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اإن فكرة هذا امل�سروع الذي اأُطِلق عليه »اإع�دة اإ�سدار خمت�رات من الرتاث 
/ الت��سع ع�سر  ِ الإ�سالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�سكندرية ب�س�أن  والع�سرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�س�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�س�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�س اخل�سبة بعط�ء ال�س�بقني، واإن التجديد الفع�ل ل 
يتم اإل مع الت�أ�سيل. و�سم�ن هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�سطلعت به�، منذ ن�س�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �س�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�سل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�سم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�سداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًس� على �سبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�ستهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�سب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�سفة خ��سة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�سبق 
من�سبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  الجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  الجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�سي�ق 
اأ�س��ًس� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�س�ي� نه�سوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته والأ�سداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�س�ت م�ستفي�سة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�س�سني، وذلك  الأ�س�تذة  كب�ر 
ر�سينة، ا�ستغرقت جل�س�ت متت�لية لكل تقدمي، �س�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �س�ركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�س الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًس� - يف اإط�ر هذا امل�سروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبن�ء امل�سلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�س�س�ت �سن�عة  �ستتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت 
التي يل�سقه� البع�س به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�سلمون يف جملتهم، خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�سالمي  الفكر  والإ�سالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�سًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�سب�ب  النه�سوي الإ�سالمي �سبًب� من  الق�سم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار الأ�سئلة نف�سه� التي �سبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �سي�ق واقعهم 
الأزم�ت  تف�قم  اأ�سب�ب  من  �سبًب�  اأي�ًس�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��سروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�س له� اأبن�وؤن� من الأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية والإ�سالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، 
ل الف��سي، والط�هر ابن ع��سور، وم�سطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�س، واأحمد جودت ب��س� - وغريهم - 
ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل اجلديدة من ال�سب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�س  الذي  امل�سلم  ال�سب�ب  عن  ف�ساًل  والإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�س�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�سول  وتي�سري  ب�لعربية  ن�سره�  اإع�دة  فقط  ولي�س  الأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�سعى  امل�سروع  هذا  اإن 
والتوا�سل مع الآخر. ولي�س اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�س�رة اإىل رف�س اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��سبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�سرتك،  الإن�س�ين  الرتاث  اإ�سه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�س�در  اإت�حة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�ستنه�س هذه الإ�سه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�سه� الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �س�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�س�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�س�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�سئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
غريه� من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سب�ب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  ب�لعط�ء احل�س�ري للعلم�ء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�س�ئد اخل�طئ، الذي  امل�س�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرن� اإليه؛ فلي�س �سحيًح� اأن جهود العط�ء احل�س�ري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليه� عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�س�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�س�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلي�ة لبني الب�سر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�س�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��س عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�سرف الع�م على امل�سروع



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.
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مقدمة املرتجم

قبل �أكرث من �سنتني �قرتح علّي �لأ�ست�ذ عبد �لكرمي �آل جنف ترجمة كت�ب 
ه  -  �ِسرُّ �س  ُقدِّ �لن�ئيني -  �ملريز�  �آية �هلل  مل�ؤلفه �سم�حة  �ملّلة«  وتنزيه  �لأُّمة  »تنبيه 
�ل�سي��سي  �لفقه  يف  ور�ئدة  ت�أ�سي�سية  مع�جلة  �أول  وبحق  نعّده  �أن  ميكن  و�لذي 
ترجمت  قد  �لكت�ب  ك�ن  ومل�  �لهجري،  ع�سر  �لر�بع  �لقرن  مطلع  يف  �لإ�سالمي 
بع�س ف�س�له قبل ح��يل �أكرث من �ستني �سنة من ِقبل �لأَديب �س�لح �جلعفري 
ون�سر يف جملة �لعرف�ن �للبن�نية ك�ن ر�أين� ب�دئ �لأمر ه� �إكم�ل �لف�س�ل �ملتبقية 
منه، ولكن بعد مر�جعتي لرتجمة �لأديب �جلعفري وجدته� ترجمة م�س�هة فيه� 
�لكثري من �لأخط�ء �لتي متت �لإ�س�رة �إىل بع�سه� يف مقدمة �لتحقيق، وقد ح�ولت 
م �لرتجمة �مل�ج�دة ب�عتب�ره� مب�درة مبكرة وري�دية ج�ءت قبل �أكرث  ج�هًد� �أن �أُق�ِّ
�لأخط�ء  كرثة  ولكن  ْبق)))،  �ل�سَّ ب  بَق�سَ للجعفري  �أحتفظ  و�أن  �سنة  �ستني  من 

وفد�حته� حملتني على �أن �أعيد ترجمة �لكت�ب من جديد وب�لك�مل.

ْبق:ب�لتف�ق. )هذ� �له�م�س ي�سري �إىل �إ�س�فة مر�جعي مكتبة �لإ�سكندرية للن�س �لأ�سلي للكت�ب،  ب �ل�سَّ )))  بَق�سَ
و�س�ف ي�ستعمل �لرمز )م) لحًق� لالإ�س�رة �إىل ذلك).
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وع�سرية  �س�قة  مهمة  فك�نت  �لرتجمة  مهمة  بد�أت  �لأ�س��س  هذ�  وعلى 
ق�ية،  علمية  وم�دة  ومعقدة  �سعبة  لغة  من  �لكت�ب  به  يتميز  مل�  وذلك  للغ�ية؛ 
�أ�س�لية لز�لت  مدر�سة  و�س�حب  �لأول  �لطر�ز  من  �أُ�س�يل)))  �لكت�ب  فم�ؤلف 
لالآن تلقي بظالله� على �لبحث �لأ�س�يل �لق�ئم يف �جل�مع�ت �لدينية، وهذ� م� 
ك�ن له ب�لغ �لأثر يف تعقيد لغة �لكت�ب، كم� �إنَّ �لفرتة �لزمنية �لتي ينت�سب �إليه� 
�لكت�ب هي �لفرتة �لق�ج�رية �لتي ك�نت من �أحلك �لفرت�ت �لتي مرت به� �إير�ن 

ه� تخلًف� و�نحط�ًط� يف جميع �ملج�لت ل�سيم� يف �ملج�ل �لأدبي خ��سة. و�أ�سدَّ

بهذ�  �لعربي  �لق�رئ  بتعريف  و�فية  �لرتجمة  �أن تك�ن  وقد حر�ست على 
بد�ي�ت  يبحث  �أن  يريد  من�سف  م�ؤرخ  �أو  ب�حث  لأي  ميكن  ل  �لذي  �لرت�ث 
يتج�وزه،  �أن  �لهجري  ع�سر  �لر�بع  �لقرن  مطلع  �لإ�سالمية يف  �ل�سي��سية  �لنه�سة 
ولئن ك�نت هن�ك ثمة �سع�ب�ت ت��جهك - عزيزي �لق�رئ - فهذ� يرجع �أ�س��ًس� 

�إىل �أنن� ح�ولن� �حلف�ظ على ط�بع �لرت�ث للكت�ب.

�لأ�ست�ذ  �لأكرب  �سقيقي  �إىل  �ل�سكر  بجزيل  �أتقدم  �أن  هن�  يف�تني  ول 
م���سلة  على  ت�سجيعي  يف  �لكبري  �لف�سل  له  ك�ن  �لذي  جنف  �آل  عبد �لكرمي 
�لكت�ب  �إىل  �أ�س�ف  قّيم  مدخٍل  وكت�بة  دقيق  ب�سكل  حتقيقه  ثم  ومن  �مل�سروع، 

فر �جلليل �إىل �لن�ر بحّلته �لعربية. �أهمية م�س�عفة، وب�لت�يل �إخر�ج هذ� �ل�سِّ

المترجم
)))  �أ�س�يل: ه� �ملتكلم وفق �أ�س�ل �لدين �أو �لفقه �أو �لعلم فيك�سف ق��نينه� ويبني ق��عده� وير�سخ �أ�س�له� ويلتزم 

مبقت�س�ه� دون حتريف �أو تغيري. )م).



$
�حلمد هلل رب �لع�ملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على خري خلقه �أجمعني، حممد 

و�آله �لطيبني �لط�هرين.

�لتحقيق  �سعيد  على  م�سنية  وجه�د  �أع��م،  عّدة  ��ستمر  �هتم�م  بعد 
�لفقه  خ��سة يف  مك�نة  ذ�  كت�بً�   - �لق�رئ  عزيزي   - يديك  بني  �أ�سع  و�لرتجمة 
�ل�سي��سي و�لرت�ث �لإ�سالمي، ط�مل� بحث عنه �ملعني�ن ب�لتط�ر �ل�سي��سي للمجتمع 
�لإ�سالمي �ل�سيعي خالل �لقرن �لأخري، ذلك ه� كت�ب »تنبيه �لأمة وتنزيه �مللة« 
�لذي يعد بي�نً� من بي�ن�ت �لنه�سة �لإ�سالمية �حلديثة، ومعلًم� ب�رًز� فيه�، وق�عدة 

متينة لنطالق حركة �لتط�ر يف �ملجتمع �لإ�سالمي.

ت�سفي  مف�رقة  فتلك  و�أهميته،  �لكت�ب  مك�نة  �لبع�س  على  ولئن خفيت 
عليه �أهمية �إ�س�فية، وت�حي مبزيد من �لعن�ية به حتقيًق� وترجمة ون�سًر�، وهي مف�رقة 
به،  وت�ريخية ذ�ت عالقة �سميمية  فكرية  لعن�وين  تت�سع  ثم  �لكت�ب  تتمركز يف 

مقدمة التحقيق
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ف�حلركة �لد�ست�رية �لإير�نية �لتي وجد �لكت�ب من �أجله� كتنظري فقهي ي�سعى 
لإثب�ت م�سروعيته�، هي �لأخرى مل حتظ ب�هتم�م �لق�رئ �لعربي، ومل يّطلع على 
�لفكر  تط�ر  يف  �ملركزي  وم�قعه�  �خل��سة  �أهميته�  رغم  �لع�م  و�سريه�  تف��سيله� 

و�ل�سي��سة يف حي�ة �مل�سلمني �ملع��سرة.

و�لفقه �ل�سي��سي �لذي يتحرك �لكت�ب يف د�ئرته، عن��ن �آخر ��ستمل عليه 
� يف �س�ئر �لأب��ب مل يعِط  ط�بع �ملف�رقة، ف�لبحث �لفقهي �لذي ك�ن خ�سًب� جدًّ

�حلقل �ل�سي��سي �لأهمية �لتي ي�ستحقه�.

ل ظ�هرة ذ�ت دللت ت�أريخية وفكرية  وهذه �لظ�هرة بعن�وينه� �لثالثة ت�سكِّ
مهمة ت�ستحق �لبحث و�لتحليل، وقد دعتن� �إىل عدم �لكتف�ء برتجمة �لكت�ب 
وحتقيقه، ف�أ�سفن� �إليه متهيًد� تن�ولن� فيه �حلي�ة �لعلمية و�ل�سي��سية لل�سيخ �لن�ئيني، 
�لإير�نية،  �لد�ست�رية  �حلركة  عن  ونبذة  �لإ�سالمي،  �ل�سي��سي  �لفقه  عن  ونبذة 
و�ل�سيد  �لن�ئيني  �ل�سيخ  بني  و�لختالف  �ل�سبه  �أوجه  عن  خمت�سرة  وفكرة 

عبد �لرحمن �لك��كبي.

�إّن �أهمية �لكت�ب تتجلى يف عدة خ�س��سي�ت حظي به� وهي:

خ�س��سية �لرت�ث) ))
�أكرث،  �أهمّية يف حي�ة �لأُمم، وكلم� ك�نت �لأُّمة مهتمة برت�ثه�  ف�إن للرت�ث 
�مللة« و�حد من  »تنبيه �لأمة وتنزيه  �أكرث، وكت�ب  و�أ�سيلة  ك�نت خ�سبة وحي�ية 
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عي�ن �لرت�ث �لإ�سالمي �لأ�سيل �لذي يك�سف عن خ�س�بة �لفكر �لإ�سالمي 
ومدى ق�بليته على مع�جلة ق�س�ي� �لع�س�ر و�ملجتمع�ت، ويثبت �أّن �لتحرر و�لتجديد 
و�لن�س�ل من �أجل �لتغيري و�لإ�سالح، عن�وين غري ط�رئة يف حي�ة �مل�سلمني، بل 

هي عن�وين �أ�سيلة له� جذور يف ت�ريخ �مل�سلمني وتر�ثهم �لفكري.

خ�س��سية �لفقه �ل�سي��سي) ))
ف�إنَّ هذ� �لكت�ب يعّد �أّول ت�أليف يف �لفقه �ل�سي��سي �لإ�سالمي �حلديث، 
�ست �أ�سر�رهم - مل يع�جل��  ول �أق�سد بذلك �أّن �ل�سلف من فقه�ء �لإم�مية - ُقدِّ
مفرد�ت �سي��سية يف بح�ثهم �لفقهية، ف�إّن �لفقه بحّد ذ�ته مع�جلة ل��قع �جتم�عي، 
وحتى �جل��نب �لعب�دية �لفردية و�لروحية منه تدخل يف هذ� �لإط�ر بنح� �أو ب�آخر، 
ف�لقيمة �لعب�دّية و�لروحّية لل�سالة تبلغ ذروته� يف �سالة �جلم�عة ثم يف �مل�سجد 
�جل�مع. ودين كهذ� ل ميكن �أن يفرز فقًه� بعيًد� عن �ل�سي��سة، ولبد و�أن تنبثق 

�ل�سي��سة من خالله بنح� �أو ب�آخر.

� ب�لفقه �ل�سي��سي �لإم�مي �حلديث مل يظهر  ت�أليًف� خ��سًّ �أنَّ  �أق�سد  ولكن 
قبل كت�ب تنبيه �لأُّمة، فمنذ ولدة �لفقه �لإم�مي يف �لقرن �لهجري �لث�لث مل 
يظهر يف �لت�سنيف �لفقهي �لإم�مي كت�ب خ��س مبع�جلة ق�سية �لنظ�م �ل�سي��سي 
�لإ�سالمي يف ع�سر �لغيبة. و�مل�ج�د يف �لرت�ث �لإم�مي مع�جل�ت فقهية مل�س�ئل 
�سي��سية متعددة جرى طرحه� يف �سي�ق م�س�ئل �أُخرى، فلم تطرح ب�سكل م�ستقل، 
ومل تدر�س يف �سي�ق �لتنظري للنظ�م �ل�سي��سي يف ع�سر �لغيبة، كم� ه� �لأَمر يف 
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بحث ولية �لفقيه �ملطروح يف »ع��ئد �لأي�م«  للم�ىل �لرن�قي و»ج��هر �لكالم«  
لل�سيخ حممد ح�سن �لنجفي و»�ملك��سب«  لل�سيخ �لأن�س�ري و»�لعن�وين«  للمري 
م�س�ئل حرمة  �لعل�م، وكذلك  بحر  لل�سيد حممد  �لفقيه«   »وبلغة  �ملر�غي  فت�ح 
�ل�لية من قبل �جل�ئر، �أو م�س�ألة ج��ز، �أو عدم ج��ز �أخذ ج��ئز �ل�سلط�ن وغري 
على  نعرث  وقد  �ملحرمة.  �ملك��سب  عن��ن  �سمن  بحثت  �لتي  �مل�س�ئل  من  ذلك 
ت�سنيف هن� �أو هن�ك يتن�ول ن�س�ًط� من �أن�سطة �لدولة يف ع�سر �لغيبة، ك�لر�س�ئل 
�خلر�جية �مل�سنفة من قبل عدد من �لأعالم ك�ملحقق �لكركي وغريه، لكن هذ� 
ين�ق�س  ومل  للدولة،  �لقت�س�دي  �لن�س�ط  من  ج�نًب�  ن�ق�س  �لت�سنيف  من  �لن�ع 
�. و�سنح�ول ت�سليط �ل�س�ء على هذه �لظ�هرة �سمن �لنبذة �ملخت�سرة  ج�نًب� �سي��سيًّ
»تنبيه  �لري�دي لكت�ب  �مل�قع  بي�ن  �لآن  �لإ�سالمي. ويهمن�  �ل�سي��سي  �لفقه  عن 
�لأّمة وتنزيه �ملّلة«  على �سعيد هذ� �لفقه، فرغم �خت�س�ره و�سغر حجمه �إّل �أنَّه 
يعد �ملب�درة �لأوىل من ن�عه� يف �لفقه �لإم�مي، وعندم� �سيط�لع �لق�رئ �لكت�ب 
ه - �إىل ج��نب تكميلية  �س �ِسرُّ �سيجد فيه �إ�س�ر�ت متكررة من قبل �مل�ؤلف - ُقدِّ
�أخرى يعد ب�إجن�ز ت�أليف�ت خ��سة به� مم� يدل على �أّن �سم�حته ك�ن ب�سدد م�سروع 

فكري �أو�سع من هذ� �لكت�ب.

خ�س��سية �لت�أريخ) ))
ت�أريخية ت�سلح لال�ست�سه�د به� على  ُيعّد �لكت�ب وثيقة  �أخرى  ومن جهة 
و�قع �لفكر و�ل�سي��سة �لذي ك�ن ق�ئًم� يف �أّي�م �سدوره، وب�إمك�ن �مل�ؤرخ �أن يعتمد 
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على �لكت�ب وم� �نط�ى عليه من بح�ث ومن�ق�س�ت �سج�لية))) مع �لطرف �لآخر 
�لر�ف�س للحركة �لد�ست�رية يف عملية تدوين ت�أريخ �لفكر �ل�سي��سي �لإ�سالمي، 
وخم��س �لتط�ر �لع�سري �لذي ك�ن يخ��سه �آنذ�ك، كم� �نط�ى �لكت�ب �أي�ًس� على 
م�ؤ�سر�ت �سمنية عديدة تبني و�قع �حلكم �ل�ستبد�دي يف �إير�ن و�لق�ى �ملك�نة 

له و�لذهنية �لتي ك�نت ت�س�ده. 

�خل�س��سية �ل�سي��سية) ))
وي�سنده�   � ت�أريخيًّ عمًق�  �ملع��سرة  �لإ�سالمية  �لنه�سة  مينح  �لكت�ب  ف�إّن 
بت�أريخ م�سرق، ومن حّق �لكت�ب وم�ؤّلفه �أن يدّون ��سم�هم� يف �لطليعة من رم�زه� 
وم�س�دره� يف �ل�عي و�لتحرك �ل�سي��سي. وه� وثيقة ت�أريخية ك�فية تدلل على �أّن 

�حلرية �سع�ر حمله علم�ء �لدين قبل �أن يتعلم �ملتغرب�ن �سع�ر �لدميقر�طية.

�لكت�ب، ومدى  به�  �لتي يحظى  تت�سح مدى �لأهمية  ويف �س�ء ذلك كّله 
�حل�جة �إىل حتقيقه وترجمته ون�سره و�لإ�س�رة �إليه يف م��طنه� جنًب� �إىل جنب �ل�سيد 
عبد �لرحمن �لك��كبي وكت�به »طب�ئع �ل�ستبد�د«  �لأخ �ل�سقيق لكت�ب تنبيه �لأمة.

جرت  وم�  �لكت�ب  ق�سة  عن  نتحدث  �أن  مبك�ن  �لأهمية  من  وجدن�  وقد 
و�إتالف  جمعه  �إىل  �لن�ئيني  �ل�سيخ  دعت  �لتي  و�لأ�سب�ب  �أحد�ث،  من  ح�له 

ن�سخه، وق�سة ترجمته �إىل �للغة �لعربية وم�ؤ�خذ�تن� على هذه �لرتجمة.

ِسَجالية: مستمرة ومتناوبة. )م(.  (((
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حتقيقات ثالثة ب�شاأن الكتاب

ذكر �ل�سيخ �آغ� بزرك �لطهر�ين يف �لذريعة م� ن�سه: »... تنبيه �لأمة وتنزيه 
�مِللَّة يف لزوم م�سروطية )د�ست�رية) �لدولة �ملنتجة لتقليل �لظلم على �أفر�د �لأمة 
ه �لعالمة �حلجة �ل�سيخ مريز� حممد ح�سني �لن�ئيني ت 55))  وترقية �ملجتمع، �ألفَّ
ب�لف�ر�سية يف �أو�ئل �حلركة �لد�ست�رية وطبع يف 7))) وقد قّرظه �آية �هلل �خلر��س�ين 

و�مل�زندر�ين وغريهم� من �لأجاّلء«))).

ومن �ل�سروري �لت�قف عند هذ� �لن�س للبحث يف ثالث جه�ت:

ت�أريخ �سدور �لكت�ب) ))
ففي معجم �مل�ؤلفني �لعر�قيني �أورد �مل�ؤلف م�ؤلف�ت �ل�سيخ �لن�ئيني وذكر 
تنبيه �لأّمة يف �أوله� ومل يذكر ت�أريًخ� ل�سدوره، وترك فر�ًغ� م� بني ق��سني للدللة 
على عدم وج�د ت�ريخ ل�سدور �لكت�ب بينم� ذكر ت��ريخ �سدور �لكتب �لأخرى))).

وذكر �لب�حث عبد �حلليم �لرهيمي �أّن �لكت�ب �سدر لأول مرة ب�لف�ر�سية 
�إّن  ت�أريخ، و�فرت�س �سدوره م� بني ع�مي 907)-909)، وذكر  يف �لنجف دون 
�لن�س  �لطهر�ين يف  �ل�سيخ  ذكر  بينم�  �أ�سده))).  على  �مل�س�ألة  هذه  �جلدل ح�ل 
�ل�س�بق �إّن �لكت�ب �سدر ع�م 7)))هـ وه� ي��فق ع�م 909)م و�أكّده يف ترجمته 

�لطهر�ين، �آغ� بزرك، �لذريعة، ج)، �س0)).  (((
ع��د، ك�ركي�س، معجم �مل�ؤلفني �لعر�قيني، ج)، �س)5).  (((

�لرهيمي، عبد �حلليم، ت�ريخ �حلركة �لإ�سالمية يف �لعر�ق، �س55).  (((
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حلي�ة �ل�سيخ �لن�ئيني يف نقب�ء �لب�سر)))، وه� م� �خت�ره عبد �له�دي �حل�ئري)))، وه� 
خ لنته�ِئِه من �لكت�ب بربيع �لأول 7)))هـ. وكذ�  �ملتَعنيَّ لأّن �ل�سيخ �لن�ئيني �أرَّ
�أّرخ �ل�سيخ�ن �خلر��س�ين و�مل�زندر�ين تقريظهم�))) للكت�ب بهذ� �لت�أريخ، ومع حقيقة 
كهذه كيف ميكنن� �لق�ل ب�أّن �سدور �لكت�ب وقع م� بني ع�مي 907) - 909)م؟ 
ب�ملرح�م، وهذ�  �خلليلي وو�سفه  �ملريز� ح�سني  �مل�ؤلف ذكر يف كت�به  و�أّن  خ��سة 
يعني �أّن �لكت�ب �سدر بعد وف�ته �لتي ك�نت يف �سنة 6)))هـ )908)م)، ومل 
�أعرث على م� يدل على وج�د جدل ح�ل ت�ريخ �سدور �لكت�ب، كم� �أّن �سدور 

�لكت�ب يف �ملرة �لأوىل مل يكن يف �لنجف و�إمن� ك�ن يف بغد�د))).

��سم �لكت�ب) ))
�ل�س�بق  �لن�س  يف  مذك�ر  ه�  كم�  �لكت�ب  ��سم  �لطهر�ين  �ل�سيخ  �أورد 
»تنبيه ... �ملجتمع« ويف �أعي�ن �ل�سيعة �أورده �ل�سيد �لع�ملي هكذ�: »تنبيه �لأّمة 
�لأُّمة  �أفر�د  على  �لظلم  لتقليل  �لدولة  د�ست�رية  م�سروطية  لزوم  يف  �ملّلة  وتنزيه 
وترقية �ملجتمع«)5)، و�لظ�هر �أّنه �أخذه من �لذريعة دون �لتف�ت منه �إىل �أّن كلمة 
»د�ست�رية« هي ترجمة لكلمة »م�سروطية« �لف�ر�سية، ولذ� جعله� �س�حب �لذريعة 

بني ق��سني.

�لطهر�ين، �آغ� بزرك، نقب�ء �لب�سر، ج)، �س)59.  (((
�حل�ئري، عبد �له�دي، ت�سيع وم�سروطيت، �س7)).  (((
تقريظهم�: و�سفهم� حم��سن �لكت�ب ومز�ي�ه. )م).  (((

ب�م�س�، خ�نب�، فهر�ست كت�به�ي ج�بي ف�ر�سي، ج)، �س9))) وي�ؤيده عبد �له�دي �حل�ئري يف �مل�سدر �ل�س�بق.  (((
�لع�ملي، حم�سن �لأمني، �أعي�ن �ل�سيعة، ج6، �س)5.  (5(
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لع�م  طهر�ن  طبعة  �سدر  على  و�ل��ردة  للكت�ب  �مل�سه�رة  �لت�سمية  لكن 
و�مل�زندر�ين  �خلر��س�ين  �ل�سيخني  تقريظي  يف  نة  و�ملدوَّ )0)9)م)  8)))هـ 
و�مل�سروحة من قبل �مل�ؤلف نف�سه يف �ملقدمة و�ملذك�رة يف �مل�س�در �لأخرى))) هي 
ة وتنزيه �ملّلة« فقط. ومن �ملحتمل �أن تك�ن �لزي�دة �ملذك�رة يف �لذريعة  »تنبيه �لأُمَّ

عب�رة عن �سرح من �ل�سيخ �لطهر�ين وعن�ية خ��سة منه.

تقريظ �لكت�ب) ))
�ل�سيخ  �أّن  �لب�سر  نقب�ء  يف  وكذلك  �لذريعة،  يف  �لطهر�ين  �ل�سيخ  ذكر 
�خلر��س�ين و�مل�زندر�ين »وغريهم�« قد قرظ�� �لكت�ب، ويبدو �أّن �ل�سيخ عب��س علي 
عميد زجن�ين قد �عتمد على كلمة »غريهم�« فذكر �أن �لذين قرظ�� �لكت�ب ثالثة، 
ول �أدري من �أين ت��سل �إىل �أن �لث�لث ه� �ملريز� ح�سني خليل؟))) و�مل�ج�د يف 
�سدر �لكت�ب تقريظ�ن ل ث�لث لهم�، �أولهم� لل�سيخ �خلر��س�ين وث�نيهم� لل�سيخ 
كت�ب  �س�حب  وذكرهم�  فقط  عليهم�  �لأعي�ن  �س�حب  ن�ّس  وقد  �مل�زندر�ين، 
»فهر�ست كت�به�ي ج�بي ف�ر�سي« ومل يذكر غريهم�. و�سيجد �لق�رئ يف �ل�سفحة 
�ملريز� ح�سني  وف�ة  بعد  كت�به  �ألّف  قد  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �أّن  �لكت�ب  �لأخرية من 
خليل، و�أن �لن�ئيني قد �س�أل �ملريز� ح�سني خليل يف روؤي� من�مّية عن ر�أي �لإم�م 

�حلجة ب�لر�س�لة �لتي ك�ن �لن�ئيني �آنذ�ك ل ز�ل م�سغ�ًل بكت�بته�.

ومنه� نقب�ء �لب�سر ومعجم �مل�ؤلفني �لعر�قيني وفهر�ست كت�به�ي ج�بي ف�ر�سي: ج)، �س9))).  (((
زجن�ين، عب��س علي، فقه �سي��سي، ج)، �س)0) ب�لف�ر�سية.  (((
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ملاذا اأمر ال�شيخ النائيني بجمع ُن�َشخ الكتاب واإتالفها؟

�ت�سح مم� �سبق �أّن �لكت�ب قد �سدر يف ع�م 909)م، عندم� ك�نت �حلركة 
�لد�ست�رية جتت�ز �لف�سل �لأخري من م�سريته�، وك�نت بح�جة �إىل مزيد من �لّدعم 
و�لتبني و�لت�جيه و�حلم�ية من �لتدخالت �لأجنبية، لكن فرتة ط�يلة مل متّر حتى 
�نحرفت عن م�سريه� �ملر�س�م له� وُت�يفَّ رم�زه� �لثالثة يف �لنجف �ملريز� ح�سني 
 -  (908 ع�مي  بني  م�  وذلك  �مل�زندر�ين،  و�ل�سيخ  �خلر��س�ين  و�ل�سيخ  خليل 
))9)، ومتت ت�سفية رم�زه� �لثالثة يف طهر�ن، �ل�سيد عبد �هلل �لبهبه�ين و�ل�سيد 
وبد�أ  ونفي،  و�غتي�ل  �إعد�م  بني  �لن�ري،  �هلل  ف�سل  و�ل�سيخ  �لطب�طب�ئي  حممد 
�آية  ر�أ�سهم  �ملتبقني وعلى  لدع�ته  �لد�ست�ر وخذلن  �نت�س�ر خل�س�م  وك�أنه  �لأمر 
�هلل �لن�ئيني، �أو - بتعبري �أدّق - �أُريد لالأمر �أن ي�أخذ هذه �ل�س�رة �لتي قد يق�ل 
ب�أنه� قد حتققت فعاًل، لكن �مل�ؤ�سر�ت �لعميقة تدلل على عك�س ذلك، �سحيح �أّن 
�نحر�ف �حلركة �لد�ست�رية وغي�ب زعم�ئه� عنه� قد �أحرج دع�ته� يف �لفرتة �لت�لية 

وت�سبب يف م�س�يق�ت �سديدة لهم. 

�ل�س�روية  �لد�ست�رية  �لفكرة  �أ�سل  بني  �أمرين،  بني  منّيز  �أن  يجب  ولكنن� 
�لإخف�ق  ف�إّن  �أجله�،  تبنته� وعملت من  �لتي  �ل�سي��سية  يف �حلكم وبني �حلركة 
�لفكرة  ف�سل  ب�ل�سرورة  يعني  ل  وه�  �لد�ست�رية  �حلركة  �أ�س�ب  قد  و�لف�سل 
�لد�ست�رّية �ل�س�روّية، ول يعني �أّنه� تتحمل م�س�ؤولية ف�سل �حلركة، بل �أّن �حلركة 
نف�سه� ل تتحمل م�س�ؤولية هذ� �مل�سري �لذي �نتهت �إليه و�لذي ج�ء نتيجة �أ�سب�ب 
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خ�رجة عن �إر�دته�، كتغلغل �خلط�ط �لعميلة و�لأجنبية فيه�. وك�ن �حلركة متثل 
ف�إّن تخلي دع�ة  �لع�مل �لإ�سالمي. ولذ�  ن�عه� يف  �لأُوىل من  �ل�سي��سية  �لتجربة 
هذه �حلركة �أن�س�ره� عنه� فيم� بعد ل يعني �أّنهم قد تخل�� عن �أ�سل �لفكرة، بل 
ق�ية تدل على  م�ؤ�سر�ت  �لالحقة  �لأحد�ث  نلم�س يف  �لعك�س من ذلك  على 
مت�سك ه�ؤلء بفكرتهم و�سعيهم لتطبيقه� �إىل حد م� يف �س�حة �أخرى هي �ل�س�حة 
�لعر�قية �لتي �لتهبت منذ ع�م ))9)م ثم تط�رت �لأحد�ث فيه� حتى ظهرت 
فكرة �لدع�ة �إىل ت�أ�سي�س حك�مة د�ست�رية عر�قية ير�أ�سه� ملك عربي مقيد مبجل�س 
ني�بي، وذلك يف ع�م 8)9) �إب�ن ق�سية �ل�ستفت�ء على م�سري �لعر�ق، وت���سلت 
�لفكرة يف �ل�س�حة حتى �نبثقت ث�رة ع�م 0)9) على �أ�س��س منه�، وك�ن زعم�ء 
�لد�ست�رية  �حلركة  ودع�ة  �أن�س�ر  من  �لفرتة  هذه  يف  �لعر�قية  �لإ�سالمية  �حلركة 
�حل�سن  �أب�  و�ل�سيد  �ل�سهر�ست�ين  �لدين  هبة  �ل�سيد  �أمث�ل  �لنجف،  �لإير�نية يف 

�لأ�سفه�ين و�ملريز� حممد تقي �ل�سري�زي و�سيخ �ل�سريعة �لأ�سفه�ين. 

�لفكرة  من  م�ست�ح�ة  تلك  �لعر�قية  �لإ�سالمية  �حلركة  فكرة  �أّن  وو��سح 
�لجتم�عي  للف�رق  نظًر�  منه�  تركيًز�  �أقل  ك�نت  و�إن  و�ل�س�روّية  �لد�ست�رّية 
بني  �مل�سرتكة  و�لنقطة  و�لإير�نية،  �لعر�قية  �ل�س�حتني  بني  و�ملذهبي  و�ل�سي��سي 
�أّن  �لذي يدل على  �لأمر  �ل�سعبية،  ب�لإر�دة  �مللكي  تقييد �حلكم  �لفكرتني هي 
�إليه  �آلت  يت�أثر ب�مل�سري �لذي  �مل�سروع �ل�سي��سي للحركة �لد�ست�رية �لإير�نية مل 
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هذه �حلركة، و�أّنه و��سل �أدو�ره حتى ظهر بعد �سن��ت قالئل يف �ل�س�حة �لعر�قية 
عرب �س�رة جديدة ك�ن �ل�سيخ �لن�ئيني �أحد �مل�س�ركني فيه�.

ف�ل�سيخ �لن�ئيني �لغ�ئب عن �لأحد�ث �آنذ�ك و�ملُْثَخن))) بجر�ح�ت �حلركة 
�لد�ست�رية، �سرع�ن م� ت�سّدر �ل�س�حة وبرز كرمز �أ�س��سي فيه�، وذلك حينم� تزعم - 
مبعّية �ل�سيد �أبي �حل�سن �لأ�سفه�ين و�ل�سيخ مهدي �خل�ل�سي - �حلركة �ل�ستقاللية 
�لعر�قية يف �لأع��م �لالحقة لث�رة �لع�سرين، وقد �قرتن بروزه �ل�سي��سي �جلديد 
بتقلده �ملرجعية، وظه�ره بعد وف�ة �سيخ �ل�سريعة �لأ�سفه�ين ك�أحد �ملر�جع �لكب�ر 
يف �لنجف �لأ�سرف، وقد ك�ن دوره يف قي�دة �حلركة �ل�ستقاللية �لعر�قية ي�ؤكد 
وف�ءه مل�سروع �حلركة �لد�ست�رية وعدم تخلّيه عنه، لأّن �حلركة �ل�ستقاللية ك�نت 
تهدف �إىل �إقر�ر حكم ملكّي �س�روّي م�ستقل عن �لإر�دة �ل�ستعم�رية. و�سي�أتي 
�س  يف در��ستن� حلي�ة �ل�سيخ �لن�ئيني �أّن �لفقرة �ل�سي��سية �لأخرية يف حي�ته - ُقدِّ
ه - ك�نت تتمثل ب�مل��فقة على �عتالء ر�س� �س�ه �لعر�س �مللكي يف �إير�ن بدًل  �ِسرُّ
�لدولة  �سي��سة  وخ�س�ع  ع�م 906)  د�ست�ر  على  �ل�سري  �سريطة  �س�ه  �أحمد  عن 
 (9(5 ع�م  يف  منه  �مل�قف  هذ�  �سدر  وقد  �لعدول.  �لفقه�ء  من  �ستة  لإ�سر�ف 
عندم� ك�ن مرجًع� ب�رًز� ي�س�ر �إليه ب�لبن�ن، ور�ئًد� ملدر�سة �أُ�س�لية عمالقة ت�ستقطب 
�أف�سل تالمذة �لنجف، وه� م�قف يدلل ب��س�ح على �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني مل يكن 

يجد يف م�سروع �حلركة �لد�ست�رية م� يجرح مرجعيته وي�سعف �س�أنه�. 

)))  �ملُْثَخن: �مل�سبع. )م).
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ت�أريخية)))  نق�لت  مع  تت�س�دم  �إليه�  ت��سلن�  �لتي  �لنتيجة  هذه  �أنَّ  �إّل 
متعددة ت�ؤكد على �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني قد �أمر يف �أو�ن مرجعيته بجمع ُن�سخ كت�به 

و�إتالفه� ب�سبب �إح�س��سه بخطر �لكت�ب على مرجعيته.

يف   - �لن�ئيني   - ��ستهر  »مل�  يق�ل:  �لدين  حرز  حممد  �ل�سيخ  كتب  فقد 
�لتقليد و�ملرجعية �أمر بجمع هذ� �لكت�ب«))) و�إّن �أحد �ل�جه�ء �ملقلدين لل�سيخ 
ف�أظهر  فيه�  وكت�به  �لد�ست�رية  �حلركة  عن  �لن�ئيني -  �س�أل  �أي   - �س�أله  �لن�ئيني 
�ل�سيخ �أم�مه �ل�ستغف�ر))). وذكر �لأديب علي �خل�ق�ين، �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني وَلَدى 
�إىل  تقلده �ملرجعية �س�ر يرى يف وج�د كت�به بيد خ�س�مه حجر عرثة يف طريقه 
وي�ؤيده   .(((� دينيًّ زعيًم�  ولي�س   � �سي��سيًّ زعيًم�  �خل�س�م  ره  ي�س�ِّ حيث  �ملرجعية 
�لأديب جعفر �خلليلي مب� ذكره من �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني »حينم� بد�أ يخط� للمرجعية 
�لدينية وجد يف ر�س�لته جم�لت �سي�ستغله� خ�س�مه مله�جمته ب�سبب  و�لزع�مة 
�لآر�ء �لتي ت�سمنته�، وقد بذل جه�ًد� دون عزمي - و�لكالم للخليلي - على 
ن�سره� يف �لفجر �ل�س�دق، منه� ت��سيط �ل�سيخ عبد �حل�سني �حللي ل�سحبه� مّني 

وحملي على �لعدول عن ن�سره�«)5).

)))  ُنُق�لت ت�أريخية: رو�ي�ت ت�ريخية. )م).
)))  حرز �لدين، حممد، مع�رف �لرج�ل، ج)، �س86).
)))  حرز �لدين، حممد، مع�رف �لرج�ل، ج)، �س86).

)))  �خل�ق�ين، علي، �سعر�ء �لغري، ج)، �س)0).
)5)  جملة �مل��سم، �لعدد �خل�م�س، �س))، نقاًل عن جملة �لعرف�ن، �ملجلد ))، �س))0).
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�ل�سريعة يف  �سيخ  وف�ة  بعد  �لن�ئيني ظهرت  �ل�سيخ  مرجعية  �أنَّ  و�ملعروف 
�لد�ست�رية  ب�لفكرة  متم�سًك�  �لن�ئيني  �ل�سيخ  وجدن�  وقد  0)9)م،  ع�م  �أو�خر 
حتى ع�م 5)9)م، عندم� ك�نت مرجعيته ق�ية ب�رزة، و�إذ� �سحت تلك �لنق�لت 

�لت�أريخية فالبد �أن يك�ن ح�دث جمع ن�سخ �لكت�ب و�إتالفه� قد وقع بعد ذلك.

�أربعة  �سمن  ندر�سه  �أن  فيمكنن�  �ل�سيخ،  من  �مل�قف  هذ�  تف�سري  �أّم� 
�حتم�لت هي:

�لأديب ) )) ذلك  �إىل  �أ�س�ر  كم�  �آث�ره�،  من  و�لتخّل�س  �ل�سي��سة  �لإقالع عن 
علي �خل�ق�ين.

�لتخلي عن �لفكرة �لد�ست�رية.) ))
�لتربوؤ من �حلركة �لد�ست�رية.) ))
�حلي�ة ) )) يف  م��س�ع  له�  يعد  مل  منتهية  ق�سية  ميثل  �أ�سبح  �لكت�ب  �إّن 

عن  �لن�ئيني  �ل�سيخ  عن  مب� عرف  �لأول  �لحتم�ل  ي�ؤّيد  وقد  �ل�سي��سية. 
�نته�ء حي�ته �ل�سي��سية يف ع�م 5)9)م، ولكنه مع ذلك ل يكفي لتف�سري 
�إ�سر�ر �ل�سيخ على جمع ن�سخ �لكت�ب و�إتالفه، فكثرًي� م� يح�سل للق�دة 
�لعزوف))) يف �أو�خر حي�تهم عن �ل�سي��سة دون �أن ي�ؤدي هذ� �مل�قف �إىل 
�إتالف �لكتب و�مل�ؤلف�ت �ل�سي��سية، و�إذ� ك�نت �لق�سية هي ق�سية �ملرجعية 
ف�إن �ملرجع �لديني �لآخر �لذي ك�ن ي��زي �ل�سيخ �لن�ئيني يف مك�نته، �أل 

)))  �لُعُزوف: �لن�سر�ف. )م).
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وه� �ل�سيد �حل�سن �لأ�سفه�ين ك�ن �سريًك� لل�سيخ �لن�ئيني يف �لكثري من 
�لأدو�ر و�مل��قف، فلم�ذ� يخ�سى �ل�سيخ �لن�ئيني مم�ر�س�ته �ل�سي��سية �ل�س�بقة 
ك�نت  و�إذ�  �ل�س�بقة؟  �ل�سي��سية  مم�ر�س�ته  �لأ�سفه�ين  �ل�سيد  يخ�سى  ول 
�ل�سي��سة تقعد ب�ملجتهد عن نيل �ملرجعية فكيف ح�ز �ل�سيد �لأ�سفه�ين 
على �ملرجعية �لع�مة للط�ئفة وه� �ل�سريك لل�سيخ �لن�ئيني يف �أكرث �لأدو�ر 

و�لأن�سطة؟

ذبه� ت�أريخ �ملرجعية �ملع��سر. ف�إّن  �إّن م�س�ألة تن�يف �ل�سي��سة مع �ملرجعية يكِّ
�إ�سه�م�ت �سي��سية بن�سب متف�وتة، وقلياًل م�  �أكرث مر�جع �مل�ئة �سنة �مل��سية لهم 

ح�سل �ل�سته�ر و�لذي�ع ملرجعية منقطعة عن �ل�سي��سة مت�م �لنقط�ع.

و�لحتم�ل �لث�ين بعيد �أي�ًس� مل� م�سى من �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني ك�ن متم�سًك� 
ب�لفكرة �لد�ست�رية حتى ع�م 5)9)م فم� �لذي ح�سل حتى يترب�أ منه� وير�ه� 

عبًئ� على مرجعيته؟

�لذي  �لنحر�ف  ف�إّن  و�لر�بع.  �لث�لث  ب�لحتم�لني  �لأمر حم�س�ًر�  فيبقى 
طر�أ على �حلركة �لد�ست�رية عندم� بلغت �لف�سل �لأخري من م�سريته� �أحرج دع�ة 
هذه �حلركة و�أن�س�ره�، وجعل �أمرهم مرّدًد� بني �إعالن �لرب�ءة منه� و�لدع�ة �إىل 
�أي�ًس� - يف  �لن�ئيني - و�ل�سيد �لأ�سفه�ين  ت�سحيحه�، ويبدو من م�قف �ل�سيخ 
َد ��ستالم ر�س� �س�ه عر�س �إير�ن بدًل عن �أحمد �س�ه �سريطة  ع�م 5)9) حينم� �أيَّ
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�ملجتهدين،  من  �ستة  لإ�سر�ف  �لدولة  وخ�س�ع  906)م  ع�م  بد�ست�ر  �للتز�م 
ومبجرد  �س�ه  ر�س�  ولكن  �لت�سحيح،  ب�إمك�نية  يعتقد  يز�ل  ل  ك�ن  �سم�حته  �أنَّ 
لهم�  تعهد�ته  �مِلَجّن))) وحتلل عن  للمرجعية ظهر  قلب  �لعر�س  ��ست�ىل على  �أْن 
وجعل �أت�ت�رك من�ذًج� وقدوة له. و�نطف�أ بذلك �لأمل �لأخري لل�سيخ �لن�ئيني يف 
�لإ�سالح و�لت�سحيح، وفقدت �مل�س�ألة �لد�ست�رية م��س�عه� على �ل�س�حة �لإير�نية 
�لتي �أ�سبحت وجًه� ل�جه مع م�س�ألة �لعلم�نية و�لتغريب وحم�ربة �لعلم�ء، وبدت 
ك�ن  �لذي  �لق�ج�ري  �حلكم  �نهي�ر  عن  �مل�س�ؤولة  هي  وك�أنه�  �لد�ست�رية  �حلركة 
يرعى بع�س �ملظ�هر �لإ�سالمية ويخ�سى �سط�ة �لعلم�ء، و�مل�س�ؤولة عن ظه�ر �حلكم 
�لبهل�ي �ملج�هر ب�لعلم�نية و�لعد�ء للعلم�ء، ولعل هذ� ه� معنى ��ستغف�ر �ل�سيخ 

�لن�ئيني من ت�أييده �ل�س�بق للحركة �لد�ست�رية.

وه� �ل�سبب �ملعق�ل للقي�م بجمع ُن�سخ �لكت�ب و�إتالفه� ف�مل�س�ألة ل عالقة 
له� ب�ملرجعية ول ب�ل�سي��سة ول ب�لفكرة �لد�ست�رية و�إمن� ب�حلركة �لد�ست�رية �لتي 

تقهقر �أمره� من �لنت�س�ر و�لنحر�ف �إىل �ل�سق�ط و�نته�ء �حلكم �لق�ج�ري.

وقد ن�سيف �إليه �سبًب� �آخر ه� �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني �ألََّف كت�به ل�سرورة زمنية 
�قت�ست منه �لإ�سر�ع ب�إجن�زه يف وقت قليل، و�ل�سيء �لذي ت��سلن� �إليه من خالل 
عملن� �لتحقيقي يف �لكت�ب �أّن �ل�سيخ �لن�ئيني ك�ن مهتًم� بتثبيت �لأفك�ر ودح�س 
حجج �خل�س�م �أكرث من �أّي �سيء �آخر. ولذلك وقع �لكت�ب يف بع�س �ملف�رق�ت 

)))  قلب للمرجعية ظهر �ملَجّن: �نقلب �سده وع�د�ه بعد م�دة. و»جَمن«: تر�س. )م).
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�لن�س��س  بع�س  ونقل  و�لأدبية،  �لقر�آنية  �ل�س��هد  بع�س  �إير�د  يف  �لدقة  كعدم 
�لنب�ية عن م�س�در ل حّجية له� مثل طب�ئع �ل�ستبد�د للك��كبي، ب�لنح� �لذي 

�ست�أتي �لإ�س�رة �إليه يف �ملحل �ملن��سب من �لتحقيق. و�أبرز �أمثلة ذلك �آية ژپ  
هي  �أخرى  ب�س�رة  �مل�ؤلف  �أورده�  �لتي  ڀ   ڀ  ڀ  ڀژ]�لأعر�ف/ 79)[ 
)لهم قل�ب ل يعقل�ن به�) وهي عب�رة ل وج�د له� يف �لقر�آن �لكرمي، وخط�أ مل 
ُي�سحح يف كل طبع�ت �لكت�ب، حتى تلك �لتي ُن�سرت يف جملة �مل��سم بتحقيق 

�أّويل من قبل رئي�س حتريره� حممد �سعيد �لطريحي.

ومن �ملحتمل �أن يك�ن �ل�سيخ �لن�ئيني قد �لتفت �إىل هذه �ملف�رق�ت �لتي 
ل تتن��سب مع �ملك�نة �لعلمية �ملرم�قة �لتي �حتله� يف �أو�ن مرجعيته، مم� �سجعه 

�أكرث على جمع ن�سخ �لكت�ب و�إتالفه�.

ق�شة الرتجمة العربية وم�ؤاخذاتنا عليها

بعد �أن ق�م �ل�سيخ ب�إتالف ن�سخ �لكت�ب، بقيت هن�ك ُن�سخ منه عرث عليه� 
بع�س دع�ة �لتغيري و�لإ�سالح، ووجدو� فيه� و�سيلة جيدة لبث �ل�عي �لتجديدي 
�خلليلي،  لالأديب جعفر  �لأوىل  ون�سره�.  وظهرت حم�ولت�ن لرتجمته�  �لأُّمة،  يف 
وقد �أف�سله� �ل�سيخ �لن�ئيني كم� مّر، و�لث�نية لالأديب �جلعفري �لذي عرث - بعد 
تفتي�س و��سع - على ن�سخة من �لكت�ب يف مكتبة �حل�سينية �ل�س��سرتية يف �لنجف 
فق�م برتجمة �أكرث ف�س�ل �لكت�ب ون�سر عمله يف جملة �لعرف�ن، ف�أث�ر بذلك �سجة 
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و�سخًب�، وتعّر�س �ملرتجم لعدة حم�ولت و�سغ�ط بهدف �سرفه عن �ل�ستمر�ر 
�ملجلة يف  �لكت�ب يف  ن�سر  �ل�سغ�ط وو��سل  لتلك  ي�ستجب  يف ذلك، لكنه مل 
�أعد�ده� �ل�س�درة بني ع�مي 0)9) - ))9)م بعن��ن �ل�ستبد�دية و�لدميقر�طية.

�أن ل  ق�م بعمل جليل وخدمة م�سك�رة، ولكن ذلك يجب  �أّنه  ول�سّك 
مينعن� من �لإ�س�رة �إىل جه�ت �سعف عديدة �كتنفت ترجمته للكت�ب و�إىل حدود 

خمّلة ومن تلك �جله�ت:

ترجمة م�سطلح »�مل�سروطة« يف كل م��رد ��ستعم�له يف �لكت�ب �إىل م�سطلح ) ))
»�لدميقر�طية«. مع �إّن �مل�سروطة م�سطلح ف�ر�سي ير�د به �حلركة �لد�ست�رية 
وهي �سيء �أجنبي مت�ًم� عن �لدميقر�طية، وقد �أحدثت هذه �لرتجمة �خل�طئة 
�أن  بع�سهم  �ّدعى  حيث  �لإ�سالمية،  �لأو�س�ط  بع�س  يف  �سخًب�  و�لغريبة 
��ستعم�ل �ل�سيخ �لن�ئيني مل�سطلح �لدميقر�طية �أمر يدّلل على وج�د م�قف 
�لإ�سالمية  �لأ�س�لة  دع�ة  �سّجل  فيم�  �إز�ءه�،  و�إيج�بي  منفتح  �إ�سالمي 
م�ؤ�خذة فكرية عليه معتربين ��ستخد�مه لهذ� �مل�سطلح ن��سًئ� عن �ل�ق�ع يف 

�أ�سر �ل�سطالح �لغربي و�لعجز عن �لتخل�س منه. 

بينم� ل يجد �لق�رئ لكت�ب �ل�سيخ �لن�ئيني مفردة �لدميقر�طية فيه ول مّرة 
� عليه�  و�حدة، ومن�س�أ �ملغ�لطة ه� �لرتجمة �خل�طئة �لتي يبدو �أن �ملرتجم ك�ن م�سرًّ
بحيث مل ين�سر ف�س�ل �لكت�ب حتت ��سمه �لطبيعي »تنبيه �لأمة« و�إمن� ن�سره� حتت 

عن��ن �آخر ه� »�ل�ستبد�دية و�لدميقر�طية«.
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يف ) )) ف�أبق�ه�  �لف�ر�سية  �ملفرد�ت  بع�س  من  يتخل�س  �أن  �ملرتجم  ي�ستطع  مل 
ترتديه�  �لتي  �حُللي  تعني  وهي  »زي�ر«  مثل  هي،  كم�  �لعربية  �لرتجمة 

�لن�س�ء و »�مل�ستغالت« وتعني �لعق�ر�ت و�لأمالك.
�لعب�رة فرتجمه� على ) )) فهم  �ملرتجم مل يح�سن  �أن  يبدو  �مل��رد  بع�س  ويف 

�أورد �ملرتجم هذه �لعب�رة على ل�س�ن  خالف معن�ه�. ففي ت�طئة �لكت�ب 
 ... �سريو�ن  ك�أن�  ه�  �سلط�نه�  حك�مة  وج�د  ن�دًر�  �أمكن  »و�أن  �مل�ؤلف 
وح��سيته �أمث�ل �أبي ذر ...« وعندم� ير�جع �لق�رئ �لكت�ب ل يجد فيه ��سم 
�أبي ذر �لغف�ري، و�إمن� يجد ��سم »ب� ذر جمهر« �حلكيم �لإير�ين �ملعروف 
�مل�ؤلف يف  �أورده  �ملع��سر له ح��سية له، وقد  �لذي �تخذه �مللك �لإير�ين 
و�أّن  فيه�  و�لتمّلق  �جلهل  كرثة  �إىل  و�لإ�س�رة  �ملل�ك،  ح���سي  ذم  �سي�ق 
وج�د �أمث�ل ذلك �حلكيم �لإير�ين �أمر ن�در ل يق��س عليه، ول �أدري كيف 
ت�ّهم �ملرتجم ب��سم �أبي ذر �لغف�ري �لذي مل يكن ح��سية لأي من خلف�ء 

ع�سره؟
ويف نه�ية �لف�سل �لر�بع ه�جم �مل�ؤلف �ملع�ر�سني للد�ست�ر وو�سفهم ب�أنهم ) ))

�لعرب،  ده�ة  من  �حليل  �أهل  حتى  عليه�  يجروؤ  مل  قبيحة  ب�أعم�ل  ق�م�� 
مب�  ق�م��  ب�أنهم  �ملعنى  هذ�  عن  �ملرتجم  فعرّب  �أجمع،  �لع�مل  ده�ة  من  بل 
�لع�مل«  »�أهل �حليل لي�س من عرب �لقرى فقط بل من كل  يقف عنده 
كت�به،  يف  �مل�ؤلف  ��ستخدمه�  �لتي  �لعربية  »ده�ة«  كلمة  عليه  ف��ستبهت 
�أن يك�ن غر�س �مل�ؤلف منه� �ملعنى �لعربي �مل�أخ�ذ من  ف��ستبعد �ملرتجم 



مقدمة
35(5

�لده�ء و�ل�سخ�س �ملتلّب�س به د�هية و�جلمع ُده�ة - ب�سّم �لد�ل - وف�سّره� 
بدًل عن ذلك ب�لقرى حيث ت�سمى �لقرية ب�للغة �لف�ر�سية »ده« ويف �جلمع 

يق�ل »ده�ت«. 
ويف بع�س �مل��رد جند �ملرتجم يحذف من كالم �مل�ؤلف �سيًئ�، وي�سيف �إليه ) ))

�إّن  ه�  �س�ئًر�   � �إير�نيًّ مثاًل  �مل�ؤلف  �أورد  �لكت�ب  ت�طئة  ففي  يقله،  �سيًئ� مل 
»حجب �س�ء �ل�سم�س �أمر غري ممكن، وكذلك �سد نهر �لنيل ب�مل�سح�ة �أمر 
متعذر« فلم ي�رد �ملرتجم هذه �لعب�رة و��ستع��س عنه�))) ببيت �سعري ه� 

ق�ل �ملتنبي:

َيْفَهُم ل  ــْن  َم ــاُب  ــَط وِخ ـِه  َغـيِّ ــْن  َع ـة َعـْذُل َمْن ل َيْرَعِ�ي   َوِمن الَبِليَّ

وه� مم� ل وج�د له يف �أ�سل �لكت�ب. 

�ل�س�رى ) 5) جمل�س  �أع�س�ء  وظ�ئف  عن  �مل�ؤلف  حتدث  �خل�م�س  �لف�سل  يف 
و�سرحه� يف نق�ط، وقد �أورد �ملرتجم هذه �لنق�ط ب�س�رة مرتبكة خمتلة.

هذه هي �ملالحظ�ت و�مل�ؤ�خذ�ت �لتي دّونه� �لأ�ست�ذ �لف��سل عبد �حل�سن 
برتجمة  له  دع�تي  �ل�سبب يف  وك�نت  للكت�ب،  �لعربية  �لرتجمة  على  �آل جنف 
�لكت�ب ترجمة جديدة دقيقة تتط�بق مع �لأ�سل مت�ًم�. وتعرّب عن �أغر��س �مل�ؤلف 

��ْسَتَع��س عنه�: ��ْسَتْبَدل به�. )م).  (((
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ه - بنح� �أف�سل و�أدق، وقد �أجنز ذلك م�سك�ًر�، وجز�ه �هلل عن زحم�ته  �س �ِسرُّ - ُقدِّ
�أف�سل �جلز�ء.

طبعات الكتاب والن�شخة املعتمدة يف التحقيق والرتجمة

لقد طبع �لكت�ب ثالثة مر�ت - قبل طبعتن� هذه - وهي:

طبعة بغد�د ع�م 7)))هـ وتقع يف 95 �سفحة رقعي.) ))
طبعة طهر�ن ع�م 7))) هـ وتقع يف 95 �سفحة رقعي �أي�ًس�، وحتت�ي كل ) ))

�سفحة منه� على )) �سطًر�. وقد طبعت على �حلجر و�لن��سخ ه� حممد 
علي بن حممد ح�سن �لكلب�يك�ين، ويف ح��سية �ل�سفحة �لأخرية وجدت 
عب�رة ف�ر�سية مب� معن�ه: »وفقت �أن� و�ل�سيد ن�ظم �ل�سريعة �لن�ئيني ملق�بلة هذه 
�لن�سخة �ل�سريفة هلل در ق�ئله�، و�أن� ب�سع�دة ت�مة، �للهم وفقن� و�س�لح �إخ��ين 
�مل�ؤمنني لفهم َمَر�ِميه))) و�لعمل مب� يف ر�س�لته، �لد�عي �لف�ين حممد ح�سني 

�ل�سري�زي« وهذ� يعني �أّن هذه �لطبعة مط�بقة للطبعة �ل�س�بقة.
�مل�س�دف ) )) لع�م )7))هـ. ق،  �مل��فق  �سم�سي،  ع�م ))))  طبعة طهر�ن   

قبل  من  وتعليق�ت  �سروح  وعليه�  �سفحة   ((( يف  وتقع  )95)م،  لع�م 
مط�بق  �لطبعة  هذه  يف  و�ملنت  �لط�لق�ين.  حمم�د  �ل�سيد  �هلل  �آية  �ملرح�م 

للطبعة �ل�س�بقة.

)))  َمَر�ميه: مق�سده. )م).
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وهذ� يعني �أّن �لطبع�ت �لثالثة متط�بقة ول يتف�وت �لكت�ب فيه� من طبعة 
يف  نعتمده�  خطية  ن�سخة  عن  �لبحث  يف  جهدت  ذلك  مع  ولكن  �أخرى،  �إىل 
�لتحقيق و�لرتجمة �أو ن�سخة من �لطبعة �لأوىل، ولكن دون جدوى، ومل �أعرث يف 
فه�ر�س �لكت�ب �خلطية ملكتب�ت طهر�ن وم�سهد وقم �لرئي�سية على ��سم �لكت�ب 
ب��ستثن�ء فهر�ست مكتبة وزيري يف يزد برقم )0)) ن�سخ حممد علي كميت�ن يف 
�سنة )))) �سم�س. وهذ� �لت�ريخ مت�أخر عن ت�ريخ وف�ة �مل�ؤلف ب�ست ع�سرة �سنة، 

وهذ� م� ُيفقد تلك �لن�سخة �لقيمة �لعلمية �ملطل�بة.

ومن �جلدير ب�ملالحظة �أّن رئي�س حترير جملة �مل��سم �أ�س�ر يف �لعدد �خل�م�س 
�أنه �عتمد على هذه �لرتجمة  �إىل  ولدى ن�سره �لكت�ب برتجمة �س�لح �جلعفري 
»مع �لنظر للن�سخ �لأ�سلية �ملخط�طة �لت�لية...« وذكر منه� ن�سخة مكتبة �ل�زيري 
يف يزد وهي غري �أ�سلية ول �أهمّية علمية له�. ثم ذكر ن�سخة �أخرى م�س�رة عن 
�لن�سخة �ملخط�طة يف خز�نة �لدكت�ر عبد �هلل �لفي��س يف بغد�د حمف�ظة مبكتبة 
�ملجمع �لعلمي �لعر�قي رقم 7/ م��س�ع�ت �ستى بخط �لن�سخ حتت�ي على 95 

�سفحة ويف كل �سفحة )) �سطًر�.

وقد وجدت �أنَّ هذه �مل���سف�ت م�ج�دة يف طبعة طهر�ن لع�م 8)))هـ مم� 
ي�جب �لثقة به� �أكرث. ولذ� فقد د�ر �لعمل ترجمة وحتقيًق� على ن�سخة من هذه 

�لطبعة، وب�هلل �لت�فيق وعليه �لتكالن.





ولدته ون�شاأته

يف  )857)م))))  )7))هـ  �سنة  يف  �لن�ئيني  ح�سني  حممد  �ل�سيد  ولد 
مدينة ن�ئني �لت�بعة �إىل �أ�سفه�ن. ويف �أُ�سرة دينية معروفة، حيث ك�ن و�لده �ل�سيخ 
عبد �لرحيم - وكذلك �آب�وؤه من قبله - يتمتع بلقب �سيخ �لإ�سالم يف �أ�سفه�ن، 
�، حيث ك�ن �ل�سلط�ن  وه� يع�دل لقب �ملفتي يف �لبالد �لعربية، وميثل من�سًب� دينيًّ
�لق�ج�ري يق�م بتعيني علم�ء يف �ملدن �لرئي�سية يف هذ� �ملن�سب ويخلع على كل 
�سيًخ�  منه  �لأ�سغر  �أخ�ه  �أ�سبح  و�لده  وبعد  �لإ�سالم.  �سيخ  لقب  منهم  و�حٍد 
بعد  فيم�  �أ�سبح  فقد  �لن�ئيني  ح�سني  حممد  �ل�سيخ  �أّم�  �أ�سفه�ن،  يف  لالإ�سالم 
�سيخ �لإ�سالم يف �لبالد �ل�سيعية ك�فة دون �أن يحت�ج يف ذلك �إىل فرم�ن �سلط�ين.

ن�س�أ يف ن�ئني وتعلم عند �أ�س�تذته� �ملقدم�ت و�ملب�دئ �لأولية، ثم ه�جر �إىل 
�أ�سفه�ن لإكم�ل در��سته هن�ك، وذلك يف �سنة )9))هـ �أو 95))هـ )876) - 

نقب�ء  �آغ� بزرك �لطهر�ين يف  �ل�سيخ  �ل�سيعة، ج6، �س)5، فيم� ذكر  �أعي�ن  �ل�سيد حم�سن �لأمني،  �لع�ملي،   (((
�لب�سر، ج)، �س)59 �أن ولدة �ل�سيخ �لن�ئيني ك�نت يف �سنة 77))هـ )860)م).

