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المقدمة

ولم  الباطل،  الحّق  بين  الّصراع  نشأت على  كانت  ُمذ  البشرّية 

يكن الباطل في حيٍن من األحيان بأقوى على باطله من الحّق 

يواصلون  الجور  وأئّمة  الباطل  أهل  كان  وكما  حّقه؛  على 

األصل  ويبقى  الوجوه  وتتعّدد  جيل،  إلى  جيل  من  مشروعهم 

واحًدا، فكذلك الحّق لم يخُل زماٌن من نبّي أو وصّي يدعو إلى 

إلى  برسالته  يعهد  الموت  موافاة  قبل  رسول  كّل  وكان  الحّق، 

إلى  آدم  من  السماء  رسالة  استمرّت  وهكذا  بعده؛  من  وصّيه 

القائم الموعود، وحتى قيام الساعة.

والحّق هو المنهاج الواضح إليصال اإلنسان إلى كماله الالئق به، وهو 

الله  عبادة  من  الّناس  يمّكن  عادل،  توحيدي  مجتمع  إقامة  إلى  الوسيلة 

دونما خوف، ويمّهد لتحقيق هدف الرساالت قاطبة، وهو إيصال المجتمع 

الكوني إلى حاٍل واحدة من عبادة الله الجمعّية الكّلّية الشاملة.

والباطل هو السعي الحثيث إلى اقتناص َجْني النبّوة والرسالة، وُلبس 

هو  الباطل  آخر:  وبتعبير  والسلطة؛  الحكم  مرام  لتحقيق  الدين  لبوس 

التوّسل  وهو  والرّئاسة،  الحكم  سّدة  لبلوغ  والنبوة  الوحي  أداة  استخدام 

بالّدين لبلوغ الّدنيا.

كنت  ما  يديك  بين  الذي  الكتاب  هذا  في  تجد  سوف  القارئ!  أخي 

أم  الحّق  التاريخ  في  تجّذرًا  واألكثر  األصيل  هو  أيٌّ  أن  دوًما،  عنه  تبحث 

واآلخر  الحين  بين  تنشأ  كانت  فلماذا  الحّق  األصيل هو  كان  وإذا  الباطل؟ 
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ضعيًفا  التوحيد  يكون  فيما  وتسود،  تنتشر  كانت  ولماذا  األصنام؟  عبادة 

مستضعًفا، كما في عهد نوح حتى يضطّر األمر إلى إغراق أهل الكفر 

قاطبة؟!

وإذا كان الحّق هو األصيل، فكيف حدث أن انحرف اإلنسان عن جاّدة 

أقوام،  بالوثنّية  يدين  حتى  عليها،  وُخلق  ُفطر  التي  الِخلقة  وسّنة  الفطرة 

اإلسالم  دين  عن  غيرهم  وينحرف  اإللحاد،  ويّدعون  آخرون  باإلله  ويكفر 

الحنيف، إلى الّنصرانية واليهودّية وما شاكل.

وإذا كانت الفطرة قد انعقدت على الميل إلى الكمال المطلق الذي 

هو الله، فلماذا نرى البعض عشق األغيار، من المال، والجاه، ومتاع الحياة 

الدنيا، فيما لم تربطه بالله رابطة عشق وعبادة.

إلى  التاريخ، واأللصق  رًا في  الحّق هو األصيل، واألقدم تجذُّ وإذا كان 

نداء الفطرة القويم، فلَم نجد فيما بين أيدينا من متواتر التاريخ أّن بعض 

العلم، ولم يذيعوه إال لبعض  الله وأوصيائهم، كتموا ما عندهم من  أنبياء 

خاّصتهم، مخافة القتل؛ فيما أذاعه آخرون لّما أِمنت لهم الّسبل؟

تجدان  عندما  ـ  الكريمة  وأختي  الكريم  أخي  ـ  غليُلك  ُيرَوى  ولسوف 

أّن حركات األنبياء المحّقة، ورساالت السماء، كانت حركات محافظة لوحي 

السماء، ُمصّححة لما لَِحقها من تحريف وتشويه، وإن لَِبست لَبوس الثورة 

تصحيحّية  التغييرّية، هي  نوح  فثورة  وعليه  القائم؛  المنحرف  الوضع  على 

أواًل لكونها تريد العودة بالّناس إلى رياض التوحيد واإليمان، أولئك الذين 

التوحيد هو  وأّن  األصيل،  الحّق  الوثنّية هي  أّن  األمر، فظّنوا  التبس عليهم 

عظيم؛  األرض  في  فساد  وإحداث  الموروثة  والثقافة  التقليد  على  انقالب 

 المرضّيين واألوصياء  ومحّمد  وعيسى  وموسى  إبراهيم  ثورات  وكذلك 

أّنها  رغم  أيًضا  نوح  رسالة  بل  األصل؛  في  محافظة  وحركات  ثورات  هي 
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القائم،  المنحرف  الوضع  على  ثورّية  حركة  هي  إلهّية؛  بشريعة  ُتسبق  لم 

عليهما  وانقلب  بهما،  اإلنسان  ُجّهز  الّلذين  والفطرة  العقل  لنداء  ُمحافظة 

من  بسبب  صوتها  عال  تقاليد  الباطلة  بالعادات  فرّسخوا  الباطل،  أهل 

دعوة  وأتت  والفطرة؛  والعقل  الحّق  صوت  على  المجتمع  في  رسوخها 

نوح لتعيد بعث العقل من جديد بعد أن وأدته أيدي الّطغاة اللئام.

