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مقدمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وأفضل الصالة والسالم على محمٍد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين

إن للوعي والبصيرة دوران محوريان في طريق الســير إلى اهلل والعمل 
من أجل فرض حاكمية اإلسالم، فبدونهما ال يمكن للفرد الثوري أن ينهض 
بمجتمــٍع من أجل إقامة اإلســالم، كما قــال أمير المؤمنين؟ع؟: »ال يحمل 

هذا العلم إال أهل البصر والصبر«، ال بد من البصيرة لرفع راية اإلسالم.

ومــن هــذا المنطلق كتب ســماحة الشــيخ زهير عاشــور كتاب مقتضب 
حول أهمية الوعي والبصيرة في سبيل حاكمية اإلسالم.

سماحة الشيخ زهير عاشور يعتبر من قادة الرعيل األول في تيار الوفاء 
اإلسالمي، حيث تم اعتقاله بتاريخ 18 يونيو عام 2013م، وصدرت بحقه 

 في قضايا مختلفة.
ً
 بالسجن لمدة 75 عاما

ً
حكما

وال يخفى عليك أيها القارئ العزيز بأن سماحة الشيخ زهير عاشور قد 
قام بتأليف عدة كتب من داخل الســجن، وهم كالتالي: التغيير في ســبيل 
اهلل، تأمــالت فــي الفكر السياســي، شقشــقة المظلــوم، إلى أحبتــي، رحيق 
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كربالء.

ويعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الســادس لســماحته من خلف قضبان 
السجون.

سائلين المولى؟زع؟ الفرج القريب لسماحته ولجميع الرموز والمعتقلين.

والحمدهلل رب العالمين

دار الوفاء للثقافة واإلعالم



المقدمة

في الحديث الشــريف: »المؤمن القوي خيٌر وأحب إلى اهلل من المؤمن 
الضعيــف«. وأحــد أهم جوانب القوة في شــخصية اإلنســان المؤمن تكمن 
فــي امتالكــه للوعي والبصيرة التي تمكنه من تمييــز الحق وأهله من الباطل 
وأهله، وامتالك الوعي والبصيرة التي تمّكن اإلنســان المؤمن من أخذ القرار 
المناسب في الزمان والمكان المناسبين واجٌب ينبغي أن يسعى إلى تحصيله 
 للحق وال يخذل الحق وينصر الباطل بالسكوت 

ً
كل مؤمن، حتى يكون ناصرا

والحياء، واألســوأ أن يتحّول إلى ألعوبة في يد أهل الباطل ووســيلة لتحقيق 
أهدافهــم، والتاريــخ مليء بالويالت التي نزلت باإلســالم لعدم امتالك األمة 
ط الضوء على هذه القضية 

ّ
للوعي الكافي والبصيرة، وهذا الكتّيب القّيم يسل

المهمة المصيرية في ســبيل حاكمية اإلســالم والحق، ويعرض بعض األمثلة 
والمســمّيات التاريخية مع إســقاطها على الواقع المعاصر ويكشــف أالعيب 
األعداء وخططهم الشيطانية، ويفّرق المواطنين بواجباتهم في هذه الحرب 
َها  ُّ �ي

أَ
ا � الناعمــة التي هي أشــرس بكثير من الحرب الخشــنة، قولــه تعالــى: >�يَ

.(1(> �نَ �ي اِد�قِ و� َمَع �لّصَ و�نُ
ُ
َه َوك

َ
و� �لّل �قُ

و� ��قَّ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
�ل

)1) التوبة: 119
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العبون صغار ومخططون كبار

حقيقة اللعبة

إن مــن الوســائل التــي يتقنهــا شــياطين اإلنــس هــي الجلــوس خلــف 
الكواليــس حيــث ال أضــواء تفضــح المؤامرات وال أعين ُتبصــر المخططات 
وال آذان تســمع همســات المكيــدات وال أنــوف تُشــّمُ مــا نتــن مــن ســوء 
 كالدمى، تصــرخ تارًة وتصمت 

ً
الســريرات! وعاّمــة النــاس ال تــرى إال صغارا

! إنهم صغاٌر يلعبون وعامة   آخر
ً
 وللمصالحة حينا

ً
أخرى، وتدعو للثورة حينا

الناس يتفرجون وفي جهللهم وسذاجتهم يعمهون!!

فــإن وصــل الكبــار إلــى ما يصبــون إليه، انتشــوا بخمــرة الكيد وســكروا 
! وإن لم يصل الكبار إلى ما خططوا  ببساطة الناس والتذوا بعمالة الصغار
إليه، تراهم يدوســون بأقدامهم على صغارهم ويستبدلون اللعبة بأخرى، 

والدمى بأفضل منها، وكذلك يفعلون!
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ال بّد من بصيرة

فــي مثــل هــذه المعارك، نحتاج إلــى البصيرة الثاقبــة والرؤية الواضحة 
فطــن«،  كّيــّس  »المؤمــن  الشــريف:  الحديــث  فــي  والفطنــة،  والكياســة 
وال يمكــن االكتفــاء بالعضــالت المفتولــة وكثــرة الجيوش والعــّدة والعتاد 
وحماســة الجماهيــر فــي المياديــن والســاحات، فمع عــدم توفــر البصيرة 
ومعرفــة الالعــب الحقيقــي والمحّرك األصلــي للمعركة، فــإّن كل الجمهور 
والطاقــات تذهــب أدراج الرياح! وهكذا، من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، 
ومن قميص عثمان ورفع المصاحف وغيرها من الشيطنات، فإّن المعركة 
ر البصيرة ألصحاب الحق، 

ّ
ُحســمت لصالح أنصار الباطل بســبب عدم توف

والت حين مناص!

الورع والتقوى

ر على الورع والتقوى ومخافة اهلل؛ 
ّ
 إلى البصيرة -من التوف

ً
البّد - مضافا

ألنه قد يكون الناصر صاحب بصيرة ويعلم كيف يحيك هؤالء الشــياطين 
أالعيبهــم، ولكنــه ولعــدم توفــر التقــوى لديه، فإنــه إّما يقــف معهم أو ال 
 وال يردع 

ً
يســعى إليقــاف عملهــم، فيقف على التل الذي ال ينصــر مظلوما

، هذا إذا لم ينحدر فيكون من أعوان الظلمة.
ً
ظالما

إنــه الــورع والتقوى الذي فيه شــجاعة وإقدام وزهد فــي الدنيا وتوّجه 
للشهادة من أجل نصرة الحق والوقوف في وجه الشياطين، بلغ ما بلغ.
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صفات الشياطين

إنهــم شــياطين بوجوه بشــرية وقامات إنســّية، ولكن يعجــز القلم عن 
وصف خبث سرائرهم وبيان عفونة أفكارهم وخّسة تصرفاتهم ودنائتهم 
وقبــح مــا انطوت عليه طوياتهــم! هؤالء ال تنفع معهــم موعظة وال تأخذ 
بهــم كلمــة هدايــة، وال تنفعهــم مصاحبــة أهل العلــم والتقــوى والدراية؛ 
 يعبرون 

ً
ما

ّ
 فإنهم يجعلونه مطّية لمكائدهم وســل

ً
فحتــى لو عاشــروا عالمــا

 للكيد 
ً
به إلى أطماعهم! وهم أعداء أهل اإليمان والتقوى، ويسعون دائما

بهم وسكب ماء وجوههم وتسقيطهم واإلذهاب بكرامتهم.

ال مداهنة معهم

هنــا يأتــي دور أهاللبصيــرة والخواص مــن الناس، الذيــن يبصرون مثل 
هذه األالعيب ويعرفون كيف ُتدار األمور وما يخطط في وســط الظالم! 
فعليهــم أن يكشــفوا مخططاتهــم وُيبطلــوا مكائدهــم، وعليهــم أن يبّينــوا 
للنــاس رؤوس الفتنــة وشــياطين النــاس؛ كــي ال يفــّر بهــم عامــة النــاس وال 
يصفقــوا لهــم وال يســيروا خلــف مشــاريعهم وهــم ال يشــعرون! وإن كان 
؛  هناك مجال للتسامح مع الصغار فال مجال للتسامح، والتساهل مع الكبار
ألنــه ال نفــع فــي اإلبقــاء عليهــم، وال مداهنتهم أو مراعاتهم؛ فهم أســاس 

الفتن وتجّرع األمم لكل ألم.

حروب الوكالة

هذا األســلوب من العمل »العبون صغار ومخططون كبار« يجري في 
الحيــاة االجتماعيــة والسياســية والدوليــة والدينيــة، حيــث نرى ما ُيســّمى 
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اليــوم بحــروب الوكالــة، ومثالــه: داعش التــي احتلت العراق وســوريا، فما 
هــي إال وســيلة مــن مخططــات الكبــار المتمثليــن فــي أمريــكا وإســرائيل 
واالســتكبار العالمــي، والتــي ينّفذهــا الصغــار مــن تكفيرييــن جــاؤوا بهــم 
، وبأموال خليجية عربيــة من أجل قتل األطفال وســبي  مــن أقصــى الديــار
 ذلــك من أجل حماية مخططات ومشــاريع 

ُ
النســاء وتضييــع األوطــان! كّل

 الستهداف الدولة الفتية 
ً
أمريكا والصهاينة الطغاة البغاة، وباألخص ســعيا

والمباركــة »الجمهوريــة اإلســالمية«، وإيقــاف إشــعاعاتها ونــور هدايتهــا 
لعامة البشــرية، فقد جاؤوا باألمس إلى أفغانســتان وزرعوا القاعدة، ومن 
ثّم أسســوا مجلــس التعاون الخليجي ألجل التعــاون عليها وإطفاء نورها، 
ومــن ثــم جاؤوا بداعش في ســوريا والعراق من أجل القضاء عليها، ولكن 
 نصبت لهداية 

ٌ
كيف يطفأ نوٌر قد أوقده اهلل تعالى؟ وكيف تطمس شــعلة

الناس وحفظ شريعة السماء.

ما ُيتعب قادة الحق

إّن مــا يتعــب قــادة الحــق وأئمــة الهــدى هو عــدم توفر غالبيــة الناس 
على البصيرة التي تمكنهم من معرفة أالعيب األعداء ومكائدهم وفخاخ 
أشــراكهم، فالــذي قصم ظهر أميــر المؤمنين؟ع؟ في صفين هو وجود مثل 
هــؤالء الحمقــى الذين انخدعوا بمكيدة رفع المصاحف لعمرو بن عاص، 
فــال هــم يفقهونه ويعون ما يخطط ضّدهم، وال هم يســمعون وينقادون 
لتوجيهــات قائدهــم وإمامهم، »همــج رعاع، أتباع كل ناعــق، يميلون مع 
كل ريح، لم يســتضيؤوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركٍن وثيق«، فأصبحت 
الدائرة عليهم بعد أن كانت لهم، وتحّول النصر إلى الهزيمة، وخسروا في 
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الدنيا ولهم في اآلخرة عذاٌب أليم.

التسليم للقائد

ال يكفــي أن يســكت األتبــاع ألئمــة الحق من قبل ثلة قليلــة، بل البّد 
مــن اتســاع الدائرة، هــذا من جهة، ومن جهٍة أخــرى انصياع عامة الناس، 
فــال يكفــي وجود عمار بن ياســر ومالك األشــتر وابن بديل وابــن التيهان، 
كما أنه ال بّد لألمة أن تعيش التسليم المطلق لإلمام القائد الشرعي الذي 

جّربوه وتيقنوا من كفائته ولياقته وخبرته.

الولي الفقيه

في هذا الزمان، حيث القيادة للولي الفقيه الذي شهد له األعداء قبل 
األصدقــاء، بحنكتــه وكياســته ودرايته وبصيرته الثاقبــة، فهو القطب الذي 

ال بّد لألمة:

أوًال: أن تنهــل مــن علمــه وبصيرته، وتعي األمور كما هي؛ لتكون ذات 
بصيرة قي حياتها.

: عليها أن تسير خلفه وتدور في فلكه وهي مفتحة العينين، تبصر 
ً
ثانيا

م لكل أوامره 
ّ
الطريق، وال تفكر في التراجع أو االنحراف عن جاّدته وتسل

ونواهيه، ولو سار بهم على جمر الغضا وشوك القتاد.