 املدَخُل
اآية اهلل ال�سيخ حممد ح�سني النائيني

دراسة يف حياته العلمية والسياسية
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878)م) فدر�س عند �ل�سيخ حممد ب�قر جنل �ل�سيخ حممد تقي �س�حب ح��سية 
�لكلب��سي  �ملع�يل  و�أبي  ب�لهز�ر جريبـي  �ملعروف  و�ل�سيخ حممد ح�سن  �ملع�مل، 
و�ل�سيخ جه�نكري �لق�سق�ئي �ل�سهري بت�سلعه ب�حلكمة و�لكالم. ويتحّدث �ل�سيخ 
�ل�سيخ  در�س  يرتك  �أّنه مل  فيذكر  �لدر��سية من حي�ته  �لفرتة  تلك  �لن�ئيني عن 
حممد ب�قر طيلة �لفرتة �لتي ق�س�ه� يف �أ�سفه�ن، �أّنه ك�ن يدر�س عنده كت�ب جن�ة 
�لعب�د لل�سيخ حممد ح�سن �س�حب �جل��هر. ويذكر �أي�ًس� �أنه يف تلك �لفرتة ك�نت 
تربطه عالقة �سميمة مع �ل�سيد جم�ل �لدين �لأ�سد �آب�دي �ملعروف ب�لأفغ�ين))).

مل  �أ�سفه�ن  ملدينة  �لعلمية  �ملعطي�ت  �لن�ئيني  �ل�سيخ  ��ست�عب  �أن  وبعد 
يعد يجد فيه� �سيًئ� ي�سفي غليله �لعلمي، ف�ّجه نظره �إىل �لعر�ق، وك�نت �ملرجعية 
�س�مر�ء  �لن�ئيني  �ل�سيخ  فق�سد  �ل�سري�زي،  �ل�سيد حممد ح�سن  للمجدد  ي�مئذ 
وو�سله� يف �سنة )0))هـ ))88)م) وبد�أ يح�سر درو�س �ل�سيد �إ�سم�عيل �ل�سدر 

و�ل�سيد حممد �لأ�سفه�ين.

وبعد فرتة ح�سر درو�س �ل�سيد حممد ح�سن �ل�سري�زي. و�أَخَذ يثري نك�ت 
�لنك�ت  هذه  م�سدر  ف�س�أله عن  �إليه،  �ل�سري�زي  �ل�سّيد  نظر  لفتت  دقيقة  علمّية 
ف�أج�به �ل�سيخ �لن�ئيني ب�أّن �أُ�ست�ذه يف �أ�سفه�ن در�سه كت�ب »جن�ة �لعب�د« يف �لفقه 
وك�ن ُي�سِكل �أثن�ء �لدر�س على ح��سية �ل�سيد �ل�سري�زي عليه، ثم يجيب عن هذه 

جملة ح�زة، �لعدد 0)، �س0)-))، من مق�بلة مع �آية �هلل �ل�سيد حممد �لهمد�ين نقاًل عن �أبيه �لذي ك�ن   (((
�أحد تالمذة �ل�سيخ �لن�ئيني.
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� يف  �لإ�سك�لت. وهذ� ه� م�سدر تلك �لنك�ت، فرتكت هذه �حل�دثة وقًع� خ��سًّ
قلب �ل�سيد �ملجدد �ل�سري�زي وجعلت له مك�نة خ��سة لديه. بحيث �أ�س�ر �إىل �أحد 
�لن�ئيني  ب�ل�سيخ  يهتم  ب�أن  �لأ�سفه�ين  �ل�سيد حممد  وه�  لديه  �ملقربني  �لعلم�ء 

ي عالقته به))). ويق�ِّ

و��سل �ل�سيخ �لن�ئيني ح�س�ر در�س �ملجدد �ل�سيد حممد ح�سن �ل�سري�زي 
� له. حتى وف�ته يف ع�م ))))هـ )895)م). و�س�ر يف �أو�خر �أي�مه ك�تًب� وحمرًر� خ��سًّ

بحث  ولزم  �لأ�سفه�ين.  حممد  �ل�سيد  در�س  يف  �حل�س�ر  و��سل  كم� 
�ل�سيد �إ�سم�عيل �ل�سدر �إىل ع�م ))))هـ )897)م) وه�جر معه �إىل كربالء يف 
تلك �ل�سنة. وبقي معه عدة �سنني فيه� ثم ه�جر �إىل �لنجف �لأ�سرف �ملقر �لأخري 

له. ُمْنِهًي� بذلك دورة �لتح�سيل ومبتدئً� دورة �لعط�ء �لعلمي.

�حل�زة  �سم�ء  يف  يت�ألق  �خلر��س�ين  ك�ظم  حممد  �ل�سيخ  ��سم  ك�ن  وهن�ك 
مك�نته  وك�نت  �ل�سري�زي.  �ملجدد  �ل�سيد  وف�ة  بعد  خ��سة  �لدينية،  و�ملرجعية 
� من �لطالب. ويف ظل هذ� �لظرف  �لعلمية �لرفيعة جتذب �إليه عدًد� كبرًي� ون�عيًّ
�لعلمي مل ي�س�أ �ل�سيخ �لن�ئيني �ل�سروع ب�لتدري�س، مف�ساًل يف هذه �لفرتة �لتع�ون 
�لعلمي و�ل�سي��سي مع �ل�سيخ �خلر��س�ين، حيث ك�ن �ل�سيخ �خلر��س�ين يعقد يف 

�مل�سدر نف�سه.  (((
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�ملع�سلة،  �لعلمية  �مل�س�ئل  للمد�ولة يف  �لعلم�ء  كب�ر  يح�سره   � د�ره جمل�ًس� خ��سًّ
فك�ن �ل�سيخ �لن�ئيني وجًه� ب�رًز� يف هذ� �ملجل�س.

�لتي  �لد�ست�رية  �لق�سية  يف  �خلر��س�ين  لل�سيخ  �لأكرب  �لن�سري  و�سنجده 
ق�ده� لإ�سالح �حلي�ة �ل�سي��سية يف �إير�ن.

مكانته العلمية ومرجعيته

مبك�نته  ع�سره  وعلم�ء  �أقر�نه  عن  �لن�ئيني  ح�سني  حممد  �ل�سيخ  يتميز 
�لعلمية �خل��سة بينهم. فلم يكن حلقة كب�قي �حللق�ت �لتي يقت�سر دوره� على 
�إىل �ملع��سرين، و�إمن� ك�ن حلقة م�سعة،  نت�ج �مل��سني  ربط �مل��سي ب�حل��سر ونقل 
لز�ل �سع�عه� مت���ساًل ومت�هًج� يف �لدر��سة �حل�زوية �لتخ�س�سية منذ 60 ع�ًم� 
بق�ة  وتهيمن  �لعلمية  �لأو�س�ط  تتد�وله�  ونظري�ته  �آر�وؤه  ز�لت  ول  �لآن،  وحتى 
�لن�ئيني«  »مدر�سة  ب��سم  عنه�  ويعرّب  �ملع��سرة،  مرحلته  �لأ�س�يل يف  �لفكر  على 
�إيج�بً�  �أو  �سلًب�  ومع�جلته  م�  م�س�ألة  �لن�ئيني يف  �ل�سيخ  لر�أي  �لتطرق  ُيعد  بحيث 
ق�ل  حينم�  مب�لًغ�  �لطهر�ين  بزرك  �آغ�  �ل�سيخ  �ملحقق  يكن  ومل  علمية.  �سرورة 
قه تدقيًق� مده�ًس�  فيه: »... �أّم� ه� يف �لأُ�س�ل ف�أمر عظيم، لأنه �أح�ط بكلي�ته ودقَّ
و�أتقنه �إتق�نً� غريًب�. وقد رّن �لف�س�ء ب�أق��له ونظري�ته �لعميقة. كم� �نطبعت �أفك�ر 
ت  �أكرث �ملع��سرين بط�بع خ��س من �آر�ئه، حتى ُعّد جمدًد� يف هذ� �لعلم كم� ُعدَّ
ميزة  لبحثه  وك�ن  �لكف�ية«  »�س�حب  �خلر��س�ين  �سيخن�  لنظري�ت  مم�ثلة  نظري�ته 
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قة م�سلكه وغم��س حتقيق�ته فال يح�سره �إّل ذوو �لكف�ءة من �أهل �لنظر،  خ��سة لدِّ
ول جم�ل فيه للن��سئة و�ملت��سطني لق�س�رهم عن �ل�ستف�دة منه«))).

ُم��)))  َت�َسنَّ �لذين  تالمذته  م�ست�ى  على  �ل��قع  هذ�  �نعك�س  وقد 
�ملرجعية و�لري�دة �لعلمية مدة ترب� على ن�سف قرن. �أمث�ل �ل�سيد جم�ل �لدين 
و�ل�سيد  �حلكيم،  حم�سن  و�ل�سيد  �ل�س�هرودي،  حمم�د  و�ل�سيد  �لكلب�يك�ين، 
�أب�  �لق��سم �خل�ئي، و�لعالمة �لطب�طب�ئي، و�ل�سيخ ح�سني �حللي، و�ل�سيخ حممد 

تقي �لآملي، وغريهم.

�أّم� �آث�ره �لعلمّية فله تعليقة على �لعروة �ل�ثقى �إ�س�فة �إىل كت�به �ل�سهري »تنبيه 
ة وتنزيه �مللة« وهن�ك تقرير�ت وخمط�ط�ت �أ�سهره� »ف��ئد �لأ�س�ل« بقلم �ل�سيخ  �لأُمَّ
حممد علي �لك�ظمي �خلر��س�ين، و»ُمنية �لط�لب يف �سرح �ملك��سب« بقلم �ل�سيخ 

م��سى �لنجفي. و»�أج�د �لتقرير�ت« بقلم �آية �هلل �ل�سيد �أبي �لق��سم �خل�ئي.

يف   � دينيًّ مرجًع�  �لن�ئيني  �ل�سيخ  ��سم  برز  �لدينية  �ملرجعية  �سعيد  وعلى 
�ل�سيد  �إىل جنب  �لأ�سفه�ين. وذلك  �ل�سريعة  �سيخ  وف�ة  بعد  و�لتقليد،  �لفت�ى 
�أبي �حل�سن �لأ�سفه�ين �لذي ك�ن �أ�سهر من زميله عند �لع�مة، فيم� ك�ن �لن�ئيني 

�أ�سهر منه عند �خل��سة))).

�لطهر�ين، �آغ� بزرك، نقب�ء �لب�سر، ج)، �س595.  (((
ُم��: �عتل��. )م). َت�سنَّ  (((

�لع�ملي، �ل�سيد حم�سن �لأمني، �أعي�ن �ل�سيعة، ج6، �س)5.  (((
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ال�شيخ النائيني والث�رة الد�شت�رية يف اإيران

ب�ل�سيد  تربطه عالقة �سميمة  �لن�ئيني ك�نت  �ل�سيخ  �أّن  وجدن� فيم� �سبق 
جم�ل �لدين �لأ�سد �آب�دي �ملعروف ب�لأفغ�ين منذ �أي�م در��سته يف �أ�سفه�ن عندم� 
�لعالقة  هذه  �أّن  نف�سه  �لن�ئيني  �ل�سيخ  وي�ؤكد  عمره.  من  �لع�سرين�ت  يف  ك�ن 
نب�ك 09))هـ ))89)م) قدم �ل�سيد  ت���سلت فيم� بعد. ففي �أي�م �ندلع ث�رة �لتِّ
وطلب  ف�لتقيته  غرفتي  �إىل  »وق�سدين  �س�مر�ء  وو�سل  �لعر�ق  �إىل  �لدين  جم�ل 
� ب�ل�سيد �ملجدد �ل�سري�زي ملدة ن�سف �س�عة، ف�متثلت  مني �أن �أُرتِّب له لق�ًء خ��سًّ

طلبه لكن �للق�ء مل يتم«))).

وهذه �لعالقة �لتي يبدو �لتج�وب فيه� بني �لرجلني و��سًح� تك�سف ب�سكل 
�أّويل عن تطلع قدمي وعميق �إىل �ل�سي��سة و�لإ�سالح �ل�سي��سي يف �سخ�سية �ل�سيخ 
�لن�ئيني، وه� م� �سيتعزز �أكرث من خالل عالقة �لتلمذة - وم� �نط�ت عليه من 
خ�س��سي�ت - مع �ل�سيد �ملجدد �ل�سري�زي، وعالقة �لتع�ون �ل�سي��سي و�لعلمي 
ربطت  �لتي  �لعالقة  �أّن  فيه  �سك  ل  فمم�  �خلر��س�ين.  ك�ظم  �ل�سيخ حممد  مع 
بينه وبني �أقط�ب))) �لإ�سالح ه�ؤلء مل تنطلق من فر�غ، ومل متّر دون �أثر ترتكه 
يف حي�ة �ل�سيخ �لن�ئيني، ومن هن� جند �أّن �لتطلع نح� �ل�سي��سة و�لإ�سالح �لذي 
�أ�سبح يف  بلغ ذروته عندم�  �لع�سرين�ت من عمره، قد  �لن�ئيني منذ  �ل�سيخ  بد�أه 

جملة ح�زة، �لعدد 0)، م�سدر �س�بق.  (((
�أَْقَط�ب: �أ�سي�د. )م).  (((
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�خلم�سين�ت من عمره، وذلك من خالل �مل�س�ركة �لفع�لة يف �حلركة �لد�ست�رية 
�لإير�نية.

لت لت�جيه �حلركة وقي�دته�  �لتي �ُسكِّ �لعلم�ء  �أع�س�ء هيئة  �أحد  فقد ك�ن 
حتت �إ�سر�ف �ل�سيخ �خلر��س�ين))). 

وُيعَتَقد �أنَّ ��سم )مريز� حممد) �ل��رد يف بع�س �مل�س�در و�ل�ث�ئق ب�أّنه ك�ن 
�سكرترًي� لل�سيخ �خلر��س�ين ه� نف�سه �ل�سيخ �ملريز� حممد ح�سني �لن�ئيني، فقد 
�لن�ئيني  �ل�سيخ  �أّن  �لآملي  ه��سم  مريز�  �ل�سيخ  �هلل  �آية  وه�  تالمذته  �أحد  ذكر 
�ل�سيخ  ب��سم  ت�سدر  ك�نت  �لتي  و�لبي�ن�ت  �لربقي�ت  كت�بة  يت�ىل  ك�ن  �لذي  ه� 

�خلر��س�ين))).

�أي�مه �لأخرية،  وقد و��سل �ل�سيخ �لن�ئيني دوره �لرئي�س يف �حلركة حتى 
حيث ذكر �لأخ �لأ�سغر لل�سيخ �لن�ئيني، �أنَّ �أخ�ه ك�ن يف جملة �لع�زمني على 
على  �لرو�سي  �لهج�م  �سّد  �أجل  من  �إير�ن  �إىل  �خلر��س�ين  �ل�سيخ  مع  �لرحيل 
�إير�ن وت�جيه �حلركة �لد�ست�رية من د�خل �ل�س�حة �لإير�نّية نح� �لجت�ه  �سم�ل 
�ملطل�ب �لذي �نحرفت عنه �أخرًي�))). ذلك �لرحيل �لذي مل يتم ب�سبب �ل�ف�ة 
�ملف�جئة لل�سيخ �خلر��س�ين ويبقى �جلهد �لأكرب و�لدور �لأعظم �لذي بذله �ل�سيخ 

�خل�ق�ين، علي، �سعر�ء �لغري، ج0)، �س88.  (((
�حل�ئري، عبد �له�دي »ت�سيع وم�سروطيت«، �س56) ب�لف�ر�سية.  (((

�حل�ئري، عبد �له�دي، م�سدر �س�بق، �س60).  (((
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�لذي  �مللة«  وتنزيه  �لأمة  »تنبيه  ت�أليف كت�ب  يتمثل يف  �لن�ئيني يف هذ� �لجت�ه 
ُيَعدُّ زب�ر))) �حلركة �لد�ست�رية، حيث ق�م �ل�سيخ �لن�ئيني من خالله بدور �ملنّظر 

�لفكري وو��سع �لأُ�س�س �لفقهية له�.

مع اجلهاد يف اإيران والعراق

�لث�ين  )ك�ن�ن  0)))هـ  ع�م  �حلر�م  حمرم  �سهر  من  �ل�س�بع  �لي�م  يف 
))9)م) و�سلت برقي�ت �إىل �لنجف �لأ�سرف تتحدث عن جر�ئم ب�سعة �رتكبه� 
�لرو�س يف �ملن�طق �لتي �حتل�ه� يف �سم�ل �إير�ن، فقرر علم�ء �لدين �لت�جه للجه�د 
بعد ت�قف �ملح�ولة �لأوىل لهم �لتي ك�نت قبل هذ� �لت�أريخ بثالثة �أ�س�بيع �إثر �ل�ف�ة 
�ملف�جئة لل�سيخ �خلر��س�ين، و��ستعدو� لل�سفر هذه �ملّرة �أي�ًس�، و�نُتِخَبت هيئة من 
�لعلم�ء لالإ�سر�ف على حركة �جله�د برئ��سة �ل�سيخ عبد �هلل �مل�زندر�ين، كم� تقرر 
�لجتم�ع يف �لك�ظمية لتخ�ذ �لقر�ر �لنه�ئي هن�ك. وك�ن �ل�سيخ حممد ح�سني 
�جتم�عهم  وبعد  �جله�دي)))،  �لتحرك  هذ�  يف  �مل�س�ركني  �لعلم�ء  �أحد  �لن�ئيني 
يف �لك�ظمية قرر �لعلم�ء ترك �ملب�درة �لع�سكرية يف مثل هذه �مل�س�ألة بيد �لدولة 
�لإير�نية و�تِّب�ع ر�أيه� يف م�س�ألة �لذه�ب �إىل �جلبه�ت، ومل� ��ستطلع�� ر�أيه� تبني لهم 

عدم �حل�جة �إىل ذلك.

َزُب�ر: كت�ب. )م).  (((
�سرب، �ل�سيد ح�سن، ت�ريخ �لعر�ق �ل�سي��سي �ملع��سر، ج)، �س5)).  (((
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))))هـ  ع�م  �لعر�ق  يف  �لإجنليزي  �لحتالل  �سد  �جله�د  �أعلن  وعندم� 
)))9)م). ك�ن �ل�سيخ حممد ح�سني �لن�ئيني من جملة �لعلم�ء �مل�س�ركني فيه، 
ويروي �آية �هلل �ل�سيد �سه�ب �لدين �ملرع�سي �أّنه يتذكر جيًد� دور �ل�سيخ �لن�ئيني 

�مل�ؤثر يف �جله�د و�جلبه�ت))).

قيادة احلركة ال�شتقاللية يف العراق

بعد م�س�ركته يف �جله�د �سد �لحتالل �لربيط�ين للعر�ق ع�م ))9) مل 
� طيلة �ل�سن��ت �ل�ست �ملمتدة  يعد لل�سيخ حممد ح�سني �لن�ئيني ن�س�ًط� �سي��سيًّ
من ذلك �لت�ريخ وحتى �آب 0)9)، حيث ُذِكَر �أنه ك�ن بعد هذ� �لت�أريخ �إىل جنب 
�سيخ �ل�سريعة �لأ�سفه�ين يف فرتة مرجعيته �لق�سرية �لتي �متدت عدة �أ�سهر من 
�أو�خر ع�م 0)9) و�لتي ك�نت مليئة ب�أحد�ث ث�رة �لع�سرين. وهن� ينبغي �لت�قف 
لالإ�س�رة �إىل �أّن ث�رة �لع�سرين ��ستمدت فكره� �ل�سي��سي من �حلركة �لد�ست�رية 
�لإير�نية �إىل حدٍّ م�، و�أّن �لق�ئمني عليه� من �لعلم�ء و�ملر�جع ك�ن�� من تي�ر هذه 
�حلركة، و�أنه� متح�رت))) ح�ل �ملط�لبة مبلك مقيد بد�ست�ر وجمل�س ني�بي، �إّل �أنه� 
�حلركة  فعلت  كم�  �لني�بي  �ملجل�س  �أعم�ل  على  �ملجتهدين  ب�إ�سر�ف  تط�لب  مل 
�لد�ست�رية. ورمب� يع�د �ل�سبب يف ذلك �إىل وج�د �أبن�ء �ل�سّنة �لذين ميثل�ن ن�سبة 

م�ؤثرة يف �لعر�ق.
�حل�ئري، عبد �له�دي، �مل�سدر �ل�س�بق، �س69).  (((

مَتَْحَ�رت: َد�َرت ح�ل. )م).  (((
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بد�أ  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �أّن  �لتي قد تنط�ي على دللت مهمة هي  و�لنقطة 
دوره يف هذه �لث�رة عندم� بلغت نه�يته�. و�سنجده عم� قليل �أحد �لق�دة �لثالثة 
للحركة �ل�ستقاللية �لعر�قية، �لتي �نبثقت يف ع�م ))9) وت���سلت حتى ع�م 

))9)م.

�أّن �ختي�ر �ل�سيخ �لن�ئيني للعب هذ�  و�لتف�سري �لذي يرتجح �لعتق�د به 
�أ�س��س �ختز�ن ووعي درو�س �حلركة  ق�ئًم� على  و�إمن� ك�ن   ،� �لدور مل يكن عف�يًّ
�لّد�ست�رية. ف�إّن ث�رة �لع�سرين و�جهت يف �أو�خر ع�م 0)9) �مل�أزق نف�سه �لذي 
�لربيط�ين. ومن هن�  �لفخ  �ل�ق�ع يف  �أو�خره، وه�  �لد�ست�رية يف  و�جهته �حلركة 

�نطلق �ل�سيخ �لن�ئيني يذود عن ث�رة �لع�سرين يف �ملرحلة �لأخرية فيه�.

ففي )) �آذ�ر ))9)م ح�سم م�ؤمتر �لق�هرة �لق�سية �لعر�قية بت�سمية �لأمري 
في�سل بن �ل�سريف ح�سني مر�سًح� وحيًد� لعر�س �لعر�ق. وهن� وقف �ل�سيخ حممد 
ح�سني �لن�ئيني - ومعه �ل�سيد �أب� �حل�سن �لأ�سفه�ين - �سد فكرة �لرت�سيح لعر�س 
�لعر�ق، �س��ء ك�ن �ملر�ّسح في�ساًل �أو غريه، م� مل ُي�سمن ��ستقالل �لعر�ق ويتم 
�أوًل وقبل �أي �سيء �آخر، معترًب� ��ستقالل �لعر�ق  �إنه�ء �لنتد�ب �لربيط�ين له 
وت�سكيل �حلك�مة �مل�ستقلة فيه �ملنف�سلة عن �لأجنبي و�ملقيدة بد�ست�ر وجمل�س 
�ل�سيخ مهدي �خل�ل�سي على  �لعر�س، فيم� و�فق  ني�بي هدًف� مقدًم� على م�س�ألة 
�أن  �أن ي�سرتط على في�سل  �ل�سرط. و�خت�ر بدًل عنه  �لرت�سيح دون ذلك  فكرة 
في�سل على  ف��فق  ني�بي.  بد�ست�ر وجمل�س  يك�ن منف�ساًل عن �لأجنبي مقيًد� 
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هذ� �ل�سرط، و�أق�سم عليه �أم�م �ل�سيخ �خل�ل�سي �لذي ب�يعه على هذ� �لأ�س��س. ثم 
م� لبث �أن �سحب بيعته منه بعد م� تبني له عدم �لتز�م في�سل ب�ل�سرط �ملذك�ر.

و�أخرًي� ت��فق �لزعم�ء �لثالثة على مع�ر�سة �لنتد�ب و�ملع�هدة �لربيط�نية 
عر�قية  بحك�مة  �ملط�لبة  وعلى  �لعر�ق،  لعر�س  في�سل  �لأمري  وتر�سيح  �لعر�قية 
م�ستقلة ومقيدة بد�ست�ر وجمل�س ني�بي. وو��سل�� مع�ر�ستهم �لتي �نتهت بت�سفريهم 
مع عدد �آخر من �لعلم�ء �ملحيطني بهم �إىل �إير�ن، ف�أق�م�� هن�ك عدة �أ�سهر جرت 
�لعر�قية  �نتهت مب��فقة �حلك�مة  �لعر�قية،  بينهم وبني �حلك�مة  بعده� مف�و�س�ت 

على ع�دة �لعلم�ء �سريطة عدم �لتدخل يف �ل�س�ؤون �ل�سي��سية))).

ع�دة اإىل ال�شاحة الإيرانية

يف نه�ية حزير�ن ))9) ق�مت �حلك�مة �لعر�قية بت�سفري �لعلم�ء �ملع�ر�سني 
�إىل  �خل�ل�سي  مهدي  حممد  �ل�سيخ  نفي  على  و�ملحتجني  �لربيط�ين  لالنتد�ب 
خ�رج �لعر�ق. ويف فرتة �إق�متهم يف �إير�ن �ملمتدة من ذلك �لت�أريخ، وحتى ني�س�ن 
))9) جرت �أحد�ث رئي�سة يف �إير�ن، �س�رك فيه� ه�ؤلء �لعلم�ء ب�سكل ع�م، و�آية 
�أنه ك�ن  �لن�ئيني منهم ب�سكل خ��س بدور �عتربه بع�س �مل�ؤرخني و�لُكّت�ب  �هلل 

� وم�جًب� لالنتق�د. �سلبيًّ
َبَحَث حمقق �لكت�ب �سري �حلركة �ل�ستقاللية �لعر�قية وتط�ر�ته� و�لأ�سب�ب �لتي دعت �لعلم�ء �إىل �مل��فقة   (((
�أب� �حل�سن  على ��سرت�ط �حلك�مة �لعر�قية بعدم �لتدخل يف �ل�س�ؤون �ل�سي��سية �سمن در��سته حلي�ة �ل�سيد 

�لأ�سفه�ين وحي�ة �ل�سيخ حممد مهدي �خل�ل�سي، وذلك يف كت�به »من �أعالم �لفكر و�لقي�دة و�ملرجعية«.
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�سي��سي�ن  �جت�ه�ن  يتج�ذبه�  �لإير�نية  �ل�س�حة  ك�نت  �لفرتة  تلك  ففي 
�أ�س��سي�ن هم�:

�لجت�ه �لر�ف�س للنف�ذ �لربيط�ين وه� �لجت�ه �ل�سعبي �لذي يحظى بقي�دة ) ))
�لعلم�ء وجت�وب �أحمد �س�ه معه.

�لجت�ه �مل�ؤيد لالإجنليز و�ل�س�ئر يف رك�بهم، وعلى ر�أ�سه ر�س� خ�ن �لذي ك�ن ) ))
وزيًر� للحربية �آنذ�ك.

�لأّول  ت�سرين   (7 يف  وحتديًد�  �إير�ن،  �إىل  �لعلم�ء  و�س�ل  من  فرتة  وبعد 
جعل  مب�  �لإجنليز.  وت�أثري  �سغط  حتت  لل�زر�ء  رئي�ًس�  خ�ن  ر�س�  تعيني  مت   (9((
�خلروج من  على  ف�سمم  م�ستقبله،  �إز�ء  ب�ل�سك  وينظر  ب�لريبة  ي�سعر  �س�ه  �أحمد 
�إير�ن �إىل �أورب�، وطلب من �ل�زير �ملفّ��س �لربيط�ين ل�رن �أن ي�أخذ تعهًد� من ر�س� 
خ�ن بت�أمني �سالمة ويل عهده. ومن �أجل �أن تخل� �ل�س�حة له �س�رع ر�س� خ�ن �إىل 

تقدمي هذ� �لتعهد.

ويف ) ت�سرين �لث�ين ))9)، ع�سية �سفره �لأخري - �لذي �نتهى به م�سريه 
�لعلم�ء  لت�ديع  وذلك  قم.  مدينة  �إىل  �س�ه  �أحمد  ت�جه  �أوروب�  �إىل   - �ل�سي��سي 
�لثالثة، �آية �هلل �ل�سيخ عبد �لكرمي �حل�ئري، و�آية �هلل �ل�سيد �أب� �حل�سن �لأ�سفه�ين، 

و�آية �هلل �ل�سيخ حممد ح�سني �لن�ئيني.

ويف فرتة غي�ب �أحمد �س�ه عن �ل�س�حة، بد�أ ر�س� خ�ن �لدع�ة �إىل ت�أ�سي�س 
نظ�م جمه�ري يف �إير�ن. ط�حًم� من ور�ء ذلك �إىل �لتخل�س من �لأ�سرة �لق�ج�رية 
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وت�أ�سي�س نظ�م جديد يك�ن بزع�مته، و��ستط�ع �أن ُيعبئ ل�س�لح هذه �لفكرة �لتي 
مل تكن جديدة على �ل�س�حة �لإير�نية بع�س �لفئ�ت، لكن �لر�أي �لع�م وبزع�مة 
� حتكّم �لإجنليز  �لقي�دة �لإ�سالمية، مت�ّسك ب�لرف�س لهذه �لفكرة �لتي تعني عمليًّ
بكل �سيء و�إن ك�نت من �لن�حية �لنظرية تقّدم �س�رة �أف�سل من �حلكم �ل�ر�ثي. 
حيث �جتمع �لعلم�ء �لثالثة يف ُقم و�تفق�� على �سرورة �إقن�ع رئي�س �ل�زر�ء ب�أن 
�أحمد �س�ه ل ميثل خطًر� على �لبالد وب�لت�يل ل م�سّ�غ لطرح فكرة �جلمه�رية، 

خ��سة و�أّن �لد�ست�ر يحّد من �سالحي�ت �ل�س�ه.

خطري.  م�أزق  من  �لبالد  و�إنق�ذ  �لهدف  هذ�  حتقيق  يف  �أخرًي�  جنح��  وقد 
�ل�سيخ حممد  �هلل  و�آية  �لأ�سفه�ين  �حل�سن  �أب�  �ل�سيد  �هلل  �آية  ع�دة  ع�سية  ففي 
ح�سني �لن�ئيني �إىل �لعر�ق، وحتديًد� يف �آذ�ر ))9) قدم ر�س� خ�ن �إىل ُقم لت�ديع 
�لعلم�ء فتب�حث�� معه و�أقنع�ه ب�سرورة �لتخلي عن فكرة �جلمه�رية، و�أ�سدرو� بي�نً� 
يعلن�ن فيه لل�سعب �لإير�ين تخلي ر�س� خ�ن عن فكرة �جلمه�رية، و�نته�ء �لأزمة 
�ل�سي��سية يف �لبالد. و�أعلن ر�س� خ�ن ذلك �أي�ًس� بنف�سه يف بي�ن م�ستقل م�ّجه 

�إىل �ل�سعب �لإير�ين.

وي�جد  �لعلم�ء،  لدى  مك�نته  يعّزز  �أن  خ�ن  ر�س�  ��ستط�ع  �مل�قف  وبهذ� 
لديهم �لثقة به ك�سي��سي يحرتم �لإ�سالم و�لعلم�ء ويحتكم �إىل ر�أيهم يف �للحظ�ت 
�حلرجة، و�سيق�م بت�ظيف هذه �لنتيجة ل�س�حله يف �ملعركة مع �أحمد �س�ه. فلئن 
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ف�سلت فكرة �جلمه�رية ك��سيلة لإق�س�ء �أحمد �س�ه من �لعر�س ف�إّن رئي�س �ل�زر�ء 
ل ز�ل ميلك �ل��س�ئل �لبديلة �لتي حتقق له ذلك.

وعلى �سعيد �لقي�دة �لإ�سالمية ظهر �جت�ه�ن ب�س�أن �مل�قف من ر�س� خ�ن:

�لجت�ه �لر�ف�س لر�س� خ�ن رف�ًس� ق�طًع� ب�سبب عالق�ته �مل�سب�هة ب�لإجنليز، ) ))
وميّثل هذ� �لجت�ه �آية �هلل �ل�سهيد �ل�سيد ح�سن �ملدر�س.

� طيًع� للعلم�ء. وميثل هذ� �لجت�ه ب�لدرجة ) )) �لجت�ه �ل��ثق به ب�عتب�ره �سي��سيًّ
�لأوىل �آية �هلل �ل�سيخ �لن�ئيني وبعده �آية �هلل �ل�سيد �أب� �حل�سن �لأ�سفه�ين. 
ب�لي�أ�س من ع�دة  �نطلق منه هذ� �لجت�ه يتمثل  �أّن �لأ�س��س �لذي  ويبدو 
�أحمد �س�ه �إىل �ل�سلطة، وب�لت�يل عدم �إمك�نية �لره�ن عليه. وقد �أبدى ر�س� 
خ�ن طيلة �لفرتة �ل�س�بقة �حرت�ًم� كبرًي� للعلم�ء حتى طلب ذ�ت مّرة من 
�آية �هلل �ل�سيخ عبد �لكرمي �حل�ئري ر�س�لته �لعملية ليقلده على �أ�س��سه�. من 
هن� وثق به �آية �هلل �ل�سيخ �لن�ئيني و�آية �هلل �ل�سيد �أب� �حل�سن �لأ�سفه�ين 

ب�عتب�ره بدياًل من��سًب� لأحمد �س�ه.

ح�س��سّية  �أك�سبته  �لد�ست�رية  �حلركة  يف  �لن�ئيني  �ل�سيخ  جتربة  ف�إّن  و�إّل 
�سديدة جت�ه �ل�ستعم�ر، وقد وجدن� ذلك ب��س�ح يف زع�مته للحركة �ل�ستقاللية 
يف �لعر�ق. فمن غري �ملعق�ل �لعتق�د ب�أّن �ل�سيخ �لن�ئيني قد غ�ّس �لطرف عن 
�لبحث يف  نت�ئج  ته�ون يف مق�ومتهم. ومهم� تكن  �أو  عم�لة ر�س� خ�ن لالإجنليز، 
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�سحة وعدم �سحة م�قفه �ل��ثق من ر�س� خ�ن ومدى �إمك�نية �لق�ل ب�أنه كّرر خط�أ 
� ق�سى  �ل�سيخ حممد مهدي �خل�ل�سي يف مب�يعته للملك في�سل، ف�إّن زعيًم� دينيًّ
�إير�نية  وتنّقل بني عدة خن�دق وجبه�ت  �ل�ستعم�ر  مق�ومة  �سطًر� من عمره يف 

وعر�قية، ل ميكنن� �أن نف�ّسر ذلك �مل�قف منه ب�لته�ون �أو �مله�دنة.

ويبدو من بع�س �ل�ث�ئق �أنَّ �ل�سيخ �لن�ئيني يف �لأي�م �لأخرية من وج�ده 
يف �إير�ن �سعى لإقن�ع �آية �هلل �ل�سيد ح�سن �ملدر�س ب�لتخفيف من مع�ر�سته لر�س� 
خ�ن)))، لكنه �أخفق يف ذلك، وت���سلت �لأحد�ث حتى ج�ء ع�م 5)9)م، حيث 
ق�م ر�س� خ�ن بزي�رة �سرّية �إىل �لعر�ق، وت�جه �إىل �لنجف �لأ�سرف ليلتقي �لعلم�ء، 
وليح�سم ق�سية �لعر�س يف �إير�ن. ويروي �ل�سيخ حممد حرز �لدين �أّن م�ث�ًق� عنده 
روى له يف ع�م 5)))هـ )5)9)م) ب�أّن �آية �هلل �ل�سيد �أب� �حل�سن �لأ�سفه�ين و�آية 
�هلل �ل�سيخ �لن�ئيني و�آخرين �جتمع�� مع ر�س� خ�ن يف �لنجف �لأ�سرف يف حرم 
�أمري �مل�ؤمنني  لياًل قبل �لفجر ب�س�عتني، وك�ن �لر�وي ح��سًر� �سمن ح��سية 
�أحد �لعلم�ء �حل��سرين. وتد�ول �لعلم�ء معه �حلديث ح�ل �س�ؤون �إير�ن، و�أخذو� 
هن�ك جمل�س  يك�ن  و�أن  �لعلم�ء،  بر�أي  ي�سري  �أن  و�لإمي�ن  و�مل��ثيق  �لعه�د  عليه 
�لرو�ية  تن�ّس  ومل  �أخرى.  و�سروًط�  �ملجتهدين،  من  عليه خم�سة  ي�سرف  �س�رى 
على �ملطلب �لذي ج�ء ر�س� خ�ن من �أجله. لكن �ل�سي�ق ي��سح ب�أّن مطلبه ك�ن 

ت�أييده يف �إنه�ء حكم �لأ�سرة �لق�ج�رية وت�سنّمه �لعر�س بدًل عنه�))).

�حل�ئري، عبد �له�دي، �مل�سدر �ل�س�بق، �س)9).  (((
حرز �لدين، �ل�سيخ حممد، مع�رف �لرج�ل، ج)، �س8)-9).  (((
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ويف مق�بل �لتعهد�ت و�لأمي�ن �لتي �أُخذت منه، �أ�سدر �لزعيم�ن �لديني�ن 
م�سرتكة،  فت�ى  �لن�ئيني  ح�سني  حممد  و�ل�سيخ  �لأ�سفه�ين  �أب� �حل�سن  �ل�سيد 
�لت��سيح  وينبغي  خ�ن))).  ر�س�  حلكم  �ملع�ر�سة  �أ�سك�ل  كل  وب�سّدة  فيه�  حّرم� 
هن� �إّن حترمي �ملع�ر�سة ل يعني �أّن �لزعيمني �لدينيني نظر� حلكم ر�س� خ�ن على 
بتعهد�ته  �لتز�مه  فر�س  على  فيه  �مل�سلحة  وج�د  يعني  و�إمّن�  �إ�سالمي،  حكم  �أّنه 
�لدينية.  �ملرجعية  ومل�قف  �مل�سلحة  لتلك  �ستك�ن  ف�ملع�ر�سة  وحينئذ  �ملذك�رة، 

ومن هن� ت�أخذ �لفت�ى َزْخَمه�))) �ل�سرعي. 

وهكذ� ��ستتب �لأمر لر�س� خ�ن، وب�در ف�ًر� �إىل خلع �أحمد �س�ه و�جلل��س 
ع�م  �أ�سقط  �لذي  �لبهل�ية  �لأ�سرة  حكم  وت�أ�سي�س  �إير�ن،  عر�س  على  عنه  بدًل 

ه. �س �ِسرُّ 979)م على يد �لإم�م �خلميني - ُقدِّ

ولكنه وبعد �أن ��ستقر به �ملق�م على �لعر�س و�طم�أّن �إىل م�سريه وم�ستقبله، 
قلب للعلم�ء َظْهر �مِلَجّن و�تخذ �أت�ت�رك قدوة له يف �حلكم و�ل�سي��سة.

ختم  وبه�  �لن�ئيني،  لل�سيخ  �سي��سي  ن�س�ط  �آخر  ك�نت  �لفت�ى  هذه  �إّن 
� ور�ءه  حي�ته �ل�سي��سية، وتفرغ للدر�س و�لبحث و�س�ؤون �ملرجعية �لدينية. خملفًّ
ثالث جت�رب �سي��سية يف �لإ�سالح و�ملق�ومة �نتهت جميًع� مب�سري و�حد ه� خروج 

�حل�ئري، عبد �له�دي، �مل�سدر �ل�س�بق، �س)9)، ب�لف�ر�سية، �نظر �لفت�ى.  (((
ته�. )م). َزْخَمه�: ُق�َّ  (((
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�ل�ستعم�ر من �لب�ب وع�دته �إىل �لد�ر من �ل�سب�ك. �حلركة �لد�ست�رية �لإير�نية 
�حلركة �ل�ستقاللية �لعر�قية. �حلكم �لبهل�ي يف �إير�ن.

�لن�ئيني  �ل�سيخ  حي�ة  �حل�ئري  �له�دي  عبد  �لإير�ين  �لب�حث  ق�سّم  لقد 
�حلركة  قي�دة  ومرحلة  �ل�ستبد�د  �سد  �لتحرك  مرحلة  هي:  مر�حل  ثالث  �إىل 
�إير�ن  يف  �حل�كمة  �لأنظمة  مع  �ل�سد�قة  مرحلة  و�أخرًي�  �لعر�ق.  يف  �ل�ستقاللية 
و�لعر�ق))) مّتخًذ� من ت�أييد �ل�سيخ �لن�ئيني حلكم ر�س� خ�ن مث�ًل للمرحلة �لث�لثة 

�لتي جند يف ت�سميته� ب�ل�سد�قة ��ستعج�ًل و��سًح�.

لقد ك�نت �أو��سط �لع�سرين�ت فرتة ح��سمة على �سعيد �لع�مل �لإ�سالمي 
�حلكم  �أُنهي  �إير�ن  ويف  �ل�ستقاللية،  �حلركة  على  ُق�سي  �لعر�ق  ففي  ككل، 
�لعثم�نية،  �لدولة  رم�ز  �آخر  �إ�سق�ط  ومت  �جلمه�رية  �أقيمت  تركي�  �لق�ج�ري، ويف 
ويف �جلزيرة �لعربية وم�سر و�ل�س�م متكنت �أوروب� من فر�س هيمنته� عرب مع�هد�ت 
�آنذ�ك  مّذلة و�أنظمة هزيلة، وهكذ� مل تكن �مل�س�ألة �لق�ئمة يف �لع�مل �لإ�سالمي 
م�س�ألة عميل هن� وح�كم هن�ك بقدر م� هي م�س�ألة �لأّمة �لتي حتت�ج �إىل بن�ء جديد 
ميكّنه� من �ل�ق�ف على قدميه� �أم�م �لهجمة �لأوروبية �ل�س�ملة، وهي م�س�ألة ترتبط 
ب�جلذور �أكرث مم� ترتبط ب�ل�سي��سة �لتي �أ�سبحت �أهميته� ث�ن�ية، ومن هن� ج�ءت 
م��فقة �ملرجعية �لدينية على ��سرت�ط عدم �لتدخل يف �ل�سي��سة عندم� طلب منه� 

�حل�ئري، عبد �له�دي، �مل�سدر �ل�س�بق، �س)9)-95).  (((
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ذلك مق�بل �لع�دة �إىل �لنجف �لأ�سرف، ف�إع�دة �لبن�ء من جديد ك�نت �أهم من 
�ل�سي��سة ومعطي�ته�.

�شجاياه الروحية

ذكر  فقد  فريدة.  روحية  بخ�س�ئ�س  �لن�ئيني  ح�سني  حممد  �ل�سيخ  متّتع 
�رتعدت  لل�سالة  وقف  �إذ�  »ك�ن  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �إّن  �لطهر�ين  بزرك  �آغ�  �ل�سيخ 

فر�ئ�سه و�بتّلت حليته من دم�ع عينيه«))).

ويذكر �آية �هلل �ل�سيد �حل�سيني �لهمد�ين نقاًل عن �أبيه �إّن �آية �هلل �لن�ئيني 
ب�س�عة،  �ل�سبح  �أذ�ن  وقبل  ُيفتح  �أن  قبل  �لعل�ي  �حلرم  ب�ب  عند  يجل�س  ك�ن 
فين�سغل ب�ل�سالة و�لتهجد عند �لب�ب حتى يفتح ويدخل وقت �سالة �ل�سبح، 
ويف �آخر حي�ته ك�ن ينه�س قبل �ل�سالة ب�س�عتني للتهجد و�لعب�دة، ويف �إحدى 
�للي�يل �لأخرية من حي�ته ك�ن �ملر�س م�ست�لًي� عليه ويف ح�لة من �لإغم�ء فج�ءه 
�إّنه �سيفيق بعد ربع �س�عة وتتح�سن  �لطبيب و�ّتخذ بع�س �لإجر�ء�ت، ثم ق�ل: 
ح�لته، وك�نت �ل�س�عة �لث�لثة بعد منت�سف �لليل، فقلت للح��سرين - و�لكالم 
ل��لد �ل�سيد �لهمد�ين �لذي ك�ن تلميًذ� لل�سيخ - �إّن �ل�سيخ �إذ� �أف�ق ونظر �إىل 
من  لن�  ولبد  ح�لته،  وت�س�ء  �لليل  ل�سالة  �سينه�س  �لث�لثة  ووجده� يف  �ل�س�عة 
تنظيم �ل�س�ع�ت �مل�ج�دة و�إرج�عه� �إىل �ل��حدة، فلم� �نتبه نظر �إىل �ل�سم�ء وق�ل 

�لطهر�ين، �آغ� بزرك، نقب�ء �لب�سر، ج)، �س)59.  (((
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�ل�س�عة �لآن هي �لث�لثة بعد منت�سف �لليل، فقلت له هذه �ل�س�ع�ت كله� تقر�أ 
�إّن �ل�س�عة هي �ل��حدة، ق�ل �أن� �أعرف �ل�قت من �ل�سم�ء. ثم طلب م�ًء ف�أتين� به 

وت��س�أ و�سلى))).

ويتحّدث �ل�سيخ علي �ل�سرقي عن �سخ�سيته فيق�ل:

يتحد�ه�  �أدبية  �سخ�سية  لأ�سل�به  وك�ن  �لف�ر�سي،  �لأدب  يف  �إم�ًم�  »ك�ن 
ومل  �لع�يل،  �لعربي  �لأدب  من  عظيم  ج�نب  على  وك�ن  �لفر�س،  من  �لكّت�ب 
يتن�ول من بيت �مل�ل وحق�ق �مل�سلمني درهًم� و�حًد� طيلة حي�ته، وقد ك�نت له 
تركة من �آب�ئه عق�رية وغري عق�رية، ك�نت م�سدر تغذيته و�سرفه �أي�م ك�ن يف �إير�ن 

و�لنجف و�س�مر�ء ثم �لنجف«))).

وفاته

بغد�د  م�ست�سفي�ت  �إحدى  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �هلل  �آية  دخل   (9(7 ع�م  يف 
للعالج فيه�، ويف ع�م ))9) دخل �مل�ست�سفى مرة ث�نية، ويف �أو�خر �أي�مه �أ�سيب 
مبر�س مل ميهله ط�ياًل فت�يف على �أثره - رحمه �هلل - وك�ن ذلك يف 6) جم�دى 
ع جثم�نه ت�سييًع� مهيًب�، و�أُقيمت جم�ل�س  �لأوىل، 55))هـ )�آب 6)9)م). و�ُسيِّ

�لف�حتة على روحه �لط�هرة ب�سكل و��سع. و�أّبنه))) �لعلم�ء و�ل�سعر�ء.
جملة ح�زة، �مل�سدر �ل�س�بق، �س50، ب�للغة �لف�ر�سية.  (((

جملة �مل��سم، �لعدد �خل�م�س، �س9).  (((
�أَبََّنه: َرَث�ه و�أَْثَنى عليه بعد م�ته. )م).  (((





يريد  ملن  به�  �لإمل�م  ينبغي  ق�سة  �لإ�سالمي  �ل�سي��سي  �لفقه  ل�لدة  �إّن 
�لإح�طة مبك�نة �ل�سيخ �لن�ئيني.

ق�ئًم� على  فيه�  �ل�سي��سي  �لفقه  �لأربعة ك�ن ظه�ر  �ملذ�هب  فعلى �سعيد 
�أ�س��س �سرعية �حلكم �لق�ئم و�أ�سالفه. ف�حلكم �لعب��سي وكذ� �سلفه �لأم�ي حكم 
�سرعي ي�ستغنى عن �لإثب�ت من وجهة نظر هذه �ملذ�هب �لتي ع�جلت م�س�ئل 
�حلكم و�لنظ�م يف �لقرن �لهجري �لث�ين، ولذ� فهي تتمتع برت�ث غني لكنه لي�س 
� ول �أ�سياًل، لأن �لفقه�ء ع�جل�� �ملفرد�ت �لق�ئمة من ز�وية �لتربير و�لتم��س  نقيًّ
عى ب�إم�مة �لتغّلب على  �مل�س�غ�ت، فظهرت نظري�ت يف ولية �لعهد و�لبيعة وم� �دُّ
� ذ�ت  �أ�س��س �لتربير ملم�ر�س�ت �حلكمني �لأم�ي و�لعب��سي �لتي �أ�سبحت عمليًّ
� ب�سكل  ر ذلك نظريًّ ق�ة ت�سريعية بنح� ُم�َس�ِوق))) ل�سنة �لنبي  و�إن مل ُيقرَّ
�سريح، وك�ن ذلك على ح�س�ب �لإ�سالم و�لت�سريع �لإ�سالمي �لذي فقد نق�ءه 
�لت�سريع  هذ�  به�  يتم�سك  �لتي  �ل�س�رى  فق�عدة  �لنظري�ت.  هذه  لأمث�ل  نتيجة 

ُم�َس�وق: ُم�َس�ير. )م).  (((

نبـــذة عن الفقــه ال�سيا�ســي الإ�سالمــي
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يف جم�ل �حلكم و�لدولة ل يك�د يبقى له� م�سم�ن و�قعي عندم� يجري تطبيق 
ب �بنه  �لنظري�ت �لثالثة �مل�س�ر �إليه�. فنظرية ولية �لعهد ت�سمح للخليفة ب�أن ين�سّ
�إن متت   � �لفقه�ء تعترب �حلكم �سرعيًّ �لبيعة لدى بع�س  �أخ�ه خلًف� له، ونظرية  �أو 
�لبيعة ول� ب�أفر�د قالئل ل يتج�وزون عدد �لأ�س�بع، ونظرية �لتغلب ترى �سرعية 

�حلكم �لق�ئم ب�لق�ة، ومع نظري�ت كهذه م� �لذي �سيبقى من �ل�س�رى؟

�مل�سبق  �لت�سليم  ه�  �لنتيجة  هذه  مثل  �إىل  �أّدى  �لذي  �لأ�س��سي  و�خللل 
ب�سرعية حك�م مل يكن لهم من �لإ�سالم �إّل ��سمه، ول� �أنهم �كتف�� بهذ� �مل�قف 
لك�ن �لأمر هيًن� لكنهم �رتكب�� مف�رقة ث�نية هي �ّتخ�ذ �ل�سرية �ل�سي��سية له�ؤلء 

�حلك�م �أ�س��ًس� يف �ل�ستدلل و�ل�ستنب�ط كم� ل� ك�نت �سرية للنبي .

تقبل  ل  �لث�نية  �ملف�رقة  ف�إّن  للت�جيه  ق�بلة  �لأوىل  �ملف�رقة  ك�نت  ولئن 
�لت�جيه. ف�إّن �لت�سليم ب�سرعية ح�كم م� ل يقت�سي جعل �سل�كه �ل�سي��سي دلياًل 
��ستف�دته  ميكن  ل  �لعلمي  و�لدليل  �ل�سي��سي))).  �لفقه  نظرية يف  بن�ء  � يف  علميًّ
�لبيت - عليهم  �أهل  ينّبه على حق�نية مدر�سة  م�  �إّل من �سرية مع�س�مة، وهذ� 
�ل�سالم - �لتي �آمنت ب�أّن �لإم�مة عهد �إلهي ي�أتي ��ستمر�ًر� للر�س�لة، ولذ� ف�إنه� تتم 
ب�لن�س و�لتعيني وُي�سرتط فيه� �لع�سمة. وتك�ن �سرية �لإم�م و�سنته م�سدًر� من 

�أي�ًس�. وكمث�ل على ذلك جند يف كت�ب  ويت���سل هذ� �لجت�ه عند �ملفكرين �ملحدثني من �ملذ�هب �لأربعة   (((
�لإ�سالمية وعدم  �لدول  تعدد  ��ستدلًل على �سحة  �لق�در ع�دة  لالأ�ست�ذ عبد  �لإ�سالمي  �جلن�ئي  �لت�سريع 
وج�ب �حت�ده� بك�ن �لنظري�ت �لإ�سالمية قد و�سعت يف �لعهد �لعب��سي عندم� �نق�سمت �لدولة �لإ�سالمية 

�إىل ثالث دول، �س)6).
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م�س�در �لت�سريع، و�إّنه� من �أ�س�ل �لدين �لتي ُتبحث يف علم �لكالم و�س�أن �لفقه 
فيه� مع�جلة �لتف��سيل �ملتغرية، وهذ� م� جعل �لفقه �ل�سي��سي يف �ملدر�سة �لإم�مّية 
� من �ل�ستق�مة، ويت�ّسم بزخم روحي فع�ل، ب��سف �أّن  ي�ستند �إىل ر�سيد ع�ٍل جدًّ
�أو غ�ئب، و�أّن  ب�إم�م ح��سر  �لإم�مة من�سب �سم�وي م�سغ�ل حتى نه�ية �لت�أريخ 
�حلكم �لزمني �لق�ئم يف زمن �لغيبة �سيء من ت��بع �لإم�مة، و�إّنه م�قع �لني�بة عنه� 
على  مهيمنة  �لروحي  وزخمه�  و�أخالقيته�  و��ستق�مته�  �لإم�مة  قيم  يجعل  بنح� 

�أَْرِوَقة �لدولة))) و�أج��ء �ملجتمع وح��سرة يف �سي�ق�ت �لتجربة و�لتطبيق.

لقد مّر �لفقه �ل�سي��سي يف مدر�سة �أهل �لبيت - عليهم �ل�سالم - بثالث 
مر�حل هي:

وحتى ) )) �لغيبة  بدء  من  �ل�سي��سية  �لنظرية  وغي�ب  ة)))  ِقيَّ �لتَّ �سي�دة  مرحلة 
�لقرن �لع��سر �لهجري.

�لع��سر وحتى ) )) �لقرن  من  �ل�سي��سي  للنظ�م  �لنظرية  �لأُ�س�س  مرحلة ظه�ر 
�أو��سط �لقرن �لث�لث ع�سر �لهجري.

ع�سر ) )) �لر�بع  �لقرن  �لإم�مي  �لفقه  يف  �ل�سي��سية  �لنظرية  تك�مل  مرحلة 
�لهجري.

�أَْروَقة �لدولة: حلق�ت �لدولة �لتي ُيْجَرى فيه� �لنق��س و�لت�س�ور.  (((
ة: �إخف�ء �حلق وم�س�نعة �لن��س، و�لتظ�هر بغري م� ُيعتقد خ�ًف� من �لبط�س �أو �لظلم. )م). قيَّ �لتَّ  (((
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�ملرحلة �لأوىل: هي �ملرحلة �ملمتدة من غيبة �لإم�م  يف منت�سف �لقرن 
�لث�لث �لهجري وحتى �لقرن �لع��سر، حينم� بل�ر �ملحقق �لكركي )ت0)9هـ) 
فكرة ني�بة �لفقيه عن �لإم�م  كن��ة يف �لنظرية �ل�سي��سية �لإ�سالمية، وطبقه� 
�لإم�م  عن  �لن�ئب  »لأّنك  �مللك:  يف  بحقه  طهم��سب  �ل�س�ه  له  �عرتف  حينم� 
و�إمّن� �أك�ن من عّم�لك �أق�م ب�أو�مرك ون��هيك«))). وطبًق� ل�سالحي�ته ق�م �ملحقق 
�لكركي ب�إبق�ء �ل�س�ه يف م�قعه ليق�م ب�إد�رة �لبالد حتت �إ�سر�ف �ملرجع �لديني. 
وقد كتب يف ر�س�لته ح�ل �سالة �جلمعة »�تفق �أ�سح�بن� ر�س��ن �هلل عليهم على 
�أّن �لفقيه �لعدل �لإم�مي �جل�مع ل�سر�ئط �لفت�ى �ملعرب عنه ب�ملجتهد يف �لأحك�م 
�ل�سرعية ن�ئب من قبل �أئمة �لهدى �سل��ت �هلل و�سالمه عليهم يف ح�ل �لغيبة 
يف جميع م� للني�بة فيه مدخل ...«))). وهذ� يعني �أّن �لفكرة لي�ست من �إبد�ع�ت 
�ملحقق �لكركي، وهي مبث�ثة يف �ملت�ن �لفقهية �ل�س�بقة عليه ك�لتذكرة للعالمة 
لنظرية  كن��ة  �لفكرة  هذه  تبل�ر  ه�  �جلديد  �ل�سيء  �أّن  �إّل  للمحقق،  و�ل�سر�ئع 
مدر�سة  �ل�سي��سية يف  �لنظرية  تك�ن  وبذ�  �لتطبيق،  ميد�ن  يف  وظه�ره�  �سي��سية 
�أهل �لبيت قد �أطّلت على �ل��قع يف �إط�ر �سحيح �أ�سيل لأّنه� ولدت يف �أج��ء 
تبعية �حل�كم للفقيه، ومل تظهر يف �أج��ء تبعية �لفقيه للح�كم كم� ح�سل ذلك 

يف �ملذ�هب �لأربعة.

�لع�ملي، حم�سن �لأمني، �أعي�ن �ل�سيعة، ج8، �س09).  (((
�لكركي، علي بن �حل�سني، ر�س�ئل �ملحقق �لكركي، ج)، �س)))، من�س�ر�ت مكتبة �آية �هلل �ملرع�سي.  (((
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وقبل هذ� �لت�أريخ ك�نت �لتقّية �س�ئدة بنح� يك�د يك�ن مطلًق� نظًر� لظروف 
عليهم   - �لبيت  �أهل  مدر�سة  �أتب�ع  ع�ي�سه  �لذي  �ل�سديد  �ل�سي��سي  �لختن�ق 
منهم  و�س�در  �ل�سلبي،  �لرف�س  روحية  لديهم  كّر�س  حد  �إىل  �آنذ�ك،   - �ل�سالم 
روحية �ملب�درة على �سعيد �لنظرية �ل�سي��سية، بحيث جند �ل�سيد �بن ط�وو�س وه� 
من علم�ء �لإم�مية يف �لقرن �ل�س�بع يف�سر �إقب�ًل بد� من �حلك�مة �ملغ�لية �إز�ءه ب�أنه 
  نح� من �لعن�ية �لإلهية وم�سد�ق لإخب�ر�ت غيبية �أخرب به� �لإم�م �ل�س�دق

بع�س �أ�سح�به عن عالم�ت �لظه�ر و�إره��س�ت �آخر �لزم�ن))).

�أكد �ل�سيخ جعفر ك��سف �لغط�ء )ت 7)))هـ)  ويف �لقرن �لث�لث ع�سر 
فكرة ني�بة �لفقيه عن �لإم�م  حينم� �أذن لفتح علي �س�ه �لق�ج�ري ب�إد�رة 

معركة حترير �ل�سم�ل �لإير�ين �ملحتل من قبل �لرو�س �آنذ�ك))).

كتب  فقد  ب�لغة.  �أهمية  له  نظري  تط�ر  ح�سل  ب�لذ�ت  �لفرتة  هذه  ويف 
�مل�ىل �أحمد �لرن�قي )ت 5)))هـ) كت�بً� بعن��ن ع��ئد �لأي�م ��ستملت عن�وينه 
�لد�خلية على عن��ن »يف حتديد ولية �حل�كم« ذكر فيه »�أيّن قد ر�أيت �مل�سنفني 
يحّ�ل�ن كثرًي� من �لأم�ر �إىل �حل�كم يف زمن �لغيبة وي�ل�نه فيه� ول يذكرون عليه 
دلياًل ور�أيت بع�سهم يذكرون �أدّلة غري ت�مة...«))) ، فعقد لأجل ذلك بحًث� �نط�ى 

�بن ط�وو�س، ر�سي �لدين، �لإقب�ل، �س)7-)7، �لب�ب �لر�بع، �لف�سل �خل�م�س.  (((
�لع�ملي، حم�سن �لأمني، �أعي�ن �ل�سيعة، ج)، �س99.  (((

�لرن�قي، �أحمد، ع��ئد �لأي�م، �س85)، من�س�ر�ت مكتبة ب�سريتي، قم.  (((
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على نق�س و�إِْبَر�م))) و��ستعر��س لالأدلة ب�س�أن ولية �لفقيه، و�نتهى فيه �إىل �إثب�ت 
�ل�لية �لع�مة له، وب�لتدريج �أخذ عن��ن ولية �لفقيه ي�ست�أثر ب�هتم�م �لفقه�ء �أكرث 
ومع�ر�س.  م�ؤيد  بني  �لأُطروحة  هذه  ين�ق�س�ن  �لفقه�ء  و�أخذ  �لني�بة،  عن��ن  من 
�لفقهي،  و�ل�ستدلل  �لربهنة  ع�مل  �لإم�مية  �ل�سي��سية  �لنظرية  دخلت  وهكذ� 
ومل مي�ِس وقت ط�يل حتى دخلت ع�مل �لتطبيق ومتطلب�ته، وذلك من خالل 
�نبث�ق �حلركة �لد�ست�رية �لإير�نية يف �لربع �لأول من �لقرن �لر�بع ع�سر �لهجري، 
وهكذ� يك�ن �لفقه �ل�سي��سي قد ط�ى مرحلته �لث�نية، و�أطّل على �ملرحلة �لث�لثة 
�لتي ن�س�أت على يد �ل�سيخ حممد ح�سني �لن�ئيني حينم� و�سع كت�به تنبيه �لأّمة 
ويخ�سع  �لإ�سالم،  �أحك�م  يطبق  �س�روي  د�ست�ري  حكم  لنظ�م  فقهي  كتنظري 
�لإم�م  يد  �كتملت على  �لتي  �ملرحلة  �لعدول. وهي  �لفقه�ء  �ستة من  لإ�سر�ف 
ه - حينم� دع� �إىل �إق�مة �حلكم �لإ�سالمي على �أ�س��س ولية  �س �ِسرُّ �خلميني - ُقدِّ

�لفقيه وذلك يف كت�به �حلك�مة �لإ�سالمية.

ويف مط�وي �لكت�ب �سيجد �لق�رئ �إ�س�رة مريرة من �ل�سيخ �لن�ئيني �إىل �أّن 
�لفقه�ء �ل�س�بقني عليه مل ين�ق�س�� �أم�ر �حلكم و�لدولة �عتق�د�تهم بعدم جدوى 
مثل هذه �لأم�ر ب�أّنه� لي�ست حمالًّ لبتالئهم مم� �أّدى �إىل تكري�س �سلطة �لط��غيت 

�أكرث ف�أكرث))).

�إْبَر�م: �إْحَك�م. )م).  (((
�نظر �س0))، من هذ� �لكت�ب.  (((
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ال�شيخ النائيني م�ؤ�ش�س الفقه ال�شيا�شي الإ�شالمي احلديث

�لعد�لة  عن�وين  �س�ء  يف  �لد�ست�رية  �مل�س�ألة  �لإم�مية  فقه�ء  ع�لج  لقد 
و�مل�س�و�ة و�لأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر وولية �لفقيه. ونظًر� جلّدة �مل�س�ألة من 
جهة و�لتعقيد�ت �لدولية و�لد�خلية �لتي �أح�طته� من جهة ث�نية، فقد �أ�سبحت 

�مل�س�ألة مث�ر نز�ع فقهي ح�د بعد م� ك�نت يف بدء �لأمر م��سع �تف�ق �جلميع.

فبد� �لأمر خط�أً وك�أّنه نز�ع بني �أن�س�ر �لد�ست�ر و�أن�س�ر �ل�ستبد�د.

