنه هــو أو حـــزبه
وعــسكــره ورجــاله الــذيـن ردّوا كيــد إســرائـيل يف نحـرهـا، ودفعــوا عن البالد
شرها وعـدوانها، فأبطلوا أهدافه يف حـرب عام 2006 وأبقوا على احلزب،
فلم يسقط ويتالشى كما كانت تريد إسرائيل وتهدف، وإن سقطت اجلسور
وانهارت املبـاني ودمّرت البالد وخـربت ' وإنهم هم الـذين طردوا االحتالل

من قبل وحرروا اجلنوب ؟!
طـامـة أن يحـسب ذلك، ومـصيبـة أن يـبني علـيه ويـرتب األثـر، فينـدفع
ويتهور ' بل لـنعلنهـا صـريحـة، عسـى أن تؤدي دورهـا يف التنبـيه، فال خير

فينا إن لم نقلها، وال خير فيه إن لم يسمعها '
مصيبـة أن يعتـدّ الـرجل بنفـسه وقدرات رجـاله وحجم أنصـاره، ويغتـر
بـأمــواله وسالحه وإمكـانيـاته، فـيطغـى ويـتجبـر حتـى يغـشـى عـن أوليـات
احلقـائق وأبسـط األمور وأوضح الـواضحات، ويـعجز فال يـرى إال ما يـريد
قـائــده، وال يحسـب احلق يف شيء أنكـره ' فال ميــانـع من االصـطفــاف مع
الضــال املضـل فضل اهلل وال يـأبـى الـدفـاع عـنه، وال يتـوقف يف تبنـي أفكاره،
وال يحتـاط أو يحذر من دعمه ونـصرته وهو املعـادي للزهراء &، معـرضاً
نفسه للسخط اإللهي والغضب النبوي واحلرمان الوالئي، بل كأنه يتحدى
اهلل، وهو يبارز أولياءه ويـستخف بحرماتهم التي هتكها فضل اهلل ! واملهزلة

الكبرى أنه بعد كل هذا، هناك من يزعم ويعتقد أنه اليماني !
إعلم يـا سيـد حسـن أن أنفاسـك التي تتـردد يف صدرك الـيوم، وحـراك
حزبـك الذي ما زال قائماً، يفعل وينشط ويدب على األرض، إمنا هو ببركة
رعـايـة احلجـة بن احلـسـن % وعنــايته ' هـو الذي دفع عـنكم كيـد العدو،
وهـو الـذي أنقـذكم من الـبالء أن يصـطلمكـم، والألواء أن تعمـكم، وكمـا يف

التوقيع املنسوب له أراوح العاملني له الفداء: 
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" نحن وإن كنـا ثاويـن مبكاننـا النائي عـن مساكـن الظاملـني، حسب الذي
أراه اهلل تـعالـى لنـا من الصالح ولـشيعتـنا املـؤمنني يف ذلـك ما دامـت دولة
الـدنيـا للفــاسقني، فــإنــا نـحيـط عـلمــاً بـــأنبـــائكـم وال يعـــزب عنــا شـيء من
أخبـاركم، ومعـرفتنـا بالـذل الذي أصـابكـم مذ جـنح كثيـر منكـم إلى مـا كان
الـسلف الصـالح عنـه شاسعـاً، ونبـذوا العهـد املأخـوذ وراء ظهورهـم، كأنهم ال
يعلمون، على إنا غير مهملـني ملراعاتكم وال ناسني لذكركم، ولوال ذلك لنزل
بكم الـألواء، أو اصطلـمكم األعــداء، فاتـقوا اهلل جل جالله وظـاهرونـا على
انتياشكم من فتنـة قد أنافت عليكم، يهلك فيهـا من حمَّ أجله، ويحمى عنها
من أدرك أملـه، وهي أمارة األزوف ومـباثتـكم بأمـرنا ونهـينا واهلل مـتم نوره

ولو كره املشركون " '
ومن نافلـة القول أن هذه النـصرة والنجدة، وهـذا اإلنقاذ واإلسعاف، ال
يعني اإلمضاء والقبول واإلقرار على العمل، وال يدل على تزكيته وموافقته،
بل هــو من رعـايـة األب الـشفـيق البنه وإن كــان عــاصـيــاً عــاقــــاً، إذا أملت به
داهية، وحل به خطـب، فاخللق عيال اهلل، وهو ــ % ــ ولي اهلل على خلقه،
والـشيعة رعيتـه وشعبه، على أية حـال ' فالتفت إلـيهم وأنقذهم من الألواء

والبلية التي كادت أن تصطلمهم وتفنيهم.
دعك عن األخالق واحلياء والشهامة ووجوب شكر املنعم '

هل من الــدين، أو مـن العقل أن تعــرض عن هـذا املـدد وتـتــنكـــر لهـــذا
الفضـل، وتعلن خـروجك علـى ولي أمــرك احلقيقـي، وانفصـالك عـن شعبه
ورعـيته، وأنـت تتحـدى الـزهـراء &، بتــأبينـك وتعظـيمك عـدوهـا واجملـاهـر
املترصد حلربها ؟ وتتكل على األسباب الطبيعية والعلل احلسية من قدرات
تنظيمية، وعدة وعديـد، وراجمات وصواريخ ؟! أليس يف هذا شاهداً ناطقاً

على الغرور الذي نزل بك، ومقدمات الطغيان الذي يتهددك ؟
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راجع تاريخ الثورة الـتي يُعدّ حزبك من لقاحها ونتجاها، وانظر يف سيرة
اإلمـام اخلميني ومـاذا قال عند فتح خرمـشهر، وكيف خضع هلل، فال جتبر
وال تكبــر وال تشـدق وال تغطـرس، بل عـاش الـروحـانيــة وانطلق ممـا وطّن
نفسه وتـربى وارتـاض عليه من تـواضع وخضـوع، بل إدراك للحقيقـة، وقال
إن اهلل هو الذي حـرّرها، ال السالح وال بسـالة القتال. ولـم يكن هذا مجرد
قول، بل كان عقيدة وعمالً، شيئاً مندكاً يف وجوده فرشح عنه بتلقائية، دون
تعسف وتكلف، نـاهيك بتظاهر ' وإذا أردت دالئل الصـدق وإمارات التربية
وشـواهد الروح اإلميانية، فـانظر كيف انتفض فقلب الـدنيا المرأة انتقصت
من مقـام الزهـراء & يف مقابلـة إذاعيـة عابـرة، فحكم علـيها وعلـى املعدّ
واخملـرج واملسـؤول عـن البث بـاإلعـدام ! ' والغـريب أن اإلعالم املعــادي لم
يشنع عليه ولم يهول للحكم، بل جتاهله ! ألنـهم يعرفون أن الزهراء عظيمة

حقاً، وأن املس بها يقتضي هذه احلدة والشدة، ففضلوا اإلعراض !
هذا هو عطاء التربية الـروحية وجهاد النفس املضني الذي خاضه ذلك
الكـبير، وهـذا هـو نتـاج مـا ينـاهـز سـبعني عـامـاً من العلـم األصيل والعـرفـان
واحلكمـة ' وهـذه هـي أدوات القيـادة وأسبـاب الـزعـامـة، التـي دونها الـضياع
والهالك، بل الـدمار واإلهالك، هـذا هـو اجلـوهـر واحلقيقـة التـي تفتقـدهـا
وعليك أن حتصّـلها يا سيد حسن، ويفتقدها الذي دفعك لنصرة فضل اهلل

ووضعك يف هذا املوقف الذي ال حتسد عليه.
اخلميني يعيـش يف قمم الوالء ألهل البيت ' وأنت يـا سيد حسن متجّد

مَن هتك الزهراء & وأنكر مصيبتها وشكك يف فضائلها ؟!
وأجـدني مضـطراً لـتوضـيح الواضحـات، وتذكـيرك بـاملسلّمـات، وإعادة
تعليـمك األوليـات، فــالظـاهـر أن الـزعـامـة أغــشتك، والـسـلطـة أصـمّتك،

والقدرة والقوة أبكمتك وأخرستك عن احلق '
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ــــــــول ويـــبــكـــي ــــــــأنـــي بـه يـق وك
ـــــذت ال وعالهـــــا ال تـــــرانــي اتخ

ـ ـ
ـ

ـــــــــول إفــك وزور ـــــــــدر وق كـل غ
ويقول فيها :

كـيـف حق الـبـتـــول ضـــاع عـنـــاداً
أفصبـراً يـا صـاحب األمـر واخلطـ
كـم مـصـــاب يـطـــول فـيه بـيـــانـي
كـيف مـن بعــد حمــرة الـعني مـنهــا
فـــابك وازفـــر لهـــا فـــإن عـــداهـــا

ـ هـو فـرع عـن جحـد نـصِّ الغـديـرـ

حتى بلغ موضع تشرفه وحكايته، فأنشد :

مـثلـمــا ضــاع قـبــرهـــا يف القـبــور
ــب جلـيل يـــذيـب قلـب الــصـبـــور
قد عـرى الطهر يف الـزمان القـصير
يــا ابـن طه تهـنــى بـطــرف قــريــر
مــنعـــوهـــا مـن الــبكـــا والـــزفـيـــر

ــــــر ــــــزي ـــــــزر ودمع غ ــــــوّ ن ـــــسل ب
بعـــد بـيـت األحـــزان بـيـت ســـرور

ـ ـ ـ ـ ـ

إن القـضية الـتي وقعت فيـها ليـست هامـشية وال عـابرة، وال هـي بسيـطة
وجــزئيـة، مقـابل العـناويـن التي تـفرضـها عـظيمـة وتراهـا كبيـرة وخطـيرة،
وتصـنفها قضايا مصيرية، كاالنتخابات النيابية ) وحتى البلدية ! (، وطاولة
احلـوار، وسالح املقاومـة، وتشكيل احلكـومة، والثـلث املعطل، وتهمـة اغتيال
احلـريري، واملعـادلة اإلقـليميـة وما إلـى ذلك مما انـشغلت به وغـرقت فيه،

ومما تتخندق وتتخذ املواقف فتوالي وتعادي بسببه '
لـيس إنكار ظالمـة الزهراء بـاألمر الهني واخلـطب اليسيـر، وال هو مما

يجوز لك جتاوزه، ويُسمح لك بتخطيه '
إن احلجـة بن احلـسن العـسكــري %، إمام العـصر والـزمان الـذي بيده
يـرزق الورى، وبيمـنه تستقر األرض والـسماء ' هذا املـولى األعظم، تـشرف
السيـد باقـر الهنـدي R بلقائـه يوم عيد الغـدير فرآه حـزيناً باكيـاً، فسأله
عن الـسبـب، فذكـر صلـوات اهلل عليه مـصيبـة أمه الـزهراء & ومـا جرى

عليها، فنظم السيد قصيدته الرائية الشهيرة التي مطلعها :
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وأنت يـا سيـد حـسن تخـبط خبـط عشـواء، وتـقحم ميـدان الشقـاء، غيـر
مبــال وال متـوان، بال رادع وال زاجـر وال مـانع، وكــأن ليـس يف الـدار أحـد، وال
للـبيت ربٌّ وصــاحب ؟ فيـا للعجــب ! هل حقاً صـدّقت أنك اليمـاني ؟ ! هل
يتنكـر اليمـانـي ألصل الواليـة ومرتكـز البراءة وأسـاس الظالمـة يف مذهب

أهل البيت ويحابي أعداءهم، ويعبث بالدين بهذا الشكل ؟
ألـيس يف حـزب اهلل من ينـصحك ؟ أليـس هنـاك من يـردعك ويضـرب
على يدك ؟ هل هي الـدكتاتوريـة والشموليـة التي جتعل املستـشارين مجرد
مطبلني ومزمرين ؟ أم هي الطيور وقعت على أشكالها، فكـلّـكم من القماش
نفسه، وقد وافق شنّ طبقة ' فجلـستم على هذه املائدة اجملفو عنها املؤمن
واملـدعو إليهـا كل أشر وبطـر، وفاسق وفـاجر، ومـاسوني وعلـماني وكـافر ؟

وخرجتم على األمة املؤمنة حتملون هذا الطبق املسموم ؟
أمـا وقـد حتــديتـم سيـدة نـســاء العــاملني، وهـي موالتـنا الـزهراء &، ال
غير، ال كمـا زعم حسن نـصراهلل يف أول خطـاب له بعد اجلنـازة املاسـونية
)يف لقـائه مع عـوائل الـشهـداء(، مجـاريـاً املقبـور اخلبـيث، أنهـا مـرمي ابنـة
عـمران )ومرمي & حسـب رواياتنا ومعـارفنا هي سيـدة نساء عاملهـا، بينما
الـزهــراء & هي سيــدة نسـاء العـاملـني من األولني واآلخـرين( ' أمـا وقـد

حتديتم، فاذنوا بحرب من اهلل ورسوله.
وأول مطر الـسوء من شؤم فضل اهلل ووبـال ما جنيتم، هـو هذا االبتالء
بـــالقـــرار الـظـنـي املـمـــاطل صـــدوره مــن احملكـمـــة الـــدولـيـــة، والـورطـة الـتي
سيشغلـونكم بها طـويالً، والورقـة التي سيلـوحون بهـا متى شـاؤوا إحراجكم
وأرادوا أذاكم ' وسـينـهمــر القـطــر ــ حـني ينجيـكم اهلل من هـذه ويخلـصكم
منهـا، ولم تـبادروا للـتوبـة والتكفيـر عمـا جنيـتم ــ مبحن ورزايــا ال قبَـــل لكم

بها، ال تدرون من أين حتط وال كيف تنحدر، حتى يغرقكم سيل البالء.

)28(



وال يـظـنن أحــد أنـنــا نــرضــى بهــذا حلــزب اهلل، كال واهلل، فـمع إننـا علـى
النـقيـض مـن أفكــاره وأعمــاله، ونـرفـض جل أنـشـطـته خـاصــة الفكـريـة
والثقافية، إال أننا ال نـرضى بأي ضرر ينال أقل الشيعة، وأدنى سوء يصيب
أي مـؤمن محب ألمـيراملـؤمنني %، فـكيف بتـيار عـريض يضـم مجاهـدين

مخلصني، ويرث شهداء ننحني إلخالصهم ووالئهم بإجالل ؟
إننـا يف غايـة األسف أن نرى شخـصاً مجـاهداً شـريفاً مـثل السيـد حسن
نـصـــراهلل يـنجـــر إلـــى هـــذا االنحــــراف ويقع يف هــــذا الفخ ويــسقـط يف هـــذا
احلضيـض، ونحن يف ألم وحسرة ولوعة أن يبيع هذا املضحي اخمللص دينه
)ونحن نعلم أن نـشأته كـانت طبيعـية، علـى الفطـرة الوالئيـة ولم يكن يـوماً
دعوجيـاً أو شريعتيـاً ( ويفرّط يف والئه ألهل البـيت ) ويستخف بـقضية
الـزهـراء & إلـى هـذا احلـد، تـنفيـذاً ألوامـر جـاءتـه من طهــران، وعمالً

مبشروع سياسي خلط فيه الديني وبلغ اإلسفاف املقيت !
أظننت يـا سيد حـسن أن األمر ألعـوبة تعبـث بها ؟ وأنك فـوق النقد ويف
صــون عن احملــاسبـة وأمــان من العـــذاب ؟ أما كـان يف بيـان حزب اهلل األول
)املتـوازن بعض الـشيء( الكـفايـة حتـى تصـدر أنت بيـاناً خـاصاً تـنعت فيه

الطاغوت املقبور بــ" الكهف احلصني " ! ؟
أظنـنت، وقـد أخــذت علـينـا أقـطـاب األرض وآفـاق الــسمــاء، وملـكت
مقدرات لبنان واملنطقة، حتى مـا عدت تبالي أن تدمر البالد وتهلك العباد،
وترجع الـشيعة علمياً وثقـافياً وحضاريـاً ومدنياً عشـرات السنني إلى الوراء
لـتثـبت أن " وعـدك صــادق " ! )بينـما اخلـميني (، الـذي ال تسـاوي إظفره
علمـاً وعرفـاناً وتقـىً وجهاداً، تـراجع عن أقـوال أطلقهـا بإدامـة واستـمرار
احلـرب مع العـراق، وبـاع مـاء وجهه هلل تعـالـى، فـاشتـرى عـز وجل وأعـزه،

وأنقذ بالده من الدمار وشعبه من الهالك( '
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ظـننـت أنك ملـكت مقـدرات الـديـن أيضــاً ؟ واستلمـت أو حتكمت بـزمام
املـذهب والعقـيدة ؟ وأن بـإمكـانك أن تـقلب الضـال املضـل املتسـنن، وتغسل
عــاره وجتعله " الكـهف احلصـني "، وتبـيّض سـواد وجـهه وتصـوّره " نيـراً "،

وتزيل ننت جيفته وتعرضها " عطرة " ؟ !
هــزلت واهلل، مـا تـســاوي أنت وحــزبك ومــواليـك وأتبــاعك والــدنيــا كلهـا
حسـرة تطلقها الـزهراء &، وال أنتم وال شـيء يف الوجود يعـدل أنّة أو زفرة
جتــرهــا علــى مــا دهــاهـــا من جــور الــزمــان ' الـزمـان املـاضي، علـى يـد من
برأمتوهم باصـطفافكم التطابقي مع الضـال املضل لعنه اهلل، ما يعني تبني
أفكـاره ومقـوالته وتـأييــده ونصــرته، ومنهـا الــزعم بعفـوهـا عـنهم وادعـاء
صلحهـا مع مناوئيها وغـاصبي حقها وحق بعلهـا، والزمان احلاضـر على يد

من أبنتموه وعظمتموه ورفعتموه.
أتفخـر يــا سيــد أنك تعلـمت يف مـدرسـة فـضل اهلل ؟ )1( وكنــا نظـنك
خميـني النـسبـة والهـوى ؟ أم تـراك ستـتنكـر لـوجـدانك وتـدوس ضميـرك،

وتهتك العلم واحلق واملوازين وتقول أنهما مدرسة واحدة ؟!
ألم يكـن فضل اهلل الـذي أبّنت وعـظّمت، ميـانـع عن املقـاومــة واجلهـاد،
ويــردع عـن االسـتــشهــاد ؟ ألـم يكن يـصنف حــزبك يف العـنف املــرفــوض يف

الدين واخلارج عن سماحة اإلسالم، والدعوة باللني ؟!
ألم يتصـدَّ وينبري لـتقليد الـسيد اإلمـام، يف عمليـة جتاريـة فجّة، إذ لم
يكن ــ يف حقـيقته وواقعه ــ يؤمن بـالسيد اخلـوئي R، فال هو مـن مدرسة
اخلوئـي وال اخلمينـي، وإمنا من مـدرسة الـدعوة وسيـد قطب )وحتـى هذه
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كـان يتاجر بها ويتـسلق للوصـول إلى مآربـه، فهو ــ يف حقيـقته ــ من مدرسة
" األنـا " و" الذات"، وال يعـيش إال النـرجسيـة القاتـلـة(، وكم حارب بـضراوة
انتـشاره يف لبنـان، وأينما طـالت يده ووصلت شـيطنته ؟ ولم يعـرف املوازين
العلميـة وأصل األعلميـة إال يف هذه القـضية حـصراً، فكـان يندب مـرجعية
النجف ويبكـي العدول عن تـقليد الـسيد اخلـوئي R حتت هـذا العنوان '

كيف انقلب عندك حركياً ثورياً مجاهداً ؟
هل نــسيـت أنه هـو الــذي ورطكـم )وأفتـى لـكم( يف حـرب حـركــة أمل

واالقتتال الشيعي ؟
ألم يكن وراء مشروع صبحي الطفيلي وفتنته ؟

ألم يـكن يتـاجـر بعنـاوينه املغـررة واملـوهمـة للعـامـة، خـاصـة لـلمغتـربني
واألثريـاء املوسـرين، فيـسـرق مـا يـتبـرعـون بـه للمقـاومــة ويستـدخله، وكنتم

تعانون األمرين من ذلك )قبل عهد الثراء واإلغداق بال حساب( ؟
ألم تــأمــر أنـت مبقــاطعــة جُـمعـته بعــــد إصــــراره علــــى االسـتـمــــرار يف
مرجـعيته، ومنافـسته السيـد اخلامنئي ؟ فـانقلبت جموع صالة اجلمعة من
عـشرات اآلالف التي كـانت تضيق بهـا شوارع الضـاحية، إلـى مئات يـكفيها

حرم املسجد دون صحنه ؟
ألـم يتصـدَّ للشـعائـر احلسـينيـة )ضرب الـزجنيـر( التـي حاولـت إدخالـها

لبنان، بعفوية حتكي صفاءك آنذاك، فأجهضها اخلبيث ؟
بـاهلل عليك، هل هذا الـضال املضل، الـشــاذ املنحرف، هو الــذي عـلمّـك
" لقـاء اهلل من مـوقع اليـقني " ؟ كيف وهـو املشكـك يف الواليـة ومقـاماتـها،
والـطاعن يف الـنبوة وخـصائـصها، واملـتردد يف التـوحيد وشـرائطه ؟ ' أمن
بـؤرة الشك والتشـكيك، والفساد واالنحـراف، أخذت دينك وبلـغت يقينك يا

سيد ؟ فيا هلل وللعقيدة التي حتمل !

ـ
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أيـرضـى اجملـاهــدون الشـرفـاء، والـشهـداء الـسعـداء، أن تتحـدث بـاسـمهم
وتؤبّن هذا الصنم املنكوس ؟ ' إنك تعلم جيداً أنهم ال يرضون، وإال ملا كنت
غلّـظت األمـر احلـزبـي التنـظيمـي لعنـاصـرك وشـددت التعـليمـات وألـغيت
االسـتثنـاءات واألعذار، يف احلـضور واملـشاركـة يف تشـييع اجلنـازة، إذ لوال
هذا ملا حضر أحد منهم ولقاطعوا اجلنازة وعملوا مبا ميليه دينهم ووالؤهم
لـلزهـراء &، فهم يتـرقبـون املوت يف كـل ساعـة، ويريـدون ويحـرصون أن
يقابلوا الـزهراء بوجـوه بيضاء. وعنـدها كانت سـتتضح وتـنكشف مـاسونـية
اجلنـازة من نـوعيـات احلضــور، وانحصـارها فيهـم، وعندهـا كانـت ستسجل
فـضيحـة بـامـتيـاز، )ثم، وهــذه لك أنت وحلـزبك، ال للـدين ' ملـا اسـتطـاع
سعدون أيوب، مـسؤول مكتب الـبقاع، أن يتبجح ويـشمت بكم أثنـاء التشييع

ويسخر من وجودكم ويتبجح بعدم حاجته إليكم ! (.
@     @     @
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إنهــا لـطــامّـــة كبــرى وعــار عــظيـم أن ينـصــر حــزب أســسه الــسيــد اإلمــام
اخلـمـيـنـــي R )يف املفتـرض(، وقــــام علــــى أفكـــاره األصـيلـــة وانـتــسـب إلـــى
مــدرسـته الــوالئيــة، ينـصــر شخـصــاً فــاســداً مـثل مـحمــد حــسني فـضل اهلل،
ويؤبـنه ويرثيـه ويعظمه بتلـك الدرجة وعلى ذلك احلـد، كما فعل حزب اهلل

بأمر مباشر من السيد حسن نصراهلل '
وللـتدليل ــ بشـكل عابر ــ علـى الفرق بني الثـرى والثريا، واجلـرمية التي
ارتـكبهـا حـزب اهلل والــسيـد حــسن يف خلــطه بني اخلـميـني وفـضل اهلل،
وتضـييعـه الضــوابط واألصـول، وإلغـاء الفـروق واحلـواجــز بني األصـالـة

والتغريب، وبني احلقيقة والزيف ؟ '
دعـونـا نـذكـر بـعض األرقـام والـشـواهــد من معـالـم وآراء وأفكـار ذاك
املقدس )اإلمـام اخلميني ((، مقـابل ترهات وأبـاطيل هذا املـاجن )محمد

حسني فضل اهلل( '

R موقف اإلمام اخلميني
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1 ــ يف أنوار املعصومني :
مقولة فضل اهلل :

س ــ هل خلق اهلل النفوس قبـل خلق سيدنا آدم، ثم خلق اهلل نـور سيدنا
محمد قبل سيدنا آدم ؟

ج ــ املهـم أن اهلل خلق آدم وخلق محمـد وخلقـنا، ولـيست مـشكلتنـا كيف
كان اخللق. هذا أمر لـم نكلّف فيه دينياً، فلذا ال نحتاج إلى أن نخوض فيه،

ألن علينا أن نخوض فيما ميكن أن يفيدنا يف عقيدتنا ويف حياتنا.
)انظر : املوسم 21 العدد، ص 259(
س ــ خلق اهلل نور فـاطمة قبـل أن يخلق األرض والسماء، مـا رأيكم بهذا

احلديث، البعض اعترض عليه وقالوا بأنه غير مسند ؟
ج ــ طبيعـة احلال هيـك )عاميـة تعنـي هكذا( أحـاديث يعني قـد ال تفهم
فـهمــاً كــامالً، ألنهــا من أحــاديـث الغـيب، وقــد ينــاقـش بعـض النــاس يف

أسانيدها.
)شريط مسجل بصوته(

: R جواب اإلمام اخلميني
إن من ضروريات مـذهبنا أن ألئمتنا مقـاماً ال يبلغه ملك مقرب وال نبي
مـرسل. ووفقاً ملا لدينـا من الروايات واألحاديـث فإن الرسول األعظم $
واألئمـة ) كانـوا قبـل هذا العـالم أنـواراً، فجعلهم اهلل بعـرشه محـدقني،
وجعل لهم من املنـزلة والـزلفى مـا ال يعلمه إال اهلل. وقـد قال جبـريل ــ كما

جاء يف روايات املعراج ــ : لو دنوت أمنلة الحترقت.
وقــد ورد عنهـم ): إن لنـا مع اهلل حـاالت ال يـسعهــا ملك مقـرب وال

نبي مرسل. ومثل هذه املنزلة موجودة لفاطمة الزهراء &.
)انظر: احلكومة اإلسالمية ص 52(
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2 ــ يف مقام الزهراء & :
مقولة فضل اهلل :

يقـول عن مـوالتنـا الـزهـراء &، وطـبيعـة ذاتهــا الشـريفـة وعـنصـرهـا
الرفيع، وكـذا عن السيـدة زينب احلوراء، وخـديجة الكبـرى، ومرمي العذراء،
وامرأة فـرعون )عـليهن السـالم( ما نصه : " وإذا كـان بعض النـاس يتحدث
عن خصـوصيـات غيـر عاديـة يف شخصـيات هـؤالء النـساء فــإننـا ال جنـد
هنــاك خصــوصيــة إال الظـروف الـطبـيعيــة التـي كفلت لـهن إمكـانـات الـنمـو
الــروحـي والعقلـي وااللتــزام الـعمـلي بــاملــستــوى الـــذي تتـــوازن فيـه عنــاصــر
الـشخـصيـة بــشكل طـبيـعي يف مـسـألـة الـنمـو الــذاتي، وال نــستـطـيع إطالق
احلديث املسؤول القـائل بوجود عناصر غيبيـة مميزة تخرجهن عن مستوى

املرأة العادي، ألن ذلك ال يخضع ألي إثبات قطعي ".
)انظر كتابه : تأمالت إسالمية حول املرأة، ص 9(

: R جواب اإلمام اخلميني
" لقـد جتلّـت جمـيع األبعـاد املـتصــوّرة للمـرأة واملـتصـورة لإلنـسـان يف

فاطمة الزهراء &، وكانت موجودة فيها.
لم تكن الزهراء امرأة عادية، فقد كانت امرأة روحانية ملكوتية، وإنساناً
بتـمام معـنى اإلنـسان ' إنهـا مـوجــود ملكــوتي ظهـر يف هـذا العـالـم بصـورة

إنسان، بل هي موجود إلهي جبروتي ظهر يف صورة امرأة '
إن جمـيع الهويات الكماليـة املمكن تصورها يف املـرأة واإلنسان، موجودة
يف هـذه املرأة ' امرأة توفرت فـيها جميع خصائص األنبـياء، امرأة لو كانت
رجالً لكان نبيـاً، ولو كانت رجالً لكان يف مـوضع رسول اهلل ' لقد اجتمعت
املعنويـات واملظاهر امللكـوتية واإللهية واجلبـروتية ومظاهـر امللك والناسوت

جميعاً يف هذه املرأة '
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لقد شـرعت الزهـراء من مرتبـة الطبيعـة وحتركت حـركة معنـوية بقدرة
إلهيـة وغيبـية، وطـوت املراحل بـتربـية رسـول اهلل حتـى وصلت إلـى مرتـبة

قصر عنها اجلميع ".
)انظر: صحيفة النور ج 6، ص 185، يف 16/ 5/ 1979(
" لـو تقرر أن يكـون هناك يـوم للمـرأة، فأيّ يـوم أعظـم وأكثر فـخراً من

يوم ميالد فاطمة الزهراء & ؟
امرأة لم يستطع أن يبلغ مدحها والثناء عليها كل من حتدث عنها، وبأية
رؤية كـانت، فـاألحــاديث الـتي وصلـت من أهل بـيت الــوحي كــانت علـى قـدر
أفهـــام املــسـتـمعـني واملــتلقـني، إذ ال ميكـن أن نـصـبّ أو نــضع الـبحـــر يف كـــوز،
واآلخرون حتدّثـوا مبقدار فهمهم ــ مهـما بلغ كالمهم ــ ولم يتحـدثوا مبا هو

شأن الزهراء ومرتبتها ".
)انظر: صحيفة النور ج 12، ص 72، يف 5/ 5/ 1980(

وقال R دفاعاً عن مقام الزهراء & ما نصّه :
" مع بـالغ التـأثـر واألسف، فقـد أذاع راديـو اجلمهـوريـة اإلسالميـة يـوم

أمس ما يخجل املرء من ذكره، بخصوص أسوة املرأة !
يجب تعـزيـر الـشخص الـذي أذاع هـذا املـطلب، وطـرده، وكـذلـك يجب
تعـزيـر العـامـلني معه. ويف حـال ثبـوت قصـد اإلهـانـة يف هـذا األمـر، فـإن

مقترف اإلهانة محكوم باإلعدام بال شك ".
)انظر: صحيفة النور ج 21، ص 72، يف 5/5/ 1980(
وكـانت املـرأة التي أجـرت اإلذاعة اإليـرانيـة املقـابلـة معهـا، وهي مـجرّد
عابـرة طريق التقـطها ميكـروفون اإلذاعة وطلـب رأيها، قالـت إن أسوتها يف
احلياة هي " أوشني" )وهي بطلـة مسلسل تلفزيوني ياباني مدبلج بالفارسية
كـان يبـثه التلفـزيـون اإليـرانـي ويحظــى بشـعبيــة كبيـرة، وهـو يحكـي قصـة
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اجتـماعـية المـرأة عصـاميـة تدعـى ــ يف املسـلسل ــ " أوشـني" (، فسـألتـها
املذيعـة: وماذا عـن الزهـراء & ؟ فقالـت املرأة الـتعيسـة: إننـا نريـد أسوة

عصرية تناسب زماننا، وفاطمة امرأة عاشت يف عصر قدمي !
2 ــ يف مقام األئمة ) :

مقولة فضل اهلل :
س ــ يقول اإلمام اخلمينـي يف كتابه احلكومة اإلسالمية إن ألئمتنا )
مكانة ال يصلها ملَك مقرّب وال نبيّ مرسل، ما هي الطريقة ملعرفة ذلك ؟

ج ــ هنـاك نظـريـة تـدل علـى أنهم أفـضل من الـرسل، وهنـاك جمـاعـة
يستثنـون أولي العزم، مسألة خالفـية وليست اجماعيـة. وكما قلنا، هذه من
األمـور التي ال متـثل أي نوع من أنـواع مسـؤوليتنـا. نحن مسـؤولون فقط أن
نعتـقد بـاألئمـة أنهم أوصـياء رسـول اهلل وخلفـاء رسول اهلل $، أمـا هم
أفضل مـن املالئكة، أفـضل من األنبيـاء أو ليسـوا أفضل ؟ فهـذه من األمور

التي هي ليست جزءاً من العقيدة، وليست جزءاً من اخلط.
)انظر املوسم ــــ العدد 21، ص 303(

: R جواب اإلمام اخلميني
اعلم أن ألهل بـيت العـصمــة والطهـارة ) مقـامـاً روحيـاً شـامخـاً يف
السيـر املعنـوي إلى اهلل تعـالى، يـفوق اسـتـيعاب اإلنـسان حتـى من النـاحية
العـلميـة، وأسمــى من ذوي العقـول وأعظــم من شـهـود أهل العـرفـان، كمـا
يــستفــاد من األحــاديث الـشـريفـة أنـهم ــ صلـوات اهلل علـيهم ــ يـشـاركـون
الـرسول األكـرم $ يف مقام الـروحانية. وأن أنوارهـم املطهرة كـانت تسبح

ذات املتعال وتقدسه قبل خلق العالم '
ففي الكـايف بـإسنــاده عن محمـد بن سنـان قـال: كـنت عنـد أبي جعفـر

الثاني )اإلمام اجلواد( % فأجريت اختالف الشيعة فقال:
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يـا محمـد! إن اهلل تبـارك وتعـالـى لم يـزل متفـرداً بـوحـدانيـته، ثم خلق
محمداً وعليـاً وفاطمة، فمكـث ألف دهر، ثم خلق جميع األشيـاء فأشهدهم
خلقها وأجرى طاعتهم عليها، وفوّض أمورها إليهم، فهم يحلّون ما يشاؤون
ويحــرّمــون مــا يـشـــاؤون، ولن يـشــاؤوا إال مــا يـشــاء اهلل تعــالـــى، ثم قــال: يــا
محمـد ! هذه الـديانـة التي من تقـدمها مـرق، ومن تخلف عنهـا محق، ومن

لزمها حلق، خذها إليك يا محمد! 
إن األحـاديث املأثورة يف طينـة أبدانهم، وخلق أرواحهم ونفـوسهم، وفيما
مـنحـــوا مـن االسـم األعـظــم والعلـــوم الغـيـبـيـــة اإللهـيـــة مـن علـــوم األنـبـيـــاء
واملالئكـة، ومما هـو أعظـم مما ال يخـطر بـبال أحـد، وهكـذا األخبار املـنقولة
يف فضـائلهـم يف مختلف األبـواب من الكتـب املعتبـرة، خاصـة كتـاب أصول
الكايف، إن مثل هذه األخبار كثيرة بقدر يبعث على حتير العقول، ولم يقف

أحد على حقائقهم وأسرارهم ) إال أنفسهم ".
)انظر: األربعون حديثاً ــ ص 489(
هكـذا كـتب الـسيـد روح اهلل اخلـميـني وألّف وقـال وأفـشـى ونـشـر، وبـذاك
الهــراء نهق الـســاقط فـضلـة الـشـيطــان ونعق وسـمّم ' وكل إنـاء بالـذي فيه
ينـضح، ذاك عطاء العلـم التقوى ونتـاج احلكمة والعـرفان، وهذا مـن تلبيس
الـشـيطـان وخـرط اجلهـل وتخبـط املتـطفـلني علـى الـعلم، الـذيـن أقحمـوا
أنفــسهم يف مــا ليــس من شــأنهم وخـاضـوا يف مــا ال يجــوز لهم ! ويـكفي
األحـرار، فـاحلـر تـكفيه اإلشـارة، التـأمل يف خطـاب الغثـاء ولغـة الغـوغـاء،

ومقارنتها مبنطق العلماء وحكمة العرفاء '
ومن هنـا لك أن حتكم وتـنظر يف جرميـة من ساوى بني التبر والتنب، بل
R قدم هذا وأخّـر ذاك، فاستـبدل الفقيه العـارف السيد اإلمـام اخلميني

بالضال املضل فضل اهلل !
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أمام هذا الواقع املرير، حق أن نتساءل:
هل انقـلب حــزب اهلل والــسيــد حــسن نـصــراهلل علــى فكــر الــسيــد اإلمــام

اخلميني R وتنكّر خلطّه وخرج من مدرسته ؟
أم تراه يؤكد مقولة وحتليالً ما زال يطرح يف الساحة احلركية اخلاصة،
أن قـادة حــزب اهلل لم يكـونـوا أصالً قـد انتـسبـوا إلـى خـط اخلمـينـي ولم
يعـتنقـوا فكـره، خـاصـة يف جـانبه احلـوزوي والعقـائـدي، وأن جل إعجـابهم
وشغفهـم بهذا املرجع شجاعـته وإقدامه السياسـي وثوريته فقط ال غير ! '
مـن هنا مـا كان األمـر يف من تصـدى للقيـادة يف احلزب وتـوالها، إال حـيلة

جلأ إليها " الدعاة " املندسون يف حزب اهلل !
فلمـا تـويف اإلمـام اخلمـينـي ( ومضـى إلـى ربه، عــادوا إلــى أصــولهـم
وعملــوا بقــدمي فكـرهـم، وأحيــوا ضالالتهــم، وقد أنـسوا بـالقـائد اجلـديد،