ال ينبغي التزلزل

ون تارًة ويغّربون أخرى، سواًء كانوا هاجمين 
ّ
عندما نشاهد أعداء الوالية يشرق
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من الخارج أو تائهين من الداخل، فال ينبغي أن توهن العزائم أو تضعف الهمم، 
فإذا لم يسلم منهم اإلمام علي؟ع؟ فهل يمكن أن يسلم منهم القائد السيد علي 
الخامنئــي دام ظلــه الشــريف؟ فكلمــا بــرز لإلمام علــي؟ع؟ قامات كطلحــة وزبير 
وغيرهما من الصحابة )وعلٌي؟ع؟ من الصحابة(، فكذلك ســوف يبرز للقائد علي 
 
ً
 وتوّجها

ً
الخامنئي دام ظله الشــريف قاماٌت تدعي الفقاهة! فيشــّقوا األمة اختالفا

، كما فعلوا حينما كان اإلمام؟ع؟ يعاني منهم.
ً
 وسلوكا

ً
وفكرا

فأيهّما أعجب؟!

ال أدري ِلــَم يتعّجــب البعــض قائــًا: كيــف يمكــن أن يقــف اإلنســان 
 عن منهجــه، وعلٌي وما 

ً
 ضــّده أو تائها

ً
 فــي اإلمــام علــي؟ع؟ واقفا

ً
متحّيــرا

أدراك ما علّي.

ِلــَم العجــب واليــوم ترى كيف أن االســتكبار العالمي بقيادة الشــيطان 
األكبــر والصهيونيــة العالميــة وبقية دول الكفر والنفــاق، كلها تصطف ضد 
القائــد الســيد علي الخامنئــي دام ظله الشــريف، ودولته الفتيــة المباركة؟ 
فــإذا كانــوا باألمــس قد اجتمعوا من كفــار ويهود ونصــارى ومنافقين ضد 
اإلمــام علــي؟ع؟، فهــا هو االصطفاف نفســه اليوم ضد القائد الســيد علي 

الخامنئي دام ظله الشريف ودولته! فأيهما أعجب؟

هم العدو فاحذرهم

إن البعض من الكبار الذين يخططون هم من المنافقين الذين يحسنون 
التظاهر بالتدّين ومالزمة المأتم والمسجد ومجالسة العلماء وأهل الصالح، 
 األعداء! فهم وبسبب موقعيتهم التي ال يظّنُ بها مخالفة ظاهرهم 

ُ
وهم ألّد
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لباطنهــم، والســتبعاد وجــود مثــل هــذا العفن فــي نفوســهم والضعف في 
قلوبهم والكيد بالمؤمنين الذي هو أهم برامجهم، لذلك فهم يقصمون ظهر 

المؤمنين بالكيد واإليقاع بهم.

 إذا كانوا يحملون بعض 
ً
ويصعــب كشــفهم أو التعامل معهم، خصوصــا

العناوين كالعاِلم والحقوقي والسياسي والمناضل وغيرها، وما فتك بالمؤمنين 
ْرُهْم<)1)! كيف 

اْح�نَ َعُدّوُ �نَ
ْ
أحٌد كما فتك بهم المنافقين، قوله تعالى: >ُهُم �ل

ال وهــم أدرى مواضــع ضعــف األمــة والطــرق األنســب الختــراق صفوفهــا 
ووسائل اإلطاحة بها، ويعلمون من ُيسِقطون وَمن يدعمون ومن ُيشايعون 

ومن يخدعون!

أمِهلوا الصغار

ينبغي الترّيث قليًا مع الصغار وعدم القسوة الزائدة معهم أو القضاء 
هم يرتدعون أو يستيقظون أو يغّيرون مساراتهم، كما يحصل 

ّ
عليهم؛ فلعل

فــي كثيــر مــن األحيــان حين تتضح لهــم الحقائــق ويتبّين لهم أنهــم كانوا 
 إذا كانوا من ضعاف العقول 

ً
ألعوبــة في أيدي أولئك الشــياطين، خصوصــا

أو النفــوس مــن المؤمنيــن، فهــؤالء ال بــّد من عدم االســتعجال فــي إنزال 
 إذا كانت الحيل المســتخدمة بمكاٍن من التعقيد، 

ً
العقــاب عليهــم، خاصة

واشتباك األوراق وضيق الطرق وتعّكر األجواء وقلة من يبّين جهة المسير 
وعقبات الطريق.

)1) المنافقون: 4
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ال يعيشون إال في الفتن

إن من خصال هؤالء الكبار ومن اســتراتيجياتهم، أنهم ال يعيشــون إال 
فــي الفتــن، فمع صفــاء النفوس وتواّدها، ومع ســالمة المجتمع وتآلفه، ال 
، فهم من غير هــذه البيئة الطاهرة 

ً
 وال تســمع لهم صوتا

ً
تجــد لهم شــخصا

النقيــة، ال يقــدرون علــى التعايــش معهــا وال يهنأ لهم عيٌش حتــى يعكروا 
هذا الجو الصافي والهادئ، فلذلك ولكي يعيشــوا ال بّد أن يوجدوا الفتن 
والصراعــات بيــن المؤمنين ويوجــدون الضغائن واألحقــاد بين المتحابين 
والمتواديــن، فلهــم فــي كل واٍد صريــع، وعلى كل قارعــٍة جريح، وفي كل 
بيــِت ثكلــى وأطفال تبكــي، وهم يلتذون، بل ال يطيــب منامهم إال بحرق 

قلوب المجتمع وإيجاد التوتر بين المؤمنين!

 لرذائل األخالق: 
ً
نعم، فعندما تخبث ســريرة اإلنســان ويصير مجّمعا

مالحقد والحســد والكبر وحب الدنيا وغيرها، فإنه لن يقضي على نفســه 
فحسب، بل سوق يترشح ما فيه من صبغة شيطانية على وجود المجتمع 
ليتلطــخ بظلمــات أفــكاره وعفونــة أخالقــه وســيء أفعالــه! وال يــرون في 
المجتمع أعدى من الصالحين والورعين المتقين، حيث يكّنون لهم العداء 
الدائــم، ُيمســون مخططيــن الغتيــال شــخصياتهم، وُيصبحــون علــى هتك 

حيثياتهم ومكانتهم في قلوب ونفوس المؤمنين.

تشاكلت نفوسهم

رؤوس الضالل والمقتاتون على الفتن يحبذون من ينســجم معهم في 
الروحيــة، ويتطابق في النفســية مــن مختلف الناس، فال غــرو أن ينجذبوا 
إلى كبار العصاة المتجاهرين بالموبقات، وأن يألفوا الجلوس في مجالس 
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أهــل الضــالل، وأن يتــواّدوا مع أصحاب البدع والضــالل؛ فطينتهم واحدة، 
 المســاجد والمآتم، وال عجب 

ً
 بالقداســة ومالزما

ً
وإن كان البعض متظاهرا

أنهــم يحقنــون أهــل اهلل وأوليائه، ويصعب عليهم الجلــوس مع الصالحين 
والتناغم مع أجوائهم!

إيجاد الغوغاء والضوضاء

من أالعيب الشــياطين من أجل الوصول ألهدافهم هو إيجاد الغوغاء 
والبلبلــة وإثــارة غبــار الضوضاء والمشــاكل الواهية واألوهــام التي ال واقع 
لهــا؛ ألن الســماء حيــن تكــون ملّبــدة بغيوم الشــبهات فإن عامــة الناس ال 
تبصــر الحقيقــة وال تــدرك الواقع، وهكــذا تضيع األمــور وتختلط األوراق، 
فــال العيــن تبصر وال األذن تســمع وال العقل يدرك، إنهــا غوغاء وضوضاء 
مصنوعــة بقيــح ســمومهم وأجوائهــم وأنفاســهم الموبــوءة، تقتــل وتعّكــر 
، حتــى تغيــب الحقيقــة وال ُيبصرها إال  وتدمــي، وكل شــيطان يقــوم بــدوٍر
َهْت«)1)، وبعد  ْدَبَرْت َنَبّ

َ
ا أ

َ
َهْت َو ِإذ ْت َشَبّ

َ
َبل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
ِفَتَن ِإذ

ْ
خواص الخواص »ِإَنّ ال

مــدٍة تنكشــف أالعيبهــم، ولكــن قد يكــون األوان قد فــات وال قدرة اآلن 
على الجبران.

انبذوه وال تبقوه

 للنخاع، وكان خطه 
ً
 إذا كان حزبيا

ً
فمن ُيعرف خبث سريرته، خصوصا

ال يعــرف محــًا للقيــم أو األخــالق، فال ينبغي ُحســن الظن معــه، والالزم 
 ،

ً
؛ فالبذرة الفاسدة ال ُيرجى منها خيٌر أبدا إزوائه وإبعاده عن مكان القرار

)1) نهج البالغة، خطبة 93، فتن بني أمية
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، بــل إنها لو نبتت واســتقوت فلن نجني منها 
ً
وبــذور الشــوك ال تنبــت وردا

ســوى اإلدمــاء والجراحــات واآلالم، ومــن الســذاجة حســن الظــن بمثــل 
هذه العّينات الفاســدة، وتشــتد الفاجعة عندما تكون بعض هذه العّينات 

مسّيرة من قبل شياطين جالسين في الخلف.

العقل الجمعي وتوجيهه من قبل الشياطين

 – إلــى جهــٍة معينــة، 
ً
الشــياطين يوّجهــون النــاس – تضليــًا وخداعــا

ويجعلونهم يســيرون متمحمسين على طريٍق كاذٍب، ويرّددون ما يلقنهم 
 تدل علــى خطأ ما آمن بــه غالبية الناس! 

ٌ
هــؤالء الشــياطين، وهــذه عالمة

فالعــوام هم مســرح هــؤالء كي يحّركوا الدمى كيفما يشــاؤون، وعليه فإذا 
رأينــا العامــة البســيطة تتوجه إلى جهــٍة ما، فلنتيقــن أو ال أقل نقف وقفة 
المحتــاط بأنه مســاٌر خاطــئ، فال ينبغي االنخــداع بالعقل الجمعي الذي 

تم توجيهه من قبل الشياطين.

وسيكشف الستار عن كذبهم

 - ســواء صدر مــن الفرد 
ً
الكــذب حبلــه قصيــر وال بــّد أن ينفضــح يوما

 -، وذلــك ألن الكــذب 
ً
 مســتورا

ً
 أو باطنــا

ً
 مشــهورا

ً
أو مــن المجتمــع، ظاهــرا

مخالف للحق، وكل شــيٍء يخالف الواقع فال بّد أن ينكشــف زيفه ويتبّين 
بأنــه غيــر حقيقــي، فــإن لم تنكشــف هذه الكذبة، فــإّن الكذبــة الثانية أو 
، وعندها ســوف تتبّين 

ً
الثالثة أو الرابعة أو ما بعدها ســوف تنكشــف حتما

، وينكشف 
ً
 فشيئا

ً
 لوحة الكذب بشكل كامٍل ويتضح الحق شيئا

ً
 فشيئا

ً
شيئا

أهــل الكــذب ويمتــازون عن أهــل الصدق، وعليــه فمن الــالزم كي نعرف 
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كيف المشهد أن نالحظ كل المعطيات، ونطرق كل األبواب ونالحظ كل 
النوافــذ، فمــن منفٍذ واحٍد ومن خيٍط واحٍد نصل إلى بقية الخيوط، وهذا 
 إلى صفاء ســريرة ومشــاورة من 

ً
ال يحتاج إال فطنة وكياســة وذكاء، مضافا

أهل العقل.

في التخطيط الغلبة واالنتصار

 إلى التخطيــط والبرمجة وتنظيــم األمور فإنه 
ً
إّن الــذي يعمــل مســتندا

يصــل إلــى أهدافــه ولو بعد حين، وحتى لو كان المنّظــم قليل العدد فإنه 
يسيطر على غير المنّظم ولو كان كثير العدد، بل إّن المنّظم وإن كان على 

باطل فإنه ينتصر على غير المنّظم وإن كان على حق.

ولألســف فــإن هنــاك بعــض األحــزاب القليلة العــدد والمالزمــة للباطل 
والضــالل، تجدهــا تنتصر في بعض الجبهات وتســيطر علــى بعض المواقع 
حتى تصل إلى دائرة القرار، وما ذلك إال ألنهم يجيدون التنظيم والتخطيط؛ 

فيتمكنون من سياسة أمور الناس والركوب على أكتافهم وسرقة ثمارهم.

وِصيُكَما ... 
ُ
وعليــه، فعلى أهل الحق أن يعملــوا بالتخطيط والتنظيم » أ

ْمِرُكــْم«)))، فبنظــم األمر يصل أهل الحــق إلى حقهم، وينتصرون على 
َ
َنْظــِم أ

أعدائهم.