�أب�سط �ملتدينني ف�ساًل عن  �أن�س�ًر� بني  �أن يجد له  �إّن �ل�ستبد�د ل ميكن 
�لفقه�ء مل� ينط�ي عليه من �لظلم، و�إّن فكرة �لد�ست�ر لي�ست غ�م�سة ول غريبة 
عن �لذهنية �لإ�سالمية حتى تثري عد�ء �لإ�سالميني. ففي �أول دخ�ل �لنبي  
ت�سبه  ب�س�رة  و�ليه�د  �مل�ؤمنني  بني  �لعالقة  يف  �لق��عد  من  جملة  �سّن  للمدينة 
�ل�سي�غة �لد�ست�رية يف حقل �لعالق�ت �خل�رجية، كم� �أّن فكرة �لر�س�ئل �لعملية 
�لتي ظهرت يف �لفقه �لإم�مي منذ عّدة قرون م�س�بهة مت�ًم� لفكرة �لد�ست�ر. �س�ى 
م �سل�ك �ملجتمع. ف�إذ� ك�ن  م �سل�ك �لفرد و�لد�ست�ر ينظِّ �إّن �لر�س�لة �لعملية تنظِّ
�أوىل  �لجتم�عي  �ل�سل�ك  ف�إّن  مدون.  بد�ست�ر  �إّل  ي�ستقيم  ل  �لفردي  �ل�سل�ك 
�أّن  ب�لحتي�ج �إىل د�ست�ر ي�سمن ��ستق�مة �حلكم و�حل�كم، و�سي�دة �لق�ن�ن. كم� 
��سرت�ط �لعد�لة و�ل�ستق�مة و�للتز�م ب�ل�سريعة وب�مل�سلحة �لإ�سالمية على �حل�كم 
� من �س�أنه م�س�درة �ل�ستبد�د وجتفيف من�بعه. كم� �أّن  لكي يك�ن حكمه �سرعيًّ
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دع�ة �لقر�آن �إىل حتكيم �لكت�ب و�لعمل مب� فيه هي مبث�بة �لدع�ة �إىل �إق�مة حكم 
مقيد ب�ثيقة ق�ن�نية معينة ونبذ �حلكم �لكيفي �مل�ستند �إىل �أه��ء �حل�كم ورغب�ته. 

وهذ� ه� ج�هر �لفكرة �لد�ست�رية يف �حلكم.

ولكن مع ذلك ل نعدم وج�د �سر�ئح مغلقة ج�مدة لي�ست م�ستعّدة لفهم 
�ل�سرع على �أّنه د�ست�ر حلي�ة �جتم�عية �سعيدة، وهي �لتي �أث�رت من�ق�س�ت عديدة 
ه -  �س �ِسرُّ ب�هتة ح�ل �لد�ست�ر وتف��سيله ب�لنح� �لذي �أ�س�ر �ل�سيخ �لن�ئيني - ُقدِّ

�س له م�س�حة مهمة من كت�به عر�ًس� ومن�ق�سًة. �إليه، وخ�سّ

�أجل  من  وعمل  و�لنغالق،  �لتحجر  لبق�ي�  �لن�ئيني  �ل�سيخ  ت�سّدى  لقد 
�حلرية و�مل�س�و�ة و�لعد�لة معتقًد� ب�أّن �لطريق �إىل ذلك منح�سر بتدوين �لد�ست�ر 
�مل�ستجدة على  �ملط�لب  �إثب�ت م�سروعية هذه  لل�س�رى. ولأجل  و�إن�س�ء جمل�س 
بت�أليف ر�س�لته هذه »تنبيه �لأمة« حمدًث� بذلك نقلة ن�عية  �لفقهي ق�م  �ل�سعيد 
يف �لفقه �ل�سي��سي �لإ�سالمي، ف�إّن �ل�سيخ �لن�ئيني و�إن ك�ن م�سب�ًق� بفكرة ولية 
و�إمن�  و�لدولة  للحكم  كم�سروع  يطرق�ه�  مل  قبله  عنه�  �ملتحدثني  �أّن  �إّل  �لفقيه 
لإثب�ت �سالحي�ت م�سروعة للفقيه تتج�وز حدود �لق�س�ء و�لفت�ى. بينم� ع�جله� 
�ل�سيخ �لن�ئيني من ز�وية �حلكم و�لدولة، و�أ�س�ف �إليه� فكرة �لد�ست�ر وت�أ�سي�س 
جمل�س لل�س�رى، وفكرة تن�يف �ل�ستبد�د مع �أ�سل �لت�حيد ومع ق��عد �ل�سريعة 

�لإ�سالمية.
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وي�ستف�د من كلم�ت �ل�سيخ يف كت�به �أّنه ك�ن ب�سدد م�سروع فكري �سي��سي 
بت�أليف  �مل�ؤلِّف  من  ووع�ًد�  �إ�س�ر�ت  �لكت�ب  طي�ت  يف  �لق�رئ  و�سيجد  �أو�سع، 
ر�س�ئل �أخرى مكّملة للبح�ث �ملطروقة يف »تنبيه �لأُمة«. كم� يف �لف�سلني �لر�بع 
ه - �إىل �أّن �أ�سل  �س �ِسرُّ و�خل�م�س. ويف �ل�سط�ر �لأخرية من �لكت�ب �أ�س�ر - ُقدِّ
�إّل  للفقه�ء  �لع�مة  �لني�بة  �إثب�ت  يف  �آخرين  ف�سلني  على  ي�ستمل  ك�ن  �لكت�ب 
فقًه�  ك�نهم�  ه�  �لغر�بة  وجه  ولعل  �لكت�ب،  م��س�ع  عن  غريبني  وجدهم�  �أنه 
عن  �ملفروغية  �أ�س��س  على  �لكت�ب  يق�م  بينم�  �لفقيه  ولية  ب�ب  يف   � ��ستدلليًّ
ذلك، وي�سعى لإثب�ت م�سروع �سي��سي م�ستف�د من ولية �لفقيه، �أي �أّنه يف تنبيه 
�لأُّمة يتحدث عم� ور�ء ولية �لفقيه، ويتج�وز م� ك�ن قبله� من �ل�ستدلل عليه� 

و�إثب�ت م�سروعيته� ت�رًك� ذلك �إىل حمله �خل��س �لذي يعد ب�إجن�زه.

ومن �أجل ذلك كله وجدن�ه - رحمه �هلل - جديًر� بلقب »م�ؤ�س�س �لفقه 
�ل�سي��سي �لإ�سالمي �حلديث«.

وتبقى يف ذمة �لبحث - بعد هذ� كله - نق�ط ثالث جديرة ب�لهتم�م هي: 

�لن�ئيني ) )) �ل�سيخ  يريد  �لذي  �لفقهي  و�لهدف  �لفقهية  �لنتيجة  هي  م� 
�ل��س�ل �إليه يف كت�به؟

و�حتي�ج  �ل�ستبد�دي،  �حلكم  م�سروعية  عدم  �إثب�ت  يريد  �إّنه  �جل��ب، 
�لدولة �إىل د�ست�ر وجمل�س �س�رى، و�إم�س�ء �لفقيه �جل�مع لل�سر�ئط حتى تت�سف 

قر�ر�ته� ب�ل�سرعية.
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وطبًق� لت�س�ر �ل�سيخ �لن�ئيني، �إّن �لدول على �أربعة �أنح�ء هي:

دولة �ملع�س�م �ملفق�دة يف زم�نن�.	
دولة �لفقيه �جل�مع لل�سر�ئط وهي غري ق�ئمة �آنذ�ك.	
جمل�س 	 �أو  �لفقيه  ومي�سي  �س�رى،  وجمل�س  بد�ست�ر  مقّيدة  َمَلكية  دولة 

�لفقه�ء قر�ر�ته�.
دولة م�ستّبدة.	

ومع فقد�ن �لأُوىل، وعدم قي�م �لث�نية، يدور �لأمر بني �لث�لثة و�لر�بعة.

ومن �ل���سح �أّن �ختي�ر �لث�لثة ه� �لختي�ر �لعقالين و�ل�سرعي �ل�سحيح 
كحل و�سط بني �حلك�مة �ل�سرعية لالإم�م �أو ن�ئبه �لع�م، وبني �حلك�مة �مل�ستبدة. 

فلي�س غر�س �ل�سيخ �إثب�ت م�سروعية �حلك�مة �ملََلكية �لد�ست�رية �إثب�ًت� مطلًق�.

مل�ذ� مل ين�ِد �ل�سيخ �لن�ئيني بت�أ�سي�س حك�مة �إ�سالمية؟) ))
�جل��ب: �إّن �لظروف �لد�خلية و�خل�رجية مل تكن ت�سمح ب�أكرث من �سيغة 
�لدولة �لث�لثة. ول� �أّنن� جت�وزن� م�س�ألة �لتن�ف�س �لدويل �ل�سديد لل�سيطرة على �إير�ن 
خ��سة و�لع�مل �لإ�سالمي ع�مة، ف�إّنن� ل ن�ستطيع جت�وز عقبة �مل�ؤ�س�سة �لدينية �لتي 
مل تكن قد بلغت �مل�ست�ى �لنظري و�لتنظيمي �ملطل�ب لإ�سق�ط �حلكم �لق�ج�ري 

و�إق�مة حكم �لفقيه.
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م� ه� ر�أي �ل�سيخ ب�لية �لفقيه؟) ))
�جل��ب: هن�ك ثالثة م�س�در ميكن �لعتم�د عليه� يف ��ستطالع ر�أي �ل�سيخ 
تقرير�ت  و�لبيع«  »�ملك��سب  وكت�ب  �لأُمة«  »تنبيه  وهي  �لفقيه.  ب�لية  �لن�ئيني 
�سم�حته بقلم تلميذه �ل�سيخ حممد تقي �لآملي. وكت�ب »منية �لّط�لب يف ح��سية 

�ملك��سب« تقرير�ت �سم�حته بقلم تلميذه �ل�سيخ م��سى �لنجفي �خل�ن�س�ري.

و�لذي يط�لع �لكتب �لثالثة قد يبدو له يف �ل�هلة �لأُوىل تب�ين و�ختالف. 
ولكّن  �لع�مة.  �لفقيه  ب�لية  �لق�ل  وهي  و�حدة،  نتيجة  �إىل  يق�د  �لتدقيق  لكن 
ل  �حل�سبية  و�لأُم�ر  �حل�سبة  مبد�أ  �إىل  �ل�ستن�د  ه�  فيه�  لديه  �ملعتمد  �ملدرك 

�لن�س��س و�لأخب�ر، وهذ� ه� �لر�أي �ملتجلي من كت�ب تنبيه �لأُّمة))).

ويف كت�ب »�ملك��سب و�لبيع« ين�ّس على �أّن رو�ية »�بن حنظلة �أح�سن م� 
ُيتم�سك به لإثب�ت �ل�لية �لع�مة للفقيه و�أّم� م� عد�ه فال يدل على هذ� �ملّدعى 
ب�سيء«)))، لكّنه تردد يف �لتم�سك به�. فق�ل بعد ثالث �سفح�ت »فج��ز ت�سّديه 
حينئذ قطعي �إم� لأجل تعّينه عليه، �أو لأجل ك�نه من �آح�د �لن��س �لذين يج�ز 
لهم �لت�سدي«. وو��سح �أّن �ل�سق �لأول مبنّي على ثب�ت �ل�لية بطريق �لن�ّس - 
مقب�لة عمر بن حنظلة - و�ل�سق �لث�ين مبني على ثب�ته� بطريق �حل�سبة. وهذ� 

جملة  من  �لع�مة  �لفقيه  ولية  جعل  حيث  �لر�بع  �لف�سل  من  �لر�بعة  و�ملغ�لطة  �لث�ين،  �لف�سل  بد�ية  �نظر   (((
قطعي�ت �ملذهب �جلعفري.
�مل�سدر �ملذك�ر، �س6)).  (((
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ب�مل�سلك  يقطع  �إّنه مل  �مل�سلكني وحيث  طبًق� لأحد  �ل�لية  بثب�ت  �لقطع  يعني 
�لأّول فيتعنّي �مل�سلك �لث�ين. وه� م� يت�سح �أكرث يف �مل�سدر �لث�لث »منية �لط�لب« 
حيث ن�ّس ق�ئاًل: »ول يخفى �أّن �ملقب�لة �أي�ًس� لي�ست ظ�هرة يف �ملّدعي لإطالق 
�حل�كم على �لق��سي يف غري و�حد من �لأخب�ر ... ف�ملتيقن ه� �لرج�ع �إىل �لفقيه 

يف �لفت�ى، وف�سل �حلك�مة بت��بعه� ومن جملته� �لت�سدي لالأم�ر �حل�سبية«))).

�لفقيه،  ب�لية  �لق�ئلني  من  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �خلميني  �لإم�م  عّد  ولذ� 
و�لإد�رة  �حلكم  جم�ل  يف  و�لأعم�ل  �ل�ظ�ئف  من  لالإم�م  م�  جميع  للفقيه  و�إن 

و�ل�سي��سة))).

�مل�سدر �ملذك�ر، ج)، �س7)).  (((
�لإم�م �خلميني، روح �هلل، �حلك�مة �لإ�سالمية، �س)7.  (((



�لتي  �لتنب�ك ع�م 08))هـ ))89)م) من �لأحد�ث �لكربى  ث�رة  تعترب 
�أيقظت �لع�مل �لإ�سالمي، و�ألهمته �ل�عي �ل�سي��سي يف ت�أريخه �حلديث.

فبعد �نت�س�ر هذه �لث�رة بقي�دة �ملجدد �ل�سيد حممد ح�سن �ل�سري�زي على 
ن��سر �لدين �س�ه و�ل�سرك�ت �لإجنليزية �نت�س�ًر� �س�حًق� �لتفتت �لقي�دة �لإ�سالمية 
�إىل �سرورة م���سلة طريق �لتحرر و�لإ�سالح، و�لدخ�ل يف مرحلة جديدة تتمثل 
ق�عدة  �إىل  ي�ستند  �إير�ن، وجعله  �لق�ج�ري �حل�كم يف  �ل�سي��سي  �لنظ�م  ب�إ�سالح 
�سعبية د�ست�رية حمددة، بدًل عن �ل�ستبد�د �ل�س�ئد فيه. وك�ن �لد�فع �إىل ذلك 
يف  يجد�ن  �للذين  مًع�  �لأجنبي  و�لنف�ذ  �حلك�مي  �لظلم  مك�فحة  هم�  �أمرين: 

�ل�ستبد�د ق�عدة متينة لهم�.

وميكن حتديد ع�م )89) كبد�ية لظه�ر هذ� �لجّت�ه، فقد دّون �ل�سيد حممد 
�لطب�طب�ئي يف مذكر�ته �أّنه ج�ء يف ع�م )89) �إىل طهر�ن بهدف �ل�سروع بحركة 
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�سي��سية من �أجل �لد�ست�ر و�إن�س�ء جمل�س �س�رى يف �لبالد، و�أّنه ك�ن يتحدث عن 
هذين �لأمرين من على �ملنرب))).

وك�ن ن��سر �لدين �س�ه يع�ر�س هذه �لأفك�ر ب�سّدة، وقد �سّرح ذ�ت مرة �أّنه 
ي�ّد �أن يك�ن حم�ًط� بح��سية من �لأغبي�ء ل يعرف�ن عن بروك�سل هل هي مدينة 

�أم ن�ع من �خل�ّس!))).

ويف ع�م ))))هـ )896)م) �غتيل ن��سر �لدين �س�ه من قبل �أحد �أتب�ع 
�لدين  �بنه مظفر  �لعر�س  ب�لأفغ�ين. وجل�س على  �ملعروف  �لدين  �ل�سيد جم�ل 
�س�ه َخَلًف� له. وقد �ّتخذ �لأخري �سي��سة معتدلة �إز�ء �لأفك�ر �لتحررّية �لتي ك�نت 

ت�ستد ي�ًم� بعد �آخر.

وك�ن رئي�س وزر�ئه عني �لدولة يع�ر�س هذه �ل�سي��سة، وي�ؤكد على م���سلة 
�سي��سة �ل�س�ه �ل�س�بق.

ويف ع�م )90)م ب�در علم�ء �لنجف �إىل �إر�س�ل ر�س�لة �إىل �ل�س�ه ين��سدونه 
�أث�ر  فيه� �إ�سالح �حل�لة �ل�سي��سية يف �لبالد، و�إن�س�ء جمل�س متثيلي، �لأمر �لذي 
حفيظة رئي�س �ل�زر�ء، ويف ع�م 905)م تفّجر �مل�قف �لد�خلي �إثر ح�دثة �رتف�ع 
�أ�سع�ر �ل�سكر �رتف�ًع� ف�ح�ًس�، فقد طلبت �حلك�مة من �لتج�ر �لتقيد ب�سعر حك�مي 

�سرب، ح�سن، ت�ريخ �لعر�ق �ل�سي��سي �ملع��سر، ج)، �س)6.  (((
�ل�ردي، علي، ملح�ت �جتم�عية من ت�ريخ �لعر�ق �حلديث، ج)، �س)0).  (((
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حددته لهم، فرف�س �لتج�ر �لتقيد به، و�عتربوه جمحًف�))) بهم، مم� دفع �حلك�مة يف 
�ملق�بل �إىل ت�أديب بع�سهم بـ »�لَفَلَقة« �أم�م �ملالأ، فقرر �لآخرون �للتج�ء �إىل مرقد 
�آنذ�ك. و�أخذت  �لتق�ليد �لإير�نية  �آمنة ح�سب  ب�عتب�ره منطقة  �لعظيم  �س�ه عبد 
�لثالثة، وهم  لعلم�ء طهر�ن  �حل��سم  �لظه�ر  بد�أ  وهن�  ب��ستمر�ر،  تتز�يد  �أعد�دهم 
�ل�سيد حممد �لطب�طب�ئي و�ل�سيد عبد �هلل �لبهبه�ين و�ل�سيخ ف�سل �هلل �لن�ري، 
�لإ�سالح  مط�ليب  و�إعالن  �مللتجئني،  بق�فلة  �للتح�ق  قررو�  حينم�  وذلك 

�ل�سي��سي من هن�ك.

ع�سكرية  حم�ولت  عدة  �ل�زر�ء  رئي�س  نفّذ  فقد  �ل��قعة  وقعت  وعنده� 
ل�سرب �ملتح�سنني، �إّل �أنه مل يحقق جن�ًح� يذكر. فقد قرر �لعلم�ء �لثالثة و�أتب�عهم 
ن من جديد هن�ك، مم� ��سطر �ل�س�ه �أخرًي� �إىل �لنزول عند  �لهجرة �إىل ُقم و�لتح�سّ
�أُطلق عليه  م�  وت�أ�سي�س  �لدولة،  �أ�س��سي يف عزل عني  ب�سكل  �ملتمثلة  مط�ليبهم 
جم�دى  يف  ذلك  وك�ن  للبالد.  �س�رى  جمل�س  به  ويق�سد  �لعد�لة«،  »د�ر  ��سم 

�لآخرة ع�م ))))هـ )906)م).

�فُتتح  �لذي  ن��ب �ملجل�س  لتعيني  �نتخ�ب�ت  �أُجريت  �ل�سهر �لالحق  ويف 
بعد �سهر من �لنتخ�ب�ت، كم� �أُعلن �لد�ست�ر يف ذي �لقعدة ))))هـ )906)م)، 
�بنه  �حلكم  ليخلفه يف  �س�ه  �لدين  مظفر  ت�يف  �لت�ريخ  هذ�  من  �أي�م  ع�سرة  وبعد 

حممد علي �س�ه.

حًف�: ظ�ملً�. )م). جُمْ  (((
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ويف �سهر رجب ))))هـ )906)م) و�سلت �إىل �لنجف ر�س�لة م�قعة من 
�ل�سيخ حممد ك�ظم  فت�ىل  فيه� دعم �حلركة.  يطلب�ن  �لثالثة  قبل علم�ء طهر�ن 
�خلر��س�ين بت�كيل ع�سرة من كب�ر �ملجتهدين لالإج�بة على هذه �لر�س�لة. فكتب 

ه: م� ن�سّ

»�إّن ق��نني �ملجل�س �ملذك�ر على �ل�سكل �لذي ذكرمت�ه هي ق��نني مقد�سة 
وينّفذوه�،  �لق��نني،  يقبل�� هذه  �أن  �مل�سلمني  فر�س على جميع  وهي  وحمرتمة، 
على  �لإقد�م  مبنزلة  �لع�يل  �ملجل�س  مق�ومة  على  �لإقد�م  �أّن  ق�لن�  نكرر  وعليه 
�أي حركة �سد  يقف�� دون  �أن  �مل�سلمني  �لدين �حلنيف. ف��جب  �أحك�م  مق�ومة 
علم�ء  من  فيه�  يطلب�ن  تربيز  �أه�يل  بعثه�  ر�س�لة  على  �أج�ب  كم�  �ملجل�س«))). 
ذكر  ج��بية  بر�س�لة  �جل�رية،  �لأحد�ث  �إز�ء  �ل�سرعي  و�جبهم  تعيني  �لنجف 
فيه�: »�إّن هذ� �ملجل�س ي�س�عد على حم� �ل�ستبد�د و�إز�لة �لع�د�ت �لرذيلة ون�سر 
�لق�ن�ن يف �لبالد... و�خلال�سة: �مل�سلم�ن ملزم�ن �أن يتبع�� �لأُ�س�ل �جلديدة يف 

�حلكم«))).

لقد �نط�ت �حلركة �لد�ست�رية �لإير�نية على ث�ر�ت ثالث، ك�نت �لأُوىل 
�سد مظفر �لدين �س�ه. و�لث�نية �سد رئي�س وزر�ئه عني �لدولة، و�لث�لثة �سد خليفته 
حممد علي �س�ه. و�لث�رة �لث�لثة هي �أخطر �ملر�حل �لتي تقهقرت فيه� �حلركة من 

�مل�سدر �ل�س�بق، �س6)).  (((
�لأ�سدي، ح�سن، ث�رة �لنجف، �س70.  (((
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�تخذ  فقد  �ل�ستعم�ري.  و�لحت��ء  �لنحر�ف  �إىل  �ل�س�ه  حتدي�ت  �إىل  �لنت�س�ر 
�ل�س�ه �جلديد �سي��سة م�كرة �إز�ء �حلركة �لد�ست�رية، ثم حت�ل �إىل �لعد�ء �ل�س�فر، 
ولأجل �حليل�لة دون �نفج�ر �مل�قف ح�ول �ل�سيخ �خلر��س�ين �لذي �أ�سبح حم�ر 
�ل�سهر�ست�ين)))،  �لدين  �ل�سيد هبة  تعبري  و�لأحر�ر« ح�سب  للحرية  »و�أبً�  �حلركة 
ح�ول ن�سيحة �ل�س�ه عرب ر�س�لة مط�لة ذ�ت نق�ط ع�سر مّثلت مبجم�عته� �ملنهج 
�ل�سحيح للح�كم �مل�سلم))). �إّل �أّن حممد علي �س�ه ك�ن قد مت�دى يف عد�ئه للحركة 
و�لق�سم  �لتي جعلت طهر�ن  �لربيط�نية  �لرو�سية  �ملع�هدة  على  معتمًد� يف ذلك 
�ل�سم�يل من �إير�ن خ��سًع� للنف�ذ �لرو�سي. وك�ن �لرو�س يجدون م�سلحتهم يف 
وتنظيم  �لق�ى  ��ستنف�ر  �إىل  �حلركة  قي�دة  حّفز  مم�  �لد�ست�ر.  وتعطيل  �ل�ستبد�د 
�جله�د ��ستعد�ًد� للمعركة �لق�دمة، ف�أعلن يف �أو�ئل ع�م 908)م عن ت�سكيل هيئة 

�لعلم�ء من )) ع�سً�� ميثل�ن غ�لبية �ملجتهدين يف �لنجف �لأ�سرف.

م �لأحد�ث �أُعلن عن حم�ولة لغتي�ل �ل�س�ه، ك�ن �ل�س�ه قد دبره�  ويف خ�سِّ
ليتخذ منه� ذريعة لالنتق�م من �حلركة �لد�ست�رية، وب�لفعل �أعلن �ل�س�ه يف حزير�ن 
908) �لأحك�م �لعرفية، و�أمر �جلي�س بق�سف �ملجل�س ب�ملدفعية، ومت �إلق�ء �لقب�س 
على �ل�سيد حممد �لطب�طب�ئي و�ل�سيد عبد �هلل �لبهبه�ين. وبعد �لتعذيب ونفي 
�لأول �إىل خر��س�ن و�لث�ين �إىل كرم�ن�س�ه. و�إز�ء هذه �لأحد�ث �خلطرية �أ�سدر �آية 
�هلل �خلر��س�ين و�ثن�ن من �ملر�جع �لكب�ر هم� �ملريز� ح�سني خليل و�ل�سيخ عبد �هلل 

�خل�ق�ين، علي، �سعر�ء �لغرى: ج0)، �س)8.  (((
�نظر ن�س �لر�س�لة يف كت�ب ت�أريخ �لعر�ق �ل�سي��سي �ملع��سر، م�سدر �س�بق، ج)، �س89-86.  (((
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�إ�سق�ط  وج�ب  �مل�سلم  �لإير�ين  لل�سعب  فيه�  �أعلن��  م�سرتكة  فت�ى  �مل�زندر�ين 
ُخْذلنً�  تعترب  ذلك  خم�لفة  �أن  م�ؤكدين  للحك�مة  �ل�سر�ئب  دفع  وحرمة  �ل�س�ه 

وحم�ربة لالإم�م �ملهدي))).

ويف ت�سرين �لأول 908) �أ�سدر �ل�س�ه بي�نه �خلطري �لذي �أعلن فيه �سرف 
�سيء  �لإ�سالم  وحتقري  �ملجل�س  »�فتت�ح  ب�أّن  ذلك  معلاًل  �ملجل�س،  عن  �لنظر 

و�حد«))).

�سديد   � تهديديًّ بي�نً�  يده  بخط  �خلر��س�ين  �هلل  �آية  وكتب  �لعلم�ء  ث�ر  وهن� 
�للهجة �سّد �ل�س�ه، وم� ك�د ي�سل �إير�ن حتى مت تكثريه وت�زيعه يف �ملدن �ملختلفة، 
�لذي  بي�نه  يف  �خلر��س�ين  �ل�سيخ  ق�ل  وقد  فيه�.  ت�سطرم  �لث�رة  نري�ن  جعل  مم� 
يعترب وثيقة ت�أريخية مهمة، خم�طًب� �ل�س�ه »عندم� تّدع�ن خم�لفة �مل�سروطة لل�سرع 
�ل�سريف �إمّن� تتج�هل�ن �حلقيقة �لدينية �لأ�س��سية �لتي تق�سي ب�أن تك�ن �لعد�لة 
و�جبة حتى يف �لأم�ر �جلزئية... ونحن نق�ل بكل �سر�حة لي�س يف �مل�سروطة �أية 
�لأنبي�ء  و�أو�مر  �لدين  �أحك�م  مع  تتفق  �إّنه�  بل  �لإ�سالمي،  �لدين  تخ�لف  نقطة 
بخ�س��س �لعد�لة ورفع �لظلم عن �لن��س، ف�ترك �سند �ل�سيط�ن و�ن�سر بي�نً� �آخر 
فيه �حلرية للن��س، و�إذ� ح�سل ت�أخر منك عم� نطلب ف�إنن� �س�ف نح�سر جميًع� �إىل 

�سرب، ح�سن، م�سدر �س�بق، �س90، �نظر ن�س �لفت�ى.  (((
�لأ�سدي، ح�سن، م�سدر �س�بق، �س70.  (((
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�إير�ن، ونعلن �جله�د �سدك، فلن� يف �إير�ن �أتب�ع كثريون، و�مل�سلم�ن كثريون �أي�ًس�، 
�إّنن� �أق�سمن� على ذلك«))). 

�سرت هذه �لكلم�ت ك�لن�ر يف �له�سيم، و�أخذت ُت�ؤجج))) �مل�س�عر، وحت�ّسد 
�جلم�هري ب�جت�ه �لث�رة، مم� �أ�سفر عن �نتف��سة ع�رمة يف �لعديد من �ملدن �لإير�نية 
�أم�م  �ملج�ل  �إف�س�ح  �إىل  �ل�س�ه  �مل�قف �حلرج عمد  لهذ�  �لرئي�سية. ويف م��جهته 
هذ�  �أّن  غري  �ملع�ر�سة،  لإرع�ب  ك��سيلة  �آذربيج�ن  لحتالل  �لرو�سية  �لق��ت 
و�ن�سم�م  �ملع�ر�سة،  لت�س�ع  �سبًب�  �أ�سبح  حيث  عك�سية  نت�ئج  �أعطى  �لإجر�ء 
 � و�سعبيًّ  � علم�ئيًّ ر�أًي�  و�أوجد  �سف�فه�.  �إىل  �لد�ست�رية  للحكرة  �ملع�ر�سني  �لعلم�ء 
م�حًد� �سد �ل�س�ه و�لرو�س مًع�. وهن� �أدرك �لرو�س و�لإجنليز خط�رة �مل�قف ف�جتمع 
�إعالن �لد�ست�ر  �ل�سفري�ن �لرو�سي و�لإجنليزي مع �ل�س�ه وطلب� منه �مل��فقة على 
�إىل  ب�لرج�ع  �ل�س�ه لرغبتهم�، و�أعطى وعًد�  �ل�س�رى)))، ف�متثل  و�فتت�ح جمل�س 
�لد�ست�ر و�فتت�ح �ملجل�س. �إّل �أّن �لث�رة عليه ك�نت قد بلغت �أوجه�. ففي منت�سف 
ع�م 909)م دخل �لث��ر طهر�ن وخلع�� �ل�س�ه �لذي �لتج�أ �إىل �ملف��سية �لرو�سية، 

وعين�� جنله �أحمد �س�ه خلًف� له.

�ل�ردي، علي، م�سدر �س�بق، �س9))-0)).  (((
ُت�ؤجج: ُتْلهب. )م).  (((

�سرب، ح�سن، م�سدر �س�بق، �س96.  (((
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يف  �لعلم�ء  �أذه�ن  يف  �ل�س�روي  �لد�ست�ري  �حلكم  فكرة  �نطلقت  لقد 
و�لأمر  و�لعد�لة،  �ل�س�رى،  عن  �لإ�سالم  مف�هيم  �أ�س��س  على  و�لنجف  طهر�ن 
ب�ملعروف، و�لنهي عن �ملنكر، و�إق�س�ء �لتدخل �لأجنبي يف �س�ؤون �مل�سلمني حتقيًق� 

ل�ستقاللهم �ل�سي��سي.

�أنهم  �إّل  تركي�،  يف  م�س�بهة  فكرة  ببث  منهمكني  ك�ن��  �لإجنليز  �أّن  ورغم 
مل ي�سمح�� يف �لبدء ب�نت�س�ر �لفكرة �لد�ست�رية يف �إير�ن، وع�ر�سه� ن��سر �لدين 
�س�ه ب�سدة. لكن ��ستفح�ل �حلركة و�نت�س�ره� �لأول يف عهد مظفر �لدين �س�ه نّبه 
�لإجنليز �إىل خط�رة �ل��سع، و�سرورة �للتف�ف على �حلركة، وحت�يل م�س�ره� من 
�خلط �لإ�سالمي �إىل �خلط �لغربي، خ��سة و�أّن �حلركة �أ�سبحت برع�ية �ملرجعية 
�لدينية �لتي �سبق له� �أن حققت �نت�س�ًر� ب�هًر� على �لنف�ذ �لإجنليزي يف �إير�ن، 
وذلك �إّب�ن ث�رة �لتنب�ك ع�م 896)م، مم� جعل �حلركة ت��جه خم�طر �لتَّدجني))) 
يف  �لإجنليز  �ند�س��س  �إّن  بل  �خل�رج،  يف  �ل�سر�سة  �مل��جهة  وظروف  �لد�خل  يف 
�لثقة  وفقد�ن  �لإحب�ط  بد�فع  �لدينية  �ملرجعية  من  جن�ًح�  عنه�  ف�سل  �حلركة 
ب�مل�ستقبل، ولي�س �عتق�ًد� ب�حلكم �ل�ستبد�دي كم� ي�سيع يف �أغلب �مل�ؤلف�ت عند 

حديثه� عن �ل�سيد حممد ك�ظم �ليزدي ودوره �ملع�ر�س للحركة �لد�ست�رية))).

�لتَّدجني: �لتكيف و�لألفة. )م).  (((
يذكر �ل�سيد حممد ح�سن �لق�ج�ين يف مذكر�ته �أن �لد�ست�ريني ج�وؤو� �إىل �لنجف ب�لد�ست�ر وعر�س�ه على   (((
�ملريز� ح�سني خليل ف�أم�س�ه بختمه فق�ل بع�سهم: لنذهب �إىل ب�قي �ملر�جع كي يختم�ه، فق�ل لهم �ملريز�: ل 
د�عي لذلك ف�إن �أخت�من� تكفي كي ينفذ. �إّل �أنهم �أخذوه �إىل �لآخ�ند فختمه ثم ذهب�� �إىل �ل�سيد �ليزدي 
�لذي ك�ن قد بلغه ق�ل �ملريز� ح�سني فق�ل: ل �سرورة خلتمي فختم �ملريز� ك�ف، �سي�حة يف �ل�سرق: �س))).
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بع�س علم�ء  �إليه  �نح�ز  ثم  �لأمر،  بدء  �ليزدي عنه� يف  �ل�سيد  فقد تخّلى 
له�  �ملع�ر�سني  بركب  �لن�ري  �هلل  ف�سل  �ل�سيخ  �لتحق  و�أخرًي�  و�إير�ن،  �لنجف 
رغم ك�نه �أحد �لرو�د �لثالثة �لأو�ئل له�. فيم� و��سل بقية �لعلم�ء ت�أييد �حلركة 

ح�ملني على ع��تقهم مهمة م��جهة �لأخط�ر و�ملنزلق�ت مًع�.

لقد �س�رت �لث�رة �لأوىل يف �خلط �ملر�س�م له� من قبل �لعلم�ء، ويف �لث�رة 
ن  �لث�نية بد�أ �لإجنليز ي�ستغل�ن �لأحد�ث ويت�سلل�ن �إىل �حلركة كم� يف ح�دثة حت�سّ
�لثّ��ر ب�ل�سف�رة �لربيط�نية يف طهر�ن يف ع�م 906)م حينم� ق�مت زوجة �ل�سفري 
حممد  �ل�سيخ  بني  �خلالف  وتبل�ر  �لدميقر�طية.  مب�دئ  �لث��ر  بتلقني  �لربيط�ين 

ك�ظم �خلر��س�ين و�ل�سيد حممد ك�ظم �ليزدي ح�ل �مل�قف من �حلركة.

�لعلم�ين،  �لتحريف  �لن�ري �سد حم�ولت  �هلل  ف�سل  �ل�سيخ  وهن� حترك 
و��ستط�ع بعد جه�د مكثفة �إ�س�فة م�دة �إىل �لد�ست�ر تق�سي �أن يق�م خم�سة من 
فقه�ء كل ع�سر ب�لإ�سر�ف على ل��ئح �ملجل�س وقر�ر�ته، و�إّن قر�ر�ت ه�ؤلء �لفقه�ء 
.((( و�جبة �لتنفيذ، و�إّن هذه �مل�دة ل تقبل �لتغيري حتى ظه�ر �لإم�م �ملهدي

�أّم� �لث�رة �لث�لثة فقد خرجت ب�لك�مل عن �خلط �ملر�س�م له�، ف�أُعدم �ل�سيخ 
و�ل�سيخ  �خلر��س�ين  �ل�سيخ  و�أعلن  بعد،  فيم�  �لبهبه�ين  �ل�سيد  و�أُغتيل  �لن�ري 

�ل�ردي، علي، �مل�سدر �ل�س�بق، �س))).  (((
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�مل�زندر�ين عن عدم ر�س�هم� عن �ملجل�س و�ل�سخ�سي�ت غري �لإ�سالمية فيه، كم� 
ال عدًد� من �مل�ؤ�خذ�ت على �ل��سع �جلديد))). �َسجَّ

 � �سي��سيًّ متّثل  فقد  �حلركة  هذه  �لن�ئيني يف  �ل�سيخ حممد ح�سني  دور  �أّم� 
� ب�إ�سد�ر كت�ب  ب�مل�س�ركة يف هيئة �لعلم�ء، ودعم م��قف �ل�سيخ �خلر��س�ين. وفكريًّ
»تنبيه �لأمة وتنزيه �مِللَّة« يف ربيع �لأول 7)))هـ )�آذ�ر 909)م) وذلك �إّب�ن �لث�رة 
�أ�سهر تقريًب� من �لنت�س�ر  �لث�لثة �لتي ك�نت �سد حممد علي �س�ه، وقبل ثالثة 

عليه وخلعه عن �لعر�س.

)))  شرب، حسن، املصدر السابق، ص102.



وم�سروعه  �لك��كبي  �لرحمن  عبد  �ل�سيد  عن  �لكثري  �ل�سيء  ُعرف  لقد 
�، حتى غد� رمًز� ب�رًز�  � و�سي��سيًّ �ملق�وم لال�ستبد�د، و�سر�عه مع �مل�ستبّدين فكريًّ
�إن مل يكن �لرمز �لأول يف ت�ريخن� �ل�سي��سي �ملع��سر. وهذ�  على هذ� �ل�سعيد 
حق م�سّلم له، بل �سرورة ه�مة يف حي�ة �لأُّمة، مل� لتمجيد �لعظم�ء و�لتعريف بهم 

من دور م�سه�د يف جم�ل �إنه��س �لأمة وتعميق ن��زع �لأ�س�لة فيه�.

و�ملف�رقة �لتي تبعث فين� �لأ�سى هي �إّن رجاًل �آخر ق�م بدور م�س�به وخ��س 
من �أجل �إنه��س �لأُمة جلج �ل�سع�ب، وعمل من �أجل مق�ومة �ل�ستبد�د م� و�سعه 
ذلك، �إّل �أّنه مل ُيعرف مب� ه� حقه يف �أو�س�ط �ملعنيني ب�لنه�سة �لإ�سالمية �حلديثة، 
ه - �لذي قّل �لع�رف�ن مبك�نته  �س �ِسرُّ ذلك ه� �ل�سيخ حممد ح�سني �لن�ئيني - ُقدِّ
مبدر�سته  يع�له�  �لن�ئيني  �ل�سيخ  لز�ل  �لتي  �حل�زوية  �لأو�س�ط  يف  حتى  وقدره 
� يف حقل �لنه�سة  � �أو جزئيًّ �لأُ�س�لية �ملتميزة. فهي تعرفه يف �لأُ�س�ل وجتهله كليًّ

و�لإ�سالح �ل�سي��سي.

النائيني والكواكبي

أوجه الشبه واالختالف
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وتلقي  بنف�سه،  كت�به  ب�إتالف  �ل�سيخ  قي�م  يكمن يف  �ل�سر يف ذلك  ولعل 
�لأو�س�ط �حل�زوية لهذ� �مل�قف بتف�سري خ�طئ مف�ده تخلي �ل�سيخ عن �مل�سروع 
� خط�أه، و�نتخبن� تف�سرًي�  �ل�سي��سي �لذي ن��سل من �أجله. وه� �لتف�سري �لذي بّينَّ

بدياًل عنه.

�ل�سيد  �سخ�سية  بني  مق�رنة  �إجر�ء  �سرورة  �ملف�رقة وجدن�  هذه  �أجل  ومن 
عبد �لرحمن �لك��كبي وم�سروعه من جهة، و�سخ�سية �ل�سيخ �لن�ئيني وم�سروعه 

من جهة ث�نية بنح� جممل.

ال�شبه والختالف بني الرجلني وامل�شروعني

ولد �ل�سيد عبد �لرحمن �لك��كبي �سنة 65))هـ )8)8)م)، وذلك طبًق� 
�أب�ه ولد �سنة  �أّن  �أ�سعد  �بنه �لدكت�ر  �إىل  �لر�سمية، فيم� ن�سب  لالأور�ق و�ل�ث�ئق 
)7))هـ ))85)م)، وه� ينحدر من �ساللة �سفي �لدين �لأردبيلي جّد �لأُ�سرة 
�ل�سف�ية �لتي حكمت �إير�ن مدة مديدة. ن�س�أ يتيًم� ف�أورثه �ليتم ح�س��سية مرهفة 
�إز�ء �لأو�س�ع �لتي يعي�سه�. ف�سغل نف�سه ب�أ�سب�ب ت�أخر �مل�سلمني وع��مل ظه�ر 

�ل�ستبد�د.

به�  �لدولة در�ًس� دقيًق�، وك�ن حميًط�  ق��نني  �أّنه در�س  ومم� ذكر عن حي�ته 
يك�د يك�ن ح�فًظ� له�، لذ� عّينته �لدولة يف جلنة �متح�ن �ملح�مني.
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تعّلم �لف�ر�سية و�لرتكية و�أ�سدر يف حلب �أول جريدة عربية ب��سم �ل�سهب�ء. 
بعد  �أ�س�به�  �لتي  ف�أ�سدر �سحيفة �لعتد�ل  بتعطيله�،  �لدولة  ق�مت  م�  و�سرع�ن 

مدة قليلة م� �أ�س�ب �ل�سهب�ء.

من  فئة  فيه�  و�لغرب،  �ل�سرق  ف�سالء  من  �لز�ئرين  مث�بة  حلب  وك�نت 
�لق�ميني �لإيط�ليني �إّب�ن ث�رتهم، وفئة من �لفرن�سيني �إّب�ن ث�رتهم �لد�ست�رية. ومن 
ه�ؤلء عرف م� عرف �لك��كبي عن فت�ري� �لفيريي �لإيط�يل �س�حب �أ�سهر كت�ب 
عن �ل�ستبد�د ك�ن قد ظهر ع�م 777)م و�س�ع �أمّي� �سي�ع بني �لث��ر �لإيط�ليني، 
ول يبعد �أن يك�ن قد �نتظم معهم يف حمفل من حم�فل �لكرب�ن�ري، �لتي �ألفه� 
ث��ر �إيط�لي� ملن�ف�سة �مل��س�ن �لإجنليز و�لفرن�سيني، ورحّب�� فيه� ب�ن�سم�م ف�سالء �لأُمم 

�لأخرى لن�سر مب�دئهم وت�أييد دع�تهم �إىل �حلرية و�ل�حدة �لق�مية و�ل�ستقالل.

ه�جر �إىل م�سر �سنة 898)م)))، وذكرت ت��ريخ �أُخرى لهذه �لهجرة. وت�يف 
ه �إليه �أحد عمالء �حلكم �لعثم�ين يف �لق�هرة))). يف م�سر �سنة )90) �إثر �ُسمٍّ َد�سَّ

عند  يتمثل  �لق�ئم  �ل�ستبد�دي  �ل��سع  عن  �لبديل  �ل�سي��سي  و�مل�سروع 
يع�ونه  �لروحي  ب�جل�نب  وظيفته  تنح�سر   � عربيًّ �خلليفة  يك�ن  �أن  يف  �لك��كبي 

)))  �ملعل�م�ت �ملذك�رة �آنًف� م�ستف�دة من كت�ب عبد �لرحمن �لك��كبي لعب��س حمم�د �لعق�د، �س55-0))، ط 
بريوت.

)))  عم�رة، حممد، �لأعم�ل �لك�ملة لعبد �لرحمن �لك��كبي، �س)).
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جمل�س �س�رى تتمثل فيه جميع �ل�سع�ب �لإ�سالمية على �لنح� �لذي تخّيله يف 
كت�به �أُّم �لقرى.

يت�سم  و�لتك�مل.  ب�ل�سم�لية  يّت�سم  �لك��كبي  م�سروع  ك�ن  فقد  وهكذ� 
ب�س�ري�.  �هتم�مه  ينح�سر  ول  ك�فة،  �لإ�سالمية  �لأّمة  �إىل  ينظر  لأنه  ب�ل�سم�لية 
وطرح  �لق�ئم،  �ل��سع  مق�ومة  مًع�  �جل�نبني  على  ي�ستمل  لأّنه  ب�لتك�مل  ويت�سم 
�لبديل. وقد تكّفل كت�ب »طب�ئع �ل�ستبد�د وم�س�رع �ل�ستعب�د« ب�جل�نب �لأول، 

فيم� تكفل كت�به »�أُم �لقرى« ب�جل�نب �لث�ين.

ويهمن� �لكت�ب �لأول كثرًي� لأّنه ميثل �لعن�سر �مل�سرتك بني �ل�سيد �لك��كبي 
و�ل�سيخ �لن�ئيني. فقد �أّلف �ل�سيد �لك��كبي هذ� �لكت�ب يف نه�ية �لقرن �لت��سع 
�أي  �لب�حثني يف ذلك،  �أو م�سر على �ختالف بني  �أّم� يف �س�ري�  �مليالدي  ع�سر 
قبل �سدور كت�ب تنبيه �لأُّمة لل�سيخ �لن�ئيني مب� يقرب من عقد ك�مل. وقد طبع 
حمقًق� يف 09) �سفح�ت من �لقطع �ملت��سط. وهذ� وجه �آخر لل�سبه بني �لكت�بني. 
�أّن  �لك��كبي«  �لرحمن  �لك�ملة لعبد  وذكر �لأ�ست�ذ حممد عم�رة يف »�لأعم�ل 
هن�ك طبعة قدمية للكت�ب بدون ت�أريخ، ومذك�ر عليه� �أن حمرره� ه� �لرح�لة )ك) 
�لقطع  من  �سفحة  وهي يف )5)  م�سر،  �ل�سرقية يف  �ملكتبة  نفقة  على  ومطب�عة 

�ل�سغري.
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�ل�ستبد�د  �ل�ستبد�د،  ه�  م�  وعن�وينه� هي:  فت�سعة،  �لكت�ب  ف�س�ل  �أّم� 
�ل�ستبد�د  و�مل�ل،  �ل�ستبد�د  و�ملجد،  �ل�ستبد�د  و�لعلم،  �ل�ستبد�د  و�لدين، 

و�لأخالق، �ل�ستبد�د و�لرتبية، �ل�ستبد�د و�لرتقي، �ل�ستبد�د و�لتخل�س منه.

وقد د�ر كالم و��سع بني �لب�حثني �ملعنيني ب�لأمر ح�ل �مل�سدر �لذي ��ستقى 
منه �ل�سيد �لك��كبي �أفك�ره يف هذ� �لكت�ب. ومن�س�أ ذلك ظه�ر دع�ى ب�أّن �ل�سيد 
�لك��كبي قد ترجم كت�ب �ل�ستبد�د للك�تب �لإيط�يل فت�ري� �لفريي »9)7)-

�ل�ستبد�د،  طب�ئع  ��سمه  جديد  كت�ب  يف  و�أ�سدره  بحروفه  عنه  ونقله   ،»(80(
ويرّد كل من �ل�سيد حممد ر�سيد ر�س� وعب��س حمم�د �لعق�د وحممد عم�رة هذه 
�لدع�ى، مع �لقب�ل ب�ج�د ت�أثري�ت و�قتب��س�ت و��سحة منه، ومعرتف به� من قبل 
�ل�سيد �لك��كبي �لذي ذكر يف �لف�سل �لأخري �ملعن�ن بـ »�ل�ستبد�د و�لتخل�س 
منه«. ��سم هذ� �لك�تب �لإيط�يل، و�أنذر من �أ�سم�هم ب�أ�س�رى �ل�ستبد�د مب� ك�ن 

»�لفريي« قد �أنذرهم به يف كت�به كم� يق�ل �لأ�ست�ذ حممد عم�رة))).

�أّم� �لأ�ست�ذ عب��س حمم�د �لعق�د فريى وجه �سبه قريب بني �لرجلني يف 
�ل�سرية، و�ملنزع، وظروف �حلي�ة، بل هن�ك »ت�س�به بني روؤو�س �مل��س�ع�ت ب�د من 
�لنظرة �لأُوىل �لع�برة �إىل �سفح�ت �لكت�بني«))) مع �ختالف يف �ملنهج. ثم ينقل 

)))  عم�رة، حممد، �مل�سدر �ل�س�بق، �س8))-))).
)))  �لعق�د، عب��س حمم�د، �مل�سدر �ل�س�بق، �س0))-))).
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ق�ًل لل�سيد حممد ر�سيد ر�س� يرى فيه »�أّن مب�حث طب�ئع �ل�ستبد�د ل يكتبه� 
قلم �أُوروبي، ول يقتب�سه� �سرقي من �ملر�جع �لأُوروبية«))).

وهن� نلتقي مع عدة وج�ه لل�سبه و�لختالف بني كت�ب طب�ئع �ل�ستبد�د 
وكت�ب تنبيه �لأُمة. ويرتكز �ل�سبه بني �لكت�بني يف �لف�سل �لأخري منهم� �ملَُعْنَ�ن يف 
طب�ئع �ل�ستبد�د بـ »�ل�ستبد�د و�لتخل�س« ويف تنبيه �لأُّمة ... بـ »ق�ى �ل�ستبد�د 

وطرق مك�فحته«.

وعندم� نط�لع هذين �لف�سلني جندهم� ينطلق�ن من فكرة و�حدة ويف نط�ق 
�لكت�بني  �لتي ي�ست�حيه� كل من  �ل�سي�غ�ت و�ملع�جل�ت  و�حد مع �ختالف يف 
من �لبيئة �لتي �نطلق فيه�، و�لعن�سر �مل�سرتك �لأهم بينهم� ه� عن�سر �لقتب��س، 
فقد وجدن� قبل قليل �إّن �لك��كبي قد ��ستع�ر من �لك�تب �لإيط�يل �لفريي بع�س 
�لأفك�ر، و�أنه قد ذكره يف �لف�سل �لأخري من كت�به. مم� ي�ؤكد وج�د ف�سل من هذ� 

�لن�ع يف كت�ب �ل�ستبد�د لذلك �لك�تب.

�لف�سل  مع  منه  �لأخري  �لف�سل  ت�س�به  �أّن  �لأُمة  تنبيه  كت�ب  ونالحظ يف 
مدى  يف  و�لنق��س  �لبحث  �أب��ب  يفتح  �ل�ستبد�د  طب�ئع  كت�ب  من  �لأخري 
مل  �ل�ستع�رة  �أّن  �مل�ؤّكد  ومن  �لك��كب.  كت�ب  من  فيه  و�لقتب��س  �ل�ستع�رة 
تت�قف عند حدود �لف�سل �لأخري، بل تعم ج��نب من ف�س�ل �لكت�ب �لأُخرى. 

)))  �مل�سدر �ل�س�بق، �س))).
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كت�به  وو��سع يف  مرّكز  ب�سكل  قد حتدث  �لن�ئيني  �ل�سيخ  �أّن   - مثاًل  فنالحظ - 
متالزمتني،  وك�نهم�  �ل�سي��سي  �ل�ستبد�د  و�سعبة  �لديني  �ل�ستبد�د  �سعبة  عن 
�لرتكيز  �ملعنى مع  �إىل هذ�  �لتفت  �لذي  �لأول  نف�سه �حلكيم  �ل�قت  ممتدًح� يف 
على �س�روية �لإ�سالم و�حلكم �لإ�سالمي و�نعد�م �أر�سية �ل�ستبد�د فيه �إىل نه�ية 
�س59 من �ملخط�ط، كم� �أّن فكرة تع�ر�س �ل�ستبد�د مع �لت�حيد �ملبث�ثة يف ثن�ي� 

تنبيه �لأُمة هي �لأُخرى م�ثلة ب��س�ح يف كت�ب طب�ئع �ل�ستبد�د.

ويف »تنبيه �لأُّمة« تتجلى �سخ�سية م�ؤلف �سديد �لنزوع نح� �لتحرر. وهي 
�أبرز  ولعل  �ل�ستبد�د.  طب�ئع  لكت�ب  �لق�رئ  ي�ست�حيه�  �لتي  �ل�سخ�سية  ذ�ت 
م�ؤ�سر�ت ذلك �ملالحظة �لتي �سجله� �ل�سيد �لك��كبي على �بن خلدون عندم� 
فيه �لإم�م، لأّن �س�كة قري�س  ب�أّنه� خط�أ وقع    ث�رة �لإم�م �حل�سني و�سف 
وع�سبيته� ك�نت يف �أُمية ومل تكن يف �لفرع �له��سمي، وك�أنه يريد �أن يق�ل ب�أن 

�لإم�م �أوقع نف�سه يف �لتهلكة))) فرّد عليه �ل�سيد �لك��كبي بق�له:

�أم  �أق�ى؟ حر�س �حلي�ة  �أي �حلر�سني  �لب�حثني  بع�س  �أ�سكل على  »وقد 
حر�س �ملجد، و�حلقيقة �لتي عّ�ل عليه� �ملت�أخرون ومّيزو� به� تخليط �بن خلدون 
ل على �حلي�ة عند �لأحر�ر. وحب �حلي�ة ممت�ز على �ملجد عند  هي �أّن �ملجد مف�سَّ
�لأ�سر�ء، وعلى هذه �لق�عدة يك�ن �أئمة �أهل �لبيت - عليهم �ل�سالم - معذورين 
يف �إلق�ئهم ب�أنف�سهم يف �مله�لك، لأّنهم ك�ن�� �أحر�ًر� �أبر�ًر� مييزون طبًع� �مل�ت كر�ًم� 

)))  �بن خلدون، عبد �لرحمن، �ملقدمة: �س6))-7))، ط)، بريوت.
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على حي�ة ذلٍّ وري�ء مثل حي�ة �بن خلدون �لذي خّط�أ �أجم�د �لب�سر يف �إقد�مهم 
�أقف��س  يف  �لتن��سل  ت�أبى  و�ل�ح��س  �لطري  �سب�ع  �أن  تقريره  ن��سًي�  �خلطر،  على 

�لأ�سر، بل وجدت فيه� طبيعة �ختي�ر �لنتح�ر تخل�ًس� من قي�د �لذل«))).

هذه هي عن��سر �ل�سبه و�لقتب��س بني �لكت�بني. ولي�س يف �لأمر م� ي�سرت�ب، 
ف�إن �لعب�قرة يت�س�يف�ن فيم� بينهم، وبد�ية كل �إبد�ٍع خمرية م�ستف�دة من م�سدر 
�آخر. ويبقى جتديد �ل�سيخ �لن�ئيني و�إبد�عه م�ثاًل يف �ل�سي�غة �لكالمية و�لفقهية 
عليهم   - �لبيت  �أهل  ملذهب  طبًق�  �لد�ست�ري  �ل�س�روي  �حلكم  لنظرية  �خل��سة 
ه  -  �ِسرُّ �س  ُقدِّ  - �ل�سيخ  دقة  فيه�  تتجلى  �لتي  �ملتينة  �ل�سي�غة  تلك   - �ل�سالم 
ونب�هته �إىل �لنك�ت �لدقيقة، وقدرته �لر�ئعة على ت�ظيف هذه �لنك�ت، وحت�يله� 

�إىل لبن�ت مهمة يف تلك �لنظرية �لتي ت��سل �إليه�.

وهذه هي نقطة �لتب�ين �ملركزية بني م�سروع �ل�سيخ �لن�ئيني وم�سروع �ل�سيد 
�لك��كبي.

�لإ�سالح  وظيفته  من  يرى  كفقيه  م�سروعه  يف  �نطلق  �لن�ئيني  ف�ل�سيخ 
وبحكم  بحتة.  �سي��سية  ز�وية  من  ب�لأمر  �لك��كبي  �ل�سيد  عنى  فيم�  و�لتغيري. 
�لنتم�ء �ملذهبي، و�لإقليمي، و�لزمني، �خل��س مل يكن ب��سع �ل�سيخ �أن يتحرك 

)))  عم�ره، حممد، �مل�سدر �ل�س�بق، �س)6)-)6).
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يف نط�ق �أو�سع من �لد�ئرة �ل�سيعية و�ملحلية و�ملقطعية �لتي يعي�سه�. لأنه كفقيه 
�إم�مي ل يجد ر�أيه وم�قفه م�ؤثًر� وملزًم� خ�رج هذه �لد�ئرة.

يف  منح�سًر�  جعله  �لإير�نية  �لد�ست�رية  ب�حلركة  �لكت�ب  �رتب�ط  �أّن  كم� 
نط�قه �لإقليمي و�ملقطعي. بينم� ��ستط�ع �ل�سيد �لك��كبي �أن ميّد ب�أطر�ف م�سروعه 

�ل�سي��سي �إىل م� بني غرب �أفريقي� وبالد �لقفق�ز.





»مل يف�سر �لت�حيد �لعلمي، و�لجتم�عي، و�ل�سي��سي يف �لإ�سالم، تف�سرًي� 
دقيًق� ب�أف�سل من تف�سري �لعالمة �لكبري و�ملجتهد �لفذ �ملرح�م �ملريز� حممد ح�سني 
ه - �مل�ستدل و�مل�ست�سهد ب�إتق�ن من �لقر�آن ونهج �لبالغة يف  �س �ِسرُّ �لن�ئيني - ُقدِّ
كت�به �لقيم تنبيه �لأمة وتنزيه �ملّلة، و�أن كل م� ك�ن يق�سد من �أمث�ل �لك��كبي 
ح�ل �لت�حيد ف�إن �ملرح�م �لن�ئيني �أثبته يف ذلك �لكت�ب ب�أدلة �إ�سالمية. ولكن 
مع �لأ�سف �إّن حميط �جلهل �لذي دعّم جمتمعن� ه� �لذي دفع �ملرح�م �لن�ئيني 

�إىل �ل�سك�ت و�ل�سمت بعد ن�سره للكت�ب«))).

�حلرك�ت �لإ�سالمية يف �لقرن �لأخري، ترجمة �س�دق �لعب�دي، �س58  (((

وجهة نظر اآية اهلل ال�سهيد مرت�سى مطهري بالكتاب
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ه - للكتاب رُّ �س �سِ تقريظ الإمام اخلرا�ساين - ُقدِّ

$
اإّن ر�صالة تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة، وهي من اإفا�صات �صفوة الفقهاء واملجتهدين 
ثقة الإ�صالم وامل�صلمني العامل العامل املريزا حممد ح�صني النائيني الغروي دامت 
اإفا�صاته، اأجّل واأرفع من كل مدح واإطراء، واإن �صاء اهلل من خالل تعليمها، وتعلمها، 
اأن اأ�صول احلركة الد�صتورية قد ا�صتفيدت من ال�صريعة  اإدراك  وتفهيمها، �صيمكن 
املحقة، واإدراك حقيقة هذه الكلمة املباركة »مبوالتكم عّلمنا اهلل معامل ديننا واأ�صلح 

ما كان قد ف�صد من دنيانا«))) اأي�ًصا، اإدراك كل ذلك بعني اليقني اإن �صاء اهلل تعاىل.

يف �صهر ربيع الأّول �صنة 327)
حرره األحقر اجلاني حممد كاظم اخلراساني)2)

ال�صدوق، حممد بن علي، من ل يح�صره الفقيه: ج2/ �ص609-7)6 الزيارة اجلامعة. وكذلك انظر: القمي،   (((
عبا�ص، مفاتيح اجلنان: �ص549، الطبعة املعربة، ومل يرد يف كال امل�صدرين حرف )قد) الوارد يف التقريظ.

فقيه واأ�صويل وم�صلح �صيا�صي اإ�صالمي �صهري، ولد يف م�صهد �صنة 255)هـ )839)م) واأ�صله من هرات. در�ص   (2(
يف م�صقط راأ�صه، ثم اجته اإىل طهران واأقام فيها �صتة اأ�صهر، در�ص فيها قدًرا من العلوم العقلية، ثم وا�صل �صريه= 
هاجر  وعندما  ال�صريازي  املجدد  املريزا  عند  ودر�ص  در�صه.  وح�صر  الأن�صاري  ال�صيخ  فاأدرك  النجف  =نحو 

اأ�صتاذه ال�صريازي مل يهاجر معه، وا�صتقل بالتدري�ص يف النجف، وحفل در�صه مبئات الأفا�صل واملجتهدين.
قاد احلركة الد�صتورية الإيرانية، وتويف �صنة 329)هـ )))9)م) وترك 7) موؤلًفا ور�صالة، اأ�صهرها على الإطالق 

كتابه كفاية الأ�صول الذي تتمحور الدرا�صات الأ�صولية حوله منذ ظهوره وحتى الآن.





$

املّلة كما جاء يف  وتنزيه  الأمة  تنبيه  ر�صالة  فاإّن  تاأييده  اهلل وح�صن  بحمد 
امل�صلمني على  العقائد وحمل  تكميل  �صاأنها  ومن  اأن متدح،  من  اأجل  ت�صميتها 
الت�صديق الوجداين باأّن كافة الأ�صول واملباين ال�صيا�صية قد اأُخذت من الدين 
الإ�صالمي القومي. واأّن هذه الر�صالة ل تعّد وافية بالغر�ص فح�صب بل هي فوق 
املاأمول. فلله در م�صنفها املحقق، وجزاه عن الإ�صالم واأهله خرًيا، وكّث يف الفقهاء 

واملجتهدين اأمثاله مبحمد واآله الطاهرين �صلوات اهلل عليهم اأجمعني.

يف �صهر ربيع الأّول �صنة 327)
حرره األحقر عبد اهلل املازندراني)))

فقيه جماهد ولد يف بار فرو�ص من توابع مازندران �صنة 256)هـ )840)م) هاجر اإىل العراق ودر�ص يف كربالء   (((
الد�صتورية الإيرانية  نا�صر احلركة  واآذربيجان،  ُقلد يف جيالن  الر�صتي.  ثم يف النجف عند املريزا حبيب اهلل 

وتويف �صنة 330)هـ )2)9)م).

�س  تقريظ اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل املازندراين - ُقدِّ
ه - للكتاب رُّ �سِ





$

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأولني والآخرين 
وخامت الأنبياء واملر�صلني حممد واآله الطاهرين، ولعنة اهلل على اأعدائهم اأجمعني 

اإىل يوم الدين. 