الذي تناغم معهم وتوافق، ووجدوا منه رضاً وقبوالً !
إننـا نتفهـم املوقع الـرسمي حلـزب اهلل يف الدولـة واحلكومـة، كذلك يف
السـاحـة الـسيـاسيــة يف لبنـان، ومـا يقـتضـيه من ممـارسـات بـروتـوكـوليـة
ورسمـية، وهكذا نـتفهم موقعه الـقيادي وطبيعـة العالقات االجتمـاعية التي
يلتـزم بهـا، سـواء انـطلق يف ذلـك من " أبــوّة " أو من مـصلحـة حتـكم أن ال
يـستعـدي أحـداً، وضـرورة أن ال يـدخـل السـاحـة الـداخليــة الشـيعيـة بـأيـة

منازعات وخصومات تشغل عن العدو األول: إسرائيل '
كـما نـتفهم املنـاورة احلركـية والـتكتيـك السيـاسي الـذي جلأ إلـيه حزب
اهلل وعمـد مـن خالله الحتــواء السـاحـة والهـيمنـة علـى املــوقف ومصـادرة
املـوقع الشاغر وملء الفراغ املرتقب مبـوت الضال محمد حسني فضل اهلل،
واالستحـواذ من بعد علـى اللجان واملـؤسسات واألمـوال واألرصدة واألسهم

والعقارات واألمالك التي سيتركها خلفه '
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وهكـذا نتفهم أغراضه وأهدافه يف نقل التقليـد واملرجعية إلى طهران '
حسب مـا أمّلهم ومنّـاهم الثعلب املـاكر ! ممـا كان يلوّح به من قـريب وبعيد،
بتـسريبـات كاذبـة تارة، ونقـوالت وهمية أخـرى، يوصلـها إليهم ويـبلغهم بأنه
جمع أبناءه وحـاشيته، وأعضاء مكـتبه وخاصته، وأمرهم بـالرجـوع من بعده
إلـى الـسيـد اخلـامـنئي يف الـتقليـد، وتـارة أخـرى بـالـرجـوع إلـى نـاصـر مكـارم
الشيـرازي، وهو خـيار ثان ال تـأبونه، فمـكارم تابع للـدولة، وكمـا تقولون )يف
اجليبة ! (، وأنه أوصى بـنقل مؤسساته اخليرية والتعليمية وإحلاقها بحزب
اهلل، وتسلـيم أمواله إلى السيد حـسن نصراهلل، واحلال أنه سجّل العقارات
والـبنايـات بأسـماء أبنـائه وأصهاره، ووزع إدارة املـؤسسـات، وقسّم كل شيء
بدقـة متناهية، مع هامش شيطـاني ال ميلك أن يحيد عنه، )أو هو استدراج
إلهي( جعله يتركه مشاعاً بينهم، أو أشركهم جميعاً فيه، ليدب اخلالف بعد

حني، وتشتعل النزاعات، ويفوح ننت الفضائح '
ولكن هل كـان األمر، عـلى خـطره وأهـميته عـند احلـزب، يتـطـلب هـذا
احلد من العبث والكذب والـتزييف والتدليس على الناس، ما استتبع عرض
الدين لهم بهذا الشكل املشني ؟ ' ولسنا نسأل: هل يستحق، فنحن نعلم أن
جوابهم هـو نعم، فالشـأن السياسي عـندهم حاكـم على الدين ومـتقدم على

القيم ومتفوق على األخالق، وله األولوية على كل شيء.. إمنا نسأل:
هل كان يتطلّب هذه الدرجة من الرقص والدبك ؟

ثم هل كان ذلك منكم تكتيكاً ناجحاً ؟
كال، كما ثبت بـاحلس واليقني، فقد ظـهر أبناء فضل اهلل وأنـسباؤه أذكى
من احلزب وأدهى، ففازوا وحظوا بنصرته يف التشيع والتأبني، والتفوا على
قصـده وهـدفه، فـخســر اخلسـران املـبني ' ال دنيـا املـال واملـرجعيـة، وال آخـرة

رضا اهلل وأوليائه ) .
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بل إن الصفعة األولى منه جاءت احلـزب أثناء التشييع، حني منع ممثل
الــسـيـــد اخلـــامـنـئـي ومـبـتعـثه اخلـــاص الــشـيخ أحـمـــد جـنـتـي، وأحـــد أقـــرب
املقربني منه، منـع من الصالة على اجلنازة، وارتفعت عقيرة شفيق املوسوي
بـالشمـاتة يف احلـزب والسخـرية من حـضوره، بل بـإهانـته وعدّه مـنافقـاً، إما
يف مـوقفه احلـالي الـذي رأى ورأينـا يف التـشـييع، أو الـسـابق الـذي عـرفه
وعُـرف عنه من عداء املـيت الذي يبكي الـيوم ويندب، وصـراعه وحربه )ولو

اخلفية السرية( ؟!
وبعد ' فنـحن ال نتفهم أبـداً أن يقوم الـسيد حـسن نصـراهلل، يف سياق
اللـوبي اإليـراني الـذي شكّلـت زاويته الثـالثـة مع الدمـام وبغداد، بــالضـغط
علــى املــرجعـيــة الـشـيعـيــة يف الـنجف األشــرف وقـم املقــدســة، ومـطــالـبـتهــا
بـإصـدار بيـانـات نعي وتـأبــني، وال نتفهم بتـاتاً اإلصـرار على األمـر الذي بلغ

حد التهديد والوعيد!
لقـد تخلـى الـسيـد حـسـن عن شــرف مـصـــداقيــة آيــة: } ال جتـد قـومـاً
يـؤمنون باهلل واليوم اآلخـر يوادون من حادّ اهلل ورسوله ولـو كانوا آباءهم أو
أبنـاءهم أو إخـوانهـم أو عشـيرتـهم ' أولئك حـزب اهلل أال إن حـزب اهلل هم
املفـلحون{ ' ألن فـضل اهلل حادّ الـزهراء & ونـاصبهـا العداء وحتـدّاها،
وهو يـنكر فـضائلهـا ويشكك يف ظالمـاتها، ويبـرّأ غاصبـي حقها واملعـتدين

عليها بكسر ضلعها ومسقطي جنينها، فكأنه حاد اهلل ورسوله '
وقـد راح السيـد حسن نـصراهلل يف ودّه ومحـاباتـه الغايـة وبلغ النهـاية،
وراح يـواده ويحابـيه ويتجاهـل جرائمه، ولم يـرقب حق الزهـراء وال راعاها،
فهل هو من " حـزب اهلل " القـرآني ؟ وهل ميكنه بعـد اليوم الـزعم أنه ماض
علــى خط الـواليـة والــدين، وهـو يجـاري هــذا الضـال املـضل، لقــرابته يف

الوطنية )عشيرته(، ومصاحله احلزبية والسياسية ؟
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كان حزب اهلل )يف قيـادته( يخفي عقيدته، ويـتحفظ يف موقفه، ويداري
السـاحــة الشـيعيـة ويـــراعي أحـــاسيــس تيــار عــريــض من املــؤمـنني املـــوالني،
ويحتـرم املــراجع العـظـــام ' جاءت اجلـنازة املـشؤومـة ليتحـول املوقـف إلى
استخـفاف فج بعقـائد وأحـاسيس الـوالئيني، واستعـداء غير مـبرر، بل وقح

للمرجعية الشيعية، وحتدٍّ صارخ ألهل البيت ) '
دع عنك الدين، فال خـبر هنا وال وحي نزل، وسل عن السيـاسة، هل كان

ما فعلتم من احلكمة والكياسة يف شيء ؟
@     @     @
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علـى طريقـة السيـاسيني يف الزيف واخلـداع يف كل شؤونهم، جـاء تأبني
الضــال املضـل محمـد حــسني فـضل اهلل من حـيث الـكم والعـدد، ودرجـة

احلضور اجلماهيري والتواجد الشعبي '
كما نرى يف الفـضائيات اإلسالمية كيف يتحول "طويلب علم " ال يحسن
املقـدمات، يلحـن يف اللغة، يـتحول إلـى عالـم، ثم مع انتفـاخ عمامـته وتلميع
صـورته، يـتطــور ويتـرقـى )دون أي كـسب وحتـصيل، وبال أدنـى دراسـة يف
احلـوزات العلميـة( فيـبلغ درجة آيـة اهلل، ويبقـى على الئحـة االنتـظار حـتى
يـحني دوره، فـيقـلع بلقـب العــظمــى ويــصيــر مــرجعـــاً، ويف التــدلـيل علــى
اسـتحقــاقه يقــال: إن سمــاحته " آيــة اهلل " منـذ كــذا سنــة ! هكـــذا صـــار
القصاصون واخلطباء والفتيان آيات اهلل ' ينتظرون موت اآلباء أو األعمام
أو اإلخـوان، أو الـــزعـمـــاء والـطـبقـــة األولـــى مـن قـــادة حـــزبهــم، ويتــرقبـون

ويحتاطون أن تكون الساحة خالية حينها ممن ميأل الفراغ ! '
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فـراغ ميأل فراغاً، وخـواء يسد خـواءً، وجهل يحكي جهالً، والتـيار يدوي
ويصفـر من حتتهم، والهواء أو األهواء تعصف مـن فوق رؤوسهم، والشيطان
يـضخّم ويقـرع الـطبـول، أن هلمـوا إلـى هـذا النحـريـر، وعلـيكم بـأعجـوبـة

الزمان، الطبل اخلاوي والعود الرنان !
هكــذا تقلـب احلقــائق يف أداء الــسيـــاسيـني، وتعكـس األمــور يف فعل
الـشياطني ' ومـا كـانـوا ليتـوانـوا عن حــدث خطيـر مثل مـوت الضـال املضل
محـمــــد حـــسـني فــضل اهلل، ومــا كــان لهــذا الـشـقي أن يـتخلــى عـن نهجه
السـياسي وطـريقته اإلعالمـية وأالعيـبه الشيـطانيـة يف آخر عهـده بالـدنيا

وآخر محطات التدليس واإلغواء ' جنازته ؟!
نفخ وتهويل، جعجعة وبهرجة، صيحة وضجة '

والواقع، خـواء وفراغ وهباء، ال من حيث عالم احلق وما يقابل احلقائق،
فهذا مفروغ منه، وخـارج عن البحث أصالًً، بل من حيـث الفشل يف احلشد
والعـجز عن اجلمع ' واقع يعكسه فن التصويـر، من التركيز و" الزوم " على
األشخـاص، والتصـويب املبـاشر والكـادرات الشخـصية، وهـكذا الكـاميرات
واللـقطــات األفقيـة، فــإذا ارتفعت آلـة الـتصـويـر بـاملـشهـد، فعلــى املبــاني
املنخفضة واألدوار األولـى للعمارات، ثـم تراها اقتـطعت وحصرت عـدستها

على ما يثير البهرجة ويؤجج الزيف !
لم يكن التـأبني جماهيريــاً، وال كانت مجالس الترحيم واألجر والفواحت،
ومهرجانـات العزاء شعبية بتاتـاً، بل كانت خاصة، ومحدودة بـشريحة معينة
وحـضور ذي سمـة معروفـة، فئة ال عالقـة لها بـالواقع اإلميـاني وال صلة أو
قربى لها بالوسط الديني امللتزم، أي امليدان احلقيقي ــ املفترض ــ للحدث.
كـانت شريحـة مميزة، وامليـزة هي: الشيـطانية أو احلـزبية، سمهـا ما شئت،

وأطلق عليها ما أردت، فلن جتانب احلقيقة، ولن تشطح وتغالي !
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نعم كـان هنـاك حضـور رسمـي، حكومـي وعسكــري، وتواجد حـزبي متنوع
وشـامل يـغطـي جمـيع التـوجهـات، وإعالمـي عمّ الـصحف والـتلفـزيـونـات،
وسـياسي لم يـوفر الكتـائب والقــوات، واجتماعـي استقطب األعيـان اجلـدد،
محـــدثـي الـنعـمـــة، مـن جتـــار اإلثـــراء الــســـريع وغــسـيل األمــــوال، واجتـذب

السيدات من الصالونات '
ولكنه لم يكن شعبياً بأية حال، وال بأدنى الدرجات '

هذا ما لفّ جميع مجـالس الفواحت واألجر، وهكـذا حفالت التأبني التي
عقـدت له يف لبنان والعـراق واخلليج وإيران ' اللهـم إال البحرين املـسكينة،
فقد كانت نـشازاً، من فرط مـا عبأ السـياسيون واحلـزبيون فيهـا وحشدوا،
حـتى أن عـيسـى قاسـم نشـر إعالنـاً يف اجلرائـد بحجم صفـحة كـاملـة ! وهو
الـــذي كـــان يـــؤاخـــذ الـنــــاس علـى نـشــر إعالنـات أفـراحـهم وأتـراحـهم يف
الصحف، وكـان ينـادي عليهـم بالـويل والثـبور لهـذا اإلسراف يف بـلد يعـاني
شعبه الفقر والبطـالة واحلاجة لكل فلس، فـلماذا تهدر األموال يف إعالنات
ال تـرد على أصحابها إال الـوجاهة وال تعني إال التفـاخر والتباهي ' وإذا به
ينشر نعيه لفضل اهلل يف صفحة كاملة ؟! فحظوا جراء هذه التعبئة الكبيرة
غيـر املـسبـوقــة التـي لم تـوفــر أداة وال وسيلــة ' حظــوا ببعـض احلضـور
الشعبـي، الذي كسـر السمـة الرسميـة والطابع احلـزبي جملالـس التأبني يف
األماكن األخـرى، ومع ذلك، كان احلـضور محـدوداً ويف أدنى درجـاته، لكنه

كان أفضل من غيره يف باقي البلدان.
وكشـاهد ' فإن الفـاحتة الرئـيسية ملـكتب فضل اهلل يف قم املقـدسة لم
يحضـرهـا أحـد، والفـاحتة الـرئيسيـة حلزب الـدعوة يف الـنجف األشرف لم
يحضرها أحـد )على اإلطالق ! (، ويف إحدى الفـواحت الرئيسـية يف الكويت

سجّل عدد احلضور، فلم يتجاوز سبعة أشخاص فقط !
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أما تشييع اجلنازة يف بيروت، فاحلضور لم يكن كبيراً باحلجم الذي قد
يتوهمه بعضهم، والـعدد كان متواضعـاً بدرجة فاجـأت اخلبراء، فلم يتجاوز
مجمـوع املشيعني ثالثة عشـر ألفاً يف أقصـى تقدير، وقـد تفاوتت التقديرات
واإلحصـاءات بني أربعة آالف، وستـة، وسبعة، وثمـانية، ولـم يتجاوز أكثـرها
سخـاءً وأقصـاها بـذالً ثالثـة عشـر ألفـاً، وميكن ملـن شاء أن يـعدّ ويـحصي
بنفـسه )وإن بشكل تقـديري، لكـنه سيفضح أكـذوبة املئــة وأربعني الفــاً التي
يـزعمـون( مـن خالل الصــور التي يـنشـرهـا مـوقـع بينـات، املـوقع الــرسمي
للضـال فضل اهلل )أي أنهـا أفضل مـا أمكنـهم وأقصـى مـا حصلـوا عليه(،

ويتثبت من دعوانا، علماً بأن العدد يشمل النساء والرجال '
وهو عدد إذا لوحظ من خالل تعداد سكان الضاحية، والشيعة يف لبنان
عـمومـاً، )رغم أنهم أخـروا التشـييع ليـوم عطلـة( النكــشفت حـقيقـة املـوقع
الـــذي يحـظـــى به فـضـل اهلل يف القلـــوب، ومكـــانه مـن املـــرجعـيــة ' وبـان أن

القضية كلها هي ضجة مفتعلة، بطلها اإلعالم وزيفه، ليس إال.
ونحن ال يخدعنا اإلعالم، وال تغرنا تهويالته '

وخالصة القـول يف هذا الباب، أن الضجة الـكبيرة التي صاحبت هالك
فضل اهلل، كـانت فـرقعـة جـوفـاء علـى صعيـد السـاحـة اإلميـانيـة، وزوبعـة يف
فنجـان علـى مـستـوى الشـأن الـدينـي ' ومشهـد أو مقطع أخـير من مـؤامرة
اإلغواء التي امـتدت بالرجل وعـاشها حياته كلهـا، مشهد من صنيـعة املاكنة
اإلعالمية اجلبـارة التي عملت، ومـا زالت تعمل، لصـاحله ويف خدمته، دون
أن يكون ملـا تصوّر وتـزين وتزخـرف من مشـاهد، حظّ مـن الواقع يف شيء،
حتى بنسبة 1 %، وال مبالغة ! كل هذا ليغرروا باملؤمنني ويوهموهم بأن هذا
الذي نفـق ورحل هو مـن مراجع الـشيعـة وعظمـائها، وبـالتـالي فـإن أقواله

وآراءه لها نصيب وحظ من احلق والصدق !
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كـانت اجلنـازة خـاليـة خـاويـة، بـاهتـة جـوفـاء بـاردة، ال ضجـة فيهـا وال
حرقـة، ال بكاء وال افتجـاع، حتى الـنسوة، كـانت الكـاميـرات تكـافح وجتـاهـد
لـعلهـــا تلـتقـط مــسـتــأجــرة تــولــول هـنــا، ونــادبــة تــسـتعــرض هـنــاك، أمـا يف

احلقيقة والواقع، فال ثواكل وال بواكي على جنازة الضالل !
فال أحــد هـنــا يــرجــو شـيـئــاً مـن األجــر والـثـــواب من مـشــاركته يف هـذه
احلفلـة الشـيطـانيـة. ال أحـد عـاش مع هـذا الهــالك حلظـة صـدق مـرة يف
حيـاته ليـوفيه ويقـابله بهـا ساعـة دفنه وممـاته ' كل حيـاة فضـل اهلل كانت
دجـالً وكذباً وتـدليسـاً، وها هي جنـازته متضي عـلى ما أرسـى وأسس، وها

هي ميتته تنتهي ميتة جاهلية !
ال شيء يف هــذا الـتجـمع الــسيــاسي واالسـتعــراض الــرسـمي واجلـمع
الــشيـطـانـي املقـيت إال الـنفـاق والـريــاء، ثم املـصــالح املــاليــة والعالقـات

الدبلوماسية وااللتزامات احلزبية.
أمـا املــؤمن املـسـكني الـذي ألـزمه احلــزب وأجبـره، فقـد كــان ينـتظـر
اخلالص من هذه املهمـة املشؤومة بفـارغ الصبر، ويتحني سـاعة االنصراف
قـبل أن يعـمّه مـــا ينـــزل من الــسخـط اإللهـي علــى هـــذا امليـت امللعـــون، ومن

حوله من هذا احلشد املنكوس !
ال بد لكل مؤمن واع من فـضح هذه الصورة الوهـمية التي عمد اإلعالم
إلبرازهـا وتضخيـمها، بل خللقهـا وصنعها مـن ال شيء، وقطع الطـريق على
التغرير بـسذج املؤمنـني وخداع البسـطاء الذين يـأخذهم هذا الـزيف ويؤثر
فـيهم، فـتنـطلي علـيهم ألعـوبــة الضجـة والـصيحــة واجللبـة التـي افتـعلتهـا
الصحف واحملطات الفضائية مبوته، من خالل إظهار أن الضال املضل كان
شخـصيـة عـامليـة حتظــى بشـعبيــة كبيــرة، وأن له حضـوره ومـوقعه يف نفـوس

عامة الناس من املؤمنني املوالني '
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الواقع، أن جلّ، بل كل مـن شارك يف التـأبني والتشـييع كان سـياسيـاً، أما
غير السياسيني، من عامة الناس، فقد كان ملزماً بأوامر احلزب التي حثت
جمـيع املناصرين على احلضور، وألزمت جـميع احملازبني باملشاركة، وسدّت

الطرق على التهرّب، وحظرت حتى األعذار الطبية للتغيّب !
@     @     @
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نحـن نـتفهـم األسـبــاب الـتـي حـثـت بعـض رؤســاء الـــدول والقـيــادات
والشـخصيـات الـرسميـة علـى التعـزيـة بفقيـد اإلبـاحيـة والضالل، وحـدت
ببعض األمراء وامللـوك إليفاد وابتعاث مـندوبني خاصني عنهـم للمشاركة يف
الـتشييع )بعضهم أرسل فلـذة كبده وولي عهده ! (، وهـذا احلضور الرسمي
الـذي قلّ نظيـره يف جنازات امللـوك والرؤسـاء وشخصيـات الصف األول يف
العــالم، وانعــدم ــ بطـبيعـة احلـال ــ يف املـراجع والـعلمـاء وأهل اإلميـان '
نتفهمـه ونعرف أسبابه وخـلفياته، فالـبعض دفعه البروتـوكول والدبلـوماسية
واألعراف املرعية التي يفرضها التوازن الطائفي يف لبنان، ويقتضيها النهج
الـسيـاسي الـذي يـسيـر عليه هـذا البلـد، أمـا الـبعض اآلخـر فقـد جـاء من
تعلـيمات مـاسونـية مبـاشرة، وشـدّ الرحـال ألوامر خـفية ملـزمة تلقـاها من
وراء الستـار، أرادت تعظيـم رجل خدمهـا طويالً، بـل أفنى حـياته يف خـدمة

مشروعها الفكري والثقايف والسياسي !
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نحن نعرف ماذا دهى البي بي سي أو أبوناجي، واعترى قناة العربية أو
العبرية، ونزل بـفضائية اجلزيـرة أو اجلريرة، نعـرف مشرب علي نوري زاده
ومـأكله، وماذا يقـضم غسـان بن جــدو وكيف يلـتهم، ومن أين يـرتزق حـسني

شحادة وممن يستجدي و"يشحد" فيبلع ويثري '
نعرف مـاذا دهى بعـض القنوات الفـضائيـة واعترى أربـابها وأصحـابها،
حتى فقدت صوابهـا وخرجت عن وقارها، وظـهرت كأنها املصـابة وصاحبة
العــزاء ! نعــرف مــاذا يعـني لـهم مـحمــد حــسني فـضل اهلل، ومـــوقعه يف

منظومتهم، وحجم اخلدمات واملصالح املتبادلة بينهم.
ونعرف القنوات الفضـائية الناصبية كاملـستقلة وصفا ووصال، واألخيرة
أنتجت أنشودة تتهكم على املعتقـدات الشيعية، يستشهد فيها املنشد ويترمن
بــآراء الضـال فـضل اهلل، ويـستـنكــر إدانتـه ويقبّـح رفضـه وإدانته مـن قبل
حـوزاتنا ومراجعنا ! ونعرف اللقيـط عثمان اخلسـيس واملأبون عـبدالرحمن
دمـشـقيـة واألمـوي عـدنــان العـرعـور واجلــاهل أبـومـنتـصـر الـبلــوشي ' كـما
نعـرف الصحـافـة العـربيـة جيـداً )خـاصـة اخلـليجيـة منهـا، وعلـى األخص
الكـويتية( التـي تقطر أقالم كتـابها كأحـمد اجلــاراهلل فتنة وطـائفية، ومتتلئ
صدورهم حقداً على الشيعة كمحمد العوضـي الذي طاملا مجّد بفضل اهلل

واستشهد واحتجّ مبقوالته يف قضية الزهراء & '
ونـدرك سر حـزن إخواننـا أهل السنـة من مختلف التـيارات والتـوجهات

)حتى الوهابيني منهم ! ( وملاذا ترحموا عليه وحزنوا '
ونعرف خلفيات الشهادة القيمة التي أصدرتها سفيرة بريطانيا العظمى
يف بيروت فرانسيس غـاي بحقه، وكم كانت صادقة ومحقة يف زعمها ــ وفق
منطلقـاتها ومصاحلهـا ــ حني قالت يف تأبـينه: " إن العالم يحتـاج املزيد من

الرجال أمثاله، من الذين لديهم اجلرأة ملواجهة القيود القدمية " '
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ونعـرف ما جمعهـا مع حارث الـضاري وصـالح املطلـق الذي شـدّ الرحال
وجتشم العـناء وأبـى أن يغادره الـضال الهـالك دون وداع، فحضـر شخصـياً
علـى القبر و"صلـى" عليه، ولقّنه أو ذكّره بـتعليماته وتـعاليمه األخيـرة للعالم
الـسفلـي الذي يـنتظـره، وطمـأنه بـأنه أوصـى به الـشيـاطني خـيراً، وأخـبره

بردّها عليه وقولها بأنه أشهر عندها منه وأشرف !
كمـا نعرف اوكـتيفـا نصــر رئيسـة قسم الـشرق األوسط يف الـسي أن أن،
وأبـرز صحفيـة تعمل يف احملطـة منذ عـشرين عـاماً، التـي مجّدت بـالهالك
وأشـادت بـانفتـاحه علـى الثقـافـات اإلنسـانيـة. كمـا ال تنـطلي عـلينـا لعبـة
معـاقبتـها وإقـالتهـا، وال خطـوة سحـب السفـيرة غــاي مقـالتهـا من مـوقعـها
اإللكتروني، ونسجل ــ بسذاجة ! ــ دفاع توماس فريدمان )الكاتب الصحفي
املـلقب بـالـصهيـونـي األعمــى من فـرط نـصــرته إســرائيل يف الـصحـافـة

األمريكية( عن اوكتيفا وهجومه على من أقالها !
كـمـــا نعــرف جـمــاعــة الـضــال املـضل وحــزبـه، ومَن هـم أتبــاعه ومقلـدوه
والذين عـلى شاكلته من الشـواذ املنحرفني، سواء املتـسترين اخملفيني منهم،
أو املعلنني اجملاهـرين، أعضاء حـزب الدعـوة والتنـظيمات والهيـئات امللحقة
حتت مخـتلف العنـاوين واملـسميـات )كجـمعيــة التــوعيـة وحـركـة الـوفـاق يف
البحـرين، وجـمعيـة الثقـافـة ودار الـزهـراء يف الكـويت، واجلـمعيـة احملـسنيـة
والهـيئــة العـلمـــائيــة يف ســوريـــا، و......... يف عُمــان واالمـــارات(، كمـا نعـرف
الشـريحة غـير املنـظّمة الـتي تلحقه، من الفـسقة الـباحثـني عن األعذار يف
التـسيب األخالقـي واإلباحيـة باسم الـدين، وعمـوم الهمج الـرعاع أتـباع كل
نـاعـق، من اجلهلـة والعـوام الــذين يغـويهـم زيف اإلعالم، وجتتـذبهـم جلبـة
الصـيت، ويأخذهم بريق الـتسويق الصحفي والتلفـزيوني وكل ما يجعلهم يف

سياق الناس، ومع الناس، كما يقول إمامنا % '
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كما نعرف األحزاب والتنظيمات اإلسالمية التي رثته يف مختلف البالد،
ونـعرف اجلمعيـات، ونعرف املسـاجد واحلسـينيات والـدور التابعـة لها التي
أبّـنته وأعلـنت احلـداد يف عـزائه واألحـزان علـى رحـيله ' نعــرفهم جـميعـاً
ونعرف خـطّهم ومدرستهم، منذ " اخلطوات األولـى على الطريق "، إلى أيام
لقيـاه يف احلج وتقـبيل يـده وجتـديـد بيـعته يف كل مـوسم ! إلـى الـزيـارات
الدورية لبيروت واللقاءات السرية يف حارة حريك، ونعرف سر الطالق عند
بعـضهم، وسـر العـودة والـرجـوع، ولــديـنــا أرقـــام تفـصـيلـيــة ودقـيقــة جــداً،
سننـشرها يف الـوقت املناسب، ونعـرف قيمة املبـالغ املصروفـة لكل من هؤالء،
كـما لـدينـا سجالً طـويالً بـأسمـاء " املتـبرعـني " و" املسـاهمـني " بأمـوالهم يف
أكبـر مـشـروع إضالل للــشيعـة بـاسـم التـشيّـع، وأخطـر مـؤامـرة علـى املــذهب

احلق من داخله، عرفها التاريخ املعاصر.
نعرف البطريق عبداهلل الغريفـي ' عنوان التعاسة والشقاء، الطامع يف
مهـزلـة املــرجعيـة احلـزبيــة واملتهـالك علــى إرث الضـال واملتـطلّع إلمـامـة
الضالل، فقـد صـار هـو اآلخـر فجـأة آيــة اهلل، ولم يـبق إال العـظمـى، ويـبدو
أنهـا ستأتيـه إذا استمر النـزاع بني سيد جـعفر النصّـاب احملتال )األمني يف
املنـظومـة(، وسيـد علـي األحمق الغبـي )املأمـون فيهـا(، وذلك بعـد )هارون
رشيدهـا( الضـال الهالك أخـزاه اهلل. لذا تـرى البطـريق يروج أكـذوبة " كل
من خـرج مـن النجـف خســر النجف، إال فـضل اهلل فقــد خســره النجف" !
التـي ينسبهـا للشهيـد الصدر ' وهـو إن كان صادقـاً )ومصدر اخلـبر حزب
الدعـوة، فيـا هلل وللـصدق والـوثاقـة ! ( فهـذا يعني أن الـشهيـد الصـدر لم
يعرف فضل اهلل وجهل النجف حتماً، وإن كـان كاذباً، وهو كاذب، فقد أهان
بكـذبته املفـضوحـة النـجف األشرف، وافـترى علـى الشهـيد الـصدر ' وهل

النجف بهذا الهوان حتى تفتقد هذا الرويبضة أيها الكذاب األشر ؟
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ولكن ماذا عسانا نقـول لرجل جمَع السفاهة واخلبـاثة ؟ تقطر احلماقة
منـه كلما حترك والـتفت، ويفيض اجلهل منه كـلما قام وقعـد، ويفوح اخلواء
من أجـوائه ويلف الفـراغ فضـاءه أينـما حـل وارحتل ' لو قـال له فضل اهلل
وأخبره أن الشـمس غابت، وهو ويراها تـلمح يف رابعة النهار وتتألأل يف كبد
الـسمـاء، ويحــسهـا تلـهب األرض حتت قـدمـيه وتصهـر يـافـوخه من فـوقه،
لصـدّقه وكـذب حـسه ووجـدانه ! ويـكفي يف تعـريفه ملـن يجهله، أنه يقـضي
وقته يف البحـرين متكـئاً يف مجلـسه يلتهـم الفواكه، فـإذا سافـر إلى بـيروت
استغرق وقته وصـرف جهده يف ما يـرتبه له " أبوجعفر " مـن جلسات األنس
العامرة بـ " املستحبـات " ! فيتعب نفسه ويصاب باإلرهاق من خدمات " أبي
جعفـر " ) التي تعمّ جميـع اخلليجيني مـن " اجلماعــة " ( ' هذه هي هموم

األمة وآالمها التي يريدون أن يتحملوها وينهضوا بها !
ونـعرف الذئـب الرمـادي عبـداهلل نظـام، الوصـولي الرخيـص الذي تسلل
إلـى امليدان من بـاب املقاومـة واجلهاد، دون مـؤونة وال كلفـة، متسـوالً يتملق
السياسـيني وميسح اجلوخ يف السفـارة اإليرانية، ويلحـس القصاع يف مآدب
األعـيان والـوجهاء، وكـيف حتول إلـى إقطـاعي ميلـك أغلى عـمارات الـشام

وعقارات حلب، ومليونير يضارب يف البورصات العاملية.
ونعرف الهر كاظـم صاحب موقع منار، الذي يعبر عن أصله خير تعبير،
البذيء الذي يشتم السيد السيستاني يف موقعه كما ال يفعل أخس سوقي !
التعيـس الذي مـا استطـاع الفكـاك من عقـدته، ومـا يصـاحبه مـن الشـعور
بـاحلقـارة والـدونيـة ملهـنته األولـى، أول قــدومه الكــويت مـن الفــاو، ومـا زال
يعـالج الفكاك من االرتهان، بـارتداء العباءة املـذهّبة تارة، وبـإقحام نفسه يف
مواقع تهزم فيها الـسباع ببراثنها وتقهر النمـور بأنيابها، وهو قطٌّ كل حيلته

املواء، واخلدش مبخالب الضعفاء، ثم الكيد واحلفر على طريقة اجلبناء.
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ونعرف الضبع األرقط حسني بـركة الشامـي، وحق أن ينتسب إلى الشام
األمـوية، ال شـاميـة الديـوانيـة التي مـنها حجـي زاير خـادم احلسـني ' وهو
املسعور الذي ينهـش حتى أبناء فصيلـته ويعض رفاقه وإخوته، وال يعف عن
جيف أصحابه، فقد أخذ يعوي مرة ويصيح يف وجه إمامه املقبور فضل اهلل
نفسـه ! حني توقف أو أظهر العجز عن دعمه، وتخلى عن نصرته يف معركة
عـودته لألوقـاف اجلعفـرية يف العـراق، ففشل يف الـرجوع إلـى الكنـز الذي
نهب منه ما استطاع يف عهـد توليته، فلم يستغن بعدها عن راتب اخملابرات
البـريطـانيـة فحـسب، بل صـار من املالك يف بـريطـانيـا نــاهيك بـالعـراق،
واشتـرى يف أرقــى أحيــاء لنـدن ومـانـشـستـر الـشقـق واملطــاعم واحملالت،

واقتنى ما كانت احلسرة تقطعه عليه، وجمع ثروة تكفي نسله العاشر ! 
نعـرف مـحمــد حـسـن األمني " زملــة " يــاســر عــرفــــات ورابطه بـالـشيعـة،
ونعـرف عبــداحلــسني الـسلـطــان صـاحب الـدار الكـويتيـة الـتي تنـال يف كل
جمعــة من املــرجعيــة األصيلـة وتـشــوه العقـائـد اإلمــاميـة، وتـســوّق لعلـي
شـريعتي، وأضـرابه من املنحرفني، حتـى أفردت عموداً للـضال املضل فضل
اهلل )وابنـه من بعــده ! (، وعمـوداً آخـر حلــسـن الــصفـــار، ونعــرف الضـال
الصغير حسني الـراضي  )الذي يبول كل يـوم يف زمزم ويثير قضية من ركام
فسـاده لعل أحـداً يـذكــره ! ( واألحمق عبــدالكــرمي احلـبيـل، وأعمـى القلب
عيسى قاسـم، واملنحرف القبيح حبيب فيـاض، والثعلب املكار محمد صادق
احلـسـيـنـي، ونعـرف املـرتـزقـة والـوصـولـيني مـن أمثـال حـسـني املـصـطفــى،
ومحمـد احلاج حسـن صاحب التيار الـشيعي احلر، وكاظم العمـري اخلبيث
ابن الطيب، وحسن الصـفار، وجنيب نـور الدين، ويـوسف زلزلـة، وحيدر حب
اهلل، وعلي الـسلمـان، وجعفـر الشـاخـوري، ويحيـى زكـريـا، وعلي غلـوم، وعلي

املؤمن، وعلي سرور، وسليم احلسني، وحسني معتوق '
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نعـرف هـؤالء وأضــرابهم، نعـرف ملـاذا يـرثــون الضــال املضـل، ويبكـون
الصـنم الـسـاقـط، وميجـدون يف املـسخ الهــالك، ونعـرف كـيف وأين وملـاذا

يلتقون معه وفيم وعالمَ يتوافقون ؟ '
وال شــيء يف ذلك كـله يـبعـث علـــى االسـتغـــراب، وال فـيه مـا يــشكل أيـة
صـدمة ومفاجأة، بل هو موافق لألصل وميضي على القاعدة ' فهذا الباب
علـى ذاك اخلراب، وتلك النـوعيات السـاقطة واألشكـال املنكوسـة والنماذج
املعتقـة يف العمـالة، واألخـرى املوغـلة يف اجلـهالـة ال تلـيق، وال يليق بـها إال
هذا الغراب، وال تـركب وتلتقي إال مع هـذا الشقي، لذا فـالعجب إن تخلّفوا

عن نصرته، وتقاعسوا عن احتضان جنازته، والطواف حول قبره '
واستـطـراداً لـذكــر قبـره ' فـإن األرض ضــاقت علـى بــدنه، وأبت أن
حتتضن وتـضم جثته املتفـسخة، فلم يفـسح لقبـره إال يف جوار املـراحيض !
نـعم، فاخليار األول كـان باحة املـسجد، حيث أرادوا أن يسـتلمه الداخل إلى

الصالة واخلارج منها، فعرض إشكال غصبية األرض.
مني علـى الـوقف واإلشكـال لم يـرد للحـرمـة واملـوانـع الشـرعيـة، فـالقيِـّ
واملـسجـد ال يعـرفـون احلـرام وال مييـزونـه من احلالل، بل الحـتمـال عـودة
الـسلطة وقوة احلكومة يومـاً، فتعود البلدية لتستـرجع املساحة التي غصبها
فضل اهلل مـن حق الطـريق وضمَّهـا إلـى مـسجـده عنـوة، وتـرجعهـا لتـوسع
الشارع وتريح حركـة املارة والسيارات ' فجرى البحث والتنقيب يف املسجد
كله علـى مكـان يصلح للـدفن )عمالً بـوصـيته الـتي شــدد فيهـا وغـلظ أن ال
ينقل إلى النجف األشرف، وال إلى جوار السيدة زينب يف الشام ! وهو الذي
كان يستهزئ بنقل اجلنائز ودفنها بجوار العتبات املقدسة(، فاستعصى على
املـهنــدسـني احلفــر يف أي مــوضع دون أن ميـســوا القــواعــد وينــالــوا من
األسـاسـات، مـا كـان يتهــدد استحكــام البنـاء وثبـاته، ويف النهـايـة انحصـر
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اخليـار وضـاق الـوسع وحتـدّد املكـان يف جـوار املـراحـيض املقـابلـة لقـاعـة
احملـاضـرات يف سـرداب املـسجـد، إلــى اخللف من مـكتبـة املليـون كتـاب '

فدفن هناك، واملراحيض ال تبعد عنه عشرة أمتار !
وبـاملناسـبة، وللعلـم، وتسجيالً حلـقيقة تـاريخية لـرمبا عمـدوا لطمـسها
وإسقـاطهــا )حتــى من شهـادة الـوفـاة( ! فـإن وفـاة فـضل اهلل لـم تكـن من
مضـاعفـات الـتليّف الـذي نـزل بكبـده ونقـص املنـاعـة الـذي أصـابه، وإمنـا
بسبب سـقوطه يف احلمـام، وخبط رأسه مبقعـد املرحـاض )وكسـره ! (، ما
تـسبب يف شجّ رأسه )طـبرة ! ( وكـسر يف جـمجمته وجلـطة دمـاغيـة أشلّته

متاماً، فهلك على إثر ذلك، وهذا هو السبب املباشر للوفاة '
أي أنه عاش ملوثاً، ومات يف النجاسة، ودفن يف املراحيض !