خلق اليأس عند عامة الناس

إّن مــن الوســائل التي يســتعين بهــا الشــياطين ويرومون منهــا الوصول 

)1) نهج البالغة، رسالة 47، وصية اإلمام علي؟ع؟ قبل استشهاده
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ألهدافهم المشؤومة، هي إيجاد اليأس عند عامة الناس من حال اختالق 
، حتى تتعــب الناس  الفتنــة والمشــكلة تلــو األخــرى، والصــراع بعد اآلخــر
وتتمنــى الرجــوع إلــى الواقــع الفاســد الســابق، وكأّن الشــياطين – بلســان 
الحــال – يقولــون للنــاس: ال تفكــروا وال تحّدثــوا أنفســكم بــأن تغّيروا أي 

واقع فاسد، كان ما كان، وعليكم بالعبودية لنا على الدوام.

ومثــال ذلــك: بعد ســقوط صــدام أوقعــوا العــراق في حــروب طائفية 
وتفجيــرات وأنزلــوا القاعــدة، حتــى قــال عامــة العراقييــن: إن أيــام صدام 

والبعث أفضل من هذا الواقع!

: بعد قتل القذافي نشــروا الرعب في ليبيا وســلبوا األمان،  ومثــال آخــر
ه الحروب والصراعات والتقاتل واالقتتال!

ّ
وا محل

ّ
وأحل

والرسالة إلى بقية الشعوب: إن فكرتم بالتغيير والثورة فسوف تالقون 
مــا القــاه العــراق وليبيــا، فتيأس الشــعوب وترضــى بالواقع الفاســد وقبول 

حكومة الديكتاتوريين والطغاة المتجبرين!

ين وأصحاب البصيرة في معارك الفتن نحتاج الطاهر
هنــاك مســألة ال ينبغــي الغفلــة عنهــا، وهي أنــه في خضم مــا يفتعله 
أصحــاب الفتــن ومــا يالقيه الناس مــن أمواج فتنهم وأعاصير شــبههم، وما 
ينفثونه من سمومهم، مع كل ذلك، فهناك حاجة لوجود أشخاص يملكون:

طهارة روحية وصدق وإخالص وورع وســائر الفضائل األخالقية، ومن 
زهٍد في الدنيا ورغبٍة في اآلخرة.

بصيــرة ربانيــة يعــون بها األمــور ويدركــون الحقائق ويقومــون بتوعية 
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الناس وتوضيح مالبسات الشبهات والفتن.

االستقامة والثبات والقدرة على تحّمل المحن.

وعلى كل حال، فهناك حاجة للقدوة الصالحة المقاومة المؤمنة، فهناك 
مــن الناس من يســيء النظر في جميــع العلماء والسياســيين والحقوقيين 

وغيرهم حينما يرون مثل هذه الصراعات والمشاحنات والمشاكل!

ال معنى للحياد!

عندمــا اختلــف النبــي؟ص؟ مــع قريش، فهل مــن اإلنصــاف أخذ جانب 
الحيــاد وعــدم االصطفــاف مع النبــي محمــد؟ص؟؟ وعندما اختلــف اإلمام 
علــي؟ع؟ مــع معاويــة، فهــل مــن اإلنصــاف أخــذ جانــب الحيــاد وعــدم 
االصطفاف مع اإلمام علي؟ع؟؟ وعندما يختلف العالم الصالح مع العالم 
الفاسد، فهل من األنصاف أخذ جانب الحياد وعدم نصرة العالم الصالح؟

ع الصالح؟ فأين الدال على العالم والمشرو

هناك حاجة لوجود الوســيط والمعّرف والدليل بين عاّمة الناس وبين 
العالــم الصالــح، فإذا لم يهتــِد عامة الناس للعالم الصالح فعلى الوســطاء 
الداللــة عليــه، فمن غير المناســب أن يعّرف العالم بنفســه، وعدم تعّرف 

الناس عليه فيه خسارٌة لعامة الناس والمجتمع.

المظلومية

ســالٌح يتشــبث بــه هــؤالء الشــياطين لخــداع ضعــاف العقــول، حيــث 
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يتعاطــف النــاس معهــم ويتألمــون لما حــّل عليهــم وُينزلون جــاّم غضبهم 
 يتحّول فيها الظالم 

ٌ
 كاذبــة

ٌ
علــى مــن ظلمهم وانتهك حقهم، إنها مظلومية

إلــى مظلــوم والمظلوم إلى ظالم! وهنــاك من يجيد هذه اللغة ويتقن أداء 
الخداع فيها حتى يصل المخططون الكبار إلى أهدافهم الشيطانية!

وعلى أصحاب البصيرة أن يكشفوا لعامة الناس هذه األكذوبة ويجّنبوا 
النــاس االنخــداع بهــا، وهــذا يحتــاج إلى جرأة فــي الطرح ودقــة في بيان 

أكاذيبهم وكشف الحقائق التي تغيب عن أبصار عامة الناس!

 بنظر 
ً
وإّن الخبثــاء ال يتورعــون عــن ظلــم المظلوم حتى يصّيــروه ظالما

عامة الناس، بل إنهم يلتذون بمثل هذه الجرأة على اهلل وعلى أولياء اهلل!

أصحاب الفتن والعلماء

تسخير العمامة

مــن الوســائل المتبعــة ألهــل الفتــن هــو تســخير العمامــة ألهدافهــم 
الشــيطانية وأالعيبهــم اللعينــة، والمجتمــع الــذي يحترم العلمــاء وينخدع 
بهــم، وهــو ال يعلــم بــأّن هــذه العمامة مــا هــي إال ألعوبة بيد الشــياطين 

تحوك المؤامرات في وسط الظالم!

قد تكون العمامة ساذجة

قد تكون العمامة بســيطة وســاذجة ال تدرك ما ُيحاك حولها وال تعي 
 أنهم يتــوددون للعالم ويظهرون 

ً
أالعيبهــم وخداعهــم ومكرهــم، خصوصا

االحترام له ويوهمونه بأنهم أتباع له وتحت أمره وإلى غيرها من كلمات 



  28 

ق وأفعال أصحاب المطامع!
ّ
وأساليب التحل

قد تكون العمامة فاسدة

 وتــدرك ما يقوم به هؤالء الشــياطين، ولكن 
ً

قــد تكــون العمامة واعية
والروحيــة  األفــكار  فــي  والمشــابهة  الطينــة  وتشــابه  المســانخة  لوجــود 
والســلوكيات العمليــة، نجــد هذا الشــيطان مع هذه العمامة! فهما شــيء 
، ومــع المواقف 

ً
واحــد فــي اللــب والباطــن وإن كان الظاهر يبــدو مختلفا

المتتاليــة واالمتحانــات والتمحيــص ببالءات الحياة، يــزول الغبار ويختفي 
الزبد وتتقشــع الغيوم، لتظهر شــمس الحقيقة وينكشــف أن العاِلم الفاسد 

وأصحاب الفتن وجهان لعملٍة واحدة.

محنة العمامة الصالحة

هنــا يقع العلماء الصالحون بشــكل خاص - فضــًا عن عامة المؤمنين 
المخلصيــن - فــي ورطــٍة وحيــرة مــن أمرهــم، حيــث الشــياطين يحوكون، 
والعلمــاء الفاســدون يتظاهــرون بالصــالح، وعامــة النــاس ال تفــّرق بيــن 
عمامــة الطهــر وعمامــة الرجــس والخبــث، وبيــان الحقائق يســتلزم فضح 
هــذه العمائــم الكاذبة الخادعة، وقد ال تصل النوبة إلى الشــياطين الذين 
يتخندقــون خلــف متاريــس الكــذب والدجــل، والذين ال يتركــون بصمات 

جرائمهم بعد أن يدّمروا المجتمع وُيشقوا الناس ويتركوهم محتارين.

ال بّد من الثبات في كشف زيفهم

لكــن، ال بــّد للمصلحيــن والعمائــم الصالحة وأصحــاب البصيرة من أن 
 عن 

ً
يصمــدوا ويثبتــوا ويبّينــوا كل األالعيــب ويزيلــوا كل األقنعــة خصوصــا
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أولئك العلماء الفاسدين ومن خلفهم ِمن أصحاب الفتن والذين يصنعون 
المؤامــرات والخطــط الشــيطانية، وهــذا يحتــاج إلــى نفــٍس طويــل وفهــٍم 

لمختلف األالعيب.

فأنــت بينهــم كالــذي يمشــي علــى حقــٍل مــن األلغــام، وبيــن عقــارب 
وحّيــات، ال تــدري متــى ُتلدغ وُتلســع، وهكذا الحال مع هؤالء الشــياطين 
الذيــن خبثــت ســريرتهم وتاهوا عن طريــق الهداية، وأبــوا إال بأن يضّيعوا 

. اآلخرين ويقودهم خلفهم إلى جهنم وبئس المصير

ال بّد من األنصار

المؤمنيــن،  مــن  المؤمنــة والخــواص  الصادقــة والنخــب  العمائــم  إّن 
يحتاجون إلى أنصار يقفون معهم في مواجهة هؤالء الشياطين وأالعيبهم، 
فبعــض أالعيبهــم ال يناســب أن يتصــّدى لهــا العاِلــم الــورع، بــل ال بــّد أن 

يتصدى لها أنصار الحق فيدحضوا حطب شياطين الفتن.

كانــوا يــؤذون رســول اهلل؟ص؟ مــن خــالل  والتاريــخ ينقــل أّن الكفــار 
إرســال أطفالهــم ليرمــوه بالحجارة، ولــم يكن من المناســب أن يرّد عليهم 
، فــكان يأخــذ معــه اإلمــام  الرســول؟ص؟ وهــو النبــي وهــو أربعينــي العمــر
، فكان يــردع كل طفــٍل يتعدى 

ً
علــي؟ع؟ والــذي كان حينهــا طفــًا صغيــرا

على مقام رسول اهلل؟ص؟ ويتعّرض لشخصه؟ص؟.

وهكــذا، إذا قــام الصغــار - بإيعــاز مــن الكبــار - بالتعــّرض للعلمــاء 
الصالحيــن وللحــق، فــال بــّد مــن تصــّدي أنصــار الحــق لهذا األمــر وحفظ 

قيادتهم وحقهم وعلمائهم الصالحين.
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أمواج الفتن

إسقاط وتسقيط الصالحين

أســقاط  عمليــة  هــي  الفتنــة  رؤوس  يعتمدهــا  التــي  األســاليب  مــن 
المصلحيــن مــن أنبيــاء وأوصيــاء وفقهــاء وعلمــاء عامليــة مخلصيــن، عبــر 
إثــارة الفتــن ضّدهــم وإلصاق التهم بهم كالســحر والجنون وطلــب الدنيا، 
َر<)1) فالطــرح غيــر  ُد�جِ و�نٌ َو�رنْ �نُ ْ و� َم�ج

ُ
ال ا َو�قَ َد�نَ و� َع�جْ ُ �ج

َكدنَّ قولــه تعالــى: >�نَ
ْوِمِه َما  ُرو� ِم�ن �قَ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
 �ل

�أُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل �قَ عقلي وال عقالئي!، قوله تعالى: >�نَ

ُكْم<)2) حيــث أنــه ُيضمر حب  �يْ
َ
َل َعل

صنَّ �نَ �قَ َ �ن �ي
أَ
ُد � ِر�ي ُ ُكْم �ي

ُ
ل ْ �ث ٌر ّمِ َ َ�ث ا �ج

َّ
ل � �إِ

دنَ
ٰ

َه
الرئاســة واالســتئثار بغنائم الحياة ويتخذ من الدعوة غطاًء لتحقيق مآربه 
ْوِمِه   ِم�ن �قَ

�أُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل <)3) > �قَ هقٌ

�نَّ ِه �جِ ٌل �جِ
ا َرحجُ

َّ
ل �نْ ُهَو �إِ الشخصية!، قوله تعالى: >�إِ

<)))، فأصعب شيء أن يقوم الُجّهال التائهون  �نٍ �ي �جِ
�ٍل ّمُ

َ
ل َر�َك �نِ�ي �نَ �نَ

َ
ا ل

�نَّ �إِ
بمواجهــة العلمــاء والحكمــاء وأصحــاب البصيرة؛ حيث يضعــون من عند 
أنفســهم مقاييــس ومعاييــر للحــق والحقيقة ما أنزل اهلل بها من ســلطان، 
َرٰى  �يِ َوَما �نَ

أْ
� َ �لّرَ اِد�ي ا �جَ �نَ

ُ
ل َر�دنِ

أَ
�نَ ُهْم � �ي ِ �ن

َّ
ا �ل

َّ
ل َعَك �إِ �جَ

َر�َك ��قَّ قوله تعالى: >َوَما �نَ
<)5)، فالكبر يأخذ بأهل المال  �نَ �ي �جِ ْم َكادنِ

ُ
ك

�نُّ �نُ ْل �نَ َ ٍل �ج
صنْ ا ِم�ن �نَ �نَ �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

َ
ل

والجاه ويستحقرون غيرهم فيمنعهم من قبول الدعوة.