وبعد:

امل�صيحية والأوروبية مل  باأن الأمم  يعلمون  العامل  تاأريخ  املطلعني على  فاإن 
يكن لها قبل احلروب ال�صليبية اأي ن�صيب من العلم واملدنية والنظم ال�صيا�صية، 

وهذا يرجع اإىل اأحد اأمرين:

اأو  ذلك،  على  تنطوي  تكن  الأوربيون مل  بها  اآمن  التي  ال�صرائع  اأن  فاإّما 
اأنهم حرفوا تلك ال�صرائع والكتب. وبعد وقوع تلك الواقعة العظيمة - احلروب 

توطئة )))

ا�صتهل الموؤلف كتابه بهذه ال�صفحات دون اأن يعنونها بعنوان؛ فاخترنا لها عنوان التوطئة.) ))



تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة
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هذا  معاجلة  فجعلوا  وجاهليتهم،  تخلفهم  اإىل  انك�صارهم  َعَزْوا)))   - ال�صليبية 
وانطلقوا  اأهدافهم،  واأهم  اأعينهم،  ن�صب   - الأمرا�ص  اأ�صا�ص كل  وهو  املر�ص  - 
التمدن  الإ�صالمية يف حقلي  الأ�صول  فاأخذوا  ب�صوق وحنني،  نحو هدفهم هذا 
وال�صيا�صة من الكتاب، وال�صنة، ومن خطب ومواقف اأمري املوؤمنني C وبقية 
املع�صومني. وقد اعرتفوا بذلك يف تواريخهم ال�صابقة من�صفني، واأقروا باأن العقل 
ما  جميع  اأن  واأعلنوا  واملبادئ،  الأ�صول  تلك  اإىل  التو�صل  عن  قا�صر  الب�صري 
ح�صلوا عليه من الرقي والتقدم، وما و�صل اإليه امل�صلمون يف اأقل من ن�صف قرن، 

كان نتيجة لاللتزام بتلك املبادئ واتباعها.

اإن ُح�ْصن ممار�صة الأوروبيني لهذه املبادئ، وجودة ا�صتنباطهم وا�صتخراجهم 
ال�صتعباد)3)  ِنرْي  حتت  ووقوعهم  للم�صلمني،  القهقرائي)2)  ال�صري  وباملقابل  لها، 
املذل، وحتولهم اإىل اأ�صرى باأيدي طواغيت الأمة املعر�صني عن الكتاب وال�صنة، 
تلك  امل�صلمون  ن�صي  حتى  اليوم،  ن�صاهده  ما  اإىل  الطرفني  باأمر  اآل)4)  الذي  هو 
املبادئ، واأخذوا يظنون اأن متكني النفو�ص لتلك العبودية، وذلك ال�صرتقاق هو 
اللذين  والعدالة  التمدن  ينفي  الدين  هذا  اأن  وا�صتنتجوا  الإ�صالم،  وحي  من 

َعَزوا: نَ�َصُبوا. )م).  (((
ال�صري الَقْهَقَرائي: ال�صري الرجعي املتخلف. )م).  (2(

نري ال�صتعباد: قيود ال�صتعباد وظلمه. )م).  (3(
َل. )م). اآل: �صريَّ وحوَّ  (4(



توطئـــة
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ميثالن اأ�صا�ص الرقي، وَح�ِصبوا اأن الإ�صالم يخالف العقل، واأنه اأ�صا�ص النحطاط 
والتخلف.

نقطته  اإىل  الرتاجعي  ال�صري  و�صل  حيث  الزمن  من  َهة)))  الُبْ هذه  ويف 
الأخرية بحمد اهلل وح�صن تاأييده، وانق�صى عهد الذل واخل�صوع لإرادة احلكام 
وعرفوا  امل�صلمني،  عموم  انتبه  اللعينة،  ال�صرتقاق  �ِصُنو  مت)2)  رَّ وَت�صَ اجلائرين، 
الدينيون  الزعماء  لعبه  الذي  الدور  بف�صل  وذلك  ومذهبهم.  دينهم  مقت�صيات 
لهم  �صبحانه  اهلل  منحها  التي  احلرية  اأن  امل�صلمون  فعلم  وهدايتهم.  اإر�صادهم  يف 
كامل�صاواة  امل�صروعة،  باحلقوق  وا�صتاأن�صوا  الأمة،  لفراعنة  ة)3)  يَّ قِّ الرِّ مع  ت�صطدم 
وامل�صاركة يف جميع الأمور مع احلكام. فانطلقوا كال�صمندر)4) يتخطون لهيب النار 
ببحار  اآبهني)5)  غري  املغ�صوبة،  حقوقهم  وا�صرتداد  للجبابرة،  العبودية  طوق  خللع 
النريان، ومعلنني اأن اإراقة دمائهم الطيبة يف �صبيل هذا الهدف هو من اأعظم ما 
خ بالدم)6) على احلياة الذليلة  يوجب ال�صعادة واحلياة لل�صعب، وموؤثرين التَّ�صمُّ

الأ�صرية للظاملني.

َهة: املدة. )م). الُبْ  (((
مت: انقطعت. )م). رَّ ت�صَ  (2(

قية لفراعنة الأمة: العبودية واخل�صوع ل�صالطني اجلور، حيث اإن ال�صلطان اإذا تكب وا�صتعبد قومه اأ�صبح  الرِّ  (3(
مثل الفرعون، واعتقد اأنه اإله وال�صعب عبيد له. )م).

ال�صمندر وال�صميدر: دابة تعي�ص يف املاء وعلى الياب�صة، وقيل اإنها تفرز مادة تطفئ النار، ولذلك زعموا اأنها ل   (4(
حترتق. املنجد يف اللغة/مادة )�صمد).

اآبهني: ُمهَتّمني. )م).  (5(
لطخ به والإكثار منه. )م). خ بالدم: التَّ مُّ �صَ التَّ  (6(
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وقد تعّلموا كل هذا من �صيد املظلومني C حيث قال: »... نفو�ص اأبّية، 
من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام«))).

اإّن �صدور الأحكام من علماء الإ�صالم يف النجف الأ�صرف؛ والتي تن�ص على 
 وجوب حتقيق هذا امل�صروع املقد�ص، وتعقيب م�صيخة الإ�صالم يف اإ�صطنبول - التي
للدين  املقد�صة  ال�صاحة  براءة  على  تن�ص  بفتوى   - ال�صنة  اأهل  مرجعية  متثل 
الإ�صالمي احلنيف من الأحكام اجلائرة املخالفة ل�صرورة العقل النزيه وامل�صتقل 
الوقيعة  تريد  التي  املفرت�صة  الذئاب  لكن  املعيبني،  ل�صان  قطعت  ظاهرة  حلجة 
اأجل  ومن  اخلبيثة  وال�صتبداد  الظلم  �صجرة  على  الإبقاء  اأجل  ومن  باإيران، 
اغت�صاب اأموال ورقاب امل�صلمني، راأوا يف رفع �صعار الدين خري و�صيلة للو�صول 
اإىل ماآربهم؛ ولهذا رفعوا مقولة فرعون: ژڀ ڀ ڀ ڀژ ]غافر/26[، 
اللفظ اخلايل من  اأيديهم عن هذا ال�صم الذي ل م�صمى له، وهذا  ومل يرفعوا 
املعنى، وتواطوؤوا مع فراعنة اإيران وفعلوا ما فعلوا، حيث جددوا �صنائع ال�صحاك 
 -  وجنكيز خان واأ�صموها تديًنا، وقالوا باأن �صلب ال�صفات الإلهية اخلا�صة به
كالإرادة املطلقة والفعل مبا ي�صاء وكونه ل ُي�ْصاأَل عما يفعل - من احلكام اجلبابرة 
اأمر ينايف الإ�صالم، وراحوا ي�صّهرون - من خالل عملهم هذا - بالإ�صالم ويتهمون 
ال�صرع القومي بهذه ال�صفات البذيئة اأمام امل�صيحيني، الذين طاملا تتبعوا واأح�صوا 

املقرم، عبد الرزاق، مقتل احل�صني، �ص250. والن�ص الكامل لقول الإمام  هو: »األ واإن الدعي ابن   (((
الدعي قد ركز بني اثنتني: بني ال�صلة والذلة، وهيهات منا الذلة، ياأبى اهلل لنا ذلك ور�صوله، واملوؤمنون، وحجور 

طابت وطهرت، واأنوف حمية، ونفو�ص اأبية، من اأن نوؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام«.



توطئـــة
109(09

بل  املقد�صة،  النبوية  ال�صاحة  فظلموا  بالإ�صالم،  واأل�صقوها  والعثات  ال�صقطات 
وحتى الذات الإلهية املقد�صة.

وبذلك اأو�صلوا الظلم وال�صتبداد اإىل اأعلى الدرجات حيث ظلموا اخلالق 
ہ  ہ  ہ  ہ  ژۀ  يقول:  حيث  العظيم  اهلل  ف�صدق  املخلوق،  ليظلموا 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ]الروم/0)[.

وعماًل مبقت�صى احلديث ال�صحيح القائل: »اإذا ظهرت البدع فعلى العامِل 
اأن يظهر علمه، واإل فعليه لعنة اهلل«))) يكون ال�صكوت على هذه الزندقة والإحلاد 
والتالعب بالدين املبني، وعدم النت�صار لل�صريعة املقد�صة يف دفع الظلم وال�صيم 

الَبنَي ترًكا للواجب والتكليف، بل هو م�صاعدة ومعونة للظلم.

اأداء التكليف، والقيام بهذه اخلدمة، واإظهار  اآليت على نف�صي  لهذا فقد 
خمالفة هذه الزندقة والإحلاد مع �صرورة الدين الإ�صالمي. اآماًل اأن تكون مبادرتي 
هذه مورد قبول احلق تعاىل، وموجبة ل�صقوط التكليف عن الباقني. وما توفيقي 

د لل�صواب. اإل باهلل، عليه توكلت، واإليه اأنيب، وهو امْلُ�َصَدّ

الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف، ج)، �ص54، ط، بريوت، عن النبي : »اإذا ظهرت البدع يف اأمتي   (((
فليظهر العامل علمه، فمن مل يفعل فعليه لعنه اهلل«. واأورده احلر العاملي يف الو�صائل، ج6)، �ص269، ط، 

موؤ�ص�صة اآل البيت. اأما الن�ص املذكور املنت فلم يرد له ذكر يف امل�صادر الإمامية.



تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة
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وتنزيه  ال�صريعة،  اإىل �صروريات  الأمة  لتنبيه  الر�صالة و�صعت  اأن هذه  ومبا 
امللة عن هذه الزندقة والإحلاد والبدعة؛ لهذا جعلت ا�صمها: )تنبيه الأمة وتنزيه 

امللة)، و�صنفت مقا�صدها على مقدمة وخم�صة ف�صول وخامتة.



العامل  عقالء  بل  امل�صلمني،  عليها جميع  اتفق  التي  الأمور  من  اأن  اعلم 
اأجمع، هو اأن ا�صتقامة نظام العامل وحياة النوع الب�صري متوقفة على وجود �صلطنة 
وحكومة �صيا�صية، �صواء قامت ب�صخ�ص واحد اأو بهيئة، و�صواء كان املت�صدي لها 

غا�صًبا قاهًرا اأو وارًثا منتخًبا. 

اأمة  اأية  ا�صتقالل  �صرف  اأنه ل ميكن حفظ  اأي�ًصا  بال�صرورة  معلوم  هو  ومما 
فيها  احلاكم  النظام  كان  اإذا  اإل  والوطنية،  الدينية  خ�صائ�صها  وحفظ  قومية،  اأو 
منتزًعا منها، وكانت الإمارة عليها من نوعها، واإل ذهب نامو�صهم الأعظم، و�صرف 
ا�صتقاللهم، وقوميتهم هباًء منثوًرا، واإن بلغوا اأعلى درجات الثوة والقوة، ونالوا ما 

نالوا من التقدم والرقي.

من  اأهم  الإ�صالم  بي�صة  حفظ  جعلت  املطهرة  ال�صريعة  اأن  جند  هنا  ومن 
املقررة  والوظائف  ال�صوؤون  من  الإ�صالمية  احلكومة  واعتبت  التكاليف،  جميع 
لالإمامة، وتف�صيل البحث يف هذه اجلهة موكول اإىل مباحث الإمامة وخارج عن 

مو�صوع بحثنا هنا. 

 مقدمة
 يف �سرح حقيقة ال�ستبداد ود�ستورية الدولة وحتقيق 

معاين القانون الأ�سا�سي وجمل�س ال�سورى الوطني وبيان 
مفهوم احلرية وامل�ساواة
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ومن الوا�صح اأي�ًصا اأن كل اجلهات الراجعة لتوقف نظام العامل على اأ�صل 
ال�صعب  اأفراد  ال�صلطة، وتوقف حفظ �صرف ال�صتقالل على كون احلكومة من 

الذي حتكمه، اإن كل هذه اجلهات ترجع اإىل اأ�صلني هما:

 حفظ و�صيانة الأنظمة الداخلية للدولة والرتبية النوعية لل�صعب، واإي�صال ) ))
احلق اإىل �صاحبه، واحليلولة دون ظهور عداوات بني اأفراد الأمة، وغري ذلك 

من الوظائف املرتبطة مب�صالح ال�صعب والدولة. 
 حماية الوطن من تدخل الأجانب، واحلذر من ِحَيل الأعداء، واإعداد القوة ) 2)

الدفاعية واملعدات احلربية، وغري ذلك من الأمور التي عب عنها املت�صرعون 
الوطن).  على  )احلفاظ  بـ  غريهم  عنها  وعب  الإ�صالم)،  بي�صة  )حفظ  بـ 
بالأحكام  الوظائف  هذه  لإقامة  ال�صريعة  يف  املقررة  الأحكام  وت�صمى 
اهتم  ولذا  العملية)))؛  احلكمة  من  الثاين  اجلزء  وهي  واملدنية،  ال�صيا�صية 
�صالطني الفر�ص والروم قدميًا اهتماًما �صديًدا يف انتخاب احلكماء - الذين 
اأ�صواًطا كبرية يف العلم والتجربة كوزراء لهم، وكان هوؤلء يتقبلون  قطعوا 

الوزارة مع كمال الحتياط والورع.

عملية،  وحكمة  نظرية  حكمة  اإىل  يق�صمونها  وكانوا  العلوم،  بجميع  تعنى  القدمي  ال�صطالح  يف  الفل�صفة   (((
ويق�صمون احلكمة العملية اإىل ثالث �صعب هي: الأخالق و�صيا�صة املدن وتدبري املنازل. انظر: املنهج اجلديد 

يف تعليم الفل�صفة/ حممد تقي م�صباح يزدي: ج)/5).
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اإن و�صعية اخلراج وكذلك تنظيم �صائر القوى النوعية، بل اإن ال�صلطة ومنذ 
بدء تكونها وبغ�ص النظر عمن يت�صدى لها من الأنبياء اأو احلكماء، جاءت من 
املطهرة  ال�صريعة  �صارت  وقد  اجلهات،  هذه  وحتقيق  الوظائف  بهذه  العمل  اأجل 

على نف�ص ال�صاكلة مع تكميل النواق�ص، وتبيني ال�صروط والقيود.

اأو  متّلًكا  كونه  حيث  من  البالد  يف  وت�صرفه  ال�صلطان  ا�صتيالء  كيفية  اأما 
ولية، فهي على نحوين ل ثالث لهما:

الأول: ال�صتيالء على نحو التملك، وهو اأن يتعامل ال�صلطان مع مملكته كما 
ا له،  اأموالهم ال�صخ�صية، فيعتب البالد وما فيها ملًكا �صخ�صيًّ يتعامل املالكون مع 
ويجعل ال�صعب عبيًدا له، فهم كالأغنام والعبيد والإماء مل يخلقوا اإل له، فيقرب 
من كان وافًيا بهذا الغر�ص متفانًيا يف حتقيق �صهوات ال�صلطان، وينفي عن البالد - 
ا له - من وجده خمالًفا له، وقد يعدمه اأو يقدمه لقمة �صائغة  التي ظنها ملًكا �صخ�صيًّ
لكالبه وما حوله من الذئاب ال�صارية، ثم ياأمرهم بنهب اأمواله و�صلب عياله، فهو 
ينتزع الأموال من اأ�صحابها متى �صاء، ويوّزعها على من ي�صاء ظلًما وعدوانًا، وياأخذ 
ي�صتويف  اخلراج كما  وي�صتويف  البالد خمتاًرا،  ويت�صرف يف  اأهله غ�صًبا،  احلق من 
املوؤجر مال اإجارته، وكما ياأخذ �صاحب الأر�ص حقه اخلا�ص من اأر�صه، وكما يفعل 
�صاء  فاإذا  واختياره،  باإدارته  منوط  ذلك  وكل  و�صياعهم،  مبزارعهم  املالكني  �صائر 
احتفظ بالأموال، واإن �صاء وهبها للمتملقني واملتزلفني، واإن �صاء باعها اأو رهنها يف 
واأظهر  النامو�ص الأعظم،  وتاأمني �صهواته، ورمبا تطاول على  َتْهِيَئة م�صارفه،  �صبيل 
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انقياده لدين من الأديان، ومع  النوامي�ص، وعدم  التزامه بنامو�ص من  للمالأ عدم 
كل ذلك قد ينتحل ال�صفات القد�صية والأ�صماء الإلهية مب�صاعدة اأعوانه واأ�صحابه. 
ر ل�صهواته و�صلطانه، مطبًقا على نف�صه قوله تعاىل:  وهكذا فكل �صيء يف البالد م�صخَّ

ژوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ ]الأنبياء/23[.

وحيث ي�صود الهوى والتحكم ال�صخ�صي يف هذا النوع من ال�صلطة، ويبدو 
نوًعا من امللك ال�صخ�صي، لذا فاإنه ي�صمى ا�صتبداًدا وحتّكًما واعت�صاًفا وت�صلًطا. واأما 
وجه هذه الت�صمية ون�صبة هذه الأ�صماء اإىل م�صمياتها فظاهر وا�صح، و�صاحب هذا 
النوع من ال�صلطة ي�صمى احلاكم املطلق، واحلاكم باأمره، ومالك الرقاب، والظامل، 
اأ�صرية  ت�صمى  والذلة  والقهر  الأ�صر  بهذا  املبتالة  والأمة  ذلك،  واأمثال  والقهار 
علم  وال�صغار، حيث ل  الأيتام  حلالة  امل�صابه  حالها  ومبالحظة  وُم�صرَتّقة.  وذليلة 
لهم مبمتلكاتهم املغ�صوبة، لذا فهم ُيْدَعون باملُ�صت�صَغرين والأمة امل�صت�صَغرة، اأي 
املعدودة يف عداد ال�صغار والأيتام، بل اإن من املمكن ت�صميتها بالأمة امْلُ�صتنَبتة، 
اأي املندرجة يف عداد النباتات البية واحل�صائ�ص ال�صحراوية، لأنها اأمة م�صخرة يف 
م�صالح ال�صلطان، وفانية يف اإراداته وميوله، ومل يكن حظها من حياتها اإل كحظ 

النباتات التي خلقت لغريها ل لنف�صها. 

ولهذا النوع من ال�صلطة درجات تتفاوت تبًعا لطغيان ال�صالطني من جهة، 
ومدى  الأمة  عند  التوحيد  لدرجة  وتبًعا  ثانية،  جهة  من  ملوقفها  الأمة  واإدراك 
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ا�صتعدادها لإ�صراك ال�صالطني مع اهلل �صبحانه يف )فاعلية ما ي�صاء)))، واحلاكمية مبا 
يريد)2)، وعدم امل�صوؤولية عما يفعل)، اإىل غري ذلك من الأ�صماء الإلهية وال�صفات 
اآخر الدرجات عنده هي ادعاء  فاإن  الأحدية من جهة ثالثة. وبالن�صبة لل�صلطان 
عندما  اإل  والزدياد  بالطغيان  الآخذ  اجلارف  ال�صيل  هذا  يقف  ول  الألوهية! 
تدرك الأمة ملوقفها وت�صل درجة ال�صتنكاف من متكني ال�صلطان من ادعاء مقام 
ا يف  الألوهية، واإل فاإنه يوا�صل �صريه حتى يبلغ هذه الدرجة، كما يظهر ذلك جليًّ

�صرية الفراعنة ال�صابقني.

ومبقت�صى املثل ال�صائر )النا�ص على دين ملوكهم) تكون معاملة اأفراد الأمة 
َمَع َمن دونهم على نف�ص منوال ال�صلطان مع الأمة، من حيث املعاملة التع�صفية، 
وهذه ال�صجرة اخلبيثة ت�صتمد اأ�صلها من جهل الأمة بوظائف ال�صلطنة، وحقوقها 
الَبني)3)،  يف  ال�صلطان  حما�صبة  وجود  عدم  الوحيد  وقوامها  امل�صرتكة،  ال�صرعية 

وعدم حتميله امل�صوؤولية عندما يرتكب الأعمال املنافية ملوقعه امل�صوؤول يف الأمة.

الثاين: اأن ل تقوم ال�صلطة على املالكية ول القاهرية)4) ول الفاعلية مبا ي�صاء 
ول احلاكمية مبا يريد، واإمنا على اأ�صا�ص اإقامة تلك الوظائف وامل�صالح النوعية املطلوبة 

ال ملا يريد«. )م). فاعلية ما ي�صاء: هي �صفة هلل  »َفعَّ  (((
احلاكمية مبا يريد: هي �صفة هلل  حيث يحكم مبا يريد، ول ُي�صاأل عما يفعل. )م).  (2(

وَمة. )م). الَبنْي: الُفْرَقة واخُل�صُ  (3(
املالكية والقاهرية: يريد النائيني اأن يوؤكد على �صرورة اإقامة حكومة د�صتورية عادلة يتجرد فيها احلاكم من كل   (4(
�صفات الفراعنة من مالكية قاهرية غري حمدودة، واأن تكون احلكومة م�صروطة بد�صتور يحّد من �صلطات امللك. 

)م).
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من ال�صلطة، واأن تكون اختيارات احلاكم حمدودة بحدود هذه الوظائف، وم�صروطة 
بعدم جتاوزه حدود الوظائف املقررة عليه.

وهذان النوعان من ال�صلطة مت�صادان ولهما اآثار ولوازم متباينة متناق�صة؛ 
فالنوع الأول بجميع مراتبه ودرجاته مبني على القهر والت�صخري وا�صتخدام الأمة 
من ِقَبل ال�صلطان وا�صتهالك قدراتها املالية وغري املالية يف �صبيل اأهوائه و�صهواته 
العفو عن  اأهل  فهو  واإن عفا  َفَتَك مبملوكه،  فقد  َفَتَك  فاإن  الالم�صوؤولة؛  ومواقفه 
َقَنَع  واإن  ال�صارية من حوله،  للذئاب  املقتول  ويقدم  يقتل  اأن  وله  واإمائه،  عبيده 
وي�صتوجب  ال�صكر  ي�صتحق  ما  فعل  فقد  للنامو�ص  يتعر�ص  ومل  الأموال  بنهب 
الأغنام  بل  لالأ�صياد،  والإماء  العبيد  كن�صبة  لل�صلطان  ال�صعب  فن�صبة  ة)))!  امِلنَّ
والأنعام لرعاتها، ورمبا كانوا اأقل رتبة، فكانوا لديه مبنزلة النباتات التي لي�ص لها 

من وجودها اأقل ن�صيب، فهي موجودة لرفع حاجة الغري فح�صب...!

وباجلملة فهذه ال�صلطة عبارة اأخرى عن الربوبية والألوهية، بخالف النوع 
ه اخلايل عن الق�صور عبارة عن ولية على اإقامة الوظائف  الثاين فاإن حقيقته وُلبَّ
الراجعة للدولة. وبعبارة ثانية: هي اأمانة نوعية يف �صرف قدرات البلد يف م�صاحله، 
ل يف ال�صهوات وامليول الفردية. ولذا فاإن �صلوك احلاكم حمدود بحدود الولية 
ال�صعب �صركاء معه يف جميع  واأفراد  على هذه الأمور، وم�صروط بعدم جتاوزها، 
مقدرات البلد التي تنت�صب للجميع ب�صكل مت�صاٍو. ولي�ص املت�صدون لالأمور اإل 

ة: الإح�صان والإنعام. )م). املنَّ  (((
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اأمناء لل�صعب، ل مالكني اأو خمدومني. وهم ك�صائر الأمناء م�صوؤولون عن كل فرد 
من اأفراد الأمة، ويوؤاخذون بكل جتاوز يرتكبونه، ولكل فرد من اأفراد ال�صعب حق 
ال�صوؤال والعرتا�ص يف جو ي�صوده الأمن واحلرية، وبدون التقيد باإرادة ال�صلطان 

وميوله.

والعادلة،  واملقيدة،  باملحدودة،  النوع  هذا  عن  النا�صئة  ال�صلطة  وت�صمى 
وامل�صروطة، وامل�صوؤولة، والد�صتورية، ووجه ت�صميتها بكل من هذه الأ�صماء ظاهر، 
وي�صمى القائم بهذه ال�صلطة حافًظا وحار�ًصا، والقائم بالق�صط، وامل�صوؤول، والعادل، 
ة، واحلرة، واحلية،  وت�صمى الأمة املتنعمة بظل هذه النعمة، بالأمة املحت�ِصبة، والأَِبيَّ

ومنا�صبة كل هذه الأ�صماء مل�صمياتها معلومة اأي�ًصا...!

ويتقّوم هذا النوع من ال�صلطة بالولية والأمانة، ولذا فهو ك�صائر الأمانات 
والوليات م�صروط بعدم التجاوز ومقيد بعدم التفريط، والعامل الذي يحفظ هذا 
اإمنا  النوع، ويحول دون انقالبه اإىل مالكية مطلقة، ويردعه عن التعدي والتجاوز 
هو املراقبة واملحا�صبة وامل�صوؤولية الكاملة، ولذا اعتبت الع�صمة يف مذهبنا  -نحن 
اأعلى درجة مت�صورة يف مقام حفظ  مع�صر الإمامية)))- �صرًطا يف الويل)2)؛ فهي 
اإ�صابة  اأن  الوا�صح  ومن  ال�صهوات.  وحتكيم  ال�صتبداد  دون  واحليلولة  الأمانة، 

الإمامية: ال�صيعة الإمامية هم من قالوا: اإن اخلالفة تكون لالإمام عليولأولده من بعده، اأي الأئمة   (((
الأحد ع�صر من ن�صله، حتى ت�صل لالإمام الثاين ع�صر امللقب باملهدي املنتظر. )م).

الويل: هو من يتوىل اأمور الأمة، ويعمل على �صالحها. )م).  (2(
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وال�صتباه،  اخلطاأ  باب  من  حتى  املع�صية  يف  الوقوع  وعدم  وال�صالح،  الواقع 
وكذلك املحا�صبة الإلهية واإيثار الوايل متام اأفراد الأمة على نف�صه، اإىل غري ذلك 
من اخل�صائ�ص، اأمور تنتهي بوا�صطة الع�صمة والنخالع عن ال�صهوة اإىل درجة ل 

ي�صل اإىل كنهها اأحد، ول يدرك العقل الب�صري حقيقتها.

ومع فقدان مثل هذه ال�صخ�صية املباركة ي�صعب احل�صول على �صلطان هو 
بوذرجمهر)2)  مثل  احلا�صية  من  وله  الكمال،  ل�صفات  امل�صتجمع  كاأنو�صريوان))) 
املراقبة  عاتقها  تاأخذ على  يكون حا�صية  ا�صتعداده لأن  العلمية، ويف  ذهنيته  يف 
وافًيا  يعد  ال�صخ�صيات ل  اأن ح�صول مثل هذه  التامة، على  واملحا�صبة  الكاملة 
بتمام املق�صود، ول يغني عن م�صاركة الأمة يف ال�صلطة وم�صاواتها مع ال�صلطان، 
اأمامه،  الراأي  اإبداء  يف  الأمة  حرية  واإطالق  عليه،  ال�صتئثارات  اأبواب  و�صد 
والعرتا�ص عليه، لأن اأمثال هذه ال�صخ�صيات ترى �صلوكها نوًعا من التف�صل ل 
ال�صتحقاق، رغم اأن احل�صول على اأمثال هذه ال�صخ�صيات اأندر من العنقاء، واأعز 

من الكبيت الأحمر، واّطرادها اأمر ممتنع.

ملك اإيراين، ُو�صف بالعدل، عا�ص بني عامي )53 - 579 م.  (((
حكيم اإيراين عا�صر ك�صرى اأنو�صريوان، وكان من وزرائه.  (2(
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وغاية ما ميكن اإيجاده، ونهاية ما يت�صور اطراده كبديل ب�صري طبيعي عن 
تلك الع�صمة العا�صمة))) -حتى مع مغ�صوبية املقام)2)- هو حل يكون مبثابة املجاز 

عن تلك احلقيقة وظل لتلك ال�صورة. ويتوقف هذا احلل على اأمرين: 

ُيلزم ) )) التي  الوظائف  تتميز  بحيث  املذكور،  بالتحديد  واٍف  د�صتور  اإيجاد 
ال�صلطان باإقامتها عن املجالت التي ل يحق له التدخل فيها والت�صرف بها. 
ويت�صمن اأي�ًصا كيفية اإقامة تلك الوظائف واإي�صاح درجة ا�صتيالء ال�صلطان 
موافًقا  يكون  وجه  على  حقوق،  من  وطبقاتها  لفئاتها  وما  الأمة  وحرية 
ملقررات املذهب ومقت�صيات ال�صرع؛ بحيث يكون اخلروج عن عهدة هذه 
اأنواع اخليانة  تفريًطا خيانة -ك�صائر  اأو  اإفراًطا  الوظيفة ومراعاة هذه الأمانة 
بالأمانات - موجبة لالنعزال عن ال�صلطة ب�صكل ر�صمي واأبدي، وترتتب 

الع�صمة العا�صمة: الع�صمة العا�صمة من اخلطاأ، وهي منحة اإلهية يهبها لالأنبياء، ويوؤمن ال�صيعة اأنها لالأئمة   (((
الثني ع�صر، والأئمة املع�صومون عند الإمامية هم: علي بن اأبي طالب - احل�صن بن علي املجتبى - احل�صني 
جاد - حممد الباقر - جعفر ال�صادق - مو�صى الكاظم - علي الر�صا  ابن علي ال�صهيد - علي بن احل�صني ال�صَّ
- حممد اجلواد - علي الهادي - احل�صن الع�صكري - حممد املهدي، ويعتقد ال�صيعة اأنه حّي ومرتقب الظهور. 

)م).
لأن مقام الإمامة ح�صب الت�صور الإمامي ل ي�صغله اإل اإمام مع�صوم، وقد ينوب عنه نائب خا�ص اأو نائب عام،   (2(

والنائب العام هو الفقيه اجلامع لل�صرائط.
مقام  يكون  به  املنوطة  ال�صالحيات  تويل  العام عن  النائب  وعجز  اخلا�ص،  النائب  وفقد  الإمام  غيبة  ولدى 
ه) يتحدث هنا على فر�ص هذه املغ�صوبية. وقد اأ�صرنا يف املدخل اإىل اأن  �ص �صرُّ الإمامة مغ�صوبًا، واملوؤلف )ُقدِّ
ال�صيخ النائيني مل يكن ب�صدد اإثبات م�صروعية مطلقة للحكم الد�صتوري، واإمنا هو ب�صدد اإثبات اأف�صلية احلكم 
الد�صتوري على ال�صتبدادي، وكون الفكرة الد�صتورية فكرة م�صتوحاة من ال�صريعة الإ�صالمية، واإن احلكم 

ال�صتبدادي ل جمال لإثبات �صرعيته بينما توجد هناك فر�صة لت�صور ال�صريعة يف حكم د�صتوري. 
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عليها �صائر العقوبات املرتتبة على اخليانة. وهو-اأي الد�صتور املقرتح- يف 
باب ال�صيا�صة والنظام مبثابة الر�صالة العملية للمقلدين يف اأبواب العبادات 
يلزم  ولذا  املحدودة،  املقيدة  ال�صلطة  ُتْبَتَنى  اأ�صا�صه  وعلى  واملعامالت، 
النظام  ا�صم  عليه  ويطلق  والكليات،  اجلزئيات  يف  يه  تخطِّ وعدم  مراعاته 

الد�صتوري والقانون الأ�صا�صي.
وبعد ا�صتماله على امل�صالح املطلوبة، والتقييد املق�صود يف جمال ال�صلطة، 
يكفي ل�صحته وم�صروعيته عدم خمالفة ف�صوله للقوانني ال�صرعية. ول يعتب اأي 
مراعاتها  يلزم  التي  اجلهات  تو�صيح  و�صياأتي  وم�صروعيته،  �صحته  اآخر يف  �صرط 

اإمتاًما لهذا الأمر املهم.

دة من عقالء ) )) اإحكام املراقبة واملحا�صبة، واإيكال هذه الوظيفة اإىل هيئة م�صدِّ
الأمة، وعلمائها اخلباء باحلقوق الدولية، املطلعني على مقت�صيات الع�صر 
وخ�صائ�صه، ليقوموا بدور املحا�صبة واملراقبة جتاه ولة الأمور املا�صكني بزمام 
الدولة، بغية احَلْيُلولة))) دون ح�صول اأي جتاوز اأو تفريط، وهوؤلء هم مندوبو 
الأمة واملبعوثون عنها، وميثلون قوتها العلمية، واملجل�ص النيابي عبارة عن 
املجمع الر�صمي املكون منهم، ول تتحقق وظيفتهم من املحا�صبة واملراقبة 
وحفظ حمدودية ال�صلطة ومنع حتولها اإىل ملوكية، اإل اإذا كان جميع موظفي 
الدولة وهم القوة التنفيذية يف البالد حتت نظارة ومراقبة هذه الهيئة، التي 

احَلْيُلولة: املَْنع. )م).  (((
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يجب اأن تكون هي الأخرى م�صوؤولة اأمام كل فرد من اأفراد الأمة، ويوؤدي 
املق�صود  التحديد  زوال  اإىل  امل�صوؤوليتني  هاتني  اأداء  يف  والتهاون  الفتور 
لل�صلطة، وانتفاء حقيقة الولية و�صفة الأمانة عنها نتيجة لتحكم املوظفني 
وا�صتبدادهم، وذلك يف �صورة انتفاء م�صوؤولية املوظفني اأمام هيئة املبعوثني 
اأو عندما ي�صلك مندوبو الأمة طريق التحكم وال�صتبداد ول  عن الأمة، 

يتحلون بروح امل�صوؤولية اأمام اأفراد الأمة.

فهي  ال�صيا�صية،  الأمور  تدخلها يف  و�صحة  الهيئة  هذه  نظارة  م�صروعية  اأّما 
متحققة طبًقا للمذهبني ال�صني واجلعفري مًعا؛ فعلى املذهب ال�صني، حيث ُتَناط))) 
عندهم الأمور باأهل احلل والعقد، فاإن انتخاب املبعوثني يحقق الغر�ص املطلوب، ول 
تتطلب ال�صرعية طبًقا لهذا املذهب �صيًئا اآخر. وطبًقا لأ�صول مذهبنا، حيث نعتقد 
الغيبة)2)، فيكفي لتحقق  العامني لع�صر  بالنواب  اأمور الأمة و�صيا�صتها منوطة  اأن 
امل�صروعية املطلوبة ا�صتمال الهيئة املنتدبة)3) على عدة من املجتهدين العدول، اأو 
املاأذونني من قبلهم، فاإن جمرد ت�صحيح الآراء ال�صادرة واملوافقة على تنفيذها كاٍف 

لتحقق م�صروعية نظارة هيئة املبعوثني، و�صياأتي فيما بعد تو�صيح اأكث لهذا املطلب.

ُتَناط: ُتَعلَّق. )م).  (((
املهدي عن  احل�صن  بن  ع�صر حممد  الثاين  الإمام  فيه  غاب  الذي  الع�صر  هو  ال�صيعة):  )عند  الغيبة  ع�صر   (2(
الأنظار عام )329هـ/940م) اإىل يومنا هذا، حتى ياأذن اهلل بعودته ليمالأ الأر�ص عدًل كما ملئت جوًرا. )م).

الهيئة املنتدبة: الهيئة املنوط بها اختيار احلاكم ت�صتمل على بع�ص الفقهاء املجتهدين العدول. )م).  (3(
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ومما تقدم يت�صح اأن اأ�صا�ص النوع الأول من ال�صلطنة -الذي هو عبارة عن 
مالكية مطلقة وفاعلية ما ي�صاء وحاكمية مبا يريد- مبني على ت�صخري الأمة وقهرها 
ا بال�صلطان، ول ت�صاركه  بالإرادات ال�صلطانية من جهة، وجعل ال�صلطة اأمًرا خا�صًّ
فيها الأمة ف�صاًل عن اأن تكون م�صاوية له، واإيكال كل الأمور اإليه وحده من جهة 
ثانية، ويتفرع عن ذلك عدم م�صوؤولية ال�صلطان عما يقوم به، وكل ما نراه اليوم))) 
يف اإيران من ال�صنائع املدمرة للدين والدولة وال�صعب، والتي مل تقف عند حد، 

هي من هذا الباب؛ ول بيان بعد العيان ول اأثر بعد عني.

وقد عرفت اأن اأ�صا�ص النوع الثاين معاك�ص لأ�صا�ص النوع الأول، وهو عبارة 
عن ولية على اإقامة امل�صالح العامة، ومبني على حترير الأمة من الرق البغي�ص من 
جهة، وم�صاركة اأفراد الأمة بع�صهم مع بع�ص وم�صاواتهم مع �صخ�ص ال�صلطان يف 
جميع اأمور البالد من جهة ثانية، ويتفرع عن ذلك حق الأمة يف املحا�صبة واملراقبة 

وم�صوؤولية املوظفني. 

وقد بلغ من ا�صتحكام هذين الأ�صلني وامل�صوؤولية املرتتبة عليهما يف �صدر 
الأبهة  من  عليه  كان  ما  مع  الثاين  للخليفة  قيل  حتى  عظيًما،  مبلًغا  الإ�صالم 
والهيبة يوم رقي املنب ي�صتنفر النا�ص للجهاد: ل �صمًعا ول طاعة! لأنهم وجدوه 
ا ي�صرت جميع بدنه، بينما كانت ح�صة كل واحد من امل�صلمني من  مرتدًيا ثوبًا ميانيًّ

يق�صد ما قبل عام 327) هـ تاريخ �صدور الكتاب.  (((



مقدمـــة يف �سرح حقيقة ال�ستبداد ود�ستورية الدولة
123(23

باأنه  يجيب  اأن  اإل  اأمامه  يبق  البدن، ومل  ل�صرت جميع  كافية  ود))) غري  الُبُ تلك 
جمع ح�صته مع ح�صة ابنه عبد اهلل الذي وهبها له ف�صارت احل�صتان ثوبًا واحًدا 
اآنذاك:  قالها  التي  الكلمة المتحانية  البدن، ثم قيل له يف جواب  ي�صرت جميع 
الفرح وال�صرور من هذا اجلواب الذي يبني  بال�صيف«! )فبدى عليه  »لنقّومنك 

ا�صتقامة الأمة))2).

وعندما كان هذان الأ�صالن والفروع املرتتبة عليهما حمفوظة وم�صانة كما 
جعلها ال�صارع، ومل تكن ال�صلطنة الإ�صالمية قد حتولت من النوع الثاين اإىل النوع 
قي ب�صرعة حمرية للعقول،  الرُّ الأول بعد، كان الإ�صالم يت�صع نطاقه وي�صري نحو 
الأ�صول  تلك  تبدلت  احلكم  على  العا�ص  وبني  معاوية  ا�صتيالء  بعد  ولكن 
والفروع اإىل اأ�صدادها. ويف تلك املدة كانت الأمم الأخرى تعي�ص و�صًعا م�صابًها 
لالأمة الإ�صالمية من حيث ال�صتبداد والقهر؛ ولذا مل ترتاجع حركة الإ�صالم 
اإىل الوراء، وظلت تراوح يف مكانها اإىل حني حلول النه�صة يف هذه الأمم واتباعها 
للمبادئ الطبيعية وح�صولها على الرتقي الهائل، حينئذ بداأ الطواغيت يعودون 
ة  يَّ قِّ الرِّ بهذه  والبتالء  اجلاهلية،  اإىل  الرجوع  الإ�صالم، حيث  قبل  ما  اإىل  بالأمة 

ود: نوع من الثياب تلب�صه الأعراب فيه خطوط وهي جمع ُبرد. )م). الُبُ  (((
دار   ،29 الإ�صالمية، �ص  والدول  ال�صلطانية  الآداب  الفخري يف  طباطبا،  بن  علي  بن  الطقطقا، حممد  ابن   (2(

�صادر - بريوت.
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ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   اخل�صي�صة  النباتية)))  والن�صاأة  الوح�صية، 
ڭژ ]الرعد/))[.

ال�صتعباد  على  مبني  ال�صلطنة  من  الأول  النوع  اأ�صا�ص  فاإن  وباجلملة، 
ف�صاًل عن   - م�صاركتها  عليها، وعدم  والأهواء  التحكم  وفر�ص  الأمة  وا�صرتقاق 

م�صاواتها - لل�صلطان، ويتفرع على ذلك عدم م�صوؤولية ال�صلطان عما يقوم به. 

كما اأن النوع الثاين مبني على اأ�صل حترير الأمة من هذه العبودية وم�صاركة 
ذلك  عن  ويتفرع  ال�صوؤون،  جميع  يف  الوايل  �صخ�ص  مع  وم�صاواتها  الأمة  اأفراد 

م�صوؤولية الوايل عما يقوم به.

عليهم   - املع�صومني  ون�صو�ص  املجيد  اهلل  كالم  من  عديدة  موارد  ويف 
ال�صالم - جند ال�صرع يعب عن املقهورية)2) حتت اإرادة اجلائرين بالعبودية التي هي 
النقطة املقابلة للحرية املطلقة، وقد حذر املع�صومون - عليهم ال�صالم - امل�صلمني 
كما  الذلة،  من  اخلال�ص  طرق  اإىل  اأر�صدوهم  كما  الهلكة،  هذه  يف  الوقوع  من 
يظهر ذلك من ق�صة فرعون وكيفية ا�صتيالئه على بني اإ�صرائيل؛ ذلك ال�صتيالء 

الن�صاأة النباتية: هي فكرة فل�صفية يقول فيها ابن العربي: »اإن اهلل ملا خلق النف�ص الناطقة املدبرة لهذا الهيكل   (((
ن�صاأته:  لوازم  اأ�صياء جعلها من  الدنيوية ثالثة  الن�صاأة  بهذه  املزاج اخلا�ص  �صلط عليه يف هذا  اإن�صانًا  امل�صمى 
النف�ص النباتية، والنف�ص ال�صهوانية، والنف�ص الغ�صبية، فاأما النف�ص النباتية والغ�صبية فيزولن يف ن�صاأة اأهل 
اللذة  تكون  وبها  للن�صاأتني  فهي لزمة  ال�صهوانية  النف�ص  اإل  الن�صاأة  تلك  يبقى يف  ول  اجلنان،  ال�صعادة يف 
لأهل النعيم. انظر الفتوحات املكية، لأبي عبد اهلل حممد بن علي املعروف بابن عربي احلامتي الطائي، ج3، 

�ص237، دار �صادر، بريوت. )م).
املقهورية: هي القهر وال�صتعباد وذل الإن�صان لأخيه الإن�صان، وهي عك�ص احلرية املطلقة. )م).  (2(
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وا لفرعون كما اأقر له الأقباط)))  الذي و�صفه القراآن بال�صتعباد، رغم اأنهم مل يقرُّ
بالعبودية، وكانوا معذبني حمبو�صني وممنوعني من الو�صول اإىل الأر�ص املقد�صة، 
كما يف قوله تعاىل يف �صورة ال�صعراء على ل�صان الكليم  خماطًبا فرعون: 
على  اآخر  مو�صع  ويف  ڤژ]ال�صعراء/22[،  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ژٿ  

ل�صان قوم فرعون قال تعاىل: ژڌ  ڎ  ڎژ ]املوؤمنون/47[. ويبدو من 
]الأعراف/27)[،  ژۀ  ۀ  ہژ  اأي�ًصا:  ل�صانهم  على  تعاىل  قوله 
اإن ال�صتعباد الذي ابُتلي به بنو اإ�صرائيل هو عبارة عن هذه املقهورية، فعب القراآن 
با�صتيالء  الإخبار  متواتًرا    النبي  عن  وورد  بال�صتعباد.  القهر  عن  الكرمي 
ال�صجرة الأموية امللعونة والدولة املروانية اخلبيثة بقوله : »اإذا بلغ بنو العا�ص 

ثالثني اتخذوا دين اهلل دوًل وعباد اهلل خوًل«)2).

وعممها  بالعبيد)3)،  )خول)  كلمة  البحرين  جممع  �صاحب  ف�صر  وقد 
ژېئ   تعاىل:  بقوله  وا�صتدل  واملوا�صي  َعم  النَّ على  حتى  القامو�ص  �صاحب 
ال�صريف  احلديث  هذا  ومفاد  ]الأنعام/94[.  یژ)4)  ىئ   ىئ   ىئ  

الأقباط: يق�صد النائيني بالأقباط يف هذه الإ�صارة اأهل م�صر القدمية، وهم الذين عذبهم وا�صتعبدهم فرعون   (((
م�صر. )م).

عن  اخلدري  �صعيد  اأبي  عن   ،36 رواية   ،(( باب  �ص26)،  ج8)،  الأنوار،  بحار  باقر،  حممد  املجل�صي،   (2(
النبي   اأنه قال: »اإذا بلغ بنو اأبي العا�ص ثالثني رجاًل اتخذوا دين اهلل دخاًل، وعباد اهلل خوًل ومال اهلل 

دوًل«. موؤ�ص�صة الوفاء، ط، بريوت.
الطريحي، فخر الدين، جممع البحرين: ج5، �ص367، حتقيق ال�صيد اأحمد احل�صيني، ط، طهران.  (3(

انظر القامو�ص املحيط للفريوز اآبادي، ج3، �ص544، ط، بريوت.  (4(
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املت�صمن لالإخبار عن الغيب، هو اأنه اإذا بلغ عدد بني العا�ص ثالثني جعلوا دين 
اهلل دولة لهم، واتخذوا عباد اهلل عبيًدا واإماًء لهم. 

ونالحظ يف هذا احلديث الذي هو من براهني النبوة اأنه - �صلى اهلل عليه 
النحو  اإىل  الثاين  النحو  من  الإ�صالمي  احلكم  حتول  بداية  حدد   - و�صلم  واآله 
الأول، اأي من الوليتية))) اإىل التملكية)2) واغت�صاب رقاب امل�صلمني ببلوغ بني 

العا�ص هذا العدد امل�صوؤوم..!. 

ويقول الإمام اأمري املوؤمنني  يف خطبته القا�صعة �صمن �صرحه ملحنة 
قوله هذا  ف�صر  ثم  الفراعنة عبيًدا«،  »اتخذتهم  بالفراعنة  وابتالئهم  اإ�صرائيل  بني 
الهلكة  بهم احلال يف ذل  فلم تبح  املرار،  العذاب وجرعوهم  »ف�صاموهم  بقوله: 
وقهر الغلبة، ل يجدون حيلة يف امتناع ول �صبياًل اإىل دفاع«. ويتحدث يف هذه 
اخلطبة اأي�ًصا عن ا�صتيالء الأكا�صرة والقيا�صرة على بني اإ�صرائيل وبني اإ�صماعيل 
اأنهم  القاهرة، رغم  بالربوبية  بالعبودية ويعرف هذه املقهورية  وي�صمي هذه املحنة 
مل ُيدَعوا اإىل عبادة اأحد، وما كانوا مبتلني اإل بالبعد عن م�صاكنهم الوا�صعة يف 
ال�صام واأطراف دجلة والفرات، وبالطرد اإىل �صحراء قاحلة لي�ص فيها ماء ول كالأ، 

احلاكم  مقابل حكم  والعباد، يف  البالد  �صئون  يراعي  الذي  العادل  احلاكم  اأي  الويل  هي حكم  الوليتية:   (((
امل�صتبد ظامل العباد، ومف�صد البالد، والذي يظن اأنه ملك الأر�ص وَمن عليها يفعل بهما ما ي�صاء. )م).

التملكية: هو و�صف ملن يحكم ويعتقد اأن بحكمه هذا ملك الأر�ص ومن عليها. )م).  (2(
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فيقول : »كانت القيا�صرة والأكا�صرة اأربابًا لهم يجتازونهم عن ريف الآفاق 
وبحر العراق اإىل منابت ال�صيح«))).

وقال  يف خطبة اأخرى بعد اأن اأظهر �صاأمه وماللة قلبه من ع�صيان 
اأهل العراق له ونفاقهم، وبعد اأن اأخبهم مبا �صيالقونه بعده نتيجة عملهم هذا معه، 
وهي حرمانهم من هذه النعمة العظمى التي باأيديهم وابتالوؤهم ومقهوريتهم حتت 
حكم بني اأمية ژپ  پ  پژ)2)]البقرة/49[، وبعد بيان هذه اجلهات 
نَّ بني اأمية اأرباب �صوء من بعدي«)3). فعدل عن  يقول : »واأمي اهلل، لتجدُّ
التعبري بالولة اإىل التعبري بالأرباب، ويف ذلك ما يفيد هذا املعنى اأي�ًصا، وهو معنى 

مّتحد مع مفاد احلديث النبوي ال�صابق املتواتر بني الأمة.

وكذلك نرى �صيد املظلومني  يعد النقياد حلكم َدِعّي بني اأمية نوًعا 
من العبودية، ويقول يف جواب اأرجا�ص اأهل الكوفة عندما عر�صوا عليه النزول 
اإقرار  لكم  اأقّر  ول  الذليل،  اإعطاء  بيدي  اأعطيّنكم  »ل  عمه:  بني  حكم  على 
العبيد... وهيهات مّنا الذلة؛ اأبى اهلل ذلك لنا ور�صوله واملوؤمنون، وجدود طابت 

هكذا  وال�صحيح  ناق�ص  هنا  الوارد  والن�ص   .(92 اخلطبة  �ص297،  البالغة،  نهج  تنظيم  ال�صالح،  �صبحي   (((
»...  وبحر العراق وخ�صرة الدنيا اإىل منابت ال�صيح...«. وال�صيح نبات �صحراوي.

وورد يف موارد اأخرى من القراآن الكرمي اأي�ًصا.  (2(
�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، �ص38)، اخلطبة 93.  (3(
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اللئام على م�صارع  نوؤثر طاعة  اأن  اأبية من  ونفو�ص  واأنوف حمية  َطُهرت  وحجور 
الكرام«))). 

قال  كما  حم�صة.  عبودية  حلكمهم  والنقياد  الفجرة  طاعة    فاعتب
ال�صيد علي عليه الرحمة:

ـــــا)2)  ـــــَواَه َل ـــا  م اهلل  ـــَوى  ـــسِ ـــ� ِل ــــة ِجيـًدا   ِنيَّ كيـــف يلــــوي اإىل الدَّ

فخ�صوع نف�صه القد�صية هلل �صبحانه هو من هذا الإباء، ففدى نف�صه وما عنده 
من اأجل حريته وتوحيد ربه، وخط هذه ال�صنة الكرمية لأحرار اأمته، ونزهها من 
�صوائب الع�صبية املذمومة. ولهذا جند التاريخ الإ�صالمي ي�صمي اأ�صحاب النفو�ص 
الأبية ال�صائرين على هذه ال�صنة املباركة، احلاذين حذوه  يف الت�صحية مبا 

عندهم اأحراًرا واأباة ال�صيم، ويعدهم غي�ًصا من في�ص، وقطرة من بحره الطاهر. 

ا واحًدا، بل جمموع ن�صني لالإمام احل�صني ؛ ففي جوابه لقي�ص بن الأ�صعث عندما قال له: لي�ص هذا ن�صًّ  (((
اإعطاء الذليل  اأعطيهم بيدي  اأول تنزل على حكم بني عمك؟ قال له الإمام احل�صني : »ل واهلل ل 
ول اأفّر فرار - اأو اأقّر اإقرار - العبيد...« وذلك �صمن خطابه الأول الذي األقاه على جي�ص عبيد اهلل بن زياد 

يف يوم عا�صوراء.
ويف خطابه الثاين قال : »األ واإن الدعي ابن الدعي قد ركز بني اثنتني: بني ال�صلة والذلة، وهيهات منا 

الذلة..«، عبد الرزاق املقرم، مقتل احل�صني، �ص 280- 287.
هكذا اأورد امل�صنف البيت ال�صعري ون�صبه اإىل ا�صم غري معروف. ولكن املعروف اأن هذا  البيت لل�صيد حيدر   (2(

احللي يف ق�صيدة مطلعها: 
اأُنـ�ــسـهـا املـجـمــوُع ـــن  اأي ـــن ل  اأي قــد عهدنـــا الربــــوع وهي ربيــــع  

ثم يقول:
اخل�سوُع ـــواه  ل ــا  م اهلل  ــَوى  ــس ــ� اِل كيـــف يلـــوي على الدنيـــة جيــد  

ديوان ال�صيد حيدر احللّي، حتقيق علي اخلاقاين، ج)، �ص87، ط - بريوت.
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وجند الإمام احل�صني  يقول للحر بن يزيد الرياحي عندما خلع طوق 
الرّقية وخرج عن اأ�صر العبودية لآل اأبي �صفيان واأدرك �صرف احلرية ونال ال�صهادة 
يف فلك الركب املبارك، قال له: »اأنت احُلّر كما �صمتك اأمك، اأنت احُلّر يف الدنيا 

والآخرة«))).

ويبدو من الأحاديث الواردة يف تف�صري الآية املباركة ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   

چژ]النور/55[.

وكذلك من الفقرات الأخرية لدعاء الفتتاح)2)، اأن املوعود بهذه الكرامة 
هو الإمام الثاين ع�صر اأرواحنا فداه، واأن املق�صود بال�صرك بالذات الأحدية، هو 
املقهورية اأمام الطواغيت والبيعة لهم والنقياد حلكمهم، كما يظهر ذلك من قول 

الإمام املهدي : »... ولي�ص يف عنقي بيعة لطاغية زماين«)3).

املقرم، عبد الرزاق، م�صدر �صابق، �ص303.  (((
وهي: »اللهم اجعله الداعي اإىل كتابك والقائم بدينك؛ ا�صتخلفه يف الأر�ص كما ا�صتخلفت الذين من قبله،   (2(
ن له دينه الذي ارت�صيته له، اأبدله من بعد خوفه اأمًنا، يعبدك ل ي�صرك بك �صيًئا«. عبا�ص القمي، مفاتيح  مكِّ

اجلنان املعرب: �ص)8).
الطب�صي، اأحمد بن علي، ج2، �ص)47 ، ط، بريوت. �صمن التوقيع ال�صادر عن الناحية املقد�صة يف جواب   (3(
بيعة لأحد من  اأخرج ول  اأخرج حني  واإين   ....«  : قال اإ�صحاق  اأحمد بن  اأ�صئلة  الإمام  عن 

الطواغيت يف عنقي«.
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وهو ما يبدو منه الخت�صا�ص به ، بل يظهر من الروايات الواردة يف 
تف�صري الآية املباركة: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ   ۅژ]التوبة/)3[ اإن عبادة الن�صارى لأحبارهم ورهبانهم 
هي مبعنى النقياد الأعمى لهم؛ فكما اأن األوهية ال�صلطان ومعبوديته هي الأخرى 
التحكمية، كذلك  واإرادته  ال�صلطان  ملالكية  اخل�صوع  املعنى من  هذا  عبارة عن 
لروؤ�صاء املذاهب والأديان عبودية حم�صة لهم  يكون النقياد واخل�صوع الأعمى 

عندما يوؤتى بذلك على اأنه من الدين.

والرواية املروية يف الحتجاج املت�صمنة ذم التقليد الأعمى لعلماء ال�صوء 
ال�صاعني وراء الرئا�صة الدنيوية تفيد هذا املعنى اأي�ًصا. والفرق بني عبودية ال�صلطان 
وعبودية علماء ال�صوء والأحبار، اأن النوع الأول مبني على القهر والغلبة، والثاين 
مبني على اخلدعة والتدلي�ص؛ ولذا اختلف التعبري عن النوعني يف الآيات والأخبار، 
 حيث عبت الن�صو�ص عن النوع الأول بـ ژٹ  ڤ  ڤژ ]ال�صعراء/22[
ۆ    ژۇ   بـ  الثاين  النوع  وعن  عبيًدا«،  الفراعنة  و»اتخذتهم 
من�صاأ  اأن  احلقيقة  ويف  ۋژ]التوبة/)3[.  ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  

ال�صتعباد يف النوع الثاين هو متلك قلوب الأمة ل غري.
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ومن هنا تظهر جودة ا�صتنباط بع�ص علماء الفن عندما ق�صم ال�صتبداد اإىل 
ا�صتبداد �صيا�صي واآخر ديني وربط كالًّ منهما بالآخر، واعتبهما توءمني متاآخيني 

يتوقف اأحدهما على وجود الآخر))).

الرّقية  هذه  من  والتخل�ص  اخلبيثة  ال�صجرة  هذه  قلع  اأن  اأي�ًصا  ات�صح  وقد 
اخل�صي�صة ل يكلفنا اأكث من الوعي والنتباه. وهو يف النوع الأول اأ�صهل منه يف 
النوع الثاين الذي ي�صعب عالجه. ورمبا يوؤدي اأي�ًصا اإىل �صعوبة العالج يف النوع 

الأول اأي�ًصا.

وواقعنا املرتدي - نحن الإيرانيني - يجمع النوعني، وتختلط فيه ال�صعبتان، 
حقيقة  عن  الك�صف  و�صياأتي  نوعيه،  بكال  وال�صتعباد  ال�صتبداد  �صهد  حيث 
اخللط بني الثنني وتقّوم ال�صعبتني ببع�صهما، وعن �صعوبة عالج ال�صعبة الثانية 
و�صراية هذه ال�صعوبة اإىل ال�صعبة الأوىل، وذلك يف خامتة الكتاب عندما ن�صرح 

قوى ال�صتبداد وطرق التخل�ص منها.

ظلًما  لي�ص  الطرق  وقطاع  الطواغيت  اإىل  ال�صعب  انقياد  فاإن  وباجلملة، 
فح�صب،  الإلهية  املواهب  اأعظم  هي  التي  احلرية  من  ال�صعب  لنف�ص  وحرمانًا 

وهنا يظهر عمق النزوع الإ�صالمي نحو التحرر ومكافحة ال�صتبداد، خالًفا ملا يّدعيه العلمانيون من الربط بني   (((
ال�صتبداد والدين - اأّي دين - ويجعل الثاين م�صوؤوًل عن الأول.

ومن املوؤكد اأن املوؤلف ل يريد بكالمه هذا امتداح الربط العلماين الغربي بني ال�صتبداد واأ�صل الدين، واإمنا 
ميتدح التّنبه اإىل العالقة بني الدين املزيف وبني ال�صتبداد. واإل فاإن ال�صيخ يوؤكد وي�صتدل با�صتمرار على اأن 

احلكم الإ�صالمي حكم د�صتوري �صوروي، واأن ال�صتبداد ظاهرة اأموية املن�صاأ.
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بل هو بن�ص الكتاب املجيد واأوامر املع�صومني ب عبارة اأخرى عن معبودية 
اأولئك اجلبابرة، وال�صرك بالذات الأحدية يف املالكية واحلاكمية مبا يريد والفاعلية 
ملا ي�صاء وعدم امل�صوؤولية عما يفعل، اإىل غري ذلك من ال�صفات اخلا�صة بالألوهية 

والأ�صماء القد�صية اخلا�صة به جّل �صاأنه.

الولية  ملقام  وغا�صًبا  للعباد  ظامِلًا  يعتب  ل  املقام  لهذا  الغا�صب  اأن  كما 
لل�صاحة  وظامل  الإلهي  الكبيائي  للرداء  غا�صب  هو  بل  فح�صب،  �صاحبها  من 
الأحدية)))، وعلى العك�ص منه فالتحرر من الرّقية اخلبيثة اخل�صي�صة عالوة على 
كونه موجًبا خلروج الأمة من الن�صاأة النباتية والورطة البهيمية)2) اإىل عامل ال�صرف 
واملجد الإن�صاين، فاإنه يعد من مراتب التوحيد ولوازم الإميان بالوحدانية يف مقام 
املغ�صوبة  الأمم  حرية  ا�صتنقاذ  كان  ولهذا  اخلا�صة،  الإلهية  وال�صفات  الأ�صماء 
مقا�صد  اأهم  من  باحلرية  عليها  والإنعام  املنحو�صة،  الرّقية  من  رقابها  وتخلي�ص 
الأنبياء، اإذ مل يكن غر�ص مو�صى الكليم وهارون ي بن�ص الكالم املجيد 
ژائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئژ]طه/47[ اإل تخلي�ص رقاب بني اإ�صرائيل 

من ذل عبودية الفراعنة، وما كان هدفهما اإل اأخذ بني اإ�صرائيل معهما اأحراًرا اإىل 
الأر�ص املقد�صة، وكانا قد �صمنا لفرعون دوام ملكه وبقاء عزته على فر�ص اإجابته 

ال�صاحة الأحدية: املقام الإلهي الواحد الأحد، هلل . )م).  (((
الورطة البهيمية: هي النف�ص ال�صهوانية. )م).  (2(
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اأغرق الفراعنة  لطلبهما - كما يف اخلطبة القا�صعة لأمري املوؤمنني - لكن الذي 
م�صر؛  اإىل  اإ�صرائيل لإرجاعهم  لبني  وتعّقبهم  الطلب  لهذا  ا�صتجابتهم  هو عدم 
فاأدى ذلك اإىل غرقهم وجناة بني اإ�صرائيل. وقد عّد اأمري املوؤمنني  يف خطبته 
هدًفا  والقيا�صرة  الأكا�صرة  رّق  من  اإ�صماعيل  وبني  اإ�صرائيل  بني  تخلي�ص  هذه 
من اأهداف بعثة خامت النبيني m ))) كما هو ثابت يف اأخبار املع�صومني  ب 

ووثائق التاريخ الإ�صالمي.

و�صدة  والأحكام،  احلقوق  الوايل يف جميع  �صخ�ص  مع  الأمة  م�صاواة  اأما 
اهتمام الر�صول الأعظم m باإحكام هذا الأ�صا�ص ل�صعادة الأمة فيمكننا التعرف 

عليها من خالل �صريته ال�صريفة.

امل�صاواة يف احلقوق) ))
املوروثة  زينتها  واأدوات  ها  ُحِليَّ ابنته  زينب  بعث  ق�صة  من  ذلك  ون�صتفيد 
اأمري  العا�ص من  اأبي  اأ�صر زوجها  اأجل فكاك  اأمها خديجة س، ومن  لها من 

�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، اخلطبة: �ص297-298. »فاعتبوا بحال ولد اإ�صماعيل وبني اإ�صحاق   (((
وبني اإ�صرائيل... تاأملوا اأمرهم .. ليايل كانت الأكا�صرة والقيا�صرة اأربابًا لهم... يف بالء اأزل، واإطباق جهل، من 
بنات مووؤدة، واأ�صنام معبودة؛ فانظروا اإىل مواقع نعم اهلل عليهم حيث بعث اإليهم ر�صوًل، فعقد مبلته طاعتهم، 

وجمع على دعوته األفتهم«.
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اإىل  امل�صلمون  وعمد  خديجة،  حلي  روؤية  عند   m النبي بكى  حتى  امل�صلمني 
اإ�صقاط حقوقهم. فانظر اإىل اأي حد كان النبي دقيًقا يف هذا الأمر؟!))).