عـوداً علـى املـؤبنـني ' نحن ال نعجـب من النـوعيـات التي عـظّمت هـذا
الطاغوت وال نأسى عليهم، وال نحفل بخروجهم من املذهب احلق، ما داموا
زهدوا فـيه وقدمـوا دنيـاهم عليه، وآثـروا التـشكيك مبـصاب الـزهراء &
وإنكـار فضـائلهـا وجحـد مقـاماتـها ومـا خصّـها اهلل بـه، ومماشـاة الضالل
العقـائدي واالنحـراف الفكري ' فـالقمـامـة والكنـاسـة تلقـى خــارج البيـوت،

فإلى جهنم وبئس املصير.
وكيف نـأسى علـى طالب خـريج كلية الهـندسة يـدعى محمـد اليعقـوبي
التحق باحلوزة إبان اإلدارة البعثية والسطوة الصدرية، فلم يكمل أية مرحلة
من مراحلها ' لم يدرس املقـدمات أصالً، ودرس شيئاً من مرحلة السطوح،
ثم قفز إلى السطـوح العالية ولم يكملها، وبـدأ يحضر بحث اخلارج ! فأخذ
علمه مـن منتحل للزعـامة، سفيه يـناهـز اخلبـل ' ثم ادعى االجـتهاد فجأة،
وما لبث أن أعـلن نفسه مرجعـاً للتقليد ! هكـذا بال بيـنة وال شهـادة من أهل

االختصاص واخلبرة '
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مثل هـذا الــشخص مـن الطـبيعـي أن ينعــى فضل اهلل، ويـذهب يف جهله
وسفاهته أن يبلغ يف نعيه ورثائه القول:

أنـــســـت رزيّتكم رزايانا التي   @   سلفت وهوّنت الرزايا اآلتية
وهو ممـا قيل يف سيـد الشهـداء %، جعله لعـدو أهل البـيت فضل اهلل !
وقد متـثل بهذا البيت يف بيانه الـذي أصدره بهذا الشأن. فـانظر إلى درجة
املعرفة التي يتمـتع بها هذا املهندس األخـرق، وتأمل يف األدب الذي يتعامل
به مع األئمـة املعصومني )، وهـو يقرن بآل محمـد هذه األضراب ويلحق
بـهم هذه الـنماذج الـساقـطة، مـا يجعلك تقـطع، بعد اجلـزم بجهله، بـأنه لم
ينشـأ نشأة دينيـة، وال ترعرع يف بيئـة متدينة، إذ هـذا القدر من األدب يعدّ
من األوليـات. فيبدو أنه التحق بـركب التـدين وااللتـزام متأخـراً، مع دخوله
احلـوزة، فلم يـتلق األوليـات يف بـيته، وال عـرف ألف بـاء الطـريق يف الـبيئـة

التي تربى فيها ونشأ، وإال لعرف أن أكل الغائط حرام !
وهذا طـبيعي ويـكاد يكـون شأن كل حـاشيـة الصـدر التـي ما تكـونت إال
بضـوء أخضر، بل بأمر مباشر من اخملابرات الصدامية. ثم انظر إلى هوان
الدنـيا وحـقارتهـا وخسّـتها ' أن أنـزل الدهـر سادة الـوجود وأنـزلهم حـتى
صاروا يقـرنون بهـذه النظـائر، ولعـمري فقـد فعلوهـا من قبل يف الـشورى،

حني ساووا أميراملؤمنني % بأهلها، فأنشد شعراؤنا:
قاســوك أبا حسن بسواك   @   وهل بالطـود يقاس الـذر؟

أنّى ساوَوك مبن ناوَوك   @   وهل ساوَوا نعلَي قنبر؟
لن نأسـى على هـذا اليعقـوبي الضـائع ولن نحـزن علـى األرعـن مقتـدى
الصـدر، الذي أعمته الرئاسة وأهلكته الشهرة وأودى به اجلهل البسيط منه
واملــركب )فـالـولـد نـسج أكــاذيب مــا لبـثت أن انـطلـت عليـه فصـدّقهـا ! (،
فتصـدى للقيـادة وادعـى زعـامـة الطـائفـة ــ بكل وقـاحـة ــ وهـو غـرّ ينـاهـز
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العـشــرين، بــالكــاد يحــسن القـراءة، أمــا املعـرفــة والفهـم والعقل، واألدب
واألخالق فحـدّث وال حـرج ! وهـو ممـا يـنبـئك به كـالمه ومنـطقه فـاملـرء
مخبـوء حتـت لسـانه، وأعمـاله، الـتي جتعلـك إذا نظـرت فيهـا ال تتـردد يف
البـراءة مـنه ومنهـا، فـإذا قــرنتهـا بـانحـراف عقـائـدي، هـا قـد ظهـر بهـذا

االصطفاف، بطل العجب وانقضى !
لقــد أدخل أتبـاعـه وزجهم يف أتــون معـركـة خـاسـرة وحـرب طــاحنــة قتل
فيهـا آالف األبـريـاء وهـدرت الـدمـاء، بال ثـمن وال مقـابل، حتـقيقــاً لنـزواته
واتّبـاعه النـواصب وعنـاوينهم الـزائفـة كاملـقاومـة، فخـضع لتـسويـالت حارث
الضـاري، وبقايـا البعثـيني امللتفني به وحـوله، وكاد أن يجـر ناره إلى النجف
األشرف ويـدمّر حـرم أميراملـؤمنني %، لـوال تدخل املـرجع األعلى الـسيد
السـيستـاني a، الـذي قطع رحلـة عالجه يف لـندن، وعـاد سريعـاً ليـنقذ

البالد ويجنب املقدسات هتكاً فظيعاً كان ينتظرها من هذا األخرق '
مثل هــذا الصـبي األرعـن، من شـأنه وطـبيعـة احلـال أن يـؤبـن فضل اهلل،

وكنا لنعجب إن لم يفعل.
نحـن ال نعجـب من هــذه النــوعيـات الـذيـن أبنـوا وعـظمـوا ورثـوا هـذا
الطـاغـوت اخلـبيـث ' ولكـنـنـــا نـتـــوقف لـنـتــســـاءل عـن ســـر الـتحـــاق بعـض
األشخــاص، ومنهم أعـالم، بهذه الـقافلـة النكـراء والدخـول يف هذه الـزمرة
الشوهاء ؟ وهـم ممن عرفوا فضـل اهلل وحزب الدعوة، بل نـالهم الكثير من

شرورهم، ولسعتهم سياط فسقهم وفجورهم ؟!
ملاذا أنت يا سيد محمود الهاشمي ؟

وقـد سـبقت مـنك البــراءة منه، وصـرّحـت بيــأسك من رشـده وتقـوميه
وإصـالحه، وأعلـنـت عجـــزك عـن ثـنـيه وصـــرفه عـن فـتـنـته واملـضـي يف
تأجيجها، ذلك إبان مساعيك إلخمادها يف أيامها األولى، ونقلت للمأل أنك
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واجهته وحـذرتـه وقلت له: بـأن مـشـكلتـك أن خصـمك شخـص مثل املـيــرزا
جــواد التبـريــزي، وهو العـالم الفقيه، بـل األعلم، هذا الـزاهد الـذي ال يعير
الدنيـا والرئاسة والعناوين التي تدفع البعض للمراعاة واملداراة ' ال يعيرها
أدنـى اهتمـام. وخـصمك اآلخـر هـو الــوحيــد اخلــراســاني الـذي عـزف عن
املرجعية بعد أن وصلته مـراراً، ولم يقبلها إال كرهاً ورغماً ! هؤالء أهل دين
ال دنـيا، وأهل ورع وتقـوى، ال مداهـنة ومهـادنة، وأهل علـم ال تنطلـي عليهم

أالعيب اللف والدوران، وأساليب تنميق العبارة واخلداع '
وكـنت حتـسـم بنـتيجـة املعـركـة وجتـزم بخـســارة فضـل اهلل فيهـا، ألنه
يخـوضها ضدهم بأدوات السياسة ووسـائل الدنيا وإغراءاتها، ويخوفهم من
اإلعالم وفـقدان الـرئاسـة، واضطـراب أمور مـرجعيتهـم، وما إلـى ذلك من

إغراءات الدنيا ' وهم ال يقدرونها بشروى نقير.
ألم تنقل يا سـيد محمود، عن حـوارك املباشر معه قـوله أن لديه أفكاراً

غير هذه )قضية الزهراء & (، وأنه تساءل أمامك قائالً:
ماذا سيفعلون لو كشفت عن " كفرياتي " وعرضتها علناً ؟ !

كيف تنعاه يا سيـد محمود، وقد نقل السيـد كمال احليـدري، حني التقاه
بـدوره، ليقطع الطريق على فتنته أوائل اشتعالها ' نقل بأنه دخل عليه وهو
يحسب أن الـرجل يشك يف الـوالية ومتـردد فيهـا، فتبني بعـد محاورته، أنه
شــاك ومــردَّد يف التــوحيــد !؟ وهـذا الـسيـد كمـال احليـدري ببـابك، اسـأله

ليعيد تذكيرك بكالمه الذي نسيته أو تناسيته.
يبـدو أن الذي وقعت فيه ونـزل بك من التيه والضيـاع، ونصرة الضالل،
هـو عـاقبـة شهــادة الــزور الـتي غــرَّرت بهــا اآلالف ممن يـثقــون بك وبــديـنك
فــأرجـعتـهم إلـــى غيــر األعـلم، بـل غيــر العــالـم، ونتــاج قـضــائك وتـسـييــسك

ألحكامه، خاصة يف أيامك األخيرة، وقد قال أميراملؤمنني %:
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" يـا شـريح ! قـد جلــسـت مجلــسـاً مـا جلـسه إال نبـي أو وصي نـبي أو
شقي ". فأي هؤالء الثالثة أنت يا سيد محمود ؟

ال أدري مبـاذا تـشعـر، وكـم بقي لـك من ضـميــر ونفـس لـوّامـة، تـؤرق
مضجعك وتسهـد ليلك على الظالمات والدماء التي ابتليت بها، ولكننا على
بينـة وبصـيرة مـن أمرنـا، أن من ينـصر الـذي أحرق قلـب الزهـراء &، لن

يكون إال شقياً كما كان شريح.
ونعجب من السيد فخرالدين أبواحلسن ونسأله: ملاذا أنت ؟

وأنت من يعـرف الضـال املضل فـضل اهلل حق املعـرفـة، وكنت تـردد يف
مجـالـسك اخلـاصـة بـأنك أعـرف به وبـضالالته مـن غيـرك، وتـؤكـد أنهـا
خبـائـث متجـذرة يف نفـسه، وانحـرافـات مـوغلــة يف السـبق والتقـدم، لعُقـد
مركـبة وأمـراض نفسـية مـتأصلـة، أصيب بهـا من بـواكيـر عمـره يف النجف
األشرف، وأنهــا ليـسـت وليــدة اليـوم، وأن مقــوالته العقـائـديـة هـذه هـي من
تداعـيات سـلوك أخالقـي مشني ابـتلي به يف صغـره، لعله لم يكـن راغباً فيه،
بل كان مكرهـاً عليه ومغصباً، وأنها ليسـت من نتاج علم وفكر، وال متثل أية

قيمة على صعيد الدراسة والتحقيق ؟
وتقول إنك لم تعرف يف حياتك، وال تـظن أن يف لبنان من هو أخبث من
فـضل اهلل وأخطـر علـى الـدين واملـذهـب منه ' وكـنت تــرجع إليـه وحتمّله
املسـؤولية جـازماً، وتقـول أنه وراء الفتنـة الداخـلية بـني الشيعـة، يف اقتتـال
شباب حـركة أمل وحـزب اهلل، وكنت تـؤكد أنه يفتي لهم ويـشجعهم ويدفعهم،

وأن " اإلستعمار اإليراني " خلفه !
كـيف تؤبن مـثل هذا الضـال املنحرف، هـادم الدين ومـقوّض الشـريعة ؟
بل مـا تكتـفي حتـى تقف إلـى جـوار أخـيه وأبنـائه لـتتلقـى العـزاء معهم، يف

صف واحد مع بطانته، وكأنك مصاب مثلهم !؟
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هل جمّـد انقطـاعك يف القـريـة عقلك ؟ هل نـزل بك اخلـرف ؟ أم هي
األخـرى عــاقبـة سـوء وقعـت فيهـا أنـت أيضــاً من الـظلـم واالفتـراء الـذي
اقتـرفته يف حـياتك، وال نـريد اخلـوض فيه هـنا ؟ أو لعلّ األمـر من رواسب
وبقايـا دفيـنة تـربطك بحـزب الدعـوة أوائل تأسـيسه، فكـأن االستبـراء من

هذه النجاسة يتطلب العمر كلّه، فال يكفي !
وهكذا العتب والقول يف الشيخ محمد محمد طاهر اخلاقاني '

هـذا الذي كنـا نأمل أن يخـدم املذهب ويـرفد احلـوزة، ونرجـو أن يقدم
شيئاً على الصعيد العلمي، وإذا به يسقط يف الفتنة، وما اكتفى بالتصريح،
حتـى أقام الفـاحتة وعـقد مجلـساً يف الكـويت ! ' ولكنـنا نعود لـنحسب هذا
من التدخل الغيبي الذي أراد فضحه، وهو منتحل املرجعية، وغاصب أموال

أخيه من ميراث أبيه، فكيف لسارق أن يصبح من مراجع الشيعة !؟
من هنـا انكشف لنـا سر امتنـاع املرجع األعلـى آية اهلل العـظمى الـسيد
علي الـسيستاني a عن لقـائه رغم مسـاعيه املتكـررة، وهكذا امتـناعه عن
لقــــاء كل أدعـيـــاء الـفقـــاهـــة ومـنـتـحلـي املــــرجعـيـــة مـن أضــــرابه كـــاملـــدرسـي
والـيعقــوبـي وغيـــرهم، مـا أظهـر لنـا بُعـداً جـديـداً مـن حكمـة هـذا الـسيـد

اجلليل، والتسديدات التي ما زال يلقاها من ولي العصر %.
نحن نعجب ونفاجأ من السيد مصطفى زلزلة، ملا عرف عنه من التزام
وتـدين وبعض الـوالء، فهو لـيس مثل أخـيه، الذي أثـرى وصار مـليونـيراً من
مقعد البـرملان وحقيبة الوزارة، دخل احليـاة السياسية ال ميلك إال راتبه، ثم
صار اليوم من أصـحاب شركات النفط، والعقارات ' فمن أين له كل هذا ؟
حتـى أشر وبطر وصار يجاهر بوالئه لفضل اهلل ورحالته البيروتية، بعد أن
كان يتنكّـر ) أول ترشيحه جمللـس األمة، عندمـا كان يستجـدي الصوت ! (.

األخ ليس مثل أخيه، فلماذا باع دينه وفرط يف غاليه ؟ 
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لكـن يبدو أن املـسـكني عجـز ولم يـطق مقـاومــة الضغــوط، وال متكن من
الـصمـود أمـام التهـديـدات الـتي انهـالت علـيه حني قـاطـع حفالت التـأبني
األولـى ! تهديـدات عزله عن إمـامة اجلمـاعة يف أحـد مسـاجدهم )مـسجد
جاسم الـوزان(، وحرمانه من الظهور يف التلفـزيون احلكومي ' فباع الشقي

دينه وفرّط يف عقيدته، يف سبيل شهرته وظهوره !
وبعـد، فـنحن نعـرف قنــاة املنــار وقنــاة الكــوت وقنــاة الـصفــار )فــورتني(،
نعرف توجهاتـهم احلزبية وأفكارهم املتسننة، ومنطلقاتهم السياسية التي ال
شـأن لها بـالديـن إال كسلعـة تسـوّقهم ' ولكن ملـاذا قنـاة " األوحــد " ؟ التي
حتمـل اسم علَم، ال يعد فضل اهلل يف قاموسه نـاقص عقيدة فحسب، وإمنا
هو مـارق عن الواليـة، خارج مـن الفرقـة الناجـية ؟ بل هـو محارب يـناصب

أهل البيت ) العداء، حني ينكر فضائلهم ومقاماتهم ؟!
فهل هذا من تـداعيات الـسقوط الـذي عمهم حني ازدروا العلـم وهتكوا
املرجعيـة، ومن اللعب والعـبث الذي عـمدوا إليه بـإرجـاع النـاس يف الـتقليـد

إلى شخص ما زال يتبرأ منهم وينكر فقاهته وهم يصرّون ؟!
وإن نـعجب من الشيخ عبداحلـسني الستـري، فنحن ال نعجب من الـسيد

جواد الوداعي، وإن فاجأنا موقفه، فالرجل مجرد معرّف حملة حج !
كما نعجب من أمثال هاشم الشخص !

إبن السيد محمد، ذلك الـورع الطاهر، الذي كـان النظر إليه ينقلك إلى
أجواء التقـوى وربوع الوالء، وكـأنه يستمـد من أجداده األطهـار ' وإذا بابنه
الـعاق، ال عـاق أبيه سيـد محـمد، بـل عاق األئـمة ) وعـاق أمهـم موالتـنا
الـزهـراء &، يف سـبيل إرضـاء قـادته وحـزبه، تـنظـر إلـيه فيــورثك التقـزز
ويبعث فـيك االشمئـزاز من اللـوث الذي يغـمره، والقـذارة التـي خاض فـيها

ومترغ حتى استولت عليه وصبغته '
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فيثور السـاذج الغبي، ويقلب الدنيا الدعاء آل النمـر السيادة، ويجعل من
هـذا األمر أسـاس الديـن ومحور حـركته ونهـضته، ثم يتجـاهل أصل الـوالء
والـبـــراءة الـتـي يــسـحقه الـضـــال املــضل فــضل اهلل، وتـــدوسه مـــدرســـة حـــزب
الدعـوة، فال يـبالي، ثم يعـــود ــ فجأة ــ ليـنسى معـركته ويوقّع بـيان النعي مع

" السيد " الذي كان يصر أنه الشيخ حسن النمر !
وحسن هذا سيء، ال شيخ وال سيد ! '

علج أعمـاه الوصول وأهلـكته الشهرة واألضـواء، باع دينه بـدنياه، وفرّط
بـابنه ) الــذي دفعه ليـنشــد يف فضل اهلل ! ( يف طـريق إرضــاء الشـيطـان،
عـسى أن يفـسح له ويعـيده إلـى حظـيرة اخلـراف التي وفق ــ جـبراً ــ لـلخروج

منها، فأبت شقوته إال أن يعود إليها !
أال تعسـاً لآلالت التي تـدار بإشـارة، واملكينـات التي حتـرك بكبـسة زر !
وهنيئاً لهـم عاقبة الـسوء هذه، أن التـحقوا آخر أعمـارهم ونهاية مـسيرتهم
بحسن الـصفار وعلـي الناصـر ومقتـدى الصـدر، وصاروا يـأخذون دينهم من
نـوري املــالكي وابـراهـيم اجلعفـري، والتقـوا يف آخر املـطاف مع سعـد بـريك
واملفـتي قبانـي ' فهؤالء هم رفـاقهم اجلدد، وإخوانهم الـذين اجتمعوا معهم
والتقـوا علـى أصـل الفسـاد ومعـدن الـضالل، وتخنـدقـوا يف جبهـة الصـراع
العقائـدي األولى يف هـذا العصر، فـرضوا أن يكـونوا يف صفّ أعـداء سيدة
النـساء &، واملستهـزئني بالشعـائر احلسينـية، وخصوم احلـوزة واملرجعية،

وهاتكي حرمة نواب صاحب العصر والزمان %.
وال يظنن أحد يف أوامر قيادته وتعليمـات زعامته عذراً شرعياً ومسوغاً
أخالقـياً له، فـيقول: أمـرَ القـائـد فـاتـبعنــاه ' فال طاعـة خمللوق يف معـصية
اخلالق، وحديث أبي حمزة الثمـالي عن الصادق %، الذي رواه الكليني يف

الكايف، يدعوك للتدبر، بل يكفيك للتوقف:
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قـال: قال لـي أبو عبـداهلل %: " إياك والـرئاسـة، إياك أن تطـأ أعقاب
الرجـال. قال: قلت: جُـعلت فداك، أمـا الرئـاسة فقـد عرفتهـا، وأما إيـطـاء
أعقاب الـرجال فما ثـلـثــا ما يف يـدي إال مما وطــأت من أعـقـاب الرجـال ؟
)يقصد أخذ العلم عنهم( فقال لي: ليس حيث تذهب، إياك أن تنصب رجالً

دون احلجة فتصدقه يف كل ما قال ".
نحن لـسنا من أهل السـنة واجلماعة الـذين يخضعون للحـاكم ويسمعون
له ويـطيعـون وإن ظلم وجـار، ولـسنـا مـن الصـوفيـة نـتبع " املـرشـد " وشيخ

الطريقة وإن ضل وانحرف، أو مال وشطح '
إننــا شـيعـــة، أتبــاع آل مـحمــد )، معــدن العلـم، وعقـل الكل، وذروة
احلكمة، وغـاية الـرشد والهـداية، ال يـسوقـنـا أحد، وال ننقـاد إال هلل ولولي

اهلل، وال نخضع إال للدليل والبرهان '
هكـذا الشيعة على مرِّ العصور ' أتباع العلم والعقل، واحلجة والبرهان،
والوعي والبـصيرة، ال نصدّق أي قول بال دليل، وال منتثل أي أمر بال حجة،
واالنقيـاد األعمـى و" اإلمعيـة " واحلركـة مع الهمـج الرعـاع، شأن غـيرنـا من

أتباع اخللفاء وأعوان الظلمة واحلكومات '
نحن ال نـتبع إال اإلمــام %، وأئمـتنـا مـعصـومــون عن الـزلـل واخلطـأ
والسهو والنسـيان وكل منقصة، فنحن حني نتـبعهم، إمنا نتبع الكمال املطلق
وننقاد إلـى احلق اخلالـص ونخضع ملن ال يـنطق عن الهـوى إن هو إال وحيٌ
يـوحى ' وما دون اإلمام املعصـوم ننظر يف أمره ونعـرض قوله على األصول
واملوازين ) ال جنعله هـو األصل وامليزان ونعـرض عليه األمور ! (، فـالفقيه
عنـدنـا ليـس مـعصـومـاً، ونحـتمل أن يـزلّ ويـخطـئ، ويعثـر ويـشـطح، ولـرمبا
ضل وانحـرف، فيـورد أتبـاعه املهـالك ويقـودهم إلـى احلتـوف، فيـخسـرون

الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبني.
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ال أدري مَن الــذي أصــدر األمـــر من خـفي، فـعبــأ كل هــذه األطــراف
ودفعها، وساقها كقطيع خراف، وإن لم يظهر للعلن بتلك الصورة التي أطلق
بهـا مرؤوسيه وظهر أتباعه، ساقهم ليعظموا الضال وميجدوا املضل؟ ' من
الـواضح أن يــداً مهيـمنـة، نــافــذة بقــوة املــال، مـتـحكـمــة بـسـطــوة احلــزبـيــة
والتنـظيم، حـوّلت السـياسـيني الشـيعة يف كـل مكان إلـى أبقار تخـور وخراف

تثغوا وراء جنازة ذئب قضى حياته يعوي !
أيها املؤبنون التعساء األشقياء '

كان املفـترض بكم والـواجب عليكـم نصح قائـدكم وثنيـه عن موقفه، فال
شيء فــوق مـــوالتنــا الــزهــراء &، وال أحــد أجلّ مـنهــا وأعــظم، ولــو أن
احلاشيـة والوكـالء نبهوا املـرجع أو القائـد إلى أخـطائه ونـصحوه وبـينوا له
احلقائق، لَـتضاءل هامـش اخلطأ، وما كـان سيبلغ يومـاً الوقوع يف الضالل،
ولـكنـكم جــوقــة مـن املتـملـقني، ال جتــرؤون علــى الـصــدق يف النـصـحيــة، وال
تريـدون أن تخسـروا شيئـاً من دنـياكـم مما قـد يتـرتب عـلى مـواجهتـه مبرارة
واقعه وخطـر موقفه، وهذا أقصـى حسن الظن فيـكم، وإال فاالنتزاع األولي

يقضي بتطابق األفكار واحتاد املشرب، وهي الطامة العظمى '
وإمتامـاً للحجـة عليكم، هـا هم البـاكستـانيـون يف قم املقـدسة نفـسها،
هجمـوا على مـكتب امللعـون فضل اهلل أثنـاء إقامـة مراسـم أربعينـيته، وهم
يهتفـون: يـا زهـراء، يـا زهـراء ' ومــزقــوا صــوَره وبـصقــوا علـيهــا وداســوهــا

باألقدام، حتى جاءت الشرطة وفرقتهم.
أمـا سيـد عـلي النـاصـر، فال غضـاضة عـليه وال عتب، ويبـدو أن التكرمي
أخل بتوازنه وأفقـده حكمته، فطاش الـرجل وجتبّر، وما عـاد يتقي ويداري!
وله الـشكـر علـى هذا، أن فـضح نفـسـه أخيـراً وكــشف حقـيقـة طـاملـا داراهـا

وأخفاها وتنكر لها، ها قد ظهرت وبانت '
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فكـما أن العـمامـة لم يـسقط حـظرهـا ومنعهـا واعتبـارها خـطراً يـتهدد
الشيعـة يف األحساء ) كـما كان يقـول من سقيم تقـييماته وتـافه أقواله التي
حكمت املنطقـة عهوداً (، ولم تغطِّ رأسه إال عند استـشعاره املنـافسة من آل
الـنمـــر، وخصـوصـاً الـسيـد جعفـر النمـر، كـذلك ميـضي يف تخبـطه، حتــى
جـاهر بانتـسابه الرسمـي ملدرسة حزب الـدعوة، وأقام الفاحتـة للهالك فضل

اهلل، وعبّر عنه وقال أنه ظُـلم كظالمة الشيخ األوحد!
وال ندري ماذا أراد مـن هذه املقارنـة ؟ وكيف قارن محمـد حسني فضل
اهلل الــوهــابـي املتــسنن، بـالشـيخ أحمــد بن زين الـديـن األحسـائي الــشيـعي

الوالئي الذي اتهم ظلماً بالغلو ؟
ثم مَن الذي أو الذين ظلموا فضل اهلل يا سيد علي ؟

هل تقـصد أن املـيرزا جـواد التـبريـزي R افتـرى عليه وجتـنى ؟ أو أن
الشيخ الوحيد اخلـراساني a تقوّل عليه وكـذب ؟ أم هي احلوزة العلمية
مبراجعهـا وأساتـذتها، تـناصبهـا العداء وتـتخندق ضـدهـا مع حـزب الـدعـوة
وأتبـاع شـريعتـي، تعمل كمـا حثاالت تـريد الـوصول من أي طـريق، وأسقاط

يبحثون عن اجملد بأي ثمن !
@     @     @
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كل الذين أبنوا فضل اهلل وعظّموه هم سياسيون '
والسيـاسيون ال قيمة ملـواقفهم وال حقيقة آلرائهم، ألن السـياسي ال دين
له وال مـبـــدأ، وال أصـل له وال أســـاس ' بـرملــانيــون ووزراء وحكـام ورؤسـاء
وأمــراء، كتــاب وصحـفيـون وإعـالميــون، وهكـذا رجــال دين وإسـالميـون،
حزبـيون ومـستقـلون، شـخصيـات من جـميع األطيـاف واالجتاهـات ' كلهم

سياسيون، يحكمهم منطق واحد ومنطلقهم أصل مشترك:
ال عداوة دائمة وال صداقة دائمة، بل مصلحة دائمة '

هـذه هي حقيقتهم، وهم ال ينكـرونها وال يتستـرون عليها، اللهم إال أمام
السذج والبسطاء من قاعدتهم والشارع اخملدوع بهم.

إن آلـة السياسة ال تنطوي على أية قيمة أخالقية، وكنه األداء السياسي
ال يـشتمل على أي التـزام شرعي أو عريف أو قـانوني ' إن امليـدان واحلركة
هنا، يف عـالم السيـاسة، تتقـادم صوب: مـاذا تكـسب ؟ وال أحـد يسـأل: كيف
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تكـســب ؟ اللهم إال من بـاب إتقان العـمل وحسن اإلدارة وجـودة اإلنتـاج، مبا
يجنبك اخلسائر ويعفيك األثمان الباهظة.

ال قبح لـلحيلـة واملكـر، وال عـيب يف الكــذب والنفــاق، وال غضـاضـة يف
التزييف والتحريف ' املهم عندهم أن تتحقق الغاية ويقع املطلوب، وحتصل
املــصلحــة، بل إن تـلك األدوات والــوســائل سـتكــون مـن مــواقع االعـتــزاز

واالفتخار، ومواطن التباهي والزهو !
هذه هـي السيـاسة مـنذ كـانت الـدنيـا، ونشـأ الصـراع بني احلق والـباطل،
واستـولى من استـولى وتقلـد أزمة األمور، وتـولى إدارة البالد وحـكم العباد،
وستبقـى هكذا حتـى يرث اهلل األرض ومَن عليـها ' وهناك مـواقع استثناء،
سجلـت املفارقـة ومتت فيهـا احلجة، كـحكومـات املعصـومني من أنبـياء اهلل
وأوليائه ) ' وأفضل منـوذج يستعان به ويقتدى، لبيـان الطهارة والنزاهة
والـشــرف، عن القـذارة والغـش واللـوث، وفـصل الــدنيـويــة عن الـسيـاسـة

اإللهية، هو سيرة موالنا أميراملؤمنني % الذي يقول يف خطبة له:
" إن الـوفـاء تـوأم الصـدق، وال أعـلم جُنـة أوقـى منه، وال يغـدر مـن علم
كيف املـرجع، ولقــد أصـبحـنــا يف زمــان قـــد اتخــذ أكـثــر أهـله الغــدرَ كَـيْــســاً،
ونـسـبهـم أهل اجلهل فـيه إلــى حــسن احلـيلــة. مـا لهم قـاتلهم اهلل قـد يـرى
احلـوّل القلّب وَجه احليلة، ودونه مـانع من أمر اهلل ونهيه فـيدعها رأي عني

بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من ال حريجة له يف الدين ".
الغدر والكذب والدجل '

هذه هي الفـطنة والكياسة يف فهـم السياسيني، وهذا هـو حسن التدبير
وعالمـة الـنجــاح والفالح يف قـامــوس اجلهلـة مـن أتبـاعـهم واحلـشــو من
أنصـارهم ' قـاتلهـم اهلل ! ويرون تـركهـا من قبل " احلـوّل القلّب"، اخلـبراء

اجملربني، واحلكماء املتدينني، من عجز فيهم وضعف عن نيلها !
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واحلـال أنه مــا صــرفـهم عـن الكــذب وال أبعــدهـم عن احلـيلــة واملكــر، إال
مـانع مـن أمر اهلل وزاجـر من نهيـه، فتركـوها وهم يعلمـون بها ويـرون آثارها
املـستقـبليـة رأي العـني، وأين ستـأخـذهم ومــاذا ستحقق لـهم، وهم قـادرون
عليهـا متمكنون منها ' يدَعونها، لينتهزها من ال رادع له من شرع ودين، وال

حرج من خلُق وحياء.
ويقول %: "واهلل لو أعـطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها على أن
أعصي اهلل يف منلـة أسلبها جلـب شعيرة مـا فعلت، وإن دنيـاكم عندي ألهون

من ورقة يف فم جرادة تقضمها ".
ويقول % يف خطـبة أخرى له: " واهلل لـدنيـاكم هـذه أهون يف عـيني من

عراق خنزير يف يد مجذوم " !
لقد كان أميراملؤمنني % قادراً ــ باألسباب الطبيعة ودون معاجز تخرق
العـادة والطـبيعـة ــ علـى هـزميـة معـاويـة والقضـاء عليه، مــا كــان سـيحقق
مكـاسب عظيمة لإلسالم، ويجني ثماراً كـانت ستجعل الدين ينتصر واحلق
سـيعلـو والعـدالـة سـتتحـقق كمـا لـم يفعل ولـن يفعل علـى مــدى التـاريخ '
ولكن كـان عليه ــ % ــ أن يتــرك الصـدق والـوفــاء ومكــارم أخالقه، ويقـابل
حـيل معاويـة بحيل مـثلها، ويـرد على كيـده مبكائـد على شـاكلتهـا، كان على
أميـراملـؤمـنني ــ حـاشــاه ــ أن يغتـال ويغـدر، ويف " األقل" حـسب القـامـوس

السياسي، كان عليه أن يداهن ويضارع، ويداري ويصانع.
ومما يستوقف البصير، أن يف هذه النصوص إشارة إلى الداء الذي نزل
بسـاحتنـا، فأصـيب به من أصيـب وهو منـكر له، مكـابر علـى االعتراف به،
وهو أن دعـاوى التفـريط بـالشـرع والقـيم واألخالق، والقفـز إلى ما يـسمونه
العنـاوين الثـانويـة، يف سبيل الـدين ونصـرته ومـصلحته، هــو التفــاف علـى

احلقيقة وزيف يخادع املرء به نفسه.
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حقيقة أن هؤالء ــ يف الواقع ــ يجـرون النار إلى قرصهم، ويزعمون أنهم
يفعلـون ذلك للدين ! واحلـال أنهم يطـلبون الـزعامـة والرئـاسة واجلـاه واملال
والـشهـرة، يـريـدون الــدنيـا ألنفــسهم، ويـزعمـون أنهـم صالَـحوا وداهـنوا، أو
فرطوا يف هـذا احلكم وأغفلوا تلك القيـمة، ليجلبوا مصـلحة للدين ' وهذا

هراء يخدعون به الناس، ولعل فيهم من يخدع نفسه !
وأمـيراملـؤمنـني % يبلغ بخـطابه الـعمق ويتخـطى مبخـاطبيه احلـواجز
وهو يشير إلى حقيقـة البواعث التي تـأخذ الناس إلى تلك املواقع وجتعلهم
يقترفـون تلك الشرور ويقعون يف هـذه األخطاء، فيقول إنهـا الدنيا، ويذهب

ليصورها ككراع خنزير يف يد مجذوم، وورقة يف فم جرادة '
ال حديث لنـا مع املعممني واحلركيني احلزبـيني، من الدهاة املتمصلحني
مـاالً وسلطـة ونفـوذاً من الـسيـاسني اإلسالمـيني القـذرين الـذيـن هم علـى
شاكلـة املقبور الضـال فضل اهلل ' إال النصح واملـوعظة، وال نظـنها جتدي،
إذ ختم اهلل على سـمعهم وأبصارهم غـشاوة فهم ال يسـمعون وال يعقلون وال
يـرون إال مـا يـريــدون، وال يأخـذون إال مبا يبـرر واقعهم املـريض، ويسـتزلهم

إلى املزيد من اللوث يف قذارة الدنيا، والتخبط يف حبائل شياطينها.
ولكنـنا نوجه اخلـطاب إلى الـسذج من أتبـاعهم، أو البسـطاء اخملدوعني
املغرر بهـم من عامة املـؤمنني، وإلى بقـية من شرفـاء ما زالوا يقـاومون هذا

التشويه واالجتار بالدين ' ونقول لهم: كل هذا باطل.
إن عـمدة دليل املـؤبنني املعـظمني لفضل اهلل، ومـرتكز مـا يبيح ويصحح
هـذا العمل يف زعمهم أو يف قناعـتهم، هـو ــ يف جوهره ــ هذا األداء األمـوي
والـسلوك املعاويـوي )الذي أدانه أميراملـؤمنني % وقبّحه(، الذي يـتوهم أن
يف ممــــاشــــاة الـــضالل، والـــسـكــــوت عـن بــــاطل فـــضل اهلل، مــصــــالح لـإلسالم

ومكاسب للمسلمني، ويف األقل، درء مفاسد، وجتنب خسائر.
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وتـأخـذهـم عنـاويــن: حسـاسيـة الـوضع، واسـتثنـائيـة احلـدث، وخطـورة
املعركـة، وحجم املؤامـرة، وحفظ املقـاومة، ومتـاسك اجلبهـة الداخليـة، وما