9 : )1) القمر

)2) المؤمنون: 24

)3) المؤمنون: 25

)4) األعراف: 60

)5) هود: 27
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والحاصل: يقومون بالتســقيط االجتماعي وهتك الشخصية الحقوقية، 
.(1(> و�نَ

ْوٌم َطاعنُ
ْل ُهْم �قَ َ ِهۚ  �ج َو�َ�ْو� �جِ �قَ

أَ
 الُعصاة، قوله تعالى: >�

ُ
ة وهذه ُسّنَ

التهديد بالقتل والطرد

مع عدم نجاح هذه الوسائل فإنهم يلجؤون إلى القوة والتهديد بتصفية 
�نَّ ِم�نَ  ُكو�نَ �قَ

َ
وُح ل ا �نُ ِه �يَ �قَ �ن ْم �قَ

َّ
�ن ل �أِ

َ
و� ل

ُ
ال الشخصية الحقيقية، قوله تعالى: >�قَ

<)2)، ويخّيرونك بين الرجوع والصيرورة مثلهم وفي دينهم أو  �نَ وِم�ي ُ َمْر�ج
ْ
�ل

ا  َك �يَ
�نَّ َ ِر�ج �نْ �نُ

َ
ْوِمِه ل ُرو� ِم�ن �قَ �جَ

ْ
ك �نَ �ْس�قَ �ي ِ �ن

َّ
 �ل

�أُ
َ
َمل

ْ
اَل �ل الطرد، قوله تعالى: >�قَ

ا<)3). �نَ �قِ
َّ
 �نِ�ي ِمل

ُعوُد�نَّ �قَ
َ
ْو ل

أَ
ا � �نَ �قِ َ ْر�ي

و� َمَعَك ِم�ن �قَ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
�جُ َو�ل َع�يْ ُ سث

التسقيط االجتماعي

 وإذهاب حيثيتهم، فمن سيســمع لهم 
ً
عندما يتم تســقيطهم اجتماعيا

ومــن سيســير فــي ركابهــم ومــن ســيطيعهم؟! وهكذا بعــد هذا التســقيط 
. بمختلف الوسائل، فإنه لن يبَق للمصلحين أي أعوان أو أنصار

صناعة الشبه الكاذب

إّن من أعظم الوسائل التي يعمل بها رؤوس الفتنة إلسقاط المصلحين 
الحقيقييــن هــي صناعــة شــبه كاذب، من فقهــاء أو علماء أو سياســيين أو 
 - 

ً
مفكريــن وغيرهــم؛ حيــث يقــع النــاس في الحيــرة، فــال يّفرقــون - غالبا

بيــن النوعيــن والصنفين! فإذا وقع الخطأ من الشــبيه الــكاذب فإنه يلحق 

)1) الذاريات: 53

)2) الشعراء: 116

)3) األعراف: 88



  32 

بالمصلح الحقيقي.

ضّد التيار

إن من الصعاب التي تواجه أصحاب خط األنبياء؟مهع؟ هو السير في وجه 
(، حيث مواجهة أفكار منحرفة وسلوكيات خاطئة وأخالقيات  التيار )ضد التّيار
فاســدة ومحاولــة تغييرهــا إلى الضفــة المقابلــة! وعاّمة النــاس - وباألخص 
الوجهاء والمأل وأصحاب المناصب - تقف في وجه خط األنبياء؟مهع؟، وفي 

الحديث الشريف: »ال تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه«)1).

في كل الجبهات

عليــه، ال بــّد مــن المواجهــة وعــدم تضعضــع العزائــم وال اإلحســاس 
: بالضعف أو اليأس من الوصول لألهداف، وذلك عبر

المواجهــة الفكرية ودحــض إدعاءاتهم وشــبهاتهم الفكرية وبيان . 1
الحقائــق بأجلــى صورهــا - بقوة البرهــان والمنطق - مــع اإلصرار 
علــى الحــق الــذي يطرحــه خــط األنبيــاء؟ع؟ مثــل مــا يصــّر أهل 
الباطــل علــى باطلهم، وفــي الحديث الشــريف: »وال ُيدرك الحق 

إال الجّد«)2).

المواجهــة النفســية الروحيــة، حيــث تبرز ملــكات الخيــر وفضائل . 2
األخــالق مــن الشــجاعة واإلبــاء والعــزة والحمّيــة وعــدم الرضــا 
بالدنّيــة، نفــوس تتــوق لآلخرة وال تنخــدع بالدنيا، عاشــت الزهد 

)1) نهج البالغة، الخطبة 193

)2) نهج البالغة، خطبة 29
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الحقيقي وأنست بالموت واشتاقت للقاء اهلل تعالى.

المواجهــة الخارجيــة، حيث النزول في الميادين ومجابهة الطغاة . 3
والمتجّبرين، وبذل الغالي والنفيس، حيث تســطير أروع المالحم 

في ساحات النزال وجبهات القتال.

عاطفة صادقة

 إلى قوته في حقه، فإنه يملك عاطفة صادقة 
ً
خط األنبياء؟ع؟ مضافا

متدفقــة مــن قلــوب رحيمــة، ترجــو أن يهتــدي الضــال، ويرجــع العاصي، 
ويغّير من عاش الفساد مساره وطريقه.

المنطق في العقل والسلوك

، يقول 
ً
 ســلوكيا

ً
 إلى منطق القول، فهو يملك منطقا

ً
خــط األنبيــاء؟ع؟ مضافــا

اإلمام الصادق؟ع؟: »كونوا ُدعاًة لنا بغير ألسنتكم«)1)، فكمال عقولهم وسماحة 
أخالقهــم وســعة حلمهــم وحســن تصرفهم، لــه دوٌر كبيــٌر في انتصــار دعوتهم، 

.
ً
 وعمليا

ً
لحقانية الدعوة قوًال وعمًا، نظريا

والحاصل: إّن أهم عامٍل لمقارعة الطغاة هو الطهارة الروحية والقداسة في 
األفكار واألخالق والعمل.

جواب الرغبة في التفوق

ِه<)2)، قوًال وعمًا، 
َ
� �لّل

َ
ا َعل

َّ
ل  �إِ

َ
ِر�ي ْ �ج

أَ
�نْ � ِه َمالًاۖ  �إِ �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
ا �

َ
ْوِم ل

ا �قَ >َو�يَ

)1) الكافي، جزء 2، صفحة 105

)2) هود: 29
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فــال مصداقيــة لألقــوال المجردة عــن األفعال واألعمــال، وإال تضعضعت 
نفــوس النــاس، طوبى لنفٍس أّدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤســها، 
وهجــرت فــي الليــل غمضها، حتــى إذا غلب الكــرى عليها افترشــت أرضها 
وتوّســدت كفها، في معشــٍر أشــهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن 
مضاجعهــم جنوبهــم وهمهمــت بذكــر ربهــم شــفاههم، وتقشــعت بطول 
ِه 

َ
�جَ �لّل �نَّ ِ�رنْ ا �إِ

َ
ل
أَ
ِهۚ  �

َ
�جُ �لّل َك ِ�رنْ �أِ

َٰ
ول

أُ
استغفارهم ذنوبهم، قوله تعالى: >�

.(1(> ِلُ�و�نَ ُم�نْ
ْ
ُهُم �ل

جواب الدعوة لطرد الفقراء

<)2)، فــال يمكــن تغييــر الواقع  �نَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
َ�اِرِد �ل ا �جِ

�نَ
أَ
قولــه تعالــى: >َوَما �

الخارجي من دون تغيير الطرح الفكري والمعايير التي يحملها الناس ومن 
ثم الثبات واالستقامة لتطبيقها والصبر عليها، بلغ ما بلغ!

االستقامة والثبات

اَل  ال بــّد مــن االســتقامة والثبات في طريــق الدعوة، قوله تعالــى: >�قَ
َهاًر�<)3)، فــال بــّد من التبليغ واإلرشــاد من دون  لً� َو�نَ �يْ

َ
ْوِم�ي ل

ِ�ي َدَعْو�قُ �قَ
�نّ ِ �إِ

ّ َر�ج
ــة المؤمنيــن وكثــرة المعاندين وإعــراض أغلب 

ّ
ســأم وال كلــل حتــى مع قل

القوم مستكبرين.

سعادة الدنيا واآلخرة

)1) المجادلة: 22

)2) الشعراء: 114

)3) نوح: 5
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إن الدين اإلســالمي ال يتكّفل بتحقيق الســعادة في اآلخرة فحســب، 
بــل يتكّفــل يتحقيــق الســعادة فــي الدنيــا واآلخــرة، فهو يحقق الســعادة 
اًر� 

�نَّ ُه َكا�نَ عنَ
�نَّ ُكْم �إِ َّ ُرو� َر�ج �نِ

عنْ �قُ �ْس�قَ
ْ
ل �قُ ، قوله تعالى: >�نَ

ً
فــي الدنيا أيضا

ُكْم 
َّ
َعل ل ْ �ج َ �نَ َو�ي �ي ِ �ن َ ْمَو�ٍل َو�ج

أَ
ا م �جِ

ُ
ْمِدْدك ُ ْدَر�ًر� 11  َو�ي م ّمِ

ُ
ك �يْ

َ
َماَء َعل ْرِسِل �لّ�َ ُ 10 �ي

ِهم  �يْ
َ
ا َعل ْ��نَ �قَ �نَ

َ
ْو� ل �قَ

و� َو��قَّ َم�نُ
آ
َرٰى � �قُ

ْ
ْهَل �ل

أَ
�نَّ �

أَ
ْو �

َ
َهاًر�<)1) >َول �نْ

أَ
ْم �

ُ
ك

َّ
َعل ل ْ �ج َ ا�قٍ َو�ي

�نَّ َ �ج
َل  ِ رن

�ن
أُ
َل َوَما � �ي �جِ

�ن اإِ
ْ
ْوَر��قَ َو�ل

اُمو� �ل�قَّ �قَ
أَ
�نَُّهْم �

أَ
ْو �

َ
<)2) >َول ْر�نِ

اأَ
ْ
َماِء َو�ل �نَ �لّ�َ ا�قٍ ّمِ َركَ َ �ج

ِلِهم<)3)، فهناك عالقة  ْرحجُ
أَ
� ِ ْ��ق

ِهْم َوِم�ن �قَ ْو�قِ و� ِم�ن �نَ
ُ
َكل

اأَ
َ
ِهْم ل ِ

ّ �ج �ن ّرَ ِهم ّمِ �يْ
َ
ل �إِ

علّيــة ومعلولية بين العقيــدة الحقة واألخالق الفاضلة واألعمال الصالحة 
مــن جهــة، وبين الصــالح التكويني ونــزول الفيوضات اإللهيــة، وبالعكس، 
ْعَر�نَ َع�ن 

أَ
فإّن الكفر والفسوق سبب لضنك الحياة، قوله تعالى: >َوَم�نْ �

ْعَمٰى<))).
أَ
اَمهقِ � �يَ �قِ

ْ
ْوَم �ل َ ُرُ� �ي ُ ْ��ث

كًا َو�نَ �ن هقً �نَ َ �ث ُه َمِع�ي
َ
�نَّ ل اإِ

ِر�ي �نَ
ْ
ك دنِ

)1)  نوح: 10-12

)2) األعراف: 96

)3) المائدة: 66

)4) طه: 124
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التشيع البريطاني

تمهيد

إّن أعــداء اإلســالم ولكــي يقضوا على اإلســالم، فإنهم يشــنون الحرب 
تلــو األخــرى، هذا من جهة، ومن جهة أخــرى ينّوعون في حروبهم، فمن 
حروب عسكرية إلى حرب اقتصادية إلى حرب ثقافية فكرية وإلى حرب 
أخالقيــة ومعنويــة، فهم في حرٍب دائمة وعلى أكثر من جبهة وبأكثر من 

أسلوٍب وطريقة.

إيجاد البديل المشابه شكًال ال مضمومنًا

من أكثر الوســائل التس اعتمدها األعداء من أجل ضرب اإلســالم هي 
إيجاد إسالم بديل عن اإلسالم األصيل!