امل�صاواة يف الأحكام) 2)
وتت�صح من اأمره m بالت�صوية فيما بني عمه العبا�ص وابن عمه عقيل من 
يكن  مل  بحيث  وثاقهم،  �صد  يف  حتى  ثانية  جهة  من  قري�ص  اأُ�َصراء  و�صائر  جهة 
هناك متييز بينهما وبني باقي الأ�صرى، رغم اأنهما كانا جمبورين على اخلروج اإىل 

احلرب)2).

امل�صاواة يف الق�صا�ص والعقوبات) 3)
من  الأخرية  الأيام  يف  املنب  على  وهو  كتفيه،  عن  ك�صف  عندما  وذلك 
حياته وا�صتداد املر�ص عليه، طالًبا اإح�صار �صوطه اأو ع�صاه املم�صوقة ليقت�ص منه 
�صوادة لدعائه على النبي m اأنه عندما كان �صوادة بخدمته يف بع�ص اأ�صفاره اأراد 
النبي  m اأن ي�صرب الناقة فوقعت الع�صا على كتف �صوادة، واأخرًيا عدل �صوادة 

.(3( m عن الق�صا�ص، وقنع بتقبيل خامت النبوة امل�صروب على كتف النبي

)))  ابن ه�صام، ال�صرية النبوية، ج 2، �ص 2)3 ، وكان ذلك يف معركة بدر الكبى.
)2)  ابن الأثري، الكامل يف التاريخ، ج )، �ص 523 - 537.

املجل�صي، حممد باقر، بحار الأنوار، ج 22، �ص 508، ط، طهران.  (3(
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وكذلك قوله m اأمام الأ�صهاد من اأجل اإحكام هذا الأ�صا�ص ال�صريف 
حيث فر�ص املحال قائاًل: »لو اأن فاطمة بنت حممد �صرقت لقطع حممد يدها«))).

فلنتاأمل اإىل اأي حد قرر النبي m لأمته احلق باملطالبة باحلرية؟ ولأجل 
وا�صرتداد  بالعطاء  التف�صيل  بدعة  وحمو  املباركة  وال�صرية  ال�صنة  هذه  اإحياء 
تلك    املوؤمنني اأمري  خا�ص  امل�صلمني،  بني  امل�صاواة  اأ�صا�ص  واإقامة  القطائع 
اأمثال عبد اهلل  اأكابر �صحابته،  الفنت الطاحنة يف ع�صر خالفته، حتى طلب منه 
بن عبا�ص ومالك الأ�صرت وغريهما، اأن ي�صري بال�صرية املبتدعة لل�صابقني عليه يف 
العطايا والتق�صيم، وذلك بتف�صيل البدريني ال�صابقني واملهاجرين الأّولني واأمهات 
املوؤمنني على الالحقني والتابعني والإيرانيني اجلديدي العهد بالإ�صالم! فما كان 

منه اإل اأن اأ�صمعهم تلك الأجوبة ال�صلبة.

كما اأن ق�صية احلديدة املحماة التي اأح�صرها الإمام  يف جواب طلب 
  اأخيه عقيل منه �صاًعا من احلنطة)2)، وعتابه لولده احل�صني �صيد ال�صهداء
ا من ع�صل من  ل ملقام الع�صمة، الذي وّجهه اإليه ملا طلب مدًّ ذلك العتاب املكمِّ
البخاري، حممد بن اإ�صماعيل، �صحيح البخاري، ج4، �ص)5)، ط، بريوت. ويف �صحيح البخاري عن عائ�صة   (((
اأن اأ�صامة بن زيد ت�صفع عند الر�صول يف امراأة �صرقت، فقال النبي m: »اأت�صفع يف حد من حدود اهلل؟! ثم 
قام فخطب وقال: يا اأيها النا�ص، اإمنا اأهلك من كان قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �صرق ال�صريف تركوه، واإذا �صرق 

ال�صعيف فيهم اأقاموا عليه احلد؛ واأمي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �صرقت لقطع حممد يدها«.
وورد هذا احلديث اأي�ًصا يف �صرح نهج البالغة لبن اأبي احلديد املعتزيل، ج2، �ص9)، اأما امل�صادر الإمامية 

فلم تذكره.
�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، �ص347.  (2(
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بيت املال ليطعم به �صيوًفا كانوا عنده)))، والذي اأبكى معاوية ملا �صمعه على ما 
به من حقد وعداوة، وموقفه من ابنته ملا اأرادت ا�صتعارة عقد لوؤلوؤ كان يف بيت 
مال امل�صلمني عارية م�صمونة مردودة بعد ثالثة اأيام)2)، اإىل غري ذلك من املواقف 
املدونة يف كتب ال�صري والتاريخ عن حكومة اأمري املوؤمنني ، اأمور ُتخجل كل 
ادعاء بالعدل والق�صط وامل�صاواة، وما كانت تلك املواقف اإل حفًظا لهذا الركن 

العظيم - امل�صاواة - وخروًجا عن عهدة امل�صوؤولية املرتتبة عليه.

ة املباركة وموا�صلة ال�صرية املقد�صة املاأخوذة عن  نَّ ومن اأجل اإقامة هذه ال�صُّ
الأنبياء والأو�صياء يف هذا الع�صر الأخري؛ ع�صر التمدن وال�صعادة، ع�صر التنور 
تعاىل)3)،  اهلل  �صاء  اإن  للم�صلمني  القهقرائي  وال�صري  الأ�صر  دور  وانتهاء  واليقظة 
لتخلي�ص  اجلعفري  املذهب  روؤ�صاء  وحانيون  الرُّ والفقهاء  الربانيون  العلماء  نه�ص 
رقاب امل�صلمني من ذل ال�صرتقاق، واإنقاذ حريتهم املغت�صبة، وحقوقهم امل�صلوبة، 
وتبًعا لل�صرية املقد�صة وطبًقا للمبداأ املقرر )ما ل يدرك كّله ل يرتك جّله)، عملوا 
ابن اجلوزي، يو�صف بن فرغل، تذكرة اخلوا�ص، �ص4))، املذكور يف امل�صدر اأن �صاحب الق�صة هو الإمام   (((

. خالًفا ملا ذكره املوؤلف ال�صيخ النائيني من اأن �صاحب الق�صة هو الإمام احل�صني  احل�صن
الإمام  عند  املال  بيت  خازن  رافع  اأبي  ابن  عن  �ص63)  ج3،  الطبي،  تاريخ  جرير،  بن  حممد  الطبي،   (2(

. علي
التنور والتمدن... اإلخ م�صطلحات ي�صتخدمها ال�صيخ النائيني هنا، ول �صك اأن ق�صده منها املفهوم الإ�صالمي   (3(
والغزو  التغريب  عملية  فيها  ي�صف  اخلرا�صاين  لل�صيخ  بكلمة  ا�صت�صهاده  من  �صياأتي  ما  بدليل  الغربي،  ل 
بناء  �صيجرف  والذي  الإ�صالمية،  البلدان  �صوب  الغرب  بالد  من  املنحدر  العارم  بال�صيل  الغربي  الفكري 

الإ�صالم وركائزه اإذا مل يتم الت�صدي املنا�صب له.
ي اإ�صالحي اإ�صالمي  ومن املعلوم اأن الفرتة التي كتب فيها ال�صيخ النائيني كتابه كانت ت�صهد ولدة وعي َتغريُّ

جديد مل يكن معهوًدا لدى امل�صلمني من قبل. وهذا هو املعنى الذي يق�صده ال�صيخ من تلك امل�صطلحات.
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الدمار  ت�صبب يف كثري من  الذي  الأول،  النحو  اجلائرة من  ال�صلطة  على حتويل 
وجعل اأ�صل الدولة الإ�صالمية م�صرًفا على النقرا�ص، اإىل النحو الثاين احلا�صم 
لأكث مواد الف�صاد واملانع ل�صتيالء الكفار على بالد امل�صلمني، وبذلوا ما يلزمهم 

من املهج وقاموا باجلهاد من اأجل حفظ بي�صة الإ�صالم.

من  رقابهم  حترير  اأجل  من  امل�صلمني  من  الغيورين  يقظة  كانت  وحيث 
امل�صاواة مع احلاكم، وتكري�ص حق ال�صرتاك معه يف  ا�صرتقاق اجلائرين وحتقيق 
هم واجتهادهم  جميع قدرات البالد واإمكاناته، متثل الو�صيلة الأكب والأقوى جِلدِّ
يف هذا املجال، لذا فقد راأت �صعبة ال�صتبداد الديني اخلبيثة وبا�صم حفظ الدين 
ال�صتبداد  ب�صجرة  بالحتفاظ  املتكفلة  مبقت�صى وظيفتها  الواجب عليها،  اأن من 

ژگ  گ  گ  گ   ڳ   ال�صريف  للخطاب  الإ�صغاء  اخلبيثة، عدم 
بالقراآن  الأوائل  باملَُخاَطبني  والقتداء  ڳژ]البقرة/42[،  ڳ   ڳ  
هذين  و�صعها  ما يف  بكل  تقاوم  واأخذت  ظهورهم.  وراء  اهلل  نبذوا كالم  الذين 
اللذين ترتتب عليهما حفظ حقوق الأمة وحتديد  الأ�صلني  -احلرية وامل�صاواة- 
عنهما  ال�صعب  قلوب  و�صرف  تنفري  على  وعملت  ذلك.  وغري  الولة  م�صوؤولية 

وذلك باإظهارهما باأ�صنع ال�صور.

فاحلرية التي تعني حترير الأمة من ربقة اجلائرين، وهي من اأعظم املواهب 
الإلهية على هذا الإن�صان البائ�ص، وكان اغت�صابها يف الإ�صالم من بدع ال�صجرة 
امللعونة معاوية وابن العا�ص، وكان ا�صتنقاذها من اأهم مقا�صد الأنبياء والأو�صياء 
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وقادة ال�صعوب، �صّوروها يف عداد امل�صتحيالت واعتبوها اأ�صا�ًصا ملا هو غري �صرعي 
من الأمور، كعدم ارتداع))) املالحدة)2) عن اإظهار املنكرات، واإ�صاعة الكفريات 
وا من لوازم احلرية خروج الن�صاء  وجتروؤ املبتدعني يف اإظهار بدعهم وزندقتهم، وعدُّ
امل�صلمات �صافرات الوجوه وغري ذلك مما لي�ص له ربط بق�صية ال�صتبداد والد�صتور. 
مع اأن الدول امل�صيحية، �صواء كانت ا�صتبدادية كرو�صيا اأو �صوروية كفرن�صا واإجنلرتا، 
اإمنا مل متتنع عن تلك الأعمال لأنها غري حمرمة يف اأديانهم ومذاهبهم، ل لأنهم 

ا�صتبداديون اأو �صورويون.

ا�صتحكامها  على   m النبي عمل  التي  احلقوق  جميع  يف  وامل�صاواة 
َد كتفيه املباركني بتلك احلالة من املر�ص ل�صتيفاء  كاأ�صا�ص ل�صعادة اأمته، حتى َجرَّ
ل اأمري املوؤمنني  كل تلك املحن وامل�صائب من  ق�صا�ص ادعائي، والتي حتمَّ
الت�صوية فيما بني البدريني والإيرانيني  اأجل تطبيقها يف مواردها التي كان منها 
هذه  العبادة؛  حمراب  يف  ال�صهادة  كاأ�ص  نال  حتى  بالإ�صالم،  عهًدا  اجلديدين 
امل�صاواة �صورها ال�صتبداديون ب�صورة م�صاواة امل�صلمني مع اأهل الذمة يف اأبواب 
مقت�صياتها  من  فجعلوا  اأكث  وخبطوا  يَّات.  والدِّ والق�صا�ص  واملرياث  النكاح 
امل�صاواة بني اأ�صناف املكلفني كالبالغ وغري البالغ، والعاقل واملجنون، وال�صحيح 
واملري�ص، واملختار وامل�صطر، واملو�صر واملع�صر، والقادر والعاجز، وغري ذلك مما كان 

ارتداع: َكّف. )م).  (((
ون بالدهريني لعدولهم عن الإميان واإنكارهم لوجود اهلل، جمع ملحد. )م). املاََلحَدة: فرقة من الكفار ُي�صمَّ  (2(
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وال�صورى  ال�صتبداد  ق�صية  وبعيًدا عن  والأحكام،  التكاليف  اأ�صا�ًصا لختالف 
كبعدنا عن الفلك الأطل�ص))).

ال�صلطة  حمدودية  واأ�صا�ص  وحياتها  الأمة  �صعادة  مال  راأ�ص  فاإن  وباجلملة 
وامل�صوؤولية املقدمة لها، وحفظ حقوق ال�صعب، كل ذلك ينتهي لهذين الأ�صلني  - 
املوهبتني  هاتني  �صبغت  الديني  ال�صتبداد  �صعبة  ترى  ولذا   - وامل�صاواة  احلرية 
العظيمتني بهذه ال�صبغة القبيحة. ولكن »ل ميكن حجب اأ�صعة ال�صم�ص، كما اأن 

حماولة �صد النيل بامل�صحاة)2) عمل اأحمق«)3).

اإن ال�صعب الإيراين، وحتى لو افرت�صناه اأعمى واأ�صم وجاهاًل مبقت�صيات 
الدين و�صرورات املذهب، وغافاًل من املطالبة بحقوقه وبحريته من الرّقية امللعونة 
لرفاهية  م�صّخًرا  بكونه  قانًعا  حياته  معنى  عن  وذاهاًل  الغا�صبني،  مع  وبامل�صاواة 
الطفيليني)4) من املعممني)5) واملتطرب�صني)6)، ومهما بلغ به احلال من اجلهل مبدى 
عالقة تلك الأمور باأ�صا�ص ال�صتبداد وال�صوروية، اإل اأنه مع هذا كله يفهم جيًدا 

وي�صمى  الأفالك،  بباقي  يحيط  الذي  الأخري  الفلك  به  يراد  الهيئة  علماء  لدى  م�صطلح  الأطل�ص:  الفلك   (((
بالفلك املحيط اأو فلك الأفالك.

بامل�ْصَحاة: باملْجَرَفة من احلديد. )م).  (2(
مثل اإيراين ي�صرب لبيان عبثية عمل ما عندما يراد به حتقيق اأمر متعّذر.  (3(

الُطَفيليني: كل من يوايل النظام الفا�صد، ويحاول اقتنا�ص الفر�ص وحتقيق املكا�صب على ح�صاب ال�صعوب.   (4(
)م).

مني: فقهاء ال�صالطني الذين ل يتقون اهلل يف دينهم، ويكونون لل�صلطان اجلائر �صنًدا با�صم الدين. )م). املَعمَّ  (5(
املَُتَطرب�صني: كتبة ال�صلطان الفا�صد. )م).  (6(
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اأن الغاية من البطولت التي اأبداها العقالء والعلماء والغيورون على هذا الوطن 
بطبقاتهم من العلماء والأخيار والتجار هي ل�صتنقاذ احلرية وامل�صاواة ل لإر�صال 
ن�صائهم اإىل ال�صوق بال حجاب، ول للتوا�صل مع اليهود، ول للت�صوية بني اأمثال 
البالغ وغري البالغ يف جمال التكاليف، ول لب�صط يد الف�صقة واأهل البدع يف اجلهر 

باملنكرات وترويج اأ�صباب الكفر.

وي�صون  الإ�صالم،  بي�صة  يحفظ  مبا  اإل  ياأمرون  ل  وروؤ�صاوؤه  املذهب  فاأئمة 
البالد الإ�صالمية، وي�صرحون باأن خمالفة هذه الأحكام هي مبثابة اإعالن احلرب 

. (((على �صاحب الع�صر والزمان

ال�صاعني  والطواغيت  اجلبابرة  من  الفئة  هذه  جيًدا  يعرف  ال�صعب  وهذا 
ب�صريتهم اإىل حمو اأحكام ال�صريعة املطهرة، واملروجني لأنحاء الف�صق والفجور يف 
مقام  اإل �صيانة  ال�صنيعة  باأعمالهم اجلنكيزية)2)  يهدفون  اأنهم ل  ويعرف  البالد، 
مالكية الرقاب وفاعلية ما ي�صاء وحاكمية ما يريد للحاكم اجلائر، وعدم امل�صوؤولية عما 
يفعل، كما اأنه يعرف بات�صافنا نحن عبيد الظلمة وحاملي �صعبة ال�صتبداد الديني 
بالأو�صاف املذكورة يف رواية الحتجاج لعلماء ال�صوء ول�صو�ص الدين وم�صلِّي 
اأ�صر على �صعفاء  »اأولئك   : قوله اآخرها  ورد يف  امل�صلمني، حيث  �صعفاء 

�صاحب الع�صر والزمان: هو الإمام املهدي املنتظر. )م).  (((
اجلنكيزية: ن�صبة اإىل جنكيزخان، وهو قائد الإمباطورية املغولية الذي ا�صتطاع احتالل اأوا�صط اآ�صيا وال�صني   (2(

واأحدث دماًرا كبرًيا بها. )م).
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�صيعتنا من جي�ص يزيد - لعنه اهلل - على احل�صني«)))، ويعلم بانطباق مفاد الآية: 
ڀ   ڀ   ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژٱ  

ٹژ]اآل عمران/87)[  ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
علينا، واإننا ل نح�صل يف النهاية اإل على الف�صيحة الأبدية واخلزي يف الدارين: 

ژی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب   حب  خب     مب  ىبژ]الفتح/23[.

ومن الأف�صل اأن اأم�صك عنان القلم عن �صرح هذه الف�صيحة التي مهما 
كانت فاإنها تعود على اجلميع بال�صرر، واأحيل الك�صف عن حقيقة هذه املغالطات 
اإىل حينه، واأختم هذه املقدمة بذكر فهر�صت موا�صيع الف�صول اخلم�صة للكتاب، 

وهي على النحو التايل:

الف�سل الأول: يف حقيقة ال�صلطنة املجعولة)2) يف الدين الإ�صالمي وال�صرائع 
الأخرى وعند احلكماء والعقالء غري املتدينني يف العامل قدميًا وحديًثا، وكونها من 
النوع الثاين - الوليتية - واأن حتولها اإىل النوع الأول - املالكية - هو من بدع ظاملي 

الأمم وطواغيت)3) الأع�صار)4).

الطب�صي، اأحمد بن علي، الحتجاج، �ص 458، نقاًل عن التف�صري املن�صوب لالإمام احل�صن الع�صكري، وقائل   (((
الن�ص املذكور هو الإمام الع�صكري.

البالد  وتنظيم  حلفظ  ال�صلطان  اأيدي  يف    اهلل  جعلها  التي  احلكومة  اأو  ال�صلطة  هي  املجعولة:  ال�صلطنة   (2(
والهتمام بالرعية، ولي�ص لإ�صباع ال�صهوات، ول ا�صتعباد رقاب ال�صعب. )م).

طواغيت: جمع طاغوت، وهو ال�صيطان. )م).  (3(
ار: الع�صور، جمع ع�صر، وهو الدهر. )م). الأَْع�صَ  (4(
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الف�سل الثاين: يف اأنه هل يجب علينا، يف ع�صر الغيبة الذي ق�صرت فيه 
اأيدينا عن التم�صك مبقام الع�صمة، واأ�صبحت الولية والنيابة العامة يف اإقامة هذه 
اأي�ًصا، هل يجب علينا  لنا  الوظائف مغت�صبة، وانتزاعها من الغا�صبني غري مقدور 
يف مثل هذا الظرف العمل على حتويل ال�صلطة من النوع الأول املت�صف بالظلم 
والغت�صاب اإىل النوع الثاين الذي هو عبارة عن احلد من الظلم والت�صلط بالقدر 

املمكن؟ اأم اإن مغ�صوبية املقام))) موجبة ل�صقوط التكليف؟. 

التقييد والتحديد املذكور، فهل  اإذا ما ثبت لزوم  اأنه  الثالث: يف  الف�سل 
و�صيلة  اإن  وهل  املذكورين؟  بالأ�صلني  املتقومة  الر�صمية  الد�صتورية  هذه  تتعني 

التحديد منح�صرة بها؟ وهل اأنها خالية من املحذور)2) والإ�صكال؟. 

الف�سل الرابع: يف ذكر ودفع بع�ص الو�صاو�ص واملغالطات. 

و�صرائط  عملهم،  وم�صروعية  النواب،  وظائف  بيان  يف  اخلام�س:  الف�سل 
ذلك.

اإمام مع�صوم، وقد ينوب عنه  اإل  اأن ي�صغل مقام الإمامة  مغ�صوبية املقام: ح�صب الت�صور الإمامي ل يجوز   (((
نائب خا�ص )وهم ال�صفراء يف ع�صر الغيبة ال�صغرى لالإمام املهدي) اأو نائب عام )وهو الفقيه اجلامع لل�صرائط 
يف ع�صر الغيبة الكبى). ولدى غيبة الإمام وفقد النائب اخلا�ص، وعجز النائب العام عن تويل ال�صالحيات 
املنوط بها، يكون مقام الإمام مغ�صوبًا. والنائيني يجيز هذه املغ�صوبية يف �صبيل »حفظ بي�صة الإ�صالم«. )م).

املحذور: املُتَّقى واملحرتز منه. )م).  (2(



وهو يف بيان الأمر الأول، والكالم فيه يقع يف مقامني:

الأول: يف بيان مبداأ حتديد اختيارات ال�صلطنة، واحلكومة املجعولة، والذي 
وامل�صالح  الوظائف  اإقامة  والأديان، وذلك من خالل  ال�صرائع  عليه جميع  ن�صت 

النوعية.

الثاين: يف الك�صف عن درجة هذا التحديد وبيان حقيقته.

اأما الأمر الأول: فقد تبني لك من املقدمة اأن الهدف من تاأ�صي�ص احلكومة، 
وتربية  البالد  وتنظيم  حفظ  هو  كله،  ذلك  وغري  اخلراج  وو�صع  القوى،  وتنظيم 
ال�صعب والهتمام باأمر الرعية، ل لإ�صباع �صهوات وملذات الذئاب، ول لأجل 
ا�صتعباد رقاب ال�صعب ا�صتجابة لنزوة قاهرة. فمما ل �صك فيه اأن ال�صلطة التي 
�صرحت بها الأديان وال�صرائع واأقرها كل عاقل - �صواء كان املت�صدي لها غا�صًبا 
ا - هي عبارة عن حتمل الأمانة وامل�صوؤولية �صيانًة لنظام الأمة، فبال�صلطة  اأو حمقًّ
تقام احلدود والوظائف التي تعنى باملحافظة على م�صلحة الأمة، ول تعني القهر 

 الف�سل الأول
حقيقة ال�سلطة املجعولة يف الدين الإ�سالمي
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اأن  احلقيقة  والنزوات.  الهوى  اأ�صا�ص  على  والعباد  بالبالد  والتحّكم  وامللوكية 
ال�صلطة هي من قبيل تولية بع�ص املوقوف عليهم))) اأمر تنظيم وحفظ موقوفة)2) 
م�صرتكة واإي�صال كل حق اإىل �صاحبه، ل من قبيل التملك والت�صرف ال�صخ�صي 
اأئمة وعلماء  النف�صية. ومن هنا عب  الدائر مدار قبول املت�صدي واأهوائه ورغباته 

الإ�صالم عن ال�صلطان بالويل والوايل والراعي، وعن النا�ص بالرعية.

وعلى هذا الأ�صا�ص فاإن حقيقة ال�صلطة هي الولية على اأمر النظام، وبذا 
اأمر من املالك احلقيقي والويل بالذات الذي  فاإن ن�صب ال�صلطان موقوف على 
بيده اأمر الولية يعطيها من ي�صاء. وتف�صيل املو�صوع موكول اإىل مباحث الإمامة.

امل�صتبدة من  ال�صعب يف ظل احلكومة  اأن قهر وت�صخري رقاب  وملَّا علمت 
اأنواع الظلم والطغيان وال�صتعالء يف الأر�ص، ويعد غ�صًبا لرداء الكبياء  اأ�صنع 
بالإمكان  فلي�ص  اإذن  ال�صالم)،  )عليهم  الأنبياء  ق�صده  ما  لأهم  ومنافًيا  الإلهي 
قبل  من  اخلبيثة  ال�صجرة  هذه  مثل  قلع  عن  وال�صكوت  الإهمال  احتمال  بتاًتا 

الأديان ال�صابقة، ويظهر من قوله تعاىل: ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ   ۅژ]النمل/32[ حكاية عن ل�صان ملكة �صباأ، اأن قومها كانوا 
يتمتعون بحكومة �صوروية، رغم كونهم يعبدون ال�صم�ص من دون اهلل، ون�صتفيد 

)))  املوقوف عليهم: امل�صتفيدون من الوقف، والوقف يف اللغة املنع واحلب�ص، اأما يف ال�صطالح: حب�ص العني على 
حكم ملك اهلل تعاىل، على وجه تعود منفعته للعباد، فيلزُم ول يباُع ول يوهُب ول يورث. )م).

)2)  موقوفة: ممتلكات حمبو�صة للمنفعة العامة. )م).
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الذي  ائژ]طه/62[  ائ    ى     ى   ژې   تعاىل:  قوله  من 
على  هارون  واأخيه  الكليم  مو�صى  النبي  اأمر  الفرعونيني يف  ت�صاور  ق�صة  يحكي 
اخل�صو�ص  بهذا  العلنية  مباحثاتهم  اأنهوا  اأنهم  ال�صالم، كيف  وعليهما  واآله  نا  نبيِّ
مبباحثة �صرية. فالدولة الفرعونية تتعامل بطريقتني خمتلفتني فهي - رغم ادعائها 
قوم  من  الأقباط  مع  عالقتها  يف  ال�صورى  اأ�صا�ص  على  قائمة  كانت   - الألوهية 
فرعون، ولكنها يف الوقت نف�صه ا�صتعبادية وظاملة بالن�صبة اإىل اأ�صباط بني اإ�صرائيل، 
والآية الكرمية: ژۇ      ۇ  ۆژ]الق�ص�ص/4[ توؤكد هذا املعنى اأي�ًصا. 
ويف الوقت احلا�صر جند معاملة احلكومة الإجنليزية هي الأخرى عن�صرية ومزدوجة 
اأي�ًصا؛ فهي حينما تتعامل مع ال�صعب الإجنليزي جندها �صوروية وتت�صم بامل�صوؤولية، 
وذلك لكونه �صعًبا واعًيا، بينما تتعامل مع الهنود وال�صعوب الإ�صالمية وغريهم 
هوؤلء  غفلة  اإىل  يرجع  وهذا  اأ�صرى،  مع  تتعامل  وكاأنها  م�صتبدة  غا�صمة  بطريقة 

امل�صت�صعفني وا�صتغراقهم يف نوٍم عميق. 

على كل حال، فاإن حقيقة ال�صلطة من وجهة نظر الإ�صالم وجميع ال�صرائع 
والأديان ال�صابقة تعود اإىل باب الأمانة وولية اأحد امل�صرتكني يف احلقوق الإن�صانية 

العامة، من دون اأن تكون هناك اأية مزّية لل�صخ�ص املت�صدي. 

اإن حتديد ال�صلطة وتقييدها لئال توؤول اإىل ال�صتبداد والقهر هو من اأظهر 
�صروريات الدين الإ�صالمي، بل جميع ال�صرائع والأديان. ومن الوا�صح اأن كل 
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الفراعنة  طغيان  على  ت�صتند  وحديًثا  قدميًا  وال�صتبداد  والعدوان  الظلم  مظاهر 
والطواغيت وتزويرهم للحقائق. 

وغريه   - اآنًفا  ذكرناه  الذي   - الأمة  بني  املتواتر  النبوي  احلديث  ومبوجب 
من الأخبار الغيبية التي وردتنا عن النبي m، ات�صح لنا اأن بداية حتول ال�صلطة 
اأي  الأول -  النوع  اإىل  الولية  اأ�صا�ص  املرتكز على  الثاين  النوع  الإ�صالمية من 
ال�صجرة  اأغ�صان  وبلوغ  احلكم  على  معاوية  ا�صتيالء  هو   - ال�صتبدادية  ال�صلطة 
امللعونة يف القراآن الكرمي اإىل العدد ثالثني، حيث ورثت ال�صلطة ال�صتبدادية))).

اإليه  ي�صتند  الذي  الأ�صا�ص  اأن  �صابًقا  قلناه  مما  تبني  فقد  الثاين:  الأمر  اأما 
اأمور الأمة، ول  مذهبنا نحن الإمامية هو قولنا بالع�صمة يف الولية على �صيا�صة 
يتوقف هذا التحديد عند رفع ال�صتبداد، بل ينتهي اإىل درجات اأخرى �صبق واأن 

اأ�صرنا اإليها ب�صورة اإجمالية. 

اأن  مطلًقا  الوايل  ي�صرتطوا يف  ال�صنة حيث مل  اأهل  مذهب  مبقت�صى  واأما 
يكون مع�صوًما، ول اأن يكون من�صوبًا)2) من قبل اهلل �صبحانه وتعاىل، بل يكفي 

)))  قال تعاىل: ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ ]�صورة الإ�صراء/ 60[. وقد ُف�صرت ال�صجرة 

املذكورة ببني اأمية. انظر الطباطبائي، حممد ح�صني، تف�صري امليزان، ج3)، �ص40).
من�صوبًا: اأي من�صو�ًصا عليه من قبل اهلل تعاىل. ويف هذه الفقرة يقارب النائيني بني املذهب ال�صني واملذهب   (2(
ال�صيعي يف اإمكانية اأن يتوىل غري املن�صوب وغري املع�صوم احلكم على اأ�صا�ص نظرية اأهل ال�صنة يف اإجماع اأهل 

احلل والعقد عليه، وهي خطوة تعد تطوًرا كبرًيا يف الفكر ال�صيا�صي ال�صيعي. )م).
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هذا  عن  الناجتة  ال�صتبداد  من  احلد  درجة  فاإن  والعقد،  احلل  اأهل  اإجماع  فيه 
الراأي، واإن كانت ل تبلغ ما يقت�صيه مذهبنا، اإل اأن عدم تخّطي الوايل الكتاب 
وال�صنة النبوية هو من ال�صروط التي اعتبوها لزمة الذكر يف نف�ص عقد البيعة 
عندهم. واأقل عمل نا�صئ عن ميل اأو هوًى يعدونه خمالًفا للمن�صب، واتفقوا على 

الت�صدي حينئٍذ لعزله.

وعلى هذا الأ�صا�ص فاإن ال�صلطة الإ�صالمية لبد واأن تتحدد بعدم ال�صتئثار 
وال�صتبداد كحد اأدنى، مع غ�ص الطرف عن اأهلية املت�صدي وما يلزمه من الع�صمة 
وغريها من الأمور التي يخت�ص بها مذهبنا، فاإن هذا هو القدر املتيقن بني الفريقني 

واملتفق عليه من قبل الأمة. ول ريب اأنه من �صروريات الدين الإ�صالمي.

وملا كان حفظ هذه الدرجة املتيقنة بني الأمة مما ميكن القيام به عادة بح�صب 
القوة الب�صرية، ولي�ص كما هي عليه �صائر املراتب التي يخت�ص بها مذهبنا ويتعذر 
حفظها اإل مع الع�صمة، لذلك فاإن احلفاظ عليها واجب باأي �صكل اأمكن، خا�صة 
اإذا كان املت�صدي غا�صًبا، فحينئذ ل يحق لأي م�صلم يظهر ال�صهادتني اأن ينكر 

وجوب ما قلناه، اإل اأن يخرج من ملتنا ويدين بغري ديننا.





بنا تقدمي ثالث  الثاين، ويح�صن  غر�صنا من هذا الف�صل هو تنقيح الأمر 
مقدمات هي:

املقدمة األوىل

من املعلوم لدى اجلميع يف باب النهي عن املنكر، والذي يعد من �صروريات 
اأعماٍل منكَرة يف اآن واحد فاإن ردعه عن  اأنه لو ارتكب �صخ�ص ما عدة  الدين، 
كل منكر من هذه املنكرات تكليف م�صتقل لوحده، ول ي�صرتط فيه التمكن من 

ردعه عن �صائر ما ارتكب من املنكرات.

املقدمة الثانية

ع�صر  يف  اأنه  هو  الإمامية  نحن  مذهبنا  يف  املوجودة  الثوابت  جملة  من 
ل  احل�صبية)))  بالوظائف  ت�صمى  وليات  هناك   - ال�صالم  مغّيبه  على  الغيبة  - 

الوظائف احل�صبية: هي وظيفة من باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، والذي هو فر�ص على القائم باأمر   (((
امل�صلمني. )م).

 الف�سل الثاين
وظيفة امل�سلمني ال�سيا�سية يف ع�سر الغيبة
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ير�صى ال�صارع املقد�ص باإهمالها، حيث نعتقد اأن نيابة فقهاء ع�صر الغيبة قدر متيقن 
فيها وثابت بال�صرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة لهم يف جميع املنا�صب، 
اإذ اأن ال�صارع املقد�ص))) ل ير�صى باختالل النظام وذهاب بي�صة الإ�صالم. ومن 
جهة اأخرى جند اأن اهتمام ال�صارع بحفظ البلدان الإ�صالمية وتنظيمها اأكث من 
اهتمامه ب�صائر الأمور احل�صبية؛ ومن هنا يثبت لدينا مبا ل �صك فيه نيابة الفقهاء 

والنواب العموميني يف ع�صر الغيبة يف ما يتعلق باإقامة الوظائف املذكورة.

املقدمة الثالثة

فيما يخ�ص الولية على الأوقاف العامة واخلا�صة وغريها، فقد ثبت لدى 
كل علماء الإ�صالم اأن غا�صًبا لو و�صع يده على بع�ص املوقوفات ب�صكل ل ميكن 
معه رفع يده راأ�ًصا، اإل اأنه ميكن احلد من ت�صرفاته و�صيانة جزء من تلك املوقوفة 
هيئة  وت�صكيل  العملية  واخلطوات  الرتتيبات  ببع�ص  القيام  املغ�صوبة من خالل 
عليا للمراقبة، حينئذ يكون القيام بهذه الرتتيبات واخلطوات اأمًرا واجًبا، وهذا مما 

ل يختلف فيه املفكرون الدهريون ف�صاًل عن العلماء املت�صرعني. 

وبتمام هذه املقدمات الثالث ل يبقى هناك اأدنى �صبهة اأو ريب يف وجوب 
حتويل ال�صلطة اجلائرة من النوع الأول اإىل الثاين مع تعذر القيام مبا هو اأكث من 
ذلك، حيث تبني لك اأن النوع الأول يعد اغت�صابًا لرداء الكبياء الإلهي لل�صاحة 
النوع  للعباد، بخالف  والبالد وظلم  للرقاب  اغت�صاب  املقد�صة، كما هو  الإلهية 

ال�صارع املقد�ص: هو اهلل . )م).  (((
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دون  خا�صة  املقد�ص  الإمام  من�صب  يطال  والغت�صاب  الظلم  اإن  حيث  الثاين 
الظلَمني والغت�صاَبني الآخَرين. 

يت�صح لنا مما �صبق اأن عملية حتويل ال�صلطة اجلائرة تتم من خالل تقييدها 
اأنه  البع�ص  يتوهم  كما  ولي�ص  والغت�صاب،  الظلم  ذينك  عن  والردع  وحتديدها 
عبارة عن ا�صتبدال ظلم بظلم اآخر اأقل منه حدة ووطاأة. وبعبارة اأو�صح: اإن املعاملة 
والت�صرف على نحو الطريقة الثانية تقت�صر على القدر الذي يوّفر للبالد النظام 
وال�صتقرار وال�صيانة، واأما التجاوزات على الطريقة الأوىل فهي كثرية وم�صاعفة 
التجاوزات  هذه  منع  احلكم  طريقة  ا�صتبدال  من  والهدف  حد،  عند  تقف  ول 

والردع عنها.

وبعبارة اأخرى، اإن الت�صرف على الطريقة الثانية هو نف�ص الت�صرف الولئي 
اإن الولية فيه ثابتة لأهلها �صرًعا، ومع عدم الأهلية يكون  الذي قلنا فيما �صبق 
عمل املت�صدي من قبيل مداخلة غري املتويل ال�صرعي يف اأمر املوقوفة. وهنا ميكن 
العمل على �صيانة املوقوفة بوا�صطة هيئة عليا تاأخذ على عاتقها مهمة الإ�صراف 
والنظارة، ومع �صدور الإذن فيها عمن له ولية الإذن يخرج الت�صرف فيها عن 
ا،  دائرة الغ�صب وعنوان الظلم ملقام الإمامة والولية ويكون الت�صدي حينئذ �صرعيًّ
مثاله مثال املتنج�ص بالَعَر�ص الذي مت تطهريه بذلك الإذن. واأما الت�صرفات على 
اأن  ميكنها  ول  بالذات  قبيح  ظلم  ذلك  من  العك�ص  على  فهي  الأوىل  الطريقة 
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تكت�صي ُحلَّة امل�صروعية باأي حال من الأحوال، ول يجوز اإ�صدار الإذن يف ذلك 
على الإطالق، وهي من اأعيان النجا�صات التي ل َتْطُهر ما دامت باقية.

اإن تبديل طريقة احلكم يراد به تعيني هيئة م�صرفة ل�صيانة املوقوفة املغ�صوبة، 
وحتديد �صالحيات الغا�صب يف الت�صرف بها على �صوء ما ي�صلحها، ورفع ملكيته 
املدعاة وا�صتبداده، حيث يعد اغت�صابًا م�صاعًفا، واإلزامه بالعمل مبقت�صى الوقف، 
اإزالة عني النجا�صة عن  ومنعه عن التمادي يف الغي وال�صاللة، وهذا من قبيل 

املحل املتنج�ص.

ومن املنا�صب هنا اأن ندرج تلك الروؤيا ال�صادقة التي راأيتها اأنا اأقّل خّدام 
على  وفدت  الروؤيا  عامل  ويف  ليايل  عدة  فقبل  الت�صبيه.  هذا  واملت�صمنة  ال�صرع، 
ه)))) جنل املرحوم احلاج  �ص �ِصرُّ املرحوم اآية اهلل احلاج املريزا ح�صني الطهراين )ُقدِّ
املريزا خليل طاب رم�صه. فاأخذت باأطراف ردائه املبارك، �صائاًل اإياه م�صائل عديدة، 
والآخرة،  البزخ  ون�صاأة  املوت  بعامل  املخت�صة  الأ�صئلة  عن  الإجابة  عن  فامتنع 

واأجاب عن بقية امل�صائل.

ال�صريازي، ولد �صنة 236) هـ، )820) م)،  ال�صيد املجدد  البارزين بعد  املراجع  اأحد  املريزا ح�صني خليل   (((
ودر�ص يف النجف الأ�صرف عند ال�صيخ حممد ح�صن �صاحب اجلواهر وال�صيخ مرت�صى الأن�صاري. اأّيد احلركة 

الد�صتورية كباقي مراجع ع�صره، وعرف بالزهد والتق�صف. تويف يف �صوال 326) هـ ) 908) م).
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ويف معر�ص رّده على بع�ص الأ�صئلة كان هذا العامل اجلليل يجيب نقاًل عن 
ل�صان الإمام احلجة املنتظر )عج) )))، وبعد اأن اأمت حديثه طرحت عليه ال�صوؤال التايل:

ماذا قال الإمام احلجة )عج) فيما يخت�ص مبواقفكم اإزاء امل�صاألة الد�صتورية؟

جديد  ا�صم  الد�صتورية  اأن  هو  )عج)  احلجة  الإمام  قول  ملخ�ص  فكان 
ملو�صوع قدمي، ثم اأورد مثاًل بهذا اخل�صو�ص ل ت�صعفني ذاكرتي با�صتح�صاره، ثم 
قال املرحوم املريزا الطهراين لقد قال الإمام C: اإن َمَثل الد�صتورية مثل تلك 

الأََمة ال�صوداء التي تلونت يدها فاأجبوها على غ�صلها.

ول �صك اأن املثال الذي اأورده الإمام )عج) مطابق للواقع متاًما، فهو �صهل 
وممتنع يف اآن واحد، ومل يكن ليخطر ببال اأحد، وهناك قرائن عديدة ميكن القطع 
دللة  تدل  حيث  اجلارية  �صواد  منها  و�صدقها،  الروؤيا  هذه  ب�صحة  خاللها  من 
وا�صحة على مغ�صوبية اأ�صل الت�صدي، واأما تلوث اليد ففيه اإ�صارة اإىل الغ�صب 
امل�صاعف، وحيث كانت الد�صتورية مزيلة له، لذا �صبهها الإمام املنتظر )عج) باأنها 

عملية غ�صل وتنظيف ليد املت�صدي الغا�صب من القذارة التي عر�صت عليها.

يخت�ص  فيما  املتيقن  القدر  على  احلفاظ  باأن  القول  اإىل  نخل�ص  هنا  ومن 
بتحديد ال�صلطة الإ�صالمية وتقنينها، والذي يعد من �صروريات الدين الإ�صالمي 

عج: اخت�صار جلملة »عجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف« وتو�صع بعد ذكر الإمام الثاين ع�صر حممد بن احل�صن   (((
الع�صكري؛ لأنه عند ال�صيعة حي ومرتقب الظهور. )م).
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اأهم الواجبات ومن  ومما تتفق عليه الأمة الإ�صالمية باأجمعها، هو بحد ذاته من 
اأعظم نوامي�ص الدين املبني - فيما اإذا كان املن�صب مغ�صوبًا كما هو احلال يف اإيران 
- اأ�صف اإىل ذلك اأن هذا الأمر هو من �صروريات مذهبنا نحن ال�صيعة الإمامية، 
كما اأنه ميكن اإدراجه حتت عنوان الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحفظ نفو�ص 
ظلم  ودفع  الهتك،  من  واأعرا�صهم  التلف،  من  واأموالهم  الهلكة،  من  امل�صلمني 

الظاملني عنهم، وغري ذلك من العناوين.

على  واملطلعني  ال�صيا�صيني  جميع  فاإن  قلناه،  ما  كل  عن  النظر  وبغ�ص 
ال�صبب  اأن  وهو  املعنى،  هذا  على  يتفقون  وغريهم  امل�صلمني  من  العامل  اأو�صاع 
الرئي�صي لرقي الإ�صالم وتقدمه يف ال�صدر الأول بتلك ال�صرعة املده�صة ويف اأقل 
مببداأ  تعمل  عادلة  الإ�صالمية حكومة  احلكومة  كون  يكمن يف  قرن،  ن�صف  من 
وبطانتهم  اخللفاء  وبني  امل�صلمني  اآحاد  بني  وت�صوي  احلرية  �صعار  وترفع  ال�صورى 
الرئي�صي  ال�صبب  يعد  اليوم  ال�صفات  هذه  اختفاء  اأن  كما  والقانون،  العطاء  يف 
ا�صتولوا على معظم  امل�صيحية عليهم حيث  ال�صعوب  امل�صلمني وتفوق  لنك�صار 
الآخر  هو  النحطاط  فعامل  منها؛  تبّقى  ما  احتالل  ب�صدد  الآن  وهم  بلدانهم، 
يعود اإىل خلود امل�صلمني اإىل ذل الأ�صر وال�صتعباد، ورزوحهم))) حتت نري حكٍم 
ا�صتبدادي موروث عن معاوية، وا�صتئثار احلكام باحلكومة وال�صلطة التي ن�صت 

عليها ال�صريعة الإ�صالمية.

ُرُزوحهم: �ُصُقوطهم من �صدة الإعياء. )م).  (((
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وما مل يتنّبه امل�صلمون من �صكرتهم وغفلتهم فاإنهم �صيظلون كما يف ال�صابق 
اأيام  اإل  وما هي  البالد،  ثروات  وناهبي  الأمة،  فراعنة  عبودية  رازحني حتت ذل 
واأغلب  اأفريقيا  امل�صلمون يف  اإليه  اآل  ما  اإىل  بعدها  الأمر  بهم  يوؤول  قالئل حتى 
وال�صتقالل  ال�صرف  نعمة  �صيفقدون  حيث  الدول،  من  وغريها  اآ�صيا  بلدان 
حكومة  ظل  يف  اأ�صارى  و�صي�صبحون  الوطنية،  والكرامة  الإ�صالمي  واحلكم 
وغريها  الأندل�ص،  ك�صكان  بعدها  ويكونون  تت�صرم  اأيام  اإل  هي  وما  الن�صارى، 
من البالد، يتن�صرون بعد اإ�صالمهم وت�صبح م�صاجدهم كنائ�ص، واآذانهم ناقو�ًصا، 
وي�صتبدلون �صعائرهم الإ�صالمية باأخرى ن�صرانية، بل وحتى لغتهم �صي�صتعي�صون 
عنها باأخرى، و�صيدّن�ص الن�صارى احلرم املنور لثامن الأئمة - وقى اهلل امل�صلمني 
ذلك ول اأرانا اإياه - وهناك جملة من القرائن وال�صواهد تدلل على قرب وقوع 

هذا الأمر، فقد حتققت جميع مقدماته والتي لبد واأن تنتهي اإليه))).

تقا�صمتا  وال�صمالية)2)  اجلنوبية  اجلارتني  من  كالًّ  اأن  القرائن  هذه  ومن 
خريطة البلد فيما بينهما. وعلى هذا الأ�صا�ص فاإن حتويل ال�صلطة اجلائرة الغا�صبة 
من �صريتها الظاملة اإىل �صرية عادلة �صوف يحفظ لالإ�صالم بي�صته، وي�صون حوزة 

وقد حتقق قدر من هذه النبوءة يف اأواخر اآذار 2)9) م حينما قامت اجليو�ص الرو�صية املحتلة لل�صمال الإيراين   (((
بق�صف م�صهد الإمام الر�صا ، فانهدم اإثر ذلك جزء من القبة وال�صقف وقتل وجرح عدد من الزوار.

لعله يق�صد باجلارة اجلنوبية ال�صتعمار الإجنليزي الذي كان م�صيطًرا على الهند واملحيط الهندي والذي اقت�صم   (2(
مع رو�صيا اإيران يف مطلع القرن الع�صرين، واإل فاإنه ل توجد لإيران جارة جنوبية �صاركت رو�صيا يف اقت�صامها 

البلد. 
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امل�صلمني))) من الكفار، بالإ�صافة اإىل ما ذكرنا من منجزات اأخرى، ولذا فاإن هذا 
العمل من اأهم الفرائ�ص التي يجب القيام بها. 

الذين  �صملنا، ول جعلنا من  التقى  الهدى كلمتنا وعلى  جمع اهلل على 
الطاهرين،  واآله  مبحمد  املوت،  ال�صواعق حذر  من  اآذانهم  يف  اأ�صابعهم  يجعلون 

�صلوات اهلل عليهم اأجمعني.

َحْوَزة امل�صلمني: ُحُدودهم ونواحيهم. )م).  (((



وهل هو - اأي احلكم الد�صتوري - خاٍل من الإ�صكال؟

بيان  ي�صتلزم  وتو�صيحه  الثالث،  الأمر  يف  للتحقيق  م�صوق  الف�صل  وهذا 
ثالثة مطالب: 

على  الولية  هي  الإ�صالمية  ال�صلطة  حقيقة  فاإن  علمت  كما  الأول: 
م�صاهمة  تعتمد  اأنها  ومبا  ومقوماتها،  حدودها  ومعرفة  الأمة  اأمور  �صيا�صة  جمريات 
جميع اأفراد ال�صعب يف اأمور البالد كاأ�صل م�صّلم به، لذا فهي تكّر�ص مبداأ الت�صاور 
مع عقالء الأمة وهو ما ي�صمى بال�صورى ال�صعبية العامة، ول تنح�صر بالت�صاور مع 
بطانة الوايل وخا�صته ومقّربيه، وقد ن�ص القراآن الكرمي على مبداأ ال�صورى وثّبتته 
ال�صرية النبوية املقد�صة كاأحد اأهم مبادئ الدين الإ�صالمي احلنيف، وبقيت هذه 

ژڤ  ڦ   الكرمية:  والآية  اخلالفة.  اأمر  معاوية  توىّل  اأن  اإىل  حمفوظة  ال�صنة 
تخاطب  حيث  املعنى  هذا  على  وا�صحة  دللة  تدل  ڦڦژ]اآل عمران/59)[ 
الر�صول m وهو العقل الكل ومعدن الع�صمة، وتاأمره بالت�صاور مع عقالء الأمة. 
الأمة، من  اأفراد  يعود على جميع  ال�صمري  اأن مرجع  بال�صرورة  الآية  والظاهر من 

 الف�سل الثالث
هل يوجد بديل عن احلكم الد�ستوري؟ وهل احلكم 

الد�ستوري خاٍل من الإ�سكال؟
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املهاجرين والأن�صار قاطبة. واأما تخ�صي�صها بالعقالء واأرباب احلل والعقد فهو من 
باب احلكمة ودللة القرينة على املقام، ل من باب ال�صراحة اللفظية ودللة الكلمة 
بخ�صو�صه  ُيت�صاور  ما  اأن  على  وتدل  العموم،  تفيد  الكلمة  لأن  ذلك  الأمر؛  يف 
هي الأمور ال�صيا�صية، واأما الأحكام الإلهية فاإنها ل تدخل يف نطاق هذا العموم، 

وخروجها عنه من باب التخ�ص�ص ل التخ�صي�ص))).

وبالرغم من اأن الآية الكرمية ژں  ں  ڻژ]ال�صورى/38[ ل تدل 
يف نف�صها على غري رجحان ال�صورى، اإل اأن دللتها هذه ظاهرة يف كونها تخ�ص 
الأمور النوعية العامة وو�صعيتها، واأنه لبد من العمل مببداأ ال�صورى يف مثل هذه 

الأمور. 

واإذا ما راجعنا كتب ال�صرية لراأينا اأن �صرية الر�صول املقد�صة مليئة بال�صواهد 
الدالة على تاأييده ودعمه m ملبداأ ال�صورى والعمل به، فكثرًيا ما كان يردد على 

اأ�صحابه بقوله: »اأ�صريوا عليَّ اأ�صحابي«. 

ا  حقيقيًّ خروًجا  دليل  مو�صوع  عن  مورد  خروج  باأولهما  يراد  اأ�صوليان،  م�صطلحان  والتخ�صي�ص  التخ�ص�ص   (((
كخروج اخلل عن مو�صوع دليل حرمة اخلمر، ويراد بالثاين اخلروج احلكمي مع بقاء املو�صوع كقول القائل ل 
تكرم زيًدا العامل بعد قوله اأكرم العلماء، فاإن زيًدا يبقى عاملًا رغم �صدور احلكم بعدم اإكرامه. وقد اأراد املوؤلف 
اأن يقول: اإن اأهل ال�صورى ل يحق لهم الت�صاور يف الأمور ال�صرعية، واإن خروج هذه الأمور عن دائرة ال�صورى 

هو من التخ�ص�ص ل التخ�صي�ص.
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ففي غزوة اأحد مثاًل كان راأي الر�صول وجماعة من اأ�صحابه هو البقاء يف 
املدينة املنورة وعدم اخلروج منها، ورغم اأن النتائج اأ�صفرت فيما بعد عن �صحة 
و�صداد راأي الر�صول m، ولكن مبا اأن اآراء الأكثية ا�صتقرت على اخلروج فقد 
امل�صائب  من  حتمل  ما  ذلك  اأجل  من  وحتمل  اأرادوه  ما  على  الر�صول  وافقهم 

اجلليلة))).

واأما اخللفاء الأوائل فقد اأبقوا على هذه ال�صنة املقد�صة وحافظوا عليها، مما 
ال�صدر الأول من  التي حّققوها يف  الباهرة  اإىل تلك النت�صارات  بالنتيجة  اأدى 

الإ�صالم.

وحقوق  الرعية  على  الوايل  حقوق  املوؤمنني  اأمري  عّد  اأن  بعد  �صفني  ويف 
الرعية على الوايل خاطب اأ�صحابه وكانوا َيْرُبون)2) على اخلم�صني األف نفر قائاًل:

»فال تكّلموين مبا ُتَكّلم به اجلبابرة ول تتحفظوا مني مبا ُيتَحّفظ به عند اأهل 
انََعة)3)، ول تظنوا بي ا�صتثقاًل يف حقٍّ قيل يل، ول  البادرة، ول تخالطوين باملُ�صَ

 m الطبي، حممد بن جرير، تاريخ الطبي، ج 2، �ص60، حوادث ال�صنة الثالثة للهجرة، ملا �صمع الر�صول  (((
وتاريخ  ه�صام  ابن  �صرية  ويف  اأ�صنع«.  ما  عليَّ  »اأ�صريوا  لأ�صحابه:  قال  واأتباعها  قري�ص  من  امل�صركني  بنزول 
الإ�صالم للذهبي والكامل يف التاريخ اأن النبي m ق�ّص عليهم روؤيا ب�صاأن احلادث وعّبها، وكان راأيه البقاء يف 
 m املدينة، فاإذا جاء امل�صركون قاتلهم امل�صلمون، لكن جماعة من امل�صلمني كان راأيهم النفري، فوافقهم النبي
اأن ي�صعها حتى يحارب«. ال�صرية  اإذا لب�ص لمته  ثم ندموا وعادوا اإىل راأيه لكنه قال لهم: »ما ينبغي لنبّي 

النبوية لبن ه�صام، ج3، �ص68، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.
َيْرُبون: يزيدون. )م).  (2(

انََعة: باملداهنة واخلداع. )م). باملُ�صَ  (3(
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التما�ص اإعظام لنف�ص، فاإنه من ا�صتثقل احلق اأن يقال له اأو العدل اأن ُيعَر�ص عليه 
كان العمل بهما عليه اأثقل. فال تكّفوا عن مقالة بحق اأو م�صورة بعدل«))).

وجدير بنا نحن الذين نّدعي الت�صيع)2) اأن نتمعن قلياًل يف مفاد هذا الكالم 
ا لإدراك الواقع وبلوغ احلقيقة واإلغاء الأغرا�ص النف�صية،  املبارك، ونتاأّمله �صعًيا ِمنَّ
واأن نعي عمل الإمام يف رفع هيبة اخلالفة وجالل مقامها عن قلوب الأمة ومنحها 
وكيف  م�صورة،  اأو  اعرتا�ص  اأي  اإبداء  يف  النا�ص  وترغيب  احلرية  درجات  اأعلى 
اأنه عّد امل�صورة يف عداد حقوق الوايل على الرعية اأو الرعية على الوايل، ومنعن 
النظر يف قول النبي m »اأ�صريوا عليَّ اأ�صحابي«، لنتبني ال�صر يف ذلك كله. فهل 
الهتمام باأمر ال�صورى من ِقَبله m لأجل اأن ل يقع يف اخلطاأ وهو على ما هو عليه 
من درجة الع�صمة الرفيعة التي تغنيه عن العامل باأجمعه فيما يتعلق باإ�صابة الأمر 

الواقع؟! حا�صاهم اهلل عن ذلك.

علينا  يتحتم  اأدنى،  املتعمدة، كحد  العتداءات  وقوع  للحيلولة دون  اإذن 
اأن ن�صون هذا الأ�صل الذي يكفل لنا ال�صعادة واخلري، واإذا كان لبد من العمل 
مببداأ ال�صورى وتكري�ص احلرية وامل�صاواة بالن�صبة للحكومة ال�صرعية القائمة على 

�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، �ص 335، اخلطبة 6)2 ، والبادرة: الغ�صب.  (((
الت�صيع: الت�صيع لغة كما جاء يف ال�صحاح للجوهري وتاج العرو�ص للزبيدي مادة �صيع هو: املتابعة واملنا�صرة   (2(

واملولة. وال�صيعة يف مدلولها اللغوي تعني القوم وال�صحب والأتباع والأعوان.
فال�صيعة هم  تعاونوا،  اإذا  القوم  ت�صايع  فيقال  ق�صاياهم،  واحد يف  اأمر  املتعاونني على  اجلماعة  تعني  وال�صيعة 
  طالب اأبي  بن  علي  �صيعة  على  يطلق  ال�صيعة  لفظ  اأن  على  وتعارفوا  لهم.  لرئي�ص  التابعة  اجلماعة 

املعروفني بانقطاعهم اإليه والقول باإمامته. )م).
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اأ�صا�ص الولية احرتاًزا))) وتنزيًها من ح�صول �صبه ظاهري مع احلكومات امل�صتبدة 
غا�صًبا  املت�صدي  كان  اإذا  فيما  اأكث  بدرجة  يتعني  الكالم  هذا  فاإن  والطاغوتية، 
ا ولتعليم الأمة ولأجل اأن يكون  مل�صند اخلالفة، واإذا كان الغر�ص من ذلك اإر�صاديًّ
مثاًل يحتذى به اأو معيًنا مل�صرية الولة والق�صاة والعمال، ولغر�ص اإلزامهم بال�صري 
على هذا النهج وعدم التخلف عن هذا الد�صتور العملي، فيلزمنا اإذن تعّلم هذا 

الدر�ص البليغ حتًما.

َعبَدة  نحن  نكون  اأن  واحلزن  الأ�صف  دواعي  من  فاإن  حال،  اأية  وعلى 
الظلمة والرافعني للواء ال�صتبداد الديني مبناأى عن مداليل)2) الكتاب وال�صنة 
ال�صعبية  ال�صورى  تكون  اأن  من  فبدًل  واأئمتنا؛  نبينا  و�صرية  ال�صريعة  واأحكام 

�صعارنا الذي يجب اأن نرفعه، وبدًل من اأن نقول فيها: ژڄ  ڄ  ڄ  
الآية  تلك  نقراأ  مل  وكاأننا  لالإ�صالم،  خمالفة  ح�صبناها  ڄڃژ]يو�صف/65[، 
فقل  اأو  اأذهاننا،  يف  مفادها  يخطر  ومل  اآنًفا،  علينا  مّرت  والتي  الدالة  الوا�صحة 
اإنها  - اأي الآية - وب�صبب تعار�صها مع اأهوائنا وم�صتهياتنا وما يف اأنف�صنا من نزعة 
القراآن  ذكرهم  الذين  حكاية  الأذهان  اإىل  نعيد  اأ�صبحنا  وال�صتعباد  ال�صتبداد 

الكرمي حيث يقول عنهم: ژەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ    ېئ   ېئژ]البقرة/)0)[.

ًيا. )م). اْحرَتاًزا: َتوقِّ  (((
مداليل الكتاب: �صيغة ا�صتقاقية مبعنى: دللت ومعان، وتعني دللت القراآن الكرمي. )م).  (2(
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والعدالة  التقوى  مللكات  بل  فح�صب،  للع�صمة  نفتقد  ل  اليوم  اإننا  ثانًيا: 
وخ�صائ�ص  �صمات  املت�صدين  يف  توجد  ذلك  من  واأكث  املت�صدين،  عند  والعلم 
تناق�ص متاًما ما ينبغي اأن يكون عليه املت�صدون والولة، وهذا ما ن�صهده جيًدا يف 
الوقت احلا�صر، وكل ذلك يحتم علينا الإ�صرار والتاأكيد على �صرورة حتديد وتقنني 
ال�صلطة الإ�صالمية بتلك الدرجة امل�صّلم بها والتي عرفتها - عزيزي القارئ - وهو 
احلفاظ  اأن  اإىل  بالإ�صافة  الإ�صالمي،  الدين  �صروريات  ومن  الأمة،  عليه  تتفق  ما 
على مبداأ ال�صورى الذي ن�ص عليه الكتاب وال�صنة املقد�صة ل يتاأّتى اإل بتن�صيب 
م�صدد))) ورادع خارجي يقوم قدر الإمكان مقام القوة العا�صمة الإلهية)2)، اأو حتل 
على الأقل حمل القوة العقلية وملكة العدالة والتقوى، ولو ترك هذا الأمر وطبع 
بال�صاة  الذئب  تو�صية  قبيل  من  وكان  امل�صتحيالت  من  تطبيقه  لكان  املت�صدين 

خرًيا، اأو كمن ا�صتجار من الرم�صاء)3) بالنار! 

قلناه  الذي  بال�صكل  امل�صددة  الهيئة  تن�صيب  اأهمية  لنا  تت�صح  هنا  ومن 
تكون  اإمنا  والرادعة  امل�صددة  اخلارجية  القوة  هذه  اأن  اأي�ًصا  الوا�صح  ومن  �صابًقا. 
موؤثرة ومفيدة وفاعلة وقائمة مقام القوة النف�صية اإذا كان املت�صدون ي�صكلون القوة 
التنفيذية ويكونون خا�صعني للقوة امل�صددة والعلمية وتابعني لها، ول تكون هذه 

ا على اأُ�ص�ص ومبادئ  تن�صيب م�صدد: �صيغة تاأكيد على �صرورة اأن يكون اختيار احلاكم اختياًرا �صديًدا مبنيًّ  (((
الدين الإ�صالمي، مع احلفاظ على مبداأ ال�صورى الذي ن�ص عليه القراآن الكرمي وال�صنة ال�صريفة. )م).

القوة العا�صمة الإلهية: القوة امل�صتمدة من الع�صمة الإلهية للمع�صومني . )م).  (2(
اء: �صدة احَلّر. )م). م�صَ الرَّ  (3(
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القوة امل�صددة قوية يف راأيها وحازمة يف قراراتها بحيث ل ميكن خمالفتها اإل عندما 
ا لها. كما ينبغي  تكون الدولة وال�صلطة مبتنية على القانون، ومتخذة طابًعا ر�صميًّ
ي�صدوا كل  بحيث  بحكمة  ويت�صرفوا  يقظة وحذر  يكونوا على  اأن  الأمة  لعقالء 
لن  الطاغوتية  القوى  فاإن  واإل  ال�صتبدادية.  القوى  كافة  على  والأبواب  الطرق 
تتوانى))) عن اقرتاف اأ�صنع اجلرائم والأعمال، و�صيوؤول اأمرنا نحن الإيرانيني اإىل 

الهالك والبوار.

وفًقا  تاأ�صي�صها  يراد  التي  امل�صددة  الهيئة  اأن  �صرحناه  مما  لك  ات�صح  ثالًثا: 
ملذهبنا نحن الإمامية حتل حمل الع�صمة بدرجة ما، ووفًقا ملباين اأهل ال�صنة حتل 
حفظ  هو  القوة  هذه  من  والهدف  والعدالة.  التقوى  وملكة  العلمية  القوة  حمل 
ال�صلطة الإ�صالمية و�صيانتها من النحراف والتبدل، ومراقبتها لئاّل تتجاوز احلدود 

املر�صومة لها، واإبقاوؤها داخل النطاق الطبيعي لها.