إلى ذلك من الفتات مسوّغة وأعذار مبيحة.
إنها لطامـة كبرى أن تداس األحكام الشـرعية وتسحق القيم األخالقية،
ال يف املمـارسـة والعـمل فقـط، بل تلغـى ومتــسح من الـوجـدان والـعقيـدة،
وتـسقط مـن االعتبـار يف ضمـائر الـناس ومـرتكـزاتهم الفكـرية ' فـال يرى
املؤمـن غضاضـة يف الكذب، وال قيـمة للصـدق، وال ضيراً يف املكـر واحليلة
واخلـديعـة، وال فـائـدة يف األمـانـة والنـزاهـة والشـرف، وال ضـرورة اللتـزام
الشـرع، والعمل بـأحكـامه والـتقيـد بتعـالـيمه ' مــا دام هــذا الــسلــوك وذاك
األداء يجـني املكاسب ويحقق لنا النصـر ! ولرمبا ذهب إلى أن األداء امللتزم
ضرب مـن الرجعية والـتحجر الذي يفقـدنا املواقع ويخـسرنا مكـاسب كانت
على مـرمى حجـر منا، وأربـاحاً كـانت يف متنـاولنا. مـا يعود بنـا إلى شـر ما
حذر مـنه رسول اهلل $، أي انقالب املفـاهيـم، وحتول املـنكر معـروفاً، بل
ما يفـوق ذلك، من األمر باملنكر والنهي عن املعروف، فيدان من لم يشاركهم

سقوطهم، وهم يصورونه قمة الصعود وغاية السمو !
هذه هي السياسة، وإليك بعض األمثلة على ممارساتها:

الـوحــدة اإلسالميـة هـدف نـبيل، وإثـارة الـقضـايــا اخلالفيـة مـؤامـرة
استعمارية لتـمزيق الصف اإلسالمي الواحد ' فإذا اختلفت إيران وتنازعت
مـع السعـوديـة، تـألقـت اإلنسـانيـة يف قنـاة العـربيـة وصـارت تـنقل أخبـار قمع
املتظـاهريـن يف طهران وتتـابع أنشطـة املعارضـة هناك، فـيأتيهـا اجلواب من
قناة الكوثـر بتغطية قمع زوار البقيع يف املدينة املنورة، وأفسح اجملال بشكل
رائع للـسيـد كمـال احليــدري، الذي صـار يغرّد كمـا يشاء، ومبـا يثلج صدور

الشيعة ويرغم أنوف السنة، ويلقمهم حجراً بعد حجر !
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والفضيحة سـتكون عندما يتصـالح البلَدان ثانية وتعـود املياه بينهما إلى
مجاريها، عنـدها لن تظهـر الكوثر أدلـة بطالن التسـنن، وانحراف الوهـابية،
وال يعـود قمع الـشيعـة، والتـضييق عـليهم يف زيـارة البقـيع، واضطهـادهم يف
األحسـاء والقـطيـف، خطبـاً يستـحق هذه التغـطية وال شـأناً ميكـن احلديث

عنه، وتعود الوحدة اإلسالمية هدفاً نبيالً وغاية إصالحية عظيمة.
بل يف نفس الوقت ولكن على محور آخر، يف لبنان '

تـرى اآلية مقلـوبة والـصورة معكـوسة، فـتحشـد السعـوديـة الـسنـة هنـاك
وتعـبئهم طائفـياً وتخوفهـم من خطر الهالل الـشيعي واملد الفـارسي القادم،
ليفـوز تيـار املسـتقبل وجمـاعة 14 آذار يف االنـتخابـات النيـابيـة، بينمـا تهدّئ
إيـران مـن اخلطـاب الـشـيعي، وتخـفض مـن اللحن املـذهبـي، ويتجنـب حزب
اهلل أيـة إثارة طـائفية قـد يستفيـد منها العـدو ويستغلهـا إلضعاف املقـاومة

وإشغالها بجبهات أخرى ؟!
وبني هذا األداء وذاك، ال ميكن لسياسي ملتزم، وأي محلل يحترم نفسه
ومخـاطبيه، أن يقـول لنا مـا هو احلق يف هـذه القضـية، وأي مفهـوم وفكرة

تعتنق هذه اجلهة أو تلك ؟
هل طـرح احلـوار العقـائـدي واالستـدالل علـى واليـة أميـراملـؤمنني %،
وإثبات أحقـية التشـيّع أمر صحيح يـنبغي أن منارسه ؟ أم هـي إثارة وتهييج
إعالمي عـلينـا أن جنتـنبه ؟ هل الـوهـابيـة بهـذا االنحـراف الـذي يجب أن
يكـشف ويفـضح أم هـي تيـار ميـكن اسـتغالله واالسـتفـادة مـنه يف إشغـال
أمـريكـا وإلهـائهـا عنـا بـاإلرهـاب ؟ هل القضـايـا العقـائـديـة بهـذه األهميـة
واخلطـورة، والضـرورة يف الطـرح، وينـبغي أن تـشكل لب وجـوهـر وأسـاس
حركـتنا كـدينيـني، أم هي أمر هـامشي، يـتحرك بهـدوء ودون تركيـز وإثارة،

على هامش احلركة األصلية الكبيرة، أي السياسية اجلهادية ؟
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ــــاورة والــــضغـــط، وأوراق يف ـــــرى كل هـــــذا وذاك مجـــــرد أداوات للــمــن أم ت
ــــة، متــى أدت دورهــا، احلــــراك واملفـــاوضــــات وعقـــد الــصـفقـــات الـــسـيـــاسـي

واستنفذت املطلوب منها، أغفلت وركنت جانباً ؟
روسيـا دولـة محتـرمـة وشـريفـة وصـديقـة مـا دامت تسلحنـا وتقف معنا،
فإذا تنكرت لوعودهـا وبدأت تتلكأ يف تنفيذها صـارت خبيثة ملعونة ' ترى

ما هي حقيقة روسيا، وما هو احلق هنا ؟ اهلل أعلم !
وليـد جنبالط هـو اليـد الصهيـونيـة العابثـة باالستقـرار اللبناني، ورأس
احلربـة يف املشروع األمـريكي لتقويـض املقاومة ' ثم فجـأة، يتحول وينقلب
إلى صمام األمان الذي مينع تفجر الـساحة، وابن كمال بيك الذي لن يتنكر
لعـروبـته واشتـراكـيتـه، فيكـون عـميالً لالسـتكبـار، ولن يـرمتـي يف أحضـان

اإلمبريالية العاملية مهما حصل !
هذه هي السياسة، وهؤالء هم الساسة !

الوجـود األمريكـي يف العراق احتالل غـاشم، والسـاسة الـذين جاؤوا مع
األمـريكـان عمالء وقـعوا يف اخلـيانـة العظـمى، وهـم يشكـلون رأس اجلـسر
والغطـاء التكتيكـي لالستراتـيجية اجلـديدة واملشـروع األمريكـي األخطر يف

املنطقة، أي الشرق األوسط اجلديد '
وإذا بـنوري املـالكي وعمـار احلكيـم وأياد عالوي )املـرتزقة القـادمني على
الـدبابـات األمريكيـة يف قامـوس العروبـيني والبعثـيني والوهـابيني، والـشيعة
الـسيـاسيني(، يـلتقــون علــى جنـازة فـضل اهلل ويــؤبنــونه مع حـارث الـضـاري
وصـالح املـطلق ) مـدير أعمـال ساجـدة، أرملة املـقبور صـدام( ومعن بـشور
ورشيد قبـاني وخالد مشعل !؟ ' ال يوجـد شيء ثابت هنـا، وال أساس واحد
يُبنــى وميكن أن يحـاسَـب عليه ويقـيّم وفقه، ألن األمـر سيـاسي، والـسيـاسي

يدور مدار املصلحة، وهي ــ ببساطة ــ متغيرة ومتحركة.

ـ ـ ـ ـ
ـ
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فهل الدين والفكر والعقيدة كذلك ؟ هل هي مثل السياسة ؟
نحـن ندرك أن هـناك ثـوابت ومتغـيرات ' ولـكن هل ميـكن للـسيـاسـيني
اإلسـالميـني أن يحــددوا لنــا مــا هي ثــوابت اإلسـالم التـي لن يـتخلــوا عـنهــا
أبـداً، والتي يخـرج مَن يتخلى عنهـا عن ربقة الدين ويعـدّ منحرفاً أو ضاالً ؟
أم أن كل شيء قابل للـتأويل واالنعطـاف، والهويـة من امليوعـة والثوب واسع
فضفاض حتى يُدخل األغيار ويخرج النظائر واألشباه متى شاؤوا واقتضت
املصلحـة ؟ هل ميكـن أن ينقلب الـباطل إلـى حق، ويتحـول الضالل والـسوء
إلـى خيـر ومنفـعة وزيـن ؟ هل ميكن أن يـسقط اعتـبار األسـس واملرتـكزات

العقائدية يف أي ظرف ؟ هل يتغير احلالل إلى حرام ؟
احلقيقـة أن اجلـواب هـو بـالـنفي، وبـشكل بـات وجــازم، فحالل محمـد
حالل إلـى يـوم القيـامـة وحـرامه حـرام إلـى يـوم القيـامـة ' والغــديــر حق
والـسقيفـة بـاطل، وخلفـاء النـبي هـم إثنــا عشـر نقـيبـاً من قــريش، هـم علي
وذريتـه من فـــاطمــة، ريحـانـة رسـول اهلل، التـى ال تـذبل وال يـتغيـر مـوقعهـا
ومقامهـا يف النفوس املؤمنة، ويف الواقع اإللهي، الذي لن تطمسه ممارسات

الساسة وتقلبات املتاجرين بالدين.
نعـم، ميكن لـلتـقيـــة أن متنع اجملـاهـرة ببعـض العقـائـد، وقــد تبلغ حـد
التنكّـر لهـا وزعم احلـق يف ضدهـا ' فهل كـان النـزول علـى آراء فضل اهلل
وقبول أفكاره من هذا املـنطلق، وهل جاء به الـذين جاؤوا، من هذا القبيل ؟
ال أتصـور أن يــدعي أحـد ذلـك، إذ دون إثبـاته خــرط القتـاد ' فال سـيف
مــشهــر علــى العـقيــدة يف لـبنــان، وال خـوف علـى النفـس يف بلـد التعـدديـة
والدميقراطيـة، بل بلد االنحالل الذي ال يعبأ مب تعـتقد وماذا تنتحل، وماذا

تقول يف حق فاطمة & وماذا تنكر ؟! '
إمنا هو اخلوَر والهزمية التي تعشعش يف النفوس املهزومة '
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مهــزومـــة وإن حمـلت الـسـالح، وتبـــاهت بــاملقــاومــة وهــزميــة إســرائـيل يف
اجلهاد األصغر ' لكـن الشيطان هزمها يف داخلهـا يف معركة اجلهاد األكبر،

حني غلبها اخلجل من هويتها، فتنكرت ألعز معتقداتها !
ودعني أعـود ألحِجَّ هؤالء باإلمـام اخلميني R، أكـبر سياسـي معاصر،
مارس اجلهاد دون أن يفرط بـدينه، وهو الذي يبدأ وصيته بحديث الثقلني،

وال يصلي على النبي حتى يلحق الوالية بالبراءة فيقول:
" احلمـد هلل وسبحـانك الـلهم، صلِّ علـى محمـد وآله مظـاهـر جمـالك
وجاللك وخـزائن أسـرار كتـابك الـذي جتلت فيه األحـدية بجـميع أسمـائك
حتـى املُـستـأثـر منهـا، الـذي ال يعلـمهُ غيـرك. واللعـن علــى ظــاملـيهـم أصل

الشجرة اخلبيثة. 
وبعـد.. فــإني أرى مـن املنـاسـب التعـرض بـاقـتضـابٍ قـاصـر ملـوضـوع
الثقلني، ال من حـيث املقامات الغيبيّة واملعنويّـة والعرفانيّة، فقلمي ال يجسر
على مـرتبةٍ يـستعصي عـرفانهـا، ويصعب ــ إن لـم أقل ميتنع ــ حتمّـلهـا على
كل دائرة الـوجود من امللك إلـى امللكوت األعلـى ومنه إلى الالهـوت وإلى ما
يفوق فـهمي وفهمـك، وال من حيث مـا مَرَّ علـى البشـرية جـرّاء عدم إدراك
حقـائق املقام السـامي للثقل األكبـر والثقل الكبيـر الذي يكبـر كل شيء عدا
الثقل األكبر الذي ميثل األكبر املطلق، وال من حيث ما قاساه هذان الثقالن
من الطواغيت والشياطني مـن أعداء اهلل، ذلك عليّ عسير لقصور االطالع
وضيق الـوقت. فجلَّ ما رأيته مناسبـاً للذكر، هو اإلشارة بـاختصار بالغ إلى
ما تعرض له هـذان الثقالن. لعلَّ قوله: لن يَفترِقـا حتّى يـردا عليَّ احلوض،
إشارة إلى أن كلّ ما يجري ــ بعـد حياة رسول اهلل $ املباركة ــ على أحد
هذيـن الثقلني يجـري على اآلخـر، وإلى أنّ هجـران أيٍّ منهمـا يُعدُّ هجـراناً
لآلخـر، وحتـى تلك الـساعـة التي يـرد فيهـا هذان املـهجوران احلـوض على
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رسول اهلل $.  أما هل أن هذا احلوض هو مقام اتصال الكثرة بالوحدة
واضمحالل الـقطرات يف البحر، أو أنّه شيء آخر ؟ فال سبيل له إلى العقل

والعرفان البشري.
ولكنَّ ما تـنبغي اإلشارة إلـيه، هو أنّ ظلم الـطواغيت الـذي حلق وديعتي
الرسول األكرم $ هاتني، حلق األمة اإلسالمية، بل البشرية جمعاء، وإن

القلم ليعجز عن بيان ذلك. 
وال يفـوتني هنا التذكير بـأنّ حديث الثقلني متواتر بـني جميع املسلمني،
فقـد نقلته كتـب أهل السنـة، بدءاً من الـصحاح الـستّة حـتى الكـتب األخرى
بـألفـاظ مـختلفـة ويف أبـواب عـديـدة متـواتـراً عن رسـول اهلل $؛ وبـذا
ـة قــاطعــة علــى الـبـشــر جـمـيعــاً، خـصــوصــاً فــاحلــديـث الـشـــريف يُعــدُّ حُجَـّ
املـسلـمني علــى اختالف مــذاهبهـم. وعليـه فإنَّ علـى جميع املـسلمني الـذين
متت احلجـة عليهم أن يوضحـوا موقفهم إزاء ذلك، وإن كـان ممكنـاً التـماس

العذر للجاهلني غير املطّلعني، فال عذر للعلماء من كل املذاهب ".
وميضي يف وصيته ليقول:

" إننا نفخـر بأئمتنـا املعصـومني ) ' ونفخــر أننا أتبـاع مذهب أسّـسـه
ــ بأمـر من اهلل ــ رسول اهلل $ وأميـراملؤمـنني علي بن أبي طـالب %، هذا
الـعبد املـتحرر مـن جميع القيـود، واملكلف بـتحريـر بني اإلنـسان مـن أشكال

األغالل وأنواع االسترقاق.
نفخـر أن كتاب نهج البالغة، الذي هو أعـظم دستور بعد القرآن، للحياة
املاديـة واملعنـوية، وأسـمى كـتاب لـتحريـر البشـر، واملمثل بـتعالـيمه املعنـوية
واحلـكميـة أرقـى نـهج للنجـاة، هـو من إمـامنــا املعصـوم، ونفخـر أن األئمـة
املعصـومني )عليهم آالف التـحية والسالم( بـدءاً بعلي بن أبي طـالب وانتهاءً
مبنقذ الـبشريـة، اإلمام املهـدي صاحب الـزمان ــ احليّ الـناظر عـلى األمور
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بقـدرة اهلل القـادر ــ هم أئـمتنـا، ونفخـر أن األدعيـة اخلالّقــة التي تـسمّـى
بـــالقـــرآن الـصـــاعــــد، هي مـن أئمـتنـا املـعصـومـني، نفخــر مبنـاجــاة أئمـتنـا
الشعبـانية ودعـاء احلسني بن علي % يف عـرفات، والصحـيفة السـجادية،
زبــور آل محمـد، والـصحيفـة الفـاطمـية، الـكتــاب امللهـم من قـبل اهلل تعـالـى
للـزهراء املـرضيــة، ونفخر أن باقـر العلوم، أسمـى علَم يف التاريـخ، ذا املنزلة
اخلفيــة علــى غيـر اهلل ورســوله $ واألئمـة املـعصـــومني ) هــو من
أئمتـنا. ونفخـر أن مـذهـبنـا جعفــري، وأن فقهنـا ــ هــذا البحـر الالمـتنـاهي ــ
أحد آثاره %، نحن فخـورون بجميع األئمة املعصومني عليهم صلوات اهلل،

ملتزمون بالسير على نهجهم ' 
هكذا انطلق اخلميني ومضى حتى آخر حياته '

والسياسيون اإلسالميـون )وفيهم منسوبون للـسيد اخلميني ((، رجال
دين وعوام، يفرّطـون بكل هذه املفـاخر، ويتمـوضعون يف صف الـضال املضل
مـحمــد حــسني فـضـل اهلل، منكـرهـا واملـستخف بهـا ' ثم يـزعمـون أن هـذا

للجهاد واملقاومة ونصرة الدين وإعزازه !
احلقيقة أن هؤالء مهزومون يف دخيلة أنفسهم '

ال يعيشـون اإلباء احلـسيني وال العـزة احملمديـة وال الكرامـة الفاطـمية،
وال ميلكون الـصولة احلـيدرية، وال يعـرفون الشمـوخ الهاشمي، شـموخ وإباء
وعـزة وكرامة وصـولة جعلت ذرية رسـول اهلل $ طعمة لسجـون ومطامر
واسطـوانات قـصور وسجـون بني أميـة وبني العـباس، ومـختلف الطـواغيت
على مر العصور، ولكنهم لم يتخلـوا عن قضية الزهـراء وال تنكروا لظالمة
فاطمـة & وال زعموا صـلحها مع غـاصبي حقهـا ! ولو فعـلوا ألقبلت إليهم
الـدنيا، وأنهت خـصامها وعـداءها معهم، واللتـحقوا بركـب الضالل والزيف

والتحريف الذي ما زال متولياً األمور منذ وفاة رسول اهلل $ !

)77(



هــا قــد جــاء هــؤالء، وهم املــدججــون بــالـسالح، واملـغمــورون بــالقــوة
واملـمـتلــؤون بـــالعـتــاد ' ميـلكــون املـــال واإلعالم، وال تعــوزهـم الــوســـائل
واإلمكانات، ومع كل ذلك، راحوا يتملقون الوهـابية، ويخضعون على أعتاب
دار اإلفتـاء، ويـستـرضـون أعــداء آل محمـــد، ويبذلـون لهم من أعـز عقائـدنا

وأخطر مرتكزاتنا !
هذا عـطاء الـسيـاسة واحلـزبيـة ونتـاج العمل فيـها ' وإذا كـان التـاجر
فاجراً مـا لم يتفقه يف الدين، فالسيـاسي كافر ما لم يلتـزم الشريعة وتقيده
العـقيدة ! إنها املصالح السيـاسية، والتقديرات املصـلحية التي توالها رجالٌ
جعلـوا املعتقـدات آخــر همّهم، وأنـزلـوهـا يف تــوافه ال ينبـغي االلتفـات إليهـا.
لذا، إخـواني املـؤمنـني، أخواتـي املؤمـنات ' ال يغـرنكـم ما صـدر يف "فضل"
فضل اهلل، ومــا قيل فـيه من مـدح وثنـاء، وإن جـرى علـى لـســان معمـمني،

فكلهم سياسيون، يصدق فيهم القول املنسوب ألميراملؤمنني يف النساء:
دَع ذِكرَهُنَّ فَما لَهُنَّ وَفاءُ       ريحُ الصَبا وَعُهودُهُنَّ سَواءُ

وببـسـاطـة، إنهـم يغلّبـون اجلـانب الـسيــاسي علـى الـديـني، بل ال يـرى
املـتديـنون مـنهم، وهم قـلّة، الـدين إال يف املـوقف السـياسـي ' فإذا تـعارض
وصعـب التـوفـيق والتحـويـر، واسـتعصـى التـزيـيف والتلـويـن، قلبـوا الـدين
وأفـرغــوه من محتـواه، حتـى يـسلبـوا منه جـوهـره وميسخـوه، فـيتطـابق مع

مشروعهم وينسجم مع أطروحتهم القذرة !
الـسيــاسي يـوم يف املعـارضـة يـشتـم احلكـومـة ويلـعنهـا، فـإذا دخل يف
احلـكومـة وأعطـي كرسـياً يف الـوزارة ومنح شيـئاً مـن املال واجلـاه والنـفوذ
والسـلطة ' لعن املعـارضة وكفّرهـا، ولرمبا إذا بلغـت املعارضة مـا هز امللك
وتهدد العرش، تصـدى لها وسحقها ونكّل فيها، ولـم يبال إن كان املعارضون

من رفاق األمس وإخوة السالح، وال أن يف املتظاهرين أطفال ونساء !
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الـسياسيون دينهم دينـارهم وقبلتهم مناصبهـم، يحوطون الدين ما درّت
صوا بـالبالء معـايـشـهم، وأنعــشت مـشـاريـعهم وحتـققت أهــدافهم، فـإذا محِـّ
وعــرض اإلختبـار ووقفـوا أمـام اخليـار، داسـوا الــدين وسحقـوه بـاألحـذيـة
واألقدام، وجعلـوا من منحـرف شاذ، وضـال مضـل: الكهف احلصني، ولـرمبا

غياث املضطر املستكني !
السيـاسي ال يعــرف سيدة نسـاء العاملني فـاطمة الـزهراء & وال يعرف
مـاذا يـعني رضـاهـا وغـضبهـا، وال يـريـد أن يعـرف ! وال يجعل لهـا دوراً يف
حياته بأدنى هامـش، وال يراعي شأنها يف جوهر حـركته بأية درجة ونسبة،
بل يـرى هـذا )ممـا يفعله املـؤمنـون املـوالـون( سفـاهـة ورجعيـة وتخلفـاً، أن
يعيـش رجل أسير أحداث )جزئية ( وقعت قبل أربعـة عشر قرناً، ويدخلها يف

مواقفه من األشخاص وتقييمه لألحداث '
السيـاسي حني يتبنى فكـرة الوحدة اإلسالمية، تـراه ينكر العقيدة، ودور
املعتقد وخـطره، وأن هناك شيئـاً ال بد أن تذعن به النـفس وتنطوي عليه '
لذا تراه يصوّر العقيدة تاريخاً مضى ال داعي للخوض فيه، ويكرر: تلك أمة
قد خـلت لها مـا كسـبت وعلينـا أن نكتسـب، ال أن نعيش يف املـاضي وعقده
ومشاكله، وأن نتطلع إلى آفـاق عظيمة جتمعنا مع إخواننا السنة، وال نلتفت
إلـى نقاط صـغيرة تـبعدنـا عنهـم ' فإذا تغـير القـرار واقتضت املـصلحة أن
يوظـف اخلالف العقائدي ملشـروع سياسي ما، كـمواجهة السعـودية، حلسوا
كالمهم وقلـبوا الـدنيـا علـى التـضييق علـى زوار البقيع، وتـرصدوا مـواطن
اخلالف مع السـنة وأظهـروها، وركـزوا علـى انحـرافـات الـوهـابيـة وجعلـوهـا
مـادة إعـالمهم وتنـدرهــم ! وراحت الكوثـر تفيض مبنـاظرات الـردود، وتتألق
مبحـاججـة اخملــالفني وإفحـامهـم. وستــرون كـيف يـنقـلب األمــر حـني تعــود

العالقات وتتحسن الظروف السياسية، تعود كما كانت " وحدوية " !
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رجـل ترك النجف األشـرف وهو يف اخلـامسـة والثالثني مكـتفياً بـدرجة
ولقب "حجـــة اإلسالم "، وقـانعـاً مبنـصب ودور " وكـيل الــسـيــد اخلــوئـي" '
وبقـي يف بيـــروت، متـنقالً ومـتنــزهــاً علــى صفحــات اجملالت وشــاشــات
الفضائيات، الهياً عن كل خطر وخطب باختالق الفنت وإثارة التشكيكات '
متـرعـاً بـاملـال، يُغـدق علـيه وينـصبّ مـن اخلليج وإيـران، يـستـأثـر بجلّه، ثم
يصـرف عـشـره علـى الفقـراء املعــوزين مبـنتهـى الهـوان واإلذالل، ويـوظفه
الستعـباد النـاس ولشراء الـذمم والوالء الـشخصي، بـاسم التعـليم والطبـابة
واأليـتام ' مـقسمـاً أن ال تطـأ قدمه اجلـنوب، مـا دامت إسـرائيل فـيها ! ال

جاهد وال قاوم، وال تصدى وال عارض.
الـسيـاسـة صـنعت من هـذا التـافه رمـزاً، وزعمت يف خـوائه فكـراً، وخلقت

من وهمه مرجعاً !
هذه هي السياسة، وهؤالء هم الذين أبّنوا فضل اهلل '

وبعـد، فهل بقي بعـد هذا مـن يزعم أن هـذا السيـاسي الذي قـاد تأبني
الضـالل هو " اخلـراســاني" املـبشـر بعصـر الظـهور ؟ ! وأن ذاك الـسيـاسي

الذي نفّذ وائتمر هو " اليماني" ذو الراية األهدى ؟
فإذا كان اليـمانـي األهدى يـنصر من ينكـر ظالمة الزهـراء ويوافق إمام
الضالل، واخلراساني املبشّـر يهتك نواب احلجة ويزدري املعتقدات ويحارب
الـوالء ' فعلـى اإلسالم الـسالم، وعلـى " املنـتظـرين " الــذين هم علـى هـذه
الشـاكلة مـن تطبيق األخـبار واستـشراف املصـاديق، فلتقـام صالة األموات،

وعلى الوعي والبصيرة فلينصب العزاء !
@     @     @
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علـى الرغم ممـا يف احلدث من قبح بـيّن وشرٍّ مسـتطير، وسـوء وفساد،
فإن له من جانب آخر محاسن وفضائل، وفيه خيرات وإيجابيات '

لقد شكل هالك فضل اهلل، وما تـبعه من تشييع وتعظيـم للباطل، سبباً،
وخـلق علّة للفـرز وعنصـراً للفصل بني الـديني والسـياسي ' وقـد ظهر هذا
وجتلى بـشكل حاسم وصـورة باتّـة، وعلى نحـو حاد وشـديد، ممـا نعتقد أنه
سيترك آثاراً كبـيرة على الساحة الشيعـية، وال نبالغ إن أرّخنا لهذا احلدث،
كمـنعطف سيـنقل السـاحة يف حـراكها إلـى أفق غفلت عـنه كثيـراً، وجنحت
قـوى الشر يف غمره وإخفـائه طويالً، وعملت لطمـسه وحتريفه ما وسعها '
هـا هـو يعـود ويظهـر، بتـألّق ووضــوح يجلي اللـبس، ويـزيح الغمــوض، ويتم
احلجة، ويفتح الطريق أمام إصالح عـريض، سينقذ الشيعة ــ إن شاء اهلل ــ
من سـطوة القـيادات املـزيفة الـتي تعبث بـالديـن، والزعـامات الـباطلـة التي

تشوه املذهب، وهيمنة األحزاب التي شتتت الطائفة.
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ويف هذا خدمة عظيمة للحق، واحلقيقة '
فمع قيام الثورة اإلسالمية يف إيـران والتداخل التام الذي ناهز التالحم
وااللتئام بني الدين والسياسة، ثم بعد مضي أكثر من ثالثة عقود من العمل
وفق هـذا املـبنـى، مـا كـرّسه ورسـخه وثبّـتـه، حتـى صـار بـديهـة يف أذهـان
األجيال التي نشأت بعد الثورة، ولم تعرف لغة ومنطقاً غير ما تستلهمه من

ثقافتها وفكرها وسلوكها، سواء كان صحيحاً أو معيباً '
تتـبعه وتعمل بـه على الـرغم من الـلوث واالنحـراف الذي اعـتراه، وغـيّر
وجهته، بل قلَبها وحـولها إلى االجتـاه املعاكس، فمقـولة الشهيـد سيد حسن
مدرس )من رجـال حركة املشـروطة يف إيران ــ 1906(: " سيـاستنـا هي عني
ديـنـنــا "، الـتي غــدت من شعــارات الثــورة، حتـى طـبعت علـى إحـدى أوراق
العملة اإليرانيـة، وهو شعار يذهب لتنزيه السياسة ويريد أن يرفعها ويسمو
بهـا عن اللـوث الـذي يلـزمهـا، فقـرنهـا بـالـدين، وتـوخـى االلتـزام بـأحكـامه
وتعاليـمه يف املواقف، لتكـون سياسـة مبدئيـة نزيهة صـادقة شرعـية ' هذا
الشعار انعكس وصحّ اليوم، بل منذ أمد، مقلوبه، فـدينهم أصبح سياستهم،

واللوث السياسي عمَّ تعاليم الدين وشوّه صورته !
على الـرغم من  كـل ذلك، ما زال هـناك مـن يقدّس سلـوك السيـاسيني
اإلسالميني، ومييل معهـم بدينه حيث ما مالوا، ما أخرج الناس من دين اهلل

أفواجاً ' كما رأينا يف التشييع املشؤوم، والتأبني العار.
ها هو األمر بـدأ يعود إلى حقـيقته، وبدأت القيم واملثل واألحـكام تأخذ
مـوضعها الطبـيعي يف منظومـة الدين ' ليعـود ــ عن قريب ــ مفهـوم العدالة
ليُحيـا ويُفعّل من جـديد، بـدءاً من عدالـة إمام اجلمـاعة، وشـروط االقتداء
بـاإلمام يف الصالة، إلـى عدالـة الشهـود والرواة، والنـشاط اإلعالمي، فـيما
ينقل ويروّج، بل يكـذب ويزيّف، ويلمـز ويبالغ ويضـخّم، انتهاءً بعـدالة مرجع
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التقليـد والقائد الذي يـتولى زمام األمـور، واستيفائه وجامعـيته للشرائط '
سيعـود مفهـوم العـدالـة لـيحتل مـوقـعه، ويضـطلع بـدوره يف هـدايـة احلـركـة
وحتـديد اجتـاهها، وقطـع الطريق علـى الفسقـة والضالّل، وغيـر العدول، أن

ينهضوا بأمور املسلمني ويتولوا شؤونهم.
ال نـزعم أن هـذا سيـتحقق بـني ليلـة وضحـاهـا، خـاصـة يف ظل الـدفق
اإلضاللي الـرهـيب والــزخم الــذي ال تتـوانــى عنه قـوى الفـسق والفـسـاد
واجلور والتيارات السيـاسية املنحرفة ' ولكنها بارقـة، نأمل أن تقترن مبدد
الغيـب، ورحمـة اهلل بنـا، ونقـمته علـيهم، بعـد الكبيـرة التي جنـوا والعظـيمة
التـي اقترفـوا يف اجلنازة املـشؤومـة، وما ستـنزله علـيهم من سخط مـوالتنا

الزهراء & وغضبها، اللهم ال تدفعه عن القوم الظاملني.
إننـا متفـائلـون أن هذه احلـفرة الـتي سقطـوا فيـها، واملـزلق الـذي هووا
واجنرفـوا فيه، سيأخـذ الواقع باجتـاه عهد جديـد مبارك، بعـيد عنهم وعن

عبثهم وتشويههم للدين '
اجتـاه يـتكــامل مع الـنقلــة النــوعيـة الـتي جـرت يف العـراق، عـبر تـرسيخ
نظـام سيـاسي ال شـأن له بـالـدين وال تـدخل يف الفكــر والعقيـدة، ويفـسح
للشعـائر الـدينيـة، كطقـوس عاشـوراء وعزاء سـيد الـشهداء %، ومـراسم
زيـارات العـتبـات املقـدســة، وهكـذا الـسلـوك الـشـخصـي امللتـزم لألفـراد
واجلـماعات، كـلّ وفق قناعته وحـسب مذهبه ومـرجعه الديـني وخياره، دون
ضـغط وال إكـراه، وال عـبث يف الــدين وتعــاليـمه، واألهم مـن كل ذلك، دون

إمالء ومؤامرات ونفوذ يف احلوزة واملرجعية.
والغريب أن هـذا لم يلغ ــ يف الـوقت نفسـه ــ دور املرجعيـة يف األمة ! '
فمـا زال الـواقع الـسيـاسي يف العـراق يـستـأنـس بتـوجيهـات املـرجعيـة، بل

ويستنجد بها ويرجو تدخلها يف األزمات، ويتوسل بها حلل املعضالت.
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لقــد سجلـت التجـربـة العــراقيــة رقمـاً رائعـاً يف الفــصل بـني الـــديـنـي
والــسيــاسي الـذي نـزّه الــدين وحـافـظ علــى طهـارتـه عن الــسيـاسـة ولــوثهـا
وأالعيبهــا ' فرجال السلطة واحلكومـة يف العراق اليوم ال ميثلون الدين وال

يعكسون التشيّع وإن كانوا شيعة.
حكــام العــراق اليـوم فـيهـم ذووا البـدالت اإلفــرجنيـة وربـطــات العـنق
والـذقون احللـيقة امللـساء، أو الـتي نبت فـيها شـيء من الشعـر فأبقـوه على
استحيـاء، وفيهم من يصافحـون النساء، ومن ال يبـالون أداءً أقاموا صالتهم
أو قـضاء، ويـأكلـون احلالل من الـذبح، وال يـسألـون عن احلـرام، كمـا فيهم
رجل دين تـتدلى غرته من حتت عمـامته، يرتدي جبّة تتجـاوز قيمة املتر من
قمـاشهـا راتـب معلم يف عهـد صـدام، ويتـدثـر بعبـاءة "خـاجيـة " بـيضـاء، ال

جتدها إال على أكتاف السالطني وعواتق األمراء '
املهم أن ال أحد ينظر إلى هؤالء كممثلني للدين '

ال عالقـة لقول هـؤالء وفعلهم ومـوقفهم السـياسي بـالدين والـشرع، من
حزب الـدعوة كـانوا أو من اجمللـس األعلى جـاؤوا أو إلى الصـدريني انتـسبوا،

ال فرق، فال عالقة وال نسب وال سبب ألي من هؤالء بالدين احلق.
ال أحـــد يـــرى يف مخـــالفـــة هـــؤالء كفـــر، وال أحــد يحـكم أن اخلـروج يف
مظاهرة تـعترض على نتائج انتخـاب أحدهم )دون حمل سالح وال استعمال
مـتفجــرات(، حكـمه القـتل ألنه بـغي وخــروج علـــى ولـي األمـــر، أو يــرى يف
نقـدهم خيـانـة وعمـالـة إلسـرائـيل ألنه اعتـراض علـى املقـاومـة ! ' النـاس
أحـرار فيما يعتقـدون ويرون من مواقف سيـاسية، ليسـوا قصّراً وال سفهاء،
فإن كـان فيهم من يـطلب ويسـتوضح التـكليف الشـرعي السـياسي، فهـذا ال
يـؤخـذ مـن مقتـدى واملــالكي وعالوي والـسيـد عمـار، وال من الغـريفـي، وعلي

الناصر، ونبيه بري، واملدرسي، وقبالن '
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وال مـن أي مـنحـــرف يـتخـنـــدق ضـــد فـــاطـمـــة الـــزهـــراء & وال يـبـــالـي،
وينصـر الضـال املضل وال يطـرف له جفـن، ويردّ علـى نواب صـاحب الـزمان،

وال يرى يف ذلك كلّه بأساً وال غضاضة !
الـدين واملوقف الـشرعي ' هنـاك يف النجف األشرف ويف قم املـقدسة،
يؤخـذ من املراجع، ال مـن السيـاسني، من الكبـار كانوا أو الـصغار، معروفني
أو مغمـورين، حـزبـيني أو مـسـتقلني، شـرفـاء أو خـونـة عمـالء. كل من ولج
احلقل السيـاسي، وقحم هذا املـيدان، فداس علـى الشرع، وابتـذل العقيدة،
وبـاع املقـدسـات، بـأغلـى األثمـان ممـا تنـسجه األوهـام ويـزيفه الـشـيطـان
كـاحلفاظ على املقـاومة وتوحيـد اجلبهة الداخلـية، أو بأبخسهـا، من عطايا

الوهابية وأموال دوائر اخملابرات ' كل هؤالء ال يؤخذ منهم الدين.
هـذه الـنقلـة، هـي نعمـة عـظمـى وفـضيلــة كبــرى، متـى مـا حتـققت يف
ساحـاتنا اإلميانية، ال نعـود نعبأ بـحزب اهلل إذا اصطف يف جبهـة اإلرهابيني
والتكفيـريني وهـو يبـرؤهم من اجلـرائم والفظـائع التـي ترتـكب بحق شعبـنا
ومقـدسـاتنـا يف العـراق وبـاكـستـان، ويعـزوها إلـى أمريكـا وإسرائيل، مبـنتهى
الصفاقة وبرودة دم، ويضيّع البـوصلة ويضلل املؤشر احلقيقي الذي يكشف
اجملرم ويعرّيه ' وهـكذا ال نعبـأ إذا أبّن فضل اهلل وعـظّم الضالل، وال نـأسى
علـى هــذا العـالـم وذاك املعـمم، فـهم أحـرار يف مــواقفـهم، وال شــأن لنـا بـهم.
ولـرمبا أفسح لنـا هذا لتأييـدهم يف امليدان السيـاسي، والدعاء بـانتصارهم
على أعدائهم الذين يحاربونهم جملرد هـويتهم املذهبية وانتسابهم للتشيّع '
عنـدهـا، ويف هـذه، سـنكــون معهـم، كمـا نحـن الـيـــوم مع اسـتقـــرار العـــراق
وسالمـته وأمــانه، وإن تــولــى احلـكم فـيه مـنحــرفـــون أمثــال املــالكـي وعالوي
وجـعفري، ما دامـوا بعيديـن عن ديننا، ال يـتعرضون لشعائـرنا، وال يتدخلون