وعندها ال يقدر عامة الناس على التفريق بين اإلسالميين فيقعون في 
فخاخ الشياطين.
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اإلسالم األموي واإلسالم العلوي

اإلســالم الذي جاء به النبي محمد؟ص؟ هو اإلســالم الذي جّســده أمير 
المؤمنيــن؟ع؟ والــذي أقامه عندما جاءته الخالفة، ولكن في المقابل بدأ 
اإلسالم األموي بالظهور من يوم السقيفة، لُيعلن عنه الطليق ابن الطلقاء 

في عام 0) هـ، فكان الصراع الحقيقي بين اإلسالمين، العلوي واألموي.

ولألســف فــإن عامــة النــاس فــي ذلــك الزمــان مــا كانــت تفــّرق بيــن 
 عن اإلسالم 

ً
اإلســالميين، بل أصبحت األمة تعمل باإلســالم األموي عوضا

المحمدي األصيل.

يكي اإلسالم األمر

اليوم ُتعاد القصة بنفسها، حيث قام أئمة الكفر بقيادة الشيطان األكبر 
واالســتكبار العالمي بصناعة إســالٍم جديد بمقاساٍت شيطانية استعمارية؛ 

تمّكن الطغاة وتسلب ما تبقى من قّوة الضعاف.

وهــا هــي الدول اإلســالمية تــرزح اليوم تحــت حكومــات ودوٍل تّدعي 
اإلســالم، ومــا هــو إال اإلســالم األمريكي الــذي يمّكن الكفار مــن مقدرات 
األمــة ويجعــل شــعوبها ضائعــة تائهــة ال حول لهــا وال قوة! وهذا هو ســر 

تأخرها وضياعها وتيهها.

أبــرز مــا ظهر من اإلســالم األمريكي هو إســالم القاعــدة وداعش ومن 
قبلهما الســلفية البغيضة التي كّفرت كل المســلمين وباألخص شــيعة أمير 

المؤمنين؟ع؟.
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يكان العمالة األمر

من يســير فــي ركاب األمريــكان ويتحرك بمقاســاتهم ويحمــل رؤاهم، 
، يعي أو ال  بل ويحمل طباعهم، ما هو إال عميٌل لهم، يشــعر أو ال يشــعر

يعي.

، بل وحتى لو ســجن 
ً
 أو اّدعــى المعارضة جهارا

ً
وهــو مهمــا صــرخ نهارا

، ولم  ، فهو في آخر المطاف لن يحقق إال أطماع االســتكبار
ً
 وأعواما

ً
شــهورا

ُيسعد إال األمريكان، وأما شعبه وأهل وطنه فهم في حرماٍن وفقٍر وجهٍل 
وألٍم ال ُيطاق.

مسؤولية األمة

مــا لــم تخلــع األمة - وباألخــص نخبها وخواصها - هــذا اللباس المذل 
ولم ترفض هذا المنهج المنحرف، وما لم ترجع إلى إســالمها األصيل، فال 

.
ً
 وال نفعا

ً
ينبغي أن ترجو لنفسها وال لشعبها خيرا

وهل انتهت القصة؟

، وفي األمة 
ً
كال، لم تنتِه القصة؛ حيث وجدوا أّن اإلســالم ما زال باقيا

من يحمي مقدراتها ويحفظ حماها وعزتها وكرامتها، فتســاءلوا مبغضين: 
كيف ذلك والناس ترتدي اإلسالم األمريكي؟

فــكان الجــواب: إن فــي األمــة مــن رفــض هــذا اللبــاس ولــم يرضــخ 
إلمــالءات البغــاة، وأبــى إال عيش العــزة والحرية والكرامة، وأنهم شــيعة 

أمير المؤمنين؟ع؟.
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فالتشيع هو الذي حفظ اإلسالم، وهو الذي أبقاه من ذلك الزمان إلى 
هــذا الزمــان، مع كل ما جرى عليه من تشــويٍه وتضييــٍع وتحريٍف لمبادئه 
وقيمه وأحكامه وســننه؛ فاإلمام علي؟ع؟ كان هو الحافظ لإلســالم حتى 

مع قيام السقيفة واغتصاب الخالفة وتعاقب الطلقاء وأبناءهم عليها.

وهكــذا، فــإن التشــيع هــو الــذي حفــظ اإلســالم، حتــى بثوبــه األموي 
األمريكي.

فما العمل حتى يقضوا على اإلسالم من جديد؟

الجــواب: هو صناعة تشــيٌع جديد، ولكن هذه المــرة بلباٍس بريطاني، 
فكان التشيع البريطاني.

ْحــَكاٌم ُتْبَتَدُع 
َ
َبــُع َوأ ْهــَواٌء ُتّتَ

َ
ِفَتــِن أ

ْ
وِع ال

ُ
َمــا َبــْدُء ُوق

َ
عــن األميــر؟ع؟: »ِإّن

ْو 
َ
ل
َ
ى َغْيــِر ِديِن اهلِل ف

َ
 َعل

ً
ْيَها ِرَجــاٌل ِرَجاال

َ
ــى َعل

َّ
ــُف ِفيَهــا ِكَتــاُب اهلِل َوَيَتَول

َ
ُيَخال

 
َ

َحّق
ْ
ّنَ ال

َ
ْو أ

َ
ُمْرَتاِديَن َول

ْ
ــى ال

َ
ْم َيْخَف َعل

َ
َحّقِ ل

ْ
ــَص ِمــْن ِمَزاِج ال

َ
َباِطــَل َخل

ْ
ّنَ ال

َ
أ

 ِمْن 
ُ

ِكْن ُيْؤَخذ
َ
ُمَعاِنِديــَن َول

ْ
ُســُن ال

ْ
ل
َ
َباِطِل اْنَقَطَعْت َعْنُه أ

ْ
ْبِس ال

َ
ــَص ِمــْن ل

َ
َخل

ى 
َ
ــْيَطاُن َعل

َ
ُهَناِلَك َيْســَتْوِلي الّش

َ
ُيْمَزَجــاِن ف

َ
ا ِضْغــٌث ف

َ
ا ِضْغــٌث َوِمــْن َهذ

َ
َهــذ

ُحْسنى«)1).
ْ
ُهْم ِمَن اهلِل ال

َ
ِذيَن َسَبَقْت ل

َّ
ْوِلَياِئِه َو َيْنُجو ال

َ
أ

يطاني التشيع البر

مــا دام التشــيع يمثــل نــواة اإلســالم وقلبــه النابــض وروحــه الخالــدة، 
فكانت الشــيطنة البريطانية بصناعة تشــيع شــبيه بالتشــيع األصيل، يحقق 

أهدافهم على ما تبقى من إسالم أعداءهم، إنه التشيع البريطاني.

)1) نهج البالغة، خطبة 50
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االختراق من الداخل

هــذه المــرة، التحريف في داخل النواة، والســهم يصيب عين اإلســالم 
وروحــه المتألقــة وقلبــه النابــض، فــال قاعــدة وال داعش وال غيرهمــا، إنما 

عمائم سوداء وأخرى بيضاء! وألقاٌب ما أنزل اهلل بها من سلطان.

نعــم، اخترقــوا الحــوزات العلميــة فــي النجــف وقــم وكربــالء وغيرها؛ 
 وعلمــاًء يفكرون كما يريــد لهم االســتعمار البريطاني أن 

ً
ليصنعــوا واجهــة

يفكــروا؛ فيهدمــون التشــيع مــن داخلــه، ويشــّوهون ســمعته مــن ُحماته، 
ويشّقون الصف بمثل هذه العمائم المهترئة.

يطانية  صنيعة االستخبارات البر
ٌ

عمامة

ال أدري، أنيــاٌم أم أيقــاظ، أم أنهــم فــي غّيهــم يعمهــون؟ كيف لهم أن 
يصفقــوا لعمامــة مقرهــا ودعمهــا مــن االســتخبارات البريطانيــة؟ ولعالــٍم 
يتعــرض فــي وضــح النهــار لعمامــة علمــاء الطائفة؟ علــى وقاحــة منطقه 

وضحالة فكره وبذاءة كلماته!

نعم، إنه خبيث العمائم وعميٌل بصورة عاِلم، وشيطاٌن في هذا الزمن 
. الغابر

ا  ّمَ
َ
أ
َ
، ف

َ
َحّق

ْ
َها ُتْشــِبُه ال

َ
ّن
َ
 أِل

ً
 ُشــْبَهة

ُ
ــْبَهة

ُ
َيِت الّش َما ُســّمِ

َ
ِإّن عن األمير؟ع؟: »َو

ْعَداُء اهلِل 
َ
ــا أ ّمَ

َ
ُهَدى، َوأ

ْ
ُهْم َســْمُت ال

ُ
َيِقيــُن َوَدِليل

ْ
ِضَياُؤُهــْم ِفيَهــا ال

َ
ْوِلَيــاُء اهلِل ف

َ
أ

ُه َو 
َ
َمْوِت َمْن َخاف

ْ
َما َيْنُجو ِمَن ال

َ
َعَمى، ف

ْ
ُهُم ال

ُ
ُل َوَدِليل

َ
ال

َ
ُدَعاُؤُهــْم ِفيَهــا الّض

َ
ف

ه«.)1) َحّبَ
َ
َبَقاَء َمْن أ

ْ
 ُيْعَطى ال

َ
ال
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فدٌك تكسر ضلع الزهراء؟اهع؟!

جــاء بقنــاة فــدك ليكســر ضلــع الزهــراء؟اهع؟ مرة ثانيــة، ويســلب إرثها 
ّفــت بحبال 

ُ
بتشــويه ديــن أبيهــا، ويغــرر بضعــاف العقــول بعمامتــه التي ل

الغدر والخيانة!

َتَبَس َجَهاِئَل ِمْن 
ْ
اق

َ
ْيَس ِبِه ف

َ
 َول

ً
ى َعاِلما ْد َتَســّمَ

َ
عن األمير؟ع؟: »َوآَخُر ق

ْوِل 
َ
 ِمــْن َحَباِئِل ُغــُروٍر َوق

ً
ْشــَراكا

َ
اِس أ ٍل َوَنَصَب ِللّنَ

َّ
َضاِليــَل ِمــْن ُضــال

َ
ــاٍل َوأ ُجّهَ

اَس  ْهَواِئِه ُيْؤِمُن الّنَ
َ
ــى أ

َ
 َعل

َ
َحّق

ْ
ــى آَراِئِه َوَعَطَف ال

َ
ِكَتاَب َعل

ْ
ــْد َحَمــَل ال

َ
ُزوٍر ق

َع 
َ
ــُبَهاِت َوِفيَها َوق

ُ
ِقــُف ِعْنَد الّش

َ
َجَراِئِم َيُقوُل أ

ْ
ُن َكِبيــَر ال َعَظاِئــِم َوُيَهــّوِ

ْ
ِمــَن ال

ُب 
ْ
ل
َ
ُب ق

ْ
َقل

ْ
وَرُة ُصوَرُة ِإْنَســاٍن َوال الّصُ

َ
ِبــَدَع َوَبْيَنَها اْضَطَجــَع ف

ْ
ْعَتــِزُل ال

َ
َوَيُقــوُل أ

ِلَك 
َ
 َعْنــُه َوذ

َ
َيُصّد

َ
َعَمــى ف

ْ
 َباَب ال

َ
ِبَعــُه َوال َيّتَ

َ
ُهــَدى ف

ْ
 َبــاَب ال

ُ
 َيْعــِرف

َ
َحَيــَواٍن ال

ْحَياِء«.)1)
َ ْ
ُت األ َمّيِ

يعتمداري المرجع شر

هــو مثــاٌل علــى ما نقول ومّدعــٌم لما ذكرنــاه، فقد صنعــوه لكي يكون 
 لإلمام الخميني؟توضر؟ من أول أيام الثورة اإلســالمية اإليرانية، وكانت 

ً
نــّدا

ــده نحــو 3 ماليين من 
ّ
لــه موقعيــة عنــد الكثيــر مــن الناس حيــث كان يقل

، ولكن عند المحــّكات والمنعطفات 
ً
 طــوال 15 عامــا

ً
الشــيعة، وكان ثوريــا

كانت ُتعرف حقائق هذه العمامة، فقد كان اإلمام؟توضر؟ يدعو إلســقاط 
النظام بينما كان هو يدعو للمملكة الدســتورية وإبقاء الشــاه! وكان اإلمام 
الخمينــي يقــول وهــو يقــول! ولكن بعــد انتصار الثــورة اإلســالمية وعندما 
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هجــم الطــالب الجامعيين على الســفارة األمريكية واســتولوا على الوثائق 
السرية، اكشتفوا بأنه كان عميًا لالستكبار واالستعمار طيلة أيام الثورة!