ومن الطبيعي اأن تقوم عملية ال�صيانة على اأ�صا�ص تنظيم الد�صتور بال�صكل 
الذي اأ�صرنا اإليه �صابًقا، بحيث يكون وافًيا بتحديد الوظائف النوعية ومتييز بع�صها 
عن البع�ص الآخر، وحتديد ما ل يحق التدخل فيه، وتبيني احلدود املذكورة وفًقا 
الد�صتور  فبدون  واإل  ر�صمية،  �صفة  يحمل  قانون  �صكل  على  املذهب  ملتطلبات 
التي مرت كاملحمول  باحلدود  املت�صدين و�صبطهم وحتديدهم  مراقبة  اأمر  ي�صبح 

بال مو�صوع، اأو هو من قبيل حلق راأ�ٍص ل ُيعرف �صاحبه.

َتَتَوانى: تق�صر وتهمل. )م).  (((
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وباجلملة نقول كما اإن �صبط اأعمال املقلدين يف اأبواب العبادات واملعامالت 
من دون الرجوع اإىل الر�صائل العملية اأمر ممتنع، فكذلك �صبط ت�صرفات املت�صدين 
ومراقبتهم فيما يخ�ص اأمور البلد ال�صيا�صية ممتنع اأي�ًصا، ما مل يوجد هناك د�صتور 

مدّون.

والتقنني  التحديد  م�صاألة  لنا  يحفظ  الذي  هو  الد�صتور  و�صع  اأّن  والواقع 
وامل�صوؤولية، ومن هنا بالذات تن�صاأ اأهمية و�صع الد�صتور، وتت�صح �صرورته وكونه 

اأمًرا واجًبا لبد منه. 

اأن  وبعد  الكفاية،  فيه  مبا  الثالثة  الأمور  تلك  ات�صحت  اأن  وبعد  والآن 
تبني لك اأن حفظ الدولة الإ�صالمية عن النحراف وال�صتبدال، والإبقاء على 
بها؛  وال�صعور  امل�صوؤولية  وتقّبل  ال�صالحيات،  من  احلد  كم�صاألة  احلقة  الثوابت 
بتدوين  اإل  التنفيذ  اإىل  طريًقا  جتد  ل  الولئية  املقومات  و�صائر  ال�صورى  واأ�صل 
د�صتور حمدد وقيام هيئة عليا بالإ�صراف والت�صديد. وكما عرفت اأن عمل الهيئة 
امل�صددة ل ينح�صر باإلزام املت�صدين بالقيام بالوظائف املطلوبة واحليلولة دون وقوع 
التجاوزات واملخالفات اأو املحافظة على املوقوفات من اأن تطالها اأيدي الغا�صبني 
وال�صارقني فح�صب، بل اإن الهدف من ت�صكيل هذه الهيئة اأدق واألطف واأجّل 
امل�صتقاة  الأ�صول  على  وبناًء  امل�صرفة،  الهيئة  هذه  اإن  اإذ  كلها،  الأمور  هذه  من 
مبتنيات  وبناًء على  الن�صب،  بن�صبة من  الع�صمة  تقوم مقام عن�صر  من مذهبنا، 
العامة من اأهل ال�صنة فهي تقوم مقام عن�صر العلم وملكة التقوى والعدالة. وتبني 
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اإذا كانت هذه  اإل  اأمر غري ممكن،  الهيئة امل�صرفة بكل هذه الأدوار  اأن قيام  لك 
الهيئة امل�صددة يف عملها وتاأثريها على جمريات الأمور يف البالد مبنزلة امللكات 
والإدراكات التي تنبعث عنها الإرادة والرغبة النف�صية، وتاأخذ طابعها ويكون لها 

نف�ص الأثر.

اأقول: بعد اأن عرفت واأحطت بكل هذه املعاين واملباين وعرفت اأن �صيانة 
ال�صلطة الإ�صالمية اإمنا هي متحققة ومتقومة بهذين الركنني: تدوين د�صتور حمّدد، 
وقيام هيئة عليا بالإ�صراف والت�صديد. وعرفت ما يرتتب على الأ�صلني املباركني - 
احلرية وامل�صاواة - من م�صوؤولية، وكون قيام الهيئة امل�صددة مقام الع�صمة عندنا، 
القوة  بتجزئة  اإل  يتاأتى  ل  ال�صنة،  اأهل  عند  العلمية  والقوة  العلم  عن�صر  ومقام 
احلاكمة والأخذ بنظر العتبار كافة املباين املذكورة ورّد كل فرع من الفروع اإىل 
اأ�صله يف ال�صريعة املقد�صة، خ�صو�ًصا على �صوء متبنيات مذهبنا نحن الإمامية. 
بعد كل هذا يت�صح لك بجالء هذا املعنى، وهو اأن حتديد ولية اجلور واحلد من 
النحو  اإل على  يتم  نواٍح، ل  و�صرورته من عدة  اأثبتنا وجوبه  الذي  �صالحياتها 

الذي قلناه.

ول ي�صعني يف هذا املقام اإل العرتاف بجودة ا�صتنباط وح�صن ا�صتنتاج 
اأول حكيم قّرر هذه املعاين وا�صتنبط وجوب اأن تكون احلكومة الولئية العادلة 
حكومة م�صوؤولة وم�صروطة ومقّيدة وحمدودة وُمبَتَنَية على ال�صورى، جاعاًل قوامها 
عليهما  يرتتب  وما  اإليهما  اأ�صرنا  اللذين  وال�صورى)  )احلرية  املباركني  الأ�صلني 
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الد�صتور  تدوين  وهما  الركنني،  هذين  مقوماتها  حفظ  يف  معتًبا  م�صوؤولية،  من 
اأح�صن  وبلورها على  ِرد  ُمطَّ قانون  �صكل  و�صاغها على  امل�صرفة،  الهيئة  وت�صكيل 
اأو  الع�صمة  مقام  والرادعة  امل�صددة  القوة  اإقامة  باإمكانية  وقال  �صورة،  واأمت  وجه 
النف�صية  الإرادات  انبعاث  هو  كما  والعدالة،  والعلم  التقوى  مقام  الأقل  على 
من امللكات والإدراكات، وجعل الطريق اإىل كل ذلك هو توزيع مهام ووظائف 
وم�صوؤوليات الدولة وح�صر وظيفة املت�صدين يف الأمور واملهام التنفيذية، على اأن 
يتم ذلك حتت اإ�صراف ونظارة القوة امل�صددة امل�صوؤولة عنها، وبدورها تكون هذه 

القوة م�صوؤولة اأمام اأفراد ال�صعب.

نف�ص  يف  وهو  احلكيم،  ذلك  مقام  وعلو  �صمو  عن  يك�صف  تقدم  ما  كل 
الوقت مدعاة ل�صرور واغتباط عموم ال�صعب.

اأننا، بحمد اهلل وح�صن تاأييده، عند تعر�صنا لهذه املقولة املباركة »ل  ومع 
اللطيفة،  والقواعد  الأ�صول  العديد من  ن�صتنبط  ترانا  بال�صك«)))  اليقني  تنق�ص 
لكننا يف الوقت نف�صه نغفل عن التفكري مبقت�صيات اأ�ص�ص ومباين مذهبنا وما منتاز 
الطواغيت حتى  باأيدي  ورقيًقا  اأ�صارى  اأ�صبحنا  باأن  فابتلينا  الفرق،  �صائر  به عن 

احلر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص245، حتقيق موؤ�ص�صة اآل البيت )عليهم ال�صالم)، نقل عن التهذيب   (((
لل�صيخ الطو�صي رواية م�صمرة - مل يذكر الإمام امل�صوؤول فيها - عن زرارة عن الرجل ينام وهو على و�صوء، 
اأتوجب اخلفقة واخلفقتان عليه الو�صوء؟ فاأجابه الإمام بجواب طويل منه قوله : »... ول تنق�ص اليقني 

اأبًدا بال�صك، واإمنا تنق�صه بيقني اآخر«.
وهناك روايات اأخرى بهذا امل�صمون جعلت اأ�صا�ًصا لت�صييد نظرية ال�صت�صحاب يف علم اأ�صول الفقه.
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ظهور احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه)، ومل ندخل هذا املجال اعتقاًدا مّنا بعدم 
جدواه. واأما الآخرون فقد �صبقونا يف فهم تلك الأ�ص�ص واملباين وتخلي�ص رقابهم 

ِح�َصة. من هذه العبودية النَّ

لقد ا�صتفاد املذهب املادي من مبادئ وتعاليم الدين الإ�صالمي احلنيف 
نتائج  وحقق  والتقدم،  الرقي  باأ�صباب  والأخذ  املجتمع  اأمور  وتنظيم  اإ�صالح  يف 
اإىل  تقهقرنا  فقد  امل�صلمني  نحن  واأما  واملبادئ.  الأ�ص�ص  تلك  من  م�صتقاة  رائعة 
ا والَّتي، وبعد اأن تنّبهنا قلياًل واأخذنا اأحكام ديننا واأ�صول  تيَّ الوراء. والآن وبعد اللَّ

ژڄ   الكرمية:  لالآية  م�صداًقا  ف�صرنا  الآخرين،  من  وذلة  بخ�صوع  مذهبنا 
ڄ  ڄ  ڄژ]يو�صف/65[ رفع اجلهلة وعبدة الطواغيت من حاملي لواء 
وينادوا  للظلمة،  وتاأييدهم  م�صاندتهم  ليعربوا عن  الديني عقريتهم)))  ال�صتبداد 
باأن �صلب الختيار التام واحلاكمية املطلقة و�صفات الذات الأحدية عن الظاملني 

يعد عمال منافًيا لالإ�صالم والقراآن.

قام هوؤلء ومب�صاندة من  فيهم،  املتاأ�صلة  نزعتهم ال�صتبدادية  وانطالًقا من 
�صاأن  رفع  اأ�صا�ص  على  و�صّيدوه  الإ�صالم،  اأ�صموه  مذهب جديد  بابتداع  الظلمة 
طواغيت الأمة اإىل م�صتوى الربوبية، واإ�صباغ ال�صفات الإلهية عليهم، وا�صتندوا يف 
ذلك كله اإىل كتاب اجلور وال�صتبداد الذي اأنزل عليهم من بالد ال�صرك والإحلاد، 
اأي بالد الرو�ص ژژ  ڑ  ڑ  ک        کژ]الأنعام/)2)[، فاأ�صموا 

َعقرَيَتهم: �صوتهم. )م).  (((
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تعاليم كتاب اجلور هذا بالقراآن ال�صماوي، وجهروا مبا خالفوا به �صروريات الدين يف 
بلد الإ�صالم م�صتعينني بطواغيت الأمة، وراحوا يرّددون مقولة امل�صركني ژڄ  
ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ.  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  
]7-5 ڳژ]�ص/  گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژ.    ژ   ڈ    ڈ  

مرة اأخرى.

و�صوء  الظلمة  ومعاونة  العاجلة  واإيثار  الهوى  غلبة  من  تعاىل  اهلل  ع�صمنا 
اخلامتة، مبحمد واآله الطاهرين �صلوات اهلل عليهم اأجمعني.



نعالج يف هذا الف�صل جملة من الو�صاو�ص وال�صبهات املثارة يف املقام؛ ويف 
وجبابرة  الطواغيت  اأعمال  من  ناجتة  كانت  ا  لـمَّ الو�صاو�ص  هذه  اإن  نقول  البدء 
الأمم ومن اإفرازات �صعبة ال�صتبداد الديني، وقد اأُْلقيت من ِقَبل بع�صهم بهدف 
عن  الرتفع  الأف�صل  من  يبدو  فقد  لذا  اخلبيثة،  ال�صتبداد  �صجرة  على  احلفاظ 
اأننا  اإل  به،  العتناء  ينبغي  مما  لي�ص  ذلك  واإن  بل  عليها،  والإجابة  لها  التعر�ص 
مع ذلك نتعر�ص لها وجنيب عنها حر�ًصا على دفع التوهم الذي قد يح�صل لدى 
الأمم غري الإ�صالمية وغري املطلعني على الأحكام ال�صرعية، من اأن هذه الأباطيل 
ب�صاأنها  اختلفوا  قد  واأنهم  واآرائهم،  الإ�صالم  علماء  اأقوال  عداد  ال�صتبدادية يف 
بني الرد والقبول، واأنها اأمور مل حت�صم بعد يف ال�صريعة، مما يف�صح املجال للطعن 
بال�صريعة والدين املبني، على اأننا قد توّخينا الخت�صار يف هذه العجالة على اأمل 

اأن ن�صتق�صي كل هذه الأباطيل يف وقت ومقال اآخرَين.

غري  اأم  �صرعية  كانت  �صواء  ال�صلطة،  اأ�صا�ص  اأن  �صبق  مما  لك  ات�صح 
�صرعية  -اأي مغت�صبة- فيما يخت�ص بالعدالة والولية ي�صتند اإىل َمْبَداأي احلرية 
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وامل�صاواة، واأما فيما يرتبط بال�صورى وحتديد ال�صالحيات فاإنه يتوقف على تدوين 
قانون اأ�صا�صي وت�صكيل جمل�ص �صورى وطني. والآن نحاول اأن نرد على املغالطات 
املثارة حول مبداأ احلرية ومبداأ امل�صاواة، ومن ثم جنيب على ال�صبهات املوجودة يف 

باب ال�صورى فيما يخ�ص حتديد ال�صالحيات.

املغالطة الأوىل 

وهي يف مبداأ احلرية ومن اأكب املغالطات؛ فكما تعلم اأن حقيقة احلكومة 
وم�صتبدة،  جائرة  لت�صرفات  واإخ�صاعه  ال�صعب  رقاب  اغت�صاب  هي  ال�صلطوية 
الإ�صالم  ظهور  تلت  التي  الزمنية  الفرتة  اإىل  يعود  الغت�صاب  هذا  واأ�صا�ص 
وبالتحديد اإىل الزمن الذي بلغ فيه بنو العا�ص ثالثني رجاًل، كما ورد يف احلديث 

النبوي ال�صريف املذكور اآنًفا واملتواتر بني ال�صيعة وال�صنة.

وقد عرفت اأن اأ�صل الولية -واإن كان املت�صدي غا�صًبا- ميكن اأن ي�صتقيم 
بالتحرر من ال�صرتقاق والعبودية، فمما ل �صك فيه اأن حقيقة ا�صتبدال احلكومة 
ة، وما ن�صهده من منازعات  يَّ بالتحرر من الأ�صر والَرَقّ اإل  الغا�صبة اجلائرة ل تتم 
وم�صادمات بني ال�صعوب وحكوماتها ال�صلطوية تعود لهذا ال�صبب، ولي�ص حتًما 

ل من الدين والبتعاد عن اأ�صول املذهب. اأن يكون الهدف منها هو التن�صّ
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اأو ل  اإليه ال�صعوب -�صواء كانت تدين بدين و�صريعة معينة  اإن ما ت�صبو 
تدين بذلك- هو التخل�ص من ذل العبودية وا�صتنقاذ رقابها من طوق اأ�صر الطغاة 
واجلبابرة، ل اخلروج من ربقة العبودية هلل جلت اآلوؤه، والتنكر ملا تدين به من دين 
اأو �صريعة. واأما الطرف املقابل يف هذا ال�صراع فهي احلكومات الغا�صبة لرقابهم ل 
ربهم ومالكهم، ذلك لأن هذا ال�صراع كان جارًيا بني الأنبياء والأولياء - عليهم 
ال�صالم - من جهة وبني الفراعنة والطواغيت من جهة اأخرى، وقد امتد يف ما بعد 

بني اأتباع الأنبياء وبني الطواغيت الذين خلفوا طواغيت ع�صر الأنبياء.

ل�صتنقاذ  اإل  هو  ما  احلكم  وجهة  تغيري  اأجل  من  احلثيث)))  ال�صعي  اإن 
اأ�صمى ما وهبه اهلل عز ا�صمه من اأيدي الغا�صبني وهي احلرية، وحقيقة تغيري م�صار 
احلكومة الغا�صبة تكمن يف فوز ال�صعب بهذه املوهبة الكبرية. ولذا فقد عمد عبدة 
الظلمة على �صرف ال�صعب عن اإدراك حقيقة تلك املوهبة، والرتويج لفكرة زائفة 
مفادها اأن هذه املوهبة الإلهية هي من اآداب ونزعات ال�صعوب امل�صيحية وم�صتوحاة 
من ديانتهم؛ وبذا فقد األ�صقوها بامل�صيحيني لت�صويهها، ولكن هيهات هيهات، لقد 
وىّل ذلك الزمن الذي كان فيه ال�صعب الإيراين رهني الغفلة؛ ففي وقت م�صى 
كان لعن املرحوم قدوة املتاألهني)2) الآخوند مال حمراب احلكيم عليه الرحمة)3) 

احَلثيث: ال�صريع اجلاد. )م).  (((
قدوة املتاألهني: املتاألهون يف هذا ال�صدد هم ال�صوفية، وقدوة املتاألهني هو اإمام ال�صوفية. )م).  (2(

الآخوند مال حمراب احلكيم الكيالين، من م�صاهري العرفاء واحلكماء ومن تالمذة اآقا حممد بيد اآبادي، توفى   (3(
ع�صر الأحد 4) جمادى الأوىل 7)2)هـ )802)م)، مل نعث على ترجمة له يف طبقات اأعالم ال�صيعة، ول 
يف اأعيان ال�صيعة، �صوى ما ذكره ال�صيد العاملي يف الأعيان،ج9، �ص327، �صمن ترجمة املال �صدرا، من اأن= 
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يعد اأمًرا واجًبا لأنه يقول بوحدة واجب الوجود)))، وكانوا يوجبون اإعالن الباءة 
ا لليهود. ولرمبا  من ح�صرة النبي مو�صى الكليم على نبّينا وعليه ال�صالم لكونه نبيًّ
ب�صبب   ) الكاظم مو�صى  )الإمام  ال�صابع  الإمام  مع  الأدب  البع�ص  اأ�صاء 
ا�صرتاكه مع ح�صرة الكليم يف ال�صم! جممل القول اإن البع�ص كان يعدل عن 

احلق ب�صبب كلمة واهية، واأما اليوم فاإن املجتمع قد تفتحت ب�صائره وهلل احلمد.

وبغ�ص النظر عن ما ا�صتجليناه من حقيقة احلرية امله�صومة املغ�صوبة وما 
اأبداه الأنبياء والأولياء يف اأمر ا�صتنقاذها من الغا�صبني، فقد تبني لك اأن حقيقة 
الد�صتورية  واأما  احلرية،  اغت�صاب  الغا�صبة هي  الدولة  تنتهجه  الذي  ال�صتبداد 
م�صاألة  واأما  الغا�صبني.  من  احلرية  ا�صرتداد  تعنيه  فيما  تعني  فهي  ]امل�صروطية[ 

ات�صاع امل�صارب)2) وتعددها فلي�صت لها اأي �صلة بهذا املو�صوع. 

=بع�ص عوام النا�ص كانوا يعّقبون �صالة ال�صبح بلعن املال �صدرا ت�صبيحة كاملة وبع�صهم الآخر يعّقبها بلعن 
املوىل حمراب على احلكيم الأ�صفهاين! ثم ذكر طريقة مفادها اأن املال حمراب كان جال�ًصا يف كربالء -بعد ما 
ا من اأ�صفهان اإثر تكفريه هناك - واإىل جنبه اأحد العوام يدير ت�صبيحة كاملة بلعن املال حمراب  جاء اإليها متخفيًّ
هوؤلء؟!  تلعن  ملاذا  له:  قال  ثم  الت�صبيحة،  هذه  اأكمل  فانتظره حتى  الوجود،  بوحدة  القائلني  من  واأ�صرابه 
اأتعرفهم؟! فقال: لأنهم يقولون بوحدة واجب الوجود. وغر�صه اأنهم يقولون بوحدة الوجود! فلم يكن اأمثال 

هذا مييزون بني العتقاد بوحدة واجب الوجود وبني القول بوحدة الوجود.
وحدة واجب الوجود: م�صطلح واجب الوجود ي�صري اإىل وجودين: وجود اأ�صلي ثابت ل يتغري، �صبب لكل   (((
موجود �صواه. واجب الوجود بذاته، املوجود الذي وجوب وجوده من ذاته ولذاته، اأي مل يكت�صبه من اأي 
الأزيل  هو  �صيء،  اأي  وجود  ا�صتحالة  وجوده  عدم  على  يرتتب  الذي  الوجود،  ال�صروري  وهو  اآخر.  �صيء 

الأبدي. )م).
املَ�َصارب: امليول والأهواء. )م).  (2(
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اإن وجود هذه امل�صاألة وعدمها ناجت عن تعدد املذاهب ول يرتبط با�صتبدادية 
اأن  يدرك جيًدا  فاإن كل ذي عقل  اإليه  اأ�صرنا  ما  اإىل  اإ�صافة  الدولة،  د�صتورية  اأو 
ال�صعوب باأجمعها، خ�صو�ًصا اأتباع الديانة امل�صيحية على ات�صاع م�صاربها وتعددها، 
بعد اأن وعت هذا الأ�صل الذي هو اأ�صا�ص ال�صعادة، اأعلنت احلرب �صد الغا�صبني 
بذلنا  ما  اأ�صعاف  وبذلت  نحن  عانيناه  مما  اأكث  وامل�صائب  الويالت  من  وعانت 
الوطنية. وقد  راأ�ص مال حياتهم  الأموال والأنف�ص يف �صبيل احل�صول على  من 
ح�صلوا يف النهاية على هذا الراأ�ص مال العظيم، يف حني نرى اأن ال�صعب الرو�صي 
الذي عانى الكثري الكثري من املاآ�صي والويالت على يد حكومته اجلائرة وبذل 
الت�صحيات اجل�صام للتخل�ص منها، لكنه مل ينت�صر يف كفاحه �صدها، مع اإنه ل 
يختلف عن غريه من ال�صعوب امل�صيحية التي ح�صلت على اأعلى درجات احلرية 
مع تعدد املذاهب وامل�صارب يف �صائر تعاليمهم الدينية؛ فدينهم واحد ومباحاتهم 
الن�صرانية  ال�صعائر  لرتويج  الأموال  وبذلهم  الن�صرانية  مببادئ  والتزامهم  واحدة 
على حد �صواء، وال�صبب يف عدم انت�صارهم )اأي عدم انت�صار ال�صعب الرو�صي( 

يعود اإىل �صدة باأ�ص القوة احلاكمة ل غري.

اأن امل�صيحيني بطائفتيهم القدمية  اأن ات�صح لك الأمر وعرفت  والآن وبعد 
لبد  امل�صاألة،  هذه  يف  اتفقوا  قد  اآرائهم  وتعدد  م�صاربهم  ات�صاع  ومع  واحلديثة 
الراأي الذي يربط بني التحرر من نري طواغيت  واأنك ا�صت�صعرت مدى ه�صا�صة 
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الأمة وحدوث الختالف والت�صرذم))) يف الأمة، فهذه املغالطة �صوف لن حتقق 
لأ�صحابها غر�صهم بعونه تعاىل مع ما بذل من جهد جهيد لرت�صيخها؛ فال�صعب 
اليوم وهلل احلمد قد ا�صتيقظ من �صباته ووعى تعاليم دينه ومذهبه، ويفهم اخلطوط 
العامة للديانة امل�صيحية والقوا�صم امل�صرتكة بني كافة املذاهب واأهمها التحرر من 
اأيدي الفراعنة والطواغيت. وهو ل ي�صغي بعد الآن اإىل هذه املغالطات واملفرتيات، 
ول ير�صخ لذل اجلبابرة ول يردد كلمة الكفر ]ل حكم اإل هلل[)2) كما يرددها من 
ال�صيف  ي�صهر  ول  وعلمائه  اأئمته  اأوامر  يع�صي  ول  النهروان،  خوارج  من  تبقى 

بوجه �صاحب الزمان )عج).

اأما نحن َعَبدة الظلمة حيث كنا بالأم�ص نعد التحرر من ذل هذه العبودية 
مروًقا)3) عن الدين ونعتب د�صتورية الدولة ديًنا ومذهًبا جديًدا مقابل الدين احلق، 
ون�صعى يف متكني رقاب امل�صلمني من هذا الذل املقيت، ويف املقابل نتلقى اجلوائز 
والهدايا على ما نقوم به من خدمة. واأما بعد اليوم فلن نح�صل على مثل هذه 

اجلوائز ولن نراها حتى يف املنام.

فرق. )م). �َصَرُذم: التَّ التَّ  (((
وا�صح اأن املوؤلف يق�صد بكلمة الكفر غر�ص اخلوارج حينما اتخذوا هذه الآية �صعاًرا لهم لتمرير مقا�صدهم   (2(

الباطلة، ول يق�صد نف�ص الآية.
ُمُروًقا: ُخُروًجا. )م).  (3(
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املغالطة الثانية: وتخت�س مببداأ امل�ساواة

املبداأ  على  ُتْبَتَنى  اإمنا  اجلائرة  غري  الوليتية  احلكومة  فاإن  معروف  هو  كما 
الأول، وهو حترير رقاب ال�صعب من نري الظلمة. 

وقد حاول البع�ص اأن يثري عدة مغالطات حول هذا املبداأ. اأما م�صاألة احلفاظ 
على العدالة يف اإجراء املبداأ الأول )مبداأ احلرية) و�صيانته من التبدل والنحراف 
مع  وم�صاواتهم  ال�صعب  اآحاد  بني  امل�صاواة  مبداأ  وهو  الثاين  باملبداأ  يرتبط  فهو 

�صخ�ص الوايل يف جميع الأمور. 

 : يف زيارة الغدير الغراء نقراأ هذه العبارة يف ح�صور �صيد الأو�صياء
»واأنت القا�صم بال�صوية والعادل يف الرعية«)))، حيث ت�صري اإىل ما قلناه بخ�صو�ص 
مبداأ امل�صاواة، ولكن اأهمية هذا املبداأ وكونه الركن الثاين يف �صعادة ال�صعب واأنه 
باأعمال  القيام  اأي�ًصا من  بالنعم وامللذات ومينعهم  املت�صدين  ا�صتئثار  يحول دون 
تثري  قبيحة  العبادة �صورة  لهذه  ير�صموا  اأن  بالبع�ص  ا�صتبدادية، كل ذلك حدا 

النفرة وال�صمئزاز لدى امل�صلمني وغري امل�صلمني. 

تعدد  هذا  وي�صتتبع  ودرجات،  مراتب  على  املكلفني  اأن  البديهي  فمن 
وتفاوت يف الواجبات واملهام امللقاة على عاتقهم، كل بح�صب �صنفه. وهذا لي�ص 
وحتى  والأديان.  ال�صرائع  كل  عليه  اأجمعت  مما  هو  بل  خا�صة،  امل�صلمني  راأي 

)))  القمي، عبا�ص، مفاتيح اجلنان: �ص 368.
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الالدينيون ومنكرو ال�صرائع يقّرون بالأحكام العقالنية التي هي من م�صتلزمات 
الب�صر  اأن  وهي  احلقيقة،  هذه  ويوؤيدون  احليوانية،  عن  واملَاِئز)))  الب�صرية  احلياة 
والذكاء  والفقر،  واملُْكَنة)2)  وال�صطرار،  والختيار  والعجز،  القوة  يف  خمتلفون 
والغباء، واإىل غري ذلك من اخل�صائ�ص واملميزات. والنا�ص يتوزعون على درجات 

ومراتب.

وكما هو معروف لدى كافة �صعوب العامل فاإن لكل �صنف مهام ومقررات 
خا�صة به، وهذه احلقيقة من امل�صتقالت العقلية.

الطفل  الع�صري حتى على  املعنى، فمن غري  بداهة هذا  اأن تبني لك  بعد 
باأحكام  منها  واحد  يدين كل  اأ�صناف خمتلفة  بني  امل�صاواة  اأن  يدرك  اأن  املميز 
خا�صة، ورفع التمايز والتفاوت املوجود بينها، يخالف ما جاءت به جميع ال�صرائع 
والأديان من �صروريات، ويخالف العقل النزيه يف اأحكامه، ويبطل كل القوانني 
واملبادئ ال�صيا�صية لدى جميع الأمم، ويزعزع اأ�ص�ص النظام املوجود يف العامل؛ ول 
تقول به اأي من ال�صعوب �صواء املتمدنة منها اأم غري املتمدنة. ومن هنا يتبني اأنه 

ل جمال حلمل لفظ كلمة امل�صاواة على هذا املعنى املتداعي.

اإن مبداأ امل�صاواة هو من اأ�صرف املبادئ والقوانني التي تنادي بها ال�صيا�صة 
الإ�صالمية، وهو اأُ�صُّ العدالة وروح القانون، وقد بيّنا اإجماًل مدى الأهمية البالغة 

ز. )م). املَائز: املميِّ  (((
املُْكَنة: القدرة وال�صتطاعة. )م).  (2(



ال�سبهات التي اأثريت حول احلكم الد�ستوري
177(77

ا  التي يوليها ال�صارع املقد�ص مل�صاألة حتكيم الأ�صل الثاين الذي يوؤدي دوًرا اأ�صا�صيًّ
يف �صعادة الأمة؛ فال�صريعة املطهرة تق�صي باأن كل حكم، مهما كان مو�صوعه، اإذا 
متام م�صاديقه  ينفذ على  اأن  التنفيذ  يلزم عنه يف مرحلة  قانونية،  اتخذ �صيغة  ما 
اأو  حم�صوبية  اأية  التنفيذ  اأمر  يف  يلحظ  ول  وبال�صوية،  واحد  ب�صكل  واأفراده))) 
اإجراء  يف  الطرف  َيُغ�صُّ  اأو  يلغي حكًما  اأن  لأحد  يجوز  ول  �صخ�صية،  موؤثرات 
حكم من الأحكام. ول جمال للر�صوة والتخلف عن التطبيق، واإ�صدار الأحكام 

على اأ�صا�ص الهوى والأغرا�ص النف�صية.

ْف�ص  النَّ على  التاأمني  كاأ�صل  والعامة  الأولية  املدنية  للحقوق  وبالن�صبة 
باإقامة  وال�صماح  �صبب،  بال  لالآخرين  التعر�ص  وعدم  وامل�صكن  واملال  والِعْر�ص 
منتديات ولقاءات م�صروعة وغريها من احلقوق املدنية العامة، لبد من اإجرائها 
للجميع بنحو واحد. واأما يف املوارد اخلا�صة فيجب اأن ل يكون هناك اأي امتياز 
اأو اأولوية للبع�ص دون البع�ص الآخر، فكل اأفراد ال�صعب بعد اأن تنطبق عليهم 
اأن ل يلحظ يف املدعى  تلك املوارد اخلا�صة يكونون فيها �صواء. فيجب -مثاًل- 
عليه كونه و�صيًعا اأو �صريًفا، جاهاًل اأو عامِلًا، كافًرا اأو م�صلًما، فالكل يجب اأن ياأتوا 
النافذ  ال�صرعي  احلاكم  قبل  من  ال�صادرة  الأحكام  واأما  ُمْذِعنني.  املحكمة  اإىل 
واملرت�صي  والرا�صي  للخمر  وال�صارب  والزاين  وال�صارق  القاتل  بحق  احلكومة 
واجلائر يف احلكم واملف�ِصد وامْلُْرَتّد ومن ياأكل مال اليتيم، فيجب اأن تنفذ ب�صرعة 
م�صاديقه واأفراده: يق�صد به اأن مبداأ امل�صاواة والعدل يجب اأن ينفذ بالتمام والكمال وبالت�صاوي بني جميع   (((

الأفراد، وبتمام امل�صداقية دون حم�صوبية اأو تف�صيل اأحد على الآخر. )م).
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ودون تاأخري، فالأحكام اخلا�صة بامل�صلمني اأو باأهل الذمة لبد واأن تنفذ بال متييز 
القوانني  روح  تعد  والتي  امل�صاواة  هذه هي حقيقة  الفريقني.  من  اأفراد كل  بني 
من  هو  الأ�صل  هذا  عن  التخطي  جواز  عدم  اأن  �صك  ول  ال�صيا�صية،  واملبادئ 

�صروريات الدين الإ�صالمي احلنيف ومن بديهياته.

اأمًرا  املقد�صة  ال�صريعة  اإىل  بالإ�صافة  اأ�صا�صي  د�صتور  �صن  ي�صبح  هنا  ومن 
بيان  مًعا  ويتكفالن  لالآخر،  ترجمانًا  يعد  منهما  وكل  واحد،  فمفادهما  ا،  �صروريًّ
روح ال�صيا�صة واأ�صا�ص العدالة، اأق�صد امل�صاواة. ولي�ص الهدف كما �صّوره البع�ص 
يف مغالطتهم من اأن املراد هو خمالفة �صروريات ال�صرائع والأديان، خ�صو�ًصا بعد 
ان على مبداأ امل�صاواة  اأن بيّنا وب�صريح العبارة اأن كالًّ من الد�صتور وال�صريعة َيُن�صّ
يف احلقوق، واأن النا�ص �صوا�صية اأمام القوانني الد�صتورية واأحكام ال�صرع املت�صمنة 

بيان حكم خا�ص لعنوان عام اأو ملو�صوع خا�ص.

اإذن املق�صود من امل�صاواة هو تطبيق الأحكام املرتتبة على كل من العناوين 
اخلا�صة اأو العامة بحق الأ�صخا�ص -اأي مو�صوعات الأحكام- بال�صوية من دون 
اأن يكون لالأهواء وامليول ال�صهوانية اأي دخل يف جمال التطبيق. وهذا هو املعنى 
ال�صعوب والأمم، ولو كان املق�صود غري هذا  امل�صاواة لدى جميع  املراد من مبداأ 

وه من قوانني ومبادئ. املعنى لكان �صبًبا يف هدم جميع ما �َصنُّ
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اإىل  يعود  ال�صيا�صية  الأمور  يف  الأخرى  الأمم  �صائر  مع  اختالفنا  �صر  اإن 
عدم توافق قوانينهم التف�صيلية مع اأحكام ال�صريعة، ل ب�صبب التزامهم بالعدالة 
وامل�صاواة يف تنفيذ تلك القوانني. ولو كانت القوانني التف�صيلية مطابقة لأحكام 
ال�صريعة لكان اللتزام مببداأ امل�صاواة املبارك ل يعني فيما يعنيه �صوى عدم التمييز 
واإحياء  الأحكام،  تطبيق  جمال  يف  وال�صعيف  والقوي  والو�صيع  ال�صريف  بني 
ال�صرية احل�صنة للنبي m، وكف اأيدي الطواغيت عن التالعب بتلك القوانني، 

وحتكيم اأ�صا�ص ال�صعور بامل�صوؤولية يف تنفيذ الأحكام. 

اأُ�ّص  هو  والذي  املبداأ،  هذا  ت�صويه  حاول  البع�ص  اأن  كيف  نرى  ولكننا 
العدالة، واإظهاره باأقبح �صورة، وتف�صريه باأنه يعني رفع اأوجه التمايز فيما بني خمتلف 
طبقات واأ�صناف املجتمع التي تختلف بطبيعتها يف الأحكام، وغريها من التفا�صري 
م�صداًقا  كانوا  وبذا  ة.  كافَّ الأمم  و�صخط  اإثارة حفيظة)))  �صاأنها  من  التي  املغر�صة 
ۈئژ]البقرة/75[،  ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   الكرمية:ژوئ   لالآية 

واأ�صبحوا كذلك م�صداًقا لالآية: ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀژ]الأعراف/79)[.

وكما ات�صح لك فاإن الهدف من تدوين القانون الأ�صا�صي هو �صبط اأعمال 
واأما  وواجباتهم.  مهامهم  وحتديد  و�صالحياتهم  �صيطرتهم  من  واحلد  املت�صدين، 
عليها حلفظ  املتعاَرف  ال�صيا�صة  قبيل  من  اإما  فهي  التف�صيلية  والقوانني  التعاليم 
، وبالتايل  النظام، اأو هي اأحكام �صرعية عامة ل تخت�ص بطبقة خا�صة و�صنف ُمَعنيَّ

حفيظة: غ�صب وحمية. )م).  (((
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باأحكام  ترتبط  لية، ول  التو�صّ اأو  التعّبدية  التكاليف  اإىل  �صلة  باأي  مَتُتُّ  فهي ل 
املعامالت وغريها من اأبواب العقود والإيقاعات واملواريث والق�صا�ص والَدَيات، 
مما  هي  واإمنا  احلكومة،  وممثلي  املت�صدين  اخت�صا�صات  دائرة  تدخل يف  ل  والتي 
يبحثها املراجع يف ر�صائلهم العلمية ول جتب اإل على من دان بالدين الإ�صالمي 

احلنيف.

اأ�صف اإىل ذلك اأنَّ ما يراد من تدوين القانون ل عالقة له بوظائف احلكومة 
واإجراء  والديات  الق�صا�ص  با�صتيفاء  ال�صرعي  احلكم  موارد  وتطبيق  ال�صرعية 
احلدود الإلهية على امل�صلم والكافر الأ�صلي واملرتد الفكري وامللي))) وغري ذلك 
مما يحكم به املجتهد النافذ احلكومة)2) وتقوم بتنفيذه ال�صلطة التنفيذية؛ وبحمد 
قبل  من  فيها  للتدخل  جمال  ل  الأبواب  هذه  يف  ال�صادرة  الأحكام  فاإن  اهلل 
الآخرين، كما اأن اإحلاق مبداأ امل�صاواة بقانون املحاكمات ل يراد به �صوى وجوب 
الرجوع يف هذه املجالت اإىل املجتهد النافذ احلكومة، ومن ثم تنفيًذا لالأحكام 
ا كان املحكوم  ال�صادرة عن ذلك املجتهد مهما كانت طبيعة تلك الأحكام واأيًّ

عليه وبال تاأخري.

ا عّدوا  ولكنهم مع ذلك ولأجل تدعيم مغالطتهم املغر�صة والتي بيّناها توًّ
لقانون  منافًيا  املذكورة  الأبواب  ال�صرعية يف  والأحكام  املو�صوعات  موارد  تعدد 

املرتد الفكري وامللي: الذي ارتد عن فكرة اأو عن عقيدة. )م).  (((
املجتهد النافذ احلكومة: العامل املجتهد املناط به احلكم )القا�صي). )م).  (2(
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امل�صاواة الذي عرفت فوائده وثمراته، والأعجب من ذلك اأنهم مع و�صوح فكرة 
امل�صاواة واأنها مبعنى الت�صوية بني اأفراد املجتمع يف القوانني املو�صوعة لأجل �صبط 
ت�صرفات املت�صدين، ولي�ص الهدف منها رفع جميع اأوجه التمايز بينهم، فالقوانني 
هي  ذكرت  التي  املغالطات  وجميع  والطبقات،  الأ�صناف  جميع  وت�صمل  عامة 
اأجنبية وغريبة عن اأ�صل املو�صوع، ومع ذلك كله، ولأجل توجيه هذه املغالطات 
اأخرى  عجيبة  مغالطة  على  اأتوا  الوا�صحة،  املفارقة  هذه  عن  الأذهان  و�صرف 
خال�صتها اأنه اإذا كانت القوانني املذكورة اإ�صالمية، مع ما فيها من الختالفات يف 
الأبواب املذكورة، اإذن كيف ميكن اأن نح�صل على امل�صاواة؟ واإذا كانت الأحكام 

املذكورة تلك خمالفة لالإ�صالم، فكيف ميكن قبولها كقوانني يلزم اإجراوؤها؟

مبراأى  هي  القانونية  الأحكام  كل  اإن  نقول:  املغالطة  هذه  على  ولالإجابة 
وم�صمع اجلميع، واأن هذه املغالطة الباعثة على ال�صك ل حمل لها من الإعراب، 
فالقوانني املقررة لتحديد �صالحيات املت�صدين و�صبط ت�صرفاتهم �صابطها اأن ل 
الطهارة  بدًءا بكتاب  الإ�صالمية  اأن تدرج جميع الأحكام  الإ�صالم، ل  تخالف 
َيات يف قائمة الوظائف واملهام ال�صيا�صية للمت�صدين ويكونوا  اإىل اآخر كتاب الَدّ
م�صوؤولني عنها. وقد فات هوؤلء املثل ال�صعبي املعروف وهو: �صحيح اأن كل جوزة 

كروية ال�صكل، ولكن لي�ص كل ما هو كروي فهو جوزة.

الهوى  غلبة  اإن  لأقول  الأطفال  حتى  يعرفه  الذي  املثل  هذا  اأوردت  اإمنا 
و�صدة الطمع قد طبعت على قلوب هوؤلء فاأن�صتهم هذا املعنى. واحلق اأن الزمن 
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اأ�صرف واأغلى من اأن ن�صرفه يف التعر�ص ملثل هذه الأقاويل، والرد على مثل هذه 
الأباطيل.

املغالطة الثالثة: وهي املثارة حول تدوين القانون الأ�سا�س

الكبرية  الأفواه  عن  اللجام  هذا  رفع  ولأجل   - الظلمة  عبدة  قام  لقد 
لأ�صيادهم الظلمة-بال�صرب على اأوتار خمتلفة اأهمها اأن ديننا نحن امل�صلمني هو 
فاإن  الإ�صالم وقانوننا هو القراآن الكرمي و�صنة خامت الر�صل حممد m، ومن هنا 
تدوين قانون اآخر يف بلد الإ�صالم بدعة واللتزام به بدعة اأخرى لعدم م�صروعيته، 
باأن تدوين  اإذن هذه املغالطة تق�صي  ثالثة.  اأن معاقبة من تخلف عنه بدعة  كما 

الد�صتور الأ�صا�ص يعد بدعة من ثالث زوايا.

اإن حقيقة هذه املغالطات ت�صبه اإىل حد كبري ق�صة رفع امل�صاحف من قبل 
ال�صاميني، كما اأنها ت�صبه ما قاله اخلوارج يف النهروان )اأن ل حكم اإل هلل)، بل 
اأنه  اأمرين: الأمر الأول: هو  اأكب من كلتا هاتني املغالطتني، وهنا يلزم بيان  هي 
من اأظهر البديهيات الإ�صالمية ومن امل�صائل التي اأجمع عليها علماء الأمة بال 
ا�صتثناء هو حرمة التطاول على مقام النبوة ال�صامخ وعلى ال�صارع املقد�ص، وهو 
يتحقق  اإمنا  وهذا  بالت�صريع،  الفقهاء  واأ�صماه  بالبدعة  الأخبار  عنه  عبت  الذي 
ا مكتوبًا اأو غري مكتوب،  ا كان اأو اجتماعيًّ عندما ُيَعْنِون حكم من الأحكام، فرديًّ

على اأنه حكم اهلل وحكم ال�صرع واأنه يجب اللتزام به كذبًا وافرتاًء.
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اإىل  احلكم  ن�صبة  وعدم  والإلهية  ال�صرعية  ال�صفة  اإ�صباغ  عدم  مع  واأما 
ال�صارع املقد�ص، فاإن اأي لون من الإلزام، واللتزام �صواء على ال�صعيد الفردي اأو 
الجتماعي، ل يعد بدعة اأو ت�صريًعا، مثل النوم وال�صتيقاظ والأكل يف �صاعات 
اأمورهم على وجه خا�ص  بتنظيم  القرية  اأو  الأ�صرة  اأفراد  يلتزم  اأو كاأن  حمدودة، 
وطراز خا�ص. وقد تتعدى دائرة اللتزام والإلزام لت�صمل �صكان قطر من الأقطار 

اأو اإقليم من الأقاليم. 

تكون  اأن  بني  فرق  فال  عليها،  املتعارف  والنظم  للمقررات  بالن�صبة  واأما 
ن�ص  هيئة  على  مدّونة  تكون  اأن  اأو  تدوين،  دون  من  بها  ومعمول  عليها  متعاهد 
د�صتوري؛ ذلك لأن امِلاَلك))) يف كل ذلك هو اإرادة ت�صريع جديد مقابل الت�صريع 
الإ�صالمي واإظهار البدعة يف الدين، ولي�ص امِلاَلك هو وجود قانون مدّون اأو عدم 

وجوده.

الأمر الثاين: هو اأنه كما توجد هناك اأمور كثرية غري واجبة بذاتها قد ت�صبح 
واجبة اإذا ما تعلق بها النذر والعهد واليمني اأو الأمر الولئي ال�صرعي اأو ال�صرط 
الواجبات،  من  واجب  اإقامة  عليها  توقف  ما  اإذا  قد جتب  العقد، كذلك  �صمن 
ويلزم  بالعر�ص  واجبة  نف�صها تكون  واجبة يف  التي هي غري  الأمور  تلك  اأن  اأي 
القيام بها عقاًل، حتى لو مل نكن من القائلني باأن مقدمة الواجب واجبة وجوبًا 
، ذلك لأن توقف الواجب عليها يوجب لزوم الإتيان بها على نحو  ا م�صتقالًّ �صرعيًّ

املاَلك: ُخال�صة الأمر وجوهره. )م).  (((
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ال�صرورة العقلية. وهذا القدر من لزوم املقدمة ولزوم الإتيان بها متفق عليه بني 
جميع علماء الإ�صالم.

الأ�صا�صي  الد�صتور  تدوين  وجوب  يت�صح  الأمرين  هذين  بيّنا  اأن  بعد 
من  واحلد  اجلائرة  احلكومة  �صالحيات  حتديد  م�صاألة  لنا  تكفل  التي  بال�صيغة 
عليه  النظام  حفظ  اأمر  لتوقف  نظًرا  مذهبنا  متبنيات  اأ�صا�ص  على  اختياراتها 
عند  من  هو  الد�صتور  يف  جاء  ما  اأن  اأحد  يدعي  ول  التحديد،  لأ�صل  و�صيانة 
اأو بدعة يف  ب�ِصْرَعة مباينة ل�صرعة الإ�صالم  اهلل، كما ل يق�صد من ورائه املجيء 
الدين اأو التطاول على مقام النبوة. وبذا يظهر اأن هذه املقولة لي�صت اإل مغالطة 
�صخيفة ومغر�صة اأوردها الإخباريون اجلهلة، اأولئك الذين مل يفهموا بعد ما معنى 
البدعة والت�صريع؛ لذا نراهم ي�صتكثون على فقهاء ع�صر الغيبة كتابتهم للر�صائل 
املقد�ص.  النبوة  مقام  على  تطاول  واأنه  والزلت،  الهفوات  من  ويعدوه  العلمية، 

ف�صبحان اهلل اإنه التمادي بالغي واتباع الهوى وبتعبري القراآن الكرمي ژے  ے     
ۓ  ۓ  ڭژ]الأعراف/76)[ الذي يوؤدي بالإن�صان اإىل ت�صطري مثل هذه 
الدين  ويعر�ص  اجلهلة،  الإخباريون  يروجها  التي  الواهية  وال�صبهات  الأباطيل 
والقرن  القرون  مر  على  منهم  واملجددون  الإ�صالم  علماء  اأجنزه  وما  الإ�صالمي 
الثالث ع�صر الهجري خا�صة اإىل خطر الزوال من حيث ل ي�صعر الإن�صان بذلك، 
اأن  اأ�صل حتديد احلكومة واإلغاء املبداأ القائل بوجوب  اإلغاء  كل ذلك يف �صبيل 
يتحمل املت�صدون م�صوؤولية وتبعات ما يرتكبونه من جرائم اإزاء اأرواح واأعرا�ص 
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واأموال امل�صلمني. وهنا لي�ص لنا اإل اأن نردد �صريح الآية الكرمية:ژۅ  ۉ  
ۉژ]احل�صر/2[، فهل اإنهم مل يفرقوا بني حقيقة الت�صريع وبني البدعة؟ واإن 
الأمور قد اختلطت عليهم؟ اأو اإنهم �صاروا على خطى الذين �صبقوهم عما جاء يف 
و�صفهم يف اخلطبة ال�صق�صقية))): »بلى، قد �صمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا 

يف اأعينهم وراقهم زبرجها«)2).

الذي  الع�صكري  القانون  تطبيق  لأجل  بذلت  التي  احلثيثة  امل�صاعي  اإن 
ُدَون باإيحاء من الرو�ص بعد هدم الركن الأ�صا�صي ل�صعادة ال�صعب الإيراين مع ما 
يت�صمنه ]اأي القانون الع�صكري[ من خمالفة �صريحة ل�صروريات واأحكام الدين 
الإ�صالمي، كما اإن اإيكال اأمر تطبيق هذا القانون اإىل ال�صابط الرو�صي لياخوف)3) 
على  يوؤكد  ذلك  امل�صلمني، كل  واأموال  واأعرا�ص  نفو�ص  على  ت�صليطه  يعني  مبا 
رجحان كفة الحتمال اأو ال�صق الثاين، وانطباق و�صف اأمري املوؤمنني عليهم باأن 

الدنيا حليت يف اأعينهم وراقهم زبرجها واأن الأمر لي�ص جمرد ا�صتباه. 

اخلطبة ال�صق�صقية: هي اإحدى اخلطب املن�صوبة لالإمام علي بن اأبي طالب ، وفيها يتظلم  من   (((
الغنب يف �صرفه عن اخلالفة بعدما كان املهياأ الأكفاأ لها، وبعد اأن قال النبي m ما قال يف حقه يوم )غدير 

خم): »من كنت موله فعلي موله«.
اأمري  الر�صي من كالم  ال�صريف  ال�صيد  البالغة، وهو ما جمعه  نهج  انظر:  لالطالع على ن�ص اخلطبة كاماًل 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب ، �صرح و�صبط الإمام حممد عبده، طباعة املكتبة التوفيقية، القاهرة، م�صر، 

بدون تاريخ ن�صر. �ص38. )م).
�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، اخلطبة الثالثة، �ص49.  (2(

لياخوف، ال�صابط الرو�صي الذي ا�صتعان به حممد علي �صاه ل�صرب املجل�ص باملدفعية يف حزيران 908)م،   (3(
وكان معه جنود من القوزاق.
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�سورى  مراقبني وعقد جمل�س  تن�سيب  بخ�سو�س  الرابعة: وهي  املغالطة 
وطني.

لقد بذل اأعوان الظلمة جل اهتمامهم حول هذا املو�صوع لكونه ميثل اجلانب 
العملي يف م�صاألة حتديد ال�صلطة اجلائرة، ومبثابة اللجام الذي يكف الظاملني عن 
َهم مبنتخبي الدورة الأوىل من املجل�ص وراحوا  التمادي يف غّيهم، فاأل�صقوا اأنواع التُّ
ين�صجون من املهازل ما هو اأوهن من خيوط العنكبوت. وفيما يلي نرد على بع�ص 

ات))) بالرتتيب: �صَ َخرُّ هذه التَّ

اأوًل: ما اأر�صله بع�ص متن�صكي وجهلة تبيز اإىل النجف من روايات واأخبار 
تدل على عدم جواز تدخل الأمة يف اأمر الإمام، فكانوا كناقل التمر اإىل َهَجر. 

وقد جاء يف كتابهم ما �صاأن الرعية والدخول يف اأمر اإمامة و�صلطان �صاحب 
الع�صر والزمان احلجة بن احل�صن اأرواحنا فداه!!

فهم ل�صدة اتباعهم الهوى ت�صوروا اأن طهران هي الناحية املقد�صة لالإمام 
واأن ع�صرنا هذا  امل�صرفة!  الكوفة  اأنها  اأو  اأرواحنا فداه!  احلجة بن احل�صن )عج) 
ع�صر خالفة احلجة �صاحب الزمان )عج)! واأن هوؤلء املغت�صبني للولية ميثلون 
اأمر اخلالفة  اأنا�ص انُتدبوا ليتدخلوا يف  احلجة املهدي! واأما منتخبو ال�صعب فهم 

احلقة والولية امْلُْطَلَقة!! 

�صات: الفرتاءات والأكاذيب. )م). َخرُّ التَّ  (((
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باأنفا�ص  البلد  هذا  ء  واأَِذلَّ اأُ�َصَراء  يداوي  اأن  القدير  العلي  اهلل  ندعو 
اأن  وهو  الوا�صح؛  الأمر  هذا  فيعوا  القد�ص  روح  يتداركهم  واأن   ،C امل�صيح
طهران لي�صت الناحية املقد�صة، ول الكوفة امل�صرفة، واأن املغت�صبني للحكومة ل 
الوقوف  هو  ال�صعب  ممثلو  يريده  ما  واأن  )الإمام عج(.  ال�صامخ  املقام  ذاك  ميثلون 

بوجه الغا�صبني واحلد من �صالحياتهم واختياراتهم.

واإذا ما ا�صتوعبوا هذه البديهيات ميكن دفع هذه ال�صبهة التي ت�صبه �صبهة 
ابن كمونة))) وحل هذه العوي�صة)2) الأ�صعب من اجلذر الأ�صم)3)!

ولزوم  امل�صتطاع  بالقدر  اجلائرة  ال�صلطة  ل�صرورة حتديد  الإذعان  بعد  ثانًيا: 
قام  غّيهم،  التمادي يف  من  ومنعهم  املت�صدين  ملتابعة حتركات  مراقبة  تعيني جلنة 
َبه والو�صاو�ص حول هذا املو�صوع كي ي�صرفوا اأذهان العامة عنه،  البع�ص باإلقاء ال�صُّ
وحم�صل كالمهم اأن كلتا املقدمتني )حتديد ال�صلطة وتعيني هيئة م�صرفة)، هي من 

ابن كمونة: هو عز الدولة �صعد بن من�صور بن �صعد بن احل�صن بن هبة اهلل بن كمونة البغدادي. تويف �صنة 690   (((
هـ. له موؤلفات بخطه يف اخلزانة الغروية يف النجف يظهر منها ح�صن اإ�صالمه وعقيدته. و�صبهته هي تلك التي 
ت�صاءل فيها عن املانع من وجود ماهيتني متباينتني ي�صدق عليهما مًعا مفهوم واجب الوجود، وقد اأع�صلت 
هذه ال�صبهة على فال�صفة امل�صلمني قرونًا عديدة حتى �صّماها �صدر املتاألهني بافتخار ال�صياطني. وقد اأجيب 

عنها بعد ذلك باأجوبة عديدة. انظر نهاية احلكمة للعالمة الطباطبائي، �ص 3)2.
العوي�صة: امل�صكلة ال�صعبة. )م).  (2(

العدد  مثل  ا،  تكعيبيًّ �صار  مرتني  نف�صه  يف  �صرب  واإذا  ا،  تربيعيًّ جذًرا  �صار  مرة  نف�صه  يف  العدد  �صرب  اإذا   (3(
الناجت  كان  نف�صه  يف  �صرب  اإذا  الذي  كالعدد  الأ�صم،  اجلذر  مقابله  ويف  ا،  منطقيًّ جذًرا  ي�صمى  الذي   (3(
ر هذا العدد ي�صمى باجلذر الأ�صم. وغالًبا ما يقرن ب�صبهة ابن كمونة، وتو�صف به املغالطة عند  ع�صرة؛ فلتع�صُّ

ا. ا�صتحكامها ظاهريًّ
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اأمور الأمة و�صوؤونها هي  باإدارة  القيام  اأن  مبا  اإنكارهما، لكن  ال�صرورات ول ميكن 
من الوظائف احِل�صبية وتدخل يف باب الولية، اإذن فالقيام بها من وظائف النواب 
العامني واملجتهدين الُعُدول، ولي�ص من �صاأن العوام التدخل يف مثل هذه الأمور، 
فتدخلهم وانتخاب املمثلني كله عبث وغري �صحيح، وينتج عنه ت�صدي من ل يحق 

له الت�صدي، فيكون ت�صديه اغت�صابًا لهذا املقام.

ويف معر�ص الإجابة نقول: اإن هذه ال�صبهة تختلف عن �صائر التلفيقات باأنها 
ذات �صبغة علمية، حيث ت�صمنت الت�صليم ب�صرورة حتديد ال�صالحيات وتعيني 
ما ي�صمى بالهيئة امل�صرفة اأو جلنة املراقبة، بالإ�صافة اإىل اأنها مل تنكر اأ�صل املو�صوع 
الإمامة،  �صوؤون  يف  �صافر  تدخل  هو  املو�صوع  هذا  َطرق  باأن  تّدِع  ومل  وجدواه، 
ولذا وجب علينا اأن ن�صكرهم على موقفهم الإيجابي هذا، ولكن الإ�صكال الذي 
طرحوه هو من امل�صاديق الوا�صحة للمثل املعروف القائل: »حفظت �صيًئا وغابت 

عنك اأ�صياء«.

اإذ من الوا�صح اأن اإدارة اأمور الأمة و�صوؤونها من الوظائف احل�صبية، ولكن 
الإ�صالمية،  احلكومة  يف  تكري�صه  يجب  الذي  ال�صورى  مبداأ  عن  النظر  وبغ�ص 
والذي بيّناه �صابًقا، فاإن ال�صعب بجميع اأفراده له حق الإ�صراف واملراقبة باعتباره 
اأن  كما  اأوًل،  هذا  وبنائها  البالد  اإعمار  وي�صارك يف  والر�صومات  ال�صرائب  يدفع 
اأ�صل العمل مببداأ ال�صورى يقت�صي ذلك ثانًيا، ومن باب الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر ثالًثا. ول ميكن ممار�صة هذا احلق اإل بانتخاب ال�صعب ملمثليه.
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نظًرا ملغ�صوبية  الفعلي الآن يحتم علينا ذلك  اأن واجبنا  اإىل ذلك  اأ�صف 
مقام اخلالفة وعدم اإمكانية حتقيق التحديد ال�صحيح اإل بهذه ال�صورة. ومما �صبق 

نخل�ص اإىل تعنّي وجوب التقنني وحتديد ال�صالحيات وفر�ص الرقابة. 

واأما يف باب الوظائف احل�صبية فالبد من التنويه اإىل اأ�صلني م�صّلمني:

ل يلزم يف الت�صدي لهذا الأمر وجود املجتهد، بل يكفي اأخذ الإذن منه ) ))
ليت�صف بال�صرعية، وهذا من امل�صائل الوا�صحة التي يعمل بها حتى عوام 

ال�صيعة يف اإجناز اأعمالهم.
اإقامة ) 2) من  )عج)  احلجة  الإمام  ووكالء  العموميني  النواب  متكن  عدم  اإن 

تلك الوظائف ل ي�صقطها، بل اإن الولية حينئذ ت�صبح يف عدول املوؤمنني، 
اإىل  ت�صل  النهاية  اإنها يف  بل  النا�ص،  اإىل عموم  �ص  ُتَفوَّ ومع عدم متكنهم 

ف�ّصاق امل�صلمني، وذلك باإجماع فقهاء الإمامية.

التحديد  عملية  واإجراء  الالزمة  بالوظائف  القيام  اأن  يت�صح  ذلك  ومن 
والتقنني ل يتم اإل بهذه ال�صيغة الد�صتورية الر�صمية ال�صائدة يف العامل، وبانتخاب 
لن  وبدون ذلك  �صوؤونه،  واإدارة  البلد  �صيا�صة  ر�صم  للم�صاهمة يف  ال�صعب  ممثلي 
وهيئة  مراقبة  بتعيني جلنة  الغيبة  فقهاء ع�صر  قام  ولو  املطلوبة.  النتائج  اإىل  ن�صل 
م�صرفة على اأعمال الدولة - كبديل عن ال�صيغة الد�صتورية - فاإن النتيجة �صوف 
تكون قيام احلكم امل�صتبد باتخاذ عدد من الإجراءات التع�صفية كالنفي والإهانة، 



تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة
(90190

وحتى م�صاألة الر�صمية يف القيام بالوظائف املذكورة، والتي ت�صكل الأ�صا�ص يف 
امل�صاألة الد�صتورية، فاإن تكري�صها اأمر غري ممكن اإل بال�صورة التي اأ�صرنا اإليها.

ولهذا فاإن ما ميكن القيام به يف مثل هذه الظروف، هو الكتفاء بالقدر امل�صار 
اإليه من الولية، و�صرف النظر عن الأمور العامة وامل�صرتكة اخلارجة عن الولية 
النتخابات  اإجراء  يكون  اأن  يجب  الحتياط،  جانب  ولرعاية  النف�ص)))،  على 

وتدخل املنتخبني يف اأمور احلكومة باإذن املجتهد النافذ احلكم.

وقد يكون من الأ�صلح اأن ت�صم جمموعة املنتخبني عدًدا من املجتهدين 
الثاين من  الف�صل  ال�صادرة، وذلك كما جاء يف  الآراء  واإنفاذ  لت�صحيح  العظام 

الد�صتور.

وباتخاذ هذه اخلطوات ومراعاة جميع اجلوانب ل يبقى هناك اأي جمال لأية 
�صبهة لدى عوام ال�صيعة، ف�صاًل عن اأهل العلم منهم.

ثالًثا: ما اأر�صله البع�ص من ر�صائل اإىل النجف الأ�صرف ت�صم مدعيات)2) 
فارغة وهزيلة يف اإثبات اأن ت�صكيل هيئة م�صرفة ل يدخل يف باب الوكالة ال�صرعية، 
وهم بذلك كناقل التمر اإىل هجر. ويف اجلواب نقول: بغ�ص النظر عن ال�صرائب 
التي تدفع لتاأمني ودعم م�صاريع وم�صالح البلد، وبغ�ص النظر عن جممل الق�صايا 

ۈ   ۆ   ۆ   ژۇ   تعاىل:  لقوله  طبًقا  الأنف�ص،  على    املع�صوم ولية  اإىل  اإ�صارة   (((
ۈژ  ]الأحزاب/ 6[.

عيات: َدَعاَوى. )م). )2)  ُمدَّ
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امل�صرتكة والعامة، والتي يكون البّت فيها من �صالحيات الويل املن�صوب من قبل 
اهلل تعاىل ول ولية للغري فيها، والتي ميكن العمل مببداأ الوكالة ال�صرعية فيها، بغ�ص 
النظر عن كل ذلك يبدو اأننا نحن املعممني العوام مل نفهم الوكالة مبعناها اللغوي 
والعريف وهو مطلق الت�صليم والإيكال)))، ومن هنا اأطلق عليه ا�صم عقد الوكالة، ومل 
 نتوقف عند مفاد الآية املباركة، ژىئ  يئ  جب  حبژ]اآل عمران/ 73)[،

تعاىل:  قوله  ول   ،](07 ھژ]الأنعام/  ہ   ہ   ہ   ژ  الكرمية:  الآية  ول   
ژی  ی  ی           ی  جئژ]هود/ 2)[، وغريها من الآيات التي يت�صح من 

خاللها عدم انطباق املعنى فيها مع مدلول الوكالة ال�صرعية، ومع ذلك جيء فيها 
بكلمة الوكالة.

كما اأننا مل نلتفت اإىل اأنه بعد اأن ات�صح �صحة اأ�صل املو�صوع ولزوم تعيني 
ال�صرعية وعدم  الوكالة  انطباقها على  فاإن احلديث عن  والرقابة،  هيئة لالإ�صراف 
انطباقها ل يتعدى اأن يكون مناق�صة لفظية ل طائل لها. فما هي الثمرة املرتتبة وما 

هو املحذور من وراء كون اإطالق الوكالة يف هذا الباب حقيقًة اأو جماًزا. 