يف حوزاتنا، وال يضغطون ويضايقون مراجعنا. 
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إن احلـالـة العـراقيـة قطعـت ذلك االستـرسـال اخلـطيـر يف الـتالزم بني
املسارين الـديني والسياسي يف العقلية الشـيعية مما صنعته الثورة ورسّخته
من خالل ممـارســات وخطــاب أرجع كل مـشــاريعهـا ومــواقفهـا وحـروبهـا
وصراعاتها، حتى الـداخلية التي جتري بني فصائـل الثورة وأجنحة السلطة
نفسهـا، أرجعه إلى اهلل والديـن ! ' ال يف مشروعيته وحتـصّن القيادة خلف
ستـار نيابـة اهلل ورسوله وإمـام العصر فـحسب، بل حتـى يف تبريـر أخطائه
والتحـايل على إخفاقاته، فـالقسوة والعنف هنـاك، والفشل والقرار اخلاطئ
هنا يف لـبنان، يـواجه ــ بـبسـاطـة ــ بقضـاء اهلل وقـدره، وبـالـغيب الـذي يخفي
عـلينـا أسـرار الهـزميـة، ومنـافع الفـشل، التـي تقلبه إلـى خيـر عـميم وكـرامـة

من اهلل تخفي أشياء يقال أننا ال ندركها، يرونها هم وال نراها !
احلالة العراقية دشّنت لعملية الفصل بني الدين والسياسة '

وتلتهـا حـركـة املـد أو املـوج األخضـر يف إيـران، وقـد أعـانتهـا مظـاهـر
االستبداد التـي واجهتها، من أحـداث القمع التي وقعت يف الـشوارع، وهتك
األعـراض يف السجـون، فبلورت ضـرورة هذا الفصل، وأكّـدت احلاجـة لهذا
الفرز ' وهي تسجل استحالـة أن يكون ديننا بهذه القـسوة والهبوط، وتنزيه

شريعتنا أن تدعو لهذا االستبداد والطغيان، واالنحالل والفساد ؟!
وهكـذا قضية تـشييع فضل اهلل وحـدث االصطفاف القـذر خلف جنازته،
سـيـــرفــــد الفــصـل والفــــرز، وميعــن يف الفـــسخ، ويـــؤكـــد الــطالق بـني الـــديـن
والــسيـاسـة يف الـسـاحـة اإلميــانيـة الـشـيعيــة ' فمـا فعله املـؤبنـون ليـس من
الـدين يف شـيء، وما أقـدموا عـليه من حتـدي الزهـراء &، واالستخـفاف
باملقدسات، ال يسمح لهم ــ بعد اليوم ــ أن يتشـدّقوا بترويج الدين، ويزعموا
التصـدي للدفـاع عنه، وهم الـذين هتكـوا جوهـره ونالـوا من أصلـه ومحوره،

أي مقام اإلمامة ومنزلة العصمة والطهارة.
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هذا ما أفـرزه أداء حوزاتنا العلمية األصيلـة، والدور التاريخي الذي قام
به مـراجعنا العظـام، يف موقفهم اإللهـي، وصالبتهم التي لم تقبل هوادة وال
نـالتهـا ضراعـة وال اعتـراها ضعف وخـور ' يف رفض تـأبـني الضـال املـضل،

واإلعراض التام عن هالكه وجتاهله، وكأن كلباً قد نفق.
فاالنـدفاع اجلنوني الـذي عصف بالسيـاسيني، والهستيـريا التي حكمت
األحـزاب وجـوقـات املنــافقني، من الـتكــالـب علــى الـتعــزيــة، واحلـرص علـى
املـشاركـة يف اجلنازة، وتـعظيمهـا وجتليلهـا، ثم الصـدى املدوي الـذي صنعه
اإلعالم املاسـوني ' إعالم وسلـطة ونفـوذ جعل دار املالك )التـابعة للـضال
املضل( يف بيـروت هي الـتي تلتـزم طبـاعة الكـتب التعـليميـة لوزارة الـتربـية
الـسعودية ) وفـيها ما يكـفّر الشيعـة ! (، والعالم أو الكـاتب الشيعـي الوحيد
الذي تخترق كتبه الـرقابة السعودية يف معـارض الكتب واملكتبات يف اململكة
هـو فضل اهلل، وصحف اخللـيج كلها، من اإلمـارات إلى الـبحرين فـالكويت،
كلها مكلفة بالدفاع عنه واالمتناع عن نشر أي خبر أو تعليق يسيء إليه بأي
نحـو ' هـذه الـسلطــة اخلفيـة اجلبــارة، لم يكـن ليـوقف دورهــا اإلضاللي
واإلغـوائي إال مـراجعنــا العظـام، فـوقفـوا مقـابل هـذا الـتسـويق الهـمجي،

والضجيج اجلاهلي، وقابلوه بثبات اإلميان ووقار اليقني.
قابلوه بامتناع رصني، وحتدٍّ صامت، ومقاومة صلبة '

مقـاومة، علـى الرغم مـن طبيعتهـا السلـبية، وأجـوائها املـغمورة، الغـائبة
عن دنيـا اإلعالم، وصخب الفضـائيات، وجلـبة الصحـافة ' إال أن أنفـاسها
القدسية، ونيـاتها الطاهرة، وأهدافهـا النزيهة النبيلة الـصادقة، ثم اتصالها
بقـناة املـدد اإللهي، واستـمدادهـا من واسـطة الفـيض، ودعمهـا من الـسبب
واحلـبل املتـصل بني األرض والـسمـاء ' كــرّس عظـيم دورهـا، وأكّـد متـام

فعلها، وجاللة قدرها، وجليل قدرتها.
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من هـذا االمـتنــاع تعـرّى فــضل اهلل وافتـضح، ولـم يكـتف العـطــاء ويقف
هنا، حتى عرّى كل أتباعه ومَن هم على شاكلته.

الذيـن عاشـوا بني ظهـرانيـنا سـنني متمـادية وكـأنهم مـنا، يقـتاتـون على
الدين وعنـاوينه، ويرتـزقون من املـذهب وشعاراته، ويـأكلون من خـمس بيت
املال وأموال صاحب الزمان %، ويحشدون ألنفسهم من رعيته، ويستقوون
بجنـده وفتيتـه، ويصولـون ويجولـون يف بالده ' وإذا بهم يسـتبطنـون عناده،
ويضمـرون الكيـد بعقيـدته ووالئه، فـيميلـون مع الضـال املضل الـذي أعلن

احلرب عليه، وجاهر بعدائه !
لقد كشفهم موقف املرجعية وفضحهم وعراهم '

@     @     @
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فاحلمد هلل على البصيرة، واحلمد هلل أن ادّخر لنا يف هذا العصر، ولم
يحرمنـا رجاالً أفذاذاً يـذودون عن دينه، ويدافـعون عن شريعـته، وينتصرون
ألهل بـيت نبيه ) ' ال يسـاومون يف الـشرع وال يـضارعـون يف العقـيدة وال

يلبسون على الناس، وال يزيفون، وال يخدعون أحداًَ عن دينه.
مراجع كـبار يف روحياتهم وعلومهم، وآيات عظام يف برهانهم وحجيتهم،
ميـضـــون يف أداء تكلـيفهـم، ال تلـهيـهم جتـــارة وال بيـع عن ذكــر اهلل وإقــام
الـصالة، وال يثـنيـهم تهـديــد ووعيــد عن إظهـار احلق واالنـتصـار للـعقيـدة

والدفاع والذود عن الشريعة ' هؤالء هم حصون اإلسالم.
ال تشغلهم أالعـيب السياسـة، وال يستميلهم بـريق اإلعالم، وال يغرر بهم
زيف الصحـافة، وال تغـويهم الـشهرة، وال يـصرعهـم حب الظهـور، وال شيء
مـن حطام الـدنيا وفـاني متـاعها من أمـوال ورئاسـات وشهوات، يثـنيهم عن

حقيقة دورهم ويصرفهم عن عظيم مسؤوليتهم '
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وهـا قـد شهـدنـا كيف اضـطلعـوا بـأدوارهم مبـنتهـى األمـانــة، ونهضـوا
مبسؤولياتهم بغـاية اجلدّ، حتى حتقق للمـؤمن أمله وقرّت عينه، ومتّت على

السياسي احلجة ورغمت أنفه.
فكانوا كما قال موالنا أميراملؤمنني %:

" ال يقـيـم أمــــر اهلل ســبحــــانه إال مـن ال يــصــــانع وال يــضــــارع وال يـتــبع
املطامع ".

هؤالء هم مراد رسول اهلل $ وهم مصداق حديثه الشريف:
" أشـد من يتم الـيتيم الـذي انقطع عـن أبيه، يتم يـتيم انقطـع عن إمامه
وال يقدر على الوصول إليه، وال يـدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع
دينه، أال فمن كان من شيعتنا عاملاً بعلومنـا وهذا اجلاهل بشريعتنا املنقطع
عن مشـاهدتنـا يتيم يف حجـره، أال فمن هـداه وأرشـده وعلمه شـريـعتنـا كـان

معنا يف الرفيق األعلى ".
وهم تطبيق قوله $ وبشارته:

" إن علمـاء شيعتنـا يحشرون فـيخلع عليهم من خلع الـكرامات علـى قدر
كثرة عـلومهم وجدّهم يف إرشاد عبـاد اهلل، حتى يخلع على الواحد منهم ألف
ألف خلعـة من نور. ثم ينـادي منادي ربنـا عز وجل: أيها الكـافلون أليتـام آل
محمـد، الناعشون لهم عنـد انقطاعهم عن آبائهـم، الذين هم أئمتهم، هؤالء
تالمـذتكم واأليتام الذين كفلتمـوهم ونعشتموهم، فاخـلعوا عليهم كما خلعتم

عليهم خلع العلوم يف الدنيا ".
وهم مصداق قول احلسن %:

" فـضل كـــافل يـتـيـم آل محـمــد املـنقـطع عـن مــوالـيـه، النـاشـب يف رتبـة
اجلهل ــ يخــرجه مـن جهله، ويــوضح له مـــا اشتـبه علـيه ــ علــى فضل كـافل

يتيم يطعمه ويسقيه، كفضل الشمس على السهى ".

ـ ـ
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وقول احلسني %:
" من كفل لنـا يتيمـاً قطعته عنـا محبتنـا باستتـارنا، فـواسـاه من علـومنـا
الـتـي سقـطـت إلـيه حـتــى أرشــده وهــداه، قـال له اهلل عـز وجل: أيهــا العبـد
الـكرمي املـواسي، أنـا أولى بـالكـرم منك، اجعـلوا لـه يا مـالئكتي يف اجلـنان
بعـــدد كل حــرف علمـــه ألف ألف قصـــر، وضمــوا إليهـا مـا يـلـيـق بهـا من

سـائر النعم ".
اللهم إنا نقـرُّ باملعـروف، ونديـن بالفضل، ونـشكر مـا أسدى إلينـا هؤالء
العلمـاء الـربـانيـون، الـورعـون األتقيـاء، الـذين أفنـوا أعمـارهم يف حتـصيل
وتعليـم علوم آل محمـد )، وقاسـوا األمرّيـن حتى بلغـوا رتبة الفقـاهة يف
الدين، وحـصّلوا بـاجلهاد األكبـر ملكة العـدالة، ثم نهـضوا ليـستنقـذونا من
اجلهالـة وحيـرة الضاللـة، بأقـوالهم وأفعـالهم، وصمـودهم وشجـاعتهم، يف
الوقوف يف وجه البـاطل والزيف، والنهـوض مبا يبدد الـشك والظن، ويجلي

اللبس والعمى ' اللهم اشهد، وكفى باهلل شهيداً.
لم يـعزّ أي مـرجع تقليـد من مـراجعنـا العظــام، جامعي شـرائط الفتوى
والـتقليـد، علـى نحـو اإلطالق الـذي لم يخـرقه اسـتثنـاء، لـم يعـــزّ أي منـهم

بهالك الضال املضل فضل اهلل '
ولم تعلـن أية حـوزة علمـية احلـداد علـى هالكه، واحلـداد الذي أعلن يف
النجف األشرف كـان حداداً صحفياً فقط، كاذبـاً، أعلنه احملافظ الدعوجي
بأمر املـالكي الذي فضحه اهلل وهتـكه وكشف تكالبه علـى املنصب ومتسكه
بالرئاسة، وكم هو مكب على الدنيا، وقد جتاهلته احلوزة واملرجعيات وكأنه
لم يكـن ' ومن تـرددت أسمـاؤهـم وأعلن أنـهم فعلـوا، ال يعـدون أن يكـونـوا
علمـاء بالط ووعاظ سـالطني، وأتباع حكـومات، وسيـاسيني ادّعوا الفـقاهة

وزعموا املرجعية، وال قيمة لهؤالء وال شأن للدين بهم.
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وكما أجـاب املرحـوم السيـد محسن احلـكيم R حني أخبـروه وواجهوه
بأن معمّماً ضبط وهو يسرق أو ينشل الزوار يف احلرم، وصاروا يرددون:

"معمم حرامي" !
ردّ عليهم بأنه سارق يضع عمامة )حرامي البس عمامة ( ! '

كـذلك هؤالء " املـراجع " هم يف حـقيقتهم سـياسيـون وموظفـون دفعتهم
احلكومـات التي تقف خلفهم للمـرجعية، أو تقدمـوا هم دون دعم، وبلغوا ما

أرادوا حتقيقاً خملططاتهم الشخصية. 
وليسوا بأي حال من مراجع الطائفة '

فمـن يستهـزئ بالعـزاء احلسيـني ويسخـر من الالطمـني اجلازعـني على
سيـد الـشهـداء %، مـن الطـبيعـي أن يصـطف مـع الضـال املـضل فـضل اهلل،
ويلتحق بـركب الـضالل من بـابه األوسع ' فنـاصــر مكـارم ويــوسف صــانعي
والـيعقـــوبي واملــؤيــد واملـــدرسي )الـذي زاره وعــانقه قبل وفـاته(، لـيسـوا من
مـراجع الطـائفـة، ال علـماً وفـقاهـة، وال شرفـاً ونزاهـة، فكلّهم يـستمـد من
احلـكومـات ويأمتـر بأوامـرها، وحتـركه السـياسـة وتديـره يف وجهتـها، وال

عالقة لهم بالدين والعقيدة.
وهكذا احلال يف بعض وكالء املراجع العـظام الذين " اجتهدوا " وقدموا
العـزاء، رغـم تــوصـيــة الـسـيــد الـسـيـسـتــانـي وتــأكـيــده علـــى وكالئه بـتغـيـيـب
أنفـسهـم واالبتعــاد عن أجــواء التـشيـيع والتــأبني ومجـالـس التــرحيـم، لكن
بعض التجـار منهم كـاملـدعـو حـامـد اخلفــاف يف لبنـان والـسيـد محمـد بـاقـر
املهـــري يف الكــويـت قــدمــوا العــزاء ' هـؤالء ال ديـن لهم وال شـرف، يـبيعـون
عقيدتهم إلرضاء هـذا الزعيم، وتلك احلـكومة، ومماشـاة أو حذراً من نفوذ
األحزاب، مع مصـالح ماليـة غير خـافية، يـريد التعـيس أن يحفظهـا ويؤمن

وضعه يف هذا البلد وذاك، يف ظل سطوة اجلماعات وقوتها. 
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ومن لـطـيف املفــارقــة أن أبـنــــاء الــضــــال املـــضل طــــردوا اخلفــــاف ولـم
يـستقبلـوه ويقبلـوا تعـزيته، وطـالبـوه أن يبلغ مـرجعـه استنكـارهم وغـضبهم
علـى جتاهله مليتهـم، ذلك من فرط الغرور الذي اعـتراهم وهم يرون امللوك
واألمراء، والـرؤساء والـزعمـاء يعـزون فيه، فـصدقـوا أنه عـظيم، وأن عـلى

املرجعية األصيلة متابعة هؤالء وتأبينه ؟!
هـؤالء جتار دين ال يـبالي أحـدهم أن يزري بـالشيعـة ويوهـن املذهب يف
سـبيل ظهوره الـصحفي، فيصـرح مبناسبـة وبغير منـاسبة، بـاحلق والباطل،

املهم أن تتداول الصحف اسمه وتنشر صورته !
واآلخـر يعيش برجـوازية لم يرثهـا، إمنا صنعهـا من أموال غيـره، يتعالى
علـى الطلبـة ويسيء معـاملتهم وكـأنهم رعيـة يف إقطـاعيته ' شـيّد صـرحاً
بـاملاليني، خصّـص قسمـاً منه الستـضافـة التجـار واألثريـاء الذين يـتمصلح
مـنهم، أو يـرجــو أن يتمـصلح، وبـعضهـم من أتبــاع فضل اهلل، يـصل بيـروت
ليقـضي أعمـاله ويـتم صفقـاتـه مع الضــال املضل، وهـو ينـزل يف مضـافـة

األجنحة امللكية )خمس جنوم( العائدة ملعالي حامد اخلفاف !
وأوقف القسم اآلخـر من املبنى على استعـراضاته ! فخادم يفتح له باب
سيـارته، وآخـر يحـدد مــواعيــده وينـظم لقـاءاته، ثـم أقفل املـركـز يف وجه
الطلبة والعلماء ! أمـا النشاط الدينـي، يف القرى الضائعة والـبلدات التائهة
بضـالالت األحزاب وأبـاطيل فـضل اهلل، فال خبـر له عنهـا وال علم له بـها،
فال دعم يومـاً مبلّغاً وال أعان مرة خطيبـاً ' ونحن نعد بكشف تفصيلي عن
الفساد املالـي والعالقات املريبة لهذا الـرجل، واستغالله ملنصبه، وسنكشف
سـر دفاعه عن فـضل اهلل، وسعيه املسـتميت للتـنكر من بعـض االستفتاءات
التي أصـدرها مكتب السيـد السيستاني يف إدانـة فضل اهلل، فكان اخلفاف

ينكرها ! حتى اضطر السيد a للتصريح بأنه يتبنى ما أصدر مكتبه !

ـ
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إن هؤالء املرتزقة ال ميثلـون حوزاتنا العلمية الـشريفة، وال يلحق عارهم
ولوثـهم بطهـارة وقدس مـراجعنـا العـظام ' فـقد أدى مـراجعنـا العظـام ما

عليهم ونهضوا بواجبهم ومسؤوليتهم، وال يضرهم بعد هذا شيء.
لقـد قحمـوا اخلطيـر، وجتـشمـوا الـكثيـر، ورسمـوا الـفيصـل يف الفتنـة،
وأظهروا اخليط األبـيض من اخليط األسود من فجر احلق، وأمتوا احلجة،
ووقـفوا املـوقف الـدقيق وعمـلوا بـاحلق بـال مواربـة وال خفـاء، يف أداء شكّل
منعطفـاً تاريخيـاً حيث لم يـصدر أي مـرجع شـيعي بيـاناً يف مـوت فضل اهلل،
وال أرسل بــرقيــة، وال عقــد مجلـســاً، وال بعـث منـدوبـاً لـتقــدمي العــزاء ' بل
منهم من أظهـر الفرح بـاخلالص من فتنـة أشغلت الـساحـة وألهتهـا طويالً،

ورجا أن يكون يف هالكه طيّاً لصفحة الضالل واإلضالل.
لقـد امتنـع آيات اهلل العـظام: الـسيد علي الـسيستـاني، والشيخ الـوحيد
اخلـراسـاني، والـسيـد محمـد سعيـد احلـكيم، والـسيـد صـادق الـروحـاني،
والشيخ بـشير النجفـي، والسيد مـحمد الشـاهرودي، والسـيد موسـى شبير
الـزجنـاني، والـشيخ لـطف اهلل الصـايف، وحتـى الـشيخ إسـحق الفيـاض '
امـتنعــوا عن تــأبني فـضل اهلل، علـــى الـــرغـم مـن أن العـــادة جـــرت أن يعقـــد
مراجـع التقليـد العظـام مجـالس الـفاحتـة والتـأبني ألي علَم مـنهم يتـوفاه
اهلل، لكـنهم لـم يفعلــوا مع فـضل اهلل، ليـعلنــوا للمـأل أنه ليــس منهـم، ليـس

من املراجع وال من العلماء، وال حتى من املؤمنني !
لقـد تألّق الـسيد الـسيستـاني وظهر يف ذروة احلـكمة، وجتلـى التسـديد
اإللهي يف مـوقفه ' فهـو الـذي أبّـن ممثل كـويف عنـان سيــرجيــو دي مـيللــو
البـرازيلـي املسـيحي الـذي قضـى علـى يـد القـاعــدة يف تفجيـر مقـر األمم
املتـحدة يف بغداد عـام 2003، كما أبّن أحـمد يـاسني الـفلسطينـي الناصبي،

أو السني يف أحسن األحوال، بل قدم العزاء حتى يف بابا الفاتيكان ! '
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لكننا نراه امتنع هنا وأمسك، ولم يؤبّن فضل اهلل !
ذلك ألن األمـر يف أولئك واضح بيّن، ويُحـمل على محمله الـصحيح غير
القـابل لالستغالل والتأويل، وال يشكل للمؤمنـني لبساً وال يخلق يف واقعهم
فتـنة تغوي وتغرر ' فدور العالم الرباني هو إنقاذ الناس من التشكيكات، ال
خلقهـا وإلقـاؤهم يف لـهواتـها، وعـمله األخـذ بـأيــديهم لـلنجــاة من مـضالّت

الفنت، ال اخلوض فيها وتركهم يتخبطون.
علِم مـراجعنـا العظـام ــ دامت ظاللهم الـوارفة، وحـرسهم اهلل وأبقـاهم
علــى رؤوسـنــا ــ أن الـتعــزيـــة بفـضل اهلل، سـتكـــون لهــا دالالت وتـبعــات
واستغـالالت خطيـرة ' لقـد خـاف مـراجـعنــا العـظــام وعلـى رأسـهم الــسيـد
الــسيــستـانـي a أن يتـصـوّر أحـد أن الـضـال املـضل فــضل اهلل من املــراجع
حـقاً، أو حتـى من علمـاء الطـائفة )فـالسيد يعـزي بكبار العلـماء أيضاً، وإن
لـم يبلغوا املـرجعية(، أو هـو مـؤمن صـالـح، فيتـحقق اللبـس ويقع اإلغـواء '
فتـسقط جـرائمه الفـظيعـة بحق الـدين واملـذهب بـاسـم االجتهـاد والـرأي،
ويعفى من تبعات اجلنايات التي اقترفها يف العقيدة، ويزول قبح القبيح، وال
يبقـى شـيء ميكـن للمــؤمنـني أن يثقـوا به، ويــظهـــر الـــديـن ألعـــوبــــة، ككـــرة

يتقاذفها العلماء، كما فعل السياسيون !
لــو أبّنه مــراجعنــا العظـام، كمـا فعل الـسيـاسيـون، لكـــان ذلك إمـضــاءً
للطعن يف مـسلمات املـذهب والتـشكيك فيـه ' كان يعني أن آراء فضل اهلل،

ال تخلو ــ يف األقل ــ من وجه واحتمال صحة !
واحلال أنها كلها ترهات وأباطيل خارجة عن املذهب '

آراء مـن قبـيل التـشـكيك يف تـواتـر حــديث الغـديـر ومـضمـونه، وإنكـار
فضائل الـنبي وأهل بيته ) كـإنكار معجـزة شق القمر، وأفـضلية مـوالتنا
الـزهراء & علـى نساء العـاملني من األولني واآلخـرين، واعتبـار ذلك تخلفاً
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وتـرفـاً فكـريـاً سخيفـاً، والتـشكيك يف وجـود خصـوصيـات غيـر عـاديـة يف
شخصيـة الزهـراء &، ويف شهادتهـا باعتـداء الظـاملني علـيها، ويف اعـتبار
طلب الشفـاعة من املعـصوم من الغلـو، وفيه شائبـة الشرك ' وكـان إمضاءً
لـتهتكـه وتسـيّبه األخالقـي، من قبـيل إفتـائه بجـواز سمـاع الغنـاء املطـرب،
وجواز االستمنـاء للنساء، وجواز اللعب بـآالت القمار، والعمل يف حانات بيع

اخلمر، وحلق اللحية، وكشف املرأة قدميها. 
لقـــد امـتـنع آيـــة اهلل العـظـمـــى املـــرجع األعلـــى للـطـــائفـــة الــسـيـــد علـي
احلسيـني السـيستـاني a عن تـأبني الضـال املضل فـضل اهلل، وأحجم عن
الترحم عليه، ليقطع الـطريق على هذا الـضالل واالنحراف، ونأى أن يكون
سـببـاً إلشـاعـة هـذه الفـواحــش واملنكـرات، الـتي هي يف حقـائقهـا أخطـر من
الزنا والـربا وشرب اخلـمر وقتل النفس، فـيكون مصداقـاً لـ }الذين يحبون
أن تشيع الفـاحشة يف الـذين آمنوا لهم عـذاب أليم يف الدنـيا واآلخرة واهلل
يعلم وأنتم ال تعلمـون{ ' ما أراد أن يفعل كمـا فعل غيره ممـن باع دينه من

السياسيني وعباد األضواء والشهرة.
حـــذر الــسـيـــد الــسـيــسـتـــانـي a أن يـنــطلـي زيف طـــويل مـــارسه أتـبـــاع
الــضالل واملـتـــربـصـني بـــاملـــرجعـيـــة الـــدوائـــر، بـــأنه لــم يكـن يـــوافـق العلَـمـني
الكبيـرين: امليـرزا جواد الـتبريـزي R والشيخ الـوحيد اخلـراساني a يف
مـــوقفهـمـــا مـن الـضـــال فــضل اهلل ! واألكـــاذيـب الـتـي تقـــول أنه كـــان يـــرجّح

معاجلة األمر بغير الطرد واملقاطعة '
واحلـال أن السيد السيستاني a اكتفى مبوقف مَن حكم من الفقهاء،
ورأى فيه مـا يـسقط تـكليفه يف الـتصـدي املبـاشـر لألمـر، وأراد أن يفـسح
طريقـاً لعودة أتـباعه وتـوبتهم، فكـان مـظهــر رحمـة اهلل، بعـد أن كـان أقـرانه

مظهراً لغضب اهلل ونقمته، وكلٌّ يكمل اآلخر.
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وعلـى الرغم من أن بيان السيد السيستاني يف نعي امليرزا التبريزي كان
صريحاً يف نفي ذاك االحتمال، ونصه:

" لقد وردنا اخلبـر احملزن املؤلم املؤسف بارحتـال املرجع الكبير آية اهلل
احلاج مـيرزا جـواد التـبريـزي قدس سـره الشـريف. فقـدان هذا الـشخص
الـكبيـر الـذي كـان من أسـاطني احلـوزة العـلميــة يف النجف وقـم واملتفـاني
واخمللـص يف الدين خلـسارة عظـيمة. إن املقـام الـرفـيع للمـرحـوم يف الـدفـاع
عن حـرمي اإلمامـة والواليـة للجميع لـواضح وبيّن، والـصعاب التي كـابدها
والتـي قل نظيرها طـوال السنني املتمـادية من جهة تعليـم وتربية الطالب ال
تـزال يف ذاكـرتنـا. من هـذا اجلـانب نـرفع أسمـى آيـات التعـازي إلـى مقـام
حضـرة بقية اهلل األعظم أرواحنـا فداه وللحوزات العلميـة خصوصاً احلوزة
العلـميـة يف قم املقـدسـة وجلـميع األحـرار واملـرتبـطني بـسمـاحـة املـرحـوم
ولعـموم املـؤمنـني، ونسـأل من اهلل املنـان علـو الدرجـات للفقيـد، ولنـا نحن
األحـياء األجـر والصبـر اجلميل. وال حـول وال قوة إال بـاهلل العلي العـظيم.

29 شوال 1427 ".
علي احلسيني السيستاني
علـى الرغم من هـذا البيان الـواضح الصريـح، إال أنهم ــ على طـريقتهم
الـشيـطانـية واإلغـوائيـة ــ مضـوا يلـبسـون ويشـوهون ويــزعمـون أن الــسيـد
الـسيـستـاني راض يف سـريــرته عن فـضل اهلل وأفكـاره ! بل ويفـترون ويـنقلون
األكـاذيب من تـصريـحات يلـفقونـها علـى السيـد محمـد رضـــا )جنل السـيد
السيستاني، وهو عـالم جليل ميضي على خطى والـده ويتبع سيرة املرجعية
األصيلـة (، وأقــوال يفتـرونهــا وينـسجـونهــا ) لبعـض وكالئه( يف مـوافـقته
ودعمه ــ حـاشـاه ــ للضــال املضل، أو ــ علـى األقل ــ تهـوين اخلـطب وعـدم

اعتبار مقوالت فضل اهلل ضالالت، وأنها مجرد أخطاء !
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ها هـو ــ a ــ يحـسم األمـر من عكـر املاء إلـى صايف الـزالل، وينهي
النـزاع واللغط إلـى صمـت أبلغ من أي خطـاب، ويقضي علـى الفتـنة قـضاءً

مبرماً، ويدفنها يف غور سحيق '
فـإذا كان العلَمـان الكبيران املـيرزا جـواد التـبريـزي R والشـيخ الوحـيد
اخلراسانـي a قد صفقا الضال املضل مـحمد حسني فضل اهلل حني أبى
التأدب ورفـض االنصياع للحق وااللتـزام بأوامر أسيـاده، صفعاه على وجهه
وصرعـاه وطرحـاه أرضاً وأسقـطاه من مـنظومـة التشيّـع ونفياه مـن حياض

املؤمنني وطرداه من حوزة الدين '
فـــإن آيـــة اهلل العـظـمـــى الــسـيـــد علـي الــسـيــسـتـــانـي a، بهـــذا املـــوقف
الـعظـيم، ورفـضه التـأبـني، قتـله وطمـره وأنهـاه إلـى األبـد ! بل وأسـس لـنهج
جديـد، ينبـذ اخللط الفـاجر بـني الديـن والسيـاسة، ويفـرز بوضـوح ويفصل

بني قدس هذا وطهره، وقذارة ذاك ورجسه '
ولك اآلن، أخي املؤمن، أن تختار '

ولينطلق خيارك من احلال التي تريد أن تكون عليها أول ليلة يف قبرك،
ال من مـوقف "  اجلمـاعـة " مـنك، اختــر آلخـــرتك، وملــا يـبيّـض وجـهك مع
ســادتك احلـقيقـيني، ال للـمكـاسـب واملصــالح التـي ستجـنيهــا اليـــوم، وال ما
يـرضـي عنك األسقـاط والـرعـاع واحلثـاالت، أخـس النـاس، الـذيـن يبيعـون

دينهم بدنياهم، بل األخس منهم، الذين يبيعونه بدنيا غيرهم.
@     @     @
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يعجبـون من موقفنـا ويرونه تهويالً وإغـراقاً، ألن األمر ــ عنـدهم ــ ليس
من القـضايـا املصـيريـة ' فهنـاك شؤون أخـرى أكثـر خطـراً من إنـكار حـادثة

تاريخية وقعت منذ أربعة عشر قرناً !
وكمــا عبّـر أحـد اخلـبثــاء عن األمـر: " امــرأة غضـبت وسخـطت ألمـر
شخـصي، هي سرقة مـيراثها من أبيهـا كما تزعمـون، فهل يستحق األمر أن
يكـون قـضيـة يـوميـة علـى مـدى حيـاتكـم وحيــاة من يخلـفكم مـن أبنــائكم

واألجيال القادمة من نسلكم " ؟!
وهي مغالطة وقحة ومصادرة فجّة '

تتــأســس علــى أن الــزهــراء & امــرأة، مجــرد امــرأة )فـاعـلم أين ضـرب
الـضال املـضل من قبل، وإالمَ كـان يؤسـس يف طروحـاته األولى، ومـاذا كان
يـريد !؟ (، وتتـجاهل أن اهلل يرضـى لرضا هـذه " املرأة " ويغضب لـغضبها،

وأن رسول اهلل $ لعن من آذاها وأزعجها '

)99(

ما هي القضايا املصيرية ؟



وال يسـأل نفسه عـن هذا الكـم الهائـل من األحاديـث التي تتـرتب علـيها
أدلة شـرعيـة وعقلـية تـثبت ملـوالتنـا الزهـراء & خصـائص جتعلهـا امرأة
وبـشراً يف هـيئتهـا الظـاهريـة وصورتـها ومـا تتمـثل به للخلق فحـسب، أمـا
حقيـقتها، فـتسبح فـوق إدراك العقول، وحتـوم يف عالم األنـوار الذي يقـرنها
بــأبيهــا وبعلهـا وبـنيهــا، ويجعل الـســر اإللهي مـستـودعــاً فيهـا ' وجتعـل لها
مقـامـاً، لعل احلـديـث الشـريف الـذي يـشيـر إلـى أن فـاطمـة: " الـصــديقــة

الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون األولى "، يكشف جانباً منه !
كمــا تتجـاهـل أن األمم واحلضـارات واألديـان واملــدارس الفكـريـة، يف
قـيمهــا ومبــادئهـا وحــركتهــا، تفـتقـــر إلـــى الـــرمـــوز واحملـطـــات والعـنـــاويـن
واملنـطلقـــات، التي تـشكل أبـوابـاً تفتح علـى أفقهـا الـعظيـم، وتعلن فكـرتهـا،

وتنشر رسالتها الكبيرة.
وقضية الزهراء & هي العنوان واملدخل والباب لإلمامة والوالية، التي
هي احملـور واملــرتكـز الـذي يـبنـى عـليه الــدين والـشـريعـة وتقــوم احليـاة

اإلنسانية، وعليه احلساب واجلزاء يف املعاد.
إن تـصغيـر األمـور وحتجـيمهـا، وجتـاهل جـواهـرهــا وعظـيم مـا تـنطـوي
علـيه، هــو خـبـث إبلـيــسـي انـطلـــى علــى كـثـيــر مـن العــوام، وفـيهـم مـثقفــون

يزعمون الوعي والتنوير ' وقعوا ضحية هذا االستغفال.
ينادون: هناك قضايا مصيرية هي ما يجب أن يشغلنا وننصرف إليه يف
حركتنـا، هناك املقـاومـة واجلهــاد، وفلسـطني، والقـدس واألقصــى، أو هناك
قـضايا النـزاع السيـاسي والـسلطـة واألنظـمة احلـاكمـة، واملعارضـة والنـضال
ومحـاربـة الـفسـاد واالسـتبـداد والـدكتـاتـوريــات ' ومن " التخـلّف " مبكان أن
نـتوقف عـند القـضايـا التـاريخيـة وننـصرف للـبحث فيهـا ومحاسـبة الـناس

وتصنيفهم وفق مواقفهم منها ؟!
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يـصورون ألنفسهم أفقاً " واعياً " ويزعمون " تعالياً " وهم ينشغلون بتلك
" املصيـريات "، ويـرموننـا بالتحجـر والتخشّب وضـيق األفق، واالستغراق يف

هذه " الهامشيات أو اجلزئيات الصغيرة " !
وما قالوا قولتهم وال فعلوا فعلتهم إال وهم كاذبون '

سياسيون يحسنون اخلداع والتمويه والتزييف والتدليس '
ليـس ما يفعـلون من عـلوّ همّـة وشموخ عـزمية، وتـرفّع عن " الصغـائـر "
وتنـزّه عن " اجلــزئيــات " ' بل من هـوان الـدين عنـدهم، ومـن االستخفـاف
باملـذهب، ومن تغريب الفكـر النازل بهم وضيـاع العقيدة الذي يعـانون، حتى
ما عـدت تعرف أمـاركسي هـذا السـياسي أم قـومي أم وطني ؟ علـى الرغم

من أنه ينادي باإلسالم ويحمل راية الدين !
يـرفع شعــارات البعـث وينـتصـر للعـروبـة ويلحق بـالـوطـنيـة ويـدخل يف
األنظـمة اإلمبـرياليـة الغربـية، واحلكـومات اجلـائرة الفـاسدة ' وهـو يزعم
احلـركيـة اإلسالميـة واجلهـاد يف سـبيل اهلل ! وال يكـتفي حتــى يخــوض يف
الفكــر الــديـني ويـشــوهـه تنـظيـراً ومييّعه فـلسفـة، فيجهـز عليه وهـو يقلبه

ويخليه من جوهره ! إنهم كاذبون  يف كل ما يزعمون ويدّعون '
ليس االنـشغال بالقـضايا الكـبيرة اخلطيـرة ) كما يقولـون أو يحسبون (
هو مـا يحدوهـم لالستخفاف بـاهتمامـاتنا وازدراء انـشغاالتنـا نحن ' ليس
األمر "مصيرية " تلك و"جزئية " هذه، وال هو ترتيب صحيح لألولويات، وال
هو من الفصل بني العلـمي والعملي، فالعقائد واألفكار لها حقلها وساحتها،