بدأ  قّصة  مذ  طريقه  شّق  القدم،  في  موغل  تاريخّي،  استعراض  وفي 

الخلق، سوف تجدان ـ أخي وأختي الكريمان ـ أّن الوصاية اإللهّية لم تنفّك 

خّطة  وفق  تتحرّك  وأّنها  األحيان،  من  حين  في  والنبّوة  الرسالة  خّط  عن 

الدعوة  أسلوب  فيتغّير  التحّديات بحكمة،  مدروسة، محكمة، وتتعامل مع 

في آٍن، وال ُتترك الّدعوة أبًدا؛ والّظرف الّداعي إلى تغيير التكتيك، واختالف 

األسلوب، ليس الخوف على الّنفس، بل على الّدعوة والّدين من الّزوال؛ ولو 

التقّية، ولما  الّنفس لما كانت حاجة إلى اعتماد أسلوب  كان الخوف على 

انتهى األمر في كثير من األحيان إلى قتل النبي أو الوصي، كما حدث مع 

.يحيى وأئّمة أهل البيت المرضّيين

المتسّلح  فالحّق  الباطل،  أمام ضعف  بارزة  الحّق  قّوة  تجدان  وسوف 

بقّوة البيان، والشيعة واألنصار، هو األقوى؛ إذ ُيلِجئ أهل الباطل إلى قتل 

د منتهى ضعفهم وبالغ  يؤكِّ ما  األمر، وهذا  لهم  الُمحّق، حتى يخلو  القائد 

لسارعوا  الفوز  إلى  وسبياًل  المواجهة  إلى  الحيلة  وجدوا  لو  إذ  الحّق؛  قّوة 

إليه من غير حاجة إلى اعتماد القتل؛ إذ القتل هو جهد العاجز. 

الطريق  يمّهد  نبي  كّل  كان  وكيف  مترابًطا،  تاريخيًّا،  سرًدا  تجد  هنا 

ظهور  إلى  األمر  ينتهي  أن  وإلى  إلينا،  األمر  وصل  حتى  الالحق،  للنبّي 

المخّلص الموعود الذي هو هدف الرساالت كلِّها. 
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في  أساسيًّا  عاماًل   واألئّمة األنبياء  جهاد  كان  كيف  نرى  ولسوف 

حصول عبودّية الله على األرض، وبقاء اإلسالم، وأّن الطغاة كان يهّمهم بقاء 

السياسات  انتهجوا  ولهذا  االستكباري، ودوام ملكهم وسلطانهم،  مشروعهم 

إلى  تدعو  أّنها  بسبب  ال  النبّوة  حركة  وناهضوا  لمشروعهم،  المناسبة 

مناهًضا  كان   واألئمة األنبياء  مسعى  أّن  بسبب  بل  والتوحيد،  اإلسالم، 

ظاهرًا  الله  عبادة  على  النبّوة  حركة  اقتصرت  ولو  االستكباري،  للمشروع 

فحسب، لما حدثت معها أّية مشكلة، ولكّنها دعت إلى إثبات توحيد الله، 

ونفي عبادة العبيد في آٍن، ومن هنا نشأت المشكلة؛ فحركة النبّوة هدفت 

إلى ترسيخ عبادة الله في األرض بالمعنى الواقعي للكلمة، وهو نفي عبادة 

سعت  التي  والطغاة،  المستكبرين  حركة  مع  اصطدمت  هنا  ومن  األنداد، 

إلى ترسيخ نفسها بوصفها معبوًدا يعبد من دون الله، وقد سعوا إلى طرح 

فكرهم، وفرض رأيهم، على هذه السبيل، فاصطدموا بإرادة األئّمة العازمة، 

وما تّم لهم ما أرادوا.

والوصاية،  الخالفة  حركة  أّن  البحث  هذا  بمطالعة  لنا  يتبّين  وسوف 

من  يبق  لم  الوصاية  ولوال  لها،  وامتداٌد  النبّوة،  حركة  من  يتجّزأ  ال  جزٌء 

النبّيين،  خاتم  أوصياء  وبخاّصة  فاألوصياء،  شيء؛  السماء  ووحي  النبّوة، 

ا  الدين من االنحراف، وأبقوا عليه غضًّ الذين حفظوا  االثني عشر هم 

طريًّا، كما هو اآلن؛ وسوف يتبّين أيًضا كيف واكبت حركة الخالفة والوصاية 

حركة النبّوة منذ أن نزلت أولى رساالت السماء، وإّن هذه التوأمة ما بين 

النبّوة والخالفة لن تزول، وهذه العروة لن تنفصم قبل قيام الساعة.

ا  ممَّ بأشدَّ  وحفظوه  وصّي،  إلى  وصيٍّ  من  الّدين  األوصياء  حمل  لقد 

علم  بإذاعة  لهم  ُأِذن  وتارة  وليدها،  واألم  جنينها،  الحامل  المرأة  تحفظ 
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كما  ـ  والكتمان  عليه؛  فتكّتموا  بالكتمان،  كّلفوا  وأخرى  فأذاعوه،  النبّوة، 

اإلعالن ـ ضرورة، لو لم ُيعمل بها، لذهب الدين أدراج الّرياح.

هو بحث قرآني، روائي، عقائدي، تاريخي، يحكي قّصة البشرّية كّلها، 

والصراع القائم ما بين الحّق والباطل منذ بدأ الخلق.