ومطامعنا  النف�صية  واأهواوؤنا  يتنافى  اجلائرة  ال�صلطة  �صالحيات  حتديد  اإن 
ال�صخ�صية، ولول ذلك ملا ختم على قلوبنا واأب�صارنا واآذاننا، وملا و�صلنا اإىل هذه 
الدرجة يف معاونة الظلمة، والطغاة، وملا اأر�صلنا مثل هذه )الأباطيل) اإىل النجف 

الأ�صرف، ولكتفينا على الأقل بت�صوي�ص اأذهان العوام.

الإيكال: التكليف، من اأَْوَكل اإىل فالن الأمر، اأي األقاه عليه. )م).  (((
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الأمر  واأن هذا  الأكثية  باآراء  الأخذ  م�صروعية  قيل عن عدم  فيما  رابًعا: 
بدعة. يتبني، مما �صبق من احلديث عن الت�صريع والبدعة، بطالن كون الأخذ براأي 
الأكثية بدعة، ول حاجة لالإعادة. فكما تعلم اأن اأ�صل ال�صورى التي ن�ص عليها 
الكتاب قائم على الأخذ بالت�صريحات عند التعار�ص، والأخذ باآراء الأكثية عند 
اأكث  عليه  اأجمع  الذي  بالطريق  الأخذ  اإن  حيث  املرجحات.  وباأقوى  الدوران، 
بال�صاذ، وهذا ما ن�صتفيده من عموم التعليل الوارد يف  اأرجح من الأخذ  العقالء 
والت�صاوي من حيث  الآراء  فمع الختالف يف  اأي�ًصا)))؛  بن حنظلة  مقبولة عمر 
امل�صروعية يلزم الأخذ براأي الأكثية حفًظا للنظام، وجهة الإلزام يف ذلك نف�ص 

الأدلة الواردة يف لزوم احلفاظ على النظام.

مواقع  اأ�صحابه يف  من  الأكثية  براأي  اأخذ   m الر�صول اأن  هنا  ون�صيف 
عديدة؛ فقد نقل الرواة من الفريقني اأن الر�صول m اأيد الأكثية يف غزوة اأحد، 
وهذا ما اأ�صرنا اإليه �صابًقا. ويف غزوة الأحزاب كذلك اأخذ الر�صول باآراء الأكثية 

فيما يرتبط بعدم م�صاحلة قري�ص على قدر من متر املدينة)2).

�صنذكر املقطع الأول منها يف نهاية املق�صد الأول من اخلامتة، ونقت�صر هنا على ما يرتبط باإ�صارة املوؤلف )قد�ص   (((
�صره)، وهو اأن عمر بن حنظلة �صاأل الإمام ال�صادق  عن احلكم فيما لو اختار املتنازعان قا�صيني وحكم 
 : كل منهما بحكم خمتلف عن الآخر، وكان القا�صيان مت�صاويني يف العدالة والتقوى. فاأجابه الإمام
»ينظر اإىل ما كان من روايتهما عنا يف ذلك الذي حكما به، املجمع عليه اأ�صحابك فيوؤخذ به، فاإن املجمع عليه 

حكمنا ل ريب فيه«. من ل يح�صره الفقيه، ج3، �ص0)، ط، جامعة املدر�صني يف قم.
ابن ه�صام، ال�صرية النبوية، ج3، �ص234 : ملا ا�صتد البالء بعث الر�صول اإىل قائدين من قواد امل�صركني اأن   (2(
يعطيهما ثلث ثمار املدينة على اأن يرجعا مبن معهما عنه وعن اأ�صحابه، فجرى بينهما وبينه ال�صلح، فلما اأراد 
الر�صول m اأن يفعل ا�صت�صار �صعد بن معاذ و�صعد بن عبادة، فقال له: اأمًرا حتبه فن�صنعه؟ اأم �صيًئا اأمرك اهلل= 
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ق�صية  يف  الأكثية  راأي  وافق    املوؤمنني اأمري  الإمام  اأن  جند  كما 
التحكيم امل�صوؤومة مع اأن الأكثية كانوا قد ُخدعوا برفع ال�صاميني للم�صاحف. 
ويف ذلك يقول الإمام علي : اإن ن�صب احَلَكمني مل يكن �صاللة، واإمنا هو 

�صوء راأي اتبعت فيه الأكثية عندما وجدتها مّتفقة عليه))).

نَّا هذه  اإن ا�صتق�صاء مثل هذه املوارد يبعدنا عن الهدف الذي من اأجله دوَّ
الر�صالة، ولذا نكتفي بهذا القدر يف جمال الرد على الدعوى املثارة، وملا كانت 
معظم ال�صبهات املغر�صة تدور حول هذا الركن الأ�صا�صي لل�صعادة، لذا ت�صدينا 
لدفعها ودح�صها واإثبات اأنها قائمة على اأ�صا�ص الأهواء واملطامع النف�صية، واأما ما 
تبقى من هفوات فهي وا�صحة البطالن، ول داعي لاللتفات اإليها والتعر�ص لها.

ويجدر بنا هنا اأن نذكر يف ختام هذا الف�صل جانًبا من الردود التي اأجاب 
بها �صماحة اآية اهلل الآخوند مال حممد كاظم اخلرا�صاين )دام ظله) على الر�صائل 

=به لبد لنا من العمل به؟ اأم �صيًئا ت�صنعه لنا؟ قال: بل �صيء اأ�صنعه لكم. فقال له �صعد بن معاذ: يا ر�صول 
اهلل، قد كنا نحن وهوؤلء على ال�صرك باهلل وعبادة الأوثان ل نعبد اهلل ول نعرفه وهم ل يطمعون اأن ياأكلوا منها 
اأموالنا! واهلل ما لنا بهذا  اأفحني اأكرمنا اهلل بالإ�صالم وهدانا له واأعزنا بك وبه نعطيهم  اأو بيًعا؛  اإل قرًى  مترة 
من حاجة، واهلل ل نعطيهم اإّل ال�صيف. فتناول �صعد بن معاذ ال�صحيفة فمحا ما فيها من الكتاب. ثم قال: 

ليجهدوا علينا.
اإ�صارة اإىل قوله : »فلم اآت ل اأبا لكم بجًرا، ول ختلتكم عن اأمركم، ول لّب�صته عليكم، واإمنا اجتمع راأي   (((
َمَلئكم على اختيار رجلني اأخذنا عليهما اأّل يتعديا القراآن«. �صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، �ص 85)، 

اخلطبة 27).
اأو لعله اإ�صارة اإىل قوله : »وقد كنت نهيتكم عن هذه احلكومة فاأبيتم عليَّ اإباء املنابذين، حتى �صرفت 
راأيي اإىل هواكم. �ص80. اخلطبة 36. وما قاله املوؤلف نقل بامل�صمون، فاإن العبارة املذكورة يف املنت ل وجود لها 

. يف الرتاث الأدبي لالإمام
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اإىل �صماحته عن طريق  اإ�صطنبول  ال�صفوية التي وجهتها امل�صيخة الإ�صالمية يف 
بع�ص الإيرانيني املقيمني هناك، ملا تت�صمنه من �صجب وا�صتنكار للمواقف التي 

يبديها عبدة الظلمة يف اإيران.

فقد ورد عن هذا الرجل العظيم الذي طاملا �صعى اإىل ن�صرة الدين احلنيف، 
يف لزوم الهتمام بت�صييد ركن ال�صعادة واأ�صا�صها، ما يلي:

التي  احل�صارة  لهذه  واأمناوؤه  الإ�صالم  روؤ�صاء  بو�صفنا  نحن  نت�صدَّ  »اإذا مل 
اأخذت �صكل ال�صيل العارم املنحدر من بالد الغرب �صوب البلدان الإ�صالمية، 
الوقت  يف  الإ�صالمية  احل�صارة  ودعائم  اأ�ص�ص  لتثبيت  جميًعا  نهب  مل  واإذا 
من  وميحوه  وركائزه  الإ�صالم  بناء  اخلطري  ال�صيل  هذا  يجرف  ف�صوف  املنا�صب، 

�صفحة الوجود« انتهى.

النظرة  هذه  بني  الفارق  مدى  تالحظ  اأن  القارئ-  -عزيزي  عليك  بقي 
التبعات  اإىل  يتنبه  الإ�صالم  عن  الدفاع  مقام  ويف  العظيم  الرجل  فهذا  وتلك؛ 
مير  الذي  الراهن  الو�صع  جراء)))  بالإ�صالم  تلحق  قد  التي  ال�صيئة  والعواقب 
اأن  مع  ال�صعادة هذا  اإقامة ركن  اإىل �صرورة  الأنظار  ويلفت  والإ�صالم،  الدين  به 
الدولة العثمانية ما زالت حتتفظ باقتدارها و�صوكتها، كما اأنه ل ي�صك يف اأن حتديد 

اء: ب�صبب. )م). َجرَّ  (((
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الدين)))  حاّق  من  هو  عليها  م�صرفة  هيئة  وفر�ص  احلاكمة  ال�صلطة  �صالحيات 
و�صميم الكتاب وال�صنة ومن معامل احل�صارة الإ�صالمية.

َلمة يف اإيران الذين نعد اأنف�صنا من املتم�صكني باملذهب  اأما نحن َعَبدة الظَّ
الكتاب  ومداليل  الدين  مبقت�صيات  اجلهل  اأنف�صنا  يف  فر�صنا  فمهما  اجلعفري 
وال�صنة و�صرية النبي m والأئمة ب، فال جنهل هذه ال�صرورة التي ي�صرح 
ْمَرة)2) املت�صدية لزمام ال�صلطة هي ُزْمَرة غا�صبة، ويجب  بها مذهبنا وهي اأن هذه الزُّ

احلد من �صلطتها وحتديد �صالحياتها مهما اأمكن.

وورطة  حمنة  يف  وقعنا  واليوم  الأمم  راأ�ص  على  بالأم�ص  كنا  اأننا  يكفينا  األ 
احلكام  لدى  بامل�صوؤولية  الإح�صا�ص  روح  انعدام  ب�صبب  لها  مثيل  ل  ومهلكة 
ي�صاء وما  ما  يفعل  اأن  للحاكم  باأن  القائلة  املغلوطة  الفكرة  واملت�صدين ور�صوخ هذه 
اأن ي�صاأله عّما يفعل! حتى اأخذ احلكام يعبثون مبقدرات  يحلو له ول يحق لأحد 
الأمة وم�صريها كيفما �صاوؤوا. ومع هذا كله ها نحن نداهن فراعنة وطواغيت الأمة 
العابثني مبقدرات البالد ونوافق املنتهكني لدماء واأعرا�ص واأموال ال�صعب، بل ترانا 
فيها  ننهب  اأخرى  اأياًما  اأعمارنا  اأن متتد  وناأمل  للغنيمة  الذين جاوؤوا  نوؤيد الأجانب 
اخلريات ون�صتاأثر بالأموال، وذلك من خالل خمالفتنا لهذا املبداأ الذي يعد الركن 
هم عن التمادي يف غّيهم  َلَمة عند حدهم ويكفُّ الأ�صا�صي لل�صعادة، لأنه يوقف الظَّ

َحاّق الدين: حقائق الدين الثابتة ال�صادقة. )م).  (((
ْمَرة: اجلماعة من النا�ص. )م). الزُّ  (2(
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ويبدد جميع خمططاتهم! وها نحن تظافرنا معهم وبذلنا جهدنا لرفع جلام التحديد 
والتقنني عن اأفواه الظلمة، وقمنا بعدة اأدوار - تبًعا للظروف وامل�صتجدات - وكلها 
ت�صب يف حتكيم اأ�صا�ص ال�صتبداد وزرع بذور الفتنة والف�صاد؛ ففيما يخ�ص ت�صكيل 
هيئة م�صرفة من املجتهدين العظام طرحنا م�صاألة اأن يكونوا من الطراز الأول، وكما 
ما  وعادة  و�صجار  تنازع  امل�صاألة حمل  هذه  مثل  امل�صاديق يف  تعيني  فاإن  معلوم  هو 
يوؤدي اإىل الفرقة والختالف، ومل نكتف بذلك، بل �صعينا وراء اإف�صال عمل جمل�ص 
ال�صورى الوطني والإخالل مب�صروعيته، وذلك من خالل رفع دعوى �صد ع�صوية 
الهيئة امل�صرفة يف املجل�ص، واأنه ينبغي اأن تكون هذه الهيئة خارج اإطار املجل�ص، يف 
اأن الف�صل الذي يخت�ص ببيان دور ومهام الهيئة امل�صرفة من الد�صتور ين�ص  حني 
املعنونة  القانونية  املواد  �صالحية  تاأييد  يف  املجتهدين  هيئة  راأي  اأن  على  وب�صراحة 
باأنها خمالفة  اأو رّد �صالحيتها واحلكم عليها  ال�صريعة  يف املجل�ص وموافقتها ملبادئ 

لأ�صول ال�صريعة مطاع ونافذ ومقدم على راأي الأكثية.

ولكن مع هذا كله اأخذنا نردد هذه ال�صبهة الواهية طمًعا يف ت�صليل ال�صذج 
والب�صطاء من النا�ص، وهي اأن ع�صوية هيئة املجتهدين يف املجل�ص النيابي ت�صعف 
اإذا كانت  فيما  الإ�صالمية  لل�صريعة  املخالفة  القانونية  املواد  اإلغاء  من موقفهم يف 
اللتفاف  املمكن  من  واأنه  امل�صرفة،  الهيئة  يف  الفقهاء  لراأي  خمالفة  الأكثية 
على راأي الفقهاء عن طريق الأخذ براأي الأكثية. وما اإن تداعت هذه ال�صبهة 
وهي  الد�صتورية،  اأ�صا�ص  لهدم  اأخرى  �صحيفة  رفع  يف  احتلنا  زيفها  وانك�صف 
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دعوى اأن احلكومة املوجودة تفتقد اإىل ال�صرعية، واأن ت�صدي الغا�صبني للحكومة 
ل يجوز باأي حال من الأحوال، اإذن فال ميكن العمل باأي من �صروريات الدين 
يف مثل هذه الظروف. وهكذا وّظفنا مرة اأخرى م�صطلح ال�صرعية لت�صليل ال�صذج 
بال�صرعية  بالهتمام  يتظاهرون  فهم  الد�صتورية،  اأ�صا�ص  وهدم  عليهم  والتحايل 
عن  اللجام  ورفع  والتقنني  التحديد  مبداأ  لإبطال  ي�صعون  الأمر  واقع  يف  لكنهم 

اأفواه الظاملني.

َلَمة والطواغيت ي�صعون لإلغاء هذا اللجام  وحم�صل القول، اأنه ما دام الظَّ
الأزمات  وافتعال  الداخلية  والقالقل  الفنت  اإثارة  خالل  من  طغيانهم  وتكري�ص 
وامل�صاكل على احلدود وغريها من احليل واملخططات اخلبيثة بهدف �صرف قلوب 
النا�ص واإ�صغالهم، نبقى نحن عبدة الظلمة نتحرك �صمن اخلطة املعدة لهدم هذا 

الركن الأ�صا�صي ل�صرح ال�صعادة.

واحلق اأن ما نتبعه من اأ�صاليب التزوير واخلداع يعجز عن الإتيان بها دهاة 
العرب، بل دهاة العامل اأجمع.

وبعد اأن خابت ظنون كلتا ال�صعبتني ال�صتبداديتني -احلكومية والدينية- 
من الو�صول اإىل مقا�صدهم مبثل تلك احليل واملوؤامرات، اأقدموا على هدر دماء 

واأموال واأعرا�ص امل�صلمني وال�صري على ما �صار عليه جنكيز خان.



تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة
(98198

اأما نحن عبدة الظلمة فاأخذنا نوجه ونبر كل هذه اجلرائم ال�صنيعة بدعوى 
اأن �صلب ال�صفات اخلا�صة بالذات الإلهية املقد�صة عن اجلبابرة والطواغيت ينايف 
يف  ال�صتبدادية  البدعة  واألب�صنا  امل�صلمني،  ربقة)))  من  اخلروج  ويوجب  الدين، 
متثل  اأنها  وعلى  الدين  ثوب   - �صفيان  اأبي  بن  معاوية  ابتدعها  والتي   - احلكم 
حرمة  انتهكنا  الإ�صالم  و�صروريات  تتنافى  التي  التهمة  وبهذه  الديني،  احلكم 
الدين الإ�صالمي القومي، وبهذا الإفك والبهتان)2) العظيم اأ�صاأنا اإىل �صمعة املذهب 
اجلعفري)3) - على م�صّيده اأف�صل ال�صالم - وجعلناه يف موقف حرج، وقللنا من 

�صاأنه لدى �صائر الفرق الإ�صالمية.

نعم، اإذا كان طلب العلم بهدف احل�صول على حطام الدنيا ونهب اأموال 
النا�ص فهو كا�صطحاب امل�صباح اأثناء ال�صرقة، وكتعليم مبادئ ال�صطو والختال�ص، 
و�صيوؤدي بالنتيجة اإىل هذا القبيل من العتداءات والنتهاكات، وَلِنْعَم ما قيل: 

اإن اإعطاء ال�صيف لزجني اأ�صاع عقله اأف�صل من اإعطاء العلم بيد اجلاهل.

رْبَقة: َعْقد. )م).  (((
الإْفك والبهتان: الكذب والفرتاء. )م).  (2(

اأُخذ عن الإمام  الفقهي  اأن مذهبهم  باعتبار  بلقب اجلعفرية  ال�صيعة الإثنا ع�صرية  ا�صتهر  املذهب اجلعفري:   (3(
ال�صاد�ص جعفر ال�صادق اأكث مما اأخذ من غريه. واإن كانت مرتبة الأخذ عن الإمام جعفر ال�صادق هي نف�صها 

عن اأي من الأئمة الثني ع�صر. )م).



يف ذكر �صرائط �صحة وم�صروعية تدخل نواب الأمة يف الأمور ال�صيا�صية، 
وبيان وظائفهم العملية، وهو يف مقامني:

املقام الأول

يف  الأمة  مبعوثي  تدخل  وم�صروعية  �صحة  يف  املعتبة  ال�صروط  يف  وهو 
�ْصبية العامة. وقد ظهر مما �صبق اأن ال�صرط الوحيد هو ح�صول الإذن  الوظائف احْلِ
من املجتهد النافذ احلكومة وا�صتمال املجل�ص الوطني على عدة من املجتهدين 
الد�صتور  من  الثاين  الف�صل  يف  جاء  كما  ال�صيا�صة  واقع  على  املطلعني  العدول 
ب�صكل تام ووا�صح وفوق املاأمول بحمد اهلل، ول يوجد �صرط اآخر يف هذا املجال.

اإذن فاأهم ركن يف هذا املو�صوع هو اكتمال ال�صروط والت�صاف بالكمالت 
النف�صية املطلوبة يف مثل هذه املوارد، واأهمها:

 الف�سل اخلام�س
�سحة تدخل النواب وبيان وظائفهم و�سرائط 

م�سروعيتها
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الإحاطة العلمية الكاملة يف باب ال�صيا�صة، وبتعبري اآخر الجتهاد فيها؛ كاأن ) ))
يكون خبرًيا بالأ�صول الدولية املتعارفة ومّطلًعا على دقائق احليل املتداولة 
بني الدول وخفايا الأمور وعارًفا بامل�صوؤوليات املناطة به ومبقت�صيات الع�صر. 
اإىل فقاهة))) املجتهدين املنتخبني لتمحي�ص الآراء  وبان�صمام هذه ال�صفة 
وتطبيقها على اجلوانب ال�صرعية تتكامل القوة العلمية الالزمة يف جمال 

الإدارة ال�صيا�صية لالأمة وحت�صل النتيجة املق�صودة اإن �صاء اهلل تعاىل.
الطمع ) 2) من  �صائبة  اأي  وجود  لأن  اخلا�صة؛  والأطماع  الأغرا�ص  من  اخللو 

ال�صتبداد  حتويل  �صاأنه  من  اهلل-  �صمح  -ل  الراأي  ونفوذ  الرئا�صة  وحب 
يف  يفرت�ص  بل  الأول،  من  حاًل  اأ�صواأ  جماعي  ا�صتبداد  اإىل  ال�صخ�صي 
الرذيلة  الأو�صاف  �صائر  عن  ًها  ُمَنزَّ ذلك  جانب  اإىل  يكون  اأن  املنتدب 
 : كالبخل واجلنب واحلر�ص، وذلك ما يظهر من و�صية الإمام علي
»ول ُتْدِخلنَّ يف م�صورتك بخياًل يعدل بك عن الف�صل ويعدك الفقر، ول 

جبانًا ُي�صعفك عن الأمور، ول حري�ًصا يزّين لك ال�صره باجلور«)2).
اأن يكون غيوًرا على دينه ودولته ووطنه الإ�صالمي وعلى عامة امل�صلمني، ) 3)

بحيث يعتز بجميع حدود وثغور البلد اأكث من اعتزازه باأمالكه ال�صخ�صية 
ال�صعب كما يرى روحه  اأفراد  واأموال  واأعرا�ص  واأن يرى دماء  األف مرة، 
وعر�صه ونامو�صه ال�صخ�صي، واأن يكون للنامو�ص الأعظم - وهو الدين - يف 

)))  َفَقاهة: فقه وعلم وفطنة. )م).
)2)  �صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، الكتاب، �ص430.
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قلبه املكانة الأ�صمى مّما عداه، ويليه بالدرجة الثانية حرا�صة ا�صتقالل الدولة 
الإ�صالمية التي هي وظيفة اجلميع.

وبالن�صبة للِفَرق غري الإ�صالمية فاإنه يجب دخولهم يف النتخابات، وذلك 
ال�صورى  �صيغة  تاأخذ  ولكي  املالية،  اجلوانب  يف  امل�صلمني  مع  ل�صرتاكهم  نظًرا 
فاإن  �صنفهم  من  اأ�صخا�ًصا  انتخبوا  ما  واإذا  الكامل.  والر�صمي  ال�صمويل  طابعها 
املدار يف �صحة انتخابهم هو ات�صافهم بالأو�صاف املذكورة؛ ول ينبغي توقع حماية 
الدين منهم، بل يطلب منهم احلر�ص على خري الوطن واملواطنني. وباجلملة فاإن 
واإقامة  الأمور  ي�صدر عن ولة  فيما  النظر  هو  ال�صورى  الهدف من عقد جمل�ص 
واإحقاق  الأمة  اأمور  و�صيا�صة  وحفظها  البالد  اأمور  انتظام  اإىل  الراجعة  الوظائف 
�صالة  واإقامة  الفتاوى  واإ�صدار  �صرعية  حكومة  اإقامة  الهدف  ولي�ص  حقوقها. 
اجلماعة. وال�صروط املعتبة يف باب الأمور الدينية العبادية اأجنبية عّما نحن فيه. 
وكذلك ال�صفات التي ذكرناها ل عالقة لها باأبواب العبادات؛ فوجود املجتهدين 
وح�صر وظيفتهم الر�صمية باحليلولة دون ظهور مواقف خمالفة لل�صريعة يعد كافًيا 

اإذا كان العمل خال�ًصا من الأمرا�ص والأغرا�ص اخلا�صة.

اإذن، فبعد ا�صتحكام هذا الأ�صا�ص من ال�صعادة - بعون اهلل تعاىل وح�صن 
اأن  الإيرانيني هي  والوطنيني  املتدينني  عاتق  تقع على  وظيفة  اأول  فاإن   - تاأييده 
هذا  يف  يتجنبوا  واأن  متاًما،  النيابي  النتخاب  م�صاألة  يف  واآذانهم  اأعينهم  يفتحوا 
ل  واأن  بكر،  وعداوة  عمرو  و�صداقة  زيد  كقرابة  ال�صخ�صية،  الأغرا�ص  املجال 
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يفعل  بدنيا غريه«)))، كما  دينه  باع  النا�ص من  »�صر   :m لقوله يكونوا م�صداًقا 
البع�ص من عبدة الظلمة. فعلى اجلميع اأن ي�صعوا ن�صب اأعينهم ملاذا النتخاب؟ 
املنتخبون؟ فمن وجدوه  النتخابات؟ ومن هم  اإقامة  املتوفر من  الهدف  هو  وما 
ا بتلك الأو�صاف وافًيا باملق�صود بحيث يتمكنون من اخلروج من عهدة  مت�صًفا حقًّ

اجلواب لو �صئلوا عنه يف حمكمة العدل الإلهية فلينتخبوه.

املقام الثاين

يف بيان وظائف املنتدبني العملية على وجه اإلمجال

من الالزم اأوًل: اأن نبنّي اأ�صول الوظائف ال�صيا�صية لع�صر الغيبة، مع غ�ص 
النظر عن مغ�صوبية مقام الولية، لنخرج بعدها ب�صورة وا�صحة عن الواجب الذي 

ينتظرنا يف الوقت احلا�صر.

موارد ) )) وتنظيم  اخَلَراج  �صبط  هو  الباب  هذا  يف  الوظائف  واأهم  اأول  اإن 
بي�صة الإ�صالم  النظام و�صيانة  اأن حفظ  البديهي  الدولة وم�صارفها. ومن 
ل تتحقق اإل بت�صكيل قوى داخلية خا�صة تقوم بحماية الثغور واحلدود، 
ومن الوا�صح اأي�ًصا اأن جميع هذه الرتتيبات متوقفة على ت�صحيح وتعديل 

)))  املجل�صي، حممد باقر، بحار الأنوار، ج72، �ص)28، دار اإحياء الرتاث العربي. عن النبي m: »خري النا�ص 
من انتفع به النا�ص، و�صر النا�ص من تاأّذى به النا�ص، و�صر من ذلك من اأكرمه النا�ص اّتقاء �صره، و�صر من ذلك 

من باع دينه بدنيا غريه«.
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متلي  مبا  فيه  يت�صرفون  الطواغيت  اأيدي  يف  الوقوع  من  وحفظه  اخَلَراج، 
عهده  يف    املوؤمنني اأمري  به  �صرح  كما  و�صهواتهم.  اأهواوؤهم  عليهم 
ملالك الأ�صرت حيث قال : »وتفّقد اأمر اخَلَراج مبا ي�صلح اأهله، فاإن يف 
�صالحه و�صالحهم �صالًحا ملن �صواهم، ول �صالح ملن �صواهم اإل بهم، 
لأن النا�ص كلهم عيال للخراج واأهله«، اإىل اأن قال: »ومن طلب اخلراج بغري 
عمارة اأخرب البالد، واأهلك العباد، ومل ي�صتقم اأمره اإل قلياًل«))). اإىل اآخر 

ما كتبه �صلوات اهلل عليه.

الفتوحات  وقبل  الهجرة  بعد  الإ�صالم  �صدر  وقائع  من  وا�صح  هو  وكما 
فاإن  َعْنَوة)2)،  املفتوحة  اخلراجية  الأرا�صي  على  امل�صلمني  وا�صتيالء  الإ�صالمية 
ال�صرية النبوية املقد�صة كانت م�صتقرة على توزيع الأموال على عموم امل�صلمني 
قدرتهم  العتبار  بنظر  الأخذ  مع  مت�صاٍو  بنحو  وغريهم  اليهود  من  واملعاهدين 
املالية. وكان اللتزام بهذا من جملة �صروط معاهدة املعاهدين، وما كان ارحتال 
النبي m اإىل ح�صن يهود بني النظري وت�صريفه اإياهم بقدومه اإل لأجل املطالبة 
باحل�صة من الدية الواردة على امل�صلمني، حيث كانت واردة عليهم اأي�ًصا مبوجب 
ن�ص املعاهدة التي نق�صها اليهود، فرد عليهم النبي m باإجالئهم عن اأر�صهم)3).

�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، الكتاب 53، �ص436.  (((
َعْنَوة: َرْغًما. )م).  (2(

الطبي، حممد بن جرير، تاريخ الطبي، ج 2، �ص 223.  (3(



تنبيه الأُمة وتنزيه املّلة
204204

َعنَوة  املفتوحة  اخلراجية  الأرا�صي  فيه  اأ�صبحت  الذي  الع�صر  هذا  ويف 
احتمال  وهناك  عليها،  املالكني  اأيدي  ا�صتقرت  وقد  تعيينها،  ميكن  ول  جمهولة 
ا�صتناد هذا ال�صتقرار اإىل اأثر �صرعي �صحيح بحيث يلغي اأهمية فر�ص معلوميتها، 
لذا فاإننا ل ميكننا اإجراء اأحكام الأرا�صي اخلراجية عليها. ولذا فمن اأجل ت�صحيح 
النبوية املقد�صة يف �صرفها يف  ال�صرية  املالية ن�صري على  بالأمور  املتعلقة  الأعمال 
الأجانب  الناهبني  اأفواه  من  باإخراجها  وذلك  البالد،  حلفظ  الالزمة  امل�صارف 
�صحيحة،  علمية  بطريقة  وتوزيعها  الوطن  بائعي  خليانة  نتيجة  ابتلعوها  الذين 
وبن�صب مت�صاوية على طبقات اأرباب الأمالك والتجارات واملوا�صي وغريهم، مع 
اإىل  واإي�صالها كذلك  املالية والتمكن من النتفاع،  القدرة  بنظر العتبار  الأخذ 
املوظفني والعمال باملقدار املتنا�صب مع خدماتهم لل�صعب، وحفظها من اأن تنهب 
وت�صرف يف اأنحاء الفجور والف�صق وال�صهوات التي ق�صمت ظهر الدين والدولة 
والبلد وال�صعب بهذا ال�صكل الذي نراه. وعليه فيجب اأن تكون هناك هيئة تراقب 

اأمر املالية وحتفظه عن تلك احلالة.

وبعد ت�صحيح اأمر اخلراج بهذه الطريقة وطبًقا لل�صرية النبوية املقد�صة يجب 
ويجوز  عليه.  الإ�صالمية  البالد  لتوقف حفظ  نظًرا  اخلراج  اأداء  م�صلم  على كل 

لكل موظف اأن ياأخذ منه ما يتنا�صب واخلدمة التي يقدمها دون جتاوز.

اأو  ِمني  امْلَُعمَّ من  كانوا  �صواء  للثوات،  الناهبني  اأن  مبكان  البديهي  ومن 
املتطرِب�ِصني، ل يقتنعون بالقدر املذكور بعدما اعتادوا على النهب والتطاول امْلُخّل 
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املحالت،  من  ذلك  اإن  بل  وفقره،  ال�صعب  هالك  اإىل  واملوؤدي  البلد،  باقت�صاد 
واإنهم ومبجرد دخول املنتدبني يف الطريق الذي يوؤدي اإىل الت�صعري وليقطعوا عليهم 

التجاوز والإقطاع �صيتحّفزون ويتح�ّصدون �صدهم.

هذا  يف  املنتدبني  دخول  على  معقوًدا  الأمل  يبقى  كله  هذا  مع  ولكن 
الباب - اإن �صاء اهلل تعاىل - من طريق احلكمة والكيا�صة لتاأ�صي�ص هذا الأ�صا�ص 
ال�صحيح، وت�صييد هذا البناء املحكم، مبا ميكنا من اإرجاع الأجيال الالحقة اإىل 
فطرتهم الإ�صالمية الأ�صيلة، وتهذيب الأخالق واإكمال القوى العلمية والعملية 
التي  املوروثة  الرذائل  امل�صلمني عن  وتنزيه  الإ�صالمية،  والكوادر  املوظفني  لعامة 
بوا�صطة  وذلك  امللعونة،  الأموية  �صجرته  اأغ�صان  و�صائر  معاوية  من  بهم  حلقت 

اإحداث مكاتب ومدار�ص كافية يف كل اجلهات. 

البالد  حلفظ  �صّرعت  �صريبة  هو  الذي  اخلراج  اأداء  اجلميع  على  ويجب 
�صائر  اأداء  يف  التكا�صل  عدم  من  عليه  هم  كما  فيها،  النظام  ورعاية  الإ�صالمية 
احلقوق الإلهية املقررة يف الدين الإ�صالمي. ويجوز، بل يلزم �صرفه يف امل�صارف 
املذكورة وطبًقا للطريقة امل�صار اإليها اآنًفا، وعلى قدر اخلدمات التي يقدمها م�صتحقوه 
للمجتمع، وبعد حفظه من احليف))) والأهواء. اأما يف احلالة احلالية وحيث يكون 
اأخذه وا�صتيفاوؤه و�صرفه طبًقا لل�صهوات الطاغوتية واملظامل ال�صتبدادية فاإن اأداءه 

احَلْيف: الظلم. )م).  (((
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حرام يف حرام، وبعد الت�صحيح والت�صوية وال�صبط والرتتيب ي�صبح اأداوؤه واجًبا 
ك�صائر الواجبات امل�صرعة حلفظ النظام و�صيانة حوزة الإ�صالم.

  ويف هذا ال�صدد يح�صن بنا ذكر التوجيهات ال�صادرة من الإمام علي
بهذا ال�صاأن، لأجل اأن يعرف اأن كل ما عند الأجانب اإمنا هو غي�ص))) من هذا 
اأنف�صنا عندما قنعنا من الت�صيع مبح�ص  الفي�ص)2). ولنعرف اإىل اأي درجة ظلمنا 

الدعاء.

قال الإمام علي  يف خطبته الواردة يف بيان حقوق الوايل على الرعية 
وحقوق الرعية على الوايل:

ا بولية اأمركم، ولكم علّي  »اأما بعد؛ فقد جعل اهلل )�صبحانه) يل عليكم حقًّ
من احلق مثل الذي يل عليكم؛ فاحلق اأو�صع الأ�صياء يف التوا�صف، واأ�صيقها يف 
التنا�صف)3)، ل يجري لأحد اإل جرى عليه، ول يجري عليه اإل جرى له، ولو 
كان لأحد اأن يجري له ول يجري عليه لكان ذلك خال�ًصا هلل �صبحانه دون خلقه؛ 
لقدرته على عباده، ولعدله يف كل ما جرت عليه �صروف ق�صائه، ولكنه �صبحانه 

َغْي�ص: قليل. )م).  (((
الَفْي�ص: الكثري. )م).  (2(

ف: املق�صود اأن احلق كلمة �صهلة يف النطق، رحبة يف الو�صف، ولكنها م�صكلة يف التطبيق والعمل.  َنا�صُ التَّ  (3(
)م).
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اًل  جعل حقه على العباد اأن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه م�صاعفة الثواب تف�صّ
منه، وتو�صًعا مبا هو من املزيد اأهله.

بع�ص،  على  النا�ص  لبع�ص  افرت�صها  من حقوقه حقوًقا  �صبحانه  ثم جعل 
اإل  بع�صها  ي�صتوجب  ول  بع�ًصا،  بع�صها  ويوجب  وجوهها،  يف  تتكافاأ  فجعلها 
ببع�ص، واأعظم ما افرت�ص ]اهلل[ �صبحانه من تلك احلقوق حق الوايل على الرعية، 
وحق الرعية على الوايل؛ فري�صة فر�صها اهلل �صبحانه لكل على كل، فجعلها نظاًما 
ا لدينهم؛ فلي�صت ت�صلح الرعية اإل ب�صالح الولة، ول  لأنف�صهم )لألفتهم)، وعزًّ
ت�صلح الولة اإل با�صتقامة الرعية؛ فاإذا اأدت الرعية اإىل الوايل حقه، واأدى الوايل 
اإليها حّقها، عّز احلق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معامل العدل، وجرت 
على اأَْذَلِلَها))) ال�صنن، ف�صلح بذلك الزمان، وُطمع يف بقاء الدولة، ويئ�صت مطامع 
هنالك  اختلفت  برعيته،  الوايل  اأجحف  اأو  واليها،  الرعية  غلبت  واإذا  الأعداء. 
الكلمة، وظهرت معامل اجلور، وكث الإِْدَغال يف الدين)2)، و ُتركت حماّج ال�صنن، 
فُعمل بالهوى، وُعَطلت الأحكام، وكثت علل النفو�ص؛ فال ُي�صتوح�ص لعظيم 
وتعظم  الأ�صرار،  وتعز  الأبرار،  تذل  فهنالك  ُفِعل؛  باطل  لعظيم  ُعَطل، ول  حق 
تبعات اهلل �صبحانه عند العباد. فعليكم بالتنا�صح يف ذلك، وح�صن التعاون عليه، 
فلي�ص اأحد - واإن ا�صتد على ر�صا اهلل حر�صه، وطال يف العمل اجتهاده - ببالغ 
حقيقة ما اهلل �صبحانه اأهله من الطاعة له، ولكن من واجب حقوق اهلل على العباد 

اأَْذَللها: اأََراذلها. )م).  (((
الإْدَغال يف الدين: اإدخال فيه ما  يف�صده ويخالفه. )م).  (2(
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اأن قال )�صلوات  اإىل  اإقامة احلق بينهم«.  الن�صيحة مببلغ جهدهم والتعاون على 
اهلل عليه): »واإن من اأ�صخف حالت الولة عند �صالح النا�ص اأن ُيظّن بهم حب 
الفخر ويوزع )ويو�صع) اأمرهم على الكب«. اإىل اأن قال )�صلوات اهلل عليه): »فال 

ُم به اجلبابرة...«))). تكّلموين مبا ُتكلَّ

 - اخلطبة  هذه  فقرات  من  امل�صتفادة  والفوائد  القواعد  البحث يف  ونوكل 
وكون اأ�صل علم احلقوق، الذي دّونه حكماء اأوروبا وافتخروا به، ماأخوًذا من اأ�صباه 

ونظائر هذه اخلطبة - اإىل ر�صالة اأخرى نكتبها بعد هذه اإن �صاء اهلل تعاىل. 

ومن الوظائف واملهام التي يجب على نواب املجل�ص القيام بها النظر يف ) 2)
الإ�صالمية،  ال�صريعة  مع  تطابقها  واإحراز  و�صبطها،  القوانني،  و�صع  عملية 

والقيام بن�صخها اأو تغيريها اإذا ما دعت الظروف لذلك.

اأن كل الوظائف املتعلقة بتنظيم �صوؤون البلد واملحافظة عليه وتدبري  اعلم 
العملية  القوانني  لأ�صل  متكفلة  اأولية  اأحكاًما  تكون  قد  ال�صعب  و�صوؤون  اأمور 
خمالفة  على  مرتتبة  عقوبات  مت�صمنة  ثانوية  اأو  النوعية،  للوظائف  الراجعة 
الأحكام الأولية، فهي ل تخرج عن هذين الق�صمني، لأنها بال�صرورة اإما اأن تكون 

�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، اخلطبة 6)2، �ص335-332.  (((
اأمري املوؤمنني  بزيادة بع�ص املفردات ونقي�صة اأخرى، واختلف  ذكر املوؤلف هذه املقتطفات من خطبة 
يف بع�ص اآخر عما ورد يف طبعة الدكتور �صبحي ال�صالح. فو�صعت املفردات املفقودة واملختلفة عن الطبعات 
الأخرى بني قو�صني، وجعلت املفردة الزائدة عن هذه الطبعة بني �صارحتني، وهكذا الأمر يف التحقيق الآتي 

. يف �ص99)-)20 ب�صاأن اخلطبة القا�صعة لأمري املوؤمنني
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اأحكاًما ن�ص عليها ال�صرع فهي وظائف عملية ثابتة يف ال�صرع، اأو مل ين�ص عليها 
وبالتايل  �صابط خا�ص،  اندراجها حتت  لعدم  الويل  نظر  اإىل  موكولة  فهي  ال�صرع 
عدم تعيني الوظيفة العملية فيها. والق�صم الأول ل يختلف باختالف الأَْع�صار 
ال�صاعة،  قيام  اإىل  ال�صرعي  التعبد مبن�صو�صه  فيه غري  الأَْم�صار، ول يجزي  وتغرّي 
تابًعا  الثاين  الق�صم  يكون  بينما  اأخرى،  وظيفة  اأو  اآخر  و�صع  اأي  فيه  يت�صور  ول 
مل�صالح الزمان ومقت�صياته، ويختلف باختالف الزمان واملكان، وهو موكول لنظر 
كان  من  اأو  )الفقهاء)،  العموميني  النواب  وكذا   ، لالإمام اخلا�ص  النائب 

ماأذونًا عّمن له ولية الإذن باإقامة الوظائف املذكورة.

وبعد و�صوح هذا املعنى، وبداهة هذا الأ�صل، ترتتب جملة فروع �صيا�صية 
عليه، هي: 

اإن القوانني واملقررات التي يجب التدقيق واملراقبة يف مدى انطباقها على  )اأ) 
ال�صريعة هي تلك التي تكون من الق�صم الأول، ول مو�صوع لها يف الق�صم 

الثاين بتاًتا.
اإن اأ�صل ال�صوروية التي عرفت اأنها اأ�صا�ص احلكم الإ�صالمي بن�ص الكتاب  )ب) 
اْبُتِنَيت ال�صرية النبوية عليها هو من الق�صم الثاين ل غري.  وال�صنة والتي 

واأما الق�صم الأول، فخارج عن هذا العنوان، اإذ ل حمل للم�صورة فيه.
كما اأن ترجيحات الولة املن�صوبني من قبل الإمام  يف ع�صر ح�صوره  )ج) 
وب�صط يده تكون من اأحكام الق�صم الثاين وملزمة �صرًعا ل يجوز التخلف 
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بل  ور�صوله،  اهلل  طاعة  عر�ص  ذكرت يف  الأمر  ويل  طاعة  اإن  عنها، حتى 
اأي�ًصا، كما يف  وجعلت طاعة الويل والر�صول يف عر�ص طاعة اهلل �صبحانه 
ژ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ییژ ]الن�صاء/ 59[،  الآية املباركة: 
كذلك  الغدير،  يوم  ولية  بن�صب  الدين  اإكمال  معاين  من  ُعدَّ  ما  وهذا 
تكون ترجيحات النواب العموميني اأو املاأذونني من جانبهم يف ع�صر الغيبة 
ملزمة �صرًعا مبقت�صى نيابتهم الثابتة القطعية. وهكذا يت�صح ف�صاد الهفوات 
والأراجيف))) التي �صرب على وترها املغر�صون، حيث زعموا اأن الإلزام 
واللتزام بهذا القانون يكون بدعة من البدع لأنه بال ملزم �صرعي. وظهر 
اأي�ًصا اأن من�صاأ ذلك هو الأغرا�ص الفا�صدة وعدم الطالع على مقت�صيات 

اأ�صول املذهب.
ومبا اأن معظم ال�صيا�صات النوعية داخلة يف الق�صم الثاين، ومندرجة حتت  )د) 
ولية ويل الأمر اأو نائبه اخلا�ص اأو نائبه العام وترجيحاتهم، واأ�صل ت�صريع 
ال�صوروية يف ال�صريعة املطهرة هي بهذا اللحاظ، لذا يجب تدوينها ب�صورة 
عن  ومنعهم  املغت�صبني  اأعمال  و�صبط  النظام  لتوقف حفظ  نظًرا  قانونية، 
التجاوز والعتداء عليها، ومنوط بتدوينها. ويوكل اأمر القيام بهذه الوظيفة 
ة - تدوين القوانني - مع الأخذ بنظر العتبار خ�صو�صيات احلالة  �ْصِبيَّ احْلِ
عن  �صدورها  على  ونفوذها  ر�صميتها  وتوقف  عليها  نحن  التي  الراهنة 
املجل�ص النيابي، يوكل هذا الأمر اإىل دراية نواب الأمة ومدى كفاءتهم؛ 

الأََراجيف: الأكاذيب املثرية للفنت وال�صطرابات. )م).  (((



�سحة تدخل النواب وبيان وظائفهم و�سرائط م�سروعيتها
2112((

فاإذا قاموا بذلك، وكان عملهم مم�صى من قبل من له الإذن والإم�صاء كما 
تقدم �صابًقا، كان جامًعا جلميع �صروط ال�صحة وجهات امل�صروعية، وخاٍل 
من كل �صبهة اأو �صائبة اإ�صكاٍل. وهذا هو املعنى الذي نق�صده من قولنا اإن 
ف�صاد  البالد. ومن هذا يظهر  املقننة يف  العلمية  القوة  املنتخبة هي  الهيئة 
اإمنا  �صبهة املغِر�صني القائلني حتكًما اإن نف�ص عملية التقنني لهذه القوانني 

هي مقابلة ملقام النبوة. 

ومزيًدا على ما �صبق يت�صح لنا اأن القيام بهذه املهمة اإمنا هو واجب ِح�ْصِبي 
يتوقف عليه حفظ النظام و�صبط الت�صرفات الغ�صبية.

ميكن جمعه  ل  اآنًفا-  مر  -كما  النوعية  ال�صيا�صات  من  الثاين  الق�صم  اإن  )هـ) 
يختلف  واإمنا  خم�صو�ص،  مبيزان  حمدًدا  ولي�ص  معينة،  �صابطة  اإطار  يف 
باختالف الأع�صار والأم�صار، ويتغري بتغري امل�صالح واملقت�صيات. ولذا مل 
تن�ّص ال�صريعة املقد�صة عليه، بل اأوكلته اإىل ترجيح من له الولية. وكذلك 
القوانني املتعلقة بهذا الق�صم متغرية بتغري امل�صالح واملقت�صيات وواقعة يف 
معر�ص الن�صخ والتغيري، ولي�صت مبنية على اأ�صا�ص اأن تكون اأبدية دائمية. 

ومن هنا يت�صح اأن من الأهمية مبكان اأن يكون هناك قانون يتكفل بجميع 
هذه امل�صالح واملقت�صيات ويكون متغرًيا.
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ولزًما،  �صحيًحا،  اأمًرا  القانون  هذا  يكون  حد  اأي  اإىل  اأنه  اأي�ًصا  ويت�صح 
�ْصبية. ومطابًقا للوظيفة احْلِ

الدقائق  على  املطلع  غري  الأجنبي  هذا  اأمر  يف  احلرية  كمال  اأن  واحلق 
دقيقة  ا�صتفادة  املهمة  الوظائف  هذه  من  ي�صتفيد  اأن  ا�صتطاع  كيف  الإ�صالمية 
اأو  اجلاهلني  لالإ�صالم  املنتحلني  اأولئك  اأمر  ذلك  من  واأعجب  �صحيحة؟! 
�صف�صطائية،  مغالطات  يرددون  الذين  املذهبية  الأ�صول  مبقت�صيات  املتجاهلني 
�صربوا عليها باأحلان خمتلفة، ت�صوي�ًصا لأذهان العوام والب�صطاء! حيث اأوردوا على 
هذا النوع من الأحكام املتغرية قائلني: هل هو عدول عن الواجب اإىل احلرام، اأم 

عن احلرام اإىل الواجب؟ اأم عن املباح اإىل املباح الآخر؟!

اإىل  الت�صقيقات، واإمنا هو عدول عن فرد واجب  اأنه لي�ص من هذه  واحلق 
واجب  الأمة  اأمور  و�صيا�صة  النظام  حفظ  اأن  امل�صرتك  والقدر  اآخر،  واجب  فرد 
ِح�ْصبي، واختيار الأفراد تابع خل�صو�صيات امل�صالح، ومقت�صيات الع�صور، وترجيح 
من له ولية النظر يف الأمور. وكذلك الأمر يف العدول من فرد اإىل اآخر بلحاظ 

الأ�صلحية، فاإنه يكون لزًما.

ومن الوظائف ال�صيا�صية الالزمة ملمثلي ال�صعب اأي�ًصا جتزئة وت�صنيف قوى ) 3)
وقانون  �صحيح  �صابط  اإىل  منها  �صعبة  كل  تعود  بحيث  ووظائفها  الدولة، 
وقد  الدولة.  العاملني يف  وكفاءة  دراية  اإىل  يعود  ذلك  والنظر يف  علمي؛ 
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اأرجع املوؤرخون الفر�ص ظاهرة تق�صيم العمل يف الدولة اإىل جم�صيد))). وقد 
اأم�صاها اأمري املوؤمنني يف عهده املعروف اإىل مالك الأ�صرت حيث جاء 

فيه:
ببع�صها  ببع�ص، ول غنى  اإل  بع�صها  ي�صلح  الرعية طبقات ل  اأن  »واعلم 
العدل،  العامة واخلا�صة، ومنها ق�صاة  عن بع�ص؛ فمنها جنود اهلل، ومنها كّتاب 
ومنها التجار واأهل ال�صناعات«. اإىل اأن يقول : »فاجلنود باإذن اهلل ح�صون 
الرعية، وزين الولة، وعّز الدين، و�صبل الأمن، ولي�ص تقوم الرعية اإل بهم، ثم ل 
قوام للجنود اإل مبا يخرج اهلل لهم من اخلراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم، 
لهذين  قوام  ل  ثم  حاجتهم،  وراء  من  ويكون  ي�صلحهم،  فيما  عليه  ويعتمدون 
من  يحكمون  ملا  والكّتاب  والعمال  الق�صاة  من  الثالث  بال�صنف  اإل  ال�صنفني 
املعاقد، ويجمعون من املنافع، ويوؤمتنون عليه من خوا�ص الأمور وعوامها، ول قوام 
لهم جميًعا اإل بالتجار وذوي ال�صناعات«)2). اإىل اآخر ما كتبه )�صلوات اهلل عليه).

اإن ت�صنيف الدوائر التابعة للوزارات �صمن الأ�صناف املذكورة اأمر وا�صح 
اأعمال وزارة املالية والداخلية واملكاتب  اإدراج  يف الدول املتمدنة، ومن املمكن 

اأ�صا�ًصا للحكم والعدل، وما زالت  جم�صيد رابع امللوك البي�صدادية الذين و�صعوا القانون وعملوا به وجعلوه   (((
اآثارهم باقية اإىل الآن يف حمافظة فار�ص، وهي املعروفة بتخت جم�صيد. ويقال اإنه عا�ص األف �صنة وحكم 700 

�صنة! انظر دهخدا: علي اأكب: لغة نامة حرف اجليم، �ص020)
�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، الكتاب 53، �ص)432-43.  (2(
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�صمن عنوان الكتاب، واإدراج املحاكم �صمن عنوان الق�صاء. اأما وزارة اخلارجية 
يف ع�صرنا فلم يكن لها حمل يف ذلك الع�صر.

وبعد تلك الإي�صاحات التي قّدمها الإمام  اأخذ ي�صرح عن كل طبقة 
اأندر من الكبيت  من الطبقات ويبني مزاياها، وي�صفها باأو�صاف هي يف ع�صرنا 

الأحمر.

وقد كان املرحوم �صّيدنا الأ�صتاذ �صماحة اآية اهلل العظمى املريزا ال�صريازي 
اأنواره.  من  القتبا�ص  على  ومواظًبا  العهد  هذا  مبطالعة  م�صغوًفا  ه))))  �ِصرُّ �ص  )ُقدِّ
وحرّي بنا اأن جنعله اأمنوذًجا لنا يف جميع اأعمالنا ال�صيا�صية وال�صرعية، كل مبقدار 
وبح�صب ما يقوم به من الأعمال وامل�صوؤوليات، واأن نتمثل هذه ال�صرية احل�صنة، 

واأن ل نهمله نحن ويهتم بنقله وترجمته الأوربيون اإىل لغاتهم.

الوظائف  لأ�صول  ا�صتق�صاء  من  قدمناه  مبا  مكتفني  الف�صل  هذا  ونختم 
املجتهدين  هيئة  ودراية  وكفاءتهم،  النواب  عهدة  اإىل  ته  َبِقيَّ موكلني  ال�صيا�صية 

امل�صرفني على املجل�ص بعد جتديده وت�صييده بعون اهلل تعاىل.

املوؤلف، ولد  واأ�صتاذ  الأعلى يف ع�صره  الديني  املرجع  ال�صريازي،  باملجدد  املعروف  ال�صيد حممد ح�صن  هو   (((
�صنة 230) هـ )4)8) م) يف �صرياز ون�صاأ هناك ثم هاجر اإىل اأ�صفهان للدرا�صة فيها. وبعد اأن قطع �صوًطا اجته 
اإىل النجف فح�صر در�ص ال�صيخ مرت�صى الأن�صاري واآخرين، وبعد وفاته انتخبه علماء ع�صره كمرجع اأعلى 

واتفقت له زعامة مطلقة. قاد ثورة التنباك �صد نا�صر الدين �صاه، وتويف �صنة 2)3) هـ )894) م).



وهي ت�صتمل على مق�صدين:

املقصد األول

يف ا�صتق�صاء منابع ال�صتبداد وقواه امللعونة، وهي:

الأ�صل ) )) وهو  الدولة:  ووظائف  حقوقه  على  ال�صعب  اطالع  وعدم  اجلهل 
لكل  ينبوع  العلم  اأن  فكما  الأخرى.  واملنابع  القوى  كل  وروح  واملن�صاأ 
اإىل  ومو�صل  ال�صرور  لكل  منبع  اجلهل  كذلك  وال�صعادات،  الفيو�صات 

اأ�صفل الدركات))). 

الفراعنة  واإ�صراك  الأوثان  عبادة  اإىل  الإن�صان  يدعو  الذي  هو  اجلهل 
والطواغيت يف اأ�صماء و�صفات الذات الأحدية، وهو الذي يوؤدي به اإىل ال�صقاء 
والبوؤ�ص ون�صيان حريته وم�صاواته يف احلقوق مع اجلبابرة والطواغيت؛ فرتاه ي�صع 
املواهب والنعم  اأعظم  الرّقية والعبودية على رقبته بكلتا يديه، ويغفل عن  طوق 

َركات: املنازل ال�صفلى. )م). الدَّ  (((

 اخلامتة
قوى ال�ستبداد وطرق مكافحته
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التي اأغدقها اهلل �صبحانه وتعاىل عليه وبعث من اأجلها الر�صل والأنبياء األ وهي 
احلرية، بل اإنه يعدها �صربًا من اخليال والوهم! 

واجلهل هو الذي يدعو الإن�صان ال�صوري ال�صائر ب�صرية البهائم اإىل بذل ما 
ميلك من القوى يف �صبيل اإحكام اأ�صا�ص رّقيته وا�صتعباد الآخرين له؛ فبدًل من 
اأن َيِجدَّ ويجتهد يف �صبيل خال�صه وا�صتنقاذ اإخوته يف الدين والوطن من اأنياب 
ي�صفك  جتده  لهم،  وال�صعادة  باحلرية  املطالبة  عن  وبدًل  وال�صرتقاق،  ال�صتعباد 
والقيم  بالدين  ال�صتهتار  اأن  زاعًما  اأعرا�صهم،  ويهتك  اأموالهم،  وينهب  دماءهم 
ال�صرف،  بواعث  ومن  والدولة!  الوطن  وخدمة  وال�صهامة،  ال�صجاعة  من  �صربًا 
فهم يقومون بقتل واأ�صر العلماء وال�صادات والأخيار والأحرار، ويفتخرون بهتك 
عداد  يف  يكونوا  اأن  يف  خجل  اأي  يعرتيهم)))  ول  اأموالهم،  ونهب  اأعرا�صهم 

اليزيديني، �صاأنهم يف ذلك �صاأن اأراذل الكوفة واأوبا�ص ال�صام!

ومن غباء هذا ال�صنف من احليوان الذي ي�صري على قدمني، والذين هم 
اإل  اأعدائنا الرو�ص الذين مل يكن لهم هّم  اأنهم يتحدون مع  اأ�صل من الأنعام، 
حمو الدين والدولة وا�صتئ�صال الأمة وابتالع البالد، ويرتكبون مثل هذه ال�صنائع 
با�صم الدين وبعنوان خدمة الدولة، عو�ًصا عن بذل النف�ص والنفي�ص يف �صبيل 

حفظ الدين وحرا�صة الوطن الإ�صالمي.

يعرتيهم: ي�صيبهم. )م).  (((
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اإن ال�صجود للفراعنة والطواغيت، وعبادة الهنود لالأبقار، ومتّلك الأمويني 
والعبا�صيني لرقاب النا�ص، وتبعية الإيرانيني وغريهم من امل�صلمني لكل ناعق))) 
اليهود  وجلو�ص  اخلاطئة،  اأّمتهم  ذنوب  البابوات  وغفران  هوى،  كل  مع  وميلهم 
انتظاًرا للنبي املوعود، واعتقاد الأزليني والبهائيني)2) يف �صاحبهم اأنه خالق العامل 
اآخر  والفاعل ملا يريد، وتبعية امل�صلمني لعبدة الظلمة وبقايا خوارج النهروان يف 
الزمان، وغري ذلك من ال�صنائع والف�صائح، ما هو اإل نتيجة من نتائج اجلهالة التي 
هي اأّم ال�صرور والأمرا�ص. وما وقع بالء على راأ�ص اأمة اأو �صيقع منذ ابتداء العامل 
اإىل حني انقرا�صه اإل وهو نا�صئ من هذه الأم اخلبيثة، واإح�صاء بع�ص ذلك يحتاج 
�صبيل  على  املو�صوعة  الر�صالة  هذه  و�صع  عن  خارج  وهو  وطوامري)3)،  دفاتر  اإىل 

الخت�صار.

عرفنا حقيقتها ) 2) التي  الثانية  امللعونة  القوة  الديني: وهي  ال�صتبداد  �صعبة 
عالجها  وي�صعب  القوى  باقي  من  اأخطر  وهي  املقدمة،  يف  جممل  بنحو 
الدين،  لوازم  من  ومعدودة  القلوب  يف  را�صخة  لأنها  المتناع،  حد  اإىل 
املن�صلكون يف زي  يبديها  التي  التحكمية  الإرادات  عبارة عن  وحقيقتها 
على  اعتماًدا   - ال�صعب  والذين خدعوا  الدين،  بعنوان  وحية  الرُّ الرئا�صة 

نَاعق: �صائح اأو متحدث. )م).  (((
قدمي.  فهو  لوجوده  علة  ل  اأزيل  العامل  باأن  يقول  فل�صفي  مذهب  اأتباع  هم  الأزليون  والبهائيني:  الأزليني   (2(

والبهائيون هم اأتباع الدين البهائي، ويوؤمنون باأن بهاء اهلل هو املوعود املنتظر لأتباع الديانات ال�صابقة. )م).
طَوامري: �صحف، جمع: طامور. )م).  (3(
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اأي�ًصا  جهالته وعدم خبته مبقت�صيات الدين - بوجوب طاعتهم. وعرفت 
هي  اإلهّي  حكم  اإىل  ا�صتنادها  ولعدم  الأعمى  والتباع  الطاعة  هذه  اأن 
الأخرى معدودة يف مراتب ال�صرك بالذات الأحدية بن�ص الآية املباركة: 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ژۇ  

ۅ   ۅژ ]التوبة/ )3[.

والأخبار الواردة ب�صاأن هذه الآية ف�ّصرتها بعبادة الأحبار والرهبان))). كما 
اأن رواية الحتجاج التي مرت الإ�صارة اإليها اآنًفا ت�صاعد على ذلك اأي�ًصا.

اإن هذه ال�صعبة تعتب من اإن�صاء وابتكار وبدع معاوية بن اأبي �صفيان، وقد 
�صّخرها يف حربه مع الإمام علي  حينما جمع حوله عدة من عبيد الدنيا 
�صعبة  بن  واملغرية  بن خملد  وم�صلم  م�صلم  بن  العا�ص وحممد  بن  عمرو  اأمثال 

واأ�صباههم من الذين كانوا يعدون يف اأنظار العوام يف عداد ال�صحابة.

وبهذا العتبار ح�صلوا على نفوذ بني النا�ص وكلمة م�صموعة لدى العوام. 
. وقد كّر�صوا ذلك من اأجل تفريق الكلمة عن الإمام علي

الطباطبائي، حممد ح�صني، تف�صري امليزان، ج 9، �ص 255، وذكر م�صادر هذه الأحاديث ونقل عن الكايف   (((
للكليني اخلب الآتي باإ�صناده عن اأبي ب�صري عن اأبي عبد اهلل ال�صادق  قال: قلت له: اتخذوا اأحبارهم 
ورهبانهم اأربابًا من دون اهلل؟! فقال: اأما واهلل ما دعوهم اإىل عبادة اأنف�صهم، ولو دعوهم اإىل عبادة اأنف�صهم ما 

اأجابوهم، ولكن اأحّلوا لهم حراًما وحرموا حالًل، فعبدوهم من حيث ل ي�صعرون.
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ومن جهة اأخرى كان معاوية اآي�ًصا من معونة اأبي مو�صى الأ�صعري له، ولكنه 
كان يكتفي منه بالعتزال وخذلن الإمام ؛ فاإن �صدور ذلك من مثل اأبي 
مو�صى الأ�صعري كان من �صاأنه خداع النا�ص عن احلق. وعلى اأ�صا�ص ذلك اأحكم 
اأ�صا�ص ال�صتبداد يف تاريخ الإ�صالم اعتماًدا على تلك الفئة التي قادها  معاوية 
زخرف احلياة الدنيا اإليه و�صكوت الطائفة الأخرى واعتزالها عن عامل ال�صيا�صة. 
ومبرور الوقت اأخذ ال�صتبداد الأموي بال�صتحكام وال�صتداد حتى انتهى برواج 
�صّب اأمري املوؤمنني  على منابر امل�صلمني الذين �صمعوا ذلك ووعوه، لكنهم 
راعوا م�صاحلهم واعتباراتهم ال�صخ�صية، فانق�صموا بني معني له على هذا الكفر 
والعبا�صيني  الأمويني  بها طواغيت  ا�صتعان  قاعدة  فكانوا  عليه!  و�صاكت  العلني 
كانوا  فقد  الإ�صالمية؛  ال�صريعة  اأحكام  الأمة وحمو  رقاب  واأخالفهم على متلك 
دائًما ي�صريون على �صرية معاوية هذه من ال�صتعانة مب�صاعدة قوم و�صكوت قوم 

اآخرين.

ومبرور الأجيال والع�صور ا�صتحكم الحتاد بني ال�صتبداد ال�صيا�صي املاأخوذ 
اأمثال عمرو بن العا�ص واأبي  من �صرية معاوية وال�صتبداد الديني املوروث من 
الدرجة احلالية  اإىل  الذي و�صل  ال�صعبتني  الأ�صعري. وبهذا الحتاد بني  مو�صى 
�صعبة  م�صاعدة  اأ�صبحت  كما  الكاملة.  والطاعة  الكلمة  لنفوذ  �صبًبا  اأ�صبح 
ال�صتبداد الديني اأو �صكوتها راأ�ص مال ي�صرتى ويباع، في�صلل به هوؤلء العوام 
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الذين هم كالأنعام اأو اأ�صّل �صبياًل، ول بيان بعد العيان ول اأثر بعد عني، ولنعم 
ما قيل: 

ا اإن املاء العذب يبقى عذًبا واملاء املالح يبقى ماحِلً  
وكل �سيء يبقى على طبيعته اإىل يوم النفخ بال�سور)))  

وم�صمون هذا البيت ماأخوذ من الأخبار الواردة عن طينة الإن�صان)2).