والعلم وبحوثه له ميدانه وآليته ' إمنا هو اجلهل، أو هي اخليانة !
وإال فـأين هـم، وأين مـواقـفهم وتفـاعـلهم ومعـايـشتهـم لقضـايــا عظـيمـة
وخطيـرة، ال يشك أحـد يف مصيـريتهـا، عصـفت وما تـزال تعصف بـالسـاحة،

ال نراها شغلت شيئاً من اهتمامهم وال حتركهم ؟
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حرب كافرة، وإبـادة جماعية، وجرائم ضـد اإلنسانية مسـتمرة منذ ستة
أعوام مـتتالـية، يتعـرض لهـا شيعـة العـراق منـذ سقـوط صـدام ' تـفجيرات
عمّت البالد، اسـتهدفت العتبـات املقدسة وزوارهـا، واملساجد واحلـسينيات
وروادهــا، ولم تـوفـر األسـواق واملـدارس والـوزارات وحــافالت الـنقل، راح
ضحـيتهـا مئـات آالف الـشهـداء من األبـريـاء، نـاهيك بـاستهـداف العلمـاء،
وبالشباب الـذي انتسب للدولـة الواعدة مبختلف قطـاعاتها ليعيـد بناء بلده
بعد حقبة سـوداء من التدمير املـنظم الذي مارسه صـدام على العراق ' ثم
لم يكتفـوا بكل هذا حتـى هدمـوا حرم اإلمـامني العـسكريـني يف سامـراء عن
ســابـق كيــد وتخــطيـط وتــرصــد، مبـنتهـى الفجـور والالمبـاالة. بغيٌ ومـروق

وخراب وإفساد قلّ نظيره يف التاريخ '
أليـسـت القــضيــة الــسيـــاسيــة يف العــراق ) إســـالميــة كـــانت أو وطـنيـــة أو
قــوميـة ( مـن " القـضـايـا املـصيـريـــة " ؟ وهي متثل ذروة يف الـهتك والفجـور
اإلرهـابي والعنف غيـر املسبـوق ؟ وترسـم أسوء أشكـال املنافـسة اإلقليـمية
واالستبـاق والتـدخل العـابث يف هـذا البلـد املنكـوب ؟ ما أفـضى إلـى ما ال

ميكن عدّه وإحصاؤه وحصره من ضحايا وتخريب ودمار '
أال يــسـتـحق بلـــد العـتـبـــات املقــدســـة أن يكــون هــو املـتقــدم واملـتفــوق يف
األولــويــات علـى أيـة قـضيـة أخـرى ميكن أن يعـيشهـا مـؤمن حـركي ؟! فـإن
تنازلـنا عن التفوق والتقدم، فلماذا التـراجع بهذه القضية يف سلم األولويات

إلى آخره ؟ ملاذا ال يحرك القوم ساكناً يف هذا الطريق ؟
أليـست هـذه " قضيـة مصـيريـة " علـى مختلف األصـعدة ؟ أم تـراها من
الـتـــرف الـفكــــري ) كمــا يـعبــرون عن ردودنــا علــى فـضل اهلل وضالالته(،
واخلـوض النظـري يف قضـايـا علميـة ال شـأن للــواقع وال ربط له بهـا ؟ وال

دخل لها باملعطيات السياسية التي حتكم الساحة وترفدها ؟

ـ
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فإذا كانت أمـوراً هامشيـة وترفاً، فلـماذا خـاض فيهـا مَن تـزعمـون وعيه
وتدّعـون حركيته وتسجلون له انشغـاله بالقضايا املصيـرية ومعايشته لهموم
األمـة ؟ هل مـا أثـاره الضـال فضـل اهلل يف قضيـة الـزهـراء & من همـوم
األمة أم ال ؟ هل " الـصدمـات العقائـدية " ) كمـا يعبّـر الضـال( كالتـشكيك
بالعـصمة وإنـكار الكـرامة وجحـد املقام، والـتراجع بـاإلمامـة ' أمور هـامة
حـرِِيّـة بـالـبحث والـتنـاول والعــرض والتفـاعل يف الـسـاحـة احلـركيـة، ولهـا
األولوية أم ال ؟ ملـاذا يسمح ــ يف قـاموسـكم ــ لفضل اهلل بـإثارتهـا، ثم تـنكرون

على من يرد عليه ويدفع شبهاته باالنشغال بالتوافه ؟
إذا كانت " لإلنـسان " بفكره وحقـوقه وحريته، " قيمـة "، ولكرامته ودمه
"حرمة " يف مقولة الـسياسيني احلركيني، العـاملني ) كما يزعمون( إلصالح
الدنيا والقضـاء على الظلم واالستبـداد، ومقاومة اجلهل والفـساد ' فلماذا
يتعـامــون عن مجــزرة أودت يف يــوم واحـــد بعـــدد يفــوق مــا قــدمـته احلــركــة
الفلـسـطيـنيـة مبـختلـف فصــائلهـا يف عـام كــامل من الـشهـداء ؟! ملـاذا هذا
التعامي الفج والـتجاهل القاتل ؟ ملـاذا حتظى مظـاهرة صغـيرة يف فلـسطني
احملتلــة وُوجهت بـالغـاز أو بــالضــرب واالعتقـال، مبـسـاحـة مـن التغـطيـة،
والتفاعل الـسياسي واإلعـالمي، وبالتـالي التعبـوي والنفسـي يف اخملاطبني،
تعـادل مئــة ضعف من تغـطيـة انفجــار مهــول يف كـــربالء أو يف بغـداد أو يف

احللّة، أودى بحياة املئات يف دقائق معدودة ؟
ملـاذا يعبّـر عن الـقتـيل الفلـسـطيـني بـالـشـهيــد، وعن الـشـهيــد العــراقي
بـالقتيـل ؟ ! ملاذا يبـكون الطفل الفلـسطيني وال يـسألون عـن ماليني األيتام

العراقيني الذين طارت أشالء ذويهم أمام أعينهم ؟
أية إنسـانية هـذه، وعن أية مـسؤوليـة تاريخيـة يتحدثـون ؟ وأية قضـايا

مصيرية ينشغل بها هؤالء الكاذبون ؟
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ولـو اكتـفوا بـهذا لـهان األمـر واحتُمـل، وأللقينـا حبله عـلى غـاربه، فـقد
أغنـانا اهلل عن نصرتهم ' ولكنهم ال يتركون القضية حتى يحمّلوها ويفتروا
عليهـا ــ يف سيـاق تبـريـر تخــاذلهم، وإسكـات وخـز ضمـائـرهم ــ فـيفتـرون
ويفجـرون مع الـقتلـة وهـم يـصــوّرون الــشهـــداء ضحــايـــا العـمــالــة وقــرابـني
التـدخل األمـريـكي يف العـراق ) الـذي أسقط نـظام صـدام، كمـا أسقط يف
أفغـانـستـان طـالبـان، أعـدى عـدوين للـشيعـة ! (، بـاهلل أي حتلـيل سيـاسي
ساقط منحرف هذا ؟ وأية نفسية مريضة هذه التي تقفز على حقيقة بهذا

اجلالء ؟ وأي ظلم وجتنّ هذا وأي افتراء ؟
ثم ال يعفّـون حتى عن التـمثيل بجنائـز الضحايـا، وال يبالون أن يـشوهوا
قضـيتهـم ويفتـروا علـى حـرمـة دمــائهم ' حـني يـضـيعــون مــؤشـــر اإلتهــام
ويـضللـونه وهـم يبعــدونه عن اجملــرم احلقيـقي، أي القـاعــدة والتـكفيــريني،

إلى أمريكا وإسرائيل !
أال لـعن اهلل إسرائيل وخـذل اهلل أمريكـا واملوت لالستكـبار ' ال نختلف
يف هذا وال نـزايد، ولكـن هل ما يفعله الـسياسيـون من القفز علـى احلقيقة
بهذا الشكل الصارخ، وإغماض الـواقع بهذه الطريقة الفاضحة الفجّة، وهم
يزعمون أن إسرائيل هي التي فجّرت احلرم يف سامراء، أو قتلت املتظاهرين
الشيعـة يف الهور، أو اغتـالت السيـد محمد بـاقر احلكيـم ( ' هل هذا من
الـعقليـة الـسيـاسيـة املتفـوقـة، والقــدرة التحلـيليـة  املـتفتقـة، أو من الـدين
والـضميـر واإلنسـانيـة واإلنصـاف ؟ ملـاذا يكـون تعـاملهم مـع أنظمـة اجلـور
ودخولهم يف حكوماتها، وحتالفهم مع أحزاب كافرة وشخصيات فاسدة، هو
عني احلكمـة وغاية املطلوب ومنـتهى املصلحة، ويكون تـعامل السيد احلكيم
مـع أمريكا لتخليص شعـبه وبالده من شر صدام، خيانـة وعمالة تستحق أن

يغدر به ويغتال على يد من جاء به ) كما يزعمون ويشمتون ( ؟!
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هل مـن اإلنـصـــاف أن نـبـــرأ اجملـــرم الـــذي يقــتل شعـبـنـــا ويـــدمـــر أقـــدس
مقـــدســـاتـنـــا، ونـتــــركه طلـيقـــاً، ونفــسـح له للـمـــزيـــد مـن الــتفجـيـــر والقـتل
والتــدميــر، يف سبـيل تعـبئــة إعالميـة رخـيصـة تخـدم أهــدافنــا ؟ )علمـاً بأن
الذين ألـقي القبض علـيهم يف عمليـة تفجير احلـرم، كانـوا من التكفـيريني،

وقد اعترفوا بانتمائهم للقاعدة، وتنفيذهم أوامرها( .
هل هؤالء حقاً حملة هموم األمة، وحماة قضايا مصيرية، وأبناء ساحة
وميـدان عملي ال نظـري ؟ يتعالون عـن األمور التاريخية الـصغيرة، والعلمية

التخصصية، وال ينشغلون وال يهتمون بالهامشية اجلزئية ؟
ملـاذا إذاً التحقـوا بـركـب احلملـة علـى الــرســوم الكــاريكــاتــوريــة املـسـيئــة
لـرسول اهلل $، وهي مجرّد رسـوم تافهة يف صحيفـة مغمورة، يف واحدة
من أصغر بالد أوروبا ؟ ملاذا نادوا مبقـاطعة البضائع الدامناركية، وجعلوها
معركة شعـبية ونقلوها إلى صعيد االقتصـاد ؟ ملاذا لم يقولوا: ما ضرّ النبي
األعظـم $ من رسـوم بــاهتـة سـخيفـة ؟ ملـاذ لـم يكـرر بعـضهم دفـوعه
اخلبـيثـة الـتي يـستـعملهـا يف قـضيـة فـضل اهلل فيقـول: هـل ميكن لـرسـام
دامنـاركي رخيص أن يـسيء إلى أعظـم شخصية يف تـاريخ البشـرية ؟ دعوه
لـشأنه، فالبـاطل ميوت بتركـه ! ملاذا لم يجر حتـليل هذه احلادثـة ومثيالتها
كـالـتضـييق علـى احلجـاب ومـنع النقـاب يف فــرنسـا، وحــرق املصـاحف يف
أمريكا ' بأنـها " فقاعات " تضليلية تريـد صرفنا عن وجهتنا احلقيقية أي

املقاومة، وإشغالنا عن قضيتنا األساسية أي القدس وفلسطني ؟!
وقبل هـذا كله وذاك ' أتـرى الـسيـاسيني اإلسـالميني يحـسبـون اإلمـام
اخلميني، هـذا املصلح الكبيـر الذي نهض بهـموم األمة وتـصدى لقضـاياها
املـصيـريــة كمـا لـم يفعل أحـد قـبله وال جــاء حتــى اآلن مثـله، من الـدعـوة
إلسقـاط أنظمـة اجلور املـتحكمـة يف بالد املـسلمني، إلـى حتريـر فلـسطني
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واجتـثاث إسـرائيـل، إلى الـعدالـة واملسـاواة واحلريـة وكل مـا يتـشدّقـون به
وينـادون مـن قيـم، كل ذلك قـام به ومـارسه بـاجلهــاد والثـورة، ال بـالــزعم
واالدعـاء ' هل انكفـأ هــذا اخلمـينـي الثـائـر، واحلـركـي املنــاضل، املتـألق يف
قمم الـوعي، واملـصيب يف تـصنيف األولـويـات، وانقـلب رجعيـاً يعيـش قضـايـا
تاريخية، ويتابع أموراً صغيـرة تافهة، أو هموماً علميـة نظرية، وهو يتصدى
للـمرأة التي انتقـصت من مقام مـوالتنا الـزهراء &، أو حني يخـوض حرباً

مكلفة ــ ما زال يدفع ثمنها حتى اليوم ــ يف قضية املرتد سلمان رشدي ؟
إن هـؤالء السيـاسيني الـذين أبنـوا فضل اهلل، هـم من نوع آخـر ال يلتقي
باخلميني وال يعرف الثورة، ويف احلقيـقة البعيدة، ال شأن له بالدين، علموا
بذلك أو استُغفلـوا واستدرجوا إليه ' إنـهم جتار، بضاعتـهم هذه الشعارات
الـتي يدلّـسون بهـا على أتـباعهم، والــدين لعق علـى ألـسنتـهم، يتـبجحون به

متى تطلّب ذلك مشروعهم السياسي، وركنوه جانباً متى لم يلزمهم !
لذا تراهـم ينشغلون باالنتخابـات النيابيـة ــ مثالً ــ ويهتمون بها ويعملون
لهـا أكثـر بــألف ضعف عن انـشغـالهم مبـا يجـري علـى الـشـيعــة يف العــراق
وبـاكستــان، وال يسألـون عن ضياع احلقـوق والكرامات والـدماء واألموال يف

هذين البلدين املنكوبني بالوهابية وطالبان.
إنهم ال يـسـألـون عن الـضيـاع العقـائـدي والتــردي األخالقي والفـسـاد
املسـتشـري يف آذربيجـان الـشـيعيــة ' وال ينـتفضـون ويغـارون علـى أعراض
املـؤمنـني التي يـستـبيحهـا الـوهـابيـون بـسيل أمـوال النفـط املتـدفقــة التي
يـصرفـونها علـى ملذاتهـم، وعلى الـزيجات " الـدعويـة " التي اختـرقت هذا
اجملتمع الشيعي تاريخياً، والبـكر الفارغ حالياً، يبذلـونها على نشر أفكارهم
البـاطلـة، وميهـدون لـزرع الـتطـرف واإلرهـاب يف تلـك البالد ' مــسـتغلّـني

الفراغ الذي أوجده انشغال السياسيني الشيعة بـ " األهم" كما يزعمون ؟

)106(



أال تعـساً لهم والهـتمامـاتهم وانشـغاالتهم وأولـوياتهم الـساقطـة، وقبحاً
لتـأويالتهـم وتسـويالتهم الـشيـطانـية الـباطـلة، وكـل ما يـبرر هـذا التـخاذل

والتخلي عن املسؤولية الشرعية واإلنسانية '
أيـة "رسالية " هذه التي يتحدثون عنها ؟ وأية قيم ومبادئ ومُثـل شغلهم
مالحقتهـا عن االهتمـام مبا مـسّ مقدسـاتنـا على يـد الضـال املضل محـمد
حـسني فضل اهلل ؟ ولـعمري، لو اكـتفوا بالـسلبية لهـان األمر ويسـر، لكن ها

هم ينصرونه ويصطفون معه يف ضالله !
إنهـم ــ يف حقائقهـم ــ دنيويـون، ماديـون، وقف بعضهم علـى هذا وأدركه
جيـداً، وجهله آخـرون ولم يـشعـروا به، ويحـسبـون أنهم يحـسنـون صنعـاً '
دنيويون اثّاقلوا إلى األرض، التي ربطتهم، وال ضرورة يف بطالن هذه احلال
وإدانتها، أن تكون قد ربطـتهم باملال واجلاه والزينـة وما إلى ذلك من حطام
الدنيا، بل قد تكون ربطتهم بقيم ومبادئ وأمور معنوية ليست مادية سافلة،
كحب الـوطن، والعزة والكرامـة، ما يوغل يف التعمـية واإلضالل ' ثم غرّتهم
من خالل ماكنـة إعالمية جبـارة، وأدوات تدليس وإغـواء مهولة، بـأن هؤالء
الـظلمـة الـفسقـة ميثلـون الـوطن، وهـذه الفتـوحـات واالنـتصـارات متثل عـزة
الدين وشوكته، وهذا االجتماع على الباطل وااللتفاف على الضالل، هو ما

يحقق الوحدة ويقوي الشوكة ويحصن األمة من التنازع والفشل !
إنه نفــس املنـطق األخـرق واخلـطـاب األجــوف واللغـة اجلــاهلـة الـتـي
قاساهـا أئمة الهدى ) وعـانوا منها طـيلة حياتهـم يف ما كانوا يلقونه من
الناس ويواجَهون به ! وما كابدوه من أنظمة اجلور التي هيمن إعالمها على
السـاحـة ففـرضت معـادلتهـا، حتـى جنحـوا يف طـمس الـقضيـة احلـقيقيـة،
وإظهار أمرهـا تافهاً، واستطاعـوا صرف الشيعـة وإشغال مجمـوع األمة إلى

ما أضفوا عليه العظمة واخلطر، و" القضايا املصيرية " !
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فأبعدوا الناس عن احلقيقة '
حقيقـة دورهم وسـبب خـلقهم ووجـودهم يف هـذه احليـاة، والعلـة الـتي
ألجلها كان الكـون، يف أداء يشكل عمق دور الشيطان: إلهاء البشر وإبعادهم
عن علّة خـلقهم وغايـة وجودهم، العلـة التي خلّـصها اخلطـاب اإللهي الذي
جـاء يف رواية الزهـراء & حلديث الكسـاء: " فهبط األمني جبـرائيل وقال:
السالم عليك يا رسول اهلل ! العلي األعلـى يقرئك السالم ويخصك بالتحية
واإلكرام ويـقول لك: وعــزتي وجاللـي إني مـا خلقـت سمــاء مبـنيـة، وال أرضـاً
مدحـية، وال قمراً منيراً، وال شـمساً مضيئة، وال فلـكاً يدور، وال بحراً يجري،
وال فُلكــاً يـســـري، إال ألجلكـم ومحـبتـكم. وقـد أذن لي أن أدخل معـكم، فهل
تــأذن لي يـا رسـول اهلل ؟ فقـال رسـول اهلل $: وعـليك الـسالم يــا أمني
وحي اهلل، إنه نعـم قد أذنت لـك. فدخل جبـرائيل معنـا حتت الكسـاء، فقال
ألبي: إن اهلل قد أوحـى إليكم يقول: } إمنا يريـد اهلل ليذهب عنكم الرجس

أهل البيت ويطهركم تطهيرا{ ".
إن الدنيـا وما فيها، من إيران وفلسـطني والقدس وغزة، وحماس وحزب
اهلل، واجلنـوب والـشمـال، وهــذا العصـر ومــا قبله ومـا سيــأتي بعـده، وكل
احلضارات السـابقة والالحقة، والنفط واالقتـصاد، والطاقة الـنووية وتقنية
االتصاالت، والشمـس واألفالك، والنجوم واجملرات وكل األجـرام السماوية،
ومـا ميكـن أن نتصـوره من خلق ربـنا ومـا ال ميكن ' كل هـذا خُــلِق واكتــسب
الوجود، حباً وكرامة ألربعة عشـر معصوماً ' فهل من اإلنصاف التفريط يف
العـلة يف سـبيل املعلـول ؟ أن نبقـى مفتـونني بجـمال صـوت املؤذن، وعـذوبة
نغمـته وحلنـه يف أداء فصــول األذان ' حتــى ينـقضـي وقت الـصالة وتبـزغ

الشمس، وتغرب، وتنتصف وتزول، وال أحد قام وال مَن صلى ؟!
@     @     @
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إن دين اهلل ال يصاب بالعقول وال يُقاس باألوهام والظنون '
هذا ما علمناه سـيدنا وموالنا اإلمام علي بن احلسني زين العابدين %

يف احلديث الشريف الذي قال فيه:
" إن دين اهلل عـز وجل ال يـصــاب بـــالعقـــول النــاقـصـــة واآلراء البــاطلــة
واملقـــاييــس الفــاســدة، وال يـصــاب إال بـــالتــسلـيم، فـمن سلّـم لنـا سلـم، ومن
اقتـدى بنا هدي، ومن كـان يعمل بالقياس والـرأي هلك، ومن وجد يف نفسه
شيئاً ممـا نقوله أو نقضي به حرجاً، كفر بالذي أنزل السبع املثاني والقرآن

العظيم وهو ال يعلم ".
ال ميكن للعقـل أن يدرك معنـى بطالن آالف الصلـوات التي أدّاهـا امرؤ
مـسلـم طيلـة حيـاته، ألنه لـم يكن مقـتنعـاً بـالـوضـوء، وكـان يـرى أن جـوهـر
اخلطـاب اإللهي يف الـوضـوء أمـر بـالـنظـافـة، وهـو نظـيف اجلسـم ومعطّـر

الثياب، فلماذا تبطل صالته ؟
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كمـا يصعب عليـه استيعاب غلبـة معصية واحـدة كعقوق الوالـدين ــ على
سبيل املثال ــ على التزامه بجميع العبادات األخرى.

أو املـنطق والــوجه يف أن يلتـزم مـؤمن "رســالي" أحكـام احلج الغـريبـة،
ويالحق واجبات اإلحـرام وتروكه العجيبـة، ويستغرق فيهـا: هل اشتم عطراً
كان عليه سد أنفـه واإلعراض عنه ؟ هل عليه كفارة لهـذه احلشرة احلقيرة
التي سحقها بقدمه ؟ كـيف له أن يجاري سائق سيارة األجرة اجلشع وينزل
علـى طلبه ومغاالتـه يف السعر حتـى ال يقع يف محذور " ال جـدال وال فسوق
يف احلج " ؟ ' والقضيـة يف أصلها ــ كما يـرى ويحلل، من منطلـقات ثقافته
وفهمه السياسي ــ براءة من املشركني ومحاربة لالستكبار، أو حتسس للزهد
وقـيم املـسـاواة، أو هـو مـؤمتـر عــام يجمـع نخبـة األمـة يف كل مـوسـم، فلمـاذا
االنشـغال بهذه " التوافه " و" القضايـا اجلزئية "، ونحن مأمورون أن نالحق

القضايا املصيرية والهموم العظمى لألمة ؟
آراءٌ أشـبه مبقـوالت الـعلمــانيـني الالدينـيني، الــذين يـثيــرون مثل هـذه
الشبـهات على الفكـر اإلسالمي، وينطلقـون من هذه املواقع يف تـشكيكاتهم،
فيـردون على اهلل حني يتـوعّد املرابـني }فاذنوا بحـرب من اهلل ورسوله{ '
أن القضية هنـا اقتصادية، ال تستدعي هـذا االستنفار وهذه الشدة واحلدة
والغـضبـة، ثم احلـرب ! قـضيـة تقـوم عليهـا الـدورة املـاليـة، ودونهـا تـتعطّل
الـبنـوك وتغلـق املصـارف وتـشل احليــاة التجـاريــة، فمـاذا يحـصل إذا دفع
مقتـرض فائضاً على قـرضه حني تسديده، مقـابل ما جناه وحصل عليه من
سيـولـة مـكنتـه من التجـارة الكـسب، ألـيس هـذا مـن املنطـق والعقل، بل من
اإلنـصاف والعدل ؟! أو يردون على التـشديد والوعيد علـى الزنا، بأنه نفس
فعل الـزواج، اللهم إال كلمات معـدودة ينطقها الـطرفان، تقلـب اجلماع أجراً

وثواباً، بعد أن كان لعنة تستتبع عقاباً.
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إن اإلسالمـيني الــسيـاسـيني، الـذيـن أبنـوا فـضل اهلل وشـاركـوا يف عــزائه،
ووقفـوا بـذلـك خلف فكـره ودعمـوا مـشـروعه اإلنحـرايف ' ال ميكلـون رداً وال
يحيـرون جـوابـاً، إال علـى طـريقـة العـوام، وإسلـوب اإلعالم، الـذي ما انـفكوا
يوظفونه، ومـا زالوا يسخرونه، بـعيداً عن املنطق والعقل والـشرع، وما يصح
أن يكـون دليالً، ومـا ال يجوز أن يـتخذ حجّـة ' يتجـاوزون ذلك كله إلـى لغة

العوام، وينادون على طريقتهم:
يـا هلل ! ' كل هـذا الـذي تنـسبـون وتتـوعـدون جملــرد تقــدمي العــزاء يف
مجلس وحضور فاحتة ؟ أو إلرسال برقية، أو إصدار بيان ينعى ويرثي رجالً
تـــرونه ضـــاالً ؟ هل انقلـبت الــدنيـا لهــذا الفعل الـصغيـر ؟ هل تـريـدون أن
تـطمـسـوا اجلهــاد والتـضحيــة وتتـنكّـروا لـلمقـاومــة وتغفلـوا القــوة النـوويـة
اآلخــذة يف عــزة اإلسالم واملـسلـمني ' تـريـدون أن تـسقطـوا كل هـذه األمـور

العظيمة اخلطيرة، بسبب املشاركة يف أجر وعزاء فضل اهلل ؟!
هـكذا يعـودون من منـطق العلمـانيني الـالدينيني إلـى منـطق أهل السـنة
الـذيـن يسـتنكـرون علـى الـشيعـة زعمهـم أن األعمـال والعبـادات بال واليـة
أمـيراملـؤمنني % والبـراءة من أعـدائه تذهـب كلها هـباءً، مهـما كـانت كـيفاً
وبلغت كمـاً، بل يستـنكرون عـلى أئمـة أهل البـيت ) يف ما نـقل عنهم من
روايـات معتبـرة وأحاديـث مسلّمـة الصـدور، ال شك يف مدلـولها، ممـا تقرر

هذه احلقيقة الناصعة، كما يف احلديث القدسي:
"' يــا محمـد إنـي خلقـتك وخلقـت عليـاً وفــاطمـة واحلـسن واحلـسني
واألئمـة من ولـده مـن سنخ نـوري، وعـرضت واليـتكم علـى أهل الـسمـاوات
وأهل األرضني، فمن قبلها كان عندي من املؤمنني، ومن جحدها كان عندي
من الكافرين. يا محمـد لو أن عبداً من عبيدي عبـدني حتى ينقطع ويصير

كالشن البالي، ثم أتاني جاحداً لواليتكم ما غفرت له حتى يقر بواليتكم".
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وصـحيحـة أبـي حمـزة الـثمــالي قــال: قال لـنا علـي بن احلسـني صلوات
اهلل عليه: " أي البقاع أفضل ؟ قلت اهلل ورسوله وابن رسوله أعلم، قال: إن
أفضل البقاع ما بني الركن واملقام، ولو أن رجال ًعمّر ما عمّر نوح يف قومه،
ألف سـنة إال خـمسـني عامـاً، يصـوم النـهار ويـقوم الـليل يف ذلك املكـان، ثم

لقي اهلل بغير واليتنا لم ينتفع بذلك شيئاً ".
ويف حديث ابن عمر يف املناقـب : "يا بن عمر والذي بعثني باحلق نبياً لو
كان أحدكم صفّ قـدميه بني الركن واملقام يعـبد اهلل ألف عام، ثم ألف عام
صائماً نهـاره قائماً ليله، وكـان له ملء األرض ماالً فأنـفقه، وعباد اهلل ملكاً
فأعـتقهم، وقُتل بعـد هذا اخليـر الكثيـر شهيداً بـني الصفا واملـروة، ثم لقي
اهلل يوم القيـامة باغضاً لعلي، لم يقبـل اهلل له عدالً وال صرفاً وزج بأعماله

يف النار وحشر مع اخلاسرين".
وهكذا يفعل السياسيون الشـيعة اليوم، وهذا هو ما يكررونه من خطاب
أولئك، فـيسـتنكـرون أن حتبــط أعمــالهـم لـ "مجــرد" نـصــرتـهم ضــال مـضل
كفـضل اهلل، وأن يـنقلب مـوقعـهم من الـديـن ونصـرته، إلـى حـربه وعـداوته،

ويخرجون من اإلميان وربقته إلى غير الوالية وحصنها !
ويعجبـون ويقيسـون ويحكّمون عـقولهم القـاصرة، ويـفسّرون األمـور كما
يشاء اجلهل ويـفضي اخلواء ' ال إلى آيـة يستندون، وال بـرواية يعملون، وال

على مرجع حقيقي يتكئون.
ودين اهلل طـاعة وخضـوع، واتباع وتـسليم، وقد أودع اهلل رضـاه وأضمر
سخطه يف ما قـد يظهر لنا تافهاً حـقيراً، وكما يف احلديث: " إن اهلل أخفى
رضاه يف طاعته، فـال تستصغرن شيـئاً من طاعته، فـرمبا وافق رضاه وأنت
ال تعلم، وأخفــى سخطـه يف معصـيته، فـال تسـتصغــرن شيئـاً مـن معصـيته

فرمبا وافق سخطه وأنت ال تعلم " '
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لكـنهم يعـودون إلـى لغـة أهل الـسنـة واجلمـاعـة، واسـتنكـارهم أحـاديث
أئـمتنـا وثـوابـت عقيـدتنـا، ويـرفضـون مـا تقـرره من أن األمـر يف رضـا اهلل
وسخـطه ليس يف كم العبـادة وحجم الطاعـة وال حتى يف كيفـيتها، وليس يف
حتقيق إجنـاز وبلوغ نتيجـة، وال يف جناح وانتصـار وظفر ' بل يف شـيء آخر
جهله الـسنة، ويتجاهله الـسياسيون الـشيعة، وتراهـم يتخلّون عنه يف سبيل

" إجنازات " و" انتصارات ".
واإلجنازات واالنتصارات أمـور حسنة ومطلوبة، فـيها عزة للدين وشوكة
لـلمذهب، ال يرغـب عنها عاقل وال يـزهد فيها عـالم، ولكن لو تـدبر احلكيم
وتـأمل الكيّـس الفطن، يف الـطريق إلـى حتقيـقها، ومـا يكتنفـه من تخلٍّ عن
األصول، وتنازل عن الثوابت، ملا وجد لها قيمة، وال رأى فيها حاجة، يف ظل

فقدان العقيدة واالنسالخ عن الهوية '
إمنـا يكـون لإلجنـازات قـيمـة، ويف بلـوغ الـنصـر عــزّ حقيـقي ومفخـرة، إذا
نـبع مـن مـنــطلق مــذهـب أهل الـبـيـت ) وحتـقق للـتــشّـيــع، فيكــون نصـراً
للـدين وإعـزازاً ألهله، ال أن يكـون نـصـراً ملـشـروع عـروبـي، أو ملفــردة وعنـصـر
ورقم يف نـظـام اجلـور والـظلم واالسـتبـداد، أو نـصـراً ملــذهب ديـني جـديـد ال
يختلف عن التـسنن يف األصول والـركائـز، ويسـقط ما كـان عليه النـزاع منذ
الــسقـيفـــة، بل مـنــذ يــوم الـــدار ! فلـو سقـطت هـذه اخلالفـات أو تــراجعت
أهميتهـا إلى آخر سلّم األولـويات، وإذا تخلينـا عن مقوالتنـا يف أئمتنا )،
وتـنكرنـا لظـالماتهم، والـتمسنـا األعذار ألعـدائهم ' لتقـبلَـنـا القـوم ورضـوا
عنـا، وملا نـاصبونـا العداء، وال كـانت ثمة معارك وال هنـاك حروب ونزاعات،
فـالعـداء كلّـه كان ومـا زال للحق، فـإذا انقلـب جوهـر احلق وتبـدّل كنهه ولم
يبق مـنه إال اسمـه ورسمه وشـكل ينـسـب إليه، حتـــول ــ يف احلقـيقـــة ــ إلـــى

باطل ' عندها ال يكون للنصر معنى وال لإلجناز قيمة.
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وهنـا حـديث شـريف )هــو املعــروف بحــديث الـطـينــة(، أحبـبت أن أنقله
وآثرت أن أضعه بني أيـديهم، على الـرغم من إطنـابه وإسهابه ومـا قد ينتج
عن ذلك من تشتيـت للفكرة التي أالحقها ومرتـكز البحث ومصبّه هنا، ذلك
ألنـني أعـلم أن القـوم ــ مع شـديـد األسـف ــ ال يطـالعـون يف أحــاديث أهل
البـيت )، وال يقـرؤون الـكتـب العلـميـة، ويــستقــون جل معلـومــاتهم ومـا
يـؤسـسـون به ملعــارفهم الـديـنيـة مـن الـسـمــاعـيــات ومـن الـصـحف واجملالت
واملقـــاالت الــسـيـــاسـيـــة، فـأردت أن أسـتغل الفـرصـة، وهـذا الـكتـاب ممـا

سيطالعون ويالحقون، فليقرأوا هذا احلديث وليتدبروا فيه '
روى الصـدوق يف العلل عـن أبي إسحـاق اللـيثي قـال: قلـت ألبي جعفـر
محمد بن علـي الباقر %: "يا بن رسول اهلل أخبـرني عن املؤمن املستبصر
إذا بلغ يف املعـرفــة وكمل، هل يـزني ؟ قـال: الـلهم ال. قلـت: فيلُـوط ؟ قـال:
اللهـم ال. قلت: فـيسـرق ؟ قـال: ال. قلت: فـيشـرب اخلمـر ؟ قـال: ال. قلت:
فـيأتـي بكبيـرة من هـذه الكـبائـر أو فاحـشة مـن هذه الـفواحـش ؟ قال: ال.

قلت: فيذنب ذنباً ؟ قال: نعم، هو مؤمن مذنب مُلم.
قلت ما معنى مُلم ؟ قال: امللم بالذنب ال يلزمه وال يصير عليه.