لفتة هامة: ال نرفض الجميع

 أننــا نرفــض أي مرجــٍع آخر غير 
ً
هــذا ال يعنــي أن يفهــم البعــض خطئــا

الولــي القائــد، فهــذا كالٌم ال يقــول بــه عاقــل، وإنمــا مرادنــا أن هنــاك من 
بيــن المراجــع أو مــن يّدعون المرجعية - وإن كانــوا قلة - هم عمالء من 
حيــث يعلمــون أو ال يعلمــون، ومعيــار عمالتهــم أن أفعالهــم وتصرفاتهم 
كلها تصّب في صالح االستكبار العالمي وتحت مشروع التشيع البريطاني، 
فالتقييم بلحاظ الواقع الخارجي والســلوك على األرض، ويكفيك أن تنظر 
إلــى إعــالم االســتكبار العالمــي وعمالئهم، حيــث تجدهم يمّجــدون مثل 
هذه العمائم ومثل هذه المرجعيات، وكما يقول السيد اإلمام؟توضر؟: »إذا 
رضــي علينــا األمريــكان فعلينــا أن نتهــم أنفســنا«، وكيف ال؟ وهــل يرضى 

الشيطان إال على أوليائه؟!

يطاني بعض معالم التشيع البر

محاربة الوحدة اإلسالمية: فهم أساس أي شقاٍق وشرخ في األمة؛   
فهــم ال يؤمنــون بالوحدة اإلســالمية، ويســعون إليجــاد االحتراب 
بين المسلمين، فلذلك يحّركون المسائل الخالفية بين العوام ومن 
خــالل الفضائيــات، فــإذا كانــت باألمس وصــال وصفا بلغٍة ســلفية 

وّهابية، فاليوم فدك بالصبغة الشيعية البريطانية.

ويزيــد التشــيع البريطانــي بأنــه يقــوم بإيجــاد الشــقاق واالحتراب   
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وإيجــاد الفتــن بيــن الصف الشــيعي الواحــد، فما أن تقــع أرجلهم 
على أرٍض حتى يزرعوا الشقاق والصراع بين المؤمنين.

تســخيف القضية الفلســطينية: هــم ال يعيرون القضية الفلســطينية   
 أن العدو هو 

ً
أي اهتمــام مــع أنها القضية األم واألســاس، خصوصــا

الصهاينة مع الحماية األمريكية والوالدة الالشرعية البريطانية.

ط عليهم اليهود! فماذا نقول لمثل   
ّ
يقولون: فلســطين ســّنة واهلل سل

هؤالء وهم يحملون مثل هذا المنطق؟!

االشــتغال بهوامــش الفــروع، ال تجدهــم يركــزون علــى المســائل   
األصيلــة واألساســية ويركزون على المســائل الفرعيــة، حتى يتحّول 

المباح أو المستحب إلى واجب وفرض عين!

وعندمــا تقــع الحــروب المصيريــة ال تجدهــم في الســاحات، فأين   
الذيــن يبكون على الســيدة زينــب؟اهع؟ عندما هــّدد الدواعش بأن 
 

ً
ينبشــوا قبرهــا؟ وأينهــم وهــم يــرون الغــزاة يقطعون األمــة قطعة

قطعــة؟ فمســائل الجهــاد ومقارعة الطغاة واالحتــالل وغيرها هي 
أمــور غيــر مهمة! ومــا المهــم؟ قالوا: إحيــاء المآتم وعقــد مجالس 
البــكاء! حتــى ذهبت بعض عمائمهم إلــى بعض المناطق المفارقة 
فــي جنــوب لبنــان مــن أجــل أن يخــّدروا الشــباب ويّزهــدوا الناس 
عــن خيــار المقاومة واســترجاع الكرامة! فلّما ضعــف الصهاينة من 
مقاومة وبسالة وشجاعة رجال حزب اله تراهم يرسلون مثل هذه 
العمائــم لتوهيــن عزمهــم وتغييــر فكرهــم ومــن ثم تحقيــق النصر 
عليهــم، فإنــا هلل وإنــا إليه راجعــون من عمائم مثل هــذه العمائم، 

وباسم الحسين؟ع؟ ومنبر الحسين؟ع؟ يقتلون الحسين؟ع؟.
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معاداة خط اإلمام الراحل؟توضر؟: اإلمام يطرح أسبوع الوحدة وهم   
يطرحون أسبوع البراءة! واإلمام يطرح عشرة الفجر )انتصار الثورة( 
وهم يخترعون عشــرة وراء عشــرة! يأخذون االســم ويفرغونه من 

المحتوى وهكذا.

ية فــي فهــم الديــن: هــم يرفضــون أن يتعمقــوا فــي أحــكام    القشــر
 في القضايا العقلية الفلسفية، فهم 

ً
الدين وبيان فلســفته، خصوصا

حــرٌب علــى كل ما فيه تعّقــل بحجة التعّبد، حتــى دعوا إلى فصل 
الديــن عــن العقل! وما أشــبه اليــوم بالبارحة حين تــم فصل الدين 

عن السياسة!

المهادنــة والوقــوف مــع الحــكام: قــد تراهــم - عندمــا يــرون فــي   
المصلحة في ذلك - يتعاقدون مع الحكام الجائرين، بل يستلمون 
منهم األموال لتأمين رواتب طالب العلم )المشايخ( في حوزاتهم! 
فــال أعلــم/ ما هو مصير هذا العالم الذي يأكل ويشــرب على نفقة 
الدولــة الظالمــة الجائــرة؟ وهــل صناعــة العمالــة غير ذلــك؟ وهل 
تكــون صناعــة علماء البــالط بغير هــذه الطريقة؟ وهــذا الملجس 
األعلــى اإلســالمي وذلك المعهــد الجعفري وتلك حــوزات النظام، 

فهل الناس نيام؟

والمؤســف أن ينضــم اإلنســان لهــذه الحــوزات بعــد كل معانــات فــي 
 لهــدم التشــيع بعمائــم هــو يصنعهــا 

ً
ســجون الظالميــن، ويكــون مؤسســا

بمقاساٍت حكومية!

فإنا هلل وإنا إليه راجعون!



مسجد ضرار

االسم والمحتوى

رمــٌز لــكل مشــروع نفاقي ظاهــره إيمان وباطنــه كفر وإلحاد، فاالســم 
مسجٌد ُيعبد اهلل فيه، والمحتوى مسرٌح لألهواء وعبادة الذات والشيطان، 
والهــدف المعلــن هو هدايــة الناس واألخذ بأيديهم إلى بــر األمان والفوز 
بالجنة والقرب من اهلل، وأّما الهدف المخفي فهو هدم اإلســالم ومحاربة 

الناس واألخذ بهم للنار والدخول تحت والية الشيطان.

 وضالل
ٌ

: هداية قبا وضرار

 وضــالل، صــدٌق وكــذب، تقوى 
ٌ

، هدايــة هنــاك مســجدان، قبــا وضــرار
ونفــاق، وهنــاك مؤسســات لكل من المســجدين، وهناك الجمهــور التابع، 
، بل بين  وهكــذا يكــون االصطفــاف هنــا وهنــاك، ال بيــن اإلســالم والكفــر
اإليمــان والنفــاق، وهــو أصعــب اصطفــاف حيث يصعــب علــى الكثيرين 
، وأصعــب منــه أن ُيفــّرق بيــن  التفريــق بيــن مســجد قبــا ومســجد ضــرار
المؤسســين؛ فــكل منهــم أو منهــا ظاهــره اإليمــان والصالــح، وممــا يزيــد 
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ين في مســجد 
ّ
ة المصل

ّ
المعانــاة واالمتحــان، كثــرة رّواد مســجد ضــرار وقل

قبا، كما هو مالحٌظ في مختلف األزمان.

من المسجد للعمامة

، لننتقــل إلى غيرهمــا، فهنا عمامة  انطلقنــا مــن المســجدين قبــا وضرار
 ، وهنــاك عمامــة، وهنــا جمعية وحــزب وتيار وهنــاك جمعية وحــزب تيار
فالظاهــر واحــد والشــكل متطابــق واألهــداف متقاربــة، ولكــن بينهــا ُبعد 
المشــرقين، نعــم، ُبعــد ضــرار وقبــا، والنــاس فــي حيــرٍة وذهــوٍل وتيٍه عن 

معرفة الحق من الباطل والهدى من الضالل.

التمييز بين المسجدين

الواجــب علــى النــاس أن يميــزوا بيــن األمريــن، وال ينبغي أن يعيشــوا 
مكتفيــن بالظواهــر والقشــور واالنخــداع بأالعيــب المنافقيــن وأصحــاب 
المطامــع وطــالب الدنيا، وإال فإّن المتضرر في آخر المطاف هم أنفســهم 
زوي في بيته بعد سقيفة الضالل؟ وكم 

ُ
والت حين مناص، فكم من علي أ

بح والناس تصفق لعبيد اهلل بن زياد؟ وكم صار انقالٌب على 
ُ
من حسين ذ

األعقاب!

البنيان: التقوى أم الفساد؟

إّن األساس الذي يقوم عليه البناء هو أهم شيء في كل مشروع ، قوله 
َس  ّسَ

أَ
�نْ � م ّمَ

أَ
ٌر � �يْ

َو��نٍ �نَ ِه َوِر�نْ
َ
َوٰى ِم�نَ �لّل �قْ ٰ� �قَ

َ
ُه َعل ا�نَ �يَ

�نْ ُ َس �ج
ّسَ

أَ
َم�نْ � �نَ

أَ
تعالــى: >�
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ْوَم  �قَ
ْ
ْهِد�ي �ل َ ا �ي

َ
ُه ل

َ
َمۗ  َو�لّل

َه�نَّ َ اِر �ج ِه �نِ�ي �نَ َهاَر �جِ ا�نْ ٍ َهاٍر �نَ ُر�ن ُ ا �ج �نَ َ ٰ� سث
َ
ُه َعل ا�نَ �يَ

�نْ ُ �ج
<)1)، فــإذا كان األســاس يبتنــي علــى العقيدة الحقــة واألخالق  �نَ اِلِم�ي

�ل�نَّ
، أمــا إذا كان األســاس هو حــب الدنيا 

ً
الفاضلــة فإنــه ســيكون عمــًا مبــاركا

واللهــث وراء المنصــب والجــاه والمحســوبيات ومحوريــة األنــا والــذات، 
فمهمــا ارتفــع البنــاء فإنــه سيســقط الســقوط المــدّوي الــذي يدّمــر البالد 

والعباد ويفسد دنيا الناس وآخرتهم.

النية الخالصة والشرك الخفي

إّن هــذا النــزاع بيــن المأتــم والمأتــم، كل ذلــك يرجع إلــى انحراٍف في 
النيــة وعــدم وجود الخلوص ودخول األهواء والشــرك الخفــي في العمل، 

:
ّ

وهذا ال حّل له إال

أوًال: تربية أفراد مؤمنين مخلصين يحملون األهداف الربانية والهموم 
الرسالية ويسعون لتحقيق ما يصلح دنيا الناس وآخرتهم.

: ال بــّد مــن إبعــاد أمثــال هؤالء الذيــن ال يصلح معهــم وعظ وال 
ً
ثانيــا

إرشــاد وال يكّفــون عــن زرع الفتــن وإيجــاد القالقل والشــقاق بيــن الصف 
اإليماني.

استقامة األفراد واألفكار

إّن الذين يسعون إلقامة عمِل إيماني، عليهم أن يكونوا دقيقين على 
صعيــد األفكار والرؤى التي يحملونها، واألفراد الذين يحملون المشــروع؛ 

)1) التوبة: 109



  48 

حيــث ال بــّد أن يتســلحوا بالفكــر الصائــب ويلتبســوا باألخــالق الفاضلــة 
والســلوكيات اإليمانيــة، والحــذر مــن المجازفة بالدخول في مشــاريع غير 
واضحــة الــرؤى فضــًا عن كونها منحرفة أو هّشــة أو العمــل مع منحرفين 

غير متدينين.