له، ) 3) واإظهار اخل�صوع  لل�صلطان  التزّلف)3)  اأي�ًصا  امل�صوؤومة  القوى  ومن تلك 
حتى ي�صبح ذلك بدياًل عن الكفاءة العلمية والعملية و�صائر المتيازات 
يبديه من  ما  �صوء  املن�صب يف  مُينح  الرجل  اإن  النتيجة  وتكون  احلقيقية، 
زمام  من  اإليه  يفو�ص  لل�صلطان  اخل�صوع  من  يقدمه  ما  ومبقدار  َزلُّف،  التَّ

الأمور.

اإن َتْكِري�ص)4) هذه الظاهرة هو من اأخطر املقدمات املوؤدية ل�صتعباد رقاب 
الأمة، ولها درجات خمتلفة باختالف درجات ا�صرتقاق الأمة؛ وهي التي جعلت 
اجلهل واخلمول بحالة ل ُيرجى معها عالج ناجع)5)، واأُبعدت عوامل العلم واملعرفة 

م�صمون بيت �صعري باللغة الفار�صية.  (((
املجل�صي، حممد باقر، بحار الأنوار، ج 64، �ص 77 - 29)، باب طينة املوؤمن وخروجه من الكافر وبالعك�ص.  (2(

َزّلف: مدح ال�صلطان نفاًقا. )م). التَّ  (3(
َتْكري�ص: تراكم وتثبيت. )م).  (4(

نَاجع: نافع. )م).  (5(
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على  تق�صي  فاإنها  وبالتايل  البالد،  عن  الوطنية  للحياة  ال�صعادة  موجبات  و�صائر 
اأمام الأجنبي ك�صغار الع�صافري يف خمالب ال�صقر،  طاقات البلد وجتعل اجلميع 
حتى اأ�صبحت الأمة باأم�ّص احلاجة اإىل اأ�صياء طاملا كانت متنعمة بها وعلى اأح�صن 

حال.

اإن انت�صار ور�صوخ هذه الظاهرة جعل حتى املن�صلكني يف زي اأهل العلم  - 
ف�صاًل عن العوام - يزينون للنا�ص امل�صاركة فيها! رغم قيام ال�صرورة من الدين 
على حرمة اإعانة طواغيت الأمة يف فاعلية ما ي�صاوؤون واحلاكمية مبا يريدون، واإنها 
من اأعظم مراتب ال�صرك بالذات الأحدية. فيظهر ذلك على اأنه دين، ويقدمون 
على  النا�ص  ويحملون  الإ�صالمي،  الدين  �صاحة  يف  ال�صائنة  الو�صمة  هذه  على 
بذل ما عندهم يف �صبيل هذه العبادة ال�صنمية من حيث ل ي�صعرون، وبذا اأ�صبح 
كل دينء و�صارق وغري ُكْفوء مي�صك بزمام الأمور وميلك الرقاب، وينتزع بكمال 
القوة وال�صوكة، ومن دون جهد وا�صتحقاق، كل ما حتت يد هوؤلء الأرّقاء الأذّلء. 
ثروات  جميع  يبيع  والدينية  الوطنية  الغرية  من  وخلّوه  ودناءته  جهله  وب�صبب 
ال�صعب واإمكانات البالد ويعر�ص ا�صتقالل امل�صلمني اإىل اخلطر، وذلك باإِْبَرام))) 
معاهدات م�صوؤومة مع الأجنبي الغامن ويذّلنا نحن الإيرانيني �صعًبا وبالًدا حتى 

نكون اأذّل من قوم �صباأ، مقابل احل�صول على اأقل نفع �صخ�صي ومطمع خا�ص.

باإْبَرام: باتفاق وتوقيع. )م).  (((
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َفّتت والفرقة يف الدولة وال�صعب، والتنافر القائم بني الأمة وال�صلطان،  اإن التَّ
توغلهم  اإن  القوة اخلبيثة.  نتائج خيانات هذه  اإمنا هو من  ال�صابق،  وهالك احلكم 
من  متنفرة  الرعية  قلوب  يجعل  واإمكاناتها  الأمة  ثروات  اغت�صاب  يف  البعيد 
حرا�صته  وادعاءهم  اأمامه  والتزلف  له  املطلق  الولء  اإظهارهم  اأن  كما  ال�صلطان، 
والذود عنه من هجوم الأمة عليه يوجب تنفر ال�صلطان من الأمة. وبحكم التجربة 
والتاأريخ تكون النتيجة مبثل هذا احلكم هو الزوال والنقرا�ص. وهذا ما مل يغفل 
عنه اأمري املوؤمنني  فقد كتب يف عهده اإىل مالك الأ�صرت حمّذًرا اإّياه من هذه 

الفرقة ومن م�صاعدتها واإعانتها قائاًل: 

»ولي�ص اأحد من الرعية اأثقل على الوايل موؤنًة يف الرخاء واأقل معونة له يف 
البالء، واأكره لالإن�صاف واأ�صاأل بالإحلاف، واأقّل �صكًرا عند الإعطاء واأبطاأ عذًرا 
عند املنع، واأ�صعف �صًبا عند ملّمات الدهر من اأهل اخلا�صة، واإمنا عمود الدين 
لهم وميلك  فليكن �صفوك  الأمة،  العامة من  والعدة لالأعداء  امل�صلمني  وجماع 

معهم...«.

ومراده من اأهل اخلا�صة هو هذه الفرقة الطفيلية املتزلفة لل�صلطان.

خا�صة  للوايل  اإن  »ثم  هوؤلء:  دابر)))  قطع  لزوم  يف  اأي�ًصا    ويقول
وبطانة، فيهم ا�صتئثار وتطاول وقلة اإن�صاف يف املعاملة؛ فاح�صم مادة اأولئك بقطع 

َدابر: اآخر وَعقب. )م).  (((
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ول  قطيعة،  وحاميتك  حا�صيتك  من  لأحد  تقطعن  ول  الأحوال،  تلك  اأ�صباب 
يطمعن منك يف اعتقاد عقدة تّقر مبن يليها من النا�ص يف �صرب اأو عمل م�صرتك 
يحملون موؤنته على غريهم، فيكون مهناأ ذلك لهم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا 
والآخرة، واألزم احلق من لزمه القريب والبعيد...«))). اإىل اآخر ما كتبه �صلوات 

اهلل عليه واآله الطاهرين.

كلمته، ) 4) وتفريق  ال�صعب  بني  اخلالف  اإلقاء  اأي�ًصا  امل�صوؤومة  القوى  ومن 
وبالرغم من اأن اأ�صل هذه القوة اخلبيثة واأ�صا�صها وحتققها يف اخلارج و�صورها 
واإن  م�صتقل عنه،  ال�صلطان، وغري  وعبادة  الديني  ال�صتبداد  م�صتمد من 
ال�صتعباد  عمليات  اأن  مبا  ولكن  عر�صه،  يف  يكون  ل  اأن  منه  يلزم  هذا 
التي وقعت يف التاريخ قدميًا والتي تقع حالًيا على الأمم تنتهي اإىل تفرق 
الكلمة الوطنية وال�صعبية، واإن القوى الثالث املتقدمة هي مبثابة املقدمات 
العلة،  النتيجة واجلزء الأخري من  مبثابة  والتفرق  لها،  املعدة  والعوامل  لها 
لهذا كانت جهات ال�صتعباد يف ل�صان الآيات والأخبار م�صتندة اإىل هذه 

النتيجة؛ قال عز من قائل: ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈژ]الق�ص�ص/4[.

اأن عملية  وكلمة �صيع تعني املتفرقني. ويف هذه الآية دللة وا�صحة على 
ولالإمام  الكلمة.  وتفرق  الت�صتت  لهذا  نتيجة  حتدث  وال�صتعباد  التفرعن 

�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، كتاب 53، �ص)44.  (((
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علي  يف اخلطبة القا�صمة التي نقلنا منها يف املقدمة ن�صو�ًصا تتعلق بحقيقة 
احلكم ال�صتعبادي ت�صريحات مهمة اأحببنا نقلها هنا من اأجل ت�صخي�ص الداء 
�صوائب  من  اخلالني  املخل�صني  املت�صيعني  اأولئك  اطالع  ولغر�ص  الدواء  وتتبع 
العملية  و�صريته  اإمامهم  توجيهات  على  ال�صتعبادية  ال�صتبدادية  الأغرا�ص 
الالزمة التباع، رغبة يف التنبيه على �صناعة التزلف اإىل الظلمة والتقرب اإليهم 

وقبح عدم موافقتهم على ا�صتنقاذ حريتهم املغت�صبة.

قال : »واحذروا ما نزل بالأمم من قبلكم من املثالت ب�صوء الأفعال 
وذميم الأعمال، فتذكروا يف اخلري وال�صر اأحوالهم، واحذروا اأن تكونوا اأمثالهم؛ 
به �صاأنهم، وزاحت  العزة  اأمر لزمت  فالزموا كل  فاإذا تفكرمت يف تفاوت حاليهم، 
الأعداء له عنهم، ومدت العافية فيه عليهم، وانقادت النعمة له معهم، وو�صلت 
عليها  والتحا�ّص  لالألفة  واللزوم  للفرقة  الجتناب  من  حبلهم،  عليه  الكرامة 
والتوا�صي بها، واجتنبوا كل اأمر ك�صر فقرتهم واأوهن متنهم، من ت�صاغن القلوب، 
وت�صاحن ال�صدور، وتدابر النفو�ص، وتخاذل الأيدي. وتدّبروا اأحوال املا�صني من 
املوؤمنني قبلكم، كيف كانوا يف حال التمحي�ص والبالء، اأمل يكونوا اأثقل اخلالئق 
عبيًدا  الفراعنة  اتخذتهم  حاًل،  الدنيا  اأهل  واأ�صيق  بالًء،  العباد  واأجهد  اأعباًء، 
ف�صاموهم �صوء العذاب، وجّرعوهم املرار، فلم تبح احلال بهم يف ذل الهلكة وقهر 
اإذا راأى اهلل جد  اإىل دفاع، حتى  الغلبة، ل يجدون حيلة يف امتناع، ول �صبياًل 
ال�صب منهم على الأذى يف حمبته، والحتمال للمكروه من خوفه، جعل لهم من 
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م�صائق البالء فرًجا، فاأبدلهم العز مكان الذل والأمن مكان اخلوف، ف�صاروا ملوًكا 
حّكاًما واأئمًة اأعالًما، و)قد( بلغت الكرامة من اهلل لهم ما مل تذهب الآمال اإليه 
بهم، فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأمالء))) جمتمعة، والأهواء متفقة )موؤتلفة( 
والقلوب معتدلة، والأيدي مرتادفة، وال�صيوف متنا�صرة، والب�صائر نافذة، والعزائم 
واحدة؛ اأمل يكونوا اأربابًا يف اأقطار الأر�صني، وملوًكا على رقاب العاملني؟! فانظروا 
اإىل ما �صاروا اإليه يف اآخر اأمورهم حني وقعت الفرقة وت�صتتت الألفة واختلفت 
اهلل  خلع  قد  متحاربني،  وتفرقوا  خمتلفني  )ت�صعبوا)  وت�صيعوا  والأفئدة،  الكلمة 
عًبا  فيكم  اأخبارهم  ق�ص�ص  واأبقى  نعمته  غ�صارة  و�صلبهم  كرامته  لبا�ص  عنهم 
للمعتبين -منكم- واعتبوا )فاعتبوا( بحال ولد اإ�صماعيل وبني اإ�صحاق وبني 
الأمثال،  ا�صتباه  واأقرب  الأحوال  اعتدال  اأ�صد  فما  ال�صالم)،  )عليهم  اإ�صرائيل 
تاأّملوا اأمرهم يف حال ت�صتتهم وتفرقهم، ليايل كانت الأكا�صرة والقيا�صرة اأربابًا لهم 
يختارونهم )يجتازونهم( عن ريف الآفاق وبحر العراق وخ�صرة الدنيا اإىل منابت 
ال�صيح، ومهايف)2) الريح، ونكد املعا�ص، فرتكوهم عالة م�صاكني اإخوان دبر ووبر، 
اإىل  اإىل جناح دعوة يعت�صمون بها، ول  ياأوون  اأذل الأمم داًرا واأجدبهم قراًرا، ل 
ظل األفة يعتمدون على عزها. فاأحوال )الأحوال( م�صطربة والأيدي )الأيدي( 
)مووؤودة(  موؤّدة  بنات  من  جهل،  واإطباق  اأزل  بالء  يف  متفرقة  والكثة  خمتلفة 
واأ�صنام معبودة واأرحام مقطوعة وغارات م�صنونة. فانظروا اإىل مواقع نعم اهلل عليهم 

الأَْماَلء: الروؤ�صاء، جمع مالأ، و�ُصموا بذلك لأنهم مالء مبا ُيحتاج اإليه. )م).  (((
َمَهايف الريح: جمع َمْهَفى، وهو مو�صع هبوبها يف ال�صحاري. )م).  (2(
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األفتهم، كيف  )مبّلته( طاعتهم وجمع على دعوته  اإليهم ر�صوًل فعقد  حني بعث 
ن�صرت النعمة عليهم جناح كرامتها، واأ�صالت لهم جداول نعيمها، والتفت اهلل 
بهم يف عوائد بركاتها )بركتها(، فاأ�صبحوا يف نعمتها َغِرِقني وعن خ�صرة عي�صها 
َفِكِهني، قد تربعت الأمور بهم))) يف ظل �صلطان قاهر، واآوتهم احلال اإىل كنف)2) 
عّز غالب، وتعطفت الأمور عليهم يف ذرى ملك ثابت، فهم حكام على العاملني 

وملوك يف اأطراف الأر�صني«.

اإىل اآخر ما اأفا�ص )�صلوات اهلل عليه) على الأمة من العلم واحلكمة.

ويف مواقع اأخر من خطب اأمري املوؤمنني  و�صائر الأخبار اأ�صندت الذلة 
غار الذي ي�صيب الأمم اإىل تفرق الكلمة، وهذا من البديهيات  وال�صمحالل وال�صَّ
الأولية؛ فاإن ال�صرورة قائمة على اأن العامل الذي يحفظ حقوق كل اأمة وحريتها 
ونَاُمو�َصَها)3) الأعظم )الدين) وا�صتقاللها منح�صر بالرابطة التي جتمع اأفراد الأمة، 
بعد اأن تكون قد انعدمت يف البني اإمكانية الدفاع عند هوؤلء، واأ�صبحوا ل ملجاأ 
يف  اأفلحوا  الذين  واملتجبين،  الأ�صقياء  لتحكمات  اخل�صوع  من  مفر  ول  لهم 
ا�صتئ�صال القوى الدفاعية لدى الأمة واأنهوا وحدتها وما ميكنها من الوقوف على 
قدميها يف ا�صتنقاذ حريتها يف الداخل ومواجهة الأعداء املهاجمني يف اخلارج. 

َتَربَّعت الأمور بهم: اأقامت وا�صتقرت، من ربع باملكان اأي اأقام به. )م).  (((
َكَنف: ح�صن اأو رعاية. )م).  (2(

نَاُمو�َصَها: قانونها. )م).  (3(



خامتــــة
227227

وبالتايل فاإن اأعمال القهر وال�صتعباد والق�صاء على العلم واملعرفة ور�صوخ ظاهرة 
التزلف لل�صلطان وقمع كل ما من �صاأنه بعث احلياة والنهو�ص يف ال�صعب، توؤدي 

جميًعا اإىل الوقوع يف خمالب الأجانب وتنتهي اإىل حالة ژپ   پ  ڀ  
اإيران الأعيان لهذا البيان  ڀژ]الأنفال/26[. وما حالتنا احلالية ال�صيئة يف 

ووجدان من هذا البهان.

ومن تلك القوى امللعونة اأي�ًصا قوة الإرهاب والتخويف والتعذيب والتنكيل ) 5)
املاأخوذة من �صرية الفراعنة والطواغيت؛ وهي القوة امل�صتخدمة �صد دعاة 
احلرية املوهوبة من قبل اهلل �صبحانه وتعاىل، واأتباع ال�صرية املقد�صة لالأنبياء 
والأولياء ب؛ حيث ي�صلط عليهم الطواغيت اأنواع العذاب من الأ�صر 
والقتل والتنكيل واحلب�ص، ود�ص ال�صموم وهتك الأعرا�ص ونهب الأموال، 

وغري ذلك من الأ�صاليب التي ل يبقى معها اأحد. 

الأ�صراف  باأولئك  الت�صّفي  عن  نا�صئة  الطغاة  الق�صاة  هوؤلء  واأعمال 
والأجماد، وبهدف قلع وقمع �صجرة الإباء واحلرية لئاّل ت�صري اإىل عامة ال�صعب، 
الأعمال  ولهذه  ِتهم.  وِرَقيَّ اأَ�ْصِرهم  حتت  يبقى  اأن  اأجل  من  ال�صعب  ولإرعاب 
درجات خمتلفة باختالف مراتب الق�صوة والن�صالخ عن الفطرة الإن�صانية وعدم 
العتقاد باملبداأ واملعاد والقيامة والعذاب. وكما و�صلت دورة الطواغيت والفراعنة 
وامتحان الأمة بالأ�صر والقهر والذل والعبودية يف هذه الأيام اإىل نقطتها الأخرية، 
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ومتابعة  الدين  والبتعاد عن  وال�صالفة)))  الق�صاوة  ن�صاهد و�صول درجة  كذلك 
مبداأ الطواغيت اإىل اأعلى حالتها، حتى اأ�صبحت الكلمة املرتددة على الأل�صن 
اأّن يزيد وابن زياد و�صمًرا وعمر بن �صعد و�صنان وغريهم موجودون يف كل  من 
وقت، واأن الذي يقف بوجههم دائًما هو �صيد املظلومني والأحرار )�صلوات اهلل 
عليه وعلى امل�صت�صهدين بني يديه)؛ اأ�صبحت هذه الكلمة م�صهودة للجميع. وقد 
اأ�صارت الأخبار الواردة يف باب الطينة وت�صابه مكمونات)2) ومكنونات)3) النفو�ص 
اإىل ذلك. ومنها اأُخذ البيت ال�صعري املذكور اآنًفا الذي يفيد اأن املاء العذب يبقى 

عذبًا واملاء املالح يبقى ماحًلا اإىل الأبد.

ال�صتبداد ) 6) رذيلة  ر�صوخ  هي  امللعونة  القوى  هذه  من  ال�صاد�صة  والقوة 
وال�صتعباد اإزاء ال�صعفاء يف جبّلة وفطرة الأقوياء وذوي النفوذ والوجهاء، 
الطبقات  ال�صخ�صية بني كل  القهر وال�صتبداد والتحكمات  انت�صر  حتى 

واأ�صبح اأمًرا ماألوًفا بني النا�ص.

ومن هنا احتد الأقوياء والوجهاء يف البلد، ونتيجة لإح�صا�صهم باأن امل�صاواة 
تتنافى مع اأغرا�صهم وجهلهم باأن حفظ دينهم و�صرف ا�صتقاللهم متوقف عليها، 
وغلبة حب الدنيا على الآخرة، والأهواء الزائلة على الإدراكات العقلية؛ نتيجة 
مبنزلة  واأ�صبحوا  ال�صتعباد،  واأ�صل  ال�صتبداد  من�صاأ  مع  هوؤلء  احتد  كّله  لذلك 

الأغ�صان والفروع لهذه ال�صجرة اخلبيثة.

الفة: التكب. )م). ال�صَّ  (((
مكمونات: خفايا. )م).  (2(
مكنونات: اأ�صرار. )م).  (3(
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احلركة  ظهور  بداية  يف  اإيران  على  واحلرية  العدالة  ن�صائم  هّبت  وعندما 
الد�صتورية، وعندما كان اأمرها غام�ًصا وكان يظن اأن ال�صتبداد اأمر خا�ص بروؤ�صاء 
احلكومات فقط ول ي�صمل اأعوانهم، واأنه �صُي�صلب عن هوؤلء الروؤ�صاء فقط، كانت 
ِمني الغا�صبني لزّي العلماء ومن املالكني وغريهم تبذل  جميع الطبقات من املعمَّ
ما  وتنفق جميع  الأ�صا�ص، وتدعم هذه احلركة  اإقامة هذا  �صبيل  كل جهدها يف 
�صيقع على اجلريان،  الهالك  باأن  ا منهم  ظنًّ امل�صروع  تنفيذ هذا  اأجل  عندها من 
واأنه لن َيَطالهم، حتى اإذا ارتفع ال�صتار وجتلى �صوء النهار انقلبوا راأ�ًصا على عقب 
و�صنت الهجمات املتتالية حتت عناوين خمتلفة؛ فال�صتبداد الديني �صّوب �صهامه 
حتت �صعار احلفاظ على الدين واأعوان ال�صالطني ت�صبثوا بالوطنية وحب الدولة، 
�صهر  كّل  الدماء؛  وم�صا�صي  املحتالني  الناهبني  بقية  اإىل  بالن�صبة  الأمر  وهكذا 
ال�صالح الذي يجيد ا�صتخدامه بوجه الد�صتورية، واأ�صبحت اأحكام احلفاظ على 
الدين والرد على روؤ�صائه املندرجة يف عنوان »فاإمنا، بحكم اهلل ا�صتخف وعلينا رّد؛ 
والراّد علينا كالراّد على اهلل وهو يف حد ال�صرك باهلل«)))، اأ�صبحت هذه الأحكام 

كالعدم، وعادت ق�صة »نكثت طائفة وف�صقت اأخرى ومرق اآخرون«)2).

روى الكليني يف الكايف ب�صنده اإىل عمر بن حنظلة اأنه �صاأل الإمام ال�صادق عن التحاكم اإىل ال�صلطان، فاأجابه   (((
الإمام  بجواب مف�صل، منه قوله: »ينظر )املتنازعان) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا 
وحرامنا وعرف اأحكامنا فلري�صوا به حكًما، فاإين قد جعلتكم عليكم حاكًما؛ فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه 
فاإمنا ا�صتخف بحكم اهلل وعلينا رّد، والراد علينا الراد على اهلل، وهو على حد ال�صرك باهلل«. الكايف، ج )، �ص 
67، ط بريوت، واأورد ال�صيخ الطو�صي هذه الرواية يف التهذيب، مرتني، ورد الذيل يف اإحداهما هكذا: ».... 
فاإمنا بحكم اهلل، ا�صتخف وعلينا رّد والراد علينا الراد على اهلل وهو على حد ال�صرك باهلل«، التهذيب، ج 6، �ص 

8)2، )30، ومل يرد يف اأي منها عبارة »كالراد على اهلل وهو يف حد...« الواردة يف املنت.
�صبحي ال�صالح، تنظيم نهج البالغة، �ص49، اخلطبة الثالثة، فقرة يقول فيها الإمام علي : »فلما نه�صت   (2(

بالأمر نكثت طائفة ومرقت اأخرى وق�صط اآخرون«.
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ويجدر اأن نتذكر هنا مرة اأخرى البيت ال�صعري ال�صابق املاأخوذ من الأخبار 
»املاء العذب يبقى عذبًا واملاء املالح يبقى ماحلاً اإىل الأبد«.

والع�صكرية ) 7) املالية  البالد  اإمكانات  م�صادرة  اأي�ًصا  امللعونة  القوى  ومن 
القادة  انتخاب  اإن  ال�صعب.  نف�ص  على  الق�صاء  جمال  يف  وتكري�صها 
الع�صكريني من بني الأجانب واملعاندين للدين املبني واإعطاء زمام اجلي�ص 
لهم وتفوي�ص تربية اجلند اإليهم، كل ذلك يهدف اإىل تكري�ص الغت�صاب، 
ول  �صيًئا  يفقهون  ل  الذين  اجلّهال  هوؤلء  مبالة  وعدم  اإهمال  عن  وناجت 

يعرفون واجباتهم امللقاة على عواتقهم.

النفو�ص  وقتل  ال�صرعية،  الأحكام  خمالفة  عن  يتورعون  ل  فهم  ولذا 
القبائل  بني  ْعَرات)))  النَّ واإثارة  الأموال،  ونَْهب  الأَْعَرا�ص،  وَهْتك  املحرتمة، 
والع�صائر. والعامل املكَمل لهذه القوة، بل اإن علة علل اجلميع هي اجلهل الذي 

تنتج عنه جميع الختاللت.

املق�سد الثاين

اإ�صارة اإجمالية اإىل عالج تلك القوى امل�صوؤومة، وهي عبارة عن:

اأول واأهم عالج هو عالج اجلهل امل�صتويل على طبقات ال�صعب.) ))

ْعرات: الع�صبيات. )م). النَّ  (((
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واجلهل اإن كان من النوع الب�صيط فمن ال�صهولة مبكان �صلوك �صبيل العالج 
يف  اأوردناه  ما  و�صرح  الد�صتورية،  واحلركة  ال�صتبداد  حقيقة  ب�صرح  وذلك  اإليه، 
ب�صكل  يتم ذلك  اأن  ب�صرط  لكن  الكتاب؛  هذا  اخلم�صة من  والف�صول  املقدمة 
مالئم وبالبتعاد عن العنف واخل�صونة وبتنقية الأذهان عن ال�صوائب ال�صيطانية 
القلوب،  وت�صّدع  والنفور  احل�صا�صية  اإيجاد  �صاأنه  من  ما  كل  من  والتحرز))) 

والحرتاز)2) عن الإثارة وت�صوي�ص الأذهان؛ وقد قال عز من قائل: ژہ  ہ   ہ  
ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭژ]النحل/25)[.

اإن حقيقة الدعوة اإىل احلرية وخلع طوق العبودية، وبن�ص الآيات والأخبار 
املذكورة �صابًقا، اإمنا هي دعوة اإىل التوحيد، ومن وظائف الأنبياء والأولياء )عليهم 
ا كان اأم خطيًبا اأم غري  ال�صالم)؛ فعلى من اأراد الدخول يف هذا امليدان �صحفيًّ
ذلك اأن ي�صري بهذه ال�صرية املقد�صة النبوية، واأن ي�صع الآية ال�صابقة اأمام عينيه، 
واأن يبذل ما يف و�صعه لرفع اجلهل وتهذيب اأخالق ال�صعب، واأن يرتك الكالم 
ي�صبح  اأن  بعد  اإل  الوادي  يقتحم هذا  التعدي، ول  الذي يحمل على  القا�صي 
عامِلًا ُمَتَمَر�ًصا، ول يطلب ال�صهرة والَرَياء والَوَجاهة كما يقوم بذلك بع�ص اخلطباء 
اأكث  اأعداء عارفني، ذلك لأن  اأو  اأ�صدقاء َجَهلة  اإما  وبع�ص ال�صحف الذين هم 
ال�صدمات وال�صربات التي تلقاها اأ�صل ال�صعادة وركنها ناجت عن هفوات هوؤلء. 
فمن الالزم عدم اإعطاء اأركان ال�صتبداد املبرات واحلجج التي يجعلونها كقمي�ص 

التَّحرز: النتباه وال�صتعداد. )م).  (((
الْحرَتاز: الحرتا�ص. )م).  (2(
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عثمان، وعليهم اأن ل يبعدوا النا�ص عن هدفهم الأ�صلي الكامل واأن يح�ّص�صوهم 
بحريتهم ومبا لهم من حقوق، واأن يحفظوا لل�صريف �صرفه، واأن ل يّبروا عملية 
ال�صتبداد ول يجعلوا للظاملني احلق يف اأن يفعلوا ما ي�صاوؤون، واأن ل ي�صّيعوا حرية 
البيان والقلم، وهما من اأعلى مراتب احلرية املوهوبة الإلهية، وحقيقتهما عبارة عن 
اخلال�ص من اإرادة الطواغيت، ونتيجتهما تفّتح عيون الأمة واآذانها، وتفّهم مبادئ 

الرتقي و�صرف ال�صتقالل الوطني.

وعليهم اأي�ًصا الهتمام يف حفظ الدين وحماية النامو�ص الأكب، والحتاد 
املغ�صوبة،  الوطنية  احلقوق  وا�صتنقاذ  املوهوبة  الإلهية  احلرية  انتزاع  اأجل  من 
واحلر�ص على حت�صيل املعارف وتهذيب الأخالق، واأن ل يكون من عملهم هتك 
التعر�ص  اأجرة  اأو  الأعرا�ص املحرتمة، واأخذ الإتاوات، وحق ال�صكوت من زيد 

لعمر، اأو اإظهار احلقد على بكر ونحو ذلك من الأعمال القبيحة.

وعندما يقومون بالرّد على حجج اأعوان الظلمة ودح�ص اأقاويلهم يجب اأن 
تكون لديهم الأهلية العلمية الكافية، واأن يكتفوا بطرح العناوين العامة ويرتّفعوا 
عن التعر�ص اإىل اأفراد معينني ولو كناية، واأن يرتكوا الغمز والإ�صارة ويعلموا اأن 

واجبهم جمع ال�صفوف ل تفريقها. 

ا خا�صة واأن  فاإن املوقف يكون �صعًبا جدًّ بالن�صبة اإىل اجلهل املركب،  اأما 
هذا النوع من اجلهل يت�صمن اللجاج))) والعناد والت�صرذم)2) والتناف�ص على قاعدة 

اللََّجاج: اختالط الأ�صوات. )م).  (((
�صرذم: التفرق. )م). التَّ  (2(
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)النار ول العار)! ولبد من التعامل معه بهدوء ومداراة وعدم النحياز اإىل جهة، 
ا. ورفع كل �صيء يعد مادة للعناد واللجاج. وبذا ميكن معاجلة هذا املر�ص تدريجيًّ

ويبقى علينا اأن نياأ�ص ونقطع الأمل من الذين يتعاملون مع عبدة الظلمة 
وي�صعون يف اإبقاء �صجرة ال�صتبداد اخلبيثة ويتمادون مع الظاملني اإىل اأبعد احلدود، 
نفو�صهم، حيث ل  على  الدنيا  وحّب  الهوى  واإمنا ل�صتحواذ  يجهلون،  لأنهم  ل 
ميكن ت�صور عالج اآخر لالأمرا�ص النف�صية والأهواء ال�صهوانية. ومع اأن التعري�ص 
ه ال�صعب اإل اأنه قد يكون من الأوىل ترك  بهم والوقوف بوجههم يبعث على َتَنبُّ
د  هذه امل�صادمات والكتفاء بالعناوين العامة من جهات عديدة اأخرى، وهو امْلُ�صَدّ

لل�صواب.

وعالج �صعبة ال�صتبداد الديني اأ�صعب واأ�صكل من عالج باقي القوى، ) 2)
بل هو يف حدود المتناع. ول �صبيل للردع عن ال�صتبداد واإظهار الأغرا�ص 
ال�صهوانية مبظهر الدين اإل بالعدالة والتقوى واجتماع الأو�صاف املذكورة 
يف الرواية الواردة يف كتاب الحتجاج حول �صروط املرجعية »�صائًنا لدينه، 
حافًظا لنف�صه، مطيًعا لأمر موله، خمالًفا لهواه«)))، ول نت�صور عا�صًما اآخر.

الطب�صي، اأحمد بن علي، الحتجاج، �ص458، بريو ت. ون�ص الرواية عن الإمام احل�صن الع�صكري ش   (((
هكذا »فاأما من كان من الفقهاء �صائًنا لنف�صه، حافًظا لدينه، خمالًفا على هواه، مطيًعا لأمر موله، فللعوام اأن 

ا، وهذه فقرة منها. يقلدوه...«. والرواية طويلة جدًّ
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العلماء احلاملني لأ�صداد  الرواية حول  اأخرى من هذه  فقرة  وقد ورد يف 
تلك ال�صفات وقطاع طرق الدين اأن »اأولئك اأ�صّر على �صعفاء �صيعتنا من جي�ص 

.» يزيد - لعنه اهلل - على احل�صني

التحكمات  واإظهار  وال�صتعباد  ال�صتبداد  دون  يحول  مانًعا  نت�صور  فال 
النف�صية ب�صورة الدين. ولي�ص باإمكان ال�صعفاء والعوام من الأمة اأن مييزوا فيما 
بني تلك الأو�صاف واأ�صدادها، اأو اأن ياأخذوا احليطة واحلذر من الوقوع يف �صباك 
من  التخل�ص  ميكنهم  فيها ل  وقعوا  واإذا  الدين؛  با�صم  الطرق  وقطاع  ال�صيادين 
بني ُفَرِجها، اإما ق�صوًرا اأو تق�صرًيا، وذلك لأنهم يح�صبون النقياد لهوؤلء اأمًرا من 
لوازم الدين! وهذا ما جعل جلهلهم املركب اأ�صا�ًصا ثابًتا، وقد اأوقعهم فيما ل ميكن 
النفالت منه، واأدى بهم اإىل حيث ال�صرك بالذات الأحدية. وهكذا اأ�صبح طريق 

العالج م�صدوًدا، وطرق التخل�ص من هذه الورطة متعذرة. 

وقاهرية  يريد  ما  ي�صاء وحاكمية  ما  )فاعلية  اإن  ولكن مع هذا كله فحيث 
الرقاب) اأمور ل ميكن اأن ترتدي لبا�ص امل�صروعية يف دين من الأديان اأو �صريعة 
الإعانة على  الإمامي، وحيث كانت  واملذهب  الإ�صالم  ف�صاًل عن  ال�صرائع  من 
هذه العبادة الوثنية بن�ص الكتاب والأخبار ال�صابقة، �صواء كانت بنحو امل�صاعدة 
من  احلق،  وخذلن  الن�صرة  وترك  والعتزال  ال�صكوت  اأو  الظاملني  مع  والحتاد 
الأمور التي ل ميكن اإظهارها ب�صورة حفظ الدين وحماية كيان امل�صلمني، لأجل 
هذا وذاك جند يف الظرف الراهن اأن اآذان ال�صعب وعيونه قد تفّتحت بحمد اهلل، 
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ما  نوًعا  بالتحرر  واأخذوا  واملزمنة،  املهلكة  الأمرا�ص  هذه  اإىل  انتبهوا  قد  واأنهم 
من هذا ال�صتعباد. وناأمل اأن ل يبقى اأي اأثر لال�صتبداد الديني بكلتا �صورتيه 

)املبا�صرة وغري املبا�صرة).

ومبقت�صى احلديث املاأثور »يعرف الرجال باحلق ل احلق بالرجال«))) الذي 
ي�صبح  العذر،  وارتفاع  احلجة  لإمتام  وموجب  العقلية)2)  امل�صتقالت  من  مفاده 
التزّلف للظاملني، �صواء كان باإعانتهم اأو عدم املوافقة على �صلب ال�صفات الإلهية 
عنهم، كا�صًفا عن اأ�صراٍر ومكنونات كان اأمرها خافًيا. وما هذا التقابل بني احلق 
والباطل اإل حمك - يف احلقيقة - لمتحانهم ومعرفة �صحيحهم من فا�صدهم. قال 

عّز من قائل: ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ.  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆژ]العنكبوت/3-2[.

قلع �صجرة عبادة الظاملني اخلبيثة، وترويج العلم واملعرفة، واإ�صناد زمام الأمور ) 3)
يف البالد ملعايري اللياقة والكفاءة واخلبة، وقلع جذور النهب وبيع الوطن 
وعبادة امللك. وما دام اأ�صا�ص ال�صتعباد وال�صتبداد مرت�صًخا يف هذه البالد 
فاإن الق�صاء عليه وا�صتبداله بالعلم واملعرفة اأمر م�صتحيل. وما دام ال�صلطان 
اأعث على م�صدر للحديث املذكور. والن�ص الذي عثت عليه هو كالم لالإمام علي  مع احلارث  مل   (((
الهمداين حول اختالف النا�ص يف ق�صية اخللفاء الأربعة، حيث خاطبه الإمام بقوله: »... اإن دين اهلل ل يعرف 

بالرجال، بل باآية احلق، فاعرف احلق تعرف اأهله«. املجل�صي، حممد باقر، بحار الأنوار، ج6، �ص79).
امل�صتقالت العقلية م�صطلح اأ�صويل يراد به الأحكام التي يعتمد الإن�صان يف اإ�صدارها على العقل ول يحتاج   (2(
اإليه  به احلكم الذي يتو�صل  العقل«، ويراد  به  اأحيانًا: »هذا ما ي�صتقل  اإىل مقدمات غري عقلية، ويقال  فيها 

العقل بالبداهة.
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مل يِع بعد - لنهماكه يف ال�صهوات - حقيقة ال�صلطة واأنها عبارة عن اإقرار 
النظام واأن مهمته كمهمة الراعي، ومادام يرى نف�صه م�صارًكا هلل عّز ا�صمه 
يف امللك والتدبري والأ�صماء احل�صنى، فاإنه بالنتيجة �صيعتب رف�ص الأمة له 
وللواقع البائ�ص الذي تعي�ص، و�َصرَيى عدم الر�صوخ له وال�صعي للتخل�ص 
منه مترًدا عليه، و�صيعتب اإعانته وم�صاعدته على هذا الظلم والتفرعن وطنية، 
و�صيعمل على ا�صتئ�صال الفريق الذي يعتبهم خارجني عن طاعته ويقوم 
بتقريب الفرقة الثانية التي يظن فيها حب بقائه ويهّيئ لهم مدارج الرقي.

وهذا يعني اأن طريق الرتقاء وال�صعود وبلوغ املنا�صب يف البالد يتلخ�ص 
�صتتاأزم  ثانية  جهة  ومن  له.  والتزلف  وعبادته  لل�صلطان  والولء  احلب  اإظهار  يف 
العالقة بني ال�صلطان والرعية وتعّم حالة من النفور بينهما نتيجة لأعمال الف�صاد 
والنهب التي يقوم بها اأعوان ال�صلطان الذي ي�صبح لعبة بيد حفنة من النتهازيني 
والطامعني فيقبع يف زاوية من الزوايا خوًفا وهلًعا، ويبذل كل هّمه لقتل ال�صعب 
وّد  وك�صب  البالد  واإعمار  العدل  ب�صط  يف  لديه  الرغبة  وتنعدم  البالد،  وهدم 

ال�صعب املحروم بخالف ما هو معهود لدى �صالطني العامل.

وعندما نالحظ الن�ص املجّرب القائل: »امللك يبقى مع الكفر ول يبقى مع 
الظلم«)))، املوؤيد ب�صريح خطاب اأمري املوؤمنني  املوجه اإىل مالك الأ�صرت يف 

مل اأعث على م�صدر لهذا الن�ص. وما عثت عليه هو الن�ص التايل املن�صوب للنبي الأعظم m: »يبقى امللك   (((
الدين  كتابه  الغطاء يف  كا�صف  ال�صيخ حممد ح�صني  الإميان«. ذكره  مع  باجلور  يبقى  الكفر ول  مع  بالعدل 

والإ�صالم، �ص05) وا�صًفا اإياه باأنه من جوامع كلم النبي m ومل يذكر م�صدره.
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بيان حقوق الوايل على الرعية وحقوق الرعية على الوايل، من اأن بقاء امللك ودوام 
الدولة منوط باحتاد الرعية مع الوايل وجماراته لهم، واأن الإجحاف))) وال�صتئثار 
يوجب زوال امللك وانقرا�صه؛ وكذلك ما ورد يف الأخبار ال�صريفة من اأن ال�صماوات 
قامت بغري عمد لأن عمادها عدل الباري �صبحانه وتعاىل)2)؛ مبالحظة كل ذلك، 
وانقرا�صه  ال�صلطان  فناء  هي  النتيجة  تكون  وال�صرورة  التجربة  اإىل حكم  اإ�صافة 
تلك  مب�صاعدة  ويكون  الوح�صية،  والأغرا�ص  الظاملة  الأعمال  بتلك  يقوم  عندما 
اأياًما معدودات حتى  اإل  ِبِظْلِفه)3)، ولن يبقى  ْتِفه  حِلَ الفئة الظاملة له كمن �صعى 

ژۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ   يزيد  قب  وهو يف  الأوىل  الليلة  عليه  حتل 
ىئ  ی  ی    ی  یژ]الأحزاب/62[، و�صيخّلد اإىل الأبد كاأمثال نبوخذ 
ن�صر وال�صحاك وجنكيز وتيمور ويزيد من اأ�صحاب الأ�صماء ال�صيئة يف التاريخ، 

ومدعاة للعنة، وذلك من اأظهر م�صاديق الآية املباركة: ژھ  ھ  ھھ  ے  
ے   ۓ   ۓژ]احلج/))[.

قلع  ذلك  قبل  يتم  مل  ما  ممتنع  اخلبيثة  القوة  هذه  عالج  فاإن  وباجلملة، 
لالأحاديث  -وطبًقا  اأ�صبحت  الإ�صالمية  الأمة  واأن  خا�صة  ال�صتبداد،  �صجرة 
َطّن عليكم �صراركم  ال�صريفة القائلة »لتاأُمرّن باملعروف ولتنُهّن عن املنكر اأو لي�صَلّ

َرار. )م). الإْجَحاف: الإ�صْ  (((
الفي�ص الكا�صاين، حممد حم�صن، تف�صري ال�صايف، ج 2، �ص 638، يف ذيل الآية ژ ژ  ژ  ڑ    (2(

ڑژ]الرحمن/7[، نقل عن النبي m حديث: »بالعدل قامت ال�صماوات والأر�ص«.
كمن �صعى حلتفه بظْلفه: َمَثل ي�صرب ملن يتدخل فيما ل يعنيه في�صيبه مال ير�صيه، ويكون هو �صبب نكبة   (3(

نف�صه. )م).
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اللذين  نْي  املهمَّ الركنني  هذين  لإهمالها  ونتيجة  العذاب«)))،  �صوء  في�صومونكم 
هما من دعائم الإ�صالم كما ن�صت على ذلك الأحاديث ال�صريفة - حمرومة من 
ال�صعادة ب�صلطان يرتدع عن الدعاء مبقام ژڃ  ڃ  چ  چژ]النازعات/24[، 
وي�صتجيب لإ�صالمه وفطرته الإن�صانية، ويدع لالأمة حريتها مكتفًيا بغ�صب مقام 
ا�صتيفاء حقوقها،  على  الأمة  ويحث  الإلهي،  الكبياء  رداء  غ�صب  عن  الولية 
الغرية  بالوحدة والعتماد على  ا�صتقاللها وقوميتها  املحافظة على  اإىل  لها  داعًيا 
التهاون يف  باأن  العتقاد  ي�صودها  الراقية،  الأمم  عداد  ت�صبح يف  بحيث  الوطنية، 
هاتني الوظيفتني - الأمر باملعروف والنهي عن املنكر - من اأعظم املنكرات، ومن 
وعبودية  الفرعونية  اإىل  احلكم  ويرجع  عقب  على  راأ�ًصا  امل�صاألة  يعك�ص  اأن  �صاأنه 

الكفرة.

ولنا وطيد الأمل يف اأن ل يدَعوا هذه اللحظة متّر بعون اهلل تعاىل دون اأن 
يغتنموها فر�صة ل�صتعادة جمدهم واأ�صا�ص حياتهم، واأن يتم�صكوا بالأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ويحكموا اأ�صا�ص العدل املوجب لدوام امللك، ويهدموا اأ�صا�ص 
الظلم املوؤدي لنقرا�ص الدولة وزوالها، واأن ي�صتنقذوا رقابهم املغ�صوبة وحقوقهم 
الذين  َلَمة  الظَّ اأعوان  على  ويق�صوا  لل�صلطان،  املعبودية  جذور  ويقلعوا  الوطنية، 

ورد هذا الن�ص يف كنز العمال للمتقي الهندي، ج3، �ص687 بتغيري طفيف عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب   (((
اأن ر�صول اهلل m قال: »لتاأمرّن باملعروف وتنهّن عن املنكر اأو لي�صلطّن اهلل عليكم �صراركم فلي�صومّنكم �صوء 

العذاب«.
ويف الكايف، ج5، �ص56، عن الإمام الر�صا  اأنه قال: »لتاأمرّن باملعروف ولتنهّن عن املنكر اأو لي�صتعملن 

عليكم �صراركم فيدعو خياركم فال ي�صتجاب لهم«.
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العدل  حالوة  ال�صلطان  ويذيقوا  الدولة،  تخّلف  يف  الرئي�ص  ال�صبب  ي�صكلون 
ابًا))) وقاطع طريق  والإح�صان، وياأخذوا بيده نحو الرتفع عن م�صتوى اأن يكون ق�صّ
ويتحول اإىل امل�صتوى الالئق به ك�صلطان. فاإذا اأدرك حالوة العدل وحّب ال�صعب 
ال�صبعية)2) ويدخل عامل الإن�صانية وحفظ البالد  اأياًما معدودة ف�صينبذ عامل  له 
ال�صعب،  وبني  بينه  التنافر  عوامل  رفع  على  والإعانة  املجتمع،  برتقية  والهتمام 
واملف�صدين  امللك  لعبدة  ال�صماح  وعدم  �صفوفه،  بني  الفرقة  عنا�صر  وا�صتئ�صال 
العلي  باهلل  اإل  قوة  تعاىل، ول حول ول  اهلل  �صاء  اإن  مواقعهم،  اإىل  ثانية  بالعودة 

العظيم.

اأجل الحتاد. وهو مطلب م�صتفاد من ) 4) الآراء، وال�صعي من  عالج ت�صتت 
الوا�صحة  الأمور  ومن  �صابًقا،  نقلناها  التي    املوؤمنني اأمري  كلمات 
الرقاب و�صيانة  فائدة الحتاد غري منح�صرة يف حفظ حرية  فاإن  بالبداهة؛ 
حقوق امللة من الغت�صاب، ومنع تعديات الأ�صرار ورفع التجاوزات التي 
ال�صرف  حماية  اإن  بل  فقط،  الب�صر  حلوم  اآكلة  ال�صارية  الذئاب  بها  تقوم 
من  اأ�صد  هو  فيما  الوقوع  من  واحلذر  الأمة  وا�صتقالل  النوامي�ص  وحفظ 
الآراء  ت�صتت  وعدم  الكلمة  باحتاد  منوط  ذلك  كل  اإ�صرائيل،  بني  حمنة 

واختالف الأهواء. 

اًرا، واملراد: من يظلم رعيته ويحرمها حقوقها كاجلزار الذي يذبح ال�صاة. )م). ابًا: َجزَّ َق�صَّ  (((
ْبعّية: ال�صبع كل َما َله ناب من اأ�صد ومنر وذئب، واملراد عامل التوح�ص والفرتا�ص. )م). ال�صَّ  (2(
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عوامل  واإزالة  الوحدة  برعاية  املطهرة  ال�صريعة  اهتّمت  ذلك  اأجل  ومن 
الُفْرقة؛ فمن جملة احِلَكم املن�صو�صة لت�صريع �صالَتْي اجلمعة واجلماعة)))، حيث 
ا باأحوال  يجتمع امل�صلمون يف اليوم والليلة خم�ص مرات، ويحيط كل منهم ُخْبً
الآخر هو حتقيق هذه الدرجة من الحتاد، وكذلك احلال يف ت�صريع �صائر اجلهات 
َمّن،  بال  والإح�صان  املكَلفة،  الولئم غري  لالألفة والحتاد، كالرتغيب يف  املوِجبة 
احلوائج،  ق�صاء  على  والإعانة  امل�صاب،  وتعزية  اجلنائز،  وت�صييع  املر�صى،  وعيادة 
واإجابة دعوة املوؤمن، وال�صفح عن الزلل، ومنع النزواء)2) والرهبانية، وحترمي النميمة 
والإيذاء والفنت والإف�صاد، وغري ذلك من دواعي الألفة والحتاد ونوا�صخ التنافر 
والتباغ�ص، فاإمنا هو لتح�صني هذا احل�صن وت�صييد هذا ال�صرح للم�صلمني. كما 
اأن اهتمام ال�صارع املقّد�ص بتهذيب الأخالق، والردع عن الُعْجب)3)، والنقياد 
للهوى، والتخلق باملوا�صاة والإيثار ناظر اإىل وحدة الكلمة ورفع الختالف، ذلك 
اأن تفّرق الكلمة وت�صتت الآراء نا�صئ عن الإعجاب بالنف�ص والغرتار بها، وعن 
تقدمي الأغرا�ص ال�صخ�صية على امل�صالح العامة. ومادامت هذه الرذائل وامللكات 
املبادئ  ومادامت  جهة،  من  العمل  على  م�صيطرة  بالنف�ص  والإعجاب  البهيمية 
املوؤلف هنا، وال�صيء الذي عثت عليه هو خب  اأعث على ن�ص يعّلل �صالتي اجلمعة واجلماعة مبا ذكره  مل   (((
»اإمنا   : ذكره ال�صيخ ال�صدوق يف علل ال�صرائع، يقول فيه الإمام ال�صادق  عن الإمام ال�صادق
جعل اجلماعة والجتماع اإىل ال�صالة لكي يعرف من ي�صلي ممن ل ي�صلي، ومن يحفظ مواقيت ال�صالة ممن 
ي�صيع، ولول ذلك مل ميكن اأحًدا اأن ي�صهد على اأحد ب�صالح، لأن من مل ي�صل يف جماعة فال �صالة له بني 
امل�صلمني، لأن ر�صول اهلل m قال: ل �صالة ملن مل ي�صل يف امل�صجد مع امل�صلمني اإل من علة«. علل ال�صرائع، 

ج2، �ص5)، ط، قم.
النْزَواء: النْعَزال. )م).  (2(

الُعْجب: الكْب. )م).  (3(
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ال�صريفة كاملوا�صاة واإيثار الغري و�صحق الأغرا�ص ال�صخ�صية وتقدمي امل�صالح العامة 
عليها، مادامت هذه القيم معدومة من جهة ثانية، فاإن اإحكام هذا احل�صن وت�صييد 
على  العايل  ال�صرح  اإقامة  العبث حماولة  ومن  املُْحَالت؛  من  هو  الأ�صا�ص  هذا 

اأ�صا�ص رملي ينهار من كل جانب.

اأما تنظر اإىل اخلروق))) التي تتجدد وتزداد تو�ّصًعا يف كل يوم؛ فتارة يعد 
�صلب ال�صفات الإلهية اخلا�صة عن الطواغيت اأمًرا منافًيا للقراآن وت�صمى عبادة 
وظلمها  احلرية  اغت�صاب  يلب�صون  واأخرى  للدين!  وحماية  للدولة  ا  حبًّ الظاملني 
احلقوق  مع غا�صبي  امل�صاواة  ويعدون  املوهومات،  ويعتبونها من  الإباحة،  لبا�ص 
جتديًدا  الأحكام،  املختلفة  الأ�صناف  بني  فيما  المتياز  رفع  مبثابة  واحلريات 
يا�صر  بن  عمار  بقتل  قاموا  عندما  العا�ص  بن  وعمرو  معاوية  ومتويهات  ملغالطات 
امل�صفوكة  الدماء  تبير  من  يخجلوا  فلم   . املوؤمنني اأمري  ركاب  يف  ال�صائر 
باحلقوق  نتيجة مطالبته  باأنها جاءت  امل�صتعبدين  للظلمة  ان�صمامهم  النا�صئة عن 

املغت�صبة واحلريات املنتهكة ورفع الظلم عن الأمة... اإىل غري ذلك.

اإذن، فاأول وظيفة ينبغي القيام بها بعد رفع اجلهل عن الأمة و�صرح حقيقة 
والتوحيد  احلرية  دعاة  على  اأن  هي  واحلرية،  وامل�صاواة  والد�صتورية  ال�صتبداد 
وحماة الدين والوطن ورواد التقدم بذل اجلهد و�صرف املَُهج من اأجل تهذيب 
الأخالق الجتماعية من هذه الرذائل، وقلع اأ�صول الُعْجب والغرور وغري ذلك 

اخُلُروق: الُفَرج اأو الثقوب. )م).  (((
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من عوامل التفرقة والختالف، واحلّث على تقدمي امل�صالح العامة على الأغرا�ص 
وترتيبها  ال�صحيحة  العلمية  املنتديات  ت�صكيل  يجب  مهمة  وكمقدمة  اخلا�صة. 
على الو�صع الأخالقي ال�صحيح، وذلك بانتخاب اأع�صاء مدّبرين مهّذبني كاملني 
اإحياء  اإل  هّم  لهم  ولي�ص  وكفاءة،  ومعرفة  ودراية  اأويل خبة  والعمل،  العلم  يف 
اأن تكون كالنوادي احلالية القائمة على  املجتمع الإ�صالمي والروابط العامة، ل 
الزور،  وقول  والرفعة،  الرئا�صة  وطلب  النا�ص  اأموال  واأكل  النف�ص،  حّب  اأ�صا�ص 
ان�صراف  من  املق�صود؛  عك�ص  اإىل  واملوؤدية  العقيمة،  ال�صخ�صية  والأغرا�ص 
اأ�صد  هو  الذي  وال�صتعباد  ال�صتبداد  طريق  يف  وال�صري  الوحدة  عن  ال�صعب 
وطاأة من ال�صتبداد الأ�صلي، وموِجب للتجاء الأمة من ا�صتبداد اإىل ا�صتبداد 
اأ�صّد، ورمبا انقادت ب�صوق اإليه ا�صطراًرا ومن باب اأهون ال�صّرين واأخّف الأمرين، 
ة البهيمية، تخلُّ�ًصا من ال�صتبداد الذي تعانيه؛ فهي  متو�صلة باخلنوع لتلك الَرَقيَّ

اء. ْم�صَ كامل�صتجري من النار بالرَّ

الق�صم  واأداء  واملنتديات  اجلمعيات  ت�صكيل  من  الغر�ص  فاإن  وباجلملة، 
ال�صخ�صية، وحتكيم  الأغرا�ص  اإزالة  هو  الدينية  املقد�صات  و�صائر  الكرمي  بالقراآن 
امل�صالح العامة، وحماية املجتمع، واإعالء كلمة الإ�صالم، ودفع املجتمع على طريق 
التقدم، ولي�ص هو للتاآزر من اأجل ال�صهوات احليوانية وحتقيق الأهداف ال�صخ�صية 

واإبعاد العقالء والب�صطاء عن دخول هذا امليدان.
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واأولئك  املغر�صني  دخول  هو  املجال  هذا  يف  له  عالج  ل  الذي  واملر�ص 
الناهبني واملحتالني يف هذا امل�صروع با�صم حب الوطن وال�صعب، وياأخذون زمام 
حب  ا�صم  كان  كما  اجلماهري!  ي�صحقون  ال�صعب  حب  وبا�صم  باأيديهم،  الأمور 
ل�صطياد  �صبكة  الدين  حفظ  وا�صم  للنهب،  َلَمة  الظَّ عبيد  لدى  و�صيلة  الدولة 
اأولئك  لدى  ذريعة  يتخذ  ال�صعب  حب  فاإن  وكذلك  ال�صخ�صية،  الأغرا�ص 
املعروفني بال�صنائع والأعمال القبيحة الذين يرفعون �صعار الد�صتورية ويحكمون 
بعملهم اأ�صا�ص ال�صتبداد، والذين هم اأكث خطًرا من باقي القوى اللعينة واأقوى 

�صبًبا لتفرق الكلمة واأ�صد �صرًرا على �صعادة الأمة من باقي اجلهات.

واأن  غريه،  قبل  اخلطر  هذا  مبعاجلة  يقوموا  اأن  ال�صعب  عقالء  وعلى 
من  وذلك  عظيم،  خطر  منها  ي�صدر  التي  الثغرة  هذه  تعاىل-  ي�صّدوا  -بعونه 

احلكمة العملية يف هذا املجال. 

وباجلملة، فاإن اأ�صا�ص تفّرق الكلمة وقهر املجتمع منذ �صدر التاأريخ وحتى 
ال�صلوك  ولهذا  العامة.  امل�صلحة  ال�صخ�صي مبظهر  الغر�ص  اإظهار  نا�صئ من  الآن 
تف�صري  يف  الواردة  الأخبار  من  ويظهر  الإح�صاء؛  عن حد  تخرج  عديدة  اأبواب 

الآية املباركة: ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈژ]الأنعام/65[ اإن اأنواع العذاب والعقوبات 
ال�صماوية والأر�صية التي وقعت على الأمم ال�صابقة قد رفعت عن هذه الأمة بف�صل 
دعاء النبي m لها، وبقي عليها تفّرق الكلمة واختالف الأهواء وما يرتتب على 
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واإذاقة  والأعرا�ص  النوامي�ص  وهتك  والأ�صر  والقتل  الفتك  م�صائب  من  ذلك 
البع�ص باأ�ص البع�ص الآخر))).

اأو  ال�صيا�صي  ال�صتبداد  من�صاأها  كان  �صواء  والختالفات  املفا�صد  فهذه 
اإمنا هي  للنزاع  من�صاأ  هو  مما  امللعونة  القوى  �صائر  اأو  لل�صلطان  العبودية  اأو  الديني 
من جملة العذابات الإلهية على هذه الأمة، وعالجها خارج عن قدرة العلماء 
بينها  يحول  اأو  دونها  يقف  اأن  اأحد  باإمكان  ولي�ص  واملدّبرين،  واخلباء  والعقالء 
وبني من وّجهت اإليه؛ ول يجدي فيها غري التوبة والإنابة والتو�صل وال�صت�صفاع 

مبظاهر الرحمة )�صلوات اهلل عليهم). 

وعلى  كلمتنا،  التقى  على  واجمع  موؤمنون،  اإنا  العذاب  عنا  اك�صف  ربنا 
الهدى �صملنا، مبحمد واآله الطاهرين، �صلوات اهلل عليهم اأجمعني.

واأما عالج بقية القوى امللعونة، فال يتم اإل بقلع �صجرة ال�صتبداد اخلبيثة 
و�صلب )فعالية ما ي�صاء)، وانتزاع الطاقات املغت�صبة من غا�صبيها؛ فما دامت هذه 
القتل  البلد مغت�صبة، فلن يقف  قائًما واإمكانات  واأ�صا�ص التحكم  باقية  ال�صجرة 
ة واأحرار الأمة واأََماجدها عند  والنهب والأ�صر واحلب�ص وا�صتئ�صال النفو�ص الأَِبيَّ
حّد، ول تنتهي حالة الغت�صاب لطاقات البلد، ولن تكون حالة الدولة وما فيها 

اإل كما عبت البومة اخلاطبة لرفيقتها يوًما:

الطباطبائي، حممد ح�صني، تف�صري امليزان، ج 7، �ص 50)، ط، بريوت.  (((
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احَلـَيـاة ـــِذي  وَه َهــَذا  ــُك  ــْل املُ اَعَفةاإذا  ُم�سَ ـَعـاًفـا  اأَ�ــسْ ِمْنَها  فُخْذ 

ومادام القانون اجلامع لوظائف كل الطبقات غري مطّبق يف البلد، والفرق 
بني القوي وال�صعيف مل يعدم بعد يف جمال احلقوق والقوانني، ومادام القوي 
ظلم  ل�صتئ�صال  عالج  هناك  فلي�ص  حقه،  من  اآي�ص  وال�صعيف  باطله  يف  طامع 

الأقوياء ل�صعفاء البلد وفقرائه.

ومادامت قوى وطاقات ال�صعب املادية والع�صكرية وغريها مغت�صبة وثرواته 
ومادام  ونّوابه،  ال�صعب  وكالء  لإ�صراف  خا�صعة  وغري  وال�صرقة  للنهب  عر�صة 
اأولئك  ل  ال�صعب  هو  -الذي  نعمته  بويِلّ  جاهاًل  وغبائه  جهله  نتيجة  اجلي�ص 
 C علي الإمام  حّددها  التي  الرئي�صية  مهمته  عن  غافاًل  لرقابه-  الغا�صبني 
من خالل و�صفه اجلند باأنهم احل�صون الواقية للرعية، ل اآلة بيد اأعداء ال�صعب 
الأمور  دامت  ما  اأقول:  ال�صيطانية،  نزواتهم  واإر�صاء  ال�صعب  لقمع  ي�صتخدموها 
هكذا، فال تتوقع نتيجة غري ا�صتخدام الطواغيت لطاقات ال�صعب يف �صبيل اإنهائه 
هذا  من  جي�ص  فمع  ال�صرائب؛  دفع  بتحرمي  احلكم  �صدر  ولهذا  عليه،  والق�صاء 
اأتباع  النوع وع�صائر متوح�صة تفوق يف الغباوة وقلة الإدراك حتى ال�صاميني من 
معاوية ويزيد، والذين لي�ص لهم حّظ من الدين ول ن�صيب من الفطرة، ول �صيء 
من حب الوطن، ل ينفع عالج غري انتزاع القدرة وحتييد كل الأن�صطة والفعاليات 

بعونه تعاىل وح�صن تاأييده. 
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ويح�صن بنا ونحن يف اخلامتة اأن نكمل تلك الروؤيا التي ذكرنا طرًفا منها فيما 
ه) واملتعلقة  �ص �ِصرُّ �صبق، وهي روؤيتنا للمرحوم اآية اهلل املريزا ح�صني الطهراين )ُقدِّ

بهذه الر�صالة.

ففي اأّول �صروعنا بكتابة هذه الر�صالة، كّنا قد كتبنا ف�صلني اآخرين عالوة 
الغيبة يف  العدول يف ع�صر  الفقهاء  نيابة  اإثبات  ف�صولها اخلم�صة، وهما يف  على 
وكيفية ذلك،  بوجوه  املتعلقة  والفروع  الأمة  �صيا�صة  اإىل  الراجعة  الوظائف  اإقامة 
�صابًقا من  منها  تقدم لك  بعدما  الروؤيا  تلك  �صبعة. ويف  الكتاب  فكانت ف�صول 
ت�صبيه الد�صتورية باجلارية ال�صوداء التي غ�صلت يديها من الأَْدَران املتعلقة بها؛ 
فقد �صاألته يف تلك الروؤيا عن ل�صان ويل الع�صر اأرواحنا فداه: هل الر�صالة التي 
نعم، غري مو�صعني  فاأجابني:  الإمام ؟  ماثلة بح�صور  الآن  بها  اأنا م�صغول 
ل  املذكوران  الف�صالن  هما  باملو�صعني  املق�صود  اأن  عرفت  احلال  وبقرائن  منها. 
غري، وذلك لعدم تعّلقهما بالغر�ص الذي و�صعت له هذه الر�صالة وهو لفت اأنظار 
العوام اإىل ما ينتفعون به من الأمور، والف�صالن املذكوران لي�صا من هذا القبيل. 

لهذا اأ�صقطت الف�صلني واكتفيت بالف�صول اخلم�صة.

من  النائيني  الغروي  اجلاين حممد ح�صني  الفقري  م�صّنفه  بيد  ختم  وقد 
اأف�صل ال�صالة وال�صالم يف �صهر ربيع الأول  الواد املقد�ص الغري على م�صرفها 
�صنة األف وثالثمائة و�صبع وع�صرين )327)) من الهجرة املقد�صة على مهاجرها 

واآله اأف�صل ال�صالة وال�صالم. 
 نهاية المتن 
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