قال: فقلت سبحـان اهلل ما أعجب هـذا، ال يزني وال يلـوط وال يسرق وال
يشرب اخلمر وال يأتي بكبيرة من الكبائر وال فاحشة ؟

فقـال: ال عـجب من أمـر اهلل، إن اهلل تعـالـى يفعل مــا يشـاء، وال يُـسئل
عمّــا يفعل وهم يـسئلــون. فممّ عـجبت يـا إبــراهيم ؟ سـل وال تسـتنكف وال
تستح، فإن هـذا العلم ال يتعلمه مستكبـر وال مستح. قلت: يا بن رسول اهلل،
إني أجـد مـن شيعتـكم من يـشــرب اخلمــر ويقـطع الـطــريق ويخـيف الـسـبل
ويــزني ويلـوط ويـأكل الـربـا ويـرتـكب الفـواحـش ويتهـاون بــالصالة والـصيـام

والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر، فكيف هذا ولم ذاك ؟
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فقال %: يا إبراهيم، هل يختلج يف صدرك شيء غير هذا ؟
قلت: نعم يـا بن رسـول اهلل، أخرى أعـظم من ذلك ! فقـال: وهي مـا يا
أبا إسحاق ؟ قـال: فقلت يا ابن رسول اهلل، وأجد مـن أعدائكم ومنـاصبيكم
مَن يكـثر من الـصالة ومن الصيـام ويخرج الـزكاة ويـتابع بني احلـج والعمرة
ويحـرص على اجلهاد، ويـأثر على البـر، وعلى صلة األرحـام، ويقضي حقوق
إخوانه ويـواسيهم من مـاله، ويتجنـب شرب اخلمـر، والزنـا، واللواط، وسـائر
الفـواحش، فممّ ذاك ؟ ولـم ذاك ؟ فسّره لي يـا بن رسول اهلل وبرهنه وبيّنه،

فقد واهلل كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ذرعي.
قال: فتبسم الباقر صلوات اهلل عليه، ثم قال:

يا إبـراهيم خذ إليك بيانـاً شافياً فيمـا سألت، وعلماً مكـنوناً من خزائن
علم اهلل وسره، أخبرني يا إبراهيم كيف جتد اعتقادهما ؟

قلت: يـا بن رسـول اهلل، أجــد محبيـكم وشيعـتكم علـى مــا هم فيه ممـا
وصفتـه من أفعالهم، لـو أعطي أحـدهم مـا بني املـشرق واملـغرب ذهـباً وفـضة،
أن يـزول عـن واليتـكم ومحـبتـكم إلـى مــواالة غيــركم وإلــى محبـتهم مـا زال،
ولو ضـربت خياشيمه بالـسيوف فيكم، ولو قـتل فيكم، ما ارتدع وال رجع عن
محـبــتكـم وواليــتكـم. ورأي الـنـــاصــب علـــى مـــا هــــو علــيه ممــــا وصفــته مـن
أفعـالهم لـو أعطي أحـدهم مـا بني املـشرق واملـغرب ذهـباً وفـضة أن يـزول عن
مـحبــة الـطــواغـيت ومــواالتـهم إلــى مــواالتـكم مـــا فعل وال زال، ولــو ضـــربت
خيـــاشيـمه بــالــسيـــوف فيـهم، ولـــو قتـل فيـهم مــا ارتــدع وال رجع، وإذا سـمع
أحدهـم منقبـة لكم وفـضالً اشمـأز من ذلك وتغـير لـونه، ورُؤي كـراهيـة ذلك

يف وجهه، بغضاً لكم ومحبة لهم.
قـال فتبـسم البـاقـر %، ثم قـال: يـا إبـراهيم، هـا هنــا هلكت العـاملـة
النـاصبـة }تصلـى ناراً حـاميـة تسـقى مـن عني آنيـة{، ومن أجل ذلـك قال
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تعالـى }وقدمنـا إلى مـا عملـوا من عمل فجعلـناه هبـاءً منثـوراً{، ويحك يا
إبراهيم، أتـدري ما السبب والقصة يف ذلك، وما الذي قد خفي على الناس

منه ؟ قلت: يا بن رسول اهلل فبيّنه لي واشرحه وبرهنه.
قال: يـا إبراهيم إن اهلل تبارك وتعالى لم يـزل عاملاً قدمياً، خلق األشياء
ال من شيء، ومَن زعم أن اهلل تعـالى خلق األشيـاء من شيء فقـد كفر، ألنه
لو كـان ذلك الشيء الذي خلق منه األشياء قدمياً معه يف أزليته وهويته كان
ذلـك الشيء أزليـاً، بل خلق اهلل تعالـى األشياء كلّهـا ال من شيء. فكـان مما
خلق اهلل تعـالى أرضـاً طيـبة، ثـم فجّر مـنها مـاءً عذبـاً زالالً، فعرض علـيها
واليتنـا أهل البـيت فقـبلتهـا، فـأجـرى ذلك املـاء عليهـا سبعـة أيـام، طبقهـا
وعمّهـا، ثم أنـضب ذلك املــاء عنهـا، فـأخــذ من صفـوة ذلك الـطني طـينـاً،
فجعله طني األئـمة )، ثـم أخذ ثـفل ذلك الطـني فخلق منه شـيعتنـا، ولو
تـرك طينتـكم يا إبـراهيم علـى حالهـا كما تـرك طينتـنا، لكـنتم ونحن شـيئاً

واحداً. قلت: يا بن رسول اهلل فما فعل بطينتنا ؟
قـال: أخبرك يا إبراهيم ' خلق اهلل تعالـى بعد ذلك أرضاً سبخة خبيثة
مـنتنـة، ثم فجّـر منـها مـاءً أجاجـاً آسنـا ماحلـاً، فعـرض عليهـا واليتنـا أهل
البيت فلم تقبلها، فأجرى ذلك املاء عليها سبعة أيام حتى طبقها وعمّها، ثم
نضـب ذلك املاء عـنها. ثم أخـذ من ذلك الطني فـخلق منه الطغـاة وأئمتهم،
ثم مـزجه بثفل طينتكم، ولـو ترك طينتهم علـى حالها ولم ميـزج بطينتكم لم
يشهدوا الشهادتني، وال صلوا وال صاموا وال زكوا وال حجّوا وال أدوا األمانة
وال أشبهـوكم يف الصـور، وليـس شيء أكـبر عـلى املـؤمن من أن يـرى صورة

عدوه مثل صورته ! قلت: يا بن رسول اهلل فما صنع بالطينتني ؟
قال: مـزج بينهـما بـاملاء األول واملـاء الثـاني، ثم عـركها عـرك األدمي، ثم
أخذ من ذلك قبـضة، فقال: هذه إلـى اجلنة وال أبالي، وأخـذ قبضة أخرى،
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وقـال: هـذه إلـى النـار وال أبـالـي، ثم خلـط بيـنهمـا، ووقع مـن سنخ املـؤمن
وطينـته على سنخ الكـافر وطيـنته، ووقع من سنخ الكـافر وطيـنته على سنخ
املؤمن وطينته، فمـا رأيته من شيعتـنا من زنا أو لـواط أو ترك صالة أو صوم
أو حج أو جـهاد أو خـيانـة أو كبيـرة من هـذه الكبـائر فـهو مـن طينـة النـاصب
وعـنـصـــره الـــذي قـــد مـــزج فـيه، الن مـن سـنخ الـنـــاصـب وعـنـصـــره وطـيـنـته
اكتـسـاب املــآثم والفـواحــش والكبـائـر. ومــا رأيت مـن النـاصـب من مـواظـبته
علـى الـصالة والـصيـام والـزكـاة واحلج واجلهـاد وأبــواب البـر فهــو من طـينـة
املــؤمن وسـنخه الـذي قـد مــزج فيه، الن مـن سنخ املــؤمن وعـنصــره وطيـنته
اكتـسـاب احلــسنـات واسـتعمــال اخليـر واجـتنـاب املــآثم. فـإذا عرضـت هذه
األعمـال كلهـا علـى اهلل تعـالـى قـال: أنـا عـدل ال أجـور، ومنـصف ال أظلم
وحكم ال أحيف وال أميل وال أشطط، أحلقوا األعمال السيئة التي اجترحها
املـؤمن بـسنخ النـاصب وطـينته، وأحلقــوا األعمـال احلــسنــة التـي اكتــسبهـا
النـاصب بـسنخ املـؤمن وطـينته، ردوهـا كلهـا إلى أصـلها، فـإني أنا اهلل ال إله
إال أنا، عالم الـسر وأخفى، وأنا املطلع على قلوب عبادي ال أحيف وال أظلم

وال ألزم أحداً إال ما عرفته منه قبل أن أخلقه.
ثـم قال البـاقر %: إقـرأ يا إبـراهيم هـذه اآلية، قلت: يـا بن رسول اهلل
أية آية ؟ قـال، قوله تـعالى }قـال معاذ اهلل أن نـأخذ إال من وجـدنا متـاعنا
عـنده إنـا إذاً لظـاملون{، هـو يف الظـاهر مـا تفهـمونه، هـو واهلل يف البـاطن
هـذا بعـينه، يـا إبـراهـيم إن للقـرآن ظـاهـراً وبـاطنــاً ومحكمـاً ومـتـشــــابهـاً
وناسخاً ومنسوخـاً. ثم قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا
شعـاعها يف البلدان أهو باينٌ من القرص؟ قلت: يف حـال طلوعـه باينٌ. قال:
أليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه ؟ قلت:

نعم. قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله.
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فـإذا كان يـوم القيـامة نـزع اهلل تعالـى سنخ الـناصـب وطينته مـع أثقاله
وأوزاره مـن املؤمن، فيـلحقها كلهـا بالـناصب، وينـزع سنخ املؤمـن وطينته مع
حسناتـه وأبواب بره واجتهاده من الناصب، فيلحقها كلها باملؤمن، أفَتَرى ها

هنا ظلما أو عدوانا ؟ قلت: ال يا بن رسول اهلل.
قال: هذا واهلل القـضاء الفاصل واحلكم القـاطع والعدل البني، ال يُسئل
عمّــا يفـعل وهم يــسئلـون. هـذا يـا إبــراهيـم احلق من ربـك، فال تكـن من
املمترين، هذا من حكم امللكوت. قلت: يا بن رسول اهلل وما حكم امللكوت ؟

قـال: حكم اهلل حكـم أنبيـائه، وقـصة اخلـضر ومـوسى عـليهمـا السالم
حني استصحبه، فقال: }إنك لن تـستطيع معي صبراً وكيـف تصبر على ما
لم حتـط به خبـرا{، إفهم يـا إبـراهيـم واعقل، أنكـر مـوسـى علـى اخلضـر
واستفـظع أفعاله، حتـى قال له اخلضـر يا موسـى ما فعلته عـن أمري، إمنا
فعلته عن أمـر اهلل تعالى، مـن هذا ــ ويحك يا إبـراهيم ــ قرآن يـتلى وأخبار
تـؤثـر عن اهلل تعـالـى، مَـن ردَّ منهـا حـرفـاً فقـد كفـر وأشـرك ورد علـى اهلل
تعالى. قـال الليثي: فكأني لم أعقل اآليات وأنـا أقرأها أربعني سنة إال ذلك
اليوم. فقلت: يا بن رسول اهلل ما أعجب هذا، تؤخذ حسنات أعدائكم فترد

على شيعتكم، وتؤخذ سيئات محبيكم فترد على مبغضيكم ؟!
قـال: إي واهلل الـذي ال إله إال هـو، فـالق احلبـة وبـارئ النـسمـة وفـاطـر
األرض والسماء، مـا أخبرتك إال باحلق، وما أنبئتك إال الصدق، وما ظلمهم

اهلل، وما اهلل بظالم للعبيد، وإن ما أخبرتك ملوجود يف القرآن كله !
قلت: هذا بعينه يوجد يف القرآن ؟

قال: نعم يـوجد يف أكثـر من ثالثني مـوضعاً يف القـرآن ! أحتب أن أقرأ
ذلك عليك؟ قلت: بلى يا بن رسول اهلل. فقال: قال اهلل تعالى }وقال الذين
كفروا للـذين آمـنوا اتـبعوا سـبيلنـا ولنحمل خـطايـاكم ومـا هم بحـاملني من
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خـطايـاهم مـن شيء إنهم لكـاذبون ولـيحملن أثقـالهم وأثـقاالً مع أثقـالهم{.
أزيدك يا إبراهيم ؟ قلت: بلى يا بن رسول اهلل.

قـال: }ليحملـوا أوزارهم كاملـة يوم القيـامة ومـن أوزار الذين يـضلونهم
بغير علم أال ساء ما يزرون{. أحتب أن أزيدك ؟

قلت: بلى يـا بن رسول اهلل. قال: }فـأولئك يبدل اهلل سيئـاتهم حسنات
وكان اهلل غفـوراً رحيمـاً{، يبـدل اهلل سـيئــات شيعـتنـا حـسنــات، ويبـدل اهلل
حــسـنـــات أعـــدائـنـــا سـيـئـــات، وجالل اهلل إن هـــذا ملـن عـــدله وإنـصـــافه، ال رادّ
لقضـائـه وال معقب حلـكمه، وهـو الـسمـيع العلـيم، ألـم أبني لك أمـر املـزاج

والطينتني من القرآن ؟ قلت: بلى يا بن رسول اهلل.
قال: إقـرأ يا إبراهيم: }الذين يجتنبـون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم
إن ربـك واسع املغفـرة هـو أعـلم بـكم إذا أنـشـأكـم من األرض{، يـعنـي من
األرض الطيبـة واألرض املنتـنة }فال تـزكوا أنفـسكم هـو أعلم مبـن اتقى{،
يقول ال يفتخر أحدكم بكثرة صالته وصيامه وزكاته ونسكه )وأضف هنا ما
شئت وقل: جهـاده وانتـصاراته وصـواريخه ودوالراتـه!( ألن اهلل تعالـى أعلم

من اتقى منكم، فإن ذلك من قبل اللمم '
أزيدك يا إبراهيم ؟ قلت: بلى يا بن رسول اهلل.

قـال: }كما بدأكم تعـودون فريقاً هـدى وفريقاً حق علـيهم الضاللة إنهم
اتخـذوا الشيـاطني أوليـاء من دون اهلل{ يـعني أئمـة اجلور دون أئـمة احلق

}ويحسبون انهم مهتدون{ '
خذها إليك يا أبا إسحاق '

فـواهلل إنه ملن غُرر أحاديثنا، وبـاطن سرايرنا، ومكنـون خزائننا، وانصرف
وال تـطلع على سـرنا أحـداً إال مؤمنـاً مستـبصراً، فـإنك إن أذعت سرنـا بليت

يف نفسك ومالك وأهلك وولدك ".
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واآلن، بعد هذا احلـديث الطويل املسهب، الغـني مبعارف وعلوم وأسرار
آل محمد ) ' مَـن الذي يحق له أن يعجـب ويستنكـر، نحن أم أنتم ؟ هل
موقفنا هو الغريب، أم فعلكم أنتم وما أقدمتم عليه من هتك هذه املضامني

وتضييع هذه الدرر واجلواهر، مقابل حصىً ومدَر ؟
تعجبون من حكم اهلل وتستنكرون معتقدات التشيع األصيل املستقاة من
معــارف آل محمـد ) ' ونحـن نعجـب من إعـراضـكم واسـتبـدالـكم املـن
والـسلوى بـالبقل والقثـاء والفوم والعـدس والبصل ! بل بـاخلشـاش والهوام،
والقـذارة والنجـاسـة ! تعـرضـون عن هـذه الكنـوز، وتتـأخـرون عن هـذا الـركب

الطاهر، إلى ذاك الغث الننت، والكدر العفن ؟
ولو كنتـم من غيرنـا، أغرابـاً ال تنتسـبون إلينـا، ملا أسـينا عليـكم وال آملنا
فقدكم، ولكـنكم من أمهات طاهـرات، شربتم حب علي يف الـرضاع، وتلقيتم
الوالء يف حجور طيبة، كـيف هان عليكم ترك هذا إلـى نصرة عدو الزهراء ؟
كيف فرطتم بهذا الفخر، وآثـرمت االلتحاق بركب السياسة الفاجرة التي ال

دين لها وال شرف ؟
لعمري، ماذا فعل أصحاب الناقة حتى دمدم عليهم ربهم ؟

مـاذا فعل بنـو إسرائيل، وقـد قدّمـوا حليهم وبـذلوا أغلـى ما عـندهم يف
سبيل إله يعبدونه، عجل جسداً له خوار !

وأنـتم تعبـدون طـاغـوتـاً دكتـاتـوراً، أمـركم بـنصـرة عنـوان االنحـراف وإمـام
اإلضالل ففعلتـم ! ' بهذه البسـاطة والسهـولة، دون أن تشعـروا بجرمية وال

حتسوا بالفادحة التي اجترحتم والطامة التي حلّت عليكم !؟
@     @     @
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ال يخفـى أن أمـر فـضل اهلل يف حيـاته ومقــوالته وأفكــاره، ثم يف مـوته
وتشييعـه وجنازته، شكل ابتالءً عظيماً افتضح فـيه منافقون، وفتنة زل فيها
مـؤمنون وامتحـاناً سقط فـيه كثيرون ' وهنـا أيدٍ طمسـت احلقائق ولم تعن
أو تعضد من اسـتمدّ منها واسـتعطى، وأصحاب أغـووا ولم يسعفوا من ركن

إليهم وجلأ، ورفاق سوء أضلّوا ولم ينجدوا من التف بهم واحتمى.
ولـو تدبّـر املرء يف حـال البحـرين ــ علـى سبيل املـثال ــ لـكفى به واعـظاً

وعبرة، وشاهداً على املأساة ودليالً على الفتنة '
البحرين بلـد الوالء وموئل التشيّع وعـاصمة هجَر ' انقلبت مـنذ دخلها
حزب الدعـوة يف الستينات على يد اجلمري وعيس قاسم، إلى بؤرة للضالل

واإلضالل ومركز للشذوذ واالنحراف.
تركوا عزاء سيد الشهداء %، وناصبوا اجلزع والتطبير العداء، وكأنهم

صاروا مصداقاً للحديث الشريف:

من هدى اهلل ومن حقّت عليه الضاللة
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"' وستكون حثالة من العامة يعيّـرون شيعتكم بزيارتكم كما تعير الزانية
بــزنــاهــا " ' هــا هـي " احلثــالــة "، كمــا النــواصـب، راح أهل الــسيــاســة
واجلمـاعـات احلــزبيــة وأتبـاع فـضـل اهلل يف البحــرين، يعـيّــــرون املعـــزيـن
واملطبـرين، بل يـرشقـونهـم باحلـجارة ويـرجمـونهم كمـا يفعل بـالزنـاة ! وقد
قلبـوا من قبل املراثي والندبـيات احلسينية إلـى لطم على البوسـنة والقدس

وفلسطني وغزة، وإلى تعظيم لقادة أحزابهم وزعمائهم السياسني !
فنزل بهـذا البلد ــ منـذ دخلته األحزاب ــ الشـقاء ولزمته الـتعاسة، وحل
به الـشؤم والفقر والبالء ' وما زالوا يعانون ويقاسون احملنة تلو احملنة )ولو
كانت احملن يف سبيل أهل البيت ومذهبهم والدفاع عنهم، لكانت عزاً وفخراً
وشـــرفـــاً، وثـمـنـــاً يـــرخــص يف حـبهـم ويهـــون يف سـبـيـلهــم )، ولكـنه عـبـث
الـسيـاسـيني ولـوث األحــزاب، وقذارة قـيادات مـنحرفـة، وضعت السـاحة يف
جبهـات وهميـة ال عالقـة لهـا بـأهل الـبيت ) ومـذهـبهم(، ويـنتقلـون من
مـصيبـة إلى أخـرى، حتـى أصبح األمـر يتهـدد هويـة البحـرين، وينـاهز أن

تنقلب البالد التي كانت عنوان التشيع والوالء إلى بلد سني !
هـذا هـو نتـاج العمل بـالـسيـاسـة وتقـدمي الـوالء للــزعيم الـسيـاسي علـى
الــوالء آلل محمـــد ' أن انحدروا مـن: فحول الـطائفـة وأساطـني العلم، من
الـشيخ يـوسف صـاحب احلـدائق، والـشيخ حـسني صـاحب الـسـداد، والـسيـد
هـــاشم صــاحـب البــرهــان وغــايــة املــرام ' إلـى: حكـومـة الـصبيـان، وألعـوبـة
الغلمان، وسطوة عمالء إيران، إيران السلطة، ال إيران التشيع والوالء، حتى

انتهى األمر وبلغ حضيض الغريفي والتافه علي السلمان !
يف البحـرين، صنعوا للضـال املضل نعشاً، علـى نحو الشبيه )يف حني أن
فضل اهلل نـفسه كـان مينع الـتشـابيه علـى احلسـني ويحظـرهـا يف مـراسم

عزاء عاشوراء(، وخرج به املشيمع يف الديه !
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وكمـا أن بقـاع األرض كلهـا بكت علـى احلسـني خال الشـام ' فقـد فـرح
املـــؤمنـــون جمـيعـــاً يف كل بقـــاع األرض بهالك الـضــال املـضـل، ولم حتــزن إال
البحـرين املـسكـينـة ! هكـذا صنع السـياسيـون من البحـرين، جعلـوها الـبلد
الـوحيد الذي حـزن على الضـال فضل اهلل، وقد استـطاع احلزب الـشمولي
احلـاكم علـى السـاحة الـشيعيـة هنـاك، أن يزوّر ويحـرف ويغوي حـتى جعل
أتباعهم هم الـوحيدون الذين بكوا الـضالل وأبنوا االنحراف، بال مقابل، هلل
يف اهلل ! وهـي ظاهـرة لم تـسجل إال يف البحـرين، ففـي السـعوديـة والكـويت
والعـراق وإيران ولبنان كـانت املصالح الدنيـوية واألهداف السيـاسية هي ما

يحدو كل من شارك يف التأبني، فلم تهرق عليه دمعة صادقة !
إال البحارنـة فقد بكـاه أتباعه وحـزنوا عـليه دون مال يـصلهم منه يـسدّ
فقرهم، وال نصـرة تسعفهم يف ظالمتـهم )ولو ببيـان يجاملهـم ظاهريـاً( فيا
للـتعاسـة والشقـاء، ويا للجـرأة والوقـاحة، ويـا للمكـابرة والعـناد الـذي يورد
أصحـابه الهالك، ثم يا للـشؤم والنـحوسة الـتي تنتظـرهم )إن لم يسـتدركوا
جرميتـهم بالندم، ويتالحقوا أنفسهم بالتـوبة واالستغفار( يف هذه الدنيا من

حتدي سيدة نساء العاملني موالتنا الزهراء &.
فلـمـــا أدرك بعـض املــؤمـنـني احلـيــاء ولـم ميلـك أن يجـــاري القــوم يف
إسفـافهم وينحـدر إلى هـذا املسـتوى الـوضيع الـذي جعل من ضـال مضل،
منـبوذ من احلـوزات، مطـرود من املذهـب، جعل منه عظـيماً يُـبكى، وفـقيداً
ينـدب ! ' توقفت اللجـنة املسمـاة "جلنة األسـئلة الشـرعية يف مكـتب البيان
للمراجـعات الديـنية يف البحـرين" يف مسـألة البقـاء على تقليـد الضال، من
فرط الـفضيـحة، إذ طـاملــا رفعـوا الـعقيـرة بـاملــرجعيـة احلــركيــة، والنـابـضـة
احليـة املواكـبة لـلحدث واحملـاكيـة ملتطلـبات الـزمان، واملـرجعيـة املؤسـساتـية،

فكيف عساهم اليوم أن يدعوا لتقليد ميت وتوريث أبنائه ؟!
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إن الـــدعـــوة التـبـــاع املـيـت تفــضح الــشخـصـــانـيـــة يف مــشـــروع فــضل اهلل،
وتكــشف أن كل مــا نــادوا به مـن فكــر وتـطــويــر وجتــديــد وحــداثــة، كلّه
لالسـتهالك اإلعـالمي، والهــدف هــو الــرئــاســة، وتـلك كــانـت أخــس وأخـبـث
وسـائلهـا، ركـبهم شـيطـانهـا، فـركبـوهـا. وإال فهـم والدين علـى منطق ومقـولة

يزيد: ال خبر جاء وال وحيٌ نزل !
وكانت اللجنة املذكـورة التي رفضت البقاء علـى تقليد الضال فضل اهلل

وأجابت عن سؤال جاءها بهذا اخلصوص:
" أنا من مقلدي سماحة آية اهلل )!( محمد حسني فضل اهلل رحمه اهلل
تعالـى )!( فهل يجـوز لي الـبقاء عـلى تقلـيده ؟ علـمًا بـأن مكتـب السيـد قد

نشر بيانًا بجواز البقاء على تقليده، فهل نأخذ بقول املكتب " ؟
بسـمه تعالـى: " ال يجوز الـبقاء علـى امليت إال بفتـوى أعلم األحيـاء، وما
عليه فتاوى األعلم، بل فتـاوى جميع املراجع الكبار، هو جواز البقاء شريطة
أن يكون املـيت أعلم من احلي، وإال فال، ومـا عليه الواقع هـو أعلميـة احلي
كـالسـيد الـسيـستـاني، من املـرحوم )!( الـسيـد فضل اهلل لـذا يتعني الـعدول.
وأما مـا نشـره مكتبـه رحمه اهلل )!( فمـفاده جـواز البقـاء لتـجويـز الفقـهاء
األحيـاء البـقاء علـى امليت، ولـكن البيـان املذكـور أغفل اشـتراط األحـياء يف

البقاء على امليت أن يكون أعلم من احلي".
وكـانت اللجنة قد وُوجهت بحـرب الغوغاء وتشنـيع العوام، حتى أصدرت

نفياً "ينزه" و"يستثني" عيسى قاسم من جوابها، جاء فيه: 
"إن اجلـواب الـذي أثـار جـدالً يف وقت سـابق كـان قـد صـدر عـن عضـو
باللجنـة الشرعية وليس مـن الشيخ عيسى قاسم الـذي ال يتدخل يف مسألة
تـشخـيص األعلـم ويعتـذر عن اإلجـابـة عنهـا. وأضـاف أن املــراد من عبـارة
)جميع املـراجع الكبـار( التـي وردت يف اجلواب الـسابق كـان القصـد به من
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هم يف دائرة األعلمـية ولو بتشخيـص عضو اللجنة وقنـاعته، والذي لم يعثر
علـى شهـادات بـأعـلميـة الـراحل، مـضيفـاً: وال ميـنع ذلك من وجـود فقهـاء

يجيزون البقاء على تقليد امليت وإن لم يكن أعلم".
وما عـدا هذا املـوقف الوقـور بعض الشـيء، لم جند يف الـبحرين صـوتاً
والئياً يـدافع عن الـزهراء &، )وإن قـاطع جلّ املؤمـنني جزاهـم اهلل خيراً
مجـالـس التـأبني، ولـكن ذلك كـان بصـمت ومعـارضـة سـلبيـة، حـذر سطـوة
األحـزاب وغلبة الغوغاء والعوام(، فلم يجـرؤ أحد على اإلنكار أو االعتراض
على حفالت اجملون التي أقيمت لتأبـني الضال، والتي عمّ صخبها البحرين
املنكـوبة بهذه القيادات احلزبية الفاسدة املنحرفة، التي متارس الدكتاتورية
والسـطوة والـنزعـة االستـبداديـة، بل اإلرهـاب علـى املؤمـنني، أكثـر مما يفعل
حكـام اجلور، وجتني على البالد وجتـرم يف حقها ما يخلّف ظلمـاً اجتماعياً

وسياسياً قاهراً يجري على يد احلكومة ويطبقه الظالم.
وبعد البالد، هناك آخرون، من العباد، انتكسوا هنا وسقطوا '

الشيخ حبـيب الكاظمي، هـذا املريب أمره، الـذي ما زال مرتبـطاً بجذوره
الدعـوجيـة وميـوله اآلصفيــة، وإن زعم العرفـان وادعى الـوالئيات، وتـرهنب
ومتسكن، وصـنع لنفسه قالبـاً من القداسة اجلـوفاء يغرر بهـا العوام ويخدع
السـذج البسـطاء، الـذين صلـى بهم الـعيد صـالة اآليات، كمـا صلى معـاوية

بأهل الشام اجلمعة األربعاء !
نحن نعرف هذا الرجل جيداً ' لذا نحذر املؤمنني منه، ونعلنها صريحة
ونتمُّ احلجة: ال تنخدوا بظاهـره، وال تتركوه مع نسائكم وبناتكم ! إنه ثعلب
مكّار، يظهـر بوجه ويخفي عشـرة، يستعمل كل مـنها يف املكان املناسب الذي
يسـوّقه ويجمع له املـال ويصـنع الشـهرة ' أمـا وجهه احلقـيقي، فهـو الـذي

ظهر يف مسقط، حني حضر تأبني فضل اهلل هناك.
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وكـان قد احتال وتشيـطن ما استطاع، حتـى أحجم عن إعالن خبر موت
الضـال يف قنـاته )املـعارف( ! وهـذه القنـاة تعـمل علـى الـنظــام اإلجنليـزي،
ومتـارس عملها بـدهاء الـبي بي سي، التـي تبث عشرين خبـراً صادقاً وتدس
بينها واحداً كاذبـاً فينطلي بيسر وسهولة، بعد أن حققت لنفسها املصداقية
الالزمة، وهـذا من أخبث ما تعـاني منه الساحـة اليوم، وهو طـور جديد من

الشيطنة، وجرثومة منيعة ضد أغلب املضادات احليوية املعروفة !
إنـه يدعـو العلمـاء من أمثال الـشيخ الـكورانـي واإليروانـي والسـيد صـباح
شبــر والــسيــد كمــال احليــدري يف قنـاته ' ثم يـدس بـينهم اخلـبيث حــسني
املـصطفى الذي أسقط امليرزا جواد التـبريزي R وكالته وعزله عن متثيله،
بسـبب نصـرته العلنيـة، لفضل اهلل، وقـد بلغت به الـوقاحـة وسوء األدب أن

صار يتبجّح وراح يستخف بنائب صاحب الزمان !
قناة املعـارف تروج لهـذا العنصـر اخلطيـر، وتلحق به أضرابه مـن أمثال
شاكـر الفردان واآلصفـي، ثم تزعم الـورع والقداسة والزهـد والعبادة، ويظهر
فـيها صـاحبهـا ميثل ويتـصنّع، فيحـسب نفسـه الفيض الكـاشانـي ينصح، أو
النـراقي يعلّم، أو الـشيخ بهجـت يعظ ! والعـوام يأخـذهم الـتمثـيل، وميلكهم
الـتصـنّع، حتــى يقــدســـوه. فتـشــاء األقــدار أن يفـضحـه اهلل وتنــزل به نـقمــة
الزهـراء بعد أيـام فقط من مـشاركته يف فـاحتة عـدوها بعمـان، افتضح بأداء
صالة اآليات بدل صالة العيد، مستبدالً التـكبيرات بركوعات ! والطامة أنه
أحلقهـا بخطبتني، أي أن فرضـية السهو تنـتفي وتسقط، ويتأكـد أمر اجلهل
ويثبت ' هكـذا رسم موت فضل اهلل نهايـة مسلسل الشـيخ حبيب التمثيلي،
والعجب أنه مـا ملك أن يحجم عـن املشـاركة ويـستمـر يف متثـيله ! رغم أنه
جـــاهـــد كـثـيـــراً لــيخفـي حقـيقـــة معـتقـــده، وتلـــوّن واحـتـــال بــشـتـــى الـصـــور

واألشكال، ودارى نفسه، ولكنها الفتنة، ها هو يسقط فيها !
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وممن سقط يف الفتـنة أو افتضح السيـد منيـر اخلباز، الـذي ينسج على
منوال الـشيخ حبيب، يضـرب ضربة هـنا يف العلن، وهو يـدّعي الوالية ونهج
احلوزة واملـرجعية، حـتى إذا قضـى وطـره وحقق غـرضه وسـوّق نـفسـه، عمد
لـضربة مقابلـة ــ يف السر ــ على طبلـة فضل اهلل وجماعته احلـركية، يرسل

برقية عزاء، وتقيم حوزته الفاحتة وتؤبن الضال املضل !
ومـن هؤالء الــسيـد كــاظم احلـائـري، أو هـو مـديـر مـكتـبه الـشـيخ قــاسم
األسـدي ) أبـو هـاجـــر (، الذي قـضى حـياته يف الـوالء ألهل البيـت ويف رثاء

وخدمة سيد الشهداء %، ختمها بنعي الضال املضل !
وما زلنا يف ريب من االستفتـاء الذي وجّه للسيد كاظم حول البقاء على
تقليـد الضال، وجـوابه الذي يتنـاقض مع شـهادة سـابقـة منه بـأن فضل اهلل
لـيــس مـن الـفقهـــاء وال بلغ يــومــاً االجـتهـــاد ' ولكـننـا ــ علـى أيـة حـال ــ ال
نـستغـرب الغــريب من هـذا الـسيـد املـسكني، وقـد اسـتغفله حـزب الـدعـوة
واستغله لعـقدين كـاملني، فجعله يتـمرد علـى حكم أستـاذه الشـهيد الـصدر،
حني حـرّم علـى الـطلبـة والـعلمــاء االنتـســاب أو البقـاء يف حـزب الـدعـوة،
فاجتهد السيد كاظم وخالفه، متوهماً أن يف بقائه صمام أمان وعنصر ردع
يحـول دون مزيد من انحراف الـدعوة الفكري والسلـوكي، وإذا بالعفن واملياه

اآلسنة للحزب متر من حتته وهو يغطُّ يف السبات !
ويف املقابل نسجل بإجالل وإكبار وفخر واعتزاز مواقف أخرى نهض بها
أبـطال شـرفاء، عـلى رأسـهم ويف طليعـتهم العالمـة املـفضـال الـسيــد جعفـر
مـرتضـى العـاملـي، هذا املـنافح بال هـوادة عن العقيـدة الصحيحـة واملذهب
احلق، واملــدافع الـصلـب عن والء آل مـحمــد، الـــذي دفع الكـثيــر يف هــذا
الــسبـيل، وال ميـكن ألحــد أن يــوفـيه حـقه، فعلــى اهلل وإلـيه، وإلــى ســادته

وأوليائه أن يجازوه ويحسنوا إليه.
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ونحـن نعرف الـضغوط الـشديـدة والوسـائل امللتـوية الـتي سعت جهـدها
ليشارك بتقدمي العزاء، ولو بالبرقية إن عز إصدار بيان، واستحال احلضور
الشخـصي، وقد اصطنعت الـشياطني ألف عنوان وعـنوان، بدءاً من األصول
االجتمـاعيـة واألعراف، وانـتهاء بـالرد بـاملثل، ففـضل اهلل سبـق أن حضـر يف

وفاة والد السيد جعفر ووالدته، والواجب أن يرد باملثل !
لـكـن الـــسـيــــد جـعفــــر صـمــــد وقــــاوم، ولـم تـنــطـل علــيه هــــذه الــــوســــاوس
واألالعـيب، ولم يـبع دينه بـدنيـاه، إذ بعض الـضاغطـني يهمه أمرهـم ويبالي
بـشأنهم وال يـريد أن يفـقدهم، أو يف احلقـيقة يخـافهم وال يريـد عداوتهم !
لـكنه مـا بـاع ديـنه ولم يــسمح لقـدس عمـامـته أن تتلـوث بهـذا العـار، تـلك
العمـامـة الـتي قــال فيهـا املـرحـوم آيـة اهلل العـظمـى الـشـيخ بهـجت، أنهـا لـو
ألقيت يف السماء لتلقفتها املالئكة وما تركتها تهوي أو ترجع إلى األرض. 

وهكـذا كان الـسيـد جـواد الـشهــرستـانــي الوكـيل املطلق للـمرجـع األعلى
السيـد السيـستاني، تـألق يف والئه ووفائه جلـدته الزهـراء، وأدى األمانة يف
احلفاظ على مقام املـرجعية وأخلص لها فلم ينصـاع، بل إنه أمر بأن يرصد
كل من شـارك يف العزاء، واستهـان بالعقـيدة واستخف مبقـام سيدة الـنساء،
حتى يعيد تقييمه لألشخـاص ويعرف اخلونة واملتاجرين بالدين، فجزاه اهلل
خير اجلـزاء، وجعل ذلك يف صحيفـة أعمالـه، ونفعه به يوم ال يـنفع مال وال
بنــون، وال سلـطــة وال حكـومــة، وال سالح وال صــواريخ، وال مخـابـرات وال

أحزاب، إنه سميع مجيب الدعاء.
@     @     @
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مع مــوت فضل اهلل، بـدأ شعـار ملغـوم يُطــرح يف مختلف األوسـاط: إن
الـرجل مات، فـاتركـوه ! وأخذت هـذه الفكـرة اخلطيـرة تسـري يف السـاحة
اإلميـانيـة، ال ننـكر أن نـيات وأغـراض بعض متـداوليهـا ال تخلــو من حـسن
وبـراءة، ولـكننـا جنـزم أن مـطلقيهـا ومـروجيهـا األصليـني انطلقـوا مـن خبث

ودهاء، وهم يكيدون بالسذج ويستغفلون الضعفاء.
على طريقة "حسبنا كتاب اهلل": مات الرجل ' فاتركوه !

وذهـب بعضهم يف السـذاجة والقـداسة املتحـجرة اجلوفـاء الغايـة فأخذ
يردد أن امليت ال جتوز عليه إال الرحمة، ودعونـا نتركه لربه، ولعل اهلل يغفر

له ويتوب عليه، فلماذا االستمرار يف الهجوم عليه ؟ !
واحلقيقة أن هذا الكالم يف جوهره رسالة ومنطق سني '

ونحن شيعـة نسير إلى اهلل سبحـانه وتعالى ونسلـك طريقنا إليه، ونحلّق
ونسمو بجناحي: الوالية والبراءة، بل البراءة والوالية.

مات الرجل ... فاتركوه !
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الـسنــة يبنـون مـذهبـهم، أو ال ميلكــون إال أن يبنـوا مـذهـبهم علـى هـذا
الهراء، هراء ميثله منطق: "هذا قبـر الصحابي اجلليل حجر بن عدي رضي
اهلل عنه، الـذي قتله الصحـابي اجلليل معـاوية رضي اهلل عـنه، ألنه كان من
أصحاب علي رضي اهلل عنه" ! مـنطق يجعل القـاتل والقتـيل على الـسواء،
احملـرض علـى الـفتنـة يف اجلـمل والنــاهض بهـا، واخلـارج علـى إمـام زمـانه '

كلهم على حد سواء مع الذي يدور احلق معه حيثما دار !
أخي املؤمن املـستضعف، الذي يحجبك ورعك ويـردعك خُلقك، فتخشى
مـن الوقـوع يف ما يغـضب ربك ' إعلم بـأننـا نختلـف يف عقائـدنا وأحـكامـنا
وسيـرتنـا عن إخـواننـا الـسنـة، وبـيننـا وبيـنهم مـا بني الـسمـاء واألرض من
الفروق واالختالفات، ولكننا مأمورون مبراعاتهم وعدم طرح ما يثير الفرقة
ويفـسح للعـدو الـدخـول بـيننـا واستغالل خالفـاتنـا، ولكن هـذا ال ولـن يلغي
عقـائدنا ومرتكزاتنا، التي منها أسس تبنّي املواقف من األفكار واألشخاص،

نترحم ونترضى على من هو أهل، ونتبرأ ونلعن من يستحق. 
نحـن شيعـة، تـأسـس مـذهـبنـا وقــام علــى أصل البـراءة، بـراءة من كل إله
ومعـبود مـن دون اهلل، فالـتوحـيد عـندنـا إقرار وشهـادة بنفي اآللهـة، فنحن
نقـول: " ال إله"، قبل أن نقـر ونشهـد بـ "إال اهلل" '  ننفي األغـيار واألدعـياء
واألربــاب، ثم نثـبت التـوحيـد للـواحـد القهـار. ال جنـمع اجلبـت والطـاغـوت
والالت والعزى والشياطني، مـن اجلن واإلنس، مع اهلل وأوليائه، ثم نقول إن

أمرهم إلى اهلل، هو الذي يحاسبهم ويقضي بينهم يوم احلساب.
كال ' نحن أصحاب عقـول، وأهل منطق وحـجة ودليل، من تـوجهت إليه
التهـمة وقامت علـيه البينة، وعـرفنا منه اخلـيانة، وثبـت لدينا أنه مـن أعداء
اهلل ورسـوله، وأعداء أوليـائه وخالفائه األطهـار، فهو مرفـوض ملعون عـندنا،

ال جنامل يف هذا وال نساوم وال نشك وال نتردد.
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وقـد أخـذنـا ذلـك من القـرآن الكــرمي، ومن لـسـان القــرآن النـاطق، أي
أحاديث ووصايا النبي األعظم واألئمة األطهار ).