علماء ضرار .. وعاظ السالطين

 مــن قواعــده 
ُ

علمــاء ضــرار .. أعظــم مــا يزلــزل أركان المجتمــع ويهــّد
 وكان 

ً
 وانحرف فكريا

ً
ويشعل الفتن بين القلوب؛ فإذا فسد العاِلم أخالقيا

 وراء الدنيــا ال يــرى دونهــا بديــًا، فــإّن أول ضحيٍة هــو الدين حيث 
ً
الهثــا

 ألهوائــه ونزواتــه، والضحيــة الثانيــة النــاس حيــث يغّرهم 
ً
يكــون مســرحا

بظاهــر تدينــه ويقتلهــم بســم خبثــه وانحطاطه، فشــريح القاضــي في كل 
زمان ووعاظ السالطين ال يخلو منهم مكان، وعلى اإلسالم السالم إذا لم 

يتم اجتثاث أمثال هؤالء العلماء ورميهم في مزابل التاريخ.

ْو 
َ
ى َصــْدِرِه ل

َ
َشــاَر ِبَيِدِه ِإل

َ
 َوأ

ً
 َجّما

ً
مــا

ْ
ِعل

َ
عــن األميــر؟ع؟: »َهــا ِإّنَ َهاُهَنــا ل

ْنَيا 
ُ

يِن ِللّد  الّدِ
َ

ة
َ
 آل

ً
ْيِه ُمْسَتْعِمال

َ
ُموٍن َعل

ْ
 َغْيَر َمأ

ً
ِقنا

َ
َصْبُت ل

َ
ى أ

َ
 َبل

ً
ة

َ
ُه َحَمل

َ
َصْبُت ل

َ
أ

ِة 
َ
 ِلَحَمل

ً
ْو ُمْنَقادا

َ
ْوِلَياِئــِه أ

َ
ى أ

َ
ى ِعَبــاِدِه َوِبُحَجِجِه َعل

َ
 ِبِنَعــِم اهلِل َعل

ً
َوُمْســَتْظِهرا

ِل َعاِرٍض ِمْن ُشْبَهٍة  ّوَ
َ
ِبِه أِل

ْ
ل
َ
 ِفي ق

ُ
ّك

َ
ْحَناِئِه َيْنَقِدُح الّش

َ
ُه ِفي أ

َ
 َبِصيَرَة ل

َ
َحّقِ ال

ْ
ال

َجْمِع 
ْ
 ِبال

ً
ْو ُمْغَرما

َ
ــْهَوِة أ

َ
ِقَياِد ِللّش

ْ
ِة َســِلَس ال

َّ
ذ

َّ
 ِبالل

ً
ْو َمْنُهوما

َ
اَك أ

َ
 ذ

َ
ا َو ال

َ
 ذ

َ
 ال

َ
ال

َ
أ

ْنَعاُم 
َ ْ
 ِبِهَما األ

ً
َرُب َشــْي ٍء َشــَبها

ْ
ق

َ
يِن ِفي َشــْي ٍء أ ْيَســا ِمْن ُرَعاِة الّدِ

َ
َخاِر ل َو ااِلّدِ

ُم ِبَمْوِت َحاِمِليِه«.)1)
ْ
ِعل

ْ
ِلَك َيُموُت ال

َ
 َكذ

ُ
اِئَمة الّسَ

)1) نهج البالغة، الحكمة: 147
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وظيفة الناس اتجاه العلماء

؛  ال يحــق للنــاس أن ُيعرضا عــن كل العلماء بحجة وجــود علماء ضرار
وذلــك لوجــود علماء صلحاء ووجود مســجد قبا، بــل الواجب على الناس 
أن تقّوي مثل هؤالء العلماء الصالحين وتقف معهم وتســاندهم وتفضح 
 حــال االختالف والنــزاع بين الصنفين 

ً
أولئــك العلمــاء الفاســدين، خصوصا

مــن العلمــاء، وهــل يصــح الوقــوف علــى التــل والتفــرج على الصــراع بين 
 علماء، مع 

ً
جبهتــي الحــق والباطــل بحجــة أن هؤالء علمــاء وأولئك أيضــا

وضوح الصالح منهم والفاسد؟!

وهل هذا إال إعطاء العذر للذين لم يقفوا مع اإلمام علي ولم يصطفوا 
مــع معاويــة لعنــه اهلل، وبقــوا متفرجيــن ال مــع هــذا وال ذاك! فالحيــاد ال 

معنى له مع وضوح الصفوف والمصطفين.

ا  ٍة ِإّمَ ِ ِبُحّجَ
اِئــٍم هلِلَّ

َ
ْرُض ِمــْن ق

َ ْ
ــو األ

ُ
 َتْخل

َ
ــى ال

َ
ُهــّمَ َبل

َّ
عــن األميــر؟ع؟: »الل

ا 
َ
َناُتــُه َوَكْم ذ  َتْبُطَل ُحَجــُج اهلِل َوَبّيِ

َّ
 ِلَئال

ً
 َمْغُمــورا

ً
ــا َخاِئفــا ِإّمَ  َو

ً
 َمْشــُهورا

ً
َظاِهــرا

 َيْحَفُظ اهلُل ِبِهْم 
ً
ْدرا

َ
ْعَظُموَن ِعْنَد اهلِل ق

َ ْ
 َواأل

ً
وَن َعَددا

ُّ
ل
َ
ق

َ ْ
ِئــَك َواهلِل األ

َ
ول

ُ
ْيــَن أ

َ
َوأ

ْشــَباِهِهْم 
َ
وِب أ

ُ
ل
ُ
ــى ُيوِدُعوَها ُنَظَراَءُهــْم َوَيْزَرُعوَها ِفي ق َناِتــِه َحّتَ ُحَجَجــُه َوَبّيِ

ُنوا َما 
َ

َيِقيِن َواْســَتال
ْ
َبِصيَرِة َوَباَشــُروا َرْوَح ال

ْ
ى َحِقيَقــِة ال

َ
ــُم َعل

ْ
ِعل

ْ
َهَجــَم ِبِهــُم ال

ْنَيا 
ُ

وَن َوَصِحُبــوا الّد
ُ
َجاِهل

ْ
ِنُســوا ِبَمــا اْســَتْوَحَش ِمْنــُه ال

ُ
ــوَن َوأ

ُ
ُمْتَرف

ْ
اْســَتْوَعَرُه ال

َعاُة 
ُ

ْرِضِه َوالّد
َ
َفاُء اهلِل ِفي أ

َ
ِئَك ُخل

َ
ول

ُ
ى أ

َ
ْعل

َ ْ
َمَحّلِ األ

ْ
 ِبال

ٌ
َقة

َّ
ْرَواُحَها ُمَعل

َ
ْبَداٍن أ

َ
ِبأ

ى ُرْؤَيِتِهْم«.)1)
َ
 ِإل

ً
ى ِديِنِه آْه آْه َشْوقا

َ
ِإل

)1) نفس المصدر
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ال بد من الحزم

، ســواًء  أنــه ال بــد من الحســم وعــدم المهادنة والمداهنة مع أي ضرار
 أو غيرهــم؛ ألنــه ســوف 

ً
 سياســيا

ً
 أو حزبــا

ً
 أو عالمــا

ً
 أو مأتمــا

ً
كان مســجدا

تأتــي الويــالت علــى األمة في حــال تم غض الطرف عن هــذه الوجودات 
الخطرة، والعالج إذا كان من البداية ومن الجذور واألساس أفضل وأنفع 
، ولعلــه قد يفــوت األوان وال يكون هنــاك عالج! ومع 

ً
مــن العــالج الحقــا

 - فال بد من تحذيــر الناس من 
ً
عــدم إمــكان عالجهــم - كما يحصل كثيــرا

االقتراب منهم وعدم االغترار بمظاهرهم الكاذبة الخادعة، فالوباء الذي 
ال تقدر على عالجه ينبغي تحذير الناس منه ومن االقتراب منه.

َحٌد 
َ
ْيَها أ

َ
ــْم َيُكْن ِلَيْجَتِرَئ َعل

َ
ِفْتَنِة َو ل

ْ
ُت َعْيَن ال

ْ
َقأ

َ
عــن األميــر؟ع؟: »ِإّنِي ف

َغْيِري«.)1)

وضوٌح وحزم

إننا ال بد أن نكون واضحين وحازمين، وضوح بأن هناك من ال يمكن 
؛ فهــو كتب على نفســه أنه لن يغّير حاله الفاســد ووضعه 

ً
أن ينصلــح أبــدا

المنحــرف، وعليــه: فــال بّد من الحزم فــي التعامل مع هــؤالء وعدم اللين 
معهم مع فرض كونهم منبع كل شــر وأســاس كل فســاد وســبب كل شــرخ 
في المجتمع ونزاع بين الناس، وال ينبغي أن نكون بسطاء بتصّور أن الكل 
، فهذا خالف الواقع، والتجارب 

ً
 وســلوكيا

ً
 وأخالقيا

ً
يمكن أن ينصلح فكريا

تشــهد بخالفه، وال ينبغي أن نكون ضعاف ليبّين في التعامل مع هؤالء؛ 

)1) نهج البالغة، خطبة: 93
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ألنه ســبٌب النتشــار المرض في كل أوصال المجتمع، فإذا اتضح أن هناك 
ورٌم في عضو فال بّد من اســتئصاله وعدم الرأفة معه، فالقســوة مع الورم 
والعنصر المفسد هو رحمة لكل أعضاء البدن، فهل نضحي بكل البدن من 

أجل إصبع فاسدة؟!

التدرج في اإلجراءات

نعم، ال نصل إلى الحاالت الحازمة واتخاذ اإلجراءات القاطعة إال مع 
اليــأس مــن كل الحلــول اللينة والمحــاوالت المتكررة والناعمــة، فال ينبغي 
الشدة في أوائل الطريق وال اإلسراع في الخطوات من بداية العالج؛ ألن 
األمور قد تنصلح من خالل الموعظة والنصيحة والشدة الخفيفة، فتكفينا 
المؤونــة مــن الذهــاب للعمليــات الجراحيــة التــي قــد تســبب مضاعفــات 
خطيــرة، فينبغــي الدقــة في التشــخيص، تشــخيص الداء والــدواء وطريقة 

العالج وانتخاب أفضل الوسائل والخطوات.



كتاف لغة الجراح ولغة األ

إقدام المضحين

عندما تنفجر الثورة، يقوم المضحون وأرواحهم على أكفهم ودماءهم 
تصبــغ األرض لتــروي شــجرة الحريــة والعــزة والكرامة، ال يطلبــون دنيا وال 
ينخدعــون بزخارفهــا الفانيــة، قامــوا هلل جــل وعــال ونصروا دينــه وحفظوا 
عبــاده وبــالده، وكانــوا شــوكة بوجــه أعدائــه، رافعيــن لــواء الجهــاد ضــد 
الطغاة والمســتكبرين فكان منهم المهجر والســجين، وكان منهم المسافر 

مع الشهداء الراحلين.

ملؤوا الساحات وأسقطوا العروش

إنهــم الشــباب الذيــن يملــؤون الســاحات ويســطرون أروع المالحــم، 
وّتــدوا في الميــدان أقدامهم، وهنفوا بســقوط طغاتهــم، وأخذوا يكتبون 
بقلــم الفــداء ودمائهــم على جراحاتهــم، وكانت صرخات الثاكالت ســكن 
آالمهــم، ودمــوع األطفــال وهــج إقدامهــم، حتى زلزلــوا القصور وســقطت 

العروش وانتصر الدم على السيف.
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لغة الجراح

إّن لغــة الجــراح يفقهها هؤالء الشــباب، فهم تيجان األوطان وشــمعة 
تضــيء فــي وســط الظــالم والوعــد الصــادق واألمــل حيــن تقطعــت كل 
اآلمــال، والثــورة تحتــاج إلى من يفقه مثل هذه اللغــة ويترجمها باألعمال 

والتضحيات، وقد صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.

لغة األكتاف

هنــاك مــن ال يفقه إال لغة األكتاف والركوب على مكتســبات الشــباب 
واألمــة وتضحياتهــم، فهــم أثنــاء الثــورة وعندمــا يتطلــب األمــر تقديــم 
التضحيــات والعيــش فــي الســجون ومقاســاة الظالمــات، فهــم غرباء عن 
هذه الديار ولهم ذكاؤهم وشــيطنتهم في حفظ أنفســهم من أن يصيبهم 
أي خــدش أو تدميهــم أي عثرة، فهم أبطال ميــدان الراحة والنأي بالنفس 
عــن المغامــرة وإلقاء النفس في التهلكــة، ويصبغون على ضعفهم وخواء 
إرادتهــم المبــررات الدينية بــأن الدين يلزمهم بالحفاظ على أنفســهم في 
هذه المرحلة، وأّن شخصهم - ألهميته - ال بد من المحافظة عليه، فهم 

أهم وأصلح.

ييف الحقائق تز

متى ما تنتهي الثورة وتسقط عروش الظالمين، فإّن لغة الجراح تكون 
مــن األمــور المنســية عندهــم، فــال ُيذكــر مــن ضّحــى وال من بــذل الغالي 
 
ً
والنفيس وال من قضى شمعة شبابه خلف قضبان السجون أو ُهّجر مبتعدا
عن أهله وأحبته و...، ولو كان لهم موقف مشــرف في أيام الثورة بمقدار 
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جنــاح بعوضــة فهو الذي ســُيذكر على الــدوام، وكأنه هــو البطل المضحي 
الذي ال ُيدانيه أي ثائر من الشباب.

التسّلق

بعــد الثــورة وعنــد قيام الدولــة تراهم في الصــدارة، ويملــؤون الفضاء 
بضجيجهــم وبوعودهــم وأكاذيبهم، هنــا، عند الراحة والرخــاء، يزمجرون 
ق على األكتــاف والحصول 

ّ
وترتفــع أصواتهــم، فهــؤالء يعرفون لغة التســل

. على المقاعد والمناصب والشهرة والظهور

متطلبات الدولة

إّن متطلبــات الدولــة غير متطلبات الثورة، وال يكفي أن يكون الشــباب 
يتقنــون متطلبــات مرحلة الثورة من تضحية وفداء وغيرها، فهذا ال يشــفع 
لهــم كــي يكونــوا أســياد مرحلــة الدولــة بحيــث تكــون كلمتهم هــي الُعليا 
وصوتهــم هــو المتقــّدم، فلــكل مرحلة متطلبــات، وعليه: على الشــباب أن 
يتقنــوا لغــة قيــام الدولــة ومتطلبــات مرحلــة الســيادة، وال ينبغــي لهم أن 
يجلسوا متفرجين على طالب الدنيا كي يركبوا أكتافهم ويسرقوا جهودهم 

ويضيعوا كل تضحياتهم وتذهب أدراج الرياح.

ضرورة االستقامة

إن بعــض الذيــن يركبــون األكتــاف وينخدعــون بالدنيــا ويتفننــون فــي 
خلف الوعود ويســعون لمصالحهم الشــخصية والحزبيــة وغيرها، هم من 
الذين كانوا من المضحين في زمان الثورة، إما في الميادين جرحى أو في 
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الطوامير سجناء، مع ما القوه من عذابات في طريق ذات الشوكة، ولكن 
عــدم االســتقامة يجعــل خاتمــة هــؤالء المجاهدين تحــرق كل جهودهم 
ا�جَ  ِمْر�قَ َوَم�ن �قَ

أُ
ْم َكَما � �قِ اْس�قَ وتضحياتهــم الســابقة، قولــه تعالــى: >�نَ

َمَعَك<)1).

تعّدد ساحات الصراع

 من عاش 
ّ

شــير إلــى هــذه اللفتة التــي ال يعيشــها إال
ُ
مــن المناســب أن أ

ديها، أال وهي أّن الكثير 
ّ

جراحاتها وُســجن في زنازنيها وقاســى ســياط جال
ممن يشار إليهم بالبنان من السجناء الذين يحملون بعض األلقاب وسطروا 
 أنهم ال 

ّ
بعــض المواقــف التــي يعجز عنها األبطال في ســاحات النــزال، إال

 يعيش 
ً
يملكــون مثــل هــذه البطوالت في الســاحات األخــرى، فهو فكريــا

 فــي آســان المحرقــات، 
ً
 يعيــش االنحطــاط وســلوكيا

ً
االنحــراف، وأخالقيــا

فهــو ال يتــوّرع عن مشــاهدة المحرمات وال يرحم من معــه في الزنزانات، 
فبعض السجناء آذوا أصحابهم أكثر من أزالم النظام.

والحاصل: إن قوة اإلنسان في جانب ال يعني قوته وكفاءته في بقية 
الجوانب.

العبرة في الخاتمة

الحاصــل أن المــالك هــو في خواتيم األمور واالســتقامة المســتمرة مع 
عــدم نســيان اإلنجــازات التي قدمها اإلنســان إذا كانت تتســم باإلخالص 

)1) هود: 112
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والصدق والحقانية.

لكل مرحلة أهلها

كل مرحلٍة لها أهلها، ونعني بذلك أنه كما نحتاج إلى المخلص والكفؤ 
فــي أيام الثــورة والكفاح والتضحيات، فكذلك في أيــام الدولة تحتاج إلى 
 
ً
المخلــص والكفــؤ الذي يقــّدم مصالح الناس على مصالحــه ويكون خادما

 على مصالحهم، فخدمة الناس شرف الدنيا واآلخرة.
ً
لشعبه وساهرا

فرصة السجن: االرتقاء الروحي والفكري

مــن أعظم الفرص للســجناء أن يشــغلوا وقتهم بالتربيــة الروحية زيادة 
؛ فمن الفرص الذهبية التي منحتها السماء لثلٍة من المؤمنين  الوعي والفكر
 في 

ً
 وفكريا

ً
المجاهديــن هــي حيــاة الزنازيــن، فلك أن تبني نفســك روحيــا

أيام الشدة وصعوبة المحنة والظلمات الداكنة.

َخِضَرَة 
ْ
َواِئَع ال ّرَ

ْ
، َوال

ً
ُب ُعودا

َ
ْصل

َ
 أ

َ
ة ّيَ َبّرِ

ْ
َجَرَة ال

َ
ِإّنَ الّش اَل َو

َ
عن األمير؟ع؟: »أ

.(1(»
ً
 ُخُمودا

ُ
ْبَطأ

َ
، َوأ

ً
ودا

ُ
َوى َوق

ْ
ق

َ
 أ

َ
َية

ْ
اِبَتاِت الِعذ ، َوالّنَ

ً
ودا

ُ
 ُجل

ُ
َرّق

َ
أ

، وامتحانات األيــام القادمة  فــإذا كان المســتقبل أصعــب من الحاضــر
، فال بّد أن يكون اإلعداد بمستوى أقوى.

ُ
أشّد

المرحلة القادمة أشد صعوبة وقسوة

إن ظروف السجن وإن اشتدت وقست، ولكن تبقى الحياة المستقبلية 

)1) نهج البالغة، كتاب: 45
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 إذا كنا نريد أن نقيم دولة اإلســالم ونطبق 
ً
أشــد قســوة وأصعب، خصوصا

شــريعة الســماء، فســوف يقف في وجهنا كل األعداء من كفار ومنافقين 
وشــرار النــاس، ويكفــي أن نرى هذه الدولة الفتية )الجمهورية اإلســالمية( 
 من الثــورة التي 

ً
لنــرى أن ســّر صمــود هــذه الدولة أنهــا تملك أربعيــن عاما

قّدمت آالف الشهداء وآالف السجناء والمهجرين و...، فألّن هذه الدولة 
قد نبتت في ظروف قاســية وتجاوزت االمتحانات الصعبة وكتبت نصرها 
بلغة الدم والعزم والفداء والرؤية التوحيدية الخمينية، لذلك تجدها اليوم 
 بعد 

ً
قــادرة علــى مواجهة كل االســتكبار العالمي، بل هي تــزداد قوة يوما

يوم.

إن تنصروا اهلل ينصركم

 وتــوكل علــى اهلل وارجــه أمــًا، 
ً
 وامــِض قدمــا

ً
طــب يــا شــعبي نفســا

فالمســتقبل لعبــاده الصالحيــن، ومــا علينا إال أن نثبت ونســتقيم حتى آخر 
َد�َمُكْم<)1)  �قْ

أَ
�قْ � ِ

�جّ
َ �ث ُ ُصْرُكْم َو�ي �ن َ َه �ي

َ
ُصُرو� �لّل �ن �ن �قَ المطــاف، قوله تعالى: >�إِ

واألرض يرثها عباده الصالحون.

اإلعداد المناسب للمرحلة

يعــّدوا  أن  الثــورة  أثنــاء  والمخلصيــن  للثــوار  بــّد  ال  حــال،  كل  علــى 
أنفســهم للمرحلــة القادمــة، وال يكون كل همهم االشــتغال بمرحلة الثورة 
وجراحاتها، فال بّد أن ننظم صفوفنا ونقّوي روابطنا ونشــتغل ببناء الدولة 
قبــل أن تقــوم، وال نســمح للمســتغلين أن يركبــوا علــى األكتــاف، وذلــك 

)1) محمد: 7



  58 

بالوعي والبصيرة ووضوح الرؤية.

فالمعارك القادمة ليست معارك عسكرية وال معارك عضالت، بل هي 
معركة الفكر والوعي وصراع اإلرادات.

االرتقاء بالشباب

ال بّد من تربية الشباب من اليوم على الجانبين:

الفكــري: حيــث يرتقــون فــي فكرهــم وبصيرتهــم ورؤيتهــم الكونيــة 
التوحيدية.

الروحي: بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل.



صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

سلسلة رجاٌل صدقوا:
١- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 

٢- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 
ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو

4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية محمد طوق، 
كمال السّيد

5- القادم من هناك، رواية حول الشهيد القائد رضا الغسرة، كمال السّيد

سلسلة نهج الوالية:

١- العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي
٢- االستغفار والتوبة، اإلمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر اإلمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية اإلمام الخامنئي عن اإلمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
، اإلمام الخامنئي 6- عهد األمير إلى المسؤول والمدير

7- النفوذ في فكر اإلمام الخامنئي

سلسلة من داخل السجن:

١- التغيير في سبيل اهلل، الشيخ زهير عاشور
٢- تأمالت في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- اإلسالم والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحــو األبديــة، الســاعات األخيــرة للشــهيد علــي العــرب قبــل 

إعدامه، كمال السّيد
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ي 5- يسألونك عن عاشوراء، األستاذ محمد فخراو
6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، األستاذ محمد سرحان
8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصية الشــهيد القائد قاســم ســليماني، األستاذ 

محمد سرحان
9- ماضون على دربك، قصص أســرى البحرين بعد اســتقبال خبر شهادة 

الحاج قاسم سليماني
ع(، األســتاذ  ١0- مــرج البحريــن يلتقيان، حيــاة اإلمام علي وفاطمة الزهراء )

محمد فخراوي
١١- خط اإلمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس

١٢- اإلسالم دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
١3- شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية ألمير المؤمنين؟ع؟، الشيخ 

زهير عاشور
١4- الالمنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى؟ع؟ لفرعون، أستاذ 

البصيرة عبدالوهاب حسين )جزئين(
١5- وذكرهم بأيام اهلل، األستاذ محمد سرحان

١6- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور
١7- رحيق كربالء، الشيخ زهير عاشور

١8- معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
١9- شمعة في وسط الظالم، الشيخ زهير عاشور )هذا الكتاب(

سلسلة االستكبار العالمي:

١-  تاريخ أمريكا المستطاب، الدكتور محمد صادق كوشكي
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ين: سلسلة تاريخ البحر

١-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ األسود ٢-  آل خليفة األصول والتار

3-  اإلبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4-  تيار الوفاء اإلسالمي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

١- معرفة النفس طريق لمعرفة الرب
٢- الالمنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى؟ع؟ لفرعون 

)جزئين(
3- اإلسالم دين الفطرة

4- رسول الرحمة
5- اإلسالم والعلمانية

6- الجمري في كلمات أمينه وخليله
7- القدس صرخة حق

8- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
9- قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين؟ع؟

١0- الدولة والحكومة
ية قرآنية - الجزء الثاني  ١١- اإلنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء األول  ١٢- اإلنسان رؤ

١3- في رحاب أهل البيت؟مهع؟

١4- الشهادة رحلة العشق اإللهي

كتب أخرى:

١- قافلة الخلود - شهداء البحرين



  62 

٢- عاشوراء البحرين ٢0١9
3- كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الماللي

4- عاشوراء البحرين ٢0١8
5- حصاد البحرين ٢0١7

6- عاشوراء البحرين ٢0١7
7- في رحاب مدرسة اإلمام الخميني؟ق؟

ية في الفكر الوالئي 8- المهدو
9- الحصاد السياسي ٢0١6

١0- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

١- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل اهلل(، الشيخ زهير عاشور
٢- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثــورة اإلمــام 

الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
بــر آســتان اهــل بيــت )فــي رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيــرة   -3

عبدالوهاب حسين
4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

5- گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ األسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة األصول والتار 6-تار

7-بت شكن )رواية الخارجون من الماء(، كمال السّيد