نحن نـتبــرأ من جـميع أعــداء آل محمـد وغـاصـبي حقــوقهم ومـنكـري
فضائلهم ومقـاماتهم التي أنـزلهم اهلل فيها ' جنـزم بذلك ونطـرحه بضرس
قاطع، ألننا على بيّنة من أمرنا وبصيرة يف ديننا، ال نعيش ضبابية وترديداً،
وال نـحتـمل أو نــشك ــ أدنـــى شك ــ يف أحـقيــة مــذهـبنــا، وسالمــة عقيـدتنـا،
وصحـة ديننـا. لسـنا كغيـرنا، يـؤمن بـشيء وهـو يــرى العلم والـنص والـدليل
يـرشد إلـى عكسـه ويثبت ضـده، فيـشك ويحتـار ويتـردد، فال ميلـك إال تعومي
القضية و" تركها لآلخـرة وحكم اهلل "، فال شيء عنده " حق " وال شيء عنده
" بـاطل "، بل ميـكن وال ميتـنع يف معتقـده أن يتـرك اهلل العـدل ! وهـو العدل
الـذي ال يجـور، وقـد حـدد حكـمه، ورسم احلـدود بـني احلق والبـاطل، وهي
بينـة واضحـة ال لبـس فيهـا وال غمـوض، اللهـم إال من يبـتغي الفتـنة وتـأويل

احملكمات من أم الكتاب وأصله، ويريد لنفسه الزيغ والضالل.
من هنـا يتـدرج األمـر لـيبلغ مـا نحن فـيه اليــوم من البـراءة مـن الضـال
املـضل محمـد حـسني فـضل اهلل ومقـوالته ' إذا كـنت يف ريـب من عـصمـة
األئمة )، وكنت تشـك أو حتتمل أن أميراملؤمنني % وقع يف ذنوب تهتك
العصم ! ــ والعياذ باهلل ــ كـما استنـبط فضل اهلل بجهله مـن ظاهر الـتعبير
يف دعـاء كـميـل، وحتتـمل أن تبلغ أيـة امـرأة عـاديـة من سـائــر النـســاء مقـام
الـزهراء  ومـنزلتهــا، إذا تهيأت لها الـظروف التي سنحت لفـاطمة &، كما
يقـول ! وكـنت تــشك يف أن القــوم كـســـروا ضلعهــا وأسقـطــوا جـنيـنهــا، وكـنت
تعتقد أنهـا عفت عنهم وجتـاوزت وأنهت القضـية، وكنت تعـرف مكان قـبرها،
ومـا إلى ذلك مـن ترهـات فضـل اهلل ' فلك أن حتتاط وال تتبـرأ منه، وترجئ

أمره إلى اهلل، ولك أن تلحق به وتدخل مدخله وحتشر معه !
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إمـــا إذا كـنـت واثقـــاً مـن ديـنـك وعقـيـــدتـك، علـــى بـصـيـــرة مـن أمـــرك يف
سـادتك وأئمتـك، ملتزمـاً األصول والقواعـد العلمية ومـا يحكم به العقل من
األخـذ مـن أهل العلـم واخلبـرة يف مــا جتهله ولـم تتخـصص فـيه، أي تقلــد
الفقهاء العدول مراجع التقليد العظام، الذين هم نواب احلجة %، الذين
تـأخــذ عنهـم الصالة والـصيــام، والطهـارة وسـائـر األحكـام، وتقـسم تـركـة
أمـواتك وحتج على فـتاواهم ' الـذيـن أجمعـوا علـى إدانـة فـضل اهلل واحلكم
بـضالله ' فـليــس لك إال أن تـتبــرأ منـه حيـاً ومـيتــاً، وتتــرك املنـطق والـنهج
الـسني الـذي يبـرّأ حتـى يـزيـد بن معـاويـة ويقـول: مـا يـدرينـا، لعل احلـسني

يعفو عنه، ولعل اهلل يغفر له !
أخي املـؤمن ' إن قضـيتنـا مع فـضل اهلل ليـست شخـصيـــة، ليست نـزاعاً
علـى مـال سـرقه مني، أو قـسمـة عقـار نـتشـارك فيـه، وال هي قصـاص من
جـراحة أصاب بها بـعض أهلي فأريد أن أنـتقم ؟! وأنا، كاتب هـذه السطور،
لم ألتق به يف حـياتي أصالً، فأنـا لست من جيله، وكـان قد غادرنـا ملا كبرت
أنا ووعيت األمور، ولم تنشب بيننا أيـة خصومة أو خالفات، ناهيك بعداوة.
ال ســرق مني مـاالً وال تعـرّض لي بـأي نحـو، بل هـو يعـرف ــ منـذ أيـامه يف
النجف ــ عـائلتـي وربطته عالقـة ببعض أفـرادها، وهـو يثنـي عليهم )وإن لم
يثنوا عليه !( وال شيء بيننا ' كل مـا هناك أنني وقفت على مقوالته وآرائه،
ثـم إصراره وعـناده، ورفـضه االنصيـاع لنـصائـح املراجع وتـوجيهـات العلـماء
الذين حاولـوا ثنيه وردعه، فأصـر واستكبر، وقـاد أتباعه، وفيهم إخـوة كرام
لهـم مكــانـتهـم يف القلـــوب وأهمـيتـهم يف الـســاحــة اإلميـــانيــة )كحــزب اهلل(،
قـادهم إلـى الـهالك والضالل، فـعل ذلك يف حيـاته، ويف ممـاته، ومـا رأينـاه يف
جنـازته املشؤومـة، التي تسـببت يف إهالك عنق من املـؤمنني األحبـة الكرام '

فوجب علينا فضحه، ولزم أن نستمر يف مواجهته.
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إن فـضل اهلل مـشـروع إضالل كـبيـر ال يـقف عنـد شخـصه، هنــاك من
أسسوه وأقاموا عوده وتـولّوا رعايته، وهؤالء لن يسمحوا بزوال فكره وانتهاء
مشـروعه ' الـعمــدة واألصل هـــو الفكــر، واألفكــار مـــا زالت تـطــرح، بل زادت
جـرعة طـرحها، وقـد شكل التـشييـع وصنعت اجلنـازة مدخالً بـعث اجلرأة يف
كثيـرين من أضـرابه، وجـدوا بأن األجـواء تسمـح والساحـة تتقبل، والـسطوة

للشيطان، واملؤمنون يف غفلة أو يف ضعف ' فانبروا وتصدوا لألمر.
ويف املقابل، نحن مشروع هـداية وأمر باملعروف، ولن يتوقف مشروعنا ما

دام هناك منكر وكان هناك ضالل. 
إن مـا تـراه من اإلصـرار علــى تخليـد فـضل اهلل وإبقـائه حيـاً يف فكـره
وأطروحتـه عبر االسـتمرار والـبقاء علـى تقليـده، بل ما يـظهر ممـا فلت من
مـكتبـه وزلّ به لسـان النـاطق بـاسمـه أول أيام مـوته )وقـد استُـدرك سريـعاً
لفرط تهـافته وافتضاح بـطالنه، فسُحب من التداول، وتـأجل طرحه، وأبقوه
سراً يف نطاق حزبه( من القول بجواز تقلـيده ــ ميتاً ــ ابتداءً ! ' كلّ ذلك من

األدلة على امتداد املشروع وعدم انتهائه وتوقفه.
فضل اهلل شـيطـان حلّت ولــزمت ووجبـت عليـه اللعنـة إلـى يـوم الـدين،
منـظور إلـى يوم الـوقت املعلـوم، إلى يـوم يبعـثون ' وقـصة الـشيـطان ودوره
واملوقف منه ال تنتهي بزوال شخص بعض أعوانه وانتهاء وجوده احلسي، بل

بالقضاء على فكره وطمس آثاره وقطع سبله وأدوات إغوائه.
إن مؤسسـات فضل اهلل ما زالـت قائمة، ومـصادرها املـالية املريـبة ما زالت
تـرفـدهـا، وحتـى مكـتبه الفقهـي، ما زال يجـيب على االسـتفتاءات ويـرد على
األسـئلة، بـل ويعني أوائل الـشهـور ويحـدد األعيـاد ! حـتى مـوقعه اإللكتـروني
وصفحـته يف اإلنتــرنت مــا زالت جتـيب علــى الفتـاوى وتقـضي بــاألحكـام

وتتجدد باملقاالت، وهو حتت جنادل وتراب !
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إنها تـركة شيـطانيـة متوارثـة مستـمرة ' ليـست مـرجعيــة دينيـة بـاطلـة
فحــسب، بـل إمبــراطــوريــة مــاليــة عــريـضــة، لن يـسمح أصحـابهـا بتعـطيلهـا
وزوالها، وإن قلت دعـوهم يديروا األمـوال وينعموا بـالثروات ويتـركوا الدين،
أبـوا وأصـروا، ألن قـوام هـذه اإلمبـراطـوريـة املـاليـة وسـر وجـودهـا يقـتضي
اسـتمــرارهــا علــى الـصـعيــد الــديـني، وإذا تـخلـت عـن دورهــــا يف اإلضالل
والغوايـة، فإن إمدادها املـالي ونشاطهـا التجاري سيتـوقف من فوره ويتعطّل

يف نفس اللحظة واآلن !
لقـد صرفت املـاسونيـة الكثير علـى فضل اهلل وموقعه، وبـذلت يف سبيل
صنع هـذا الشخص وترويـج هذا العنوان، الغـالي والنفيس، كمـا أنها حققت
وبـلغت مــا أمّلت، يف كـثيـر مـن احملطــات، وأدركت به كـثيــر من غـايــاتهـا،
وسجلت له ولها جناحاً ال ميكنها أن تفرّط فيه ' لذا فهي لن تسمح للموت

أن ينهي مشروعها ويقضي على أطروحة فضل اهلل.
ولـو تـأمل وتـدبّـر املعتـرض علــى استمـرارنـا يف املعـركـة، الـذي يعــاتبنـا
ويلومنا على عدم تـركه يف قبره وإرجاء أمره إلى ربه، كـما يعبرون ' لو فكّر
قـليالً يف هذا األمـر ونظـر، أمر اسـتمرار وتـنامي نـشاطه، وعـدم توقف بث
أفكاره، وعدم تعطيل منابره اإلعالميـة من إذاعة البشائر وتلفزيون اإلميان
ودار املالك للـنشـر ومـؤسسـة الفكـر اإلسالمي املعـاصـر للـدراسـات والبحـوث،
وهي كلهـا ما زالت تبث محاضـراته وتروج أفكاره وتدعـو لضالالته على مدار
السـاعة ' لكفـاه يف إثبات أن اخلطر لم يزل مبـوته، وال انتهى بدفنه، ولثبت
لديه كم هـو مريب هذا املشروع وخطير، وأن الذين يقفون خلفه ويدعمونه
لـيسـوا من عـامـة النـاس والسـذج والبـسطـاء، بل هي دول ومـؤسسـات ودوائـر
مخـابـرات، وشخـصيـات مـاســونيـة مـن الطــراز األول، ولطـالـبنـا بـاالسـتمـرار

باملزيد من النشاط يف إسقاطه والهمة يف تعريته !
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أخي املؤمن، يكفيك أن تفكّر يف هذه الفضيحة وتتأمل '
ألم يطرح فـضل اهلل نفسه ــ أول أمره، حـني قفز على شـرط األعلمية ــ
من منطلق أن املـراجع التقليـديني يف حكم األمـوات، ال يواكبـون احلدث، وال
يعيشون همـوم الساحة، وأن احلركة تتطلب شخـصاً يعيشها ويعايشها ! ألم
يطرح ويـركز علـى أن املرجعيـة مؤسـسة وليـست شخصـاً، وكم أدان حاالت

امليراث العائلي يف أُسر املراجع، وطعن بالسيد اخلوئي من باب أبنائه ؟ '
ماذا ترى نطلق على ما يجري اليوم يف "مرجعيته" هو ؟

باهلل هل الـسيـد علـي ابنه هـو أكفـأ شخـصيـة يف العـالم اإلسالمـي حتى
يرثه )إذ املفتـرض أن املعيار هو الكفاءة، إن لم نقل بـالعلم والعدالة(، ويتربع
على كـرسيّه ؟ يـستقـبل الزوار، ويحـدد املواعـيد ملـن يريـد، ويتـصدى إلدارة
شـؤون األمة ؟ هل هـذه هي املـرجعيـة املــؤسسـاتيــة ؟ هل األمة بهـذا الهوان،
والعصـر عصر قحـط الرجال، والـساحة بهـذا العقم واجلدب، حتـى تضطر
اللتماس األحـكام الشـرعية واملـواقف السيـاسية، وحتـى حتـديـد العيـد من
أعمــاق القبـور، عبـر جــاهل غبـي لم يـدرس يف حـوزة علـميـة، ولـم يحضـر إال

عند أبيه ؟ وأبوه من تعرفون !
أين احلـياة، واحلركـية املواكـبة واملعايـشة لها، ممـا طاملا نـادى بها فضل
اهلل وتبجح ؟ أيـن النبـض والتحـسس املـرهف الـذي بـدونه تضـيع السـاحـة

وتعيش جموداً يقتلها كما كان يزعم ويقول ؟
لقد ظهر أن األمر بقضّه وقضيضه دنيا وزعامة، ومال وجتارة '

أخي املـؤمن ال تـتعامـل مع هذا األمـر بأنـانيـة وحالـة شخصـية، فـإذا كان
فـضل اهلل بــالنـسبــة إليك حـدث طـارئ وعـابــر، لم يـؤثــر يف دينك، وال أفـسـد
شيئـاً مـن عقيـدتك، لـذا تـراه ال يـستـدعي وقفـة تطـول، وال معـركـة تـستمـر،

فأنت ممن أنعم اهلل عليه بالوقاية والهداية ' ولكن غيرك ليس مثلك !

)135(



تصوَّر أن أخيك أو ابـنك أو ابنتك أو أختك مصابـة بهذا الداء، تشك يف
مقـامات أهل البيت، وتتردد يف كراماتهم، وترفض وتشكك يف مصائبهم وما
جرى عليهم، وتبـرّؤ من ظلَمهم ' كيف تـرى سيكـون حالهـا إذا فارقت الـدنيا

وهي على هذا املعتقد ؟
تصـور أن هنـاك ــ اليـوم ــ من املـؤمنـات من يـؤدين صـالتهن بجنـابة )بـناء
علـى أن املـرأة ال متـني إذا احـتلمـت، أو حتـى إذا مــارست العـادة الـسـريـة، فال
هي عــاصيــة عنــده وال مجـنبـة !(، ويـذهـنب للحـج دون أن يغتـسلـن من هـذه
اجلنـابــة، وإن اغتــسلت أو تـوضـأت إحــداهن، فال حـرج عـليهــا أن يكــون ذلك
وهي تلـطخ أظـافـرهـا بـالـطالء )مــانكيـر(، فال بـأس بهــذا عنـده ! واملــؤمنـون
يــأكلــون احلبـار واحملـار والـسلـطعــون وثعـابـني البحــر ؟ ويخـالـطـون الــسيخ
والهندوس والبوذيني ويتعاملـون معهم كطاهرين ؟ تصور لو عمل أخ لك يف

محل، وراح يبيع اخلمور على الناس ؟! 
هل سيكـون موقفك نـفسه، وتطلـب أن يترك مـوضوع فـضل اهلل، وتقول

مات الرجل فماذا تريدون منه ؟
نحن نحسـب كل مغرر به أخ لنا يجـب إنقاذه، فإن أبى لـنفسه إال الشقاء
وأصر كما إمـامه امليت، فنحـن مكلفون أن ال يسـري هذا الفكر إلـى غيرهم
وأن ال تـشيع الفاحـشة واملنـكر والبغي، وقـد أثبت لـنا الـتشـييع أنه فكـر يعم
السـاحة السيـاسية بـأسرها، ويـتهدد جميع الـشيعة احلـركيني، من املعجبني

بهذه الرموز التي غدت تشكل أبواب ضالل وعناوين إضالل.
@     @     @
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أخي املؤمن ! كيف احليلة واخلالص، وماذا عسانا أن نفعل ؟
فهـذا هـو الــدين، ابـتالء وامتحـان ' بقـرة يـأمـر اهلل أن تـذبح، ونـاقـة
ترسل، وعصـاً تلقف ما يأفكون، وباب يقـول الداخل منه "حطة " ليغفر اهلل
ذنبه فال يفعـلون، ونـهر ميـنع الشـرب منه، إال من اغـترف غـرفة، ونـبي لم
يـؤت سعـة من املـال فـيُنكـر ويُـرفـض، وسبـت يحظـر فيه الـصيـد، فتــأتيهم

أسماكهم شرّعاً، ويوم ال يسبتون ال تأتيهم ! '
ويف احلـديث: " تكـون يف آخـر الـزمــان فنت كقـطع الـليل املــظلم، يــصبح

الرجل مؤمناً وميسي كافراً، وميسي مؤمناً ويصبح كافراً ".
وقـد ذكــر ثقــة اإلسالم الـشـيخ األجل األعـظم أبــي جعفـــر محـمـــد بـن
يـعقـــوب الـكلـيـنـي R يف خـطبــة كتــابه اجللـيل وسفــره النـفيــس الكــايف
الـشريف، الـذي ورد فيه من الـناحيـة املقدسـة على مـشرّفـها آالف التـحية

والسالم: "الكايف كاف لشيعتنا"، وكتب ــ R ــ ما نصّه:

ال تُُمس مؤمناً وتصبح كافراً !

)137(



" لهـذه العلـة انـبثقـت )انفجـرت وجـرت( علـى أهل دهـرنــا بثـوق هـذه
األديان الفاسـدة، واملذاهب املـستشنعـة )أي املستقـبحة(، التي قـد استوفت
شرائط الكفر والشرك كلها، وذلك بتوفيق اهلل تعالى وخذالنه )!( فمن أراد
اهلل تـوفـيقه وأن يكـون إميـانه ثـابتـاً مـستقــراً، سبّب له األسـباب التـي توديه
إلـى أن يـأخـذ دينـه من كتـاب اهلل وسنـة نـبيه صلــوات اهلل عليه وآلـه بعلم
ويقني وبـصيـرة، فـذاك أثبـت يف دينه مـن اجلبـال الـرواسي، ومـن أراد اهلل
خـذالنه وأن يكـون دينه معـاراً مسـتودعـاً ــ نعـوذ باهلل منه ــ سـبّب له أسباب
االسـتحسان والتقليـد والتأويل من غيـر علم وبصيرة، فـذاك يف املشيئة، إن
شـاء اهلل تبـارك وتعالـى أمت إميانـه، وإن شاء سلـبه إياه، وال يـؤمَن عليه أن
يصبح مؤمـناً وميسي كـافراً، أو ميسي مـؤمناً ويصـبح كافراً، ألنه كلّـما رأى
كـبيـراً مـن الكبـراء مـال مـعه، وكلّمـا رأى شـيئــاً استحـسن ظـاهــره قبِلـه، وقد
قـال العالم )اإلمـام الرضـا( %: إن اهلل عز وجل خـلق النبيني علـى النبوة،
فال يكـونـون إال أنـبيـاء، وخـلق األوصيــاء علـى الــوصيــة، فال يكـونـون إال
أوصياء، وأعـار قوماً إميانـاً، فإن شاء متمه لهم، وإن شـاء سلبهم إياه. قال:

وفيهم جرى قوله )تعالى(: فمستقر ومستودع".
أخي املؤمن '

حتـى تنجـو من هـذه الفـنت واالبتالءات، ويـستقـر اإلميــان يف قلبك وال
يكون عارية مسترَدّة، فتمسي مؤمناً وتصبح كافراً '

علـيـك أن ال متـيـل مع أي كـبـيــــر مـن الـكـبــــراء رأيـتـه، يهــــوّل لـه اإلعالم،
فيعظم بعينك لقوّته، وملا يتسلّط عليه من املقام واجلاه والسلطة والنفوذ،
وال تقبل ظـاهـر أمـر استـحسـنته، كـاجلهـاد والتـضحيـة، والـنصــر والظفـر '
عليك التـحقيق والتدقيق والبحث عما وراء هذه األحداث، وعن حقيقة تلك

الشخصيات، وكم هم أهل ملا يقال فيهم '
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عليك بالدين اخلالص ' الـدين الذي يريده منك إمام زمانك احلجة بن
احلسن %، وهو الـذي يحمله اليوم نـوابه، الفقهاء العدول، وال يـؤخذ هذا
الـدين وال يُستقى )كما يف احلديـث الشريف عن أميراملؤمنني %( إال ممن
صفـا ذهنه، ولطُف حـسّه، وصحّ متييـزه، وزكت نفسه، وشـرح اهلل صدره '
ال من فـضل اهلل وال سيــد قطب وال شـريعـتي وال أي من هـذه احلثـاالت، وال
من نــاصـــر مكــارم وصــانـعي والـيعقـــوبي وحــسني املــؤيــد والـصــرخـي ' وكل
متهـالك علـى املرجعـية، قـاتل نفسه وقـاتل غيـره يف سبيـل بلوغهـا، موظف

املال واجلاه والسلطة والترغيب والترهيب ليحظى بها.
هؤالء كلّهم أدعياء دخالء، ال يؤمتنون وال يعتمدون. 

ناصـر مكارم الـشيرازي هـذا، يقضي يف إدارة معـامل السكـر التي ميتلكها
ويكـاد يحتكـر هـذه الـسلعـة يف إيـران كلهـا، يقـضي من الـوقت أضعـاف مـا
يصـرف يف الـبحث الـعلمـي والتـحقيـق، وأغلب املــؤلفـات الـتي صــدرت له

وباسمه، قام غيره بتأليفها '
فحق له أن يـقول يف الشعـائر احلسـينية مـا قال، حتـى ردّ عليه آية اهلل
العـظمـى الـشيخ الـوحيــد a وصفعه علـى وجهه )ولـكن هل أحـس هـذا
الـصلف النـطف، أو بلّـت قطـرة عـرق وجهـه الصفـيق؟(، ومن الـطبـيعي أن
يعبّـر عن املـوائـد الـتي تقـام بــاسم سيـد الـشهـداء % أنهـا خـرافـة، وعن
الـتطـبيـر أنه بـدعـة، واللـطم، وجـميع صـور اجلـزع، يقـول هـي كمـا عبـادة

األصنام والرجاء منها، خرافة !
هكـذا يبطل العجب من كون هذا املنحرف، وهـو ــ ببساطة ــ مجرد عبد
مـأمور، تـابع للسـلطان، ويف خـدمة البالط واخملـابرات ' من أوائـل املعزين
بالضال املضل فضل اهلل ؟ ! كيف ال، وهو من الراجني وراثته، واآلملني، بل
الالهـثني وراء استقطـاب الرعـاع الذي كـانوا يقلـدونه، ومن املتهـالكني على
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امتداده خـارج إيران بأي نحـو كان ؟ وقد قيـل أنه املنافس األقـوى للبطريق
الغـريفي، وإن جـزم املطّلعـون علـى بواطـن األمور واخلـبراء بـاخلفـايا أنـها
ستـبقى مـلكاً عـضوضـاً يف خلَفه "جعفـورة " ' كل ما هـناك أنـهم ينتـظرون

سقوط الزغب ونبت الريش، ليقلع بها ويحلّق بعيداً ويطير !
أخي املـؤمـن، ال تصــدق كل من ادّعـى املــرجعيــة وزعم األعلـميـة وطــالب
بـــالـتـقلـيـــد ورجـــوع الـنـــاس إلـيـه ' مهـمـــا ذاع صـيـته، وقـــوي إعـالمه، وزادت
أمــــواله، وعــظـمـت حــــاشـيــته وكـثــــر أنــصــــاره. كل هــــؤالء الــــذيـن تــــرّوج لهـم

الفضائيات، وتدعو لهم األحزاب، وينادون بأسمائهم '
ليسوا من مراجعنا، وال فيهم واحد جامع للشرائط !

ويـكفيك إلدراك هـذه احلقيقـة، التـدبـر يف سيـرتهم الـعلميـة ومالحقـة
تاريخهم: مـتى بدأ التحصيل، وممـن أخذ العلم ؟ مَن هم أساتـذته ؟ بالدقة
والتفـصيل، ابتداءً مـن املقدمات والـسطوح، فـالسطـوح العاليـة، إلى اخلارج
والفقـاهة واالجتهـاد، ثم األعلميـة واملرجعـية، لتقف علـى حقيقـة صـاعقـة،
تكشف حجم الكـذب والتزوير والغش الـذي وظفه السياسيـون إلبراز زعماء

أحزابهم، وتعظيم رموزهم وقادتهم.
وال تكتف من دعاياتهم وإعالمهم بسرد عـام موجز، وعرض عابر يلبس
ويـدلّس، بل الحِـق وقارن وحقّق ودقق: هـل أمتّ الكتب التـي يزعم دراسـتها؟
هل فـرغ من املكاسب والـرسائل بفهم واستيـعاب كاملني ؟ هل أتـقن الكفاية
وأجـادها ؟ كم سـنة حضـر بحث اخلارج وعلـى من ؟ يف الفقه كـان حضوره

أم يف األصول ؟ يف باب واحد أم أمت دورة كاملة ؟ '
إننـا نبـذل أضعـاف اجلهـد يف الـتحقيق فـيمن نـريـد أن نـودعه أمـوالنـا
كأمانـة أو ليتاجـر فيها ' وهـذا نريد أن نـودعه ديننا، أي آخـرتنا ومـعادنا،

فعلينا أن نضاعف التحقيق والتدقيق.
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فال نصدق رجالً قال واعتـرف مبلء فمه، نهاراً جهاراً، علناً ال خفاءً، أنه
مقلـد وليـس مجتهـداً، وقـد حـدّد اسم العـالم الـذي يــرجع إليه يف الـتقليـد
ويـأخـذ عـنه، بل وحـدّد اسـم من يـرجـع إليه يف االحـتيـاطــات، حني ال يفـتى
األعلـم الذي يقلـده، فينتقل إلـى من يليه يف األعلـمية ! ثـم عاد بعـد سنتني

فقط وزعم أنه مجتهد، ثم نادى بعد سنتني أخرتني مبرجعيته !
علـى الـرغـم من أنه يف هــذه الفتـرة الفـاصلـة بـني اعتـرافه بــالتـقليـد
وادعائـه االجتهاد، لم يـلتحق بحوزة، وال تفـرغ لطلب العلم، بل كـان منشغالً
بـالسياسة واجلهاد، منصرفاً لإلدارة والرئـاسة، وكلها أمور شريفة وعظيمة
إن خلصت فـيها الـنية وكـانت هلل، ولكـنها شـيء آخر غيـر العلم والـتحصيل

وبلوغ الفقاهة واالجتهاد ' فمتى صار فقيهاً، وكيف ؟
هل غدت املرجعية الشيعية ألعوبة للسياسيني إلى هذه الدرجة ؟!

هل ضاعت موازينها عندهم حتى هتكوها بهذا الشكل ؟
هل هذا هـو جزاء احلـوزة العلميـة التي حـفظت لنـا الديـن أربعة عـشر

قرناً، وقدمت اآلالف من شهداء الفضيلة ؟!
ويف مثل املـوقف الـذي نحـن فيه، واملـأسـاة التـي نعيـشهـا اليـوم، يظهـر
خـطـر األمـر وأهـميـته، حـني يـنــصُـــر هـــذا الــسـيـــاسـي )مـــدّعـي املــــرجعـيـــة
ومنـتحلها(، يـنصر الـضال املضـل محمد حـسني فضل اهلل، ويتـكفّل ويغطّي
مـشروعـية تـأبينـه، ويدعـو أتبـاعه ملـواكبـته يف تعظـيم جنـازته ورثـائه وإحـياء
أمـره ' وهو بهـذا املوقف اخلطيـر يتحدى ــ عملـياً ــ موقف احلـوزة العلمية
واملرجعـية الشيعية يف النجـف وقم ومشهد وكل احلواضر العـلمية الشيعية،
كمـا يـتنكّـر لـكل التـراث الـشـيعي املـرتكـز علـى اآليـات القـرآنيـة وتفـاسيـرهـا
واألحـاديث الشـريفة ومـداليلـها، التـي تشكل ثـوابت املذهـب ومسلمـاته، مما

أنكره فضل اهلل وشكك فيه.
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لقـد كــان يف حقيقـته، كمـا أولـئك البـاقــون، منحـرفــاً من األصل، يـتبع
مدرسة فاسدة يعشعش فيها الضالل، تتناغم مع سيد قطب وحزب الدعوة
وشــريعتي وحـزب التحـريـر واإلخـوان املـسلمني، ومـن لفّ لفّهم مـن الضالّل
الغواة ' وكان هذا االنحراف واضحاً فيه، بيّناً مشهوداً ال غبار عليه، بل لم

يكن الرجل يداريه أو ينكره ويخفيه، ولعله كان يفتخر ويباهي !
ولكن بعـض املؤمنني لم تتضح له صورة اخلطـر، ولم يقنع ويقر بالتوالي
الفاسدة لـهذا التأسيـس املنحرف والبنـاء األعوج، ملا كـان يف بداياته وأوائل
التعـدي على هذا الـركن اخلطيـر يف التشيع، أي احلـوزة العلمية واملـرجعية
الـدينـية ' وكـان يبـرر له ولتـجاوزه املعـاييـر الفنيـة وهتكه األسـس العلمـية،
ويعـتذر لـذلك بعنـاوين أولـويـة نـصـرة الــدين واملــذهب، والـدفـاع عـن بيـضـة
اإلسالم، وحفـظ دولته، ومعـزياً نفـسه ومسـلياً هـواجسه ومخـاوفه بأن: أي
ضير يف هذا ؟ فهو مأمون اجلانب، لن يقحم مناطق احلظر، ولن يخوض

يف اإلفتاء والعقيدة '
لكن الرجل خـاض يف اإلفتاء وخبـط يف االجتهاد خبط عـشواء، وافترى
على فـقه آل محمد مـا شاء ! وهـا هـو اليـوم يهتك الـوالء ويـزرى بـالعقيـدة
وهو ميجّد الضـال املضل، ويؤبن مَن أنكر جل معتقـداتنا وشكك يف بقيتها،

فما أبقى شيئاً ' وها قد حتقق إخبار النبي األعظم $ وإنبائه:
" مــا ولّت أمــة قط أمـرهـا رجـالً وفيهـم أعلم مـنه إال لم يـزل أمــرهم

يذهب سفاالً حتى يرجعوا إلى ما تركوا ".
هل بعد حتدي موالتنا الزهراء & سفال وانحدار ؟

هل بعد تأبني هذا الشاذ سقوط وانحطاط ؟
هل بعد تعظيم االنحراف تردّ وفجور ؟!

كانت هذه النصيحة خامتة حديثي مع الساحة اإلميانية '
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وهـا أنا أقـدم وأعرض مـناجـاتي لسـاحة قـدس سيـدتي ومـوالتي، ومَن
أرجو أن تكون شفيعتي يف قبري ونشري وحشري ومعادي:

يا موالتي يا فاطمـة، صلى اهلل عليك عدد ما قاسيت من آالم، وعانيت
من ظالمـات، صلـى اهلل علـيك عـدد مــا يف ميـزان وجـودك األقــدس من

فضائل وكرامات وثقل ومقامات '
اشهدي بـأنني وأهلي وأوالدي وإخـواني وأصحابـي ومن يتعلّق بي ) فـأنا
ــــار وأحــــارب مَــن يحــــاربـك، فــكل ــــوالــيـك، وأقــــاطع األغــي ال أوالــي إال مــن ي
أصحـابي سِلم لـك (، براء من فـضل اهلل، وممن نصـره بالقـول والعمل، ومن

كل من دافع عنه وبرّر جرائمه بأي نحو '
أنت يــا سيـدة نـســاء العــاملني، يـا قــرة عني املـصـطفــى، وبهجــة قلب
املرتضى، وعبرة ذريتك الطاهرة املعصومة ' أنتِ أملنا يف الدنيا ورجانا يف
اآلخـرة، وقـد زعمـنا أنـا لك أولـياء ومـصدقـون وصابـرون لكل مـا أتانـا به
أبـوك $ وأتـى به وصـيه %، فنـســألك إن كنـا صـدقنـاك إال أحلقـتنـا

بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بواليتك '
وبعد يـا موالتي ! نـظرة تنجـينا من هـذه الذئـاب املتربـصة بنـا، فال دولة
تـدعمنا وال حـزب يحمينـا وال قوة تـكف وتدفع عنـا ' ليس لنـا وِرد وال غوث

غير أن نلثم هذا الباب ونتمرغ على هذه األعتاب.
@     @     @

ـ ـ ـ ـ ـ
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الالئحة السوداء
يف أسماء الذين شاركوا يف تأبني

الضال املضل محمد حسني فضل اهلل
وأقامـوا ملهلكه املآمت وقدموا فيه الـعـزاء





االســــم

4

صال
ات

يـــع
يــــــ

شــــــ
ــــــــــ

ـت
ـان

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــيـــ
ـبــــــ
ـ

س
ـــــــــــ

لـــــــ
جــ

مــ
ــور

ـــــــــــ
ضـــ

حــــــــ
ـ

ـ
ــــــة

لــــــــ
ــــــــا

قــــ
مـ

ـ
ـ

ــــــة
ـــــــــــ

مـــــ
لـــــــ

كـــ
ـ

ـ
ــــــر

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـعـــ
ـشـــ

ــــــة
يــــــــ

رقــــ
ـــــــــــ

ب
ـ

ـ

صادق النمر
جلان الوالية ـ أم اخلامم
دار العلم ـ القطيف
حممد باقر النارص

حسينية النارص ـ سيهات
حسينية أمرياملؤمنني ـ اجلش

عبدالكريم احلبيل
هاشم الشخص
هادي رسول
عيسى العيل
أمحد عيد

الشيخ نمر باقر النمر
السيد حسن النمر

حسينية النارص ـ القديح
حممد العباد
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عبداهلادي الفضيل



رصيح
ت

4سيد عيل النارص

بدر آل طالب
عبداملحسن النمر
دار العلم ـ القطيف
عبداهلل املوسوي
عبداللطيف النارص
يوسف البالدي
عبدالعزيز املزراق
عيل باقر املوسى
حبيب اهلديبي
عادل العيل

حسني املصطفى
حسن الصفار
عبداهلل الياسني
منصور القطري
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4حسني الرايض

عبداخلالق احلاجي
حسني الصويلح
عباس املازين
صالح شهاب
عيل سويف
عبداهلل القطان
حسن املطوع
مالك امليالد

حممد بن محضة
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جواد الشيخ صادق اخلليفة
طاهر الشميمي
عيل الفرج

حمسن املبارك
حممد آل عمري
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4 حبيب املعاتيق

هادي مغيص
حيدر العوامي
عيل املعلم

احلسينية العباسية ـ البطالية
مسجد املسألة بالقلعة

فيصل العوامي
مجيل األمحد
حسن السادة

ريض آل سيد كاظم
عيل العبادي
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مسجد اإلمام املهدي ـ القارة
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4مسجد جاسم الوزان ـ مرشف

مسجد اإلمام احلسني ـ حويل
مسجد هاشم هببهاين ـ الكويت
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حسني معتوق
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عيل حسن غلوم
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4معصومة املبارك
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كتاب 4عبداهلل الغريفي

عيسى قاسم
حيدر السرتي
جميد املشعل
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عبداهلل القرمزي
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4نارص مكارم شريازي
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4حممد مهدي اآلصفي

حسن القزويني ـ أمريكا
حمسن األراكي

ساجد النقوي الباكستاين
إبراهيم اجلعفري
نوري املالكي
أياد عالوي
عامر الكفييش
جابر اجلابري
املدرسة الشربية

مكتب الصدر الثاين ـ البرصة
نبيل احللباوي
عبداهلل نظام
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تأبني الضالل، انقالب يف املفاهيم
أستاذ أعظم برتبة 33 يف املاسونية

موقف احلزب والسيد حسن نصراهلل
R موقف اإلمام اخلميني

الكم والكيف يف تأبني فضل اهلل
نوعيات املعزين

السياسة صنعته والسياسيون عظّموه
الفرز بني الديني والسياسي

حتية إكبار وامتنان ملراجعنا العظام
ما هي القضايا املصيرية ؟

ما قيمة نصر ثمنه التخلي عن املذهب ؟
من هدى اهلل ومن حقّت عليه الضاللة

مات الرجل، فاتركوه !
ال متس مؤمناً وتصبح كافراً

الالئحة السوداء

5
15
23
33
43
49
67
81
89
99

109
121
129
137
145

الفهرست



قـال اإلمـام الصـادق % : إيـاك أن تنـصب
رجالً دون احلجة فـتصدقه يف كل مـا قال

جـميع مــراجع الــشيعـة الـعظــام، وعلـى
رأسهم املرجع األعلى للطائفة السيد علي
الـسيسـتاني a يـتجاهلـون موت الـضال
املــضل فــضل اهلل ويــرفـضــون تــأبـيـنه

اجلنـازة املـاســونيــة حقـقت فـرزاً حـاداً
وكشفت فـصالً تاماً يف الـواقع الشيعي بني
السيـاسيني العـابثني بـالدين، والـدينيني
امللتـزمني بالـعقيدة والـعاملني بـالشـريعة


